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वारः बधु वार

ठळक बातम्या
1 ाअत्मननभभ र भारतासाठी यवु काांमधील ाअत्मनवश्वास निक्षण, सांिोधन ाअनण कौिल्यामळ
ु ेच
वाढीस लागेल ाऄसां पांतप्रधानाांचां प्रनतपादन
2 देिात चोवीस तासात बरे झालेल्या कोनवड रुगणाांपेक्षा नव्या रुगणाांची सांख्या ाऄनधक
3 सांयक्त
ु ाऄरब ाऄनमरातीच्या हवााइ दलाद्वारे ाअयोनजत यद्ध
ु सरावात भारताचा प्रथमच सहभाग
4 टॉय फे ाऄर 2021 च्या कालावधीत दोन नदवसाांनी वाढ ाअनण
5 वने ाअनण ाईपजीनवकााः िाश्वत लोक ाअनण पथ्ृ वी या सांकल्पनेसह ाअज जागनतक वन्य नदनाचां
प्रयोजन
दिक्षण वेदबनार
निक्षणाला रोजगार ाअनण ाईद्यमिीलतेिी जोडण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नाांच्या कक्षा यांदाच्या
ाऄथभ सक
ां ल्पामळ
ु े रुांदावल्या ाअहेत ाऄसां पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी म्हटलां ाअहे.
यांदाच्या ाऄथभ सक
ां ल्पामध्ये ाअरोगयापाठोपाठ सवाभ त जास्त भर निक्षण , सांिोधन ाअनण कौिल्य
नवकासावरच देण्यात ाअला ाऄसल्याचां त्याांनी साांनगतलां.
ते ाअज ाईच्च निक्षण क्षेत्रासाठी ाऄथभ सक
ां ल्पीय तरतूद या नवषयावरील वेनबनारमध्ये बोलत होते.
नव्या राष्ट्रीय निक्षण धोरणात स्थाननक भाषाांच्या वापरावर भर नदला ाऄसल्याचां पांतप्रधानाांनी
साांनगतलां. जगातील सवोत्कृष्ट िैक्षनणक सानहत्य भारतीय भाषाांमध्ये ाईपलब्ध करून देणे ही भाषा
तज्ाांची जबाबदारी ाअहे ाऄसे ते म्हणाले.
ाअपल्याकडील ज्ान सांिोधन मयाभ नदत राहणां हा देिाच्या सामथ्याभ वर मोठा ाऄन्याय ठरतो ाऄसां
पांतप्रधान म्हणाले.
ाअत्मननभभ र भारतासाठी ाअहे देिातील यवु काांमध्ये ाअत्मनवश्वास गरजेचा ाअहे निक्षण सांिोधन
ाअनण कौिल यामळ
ु े च ाअत्मनवश्वास वाढीस लागेल ाऄसे ते म्हणाले.एकनवसाव्या ितकातील
भारताला एकोनणसाव्या ितकातील नवचारप्रणाली सोडून ाअता पढु े जावे लागेल ाऄसां मत त्याांनी
व्यक्त के लां.
सागरी ाईद्योग क्षमता नवकनसत करण्याच्या ाईद्देिानां सरकार डीप सी नमिन सरुु करणार ाअहे.
भारतानां हायड्रोजन वर चालणार्या वाहनाांची चाचणी पूणभ के ली ाऄसून ाअता वाहन बाजारात
हायड्रोजन चा वापर ाआांधन म्हणून करण्याच्या दृष्टीनां देिानां तयार व्हायला हवां. देिाला ाउजेबाबत
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ाअत्मननभभ र बनवण्याच्या दृष्टीनां फ्यचु र फ्यएु ल ाअनण हररत ाईजाभ ाऄत्यांत महत्वाची ाअहे म्हणूनच
यांदाच्या ाऄथभ सक
ां ल्पात घोनषत करण्यात ाअलेला हायड्रोजन नमिन हा प्रकल्प मोठां पााईल
ाऄसल्याचां ते म्हणाले.
कोरोना नवषाणू प्रनतबांधक लसीच्या नननमभ तीमळ
ु े भारताला जागनतक पातळीवर सरु क्षा ाअनण
सन्मान नमळाला ाअहे ाऄसां पांतप्रधान म्हणाले.
नवज्ानाधाररत प्रकािनाांबाबत भारत जगातील सवोत्कृष्ट तीन देिाांमध्ये ाऄसल्याचां त्याांनी
साांनगतलां.
ाअपल्या देिात प्रनतभावान यवु काांची काहीच कमतरता नाही, ाऄनेक क्षेत्राांचे दरवाजे यवु काांसाठी
खल
ु े होत ाऄसून नवनवध देिाांमध्ये भारतीय प्रनतभेची मागणी वाढत ाऄसल्याचां पांतप्रधान म्हणाले.
