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कोरोना र्ग्णांना
भेटण्यास मुभा द््ा
\मुंबई.

कोरोनाने
गेल्या
वर्भ
थ रापासून नागधरक त्स
् ् आहेत.
दुसऱ्या लाटेत कोरोनाचे र्ग्ण
वाढत असून त्यातील काही
अत्यवस्र आहेत. त्यांना अनेक
र्गण
् ालयात दाखल केले आहे.परंतु
त्यांच्या जवळ कुटुंबातील एका
व्यक्तीस पीपीई धकट घालून
भेटण्यास धदल्यास अि्या र्गण
् ांचय् ा
प््कृतीत सुिारणा होईल,अशी
मागणी सुिार सधमतीचे अध्यक््
सदानंद परब यांनी पाधलका
आयुकत् ांकडे केली आहे. कोरोनाने
मुंबईतील हजारो र्ग्ण प््ाणास
मुकले आहेत.पाधलका कोरोना
धनयंत्णात आणण्यासाठी प््यत्न
करत असली तरी र्ग्ण संख्या
कमी अधिक होतच आहे.आता
दुसऱ्या लाटेत र्ग्ण वाढले असून
त्यांच्यातील अनेक र्ग्ण गंभीर
आहेत.त्यांना कोधवड से्टर मध्ये
तर
काही्ना
र्ग्णालयात
उपचारासाठी दाखल करण्यात
आले आहे.गंभीर र्ग्णांना पीपीई
धकट घालून भेटण्यास त्यांच्या
नातेवाईकांना धदल्यास त्यांची
देखभालही होईल आधण त्यांच्या
प््कृतीत सुिारणा होईल. त्यामुळे
अशी मुभा द््ावी, अशी मागणी
सुिार सधमती अध्यक्् परब यांनी
पाधलका आयुक्त इकबाल धसंग
चहल यांच्याकडे केली आहे.
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मुंबई

पुण,े२८मे२०२१

मेट्ो ७, २ ‘ए’ प््गतीपथावर
\

३१ मे रोजी ट््ायि रनरी शक्यता g उि्चलरत कामे लडसे्बर अखेरीस माग््ी िागणार

मुंबई, नवराष्् न्यूज नेटवर्क.
मुंबईत सध्या घाटकोपर ते वस्ाथेवा
मेट्ो १ िावत असून याला प्व् ाशांचा
चांगला प््धतसाद धमळत आहे. आता
मुंबईकरांच्या सेवेत मेट्ोच आणखी
दोन माग्थ लवकरच येणार आहे.
अवघ्या सात ते आठ मधहन्यांत मेट्ो
२ ‘ए’ आधण ७ प््वाशांसाठी
िावणार आहे. त्याची ट््ायल रन
येत्या ३१ मे रोजी होण्याची शक्यता
व्यक्त करण्यात आली आहे. जर ही
ट््ायल रन यशस्वी झाली तर
धडसे्बर अखेरीस उव्थधरत कामे माग््ी
लावून हे दोन माग्थ मुंबईकरांच्या
सेवते दाखल होतील, अशी शक्यता
आहे.
दहीसर ते अंिेरी अंिेरी आधण
दधहसर ते डी एन नगर असा प््वास
करण्यासाठी आजच्या घडीला
मुंबईकरांना मोठी कसरत करावी
लागते. लोकल, बेस्टमिील गद््ी,
वाहतूकको्डीचा सामना करावा
लागतो. पण आता मात्् लवकरच
अगदी सात-आठ मधहन्यांत
मुंबईकरांची या त््ासातून सुटका
होणार असून हा प््वास सुकर आधण
गारेगार होणार आहे.

एमएमआरडीएने कोरोनाच्या लिपलरत पलरस्सरतीतही
िॉकडाऊनमध्ये काम सुर् ठेििे आहे. मेट्ो २
‘ए’िर दलहसर ते कामराज नगर आल्णा डेपोच्या
िूप िाईनपय््ंत ओह्हर हेड िायर (ओएरई)
राज्चरे ट््ायि यशस्िीलरत्या पूण्च झािे आहे. २५
केह्ही क््मतेच्या लिद््ुत माग्ाचिर िीज पुरिठा
सुर्ळीत आहे. लशिाय मेट्ो ७ िर ओएरई िाईन
राज्च करण्यारे काम सीईआयजीकडून आिश्यक
मंजुरी लमळाल्यानंतर यशस्िीलरत्या सुर् केिे गेिे
आहे. यारी िांबी सुमारे २० लक.मी. इतकी आहे.
के्द् सरकारच्या मुख्य लिद््ुत लनरीक््कांनी
(सीईआयजी) मेट्ो िाईन २ ‘ए’च्या ओह्हर हेड
इस्किपमे्ट (आेएरई) माग्ाचिर दलहसर ते कामराज
नगरपय््ंत सेक्शनरे लनरीक््ण पूण्च केिे आहे.

