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19  फे वुारी, 2020 – बधुवार 
 

ठळक बात�या 

1) आज मदृा आरो)य पि�का िदवस/ शेत जिमनीत-या पोषक /0यां1या कमतरतेचा शोध घेणं हाच मदृा आरो)य पि�का योजना उ6ेश 

 

2) 7ीरामज8मभूमी तीथ<=े� 8यासाची पिहली बैठक आज नवी िद-लीत होणार 

 

3) अफगािणCतान1या अDय=पदी अ7फ घनी दसु-यांदा िनवडून आ-याची िनवडणूक आयोगाची घोषणा/ मा� घनी यांचे िनकटचे 

HितCपधI अJद-ुला अJद-ुला यांनी िनवडणूक आयोगाचा िनण<य अमा8य करत केली Cवतः1या िवजयाची घोषणा 

 

4) चीनमधे न0या कोरोना िवषाणू1या Hादभुा<वामळेु मMृयूमखुी पडले-यांची संOया दोन हजारावर पोचली 

<><><><> 

मदृा आरो)य पि�का िदवस दशेभर आज पाळला जात आहे. Hधानमं�ी नरR/ मोदी यां1या हCते 19 फे वुारी 2015 रोजी 

राजCथानमध-या सरुतगड इथं मदृा आरो)य पि�का योजनेचं उUाटन करVयात आलं होतं. शेत जिमनीतील पोषक /0यां1या कमतरतेचा शोध 

घेVया1या उ6ेशानं सWु केले-या या योजनेअंतग<त शेतकX  यांना दर दोन वषाYनी मदृा आरो)य पि�का िद-या जातात. शेतकX  यांना अिधक 

उMपादना1या माDयमातून अितZर[ उMप8नाची हमी या योजनेतून िदली जाते, तसंच सातMयपूण< शेतीलाही चालना िदली जाते. शेतकX  यांना 

माती1या आरो)याची िCथती मािहत असली पािहजे, असं या योजनेचं उUाटन करताना मोदी यांनी सांिगतलं होतं. मातीचं आरो)य चांगलं नसेल 

तर कृषी उMप8नात वाढ होऊ शकणार नाही, असं मोदी यावेळी ^हणाले. सरकार1या या पढुाकारामळेु गे-या पाच वषा<त िपक उMपादनात सातMयानं 

वाढ होत अस-याचं कृषी सचीव संजय अगरवाल यांनी आकाशवाणीला सांिगतलं. दशेात-या सव< शेतकX  यांना मदृा आरो)य पि�कांचं वाटप 

करVयासाठी रा_य सरकारांना मदत करVयासाठी ही योजना सWु करVयात आली आहे. मातीचं आरो)य आिण ितची उMपादकता सधुारVयासाठी 

शेतकX  यांना Mयां1या शेतजमीनीतील पोषक /0यांची िCथतीची मािहती, तसंच पोषक /0या1या यो)य मा�ेबाबत मािहतीही या योजने1या माDयमातून 

उपलJध कWन िदली जाते. या योजने1या पिह-या ट``यात ^हणजे 2015 ते 2017 या काळात 10 कोटी 74 लाख शेतकX  यांना मदृा आरो)य 

पि�कांचं वाटप केलं तर 2017 ते 2019 या दसुX  या ट``यात 11 कोटी 74 लाख मदृा आरो)य पि�का वाटVयात आ-या. सरकारनं 700 कोटी 

Wपयांहbन अिधक खच< मदृा आरो)य पि�कांवर केला आहे.  

<><><><> 

7ीरामज8मभूमी तीथ<=े� 8यासाची पिहली बैठक आज नवी िद-लीत होणार आहे. अयोDयेत राम मंिदर उभारणीचं काम पूण< करVयाची 

जबाबदारी कR / सरकारनं या 8यासावर सोपवली आहे. आज1या बैठकcत, मंिदर उभारणी1या कामाची सWुवात कधी करायची, ते ठरVयाची 

शdयता आहे. 15 सदCयां1या या 8यासातले काही सदCय धािम<क =े�ात काय<रत आहेत, तर अ8य काही आम नागZरक आहेत.  

 

<><><><> 

एनपीआर अथा<त रा��ीय लोकसंOया सूची हा जनगणनेचा भाग अस-यानं Mयाची अंमलबजावणी करायला आप-या सरकारला 

कसलीही अडचण नाही, असं महारा��ाचे मOुयमं�ी उUव ठाकर ेयांनी Cपf केलं आहे. ते काल िसंधदुगु< िज-gात बातमीदारांशी बोलत होते. 

सधुाZरत नागZरकMव कायदा, रा��ीय नागZरक नhदणी आिण रा��ीय लोकसंOया सूची या तीन वेगवेगळया बाबी आहेत, असं ते ^हणाले. सधुाZरत 

नागZरकMव कायiांअंतग<त कुणाचंही नागZरकMव िहरावून घेतलं जाणार नाही, Mयामळेु अंमजबजाणीबाबत कुणालाही िभती बाळगVयाचं कारण 

नाही, असंही मOुयमं�ी ^हणाले.  

