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राष्् देशा

मुबं ई, २८ मे २०२१

चंद्कांत पाटलांचा सवाल

५

बालकांिा नतसऱ्या लाटेचा धोका

कोरोिा काळात बचतगटांच्ाी

‘त्या’ भेटी्बद््लही संभाजीराजे का सांगत िाहीत? ६० कोटी्ची उलाढाल बालरोगतज्ज्ांचा
टास्क फोस्भगनठत

भािपािे खासदाि संभािीिािे यांचा िोठा सन्िाि
खासदारकीचा
पवारांच्या भेटीतून काहीही
िेला आहे. िोदी्िी त्यांिा थेट िाष््पती
रारीनामा द््ावा
जियुव्तखासदाि िेले. चाि वेळा भेट िागूिही साध्य होणार नाही
पंति्ध् ािांिी वेळ जदली िाही हे खिे असले तिी त्याला मराठा आरक््णासाठी संभाजीराजे यांनी शरद परार
मराठा आरक्ण् ाच्या मुद्ारर चच्ाण
िाही िाििे आहेत. ििाठा आिक््िाच्या िुद्ावि ही
करण्यासाठी पंतप्ध् ान
यांची भेट घेतली असली तरी
नरेद् ् मोदीही भेटायला
भेट िाजगतली होती. पि हा िुद्ा सध्या िाज्य
त्यामधून काहीही साध्य होणार नाही,
तयार नसतील तर
असे मत नशरसंग्ाम संघटनेचे नेते
सििािच्या अखत्यािीतच आहे. िग भेटिू िििाि िाय? चाि वेळा भेट
संभाजीराजे छत्प् ती
नरनायक मेटे यांनी व्यक्त केले आहे.
झाली िसली तिी पूव्ी 40 वेळा भेट झाली आहे, हे ते िा सांगत िाहीत.
नी आपल्या
यां
शरद
परार
यां
च
य
्
ाशी
सकारात्
म
क
- चंद्रांत पाटीि, ि््देशाध्यक्् भािपा
/

रोल्हापूर, नवराष्् न्यूज
नेटवर्क. ििाठा आिक््िावर्ि
िाज्यातील िाििािि चांगलेच
तापले
आहे.
ििाठा
आिक््िाि््श्िी चािवेळा पत््
जलहूिही पंति््धाि िोदी यांिी
वेळ जदला िाही, असा दावा
ििीत खासदाि संभािीिािे यांिी
िुितीच िािािी व्यव्त िेली
होती. यावर्ि िाँगस
्े , िाष्व् ादीिे
भािपावि टीिेची तोफ डागली

होती. आता भािपाचे ि्द् श
े ाध्यक््
चंद्िांत पाटील यांिी याबाबत
ि््जतज््कया
जदली
आहे.
संभािीिािे्िा सव्ायजधि सन्िाि
भािपािेच जदला आहे, त्यांिा
चािवेळा पंति््धािांिी भेट
िािािली असली तिी त्यापूव्ी
चाळीस वेळा भेट जदली आहे,
याबद््ल ते िा सांगत िाहीत?
असा सवाल पाटील यांिी
उपक्सथत िेला आहे.

चच्ाण झाल्याचे संभाजीराजे म्हणतात
मात््, अरघ्या 10 नमननटांच्या या भेटीत मराठा आरक््ण,
नोकऱ्या, सारथी या सर्ण नरषयांरर चच्ाण कशी काय
होऊ शकते, असा सराल नरनायक मेटे यांनी उपस्सथत
केला. लोकशाहीत कोणीही कोणाला भेटू शकते. मात््,
परार यांचा मराठा आरक््णानरषयीचा आजपय््ंतचा
दृष्ीकोन पाहता या भेटीतून काहीही साध्य होणार
नाही. ते म्हणाले की, संभाजीराजे छत््पती हे राजे
आहेत. आम्ही प््जा आहोत. ते कोणालाही भेटू
शकतात. आम्ही जनतेमध्ये जाऊन जनजागृती करत
आहोत. आता संभाजीराजे मुख्यमंत्ी उद््र ठाकरे यांची
भेट घेणार आहेत. मात््, मुख्यमंत्यांनी आरक््ण नदले
असते तर ही रेळच आली नसती, अशी टीका नरनायक
मेटे यांनी केली.

खासदारकीचा राजीनामा
द््ारा, असे रक्तव्य माजी आमदार हष्रण ध्नण
जाधर यांनी केल.े राज्यात दौरे कर्न नकंरा
आंदोलन कर्न मराठा आरक्ण् ाचा प्श् न्
सुटणार नाही, असेही जाधर यांनी म्हटले.
यारेळी हष्रण ध्नण जाधर यांनी मराठा
आरक्ण् ासाठी संभाजीराजे यांनी आणखी
आक्म् क भूनमका घ्यारी, असे सूचनरले.
छत्प् ती संभाजी राजेन् ी भाजपच्या मदतीने
संसदेत प्स
् ्ार आणून मराठा आरक्ण् ाचा
कायदा करारा. जर भाजपा आनण नरेद् ् मोदी
संभाजी राजे यांचे ऐकत नसतील, भेटत
नसतील तर त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा
द््ारा, असे हष्रण ध्नण जाधर यांनी सांनगतले.

