
मुंबई ( ितिनधी) :

आयर्न खान स करणात खंडणी 
मािगत याच्या आरोपा करणी सीबीआय 
आणखी सि य झाली आहे. सीबीआयने 
समीर वानखेड यांच्यासह इतर एनसीबी 
अिधका यांचे फोन ज त कले आहेत. 
सीबीआयने सोमवारी ही कारवाई कली 
आहे. या सवर् मोबाईल फोनचे तांि क 
िव लेषण कले जाणार आहे. समीर वानखेड 
यांच्यासह िव विवजय िसंग, आिशष रंजन 

यांचेही वापरातील फोन सीबीआयने ज त 
कले आहेत. सीबीआय टीम १८ मे रोजी 
समीर वानखेड यांची चौकशी करणार आहे. 
या चौकशीआधी मोबाईल ज तीची ही मोठी 
कारवाई सीबीआयकडन करण्यात आली 
आहे. सीबीआयने काही िदवसांपूव  समीर 
वानखेडच्या गोरेगावच्या घरी छापा टाकला 
होता. ते हाच समीर यांची पत्नी अिभने ी 
ांती रेडकर िहचा मोबाईलही ज त करण्यात 

आला. िव विवजय िसंग, आिशष रंजन 
यांनाही चौकशीसाठी समन्स बजावणार आहे.

श दांना स याची धार
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िद ली 
करणार 

पंजाबचा खेळ 
ख लास?
पान १०

आता मिहलांना 
िमळणार ९ मिह यांची 
सूती रजा? 

नवी िद ली : गरोदर ि यांसाठी 
लवकरच एक आनंदाची बातमी 
िमळण्याची श यता आहे. 
मिहलांना िमळणा या सूती 
रजेचा कालावधी वाढवला जाऊ 
शकतो. सध्या भारतात गरोदर 
मिहलांना ६ मिहन्यांची सु ी िदली 
जात होती, आता या सु ीचा 
कालावधी वाढवून ९ मिहने कला 
जाऊ शकतो. गरोदर ि यांना ९ 
मिहन्याची सु ी ावी असे िनदश 
क  सरकारने खासगी आिण 
सरकारी सं थांना ावेत अशी 
िशफारस नीती आयोगाचे सद य 
ही. क. पॉल यांनी कली आहे. 
मिहला कमर्चा यांना िकती 

िदवसांची मातृत्व रजा िमळावी 
हा नेहमीच चचचा िवषय 
असतो. सोमवारी याबाबत नवीन 
िशफारस समोर आली आहे. नीती 
आयोगाचे सद य ही. क. पॉल 
यांनी ही िशफारस कली आहे. 
पॉल यांनी हटले की, खासगी 
आिण सावर्जिनक िवभागांनी 
मिहला कमर्चा यांसाठी मातृत्व 
रजेचा कालावधी ६ मिहन्यांपासून 
वाढवून तो ९ मिहने करण्याचा 
िवचार करावा.नीती आयोगाचे 
सद य ही. क. पॉल यांनी हटले 
की, खासगी आिण सावर्जिनक 
िवभागात मिहला कमर्चा यांसाठी 
सूती रजेचा कालावधी ६ 
मिहन्यांव न वाढवून ९ मिहने 
करणे आव यक आहे. मिहलांना 
गरोदरपणात वत:ची आिण 
आप या बाळाची देखील 
जा त काळजी यावी लागते. 

पािलका िनवडणूक 
काँ ेस लढणार 
वबळावर ?

मुंबई ( ितिनधी): कनार्टक 
िनवडणुकीत काँ ेसला यश 
िमळा यानंतर महारा ातील 
काँ ेस नेत्यांचे मनोबल वाढले 
आहे. महारा ात महािवकास 
आघाडी असली तरी मुंबई 
महानगरपािलका वबळावर 
लढण्यासाठी काँ ेसने तयारी सु  
कली आहे. तर िवधानसभा आिण 
लोकसभा महािवकास आघाडीत 
एक  लढणार अस याची 
मािहती आहे. कनार्टक पाठोपाठ 
महारा ातही आता आपली स ा 
येऊ शकते या आशेने काँ ेसचे 
कायर्कत आिण पदािधकारी 
कामाला लागलेत. राज्यात जरी 
महािवकास आघाडी असली तरी 
आगामी मुंबई महानगरपािलका 
वबळावर लढणार अस याची 
तयारी काँ ेसने सु  कली 
आहे. काँ ेस प ाने मुंबईत 
एक सव णही कले आहे. 
या सव णामध्ये काँ ेसचा 
पारंपा रक मतदार हा दिलत 
मुि लम आिण सवर्सामान्य 
रािहलेला आहे.

