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CMYK

म. टा. िवशेष 
ितिनधी 

करोना�या भीतीमुळ� ना�यांवर 
प�रणाम होत आहे.  करोनामुळ�  आई-
मुलाचे नातेही दुराव�यासारखे झाले 

आहे. मा" करोनामुळ� 
आपली नाती तोड$ 
नका, आईशी असलेली 
नाळ तोड'याची आपली 
सं(क)ती नाही. करोनाची 

भीती बाळगू नका व क0णालाही वाळीत 
टाक'याची मानिसकता ठ�ऊ नका. 
ना�यातील 5ेम-िज7हाळा कमी होऊ 
देऊ नका, असे आवाहन आरो8यमं"ी 
राजेश टोपे यांनी क9ले. 

‘लोक भीतीपोटी खपू चकुा करतात. 
पनवलेमधील घटनचे ेउदाहरण दईेल, 
=याम>ये आई अिस?@टोमटॅीक होती, 
ती बरी झाली. ती बरी झा�यानतंर 
ितला घरात Bयायची ित�या मलुाला 
भीती वाटायला लागली. �याला वाटले 
आईमुळ� मला 
व घरातील 
इतरांना 
5ादभुाDव 
होईल. हा 
आजार बरा 
होतो मा" 
हा आजार 
झाल�ेयाशंी 
वाळीत 

टाक�या5माण ेवाग ूनका’,  अस ेते 
?हणाले. 

रा=यात आतापयEत करोनामFुत 
झाल�ेयामं>य े िकमान ५००० I8ण 
अस ेआहते =याचं ंवय ८० वषाEपLेा 
जा(त आह.े ९० वषN वयापढुील 
जवळजवळ ६०० लोक बर े झाले 
आहते.  करोनाबािधत I8ण १०-१२ 
िदवसामं>य े या आजारातनू बाहरे 
पड$ शकतात. ससंगाDच े5माण जा(त 
हा करोना िवषाणचूा मSुय गणुधमD 
आह.े परतं ुयाची जागितक टFक9वारी 
पािहली तर ८० टFFयापंयEत लोकT 
अिस?@ट�मटॅीक आहते. कोरोनाची तीन 
(वUप आहते सौ?य, म>यम आिण 
गभंीर. सौ?य (वUपासाठी १० िदवस 
करोना काळजी कWXात राहनू लLणावंर 
आधा�रत उपचार दऊेन �यांची फFत 
5ितकारशFती वाढवतो. उवD�रत १५ 
टFक9 लोकांना लLण ेअसतात. ताप, 
सदZ, खोकला असतो, काही लोका�ंया 
त[डाची चव जात,े काही लोकांना जेवावे 
वाटत नाही. उवD�रत काही २-३ टFक9 
I8ण गभंीर असतात,  अशी मािहती 
�यानंी िदली.
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आरो�यमं	ी राजेश 
टोपे यांचे आवाहन

थोड�यात
पोिलसां&या बद(यांना 
३० पय*त मुदतवाढ
मुंबई : करोनामुळ� रा=यातील पोिलस 
अिधकारी आिण कमDचा]यां�या 
बद�यांची मुदत आता ३० स@ट^बरपयEत 
वाढव'यात आली आहे. मे िकTवा 
जूनपयEत रा=यातील पोिलस अिधकारी 
आिण कमDचा]यां�या बद�या होतात. 
परंतु करोना संकटामुळ� ही मुदत ५ 
स@ट^बरपयEत वाढवली होती. मा", 
अजूनही करोनाचे संकट न टळ�याने 
पोिलस अिधकारी बद�यांची मुदत 
३० स@ट^बरपयEत वाढवली अस�याचे 
आदेश गृह िवभागाने जारी क9ले आहेत. 

मृतां&या वारसांना िनधी
मुंबई : महाड येथे २४ ऑग(टला 
ता�रक गाडcन ही पाच मजली 
िनवासी इमारत कोसळ$न झाले�या 
दुघDटनेमधील १६ मृत 7यFतd�या 
क0टefिबयांना ६४ लाख Iपयांचा 
िनधी मदत व पुनवDसन िवभागाकड$न 
मंजूर कर'यात आला आहे. मदतीची 
रFकम मृत 7यFती�या वारसां�या बँक 
खा�याम>ये ह(तांतरीत कर'यात येणार 
आहे.

