
 

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

26  फे�ुवारी, 2020 – बुधवार    

ठळक बात#या 

1) भारत आिण अमे)रका यां*यातली ,यापक जागितक साम)रक भािगदारी मजबूत कर0याचा 2धानमं�ी नर45 मोदी आिण अमे)रकेच े

अ7य8 डोना:ड �#प यांचा िनधा;र 

 

2) भारत आिण अमे)रका या*ंयात तीन अ<ज डॉलस;*या सरं8ण कराराला अंितम>प  

 

3) िद:ली*या तणाव@Aत भागात िAथती िनयं�णात अस:याच ं क4 ि5य गृहमं�ीअिमत शहा यांच ं 2ितपादन/ िहसंाचारात:या 

जखमGना सरकारी >Hणालयात न0ेयासाठी सरुि8त माग; आिण तातडीच े उपचार िमळतील, याची ,यवAथा कर0याच े िद:ली 

उ*च Jयायालयाचे पोिलसांना िनदKश 

 

4) #यानमारचे रा��पती यु ि,हन माईट आज भारता*या चार िदवसां*या दौ
  यासाठी नवी िद:लीत दाखल होणार 

 

5) खेलो इंिडया िवQापीठ RSडा AपधKत सािव�ीबाई फुले पणेु िवQापीठ 14 पदकांसह अ@Aथानी 

<><><><> 

परAपर िवVास, समान िहतसंबंध आिण सदी*छे*या पायावर भारत आिण अमे)रका यां*यातली ,यापक जागितक साम)रक 

भािगदारी मजबूत कर0याचा िनधा;र 2धानमं�ी नर45 मोदी आिण अमे)रकेचे अ7य8 डोना:ड �#प यांनी ,यX् केला आह.े िवशेषतः सागरी 

आिण अवकाशिवषयक मािहतीची देवाण घेवाण क>न, सरं8ण आिण सुर8ा सहकाय; वाढव0याचा मनोदय दोJही ने̂ यानंी काल 

स7ंयाकाळी जारी केले:या सयंXु िनवेदनात अधोरिेखत केला आहे. MH-60 R, आिण AH-64E अपाच ेहिेलकॉeटस; खरदेी कर0या*या 

भारता*या अिलकड*या िनण;याचं �#प यांनी Aवागत केलं. न,या ल�करी 8मता 2ाf कर0यासाठी भारत 2य^न करत असताना, खरदेी 

आिण तं�gान हAतांतरासाठी भारताचा सवh*च 2ाधाJयानं िवचार करायची तयारी दाखवून, �#प यानंी भारता*या ‘2मखु संर8ण 

भागीदार’ या दजा;वर पुJहा  िशkकामोत;ब केल.ं  

<><><><>  

भारत आिण अमे)रका यानंी तीन अ<ज डॉलस;*या सरं8ण कराराला अंितम >प िदलं असून आरोHय आिण तेल 8े�ासह तीन 

करारांवर सlा झा:या आहते. दोही देशा�ंया आरो�य िवभागामं�ये मानिसक आरो�याबाबतचा एक सामंज$य करार कर%यात आला. वै(क)य 

उ+पादना�ंया सरुि.ततेबाबतचा आणखी एक सामंज$य करार कर%यात आला असून +यावर क3 4ीय औषध मानक िनय8ंण सघंटना आिण 

अमे;रकेच ंअन आिण औषध <शासना�या अिधका
यांनी +यावर स=ा के>या. इंिडयन ऑईल आिण ए�झॉन मोिबल इंिडया एलएनजी िलिमटेड 

आिण अमे;रकेची चाटE  इंड$Fीज आयएनसी यांनी सहकायEप8ावर स=ा के>या. भारता�या दौ
यावर आलेले अमे;रकेचे राHFा�य. डोना>ड Fंप 

या�ंयाशी <दीघE चचाE के>यावर <धानमं8ी नर34 मोदी यांनी दोही देशादंरIयान वाढत चालले>या साम;रक सबंधंांच ं<ितिबबं संर.ण सहकायाEत 

पाहायला िमळत अस>याच ंसािंगतलं. दहशतवादा�या पाठीराMयांच ंउNरदािय+व िनिOत कर%यासाठी आणखी <य+न कर%याचा दोही देशां�या 

ने+यानंी िनणEय घेतला आहे. तसचं अमंली पदाथाQ�या त$करीला आळा घाल%यासाठी नवी यं8णा िनमाEण कर%याबाबत सहमती RयS के>याची 

मािहती <धानमंTयानंी िदली.  

