
३ठाणे जिल्हामुंबई, ३० ऑगसट् २०२१द गल्ोबल टाइमस् 

ces. GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee (HejmesJee), cegbyeF& ³eeb®es keÀe³ee&ue³e

efo ye=nvcegbyeF& veeiejer menkeÀejer yeBkeÌmed DemeesefmeSMeve efue., cegbyeF&
Yeejleer³e ¬eÀer[e cebefoj, 4 Lee cepeuee, menkeÀej veiej peJeU,

vee³eieebJe jes[ veb. 26, cegbyeF&-400 031.

peenerj veesìerme
efo meJeexo³e keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue. ... Depe&oej
Mee@He veb. 1, 2, 
¬eÀe@meefJeb[ keÀes-Dee@He. new. mees. efue. 
yeer. efJebie, pes. Sce. jes[, 
Yeeb[gHe (He), cegbyeF& - 400078.

Deveg¬eÀceebkeÀ 1 les 3 ... peeye osCeej

Keeueerue oMe&efJeuesu³ee efJe<e³eemeboYee&le peeye osCeeN³eebvee 
veesìerme osC³eele ³esles keÀer, LeefkeÀle keÀpee&efJe<e³eer Depe&oej 
yeBkesÀves cenejeä^ menkeÀejer mebmLee DeefOeefve³ece 1960 ®es 
keÀuece 101 Keeueer Jemegueer oeKeuee efceUCesmeeþer oeKeue 
kesÀuesu³ee Depee&yeeyele legce®es cnCeCes meeoj keÀjC³eemeeþer 
DeeHeCeeme GHeueyOe HeÊ³eeJej veesìerme osC³eele Deeueer nesleer. 
leLeeefHe meoj HeÊ³eeJej DeeHeCe jnele vemeu³eeves lemes®e 
DeeHeuee efJeÐeceeve HeÊee GHeueyOe vemeu³eeves meoj peenerj 
veesìermeerÜejs DeeHeCeeme SkeÀ MesJeì®eer mebOeer osC³eele ³esle 
Demetve efo. 08.09.2021 jespeer ogHeejer 12.00 Jeepelee 
DeeHeCe mJeleë Jejerue HeÊ³eeJej npej jentve DeeHeues cnCeCes 
veceto keÀjeJes. meoj efoJeMeer DeeHeCe npej ve jeefnu³eeme 
legce®³ee iewjnpesjerle Depee&®eer ®eewkeÀMeer keÀjC³eele ³esTve 
SkeÀleHeÀea ³eesi³e lees efveCe&³e Iesleuee peeF&ue, ³ee®eer DeeHeCe 
ue#eHetJe&keÀ veeWo I³eeJeer.
peeye osCeej DeeefCe oeKeue kesÀuesu³ee oeJ³eeb®eer ceeefnleer 
KeeueerueÒeceeCesë-

De.
¬eÀ.

peeye osCeeN³ee®es veeJe peeye 
osCeej 
¬eÀ.

Depe& 
oeKeue 
efoveebkeÀ

oeJee 
¬eÀceebkeÀ

oeJee jkeÌkeÀce 
©He³es

Heg{erue 
megveeJeCeer 
leejerKe

1 1

24.02.21
101/ 
385/ 
2021

66,603.07 08.09.212

3

2 1
24.02.21

101/ 
386/ 
2021

2,01,372.00 08.09.21
2

3 1
24.02.21

101/ 
387/ 
2021

1,97,919.00 08.09.212
3

ner veesìerme Deepe efoveebkeÀ 27.08.2021 jespeer ceePeer mener 
Je keÀe³ee&ue³ee®es cegêsmen efoueer Deens.

mener/-
Þeer. megefveue yevemees[s

GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee
cegbyeF& (HejmesJee) efo ye=nvcegbyeF& veeiejer 

menkeÀejer yeBkeÌme DemeesefmeSMeve efue., cegbyeF&

efMekeÌkeÀe

ces. GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee (HejmesJee), cegbyeF& ³eeb®es keÀe³ee&ue³e

efo ye=nvcegbyeF& veeiejer menkeÀejer yeBkeÌmed DemeesefmeSMeve efue., cegbyeF&
Yeejleer³e ¬eÀer[e cebefoj, 4 Lee cepeuee, menkeÀej veiej peJeU,

vee³eieebJe jes[ veb. 26, cegbyeF&-400 031.

peenerj veesìerme
efo meJeexo³e keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue. ... Depe&oej
Mee@He veb. 1, 2, 
¬eÀe@meefJeb[ keÀes-Dee@He. new. mees. efue. 
yeer. efJebie, pes. Sce. jes[, 
Yeeb[gHe (He), cegbyeF& - 400078.

