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प््जतजनिी/मुंबई 
मुंबईसह महाराष््््ातील दवदवध शहरांमधय्े
रेलव्ेचय्ा जदमनीवर असलेलय्ा
झोपडपट््ीधारकांना ‘प््धानमंत््ी आवास योजने’त
सामावून घेणय्ासाठी केद्््ीयस््रावर नवे धोरण
तयार करणय्ाची दवनंती दशवसेना खासिारांचय्ा
दशष््मंडळाचय्ावतीने रेलव्े राजय्मंत््ी रावसाहेब
िानवे यांचय्ाकडे करणय्ात आली. तसेच, नवे
धोरण जाहीर करन् बादधत झोपडपट््ीधारकांना
कायमसव्रप्ी घर दमळेपय््ात अदति््मण
दनमा्ूलनाची कारवाई सथ्दगत करावी, अशीही
दवनंती दनवेिनाद््ारे करणय्ात आली. 

या दशष््मंडळात खासिार गजानन दकत््ीकर,
राहुल शेवाळे, श््ीकांत दशंिे, अरदवंि सावंत,
श््ीरंग बारणे, राजन दवचारे, कृपाल तुमाने, राजेद्््
गादवत यांचा समावेश असून तय्ांनी दिलल्ी येथे
रेलव्े राजय्मंत्््यांची भेि घेऊन तय्ांना हे दनवेिन
सुपूिा् करणय्ात आले. या दनवेिनाला रेलवे्
राजय्मंत्््यांनी सकारातम्क प््दतसाि दिलय्ाने मंुबई,
ठाणे, मुंि््ा, कळवा, डोद्बवली, कलय्ाण, वसई,
दवरार, पालघर, दपंपरी दचंचवड, नागपूर आदण अनय्
शहरातील रेलव्ेचय्ा जागेवर वास््वय् करणाऱय्ा
झोपडपट््ीधारकांना दिलासा दमळणार आहे.

जनषक्ासनाची कारवाई थांबवावी
रेलव्ेलगत बादधतांना पया्ायी वय्वसथ्ा करन्

िेणय्ासाठी ‘प््धानमंत््ी आवास योजने’तील पोि
कलमानुसार पया्ायी घरे उपलबध् करन् द््ावीत.

झोपडपट््ी पुनदव्ाकास योजनेअंतग्ात या बादधतांना
कायमसव्रप्ी घरे दमळेपय््ात दनषक्ासनाची
कारवाई थांबवावी, असे या दनवेिनात मह्िले
आहे.

प््जतजनिी/मुंबई 
मुंबई महापादलका प््शासनाने प््भाग रचना
जाहीर केली आहे. तय्ासाठी हरकती
सूचना मागवणय्ात येत असून २०१७ पेक््ा
यंिा दनवडणूक प््भागांचय्ा संखय्ा ९ ने
वाढली आहे. या नऊपैकी सहा दवभागात
दशवसेनेचे वचा्सव् आहेत. तर, तीन
प््भागात भाजपचे वच्ासव् आहे.

पादलका दनवडणुक प््भागांची संखय्ा
२२७ वरन् २३६ झाली आहे. शहर, पूव्ा
उपनगर आदण पश�्दचम उपनगर या प््तये्क
दठकाणी प््तय्ेकी तीन प््भाग वाढले आहेत.
या प््भाग रचनेसाठी मंगळवारी सूचना
आदण हरकती मागणय्ाचे जाहीर केले
आहे. या सूचना आदण हरकती १४
फेि््ुवारी िुपारी ३ वाजेपय््ात पादलकेकडे
पाठवायचय्ा आहेत. मात््, या प््भाग
रचनेवरन् दशवसेना दवरध्ि् भाजप असा
वाि अदधक तीव्् होणय्ाची शकय्ता आहे.

