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ठळक बात'या 

1. मलुगी आ*ण मलुामधील वाढत ं असतंलुन कमी कर.याचं 

पंत0धान नर12 मोद# यांच ं रा45#य बा6लका �दवसा7न6म8त 

आवाहन.   

2. इं;डया इनोवेशन इंडे=स म>ये  महारा45 दसु? या @मांकावर.  

3. नागपुरातील गोरेवाडा आंतररा45#य 0ाणी उBयानातील इं;डयन 

सफार#च ंउBघाटन २६ जानेवार# रोजी होणार आहे.  

4. बडF Gल ू ची धाHती न बाळगता नागIरकांनी अडंी-Jचकन सेवन 

कर.याच ंपश ूसवंधFन मKंी सनुील केदार यांच ंआवाहन.  

##### 

 

रा45#य बा6लका �दवस   

रा��य बा�लका �दवस आज साजरा होत आहे. बा�लकानंा सव�  े!ात 

समान सधंी �मळावी हा या �दवसाचा उ(ेश आहे. याच अनषुंगान ं

२०१५साल  ‘बेट बचाओ, बेट पढाओ’ अ�भयान राबव:यास स;ुवात झाल. 

समाजा=या >गतीसाठ@ मलुगी आAण मलुांमधील वाढत े असतंलुन कमी 

कर:याची आवCयकता असDयाचं पंत>धान नरEF मोद यानंी Gहटल ंआहे. 

या अ�भयानाअतंग�त H!ीIणू हKया, मलुंमLये �श णाचा अभाव अशा 

मMुयावंर देखील ल  कE �Fत कर:यात आल ंआहे. वा�शम िजDPयामLये 

2011 साल एक हजार मलुां=या मागे  मलुंचा जSमदर 890 इतका खाल 

होता. Kयानंतर मलुंचा सरासर जSमदर वाढव:यासाठ@ >शासना=या वतीन ं

WवWवध >यKन कर:यात आले. यात बेट  बचाओ-बेट पढाओ अ�भयान, 

H!ीIणू हKया टाळ:यासाठ@ जनजागतृी आद काय�Yम आयोिजत कर:यात 



आले. याचे ZCय प[रणाम पुढे �दसनू आले. सन  2019-20 मLये  मलुंचा 

जSमदर 30 ने वाढून दर हजार मलुां=या मागे 920 इतका झाला आहे. 

या Wवषयी अ\धक मा�हती देत आहेत एकािKमक बाल Wवकास योजना 

वाशीम=या  >कDप अ\धकार W>यकंा गवळी...   

 
इथे वाशीम म>येच बघायचं 'हंटल २०१८ साल# मानवी लोगो तयार 
कर.यात आला होता ते ८ माचF २०१८ या �दवशी ८ हजार ३१८ मानवी 
'हणजे मलु# एकPKत येऊन बेट# बचाओ बेट# पढाओ तयार कर.यात 
आलेला होता. आजह# वाशीम म>ये  चांगSया HवTपात बेट# बचाओ बेट# 
पढाओ  कायF@म होत आहे. आ*ण मला हे न=कU सांगायला आवडेल.  
 

मतदार �दवस  

देशभरात उ]या रा��य मतदार �दन साजरा केला जाणार आहे. भारतीय 

^नवडणकू आयोगा=या Hथापना �दना^न�मKत हा �दवस साजरा केला जातो. 

“देशातील मतदार सशbत, सतक� , सरुc त आAण जागdक करणे“ हा 

यावषeचा Wवषय आहे. देशभरातील मतदारांना जागdक करणे, Kयानंा 

^नवडणकू >fYयेत सहभागी हो:यासाठ@ >ोKसा�हत करणे, नवीन मतदारांना 

नgदणीसाठ@ >ोKसा�हत करणे आAण जाHतीत जाHत मतदारांची नgदणी 

करणे हे या �दनाचे महKKव आहे. या ^न�मKताने नवी �दDल येथे होणा-या 

रा��य काय�Yमात रा��पती रामनाथ कोWवदं >मखु पाहुणे Gहणनू 

उपिHथत राहणार आहेत. या �दना^न�मKत रा��पती=ंया हHते 2020-21 

साठ@च े रा��य पुरHकार >दान कर:यात येणार असनू ^नवडणकू 

आयोगा=या वेब-रेhडओ - हॅलो वोटस�च ेउ]घाटनह त ेकरणार आहेत. 
 

