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9 िडस बर, 2019 –सोमवार    

ठळक बात&या 

1 क 'ीय गृहमं�ी अिमत शहा यानंी नाग-रक.व सुधारणा िवधयेक,२०१९ आज लोकसभते मांडल ं

 

2 कना7टकात9या िवधानसभा पोटिन:डणुक;त १५ मतदारसघंांत मतमोजणी सु>, १२ िठकाणी भाजपला आघाडी 

 

3 उ@नाव बला.कार Aकरणात9या िपडीतलेा जाळ9याBया Aकरणाकड ेदुल7C के9यामळु ेउDर Aदशे सरकारन ं७ पोलीसानंा केल ं

िनलंिबत 

 

4 सौदी अरिेबयात हॉट9ेसमIय ेमिहलासंाठी Jवत�ं Aवशे आिण आसनKयवJथा अिनवाय7 करMयाचा िनयम रO 

<><><><> 
िवरोधी सदJयांBया गदारोळात क 'ीय गृहमं�ी अिमत शहा यांनी आज लोकसभते नागरीक.व दुRJती िवधयेक २०१९ माडंल.ं 

काही िनवडक Sणेीतील अवैध Jथालांत-रतांना सवलत दMेयासाठी सIयाBया कायUात दुRJती करणं हा या िवधयेकाचा उOशे आह.े 

अफगािणJतान, बांWलादशे आिण पािकJतानमध9या सहा समदुायाBंया अवैध Jथालांत-रतांना भारतीय नाग-रक.वासाठी पा� 

बनवMयासाठी ही दुRJती करMयात यते आहते. िहंदू, शीख, बौZ, जैन, पारसी आिण ि[\न ह ेसहा समदुाय आहते. काँ^से, तृणमूल 

काँ^से आिण 'मकुBया सदJयांनी ह े िवधयेक मांडMयास िवरोध केला. ह े िवधयेक Aितगामी अस9याच ं सांगत काँ^से नतेअेिधर रजंन 

चौधरी यानंी या िवधयेकाला िवरोध केला. ह ेिवधयेक रा_यघटनBेया मूलभूत वैिश`्यचं उ9लघनं आह,े अस ंसांगत आर.एस.पी.च ेनते ेएन. 

के Aमेच'ंन यानंी िवरोध केला. तृणमूल काँ̂ सBेया चौगता रॉय यांनीही या िवधयेकाला िवरोध केला.  

<><><><> 
दिCण आिशयाई दशेानंी दहशतवाद आिण .याला मदत करणा-यानंा नामोहरम करMयासाठी Aभावी उपाययोजना आखाKयात 

अस ंआवाहन Aधानमं�ी नर ' मोदी यानंी केलं आह.े साक7  गटाBया Jथापना िदनािनिमD साक7 Bया सिचवालयाला िलिहल9ेया प�ात .यांनी 

या उपाययोजनामंळु ेसाक7  वरचा िवdास वाढMयास मदत होईल, अस ं&हटलं आह.े भारताBया साक7 मध9या सहभागाला दहशतवादी कृ.य 

तसचं धमfयामंळु ेवारवंार आKहान ंिदल जात अस9याचं &हणत .यानंी पािकJतानलाही अA.यCपण ेटोला लगावाला.  

<><><><> 

नाग-रक.व सुधारणा िवधयेकाला िवरोध &हणून िविवध सJंथांनी पुकारल9ेया बंदमळु े आसाममध े जनजीवन िवJकळीत झालं 

आह.े आसामBया वरBया भागात दुकान ंबंद ठवेMयात आली असून, रहदारीही बंद आह.े राजधानी गोहाटीमध ेया बंदचा फारसा प-रणाम 

जाणवला नाही. जनतBेया िहताला बाधा यईेल, अस ंसरकार काही करणार नाही, अस ंभाजपान ं&हटलं आह.े  

<><><><> 
कना7टक िवधानसभBेया पाच जागासंाठीBया पोटिनवडणूक;ची मतमोजणीआज सुR आह.े भाजपा बारा, काँ^से दोन तर अपC 

एका जागवेर आघाडीवर आह.े िशवाजीनगर आिण हhनसूर इथं काँ^से आघाडीवर आह,े तर होसकोट इथं भाजपा खासदार बBचगेौडा याचं े

पु� शरद बBचगेौडा, अपC उमदेवार &हणून लढल ेअसून, .यांनी भाजपा उमदेवारावर आघाडी घतेली आह.े हhनसूर, यशवंतपूर आिण के 

आर पटे ेइथं अटीतटीची लढत आह.े भाजपा   य9ेलापूर, िवजयनगर, गोकाक, महालjमी लआेउट आिण िचकब9लापूर इथ ंआघाडीवर 

आहते.   

