
प््तितनधी/नागपूर : सफाई कामगारांच्या िारसांसाठी
लाड-पागे सवमतीने केलेल्या वशफारशी्च्या सोबतच इतर
प््श्नांचा अभ्यास करण्यासाठी उपमुख्यमंत््ी देि्ेद््
फडणिीस यांच्या अध्यक््तेखाली उपसवमती नेमण्यात

आली असून, या सवमतीच्या वशफारशी्ना मंव््तमंडळ
बैठकीत मान्यता घेऊन लार वदले जातील, असे प््रारी
मंत््ी उदय सामंत यांनी विधानसरेत सांवगतले. संजय
केळकर, संजय गायकिाड,
योगेश सागर, आवशष जयस्िाल
आवदंनी लक््िेधीच्या माध्यमातून
प््श्न उपस्सरत केला होता. या
लक््िेधी सूचनेिरील चच््ेला
सामंत  म्हणाले, ‘‘सफाई
कामगार िारसांच्या विषयांशी
वनगडीत प््श्नांचा अभ्यास
करण्यासाठी तत्कालीन कामगार

आयुक्त  लाड आवण तत्कालीन सरापती पागे यांच्या
सवमतीने केलेल्या वशफारसी शासनाने सन १९७५ ला
स्िीकारल्या. त्यानंतर िेळोिेळी शासन वनण्भय
वनग्भवमत करण्यात आले. हे सि्भ शासन वनण्भय एकव््तत
कर्न लाड-पागे सवमतीने केलेल्या वशफारसी्नुसार
सफाई कामगारांना शासकीय सेिेचा लार
देण्याबरोबरच इतर विषयांिरचा अहिाल या
उपसवमतीमाफ्फत देण्यात 

महाराष्््् 
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चावरत्््यािर
संशयािरन्

वििावहतेचा छळ

नांदेड : चावरत््यािर संशय घेऊन एका वििावहतला नांदिायास येणय्ासाठी
माहेरहून मोटार सायकल घेणय्ासाठी एक लाख रप्ये आणणय्ासाठी
सासरचय्ा मंडळीन्ी छळ केला. ही घटना अधा्भपूर तालुकय्ातील देि येथे
३० जुन २०२२ पासून ते आजपय््ात घडली आहे.

महत्््वाचे
थो   ड   क्या   त

पतन्ीची हतय्ा करन्
पतीची आतम्हतय्ा
बुलडाणा : रागाचा पारा पार
झाला की सुखी संसाराचाही शेिट
झाल्याच्या अनेक घटना देखील
समोर येतात. बुलढाणा
वजल्ह््ातील जळगाि जामोद
येरेही अशीच काहीशी घटना
घडली आहे. जळगाि जामोद
पोलीस स्टेशन हद््ीमध्ये येत
असलेल्या माऊली रोटा येरे ६०
िष््ीय मनोर्ग्न पतीने झोपेत
असलेल्या पत्नीच्या मानेिर
कुऱ्हाडीचा घाि घालत हत्या
कर्न स्ितःनेही घराच्या छताच्या
लोखंडी अँगलला दोरीच्या साह््ाने
गळफास घेऊन आत्महत्या केली
आहे. ही घटना काल उघडकीस
आली. जळगाि जामोद
तालुक्यातील माऊली रोटा येरील
रवहिासी असलेले बुधाजी
िानखेडे हे मानवसक रोगी
असल्यामुळे गािाजिळ
असलेल्या शेतामध्ये िृद्् ि त्यांची
पत्नी दोघेजण झोपडीत राहत होते.
चार वदिसांपासून बुधाजी िानखेडे
हे स्ितः बडबड करत होते. तसेच
विनाकारण पत्नी शोराबाई
यांच्यासोबत रांडण करत होते.
२७ वडसे्बरला रात््ी शोराबाई
यांचा बुधाजी यांनी रात््ीच्या
सुमारास गाढ झोपेत असलेल्या
शोराबाई्ची कुऱ्हाडीने मानेिर
घाि घालून हत्या केली. तसेच
स्ितःने झोपडीच्या मध्यरागी
असलेल्या लोखंडी अँगलला दोरी
बांधून गळफास घेऊन आत्महत्या
केली.

वचत््पट महामंडळाचय्ा 
वनिडणुकीचा वबगुल िाजला
कोल्हापूर : साडेसहा िष्ाभनंतर
अवखल रारतीय मराठी वचत््पट
महामंडळाच्या वनिडणुकीचा
वबगुल अखेर िाजला. संचालक
मंडळातील अंतग्भत िादामुळे ही
वनिडणूक महामंडळाच्या जुन्या
घटनेनुसार घ्यायची वक नव्या
घटनेनुसार याबाबत िाद सुर्
आहेत. गेल्या पाच िष्ाभतील
लेखाजोखा आवण सि्भसाधारण
सरा न झाल्यामुळ सरासदांनी तो
पोस्टरबाजीच्या माध्यमातून मांडला.
कोरोनामुळे महामंडळाच्या या
वनिडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या.
परंतु आता अवखल रारतीय
महामंडळाच्या वनिडणुकीचा वबगुल
िाजल्यानंतर या वनिडणुकीत कोण
बाजी मारणार आवण सरासद
कोणाला कौल देणार याकडे
सि्ाा्चे लक्् लागले आहे.

१९

नागपूर : मंुबईतील इंदू वमलच्या जागेिर
रारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक
उरारण्याचे काम कालबद्् काय्भक््म ठरिून
लिकरात लिकर पूण्भ करण्यात येईल, अशी
मावहती मुख्यमंत््ी काय्ाभलयाचे प््रारी मंत््ी उदय
सामंत यांनी गुर्िारी विधान पवरषदेत वदली.

विधान पवरषद सदस्य विक््म काळे, सतीश
चव्हाण यांच्यासह ७ सदस्यांनी उपस्सरत केलेल्या
तारांवकत प््श्नाच्या  उत््रात सामंत म्हणाले, की
‘‘आमचे सरकार सत््ार्ढ झाल्यािर मुख्यमंत््ी
आवण उपमुख्यमंत्््यांनी स्ितः स्मारकाच्या
कामाची पाहणी केली असून सि्भ अडचणी दूर
करण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत, या संदर्ाभत
त्यांनी कालबद्् काय्भक््म वनव््ित केला असून
लिकरात लिकर हे स्मारक पूण्भ केले जाईल,’’
असे  त्यांनी यािेळी स्पष्् केले.

मुंबईतील झोपडपट््ी पुनव्िभकास योजनांमध्ये
झालेल्या गैरप््कारांबद््ल तत्काळ कारिाई
करण्याचे आश््ासन उपमुख्यमंत््ी देिे्द् ्
फडणिीस यांनी विधान पवरषदेत प््शनोत््रांच्या
तासात वदले. यातील अनेक योजनांमध्ये  मृत
व्यक्ती्च्या नािािर घरे दाखिण्याचा प््कार

घडला असल्याकडे सदस्यांनी लक्् िेधले, तेव्हा
एक मवहन्यात अशी प््करणे शोधून मृतकांची नािे
काढली जातील आवण गैरप््कार करणाऱ्यांिर
कारिाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्््यांनी स्पष््
केले.

पुनव्िभकास कामातील बांधकामांमध्ये काही
विकासक ईडीच्या तडाख्यात सापडल्याने त्यांच्या
इमारती ईडीने ताब्यात घेतल्या आहेत. या
प््कारामुळे काहीही दोष नसतांना गाळेधारक

त््ासात सापडले आहेत, याकडे  सदस्यांनी लक््
िेधले असता, ईडीला अशा इमारती तत्काळ
मोकळ्या करण्यासाठी विनंती कर्न  वतरे काम
सुर् केले जाईल, अशी ग्िाही उपमुख्यमंत्््यांनी
वदली. 

राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतात सौरऊज्ाभ
वनव्मभती करण्यासाठी प््ोत्साहन देण्याचे शासनाचे
धोरण असून २०२५ पय््ात  राज्यातील २५ टक्के
शेतकरी शेतात सौरऊजे््चा उपयोग करत राहािे

असा शासनाचा प््यत्न असल्याची  मावहती
उपमुख्यमंत््ी आवण ऊज्ाभमंत््ी देि्ेद्् फडणिीस
यांनी विधानपवरषदेत प््श्नोत््रांच्या तासात वदली.
विधानपवरषद सदस्य प््िीण दटके यांनी
विचारलेल्या तारांवकत प््श्नाच्या उत््रात
ऊज्ाभमंत््ी म्हणाले की  शेतकऱ्यांच्या शेतात
विद््ुत जोडण्या देण्याच्या कामात नोव्ह्ेबर
अखेरपय््ात  ५७१९४ मागण्या प््लंवबत होत्या
त्यापैकी  १९००० जोडण्या वदल्या आहेत, तर
उि्भवरत सि्भ प््लंवबत मागण्या माच्भ २०२३ पय््ात
पूण्भ केल्या जातील.  

मंुबईतील मालाड पवरसरातील म्हाडाच्या
जागेिर अवतक््मण झाले असल्याचे मान्य करीत
हा रूखंड परत घेण्याबाबत  प््यत्न सुर्
असल्याची मावहती उपमुख्यमंत््ी देि्ेद्् फडणिीस
यांनी विधानपवरषदेत प््श्नोत््रांच्या  तासात वदली.
विधान पवरषद सदस्य सुनील वशंदे, विलास
पोतनीस प््रृती्नी विचारलेल्या तारांवकत प््श्नाच्या
उत््रात फडणिीस यांनी सांवगतले की हा रूखंड
पोलीस  कोऑप हाऊसी्ग फेडरेशन यांना देण्यात
आला होता, या रूखंडािर अनवधकृत ररीि
टाकून लग्नमंडप उरारण्याचे काम झाल्याचे

कळल्यािर म्हाडाने ते काम रांबिले आहे, या
प््करणात चौकशीचे आदेश देण्यात आले
असल्याचे त्यांनी स्पष्् केले.  

रायगड वजल्ह््ातील बोकडिीरा गािाजिळ
असलेल्या महावनव्मभतीच्या िायुविद््ुत क्ेद््ात
झालेल्या रीषण स्फोटातील मृतक अवरयंता
आवण तीन कम्भचाऱ्यांच्या िारसांना आिश्यक ती
मदत देण्यात आली असून  यातील  अवरयंत्याच्या
पत्नीला कंत््ाटी तत्िािर नोकरीही देण्यात आले
असल्याची मावहती उपमुख्यमंत््ी देिे्द्् फडणिीस
यांनी विधान पवरषदेत  प््श्नोत््रांच्या तासात वदली.

विरोधी पक््नेते अंबादास दानिे यांच्यासह १३
विधान पवरषद सदस्यांनी उपस्सरत केलेल्या
तारांवकत प््श्नाच्या उत््रात उपमुख्यमंत््ी म्हणाले
की या स्फोटात बॉईलरचे वनयवमत परीक््ण झाले
होते, तरीही हा स्फोट का झाला? याची
उच््स््रीय चौकशी केली जाईल, आवण
चौकशीत दोषी आढळलेल्यांिर कारिाई केली
जाईल. अश्या बॉयलरच्या घडणाऱ्या दुघ्भटना
लक््ात घेता बॉयलरचे वनयवमत परीक््ण आवण
दुर्स््ी याबद््ल वनव््ित धोरण ठरिून ते राबिले
जाईल, असेही उपमुख्यमंत्््यांनी मान्य केले.  

आयआयबी आता कोल्हापुरात
प््तितनधी/नांदेड : मागील
दोन दशकांपेक््ा अवधक
काळापासून महाराष््््ातून
एमबीबीएस साठी सि्ाभवधक
विद््ार््ी पाठिणारे एकमेि
इन्स्सटट््ूट असलेल्या
आयआयबी ने महाराष््््ाची
करिीर नगरी असलेल्या
कोल्हापुरात पाऊल टाकले असून
नांदेड, लातूर ि पुणे येरील यशानंतर
आयआयबीची चौरी शाखा कोल्हापुरात
काय्ाभस्नित होणार आहे.

आयआयबीच्या कोल्हापुरातील
शाखेच्या पा््श्भरूमीिर अवधक माहीती
देतांना आयआयबीचे संचालक श््ी.
बालाजी िाकोडे पाटील यांनी सांवगतले
की , नांदेड , लातूर ि पुण्याच्या
धत््ीिरच आधारीत असलेल्या सि्भ

सुविधा तसेच वशक््किृंद
आवण व्यिस्रापन वटम ही
वतरे काय्ाभस्नित असेल
ज्यामुळे कोल्हापुर तसेच
पवरसरातील वजल्हयातील
विद््ार्य्ाा्ना
आयआयबीच्या
गुणित््ापूण्भ पॅटन्भचा लार

कोल्हापुरात वमळणार आहे.
आयआयबीच्या लातूर शाखेच्या

धत््ीिर कोल्हापुरातही आयआयबीत
नीट सह जेईई ची ही तयारी कर्न
घेण्यात येणार असल्यामुळे कोल्हापुरकर
विद््ार्य्ाा्ना डॉक्टर / इंवजवनअर
बनायचंय ? तर मग वचंता असण्याचे
कारण नसणार आहे कारण महाराष््््ाचा
महाब््ॅण्ड संपूण्भ रारतात नािलौवकक
असलेला महाराष््््ाचा महाब््ॅण्ड

आयआयबी नांदेड, लातूर आवण
पुणेच्या अपार यशानंतर  कोल्हापूर
शहरात आपल्या ११ िी, १२ िी,
Board, NEET ि JEE च्या
तयारीसाठी देशातील तज्् प््ाध्यापक ि
उत्कृष्् मॅनेजमे्ट टीमसह आपल्या
दाखल झाला आहे.

लोकसहरागातूनच नदीचे सि्रप् बदलेल
प्त्ितनधी/नादंडे

लोकसहरागावशिाय, नदीचय्ाकाठािर
असललेय्ा गािातील लोकाचंय्ा
योगदानावशिाय नदीच े आरोगय् वनरोगी
होऊ शकणार नाही. गािाचय्ा
पया्भिरणासाठी श्म्दान ि वन:सि्ार्भ
लोकसहराग यात एक िगेळी शकत्ी
दडललेी असत.े आपण जय्ा रागात
िाढतो, मोठ े होतो तय्ा रागाचय्ा
विकासासाठी, जपणकुीसाठी जेव्ह्ा तय्ा-
तय्ा रागातील लोक पढु े सरसाितात तय्ा
चळिळीला, अवरयानाला सकारातम्कता
यते,े अस े प्व्तपादन वजलह्ावधकारी
अवरजीत राऊत यानंी कले.े दगेलरू
तालकुय्ातील शिेाळा यरे े मनय्ाड नदी
सिंाद यात््चेय्ा शरुाररं प्स्गंी त े बोलत
होत.े तय्ाचंय्ा प्म्खु उपसस्रतीत ि
गािकऱय्ासंह सरु ् झाललेय्ा या यात््ते
मनय्ाड नदीच े समनि्यक प्म्ोद दशेमखु,
वशिाजी दशेपाडं,े शिेाळाच े सरपचं
वशिकमुार पाटील, आलरूच ेसरपचं राजू

