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 ‘मदृा आरो%य पि�का’ िदवस दशेभर आज पाळला जात आहे. -धानमं�ी नर/0 मोदी यां1या ह2त े 19 फे�वुारी 2015 रोजी 

राज2थानमध5या सुरतगड इथं मदृा आरो%य पि�का योजनचंे उ;ाटन कर=यात आल ंहोत.ं शेत जिमनीतील पोषक 0?यां1या कमतरतेचा शोध 

घे=या1या उAशेानं सBु केले5या या योजनअंेतगDत शेतकE  यांना दर दोन वषाFनी मदृा आरो%य पि�का िद5या जातात. शेतकE  यांना अिधक 

उGपादना1या माHयमातून अितJरK उGपLनाची हमी या योजनेतून िदली जाते, तसंच सातGयपूणD शतेीलाही चालना िदली जात.े सरकार1या या 

पढुाकारामळेु गे5या पाच वषाDत िपक उGपादनात सातGयानं वाढ होत अस5याचं कृषी सचीव संजय अगरवाल यांनी आकाशवाणीला सांिगतलं.  

<><><><> 

जगभरात साखर1ेया उGपादनात 80 ते 90 लाख टनाची घट आ5यानं, वाढलेली साखरचेी मागणी लRात घतेा क/ 0 सरकारन ंचालू वषाDत 60 

लाख टन साखर िनयाDत करायला परवानगी िद5याचं साखर उGपादक संघान ंTहटल ंआहे. चालू पणन वषाDत 15 फे�वुारीपयFत दशेात सुमार ेएक 

कोटी 70 लाख टन साखर उGपादन झालं आहे.  

<><><><> 

चीनमधे न?या कोरोना िवषाणू1या -ादभुाDवामळेु मGृयूमखुी पडले5यांची सXंया दोन हजारावर पोचली आह.े काल हYबेई -ांतात आणखी 132 

जणांचा मGृयू झाला आह.े ितथं आणखी एक हजार 693 जणांना या िवषाणूची बाधा झाली अस5याचं हYबेई -ांता1या आरो%य आयोगानं 

सांिगतल.ं यामळेु चीनमध5या कोरोनाबािधक B%णांची संXया आता 74 हजारा1या वर गेली आहे. मा�, यापैक\ बहYतांश B%णांचा आजार 

िकरकोळ अस5याचा दावा चीनी अिधकाE  यांनी -िस; केले5या अ]यास अहवालात केला आहे.    

<><><><>  

रा^यात, न?या कोरोना िवषाणमुळेु होणाE  या कोिवड-19 या आजाराची लागण झा5या1या संशयावBन सHया पाच जणांना वै`क\य 

िनJरRणाखाली ठेवल ं आहे. रा^या1या आरो%य िवभागानं काल मुंबईत -िस; केले5या प�कात ही मािहती िदली आहे. यापैक\ तीनजणांना 

प=ुयात5या नायडू B%णालयात तर इतर दोघांना मुबंई महापािलके1या क2तरुबा B%णालयात दाखल केलं आहे. कोरोना िवषाण1ुया -ादभुाDवानंतर 

खबरदारीचा उपाय Tहणून मुबंई आंतरराabीय िवमानतळावर आतापयFत 39 हजारापेRा जा2त -वाशांची तपासणी के5याच ंया प�कात Tहटल ं

आहे.  

<><><><> 

आिशयाई कु2ती अिजंcयपद 2पधdत काल भारताचा सनुील कुमार यानं बाजी मारली आिण सवुणDपदक पटकावल.ं 87 िकलो वजनी गटात Gयान ं

-ित2पधe अझत सािलिड नो?ह याला मात िदली. कझाक2तान1या अझमत कु2तुबये?ह याला उपांGय सामLयात 12-8 अशा फरकानं हरवत 

सनुील कुमारनं अंितम फेरी गाठली होती. गे5या वषeही सनुील कुमार अंितम फेरीत पोचला होता आिण Gयाला रौgय पदक िमळाल ंहोत.ं  

<><><><> 

मुंबई शेअर बाजारात आज सकाळ1या स�ात िनदdशांक 408 अकंांची उसळी घेत 41 हजार 303 अकंांवर पोचला. राabीय शअेर बाजारा1या 

िनhटीतही 124 अंकांची वाढ झाली आिण तो 12 हजार 116 अकंांवर पोचला. 

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

 


