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रत्नािगरी सोमवार २२ मे, २०२३

उमरोली येथे अपघातात दोन 
स या भावांचा दुदवी मृत्यू

वळणावर दुचाकीवरील 
ताबा सुटन बाईक 

कठ ावर आदळली 

िचपळण (वाताहर)

गुहागर मागार्वरील उमरोली येथील एका 
वळणावर दुचाकीच्या झाले या भीषण 
अपघातात दोन स या भावांचा दुदवी 
मृत्यू झाला आहे. यश भगवान पालांड 
(वय १८) आिण भावेश भगवान 
पालांड (२१, मूळ रा. सािपर्ली ता. 
खेड) अशी मृत भावांची नावे आहेत. 
हा दुदवी अपघात शु वारी म यरा ी 
उशीरा उमरोलीनजीक घडला. उमरोली 
गायकरवाडी येथे झालेला हा अपघात 
इतका भीषण होता की, दुचाकीचे 
अ रश: दोन तुकड झाले.

भावेश आिण यश दोघेही दुचाकीने 
मागर्ता हाणेकडन िचपळणच्या िदशेने 
जात असताना त्यांचा गाडीवरील ताबा 
सुटला आिण गाडी मोरीच्या कठ ावर 
जोरदार आदळली. एका अवघड 

वळणावर झाले या या अपघातात 
दो ही भावांना गंभीर दुखापत झाली. 
त्यांना उपचारासाठी लाईफ कअर 
रु णालयात ने यात आले. यात एकाचा 
घटना थळीच मृत्यू झाला तर काही 
वेळाने दुस याचाही मृत्यू झाला. 

यश आिण भावेश हे दोघेही 
मागर्ता हाणे येथे आप या मामाकड 
आजोळी रहायला होते. हे दोघेही 
आप या आई-विडलांसह येथे 
राहत होते. मागर्ता हाणे येथील नातू 
महािव ालयाम ये त्यांचे िश ण झाले 
होते. या दो ही भावांच्या झाले या 
अपघाती मृत्यूमुळ मागर्ता हाणे 
पिरसरात हळहळ य त होत आहे. 

त्यांचे मृतदेह कामथे रु णालयात 
शिवच्छदनानंतर नातेवाईकांच्या 
ता यात दे यात आले आहेत. त्यांना 
खेड तालु यातील सािपर्ली येथे 
त्यांच्या मूळगावी ने यात आले. तेथे 
त्यांच्यावर शोकाकल वातावरणात 
अंत्यसं कार कर यात आले. या 
सग या ध कादायक काराने 
िचपळण तालु यात मागर्ता हाणे येथे 
तर खेड तालुका सािपर्ली पिरसरातही 
शोककाळा पसरली आहे. 

दर यान, भावेश हा मुंबईला 
नोकरीला होता. स या तो गावाला आला 
होता. तसेच यश हा वाहने दुरु तीचे 
काम िशकत होता. यशने यावष  
१२ वीची परी ा िदली होती. दो ही 
भावांचे वाढिदवसही मे मिह यातच 
होते. भावेशचा वाढिदवस ६ मे रोजी 
झाला होता तर यशचा वाढिदवस २६ 
मे रोजी होता. यश हा अ यासात खूप 
हुशार होता. दर यान, या दय ावक 
अपघाताची िचपळण पोलीस ठा यात 
न द कर यात आली असून अिधक 
तपास िचपळण पोलीस करत आहेत.

महारा  रा य काजू मंडळाची थापना; िवभागीय कायालये र नािगरी, िसंधुदुगातमहारा  रा य काजू मंडळाची थापना; िवभागीय कायालये र नािगरी, िसंधुदुगात
कोकणातील पाचही िज ांसह को हापूरमधील आजरा, चंदगड तालु यांचा समावेश

पावणेदोन लाख हेक्टरवरील 
काजू े ाला लाभ

रत्नािगरी

कोकणातील 
पाचही िज ांसह 
को हापूरमधील आजरा 
आिण चंदगड या दोन 
तालु यांसाठी काजू 
फळपीक िवकास 
योजनतगर्त महारा  
रा य काजू मंडळाची 
थापना कर यात आली 