<><><><> 

अमे;रकेचे अ�य. डोना>ड Fंप याचंी भारत भेट ऐितहािसक ठरली अस>याच ं<धानमं8ी नर34 मोदी यानंी सांिगतलं आहे. डोना>ड Fंप 

काल रा8ी आपला भारत दौरा आटोपून अमे;रकेला रवाना झाले. +यानंतर मोदी यांनी ट्वीटर सदेंशा�ंया मा�यमातून Fंप यांचे भारत भेटी बWल 

आभार मानले. दोही देशादंरIयानचे Xीप.ीय सबंंध या भेटीमुळे अितशय बळकट झा>याच ं+यांनी सांिगतलं. भारत- अमे;रका मै8ी दोही देशां�या 

नाग;रकासंाठी आिण जगासाठी फायदेशीर आहे, असं <धानमं8ी Iहणाले. +यापूव[ काल रा8ी राHFपती रामनाथ कोिवंद यांनी डोना>ड Fंप यां�या 

दौ
या�या अखेर�या ट\\यात, राHFपती भवनात िवशेष मेजवानीच ंआयोजन केलं. उपराHFपती एम Rयकं]या नायडू, <धानमं8ी नर34 मोदी, +यांचे 

मंि8मंडळातले िविवध सहकारी, आसाम, हरयाणा, कनाEटक आिण तेलंगणचे मMुयमं8ी आिण इतर मायवर यावेळी उपि$थत होते. 



 

अमे;रकेबरोबरची संर.णिवषयक भागीदारी आणखी बळकट कर%यासाठी भारत वचनब^ आहे, असं राHFपती रामनाथ कोिवंद यानंी या 

भोजना�या वेळी केले>या भाषणात सांिगतलं.  

<><><><> 

िद:लीत:या तणाव@Aत भागात पुरसेा बंदोबAत असून िAथती िनयं�णात अस:याचं क4 ि5य गहृम�ंी अिमत शहा यांनी काल 

सांिगतलं. सधुा)रत नाग)रक^व कायQा*या मQुाव>न इशाJय िद:लीत उसळले:या िहंसाचारानतंर सQिAथतीिवषयी चचा; कर0यासाठी 

शाह यां*या अ7य8तखेाली झाले:या बैठकSत ते बोलत होते. या बैठकSत िद:लीचे नायब राoयपाल अिनल बैजल, मpुयम�ंी अरिवदं 

केजरीवाल, वरीq अिधकारी, तसचं िविवध राजकSय प8ाचं े2ितिनधी उपिAथत होते.  

<><><><> 

नवी िद:ली*या िहसंाचार@Aत ईशाJय भागातली प)रिAथती आता िनयं�णात अस:याच ं िद:ली पोिलसांनी #हटलं आह.े या 

िहसंाचारात:या बळGची संpया 17 झाली आह.े सरु8ा दलानंी आज बाबरपूर, जोहरीपूर आिण मौजपूर या भागात 7वजसंचलन केलं. 

कायदा आिण स,ुयवAथा िवभागाचे िवशेष पोलीस आयुX एस एन tीवाAतव आिण गुJह ेशाखचेे िवशेष पोलीस आयुX् सतीश गोलचा 

यानंी आज जाफराबाद भागाची पाहणी केली. रा��ीय सरु8ा स:लागार अिजत डोवाल यांनी काल रा�ी िद:ली*या वरीq पोलीस 

अिधका
  याशंी पोलीस उपायXुां*या काया;लयात चचा; केली आिण प)रिAथतीचा आढावा घेतला. ^यानंी देखील वरीq पोलीस 

