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३ठाण ेपरिसिमंुबई, २० जून २०२१द ग्लोबल टाइम्स 

ye=nvcegbyeF& Heesueerme keÀce&®eejer Heieejoej ... Depe&oej

menkeÀejer HelemebmLee ce³ee&efole,
v³eg yeer.[er.[er. ®eeU veb.6,

Heefnuee cepeuee, vee³eieebJe,

cegbyeF& - 400 014.

DevegkéÀceebkeÀ 1 les 3 ... peeye osCeej

Keeueerue oMe&efJeuesu³ee peeye osCeej ³eebvee veesìerme osC³eele ³esles keÀer LekeÀerle

keÀpee&efJe<e³eer Depe&oej mebmLesves oeKeue kesÀuesu³ee Jemegueer Depee&yeeyele legce®es

cnCeCes meeoj keÀjCesmeeþer DeeHeCeeme GHeueyOe HeÊ³eeJej veesìerme osC³eele

Deeueer nesleer. leLeeefHe meoj HeÊ³eeJej DeeHeCe jnele vemeu³eeves lemes®e

DeeHeuee efJeÐeceeve HeÊee GHeueyOe vemeu³eeves meoj veesìermeÜejs DeeHeCeebme

SkeÀ MesJeì®eer mebOeer osC³eele ³esle Demetve efoveebkeÀ  01/07/2021 jespeer

ogHeejer 12.30 Jeepelee DeeHeCe mJeleë Jeefjue HeÊ³eeJej npej jentve DeeHeues

cnCeCes vecego keÀjeJes. meoj efoJeMeer DeeHeCe npej ve jeefnu³eeme legce®³ee

iewjnpesjerle Depee&®eer ®eewkeÀMeer keÀjC³eele ³esTve SkeÀleHeÀea ³eesi³e lees efveCe&³e

Iesleuee peeF&ue. ³ee®eer DeeHeCe ue#eHegJe&keÀ veeWo I³eeJeer.

peeye osCeej DeeefCe oeKeue kesÀuesu³ee oeJ³eeb®eer ceeefnleer KeeueerueHéceeCesë-

mene³³ekeÀ efveyebOekeÀ menkeÀejer mebmLee, cegbyeF& (HejmesJesJej)
cegbyeF& efpeune ceO³eJeleer& menkeÀejer yeBkeÀ efue., cegbyeF& keÀe³ee&ue³e,
³eMeJeblejeJe ®eJneCe veeìîe mebkegÀue, yee@cyes iueeme JekeÌme&meceesj,
pes. kesÀ. meeJeble ceeie&, ceenerce (HeefM®ece), cegbyeF& - 400016.

Assistant Registrar
Co-op. Soc.,

Recovery, Mahim (W).
Gen. Outward No. 408

Date : 16/06/2021

peenerj veesìerme

1 meef®eve Kegyeerjece pe³emJeeue 1 15.03.21 701 528363 01.07.21

2 efoueerHe oÊee$e³e efnkeÌkesÀ 2 15.03.21 701 528363 01.07.21

3 DeefYeefpele DeMeeskeÀ peeOeJe 3 15.03.21 701 528363 01.07.21

De.

ke´À.

peeye osCeeN³ee®es veeJe Heg{erue

megveeJeCeer

leejerKe

oeJee

Depe&

kéÀceebkeÀ

oeJee

jkeÌkeÀce

©He³es

Depe&

oeKeue

efoveebkeÀ

peeye

osCeej

kéÀceebkeÀ

ner veesìerme Deepe efoveebkeÀ 16/06/2021 jespeer ceePes mener Je keÀe³ee&ue³ee®es
cegêsmen  efoueer Deens.

mener/-
Þeer. S. S®e. Yeb[ejs

mene³³ekeÀ  efveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee (HejmesJesJej)
cegbyeF& efpeune ceO³eJeleer& menkeÀejer yeBkeÀ efue., cegbyeF&

efMekeÌkeÀe

HeefjefMe<ì keÀ́. 16

(GHeefJeOeer ke´À. 34 DevJe³es)

veesìerme

He´YeeosJeer SmeDeejS menkeÀejer ie=nefvecee&Ce mebmLee ce³ee&efole, jepeeYeeT osmeeF&

ceeie&, He´YeeosJeer, cegbyeF& - 400025 ³ee mebmLes®es meYeemeo Demeuesu³ee mebmLes®³ee

