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પ્રવાય બાયતી, વભાચાય વલબાગ, અકાળલાણી, ભદાલાદ 

Date : 09-12-2019                                       Morning : 7.45 to 7.55 

Day:-Monday                                            National News 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ વાકક  દેળોને અતકંલાદ ને તેને વભથકન 

નાયા વલરૂદ્ધ વયકાયક ગરા ંરેલા નયુોધ કમો છે. 
 Prime Minister Narendra Modi urges SAARC countries to take effective steps to 

defeat scourge of terrorism and forces that support it. 
 નાગયીકત્લ સધુાયા વલધેમક-2019 અજે રોકવબાભા ંયજુ કયાળે. 
 Citizenship (Amendment) Bill, 2019 to be introduced in Lok Sabha today. 
 કણાકટકભા ંવલધાનવબાની 15 ફેઠકોની મોજામેરી ેટાચ ૂટંણી ભાટે અજે 

ભતગણતયી શાથ ધયાળે. 
 Counting of Votes for bypolls to 15 Assembly constituencies in Karnataka to be taken 

up today. 
 ઝાયખડં વલધાનવબાની ચ ૂટંણીના ત્રીજા ને ચોથા તફક્કા ભાટે જાશયે 

પ્રચાય લેગીરો ફન્દ્મો છે. 
 Campaigning intensifies for third and fourth phases of assembly elections in 

Jharkhand. 
 ઉત્તયપ્રદેળ વયકાયે ઉન્નાલ દુષ્કભક ીડડતાને વગાલલાની ઘટના વદંબે 

ફેદયકાયી દાખલલા ફદર સ્ટેળન ઓડપવય વડશત વાત ોરીવ 
વધકાયીઓને વસ્ેન્દ્ડ કમાક છે. 

 Uttar Pradesh government suspends seven police officers, including a Station Officer 
for negligence in connection with burning of Unnao rape victim. 

 13ભા ંદક્ષિણ એવળમાઈ યભતોત્વલભા ંબાયતીમ ખેરાડીઓએ ળાનદાય 
પ્રદળકન કયતા ં132 સલુણક વડશત કુર 252 ચરંકો ભેવ્મા છે. 

 And, at South Asian Games in Nepal, India consolidates its top position with 252 
medals including 132 gold. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PM-SAARC 

પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ વાકક  દેળોને અતકંલાદ ને તેને વભથકન અનાય 
વલરૂદ્ધ વયકાયક ગરા ંરેલા નયુોધ કમો છે. દક્ષિણ એવળમાઈ િેત્રીમ વશમોગ 
વગંઠનના સ્થાના ડદલવે વાકક  વક્ષચલારમને ભોકરલાભા ંઅલેર એક ત્રભા ં
પ્રધાનભતં્રીએ કહ્ુ ંકે, વાથે ભીને કયેરા પ્રમાવોથી વગંઠનની ભજબતૂીને ફ 
ભળે. ાડકસ્તાનનુ ંનાભ રીધા વલના શ્રી ભોદીએ કહ્ુ ંકે, વાકક  દેળોની લચ્ચે લધ ુ
વશમોગના બાયતના પ્રમાવો વાભે અતકંલાદ ડકાયરૂ ફની યહ્યો છે, એલાભા ંવાકક  
વગંઠનની યૂી િભતાના ઉમોગ ભાટે યસ્યના પ્રમાવ જરૂયી છે. શ્રી ભોદીએ કહ્ુ ં
કે, વાકક  વગંઠને પ્રગવત કયી છે, યંત ુશજુ ઘણ ુફધ ુકયલાનુ ંજરૂયી છે. ગત વાકક  
વળખય વભેંરન લક 2014ભા ંકાઠભડુંભા ંમોજાયુ ંશત ુ.ં પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ 
અભા ંબાગ રીધો શતો. 2016નુ ંવળખય વભેંરન ઈસ્રાભાફાદભા ંથલાનુ ંશત ુ,ં યંત ુ
ઉયી અતકંલાદી હુભરા છી બાયતે અભા ંવશબાગી થલાનો ઈન્દ્કાય કમો શતો. 
ફાગં્રાદેળ, ભતુાન ને પઘાવનસ્તાનના ણ ઈન્દ્કાય ફાદ ઈસ્રાભાફાદ વળખય 
વભેંરન યદ કયલાભા ંઅવ્યુ ંશત ુ.ં વાકક  સ્થાના ડદલવ પ્રત્મેક લે અઠભી ડડવેમ્ફયે 
ભનાલલાભા ંઅલે છે. અ ડદલવે વાકક  વમશૂની જાશયેાત ય શસ્તાિય કયલાભા ં
અવ્મા શતા. 

