
 

आकाशवाणी मुबंई 
रा��ीय बातमीप� – सकाळी 8.30 वा. 

22ऑ�टोबर, 2019 –मंगळवार    

ठळक बात या 

1) िवधानसभा िनवडणुकांसाठी महारा*+ात 60 ट��या-या वर, तर हरयाणात सुमार े68 ट�के मतदान 

 

2) डेमो�ासी, डेमो�ाफ� आिण िदमाग हे तीन डी भारताची श"�#थानं आहेत. असं (धानमं�ी नर*+ मोदी याचंं 1ितपादन 

 
3) मेक इन इंिडया अतंग-त दशेात3या उ/ोगांकडून ३ हजार ३३० कोटी 5पया-ंया सरं6ण सािह7या8या  खरदेीला सरं6ण सािह7य 

खरेदी प:रषदचेी मंजुरी 

 

4) गुवाहाटी इथं आजपासून सु; होणा-या भारत आिण बांगलादशे या-ंयात3या 2  िदवसीय बैठक>त ?यापार आिण संपक@  जाळं 

यावर 1ामAुयान ंचचा@ होणार  

 

5) राचंी कसोटी िजंकून दिCण अिEकेिव;F-या मािलकेत 3-0 अस ंिनभGळ यश िमळHयासाठी भारताला आणखी फJ 2 गडी बाद 

करHयाची गरज 

<><><><> 

महारा*+ आिण हरयाणा िवधानसभा िनवडणुकांसाठी काल शांततते मतदान झालं. महारा*+ात3या 288 आिण हरयाणात3या 90 

िवधानसभा मतदारसंघाबरोबरच लोकसभ-ेया सातारा आिण समOतीपूर, तसचं 17 राQयामंध3या 51 िवधानसभा मतदारसघंां-या 

पोटिनवडणुक>साठीही काल मतदान झालं. महारा*+ात 60 ट��या-या वर तर हRरयाणात सुमार े68 ट�के मतदान झालं.  
महारा*+ात काल सSंयाकाळी सहा वाजेपय<त अदंाजे 60 पूणाTक 46 शतांश ट=के, तर सातारा लोकसभा मतदारसंघा8या 

पोटिनवडणकु�त अंदाजे 64 पूणाTक 25 शतांश ट=के मतदान झाBयाचं मुCय िनवडणूक अिधकारी बलदेव िसहं यानंी वाता@हर प:रषदेत 

सांिगतलं. सवा-िधक मतदान करवीर मतदारसघंात 83 पूणाTक 2 दशांश ट=के, तर  सवा-त कमी मतदान कुलाबा िवधानसभा मतदारसंघात 40 

पूणाTक 2 दशांश ट=के इतकं झालं.  

िजBहािनहाय ट=केवारी अशी - 

अहमदनगर –समुार े65 ट=के, अकोला 57 ट=के, अमरावती 59, औरगंाबाद 65, बीड 68, भंडारा 66, बलुढाणा 64, च+ंपूर 63, धळेु 62, 

गडिचरोली 69, गFिदया 64, िहंगोली 69, जळगाव 59, जालना 67, कोBहापूर 74, लातूर 62, मुंबई शहर 49, मुंबई उपनगर 51, नागपूर 57, 

नादेंड 65, नदंरुबार 66, नािशक 59, पालघर 59, परभणी 67, पणुे 58, रायगड 66, र7नािगरी 59, सागंली 67 सातारा 67, िसधंदुगु-  65, सोलापूर 

64, ठाण े48, उ#मानाबाद 62, वधा- 62, वािशम 61आिण यवतमाळ िजBIात 63 ट��यापCेा जाOत मतदान झालं. नCलUOत भागातही 

शांततते मतदान झालं.  

 हरयाणा िवधानसभा िनवडणुक>साठी एकंदर 1 हजार 169 उमदेवार Rरगंणात होत ेXयात 104 मिहलाचंा समावशे आह.े भाजपा 

आिण काँUसे या दोZही पCांनी सव@ 90 जागा लढव3या तर भारतीय रा*+ीय लोकदलान ं81 जागा लढव3या आहते. मतमोजणी यXेया 

गु;वारी होणार असून Xयांची तयारी स;ु आह.े  

<><><><> 

  हरयाणातBया ९० िवधानसभा मतदार संघासंाठी शांततेत मतदान पार पडBयाची मािहती हरयाणाचे पोिलस महािन:र6क मनोज यादव 

यानंी िदली आहे. पोिलस मCुयालयात #थापन करKयात आलेBया िन:र6ण क6ातून या मतदान (ि�येवर सतत ल6 ठेवKयात आBयाची 

मािहतीही 7यांनी िदली. या मतदानादरLयान कोण7याही (कारची िहसंेची घटना घडली नाही. दरLयान रोहतक आिण नहु िजBIातBया काही 

मतदान क* +ावंर काही हाणामारी8या घटना घडBयाचं वNृ आहे. 

