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सातही दलालांना
एनसीबीकडन अटक
रया-शौिवक व सुशांतला पोहोचवत होते अमली पदाथ

म. टा. ितिनधी, मुंबई
नारकॉिट स क ोल युरोने
(एनसीबी) अमली पदाथा या सातही
दलालांना रिववारी अटक कली. मुंबई व
गो यात एकाचवेळी कले या कारवाईत
एनसीबीचे सहसंचालक समीर वानखेड
यां या पथकाने या सात दलालांना
शिनवारी गाठन ता यात घेतले होते.
रा भरा या चौकशीनंतर रिववारी यांना
अटक कर यात आली.
अिभनेता सुशांतिसंह राजपूतची
मै ीण रया च वत ही ितचा भाऊ
शौिवक व सुशांतचा यव थापक
सॅ युएल िमरांडामाफत अमली पदाथ
मागवून ते सुशांतिसंहला देत होती,
असे ारंभी सीबीआय व यानंतर
एनसीबी या तपासात समोर आले.
शौिवक व सॅ युएललला अमली
पदाथ पोहोिवणा या दोन दलालांनाही
एनसीबीने पकडले होते. यानंतर
वानखेड यां या पथकाने शिनवारी

सवात मोठी कारवाई
दलालांपैकी एक आहे.
करीत एकाच वेळी सात
करमजीत सात याने
जणांना ता यात घेतले
सुशांतिसंह, रया व
होते.
शौिवकला
अमली
याबाबत एनसीबी मुंबई सुशांतिसंह राजपूत पदाथाचा
पुरवठा
े ाचे सहसंचालक समीर
करीत
अस याची
वानखेड यांनी सांिगतले, आ मह या करण मािहती िमळाली आहे.
‘हे सातही जण चरस व गांजाचा अिधक तपासासाठी या सव सात
पुरवठा करणारे आहेत. यां यापैकी जणांना अटक कर यात आली असून
करमजीत हा चरस व गांजाचा पुरवठा सोमवारी यांना यायालयात हजर कले
करणारा मुंबईतील सवात मो ा जाणार आहे.’

सीबीआयकडन चालकाची चौकशी

या करणात एनसीबीने तपास सु क यापासून मु य तपास करणारी
सीबीआय काही िदवस शांत होती. पण, रिववारी सीबीआयने पु हा
एकदा तपास सु कला. सुशांतिसंहचा माजी वाहनचालक अिनल याची
सीबीआयने किलना येथील कायालयात चौकशी कली. सुशांतिसंह नेमक
कठ कठ जात होता, अमली पदाथाचे सेवन करीत होता िकवा नाही आदी
न याला िवचार यात आले. परंतु आप याला फ त अडीच मिहने
कामावर ठवले व नंतर काढन टाकले, असे अिनल यांनी सीबीआयला
सांिगत याची सू ांची मािहती आहे.

ड परखाली िचरडन
दुचाकी वाराचा मृ यू
बॅ रकड पड याने अपघात; एक जखमी
म. टा. ितिनधी, मुंबई
प चम ुतगती मागावर आकल पुलाजवळ बॅ रकड पड याने
तोल जाऊन ड परखाली आले या मनोज पवार (२८) या
दुचाकी वार त णाचा जागीच मृ यू झा याने मुंबईत खळबळ
उडाली आहे. याच अपघातात जबर जखमी झालेला शांत
आंबेकर (२७) शता दी णालयात मृ यूशी झुंज देत आहे.
एकीकड र यातील ख चुकव याचे आ हान मुंबईकरांसमोर
असताना, जीव वाचव यासाठी बॅ रकड पाहून वास कर याची
वेळ आली आहे.
शिनवारी, दुपारी अडीच
वाज या या सुमारास करार,
ांती नगर येथील शांत
आिण मनोज हे बो रवलीहून
परत येत असताना आकल
पुलाजवळ हा ध कादायक
संग ओढवला. शांत दुचाकी
चालवत होता, तर मनोज या या मागे बसला होता. र या या
दु तीसाठी ठवलेला बॅ रकड अचानक या दोघांवर कोसळ याने
यांचा तोल गेला आिण मागाहून येणा या ड परने यांना धडक
िदली. ड पर या मागील चाकांखाली येऊन मनोजचा जागीच
मृ यू झाला, तर शांत या डो याला जबर मार बसला.
थमदशनी हा बॅ रकड मे ो कामासंबंधी बांधकामातील
अस याचे सांग यात येत होते. मा या अपघाताचा मे ो या
कामांशी काही संबंध नाही. अपघाता या िठकाणी िकवा जवळ
कठलेही मे ोचे िस हल काम चालू नाही, असे प टीकरण
एमएमआरडीएचे सहआयु त बीजी पवार यांनी िदले.
मा एमएमआरडीए या क ाटदाराकडनच अपघातथळाजवळ सब-वेचे काम सु अस याचे हटले जाते.
स थतीत दो ही महामागाची जबाबदारी मुंबई महानगर देश
िवकास ािधकरणाकड आहे. अलीकडच को वधी पये खच
क न या महामागा या देखभाल दु तीची कामे ािधकरणाने
हाती घेतली होती. घटना थळाजवळ कोणतेही बांधकाम सु
नस याचा दावा एमएमआरडीएने कला आहे. याबाबत अ ाप
क ाटदारावर कठलीही कारवाई कर यात आलेली नाही. मा
सव क ाटदारांना एसओपीचे काटकोरपणे पालन कर याचे
आदेश ािधकरणाकडन दे यात आ याचे कळते.
यापूव ही बॅ रकड पडन अपघात हो या या घटना मुंबईत
घड या आहेत. या घटनेकड गांभीयाने पाह याची मागणी होत
आहे. या घटनेब ल क ाटदार आिण ड परचालकािवरोधात
गु हा न दव यात आला असून पवईतील िमिलंद नगर येथे
राहणा या ३२ वष य बबलू यादव या ड परचालकाला अटक
कर यात आ याचे कळते.