या जठकाणी प््भाग वाढ
िदहसर-मागाठाणे (आर उत््र),

कांदिवली (आर/िद््कण), जोगेश�्वरी
अंधेरी पूवा् (के/पूवा्), कुला्ा (एल),

घािकोपर (एन), चेब्ूर (एम पश�्दचम),
लालबाग परळ (एफ/िद््कण), वरळी
प््भािेवी (जी/िद््कण), भायखळा (ई)
या दठकाणी प््तय्ेकी एक प््भागात वाढ

प््जतजनिी/मुंबई 
मधय् रेलव्ेवर ७२ तासांचा जमब्ो बल्ॉक घेणय्ात येणार
आहे. ठाणे ते दिवा सथ्ानकािरमय्ान हा जमब्ो बल्ॉक
घेणय्ात येणार आहे. हा मेगा बल्ॉक ५, ६ आदण ७
फेि्ु्वारी रोजी घेणय्ात येणार असून बल्ॉकिरमय्ान
शंभरपेक््ा जास्् लांब पलल्य्ाचय्ा एकस्प्े्स आदण मेल
गाड््ा रद्् करणय्ात आलय्ा आहेत. तर, ३५०
लोकल ट्े्निेखील या दिवशी धावणार नसलय्ाची
मादहती मधय् रेलव्े प््शासनाकडून िेणय्ात आली आहे. 
ठाणे ते दिवा सथ्ानकािरमय्ान ५ वय्ा मादग्ाकेसह अप
जलि मादग्ाका आदण ६ वय्ा मादग्ाकेवर हा
जमब्ोबल्ॉक असणार आहे. तसेच, दिवा-वसई मेमु
ट्े्निेखील रद्् करणय्ात आलय्ा असून अनेक गाड््ा
पनवेल सथ्ानकात थांबवणय्ात येणार आहेत. तर,
सवा् जलि लोकल गाड््ा दधमय्ा मागा्ावर धावणार
आहेत.  कोकणात जाणाऱय्ा तेजस, जन शताबि्ी,
एसी डबल डेकर, कोच्ू्वेली, मंगलोर, हुबळी या
एकस्प्े्स गाड््ा मेगाबल्ॉकमुळे रद्् करणय्ात आलय्ा
आहेत. याबरोबरच डेकक्न एकस्प्े्स, डेकक्न कव्ीन
एकस्प्े्स, जालना जन शताबि्ी, कोयना एकस्प्े्स,
पंचविी एकस्प्े्सह शंभर एकस्प्े्स गाड््ा तीन दिवस
रद्् करणय्ाची शकय्ता आहे.  

पाकलककेडनू ‘पोयसर
कजमखाना माग्व’ फलक
मुबंई : कादंिवली आदण बोदरवलीमधय्े
पोयसर हा दवभाग आह.े तथे ेसव्ामी
दववकेानिं मागा्ावर बसेि् उपि््माच ेआगार
असनू ‘पोयसर आगार’ असचे नाव दिले
आह.े या आगाराशजेारचय्ा रोडवर
पादलकचेा पोयसर दजमखाना आह.े या
दजमखानय्ामळु ेया रसत्य्ाला ‘पोयसर
दजमखाना माग्ा’ अस ेनाव मुबंई
महापादलकने ेसभागहृात ठराव मजंरू करन्
दिल ेआह.े पण, रोड दवभागाचय्ा
अदधकाऱय्ाचंय्ा त ेनाव दिलय्ाच ेगावीही
नसलय्ाच ेदिसत आह.े पादलकचेय्ा
आर/िद््कण सथ्ादनक दवभाग काया्ालयाने
या रसत्य्ाचय्ा नावाचा चकक् ५० वषा्ाप्वू््ीचा
बोरसापाडा असा फलक लावला होता.
पवू््ी या रसत्य्ाला बोरसापाडा अस ेनाव
होत;े पण रसत्य्ाचय्ा नावात कायिशेीर बिल
झालय्ानतंरही जनु ेनाव िणेय्ाची ही शकक्ल
कणुाची, असा प््शन् खासिार गोपाळ शटे््ी
यानंी पादलका प््शासनाला दवचारला होता. 