आजारपणािंतर शरद पवारांची कामाला सुर्वात

लाख िास्िच्या जवक््ीिधूि १ िोटी
१९ लाख र्पयांची उलाढाल झाली
आहे. ििोिा संिटाच्या पजहल्या लाटेत
या बचतगटांिी सुिािे १ िोटी १०
लाख िास्िची जिज्ियती िर्ि त्यांच्या
जवक््ीतूि सुिािे १३ िोटी ३० लाख
र्पयांची उलाढाल िेली होती.
लॉिडाउि िाळात शहिी भागातील
गृहजिि्ायि सोसायट््ांिध्ये भािीपाला
पुिवठा ििण्याचे िाि स्वयंसहाय्य्यता
सिुहांिी िेले आहे. यािध्ये ३४
जिल्ह्ातील १ हिाि ९६६ सिूहातील
४ हिाि १९६ िजहला सहभागी असूि
त्यांिी ८ हिाि ६४९ क्ववंटल
भािीपाला जवक््ीतूि २ िोटी ७१ लाख
र्पयांची उलाढाल िेली आहे. पजहल्या
लाटेचय् ा िाळातही िजहला बचतगटांिी
यािाध्यिातूि १६ िोटी ७५ लाख
र्पयांची उलाढाल िेली होती. फळे
खिेदी-जवक््ीिध्ये ३४ जिल्ह्ातील १
हिाि २२५ सिुहातील ३ हिाि २०५
िजहला सहभागी होत्या.

/

मुंबई, नवराष्् न्यूज नेटवर्क.
िोिोिा संसग्ायचा लहाि िुलांिध्ये
होिाऱ्या
ि््ादुभ्ायवापासूि
ि््जतबंधात्िि उपाययोििा व
उपचाि पद््तीबाबत िाग्यदश्यि
ििण्यासाठी बालिोग तज््ाच
ं ा जवशेष
िाय्दय ल (टास्ि फोस्)य डॉ. सुहास तज्् सदस्य असूि वैद्िीय जशक््ि
ि््भू यांच्या अध्यक््तेखाली स्थापि व संशोधि संचालि त्याचे सदस्य
ििण्यात आला आहे. त्यािध्ये 13 सजचव आहेत.

कोरोिा संसग्ाभची शक्यता

िाज्यात सध्या िोिोिाची दुसिी लाट सुर् आहे. िोिोिा जवषािूत होिािे
लहान मुलांमधील कोरोना संक्मण कमी ििुिीय बदल आजि उत्पजिवत्यिािुळे
करण्यासाठी उपचारपद््ती नरकसीत संभाजवत जतसिी लाट आल्यास त्यािध्ये
य ी शव्यता
करण्यासाठी बालरोग तज््ांच्या या नरशेष लहाि िुलांिा िोिोिा संसग्ाच
कृती दलात मुंबई, नरी मुंबई, ठाणे, पुणे, वत्यजवण्यात आली आहे. त्यापासूि
औरंगाबाद, नागपूर येथील तज्ज्ांचा लहाि िुलांचा बचाव आजि आवश्यि
सदस्य म्हणून समारेश करण्यात
उपचाि पद््ती जविसीत ििण्यासाठी
आल्याचे आरोग्यमंत्ी राजेश टोपे यांनी बालिोग तज््ांचा टास्ि फोस्य िेिण्याचे
सांनगतले. यासंदभ्ाणत आरोग्य नरभागाचे जिद्श
्े िुखय् िंत्ी उद्व् ठाििे यांिी जदले
अपर मुख्य सनचर डॉ. प््दीप व्यास यांच्या होते.
िजववािी
िुख्यिंत्यांिी
स्राक््रीने नुकताच शासन ननण्णय जानहर
िाज्
य
भिातील
बालिोग
तज्
्ांशी संवाद
केला आहे.
साधूि संभाव्य जतसिी लाट आल्यास
लहाि िुलांच्या उपचािाबाबत त्यांिी चच्ायही िेली िेली होती.

‘सेल्फी पॉइंट’चा आढावा

राकाँ मंत्यांची घेणार झाडाझडती!

/ मुं ब ई, नवराष् ् न् यू ज ने ट वर् क .
िहाजविास आघाडीच्या घटि पक््ांिध्ये
गेल्या िाही जदवसांत िुिबूिी सुर्
झाल्याचे जदसत आहेत. त्यािधूि ज्येष्
िेते म्हिूि िाग्य िाढण्याची िबाबदािी
शिद पवाि यांच्यावि आहे. आता दोि
िजहन्यांच्या आिािपिािंति िाष्् वादी
िाँग्ेसचे अध्यक्् शिद पवािांची
िािाला सुर्वात िेली आहे. त्यािुसाि
येत्या एि िूि िोिी ते िाष्् वादीच्या
िंत्यांची बैठि घेवूि िेलेल्या िािांचा
आढावा घेिाि आहेत.

/ रोल्हापूर, नवराष्् न्यूज नेटवर्क.
िोिोिा िाळात िाज्यभिातील
बचतगटातील िजहलांिी सुर् िेलेल्या
छोट््ा व्यवसायातूि सुिािे ६०
िोटी्पेक्ा िास्् िक््िेची उलाढाल
िेली आहे. िाज्यातील १९ जिल्ह्ातील
४० बचत गटािधील १९९
िजहलांिाफ्फत ८ हिाि ०५९ जलटि
सॅजिटायझिची जिज्ियती िेली असूि ५
हिाि ०४९ जलटि सॅजिटायझिच्या
जवक््ीिधूि ११ लाख र्पयांची
उलाढाल झाली आहे, अशी िाजहती
ग््ािजविास िंत्ी हसि िुश्ीफ यांिी
जदली.
ििोिा संिटिाळात आवश्यि
असिाऱ्या सॅजिटायझिची जिज्ियती
आजि जवक््ीही बचतगटांिाफ्फत
ििण्यात आली. ३४ जिल्ह्ातील ७३०
स्वयंसहायता सिुहािधील १ हिाि
९८१ िजहलांिाफ्फत िुितेच ८.७८
लाख िास्ि बिवण्यात आले. ७.७६

