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मुंबईि ५७
लसीकरण के्द्े बंद
\

मुंबई. कोरोनािा जोर उतर्
लागल्याने नागचरकांनी लसीकरि
के्द्ाकडे पाठ चिरवली आहे.
पचरिामी पाचलकेने आतापय््ंत ५७
लसीकरि के्द्े बंद केली आहेत.
प््भाग स््रावर हॉल, समाजकल्याि
के्द्े, शाळा इत्यादी चठकािी सुर्
असलेली के्द्े आता बंद करण्यात
आली आहेत. मुंबईकरांिे वेळेवर
लसीकरि व्हावे म्हिून पाचलकेने
प््त्येक प््भागात एक ते दोन
लसीकरि के्द्े सुर् केली होती.
पचरसरातील समाजकल्याि के्द्े,
चववाह सभागृह, पाचलका शाळा
आदी चठकािी ती सुर् करण्यात
आली होती. सुर्वातीला चतथे
लसीकरिासाठी लाभाथ््ी्च्या रांगा
लागल्या. आता मात्् ती ओस पडू
लागली आहेत. दररोज केवळ ५० ते
६० लाभाथ््ी लसीकरिासाठी येत
आहेत. कमी प््चतसादामुळे पाचलकेने
अशी के्द्े हळूहळू बंद करण्यास
सुरव् ात केली आहे. पाचलकेकडे गेलय् ा
वर््ी नोव्हे्बरपय््ंत २९६ लसीकरि
केद् ्े होती. जी आता ५ माि्पा य्त्ं २३९
वर आली आहेत. आतापय््ंत ५७ के्द्े
बंद करण्यात आली आहेत.

७४ भारिीय खलाशी
सुखर्प परिले
\

मुंबई. युद्ग्स् युके्नमिील
मायकोलायव बंदरात १० चदवस
संकटात घालवल्यानंतर दोन
लेबनीज आचि तीन सीचरयन
नागचरकांसह
७४
भारतीय
खलाशांिी सुटका करण्यात आली.
यासोबति बंदरावर एकूि १२५
भारतीय खलाशी अडकले होते,
त्यांिी भारतीय दूतावासाच्या स््ुत्य
प््यत्नाने सुटका करण्यात आली.
७४ खलाशांना दोन बसेसमिून
बंदरातून बाहेर काढण्यात आले
आचि २०० चकमी प््वास कर्न ते
मोल्दोव्हा सीमेवर पोहोिले.
मोल्दोव्हा सीमेवरील दूतावास आचि
इतरांनी त्याला सुरच््कत चठकािी
ठेवले. रचशयाने युके्नमध्ये मानवी
कॉचरडॉर तयार करण्यािा चतसरा
प््यत्न जाहीर केल्यानंतर हे
ऑपरेशन यशस्वी झाले. २१
भारतीय खलाश हे मुंबईस्सथत
व्हीआर मेरीटाईम सस्व्हासेसिे
कम्ािारी होते, जे माश्ाल बेटांच्या
मालवाहू जहाजांमध्ये सामील झाले
होते.
२४
िेब्ुवारीपासून
मायकोलायव
येथे
मका
उतरवल्यानंतर हे खलाशी बंदरात
अडकले होते.
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मुंबई

डदवसाला दोन वेळा िोणार िक््ारी्चा डनपटारा

आयुक्तांनी अरधकाऱ्यांरी बैठक घेतली

‘वॉर रुम’वर मांडा गाऱुहाणी
g

पारलकेवर ि््शासकारी रनयुक्ती

\ मुंबई, नवराष्् न्यूज नेटवर्क.
मुंबई पाचलकेतील नगरसेवकांिा
काय्ाकाळ सोमवारपासून संपुष्ात
आला असून मंगळवारपासून
पाचलकेवर प्श
् ासकािी चनयुकत् ी झाली
आहे. त्यामुळे आता सव्ासामान्य
मुंबईकरांिी गाऱ्हािी कोि ऐकिार?
असा प्श् न् उपस्सथत होत आहे. त्यावर
पाचलका आयुक्त इक्बालचसंह िहल
यांनी तोडगा काढला असून वॉड्ा वॉर
र्मिा उपयोग मुंबईकरांच्या तक््ारी
ऐकण्यासाठी करण्यात येिार आहे.
राज्य सरकारने पाचलका आयुुक्त
इक्बालचसंह िहल यांिी प््शासक
म्हिून चनयुक्ती केली आहे. मुंबईतील
सव्ा २४ प््भागांमध्ये कोचवड
संकटकाळात वॉड्ा वॉर र्मिी स्थापना
केली होती. येथे कोचवड र्ग्िांना
खाटा उपलब्ि कर्न देिे, होम
क्वारंटाईन र्ग्िांच्या आरोग्यािी