मंुबई बुधवार, १७ मे २०२३

 रंगकम  नाटक समूहाचे उमेदवार मो ा सं येने िवजयी

ना  प रषदे या अ य पदी शांत दामले यांची िनवड 
मुंबई ( ितिनधी )  : 

पंचवािषर्क अिखल भारतीय ना  
प रषद िनवडणुकीचा िनकाल अखेर 
आज लागला. या प रषदेचे अध्य पद 
न की कोणाला िमळणार याकड 
सा यांचे ल  लागले होते. अखेर 
मंगळवारी झाले या मतमोजणीत 
अध्य पदी शांत दामले यांची 
िनवड झाली आहे. त्यांना ६० पैकी 
५० मते िमळाली. ना  प रषदेची 
पंचवािषर्क िनवडणूक गे या मिहन्यात 
पार पडली. यात रंगकम  नाटक 
समूहाचे उमेदवार मो ा सं येने 
िवजयी झाले होते. आता अध्य  
कोण होणार? ही चचार् गे या अनेक 
िदवसांपासून सु  होती. िनयामक 
मंडळाच्या सद यांचे मुंबईत मतदान 
झाले. त्यात ना  प रषदेचे नूतन 

वेचक

दूषणा या त ार त 
२३७ टक्क्यांनी वाढ 

'मातो ीचा पोपट 
मेलेला आहे हे लवकरच 
जाहीर होईल'

अंतरंग

मुंबईत १५ जूनपयत आगमन...

‘मा सून’चे आगमन लांबणार
पुणे ( ितिनधी) :

यंदा नैऋत्य मान्सून वा याची 
सु वात कमकवत असून अंदमान 
तसेच करळ िकना यावरही मान्सून 
िवलंबाने पोहोचणार अस याचा 
अंदाज कायमेट सं थेने वतर्वला 
आहे. मान्सून अंदमानमध्ये उिशराने 
दाखल होण्याचा अंदाज आहे. 
हवामान िवषयीची मािहती देणा या 
‘ कायमेट वेदर’ या खासगी 
सं थेने हा अंदाज वतर्वला आहे. 
मान्सून अंदमानमध्ये साधारणत: 
२२ मे रोजी दाखल होत असतो. 
मा  यंदा त्याची सु वात कमकवत 
िदसत आहे. त्यामुळ यंदा मान्सून 
अंदमानमध्ये िवलंबाने दाखल 
होण्याचा अंदाज ‘ कायमेट’च्या 
शा ांनी वतर्वला आहे. तसेच 
करळात नैऋत्य मान्सून साधारणपणे 
१ जून रोजी दाखल होत असतो. 
मा  नैऋत्य मान्सूनसंदभार्त आताच 
सांगणे कठीण अस याचे मत 
शा ांनी य त कले आहे. 

यावष  अलिननोच्या भावामुळ 
यात काहीसा िवलंब होणार आहे. 
तरी कायमेटच्या आधी वतर्वले या 
अंदाजानुसार मान्सून जून ते स टबर 
या काळात सरासरीच्या ९४ ट क 
कोसळणार आहे, तर हवामान 
िवभागानुसार या काळात ८३.५ 
िममी पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. 
हणजेच सरासरीच्या ९६ ट क 
होणार आहे. 

भारतीय हवामानशा  िवभागाने 
अ ाप मान्सून कधी सु  होणार 

ं ई

याचा अंदाज जाहीर कलेला नाही; 
परंतु एि लमध्ये त्यांनी नैऋत्य 
मान्सूनच्या काळात उ र-पि चम 
भारत, पि चम भारत, मध्य आिण 
पूव र भारतामध्ये सामान्य ते 
सरासरीपे ा कमी पावसाचा अंदाज 
वतर्वला होता.

तर एकीकड कायमेटने मान्सून 
अंदमानात उिशराने दाखल होण्याचा 
अंदाज वतर्वला असताना भारतीय 
हवामान िवभागाकडन पुढील 
एक ते दोन िदवसांत अंदमानात 
मान्सून कधीपयत दाखल होईल 
या संदभार्तली मािहती िदली 
जाणार आहे.

