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वारः गु वार

देशाच्या अनेक भागांमध्ये कोरोनाची रुग्ण संख्या वाढत असल्यामुळे, आम्ही शर्ोत्यांना आवाहन करत आहो की त्यांनी दक्ष
राहावं आिण संपण
ू र् लसीकरण करुन घ्यावं तसंच 15 ते 18 वष वयाच्या मुलांसह इतरांना लस घेण्यात मदत करावी.
कोरोना िवषाणूच्या ओमीकर्ॉन या नवीन पर्कारामुळं िचता िनमार्ण झाली असल्यानं मुखप ी, सुरिक्षत अंतर आिण हात
तसंच चेहऱ्याची स्वच्छता या तीन सोप्या उपायांचं पालन करावं. कोिवडसंबध
ं ी कोणतीही मािहती आिण मागर्दशर्नासाठी
रा ीय हेल्पलाईन कर्मांक 011- 23 978 046 आिण 1075 या कर्मांकांवर संपकर् साधावा.

1. 73वा पर्जास ाक िदन देशभरात उत्साहात साजरा; नवी िदल्लीतल्या राजपथावर भारताच्या लष्करी सामथ्यार्चं
2.
3.
4.
5.

आिण सांस्कृ ितक िविवधतेचं मनोहारी दशर्न
संसदेचं अथर्संकल्पीय अिधवेशन 31 जानेवारीपासून, 1 फे बर्ुवारीला अथर्संकल्प
पिहल्या भारत-मध्य आिशया िशखर बैठकीचं आयोजन
डर्ोनच्या वापरासंबंधी सुलभ पर्माणपतर् योजना जाहीर आिण
मिहलांच्या आिशया करं डक हॉकी स्पधत दिक्षण कोिरया आिण जपान यांच्यात जेतेपदाची लढत

पर्जास ाक िदन
देशभरात काल 73 वा पर्जास ाक िदन उत्साहात साजरा करण्यात आला. नवी िदल्लीतल्या मुख्य समारं भात
रा पती रामनाथ कोिवद यांनी ध्वजवंदनानंतर राजपथावर झालेल्या शानदार संचलनाची मानवंदना स्वीकारली.
भारताच्या लष्करी सामथ्यार्चं आिण सांस्कृ ितक िविवधतेचं मनोहारी दशर्न राजपथावरील संचालानातून झालं. यावेळी
जम्मू काश्मीर पोिलस दलाचे सहाय्यक उप िनरीक्षक बाबू राम यांना अशोक चकर् पुरस्कार मरणो र पर्दान करण्यात
आला. 2020 मध्ये दहशतवा ांशी लढताना अतुलनीय शौयर् दाखवत बाबू राम यांनी 3 दहशतवा ांना ठार के लं होतं.
रा पत च्या हस्ते त्यांच्या कु टुंिबयांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
मुख्य सोहळ्यापूव पंतपर्धान नरदर् मोदी यांनी रा ीय यु स्मारकाला भेट देऊन हुतात्म्यांना आदरांजली वािहली.
यावष संरक्षण मंतर्ालयानं राजपथावरील संचलनासाठी काही नवीन कल्पना अमलात आणल्या. यात एरव्ही ज्यांना
संचलन पाहणे शक्य होत नाही अशा लोकांसाठी िवशेष वस्था करण्यात आली होती. िरक्षा चालक, बांधकाम मजूर,
स्वच्छता कमर्चारी आिण आघाडीवरच्या कोिवड योद्ध्यांना संचलन सोहोळ्याचं िवशेष िनमंतर्ण देण्यात आलं होतं.
राजपथावरील संचलनात सुरुवातीला लष्कराच्या सहा, नौदल आिण हवाई दलाच्या पर्त्येकी एक तसंच किदर्य
सश पोिलस दल, िदल्ली पोिलस, रा ीय छातर् सेना आिण रा ीय सेवा योजनेच्या पथकांनी िदमाखदार संचलन के लं.
लष्कराच्या दारुगोळा िवभागाच्या पथकाचं नेतृत्व लेफ्टनंट मिनषा व्होरा या मिहला अिधकाऱ्यानं के लं. सवर् पुरुष सदस्य
असणाऱ्या पथकाचं नेतृत्व करणाऱ्या त्या पिहल्याच मिहला अिधकारी ठरल्या.
सश दलांच्या संचलनानंतर िविवध राज्यं आिण मंतर्ालयांच्या िचतर्रथांनी राजपथावर सांस्कृ ितक िविवधता
आिण िवकासाचं दशर्न घडवलं. यात महारा ातली जैविविवधता, कनार्टकची पारं पिरक हस्तकला, गो ाचं सास्कृ ितक
जीवन, पंजाबचं स्वातंत्र्यातील योगदान, उ र पर्देशचं काशी िव नाथ धाम, हिरयाणातील कर्ीडािव , जल जीवन
िमशनमुळे बदललेलं गर्ामीण जीवन इत्याद चा समावेश होता. अखेरीस हवाई दलाची 75 लढाऊ िवमानं आिण
हेिलकॉप्टसर्नी िच थरारक कसरती के ल्या.

