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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 25 January 2021 
Time 1.00pm to 1.05pm 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक २५ जानेवारी २०२१ दपारी १.०० वा. 

**** 
रा ीय मतदार दन आज साजरा होत आह.े यािनिम  नवी द ीत झाले या 
काय मात रा पती रामनाथ कोिवंद सहभागी झाल ेहोत.े यावेळी िडिजटल मतदार 
ओळखप ाच ंअनावरण कर यात आलं. क ीय कायदा मं ी रिवशंकर साद यांनी, 
नवमतदारांना िडिजटल मतदार ओळखप  दान कल.े २०२० - २१ च े रा ीय 
पुर कार, याचबरोबर िनवडणुक शी संबंिधत सव क  कायासाठी िज हा तरावर 
अिधका यांना पुर कार, रा पत या ह त ेयावेळी दान कर यात आल.े िनवडणकू 
आयोगाचा वेब रेिडओ 'हॅलो वोटस' च ंयावेळी रा पत या ह त ेलोकापण झालं.   

**** 
दर यान, रा ीय मतदार दनािनिम  पंत धान नर  मोदी यांनी िनवडणूक आयोगाला 
शुभे छा द या आहेत. िनवडणकू आयोगानं आप या लोकशाही मू यांना सु ढ 
कल,ं तसंच उ म कारे िनवडणुकांच ंआयोजन देखील कल,ं मतदार न दणी िवषयी 
िवशेषतः युवकांम य े जागृती िनमाण कर याचा हा दवस अस याच ं पंत धानांनी 
हटल ंआह.े  
उपमु यमं ी अिजत पवार यांनी रा यात या जनतेला ‘रा ीय मतदार दना’ या 
शुभे छा द या आहते. देशातली लोकशाही यव था अिधक भ म कर यासाठी 
अठरा वष पूण झाले या येकाने िनवडणूक मतदार यादीत नाव न दव याच ं
आवाहन उपमु यमं यांनी कल ंआह.े 

**** 
जगात देशाच ंनाव उंचाव याची जबाबदारी युवकांवर अस याच ंपंत धान नर  मोदी 
यांनी हटल ं आह.े पंत धानांनी आज रा ीय बाल पुर कार िवजे यांशी, दर य 
संवाद यं णे या मा यमातून संवाद साधला, यावेळी ते बोलत होते. देशात या 
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मुलांनी कोिवड महामारीचा सामना कर यात मह वपूण भुिमका बजावली अस याच ं
यांनी नमूद कल.ं तु हाला पुढील आयु यात अनेक यश संपादन करायच ंआह,े ही 
कवळ एक सु वात अस याच,ं पंत धान या मुलांना हणाले.    
२०२१ या वषा या पुर कारासाठी िविवध े ात या ३२ मलुांची िनवड कर यात 
आली आह.े नांदेड या कामे र वाघमारेची शौय ेणीत, जळगावचा अिचत पाटील 
आिण नागपूर या ीनभ अ वाल याची नावी यपूण ेणीत, पु या या सोिनत 
िससोलेकरची ानाजन ेणीत आिण मुंबई या का या काितकयनची डा ेणीत 
रा ीय बाल पुर कारासाठी िनवड झाली आह.े  

**** 
७२वा जास ाक दन उ ा साजरा होत आह.े जास ाक दना या पूवसं येला 
रा पती रामनाथ क िवद रा ाला संबोिधत करतील. रा पत च ंभाषण आकाशवाणी, 
दरदशन या सव वािह यांव न सं याकाळी सात वाजता सा रत कल ंजाणार आह.े  

**** 
देशात काल न या १३ हजार २०३ कोिवड बािधत णांची न द झाली, तर १३१ 
जणांचा उपचारादर यान मृ यू झाला. देशभरात या एकण कोिवड बािधतांची सं या, 
एक कोटी सहा लाख ६७ हजार ७३६ झाली असून, आतापयत या िवषाण ू
संसगान,ं एक लाख ५३ हजार ४७० णांचा मृ यू झाला आह.े काल १३ हजार 
२९८ ण बर ेझाल ेअसून, देशात आतापयत एक कोटी तीन लाख ३० हजार ८४ 
ण कोरोना िवषाण ूमु  झाल ेआहते. देशात स या एक लाख ८४ हजार १८२ 
णांवर उपचार सु  आहेत. देशात आतापयत १६ लाख १५ हजार ५०४ 

नाग रकांच ंकोिवड लसीकरण कर यात आ याची मािहती क ीय आरो य मं ालयानं 
दली. 

**** 
इतर मागासवग य समाजा या आर णाला कठलाही ध ा न लावता आर णाचा 
पेच सोडवण ं आव यक असून, यासाठी आव यकता भास यास िवधानसभेच ं
कामकाज बंद पाड, असा इशारा माजी मं ी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी दला 
आह.े २०२१ म य े होणा या जनगणनेत एसीएसटी वगाची जनगणना या माण े
होते याच माण े ओबीसी वगाची जनगणना देखील हावी, लोकसं ये या 
माणात सवच े ातल ं ितिनिध व यांना िमळाव ं या याय मागणीला 
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लोक ितिनधी हणून आपला पा ठंबा अस याच ंलोणीकर यांनी िस ी प कात 
हटल ंआह.े 

**** 
वािशम िज ात िबलखेडा इथं िसमटचा टक आिण कटेनर म ये झाले या भीषण 
अपघातात कटेनर चालकाचा जागीच मृ यू झाला. काल रा ी हा अपघात झाला.  
बुलडाणा िज ात नांदरा-वडनेर मागावर काळी िपवळी आिण कटेनर या अ य 
एका अपघातात तीन जणांचा मृ यू झाला, तर नऊ जण जखमी झाल.े काल 
सं याकाळी हा अपघात झाला.  

**** 
बुलडाणा िज ा या िचखली तालु यात या भानखेड इथ ं २०० गावरान 
क ब ांचा मृ यू झाला. तालुका पशुधन अिधका यांनी घटना थळी भेट देऊन 
मृ युमुखी पडले या तीन क ब ांच े नमुने अकोला इथ ं तपासणीसाठी पाठवल े
आहेत. खबरदारी या उपाययोजना पो टी यावसाियकांना कळव यात येत असून, 
प ीपालकांनी क ब ांचा मृ यू झा यास जवळ या पशुवै क य णालयात 
कळवाव,ं अस ंआवाहन पश ुवै क य अिधकायानी कल ंआह.े 

**** 
पंत धान नर  मोदी ये या ३१ जानेवारीला आकाशवाणीवर या मन क  बात या 
काय मातून देशवािसयांशी संवाद साधणार आहेत. हा या मािलकचा ७३वा भाग 
असेल. आकाशवाणी आिण दरदशन या सव वािह यांव न सकाळी ११ वाजता हा 
काय म सा रत होईल.  

**** 
नािशक िज ात थंडीचा कडाका पु हा वाढला आह.े आज दहा पूणाक चार अंश 
से सअस तापमानाची न द झाली.  

**** 


