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18 िडसबर, 2017 – सोमवार
गज
ु रात अिण िहमाचल देश िवधानसभा िनवडणूक./या िनकांलाचं िच आता जवळपास 2प3 झालं असनू दो5ही रा6यात
भाजपाची बह7मता/या आकडयाकडे वाटचाल स9
ु आहे.
संपूण: देशाचं ल; असले<या गज
ु रात म=ये 182 जागांपैक. 106 जागांवर भाजपा आघाडीवर आहे. तर काँBेस 73 जागांवर
आघाडीवर आहे. इतर प;ांचे उमेदवार तीन जागांवर आघाडीवर आहेत. गज
ु रातचे मFु यमंी िवजय 9पानी राजकोटमधून िवजयी झाले
आहेत. तर भाजपानेते बाबूभाई बुखाHरया यांनी पोरबंदरची जागा िजंकली आहे. सरु तमधे सव: जागांवर भाजपाचे उमेदवार आघाडीवर
आहेत. तर िजIनेश मेवानी, ओबीसी नेता अ<पेश ठाकोर आघाडीवर आहेत. भाजपाची सLेकडे वाटचाल स9
ु असली तरीही
भाजपा/या जागा घट<या आहेत. तर राह7ल गांधीनी के ले<या चाराचा सकाराMमक पHरणाम Nहणून काँBेस/या जागा वाढतांना िदसत
आहेत. आतापयPत भाजपानं 28 जागा िजंक<या असून काँBेस उमेदवार 17 िठकाणी िवजयी झाले आहेत.
िहमाचल देशात भाजपाची 2प3 बह7मताकडे वाटचाल स9
ु आहे. ता6या आकडेवारीनस
ु ार 68 जागांपैक. भाजपा 42 तर
काँBेस 21 जागांवर आघाडीवर आहे. आतापयPत भाजपानं दोन जागा िजंक<या असून काँBेसनं एक जागा िजंकली आहे.
<><><><>
गज
ु रात िवधानसभा िनवडणूक मतमोजणीचे कल पाहता जनतेचा भाजपावTन िवUास उडाला अस<याची ितिVया
िशवसेनचे े खासदार संजय राऊत यांनी िदली आहे. िवकासासाठी 6या गज
ु रात मॉडेलचा दाखला देत भाजपानं सLा िमळवली होती
Mयाच गज
ु रातम=ये जर जनता भाजपावर समाधानी नसेल, तर भाजपानं लोकांची मानिसकता आिण यामागची कारणं वेळीच समजून
Yयायला हवीत असं ते Nहणाले.
<><><><>
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िनवडण
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एकतफ[
होईल
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न
ा गज
ु
ू
ु रातचा िनकाल हा िवचार करायला लावणारा असनू , या िनकालामळ
ु े
काय:कMयाPना ेरणा िमळू न उMसाह वाढ<याची ितिVया रा]^वादीचे नेते अिजत पवार यांनी _य` के ली आहे. गज
ु रात आिण िहमाचल
देश िनवडणूक./या पाU:भूमीवर ितिVया _य` करताना अिजत पवार Nहणाले क. , गज
ु रातचा िनकाल हा भाजपसाठी िवचार
करायला लावणारा आहे.
<><><><>
नंदरु बार नगरपालीके ची अMयंत चरु शीची िनवडणूक िजंकत काँBेसनं पािलके तली सLा कायम राखaयात यश िमळवलं आहे.
नगरा=य; पदा/या लढतीत काँBेस/या रMना रघवु श
ं ी यांनी भाजपा/या रिवंb चौधरी यांचा ४ हजार ७८१ मतांनी पराभव के ला. नंदरु बार
नगरपालीके त<या नगरसेवकपदा/या ३९ जागांपैक. २४ जागांवर काँBेसनं, ०४ जागांवर िशवसेनने ं आिण १२ जागांवर भाजपानं िवजय
िमळवला. या िनवडणुक.त काँBेसनं िशवसेनस
े ोबत युती के ली होती.
दरNयान नवापूर नगरपािलके /या िनवडणक
ु .तही बाजी मारत काँBेसनं पािलके तली सLा कायम राखली आहे.
नगरा=य;पदा/या िनवडणुक.त काँBेस/या हेमलता पाटील यांनी िवजय िमळवला. पािलके त<या नगरसेवपदा/या २० जागांपैक. काँBेसनं
१४, रा]^वादी काँBेसनं ४, िशवसेनने ं एका जागेवर िवजय िमळवला, तर एका जागेवर अप; उमेदवार िनवडून आला. नवापूर
नगरपािलके त भाजपाला एकही जागा िजंकता आली नाही.
तळोदा नगरपािलका िनवडणुक.त मा काँBेसला सLा गमवावी लागली असून इथं भाजपानं िवजय िमळवला. तळोदा
नगरा=य;पदासाठी/या िनवडणक
ु .त भाजपा/या अजय परदेशी यांनी काँBेस/या भरत माळी यांचा १३९० मतांनी पराभव के ला.
पािलके त<या नगरसेवपदा/या िनवडणूक.त भाजपानं ११, काँBेसनं ६ तर िशवसेनने ं एका जागेवर िवजय िमळवला.
<><><><>

पालघर िज<nात<या वाडा नगरपंचायत िनवडणुक.त िशवसेन/े या गीतांजली कोलेकर या नगरा=य;पदी िवजयी झा<या
असून Mयांनी भाजपा/या िनशा सवरा यांचा पराभव के ला आहे. िनशा सवरा या आिदवासी िवकास मंी िव]णू सवरा यां/या क5या
आहेत. िशवसेना 6, भाजपा 6 , काँBेस 2, बह7जन िवकास आघाडी 2 तर रा]^वादी काँBेस एक असं प;ीय बलाबल असून अप;
उमेदवारांना मतदारांनी अिजबात 2वीकारलं नाही.
