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िस रामैयांनी घेतली 
मु यमं ीपदाची शपथ
बंगळ  : कनार्टकात 
काँ ेस या िवजयानंतर 
िस रामैया यांनी शिनवारी 
मु यमं ीपदाची शपथ घेतली 
आहे. तसेच डीक िशवकमार 
यांनी उपमु यमं ीपदाची 
शपथ घेतली आहे. यावेळी 
रा यपालांनी यांना पद आिण 
गोपिनयतेची शपथ िदली. या 
शपथिवधीला देशभरातील 
राजकीय नेते उप थत होते. 
िस रामैया यांनी दुस यांदा 
कनार्टकचे मु यमं ी हणून 
शपथ घेतली आहे. यािशवाय 
अनेक आमदारांनीही 
किबनेट मंि पदाची शपथ 
घेतली आहे. हा शपथिवधी 
सोहळा बंगळ या कांतीराव 
टिडयमवर पार पडला. 
काँ ेसम ये मु यमं ीपदा या 
दा याव न िस रामैया आिण 
डीक िशवकमार यां यातील 
वाद अनेक िदवस सु च होता. 
मा  प ातील विर ठां या 
झाले या बैठकीनंतर यावर 
तोडगा काढ यात आला. 
शपथिवधी सोह याला िवरोधी 
प ांचे १०हून अिधक मह वाचे 
नेते उप थत होते. यात 
महबूबा मु ती (पीडीपी), 
िनतीश कमार (जेडीयू), 
तेज वी यादव (आरेजेडी), 
डी. राजा, सीताराम येचुरी 
(ले ट), एमक टािलन 
(डीएमक), शरद पवार 
(एनसीपी), फा क अ दु ला 
(नॅशनल काँ ेस), कमल 
हासन (म कल नीधी माईम) 
यांचा समावेश आहे. 

मुंबई : समृ ी महामागार्चे 
दुस या ट यातील पॅकज-
१४चे काम सु  असून 
आता या महामागार्तील एक 
मह वाचा मागर् स ा ी या 
खो याला जोडणारा असणार 
आहे. देशातील सवार्त ंद 
आिण महारा ातील सवार्त 
लांब र ता अस यािशवाय या 
मागार्व न वाहनचालकांना 
स ा ी पवर्तरांगांचे िच थरारक 
दृ य पाहायला िमळणार आहे. 
पवर्तांमधून घनदाट जंगलात 
हा मागर् बांधला अस याची 
मािहती अिधका यांनी िदली 
आहे. या मागार्वरील मह वाचे 
बोगदे २०२१ या सु वातीला 
दोन वषा या कालावधीत पूणर् 
कर यात आले. हा मागर् १.२ 
िकलोमीटर लांबीचा असून तो 
१३ िकलोमीटर लांब नािशक या 
िपंपरी सदरो ीन ते वशाळा 
बु ुक असा जोडलेला असेल. 
याच स ा ी पवर्तरांगांमधून 
जाणा या मागार्चे काम 
जवळपास पूणर् झाले आहे. 

मंुबई रिववार, २१ मे २०२३

 आंबेत खाडीवर पिह यांदाच योग

एसटीचा वास आता फरीबोटीमधून
मुंबई ( ितिनधी) :

गे या िक येक वषापासून दु तीसाठी बंद 
असले या आंबेत पुलामुळ आंबेत- हा ळ 
मागार्वरील एसटी बसगा ांना मोठा वळसा घालून 
मंडणगड व दापोली तालु यात जावे लागत होते. 
आंबेत खाडीतून सु  असले या रो रो सेवेमुळ इतर 
वाहने खाडी पार क न जाऊ शकत होती. मा  
एसटी बस गा ांना ती मुभा िमळत न हती. आता 
एसटी महामंडळा या काही बससेवा या मागार्व न 
फरीबोटीतून खाडी पार क  शकणार आहेत. 
रा यात थमच असा योग होत अस यामुळ 
वाशांम ये मोठी उ सुकता िदसून येत होती. 
या सेवेमुळ वाशांचा मोठा वेळ वाचणार असून 
पैशाचीही बचत होणार आहे. 

