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1) &धानमं�ी नर() मोद� यांनी “प+र,ा पे चचा.” या काय.0मातून देशभरात3या 4व5याथ7 

आ8ण पालकांसोबत साधला संवाद  

2) पाच ��:लयन डॉलर अथ.>यव?थेचं उ5Aद�ट साCय करDयासाठE सरकार सव. संबंFधतांना 

सोबत घेऊन काम करेल, असं अथ.मं�ी Iनम.ला सीतारामन यांचं &Iतपादन 

3) पाणबडुीवKन मारा कK शकणा-या अDव?� स,म ,ेपणा?�ाची भारतानं केल� यश?वी 

चाचणी   

4) छOीसगडमधे आज पो:लसांबरोबर झाले3या चकमकRत एक माओवाद� ठार 

5) खेलो इं�डया यवुा �पध�त 21 वषा.खाल�ल वयोगटात3या बा�केटबाँल �कारात पंजाबXया 

मलु�ंनी ता:मळनाडूचा पराभव करत पटकावलं का?य पदक 

<><><><> 

�धानमं�ी नर!" मोद$ यांनी “पर$%ा पे चचा'” या काय'(मात )द*ल$+या तालकटोरा �टे�डयमवर 

जमलेले दोन हजार -व.याथ0 तसंच देशभरातून तं�4ाना+या माCयमातू काय'(मात सहभागी 

झाले*या -व.या5या6शी, पालकांशी आ8ण गु;जनांशी संवाद साधला.  हे या काय'(माचं >तसरं 

पव' आहे. बरेचदा बाहेर+या प?रि�थतीमळेु अ\यास करणा-या -व.या5या6Xया मनि?थतीवर 

प+रणाम होत असतो. यावर तोडगा Bहणून �वतः+या अपे%ांना प?रि�थतीनसुार वळवायला Eशका 

असं सागंतानाच, Fयांनी यशाचा माग' अपयशातून जातो हे अधोरे8खत केलं. चां"यान २ 

�%ेपणा+या वेळी उ.भवले*या आशा->नराश+ेया प?रि�थतीचा तसंच J(केट+या खेळात हरत 

आलेला सामना िजंक*याची उदाहरणं  देत Fयांनी आपला म.ुदा �पKट केला.  

यश आ8ण अपयश हे पर$%ांमध*या गणुांवर मोजलं जातं, Fयामळेु पालक �Fयेक पर$%ेला 

महLवपणू' Bहणत मलुांना �ोFसाहन देत राहतात. पर$%ा महLवा+या आहेत पण पर$%ा Bहणजे 

जीवन नाह$ असंह$ Fयांनी साMंगतलं. 

Eश%ण आप*याला कृती करायला, भवताल जाणून Oयायला मदत करतं. प�ुतकP Eश%ण 

दैनं)दन जीवनात वापरत राहायला हवं, असा स*ला Fयांनी -व.या5या6ना )दला.  

अRयासेतर उप(म करायला Eमळणं ह$ महLवाची गोKट आहे, तर �चEलत Eश%ण तBुहाला सव' 

�कारच ेक?रअर माग' घेTयासाठVचं �वेश.वार आहे, असंह$ त ेBहणाले. &:स5धी:भमखु शालेय 

अRयासेतर उप(म मलुानी करावं, अशी पालकांची इ+छा असते, मा� पालकांनी मलुांवर दबाव 

आणू नये असा स*ला Fयांनी पालकांना )दला. -व4ान आ8ण तं�4ान ह$ एक शYती आहे. 

तं�4ानाला Eम�ा बनवा. Fयाचा �वतःसाठV योZय उपयोग करायला Eशका पण Fयाच े गुलाम 



होऊ नका असं सांगत )दवसा+या ठरा-वक वेळा तं�^ानम_ुत ठेवTयाचा सराव करायचं आवाहन 

Fयांनी केलं.  

