
म. टा. िवशेष 
ितिनधी, मुंबई
देशात�या �मुख बंदरांमधील बंदर व गोदी कामगारांना २०१६-१७  या आिथ्क वषा्तील बोनस जाहीर झाला असून मुंबई बंदरातील सुमारे नऊ हजार गोदी कामगारांना �,येक १३ हजार ६५८ ुपये बोनस िमळणार आहे. ,यामुळे गोदी कामगारांम6ये आनंदाचे वातावरण िनमा्ण झाले आहे.भारतात�या बंदर व गोदी कामगारांना बोनस दे9याची मागणी अिखल भारतीय बंदर व गोदी कामगार महासंघाचे अ6य् अॅड. एक. के. शे@े व जनरल सेAेटरी सुधाकर अपराज यांनी केंEीय नौकानयन मंडळाचे सिचव रवी कांत व मंुबई पोट् HIटचे अ6य् संजय भािटया यांJयाकडे केली होती. ,यानुसार मुंबई बंदर व गोदी कामगारांना �मुख बंदरांJया सरासरीनुसार प्ास टNके व �,येक बंदराJया उ,पादकतेवर प्ास टNके या �माणे १६.२६  टNके Pहणजेच १३ हजार ६५८  ुपये बोनस िमळणार अस�याचे मुंबई पोट् HIट, डॉक अँड जनरल एPTलॉईज युिनयचे सेAेटरी माुती िवासराव यांनी सांिगतले.

मुंबईकरांचा ‘ताप’ वाढला
मुंबई : मुंबईत Vहायरल तापासह सदी् आिण खोक�याJया ुXणांम6येही वाढ झाली आहे. जोरदार पावसानंतर वातावरणाम6ये गारवा येतो. ,यात संसग्सृ\य िवषाणूंची लागण होत नाही. पावसाचा जोर वाढला असला तरीही संसग्ज]य तापाचे �माण कमी झालेले नाही. या ुXणांची सं^या वाढली खासगी व साव्जिनक ुXणालयांम6ये वाढलेली िदसून येते. तीन मिह]यांपासून मुंबईकर Iवाइन `लू, डेंXयू, मलेिरया यांसार^या वेगवेग₨ा �कारJया साथीJया आजारांसोबत झंुजत आहेत. मुलांना यापूवी् या �कारचा ताप आला की, ,याची मुदत पाच ते सहा िदवस असायची. आता माe ती आठ िदवसांची झाली आहे. ताप  असताना डोकेदुखी, डो₨ातून पाणी येणे आिण उलटी हो9याJया तAारी वाढ�या आहेत. 

म. टा. 
ितिनधी, मुंबई
मराठवाgातील नांदेड-वाघाळा महानगरपािलकेJया साव्िeक िनवडणुकीतील मतदानासाठी ४०० VहीVहीपॅट उपलiध कुन दे9यास संबंिधत कंपनीने असमथ्ता दश्िवली आहे. पिरणामी या िठकाणी ११ ऑNटोबरला होणाlया मतदानासाठी केवळ एका �भागात �ायोिगक तmवावर VहीVहीपॅटचा (Vहोटर Vहेिरफायबल पेपर ऑिडट Hेल) वापर कर9यात येणार आहे, अशी मािहती राqय िनवडणूक आयुNत ज. स. सहािरया यांनी गुुवारी येथे िदली.मतदारांनी कोणाला मतदान केले याची मािहती ,याच इVहीएम यंeाJया िठकाणी संबंिधत मतदाराला काही ्ण VहीVहीपॅटमुळे पाहता येते. ,यामुळे आपण केलेले मतदान नेमके कोणाला गेले याची खातरजमा हो9यास मदत होणार आहे. केंEीय िनवडणूक आयोगाने लोकसभा व िवधानसभा िनवडणुकांसाठी टTTयाटTTयाने VहीVहीपॅटचा वापर कर9यास सुुवात करावी, असा आदेश सवो्s ]यायालयाने ऑNटोबर २०१३ म6ये िदला. ,यानुसार िनवडणूक आयोगाने देशात काही िठकाणी �ायोिगक तmवावर या यंeाचा वापर सुू केला आहे. ,याच धती्वर नांदेड-वाघाळा महानगरपािलकेJया िनवडणुकीत या यंeाचा वापर कर9यासाठी राqय िनवडणूक आयोगाने ४०० VहीVहीपॅट उपलiध कून दे9याबाबत इलेNHॉिनNस कॉपो्रेशन ऑफ इuिडया या कंपनीला कळिवले होते. ,यानुसार कंपनीने ४०० VहीVहीपॅट उपलiध कून दे9याचे मा]य केले होते. परuतु तांिeक अडचणीमुळे 

खरेदी तmवावर VहीVहीपॅट पुरिव9यास कंपनीने नंतर असमथ्ता दश्िवली. माe या िनवडणुकीत �ायोिगक तmवांवर काही VहीVहीपॅटJया वापरास राqय िनवडणूक आयोगाने परवानगी vावी, अशी िवनंती कंपनीने केली होती.कंपनीJया िवनंतीचा सखोल िवचार 

कून नांदेड-वाघाळा महानगरपािलकेJया एका �भागात हे VहीVहीपॅट �ायोिगक तmवावर वापर9यास कंपनीला परवानगी दे9याचा िनण्य आयोगाने घेतला. ,यानुसार कंपनीने ७० VहीVहीपॅट २० सTटेंबर २०१७ला नांदेड महानगरपािलकेकडे पाठिवले. 