Fceejleerle meoefvekeÀe ke´À. 420, OeejCe keÀjCeejs Þeer. veeje³eCe iegCeepeer ieesjeþs ³eeb®es

efo. 04/03/2005 jespeer efveOeve Peeues Demetve l³eeb®es HeM®eele l³eeb®eer Helveer MegYeebieer

veeje³eCe ieesjeþs ³eebveer mebmLeskeÀ[s Jeejme veeWoeryeeyele Depe& oeKeue kesÀuee Demetve mebmLee ³ee

peeefnjeleerÜejs mebmLes®³ee Yeeb[Jeueele/ceeueceÊesle Demeuesues ce³ele meYeemeoe®es Yeeie Je efnlemebyebOe

nmleebleefjle keÀjC³eemebyebOeer ce³ele meYeemeoe®es Jeejmeoej efkebÀJee Dev³e ceeieCeeroej/njkeÀleoej

³eeb®³eekeÀ[tve nkeÌkeÀ ceeieC³ee njkeÀleer ceeieefJeC³eele ³esle Deensle. ner veesìerme HéefmeOo Peeu³ee®³ee

efoveebkeÀeHeemetve 15 efoJemeeble l³eebveer DeeHeu³ee ceeieC³eeb®³ee Jee njkeÀleeR®³ee HegCe& DeeJeM³ekeÀ

l³ee keÀeieoHe$eeb®³ee He´efle Je Dev³e HegjeJes meeoj keÀjeJesle. pej Jej veceto kesÀuesu³ee cegoleerle

keÀesCeerner J³ekeÌleerkeÀ[tve nkeÌkeÀ ceeieC³ee efkebÀJee njkeÀle meeoj Peeu³ee veener lej ce³ele meYeemeoe®e

mebmLes®³ee Yeeb[Jeueeleerue/ceeueceÊesleerue Yeeie Je efnlemebyebOe ³eeb®³ee nmleeblejCeeyeeyele mebmLes®³ee

GHeefJeOeer vegmeej keÀe³e&Jeener keÀjC³ee®eer mebmLesuee ceeskeÀUerkeÀ jenerue. pej DeMee keÀesCel³eener

nkeÌkeÀ ceeieC³ee / njkeÀle Deeu³ee lej l³eeyeeyele mebmLes®³ee GHeefJeOeervegmeej keÀe³e&Jeener keÀjC³eele

³esF&ue. veeWoer Je GHeefJeOeer®eer SkeÀ He´le ceeieCeeroejeme / njkeÀleoejeme HeenC³eemeeþer mebmLes®³ee

keÀe³ee&ue³eele meef®eJe ³eeb®³eekeÀ[s mekeÀeUer 11.00 les  ogHeejer 1.00 He³e¥le veesefìme efou³ee®³ee

leejKesHeemetve veesefìme®eer cegole mebHeC³ee®³ee leejKesHe³e¥le GHeueyOe jenerue.

efþkeÀeCeë cegbyeF& mener/- meef®eJe

efoveebkeÀë 19.06.2021 He´YeeosJeer SmeDeejS menkeÀejer ie=nefvecee&Ce mebmLee ce³ee&,

HeefjefMe<ì keÀ́. 16

(GHeefJeOeer ke´À. 34 DevJe³es)

veesìerme

He´YeeosJeer SmeDeejS menkeÀejer ie=nefvecee&Ce mebmLee ce³ee&efole, jepeeYeeT osmeeF& ceeie&,

He´YeeosJeer, cegbyeF& - 400025 ³ee mebmLes®es meYeemeo Demeuesu³ee mebmLes®³ee Fceejleerle

meoefvekeÀe ke´À. 519, OeejCe keÀjCeejs Þeer. iebieejece osT meeJeble ³eeb®es efo. 06/06/2019

jespeer efveOeve Peeues Demetve l³eeb®es HeM®eele l³eeb®eer Helveer efvece&uee iebieejece meeJeble ³eebveer

mebmLeskeÀ[s Jeejme veeWoeryeeyele Depe& oeKeue kesÀuee Demetve mebmLee ³ee peeefnjeleerÜejs mebmLes®³ee

Yeeb[Jeueele/ceeueceÊesle Demeuesues ce³ele meYeemeoe®es Yeeie Je efnlemebyebOe nmleebleefjle keÀjC³eemebyebOeer

ce³ele meYeemeoe®es Jeejmeoej efkebÀJee Dev³e ceeieCeeroej/njkeÀleoej ³eeb®³eekeÀ[tve nkeÌkeÀ ceeieC³ee

njkeÀleer ceeieefJeC³eele ³esle Deensle. ner veesìerme HéefmeOo Peeu³ee®³ee efoveebkeÀeHeemetve 15 efoJemeeble

l³eebveer DeeHeu³ee ceeieC³eeb®³ee Jee njkeÀleeR®³ee HegCe& DeeJeM³ekeÀ l³ee keÀeieoHe$eeb®³ee He´efle Je