कोरोनारी िागण होण्यारा धोका कमी

मुब
ं ई, नवराष्् न्यज
ू नेटवर्.क
मुंबईमध्ये गेले वर्थभर कोरोनाचा
प््सार आहे. हा प््सार कमी
करण्यासाठी लसीकरण केले जात
आहे. या लसीकरणादरम्यान
गेल्या चार मधहन्यांत मुंबईमध्ये
िाख िाभार्य्ां्रे
३० लाख लसीचे
आतापय्
्ंत िसीकरण
डोस देण्यात आले
आहेत. मात्् त्यापैकी ७
लाख ३८ हजार ७१३
नागधरकांनाच लसीचा
िाख िाभार्य्ां्ना
दुसरा डोस देणय् ात आले
पलहिा डोस
आहे. यामुळे सुमारे १
कोटी ३० लाख मुंबईकर
नागधरकांपैकी फक्त ७
तर्णांना २०६
लाख ३८ हजार
िसीरे आतापय््ंत
जणांनाच कोरोनापासून
सुरध््कत करण्यात मुंबई
देण्यात आिे डोस
महापाधलकेला यश
आले आहे.

३०.१४
२२.७६

९९,२०६

कोरोनाचा फटका

तांध्िक तयारी

चारकोप डेपोमध्ये
मेट्ो तयार

आहे. एमएमएमओसीएिने भारत अर्च
मूह्हस्च लि. क्पनी आलण लदल्िी मेट्ो
रेि कॉप्ाचेरेशन अलधकाऱ्यांच्या
माग्चदश्चनाखािी ट््ेन ऑपरेटस्चिा
प््लशक््ण लदिे आहे.

मुबं ईत १६ जानेिारीपासून कोरोना िसीकरण
मोहीम सुर् आहे. या मोलहमेदरम्यान केद् ्
सरकारने मान्यता लदिेलय् ा कोस्हहलशल्ड आलण
कोह्हसॅ क् सन या दोन िसी नागलरकांना लदल्या
जात आहेत. प्त् य् क
े नागलरकांना िसीरे दोन
डोस लदिे जात आहेत. िसीरे दोन डोस
लदल्यािर नागलरकांना कोरोनारी िागण
होण्यारा धोका कमी असल्यारे सांगण्यात
आिे आहे. यानुसार मुबं ईमध्ये आतापय्त्ं
एकूण ३० िाख १४ हजार ७४३ िाभार्या् नं् ा
िस देणय् ात आिी आहे. त्यापैकी २२ िाख
७६ हजार ३० िाभार्या् नं् ा पलहिा, तर ७ िाख
३८ हजार ७१३ िाभार्या् नं् ा दुसरा डोस
देणय् ात आिा आहे. यारार अर्च मुबं ईमधीि १
कोटी ३० िाख नागलरकांपक
ै ी फक्त ७ िाख
३८ हजार ७१३ जणांनार कोरोनापासून
सुरक््ीत करण्यात महापालिकेिा यश आिे
आहे.

३ लाख आरोग्य
कम्शचाऱ्यांना लस

मुंबईत आतापय््ंत एकूण ३० िाख
१४ हजार ७४३ िाभार्य्ां्ना िस
देण्यात आिी, त्यात २२ िाख ७६
हजार ३० िाभार्य्ां्ना पलहिा, तर
७ िाख ३८ हजार ७१३
िाभार्य्ां्ना दुसरा डोस देण्यात
आिा आहे. आतापय््ंत आरोग्य
कम्चराऱ्यांना ३ िाख १ हजार
३४७, फ््टिाईन िक्कर ३ िाख ५९
हजार १५०, ज्येष् नागलरक ११
िाख ८९ हजार ९९९, ४५ ते ५९
िर्ां्मधीि नागलरकांना १० िाख
६५ हजार ४१ तर १८ ते ४४
िर्ां्मधीि नागलरकांना ९९ हजार
२०६ िसीरे डोस देण्यात आिे
आहेत.

