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પ્રસાર ભારતી 

નેન સમાચાર વળભાગ, આકાળાણી, અમદાળાદ 

 

તારીખ : 09-12-2019      બપોરે : 1.20 થી 1.30 

ળાર : સોમળાર 

આકાળાણી સમાચાર બકુા પરમાર ળાાંચે છે. 

                  ----------------------- 

 પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ વાકક  દેળોને આતકંલાદ અને તેને વભર્કન આનાયા વલરૂદ્ધ 

અવયકાયક ગરા રેલાનો આગ્રશ કમો છે. 

 ગશૃભતં્રી અવભત ળાશ ેઆજે રોકવબાભા ંનાગયીકત્લ સધુાયા વલધેમક-2019 યજુ કયુું છે. 
 કર્ાકટકભા ં15 વલધાનવબા ફેઠકોની મોજામેરી ેટાચ ૂટંર્ી ભાટે ભતગર્તયી ચારી યશી છે. 

બાજ 12 ફેઠકો ય આગ 
 ઉત્તયપ્રદેળ વયકાયને ઉન્નાલ દુષ્કભક ીડીતાને વગાલી દેલાની ઘટનાભા ંફેદયકાયી 

દાખલલા ફદર વાત ોરીવ કભકચાયીઓને વસ્ેન્દ્ડ કમાક છે. 
 વાઉદી અયેબફમાએ ભહશરાઓ ભાટે જુદા જુદા પ્રલેળદ્વાય અને ફેવલાની જગ્મા આલાની 

યેસ્ટોયન્દ્ટની જરૂહયમાતલાા વનમભોને યદ કમાક છે. 
 

(ન્યઝૂ બ્રેક – આ પ્રાદેવક સમાચાર આપ આકાળાણી અમદાળાદ – ળડોદરા પરથી સાાંભલી રહ્યા છો)  

(સમાચારને અંતે – આકાળાણી – અમદાળાદ – ળડોદરા કેન્ર પરથી  સમાચાર પરૂા થયા) 
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PM SAARC 

પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ વાકક દેળોને આતકંલાદ અને તેને વભર્કન આનાય વલરૂદ્ધ 

અવયકાયક ગરા ંરેલા અનયુોધ કમો છે. દબિર્ એવળમાઈ િેત્રીમ વશમોગ વગંઠનના સ્ર્ાના 

હદલવે વાકક વબચલારમને ભોકરલાભા ંઆલેર એક ત્રભા ંપ્રધાનભતં્રીએ કહ્ુ ં કે, વારે્ ભીને 

કયેરા પ્રમાવોર્ી વગંઠનની ભજબતૂીને ફ ભળે. ાહકસ્તાનનુ ંનાભ રીધા વલના શ્રી ભોદીએ 

કહ્ુ ં કે, વાકક દેળોની લચ્ચે લધ ુવશમોગના બાયતના પ્રમાવો વાભે આતકંલાદ 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 આભા ંબાગ રીધો શતો. 2016નુ ંવળખય વભેંરન ઈસ્રાભાફાદભા ં

ર્લાનુ ંશત ુ,ં યંત ુઉયી આતકંલાદી હુભરા છી બાયતે આભા ંવશબાગી ર્લાનો ઈન્દ્કાય કમો શતો. 

ફાગં્રાદેળ, ભતુાન અને અપઘાવનસ્તાનના ર્ ઈન્દ્કાય ફાદ ઈસ્રાભાફાદ વળખય વભેંરન યદ 
કયલાભા ંઆવયુ ંશત ુ.ં 

વાકક સ્ર્ાના હદલવ પ્રત્મેક લે આઠભી હડવેમ્ફયે ભનાલલાભા ંઆલે છે. આ હદલવે વાકક વમશૂની 

જાશયેાત ય શસ્તાિય કયલાભા ંઆવમા શતા. 

CITIZENSHIP BILL-1 

ગશૃભતં્રી અવભત ળાશ ેઆજે રોકવબાભા ંનાગયીકત્લ સધુાયા વલધેમક-2019 યજુ કયુું છે.  

