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26  फे�वुारी, 2020 – बधुवार 

 

ठळक बात�या  

• "धानमं�ी नर$% मोदी यांनी ईशा(य िद*लीत*या िहंसाचार/0त भागात*या 

प3रि0थतीचा घेतला आढावा, रा��ीय सरु7ा स*लागार अिजत डोवाल यांनी 

िहंसाचार/0त भागाला िदली भेट 

 

• सरोगसी िवधेयकावरील िनवड सिमती;या िशफारसी क$ %ीय मं�ीमंडळानं 

0वीकार*या, ज=मू-का@मीर साठी समवतBसूचीतले क$ %ीय कायदे लागू 

करCयासाठी देखील िदली मंजरुी 

 

• नवी िद*लीत पढु;या मिह(यात होणाEया नेमबाजी िवFचषक 0पधHतून 

कोरोना/0त चीनसह एकूण सहा देशांनी घेतली माघार 

 

• खेलो इंिडया आंतरिवKापीठ LMडा 0पधाNमधे पुणे आिण को*हापूर 

िवKापीठां;या भारोOोलकांनी पटकावली सुवणPपदकं 

<><><><> 

ईशा(य िद*लीतली दगंल प3रि0थती िनय�ंणात आणCयासाठी पोलीस 

आिण इतर सुर7ादलं "यSन करत असून लवकरच शांतता "0थािपत होईल, 

असं ट्िवट "धानमं�ी मोदी यांनी आज केलं आहे. शांतता आिण सुसंवाद हा या 

देशाचा आSमा असून जनतेनं शांती आिण बंधभुावाचं पालन करावं, अस ं

आवाहन "धानमं�ी मोदी यानंी ट्िवटरवUन केलं आहे. 

<><><><> 

ईशा(य िद*लीत*या दगंल/0त भागाला आज देशाचे सरु7ा स*लागार 

अिजत डोवाल यांनी भेट िदली. Sयांनी मौजपूर भागात*या सुर7ा 

प3रि0थतीचाही आढावा घेतला. पोलीस आपलं काम चोख करत असून 



 

प3रि0थती िनय�ंणाखाली आहे, असं ते =हणाले. ईशा(य िद*लीतला तणाव 

िनवळत असून प3रि0थती पूवPपदावर येत अस*याची मािहती िद*ली पोलीस 

आयWु अमू*य पटनाईक यांनी िदली आहे. ते आज वाताPहरांशी बोलत होते. 

दगंल/0त भागात प3रि0थती िनय�ंणात आणCयासाठी व3रX पोलीस अिधकारी 

देखील र0Sयावर उतरले असून लोकां;या मनातली भीती कमी करCयासाठी 

सरु7ा दलांनी बाबरपूर, जोहरीपूर आिण मौजपूर भागात आज Zवजसंचलन केलं. 

या िहंसाचारात बळी गेले*यांची सं[या आता 18 झाली आहे. 

<><><><> 

किथत भडकवणारी भाषणं देणाEया तीन भाजपा नेSयांिवरोधात "ाथिमक 

मािहती अहवाल न^दवCयासंदभाPत पोिलसांनी यो_य    िनणPय `यावा आिण उKा 

(यायालयाला Sयाची मािहती Kावी असे िनदHश, िद*ली उ;च (यायालयानं िदले 

आहेत. सीएए कायKावUन होत असले*या िहंसे"करणी भाजप नेते किपल 

िमaा, अनरुाग ठाकूर आिण परवेश वमाP  यांनी ही वWbय केली होती. 

<><><><> 

िद*ली;या ईशा(य भागात उफाळले*या िहंसाचाराला क$ % सरकार, 

गहृमं�ी आिण िद*लीच ं सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप का/ेँस अZय7 

सोिनया गांधी यांनी आज नवी िद*ली इथं बातमीदारांशी बोलताना केलं. Sयानंी 

सवP नाग3रकांना शांत राहCयाच ंआवाहन केलं आहे.  

<><><><> 

ईशा(य िद*लीत*या िहंसाचाराबाबत का/ेँस;या अZय7 सोिनया गांधी 

यांनी केलेलं मत"दशPन ददुeवी आिण िनषेधाहP आहे, असं मािहती "सारण मं�ी 

"काश जावडेकर यांनी सािंगतलं. ते आज नवी िद*लीत बातमीदारांशी बोलत 

होते. अशा "कार;या 7ु%  राजकारणामळेु पोिलसांच ंनीतीधैयP  ख;ची होतं असं 

ते =हणाले. या भागातला िहंसाचार िनवळत असून तपास सgु आहे अशी 

मािहतीही Sयानंी िदली. अशा संकटसमयी  शांतता "0थािपत करCयासाठी, 

सवाNनी सहकायP कराव ंअशी िवनंती कgन जावडेकर यांनी िवरोधी प7ांना, या 

"करणी राजकारण कg नये असं आवाहनही केलं. 



