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हाितवले-जैतापूर 
महामागावरील 
धोकादायक 
पीड ेकर अखेर 
हटिवले
पान ३

कोकण कषी 
िव ापीठाच्या 

न या कलगु ची 
िनवड लांब याची 

श यता
पान ८

र नािगरी बुधवार १७ मे, २०२३

रत्नािगरी :

कोकणात आिण गो याला 
जाणा यांसाठी एक चांगली बातमी 
आहे. कोकणात आता वंदे भारत 
ए ेसने जाता येणार आहे. कारण 
कोकण रे वे मागावरुन वंदे भारत 
ए ेस धावली आहे. मुंबईपासून 
गो याच्या िदशेने करण्यात आलेली 
ाथिमक चाचणी यश वी ठरली 
आहे. आता गो याहून ही ए ेस 
पु हा मुंबईच्या िदशेने धावणार आहे. 
ते हा लवकरच कोकण रे वेवरही वंदे 
भारत ए ेस धावताना िदसू शकल. 
आता रा यात मुंबई-िशड  आिण मुंबई-
सोलापूर मागावर वंदे भारत धावत 
आहे. आता कोकण रे वे मागावर ही 
नवी कोरी गाडी धावणार आहे. यामुळ 

वास एकदम आरामदायी होणार आहे.
वंदे भारत एक् ेसचा 

१८० िकमी ित तास वेग 
मुंबईहून गो याला जाण्यासाठी 

हाय पीडमध्ये रे वेचा पयाय उपल ध 
होणार आहे. कोकण रे वे मागावर सेमी 
हाय पीड वंदे भारत ए ेसची चाचणी 
घेतली गेली आहे. मुंबई ते मडगाव 
मागावर आज मंगळवारी यश वी 

चाचणी घेतली गेली आहे. या वंदे 
भारत रे वेचा वेग चांगला अस याने 
कमी वेळात गो यात पोहोचता येणार 
आहे. या गाडीचा कमाल १८० िकमी 
ित तास वेग आहे. या अ याधुिनक 
रे वेमध्ये जीपीएस बे ड पॅसएंजर 
इ फॉमशन सी टम, बायो हॅ युम 
टॉयले , 

(पान २ वर)

शैलेश पालकर (पोलादपूर)

तालु यातील कशेडी घाटातील 
भोगावच्या ह ीत महामाग पोलीस 
क  कशेडीच्या काय े ात मुंबई 
गोवा रा ीय महामाग मांक ६६ 
वर मंगळवारी सकाळी स वादहा 
वाजण्याच्या सुमारास वॉ सवॅगन 
पोलो आिण इट गा कारची 
समोरासमोर धडक दो ही वाहनांचे 
नुकसान होऊन दो ही वाहनांतील 
सहा वासी जखमी झाले.

पोलादपूर तालु यातील कशेडी 
घाटामध्ये भोगावनिजक इट गा 
कार गाडी मांक(एमएच ०४ 
एचएम ६८८९) वरील चालक 
संतोष िकसन गवारी (वय ४८ वष 
रा. कसारा, ता.शहापूर, िज.ठाणे) 

हे खेड तळवट जावळी ते कसारा 
असे चालवीत घेऊन जात असताना 
समोरून मुंबई बाजूकडन गोवा 
बाजूकड जाणारी  वॉ सवॅगन 
पोलो कार मांक( एमएच ४२ 
क ३०८०) वरील चालक कमारी 
सा ी संजय पवार (वय २५वष 
रा. पुणे िनगडी) यांचा गाडीवरील 

ताबा सुटन यांनी समोरून येणा या 
इट गा कारला समोरासमोर धडक 
िद यामुळ अपघात घडला आहे. 
अपघात त इट गा गाडीमधील एअर 
बॅग ओपन झा या तर अपघातामधील 
वॉ सवॅगन पोलो कारमधील एअर 
बॅग ओपन झा या नाहीत. मा , 

(पान २ वर)

मातो ीचा पोपट मेलेला आहे हे लवकरच जाहीर होईल - आमदार िनतेश राणे
ते हा गांध या १० जनपथवर झाड मारताना 
लाज वाटली नाही,  यांनी आता बोलू नये