............................................................................................................................ 

LS-CITIZENSHIP BILL - 1 

નાગયીકત્લ સધુાયા વલધેમક-2019 અજે રોકવબાભા ંયજુ કયાળે. અ વલધેમક 
નીચરા ગશૃની કામકસકૂ્ષચભા ંવાભેર છે. અ વલધેમકનો ઉદે્દશ્મ ચોક્કવ વમદુામના 
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સ્થાતંય કયીને અલેરા ગેયકામદેવય યીતે યશતેા રોકોને છુટ અલા શારના 
કામદાભા ંસધુાયણા કયલાનો છે. અ વલધેમકભા ંનાગયીકતા વલધેમક-1955ભા ં
વળંોધન કયાળે, જેનાથી પઘાવનસ્તાન, ફાગં્રાદેળ, ાડકસ્તાનના છ વમદુામના 
ગેયકામદેવય યીતે બાયતભા ંઅલી લવેરા રોકોને બાયતીમ નાગયીકતા અી 
ળકામ. અ છ વમદુામોભા ંડશિંન્દ્દુ, ળીખ, ફૌદ્ધ, જૈન, ાયવી ને ક્ષિસ્તી રોકોનો 
વભાલેળ થામ છે. અ વલધેમકભા ંઅ છ ધભકના ળયણાથીઓની નાગયીકતા ભાટે 11 
લકની વભમ ભમાકદા ઘટાડીને છ લક કયલાની જોગલાઈ છે. અ વલધેમકભા ંઅલા 
ગેયકામદેવયયીતે લવતા રોકો વાભે થમેર કામદેવય કેવ વાભે યિણ અલાની 
જોગલાઈ છે. અ વળંોધન અવાભ, ભેઘારમ, વભઝોયભ, વત્રયુાના જનજાતીમ િેત્રો 
ને ઈનય રાઈન યભીટ શઠે અલતા િેત્રો ય રાગ ુથળે નશીં. ઈનય રાઈન 
યભીટ રૂણાચર પ્રદેળ, નાગારેન્દ્ડ ને વભઝોયભભા ંરાગ ુડે છે. અ વલધેમકને 
ગત રોકવબાભા ંભજૂંય કયાયુ ંશત ુ,ં યંત ુતેને યાજ્મવબાભા ંયજૂ કયાઈ ળક્ુ ંન શત ુ.ં 
ઉત્તય-લૂી યાજ્મો અ વલધેમકનો વલયોધ કયી યહ્યા છે. 

કોંગે્રવ, TMC ને ડાફેયીઓએ અ વલધેમકની જોગલાઈઓ ય શરેા જ 
લાધંો ઉઠાવ્મો છે. કોંગે્રવના લડયષ્ઠ નેતાઓએ ગઈકારે નલી ડદલ્શીભા ંવલધેમક ય 
તેભની યણનીવત અંગે ચચાક-વલચાયણા કયી શતી. િ પ્રમખુ ધીય યંજન ચૌધયીએ 
કહ્ુ ંકે, કોંગે્રવ અ વલધેમકનો વલયોધ કયળે કાયણ કે તે ફધંાયણ ને દેળની ધભક 
વનયેિ બાલનાનુ ંઉલ્રઘંન કયે છે. દયમ્માન બાજે ોતાના વાવંદો ભાટે વ્શી 
જાયી કયી બધુલાય સધુી રોકવબાભા ંશાજય યશલેા જણાવ્યુ ંછે. તણૃમરુ કોંગે્રવે ણ 
ોતાના વાવંદોને અજથી ચાય ડદલવ સધુી વવંદભા ંશાજય યશલેા વ્શી જાયી કયુું 
છે. 

