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अ पवयीन मुलीला ल नाचे 
आिमष दाखवून अ याचार, 
त णास २० वष स म कारावास
रत्नािगरी : अ पवयीन मुलीला 
ल नाचे आिमष दाखवून ित यावर 
अत्याचार क या करणी एकास 
िवशेष पोक्सो यायालयाने २० वष 
स म कारावासाची िश ा सुनावली. 
कफ शेख (वय २२) असे िश ा 
सुनाव यात आले या आरोपीचे 
नाव आहे.  त्या यािवरोधात पीिडत 
मुली या नातेवाईकांनी पोलीस 
ठा यात त ार िदली होती. त्यानुसार 
कफ शेखने एका अ पवयीन 
मुलीवर ल नाचे आिमष दाखवून 
स टबर २०१८ म ये अत्याचार 
कले. दर यान, मुलीची त येत 
वारंवार िबघडत अस याने ित या 
नातेवाईकांनी डॉक्टरांकड नेले 
असता ती गभर्वती अस याचे िन प न 
झाले होते. त्यावेळी त्या डॉक्टरांनी 
याबाबत पोिलसांना मािहती 
िद यानंतर पीिडते या नातेवाईकांनी 
िरतसर त ार िदली होती. त्यानुसार 
पोिलसांनी कफ शेख िवरोधात 
कारवाई कली. याबाबत तत्कालीन 
पोलीस उपिनरी क दीिपका मुसळ 
यांनी तपास क न यायालयात 
दोषारोपप  दाखल कले होते.  या 
खट यात सरकारी प ातफ अॅड.
पु पराज शे े यांनी १९ सा ीदार 
तपासत  यु क्तवाद कला. गु वारी 
या खट याचा िनकाल देताना िवशेष 
पोक्सो यायालयाने कफ शेखला 
२० वष स म कारावास आिण 
३० हजार पये दंड सुनावला. या 
खट यात पैरवी अिधकारी हणून 
मिहला पोलीस सोनाली िशंदे यांनी 
काम पािहले.

वेचक
रत्नािगरी शिनवार २० मे, २०२३

पावसा यापूव  परशुराम घाटाचे काम पूण होणार!
पावसा यात सुरि तते या दृ टीने पेढ बाजूकडील दुहेरी मागावरील 
वाहतूक सु  ठवणार तर घाट बाजूकडील वाहतूक बंद राहणार

संतोष सावडकर (िचपळण)

मुंबई-गोवा महामागार् या 
चौपदरीकरणांतगर्त परशुराम घाटातील 
चौपदरीकरणाचे काम गतीपथावर 
असून पावसा यापूव  हे काम पूणर् होईल. 
िशवाय पावसा यात सुरि तते या दृ टीने 
पेढ बाजूकडील दुहेरी मागार्व न वाहतूक 
सु  ठवली जाईल. तर घाट बाजूकडील 
दुहेरी मागार्वरील वाहतूक बंद ठवली 
जाणार आहे, अशी मािहती सु ांनी िदली. 
यामुळ पावसा यात परशुराम घाटात 
दरड कोसळ यास वाहतुकीत कोणताही 
अडथळा िनमार्ण होणार नाही, असा 
अंदाज वतर्वला जात आहे.

मुंबई-गोवा महामागार् या 

चौपदरीकरणांतगर्त खेरशेत ते 
वालोपेपयत चौपदरीकरणाचे काम 
सु  झाले. मा , पेढ, परशुराम येथील 
शेतकरी कळांना संपादीत जागेचा शंभर 
टक्क मोबदला िमळावा यासाठी येथील 
ाम थांनी तीन ते चार वष लढा िदला. 
अनेकदा मोच काढन आंदोलने कली. 
मा  शेवटी ाम थां या पदरी िनराशाच 
पडली. पेढ परशुरामवासीयां या 
ती  िवरोधामुळ परशुराम घाटातील 
चौपदरीकरणाचे काम रखडले होते. 
महामागार् या पुतर्तेसाठी अखेर उ च 
यायालयाने आदेश िद यानंतर िडसबर 
२०२२ म ये घाटातील दीकरणा या 
कामास सु वात झाली. यायालया या 
आदेशानंतर झपा ाने सु  झालेले 