<><><><>
मबुं ईत<या सािकनाका पHरसरात<या मखारीया कं पाऊंडमध<या भानश
ू ाली फरसाण माट: गाळा Vं १ म=ये आज पहाटे
स_वाचार/या समु ाराला भीषण आग लागली. या आगीत आLापयPत १२ जण दगाव<याचं वृL आहे. जखमqवर राजावाडी 9Iणालयात
उपचार स9
ु आहेत. आग लाग<याचं समजताच अिIनशमन दला/या ४ फायर इंिजन आिण ४ वॉटर टँकर/या ताrयानं घटना2थळी धाव
घेत सकाळी पावणेपाच/या समु ाराला आगीवर िनयंण िमळवलं.
<><><><>
गे<या काही मिह5यात मबुं ईत इमारती पडaया/या घटना मोठ् या माणात घड<या, या करणी सरकार/या वेगवेगtया यंणा
कमी पडत अस<यानं अिधका-यांना पाठीशी घालaयाचा यMन कT नका असा संतu नाराजीचा सरू आज िवधानसभेत सद2यांचा
उमटला. िहवाळी अिधवेशना/या दस
ु वात होताच साक.नाका येथील दक
ु -या आठवड् या/या कामकाजाला सT
ु ानाला आग लागून १२
जणांचा मMृ यू झाले<या घटनेचे पडसाद िवधानसभेत उमटले. काँBेसचे सिु नल के दार यांनी हा मvु ा उपि2थत कTन या घटनेची
व2तुि2थती सभागहृ ात देaयाची मागणी के ली असता या घटनेकडे आपLी _यव2थापन िवभाग ल; देवून आहे. याची सव: मािहती
सभागहृ ात सादर कT असे मदत व पुनव:सनमंी चंbकांत पाटील यांनी 2प3 के ले मा रा]^वादीची नेते अिजत पवार यांचे समाधान
झाले नाही.
<><><><>
रा6यावर स=या चार लाख 64 हजार कोटी 9पयांचं जरी कज: असलं तरी शेतकयाPना कज:माफ. देaयासाठी िनधी कमी पडू
िदला जाणार नाही अशी Iवाही िवL रा6यमंी दीपक के सरकर यांनी आज िवधानपHरषदेत िदली. काँBस
े चे आनंदराव पाटील यांनी
िवचारले<या तारांिकत wाला उLर देताना के सरकर यांनी कज:माफ.साठी लागणारा िनधी पूण:पणे रा6य सरकार देणार असून
क bाकडून मदत िमळणार नाही असं 2प3 के लं. या wा/या चचxवेळी िवरोधकांनी के सरकर यांना कyडीत पकडaयाचा यMन के ला.
रा]^वादी काँBेसचे सनु ील तटकरे यांनी यावेळी बोलताना रा6य आिथ:क डबघाईला आलं असून देखील िवLमंी सभागहृ ाची िदशाभूल
करत आहेत असा आरोप के ला. के सरकर यांनी तटकरे यांचे सगळे आरोप फे टाळू न लावत रा6याला सहा लाख एकोणीस हजार कोटी
9पयांची कज: घेaयाची मया:दा आहे, या मया:दते राहzनच आतापयPत चार लाख चौस3 हजार कोटी 9पयांचं कज: घेतलं आहे. शेतकरी
कज:माफ.मळ
ु े या कजा:त वाढ होणं अपेि;त असून यामळ
ु े कोणMयाही योजने/या िनधीत रा6य सरकारने कपात के लेली नाही तसंच
गे<यावष[ सरकारचा 12 कोटqचा िनधी खिच:त रािहला तर या वष[ 15 हजार कोटी 9पयांचा िनधी अखिच:त राहaयाची अपे;ा आहे
Mयामळ
ु े िनधीची कमतरता कोणMयाही योजनेसाठी पडणार नाही असं के सरकर यांनी सांिगतलं.
<><><><>
गyिदया िज<nात<या देवरी तालु{यात आिदवासी मल
ु ा-मल
ु qसाठी बांधaयात आले<या दोन 2वतं वसितगहृ ां/या इमारतqचं
काल आिदवासी िवकास मंी िव]णू सावरा यां/या ह2ते लोकाप:ण करaयात आलं. िज<nात<या आिदवासी समाजात<या मल
ु ा-मल
ु qना
तालुका िकं वा िज<nा/या िठकाणी राहzन उ/च िश;ण घेता यावं यासाठी ही वसितगहृ ं बांधaयात आली आहेत.
देवरी इथं आिदवासी िवकास मंी िव]णू सावरा यां/या ह2ते गोदामा/या बांधकामाचं भूमीपूजनही करaयात आलं. हे गोदाम
देवरी एम.आय.डी.सी. पHरसरात बांधलं जात असून, Mयाचा वापर आिदवासी समाजात<या शेतक|यांकडून खरेदी के लेलं धा5य साठवून
ठेवaयासाठी के ला जाणार आहे.
दरNयान िज<nात<या पुराडा गावात झाले<या अ5य एका काय:Vमात आिदवासी समाजाचं दैवत Vांतीसूय: िबरसा मडुं ा यां/या
पुतtयाचं अनावरण आमदार संजय पुराम यां/या ह2ते झालं. िबरसा मडुं ा यांचा महारा]^ातला हा सवा:त मोठा पुतळा आहे.

//<><><><>//