આ વલધેમકનો ઉદે્દશ્મ ચોક્કવ વમદુામના સ્ર્ાતંય કયીને આલેરા ગેયકામદેવય યીતે યશતેા 

રોકોને છુટ આલા શારના કામદાભા ંસધુાયર્ા કયલાનો છે. આ વલધેમકભા ંનાગયીકતા વલધેમક-

1955ભા ં વળંોધન કયાળે, જેનાર્ી અપઘાવનસ્તાન, ફાગં્રાદેળ, ાહકસ્તાનના છ વમદુામના 

ગેયકામદેવય યીતે બાયતભા ં આલી લવેરા રોકોને બાયતીમ નાગયીકતા આી ળકામ. આ છ 
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વમદુામોભા ંહશિંન્દ્દુ, ળીખ, ફૌદ્ધ, જૈન, ાયવી અને બિસ્તી રોકોનો વભાલેળ ર્ામ છે. આ વલધેમકભા ં

આ છ ધભકના ળયર્ાર્ીઓની નાગયીકતા ભાટે 11 લકની વભમ ભમાકદા ઘટાડીને છ લક કયલાની 

જોગલાઈ છે. આ વલધેમકભા ંઆલા ગેયકામદેવયયીતે લવતા રોકો વાભે ર્મેર કામદેવય કેવ વાભે 

યિર્ આલાની જોગલાઈ છે. આ વળંોધન આવાભ, ભેઘારમ, વભઝોયભ, વત્રયુાના જનજાતીમ 

િેત્રો અને ઈનય રાઈન યભીટ શઠે આલતા િેત્રો ય રાગ ુર્ળે નશીં. ઈનય રાઈન યભીટ 
અરૂર્ાચર પ્રદેળ, નાગારેન્દ્ડ અને વભઝોયભભા ંરાગ ુડે છે. 

આ વલધેમકને ગત રોકવબાભા ંભજૂંય કયાયુ ંશત ુ,ં યંત ુતેને યાજ્મવબાભા ંયજૂ કયાઈ ળક્ુ ં
ન શત ુ.ં ઉત્તય-લૂી યાજ્મો આ વલધેમકનો વલયોધ કયી યહ્યા છે. 

 કોંગે્રવ, TMC અને ડાફેયીઓએ આ વલધેમકની જોગલાઈઓ ય શરેા જ લાધંો ઉઠાવમો 
છે. 

કોંગે્રવના લહયષ્ઠ નેતાઓએ ગઈકારે નલી હદલ્શીભા ં વલધેમક ય તેભની યર્નીવત અંગે 

ચચાક-વલચાયર્ા કયી શતી. િ પ્રમખુ અધીય યંજન ચૌધયીએ કહ્ુ ં કે, કોંગે્રવ આ વલધેમકનો 
વલયોધ કયળે કાયર્ કે તે ફધંાયર્ અને દેળની ધભક વનયેિ બાલનાનુ ંઉલ્રઘંન કયે છે. 

દયમ્માન બાજે ોતાના વાવંદો ભાટે વશી જાયી કયી બધુલાય સધુી રોકવબાભા ંશાજય યશલેા 

જર્ાવયુ ં છે. તરૃ્મરુ કોંગે્રવે ર્ ોતાના વાવંદોને આજર્ી ચાય હદલવ સધુી વવંદભા ં શાજય 

યશલેા વશી જાયી કયુું છે. 

ASSAM BANDH-CAB 

 

આવાભભા ંનાગહયકત્લ સધુાયા બફર વલરૂદ્ધ વલવલધ વગંઠનો દ્વાયા આલાભા ંઆલેરા 12 ર્ી 48 

કરાકના ફધંના એરાનર્ી વાભાન્દ્મ જનજીલનને અવય ર્ઇ છે. ફધંના એરાનના કાયરે્ જુદા 

જુદા જજલ્રાઓના લેાયી ભર્કો અને યસ્તાઓ ફધં છે. જો કે, ગલુાશાટી ળશયેભા ંફધંની 
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વાભાન્દ્મ અવય જોલા ભી છે. બાજે જર્ાવયુ ંછે કે, યાજ્મના રોકોના હશતને અવય ર્ામ તેવુ ં

કંઇ વયકાય કયળે નશીં. 

KARNATAKA-COUNTING 

કર્ાકટક વલધાનવબાની 15 ફેઠકોની મોજામેરી ેટા ચ ૂટંર્ીની આજે ભતગર્તયી ચારી યશી છે. 

બાજ 12, કોંગે્રવ 2, અને એક અિ ઉભેદલાય આગ છે. વળલાજીનગય અને હુંસયુ ફેઠક 

ઉય કોંગે્રવ આગ ચારી યશી છે. શોવકોટેભા ંબાજ વાવંદ ફચેગૌંડાના તુ્ર ળયર્ ફચેગૌંડા 

બાજના ઉભેદલાય એભ.ટી. નાગયાજ વલરૂદ્ધ અિ ઉભેદલાય તયીકે આગ છે. હુંસયુ, 

મળલતંયુ અને કે. આય. ીટે ફેઠક ઉય યવાકવી ચારી યશી છે. ેલ્રાયુ, વલજમનગય, 

ગોકાક, ભશારક્ષ્ભી રેઆઉટ અને બચકફલ્રાયુભા ંબાજ આગ છે. ગોકાકભા ંફે બાઈઓ 

આભને વાભને છે. બાજભારં્ી યભેળ જયકીશોરી અને કોંગે્રવભારં્ી રાખન જયકીશોરી 

વાભવાભે ચ ૂટંર્ી રડી યહ્યા છે. 