 



 

<><><><> 
डेमो�ासी, डेमो�ाफ� आिण िदमाग हे तीन डी भारताची श"�#थानं आहेत. असं (धानमं�ी नर*+ मोदी आहे. भारत अमे:रका धोरणा7मक 

भािगदारी प:रषद अथा-त यू एस आई एस पी एफ 8या सद#यानंी काल (धानमं�ी नर*+ मोदी याचंी भेट घेतली. 7यावेळी ते बोलत होते.  या 

सद#या8ंया िशPमंडळाच ंनेतृ7व जॉन च*Lबस- यांनी केलं. भारतीय अथ-Rयव#थेवर िवSास दाखवBया बTल (धानमंUयानंी या (ितिनधVचे आभार 

मानले. देशात सWया #टाट-अप साठी अनकुुल वातावरण असBयाचा उBलेख 7यानंी यावेळी केला. Rयवसाय सलुभीकरणासाठी करकपात आिण 

XमसधुारKया8या (ि�येचा 7यांनी आव-जुन उBलेख केला. या िशPमंडळानेही (धानमंUया8ंया नेतृ7वावर िवSास Rय" केला. 

 

<><><><> 

मेक इन इंिडया अतंग-त नRया आयधुां8या िडझाईन आिण िवकासासाठी संर6ण सािह7य खरेदी प:रषदन ंखाजगी उ/ोगाकंडून ३ हजार 

३३० कोटी 5पयां-या सरं6ण सािह7या8या  खरदेीला मजूंरी िदली आहे. प:रषदेन ंमेक इन इंिडया काय-�माअतंग-त भारतीय ऊ/ोगातBया तीन 

(कBपानंा या आधूिनक आयधुां8या िडझाईन, िवकास आिण उXपादनासाठी ही मंजूरी िदली आहे. मेक टू XेणीमधBया या तीन (कBपामंळेु 

खाजगी उ/ोगातBया संशोधन आिण िवकासाला चालना िमळेल. सरं6ण मं�ालयानं 7यांना गुंतागुंती8या सरं6ण सािह7य िनमा-ण करKयाचा (#ताव 

िदला आहे. यामधले पिहले दोन (कBप हे टँकिवरोधी िनधा-:रत िमसाईल ची िनिम-ती करणार असून ितस[या (कBपातून हवेतून जिमनीवर मारा 

करणा[या िमसाईलची िनिम-ती करKयात येणार आहे. ितस[या िपढीतBया या सािह7यामळेु आिण िचलखती टँकिवरोधी िनधा-:रत 6ेपणा\ामंळेु 

सै̂याला आ�मण करणे सोपे जाणार आहे. या बरोबरच यातून िनमा-ण करKयात येणा[या ऊज_मुळे अि`नशामन (णाली आिण रा�ी यaु करKया8या 

6मतेत वाढ होईल. तीसरी (णाली ही पव-तीय 6े�ात नजरेस न पडता मारा करणारी इले=�ॉिनक (णाली असेल. 

<><><><> 

इ\ाएलच े 1धानमं]ी ब̂जािमन नतेZयाह_ यांनी, ग3ेया मिहZयात झाल3ेया िनवडणुकानंतंर, नवं सरकार Oथापन करHयात 
असमथ@ता दश@वली आह.े Xयामळु ेआता Xयांच े1ितOपध`, a3यू अ ॅड ?हाईट पCाच ेबनेी गाट्ंझ यानंा सरकार Oथापनसेाठी िनमंि]त केल ं

जाईल. नतेZयाह_ गलें दशकभर सcवेर आहते. मा] यावळे-या िनवडणकु>त Xयानंा जनमताचा Oपd कौल िमळवता आला नाही. गांट्झ 

या-ंया पCाला सरकारमध ेसहभागी क;न घHेयाचा, आघाडी सरकार Oथापन करHयाचा वारवंार 1यXन क;नही नतेZयाह_ यांना Xयात यश 

आलं नाही.  

<><><><> 

िहमाचल 1दशेात दोन िवधानसभा मतदारसघंांमध े काल झाल3ेया िनवडणुक>त 69 ट�के मतदान झालं. धरमशाळा 

मतदारसघंात 65 तर प-छड मतदारसघंात 73 ट�के मतदान झा3याची मािहती मAुय िनवडणूक अिधका-यानंी िदली.  