मलूभतू अMधकार नसतात तर कत'\य असतात याची आठवण Fयांनी -व.या5या6ना यावेळी क]न 

)दल�. पालकांनी -व.या5या6+या %मता ल%ात Oयायला Fयांना �ेमाने अRयासाला �े?रत करायला 

हवं पालकांनी आपला अ^_य हात मलुांभोवती अस ु.यावा असा स*ला Fयांनी पालकानंा )दला.  

<><><><> 

देशाला पाच )`Eलयन डॉलर अथ'\यव�थेचं उ.)दKट गाठता यावं Bहणून या �J(येत*या सव' 

संबंMधतांशी समbवयाची भEूमका सरकार बजावेल, असं क! "$य अथ'मं�ी >नम'ला सीतारामन यांनी 

Bहटलं आहे. चbेनई इथं नानी पालखीवाला शतक महोFसवी \याdयानमालेत Fया बोलत होFया. 

क! " सरकार येFया पाच वषा'त 100 लाख कोट$ ;पये देशात*या पायाभतू स-ुवधांसाठV खच' 

करणार आहे, असंह$ Fयांनी सांFगतलं. 

<><><><> 

पारंप?रक हलवा समारंभानं २०२०-२१ या वषा'साठV+या क! "$य अथ'संक*पा+या �तीं+या छपाईला 

आजपासनू स;ुवात झाल$. क! "$य अथ'मं�ी >नम'ला सीतारामण, आ8ण अथ'राiयमं�ी अनरुाग 

ठाकुर यां+या �मखु उपि�थतीत नवी )द*ल$त नॉथ' jलॉक इथं हा समारंभ झाला. या 

समारंभानंतर संसदेत अथ'संक*प सादर होईपय6त अथ'मं�ालयाच े अMधकार$ अथ'संक*पा+या 

छपाई+या )ठकाणाहून काम करतील. येFया ३१ जानेवार$ला संसदेत आMथ'क सव�%ण अहवाल, 

आ8ण Fयानंतर १ फेmवुार$ला अथ'संक*प माडंला जाणार आहे. 

<><><><> 

सnूम, लघ ुआ8ण मpयम उ.योगांना एकोणसाठ Eम>नटातं कज'परुवठा करणाqया योजन!तग'त १३ 

जानेवार$पय6त जवळपास ७० हजार कोट$ ;पयांचं कज'वाटप करTयात आलं आहे. कजा'ची 

मागणी करTयासाठV आले*या दोन कोट$ ७३ लाख अजा6पकैP दोन कोट$ १९ लाख अजा6ना मंजुर$ 

)द*याचं क! "$य अथ'मंtयांनी u-वटर संदेशात Bहटलं आहे. सहजसलुभ कज' उपलjध क]न 

देTयासाठV सरकारनं www.psb loans in 59 minutes.com हे ऑनलाइन पोट'ल स]ु केलं 

आहे. 

<><><><> 

सYतवसलु$ संचालनालयानं सी.सी.थBपी या अ>नवासी भारतीय \यावसा>यकाला आMथ'क 

गैर\यवहार �>तबंधक काय.याअंतग'त अटक केल$ आहे. थBपी यानं केरळमpये -वकत घेतले*या 

मालमwे+या �J(येत फेमा अथा'त परकPय चलन \यव�थापन काय.याचं उ*लंघन झालं 

अस*याचा ठपका संचालनालयानं ठेवला आहे.  

<><><><> 



)द*ल$त*या शाह$न बाग प?रसरात नाग?रकFव सधुारणा काय.या-वरोधात आंदोलन करत 

असले3या >नदश'का-ंवरोधात )द*ल$ पो:लसांकड ेत(ार दाखल झाल$ आहे. आंदोलनकांनी र�ता 

रोख*यामळेु, ये-जा करणाqयांना पया'यी माग' शोधावा लागत अस*यानं �चंड मन�ताप होत 

अस*याब.दल ह$ त(ार दाखल झा*याचं )द*ल$ पोल$सांनी सांMगतलं.  