काम अखंडपणे सु  आहे. मुंबई-गोवा 
रा ीय महामागार्वर कशेडी घाटानंतर 
मोठा आिण अवघड घाट हणून परशुराम 
घाटाची ओळख रािहली आहे. या घाटाची 
५.४० िक.मी लांबी आहे. या घाटातील 
ड गर कटाई व सपाटीकरणासाठी ठकदार 
कपनीला मोठा ास सहन करावा लागला. 
ड गर कटाई दरडीचा धोका वाढवणारी 
ठरली. याम ये जुलै २०२१ रोजी मोठी 
दरड पेढ गावात कोसळन ितघांचा मृत्यू 
झा याची घटना घडली. या करणी पेढ 
ाम थां या पाठपुरा यानंतर काह वर 
येथील पोलीस ठा यात गु हे दाखल झाले 
आहेत. तर पोकलेन मशीनवर अज  
दगड कोसळ याने एका कामगाराचा

(पान २ वर)

डरवण येथे सो या या दािग यांचे 
दुकान फोडन ९ लाखांचा ऐवज लंपास
िचपळण ( ितिनधी)

तालुक्यातील डरवण येथे अलंकार 
वेलसर् हे दुकान अ ात चोर ांनी 
फोडन सोने-चांदीचे दािगने व रोख 
रक्कम असा ९ लाख १४ हजार 
पयांचा ऐवज लंपास कला आहे. या 

घटनेची सावड पोलीस ठा यात न द 
झाली असून अ ात चोर ांिवरोधात 
गु हा दाखल कर यात आला आहे.

डरवणजवळ सावड ते डरवण 
येथे अलंकार वेलसर् हे दुकान 

अ ात चोर ाने फोडन आतील 
काऊटर टबलावरील शोकसम ये 
ठवलेले सोने-चांदीचे दािगने व रोख 
रक्कम असा ९ लाख १४ हजार 
पयांचा ऐवज लंपास कला आहे. 

या घटनेची सावड पोिलसांना मािहती 
िद यानंतर पोिलसांनी घटना थळी 
धाव घेत पंचनामा कला. 

या करणी अ ात 
चोर ािवरोधात गु हा दाखल झाला 
आहे. अिधक तपास सावड पोलीस 
करीत आहेत.

रत्नािगरी पोिलसांनी गोपनीय मािहती या आधारे 
ज त कले अमली पदाथासह िव ी सािहत्य  

रत्नािगरी

रत्नािगरी िज ाम ये मागील काही 
िदवसांपासून काही यक्ती अमली 
पदाथाची खरेदी-िव ी करत 
अस याबाबत मािहती ा त झाली 
होती. त्या अनुषंगाने रत्नािगरी शहरात 
अमली पदाथर् िवरोधी कारवाई 
कर या या सूचना िज हा पोलीस 
अधी क धनंजय कलकण , अपर 
पोलीस अधी क जय ी गायकवाड, 
उपिवभागीय पोलीस अिधकारी, 
रत्नािगरी उपिवभाग सदािशव वाघमारे 
यां या मागर्दशर्नाखाली पोलीस 
िनरी क िनशा जाधव, िज हा िवशेष 
शाखा, पदभार रत्नािगरी शहर पोलीस 
ठाणे यांना दे यात आ या होत्या. 

िदनांक १८ मे २०२३ रोजी पोलीस 
िनरी क  िनशा जाधव, िज हा िवशेष 
शाखा, पदभार रत्नािगरी शहर पोलीस 
ठाणे यां या गोपनीय मािहतीनुसार, 
रत्नािगरी शहर पोलीस ठा याचे 
सहा यक पोलीस िनरी क, मनोज 
भोसले तसेच परीिव ाधीन पोलीस 
उपअधी क डॉ. समाधान पाटील 
यां या नेतृत्वाखाली एक पथक गिठत 
कर यात आले. 

या पथकामाफत रत्नािगरी शहर 
पोलीस ठाणे गु हे अिभलेखावरील 
असलेला, मािहतगार गु हेगार हेमंत 
पाटील हा आप या दुचाकी मांक 
एम. एच. ०८ ए.ए ८९१९ घेऊन 
रत्नािगरी शहरातील िशवाजीनगर 
हाय कल रोड व पिरसरम ये 

अमली पदाथर् िव ी कर यासाठी 
येणार अस याची गोपनीय बातमी 
ा त झा याने तेथे सापळा रच यात 
आला व अिधक शोध घेत असता, 
िशवाजीनगर हाय कल ते परटवणे 
येथील खाडी भागाजवळ असले या 
झाडी-झुडपालगत एक पांढ या 
रंगाची अॅक्टी हा व ित याजवळ एक 
यक्ती उभी असलेली िदसून आली.
पोलीस आप या िदशेने येत 

