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मामामामा....मु यमं ी याचं ेिनदशा माणे मु यमं ी याचं ेिनदशा माणे मु यमं ी याचं ेिनदशा माणे मु यमं ी याचं ेिनदशा माणे वाघराळपाडा वाघराळपाडा वाघराळपाडा वाघराळपाडा दघुटना त दघुटना त दघुटना त दघुटना त कुटंुकुटंुकुटंुकुटंुबाला बाला बाला बाला 
महानगरपािलकेतफ महानगरपािलकेतफ महानगरपािलकेतफ महानगरपािलकेतफ ....५ ५ ५ ५ लाखाचंी मदतलाखाचंी मदतलाखाचंी मदतलाखाचंी मदत 

 दनाकं दनाकं दनाकं दनाकं १३ १३ १३ १३ जलुैजलुैजलुैजलुै, , , , २०२२ २०२२ २०२२ २०२२ रोजी वसई िवरार शहर महानगरपािलका रोजी वसई िवरार शहर महानगरपािलका रोजी वसई िवरार शहर महानगरपािलका रोजी वसई िवरार शहर महानगरपािलका 
काय े ातील वाघराळपाडाकाय े ातील वाघराळपाडाकाय े ातील वाघराळपाडाकाय े ातील वाघराळपाडा, , , , राजावलीराजावलीराजावलीराजावली, , , , नायगावं नायगावं नायगावं नायगावं ((((पवूपवूपवूपवू) ) ) ) यथेील बै ा चाळीतील यथेील बै ा चाळीतील यथेील बै ा चाळीतील यथेील बै ा चाळीतील 
एका खोलीवर अितवृ ीमळेु दरड कोसळ याची ददुवी घटना घडलीएका खोलीवर अितवृ ीमळेु दरड कोसळ याची ददुवी घटना घडलीएका खोलीवर अितवृ ीमळेु दरड कोसळ याची ददुवी घटना घडलीएका खोलीवर अितवृ ीमळेु दरड कोसळ याची ददुवी घटना घडली. . . . या या या या दघुटनते दघुटनते दघुटनते दघुटनते     
एकाच कुटंुबातील एकाच कुटंुबातील एकाच कुटंुबातील एकाच कुटंुबातील २ २ २ २  मतृ पाव या व  मतृ पाव या व  मतृ पाव या व  मतृ पाव या व २ २ २ २  जखमी जखमी जखमी जखमी    झा या हो याझा या हो याझा या हो याझा या हो या.... 
                            दघुटनेत दघुटनेत दघुटनेत दघुटनेत जखमी झाले या ना जखमी झाले या ना जखमी झाले या ना जखमी झाले या ना ((((११११.... ीमीमीमीम....बंबबंंबंदना सग दना सग दना सग दना सग ((((वय वय वय वय ३४ ३४ ३४ ३४ वष वष वष वष ))))    व  व  व  व  
२२२२....कुकुकुकु....ओम सगओम सगओम सगओम सग, , , , ((((वय वय वय वय ९ ९ ९ ९ वषवषवषवष)))))))) महानगरपािलकेमाफत आयएसीस हॉि पटलमहानगरपािलकेमाफत आयएसीस हॉि पटलमहानगरपािलकेमाफत आयएसीस हॉि पटलमहानगरपािलकेमाफत आयएसीस हॉि पटल,,,,    
वसईवसईवसईवसई((((पवूपवूपवूपवू) ) ) ) या खाजगी णालयात ता काळ उपचाराथ दाखल कर यात आल ेहोतेया खाजगी णालयात ता काळ उपचाराथ दाखल कर यात आल ेहोतेया खाजगी णालयात ता काळ उपचाराथ दाखल कर यात आल ेहोतेया खाजगी णालयात ता काळ उपचाराथ दाखल कर यात आल ेहोते. . . . 
सदर या आव यक सदर या आव यक सदर या आव यक सदर या आव यक या सव वै क य तपास याया सव वै क य तपास याया सव वै क य तपास याया सव वै क य तपास या    क न यां यावर क न यां यावर क न यां यावर क न यां यावर दददद....१३ १३ १३ १३ 
जुलै त ेजुलै त ेजुलै त ेजुलै त े१७ १७ १७ १७ जुल ैजुल ैजुल ैजुल ै२०२२ २०२२ २०२२ २०२२ या कालावधीत णालयात या कालावधीत णालयात या कालावधीत णालयात या कालावधीत णालयात यो य ते यो य ते यो य ते यो य ते सवतोपरी वै क य सवतोपरी वै क य सवतोपरी वै क य सवतोपरी वै क य 
उपचार उपचार उपचार उपचार क न सदर क न सदर क न सदर क न सदर  पूणपण ेबरे झा पूणपण ेबरे झा पूणपण ेबरे झा पूणपण ेबरे झा यानतंर यानतंर यानतंर यानतंर यानंा णालयातनू डी चाच यानंा णालयातनू डी चाच यानंा णालयातनू डी चाच यानंा णालयातनू डी चाच 
दे यात आलादे यात आलादे यात आलादे यात आला. . . . सदर वै क य उपचाराचा संपणू खच महानगरपासदर वै क य उपचाराचा संपणू खच महानगरपासदर वै क य उपचाराचा संपणू खच महानगरपासदर वै क य उपचाराचा संपणू खच महानगरपािलकेतफ कर यात िलकेतफ कर यात िलकेतफ कर यात िलकेतफ कर यात 
आलाआलाआलाआला    आहेआहेआहेआहे....     
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आप ी िनधीतनू आप ी िनधीतनू आप ी िनधीतनू आप ी िनधीतनू दघुटनेतील मतृां या कुटंुिबयांनादघुटनेतील मतृां या कुटंुिबयांनादघुटनेतील मतृां या कुटंुिबयांनादघुटनेतील मतृां या कुटंुिबयांना    यके  यके  यके  यके  २ २ २ २ लाख पय े व लाख पय े व लाख पय े व लाख पय े व 
जखम ना यके  जखम ना यके  जखम ना यके  जखम ना यके  ५० ५० ५० ५० हजार पय े अशी हजार पय े अशी हजार पय े अशी हजार पय े अशी एकूण एकूण एकूण एकूण ५ ५ ५ ५ लाख पयाचंी लाख पयाचंी लाख पयाचंी लाख पयाचंी मदत कर यात मदत कर यात मदत कर यात मदत कर यात 
आली आहेआली आहेआली आहेआली आहे. . . . णालयातनू डी चाचणालयातनू डी चाचणालयातनू डी चाचणालयातनू डी चाच    िमळा यानतंर सदर कुटंुबातील िमळा यानतंर सदर कुटंुबातील िमळा यानतंर सदर कुटंुबातील िमळा यानतंर सदर कुटंुबातील  ा ा ा ा उ र  उ र  उ र  उ र 
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खा याम येखा याम येखा याम येखा याम ये    २ २ २ २ लाख पयाचंे लाख पयाचंे लाख पयाचंे लाख पयाचंे २ २ २ २ धनादशे धनादशे धनादशे धनादशे व व व व ५० ५० ५० ५० हजार पयाचंे हजार पयाचंे हजार पयाचंे हजार पयाचंे २ २ २ २ धनादेश धनादेश धनादेश धनादेश अस ेअस ेअस ेअस े
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