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मोटरसायकल अपघातात 
त णाचा जागीच मृत्यू

लांजा ( ितिनधी) 

ती  उताराच्या िठकाणी वळणावर 
मोटरसायकल थेट गटारात जाऊन 
कलंड याने मोटरसायकलखाली 
सापडन त णाचा जागीच मृत्यू झाला. 
हा अपघात लांजा साटवली मागार्वर 
खावडी क े गावच्या सीमेवर 
बुधवार १७ मे रोजी रा ी १०.३० ते 
गु वारी १८ मे रोजी सकाळी ८.३० 
या कालावधीत घडला आहे.

पोिलसांनी िदले या मािहतीनुसार 
तालु यातील िनओशी तांबेवाडी 

येथील रिहवासी असलेला राहुल 
गु दास तांबे (वय २३) हा 
बुधवार िदनांक १७ मे रोजी रा ी 
१०.३० ते गु वारी १८ मे रोजी 
८.३० या कालावधीत आप या 
ह डा यूिनकॉनर् (एम एच ०६ एई 
३८२१) या मोटरसायकलने खावडी 
ते लांजा असा जात असताना लांजा 
साटवली रोडवर खावडी क े 
गावच्या सीमेवर उतारात वळणावर 
हा अपघात झाला.  मोटरसायकल 
उतारात वळणावर र त्याशेजारील 
गटारात जाऊन पलटी झाली. या  
अपघातात राहुलला  गंभीर दुखापत 
झा याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला 
होता. या िठकाणी अपघात झाला ते 
िठकाण र त्याच्या एका बाजूला

(पान २ वर)

राज्यात पुढील पाच िदवस तापमानात आणखी वाढ 
होणार; उ माघाताचे ास बळाव याचा तज् ांचा इशारा
मुंबई-

मुंबईसह महारा ाम ये वाढत 
असले या उ हाच्या तडा यामुळ 
नाग रक हैराण झाले असतानाच 
पुढील पाच िदवस तापमानाचा पारा 
आणखी वाढ याचा इशारा हवामान 
िवभागाने िदला आहे. िवदभर्, 
मराठवाडय़ातील अनेक िज ांत 
तापमान ४० अंश से सयसपे ा 
जा त असून यात आणखी भर 

पड यास उ माघाताशी संबंिधत 
आरो य त ारी वाढ शकतील, असा 
इशारा त ांनी िदला आहे.

रा यातील अनेक भागांत गे या 
काही िदवसांपासून उ हाची ती ता 
वाढली आहे. पंधरा िदवसांहून 
अिधक काळ रा यातील अनेक 
भागांतील कमाल तापमान ४० 
अंशांपे ा अिधक आहे. पुढील पाच 
िदवस दोन ते तीन अंशांनी तापमानात 
वाढ हो याचा अंदाज हवामान 

िवभागाने वतर्वला आहे. मराठवाडा, 
िवदभार्च्या तुलनेत कमाल तापमान 
कमी असले तरी आ तेमुळ कोकण 
िकनारप ीवर अिधक उकाडा 
जाणवत आहे. मराठवाडा, म य 
महारा  आिण िवदभार्त कमाल 
तापमानात वाढ हो याची श यता 
आहे. त्याचबरोबर िकनारप ी भागात 
तापमान वाढीबरोबरच आ ताही 
वाढ याची श यता आहे. 

(पान २ वर)

संशियत आरोपी तह वूर राणा या या 
यारोपणाचा मागर् झाला मोकळा

मुंबई- 

२००८ च्या २६/११ मुंबई 
दहशतवादी ह यातील संशियत 
आरोपी तह वूर राणा याच्या 
त्यारोपणाचा मागर् मोकळा झाला 
आहे. अमे रकतील कोटार्ने भारताच्या 
त्यापणाच्या िवनंतीला मा यता िदली 
आहे. १० जून २०२० रोजी भारताने 

६२ वष य राणाला त्यापर्णाच्या 
उ ेशाने तात्पुरती अटक कर याची 
मागणी करत त ार दाखल कली. 
जो बायडन शासनाने राणाच्या 
भारतात त्यापर्णाला पािठबा िदला 
असून भारताच्या िवनंतीला समथर्न 
िदलं होतं. 