दसेाई, राजय् सवमती सदसय् डॉ. समुन पाडं,े
पया्भिरण तजज्् ् अजीत गोखल,े दगेलरूचे
तहवसलदार राजाराऊ कदम ि मानय्िर
उपसस्रत होत.े जनसामानय्ानंा नदीसाक्र्
करणय्ासाठी, तय्ाचंय्ासमिते नदीला
समजनू घते वतला “अमतृ िावहनी”
करणय्ासाठी महाराष््् ् शासनान े “चला
जाणयुा नदीला” ह ेअवरयान हाती घतेले
आह.े  नदी समनि्यक प्म्ोद दशेमखु ि
वशिाजी दशेपाडं ेयानंी या नदीसिंाद यात््ते

मनय्ाड नदीला दोन प्ि्ाहात विलग
करणाऱय्ा िझरगा यरेील बटेाची मावहती
वदली. 
िझरगा यरेनू मनय्ाड नदी विलग झालय्ाने
वलबंा यरे े १९७५ पासनू सरु ् असललेे
उपसा जलवसचंन योजना बदं पडली. ही
योजना पनुह्ा पणू्भ क्म्तने े काया्भसन्ित
होणय्ासाठी या वठकाणी असललेय्ा मनय्ाड
नदीचय्ा पात््ातील गाळ काढणय्ावशिाय
गतय्तंर रावहल ेनाही. 

इंदू मिल स्िारकासाठी कालबद्् कार्यक््ि
राजय्ातील जुनय्ा झालेलय्ा पोलीस
िसाहतीच्े पुनवन्भमा्भण करणय्ाचा
मासट्र पल्ॅन तयार झाला असून हे
काम  पूणभ् करणय्ासाठी  २ हजार
कोटी रप्यांची तरतूदही करणय्ात
आली असलय्ाची मावहती
उपमुखय्मंत््ी देिेद््् फडणिीस यांनी
विधानपवरषदेत प््शन्ोत््रांचय्ा तासात
वदली.

पोलीस वसािती्साठी
२ ििार कोटी

आयआयबी महाफासट् 
परीक््ेचे आयोजन..

इ. १० िीतून ११ िीत जाणाऱय्ा
विद््ारय्ा्ास्ाठी मोफत प््िेश आवण
वशषय्िृत््ी चाचणी महाफासट् परीक््ा
आयआयबीचय्ा सिभ् शाखांकवरता असेल.
ही परीक््ा रवििार वद.२२ जानेिारी
२०२३ रोजी होणार आहे. परीक््ा
ऑनलाईन पद््तीने होईल. परीक्े्ची िेळ
विद््ारय्ा्ान्ा एसएमएसद््ारे कळिली
जाईल.

आयआयबीत नीट सह जेईई ची तयारी हिल्िाहिकारी अहििीत राऊत

उदय सामंत यांची माहिती

 
 

  

ànÌ 53 (ao½¶wboeZ 60 (15)) 
^maV gaH$ma 

{dÎm ‘§Ìmb¶ {dÎmr¶ godm {d^mJ 
‘w§~B© H$O© dgwbr Ý¶m¶m{YH$aU H«$. 1 

E‘Q>rEZEb ̂ dZ, 2am ‘Obm, ñQ´>ÊS> amoS>, Anmobmo ~§Xa,  
Hw$bm~m ‘mH}$Q>, Hw$bm~m, ‘w§~B©- 400005. 

dgwbr A{YH$mar, H$O© dgwbr Ý¶m¶m{YH$aU-1, ‘w§~B© g‘j  
dgwbr H$m¶©dmhr H«$. 1083 gZ 2016 

ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m ....à‘mUnÌ YmaH$ 
{dê$ÜX  

‘o. na’o$³Q> {~ëS>g© Am{U AÝ¶ ....à‘mUnÌ G$UH$mo 
{dH«$sMr CX²KmofUm ‘m§S>Ê¶mH$[aVm gyMZm 

à{V, 
1. ‘o. na’o$³Q> {~ëS>g©  
EH$ ̂ mJrXmar g§ñWm, {OMm H$m¶m©b¶ ¶oWo EM3, âb°Q> H«$. 14, ñdU©aoIm {~pëS>§J, bmoH$J«m‘, H$ë¶mU (nyd©), 
{Oëhm R>mUo, {nZ-421306. 
2. lr. bú‘U H$merZmW JwOa, ¶m§Mo H$m¶m©b¶ ¶oWo {OMm H$m¶m©b¶ ¶oWo EM3, âb°Q> H«$. 14, ñdU©aoIm 
{~pëS>§J, bmoH$J«m‘, H$ë¶mU (nyd©), {Oëhm R>mUo, {nZ-421306. 
3. lr‘. gwf‘m bú‘U JwOa, ¶m§Mo H$m¶m©b¶ ¶oWo {OMm H$m¶m©b¶ ¶oWo EM3, âb°Q> H«$. 14, ñdU©aoIm 
{~pëS>§J, bmoH$J«m‘, H$ë¶mU (nyd©), {Oëhm R>mUo, {nZ-421306.  
4. lr. ‘pÀN>§Ð ¶‘Zmßnm JwOao, Imobr H«$. 72, Hw$bm© H${bZm amoS>, H${bZm, gm§VmH«w$P (ny), ‘w§~B©-
400098.  
Á¶mAWu gÝ‘mZZr¶ nrRm{gZ A{YH$mar ¶m§Zr dgwbr à‘mUnÌmZygma ì¶mO Am{U IMm©gh  
é. 2,18,69,667.32 (én¶o XmoZ H$amoS> AR>am bmI EH$moUgÎma hOma ghmeo gXþgï> Am{U n¡go 
~Îmrg ‘mÌ) Mr a¸$‘ AO©Xma ~±Ho$bm MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r Amo.E. H«$. 309 gZ 2009 ‘Yrb dgwbr à‘mUnÌ 
{ZJ©{‘V Ho$bo hmoVo. 
Á¶mAWu Vwåhr a¸$‘ MwH$Vr Ho$bobr Zmhr Am{U {ZåZñdmjarH$mam§Zr Imbrb Z‘yX {‘iH$V Oá Ho$br Am{U 
{VÀ¶m {dH«$sMo AmXoe {Xbo. 
Vwåhmbm ¶mÛmao H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s {dH«$sMr CX²KmofUm H$mT>Uo Am{U {VÀ¶m AQ>r ‘m§S>Ê¶mH$[aVm 
24/01/2023 amoOr Xþ. 12.00 dm. {ZpíMV H$aÊ¶mV Ambr Amho. Vwåhmbm CX²KmofUm ‘m§S>Ur‘Ü¶o gh^mJr 
hmoÊ¶mH$[aVm Am{U gXa {‘iH$V qH$dm {VÀ¶m H$moUË¶mhr ̂ mJmer g§~§{YV H$moUVmhr ~moOm, à^ma, Xmdo qH$dm 
Xm{¶Ëdo {ZåZñdmjarH$mam§Zm H$i{dÊ¶mgmR>r ¶mÛmao ~mobm{dÊ¶mV ¶oV Amho. 

