
राष्ट्रीय बातमीपत्र - 1.30PM 

दिनाांकः 25.01.2021          वारः सोमवार  

 

डडडजटल मतदार ओळखपत्र अडभयान आडण हॅलो वोटसस या वेब रडेडओचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते आरभं 

देशाची प्रडतमा उंचावण्यासाठी डनरतंर काम करत राहण्याचं पतंप्रधानांचं बालवीरांना आवाहन 

हळदींच्या राष्ट्रीय सौद्ांना आरभं, 7 हजार 501 रुपये प्रती ड्वंटल पडहला दर  

देशाचा कोडवड-19 चे रुग्ण बर ेहोण्याचा दर आता 96 पूणाांक 83 शतांश ट्के आडण 

स्पेस ए्स कंपनीद्वारे एकाच वेळी 143 उपग्रह अवकाशात सोडण्याचा डवक्रम 

मतिार दिन  

देशभरात आज राष्ट्रीय मतदार डदन साजरा केला जात आहे. भारतीय डनवडणूक आयोगाच्या स्थापना डदनाडनडमत्त 

हा डदवस साजरा केला जातो. “देशातील मतदारांना सशक्त, सतकस , सरुडित आडण जागरूक करणं“ ही यंदाच्या 

मतदार डदनाची संकल्पना आहे. मतदारांना जागरूक करून डनवडणूक प्रडक्रयेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साडहत 

करणे,  नवीन मतदारांना नोंदणीसाठी प्रोत्साडहत करणे हा यामागचा उदे्दश आहे. या डनडमत्त नवी डदल्लीत झालेल्या 

कायसक्रमात राष्ट्रपतींच्या हस्ते डडडजटल मतदार ओळखपत्र अडभयानाचा प्रारभं करण्यात आला. तसंच डनवडणूक 

प्रडक्रयेदरम्यान केलेल्या उत्कृष्टकामडगरीसाठी राष्ट्रीय परुस्कारांचं डवतरण करण्यात आलं. मतदारांच्या सडुवधेसाठी 

डनवडणूक आयोगानं सरुू केलेल्या हॅलो वोटसस या वेब रडेडओचा प्रारभं राष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्यात आला. या 

कायसक्रमाला कें डिय मंत्री रवीशंकर प्रसाद, मखु्य डनवडणूक आयकु्त सुनील अरोरा तसंच अन्य अडधकारी उपडस्थत 

होते. यावेळी बोलताना रवीशंकर प्रसाद यांनी डनवडणूक आयोगाच्या कामाची प्रशंसा केली. एवढ्या मोठ्या देशात 

डनवडणूक प्रडक्रया सरुळीत पार पाडण ंहे आयोगाचं मोठं यश आहे असं रवीशंकर प्रसाद म्हणाले. देशातल्या 

मतदारांचा लोकशाही व्यवस्थेवर गाढ डवश्वास आहे. त्यांना आपल्या मताच्या शक्तीची जाणीव आहे असं मत प्रसाद 

यांनी व्यक्त केलं. 

पांतप्रधान मतिार दिन  

डनवडणूक आयोगानं लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी आडण देशात डनवडणकुा सरुळीत पार पडण्यासाठी 

डदलेल्या योगदानाचं कौतकु करण्याचा डदवस म्हणजे राष्ट्रीय मतदार डदन असल्याचं पंतप्रधान नरेंि मोदी यांनी 

म्हटलं आहे. मतदार नोंदणीचं महत्त्व लोकांना पटवून देण्यासाठी जनजागतृी करण्याच्या दृष्टीनंही हा डदवस 

महत्त्वाचा आहे असं पंतप्रधानांनी आपल्या ट्डवटर संदेशात म्हटलं आहे.   