............................................................................................................................ 
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KARNATAKA-COUNTING:: 

કણાકટકભા ંવલધાનવબાની 15 ફેઠકોની મોજામેરી ેટાચ ૂટંણી ભાટે અજે 
ભતગણતયી શાથ ધયાળે. ભતગણતયી વલાયે અઠ લાગે ળરૂ થળે. ડયણાભ વાજં 
સધુીભા ંઅલી જલાની ળક્યતા છે. પ્રથભ ોસ્ટર ફેરેટ ેયની ગણતયી થળે. અ 
ેટાચ ૂટંણીના ડયણાભ ચાય ભડશના જૂની બાયતીમ જનતા ાટી વયકાય ભાટે 
ભશત્લણૂક છે, કાયણ કે વત્તાધાયી િને 223 વભ્મોની વલધાનવબાભા ંવાભાન્દ્મ 
ફહુભતી ભાટે છ ફેઠકોની જરૂડયમાત છે. એક િ ધાયાવભ્મ મેડદયયુપ્ા 
વયકાયના વભથકનભા ંછે. શારભા ંબાયતીમ જનતા ાટીના 105, કોંગે્રવના 66 ને 
જનતા દ વેક્રુયના 34 ધાયાવભ્મો છે. ગરુૂલાયે થમેરી ેટાચ ૂટંણીભા ંઅળયે 70 
ટકા ભતદાન થયુ ંશત ુ.ં 

............................................................................................................................ 

JHARKHAND CAMPAIGNING:: 

ઝાયખડં વલધાનવબાની ચ ૂટંણીના ત્રીજા ને ચોથા તફક્કા ભાટે જાશયે પ્રચાય 
લેગીરો ફન્દ્મો છે. 17 ભતવલસ્તાયો ભાટે ત્રીજા તફક્કાભા ંફાયભી તાયીખે ને 15 
ભત વલસ્તાયોના ચોથા તફક્કાભા ં16 તાયીખે ભતદાન મોજાલાનુ ંછે. પ્રધાનભતં્રી શ્રી 
નયેન્દ્ર ભોદી અજે ફયશી ને ફોકાયોભા ંજાશયે વબા વફંોધળે. કોંગે્રવ  નેતા યાહુર 
ગાધંી ણ અજે ફડકાગાભ ને યાચંીના ફીઅઈટી ભેવયા ભેદાનભા ંજાશયે વબા 
વફંોધળે. 

............................................................................................................................ 
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JHARKHAND RE-POLL 

ઝાયખડંભા ંગભુરા જજલ્રાના વવવઈ વલધાનવબા ભતદાન િેત્રના 36 બથુ 
નફંય ય અજે નુઃ ભતદાન મોજાળે. વલાયે 7 લાગે ળરૂ થમેલુ ંભતદાન ફોયે 3 
લાગ્મા સધુી ચારળે. મકુ્ત, ન્દ્મામી ને ળાવંતણૂક ચ ૂટંણી ભાટે કેન્દ્રીમ વળસ્ત્ર ેટા 
વભક્ષરટયી દો તથા જજલ્રા ોરીવ દો તૈનાત કયામા છે. ડશિંવાથી વયગ્રસ્ત અ 
ભતદાન િેત્રભા ંેટ્રોરીંગ કયાઈ યહ્ુ ંછે. ફધંનીની ઉદુક  ભીડર સ્કરૂભા ંઉબા કયામેરા 
ભતદાન ભથકે ડશિંવાના ફનેરા ફનાલ ફાદ ભતદાન વનડયિકની બરાભણના અધાયે 
ચ ૂટંણી ચેં નુઃ ભતદાનના અદેળ અપ્મા શતા. ળવનલાયે ભતદાન કયલા અંગે 
કેટરાક રોકો ને સયુિાદો લચ્ચે થમેરી થડાભણભા ંએક વ્મક્ક્તનુ ંભોત 
વનજ્યુ ંશત ુ.ં ાચં ઘામર થમા શતા. ડશિંવાના કાયણે ભતદાન ફધં કયી દેલાયુ ંશત ુ.ં 

............................................................................................................................ 