<><><><> 

)द\यागं \यYतींना, उwर �देशात*या महFवा+या )ठकाणी \यावसा>यक दकुानं स;ु करता यावीत 

यासाठV उwर �देश सरकारनं एक -वशषे योजना स;ु केल$ आहे. उwर �देशाच े वाहतकूमं�ी 

अशोक कटा?रया यानंी ह$ मा)हती )दल$. आय.आय.ट$.+या माजी -व.याथ0 संघटनेशी संलZन 

एका सामािजक सं�थे+या सहकाया'नं, राiयभरात*या १०० बस�थानकां+या )ठकाणी, )द\यागंांना 

दकुानं स;ु क]न )दल$ जातील, असं Fयानंी सांMगतलं. 

<><><><> 

तोतया मतदारां+या सम�येवरची उपाययोजना Bहणून तेलंगणा राiय >नवडणकू आयोग, 

>तथ*या महापाEलका >नवडणकूPसाठV चहेqयाची ओळख पटव ू शकणाqया अॅपचा वापर करणार 

आहेत. अशा �कारचा हा देशातला प)हलाच �योग असेल. तेलंगणात*या मेदाचल म*कजMगर$ 

िज*zयामध*या कोमप*ल$ महानगरपाEलके+या >नवडणकूPत १० >नवडक मतदानक! "ांवरच 

�ायोMगक तFवावर या अॅपचा वापर केला जाईल. मतदाना+या )दवशी हे अॅप एखा.याची ओळख 

पटव ूशकलं नाह$, Jकंवा ओळख खोट$ अस*याचं )दसलं तर$ Fया मतदाराला मतदान करता 

येणार आहे. 

<><><><> 

येFया २६ जानेवार$ला �जासwाक )दना>नEमw दादर+या Eशवाजीपाक'  इथं होणा-या संचलनात 

मुंबई पोEलसांचं अ_वदल सहभागी होणार अस3याची मा)हती गहृमं�ी अ>नल देशमखु यांनी )दल$ 

आहे. यावेळी मुंबई पोEलस दलातले iयेKठ अMधकार$ उपि�थत होते. बहृbमुंबई पोल$स दलात 

तjबल 88 वषा6नी पbुहा अ_वदळाचा समावेश केला असनू, अ_वदला+या संचलनाची पवू'तयार$ 

Eशवाजी पाक'  इथं स]ु झाल$ आहे.  या अ_वदलात ३० घोड,े एक पोEलस उप>नर$%क, १ 

सहा|यक पोEलस >नर$%क, ४ पोEलस हवालदार आ8ण ३२ पोEलस Eशपाई यांचा समावेश असेल, 

असं ते #हणाले.  

<><><><> 

प3स पोल�ओ लसीकरण काय.0माXया कालXया पAह3या Aदवशी ज#म-ूकpमीरमधे पाच 

वषाqखालXया सतरा लाखांहून अFधक बालकांना पोल�ओ लस देDयात आल�. कpमीरमधे नऊ 

लाखांहून अFधक बालकांना ह� लस देDयात आल�, तर ज#ममूधे सात लाखांहून अFधक मलुांना 

ह� लस देDयात आल�.  

<><><><> 



भाजपाच े 4व5यमान काय.कार� अCय, जे पी नrडा हे sबन4वरोध प,ाCय, #हणून Iनवडून 

येतील, असं जवळपास Iनिpचत आहे. भाजपाXया रा���य अCय,पदासाठE उमेदवार� अज. 

भरDयाची &t0या राजधानी Aद3ल�त3या प,ाXया मuुयालयात सKु आहे. क( )�य मं�ी आ8ण 

भाजपाची सOा असले3या राvयांXया मuुयमंwयांसह भाजपाच े नेते नrडा यांXया उमेदवार�ला 

पाAठंबा देणार� Iनवेदनप�ं दाखल करणार आहेत. xयावेळी &धानमं�ी नर() मोद� प,ाXया 

मuुयालयात उपि?थत राहणार आहेत.  

