
उलह्ासनगर : -  भाजप केद्््
सरकारचा  मनमानी कारभार आशण
सतत होणारी पेट््ोल व शडझेल दरवाढ
या शवरोधात  उलह्ासनगर शिवसेनेचय्ा
वतीने प््ांत ऑशफस समोर तीव््
आंदोलन करणय्ात आले.यावेळी
शिवसेना कलय्ाण उपशजलह्ा प््मुख
चंद््कांत बोडारे यांचय्ा नेतृतव्ाखाली
िहर प््मखु राजेद््् चौधरी व मा.शवरोधी
पक््नेते धनंजय बोडारे यांनी  बैलगाडी

हाकून शनषेध वय्कत् क्ला.यावेळी प््ांत
अशधकारी श््ी.कारभारी यांना
शिवसेनेचय्ा वतीने शनवेदन सादर
करणय्ात आले.या आंदोलनात
उलह्ासनगरचय्ा महापौर शललाबाई
आिान,उपिहर प््मुख राजेद््् िाहू व
संदीप गायकवाड,मशहला िहर
संघिक मनीषा भानुिाली, उपिहर
सघंिक सस्मता शचखलकर,नगरसशेवका
शितल बोडारे,वसुधा बोडारे,जय्ोती

माने,नगरसेवक अंकुि मह्सक््,सुरेि
जाधव,सुरेद््् सावंत,श््ी.
बहेनवाल,नगरसवेक व उपिहर प््मखु
अरण् आिान,युवा िहर अशधकारी
बाळा श््ीखंडे,ग््ाहक संरक््ण कक््
िहर प््मुख जयकुमार
क्णी,शवधानसभा अधय्क्् सागर
उिवाल, शवभाग प््मुख श््ी जावळे,

बापू सावंत,राजू माने,उपशवभाग
प््मुख,अशनल मराठे,प््ा.प््काि
माळी,शदपक साळवी,दिरथ चौधरी,
संजय मरसाळे,प््मोद पांडे,िाखा
प््मुख, उपिाखा प््मुख, युवा सेना,
मशहला आघाडी,ग््ाहक सरंक््ण कक्् व
शिवसैशनक मोठ््ा संखय्ेने सहभागी
झाले होते.

५ठाणे जिल्हामंुबई, ६ फेब््ुवारी २०२१द गल्ोबल टाइमस् 

आर. आर. पाटलांच्या भावाचं
अजित पवारांकडून कौतुक

पुणे : शदवंगत आर. आर.
पािील हे १२ वषग् गृहमंत््ी होते.
तय्ांच ेसखखे् बंध ूसहायय्क पोलीस
आयुकत् राजाराम पािील हे
गृहामंत्््यांचा भाऊ मह्णून कधीच
शमरवले नाहीत. ते अतय्ंत संयमी
आशण िांत वय्कत्ी आहेत, अिा
िबद्ांमधय्े उपमुखय्मंत््ी अशजत
पवार यांनी आर. आर. पािील
यांचय्ा भावाचय्ा साधय्ा
रहाणीमानाचं कौतुक पुणय्ातील
एका कायग्क््मामधय्े क्लं.
एखाद््ाचा लांबून गृहमंत््ी
नातेवाईक असला तरी सवग्
शडपािग्मेि् चालवत असतो असा
संदभग् यावेळी अशजत पवारांनी
देताच सभागृहात एकच हिा
शपकला. राजाराम पािील यांनी
भाऊ गृहमंत््ी असताना देखील
वीस वष््े साईड ब््ँचला काम क्लं.
राजराम पािील हे शपंपरी-शचंचवड
पोलीस आयुकत्ालयात दीड वषग्
झालं सहायय्क पोलीस आयकुत् या
पदावर कायग्रत असून तय्ांची
नुकतीच बदली झाली आहे. तय्ांचा
आज उपमुखय्मंत््ी अशजत पवार
यांचय्ा हस्े् सतक्ार करणय्ात
आला. तेवह्ा, अशजत पवार यांनी
आर. आर. पािील यांचय्ा
आठवणीन्ा उजाळा शदला.