जून २०२० भारताच्या िवनं ीवर 
राणाला अमे रकत तात्पुरती अटक 

झाली होती. राणा हा २६/११ चा 
आरोपी ड हड कोलमन हेडलीचा 
बालिम  आहे. हेडली हा ल कर 
ए त यबाशी जोडलेला अस याची 
मािहती होती. तसेच त्याच्या 
कत्यांसाठी राणाने मदत क याचा 
त्याच्यावर ठपका आहे. हेडलीच्या 
मीिटग तसेच ह याचं 

(पान २ वर)

िज ाती म छीमारां या 
सम यांवर तोडगा काढणार
रत्नािगरी (वाताहर)

पंत धान नर  मोदी यांनी थमच 
क ीय मत् य यवसाय खाते सु  
क न याम ये ६० योजना अंमलात 
आण या आहेत. याम ये मिहलांना 
ाधा य ा असे ितपादन क ीय 
मत् य यवसायमं ी परषो म 
पाला यांनी रत्नािगरी येथे झाले या 

सागर प र मा कायर् माच्या 

पाच या चरणाच्या समारोप संगी 
कले.

पंत धानांच्या मागर्दशर्नाखाली 
मच्छीमारांच्या क याणासाठी सम  
िवकासाकरीता समिपर्त भारत 
सरकारच्या मा यमातून महामत् य 
अिभयान राबिवले जात आहे. 
त्याच्या मा यमातून सागर प र मा 
कायर् माचे पाच या चरणाचा 
समारोप रत्नािगरीतील िव.दा. 
सावरकर ना गृहात पार पडला.

थम क ीय मत् य यवसाय 
मं ी परषो म पाला यांनी 

दीप वलन क न छ. िशवरायांना 
पु पहार अपर्ण कर यात आला. 
यावेळी उ ोगमं ी तथा िज ाचे 
पालकमं ी उदय सामंत, सहसिचव 
डॉ. बालाजी, मत् य यवसाय 
सिचव जे.ए. वेन, सिचव अतुल 
पाटणे, रत्नािगरीचे मत् य यवसाय 
अिधकारी नागनाथ भादुले आदी 
उप थत होते. 

या कायर् मात बोलताना 
परषो म पाला यांनी, मी तु हाला 
ऐक यासाठी आलो आहे. तुमच्या

(पान २ वर)

मत् य यवसायात अनेक योजना 
असून याम ये मिहलांनाही ाधा य ा

क ीय म य यवसाय मं ी परषो म पाला

(छाया- शांत हरचेकर)

पंत धानांनी म य यवसाय िवभागासाठी कलेली 
२० हजार कोटी पयांची तरतूद म छीमारांसाठी भा याची 
महामत् य अिभयान अंतगर्त 

सागर प र मा करणारे क ीय 
मत् य यवसाय मं ी परषो म 
पाला यांनी िमरकरवाडा येथे 

पारंप रक मच्छीमारांची भेट घेत 
त्यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी 
पालकमं ी उदय सामंत, माजी 
आमदार बाळ माने यांनी त्यांचे 
पु पगुच्छ देऊन वागत कले. 

(पान २ वर)

पुणे( ितिनिध):

पंत धान नर  मोदी यांच्या 
नेतृत्वाखालील सरकारमुळ संपूणर् 
जगात भारताची ितमा उचावली 
आहे. पायाभूत सुिवधांना वेग 
दे याबरोबरच सामा य माणसासाठी 
अनेक क याणकारी योजना मोदी 
सरकारने सु  क याने सामा य 
माणसाच्या जीवनमानात बदल 
घडला आहे. ही कामे सामा य 
माणसापयत नेऊन िनवडणुकीत 
िवजय िमळव यासाठी किटब  
हा, असे आवाहन भारतीय जनता 
पाट चे रा ीय अ य  जे. पी. न ा 
यांनी गु वारी पुणे येथे कले. मोदी 
यांनी संकटाचे पांतर संधीत कले. 
जागितक मंदीतही भारत तगला 
असून, अमे रका, यूरोप, रिशयासह 
इतर देशांतील महागाईच्या तुलनेत 
आप याकडची महागाई कमीच आहे. 
काँ ेसने ग रबी हटाव या घोषणेच्या 
आधारावर ३० वष राजकारण करीत 
पोळी भाजून घेतली, अशी टीकाही 
न ा यांनी कली.