<><><><> 

झारखंड िवधानसभा िनवडणुक;Bया ितसkया आिण चौlया टmmयासाठीचा Aचार िशगलेा पोहोचला आह.े ितसkया टmmयात ८ 

िज9oातं9या १७ मतदारसंघासंाठी १२ िडस बरला आिण  चौlया टmmयात १५ जागांसाठी १६ िडस बरला मतदान होणार आह.े 



Aधानमं�ी नर ' मोदी आज हजारीबागमध9या बरही आिण बोकारो इथं दोन Aचारसभांना सबंोिधत करतील. काँ̂ सेच ेनते ेराहhल 

गांधी ह ेदखेील हजारीबागमध9या बडकागावं आिण बी.आय.टी.  मसेरा इथं Aचारसभांना सबंोिधत करणार आहते. 

<><><><> 
उDर Aदशेात9या उ@नाव मध9या बला.कार िपडीतलेा, आरोपीनं जाळून माRन टाक9याBया Aकरणात, िन�काळजीपणा 

के9याचा आरोपावRन उDर Aदशे सरकारन ं७ पोिलस अिधकाkयांना काल िनलंिबत केलं. उ@नाव बला.कार िपडीतलेा ती @यायालयात 

जात असताना, िबहार पोिलस C�ेात9या ितBया गावी जाळलं होत.ं .यानतंर नवी िद9ली इथ9या RWणालयात ितचा म.ृयू झाला. 

आरोपqिवरोधात  जलदगती @यायालयात खटला चालवून, कठोर कारवाई क> अस ंआdासन मrुयमं�ी योगी आिद.यनाथ यांनी िदलं 

आह.े  

<><><><> 
हैदराबादमध9या िदशा Aकरणी चार आरोपी किथत चकमक;त मारल ेग9ेयाBया घटनचेी चौकशी करMयासाठी त लगण सरकारनं 

िवशषे तपास पथकाची Jथापना केली आह.े या पथकाचं नतृे.व रचकtडाच ेपोिलस आयुu महशे भागवत करणार आहते. या पथकामध े

पोिलस अधीCक, पोिलस उपआयुu, पोिलस उपअधीCक,  मंडळ िनरीCक आिण िनरीCक पदावरील सदJयांचा समावशे आह.े रा_य 

सरकारन ंकाल संIयाकाळी ह ेआदशे िदल.े दर&यान, रा��ीय मानवािधकार आयोगाचं पथक आज हैदराबादमध ेतपास पुढ ेसRु करणार 

आह.े सायबराबाद पोिलस िदशा बला.कार आिण ह.याAकरणाबाबत रा��ीय मानवािधकार आयोगाकड ेसिवJतर अहवाल दMेयाची तयारी 

करत आहते.  

दर&यान, उBच @यायालय आज चकमक;सदंभा7तली यािचकेवर तसंच आरोपqच ेमतृदहे .यांBया कुटंुिबयाकड ेदMेयाबाबत िनण7य 

दणेार आह.े  

<><><><> 
हैदराबादमध9या िदशा बला.कार आिण ह.या Aकरणात9या चार आरोपी चकमक;त मारल े जाMयाBया घटनचेी एस.आय.टी. 