 

<><><><> 

शाहीनबाग मुKावर आता पढुील सनुावणी तेवीस माचPला होणार अस*याचं 

सवh;च (यायालयानं =हटलं आहे. शाहीनबाग िनदशPकांशी चचाP  करCयासाठी 

िवशेष संवादक नेमCयाचा (यायालयाचा िनणPय अिभनव असून, या सम0येवर 

तोडगा काढCयासाठी आंदोलकांशी मोकळेपणी चचाP  घडवून आणणं, आव@यक 

अस*याचं (यायालयानं =हटलं आहे. िद*लीतली प3रि0थती िनवळ*यानंतर 

पढुील सनुावणी होण ंयो_य अस*याच ंमत ही (यायालयानं मांडलं आहे. 

<><><><> 

सधुा3रत नाग3रकSव कायKािवरोधात आंदोलन करणा-यांमुळे जगात 

भारताची "ितमा मलीन होत आहे, असा आरोप उOर"देशाचे मु[यमं�ी योगी 

आिदSयनाथ यांनी केला. देश आिथPक महासOे;या िदशेनं वाटचाल करत 

असताना िवरोधक दशेा;या "गतीत अडसर िनमाPण करत आहेत, असंही ते 

=हणाले. सवP प7ांनी आपाप*या कायPकSयाNना शांत राहCयाची िवनंती करावी, 

असं आवाहन Sयांनी केलं.  

<><><><> 

सरोगसी साठी जवळ;या नाSयात नसले*या मिहलेचीही मदत घेCयाची 

मभुा, लवकरच िमळणार आहे. तसंच पाच वषP  गभPधारणा न होऊ शकले*या 

मिहलांनाच सरोगसीचा लाभ घेता येCयाची अट देखील क$ % सरकारनं काढून 

टाकली आहे, अशी मािहती क$ %ीय मं�ी "काश जावडेकर यांनी बातमीदारांना 

आज िदली. सरोगसी िवधेयकावर राjय सभे;या सिमतीनं केले*या िशफारसkना 

क$ %ीय मं�ीमंडळानं मंजुरी िदली आहे. आता सधुा3रत िशफारसkसह हे िवधयेक 

संसदते सादर केलं जाईल.  

रा��ीय वlोKोग तं�mान आयोग 0थापCयाला मंि�मंडळानं मंजरुी िदली 

आहे. या क3रता १ हजार ४८० कोटीचा िनधी मंजूर केला आहे. ज=मू-

क@मीरसाठी समवतBसूचीतले क$ %ीय कायदे लागू करCयासाठी देखील क$ %ीय 

मं�ीमंडळानं होकार िदला आहे, असंही जावडेकर यांनी सांिगतलं.   

<><><><> 



 

बकँkगसाठी अSयाधिुनक तं�mानावर आधा3रत ''ईझ sी पॉईटं िझरो'' हा 

सावPजिनक 7े�ात*या बॅकां;या पनुPरचनेसाठी 2020-21 साठी;या "ाधा(यLम 

क$ %ीय अथPमं�ी िनमPला सातारामन यांनी आज जाहीर केला. बडुीत ठरCया;या 

मागाPवर असले*या कजाN;या वसुलीसाठी कठोर कायPवाहीची गरज सीतारामन 

यांनी यावेळी bयW केली. खातेधारक आिण बकँा दोह^;या सोईसाठी बकेँ;या 

कमPचा-यांना 0थािनक "ादिेशक भाषा बोलता यायला हवी, असंही Sया 

=हणा*या. 

<><><><> 

समाजवादी पाटBचे व3रX नेते आिण खासदार मोह=मद आझम खान यांना 

आिण Sयांची पSनी फाितमा आिण मुलगा, आमदार अvद*ुला आझम खान यांना 

वया;या खोट्या दाख*या;या संदभाPत दाखल केले*या शपथप� "करणात 

0थािनक (यायालयानं सात िदवसांची (यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या 

ित(ही जणांचा जामीन अजP, (यायालयानं फेटाळ*या नंतर Sयांना Sव3रत 

कोठडीत पाठवCयात आलं. या "करणाची पढुील सुनावणी पढु;या मिह(या;या 

दोन तारखेला होणार आहे.  

<><><><> 

 भारतात येSया माचPमZये होणाEया नेमबाजी िवFचषक 0पधHत चीनसह 

एकूण सहा देशांनी, कोरोना िवषाणू;या उ%ेका;या कारणावUन माघार घेतली 

आहे. चीन, तैवान, हागँकागँ, मकाव, उOर को3रया आिण तकुP मेिन0तान हे ते 

सहा देश आहेत. आंतररा��ीय नेमबाजी महासंघाची ही 0पधाP , नवी िद*लीत 

कणBिसंग नेमबाजी क$ %ात 15 ते 26 माचP दर=यान होणार आहे. एन आर ए आय, 

या भारतीय रा��ीय रायफ*स संघटनेचे अZय7 रिणंदर िसंग यानंी आज नवी 

िद*लीत बातमीदारांना ही मािहती िदली. कोरोना िवषाण ुउ%ेका;या पाFPभूमीवर, 

Sया Sया देशांनी आखले*या आपाप*या रा��ीय धोरणानुसार या देशांचे नेमबाज 

0पधHत सहभागी होणार नाहीत असं Sयांनी 0पw केलं.  