उ व ठाकरे, आिद य ठाकरे यां याव न संजय 
राऊत यांना आ. िनतेश राणे यांनी सुनावले

कणकवली ( ितिनधी) : 

िवधानसभा अध्य   हे संिवधान आिण कायदा 
या नुसारच कायवाही करणार. सु ीम कोटाने जे 
िनयम घालून िदलेले आहेत यानुसार िनकालाचे 
कामकाज होणार. यामुळ मातो ीचा पोपट मेलेला 
आहे हे लवकरच अध्य  जाहीर करतील, असा 
ितटोला भाजपा आमदार िनतेश राणे यांनी उ.बा.
ठा. सेनेचे खासदार संजय राऊत यांना िदला. तर 
आघाडीच्या काळात मु यमं ी असताना उ व 
ठाकरे, आिद य ठाकरे िद लीत सोिनया गांध ना 
भेटायला गेले होते, ते झाड मारायला गेले होते 
काय? असा सवाल करत संजय राऊतांना ते हा 
महारा  सरकार  िद लीचं पायपुसणं झालं होत का 
असे िवचारत कले या टीकला उ र िदले.

आमदार िनतेश राणे हणाले, वग य 

बाळासाहेब ठाकरे यांचा मुलगा आिण नातू िद लीत 
सोिनया गांध ना भेटन यांच्यासमोर नतम तक 
झाले. सा टांग दंडवतही घालत आहेत याला आपण 
काय हणायचे?  ही लाचारी न हे तर काय? असा 
सवाल आमदार िनतेश राणे यांनी कला. भारतीय 
जनता पाट  हा एक रा ीय प  आहे. मु यमं ी 
एकनाथ िशंदे आिण आ ही सवजण एकमताने काम 
करत आहोत. सोिनया गांधी, राहुल गांधी यांच्या 
दहा जनपथवर जाऊन झाड मारण्याब ल तु हाला 

वाईट वाटत नसेल तर आमच्यावर बोलण्याचा 
अिधकार तु हाला नाही, असेही आमदार राणे यांनी 
सुनावले.

आमदार िनतेश राणे प कार प रषदेमध्ये 
हणाले, की २००४ ला मातो ीवर झाले या 
बैठकीत माजी सरिचटणीस अरुण बेतककर 
उप थत होते. ते याबाबत पु टी देऊ शकतात. मा  
आताच्या दंगल मध्ये उ व ठाकरे मा टर मा ड 
आहेत का? याची चौकशी हावी. हा दंगलीचा 
लॅन आहे का? मुसलमान समाजात दंगली घडवून 
आपल मतदान वाढवायचं हा उ व ठाकरे यांचा 
लॅन परत एकदा होतोय का? हे अिजत पवार यांनी 
ओळखावं, असे िनतेश राणे हणाले.

आमदार िनतेश राणे हणाले, मी वारंवार 
सांगतोय, दंगली घडवून वतः मु यमं ी बनण्याची 
इच्छा या सु त डो यातून आलेली. ती इच्छा आिण 
ते व न आजही मेलेलं नाही. उ व ठाकर ेयांची 
नाक  ट ट करा, हे मी सात याने सांगतोय. १९९३ 
च्या दंगलीनंतर १९९५ ला रा यात स ा आली असं 
हणणारे ठाकरे २००४ ला परत तोच य न करत 
होते. यामुळ याची चौकशी करा, अशी मागणी 
यावेळी िनतेश राणे यांनी कली.

संगमे वर :

देवरूख- साखरपा मागावरील 
वांझोळ नजीक ह स बस 
पलटी होऊन अनेक वासी 
जखमी झा याची घटना रा ी ११ 
वाजण्याच्या सुमारास घडली. 
अपघातात अनेकांना िकरकोळ, तर 
काह ना गंभीर वरूपाच्या जखमा 
झा या आहेत. यामध्ये १८ जण 
जखमी झा याची मािहती िमळत 
आहे. गंभीर जखम ना र नािगरीत 
तर िकरकोळ जखम ना देवरूख व 
साखरपा येथे उपचारासाठी दाखल 
करण्यात आले आहे.