Dev³e HegjeJes meeoj keÀjeJesle. pej Jej veceto kesÀuesu³ee cegoleerle keÀesCeerner J³ekeÌleerkeÀ[tve nkeÌkeÀ

ceeieC³ee efkebÀJee njkeÀle meeoj Peeu³ee veener lej ce³ele meYeemeoe®e mebmLes®³ee Yeeb[Jeueeleerue/

ceeueceÊesleerue Yeeie Je efnlemebyebOe ³eeb®³ee nmleeblejCeeyeeyele mebmLes®³ee GHeefJeOeer vegmeej keÀe³e&Jeener

keÀjC³ee®eer mebmLesuee ceeskeÀUerkeÀ jenerue. pej DeMee keÀesCel³eener nkeÌkeÀ ceeieC³ee / njkeÀle

Deeu³ee lej l³eeyeeyele mebmLes®³ee GHeefJeOeervegmeej keÀe³e&Jeener keÀjC³eele ³esF&ue. veeWoer Je GHeefJeOeer®eer

SkeÀ Héle ceeieCeeroejeme / njkeÀleoejeme HeenC³eemeeþer mebmLes®³ee keÀe³ee&ue³eele meef®eJe ³eeb®³eekeÀ[s

mekeÀeUer 11.00 les  ogHeejer 1.00 He³e¥le veesefìme efou³ee®³ee leejKesHeemetve veesefìme®eer cegole

mebHeC³ee®³ee leejKesHe³e¥le GHeueyOe jenerue.

efþkeÀeCeë cegbyeF& mener/- meef®eJe

efoveebkeÀë 19.06.2021 He´YeeosJeer SmeDeejS menkeÀejer ie=nefvecee&Ce mebmLee ce³ee&,

टाळेबंदीत खारफुटींची
बेसुमार कतंंल

भूमारियांकड़ून मुंब््ा ते रदवा
दोन रकमी रस्त्याची बांधणी;
पय्ाावरणप््ेमी्कडून संताप
ठाणे : मंुब््ा यथेील िसेाई खाडीत भूमादरयानंी

खाररुटी्ची कत््ल कर्न मंुब््ा ते दिवा यांना
जोडणारा िोन दकलोमीटर लांबीचा रस््ा
बाधंलय्ाचा धक््ािायक प्क्ार समोर आला आह.े
करोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंिीच्या
काळात हा रस््ा बांधण्यात आला आहे.

ठाणे दजल्ह््ातील खाररुटी्चे रक््ण
करण्यासाठी राज्य सरकारने काही मदहन्यांपूव््ीच
खाडीदकनारी असललेय्ा खाररटुीच् ेक््त््े ह ेराखीव
वनके््त्् म्हणून घोदरत केले आहे. याच खाडीचा
काही भाग फ्लेदमंगो अभयारण्यासाठी आरद््कत
करण्यात आला असून काही के््त्् पय्ायवरणिृष्््या
अत्यंत संवेिनशील गटात राखीव ठेवण्यात आले
आहे. राज्याच्या पय्ायवरण दवभागाचा काय्यभार
आदित्य ठाकरे यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी
खाररुटी संवध्यनासाठी वेगवेगळे उपक््म
राबवण्याच्या सचूना सबंदंधत दवभाग तसचे दजलह्ा
प््शासन स््रावर केल्या. या प््यत्नांमुळे राज्यासह
ठाणे दजल्ह््ातील खाररुटी क््ेत््ाला मोठे संरक््ण
दमळेल, अशी आशा एकीकडे पय्ायवरणप््ेमी्मध्ये
व्यक्त होत होती. त्याच वेळी िुसरीकडे ठाणे
दजल्ह््ातील ठरादवक भागात राजरोसपण ेखाररटुी
कापली जात असल्याचे दचत्् आहे.

ठाणे शहराला लागून असलेल्या मुंब््ा आदण
दिवा शहराला जोडणारा मुंब््ा चूहा पूल ते दिवा
येथील साबेगावपय््ात िोन दकलोमीटर लांबीचा
रस््ा खाररटुी कापनू भमूादरयांनी तयार केल्याचा
प््कार समोर आला आहे. ही खाररुटी कापून १०
हजारांपेक््ा अदधक ट््कभर राडारोडा येथे

टाकण्यात आल्याचा अंिाज पय्ायवरणवािी
संघटनांकडून केला जात आहे. हा रस््ा रं्िीलाही
मोठा आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला काही
गाळेही उभारण्यात आले आहेत. मुंब््ा येथून थेट
दिव्याला जोडणारा हा रस््ा असल्याने वाळू
मादरया, रेती उपसा करणाऱ्यांसाठी हा रस््ा
तयार केला गेला असावा, असे मत पय्ायवरणवािी
काय्यकते्् व्यक्त करत आहे.