आहे. याचा लाभ पावणेदोन 
लाख हे टरवरील काजू े ाला 

होणार आहे. याची िवभागीय कायार्लये 

रत्नािगरी, िसंधुदुगार्त होणार आहेत.
यंदाच्या अथर्संक पीय भाषणात 

उपमु यमं ी देव  फडणवीस यांनी 
महारा  रा य काजू मंडळाची घोषणा 
कली होती. कोकणातील काजू उत्पादकांना 
लागवडीपासून ि या आिण िव ीपयत 
येणा या अडचणी िवचारात घेऊन हा 
िनणर्य घेतला होता. यासाठी तत्कालीन 
गृहरा यमं ी दीपक कसरकर यांच्या 
अ य तेखालील सिमती नेमली होती. या 
सिमतीने िशफारशीनुसार िडसबर २०२२ 
म ये काजू फळपीक िवकास योजना 
लागू कली होती. या योजनेअंतगर्त काजू 
मंडळाची थापना कर यात येणार होती. 
त्यानुसार िव  िवभागाला पाठवले या ५० 
कोट च्या तावाला मा यता िमळा यानंतर 
मंडळ थाप याचा िनणर्य घे यात आला 

आहे. या मंडळाचे अ य  पणनमं ी 
असतील. स या मु यमं ी िशंदे यांच्याकड 
पणन िवभाग अस याने ते या मंडळाचे 
अ य  असतील. संचालक मंडळात 
सहकार व पणन िवभागाचे अ पर मु य 
सिचव अनुपकमार, पणन महासंघाचे 
यव थापकीय संचालक, िव , िनयोजन, 
कषी पणन िवभागाचे उपसिचव िकवा 
सहसिचव, कषी पणन मंडळाचे कायर्कारी 
संचालक, ‘अपेडा’चे उपसर यव थापक 
हे संचालक असतील. मंडळात वतं  चार 
संचालक आहेत. काजू ि या उ ोजक, 
काजू उत्पादक शेतकरी, सहकारी काजू 
ि या क पाचा महासंघ यांचा ितिनधी, 
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कषी 
िव ािपठातील काजू ि या त  यांचाही 
यात समावेश असेल.

रत्नािगरी

‘५००, ४००, ३०० रुपयांची तु ही ितकीट काढन 
नाटक बघता आिण ४० अंश तापमान असतानाही 
तु हाला काहीचं होत नाही?’ असा सवाल 
उप थत कला आहे िस  अिभनेते भरत  जाधव 
यांनी. खरंतर रत्नािगरीकरांसाठी ही शरमेची  
गो ट आहे. कोकणातील एक कला ेम चं शहर 
हणून ओळख असणा या रत्नािगरीतून एका 
िद गज कलाकाराला नाराज होऊन परतावं 
लागलं. अिभनेते भरत जाधव यांनी ना गृहाच्या 
अव थेबाबत जाहीरपणे कले या या व त यामुळ 
रत्नािगरीतील वा.सावरकर ना गृहाची अव था 
च हा ावर आली आहे. 

जे हा एखादा कलाकार आपली कला सादर 
करत असताना त्यांना होत असले या ासाब ल 
जाहीरपणे सांगतो आिण यापुढ रत्नािगरीच्या 
ना गृहात पाऊल ठवणार नाही असे जे हा 

सांगतो ते हा िन चतच ही दुदवाची गो ट आहे. 
शिनवारी रत्नािगरीच्या ना गृहात ‘तू तू  मी मी’ 
हा भरत जाधव यांच्या नाटकाचा योग 

(पान २ वर)

भरत जाधव यांचा संताप; े कांची हात जोडन मािगतली माफी
रत्नािगरीत पु हा शो 
करणार नाही...!

