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9 िडस�बर, 2019 – सोमवार 
 

ठळक बात�या 

• साक$  सद&य दशेानंी दहशतवाद आिण दहशातवादाला समथ$न दणेाया,िवरोधात प.रणामकारक पावलं उचलावीत असं 2धानमं�ी नर�3 

मोदी यांचं आवाहन 

• नाग.रक5व द6ु&ती िवधयेक २0१९ आज लोकसभते मांडलं जाणार 

• कना$टकात=या १५ िवधानसभा मतदारसघंा@ंया पोटिनवडणकुAसाठी@या मतमोजणीला स6ुवात 

• उCनाव बला5कार 2करणात=या िपडीतलेा जाळ=या@या 2करणाकड ेदलु$D के=यामळु ेउEर 2दशे सरकारन ंकेलं ७ पोलीसानंा िनलंिबत 

• सौदी अरिेबयान ंहॉटलेामंIय ेमिहलांसाठी  &वतं�  2वशे Jार तसचं िवशषे आसनLयव&था ठवेMयाचा िनयम केला रN 

• दिDण आिशयायी िOडा &पधPत भारतीय खळेाडूंची पदकांची लयलूट स6ुच, २५२ पदक िजंकत भारत पिह=या &थानावर 

 

 <><><><> 
दिDण आिशयाई दशेानंी दहशतवाद आिण 5याला मदत करणा-यानंा नामोहरम करMयासाठी 2भावी उपाययोजना आखाLयात अस ं

आवाहन 2धानमं�ी नर�3 मोदी यानंी केलं आह.े साक$  गटा@या &थापना िदनािनिमE साक$ @या सिचवालयाला िलिहल=ेया प�ात 5यांनी या 

उपाययोजनामंळु े साक$  वरचा िवVास वाढMयास मदत होईल, अस ं Xहटलं आह.े भारता@या साक$ मध=या सहभागाला दहशतवादी कृ5य तसचं 

धमZयामंळु ेवारवंार आLहान ंिदल जात अस=याच ंXहणत 5यानंी पािक&तानलाही अ25यDपण ेटोला लगावाला.  

<><><><> 
लोकसभते आज नागरीक5व द6ु&ती िवधयेक २०१९ सादर केल ेजाणार आह.े काही िनवडक \णेीतील अवधै &थालातं.रतानंा सवलत 

दMेयासाठी सIया@या काय^ात द6ु&ती करण ं हा या िवधयेकाचा उNशे आहते. अफगािण&तान, बां`लादशे आिण पािक&तानमध=या सहा 

समदुाया@ंया अवधै &थालातं.रतानंा भारतीय नाग.रक5वासाठी पा� बनवMयासाठी ही द6ु&ती करMयात यते आह.े िहंदू, शीख, बौa, जनै, पारसी 

आिण िbcन ह ेसहा समदुाय आहते. या सहा धमा,@या शरणाथdना नाग.रक5वासाठी अकरा वषा,ऐवजी सहा वषा,च ेिनकष लावल ेजाणार आहते. ह े

शरणाथd ं अवधै आढळ=यानतंर 5या@ंयावरील कायदशेीर कारवाईतून 5यानंा सटु दMेयाची तरतदु या िवधयेकात आह.े ही द6ु&ती आसाम, 

मघेालय, िमझोराम, आिण ि�पूरा@या आिदवासी D�ेात लागू असणार नाही. ह े िवधयेक ग=ेया वळेी लोकसभते मंजूर करMयात आलं होतं, मा�, 

राgयसभते माडंMयात आलं नLहतं. काiँसे, तणृमूल काiँसे आिण डाLया पDानंी या िवधयेकां@या तरतूदीवर आDपे घतेला आह.े काiँसे@या वरीj 

न5ेयानंी काल नवी िद=लीत या िवधयेकाबाबत आपली रणिनती ठरMयासाठी चचा$ केली. काiँसे या िवधयेकाला िवरोध करले कारण, ह े राgय 

घटनचे ं आिण धम$िनरपDे मू=यांच ं उ=लंघन आह े अस,ं पDाच े नते े अिधर रजंन चौधरी यांनी Xहटल ं आह.े दरXयान, भाजपान े लोकसभते=या 

आप=या खासदारानंा िLहप जारी केला असून, बधुवारपय,त लोकसभते उपि&थत रहायला सांिगतल ं आह.े तणृमूल काiँसेनही आप=या 

खासदारांसाठी पढुल ेचार िदवस लोकसभते उपि&थत राहMयासाठी िLहप जारी केला आह.े   

<><><><> 
कना$टक िवधानसभा पोटिनवडणकूा@ंया १५ जागासंाठी@या मतमोजणीला आज सकाळी आठ वाजता स6ुवात झाली असून 

सIंयाकाळपय,त िनकाल अपिेDत आह.े स6ुवातीला पो&टल मत ेआिण नंतर ईLहीएम य�ंातली मतमोजणी होईल. या पोटिनवडणूकांच े िनकाल 

चार मिहCयापंासून राgयात असल=ेया भाजपा सरकारसाठी महlवाच ेअसून बहmमतासाठी 5यानंा िकमान ६ जागा िजंकण आवoयक आह.े सIया 

२२३ जागा@ंया कना$टक िवधानसभमेध ेसIया भाजपाकड े१०५ जागा, काiँसे ६६, जनतादल एस. कड े३४ जागा आहते. 

