
 
 

आकाशवाणी मुंबई 
      रा��ीय बातमीप� – रा�ी 8.05 वाजता 

21 ऑ�टोबर, 2019 –सोमवार 
 

ठळक बात�या  

• दोन रा&यात आज झाले*या िवधानसभा िनवडणकु/त सं0याकाळी साडेपाच पय3त महारा��ात 53 

पूणा3क 46 शतांश, तर हरयाणात 61 पूणा3क 9 दशांश ट�के मतदान 

 

• 17 रा&यात सातारा आिण सम:तीपूर लोकसभा मतदार संघांसह 51 िवधानसभा मतदार संघांमधेही 

पोटिनवडणकुा 

 

• संसदेचं िहवाळी अिधवेशन ये=या 18 नो>ह?बरपासून  

 

• पोिलस कम@चा-यांBया क*याणासाठी कालबD काय@Eम राबवणार अस*याच क? Fीय गहृमं�ी अिमत शहा 

यांचं Iितपादन 

 

• करतारपूर साहीब कॉKरडॉर करारावर :वाL-या करMयासाठी आपण तयार अस*याचं भारतानं 

पािक:तानला सांिगतलं 

 

• दिLण आिNकेिवOD ितस-या आिण अंितम िEकेट कसोटीत भारत िवजयाBया उंबरठ्यावर 

<><><><> 

महारा�� रा&य िवधानसभेBया 288 मतदारसंघांमधे आज मतदान झालं. सं0याकाळी पाच वाजेपय3त 

सरासरी 55 ट�के मतदान झा*याचं Iाथिमक वृU आहे. गेले दोन िदवस रा&यात िठकिठकाणी परतीचा 

पाऊस झा*यानं सकाळी मतदान संथगतीनं झालं. मा�, अकरा वाज*यानंतर मतदानानं जोर धरला. अनेक 

िठकाणी मतदारांना िचखलाचे र:ते तडुवत मतदान क? Fापय3त यावं लागलं. नLलX:त गडिचरोली िज*Yात 

दपुारी तीन वाजेपय3त, तर इतर� सं0याकाळी सहा वाजेपय3त मतदान झालं.  

महारा��ात 288 जागांसाठी 235 मिहला उमेदवारांसह 3 हजार 237 उमेदवार िनवडणूक/Bया 

Kरगंणात आहेत. भाजपाचे १६४, िशवसेनेचे १२४ काXेँसचे १४७, रा��वादी काXेँसचे १२१, मनसेचे १०१, 

कbयिुन:ट पLाचे १६, मा�स@वादी कbयिुन:ट पLाचे ८, बसपाचे २६२ आिण १ हजार ४०० अपL उमेदवार 

िनवडणूक/Bया Kरगंणात आहेत. 

मdुयमं�ी देव?F फडणवीस, यवुासेना अ0यL आिद=य ठाकर,े माजी मdुयमं�ी अशोक च>हाण आिण 

पfृवीराज च>हाण, माजी उपमdुयमं�ी अिजत पवार आिण छगन भजुबळ, भाजपाचे चंFकांत पाटील, पकंजा 

मुंडे, रा��वादीचे धनंजय मुंडे यांसह अनेक Iमखु ने=यांची Iितhा या िनवडणकु/त पणाला लागली आहे.  

मतदान शांततेत >हावं यासाठी सव@� चोख सुरLा >यव:था ठेवMयात आली होती. रा&य पोलीस दल 

आिण क? Fीय सरुLा दलाचे 3 लाखांहiन अिधक जवान तैनात केले होते. गडिचरोली या नLलX:त िज*Yात 3 

हेलीकॉkटस@ आिण lोन कॅमे-यांसह रा&य राखीव पोलीस दलाBया 100 तकुड्या, तसंच 45 हजार होमगाड@स 

बदंोब:तावर होते. 



 
<><><><> 

हKरयाणात*या ९० िवधानसभा मतदारसंघांसाठी सं0याकाळी ५ वाजेपय3त ५१ पूणा3क ९३ दशांश 

ट�के मतदान झालं आहे. या िठकाणी भाजपा आिण काXेँसम0येच मdुय लढत आहे. रोहतकम0ये माजी 

मdुयमं�ी भूप?Fिसंग हiडा यांची लढत भाजपाचे सतीश मंडल यांBया बरोबर आहे. तोहानाम0ये भाजपाचे 

Iदेशा0यL सुभाष बरसाला हे Kरगंणात असून ईथं ितरगंी लढत होत आहे. भाजपा पsुहा सUेत येईल, असा 

िवtास मdुयमं�ी मनोहरलाल यांनी >यu केला आहे. हKरयाणात एकूण १ हजार १६९ उमेदवार Kरगंणात 

असून, =यात १०४ मिहला आहेत.  