म्हाडा कॉलनीत
माकडांचा िुमाकूळ

लसीचा तुटवडा, ग्लोबल टेड् र

मुंबईत १६ जानेिारीपासून िसीकरण सुर्
आहे. या िसीकरणादरम्यान पालिकेने
िसीरा पुरिठा लकती होणार याकडे िक्् न
देता, हिी तशी खासगी िसीकरण के्द्ांना
मंजुरी लदिी. तसेर महापालिकेने देखीि
िसीकरण के्द्े सुर् केिी. यारा पलरणाम
म्हणून नागलरकांनी िसीकरणािा प््रंड
प््लतसाद लदिा. लदिसािा ४० ते ५० हजार
िाभार्य्ां्ना िस लदिी जात होती. मात््
मागणी एिढे िसीरे उत्पादन होत
नसल्याने, िसीरा तुटिडा जाणिू िागिा.
िसीरा तुटिडा असल्यामुळे अनेक
िसीकरण के्द्े बंद ठेिण्यारी िेळ
महापालिकेिर आिी. िसीरा तुटिडा
जाणित असल्याने पालिकेने १ कोटी
िसीसाठी ग्िोबि टे्डर मागििे आहे.
त्यािा दोन िेळा मुदतिाढ लदिी असून, ८
पुरिठादारांनी प््लतसाद लदिा आहे.

अल्मेडा
पाक्कचा होणार
धवकास

\ मुं ब ई, (वा.) न् यू धदं डोशी ये रील म् हाडा कॉलनी
ही आरे जं ग लाच् या अगदी लागू न असले ली वसाहत
आहे . हल् ली जं ग लात लागणाऱ् या आगी आधण

\

मुं ब ई, नवराष् ् न् यू ज
ने ट वर् क . मुं ब ईत ने ह मी
बाधितां पे क् ा कोरोनामु क् तां ची
संख्या अधिक आहे. मुंबईत
कोरोनाचा आकडेवारीत चढ
उतार होत आहे . आजही
मुं ब ईची सं ख् या वाढले ली
पहायला धमळत आहे .
बुिवारी मुंबईत कोरोनाामुक्त
होणाऱ् यां च् या
तु ल ने त
बाधितां ची सं ख् याच जास् ्
आहे . मुं ब ईत बु ध्ा वारी १
हजार
३६२
नव् या
कोरोनाबाधित र् ग् णां ची नो् द
करण् यात आली आहे .
मुं ब ईत आतापय् ्ं त नो् द
करण्यात आलेल्या र्ग्णांची
सं ख् या ७ लाख १ हजार
२६६ वर गे ली आहे .
मुं ब ईचा धरकव् ह री रे ट ९४
टक् ्े इतका नो् द वण् यात
आला. मुं ब ईत बु ि वारी १
हजार
२१
र् ग् णां नी
कोरोनावर मात केली आहे.
हीच सं ख् या मं ग ळवारी १
हजार ४२७ इतकी होती.

अमाप वृ क् तोड यामु ळे जं ग लातील माकडां चा वावर
जं ग ल सोडू न म् हाडा वसाहतीत जास् ् वाढला आहे .
तसे च म् हाडा वसाहतीमिील बऱ् याच इमारती् चे
रं ग काम धकं वा डागडु जीचे काम चालू असल् यामु ळे
बां बू च् या परां ची या माकडां साठी पव् थ णीच ठरल् या
आहे त .
या माकडाचा होणार त् ्ा स लक् ्ा त घे ऊ न समर् थ
फे ड रे श न (न् यू म् हाडा) यां नी सं ज य गां िी राष् ् ी य
उद् ्ा नातील वन अधिकाऱ् यां क डे तक् ्ा र के ली.
सध् याच् या करोनाच् या काळात सगळ् याच सरकारी
यं त् णा व् य स् ् असताना सु द् ा वन धवभागाने तातडीने
दखल घे ऊ न त् व रीत कारवाई के ली. धवभागामध् ये
धपंजरे लावून काही माकडांना पकडण्यात त्यांना यश
आले . मं ग ळवारी रात् ्ी उधशरा वनधवभागाची गाडी
येऊन पकडण्यात आलेल्या माकडांना त्यांनी ताब्यात
घे त ले .