JHARKHAND 

ઝાયખડં વલધાનવબાની ચ ૂટંર્ીના ત્રીજા અને ચોર્ા તફક્કા ભાટે જાશયે પ્રચાય લેગીરો 

ફન્દ્મો છે. 17 ભતવલસ્તાયો ભાટે ત્રીજા તફક્કાભા ંફાયભી તાયીખે અને 15 ભત વલસ્તાયોના ચોર્ા 

તફક્કાભા ં16 તાયીખે ભતદાન મોજાલાનુ ંછે.  

પ્રધાનભતં્રી શ્રી નયેન્દ્ર ભોદી આજે ફયશી અને ફોકાયોભા ંજાશયે વબા વફંોધળે. કોંગે્રવ  નેતા યાહુર 

ગાધંી ર્ આજે ફડકાગાભ અને યાચંીના ફીઆઈટી ભેવયા ભેદાનભા ંજાશયે વબા વફંોધળે. 

POLICE OFFICER SUSPENDED 

ઉત્તયપ્રદેળ વયકાયે ઉન્નાલ દુષ્કભક ીહડતાને વગાલલાની ઘટના વદંબે ફેદયકાયી 

દાખલલા ફદર સ્ટેળન ઓહપવય વહશત વાત ોરીવ અવધકાયીઓને વસ્ેન્દ્ડ કમાક છે. 
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બફશાય ોરીવ સ્ટેળન ઈન્દ્ચાજૉ અજમ વત્રાઠી, વફ ઈન્દ્સ્ેક્ટય અયવલિંદ વવિંઘ યઘલુળંી અને 

શ્રીયાભ તીલાયી તર્ા ચાય કોન્દ્સ્ટેફરને વસ્ેન્દ્ડ કયામા છે. આ તભાભ ોરીવ કભકચાયીઓએ 

ગનુા-વનમતં્રર્ અને કામદાકીમ કામકલાશી વારે્ જોડામેરી ઘટનાઓભા ંકયેરી કાભભા ં ફેદયકાયી, 

વળવર્રતા અને ભનસ્લીતાને ધ્માનભા ંયાખી તાત્કાબરક અવયર્ી તેભને વસ્ેન્દ્ડ કયલાભા ંઆવમા 

છે.ીહડતા બધુલાયે ોતાના ઘયેર્ી અદારત જઈ યશી શતી ત્માયે તેને વગાલી દેલાભા ંઆલી 

શતી. 90 ટકા દાઝી ગમેરી ીહડતાને રખનૌ શોસ્સ્ટરભા ં દાખર કયાઈ શતી. ફાદભા ં નલી 

હદલ્શીની વપદયજગં શોસ્સ્ટરભા ંતેનુ ંમતૃ્ય ુર્યુ ંશત ુ.ં 

TELANGANA SIT 

તેરગંર્ા વયકાયે હશિંવા કેવ ફાફતે 4 આયોીઓને ગોી ભાયીને શત્મા કયી તે ફાફતે 

ખાવ તાવ ટીભ વીટની યચના કયી છે. યાચકોંડાના ોરીવ કવભળનય ભશળે બાગલતની 

આગેલાની શઠે એવ.ી., ડી.વી.ી., ડી.એવ.ી., વી.ી. અને ઇન્દ્સ્ેક્ટય યેંકના 7 અન્દ્મ 

અવધકાયીઓની વીટની યચના કયી છે. દયવભમાન યાષ્રીમ ભાનલ અવધકાય ચંની ટીભ 

શૈદયાફાદભા ંતેની તાવ ચાલ ુયાખળે. જમાયે વામફયાફાદ ોરીવ હદળા દુષ્કભક, શત્મા અને 

તેને ફાી નાખલા તર્ા ોરીવ અર્ડાભર્ભા ંચાયેમ આયોીઓની શત્મા ફાફતે યાષ્રીમ 

ભાનલઅવધકાય ચંને આલા ભાટે વલસ્તતૃ અશલેાર તૈમાય કયી યશી છે.  

