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राज थान 
रॉय सचे 

भिवत य आज 
ठरणार
पान १०

मेघवाल नवे कायदे 
मं ी; रिजजूंकड 
भूिव ान मं ालय
जयपूर (वृ सं था) : िबकानेर 
लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार 
आिण भाजपचे ये ठ नेते 
अजुर्न राम मेघवाल यां याकड 
पंत धान नर  मोदी यांनी 
कायदे मं ीपदाची जबाबदारी 
देऊन बढती िदली आहे. तर 
अ णाचल देशमधील नेते 
िकरेन रिजजू यां याकड भूिव ान 
मं ालयाची जबाबदारी सोपिवली 
आहे. अजुर्न राम मेघवाल हे 
भाजपचे ये ठ नेते असून ते 
२००९ पासून राज थानातील 
िबकानेर मतदारसंघातून सलग 
िनवडन येत आहेत. २०१९ 
या लोकसभा िनवडणुकीत 
यांनी िवजयाची हॅटि क कली.
मेघवाल हे कायदा िवषयाचे 
पदवीधर आहेत. याबरोबरच 
यांनी आयपीएस अिधकारी 
हणूनही काम कले आहे. यूपीए 
सरकार या काळात २०१३ साली 
यांना संसदर न पुर काराने 
सन्मािनत कर यात आले होते. 
मोदी सरकार या दुस या टमर्म ये 
मेघवाल यां यावर संसदीय 
कायर्मं ी, अवजड उ ोगमं ी 
तसेच सावर्जिनक उ ोगमं ी या 
खा यांचा कायर्भार सोपव यात 
आला होता. मा , आता थेट 
कायदे मं ालयाचा अित र त 
कायर्भार सोपव यात आ याने 
मेघवाल यांचे प ातील राजकीय 
वजन वाढ याचे बोलले जात 
आहे. राज थान िनवडणुकीसाठी 
भाजपने पावले टाक यास 
सु वात कली असून मागासवग य 
समाजाचे नेते अशी यांची 
ओळख आहे.

कनार्टक मु यमं ीपदी 
िस रम या: शिनवारी 
शपथिवधी सोहळा 
नवी िद ली (वृ सं था) : 
कनार्टकात अनेक िदवसां या 
िवचारमंथन, बैठकां या 
स ांनंतर मु यमं ी कोण 
होणार याचे िच  प ट झाले 
आहे. काँ ेसने कनार्टकचे नवे 
मु यमं ी हणून िस रम या 
आिण उपमु यमं ीपदी डीक 
िशवकमार  यां या नावाची 
घोषणा कली आहे. तसेच, 
काँ ेसकडन शपथिवधी 
सोह याचा िदवसही िन चत 
कर यात आला आहे. काँ ेसचे 
सरिचटणीस कसी वेणुगोपाल 
यांनी यासंदभार्त मािहती िदली. 
ते हणाले की, शिनवार २० 
मे रोजी दुपारी १२.३० वाजता 
शपथिवधी सोहळा होणार 
आहे. या िदवशी मु यमं ी 
आिण उपमु यमं ांसह 
मंि मंडळातील इतर मं ीही 
शपथ घेणार आहेत.वेणुगोपाल 
पुढ बोलताना हणाले की, 
काँ ेस हा लोकशाहीवादी प  
आहे. आमचा एकमतावर 
िव वास आहे, हुकमशाहीवर 
नाही. िस रम या आिण डीक 
िशवकमार हे दोघेही प ासाठी 
अ यंत मह वाचे आहेत.

मंुबई शु वार, १९ मे २०२३

वेचक

 आ तेमुळ कोकण िकनारप ीवर अिधक उकाडा जाणवेल
पुढील पाच िदवस सूय आग ओकणार, तापमान वाढणार...