‘िश1कांकड3 दुल41’
यवतमाळ : 
‘शैLिणक Lे"ात 
भरीव 
योगदानाबiल 
दरवषZ 
राjkपतd�या ह(ते 

देशभरातील िशLकांचा गौरव क9ला 
जातो. राjkीय पुर(कार5ा@त िशLकांना 
कWX आिण रा=य सरकारांकड$न िविवध 
सोयी, सवलती 5दान क9�या जातात. 
मा", इतर रा=यां�या तुलनेत 
महाराjkात राjkीय पुर(कार5ा@त 
िशLकांकड� दुलDL क9ले जात आहे,’ 
अशी खंत राjkीय पुर(कार5ा@त 
िशLक अमीन च7हाण यांनी 7यFत 
क9ली आहे.

पूर78तांना अथ4सहा<य
मुंबई : नागपूर िवभागात  ३० ऑग(ट 
ते १ स@ट̂बर या कालावधीत िनमाDण 
झाले�या पूर प�रl(थतीमुळ� बािधत 
नाग�रकांना तातडीने मदत दे'यासाठी 
१६ कोटी ४८ लाख २५ हजार Iपये 
िनधी िवत�रत कर'यास मुSयमं"ी 
उmव ठाकरे यांनी शुnवारी माoयता 
िदली. या िनधीमधून मृत 7यFती�या 
क0टefिबयांना सहाpय व जखमी 
7यFतdना मदत तसेच घरे वाहून 
गेली अस�यास िकTवा नुकसान झालेले 
अस�यास �यासाठी सुमारे ८ कोटी ८६ 
लाख २५ हजारिदले जाणार आहेत.

नगरा>य1ांचे पती अटकAत
बुलडाणा : नगरपािलक9म>ये सफाई 
कामगार ?हणून सेवेत सामावून 
घे'यासाठी ८० हजार Iपयांची लाच 
(वीकारताना देऊळगावराजा नगर 
प�रषदे�या अ>यLा सुनीता िशंदे 
यांचे पती डॉ. रामदास िशंदे यांना 
लाचलुचपत 5ितबंधक िवभागा�या 
पथकाने शुnवारी अटक क9ली. डॉ. 
िशंदे यां�यासह �यांचे (वीय सहायक 
5वीण बloसले यांनाही अटक कर'यात 
आली आहे.

मुलीवर बलाCकार
येरवडा : जoमदाता वडीलच पोट�या 
मुलीवर सहा वषाEपासून राह�या 
घरात बला�कार करीत अस�याचा 
धFकादायक 5कार घडला आहे. 
पीिडत सोळा वषZय मुलीला वेदना 
होऊ लाग�याने धाडस कUन 
ितने शेजारील मिहलांना हा 5कार 
सांिगतला. �यानंतर पोिलसांना या 
घटनेची मािहती दे'यात आली.

अमली त8करीत शौिवकचे नाव
म. टा. िवशेष 
ितिनधी, मंुबई

अिभनेता सुशांतिसंह राजपूत 
मृ�यू5करणाशी अमली पदाथाE�या 
त(करीचा संबंध अस�या�या 
संशयावUन नाकrिटFस कTkोल 
sयुरोकड$न (एनसीबी) तपासाला वेग 
आला आहे. या 5करणात आsदेल बिसत 
प�रहार या आणखी एका आरोपीला 
ए(@लानेड महानगर दंडािधकारी 
oयायालयाने ९ स@ट̂बरपयEत कोठडी 
सुनावली आहे. शौिवक चnवतZ�या 
सांग'यावUन अमलीपदाथD िमळवत 
होतो, अशी मािहती प�रहारने चौकशीत 
उघड क9�याचे एनसीबीने शुnवारी 
oयायालयात सांिगत�याने शौिवकची 

बहीण अिभने"ी �रया चnवतZ िह�या 
अडचणdत वाढ झाली आहे.

एनसीबीने प�रहारला गुIवारी रा"ी 
अटक क9ली होती. �यानंतर �याला 
शुnवारी oयायालयात हजर क9ले. 
दुसरीकड� पुरावे िमळव'यासाठी 
एनसीबी�या अिधका]यांनी शौिवक�या 
घरावर छापाही घातला.

