
 
आकाशवाणी मुंबई 

      रा��ीय बातमीप� – रा�ी 8.05 वाजता 
20 जानेवारी, 2020 – सोमवार 

 

ठळक बात�या  

1 िव"ा#या$नी आप%या &दयाचा आवाज ऐकून उ,साहानं काम करत रा��ा.या िवकासाला हातभार 

लावावा, असं 2धानमं�ी नर45 मोदी यांचं आवाहन  

 

2 भाजपाचे रा��ीय अ6य7 8हणून जे पी नड्डा यांची िबनिवरोध िनवड 

 

3 <ा8होस 7ेपणा= वाह>न नेणा?या सखुोई तीस-एमकेआय िवमानांचा पिहला ताफा भारतीय वायुदलात 

दाखल 

 

4 िनभEया 2करणात%या आरोपीची यािचका सवF.च Gयायालयानं फेटाळली /फाशीची िश7ा कायम  

 

5 खेलो इंिडया LMडा Nपधा$म6य े आज सलग ११ Qया िदवशी ६३ सवुणEपदकांसह महारा�� 

पदकतािलकेत अQवल Nथानी 

<><><><> 

िव"ा#या$नी आप%या &दयाचा आवाज ऐकून उ,साहान ं काम कWन रा��ा.या िवकासाला हातभार लावावा, 

असं आवाहन 2धानमं�ी नर45 मोदी यांनी िव"ा#या$ना केलं आह.े यंदा.या “परी7ा पे चचाE” या कायELमात 

2धानमंZयांनी िव"ाथ[, िश7क आिण पालकांशी संवाद साधला, ,यावेळी ते बोलत होते. नवी िद%ली इथ%या 

तालकटोरा Nटेिडयमवर हा कायELम झाला.  

 

िव"ा#या$साठी वैयि_क कामिगरी मह,वाची असते ह े खर ं मा� 2,यकेान ं रा��ा.या उभारणीसाठी 

आपापलं योगदान "ायला हवं, असं 2धानमं�ी यावेळी 8हणाले.  

 

परी7ा मह`वा.या आहेत मा� परी7ा 8हणज े जीवन नाही, ,यामुळे िव"ा#या$नी पaर7ा क4 5ीत 

िवचारातून बाहेर पडायला हवं, असंही ,यांनी सांिगतलं. िश7ण हा केवळ नवनQया गोbी िशकcयाचा एक मागE  

आह,े सतत नवनवं िशकत राहcयाची गरज 2धानमंZयांनी यावळेी Qय_ केली. यशाचा मागE अपयशातून जातो, 

असं सांगून आपला मdुा Nपb करcयासाठी ,यांनी  चां5यान २ 27ेपणा.या वेळी उfवलेली आशा-िनराशेची 

पaरिNथती, तसंच िLकेट.या खेळात हरत आलेला सामना िजंक%याची उदाहरणं  िदली. 

 

अgयासेतर उपLम हा िव"ािथEदशेतला मह`वाचा भाग आह,े मा� िव"ा#या$नी 2िसhीिभमुख शालेय 

अgयासेतर उपLमांमागे जाcयाऐवजी आप%याला आवडतील अशा उपLमांमधे सहभागी Qहावं. ठरािवक 

उपLमांमधेच सहभागी होcयासाठी पालकांनीही मलुांवर दबाव आणू नये, असं 2धानमंZयांनी यावेळी सांिगतलं.   



 
िवiान आिण तं�iान ही एक श_M आह.े Nवतःसाठी तं�iानाचा योkय उपयोग करायला िशका मा� 

,याचे गलुाम होऊ नका, असा स%ला 2धानमंZयांनी िव"ा#या$ना िदला. मूलभूत अिधकार नसतात तर कतEQय 

असतात याची आठवण ,यांनी िव"ा#या$ना यावेळी कmन िदली.  