दर यान, दि ण भारतीय 
महासागर प रसरात एक च ीवादळ 

तयार होत अस याने बा प ितकड 
ढकलले जाईल. 

अशात मादागा कर प रसरात 
उच्च दाब तयार होण्यास आणखी 
काही िदवस लागण्याची श यता 
आहे. अशात मान्सूनचे ढग तयार 
होण्यास उशीर होण्याचा अंदाज आहे. 
‘ कायमेट’कडन यंदाचा मान्सून 
सरासरीपे ा कमी राहण्याचा अंदाज 
वतर्वण्यात आला आहे, तर भारतीय 
हवामान िवभागाकडन यंदाचा 
मान्सून सवर्साधारण राहण्याचा 
अंदाज जाहीर करण्यात आला आहे. 
यावष  उ रेकड जूनपयत उ ण 
हवामान कायम राहण्याचा अंदाज, 
त्यामुळ पेरणीला देखील उशीर 
होऊ शकतो.

वेगारीस ऑफ द 
वेदरकडनही करळात 
मा सून उिशरा दाखल 
हो याचा अंदाज 
वतर्व यात आला 

आहे. मा सून करळात 
४ जूनपयत दाखल 
हो याची श यता 
आहे, तर महारा ात 
९ तारखेपयत आिण 

मुंबईत १५ जूनपयत 
मा सूनचे आगमन 
होणार अस याचे 
भाकीत ‘वेगारीस ऑफ 
द वेदर’ने वतर्िवले आहे.

मुंबई ( ितिनधी) : 

महारा ात उ णतेचा पारा चांगलाच 
वाढला असून याचा अनेकांना ास 
होताना िदसत आहे. उ माघातामुळ 
एका गभर्वती मिहलेचा मृत्यू 
झा याची घटना घडली आहे. डहाणू 
येथील आिदवासी समाजातील २१ 
वष य गभर्वती मिहलेची सूती 
सुमारे दोन आठव ांनी होणार 
होती; परंतु ाथिमक आरो य क ात 
जात असताना उ माघातान े ितचा 
मृत्यू झा याचा अस याची मािहती 
आहे. मिहलेच्या बाळालाही यात 
वाचवता आले नाही. दर यान, 
सध्या महारा ात या वषार्तील 
सवार्त गंभीर उ माघाताची प रि थती 
आहे. उ माघाताची जवळपास 
१५०० करणे पुढ आली असून 
आतापयत उ माघातामुळ १२ हून 
अिधक मृत्यूची न द झाली आहे. 

आरो य सेवा संचालनालयाच्या 
आकडवारीनुसार, गे या वष च्या 
तुलनेत यंदा उ माघाताच्या 
करणांची सं या दु पट झाली 
आहे. त्यापैकी काही करणं ही 
खारघरमध्ये झाले या महारा  भूषण 
पुर कार सोह याशी संबंिधत आहेत. 
या दुघर्टनेत १४ जणांचा मृत्यू झाला 
होता. त्यावेळी उ माघातामुळ १२ 
जणांचा मृत्यू झा याचीही मािहती 
आहे. याबाबत राज्याच्या आरो य 
िवभागाने कोणतीही िति या 
िदलेली नाही.

मागील वष  २०२२ मध्ये राज्यात 
उ माघाताची ७६७ करणं होती 
त्यापैकी ३१ जणांचा मृत्यू झा याची 
न द आहे. यंदा मा  उ माघाताच्या 
करणांची सं या दु पट झाली 
असून यो य ती काळजी घेणे गरजेचे 
अस याचे सांगण्यात येत आहे.

याबाबत बोलताना तज् ांनी 
सांिगतलं की, असुरि त समुदायांचे 
संर ण करण्यासाठी ितबंधात्मक 
उपायांची तातडीची गरज आहे. 
तसेच अित उ णतेच्या धो यांब ल 
जाग कता वाढवणे गरजेचे अस याचे 
त्यांनी हटले आहे. ज्यावेळी शरीराचे 
तापमान धोकादायक पातळीपयत 
वाढते त्यावेळी उ माघात होतो. 
उ माघातामुळ अवयव िनकामी होऊ 
शकतात आिण उपचार न क यास 
इतर जीवघेणे आजारही होऊ 
शकतात, अशी मािहती राज्याच्या 
आरो य अिधका यांनी िदली आहे.

