
आकाशवाणी मुबंई 
रा��ीय बातमीप� – दु. 1.30 वाजता  

21 ऑ�टोबर, 2019 –सोमवार    

ठळक बात%या 
1 महारा
� आिण ह�रयाणा िवधानसभा िनवडणकुासंाठी मतदान स�ु 

 

2 दोन लोकसभा आिण ५१ िवधानसभा जागा%ंया पोटिनवडणकु(साठीही स�ु आहे मतदान  

 

3 भारताने पाक*या+ का,मीरमधले दहशतवा.ांचे अनेक तळ केले, उ3व4त, दहा पािक4तानी जवान आिण दहा दहशतवादी ठार  

 

4 ईशा6य मा6सून सि8य झा:यामळेु केरळ आिण ल;<ीपम3ये मुसळधार पावसाचा इशारा  

<><><><> 
रा>यात:या २८८ िवधानसभा मतदारसघंा%या िनवडणकु(साठी आज सकाळी ७ वाज:यापासून मतदानाला स�ुवात झाली. न;लC4त 

गडिचरोली िज:Dात दपुारी ३ वाजेपयFत तर, रा>यात इतरH स-ंयाकाळी ६ वाजेपय/त मतदान स�ु राहील. रा>यात अनेक िठकाणी पावसाचं 

वातावरण आहे, माH तरीही मतदाराचंा उJसाह माH कायम आहे. 

रा0यात आज सकाळी मतदान स1ु झा3यानतंर अनेक उमेदवारानंी सकाळी लवकरच मतदान करKयावर भर िदला.  

मुLयमHंी देवMN फडणवीस, शरद पवार, िनतीन गडकरी, चNंकातं पाटील, अजीत पवार, उPव ठाकरे, राज ठाकर,े उदयनराजे भोसले, 

राम नाईक, ह;रभाऊ बागड,े आिशष शेलार, राधाकृ�ण िवखे पाटील, अशोक चAहाण, सशुीलकुमार िशंदे, िशवMN राजे भोसले, बाळासाहेब 

थोरात, Sफु:ल पटेल, सभुाष देशमखु, Sकाश आबेंडकर, अिनल बVडे, अजुWन खोतकर, िवजय कुमार गािवत, सरुेश खाडे, सदाभाऊ खोत, 

एकनाथ खडसे, धनजंय मुंडे, िगरीश बापट, मधकुर िपचड, छगन भजुबळ, या%ंयासह सरसंघचालक मोहन भागवत, अभय बगं, राणी बगं, आमीर 

खान, सिचन तMडुलकर यानंी मतदानाचा ह�क बजावला.  

मतदान शांततेत पार पडावं यासाठी आवCयक ती सरुDा AयवEथा करGयात आली आहे. रा0य पोलीस दल आिण कH Iीय सुरDा 
दलाचे ३ लाखांहJन अिधक जवान रा0यात तैनात केले आहते. सरु;े%या [\ीकोनातून नDलLEत गडिचरोली देखरेखीसाठी ३ हेलीकॉNटसO 

आिण Pोन कॅमेर ेवापरले जात आहते. िज3Rात रा0य राखीव पोलीस दला%या १०० तुकड्या तसंच, ४५ हजार होमगाडOसही तैनात केले 

आहेत.  

रा>यात भाजपा-िशवसेना युती आिण काँLेस-रा��वादी काLँेस आघाडीत मLुय लढत होईल असं िचH िदसत असलं, तरी महारा�� 

नविनमाOण सनेा, एम.आय.एम. आिण वंिचत बहJजन आघाडी या प;ानंीही Sमखु प;ासंमोर आ*हान िनमाWण केलंय. 