धतघांना अटक; मधहला आरोपी फरार

‘सेकस् टॉर्नश ’ रॅकटे चा पर्ाफ
श ार

\ मुंबई, नवराष्् न्यूज नेटवर्क.
मोठ्मोठ््ा व्यावसाधयकांना हनी
ट््ॅपचे आधमर दाखवून ब्लॅकमेल
करणाऱ्या ‘सेक्सटॉश्थन’ रॅकेटचा
घाटकोपर पोधलसांनी पद्ाथफाश केला
आहे. पोधलसांनी याप््करणी धतघांना
अटक केली आहे. तसेच टोळीतील
मुख्य आरोपी मधहला फरार आहे. हे
आरोपी व्यावसाधयकांना ब्लॅकमेल
कर्न त्यांच्याकडून बक््ल पैसा
जमा करत होते. पोधलसांनी
आरोपी्कडून एक कार जप्त केली
आहे.
पोधलसांनी धदलेलय् ा माधहतीनुसार,
या गँगमध्ये चार जणांचा समावेश
आहे. अरबाज खान (३०), रणधजत
मोरे (२९), साधहल राजू नाडर
(२१) आधण शबनम धदवेकर
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&RUULJHQGXPIRUWK([WHQVLRQRI%LG6XEPLVVLRQ
Corrigendum is being given to the works of this department mentioned below
under Pune Municipal Corporation. All the details regarding the tender terms,
conditions etc. of this work are mentioned in the tender set and the tender set is
available to view free of cost on www.mahatenders.gov.in.
6U :RUN1DPH
5HYLVHG'DWHV
1R
1 Work Name : Providing
Registered bidders can avail the e-tender document :
and Laying Sewer
11/02/2021 to 03/06/2021 at 1500 Hrs.
Network and Construction
of Sewage Treatment
The last date of submission of bid : 03/06/2021 at
Plants and Operation &
1530 Hrs. by way of e-tendering system.
Maintenance of Sewage
Treatment Plants for
Opening of bid : 04/06/2021 at 1600 Hrs.
5 years in Newly Merged
11 Villages in Pune
Municipal Corporation.
Tender No. :
PMC/DRAINAGE/2020/210
The sale and acceptance of the above tender is online through the website
www.mahatenders.gov.in. All other content remains unchanged as previously
published.
Sd/Superintending Engineer,
Drainage (Projects),
Pune Municipal Corporation

(^maV gaH$mmaMm CnH«$_)

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©

नातेवाईक असल्याचे भासवत
व्यावसाधयकाला मारहाण करायचे
आधण नंतर बलात्कार करण्याचा
गुन्हा दाखल कर्, घरी सांगू, अशी
िमकी देऊन ब्लॅकमेल करायचे,
अशी माधहती पोधलसांनी धदली.
घाटकोपर पोलीस ठाण्याचे वधरष््
पोलीस धनरीक््क धजते्द् आगरकर
यांनी सांधगतले की, अशाच प््कारे या
टाेळीने घाटकोपरमध्ये राहणाऱ्या एका
व्यावसाधयकाला अापला धशकार
बनवले होते. जेव्हा तो मधहलेसोबत
लॉजमिून बाहेर आला आिण
जबरदस््ी कारमध्ये बसवून त्याला
कल्याणला नेण्यात आले. हे प््करण
धमटवण्यासाठी १ लाखाची मागणी
केली हाेती. पीधडतच्या तक््ारीनुसार
आरोपी्ना अटक करण्यात आली.

पालिका करणार साडेतीन कोटी खर्च

लसद््ार्च कॉिनी लिकास
संिा संघ हाऊलसंग
फेडरेशनच्या ितीने
इमारत उभी केिी जात
असून या इमारतीच्या
‘सॅम्पि फ्िॅट’रे
भूमीपूजन तरागत
गौतम बुद् यांच्या
जयंतीलनलमत्् लभक्खुंच्या
हस््े करण्यात आिे.
यािेळी फेडरेशनरे
पदािधकारी, सदस्य
उपस्सरत होते. काेरोना
लनयमांरे पािन कर्न
हा काय्चक्म पार
पाडण्यात आिा.