डVSयएूचओ तफW  मोद#ंचे आभार   

कोWवड १९ आजारा=या जाग^तक साथीWव;l=या लmयात भारत देत 

असलेDया ^नरंतर सहकाया�ब(ल जाग^तक आरोnय सघंटनेनं भारत आAण 

पंत>धान नरEF मोद यांचे आभार मानले आहेत. एकमेका=ंया सहकाया�न ं



आAण परHपर Wवचाराने आपण कोरोनाचा सामना कdन लोकांच ं जीवन 

वाचवू शकतो, अस ं सघंटनेच े अLय  टेFोस घेoे�सयास यानंी pWवटर 

सदेंशात Gहटल ं आहे. भारताने आतापयqत दc ण आ�शयाई देश तसचं 

oाझील आAण मोरोbको आद देशानंा कोWव�शDड लस परुवल आहे. 

लवकरच दc ण आfsका, tीलकंा आAण अफगाAणHतान या देशांना  ह 

लस पाठव:यात येणार आहे. oाझीलच ेरा��पती जेयर मे�सयस बोलसोनारो 

यांनी vहॅbसीन �दDयाब(ल भारताचे आभार मानDयानंतर who नं हा 

pWवटर सदेंश पाठवला आहे.  

  

राYय+ �वदभF कोरोना  

राzयात काल ३ हजार ६९४ ;nण कोरोनामbुत झाले. राzयात आतापयqत 

१९ लाख १० हजार ५२१ ;nण कोरोनामbुत झाले आहेत. राzयातला 

कोWवडमbुतीचा दर ९५ पूणाqक २२ शतांश टbके झाला आहे. सLया 

राzयभरात ४३ हजार ८७० ;nणावंर उपचार सdु आहेत. राzयातला मKृयूदर 

२ पूणाqक ५३ शताशं टbके झाला आहे. नागपरुात आज आतापयqत ९८ 

vयbतींच े अहवाल कोरोनाबा\धत असDयाचं आढळून आले आहे. Kयामळेु 

एकूण बा\धतांचा आकडा १ लाख ३२ हजार २४२ इतका झाला असनू १ 

लाख २४ हजार ४७० ;nण आतापयqत कोरोनामbुत झाले आहेत. सLया ३ 

हजार ६५१ सfYय ;nणावंर उपचार सdु आहेत. गडJचरोल# िजDहयात आज 

3 नवीन बा\धत आढळून आले. तसेच 14 जणांनी कोरोनावर मात केDयाने 

Kयानंा आज ;nणालयातनू घर सोड:यात आले. यामळेु िजDहयातील 

आKतापयqत बा\धत 9 हजार 315 पैक� कोरोनामbुत झालेDयाची स�ंया 9 

हजार 148 वर पोहचल. िजDहयातील कोरोना ;nण बरे हो:याचे >माण 

98 पूणाqक 21 शतांश टbके झाल ंआहे. भडंारा िजDPयात आज 45 ;nण 

बरे होऊन घर गेले आहेत. आजपयqत बरे झालेDया ;nणांची स�ंया 12 

हजार 592 झाल असनू आज 13 नवे कोरोनाबा\धत ;nण आढळून आले 



आहेत. पॉAझ�टvह ;nणांची स�ंया 13 हजार 113 झाल आहे. ;nण बरे 

हो:याच े>माण 96 पूणाqक 03 शतांश टbके आहे. 

 

राYय लसीकरण  

राzयात काल सLंयाकाळपयqत २९० कE Fावंर २४ हजार २८२ Gहणजेच ८३ 

टbके आरोnय कम�चा�यांना कोरोना >^तबंधक लस दे:यात आल. राzयात 

काल सवा�त जाHत गg�दया िजDPयात १४३ टbके लसीकरण झाल.ं Kया 

पाठोपाठ गड\चरोल, वधा�, अमरावती, जालना, बीड, धुळे, �हगंोल, नांदेड 

आAण उHमानाबाद िजDPयात १०० टbbयापें ा अ\धक लसीकरण झाले. 

उ]यापासनू मगंळवार वगळता पाच �दवस लसीकरण केल ंजाणार आहे. ३१ 

जानेवारला पो�लओ लसीकरण असDयानं ३० जानेवारला कोरोना लसीकरण 

होणार नाह. राzयात आतापयqत एकूण ९९ हजार २४२ जणांना लस �दल 

असDयाची मा�हती आरोnय Wवभागाच े>धान स\चव डॉ.>दप vयास यांनी 

�दल. राzयात आज २९७ जणानंा कोविॅbसन लस दे:यात आल असनू 

आतापयqत एकूण १ हजार ५७२ जणानंा ह लस दे:यात आल आहे. 