मुबंई भाजपच ेकाय्वकता्व
समंलेन सपंनन्
मुबंई : भाजपच ेगजुराती सले िद््कण मधय्
मुबंई दजलह्ाधय्क्् श््देणक रतनलाल शहा
याचंय्ाद््ार ेदजलह्ा पिादधकारी-
काय्ाकादरणीची घोषणा आदण काय्ाकता्ा
समंलेन शदनवार २९ जानवेारी सायकंाळी
६ वाजता िािर यथेील भाजप मुबंई
काया्ालय यथे ेआयोदजत करणय्ात आले
होत.े यावळेी, मोठ््ा सखंय्ने ेकाय्ाकत््े
उपसस्थत होत.े याबाबत तय्ानंी आभारही
मानल.े या काय्ाि््माला भाजप मुबंई
अधय्क्् आमिार मगंल प््भात लोढा, प््िशे
उपाधय्क्् आमिार प््साि लाड, मुबंई
गजुराती सले अधय्क्् सजंीवभाई पिले,
मुबंई उपाधय्क्् आचाय्ा पवन द््तपाठी, मुबंई
सदचव प््तीक कप््,े आमिार कादलिास
कोळबंकर, राजशे दशरवाडकर, दवलास
आबंकेर, राहलूजी वाळजं, गोवध्ान चौहान
उपसस्थत होत.े 

पालय्ा्वत समि्व पादकुा दौरा
मुबंई : सजज्नगडदनवासी श््ी समथ्ा सवेा
मडंळातफ्् ेश््ीसमथ्ा रामिास सव्ामीच्य्ा
पािकुा िौऱय्ाच े६ फिे््वुारीपय््ात आयोजन
करणय्ात आल ेआह.े या िौऱय्ािरमय्ान
प््दसद्् कीत्ानकार मकरिंबवुा रामिासी याचंे
सशु््ावय् कीत्ान िररोज सायकंाळी ६.३०
वाजता होणार आह,े अशी मादहती
मडंळाच ेकाय्ावाह योगशेबवुा यानंी दिली
आह.े 

एआरएई घर े३०० फटुाचंी
करा : गापेाळ िटे््ी
मुबंई : महाराष्््् शासन, प््शासनाचय्ा
भूखंडावरील एआरए योजनतेील सव्ा
घर ेही सले कपंोनेि् न बनवता ३००
चौरस फिुाचंी बनदवणय्ाची मागणी
उत््र मंुबईच ेखासिार गोपाळ शटे््ी
यानंी मखुय्मंत््ी उद््व ठाकर ेआदण
गहृदनमा्ाणमतं््ी दजतेद््् आवह्ाड
याचंय्ाकड ेएका पत््ाद््ारे कलेी आहे.
जणेेकरन् झोपडपट््ी पनुव्ासन योजनेस
गती दमळले आदण झोपडीधारकानंा
वेळवेर घर दमळेल. झोपडपट््ी पनुव्ासन
योजनसेिंभा्ात पत््वय्वहार करत असनू
जनतचेय्ा समसय्ा आदण मागणय्ा माडंत
असतो. आता सरकारकडनूही
झोपडपट््ी पनुव्ासन योजनसंेिभा्ातील
मागणय्ांना सकारातम्क प््दतसाि दमळावा,
अशी आशा पत््ात वय्कत् कलेी आह.े

मौलय्वान खड््ाचंी 
चोरी करणारा अटकते
मुबंई : बगॅची चने उघडनू तय्ामधील
मौलय्वान खड््ाचंी चोरी करणाऱय्ा
आरोपीला पायधनुी पोदलसानंी अिक
कलेी. सफ्फराज शखे (२८) असे
आरोपीच ेनाव असनू तय्ाचय्ाकडून एक
लाख १२ हजार रप्ये दकमतीचे
मौलय्वान खडे जपत् कले ेआहते.
ति््ारिार हे शिु््वारी िपुारचय्ा समुारास
पायधनुी यथेनू पायी जात असताना
अज््ातान ेतय्ाचंी बॅग उघडून एक लाख
१२ हजार रप्य ेदकमतीच ेमौलय्वान खडे
लपंास कले ेहोते. याप््करणी पोदलसानंी
सफ्फराज शखे याला भेड्ी बाजारमधनू
अिक कलेी आह.े

