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सपा आमिार दनलंदबत

वृत्संस्था
लखनौ. सपा अध्यक्् अबखलेश
यादव यांच्या आदेशावर्न
बफरोजािाद बजल्ह्ाचे बसरसागंज
मतदारसंघाचे आमदार हबरओम बसंह
यादव यांना पक््बवरोधी काय्ा
करण्याच्या आरोपात 6 वष्ां्साठी
पक््ातून बनलंबित करण्यात आले
आहे. सपाच्या मुख्यालयातून जारी
करण्यात आलेल्या बनवदेनात ही
माबहती देण्यात आली. गेल्यावष््ी
नोव्हे्िरमध्ये झालेल्या
पोटबनविणुकीदरम्यान टूंिला
जागेवर्न सपा उमेदवाराच्या
पराजयानंतर हबरओम बसंह यादव
यांनी अबखलेश यादवसबहत पक््ाच्या
नेत्यांबवरोधात वक्तव्य केले होते.

टक््ीची अशांतता
पसरदवण्याची तयारी

नवराष्् न्यूज नेटवर्क
दिल्ली. काश्मीरसंदभ्ाात
बदवसो्बदवस पाबकस््ान आबण टक््ी
या दोन देशांचे संिंध अबधक दृढ
होताना बदसत आहे. असे
असतानाच या दोन्ही देशांच्या
दरम्यान काश्मीरसंदभ्ाात एक योजना
आखली जात असल्याचा दावा
ग््ीसमधील काही प््सारमाध्यमांनी
केला आहे. पाबकस््ानला काश्मीर
बवषयावर मदत करण्यासाठी टक््ीचे
राष््ाध्यक्् बरसीप तबयप एद््ोगन यांनी
दहशतवाद््ांची एक तुकिी
पाठबवण्याची तयारी सुर् केल्याचे
वृत् आहे. काश्मीरमध्ये अशांतता
बनम्ााण करण्यासाठी दृि्ीने ही
तुकिी पाबकस््ानच्या मदतीसाठी
टक््ीकिून पाठवली जाण्याची
शक्यता आहे.

दचनी िूतावासासमोर
नागदरकांचे आंिोलन

वृतस
् सं थ् ा
दिल्ली. म्यानमारमध्ये लष्कराने
फेिव्ु ारीच्या पबहल्या आठवड््ात
केलले य् ा िंिाला बवरोध
दश्बा वण्यासाठी हजारो लोक रस्तय् ावर
उतरत असल्याचे बचत्् बदसत आहे.
मागील आठविाभरपासून सुर्
असणाऱ्या आंदोलनामध्ये मोठ््ा
संखय् ने े नागबरक रस्तय् ावर उतरल्याचे
पहायला बमळत आहे. काही बठकाणी
तर म्यानमारमधील नागबरकांनी थेट
चीनबवरोधात मोच्ाच
ं् े आयोजन केले
आहे. चीन हा शांतताब््पय
म्यानमारमध्ये अशांतता पसरबवण्याचे
काम करत आहे असा आरोप
आंदोलकांनी केला आहे. ‘लाँग
बलव्ह मदर सू’ आबण ‘लष्करी
हुकमू शाहीचा बनषेध असो’ अशा
घोषणा देत हजारो नागबरक लष्करी
हुकमू शाह कमांिर-इन चीफ जन.
बमन आँग हलेइगं बवरोधात घोषणा देत
आहे.

ओबामांच्या कॅम्पेन मॅनेजरचा मानला सल्ला

राहुल ‘कमबॅक’साठी सज््?

वृत्संस्था
दिल्ली. राहुल गांधी पुन्हा एकदा
अबखल भारतीय काँग्ेस
कबमटीच्या 87 व्या अध्यक््ाच्या
र्पात ‘कमिॅक’ करण्याची
तयारी करीत आहे. नुकतेच
राहुल यांनी शेतकऱ्यांचे मुद्े
ठामपणे संसदेत मांिण्याचा
प््यत्न केला. याबशवाय त्यांनी
चीन व दुसऱ्या मुद्ाला सातत्याने
लावून धरले. हे सव्ा या गोि््ीचे
संकेत आहेत की, राहुल गांधी
नरे्द् मोदी यांच्याबवरोधात एक
लोकब््पय
चेहऱ्याऐवजी
ध््ुवीकरण करणाऱ्या नेत्याच्या
र्पात समोर येत आहे.

राहुल यांना असे करण्याचा सल्ला 2012 मध्ये प््बतब््ित राजकीय
सल्लागार स्टेफन कटर यांनी बदला होता. ते िराक ओिामा यांच्या
बनविणूक अबभयानाचे व्यवस्थापक होते. त्यावेळी त्यांनी काँग्ेसच्या
ऑबफसमध्ये राहुल यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी केद् ्ात युपीए सरकार
होते. परंतु राहुल यांनी त्यावेळी त्यांच्या सल्ला गंभीरपणे घेतला नव्हता.

समीकरणे बिलणार

त्या अशा एक व्यवस्थापकाची भूरमका पाि पाडू
शकतात, जो पक््ाला किीि काळात मदत किेल
म्हिजेच पक््ात त्यांची दुसऱ्या क््मांकाची भूरमका
असेल. काँग्ेसचे अनेक नेत्यांना वाटते की,
र््पयांका गांधी ‘रमशन उत््ि प््देश’ अरभयानाने
त्यांचे महत््व वाढरवले आहे. दुसिीकडे मीरडयाचा
एक वग्ा असे मानतो की, र््पयांका गांधी यांनी उत््ि
प््देशात एक नेता रकंवा मुख्यमंत्ी पदासािी
उमेदवाि बनण्याची कोितीच महत््वाकांक्ा
दश्ारवली नाही.