अिधका
  यासंोबत िहसंाचार@Aत भागांची पाहणी केली. कायQाचा भंग कोण^याही 2कार ेखपवून घेणार नाही, असं कडक इशारा डोवाल 

यानंी िदला अस:याच ं सरकारी सू�ानंी सािंगतलं. िद:लीमध े पुरशेा 2माणात पोिलसां*या आिण िनमल�करी दला*या तुकड्या तैनात 

के:या असून प)रिAथती िनयं�णात ठेव0यासाठी पोलीसानंा पूण; Aवातंuय िद:याची मािहती डोवाल यांनी िदली. िद:लीचे मpुयमं�ी 

अरिवंद केजरीवाल यानंी िद:लीत:या िहसंाचाराबाबत िचंता ,यX केली आह.े पोिलसाकंडून सव;तोपरी 2य^न सु> असूनदेखील 

प)रिAथती िनयं�णात ठेव0यात आिण िवVासाच ं वातावरण िनमा;ण कर0यात ^यानंा अपयश आलं आहे, अस ं केजरीवाल यानंी #हटल ं

आह.े िहसंाचार@Aत भागात ल�कराला पाचारण करावं, आिण तातडीन ंसचंारबंद लागू करावी, अशी मागणी ^यांनी केली आह.े याबाबत 

आपण गृहमuंयांना प� िलही:याची मािहती केजरीवाल यांनी िदली. 

<><><><> 

सधुा)रत नाग)रक^व कायQाव>न ईशाJय िद:लीत उसळले:या िहसंाचारात जखमी झाले:या लोकानंा सरकारी >Hणालयात 

न0ेयासाठी सरुि8त माग; आिण तातडीचे उपचार िमळतील, याची ,यवAथा कर0याचे िनदKश िद:ली उ*च Jयायालयान ंपोिलसांना िदल े

आहते. एका छोट्या >Hणालयातून जीटीबी >Hणालयात जखमGना पोचवणं अशkय झा:याचं नमूद करणारा एक दूर7वनी एका वकSलानं 

के:यानतंर Jयायमूतv एस मरुलीधर यां*या घरी काल म7यरा�ी झाले:या िवशेष सुनावणीत Jयायमतूv मरुलीधर अिण Jयायमूतv अनूप जे 

भंभानी यां*या पीठानं ह ेिनदKश िदल.े  

<><><><> 

शाहीनबाग 2करणी आता ये^या 23 माच;ला सनुावणी होईल, अस ं सवh*च Jयायालयान ं आज सांिगतलं. या2करणी म7यAथ 

नमे0याचा िनण;य आपण चौकटीबाहरे जाऊन घेतला होता, अस ंसांगत Jयायालयान ंया िनण;याचं समथ;न केलं. या2करणी सुनावणीपूवv 

िAथती िनवळणं गरजेच ंआह,े अस ंJयायालयान ंसांिगतल.ं  

<><><><> 

#यानमारचे रा��पती यु ि,हन माईट आज भारता*या चार िदवसां*या दौ
  यासाठी नवी िद:लीला पोचत आहते. ^यां*यासोबत 

#यानमार*या 2थम मिहला दाव चोचो ही येणार आहेत. ते आज स7ंयाकाळी िद:लीत अ8रधाम मंिदर बघायला जाणार आहते. रा��पती 

भवनात उQा ^यांचं पारपं)रक पxतीन ंAवागत कर0यात यईेल.  

<><><><> 



 

 

ओिदशात आयोिजत खेलो इंिडया िवQापीठ RSडा AपधKत सािव�ीबाई फुले पणेु िवQापीठ काल पाच,या िदवशी 14 पदकांसह 

अ@Aथानी होतं. या 14 पदकांमध ेसात सुवण; आिण दोन रौeय पदकांचा समावेश आह.े पंजाब िवQापीठाचं पदकसpंया 18  आह.े मा� 

^या*ंया सवुण;पदकाचंी संpया सहा अस:यानं ते दुस
 या Aथानावर, तर 12 पदकांसह कना;टकातलं जैन िवQापीठ ितस
 या Aथानावर 

राहील. 

