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टीएरटीचा रनोररानगर
बसथाबंा फरेीवालय्ानंी

ढापला
रनसचे ेठाण ेपररवहन प्श्ासनाला ५००

सह््ाचंय्ा रागणीच ेपत््       
ठाण े : बकेायिा फेरीवाले आदण अनदधकतृ

पादक्िग्न ेमनोरमानगर यथेील टीएमटी बर थाबंय्ाला
परुत ेवढेल ेआह.े तय्ामुळे प््वाशानंा बर पकडणय्ाराठी
द््ादवडी प््ाणायाम करावा लागतो. थाबंय्ावर बर उभी
राहत नरलय्ान े नागदरकािंी होणारी त््धेादतरपीट
रोखणय्ाराठी महाराष्््् नवदनमा्यण रेनने ेमनोरमानगर
पदरररात एकदिवरीय रह््ािंी मोहीम राबवली. या
५०० नागदरकाचंय्ा रह््ारंह दनवेिन पदरवहन
प््शारनाला रािर कले े जाणार आह.े तय्ामळुे
बरथाबंय्ािी या बजबजपूरीतनू रटुका होणय्ािी
शकय्ता आह.ेमनोरमानगर यथेनू िररोज हजारो प््वारी
ठाण े रलेवे् सथ्ानक पदरररारह आजबूाजलूा
जाणय्ाराठी टीएमटी बर रवेेवर अवलबंनू अरतात.
मात्् या बर थाबंय्ावर फरेीवालय्ानंी बस््ान मांडले
आह.े तरेि २००६ पारुन महाराष्््् नवदनमा्यण रनेेचय्ा
वतीन े मनोरमानगर यथेील या बर थाबंय्ाबाबत
पदरवहन वय्वसथ्ापकाकड ेवारवंार पाठपुरावा कलेा
जात आह.े मात्् फरेीवालय्ांिे कारण िऊेन या बर
थाबंय्ावर िालकाकंडनू बर थाबंवली जात नाही. या
थाबंय्ापारनु १५० मीटर अतंरावर कोठहेी बर थाबंत.े
तय्ामळु ेप््वाशाचंय्ा या रमसय्लेा वािा फोडणय्ाराठी
महाराष्््् नवदनमा्यण दवद््ाथ््ी रनेिे े ठाणे उपशहर
अधय्क्् प््मोि पत््ाड े यानंी नागदरकांचय्ा रह््ािंी
मोहीम राबवली. यावेळी ५०० पके््ा अदधक प््वाशांनी
यादठकाणी अरलेले फरेीवाल ेहटवनू थाबंा मोकळा
करणय्ािी मागणी कलेी. यावळेी मनर ेठाणे रदिव
दनलेश िवह्ाण, प््भाग अधय्क्् भासक्र िवह्ाण,
रहरदिव वरंत लोखडं,े बाळ ुकाबंळे, दवभागअधय्क््
हमेतं मोर,े उपदवभाग अधय्क्् दवशाल पाटील,
शाखाअधय्क्् आकाश वानखडेे, उपशाखा अधय्क््
हमेतं गायकवाड, रदिन िाबकुसव्ार, प््ीतम डलुगज,
रवी शेि्ाड,े आदतश कांबळे, आकाश दशिं ेआदण
शकेडो सथ्ादनक नागदरक उपसस्थत होत.े 

टीएमटीच्या बसना दुर्स््ीची प््तीक््ा
सुट््ा भागांचा तुटवडा असल्यारुळे खोळंबा

ठाणे : लोकलरेवा बंि
अरलय्ामुळे ठाणे महापादलकेचय्ा
पदरवहन उपक््माचय्ा (टीएमटी)
बररेवेवर भार वाढत अरताना
उपक््माचय्ा २३७ बरगाडय़ा
िुरस्््ीअभावी एका जागी उभय्ा
आहेत. ‘बीएर-३’ मानांकन
अरलय्ामुळे या बरगाडय़ांिे रुटे
भाग दमळणे कठीण झाले आहे.
पदरणामी बरचय्ा िुरस्््ीला दवलंब
होत अरून तय्ािा पदरणाम प््वारी
रेवेवर होत आहे.