<><><><> 

भारत आ8ण संय_ुत अरब अ:मरातीदर#यान असलेले 5वीप,ीय संबंध हे आFथ.क संबंधांपरुत े

मया.Aदत नसनू, xयाहून yढ आहेत, असं &Iतपादन संय_ुत अरब अमीरातीच े हवामान बदल 

आ8ण पया.वरणमं�ी डॉ_टर थानी बीन अहमद अल झयेदू� यानंी केलं. यंदाXया केरळ साAहxय 

उxसवात ते बोलत होते.  

<><><><> 

क! " सरकारनं राजकPय प%ांना Eमळणाqया >नधीसाठV स;ु केले*या >नवडणकू रोdयां+या 

योजनेला अंतर$म �थMगती .यायला सव~+च bयायालयानं आज नकार )दला. या योजनेला 

अंतर$म �थMगती .यावी अशी याMचका असोEसएशन ऑफ डमेो(े)टक ?रफॉBस' या सामािजक 

सं�थेनं दाखल केल$ होती. या याMचकेवर आज सरbयायाधीश bयायमतू0 एस.ए.बोबड,े bयायमतू0 

बी.आर.गवई आ8ण bयायमतू0 सयु'कांत यां+या पीठापढेु सनुावणी झाल$. क! " सरकार आ8ण 

>नवडणकू आयोगानं यासंदभा'तलं आपलं Bहणणं, दोन आठव�यांमpये सादर करावं, असे 

>नद�शह$ bयायालयानं यावेळी )दले.  

<><><><> 

छOीसगडमधे आज पो:लसांबरोबर झाले3या चकमकRत एक माओवाद� मारला गेला. ब?तर 

भागात3या sबजापरू िज3{यात3या बासागुडा प+रसरात3या जंगलात हा गोळीबार झाला. 

घटना?थळावKन पो:लसांनी तीन श?� ज|त केल�. 

<><><><> 

भारतानं काल आं}&देशात3या 4वशाखाप~टणम इथं साडतेीन हजार tकलोमीटरपयqत मारा 

करणाq  या अDव?� स,म ,ेपणा?�ाची यश?वी चाचणी केल�. पाणबडुीवKनह� हे ,ेपणा?� 

सोडता येऊ शकतं. या चाचणीमळेु भारतानं आएनएस अ+रहंत �ेणीXया अDव?� पाणबडुीXया 

ता�यात आणखी एक ,ेपणा?� समा4व�ट करDयाXया y�ट�नं पाऊल टाकलं आहे.  

<><><><> 



गुवाहाट$ इथं खेळ*या जात असले*या >तसqया खेलो इं�डया यवुा �पध�त 21 वषा.खाल�ल 

वयोगटात3या बा�केटबॉल �कारात पंजाबXया मलु�ंनी ता:मळनाडूचा पराभव करत का?य पदक 

िजंकलं. बा?केटबॉलमधे 17 वषाqखाल�ल मलुा-मलु�ंXया वयोगटात केरळ आ8ण कना.टकनं कां?य 

पदकं िजंकल�. अंIतम सामने आज खेळले जाणार आहेत. आज भारोOोलन, हॉकR आ8ण 

जलतरण &कारात अंIतम सामने खेळले जाणार आहेत. 60 सवुण.पदकांसह महाराK` अ\वल 

�थानी कायम आहे.  

<><><><> 

ज#म-ूकpमीरमधे 4वशषे जनसंपक.  काय.0माXया आजXया Iतस-या Aदवशी चार क( )�य मं�ी 

ज#म ू4वभागात3या चार िज3{यांना भेट देत आहेत. >ह�.के. :सगं &ताप सारंगी, देब�ी चौधर� 

आ8ण आर के :सगं हे मं�ी उधमपरू, कथआु, डोडा आ8ण ज#मलूा भेट देतील. त ेअनेक 4वकास 

&क3प आ8ण क3याणकार� योजनांचं उ5धाटन आ8ण पायाभरणी करणार आहेत. तसंच 

?थाIनकांशी संवाद साधणार आहेत. 
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