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फा(ट )यूज
ितघांची तुणाला मारहाण
घाटकोपरCया रमाबाईनगर आंबेडकर
नगर पिरसरातील पंचशील िमNमंडळ
येथे सायकलने कट मारयावून
झाले,या वादातून तीन तुणांनी अिजत
नावाCया तुणाला गंभीर मारहण केली.
या $करणी जतीन िसंह, आकाश िसंह
आिण सुिमत िसंह यांना पंतनगर
पोिलसांनी अटक केली आहे. या ितघांनी
अिजतला जातीवाचक िशवीगाळ के,याने
0या पिरसरातील नागिरकांCया धािम्क
भावना दुखव,याचेही पोिलस तvारीत
Xहटले आहे.

एकांिकका (पधो्Bसव
$योग मालाडतफे्
गाजले,या
एकांिकका
न"या रBगकमी्ंना
अयासता या"यात
यासाठी लेखक एक
नाzछटा अनेक या संक,पनेअंतग्त
एकांिकका Hपधे्चे आयोजन करयात
आले आहे. हे यंदाचे चौथे वष्
असून यंदा लेखक $दीप राणे यांCया
एकांिकका सादर करायCया आहेत.
या Hपधे्त सहभागी होयाची अंितम
तारीख ६ ऑगHट आहे. अिधक
मािहतीसाठी - ९८६९६२७९५०,
९९२०७५९६५९. वेबसाइट - www.
prayogmalad.org

बासरीवादन
इBिडयन काऊि8सल फॉर क,चरल
िरलेश8स आिण नॅशनल गॅलरी ऑफ
मॉडन् आट् (एनजीएमए) यांCया संयु1त
िवAमाने शुvवार, २१ जुलैला सायं.
६.३० वाजता सुदीप च¬ोपाJयाय यांCया
बासरीवादनाचा काय्vम होणार आहे.
एनजीएमएCया दुसFया मज,यावरील
सभागृहात, काळा घोडा येथे हा काय्vम
होईल.

अकरावीची दुसरी
यादी २० जुलैला

म. टा. ितिनधी, मुंबई

अकरावी $वेशासाठी आता सवा्ंचे
ल् दुसFया यादीकडdन लागले असून,
दुसFया फेरीसाठी उAा, मंगळवार
अखेरचा िदवस राहणार आहे.
0यानुसार िवAाuया्ंना दुसFया यादीसाठी
पसंतीvम भरयाची संधी उपल[ध
राहणार आहे. २० जुलैला दुसरी यादी
जाहीर होणार आहे.
अकरावी
ऑनलाइन
$वेश$िvयेसाठी यंदा दोन लाख
२६ हजार १४३ िवAाuया्ंनी अज्
केले होते. 0यापैकी पिह,या यादीत
त[बल एक लाख ५६ हजार ५०७
िवAाuया्ंना ऑनलाइन $वेश जाहीर
करयात आले होते, तर इनहाऊस,
अ,पसंyयाक, "यवHथापन अशा
िविवध कोzांतून ३२ हजार ४७७
िवAाuया्ंचे $वेशही या यादीत
िनित करयात आले होते.
ऑनलाइन $वेशांपैकी एकूण ७५
हजार िवAाuया्ंनी $वेश घेतले
असून, पिह,या यादीतील िनXयाून
अिधक िवAाuया्ंनी $वेश नाकारत
दुसFया यादीत नशीब अजमािवयाची
तयारी सुू केली आहे. 0यानुसार या
िवAाuया्ंना १५ जुलैपासून $वेशाची
संधी देयात आली होती.
मंगळवारी ५ वाजेपय्ंत
िवAाuया्ंना
अज्
तसेच
कॉलेजांचे पसंतीvम िवAाuया्ंना
बदलता येतील. अकरावीला पिह,या
यादीत $वेश िमळdनही $वेश न
घेत,यामुळे दुसFया फेरीसाठी त[बल
एक लाख १९ हजार ९६५ जागा
उपल[ध आहेत.

