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िवरोधी सद$या&ंया गदारोळात क� )ीय गहृम�ंी अिमत शहा यांनी आज लोकसभते नागरीक0व द1ु$ती िवधयेक २०१९ माडंलं. 

काही िनवडक 6णेीत7या अवैध $थलातं:रतानंा सवलत द;ेयासाठी स=या&या काय>ात द1ु$ती करणं हा या िवधयेकाचा उAेश आह.े 

अफगािण$तान, बाCंलादशे आिण पािक$तानमध7या सहा समदुाया&ंया अवैध $थलातं:रतानंा भारतीय नाग:रक0वासाठी पा� 

बनव;यासाठी  ही द1ु$ती कर;यात येत आहते. िहदूं, शीख, बौG, जैन, पारसी आिण िHIन या सहा समदुायात7या नाग:रकाना ही 

द1ु$ती लागू रािहल. काKँेस, तृणमूल काKँेस आिण )मकु&या सद$यानंी ह े िवधयेक माडं;यास िवरोध केला. ह े िवधयेक �ितगामी 

अस7याच ं सागंत काKँेस नतेे अिधर रजंन चौधरी यानंी या िवधयेकाला िवरोध केला. ह े िवधयेक राLयघटन&ेया मूलभूत वैिशO्याच ं

उ7लंघन आह,े अस ंसागंत आर.एस.पी.च ेनतेे एन. के �मेच)ंन यानंी िवरोध केला. तृणमूल काKँस&ेया सौगत रॉय यानंीही या िवधेयकाला 

िवरोध केला. या िवधयेकामळेु घटन&ेया कुठ7याही कलमाच ंउ7लंघन झालेलं नाही,   अफगािण$तान, पािक$तान आिण बाCंलादशे या 

तीन दशेामंध ेइ$लाम हा धमU असून, िबगर इ$लािमक समदुायाचंा धािमUक छळ होत आला आह,े Wहणूनच या सहा समदुायाना तकU सगंत 

वगXकरणा&या अंतगUत नाग:रक0व द;ेयाची तरतूद या िवधयेकात अस7याच ंअिमत शहा यानंी $पO केलं. मा�, गहृमYंया&ंया उZरान ं

िवरोधकाचं ंसमाधान झालं नाही, आिण 0यानंी ह ेिवधयेक माडं;या&या �$तावावर मतिवभाजनाची मागणी केली. या िवधयेका&या बाजून े

२९३ तर िवरोधात ८२ मत पडली. आिण गदारोळातच शहा यांनी ह ेिवधयेक माडंलं.   

<><><><>  
कनाUटक िवधानसभ&ेया पंधरा जागासंाठी&या पोटिनवडणूक_ची मतमोजणीआज स1ु आह.े भाजपा बारा, काKँेस दोन तर 

अप` एका जागवेर आघाडीवर आह.े िशवाजीनगर आिण हaनसूर इथ ं काKँेस आघाडीवर आह,े तर होसकोट इथ ं भाजपा खासदार 

ब&चगेौडा याचं े पु� शरद ब&चगेौडा, अप` उमदेवार Wहणून लढले असून, 0यानंी भाजपा उमदेवारावर आघाडी घतेली आह.े हaनसूर, 

यशवंतपूर आिण के आर पेटे इथ ंअटीतटीची लढत आह.े भाजपाच ेउमदेवार ये7लापूर, िवजयनगर, गोकाक, महालcमी लेआउट आिण 

िचकब7लापूर इथ ंआघाडीवर आहते.   

<><><><> 

नागपूर-मुबंई र7ेवेमागाUवर&या दहगेाव ते तुळजापूर दरWयान&या डाऊन िदशकेड&या 1ळाला तड ेगलेे अस7याच ंआज सकाळी 

पावणे आठ वाजता ल`ात आ7यान ंमोठी दघुUटना टळली आह.े 1ळाला तड ेग7ेयाच ंल`ात आ7यावर र7ेवे �शासनान ंतातडीन ंडाऊन 

िदशकेडची वाहतूक थाबंवत, युGपातळीवर 1ळ द1ु$तीच ंकाम हाती घतेलं. साधारण दोन तासानंी द1ु$तीच ंकाम सपं7यानतंर डाऊन 

िदशकेडची वाहतुक पुfहा स1ु केली आह.े  

<><><><> 

नादंडे&या सचखंड गुghदारा बोडाU&या वतीन ंकाल नादंडे इथ ६१ वा सामदुाियक िववाह सोहळा आयोिजत कर;यात आला 

होता. या िववाह सोहjयात शीख समाजातली ३९ जोडपे िववाहबG झाले. दरवषX िडस�बर आिण म ेमिहfयात दोन सामूिहक िववाह 

सोहळे आयोिजत कर;यात येतात. आतापयlत&या ६० िववाह सोहjयातून २१०२ जोडmयाचं ेिववाह कgन िदले आहते अशी मािहती 

गgुhदारा बोडाUन ंिदली आह.े  

अमरावती िज7nातही सावडo इथ7या म$ुलीम समाजाचा सामिुहक िववाह सोहळा पार पडला. या सोहjयात साडचेारश े

जोडपी िववाहबG झाली.  

<><><><> 

थडं हवेच े िठकाण Wहणून �िसG असले7या माथरेानमध7या र$0यासंाठी २५ कोटी 1पये, आिण q_डासकुंलासाठी ७ कोटी 

gपयाचंी तरतूद करायला मsुयम�ंी उ=दव ठाकर ेयानंी त0वतः माfयता िदली आह ेअशी मािहती माथरेान&या नगरा=य`ा �रेणा सावंत 

यानंी िदली आह.े �रेणा सावंत या&ंया नतेृ0वाखाली नगरपािलके&या एका िशOमडंळानं नकुतीच मsुयम�ंी ठाकर े याचंी भेट घऊेन 

पावसामळेु माथरेानमधले र$ते वाहuन गलेे अस7याच ंिनदशUनाला आणून िदलं होतं.  

<><><><> 



अमरावती िज7nात7या िव>ाvयाlना गणुवZापूणU िश`ण िमळावं यासाठी, क� )ीय मनwुयबळ िवकास म�ंालय, िज7nात7या 

िश`का&ंया स`मीकरणासाठी �िश`ण कायUqम राबवत आह.े या उपqमाअंतगUत िज7nात7या पिहली ते आठवी&या सवU िश`क, 

मsुया=यापक आिण क� )�मखुानंा �िश`ण िदलं जात आह.े ४ िडस�बरला या �िश`ण कायUqमाची स1ुवात झाली. 

 <><><><> 

नपेाळ इथ ंस1ु असले7या १३ hया दि`ण आिशयाई q_डा $पधते भारतीय खेळाडूचंी न��दीपक कामिगरी स1ुच आह.े १३२ 

सवुणU   ७९ रौmय आिण ४१ कां$य पदकासंह २५२ पदकं पटकावत भारत पिह7या $थानावर आह.े आज&या नhया िदवशीही भारतीय 

खेळाडू उZम कामिगरी बजावतील अशी अपे`ा आह.े जलतरण �कारात आज शवेट&या िदवशी भारतीय जलतरणपटू आठ �करात 

सहभागी होणार आहते. आतापयlत भारतान ंजलतरण �करात 22 सवुणlपदकासंह ३८ सवुणU पदकं िजंकली आहते.   

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