म. टा. िवशेष 
ितिनधी, मुंबई
‘द i�यू Vहेल गेम’चा �\न सवो्s ]यायालयाJया िवचाराधीन आहे. ,यामुळे तुPहीही ितथेच दाद मागावी, अशी सूचना यािचकाक,या्ंना कून मुंबई उs ]यायालयाने यािवषयीची एक जनिहत यािचका गुुवारी िनकाली काढली.या ऑनलाइन गेममुळे देशभरात िविवध िठकाणी मुलांनी आ,मह,या के�याJया घटना घड�या आहेत. ,यामुळे हा �\न स6या सवो्s ]यायालयाJया िवचाराधीन असताना उs ]यायालयात यािवषयी सुनावणी होणे संयुिNतक नाही, असे सांगत मु^य ]यायमूती् मंजुळा चेूर व ]या. िनतीन जामदार यांJया खंडपीठाने िसिटझन सक्ल फॉर वे�फेअर अँड एqयुकेशन या संIथेने केलेली जनिहत यािचका िनकाली काढली. �शासनाने ‘द i�यू Vहेल गेम’वर बंदी घालावी. तसेच, या संबंिधत तAारींचे िनरसन कर9यासाठी एक हे�पलाइन सुू कर9याचे िनदे्श vावेत, ,यामुळे मुले तसेच ,यांJया पालकांना तातडीची मदत िमळ} शकेल, अशी िवनंती यािचकाक,या्ंनी केली होती. या यािचकेत गुगल, याू, फेसबुक यांJयासह मुंबई पोिलसांJया सायबर सेललाही �ितवादी केले होते.

म. टा. िवशेष 
ितिनधी, मुंबई
उपनगरी रे�वेने स6या ७५ लाख �वासी �वास करत असून रे�वेवरचा ताण िदवसेंिदवस वाढत आहे. भिव�यात मेHो �क�प पूण् झा�यानंतर तiबल ९० लाख �वाशांना मेHोसेवेचा लाभ िमळ}न मुंबईकरांचा �वास सुखकर होईल, असा िवास मु^यमंeी देवेंE फडणवीस यांनी गुुवारी येथे VयNत केला.कुलाबा-वांEे-सीTझ या मेHो-३ �क�पाJया भूिमगत मागा्चा बोगदा खण9यासाठी अजIe यंeे आयात कर9यात आली आहेत. ही यंeे एका खोल आिण िवशाल िविहरीत सोडली जाणार आहेत. ,यानंतर �,य् खोदकामाला सुूवात होईल. माहीम, नयानगर येथील �क�पIथळी हे यंe मु^यमं�यांJया हIते िविहरीत सोड9यात आले. ,यावेळी ते बोलत होते. मेHोJया अ]य �क�पांपैकी काही �क�पांJया िनिवदा काढ9यात आ�या आहेत, काही �क�पांJया िनिवदा लवकरच िनघणार आहे, काही �क�पांची कामे सुू आहेत, असे सांगून भूिमपूजन झालेला �,येक �क�प हा वेगाने पूण् 

केला जाईल, अशी Xवाही ,यांनी िदली.मेHो �क�पांसोबतच रे�वेचा एिलVहेटेड कॉिरडोर उभार9याबाबत रे�वेशी चचा् सुू आहे, तसेच Iथानक पिरसर िवकासाJया िदशेनेही काम सुू 

आहे, असे ,यांनी सांिगतले. भिव�यात बस, Hेन, मेHो, जलवाहतूक या साव्जिनक वाहतूक VयवIथेसाठी एकच ितिकट�णाली असेल. ,यामुळे �वाशांना िविभ् वाहतूक सेवेचा लाभ घेताना एकसारखे ितकीट 

काढावे लागणार नाही. ,यासाठी एका कंपनीशी सामंजIय करार कर9यात आला असून ,यासंदभा्तील अॅप िवकिसत केले जात आहे, अशी मािहतीही ,यांनी िदली.

मु�यमं�ी उवाच..

िनण्य आम!या बाजूने

पाणी तुंबले तरी…

महामुंबई मुंबई �  २२   स	टेंबर   २०१७ 

मराठी!या िशि्केला कामावर घे(या!या मागणीसाठी सोम-या कॉलेज 
शासनािवरोधात िश्कांनी सामूिहक रजा घेत गुुवारी आझाद मैदानात आंदोलन केले. यात किन महािव6ालयीन िश्क महासंघटनेतफे् िश्क मो9ा सं�येने सहभागी झाले होते.