 

‘परी7ा पे चचाE ’ या कायELमाचं ह ेितसरं पवE होतं. 2 हजारांह>न अिधक िव"ाथ[, िश7क आिण पालक 

या कायELमात सहभागी झाले होते.   

<><><><> 

भाजपा.या अ6य7पदी ज े पी नड्डा याचंी आज िबनिवरोध िनवड झाली. नामांकन 2िLयेत नड्डा 

यां.या उमेदवारीला वरीp ने,यांनी अनुमोदन िदलं होतं. भाजपा.या संघटना,मक िनवडणूक 2िLयेचे 2भारी 

राधामोहन िसंग यानंी आज नवी िद%ली इथं भाजपा मrुयालयात नड्डा यां.या िनवडीची घोषणा केली. प7ाचे 

मावळते अ6य7 अिमत शहा, आिण इतर वरीp न,ेयांनी नड्डा यांचं अिभनंदन केलं.  

<><><><> 

2धानमं�ी नर45 मोदी यांनी ट्िवटरवWन नविनयु_ अ6य7 ज.े पी. नड्डा यांचं अिभनंदन केलं. नड्डा 

ह े एक एकिनp आिण िशNति2य कायEकताE असून तळागाळात%या लोकांपय$त प7ाची भूिमका पोहोचवcयात 

,यांचा मोलाचा वाटा आह.े असंही 2धानमंZयांनी आप%या ट्िवट म6य े8हटलं आहे.  

<><><><> 

लोकांनी नाकारलेले प7 खोटा 2चार कWन जनते.या मनात संtम िनमाEण करत आहते. भाजपानं 

नेहमीच त,वं, संNकृती िशNतीचा अवलंब केला आह.े असं मत 2धानमं�ी नर45 मोदी यांनी Qय_् केलं. ते 

भाजपाचे नविनEवािचEत अ6य7 जे. पी. नड्डा यां.या िनवडीनंतर झाले%या अिभनदंन कायELमात बोलत होते. 

भाजपा हा जगातला सगळयात मोठा प7 8हणून िवकिसत झाला आह,े असंही ते 8हणाले. ,यांनी माजी अ6य7 

अिमत शाह यानंी केले%या कामाचं कौतकु केलं. नड्डा यांचं नेतृ,व प7ाला नवी ऊजाE, आशा आिण 2ेरणा 

दईेल, असंही ,यांनी सांिगतलं.  

<><><><>  

भारतीय हवाई दला.या ताwयात आज सखुोई -30 एमकेआय या जाती.या िवमानांची पिहली तुकडी 

दाखल झाली. ही िवमान ं<ाxोस 7ेपणा= वाह>न नतेात. तािमळनाडूत तंजावर तळावर शानदार समारंभात या 

िवमान तकुडीला सेवेत Wजू करcयात आलं. संर7ण 2मुख जनरल िबपीन रावत हवाई दल 2मखु राकेश कुमार 

बदौaरया यावेळी उपिNथत होते. ही सखुोई िवमान ‘टायगरशाकE ’ 8हणूनही ओळखली जातात.  

<><><><> 

क4 5 सरकार लवकरच ज8मू-किzमरसाठी औ"ोिगक पॅकेजची घोषणा करेल, }यायोगे ितथे मोठ्या 

2माणावर गंुतवणूक आकिषEत करता येईल, असं क4 5ीय मं�ी िपयूष गोयल यानंी सांिगतलं. ज8मू-किzमरमधील 

जनतेपय$त पोहोचcयासाठी क4 5ानं हाती घेतले%या आठवडाभरा.या अिभयाना.या दसु?या ट~~यात गोयल इतर 

सहा क4 5ीय मंZयांसह काल ज8मू इथं गेले. ज8मू.या वेगवेग�या िज%�ांमध े या मZंयांनी िविवध 2क%पांचा 

2ारंभ केला. 