पुणे ( ितिनिध) : भाजपचे 
रा ीय अध्य  जे. पी. न ा यांच्या 
अध्य तेखाली पुण्यातील बालगंधवर् 
रंगमंिदरात गु वार १८ मे रोजी राज्य 
कायर्का रणीची बैठक होणार आहे, 
अशी मािहती भाजप शहराध्य  माजी 
आमदार जगदीश मुळीक यांनी िदली. 
यावेळी जगदीश मुळीक हणाले 
की, पुण्यात २०१५ मध्ये राज्य 
कायर्का रणीची बैठक आयोिजत 
करण्यात आली होती. त्यानंतर यंदा 
पुण्यात राज्य कायर्का रणीची बैठक 
बालगंधवर् रंगमंिदरात भाजपचे 
रा ीय अध्य  जे. पी. न ा यांच्या 
अध्य तेखाली सकाळी १० ते ५ 
यावेळत होणार आहे. या बैठकीला 
देशाध्य  चं शेखर बावनकळ, 
उपमु यमं ी देव  फडणवीस, 
पालकमं ी चं कांत पाटील यांच्यासह 
राज्यातील खासदार, आमदार आिण 
पदािधकारी या बैठकीला १२०० च्या 
आसपास ही सं या असणार आहे.

पुणे ( ितिनधी) :

‘आप याला उ ोग कसे येतात हे 
मािहती आहे का? अनेक परदेशी 
उ ोग महारा ात येतात. मग 
बारसूतील क पाला िवरोध का? 
बारसू येथील रफायनरी क पाबाबत 
उ व ठाकरे यांना िवचारले पािहजे 
की, ते का िवरोध करत आहेत? 
कोळशापासून वीज बनिवणारे ३४ 
उत्पादक हे उ व ठाकरे यांना भेटले 
होते. ते हा देखील त्यांनी िवरोध 
कला होता. आता देखील बारसू 
क पाला सुपारी घेऊन िवरोध कला 
जात आहे’,असा गंभीर आरोप क ीय 
मं ी नारायण राणे यांनी उ व ठाकरे 
यांच्यावर कला आहे. पंत धान नर  
मोदी यांच्या ह ते मंगळवारी देशातील 
त बल ७१ हजार उमेदवारांना 
िनयु ती प ांचे वाटप करण्यात येत 
आहे. पंत धान कायार्लयाकडन 
देशभरातील ४५ िठकाणी रोजगार 
मेळावा आयोिजत करण्यात आला 
आहे. पुण्यात देखील क ीय मं ी 
नारायण राणे यांच्या उपि थतीत 
कायर् माचे आयोजन करण्यात आले 
होते. त्यावेळी ते बोलत होते. 

देशाचे पंत धान नर  मोदी 
यांनी २२ ऑ टोबर २०२२ पासून 
‘रोजगार मेळा’ हा कायर् म जाहीर 
कला. आतापयत ३ लाख त णांना 
रोजगार देण्यात आला आहे. 
सावर्जिनक पातळीवर हा कायर् म 
होत अस याचे यावेळी राणे हणाले 
आिण संजय राऊत यांनी कनार्टकच्या 
िनकालाव न मोद वर टीका 
कली आहे. 

पुण्यातील रोजगार मेळा यात राणे यां या ह ते िनयुक्ती प ांचे वाटप

बारसू क पाला सुपारी 
घेऊन िवरोध होत आहे

क ीय मं ी 
नारायण राणे यांचा 
गंभीर आरोप

कनार्टक या 
िनकालानंतर 
महारा  नविनमार्ण 
सेनेचे अध्य  राज 
ठाकरे यानी कले या 
िवधानावर राणे 
हणाले की, यांचे 
आमदार, खासदार हे 
िकती आहेत? आमचे 
३०२ खासदार 

आहेत, रा यात १०५ 
आमदार आहेत. 
यांचा तर १ आमदार 
आहे आिण यांनी 
लोकि यतेची भाषा 
करावी? असा टोला 
यावेळी राणे यांनी 
राज ठाकरे यांना 
लगावला. रा यातील 
कायदा - सु यव था 

इतर रा यां या 
तुलनेत चांगली आहे. 
अकोला आिण नगर 
िज ात झाले या 
दंगलीमागे कोण आहे, 
याचा पोलीस शोध 
घेत असून लवकरच 
संबंिधतांना अटक 
होईल, असे 
ते हणाले.

