
श दांना सत्याची धार

www.prahaar.in epaper.prahaar.inRNI Reg.No.: एमएएचएमएआर/२००८/३५१८०   वषर् १९    अंक १८४    पाने ८     ५.०० 

रत्नािगरी-सातारा 
िज ाला जोडणा या 
िस  रघुवीर 
घाटाची वाट अ ाप 
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रत्नािगरी शहरात 
चार िठकाणी 
िस नल यं णा 

होणार काया वत
पान ८

समीर वानखेड यां यासह 
५ जणांिवरोधात गु हा 
दाखल
मुंबई : कॉडिलया झवरील 
छा याम ये अिभनेता शाह ख 
खान याचा मुलगा आयन खान 
याला ता यात घेत यानंतर 
कारवाई टाळ यासाठी समीर 
वानखेड आिण इतर अिधका यांनी 
२५ कोटी पयांची लाच मािगतली; 
तसेच ५० लाख पयांची रक्कम 
वीकार याचा आरोप कर यात 
आला होता. 'एनसीबी' या दक्षता 
सिमतीने याबाबत कले या 
ाथिमक चौकशीत त य 
आढळ यानंतर सीबीआयकड 
त ार कली होती. सीबीआयने या 
करणात वानखेड, एनसीबीचे 
त कालीन अधीक्षक िव व 
िवजय िसंग, गु तचर अिधकारी 
आिशष रंजन यां यासह क. 
पी. गोसावी आिण सॅनिवल 
िडसोझा यां यािव  टाचार 
ितबंधक काय ांतगत गु हा 
दाखल कला आहे. या करणात 
सीबीआय या पथकांनी वानखेड 
यां या मुंबईतील िनवास थानासह 
देशभरात २९ िठकाणी शु वारी 
छापे टाकले होते. याम ये 
रोख रक्कम आिण मह वाची 
कागदप े ह तगत कली. बेिहशेबी 
मालम े करणी कारवाई या 
शक्यतेने समीर वानखेड यांनी 
काही मिह यांपूव  िद ली उ च 
यायालयात धाव घेतली होती. 
कोणतीही मालम ा पूवसूचना 
िद यािशवाय ज त क  नये, 
अशी मागणी यांनी कली होती. 
मा  यावेळस कारवाई सु  
अस याबाबत कोणतीही कागदप े 
सादर न करता कवळ त डी 
मागणी क यामुळ िद ली उ च 
यायालयाने यािचका फटाळली 
होती.
कसा रचला कट, काय काय 
हटलं सीबीआयने?
सीबीआयने समीर वानखेड 
यां यावर दाखल कले या 
गु ामुळ टाचार आिण 
बेिहशोबी मालम ा करणी 

(पान २ वर)

वेचक

रत्नािगरी मंगळवार १६ मे, २०२३

देवदशन क न परतताना झाले या भीषण 
अपघातात वृ  मिहलेचा मृत्यू; ६ गंभीर जखमी
मंडणगड ( ितिनधी)

तालुक्यातील लाटवण आदीवासीवाडी 
येथील आिदवासी समाजबांधवांची 
कटबे पाली येथे देव दशनाक रता 
गेलेली असताना परती या वासात 
यांची झायलो  गाडी झाडावर 
आदळ याने महाड तालुक्यातील 
क ड मालुसरे या िठकाणी गंभीर 
अपघात झाला. या अपघातात एका 
वय कर मिहलेचा मृ यू झाला असून 
अनेकजण गंभीर जखमी झाले आहेत. 
या अपघाताने घोगरेकर, जगताप व 

पवार कटबीयांवर शोककळा पसरली 
आहे. 