चविारपासून केली जात होती. आता
त्याि वॉड्ा वॉर र्ममिून पाचलकेकडे
येिाऱ्या तक््ारी्िा चनपटारा करण्यात
येिार आहे.
पाचलकेिे अचतचरक्त आयुक्त सुरेश
काकािी यांनी सांचगतले की, प््त्येक
प््भागांमध्ये कोरोनाकाळापासूनि
आमच्याकडे सुचवि उपलब्ि आहे.
वॉड्ा वॉर र्ममध्ये सव्ा प््कारांिी
सुचविांसह वेगवेगळे संपक्क क््मांकही
आहेत.
मुंबईकरांनाही यािी माचहती आहे.
रस््े, पािी, किरा आदी्च्या
दररोजच्या समस्यांच्या तक््ारी येथे
केल्या जाऊ शकतात. कोचवड संसग्ा
कमी होत असल्यामुळे वॉड्ा वॉर
र्ममध्ये आता जास्् काम राचहले
नाही. त्यामुळे यािा आता तक््ारी
ऐकण्यासाठी उपयोग केला जािार
आहे.

g

मुंबईकरांछ्या समस्या सोडवण्यावर आयुक्तांरा भर

३४ वर्ां्पूव्ीच्या कामाचा अभ्यास

g

पारलकेमध्ये १९८४ मध्ये
ि््शासक बसवण्यात
आला. त्यावेळी
ि््शासकाने वर्णभर कसे
काम केले, यारी मारहती
काढली जात आहे.

प््स्ावांच्या छाननीसाठी सडमिी
छ्या एका वररष््अरधकाऱ्याने सांरगतले की,
1 स्पारलके
थायी सरमतीत आरले जारारे ि््स्ाव रर््ेनंतर
स्थायी सरमतीरे तेर अरधकारी पारलका
2 ि्आता
्शासकाकडे आले आहेत.

अडिडरक्ि आयुक्ि करणार पािणी

मिापौर, अध्यक््ांच्या खाद््िेलाची ३५ टक्क्यांनी भाववाढ
काय्ाालयाबािेर शुकशुकाट
युके्न-ररशया युद्ारा पररराम
िेल खरेदीवर डनब््ंध

पररपत््क जारी

आता मुंबईत ही ड््ुटी सुर् झाल्याने
राज्यभरातील माग्ा मोकळा होण्यािे
संकेत आहेत.
संजय पांडे हे पोलीस महासंिालक
असताना ही त्यांनी ८ तास ड््ुटीला
सकारात्मक प््चतसाद चदला होता. ते मुंबई
पोलीस आयुक्त झाल्यानंतर ८ तास
ड््ुटीसाठी मुंबईतील पोलीस अपेक्ेने
बघत होते. त्यांनी आता मचहला
कम्ािाऱ्यांना ८ माि्ा या मचहला
चदनापासून ८ तास कत्वा य् देणय् ािे आदेश
चदले असून, तसे पचरपत््क सव्ा पोलीस
ठाण्यात पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे
आता मुंबई पोलीस दलातील पुर्र
कम्ािाऱ्यांच्याही ८ तास ड््ुटीिा माग्ा
लवकरि मोकळा होिार आहे. मुंबईच्या
पोलीस आयुक्तपदावर चवराजमान
होण्यापूव्ी ते महासंिालक असताना
त्यांनी मचहला आचि पुर्र पोचलसांशी
समाज माध्यमांतून आचि प््त्यक्् भेटीतून
संपक्क सािून ८ तास ड््ुटीबाबत चहरवा
कंदील दाखवला होता.