यारशवाय र््पयांका गांधीदेखील पक््ात मोिी भूरमका
रनभावण्याच्या तयािीत आहेत. िाहुल-र््पयांकाची
जोडी आता सोरनया-िाहुलच्या सत््ा समीकििांना
बदलण्यास सज्् आहे. ही समीकििे अहमद
पटेल व मोतीलाल वोिा यांनी रनर््ित केली होती.
िाहुल गांधी अध्यक्् बनल्यानंति र््पयांका अनेक
भूरमका रनभावू शकतात. याचच अथ्ा र््पयांका गांधी
िाहुल व पक््ाच्या मध्ये पुलाचे काम कर् शकतात.

दिशाच्या अटकेवर दवरोधी पक्् एकजूट
लोकशाहीवर हल्ला असल्याचे
म्हटले आहे. शेतकरी आंदोलनात ही
दुसरी वेळ आहे जेवह् ा बवरोधी पक््ानं ी
एका सूरात सरकारचा बवरोध सुर्
केला आहे. बवरोधी पक््ाच्या नेतय् ांनी
बदशा रवीच्या कमी वयाचा तक्क बदला
ज्यावर िंगळुर्चे भाजप खासदार
यांनी काही दहशतवाद््ांची नावे
घेतली व सांबगतले की, त्यांचेही वय साधारण
एवढेच होते. बदशा रवी यांच्या अटकेचा अनेक
गैरसरकारी संघटनांनीही बवरोध केला आहे.

वृत्संस्था
दिल्ली. पय्ाावरण काय्ाकत््ी बदशा
रवीच्या अटकेवर्न बवरोधी पक््ांनी
के्द् सरकारवर बनशाणा साधला
आहे. ब््पयांका गांधी, शशी थर्र,
कबपल बसब्िलसबहत काँग्ेसच्या
अनेक नेत्यांनी याप््करणी टीका
केली आहे. िीएमके नेते कबनमोई,
आम आदमी पक््ाचे अध्यक्् व बदल्लीचे
मुख्यमंत्ी अरबवंद केजरीवाल यांनी हा

भाजपा नेत्याचे ट्ववट व्हायरल

भाजपाचे वरिष्् नेता आरि बंगळुर् से्ट्लचे खासदाि
पीसी मोहन यांनी रदशा िवीची तुलना थेट 26/11च्या
हल्ल्यातील आिोपी अजमल कसाब आरि बुिहान
वानीसोबत केली आहे. पीसी मोहन यांनी आपल्या
ट्ववटि अकाऊंटवर्न याबाबत एक ट्ववट केले आहे.
बुिहान वानीदेखील 21 वर्ााचा होता. अजमल कसाबही
21 वर्ााचा होता. वय ही फक्त एक संख्या आहे.
कोिीही कायद््ापेक्ा विचढ नाही. कायद््ाला आपले
काम कर् द््ा. गुन्हा हा नेहमी गुन्हाच असतो, असे
मोहन यांनी म्हटले आहे. तसेच आपल्या या व्वीटमध्ये
त्यांनी #DishaRavi असे देखील रलरहले असून रदशा
िरवचा एक फोटोही व्वीट केला आहे. भाजपा नेत्याच्या
या ट्ववटची सध्या जोिदाि चच्ाा िंगली आहे.

एका मनशस््
तर्णीला
बंदुकीवाले घाबरत आहेत.
डरते है् बंदूको् वाले एक
मनहर्थी लड्की से, फैले है्
महम्मत के उजाले एक
मनहर्थी लड्की से...
- ब््ियांरा गांधी,
काँग्ेस महासमचव
ते (मोदी
सरकार) घाबरले
आहेत, पण देश घाबरलेला
नाही. भारत गप्प बसणार
नाही.
- राहुल गांधी,
काँग्ेस नेते

करायचाय भाजपचा दवस््ार

नवराष्् न्यूज नेटवर्क
आगरतळा. के्द्ीय गृहमंत्ी अबमत
शाह यांना नेपाळ आबण श््ीलंकस
े ारख्या
शेजारी देशांमध्ये भारतीय जनता पक््ाचा
बवस््ार करायचा आहे, असे वादग््स्
वक्तव्य ब््तपुराचे मुख्यमंत्ी बिप्लि देि
यांनी
केले.
ब् ्त पु रा ची
रा ज धा नी
आगरतळामध् ये
भा ज प
का य् ा क त् य् ां् ना
सं िो बध त
करताना बिप्लि
देि
यांनी
शाहांचा मनोदय
व्यक्त केला. भाजपला भारताच्या सीमा
बवस््ार्न बवचार करायला हवा, असे
अबमत शाह यांनी ब््तपुरा दौऱ्यात
सांबगतल्याचे देि यांनी काय्ाकत्य्ां्ना
सांबगतले. रवी्द् सतिब्षाकी भवनात
बिप्लि देि यांनी काय्क
ा त्या् नं् ा संिोबधत
केले. अबमत शाह यांचे नेतृत्व आबण
भारताच्या सीमा उल्लंघून भाजपचा
बवस््ार करण्याच्या दृब्िकोनाला देि
यांनी दाद बदली.