ही ह स देवगडहून मुंबईच्या 
िदशेने जात होती. देवरूख- साखरपा 
मागावरील वांझोळ येथे आली 
असता चालकाचा गाडीवरील ताबा 

सुटला आिण ह स पलटी झाली. 
अपघाताची मािहती िमळताच 
देवरूख पोलीस तातडीने दाखल 
झाले. पोलीस व ाम थांच्या मदतीने 
जखम ना उपचारासाठी देवरूख 
ामीण रु णालय व साखरपा 
ाथिमक आरो य क ात दाखल 
करण्यात आले आहे. जखम ची नावे 
मा  समजू शकलेली नाहीत.

संगमे वर तालु यातील वांझोळ
(पान २ वर)

ओझरे येथे दोन दुचाकींच्या 
अपघातात त ण ठार

देवरुख ( ितिनधी)

देवरुख निजकच्या ओझरे येथे दोन 
दुचाकीची समोरासमोर धडक होऊन 
झाले या अपघातात बोटकवाडी 
येथील २० वष य तरुण ठार झा याची 
घटना सोमवारी रा ी साडअकराच्या 
सुमारास घडली आहे.

िमळाले या मािहतीनुसार मनोज 
शंकर ग धळी असे अपघातात ठार 
झाले या तरुणाचे नाव आहे. मनोज 
ग धळी हा आप या ता यातील दुचाकी 
घऊेन येत होता तर सनी नामदेव शे े 
हा आप या ता यातील दुचाकी घेऊन 
देवरूख येथून उज या िदशेने जात 
होता. ओझरे गणपती मंिदराजवळ 
दो ही दुचाक ची समोरासमोर धडक 
बसून रा ी साडअकरा वाजण्याच्या 
सुमारास हा अपघात घडला.

दुचाक ची धडक इतकी भीषण 
होती की दो ही दुचाक चे मो ा 
माणात नुकसान झाले आहे. 
अपघाताची मािहती िमळताच 
पोलीस िनरी क दीप पवार यांच्या 
मागदशनाखाली देवरुख पोिलसांनी 
घटना थळी धाव घेतली. जखमी 
मनोज ग धळी व सनी शे े 
यांना उपचारासाठी थािनकांच्या 
मदतीने देवरुख ामीण रु णालयात 
दाखल करण्यात आले. दुखापत 
गंभीर अस याने दोघांनाही अिधक 
उपचारासाठी र नािगरी िज हा 
रु णालयात दाखल करण्यात आले 
आहे. यातील मनोज ग धळी याचा 
उपचारादर यान मृ यू झाला तर सनी 
शे े याच्यावर उपचार चालू आहेत. 
याबाबत अिधक तपास देवरूख 
पोलीस करीत आहेत.

पुण्यातील रोजगार 
मेळा यात राणे 
यां या ह ते 

िनयुक्ती प ांचे वाटप
पुणे( ितिनधी) :

‘आप याला उ ोग कसे येतात 
हे मािहती आहे का? अनेक 
परदेशी उ ोग महारा ात येतात. 
मग बारसूतील क पाला िवरोध 
का? बारसू येथील रफायनरी 
क पाबाबत उ व ठाकरे यांना 
िवचारले पािहजे की ते का िवरोध 
करत आहेत? कोळशापासून वीज 
बनिवणारे ३४ उ पादक हे उ व 
ठाकरे यांना भेटले होते. ते हा देखील 
यांनी िवरोध कला होता. आता 
देखील बारसू क पाला सुपारी 
घेऊन िवरोध कला जात आहे’,असा 
गंभीर आरोप क ीय मं ी नारायण 
राणे यांनी उ व ठाकरे यांच्यावर 

कला आहे. पंत धान नर  मोदी 
यांच्या ह ते मंगळवारी देशातील 
त बल ७१ हजार उमेदवारांना 
िनयु ती प ांचे वाटप करण्यात 
आले. पंत धान कायालयाकडन 

देशभरातील ४५ िठकाणी रोजगार 
मेळावा आयोिजत करण्यात आला 
आहे. पुण्यात देखील क ीय मं ी 
नारायण राणे यांच्या उप थतीत 
काय माचे आयोजन करण्यात 

आले होते. यावेळी ते बोलत होते.
देशाचे पंत धान नर  मोदी यांनी 

२२ ऑ टोबर २०२२ पासून ‘रोजगार 
मेळा’ हा काय म जाहीर कला. 
आतापयत ३ लाख तरुणांना रोजगार 
देण्यात आला आहे. सावजिनक 
पातळीवर हा काय म होत अस याचे 
यावेळी राणे हणाले.