मच्छीमारांचे
आक््ोश आंदोलन

मुंबई, नवराष्् न्यूज नेटवर्क.
मत्स्य सचिव आचि आयुक्त यांनी
मच्छीमारांबाबत जो मनमानी कारभार
सुर् ठेवला आहे, तो त्वरीत बंद
करावा, या मागिीसाठी मंगळवारी
मच्छीमारांनी आंदोलन छेडले.
वाढवि बंदर प््कल्प रद्् करावा,
मच्छीमारांना वर्ाातून दोनदा चडझेल
कोटा मंजूर करावा, करंजा टच्मानल
लॉचजस्सटक येथे
ईडीच्या
अचिकाऱ्यांनी एका अचिकाऱ्यािी
िौकशी केली होती, यावर मत्स्य मंत्ी
असलम शेख यांनी लक्् घालून या
प््करिािी िौकशी कर्न कठोर
कारवाई करावी आचि इतर प््लंचबत
मागण्यांसाठी मंगळवारी आझाद
मैदानात मस्चछमारानी िरिे आंदोलन
केल्यािी माचहती महाराष्् चिशर मेन
काँग्ेसिे कोकि चवभागीय उपाध्यक््
मात््ंड नारायि नाखवा यांनी चदली.
राज्यातील सागरी मस्चछमार संस्थांिे

