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केअरटेकरकडूनच
१.४५ लाखांची चोरी
\

मुंबई, कक्कर्ग्िाच्या घरात
केअरटेकर म्हिून सेवा देिाऱ्याला
िोवंडी पोगलसांनी घरातील १.४५
लाख रोख रक््म आगि काही
दागिने चोरी केल्याप््करिी अटक
केली आहे. कक्कर्ग्िाच्या सेवेसाठी
त्याच्या कुटुंगबयांनी कंपनीच्या
माध्यमातून केअरटेकरची गनयुक्ती
केली होती. पोगलसांनी गदलेल्या
मागहतीनुसार, १९ गडसे्बर रोजी
चे्बूर पूव्च येरील रगहवासी
असलेल्या ५६ वष््ीय िीता पंजाबी
यांनी िोवंडी पोलीस ठाण्यात
चोरीची तक््ार दाखल केली. त्यांनी
सांगितले की, केअरटेकर रोख
आगि दागिने घेऊन पळून िेला.
याप्क
् रिी अगधक तपास सुर्आहे.

भरवदवसा बारा
लाख लंपास
\

मुंबई. एमएचबी पोलीस
ठाण्याच्या हद््ीतील एका फ्लॅटमधून
भरगदवसा १२ लाख र्पयांचे दागिने
आगि काही रोकड चोरीला िेल्याची
घटना उघडकीस आली आहे.
सीसीटीव्ही फुटेज आगि दम
डेटाच्या आधारे पोगलसांनी चोरीचा
िुनह् ा दाखल केला असून चोरट््ाचा
शोध सुर् आहे. चोरीची ही घटना
सोमवारी दुपारी १ वाजण्याच्या
सुमारास तक््ारदार भूपश
े िुपत् ा यांचा
मुलिा चौथ्या मजल्यावरील घरातून
फ्लटॅ च्या दुसऱ्या मजल्यावर
पायऱ्यांचय् ा वाटेने जात असताना रात््ी
१२.४० वाजण्याच्या सुमारास पांढरा
शट्च घातलेला व काळा कपडा
पगरधान केलल
े ा एक इसमाने चोरी
केली. पँट, हातात बॅि घेऊन तो
वरच्या मजल्यावर जात होता. खाली
उतरल्यावर त्याला त्याच कपड््ातला
दुसरा मािूस गदसला. काही वेळातच
भूपश
े ची पत्नी गतच्या फ्लटॅ वर
पोहोचली असता, दरवाजाचे कुलपू
तुटलेले आढळले. पोगलसांनी
सोसायटीत बसवलेले सीसीटीव्ही
फुटज
े तपासले ज्यामध्ये दोन्ही चोर
पांढरे शट्च आगि काळ्या पॅनट् मध्ये
गदसत आहेत. अगधक तपास सुर्
असल्याचे पोगलसांनी सांगितले.
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वनध्ातर : कामगारांचा आझाद मैदानात आक््ोश

मुंबई, नवराष्् न्यूज नेटवर्क.
मुंबई उच््न्यायालयाने सोमवारी
एसटी कमिारांना आधी कामावर हजर
राहा, असे सुनावल्यानंतर कामिार
संघटनेचे नेते अजय िुजर यांनी संप
मािे घेण्याची भूगमका घेतली. परंतु,
एसटी कम्चचारी आपल्या भूगमकेवर
ठाम असून जोपय्त्ं राज्य सरकारमध्ये
गवलीनीकरि होत नाही, तोपय््ंत
संघातून माघार घेिार नाही, असा
गनध्ाचर मंिळवारी आझाद मैदानात
िेल्या ५५ गदवसांपासून गठय्या
आंदोलन करिाऱ्या कम्चचाऱ्यांनी
केला.
कगनष्् वेतन श््ेिी कामिार
संघटनेनेचे अजय िुजर यानी एसटी
संपातून माघार घेतल्याची घोषिा
केल्यानंतरही मंिळवारी आझाद
मैदानात कम्चचाऱ्यांना गनि्चय अमान्य
असल्याचे सांित संपकरी कामिारांनी
गवलीनीकरिावर ठाम असल्याचे
सांित संप सुर्ठेवला आहे.
अजय िुजर प््गित संघटनेचा
गनि्चय मान्य नाही, असे आझाद
मैदानातल्या कम्चचाऱ्यांचे म्हििे
आहे. गवलीनीकरिाची माििी
मान्य होईपय््ंत संप सुर्च
ठेवण्याचा गनध्ाचर आझाद मैदानातल्या
संपकरी कम्चचाऱ्यांनी केला आहे.
आझाद
मैदानातले
कम्चचारी
आगि अॅड. िुिरत्न सदावत््े
यांच्या
एसटी
कम्चचाऱ्यांच्या
एका िटाने गवलीनीकरिाच्या
माििीवर ठाम असून संप मािे घेतला
नसल्याचे सांगितले.