औ ोिगक े ातील 
बदल ल ात या 

मुंबईत पाणी तुंबणार 
नाही याची द ता या

अंतरंग

नंदकमार पाटील 
- कटन लीज

अमे रकत जुई पुढ 
सरसावली

पाली िहलकर
- मनातले कवडसे 

िविवध जबाबदा या लीलया 
पेलणारी आजची ी

महेश 
पांचाळ- 
गोलमाल

नवीन वषार्त ‘दैिनक हार रलॅ स’ दर 
शिनवारी न या पात, न या ढगात घेऊन 
येत आहोत. िच पट, नाटक, मािलका 
आदी मनोरंजनासह य तिवशेष, 
ाइम, हेरकथांचा नजराणा. यािशवाय 
खव यांसाठी िविवध हॉट सम ये 
िमळणा या चिव ट आिण खमंग 

खा पदाथाची मािहती तसेच येका या 
आयु यात येणारा मह वाचा ट पा हणजेच 
‘टिनग पॉइंट’ आिण िविवध िवशेष लेखांची 

मेजवानी. 

नवीन वषात दैिनक हारच्या रलॅ स पुरवणीतील ‘टिनग पॉइंट’ या िवशेष 
सदरासाठी आपले लेख पाठवा. यासाठी आप या आयु यातील, नोकरी-
यवसायातील, िशक्षण क्षे ामधील, एखा ा काय म, समारंभातील असे जे 
काही अिव मरणीय अनुभव, याने तुमच्या आयु याला कलाटणी िमळाली 
असेल, जे दयाचा ठाव घेणारे असतील, ते अनुभव टिनग पॉइंट या 

सदरासाठी आप या मनोगतातून आमच्यापयत पोहोचवा. आप या आयु याचा 
टिनग पॉइंट आमच्यापयत पोहोचव यासाठी श दमयादा आहे ४००. 

हार रलॅ स ‘टिनग पॉइंट’

दैिनक हार 
‘ रलॅ स’ 
दर शिनवारी

नंदकमार पाटील 
- कटन लीज

अजब  कलाकती... ...गजब ितची अदा

पाली िहलकर  
- मनातले कवडसे

गंध

टिनग पॉइंट - युवराज अवसरमल - संतोष पवार

महेश 
पांचाळ

- गोलमाल

पाठवा पुढील ई-मेलवर - PRAHAARVARTA@GMAIL.COM

प  पाठिवण्याची अंितम तारीख : शिनवार (२० मे ) 
सायंकाळी ५ वाजेपयत. श द मयादा २०० श द
ई-मेल : prahaarvyaspeeth@prahaar.co.in

सावर्जिनक वासी वाहतूक करताना बसेस, मोटारी, हॅ स 
अनेकदा बेदरकारपणे वेगाने चालव या जातात आिण 

अपघातांस िनमं ण देतात. अमयार्द वेगाने अपघाती मृ यू 
होतात. म  ाशन क न, परवाना नसताना िकवा सुसाट वेगाने 
वाहन चालिवणा यांवर अजामीनपा  गु हा न दवणे हा उपाय 

यो य वाटतो का?

तु हालातु हाला
काय काय 
वाटतेवाटते

सावर्जिनक वासी वाहतुकीवर िनयं ण कसे ठवणार?

पुणे( ितिनिध) :