जगातील सव्ाा्तमोठा पक््

जेव्हा के्द्ीय गृहमंत्ी अममत शाह
भाजपचे अध्यक्् होते, तेवह् ा ते म््तपुरा
राज्याच्या दौऱ्यावर आले होते.
आमची एका गेस्ट हाऊसमध्ये भेट
झाली. आम्ही गप्पा मारत होते. तेवह् ा
भाजपचे उत््र-पूव्व झोनल समचव
अजय जमवालही होते. भाजपने
अनेक राज्यांमध्ये सरकार स्थापन
केल्याचे जमवाल म्हणाले. तेव्हा
अममत शाह म्हणाल होते, की अजून
श््ीलंका आमण नेपाळ बाकी आहेत.
आपल्याला शेजारी देशांमध्येही
पक््ाचा मवस््ार करायचा आहे. मतथेही
मवजय ममळवायचा आहे, असे
मुख्यमंत्ी मबप्लब देब भाजप
काय्क
व र्या् ना् ा सांगत होते. ज्यांचय् ाकडे
इतकी ऊज्ाव आहे, असा दृम्िकोन
आहे, ते बोलत आहेत की भाजपला
जगभरात मवस््ार करण्याची
आवश्यकता आहे. र्यांच्या नेतृर्वात
भाजप जगातील सव्ाा्त मोठा पक््
झाला आहे. असा मवक््म फक्त
कम्यमु नस्टांनी नो्दवला आहे, असेही
मबप्लब देब म्हणाले.

अण्णाद््मुककडून नेहमीच आश््ासनपूत्ी
वृत् संस्था
कोइंबतूर. तामिळनाडूचे िुख्यिंत्ी के.
पलानीस्वािी यांनी सोिवारी सांमितले की,
सत््ाधारी
अण्णाद््िुकने
मनवडणूक
जाहीरनाम्यात मिलेली आश््ासने पूण्ण केली
आहेत तर मवरोधी पक्् द््िुकने कधीही
मिलेली आश््ासने पूण्ण केली नाहीत. ते
म्हणाले, डीएिकेने 2006 िध्ये
जाहीरनाम्यात िरीब कुटुंबांना िोन एकर
जिीन िेण्याचे आश््ासन मिले होते, जे कधीच पूण्ण झाले
नाही. िुसरीकडे एआयएडीएिकेने संस्थापक आमण
मिवंित िुख्यिंत्ी एिजी रािचंद् न यांच्या काळापासून
सव्ण आश््ासने पूण्ण केली असल्याचा िावा पलानीस्वािी
यांनी केला. िमहलांच्या कल्याणकारी योजनांना अधोरेमित
करताना ते म्हणाले की, अण्णाद््िुक सरकारने लग्नात

िित म्हणून िेल्या 10 वर्ाणत 4200
कोटी्पेक्ा जास्् र्पये मवतमरत केले. याचा
फायिा सुिारे 11. 8 लाि िमहलांना झाला.
पलानीस्वािी म्हणाले की, ‘थमलकु थांिि’
(िंिळसूत् सोने) योजने्ति्णत 1796 कोटी
र्पयांच्या 6086 मकलो सोन्याचे मवतरण
करण्यात आले. तसेच अम्िा िुचाकी वाहन
योजने्ति्णत सरकारने वाहने िरेिीसाठी 2.98
लाि िमहलांना 731कोटी र्पयांचे अनुिान
मिले. उपिुख्यिंत्ी ओ पन्नेरसेल्वि म्हणाले की,
के्द्ाकडून तामिळनाडूसाठी अनेक मवकास प््कल्प
मिळमवण्यात यश मिळाले आहे. तामिळनाडूकडून िहा
लाि कोटी र्पयांच्या कर संकलनासह के्द्ात संयुक्त
काय्णकाळात द््िुकचा प््िुि भािीिार राज्याचा मवकास
प््कल्प मिळमवण्यात अपयशी ठरला.

उप््त आणखी एकाचा
‘दवकास िुबे स्टाईल’

एन्काउन्टर
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लखनौ. हत्येचा आरोप असलेल्या
आणखी एका आरोपीचा उत््र प््देश
...तरच जुने बदवस परत येतील पोबलसांकिून एन्काउन्टर करण्यात आला.
जर काँग्ेसला उत््र प््देशात यश बमळाले, तर या आरोपीचे नाव बगरधारी असल्याचे
समजते. लखनौच्या पॉश बवभूबतखंि
ब््पयांका गांधी यांचे श््ेय उत््र प््देश काँग्ेस
भागातील पूव्ा ब्लॉक प््मुख अबजत बसंह
कबमटीचे प््मुख अजय कुमार लल्लू यांना
यांचय् ा हत्यचे ा मुखय् आरोप कुखय् ात शूटर
देण्यात येईल. असे कर्न त्या स्थाबनक
बगरधारी याच्यावर होता. बगरधारी याला
पातळीवर कसा पाया मजिुत करण्यात येऊ
अटक
केल्यानंतर त्याला घेऊन पोबलस
शकतो व त्याचा फायदा बमळू शकतो, हे
दाखवू इग्चितात. परंतु ब््पयांका गांधी्नादेखील लखनौच्या खरगापूर भागात दाखल झाले
होते. हत्या प््करणातील पुरावे गोळा
माहीत आहे की अजय लल्लूसारखा दुसऱ्या
करण्
याचे पोबलसांचे काम सुर् होते. या
नेता देशाच्या इतर राज्यांमध्ये व बजल्ह्ांमध्ये
दरम्
य
ान बगरधारी याने पोबलसांची िंदूक
तयार झाल्याबशवाय काँग्ेसचे जुने चांगले
बहसकावून घेत पळून जाण्याचा प््यत्न
बदवस पुन्हा येऊ शकणार नाही.
केला. यानंतर झालेल्या चकमकीत
ठार झाला, अशी माबहती
5 राज्यांमध्ये हवी चांगली रामबगरी बगरधारी
पोबलसांनी बदली. उल्लेखनीय म्हणजे,
िंगाल, आसाम, ताबमळनािू, पुदुचेरी व
बगरधारी याच्या मृत्यूची कहाणी
केरळमध्ये बवधानसभा बनविणूक झाल्यानंतर कानपूरच्या
बिकर्
हत्याकांि
एआयसीसी संस्थात्मक बनविणुकांची घोषणा प््करणातील प््मुख आरोपी बवकास दुिे
जून बकंवा ऑगस्ट 2021 मध्ये पूण्ा होणार
एन्काउन्टरच्या कहाणीशी अगदी बमळतीआहे. जर काँग्ेस केरळमध्ये चांगली कामबगरी जुळती आहे. पोबलसांची िंदूक घेऊन
करेल, ताबमळनािू व पुदुचेरीमध्ये आघािीची पळण्याचा प््यत्न करणाऱ्या बवकास
सत््ा कायम राबहली, तर राहुल गांधी पुन्हा
दुिेचा एन्काउन्टरमध्ये मृत्यू झाल्याचे
अध्यक्् िनण्याच्या मोबहमेला जोर चढू शकतो. पोबलसांकिून सांगण्यात आले होते.
परंतु 5 राज्यांमध्ये पराभव झाल्यास काँग्ेसमध्ये पोबलसांनी बदलेलय् ा माबहतीनुसार, बगरधारी
िेचैनी वाढू शकते. राहुल अध्यक्् झाल्यानंतर याला बदल्ली पोबलसांनी अटक केलय् ानंतर
पक््ामध्ये एक नवा उत्साह बनम्ााण होईल,अशी त्याला उत््र प््देशात आणण्यात आले
आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
होते.