याबाबत, नको त्या िठकाणी 
तु ही िवषय काढत आहात. आज 
आ ही नोकरी ायला आलो आहोत. 
ज्या माणसाने अडीच वषात एकही 
नोकरी िदली नाही, त णांसाठी 
एकही उप म राबिवलेला नाही. 
रकामटकडा माणूस अडीच वषात 
दोन तास मं ालयात गेला. त्याची 
बरोबरी मोदी यांच्याशी कशी होईल, 
अशी टीका नारायण राणे यांनी उ व 
ठाकरे यांच्यावर कली. मोदी सरकार 
रोजगार मेळा याच्या माध्यमातून 
सरकारी कायार्लय आिण सरकारी १० 
लाख नोक या िद या जाणार आहेत. 
सरकारने आतापयत ३ लाख नोक या 
िद या आहेत, असे त्यांनी सांिगतले.

१६ आमदारांच्या अपा ता 
करणाव न संजय राऊत यांनी 
एकनाथ िशंदे यांचा पोपट मेलेला 
आहे आिण खरा दबाव हा िवधानसभा 
अध्य ांवर आहे, असे व त य 
खासदार संजय राऊत यांनी कले 
आहे त्यावर बोलताना नारायण राणे 
यांनी उ व ठाकरे आिण संजय राऊत 
यांच्यावर टीका कली आहे. संजय 
राऊत काय करतो सध्या? संपादक 
हणून लेख िलिहताना ही त्यांची भाषा 
शोभते का? असा सवाल करत पोपट 
िशवसेनेत होता. तो जीवंत होता, 
भरारी घेत होता, पंखांवर काहीतरी 
घेऊन मातो ीमध्ये जात होता. ते हा 
चांगला होता आिण आता पोपट 
मेला. महारा ाचा मु यमं ी कोणी 
असो. मु यमं ाला एक टटस 
आहे. त्यामुळ त्यांच्याब ल कोणी 
अपश दाने बोलू नये आिण तो तर 
संपादक आहे. त्यामुळ संजय राऊत 
काय, उ व ठाकरे काय हे िड ेशन 
मध्ये गेले आहेत. हणून वे ासारखे 
बडबडताहेत, असे ते हणाले.

राज ठाकरना टोला...

मुंबई (िवशेष ितिनधी):

आमदारांच्या अपा तेचा िनणर्य 
घेण्याआधी आप याला िशवसेना 
प  नेमका कोणता, हे िनि चत 
करावे लागेल. त्यामुळ आप यावर 
वैयि तक टीका करणा या संजय 
राऊत यांनी वेळीच आपले बोलणे 
थांबवावे, असा सूचक इशारा 
िवधानसभेचे अध्य  राहुल नावकर 
यांनी मंगळवारी माध्यमांशी 
बोलताना िदला.

लंडनच्या दौ याव न 
परतलेले नावकर यांनी 
आजपासून िवधान भवनातले 
कामकाज पुन्हा सु  कले. 
कोणाचे आमदार पा  आिण कोणाचे 
आमदार अपा ? हे ठरिवण्याचा 
अिधकार िवधानसभा अध्य  
हणून राहुल नावकर यांच्याकड तर 
आहेतच, मा  कोणाचा गट हा खरा 
प  आहे? हे ठरिवण्याचे अिधकार 
देखील त्यांच्याकडच आहेत, असे 
त े हणाले. सव च्च न्यायालयाने 

हा िनणर्य देताना 
यो य काम कले, ते 
हणजे संिवधािनक 
िश त कायम ठवली 

आहे.कायर्कारी मंडळ, िविधमंडळ 
आिण न्यायमंडळ ितघांनाही 
संिवधानाने आपाप या े ात 
राहून काम करण्याचे आदेश िदले 
आहेत. कोणीही एकमेकांच्या े ात 
कायार्िशवाय ह त ेप क  नये, 
असेही संिवधानात नमूद करण्यात 
आले आहे.