हॉटेल्स, लॉज,
धम्तशाळांवर छापे

\ मुंबई, नवराष्् न्यूज नेटवर्क.
सध्याच्या गहवाळी अगधवेशनाच्या
पा््श्चभूमीवर घातपाती कारवाया
रोखण्यासाठी आगि कायदा व
सुव्यवस्रा अबागधत राहण्यासाठी
पोगलसांनी गनयगमत नाकाबंदीत बदल
करत हॉटेल्स, लॉज, धम्चस्रळे तसेच

त्यांच्यावर पागलकेच्या सेवन गहल्स
र्ग्िालयात उपचार करण्यात येत
आहेत. त्यातील ५४ लोकांची आरटीपीसीआर
चाचिी
गनिेगटव्ह
आल्यानंतर घरी सोडून देण्यात आले
असल्याची मागहती सेवन गहल
र्ग्िालयाचे अगधष््ाता डॉ. बालकृष्ि
अडसूळ यांनी गदली.

मुंबई हवमाितळावरील कोहवड पॉहिहिव्ि र्ग्णांचे प््योगशाळा िमुिे १००
पुणे येथील राष््ीय हवषाणू हवज््ाि संस्था तर १२०० कस््ुरबा
र्ग्णालयात तपासणीसाठी पाठवले. आतापय््ंत २२ प््वासी ओमायक््ॉि बाहित
असल्याचा अिवाल प््ाप्त िाला आिे. - सुरेश काकाणी, अहतहरक्त आयुक्त,

राजीनाम्यांचा प््स्ाव
मंजुरीसाठी सादर

\

मुंबई, नायर र्ग्िालयात सहा
मगहन्याच्या बालकाच्या मृत्यूच्या
गनषेधार्च ११ भाजप निरसेवकांनी
आरोग्य सगमती सदस्यपदाचे सामूगहक
राजीनामे गदले आहेत. याबाबतचा
प््स्ाव पागलका गचटिीस गवभािाने
येत्या िुर्वारी होिाऱ्या आरोग्य
सगमतीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर
केला आहे. या प््स्ावाला सत््ाधारी
गशवसेना तातडीने मंजुरी देण्याची
शक्यता
आहे.
नायरमधील
डॉक्टरांच्या हलिज््ीपिाच्या गनषेधार्च
राजीनामे गदले होते.

सुरेश पुजारीववरोधात
वाकोल्यात गुन्हा

\ मुब
ं ई, कसुरश
े पुजारीला भारतात
आिल्यानंतर त्याच्यावर आिखी िुनह् े
दाखल व्हायला सुर्वात झाली आहे.
वाकोला पोलीस स्टेशनमध्ये तक््ार
दाखल झाली आहे. सुरेश पुजारीने
२२ माच्च२०२१ मध्ये एका कंपनीच्या
संचालकाला फोनवर्न खंडिीसाठी
फोन केला होता. एकदा प््गतसाद न
गमळाल्याने त्याने ३-४ वेळा फोन
केला होता. पैसे गदले नाहीत तर जीवे
मारण्याची धमकी गदली होती.
पोगलसात तक््ार केली तर जीवाचे
काही बरे वाईट होईल या गभतीने
तक््ारदार इतके गदवस िप्प होता.

आझाद मैदानाला छावणीचे र्प

सोमवारी एका संघििेिे संपातूि माघार घेतल्यािंतर संप हिवळेल,
1 अशी हचन्िे िोती. परंतु, प््त्यक््ात आिाद मैदािावरील कम्गचारी संपावर
ठाम आिेत.
त्यामुळे मंगळवारी वातावरण हचघळू िये, यासाठी पोहलसांचा अहतहरक्त
2
बंदोबस््येथे िोता. आिाद मैदाि पहरसराला छावणीचे र्प आले िोते.

सिाय्यक पोलीस आयुक्त हमहलंद खेतले, वहरष््पोलीस हिरीक््क
भू
षण बेळणेकर, हिरीक््क हिलेश बागुल यांच्यासि एसआरपी, िोमगाड्ग
3
आहण महिला पोलीस असा जवळपास ६०० पोहलसांचा बंदोबस््येथे
तैिात आिेे.