पोटिनवडणकुासंाठी ६७ पूणा,क ९ टZके मतदान झालं आह.े काiँसे@या १४ आिण जनतादला@या ३ आमदारानंी राजीनाम ेिद=यान ंया 

पोटिनवडणकूा घMेयात आ=या.  

<><><><> 



झारखंड िवधानसभा िनवडणकुA@या ितसrया आिण चौsया टttयासाठीचा 2चार िशगलेा पोहोचला आह.े ितसrया टttयात ८ 

िज=vातं=या १७ मतदारसघंांसाठी १२ िडस�बरला आिण  चौsया टttयात १५ जागांसाठी १६ िडस�बरला मतदान होणार आह.े 

2धानमं�ी नर�3 मोदी आज हजारीबागमध=या बरही आिण बोकारो इथं दोन 2चारसभानंा संबोिधत करतील. काiँसेच ेनते ेराहmल गांधी ह े

दखेील हजारीबागमध=या बडकागावं आिण बी.आय.टी.  मसेरा इथं 2चारसभानंा संबोिधत करणार आहते. 

दरXयान झारखंडमध=या िससई िवधानसभा मतदार संघात=या मतदान क� 3 Oमाकं ३६ वर आज फेर मतदान होत आह.े आज सकाळी 

७ वाजता मतदानाला स6ु वात झाली. दपुारी ३ वाजपेय,त मतदान स6ु राहील. मतदान िन�पD, मxु आिण शांततापूण$ वातावरणात पार पडावं 

यासाठी क� 3ीय सशyदला@या, तसचं िज=हा पोलीसा@ंया तुकड्या तनैात के=या आहते. 

<><><><> 
मुंबई महानगरपािलके@या २०२२ मध ेहोणा-या िनवडणकुा भाजपा &वबळावर लढले असं भाजपाच े2दशेाIयD च3ंकांत पाटील यानंी 

Xहटल ंआह,े त ेकाल मुंबईत बातमीदारांशी बोलत होत.े भाजपा या मिहCया@या अखरेपय,त 2दशेाIयDासह पD &तरावरील सव$ िनयZु5या पूण$ 

करले अस ंपाटील Xहणाल.े मुंबई महानगरपािलकेवर सIया िशवसनेचेी सEा आह,े २०१७ मध ेझाल=ेया िनवडणकुAत भाजपान ं२२७ पकैA ८२ 

जागा िजंकून मोठी आघाडी घतेली होती, िशवसनेने ं८६ जागा िजंक=या हो5या. 

<><><><>  
आकाशवाणी वEृिवभागातफP  दर आठवड्याला सादर होणा-या पि{लक ि&पक या Jभैािषक काय$Oमात आज मिहलां@या सरुDसेबधंीची 

आLहान ंया िवषयावर चचा$  होईल. हा काय$Oम एफ. एम. गो=ड वािहनी तसंच अित.रx ि|ZवCसीवर रा�ी साड ेनऊ वाजता ऐकता यईेल. या 

काय$Oमात \ोत े त~ानंा आपल े 2� १८००-११५७६७ या टोल |A Oमाकंावर िवचा6 शकतात. यािशवाय ०११-२३३१-४४४४ या 

Oमाकंावर, िकंवा टिवटर हॅMडल @airnews alerts by #tag Askair. वरही आपल े2� िवचा6 शकता. हा काय$Oम दूरदश$न@या डीटीएच 

वािहनीवरही उपल{ध आह.े  

<><><><> 
उEर 2दशेात=या उCनाव इथं बला5कार िपडीतलेा आरोपीन ं जाळून मा6न टाक=या2करणी उEर 2दशे सरकारन ं सात पोिलस 

अिधका-यानंा िन�काळजीपणा के=याचा आरोपाव6न िनलंिबत केलं आह.े उCनाव बला5कार िपडीतलेा ती Cयायालयात जात असताना िबहार 

पोिलस D�ेात=या ित@या गावी जाळMयात आलं होतं. 5यात ती ९० टZके भाजली होती. 5यानतंर ितला आधी लखनऊ तर नतंर नवी 

िद=लीत=या 6`णालयात नलें आलं होतं. मा�, ितचा म5ृयू झाला. ित@या कुटंुिबयानंा राgय शासनान ं२५ लाख 6पय,े घर, नोकरी आदी मदत 

िदली असून जलदगती Cयायालयात हा खटला चालवून बला5कार आिण जाळून मारणा-या आरोप�िवरोधात कठोर कारवाई करणार अस=याच ं

म�ुयम�ंी योगी आिद5यनाथ यांनी सािंगतलं.  