पांतप्रधान बाल पुरस्कार  



देशाचा प्रडतमा उंचावण्यासाठी काम कराल तर ते खूप मोठं प्रशंसनीय काम ठरले. तमुच्या वागण्यात डवनम्रता 

असेल तर तमुच्या कामात आणखीही लोक सहभागी होतील असा सल्ला पतंप्रधान नरेंि मोदी यांनी आज मलुांना 

डदला.पतंप्रधानांनी आज राष्ट्रीय बाल परुस्कार डवजेत्यांशी दूर दृष्ट्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला 

त्यावेळी ते बोलत होते.कोरोना साथीच्या काळातही मलुांनी केलेल्या उत्कृष्ट कामडगरीचं डवशेष कौतकु आहे असं 

म्हणत पतंप्रधान नरेंि मोदी यांनी राष्ट्रीय परुस्कार डवजेत्या बालकांची प्रशंसा केली. देशातल्या उगवत्या डपढीनं 

कोरोना संकटाचा सामना अडधक सकारात्मक दृष्टीकोनातून केला आहे असं मोदी म्हणाले. हा परुस्कार तमुच्या 

आयषु्ट्यातला एक टप्पा आहे. तमु्हाला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. तमु्ही सगळेजण  एक भारत शे्रष्ठ भारत 

या संकल्पनेची सुंदर अडभव्यक्ती आहात. देशासाठी डनरतंर काम करत रहा असं मोदी यांनी मलुांना सांडगतलं.   

देशभरातल्या 32 बालकांना यंदा पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल परुस्कारानं गौरवण्यात येणार आहे. कला आडण संस्कृती  

िेत्रातल्या सात; नवोन्मेष िेत्रासाठी 9 तर शालेय गणुवते्त संदभासत यंदा पाच बालकांना परुस्कार देण्यात येणार 

आहेत. या व्यडतररक्त समाज सेवा आडण बाल शौयस परुस्कारही डदले जाणार आहेत. महाराष्ट्रातल्या पाच जणांचा 

परुस्कार डवजेत्या बालकांमध्ये समावेश आहे. पणु्याच्या सोडनत डससोलेकर याला शैिडणक कामडगरीसाठी, 

मुंबईच्या काम्या काडतसकेयन डहला डगयासरोहण िेत्रासाठी, नांदेडच्या कामेश्वर वाघमारे याला शौयस  परुस्कार तर 

नागपूरचा श्रीनभ अगरवाल आडण जळगांवचा अडचसत पाटील यांना नवोन्मेषासाठी परुस्कार जाहीर झाला आहे.  

राष्ट्रपतीशौयय पुरस्कार  

प्रजासत्ताक डदनाडनडमत्त देण्यात येणारे डवडवध सेवा िेत्रांमधले शौयस  परुस्कार जाहीर झाले आहेत. अग्नीशामक 

दलातील 73 जणांनाहा परुस्कार जाहीर झाला असून त्यात पाच जणांना राष्ट्रपती शौयस  परुस्कार डमळणारआहे. 

गहृरिक आडण नागरी सरुिा दलातील 54 जणांना शौयस परुस्कार जाहीर झाला आहे.  

साांगली हळि 

महाराष्ट्रातील सांगली कृषी उत्पन्न बाजार सडमती आवारात यावषीच्या हगंामातील नवीन हळदीचे सौदे आज सरुू 

झाले. या सौद्ात हळदीला 7 हजार 501 रुपये प्रती ड्वंटल असा पडहला दर डमळाला. त्यानंतर झालेल्या दसुऱ्या 

सौद्ाला 7 हजार 601 रुपये दर डमळाला. सांगली ही देशातील हळदीची अगे्रसर व्यापारपेठ आहे. आंध्र 

ताडमळनाडू येथील हळद डवक्रीसाठी आली आहे. यावेळी अन्य राज्यातील हळद व्यापारी, शेतकरी, स्थाडनक 

व्यापारी आडण हमाल उपडस्थत होते.  

शेतकरी रॅक्टर यात्रा 

कृषी कायद्ा डवरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना काही अटींवर प्रजासत्ताक डदनी रॅ्टर यात्रा 

काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ही यात्रा शांततेत काढण्याच्या हमीवर  डदल्ली पोलीसांनी ही परवानगी 

डदली आहे. प्रजासत्ताक डदनाचं संचलन झाल्यानंतर डटकरी, डसंघू आडण गाझीपरु या तीन सीमांवरून ही यात्रा 

काढण्याची परवानगी देण्यात आली असून, या डठकाणचे बॅरीकेडस काढून टाकण्यात आल्याचं डदल्लीचे डवशेष 

पोलीस आयकु्त दीपेंि पाठक यांनी सांडगतलं.  