 {‘iH$VrMm n[a{eï> 
O§J‘JhmU dñVw, åhUOoM, gd© gÜ¶mMo Am{U ̂ {dî¶mVrb ñQ>m°³g, H$ƒm ‘mb, V¡¶ma ‘mb, dmhZo Am{U ¶oUo, 
‘mbmMo Zm‘m{YH$maMo XñVmdoO, ~wH$ S>oãQ>g² Am{U ‘{eZarO², B. g‘m{dï>rV gd© BVa O§J‘ ‘Îmm. 
ñWmda {‘iH$V, åhUOoM, ‘hmamï´> amÀ¶mÀ¶m ~¥hÝ‘w§~B© ‘hmZJa nm{bHo$Mo ñWm{ZH$ hÔr‘Ü¶o, ‘w§~B© eha Am{U 
‘w§~B© CnZJa {OëømÀ¶m Zm|XUr {Oëhm Am{U Cn{Oëøm‘Ü¶o VmbwH$m A§Yoar À¶m gìh} H«$. 103, 257, 
grQ>rEg H«$. 1774, X¶miXmg amoS>, {dbonmb} (nyd©), ‘w§~B© 400057 YmaH$ O‘rZ, ‘moO‘m{nV 6500 Mm¡. 
’y$. gh ̂ dmZr JmoS>mD$Z Aem kmV Ë¶mda C^r aMZm, ‘moO‘m{nV 4,000 Mm¡. ’y$. 
gXa 28 {S>g|~a, 2022 amoOr ‘w§~B© ¶oWo ‘mÂ¶m hñVo Am{U Ý¶m¶{YH$aUmÀ¶m {e³³¶mgh {Xbo.                                                                                                   

ghr/- 
A{OV {ÌnmR>r 

(dgwbr A{YH$mar) 
S>rAmaQ>r-I, ‘w§~B©

 

Omhra gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {g‘oÝg {b., ({g‘oÝg) H§$nZr A{Y{Z¶‘, 1956 A§VJ©V ñWm{nV
EH$ H§$nZr Am{U {OMo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ Amho {~bm© Aamoam, boìhb 21, ßbm°Q> H«$. 1080,
S>m°. A°Zr ~oP§Q> amoS>, dair, ‘w§~B©-400 030,^maV ho Am‘À¶m A{ebm§Zm ¶oWo Imbrb n{hë¶m
n[a{eï>m§V g{dñVa dU©Z {b{hboë¶m {‘iH$Vrda ~m§Ybobr OmJm (¶oWo Imbrb Xþgè¶m
n[a{eï>mV g{dñVa dU©Z {b{hbobr) {dH$Ê¶mg BÀNw>H$ AmhoV.
gXa OmJm qH$dm {VÀ¶m H$moUË¶mhr {híí¶m§V qH$dm Ë¶m {déÜX {dH«$s, A{^hñVm§H$Z, JhmU,
Ý¶mg, YmaUm{YH$ma, XmZ, ̂ ma, H$ãOm, dmagm, ̂ mS>onÅ>m, nmoQ>Jr, gw{dYm{YH$ma, Oár, àb§{~V
dmX qH$dm AÝ¶ H$moUË¶mhr àH$mao H$moUVmhr Xmdm, A{YH$ma, h³H$ Am{U/qH$dm {hVg§~§Y
Agboë¶m gd© ì¶º$s¨Zr VgoboIr ñdê$nmV, ‘wi XñVmdoOm§Zr nwï>r H$ê$Z {ZåZñdmjarH$mam§Zm hçm
à{gÜXrÀ¶m VmaIonmgyZ 14 {Xdgm§V H$idUo Amdí¶H$ Amho, H$gya Ho$ë¶mg Aem ì¶º$s¨Mo Ago
H$moUVohr Xmdo {dMmamV KoVbo OmUma ZmhrV Am{U Vo gmoSy>Z {Xo, Ë¶mJbo Am{U Am‘À¶m
A{ebm§da ~§YZH$maH$ ZmhrV Ago J¥hrV Yê$Z Aem Xmì¶mMr H$moUVrhr XIb Z KoVm {g‘oÝg d
Am‘À¶m A{ebm§À¶m nañnamVrb g§‘VrZo àñVm{dV {dH«$s nyU© Ho$br OmB©b.

darb g§X^m©Vrb nhrbo n[a{eï>
VmS>Xod, ‘w§~B© ¶oWo pñWV Zd ‘hmamï´> ZJa ghH$mar J¥h{Z‘m©U g§ñWm {b{‘Q>oS>, Ý¶w Om¶’$idmS>r
H$mo- Am°naoQ>rìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS> Am{U OZVm hrb H$mo- Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ
gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS> hçm VrZ PmonS>nÅ>r nwZd©gZ ¶moOZm§À¶m EH${ÌH$aUmMm g‘mdoe Agboë¶m
Ë¶mda Cä¶m ~m§YH$m‘m§gh EH${ÌVnUo gw‘mao 54,360 Mm¡.‘r. EH${ÌV ‘moO‘mnmMr ‘b~ma A±S>
H§$~mbm hrb {S>ìhrOZÀ¶m gr.Eg. H«$. 725 (^mJ) Am{U 1/725 (^mJ) d 3/725 (^mJ)
YmaH$ Vr gd© AI§S> O‘rZ Am{U nwT>rb à‘mUo gr‘m~ÜX:
CÎmaog: gr.Eg. H«$. 3/725 (^mJ)
X{jUog: nmobrg ñQ>m’$ ³dmQ>©g©
nyd}g: gr.Eg. Z§. 2/730, 3/730 d 728.
npíM‘og: H§$~mbm hrb, gr.Eg. H«$. 3E/723, 723, 8 d 9/722, 733, 739 d 2/733.

darb g§X^m©Vrb n[a{eï>
‘w§~B© ehaÀ¶m Zm|XUr {OëhçmVrb ‘b~ma A±S> H§$~mbm hrb {S>ìhrOZÀ¶m gr.Eg. H«$. 725
(^mJ) Am{U 1/725 (^mJ) YmaH$ Bpån[a¶b Q>m°dg©, E‘. nr. ‘rb H§$nmD§$S>, ~r. ~r. ZH$meo
‘mJ©, VmS>Xod, ‘w§~B©-400 034 ¶oWo pñWV "Bpån[a¶b' ZmdmÀ¶ B‘maVr‘Yrb gmD$V Q>m°da (E-
dtJ) ‘Yrb 46 ì¶m ‘Oë¶mdarb 2147.15 Mm¡ag ’y$Q> (H$mn}Q> E[a¶m) ‘moO‘m{nV âb°Q> H«$.
4604, Ë¶mgh {~pëS>¨J Bpån[a¶b Q>m°daÀ¶m boìhb 7 ~r darb H«$. 88, 89 d 90 YmaH$ VrZ
H$ma nmH$sªJ ñnogogghrV Xr Bpån[a¶b H§$S>mo{‘{Z¶‘Zo Omar Ho$boë¶m eoAa à‘mUnÌ H«$. 135
‘Ü¶o g‘m{dï> é. 100/- À¶m 1 (EH$) g§nyU© ^aUm Pmboë¶m eoAg© d {‘iH$Vr ‘Yrb
0.38% A{d^m{OV A{YH$ma, h³H$ Am{U {hVg§~§Y.
‘w§~B©, {S>g|~a, 2022 À¶m hçm 30 ì¶m {Xder {XZm§{H$V.
ghr/-
g§Ho$V goR>r¶m
^mJrXma
AZmo‘m bm° J«wn EbEbnr (AZmo‘m {bJb)
3 am ‘Obm, B©E‘grE hmD$g,
ehrX ̂ JV qgJ amoS>, ’$moQ>©, ‘w§~B©-400 001.
B©-‘ob: sanket.sethia@anomalegal.com