पंत धान नर  मोदी यां या 
नेतृ वाखालील सरकारमुळ संपूणर् 
जगात भारताची ितमा उचावली 
आहे. पायाभूत सुिवधांना वेग 
दे याबरोबरच सामान्य माणसासाठी 
अनेक क याणकारी योजना मोदी 
सरकारने सु  क याने सामान्य 
माणसा या जीवनमानात बदल 
घडला आहे. ही कामे सामान्य 
माणसापयत नेऊन िनवडणुकीत 
िवजय िमळव यासाठी किटब  
हा, असे आवाहन भारतीय जनता 
पाट चे रा ीय अ य  जे. पी. न ा 
यांनी गु वारी पुणे येथे कले. मोदी 
यांनी संकटाचे पांतर  संधीत कले. 
जागितक मंदीतही भारत तगला 
असून, अमे रका, युरोप, रिशयासह 
इतर देशांतील महागाई या तुलनेत 
आप याकडची महागाई कमीच आहे. 
काँ ेसने ग रबी हटाव या घोषणे या 
आधारावर ३० वष राजकारण करीत 
पोळी भाजून घेतली, अशी टीकाही 
न ा यांनी कली. भारतीय जनता 
प ा या देश कायर् सिमतीची बैठक 
बालगंधवर् रंगमंिदर येथे आयोिजत 
कर यात आलेली होती. बैठकी या 
समारोप संगी न ा बोलत होते. 
भारतीय जनता प ा या देश कायर् 
सिमतीची बैठक बालगंधवर् रंगमंिदर 
येथे आयोिजत कर यात आलेली 
होती. बैठकी या समारोप संगी न ा 

जे. पी. न ा यांनी कली शंसा
मोदींनी जगात भारताची ितमा उचावली

बोलत होते.
भाजप देश कायर्सिमती 

बैठकी या समारोप संगी न ा बोलत 
होते. उपमु यमं ी देव  फडणवीस, 
भाजप देशा य  चं शेखर 

बावनकळ, रा ीय सरिचटणीस 
िवनोद तावड, त ण चुघ, रा ीय 
सिचव िवजया रहाटकर, सुनील 
देवधर, वन व सां कितक मं ी सुधीर 
मुनगंटीवार, वै कीय िश ण मं ी 

िगरीश महाजन आदी उप थत होते.
जागितक मंदीचे पांतर 

पंत धान नर  मोदी यांनी संधीत 
करीत भारतीय अथर् यव थेला 
पाच या थानावर नेऊन ठवले आहे.

भारतातील महागाईही इतर देशां या 
तुलनेत कमी असून, ग रबीही घटत 
अस याचा दावा जे. पी. न ा यांनी 
कला. न ा यांनी आप या भाषणात 
भाजप या आजवर या गतीचा 

आढावा घेतला. ते हणाले, आज 
लोकसभेत प ाचे ३०३ तर रा यसमेत 
९३ खासदार आहेत. आमदारांची 
सं याही जवळपास १३०० या वर 
आहे. लोकां या पािठ या याच बळावर 

पंत धान नर  मोदी सरकारने 
जगामध्ये भारताला एक ताकदवान देश 
हणून समोर आणलेले आहे. आपली 
अथ यव था देशातील महामाग, रे वेचे 
जाळ तयार झा याने िवकासाची घोडदौड 
चालू आहे. सरकारने कलेली कामे, 
योजना नाग रकांना सांगा, त्यांच्याशी 

संवाद साधा. िवरोधकांच्या टीकने 
खचून, त्यांच्या मागे फरपटत जाऊ 
नका. आपला राजकीय अजडा आपणच 
सेट करायचा असतो, असा स ला  
न ा यांनी भाजपच्या पदािधका यांना 
िदला. न ा हणाले, ‘काँ ेसचा आिण 
अ यासाचा आता काही संबंध उरलेला 

नाही. ते काह च्या काही बोलत आहेत, 
त्यामुळ त्यांच्या नादाला लागू नका. गे या 
चार िप ा आपला पक्ष अंधारात होता, 
क टाने देशात सव  स ा आली आहे. 
पक्ष मोठा होत असताना पक्षाचा वाईट 
काळ िवस न चालणार नाही. २०१४  
नंतर जागितक पातळीवर भारताची ितमा 

बदललेली आहे. ि टनला मागे टाकन 
जगातील ितस या नंबरची अथ यव था 
झालेलो आहोत, िवकिसत देशांपेक्षा 
भारतातील महागाईचा दर कमी आहे 
आिण िवकासदर जा त आहे. रे वे, मे ो, 
िवमानतळ बांधून पायाभूत सुिवधांचा 
िवकास मोदी सरकारने कलेला आहे.