ते, शपंपरी-शचंचवड पोलीस
आयुकत्ालयातील सेवा उपक््म,

एकस् ट््कॅर उपक््म, शवशवध सोिल
मीशडया पजेसे िुभारभं तसचे सम्ाि्ग
पोलीस ठाणे प््माणपत्् शवतरण
कायग्क््म प््संगी अशजत पवार
बोलत होते. उपमुखय्मंत््ी मह्णाले
की, सहायय्क पोलीस आयुकत्
राजराम रामराव पािील तय्ांचय्ा
नवाचा िॉि्गफॉम्ग दखेील आर.आर.
पािील आहे. आर. आर. पािील
आशण आमह्ी १९९० पासून एकत््
काम करत होतो. सभागहृात एकाच
बेच् वर बसायचो. दुद्ै्वाने आर.
आर. पािील लवकर सोडून गेले.
ते तय्ाही वेळेस गृहमंत््ी होते.
सवा्गशधक १२ वषग् ते गृहमंत््ी
राशहले. तय्ांनी अनेक चागंल ेशनण्गय
घेतले. तय्ाही वेळेस शपंपरी-
शचंचवड पोलीस आयुकत्ालयातील
सहायय्क पोलीस आयुकत् राजराम

पािील ह ेअशधकारी होत.े पण कधी
ही ते गृहमंत्््यांचा भाऊ आहे असे
शमरवले नाहीत. ते अतयं्त िांत,
संयमी आशण सरळ वय्सक्त आहेत.
नाहीतर एखाद््ाचा लाबंनू कोणीतरी
नातेवाईक गहृमंत््ी असला तरी सव्ग
शडपािग्मेि् चालवत असतो.
राजराम पािील यांची पोलीस सेवा
ही ३३ वषग् झाली असून सव्तःचा
सखख्ा भाऊ १२ वषग् गृहमंत््ी
असतानाही तय्ांनी वीस वष््े साइड
ब््चँला काम क्ल.ं” राजराम पािील
यांना ६५१ बक््ीस, दोन वेळेस
राष््््पती पदक शमळाले आहे.

आर.आर.पािील यांचे बंधू
राजाराम पािील गशहवरले� 

पोलीस आयुकत्ालयातील
प््तये्काने मला सहकायग् क्ले.
शपंपरी-शचंचवड िहरातील

नागशरकांनी शदलेलं प््ेम मी शवसर्
िकत नाही. कले्लय्ा कामाची नोद्
इथली जनता घेते. इथलय्ा
सहकारी, नागशरकांचे आभार
मानणय्ासाठी िबद् नाहीत असे
सांगत सहायय्क पोलीस आयुकत्
राजराम पािील गशहवरलेले
पाहायला शमळाले.

सोिल शमशडया वापरत
असताना ध चा मा होऊ देऊ नका

“सोिल मीशडया वापरत
असताना ध चा मा होऊ देऊ नका
काळजी घय्ा. एकदा धनुषय्ातून
बाण सिुला तो परत काही घतेा यते
नाही. तसंच सोिल मीशडयाच
आहे. एका अशधकाऱय्ाचय्ा तोडू्न
चुकून िबद् गेला. तय्ांचं काम
चांगलं होतं. पण, तय्ा िबद्ांमुळे
तय्ाला शनलंशबत करावं लागलं.
कुठलय्ाही पशरसस्थतीमधय्े तोल
जाऊ दऊे नका. कधी कधी माणूस
शचडतो. चांगलं काम करत
असताना कोणीतरी डोकं
तापशवणय्ाचं काम करतो. शतथं
डोकय्ावर बफ्फ ठेवून काम करा,”
असा सलल्ा अशजत पवार यांनी
पोशलसांना शदला आहे. “तापिपणा
काढून िाका हे अशजत पवार
सागंतोय शवचार करा थोडा यावर,”
अिा िबद्ांमधय्ेही तय्ांनी
अशधकाऱय्ांना समजावलं आशण
सभागृहात हिा शपकला.

