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**** 
 

 रा#य मंि(मंडळाच ंखात े वाटप ये3या दोन 7दवसात क:लं जाईल, असे संक:त 
रा@Aवादी काँDेसच े #येE नेत ेआिण मं(ी छगन भुजबळ यांनी 7दले आहेत. त ेआज 
नािशक इथं वाताRहरांशी बोलत होत.े सरकारवर होत असलSेया टीक:संदभाRत बोलताना 
भुजबळ यांनी, या सरकारमTय े सवR पUांच े अनुभवी #यEे नेत े आहेत, 3यामुळ े
सरकारला थोडा वेळ दVेयाची मागणी क:ली. भारतीय जनता पUात ओबीसी नेते नाराज 
असSयाXया चचYला भजुबळ यांनी दZजोरा 7दला. भाजप नेत ेमाजी मं(ी एकनाथ खडसे 
आपSयाला  भेटल,े \हणजे 3यांनी पUात ]वेश क:ला असं होत नाही, असं भुजबळ 
यांनी नमूद क:लं.  
 

 दर\यान, भाजपा ]देश उपाTयU वसंत िगत े यांनीही आज भुजबळ यांची 
स7दXछा भेट घेतSयाच ंआमXया वाताRहरान ंकळवल ंआह.े 

**** 
 

 कनाRटक िवधानसभेXया पंधरा जागांXया पोटिनवडणकुcत भारतीय जनता पUान े
अकरा जागा िजकंSया असून, एका जागेवर भाजप उमेदवार आघाडीवर आह.े काँDेस 
पUान े दोन जागांवर तर एका जागेवर अपU उमेदवारान े िवजय िमळवला आह.े या 
िनकालानंतर येिडयुरdपा यांXया नतेृ3वातSया भारतीय जनता पUाXया सरकारन ं fप@ 
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बhमत िमळवSयाच ंfप@ झालं असSयाच ंयाबाबतXया वृjात \हटलं आह.े 
 

 दर\यान, काँDेस पUाXया सुमार कामिगरीXया पाkRभूमीवर िवधानसभेतल े
काँDेसच ेिवधीमंडळ पUनेत ेिसlरामmया यानंी आपSया पदाचा राजीनामा 7दला आह.े 
जनमताचा कौल fवीकाoन नैितक जबाबदारी \हणून पदाचा राजीनामा देत असSयाच,ं 
िसlरामmया यांनी \हटलं आह.े 

**** 
 

 नाग7रक3व सुधारणा िवधेयकासंदभाRत सवR सदfयांXया शंकांचं िनरसन करणार 
असSयाच,ं कqrीय गृहमं(ी अिमत शहा यांनी \हटलं आह.े ते आज लोकसभेत हे 
िवधेयक चचYसाठी माडंताना बोलत होत.े या िवधेयकाtार ेअफगािणfतान, बांगलादेश 
आिण पािकfतानातSया िहंदv, शीख, जैन, पारशी, बौl आिण wxyन समुदायातSया 
िनवाRिसतांना भारतीय नाग7रक3व देVयाची तरतूद आह.े ३१ िडस|बर २०१४ पय�त 
भारतात आलSेया नाग7रकांना अवधै fथलांत7रत मानल ं जाणार नाही, या सवा�ना 
भारतीय नाग7रक3व दVेयात येईल. हे लोक #या तारखपेासून भारतात आले आहेत, 
3या 7दवसापासून त े भारताच े नाग7रक मानले जातील आिण या कालावधीत 3यांनी 
भारतात क:लेल े�यवहार अिधक�त मानल ेजातील, असं अिमत शहा यांनी fप@ क:ल.ं 
काँDेस पUाच े नेत े मनीष ितवारी यांनी, ह े िवधेयक संिवधानाची पायम�ी करत 
असSयाच ंसांगत, या िवधेयकाला िवरोध दशRवला.  
 

 लोकसभने ंयापूव� संमत क:लेलं ह ेिवधेयक, रा#यसभेत मा( संमत होऊ शकल ं
न�हत.ं या दर\यान लोकसभेचा कायRकाळ संपSयामुळ े आज ह े िवधेयक पु�हा 
लोकसभेत सादर करVयात आल.ं  

**** 
 

 देशातले सवR रा#य आिण कqrशािसत ]देशातला शहरी भाग उघ�ावर 
शौचापासून म�ु झाला आह.े जलश�c रा#यम(ंी रतनलाल कटा7रया यांनी आज 
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रा#यसभेत एका ]�ाXया लेखी उjरात ही मािहती 7दली. Dामीण fवXछ भारत 
िमशनअंतगRत दहा कोट�पेUा अिधक शौचालयांच ं बांधकाम करVयात आल ं असून, 
शहरी fवXछ भारत िमशन अंतगRत ६० लाखांपेUा अिधक शौचालयांच ं बांधकाम 
करVयात आSयाची मािहती कटा7रया यांनी 7दली.   

**** 
 

 नािशक िजS�ातSया लासलगाव बाजार सिमतीत कां�ाXया भावात आज 
त�बल २२०० ते ४६०० oपयांची मोठी घसरण होऊन कां�ाला ि��टलमाग े सरासरी 
४२०० oपय े भाव िमळाला. शासनान े कां�ाच े दर िनयंि(त करVयासाठी कांदा 
�यापा�यांवर नजर ठेवVयास सुoवात क:ली आह.े साठेबाजांवर कारवाईXया भीतीपोटीच 
�यापा�यानंी कांदा खरेदीत हात आखडता घेतSयाच,ं आमXया वाताRहरान ं कळवल ं
आह.े  

**** 
 

 बुलडाणा अबRन बकँ:Xया जालना शाखचेी तीन लाख �पय े रोकड चार 
संशियतांनी आज लुट�न नेली. आज सकाळी अकरा वाजेXया सुमारास ही घटना 
घडली. बँक:च ेदोन कमRचारी दZचाकcवoन म�ुय शाखेतून रोकड घेवनू बाजार सिमती 
शाखेत जात असताना, बाजार सिमतीXया ]वेशtाराजवळ चौघानंी या कमRचा�यानंा 
मारहाण क:ली आिण ते रोकड िहसकावून पसार झाSयाच ंआमXया वाताRहरान ंकळवल ं
आह.े बँक कमRचारी ]Sहाद कांगण े यांनी 7दलSेया िफयाRदीवoन संशियतांिव�Tद 
चंदनिझरा पोलीस ठाVयात गु�हा दाखल करVयात आला आहे. 

**** 
 

 परभणी िजS�ात पूणाR तालु�यातSया का3नेkर प7रसरात वाळ�ची चोरटी 
वाहतूक करणारं एक वाहन पूणाR पोिलसानंी ता�यात घेऊन दोन जणांवर गु�हा दाखल 
क:ला आह.े आज पहाटे ही कारवाई करVयात आली. 

**** 
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 नागपूर-मुंबई रेSवे मागाRवरील दहेगाव ते तुळजापूर दर\यान रेSवे �ळाला तड े
गेSयामळु े या मागाRवरची वाहतुक सुमारे दोन तास ठdप झाली होती. आज सकाळी 
आठ वाजेXया सुमारास ही बाब लUात येताच, युlपातळीवर दZ�fती कoन दोन 
तासात वाहतूक सुरळीत करVयात आली. या घटनमेळु े अनेक गा�ांXया वेळेवर 
प7रणाम झाला.  

***** 
*** 