 

महारा45 राYय दसु?या Hथानी   

कौशDय Wवकासासाठ@ WवWवध उपYम, Hटाट�अ�सला चालना, वेगवेग�या 

>कारच े इनोvहेशन तथा सकंDपनांचा Wवकास आदंमधील नाWवSयपूण� 

उपYमांसाठ@ नीती आयोगामाफ� त �दDया जाणा�या 'इंhडया इनोvहेशन 

इंडbेस'मLये महारा��ाने यश �मळWवले आहे. नीती आयोगाने २० जानेवार 

२०२१ रोजी  'इंhडया इनोvहेशन इंडbेस २०२०' हा आपला दसु�या 

>काशनाचा ^नकाल जाहर केला. यामLये ता�मळनाडू >थम तर महारा�� 

राzय दसु�या Hथानी आले आहे. राzयाने २०१९ मLये असलेDया ^तस�या 

Yमांकावdन २०२० मLये दसु�या Yमाकंावर झपे घेतल आहे, अशी मा�हती 

कौशDय Wवकास, रोजगार आAण उ]योजकता म!ंी नवाब म�लक यांनी 

�दल.  इंhडया इनोvहेशन इंडbेसमLये राzय आAण कE Fशा�सत >देशानंा 



Kयां=या नाWवSयपूण� उपYमांची तलुनाKमक काम\गर पाहून रँfकंग दे:याचे 

काम केले जाते.       

                

सा�ह8य समेंलन   

येKया माच� म�हSयात ना�शकमLये होत असलेDया 94 vया अAखल 

भारतीय मराठ@ सा�हKय समेंलना=या अLय पद खगोलशाH!� जयंत 

नारळीकर यांची ^नवड झाल आहे. ना�शकमधील गोखले एzयुकेशन 

सोसायटमLये आज समेंलना=या आयोजकांची बैठक पार पडल, Kयात हा 

^नण�य घे:यात आला. येKया 26 ते 28 माच� 2021 या कालावधीत 

होणा� या सा�हKय संमेलनाची dपरेषा ठरव:यात आल. अLय पदासाठ@ 

जयंत नारळीकर, भारत सासणे आAण जनाद�न वाघमारे यांची नावे Hपध�त 

होती. परंतु सा�हKय मंडळा=या सHंथा आAण संलnन संHथांकडून zये�ठ 

खगोलशाH!� डॉ.जयंत नारळीकर, Wव�ानवाद लेखक डॉ.बाळ फgडके, 

कथाकार भारत सासणे, >�यात लेAखका सा^नया, संत सा�हKयाचे 

अ�यासक डॉ.रामचंF देखणे आAण लेखक >ाचाय� जनाद�न वाघमारे यां=या 

नावाचे >Hताव महामडंळाकडे आले होते.   

 

इं;डयन सफार#च ेउBघाटन    

महारा� � वन Wवकास महामडंळ मया��दत नागपूर]वारे ^न�म�त 'बाळासाहेब 

ठाकरे गोरेवाडा आंतररा� �य >ाणी उ]याना’तील इंhडयन सफारचा उ]घाटन 

सोहळा येKया मगंळवार �दनाकं २६ जानेवार रोजी म�ु यम!ंी उlव ठाकरे 

यां= या हH ते होणार आहे. काटोल रोड िHथत गोरेवाडा उ]यानात दपुार 3 

वाजता होणा-या या काय�Yमा= या अL य H थानी वने आAण पुनव�सन म!ंी 

सजंय राठोड राहणार आहेत. नागपूरपासनू केवळ दहा fकलोमीटर अतंरावर 

वनWवभागाने गोरेवाडा येथ े नैस\ग�क जगंल फुलवले असनू येथे 

>ाणीस�ंहालय H थाWपत केले आहे. या जगंलात �बबट, नीलगाय, \चतळ 

यासारखे अनेक वS यजीव आAण 200 हून अ\धक >जातीच ेप ी बघायला 



�मळतात. या >कD पां= या प�हD या ट� � यातील 'इंhडयन सफार'चे काम 

पूण�K वास आले आहे. उपाहारगहृाची सWुवधा असलेल हे उ]यान सव� 

वयोगटातील आAण H तरातील पय�टकाचंे आकष�णाच े कE F ठरणार असनू 

H था^नक पातळीवर मो�या >माणात रोजगार ^न�म�तीलाह चालना �मळणार 

आहे. गोरेवाडा उ]यान हे मL य भारतातील सवा�त मोठे पय�टन H थळ 

G हणनू नावाdपाला येणार असनू दरवषe 25 लाख लोक या उ]यानाला भेट 

देतील, असा अदंाज आहे. 

