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म. टा. वृ्सेवा, ठाणे 
पंत	धान पीक िवमा योजनेत सहभागी हो�यासाठी शेतक�यांचा वाढता 	ितसाद ल्ात घेता रिववारी ठाणे िज#$ातील बँका सुू ठेव�यात आ#या हो+या. िज#$ातील ,ामीण आिण शहरी भागातील साधारण १२० बँक सुू हो+या. या संधीचा शेतक�यांनी पुरेपूर फायदा घेतला.  केवळ रिववारी या योजनेअंतग्त साधारण २ हजार ५०० शेतक�यांनी िवमा संर्ण घेतले अस#याची मािहती िज#हा बँकेचे 8यव9थापक राजन जोशी यांनी िदली. गे#या अनेक िदवसांपासून या योजने;या पोट्लम>ये ऑनलाइन िबघाड झा#याने बुतांश बँकांनी ऑफलाइन पEतीनेच शेतक�यांना िवमा संर्ण िदले. पंत	धान पीक िवमा योजनेत खरीप हGगामासाठी सहभागी हो�याची ३१ जुलै ही अंितम मुदत आहे. +यामुळे िज#$ातील लाभाथी् शेतकरी वंिचत राू नयेत, यासाठी सोमवारीही साOािहक सुPा असणा�या बँक सुू राहणार आहेत. रिववारी िज#$ातील १०० ,ामीण, तर 

२० शहरी बँक सुू हो+या. रा£ीयकृत बँक, म>यवती् बँक आिण महारा£ ,ामीण बँक आदी बँकांचा याम>ये समावेश होता. म>यवती् शेतक�यांना एक हेSटरीमागे ३९ हजार िवमा संर्ण िमळणार आहे. 

जनसुिवधा केंV तसेच बँकांम>ये शेतकरी बांधवांची मोWा 	माणावर गदी् होत आहे. +याची दखल घेऊन रिववारी सुZी;या िदवशीही ,ामीण व िनमशहरी भागातील बँका सुू ठेव�याचे िनदे्श िरझ8ह् बँकेने िदले होते. +या 	माणेच िज#$ात बँका सुू रािह#या. 

म. टा. ितिनधी, ठाणे
तीन वषा्ंपूवी् ठाणे वाहतूक शाखेने वाजतगाजत सुू केलेली ई-चलन पEत आता पुaहा सुू कर�याचे संकेत सरकारतफे् दे�यात आले आहेत. वाहतुकीचे िनयम मोडणा�या वाहनचालकांिवरोधात व िवशेषतः िर्ाचालकांिवरोधात कारवाई करणे या पEतीमुळे सोपे होणार आहे. िर्ा भाडे नाकारणा�या मुजोर िर्ाचालकांिवरोधात ही पEत अ+यंत 	भावी ठू शकेल, असा दावा केला जात आहे. पुढील मिहनाभरात ठा�यात ई-चलन सुू होणार अस#याची मािहती ठा�याचे भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी िदली.ठा�यात गे#या काही मिहaयांम>ये चाल+या िर्ांम>ये मिहलांवर अ+याचाराचा 	य+न झा#या;या घटना घड#या आहेत. यामुळे मिहला 	वाशांम>ये भीतीचे वातावरण आहे. +याखेरीज िर्ा 9टeडवर उभे राूनही अनेक वेळा िर्ाचालकांकडgन भाडे नाकार�यात येते, अनेक िर्ाचालकांची दादािगरीही 	वाशांना िनमूट सोसावी लागते. या पा्भूमीवर आमदार संजय केळकर यांनी िवधानसभेत ल्वेधी मांडgन सरकारचे 

या सम9येकडे ल् वेधले.ठा�यात िर्ाचालकांची मुजोरी वाढतच असून +यांना वठणीवर आणणे आवiयक अस#याचे यावेळी केळकर यांनी 9प केले. शहरात असंkय िर्ा िवनापरिमट धावत अस#याचा आरोप करत २० लाख लोकसंkया असले#या 

ठाणे पािलका ्ेlासाठी अवघे ५०० वाहतूक पोिलस अस#याने ते वाहतूक िनयोजनासाठी पुरे पडg शकत नाहीत, असे +यांनी सांिगतले. शहरातील मुkय 9टm�डवर सीसीटी8ही लाव�यात आ#यास अनेक संभा8य अनुिचत 	कार रोखणे शSय अस#याचा 

दावा +यांनी केला. या चचे्ला उ्र देताना गृहराpयमंlी रणजीत पाटील यांनी 	वाशां;या सुरि्ततेसाठी ऑटोिर्ा व टmSसीम>ये जीपीएस 	णाली बसव�यात येईल, तसेच िर्ा 9टm�डवर सीसीटी8ही कॅमेरेही लाव�यात येतील, असे आासन िदले. 