यावेळी संजय राऊत यांनी 
कनाटकच्या िनकालावरून मोद वर 
टीका कली आहे असा न प कारांनी 
राणे यांना क यावर याबाबत, नको 
या िठकाणी तु ही हा िवषय काढत 
आहात. आज आ ही नोकरी ायला 
आलो आहोत. या माणसाने अडीच 
वषात एकही नोकरी िदली नाही. 
तरुणांसाठी एकही उप म राबिवलेला 
नाही. रकामटकडा माणूस अडीच 
वषात दोन तास

(पान २ वर)

पंत धानांनी रा ीय 
रोजगार मेळा याला 
कले संबोिधत

नवी िद ली : 

क  सरकारने गे या ९ वषामध्ये 
देशातील तरुण वगास संधी 
उपल ध करून देणे आिण रोजगार 
िनिमतीचे धोरण ठवले आहे. 
याच माणे नोकर भरती ि येतील 
घराणेशाहीसार या अिन ट थांचेही 
उच्चाटन कले आहे, असे ितपादन 
पंत धान नर  मोदी यांनी मंगळवारी 
कले.दूरदृ य णालीच्या माध्यमातून 
रा ीय रोजगार मेळा याला संबोिधत 
करताना ते बोलत होते. यावेळी 
यांनी िविवध सरकारी िवभाग आिण 
संघटनांमध्ये न याने भरती झाले या 
सुमारे ७१ हजार जणांना िनयु ती 
प ांचे वाटप कले.

'सबका साथ, सबका िवकास' 
या उमेदीने सुरू झालेला वास 

िवकिसत भारतासाठी कायरत आहे. 
आज िस कीमचा थापना िदवस 
अस याचेही पंत धानांनी नमूद 
कले. या ९ वषामध्ये रोजगाराच्या 
श यता ल ात घेऊन सरकारी 
धोरणे बनवण्यात आली. आधुिनक 
पायाभूत सुिवधा, ामीण भागाला 
ो साहन असो िकंवा जीवनाच्या 

मूलभूत गरजांचा िव तार या 
े ातील उप म असोत भारत 

सरकारचे येक धोरण तरुणांसाठी 
नवीन संधी िनमाण करत आहे. 
गे या ९ वषात सरकारने भांडवली 
खच आिण मूलभूत सुिवधांवर सुमारे 
३४ लाख कोटी रुपये खच कले 
आहेत. यंदाच्या अथसंक पातही 

भांडवली खचासाठी १० लाख 
कोटी रुपयांची तरतूद कली आहे. 
या रकमेमुळ नवीन महामाग, नवीन 
िवमानतळ, नवीन रे वे माग, पूल 
इ यादी आधुिनक पायाभूत सुिवधा 
िनमाण होत आहेत. यामुळ देशात 
अनेक नवीन रोजगार िनमाण होत 
आहेत, असे पंत धान हणाले.

वातं  भारताच्या इितहासाचा 
िवचार करता आज भारताचा वेग 
आिण या ती अभूतपूव अस याचे 
पंत धानांनी सांिगतले. ते पुढ 
हणाले, गे या ७ दशकातील २० 
हजार िकमीच्या तुलनेत गे या 
९ वषात ४० हजार िकमी रे वे 
मागाचे िव ुतीकरण झा याची 
मािहती यांनी िदली. देशातील 
मे ो रे वेच्या जा याचा संदभ देत, 
२०१४ पूव  कवळ ६०० मीटर 
मे ो माग टाकण्यात आले होते तर 
आज अंदाजे ६ िकमी मे ो रे वे 
माग टाकले जात आहेत असेही 
पंत धानांनी यावेळी नमूद कले 
आहे.