Omhra gyMZm
V‘m‘ OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Amåhr ¶oWo Imbrb n[a{eï>mV g{dñVa
dU©Z {b{hboë¶m OmJoÀ¶m (""gXa OmJm'') (i) [aVy e‘m© Am{U (ii) gmÝ¶m e‘m©
(""‘mbH$'') ¶mMo h³H$ VnmgV Am{U nS>VmiV AmhmoV.
Cnamo³V ̂ mamÀ¶m ì¶{V[aº$, H$moUË¶mhr d¡¶{º$H$, qhXþ A{d^m{OV Hw$Q>§w~, H§$nZr,
~±H$ Am{U/qH$dm {dÎm g§ñWm, Zm°Z-~±H$s¨J ’$m¶mZmÝerAb BpÝñQ>Q>çweÝg, Q´>ñQ>,
g§ñWm, ì¶º$s¨Mm g‘wh qH$dm g‘mdoeZ Ho$bobo qH$dm Z Ho$bobo ‘§S>i, YZH$mo
Am{U/qH$dm AÝ¶ H$moUVohr àm{YH$aU ¶mgh AÝ¶ H$moUË¶mhr ì¶º$s/‘§S>im§Mm
gXa OmJm qH$dm {VÀ¶m H$moUË¶mhr {híí¶mÀ¶m g§~§YmV qH$dm Ë¶m {déÜX {dH«$s,
hñVm§VaU, A{^hñVm§H$Z, AXbm~Xb, JhmU, ^ma, A§Ë¶XmZ, g‘Ý¶m¶r
gw{dYm{YH$ma, VmaU, Hw$id{hdmQ>, nadmZm, àb§{~V dmX, YmaUm{YH$ma, XmZ,
Ý¶mg, dmagm, H$ãOm, ^mS>onÅ>m qH$dm ~moOm, nmoQ>-Hw$id{hdmQ>, H$miOr dmhH$
VËd, ^moJdQ>m Vm~m, H$m¡Qw>§{~H$ ì¶dñWm/VS>OmoS>, ^mJrXmar, H$moUË¶mhr {dYr
Ý¶m¶mb¶mMm hþHy$‘ qH$dm AmXoe, H§$ÌmQ>/H$ama, àb§{~V Xmdm Am{U/qH$dm
H$moUVohr Xm{¶Ëd Am{U/qH$dm {bImnT>r Am{U/qH$dm H$moUVrhr ì¶dñWm
Am{U/qH$dm dMZ~ÜXVm qH$dm AÝ¶ H$moUË¶mhr àH$mao gXa OmJoda H$moUVmhr
Xmdm, A{YH$ma, h³H$, {hVg§~§Y, {hñgm, ‘mJUr Agë¶mg Ë¶m§Zr Vgo H¥$n¶m
{ZåZñdmjarH$mamZm boIr ñdê$nmV gd© nwð>çW© XñVmdoOm§gh hçm àH$meZmÀ¶m
VmaIonmgyZ 14 (Mm¡Xm) {Xdgm§V H$idmdo, H$gya Ho$ë¶mg, Agm Xmdm, A{YH$ma,
h³H$ qH$dm {hVg§~§Y gmoSy>Z {Xë¶mMo Am{U/qH$dm Ë¶mJë¶mMo g‘Obo OmB©b d
H$moUË¶mhr àH$mao ~§YZH$maH$ Zgob.

darb g§X^m©Vrb n[a{eï>
(gXa MmJoMo dU©Z)

‘w§~B© CnZJa {OëhçmVrb Jmd dm§Ðo, VmbwH$m A§YoarÀ¶m 9491.51 Mm¡.‘r.
‘moO‘m{nV grQ>rEg H«$. Or/626 (^mJ) Am{U Or/164 E (^mJ) YmaH$ Ë¶m gd©
AI§S> O{‘Zrdarb pñWV éñV‘Or""nam‘mD§$Q> S>r'' dtJ ZmdmÀ¶m B‘maVr‘Yrb
~og‘|Q>-I ‘Yrb H«$. ~r1-133 Am{U ~r1-134 YmaH$ 2  (XmoZ) H$ma nmH$sªJ
ñnogoggh EH${ÌV[aË¶m 119.95 Mm¡.‘r. (H$mn}Q> E[a¶m) åhUOoM 1291.14 Mm¡.
’y$Q> (H$mn}Q> E[a¶m) ‘moO‘m{nV "S>r' dtJÀ¶m 21 ì¶m ‘Oë¶mdarb âb°Q> H«$.2201
ghrV gmogm¶Q>rZo Omar Ho$boë¶m 8 ’o$~«wdmar, 2020 {XZm§{H$V eoAa à‘mUnÌ H«$.
35 Zo àX{e©V {d{^Þ H«$‘m§H$ 341 Vo 350 (XmoÝhtgh) Agbobo àË¶oH$s é. 50/-
(én¶o nÞmg ‘mÌ) Mo 10 (Xhm) g§nyU© ̂ aUm Pmbobo eoAg©.
{XZm§H$ 30 {S>g|~a, 2022
gmR>r 

‘wëbm hmD$g, 4Wm ‘Obm,
51, E‘.Or. amoS>, ’$moQ>©,
‘w§~B© 400 001.
ghr/-
^mJrXma 

 
 

  

  

gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, lr. ho‘§V Ho$ 
‘ohVm Am{U gm¡. {Z‘©bm E‘ ‘wZmoV ho 
B©EgAm¶Eg hm°pñnQ>b g‘moa, AmHw$bu amoS> 
bJV, H$m§{Xdbr (ny), ‘w§~B©-400101 
¶oWo pñWV H$ënVê$ Q>m°dg© H$mo-Am°nao{Q>ìh 
hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS> (gmogm¶Q>r) 
À¶m Q>m°da E ‘Yrb 23ì¶m ‘Oë¶mdarb 
âb°Q> H«$. 232 Ë¶mgh dmQ>n Ho$boë¶m H$ma 
nm{Hª$J ñnog (n[aga) À¶m dmnamÀ¶m 
h¸$mMo g§¶wº$ gXñ¶ AgyZ Ë¶m§Zr 
gmogm¶Q>rbm Ago H$i{dbo Amho H$s, 
{d{^Þ H«$. 0871 Vo 0880 YmaH$ 10 
eoAg©H$[aVm Omar H«$. 087 YmaH$ eoAa 
à‘mUnÌ hadbo/Jhmi Pmbo Amho/ 
Mmoarbm Jobo Amho Am{U Ë¶m§Zr gmogm¶Q>rbm 
gXa n[agam§À¶m g§X^m©V à{V{bnr eoAa 
à‘mUnÌ Omar H$aÊ¶mgmR>r AO© Ho$bm 
Amho. 
gmogm¶Q>r ¶mÛmao à{V{bnr eoAa 
à‘mUnÌmÀ¶m OmarH$[aVm XmdoXma/ 
AmjonH$ ¶m§À¶mH$Sy>Z Xmdo qH$dm Amjon 
Agë¶mg Vo gXa gyMZoÀ¶m à{gÜXrnmgyZ 
15 {XdgmV à{V{bnr eoAa à‘mUnÌmÀ¶m 
OmarH$[aVm Vem Xmdo, Amjonm§À¶m nwaH$ 
Am{U n¥ðç>W© XñVmdoOm§À¶m àVtgh 
gmogm¶Q>rÀ¶m g{Mdm§H$S>o ‘mJ{dV Amho. 
H$gya Ho$ë¶mg Vem ì¶º$s, h¸$Xma, g§ñWm, 
’$‘© B. Mm Vgm Amjon, Xmdm, h¸$ qH$dm 
^ma Oa H$mhr Agë¶mg Vo Ë¶m{JV qH$dm 
n[aË¶m{JV g‘Obo OmVrb Am{U lr. ho‘§V 
Ho$ ‘ohVm Am{U gm¡. {Z‘©bm E‘ ‘wZmoV 
Am{U/qH$dm gmogm¶Q>rda ~§YZH$maH$ 
ZgVrb Am{U gmogm¶Q>r gXa n[agamÀ¶m 
g§X^m©V à{V{bnr eoAa à‘mUnÌ Omar 
H$aÊ¶mg ‘moH$ir Agob. 
{XZm§H$: 30/12/2022 
{R>H$mU: ‘w§~B© ghr/- 