उ�ाचा �वास सुखकर
मे�ो -३�या काय्�मात मु�यमं�यांचा िव�ास

मुंबईचा खडक तसेच समुE यामुळे मेHोसारखी कामे आVहाना,मक असतात. िदी आिण कोलका,याJया तुलनेत मुंबईत काम करणे खूप कठीण मेHो-३साठी वापर9यात आलेले तंe्ान पाहता हा इuिजनीअिरuगJया ्ेeात नवा अ6याय िलिहला गेला आहे.

मेHोचे काही �क�प भूिमगत, तर काही �क�प एिलVहेटेड आहेत. ,यामुळे अितवृीमुळे कदािचत पाणी तुंबले तरी मेHोसेवेवर पिरणाम होणार नाही आिण �वाशांचा �वास िवनाखंिडत पार पडेल, असे मु^यमंeी Pहणाले.

मेHो संदभा्त िविवध ]यायालयांनी आमJया बाजूने िनण्य िदले असून मेHो �क�प हे मुंबईJया िहताचे आहेत. दोन कोटी वृ् लाव�यानंतर जेवढे काब्न उ,सज्न कमी होईल, तेवढे काम एका मेHोमुळे होईल.

शैलेश जाधव

‘<=यू >हेल’
@न ; सवो्C Dयायालयातच दाद मागा! नांदेड िनवडणूक>ही>हीपॅटिशवाय

राजकीय प्ां!या 
ितिनधींची बैठक
या महानगरपािलकेJया एकूण २० �भागांतील ८१ जागांसाठी ११ ऑNटोबरला मतदान होत आहे. ,यासाठी या VहीVहीपॅटJया वापरासंदभा्त महानगरपािलका आयुNतांनी आज मा]यता�ा� राजकीय प्ांJया �ितिनधींची व इतर मा]यवरांची बैठक आयोिजत केली होती. या बैठकीतच सवा्ंJया उपिIथतीत चार सदIय सं^या असले�या १९ �भागांतून सोडती�ारे �भाग Aमांक २ ची िनवड कर9यात आली. या �भाग A. २ मधील सव् मतदान केंEांवर आता VहीVहीपॅटचा �ायोिगक तmवावर वापर केला जाणार आहे. या VहीVहीपॅटJया वापराबाबतचे सव् तांिeक �िश्ण व ,यांची देखरेख कंपनीचे अिधकारी महानगरपािलका आयुNतांJया सामसलतीने करणार आहेत. मतदानाची �िAया संप�यानंतर हे सव् VहीVहीपॅट इलेNHॉिनNस कॉपो्रेशन ऑफ इuिडया परत नेणार आहे, असे सहािरया यांनी सांिगतले.

कंपनीने दश्िवली असमथ्ता

गोदी कामगारांना बोनस जाहीर

िवरारJया पुढे राहाणाlया �वाशांना दररोज शटल िकंवा मेलने �वास करावा लागतो. ,यात मिहलांचे हाल होतात. ,यामुळे चच्गेट-िवरार�माणेच चच्गेट-डहाणू अशीही एखादी लोकल सुू करावी, अशी िवनंती पिम रे�वे �शासनाकडे 

लेडीज �पेशल सरकारदरबारी
म. टा. िवशेष 
ितिनधी, मुंबई
मिहला 
वाशांसाठी चच्गेट ते 
िवरार िवशेष लोकल अस=या तरी 
िवरार!या पुढे राहणाKया मिहलांचे 
खूप हाल होतात. Mयामुळे रे=वे 

शासनाला चच्गेट-डहाणू लोकल 
सुू कर(याचे िनदे्श 6ावेत, अशी 
जनिहत यािचका उC Dयायालयात 
दाखल कर(यात आली होती. 
या 
करणी मिहनाभरात केंS 
सरकारकडे िनवेदन 6ा, अशी 
सूचना मुंबई उC Dयायालयाने या 
यािचकाकMया्ंना गुुवारी केली. या 
मागा्वरील लोकल UेDस, मिहला 

वाशांची नेमकी सं�या, गदी्!या 
वेळची िXथती इMयादी मािहतीही 
रे=वे 
शासनापुढे मांड(यास 
Dयायालयाने सुचिवले.

वारuवार कर9यात आली. माe �शासन ,याकडे दुल्् करत आहे. ,यामुळे सरकारला यािवषयी आव\यक िनदे्श vावेत, अशी यािचका राजकुमार चोरगे यांनी केली होती. माe यािचकाक,या्ंनी केंE सरकारकडे यािवषयी िनवेदनच िदले नस�याचे सरकारी वकील मोिलना ठाकूर यांनी िनदश्नास आणले. ,यामुळे 

मु^य ]यायमूती् मंजुळा चेूर व ]या. िनतीन जामदार यांJया खंडपीठाने केंE सरकारला मिहनाभरात िनवेदन देऊन रे�वे �शासनाकडे सिवIतर मािहतीसह पाठपुरावा कर9याची सूचना केली. यानंतरही �\न सुटला नाही तर येथे हा �\न मांडा, असे सांगत ही यािचका िनकाली काढली.

मिहनाभरात िनवेदन दे(याची  *यायालयाची सूचना


