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1- नाग�रक�व सधुारणा वधेयक आज लोकसभेत प�ुहा सादर- 

2- रा�यातील र��या�ंया बांधकामासाठ# आध$ुनक तं%&ानाचा उपयोग 

करावा,  म)ुयमं%ी उ*धव ठाकरे यांची सचूना. 

3- रा�यातील स-ांतरानंतर खात े वाटप हा पणू0त: म)ुयमं2यांचा 

अ4धकार - छगन भजुबळ यांचं 7$तपादन-  

vkf.k 

4- अमरावती िज9:यातील धामणगाव रे9वे , चांदरु रे9वे, �याच7माणे $तवसा इथ9या 

पंचायत स=मती�या $नवडणुक?च े$नकाल जाह@र. 
********** 

 नाग�रक�व सधुारणा वधेयक आज लोकसभेत प�ुहा सादर करAयात आलं. काCेँससह इतर 

वरोधी पDांनी या वधेयकाला वरोध केला. कE F@य गहृमं%ी अ=मत शहा यांनी, हे वधेयक 

देशात9या अ9पसं)याक समदुाया�या वरोधात नाह@, असं नमदू केलं. वधेयकात9या 

तरतुद@ंवर चचा0 करताना, 7�येका�या 7�येक शंकेचं $नरसन करणार अस9याचं अ=मत शहा 

यांनी सां4गतलं, मा% काCेँस नेते अधीररंजन चौधर@ यांनी या वधेयकात9या म*ुयांवर आDेप 

घेत, वधेयकाला वरोध कायम ठेवला.    

या सधुारणा वधेयकात अफगाMण�तान, बांगलादेश आMण पाNक�तानात9या Oहदं,ू शीख, 

बौ*ध, जैन, पारशी आMण MQRचन समाजात9या अवधै �थलांत�रतांना भारतीय 

नाग�रक�व देAयाची तरतूद आहे. मा% यामळेु रा�यघटनेची पायम9ल@ होत अस9याचं 

सांगत काCेँससह इतर पD या वधेयका�या वरोधात आहेत. 

********** 

कE F सरकारनं या वषा0साठ#, १३ लाख ५० हजार कोट@ Xपयांचं कृषी कज0 वतर@त करAयाचं 

उ*OदYट ठेवलं असनू, शतेकZयां�या क9याणासाठ# वेगवेग[या उपाययोजना हाती घेत9या 

आहेत. या उपाययोजनांम\ये पंत7धान पीक वमा योजनेची अंमलबजावणी, सEOFय शतेीला 

उ-ेजन देAयासाठ# परंपरागत कृष वकास योजना, २०१८–१९ या कृषी हंगामात9या सव0 

खर@प आMण र`बी पकांना उ�पादन खचा0�या १५० टaके  एवढा  वाढ@व हमी भाव, अशा 

उपdमांचा समावेश आहे. 
********** 



रा�यातील र�त ेखeडमेaुत झाले पाOहजे, तसंच नवीन र��यां�या कामालाह@ गती देताना 

पारंप�रक प*धती ऐवजी आध$ुनक तं%&ानाचा उपयोग करावा, अशी सचूना म)ुयमं%ी 

उ*धव ठाकरे यांनी  केल@. साव0ज$नक बाधंकाम वभागाची आढावा बठैक म)ुयमं%ी ठाकरे 

यां�या अ\यDतेखाल@ मं%ालयात झाल@, यावेळी त ेबोलत होते. 

साव0ज$नक बांधकाम वभागातील मनYुयबळ वभागामाफ0 त सhु असले9या रा�य आMण 

7मखु िज9हा मागाiची कामे, मुंबई-पणेु महामागा0वर@ल नवीन टनेल माग0, हायlीड ॲ�यइुट@ 

योजना, शासक?य इमारती, मं%ालयाच ेआध$ुनक?करण, नागपरू-मुंबई सम*ृधी महामाग0, वांFे 

वसnवा सी =लकं, अरबी समFुातील छ%पती =शवाजी महाराज �मारक, ह�रत इमारत 7क9प 

आद@ ववध 7क9पाचंा आढावा यावेळी घेAयात आला. 