<><><><> 

जगभरात साखर1ेया उMपादनात 80 ते 90 लाख टनाची घट आ-यानं, वाढलेली साखरचेी मागणी ल=ात घेता कR / सरकारनं चालू 

वषा<त 60 लाख टन साखर िनया<त करायला परवानगी िद-याचं साखर उMपादक संघानं ^हटलं आहे. चालू  पणन वषा<त 15 फे वुारीपयYत दशेातलं 

साखर उMपादन समुार ेएक कोटी 70 लाख टन इतकं झालं आहे.  



 

<><><><> 

कोरोना िवषाणू1या उ/ेकामळेु भारतीय 0यापाऱ =े�ावर होणाXया पZरणामांचा आढावा घेVयासाठी अथ<मं�ी िनम<ला सीतारामन यांनी काल 

उiोजक आिण िविवध सCंथांची बैठक घेतली. यावेळी औषध, वnउiोग, रसायन,वाहन, रगं तसंच दूरसंचार =े�ात-या कंप8यां1या Hितिनधoनी 

आप-या समCया मांड-या, असं Mयांनी सांिगतलं. Mया काल नवी िद-लीत वाता<हरांशी बोलत होMया. संबंिधत िवभागा1या सिचवांशी चचा< कpन या 

सगqया समCयांवर लवकरात लवकर तोडगा काढू, असं आrासन सीतारामन यांनी उiोजकांना िदलं.  कोरोना िवषाणू1या उ/ेकामळेु दरवाढ 

होVयाची िभती बाळगVयाचं कारण नाही, असं Mया ^हणा-या.  

<><><><> 

िनवडणूक आयोगानं, िनवडणूक िवषयक सधुारणांबाबत1या मदुi्ांवर िवधी आिण 8याय मं�ालयाशी चचा< केली. मतदानाचा अिधकार 

बहाल करVयासाठीची एक पा�ता तारीख, आधार जोडणी, पेड 8यूज, खोटं Hितtाप�ं हा उमेदवाराचा ग8ुहा ठरवणं आिण uf काय<पvती 

यासारOया मदुi्ांवर काल1या बैठकcत चचा< करVयात आली. लोकHितिनधी कायiा8वये, वत<मानप�ं आिण समाजमाDयमं यांची मDयCथी 

यावरही HामOुयानं चचा< झाली. िविवध HCताव िवचाराधीन अस-याचं, कायद ेमंडळ िवभाग सिचव नारायण राजू यांनी सांिगतलं.  

 

<><><><> 

Hधानमं�ी नरR/ मोदी येMया रिववारी आकाशवाणीवWन HसाZरत होणाX या “मन कc बात” या काय<yमात आपले िवचार जनतेपढंु मांडणार 

आहेत. या मािसक काय<yमाचा हा 62 वा भाग असेल. Mयात कोणते म6ुे zयावेत याबाबत लोकांनी आपलं मत कळवावीत, असं आवाहन मोदी 

यांनी केलं आहे. Mयासाठी 1800-11-7800 या दूरDवनी yमांकावर आपला संदशे Dविनमिु/त करता येईल. नमो अॅप िकंवा माय ग0ह|ारहेी 

आपली मतं कळवता येतील. तसंच 1922 या yमांकावर िमCडकॉल िद-यानंतर आले-या िलंकवWन आप-या सूचना येMया शिनवारपयYत पाठवता 

येतील.  

<><><><> 

अफगािणCतानचे अDय= अ7फ घनी दसुX  यांदा या पदावर िनवडून आले आहेत. ितथ-या Cवतं� िनवडणूक आयोगानं ही घोषणा केली, 

मा� घनी यांचे िनकटचे HितCपधI अJद-ुला अJद-ुला यांनी िनवडणूक आयोगाचा हा िनण<य अमा8य करत Cवतःला िवजयी घोिषत केलं आहे. 

आपण समावेशक सरकार Cथापन करणार अस-याचं Mयांनी जाहीर केलं आहे. अDय=पदासाठी गे-या 28 स`टRबरला िनवडणकुा झा-या. Mयात 

घनी यांना 50 पूणाYक 64 शतांश टdके मतं िमळा-याचं िनवडणूक आयोगानं काल जाहीर केलं. अफगािणCतानचे मOुय काय<कारी अJद-ुला 

अJद-ुला यांना 39 पूणाYक 52 शतांश टdके मतं िमळाली आहेत. दर^यान तािलबाननंही घनी यांचा िवजय अमा8य केला आहे.  