आपण येथवर येऊन पोहोचलो आहोत. 
मा , आप याला थांबून चालणार 
नाही. आगामी काळातही रझ ट 
आप या बाजूने येतीलच; परंतु बूथ 
तरावर आप याला आणखी भरीव 
काम करायचे आहे. तसेच बूथ सं या 
१० लाख ४० हजारांवर न्यायची आहे. 
याक रता कायर्क यानी स ज राहावे. 

नर  मोदी यां या नेतृ वाखालील 
सरकारमुळ संपूणर् जगात भारताची 
ितमा उचावली आहे. पायाभूत 
सुिवधांना वेग दे याबरोबरच सामान्य 
माणसासाठी अनेक क याणकारी 
योजना मोदी सरकारने सु  क याने 
सामान्य माणसा या जीवनमानात 
बदल घडला आहे. 

मा , य ात ग रबी हटली 
नाही. मा , भाजप या स ाकाळात 
अितग रबी या पातळीवरचा आपला 
ट काही घसर याचे िदसून येत आहे. 
देशातील ग रबी एक ट यांपे ा कमी 
झाली आहे. माग या ७० वषात कवळ 
७४ िवमानतळ उभार यात आले. 
तर मोदी काळातील कवळ ९ वषात 
त बल ७४ एअरपोट सु  कर यात 
आले. हा खरा िवकास आहे, असा 
टोलाही यांनी लगावला. आगामी 
िनवडणुकीत भाजप िनवडन येईलच. 
िकबहुना, कायर्क यानी पोिलिटकल 
अजडा सेट करावा. तसेच बाहेर या 
भावात राहू नये, असा संदेशही 
यांनी िदला. 

टीकने खचू नका... सरकारने कलेली कामे, योजना नाग रकांना सांगा...
भारतीय जनता पक्षाच्या देश काय सिमतीची बैठक पु यातील बालगंधव रंगमंिदर येथे आयोिजत कर यात आली होती. (छाया : मंदार टण्णू, योिगराज खानिवलकर)

सोनू िशंदे

उ हासनगर : उ हासनगरमधील एक 
मिहला डॉ टरच नवजात बाळांची 
लाखो पयांना खरेदी - िव ी करीत 
अस याचा ध कादायक कार उघड 
झाला आहे. क प नंबर तीन या 
कवरराम चौक प रसरात असले या 
महाल मी निसग होममधील डॉ. 
िच ा चेनानी या आप या टोळी या 

मा यमातून नवजात बाळांची खरेदी 
- िव ी करत हो या. या करणी 
उ हासनगर म यवत  पोलीस ठा यात 

गुन्हा दाखल कर यात आला असून 
डॉ. िच ा चैनानीसह, बेळगांव मधील 
देमांना कमरेकर, संगीता वाघ,गंगा 

योगी, ितभा मगरे यांना अटक 
कर यात आली आहे.

सामािजक सं थांनी मािहती 
िमळताच बनावट ाहकां या 
मा यमातून या कारचा पदार्फाश कला 
आहे. दर यान, नािशकहून आले या 
एका मिहले या २२ िदवसां या बाळाला 
सात लाखांना डमी ाहकाला िवकताना 
ठाणे ाईम ांच आिण मिहला 
बालक याण िवभागा या अिधका यांनी 

रंगेहाथ पकडले. ध कादायक हणजे 
मुली आिण मुलांचे वेगवेगळ रेट 
या मिहला डॉ टरने ठरिवले होते. 
आज  २२ िदवसां या बाळाची िव ी 
७ लाखांत होणार होती. दर यान, 
महारा ात आिण महारा ा या बाहेरील 
रा यातील टोळी या बाळांची िव ी 
करणा यांम ये हे रॅकटम ये सहभागी 
आहे. या टोळीकडन अजून िकती 
बाळांची िव ी कर यात आली आहे.