आमदारांचीही घेणार बैठक

राज्य सरकारचे एक पाऊल मागे

िंत्यांिडूि आढावा घेतल्यािंति शिद पवाि
िाष््वादीच्या आिदािांची बैठि घेिाि आहेत. िागील
िाळात धिंिय िुंडे याच्यावि त्यांच्या जतसऱ्या पत्िीिे
आिोप िेले होते. ति िाष््वादीचे गृहिंत्ी अजिल
देशिुख यांच्यावि खंडिीचे आिोप झाल्यािे
िाष््वादी आजि िहजविास आघाडी अडचिीत
आली होती या पा््श्यभुिीवि जिव्त िंत्याची पदे
भिण्याबाबत िुलै िजहन्यात अजधवेशिापूव्ी
पक््ािडूि जिि्यय होण्याची शव्यता आहे. त्या
ििीता या आढावा बैठिा िहत््वाच्या आहेत.

/

उजिीच्या पाण्याचा
‘तो’ आदेश रद््

बारामती, नवराष्् न्यूज
नेटवर्क.
गेलय् ा िाही जदवसांपासूि उििी
िािवाईसंदभ्ायत पवाि यांच्याशी िुख्यिंत् याची चच्ाय
धििाच्या पाण्यावि वाद पेटला
झाल्याची शव्यता व्यव्त िेली िात आहे.
होता. अखेि आंदोलिांच्या
शिद पवाि यािी बुधवािी सायंिाळी िुख्यिंत्ी उध्दव सीबीआयच्या ि््िुख पदावि िाज्याचे िािी पोजलस
आक््िि पजवत््यापुढे िाज्य
ठाििे यांची वष्ाय जिवासस्थािी िावूि भेट घेतली. या िहासंचालि सुबोध ियस्वाल यांची जियुव्ती झाली,
मुंबई. राज्याचे पय्यटन आणि पय्ायवरि मंत्ी आणित्य ठाकरे यांनी मुंबईतील ‘सेल्फी पॉई्ट’ बांधकामाचा गुर्वारी आढावा घेतला, तो क््ि. सििािला एि पाऊल िागे
चच््ेचा तपशील अजधिृतपिे सांगण्यात आला िसला त्यािंति िाज्यात सीबीआयिडूि अिील देशिुख
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घ्यावे लागले आहे. िलसंपदा
तिी त्याबाबत िाध्यिांतूि िाही िाजहती देण्यात आली ि््िििात सुर् असलेल्या चौिशीला वेगळे वळि
िं
त्ी ियंत पाटील यांिी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
आहे. सूत्ांच्या िाजहती िुसाि गेल्या िाही जदवसांत
लागण्याची शव्यता व्यव्त िेली िात आहे. ियस्वाल
िाढले
ला तो आदेश लेखी िद्् तत्पूर्ी, जयंत पाटील यांनी उजनी जलाशयातून
िाष्् वादीचे िािी गृहिंत्ी अजिल देशिुख यांच्या
यांचे िाज्यात िहासंचालि असतािा देशिुख यांच्याशी
ििण्
य
ात
आला आहे. पाटील इंदापूर तालुक्याचा पाच टीएमसी पाणी देण्याचा
जविोधात िे्द्ीय तपास यंत्िािडूि िेल्या िािाऱ्या
ितभेद होते.
यांिी 18 िे िोिी उििी ननण्णय रद्् केला. मात्् अद््ाप याचा अध्यादेश
धििातूि सोलापूिच्या हक््ाचे काढण्यात आलेला नाही. यामुळे सोलापूर
मराठा
आरक्
ण
्
ाबाबतही
ववचारा
पािी इंदापूिला देिाि िाही. नजल्ह्ातील शेतकऱ्यांची फसरणूक झाली आहे.
/ मुं ब ई, नवराष् ् न् यू ज ने ट वर् क . आता लक्द
् ्ीप बेटावि गोिांसावि बंदी
्े ि
् त्यामुळे जयंत पाटील यांच्यारर गुन्हा दाखल
मराठा समाजाचे आरक्ण् नटकरण्यात तसा या पूव्ी िाढलेला सव्क
िाष््वादी िाँग्ेसचे अध्यक्् शिद पवाि येऊ िये यासाठी थेट पंति््धािांिा पत््
आदेश िद्् ििण्याचे तो्डी करारा, अशी मागणी जननहत शेतकरी संघटनेचे
राज्य सरकार कमी का पडले हे
यांिी
लक््द्ीप
जल जह ता त .
सांजगतले होते. पिंतु, िोपय््ंत अध्यक्् प््भाकर देशमुख यांनी केली होती.
नरचारणारे पत्् कधी नलहीणार? 12
बेटावि गोिांसावि भारपाचा
िोििात वादळ
लेखी
आदेश
जिळत सात नदरस उलटूनही नरा अध्यादेश काढण्यात न
पे
ट
ो
्
लच्
य
ा
वाढत्
य
ा
बलु
त
द
े
ारां
न
ा
मदत
नमळाली
नाही
त्
य
ाची
नरचारणा
/
बंदी येऊ िये, पवारांना
मुंबई, नवराष्् न्यूज ति िितेसाठी चांगलेच आहे,
व अन्य भागात
िाही.तोपय््ंत आंदोलिाचा आल्यामुळे शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला होता.
दिांबाबत 2021
यासाठी
थेट
नेटवर्क. िाज्यातील िितेला असे पंति््धाि 2015 िध्ये
अ व िा ळी करणारे पत्् राज्यसरकारला परार कधी
पाजवत्
्ा घेतला होता. अखेि पाटील यांनी शेतकऱ्यांची फसरणूक केली आहे.
िध्ये िोदी िाहीच बोलत पंति््धािांिा पत्् सवाल
इंधि दिवाढीची िोठी झळ बसत िाहीि भाषिात सांगत होते.
पावसािे िुिसाि नलहीणार? इतकंच नाहीतर महाराष््ात
गु
र
्
व
ािी
उपसजचवांिी 22 यामुळे त्यांच्यानररोधात गुन्हा दाखल करारा,
कोकणात
रादळ
र
अन्
य
भागात
अरकाळी
िाहीत.
त्
य
ािु
ळ
े
शे
व
टी
जलजहले
आहे.
आहे. िाज्यातील अिेि जिल्ह्ांत आता 2021 िध्ये पेट्ोलच्या
झाले
पि
नुकसान झाले पण शेतकऱ्यांची आनण एज््िल 2021 िोिी िाढलेला अन्य था गननमी काव्याने मंत्ालय नकंरा त्यांच्या
िाय ‘बदिसीब ििता’.
त्यावर्ि भािपाचे िुख्य ि््वव्ते
पेट्ोलच्या
दिािे
शंभिी दिािे शंभिी गाठली आहे, आता
शेतिऱ्यांची आजि पारसाने
पशु
ध
नाची
नचंता व्यक्त करणारे पत्् परार कधी आदेश िद्् िेल्याचे पत्् िाढले बंगल्यात घुसल्यानशराय राहणार नाही, असा
िोदी्च्या िशीबािे िि
इशारा जननहत शेत करी संघ टनेने राज्य शासनाला
िेशव उपाध्ये यांिी क्ववटिच्या
ओलांडली आहे. यावर्ि िुिाचे िशीब म्हिायचे
पशुधिाची जचंता नलनहणार.
- केशव उपाध्य,े भाजपा आहे.
नदला होता.
िाध्यिातूि पवािांिा टोला लगावला व्यव्त िििािे पत्् ते िुख्यिंत्ी
िाष््वादी िाँग्ेसिे पंति््धाि ििे्द् पंति््धाि िहोदय? असा खोचि पेट्ोलचे दि ििी होतात, ति िग आता
आहे. लॅािडाऊििध्ये िुिसाि झाले उद््व ठाििे यांिा िधी
िोदी्वि जिशािा साधला आहे. सवाल िािाँ ि््वव्ते आजि पेट्ोलिे शंभिी िशी गाठली याचे उत््ि
HeÀe@ce&-peer
म्हिूि बाििालिांिा िदत िेली जलजहतील?, असा खोचि
आपल्या िशीबािुळे देशात अल्पसंख्याि िंत्ी िवाब िजलि िशीबवाि िोदी्िी द््ावे.
CHANGE IN NAME
- नवाब मलिर, अल्पसंख्यांि िंत्ी पाजहिे, असे पत्् जलजहिािे पवाि सवाल उपाध्ये यांिी िेला आहे.
mJeejm³ee®³ee DeefYeJ³ekeÌleer®es Deeceb$eCe
पेट्ोलचे भाव ििी झाले आहेत यांिी िेला आहे.