यापूव््ी २०१० मध्ये याच दठकाणी रस््ा
उभारण्याचा प््यत्न भूमादरयांकडून झाला होता,
पण हा प््यत्न पय्ायवरणवािी संघटनांनी हाणून
पाडला होता. त्यानंतर २०१७ मध्ये चूहा पूल येथे
काही प््माणात अनदधकृत बांधकाम झाले होते.
मात््, िोन वर्ाा्मध्ये भूमादरयांनी मातीचा भराव,
राडारोडा टाकून िोन दकलोमीटरपय््ात खाडी
बुजवली आहे.

हेच का संवध्यन?  दजल्ह््ात पदहल्यांिाच
एखाद््ा दवभागात इतक्या मोठ््ा प््माणात
खाररटुीच्ी कत्ल् झाली असलय्ाचा अिंाज आह.े
खाररटुी सवंध्यनासाठी राजय् तसचे दजल्हास्र्ावर
नेते आदण प््शासकीय अदधकाऱ्यांकडून

मोठमोठ््ा घोरणा केल्या जात असतानाही हा
प््कार घडल्याबाबत पय्ायवरणप््ेमी संताप व्यक्त
करत आहेत.

टाळेबंिीच्या कालावधीत हा रस््ा तयार
करण्यात आल्याची मादहती पय्ायवरण
काय्यकत्य्ाा्नी दिली. ठाणे महापादलका तसेच
दजल्हा प््शासनाच्या अदधकाऱ्यांनी या प््काराकडे
डोळेझाक कल्ेयाच ेदचत् ्असून आयक्ुत डॉ.दवपीन
शम्ाय आदण दजल्हादधकारी राजेश नाव््ेकर यांच्या
अखत्यारीत काय्यरत असणाऱ्या अदधकाऱ्यांच्या
काय्यक््मतेदवरयी यामुळे प््श्नदचन्ह उभे रादहले
आहे.यासंिभ्ायत कोकण आयुक्त तसेच राज्य
खाररटूी सवंध्यन कक््ाकड ेतक््ार करण्यात आली
आहे. भूमादरयांवरील राजकीय आदशव्ायिादशवाय
इतका मोठा रस््ा तयार होणे शक्य नाही.
प््शासनाने या दठकाणी जाऊन पाहणी करणे
गरजेचे आहे. तसेच या प््करणातील िोरी
अदधकारी, लोकप््दतदनधी यांच्यादवरोधात गुन्हा
िाखल कर्न कारवाई करण्यात यावी. 

– रोदहत जोशी, 
पय्ायवरणवािी काय्यकते््.

२४ िून रोिी भूमीपुत्् आपल्यष
आरषध्य िैवतषसषठी घषलणषर

दसडकोलष ििषरो्च्यष संख्येने घेरषव
नेर्ळ येथील बैठकीत २९ ग््ामस्थांचा रनध्ाार.!

वाशी:- नवी मुंबई आंतरराष््् ्ीय दवमानतळाला
लोकनायक दि. बा. पाटील नामाकरणासाठी
प््कल्पग््स््, भूमीपुत्् व शहरातील दवदवध घटकांतील
नागदरक हे सव्यजण आता सरकार दवरोधात संघर्य
करण्यास उतरले आहेत. १० जून रोजी झालेल्या
मानवी इशारा साखळी आंिोलनात सव्ाा्नी बेलापूर ते
दिघा या ठाण ेबलेापरू पट््ीतील सव्यच भमूीपत््ु व शहर
तसेच झोपडपट््ीतील नागदरक, लोकप््दतदनधी यांनी
अत्यंत शांततेने व दशस््ीने उतर्न जी एकजूट
िाखवून दिलीत त्याबद््ल त्यासव्ाा्चंच नवी मंुबई
आतंरराष््््ीय दवमानतळ सव्यपक््ीय कतृी सदमती आदण
नवी मुंबई महापादलका क््ेत्् सदमतीच्या वतीने आभार
व्यक्त केले.  या संघर्ाा्तील यापुढील पाऊल आहे, ते
म्हणजे येत्या २४ जून रोजी स्वग््ीय दि. बा.पाटील
साहेबांच्या पुण्यदतथीच्या दिवशीच दसडको भवनाला
लाखोच्य्ा सखंय्ने ेमोच्ाय नऊेन घरेाव घालायचा आह.े
ज्यात रायगड दजल्ह््ातील पनवेल, उरण व अन्य
तालुके त्याचप््माणे आपली नवी मंुबईतील सव्य गावे,
ठाणे दजल्ह््ातील अनेक तालुक्यातील आगरी, कोळी,
कराडी, भंडारी, कुणबी व इतर समाज व दवशेरतः
मुंबईतील मूळ भूमीपुत््ांची साथ िेखील लाभुन
आपल्या सव्ाा्चे हाथ संघर्ायसाठी अदधक बळकट
होणार आहेत.