लाटवण आिदवासीवाडी येथील 
आिदवासी समाजबांधवांची कटबे १४ 
मे रोजी देवदशनासाठी गेली होती. 
यावेळी रा ी ११.३० वाज या या 
सुमारास महाड तालुक्यातील क ड 
मालुसरे गावानजीक हा अपघात 
झाला. या अपघातात ल मी धाक ा 
घोगरेकर (वय ७५, रा.लाटवण 
आदीवासीवाडी)  यांचे घटना थळीच 

िनधन झाले. तर गाडीतील अिनता 
संतोष घोगरेकर (वय ४०), अचना 
गोपाल जगताप (वय २६), सुमीत 
संतोष घोगरेकर (वय १४), पूवा 
संतोष घोगरेकर (वय १२), सुमेध 
संदीप घोगरेकर (वय १.५ वष), 
संतोष धाक ा घोगरेकर (वय ४०) 
सव राहणार लाटवण आिदवासी वाडी 
हे गंभीर जखमी झाले. याचबरोबर 
विनता संतोष घोगरेकर (वय ४०), 
सुरज गणेश पवार (वय २५) आयन 

संदीप घोगरेकर (वय १५) सव 
राहणार लाटवण आिदवासीवाडी यांना 
िकरकोळ दुखापत झाली आहे. 

या घटनेसंदभात मंगला गणेश 
पवार (वय ३५, रा. आदीवासीवाडी 
लाटवण, तालुका मंडणगड) यांनी 
िदले या िफयादीतील मािहतीनुसार 
मे मिह या या उ हा या या सु ा 
अस याने नातेवाईक व पाहुणेमंडळी 
सु ीसाठी गावी आलेली होती. 

(पान २ वर)

कोकण रे वे मागावर आज होणार ‘वंदे भारत’ ए ेसची ायल!
खेडला थांबा 

िमळण्याची ती ा
देव  जाधव (खेड) 

कोकण रे वे मागावर अनेक वेगवान गा ा 
धावत असताना आता बहुचिचत असलेली 
वंदे भारत एक् ेस ही गाडी मंगळवारी 
कोकण रे वे मागावर धावणार आहे. मा  
या गाडीसाठी कवळ मागाची चाचपणी 
होणार अस याची मािहती उपल ध झाली 
आहे.

वंदे भारत एक्स ेस ही भारतीय रे वेची 
एक अध- ुतगती रे वे सेवा आहे. वंदे 

भारत एक्स ेस, पूव  न-१८ हणून 
ओळखली जात होती. ही भारतीय रे वे ारे 
चालवली जाणारी इले क् क म टी-युिनट 
न आहे. सुरक्षे या कारणा तव नचा 
चालव याचा वेग बहुतेक मागावर १३० 
िकमी िततास पयत मयािदत आहे. यामुळ 
कोकण मागावर ही गाडी चालव यासाठी 
यो य आहे का, याची चाचपणी मंगळवारी 
सीएसटी ते मडगाव अशी कर यात 
येणार आहे. ही एक् ेस सीएसटी व न 
पहाट ५.३० वाजता सुटन दुस या िदवशी 
मडगावहुन २.३० ला मुंबईला रवाना होणार 
आहे. मा  या गाडीला कवळ पनवेलहुन 
थेट िचपळणला थांबा िमळणार  अस याची 
मािहती उपल ध झाली आहे. यामुळ 

खेडला थांबा िमळावा ही मागणी होत आहे.
दर यान, माचम ये रे वे राज्यमं ी 

रावसाहेब दानवे यां या दालनात कोकण 
िवकास सिमती, जल फाऊडशन यांची 
याबाबत बैठक पार पडली होती. या 
बैठकीत कोकण रे वे मागावर धावणा या 
अनेक जलद  गा ांना थांबा दे याची 
मागणी कर यात आली होती. मा  या 
तावाला िहरवा कदील दाखवला गेला 

नाही. यात सु  होणा या वंदे भारत या 
गाडीला थांबा िमळावा ही मुख मागणी 
आहे.