गणपतीसाठी २५० गा ांया िनयोजनाचा रेवेपुढे न

वेळेत पोहोचणार का?
म. टा. खास ितिनधी, मुंबई

गणेशोBसवासाठी कोकणात
जाणाया भािवकां>या सुिवधेसाठी
रेDवेतफे् यंदा>या वषी् २५० फेयांचे
िनयोजन करAयात आले आहे. माK,
Bयामुळे गणेशोBसवा>या कालावधीत या
सव् फेयांचे वेळापKक सांभाळAयाची
मोठी कसरत म2य, पिम आिण
ामु<याने कोकण रेDवेस करावी
लागणार आहे. पावसा₨ात गाOांचा
वेग मंदावत असDयाने िनयिमत आिण
जादा गाOा वेळेत सुटणे आिण Bया
वेळेत पोहोचAयाचे अिPनिद4य साधावे
लागणार आहे.
रे,वेतफे् गौरी-गणेशो0सवासाठी
कोकणात जाणाFयांसाठी िनयिमत आिण
जादा गा=ा सोड,या जातात. मJय
रे,वेची ह संपणाFया रोापासून ते
ठोकूरपय्ंत कोकण रे,वेचा माग् येतो.
हा संपूण् माग् एकेरी अस,याने गा=ांचे
वेळापNक राखणे अवघड आ"हान असते.
0यातच कोकण मागा्वरील गा=ांची संyया
वाढिवयाची मागणी कायम सुू असते.
गणेशो0सवात ही मागणी आणखीनच वेगाने
सुू असते. एकेरी मागा्मुळे गा=ा
वाढिवणे, फेFया चालिवणाFयावर मया्दा
येत असतात.
यंदा मJय रे,वेने गणेशो0सवासाठी

पावसा₨ात
अडचणींचा डोंगर

जादा गाOांचे आर्ण आजपासून
मJय रे,वेने सीएसएमटी, एलटीटी, पनवेल, पुणे येथून सोडले,या गणपती
िवशेष गा=ांचे आर्ण आज, मंगळवार जुलैपासून सुू होणार आहे. यात
गाडी v. ०१४३७, ०११८९, ०११९१, ०१०४३, ०१०४५ यांचा समावेश आहे.

कोकण रे,वेवर पावसा₨ात
गा=ांचा वेग कमी ठेवयात येतो.
कोरे मागा्वर दरडी कोसळdन वाहतूक
खोळBबू नये Xहणून िविवध उपाय
योजयात येतात. अशातच पावसाचा
जोर वाढ,यास वाहतुकीवर पिरणाम
होउन िनयोजन कोलमडत अस,याचा
अनुभव येतो. 0यामुळे पावसा₨ात
जादा गा=ांचे वेळापNक सांभाळणे
आ"हानाचे अस,याचे मत विर
अिधकारी "य1त करतात.

कोकण मागा्वर धावणाया फेया

म2य रेDवे>या िवशेष फेया :
पिम रेDवे>या िवशेष फेया :
िनयिमत व इतर फेया :
एकूण फेयांची सं<या :
२०२, पिम रे,वेने वांे, मुंबई टिम्नस,
अहमदाबादून ३८ फेFया चालिवयाचा
िनण्य घेत,याने या मागा्वरील फेFयांची
संyया २४० वर पोहोचली आहे. 0यातच
िनयिमत गा=ांCया फेFयांचा अंदाज
मांड,यास या एकेरी मागा्वून मया्िदत

२०२
३८
१०
२५०

कालावधीसाठी जाणाFया फेFयांचा मोठा
ताण सेवेवर पडयाची श1यता आहे.
हा संपूण् माग् एकेरी अस,याने ताण
पडत अस,याचे सांगयात येत आहे.
कोकण मागा्वरील दुपरीकरणाचा $क,प
हाती घेयात आला असून पनवेल ते रोहा

