चििऩर ्री नजिकि ्मा भबऴण अऩघातातीर भत
ु ्मभांत्री ननधीतुन 5 राख रु
ृ काांि ्मा कुटां बफमाांना भख
िे अथथवशाय्म िाशीय कयाले

ददनाांक १९ भे २०२२ योिी िांद्रऩयकडे मेणा-मा डडझेर टॅं कय ल राकुड बयरेर ्मा ट्रकि ्मा घडकेत

झारेर ्मा भबऴण अऩघातात भत
ु ी ऩडरेर ्मा ९ ल ्मक् तीांना तातडीने प्रत ्मेकी ५ रष रूऩमाांिे
ृ ्मुभख
अथथवशाय्म भख
ु ्मभांत्री वशाय्मता ननधीतुन िाशीय कयाले अळी भागणी भुख ्मभांत्री उध ्दल ठाकये
माांि ्माकडे केरी आशे . मावांदबाथत भख्
ु मभांत्री माांिे प्रधान वचिल वलकाव खायगे माांच्माळी
दयध्लनीद्लाये ििाथ केरी .तमाांनी वकायातभक कामथलाशीिे आश्लावन ददरे.

ददनाांक १९ भे योिी चििऩर ्रीिलऱ राकुड बयरेर ्मा ट्रकि ्मा आणण डडझेर टॅं कय भध ्मे िोयदाय
धडक झारी. दोन ्शी लाशनाांिे िारक बयधाल लेगाने लाशने िारवलत अवर ्माने झारेर ्मा धडकेत
डडझेर टॅं कयिा व ्पोट शोलन दोन ्शी लाशनाांना आग रागरी ल मा आगीभध ्मे राकुड बयरेर ्मा
ट्रकभधीर वात ल ्मक् ती ल डडझेर बयरेर ्मा टॅं कयभधीर दोन ल ्मक् ती अळा एकण ९ ल ्मक् ती
िऱन भयण ऩालर ्मा. शी अनतळम भबऴण घटना आशे . मा अऩघातात दोन ्शी लाशनाांिे िारक

कायणीबत आशे त. त ्माांि ्माभऱ
ु े ननयऩयाध ल ्मक् तीांना प्राण गभलाले रागरे. त ्माभऱ
ु े तातडीने मा

भत
ु ्मभांत्री वशाय्मता ननधीतुन िाशीय
ृ काांि ्मा कुटां बफमाांना प्रत ्मेकी ५ रष रूऩमाांिे अथथवशाय्म भख
कयण ्मािी आलळ ्मकता आशे . भख
ु ्मभांत्रमाांनी मा घटनेिी गांबीय दखर घेत तातडीने अथथवशाय्म
िाशीय कयाले अळी भागणी केरी आशे .

दयम्मान रुग्णारमात िाऊन भत
ृ काांच्मा कुटुांबफमाांिी बेट घेत तमाांिे वाांतलन केरे. बायनतम िनता
ऩाटी ऩणथ ळजततननळी आऩल्मा ऩाठीळी अवल्मािी ग्लाशी भत
ृ काांच्मा कुटुांबफमाांना ददरी.

याि ्मात यव ्ते अऩघात ददलवेंददलव भोठमा प्रभाणालय लाढ शोत आशे . दारू वऩऊन फेधुांदऩणे लाशने
िारवलरी िातात. मा भद्मऩी िारकाांभऱ
ु े ननयऩयाध रोकाांिे िील िातात ल त ्माांिी कुटां फे

उघडमालय ऩडतात. अळा ऩरयव ्थीतीत भद्मऩी लाशन िारकाांभऱ
ु े नाशक आमुऴ ्म उध ्दलव ्त

झारेर ्मा अनेक ननयाधाय कुटां फाांना नुकवान बयऩाई भ ्शणन आथीक भदत ळावनाि ्मा भशवर
ु
उत ्ऩन ्नातुन दे ण ्मािी भागणी कयणाये अळावकीम वलधेमक मेत ्मा वलधानवबा अचधलेळनात
आऩण भाांडणाय अवर ्मािे भ ्शटरे.