जयस्वाल िेमणुकीचा संदभ्भ

पेट्ोल शंभरीपार; आता िशीब कुणाचे?

बार्ज अपघात

पाच कंपन्यांिा
बजावले समन्स

मुंबई . चक््ीवादळाच्या तडाख्यात अिेि संसाि
उद््वस्् झाले आजि अिेिांचे ि््ाि गेले. त्यातच,
बॉम्बे हायविील तेल उत्खिि िििऱ्या पी 305 हे
बाि्य चक््ीवादळात बुडाले. या दुघ्यटिेि् िििी
यलोगेट पोजलसांिी 5 िंपन्यांिा सिान्स बिावले
आहे. या ि््िििी 10 ििांिी िबाब िो्वदले
आहेत. 28 िृतदेहांची ओळख पटली िसूि त्यांची
डीएिए चाचिी ििण्यात येिाि असल्याचे सूत्ांिी
सांजगतले. दुघ्यटिेि् िििी िॅप्टि िािेश बल्लाव
इति िाही ििांजविोधात गुन्हा दाखल ििण्यात
आला आहे. यलोगेट पोजलसांिी पी 305
तिाफाविील वाचलेल्या िि्यचाऱ्यांिडूि या
ि््िििाची िाजहती घेतली. यावेळी चक््ीवादळाची
पूव्यसूचिा जिळाल्यापासूि बाि्य बुडेपय््ंतचा
घटिाक््ि पोजलसांिी िािूि घेण्याचा ि््यत्ि िेला.
िौदलािुळे सुिज््कतजित्या बचावलेले शेख सध्या
ताडदेव अपोलो र्ग्िालयात उपचाि घेत आहेत.
चक््ीवादळािे िौद्् र्प धािि िेल्यािे बॉम्बे
हायिवळील तेल जवजहिी्वि िाि िििाऱ्या
िि्यचाऱ्यांिा िाहण्यासाठी तयाि िेलेला पी 305 हा
तिाफा सिुद्ात बुडाला.