राजकीय पक््ांचा पावठंबा

g

एसिी कम्गचाऱ्यांच्या संपाला राजकीय
पक््ांिीिी पाहठंबा हदला आिे.
g भारताचा क््ांहतकारक कामगार पक््ाच्या
महिला पदाहिकारी पूजा वृषाली हवजय यांिी
आम्िी कामगारांच्या पाहठशी असल्याची
भूहमका मांडली.
g हरपाइंचे कुलाबा तालुका अध्यक््
हवशाल गायकवाड यांिी देखील एसिी
मंगळवारी कम्गचाऱ्यांची भेि घेऊि संपला
पाहठंबा हदला.

‘यळकोट यळकोट, जय मल्हार’

सरकार सकारात्मक; गडकरी्चे आश््ासि

सरकार आहण न्याय
व्यवस्थेवर हवश््ास आजिी
कायम आिे. सरकार आम्िाला जर्र
न्याय देईल. न्यायालयात आमचा
हवजय िोऊि आमची मागणी मान्य
िोईल, असा आत्महवश््ास आिे.
- डिपमाला सोनावणे, कम्गचारी,
हवट््लवाडी आगार

मंगळवारी संपावर कायम असल्याची घोषणा करत अॅड.
गुणरत्ि सदावत््ेयांिी ‘यळकोि यळकोि, जय मल्िार’,
‘एक मराठा, लाख मराठा’, ‘जय भवािी, जय हशवाजी’,
‘जयभीम’च्या घोषणा हदल्या. त्यामुळे कम्गचाऱ्यांमध्येिी िवा
उत्साि संचारला. हकतीिी कारवाया करा, भूहमकेपासूि
ििणार िािी, असा हिश््य कम्गचाऱ्यांिी केला.

मुंबई पोवलसांचे कोम्मबंग ऑपरेशन
कामगारांच्या
मागण्यांची पूत्तता

इतरही तपासण्या करत कोम्मबंि
ऑपरेशन राबवले. सोमवारी रात््ी ९ ते
१२ वाजेय्ंत ही मोहीम राबवण्यात
आली. त्यासाठी पोगलसांच्या दग््कि,
मध्य आगि पूव्चप््ादेगशक गवभािांच्या
अप्पर पोलीस आयुक्तांना वगरष््
पातळीवर्न मुख्य गनयंत्ि कक््ातून

कालच सूगचत करण्यात आले होते.
त्यानुसार या गतन्ही अप्पर पोलीस
आयुक्तांच्या अखत्यारीतील पगरमंडळ
उपायुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त
तसेच सव्च पोलीस ठाण्यातील वगरष््
पोलीस गनरीक््क यांच्याकरवी ही
मोहीम राबवण्यात आली.

मोहीम राबवली

वाहतूक को्डी कमी होण्यास मदत

g या मोहिमेसाठी सोमवारी मुख्य
हियंत्ण कक््ातूि संबंहित वहरष््पोलीस
अहिकाऱ्यांिा कळवण्यात आल्यािंतर
या मोहिमेची तयारी तातडीिे करण्यात
आली िोती.

िा सागरी मिामाग्गिाल्यास पालघर-वसई-हवरार, मीरा भाई्दर ते मुंबई िी शिरे
या सागरी मिामाग्ागमुळे जोडले जातील. त्यामुळे या भागाची प््गती िोण्यास खूप मदत
िोईल. मुंबईतील वस््ोवा ते मीरा भाई्दर, पुढे हवरारपय््ंत िा सागरी मिामाग्ग
िेण्याबाबत राज्य सरकारिी सकारात्मक आिे.
g सध्याच्या मुंबईतील रस्त्यावर वाितूक को्डीची मोठी समस्या आिे. त्यामुळे
भहवष्यात आणखी वाढणारी वाितूक को्डी कमी िोण्यासाठी तसेच जलद आहण
परवडणारा सुरह््कत प््वास वसई-हवरार, पालघर हजल्ह्ातील िागहरकांिािी करता
यावा, यासाठी पालघरपय््ंत सागरी मिामाग्ागची हितांत गरज आिे, असे खासदार
गाहवत यांिी म्ििले आिे.