‘या 5करणात याआधी अटक 
कर'यात आलेला ह(तक झैद िवला"ा 
याने चौकशीत िदले�या मािहतीनंतर 
प�रहारला अटक क9ली. प�रहार हा झैद 

आिण कxझान इyािहम या दोघांकड$न 
अमली पदाथD िमळवत होता. शौिवक 
चnवतZ या�या सांग'यावUन प�रहार 
अमली पदाथD िमळवत होता आिण 
सॅ?युअल िमरांडापयEत पोचवत होता. 
प�रहारने अoय काही 7यFतdकड$नही 
अमली पदाथD िमळव�याचे आिण 
�यािवषयी शौिवक�या संपकाDत रािह�याचे 
समोर आले आहे. या 7यवहारांसाठी 
प�रहारला गुगल पे�या मा>यमातून 
पैसे िमळत होते. तो या रॅक9टमधील 
सिnय सद(य असून उ�चzू 7यFती व 
अमली पदाथD पुरवणा]यांशी संपकाDत 
होता, असेही चौकशीत समोर आले 
आहे. �याने अनेकांची नावे उघड 
क9ली आहेत. 

म. टा. 
ितिनधी, मुंबई

करोना काळाम>ये लिलतकला आिण 
मनोरंजन या दोoही Lे"ांचा िवचार 
सग{यात शेवटी होणार, हे वा(तव 
कलाकारांनी माoय क9ले आहे. मा" या 
समजाला छ�द देणारा िललाव गुIवारी 
पार पडला. मंुबई�या बॅलाडc इ(ट�ट�या 
पंडो�स या कलादलाना�या मा>यमातून 
आयोिजत लाइ7ह िललावाम>ये 5िसm 
िच"कार वासुदेव गायत[ड� यांचे सन 
१९७४ मधील िच" मूळ भारतीय 
असले�या आंतरराjkीय सं}ाहकाने 
तsबल ३२ कोटdना िवकत घेतले. ही 
आतापयEतची भारतीय िच"कारा�या 

कलाक)तीला जगाम>ये 
िमळालेली िवnमी िकTमत 
आहे, अशी मािहती 
पंडो�सतफ~ दे'यात आली.

गायत[ड� यांचे हे तैलिच" 
जपान�या 8लेनबरा आटc 
?युिझयम�या सं}हातील 
आहे. याची १५ ते २५ कोटी 
िकTमत अपेिLत होती. मा" 
गुIवार�या िललावाम>ये गायत[ड^�या 
िच"ाला िमळाले�या िकTमती�या 
उ�चांकासोबतच जगाम>ये भारतीय 

िच"कलेतीलही नवा उ�चांक 
न[दला गेला आहे. या आधी 
गायत[ड� यांचे एक अॅब(k�Fट 
िच" २९.३ कोटdना िवकले 
गेले होते. सन २०१५ म>ये 
हा 7यवहार झाला होता. 
�या आधी �यांचेच िच" सन 
२०१३ म>ये २३.७ कोटdना 
िवकले गेले होते.

सन १९७०�या सुIवातीला 
गायत[ड^�या शैलीमधील फरकाचे हे िच" 
5ाितिनिधक उदाहरण आहे. १९७०�या 

सुमारास गडद, आड7या अवकाशाचा 
वापर िच"ांम>ये िदसू लागला. 
गायत[ड^�या या िच"ाम>ये अिधक 
मृदुता आहे. हे आकार क�न7हासवर 
िवहरत राहतात असे जाणवते, असे 
कला त=� आिण अ�यासक संिधनी 
पोiार यांनी या िच"ावर िलिहले�या 
एका लेखाम>ये नमूद क9ले आहे. �यां�या 
या िच"ाचा खालील भाग हा अिधक 
हलFया छटांम>ये रंगव'यात आला आहे. 
सवDसाधारणपणे िच"ाचा खालील भाग 
गडद छटांम>ये रंगवला जातो, असेही 
पोiार यांनी या लेखाम>ये सांिगतले 
आहे. हे िच" 7हेिनसम>ये ऑFटोबर 
२०१५ ते जानेवारी २०१६ या काळात 
झाले�या 5दशDनात 5दिशDत कर'यात 
आले होते. �या आधी ते oयूयॉक�म>ये 
ऑFटोबर २०१४ ते फ9yुवारी २०१५ 
या काळातील एका 5दशDनातही 5दिशDत 
कर'यात आले होते. 