‘बड्ड फल्’ूिा ससंग्ड
रोखणय्ासाठी राजय्ात
७० हजार कोब्डय़ा नष््
नागपूर :  ‘बडग् फलू्’चा संसगग् वाढू नये मह्णून

राजय्भरात आतापय््ात बाशधत क््ेत््ातील ७२ हजार
कोब्डय़ा नष्् करणय्ात आलय्ा आहते.

जय्ा भागात ‘बड्ग फलू्’च े नमुने सकारातम्क आले
तय्ा भागातील १० शकलोमीिर पशरसरात तीन मशहने
पाहणी करन् नमनु ेघतेल ेजात आहते. या काळात जर
ससंग्ग शदसनू आला नाही तर ह ेक््ते्् प््शतबशंधत क््ते््ातनू
मुकत् क्ले जाणार आहे.कोब्डय़ांचय्ा मृतय्ू ‘बडग्
फल्’ून ेझालय्ाच ेसप्ष्् झालय्ावर सबंशंधत सथ्ळापासून
एक शकलोमीिरचा पशरसर शनयशं््तत क््ते्् घोशषत करन्
तय्ा भागातील कोब्डय़ा व इतर पक््ी नष्् क्ले
जातात. आतापय््ात ७२ हजार १०६ कोब्डय़ा नष््
करणय्ात आलय्ाचे पिुसंवधग्न शवभागाकडून
कळवणय्ात आले. नष्् क्लेलय्ा कोब्डय़ांसाठी
िासनाकडून मदत शदली जात आहे.दरमय्ान, दोन
आठवडय़ांपूव््ी नागपूर शजलह्य़्ातील बुिीबोरीजळील
एका पोलट्््ी फाम्गमधील कोब्डय़ानंा बड्ग फल्चूी लागण
झाली होती. तय्ानंतर आतापय््ात एकही नमुना
सकारातम्क आला नाही. शजलह्य़्ातील साथ आता
पूणग्पणे आिोकय्ात  असलय्ाचे शजलह्ा पिुसंवधग्न
अशधकारी डॉ. काण ेयांनी साशंगतल.े

२०,१९८ चवचवध पक्््यािंा मतृय्ू
पिुसंवध्गन शवभागाने शदलेलय्ा माशहतीनुसार, ८

जानवेारीपासनू आतापय््ात २०,१९८ शवशवध पक्््यांचा
‘बड्ग फल्’ूमळु ेमतृय् ूझाला. दोन आठवडय़ापासनू यात
घि होत  आह.े २ फ्ब््वुारीला राजय्ात सोलापरू (३४),
धुळे (८०), अहमदनगर (१६) आशण अकोला
(१४) यथे ेएकणू १४४ कोब्डय़ाचंा मतृय् ूझाला होता.
तय्ाचं ेनमनु ेतपासणीसाठी पाठवणय्ात आल ेआहते.

औरंगाबाद : शवधान पशरषदेत
शिक््ण नवह्े क्वळ शिक््कांचीच
चचा्ग होते. याला आमह्ी
राजकारणीच जबाबदार आहोत.
मी राजय्मंत््ी असताना मंत्््यांचय्ा
बैठकीत मीच तक््ारी करतो.
तय्ामुळे मी तक््ार मंत््ी झालो
आहे. राजय्मंत्््याला काही
अशधकार नाही. तय्ामुळे माझय्ाच
शवभागाचे आदेि मला दुसऱय्ा
शदविी बातमीतनू कळतात, असा
नाराजीचा सूर िालेय शिक््ण
राजय्मंत््ी ओमप््काि (बच्ू्)
कडू यांनी वय्कत् क्ला.

तापशडया नाट््मंशदरात
गुरव्ारी उपक््मिील शिक््कांनी
एकत्् येऊन सुर ्क्लेला शजलह्ा
पशरषद लाइवह् एजय्ुक्िन ॲप
लाँच सोहळा पार पडला.
तय्ावेळी ते बोलत होते. ‘ई-
कट््ा’ने हे ॲप बनवले असून,
तय्ाचे लाँशचंग िालेय शिक््ण

राजय्मंत््ी बच््ू कडू यांचय्ा हस््े
करणय्ात आले. यावेळी मुखय्
कायग्कारी अशधकारी डॉ. मंगेि
गोद्वले, शवभागीय शिक््ण
उपसंचालक अशनल साबळे,
शिक््णाशधकारी सूरजप््साद
जयसव्ाल, जालेद््् बिुळे,
अश््शनी लािकर, जयश््ी
चवह्ाण, रमेि ठाकूर यांची
वय्ासपीठावर उपसस्थती होती.

