
 

आकाशवाणी मुंबई 

�ादे�शक बातमीप� – सायं. 7.00 वाजता 

21 ऑ�टोबर, 2019 –सोमवार 

 

ठळक बात'या 

• (वधानसभा ,नवडणुक.त रा/यभरात सं0याकाळी पाच वाजेपय2त सुमारे 55 ट�के मतदान 

 

• राजक.य प4 आ5ण आघा7यांचे भ(वत8य मतदान यं�ात बंद, गु:वार; मतमोजणी 

 

• सातारा लोकसभा पोट,नवडणूक.त 5 वाजेपय2त 54 ट�के मतदान, भाजपा आ5ण रा?@वाद; 

प4ांमधे मुAय चुरस 

 

• आरे कॉलनीतील मे@ो शेडCया कामाला सवDCच Eयायालयानं FथHगती नाकारल; 

 

• पुणे मुंबई महामागाJवर;ल अपघातात 3 ठार 

 

• पाMकFताननं भारतातील टपालावर बंद; लादनू आंतररा?@;य टपाल संघाCया ,नयमांचा भंग 

केNयाबOदल भारताकडून ,नषेध 

 

• रांची MQकेट कसोट; सामEयात ,तस-या Sदवशी भारत (वजयाCया उंबरUयावर/ सलग ,तसरा 

कसोट; (वजय W?ट;पथात 

 <><><><> 

रा/य (वधानसभेCया 288 मतदारसंघांमधे आज मतदान झालं. सं0याकाळी पाच वाजेपय2त सरासर; 

55 ट�के मतदान झाNयाचं �ाथ�मक व]ृ आहे. गेले दोन Sदवस रा/यात SठकSठकाणी परतीचा 

पाऊस झाNयानं सकाळी मतदान संथगतीनं झालं. मा�, अकरा वाजNयानंतर मतदानानं जोर 

धरला. अनेक Sठकाणी मतदारांना Hचखलाचे रFते तुडवत मतदान क̀aापय2त यावं लागलं. 

न4लbFत गडHचरोल; िजNdयात दपुार; तीन वाजेपय2त, तर इतर� सं0याकाळी सहा वाजेपय2त 

मतदान झालं.  

महारा?@ात 288 जागांसाठf 235 मSहला उमेदवारांसह 3 हजार 237 उमेदवार 

,नवडणूक.Cया gरगंणात आहेत. भाजपाचे १६४, �शवसेनेचे १२४ काँbेसचे १४७, रा?@वाद; काँbेसचे 

१२१, मनसेचे १०१, क'यु,नFट प4ाचे १६, मा�सJवाद; क'यु,नFट प4ाचे ८, बसपाचे २६२ आ5ण १ 

हजार ४०० अप4 उमेदवार ,नवडणूक.Cया gरगंणात आहेत. 



 

मुAयमं�ी देव̀a फडणवीस, युवासेना अ0य4 आSदqय ठाकरे, माजी मुAयमं�ी अशोक 

च8हाण आ5ण पrृवीराज च8हाण, माजी उपमुAयमं�ी अिजत पवार आ5ण छगन भुजबळ, भाजपाचे 

चंaकांत पाट;ल, पंकजा मुंड,े रा?@वाद;चे धनंजय मुंड े यांसह अनेक �मुख नेqयांची �,त?ठा या 

,नवडणुक.त पणाला लागल; आहे.  

मतदान शांततेत 8हावं यासाठf सवJ� चोख सुर4ा 8यवFथा ठेवtयात आल; होती. रा/य 

पोल;स दल आ5ण क̀a;य सुर4ा दलाचे 3 लाखांहून अHधक जवान तैनात केले होते. गडHचरोल; या 

न4लbFत िजNdयात 3 हेल;कॉvटसJ आ5ण wोन कॅमे-यांसह रा/य राखीव पोल;स दलाCया 100 

तुक7या, तसंच 45 हजार होमगाडJस बंदोबFतावर होते. 

<><><><> 

आतापयJत �मळालेNया माSहतीनुसार रा/यातल; सं0याकाळी पाच वाजेपय2तची िजNहा,नहाय 

मतदानाची ट�केवार; या�माणे- 

भंडारा – 64 ट�के, बुलडाणा-  54, अमरावती- 58, नांदेड – 55, औरंगाबाद – 59, लातूर – 57, 

धुळे – 57, जालना- 63, पालघर- 50, रायगड- 59, सातारा -  58, ठाणे -  45, उFमानाबाद- 

57, मुंबई शहर िजNहा - 44 , सांगल;-  60, कोNहापूर - 69, Sहगंोल;- 63, नंदरूबार – 62, 

ना�शक- 55, वधाJ – 54, नागपूर – 49, अकोला- 54, सोलापूर – 56, वा�शम- 57, परभणी-  61, 

चंaपूर – 56, बीड -  63, पुणे -  52, ग{Sदया – 55, रqनाHगर; –  54, जळगाव-  54, 

अहमदनगर- 63, �सधुंदगुाJत- 61 ट�के अशी आतापय2त हाती आलेNया मतदानाची ट�केवार; 

आहे. 