ठाणे महापादलका पदरवहन
उपक््मामाफफ्त महापादलका हद््
आदण हद््ीबाहेर १०४ मागा्यवर
प््वारी रेवा पुरदवली जाते.
रद््:सस्थतीत िररोज िोन लाख
प््वाशी टीएमटीने प््वार करतात.
शहरातील लोकरंखय्ा लक््ात घेता
हे प््माण वाढायला हवे. मात््
नािुरस््् बर, िुरस्््ीर लागणारा
वळे यामळेु उपक््माचय्ा ताफय्ातील
अध्््याहून अदधक बर या
आगाराति उभय्ा अरतात. टीएमटी
वय्वसथ्ापनाने हा प््शन् माग््ी
लावणय्ाराठी केद््् आदण राजय्
ररकारचय्ा मितीने २०० नवय्ा
बर खरेिीिा प््स््ाव तयार केला
अरला तरी रद््:सस्थतीत नािुरस्््
बरेरिे प््माण वाढू लागलय्ाने
वय्वसथ्ापनािी डोकेिुखी वाढली

आहे.
पदरवहन उपक््मातील रूत््ांचय्ा

मह्णणय्ानुरार, १० वरां्प्ेक््ा जुनय्ा
अरलेलय्ा २३७ बरगाडय़ांपैकी
६५ बर रंिलनाराठी उपलबध्
अरनू उव्यदरत बर नािरुस््् अथवा
िेखभालीराठी आगारात रतत
उभय्ा करावय्ा लागतात. या रवय्
बरगाडय़ा ‘बीएर-३’
मानांकनाचय्ा आहेत. केद्््
ररकारन ेवाहनारंाठी रद््:सस्थतीत
बीएर-६ मानांकन लागू केल ेआह.े
पदरणामी ‘बीएर-३’ मानांकनाचय्ा

बरि ेरटु ेभाग रहज उपलबध् होत
नाहीत. मूळ उतप्ािकाकडे मागणी
केलय्ानंतरही हे रुटे भाग उपलबध्
होणय्ात अडिणी उभय्ा राहात
आहेत. तय्ामुळे िुरस्््ीिी पुरेशी
यंत््णा उपलबध् अरूनही बर
िुरस््् करता येत नाहीत अशी
पदरसस्थती आहे.

३०० बसवर रभस््
टीएमटीचय्ा ताफय्ात

रद््:सस्थतीत ५१७ बर अरून
यापैकी २३७ बरिे वयोमान १०

वरां्प्ेक््ा अदधक आहे. ४० बरना
४ ते ५ वरा्ंि्ा कालावधी लोटला
अरून २२० बर या िार वरा्ंच्य्ा
आहेत. टीएमटीचय्ा ताफय्ात ५०
बर नवय्ाने िाखल झालय्ा आहेत.
५१७ पैकी २०२ बरगाडय़ा
नािुरस््् अवसथे्त दकंवा िैनंदिन
िेखभालीराठी आगाराति उभय्ा
अरतात. मह्णजे, िररोज ३०० ते
३१५ बरगाडय़ांतून िोन लाखांहून
अदधक प््वारी ये-जा करत
अरतात.

टीएमटी उपक््मातील ६०
टक्क्यांपेक््ा अधिक बसेस या
जुन्या नामांकनाच्या
असल्यामुळे सुटे भाग सहज
उपलब्ि होत नाहीत ही
वसु््स्थिती आहे. त्यामुळेच
महापाधलका प््शासनाने नव्या
नामांकनाच्या २०० बसेस
खरेदीचा प््स््ाव राज्य आधि
क्ेद्् सरकारकडे ठेवण्याची
तयारी सुर् केली आहे. या
प््स््ावावर सव्वसािारि सभेचे
मत जािून घेतल्यानंतर पुढील
काय्ववाही केली जाईल.