३७९ स्थानकांवर ‘वाय-फाय’

\

मुंबई, (वा.) रेल्वेमध्ये गडगजटल इंगडयाला चालना देण्याची जबाबदारी
रेल्वे गमनी रत्न पीएसयू ‘रेलटेल’कडे सोपवली आहे आग्णा आतापय््ंत
भारतातील ६०७० हून अगधक स्रानकांवर वायफायची सुगवधा सुर्करण्यात
आली आहे. मध्य रेल्वेच्या ३७९ स्रानकांवर ओएफसी अर्ाचत ऑम्पटकल
फायबर केबलसह कवर करण्यात आले आहे. अशाप्क
् ारे मध्य रेलव् चे य् ा ४१५२
गक.मी. माि्ावच र मोफत हायस्पीड वाय-फाय इंटरनेट कनेमक् टगवटी देणय् ात आली
*मुंबई, (वा.) सोन्याचे दागिने चोर्न त्याऐवजी कमी वजनाचे दागिने द््ायचे आगि जास््वजनाचे दागिने दुसऱ्या आहे. मुंबई मंडळाच्या ८८ स्रानके, भुसावळ मंडळाची ८३ स्रानके, नािपूर
ज्वेलरी दुकानात िहाि ठेवून पैसे घेिाऱ्या एका मगहलेला बोगरवली पोगलसांनी अटक केली.
मंडळाच्या ७४ स्रानकांमध्ये वाय-फाय सुगवधा देण्यात आली आहे.

मुब
ं ई, नवराष्् न्यज
ू नेटवर्.क
आरोग्य खात्यातील कामिार प्ल
् गं बत
प्श् न् ांवर लवकरात लवकर तोडिा
गनघावा म्हिून िेलय् ा शुकव् ारी
म्यगु नगसपल कम्च
च ारी कामिार
सेनक
े डून िेलय् ा शुकव् ारी आंदोलन
करण्यात आले होते. त्याचा पगरिाम
म्हिून मुबं ई पागलका आरोग्य
काय्क
च ारी अगधकारी यांचय् ा बैठकीत
प्ल
् गं बत मािण्यांमधील काही
मािण्यांची पूततच् ा तर काही मािण्या
पूिच् करण्याचे आश््ासन देणय् ात
आले असल्याचे म्यगु नगसपल
कम्च
च ारी-कामिार सेनच
े े अध्यक््
बाबा कदम यांनी सांगितले. मुबं ई
महानिरपागलकेचय् ा
आरोग्य
गवभािातील गवगवध खात्यातील
कामिार आगि कम्च
च ारी तसेच
पगरचागरका, तंतज् ,् स्वच्छता गनरीक्क
्,
कगनष्् अवेकक
् , उपचार संघटक,
मलेगरया, क्य् रोि कम्च
च ारी, जन्म मृतय् ू
नो्दिी कारकून, आशा वक्रक यांचय् ा
िेली अनेक मगहन्यापासूनच्या मािण्या
प्ल
् गं बत होत्या. त्यामुळ,े म्यगु नगसपल
कम्च
च ारी कामिार सेनचे य् ा वतीने
अध्यक्् बाबा कदम यांचय् ा
नेततृ व् ाखाली काय्क
च ारी आरोग्य
अगधकारी यांचय् ा काय्ाल
च यावर
शुकव् ारी १७ गडसेब् र रोजी
गठय्या आंदोलन केले होते.
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पवहल्या टप्प्याचे काम सुर्

g

एसिी कम्गचाऱ्यांचे िातेवाईकिी मैदािात उतरले आिेत. सोलापूर
आगारातील कम्गचारी तुकाराम माळी यांचे काका मोिि माळी िे हठय्या
आंदोलिाला बसले आिेत. हदव्यांग असूििी त्यांिी आपल्या पुतण्याचे
मिोिैय्गउंचावण्यासाठी आिाद मैदािात आले िोते. त्यांचा उजवा िात
१९८७ ला अपघातात हिकामी िाला िोता.

महामाि्च पालघरपय््ंत आिण्याचे
आपल्याही मनात आहे व हे काम
नक््ीच माि््ी लावू, असेही िडकरी
यांनी यावेळी म्हटले आहे.