मुंबई : मुंबई महापादलकेचय्ा घनकचरा वय्वसथ्ापन दवभागांतग्ात
महातम्ा गांधी यांचय्ा पुणय्दतथीदनदमत्् सव्चछ्ता अदभयान राबवणय्ात
आले. या अदभयानात पय्ािनसथ्ळे, उड््ाणपूल, सम्ारके, मंडई आिी
दठकाणी शदनवार आदण रदववार राबवलेलय्ा सव्चछ्ता मोदहमेत १११
मेद््टक िन कचरा जमा करणय्ात आला आहे. तय्ामधये् सव्ा समाज
घिकांचा सद््िय सहभाग लाभला. घनकचरा वय्वसथ्ापन
खातय्ासमवेत महापादलकेचय्ा इतर खातय्ातील अदधकारी-
कम्ाचारीही या अदभयानात सहभागी झाले होते.

सव्चछ्ता मोदहमेतून िैनंदिन कचरा संकलनाचय्ा तुलनेत अदतदरकत्
१११.६ मेद््टक िन कचरा संकलन करणय्ात आले. महापादलकेचे
चार हजार ९९५ कम्ाचारी आदण दवदवध संसथ्ांचे िोन हजार ४०४
प््दतदनधी यामधय्े सहभागी झाले होते. महानगरपादलकेचय्ावतीने २९
मोठे कॉमपॅ्कि्र, ३४ लहान कॉमपॅ्कि्र आदण ३५ कचरा संकलन
वाहने तैनात करणय्ात आली होती. महातम्ा गांधी यांचय्ा
पुणय्दतथीदनदमत्् तय्ांना कृदतशील आिरांजली वाहणय्ासाठी मुंबई
महापादलकेचय्ावतीने िोन दिवसीय सव्चछ्ता अदभयान राबदवले.

प््जतजनिी/ मुंबई 
रेलव्ेप््वासात प््वासी मोबाईल, पस्ा-पाकीि;
तर काही जण चकक् लॅपिॉप दवसरतात.
यावर पद््िम रेलव्ेने उपाय काढला आहे.
‘दडदजिल इंदडया’ उपि््माला चालना
िेणय्ासाठी पद््िम रेलव्ेने रदववारी ‘दमशन
अमानत’ या वेबपेजचे रदववार (ता.३०)
रोजी अनावरण केले आहे. या दमशन
अमानत उपि््मांतग्ात प््वाशांना तय्ांचय्ा
हरवलेलय्ा सामानाचा तपशील फोिोसह
‘दमशन अमानत’ या दलंकखाली पद््िम
रेलव्ेचय्ा अदधकृत वेबसाइिवर पोसि् केला
जाणार आहे.

उपनगरीय रेलव्ेवरील प््वासी संखय्ा
वाढत आहे. तय्ामुळे रेलव्े प््वासािरमय्ान
अनेकिा घाईघाईत प््वासी सव्तःजवळील
मौलय्वान वस््ू लोकल दकंवा
एकस्प्््ेसमधय्ेच दवसरणय्ाचय्ा घिना घडतात.
ही बाब लक््ात घेत प््वाशांना तय्ांचे सामान
आहे तय्ा सस्थतीत दमळणय्ासाठी पद््िम
रेलव्ेने पुढाकार घेतला आहे. ‘दमशन
अमानत’ या वेबपेजचे प््शासनाकडून
अनावरण करणय्ात आले असून

प््वाशांकडून रेलवे्चय्ा आवारात दकंवा
गाड््ांमधय्े हरवलेले सामान पद््िम रेलव्ेचय्ा

सहा दवभागांपैकी कोणतय्ाही सथ्ानकांवरील
केद्््ांवर एका कल्ीकवर शोधता येणार आहे. 