– संदीप माळवी,
व्यवथ्िापक टीएमटी

दीड मरहनय्ांत ४४४ जोडपी लगन्ाचय्ा बेडीत

बाप लेकीवर गुन्हा दाखल,
ऑनलाईन िलान रदलय्ाचय्ा िागातून

वाहतूक पोरलसाला मािहाण
उलह्ारनगर : दवठ््लवाडी पोलीर ठाणय्ाचय्ा रमोर शहर वाहतूक

दवभागािी वाहनांिी पाहणी आदण कारवाई िरमय्ान वाहन परवाना व
कागिपत्् जवळ नरलय्ान ेऑनलाईन िलन दिल.े या रागातनू वाहतकू
पोदलराला मारहाण व दशवीगाळ झालय्ािी घटना बुधवारी रायंकाळी
७ वाजता घडली. याप््करणी बाप-लेकीवर दवठ््लवाडी पोलीर
ठाणय्ात गनुह्ा िाखल झाला अरनू पोलीर अदधक तपार करीत आहते.

शहर वाहतूक शाखा उपदवभाग दवठ््लवाडी यांचय्ा वतीने वाहतूक
पोलीर गणेश िौधरी हे बुधवारी रायंकाळी ७ वाजता दवठ््लवाडी
पोलीर ठाणय्ाचय्ा रामोरील रसत्य्ावर वाहनांिी पाहणी व कायिेशीर
कारवाई करीत होते. तय्ा िरमय्ान ऍसक्टवह् गाडीवर आलेलय्ा मनोज
गुरन्ानी यांचय्ाकडे वाहन परवाना व रंबंदधत कागिपत्् जवळ
नरलय्ाने, ७०० रप्यािे ऑनलाईन िलन दिले. याप््काराने गुरनानी
व तय्ांचय्ा रोबत अरलेली तय्ांिी मुलगी रंतपत् झाली. गेलय्ा
आठवड््ात माझय्ा भावालाही िलन दिलय्ािे रांगत दशवीगाळ रुर्
केली. तरेि पोलीर नाईक िौधरी यांना मारहाण केली. यावेळी
पोलीर कम्यिारी दकरण धाडं ेव पोलीर दमत्् सव्पन्ील जाधव उपसस्थत
होत.े वाहतकू पोदलरानंी होणाऱय्ा मारहाणीिा रव्यत्् दनरधे वय्कत् होत
आहे.

रदलल्ी येथील शेतकऱय्ां चय्ा आंदोलनाला नवी मुंबई वंरितिे पारिंबय्ािे रनवेदन

टाळेबंदी रशरथल होताच दुय्यर
रनबंधक नो्दणी काय्ामलयात

रववाह नो्दणीत वाढ
ठाणे : करोनािे रंकट कायम अरलय्ामुळे

अनेक जोडपी नोि्णीकृत दववाह करणय्ार प््ाधानय्
िेत आहेत. तय्ामुळे नोवह्ेब्र ते दडरेब्र मदहनय्ांत
ठाणे िुयय्म दनबंधक नोि्णी काया्यलयात तबब्ल
४४४ जोडपय्ांनी लगन्गाठ बांधलय्ािी नोि्
करणय्ात आली आहे. तय्ारोबति ठाणे िुयय्म
दनबंधक नोि्णी काया्यलयात रधय्ा दिवराला १०
ते १५, तर मुहूता्यचय्ा दिवशी २५ ते ३० लगन् होत
अरलय्ािे काया्यलयातफ््े रांगणय्ात आले आहे.

राजय्ात माि्य मदहनय्ापारनू करोनािा ररंग्य वाढू
लागलय्ामुळ ेराव्यजादनक काय्यक््मावर तरिे दववाह
रोहळय्ावर मोठय़ा प््माणात दनब््ंध आले. तय्ामुळे
माि्य, एद््पल आदण मे मदहनय्ांतील दववाहािे मुहूत्य
िुकले होते. तय्ानंतर केवळ ५० वय्कत्ीच्य्ा
उपसस्थतीत दववाह रोहळा पार पाडणय्ािे आवाहन
राजय् ररकारतफ्े् करणय्ात आले होते. राजय्
ररकारतफ्े् दववाह रोहळय्ार परवानगी िेणय्ात
आली अरतानाही करोना रंरगा्यचय्ा भीतीमुळे
दजलह्य़्ातील अनके जोडपय्ानंी दववाह रद्् कले ेहोत.े
करोनािा रंरगय् कमी होऊ लागला अरून
टाळेबंिीही दशदथल करणय्ात आली अरलय्ाने
अनेक जोडपी या काळात दववाहबंधनात अडकत
आहेत.दिवाळीनंतरिा काळ हा दववाहािा हंगाम
अरतो. यंिाचय्ा वर््ी दडरेब्र मदहनय्ात दववाह
मुहूतय् अदधक आले आहेत. करोनामुळे आदथ्यक
मया्यिाही आलय्ाने अनेक जण राधय्ा पद््तीने
नोि्णीकृत दववाह करणय्ार प््ाधानय् िेत आहेत.
तय्ामुळे रधय्ा दिवराला ठाणे िुयय्म दनबंधक
नोि्णी काया्यलयात १० ते १५, तर मुहूता्यचय्ा
दिवशी २५ ते ३० लगन् होत आहेत. 