मागा्त पनवेल-कासू ते नागोठणेपय्ंत
दुपदरीकरणाचे काम पूण्0वास आले आहे.
0यापुढे ठोकूरपय्ंत दुपरीकरण $क,पाचे
उ¯ाटन झाले आहे. हा $क,प पूण्
झा,यावर गा=ा आिण फेFयांमJये वाढ
करणे श1य होणार अस,याचे सांिगतले.
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मुंबई : अपघातानंतरचे आयुिव्Xयाचे
महव ल्ात घेत एसटी महामंडळाने
$वाशांसाठी राबिवले,या अपघात
सहायता िनधी योजनेने एसटी
अपघातातील मृतांCया कुटBबीयांना व
जखमींना चांगलाच आधार िदला आहे.
$वासी ितिकटावर एक ुपया अिधभार
आकाून सुू करयात आले,या या
योजनेतून आतापय्ंत ७४ कोटींचा िनधी
देयात आला आहे. िवशेष Xहणजे ही
योजना खासगी कंपनी मदतीिशवाय
महामंडळातफे्च चालवयात येत आहे.
खासगी बसवाहतुकीCया तुलनेत
एसटी महामंडळाCया बस अपघातांचे
$माण कमी आहे. एि$ल २०१६ ते
लाख िकमी अंतरामागे अपघाताचे
$माण ०.१३ नोंदवयात आले.
साधारण दीड वषा्पय्ंत एसटी
बसअपघातातील मृतांCया कुटBबीयांना
आिण जखमींना देयात येणारी आिथ्क
मदत महामंडळातफे् करयात येत होती.
पण 0यानंतर ितिकटावरील अिधभाराCया
ूपाने िनधी गोळा कून 0यातून अपघात
सहायता िनधीतून आिथ्क सहाय
करयाची योजना राबवयात आली.
१ एि$ल २०१६ पासून लागू करयात
आले,या योजनेत एसटी अपघातातील
मृतांCया कुटBबीयांना १० लाख, तर गंभीर
अपंग0व आले,यांना पाच लाखांपय्ंत

अपघात सहा6यता िनधी योजनेतून
अपघात*3तांना ७४ कोटी

वासी, कम्चायांना मदत
एि$ल २०१५ ते मे २०१६ कालावधीत अपघातातील मृतांची संyया सुमारे
६०, तर एि$ल २०१६ ते मे २०१७ पय्ंत मृतांची संyया सुमारे ५० नोंदिवयात
आली. 0यातील मृत आिण गंभीर, िकरकोळ जखमी $वाशां$माणेच कम्चाFयांची
संyया सुमारे ८०० आिण ७६० इतकी आहे. या सवा्ंना अपघात सहायता िनधी
योजनेतून मदत करयात येते.

मटा िवशेष
सहाय केले जाते.
ही योजना अंमलात येईपय्ंत दरवषी्
सुमारे ५० कोटी महामंडळ देत असे.
परBतु ितिकटावरील अिधभारामुळे आिथ्क
सहायता र1कमेसाठी HवतंN िनधीची
तरतूद झाली आहे. या िनधीत गोळा
होणाFया रकमेतील िशक रकमेतून
रHते अपघात कमी होयासाठी $य0न
केले जाणार आहेत.
ही योजना लागू करयापूवी् मृतांCया
कुटBबीयांना तीन लाखांच सहाय केले

जात होते. १ एि$ल २०१६ पासून 0यात
१० लाखांपय्ंत वाढ करयात आली.
आघाडी सरकारCया काय्काळात एसटीचे
त0कालीन अJय् जीवनराव गोरे यांनी
अपघात सहायता िनधी योजना मांडली.
0यावेळी खासगी िवमा कंपनीCया सहायाने
ही योजना राबिवयाचा $Hताव होता.
0यास पुढे गती न िमळा,याने ही फाइल
महामंडळाकडे पडdन होती. पिरवहनमंNी
आिण एसटी महामंडळाचे अJय् िदवाकर
रावते यांनी ही धूळ खात पडलेली योजना
आखताना 0यात खासगीऐवजी एसटीतफे्
िवमा र1कम देयावर भर िद,यानंतर ही
योजना अमलात आली.

‘एनआयई’तफे् सहली>या मा2यमातून िश्ण एसटी वेतनवाढीचा

म. टा. ितिनधी, मुंबई

लोणाव₨ाCया टाटा पॉवर महाशीर
हचरीमJये महाशीर या दुिम्ळ माशाचे
संवध्न करयाचा $य0न होत आहे. या
माशाबल नागिरकांना मािहती "हावी,
यासाठी ‘टाइXस 8यूजपेपर इन ए_युकेशन’
(एनआयई) आिण टाटा पॉवरCया वतीने
नुकतेच शै्िणक सहलीचे आयोजन
करयात आले होते. या सहलीदरXयान
िवAाuया्ंनी धमाल-मHती करत ्ान
िमळवले.
जिमनीचा वापर, नAांचा पाNबदल,
पायाCया पातळीत झालेला बदल,
शेतीमJये वाढलेले कीटकनाशकांचे
$माण, नदीपाNात होणारे $दूषण यामुळे
या माशांवर िवपिरत पिरणाम झाला आहे,
अशी मािहती टाटा पॉवरCया जैविविवधता $ामुyयाने पुणे-लोणावळा पात मुळािवभागाचे $मुख िववेक िवासराव यांनी मुठा नAा, इBायणीCया पाNात हा मासा
िदली. हा मासा गो=ा पायात आढळतो. आढळतो. १९७०मJये महाशीर संवध्न