<><><><>  

साव;जिनक सुर8ा कायQाअंतग;त ज#मू क{मीर*या माजी मpुयम�ंी मेहबूबा म|ुती या*ंया अटकेला आ,हान देणा
  या यािचकेवर 

सवh*च Jयायालयानं ज#म ्क{मीर 2शासनाला उ}र मािगतलं आहे. म|ुती याचंी कJया इि:तजा म|ुती ही यािचका दाखल केली आह.े 

^यानंी अशीच यािचका उ*च Jयायालयासह इतर कोण^याही Jयायालयीन मंचापुढं दाखल केलेली नाही, अस ंलेखी िनवेदन ^यांनी Qावं, 

अशी सूचना Jयायालयान ंइि:तजा यांना केली. या यािचकेची सनुावणी ये^या 18 माच;ला होणार आहे.  

<><><><>  

यिुझलंडचे उप<धानमं8ी आिण परराHF Rयवहारमं8ी िवJAटन िपटसE हे आज चार िदवसां�या भारत दौ
यासाठी नवी िद>लीत येत 

आहेत. ते आयआयटी िद>लीत>या यिुझलंड क3 4ा�या उ_ाटन <संगी उपि$थत राह`न भारतीय िवa प;रषदेत इंडो पॅिसिफक या िवषयावर भाषण 

देणार आहेत. ते आज स�ंयाकाळी परराHF Rयवहार मं8ी डॉ. एस जयशंकर यांची भेट घेणार आहेत. उ(ा ते िद>लीचे मMुयम8ंी अरिवंद केजरीवाल 

यानंा भेटणार असून +यानतंर ते मुंबईला येणार आहेत. शcुवारी ते मुंबई शेअर बाजारात>या एका कायEcमाला उपि$थत राहणारआहेत.  

<><><><> 

बालाकोट हवाई ह::या*या वष;पूतvिनिम} सरं8णमं�ी राजनाथ िसंग यांनी या ह::या*या वेळी अतलुनीय धैय; आिण साहस 

दाखवणा
  या भारतीय हवाईदलाला अिभवादन केलं आह.े भारतीय हवाईदला*या िनभ;य जवानांनी केललेी ही दहशतवाद िवरोधी यशAवी 

मोिहम होती, या मोहीमे~ार ेभारतान ंदहशतवादा*या िवरोधात लढ0याचा आपला िनधा;र Aप�पणे दाखवून िदला, अस ंट्िवट राजनाथ िसगं 

यानंी केलं आह.े 2धानमं�ी नर45 मोदी या*ंया नतेृ^वाखाल*या सरकारन ं आधी*या सरकारपे8ा वेगळी भूिमका Aवीकारली आह.े 

दहशतवादापासून भारताचं र8ण कर0यासाठी ह ेसरकार सीमा ओलांडायलाही कचरत नाही, अस ंसांगून भारता*या भूिमकेत हा बदल 

के:याब�ल ^यानंी मोदी याचंे आभार मानले. 2016 मधला सिज;कल A�ाइक आिण 2019 मधला बालाकोट हवाई ह:ला ही या बदलाची 

चुणूक होती असंही िसगं यांनी #हटलं आह.े  

<><><><> 

महाराHF आतंरराHFीय िश.ण मंडळ बदं कर%याची घोषणा राoया*या  िश.ण मं8ी वषाE गायकवाड यानंी आज िवधानप;रषदेत केली. 

आधी*या सरकारन ंहे मंडळ Aथापन केलं होत.ं 

      िशवसेनेचे िवलास पोतनीस यानंी ल.वेधी सूचना माडंत हे िश.ण मंडळ ता+काळ रW कर%याची मागणी केली. िवरोधकानंी या मागणीला 

िवरोध करत हे मंडळ  रW नं करता जर  8टुी अस>यास +या दूर कdन आढावा घे%याची मागणी केली, िश.ण मंTयानी आढावा घे%यासाठी  

अनकूुल  अस>याची भूिमका घेतली, मा8  तािलका सभापती दNा8य सावंत यांनी यासंदभाEत िनणEय घे%याचे िनदeश िद>यानतंर िश.ण मंTयानी हे 

आतंराHFीय मंडळ बदं कर%याचा िनणEय जाहीर केला. 