टूलदकट प््करण

...तर बीपीएल बिप्लि देव यांचे पुन्हा वादग््स् बवधान
काड्ड होणार रद्् शाहांना नेपाळ, श््ीलंकेतही
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बेळगाव.
कन्ााटक
राज्यात
ज्यांचय् ाकिे टीव्ही फ््ीज आबण दुचाकी
असेल, त्यांचे िीपीएल काि्ा रद््
करण्यात येणार असल्याची घोषणा
अन्न, नागरी पुरवठा आबण ग््ाहक
व्यवहार मंत्ी उमेश कट््ी यांनी केली.
िेकायदेशीरिीपीएल रेशनकाि्ा रद््
करण्यासाठी काही कालवधी लागतो.
मात्,् िीपीएल काि्ा कोणाकिे असावे,
ते देखील प््माबणत आहे. व्यक्ती्किे
पाच एकरपेक्ा जास्् जमीन, दुचाकी,
टीव्ही आबण फ््ीज नसावेत. जो कोणी
या सव्ा बनकषांची पूत्ाता करत नाही
त्याला िीपीएल काि्ा परत करावे
लागेल, असे त्यांनी सांबगतले.
सरकारी, अशासकीय अबधकारी
व्यबतबरक्त 1 लाख 25 हजार र्पये
उत्पन्न असलेल्या लोकांना िीपीएल
काि्ा परत करावे लागेल. यासाठी 31
माच्ापय््ंत मुदत देण्यात आली आहे,
असे कट््ी यांनी सांबगतले. गरीिी
रेषेखाली जगणाऱ्या लोकांना िीपीएल
रेशन काि्ा बमळते. दाबरद्् रेषख
े ालील
कुटुंिांना शासन आब्थाक मदत पुरवते.
जेणेकर्न ते सहजपणे आपल्या
कुटुंिाचे पालनपोषण कर् शकतील.
ज्याचे उत्पन्न दरमहा पंधरा हजार
र्पयांपेक्ा कमी आहे.
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रोणरोणत्या पक््ाचा पाबठंिा?

बदशा रवीच्या िाजूने शेतकरी संघटनेची शाखा संयुक्त
बकसान मोच्ााने (एसकेएम) आवाज उठबवला आहे.
याबशवाय काँग्ेस, िावे पक््, आम आदमी पाट््ीसबहत
अनेक बवरोधी पक््ाच्या नेत्यांनी बदशाच्या अटकेला
चुकीचे म्हटले आहे. कोअबलशन फॉर एन्वायन्ामे्टल
जग्सटस इन इंबियाने देशभरातील 78 काय्ाकत्य्ां्किून
बनवेदन जारी करत बदशाच्या अटकेचा बनषेध केला
आहे. अनेक सेबलब््िबटजनेही बदशा रवीच्या समथ्ानात
ग्ववट केले आहे.
जर 22 वर्ाा्ची मवद््ाम्थवनी देशासाठी धोका ठरत असेल तर
भारताचा पाया नक््ीच डळमळीत झाला आहे. भारत एक
मूख्वपणाची रंगभूमी बनत आहे आमण मदल्ली पोमलस अर्याचाऱ्यांचे
साधन बनले आहेत, ही खेदाची बाब आहे.
- पी. बचदंिरम, काँग्ेस ज्येष् नेते

काय्वकत््े तुर्ंगात
बंद आहेत तर
दहशतवादाचा आरोप
असलेले जाममनावर
बाहेर... आमचे अमधकारी
पुलवामा हल्ल्याची आठवण
कशी काढतील याचा मवचार करताय?.
खालच्या दोन शीर्वकांमध्ये उत््र ममळेल.
- शशी थर्र,
काँग्ेसचे नेते