ना गृहाचे हे दुखणे जुनेच; पण शासन सु त!
र नािगरी शहरातील वा.सावरकर 
ना गृहाची ही दुरव था गे या अनेक 
वषार्पासून आहे. एसी नाही, साऊड 
िस टीमचे तीन तेरा वाजलेले.. अशा 
थतीतचं गेले अनेक वष यािठकाणी 

रा य ना पधार् भरिव यात येतात. 
अनेक सं थांनी या दुरव थेब ल 
नाराजी य त क नही याची दखल 
ना शासकीय पातळीवर घेतली गेली 
ना लोक ितिनध नी यासाठी साथ 
िदली. इथ या साऊड िस टीममुळ 
कलाकारांचा आवाज शेवट या रांगेतील 
े कापयत पोहचणे दुरापा तच 
आहे. तर कलाकार जे हा रंगभूमीवर 
नाटक कर यासाठी उभा राहतो ते हा 
यािठकाणी एसी, फन यापैकी कोणतीही 
सुिवधा नस याने तो उका ाने 
अ व थ होतो. उदाहरणच ायचे तर 
यावष या संगीत रा य ना पधवेळी 

एका मु य कलाकाराला याचा फटका 
बसला. संगीत म यगंधा नाटकातील 
कलाकार बाळ पुरािणक हे उका ाने 
हैराण होऊन अ व थ झा याने यां या 
जागी दुस या सं थे या नाटकातील 
िनतीन जोशी या कलाकाराने काम 
क न ही वेळ मा न नेली. यानंतर 
ना गृहा या या अव थेबाबत 
चहूबाजूंनी टीका झाली होती. मा  
तरीही नगरप रषद शासनाकडन 
याकड दुलर्  कर यात आले ही खेदाची 
गो ट आहे. भरत जाधव यां यासार या 
िद गज अिभने याने आता याबाबत 
जाहीर खेद य त क यानंतर तरी 
शासन र नािगरीतील या वा.सावरकर 
ना गृहाकड ल  देऊन येथील 
सोयीसुिवधांबाबत द  होणार का? असा 
सवाल आता र नािगरीकरांतून उप थत 
कला जात आहे.

कोल फाटा येथे दुचाकी व खासगी आराम 
बस या अपघातात दुचाकी वाराचा मृत्यू

एक गंभीर जखमी 
लांजा ( ितिनधी)

मोटरसायकल आिण खासगी आराम 
बस यांच्यात झाले या भीषण 
अपघातात मोटरसायकलवरील 
दोघेजण गंभीर जखमी झाले. पैकी 
एकाचा रत्नािगरी येथे उपचारादर यान 
मृत्यू झाला आहे. संकत माईल असे 
या तरुणाचे नाव असून तो लांजा 
तालुका युवक काँ ेसचा तालुका य  
हणून काम करत होता. हा अपघात 
वाटळ दाभोळ मागार्वर कोल ितठा 
या िठकाणी शिनवारी २० मे रोजी 
सायंकाळी ६.४० च्या दर याने 
घडला.

याबाबत पोिलसांनी िदले या 
मािहतीनुसार मनोज मनोहर 
करंबेळकर (वय ३१, राहणार 

राजापूर ओगलेवाडी) हा आप या 
ता यातील सा वी ही खासगी आराम 
बस ( मांक एम एच ४७ -वाय- 
८०९१) घेऊन राजापरू येथून वाशी 
घेत राजापूर आिण वाटळ भांबेड 
माग बोिरवली मुंबई येथे चालला 
होता. ही खासगी ह स बस वाटळ 
ते दाभोळ रोडवर कोल ितठा या 
िठकाणी शिनवारी सायंकाळी ६.४० 
च्या दर याने आली असता कोल 
रोड वरून येणा या ह डा शाईन 
मोटरसायकल ( मांक एम एच ०१- 
९७६८) ची या खासगी आरामबसला 
समोरून जोरदार धडक बसली. ही 
मोटरसायकल संकत िवजय माईल 
(३० वष, राहणार वाघणगाव, 
तालुका लांजा) हा चालवत होता. 
तर त्याच्या पाठीमागे धनंजय अनंत 
धनावड (राहणार भांबेड) हा बसला

(पान २ वर)

दारू या नशेत ौढाची 
गळफास लावून आ मह या
लांजा ( ितिनधी) 

दारूच्या नशेत ४३ वष य य तीने 
घरातील िकचन रूममधील लोखंडी 
अँगलला नायलॉन दोरीने गळफास 
लावून आत्महत्या क याची घटना 
लांजा तालु यातील कोट नारकरवाडी 
येथे म यरा ी घडली आहे. िदनांक २१ 
मे रोजी म यरा ी १.३० ते पहाट ५.३० 
या कालावधीत ही घटना घडली.