िच	िव�ीची 
जगातील सव��च 
िक�मत

‘एनसीबी’ची 
"यायालयात मािहती

‘मग खुशाल आप(या 
राGयात जावे’

म. टा. 
ितिनधी, मुंबई

मुंबई पोिलसांवर सात�याने आरोप व 
टीका करणारी अिभने"ी कTगना रनौत 
िहला आता महाराjk नविनमाDण सेनेने 
खास (टाइलने समज िदली आहे. 
‘आम�या मुंबई पोिलसांबiल काहीही 
बरळलेले आ?हीच काय, कोणताही 
स�चा मुंबईकर सहन करणार नाही. 
मुंबई पोिलसांची भीती वाटत असेल तर 
खुशाल आप�या रा=यात िनघून जा. 
याला धमकी समजा िकTवा स�ला...’, 
असा इशारा मनसे�या िच"पट शाखेचे 
अ>यL अमेय खोपकर यांनी कTगनाला 
िदला आहे. 

खोपकर यांनी मंुबई पोिलसांचे 
कौतुक करणारे एक �ीट क9ले आहे. 

‘मा�या मंुबई पोिलसांबiल ‘जजम�टल’ 
होऊन कोणीही ‘पंगा’ घेऊ नये. मुंबईत 
आज आम�या बिहणी म>यरा"ीही 
कामावUन घरी िबनधा(त जातात, 
याला कारण आहेत माझे मुंबई पोिलस. 
आज मंुबईत मी सुरिLत आहे ते क9वळ 
मा�या मंुबई पोिलसांमुळ�. कामाचा 
ताण िकतीही असो, पगार अिनयिमत 
असो, मनुjयबळ कमी असो, ऊन 
असो-पाऊस असो... कशाचीही पवाD 
न करता िहंमतीने उभे राहतात ते माझे 
मुंबई पोिलस. =या क0णाला मा�या या 
मुंबई पोिलसांची भीती वाटते, �यांनी 
खुशाल आपाप�या रा=यात जाऊन 
असुरिLत रहावे. याला धमकी समजा 
िकTवा स�ला,' असे खोपकर यांनी 
?हटले आहे.

मुंबई पोिलसांचा अवमान करणारे िIट अिभनेKी कLगना रणौतने 
कA(याने ितचा िनषेध करMयासाठी शु�वारी िशवसेना भवन येथे 
जमले(या िशवसेना मिहला आघाडीने कLगना&या 
तीकाCमक 
पुतOयाचे दहन कAले. िशवसेना उपनेCया आिण माजी महापौर 
िवशाखा राऊत यां&या नेतृCवाखाली हे आंदोलन करMयात आले.

िशवसेनेची िनदश�ने

मिहला अ$याचारांत वाढ
रा�यातील गु��ांत १०.९५ ट�क� वृ�ीचे ‘सीआयडी’चे िनरी!ण

म. टा. 
ितिनधी, पुणे

पुरोगामी महाराjkात पुIष-मिहला 
समानतेची चचाD अगदी जोरात होत 
असली तरी रा=यात मिहलांवरील 
अ�याचारां�या गुo�ांत वाढ झा�याचे 
िनरीLण रा=य गुoहे अoवेषण िवभागाने 
(सीआयडी) न[दिवले आहे. २०१८ 
म>ये हे गुoहे १०.९५ टFFयांनी वाढ�याचे 
सीआयडी�या अहवालात नमूद कर'यात 
आले आहे.

देशात २०१८ म>ये ३१ लाख ३२ 
हजार ९५४ गुoहे दाखल झाले होते. 

�यापैकी महाराjkात तीन लाख ४६ 
हजार २९१ गुoहे दाखल झाले होते. 
अoय रा=यां�या तुलनेत गुoहे घड'या�या 
5माणात महाराjk सात7या nमांकावर 
आहे. २०१८ म>ये मिहलांवरील 
अ�याचाराचे सवाDिधक गुoहे मुंबई 
शहरात दाखल झाले होते. ‘महाराjkातील 
गुoहे-२०१८’ या वािषDक अहवालात 
मिहलांवरील अ�याचाराचे सवाDिधक 
गुoहे मुंबई शहरात घडले अस�याचे 
नमूद कर'यात आले आहे.