Deveg¬eÀceebkeÀ 1 les 3 ... peeye osCeej

Keeueerue oMe&efJeuesu³ee efJe<e³eemeboYee&le peeye osCeeN³eebvee 
veesìerme osC³eele ³esles keÀer, LeefkeÀle keÀpee&efJe<e³eer Depe&oej 
yeBkesÀves cenejeä^ menkeÀejer mebmLee DeefOeefve³ece 1960 ®es 
keÀuece 101 Keeueer Jemegueer oeKeuee efceUCesmeeþer oeKeue 
kesÀuesu³ee Depee&yeeyele legce®es cnCeCes meeoj keÀjC³eemeeþer 
DeeHeCeeme GHeueyOe HeÊ³eeJej veesìerme osC³eele Deeueer nesleer. 
leLeeefHe meoj HeÊ³eeJej DeeHeCe jnele vemeu³eeves lemes®e 
DeeHeuee efJeÐeceeve HeÊee GHeueyOe vemeu³eeves meoj peenerj 
veesìermeerÜejs DeeHeCeeme SkeÀ MesJeì®eer mebOeer osC³eele ³esle 
Demetve efo. 08.09.2021 jespeer ogHeejer 12.00 Jeepelee 
DeeHeCe mJeleë Jejerue HeÊ³eeJej npej jentve DeeHeues cnCeCes 
veceto keÀjeJes. meoj efoJeMeer DeeHeCe npej ve jeefnu³eeme 
legce®³ee iewjnpesjerle Depee&®eer ®eewkeÀMeer keÀjC³eele ³esTve 
SkeÀleHeÀea ³eesi³e lees efveCe&³e Iesleuee peeF&ue, ³ee®eer DeeHeCe 
ue#eHetJe&keÀ veeWo I³eeJeer.
peeye osCeej DeeefCe oeKeue kesÀuesu³ee oeJ³eeb®eer ceeefnleer 
KeeueerueÒeceeCesë-

De.
¬eÀ.

peeye osCeeN³ee®es veeJe peeye 
osCeej 
¬eÀ.

Depe& 
oeKeue 
efoveebkeÀ

oeJee 
¬eÀceebkeÀ

oeJee jkeÌkeÀce 
©He³es

Heg{erue 
megveeJeCeer 
leejerKe

1 1
24.02.21

101/ 
388/ 
2021

2,32,718.00 08.09.212
3

2 1

24.02.21
101/ 
389/ 
2021

1,03,894.82 08.09.212

3

3 1
24.02.21

101/ 
390/ 
2021

91,826.00 08.09.21
3

ner veesìerme Deepe efoveebkeÀ 27.08.2021 jespeer ceePeer mener 
Je keÀe³ee&ue³ee®es cegêsmen efoueer Deens.

mener/-
Þeer. megefveue yevemees[s

GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee
cegbyeF& (HejmesJee) efo ye=nvcegbyeF& veeiejer 

menkeÀejer yeBkeÌme DemeesefmeSMeve efue., cegbyeF&

efMekeÌkeÀe

ces. GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee (HejmesJee), cegbyeF& ³eeb®es keÀe³ee&ue³e

efo ye=nvcegbyeF& veeiejer menkeÀejer yeBkeÌmed DemeesefmeSMeve efue., cegbyeF&
Yeejleer³e ¬eÀer[e cebefoj, 4 Lee cepeuee, menkeÀej veiej peJeU,

vee³eieebJe jes[ veb. 26, cegbyeF&-400 031.

peenerj veesìerme
efo meJeexo³e keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue. ... Depe&oej
Mee@He veb. 1, 2, 
¬eÀe@meefJeb[ keÀes-Dee@He. new. mees. efue. 
yeer. efJebie, pes. Sce. jes[, 
Yeeb[gHe (He), cegbyeF& - 400078.

