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3ादेिशक बात8या 
;दनांक -०९ िडस$बर २०१९ दEपारी १.०० वा. 

****  
नाग$रकता सुधारणा िवधेयक आज लोकसभेत पु7हा सादर कर:यात आलं. काँ>ेससह 
इतर िवरोधी पAानंी या िवधेयकाला िवरोध कBला. कCDीय गृहमGंी अिमत शहा यांनी, ह े
िवधेयक देशातKया अKपसंLयाक समुदायाMया िवरोधात नाही, असं नमूद कBलं. 
िवधेयकातKया तरतुदOवर चचाQ करताना, RSयेकाMया RSयेक शकंBच ं िनरसन करणार 
असKयाच ंअिमत शहा यांनी सांिगतल,ं माG काँ>ेस नते ेअधीररंजन चौधरी यांनी या 
िवधेयकातKया मUुांवर आAपे घेत, िवधेयकाला िवरोध कायम ठेवला.    
या सुधारणा िवधयेकात अफगािणYतान, बांगलादेश आिण पािकYतानातKया िहंद[, 
शीख, बौ], जैन, पारशी आिण _`aन समाजातKया अवैध Yथलांत$रतांना भारतीय 
नाग$रकSव दे:याची तरतूद आह.े माG यामळु े राdयघटनेची पायमfी होत असKयाच ं
सांगत काँ>ेससह इतर पA या िवधयेकाMया िवरोधात आहेत. 

**** 
गेKया आठवhात काँ>ेस पAाMया दोन सदYयानंी कCDीय मGंी Yमृती इराणी 
यांMयासोबत चचiदरjयान दाखवलKेया देहबोलीचा मkुा आज लोकसभेत उप_Yथत 
झाला. संसदीय कामकाज मGंी RKहाद जोशी यांनी या Rकरणी दो7ही सदYयांनी 
संबंिधत मnंयाचंी Aमा मागावी, अशी मागणी कBली. कCDीय गृहमंGी अिमत शहा यांनी 
या मागणीला समथQन $दलं. अoयA ओम िबलाQ यांनी संबंिधत सदYयाला सुयोqय 
वतQनाची समज देऊन, या Rकरणाला पूणQिवराम $दला. 

**** 



$दfीत काल पहाट े झालेKया अिsकांडात दगावलKेया कामगारांना आज राdयसभेत 
u]ांजली अपQण कर:यात आली. ही घटना अSयतं दv:खद असKयाची भावना, 
सभापती xयंकyया नायडz यांनी xय{ कBली. संबंिधत इमारतीत सुरAा मानकांMया 
GुटOबाबत िचंता xय{ कBली. सदनान ंदोन िमिनटं मौन पाळzन मृतांना आदरांजली अपQण 
कBली.  

**** 
हैदराबाद पोिलस चकमक Rकरणी िवशषे तपास पथका}ार े चौकशी कर:याMया 
यािचकBवर सुनावणी घे:यास सव~� 7यायालयान ं परवानगी $दली आहे. या Rकरणी 
परवा बुधवारी सव~� 7यायालयात सुनावणी होईल. हैदराबाद इथं सामुिहक ल�िगक 
अSयाचार आिण हSया RकरणातKया चार आरोपOचा पोिलस चकमक�त मSृयू झाला. 
माG ही चकमक बनावट असKयाचा आरोप करत, सव~� 7यायालयाMया िनवृ� 
7यायाधीशाMया देखरेखीखाली एका िवशेष पथका}ारे या Rकरणाचा तपास करावा, 
असं या यािचकBत jहटलं आह.े 

**** 
कCD सरकारन ंया वषाQसाठी, १३ लाख ५० हजार कोटी �पयाचंं क�षी कजQ िवतरीत 
कर:याच ं उ$k� ठेवलं असून, शेतक�यांMया कKयाणासाठी वेगवगे�या उपाययोजना 
हाती घेतKया आहते. या उपाययोजनामंoय े RधानमGंी पीक िवमा योजनेची 
अंमलबजावणी, स�िDय शेतीला उ�जेन दे:यासाठी परंपरागत क�िष िवकास योजना, 
२०१८–१९ या क�षी हगंामातKया सवQ खरीप आिण र�बी िपकांना उSपादन खचाQMया 
१५० ट�B  एवढा  वाढीव हमी भाव, अशा उप�मांचा समावेश आह.े 

**** 
अमरावती िजK�ातील िशAकांना सेवा अतंगQत RिशAण दे:यासाठी कCD सरकारMया 
मनु�यबळ िवकास मGंालयान ं िजK�ातील सवQ िशAकांना RिशAण दे:याचा RकKप 
राबिव:यास सु�वात कBली आह.े राdयात चार िडस�बर पासून या RकKपाची  सु�वात 
कर:यात आली. अमरावती िजK�ातील सात हजार २८९ िशAकांना RिशAण $दल ं
जाणार आह.े 

**** 



संगणक िशAकांMया महारा�� आयसीटी िशAक एकजूट संघटनेMया वतीन ं िविवध 
माग:यासंदभाQत आज औरंगाबाद इथं िनदशQन ंकर:यात आली. कCD सरकार पुरYक�त 
आयसीटी योजना माoयिमक आिण उ� माoयिमक Yतर अंतगQत कायQरत आठ हजार 
संगणक िनदेशक यांMया समायोजनाचा शासन िनणQय ताSकाळ करावा, संच मा7यतेमoये 
सी.आय संगणक मागQदशQक पदास मा7यता Uावी, शाळेतKया ऑनलाईन कामासाठी 
RिशAक संगणक तd�ांची िनयु{� करावी, यासह अ7य माग:याचं िनवेदन िवभागीय 
आय{ुांना देणार असKयाच ंआंदोलकांकडzन सांग:यात आल.ं 

**** 
नांदेड रेKवे िवभागांअतंगQत काही रेKवे गाhांना $दलेल ेताSपुरते थांबे तीन मिह7यांसाठी 
वाढव:यात आल े आहेत. नांदेड -अमृतसर-नांदेड सचखंड ए�YRेस ला सेलू रेKवे 
Yथानकावर, धमाQबाद-मनमाड-धमाQबाद मराठवाडा ए�YRसेला रांजणी रेKवे 
Yथानकावर, तर नागपरू-कोKहापूर-नागपूर या }ी-सा ािहक ए�YRेस ला वसमत रेKवे 
Yथानकावर दे:यात आलेला ताSपुरता थांबा तीन मिह7याकंरता वाढव:यात आला आह े

**** 
नेपाळ इथं सु� असलेKया १३ xया दिAण आिशयाई ��डा Yपधेत भारतीय खळेाडz 
नेGदीपक कामिगरी करत आहते. १३२ सुवणQ ७९ रौ¢य आिण ४१ कांस्य पदकांसह 
२५२ पदक¥ पटकावत भारत पिहKया Yथानावर कायम आह.े  

**** 