कडू पुढे बोलताना मह्णाले,
कष््कऱय्ांचय्ा मुलांना
शिकवणय्ाचे भागय् शमळालय्ावर
नाकत्े्पणा करणाऱय्ा अफजल
खानापेक््ा कमी नाही. िैक््शणक
शवषमतेची दरी शमिवायची आहे.
पूव््ी गावात शिक््काशिवाय
कोणतेही काम होत नवह्ते.
तय्ांचय्ाबद््ल प््चंड धाक,
आदरयुकत् भीती होती. तो काळ
परत आणणय्ासाठी शिक््कांनी
मनावर घेतले पाशहजे.

डंगऱय्ा बैलांवर झूल टाकणय्ािा प््कार नको
तय्ासाठी आता काम क्ले पाशहजे. आज आरोगय् शिक््णासह

सव्गच शवभागांची अवसथ्ा वाईि आहे. ती पशरसस्थती बदलणय्ासाठी
शिक््कांनी पुढाकार घय्ावा. समजदारीने शिकणय्ाची आज गरज
आहे. काही िाळा सोडलय्ा, तर खाजगी िाळांकडून जास््ीची
वसुली होतेय, तय्ाला लगाम लावणय्ाची गरज असलय्ाचेही ते
मह्णाले.

पैसा आलय्ावर शिक््णही बदलते. आता पैसेवालय्ांचय्ा मुलांना
शजलह्ा पशरषद िाळांचे शिक््ण नकोय. सरपंच, अशधकारी,
शिक््कांची मुलेच शजलह्ा पशरषदेचय्ा िाळेत जात नाहीत. आशथ्गक
दरी एकवेळ परवडेल. मात््, ही शिक््णाची शवषमता परवडणारी
नाही. हे बदलणय्ासाठी शिक््कांनी पुढाकार घेणय्ाची गरज आहे.
कोरोना काळात गावातील २५ िक्् ्मलेुही ऑनलाइन आल ेनाहीत.
तय्ाचा जाब कोण देईल. उगाच डंगऱय्ा बैलांवर झूल िाकणय्ाचा
प््कार नको, असेही राजय्मंत््ी कडू मह्णाले.

मी तक््ार मंत््ी झालोय; माझ्याच खात्याचे
आरेश मला बातमीतून कळतात : बचू्् कडू

पेट््ोल व विझेल दरवाढ ववरोधात 
उल्हासनगर विवसेनेच्या वतीने वनषेध आंदोलन

प््काश स्टटिेज जिजिटेड
सीआयएन: एल२७१०६एमएच१९९१पीएलसी०६१५९५

नोद्णी. काया्गलय:१०१, १ ला मजला, ित््ुंजयअपाि्गमेि्, २८, शसंधी
लेन, नानूभाईदेसाई रोड, मुंबई – ४०० ००४.

ई-मेल:cs@prakashsteelage.comसंक्तसथ्ळ:www.prakashsteelage.com
दूर. क््.: ०२२-६६१३४५०० फॅकस् क््.: ०२२६६१३४५९९