िनयमांचे उंघन; एफडीएची कारवाई 
म. टा. ितिनधी, ठाणे

उ+पादनांबाबत योrय कागदपlांचा अभाव आढळgन आ#या	करणी िभवंडी येथे अ् व औषध 	शासनाने (कोकण िवभाग) छापे टाकून लाखोंचा माल सील केला.िभवंडी येथील aयू वेरा वेलनेस 8हेंचस् 	ाय8हेट िलिमटेडम>ये ,ेनेड मसल मिशन, अिमनो मॅिजक हे फूड सि}लमेंट, वे आयसोलेट ही हे#थ सि}लमेंट, िचSकी 9वीट मीट कंपनीचा aयू�ीिशयन बार आदी उ+पादनांचा साठा िवनापरवाना साठवून ठेव�यात आला होता. +यामुळे एफडीए;या अिधका�यांनी शिनवारी यािठकाणी छापे टाकून ७३० िकलो २३२ ,ॅम वजनाचा माल सील केला. या मालाची बाजारभावा	माणे िकंमत २९ लाख ९० हजार असून एफडीएचे अिधकारी अिधक तपास करत आहेत. िभवंडी येथील अिरहGत कॉ�}लेSसम>ये असले#या कॉa�ो इGटरनॅशनलवर छापा टाकून सॉस, नटेला, कॉफी पावडर, ऑरेंज ि�Gक आदी उ+पादने एफडीए अिधका�यांनी सीलबंद केली. 

सािनका कुसूरकर, ठाणे
अनोळखी ुrणाला त�बल तीन मिहaयांनी आठवलेले गावाचे नाव, माl एकाच नावाची त�बल पाच िज#$ांम>ये असलेली पाच गावे आिण +यातील योrय गावा;या शोधासाठी सुू झालेली शोधमोहीम, अशा िच्थरारक शोधातून अखेर ुrण 9वगृही परतला. िसि8हल ुrणालयातील ८१ वषी्य ुrणाला घरी पोहोचव�यासाठी ुrणालय 	शासनाला त�बल पाच िज#$ांची वारी करावी लागली.एि	ल मिहaयात वत्कनगर पोिलस ठा�याकडgन एका pये ुrणाला िसि8हल ुrणालयात दाखल कर�यात आले. शरीराला झाले#या जखमा, अ#सर, शSती नस#याने बेशुEीची अव9था, कानातील दोष, िव9मरण, अशा अनेक 8याधी जडले#या ुrणावर उपचार कर�यात आले. माl ८१ वषा्ंचे वय अस#याने 	कृतीत फारशी सुधारणा होत 

न8हती. शारी िरक 8याधी आिण िव9मरणाने +यांना कुट�Gबीयांची मािहती सांगता येत न8हती. डॉ. रेखा गजलवार, डॉ. खुशबू चौहान, डॉ. कािलंदी कांबळे यांनी +यां;यावर उपचार केले. अखेर दोन मिहaयांनंतर +यांनी गोिवंद असे 9वतःचे नाव आिण नेले् या गावाचे नाव सांिगतले. +यांनी गावाचे नाव सांगताच सामािजक काय्क+या्ंनी इGटरनेटवर शोध सुू केला, माl पिह#या 	य+नांतच +यां;यासमोर नवा पेच उभा रािहला. नेले् या नावाची त�बल पाच गावे राpयात अस#याचे +यांना आढळले. ुrणाकडgन या 8यितिरSत कोणतीच मािहती िमळाली नस#याने पाचही गावांचा शोध 