म)ुयमं%ी ठाकरे oहणाले क?, रा�यात राYp@य महामाग0, रा�य माग0, 7मखु िज9हा 

माग0, इतर िज9हा माग0, Cामीण र�ते असे समुारे तीन लाख Nकमीच े र�ते आहेत. या 

र��यां�या देखभाल दXु�तीसाठ# पारंप�रक प*धत वापरल@ जाते. या र��यांचा दजा0 

वाढावा, ते द@घ0काळ Oटकावेत, यासाठ# नवीन तं%&ानाचा वापर र�त े वकासात करAयात 

यावा. स\या नवीन तं%&ान वापhन एक हजार Nकलोमीटर र�ते बांधAयाच े $नयोजन 

करAयात आले आहे. मगृा सqुढ@करण तं%&ान वापhन 2500 Nकमी र��यांची दXु�ती 

करAयात येणार आहे. तसेच जम0न तं%&ान वापhन 3 हजार Nकलोमीटर र��यां�या 

पYृठभागाच े मजबतुीकरण करAयात येणार आहे. तर कोकण व पिRचम 

घाटातील 2500 Nकमी र��यांच ेपोरस rबटूमन =मaस प*धतीने डांबर@करण करAयात येणार 

आहे. तसेच डांबर@करणाचा �तर मजबतुी करAयासाठ# ववध कंप�या�ंया रसायन Fsयाचा 

वापर करAयात येणार अस9याचहे@ यावेळी �यांनी सां4गतले. 

********** 

मुंबई महानगरपा=लके�या २०२२ मधे होणा-या $नवडणकुा भाजपा �वबळावर लढेल असं 

भाजपाच े 7देशा\यD चंFकातं पाट@ल यांनी sयaत oहटलं आहे, ते काल मुंबईत 

बातमीदारांशी बोलत होत.े भाजपा या मOह�या�या अखेरपयiत 7देशा\यDासह पD 

�तरावर@ल सव0 $नयaु�या पणू0 करेल असं पाट@ल oहणाले. मुंबई महानगरपा=लकेवर स\या 

=शवसेनेची स-ा आहे, २०१७ मधे झाले9या $नवडणकु?त भाजपानं २२७ पकै? ८२ जागा 

िजंकून मोठ# आघाडी घेतल@ होती, =शवसेनेनं ८६ जागा िजंक9या हो�या.  
********** 

dukZVdke/;s fo/kkulHksP;k 15 tkxkalkBh iksVfuoM.kqdhP;k fudkykaps dy gkrh ;sr vlwu] ngk tkxkaoj 
Hkktik fot;h >kyh vkgs rj nksu tkxkaoj dk¡xzslua fot; laiknu dsyk vkgs- moZfjr tkxkaoj vi{k 
mesnokj vk?kkMhoj vlY;kpa o`Rr vkgs- 
njE;ku] dk¡xzsl usrs vkf.k dukZVdkps ekth eq[;ea=h fln~jeS;k ;kauh fo/kheaMG usrsinkpk jkthukek 
fnyk vkgs- R;kauh vkt csaxGq: bFka i=dkjifj”knsr gh ekfgrh fnyh- vki.k tursP;k Hkkoukapk fopkj 



d:u vkf.k uSfrd eqY;kaP;k /kjrhoj jkthukek nsr vlY;kpa R;kauh lkafxrya- vki.k vkiyk jkthukek 
vf[ky Hkkjrh; dk¡xzsl lferhP;k v/;{kk lksfu;k xka/kh ;kauk ikBoya vlY;kpa rs Eg.kkys- dk¡xzslps 
izns’kk/;{k xawMwjko ;kauh nsf[ky vkiY;k inkpk jkthukek i{kk/;{kk lksfu;k xka/kh ;kauk ikBfoyk vkgs- 