g{MdX H$ënVê$  
Q>m°dg© H$mo-Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ 

gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS>                                                  
H$ënVê$ Q>m°dg© grEMEgMo  

gmogm¶Q>r H$m¶m©b¶,  
Vi ‘Obm, E qdJ, H$ënVê$ Q>m°dg©, 

AmHw$bu amoS> bJV, H$m§{Xdbr nyd©, ‘w§~B© 
400101. 

dH$sb Apñ‘Vm Ho$aH$a 
(9869010487) 
Cƒ Ý¶m¶mb¶, ‘w§~B©

Omhra gyMZm 

 

  

H$moQ>H$ ‘qhÐm ~±H$ {b{‘Q>oS> 
‘ÎmoMr Am°ZbmB©Z B©-{bbmd {dH«$s

Zm|X. H$m¶m©b¶ : 27 ~rHo$gr, gr-27, Or-ãbm°H$, ~m§Ðm Hw$bm© H$m°åßbo³g, ~m§Ðm (ny.), ‘w§~B©, ‘hmamï´>, {nZ H$moS> - 400 
051. em. H$m.… 22, 05 dm ‘Obm, AXm‘mg ßbmPm, 166/16, grEgQ>r amoS>, H${bZm, gm§VmH«w$P (ny), ‘w§~B©-400098

ñWmda {‘iH$VrÀ¶m {dH«$sgmR>r {dH«$s gyMZm
{X {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A±S> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 {Z¶‘ 
8 (5) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 9(1) À¶m VaVwXr AÝd¶o ñWmda ‘ÎmoÀ¶m {dH«$sH$[aVm 
B©-{bbmd {dH«$s gyMZm 
{deofV: H$O©Xma Am{U h‘rXma Am{U Am‘ OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, H$moQ>H$ ‘qhÐm ~±H$ {b{‘Q>oS> (Ho$E‘~rEb) VmaU 
YZH$moH$S>o JhmU/à^m[aV Imbr Z‘yX ñWmda {‘iH$V, {OÀ¶m àË¶j H$ãOm Eñgob ’$m¶ZmÝg {~PZog bmZ {b{‘Q>oS> Ë¶m§À¶m 
Zmdm‘Yrb H$Om©À¶m A{^hñVm§H$ZmÝd¶o Ho$E‘~rEb Mo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m§Zr 24.05.2022 amoOr KoVbm Amho, {OMo ½bmoar 
EÝQ>aàm¶Pog {VÀ¶m ‘mbH$ lr. {dO¶ Am°JpñQ>Z ~mgu ‘m’©$V, lr. {dO¶ Am°JpñQ>Z ~mgu Am{U lr‘. A{ZVm ~mgu 
¶m§À¶mH$Sy>Z Ho$E‘~rEb>, VmaU YZH$moH$S>o H$O© ImVo H«$. EbEZE‘¶wE‘00614-150000076, A§VJ©V dgybr n¶ªV nwT>rb 
ì¶mOmg{hV 16.12.2022 amoOr à‘mU o é. 36,89,803/- (én¶o N>Îmrg bmI EH$moUZìdX hOma AmR>eo VrZ ‘mÌ) 
WH$~mH$s aH$‘oÀ¶m dgybrH$[aVm ""Ogo Amho Vgo Amho'', ""Oo Amho Ogo Amho'', ""Oo H$mhr Amho Ogo Amho'' ¶m VÎdmda 
17.01.2023 amoOr, Xþ.12.00 Vo Xþ. 1.00  n¶ªV 5 {‘{ZQ>mMo A‘¶m©{XV {dñVmamgh {dH$br OmUma Amho. amIrd qH$‘V 
é. 17,50,000/- (én¶o gVam bmI nÞmg hOma ‘mÌ) Am{U Bgmam AZm‘V a³H$‘ é. 1,75,000/- (én¶o EH$ bmI 
n§À¶mhÎma hOma ‘mÌ) Agob Am{U B©Aa gh Ho$ìhm¶gr gmXarH$aUmMr eodQ>Mr Vm[aI 16.01.2023 gm¶§. 6.00 n¶ªV.  
{‘iH$VrMm Vnerb: ""g§H$ën AnmQ>©‘|Q>, ßbm°Q> H«$. 83, go³Q>a 35, H$m‘moR>o, Zdr ‘w§~B©, ‘hmamï´>'' Aem kmV B‘maV ‘Ü¶o, 
‘moO‘m{nV 239.38 Mm¡. ’y$. {~ëQ> An joÌ Oo 22.24 Mm¡. ‘r. er g‘Vwë¶, E qdJ, Vi ‘Oë¶mda XþH$mZ H«$. 7 Mo Vo gd© ̂ mJ 
Am{U {d^mJ. gr‘m~ÜX nwT>rbà‘mUo… CÎma… ßbm°Q> H«$. 82, X{jU… ßbm°Q> H«$. 84, 85, nyd©… 15 ‘rQ>a é§X añVm, npíM‘… ßbm°Q> 
H«$. 86, 87, 88, 89 nmoñQ>b nÎmm… XþH$mZ H«$. 7, Vi ‘Obm, E qdJ, g§H$ën AnmQ>©‘|Q>, ßbm°Q> H«$. 83, go³Q>a 35, H$m‘moR>o, 
Zdr ‘w§~B©, ‘hmamï´>-410209.  
VmaU ‘ÎmmÀ¶m {d‘moMZmH$[aVm CnbãY doioV A°³Q>Mo H$b‘ 13 À¶m nmoQ>H$b‘ 8 À¶m VaVwXrZwgma H$O©Xmam§Mo bj doYÊ¶mV ¶oV 
Amho. {deofV … H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ ZmJ[aH$m§Zr H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr H$s, Oa gXa {bbmd hm H$moUË¶mhr H$maUmñVd 
A¶eñdr Pmbm Va VmaU YZH$mo ho ImOJr nÕVrZo Ûmam {dH«$sÀ¶m ‘mJ} {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ>Mr A§‘b~OmdUr H$aVrb. Oa {dH«$s 
AÝd¶o ‘Îmog§~YrV H$moUVohr ñnï>rH$aU/JaO Agë¶mg ~mobrXmam§Zr lr. A¾ob {n„B© (+91 8976929685), lr. nwîH$a 
XmZr (+91 8108383613), lr. Jwanmb {g§J (+91 8976898212), Am{U lr. amO|oÐ X{h¶m (+91 
8448264515) ¶mÀ¶m§er g§nH©$ gmYmdm. {dH«$sÀ¶m Vn{ebdma AQ>r d eVvgmR>r H¥$n¶m H$moQ>H$ ‘qhÐm ~±Ho$Mr do~gmB©Q 
åhUOoM www.kotak.com Am{U/qH$dm https://kotakbank.in/ ¶oWo nwa{dboë¶m: 
https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html qbH$Mm g§X^© ¿¶mdm. 
ñWi : ‘w§~B©, {XZm§H$ : 30.12.2022 àm{YH¥$V A{YH$mar, H$moQ>H$ ‘qhÐm ~±H$ {b{‘Q>oS>