सिर २४ तारखेच्या घेराव आंिोलना बाबतच्या
दनयोजन, आखणी व अन्य बाबी्बाबत चच्ाय व
माग्यिश्यन व्हावे याकदरता आज गुर्वार दिनांक १७
जून रोजी सायं. दठक ५.३० वा बैठक दशरवणे
दवद््ालय, सकेट्र ०२, नरेळ् यादठकाणी सपंनन् झाली.
या बैठकीस सव्य स्थादनय सदमती समन्वयक,ग््ाम
समन्वयक व या लढ््ासाठी पुढील काळात सतत
काय्य करण्यास इच्छुक असलेले भूमीपुत््  उपस्सथत
होते. यावेळी उपस्सथत मदहला भदगनी्नी त्यादिवशी
असणारी वटपौद्णयमा व््त हे आपल्या दपत्याच्या
नामाकरणासाठी दसडको भवनाजवळच साजरी
करणार असा दनण्यय घेतला व तो गावो गावी
मदहलांना पोहचदवण्यासाठी प््यत्न करणार असल्याचे
म्हटले. त्याचप््माणे उपस्सथत ग््ाम समन्वयकांस
सोबत घेऊन २४ तारखेच्या घेराव आंिोलनासाठी
अदधक प््सार व जागृती व्हावी याकदरता गावोगावी
ग््ामस्थांसोबत बैठका होणार आहेत.

यावेळी नवी मुंबई मुख्य समन्वयक मनोहर
पाटील, डॉ.राजेश पाटील, िशरथ भगत, दिपक
ह.पाटील, माजी नगरसेवक रामचंद्् घरत, घनश्याम
मढवी, दवनोि दवनायक म्हात््े, दगरीश म्हाते््, दनलेश
पाटील, दवजय पाटील, चेतन पाटील,  दशवचंद््
पाटील, शैलेश घाग, सुनील पाटील, राजेश मढवी,
मनोज मेहेर, संदिप पाटील, सदवनय म्हात््े, ऍड
दशल्पा पाटील, संतोर सुतार, दिगंबर पाटील, सुरेश
वास्कर व 29 गावांतील ग््ाम समन्वयक आदण
ग््ामस्थ उपस्सथत होते.

आज्थिकदृष््य़ा दुब्िल घटकांचा
जहस्सा जसडको भरणार

राज्य सरकारची रसडको
त्यामळुिेोन्ही सरकारकडनू या घरामंधील आदथ्यक दहसस्ा दमळणे सध्या

तरी िुरापास्् झाले आहे. त्यामुळे या लाभाथ््ीची अडवणूक न करता
दसडको सुमारे ३५० कोटी र्पये ग््ाहकांचे िोन्ही सरकारच्या वतीने भरणार
आह.े यातील राज्य सरकारचा दहसस्ा दमळणे कठीण आह.े ही एक अगंीकृत
कंपनी असल्याने दसडकोने हा दहस्सा भरला तरी तो राज्य सरकारने
भरल्यासारखा आहे, मात्् क्ेद्् सरकारकडून दमळणाऱ्या दहस्सा साठी
दसडको नागरी मंत््ालयाकडे शेवटपय््ात प््यत्न करणार आहे. हा मुद््ा नंतर
लेखापरीक््णात कळीचा ठरण्याची शक्यता असल्याने दसडको िोन्ही
सरकारकडून हा दहस्सा दमळदवण्यासाठी प््यत्न करणार आहे. दसडकोच्या
या औिाय्ायमुळे सव्यसामान्य आद्थयकिृष््य़ा िुब्यळ व अल्प उत्पन्न गटातील
या लाभाथ््ीचे पदहल्या घराचे स्वप्न पूण्य होणार आहे. 

नवी मंुबई : दसडकोच्या
महागृह दनद्मयतीत घर
दमळालेल्या लाभाथ््ीमधील
आद्थयकिृष््य़ा िुब्यल घटकांचा
दहस्सा के्द्् व राज्य सरकार
भरण्यास सद््:स्सथती असमथ्य
असल्याने दसडको हा दहस्सा
भरणार आहे. त्यामुळे
दसडकोच्या दतजोरीवर ३५०
कोटी्चा भार पडणार आहे.