घेणे गरजेचे होते. िसंधुदुग्, वैभववाडी, सांगली, सातारा आिण को#हापूर अशा पाच िज#$ांम>ये नेले् नावाची गावे आहेत. ुrणा;या कुट�Gबीयांचा शोध घेणे गरजेचे अस#याने िसि8हलमधील सामािजक काय्कते् �ीरGग िसद यांनी पाचही गावांची शोधमोहीम आखली. नेले् नावा;या 	+येक गावाशी +यांनी संपक् साधला. तुलनेने ही गावे लहान अस#याने तेथील 9थािनक 	शासन आिण पोिलस ठाणे यां;याशी संपक् साधत ुrणा;या कुट�Gबीयांचा शोध सुू झाला. सुुवातीला 	+येक गावातून नकाराथी् 	ितसाद िमळत होता. माl अखेरीस सांगली िज#$ातील नेले् गावातून काही मिहaयांपूवी् ८१ वषा्ंची 8यSती बेप्ा अस#याची मािहती िमळाली. पोिलसां;या मा>यमातून +यां;या कुट�Gबीयांशी संपक् साधत +यांना िसि8हल ुrणालयात बोलव�यात आले. +यांचा मुलगा क�हाड येथे राहत अस#याने +यां;यापय्ंत पोहोच�यासठी तारेवरची कसरत करावी लागली. माl मुला;या शोधानंतर चार मिहaयांनी ुrणाला घरी पोहचव�यात ुrणालय 	शासनाला यश आले.

म. टा. वृ्सेवा, ठाणे
हSकाचे वेतन तसेच पावसा₨ा;या सुिवधांसाठी अनेक मिहaयांपासून झगडणा�या कामगारांना जुलै मिहaया;या अखेरीस जून मिहaयाचे वेतन िमळाले. याबाबतचे वृ् ‘मटा’ने 	िसE केले होते. +याची दखल घेत महापािलके;या कंlाटदारांनी र9तेसफाई िवभागातील कम्चा�यां;या िविवध गटांना वेतन देऊ केले आहे.िदवसराl काम कूनही कंlटदारांचे कामगारांकडे होणारे दुल््, ही बाब नवी नसली तरी +याबाबत गे#या काही िदवसांपासून कामगार आ,ही झाले होते. पूण् काम कून जुलै मिहaयातही जून मिहaयाचे वेतन न िमळा#याने कामगारांना कठीण पिरि9थतीचा सामना करावा लागत होता. क कूनही मोबदला िमळत नस#याने बुतांश कामगारांना आिथ्क चणचण भासत होती. याबाबत महापािलकेकडे वारGवार त�ारी कूनही कोणताच 	ितसाद िमळत न8हता. कंlाटदारांकडgन कामगारांची िपळवणूक होत असली तरी महापािलका या 	iनाकडे काणाडोळा करत होती. पिरणामी कामगारांनीही आंदोलनाचा इशारा िदला होता. माl कंlाटदारांनी जुलै मिहaया;या अखेरीस र9तासफाई 

िवभागातील कम्चा�यां;या िविवध गटांना थिकत वेतन िदले. हे वेतन जून मिहaयाचे असले, तरी ते िमळा#याने कामगारांची आिथ्क िचंता ब�याच 	माणात कमी झा#याचे कामगार सांगतात. 