या चाचपणीम ये रे वे माग, मागावर 
असलेले बोगदे, लॅटफॉम, वेग यांची

(पान २ वर)

महाड तालुक्यातील क ड मालुसरेत घडला अपघात

कणकवली ( ितिनधी) :

महारा ात िहंदू - मु लीम दंगल 
भडकव याम ये नेमक कोणाचे 
लॅिनंग चाललेले आहे याचा शोध 
या. पुढचे वष हे संपूण िनवडणुकीचे 
वष आहे. यामुळ राज्यात अशांतता 
िनमाण क न िहंदू-मु लीम दंगल 
भडकवाय या, असा य न तर 
चाललेला नाही ना? याची चौकशी 
करा. १३ ऑग ट २००४ म ये 
मातो ीवर जी बैठक झालेली 
होती, ही बैठक उ व ठाकरनी 
वतः बोलावलेली होती. बैठकीत  
दिक्षण मुंबई आिण चन  रोडमधील 
मुसलमान फरीवा यांवर ह ले 
करा, यानंतर दंगल भडकव याची 
जबाबदारी आपली असे उ व ठाकरे 
यांनी आदेश िदलेले होते. या बैठकीचे 
आिण आता होणा या दंगल चे संबधं 
आहेत काय? याची सखोल चौकशी 
हावी. संगी माजी मु यमं ी उ व 
ठाकरे यांची नाक  ट ट करा अशी 
मागणी आ.िनतेश राणे यांनी कली. 
दर यान, मातो ीवर झाले या या 
बैठकीतील एक त कालीन माजी 
सरिचटणीस व िव मान खासदार 
यांना पुरावा हणून मी ऑन रेकॉड 

आणू शकतो असा इशाराही आ. 
िनतेश राणे यांनी यावेळी िदला.

कणकवली येथे ओम गणेश 
िनवास थानी आ.िनतेश राणे हे 
प कारांशी बोलत होते. यावेळी 
यांनी उ व ठाकरे आिण संजय 
राऊत यां यावर सडकन टीका 
कली. माजी मु यमं ी उ व 
ठाकरची अव था मु य खुच व न 
सो यावर आली आहे. खा. संजय 
राऊत यां यासार या लोकां या 
नादी लाग याने यांची अव था 
काय झाली आहे बघा. सो याव न 
टलवर याल अशी आ हाला भीती 
वाटत आहे. उ व ठाकरजवळ नेता 
उरला नाही, कामगार यावा लागतो 
ही उरले या उ व सेनेची अव था 
आहे,अशी टीका आमदार िनतेश राणे 

यांनी कली.
शरद पवार यां या िस वर ओक 

या िनवास थानी झाले या बैठकीवर 
आिण उ व ठाकरना िमळाले या 
वागणुकीवर िनतेश राणे यांनी भा य 
कले. तसंच खासदार संजय राऊत 
महािवकास आघाडीतील शकनीमामा 
अस याचंही िनतेश राणे हणाले. 
काल िस वर ओकवर महािवकास 
आघाडीची सभा झाली. याचे 
फोटो हायरल झालेत. बाळासाहेब 
ठाकरचा एक वेगळा बाब होता. 
मो ातला मोठा नेता, कलाकार 
आधी मातो ीवर यायचा. बाळासाहेब 
ठाकरे यांना नम कार करायचा आिण 
मगच मुंबईत िफरायचा. पण काल 
उ व ठाकरना  िस हर ओकवर 
जी वागणूक िमळाली यावर यांनी 
िवचार करावा. भाजपा सोबत 
असताना उ व ठाकरना जो मान 
होता, तो काल िदसला नाही, असे 
िनतेश राणे हणाले.

कनाटकात िवजय काँ ेसचा 
नसून िवरोधकांचा अस याचेही संजय 
राऊत हणाले होते. याव न भाजपा 
नेते िनतेश राणे यांनी राऊतांवर टीका 
कली आहे. तसंच, 

(पान २ वर)

दंगलींच्या पा वभूमीवर उ व ठाकरे 
यांची नाक  ट ट करा -आ.िनतेश राणे
िहंदू - मु लीम दंगल भडकवण्यामध्ये कोणाचे लॅिनंग चाललेले आहे याचा शोध या

रा यपाल रमेश बैस 
यांचा इशारा

मुंबई : 

राज्यपाल रमेश बैस यांनी 
रा ीय शैक्षिणक धोरणा या 
अंमलबजावणी या तयारीचा 
आढावा घेतला. यावेळी परीक्षांचा 
िनकाल जाहीर कर यास िव ापीठ 
िवलंब करत अस या या थतीवर 
राज्यपालांनी कलगु ंना चांगलेच 
ठणकावले आहे.कोण याही परीक्षेचा 
िनकाल लाव यास िवलंब झा यास 

थेट कलगु ंना जबाबदार धरले 
जाईल, अशी तंबी राज्यपाल रमेश 
बैस यांनी राज्यातील कलगु ंना िदली 
आहे.