पोिलसांनी िदले या मािहतीनुसार, 

याबाबतची खबर सुवणार् संतोष 
नारकर (वय ४० वष, राहणार कोट 
नारकरवाडी) यांनी लांजा पोिलसांना 
िदली. संतोष सुरेश नारकर (वय 
४३) यांनी िदनांक २१ मे रोजी 
म यरा ी १.३० ते पहाट ५.३० या 
कालावधीत दारूच्या नशेत घरातील 
िकचन रूममधील लोखंडी अँगलला 
नायलॉन दोरीच्या सा ाने गळफास 
लावून आत्महत्या कली. पत्नी सुवणार्

(पान २ वर)

रत्नािगरीतील सावरकर ना गृहाची अव था च हा ावर

‘यु न’मधील थती ही मानवी मू यांचा मु ा

देशांच्या ादेिशक 
अखंडतेचा सवानी 
आदर करायला हवा; 

चीनला टोला
िहरोिशमा / नवी िद ली (वृ सं था)

यु नमधील स याची पिर थती हा 
मानवतेचा आिण मानवी मू यांचा 
मु ा आहे आिण राजकारण िकवा 
अथर् यव थेचा भाग नाही, असे 
ितपादन पंत धान नर  मोदी यांनी 
रिववारी कले.

चचार् आिण मुत्स ेिगरी हाच संघषर् 

सोडव याचा एकमेव मागर् अस याचे 
मोदी यांनी प ट कले. िहरोिशमा 
येथील जी-७ अिधवेशनाला 
संबोिधत करताना मोदी हणाले 
की, सवर् देशांनी संयु त रा संघाची 
सनद, आंतररा ीय कायदा आिण 
सावर्भौमत्व तसेच सवर् देशांच्या 
ादेिशक अखंडतेचा आदर कला 
पािहजे आिण थती बदल याच्या 
एकतफ  यत्नांिवरु  एकि त 
आवाज उठवला पािहजे, असे 
आवाहन मोदी यांनी कले.

पूवर् लडाखम ये चीनसोबत 
रखडलेला सीमावाद आिण रिशयाने 
यु नवर कले या आ मणाच्या 

पा वर्भूमीवर नर  मोदी यांनी ही 
िट पणी कली आहे. आधुिनक 
जगात अशी कोणतीही सम या 
नाही, िजच्यावर गौतम बु ांच्या 
िशकवणीतून तोडगा िनघू शकणार 
नाही, असे मोदी यांनी शांततेचे 
आवाहन करताना सांिगतले. त्यांनी 
यु नचे रा ा य  वोलोिदिमर 
झेले की यांच्यासोबत शिनवारी 
झाले या चचचा उ लेख यावेळी 
कला.

आज आ ही रा ा य  झेले की 
यांच्याकडन ऐकले. त्यांच्यासोबत 
शिनवारी भेट झाली. स याच्या 
पिर थतीला मी राजकारण िकवा 

जगात कोणत्याही सम येवर गौतम बु ां या िशकवणीतून तोडगा; पंत धान मोदी यांचे शांततेचे आवाहन

‘जी ७’चा चीनला इशारा; कोणाचेही वच व 
मा य नाही
जगातील सात िवकिसत अथर् यव थांची संघटना असले या जी ७ 
ने संयु त िनवेदनात चीनला कडक इशारा िदला आहे. संघटनेने 
चीनचे नाव न घेता जगातील कोण याही एका देशाचे आिथर्क वचर् व 
संपु टात आण याची शपथ घेतली. या िनवेदनात हटले आहे 
की, जी ७ आिण यां या भागीदार देशां या आिथर्क प र थतीचा 
श ासारखा वापर क यास याचे प रणाम भोगावे लागतील. 
कोण याही एका देशाचे आिथर्क वचर् व रोख यासाठी आव यक 
ती पावले उचलली जातील. यु नसोबतचे यु  संपव यासाठी 
रिशयावर दबाव आण याचे आवाहन जी-७ देशांनी चीनला कले 
आहे.