भाजपा देश कायर्सिमती 
बैठकीच्या समारोप संगी न ा बोलत 
होते. उपमु यमं ी देव  फडणवीस, 
भाजपा देशा य  चं शेखर 
बावनकळ, रा ीय सरिचटणीस 
िवनोद तावड, त ण चुघ, रा ीय 
सिचव िवजया रहाटकर, सुनील 
देवधर, वन व सां कितक मं ी 
सुधीर मुनगंटीवार, वै कीय िश ण 
मं ी िगरीश महाजन आदी यावेळी 

उप थत होते.
जागितक मंदीचे पांतर 

पंत धान नर  मोदी यांनी संधीत 
करीत भारतीय अथर् यव थेला 

पाच या थानावर नेऊन ठवले आहे.
भारतातील महागाईही इतर देशांच्या 
तुलनेत कमी असून, ग रबीही 
घटत अस याचा दावा जे. पी. न ा 
यांनी कला. न ा यांनी आप या 
भाषणात भाजपाच्या आजवरच्या 
गतीचा आढावा घेतला. ते हणाले, 
आज लोकसभेत प ाचे ३०३ तर 
रा यसमेत ९३ खासदार आहेत. 
आमदारांची सं याही जवळपास 
१३०० च्या वर आहे. लोकांच्या 
पािठ याच्याच बळावर आपण येथवर 
येऊन पोहोचलो आहोत. मा , 
आप याला थांबून चालणार नाही. 
आगामी काळातही रझ ट आप या 
बाजूने येतीलच. परंतु बूथ तरावर 
आप याला आणखी भरीव काम 
करायचे आहे. तसेच बूथ सं या १० 
लाख ४० हजारवर यायची आहे. 

त्याक रता कायर्कत्यानी स ज रहावे.
नर  मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील 

सरकारमुळ संपूणर् जगात भारताची 
ितमा उचावली आहे. पायाभूत 
सुिवधांना वेग दे याबरोबरच 
सामा य माणसासाठी अनेक 
क याणकारी योजना मोदी सरकारने 
सु  क याने सामा य माणसाच्या 
जीवनमानात बदल घडला आहे. 
मा , त्य ात ग रबी हटली नाही. 
मा , भाजपाच्या स ाकाळात 
अितग रबीच्या पातळीवरचा आपला 
ट काही घसर याचे िदसून येत आहे. 
देशातील ग रबी एक ट यांपे ा 
कमी झाली आहे. मागच्या ७० वषात 
कवळ ७४ िवमानतळ उभार यात 
आले. तर मोदीकाळातील कवळ 
९ वषार्त त बल ७४ एअरपोट सु  
कर यात आले. हा खरा िवकास 
आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

आगामी िनवडणुकीत भाजपा 
िनवडन येईलच. िकबहुना, 
कायर्कत्यानी पोिलिटकल अजडा 
सेट करावा. तसेच बाहेरच्या 
भावात राहू नये, असा संदेशही 
त्यांनी िदला. काँ ेसच्या काळात 
सीमावत  भागातील र त्यांसार या 
दळणवळणाच्या सुिवधा िनमार्ण 
कर याकड पूणर्पणे दुलर्  कर यात 
आले होते. मोदी सरकारने सीमावत  
भागात चौपदरी र त्यांचे जाळ िनमार्ण 
क याने देशाची सुर ा मजबूत झाली 
आहे. देशभर ुतगती महामागर्, 
चौपदरी र ते, महामागर् यांची कामे

(पान २ वर)

मोद नी संकटाचे पांतर संधीत कले; 
जगात भारताची ितमा उचावली

जे. पी. न ा यांनी कली शंसा

ामीण 
अथर् यव थेसाठी 

िदलासा
नवी िद ली (वृ सं था) :

सु ीम कोटार्ने बैलगाडा ेम ना 
मोठा िदलासा देणारा िनणर्य 
गु वारी घेतला आहे. सु ीम कोटार्ने 
बैलगाडा शयर्तीला अभय िदले आहे. 
या िनणर्याने बैलगाडा शयर्त च्या 
मागार्मधील कायदेशीर अडचणी दूर 
झा या असून शयर्त चा मागर् मोकळा 
झाला आहे. बैलगाडा शयर्तीवर बंदी 
घालणार नाही, असे सु ीम कोटार्ने 
हटले आहे. काय ात कर यात 
आलेले बदल समाधानकारक 
आहेत, असे सु ीम कोटार्ने हटले 

आहे.
 महारा ातील बैलगाडा 

शयर्तीवर २०११ म ये बंदी 
घाल यात आली होती. ते हापासून 
हे करण यायालयात लंिबत होते. 
हे करण घटनापीठाकड गेले होते. 
िडसबर मिह यात यासंदभार्तली 
सुनावणी पूणर् झाली. ते हा 
याबाबतचा िनकाल राखून ठव यात 
आला होता. त्यामुळ तमाम बैलगाडा 
शयर्त ेम चे ल  यायालयाच्या 
िनकालाकड लागले होते. सव च्च 
यायालयाने िनकाल देताना 
बैलगाडा शयर्त ना अभय िदले आहे. 
त्यामुळ तािमळनाडतील जलीक , 
क बाला आिण महारा ातील 
बैलगाडा शयर्त चा मागर् मोकळा 
झाला आहे.