<><><><> 
आतापयOत िमळाले3या मािहतीनसुार रा0यात सकाळी 12 वाजेपय/त सरासरी                             16 पूणा/क 32 शतांश ट�के 

मतदान झालं आह.े िज3हािनहाय मतदानाची ट�केवारी याXमाणे- 
अहमदनगर-18 ट�के 
अकोला- 17 ट�के 
अमरावती- 15 ट�के 
बुलडाणा- 16 ट�के 
भंडारा- 16 ट�के 
चंIपूर-  7 ट�के 
ग\िदया- 17 ट�के 
िहगंोली- 19 ट�के 
जालना- 20 ट�के 
को3हापूर- 21 ट�के 
मुंबई- 11 ट�के 
नािशक- 16 ट�के 
परभणी- 17 ट�के 
िसधंुदुगO- 20 ट�के 
सोलापूर- 14 ट�के 



ठाणे-  12 ट�के  
उEमानाबाद- 11 ट�के 
वािशम- 18 ट�के 
नागपूर- 25 ट�के  

<><><><>    

रा>यात:या मतदानािवषयी आकाशवाणी मुंबई Sादेिशक वaृ िवभाग एक चचाWJमक कायW8म आज सं3याकाळी स*वा सात ते आठ या 

वेळात Sसा�रत करणार आहे. रा>यात:या सवW  Sादेिशक वaृ िवभागाचें Sितिनधी तसचं आकाशवाणीचे अशंकालीन वाताWहर या कायW8मात 

सहभागी होणार आहेत. 

<><><><> 

आज होत असले3या ह;रयाणा िवधानसभा िनवडणूक]साठी दुपारी बारा वाजेपय/त 23 ट�के मतदानाची न\द झाली आहे.  
<><><><> 

आज मतदान होत असले:या रा>यात:या मतदारांनी िव8मी संLयेने मतदान कbन लोकशाहीचा उJसव समृP करावा असं आवाहन 

SधानमंHी नरMN मोदी यानंी केलं आहे. यवुक मोठ्या सLंयेने मतदान करतील अशी आशा Jयानंी ट्िवटरवbन *यd केली आहे. 

<><><><> 
ह;रयाणाच ेमु̂ यमं�ी मनोहर लाल यानंी करनाल िवधानसभा मतदार सघंात3या Xमेनगर मतदान कH Iात आज सकाळी मतदान 

केलं. पयाOवरण संरDणाचा सदेंश देGयासाठी मनोहर लाल सायकलव1न मतदान करGयासाठी गलेे होत.े  

<><><><> 
  महारा
�ात सातारा आिण िबहार मध:या सम4तीपूर या दोन लोकसभा मतदारसघंासाठी तसंच १७ रा>यामंध:या ५१ िवधानसभा 

मतदारसघंात3या  पोटिनवडणकुासंाठी आज मतदान स�ु आहे. उaरSदेशात:या ११, गजुरातमध:या ६ केरळ आिण िबहारमध:या SJयेक( ५, 

िसिeकममध:या ३, पंजाब आिण आसाममध:या SJयेक( ४ तर तािमळनाडू, राज4थान आिण िहमाचल Sदेशमध:या SJयेक( २ तसंच ओिदशा, 

तेलंगणा, म3यSदेश,  छaीसगड, मेघालय, पदुचुरेी आिण अbणाचल Sदेशात:या SJयेक( एका िवधानसभा मतदारसघंासाठी मतदान स�ु आहे. 

 िबहारमधे िवधानसभे_या पाच जागा आिण समEतीपूर लोकसभा मतदारसघंासाठी होत असले3या पोटिनवडणुक]साठी अ`यतं 
कडक सूरDा AयवEथा ठेवGयात आली आह.े िकशनगंज, दरgदा, बेलहर, नाथनगर आिण िसमरी बिLतयारपरु या िवधानसभा मतदारसघंात 

पोटिनवडणूक होत आह.े केरळमधे पाच िवधानसभा मतदारसघंासाठी आज पोटिनवडणूक होत आहे. वािटयूरकावु, अbर, को6नी, 

एनाWकुलम आिण मंजेhरम या िवधानसभा मतदारसंघामधे आज सकाळी सात वाजता मतदानाला स1ुवात झाली. तेलंगणामध3या हaजूर 

नगर िवधानसभा पोटिनवडणुक]साठीही आज मतदान स1ु आहे.  
मेघालयात शे:ला िवधानसभा मतदारसघंात पोटिनवडणूक होत आहे. या मतदारसघंात एकूण 21 हजार 582 मतदार असून भाजपा 

आिण काCँेस प;ा%या उमेदवारांसह 6 उमेदवार �रगंणात आहेत. अbणाचल Sदेशात ितरप िज:Dात खेनसा पिjम िवधानसभा मतदारसघंात 

पोटिनवडणूक(साठी कडक सरु;ा *यव4थेत मतदान सbु आहे.  