 या बस आंबेत- हा ळ मागावरील रो 
रो सेवेने जातील : ( ५. ३० मुंबई - दापोली , 
शयनयान बस) (६. १५ बोिरवली - बोरथल), 
(६. ३० नालासोपारा - ितढ) (६. ३० मुंबई - 

वेचक

टोक्यो (वृ सं था) :

भारताचे पंत धान नर  मोदी हे 
‘जी ७’ िशखर पिरषदे या बैठकीत 
सहभागी हो यासाठी जपानम ये 
पोहोचले. यानंतर पंत धान नर  
मोद चे िहरोिशमा शहरात आगमन 
झाले आिण जपानचे पंत धान 
फिमयो िकिशदा यांची यांनी 

भेट घेतली. यादर यान या दोन्ही 
ने यांनी जागितक तरावर िविवध 
संकटांचा सामना कर याबाबत चचार् 
कली. जपान आिण भारत यां या 
जी-७ आिण जी-२० देशांचा हा 
मु य अजडा आहे. यावेळी जी-७ 
या िशखर पिरषदेत सवार्िधक 
आ हाना मक मु ा रिशया-यु न 

मंुबईकरांसाठी गारेगार, ऐटबाज वास
सव लोकल न होणार एसी!

िस रामैया X 
िशवकमार
पान ८
- डॉ. सुकत खांडकर

शांत दामल या 
‘िवजयाची गो ट’
- नंदकमार पाटील

जपानमध्ये ‘जी-७’ देशां या प रषदेत

मोद चाच डका

जगाला िदला 
शांततेचा संदेश

यु  आहे. यािशवाय जी-७ पिरषदेत 
िविवध मह वा या िवषयांवर चचार् 
कली जाऊ शकते. यानंतर मोदी 
यांनी महा मा गांधी यां या ितमेचे 

अनावरण कले. यादर यान मोद नी 
जगाला शांततेचा संदेशही िदला. 
तसेच पंत धान नर  मोदी यांनी 
िहरोिशमा शहरात महा मा गांधी यांची 

ितमा थापन क यामुळ आिण 
यां या ितमेचे अनावरण कर याची 
संधी िद यामुळ जपान सरकारचे 
आभारही मानले. 

जी-७ हे जगातील ीमंत 
देशांचे संघटन आहे. 
याम ये कनडा, ा स, 
जमनी, इटली, जपान, 
युनायटड िकगडम आिण 
अमेिरका या ीमंत देशांचा 
समावेश आहे. या देशांची 

िहरोिशमा शहरातील सवात 
देखणे हॉटल ँड ि स 
येथे चचसाठी पिरषद सु  
आहे. ही पिरषद २१ मेपयत 
सु  राहणार आहे. यावेळी 
जी-७ देशाच्या अज ावर 
सग यात मह वाचा 

िवषय रिशया-यु न यु  हा 
आहे. स या रिशया-यु न 
यु ाला जवळपास एक 
वषाहून जा त काळ लोटला 
आहे. पण या पिरषदेत इतर 
तीन मह वाच्या िवषयांवरही 
चचा कली जाऊ शकते. 
याम ये दहशतवाद, जगाची 
आिथक घडी नीट बसवणे, 
युनायटड नेश सची टजी 
या िवषयांचा समावेश आहे. 
यािशवाय महागाई, पयावरणीय 
बदल आिण भिव यातील पाणी 
संकट यावरही चचा कली 
जाऊ शकते, असा अंदाज 
वतव यात येत आहे. यामुळ 
या पिरषदेकड संपूण जगाचे 

