
 
 

 

आकाशवाणी मुंबई 
      रा��ीय बातमीप� – रा�ी 8.05 वाजता 

18 फे�वुारी, 2020 – मंगळवार 
 

ठळक बात$या  

• कोरोना िवषाण)ुया ससंगा+मुळे उ-ोग.े�ावर झाले1या प2रणांमावर क3 4 सरकार लवकरच 

उपाययोजना जाहीर करेल असं क3 4ीय अथ+मं�ी िनम+ला सीतारामण यांचं 9ितपादन 

•  

मानेसर आिण आय.टी.बी.पी.)या िवशेष िशबीरामं<ये दाखल केले1या ५५० सशंियत 

@Aणांना कोिवड-१९ या आजाराची लागण झाली नस1याच ंFपG झा1यानंतर घरी सोडल.ं  

•  

जािमया िमलीया इFलािमया िहंसाचार 9करणात िद1ली पोलीसांकडून आरोपप� दाखल, 

िहंसाचाराला 9ोKसाहन िद1याचा ठपका असले1या शजLल इमामला Mयायालयानं सनुावली 

३ माच+पयOत Mयायालयीनकोठडी 

•  

इराक)या पाच 9ांताम<ये 9वास करणाPया भारतीय नाग2रकांसाठी पररा�� Rयवहार 

मं�ालयानं जारी केली माग+दश+क सूचना 

•  

नवी िद1ली इथं स@ु असले1या आिशयायी कुFती अिजSंयपद FपधUत भारताचा सिुनल 

कुमार ८७ िकलो वजनी गटा)या अिंतम फेरीत दाखल     

<><><><> 

 

कोरोना िवषाणू)या उ4ेकामळेु भारतीय Rयापाऱ .े�ावर होणाPया प2रणामांचा आढावा घे\यासाठी 

अथ+मं�ी िनम+ला सीतारामन यानंी आज उ-ोजक आिण िविवध सFंथांची बैठक घेतली. यावळेी 

औषध, व_उ-ोग, रसायन,वाहन, रगं तसचं दूरसंचार .े�ात1या कपMयां)या 9ितिनध`नी 

आप1या समFया मांड1या अस ंKयांनी सािंगतलं नवी िद1ली इथ ंझाले1या वाता+हरां)या बैठकaत 

Kया बोलत होKया. रसायन,ं औषधं आिण सौर उपकरणांसाठी आवcयक  क)चा माल चीनकडून 

ये\यात अडथळे येत अस ंउ-ोजकांनी यावेळी सांिगतलं. सबंंिधत िवभागा)या सिचवांशी उ-ा चचा+ 

कdन या सगeया समFयांवर लवकरात लवकर तोडगा काढू, असं आfासन सीतारामन यानंी 

उ-ोजकांना िदलं.    



 
 

<><><><> 

नवी िद1लीत छावला क3 4ाम<ये भारत-ितबेट सीमा पोलीसां)या छावणीत तपासणीसाठी 

दाखल केले1या ४०६ जणांपैकa ३०२ जणांना आज घरी सोड\यात आलं, तर उरले1या Rयk`ना 

उ-ा सकाळपयOत घरी सोड\यात येईल.  या सवाOना वहुान इथून या  छावणीत आण\यात आल ं

होत. कोरोना िवषाण)ुया संसगा+)या शSयतेसाठी केले1या चाचणीत  या सवा+चे रkाचे नमनुे िनदlष 

आढळले आहेत. मालदीव)या सात नाग2रकांना काल घरी पाठवलं. छावणीतून सोड\यात 

आले1या सव+ Rयk`ना आगामी १४ िदवस एकाच िठकाणी राह\याचा आिण समाजात न 

िमसळ\याचा स1ला द\ेयात आला आहे.   

<><><><> 

चीनहnन परतले1या आिण मानेसर)या ल�करी छावणी क.ात उपचारांसाठी दाखल 

असले1या भारतीयानंा आज घरी पाठव\यात आलं. नोRहेल कोरोना िवषाण ुचाचणीसाठी घेतलेले 

रkाचे नमनेु िनदlष आढळ1यानंतर आज 248 जणांना घरी जाऊ द\ेयात आलं. या सवाOना 

भारतीय सरकारनं चीनमध1या वहुान इथून आणून ल�करी छावणीत दाखल केलं होतं.  

<><><><> 

जपानम<ये योकोहामा बंदरात उqया असले1या डायमंड ि9Mसेस या जहाजावर असले1या 

9वासी आिण कम+चाPयांची कोरोना िवषाण ुसंसगा+साठी तपासणी झाली होती. यात  ८८ जणांचे 

नमनेु दोषपूण+  आढ1याचं जपान)या आरोAय म�ंालयान ं सांिगतलं. जपानम<ये कोरोनाबािधत 

@Aणांची सrंया ६११ वर पोचली असून Kयात या जहाजावर)या ५४१ जणांचा सामावेश आहे. 