मुंबईत कोस्िल रोडच्या पहिल्या िप्प्याचे काम सुर्आिे. मुंबईतूि सुर्िोणारा
कोस्िल रोड मीरा भाई्दरपय््ंत आणण्यासाठी याआिी हशवसेिेचे आमदार प््ताप
सरिाईक यांिी हितीि गडकरी यांची भेि घेऊि त्यांिा हविंती केली िोती.
त्याचप््माणे हशवसेिेचे पालघर लोकसभेचे खासदार राजे्द्गाहवत यांिी िवी
हदल्लीत हितीि गडकरी यांची भेि घेऊि सागरी मिामाग्गमीरा भाई्दरच्या पुढे
हवरार व त्यािंतर पालघरपय््ंत हवस््ाहरत करण्याबाबतचे हिवेदि गडकरी यांिा
हदले आिे. त्यामुळे सागरी मिामाग्गपालघरपय््ंत हवस््ाहरत करण्याची मागणी
पुन्िा एकदा जोर िर्लागली आिे.

हशवरायांच्या मिाराष््ात मराठी
माणसाला न्यायिक््ासाठी
िगडावे लागते, याला काय म्िणायचे?
राज्याची लालपरी आहण कामगार
उद्््वस््िोऊ देऊि िका, मिामंडळाचे
सरकारमध्ये हवलीिीकरण करा.
- अडमत रावले, कम्गचारी हसंिुदुग्ग

कम्तचाऱ्यांचे नातेवाईकही मैदानात
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कोस्टल रोडचा
पालघरपय््ंत ववस््ार?

\ पालघर, (वा.) मुब
ं ईचा कोस्टल
रोड पालघरपय््ंत गवस््ार करण्याची
गेल्या ५० पेक्ा जास््
माििी खासदार राजे्द् िागवत यांनी
हदवसांपासूि आम्िी आिाद
के्द्ीय मंत्ी गनगतन िडकरी यांच्याकडे
मैदािात आंदोलि करत आिोत. एसिी
केल्यानंतर हा कोस्टल रोड तयार
मिामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये
करण्
यासाठी सरकार सकारात्मक
हवलीिीकरण व्िायला पाहिजे. मराठी
असू
न
हे काम नक््ी केले जाईल,
माणसाच्या िक््ाची लालपरी सुरह््कत
असे
आश्
्ासन खासदार िागवत यांना
राहिली पाहिजे.
गनतीन
िडकरी
यांनी
- नील पाटील, कम्गचारी,
भे
ट
ीदरम्
य
ान
गदले
कल्याण आगार
आहे. सािरी

\

१५४ प््वाशांना
कोरोनाची लागण

मुंबई, नवराष्् न्यूज नेटवर्क.
मुंबई गवमानतळावर येिाऱ्या
प््वाशांच्या आरटी-पीसीआर चाचण्या
करण्यात येत असून १५४ जिांना
कोगवडची बाधा झाल्याचे समोर आले
आहे. बागधत प््वाशांवर पागलकेच्या
सेवन गहल्स र्ग्िालयात दाखल
कर्न उपचार करण्यात येत आहेत.
ओमायक््ॉन
व्हेगरएंटच्या
पा््श्चभूमीवर ओमायक््ॉनबागधत
देशांसह इतर देशातून येिाऱ्या
प््वाशांची कसून तपासिी
केली जात आहे.
आतापाय््ंत १५४
प््वाशांना कोगवडची
बाधा झाली असून

पुण,े २३ डिसेबं र २०२१

एसटी संपातून माघार नाहीच

परदेशातून येणाऱ्यांची चाचणी

\

मुंबई
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H$mmnm}aoQ> Am¶Soö¨ {Q>QQ>r Z§.. … Eb65110E‘EM1985nrEbgr038137)
Zmo§XUrH¥$V H$mm`m©b` : 27 ~rHo$gr, gr-27, Or ãbm°H$, dm§X«o Hw$bm© H$m°åßboŠg, dm§X«o (nyd©), _w§~B© - 400051. (‘hm.)
H$mm°nmo©aoQ> H$mm`m©b` : H$moQ>H$ B{Ý\${ZQ>r, PmoZ-2, 4 Wm _Obm, {~{ëS>.H«$. 21, B{Ý\${ZQ>r nmH©$, Am°\$ n{íM_ ÐwVJVr _hm_mJ©, JmoaoJmd, _w§~B©-400097.
ímmIm /joÌr` H$mm`m©b` : H$moQ>H$ _{h§Ð ~±H$ {b. AX‘mg ßbmPm, 4 Wm ‘Obm, grEgQ>r amoS>, H$mobrdar Jmd, Hw§$Mr H$d} ‘mJ©, H${bZm, gm§VmH«w$P
(ny.), ‘w§~B© - 400 098, ‘hm.