ल  लागले आहे. 
जागितक तरावर 
भेडसावणा या सम येचा 
सामना कर यासाठी 
कालपासून जी-७ समूहाची 
िहरोिशमा येथे बैठक सु  
आहे. यासोबत पंत धान नर  
मोदी हे सलग चार वेळा 
मुख पाहुणे हणून जी-७ 
समूहाच्या िशखर पिरषदेत 
सहभागी होत आहेत. यावेळी 
पंत धान नर  मोदी यांनी 
जी-७ समूहाच्या पिरषदेत 
सहभागी हो यापूव  अमेिरकचे 
रा ा य  यो बायडन, 
जपानचे पंत धान फिमयो 
यांची भेट घेतली.

मुंबई ( ितिनधी) :

आयर्न खान ज करणात २५ कोटी 
पयांची मागणी कर यात आ याचा 

आरोप असले या आयआरएस 
अिधकारी समीर वानखेड यांची 
शु वारची चौकशी संपली आहे. 
त बल पाच तासां या सीबीआय 
चौकशीनंतर रिववारी पुन्हा यांची 
चौकशी हो याची श यता आहे. 
आयर्न खान करण आिण बेिहशेबी 
मालम ा यासंबंधी सीबीआयने 
वानखेड यां यावर नांची सरब ी 
क याची मािहती सू ांनी िदली आहे. 

यां या चौकशीसाठी िद लीतून 
देखील ‘सीबीआय’ची टीम दाखल 
झाली आहे. वानखेडची ॉपट , 

महाग ा गा ा आिण परदेश 
वा यांवरील खचर् यावर यांना न 
िवचार यात आ याची मािहती आहे. 
आयर्न खान कसमधील वाद त 
घडामोडी, ५० लाख पये किथतरी या 
वीकार याचा आरोप, ाने वर 
िसंह यां याशी वाद त संवाद आिण 
खु  एनसीबी या एसआयटीने सादर 
कलेला अहवाल या सग यांव न 
वानखेडवर नांची सरब ी कर यात 
आली. आयर्न खानला सोडिव यासाठी 
शाह ख खानकड २५ कोटी पये 
मािगत याचा वानखेड यां यावर 
आरोप आहे. दर यान, आयर्न खानची 
चौकशी आिण अटकदर यान या 
सीसीटी ही फटजम ये छडछाड 
कली होती का? याचाही तपास समीर 

वानखेड या चौकशीत सीबीआय 
करणार आहे. कारण २ ऑ टोबर 
२०२१ रोजी आयर्न खानला अटक 
झा यानंतर या िदवसाचे सीसीटी ही 
फटजच उपल ध नाही. २५ ऑ टोबर 
२०२१ रोजी एनसीबीचे एसआयटी 
पथक मुंबई एनसीबी कायार्लयात 
पोहोचले होते. यावेली आयर्न खान 
करणाचा तपास कसा कर यात 
आला, हे जाणून घे यासाठी 
एसआयटी या अिधका यांनी 
सीसीटी ही फटज मागवले. मा  
सीसीटी ही आिण याचा डी हीआर 
कर ट झा याचे यांना सांग यात 
आले. सीसीटी हीची वायर उदराने 
करतडली, असे कारण एनसीबी 
कायार्लयाकडन दे यात आले.

दाभोळ), (६. ३० बोिरवली - दापोली) (७. ०० िशड  
- दापोली) (७ . ०० िव लवाडी - दापोली) (७. ३० 
नािशक - दापोली) (७. ३० नालासोपारा - दापोली) (९. 
३० बीड - मंडणगड) (९. ३० मुंबई - िपंपळोली) (९. 
४५ िशड  - मंडणगड) (१३. ०० मुंबई - दापोली) (१६. 
०० मुंबई - मंडणगड) (१९. ३० पनवेल - मंडणगड).