सातारा लोकसभा पोटिनवडणकु/त पाच वाजेपय3त 54 ट�के मतदान नwदवलं गेलं आहे. ही 

लोकसभेची जागा खासदार उदयन राजे भोसले यांनी रा��वादी पLाचा आिण खासदारपदाचा राजीनामा 

िद*यानं Kरकामी झाली होती. पोटिनवडणकु/त उदयन राजे भोसले भाजपाचे उमेदवार आहेत. तर =यांचे 

Iित:पधx yीिनवास पाटील हे रा��वादी काXेँसचे नेते आहेत.  

साता-याबरोबरच िबहारम0ये सम:तीपूर या लोकसभा मतदारसंघात आिण सतरा रा&यं अिण एका 

क? Fशािसत Iदेशात ५१ िवधानसभेBया पोटिनवडणूक/साठीही आज मतदान झालं.  

<><><><> 

संसदेचं िहवाळी अिधवेशन ये=या 18 नो>ह?बरपासून सOु होणार असून, ते 13 िडस?बरपय3त चालेल. 

संसदीय >यवहार मं�ालयानं ही मािहती लोकसभा आिण रा&यसभा सिचवालयाला कळवली आहे. 

<><><><> 

पोलीस :मतृी िदनािनिमU Iधानमं�ी नर?F मोदी यांनी कत@>य बजावत असताना शिहद झालेले 

पोलीस, पोलीस दल तसंच =यांBया कुटंुबीयांना अिभवादन केलं आहे. पोलीस कत@>य पतुxसाठी करत असलेले 

पKरyम आिण =यांचं शौय@  लोकांना Iेरणादायी ठरत अस*याचं Iधानमं{यांनी ट्िवट संदेशात bहटलं आहे. 

मागBया वषx रा��ाला अप@ण केलेलं रा��ीय पोलीस :मारक पोलीसांBया शौया@ची आठवण देत राहील, असंही 

Iधानमं{यांनी संदेशात bहटलं आहे. 

<><><><> 

पोिलस कम@चारी जबाबदारीनं आपलं कत@>य पार पाडत अस*यामळेु देश िवकासाBया मागा@वर पढेु 

वाटचाल करत आहे, असं क? Fीय गहृमं�ी अिमत शहा यांनी bहटलं आहे. सीमा सरुLा असो िकंवा दहशतवाद 

आिण नLलवादािवरोधातला लढा असो, देशात कायदा सु>यव:था तसंच शांतता राखMयात पोलीस मह|वाची 

भूिमका पार पाडत असतात, असं ते bहणाले. पोलीस :मतृीिदनािनिमU आज रा��ीय पोिलस :मारक इथं 

शहीद पोिलस कम@चा-यांना yDांजली वािह*यानंतर आयोिजत काय@Eमात ते बोलत होते.  पोिलसांना 

कामाBया िठकाणी चांगलं वातावरण उपल}ध कOन देMयासाठी सरकार कालबD Kरतीनं पावलं उचलेल, तसंच 

पोिलस कम@चा-यांचं आरो~य आिण कुटंुब क*याणाशी संबिंधत सम:या दूर के*या जातील, असं ते 

bहणाले.  लडाखमधे हॉट :Iीगंस् इथं 21 ऑ�टोबर 1959 रोजी चीन सैsयांकडून शहीद झाले*या पोिलस 

कम@चा-यांBया :मराणाथ@ दरवषx आजचा िदवस पोिलस :मतृीिदन bहणून साजरा केला जातो. 

<><><><> 

ये=या काही वषा@त देशातली एक लाख गावं िडजीटली सुस&ज केली जातील, असं क? Fीय मािहती 

आिण तं��ानमं�ी रिवशंकर Iसाद यांनी सांिगतलं. नवी िद*ली इथं आयोिजत मैटी :टाट@अप पKरषद 2019 

मधे बोलत होते. या पKरषदेत, मैटी :टाटxगं हब-एमएसएच आिण भीम 2.0 चं अनावरण केलं. आजBया 

काय@Eमात उ*लेखनीय काय@ करणा-या मिहला उ�ोजक, तसंच िफsटेक आिण िडजीटल पेम?ट करणा-या 



 
बकँांचा गौरव करMयात आला. खेडेगावं ही उ�ोग क? F असतील. देशाBया कानाकोप�  यात असले*या उ�ोगांचं 

िडजीटल मॅिपगं होMयाची गरज अस*याचंही =यांनी :प� केलं. 

<><><><> 

भारत आिण पािक:तान या दोन देशातली टपाल सेवा थांबव*याब�ल भारतानं पािक:तानचा िनषेध 

केला आहे. पािक:तानचं हे कृ=य आंतररा��ीय िनकषांचं उ*लंघन आहे, असं संपक@  आिण मािहती तं��ान 

मं�ी रिव शंकर Iसाद यांनी bहटलं आहे. ते आज एका काय@Eमा दरbयान Iसारमा0यमांशी बोलत होते. 

पािक:तान ने कोणतीही पूव@सूचना न देता ही सेवा थांबवण ं bहणजे आतंररा��ीय टपाल संघाBया िनकषांचं 

उ*लंघन आहे असंही ते bहणाले.  