कन्हैयाने घेतली
जेडीयू नेत्याची भेट
पाटणा. बिहारच्या राजकारण रोज
नवनवीन काही समोर येत आहे.
सध्या चच्ाा आहे ती, कम्युबनस्ट
पाट््ी ऑफ इंबियाचे (सीपीआय)
नेते व जवाहरलाल नेहर्
बवद््ापीठाचे (जेएनयु) माज
अध्यक्् कन्हैया कुमार यांनी बिहार
सरकारमधील मंत्ी व जनता दल
युनायटेि (जेिीयु) नेता अशोक
चौधरी यांची भेट घेतली. कन्हैया
व अशोक चौधरी यांच्यात अनेक
मुद्ांवर चच्ाा झाली. कन्हैया कुमार
यांनी अशोक चौधरी यांच्या
बनवासस्थानी जाऊन भेट घेतली.
सध्यातरी ही भेट औपचाबरक
असल्याचे सांगण्यात येत असले
तरी दुसरीकिे राजकीय वत्ाुळात
हालचाली्ना वेग आला आहे.
सीपीआयने कन्हैया कुमार
यांच्याबवरोधात बनषेध प््स्ाव
पाबरत केल्यानंतर ही भेट होत
आहे.

21 वर्ावच्या मदशाची अटक हा
लोकशाहीवर हल्ला आहे.
आपल्या शेतकऱ्यांचे समथ्वन करणे
कोणताही अपराध नाही.
- अरबवंद रेजरीवाल,
मदल्ली मुख्यमंत्ी

तीन दिवसात
करणार 3 मड्डर
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दिल्ली. उत््र प््देशमधील िस््ी
बजल्ह्ातील कप्तानगंज पोबलस
ठाण्यातील बनलंबित हवालदाराने
तीन बदवसांत तीन खून करण्याची
खुलेआम धमकी बदली आबण
तसेच गोरखपूर पोबलसांसह उत््र
प््देश पोबलसांना देखील आव्हान
बदले की, दम असेल तर मला
पकिून दाखवा. या हवालदाराने
यूपी पोबलसांसाठी आक््ेपाह्ा
शब्ददेखील वापरले आहेत.
एवढेच नव्हे तर तो स्वत:ला
हवालदार देखील म्हणत आहेत
पण त्याला यूपीच्या िीजीपीचे
नावदेखील माहीत नाही. सध्या
िस््ी, गोरखपूरच्या पोबलसांसह
कुशीनगरचे
पोबलसही
हवालदाराच्या शोधात गुंतले
आहेत.
बनलंबित हवालदार
बदग्ववजय रायने सोशल मीबियावर
धमकी देत म्हटले की, मी गोरखपूर
पोबलस, गोरखपूर एसपी आबण
उत््र प््देश पोबलसांना आव्हान देत
आहे.
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_mJUr gyMZm
JhmU ñWmda
H$O
O©Xma/h_rXmamMo Zmd/H$O
O© ImVo H«$_m§H$
{XZm§H$ d aŠH$__
_mb_ÎmoMo {ddaU
H$O
O© ImVo H«$_m§H$ : 601907510196879
âb°Q> H«$. 02, Vi_Obm, gr
{XZm§H$ :
1. \$P
Pb ~ímra O_mb,
2) h_rXm \$P
Pb O_mb,
02.08.2019, é. {~{ëS§>J, AímmoH$m {Q´>ßboŠg
3) _ o. {b{d§J dm°Q>g© hm°{ñnQ>°{bQ>rr n«m. {b. (g§MmbH$ - \$P
Pb ~ímra O_mb)
2,25,93,072.82/ H$m°±S>mo{_{Z`_ AnmQ©>_o§Q, g~
nÎ mm 1 : âb°Q> H«$. 501, gr-{d§J, 5 dm _Obm, {ìhŠQ>mo{a`m JmS©>Z H$mo-Am°nao{Q>ìh - (é. XmoZ$H$amoS> ßbm°Q> H«$. 30, A§{V_ ßbm°Q> H«$.
hmD${g§J gmogm`Q>r {b., gìho© H«$. 218E, H$ë`mUr ZJa, `oadS>m, Am°\$ ZJa nwUo amoS>,
77 ({H$§dm 35E), gìho© H«$.
n§Mdrg bmI
nwUo - 411006, nÎ mm 2 : âb°Q> H«$. 02, Vi_Obm, gr {~{ëS§>J, AímmoH$m {Q´>ßboŠg
209/4, grQ>rEg H«$. 2109,
Í`mÊUd> hOma
H$m°±S>mo{_{Z`_ AnmQ©>_o§Q, g~ ßbm°Q> H«$. 30, amoS> H«$. 08, H$ë`mUr ZJa, `oadS>m, nwUo ~hmÎma> d ã`mEo¨ímr amoS> H«$. 08, H$ë`mUr ZJa,
- 411006, n Îmm 3 : gìho© H«$. 207/1, b°±S>_mH©$ JmS©>Z, nrEb-78, H$ë`mUr ZJa,
`oadS>m, nwUo - 411006.
n¡go _mÌ)
`oadS>m, nwUo - 411006.
amIrd _yë` : é. 1,17,00,000/Bgmam aŠH$__ Ro>d : é. 11,70,000/~mobr {dñVma _yë` : é. 1,17,000/(é. AH$am bmI gÎma hOma _mÌ)
(é. EH$ H$amoS> gVam bmI _mÌ)
(é. EH$ bmI gVam hOma _mÌ)
{dH«$rÀ`m {dñV¥V AQ>r d ímVr© Imbrb {ZXo©{ímV AmhoV d Ë`m§Mm Vnímrb Am_Mr/ßm«{V^yV YZH$mo¨Mr Imbrb {ZXo©{ímV {b§H$/do~gmBQ> nÎ`mdahr {Xbobm
Amho : (https://disposalhub.com dm https//www.girhashakti.com/pdf/E-Auction.pdf) VgoM n«ñVm{dV ~mobrXma nwT>rb H«$_m§H$mda
ghr/g§nH$© H$é ímH$Vrb :- 1) lr. AímmoH$HHw$_ma _m§So> - _mo~m. H«$. 9892294841, 2) lr. XrnH$ JwßVm - _mo~m H«$. 9321450723.
{R>H$mmU : nwUo
ßm«m{YH¥$V A{YH$mar
{XZm§H$ : 15.02.2021
\w$bQ©>Z B§{S>`m hmo_ \$mm`ZmÝg H§$nZr {b{_Qo>S>
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पद््िम बंगालमध्ये
भाजपच येणार
शुभे्दू अबधरारी्चा बवश््ास