असताना पाहून हेमंत पाटील याने 
तेथून पळन जा याचा यत्न कला. 
ते हा पोिलसांनी त्याचा पाठलाग 
कला. परंतु हेमंत पाटील ितथून 
पळन जा यास यश वी झाला. परंतु 
पळताना त्याचे दो ही मोबाईल

(पान २ वर)

नदीवर आंघोळीला गेले या कॉलेज 
त णाचा पा यात बुडन मृत्यू

साखरपा (वातार्हर )

नदीवर आंघोळीला गेले या 
कॉलेज त णाचा काजळी 
नदी या पा ात बुडन मृत्यू 
झा याची घटना गु वारी 
दुपारी घडली. ेयस रव  
ढवळ, वय १७ असे या 
त णाचे नाव आहे.

संगमे वर तालुक्यातील 
ितवरे ढवळवाडीतील ेयस रव  
ढवळ, वय १७ हा काजळी नदीवर 

आंघोळीला गेला 
असता बुरंबी 
क डीतील पा याचा 
अंदाज न आ याने 
त्याचा बुडन मृत्यू 
झा याची घटना 
गु वारी दुपारी 
दीड वाज या या 
सुमारास घडली. 
ेयस हा उ हाळी 

सु ी अस याने गावी आला होता. 
ेयस हा रत्नािगरी येथे िश ण घेत 

होता. यंदा अकरावी परी ा पास 
होऊन बारावीला गेला होता. अत्यंत 
मनिमळाऊ व हुशार िव ाथ  हणून 
त्या याकड पािहले जात असे. आई-
विडलांचा एकलता एक मुलगा असून 
त्याला एक बहीण आहे. त्या या 
आक मक जा याने सवानाच 
धक्का बसला. त्या या मृत्यूची 
खबर िमळताच साखरपा पंच ोशीत 
हळहळ यक्त कर यात येत आहे. 

याबाबतची खबर साखरपा 
(पान २ वर)

रत्नािगरी

कोकण रे वे मागार्वर २९ मे पासून 
वंदे भारत सेमी-हाय- पीड न 
धावणार आहे. मुंबई-गोवा वंदे भारत 
रे वेला पंत धान नर  मोदी मडगांव 
येथे   िहरवा झडा दाखवतील अशी 
मािहती िमळाली आहे. त्यामुळ ही 
रे वे आता िनयिमत  धावणार आहे.  
ही एक् ेस सु  होणार अस यानं 
कोकणवासीयांचा वास अिधक 
वेगवान होणार आहे. फक्त सात 
तासात मुंबईतून गोवा गाठणं आता 
अिधक सोयीचं होणार आहे. 

मुंबई-गोवा मागार्वर ‘वंदे भारत 
एक्स ेस’ ही देशाची आिथर्क 
राजधानी मुंबई येथून धावणारी 
पाचवी सेमी- हाय पीड न असेल. 

चे नई थत कोच फक्टरीम ये वंदे 
भारत तयार झाली आहे. वंदेभारत 
अत्याधुिनक न असून, ताशी १८० 
की मी वेगाने पळल. यात वयंचिलत 
दरवाजे, वायफाय, जीपीएस आधािरत 
वाशांना मािहती, आरामदायी 

आसने, एरोडायनािमकल िडझाईन 
आिण ३० टक्क ऊजार् बचत यामुळ 
वंदे भारत एक्स ेस िदवसिदवस 
लोकि य होत आहे.

मंगळवार िद. १६ मे रोजी मुंबई
(पान २ वर)

दररोज बारा 
हजारांहून अिधक 
पयर्टकांची 
गणपतीपुळला भेट
पान ३

सुपर टार 
सकसला 

रत्नािगरीकरांचा 
वाढता ितसाद!

पान ८

रत्नािगरीतील बंद लॅट 
फोडणारी टोळी पु यातून जेरबंद
अ ाप एक फरार

रत्नािगरी

शहरातील बंद लॅट भरिदवसा 
फोडन आतील सो या ,चांदी या 
दािग यांसह रोकड लांबिवणा या पुणे 
येथील टोळीतील ितघांना पकड यात 
शहर पोिलसांना यश आले आहे. 
तर एकजण अजून फरार आहे. 
त्यां याकडन काही मु ेमाल ज त 
कर यात आला आहे. त्यांना २१ मे 
पयत पोलीस कोठडीत ठव याचे 
आदेश यायालयाने िदले आहेत.