क्ेद्् सरकारने जून २०१५
मध्ये आद्थयकिृष््य़ा िुब्यल
घरहीन घटकांना सव्ायसाठी घरे
ही योजना जाहीर केली असून
माच्य २०२२ पय््ात १कोटी १२
लाख नो्िणीकृत घरहीन
नागदरकांना एक कोटी घरे
िेण्याचे लक्््य ठेवले आहे.
त्यासाठी ग््ामीण व शहरी भागात
एकही घर नसललेय्ा नागदरकानंा
क्ेद्् व राज्य सरकारकडून
अनुिान दिले जाणार आहे. या
लाभाथ््ीना अदतशय कमी िरात

कज्य (कमीत कमी चार टक््े)
उपलब्ध कर्न दिले जात आहे.
िोन्ही सरकारकडून या घरासंाठी
िोन लाख ६७ हजार र्पयांचे
अनुिान दिले जात असून के्द््
सरकारचा यात एक लाख
र्पयांचा प््दत लाभाथ््ी दहस्सा
आहे. हा दहस्सा आल्यादशवाय
दसडकोला घरांचा ताबा िेणे
शक्य नव्हते. या
अनुिानव्यदतदरक्त इतर रक््म
भरल्यानंतर घरांचा ताबा दिला
जाणार आहे. मात्् गेल्या
वर््ीपासून सुर् झालेली करोना
साथीने क्ेद्् व राज्य सरकारचे
आद्थयक गदणत िेखील
कोलमडून गेले आहे. िेशाचा
जीडीपी घसरल्याने दतजोरीत
आवक कमी झाली आहे तर
राज्य सरकार गेली अनेक वर््े
कज्ायचा सामना करीत असून
पाच लाख कोटी्पेक््ा जास््
कज्ायची रक््म झाली आहे. 

सरषईत चोरट््षलष ठोकल्यष  बेड््ष, 
तीन टॅब , तीन लॅपटॉप ,बॅग आदण टीशट्ा िप्त

चाकीची चोरी व मोबाईल स्नॅजचंग करणाऱ्या दोन अल्पवयीन मुलांना अटक

मध्यवत््ी पोरलसांची कारवाई
प््काश सोनवणे

उल्हासनगर : उलह्ासनगर बिलापरू आदण
आजूबाजूच्या शहरात धुमाकूळ घालणाऱ्या
एका सराईत चोरट््ाला मध्यवत््ी पोदलसांनी
बेड््ा ठोकल्या आहेत.राहुल टाक असे अटक
करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. राहुल
ने मागील मदहन्यात मध्यवत््ी पोलीस
ठाण्याच्या हद््ीतून एक आटो दरक््ा चोरी केली
होती आदण त्याचा तपास मध्यवत््ी पोलीस
ठाण्याच ेपोलीस करत होत.े गुनह् ेप्क्टीकरणचे
अस्लम खतीब आदण कोकरे यांच्या पथकाला
गुप्त मादहती  भेटली की आरोपी राहुल हा
चोरीची दरक््ा घेऊन अंबरनाथच्या दिशेने जात

आहे. पोदलसांनी साई बाबा जकात नाक्या
जवळ पकडून त्याला अटक केली ,
त्याचय्ाकड ेअदधक चौकशी कलेा असता तय्ाने
अजनू िोन दठकाणी चोरी कलेय्ाची कबलु कलेे
,बिलापूर पद््िम पोलीस ठाण्याच्या हद््ीतही
रॉयल इंदरल्डच्या शोर्ममध्ये चोरी केली
आदण ती घटना सीसीटीव्ही कैि झाली होती
,त्या दठकाणावर्न तीन टॅब ,रॉयल कंपनीचा
टी शट्य ,बॅग तसेचउल्हासनगर पोलीस
ठाण्याच्या हद््ीतील तीन लॅपटॉप ,मध्यवत््ी
पोलीस ठाण्यातील चोरीला गेलेली दरक््ा जप्त
केलीय , एकूण मुद््ेमाल हा तीन लाख अंशी
हजार र्पये असून आरोपी राहुल टाक याला
न्यायालयात हजर केले असता त्याची रवानगी
कारागृहात  करण्यात आली.