B©-{bbmd VWm {dH«$rH$[aVm Om{ha gyMZm
V_m_ OZVog d {dímofV: H$O©Xma/ gh-H$O©Xma/ h_rXmam§Zm `mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$r, ßm«{V^yV YZH$mo¨H$So> JhmU - ßm«^m{aV Imbrb {ZXo©{ímV _mb_Îmm {OMm
à{VH$mmË‘H$ Vm~m H$mmoQ>HH$ _{h§Ð ~±H$ {b{_Qo>S> ßm«{V^yV YZH$mo `m§À`m ßm«m{YH¥$V A{YH$mè`m§Ûmao KoÊ`mV Ambm hmoVm Ë`m _mb_Îmm§Mr H$mmoQ>HH$ _{h§Ð ~±H$ {b{_Qo>S> Imbrb {ZXo©{ímV
VmaIog Oímr A mho OoWo A mho, Oímr A mho Or Amho d Or H$mmhr A mho Vo Wo Amho VÎdmda {dH«$r H$aÊ`mV `ooV Amho. Am_Mo goëg A±S> _mHo©${Q§>J d B©-{bbmd godm ^mJrXma _o. gr1 B§{S>¶¶m ßm«m.>{{b. `m§À`m do~nmoQ©>b AWm©V www.c1india.com À`m _mÜ`_mVyZ AYmohñVmj{aVm§Ûmao ñWmda _mb_ÎmoÀ`m {dH«$rgmR>r Am°ZbmBZ ßm«ñVmd _mJ{dÊ`mV
`oV AmhoV, Á`m§Mm Vnímrb Imbrbßm«_mUo Amho :
‘mJUr gyMZm VmarI d a¸$‘‘
ñWmda _mb_ËVoMo {ddaU
H$O
O©Xma/h_rXma/JhmUdQ>XXmam§Mo Zmd
_mJUr gyMZm {XZm§H$ : 28.07.2021 ñWmda ‘mb‘ÎmMo m gd© ^mJ d ^yI§S> … âb°Q> H«$. 104,
H$O
O© ImVo H«$. … EME’$337776061 d EME’$337786751
é. 30,29,179.34/- (é. Vrg bmI 1 bm ‘Obm, ea¶w àW‘, ßbm°Q> H«$. 10, gìh} H«$.
1) Hw$. aohmZm g{b‘ BZm‘Xma (H$O©Xma)
155/5~r/1, Mm¡drgdmS>r, nwUo- 412 307. ‘hm.
EH$moUVrg> hOma EH$ímo EH$moUE|er d
2) lr‘Vr H¡ $gam g{b‘ BZm‘Xma (gh-H$O©Xma)
O{‘ZrMo j oÌ … 695 Mm¡.’y$Q>, V m~m àH$mma …
Mm¡Vrg _mÌ)
à{VH$mmË‘H$
amIrd _yë`
~mobr a¸$‘‘oÀ¶m 10% Bgmam aŠH$__ Ro>d (BaRo>)
é. 33,24,000/- (é. VohVrg bmI Mmodrg hOma _mÌ)
é. 3,32,400/- (é. VrZ bmI ~ñVrg> hOma Mmaeo ‘mÌ)
ñWmda ‘mb‘ÎmoÀ¶m n[ajUmMr VmarI
{bbmdmMr VmarI d doi
{X. 16.02.2022 amoOrnmgyZ g. 11.00 dm. Vo Xþ. 12.00 dm.
{X. 18.02.2022 amoOrnmgyZ Xþ. 12.00 Vo Xþ. 3.00 dm.
gmXarH$aaUmH$[[aVm A§{V‘ VmarIoMo àñVmd/BaR>oo … {X. 17.02.2022 amo Or gm¶§. 5.00 n¶ª V
{dH«$rÀ`m _hÎdmÀ`m AQ>r d ímVr© :
1. {bbmd n«{H«$`o_Ü`o {d{hV AZwgma ~mobr XñVmdoO `m§À`m nwT>rb AQ>r d ímVr© `m§À`m AZwgma Am`mo{OV H$aÊ`mV `oV Amho. ~mobrXma Am_Mo goëg d _mHo©${Q§>J d B©-{bbmd
g{ìh©g n«XmVo _o. gr1 B§{S>¶m ßm«m.>{b. AWm©V wwhttps://www.bankeauctions.com `m§Zm ~mobr XñVmdoO, Am°ZbmBZ gmXarH$aUmH${aVmMm B©-{bbmd d ~mobr