कामे पूर्णकरण्यासाठी १५ मे डेडलाईन

\ मुंबई, नवराष्् न्यूज नेटवर्क.
आपत््ी व्यवस्थापनाच्या मान्सूनपूव्ा
तयारीिा आढावा घेण्यासाठी मुंबई
g ३४ वर्ां्पूव्ी बसलेल्या
सूत्ांनी रदलेल्या मारहतीनुसार, पारलका
3
g
महापाचलका
आयुक्त इक्बाल चसंग
पारलके
र
ी
बहु
त
ां
श
कामे
ि््शासकाने पारलकेरा
अरधकाऱ्यांरी एक सरमती स्थापन करेल रजथे ती
िहल यांनी मंगळवारी मुंबईतील सव्ा
ऑनलाइन केली जात
कारभार कसा रालवला?
ि््शासनाने पाठवलेल्या ि््स्ावांरी िाननी करेल.
२७ प््ाचिकरिांिी बैठक बोलावली
आहेत.
त्या फाइलमधून
ि््स्ावात बदल आवश्यक असल्यास ते बदल
होती. त्या बैठकीत त्यांनी मुंबईत सुर्
महत््वारी मारहती
4 सुरवेल. त्यानंतर अंरतम ि््स्ाव ि््शासकाकडे
g
असे असले
असलेली सव्ा कामे १५ मेपय््ंत पूि्ा
रमळू शकते.
तरी महापारलकेछ्या
मंजुरीसाठी पाठवला जाईल.
करण्
यािे चनद््ेश चदले आहेत.
कामकाजातील
g मात््, ३४
पावसाळ्
यात अपघात टाळण्यासाठी
मात्
,
्
सरमतीमध्
य
े
रकती
आरर
कोरते
अरधकारी
काही महत््वारे मुद्े
वर्ां्पूव्ीछ्या
5 असतील, यारा रनर्णय अद््ाप झालेला नाही.
मॅ
न
होल्
स
कडे चवशेर लक्् देण्यास
त्
य
ातू
न
घे
त
ा
ये
त
ील.
कामात आरर
आयु
क
्
त
ां
न
ी सांचगतले आहे. एकही
आजछ्या
मॅनहोल उघडे राहिार नाही, यािी
काळजी घ्यावी, असे ते म्हिाले.
कोरवड काळात अरतररक्त आयुक्त
रस्त्यांवर बेचशस्् आढळून आल्यास
वॉड्णवॉर र्ममध्ये पाहरी कर्न
रदवसाला दोन वेळा तक््ारी्रा आढावा घेऊन संबंरधत
संबंचित प््ाचिकरिाचवर्द् पोचलसांत
पररच्सथतीरा आढावा घेत होेते,
तक््ारी्रा रनपटारा करावा, असे रनद््ेश सहाय्यक आयुक्तांना
तक््ार करण्यात येईल, असे आदेश
त्याि््माारेर आता येथे येराऱ्या
देण्यात आले आहेत. पारलकेला सव्णि््कारांरी तक््ारी ऑनलाईन,
आयुक्तांनी चदले आहेत.
तक््ारी्राही आढावा घेरार आहेत.
फोनवर, लेखी स्वर्पात अथवा ि््त्येक भेट घेऊन करता येऊ
या बैठकीत मध्य आचि पच््िम रेल्वे,
वॉर र्ममध्ये येराऱ्या तक््ारी्रा योग्यि््कारे रनपटारा होत आहे की नाही, एमएमआरडीए, म्हाडा, एसआरए
शकतात. या तक््ारी्रा रनपटारा सहाय्यक आयुक्त करतील.
अथवा दुल्णक्होत आहे, यारी रौकशीही कररार आहेेत.
- सुरेि काकाणी, अरतररक्त आयुक्त, पारलका
नेव्ही, एनडीआरएिसह मुंबईत
चवकास कामे करिाऱ्या २७
प््ाचिकरिांिे वचरष्् अचिकारी
प््ामुखय् ाने सहभागी झाले होते. यावेळी
पावसाळीपूव्ा करावयािी कामे वेळेत
पूिा् करण्योि चनद्श
्े आयुकत् ांनी चदले.
\ मुंबई, नवराष्् न्यूज नेटवर्क.
युके्न-रचशया युद् व त्यािवेळी
इंडोनेचशया सरकारच्या आठमुठ्ा
g सेवा देराऱ्या संस्थांद्ारे उपयोरगतांसाठी
\ मुब
ं ई, नवराष्् न्यज
ू नेटवर्.क वाहने जमा करण्याच्या सूिना केलय् ा. िोरिािा देशाच्या खाद््तेल
रस््े-पदपथ खोदले जातात. या
सव्ाात श््ीमंत असलेल्या मुंबई नगरसेवकांिे अचिकार गेले आहेत. आयातीला जबर िटका बसला आहे.
रठकाररा राडारोडा वेळछ्या वेळी न
ं डून त्यांना देणय् ात भारत जगातील सव्ााचिक खाद््तेल
महानगरपाचलकेिा काय्क
ा ाळ संपल्याने त्यानुसार अध्यक््ाक
g फेब्ुवारीछ्या परहल्या आठवड््ात
हटरवल्यास हा राडारोडा पावसामुळे
आयुक्तांिी प््शासक म्हिून चनयुक्त आलेली वाहने पाचलकेने आपल्या आयात करिारा देश असून
अत्यल्प आयात झाली. आता युके्नवाहून जाऊन रवरवध रठकारी पारी तुंबू
करण्यात आला आहे. त्यामुळे ताब्यात घेतली आहेत अशी माचहती खाद््तेलाच्या एकूि आयातीपैकी
ररशया युद्ाछ्या पा््श्णभूमीवर
शकते. ही शक्यता लक््ात घेऊन वेळछ्या
तब्बल ८० टक््े आयात रखडली
महापौरांपासून वैिाचनक आचि चवशेर पाचलकेतील अचिकाऱ्यांनी चदली.
जागरतक अच्सथरतेरा फायदा
वेळी असा राडारोडा न हटवराऱ्या
महापाचलका मुखय् ालयात महापौर, आहे. त्यामुळे तेलाच्या दरांत २८ ते
सचमत्यांचय् ा अध्यक््ाचं य् ा काय्ाल
ा याच्या
घेण्यासाठी त्यांनी भारताकडे होरारी
संस्थांरवरोधात पोलीस तक््ार दाखल
पचरसरात शुकशुकाट पाहायला वैिाचनक आचि चवशेर सचमत्यांच्या ३५ टक्क्यांिी मोठी वाढ झाली आहे. रचशयाहून होते. पि सध्या या दोन्ही पामतेल रनय्ाणत पूर्णपरे थांबवली आहे. करण्यारे आदेश महानगरपारलकेरे
भारत हा खाद््तेलािी सव्ााचिक आयातीिे गचित चबघडले आहे. g अशाि््कारे एकूर मागरीछ्या ८०
चमळाला. मुंबई महानगरपाचलकेिी अध्यक््ांिी दलाने आहेत. या
ि््शासक डाॅ. इक्बाल रसंग रहल यांनी
चनवडिूक िेब्ुवारी २०१७ मध्ये दालनाबाहेर नेहमीि मुंबईकरांिी गद््ी मागिी असलेला देश आहे. पि खाद््तेल क््ेत्ातील आयातदारांनुसार, टक््ेखाद््तेल आयात ठप्प झाली
महापारलकेछ्या सव्णसंबंरधत सह आयुक्त
झाली होती. ९ माि्ा २०१७ ला असते. मुंबईमिील नागचरक आपल्या मागिीच्या जेमतेम १५ टक््े तेल युके्न व रचशयातून अखेरिी आयात आहे. त्यारार भारतीय खाद््तेल
व उपायुक्तांना रदले आहेत.
महापौरांिी चनवड झाली. या समस्या घेऊन महापौर आचि अध्यक््ानं ा उत्पादन भारतात होते. त्यामुळेि १५ िेब्ुवारीला झाली. त्यानंतर तेथून बाजाराला फटका बसत आहे. दरवाढ g रवरवध सेवा वा उपयोगीतांसाठी रस््ा
महापाचलकेिा काय्क
ा ाळ काल ७ माि्ा भेटतात. काल या सव्ां्िा काय्ाकाळ भारताला दरवर््ी मोठ््ा प््मािात मुंबईत चकंवा भारताच्या कुठल्याि झाल्याने ग््ाहकांकडून खरेदी वाढली
खोदल्यानंतर तेथील राडारोडा तात्काळ
रोजी संपला. महापाचलकेिा काय्क
ा ाळ संपल्याने आज कोिीही महापाचलकेत खाद््तेलािी आयात करावी लागते. बंदरावर तेलािी आयात झालेली आहे. परररामी अनेक
न हटवराऱ्या संस्थांरवरोधात पोलीस
संपल्याने राज्य सरकारने पाचलकेवर चिरकले नाही. यामुळे मंगळवारी एकूि आयातीत ६० टक््े पामतेल नाही. इंडोनेचशयासंबंिी तेल सुपर माक््ेट, मॉल्समध्ये
तक््ार दाखल करण्यारे रनद््ेश या
प्श
् ासक म्हिून आयुकत् ांिी चनयुकत् ी महापौरांच्या काय्ाालयापासून सचमती चकंवा तेलचबया इंडोनेचशयाहून तर १८ आयातीिा वाद जानेवारीपासूनि सुर् एकावेळी कमाल पार रलटर
केली आहे. काय्क
ा ाळ संपल्याने सव्ा अध्यक््ाचं य् ा काय्ाल
ा याबाहेर शुकशुकाट ते २२ टक््े सूय्ािूल तेल चकंवा असून तेव्हापासूनि आयात कमी तेल खरेदी करण्यारे रनब््ंध
आरले आहेत.
तेलचबयांिी आयात युके्न आचि झाली होती.
सचमती अध्यक््ांनी पाचलकेने चदलेली पाहायला चमळाला.