सूचना
सूचना ह््ाद््ारे देणय्ात येत आहे की,भारतीय प््शतभूती आशण शवशनमय मंडळाचय्ा (शलसस्िंग
ऑबल्गेिनस् आशण शडसकल्ोझर शरकव्ायरमेि्स) शनयमावली, २०१५ चय्ा शनयम ४७(१)
(ए) सह वाचलय्ा जाणाऱय्ा शनयम २९ आशण ३३ चय्ा अनुषंगाने ३१ शडसेब्र २०२१ रोजी
संपलेलय्ा शतमाही आशण नऊ मशहनय्ांसाठी कंपनीचा अलेखापरीश््कत शवश््िय शनषक्ष्ग अनय्
बाबीस्ह शवचार करन्संमत करणय्ासाठी कंपनीचय्ा संचालक मंडळाची बैठकिुक््वार, १२
फ्ब््वारी, २०२१ रोजी घेणय्ाचे शनश््ित करणय्ात आले आहे.
उपरोकत् सूचना कंपनीचय्ा(www.prakashsteelage.com) आशणनॅिनल सि्ॉक
एकस्चे्ज् ऑफ इंशडया शलशमिेड चय्ा(www.nseindia.com) आशण बीएसई शलशमिेड
चय्ा (www.bseindia.com) चय्ा संक्तसथ्ळावर देखील उपलबध् आहे.

प््काि सस्िलेज शलशमिेड, करीता
सही/-

प््कािसी. कांगो
शठकाण:मंुबई अधय्क्् आशण वय्वसथ्ापकीय संचालक
शदनांक:०५.०२.२०२१ डीआयएन: ००२८६३६६

meeJe&peefvekeÀ v³eeme veeWoCeer keÀe³ee&ue³e,
ye=nvcegbyeF& efJeYeeie, cegbyeF&

Oecee&oe³e Dee³egkeÌle YeJeve, 2je cepeuee, 83,
[e@. De@veer yesPebì jes[, JejUer, cegbyeF&-400018.

®eewkeÀMeer®eer peenerj veesìerme
Depe& ke´ÀceebkeÀ meOeDee-10/66/2021
meeJe&peefvekeÀ v³eemee®es vee bJe - CONTRACT
RESOURCES ASIA FOUNDATION  yeeyele.
SHRI RATHINA GUNAVEL RATHINAM -
Depe&oej
meJe& mebyebefOele ueeskeÀebme ³ee peenerj veesìermeerves keÀUefJeC³eele
³esles keÀer, mene³³ekeÀ Oecee&oe³e Dee³egkeÌle, 10 ye=nvcegbyeF&
efJeYeeie cegbyeF& ns Jej veceto kesÀuesuee Depe& ³eemebyebOeer
ceneje<ì^ meeJe&peefvekeÀ efJeMJemle J³eJemLee DeefOeefve³ece,
1950 ®es keÀuece /19 DevJe³es Keeueerue cegÐeebJej
®eewkeÀMeer keÀjCeej Deensleë-
1) Jej veceto kesÀuesuee v³eeme DeefmlelJeele Deens keÀe³e?
DeeefCe meoj®ee v³eeme meeJe&peefvekeÀ mJejÀHee®ee Deens keÀe³e?
2) Keeueer efveefo&<ì kesÀuesueer efceUkeÀle meoj v³eemee®³ee
ceeuekeÀer®eer Deens keÀe³e?
(De) pebiece efceUkeÀle ë (JeCe&ve) jÀ. 50000/-
       (De#ejer :- Hevveeme npeej HeÀkeÌle) (®eskeÀ)
(ye) mLeeJej efceUkeÀleë (JeCe&ve) keÀener veener
meoj®³ee ®eewkeÀMeer He´keÀjCeeceO³es keÀesCeeme keÀener njkeÀle
I³eeJe³ee®eer Demesue Deiej HegjeJee osCes®ee Demesue l³eebveer
l³eeb®eer uesKeer kewÀefHeÀ³ele ner veesìerme HéefmeOo Peeu³ee leejKesHeemetve
leerme efoJemeeb®es Deele ³ee keÀe³ee&ue³ee®es Jejerue HeÊ³eeJej
efceUsue DeMee jerleerves HeeþefJeCes. veblej Deeuesu³ee kewÀefHeÀ³eleer®ee
efJe®eej kesÀuee peeCeej veener. lemes®e Jejerue cegoleerle kewÀefHeÀ³ele
ve Deeu³eeme keÀesCeeme keÀener meebieeJe³ee®es veener Demes mecepetve
®eewkeÀMeer Hegjer kesÀueer peeF&ue Je Depee&®es efvekeÀeueeyeeyele
³eesi³e les DeeosMe efoues peeleerue.
ner veesìerme ceePes menerefveMeer Je cee. Oecee&oe³e Dee³egkeÌle,
ceneje<ì^ jep³e, ceg byeF& ³eeb®es efMekeÌkeÌ³eeefveMeer Deepe
efoveebkeÀ 03/02/2021 jespeer efoueer. mener/-

