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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 25 January 2021 

Time 7.10 AM to 7.20 AM 

Language Marathi 

आकाशवाणी औरगंाबाद 

3ादेिशक बात9या 

;दनांक २५ जानेवारी २०२१ सकाळी ७.१० िम. 

**** 

· आज रा'(ीय मतदार .दनािनिम1 देशभर िविवध काय89माचं ंआयोजन. 

· >जास1ाक .दना@या पूव8सCंयेला रा'(पती देशाला संबोिधत करणार. 

· देशाचा सामािजक-सांHकIितक वारसा आिण संिवधानाला >जास1ाक .दना@या 
पथ संचलनातून अिभवादन - पंत>धान नरLM मोदी. 

· कोरोना िवषाण ू संसग8 पूण8पण े संप'ुात येईपयRत िवSापीठां@या परीUा 
‘ऑनलाईन’च -उX आिण तंY िशUण मYंी उदय सामंत. 

· राZयात नव ेदोन हजार ७५२ कोिवडबािधत; मराठवा_ात न`या १४४ cdणांची 
नeद. 

· ९४ `या अgखल भारतीय मराठी सािहiय संमेलना@या अCयUपदी िवjान कथा 
लेखक जयंत नारळीकर यांची िनवड. 

· मागासवग8 >वगा8ची जातिनहाय जनगणना करावी - जालना इथmया ओबीसी 
मोचा8त मागणी. 

आिण 

· परभणी इथं शासकoय वैSकoय महािवSालयाबाबत राZय मंिYमंडळ सकाराiमक 
- पालकमYंी नवाब मलीक यांची dवाही. 

**** 
रा'(ीय मतदार .दन आज देशभर साजरा कrला जात आह.े भारतीय िनवडणूक 
आयोगा@या Hथापना .दनािनिम1 दरवषs हा .दवस साजरा कrला जातो. देशातला 
मतदार सशt, सतकv, सुरिUत आिण जागwक करणं हा यावषs@या मतदार .दनाचा 
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िवषय आह.े मतदार .दनािनिम1 .दxीत रा'(पती रामनाथ कोिवंद यां@या उपgHथतीत 
मyुय काय89म होणार आह.े या काय89मात २०२० - २१ रा'(ीय पुरHकार 
रा'(पत{@या हHत े >दान कrल े जाणार आहेत. िनवडणुकoशी संबंिधत सव|iकI' 
काया8साठी िजmहाHतरावर अिधका}यांना पुरHकार >दान कrल े जाणार आहेत. 
िनवडणूक आयोगाचा वेब रेिडओ ‘हॅलो वोटस8’ च ंयावेळी लोकाप8ण कrल ंजाईल. 
नव मतदारांचा सiकार कwन iयांना मतदार ओळखपY .दलं जाणार आह.े 
देशभरातही िजmहा तसंच तालुका पातळीवर मतदार .दनािनिम1 िविवध काय89मांच ं
आयोजन कर�यात आल ंआह.े औरंगाबाद इथ ंमहाiमा गांधी िमशन@या cgyमणी 
सभागृहात आज सायंकाळी चार वाजता मतदार .दनाचा काय89म होणार आह.े सव8 
नाग.रक, मतदार, .द`यांग मतदार, नवमतदार तसंच िवSा�याRनी िजmहाHतरीय, 
तालुकाHतरीय तसंच मतदान क�Mा@या .ठकाणी होणा}या काय89मांना उपgHथत 
राह�याच ंआवाहन औरंगाबादच ेिजmहािधकारी सुनील च`हाण यांनी कrल ंआह.े 
दर�यान, आज >जास1ाक .दना@या पूव8सCंयेला रा'(पती रामनाथ कोिवदं रा'(ाला 
संबोिधत करतील. रा'(पत{च ं भाषण आकाशवाणी, द�रदश8न@या सव8 वािह�यांवcन 
सCंयाकाळी सात वाजता >सा.रत कrल ंजाणार आह.े  