कामात खूप बदल झाला
आहे.

मडिला कम्ाचाऱ्यांना आठ िास ड््ुटी

\

मान्सूनपूव्ा
ियारीचा आढावा

मंजूर करण्यात आले.

मुंबई पोलीस आयुक्िांची मडिला डदनाची भेट

\ मुंबई, नवराष्् न्यूज नेटवर्क.
मुबं ई पोलीस दलातील मचहला पोचलसांना
आयुक्त संजय पांडे यांनी खास भेट देत
मचहला मंगळवारपासून ८ तास ड््ुटी
सुर् केली आहे. याबाबत पांडे यांनी
पूव्ासंध्येलाि आदेश देत ही खुश खबर
चदली आहे. याबाबतिे पचरपत््क त्यांनी
काढल्याने मचहला पोचलसांतून समािान
व्यक्त केले जात आहे.
राज्यासह मुबं ईतील पोलीस कम्ि
ा ाऱ्यांवर
कामािा ताि वाढत आहे. चवशेरतः
मचहलांनाही कौटुंचबक समस्यांना सामोरे
जावे लागत आहे. ही बाब लक््ात घेवून
यापूव्ीि पांडे यांनी राज्यातील काही
चजल्ह्ांत ८ तास कत्ाव्य केले होते.
त्यामुळे मुंबईतून ही मागिी सातत्याने
होत होती. अखेर आजपासून ती सुर्
होिार असल्याने राज्यातील उव्ाचरत
चजल्ह्ातील मचहला पोचलसांच्याही नजरा
आता याकडे लागल्या आहेत. चवशेर
म्हिजे पांडे राज्यािे महासंिालक
असताना काही चठकािी ८ तास कत्ाव्य
सुर् केले होते. त्यामुळे उव्ाचरत
चठकािाहून ही मागिी जोर िरत होती.