िव ापीठां या िविवध परीक्षांचे 

िनकाल ३० िदवसांत आिण उिशरात 
उिशरा ४५ िदवसां या आत लाव याचे 
बंधन असताना देखील बहुसं य 
िव ापीठ िनकाल लाव यास अक्ष य 
िवलंब करत आहेत, असे िनरीक्षण 
राज्यपालांनी न दवले. िव ापीठां या 
िनकालासोबत िव ा याचे भिवत य 
िनगडीत अस याने सव िव ापीठांनी 
हा िवषय अितशय गांभीयाने घेणं 
आव यक अस याचं राज्यपालांनी 
हटले.
राज्यपाल आिण िव ापीठांचे 

कलपती रमेश बैस यां या
(पान २ वर)

परीक्षांचा िनकाल जाहीर कर यास िवलंब 
झा यास कलगु ंना धरणार जबाबदार

छ पती संभाजीनगर : 

संरक्षणमं ी राजनाथ िसंह यांनी 
छ पती संभाजीनगरम ये वीर 
िशरोमणी महाराणा तापिसंह 
महामेळा यात दो ही शेजारील 
रा ांना आरपारचा इशारा िदला 
असून वेळ पडलीच तर तुम या 
देशातही घुसून मार याची ताकद 
भारतीय सैिनकांम ये आहे, 
रे वे टशनजवळील अयो यानगरी 

मैदानावर वीर िशरोमणी महाराणा 
तापिसंह महामेळा यास मागदशन 

कर यासाठी संरक्षणमं ी राजनाथ 
िसंह शहरात आले होते. यांनी 
जमले या हजारो जनसमुदायाला 'ए 
मेरे कटब क लोगो' या श दाने साद 
िदली.

ते हणाले, आजदेखील ह दी 
घाटी असेल की गलवान घाटी. 
श ूं या कारवायापुढ भारताची मान 
ना कधी झुकली, ना यापुढ कधी 
झुकणार नाही. शेजारील चीन रा ाने

(पान २ वर)

वेळ पडलीच तर तुमच्या देशातही 
घुसून मार याची ताकद  शेजारील रा ांना 

संर ण मं ांचा इशारा

मुंबई (वृ सं था): 

िवना परवाना तसेच म सेवन 
क न बेदरकारपणे वाहन 
चालिवणा या सावजिनक वाहन 
सेवे या चालकांिव  अजामीनपा  
गु हा दाखल कर यासंदभात आज 

मु यमं ी एकनाथ िशंदे यां या 
अ यक्षतेखाली आढावा बैठक 
घे यात आली. िहमाचल देश या 
धत वर यासंदभातील काय ात 
सुधारणा कर याचा ताव क  
शासनाला पाठिव याचे िनदश

(पान २ वर)

बेदरकारपणे वाहन चालिवणा यांवर 
अजामीनपा  गु हा दाखल होणार
काय ातील सुधारणेचा ताव क ाकड 

पाठवावा; मु यमं ी एकनाथ िशंदे यांचे िनदश

दंगल घडव याचा य न 
करणा यांना अ ल घडवणार
अकोला, शेवगावातील दंगलींनंतर देव  फडणवीसांचा स जड इशारा

िपंपरी : 

राज्यात दोन िठकाणी दंगली झा या. 
या दंगली कणीतरी जाणूनबुजून 
िनमाण कर याचा य न करत 
आहेत. ज्या िठकाणी दंगली 
झा या, या िठकाणची प र थती 
िनयं णात आहे. पण जे कणी दंगली 
घडव याचा य न करत असतील 
तर यांना अ ल घडवणार आहे. जे 
कोणी आगीत तेल ओत याचे काम 
करत असतील तर याला सोडणार 
नाही, पण राज्यात दंगली घड 
देणार नाही, अशी तंबीच राज्याचे 
उपमु यमं ी देव  फडणवीस यांनी 
िदली आहे.