वाशी:- मोटार सायकल चोरी
तसेच मोबाईल स्नॅदचंग करणारे
िोन दवधी संघर्यग््स्् बालक हे
उलवे येथे येणार असल्याची
बातमी मध्यवत््ी कक््ाच्या
पोलीस अंमलिार लक्््मण
कोपरकर व राहुल वाघ यांना
गोपनीय बातमीिारकडून
दमळाली होती त्यानुसार दि.२
रोजी या िोन दवधी संघर्यग््स््
बालकांना ताब्यात घेतले.
त्यांच्याकडे दमळून आलेल्या
मोटारसायकल बाबत दवचारले
असता त्यांनी सिर
मोटारसायकल पनवेल येथून
चोरली असल्याची कबुली दिली.

सिर िोघा आरोपीस

दवश््ासात घेऊन अदधकची
दवचारपूस केली असता. नवी
मंुबई पोलीस आयुक्तालय
हद््ीतील पनवेल, पनवेल
तालुका, खांिेश््र, न्हावाशेवा,
खारघर, रबाळे, उरण, या
पोलीस ठाण्याच्या हद््ीत ८
मोटारसायकल चोरी केल्याची
कबुली दिली.त्यानुसार सुमारे ३

लाख ३० हजार रप्य ेदकमतीचय्ा
७ मोटारसायकली हस््गत
करण्यात आल्या आहेत.
तपासािरम्यान त्यांच्याकडून ९५
हजार र्पये दकमतीचे ६ मोबाईल
हस््गत केले असून आरोपीने
सिर चे मोबाईल त्यांनी उलवे,
सानपाडा, खारघर, कळंबोली,
वाशी पदरसरातून स्नॅदचंग

केल्याचे सांदगतले असून
त्यांच्याकडून एकूण
मोटारसायकल आदण मोबाईल
दमळून ४ लाख ५२ हजार
दकमतीचा मुद््ेमाल पोदलसांनी
हस््गत केला आहे.

सिरचे आरोपी हे
मोटारसायकल चोरी कर्न
त्याचा वापर हा मोबाईल स्नॅदचंग
साठी करत होते. काम झाल्यावर
त्या मोटारसायकली उलव ेयथेील
बामन डो्गरी रेल्वे स्थानकाच्या
पाद्कि्ग मध्ये ते पाक्क करत
असत.  सिर दवधी संघर्यग््स््
बालक ंही मौज मजसेाठी ह ेकतृय्
करत असल्याचे पोलीस तपासा
समोर आले आहे.

३५ टके्् घरे पंतप््धान आवास योजनेसाठी
राखीव; रतजोरीवर ३५० कोटी्चा अरतररक्त भार

१८ वर्षावरील दिव्यषंग व्यक्ती्कदरतष आयोदित
पदिल्यष सत््षत १८६ व्यक्ती्चे लसीकरण

नव्या जिल्हा र्ग्णालयाला बळ
३५५ पदांना मंजुरी;‘ररवेरा’मध्ये हंगामी रजल्हा सामान्य र्ग्णालय
पालघर : पालघर दजल्ह््तील र्ग्णांची होणारी

परवड थांबवण्याच्या िृष््ीने दजल्हा सामान्य
र्ग्णालय उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी ३५५
पिांना आरोग्य दवभागाने मंजुरी दिली आहे.
दवक््मगड येथील अदधग््दहत दरवेरा र्ग्णालयात
हगंामी दजलह्ा सामानय् रग्ण्ालय सथ्ापन करणय्ाचा
माग्य खुला झाला आहे.

दसडकोतर््े उभारण्यात येणाऱ्या दजल्हा
काय्ायलयासोबत दजल्हा सामान्य र्ग्णालय
उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी िहा एकर जागा
मंजूर करण्यात आली आहे. या जागेला कुंपण
घालण्याचे काम पूण्य झाले आहे.  इमारतीच्या
प््त्यक्् कामाला सुर्वात करण्यासाठी तांद््तक
मान्यता व इतर काही बाबी्ची पूत्यता होणे प््लंदबत
आह.े राजय्ातील आरोगय् उपकेद््,् प््ाथदमक आरोगय्
के्द््, ग््ामीण र्ग्णालय, उपदजल्हा र्ग्णालय,
दजल्हा र्ग्णालय, ट््ामा के्द्् इत्यािी आरोग्य
ससंथ्ाचंय्ा इमारतीच े ७५ टक्् ेबाधंकाम पणू्य झाले

आहे. अशा दठकाणी पिांचा आकृतीबंि दनद््ित
करण्याचे आिेश आरोग्य दवभागाने काढले आहेत.