रांगोळी िश्ण िशबीर रGग रिसक सं9थे;या वतीने रांगोळी सं9कृतीचे संवध्न आिण या कलेचा 	सार व 	चारासाठी 	िश्ण िशबीर आयोिजत कर�यात आले होते. रिववारी झाले#या िशिबरात ठाणेकरांनी उ9फूत् सहभाग घेतला. ्ानसाधना शाळेम>ये सकाळपासून ही एक िदवसीय काय्शाळा पार पडली. यावेळी रGग रिसक सं9थे;या उ्रा गानू आिण छाया अमृते यांनी उपि9थतांना माग्दश्न केले. 
प्ाघातावर उपचार िशबीर �ी िव आयुवे्द अकादमी;या वतीने प्ाघात या 8याधीवर मोफत उपचार िशिबराचे आयोजन कर�यात आले होते. हे िशबीर रिववारी दुपारी बंसल ुrणालय, मािजवाडा जंSशन ठाणे (प.) येथे पार पडले. यावेळी िविवध िठकाणांून नागिरकांनी गदी् केली होती. तp् डॉSटरांनी उपि9थतांना माग्दश्न केले.  
उमेश जाधव यांचा गौरव सुधागड तालुका रिहवासी सेवा संघ, ठाणे यां;यावतीने 	िसE कवी उमेश जाधव यांचा स+कार कर�यात आला. किवते;या ्ेlात दजे्दार किवता लेखन उमेश करत असून अनेक किवतांपैकी माळीणगाव, संिवधान, लोकशाहीचा गोंधळ अशा अनेक किवता +यां;या 	िसE आहेत. यावेळी िव�ाथी् द्क योजना व िव�ाथी् गुणगौरव सोहळा पार पडला. रिववारी सायंकाळी सहयोग मंिदर सभागृह, दुसरा मजला, सहयोग मंिदर, घंटाळी, नौपाडा, ठाणे येथे हा काय्�म होणार आहे. 
पाऊसगाणी आिण किवता  ठा�यातील आचाय् अlे कPा;या वतीने  बुधवार, २ ऑग9ट रोजी 'पाऊसगाणी आिण किवता' या काय्�माचे आयोजन कर�यात आले आहे. यावेळी 	िसE कवी अुण �हाlे आिण गाियका अनुजा वत्क या काय्�माचे सादरीकरण करणार आहेत. हा काय्�म िजजामाता उ�ान, महा+मा गांधी रोड, नौपाडा, ठाणे येथे सायंकाळी ६ वाजता होणार आहे.

ठाणे ः मोटार कंपनी;या वक्शॉपमधून नोकरीवून काढgन टाक#याचा राग मनात धून तेथील तीन क�}युटर दोन िमlां;या मदतीने चोून नेणा�या टोळीला �ुटीवरील सुर्ार्कांनी रोखले. या ितघा आरोपींना सुर्ार्कांनी पोिलसां;या 9वाधीन केले. यावेळी चोर�ां;या सुर्ार्काला मारहाण केली. या 	करणी कापूरबावडी पोिलस ठा�यात गुaहा दाखल कर�यात आला आहे.कापूरबावडी येथील मिहGVा अँड मिहGVा मोटार कंपनी;या वक्शॉपम>ये �कार ठाकरे (२१) सुर्ार्कांवर देखरेख ठेव�यासाठी नोकरीला होता. �कारचे येथील सुर्ार्क जाकीर ुसेन (२१) सोबत वाद झा#याने +याला नोकरीवून काढ�यात आले. शिनवारी राlी �कारने सागर गायकवाड (२२), 	शांत िदवेकर (२८) या दोघांना घेऊन वक्शॉपमधील मुkय गेटमधून 	वेश केला. जाकीर याने +यांना रोखले असता ितघांनी +याला लाथाबुSSयांनी मारहाण केली. हा वाद सोडव�यासाठी गेले#या खादाम ुसेन यांनाही मारहाण केली. +यानंतर वक्शॉपमधील तीन क�}युटर घेऊन जात असताना जाकीर याने िसSयुिरटी इGचाज्ला घटनेबाबत कळवले.  +यांनी कापूरबावडी पोिलसांना घटना9थळी पाठवले. पोिलसांनी �कार ठाकरे ह सागर आिण 	शांत या ितघांना अटक केली.

वयोवृ ु�ण अखेर "वगृही परतला

एका िदवसात २ हजार ५०० शेतक-यांना संर्ण

त0बल ३ कोटी ४७ लाखांचा दंड वसूल

फा6ट 7यूज

अमेिरकेतील aयूयॉक् शहरातील मॅनहmटन भागात#या भ8य अशा िहर8यागार सें�ल पाक्चा अनुभव आता ठाणेकरांनाही घेता येणार आहे. दररोज मॉिन्ंग वॉक घेताना र9+या;या कडेला आकष्क लँड9केप गाड्नची क#पना केलीय कधी? एखा�ा िडझाइनर पाक्	माणे ठा�यात#या सें�ल पाक्म>ये िठकिठकाणी सुंदर देखावे, वृ्ा;छािदत र9ते िदसणार आहेत. नारGग िरअॅ#टी आिण वाधवा ,ुपचा संयुSत टाऊनिशप 	ोजेSट असलेला कोट्याड्तफे् ठाणे (पिम) भागात पोखरण रोड �. २ येथे जागितक दजा्चे क�युिनटी पाक् उभार�यात आले आहे. येऊर;या टेक�ांची 

