
 
 

आकाशवाणी मुंबई 
             �ादिेशक बातमीप� – सायं. 7.00 वाजता 

9 िडस�बर, 2019 –सोमवार 
 

ठळक बात&या 

1) िवरोधी सद)यांनी केले,या गदारोळातच नाग/रक0व सुधारणा िवधेयक 2019 लोकसभेत सादर / या िवधेयका3या मा4यमातून दशेात 

िवभाजनकारी मानिसकता तयार करायचा भाजपाचा डाव अस,याची रा78वादीची टीका 

 

2) कना:टक िवधानसभ3ेया पोटिनवडणकु;त 15 पैक; 12 जागांवर भाजपान ंिवजय िमळव,यामळेु यिेडयरु>पा सरकारला )प? बहAमत 

 

3) नािशक िज,Cात उEहाळ कांFा3या दरात आज मोठी घसरण 

 

4) उIेजक चाचणी िवरोधी �योगशाळेतून चकु;ची मािहती िद,या�करणी रिशयाला टोिकयो ऑिलि&पकसह जागितक K;डा)पधLत भाग 

Mयायला बदंी घालायचा वाडा संघटनचेा िनण:य 

<><><><> 

लोकसभेत आज नाग/रक0व सधुारणा िवधयेक, २०१९ सादर करTयात आल. 0यापूवU िवरोधकांचे आVेप फेटाळून लावले. 

सभागहृात मतिवभाजनानंतर िवधेयक मांडTयात आल.ं िवधेयक सादर करTया3या बाजून ं२९३ खासदारांनी मतदान केल ंतर ८२ खासदारांनी 

िवरोध \य] केला. िवरोधी सद)यां3या गदारोळातच क� ^ीय गहृम�ंी अिमत शहा यांनी िवधयेक पटलावर ठेवलं. िवधेयक स4या3या कायFात 

द_ु)ती क_न िनवडक वग:वारीतील बेकायदा )थलांत/रतांना भारतात राहTयाची परवानगी दTेयाची तरतूद यात आहे.  िवधेयक सादर करताना 

अिमत  शहा &हणाल ेक;, हे िवधेयक अ,पसaयांकां3या िवरोधात नाही तसंच त ेघटने3या चौदा\या कलमाचा त ेभंगही करत नाही.  

अफगािण)तान, बांcलादशे आिण पािक)तानमध,या सहा समदुायां3या अवैध )थालांत/रतांना भारतीय नाग/रक0वासाठी पा� 

बनवTयासाठी ही दdु)ती करTयात येत आहते. िहंदू, शीख, बौe, जैन, पारसी आिण िfgन हे सहा समदुाय आहेत. काiँसे, तणृमूल काiँसे 

आिण ^मकु3या सद)यांनी हे िवधेयक मांडTयास िवरोध केला.  

<><><><> 

ससंदते आज सादर झालेल ं नाग/रक0व सधुारणा िवधयेक िवभाजनकारी मानिसकता तयार करTयाचा भाजपाचा डाव आह,े असा 

आरोप रा78वादी काiँसेच े �व]े नवाब मािलक यांनी केला. मुंबईत पV काया:लयात झाले,या वाता:हर प/रषदते ते बोलत होत.े धमा:3या 

आधारावर नाग/रक0व दणे ं हा एकांगी िनण:य असून काiेँस आिण रा78वादी काiेँस यांचा या िवधेयकाला )प? िवरोध आहे, असं 0यांनी 

सांिगतल.ं  

दर&यान, य0ेया गdुवारी रा78वादी काiेँस अ4यV शरद पवार यां3या वाढिदवसा3या िनिमIान,ं रा78वादी काiेँस राnयात ‘बळीराजा 

कृतpता िदन’ साजरा करणार आहे. शेतक-यांना मदत करTयासाठी पVातफL  कोश तयार करTयात यणेार आहे.  

<><><><> 

कना:टक िवधानसभे3या पंधरा जागां3या पोटिनवडणकु;त भारतीय जनता पVान ेअकरा जागा िजंक,या असून, एका जागेवर भाजप 

उमेदवार आघाडीवर आह.े काiेँस पVान ेदोन जागांवर तर एका जागेवर अपV उमदेवारान ेिवजय िमळवला आह.े या िनकालानंतर येिडयरु>पा 

यां3या नेत0ृवात,या भारतीय जनता पVा3या सरकारनं )प? बहAमत िमळव,याचं )प? झाल ंअस,याचं याबाबत3या वIृात &हटल ंआहे. 