 
 

  

 
`mÛmao OZVobm gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$r, Am_Mo 
A{ímb erVb gwYra gmd§V hr _mb_ÎmoÀ`m gyMr_Ü`o 
A{YH$ {deofV… dU©Z Ho$bobr _mb_Îmm IaoXr 
H$aÊ`mMm {dMma H$aV Amho Am{U Vr gXa _mb_Îmm 
IaoXrgmR>r ñQo>Q> ~±H$ Am°\$ B§{S>`m, AmaEgrnrgr 
{M§MnmoH$ir, _w§~B© `m§À`mH$Sy>Z J¥hH$O© KoÊ`mMm 
{dMma H$aV Amho.  
Á`mAWr©, Ë`mMo à{V{Z{YËd gÜ`mMo _mbH$/BpÀN>V 
{dH«$oVo åhUOoM lr. gwXrn XÎmmÌo` OmYd, Ë`m 
AmYrÀ`m gmIir XñVEodOmÀ`m ê$nmV åhUOo 
{XZm§H$ 05/03/1987 Mm H$amaZm_m {XZm§H$ 
02/08/1994 À`m nwïrH$aUmÀ`m S>rS>gh dmMbobo 
Amho, Omo AZw. ~r~rOo/538/194 A§VJ©V _w§~B© 
`oWrb Cn{Z~§YH$ H$m`m©b`mV arVga Zmo§XUrH¥$V 
hmoVm. _o hfm© b±S> So>ìhbng© EH$m ^mJmMo (Ë`mV 
{dH«$oVm) åhUyZ Am{U Xwgè`m ^mJmMo (Ë`mVrb 
IaoXrXma) lr. àH$me AßnmOr Mm¡Jwbo À`m Xaå`mZ 
àdoe Ho$bm, ho CnbãY ZmhrV, Am{U Vo hadbo Am{U 
Jhmi Pmbo AmhoV, Am_Mm Šbm`§Q> eoS²>`yb Ho$bobr 
_mb_Îmm IaoXr H$aÊ`mMm {dMma H$aV Amho Am{U 
Ë`mZ§Va AmYrÀ`m gmIir XñVEodOm§À`m 
AZwnpñWVrV ñQo>Q> ~±H$ Am°\$ B§{S>`m, AmaEgrnrgr, 
{M§MnmoH$ir, _w§~B© `m§À`mH$So> gyMr_Yrb _mb_Îmm 
JhmU Ro>dÊ`mMm _mZg Amho.  
Cnamoº$ H$amam§Ûmao H$moUVmhr Xmdm H$aUmar H$moUVrhr 
ì`º$r Am{U {H§$dm H$moUË`mhr H$ama, CnH«$_, {dH«$r 
H$ama `mgh H$moUË`mhr àH$mao `m _mb_Îmoda {H§$dm 
Ë`m _mb_ÎmoÀ`m Vmã`m~m~V H$moUVmhr hŠH$, 
A{YH$ma, ñdmañ` {H§$dm Xmdm Amho {H§$dm Xmdm H$aV 
Amho, hñVm§VaU, XodmUKodmU, dmhVyH$, 
gw{dYm{XH$ma>, ewëH$, JhmU, ^oQ>, Ý`mg>, dmagm, 
^mSo>nÅm, YmaUm{YH$ma, _m{gH$ ^mSo>H$ê$, g§_{V {Z 
nadmZJr, ^mJrXmar, g§`wº$ CnH«$_, gwb^Vm, 
{àpñH«$ßeZMm A{YH$ma, H$moUVmhr à{VHy$b hŠH$$ 
{H§$dm H$moUË`mhr ñdê$nmMm Xmdm, {ddm{XV IQ>bm, 
hwHy$_, AmXoe, à{V~§YmË_H$ H$ama, _ZmB© AmXoe, 
OßVr$, g§nmXZ {H§$dm AÝ`Wm Ë`mda AÝ` H$mhr 
Agë`mg AYmoñdmjarXmam§Zm Vo àH$m{eV Pmë`mÀ`m 
VmaIonmgyZ 14 {Xdgm§À`m AmV boIr ñdê$nmV 
H$idUo Amdí`H$ Amho EH$Va `mo½`{aË`m {b{IV 
nmoMnmdVr {déÕ hmVmZo {dVaUmÛmao Imbr ñdmjar 
Ho$bobo {H§$dm Zmo§XUrH¥$V ES>r nmoñQ> Ûmao, A`eñdr 
Pmë`mg Agm H$moUVmhr Xmdm Agë`mg Vmo _m\$ 
Ho$bm OmB©b Am{U/{H§$dm gmoS>bm OmB©b Ago _mZbo 
OmB©b.  

_mb_ÎmoMr A{YgyMr 
Jmd H$m§Oya, VmbwH$m Hw$bm© `oWo, Zmo§XUr {Oëhm Am{U 
_w§~B© CnZJa {OëømVrb Cn-{Oëhm Am{U ~¥hZ 
_w§~B© _hmZJanm{bH$m hÔrV gmo_oœa H$mo-Am°n.hmD$. 
gmogm`Q>r {b{_Qo>S åhUyZ AmoiIë`m OmUmè`m 
B_maVrV, XmVma H$m°bZr, ßbm°Q> H«$.11, ̂ m§Sw>n (nyd©), 
_w§~B©-400042, grQ>rEg H«$. 754, Vi_Oë`mda, 
âb°Q> H«$. 3, 470 Mm¡ag \$yQ> {~ëQ> An E{a`m.  

dH$rb> n{aZrV gaQ>H$a  
nmQ>©Za  

_o. EgEgnr brJb  
17-~r, 3am _Obm, H¥$îUm {Zdmg,  

281 Eg~rEg amoS>, \$moQ>©, _w§~B© - 400 001.  
{R>H$mU: _w§~B©  VmarI: 30/12/2022

gmd©O{ZH$ gyMZm

 
 

  

  

Omhra gyMZm 
gyMZm ¿¶mdr H$s, n°am‘mD§$Q> ñnoem{bQ>r ’$m°{JªJ 
EbEbnr ho H$O©V, gmdamobr ImanmS>m amoS>, 
Imonmobr, am¶JS> 410 202 À¶m am¶JS> {Oëhm 
n[afX Am{U Cn-à~§YH$mÀ¶m A{YH$majoÌm‘Yrb 
Am{U am¶JS>À¶m {Oëhm {d^mJm‘Yrb Am{U Jmd 
Ym‘Ur Cn-{d^mJ Am{U VmbwH$m Imbmnya ¶oWo 
dgbobo Am{U Agboë¶m Am{U pñWV OwZm gd} H«$. 
32, {hñgm H«$. 11, ‘moO. 0-51-2 (joÌ) 
(EM.Ama.nr) ‘yë¶m§H$Z 102-00 ZdrZ gd} H«$. 
47, {hñgm H«$. 11 Am{U OwZm gd} H«$. 32, {hñgm 
H«$. 4/S>r ‘moO. 0-07-0 joÌ (EM.Ama.nr) 
‘yë¶m§H$Z 14-00, ZdrZ gd} H«$. 47, {hñgm H«$. 
4S>r YmaH$ {~ZeoVr O{‘ZrÀ¶m Ë¶m gd© ̂ mJ qH$dm 
{d^mJm§Mo (gmnoj {‘iH$V) ‘mbH$ AmhoV. nwT>o gZ 
2006 AmYr {Zînm{XV Ho$bobo AmYrMo û¥§Ibm H$ama 
Jhmi Pmbo AmhoV/gmnS>Ê¶mgmaIo ZmhrV. 