राfयात मिहलावंरील अ+याचाराला आळा घाल%यासाठी आgं <देश�या धत[वर `िदशा’सारखा कायदा लवकरात लवकर अमंलात आणला 

जाईल, अशी �वाही गृहमं8ी अिनल देशमखु यानंी आज िवधान प;रषदेत िदली. हेमंत टकले, डॉ. मनीषा कायदें यानंी माडंले>या एका ल.वेधी 

सूचने�या उNरात +यांनी ही मािहती िदली. मीरा-भाईदंर�या माजी आमदारािंवd^ मिहलेने केले>या तcारीची गंभीर दखल घे%यात आली असून 

+याची तातडीने चौकशी केली जात आहे, असंही +यानंी सांिगतलं. 

<><><><>  

बांगलादेशाचे िश>पकार वगंबंधू शेख मुजीबूर रहमान या�ंया जमशताjदी वषाEिनिमN बागंलादेश ससंदे�या िवशेष अिधवेशनाम�ये आपले 

िवचार RयS कर%यासाठी माजी राHFपती <णव मखुज[ यानंा आमंि8त केलं जाणार आहे. बागंलादेशा�या राHFपतkचे <सारमा�यम सिचव जोयनल 

अबेिदन यानंी काल ढाका इथ ंही घोषणा केली. नेपाळ�या राHFपती िव(ा देवी भंडारी यानंा देखील यावेळी आमंि8त करणार अस>याची मािहती 

+यानंी िदली. बागंलादेशा�या संसदेत परदेशी मायवरानंा बोलाव%याची ही ितसरी वेळ आहे. हे िवशेष अिधवेशन 22 आिण 23 माचE रोजी होणार 

आहे. 17 माचE रोजी मजुीब शताjदी वषाEची सlुवात होणार आहे. <धानमं8ी नर34 मोदी हे देखील शताjदी सोहmयात सहभागी हो%याची अपे.ा 



 

आहे. <धानमंTया�ंया या दौ
या�या तपशीलवार कायEcमाची आखणी स�या सdु आहे. +या�या पूवEतयारीसाठी परराHF सिचव हषEवधEन nुंगला 

माचE मिहया�या पिह>या आठवड्यात ढाका इथ ंजा%याची शoयता आहे. 

<><><><>  

आसामम�ये  जपानी म4दूoवरा�या <ितबधंासाठी  गोलपारा, कोRाझार, आिण दि.ण सालमारा – मंचाचार िज>=ात राHFीय आरो�य 

मोिहमेअंतग;त एकूण १७ लाख लोकाचंं  लसीकरण कर%याचं लrय िनधा;)रत केलं आहे. या मोिहमेच ेआसाम राfयाचे अिधकारी डॉ. सी. आर. 

पाठक यानंी आकाशवाणीला काल ही मािहती िदली. गोलपारा िज>=ात यापूवvच   चार लाख सNर हजार लोकाचंं लसीकरण झालं असून, इतर 

दोन िज>=ामं�येही लसीकरण मोिहम लवकरच सdु होईल, अस ं^यानंी सािंगतल.ं 

<><><><> 

महरा��ात, न,या कोरोना िवषाणूचा केवळ एकच संशाियत >Hण स7या पु0यात:या एका >Hणालयात िनरी8णाखाली ठेवला 

आह,े अस ं राoया*या आरोHय िवभागान ं सांिगतलं. या रोगासदंभा;त मुंबई िवमानतळावर आतापय�त 52 हजारापे8ा जाAत 2वाशांची 

तपासणी केली. िशवाय कोिवड-19 @Aत भागातून राoयात येणा
  या लोकांचं सवK8णही राoयसरकार करत आहे. आतापय�त अशा 297 

लोकाचंा माग लाग:याचं आरोHय िवभागान ंसांिगतल.ं  

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