महामुंबई
त णीचा िवनयभंग
करणा याला बे ा

मुंबई : रे वे थानकात अ याव यक
सेवेतील त णीचा िवनयभंग करणा या
त णाला बो रवली रे वे पोिलसांनी
बे ा ठोक या आहेत. रामे वर
वामीनाथ (२५) असे या आरोपीचे
नाव आहे. याची रवानगी कोठडीत
कली असून, या यावर रे वे ह ीत
अ य काही गु हे आहे का? याबाबत
रे वे पोिलस तपास करत आहेत.
गोरेगाव येथे राहणारी खासगी
अ याव यक सेवेत काम करणारी
त णी गोरेगाव ते बो रवली असा
वास करत होती. ९ स टबरला
सायंकाळी पावणेआठ या सुमारास
बो रवली थानकात उत न चालत
असताना अ ात त णाने या त णीचा
िवनयभंग कला. त णीने मदतीसाठी
आरडाओरड करताच आरोपी धावती
लोकल पकडन पसार झाला होता.
आरोपीचा शोध घे यासाठी
बो रवली रे वे पोिलस ठा याचे
व र ठ पोिलस िनरी क भा कर
पवार यां यासह पोिलस िनरी क
सिचन इंगवले आिण गु हे शाखेचे
सपोिन तुषार बािव कर यांनी
बो रवली ते दिहसर दर यान सापळा
रचला. सीसीटी हीमधून िमळाले या
संशियता या
रेखािच ाआधारे
पोिलसांनी सापळा रचून याला
ता यात घेतले. या याकड चौकशी
कली असता, गु हा क याचा कबुली
जबाब याने िदला आहे.

म. टा. िवशेष ितिनधी, मुंबई
मुंबईकरांना अनेक िदवसां या
उका ापासून थोडा िदलासा िमळाला.
िकमान व कमाल तापमानाचा पारा
िकिचंत खाली आला. मुंबईत अधूनमधून
िव ांती घेत फारसा पाऊस कोसळला
नाही, तरी काही काळ गार वा यांचाही
अनुभव मुंबईकरांना घेता आला. रिववारी
मुंबईत कलाबा येथे अिजबात पाऊस
न हता, तर सांता झ येथे अव या २.३
िमलीमीटर पावसाची न द झाली. मा ,
कला यात कमाल तापमान ३२.२ तर
सांता झ येथे ३१.७ अंश से सअस
होते. रिववारी रा ी ८.३० पयत या
२४ तासात तुरळक िठकाणी िठकाणी

िति येसाठी mtantare@gmail.com। महारा टाइ स

िकनारप ीवर पाऊस सि य

पावसाची न द झाली. सोमवारीही मुंबईत
हल या ते म यम सर चाच अंदाज आहे.
मा , उव रत कोकण प ात पावसाचे
माण अिधक असेल.
स या बंगाल या उपसागराम ये
कमी दाबाचे े तयार झाले आहे.
सोमवारी याची ती ता आणखी
वाढ याची श यता आहे. ये या चार
िदवसांम ये हे े आिण संबंिधत
च ीय वात थत प चम ते वाय य
प ातून वास करेल. स या मा सून
फ या या सवसाधारण थतीम ये
आहे. याचा पूवकडील भाग दि ण

िदशेला सरक याची श यता आहे.
गुजरात ते कनाटक िकनारप ीवर
ढगांची ोणीय थती िनमाण झाली
आहे. या पा वभूमीवर १७ स टबरपयत
महारा ा या िकनारप ीवर तुरळक
िठकाणी मुसळधार पावसाची श यता
आहे.
ये या आठव ात मंगळवारवगळता

५

पालघरम ये गु वारपयत तुरळक
िठकाणी मुसळधार पाऊस आहे.
ठा याम ये बुधवारी आिण गु वारी
तुरळक िठकाणी मुसळधार पावसाचा
अंदाज आहे. रायगड, र नािगरी, िसंधुदुग
िज ात सोमवारी आिण मंगळवारी
तुरळक िठकाणी मुसळधार पावसाची
श यता आहे.