$क,पाला सुुवात झाली. अंडी उबवून
दरवषी् चार ते पाच लाख माशांची पैदास
केली जाते. देशभरात हा मासा कुठे आहे,

अशीही मािहती िवासराव यांनी िदली.
मुंबई आिण आजूबाजूCया पिरसरातील
शाळांमधील काही िवAाuया्ंनी पया्वरण
संतुलनासाठी आवnयक असले,या
गोींबाबत चचा् केली. महाशीर
माशानेसुRा आजूबाजूCया पया्वरणाशी
जुळवून घेत $ितकूल पिरिHथतीवर मात
केली आहे. 0यामुळे या माशाचे $माण
हळdहळd वाढत आहे. महाशीर संवध्न
काय्vमातून हा मासा पूवी्सारखाच सव्
िठकाणी उपल[ध होईल, असा िवास
महाशीर संवध्न केंाCया वतीने "य1त
करयात आला.
या ्ानवध्क अनुभवानंतर ेहील
सारBही या दहावीCया िवAािथ्नीने
ही शै्िणक सहल डो₨ात अंजन
घालणारी
ठर,याची
$ितिvया
याची मािहती ठेवली जाते. टाटा पॉवर िदली. ितने ‘एनआयई’चे आभार मानले.
या माशांCया िपांना संबंिधत रा_याCया या उपvमाचे िश्कांनीसुRा भरभून
म0Hय िवभागातफे् 0या रा_यात पाठवते, कौतुक केले.

वेिलंगकरम2ये कृषी 4यव(थापन अ6यास7म
म. टा. ितिनधी, मुंबई

देशभरातील तुण िपढीला कृषी
आिण rामीण "यवHथापन ्ेNाकडे
वळवयासाठी आिण रा£ीय आिण
आंतररा£ीय उपvमातून आधुिनक
शेतीतंNाकडे ल् वेधून
घेयासाठी
मुंबईतील
वेिलंगकर इि8Hटzूट नेदरलँ#समधील
िव&ापीठासह
ऑफ
मॅनेजमेंट
डे"हलपमेंट अँड िरसच् अॅ*ीक,चर डे0ह.
िश्ण
$सारक
पुढे सरसावले आहे. 23टशी करार
मंडळीCया
िनयामक
वेिलंगकर इि8Hटzूट,
मंडळाचे अJय् अॅड. एस.
नेदरलँसची
"हीएचएल
युिन"हिस्टी ऑफ अलाइड साय8सेस
के. जैन, अॅrीक,चर डे"हलपमेंट Hटचे
तसेच बारामतीिHथत अॅrीक,चर अJय् राजें पवार आिण "हीएचएल
डे"हलपमेंट Hट यांCयात सोमवारी िवशेष युिन"हिस्टीCया डे,टा एिरयाज अॅड
करार करयात आला. याअंतग्त लवकरच िरसोसे्सचे संचालक डॉ. हरी ऑ8कॉन
या िवषयातील पद"यु्र अयासvम सुू यांनी या िNप्ीय इरादापNावर सोमवारी
करयात येणार आहे.
Hवा्री केली. यावेळी अॅrीक,चर

डे"हलपमेंट Hटचे सीईओ नीलेश
नलावडे, "हीएचएल युिन"हिस्टीCया
$ा. मरीस, sीतनु चॅटजी्, िश.$.मंडळीचे
िवHत उपिHथत होते.
या उपvमातून राीय आिण
आंतररा£ीय Hतरावरील कृषीिवषयक
उAोग-"यवसायाचे "यावहािरक ्ान
िवAाuया्ंना िमळेल, असा िवास
अॅrीक,चर डे"हलपमेंट Hटचे अJय्