नाशिक, १० मार्च २०२२

‘डिझेल कोटा मंजूर करा’

मत्स्यव्यवसाय खात्याकडून संपूर्ण
आर्थणक वर्ाणसाठी रडझेल कोटा मंजूर
झाल्यावर सदर रडझेल कोट््ाला
आर्थणक वर्ाणसाठी अथ्ाणत १ एर््िल ते ३१
मार्णअखेरपय््ंत मंजूरी रमळावी व पुन्हा
मंजूर कोट््ारे अनुरंगाने टप्प्या-टप्प्याने
मरहनारनहाय रडझेल कोटा मंजूर
करण्यारी कोरतीही आवश्यकता नाही.
मच्छिमार नौकांना पुरवठा करण्यात
येरारे हाय च्सपड रडझेल कन्झ्यूमर
झालेली भरमसाठ वाढ रोखण्याससाठी
राज्याने के्द्शासनारे मदतीने ठोस
पाऊल उरलरे आवश्यकता आहे.

व मस्चछमारांिे समस्या, अडीअडििी शासनाने लागू केलेल्या
जािक अटी व शथ््ीमुळे १२० पेक्ा
उच्् अश््शक्ती असलेल्या
नौकांच्या चडझेल कोटा मंजूरीस
स्थचगती चदलेली आहे.

दोन मडिन्यांि
डमरचीचे दर दुप्पट

\ मुंबई, नवराष्् न्यूज नेटवर्क. नवे वर्ा सुर् होऊन दोन
मचहने उलटले आहेत, परंतु, वाढत्या चमरिीच्या भावामुळे हे नवीन
वर्ा महागडे ठरत आहे. अवघ्या दोन मचहन्यांत चमरिीिे भाव ५०
र्पयांवर्न १०० र्पये प्च् त चकलो झाले आहेत. चमरिीच्या चपकावर
आलेला रोग आचि अवकाळी पावसामुळे उत्पन्नात िार कमी येत
आहे. त्यामुळे बाजारात चमरिीिे दर वेगाने वाढत आहेत. दोन
मचहन्यात दर दुप्पट झाले आहेत.
चमरिीच्या दरवाढीिा पचरिाम सव्ासामान्यांच्या चकिनमिील
बजेटवर होिार आहे. कारि मसाल्यांमध्ये चमरिीिा सर्ास
ा उपयोग
होतो. चमरिीिे सव्ााचिक उत्पादन आंध् प््देश आचि कन्ााटकामध्ये
होते. आंध् प््देशमिील गुटूरमध्ये जगातील सव्ााचिक चमरिीिे
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उत्पादन हाेते. ऐन चदवाळीत झालेल्या अचतवृष्ीमुळे चमरिीिे पीक
उद््वस्् झाले.
घटत्या आवकमुळे नवी मुंबईच्या एपीएमसी माक््ेटमध्ये
g त्यारार एक भाग म्हरून त्यांनी मरहला आयोगाछ्या अध्यक््ा र्पाली राकरकर
चमरिीिी आठवड््ाला ५० ते ६० हजार गोण्यांिी आवक आता
यांछ्याकडे मुंबईतील एका काय्णक्मात मरहला पोरलसांछ्या व्यथा मांडून ८ तासाबाबत ३५ ते ४० हजार गोण्यांवर आली
आपर एकटे पडलो आहोत मला साथ द््ा, अशी भावरनक साद घातली होती.
आहे. त्यामुळे चमरिीिे भाव गगनाला
g त्यांनी राज्यभरातील पोरलसांसाठी अनेक रांगले रनर्णय घेतले होते. त्यात खास
चभडले आहेत. चमरिीच्या वाढत्या
कर्न मरहलांसाठी राज्यभरात ८ तास ड््ुटीरा महत्वारा रनर्णय घेतला होता.
चकमतीमुळे स्ट्ीट िूडसह लघु
त्यामुळे पोरलसांतून त्यांरी ि््रतमा देवमारूस अशी झाली होती.
उद््ोगांवर जगिारे चवके्तेही नाराज
झाले आहेत.वडापाव चवके्ते चवलास
g संजय पांडे यांनी मरहला पोरलसांछ्या कौटुंरबक समस्या लक््ात घेत यापूव्ी ठारे
परब म्हिाले, चमरिीच्या चकमतीत
शहर, पुरे शहर आरर ग््ामीर तसेर औरंगाबाद शहर, अमरावती शहर या
वाढ
झाल्याने
वडापावच्या
रठकारी ८ तास ड््ुटी सुर्केली आहे. त्यांरा हा ि््योग सध्या यशस्वी होताना
चकमतीतही वाढ होत आहे.
रदसत आहे.