आप*या नbया "िश7कासोबत अKाप परुेशी जळुवाजळुव झाली 

नस*या;या कारणावgन, पािक0तानचे नेमबाजही या 0पधHत सहभागी होणार 



 

नाहीत अशी मािहतीही रिणंदर िसंग यानंी यावेळी िदली. याच 0पधHत गे*या वषB, 

पलुवामा ह**या;या पाFPभूमीवर पािक0तान;या नेमबाजांना भारतानं िbहसा 

नाकार*यामळेु ते सहभागी होऊ शकले नbहते. या खेपेस मा� तसं काही नसून 

ऑिलि=पकसाठी या दोन  नेमबाजांनी याआधीच पा�ता िसy के*यामुळे ते 

आधीपासूनच 0पधHत सहभागी नाहीत असा खुलासाही Sयांनी केला. 

<><><><> 

 कोरोना िवषाणूचा "ादभुाPव सवाP िधक असले*या चीनमध*या वहुान या 

शहरातून भारतीय नाग3रकांना घेऊन येCयासाठी, भारतानं आज एक िवशषे 

िवमान पाठवलं आहे. भारतीय वायसुेने;या या िवमानातून 15 टन वजनांची 

औषध ंतसंच इतर वैKकMय सािहSय देखील पाठवCयात आलं आहे. 

<><><><> 

ओिदशात भवुनेFर इथं सUु असले*या खेलो इंिडया आंतरिवKापीठ 

LMडा 0पधाNमधे पCुया;या सािव�ीबाई फुले िवKापीठा;या सा7ी =ह0केनं मिहला 

भारोOोलन 0पधHत 45 िकलो वजनी गटात सवुणPपदक िजंकलं आहे. उOर 

महारा�� िवKापीठा;या "ेरणा सोनावणेनं याच गटात कां0य पदक िजकंलं. 

मिहलां;या 49 िकलो वजनी गटात सािव�ीबाई फुले िवKापीठा;या चेतना 

घोजगेनं रौ~य पदक पटकावलं. पUुषा;ंया भारोOोलनात, िशवाजी िवKापीठा;या 

सकेंत सरगरनं 55 िकलो वजनी गटात 244 िकलो वजन उचलून रा��ीय िवLम 

न^दवत सवुणPपदक िजकंलं. �लीन अडँ जकP मZये 138 िकलो वजन उचलूनही 

Sयानं रा��ीय िवLम न^दवला. याच गटात कविय�ी बिहणाबाई चौधरी उOर 

महारा�� िवKापीठा;या "शांत कोळीनं रौ~यपदक पटकावलं. Sयानं 0नॅच मZये 

110 िकलो वजन उचलून रा��ीय िवLमही न^दवला. पितयाळा;या पंजाबी 

िवKापीठानं ितरदंाजीत सवाP िधक पदकं कमावून ितरदंाजीचा चॅ ंिपय(स करडंक 

िजकंला. 

<><><><> 

ईशा(य िद*लीत झाले*या िहंसाचारात बळी गेलेला पोलीस हवालदार 

रतनलाल या;या कुटंुिबयांना, िद*लीचे मु[यमं�ी अरिवदं केजरीवाल यांनी एक 



 

कोटी Uपयांची मदत जाहीर केली आहे. Sया;या कुटंुबात*या एका सद0याला 

सरकारी नोकरी दCेयाचं तसंच कुटंुिबयांची सवP"कार ेकाळजी घेCयाचं आFासन 

केजरीवाल यांनी िदलं आहे. 

<><><><>  

ईशा(य िद*लीत झाले*या िहंसाचारा;या ददुHवी घटना रोखCयात अपयशी 

ठर*याब�ल सवh;च (यायालयानं िद*ली पोिलसांवर ताशेर े ओढले आहेत. 

नाग3रकSव सधुारणा कायKािवरोधात झाले*या या दगंलkिवषयी आले*या 

यािचका दाखल कUन Kायला मा� (यायालयानं नकार िदला आहे. िहंसाचार 

घडवणा-यांना पळून जाऊ िद*याब�ल (यायालयानं सरु7ा दलाला जबाबदार 

धरलं असून, Sयांनी कायKा;या चौकटीत राह�न समाजकंटकांना रोखायला हवं, 

असं (यायालयानं =हटलं आहे. 

<><><><> 

 

 