ßm«nÌ `m§À`mgmR>r {d{hV ßm«{V^yV g§nÎmrMm Vnímrb OmUyZ KoÊ`mH${aVm g§nH©$ gmYmdm. 2. gd© BÀNw>H$ »maoXrXma/~mobrXma `m§Zr darb {ZXo©{ímV do~ nmoQ©>b
https://www.bankeauctions.com da Ë`m§Mo Zmd Zmo¨XÊmrH$aÊm H$aÊmo Amdí`H$ Amho d Ë`m§Mo `wOa Am`S>r d nmgdS©> OZaoQ> H$ê$Z B©-{bbmdm_Ü`o gh^mJr
hmoÊ`mH${aVm ñdV:Mo Zmo¨XÊmrH$aÊm H$aÊmo Amdí`H$ Amho. 3. H$moÊmËmrhr Mm¡H$ímr, _m{hVr, ghmæ¶, n«{H«$¶m d Am°ZbmBZ B©-{bbmdmMo n«{ímjÊm KoÊ‘mH${aVm n«ñVm{dV ~mobrXmam§Zr
_o. gr1 B§{S>¶¶m ßm«m.>{{b. {d^mJ ¶m§Zm Am_Moo goëg A±S> _mHo©${Q§>J ‘oWo g§nH©$ gmYmdm d B©-{bbmd g{ìh©g n«XmVo _o. gr1 B§{S>¶m ßm«m.>{{b. ¶m§Zm ‘o. {dZmoX Mm¡ hmZ `m§À`m _m\©$V
Xya. H«$. +91 7291971124,25,26, _mo. H«$. +9813887931 d B©_ob Am‘S>r : delhi@c1india.com & support@bankeauctions.com da g§nH©$ gmYmdm.
4. n«m{YH¥$V A{YH$mar `m§Mr gdmo©Îm_ _m{hVr d kmZmZwgma _mb_Îmoda H$moUVohr ^ma ZmhrV. VWm{n, BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr Ë`m§Mr ~mobr gmXa H$aÊ`mnydr© _mb_Îmog§X^m©Vrb
^ma, hŠH$ AmXr¨g§X^m©V VgoM _mb_Îmoda ßm«^md nmS>Umao Xmdo/hŠH$/XoUr `m§g§X^m©V ñdV:hyZ ñdV§Ì Mm¡H$ímr VmarI d doion¶ªV H$amdr. Ë`m§Mr nS>VmiUr H$ê$Z ImÌr
H$ê$Z ¿`mdr. B©-{bbmd Om{hamV hr Ho $E‘~rEb ~±Ho$Mr H$moUVrhr dMZ~ÕVm dm H$moUË`mhr gmXarH$aUmV ñWm{nV H$arV Zmhr {H§$dm ñWm{nV H$arV Agë`mMo _mZrV Zmhr.
H$moUVohr {Vgè`m njmMo H$moUË`mhr ñdê$nmVrb Xmdo/hŠH$/XoUr `m§H${aVm ßm«m{YH¥$V A{YH$mar/ßm«{V^yV YZH$mo O~m~Xma ZgVrb. B©-{bbmd Om{hamV Ho$E_~rEb `m§À`m
H$moÊmË`mhr VH«$ma VgoM H$moÊmË`mhr gmXarH$aÊmmH${aVm O~m~Xma Zgob. n«m{YH¥$V A{YH$mar/n«{V^yV YZH$mo H$moÊmË`mhr {Vgao nj `m§Mo Xmdo/h¸$/ XoÊmr `m§H${aVm H$moÊmË`mhr
n«H$mao O~m~Xma ZgVrb. 5. BÀNw>H$ IaoXrXma/~mobrXmam§Zr do~nmoQ©>b (https://www.bankeauctions.com) À`m _mÜ`_mVyZ n°Z H$mS©>, AmYma H$mS©>, a{hdmgr nwamdm,
H§$nZrÀ`m g§X^m©V ~moS©> R>amd VgoM nÎ`mMm nwamdm `m§À`m ñd-gmjm§{H$V ßm«Vr¨g_doVm n«{V^yV g§nÎmrÀ`m ì`mOa{hV naVmdm`mo½` Bgmam aŠH$_ Ro>drÀ`m (BaRo>) H$mmoQ>HH$ _{h§Ðm