मदहला प््वाशांना पोदलसांची उपलबध्ताही
समजणार

‘मेरी सहेली वेब पोि्ाल’ हे पद््िम
रेलवे्चय्ा ‘मेरी सहेली’ प््कलप्ाचे एक
अपग््ेड केलेले वैदशष्््य आहे. याद््ारे
मागा्ावरील रेलवे् पोदलसांची उपलबध्ता
मदहला प््वाशांना समजणार आहे. ट््ेनमधये्
एकट््ाने प््वास करणाऱय्ा सव्ा मदहला
प््वाशांचय्ा सुरक््ेस प््ाधानय् या अॅपद््ारे दिले
जाणार असलय्ाची मादहती प््शासनाकडून
िेणय्ात आली आहे.

प््जतजनिी/मुंबई  
महाराष्््् गृहदनमा्ाण व क्े्त््दवकास
प््ादधकरणाचा (मह्ाडा) दवभागीय घिक
असलेलय्ा कोकण मंडळातफ्े् ऑकि्ोबर
२०२१ मधय्े ८,९८४ सिदनकांचय्ा दवि््ीसाठी
संगणकीय सोडत काढणय्ात आली. या
सोडतीतील २० िकक्े सवा्समावेशक
योजनेतील संकेत ि््मांक २८२ ते संकेत
ि््मांक ३१९ मधील पात््ता/अपात््ता
दनद््ितीसाठी आवशय्क कागिपत्े् दवदहत
मुितीत सािर कर ् न शकलेलय्ा यशसव्ी
अजा्िारांना कागिपत्े् बँकेत सािर
करणय्ासाठी १५ फेि्ु्वारीपय््ात अंदतम
मुितवाढ िेणय्ात आली आहे. 

कोकण मंडळातफ्े् यशसव्ी अजा्िारांना
सोडत जाहीर झालय्ानंतर यशसव्ी अज्ािारांना
पात््ता/अपात््ता दनद््ित करणय्ासाठी
आवशय्क असलेली कागिपत्े् सािर
करणय्ासाठी ततक्ाळ प््थम सूचना पत्े्
पाठदवणय्ात आली. सोडतीतील २० िकके्
सवा्समावेशक योजनेअंतगा्त ८१२ यशसव्ी
अज्ािारांपैकी ६२१ यशसव्ी अज्ािारांनी बँकेत

कागिपत््े सािर केली आहेत. मात््, १९१
यशसव्ी अजा्िारांनी बँकेत आवशय्क
कागिपत्े् सािर केलेली नाहीत. कोकण
मंडळाचय्ा सोडतीत २० िकक्े सव्ासमावेशक
योजनेअंतग्ात जाहीर सोडतीत अतय्लप् उतप्नन्
गिासाठी चंिनसर (ता. वसई) येथे ८,
वडवली (मोघरपाडा, ठाणे) येथे ७६,
कावेसर आनंिनगर (ठाणे) येथे २३, वादलव
(ता. वसई) १६, कोपरी (ता वसई) येथे २
सिदनकांचा समावेश आहे. अलप् उतप्नन्
गिासाठी कासारवडवली (ता. दज. ठाणे) येथे
१६, वडवली (ता. दज. ठाणे) येथे ११६,
मोघरपाडा (ठाणे पद््िम) येथे १,
पारदसकनगर (ता. दज. ठाणे) येथे ३५, डावले
(ता. दज. ठाणे) येथे २८, कावेसर (ता. दज.
ठाणे) येथे १४०, बालकुंभ- ठाणे येथे २१,
भाईि्रपाडा-ठाणे येथे २४, आगासन-ठाणे येथे
४७, दििवाळा (ता. कलय्ाण) येथे ६२,
घणसोली- नवी मुंबई सेकि्र ११ येथे ४०,
घणसोली- येथे ५१, मौजे वाळीव (ता. वसई)
येथे ६८, कोपरी (ता. वसई) येथील २०
सिदनकांचा समावेश आहे. 