********** 

हैदराबाद पो=लस चकमक 7करणी वशषे तपास पथका*वारे चौकशी करAया�या या4चकेवर 

सनुावणी घेAयास सवn�च �यायालयानं परवानगी Oदल@ आहे. या 7करणी ये�या बधुवार@ 

सवn�च �यायालयात सनुावणी होईल. हैदराबाद इथं सामOुहक लv4गक अ�याचार आMण 

ह�या 7करणात9या चार आरोपींचा पो=लस चकमक?त म�ृय ू झाला. मा% ह@ चकमक 

बनावट अस9याचा आरोप करत, सवn�च �यायालया�या $नव-ृ �यायाधीशा�या 

देखरेखीखाल@ एका वशषे पथका*वारे या 7करणाचा तपास करावा,  असं या या4चकेत 

oहटलं आहे. 
********** 

रा�यातील स-ांतरानंतर खात े वाटप हा पणू0त: म)ुयमं2यांचा 

अ4धकार असनू ये�या दोन Oदवसात यासंदभा0तील 7Rन =मटतील अशी माOहती 

राYpवाद@ कॉCेंस पDाच े नेत े आMण मं%ी छगन भजुबळ यांनी Oदल@. 

मं%ीपदाची शपथ घेत9यानंतर भजुबळ याचंं आज सकाळी ना=शकम\ये आगमन झालं. 

यानंतर वाता0हरांशी बोलताना �यांनी ह@ माOहती Oदल@. रा�याच े

उपम)ुयमं%ीपद अिजत पवार यांना देAयास आपला वरोध नाह@. मा% 

उपम)ुयमं%ीपद@ कोणाला संधी *यावी हा सव0�वी राYpवाद@ कॉCेंस पDाच ेअ\यD शरद 

पवार यांचा अ4धकार अस9याचं भजुबळ oहणाले.  

भाजपात ओबीसी नेत े नाराज अस9या�या चचाiना �यांनी दजुोरा 

Oदला. भाजपच े नाराज नेत े आMण माजी मं%ी एकनाथ खडसे आप9याला  भेटले 

�यां�या आरोपात तyय अस9याचं �यांनी सा4ंगतलं. खडसे 

हे अनभुवी नेत े असनू त े योzय $नण0य घेतील असे सांगतानाच भजुबळ यांनी 

ओबीसी ने�यांची नाराजी हा भाजपाच अंतग0त 7Rन अस9याचंह@ �पYट 

केलं. 

**********    

iariz/kku eqnzk ;kstusvarxZr ;ko”khZP;k ,d uksOgsacji;±r ngk yk[k dksVh :i;s eqY;kis{kk vf/kd jdesph 
dtZ dsanz ljdkjua eatwj dsY;kpa Je vkf.k jkstxkj ea=h larks”k dqekj xaxokj ;kauh] vkt yksdlHksr 
,dk ys[kh mÙkjkr lkafxrya- eqnzk ;kstusvarxZr dtZ miyC/k vlysY;k vkLFkkiukae/;s dk;Zjr] lqekjs 
ikp dksVh deZpkÚ;kauk ,fizy 2015 rs ekpZ 2018 njE;ku ;kpk ykHk feGkY;kpa iariz/kku eqnzk 
;kstusP;k losZ{k.kkr vk<Gwu vkY;kpa R;kauh lkafxrya- 
;k dtkZeqGa ykHkkF;kZauk R;kaP;k O;olk;kalkBhP;k vkfFkZd xjtk Hkkxo.ka ‘kD; >kY;kpa losZ{k.kkP;k 
fu”d”kkZr fnlwu vkY;kpa xaxokj ;kauh iq<a lkafxrya- 

********** 



ukxiwj LekVZ flVhlkBh jkcfo.;kr ;sr vlysY;k VsaMj ‘kqvj izdYikP;k ek/;ekua jLrs fufeZrhlkscrp 
lacaf/kr ik;kHkwr lqfo/kk nsf[ky izxrhiFkkoj vlY;kpa lkoZtfud cka/kdke foHkkxkps eq[; vfHk;ark 
mYgkl nscMokj ;kauh lkafxrya- rs ukxiwj LekVZ vW.M lLVsuscy flVh MsOgyiesaV dkWiksZjs’ku fyehVsM 
vkf.k ukxiwj egkuxjikfydsP;k la;qDr fo|ekua vk;ksftr ekscykbZt ;qoj flVh dk;ZØekvarxZr 
vk;ksftr nksu&fnolh; dk;Z’kkGsr cksyr gksrs- ;k dk;ZØekvarxZr ukxiwj] dksPph vkf.k vgenkckn ;k 
‘kgjkaph fuoM dkcZu mRltZukoj izfrca/k ?kky.;klkBh mik;;kstuk r;kj dj.;kckcr dj.;kr vkyh 
vkgs-  