हवामान िवभागाचा 
अंदाज; ९६ टक्क 
पावसाची शक्यता

मुंबई :

यंदा जूनच्या पिह याच आठव ात 
भारतात मा सूनचे आगमन होईल,अशी 
श यता हवामान िवभागाने वतवली आहे. 
तसेच, यावष  सरासरी ९६ ट क पाऊस 
होणार अस याचा अंदाजही य त कला 
आहे. मुंबई आिण ादेिशक हवामान क ाचे 
मुख सुनील कांबळ यांनी माध्यमांना 
मा सूनबाबत ही मािहती िदली. ये ठ 
हवामान त  डॉ. रामचं  साबळ यांनीही 
जून मिह यात मा सून भारतात वेळवर िकंवा 
वेळआधी दाखल होण्याची श यता वतवली 
आहे.

     यंदा सामान्य पाऊस
मागील आठव ात भारतीय हवामान 

िवभागाने यंदा सवसाधारण हणजेच ९६  

ट क पाऊस होण्याचा अंदाज जाहीर कला 
होता. या अंदाजात ५ ट क कमी-अिधक 
तफावत होऊ शकते. ९६ ते १०४ ट क 
हा सामा य पाऊस आहे. ११०ट यांपे ा 
जा त पाऊस झाला तर अितवृ टी समजली 
जाते. ९० ट यांपे ा कमी पाऊस झाला 
तर दु काळ समजला जातो. यंदा भारतात 
सवसाधारण पावसाचा अंदाज आहे. शेती 

तसेच अथ यव थेसाठी ही समाधानाची 
बाब आहे.

मे अखेरीस पुन्हा अंदाज
हवामान िवभागाकडन मे मिह याच्या 

अखेरीस मा सूनबाबत पु हा अंदाज 
वतवला जाणार आहे. यावेळी िच  अिधक 
प ट होईल, असेही सुनील कांबळ यांनी 
सांिगतले. महारा ात मा सूनचे आगमन 
कधी होईल व यानंतर मा सूनचा पुढील 
वास कसा असेल? याबाबतची सिव तर 
मािहती मिहना अखेरीस सांगण्यात येणार 
अस याचे सुनील कांबळ यांनी सांिगतले.

तळकोकणात ७ जूनला मान्सून
भारतीय हवामान िवभागाने मुंबईत यंदा 

१० िकंवा ११ जूनला मा सूनचे आगमन 
होईल, अशी श यता वतवली आहे. तर, 
कायमेटनेही याबाबतचा अंदाज जाहीर 
कला आहे. कायमेटनूसार, तळकोकणात 
७ जूनला मा सूनचे आगमन होईल. तर, 
मुंबईत ११ जूनला मा सूनचे आगमन होईल.

(पान २ वर)

क  सरकारची ९ वष रोजगारािभमुख धोरणाची : पंत धान नर  मोदी
सरकारी िवभाग आिण संघटनांमध्ये ७१ हजार जणांना िनयु ती प ांचे वाटप बारसू क पाला सुपारी घेऊन िवरोध होत आहे

क ीय मं ी नारायण राणे यांचा गंभीर आरोप

वांझोळ गावात आराम बस 
उलटन १८ वासी जखमी

यंदा ७ जूनपयत कोकणात दाखल होणार मा सून !
यंदा अंदमानमध्ये मान्सून 
उिशराने दाखल होणार  : 
कायमेट वेदरची मािहती

यंदा मा सून अंदमानम ये उिशराने 
दाखल हो याचा अंदाज आहे.हवामानाची 
मािहती देणारी कायमेट वेदर या 
खासगी सं थेने हा अंदाज वतवला 
आहे. मा सून अंदमानम ये साधारणत: 
२२ मे रोजी दाखल होत असतो. मा  
यंदा याची सु वात कमकवत िदसत 
आहे. यामुळ यंदा मा सून अंदमानम ये 
िवलंबाने दाखल हो याचा अंदाज 
कायमेट या शा ांनी वतवला 
आहे. तसंच करळात नैऋ य मा सून 
साधारणपणे १ जून रोजी दाखल होत 
असतो, मा  नैऋ य मा सूनसंदभात 
आताच सांगणं किठण अस याचं मत 
शा ांनी य त कलं आहे.

