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3ादेिशक बात:या
<दनांक १४ िडसEबर २०१७ दIपारी १.०० वा.
****
गुजरात िवधानसभा िनवडणुक12या द5स6या आिण शेवट2या ट;;यातलं मतदान आज
होत आहे. एकCण १८२ जागांपैक1 उJर आिण मKय गुजरातमधLया ९३ जागांसाठी
मतदान होणार असून, ८५१ उमेदवार िनवडणूक Uरंगणात आहेत. द5पारी १२
वाजेपयVत ३९ टWX मतदान झाLयाचं वृJ आहे. पंत\धान नर]^ मोदी यांनी
अहमदाबादमधLया रािणप इथLया कb^ावर मतदान कXलं, तर भारतीय जनता पcाचे
अKयc अिमत शहा, माजी मुdयमंeी आनंदीबेन पटेल यांनीही मतदान कXल.ं
****
कfgरोगी आिण महारोगी शोध मोिहमेला गती Uदली जाईल असं सावiजिनक आरोjय
मंeी डॉ.Uदपक सावंत यांनी आज िवधानसभेत सांिगतलं. भाजपचे आमदार
डॉ.िमिलंद माने, संजय कXळकर, काँnसे चे आमदार सुिनल कXदार, आदoनी कfgरोगी
बालकां2या संdयेत वाढ झाली झाली असून qयावर उपाययोजना करrयाची गरज
sयt कXली. महारोगी आिण कfg रोjयांसाठी काम करणा6या संuथाना देrयात
येणा6या अनुदानात वाढ करrयाबाबत सकाराqक िवचार कXला जाईल आिण qयांची
थक1त असलेली अनुदानाची रWम येqया तीन मिहvयात Uदली जाईल अशी jवाही
सावंत यांनी Uदली.
****
राwयातLया १० नगरपUरषदा आिण नगरपंचायंतo2या िनवडणुक1साठी काल झालेLया
मतदानाची मतमोजणी आज होत आहे. धुळे िजLzातLया िशंदखेडा
नगरपंचायती2या िनवडणुक1त भारतीय जनता पcानं मोठा िवजय िमळवत सJांतर
घडवून आणलं आहे. भाजप2या रजनी वानखेडे या तीन हजार मतांनी िवजयी
झाLया असून, भाजपचे १७ पैक1 ९ नगरसेवक िनवड~न आले आहेत.
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ठाणे िजLzातLया अंबरनाथ पंचायत सिमतीसाठी चरगाव गणातून िशवसेने2या पु€पा
पाटील तर चरगाव गटातून िशवसेनेचेच नागो रामा बांगारा िवजयी झाले. कोLहापूर
िजLzातLया •परी नगरपUरषदे2या नगराKयcपदी भाजप2या जया गाठ िवजयी
झाLया.
****
िहंदी िचeपट अिभनेते आिण Uदjदशiक नीरज sहोरा यांचं आज मुंबईत िनधन झालं.
ते ५४ वषाVचे होते. एका वषाiपासून ते कोमामKये होते. ‘िफर हेराफXरी’, ‘„खलाडी
४२०’ सारखे िचeपट qयांनी Uदjदिशiत कXले होते, तसंच अनेक िहंदी िचeपटांमKये
qयांनी िवनोदी भूिमका साकारLया. पंत\धान नर]^ मोदी यांनी sहोरा यां2या
िनधनावर शोक sयt कXला आहे.
****
वापरात नसलेले मोबाईल फोvस, लॅपटॉप तसंच रे†1जरेटसi सारdया इले‡टˆॉिनक
वuतूंचा जगभर कचरा वाढत असून, या धोकादायक वuतूंचा मो‰ा \माणावर
पुनवाiपर करrयाची गरज असLयाचं संयुt राŠˆांनी ‹हटलं आहे. संयुt राŠˆां2या
आंतरराŠˆीय दŒरसंचार संघटना, आंतरराŠˆीय घनकचरा संघटना यांनी संयुtUरqया
\िसKद कXलLे या अहवालात ही बाब नमूद करrयात आली. २०२१ पयVत जगभर
अशा कच6याचं \माण ५२ पूणाVक दोन दशांश दशलc टन इतक• वाढेल आिण
यामुळे मानवी आरोjयाला, तसंच पयाiवरणाला गंभीर धोका िनमाiण होऊ शकतो,
असंही यात नमूद करrयात आलं आहे.
****
करचुकवेिगरी2या संशयाव•न आयकर िवभागानं देशभरात आभासी चलनिवरोधी
सव•cण मोिहम राबवली. देशभरातLया नऊ शहरांमKये अनेकां2या sयिtगत
डेटाबेसमKये लाख“2या न“दी आढळLयानं ही कारवाई करrयात आLयाची मािहती
सूeांनी Uदली. Uद”ी, गािजयाबाद, गु•nाम, पुण,े बंगळ••, हैदराबाद आिण कोची
इथं ही कारवाई करrयात आली. िवमु^ीकरणानंतर काळा पैसा पांढरा करrयासाठी
आभासी चलना2या झालेLया वापरावरसुKदा आयकर िवभागाचं लc आहे.
****
कb^ सरकार2या धत–वर राwय शासनानं राwयातLया िवमुt जाती, भट‡या जमाती,
इतर मागासवगi आिण िवशेष मागास \वगाiमधLया उ—त आिण \गत sयt1 आिण
गटांकरता उqप—ाची मयाiदा सहा लाख •पयांव•न आठ लाख •पये करrयाचा िनणiय
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घेतला आहे. िवमुt जाती, भट‡या जमाती, इतर मागासवगi आिण िवशेष मागास
\वगi कLयाण िवभागाचे मंeी राम िशंदे यांनी काल िवधानसभेत िनवेदना˜ारे ही
मािहती Uदली.
****
बुलडाणा िजLzातLया एक लाख ८० हजार ७८६ शेतक6यांना सरसकट दीड
लाखांपयVतची कजiमाफ1 देrयात आली आहे. छeपती िशवाजी महाराज शेतकरी
सvमान योजनेत िजLzातLया ४१ लाख शेतक6यां2या कजiमाफ1साठी १९ हजार
कोटी •पयांची रWम बँकांकडे वगi करrयात आLयाची मािहती िजLहा \शासनानं
Uदली आहे.
****
द5बई सुपर िसरीज बॅडिमंटन uपध•त भारतीय बॅडिमंटनपट~ पी. sही. िसंधूनं िवजयी
सु•वात कXली. पिहLया सामvयात ितनं चीन2या िबंगिजआयोचा २१ - ११, १६ २१, २१ - १८ असा पराभव कXला. िसंधूचा अ गटातला द5सरा सामना आज
जपान2या सयाका सातो बरोबर होणार आहे. पु•ष एकXरीत कX. œीकांतला पिहLया
सामvयात पराभव पqकरावा लागला. आज qयाचा ब गटातला द5सरा सामना चीनी
तैपेई2या चाऊ ितयान चेन बरोबर होणार आहे.
*****