देि कोदवड
देिात काल 14 हजार 8 िे 91 नवीन कोरोनाबानधत रुगण ाअढळले ाऄसून ाऄत्तापयंतच्या
बनधताांची सांख्या 1कोटी 11लाख 39 हजार 5 िे 16 ाआतकी झाली ाअहे. काल नदवस भरात 7
लाख 85 हजार 220 कोरोंना चाचण्या झाल्या ाऄसून चाचण्याांच्या तल
ु नेत बनधताांच प्रमाण 1
पूणांक 89 दिाांि ाआतक होत . काल एकां दर 13 हजार 1 िे 23 रुगण बरे झाले ाऄसून कोरोंना मक्त
ु
झालेल्याांची ाअत्तापयंतची सांख्या 1 कोटी 8 लाख 12 हजार 44 ाआतकी झाली तर रुगण बरे
होण्याचा दर 97 पूणांक 6 िताांि टक्के झाली ाअहे . देिभरात सध्या ाईपचार घेणार्याांची सांख्या 1
लाख 70 हजार 126 ाऄसून एकां दर बनधताांच्या तल
ु नेत हे प्रमाण 1 पूणांक 53 िताांि टक्के ाअहे
ाईपचार सरू
ु ाऄसलेल्या रुगणाांच्या सांख्येतील वाढ एकट् या महाराष्ट्रात 1 हजार 4 िे 77 होती
देिभरातल्या 20 राज्य ाअनण कें द्रिानसत प्रदेिातल्या रुगण सांख्येत काल वाढ ाऄसली तरी 16
राज्यातली रुगण सख्या घटली ाअहे काल कोनवड 19 मळ
ु े काल 98 जणाांचा मत्ृ यू झाला ाऄसून
ाअत्ता पयभ न्त मतृ ू पावलेल्याांची सांख्या 1 लाख 57 हजार 346 झाली ाऄसून मत्ृ यू दर 1 पूणांक 41
िताांि टक्के ाअहे. काल देिभरात 7 लाख 68 हजार 7 िे 30 जणाांना लस टोचली ाअत्तापयंत
एकूण 1 कोटी 56 लाख 20 हजार 7 िे 30 जणाांच लसीकरण झालां ाअहे.
युद्धसराव
डेझटभ फ्लॅग म्हणजे सांयक्त
ु ाऄरब ाऄनमरातीच्या हवााइ दलाद्वारे घेतला जाणार्या वानषभ क बहु-राष्ट्रीय
यद्ध
ु सराव कायभ क्रमात भारतीय हवााइदल प्रथमच सांयक्त
ु ाऄरब ाऄनमराती, ाऄमेररका, फ्रान्स, सौदी
ाऄरेनबया, दनक्षण कोररया ाअनण बहारीनच्या हवााइ दलाांसह सहभागी होत ाअहे.
सांयक्त
ु ाऄरब ाऄनमराती च्या ाऄल-धफ्रा हवााइतळावर येत्या 21 ते 27 माचभ या कालावधीत हा
सहावा डेझटभ फ्लॅग यद्ध
ु सराव होणार ाअहे.
सहा एसयू -30 एमके ाअय, दोन सी -17 ाअनण एक ाअयएल -78 टँकर नवमानासह भारतीय
हवााइदल सहभागी होत ाअहे. ननयांनत्रत वातावरणात हवााइ यद्ध
ु सराव करण्याच्या प्रनिक्षणासह
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सहभागी सैन्याला प्रत्यक्ष ाऄनभु व हे या सरावाचे ाईद्दीष्ट ाअहे. सहभागी सैन्याांना ाईत्कृष्ट
कायभ पद्धतीची परस्पर देवाणघेवाण करण्यासह त्याांची कायभ क्षमता वाढनवण्याची सांधी नमळे ल.
गनतिील ाअनण वास्तववादी यद्ध
ु ाच्या वातावरणात सहभागी राष्ट्राांसोबत सराव करणे ाअनण सांवाद
साधणे हे देखील ाअांतरराष्ट्रीय सांबधां दृढ करण्यातील योगदान ठरेल.
लडाख थांडी बचावकायय
नहवाळ्यात ाऄत्यांत प्रनतकूल हवामान ाऄसताना लडाख येथील साडेतीन हजाराहून ाऄनधक
रनहवाशयाांना भारतीय हवााइ दलाने सरु नक्षत स्थळी हलवून कौतक
ु ास्पद कामनगरी के ली ाअहे. हवााइ
दलाचे यासाठी नेहमीच सहकायभ ाअनण सहानभूती नमळत ाऄसते ाऄिा
िब्दात लडखचे मख्ु य प्राांतानधकारी ाऄहमद खान याांनी भारतीय हवााइ दलाचे मानापासून ाअभार
व्यक्त के ले.
टॉय फे अर
ाआांनडया टॉय फे ाऄरने ाअपले कारागीर, मध्यम लघु सूक्ष्म ाईद्योग, स्टाटभ ाऄप्स, तरुण नडझायनसभ
ाअनण नवचारवांताांसाठी सांधीची एक नखडकी खल
ु ी के ली ाअहे ाऄसां कें द्रीय मांत्री नपयषु गोयल याांनी
म्हटलां ाअहे. ाआांनडया टॉय फे ाऄरच्या समारोप समारांभात ते बोलत होते. ाअपल्या खेळण्याांमधून
के वळ ाअपली समद्ध
ृ सांस्कृती ाअनण वारसाच नदसून येत नाही तर ाअपल्या मल
ु ाांची मने नवकनसत
करण्याची प्रचांड क्षमता ाअहे. खेळण्याांमध्ये भारताला ाअत्मननभभ र बनवणे एवढेच ाअमचे ध्येय नाही
तर भारतात बनलेली ाअनण नवकनसत खेळणी म्हणनू जगात ब्रँड ाआांनडया ही ओळख ननमाभ ण करणे
हे देखील ाअहे ाऄसां गोयल यावेळी म्हणाले.