सरकार वाचनवण्यासाठी
‘होम’मध्ये बसूि हवि

मुबं ई . िाज्य िंज्तिंडळाच्या बैठिीत सििाििधील
िंतय् ांिध्ये झालेलय् ा खडािंगीिुळे िाििीय वत्ळ
यु ात चच्ाय
िंगली आहे. तसेच, पदोन्ितीच्या िुद्ावर्िही सििाििध्ये
ितभेद असल्याचे सिोि आले आहे. यावर्ि ििसेिे
ठाििे सििािवि व िुखय् िंत्ी उद्व् ठाििेव् ि जिशािा
साधला आहे. िोिोिाच्या संिटापासूि वाचवण्यासाठी
िाही ति सििाि वाचवण्यासाठी होििध्यचे असिाऱ्यांचे
िोिात हवि चालू आहे, अशी चच्ाय आहे.

आमदार प््ताप
सरिाईकांिा शोधा

ठाणे . ठाण्यातील जशवसेिेचे आिदाि ि््ताप
सििाईि गायब असूि त्यांचा शोध घ्या, असे
सािडे घालत भािपाच्या जशष््िंडळािे पोजलस
आयुव्तांची भेट घेतली आजि अजधिृत तक््ाि
िो्दवली. तीि जवजवध घोटाळ्याि््िििी ईडी
चौिशीचा ससेजििा िागे लागल्यािे सििाईि
गायब आहेत. िाय झाले, िोिी जिडिॅप िेले,
याची भीती ितदािांिा वाटत आहे. तेव्हा, त्यांिा
शोधण्यासाठी िाय्यवाही ििावी, असे म्हित
भािपा िेते जििीट सोिय्या, ठािे भािप
जिल्हाध्यक्् आिदाि जििंिि डावखिे, आिदि
संिय िेळिि आदीच्या जशष््िंडळािे िवजियुव्त
पोजलस आयुव्त ियिीतजसंह यांची भेट घेतली.

१० लाखांवरील
कामांसाठी
ई-निनवदा

शेतकऱ्यांसाठी कधी पत््नलनहणार?

/

मुंबई, नवराष्् न्यूज नेटवर्क. जिल्हा
पजिषद, पंचायत सजिती आजि ग््ािपंचायत
स््िावि आता १० लाख र्पये जिितीपेक्ा िोठा
िािासाठी ई-जिजवदा िाढावी लागिाि आहे.
यापूव्ी देवे्द् फडिवीस यांच्या िाय्यिाळात ३
लाख र्पयांविील िािासाठी ई-जिजवदा िाढिे
बंधििािि होते. गाव पातळीविील भ््ष्ाचाि

िोखण्यासाठी ३ लाखाविील िािांसाठी ई-जिवीदा
बंधििािि ििण्यात आल्याचे तत्िालीि
सििाििडूि सांगण्यात आले होते. ही िय्ायदा
वाढवूि आता १० लाख ििण्यात आली आहे.
त्यािुळे िहाजविास आघाडी सििाििडूि
भ््ष्ाचािासाठी िाि िोिळे िेले िात असल्याची
टीिा भािप िेते िित आहेत.
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H$mm`m©b`mXaå`mZÀ`m ñH$mm` dm°H$ ~§X Ro>dÊ`mg§X^m©V
Ima ñWmZH$mV X{jU {XímoH$So> ZdrZ 6 _r. é§X E\$Amo~rÀ`m ~m§YH$m_mg§X^m©V nyd© {XímoH$S>rb
~w{H§$J H$m`m©b` d OwÝ`m {dÚ_mZ Ima X{jU ~¥. _w§. _Znm E\$Amo~rbm OmoS>Umam ñH$m`dm°H$
nmS>Uo Amdí`H$ Amho. nmS>H$m_ {X. 28.05.2021 amoOr gH$mminmgyZ gwê$ hmoB©b. Ë`m_wio
nwT>rb 75 {Xdgm§H${{aVm ñH$m`dm°H$ d nyd© {XímoH$S>rb ~w{H§$J H$m`m©b` ~§X Ro>dÊ`mV Ambo Amho.
ßm«dmgr n{íM_ {XímoH$S>rb ~w{H§$J H$m`m©b`mVyZ {V{H$Qo> IaoXr H$ê$ ímH$VmV VgoM nyd© d n{íM_
H$Zo{ŠQ>{ìhQ>rH${aVm Ima X{jU {XímoH$S>rb OwZm ~¥. _w§. _Znm E\$Amo~rMm dmna H$ê$ ímH$VmV.
hmoUmè`m J¡agmo`r~Ôb AË`§V {XbJra AmhmoV.
Amåhmbm bmB©H$ H $aam:

Amåhmbm ’$mm°bmo H$aam:

`w{Z`Z ~±H$
Am°\$ B§{S>`m

(^maV gaH$mmaMm CnH«$_)

(Fvmeeunsvmeer De@C[ yeBkeÀjHìdmeer (keÀe@Heexjsì J³ekeÌleerbkeÀefjlee HeefjmeceeHeve þjeJe Òeef¬eÀ³ee) efJeefve³eceve, 2016 ®³ee efJeefve³eceve 36 (S) Debleie&le)

ceeveveer³e SvemeerSueìer®ee 16 SefÒeue, 2021 efoveebefJeÀle DeeosMe, 23 SefÒeue, 2021 jespeer DeejHeerÜejs JeÀjC³eele Deeuesueer
meeJe&peefveJeÀ GodIees<eCee DeeefCe JeÀe@Hees&jsì JeÀpe&oejeb®³ee OeveJeÀeW®³ee meefceleer®³ee efveCe&³ee®³ee DevegjesOeeves ³eeÜejs JeÀe@Hees&jsì JeÀpe&oej
DeLee&le Deefol³e Deeefol³e efJeÐegle DeHuee³evmesme efueefceìs[ (SJnerSSue) DeeefCe Deeefol³e He@Àefye´kesÀMevme Òee³eJesì efueefceìs[
(SSHeÀHeerSue) (SJeÀef$eJeãÀle JeÀe@Hees&jsì veeoejer efJeYesove Òeef¬eÀ³eeeqvJele) JeÀefjlee efJeYesove ³eespevee meeoj JeÀjC³eemeeþer mJeejm³ee®eer
DeefYek³eJeÌleer Deecebef$ele JeÀjC³eele ³esle Deens.