Deveg¬eÀceebkeÀ 1 les 3 ... peeye osCeej

Keeueerue oMe&efJeuesu³ee efJe<e³eemeboYee&le peeye osCeeN³eebvee 
veesìerme osC³eele ³esles keÀer, LeefkeÀle keÀpee&efJe<e³eer Depe&oej 
yeBkesÀves cenejeä^ menkeÀejer mebmLee DeefOeefve³ece 1960 ®es 
keÀuece 101 Keeueer Jemegueer oeKeuee efceUCesmeeþer oeKeue 
kesÀuesu³ee Depee&yeeyele legce®es cnCeCes meeoj keÀjC³eemeeþer 
DeeHeCeeme GHeueyOe HeÊ³eeJej veesìerme osC³eele Deeueer nesleer. 
leLeeefHe meoj HeÊ³eeJej DeeHeCe jnele vemeu³eeves lemes®e 
DeeHeuee efJeÐeceeve HeÊee GHeueyOe vemeu³eeves meoj peenerj 
veesìermeerÜejs DeeHeCeeme SkeÀ MesJeì®eer mebOeer osC³eele ³esle 
Demetve efo. 08.09.2021 jespeer ogHeejer 12.00 Jeepelee 
DeeHeCe mJeleë Jejerue HeÊ³eeJej npej jentve DeeHeues cnCeCes 
veceto keÀjeJes. meoj efoJeMeer DeeHeCe npej ve jeefnu³eeme 
legce®³ee iewjnpesjerle Depee&®eer ®eewkeÀMeer keÀjC³eele ³esTve 
SkeÀleHeÀea ³eesi³e lees efveCe&³e Iesleuee peeF&ue, ³ee®eer DeeHeCe 
ue#eHetJe&keÀ veeWo I³eeJeer.
peeye osCeej DeeefCe oeKeue kesÀuesu³ee oeJ³eeb®eer ceeefnleer 
KeeueerueÒeceeCesë-

De.
¬eÀ.

peeye osCeeN³ee®es veeJe peeye 
osCeej 
¬eÀ.

Depe& 
oeKeue 
efoveebkeÀ

oeJee 
¬eÀceebkeÀ

oeJee jkeÌkeÀce 
©He³es

Heg{erue 
megveeJeCeer 
leejerKe

1 1
24.02.21

101/ 
391/ 
2021

1,22,383.00 08.09.212
3

2 1
24.02.21

101/ 
393/ 
2021

1,17,124.35 08.09.212
3

3 1

24.02.21
101/ 
394/ 
2021

2,07,952.00 08.09.212

3

ner veesìerme Deepe efoveebkeÀ 27.08.2021 jespeer ceePeer mener 
Je keÀe³ee&ue³ee®es cegêsmen efoueer Deens.

mener/-
Þeer. megefveue yevemees[s

GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee
cegbyeF& (HejmesJee) efo ye=nvcegbyeF& veeiejer 

menkeÀejer yeBkeÌme DemeesefmeSMeve efue., cegbyeF&

efMekeÌkeÀe

केंदंंीय सामाजिक नंयाय मंतंंी मा.ना.रामदासिी
आठवले साहेब यांचे कलंयाण मधंये िलंलोषात संवागत

कलय्ाण : केद्््ीय सामाशजक नय्ाय मंत््ी
मा.ना.रामदासजी आठवले यांचे कलय्ाण पूव्े्त
एका कायट्क््माशनशमत्् उपगस्थत झाले होते.रेली
४० वषा्टहनू अशधक काळ आबंडेकरी चळवळीशी
घशनष्् संबंध असलेले जेष््
समाजसवेक,साशहगत्यक मा दवेचदं अबंाद ेयाचंय्ा
वयाचय्ा ७५ वय्ा वषट् पूत््ी शनशमत्् 'मा.देवचंद
अंबादे अमृत महोतस्वाचे आयोजन करणय्ात
आले होते .
काल सकाळी ११ वाजता श््ी.मलंग रोडवरील हॉटेल
कचशर इंटरनॅशनल येरे या कायण्क््मािे आयोजन
करणय्ात आले होते .  जेष्् दचलतचमत्् मा अणर्ासाहेब
रोकडे यांचय्ा अधय्क््तेखाली आयोचजत करणय्ात आलेलय्ा
या कायण्क््मािे सव्ागताधय्क्् श््ी.आमदार गरपतशेठ
गायकवाड.,काया्णधय्क्् मा.नगरसेवक आचर सर्ायी
सचमती सदसय् श््ी.महेश गायकवाड यांनी आयोजन केले
होते.     आजचय्ा अमृत महोतस्वी कायण्क््मास सवण्
राजकीय पक््ांचय्ा आजी माजी लोकप््चतचनधीना चनमंत््ीत
करणय्ात आले असताना केद्््ीय सामाचजक नय्ाय मंत््ी
मा.ना. रामदासजी आठवले यांिे बरोबरि उद््ोचजका
पद््श््ी कलप्नाताई सरोज,खासदार डॉ.श््ीकांत
चशंदे,आमदार चवश््नार भोईर,माजी मंत््ी जगनन्ार
पाटील,गायक आनंद चशंदे,नगरसेचवका सुनीता खंडागळे
आदी मानय्वरांिीही उपसस्रती यावेळी ्लाभली होती. केद्््ीय

