
आकाशवाणी मुबंई 
रा��ीय बातमीप� – सकाळी 8.30 वा. 

20 जानेवारी, 2020 – सोमवार    

ठळक बात�या 

1) "धानमं$ी नर%& मोदी आज सकाळी अकरा वाजता “प+र,ा पे चचा.” काय.0मातून शालेय िव4ा5या6शी साधणार संवाद 

 

2) पाच 7ीिलयन डॉलर अथ.;यव<थेच ंउि>? सा@य करAयासाठी सरकार सव. सबंंिधतांना सोबत घेऊन काम करले, अस ंअथ.म$ंी 

िनम.ला सीतारामन यांचं "ितपादन 

 

3) पाणबुडीवDन मारा कD शकणा�  या अAवE स,म ,ेपणाEाची भारतान ंकेली यश<वी चाचणी   

 

4) येमेनमध े,ेपणाE आिण Hोन हJJयात शंभरहKन अिधक लोक ठार 

 

5) बंगळुD इथं काल झालेJया ितस-या एकिदवसीय ि0केट सामSयात भारतान ं ऑ<7ेिलयाचा सात गडी राखून केला पराभव / 

मािलकाही 2-1 अशी िजंकली 

<><><><> 

�धानमं�ी नर�� मोदी आज "परी�ा प े चचा " या काय !मा"या मा#यमातून दशेभरातल े िव)ाथ+, िश�क आिण पालकासंोबत सवंाद 

साधणार आहते. नवी िद/लीत/या तालकटोरा !1डा सकुंलात सकाळी ११ वाजता हा काय !म स5ु होईल. या काय !माच ंह ेतीसर ंपव  आह.े 

दशेभरातून दोन हजाराहं7न अिधक िव)ाथ+, पालक आिण िश�क या काय !मात सहभागी होत आहते. या काय !मादर:यान �धानमं�ी मोदी, 

परी�ामंळु ेयणेा�या ताणावर कशा�कार े िनय�ंण िमळवावं यािवषयी िव)ा<या=सोबत सवंाद साधतील, तसचं यासदंभा त िव)ा<या=नी िवचारल/ेया 

�>ानंा उ@रहंी दणेार आहते. 

<><><><> 

दशेाला पाच ि�िलयन डॉलर अथ BयवCथचंे उिDE गाठता यावं :हणून या �ि!यते/या सव  सबंंिधताशंी समGवयाची भूिमका सरकार 

बजावले, असं क� �ीय अथ मं�ी िनम ला सीतारामन यांनी :हटलं आह.े चGेनई इथ ंनानी पालखीवाला शतक महोJसवी BयाKयानमालते Jया बोलत 

होJया. पाच ि�िलयन डॉलर अथ BयवCथचे ंउिDE ह े केवळ CवLन नसून Jयामाग े�Jय� िवचार आह,े असं Jयानंी नमूद केलं. मोदी सरकार ह े

अिनब M वाढीऐवजी  िनयोजन पूण  िवकासावर िवPास ठवेणारं आह े, असं Jया :हणा/या . क� � सरकार यJेया पाच वषा त 100 लाख कोटी 5पय े

दशेात/या पायाभूत सिुवधासंाठी खच  करणार आहे, असहंी Jयानंी यावळेी CपE केलं. 

<><><><> 

भाजपाYया राZ7ीय अ@य,पदासाठी उमेदवारी अज. भरAयाची "ि0या आज पूण. होईल. आव[यकता असJयास उ4ा मतदान 

होईल. भाजपाYया अ@य,पदाYया िनवडीचा काय.0म प,ाचे व+र\ नतेे आिण प,ांतग.त िनवडणुकाचंे "भारी राधामोहन िसगं यानंी जाहीर 

केला. याआधी प,ाची रा]यातंग.त िनवडणूक "ि0या 36 पैक` 21 रा]यांमध ेपार पडली आह.े स@याचे काय.कारी अ@य, जे पी नड्डा हेच 

प,ा@य, �हणून िनवडून येतील, असा कयास आह.े क% &ीय गृहमं$ी अिमत शाह यानंी साडेपाच वष. ही जबाबदारी यश<वी+रdया पेलली. 