दर&यान, कना:टकचे काiेँस नेते आिण माजी मaुयमं�ी िसeरामsया यांनी िवधीमंडळ नेतपेदाचा तर िदनशे गुंडू राव यांनी �दशेा4यV 

पदाचा राजीनामा िदला आह.े पोटिनवडणकु;त काiेँसन ं15 पकै; 12 जागांवर उमदेवार िदल.े मा�, केवळ दोन जागीच काiेँस िवजयी झाली. या 

पराभवाची नैितक जबाबदारी )वीकारत िसeरामsया यांनी पVा3या हंगामी अ4यV सोिनया गांधी यां3यांकडे राजीनामा सादर केला.  

<><><><> 

भाजपा सोडून दसु-या पVात �वशे करायचा असेल तर हा िनण:य वाता:हर प/रषद घेऊन सवाuसमोर जाहीर करीन, असं  भाजपा नेत े

एकनाथ खडसे यांनी &हटलं आहे. मा� रा78वादी काiँसेम4ये �वशे करायचा िनण:य अFाप घेतलेला नाही, असं 0यांनी )प? 



 
 

केलं.  नवी   िद,लीत  रा78वादीचे अ4यV शरद पवार यांची, 0यां3या िनवास)थानी भेट घेऊन खडस े यांनी आज पाऊण तास चचा: 

केली, 0यानंतर ते बातमीदारांशी बोलत होत.े  

<><><><> 

राnय मंि�मंडळाचं खाते वाटप ये0या दोन िदवसात केलं जाईल, असे संकेत रा78वादी काiेँसचे nयvे नेत ेआिण मं�ी छगन भजुबळ 

यांनी िदल ेआहेत. ते आज नािशक इथ ंवाता:हरांशी बोलत होते. भारतीय जनता पVात ओबीसी नेत ेनाराज अस,या3या चचLला भजुबळ यांनी 

दजुोरा िदला. भाजप नेत ेमाजी मं�ी एकनाथ खडसे आप,याला भटेले, &हणजे 0यांनी पVात �वशे केला असं होत नाही, असं भजुबळ यांनी 

नमूद केलं आहे.  

<><><><> 

नािशक िज,Cात उEहाळ कांFा3या दरानं यंदा चौदा हजार _पयांपयuत मजल मारललेी असताना दोन िदवसांपासून कांFा3या दरात 

घसरण िदसत आह.े आज लासलगाव बाजार सिमतीत कांFा3या भावात तzबल २ हजार २०० त े४ हजार ६०० _पयांची मोठी घसरण झाली. 

शासनानं कांFाचे दर िनयंि�त करTयासाठी कांदा \यापा}यांवर नजर ठेवायला स_ुवात केली. साठेबाजारांवर कारवाई करTयात येणार आहे. या 

भीतीपोटीच \यापा-यांनी कांदा खरदेीमधे हात आखडता घेत,याचं सांिगतल ं जात.ं कांFा3या भावानं सव:� िवKम �)थािपत के,यानंतर 

शिनवारपासून कांFाचे भाव कमी होऊ लागल ेआहते. आज सकाळ3या स�ात कांFाला एकवीसश े_पये त ेपाच हजार सहाश ेएक _पये �ित 

ि~वटंल, तर सरासरी चार हजार दोनश े_पय े भाव िमळाला. 

