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9 िडस�बर, 2019 –सोमवार 
 

 

ठळक बात�या 

1 नाग&रक'व सुधारणा िवधयेक लोकसभेत िवरोधकां,या गदारोळात सादर, िवधेयक सादर कर/या,या 
बाजूनं २९३ खासदार तर ८२ खासदारांचा िवरोध 

 
2 कना7टक िवधानसभा पोटिनवडणकु9त १५ पैक9 १२ जागांवर भाजप िवजयी, सरकारला बह>मत  

 
3 नािशक िज@Aात उCहाळ कांDा,या दरात आज मोठी घसरण 

 

 
4 बला'काराचे खटले आिण लहान मुलांिवHI गुCAांची सनुावणी कर/यासाठी २१८ जलदगती 

Cयायालयं Jथापन कर/याचा उLरMदशे सरकारचा िनण7य 
 

  

5 जागितक उLेजकिवरोधी चाचणी संघटना अथा7त वाडाकडून रिशयावर जागितक O9डाJपधाPमQये भाग 

Rयायला बंदी, उLेजकिवरोधी Mयोगशाळेतून चकु9ची  मािहती िद@याचा आरोप 

<><><><> 

लोकसभेत आज नाग&रक'व सधुारणा िवधयेक, २०१९ सादर कर/यात आलं. काही िनवडक 

Vेणीतील अवैध Jथलांत&रतांना सवलत द/ेयासाठी सQया,या कायDात दWुJती करणं हा या िवधेयकाचा 

उXेश आहे. अफगािणJतान, बांZलादशे आिण पािकJतानमध@या सहा समुदायां,या अवैध Jथलांत&रतांना 

भारतीय नाग&रक'वासाठी पा� बनव/यासाठी ही दWुJती कर/यात येत आह.े िहंदू, शीख, बौI, जैन, पारसी 

आिण ि\]न ह े ते सहा समदुाय आहेत. का_ँेस, तृणमूल का_ँेस आिण aमुक,या सदJयांनी ह े िवधेयक 

मांड/यास िवरोध केला. याबाबत िवरोधकांचे आbेप फेटाळून लाव/यात आले. सभागृहात मतिवभाजनानंतर 

िवधेयक मांड/यात आलं. िवधयेक सादर करताना अिमत  शहा cहणाले क9, ह े िवधेयक अ@पसdयांकां,या 

िवरोधात नाही तसंच ते घटने,या चौदाeया कलमाचा भंगही करत नाही.  िवधेयका,या बाजूनं २९३ 

खासदारांनी मतदान केलं तर ८२ खासदारांनी िवरोधात मतदान केलं. िवरोधी सदJयां,या गदारोळातच क� aीय 

गहृमं�ी अिमत शहा यांनी िवधेयक पटलावर ठेवलं.  

<><><><> 

झारखंडमQये मागासले@या िज@Aां,या िवकासासाठी काही िज@Aाचंी िनवड केली आह,े असं 

Mधानमं�ी नर�a मोदी यांनी सांिगतलं. ते आज बोकोरो इथं जाहीर सभेत बोलत होते. मतदारांनी भाजपाला 

पCुहा सLेत आण@यास राhया,या आिदवासiना अिधक सखु सोयiचा लाभ दतेा येईल, असंही मोदी cहणाले. 



 
 

तसंच का_ँेस आिण 'यां,या सहकाj  यांना कुठ@याही प&रिJथतीत सLा बळकवायची आहे, असंही मोदी 

cहणाले.    

<><><><> 

झारखंडमधे का_ँेस सLवेर आ@यास शेतकj  याचंं 2 लाख WपयांपयPतचं कज7 माफ केलं जाईल, असं 

राह>ल गांधी यानंी आज सांिगतलं. ते हजारीबाग िज@Aातील बडकागाव इथं एका जाहीर सभेत बोलत होते. 

'यांनी पढेु असं सांिगतलं क9, का_ँेसशािसत छLीसगढ, मQयMदशे आिण राजJथानमधील नकुसान भरपाई 

Mमाणेच झारखंड मधील आिदवासiना सIुा नकुसान भरपाई िदली जाईल. भाजप सरकार,या चुकi,या 

धोरणामुळे झारखंड मधील बेरोजगारीत वाढ झा@याचा आरोपही 'यांनी केला. का_ँेसची सLा आ@यास 

रोजगारा,या संधीही वाढतील आिण सरकारी bे�ातील सव7 &रn जागा भर@या जातील, असं आoासनही 

'यांनी िदलं. रांची इथं झाले@या एका अCय Mचारसभेत राह>ल गाधंी यांनी मिहलां,या िवरोधातील वाढ'या 

िहंसाचाराचा संदभ7 घेत भाजप सरकार मिहलांना सरुिbत वातावरण द/ेयात अपयशी ठरले आह,े असा आरोप 

केला.  