एक ;यe` एक पद या प,ाYया धोरणामळेु शाह क% &ीय गृहमं$ी झाJयानतंर अ@य,पदासाठी दुसरी िनवड करAयात येत आह.े 

<><><><> 

"ाचीन भारतीय भाषांचं सरं,ण अिण संवध.नअितशय महfवाच ंआह.े या भाषांमळेु आपJयाला "ाचीन सां<कृितक मूJय, gान 

"ाh करAयाच ंमा@यम उपलiध होत आह,े अस ंउपराZ7पती एम ;यकंjया नायडू यांनी �हटलं आह.े ते काल चेSनई इथं क% &ीय "ाचीन 

तािमळ स<ंथा आिण आतंरराZ7ीय तािमळ अ@ययन स<ंथेYया काय.0मात बोलत होते. मातृभाषांYया सवंध.नासाठी राZ7ीय चळवळ सDु 

करAयाचं आवाहन dयांनी यावेळी केलं. भारतीय भाषांYया समkृ वारसा जतन करAयासाठी त$ंgानाYया वापरावर भर देAयाची गरज 



dयानंी ;यe केली. भारतीय भाषा बोलणा�  या, िलिहणा�  या अिण dयातून सवंाद साधणा-यांमधे "ित\ा आिण अिभमानाची भावना िनमा.ण 

करायला हवी, अस ंते �हणाले. 

<><><><> 

िवरोधी प� नागQरकJव सधुारणा काय)ािवषयी अफवा पसरवत आहते असा आरोप उ@र �दशेाच ेमKुयम�ंी योगी आिदJयनाथ यानंी 

केला आह.े त ेकाल उ@र �दशेात गोरखपूर इथ ंभाजपानं नागQरकJव सधुारणा काय)ा"या समथ नाथ  आयोिजत केल/ेया रॅलीला सबंोिधत करत 

होत.े हा कायदा कोणाचहंी नागQरकJव िहरावून घUेयासाठी नाही, तर पािकCतान, बाVंलादशे आिण अफगािणCतानात होत असल/ेया धािम क 

छळाला बळी पडल/ेया अ/पसKंयकानंा नागQरकJव दUेयासाठी आह.े या दशेांम#य ेअ/पसKंयकां"या होत असल/ेया धािम क छळाला काYँसे प� 

जबाबदार अस/याचा आरोपही Jयांनी केला. या काय)ाशी सबंंिधत ख�या गोEी लोकापंय=त पोचवण ंही �Jयके भारतीय नागQरकाची, िवशषेतः 

त5णाचंी जबाबदारी आह ेअसं योगी :हणाल.े भाजपा"या काय कJया=नी घरोघरी जाऊन या काय)ात सरकारन ंकेल/ेया सधुारणांची मािहती )ावी 

असं आवाहनही Jयानंी केलं. 

<><><><> 

एका किथत आिथ क गैरBयवहार �करणात रॉबट  व^ा आिण Jयांचा जवळचा सहकारी मनोज अरोरा यांचा अटकपूव  जामीन रD करावा 

यासाठी स_वसलुी सचंालनालयान ंदाखल केल/ेया यािचकेवर िद/ली उ"च Gयायालयात आज सनुावणी होणार आह.े या दोघानंा स� अटकपूव  

जामीन मंजूर केला होता, मा� तो मंजूर करताना Gयायालयान ं या �करणात/या काही महJवा"या गोE`कड े दलु � केलं, असं स_वसलुी 