महारा?@ात सातारा आ5ण |बहारम0ये समFतीपूर या दोन लोकसभा आ5ण सतरा रा/यं 

अ5ण एका क̀aशा�सत �देशातNया ५१ (वधानसभेCया पोट,नवडणूक.साठfह; आज मतदान झालं.  

हरयाणा (वधानसभा ,नवडणुक.साठf आज सं0याकाळी पाच वाजेपय2त सरासर; 52 ट�के 

मतदान झालं. 

 हgरयाणामधे (वधानसभेCया 90 जागांसाठf 104 मSहला उमेदवारांसह एकूण 1 हजार 169 

उमेदवार ,नवडणूक.Cया gरगंणात आहेत. हgरयाणात मुAय लढत भाजपा, काँbेस आ5ण भारतीय 

लोक दल या प4ांमधे आहे. दोEह; रा/यात येqया 24 तारखेला मतमोजणी होईल.  

<><><><> 

रा/यातNया मतदाना(वषयी आकाशवाणी मंुबई �ादे�शक व]ृ (वभाग एक चचाJqमक कायJQम 

आ]ाCया बात'यानंतर लगेचच सं0याकाळी स8वा सात ते आठ या वेळात �साgरत होत आहे. 

रा/यातNया सवJ �ादे�शक व]ृ (वभागांचे �,त,नधी तसंच आकाशवाणीचे अशंकाल;न वाताJहर या 

कायJQमात सहभागी होणार आहेत. 



 

<><><><> 

सातारा लोकसभा पोट,नवडणुक.त पाच वाजेपय2त 54 ट�के मतदान न{दवलं गेलं आहे. ह; 

लोकसभेची जागा खासदार उदयन राजे भोसले यांनी रा?@वाद; प4ाचा आ5ण खासदारपदाचा 

राजीनामा SदNयानं gरकामी झाल; होती. पोट,नवडणुक.त उदयन राजे भोसले भाजपाचे उमेदवार 

आहेत. तर qयांचे �,तFपध� �ी,नवास पाट;ल हे रा?@वाद; काँbेसचे नेते आहेत. सातारा 

िजNdयातNया (वधानसभा तसंच लोकसभा पोट,नवडणुक.तNया मतदानासंबंधी माSहती देत आहेत. 

आमचे आकाशवाणी �,त,नधी Hगर;ष च8हाण................... 

<><><><> 

सवाJHधक (वधानसभा मतदारसंघ असलेNया ठाणे िजNdयातNया मतदाना(वषयी ऐकूया 

आमचे �,त,नधी िजत̀a कालेकर यांCयाकडून..... 

<><><><> 

चंaपूर िजNdयातNया मतदानासंबंधी आकाशवाणी �,त,नधी मंगेश बेले यांनी Sदलेला व]ृांत 

ऐकूया..... 

<><><><> 

रायगड िजNdयातNया पेण तालु�यात डावरे गावCया आनंद;बाई घरौ या 102 वषा2Cया 

आजींनीह; उqसाहात मतदान केलं. 

Sहगंोल; िजNdयात कळमनुर; (वधानसभा मतदारसंघात करवाडी इथNया bामFथांनी 

मतदानावर बSह?कार घातला आहे. गावात रFता 8हावा, या मागणीसाठf गेNया 3 वषाJपासून 

गावक-यांनी ,नवडणुकांवर बSह?कार घातला आहे. 

धुळे शहराCया देवपूर भागात आज पो�लसांनी एका दकुानातून 50 हजार �पयांची रोकड 

आ5ण एक (पFतुल जvत केलं. या पैशाचं वाटप मतदारांना केलं जात असNयाचा आरोप अप4 

उमेदवार अ,नल गोटे यांनी केला.  

मतदानासाठf �ोqसाहन �मळावं यासाठf शाईचं बोट दाखवNयावर मोफत दाढ;, मोफत म̀द; 

असे कायJQम खासगी संFथांनी राबवले. 

<><><><> 

पालघर िजNdयातNया मतदानासंबंधी आकाशवाणी �,त,नधी ,नता चौरे यांनी Sदलेल; 

माSहती आता ऐकूया..... 

<><><><> 

रा/यात अनेक Sठकाणी काह; काळासाठf इ8ह;एम |बघाडाCया घटनांची न{द झाल; आहे. 