<><><><> 

कना7टक िवधानसभे,या पंधरा जागां,या पोटिनवडणकु9त भारतीय जनता पbान ेबारा जागा िजकं@या 

आहेत. का_ँेस पbान ेदोन जागांवर तर एका जागेवर अपb उमेदवाराने िवजय िमळवला आह.े या िनकालानंतर 

येिडयरुpपा यां,या नेत'ृवात@या भारतीय जनता पbा,या सरकारनं Jपq बह>मत िमळव@याचं Jपq झालं 

अस@याचं याबाबत,या वLृात cहटलं आह.े 

दरcयान, कना7टकचे का_ँेस नेते आिण माजी मdुयमं�ी िसIरामrया यांनी िवधीमंडळ नेतेपदाचा तर 

िदनेश गुंडू राव यानंी MदेशाQयb पदाचा राजीनामा िदला आह.े पोटिनवडणकु9त का_ँेसनं 15 पैक9 12 जागांवर 

उमेदवार िदले. मा�, केवळ दोन जागीच का_ँेसला िवजय िमळवता आला. या पराभवाची नैितक जबाबदारी 

Jवीकारत िसIरामrया यांनी पbा,या हंगामी अQयbा सोिनया गांधी यां,यांकडे राजीनामा सादर केला.  

<><><><>  

राhयसभेत आज िद@ली,या धाCय मंडईत लागले@या भीषण आगी,या घटनेत म'ृयू पावले@या 43 

जणांना VIांजली वाह/यात आली. राhयसभेचे अQयb एम. eयंकrया नायडू यांनी ही घटना अ'यंत ददुtवी 

आिण वेदनादायक अस@याचं नमूद करत अपघातातील जखमiना लवकर बरे हो/यासाठी शभुे,छा िद@या. 

आग लागले@या इमारती,या अपु-या सरुbा उपायांबXल 'यांनी िचंता eयn केली. मृता'cयांना शांती िमळावी 

cहणून सभागृहात दोन िमिनटाचे मौन ठेव/यात आले. शूCय Mहरात भाजपचे िवजय गोयल यांनी सांिगतलं क9, 

'उपहार' िसनमेा दघु7टनेतून राजधानी िद@लीनं धडा घेतलेला नाही, असं िदसतयं, अZनीसुरbे,या उपाययोजना 

नसले@या बेकायदा इमारती लोकांचा जीव घेतायेत, असंही ते cहणाले.  

<><><><>  

भारत आिण ऑJ�ेिलया या,ंयात, संरbण उDोग तसंच संरbण तं�xान या मुDांवर चचा7 झाली. आज 

नवी िद@ली इथं झाले@या िyपbीय चचtत, Mादेिशक सरुbे,या zqीनहंी िवचार िविनमय झाला. भारत-

ऑJ�ेिलया दरcयानची ही ितसरी सिचव पातळीवरची बैठक होती.  

<><><><> 



 
 

M'यके eयn9ला िद@या जाणाj  या परवानाधारी श{ाचंी संdया कमी करणारी आिण संबंिधत 

कायDाचा भंग कर/यासाठी,या िशbेत वाढ कर/याची सुधारणा सचुवणार ं सधुा&रत श{ा{ िवधयेक आज 

लोकसभेत मंजूर कर/यात आलं. राhय सरकार,या अिधकारांमध ेकपात कर/यासाठी ह े िवधेयक मांड/यात 

आ@या,या आरोपांचा इCकार करत, श{ा{ हा िवषय क� aा,या अख'यारीत येत असून राhयानंा याबाबत 

अ'यंत मया7िदत कायदेशीर अिधकार आहते असं क� aीय गहृमं�ी अिमत शहा यांनी िवधयेकावर,या चचtवेळी 

Jपq केलं. नेमबाजी आिण धनिुव7दया या O9डा Mकारांत@या खेळाडूंवर श{ा{ िनबPध लावले जाणार नाहीत, 

असं ते cहणाले. श{ा{ां,या संdयवेर,या िनबPधातून िनवLृ ल�करी अिधकारी आिण माCयताMा| खेळाडूंना 

वगळ/यात याव,ं अशी सूचना का_ँेस,या Mिणत कौर यांनी केली.  

<><><><> 

पशवुैDक बला'कार आिण ह'या Mकरणात@या चार आरोपiचे मृतदेह शOुवारपयPत जतन करावेत, 

असे िनदtश तेलंगणा उ,च Cयायालयानं िदले आहेत. या Mकरणासंबधी,या इतर दोन यािचकावंरची सनुावणी 

Cयायालयानं गWुवारपयPत पढेु ढकलली आहे. 

<><><><> 

नािशक िज@Aात उCहाळ कांDा,या दरानं यंदा चौदा हजार HपयांपयPत मजल मारलेली असताना दोन 

िदवसांपासून कांDा,या दरात घसरण िदसत आह.े आज लासलगाव बाजार सिमतीत कांDा,या भावात त}बल 

२ हजार २०० ते ४ हजार ६०० Hपयांची मोठी घसरण झाली. शासनानं कांDाचे दर िनयंि�त कर/यासाठी 

कांदा eयापाjयावंर नजर ठेवायला सHुवात केली असून साठेबाजारांवर कारवाई कर/यात येणार आह.े या 

भीतीपोटीच eयापा-यांनी कांदा खरेदीमध े हात आखडता घेत@याचं सांिगतलं जातं. कांDा,या भावानं सव7� 

िवOम MJथािपत के@यानतंर शिनवारपासून कांDाचे भाव कमी होऊ लागले आहेत. आज सकाळ,या स�ात 

कांDाला एकवीसशे Hपय े ते पाच हजार सहाशे एक Hपय े Mित ि�वंटल, तर सरासरी चार हजार दोनशे 

Hपय े भाव िमळाला. 