सचंालनालया"या यािचकेत :हटलं आह.े 

<><><><> 

िवदभा त/या सशंोधन सCंथानंी, या ��ेात िवपलु �माणात असल/ेया वन उJपादन,ं कोळसा यांसारKया नैसिग क ससंाधनांचा योVय 

तं�aाना"या वापरान ंउपयोग कbन cयावा असं आवाहन सdुम, लघ ुआिण म#यम उ)ोगम�ंी िनतीन गडकरी यांनी :हटलं आह.े महारा��ात/या 

नागपूर इथं काल त ेबोलत होत.े व@ृप�ासंाठी लागणारा कागद, वै)क1य उपकरण,ं लाकडाचा लगदा अशा �कारचा क"चा माल आप/याला 

परदशेातून आयात करावा लागतो. अशा क""या मालाचा परुवठा दशेातूनच Bहावा, यासाठी सशंोधन सCंथानंी सबंंिधत सCंथा"ंया सहकाय  आिण 

समGवयान ंयोVय तं�aान िवकिसत करायला हवं असंही गडकरी :हणाल.े dयामळेु आजवर मागास रािहल/ेया Yामीण भागामं#य ेउ)ोगधदं ेवाढू 

लागतील असं त े:हणाल.े िवPPेरैgया सCंथते तं�aान िवकास आिण गणुव@ा क� �ाची Cथापना करUयासाठी २०० कोटी 5पयाचंं आिथ क सहाgय 

दऊे, अशी घोषणाही गडकरी यांनी केली. 

<><><><> 

परक1य गुंतवणुकदारानंी दशेांतग त भाडंवली बाजारात आतापय=त गुंतवणकु1चा ओघ कायम राखला आह.े एनएसडीएल"या 

आकडवेारीनसुार, समभागांम@य े १० हजार दोनश े कोटी Dपयांची गुंतवणूक झाली. मा$, dयाचवेळी एकूण 8 हजार 912 कोटी Dपयांची 

गुंतवणूक काढूनही घेतली. dयामळेु 1 त े17 जlनवेारी या कालावधीत एकूण एक हजार 288 कोटी 5पयाचंी गुंतवणूक झाली आह.े                    

<><><><> 

भारतानं काल आंp"देशातJया िवशाखापqणम इथं साडेतीन हजार िकलोमीटरपय6त मारा करणा�  या अAवE स,म ,ेपणाEाची 

यश<वी चाचणी केली. पाणबुडीवDनही ह े ,ेपणाE सोडता येऊ शकत.ं या चाचणीमुळे भारतान ं आएनएस अ+रहतं rेणीYया अAवE 

पाणबुडीYया ताsयात आणखी एक ,ेपणाE समािव? करAयाYया t?ीन ंपाऊल टाकलं आह.े सरं,ण, सशंोधन आिण िवकास सघंटनने ंह े

,ेपणाE िवकिसत केलं आह.े तीन मीटर लांब या ,ेपणाEाचं वजन एक टन पे,ा अिधक आह.े 

<><><><> 

यमेने"या म#यवत+ भागात काल झाल/ेया �पेणाl आिण ^ोन"या ह//यात समुार े१०० नागQरक ठार झाल.े हा ह/ला हmथी बडंखोरानंी 

केला असं :हटलं जात आह.े हmथी बडंखोरांना इराणच ं समथ न आह,े तर आंतररा��ीय माGयता असल/ेया यमेने सरकारला सौदी"या नतेृ 

असल/ेया ल�करी आघाडीच ंसमथ न आह.े या दोघामंधलं यMु गले ेकाही महीन ेथंडावलं होतं, मा� काल अचानक हा ह/ला झाला अशी मािहती 

वै)क1य आिण ल�करी सू�ानंी िदली आह.े ल�करा"या िशबीराजवळ असल/ेया एका मशीदीवर हmथी बडंखोरांनी ह/ला केला. Jयावळेी मशीदीत 