नवराष्् न्यूज नेटवर्क
कोलकाता. पम््िि बंिालिधील
आिािी मनवडणुकांच्या पा््श्णभूिीवर
राजकीय वातावरण आणिी
ढवळून मनघताना मिसत आहे.
तृणिूल काँग्ेसला सोडमचठ््ी
िेऊन भारतीय जनता पक््ात
(भाजप) प््वेश केलेल्या
शुभे्िू अमधकारी यांनी पम््िि
बंिालिध्ये भाजपच येणार
असल्याचा िावा केला आहे. पम््िि
बंिालिधील जनतेने भाजपला ित
िेण्यासाठी िन बनमवले आहे. या
मवधानसभा मनवडणुकीत भाजपची
सत््ा पम््िि बंिालिध्ये येणार आहे.
तृणिूल काँग्ेसने काहीही केले, तरी

आता फरक पडणार नाही. पंतप््धान
नरे्द् िोिी आमण के्द्ीय िृहिंत्ी अमित
शाह यांनी ‘2019 िध्ये हाफ, 2021
िध्ये साफ’, असा नारा मिला आहे,
असेही शुभे्िू अमधकारी यांनी
सांमितले. काही वर्ापा् वू ्ी ‘जय
बांिला’चा नारा तृणिूल
काँग्ेसकडून िेण्यात आला
होता. तृणिूल काँग्ेस पम््िि
बंिालचा बांिलािेश कर्
इच्चिते. िात््, आिचा नारा
भारत िाता की जय आमण जय श््ीराि
असा आहे. या मवधानसभा
मनवडणुकीत के्द्ात आमण पम््िि
बंिालिध्ये भाजपचे डबल इंमजन
असलेले सरकार येईल, असा मवश््ास
अमधकारी यांनी व्यक्त केला आहे.

ममता सुर् करणार ‘मां की रसोई’

पुढील काही मरहन्यांमध्ये पर््िम बंगालमध्ये रवधानसभेच्या रनवडिुका पाि
पडिाि आहेत. या पा््श्ाभूमीवि सव्ाच पक््ांनी कंबि कसण्यास सुर्वात केली
आहे. प््त्येक पक्् मतदािांना काही ना काही आश््ासने देण्याचा प््यत्न कित
आहे. अशातच पर््िम बंगालमध्ये ममता बॅनज््ी सिकाि ‘मां की िसोई’ ही
योजना सुर् केली आहे. यात 5 र्पयांमध्ये गरिबांना पोटभि जेवि देण्यात
येिाि आहे. काही रदवसांपूव्ी गौतम गंभीि यानंदेखील रदल्लीत जनिसोईची
सुर्वात केली होती. या रिकािी त्याने आपल्या फाऊंडेशनच्या माध्यमातून
गिीबांसािी एका र्पायात जेवि उपलब्ध कर्न रदले आहे.

पार मंत्याने तोडले अरलेचे तारे

चाचणीसाठी वापरला अश््ूधुर

वृत्संस्था
इस्लामाबाद. नेहिीच आपल्या
चित्कारीक वक्तव्यासाठी प््मसद््
असलेल्या शेि रशीि अहिि या
पामकस््ानच्या िृहिंत् यांची जीभ पुन्हा
एकिा घसरली. वेतनवाढीसाठी
पामकस््ान सरकार मवरोधात मनिश्णन
करण्याऱ्यांवर पामकस््ान पोमलसांनी
अश््ूधुराचा वापर केला होता, या संिभ्ाणत
ित िांडताना रशीि म्हणाले की,
अश््ूधुराचे िोळे बरेच मिवस पडून होते
त्यािुळे चाचणी करण्यासाठी त्यांचा
वापर करणे िरजेचे होते. पामकस््ान

पोमलसांनी 10 फेब्ुवारी रोजी वेतन आमण
पे्शन वाढीसाठी मनिश्णन करण्याऱ्या
सरकारी कि्णचाऱ्यांवर अश््ूधुराचा वापर
केला होता. रावळमपंडी येथील एका
सभेत बोलताना रशीि यांनी् आपले ित
िांडले होते. सोशल िीमडयावर बऱ्याच
लोकांनी त्यांच्या या वक्तव्याबद््ल मनरेध
नो्िमवला आहे आमण त्यांनी जाहीरपणे
लोकांची क््िा िािावी अशी िािणी केली
आहे. त्या मनिश्णनासाठी जवळजवळ
िोन हजार लोकांनी एकत्् जिून संसि
भवनावर िोच्ाण नेण्याची योजना आिली
होती.
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Zmoö¨XUrH¥$V H$mm`m©b` : {gH$m°_ {b., gm°{bQo>Aa H$m°nmo©aQo > nmH©$, B_maV H«$. 4,
6 dm _Obm, Jwê$ haJmo{d§XOr _mJ©, MH$mbm, A§Yoar (nyd©), _w§~B©-400 093
Xya. : 022-6657 2700 do~gmBQ> : www.sicomindia.com