 ०६. ०० दापोली - मुंबई 
 ०६. ३० दापोली - नािशक 
 ०७. ०० दापोली - िशड  
 १०. ०० दापोली - 

बोिरवली 
 ११. १० दाभोळ - मुंबई 
 २१. ०० दापोली - 

नालासोपारा 
 २१. ०० दापोली - 

िव लवाडी 
 २२ . ३० दापोली - मुंबई

 ०६. ०० मंडणगड - बीड 
 ०६. १५ िपंपळोली - मुंबई 
 ०७. ०० कळशी - नालासोपारा 
 ०७. ४५ मंडणगड - िशड  
 ०७. ४५ ितढ - नालासोपारा 
 ०८. ०० खरवते - नालासोपारा 

 ०८. १५ ितढ - बोिरवली 
 १०. १५ मंडणगड - बोिरवली 
 ११. १५ बोरथल  - बोिरवली 
 १३. ०० मंडणगड - पनवेल 
 १६. ०० मंडणगड - मुंबई 
 १९. ४५ सावरी - नालासोपारा 

समीर वानखेड 
यांची पाच तास 
सीबीआय चौकशी 

आयन खान 
करण, बेिहशेबी 
मालम ा यावर 
नांची सरब ी

एकच िनिवदा ि या राबिव या या सूचनामुंबई ( ितिनधी) :

मुंबई शहर पिरवहन 
क पांतगर्त (एमयूटीपी) मुंबई 
उपनगरी लोकल या संपूणर् 
वातानुकिलकरणाची तरतूद 
कर यात आली आहे. ‘एमयूटीपी 
३’ क पाम ये ४७ आिण 
‘एमयूटीपी ३अ’ क पात १९१ 
लोकलचा समावेश कर यात आला 
असून एकण २३८ वातानुकिलत 
लोकल रे वे या ता यात दाखल 
होणार आहेत. या लोकल 
बांधणीसाठी एकच िनिवदा ि या 
राबव या या सूचना रे वे मंडळाने 
मुंबई रे वे िवकास महामंडळाला 
(एमआर हीसी) क या आहेत. 
रे वे मंडळाने घेतले या िनणर्यामुळ 
जगातील शहरी वाहतुकीतील सवात 
मो ा िनिवदा ि येचा अथार्त 
मुंबई उपनगरी लोकल या संपूणर् 
वातानुकिलकरणाचा मागर् अखेर 
मोकळा झाला आहे.

मुंबई रे वे िवकास 
महामंडळा या एमयूटीपी 
क पांतगर्त २३८ ‘वंदे 
मे ो’(उपनगरी) बांधणीला 
रे वे मंडळाने मंजुरी िदली. 
याबाबतचे प  नुकतेच रे वे 
मंडळाने ‘एमआर हीसी’ला 
पाठवले. वातानुकिलत लोकल या 
देखभालीसाठी मुंबई महानगर े ात 
दोन न या कारशेड उभार यात 

येणार आहेत. या करशेड या जागा 
िन चत कर यात आ या आहेत. 
‘मेक इन इंिडया’ या मागर्दशर्क 

त वानुसार तं ान भागीदारा ारे 
वातानुकिलत लोकलची बांधणी 
कर यात येणार आहे.

आघाडी सरकारच्या काळात आडकाठी...
िवशेष हणजे महािवकास आघाडी सरकारच्या काळात ‘एमआर हीसी’चा 
िनधी रोख यात आ याने मुंबई लोकलचे संपूण वातानुकिलकरण रखडले 
होते. िशंदे-फडणवीस सरकारने रा य सरकारचा िह सा देत एमयूटीपी 
क पासाठी आ ही अस याचे दाखवून िदले.