तािमळनाडतील जलीक , 
महारा ातील बैलगाडा शयर्तीवर 
२०११ म ये बंदी घाल यात आली 
होती. घोडा - बैलांवरील अत्याचार 
थांबावेत, हणून एकाच गाडीला 
घोडा - बैल जुंप यास बंदी होती. 
शयर्तीत बैलांना चाबकाने, मो ा 

काठीने अमानुषपणे मारणे, बॅटरीचा 
शॉक देणे, टोकदार िखळ लावणे 
अशा अनेक कारे अत्याचार कले 
जातात, असे सांगत ाणीिम ांनी 
शयर्त वर बंदी घाल याची मागणी 
कली होती. या पा वर्भूमीवर सव च्च 
यायालयाने ा यांवर कोणतेही 

अत्याचार होणार नाहीत, या अटीवर 
बैलगाडा शयर्त ना परवानगी िदली 
होती. या शयर्त म ये पशू रता 
ितबंधक काय ांतगर्त िनयमांचे 
पालन करणे बंधनकारक असेल, 
असे िनदश यायालयाने िदले होते. 
त्यानंतर सव च्च यायालयाने आज 
पु हा एकदा बैलगाडा शयर्त ना 
िहरवा कदील दाखवला.

रा य सरकारांनी पा रत कले या 
काय ांना आ हान देणारी यािचका 
सव च्च यायालयाने फटाळन 
लावली आहे. सव च्च यायालयानेच 
२०१४म ये ज लीक  आिण 
त्यासार या खेळांवर बंदी घाल याचा 
िनणर्य िदला होता. त्यानंतर रा य 
सरकारांनी या काय ातच सुधारणा 
क न नवीन िवधेयक मंजूर कले 

होते.
यायालयाने यासंदभार्त या 

काय ात सुधारणा कर याचा रा य 
सरकारांचा अिधकार यावेळी मा य 
कला. ‘तािमळनाडम ये ज लीक  
गे या शतकांहून अिधक काळापासून 
चालू आहे. हा खेळ तािमळनाडच्या 
सं कतीचा भाग आहे की नाही 
हे ठरव याचे काम यायालयाचे 
नाही. जर िविधमंडळाने असे 
ठरवल े असेल की ज लीक  
तािमळनाडच्या सं कतीचा भाग 
आहे, तर याय यव था त्याहून 
वेगळी भूिमका घेऊ शकत नाही. 
यासंदभार्त िनणर्य घे याचा पूणर् 
अिधकार िविधमंडळाला आहे. हीच 
बाब महारा ातील बैलगाडा शयर्त 

(पान २ वर)

िभररर.... बैलगाडा शयतीला िहरवा कदील; सव च यायालया या घटनापीठाचा मोठा िनणय

िचपळण ( ितिनधी):

सव च्च यायालयाकडन बैलगाडी 
शयर्तीला परवानगी िमळाली आहे. 
त्यामुळ बैलगाडी शयर्तीचा मागर् 
आता मोकळा झाला आहे. या 
पा वर्भूमीवर संपूणर् रा यभरात 
बैलगाडा मालकांनी ज लोष कला 
आहे. परंतु, िचपळणमधून एक 
ध कादायक घटना समोर आली 
आहे. पधदर यान पाच वषार्च्या 

मुलाच्या अंगाव न बैलगाडा 
गे यामुळ िचमुकला गंभीर जखमी 
झा याची घटना घडली आहे.

िचपळण मधील कळमुंडीम ये 
रिववारी १४ तारखेला बैलगाडा 
पधार् पार पडली. परंतु, या बैलगाडा 
पधला गालबोट लागले आहे. या 
पधच्या दर यान पाच वषार्च्या 
मुलाच्या अंगाव न बैलगाडा गे याने 
िचमुकला गंभीर जखमी झाला आहे. 

(पान २ वर)

बैलगाडा पधला गालबोट; पाच वषार् या 
िचमुक या या अंगाव न गेला बैलगाडा
िचमुकला गंभीर जखमी झा याची घटना

पुणे ( ितिनधी) :

उ व ठाकरे यांच्याकड कोणताही 
प , संघटना रािहलेली नाही. त्यांचे 
उवर् रत आमदार युतीकड येतील 
आिण कवळ उ व ठाकरे आिण 
त्यांचे पु  आिदत्य ठाकरे िश लक 
राहतील. त्यामुळ ते प , संघटना, 
लोक ितिनधी नसले या संघटनेचे 
प  मुख आहेत. त्यामुळ उ व 
ठाकरे ओसाड गावचे पाटील आहेत, अशी 
टीका आमदार िनतेश राणे यांनी प कारांशी 
बोलताना कली आहे.