<><><><> 

भारतानं कता@रपूर कॉKरडॉर करारावर ग�ुवारी :वाLरी करणार अस*याचं पािक:तानला सांिगतलं 

आहे. असं असलं तरीही I=येक या�ेक� मागे आकारMयात येणारी २० डॉलर हे Iवेश श*ुक हे नाराजीचं 

कारण ं आहे असंही bहटलं आहे. पािक:ताननं अशा Iकारचं कोणतंही श*ुक आका� नये अशी अपेLाही 

भारतानं >यu केली आहे. वा:तिवक या�ेक�ंBया सिुवधांची बह�संdय कामे ही भारतानंच केली अस*याचही 

पररा�� मं�ालयाकडून जारी करMयात आले*या IिसDी प�कात bहटलं आहे. या कॉKरडॉर साठी 

पािक:तानची श*ुक न आकारMयाची मागणी जनुी असली तरीही केवळ ग�ुनानक यांBया ५५० >या जयंती 

काय@Eमाचा िवचार क�न भारत या करारावर :वाLरी करायला तयार झा*याचंही या IिसDी प�कात bहटलं 

आहे.  

<><><><> 

सव�Bच sयायालयानं आज अ�ील 0वनीिच�िफत Iकरणी छUीसगडचे मdुयमं�ी आिण काXेँस नेते 

भूपेश बाघेल यांBया िव�D स�ु असले*या फौजदारी खट*याला आज सव�Bच sयायालयानं :थिगती िदली 

आहे. सरsयायाधीश sयायमूतx रजंन गोगोई, एस. ए. बोबडे आिण एस.ए. नझीर यांBया खंडिपठानं बाघेल यांना 

सीबीआयनं केले*या यािचकेIकरणी नोिटस बजावली असून या खट*यात*या साLीदाराला धम�या 

िद*यामळेु हा खटला ईतर� हलवMयात यावा, अशी मागणी सीबीआयनं आप*या यािचकेत केली आहे.  

<><><><> 

केरळम0ये ईशाsय माsसून सिEय झा*यामळेु पढुले चार िदवस रा&याBया िविवध भागात मसुळधार 

पावसाची श�यता वत@वMयात आली आहे. केरळ आिण लL�ीपBया अनेक भागात काळ जोरदार पाऊस 

पडला. केरळमध*या 7 िज*Yांसाठी आज तर उ�ा 4 िज*Yांसाठी रडे अलट@  जारी करMयात आला आहे. 

िवधानसभा पोटिनवडणकु/Bया 5 मतदार संघावरही पावसाचा पKरणाम झाला आहे. केरळ समFुिकना�यावर 

तशी 45 ते 55 िकलोमीटर वेगाने वार े वाहMयाची श�यता असून मBछीमारांना समFुात न जाMयाचा इशारा 

देMयात आला आहे.  

<><><><> 

जbमू-क�मीरBया पूंछ िज*Yात सीमावतx भागात पािक:तानी सैsयानं आज पsुहा संघष@ िवरामाचं 

उ*लंघन करताना भारताBया चौ�या आिण नागरी व:=यांवर अंदाधुदं गोळीबार केला. संरLण िवभागाBया 

Iव�=यानं िदले*या मािहतीनुसार आज दपुारी पावणेचार वाजMयाBया समुाराला पूछं िज*YाBया कसबा आिण 

िकरनी Lे� इथं पािक:तानी सैsयानं भारतीय चौ�यांBया िदशेनं उखळी तोफा तसंच बॉbबगो�यांचा मारा स�ु 

केला, मा� भारतीय सैsयानं या गोळीबाराला जोरदार I=यUुर िदलं. भारतीय बाजूकडून कोण=याही 

जीिवतहानीचं वृU नाही. 

<><><><> 



 
रांची इथं सुO असले*या ितस� या िEकेट कसोटी सामsयाBया आज ितस� या िदवस अखेर भारत 

सलग ितस� या िवजयाBया उंबरठ्यावर आहे. दिLण आिNकेचा पिहला डाव 162 धावांत गुंडाळून भारतानं 

दिLण आिNकेला फॉलोऑन िदला, मा� दसु� या डावातही दिLण आिNकेचे फलंदाज भारतीय गोलंदाजाचा 

सामना कO शकले नाहीत आिण ितस� या िदवसाBया अखेरीस दिLण आिNकेची धावसंdया 8 बाद 132 

पय3तच िसिमत राहीली. दिLण आिNकेचा संघ अजुनही भारताBया पही*या डावात*या डावसंdयेपेLा 203 

धावांनी िपछाडीवर आहे. भारतातफ�  दसु� या डावात मोहbमद शमीनं 3, तर उमेश यादवनं 2 गडी बाद केले. 

उ�ा सामsयाचा चौथा िदवस असून भारत आणखी एकामोठ्या िवजयाBया मागा@वर आहे. मािलकेतले पिहले 

दोनही सामने भारतानं एकतफx िजंकले आहेत. 

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

 