नवीमुंबई- वंिीत बहुजन आघाडीिे
राष््््ीय अधय्क्् ळाराहेब आंबेडकर यांचय्ा
आिेशाने महाराष्््् मधय्े दजलह्ादधकाऱय्ांना
दिलल्ीमधय्े होत अरलेलय्ा शेतकरी
बांधवांचय्ा आंिोलनार जाहीर पादठंबा
िेणय्ाराठी दनवेिने िेणय्ात येत आहेत
तय्ािधरतीवर नवी मंुबई दजलह्््ाचय्ा वतीने
वदंित बहजुन आघाडी चय्ा रव्य आजी-माजी
पिादधकारी व मदहला आघाडी यांचय्ा
माधय्मातून कोकण भवन येथे कोकण
उपायुकत् यांना नवी मुंबईचय्ा वतीने
दिलल्ीतील शेतकऱय्ांना जाहीर पादठंबा िे
दनवेिन िेणय्ात आले  वंिीतिे नवीमंुबई
जीलह्ा दनदरक््क आनंि जाधव यांचय्ा
मागय्िशय्नाखाली व माजी दजलह्ाधय्क्् दवरेद्््
लगाडे यांचय्ा नेतृतव्ाखाली दनवेिन िेणय्ात
आले यावळेी ऐरोली तालुकय्ाि ेनवदनवा्यदित
तालुकाधय्क्् दमदलंि खरे , नवी मंुबई
दजलह्््ाचय्ा नवदनवा्यदित मदहला अधय्क््
दशलप्ाताई रणदिवे , दवशाल टोणगे. आनंि

बोधी. रंजय धनके. गौतम गायकवाड.
दकशोर राळवे. कादशनाथ पवार. रुनील
राळवे. बाबाराहबे महेतेे.  रनुील गायकवाड.
बाबरुाव भालरेाव. दकशोर अवररमल. दिलीप
गायकवाड. अरण् गायकवाड. अशोक
शगेावकर. रभुार बलखंडे. अशोक मनोहर.
शंकर पडळकर. गौतम िवह्ाण. अंकुश

गायकवाड. अमोल रणदिव े.कलय्ाण हनवते
.तुरार पवार .राहुल जाधव. रमेश जाधव
.अशोक दशरराट. राहुल दशरराट.  नदमता
भालेराव. रीमा कांबळे. जानकी आनंि.
मगंल राबळ.े राखी बनरोडे. रोदहणी कांबळ.े
माया मनोहर .रगंीता गायकवाड. िगुा्य दरंगारे
याचंय्ारह अरखंय् काय्यकत्य उपसथ्ीत होत.े

मीरा भाईद्र महापाबिकेचय्ा मोकळय्ा
जागांवरीि कराची थकिाकी १०० कोटीच्य्ा पार

मीरारोड - रवय् रामानय्
नागदरकांना कोरोना रंरगय्
काळात मालमत््ा करात ५०
टक्े् रवलत न िेणाऱय्ा मीरा
भाईि्र महापादलकेने मोकळय्ा
जागांवरील करापोटी अरलेली
तबब्ल १०० कोटी रप्यां पेक््ा
जास््ीिी थकबाकी मात्् दबलड्रां
कडून वरूल करणय्ार
कमालीिी टोलवा टोलवी
िालवली आहे .