<><><><> 

गुवाहाटी इथं आजपासून सु; होणा-या भारत आिण बांगलादशे या-ंयात3या 2  िदवसीय बैठक>त ?यापार आिण संपक@  जाळं 

यावर 1ामAुयान ंचचा@ होणार आह.े बांgलादशेचं 70 सदOयाचंं िशdमंडळ या बैठक>त भाग घते आह.े बांगलादशे, भूतान, नपेाळ या आgनये 

आिशयाई रा*+ासमवते भारताचा ?यापार वाढवणं हा या बैठक>चा हतूे आह.े कृषी खाण आिण खिनजं, चहा आिण पायाभूत सुिवधाबंाबत 

उjोग बैठकाही होणार आहते. संपका@जाळ वाढवणं ह े   अ ॅ�ट ईOट धोरणासाठी महXवाचं आह,े Xयाkार ेआgनये आिशयाई बाजारपठेते 

सहभाग वाढवणं ह ेभारताचं उिld आह.े  

<><><><> 

कॅनडात ३३८ सद#य असलेBया हाऊस ऑफ कॉम^सची िनवडणूक पूण- होत आली आहे. बहeमतासाठी १७० जागांची गरज आहे. 

(धानमं�ी ज#टीन �h डेऊ यां8या िलबरल आिण अ^ih  शीर यां8या कॉ^झरवेटीव प6ात चरुशीची लढत होईल असा िनवडणकू पूव- सव_6णाचा 

अदंाज आहे. २०१५ मWये झालेBया िनवडणूक�त �h डेव या8ंया प6ाला १८४ जागा िमळाBया हो7या 

 

<><><><> 

चीनच ेरा*+पती शी िजन िपंग या-ंया बरोबर-या भटेी-या पाm@भूमीवर अमRेरका चीनबरोबर एक ?यापार करार करHयाची श�यता 

आह,े अस ंअमRेरकेच ेरा*+SयC डोना3ड + प यांनी सांिगतलं. याबाबतचा मसदुा तयार करHयाच ंकाम स;ु आह,े अशी मािहती अमRेरकेच े



 

1ितिनधी रॉबट@ लाईटझर यांनी सांिगतलं. यात अमRेरकन शतेीमाल िनया@त तसंच बौFीक संपदा, आिथ@क सवेा आिण चलन िविनमयाचा 

समावशे आह.े  

<><><><> 

लबेॅनॉनमध े1धानमं]ी साद हािजरी या-ंया राजीना या-या मागणीव;न वाढXया िनदश@नानंतर, मं]ीमंडळान ंआिथ@क सुधारणांना 

मंजुरी िदली आह.े दशेा-या राजकारणात3या किथत लाचखोरीमळु ेवाढत असल3ेया जनआदशेा-या पाp@भूमीवर मंqया-ंया वतेनात िन मी 

कपात करायला 3 सदOयीय म]ंीमंडळान ंमंजुरी िदली आह.े सSयाच ेतसचं माजी रा*+पती, मं]ी या-ंया वतेनात 50 ट��यांची कपात 

होईल, अस ं 1धानमं]ी हािजरी यांनी सांिगतलं. नागRरकावंर िकंवा साव@जिनक C]ेात3या कम@चा-यावंर कोणतहेी नव े कर लागू होणार 

नाहीत, अंस Xयानंी Oपd केल.ं  

<><><><> 

राचंी इथं स;ु असल3ेया ितस-या कसोटी िrकेट सामZयातही दिCण आिEकेवर दबाव ठवेत, भारत या मािलकेत 3-0 अस ं

िनभGळ यश िमळवHया-या मागा@वर आह.े पिह3या डावात3या िनणा@यक आघाडी-या बळावर दिCण आिEकेवर फॉलोऑन लाद3यावर 

काल िदवसअखरे भारतीय गोलदंाजानंी उcम कामिगरी करत दिCण आिEकेची िOथती 8 बाद 132 अशी केली. sयूिनस ड ेtयून 30, तर   

अ ॅनाRरच नोXझG 5 धावांवर खळेत होता. शमीन ं3, यादवन ं2, तर जडजेा आिण आिpननं 1Xयके> एक गडी बाद केला.  पाहuणा संघ अजून 

203 धावांनी िपछाडीवर आह,े तर िवजयासाठी भारताला आणखी 2 गडी बाद करायच ेआहते.   

//<><><><>// 