पालघर येथे २० मे २०१६ रोजी दजल्हा शल्य
दचदकत्सक काय्ायलयासाठी १२ पिे मंजूर करण्यात
आली असली तरी प््त्यक्् जागेची उपलब्धता
नसल्याने दजल्हा सामान्य र्ग्णालय काय्यरत झाले
नव्हते. नवीन दजल्हा र्ग्णालयाच्या उभारणीसाठी
दकमान िोन ते अडीच वर्ाा्चा काय्यकाळ लागणे
अपेद््कत आहे.करोना पा््श्यभूमीवर दजल्हा
प््शासनाने दवक््मगड जवळील हातणे येथील ३००
खाटांचे दरवेरा र्ग्णालय अदधग््दहत केले आहे.
तत्कालीन दजल्हादधकारी डॉ. कैलाश दशंिे व
दजल्हा शल्य दचदकत्सक डॉ. कांचन वनारे यांनी
दरवेरा र्ग्णालय, इतर इमारती व मोकळी जागा
पाच वरा्ास्ाठी दवनामलूय् अदधग्द्हत कलेी होती. या
पा््श्यभूमीवर दवशेर बाब म्हणून पालघर
दजल्ह््साठी ३५५ आरोग्य कम्यचाऱ्यांची पिांना
मंजुरी दिली आहे.

वाशी:- दिव्यांग व्यक्ती्च्या
सबलीकरणासाठी नवी मुबंई महानगरपादलका
नेहमीच आघाडीवर रादहली असून इटीसी
अपगं दशक्ण् प्द्शक््ण व सवेसुेदवधा केद्््ाचय्ा
माध्यमातून दिव्यांगांकरीता महानगरपादलका
करीत असलेले काय्य राष््् ्ीय, आंतरराष््् ्ीय
स््रावर नावाजले गेले आहे. हाच दिव्यांग
कल्याणकारी िृष््ीकोन कोव्हीड
लसीकरणातही जपण्यात आलेला आहे.
म्हणूनच ४५ वर्ाा्वरील व्यक्ती्चे लसीकरण
सुर् असताना नवी मुंबई महानगरपादलकेच्या
कोणतय्ाही लसीकरण केद्््ावंर दिव्यागंानंा रांग
न लावता लसीकरण सुदवधा उपलब्ध कर्न
दिली जात आहे.

तथादप साधारणत: ऑगस्ट मदहन्यात
कोव्हीडची संभाव्य दतसरी लाट येण्याची

शक्यता वत्यदवली जात असताना त्यापूव््ीच
दिव्यांग व्यक्ती्चे लसीकरण केले जावे या
भूदमकेतून महापादलका आयुक्त यांच्या
माग्यिश्यनानुसार १८ वर्ायवरील दिव्यांग
व्यक्ती्कदरता कोव्हीड लसीकरणाचे दवशेर
सत्् आज ३ र्ग्णालयांमध्ये आयोदजत
करण्यात आले होते. अशाप््कारे १८
वर्ायवरील दिव्यांग व्यक्ती्करीता दवशेर
लसीकरण सत्् आयोदजत करणारी नवी मुंबई
ही पदहली महानगरपादलका आहे.

लसीकरणाच्या दतन्ही के्द््ांवर दिव्यांग
व्यक्ती्चा उत््म प््दतसाि लाभला. सकाळी ९
ते ५ या वेळेत आयोदजत या सत््ांमध्ये बाहेर
तुरळक प््माणात पावसाच्या सरी पडत
असूनही सकाळपासूनच दिव्यांग व्यक्ती्नी
दतन्ही र्ग्णालयांतील लसीकरण के्द््ांवर

उत्साही उपस्सथती िश्यदवली होती. काही
दिव्यांग पालकांसह अथवा मितनीसासह येत
होते तर काही दिव्यांगाना महानगरपादलकेचे
र्ग्णालयातील कम्यचारी मितीचा हात िेत
असल्याचे दचत्् पहावयास दमळाले.

आज दिवसभरात महापादलका क््ेत््ातील
तीन क्ेद््ांवर १८ वर्ायवरील एकूण १८६
दिव्यांग व्यक्ती्नी लसीकरणाचा पदहला डोस
घेऊन समाधान व्यक्त कले.े यामधय् ेमासँाहबे
दमनाताई ठाकरे र्ग्णालय सेक्टर १५ नेर्ळ
येथे ६४, राजमाता दजजाऊ र्ग्णालय सेक्टर
३ ऐरोली येथे ५८ आदण इ.एस.आय.एस.
र्ग्णालय सेक्टर ५ वाशी येथे ६४ दिव्यांग
व्यकत्ीन्ी कोव्हीड लस घतेली. ४५ वरा्यवरील
काही दिव्यांगांनी कोव्हीड लसीच्या िुसरा
डोस घेतला.