मुंबई ( ितिनधी):

हाडा या मुंबई मंडळा या घरां या 
सोडतीची ती ा अखेर संपली असून 
मुंबईतील ४ हजार ८३ घरांसाठी 
सोमवारी, २२ मे रोजी जािहरात 
िस  कर यात येणार आहे. हाडाची 
ही घरे गोरेगाव पहाडी, िव ोळी या 
कन्नमवारनगर, अँटॉप िहल, 
बो रवली, मालाड, दादर, सायन, 
परळ, ताडदेव या भागांतील आहेत. 
२२ मेपासनूच न दणी, अजर् िव ी - 
वीकती या ि येला सु वात होणार 
आहे. ही ि या २६ जूनपयत सु  
राहणार असून १८ जुलै रोजी वां े 
प चम येथील रंगशारदा सभागृहात 
सोडत काढ यात येणार आहे. 

हाडा या मुंबई मंडळा या घरां या 
सोडतीची मागील एक वषार्पासून चचार् 
सु  होती; परंतु काही कारणांमुळ 
सोडतीला उशीर झाला. मुंबई 
मंडळातील घरांसाठी शेवटची सोडत 
२०१९ म ये काढ यात आली होती. 
यात कवळ २१७ घरांचा समावेश 
होता. अखेर मंडळाने आता ४ हजार 
८३ घरां या सोडती या जािहरातीची 
ि या पूणर् कली. यानुसार सोमवार 
२२ मे रोजी जािहरात िस  कर यात 

िभरर्रर्... बैलगाडा शयर्तीला िहरवा कदील
सव च यायालया या घटनापीठाचा मोठा िनणर्य

नवी िद ली (वृ सं था) :

सु ीम कोटार्ने बैलगाडा ेम ना 
मोठा िदलासा देणारा िनणर्य गु वारी 
घेतला आहे. सु ीम कोटार्ने बैलगाडा 
शयर्तीला अभय िदले आहे. या 
िनणर्याने बैलगाडा शयर्त या 
मागार्मधील कायदेशीर अडचणी दूर 
झा या असून शयर्त चा मागर् मोकळा 
झाला आहे. बैलगाडा शयर्तीवर बंदी 
घालणार नाही, असे सु ीम कोटार्ने 
हटले आहे. काय ात कर यात 
आलेले बदल समाधानकारक आहेत, 
असे सु ीम कोटार्ने हटले आहे.

जलीक , महारा ातील 
बैलगाडा शयर्तीवर २०११ म ये बंदी 
घाल यात आली होती. ते हापासून 
हे करण न्यायालयात लंिबत 
होते. हे करण घटनापीठाकड 
गेले होते. िडसबर मिहन्यात या 
संदभार्तली सुनावणी पूणर् झाली. ते हा 
याबाबतचा िनकाल राखून ठव यात 
आला होता. यामुळ तमाम बैलगाडा 
शयर्त ेम चे ल  न्यायालया या 
िनकालाकड लागले होते. सव च 
न्यायालयाने िनकाल देताना बैलगाडा 
शयर्त ना अभय िदले आहे. यामुळ 
तािमळनाडतील जलीक , क बाला 

‘सव च्च यायालयाने 
आज िदलेला िनणय 
महारा ातील 
शेतक यांसाठी मह वपूण 
िनकाल आहे. गावांत 
देशी िखलार जातीचा 
बैल ामु याने शयतीत 
पळवला जातो. मध या 
काळात शयत बंद 

अस यामुळ हजारो 
बैल क लखा याकड 
गेले. शेळीची िकमत 
जा त होती, पण 
बैलाच्या खडाची िकमत 
कमी झाली होती. मी 
सव च्च यायालयाचे 
या िनणयासाठी आभार 
य त करतो’, अशी 

िति या भाजप 
आमदार गोपीचंद 
पडळकर यांनी िदली. 
‘ही अत्यंत आनंदाची 
गो ट आहे. अनेक वष 
बैलगाडा मालकांनी 
हा लढा िदला आहे. 
सरकारचेही 
आभार मानतो.