राजें पवार यांनी "य1त केला. एसपी
मंडळीCया िनयामक मंडळाचे अJय्
अॅड. एस. के. जैन Xहणाले, ‘िवAाuया्ंना
या $क,पातून िश्ण-$िश्ण व
संशोधनाCया संधी िमळतील. 0याचबरोबर
आंतररा£ीय बाजारपेठेतील संबंधही ृढ
होतील, कृषी्ेNात वेगाने िवकिसत होत
असले,या Hटाट्-अप संHकृतीलाही नवी
ऊजा् िमळेल.’ ‘एडीटी आिण "हीएचएल
िवAापीठातील िश्ण आिण $0य्
काया्नुभवातून आप,या िवAाuया्ंना कृषी,
rामीण भागाCया समHया, ितथे आप,या
"यवसायाची "याbी वाढवू पाहणारे रा£ीयबुरा£ीय उAोग, आधुिनक तंN्ान,
कृषी"यवसाय, कृषीउ0पादन, अ्$िvया,
पुरवठासाख₨ा, आिथ्क "यवहार यांना
पिरचय होऊन ते अिधक स्म होतील.
यातून 0यांCयासाठी किरअरचे नवे माग्
खुले होतील,’ असे वीHकूलचे समूह
संचालक $ा. डॉ. उदय साळBखे Xहणाले.

िजवंत काडतूस
बाळगणायास अटक

म. टा. ितिनधी, मुंबई

िवमान$वासादरXयान िजवंत
काडतूस बाळगणाFयास सहार
पोिलसांनी रिववारी अटक केली.
कमलाकांत कारला असे 0याचे
नाव आहे. भारतीय ह0यार कायदा
आिण िवनापरवाना काडतूस
बाळग,या$करणी 0याCयावर गु8हा
नोंदव,याचे सहार पोिलसांनी सांिगतले.
मूळचा गुजरातCया वृंदावननगर, २
बामरोली रोड गोZा येथील रिहवासी
असलेला कारला मुंबई ते अहमदाबाद
$वास करत होता. सुर्ा दरवाजातून
जाताना तपासणीवेळी 0याCया सामानात
हे काडतूस सापडले. 0यानंतर कHटम
अिधकाFयांनी कारलाला सहार
पोिलसांCया ता[यात िदले.

ितढा सुटणार!

म. टा. खास ितिनधी, मुंबई

ठरिवले आहे.
महामंडळाCया पिरपNकात ३०
एि$लपय्ंत करार काया्ि8वत करयाची
भूिमका घेयात आली आहे. पण 0यात
संघटनेकडdन कोणताही $Hताव नस,याने
महामंडळासमोरही अडचण िनमा्ण झाली
आहे. महामंडळाची वेतनकराराबाबत

एसटी महामंडळातील कम्चाFयांचा
नवीन वेतन करार स"वा वषा्पासून $लं
िबत असताना 0यातून माग् काढयासाठी
$शासनाने पुढाकार घेतला आहे. १६
मिह8यांपासून नवीन वेतनवाढीCया
$ती्ेत असणाFया कम्चाFयांशी संवाद
साधयाचा िनण्य महामंडळाने घेतला
आहे. 0यासाठी १९ जुलैपासून रा_यातील
सव् िवभागांतील एसटी कामगारांशी
संवाद साधला जाणार आहे.
एसटीतील कम्चाFयांचा २०१२
ते २०१६चा वेतनकरार संपुात
आला असून, नवीन करार
अजून लागू झालेला
नाही. 0यात मा8यता$ाb कामगारांबरोबर
महारा£
कामगार
सकारा0मक भूिमका
संवादाचा
संघटनेने
सात"या
असूनही
0याची
शासनाचा
वेतन
आयोगाCया
अंमलबजावणी
होत
अंमलबजावणीची
नस,याने पिरवहनमंNी
िनण्य
मागणी केली आहे. अशा
आिण एसटीचे अJय्
िHथतीत हा ितढा सोडवयासाठी
िदवाकर रावते यांनी थेट कामगारां
महामंडळाने कामगारांशी थेट संवाद शी चचा् करयाचे आदेश िदले आहेत.
साधयाचा िनण्य घेतला आहे.
0यासंदभा्त आगारात होणाFया बैठका
एसटी महामंडळ आिण मा8यता$ाb यो@य$कारे पार पाड,या जा"यात, अशीही
कामगार संघटनेकडdन चार वषा्ंसाठी सूचना करयात आली आहे.
कामगार करार केला जातो. २००८ आिण
वेतनकरार न झा,याने कामगारांचे
२०१२ या कालावधीत एसटी कामगारांना नुकसान होत आहे. 0यास मा8यता$ाb
१७.५ टक्के, 0यापुढील कालावधीत कामगार संघटनेचा दोष असून कामगारांनी
१३ टक्के वाढ िमळाली होती. Hवतःचे िहत ओळखले पािहजे, अशी
२०१६मJये करार संप,यानंतर नवीन भूिमका महारा£ एसटी कम्चारी काँrेसचे
करार होणे अपेि्त होते; परBतु सात"या सर िचटणीस sीरBग बरगे यांनी मांडली
वेतन आयोगातील तरतुदीं$माणे अ8य आहे. या पा्भूमीवर महामंडळाने वेतन
मागयांसाठी मा8यता$ाb संघटनेकडdन कराराबाबत मा8यता$ाb युिनयनशी चचा्
मागणी सुू आहे. सात"या वेतन करणे आवnयक अस,याची भूिमका
आयोगा$माणे आिथ्क तरतुदी िद,यास महारा£ एसटी कामगार संघटनेचे
महामंडळ चालवणेही कठीण होईल, सरिचटणीस हनुमंत ताटे यांनी मांडली
अशी महामंडळाची भूिमका आहे. या आहे. वेतनकराराबाबत कामगारांचे मत
पा्भूमीवर कामगारांCया ृीने नवीन मतदानातून जाणून घेतले होते, 0यात
वेतन करार होणे आवnयक अस,याने कामगारांनी सात"या वेतन आयोगाबाबत
एसटीने कामगारांशी संवाद साधयाचे अनुकूलता दश्व,याचे Xहटले आहे.