BJP-MAHA-CIVIC POLLS :: 

ભશાયાષ્ટ્રભા ંબાયતીમ જનતા િના પ્રદેળ ધ્મિ ચરંકાન્દ્ત ાટીરે જણાવ્યુ ં
છે કે, બાજ 2022ની મુફંઈ નગયાક્ષરકાની ચ ૂટંણી એકરા શાથે રડળે. મુફંઈભા ં
ત્રકાયો વાથેની લાતચીતભા ંશ્રી ાટીરે કહ્ુ ંકે, અ ભડશનાના અંતસધુીભા ંબાજ 
પ્રદેળ ધ્મિ વડશત ાટીસ્તયની વનભણ ૂકંો ણૂક કયળે. દેળની વૌથી વમદૃ્ધ મુફંઈ 
નગયાક્ષરકા ય વળલવેનાનો કફજો છે. તાજેતયભા ંવળલવેનાએ બાજ વાથેનુ ં
જોડાણ તોડી નાખયુ ંછે. 2017ની નગયાક્ષરકા ચ ૂટંણીભા ંબાજે 227ભાથંી 82 ફેઠકો 
ભેલી શતી જ્માયે વળલવેનાને 86 ફેઠકો ભી શતી. 

............................................................................................................................ 
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MUST ANNOUNCEMENT - PUBLIC SPEAK::   

એક ગત્મની જાશયેાત 

અકાળલાણી વભાચાય વેલા વલબાગના વાપ્તાડશક રાઈલ-ઈન-પોન કામકક્રભ 
“બ્રીક સ્ીક”ભા ંઅજે “ભડશરા સયુિા અંગેના મદુ્દાઓ ને ડકાયો” વલમ ય 
ચચાક કયાળે. અ કામકક્રભ FM ગોલ્ડ ને લધાયાની ડિકલન્દ્વી ય યાતે્ર વાડા નલ 
લાગે પ્રવાયીત થળે. શ્રોતાઓ ટોર િી નફંય 1800-115767 ય સ્ટુડીઓભા ંશાજય 
વનષ્ણાતોને ોતાના વલારો છુી ળકળે. ટ્લીટય શને્દ્ડર @ AIR ન્દ્યઝુ એરટક  ય 
શળેટેગ અસ્ક AIR ય ણ પ્રશ્નો છુી ળકાળે. અ કામકક્રભ ભોફાઈર એ ન્દ્યઝુ 
ઓન એય ય ણ વાબંી ળકાળે. અ કામકક્રભ દૂયદળકન DTH ય ણ ઉરબ્ધ 
શળે. 

............................................................................................................................ 

UP GOVT-UNNAO:: 