********** 

बहृ�मुंबई, ना=शक, मालेगाव, नागपरू, लातूर व पनवेल या सहा महानगरपा=लकांमधील सात 

�रaतपदां�या पोट$नवडणुक?साठ# 9 जानेवार@ ला मतदान तर 10 जानेवार@ 2020 रोजी 

मतमोजणी होणार आहे, अशी माOहती रा�य$नवडणकू आयaुत य.ू पी. एस. मदान यांनी 

आज मुंबई इथं Oदल@. यात नागपरू महानगरपा=लके�या एका जागेचा समावेश आहे. 
********** 

वधा0-नागपरू-मुंबई लोहमागा0वर@ल रे9वे pॅकला तड े गे9याचं $नदश0नास येताच या 

मागा0वर@ल रे9वेगाeया त`बल दोन तास थांबवAयात आ9या. ह@ घटना आज लDात 

येताच उपाययोजना करAयात आ9यानं मोठ# दघु0टना टळल@. 

नागपरू-मुंबई लोह मागा0वर@ल दहेगाव त ेतुळजापरू दरoयान रे9वे�या डाऊन pॅकला तड े

गेले आहे. �यामळंु म\य रे9वे�या डाऊन लाईनवरची वाहतूक थांबवAयात आल@ होती. 
********** 

आज अमरावती इथं आयोिजत वभागीय लोकशाह@ Oदनात नऊ 7करणे सादर करAयात 

आल@. या 7करणांवर आMण एकूणच लोकशाह@ Oदनात सादर करAयात आले9या 

7करणांवर �वर@त काय0वाह@ करAयात यावी असं वभागीय आयaुत पयषू =सहं यांनी 

यावेळी सां4गतलं. 
********** 

नेपाळ इथं सXु असले9या १३ sया द�Dण आ=शयाई d?डा �पधेत भारतीय खेळाडू 

ने%द@पक काम4गर@ करत आहेत. १३२ सवुण0 ७९ रौ�य आMण ४१ कां�य पदकांसह २५२ 

पदकं पटकावत भारत पOह9या �थानावर कायम आहे. 

********** 

अमरावती िज9:यातील धामणगाव रे9वे , चांदरु रे9वे, �याच7माणे $तवसा येथे पंचायत 

स=मतीचा $नकाल जाह@र झाला याम\ये $तवसा पंचायत स=मतीम\ये ६ ह@ जागांवर 

काCेँस पDाने वजय =मळव9यानं शहरात काCेँसचा ज9लोष पहावयास =मळाला तर 

यावेळी $तवसा पंचायत स=मतीवर काँCेसचा झEडा देखील फडकणार आहे. धामणगाव 

पंचायत स=मतीम\ये देखील ८ जागांपकै? ६ जागांवर काCेँस तर फaत २ जागांवर 

भाजपला वजय =मळवता आ9यानं काCेँस पDाची स-ा याOठकाणी �थापन होणार आहे, 

चांदरू रे9वे पंचायत स=मतीवर भाजपचा झEडा फडकला चांदरू रे9वेत सहा जागेपकै? ४ जागा 



भाजपानं िजकं9या तर दोन जागा काCेँसने िजंक9या, एकंदर@त $तवसा आMण चांदरु रे9वे 

काCेँस आMण धामणगाव रे9वेत भाजपने बाजी मारल@ $तवसा तालaुयात काँCेस आमदार 

यशोमती ठाकूर तर धामणगाव रे9वे,चांदरू रे9वेत भाजप आमदार 7ताप अडसळ आMण 

काCेँस माजी आमदार वरEF जगताप यांचं वच0�व पहावयास =मळालं. 
********** 

The End 