**** 
>जास1ाक .दना@या संचलनातून देशा@या सामािजक, सांHकIितक वारशाला, तसंच 
जगातmया सवा8त मो�ा लोकशाही@या संिवधानाला आपण अिभवादन करतो, असं 
पंत>धान नरLM मोदी यांनी �हटल ंआह.े उSा साज}या होत असलेmया ७२ `या 
>जास1ाक .दना@या पथसंचलनात सहभागी होत असलेल,े एनसीसी आिण 
एनएसएस क�ड�ेस, तसंच िचYरथ कलाकारांसोबत पंत>धानांनी काल संवाद 
साधला, iयावेळी त ेबोलत होते.  
दर�यान, पंत>धान आज द�पारी १२ वाजता रा'(ीय बाल पुरHकार िवजेiयांशी, 
द�र��य संवाद यंYण@ेया माCयमातून संवाद साधणार आहेत. नविनिम8ती, िव�1ा, 
9oडा, कला आिण सHंकIती, समाजसेवा तसंच शौय8, या UेYांमध े उxखेनीय 
कामिगरी कrलmेया मुलांना ह े पुरHकार .दले जातात. २०२१ या वषा8@या 
पुरHकारासाठी िविवध UेYातmया ३२ मुलांची िनवड कर�यात आली आह.े 
नागपूर@या �ीनाथ अ�वाल याची नावी�यपूण8 �ेणीत या पुरHकारासाठी िनवड झाली 
आह.े नागपूरच ेपालकमYंी डॉ. िनतीन राऊत यांनी �ीनाथचं कौतुक कrल ंआह.े 

**** 
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कोरोना िवषाण ू संसग8 जोपयRत पूण8पण े संप'ुात येत नाही, आिण िवSापीठ, 
>ाCयापक आिण सव8 घटकांची मानिसकता होत नाही, तोपयRत िवSापीठां@या 
परीUा `ऑनलाईन`च होणार असmयाच,ं उX आिण तंY िशUण मYंी उदय सामंत 
यांनी Hप' कrल ंआह.े त ेकाल प�ुयात पYकारांशी बोलत होत.े कोणताही िवSाथs 
कोणiयाही कारणामुळे >वेशापासून वंिचत रा� नय,े यासाठी योdय ते िनण8य घेतले 
जात असून, जात >माणपY नसलेmया िवSा�याRनी या >माणपYासाठी अज8 दाखल 
कrmयाची पावती दाखवmयास, >वेश .दला जात असmयाची मािहती सामंत यांनी 
यावेळी .दली. त े�हणाले –  

कोिवड पूण)तः जात नाही आिण िव2ापीठांच,े 8ा9यापकांच े आिण 
सग=याच घटकाचंी मानिसकता िफजीकली एDझाम 2ायची होत 
नाही, तोपयFत ऑनलाईन एDझामच घेतIया जातील. जात पडताळणी 
8माणपL जर सबिमट कOलेल ं असले आिण Qयाची पावती Qया 
िव2ाRया)कड ेअसेल ते देखील ॲडिमशनला WाX धरल ंजाणार आह.े 
आिण काही कालावधीनंतर Qयाला जात पडताळणी 8माणपL 2ाव ं
लागेल. 

**** 
राZयात लवकरच पुनव8सन धोरण आणणार असmयाच,ं मदत आिण पुनव8सन मYंी 
िवजय वडे�ीवार यांनी �हटल ंआह.े काल जालना इथं िजmहािधकारी काया8लयात, 
मदत आिण पुनव8सन िवभागा@या आढावा बैठकoत ते बोलत होत.े पुनव8िसत गावांच े
>  कायमच े िनकाली काढ�यासाठी ह े धोरण तयार कर�यात आलं असून, ते 
आठवडाभरात मंिYमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेव�यात येणार असmयाची मािहती, 
वडे�ीवार यांनी .दली. यामCय े जमीन खरेदीपासून गावा@ंया नागरी सुिवधांपयRतच े
अिधकार िजmहािधका}यांना दे�यात येणार आहेत, iयामुळ े पुनव8िसत गावांच े >  
सुटणार असmयाच,ं वडे�ीवार यांनी सांिगतल.ं  

**** 
शेतक}या@ंया िविवध माग�यांसाठी नािशक�न िनघालेला शेतक}यांचा मोचा8, मुंबईत 
आझाद मैदानात दाखल होत आह.े राZयातmया २१ िजm¡ातल े३० हजार शेतकरी 
या मोचा8त सहभागी होत आहेत. रा'(वादी काँ�ेसच ेअCयU खासदार शरद पवार 
यांनी या मोचा8ला पा.ठंबा .दला असून, त ेयात सहभागी होणार असmयाच,ं शेतकरी 
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नेते अिजत नवले यांनी सांिगतल.ं या मोच£क}यांच ं िश'मंडळ आज राजभवनावर 
जाऊन, राZयपाल भगतिसंह कोशारी यांची भेट घेणार आह.े 
दर�यान, या ट(ॅ¤टर मोचा8चा भाग �हणून िजmहा, तालुका तसंच गाव पातळीवरही 
ट(ॅ¤टर फrरी काढ�याचा >यiन संयtु िकसान मोचा8@या वतीनं होत आह.े औरंगाबाद 
इथ ं उSा द�पारी एक वाजता .दxी दरवाजापासून, िकल े अकv, िसटी चौक माग£ 
भडकल दरवाजापयRत ट(ॅ¤टर फrरी काढणार असmयाच ंसंघटनेकड¦न सांग�यात आलं 
आह.े  