<><><><>  

लहान मुलांिवWIचे गुCह े आिण मािहलांवर,या बला'कारा,या गCुAांची तातडीनं सनुावणी 

कर/यासाठी 218 जलदगती Cयायालयांची Jथापना कर/याचा िनण7य उLर Mदशे सरकारनं घेतला आह.े 

मंि�मंडळा,या आज झाले@या बैठक9त हा िनण7य झाला. उLर Mदशेचे मdुयमं�ी योगी आिद'यनाथ आिण 

कायदा राhयमं�ी ि�जेश पाठक यांनी बैठक9नंतर घेतले@या वाता7हर प&रषदते मिहलांवर होणाj  या 

अ'याचारा,या गुCAामध े सतत वाढ होत अस@याबाबत ती� िचंता eयn केली. बला'कारा,या गुCAां,या 

सनुावणीसाठी 144 जलदगती Cयायालय तर लहान मलुावंर होणा-या अ'याचारा,या गCुAां,या तपासणीसाठी 

74 पॉJको Cयायालयं Jथापन होणार आहते. 'यासाठी स� Cयायाधीशां,या 218 जागा नeयानं िनमा7ण के@या 

जातील.  

<><><><> 

वाडा अथा7त, जागितक उLेजक चाचणी िवरोधी संघटनेनं आज रिशयावर जागितक O9डाJपधtत भाग 

घे/यास बंदी घातली. टोिकयो इथं २०२० मQये होणारी ऑिलंिपक Jपधा7 आिण २०२२ मQये िबिजंग िहवाळी 

ऑिलंिपक Jपधtचा बंदीचा आदशेात समावेश असून उLेजक चाचणी िवरोधी Mयोगशाळेतून चुक9ची मािहती 

िद@याचा आरोप कर/यात आला आह.े िशफारशiची संपूण7 यादी यासंदभा7त िJव'झलPडमध@या लौसान ेइथं 



 
 

आज झाले@या बैठक9त एकमतान ंमंजूर केली अस@याचं संघटन,ेया Mव�'यानं सांिगतलं. या िनकालाचा अथ7 

असा आह ेक9, रिशयाचे सव7 खेळाडू  टोिकयो ऑिलंिपकमQय ेतटJथ cहणून भाग घेऊ शकतील आिण वाडा 

hया डोिपंग,या eयवJथेला सरकार Mायोिजत मानतं, 'या eयवJथेचा हे खेळाडू भाग नाहीत, ह े 'यांना िसI 

करावं लागेल.  

<><><><> 

शैbिणक कज7 फेड/यासाठी बकेँकडून असA दबाव टाक/यात आ@यामुळे िवDा�या7नं आ'मह'या 

के@याची एकही घटना सरकार,या िनदश7नाला आलेली नाही, अशी मािहती क� aीय अथ7मं�ी िनम7ला सीतारामन 

यांनी लोकसभेत, लेखी उLराyार े िदली. कज7 वसलुीसाठी कोणताही दबाव िकंवा जबरदJती न कर/याचं 

धोरण Jवीकार/या,या सूचना सव7 सरकारी बकँानंा िद@या आहते, असं 'या cहणा@या. शैbिणक कज7 माफ 

कर/याचा कोणताही MJताव सरकार,या िवचाराधीन नाही, असं 'यानंी सांिगतलं.  

<><><><> 

देशातली सव7 राhये आिण क� aशािसत Mदशेातले _ामीण भाग हागणदारीमnु झाले आहेत.  क� aीय 
जलशn9 राhयमं�ी  रतनलाल कटा&रया यानंी आज राhयसभेत एका लेखी उLरात ही मािहती िदली.पि]म 
बंगाल वगळता राhये आिण क� aशािसत Mदशेांमधले शहरी भाग हागणदारीमnु झाले आहते. Jव,छ भारत 
अिभयानाअंतग7त _ामीण भागात दहा कोटी अिधक घरगतुी शौचालय ंबांधली अस@याचं 'यानी सांिगतलं.   

<><><><> 

पािकJतानामQये आज एका Jथािनक Cयायालयानं माजी पंतMधान नवाज शरीफ यांची मलुगी मरीअम 

नवाज िह,या िवमानाyारे दशेाबाहरे जा/यास Mितबंध असले@या यादीमधून नाव वगळ/याबाबत सात िदवसात 

िनण7य घे/याचे िनदtश सरकारला िदले. मरीअमला आजारी असले@या आप@या वडीलांची भेट Rयायला 

लंडनला जायचे आहे.  
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