ते हा िशवसेना प  नेमका कोणता, हे िन चत करणार
राहुल नावकर 
यांचे ितपादन

पुणे( ितिनधी) :

पुण्यातील संर ण संशोधन 
सं थेचे (डीआरडीओ) संचालक 
डॉ. दीप क लकर यांना हनी पमध्ये 
अडकवून पािक तानला मािहती 
िद याचा आरोप अस याने 
त्यांना एटीएसकडन अटक 
करण्यात आली आहे. 
क लकर यांना मंगळवारी 
न्यायालयात हजर करण्यात 
आले होते. यावेळी 
त्यांना १४ िदवसांची हणजेच 
२९ तारखेपयत न्यायालयीन कोठडी 
देण्यात आली आहे. क लकर यांची 
येरवडा कारागृहात रवानगी करण्यात 
आली आहे. दर यान, दीप क लकर 
यांची आता पॉिल ाफ चाचणी होणार 
आहे. जर पॉिल ाफ ट टमध्येही 
क लकर यांचे त ड उघडले नाही, 
तर नाक  ट ट घेण्याची तयारीसु ा 
एटीएसने कली आहे.

पािक तानच्या हनी प जा यात 
अडकन डीआरडीओचा संचालक 
दीप क लकर याने संर ण 
दलाची मह वाची मािहती पाकला 
िद याची बाब पुढ आली आहे. या 
करणी दीप क लकर यांना ४ मे 
रोजी अटक करण्यात आली होती. 
क लकर यांना अटक क यानंतर 
त्यांना ९ तारखेपयत एटीएस कोठडी 
देण्यात आली होती. त्यांनतर 
९ तारखेला त्यांना पुण्यातील िशवाजी 
नगर येथील न्यायालयात हजर 
करण्यात आले होते. यावेळी त्यांना 
१५ तारखेपयत एटीएस कोठडी 

देण्यात आली होती. क लकर यांना 
काल न्यायालयात हजर करण्यात 
आले होते. ते हा त्यांना एक 
िदवसाची एटीएस कोठडी देण्यात 
आली होती. आज त्यांना न्यायालयात 
हजर करण्यात आले, त्यावेळी 

सरकार प ाकडन गे या 
चौदा िदवसांत झाले या 
तपासाचा अहवाल सादर 
करण्यात आला. क लकर 
यांचे वकील ॲड. ऋषीकश 
गानू यांनी यापुढ पोलीस 

कोठडीची आव यकता नस याची 
िवनंती न्यायालयाकड कली. त्यानंतर 
िवशेष न्यायाधीश पी. पी. जाधव 
यांनी क लकर यांना २९ मेपयत 
न्यायालयीन कोठडीत ठवण्याचा 
आदेश िदला. त्यानुसार त्यांची 
येरवडा कारागृहात रवानगी करण्यात 
आली आहे. कारागृहात घरचे जेवण 
िमळावे, अशी िवनंती करण्यात आली 
होती. न्यायालयाने क लकर यांची 
िवनंती अमान्य कली. क लकर 
यांना मधुमेह आहे. त्यांना वै कीय 
तज् ांच्या स यानुसार िनयिमत 
ओैषधे यावी लागतात. कारागृहात 
त्यांना ओैषधे उपल ध क न 
ावीत, अशी िवनंती ॲड. गानू यांनी 

न्यायालयाकड कली. न्यायालयाने 
क लकर यांना कारागृहात ओैषधे 
उपल ध क न देण्याचे आदेश 
िदले. सरकार प ाकडन सरकारी 
वकील ॲड. चं िकरण साळवी यांनी 
बाजू मांडली. 

डॉ. दीप क लकर यांची 
पॉली ाफ चाचणी करण्याबाबत 

डॉ. दीप क लकर यांना 
१४ िदवसांची यायालयीन कोठडी

क लकर यांची येरवडा 
कारागृहात रवानगी कर यात 
आ यानंतर यांना क ां या 
बराकीत ठवले जाणार 
नाही. यांना कारागृहातील 
िवशेष क ात ठवले जाणार 
आहे. गरज भास यास 
क लकरांची कारागृहात 
चौकशी कर यात येईल. 
क लकर यां याकडन ज त 
कर यात आले या मोबाइल 
संचाचा यायवै कीय अहवाल 
सोमवारी िमळाला. मोबाइल 
संच क लकर यां यासम  
उघड यात आला. यामधील 
संवेदनशील मािहतीचे 

नशॉट काढ यात आले 
आहेत. क लकर यांनी 
पािक तानी हेरांना गोपनीय 
मािहती पुरिव याचा संशय 
आहे. रा य दहशतवाद 
िवरोधी पथकाकडन (एटीएस) 
पॉली ाफ चाचणी कली 
जा याची श यता आहे. 