**** 
रा'(ीय पय8टन .दन आज साजरा होत आह.े या िनिम1ान ंऔरंगाबाद िजm¡ा@या 
खुलताबाद तालु¤यात नाMंाबाद इथ ं एका चचा8सYाच ं आयोजन कर�यात आलं 
आह.े ‘कोरोना कr बाद िव§ पय8टन’ िवषयावर आज सकाळी ११ वाजता होणा}या 
या चचा8सYात पय8टन संचालनालयाच े >ादेिशक उपसंचालक डॉ.�ीमंत हारकर 
यां@यासह अनेक मा�यवर सहभागी होणार आहेत. 

**** 
राZयात काल दोन हजार ७५२ न`या कोिवड cdणांची नeद झाली, iयामुळे 
राZयभरातmया कोिवडबािधतांची एक̈ण सyंया २० लाख नऊ हजार १०६ झाली 
आह.े काल ५६ cdणांचा या संसगा8न ंमiृयू झाला. राZयात या संसगा8न े दगावmेया 
cdणांची एक̈ण सyंया ५० हजार ७८५ झाली असून, मiृयूदर २ पूणाRक ५३ शतांश 
ट«r झाला आह.े तर काल १ हजार ७४३ cdण या संसगा8तून मtु झाल.े राZयात 
आतापयRत १९ लाख १२ हजार २६४ cdण कोरोना िवषाण ू मtु झाल े असून, 
कोिवडमtुoचा दर ९५ पूणाRक १८ शतांश ट«r झाला आह.े सCया राZयभरात ४४ 
हजार ८३१ cdणांवर उपचार सcु आहते. 

**** 
मराठवा_ात काल परभणी आिण बीड िजm¡ात >iयेकo एका कोरोना िवषाण ू
बािधत cdणाचा मiृयू झाला, तर िवभागात न`या १४४ cdणांची नeद झाली.  
औरंगाबाद िजm¡ात काल २४ नव ेcdण आढळ¦न आले. लातूर िजm¡ात ३८, बीड 
३०, परभणी १४, उHमानाबाद १३, नांदेड दहा, िहंगोली नऊ, तर जालना िजm¡ात 
काल सहा नव ेcdण आढळ¦न आले.  

**** 
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कोिवड संकटकाळात बािधत cdणांवर योdय प¬तीन ं तसंच सामािजक भान राखत 
उपचार कrmयाबल, लातूर िजmहा >शासना@या वतीन,ं लातूर इथmया िववेकानंद 
cdणालयाचा, गौरवपY देऊन स�मान कर�यात आला. या cdणालयानं आतापयRत 
साड ेसातश ेपUेा अिधक कोिवडबािधत cdणांवर उपचार कrल ेआहेत, या cdणांवर 
उपचार करताना iयांना िविवध शासकoय योजनांचा लाभही िमळवनू दे�यात आला. 
१०० पUेा अिधक कोिवडबािधत cdणांनी या योजनांचा लाभ घेतला आह.े सCया 
या cdणालयात १० कोिवडcdणांवर उपचार सwु आहेत. या सव8 काया8ची दखल 
घेऊन, िजmहा >शासनान ंcdणालयाचा गौरव कrला आह.े 

**** 
कोिवड लसीकरणामळु े आपmयाबरोबर इतरांचहंी संरUण होईल, अस ं मत Zये® 
सामािजक काय8कiया8 डॉ.राणी बंग यांनी `यt कrल ंआह.े डॉ.राणी बंग यांनी iयांच े
पती डॉ.अभय बंग यां@यासह गडिचरोली इथmया िजmहा सामा�य cdणालयात 
कोिवड लस घेतली. कोिवड लसीसंदभा8त कोणतीही शंका न बाळगता लस घ�ेयाच ं
आवाहन डॉ बंग यांनी यावेळी कrल.ं 

डॉ.अभय बंग माझे पती आिण मी आ\ही दोघांनीही कोिवडची लस 
घेतलेली आह.े आमचा अनुभव फार छान आह.े आिण Qयामुळे 
काहीही घाबर_याच ं कारण नाही. अफवावंरती िव`ास ठेव ू नका. 
कोिवडची लस आपण घेतलीच पािहज.े तर आपण आपल ंaवतःच ं
आिण इतरांच ं रcण कd शकe. सुदैवान ही लस आपIयाला 
भारतामधे फार लवकर िमळतेय. आपण फार भाgयवान आहोत. 
Qयामुळे या संधीचा आपण सवाFनी फायदा घेतला पािहज ेतरच आपण 
ही साथ िनयLंणामध ेआण ूशकe.  