mebyebefOele efJeJejCe
1 keÀe@Heexjsì $eÝCekeÀes®es veeJe

1. Deeefol³e efJeÐegle DeHuee³evmesme efueefceìs[
2. Deeefol³e He@Àefye´kesÀMevme Òee³eJesì efueefceìs[
1. 26 petve, 1989 2. 24 veesJnWyej, 2003

2 keÀe@Heexjsì $eÝCekeÀes®ee mebmLeeHeve efoveebkeÀ
keÀe@Heexjsì $eÝCekeÀes ³eeb®³eeMeer mebyebefOele / veeWoCeerke=Àle Demeuesues
3
kebÀHev³ee efveyebOekeÀ, cegbyeF&
ÒeeefOekeÀejer
keÀe@Heexjsì $eÝCekeÀesb®ee keÀe@Heexjsì Dee³e[Wefììer vebyej / efueefceìs[ 1. U31200MH1989PLC052364
4
2. U51505MH2003PTC143265
ueeSefyeefueìer Dee³e[WefìefHeÀkesÀMeve vebyej
keÀe@Heexjsì $eÝCekeÀes ³eeb®³ee veeWoCeerke=Àle keÀe³ee&ue³ee®ee HeÊee Je cegK³e meJnx ¬eÀ. 168, efnmmee ¬eÀ. 10, meesveeUs ieebJe, efYeJeb[er
5
keÀe³ee&ue³e (keÀener Demeu³eeme)
yee³eHeeme jes[, þeCes-421 302, ceneje<ì^, Yeejle.
1. SJnerSSue : 11 meHìWyej, 2019
6 keÀe@Heexjsì $eÝCekeÀes®eer efoJeeUKeesjer ÒeejbYe efoveebkeÀ
2. SSHeÀHeerSue : 15 ces, 2020
3. SkeÀef$ele : 16 SefÒeue, 2021
7 mJeejm³e DeefYeJ³ekeÌleermeeþer®es Deeceb$eCe efoveebkeÀ
28 ces 2021
leHeMeerue
Dee³eyeeryeerDee³e®es
mebJesÀlemLeU
mebefnles®³ee Deveg®íso 25(2)(S®e) Debleie&le þjeJe Depee¥keÀefjlee www.adityavidyut.com ³esLes GHeueyOe Deens efkebÀJee
8
adityagroupcirp@gmail.com ³esLes F&-cesue keÀªve
Hee$elee GHeueyOelee
ÒeeHle keÀjlee ³esT MekesÀue.
leHeMeerue
Dee³eyeeryeerDee³e®es
mebJesÀlemLeU
www.adityavidyut.com ³esLes GHeueyOe Deens efkebÀJee
9 Deve®íso 29 S Debleie&le ueeiet DeHee$eles®es efvekeÀ<e
adityagroupcirp@gmail.com ³esLes F&-cesue keÀªve
ÒeeHle keÀjlee ³esT MekesÀue.
10 mJeejm³ee®³ee DeefYeJ³ekeÌleer®³ee mJeerke=Àleer®eer Debeflece leejerKe
12 petve 2021
11 mebYeeJ³e þjeJe Depee¥®eer leelHegjleer met®eer peejer nesC³ee®eer leejerKe 22 petve 2021
12 leelHegjl³ee met®eerkeÀefjlee njkeÀle meeoj keÀjC³ee®eer Debeflece leejerKe 27 petve 2021

ñQ´ o>ñS²> A°goQ > _°ZoO_oö¨Q> ãm«±M : 104, Vi_Obm, ^maV hmD$g, _w§~B© g_mMma _mJ©, \$moQ©>, _w§~B© - 400023. Xya. H«$.
: (022) - 2261 5201, 2261 5202, 2261 5205. B©-_ob : samvmumbai@unionbankofindia.com

ñWmda g§nÎmrÀ`m {dH«$rH${aVm {dH«$r gyMZm
grŠ`w{aQ>mm`PoímZ A±S> {aH$ÝÝñQ´>ŠímZ Am°\$ \$mm`Zm{ÝímAb AgoQ²>g A±S> EÝ\$mmog©_oö¨Q> Am°\$ grŠ`w{aQ>rr B§Q>aoñQ>
A°Š Q>,, 2002 ghdmMZ grŠ`w{aQ>r B§Q>aaoñQ> (EÝ\$mmog©_oö¨Q>)) {Z`_, 2002 À`m {Z`_ 8(6) À`m VaVyXrgh
gXa A§VJ©V O§J_ ßm«{V^yV g§nÎmrÀ`m {dH«$rH${{aVm B©-{bbmd {dH«$r gyMZm.
gyMZm `mÛmao Am_ OZVog XoÊ`mV `oVo Amho VgoM {dímofV: H$O©Xma d h_rXma `m§Zm XoÊ`mV `oVo H$r, ßm«{V^yV
YZH$mo¨H$So> JhmU/ßm«^m{aV »mmbrb {ddaÊmrV O§J_ ßm«{V^yV g§nÎmr {OMm `w{Z`Z ~±H$ Am°\$ B§{S>`mÀ`m (ßm«{V^yV
YZH$mo) ßm«m{YH¥$V A{YH$mè`m§Ûmao {dYm`H$/nn«Ë`j$ Vm~m KoÊ`mV Ambm Amho Ë`m _mb_ÎmoMr {dH«$r `w{Z`Z ~±H$
Am°\$ B§{S>`mÀ`m WH$~mH$rÀ`m Imbrb {ZXo©{ímV g§~§{YV H$O©Xma d h_rXmam§H$Sy>Z dgwbrgmR>r Imbrb {ZXo©{ímV
aH$_oÀ`m dgwbrH${aVm hr Oímr Amho OoWo Amho Oímr Amho Or Amho d Or H$mmhr Amho VoWo Amho VÎdmda d
H$moUË`mhr AS>Wù`m{dZm {X. 30.06.2021 amoOr g. 11.00 Vo Xw. 1.00 amoOr Imbrb {ZXo©{ímV doioV {dH«$r
H$aÊ`mV `oV Amho. amIrd _yë` d Bgmam aŠH$_gwÕm Imbrbßm«_mUo Z_yX H$aÊ`mV Ambr Amho :