मुंबई शहरात २०१८ म>ये 
मिहलांवरील अ�याचाराचे ६ हजार ५८ 

गुoहे दाखल झाले होते. मिहलांवरील 
अ�याचाराचे गुoहे दाखल हो'याचे 5माण 
िवचारात घेता अमरावती शहरात गुoहे 
दाखल हो'याची टFक9वारी जा(त 
आहे. २०१७ �या तुलनेत रा=यात 
२०१८ म>ये अनुसूिचत जाितजमाती 
अ�याचार 5ितबंधक काय�ानुसार 

दाखल गुo�ांम>ये १३.३६ टFक9 एवढी 
वाढ झाली अस�याचे अहवालात (पjट 
कर'यात आले आहे.

आCमहCयेचे 
माणही मोठ3
रा=यात २०१८ म>ये १७ हजार ९७२ 

जणांनी गळफास घेऊन आ�मह�या 

क9�याचे पोिलस द@तरी झाले�या 
न[दdवUन िदसत आहे. दररोज 
वेगवेग{या कारणांमुळ� मेkो शहरात 
आ�मह�या घडत आहेत. नैरा�य, छळ 
आिण 7यावसाियक नुकसान याबरोबरच 
आजाराला कTटाळ$न आ�मह�या हो'याचे 
5माण अिधक आहे.

 � देशात २०१८ म�ये ३१ लाख ३२ 
हजार ९५४ गु!हे दाखल 
 � महारा"#ात $यापैकी तीन लाख 

४६ हजार २९१ गु!हे 
 � गु!हे घड+या,या -माणात रा/य 

सात0या 1मांकावर 

र8ते अपघातांत १३ हजारांवर मृCयू
रा=यात वषाDत १३ हजार ८६३ जणाचंा र(ते अपघातात म�ृय ूझाला आह.े 
र(ते अपघातात म�ृय ूरोख'यासाठी 5शासन वगेवगे{या उपाययोजना करीत 
आह.े मा", र(त ेअपघात थांबत नसनू, यात अनकेाचं ेजीव जात आहते.

कLगनावSन राजकारण पेटले
म. टा. 
ितिनधी, मंुबई

कTगना रनौटने मंुबईची तुलना 
पाक7या@त का�मीरशी क9�याने राजकीय 
वातावरण चांगलेच तापले असून काँ}ेस, 
राjkवादी, िशवसेना या िवषयावर 
आnमक झालेले असून भाजपला 
दोन पावले मागे जावे लागले आहे. 
भाजप�या राम कदम यांनी कTगनाची 
क9लेली पाठराखण पLाला अडचणीत 

आणणारी ठर�यामुळ� आिशष शेलार 
यांनी मैदानात उतUन कTगनावर टीका 
क9ली. तर काँ}ेस 5देशा>यL बाळासाहेब 
थोरात, िशवसेना खा. संजय राऊत आिण 
सिचन सावंत यांनी कTगना�या िनिम�ाने 
भाजपवर जोरदार टीका क9ली आहे.

कTगना�या वादात उडी घेताना संजय 
राऊत यांनी, ‘मंुबई ही मराठी माणसा�या 
बापाचीच आहे. =यांना हे माoय नसेल 
�यांनी �यांचा बाप दाखवावा’, असे 
?हटले आहे. तर काँ}ेस 5वFते सिचन 
सावंत ?हणाले की, ‘कTगना टीम ?हणजे 
कTगना अिधक भाजपचा आयटी सेल 
आहे. कTगना�या �ीट आिण वFत7यांमागे 

भाजप आहे. या क)तBन मिहले�या 
साथीने भाजपचे आ. राम कदम यांनी 
महाराjkा�या १३ कोटी जनतेचा, संयुFत 
महाराjk आंदोलनातील १०६ हुता�?यांचा, 
राणी ल�मीबा�चा आिण ‘आमची 
मुंबई’वरती 5ेम करणा]या सवाEचा घोर 
अपमान क9ला आहे. कTगना रनौटचे 
बोलिवते धनी असले�या भाजप आिण 
देव�X फडणवीस यांनी महाराjkा�या 
जनतेची िबनशतD जाहीर माफी मागावी 
अशी मागणी 5देश काँ}ेसचे 5वFते 
सिचन सावंत यांनी शुnवारी क9ली आहे.
 � ‘जनता माफ करणार नाही’
काँ}ेस 5देशा>यL बाळासाहेब थोरात 