ઉત્તયપ્રદેળ વયકાયે ઉન્નાલ દુષ્કભક ીડડતાને વગાલલાની ઘટના વદંબે 
ફેદયકાયી દાખલલા ફદર સ્ટેળન ઓડપવય વડશત વાત ોરીવ વધકાયીઓને 
વસ્ેન્દ્ડ કમાક છે. ક્ષફશાય ોરીવ સ્ટેળન ઈન્દ્ચાજૉ જમ વત્રાઠી, વફ ઈન્દ્સ્ેક્ટય 
યવલિંદ વવિંઘ યઘલુળંી ને શ્રીયાભ તીલાયી તથા ચાય કોન્દ્સ્ટેફરને વસ્ેન્દ્ડ કયામા 
છે. અ તભાભ ોરીવ કભકચાયીઓએ ગનુા-વનમતં્રણ ને કામદાકીમ કામકલાશી વાથે 
જોડામેરી ઘટનાઓભા ંકયેરી કાભભા ંફેદયકાયી, વળવથરતા ને ભનસ્લીતાને 
ધ્માનભા ંયાખી તાત્કાક્ષરક વયથી તેભને વસ્ેન્દ્ડ કયલાભા ંઅવ્મા છે. ીડડતા 
બધુલાયે ોતાના ઘયેથી દારત જઈ યશી શતી ત્માયે તેને વગાલી દેલાભા ંઅલી 
શતી. 90 ટકા દાઝી ગમેરી ીડડતાને રખનૌ શોક્સ્ટરભા ંદાખર કયાઈ શતી. 
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ફાદભા ંનલી ડદલ્શીની વપદયજગં શોક્સ્ટરભા ંતેનુ ંમતૃ્ય ુથયુ ંશત ુ.ં યાજ્મ વયકાયે 
ીડડતાના ડયલાયને 25 રાખ રૂવમાની વશામ તથા પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
શઠે ફે ભકાનો અલાની જાશયેાત કયી છે. ીડડતાના ડયલાયના એક વ્મક્ક્તને 
વયકાયી નોકયી અલાનો ણ લામદો કમો છે. મખુમભતં્રી મોગી અડદત્મનાથે કહ્ુ ં
છે કે, યાજ્મ વયકાય અ કેવને પાસ્ટ ટે્રક દારતભા ંચરાલળે ને અ જધન્દ્મ 
યાધ કયનાય અયોીઓને કડક વજા કયાળે. 

............................................................................................................................ 

LATA MANGESHKAR:: 

જાક્ષણતા ાશ્વગાવમકા રત્તા ભગેંળકયને મુફંઈની બ્રીચકેન્દ્ડી શોક્સ્ટરભાથંી 
ગઈકારે યજા અલાભા ંઅલી છે. તેભણે ટ્લીટય ય પ્રળવંકોને ોતાના અયોગ્મ 
અંગે જાણકાયી અી ને તેભની શબુકાભનાઓ ભાટે અબાય વ્મક્ત કમો શતો. 90 
લીમ રત્તા ભગેંળકયને ત્રણ ઠલાડીમા શરેા ન્દ્યભુોનીમા થતા ંશોક્સ્ટરભા ં
દાખર કયામા શતા. 

............................................................................................................................ 