**** 
९४ `या अgखल भारतीय मराठी सािहiय संमेलना@या अCयUपदी, >िस¬ 
खगोलशा¯Zj आिण िवjान कथा लेखक जयंत नारळीकर यांची िनवड झाली 
आह.े अgखल भारतीय सािहiय महामंडळाच े अCयU कौितकराव ठाले पाटील 
यांनी, काल नािशक इथ ं पYकार प.रषदेत ही मािहती .दली. प°िवभूषण` 
स�मान>ा± नारळीकर यां@या ‘यUाची देणगी’ या पHुतकाला राZय शासनाचा 
पुरHकार िमळाला आहे. तर ‘चार नगरातल ेमाझ ेिव§’ या आiमच.रYाला सािहiय 
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अकादमीचा पुरHकार िमळाला आह.े येiया २६ ते २८ माच8 दर�यान ह े ९४ व ं
अgखल भारतीय मराठी सािहiय संमेलन नािशक इथं होणार आह े

**** 
नांदेड िजmहा प.रषदे@यावतीन ं .दला जाणारा सािवYीबाई फ²ल ेपुरHकार, सामािजक 
काय8कiया8 सCंया बारगज ेआिण बेबीसुरेखा िशंदे यांना, तर नरहर क²c³दकर पुरHकार, 
Zये® लेखक डॉ.सुरेश सावंत आिण कवियYी आशा पैठण ेयांना जाहीर झाला आह.े 
िजmहा प.रषदे@या अCयUा मंगाराणी अंबुलगेकर आिण मyुय काय8कारी अिधकारी 
वषा8 ठाक̈र-घुगे यांनी, २०१९ आिण २०२० या वषाRसाठीच ेपुरHकार काल जाहीर 
कrल.े उSा >जास1ाक .दनी हे पुरHकार संमारंभपूव8क >दान कर�यात येणार आहेत.  

**** 
उHमानाबाद िजm¡ात उमरगा इथ ंरोटरी ´ब आिण उपिजmहा cdणालया@या वतीन,ं 
¯ी ज�माच ं Hवागत कwन, रा'(ीय बािलका .दन काय89मानंा >ारंभ कर�यात 
आला. उSापयRत चालणा}या या उप9मात शालेय मुल{साठी आरोdयिवषयक 
>बोधनाiमक काय89मांसह, अनेक उप9म राबवले जाणार आहते. 

**** 
परभणी िजmहा प.रषदे@या �ामीण पाणी पुरवठा िवभागाच े उप अिभयंता गंगाधर 
यंबडवार यांना, सर िव§§ेरµया उiकI' अिभयंता पुरHकार >दान कर�यात आला. 
बंगळ¶w इथmया नॅशनल इि�Hट·टू फॉर सोिशओ इकॉनोिमक डे̀ हलपमLट 
यां@यावतीन,ं दरवषs उiकI' अिभयंiयांना हा पुरHकार .दला जातो. 

**** 
अयोCयते �ीराम मंदीर उभार�यासाठी उHमानाबादच े माजी खासदार माजी मYंी 
डॉ¤टर प°िसंह पाटील यांनी, एक लाख cपयांचा िनधी, �ीराम मंदीर िनधी संकलन 
सिमतीकड े सुपूद8 कrला आह.े या सिमती@या वतीन ं काल उHमानाबाद शहरातून 
शोभायाYा काढ�यात आली, या शोभायाYते अनेक नाग.रक सहभागी झाल ेहोते. 