पुढ.या वष[ िडस4बरपय$त किzमरला र%ेवेनं उवEaरत दशेाशी जोडणार अस%याची घोषणा गोयल यांनी 

या वळेी केली. माचE २०२१ पय$त ज8मू-किzमरम6य े२५ हजार कोटी Wपय ेखचूEन २५ 2क%प पूणE करणार 

अस%याचं ,यांनी सांिगतलं. 



 
<><><><> 

नQयानं तयार झाले%या ल�करी Qयवहार िवभागा.या सहसिचवपदी क4 5 सरकारन ं आज दोन वaरp 

सनदी अिधका?  यांची िनय_ुM केली. राजीव िसंग ठाकूर ह े 1995 .या तकुडीचे भारतीय 2शासकMय सेवेतले 

राजNथानचे अिधकारी आहेत. ते िडस4बर 2022 पय$त सहसिचव राहतील, तर शातंन ुहे ि�परुाचे 1997 .या 

तुकडीतले आयएएस अिधकारी असून ते माचE 2024 पय$त सहसिचवपदी राहतील. या िवभागाचे 2मखु संर7ण 

कमEचारी वगE 2मखु िबपीन रावत आहते.  

<><><><> 

िनभEया बला,कार आिण ह,या 2करणात%या आरोपीची यािचका आज सवF.च Gयायालयानं 

फेटाळली. गGुहा घडला ,यावेळी अ%पवयीन अस%यानं िद%ली उ.च Gयायालया.या फाशी.या िश7ेला 

आQहान ंदणेारी यािचका पवन कुमार गु�ानं दाखल केली होती. िद%ली उ.च Gयायालया.या िनणEयात हNत7ेप 

करcयाची आवzयकता नाही, असं सांगत सवF.च Gयायालयानं ही यािचका फेटाळून लावली. िद%ली उ.च 

Gयायालयानं या चौघांना 1 फे<वुारी रोजी फाशी दcेयाचे आदेश िदले आहेत.  

<><><><> 

गवुाहाटी इथं सmु असले%या खेलो इंिडया LMडाNपधा$म6ये आज सलग ११ Qया िदवशी ६३ 

सवुणEपदकांसह महारा�� पदकतािलकेत अQवल Nथानावर आहे. मा�, २१ वषा$खाल.या मलुां.या गटात 

फुटबॉलम6य े महारा��ाला आज असमकडून हार प,करावी लागली. भारो�लनात असम.या दोन खेळाडूंनी 

सवुणEपदकं पटकावली. जलतरणात 2,यकेM चार सवुणEपदकं पटकावून पि�म बंगाल आिण कनाEटकानं आज 

वचENव गाजवलं. महारा��ा.या केिनशा गु�ा आिण वेदांत बाफना यानंीही जलतरणात सवुणEपदकं िमळवलं. 

हॉकMम6य े मलुां.या १७ वषा$खाल.या गटात उ�र 2देशाला नमवून चंदीगढन ं सवुणEपदक िमळवलं; तर 

बाNकेटबॉलम6ये राजNथाननं सवुणEपदकं पटकावलं. याच गटात मुल�.या बाNकेटबॉलम6ये तिमळनाडूनं 

सवुणEपदक िमळवलं.    

<><><><> 

आयसीसी अथाEत आंतररा��ीय िLकेट पaरषद.ेया एकिदवसीय फलंदाज मानांकन यादीत भारताचा 

कणEधार िवराट कोहलीला अQवल तर उपकणEधार रोिहत शमाEला ि�तीय Nथान िमळालं आह.े ही मानांकन यादी 

आयसीसीन ं दबुईत आज जाहीर केली. ऑN�ेिलया िवWhची मािलका भारतान ं 2-1 अशी िजंक%यामुळे 

कोहली 886 गुणांसह पिह%या Lमाकंावर तर रोिहत 868 गणुांसह दसु-या Lमांकावर पोहोचले आहेत. तर 

गोलंदाजां.या मानांकन यादीत जसि2त बमुराहनं अQवल Nथान कायम ठेवलं आहे.  