बहुतेक Sठकाणी ह; यं� ेद�ुFत क�न, मतदान पूवJवत सु� झाNयाचे आमCया िजNहा�,तनीधींनी 



 

कळवलं. द�4ण सोलापूर तालु�यात कालेगाव इथं बूथ Qमांक 3 Cया मतदान यं�णेत दोष 

,नमाJण झाNयामुळे सकाळी मतदान थांबलं होतं. नंतर ते सुर�4त सु: झाNयाचं आमCया 

वाताJहरानं कळवलं आहे.  

Sहगंोल; िजNdयातNया चार मतदान क̀aावरCया ई8ह;एम यं�ात |बघाड झाNयामुळे सुमारे 2 

तास मतदान �MQया बंद होती. वसमत (वधानसभा 4े�ात परळी दशरे इथNया मतदान यं�ात 

|बघाड झाNयामुळे द;ड तास मतदान बंद होतं. कळमनुर; शहरातNया महाqमा फुले मतदान 

क̀aातील यं� साडे नऊला बंद पडलं. तर सेनगाव तालु�यात सापडगाव आ5ण बाभूळगाव इथंह; 

मतदान यं�ह; बंद पडल; होती. ती बदलNयानंतर मतदान सुरळीत होऊ लागलं. नंदरुबार िजNdयात 

नवापूर मतदार संघातह; ई8ह;एम एक तास बंद होऊ पडNयाचं व]ृ आहे. 

<><><><> 

नंदरुबार िजNdयातNया मतदानासंबंधी आकाशवाणी �,त,नधी ,नलेश पवार यांनी Sदलेल; 

माSहती आता ऐकूया..... 

<><><><> 

या ,नवडणुक.तNया अनेक उमेदवारांनी सकाळी लवकर मतदान क̀aावर येऊन मतदान केलं. 

रा/यात अनेक Sठकाणी �,तकुल पgरिFथतीतह; मतदारांनी मोठा उqसाह दाखवला. बारामती 

तालु�यातNया कांबळे�वर इथं मुसळधार पावसामुळे मतदान क̀aाबाहेर मोUया �माणावा Hचखल 

साठला. qयामुळे bामFथांनी सहा @ॅ�टरCया @ॉल;ज एक� जोडून ताqपुरता सेतू बनवून, मतदारांना 

मतदान क̀aात जायला मदत केल;.  

बीड िजNdयात माजलगाव मतदारसंघात देव नद;चं पाणी रFqयावर येऊन वाहतूक बंद 

झाल;. qयावेळी वडवणीCया तहसीलदार सुरेखा Fवामी यांनी इतर अHधका�  यांCया मदतीनं होडीची 

8यवFथा केNयानं मतदारांना मतदानाचा ह�क बजावता आला. 

ना�शक िजNdयात एका अपंग युवकानं पायानं मतदान केलं. qयानं दोEह; हात अपघातात 

गमावले आहेत. qयाCया पायावरच शाईची खूण उमटवtयात आल;. मालेगावमधे 106 वषJ वयाCया 

दगडू भामरे यांनी मतदान केलं. ना�शक सुरगाणा कळवण मतदारसंघातNया नांदरु; या अ,तदगुJम 

गावात अपंग मतदारांनी उqसाहात मतदान केलं. या पgरसरातNया आSदवासी बांधवांमधेह; 

मतदानाचा उqसाह Sदसून आला. 

(पपंर; Hचचंवड शहरात आज सकाळी रा?@वाद; काँbेस आ5ण �शवसेनेCया कायJकqया2मधे 

हाणामार; झाल;. यात काह; कायJकत� जखमी झाले.  

<><><><> 



 

अकोला िजNdयातNया मतदानासंबंधी आकाशवाणी �,त,नधी मधु कसबे यांनी Sदलेल; 

माSहती आता ऐकूया..... 

<><><><> 

मुंबईतNया आरे कॉलनीमधNया �Fता(वत मे@ो रेNवे कारशेडCया कामाला FथHगती Oयायला 

आज सवDCच Eयायालयानं नकार Sदला. मा� आरे पgरसरातल; व4ृ तोड तसंच व4ृारोपण 

केNयाCया दा8यासंबंधीCया छायाHच�ांसह िFथती अहवाल सादर करtयाचे ,नद�श Eयायमूत� अ:ण 

�म�ा आ5ण द;पक गुvता यांCया पीठानं मुंबई महानगरपा�लकेला Sदले. qयाआधी महाHधव�ता 

तुषार मेहता यांनी सवDCच EयायालयाCया याआधीCया ,नकालानंतर आरे कॉलनीतल; व4ृतोड 

थांबवNयाचं Eयायालयात सांHगतल;. या �करणी पुढ;ल सुनावणी नो8ह̀बरमधे होणार आहे. 