‘एमयूटीपी’ क पांतगत 
वातानुकिलत लोकलची 
तरतूद कर यात आली 
आहे. ‘एमयूटीपी 
३’म ये ४७ आिण 
‘एमयूटीपी ३अ’म ये 
१९१ लोकलचा यात 
समावेश आहे. या २३८ 
लोकल बांधणीसाठी 
एकच िनिवदा ि या 
राबिव याच्या सूचना 

रे वे मंडळाने 
‘एमआर हीसी’ला 
क या. ‘वंदे भारत 
ए ेस’च्या धत वर 
‘वंदे मे ो रे वे 
उपनगरी मागा’साठी 
गा ांची बांधणी 
कर यात येणार आहे. 
यासाठी अंदाजे २० 
हजार कोट चा खच 
अपेि त आहे. जूनच्या 

पिह या आठव ात 
यासाठी िनिवदा 
ि या सु  कर याचे 
िनयोजन आहे. 
दर यान, या लोकलच्या 
देखभालीसाठी मुंबई 
महानगर े ात 
वाणगाव आिण 
िभवपुरी येथे कारशेड 
उभार यात येणार 
आहेत.

अकोला दंगल करणी आरोपी 
अरबाज खानला अटक

मुंबई ( ितिनधी) :

अकोला दंगल करणात मुख 
सहभाग अस याचा आरोप असणा या 
अरबाज खान याला अटक कर यात 
आली आहे. इं टा ामवर अरबाज 
खान याने वाद त पो ट हायरल 
क याचा पोिलसांना संशय आहे. 
तसेच अरबाजने बेकायदा जमाव 
जमव याचा आरोपही पोिलसांनी 
कला आहे. 

या पो टमुळ अको यात 
दंगल उसळली होती, ती सोशल 
मीिडयावर हायरल करणे, असा 
आरोप अरबाज खान या यावर 
आहे. तसेच रामदास पेठ पोिलस 
टशनम ये जो बेकायदेशीर जमाव 
जमवला होता, तो यानेच जमवला 
होता. या जमावाने नंतर शहरात 
अनेक िठकाणी िहंसाचार कला. 
तसेच गंगानगरम ये राहणा या एका 
य तीलाही अटक कर यात आली 
असून यानेही फक इन् टा ाम 
अकाऊट या मा यमातून वाद त 
पो ट हायरल क याचा आरोप आहे. 

अकोला दंगल करणा या 
मुळाशी जा या या अानुषंगाने 
अकोला पोिलसांनी मोठी कारवाई 
कली आहे. अकोला दंगलीत 
मुख सहभाग अस याचा आरोप 
असले या अरबाज खानला अकोला 
पोिलसांकडन अटक कर यात आली 

आहे. या करणात अरबाज मु य 
त ारदार होता. त ार िद यानंतर 
तो फरार झाला होता. अरबाजनेच 
वाद त इं टा ाम चॅिटग एका 
िविश ट समाजा या ुपवर हायरल 
क याचा पोिलसांना संशय आहे. 
यासोबतच अरबाजनेच रामदास पेठ 
पोिलस टशनम ये बेकायदा जमाव 
जमिव याचा पोिलसांचा आरोप आहे. 
या किथत इं टा ाम अकाऊटव न 
वाद त चॅिटग झाले, या वाद त 
अकाउट मालकालाही पोिलसांनी 
ता यात घेतलेय. दंगली या त बल 
सहा या िदवशी अकोला पोिलसांनी 
मोठी कारवाई कली आहे. 

मुंबई ( ितिनधी) :

भारतीय िरझ हर् बँकने दोन हजारांची 
नोट चलनातून माघारी घेतली. 
यानंतर सोन्याची खरेदी वाढ 
लागली आहे. यां यांकड दोन 
हजारां या जा त नोटा आहेत, ते 
सोने खरेदी क  लागले आहेत. 
तसेच चांदीची खरेदीही करीत 
आहेत.