<><><><>  

क4 5 सरकारनं राजकMय प7ांना िमळणा?या िनधीसाठी सुW केले%या िनवडणूक रोrयां.या योजनेला 

हगंामी Nथिगती "ायला सवF.च Gयायालयानं आज नकार िदला. या योजनलेा हगंामी Nथिगती "ावी, अशी 

यािचका असोिसएशन ऑफ डेमोLेिटक aरफॉ8सE या सामािजक संNथेनं दाखल केली होती. या यािचकेवर आज 

सरGयायाधीश Gयायमूत[ शरद बोबडे, Gयायमूत[ भूषण गवई आिण Gयायमूत[ सुयEकांत यां.या पीठापुढे सनुावणी 

झाली. क4 5 सरकार आिण िनवडणूक आयोगान ंयासंदभाEतलं आपलं 8हणणं, दोन आठवड्यात सादर करावं, 

असे िनद�शही Gयायालयानं यावेळी िदले.  

<><><><> 



 
मुझwफरपूर इथ%या िनवारा आ�मात%या अनेक मंुलीवर ल�िगक आिण शाaरaरक अ,याचार के%या 

2करणात िद%ली उ.च Gयायालयानं <जेश ठाकूर आिण 18 जणांना दोषी ठरवलं. अितaर_ Gयायाधीश सौरभ 

कुल7े� यांनी आरोप�ना पो�सो काय"ाखालीही दोषी ठरवलं. ह े िनवारागहृ <जशे ठाकूर चालवत होता. 

,या.याबरोबर 12 पWुष आिण 8 मिहलांनाही दोषी ठरवcयात आलं. <जेश ठाकूर ,याचे कमEचारी आिण 

िबहार.या सामािजक िवकास िवभागात%या काही अिधका?  यांचाही यामध ेसमावेश आह.े  

<><><><> 

ज8मू-कzमीर हा क4 5शािसत 2दशे गुंतवणूकदारासंाठी आिथEक NवगE बनवता यऊे शकतो, असं ज8मू 

कzमीरचे नायब रा}यपाल िगरीश चं5 मरुमू यानंी आज सांिगतलं. ते नवी िद%लीत गुंतवणूकदारांशी संवाद 

साधताना बोलत होते. या गुंतवणूकदार जागितक पaरषद.ेया मा6यमातून ज8मू-काzमीरमध%या गुंतवणूक 

संधीिवषयी ओळख आिण मािहती कWन "ायचा िनणEय ज8मू-कzमीर सरकारनं घेत%याचं ,यांनी सांिगतलं. या 

पaरषदते 350 गुंतवणूकदार सहभागी झाले होते.  

<><><><> 

दि7ण कािzमर.या शोिपयान िज%�ात सरु7ा दलाबरोबर झाले%या चकमकMत 3 दहशतवादी ठार 

झाले. वाची झायनापोरा भागात काही दहशतवादी लपून बस%याची मािहती िमळा%यानंतर संर7ण दलान ंइथं 

शोधमोिहम सWु केली. ,यावेळी झाले%या चकमकMत 3 दहशतवा"ांना ठार करcयाल आलं असून 

दहशतवा"ांची ओळख उघड करcयात आलेली नाही.   

<><><><> 

2धानमं�ी नर45 मोदी आिण नपेाळचे 2धानमं�ी के. पी. शमाE उ"ा िQहडीओ कॉGफरिसंग.या 

मा6यतातून सीमेवर.या दसु?  या सामाियक तपासणी ना�याचं उhाटन करतील. जोगबानी-िबराटनगर इथं 

भारता.या सौजGयान ेबांधcयात आले%या तपासणी ना�यामळेु सामान आिण लोकांची वाहतूक सलुभ होcयास 

मदत होईल.  

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


