
 

आकाशवाणी मुबंई 
रा��ीय बातमीप� – दु. 1.30 वाजता  

19  फे�ुवारी, 2020 – बधुवार    

ठळक बात!या 

1) छ�पती िशवाजी महाराजाचंी जयंती आज सव)� होतेय िविवध काय),मांनी साजरी 

 

2) अमे/रकेचे अ0य1 डोना3ड �!प यां4या आगामी भारत दौ  यावर 8या4ंया जंगी 9वागताची तयारी भारतान ं केली अस3याच ं

;धानमं�ी नर<= मोदी याचंं ;ितपादन 

 

3) ज!मू क@मीरमधे पुलवामा िज3Aा4या �ाल भागात सरु1ा दलाशंी झाले3या चकमकCत तीन दहशतवादी ठार 

 

4) आज मदृा आरोFय पि�का िदवस/ शेत जिमनीत3या पोषक =Iयां4या कमतरतेचा शोध घणंे हाच मदृा आरोFय पि�का योजनचेा 

उLेश 

 

5) कोरोना िवषाणुचा ;ादुभा)व झाले3या चीनमध3या वुहान ;ांतातून ितथ3या भारतीयांना परत आणOयासाठी भारत उPा एक 

ल�करी िवमान चीनला पाठवणार 

<><><><> 

छ�पती िशवाजी महाराजाचंी जयंती आज सव)� िविवध काय),मांनी साजरी केली जात आह.े उपरा��पती एम IयकंTया नायडू 

आिण ;धानमं�ी नर<= मोदी यांनी ट्िवटरवर िशवाजी महाराजांना आदरांजली वािहली आहे. धाडस, शौय), युWनीती, ;ागितक भूिमका, 

मिहला;ंती आदर आिण उ4च चा/रXय ही छ�पती िशवाजी महाराजांची ओळख अस3याच ं नायडू यांनी !हटलं आह.े महाराजाचंा 

शासनकाळ ह ेभारतीय इितहासाचं देिद\यमान पव) होत.ं असहंी 8यांनी !हटलं आह.े छ�पती िशवाजी महाराज हे धाडस, क]णा आिण 

स;ुशासनाच ं ;तीक होत.े भारतमाते4या या थोर सपुु�ाला 8या4ंया जयंतीिनिम^ मी वंदन करतो, अस ं ट्िवट मोदी यांनी केलं आहे. 

िशवाजी महाराजांचं जीवन आजही ल1ावेधी लोकांनी ;/ेरत करतं असहंी 8यांनी !हटलं आहे.  

मािहती आिण ;सारणमं�ी ;काश जावडेकर यानंीही िशवरायांना आदरांजली वािहली आहे. िशवाजी महाराज ह ेिन�णात यौW े

आिण जगातले आदश) शासक होते, इत_या वषा̀नतंरही लोक 8या4ंयापासून आजही ;रेणा घते आहेत, अस ंजावडकेर यानंी !हटलं आह.े 

 महारा��ात िशवजयतंीिनिम^ सव)� िविवध काय),म होत आहते. मुंबईत महानगरपािलका आिण छ�पती िशवाजी महाराज 

9मारक सिमतीन ं दादरमधे िशवाजीपाक)  इथे आयोिजत केल3ेया काय),मात राaयपाल भगतिसगं को@यारी आिण महापौर िकशोरी 

पेडणेकर यांनी िशवराया4ंया पतुbयाला पु�पहार अप)ण क]न आदरांजली वािहली. नवी मुंबई महानगरपािलके�या वतीन ं वाशी इथ या 

िशवराया�ंया अ"ा#ढ पतु%याला महापौर जयवंत सतुार या�ंया ह)ते प*ुपहार अप+ण कर-यात आला.  

त8कालीन )वरा/याची राजधानी असले या रायगडावर आज िशवजय8ंयो8सव मोठ्या उ6साहात आिण आनंदात साजरा होत आहे. 

रा/यभरातून आले या शेकडो िशव;मेcनी िशवराया�ंया पतु%याला अिभवादन केलं. िशवराया�ंया समाधी)थळाजवळ पोिलसानंी सलामी िदली. 

आज िदवसभर ितथंही िविवध काय+;म होणार आहेत.  