<><><><> 

 मुंबई-पुणे महामागाJवर आज पहाटे झालेNया अपघातात तीन जण ठार, आ5ण 14 जण 

जखमी झाले. मुंबईहून कोNहापूरला जाणा-या एका खाजगी बसवरचं चालकाचं ,नयं�ण सुटNयामुळे 

ती बस रFqयाCया कडेला नाद�ुFत अवFथेत उ�या असलेNया @कवर आदळल;. बसमधे सुमारे 35 

�वासी होते. जखमींना तळेगाव इथNया ��णालयात हटवtयात आलं आहे. 

<><><><> 

भारत आ5ण पाMकFतान या दोन देशातल; टपाल सेवा थांबवNयाबOदल भारतानं 

पाMकFतानचा ,नषेध केला आहे. पाMकFतानचं हे कृqय आंतररा?@;य ,नकषांचं उNलंघन आहे, अस ं

संपकJ  आ5ण माSहती तं��ान मं�ी र(व शंकर �साद यांनी 'हटलं आहे. ते आज एका 

कायJQमादर'यान �सार मा0यमांशी बोलत होते. पाMकFतानने कोणतीह; पूवJ सूचना न देता ह; 

सेवा थांबवणं 'हणजे आतंररा?@;य टपाल संघाCया ,नकषांचं उNलंघन आहे, असंह; ते 'हणाले.  

<><><><> 

संसदेचं Sहवाळी अHधवेशन येqया 18 नो8ह̀बरपासून सु� होणार असून, ते 13 �डसब̀रपय2त 

चालेल. संसद;य 8यवहार मं�ालयानं ह; माSहती लोकसभा आ5ण रा/यसभा सHचवालयाला कळवल; 

आहे. 

<><><><> 

पोल;स Fमतृी Sदना,न�म] �धानमं�ी नर̀a मोद; यांनी कतJ8य बजावत असताना शSहद 

झालेले पोल;स, पोल;सदल तसंच qयांCया कुटंुबीयांना अ�भवादन केलं आहे. पोल;स कतJ8य 

पुत�साठf होत असलेले पgर�म आ5ण qयांचं शौयJ लोकांना �ेरणादायी ठरत असNयाचं 

�धानमं�यांनी �(वट संदेशात 'हटलं आहे.मागCया वष� रा?@ाला अपJण केलेलं रा?@;य पोल;स 

Fमारक पोल;सांCया शौयाJची आठवण देत राह;ल, असंह; �धानमं�यांनी संदेशात 'हटलं आहे. 



 

<><><><>  

ग{Sदया िजNdयात पो�लसांचा खब� या असNयाCया संशयाव�न न4ल; अ,तरे�यांनी एकाची 

हqया केल;. पो�लसांनी आज ह; माSहती Sदल;.सालेकसा तालु�याCया मरकतडोह 4े�ात ह; घटना 

झाल;. दहा जणांCया सशF� गटानं भागचंद धुव� याCया घरावर हNला क�न qयाची हqया केल;. 

आ5ण qयाCया मुलाला पळवून नेलं. नंतर तो परतला आ5ण qयाने घटनेची माSहती पो�लसांना 

Sदल;.  

<><><><>  

रांची इथं सु� असलेNया ,तस� या MQकेट कसोट; सामEयाCया आज ,तस� या Sदवस अखेर 

भारत सलग ,तस� या (वजयाCया उंबरUयावर आहे. द�4ण आM�केचा पSहला डाव 162 धावांत 

गंुडाळून भारतानं द�4ण आM�केला फॉलोऑन Sदला, मा� दसु� या डावातह; द�4ण आM�केचे 

फलंदाज भारतीय गोलंदाजाचा सामना क� शकले नाह;त आ5ण ,तस� या SदवसाCया अखेर;स 

द�4ण आM�केची धावसंAया 8 बाद 132 पय2तच �स�मत राह;ल;. द�4ण आM�केचा संघ अजुनह; 

भारताCया पह;Nया डावातNया डावसंAयेपे4ा 203 धावांनी (पछाडीवर आहे. भारतातफ�  दसु� या 

डावात मोह'मद शमीनं 3, तर उमेश यादवनं 2 गडी बाद केले. उOया सामEयाचा चौथा Sदवस 

असून भारत आणखी एका मोUया (वजयाCया मागाJवर आहे. मा�लकेतले पSहले दोनह; सामने 

भारतानं एकतफ� िजंकले आहेत. 

<><><><> 

येqया दोन Sदवसात कोकण, म0य महारा?@ आ5ण मराठवा7यातNया बहुतेक Sठकाणी 

जोरदार पावसाची श�यता आहे. (वदभाJतNया तुरळक Sठकाणी मुसळधार पावसाची श�यता 

हवामान (वभागानं 8य�त केल; आहे. 

<><><><>  

 