<><><><> 

वाडा अथा:त, जागितक उIेजक चाचणी िवरोधी संघटनेन ंआज रिशयावर जागितक K;डा)पधLत भाग Mयायला बंदी घातली. टोिकयो 

इथं २०२० म4य े होणारी ऑिलंिपक )पधा: आिण २०२२ म4य े िबिजंग िहवाळी ऑिलंिपक )पधLचा बदंी आदशेात समावशे असून उIेजक 

चाचणी िवरोधी �योगशाळेतून चकु;ची मािहती िद,याचा आरोप करTयात आला आहे. िशफारश�ची संपूण: यादी यासंदभा:त ि)व0झलuडमध,या 

लौसाने इथं आज झाले,या बठैक;त एकमतानं मंजूर केली अस,याचं संघटन3ेया �व~0यान ं सांिगतलं. या िनकालाचा अथ: असा आह ेक;, 

रिशयाचे सव: खेळाडू  टोिकयो ऑिलंिपकम4ये तट)थ &हणून भाग घेऊ शकतील आिण वाडा nया डोिपंग3या \यव)थेला सरकार �ायोिजत 

मानतं, 0या \यव)थेचा हे खेळाडू भाग नाहीत, हे 0यांना िसe कराव ंलागेल.  

<><><><> 

अमरावती िज,Cात,या धामणगाव र,ेवे, चांदरु र,ेव,े 0याच�माणे ितवसा इथं,या पंचायत सिमतीचा िनकाल जाहीर झाला आह.े 

याम4य े ितवसा पंचायत सिमतीम4ये सहाही जागांवर काiँसेला िवजय िमळाला. तर धामणगाव पंचायत सिमतीम4ये ८ जागांपकै; ६ जागांवर 

काiेँस, तर फ] २ जागांवर भाजपाला िवजय िमळाला आह.े चांदूर र,ेवेत सहा जागांपकै; ४ जागा भाजपान,ं तर दोन जागा काiँसेनं िजंक,या, 

एकंदरीत ितवसा आिण चांदरु र,ेव ेकाiेँस तसंच धामणगाव र,ेवते भाजपनं बाजी मारली.  

<><><><> 

राnय िनवडणूक आयोगाकडून नािशक महापािलके3या दोन जागांसाठी पोट िनवडणूक जाहीर केली आहे. 0यानसुार 16 िडस�बर 

पासून अज: दाखल करTयात येणार आह,े तर 9 जानवेारी 2020 रोजी मतदान होईल.  

<><><><> 

नंदरुबार िज,हाप/रषद आिण पंचायत सिमती3या िनवडणकुा महािवकास आघाडी3या मा4यमातनंच  लढवTयाचे आदशे व/रv 

)तरावdन आ,याचा खलुासा माजी आमदार चं^कांत रघवुशंी यानंीकेला आहे. मा� अFापही ितEही पVा3या )थािनक पातळीवरील न0ेयां3या 

आपसात बैठका झा,या नस,यान ं याबाबतचा िनण:य झाला नस,याचं सांगत 0यांनी िशवसेना काय:क0याuना िनवडणकुांसाठी जोमान े काम 

करTया3या सूचना िद,या. दसुरीकडे आज रा78वादी3या पV िनरीVकांनीही नंदरुबारम4ये काय:क0याu3या तालकुािनहाय बैठका घेत 

काय:क0याu3या भावना जाणून घेत,या..   

<><><><> 

सातारा िज,Cात,या पसरणी घाटात आज दपुारी नागेवाडी फाट्याजवळ िशवशाही बस आिण खासगी आरामबस यां3यात अपघात 

झाला. यात समोरासमोर धडक होऊन दोEही बसमधले ४० �वासी जखमी झाल.े 0यापैक;  एकाची �कृती गंभीर आह.े जखम�वर वाई 

आिण  पाचगणी इथ,या वगेवगे�या dcणालयात उपचार स_ु आहेत.  िशवशाही बस महाबळे�रला िनघाली होती. 0यात २५ �वासी होत े

तर  खासगी बस महाबळे�र इथून पTुयाला िनघाली होती. अपघातानंतर समुार ेदोन तास घाटातील वाहतूक पूण:तः बंद करTयात आली होती. 

0यामळेु दोEही बाजूला वाहनां3या लांबच लांब रांगा लाग,या हो0या.  



 
 

<><><><> 

राnयात काल िदवसभर हवामान कोरडं होत.ं या काळात सवा:त कमी िकमान तापमान नागपूर इथं 11 पूणाuक 8 दशांश अंश सेि,सयस 

इतकं न�दल ंगेलं. ये0या दोन िदवसात संपूण: राnयात हवामान कोरडं राहील, असा अंदाज हवामान िवभागानं \य] केला आहे. 

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