प््जतजनिी/ मुंबई 
सथ्ायी सेवेत सामावून घेणे, वेतनवाढ
आिी मागणय्ांचय्ा पूत्ातेसाठी जे.जे.
रग्ण्ालयातील सहायय्क
प््ाधय्ापकांसह राजय्ातील शासकीय
वैद््कीय महादवद््ालयातील सहायय्क
प््ाधय्ापकांनी साखळी उपोषणाचे
हतय्ार उपसले आहे. मात््, १७ दिवस
होऊ गेले तरी काहीच तोडगा न
दनघालय्ाने जे.जे. रग्ण्ालयासह

राजय्ातील असथ्ायी सहायय्क
प््ाधय्ापकांनी आतम्कल्ेष आंिोलनाचा
मागा् सव्ीकारला आहे. या
आंिोलनानंतर िखल न घेतलय्ास
तीव्् आंिोलनाचा इशारा दिलय्ाचे
महाराष्््् राजय् वैद््कीय दशक््क संघिनेचे
अधय्क्् डॉ. सदचन मुलकुिकर यांनी
सांदगतले. 

जेजे रग्ण्ालयात असथ्ायी सहायय्क
प््ाधय्ापकांचे साखळी उपोषण

दिवसेद्िवस तीव्् होत आहे. सरकार
आंिोलनाकडे िुल्ाक्् करत असलय्ाने
असथ्ायी सहायय्क प््ाधय्ापकांमधय्े तीव््
नाराजी पसरली आहे. उच््दशद््कत
डॉकि्रांची ही िुरवसथ्ा आज आतम्कल्ेष
आंिोलनापय््ात आली आहे. कोरोना
योद््ा होणे, डॉकि्र होणे, रग्ण्सेवा िेणे
याचा आतम्कल्ेष होणे याची सरकार
िरबारी गंभीर नोि् घय्ावी, अशी मागणी
जोर धरत आहे. 

महाराष््््ातील सव्ा शासकीय वैद््कीय
महादवद््ालयातील असथ्ायी सहायय्क
प््ाधय्ापक जे.जे. रग्ण्ालयात १७
दिवसांपासून साखळी उपोषण करत
आहेत. शासकीय वैद््कीय
महादवद््ालयात रग्ण्सेवा ही
गोरगदरबांना दिली जाते. या सेवेत
आमह्ाला दनयदमत करावे, ही रास््
मागणी असलय्ाचे जे.जे. रग्ण्ालयाचय्ा
डॉ. नताशा बगेदरया यांनी सांदगतले.

मंुबई : कोरोनाचय्ा संकिात आजही
रग्ण्ालयात जाऊन रग्ण्ांची दवचारपूस
करणे, डॉकि्र, पदरचादरका आिीच्य्ा
अडचणी जाणून घेत तय्ावर तोडगा
काढणे, यासाठी मुंबईचय्ा महापौर दकशोरी
पेडणेकर यांनी रग्ण्ालयांना भेिी दिलय्ा.
तय्ांचय्ा उलल्ेखनीय काया्ाची िखल घेत
‘द््िकस् इंिरनॅशनल फोरम’ (द््िकस्-
आयएफ) हे एक सामादजक-आदथ्ाक-
राजकीय केद््् आहे. 

महापौर पेडणेकर यांनी कोदवड- १९
काळात केलेलय्ा ् कृष्् सामादजक
बांदधलकीबद््ल द््िकस् इंिरनॅशनल
फोरमकडून २०२१ चय्ा उतकृ्ष््तेचय्ा
पुरसक्ाराने डॉ. सग््ेई द््ोदरयानोव (द््िकस्
रदशयाचे प््मुख) आदण डॉ. पूदण्ामा आनंि

(द््िकस् इंिरनॅशनल फोरम इंदडया) यांचय्ा
हस्े् महापौरांना सोमवारी ऑनलाइन
समारंभात पुरसक्ार प््िान करन् सनम्ादनत
करणय्ात आले. िरमय्ान, दिलल्ीत
होणाऱय्ा संमेलनात महापौरांना दनमंद््तत
करणय्ात आले आहे. 