सवर्पक्षीय बैठक
संसदेच्या अथर्संकल्पीय अिधवेशनाचं कामकाज सुरळीत पार पडावं म्हणून कदर् सरकारनं येत्या 31 तारखेला
सवर्पक्षीय बैठक बोलावली आहे. संसदीय कायर्मंतर्ी पर्ल्हाद जोशी यांनी ही बैठक बोलावली असून बैठक दुरदृश्य
पर्णाली ारे होईल. राज्यसभा आिण लोकसभेतल्या राजकीय पक्षांच्या मुख्य नेत्यांना या बैठकीचं आमंतर्ण आहे. संसदेचं
अथर्संकल्पीय अिधवेशन त्याच िदवशी सुरू होणार असून सकाळी 11 वाजता रा पती रामनाथ कोिवद संसदेच्या दोन्ही
सभागृहांसमोर अिभभाषण करतील अशी मािहती संसदीय कामकाज मंतर्ी पर्ल्हाद जोशी यांनी आपल्या िट्वटर संदश
े ा ारे
िदली आहे. अथर् मंतर्ी िनमर्ला सीतारामन 1 फे बर्ुवारीला कदर्ीय अथर्सक
ं ल्प सादर करतील.
कोिवड पर्ितबंधक िनयमांचं पालन करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचं कामकाज पाळ्यांमध्ये होईल अशी
मािहतीही जोशी यांनी िदली. राज्यसभेचं काम सकाळी 10 ते दुपारी 2 या वेळेत तर लोकसभेचं काम दुपारी 4 ते रातर्ी 9
या वेळेत असेल.
अथर्संकल्पीय अिधवेशनाचा पिहला भाग पुढील मिहन्याच्या 11 तारखेपयर्ंत चालणार आहे आिण मिहनाभराच्या
िवशर्ांतीनंतर अिधवेशनाचा दुसरा भाग 14 माचर् पासून सुरू होऊन तो 8 एिपर्ल रोजी संपेल.
पंतपर्धान
पंतपर्धान नरदर् मोदी आज भारत-मध्य आिशया िशखर पिरषदेच्या पिहल्या बैठकीचं दुरदृश्य पर्णाली ारे आयोजन
करणार आहेत. कझािकस्तान, िकिगझ पर्जास ाक, तािजिकस्तान, तुकर्मेिनस्तान आिण उझबेिकस्तानचे अध्यक्ष यात
सहभागी होणार आहेत. 2015 मध्ये मोदी यांनी सवर् मध्य आिशयायी देशांना ऐितहािसक भेट िदली होती. त्यानंतर
ि पक्षीय आिण बहुपक्षीय मंचावर उच्च स्तरावर चचार् तसंच देवाणघेवाण झाली आहे. ही िशखर पिरषद म्हणजे भारत
आिण मध्य आिशयायी देशांच्या नेत्यांनी सवर्समावेशक आिण िचरस्थायी भागीदारीला िदलेल्या महत्वाचं पर्ितक आहे असं
आमच्या वातार्हरांनी म्हटलं आहे.
नाणेिनधी
आगामी 2022-23 या आिथक वषार्त भारतीय अथर् वस्थेचा िवकास दर 9 टक्के राहील, असं आंतररा ीय
नाणेिनधीनं म्हटलं आहे. नाणेिनधीनं जागितक अथर् वस्थांकडे दृ ीक्षेप या आपल्या ताज्या अहवालात हा अंदाज वतर्वला
आहे. बँकां ारे िदल्या जाणाऱ्या अथर् पुरव ाबाबतच्या सुिवधा, त्याब ल वाढत असलेला िव ास, अथर्पुरव ाचा के ला
जात असलेला वापर आिण वाढती गुंतवणूक यामुळे िवकासदर वाढण्याच्या मो ा शक्यता िनमार्ण झाल्याचं नाणेिनधीनं
म्हटलं आहे. भारतातील आिथक क्षेतर्ाची कामिगरी अपेक्षेपेक्षा चांगली झाल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
जागितक अथर् वस्थेचा िवकास दर 2021 मध्ये 5 पूणार्ंक 9 दशांश टक्के होता, तो 2022 मध्ये 4 पूणार्ंक 4 दशांश टक्के
राहील. तसंच अमेिरका आिण चीन या दोन बला अथर् वस्थांना उतरत्या िस्थतीला सामोरे जावे लागेल, असंही या
अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
डर्ोन
डर्ोनचं पर्माणीकरण सोपं, वेगवान आिण पारदशर्क करण्यासाठी सरकारनं डर्ोन पर्माणपतर् योजना अिधसूिचत
के ली आहे. सुिवधाजनक के लेले डर्ोन िनयम, हवाई क्षेतर्ाचा नकाशा, पी आय एल योजना आिण िसगल िवडो िडिजटल
स्काय प्लॅटफॉमर् यासह भारतातल्या डर्ोन उत्पादनाला मदत होईल असं नागरी हवाई वाहतूक मंतर्ालयानं आपल्या िट्वटर
संदेशात म्हटलं आहे. 2030 पयर्ंत भारताला जगाचं डर्ोन संकुल बनवण्याच्या दृ ीनं हे आणखी एक पाउल आहे असंही
मंतर्ालयानं म्हटलं आहे. वापरकत्यार्ंना त्यांचे डर्ोन, चालक आिण मालक यांच्यासाठी एक वेळची न दणी पूणर् करणं
अत्यावश्यक आहे. वापरकत्यार्ंना िपवळ्या िकवा लाल क्षेतर्ामध्ये जाण्याची इच्छा असेल तर पर्त्येक उ ाणासाठी
संकेतस्थळावरून परवानगी घेणं गरजेचं आहे.
रे ल्वे परीक्षा
भारतीय रे ल्वेनं आपल्या अतांितर्क शर्ेणी आिण कदर्ीय रोजगार अिधसूचनेची पिहली पायरी अथार्त संगणकावर
आधािरत चाचणी पुढे ढकलली आहे. या मिहन्याच्या 14-15 तारखेला रे ल्वे भरती मंडळानं जारी के लेल्या अतांितर्क
शर्ेणीच्या पिहल्या टप्प्यातल्या िनकालासंदभार्त उमेदवारांनी उपिस्थत के लेल्या िचता आिण शंकांची चौकशी करण्यासाठी
उच्चािधकार सिमतीची स्थापना करण्यात आली आहे.