स#ंयाकाळची �ाथ ना स5ु होती. या ह/लाला जशास तस ं�Jय@ुर िदलं जाईल, असं ल�करा"या �वoJयान ं:हटलं आह.े 

<><><><> 



लबेनॉनची राजधानी बैbतम#य ेपोलीस आिण िनदश क यां"यात झाल/ेया संघषा त काल 70 जण जखमी झाल.े दोन िदवसात जखम`ची 

सKंया साडचेारशवेर पोहोचली आह.े लबेनॉनम#य े17ऑoटोबरपासून अभूतपूव  आिण िनदश नानंी दशे हलवून सोडला आह.े आिथ क दरुावCथलेा 

जबाबदार असणा�या qE आिण अकाय �म राजकारAयांYया िवरोधात ही िनदश नं सbु आहते. 

<><><><> 

पॅराVव ेइथ/या एका कारागृहातून समुार े७५ कै)ानंी पलायन केलं. यातल ेबहmताशंजण tािझलमध/या कुKयात टोळीच ेसदCय होत.े 

कारागृहा"या िठकाणी एक बोगदा आढळ/याच ंअिधका�यांनी सांिगतलं. ह ेकैदी पलायन करत असताना, कुणी काहीच पाहीलं नाही, असं होऊ 

शकत नाही, अशी �िति!या पॅराVव"ेया Gयायमं�ी िसिसलीया परेझे यानंी िदली आह.े सघंिटत गGुuांिव5M स5ु असललेा लढा केवळ 

tाझीलमध/या टोvयािंव5M नाही, तर पॅराVव"ेया BयवCथते वाढल/ेया qEाचारािवरोधातही आह,े असंही Jया :हणा/या. 

<><><><> 

बंगळुD इथं काल झालेJया ितस�  या आिण अखेरYया एकिदवसीय ि0केट सामSयात भारतान ं ऑ<7ेिलयाचा सात गडी राखून 

पराभव करत मािलका 2-1 अशी िजंकली. "थम फलंदाजी करताना ऑ<7ेिलयान ंिनधा.+रत 50 षटकात नऊ गडी बाद 286 धावा केJया. 

<टीवन ि<मथन ं131 धावा केJया. भारतानं 47 षटकं तीन च%डूत तीन गड्यांYया मोबदJयात 289 धावा करत िवजय िमळवला. रोिहत 

शमा.नं एकिदवसीय ि0केट कारिकदvतलं एकोणतीसावं शतक झळकावत 119 धावा केJया, रोिहत शमा.ला सामनावीर, तर िवराट 

कोहलीला मािलकावीर �हणून गौरवAयात आल.ं 

<><><><> 

दि�ण आिwकेत स5ु असल/ेया १९ वषा=खाल"या ि!केट िवPचषक Cपध त गतिवजJेया भारतान ंिवजयी सलामी िदली. भारत आिण 

yीलंका या"ंयात काल झाल/ेया सामGयात भारतान ं yीलंकेवर ९० धावानंी िवजय िमळवला. पिहली फलंदाजी करताना भारतानं yीलंकेपढंु 

िवजयासाठी २९८ धावांच ंआBहान ठवेलं होतं. मा� yीलंकेचा सपूंण  संघ ४५ षटकं आिण २ च�डंूम#य ेकेवळ २०७ धावा कbन माघारी परतला. 

उ)ा भारताचा सामना जपानसोबत होणार आह.े 

<><><><> 

गवुाहाटी इथ ंखळे/या जात असल/ेया ितस�या खलेो इंिडया यवुा Cपध|त आज फ़ुटबालँ आिण बाCकेटबालँ �कारातल ेअिंतम सामन े

खळेल ेजाणार आहते. ६० सवुण पदकासंह १९३ पदकं िजंकत महारा�� अBवल Cथानी कायम आह,े तर हQरयाणा ४५ सवुण पदकांसह दसु�या 

Cथानावर आह.े  

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

 