नयनर�य पा्भूमी लाभलेले हे पाक् सवा्ंसाठी खुले झाले असून ठाणेकरांसाठी काँ�ीट;या जंगलात एक र�य देखावा ठरणार आहे. उ्म रचना केलेले लँड9केप, िहरवळ अस#याने या पाक्म>ये काही जण शांतता अनुभव�यासाठी तर काही वाचन कर�यासाठी येतात. या क�युिनटी पाक्ची रचना अितशय नावीaयपूण् पEतीने तयार कर�यात आली आहे.जाग	िसE अशा aयूझीलंड;या वाहो आिक्टेSटने या क�युिनटी पाक्चे लँड9केप िडझाइन तयार केले आहे. +यांनी पाक्;या रचनेसोबत +याची उपयुSतता एकl कून सौंदया्त आणखी भर घातली आहे. यातील योगा झोन, रे�लेSसोलॉजी पाथ, िक�स 

गे�स खेळ�यासाठी उपयुSत आहे. सव् वयोगटातील लोकांचा िवचार कून काळजीपूव्क 	क#पाचे िडझाइन तयार कर�यात आले असून पाका्त असलेली खुली 8यायामशाळा हे याचे उदाहरण आहे. या पाक्म>ये भूपृावर अनेक 	कार;या िडझाइन के#या अस#यामुळे पाका्त िफरायला येणा�या लोकांसाठी मोठे आकष्णाचे केंV ठरणार आहे. 

हरणाची 	ितकृती उभार�यात आली आहे. सूया्9तानंतर पाक् आपला रGग बदलतो. सं>याकाळी इथं �लोरेसaस तसंच शे�स;या िविवध रGगिबरGगी िवजे;या िद8यांची होणारी उधळण ही नेlदीपक ठरणार आहे. क�युिनटी पाक्चं सौंदय् वाढ�यासाठी िविवध मोसमात येणा�या फुलां;या रGगासोबत रGगसंगती जुळ�यासाठी क�युिनटी पाक्मधील िवजे;या िद8यांची 

चाल�याचा र9ता जिमनीपासून उGचीवर बांध�यात आला अस#याने रोजचा मॉिन्ंग वॉक घेताना वेगळीच मजा येणार आहे. पाका्म>ये बस�यासाठी भरपूर मोक₨ा जागा ठेव�यात आ#या आहेत. pये नागिरकांसाठी टेर माक् असलेले र9ते आिण खु;या्ंवर खूण कून ठेव�यात आली आहे. पाका्म>ये काही िठकाणी िनवांत जल�ोत तसेच काही िठकाणी 

िनवड कर�यात आली आहे. अनेक जातींची शोिभवंत तसेच उपयुSत ठरणारी झाडे आिण झुड�पे येथील आकष्ण आहे. अिकिलफ िह9पीडा, अि#पिनया पुरपुराटा, बॅलेिरया ि�9टाटा, फायलीटीस 9कोलोपें�ीयम, बुिनया, गॅिलिपनीसारkया वन9पती इथे लाव#या आहेत. औषधी गुणधमा्साठी नीम आिण इतर 	कारची झाडे िनवड�यात आलेली 

}ले झोन आिण जॉिगंग �mकमुळे इतर पाका्ं;या तुलनेत हे पाक् एकमेवाि तीय असे ठरले आहे.िविवध सामािजक उप�मांसाठी असणा�या सुिवधांबाबत हे पाक् हटके ठरते. येथे असलेले सaकेन अॅि�फिथएटर हे सामािजक तसेच इतर उप�मां;या आयोजनासाठी उपयुSत ठरणारे आहे. झाडांखालची जागा ही इGटरअॅिSटव 

ठा9यात आता 7यू यॉक्=या तोडीचं क>युिनटी पाक्! 

आहेत. चाल�यासाठीचे उGचीवर बांधलेले र9ते, बस�या;या शैलीदार जागा, दाट झाडG, पाक्चे अ+याधुिनक िडझाइन, लोकांना एकl ये�यासाठी ओपन एअर िथएटरसारkया सुिवधांमुळे पाक्म>ये आ#यावर एका वेग₨ा 	कारची आधुिनक जीवनशैली अनुभवायला िमळणार आहे.