DeOeer#ekeÀ (v³ee³e),
meeJe&peefvekeÀ v³eeme veeWoCeer keÀe³ee&ue³e,

ye=nvcegbyeF& efJeYeeie, cegbyeF&
efMekeÌkeÀe

युवराज हायजजन
प््ॉडक्टस जिजिटेड

सीआयएन:
एल७४९९९एमएच१९९५पीएलसी२२०२५३

नोद्णी. काया्ग.: पल्ॉि क््. ए-६५०, १ ला मजला,
शिशिसी इंडसट्््ीयल इसि्ेि, एमआयडीसी, पवने

सव्हलेज, महापे, नवी मुंबई – ४००७०५
दूर: ०२२ २७७८ ४९९१ ई-मेल:

yhpl@hic.in संक्तसथ्ळ:www.hic.in
सूचना

सूचना ह््ाद््ारे देणय्ात येत आहे की सेबी (शलसस्िंग
ऑबल्गेिनस् आशण शडसकल्ोझर शरकव्ायरमेि्स)
शनयमावली, २०१५ चय्ा शनयम २९ आशण ४७ चय्ा
अनुसार३१ शडसेब्र २०२० रोजी संपलेलय्ाशतमाही
आशण नऊ मशहनय्ांसाठी कंपनीचय्ाअलेखापरीश््कत
शवश््िय शनषक्ष्ग अनय् बाबीस्ह शवचार करन् नोद्
पिावर घेणय्ासाठी कंपनीचय्ा संचालक मंडळाची
बैठक िशनवार १३ फ्ब््ुवारी २०२१ रोजी घेणय्ात
येणार आहे. सदर माशहती कंपनीचे समभाग शजथे
सूचीबद्् असलेलय्ा बीएसई शल. (www.bsein-
dia.com) चय्ासंक्तसथ्ळावर आशण कंपनीचय्ा
संक्तसथ्ळावर मह्णजेच www.hic.in वर
देखील उपलबध् आहे.

युवराज हायशजन प््ॉडकि्स शलशमिेड, करीता
सही/-
शविाल कमप्ानी

वय्वसथ्ापकीय संचालक
डीआयएन: ०३३३५७१७

शठकाण: नवी मुंबई
शदनांक: ५ फ्ब््ुवारी २०२१

इंधन दरवाढ ववरोधी विवसेना विवाजीनगर
मानखुद्द ववधानसभेच्या वतीने आंदोलन

शासनाच्या ननर््ेशानशवाय कारवाई केली तर यार राखा!
मखुय्मतं््ी

सचिवालयािा सेट्र
पॉईट् शाळलेा इशारा

नागपरू : करोनामुळे आधीच
अनेक पालक आशथ्गक सकंिाचा
सामना करीत आहते. ह े माहीत
असनूही िुलक्ासाठी पालकानंा
मानशसक त््ास दणेाऱय्ा सेि्र पॉईि्
िाळा प््िासनाला मखुय्मतं््ी
सशचवालयान े  िासनाकडनू शनद््िे
यईेपय््ात कुठलय्ाही िाळवेर कारवाई
कर ्नका, तस ेकले् तर याद राखा,
असा कठोर इिारा शदला आह.े५
फब्््वुारीपय््ात िलुक् भरा अनय्था
शवद््ारय्ा्ाच् ेऑनलाईन वग्ग बंद कर,्
अस ेपत्् सेि्र पॉईि् िाळने ेपालकानंा
पाठवले. तय्ामळु ेपालकामंधय् ेप््चडं
रोष असनू करोनासारखय्ा जागशतक
महामारीमधय्हेी िाळा पालकानंा
साततय्ान े मानशसक त््ास दते
असलय्ाचा आरोप पालकांनी कल्ा
आह.े 