िवषाणूसंाठी)या चाचणीत िनदlष नमनेु आढळले1यांना 9िsया पूण+ झा1यानंतर जहाजाव@न 

सोड\यात येईल असं जपान)या आरोAयमं�ालयान ंFपG केलं.  

<><><><> 

नवी िद1लीत1या जािमया – Mयू t3 डस ् कॉलनी प2रसरात १५ िडस3बरला झाले1या 

िहंसाचार 9करणी आज िद1ली पोिलसानंी आरोपप� दाखल केलं. Kयात परुाव े$हणून या घटनेशी 

सबंंिधत सीसीिटRही िSलwस, फोन कॉलचे तपशील आिण १०० हnन अिधक 9Kय.दशLचें जबाब 

जोडले आहेत. या आरोपप�ात पोिलसानंी शजLल इमाम या)यावर िहंसाचाराला 9ोKसाहन 

िद1याचा ठपका ठेवला आहे, मा� कोणKयाही िव-ाथा+वर आरोप ठेवलेला नाही.  

दर$यान िद1लीत1या Mयायालयानं िहंसाचाराला 9ोKसाहनिद1याचा ठपका असले1या 

शजLल इमाम याला िद1लीत1या Mयायालयानं ३ माच+पयOतMयायालयीन कोठडी सनुावली आहे.     

<><><><> 

महारा��ात NPR $हणजेच रा��ीय लोकसंrया न{दणी कर\याम<ये कोणतीच अडचण 

नस1याचं FपGीकरण मrुयमं�ी उ|व  ठाकर ेयांनी आज िदलं. िसंधदूुग+ िज1}ात आज झाले1या 



 
 

वाता+हर प2रषदेत ते बोलत होते. नाग2रकKव सुधारणा कायदा, रा��ीय नाग2रकKव न{दणी आिण 

रा��ीय लोकसrंया न{दणी हे ितMही वगेळे िवषय आहेत. CAA मधून कोणाचंही नाग2रकKव जाणार 

नस1यानं भीती बाळग\याचं कारण नाही, मा�, NRC बाबत कोणताही 9Fताव नस1यान ं

काळजीचं कारण नाही, असंही उ|व ठाकरे यांनी FपG केलं. भीमा-कोरेगाव िहसंाचार 9करणी 

िवचारले1या 9�ावर केवळ ए1गार प2रषदेचा तपास NIA कडे वग+ के1याचं, मrुयमं�ी उ|व ठाकर े

यानंी FपG केलं.  

<><><><> 

उ�र 9देशाचे अथ+मं�ी सरुेश खMना यांनी आज, िवधानसभेत रा�या)या अथ+सकं1प 

मांडला. हा अथ+सकं1प रा�याचा आजवरचा सवा+त मोठा अथ+सकं1प आहे. ५ लाख १२ हजार 

८६० कोटी @पयां)या अथ+सकं1पीय माग\या यात 9Fतािवत आहेत. १० हजार ९६७ कोटी ८७ 

लाख @पयां)या नRया योजनांची तरतदुही अथ+सकं1पात केली आहे.  

<><><><> 

क3 4ीय िव-ापीठां)या कॉमन एM�Mस टेFट संFथासमूहात  ओदीशा  क3 4ीय िव-ापीठ 

सािमल होणार आहे. यावषLचे पदवी, पदRयतुर तसचं संशोधन  अqयासsमासंाठीचे  9वेश या 

$हणजेच 'Sयूसेट' प2र.े�ार ेहोतील. ओदीशा क3 4ीय िव-ापीठाचे कुलग@ु आय. रामा�हम यांनी ही 

मािहती िदली. ओदीशा िव-ापीठात एकुण ३० अqयासsमांसाठी 9वेश अज+ करता येतात. 

देशभरात1या िव-ा�याOना Sयूसेटसाठी ऑनलाईन न{दणी क@न या अqयासsमांसाठी 

िव-ापीठात 9वेश घेता येईल, असं Kयांनी FपG केलं.  

<><><><> 

इराकमधली प2रिFथती िनवळत अस1यामुळे भारतीय नाग2रकानंा कामािनिम� तसंच 

धािम+क कारणांसाठी आता इराकला जाता येईल, असं पररा�� Rयवहार मं�ालयानं FपG केलं आहे. 

मा� िननेवेह, स1लाह�ि�न, िदयाला, अMबर आिण िककु+ क }ा पाच परग\यांमधलं वातावरण 

अजूनही तणावपूण+ अस1यानं या िठकाणी जाण टाळाव ंअसं इशारा िदला आहे. वक+  परिमट आिण 

योAय िRहसा असले1यांनी इराकम<ये कामावर परतायला हरकत नाही, मा� Kयाआधी Kयांनी 

बगदाद िकंवा  भारतात1या विकलातीशी संपक+  करावा असंही मं�ालयान ं $हटलं आहे. धािम+क 

या�ा करणाPयांनी शेजार)या िसरीयाम<ये जाऊ नये असहंी $हटलं आहे.  