यांनी टीका करताना ?हटले आहे की, 
‘भारतीय जनता पLा�या पोटात जे 
आहे तेच गे�या काही िदवसांपासून 
अिभने"ी कTगना�या मुखातून आिण 
�ीटमधून बाहेर येत आहे. कTगनाला 
पुढ� कUन मुंबई पोिलस, मराठी 
माणूस आिण महाराjkाचा अपमान 
करणा]या महाराjkXो�ांना छ"पती 
िशवाजी महाराजां�या महाराjkातील 
जनता कधीच माफ करणार नाही’, 
असा घणाघात क9ला आहे. 

िबहार िवधानसभा िनवडणुका 
डो{यासमोर ठ�वून मुंबई पोिलस आिण 
महाराjkा�या बदनामीचा िनयोजनबm 

कट कोणी रचला आहे, हे रा=यातील 
जनतेला माहीत आहे. महािवकास 
आघाडी सरकार�या िवरोधात कार(थाने 
करणारे आता महाराjk आिण मराठी 
माणसांिवरोधात कट कार(थाने करत 
आहेत.

काँ'ेस, रा()वादी, 
िशवसेना आ�मक

करोना झाला 5हणून 
नाती तोड7 नका

‘कदमांची नाकU करा’
‘कTगना�या समथDनाथD उतरलेले 
आमदार राम कदम भाजप�या 
�8ज कनेFशनचे आ� जाणकार 
आहेत. काही वषाEपूवZ �8ज�या 
अितसेवनामुळ� भाजपशी संबंिधत 
िववेक मोई"ा यांचा संशया(पद 
मृ�यू झा�याची चचाD होती. 
नाकrटीFस िवभागाने कदम यांची 
नाकr ट�(ट करावी,’ असे काँ}ेसचे 
सिचन सावंत यांचे ?हणणे आहे.

गायत8ड9,या िच:ाची 
३२ कोट<ना िव1ी

राGयात िदवसभरात 
१९,२१८ नवे XYण

म. टा. 
ितिनधी, मुंबई

रा=यात शुnवारी नवीन 
करोनाI8णांची िवnमी न[द झाली 
असून, िदवसभरात रा=यात १९,२१८ 
नवीन I8ण आढळले आहेत. गे�या 
२४ तासांत रा=यात ३७८ करोनाबािधत 
I8णांचा मृ�यू झाला आहे, अशी मािहती 
आरो8यमं"ी राजेश टोपे यांनी येथे िदली. 
स>या रा=यात ०२ लाख १० हजार ९७८ 
अlFट7ह I8ण आहेत असे �यांनी (पjट 
क9ले.

आज रा=यात १३ हजार २८९ I8ण 
बरे होऊन घरी गेले आहेत. आजपयEत 
एक�ण ६ लाख २५ हजार ७७३ करोना 
बािधत I8ण बरे होऊन घरी परतले 

आहेत. यामुळ� रा=यातील I8ण बरे 
हो'याचे 5माण ७२.५१ टFक9 इतक9 
आहे. आजपयEत तपास'यात आले�या 
४४ लाख ६६ हजार २४९ 5योगशाळा 
नमुoयांपैकी ०८ लाख ६३ हजार ०६२ 
नमुने ?हणजेच १९.३२ टFक9 नमुने 
पॉिझिट7ह आले आहेत. स>या रा=यात 
१४ लाख ५१ हजार ३४३ 7यFती होम 
Fवारंटाइनम>ये आहेत, तर ३६ हजार 
८७३ 7यFती सं(था�मक Fवारंटाइनम>ये 
आहेत, असे ते ?हणाले.
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New Delhi: The pending by-
election to one Lok Sabha and
64 assembly seats spread
across 15 states and the Bihar
assembly polls will be held
“around the same time”, the
election commission said on
Friday.

The term of the Bihar as-
sembly ends on November 29
and elections are likely to be
held sometime in October-No-
vember.