महिला आहि मुलींची
सुरकंंा अबाहित
ठेवणंयात हिरंतर
पंंयतंि करिाऱंया
हिळक िगर पोलीस
ठाणंयातील हिरंभया
पथकाचंया पंंमुख शंंदंा
पारसे यांचा पोलीस
आयुकंत संजय पांडे
यांिी पदक देऊि
सतंकार केला.

ठाणे, पुणे, औरंगाबादमध्ये प््योग यशस्वी

जागडिक
मडिलाडदनी
नालासोपाराि
िुंिाबळी

\

वसई. हुंड्ासाठी छळ करण्यात आल्यामुळे नालासोपारा पूव्ेकडील एका तर्िीने आत्महत्या
केल्यािी घटना जागचतक मचहला चदनी घडली आहे. पेल्हार पोलीस ठाण्याच्या हच््दत राहिाऱ्या
च््पतम अचनलकुमार यादव या २१ वर््ीय तर्िीने गळिास घेवून आपले जीवन संपवले.२९ मे
२०१९ ला तीिे अचनलकुमार बरोबर वारािसी येथे लग्न झाले होते. त्यावेळी चतच्या पालकांनी एक
बोलेरो कार,सोन्यािी िैन आचि िार अँगठ््ा अचनलकुमारला चदल्या होत्या.

मुंबईि ७० िजार
मॅनिोल

मुंबईत एकूर ७० हजार मॅनहोल आहेत.
पावसाळ्यात काही मॅनहोल उघडे
राहतात, अपघात होण्यारी शक्यता
असते, असे मॅनहोल तातडीने बंद
करावेत. तसेर पावसाळ्यापूव्ी जीर्ण
इमारती रनष्कारसत करण्यावरही भर
देण्यात आला आहे.

प््मुख अडधकाऱ्यांची
आणखी एक बैठक

महापारलका आयुक्त इक्बाल रसंग रहल
यांनी लवकरर म्हाडा, एमएमआरडीए
आरर मेट्ो या ि््ारधकररांरी आरखी
एक बैठक बोलावण्यास सांरगतले आहे.
या बैठकीत मुंबईतील रराईरी कामे पूर्ण
करण्याबरोबरर पावसाळ्यात सुर्
असलेल्या कामांभोवती बॅररकेरडंग
करण्याबाबत तसेर पारी सारल्यास
नागररकांना मारहती देण्याछ्या सूरना
देण्यात येरार आहेत. ही बैठक पुढील
आठवड््ात ठेवल्यारी मारहती
आयुक्तांनी रदली.

रािाराेिा उचला, अन्यथा पाेडलसांि िक््ार

बैठकीत रहल यांनी रदले.
g पावसाळा रवरयक कामांरी रनयरमत
पडताळरी करण्यारे आरर ‘मॅन होल’
तपासरी रनयरमतपरे करावी, येत्या
पावसाळ्याछ्या पा््श्णभूमीवर मुंबई
महानगरपारलकेछ्या रवरवध खात्यांसह
महानगरपारलका क््ेत्ातील ज्या-ज्या
यंत्रेद्ारे कामे केली जातात; त्या सव्ण
यंत्रांनी आपापल्या स््रावर
रनयरमतपरे कामांरी पाहरी करावी, सव्ण
संबंरधत कामे वेळछ्या वेळी पूर्णकरवीत
आरर इतर यंत्रांसोबत सुसमन्वय
साधावा; मुंबईतील रस्त्यारी कामे १५ मे
पय््ंत पूर्णकरा, पावसाळ्यापूव्ी रवभाग
स््रावरील कामांना वेग द््ा, ती कामे
रनयाेरजत वेळेत पूर्णकरा.