<><><><> 

देशाची दूध 9िsयेची .मता, क3 4 सरकार दwुपट करणार असून Kयामळेु स<या)या पाच 

कोटी तीस लाख टनावdन ही .मता दहा कोटी 80 लाख टन होईल असं क3 4ीय मKFयRयवसाय-

पशसुंवध+न आिण दूध उKपादन िवभागानं $हटलं आहे. जनकुaय सधुारणा आिण उKपादन खच+ कमी 



 
 

क@न दूध उKपादन वाढव\यावर सरकार सातKयानं भर देत आहे, अशी मािहतीही िवभागानं िदली 

आहे.  

<><><><> 

भाजपानं िवधीमंडळ प.नेता िनवडी)या 9िsयेसाठी िन2र.कांची नेमणूक केली आहे. 

िद1ली िवधानसभेसाठी सरिचटणीस सरोज पांडे तर झारखडं िवधासभेसाठी सरिचटणीस पी. 

मरुलीधर राव यांची नाव ंप.ानं  िन2र.क $हणून िनि�त केली आहेत. प.ाचे अ<य. जे.पी.नड्डा 

यानंी नेमणकुांना मंजरुी िदली आहे.  

<><><><> 

खोल सम4ुात वापर1या जाणाPया िवशेष मासेमारी नौका तयार कर\यासाठी क3 4ीय 

जलवाहतूक मं�ालयान ं ७५० कोटी @पयांचं अनदुान िदलं आहे. तािमळनाडूत1या रामेfरम 

जवळ)या धनकोGी इथ ं दीपFतंभ पायाभरणी काय+sमात क3 4ीय जलवाहतूक मं�ी मनसखुलाल 

मांडवीया यांनी िह मािहती िदली.  

<><><><> 

भारतातील भांडवली बाजार आिण साहसिव� .े�ात २०१९ या वषा+त  झालेली गुंतवणूक 

वाढ1याचं िन2र.ण एका खाजगी अहवालात नोदवंल आहे. भारतात खाजगी समभाग आिण 

साहसिव� $हणजेच Rह3चर कॅिपटल या पया+यात २०१९ म<ये  ४८ अ�ज डॉलर गुंतवणकु झाली 

आिण  ही या .े�ातली  आतापयOतची सवा+त जाFत गुतंवणूक आहे.भारतीय खाजगी समभाग आिण 

साहसिव� सFंथे)या प2रषद २०२० )या काल जािहर झाले1या अहवालात हे नमूद केलं आहे.  

<><><><> 

9धानमं�ी नर34 मोदी येKया रिववारी आकाशवाणीव@न 9सा2रत होणा-या “मन कa बात” या 

काय+sमात आपले िवचार जनतेपढंु मांडणार आहेत. या मािसक काय+sमाचा हा 62 वा भाग 

असेल. Kयात कोणते म�ेु �यावेत याबाबत लोकानंी आपलं मत कळवावीत, असं आवाहन मोदी 

यानंी केलं आहे. Kयासाठी 1800-11-7800 या दूर<वनी sमांकावर आपला सदंेश <विनमिु4त 

करता येईल. नमो अॅ प िकंवा माय गRह�ारहेी आपली मतं कळवता येतील. तसंच 1922 या 

sमांकावर िमFडकॉल िद1यानंतर आले1या िलंकव@न आप1या सूचना येKया शिनवारपयOत 

पाठवता येतील.  

<><><><> 

नवी िद1लीत आजपासून सdु झाले1या आिशयाई कुFती अिजंSयपद FपधUत भारता)या 

सूिनल कुमार न ं 87 िकलो वजनी गटात अिंतम फेरी गाठली आहे. Kयानं उपांKय फेरीत 

कझाकFतान)या अझमत कुFतबुायेRह याला 12-8 असं हरवलं. िकरिगझीFतान)या अझत 

सािलिदनोRह Kया)याशी Kयाची अिंतम फेरीत गाठ पडेल. 55 िकलो वजनी गटात भारताचा अजु+न 



 
 

हलाकुकL, इराण)या म1ला िव@| उपांKय फेरीत सात-आठ असा पराभूत झाला. कांFय 

पदकासाठी तो आता दि.ण को2रया)या द{गयोक वोन िव@| लढेल. भारताचे मेहरिसंग, साजन 

आिण सिचन राणा हे इतर म1ल मा� वेगवेगeया वजनी गटामं<ये पराभूत झाले. 

<><><><> 

पािकFतानात कराची इथ ं िवषारी वायमुळेु गमुदमर1यान ं ११ जणांचा मKृयू झाला, तर 

अनेकांची 9कृती िबघडली आहे. गे1या रिववारपासून fसना)या तsार`मळेु कराचीत1या केमारी 

प2रसरातले अनेक नािगरक @Aणालयात दाखल होऊ लाग1यानंतर हा 9कार उघडकaला आ1याचं 

@Aणालया)या अिधकाPयानंी सांिगतलं. अ-ाप या िवषारी वायचुा _ोतािवषयी कोणतीही मािहती 

िमळालेली नाही.  

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


