
1 

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 25 October 2020 

Time 1.00 to 1.05pm 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

3ादेिशक बात8या 
:दनांक – २५ ऑ?टोबर २०२० दFपारी १.०० वा. 

**** 
िवजया दशमी *हणजे दस/या0या आज0या उ3सविनिम5 पंत9धान नर<= मोदी यांनी 
देशवािसयांना शुभे0छा BदCया आहेत. आज आकाशवाणीवर0या `मन कF बात` या 
कायHIमा0या दJस/या टLLयातCया सतराMया भागात संवाद साधताना दस/याचा हा 
उ3सव, अस3यावर स3या0या िवजयाचा उ3सव असCयाच ंत े *हणाल.े हा एक 9कारे 
संकटांवर धैयाHन ं िमळवलेCया िवजयाचाही उ3सव आह.े आज, आपण सवH जण खपू 
संयमान ंजीवन जगत आहात, एका मयाHदेत राXन सण, उ3सव साजरे करत आहात, 
*हणनू, जी लढाई आपण लढत आहोत, 3यात आपला िवजयही अगदी िनि[त 
असCयाच ं 3यांनी *हटलं. सणां0या या काळात अजून ईद आह,े कोजािगरी पौिणHमा 
आह,े वा]CमकF जयतंी आह,े मग, Bदवाळी, छटपूजा, गु^नानक देवजी जयंती आह.े 
कोरोना िवषाण ू संसगाH0या या संकट काळात, आपCयाला संयमानंच वागावं लागणार 
आह,े मयाHदेतच रहाव ंलागणार आह.े 
 भारता0या अaया3म, योग, आयवुbदान ंसवH जगाला आकिषHत कcलं असCयाच ं3यांनी 
यावेळी सांिगतल.ं अमेBरकcत िचdमय पाटणकर आिण 9eा पाटणकर यांनी आपCया 
घरातच मgखांब िशकवायला सु^वात कcली, तेMहा, 3यांना इतकi यश िमळेल, याचा 
अंदाजही नMहता. अमेBरकcत आज, अनके Bठकाणी, मgखांब 9िशkण कl= ं चालत 
आहेत. अमेBरकcतले युवा वगH मोmा 9माणात या खळेाशी जोडला जात आहेत, असं 
3यांनी नमुद कcलं. आज, जमHनी असेल, पोलंड, मलेिशया अशा जवळपास २० 
देशांमaय ेमgखाबं खपू लोक ि9य होत आह.े आता तर, याची, जागितक िवजेतपेद 
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qपधाHही सु^ करrयात आली आह,े sयात, िक3यके देशांचे 9ितqपधt भाग घेतात, 
असा गौरवपूणH उgेख 3यांनी यावळेी कcला. शीख गुuiनी आपCया जीवन आिण 
स3कायाH0या माaयमातून देशात एकतेची भावना vढ कcCयाचं 3यांनी सांिगतल.ं 
िशखां0या पिवw qथळांत समािवy नांदेड साहबे गुuzाराचाही 3यांनी यावेळी उgखे 
कcला. माग0या शतकात, आपCया देशात डॉ|टर बाबासाहबे आंबेडकरांसार}या महान 
िवभूती होऊन गCेया, sयांनी आपCयाला संिवधाना0या माaयमातून एकw कcल,ं असं 
पंत9धान *हणाले. महाराy�ात शेतक/यांना बोनस देणा/या एका शेतकरी उ3पादक उ�ोग 
कiपनीची मािहती 3यांनी यावळेी Bदली. ही सुuवात खपू मोठी असून यामुळ े
तळागाळातCया शेतक/यां0या िहताच,े अनके बदल होrया0या कशा9कार0या श|यता, 
या नMया शतेी िवषयक काय�ात आहते, ह े3यांनी qपy कcलं.  3यांनी यावळेी देशा0या 
िविवध भागामंधCया उgखेनीय Mयावसाियकांचा �ो3यानंा पBरचय क^न Bदला. 
तािमळनाड�मधे तुतुक�डी इथं कcश कतHनालय चालवताना �ाहकांना �ंथालय उपल�ध 
क^न देणारे एक Mयावसाियक पोनमBरयLपन यां0याशी पंत9धानांनी यावळेी संवादही 
साधला.  

**** 
देशभरात गCेया २४ तासात जवळपास ६२ हजार u�ण कोरोना िवषाण ू संसगHम�ु 
झाCयान ं 3यांना u�णालयातून सुटी देrयात आली तर ५० हजार u�णांची वाढ झाली 
आह.े देशभरात आता पय�त ७८ लाख ६४ हजार ८११ कोरोना िवषाणूबािधत u�ण 
आढळले असून ७० लाख ७८ हजारांXन अिधक u�ण या संसगाHवर उपचार घेऊन बरे 
झाले आहेत. u�ण बरे होrयाचा दर ९० ट�c झाला आह.े देशात एक�ण u�णसं}ये0या 
८ पूणा�क ५ दशांश ट||यापंkेा कमी u�ण सaया उपचार घेत असून ही सं}या ६ लाख 
६८ हजार आह.े 

**** 
मुंबईत गेCया २४ तासांमधे कोरोना िवषाण ूसंसगाHच े१ हजार २५७ नव ेu�ण आढळल े
आहेत. या काळात ५० u�णांचा म3ृय ूझाला असून ८९८ u�णांना u�णालयातून सुटी 
देrयात आली आह.े मंुबईतली u�णसं}या आता कमी होत आह.े मुंबईत आतापय�त २ 
लाख ५० हजार ६१ u�ण आढळले असून एक�ण मतृांचा आकडा दहा हजार १६ वर 
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पोहचला आह.े आतापय�त २ लाख १९ हजार १५२ u�ण या संसगाHवर उपचार घेऊन 
बरे झाले आहते. मुंबईत सaया १९ हजार ५५४ u�णांवर उपचार सुu आहते. 

**** 
औरंगाबाद िजC�ात काल १५१ कोरोनाबािधत u�णांची भर पडCयान ं िजC�ातली 
एक�ण u�णसं}या आता ३७ हजार ३७६ झाली आह.े िजC�ात आतापय�त १ हजार 
५३ u�णांचा या संसगाHमळु ेम3ृयू झाला असून ३५ हजार ३६ u�णांनी या संसगाHवर मात 
कcली आह.े औरंगाबादमaय ेसaया १ हजार २८७ u�णांवर उपचार सु^ आहेत. 

**** 
बुलडाणा िजC�ात गCेया २४ तासात कोरोना िवषाणुच े९१ ^�ण आढळल,े 3यामुळ े
िजC�ातली एक�ण u�ण सं}या ८ हजार ९६७ झाली आह.े बुलडाrयात आतापय�त 
१२० u�णांचा या संसगाHमळु ेम3ृयु झाला असून ८ हजार २०४ u�णांनी या संसगाHवर 
मात कcली आह.े  

//***********// 
 