Among the 64 vacant as-
sembly seats, 27 are in Mad-
hya Pradesh. Most of these 27
seats fell vacant when rebel
Congress members resigned
from the party and the assem-
bly to join the BJP. 

With the resignations of
the Congress members, the
Kamal Nath-led government
fell and the BJP returned to
power.

“One of the major factors
in clubbing them together is
the relative ease of movement
of central forces and related
logistics issues,” a commis-
sion statement said.

“Considering that Gene-
ral Assembly Elections of Bi-
har are also due and required
to be completed before No-
vember 29, 2020, the Commis-
sion has decided to conduct all
the 65 by-elections and the Ge-

neral Assembly Elections of
Bihar around the same time.
Announcement of schedule
of Bihar General Assembly
Elections as well as these by-
elections will be done by the
Commission at appropriate ti-
me,” it said. The issue of hol-
ding the by-elections came up
at the meeting of the Commis-
sion on Friday. 

“The Commission revie-
wed the reports and inputs
from chief secretaries and
chief electoral officers of ma-
ny of the concerned states see-
king deferment of the by-elec-
tions in their states in view of
several factors including the
extra-ordinary heavy rains in
some places and other const-
raints like pandemic,” the sta-
tement said. The EC took the

decision after taking into ac-
count various factors, an offi-
cial said.

The bypoll to the Valmiki
Nagar Lok Sabha seat in Bi-
har has been pending. One as-
sembly seat each in Chhattis-
garh, Haryana, Karnataka
and West Bengal; two seats
each in Assam, Jharkhand,
Kerala, Nagaland, Tamil Na-
du and Odisha; five assembly
seats in Manipur and eight
each in Gujarat and Uttar Pra-
desh are also vacant.

In July this year, the elec-
tion commission had defer-
red the by-elections to one Lok
Sabha and seven assembly se-
ats beyond the six month pe-
riod due to the onset of monso-
on and possibilities of floods
and the Covid-19 pandemic. PTI

Clubbing Elections For Logistical Reasons: EC

Bihar polls, bypolls
around same time

Ticket seekers showing their biodata at Rashtriya Janata Dal office
in Patna on Friday ahead of Bihar Assembly election

K M Sharma

Lakhimpur Kheri: A man ac-
cused of raping and killing a
three-year-old girl in Uttar Pra-
desh’s Lakhimpur Kheri was ar-
rested after an encounter with
police on Friday, officials said.

Main accused Lekhram sus-
tained a bullet injury in his leg
during the gunfight near Bam-
hanpur village in Nighasan
area. He was rushed to Nigha-
san health centre, where he is
undergoing treatment. “His con-
dition is stated to be stable,” the
official said.

Deputy superintendent of
police Nighasan Pradeep Ku-
mar Verma, who was in the nati-
ve village of the girl, confirmed
the arrest.

The girl’s body, which bore
injury marks on the head, was
recovered from the vicinity of
her village in Singahi area on
Thursday after she went mis-
sing on Wednesday, police said.
This was the third such incident
in the district in as many weeks.

“The postmortem report has
confirmed rape. I am with fami-
ly members right now. Seven of
our teams are working on the ca-
se. I am myself going for com-
bing in sugarcane fields and
strict action will be taken aga-
inst the accused,” Superinten-
dent of Police, Satyendra Ku-
mar Singh earlier said. “If nee-
ded, NSA will also be invoked
against the accused,” he said.

The girl died due to strangu-
lation, the postmortem report
said. PTI

Man held for
raping, killing
toddler in UP

New Delhi:The Bar Council of
India (BCI) has asked Bar
Council of Delhi to examine
the conviction and fine of Re 1
imposed on activist-lawyer
Prashant Bhushan by the Su-
preme Court in a contempt
case and take a legally-man-
dated decision with regard to
his rights as a lawyer.

The Bar Council of a state
grants license to a person to
practice as a lawyer and has
wide powers such as suspend-
ing or taking away the right of
its members.

“The Bar Council of India
has unanimously resolved to
direct the Bar Council of Del-
hi, where Prashant Bhushan is
enrolled as an Advocate, to ex-
amine the case and proceed as
per law to decide the same,” the
BCI said in its resolution. PTI

Bar Council of
Delhi to check

Bhushan’s case
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