~±H$ {b., `m Zmdo Omar YZmH$fm©À`m ñdê$nmVrb ßm«XmZmMm Vnímrb gmXa H$amdm/AnbmoS> H$amdm.
H$O©Xma/JhmÊmdQ>Xma/h_rXma `m§Zm gXa gyMZoÀ`m n«{gÕ>r Vma»monmgyZ Vrg {Xdgm§À`m AmV ì`mO d »mM© `m§À`mgh darb {ZXo©{ímV WH$~mH$r§À`m n«XmZmH${aVm g§nyÊm©
Xm{`Ëdm§da ga\¡$gr H$m`ÚmÀ`m {Z`_ 6(2), 8(6) d 9(1) A§ VJ©V d¡Ym{ZH$ 30 {Xdgm§Mr d¡Ym{ZH$ gyMZm XoÊ`mV `oV Amho `mV H$gya Pmë`mg darb {ZXo©{ímV AQ>r d
ímVr© AZwgma n«{V^yV _mb_ÎmoMr {dH«$r H$aÊ`mV `oB©b. Oa {dH«$r gyMZo_Ü`o H$mhr AS>Wio Agë`mg VgoM B§J«Or d ñWm{ZH$ d¥ÎmnÌm_Yrb n«{gÕ>r Xaå`mZ H$mhr AS>Wio
Agë`mg gXa B§J«Or Amd¥Îmr nmhmdr d A§{V_ n«V åhÊmyZ {dMmamV ¿`mdr. Oa H$O©Xma/ h_rXma/ JhmÊmdQ>Xma `m§Zr n«{V^yV YZH$mo `m§Mo W{H$V a¸$_oMo g§nyÊm© n«XmZ
{dH«$rÀ`m Vma»monydr© H$amdo d {bbmd aÔ> H$aÊ`mV `oB©b.
{dH«$sÀ¶m A{YH$ ‘m{hVr AQ>r d eVuH$[aVm, H¥$n¶m Am‘À¶m A{YH¥$V do~gmBQ> https://www.kotak.com/en/bank-auction.html da ^oQ> Úm qH$dm darb
{Xboë¶m ~±Ho$Mo àmXo{eH$ H$m¶m©b¶ ¶oWo à m{YH¥$V A{YH$mmar, lr. g‘ra R>¸$aa (_mo .) 9833949899 ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm.
{dímof {ZXo©ím : H$moQ>H$ _{h§Ð ~±H$ {b{_Qo>S> (Ho$E_~rEb) `m§À`m dVrZo Am_Mo godm ßm«XmVo _o. gr1 B§{S>¶m ßm«m.>{b. `m§À`mÛmao {d{hV VmaIog B©-{bbmd Am`mo{OV H$aÊ`mV
`oB©b Á`mdoir ~moarXma amIrd _yë`mÀ`m da Ë`m§À`m {ZdS>rZwgma Ë`m§À`m KamVyZ/H$m`m©b`mVyZ/OmJoVyZ Xa gmXa H$ê$ ímH$Vrb. B§Q>aZoQ> H$Zo{ŠQ>{ìhQ>r d AÝ` Amdí`H$
~m~r¨Mr ImÌr ~mobrXmam§Zr ñdV:hyZ H$amdr. H¥$n`m Zmo§X ¿`mdr H$r B§Q>aZoQ> OmoS>Ur I§{S>V hmoUo (H$moUË`mhr H$maUmñVd) `mMr O~m~Xmar ~mobrXmamMrM Agob. H$moUË`mhr
AmH${ñ_H$n{a{ñWVrgmR>r Ho$E_~rEb dm _o. gr1 B§{S>¶m ßm«m.>{b. ho O~m~Xma ZgVrb. Aímm AmH${ñ_H$ n{a{ñWVrH${aVm ~mobrXmam§Zr Amdí`H$ ì`dñWm/n`m©` V`ma Ro>dmdoV
OoUoH$ê$Z Aímm n{a{ñWVr hmVmiVm `oD$ ímH$Vrb d B©-{bbmdmV `ímñdrarË`mgh^mJ KoVm `oD$ ímHo$b. VWm{n, ~mobrXram§Zr Aímr Jw§VmJw§VrMr n{a{ñWVr Q>miÊ`mgmR>r
AIoaÀ`m jUr Ë`m§Mr ~mobr XmIb H$aUo, gwYm{aV H$aUo Q>mimdo.
{XZm§H$ : 23.12.2021
ghr/- ßm«m{YH¥$V A{YH$mar
H$mmoQ>HH$ _{h§ Ð ~±H$ {b{_Qo>S>HH${{aVm
{R>H$mmU : nwUo