कदमां>या आरोपांची
चौकशी पूण्

नदी बचावासाठी बळ सीमा अधोरेिखत करा!

लोकशाहीर अणाभाऊ साठे
आिथ्क िवकास महामंडळातील
गैर"यवहारां$करणी अटकेत असलेले
आमदार रमेश कदम यांनी पोिलसांवरच
केले,या आरोपांिवषयीची चौकशी
नागपाडा पोिलसांनी पूण् केली असून
0याचा अहवाल पोिलस आयु1तांना िदला
आहे. सरकारी वकील मानकुंवर देशमुख
यांनी सोमवारी मुंबई उ7 8यायालयात
ही मािहती िदली. 0यानंतर 8यायालयाने
यासंदभा्त एफआयआर करायचा की नाही,
यािवषयीचा िनण्य घेयासाठी आयु1तांना
दोन आठव=ांची मुदत िदली.
मे मिह8यात एके िदवशी कदम यांना
जे. जे. ु@णालयात वैAकीय तपासणीसाठी
नेयात येत असताना भायखळा तुुBगाCया
बाहेर 0यांनी सहायक पोिलस िनरी्क
मनोज पवार यांना िशवीगाळ केली आिण
धमकावले, असा आरोप आहे. पवार यांनी
या साFया $काराचे सहकारी पोिलस
कॉ8HटेबलCया सहकाया्ने मोबाइलमJये
रेकॉिडKगही कून घेतले होते. 0यामुळे

म. टा. िवशेष ितिनधी, मुंबई

म. टा. िवशेष ितिनधी, मुंबई

‘नाजुका’ तृ ी भोईर
लनाया बेडीत

0याआधारे नागपाडा पोिलसांनी गु8हा
नोंदवून 0या $करणात कदम यांना
अटक केली होती. माN, ‘पवार यांनीच
आधी मला जातीवाचक िशवीगाळ केली
आिण माOयाकडे २५ हजार ुपयांची
लाच मािगतली’, असे आरोप कदम
यांनी केले आहेत. तसेच या$करणी
नागपाडा पोिलस हे पोिलसांिवुR
एफआयआर नोंदवून घेत नस,याने
0यांनी अॅड. सिचन पवार यांCयामाफ्त
उ7 8यायालयात िरट यािचका केली आहे.
यािवषयी 8या. रणजीत मोरे व 8या. सारBग
कोतवाल यांCया खंडपीठापुढे सुनावणी
झाली. ते"हा, ‘पोिलसांCया सांगयावून
0विरत एफआयआर झाला, माN आमCया
आरोपांिवषयी िक0येक िदवस होऊनही
एफआयआर नोंदवला जात नाही’, असे
Xहणणे पवार यांनी मांडले. माN, या
आरोपांबाबत नागपाडा पोिलसांनी चौकशी
पूण् कून अहवाल पोिलस आयु1तांकडे
िदला असून ते यो@य ते िनण्य घेतील,
0यामुळे थोडा अवधी Aावा, असे सरकारी
वकील देशमुख यांनी सांिगतले. 0यानुसार,
खंडपीठाने दोन आठवडे िदले.