2I¿FHRIWKH6XSHULQWHQGLQJ(QJLQHHU
'UDLQDJH 3URMHFWV
3XQH0XQLFLSDO&RUSRUDWLRQVW)ORRU
30&0DLQ%XLOGLQJ6KLYDML1DJDU3XQH

(२५) अशी आरोपी्ची नावे आहेत.
ही टोळी आिी बड््ा आधण पैसे
असणाऱ्या व्यावसाधयकांचा शोि
घ्यायची आधण टोळीतील शबनम
सोशल मीधडयाच्या माध्यमातून
त्यांचय् ा संपक्ातथ यायची. सुरव् ातीला
चॅट आधण नंतर व्हीधडओ कॉलच्या
माध्यमातून
चच्ाथ केल्यानंतर
लॉजमध्ये भेटण्याचे धनयोजन
व्हायचे. टोळीतील इतर सदस्य
मधहलेचा भाऊ, पती आधण

तीन कोटी्चा खच्थ करण्यात येणार आहे.शुक्वारी
होणाऱ्या स्रायी सधमतीत हा प््स्ाव मंजुरीसाठी
आला आहे.
वांद्े पध््िम येरील महानगरपाधलकेच्या प््ोफेसर
अल्मेडा पाक्कचा धवकास करण्यात येणार आहे.

भूमीपूजन

PUNE MUNICIPAL CORPORATION

िंदा सुर् आहे. ही माधहती
धमळताच पोलीस उपायुक्त अकबर
पठाण आधण सहाय्यक पोलीस
आयुक्त धसद््ार्थ ध्िांदे यांच्या
माग्थदश्थनाखाली एका परकाने
वस्ाथेवातील चार बंगला येरील
भारत नगर को. ऑ. हाऊ.
सोसायटीतील र्म नंबर ४९ वर
िाड मारली. येरे दोन जण
नामांधकत
दूि
कंपन्यांच्या
धपशव्यांमिून दूि काढून त्यात पाणी
भर्न भेसळ करत असल्याचे
आढळले. त्यानुसार या दोघांनाही
अटक करण्यात आली आहे.

आलण ७ च्या २० लक.मी. पय््ंत ओएरई
ही टोळी नामांलकत क्पन्यांच्या दूधाच्या लपशह्यांतून दूध काढून त्यामध्ये काही
ट््ायि रन यशस्िी झाल्यारे पाहता आता
प््माणात पाणी लमसळत होते. िायटर लक्िा मेनबत््ी आल्णा स्टोह्हच्या लपनच्या
ट््ायि रन सुर् करण्यारी तयारी करण्यात
माध्यमातून पुन्हा लपशिी सीि बंद करत होते. त्यामुळे लपशह्यांमध्ये लिशेर फरक
आिी आहे. या माग्ाचिरीि पुढीि काम सुर्
लदसून यायरा नाही. हा प््कार लकत्येक लदिसांपासून सुर् होता.
आहे. हे काम पूण्च झाल्यानंतर पुढीि टप्प्यात
-अकबरपठाण,उपायुक्त, पोिीस
ट््ायि रन होणार आहे.

\ मुंबई, नवराष्् न्यूज नेटवक्क. मुंबईतील मैदाने
आधण अन्य भागांचा धवकास कर्न मुंबईकरांना
धदलासा देण्याचे काम महापाधलकेने हाती घेतले
असून त्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद
करण्यात आली आहे. वांद्े वेस्ट येरील प््ोफेसर
अल्मेडा पाक्कचा धवकास कण्याचे काम पाधलका
हाती घेणार असून त्यासाठी जवळ जवळ साडे