िरझ हर् बँक ऑफ इंिडयाने २ 
हजारा या नोटांब ल मह वाचा 
िनणर्य जाहीर कला व बँकने या 
नोटा चलनातून माघारी घे याचा 
िनणर्य घेत याचे सांिगतले. िरझ हर् 
बँक आता ३० स टबरपयत दोन 
हजारां या नोटा चलनातून परत 
घेणार आहे. िरझ हर् बँककडन ३० 
स टबपयत दोन हजारां या नोटा 

बँकत जमा कर याचे आदेश दे यात 
आले आहेत. बँककडन यापूव च 
२ हजारां या नोटांची छपाई बंद 
कर यात आली होती. पण या 
चलनात कायम हो या. आता या 
नोटबंदीचा फायदा ामु याने 
गुजरातसह अन्य िठकाणचे सराफी 
यापारी घेत आहेत.

‘आरबीआय’ने २०००ची नोट 
चलनातून बाहेर घेत याचा िनणर्य 
जाहीर करताच गुजरातमधील 
वेलसर्ने दोन हजार पयां या 

नोटां या मा यमातून सोने 
घेणा यांसाठी िकमत वाढवून िदली 
आहे. दोन हजारां या नोटा देऊन 
सोने घेणा यांना १० ॅमसाठी ७० 
हजार पये ावे लागणार आहे. 
रा यात शिनवारी सोन्याचा दर 
मा  दहा ॅमसाठी ६० हजार २७५ 
पये होता. तसेच चांदीचे दरसु ा 

८० हजार पये िकलो कर यात 
आले आहेत.

यां याकड २ हजार पयां या 
जा त नोटा आहेत, ते बँकत जमा 
कर यासाठी गे यावर यांची 
वािषर्क कमाई िवचारली जाईल. 
यानुसार यांना कर ावा लागणार 
आहे. जा त कश ठव यानंतर 
सरकार िवचारणाही कर याची 
श यता आहे. यामुळ सोने खरेदी 
कली जात आहे. 

िशड  सं थानचे भ तांसाठी सबुरीचे धोरण
दानपेटीत ३० स टबरपयतच टाका दोन हजारां या नोटा

दोन हजारां या ‘नोटबंदी’ची घोषणा अ  सोन्याची वाढली खरेदी

वाद त पो टमुळ अको यात दंगल
 अकोला शहरातील जुने शहर 

भागात या हिरहरपेठम ये काही 
िदवसांपूव  दोन गटांम ये मोठी 
दंगल उसळली होती. 

 या रा ात वाहनांची चंड 
तोडफोड आिण जाळपोळ 
कर यात आली. यात काही 
िठकाणी दंगलखोरांनी आगीही 
लाव याच्या घटना घड या.

नािशक : िरझ ह बँकच्या दोन हजारांच्या नोटा बंद कर याच्या 
िनणयानंतर, असं य भािवकांची ा असले या साईबाबांच्या 
िशड  सं थानने सबुरीचे धोरण अवलंबले आहे. ३० स टबरनंतर 

दोन हजारांच्या नोटा दानपेटीत टाक 
नका, असे आवाहन आतापासूनच िशड   
सं थानच्या वतीने भािवकांना कर यात येत 
आहे. साई सं थांचे मु य कायकारी अिधकारी 
पी. िसवा शंकर यांनी हे आवाहन कले 
आहे. ३० स टबरपयत सा च्या दानपेटीत 
दोन हजारांच्या नोटा वीकार यात येतील. 

मागील नोटबंदीच्या काळातील नोटा अ ाप पडन अस याने साई 
सं थानने हा िनणय घेतला अस याचे सांिगतले जात आहे. िशड  
सं थानात दररोज लाखो पयांचे दान येत असते. भािवक मो ा 
माणात िशड  सं थानात दान करत असतात. यामुळ याच 
पा वभूमीवर िशड  सं थानकडन हा िनणय घे यात आला आहे. 