Omhra {bbmd gyMZm

{gH$m°_ {b{_Qo>S>Ûmao g§nyU© ßm«^ma Agboë`m {gH$m°_ {b{_Qo>S>H$So> JhmU Agboë`m Imbrb {ZXo©{ímV _mb_Îmm§À`m Xr ñQo>Q>
\$m`Zm{ÝímAb H$m°nmo©aoímZ A°ŠQ>, 1951 (EgE\$gr A°ŠQ>) À`m goŠímZ 29 (1) À`m VaVwXrA§VJ©V _o. H$bmZr B§S>ñQ´>rO
{b. (H$O©Xma) `m§À`mH$Sy>Z {gH$m°_ WH$~mH$rÀ`m dgwbrgmR>r _w~§ B© `oWrb {gH$m°_À`m ZmoX¨ UrH¥$V H$m`m©b`mV {X. 05.03.2021
amoOr Xw. 3.00 dmOVm Omhra {bbmdmÛmao Oím r Am ho OoWo Am ho, Oím r Amho Or Amho, Or H$mm hr Am ho VoWo Amho d {dZm
AS>Wim VÎdmda VgoM H$moUVrhr dm°aÝQ>r d j{VnyV©Vo{dZm {dH«$rH${aVm BÀNw>H$ nmQ>r©OH$Sy>Z ßm«ñVmd/~mobr _mJ{dÊ`mV `oV
AmhoV.
{dH«$r hr {ñdg M°bO
ö nÕVrA§VJ©V hmVmV V`ma ßm«ñVmd Agboë`m§H${aVm Agob, Á`m§Zm ßm«W_ ZH$mamÀ`m Ë`m§À`m hŠH$mA§VJ©V
gdmo©ÀM ~mobrBVH$r ~mobr gmXa H$aÊ`mMm A{YH$ma Agob. _mb_Îmm IaoXr H$ê$ B{ÀN>Umè`m H$moUË`mhr AÝ` IaoXrXmam§Zm
_yi ßm«ñVmdXmamÛmao {Xboë`m aH$_oBVH$r gdmo©ÀM ~mobr gmXa H$amdr bmJob d _yi ßm«ñVmdXmamH$Sy>Z _mb_ÎmoÀ`m _yë`mBVH$r
aŠH$_ gmXa H$aVm Z Amë`mg Omhra {bbmdmXaå`mZ Aímm ~mobrXmam§Zm gdmo©ÀM ~mobr ßm«ñVmd XoÊ`mV `oB©b.
H$O
O©Xmam Mo Zm d
_m b_Îm oMo {ddaU
amIr d _yë`
Bgmam aŠH $__
narjUmMr
{bbmdmMr
Ro>d
VmarI d doi Vm arI d doi
_o.
H$bmZr nwT>rb {ddaUrV O{_Zrdarb é. 91.00 é. 9.10 bmI
{X.
{X.
B§S>ñQ´>rO {b.
gdªH$f g§nyU© ßm«^ma - O_rZ
bmI
26.02.2021 17.03.2021
_moO_m{nV 64 Ama, 1.65
amoOr g. 11.00 amoOr Xw. 3.00
E_S>ãë`y (ìhoñQ>mg _oH$) À`m
Vo Xw. 4.00 dm.,
1 S>ãë`yB©Orgh, JQ> H«$ 222,
{gH$m°_À`m
Jmd JwSo> nm§MJUr, VmbwH$m
_w§~B© `oWrb
{ímamim, {Oëhm gm§Jbr,
H$m`m©b`mV.
_hmamîQ´> `oWrb.
{bbm dm À`m AQ>r d ímVr© :
1. {bbmdmV gh^mJmgmR>r BÀNw>H$ ~mobrXma/ßm«ñVmdXmam§Zm {gH$mm°_ {b{_Qo>S>À`m Zmdo _w§~B©V Xo` ímoSçwëS> ~±Ho$Mm YZmH$f©/no
Am°S©>a ñdê$nmVyZ é. 9.10 b mIm§À`m Bgmam aŠH$__ Ro>dr Mo (BaRo>) ßm«XmZ H$amdo bmJob. BaRo>{ímdm` Agbobo ßm«ñVmd
ñdrH$mabo OmUma ZmhrV VgoM AQ>r d ímVrªMr ñdmjarV ßm«V d Amdí`H$ BaRo>{ímdm` Ambobo {H§$dm darb {d{hV
VmaIoníMmV ßm«mßV ßm«ñVmd {dMmamV KoVbo OmUma ZmhrV /d¡Y {Z{dXm åhUyZ {dMmamV KoVbo OmUma ZmhrV d aÔ
H$aÊ`mV `oVrb.
2. {bbmd {dH«$r hr {ñdg M°bo¨O nÕVrÀ`m AQ>rr d ímVr©A§VJ©V VgoM dar b _mb_ÎmoÀ`m {dH«$rÀ`m gd©gmYm aU AQ>r d
ímVrª À`m AYrZ AgVrb, Á`mH${aVmÀ`m doJù`m ßm«Vr ~mobrXmam§Zm {gH$m°_ {b{_Qo>S>À`m Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b`mVyZ {H§$dm
{gH$m°_ À`m A{YH¥$V do~gmBQ>dê$Z (www.sicomindia.com) ßm«mßV H$aVm `oD$ ímH$Vrb. ~mobrXmam§Zm {ñdg M°bo¨O