चौकशी करावी, यामागणीसाठी दाखलझाल9ेया यािचकेवर य.ेया बुधवारीसनुावणी vयायला सवwBच @यायालयान ंआज मा@यता िदली. ह े

चारही  आरोपी  है'ाबादजवळBया रा��ीय महामाग7 xमाकं ४४ वर, पोलीसासंोबत झाल9ेयाचकमक;त मारल ेगले ेहोत.े  

<><><><> 
ग9ेया २८ िदवसापंासून zीचकँडी RWणालयात उपचार घते9यानतंर आता Aकृती उDम अस9यान ंआपण घरी परतलो आहोत, 

असा सदंशे गानस{ा|ी लता मंगशेकर यांनी चाह.यांना िदला आह.े आपण @यूमोिनयातून सावरलो अस9याचं .या &हणा9या. ईdराच,े 

आई-बाबाचं ेआिशवा7द आिण आपणा सवा}च ेAमे आिण Aाथ7ना मा~या पाठीशी असून मी आपली आभारी आह,े अस ंलता मंगशेकर यानंी 

ट्वीटरवरील सदंशेात &हटलं आह.े  

<><><><> 
मIय Aदशेात भोपाळमध ेएकलKय आदश7 िनवासी िवUालयाBंया अिखल भारतीय x;डा Jपध�ला सRुवात होत आह.े मrुयमं�ी 

कमलनाथ याBंया हJत ेभोपाळBया टी.टी. नगर Jटिेडयमवर या Jपध�चं उ�ाटन होईल. दशेाBया िविवध िभ9या लोककलांच ंसादरीकरण ह े

या उ�ाटन समारंभाचं मrुय आक7 षण असले दशेभरात9या २८४ एकलKय िवUालयाचं े ४ हजार ५०० खळेाडू या Jपध�त भाग घणेार 

आहते. या Jपध�चा समारोप १३ िडस बरला होणार आह.े   

<><><><> 
िसगंापूरमध े आज अतू9य भारत उपxमाचा रोड शो होणार आह.े या रोड शोमळु े भारतीय पय7टन C�ेात9या कंप@यांना 

िसगंापूरमध9या Kयवसाियकाशंी संपक7  साधता यईेल, अशी मािहती भारत पय7टन िवभागाचया िसंगापूर काया7लयान ंिदली आह.े  

<><><><> 
सामािजक िनयम िशिथल करत आिण अिधक उदारवादी �ि`कोन Jवीकारत सौदी अरिेबयान ेमिहला आिण कुटंुिबयांसाठी तसचे 

एकट्या पRुषांसाठी  हॉटले आिण रJेटॉरट्ंस मIय े Jवत�ं Aवशे आिण बसMयाची KयवJथा आव�यक असललेा िनयम रO केला आह.े 

 अनके मोठ्या हॉटले आिण रJेटोरटंनी यापूव�च या िनयमाची अंमलबजावणी सRु केली असून सरकारBया या औपचा-रक घोषणमेळु ेआता 

सव7च हॉटलेामंIय ेसुधा-रत िनयम लागू होईल.  

<><><><> 



राजक;य कtडी सपंवMयात कायदा यं�णाना अपयश आ9यास जनतने ं नवीन सरकारी नतेृ.वाची थटे िनवड करावी असं, 

इ�ाईलच े Aधानमं�ी ब जािमन न.ेया@ह� यांनी &हटलं आह.े ससंद बरखाJत होMयाची शfयता िनमा7ण झा9यामळु े आप9यात आिण 

AितJपध� ब नी ग .स यांBयात पु@हा एकदा मतदान vयावं अशी मागणी न.ेया@ह� यांनी केली.   

<><><><> 
िफनलँडBया सोशल डमेोxेट पCान ेAधानमं�ी पदासाठी माजी प-रवहन मं�ी साना म-रन याचंी िनवड केली आह.े िफनलँडBया 

इितहासात मा-रन या सवा7त कमी तRण Aधानमं�ी बन9या आहते. माजी Aधानमं�ी ऐटंी -र@न े यानंी िवdासदश7क ठराव ठर9यानतंर 

मंगळवारी पदाचा राजीनामा िदला होता. नKया Aधानमं�याचंा उUा शपथ िवधी होMयाची शfयता आह.े   

<><><><> 
जागितक Jतरावर श�ांBया Kयापारात २०१८ साली पाच टfके वाढ नtदवMयात आली आह.े Jटॉकहोम आंतररा��ीय शांतता 

सशंोधन संJथBेया अहवालानुसार अिम-रकेन ंया Kयापा-यात आपला दबदबा कायम ठवे9याचं &हटलं आह.े १०० मोठ्या श� िनिम7ती 

करणा-या कंप@यांची उलाढाल ४२० अ�ज डॉलरवर गलेी असून या बाजारातला एकट्या अम-ेरकेचा वाटा हा ५९ टfके आह.े  

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