मंत््ी मा ना रामसदाजी आठवले यांनी आपलय्ा चवशेर
शैलीत आपलय्ा अचभभाररातून राजय्ािे सामचजक नय्ाय
मंत््ी ते केद्््ीय मंत््ी असा प््वासात करीत असताना
सामाचजक नय्ाय चवभागाचय्ा माधय्मातून देशातील

सामानय् मारसाला नय्ाय देणय्ासाठी देशािे पंतप््धान
नरेद््् मोदी यांचय्ा नेतृतव्ाखाली देशाचय्ा चवकासासाठी
आमह्ी प््यतन्शील असून भीमशकत्ी आचर चशवशकत्ी हे
चहंदू हद्य सम््ाट बाळासाहेब ठाकरे यांिे सव्पन् होते मह्रून

आमह्ी चशवसेने सोबत काही वर्े् होतो यावेळी भारतीय
जनता पाट््ी सोबत केद्््ीय सत्े्त आमिा चरपसल्लकन पक््
आचर केद्््ीय सामाचजक नय्ाय मंत््ी मह्रून आमह्ी कायण्रत
आहोत.यावेळी मा ना रामदासजी आठवले साहेबांनी
आपलय्ा चवशेर शैलीत कचवतांचय्ा माधय्मातून उपसस्रतांिी
मने चजंकली.या कायण्क््मात खासदार डॉ श््ीकांत चशंदे,मा
मंत््ी जगनन्ार पाटील,पनवेल महापाचलकेिे उपमहापौर
जगदीभाई गायकवाड,आमदार गरपतशेठ
गायकवाड,आमदार चवश््नार भोईर,यांनी उपसस्रताना
संबोचधत करत असताना मा देविंद अंबोदे याना ७५ अमृत
महोतस्वी वरा्ण चनचमत््ाने भरभरन् शुभेचछ्ा देऊन आपर
पुढील १०० वर्े् समाजय्ाचय्ा सेवेसाठी शतकी पार
करावी.अशय्ा सचदचछ्ा यावेळी मानय्वरांनी चदलय्ा. मा
अंबादे यांचय्ा ७५ वय्ा अमृत महोतस्वी कायण्क््मास
आंबेडकरी िळवळीतील जेष्् मानय्वर यावेळी बहुसंखय्ेने
उपसस्रत होते.'मा.देविंद अंबादे अमृत महोतस्व गौरव
सचमती चय्ा वतीने व कायण्क््मािे मुखय् संयोजक श््ी भारत
सोनवरे यांनी भवय् असे आयोजन केले होते.आजचय्ा
अमृत महोतस्वी कायण्क््मािे सूत््संिालन दैचनक लोकधारा
िे संपादक श््ी प््दीप जगताप यांनी केले.

बातमी लेखन,
*जी डी कदम,उपळेकर*
मुद््क : *रामचंद्् खडपे*

*दैवनक : द ग्लोबल टाईम्स,महाराष््््*

जेष्् आंबेडकरी साचहतय्ीक मा.देविंद अंबादे यांचय्ा ७५ वय्ा अमृतमहोतस्वी काय्णक््मात अनेक चदगग्जांिी लाभली उपसस्रती

मुंबई : मंुबई
महानररपाशलका हे देशातील
सवा्टत मोठी आशण आदशट्
महानररपाशलका मह्णून रौरवली
जाते.अनेक तरण् १० वी,१२
वी,पदवीधर आशण अशभयांश््तकी
शडपल्ोमा व शडग््ी प््ापत्
असलय्ावर ही शवशवध खातय्ात
कामरार मह्णून कामावर
लारतात. भशवषय्ात तय्ांना तय्ाचंय्ा
शशक््णाचय्ा योगय् प््माणे काम
शमळेल ही आशा तय्ांना कायम
असते. परंतु प््शासनाचय्ा
वेळकाढूपणा मुळे कामरारावर
आज पय्ं्त अनय्ायच झाला
आहे.असे अनेक कामरार
खाजरीत बोलतात.
महानररपाशलकेचय्ा घ.क.वय्.