िणिा, अमाप िृक्तोडीमुळे िन्यप््ाणी शहरी िस््ीकडे

मुंबईत
१,३६२ नवे
कोरोनाबाधित

\

िस््ोिा पलरसरात टोळी जेरबंद

मुंबई, (वा.)
दूिात भेसळ करणाऱ्या
टोळीला
मुंबई
पोधलसांच्या क््ाईम
ब््ान्च युधनट १० ने
अंिेरीतील वस्ाथेवा
पधरसरातून
अटक
रुकिी. पण लदिाळीनंतर कामाने िेग घेतिा. त्यानुसार
पल््िम उपनगरातीि िाहतूकको्डी फोडत मुंबईकरांना
एमएमआरडीएने मे २०२१ री निीन डेडिाइन लदिी. पण केली आहे. टोळीतील
मेट्ोसारखी अत्याधुलनक िाहतूक सुलिधा उपिब्ध कर्न
दोघांना
अटक
ही डेडिाइनही आता रुकिी आहे. यािा कारण ही
देण्यासाठी एमएमआरडीएने या दोन मेट्ो माग्ाचरे
करण्
य
ात
आली
आहे.
कोरोना आलण िॉकडाऊन ठरिे आहे. पण आता
काम हाती घेतिे. त्यानुसार हे दोन्ही मेट्ो माग्च
नामांधकत
कंपनी
मात्् लडसे्बर अखेरपय््ंत या प््कल्पारे काम पूण्च
लडसे्बर २०२० मध्ये सुर् होणार होते. मात््
गोकूळ
आधण
करत हे दोन्ही माग्च िाहतूक सेिेत दाखि
मार्च २०२० मध्ये राज्यात-देशात कोरोनारा
अमूलच्या पॅकेटमिील दूि काढून
करण्यारा लनण्चय एमएमआरडीएने घेतिा आहे.
कहर सुर् झािा. त्यानंतर िॉकडाऊन सुर्
त्यात भेसळ करायचे आधण हे दूि
त्यानुसार आता ट््ायि रन घेण्यात येणार असून
झािे. या प््कल्पािर काम करणारे मजूर भीतीने
यासाठी ३१ मेरा मुहूत्च ठरिण्यात आल्यारे समजते आहे. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट आधण चहा
आपापल्या गािी गेिे. पलरणामी काम मंदाििे. डेडिाइन
बनवणाऱ्या दुकानांवर पुरवठा
करायचे. आरोपी्कडून सुमारे २९४
लीटर भेसळयुक्त दूि जप्त केले
एमएमआरडीएसोबत महा मुंबई मेट्ो ऑपरेशन कॉप्ाचेरेशनने देखीि
आहे.
ट््ायि रनरी तयारी केिी आहे. मेट्ो संरािनारी
बीईएमएिने
पलहल्
य
ां
द
ा
मे
क
इन
इं
ल
डया
क््ाईम ब््ान्च युधनट १० च्या
जबाबदारी एमएमआेसीएिरी राहणार आहे.
अं
त
ग्
त
च
रािकरलहत
स्
ि
दे
श
ी
मे
ट
ो
्
रे
क
वधरष्
् पोलीस धनरीक््क धकरण लो्डे
त्यासाठी ऑपरेटस्चिा प््लशक््ण देण्यात
लिकलसत
के
ि
े
आहे
.
ट्
ा
्
यि
रनसाठी
पलहिी
यां
न
ी
सांिगतले की, सहाय्यक
आिे आहे. प््रम टप्प्यात ट््ायि रनसाठी
रािकरलहत
मे
ट
ो
्
रारकोप
डे
प
ोमध्
य
े
तयार
पोलीस
धनरीक््क िनराज चौिरी
ट््ेन ऑपरेटर पूण्चपणे तयार आहे.
यांना धमळालेल्या माधहतीनुसार,
एमएमएमओसीएिनुसार ट््ेन ऑपरेटस्च, आहे. यारीही रारणी रारकोप डेपोमध्ये
िाईन सुपरिायझर आलण एमएस यांना झािी आहे. एमएमआरडीए आयुक्त आर. अंिेरीतील वस्ाथेवा पधरसरात दूिात
संरािनासाठी प््लशक््ण देण्यात येणार ए. राजीि यांच्या माग्चदश्चनाखािी मेट्ो २ ए भेसळ होत असून धवक््ीचा गोरख

७.३८ लाख मुबं ईकरांनी घेतला लसीचा रुसरा डोस

\

मुंबईत रुिात भेसळ

मुंबईकरांची वाहतूक को्डीतून होणार सुटका

g

५

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

पद पर बांिणे, लोखंडी जाळी सह संरक््क धभंत
बांिणे, सुरक््ा रक््क चौकी, त्याच बरोबर
सुशोधभत कमान, लहान मुलांचे खेळाचे साधहत्य,
व धहरवळीची कामे इत्यादी कामांचा यात समावेश
आहे.
HeÀe@ce&-peer

mJeejm³ee®³ee DeefYeJ³ekeÌleer®es Deeceb$eCe

(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
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.)