<><><><> 

चीनमधे न0या कोरोना िवषाणू1या Hादभुा<वामळेु मMृयूमखुी पडले-यांची संOया दोन हजारावर पोचली आहे. काल ह~बेई Hांतात आणखी 

132 जणांचा मMृयू झाला आहे. ितथं आणखी एक हजार 693 जणांना या िवषाणूची बाधा झाली अस-याचं ह~बेई Hांता1या आरो)य आयोगानं 

सांिगतलं. यामळेु चीनमध-या कोरोनाबािधत W)णांची संOया आता 74 हजारा1या वर गेली आहे. मा� यापैकc बह~तांश W)णांचा आजार िकरकोळ 

अस-याचा दावा चीनी अिधकाX  यांनी HिसU केले-या अ�यास अहवालात केला आहे.  ह~बेई Hांताबाहेर या िवषाण1ुया Hादभुा<वाला आळा 

घालVयाचे HयMन सWु के-यापासून न0यानं नhद होणाX  या W)णांची संOया घटत आहे, कोरोनाचा Hादभुा<व िनयं�णात आला अस-याचं हे ल=ण 

आहे, असं चीन1या रा��ीय आरो)य Hािधकरणानं ^हटलं आहे. चीननं उचले-या पावलांनंतर याबाबत ल=णीय Hगती झाली अस-याचं चीनचे 

अDय= शी िजनिपंग यांनी काल ि टन1या Hधानमं�यांना दूरDवनीवWन सांिगतलं. मा� कोरोनाचा Hादभुा<व आता घटत जाईल, असं एवढयात 

सांगणं घाईचं ठरले, असं जागितक आरो)य संघटनेनं ^हटलं आहे.  

 

<><><><> 

महारा��ात, न0या कोरोना िवषाणमुळेु होणाX  या कोिवड-19 या आजाराची लागण झा-या1या संशयावWन सDया पाच जणांना वैiकcय 

िनZर=णाखाली ठेवलं आहे. रा_या1या आरो)य िवभागानं काल मुंबईत HिसU केले-या प�कात ही मािहती िदली आहे. यापैकc तीनजणांना 

पVुयात-या नायडू W)णालयात तर इतर दोघांना मुंबई महापािलके1या कCतरुबा W)णालयात दाखल केलं आहे. कोरोना िवषाण1ुया Hादभुा<वानंतर 



खबरदारीचा उपाय ^हणून मुंबई आंतररा��ीय िवमानतळावर आतापयYत 39 हजारापे=ा जाCत Hवाशांची तपासणी के-याचं या प�कात ^हटलं 

आहे.  

<><><><> 

नवी िद-लीत आिशयाई कुCती अिजंdयपद Cपध�त काल भारताचा सनुील कुमार यानं  बाजी मारली आिण सवुण<पदक पटकावलं.  

87 िकलो वजनी गटात Mयानं HितCपधI अझत सािलिडनो0ह याला मात िदली. कझाकCतान1या अझमत कुCतबुये0ह याला उपांMय 

साम8यात 12-8 अशा फरकानं हरवत सनुील कुमारनं अिंतम फेरी गाठली होती. गे-या वषIही सनुील कुमार अंितम फेरीत पोचला होता आिण 

Mयाला रौ`य पदक िमळालं होतं.  

<><><><> 

 “शेजारी Hथम” हे भारताचं धोरण शेजारी दशेां1या गरजांनसुार सहकाया<वर भर दणेार ं आहे, असं संर=ण अ�यास आिण िव�ेषण 

संCथेचे महासंचालक सजुन िचनॉय यांनी ^हटलं आहे. ते काल रा�ी काठमांडू इथं नेपाळ-भारत संबंध आिण शेजारी Hथम धोरणावर बोलत होते. 

भारता1या मह�वा1या िचंता आिण सरु=ा, आिथ<क भािवत0य तसचं Hगतीबाबत1या संवेदनशीलतेचं भान शेजारी दशेांनीही ठेवलं पािहजे, असं ते 

^हणाले.  

 

<><><><> 

सात िदवसीय रा��ीय आिदवासी यवुा दवेाणघेवाण काय<yम ज^मू मध-या नागरोटा इथ-या. यथु होCटेलमधे सWु आहे. ज^मू क�मीरचे 

यवुा सवेा आिण ycडा सचीव सरमद हाफcज यांनी या यवुा दवेाण घेवाण काय<yमाचं उUाटन केलं. झारखंड आिण ओिदशामध-या वेगवेगqया 

िज-gांमधून 220 यवुक आिण नेते या काय<yमात सहभागी होत आहेत.  

<><><><> 

कR /शािसत Hदशे असले-या लडाखमDये झाले-या प=ीगणनेत, प=ां1या दोन न0या Hजाती सापड-या आहेत. व8यजीव संर=ण आिण 

लडाखचा बड< dलब यांनी संय[ुZरMया गेले तीन िदवस ही प=ीगणना केली. ‘रडे �ोटेड �श’ आिण `लाि^बयस वॉटर रडेCटाट< ’ या इं�जी 

नामािभधानाचे प=ी पिह-यांदाचे लडाख भागात िदसून आले.  

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