मंुबई : अबॅकस हे तंत््दशक््ण आदशयाई िेशात वय्ापक सव्रप्ात वापरणय्ात येत असून तय्ाद््ारे
बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, यासारखय्ा गदणती द््िया दवद््ारय्ा्ान्ा सहज करता येतात.
पाच ते १५ वयोगिातील मुलांसाठी हे तंत्् अदतशय उपयुकत् आहे. तय्ामुळे पादलकेचय्ा सव्ा शाळांत
अबॅकस उपि््म राबदवला जावा, अशी ठरावाची सूचना दशवसेनेचे नगरसेवक अरदवंि भोसले
केली होती. मात््, पादलका प््शासनाने या ठरावाचय्ा सूचनेला दवरोध केला आहे. अबॅकसमुळे
दवद््ारय्ा्ाच्य्ा उजवय्ा मेि्ूचा दवकास होत असलय्ाने मुलांचय्ा कामातील आदण अभय्ासातील
एकाग््ता वाढते, असे भोसले यांनी ठरावाचय्ा सूचनेत मह्िले आहे. मंुबईतील खासगी आदण उचभ््ू
शाळेत ही पद््त राबदवली जात असलय्ाने मुलांचा बौद््दक दवकास झाला असलय्ाने पादलकेचय्ा शाळेत
ही पद््त वापरणय्ात यावी, अशी ठरावाची सूचना मांडणय्ात आली आहे. अबॅकसबाबत दशक््ण सदमती
अधय्क््ांसह मुंबईतील काही शाळांना भेिी दिलय्ा असून हा दवषय पादलका शाळेतील मुलांसाठी उपयुकत्
ठरणार नसलय्ाचे सांगत ही ठरावाची सूचना दनकालात काढली आहे.

‘ w§~ B © मंुबई, बुिवार, २ फेब््ुवारी २०२२ ७

रेल्वेत हरवलेले सामान ममळणार एका क्लीकवर 
पह््िम रेलव्ेकडून ‘हमिन अमानत’ या वेबपेजचे अनावरण

िनवडक रेल्वेलगतच्या झोपड््ांसाठी साकडे
प््धानमंत््ी आवास योजनेत सामावून घय्ा; रेलव्ेमंत्््यांना हिवसेनेचे हनवेदन

बाजितांना पया्चयी वय्वसथ्ा उपलबि् करावी
सव््ोच्् नय्ायालयाचय्ा आिेशानंतर रेलव्े मंत््ालयाचय्ावतीने रेलव्े रळ्ांलगत आदण रेलव्ेचय्ा जागेवर
उभय्ा असलेलय्ा झोपड््ांसह अनय् बांधकामे दनषक्ादसत करणय्ासाठी संबंदधतांना नोदिसा
बजावणय्ात आलय्ा आहेत. मात््, सव््ोच्् नय्ायालयाने ही कारवाई करताना बादधतांना पया्ायी
वय्वसथ्ा उपलबध् करन् िेणय्ाबाबत दिलेलय्ा सूचनेचा दवचार वह्ावा. 

अि्चदारांना कागदपत््े सादर
करणय्ास अंजतम मुदतवाढ

मह्ाडा कोकण मंडळ सिदनका सोडत २०२१

अबॅकस तंत््जिक््ण पद््तीस पाजलकेचा जवरोिप््भाग रचना सेनेसाठी फायदेिीर
जिवसेना-भािपचे 

वच्चसव् असलेले प््भाग
आर/उत््र, के/पूव्व, एल, एन,

एफ/दक््िण, जी/दक््िण या सहा
प््भागांमधये् किवसेनेची 

नगरसेवक संखय्ा जास््
आर/दक््िण, एम/पकि्चम 

या दोन प््भागात भाजपचे वच्वसव्
ई प््भागात संकमश्् राजकीय पकरसस्िती

मधय् रेलव्ेवर ५ ते ७ फेब््ुवारीदरमय्ान

७२ तासांचा जमब्ो बल्ॉक

असथ्ायी सहायय्क प््ाधय्ापकांचा आतम्कल्ेष
१७ दिवसांनंतरही काहीच तोडगा नाही; तीव्् आंिोलनाचा इशारा 

सामाजिक बांजिलकीबद््ल
महापौरांना उतक्ृष््तेचा पुरसक्ार

सव्चछ्ता मोहिमेतून 
१११ मेह््िक टन कचरा जमा