भाजप गोवा
गोवा िवधानसभा िनवडणुकीसाठी भाजपानं 6 उमेदवारांची आपली दुसरी यादी जाहीर के ली आहे. यादीत
समावेश असलेल्यांमध्ये राजेश तुळशीदार पाटणेकर हे िबचोिलम िवधानसभा मतदारसंघातून िनवडणूक लढवणार आहेत,
अँटोिनयो फनार्ंिडस सट कर्ुझ मतदारसंघातून तर जिनता पांडुरंग मडकईकर यांना राज्यातील कुं बरजुआ मतदारसंघातून
उमेदवारी देण्यात आली आहे. भाजपाच्या कदर्ीय िनवडणूक सिमतीनं ही नावं िनि त के ली आहेत.
उ रपर्देश
दरम्यान, उ रपर्देशात िवधानसभा िनवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्यातील उमेदवारी अजर् भरण्यास आपासून
अिधसूचना जारी करून सुरुवात होणार आहे. राज्यात 10 फे बर्ुवारी ते 7 माचर् या काळात सात टप्प्यात मतदान होणार
आहे. चौथ्या टप्प्याचं मतदान 23 फे बर्ुवारीला 9 िजल् ातल्या 59 िवधानसभा मतदारसंघांमध्ये होणार आहे. पिहल्या
टप्प्यातल्या उमेदवारी अजर् मागे घेण्याचाही आज शेवटचा िदवस आहे. पिहल्या टप्प्याचं मतदान 58 िवधानसभा
मतदारसंघात होणार असून 10 फे बर्ुवारी रोजी पार पडणार आहे.
हॉकी
हॉकीच्या मिहला आिशया चषक स्पधत दिक्षण कोिरया आिण जपान यांनी ओमानच्या मस्कत इथं आपापल्या
उपांत्य फे रीत िवजय न दवल्यावर िवजेतेपदाची लढत िनि त के ली. मस्कतमधल्या सुलतान काबूस संकुलात काल
संध्याकाळी झालेल्या पिहल्या उपांत्य लढतीत दिक्षण कोिरयानं गतिवजेत्या भारतावर 3-2 अशी मात के ली. दुसऱ्या
उपांत्य फे रीत जपाननं चीन िवरु िपछाडीवरून पुढे येत 2-1 असा िवजय िमळवला. भारत आिण चीन दरम्यान उ ा
ितसऱ्या आिण-चौथ्या स्थानासाठी सामना होईल तर दिक्षण कोिरया आिण जपान यांच्यादरम्यान होणारा अंितम सामना
उ ाच रं गणार आहे.

याबरोबरच हे रा ीय बातमीपतर् संपलं. नमस्कार.