मीरा भाईि्र महापादलकेने
उतप्नन्ात वाढ वह्ावी मह्णून
मोकळय्ा जागावंर कर आकारणी
करणय्ार रुरवात केली. भोगवटा
िाखला घेई पय््तं दकंवा मालमत््ा
करािी आकारणी होई पय्ं्त
मोकळय्ा जागेवर कर लावला
जातो . परंतु मोकळय्ा
जागांवरील कर आकारणीिी रन
२०२० - २०२१ िी एकूण
मागणी दविारात घेतली तर
थकबाकीिी रक््म तबब्ल १००

कोटी १६ लाख ५५ हजारांचय्ा
वर गेली आहे . ह््ा पैकी मागील
थकीत मागणी ७१ कोटी ७०
लाख ७ हजार २९० तर िालू
वरा्यतील मागणी २८ कोटी ४६
लाख ४८ हजार २९८ इतकी
आहे.

१०० कोटीचय्ा थकबाकी
पैकी नय्ायालयीन व इतर
कारणांराठी आलेली सथ्दगतीिी
एकूण रक््म ८ कोटी ९० लाख
९९ हजार ३७५ इतकी आहे .
तय्ातील ७ कोटी ५२ लाख ३६
हजार ९६९ दह मागील तर िालू
वरा्यतील सथ्दगतीिी रक््म १
कोटी ३८ लाख ६२ हजार ४०६
इतकी आहे. मालमत््ा कर
आकारणी दकवंा भोगवटा िाखला
दिनांका पय््ंत केलेलय्ा मोकळय्ा
जागेिी कर आकारणी परंतु
भरणा न केलेली रक््म दह ७
कोटी १३ लाख ३० हजार ६५३
इतकी आहे. 

तय्ात मागील थकबाकी ६ कोटी ३७ लाख ३६ हजार ८५८
तर िालू वरा्यतील थकबाकी ७५ लाख ९३ हजार ७९५ इतकी
आहे . गंभीर बाब मह्णजे मोकळय्ा जागेवरील करािी वेळीि
वरुली न केली गेलय्ाने वय्ाजािी रक््म रुद््ा तबब्ल २४ कोटी
७६ लाख ३९ हजार इतकी झाली आहे . तय्ातही मागील थकीत
१५ कोटी ७२ लाख ८ हजार २७१ तर िालू वरा्यतील वय्ाजािी
रक््म ९ कोटी ४ लाख ३० हजार ७४९ इतकी आहे. नय्ायालयीन
व वािातील प््करणे तरेि मालमत््ा कर व भोगवटा िाखला
दिलेलय्ा थकीत रकमेला वगळून एकूण थकबाकीिी रक््म ५३
कोटी ३७ लाख ८४ हजार ६५० रप्ये इतकी रादहली आहे अरे
प््शारनािे मह्णणे आहे.

मुंबई : करोनामुळे बंि पडलेलय्ा
वय्वरायाला गती िेणय्ाराठी पदरवहन
आयुकत्ालयाने हालिाली रुर ् केलय्ा
आहेत. मुंबईरह राजय्ात धावणाऱय्ा
दरक््ांचय्ा वयोमया्यिेला एका वरा्यपय्ं्त
मिुतवाढ िणेय्ािा प््स््ाव आयकुत्ालयाने
राजय् ररकारकडे पाठवला आहे. या
प््स््ावाला मजंरुी दमळालय्ानतंर मंुबईरह
उपनगरातील शेकडो दरक््ािालकांना
दिलारा दमळणार आह.े

'आधी काम मग िाम' या उकत्ीनुरार
िालणारा दरक््ा वय्वराय अनलॉकनतंरही
अद््ाप पवू्यपिावर आलेला नाही. माि्यमधय्े
लागू झालेले प््वारी वाहतुकीिे दनब््ंध
वरा्यअखेरचय्ा टपप्य्ात पोहिलय्ानंतरही
कायम आहेत. अद््ाप पूण्य क््मतेने दरक््ा
वाहतकू करणय्ाि ेरसुप्ष्् आिशे ररकारने
दिलेल ेनाहीत. यामळु ेदरक््ािालक धोका
पतक्रन् प््वारी वाहतकू करत आहते.