यासाठी राष््््ीय शिक््क पालक
संघिनेचे योगेि पाथरे यांचय्ा
नेतृतव्ात पालकांनी शिक््ण
उपसंचालक, शजलह्ाशधकारी आशण
मुखय्मंत््ी सशचवालयाला शनवेदन
शदले. करोनामुळे पालकांची आशथ्गक
सस्थती ढासळली असलय्ाने िाळचेे
यावषा्गत िलुक्ामधय् ेसवलत द््ाव,े
शनयमाबाहेरील िुलक् रद्् करावे
अिा शवशवध मागणय्ा यात क्लय्ा
आहते. याशिवाय पालकानंी याआधी
दरवष््ी िाळेमधय्े शनयशमत िुलक्
जमा क्ले आहेत. यापूव््ी कधीही
िुलक्ासाठी िाळानंा आमह्ी साकडे
घातले नाहीत. मात््, यंदा आशथ्गक
सस्थती ढासळलय्ाने िाळा

प््िासनाने पालकांचा थोडा शवचार करावा,
िुलक्ामधय्े सवलत द््ावी, अिी मागणी
यावेळी करणय्ात आली. िासनाकडून
कठुलेही शनद््िे यईेपय््ात िलुक् वसलुीसाठी
तगादा लावलय्ास िाळवेर कारवाई करणय्ाचे
आश््ासन  मुखय्मंत््ी सशचवालयातील
अशधकाऱय्ांनी  पालकानंा शदल.े

मुंबई : शिवसेनापक््प््मुख तथा
मुखय्मंत््ी मा. उद््व ठाकरे यांचय्ा
आदेिावरन् शवभाग क््.८  चे
शवभागप््मुख .राजेद््् राऊत यांचय्ा
मागग्दिग्नाखाली शिवसेना शिवाजीनगर
मानखुदग् शवधानसभा उपशवभागप््मुख
सव्ग  तातय्ा सारगं, गणिे नायड,ू अखत्र
िेख, हेमंत साळवी , शिवसेना
नगरसेवक प््भाग सशमती अधय्क््
श््ी.शवठ््ल लोकर े, शिवसनेा नगरसशेवका
सौ.सशमक््ाताई सक््् यांचय्ा नेतृतव्ाखाली
इंधन दरवाढ शवरोधी केद््् सरकार
शवरोधात शिवसनेा शिवाजीनगर मानखदु्ग
शवधानसभेचय्ा वतीने आज शद. ५
फ्ब्ु्वारी िुक््वार रोजी शवरमाता

शजजाबाई भोसले मागग्, शिवाजीनगर
शसगन्ल येथ ेआदंोलन करणय्ात आल.ेया
आंदोलनात मशहला उपशवभाग संघशिका
सौ.प््ज््ाताई सकपाळ, सौ.राजश््ीताई मोरे
, सौ.िारदाताई पालकर, सौ.सुशनताताई
वत्े्,शवधानसभा संघशिका सौ.शकरनताई
गावंडे, िबनम ताई िेख, शवधानसभा

संघिक रमेि कोळी साहेब, सहसंघिक
अनव्र सयय्द िाखाप््मखु सव्गश््ी. अज्गनु
शिंदे , एकनाथ खराडे, उमाजी साळवी,
अशभजीत सावंत, मनोज पािील, कलाम
खान, रोशहत यादव, आरीफ सयय्द,
युवासेना शवभागअशधकारी श््ी.गणेि
वावह्ळ, शवभागअशधकारी शकरण मह्सक््,
युवती शवभाग अशधकारी िायनाज िेख,
िाखाशधकारी प््काि वाघमारे इतर
िाखेचे िाखाशधकारी अशधकारी
यवुासनेा पदाशधकारी सव्ग िाखचे ेमशहला
िाखासंघशिका तसेच मशहला/पुरष्
उपिाखाप््मुख, गिप््मुख आजी माजी
पदाशधकारी काय्गकतय्ा्ान्ी मोठया सखंये्ने
सहभाग घेतला होता.