िनतेश राणे हणाले, 
उ व ठाकरे हे यायलायाच्या 
िनकालानंतर त डावर 
आपटले आहे. त्यामुळ प  
मुख हणून ते अिधकत 
आहे का? असा न त्यांनी 
वतःला िवचारावा. मा , 
त्यानंतरही ते वतःला प  
मुख हणून िमरवत आहे. 
खासदार संजय राऊत यांच्या 

िवरोधात रा यसभेम ये त ार दाखल झाली 
असून लवकरच त्यांची खासदारकी र  होईल.

(पान २ वर)

उ व ठाकरे ओसाड गावचे पाटील ; 
आ. िनतेश राणे यांची सडकन टीका

ती गाडी कोणाची?
आ.िनतेश राणे हणाले, मुंबई मनपात मागील २५ 
वष मोठा टाचार झालेला असून उ व ठाकरे 
या गाडीतून िफरतात ती सु ा मराठवाडा मधील 
एका आमदाराची आहे. यामुळ यांनी दुस यावर 
टाचाराचे आरोप करताना वतःचा टाचार 

पिह यांदा पाहावा. मातो ी दोन म ये एक कामगार 
पडन गंभीर जखमी झा याने यास गु द  
हॉ पटलम ये दाखल कर यात आले आहे. याबाबत 
पोिलसांनी चौकशी करावी कारण मातो ीमधील 
लोकांना ढकलून दे याची सवय आहे.

लांजा साटवली मागार्वर खावडी 
क े गाव या सीमेवरील 
उतारात झाला अपघात

बंगळ

कनार्टकात  अनेक िदवसांच्या 
िवचारमंथन, बैठकांच्या स ानंतर 
मु यमं ी कोण होणार याचं िच  
प ट झालं आहे. आता काँ ेसनं 
कनार्टकचे नवे मु यमं ी िस रम या  
आिण उपमु यमं ी डीक िशवकमार 
यांच्या नावाची घोषणा कली आहे. 
तसेच, काँ ेसकडन  शपथिवधी 
सोह याचा िदवसही िन चत 
कर यात आला आहे. काँ ेसचे 
सरिचटणीस कसी वेणुगोपाल यांनी 
यासंदभार्त मािहती िदली. ते हणाले 

की, २०  मे रोजी दुपारी १२.३० 
वाजता शपथिवधी सोहळा होणार 
आहे. या िदवशी मु यमं ी आिण 
उपमु यमं ांसह मंि मंडळातील 
इतर मं ीही शपथ घेणार अस याचं 
त्यांनी सांिगतलं आहे.

कसी वेणुगोपाल पुढ बोलताना 
हणाले की, िस रम या कनार्टकचे 
नवे मु यमं ी असतील, तर डीक 
िशवकमार उपमु यमं ी असतील. 
१३ मे रोजी प ाला बहुमत िमळाले, 
१४ मे रोजी सीएलपीची बैठक झाली, 
याम ये काँ ेस प ानं िनरी कांची 

(पान २ वर)

मुंबईतील २६/११ दहशतवादी ह ला करणात भारताला मोठ यश

कनार्टक या मु यमं ीपदी िस रम या, 
तर डीक िशवकमार उपमु यमं ी

२० मे रोजी शपथिवधी, काँ ेसकडन अिधकत घोषणा

मिवआचा एक पक्ष भाकरी िफरवणारा, दुसरा तुकड 
करणारा, ितसरा भाकरी िहसकवणारा - फडणवीस
शरद पवार ठाकरब ल 

खरे बोलले
पुणे ( ितिनधी) :

व मुठीचे मुख शरद पवार यांनी 
त्यांच्या ‘लोक माझे सांगाती’ 
पु तकातून व मुठीच्या चेह याबाबत 
(उ व ठाकरे) सत्य प र थती 

सांिगतली. कशा कारे मु यमं ी 
असताना ते काम करत नाही हे 
त्यांनी प ट सांिगतले. जे हा आ ही 
तेच सांगत होतो ते हा, आ हाला 
महारा ोही ठरवत होते. मिवआतील 
एक प  भाकरी िफरवणारा, दुसरा 
भाकरीचे तुकड करणारा आिण ितसरा 
संपूणर् भाकरी िहसकवणारा आहे. 

(पान २ वर)