राजय् पदरवहन प््ादधकरणान ेवयोमया्यिा
पूण्य झालेलय्ा दरक््ा प््वारी वाहतुकीतून

हटवणय्ािे आिेश दिले आहेत. यंिा
करोनामुळे राजय्ातील दरक््ा प््वारी
वाहतुकीवर फार गंभीर पदरणाम झाला.
अनेकांिी कमाई बुडाली, कजा्यिे हपते्
थकल.े अशा सस्थतीत वयोमया्यिमेळु ेदरक््ा
हातिी गलेी, तर अडिणीत आणखी भर
पडणार आहे. तय्ामुळे एका वरा्यिी

मुितवाढ िेणय्ाचय्ा रूिना बैठकीत
करणय्ात आलय्ा होतय्ा, अरे वदरष््
अदधकाऱय्ांनी रांदगतले.'करोनाचय्ा
पा््शय्भूीवर वय्वराय बंि होते. गाड््ा
जागीि उभय्ा होतय्ा. यामुळे वयोमया्यिा
पूणय् झालेलय्ा दरक््ाला एका वरा्यिी
मुितवाढ द््ावी', अरा प््स््ाव राजय्

ररकारकड ेपाठवला आह,े अर ेराजय्ािे
पदरवहन आयुकत् अदवनाश ढाकणे यांनी
रांदगतले. राजय्ात दरक््ांिी रंखय्ा आठ
लाखांचय्ा वर आहे. वयोमया्यिा पूणय्
झालय्ामुळे मंुबई आदण उपनगरातील
दमळून राधारण िार ते रहा हजार दरक््ा
िरवर््ी भंगारात जातात. मंुबई महानगर
प््िशेात हाि आकडा आठ हजारांचय्ा वर
अरू शकेल, अरे दरक््ा वाहतुकीतील
जाणकार रांगतात. दरक््ािालकांचय्ा
मागणय्ा दरक््ा वाहतूक करणाऱय्ा
िालकांना करोनाकाळात ररकारने
कोणताही दिलारा दिलेला नाही. दरक््ािी
वयोमया्यिा वाढवणय्ारह कलय्ाणकारी
मंडळ सथ्ापन करणे, मादरक
उिरदनवा्यहाराठी रोख रक््म आदण
रावय्जदनक प््वारी वाहतूक करणय्ार
दवनाअट परवानगी या मागणय्ा आमह्ी
केलय्ा आहेत, अरे मुंबई ऑटो दरक््ा-
टकॅर्ीमनेर् यदुनयनि ेअधय्क्् शशांक राव
यानंी सप्ष्् कलेे.

उपासमारीमुळे आजारी बििट््ा मानवी वस््ीनजीक
हॉटेलजवळील झाडीतून बाहेर
काढण्यात यश; बोररवलीतील

उपचार के्द््ात रवानगी
ठाणे : येऊरमधील हॉटेल पदरररात आढळून

आलेलय्ा दबबटय़ािा शोध घेणय्ात वनदवभागाचय्ा
पथकाला बुधवारी यश आले. पाि दिवरांपेक््ा
अदधक काळ अनन् न दमळालय्ाने तरेि जुलाब
आदण ताप यांमुळे हा दबबटय़ा कमालीिा अशकत्
झाला होता, अशी मादहती रंजय गांधी राष््््ीय
उद््ानाचय्ा अदधकाऱय्ांनी दिली. तय्ाला पुढील
उपिाराराठी बोदरवलीतील बिाव केद्््ात िाखल
करणय्ात आले आहे.

यऊेर यथेील ‘लाइट हाऊर’ या हॉटलेचय्ा मागे
मंगळवारी रायंकाळी एक दबबटय़ा ग््ामसथ्ांना
आढळून आला होता. यािी मादहती ग््ामसथ्ांनी
रंजय गांधी राष््््ीय उद््ानातील येऊर वन पदरक््ेत््
अदधकाऱय्ांना दिली होती. तय्ा वेळीि हा दबबटय़ा
आजारी अरावा, अरा अंिाज ग््ामसथ्ांनी वय्कत्

केला होता. तय्ानंतर येऊर वन पदरक्े्त््ातील
अदधकाऱय्ांनी तातक्ाळ तय्ा दठकाणी जाऊन पाहणी
केली. तय्ा वेळी पथकाला हा दबबटय़ा आढळला.
मात्् तो अशकत् अरलय्ाने तय्ािा जीव
वािदवणय्ाराठी तय्ाला पकडणे अतय्ंत आवशय्क
होते. तय्ानंतर रंजय गांधी राष््््ीय उद््ानातील