िपंपरी िचंचवड येथे िविवध 
िवकासकामां या उ घाटन 
काय मासाठी ते िपंपरी िचंचवड 
शहरा या दौ यावर आले होते. 
आमदार उमा खापरे यां या 

संपक कायालया या उ घाटन 
काय मानंतर ते मा यमांशी बोलत 
होते. यावेळी यांनी िविवध मु ांवर 
संवाद साधला. १६ आमदारां या 
अपा तेब ल फडणवीस यांनी 
सांिगतले की, िवधानसभा 

अ यक्षांबाबत जी काही भाषा 
वापरली जाते, ती कठ लोकशाहीला 
ध न आहेत. िवधानसभा अ यक्ष 
हे चांगले वकील आहेत. काय ाचे 
यांना चांगले ान आहे. ते कठलेही

(पान २ वर)

वां े- वस वा सी-िलंकला वातं वीर सावरकरांचे 
नाव ा; देव  फडणवीस यांची मागणी

मुंबई : वातं वीर सावरकर यां या मु ाव न आधीच भाजप आिण 
काँ ेस आमने सामने असताना आता पु हा एकदा सावरकरांचा मु ा 
गाजू शकतो. वां े-वस वा सी िलंकला वातं वीर सावरकर यांचे नाव 
दे याची मागणी देव  फडणवीस यांनी प ा ारे कली आहे.
 को टल रोडला छ पती संभाजी महाराज को टल रोड नाव देणार 
असे मु यमं ी एकनाथ िशंदे यांनी जाहीर कलं. देव  फडणवीस यांनी 
याबाबतचे प  १३ माच रोजी िलिहले होते. या प ात यांनी को टल रोड, 
वां े वस वा  सी िलंक आिण मुंबई ा सहाबर िलंकला नवीन नावे दे यात 
यावी अशी िवनंती कली होती. यापैकी को टल रोडला छ पती संभाजी 
महाराज हे नाव दे यात येईल असे मु यमं ी एकनाथ िशंदे यांनी जाहीर 
कले. आता मु यमं ी फडणवीस यां या आणखी दोन माग या पूण होतात 
का? हे पाहावं लागणार आहे.
 मुंबईतील को टल रोडला धमवीर, वरा यर क छ पती संभाजी 
महाराज यांचे नाव दे यात यावे. वां े-वस वा सी िलंकला वातं वीर 
िवनायक दामोदर सावरकर यांचे नाव दे यात यावे आिण मुंबई ा सहाबर 
िलंकला (एमटीएचएल)ला भारताचे माजी पंत धान अटलिबहारी वाजपेयी 
यांचे नाव दे यात यावे, अशी मागणी कर यात आली आहे.

मुंबई

सव च यायालयाने अलीकडच 
महारा ा या स ासंघषावर िनणय 
िदला आहे. यायालयाने िशंदे गटा या 
१६ आमदारांना अपा  ठरव याचा 
िनणय घे याचा अिधकार िवधानसभा 
अ यक्ष राहुल नावकरांना िदला आहे. 
राहुल नावकर हे लंडन दौ यावर 

गेले होते. ते लंडन दौ याव न 
नुकतेच मुंबई िवमानतळावर दाखल 
झाले. यावेळी िवमानतळावर 
सारमा यमांशी संवाद साधताना 
नावकरांनी अपा ते या िनणयाब ल 
मोठ िवधान कलं आहे.

यावेळी राहुल नावकर हणाले, 
‘१६ आमदारां या अपा तेब ल 

(पान २ वर)

तर अपा तेसंदभार्त िनणर्य 
घे यास िवलंब होईल

लंडनहून परतताच िवधानसभा अध्य ांचं मोठ िवधान

मुंबई: 

रा वादी काँ ेसचे देशा यक्ष 
जयंत पाटील यांना सक्तवसुली 
संचलनालय अथात ED ने 
दुस यांदा सम स बजावले आहे. या 
सम सम ये जयंत पाटील यांना २२ 
मे रोजी चौकशीसाठी हजर राह याचे 
आदेश ईडीने िदले आहेत. गे याच 