 कोदवड आकडेवारी 



देशात आतापयांत 16 लाख 15 हजार नागररकांना कोडवडवरील लस देण्यात आल्याची माडहती आरोग्य मंत्रालयानं 

डदली आहे.  दरम्यान काल डदवसभरात 13 हजारांपेिा जास्त रुग्ण कोरोनामकु्त झाले. आतापयांत एकंदर 1 कोटी 3 

लाखांपेिा जास्त रुग्ण कोरोनामकु्त झाल्यामळेु देशाचा रुग्ण बर ेहोण्याचा दर आता 96 पूणाांक 83 शतांश ट्के 

झाला आहे. उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची संख्याही सातत्याने कमी होत आहे. सध्या देशात 1 लाख 84 हजार 1 शे 82 

रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. ही संख्या एकूण बाडधतांच्या 1 पूणाांक 73 शतांश ट्के आहे. काल 5 लाख 70 

हजार जणांची कोरोनासंसगस चाचणी केल्याची माडहती भारतीय वैद्क संशोधन पररषदेनं डदली आहे. आतापयांत 

केलेल्या चाचण्यांची एकूण संख्या 19 कोटी 23 लाखांपेिा अडधक आहे.  

 महाराष्ट्र गोंदिया  

महाराष्ट्रात गोंडदया डजल्यातल्या जंगलात पोडलसांनी 4 लाख 40 हजार रुपये डकमतीच्या चलनातून बाद झालेल्या 

5 शे रुपयांच्या नोटा जप्त केल्या आहेत. या कारवाईत स्फोटकं तयार करण्यासाठी लागणारी सामग्रीही जप्त 

करण्यात आली आहे.  

 स्पेस एक्स  

इलॉन मस्क यांच्या स्पेस ए्स कंपनीनं एकाच रॉकेटद्वार े143 उपग्रह अवकाशात सोडून काल नवा डवक्रम 

नोंदवला. यात खाजगी तसंच सरकारी उपग्रहांचा समावेश आहे. या उपग्रहांद्वारे 2021 अखेर डवश्वव्यापी इंटरनेट 

ब्रॉडबडँ सेवा परुवण्याचा स्पेस ए्सचा हेतू आहे. याआधी 2017 मध्ये भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था इस्रोनं 

एकाचवेळी 104 उपग्रह अवकाशात सोडले होते.  

 पांतप्रधान NCC  

प्रजासत्ताक डदनाचं संचलन हे भारताच्या देदीप्यमान सामाडजक-सांस्कृडतक परपंरलेा, सामररक शक्तीला आडण 

जगातल्या सवासत मोठ्या लोकशाहीला केलेलं अडभवादन आहे; असे गौरवोद्गार पतंप्रधान नरेंि मोदी यांनी काल 

काढले. प्रजासत्ताक डदनी राजपथावर होणाऱ्या संचलन सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या राष्ट्रीय छात्र सेना आडण 

राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या डवद्ार्थयाांशी तसंच डवडवध कलाकारांशी नवी डदल्लीतल्या आपल्या डनवासस्थानी काल 

त्यांनी संवाद साधला.  

याबरोबरच हे राष्ट्रीय बात्र संप ं. ऱ.   र नोरोरादळधचा लचा ऱ ा, नोरोरा हा द ार होई यंत आ र ंळांरर या ु ेही 
यऴस्ळर रे चाऱू ठेळायचा आहे  म्हरूर स्ळच्छता  ाला, ्ास्न  ररलार नरा, ंुरक्षित अ.तर राखा आणर दळश्ळांाहह 

बातम्या.ंाठी ऐनत राहा, आनाऴळारर,र्स्नार  

 

 