रत्नािगरी शहरातील नाचणे 
सोहमवैभव अपाटमट मधील कदार 
सह बु े यांचा बंद लॅट िद. 
११ एि ल २०२३ रोजी भरदुपारी 

चोर ांनी फोडला होता. त्यानंतर 
कदार सह बु े यांनी दाखल 
कले या त ारीनंतर पोिलसांनी 
अ ात चोर ांिवरोधात गु हा दाखल 
कला होता.

गु ाचा तपास पोलीस 
उपिनिर क आकाश साळखे 
यां याकड दे यात आला होता. 
पोलीस िनिर क िविनत चौधरी 
यां या मागर्दशर्नाखाली तपास सु  
असताना पिरसरातील सीसीिट ही 
कमे यां या आधारे पोिलसांनी 
चोर ांचा माग काढला होता. 
सु वातीला उ मानाबाद येथील 
राम ल मण  ीरसागर (वय ३६) 
याला पोिलसांनी अटक कली होती. 
त्या याकडन काही मु ेमाल ज त

(पान २ वर)

कोकण रे वे मागार्वर २९ मे पासून 
धावणार ‘वंदे भारत ए ेस’

आ. िनतेश राणे यांचा आरोप
मुंबई (िवशेष ितिनधी) 

उ व ठाकरे यांनी आपले तसेच आप या 
कटबाचे आयु य आिलशान प तीने जग यासाठी 
फक्त खंडणीचाच आधार घेतला, खंडणीचाच 
वापर कला आिण आता त्यांचे कायर्कत याच 
मागार्ने आपले जीवन जगत चालले आहेत, असा 
आरोप भारतीय जनता पाट चे नेते, आमदार 
िनतेश राणे यांनी आज एका प कार पिरषदेत 
कला. काल रा ी बीडम ये झालेली घटना पुरेशी 
बोलकी आहे. आ ही पूव पासून सांगत होतो की, 
महािवकास आघाडीची स ा असताना मो ा 
माणात वसुली, खंडणी गोळा कली जात 
होती. त्यामुळच ते हा या गृहमं ांना जेलम ये 
जावे लागले होते. पोिलसांवर कारवाया करा या 
लाग या होत्या. ते हाचे मु यमं ी उ व ठाकरे 
आिण त्यां या कटबावर ि कट या बुक कडन 
खंडणी उकळ याचापण आरोप झाला होता. 
काल िशवसेनेत उ व ठाकरे गटा या नेत्या 
सुषमा अंधारे यांना मारहाण झा याचे समजले. 
तसे त्यां याच िज हा मुखांनी जाहीर कले 
आहे. आ ही कोणत्याही मिहले या मारहाणीचे 
समथर्न करत नाही. सुषमा अंधारे देवीदेवतांवर 
काही बोल या अस या, आम यावर खाल या 
पातळीवर जाऊन टीका कली असली तरीसु ा 
त्यांना मारहाण हावी, असा िवचार आम या 
मनाम ये कधी येणार नाही. परंतु तेथील 
िज हा मुखांनी सुषमा अंधारवर आरोप कले 
ते फार गंभीर आहेत. सुषमा अंधारे यांनी 
पदे िवकायला काढली आहेत. सोफा आिण 
एसीसाठीसु ा पैसे मागत आहेत, असा आरोप 
त्यांनी कला आहे. नारायणराव राणे यांनी जे हा 
िशवसेना सोडली ते हा रंगशारदाम ये कले या 

भाषणात उ व ठाकरे आिण त्यांचे लोक पदे 
िवक याचे काम करतात, हेच सांिगतले होते. 
आताचे मु यमं ी एकनाथ िशंदे यां याबरोबर 
बाहेर पडले या आमदारांनीही हाच आरोप कला 
की, उ व ठाकरे यांची माणसे पदे आिण ितकीट 
िवकत आहेत. आताही तोच आरोप होतोय. 
वारंवार जर असे आरोप होत असतील तर 
त्यात त य आहे हे िन चत, असे राणे हणाले. 
प मुख उ व ठाकरे यांनी आयु यात हेच कले 
आहे. एक पयाचे इ कम नसताना ते आलीशान 
आयु य जगत आहेत. मातो ीम ये लाव यात 
आलेले एसी फक्त हिडओकॉनचे िदसतील. 
हिडओकॉनचे मुख सूद खासदार कसे झाले, 