आठव ात जयंत पाटील यांना 
ईडीने पिह यांदा सम स बजावले 
होते. मा , कौटिबक कारणांमुळ 
जयंत पाटील यांनी चौकशीसाठी 
हजर हो यासाठी ईडीकड आणखी 
वेळ मागून घेतला होता. यानंतर 
आता ईडीने जयंत पाटील यांना 
दुस यांदा सम स बजावले असून २२ 
मे रोजी यांची मुंबईतील कायालयात 

चौकशी होईल.
ईडीने जयंत पाटील यांना 

आयएल आिण एफएलएस आिथक 
गैर यवहार करणात चौकशीसाठी 
नोटीस बजावली आहे. जयंत पाटील 
यांना ईडी नोटीस पाठव या या 
टायिमंगची राजकीय वतुळात 
चांगलीच चचा आहे. आता २२ मे

(पान २ वर)

आणखी एक मराठी 
अिधकारीही पाक 

गु तचरां या संपकात

पुणे( ितिनधी) :

‘डीआरडीओ’चे संचालक आिण 
शा  डॉ. दीप क लकर यांना 
सोमवारी एक िदवसाची एटीएस 
कोठडी सुनाव यात आली आहे. 

‘हनी प’म ये अडकन पािक तानला 
संवेदनशील मािहती पुरव या या 
आरोपाखाली डॉ. क लकर यांना 
अटक कर यात आली आहे. 
महारा  दहशतवाद िवरोधी 
पथकाने (एटीएस) क लकर 
यांना गोपनीयता काय ाअंतगत 
पु यामधून अटक कली होती. 
दर यान, क लकर यां यानंतर हवाई 
दलात कायरत असलेला आणखी 
एक मराठी अिधकारीही पाक तानी 

गु तचरां या संपकात आ याची 
मािहती पुढ आली आहे. क लकर 
यांना सोमवारपयत (१५ मे) एटीएस 
कोठडीत ठव याचा आदेश िवशेष 
यायालयाने िदला होता.
क लकर यां या कोठडीची 

मुदत संप यानंतर यांना 
िशवाजीनगर िज हा स  यायालयात 
हजर कर यात आले. या वेळी 
यायालया या आवारात कडक 
बंदोब त ठव यात आला होता. 

क लकर यांना अटक कर यात 
आ यानंतर एटीएसकडन कर यात 
आले या तपासाबाबतचा अहवाल 
व र ठ पोलीस िनरीक्षक सुजाता 
तानवड यांनी सादर कला. या 
करणाचा सखोल तांि क तपास 
करायचा असून, क लकर यां या 
कोठडीत वाढ कर याची िवनंती 
एटीएसकडन िवशेष यायालयाकड 
कर यात आली. यायालयाने 

(पान २ वर)

‘डीआरडीओ’चे शा  डॉ. क लकर यांना एक िदवसाची कोठडी  जयंत पाटील यांना ईडीचे दुस यांदा सम स
२२ मे रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश

रत्नािगरी (वाताहर)

िज ातील िविवध िवकासकामांना 
मंजुरी िमळाली असून िज ात ३६१ 
कामे सु  झा याची मािहती िज.प. 
बांधकाम अिधका यांकडन दे यात 
आली. 

कोरोनानंतर ख या अथाने 
िवकासकामाला गती आली आहे. 
िशंदे-फडणवीस सरकार थापन 
झा यानंतर िनयोजन सिमती या 
झाले या बैठकीत २५ कोटी पये 

िज ाला ा त झाले असून ३६१ 
कामे मंजूर कर यात आली आहेत. 

याम ये र ते, साकव, 
अंगणवा ा, पाखा ा, नवीन 
शाळा बांधणे, ाथिमक आरो य क  
अशा िविवध ३६१ कामांची टडर 
काढ यात आली असून ही सव कामे 
वषभराम ये पूण क न घे यासाठी 
व र ठ अिधका यांनी िनयोजन कले 
आहे. तसेच पालकमं ी यांनीही 
आढावा घेत मंजूर झालेली कामे 

(पान २ वर)

िज.प.च्या ३६१ कामांना 
आली गती; २५ कोटी मंजूर