सवा्िधक शेअर
झालेली बातमी
‘अगडबम’ िचKपटातील
‘नाजुका’, अथा्त अिभनेKी तृ_ी
भोईर दाि्णाBय संगीतकार
टी. सतीश च7वती्सोबत
िववाहबंधनात अडकली आहे.
चे्ईत हा सोहळा पार पडला.

सव:; <यायालयाने उठवली दंडावरील 3थिगती

उ,हास नदी $दूषण $करण
पु8हा चचे्त आले असून डोंिबवली,
अंबरनाथ, उ,हासनगर या महापािलकानगर पिरषदांना रा£ीय हिरत लवादाने
ठोठावलेला ९६ कोटींचा भरभ1कम दंड
भरावा लागयाची िच8हे आहेत. दंड
आकारयाCया लवादाCया आदेशाला
उ7 8यायालयाने िदलेली Hथिगती
सवो्7 8यायालयाने उठवली आहे.
पुढील तीन आठव=ांत या$करणी
लवादाकडे पुनिव्चार यािचका दाखल
करा िकंवा आमCयाकडे Xहणणे मांडा,
असा आदेश सवो्7 8यायालयाने
िदला आहे. या िनण्याने नदी बचाव
उपvमासाठी झटणाFया संHथा आिण
काय्क0या्ंना बळ िमळाले आहे.
दो8हीपैकी एका पया्याची िनवड
करयासाठी 8यायालयाने यंNणांना
तीन आठव=ांची मुदत िदली आहे.
या िनण्यामुळे $दूषणाCया मुAावर
पळवाट शोधयाचा $य0न करणाFया
या महापािलकांना आता ठोस आराखडा
सादर करावा लागणार आहे.
काठावरील कारखा8यांमुळे उ,हास
नदी $चंड $दूिषत झा,याचा मुा
उचलत ‘वनश1ती’ या पया्वरणवादी
संHथेने २०१५ साली हिरत लवादाकडे
यािचका दाखल केली होती. नदीCया
काठावरील कारखाने कोण0याही
Hवूपाची $िvया न करता नदीत

मु@यमंAी देवेंC फडणवीस यांचे अिधकाFयांना आदेश
म. टा. खास ितिनधी, मुंबई

घातक "ये सोडत असून 0यांना $ितबंध
करयात उ,हानगर महापािलका,
अंबरनाथ महापािलका, क,याणडोंिबवली महापािलका, महारा£ रा_य
औAोिगक िवकास महामंडळ पूण्पणे
अपयशी ठर,याचा दावा संHथेने केला
होता. या$करणी महारा£ $दूषण िनयंNण
मंडळही कोणती कारवाई करत नाही,
याकडेही ल् वेधयात आले होते. या
यािचकेची दखल घेऊन लवादाने पाहणी
केली होती. 0यानंतर संबंिधत यंNणांना
$ितबंधक उपाय योजयाचे आदेश
िदले होते. माN 0यानंतरही $दूषण
रोखयाबाबत या यंNणांनी ठोस पावले
उचलली न"हती. 0यामुळे लवादाने या
सवा्ंना िमळdन ९६ कोटींचा जबर दंड
ठोठावला होता. 0यानंतर या यंNणा

... तर दंड भरावा लागणार!
संHथेCया यािचकेची दखल घेत सवो्7 8यायालयाने नवा आदेश काढला
आहे. 0यानुसार संबंिधत यंNणांनी एकतर पु8हा लवादाकडे फेरिवचार यािचका
करावी िकंवा आमCयाकडे यावे, असे या आदेशात Xहटले आहे. या मुदतीत
कोणताही पया्य न िनवड,यास या यंNणांना दंड भरावा लागयाची श1यता आहे.
खडबडdन जा@या झा,या. उपाययोजना
कू, अवधी Aा, असे या यंNणांनी
सांिगतले खरे, पण 0यानंतरही 0याृीने
काम केले नाही. उलट लवादाCया
आदेशािवरोधात उ7 8यायालयात धाव
घेतली. 0यावर 8यायालयाने लवादाCया
आदेशाला Hथिगती िदली होती. दोन वषे्
झाली तरी Hथिगती कायम रािह,याने

वनश1तीने सवो्7 8यायालयात दाद
मािगतली. लवादाCया आदेशाला उ7
8यायालयात आ"हान देता येत नाही.
लवादाCया आदेशाला कोणाचा आ्ेप
असेल, तर पु8हा लवादाकडे पुनिव्चार
यािचका करावी लागते, िकंवा सवो्7
8यायालयात दाद मागता येते, असे
वनश1तीचे Xहणणे आहे.