अथर् यव थेचा मु ा मानत नाही. 
माझा िव वास आहे की, हा 
मानवतेचा आिण मानवी मू यांचा 
मु ा आहे.

चचार् आिण मुत्स ेिगरी हाच 
एकमेव मागर् अस याचे आ ही 
सुरुवातीपासून सांगत आहोत. 
ही पिर थती सोडव यासाठी 
भारताकडन श य िततक यत्न 
करू, असे मोदी यांनी सांिगतले. 
स याच्या जागितक पिर थतीत 

अ न, इंधन आिण खतांच्या संकटाचे 
सवार्िधक आिण गंभीर पिरणाम 
िवकसनशील देशांना जाणवत 
आहेत, असेही त्यांनी सांिगतले.

जागितक शांतता 
सवाचे उि ट असावे

जागितक शांतता, थैयर् आिण 
समृ ी हे आप या सवाचे समान 
उि ट आहे. आजच्या एकमेकांशी 
जोडले या जगात कोणत्याही एका

(पान २ वर)

चं  वारीसाठी 
‘इ ो’ पु हा स ज
बंगळ  (वृ सं था)

भारतीय अंतराळ संशोधन 
सं था अथार्त इ ो भारताच्या 
मह वाकां ी चां  मोिहमेसाठी 
स ज झाली आहे. चां यान-३ च्या 

ेपणाची तयारी अंितम ट यात 
आली आहे. अंतराळयान यू.आर. 
राव उप ह क ात पेलो च्या 
अंितम जुळवणीच्या तयारीत 
आहे. यान ेपणाची अंितम 
तारीख अ ाप ठरली नसली तरी, 
जलुैच्या पिह या िकवा दुस या 
आठव ात इ ो चां यान-३ चे 

ेपण करू शकते, अशी मािहती 
इ ोच्या विर ठ अिधका यांनी 
िदली.

चां यान-३ मोिहमेत 
चं  रेगोिलथ, चं ाचा भूकप, 
चं ाच्या पृ ठभागाच्या ला मा 
वातावरणाच्या थम -भौितक 
गुणधमाचा आिण लॅ डग 
साईटच्या आसपासची मूलभूत 
रचना यांचा अ यास कर यासाठी 
वै ािनक उपकरणे आहेत. यावष  
माचर्म ये चां यान-३ अंतराळ 
यानाने यश वीरीत्या आव यक 
चाच या पूणर् क या. या चाचणीत 
यानाने ेपणाच्या वेळी अंतराळ 
यानाला सामोरे जाणा या 
कठोर कपन आिण विनक 
वातावरणाचा सामना कर याची 
मता मािणत कली.
हे चां यान तीन यं णांचे 

िम ण आहे; ोप शन, लॅ डर 
आिण रो हरचा यात समावेश 
आहे. ीहरीकोटा येथील सतीश 
धवन अंतराळ क ातून

(पान २ वर)

कजर्त या फामर्हाऊस या जागेत 
२ हजारां या नोटा सापडतील

का या पैशांचा 
सवात मोठा दलाल 
कलानगरम ये

मुंबई (िवशेष ितिनधी)

भारतीय िरझ हर् बँकने दोन हजार 
रुपयांच्या नोटा मागे घे याचा 
िनणर्य जाहीर क यानंतर गे या 
दोन िदवसांपासून लीलावती 
हॉ पटलमधले िकती डॉ टर, 
िकती वेळा मातो ीम ये लड ेशर 
तपासायला गेले होते, असा सवाल 
भारतीय जनता पाट चे नेते आमदार 
िनतेश राणे यांनी आज एका प कार 
पिरषदेत कला. काळा पैशांचा सवार्त 
मोठा दलाल कलानगरम येच बसला 

िनतेश राणे यांची उ व ठाकरवर टीका
आहे. त्यांच्या कजर्त फामर्हाऊसच्या 
जिमनीखाली दोन हजारांच्या 
िकती नोटा दडव या गे या आहेत 
याची चौकशी झाली पािहजे, अशी 
मागणीही त्यांनी कली.