मान्सूनची वाटचाल कशी 
असते?
२२ मे - अंदमान
१ जून - करळ
७ जून - िसंधुदुग
११  जून - मुंबई

कोकण रे वे मागावर वंदे भारत 
ए ेसची चाचणी ठरली यश वी

कशेडी घाटात भोगावनिजक दोन कारची 
समोरासमोर धडक; सहाजण जखमी

पुणे( ितिनधी) :

पुण्यातील संर ण संशोधन सं थेचे 
(डीआरडीओ) संचालक डॉ. 
दीप करुलकर यांना हनी पमध्ये 
अडकवून पािक तानला मािहती 
िद याचा आरोप अस याने यांना 
एटीएसकडन अटक करण्यात आली 
आहे. करुलकर यांना मंगळवारी 
यायालयात हजर करण्यात 
आले होते. यावेळी यांना १४ 
िदवसांची हणजेच २९ तारखेपयत 
यायालयीन कोठडी देण्यात आली 
आहे. करुलकर यांची येरवडा 
कारागृहात रवानगी करण्यात आली 

आहे. दर यान, दीप करुलकर 
यांची आता पॉिल ाफ चाचणी होणार 
आहे. जर पॉिल ाफ ट टमध्येही 
करुलकर यांचे त ड उघडले नाही 
तर नाक  ट ट घेण्याची तयारीसु ा 
एटीएसने कली आहे.

पािक तानच्या हनी प जा यात 
अडकन डीआरडीओचा संचालक 
दीप करुलकर याने संर ण 
दलाची मह वाची मािहती पाकला 
िद याची बाब पुढ आली आहे. 
या करणी दीप करुलकर यांना ४ 
मे रोजी अटक करण्यात आली होती. 
करुलकर यांना अटक क यानंतर

(पान २ वर)

डॉ. दीप क लकर यांना १४ 
िदवसांची यायालयीन कोठडी

 एटीएस घेणार पॉिल ाफ चाचणी, नाक  ट ट...

मुंबई : 

महारा ाच्या स ासंघषावर सव च्च 
यायालयाने िनकाल िद यानंतर 
१६ आमदारांच्या अप ातेचा िनणय 
िवधानसभेचे अध्य  राहुल नावकर 
यांनी लवकरात लवकर यावा 
यासाठी ठाकरे कटाचे खासदार संजय 
राऊत आ ही मागणी करत आहेत. 
तसेच अध्य ांवर दबाव आणण्याचा 
य न करत आहे, असा गंभीर आरोप 
करून िशंदे गटाचे आमदार संजय 
िशरसाट यांनी संजय राऊत यांच्यावर 
ह कभंग आणण्याचा ताव 
िवधानसभा अध्य  राहुल नावकर 
यांच्याकड दाखल कला आहे. यामुळ 
आमदारांच्या अपा तेच्या मु ावरून 

आणखी राजकारण तापण्याची िच ह 
आहेत.

गे या काही िदवसांपासून उ व 
ठाकरे गटाचे नेते, रा यसभा सद य 
संजय राऊत हे महारा  सरकार, 
मु यमं ी, उपमु यमं ी आिण मं ी 
तसेच िशवसनेच्या आमदारांब ल 
अितशय वाईट श दांत टीका 
करत आहेत. मु यमं ी एकनाथ 
िशंदे यांच्या नेतृ वाखाली महारा  
सरकार हे घटनाबा , बेकायदेशीर 
अस याचा कांगावा राऊत हे गे या 
अनेक िदवसांपासून करत आहेत. 
आता अितशय खालच्या पातळीवर 
जाऊन राऊत हे स माननीय 
िवधानसभा अध्य ांवर िबनबुडाचे

(पान २ वर)

संजय राऊत यांच्यािवरोधात 
ह कभंग ताव सादर

संजय िशरसाट यांनी कले गंभीर आरोप