H$O
O©Xma, ghH$O
O©Xma d h_rXmamMo Zmd d nÎmm :
1) AmgwVr Q´óo>{S§>J n«m. {b. (H$O©Xma),
1418, Xbm_b Q>m°da ~r, \«$r n«og OZ©b _mJ©, Z{a_Z nm°B§Q>,
_w§~B© - 400 021.
2) lr. {gÕmW© _XZbmb ~JaoMm (g§MmbH$/h_rXma)
gw`moJ ao{gSo>Ýgr, âb°Q> H«$. 502, A°ìho¨{Q>ñQ>> hm°{ñnQ>bOdi, g°gb~ar
nmH©$, JwbQoH$S>r, nwUo - 411 037.
3) lr. amO Hw$_ma JmoB©b (g§MmbH$/h_rXma)
OrEM-14/283, n{íM_ {dhma, Zdr {Xëbr - 110 087.

W{H$VV aŠH$__ : é.
47,61,58,089.98
(é. gÎmoMmirg
EH$gîQ> bmI
AÇmdÝZ hOma
EH$moUZìdX d
ARçmÊUd n¡go _mÌ)

_m b_ Îmm :- ñWmda _mb_Îmm AWm©V âb°Q> H«$. 202, 2 am _Obm, gr {d§J, B_maV Z_ mo {í mdmñVy
{g Q>r , {~{ëS§>J H«$. 3, _ moO_ m{ nV joÌ 646.04 Mm¡. \y$Q>, ßbm°Q> YmaH$ gìho© H«$. 106, {hñgm H«$.
1,2,3,4 d ñdho© H«$. 110, _w. {ddmoa {ñWV, nmbKa ZJa n{afXoÀ`m A{YH$majoÌmV d Zmo¨XUrH¥$V
{Oëhm nmbKa d Ë`mÀ`m gr_mnwT>rbn«_mUo :- CÎma d Ë`m{ Xí mog : Z_mo {ímdmñVy {gQ>r, B_maV
H«$. 3S>r, X {jU d Ë `m{X ím og : A§VJ©V añVm/ _moH$im ßbm°Q>, n yd© d Ë`m {X ím og : ~m§YH$m_m{YZ
B_maV, n {í M_ d Ë`m{ Xí mog : Z_mo {ímdmñVy {gQ>r, B_maV H«$. 3~r.
B© - { bbm d { XZm§H$ d doi : {X. 30.06.2021 amoOr g. 11.00 Vo Xw. 1.00, am Ird _yë`
: é. 29,07,000/-, O_ m H $aam d`m Mr Bgm am aŠH$__ : é. 2,90,700/-, _ mJU r gyMZm
{X Zm §H $ : 27.09.2017, Vm ~m g yMZm { XZm §H$ : 31.07.2018 (ßm«Ë`j$ Vmã`mA§VJ©V)
{dH«$rÀ`m {dñV¥V AQ>rr d ímVrªH${{aVm {Xbobr {b§H$ AWm©V www.unionbankofindia.co.in dm
https://www.ibapi.in dm www.mstcecommerce.com `oWo ^oQ> Úm.
_mb_ÎmoMo n{ajUmMr VmarI {X. 19.06.2021
Zmo¨XUrH$aU d bm°J BZ VgoM ~mobr {Z`åmm§H${aVm ^oQ> Úm :
https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/indes.jsp.

{XZm§H$ : 28.05.2021
{R>HH$mmU : _w§~B©

ghr/ßm«m{YH¥$V A{YH$mmar, `w{Z`Z ~±H$ Am°\$ B§{S>``m

13 mebYeeJ³e þjeJe Depe&oejeb®eer Debeflece met®eer peejer nesC³ee®eer leejerKe 07 peguew 2021
mebYeeJ³e þjeJe Depe&oejebmeeþer ceeefnleer®es %eeHeve, cetu³eebkeÀve efvekeÀ<e
27 petve 2021
lemes®e þjeJe DeejeKe[îee®eer efJevebleer meeoj keÀjC³ee®eer leejerKe
þjeJe DeejeKe[e, cetu³eebkeÀve efvekeÀ<e, ceeefnleer %eeHeve Je Heg{erue leHeMeerue adityagroupcirp@gmail.com ³esLes F&-cesue
15
keÀªve ÒeeHle keÀjlee ³esT MekesÀue.
ceeefnleer ÒeeHle keÀjC³ee®eer efJevebleer®es mJeªHe
14