िशवाजी महाराजा�ंया ज<म)थळी िशवनेरीवर आज सकाळी िशवज<मो6सव साजरा झाला. यावेळी म>ुयमं?ी उ@व ठाकरे, 

उपपमु>यम?ंी अिजत पवार आिण अ<य मा<यवर उपि)थत होते. रा/यात िशवजयतंीिनिमA अनेक  िठकाणी  िविवध काय+;माचं ंआिण उप;माचंा 

आयोजन केलं आहे. 

 

<><><><> 

अमे/रकेचे अ0य1 डोना3ड �!प यां4या आगामी भारत दौ  यावर 8याचंं  सं9मरणीय 9वागत करOयाची तयारी भारतान ंकेली आह,े 

अस ं;धानमं�ी नर<= मोदी यांनी ट्िवटरवर !हटलं आहे. लोकशाही आिण बहdिविवधतेशी दोeही देशाचंी समान बांिधलकC आहे. अनेक 

;fावंर दोeही देश एकमकेांना सहकाय) करत आह,े अस ंमोदी यानंी !हटलं आह.े उभय देशांमधली मै�ी मजबूत होणं दोeही देशांमध3या 

नाग/रका4ंयाच नIह ेतर सपूंण) जगा4या hiीन ंिहताच ंठरणार आहे, असहंी मोदी यांनी !हटलं आहे.  

 



 

<><><><> 

अमे/रकेचे अ0य1 डोना3ड �!प यांनी भारताच े;धानमं�ी नर<द मोदी यांची ;शंसा केली  आह ेआिण भारतभेटीसाठी आपण 

उ8सकु अस3याच ंते !हणाले. काल रा�ी जॉइeट बेस अ ॅekयूज इथं बातमीदाराशंी बोलताना �!प !हणाले कC, आपण ;धानमं�ी मोदी यांच े

चाहते आहोत.  

या भेटीत भारत आिण अमे/रका यां4यात महlवा4या िmप1ीय Iयापार करारावर 9वा1-या होणार आहेत, मा� आपण मोठा करार 

नतंर4या ट\\यासाठी राखून ठेवणार अस3याच ंभारत-अमे/रका Iयापार करारासंबंधी बोलताना �!प !हणाल.े ये8या नोIह<बरमध ेहोणा-या 

अमे/रके4या अ0य1ीय िनवडणुकCपूवo हा करार होईल कC नाही, याबाबत आपण साशंक अस3याचं 8यांनी सािंगतलं. �!प याचंी भारतभेट 

ये8या 24 आिण 25 फे�ुवारी रोजी ठरली आह.े  

<><><><> 

ज!मू क@मीरमधे पलुवामा िज3Aा4या �ाल भागात आज सकाळी सरु1ा दलाशंी झाले3या चकमकCत तीन दहशतवादी मारल े

गेले. या भागात दहशतवादी अस3याची मािहती िमळा3यावर ज!मू क@मीर पोलीस, ल�कर, आिण क< =ीय राखीव पोलीस दलान ंया भागात 

काल रा� संयpु मोहीम स]ु केली. लपून बसले3या दहतशतवाPांनी सुर1ादलाचंं संयुp पथक 8या4ंयाजवळ पोचताच गोळीबार स]ु 

केला. ;8यु^रादाखल सुर1ा दलांनी केले3या गोळीबारात िहजबूल मजुािहLीनचा जहागंीर अहमद वाणी आिण उझैर अमीन, तसचं जैश- 

ए-मोह!मदचा राजा उमर ह े तीन दहशतवादी ठार झाले. ह े ितघंही 9थािनक अस3याच ं व/रq पोलीस अिधका  यानं आकाशवाणीला 

सांिगतलं.  

<><><><> 

ज!मू क@मीरमधे नकु8याच जाहीर केले3या पंचायत पोट िनवडणुका सरु1े4या कारणाव]न तसचं ;ादेिशक राजकCय प1ां4या 

अिन4छेमळेु पुढे ढकल3या आहेत. ये8या पाच माच)पासून 20 माच)पय̀त आठ ट\\यात या िनवडणुका होणार हो8या. 8यासंदभा)त ज!मू 

क@मीरचे मsुय िनवडणूक अिधकारी शैल<= कुमार यांनी काल राजकCय प1ांची बैठक घेऊन 8यां4या अडचणी जाणून घते3या. 8यानतंर या 

िनवडणुका दोन ते तीन आठवड्यांनी पुढे ढकलत अस3याची घोषणा 8यानंी केली. मा�, नवीन वेळाप�क जाहीर केलं नाही.   