SC-ENCOUNTER-PLEA 

સવુપ્રભ કોટે આજે શબુચહકત્વક ડોકટય હદળા કેવભા ંચાય આયોીઓની શત્માની 

એવ.આઈ.ટી. તાવની ભાગં કયતી જાશયેશીતની અયજી અંગે બધુલાયે સનુાલર્ી કયલા ઉય 

વભંવત દળાકલી છે. 
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અતે્ર ઉલ્રેખનીમ છે કે, આ કેવના ચાયેમ આયોીઓની તેરગારં્ાભા ંશબુચહકત્વક 

ડોકટય હદળા વારે્ દુષ્કભક અને શત્માના આયોભા ંધયકડ કયલાભા ંઆલી શતી અને 

શૈદયાફાદની નજીક યાષ્રીમ યાજભાગક 44 ય ચાયેમ આયોીઓને ગોી ભાયલાભા ંઆલી 

શતી. જમા ં26 લીમ ડોકટયની હદળાની ફેરી અલસ્ર્ાભા ંરાળ ભી શતી. 

LATA MANGESHKAR 

જાબર્તા ાશ્વગાવમકા રત્તા ભગેંળકયને મુફંઈની બ્રીચકેન્દ્ડી શોસ્સ્ટરભારં્ી ગઈકારે યજા 

આલાભા ંઆલી છે. તેભરે્ ટ્લીટય ય પ્રળવંકોને ોતાના આયોગ્મ અંગે જાર્કાયી આી અને તેભની 

શબુકાભનાઓ ભાટે આબાય વમક્ત કમો શતો. 

90 લીમ રત્તા ભગેંળકયને ત્રર્ અઠલાડીમા શરેા ન્દ્યભુોનીમા ર્તા ં શોસ્સ્ટરભા ં દાખર 

કયામા શતા. 

SPORTS COMPETITION 

એકરવમ આદળક આલાવીમ વલદ્યારમની અબખર બાયતીમ યભતગભત સ્ધાક 

ભધ્મપ્રદેળના બોારભા ંઆજે વાજંે ળરૂ ર્ળે. મખુ્મભતં્રી શ્રી કભરનાર્ ાચં હદલવીમ 

યભતોત્વલનો ટી.ટી. નગય સ્ટેહડમભભા ંપ્રાયંબ કયાલળે. ઉદ્દઘાટન વભાયોશભા ંદેળના જુદા જુદા 

વલસ્તાયોભારં્ી આહદલાવી રોક કરાકાયો વાસં્કૃવતક કામકક્રભો યજૂ કયળે. 20 યાજ્મોની 284 

એકરવમ ળાાઓના 4 શજાય 500 ખેરાડીઓ સ્ધાક દયવભમાન 16 જુદી જુદી યભતોભા ં

ોતાના કૌળલ્મનુ ંપ્રદળકન કયળે. યાષ્રીમ યભતગભત સ્ધાકન ુ ંવભાન ટી.ટી.નગય 

સ્ટેહડમભભા ં13ભી હડવેમ્ફયે ર્ળે. ભધ્મપ્રદેળની 26 આલાવીમ વલદ્યારમોના 555 વલદ્યાર્ીઓ 
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ર્ આ યભતગભત સ્ધાકભા ંજુદી જુદી યભતો, વલદ્યાર્ીઓભા ંોતાના કૌળલ્મનુ ંપ્રદળકન 

કયળે. 

SAUDI 

વાભાજજક વનમભો શલા કયલાના વકેંત વારે્ અને લધ ુઉદાય અબબગભના ગરે 

વાઉદી અયેબફમાએ ભહશરાઓ અને હયલાયો ભાટે જુદા જુદા પ્રલેળદ્વાયો અને ફેવલાની જગ્મા 

અને એકરા ફેવીને બોજન કયતા રુૂ આશ્રમદાતા ભાટે જરૂયી વનમભો યદ કમાક છે. કેટરીક 

શોટરો અને યેસ્ટોયન્દ્ટો કેટરામ વભમર્ી આનો અભ્માવ કયી યશી શતી. યંત ુવયકાયની 

ઔચાહયક જાશયેાતર્ી આ યગુનો અંત ર્ઇ જળે 

ISRAEL PM 

ઇઝયામરના પ્રધાનભતં્રી ફેન્દ્જાવભન નેતન્દ્માહએુ જર્ાવયુ ંકે, જો ધાયાવભ્મો દેળની 

યાજકીમ અડચર્ વભાપ્ત કયલાભા ંવનષ્પ જામ તો પ્રજાએ આગાભી વયકાયના નેતાની 

વદંગી વીધી જ કયલી જોઇએ. 

યાજકીમ ભડાગાઠંર્ી વવદં બગં ર્લાની આળકંા ઊબી શોલાર્ી શ્રી નેતન્દ્માહએુ તેભના 

મખુ્મ શયીપ ફેની ગેન્દ્ટઝ લચ્ચે ભતની શાર કયી છે. 

.  
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