मुंबई : मागील काही िदवसांत सोन्या या दरात मोठी वाढ 
होऊन सोन्याचे दर जीएसटीसह ६४ हजार २०० पये 
इत या िव मी पातळीवर जाऊन पोहोचले होते. मा  
गे या पाच िदवसात सोन्या या दरात १२०० पयांची 
घसरण पाहायला िमळत आहे. यामुळ सोने खरेदी करणा या ाहकांना काही 
माणात का होईना िदलासा िमळाला आहे. जळगावमधील सुवणर्नगरीत 
एक तोळा सोन्याचा जीसीएसटीसह दर हा ६३ हजार पये इतका आहे. 
जागितक पातळीवर अमेिरकन फडरल बँक या याजिवषयक धोरणामुळ 
गुंतवणूकदारांनी बँकांम ये गुंतवणूक न करता सोन्याम ये गुंतवणूक कर यास 
सु वात कली. पिरणामी सोन्या या मागणीत मोठी वाढ िनमार्ण होऊन सोन्याचे 
दर हे जीएसटीसह ६४ हजार २०० पये इत या िव मी पातळीवर पोहोचले.

सोन्या या दरात १२०० पयांची घट

पुढची ५ वष 
भयानक 
उका ाची...
‘युनो’चा इशारा, उ णता मोडणार पूव चे रेकॉ  
न्यूयॉक (वृ सं था) :

येणा या पाच वषात लोकांना 
सवार्िधक तापमानाचा सामना करावा 
लागू शकतो. संयु त रा ां या 
जागितक हवामान िवभागाने 
याबाबतचा इशारा िदला आहे. 
आगामी ५ वष भयानक उका ाची 
असतील व उ णतेचे पूव चे सवर् 
रेकॉ ही मोडीत िनघणार आहेत.

२०२३ ते २०२७ या काळात 
कमाल उ णता कमी होणार अस याचे 
सांिगतले जात आहे. या पाच वषात 
एक असे वषर्ही, असेल जे २०१६ या 
तापमानाचा िव म मोडणारे वषर् 

ठरेल, असाही अंदाज य त कला 
जात आहे. युनायटड नेशन्स या 
जागितक हवामान संघटनेने हटले 
आहे की, जागितक तापमान 
लवकरच पॅिरस हवामान कराराम ये 
िन चत कले या तापमानाची 
मयार्दा ओलांड याची श यता आहे. 
ड यूएमओ या हण यानुसार, 
पुढील पाच वषाम ये िव मी उ णता 
वाढ याची ९८ ट क श यता आहे. 
ीनहाऊस गॅस आिण एल िननोमुळ 
वाढ या तापमानाचा इशारा संयु त 
रा ांनी िदला आहे. हवामान 
बदला या वेगामुळ तापमानात 
आणखी वाढ हो याची श यता आहे. 

एल-िननोबाबत इशारा 
 नासाच्या हण यानुसार, जे हा 
शांत महासागरातील उबदार पा याची 
लाट दि ण अमेिरकच्या प चम 
िकना यापासून पूवकड आली होती, 
यामुळच मे मिह यात आधी थंडी 
पडली आिण नंतर अचानक उ णता 
वाढली. या लाटा एल-िननोच्या 
आधीच्या लाटा हणूनही 
ओळख या जातात. 

 नासाने जारी कले या नकाशात 
लाल आिण पांढ या रंगाचे समु ाचे 
े  िदसत आहे, ितथे गरम पाणी 
वाहत आहे. या गरम पा यामुळ 
देशाच्या िविवध भागात भयंकर उ मा 
आिण पावसाळा येणार आहे. 

 जोश िविलस यांच्या मते यावेळी 
एल-िननो आिण सुपरचाज कलेले 
समु ाचे तापमान एक  येत आहे. 
यामुळ पुढील १२ मिहने अनेक 
कारचे रेकॉड मोडले जाऊ शकतात. 
यातील बहुतांश तापमान कमाल 
तापमानाशी संबंिधत असेल.

काय झाडी, काय ड गर... 
‘समृ ी’चा इगतपुरी-ठाणे 
ट पा एकदम ओ क!