<><><><> 

मदृा आरोFय पि�का िदवस देशभर आज पाळला जात आह.े ;धानमं�ी नर<= मोदी या4ंया ह9त े 19 फे�ुवारी 2015 रोजी 

राज9थानमध3या सुरतगड इथे मदृा आरोFय पि�का योजनचे ंउWाटन करOयात आलं होतं. शेत जिमनीतील पोषक =Iयां4या कमतरतेचा 

शोध घेOया4या उLेशान ं सु] केले3या या योजनेअतंग)त शेतक  यानंा दर दोन वषा̀नी मदृा आरोFय पि�का िद3या जातात. शेतक  यानंा 

अिधक उ8पादना4या मा0यमातून अित/रp उ8पeनाची हमी या योजनतूेन िदली जात,े तसचं सात8यपूण) शेतीलाही चालना िदली जात.े 

शेतक  यानंा माती4या आरोFयाची ि9थती मािहत असली पािहजे, असं या योजनचें उWाटन करताना मोदी यानंी सािंगतलं होतं. मातीच ं

आरोFय चांगलं नसले तर कृषी उ8पeनात वाढ होऊ शकणार नाही, अस ंमोदी यावेळी !हणाले. सरकार4या या पुढाकारामळेु गे3या पाच 

वषा)त िपक उ8पादनात सात8यान ं वाढ होत अस3याचं कृषी सचीव संजय अगरवाल यांनी आकाशवाणीला सािंगतलं. देशात3या सव) 

शेतक  यानंा मदृा आरोFय पि�काचंं वाटप करOयासाठी राaय सरकारानंा मदत करOयासाठी ही योजना स]ु करOयात आली आह.े मातीचं 

आरोFय आिण ितची उ8पादकता सधुारOयासाठी शेतक  यानंा 8यां4या शेतजमीनीतील पोषक =Iयांची ि9थतीची मािहती, तसचं पोषक 

=Iया4या योFय मा�बेाबत मािहतीही या योजने4या मा0यमातून उपलvध क]न िदली जाते. या योजन4ेया पिह3या ट\\यात !हणजे 2015 त े

2017 या काळात 10 कोटी 74 लाख शेतक  यानंा मदृा आरोFय पि�काचंं वाटप केलं तर 2017 ते 2019 या दुस  या ट\\यात 11 कोटी 74 

लाख मदृा आरोFय पि�का वाटOयात आ3या. सरकारन ं700 कोटी Cपयाहंxन अिधक खच) मदृा आरोFय पि�कांवर केला आहे.  

<><><><> 

कोरोना िवषाणुचा ;ादुभा)व झाले3या चीनमध3या वुहान ;ांतातून ितथ3या भारतीयांना परत आणOयासाठी उPा एक ल�करी 

िवमान चीनला रवाना होणार आह.े भारतीय हवाईदला4या िवमानातून या शेजारी देशासाठी मोठ्या ;माणात औषधंही नलेी जाणार आहते.  

याआधी सरकारन ंएअर इंिडयाची िवमान ंपाठवून 640 भारतीयानंा चीनमधून परत आणलं आहे.  

दर!यान, नवी िद लीत छावला कE Fात भारत-ितबेट सीमा पोलीसां�या छावणीत तपासणीसाठी दाखल केले या ४०६ जणानंा घरी 

सोडलं आहे.  

<><><><> 

चीनमधे झाले3या कोरोना िवषाणू�या ;ादुभा)वानतंर इथून होणा  या क44या माला4या पुरवठ्याबाबत चचा) करOयासाठी अथ+म?ंी 

िनम+ला सीतारामन उPा सबंंिधत िवभागाचंी सिचवाचंी बैठक घेणार आहते. 8यांनी काल, भारतीय Oयापाऱ Qे?ावर होणाया पRरणामांचा आढावा 



 

घे-यासाठी उSोजक आिण िविवध स)ंथांची बठैक घेतली. सिचव9तरीय बैठकCनतंर ;धानमं�ी काया)लयाशी चचा) होईल, आिण काही गोiी 

लवकरचं जाहीर के3या जातील, अस ंसीतारामन यानंी सांिगतल.ं  

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