 एटीएस घेणार पॉिल ाफ चाचणी, नाक  ट ट
येरव ातील 
िवशेष क ात...

एटीएसने िवशेष न्यायालयात अहवाल 
सादर कला कला आहे. क लकर 
यांची चौकशी करण्यात आली आहे. 
गरज भास यास क लकर यांचे 
वकील ॲड. ऋषीकश गानू तसेच 
त्यांच्या कटबीयांना मािहती देऊन 
पॉली ाफ चाचणी करण्यात येईल.

मुंबई ( ितिनधी) :

राज्यातील रखडले या 
महापािलकांच्या िनवडणुका या 
ऑ टोबर-नो हबर मिहन्यात 
होतील, असे संकत उपमु यमं ी 
देव  फडणवीस यांनी िदले आहेत. 
महापािलकच्या िनवडणुका नेम या 
कधी होणार? असा न पडलेला 
असताना या िनवडणुका ऑ टोबर-
नो हबर मिहन्यात होतील, अशा 
कारचे संकत फडणवीस यांनी 
िदले आहेत. ओबीसी राजकीय 

आर णासंदभार्त सव च्च न्यायालयात 
सुनावणी सु  असून लवकरच त्याचा 
िनकाल आ यानंतर ऑ टोबर-
नो हबरमध्ये महापािलकच्या 
रखडले या िनवडणुका जाहीर 
होतील, अशी श यता वतर्वली आहे.

कनार्टक िवधानसभा िनवडणुका 
झा या, राज्यातील स ासंघषार्चा 
सव च्च न्यायालयाचा िनकाल 
जाहीर झाला आिण आता ऑ टोबर 
िकवा नो हबर मिहन्यात रखडले या 
महापािलकच्या िनवडणुका होतील, 
अशी श यता फडणवीस यांनी 

वतर्वली आहे. त्यामुळ सवर्च प ाचे 
कायर्कत सु ा त्यानुसार जोरदार 
तयारीला लागतील.

थािनक वराज्य सं थांमधील 
ओबीसी राजकीय आर णासंदभार्तील 
यािचका सव च्च न्यायालयात दाखल 
आहेत. जुलै मिहन्यात पुढची तारीख 
आहे. त्यामुळ ऑग टपयत िनकाल येणे 
अपेि त असून त्यानंतर ऑ टोबर-
नो हबर मिहन्यात रखडले या 
महापािलकच्या िनवडणुका जाहीर 
होतील, असा अंदाज देव  फडणवीस 
यांनी वतर्वला आहे. खरं तर 

महापािलकच्या िनवडणुका सध्याची 
राजकीय प रि थती पाहता आणखी 
पुढ ढकल या जातील, अशी श यता 
वतर्वली जात होती. 

ऑ टोबर िकवा नो हबरमध्ये 
महापािलकांच्या िनवडणुका जाहीर 
झा यास तर अवघ े पाच मिहने हे 
सवर् प ांच्या हातात िनवडणुकांच्या 
तयारीसाठी असणार आहेत. खरंतर 
िनवडणुका जरी रखडले या अस या 
तरी अगदी तळागाळात जाऊन सवर्च 
प  आपली ताकद वाढवण्याचा 
यत्न करत आहेत.

रखडले या महापािलका िनवडणुका होणार ऑक्टोबर - नो हबरम ये!

मुंबई : राज्यभरातील जवळपास 
१३९ धरणांमध्ये सध्या कवळ 
३५.१९ ट क जलसाठा िश लक 
अस याची मािहती राज्य सरकारने 
जाहीर कले या आकडवारीनुसार 
समोर आली आहे. गे या वष  
१५ मे रोजी ३९.८४ ट क 
इतका जलसाठा होता. त्यामुळ 
यंदा िचंतेत भर पडली आहे. 
दर यान, राज्यातील सुमारे ३३४ 
गावे आिण ७७४ वा ांना २४५ 
टकरने पाणीपुरवठा कला जात 
आहे. राज्याच्या पाणीपुरवठा व 
वच्छता िवभागाने राज्यातील 
मु य, मध्यम आिण लहान 
धरणांमधील पाणीसा ाबाबतची 
आकडवारी सोमवारी जाहीर कली. 
पाणीपुरवठा व वच्छता िवभागाने 
िज हािनहाय आकडवारीही िस  
कली आहे. राज्यात सध्या मो ा 
माणावर उ णतेची लाट आहे. 
त्यामुळ पाण्याची मागणी वाढली 
आहे. प रणामी टकरची सं याही 
वाढली आहे. राज्यात या सुमारे 
१ हजार १०८ वा ा-व त्यांना 
सध्या २४५ टकरने पाणीपुरवठा 
होत आहे. ठाणे, रायगड, पालघर 
या िज ांतील ६६३ वा ा-
व त्यांना ११८ टकरने पाणीपुरवठा 
होत आहे.