 

7नतीन गडकर#  

नागपूरमधDया रHते Wवकासांसाठ@ कE Fय रHते ^नधीतनू अठराश े कोट 

;पयांचा ^नधी �दला असDयाची मा�हती कE Fय रHते वाहतकू आAण 

महामाग� म!ंी ^नतीन गडकर यांनी �दल. वधा� रोड त े उमरेड रोडला 

जोडणा�या वंजार नगर पा:याची टाक� ते अजनी रेDवे Hथानक रHKयाचा 

लोकाप�ण सोहळा काल गडकर या=ंया हHते झाला Kयावेळी ते बोलत होते. 

नागपूर ते उमरेड या रHKयाच ंचौपदरकरण केल ंजाणार आहे, KयाZ�टन ं

रHता ;ंदकरणासाठ@ ५५ कोट ;पया=ंया ^नधीला मजंरु �मळाल असDयाचं 

Kयानंी सां\गतल.ं यावेळी गडकर यानंी नागपूर मे�ोसह दळणवळणाशी 

सबंं\धत सdु असलेDया आAण >HताWवत इतर Wवकासकामांचीह मा�हती 

�दल. 

 

इGफUचा समारोप   

गोवा इथ ं स;ु असलेDया एbकावSनाvया भारतीय आंतररा��य \च!पट 

महोKसवाचा अथा�त इ�फ�चा आज सLंयाकाळी समारोप होत आहे. >�सl 

अ�भने!ी झीनत अमान समारोप समारंभा=या >मखु पाहु:या असतील. 

कE Fय पया�वरण, वन आAण हवामान बदल राzयम!ंी बाबूल सWु>यो हे 

देखील समारोप सोह�याला उपिHथत असतील. आज=या समारोप 

सोह�यात  �बHवािजत चॅटजe यांना इंhडअन पस�नॅ�लट ऑफ द इयर 



पुरHकार देऊन सSमा^नत केल ंजाईल, तर िvह�ो[रया Hटोरॅरो यांना जीवन 

गौरव परुHकार घोWषत झाला आहे. महोKसवातDया WवजेKयाचंी घोषणाह 

आज=या समारोप सोह�यात केल जाईल. 

 

‘Jचकन फेHट#\हल’    

कोरोनाकाळात नाग[रकांची रोग>^तकारक शbती वाढWव:यासाठ@ अडंी आAण 

\चकन हे मो�या >माणात >\थनांच े H!ोत आहेत. त े खाDDयामुळे बड� 

�Dय ू होत नसनू  नाग[रकांनी �बनधाHत अडंी- \चकन सेवन कर:याच े

आवाहन पशुसवंध�न आAण मKHय Wवकास म!ंी सनुील केदार यांनी 

नाग[रकानंा केले. Wवदभ� पोD� फाम�स� असो�सएशन आAण पश ु आAण 

मKHय Wव�ान Wव]यापीठ अथा�त माफस ू यां=या सयंुbत Wव]यमान 

नागपुरात आयोिजत ‘\चकन फेHटvहल’ >सगंी ते  बोलत होते. पशुसवंध�न 

Wवभाग बड� �Dयवूर ^नयं!ण �मळWव:यासाठ@ सव�तोपर  >यKन करत 

असताना, समाजमाLयमावंर मा! अफवा पसरWवDया जात आहेत.  Kया या 

ससंगा�पे ाह जाHत घातक आहेत. अडंी आAण \चकन 100  hड�ी 

सेिDसअस तापमानावर �शजवून खा:यामळेु कोणतीह भीती राहत नाह, 

असे केदार यांनी Hप�ट केले. देशातील सवा�\धक पोD�ची ^नया�त ह 

महारा��ातनू केल जाते. Kयामळेु राzयातील �ामीण अथ�vयवHथेला या 

vयवसायाचा मोठा  आधार आहे. 

******** 
  