हे त्यांनी सांगावे. आजही यांचे सवर् कपड 
लॉ ीसाठी लीला हॉटलम ये जातात का? तर 
तेथे भारतीय कामगार सेनेची युिनयन आहे. 
मातो ीमध या गा ा, त्यांचे मटन स पटल 
नावाचा माणूस करतो. यांचे लंडन, युरोपमधले 
सगळ दौरेसु ा िखशातला एकही पैसा खचर् न 
करता कले जातात. वेगवेगळ उ ोगपती त्यांचा 
हॉटल आिण सवर् वासाचा खचर् करतात. यांची 
सवर् िबले आपण देऊ शकतो. सुषमा अंधारे 

(पान २ वर)

उ व ठाकरचे आिलशान 
जीवन फ त खंडणीवरच

मुंबई (वृ सं था) :  

देशातील वैिश पूणर् अशा सुशासन 
िनयमावली २०२३ ला शु वारी 
मु यमं ी एकनाथ िशंदे यांनी मा यता 
िद याने रा याचे शासन अिधक 
गितमान, पारदश  हो यास मदत होणार 
असून यात वातावरणीय बदला या 

पिरणामावरील कायर्वाहीसाठी वतं  
क ा या िनिमर्तीचा देखील अंतभार्व 
असणार आहे.रा याचे शासन 
उ रदायी, सुलभ, गितमान आिण 
पारदश  हावे यासाठी थापन सिमती या 
अहवालावर आज स ा ी अितथीगृह 
येथे चचार् कर यात आली. सामा य 
शासन िवभागा या अितिरक्त मु य 

सिचव सुजाता सौिनक यांनी सादरीकरण 
कले. मा य कर यात आले या सुशासन 
िनयमावली २०२३ म ये नागिरकांना 
सुलभरीत्या सेवा िमळ यावर भर दे यात 
आला आहे.

देशातली पिहलीच सुशासन 
िनयमावली

शासकीय सेवा आिण योजनांचा 

लाभ सुलभिरत्या िमळावा. यासाठी 
सामा यां या सम या आिण शासकीय 
कायर्प ती यांची सांगड घालावी व अ य 
रा यांना आदशर् ठरेल अशी सुशासन 
िनयमावली तयार कर या या सूचना 
मु यमं ी एकनाथ िशंदे यांनी मागील 
वष  स टबर मिह यात िद या होत्या.

(पान २ वर)

यापुढ चालढकलपणा बंद ;कालमयार्देतच काम करावे लागणार
शासन अिधक गितमान होणार : न या सुशासन िनयमावलीस मु यमं ांची मा यता

एकावेळी कवळ १० 
नोटाच बदलता येणार...
नवी िद ली (वृ सं था):

िरझ हर् बँक ऑफ इंिडया (आरबीआय) 
ने मोठा िनणर्य घेतला असून २००० 
पयां या नोटा बाजारातून मागे घे याचा 

िनणर्य घे यात आला आहे. तसेच 
आरबीआयने इतर बँकांना २ हजार 
पयां या नोटा जारी करणे थांबवा, असा 

स लाही िदला आहे. इथून पुढ २ हजार 
पयां या नोटांची छपाई बंद होणार 

आहे. या नोटा ३० स टबरपयत बँकत 
जमा करता येतील, असे आरबीआयने 
प ट कले आहे. ३० स टबर २०२३ 

पयत नागिरकांना या नोटा बँकतून 
बदलून घेता येतील.

ाहकांना २ हजार पयां या नोटा 
देणे तातडीने थांबवा, असे आदेश िरझ हर् 
बँकने देशभरातील बँकांना िदले आहेत. 
‘ क्लन नोट पॉिलसी’ या अंतगर्त िरझ हर् 
बँकने हा िनणर्य घेतला आहे. भारतीय 
िरझवर् बँकने दोन हजार पयां या 
नोटची छपाई बंद करणार अस याची 
घोषणा कली आहे. मा , असे असले 
तरी २००० पयांची नोट लगेचच 
बंद होणार नाही िकवा चलनातून बाद 
होणार नाही. मा , इतर बँकांना २००० 
हजारांची नोट ाहकांना देऊ नका, अशी 
सूचना कर यात आलेली आहे. या नोटा

(पान २ वर)

पु हा नोटबंदी! दोन हजारां या 
नोटा होणार ह पार बँकत ३० स टबरपयत 

नोटा बदलून घे याची मुभा

ाहकांना २ हजारा या नोटा देणे थांबिव याचे देशभरातील बँकांना आदेश