धरणांत ३५.१९ 
टक्कच जलसाठा; 
िचंता वाढली 

उ माघातांची णसं या यंदा दु पट

भाजपा य  न ा यां या 
अ य तेखाली उ ा 
कायका रणीची बैठक

अंदमानम ये उिशरा होणार दाखल ‘ कायमेट वेदर’ने िदली मािहती

जोमाने कामाला लागणार...
अध्य पदी िनवड झा यानंतर शांत दामले यांनी घेतले या 
प कार प रषदेत रा यातील ना गृहांची अव था, नाटक 
यवसायातील प र थती यामध्ये आगामी काळात न कीच 
सकारा मक बदल होतील, असे आ वासन दामले यांनी िदले 
आहे. याआधी काय झाले ते उगाळत न बसता न या जोमाने 
कामाला लागणार आहोत, असेही शांत दामले यांनी सांिगतले. 
यावेळी दामले यांनी रा यातील सरकारचेही कौतुक कले आहे. 
ते हणाले की, ‘मी जे हा अध्य  झालो न हतो ते हाही मी 
ना गृहां या अव थेबाबत मी महापािलकांना भेटत होतो.

अध्य  हणून अिभनेते शांत दामले 
यांची िनवड झाली. तशी ही अंतगर्त 
िनवडणूक होती. तरीही गे या दोन 
आठव ांपासून त्याला राजकीय 
रंग चढला होता. उ ोग मं ी उदय 
सामंत, रा वादीचे नेते शरद पवार 
यांच्या गाठीभेटी घेऊन समूह पॅनलचे 

वचर् व वाढवत आहेत हणताना 
‘आपले पॅनल’चे साद कांबळी 
यांनी भाजप नेते आशीष शेलार यांना 
मध्य थी घेऊन आप या पॅनलचा 
भाव वाढवण्याचा यत्न कला. ही 
चचार्  एव ापुरतीच मयार्िदत न 
राहता नेमक मंडळाच्या सद यांना 

ठरावीक िठकाणी हलिवणे, त्यांच्या 
बैठका घेणे या बात या पसर या 
होत्या. ‘रंगकम ’त या चचाना उधाण 
आले होते. आज प रषदेच्या मध्यवत  
कायार्लयात िनवडणूक ि या 
पार पडली. त्यात दामले हे ना  
प रषदेचे अध्य  झा याचे जाहीर 

करण्यात आले. 
 नवीन कायर्का रणी जाहीर झाली 

त्यात नरेश गडकर, भाऊसाहेब 
भोईर हे उपाध्य  हणून, तर 
मुख कायर्वाह हणून अिजत 
भुरे यांच्या नावाची घोषणा झाली. 
सतीश लोटक यांच्यावर कोषाध्य  
पदाची जबाबदारी सोपवली आहे. 
सहकायर्वाहमध्ये समीर इंदुलकर, 
िदलीप कोरक, सुनील ढगे यांच्या 
नावाचा समावेश आहे. िवजय चौगुले, 
चं कांत देसाई, संदीप पाटील, िगरीश 
महाजन, सिवता मालपेकर, संजय 
रहाट, दीपक रेगे, सुशांत शेलार, 
िवशाल िशंगाड, िवजय साळखे, 
दीपा ीरसागर यांची कायर्का रणी 
सद य हणून िनवड झालेली आहे. 
उदय सामंत यांनी सवर् िनवार्िचत 
कायर्कारणीचे अिभनंदन कले. 

समीर 
वानखेडसह 

अ य एनसीबी 
अिधका यांचे 
फोन ज त

सीबीआयचे पथक 
वानखेड यांची 

उ ा चौकशी करणार