<><><><> 
ग=ेया २८ िदवसापंासून �ीचकँडी 6`णालयात उपचार घते=यानतंर आता 2कृती उEम अस=यान ंआपण घरी परतलो आहोत, असा 

सदंशे गानस�ा~ी लता मंगशेकर यानंी चाह5यांना िदला आह.े आपण Cयूमोिनयातून सावरलो अस=याच ं 5या Xहणा=या. ईVराच,े आई-बाबाचं े

आिशवा$द आिण आपणा सवा,च े2मे आिण 2ाथ$ना मा�या पाठीशी असून मी आपली आभारी आह,े अस ंलता मंगशेकर यानंी ट्वीटरवरील सदंशेात 

Xहटल ंआह.े  

<><><><> 
सामािजक िनयम िशिथल करत आिण अिधक उदारवादी �ि�कोन &वीकारत सौदी अरिेबयान े मिहला आिण कुटंुिबयासंाठी तसचे 

एकट्या प6ुषासंाठी  हॉटले आिण र&ेटॉरट्ंस मIय े&वतं� 2वशे आिण बसMयाची Lयव&था आवoयक असललेा िनयम रN केला आह.े  अनके 

मोठ्या हॉटले आिण र&ेटोरटंनी यापूवdच या िनयमाची अंमलबजावणी स6ु केली असून सरकार@या या औपचा.रक घोषणमेळु े आता सव$च 

हॉटलेामंIय ेसधुा.रत िनयम लागू होईल.  

<><><><> 
नपेाळ इथं स6ु असल=ेया १३ Lया दिDण आिशयाई OAडा &पधते भारतीय खळेाडूंची न��दीपक कामिगरी स6ुच आह.े १३२ सवुण$   

७९ रौtय आिण ४१ का&ंय पदकांसह २५२ पदकं पटकावत भारत पिह=या &थानावर आह.े  

 

 



काल आठLया िदवशी भारतानं जडुोमध े उEम कामिगरी करत ५ सवुण$, १ रौtय पदक, १ का&ंय पदक पटकावलं. सिुशला दवेीन ं

मिहला@ंया ४८ िकलो वजनी गटात काल पिहलं सवुण$ पदक िमळवून िदलं. 5यानतंर िवजय कुमार यादवन ंप6ुषां@या ६० िकलो वजनी गटात, तर 

जसलीन िसहं सनैी यान ं६६ िकलो वजनी गटात सवुण$ पदकं पटकावली.  ७३ िकलो वजनी गटात िवशाल 6िहल यान ंका&ंय पदक पटकावलं. 

सिुचका त.रयालन ंमिहला@ंया ५७ िकलो वजनी गटात तर एल िन6पमा दवेीन ं६३ िकलो वजनी गटात सवुण$ पदक पटकावलं. गाय�ी टोकसनं 

५२ िकलो वजनी गटात रौtय पदक िजंकलं. भारतीय जलतरणपटंूनी सहा सवुण$ दोन रौtय आिण दोन कां&य पदकं पटकावली, तर कु&ती पटंूनी 

चार सवुण$ पदकं िजंकली. टिेनसमध ेकाल प6ुष आिण मिहला@ंया िम\ दहुरेीत भारतानं 25यकेA तीन सवुण$ पदकं िजंकली. मिहला आिण प6ुष 

एकेरीच ेअंितम सामन ेआज होणार आहते. &Zवशैमध ेभारतानं एक सवुण$, दोन रौtय, एक का&ंय, पदकं पटकावलं. नमेबाजीत काल भारतान ंदोन 

सवुण$, एक का&ंय पदक िजंकलं.  ह�डबालँमध ेकाल भारतान ंरौtय पदक पटकावल.ं   

<><><><> 
िथ6अनतंपरुम इथं काल झाल=ेया दसु-या टी-ट्व�टी सामCयात व&ेट इंिडजन ं भारताचा आठ गडी राखून पराभव केला, आिण तीन 

सामCया@या मािलकेत एक-एक अशी बरोबरी साधली. भारतान ेिवजयासाठी िदललंे १७१ धावांच ंआLहान व&ेट इंिडजन ं१८ षटकं आिण ३ च�डूत 

दोन गडी गमावून पूण$ केलं. ल�डन िसCमसन ं४५ च�डूत ६७ तर िनकोलस पूरण यानं १८ च�डूत ३८ धावा फटाकावून व&ेट इंिडजला िवजय 

िमळवून िदला. भारताकडून िशवम दबुने ंसवा$िधक ५४ धावा के=या.  

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