बिाव पथकािे अदधकारी, पशुवैद््कीय अदधकारी
हे घटनासथ्ळी िाखल झाले. मात्् रायंकाळी
काळोख पडू लागला. दबबटय़ा आक््मक होणय्ािी
शकय्ता अरलय्ाने पथकाने बिावकायय् थांबदवले.
तय्ानंतर बधुवारी रकाळी पुनह्ा पथकाने बिावकाय्य
रुर ् केले. तय्ा वेळी शोधमोदहमेत हा दबबटय़ा
लाईट हाऊर हॉटेल पदरररातील एका झाडीमधये्
बरलय्ािे दिरून आला. बिाव पथक जवळ येत
अरलय्ािे पाहताि अशकत् दिरणाऱय्ा या
दबबटय़ाने एक मोठी डरकाळी फोडली. तय्ामुळे
बिाव पथकालाही घाम फुटला. तय्ानंतर या
दबबटय़ाने आश््यािी जागा बिलली. तो िालत
अरताना तय्ािा तोलही जात होता. दबबटय़ा पुढे
गलेय्ानतंर पशवैुद््कीय अदधकाऱय्ांनी तय्ाला गुगंीिे
इंजेकश्न दिले. तय्ािी तपारणी केली अरता,
तय्ाला जलुाब, ताप आदण अनन्पिाथ्य न दमळालय्ािे
दनषप्नन् झाले. तय्ाला पुढील उपिाराराठी रंजय
गांधी राष््््ीय उद््ानातील बिाव केद्््ात िाखल
करणय्ात आले आहे.

रबबट््ाचा एका
कर्मचाऱ्यावर हल्ला

या शोधकाया्यिरमय्ान, बिाव पथकाने एक डाट्य
दबबटय़ाचय्ा दिशेने मारला. मात््, झुडपे अरलय्ाने
हा डाट्य लागला नाही. तय्ानंतर आक््मक झालेलय्ा
दबबटय़ाने बिाव पथकातील एकावर पंजाने हलल्ा
हातावर हलल्ा केला. रुिैवाने या कमय्िाऱय्ाला
केवळ खरिटले होते.

भक्््यासाठी रानवी वस््ीत
येऊर जंगलातून हा दबबटय़ा आला आहे. पाि

दिवरापंारून हा दबबटय़ा उपाशी अरणय्ािी शकय्ता
वन पदरक्े्त्् अदधकारी राजेद््् पवार यांनी वय्कत्
केली आहे. तरेि या दबबटय़ाला जुलाब आदण ताप
अरलय्ाने तो अशकत् झाला होता. तय्ामुळे
भक्््याचय्ा शोधात तो जंगलातून खाली अरलेलय्ा
लोकवस््ीचय्ा पदरररात आला अरावा, अरा
अंिाज वय्कत् केला जात आहे.

रिक््ा वयोमया्ादेला मुदतवाढ रमळणाि

सागरी सेतूसाठी
खारफुटीतोडीस मंजुरी
९ खांबांच्या उभारणीतील अडथळा दूर

मुंबई : वर््ोवा-वांद्े् रागरी रेतूचय्ा नऊ खांबाराठी खारफुटी
तोडणय्ार दिलेली सथ्दगती उच्् नय्ायालयाने बुधवारी उठवली.
तय्ामुळ ेमहाराष्््् राजय् रस्् ेदवकार महामंडळाला (एमएरआरडीरी)
दिलारा दमळाला आहे.वर््ोवा-वांद्े् रागरी रेतूराठी नऊ खांब
बांधणय्ात येणार आहेत. झोर ् भथेना यांनी केलेलय्ा यादिकेतील
आरोपांिी िखल घेत रेतूराठीचय्ा एक खांबाराठी १५० िौरर
मीटरपके््ा जास्् खारफटुी तोडणय्ात येऊ नय ेअरे आिशे नय्ायालयाने
गेलय्ा वर््ी रपटे्ब्र मदहनय्ात दिले होते. तय्ामुळे प््कलप्ािे काम
रखडले होते.