gd© ì¶º$t Á¶m§Zm gXa darb Z‘yX Jhmi XñVmdoO 
gmnS>ë¶mg Am{U/qH$dm gmnoj {‘iH$V qH$dm 
Ë¶mÀ¶m H$moUË¶mhr ^mJmer qH$dm Ë¶m‘Ü¶o 
H$moUË¶mhr àH$mao {dH«$s, AXbm~Xb, ^oQ>, 
^mS>onQ²>Q>m, Hw$id{hdmQ>, nadmZm, JhmU, à^ma, 
YmaUm{YH$ma, {dídñV, dmagm, A§Ë¶XmZ, 
gw{dYm{YH$ma, H$ãOm, H$pëQ>doeZ, ^moJdQ>m, 
XoI^mb, g‘OmoË¶mMo kmnZ, {dH$mgm{YH$ma, {dH«$s 
H$ama qH$dm ¶m{edm¶ H$gohrÀ¶m ‘mJ} H$moUVmhr 
A{YH$ma, Zm‘m{YH$ma, {hVg§~§Y, ’$m¶Xm, Xmdm 
qH$dm ‘mJUr H$mhr Agë¶mg {b{IV ñdê$nmV 
{ZåZñdmjarH$mam§Zm Ë¶m n¥ðç>W©  H$mJXnÌr¶ 
nwamì¶m§gh nrAmo H«$. ìhr nQ>Ho$ A°ÊS> H§$., dH$sb, 
E’$-1, 1bm ‘Obm, emh AmH}$S>, amUr gVr ‘mJ©, 
doñQ>Z© E³gàog hm¶do Odi, ‘mbmS> (ny), ‘w§~B©-
400 097 ¶oWo gXa {XZm§H$mnmgyZ 07 (gmV) 
{Xdgm§À¶m AmV H$i{dUo, AÝ¶Wm Aem gd© 
ì¶º$tZr Ë¶m§Mo gmnoj {‘iH$Vr ‘Yrb H$moUVohr 
Xmdo, A{YH$ma, {hVg§~§Y Am{U Zm‘m{YH$ma 
ñdmYrZ Ho$ë¶mMo g‘OÊ¶mV ¶oB©b Am{U H$mhr 
Caë¶mg gmnoj {‘iH$Vr‘Ü¶o H$moUË¶mhr àH$maMm 
Xmdm, A{YH$ma, Zm‘m{YH$ma qH$dm {hVg§~§Y 
ZgVrb. 

gXa 30 {S>g|~a, 2022 amoOr {XZm§{H$V 
ìhr. nQ>Ho$ A°ÊS> H§$.-dH$sb 
E’$-1, 1bm ‘Obm, emh AmH}$S>,  
amUr gVr ‘mJ©, doñQ>Z© E³gàog hm¶do Odi,  
‘mbmS> (ny), ‘w§~B©-400 097

 
 

  

  

Á¶m H$moUmer g§~§{YV  
Agob Ë¶m§Zm 

gd©gm‘mÝ¶ OZVobm ¶mÛmao H$i{dÊ¶m§V ¶oVo 
H$s, ‘r lr‘Vr é³‘rUr gXmerd qeXo, 
ñdJu¶ gXm{ed qeXo ¶m§Mr nËZr, am-
Bpån[a¶b e°S>mo, ~r-1, 13 dm ‘Obm, 
âb°Q> H«$. 1301, E‘. nr. {‘ëg H§$nmD§$S>, 
VmS>Xod amoS>, ‘w§~B©-400 034 Zo ‘mPo nwÌ 
lr. AZ§V qeXo Am{U Ë¶mMr nËZr bú‘r 
AZ§V qeXo d Ë¶m§Mr ‘wbo Am{U ̂ {dî¶mVrb 
CÎmam{YH$mar ¶m§À¶mer ‘mPo gd© g§~§Y 
VmoS>bo AmhoV H$maU Ë¶m§Mr J¡adV©UyH$ Am{U 
‘bm KamV hmoUmar {edrJmi. ‘r H$idVo 
H$s, ‘r Ë¶mbm d Ë¶mÀ¶m Hw$Q>w>§{~¶m§Zm ‘mÂ¶m 
O§J‘ Am{U ñWmda {‘iH$Vr‘YyZ VgoM ‘r 
gÜ¶m amhVo Ë¶m KamVyZ ~oXIb Ho$bo d 
ZmH$maV Amho ho Ka ‘mÂ¶m H$Ý¶oÀ¶m 
‘mbH$sMo Amho d Ë¶m§Zo H$m¡Qw> §{~H$ 
ì¶dñWoÀ¶m EH$m E‘Amo¶w Ûmam Ë¶mMm {hñgm 
KoVbm Amho. {XZm§H$ 06/02/2010 Mr 
H$m¡>§Qw>{~H$ ì¶dñWm hr ‘r Am{U ‘mÂ¶m 
‘wbmZo Ho$bobo nañna g§‘VrMo H$amanÌ hmoVo 
H$maU ‘mÂ¶m H$Ý¶obm {VMm dmQ>m Úm¶Mm 
hmoVm d Amåhmbm Ë¶mm ‘mo~Xbm àXmZ Pmbm 
hmoVm Am{U Vmo‘mÂ¶ H$Ý¶oZo ‘bm d ‘mÂ¶m 
‘wbmbm g‘à‘mUm§V {Xbm hmoVm. 
¶mÛmao ‘r, ‘mPr nwOm H$aÊ¶mMo qH$dm qhXÿ 
na§nao à‘mUo ‘mPo A§Ë¶{dYr H$aÊ¶mMo 
A{YH$ma XoIrb H$mTy>Z KoV Amho. ¶mÛmao 
‘mÂ¶m A§{V‘ {dYrMo A{YH$ma ‘r ‘mÂ¶m 
H$Ý¶m gm¡. Amem am‘ H$m§~io {hbm XoVo Amho 
d Ë¶m§Zr ‘mÂ¶m BÀN>oZwgma nma§n[aH$ {dYr 
H$amdoV. 
lr. AZ§V qeXo {H§$dm Ë¶mÀ¶m nËZr gm¡. 
bú‘r AZ§V qeXo ¶m§À¶mer H$moUrhr ì¶dhma 
Ho$ë¶mg Vgo Vo Ë¶m§À¶m ñdV…À¶m OmoIr‘ d 
O~m~Xmarda H$aVrb Am{U Ë¶m§Zr Ho$boë¶m 
H$moUË¶mhr H¥$Vr qH$dm ì¶dhmamgmR>r ‘r 
Am{U ‘mPr H$Ý¶m O~m~Xma Zgy. 

ép³‘Ur qeXo

सफाई कामगार प््शन्ांसाठी
उपमुखय्मंत्््यांचय्ा अधय्क््तेखाली सवमती

विदर्भ हैराण, सत््ाधारी
खातो गायरान! 
नागपूर : राजीनामा द््ा, राजीनामा
द््ा.. भ््ष्् मंत््ी राजीनामा द््ा,
विदर्भ हैराण, सत््ाधारी खातो
गायरान, खाऊन खाऊन ५०
खोके.. माजले बोके, माजले बोके
अशा घोषणा देत महाविकास
आघाडीच्या आमदारांनी
सत््ाधाऱ्यांविरोधात जोरदार
वनदश्भने केली. 