16 þjeJe DeejeKe[e meeoj keÀjC³ee®eer Debeflece leejerKe

27 peguew 2021

F&-cesue Dee³e[erJej FueskeÌì^e@efvekeÀ Òee©Heele efkebÀJee Jejerue
17 þjeJe DeefOekeÀeN³eebkeÀ[s þjeJe DeejeKe[e meeoj keÀjC³ee®es mJeªHe Deveg¬eÀceebkeÀ 20 efkebÀJee 21 ceO³es efJeleefjle Hell³eeJej mHeer[
Heesmì, jefpemì[& Heesmì Jee neleyeìJe[îeeÜejs.
18 cebpegjerkeÀefjlee efveCe&³e DeefOekeÀeN³eebkeÀ[s þjeJe DeejeKe[e meeoj
28 meHìWyej 2021
keÀjC³ee®eer Deboeefpele efoveebkeÀ
Þeer. ef#eeflepe iegHlee
Dee³eHeer veeWoCeerkeÀjCe ¬eÀ.
19 þjeJe DeefOekeÀeN³eeb®es veeJe veeWoCeerkeÀjCe ¬eÀceebkeÀ
IBBI-IPA-002/IP-N00721/2018-19/12140
20

veeJe : ef#eeflepe iegHlee, HeÊee : HeÌue@ì ¬eÀ. meer/104,
yees[&keÀ[s veeWoCeerkeÀjCe kesÀu³eevegmeej þjeJe DeefOekeÀeN³ee®es veeJe, ueesìdme keÀes-Dee@He. neww. meesmee³eìer, iegbos®ee Jn@ueer Dee@HeÀ
HeÌuee@Jej, þeketÀj eqJnuespe, keÀebefoJeueer (HetJe&), cegbyeF& GHeveiej,
HeÊee Je F&-cesue
cegbyeF&-400 101, cenejeä^, Yeejle.

21 þjeJe DeefOekeÀeN³eekeÀ[s He$eJ³eJenej keÀjeJe³ee®ee HeÊee Je F&-cesue

HeÊee : yeer-202, Me@jeìe@ve keÌueeefmekeÀ, ®ejle efmebie
keÀe@ueveer, ®ekeÀeuee, DebOesjer (Het.), cegbyeF&-400 069.
F&-cesue : kshitiz.ca@gmail.com

adityagroupcirp@gmail.com

22 Heg{erue leHeMeerue GHeueyOe DemeC³ee®es Jee ÒeeHle keÀjC³ee®es efþkeÀeCe

leHeMeerue adityagroupcirp@gmail.com ³esLes F&-cesue
keÀªve ÒeeHle keÀjlee ³esT MekesÀue.
28 ces 2021

23 HeÀe@ce& peer Òeefme×er efoveebkeÀ
ìerHee :
1. ³eeceO³es Òeefme× HeÀe@ce& peer ne GHejesJeÌle JeÀe@Hees&jsì JeÀpe&oejebmeeþer Deieesoj Òeefme× JeÀjC³eele Deeuesu³ee HeÀe@ce& peer ®ee Heg{erue Yeeie
Deens DeeefCe efJeÐeceeve ÒemleeefJele efJeYesove Depe&oejevee Deieesoj meeoj JesÀuesu³ee mJeejm³ee®³ee DeefYek³eJeÌleermeesyele jenC³ee®ee
eEJeÀJee ³ee HeÀe@ce& peer®³ee DeìerceO³es veJeerve mJeejm³e DeefYek³eJeÌleer meeoj JeÀjC³ee®ee He³ee&³e Demesue. ³ee meboYee&le efJeÐeceeve
ÒemleeefJele efJeYesove Depe&oejebJeÀ[tve efJeefMeä mebJeeo DeeJeM³eJeÀ Deens.
2. þjeJe DeejeKe[îeeleerue Deìer Je Meleea, yeesueer meeojerkeÀjCe Òeef¬eÀ³ee keÀesCel³eener ìHH³eeJej yeoueueer / megOeeefjle / lenketÀye / jÎ
/ efJemleeefjle / HeefjJeefle&le kesÀueer peeT MekesÀue.
3. DeejHeer ns OevekeÀes meefceleeRÜejs efveoxMeeb®³ee Debleie&le keÀesCelesner keÀejCe ve oslee Jee keÀesCeleerner met®evee ve oslee Jee oeef³elJeeefJevee
Òeef¬eÀ³es®³ee keÀesCel³eener ìHH³eeJej keÀesCel³eener ÒemleeefJele yeesueeroejeme mJeerkeÀejCes Jee jÎ keÀjCes Jee DeHee$e keÀjC³ee®ee DeefOekeÀej
jeKetve Deensle.
meerS ef#eeflepe iegHlee, þjeJe DeefOekeÀejer
Deeefol³e efJeÐegle DeHuee³evmesme efueefceìs[ DeeefCe Deeefol³e He@Àefye´kesÀMevme Òee³eJesì efueefceìs[ keÀefjlee
HeÊee : HeÌue@ì ¬eÀ. meer/104, ueesìdme keÀes-Dee@He. neww. meesmee³eìer, iegbos®ee Jn@ueer Dee@HeÀ HeÌuee@Jej, þeketÀj eqJnuespe,
efoveebkeÀ : 28 ces, 2021
keÀebefoJeueer (HetJe&), cegbyeF& GHeveiej, cegbyeF&-400 101, cenejeä^, Yeejle.
efþkeÀeCe : cegbyeF&
F&-cesue : kshitiz.ca@gmail.com, adityagroupcirp@gmail.com
(ìerHe : meoj®ee ’HeÀe@ce& peer“ ne cetU Fbûepeer ’HeÀe@ce& peer“®ee mJewj DevegJeeo Demetve leHeÀeJele Dee{Uu³eeme Fbûepeer ’HeÀe@ce& peer“®ee cepeketÀj ûee¿e OejC³eele ³esF&ue.)