SOUTH ASIAN GAMES - 1 

નેાભા ં13ભા ંદક્ષિણ એવળમાઈ યભતોત્વલભા ંબાયતીમ ખેરાડીઓ 
ળાનદાય પ્રદળકન કયી યહ્યા છે. બાયતે ત્માય સધુી 132 સલુણક, 79 યજત ને 
41 કાસ્મચરંકો વડશત 252 ચરંકો ભેવ્મા છે ને પ્રથભ સ્થાને છે. જુડોભા ં
બાયતીમ ખેરાડીઓએ ળાનદાય ળરૂઅત કયતા કારે કુર ાચં સલુણક, એક 
યજત ને એક કાસં્મચરંક ભેવ્મો શતો. સવુળરાદેલીને ભડશરાઓની 48 
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ડકરોગ્રાભ શે્રણીભા ંપ્રથભ સલુણક ચરંક ભળ્મો. ફાદભા ંવલજમ કુભાયે રુૂોના 
60 ડકરોગ્રાભ ને જવરીનવવિંશ વૈનીએ 66 ડકરોગ્રાભ શે્રણીભા ંસલુણક ચરંક 
જીત્મા.ં 73 ડકરોગ્રાભ શે્રણીભા ંવલળાર યોશીરને કાસ્મચરંક ભળ્મો. સકુ્ષચકા 
તડયારને ભડશરાઓના 57 ડકરોગ્રાભ શે્રણીભા ંનેએર વનરૂભા દેલીએ 63 
ડકરોગ્રાભ શે્રણીભા ંસલુણક ચરંક ોતાના નાભે કમાક. ગામત્રી ટોક્વને 52 
ડકરોગ્રાભ શે્રણીભા ંયજત ચરંક ભળ્મો છે. બાયતીમ તયલૈમાઓનુ ંપ્રદળકન ચોથા 
ડદલવે ણ ળાનદાય યહ્ુ.ં તેભણે છ સલુણક, ફે યજત ને ફે કાસં્મ ચરંકો 
ભેવ્મા શતા. શરેલાનોએ ણ વલકશે્રષ્ઠ પ્રદળકન કયીને ચાય સલુણક ચરંક 
જીતી રીધા. ટેવનવભા ંબાયતે ક્રીન સ્લી કયતા ગઈકારે રુૂો ને 
ભડશરાઓના વભક્સ્ડ ડફલ્વભા ંત્રણ-ત્રણ સલુણક ચરંક ભળ્મા. રુૂો ને 
ભડશરાઓ ભાટે વવિંગલ્વની પાઈનર અજે બાયતીમ ખેરાડીઓ લચ્ચે જ યભાળે. 
સ્કલૈળભા ંબાયતે એક સલુણક, ફે યજત ને એક કાસ્મ ચરંક ભેવ્મો છે. 
વનળાનેફાજભા ંબાયતને ફે સલુણક ચરંક ને એક યજત ચરંક ભળ્મો છે. 
રુૂોની 10 ભીટય એય વસ્ટર ટીભ સ્ધાકભા ંશ્રલણકુભાય, યવલદેયવવિંશ ને 
સવુભત યભણે સલુણક ચરંક ોતાના નાભે કમો છે. તરલાયફાજીભા ંબાયતે રુૂો 
ને ભડશરાઓની ટીભે સ્ધાકભા ંત્રણ સલુણક ચરંકો પ્રાપ્ત કમાક છે. બાયતને 
શને્દ્ડફોરભા ંણ યજત ચરંક ભળ્મો છે. કફડ્ડીભા ંરુૂો ને ભડશરાઓની ટીભ 
પાઈનરભા ંશોંચી ગઈ છે. અજ પામનરભા ંરુૂ ટીભનો વાભનો શ્રીરકંા 
વાથે ને ભડશરા ટીભનો વાભનો નેા વાભે થળે. બાયતીમ ભડશરા ફુટફોર 
ટીભ ણ અજે પામનરભા ંનેા વાથે યભળે. 

............................................................................................................................ 
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CRICKET:: 

લેસ્ટઈન્ન્દ્ડઝે ગઈયાતે્ર વતરૂનતંયુભભા ંબાયતને ફીજી ટ્લેન્દ્ટી-ટ્લેન્દ્ટી ડક્રકેટ 
ભેચભા ંઅઠ વલકેટે શયાલીને શે્રણ ભેચોની શે્રણીભા ંએક-એકની ફયોફયી કયી રીધી છે. 
બાયતે પ્રથભ ફેટીંગ કયતા વનધાકડયત 20 ઓલયભા ંવાત વલકેટે 170 યન ફનાવ્મા 
શતા. વળલભ દુફેએ 30 ફોરભા ંવૌથી લધ ુ54 યન ફનાવ્મા શતા. જલાફભા ં
લેસ્ટઈન્ન્દ્ડઝે 18 ઓલય ને ત્રણ ફોરભા ંફે વલકેટના નકુવાને 173 યન ફનાલીને 
ભેચ જીતી રીધી શતી. રેન્દ્ડર વવભન્દ્ડે 45 ફોરભા ં67 યન ને વનકોરવ યૂને 30 
ફોરભા ં54 યન ફનાવ્મા શતા. બાયતે શૈદયાફાદભા ંપ્રથભ ભેચભા ં6 વલકેટથી વલજમ 
ભેવ્મો શતો. 

............................................................................................................................ 