िदAयां=या रोषणाईने केलेली आकष्क रचना िदAयां=या रोषणाईने केलेली आकष्क रचना पाक्=या सौंदया्त भर घालते.पाक्=या सौंदया्त भर घालते.  

लहान मुलांसाठी खेळ9याची लहान मुलांसाठी खेळ9याची 
सुिवधाही आहे.सुिवधाही आहे.

काय्Iमांसाठी मोठी काय्Iमांसाठी मोठी मोकळी जागा आहे.मोकळी जागा आहे.

िहरवळीत म6त चाला िकंवा फKत िहरवळीत म6त चाला िकंवा फKत बसून छानसं पु6तकही वाचता येईल.बसून छानसं पु6तकही वाचता येईल.

ठाणे
■ गीतांचा काय्Iम : मेहेिफल एंटरटेनमेंटतफे् 9व. मोह�मद रफी यां;या पु�यितथीिनिम् रफी यां;या सुमधूर गीतांचा काय्�म, डॉ. कािशनाथ घाणेकर ना�गृह, िहरानंदानी मेडोजजवळ, सायंकाळी ८.

डायरी

र6तेसफाई कम्चाNयांना 
वेतन िमळाले

‘मटा’=या बातमीची दखल घेत सुमारे पाचशेून अिधक कामागारांना थिकत वेतन िमळाले, Qयामुळे अनेक कामगारांना िदलासा िमळाला. माR अजूनही अनेक िवभाग वेतनापासून वंिचत आहेत. कामगारांचा हा Sन कायम6वूपी मागी् लागावा, यासाठी कामगार आयुKतांची लवकर भेट घेऊन याबाबत उपाय शोधले जावेत, यासाठी यQन केले जाणार आहेत. - जगिदश खैरािलया,  �िमक जनता संघ

क>Xयुटरचोरांना सुर्ार्कांनी पडकले

इ�पॅ�ट

ठाणे ते सांगली Aहाया पाच िजYहे

‘ई-चलन’चा वचक
बेिश�त िर्ाचालकांवर कारवाई करणे होणार सोपे

नौपा�ात घडले#या धSकादायक घटनेनंतर पोिलस व आरटीओमाफ्त िवशेष तपासणी कर�यात आली, +याम>ये ७ हजार २१२ ऑटो िर्ा तपास�यात आ#या. यापैकी १०४ ऑटोिर्ांचा परवाना िनलंिबत केला असून १०८ िर्ाचालकांचे लायसaस िनलंिबत केले आहे. +यां;यावर दंडा+मक कारवाईदेखील कर�यात आली. त�बल ३ कोटी ४७ लाख ुपयांचा दंड वसूल कर�यात आला अस#याची मािहती यावेळी पाटील यांनी सभागृहात िदली.  

अंमलबजावणी बारगळली
ई-चलनासाठी ठाणे वाहतूक पोिलसांना नो8ह ेंबर २०१४म>ये तीन मिशन पुरव�यात आ#या हो+या. +याम>ये संबंिधत वाहनचालकांची मािहती, वाहनचालकाला भरायचा दंड, याची मािहती होती. या यंlणेम>ये पोिलसांना कॅमेरेदेखील पुरव�यात आले होते. पण या योजनेची योrय अंमलबजावणी झाली नाही. 

पीक िवमा योजनेला ितसाद 
शेतकी िवभाग खुला... 

ठाणे िज#हा म>यवती् सहकारी बँके;या शाखांचा शेतकी िवभाग पीक िवमा योजनेकिरता रिववारी खुला ठेव�यात आला होता. तसेच सोमवारीही हा िवभाग पूण्वेळ सुू राहणार असून आतापय्ंत बँके;या मा>यमातून कज्माफीपोटी शेतक�यांना  बी-िबयाणांसाठी थकीत उचल �हणून 	+येकी १० हजार ुपयांनुसार एकूण ५३ लाख ुपयांची मदत कर�यात आली आहे. ठाणे िज#$ातील २३२ व पालघर िज#$ातील ३१३ शेतक�यांना ही रSकम उपल�ध कून दे�यात आ#याचे बँकेचे उपा>य् भाऊ कु�हाडे यांनी सांिगतले.