खातय्ातील पशरपत््कानुसार
(म.ुपय्ट./३१३०/घ.क.वय्./शद.२५
.०८.२०२१) वाशणजय्,कला,
शवज््ान,पदवीधर आशण
अशभयांश््तकी शडपल्ोमा व शडग््ी
प््ापत् कामरार वरा्टला
काया्टलयीन काम करत
असलेलय्ांची माशहती घेऊन
तय्ानंा शलशपक मह्णनू पद दणेय्ाचा
शवचार मनपा करत आह.े 

मुंबई महापालिकेच्या उच्् लिक््ीत
कामगारांना अलिकारी दर्ाा लमळावा

सहसचिव,सव्तंत्् मय्ुचनचसपल 
कामगार युचनयन,महाराष्््् राजय्

या गोष््ी बाबत मनपाचलकेिे खुप खुप अचभनंदन.. चनर्णय छान आहे पर लाभार््ी
कामगार कमीि घेतले जातील आचर काही १० वी ,१२ वी पास असलेलय्ा परंतु
काया्णलयात काम करराऱय्ा कम्णिाऱय्ांवर अनय्ाय होणय्ािी शकय्ता आहे. कारर
कामगार कम्णिारी झाला तर तय्ांिा मानसनम्ान, प््चतष््ा वाढते,आज पचरपत््कािी
पाहरी केली असता सद्् सस्रतीत जे आज काया्णलयात काम कररारे कामगार नुकतेि
नवीन आहेत.तय्ांना चलचपक होणय्ािी संधी चदली जारार आहे यांचय्ा साठी तर हे खुप
छान आहे.पर जे कामगार या आदी उदारहररार्ण २००५ पासून काया्णलयात काम करत
आहेत मग तय्ांिे चशक््र १० वी,१२ वी असेल तर मग तय्ांचय्ा चविार चलचपक मह्रून
केला जाईल का...? यावर माझी सव्तंत्् मयु्चनचसपल कामगार युचनयनिी शंका आहे.
तसेि महापाचलकेने दर दोन वरा्ान्ी खातय्ांतग्णत चलचपक पदािी परीक््ा घेरे आवशय्क
होते परंतु ती ५ ते ६ वरा्ान्ी आठवर होते तेवह्ा घेणय्ािे काम केले जाते.

सिलेंडर संफोटात
१४ जण जखमी

दोन गंभीर
मुंबई : धारावी येथे अतयं्त

भीषण घरना घडलय्ाची बातमी
येत आहे. मुंबईतील धारावी
पशरसरात शसलेड्रचा सफ्ोर झाला
आहे. दुपारी साडेबाराचय्ा
सुमारास हा सफ्ोर झाला असून
यात अनेक लोक जखमी झाले
आहेत. या दुघ्टरनेतील जखमीन्ा
सायन रग्ण्ालयात दाखल
करणय्ात आले. सधय्ा या
जखमीच्य्ा प््कृतीबाबत माशहती
घेणय्ाचे काम सुर ् आहे.

घरनासथ्ळी पोलीस, अगग्नशमन
दल, पाशलका अशधकारी दाखल
झाले आहेत. या दुघ्टरनेत एकूण
१४ जण जखमी झाले आहेत.
यातील २ जण ७०% रभंीर शरतय्ा
भाजले असून इतर १२ शकरकोळ
जखमी झाले आहेत. धारावी
शसलेड्र सफ्ोरातील जखमीच्ी
माशहती घेणय्ासाठी मुंबईचय्ा
महापौर शकशोरी पेडणेकर सायन
रग्ण्ालयात २.३० वाजता
पोहचत आहेत, अशी माशहती
देखील शमळत आहे.

महत्््वाची कागदपत््े हरववल्याबाबत नोटीस 
श््ीमती शशशकला शशरीष पांडे, मोबाईल क््मांक,

7678096332,  पत््ा:- ए -102, महावीर अपारट्मेर्, जय अंबे
मार्ट,  बाळाराम पारील क््ॉस रोड,  नंबर 5, भाईद्र (पूव्ट) शज-
ठाणे 401105 यांचे ओशरशजनल  रेशशनंर (शशधावारप पत््) व
वरील पत्््याचे (एग््ीमेर्-रशजसर्र नोद्णी पत््) तसेच काही
आवशय्क महत्््वाची कारदपत्े् या सवट् मूळ प््ती भाईद्र (पूवट्)
येथील केशबन रोड पशरसरात शदनांक 25/6 /2021 रोजी हरशवले
आहे,  याबाबत तय्ांनी सथ्ाशनक नवघर पोलीस सर्ेशन,  भाईद्र 
(पूव्ट) येथे शदनांक 20 /7 /2021 रोजी हरशवलेलय्ा बाबत शरपोर्ट
5597-2021 यानुसार नोद् केली आहे.