<><><><>     

आसाम िवधानसभा पोटिनवडणूक(त आज सकाळी 7 वाजता मतदान सbु झा:यानतंर पिह:या दोन तासात 12टeके मतदान झाल ं

आहे. जिनया, रातबारी, सोनारी आिण रगंपारा िवधानसभा मतदारसघंात िनवडणूक होत असून भाजपा आिण काCेँस चारही जागा लढवत आहेत.  

<><><><> 
सरं;ण मंHी राजनाथ िसहं आज सकाळी लडाखला रवाना झाले. लडाखम3ये १४ हजार ६५० फूट उंचीवर बाधंKयात आले:या कनWल 

िचवांग �र6चेन सेत%ुया उदघाटन समारभंाला ते उपि4थत राहणार आहेत. सीमा र4ते सघंटनेने या पलुाचे बांधकाम केले आहे. 

<><><><> 
पाक*या+ का,मीर मध:या िनलम खो-यात:या दहशतवादी तळावंर आिण दहशतवा.ानंा संर;ण देणाlया पािक4तानी सेने%या 

चौeयावंर भारतीय ल
करान ंकाल ह33यात पािकEतानचे दहा जवान मारले गलेे, ल
करान ंकेले:या या कारवाईत दहा दहशतवादीही ठार झाले 

असून भारतीय सै6या%या या कारवाईमळेु िनयHंण रेषेवर%या दहशवा.ां%या आड्याना मोठं नकुसान पोहच:याचं ल
कर Sमखु जनरल िबपीन 

रावत यानंी oहटलं आहे.  

<><><><> 
पोलीस 4मतृी िदनािनिमa SधानमंHी नरMN मोदी यानंी कतW*य बजावत असताना शिहद झालेले पोलीस, पोलीस दल तसचं Jयां%या 

कुटंुबीयानंा अिभवादन केलं आहे. पोलीस कतW*य पतुpसाठी होत असलेले प�रqम आिण Jयांच ं शौयW लोकानंा Sेरणादायी ठरत 



अस:याचSंधानमंrयांनी ट्िवट सदेंशात oहटलं आहे. माग%या वषp रा
�ाला अपWण केलेलं रा
�ीय पोलीस 4मारक पोलीसां%या शौयौची आठवण 

देत राहील, असंही Sधानमंrयांनी सदेंशात oहटलं आहे. 

<><><><> 
पोिलस कमOचारी जबाबदारीन ं आपलं कतOAय पार पाडत अस3यामळेु देश िवकासा_या मागOवर पुढे वाटचाल करत आहे अस ं

कH Iीय गृहमं�ी अिमत शहा यानंी %हटलं आह.े सीमा सरुDा असो िकंवा दहशतवाद आिण नDलवादािवरोधातला लढा असो, देशात कायदा 

सAुयवEथा तसचं शातंता राखGयात पोिलस महcवाची भूिमका पार पाडत असतात, अस ं ते %हणाले. पोिलस Eमतृीिदनािनिमd आज 

रा��ीय पोिलस Eमारक इथं शहीद पोिलस कमOचा-यानंा fgांजली वािह3यानतंर आयोिजत कायOhमात ते बोलत होत.े   

<><><><> 

सावWभौम सवुणW रोखे योजना 2019 आजपासून सbु होत असून ही यVजना श8ुवार पयFत राहील. या 5 िदवसा%ंया काळात रोLयाची 

िकंमत 3 हजार 835 bपये SितCाम असेल. जे गुंतवणकूदार या रोLयासंाठी ऑनलाइन अजW करतील आिण डीजीटल प3दतीने पैसे भरतील 

Jयानंा 50 bपये SितCाम सूट देKयाच ंरीजWव बकेँ%या स::यानं सरकारन ंठरवल ंआहे. अशा गुंतवणकूदारासंाठी रोLयांची िकंमत 3 हजार 785 

�पये SितCाम असेल. 