आिण महारा ातील बैलगाडा 
शयर्त चा मागर् मोकळा झाला आहे.

तािमळनाडतील जलीक , 
महारा ातील बैलगाडा शयर्तीवर 
२०११ म ये बंदी घाल यात आली 

होती. घोडा - बैलांवरील अ याचार 
थांबावेत, हणून एकाच गाडीला 
घोडा - बैल जुंप यास बंदी होती. 
शयर्तीत बैलांना चाबकाने, मो ा 
काठीने अमानुषपणे मारणे, बॅटरीचा 

राजकीय वतुर्ळातून अिभनंदन!राजकीय वतुर्ळातून अिभनंदन!

शॉक देणे, टोकदार िखळ लावणे 
अशा अनेक कारे अ याचार कले 
जातात, असे सांगत ाणीिम ांनी 
शयर्त वर बंदी घाल याची मागणी 
कली होती. या पा वर्भूमीवर सव च 
न्यायालयाने ा यांवर कोणतेही 
अ याचार होणार नाहीत, या अटीवर 
बैलगाडा शयर्त ना परवानगी िदली 
होती. या शयर्त म ये पशू रता 
ितबंधक काय ांतगर्त िनयमांचे 
पालन करणे बंधनकारक असेल, 
असे िनदश न्यायालयाने िदले होते. 
यानंतर सव च न्यायालयाने आज 
पुन्हा एकदा बैलगाडा शयर्त ना िहरवा 
कदील दाखवला.

रा य सरकारांनी पा रत कले या 
काय ांना आ हान देणारी यािचका 
सव च न्यायालयाने फटाळन 
लावली आहे. सव च न्यायालयानेच 
२०१४ म ये ज लीक  आिण 
यासार या खेळांवर बंदी घाल याचा 
िनणर्य िदला होता. यानंतर रा य 
सरकारांनी या काय ातच सुधारणा 
क न नवीन िवधेयक मंजूर कले 
होते. न्यायालयाने यासंदभार्त या 
काय ात सुधारणा कर याचा रा य 
सरकारांचा अिधकार यावेळी मान्य 
कला. ‘तािमळनाडम ये ज लीक  
गे या शतकांहून अिधक काळापासून 
चालू आहे. 

येणार अस याची मािहती मुंबई 
मंडळाचे मु य अिधकारी िमिलंद 
बोरीकर यांनी िदली. ये या २२ मे 
रोजी ४०८३ घरांसाठी जािहरात िस  
होणार असून यापैकी अ य प उ पन्न 

गटासाठी २७८८, अ प उ पन्न 
गटासाठी १०२२, म यम उ पन्न 
गटासाठी १३२ आिण उ च उ पन्न 
गटासाठी ३९ घरे उपल ध क न 
िदली आहेत. 

हाडा मंुबई मंडळा या घरां या 
सोडतीची ती ा संपली

४०८३ घरांसाठी २२ मे रोजी जािहरात, १८ जुलै रोजी सोडत
अत्य प उत्प न 

गटात २ हजार ७८८ घरे
सोडतीमधील अत्य प उत्प न 
गटात गोरेगावमधील पहाडी इथ या 
पंत धान आवास योजनेतील 
१९४७, अँटॉप िहलमधील ४१७ 
तर, िव ोळीच्या क नमवार 
नगरमधील ४२४ अशी एकण २ 
हजार ७८८ घरांचा समावेश आहे.

अ प उत्प न गटात 
१ हजार २२ घरे

तर, अ प उत्प न गटात एकण 
१०२२ घरांचा समावेश असून त्यात 
गोरेगावमधील पहाडी प रसरातील 

७३६ घरे आहेत. उव रत घरे 
दादर, साकत सोसायटी (गोरेगाव), 
गायकवाड नगर (मालाड), 
प ाचाळ, जुने मागाठाणे (बो रवली), 
चारकोप, क नमवार नगर, िव ांत 
सोसायटी (िव ोळी), ग हाणपाडा 
या िठकाणची आहेत. 