लोकाांच्या ाअग्रहामळ
ु े नडनजटल टॉय फे ाऄरचा कालावधी दोन नदवस वाढवला ाऄसून ाईद्या 4 माचभ
पयंत सरू
ु राहणार ाअहे ाऄसां वस्त्रोद्योग सनचव यू.पी. नसांग याांनी साांनगतलां. या टॉय फे ाऄरनांतर देिी
खेळण्याांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 10-12 प्रादेनिक खेळण्याांचे मेळावे प्रत्यक्ष स्वरूपात ाअयोनजत
के ले जातील, ाऄसांही त्याांनी साांनगतलां.
रायफे डने जीआय महोत्सव
ाअनदवासी कल्याण मांत्रालयााऄांतगभ त ाअनदवासी सहकारी नवपणन नवकास महासांघ नलनमटेड
रायफे डनां लाल बहादूर राष्ट्रीय प्रिासन ाऄकादमी ाअनण साांस्कृनतक मांत्रालयाच्या सहकायाभ नां ाईद्या
ाअनण परवा "जीाअय महोत्सव" ाअयोनजत के ला ाअहे.
ननवडक जीाअय भौगोनलक मानाांकन ाऄसलेल्या ाईत्पादनाांचे 40 हून ाऄनधक ाऄनधकृत नवक्रेते
ाअनण ाअनदवासी कारागीर यात सहभागी होणार ाअहेत. मसरु ीच्या लाल बहादूर िास्त्री प्रिासन
ाऄकादमीच्या प्राांगणात होणायाभ या महोत्सवात प्रनिक्षणाथी ाऄनधकारी या ाईत्पादक ाअनण
कारागीराांिी सांवाद साधून वेगवेगळ्या प्रदेिात ाईत्पादन, ब्रँनडांग, पॅकेनजांग ाअनण नवपणन योजना
नवकनसत करण्यात मदत करतील.
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वन्यजीव ददन
ाअज जागनतक वन्यजीव नदन ाअहे. वने ाअनण ाईपजीनवकााः िाश्वत लोक ाअनण पथ्ृ वी ाऄिी या
वषीच्या नदनाची सांकल्पना ाअहे. पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी वन्यजीव सांरक्षणासाठी काम
करणार्या सवभ पयाभ वरण कायभ कत्यांची या नदनानननमत्त प्रिांसा के ली ाअहे. भारतात नसांह, वाघ,
नबबटया याांसारख्या नवनवध वन्यप्राण्याांच्या सांख्येत सातत्याने वाढ होताना नदसून येत ाअहे.
ाअपल्या देिातील जांगलां ाअनण प्राण्याांचे ाऄनधवास जपण्यासाठी ाअनण जोपासण्यासाठी ाअपण
ाअवशयक ते सवभ प्रयत्न के ले पानहजेत ाऄसां पांतप्रधान म्हणाले.
जागनतक वन्यजीव नदन हा वैनवध्यपूणभ वन्य-प्राणी जीवनािी िाश्वत सांबधां जोडण्याचा ाअनण
सांवधाभ नाबाबतच्या प्रयत्नाांना बळ देणारा नदवस ाअहे ाऄसां ाअनण कें द्रीय मांत्री धमेंद्र प्रधान याांनी
ट् वीट सांदेिात म्हटलां ाअहे.
खेलो इांदडया दहवाळी
जम्मू ाअनण काशमीरमध्ये गल
ु मगभ ाआथां काल सांपलेल्या खेलो ाआांनडया नहवाळी स्पधांच्या दस
ु र्या
टप्प्यात जम्मू काशमीरनां पदक तानलके त पनहला क्रमाांक पटकावला ाअहे. जम्मू काशमीरनां 11
सवु णभ , 18 रौप्य ाअनण 5 काांस्य पदकां नमळवली. 27 राज्यां ाअनण कें द्रिानसत प्रदेिातून समु ारे
बारािे खेळाडू या स्पधेत सहभागी झाले होते.
याबरोबरच हे राष्ट्रीय बातमीपत्र सांपलां; वारांवार ाअवाहन करुनही मास्क पररधान करण्याबाबत
ननष्ट्काळजीपणा नदसून येत ाअहे. ाअपल्यासोबतच ाआतराांचीही काळजी घेणां ाअपल्याच हातात
ाअहे. म्हणूनच मास्क वापरा, हात वारांवार स्वच्छ धवु ा, सरु नक्षत ाऄांतर राखा ाअनण नवश्वासाहभ
बातम्याांसाठी ऐकत राहा, ाअकािवाणी, नमस्कार.