<><><><> 
आसाममधली घुसखोरी रोखताना आसाम पोिलसानंी मोठं धैयO आिण Aयावसाियक वृdी दाखव3याच ंकH Iीय गृह रा0यमं�ी जी. 

िकशन रड्ेडी यांनी %हटलं आह.े ते आज गुवाहाटी इथं पोिलस Eमतृीिदनािनिमd आयोिजत कायOhमात बोलत होत.े  

<><><><> 
कैदेत असलेले मLुय Sवाहातले राजक(य नेते नाग�रकानंा भारतािवरोधात हJयारांचा वापर करKयासाठी िचथावणी देत आहेत, असा 

आरोप भाजपाचे रा
�ीय महासिचव राम माधव यानंी केला आहे. ते काल जoमू आिण का,मीरमध:या qीनगर इथ ंभाजपा%या एका संमेलनात 

बोलत होते. कैदेत असले:या राजक(य नेJयानंी 4थािनकांसाठी रोजगार आिण इतर महJवा%या मtुयावंर लढायला हवं असं आवाहनही राम माधव 

यानंी केलं.  

जoमू आिण का,मीरन ं शातंता आिण िवकासा%या िदशेन ं मागाW8मण करण ं स�ु केलं आहे, यात जे कोणी अडथळे िनमाWण करतील 

Jयां%यावर योuय ती कारवाई केली जाईल अस ंते oहणाले. 

<><><><> 
SधानमंHी नरMN मोदी यानंी इंडोनेशीयाचे रा
�पती जोको िवदोदो यांच ं 

दसु-या वेळेस रा
�पती पदाचा पदभार 4वीकार:या बtल अिभनदंन केलं आहे. िवदोदो यां%या नेतJृवाखाली भारत इंडोनेशीया सबंंध आणखी [ढ 

होतील, असा िवhास Sधानमंrयानंी ट्िवट<ारे *यd केला आहे.  

<><><><> 
ल�करा_या उdर कमाडंचे Xमख लेiटनटं जनरल रणबीर िसंग यांनी काल िसयािचन jलेिशयरमधील आघाडkवर_या चौ�यांना 

भेट िदली. `या_ंयाबरोबर फायर एडं vयूरी कॉNसOच े Xमखु लेiटनटं जनरल ह;रmददर िसगं होते. या Dे�ात तैनात जवानांच ं समपOण, 

कतOAयिनnा आिण संयमाचं Xशंसा करताना लेiटनंट जनरल रणबीर िसंग %हणाले क] देशाला िसयािचन_या शूर जवानां_या साहस आिण 

बिलदानाचा अिभमान आह.े  

<><><><> 
केरळम3ये ईशा6य मा6सून सि8य झा:यामळेु पढुले चार िदवस रा>या%या िविवध भागात मसुळधार पावसाची शeयता वतWवKयात आली 

आहे. केरळ आिण ल;<ीप%या अनेक भागात काळ जोरदार पाऊस पडला. ितbअनतंपरुम, अलपजुा, कोwायम, एनाWकुलम, िHशूर, इदeुक(, 

वायनाड, पलeकड  आिण  मलxपरुम िज:Dांसाठी ऑरMज अलटW  जारी करKयात आला आहे. केरळ समुNिकनाlयावर तशी 45 ते 55 िकलोमीटर 

वेगाने वारे वाहKयाची शeयता असून म%छीमारानंा समुNात न जाKयाचा इशारा देKयात आला आहे.  

<><><><> 
राचंी इथं सु1 असले3या ितस-या कसोटी सामmया_या आज ितस-या िदवशी दिDण आिoके_या डाव गडगडला.  

शेवटचं वृd हाती आलं तAेहा दिDण आिoके_या 8 बाद 161 धावा झा3या हो`या.  
//<><><><>// 