nÕVrÀ`m AQ>r d ímVr© VgoM {dH«$rÀ`m gd©gmYmaU AQ>r d ímVr© ßm«mßV Pmboë`m Zgë`m Varhr Ë`m ßm«mßV Pmboë`m
AmhoV d VËníMmV Ë`m§Mo narjU H$aÊ`mV `oD$Z Ë`m ñdrH$maÊ`mV Amë`m AmhoV Ago g_OÊ`mV `oB©b.
3. ßm«ñVm d gmXar H$aaÊmmMr A§{ V_ VmarI d doi : {X. 17.03.2021 amo Or Xw. 1.00 dmOon`ªV {gH$mm °_Mo Zm oö¨XUrH¥$ V
H$mm`m©b`, _w§~B© `oWo.
4. _mb_Îm oMm Omhra {bbmd {gH$mm°_Mo Zmoö¨XUrH¥$V H$mm`m©b`, _w§~B© `oWo {X. 17.03.2021 amoOr Xw . 3.00 dmOVm Am`mo{ OV
H$aaÊ`mV `oB© b.
5. H$moUVohr H$maU Z XoVm ~mobr ñdrH$maUo dm aÔ H$aUo {H§$dm Omhra {bbmd aÔ H$aUo/VhHy$~ H$aÊ`mMm A{YH$ma
{gH$m°_H$So> amIyZ Amho.
6. {gH$m°_ {b.À`m gdmo©Îm_ _m{hVr d kmZmZwgma _mb_Îmm§da gÜ`m H$moUVohr ^ma ZmhrV. nwTo> {bbmd gyMZoV {d{hV
Ho$bobo {ddaU d _moO_mn ho {gH$m°_À`m gdmo©Îm_ _m{hVr d kmZmZwgma Amho d Ë`mVrb H$moUË`mhr ßm«H$maMr ÌwQ>r, MwH$rMo
{ddaU, ^ma, _OHy$a dJiUo, dmñV{dH$ {ddaU d _moO_mnmVrb ~XbmH${aVm {gH$m°_ O~m~Xma ZgVrb. ~mobrXmam§Zr
ñdV:hyZ gd© X¥îQ>rZo `m_Ü`o H$moUVohr ßm«^ma, YmaUm{YH$ma, H$a dm AÝ` WH$~mH$r `m§Mm g_mdoím na§Vw Vmon`ªVM
_`m©{XV Zmhr, gd© Mm¡H$ímr H$amdr. ~mobrXmam§Zm gXa _mb_Îmo g§X^m©V ñdV:hyZ gd© Mm¡H$ímr H$amdr. {dH«$r H$amd`mÀ`m
_mb_Îmog§X^m©V H$moUVohr ßm«^ma, YmaUm{YH$ma, ^ma, _mb_Îmm H$a dm AÝ` H$moUË`mhr WH$~mH$rH${aVm {gH$m°_ {b.
O~m~Xma Zgob. gd© d¡Ym{ZH$ Xm{`Ëdo/ H$a/ XoI^mb, ímwëH$/ {dOoMo/ nmUr ßm«^ma, ½m«m_n§Mm`V d _Znm ßm«^ma
AmXr Oo gXa VmaIog W{H$V AgVrb d AOyZhr ^aUm Ho$bobo ZgVrb Ë`mMo ßm«XmZ ~mobrXmam§Zm H$amdo bmJob d
`ímñdr ~mobrXma/IaoXrXmam§Zm Ë`mMo ßm«XmZ H$amdo bmJob. JhmU _mb_Îmodarb H$moUË`mhr ñdê$nmVrb H$moUË`mhr ßm«H$maMr
_m{hVr XoÊ`mMr {H§$dm Ë`m§Mo ßm«XmZ H$aÊ`mMr O~m~Xmar {gH$m°_ {b. KoV Zmhr.
7. Am`H$a H$m`ÚmÀ`m H$b_ 194 Am`E A§VJ©V Am`H$a åhUyZ {dH«$r _yë`mÀ`m 1% (EH$ Q>ŠH$m) BVHo$ ímwëH$ XoÊ`mMr
O~m~Xmar IaoXrXma/`ímñdr ~mobrXmamMr Agob. IaoXrXma/`ímñdr ~mobrXmamÛmao {gH$m°_bm XoÊ`mV Amboë`m _yë`mÀ`m
ì`{V{aŠV gXa aŠH$_ IaoXrXma/`ímñdr ~mobrXmamg ßm«XmZ H$amdr bmJob d Ë`mg§X^m©V H$moUË`mhr ßm«H$maÀ`m
dOmdQ>rÀ`m AYrZ ZgVmZm {gH$m°_Mo ßm«ñVmd/~mobr ímwëH$ Agob.
nw T>rb Vnímr b VgoM {dH«$rÀ`m AQ>rr d ímVrªH${{aVm H¥ $n`m g§nH© $ gm Ym :
lr . am Oo ¨Ð ^mogbo,
Xya.022-66572724, _mo~mBb 9833546349 B©-_ob : rbhosale@sicomindia.com
lr_Vr a{gH$mm gmd§V, Xya.022-66572750, _mo~mBb 9850963299 B©-_ob : rsawant@sicomindia.com
{XZm§H $ : 16.02.2021
{R>HH$mmU : _w§~B©

ghr/{gH$m°_ {b{_Qo>S>