मु<यमं=यां>या या आदेशानंतर
पोयसर नदीवर ही नाला
नसून नदी आहे, अशा प@तीचे
आणखी फलक लावAयात येणार
आहेत. या आधीही काही िठकाणी
असे फलक लावले आहेत. Bया
िठकाणी कचरा फेकDयास दंड
ठोठावAयाची तजवीज केली आहे.
ितथे Eीनअप माश्Dसही तैनात
आहेत. काही िठकाणी नदीची
मािहती देणारे फलक पडले आहेत.
ते पु)हा लावAयात येतील.
- साहेबराव गायकवाड,
सहायक आयु1त-आर दि्ण िवभाग

मुंबईतील नAांची sीमंती या $वाहात
सोडयात येणाFया सांडपायामुळे
नािहशी झाली आहे. नAांCया $वाहामJये
उपनAांमधून $दूषके, कचरा, सांडपाणी
िमसळले जात आहे. 0यामुळे या उपनAा
आिण नAांची सीमा सूिचत झा,यास
0यांना िमळणारी गटाराची वागणूक
कायदेशीरृzा सुधारयासाठी मदत
होईल. िर"हरमाच् आिण नAांसाठी
लढणाFया मुंबईकरांसोबत झाले,या
बैठकीनंतर मुyयमंNी देवें फडणवीस
यांनी नAा आिण उपनAा सूिचत करयाचे
आदेश अिधकाFयांना िदले आहेत.
नAा आिण उपनAांची सीमािनिती
झा,यास पूवी्Cया नकाशात दाखवयात
आले,या नAा-उपनAा आिण आ्ाची
िकनाFयांची िHथती यावून नेमके कुठे
अितvमण झाले आहे, हे िनित होईल.
काही िठकाणी नAांचे वळलेले $वाह
िभंत घालून अडवून वळणावर भराव
घालयात आला आहे. या िठकाणी
अितvमणे िनमा्ण झाली आहेत. नAांची
सीमािनिती के,यावर या गोी समोर
येऊन अितvमणे हटवयाCया कारवाईला
चालना िमळd शकते, अशी मािहती महारा£
िनसग् उAानाचे उपसंचालक अिवनाश
कुबल यांनी िदली.
आतापय्ंत उपनAांनाही नाले Xहटले
जात होते. डासांची उ0प्ी, डिXपंग
rाऊंड असे यांचे Hवूप झाले होते.

माN उपनAा कुठे आहेत हे समोर
आ,यास आता कायदेशीर या $वाहांचे
संवध्न होयासाठी मदत होऊ शकेल,
असे वॉटर ए8"हायरो8स या संHथेचे
आिक्टे1ट िवvम पवार यांनी Hप
केले. कायदेशीरृzा ना,यांना
उपनAा असे नाव िमळा,यास
पया्वरणीयृzा फायदा होईल. नाले
असा श[द वापरला जातो ते"हा 0या
$वाहाकडे सांडपायाचा माग् Xहणून
पािहले जाते. हा ृिकोन कायAामुळे
बदलेल. ओिशवरा नदीला पूवे्कडे
वालभट नाला आिण पिमेकडे
ओिशवरा नाला असे संबोधले जाते.
पोयसरलाही नाला असे अनेक िठकाणी
Xहटले जाते. सीमािनितीमुळे हे $वाह
नाले नसून नAा अस,याची मािहती
सामा8यांपय्ंत पोहोचेल.
उपनAांमJये थेट सोडले जाणारे
सांडपाणी हे $दूषणास महवाचे
कारण आहे. 0यावर $िvया केली
जाईल, 0यासाठी िकनाFयावर
िठकिठकाणी सांडपाणी पुनः$िvया
कें िनमा्ण करयात येतील. नAांCया
सीमािनितीसोबतच वषा्वर झाले,या
बैठकीमJये नAांसाठी महापािलकेमJये
HवतंN िवभाग िनमा्ण करयाची मागणी
करयात आली आहे. नAांचे $nन
पज्8यजल वािह8यांCया िवषयात
सामावले जातात. माN हा $nन HवतंN
पRतीने हाताळावा, असेही सुचवयात
आले.