काल बीडम ये उबाठा सेनेची 
महा बोधन या ा झाली. ही या ा 
उबाठा सेनेची होती की रा वादीची, 
हेच समजले नाही. सं याकाळची 
पाचची वेळ िदली होती. रा ी आठ 
वाजता सभा सुरू झाली. कायर्कत 
िफरकले नाहीत. खुच्यार् िरका या 
होत्या. थािनक आमदार आिण 
रा वादीचे नेते धनंजय मुंड यांना 
िकती वेळा फोन कले गेले, याचा 
थांगप ा नाही. वतःला जागितक 
नेते समजणारे दोन व ते सभेला 
साधी गद ही जमवू शकत नाहीत 
आिण हेच नेते पंत धान नर  मोदी, 
क ीय गृहमं ी अिमत शाह यांच्यावर 
टीका करतात. पूव  बाळासाहेबांच्या 
सभेत सुधीर जोशी, लीलाधर डाक, 
मोद नवलकर अशा तोफा होत्या. 
ते हा ख या अथार्ने बोधन होत 
होते. आता सोफा, एसीची वसुली 
करणारे, बाळासाहेबांना हातारा 

हणणारे, आिदत्य ठाकरना प वन 
हणणारे, मुलाला संपवून टाक असे 
बोलणारे व ते भाषण करताहेत, असे 
ते हणाले.

संजय राजाराम राऊत हे 
कालच्या भाषणाच्या वेळला िकती 
शु ीत होते हे त्यांनाच माहीत. दोन 
नाई टी घेत यािशवाय हा माणूस 
बोलत नाही. भाषणाआधी यांची 
अ कोहोल ट ट कली की सगळ 
काही प ट होईल. जो माणूस 
शु ीत भाषण करू शकत नाही, 
वसुलीिशवाय सभा घेऊ शकत नाही 
आिण पंत धानांवर टीका करतो... 
अमेिरकचे रा ा य , ि टनचे 
पंत धान यांना मानस मान देतात, 
जागितक तरावर यांची कीत  आहे, 
त्यांच्यावर टीका करताना यांना काही 
वाटत नाही. तुमच्या मालकाला साधे 
कलानगरम ये कोण ओळखत नाही. 
फक ासारखे आयु य जगणारे, 
वतःच्या पैशाने साधे पर युम मारत 
नाहीत. पंत धानांवर टीका कर याची 
तुमची िहंमत कशी होते, असा सवाल 
राणे यांनी कला आहे.

(पान २ वर)

चार वषार्त समु माग पाठवले त बल २४०० कोट चे ज
पणजी (वृ सं था)

ेटर नोएडा येथील सूरजपूर 
कोतवाली पिरसरात ज फ टरीतून 
काही डायरी ज त कर यात आ या 
असून, त्यातून ध कादायक बाबी 
समोर आ या आहेत. ेटर नोएडा 
येथे सुरू असले या कारखा यात 
बनवलेले एमडीएमए अमली 
पदाथर्ही मुंबई आिण गो याला सागरी 
मागार्ने पाठवले जात अस याची 
मािहती पोिलसांना या डायरीतून 

िमळाली आहे. यावरुन ज रॅकट 
िकती खोलवर रुजले आहे, याची 
ध कादायक माहीती उघड होत 
आहे.

ेटर नोएडा ते वडोदरा या 
र त्याने जाणारे अमली पदाथर् तेथून 
मुंबई आिण गो याला समु माग 
पुरवले जात होते. गे या चार वषात 
ेटर नोएडाम ये बनवले या २,४०० 
कोटी रुपयांच्या जचा पुरवठा मुंबई 
आिण गो यात कर यात आला आहे. 
अशी मािहती या डायरीतून समोर 

आली आहे.
दर यान, यामुळ देशात मो ा 

माणात अमली पदाथाची त करी 
होत अस याचे उघड झाले आहे. 
गुजरातमधील वडोदरा येथील सावली 
तालु यातील मोजी गावात आरोप नी 
अमली पदाथार्चे मोठ गोदाम उभारले 
होते. ेटर नोएडा येथून पुरव या 
जाणा या अमली पदाथार्चा साठा 
इतर अनेक रा यांम येही सापडला 
अस याची श यता पोिलसांनी य त

(पान २ वर)

अमली पदाथाचे रॅकट मुंबई-गो यात खोलवर