**** 
२०२१ @या जनगणनते इतर मागासवग8 >वगा8ची जातिनहाय जनगणना करावी, इतर 
मागास >वगा8@या आरUणाला ध«ा लाव ू नय,े यासह अ�य >मुख माग�यांसाठी, 
जालना इथ ंकाल ओबीसी मोचा8 काढ�यात आला. छYपती िशवाजी महाराजां@या 
पुत¹यापासून िनघालेmया या मोचा8त, ओबीसी बांधव पारंप.रक वेशभूषेत सहभागी 
झाल ेहोत.े अंबड चौफ²ली प.रसरात मोचा8@या समारोप >संगी, राZयाच ेमदत आिण 
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पुनव8सन मYंी िवजय वडे�ीवार यांनी, इतर मागासवग8 >वगा8@या माग�यांच ं िनवेदन 
Hवीकारल.ं ओबीसी समाजाचा काय8कता8 �हणून आपण या मोचा8त सहभागी 
झाmयाचंही, वडे�ीवर यावेळी �हणाले.  

**** 
परभणी इथ ं शासकoय वैSकoय महािवSालयाबाबत राZय मंिYमंडळ सकाराiमक 
असून, मंिYमंडळा@या बैठकoत लवकरच या महािवSालयाला मा�यता .दली 
जाईल, अशी dवाही िजm¡ाच े पालकमYंी नवाब मलीक यांनी .दली. परभणीकर 
संघष8 सिमती@या वतीन ं िजmहािधकारी काया8लयासमोर, शासकoय वैSकoय 
महािवSालयासाठी धरणे आंदोलन कर�यात आलं, या आंदोलनकiयाRशी संवाद 
साधतांना मिलक बोलत होत.े हे सरकार हा >Hताव तातडीन ंमंजूर करेल, आिण 
iयापाठोपाठ चंMपूर तसंच नािशकचा सCुदा >Hताव मा�य कrला जाईल, असंही 
मिलक यांनी यावेळी Hप' कrल.ं  

**** 
बलशाली भारता@या िनिम8तीत िशUकांची भूिमका अiयंत महºवाची असmयाच,ं 
आमदार अिभम�य ू पवार यांनी �हटल ं आहे. काल लातूर इथ,ं राZय >ाथिमक 
िशUक संघाचा ‘स�मान सािवYी आिण िजजाऊ यां@या लेक»चा’ या काय89म 
>संगी ते बोलत होत.े यावेळी औसा तालु¤यातmया िशिUकांचा >माणपY तसंच 
�ंथ देवून स�मान कर�यात आला. संघटन@ेया माग�या मागs लाव�यासाठी आपण 
कायम एक पाऊल पुढ ेअसू, अशी dवाही आमदार पवार यांनी .दली.  

**** 
“हर घर - नल से जल” या योजनेपासून एकही गाव वंिचत राहणार नाही, अशी 
dवाही परभणी िजm¡ाच े पालकमYंी नवाब मिलक यांनी .दली आह.े जल जीवन 
िमशन >Hतािवत आराख_ाची बैठक काल परभणी इथ ं पालकम¾ंयां@या 
अCयUतेखाली झाली, iयावेळी ते बोलत होते. >iयेक `यtoला दर .दवशी िकमान 
५५ लीटर शु¬ पाणी िमळाल ं पािहज,े पा�याचा काटेकोर वापर `हावा, अप`यय 
रोखता यावा, यासाठी ही योजना असून, खे_ापा_ात याबल जागcकता 
बाळगावी, असं आवाहन पालकमYंी मिलक यांनी कrल.ं  

**** 
नादंेड िजm¡ा@या उमरी तालु¤यातल े उSोजक मोरोतराव कवळ े यांनी काल 
काँ�ेसच ेZये® नेत ेअशोक च`हाण यां@या उपgHथतीत काँ�ेस पUात >वेश कrला. 
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मारोतराव कवळे यांनी २०१९ मCय े नायगांव िवधानसभा मतदार संघातून वंिचत 
ब�जन आघाडी कड¦न िनवडणूक लढवली होती.  

**** 
भारतीय जनता पUा@या सहकार आघाडी@या काय8का.रणीची घोषणा, माजी 
सहकार मYंी आमदार सुभाष देशमुख यांनी काल कrली. उHमानाबाद िजm¡ा@या 
कळंब इथmया जनकmयाण अब8न को-ऑपरे.ट`ह बँकrच े उमेश क²लकणs यांची 
औरंगाबाद िवभागा@या सहसंयोजक पदी िनवड कर�यात आली आहे. 

**** 
नांदेड-मुंबई तपोवन ए¤H>ेस आिण आ.दलाबाद-ितcपती-आ.दलाबाद िवशेष 
गाडी येiया बुधवार पासून प�ुहा सwु होणार आह.े या दो�ही गा_ा पूण8 आरिUत 
असतील, अनारिUत ितकoटधारक >वाशांना या गाडीत >वेश करता येणार नाही. 

**** 