मध्यम उत्प न 
गटात १३२ घरे 

मध्यम उत्प न गटासाठी हाडाच्या 
मुंबई मंडळाने १३२ घरे उपल ध 
क न िदली आहेत. ही घरे दादर, 
िटळक नगर (चबूर), सहकार नगर 
(चबूर), कांिदवली येथील आहेत.

उच्च उत्प न गटात ३९ घरे
तसेच उच्च गटासाठी कवळ ३९ घरांचा समावेश असून ही घरे ताडदेव, 
लोअर परळ, सायन, िशंपोली, तुंगा पवई या िठकाणी आहेत. दर यान, 
गोरेगाव पहाडी प रसरातील पंत धान आवास योजनेतील अत्य प गटातील 
१९४७ घरांची िकमती त्येकी अडीच लाखांचे अनुदान वजा क न ३० 
लाख ४४ हजार ते ४० लाख पयांपयत आहेत.

डॉक्टरच करायची नवजात बाळांची खरेदी - िव ी

मुंबई ( ितनधी) :

उन्हा याला सु वात झा यानंतरही 
काही काळ रा याला अवकाळी 
पावसाने झोडपले. यानंतर आता 
पुन्हा उन्हाचा ताप वाढताना िदसत 
आहे. गे या काही िदवसांपासून 
मुंबईसह महारा ात वाढत 
असले या उन्हा या तडा यामुळ 
नाग रक पुरते हैराण झाले आहेत. 
एकदाचा कधी मान्सून येतो याचीच 
सारे ती ा करत आहेत. मा , 
पुढील आणखी पाच िदवस तरी 
तापमानाचा पारा असाच आणखी 
वाढत जाणार अस याचा इशारा 
हवामान िवभागाने िदला आहे. जे 
तापमान कधी फ त िवदभर् आिण 
मराठवा ात पाहायला िमळायचे ते 
आता मुंबईकरही अनुभवत आहेत. 
रा यातील अनेक िज ांचा पारा ४० 

अंशां या पार गेला आहे.
पण, आता यात आणखी भर 

पडणार असून पुढील पाच िदवस 
रा या या तापमानात वाढ होणार 
अस याचा इशारा हवामान िवभागाने 
िदला आहे. पुढील पाच िदवस दोन 
ते तीन अंशाने तापमान वाढणार 
अस याचा अंदाज हवामान िवभागाने 

वतर्वला आहे. आधीच उ णता खूप 
आहे, यात जर आणखी वाढ झाली 
तर उ माघाताने आजारी पडणा यांची 
सं याही वाढ शकते.

गे या १५ िदवसांपासून रा यातील 
अनेक िज ांचे तापमान वाढले 
आहे. तर, पुढील पाच िदवस ते 
आणखी वाढणार आहे. िवदभर् आिण 

मराठवाडा या तुलनेत तरी इतर 
िज ांम ये तापमान कमी असले 
तरी आ र्तेमुळ कोकण िकनारप ीवर 
अिधक उकाडा जाणवेल. तर, 
मराठवाडा, म य महारा  आिण 
िवदभार्त कमाल तापमानात वाढ 
हो याची श यता हवामान िवभागाने 
वतर्वली आहे. बुधवारी रा यातील 
अमरावती आिण वधार् या भागांम ये 
सवार्िधक ४२.४ अंश से सअस 
तापमानाची न द कर यात आली.

यंदाचा उन्हाळा हा अिधक 
धोकादायक िस  झाला आहे. 
उ णते या लाटमुळ महारा ात 
यावष  उ माघाताचे १४७७ ण 
आढळन आले आहेत. काळजी 
कर याचे कारण हणजे, गे या 
वष या तुलनेत ही सं या दु पट 
आहे. २०२२ म ये उ माघाता या 
७६७ करणांची न द झाली होती. 

उ हासनगरम ये डॉ टरसह
 पाच जणांना अटक


