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आकाशवाणी औरंगाबाद 

3ादेिशक बात8या 

:दनांक – ०१ िडस@बर २०२० सकाळी ७.१० िम 
**** 

· मराठवा&ात(या आठही िज(0ात आज पदवीधर मतदार संघा7या िनवडणकु=साठी 
मतदान. 

· पदवीधर मतदारांनी मतदानाचा ह@ योBय पCतीन ंबजवावा - िनवडणकू िवभागाच ं
आवाहन. 

· राIयात(या सवJ िज(0ात आजपासून KयLBण आिण कMNLBण शोध अिभयान. 

· बीएचआर पथसंSथा घोटाUयाची VयाWी ११०० कोटी Lपय े- माजी म[ंी एकनाथ 
खडसे. 

· IयNे रंगकम], राम जाधव यांच ंकाल अकोला इथ ंदीघJ आजारान ंिनधन. 

· राIयात काल तीन हजार ८३७ नवीन कोिवड LBण; मराठवा&ात नVया ३१६ 
LBणांची नfद. 

आिण 

· परभणी िज(0ात चंदनाची तSकरी करणाgया टोळीला अटक. 
**** 

मराठवा&ात(या आठही िज(0ात आज पदवीधर मतदार संघा7या िनवडणकु=साठी 
मतदान होणार आह.े या िनवडणकु=7या iरंगणात ३५ उमेदवार असून, िवभागातले 
एकlण ३ लाख ७३ हजार १६६ पदवीधर मतदार, ८१३ मतदान कmnांवर मतदानाचा 
ह@ बजावतील. औरंगाबाद िज(0ात १ लाख ६३ हजार ७९ मतदारांसाठी, २०६ 
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मतदान कmn ंउभारrयात आली आहेत. जालना िज(0ात २९ हजार ७६५ मतदारांसाठी 
७४ मतदान कmदर्, परभणी- ३२ हजार ७१५ मतदारांसाठी ७८ कmnं, िहंगोली- १६ 
हजार ७९४ मतदारांसाठी ३९ कmn,ं नांदेड- ४९ हजार २८५ मतदारांसाठी १२३ कmn,ं 
बीड - ६३ हजार ४३६ मतदारांसाठी १३१ कmn,ं लातूर - ४१ हजार १९० 
मतदारांसाठी ८८ कmn,ं तर उSमानाबाद िज(0ात(या ३३ हजार ६३२ मतदारांसाठी, 
७४ मतदान कmn उभारrयात आली आहेत. या सवJ मतदान कmnांवर मतपि[का, 
मतपेuा आिण सवJ आवvयक सािहwयासह मतदान कmn पथकx काल रवाना झाली. 
कोिवड zाद{भाJवा7या पा|Jभूमीवर या सवJ मतदान कmnांच ंिनज}तुक=करण करrयात आल ं
असून, इतरही सवJ खबरदारी घrेयात येत आह.े सकाळी आठ त े सायकंाळी पाच 
यावेळेत मतदान होणार असून, कोिवड बािधत मतदारांना शेवट7या दोन तासांत मतदान 
करता येणार आह.े 
 
जालना िज(हा zशासनाकड~न आवvयक तयारी पूणJ करrयात आली असून, मतदान 
कmnावर आवvयक खबरदारी घrेयाच ेिनद�श, िज(हािधकारी रव�n िबनवड ेयांनी मतदान 
कmn अिधकाgयानंा iदले आहते. 
 
परभणी िज(0ात पदवीधर मतदारसंघ िनवडणकू=साठी मतदान होणाgया iठकाणच े
आठवडी बाजार र� करrयाच े आदेश, िज(हािधकारी दीपक मगुळीकर यांनी iदल े
आहेत. 
 
दर�यान, पदवीधर मतदारांनी या िनवडणकु=त आपला मतदानाचा ह@ योBय पCतीन ं
बजवावा अस ंआवाहन करत, िनवडणूक िवभागाकड~न मतदानासंबंधी मागJदशJक सूचना 
जारी करrयात आ(या आहेत. मतदानासाठी मतपि[क�सोबत पुरवल(ेया जांभळया 
रंगा7या Sक�च पनेचाच वापर करावा, आपली पिहली पसंत असले(या उमेदवारा7या 
नावासमोर असल(ेया रका�यात “१” हा अंक िलहावा, उवJiरत उमेदवारा7ंया 
नावासमोर आप(या पसंती �मानुसार २, ३, ४, इwयादी अकं िलिहण ं ऐ�7छक 
अस(याच,ं िनवडणकू िनणJय अिधकाgयानंी सांिगतलं आहे. मतपि[क�वर इतर काहीही 
िल� नय ेिकxवा खुणा क� नयते, अशी सूचनाही करrयात आली आह.े  
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पदवीधर मतदारांना मतदानाचा ह@ बजावता यावा �हणून आज कमJचाgयानंा नैिमि�क 
रजा मंजूर करावी, अशी सूचना िवभागीय आय�ु कायाJलयातील उपआय�ु तथा 
सहायक िनवडणकू िनणJय अिधकाgयानंी क�ली आह.े खासगी आSथापनांनाही 
मतदारांना मतदानापुरती कामातून सवलत दrेयास सांगrयात आलं आह.े मतदाराचंी 
ओळख पटवrयासाठी मतदार ओळखप[ासह, आधार काडJ, वाहन चालक परवाना, 
पॅन काडJ, पारप[, शासक=य िकxवा खासगी आSथापनानंी iदलेल ंओळखप[, िशKण 
संSथेत कायJरत िशKक मतदारांना iदलेल ं ओळखप[, पदवी िकxवा पदिवका मळू 
zमाणप[, सKम zािधकरणा�ार ेिवतरीत अपगंwवाच ंमळू zमाणप[, इwयादी कागदप[ं 
पुरावा �हणनू �ा0 धरrयात येतील, असं िनवडणूक आयोगान ंSप� क�लं आह.े 
या मतदान zि�येवर लK ठेवrयासाठी िवभागात एकlण ९३७ सू�म िनरीKकांची 
नेमणूक करrयात आली आह.े  
राIयात पुण ेआिण नागपूर पदवीधर मतदार संघ तसंच पुण ेआिण अमरावती िशKक 
मतदार संघा7या िनवडणुक=साठी आज मतदान होत आह.े या पाचही मतदार संघात 
तीन िडस�बरला मतमोजणी होणार आह.े 

**** 
राIयात आजपासून सवJ िज(हा तसंच महानगरपािलका Kे[ात “संय�ु सि�य KयLBण 
आिण कMNLBण शोध अिभयान” राबवलं जाणार आह.े आरोBयम[ंी राजेश टोप ेयांनी ही 
मािहती iदली. मिहनाभरा7या या अिभयानात राIयात सुमार े८ कोटी ६६ लाख २५ 
हजार २३० लोकांच ं सव�Kण करrयात येणार आह.े सवJ िज(0ांच े पालकम[ंी, 
महापौर, िज(हा पiरषद अ�यK, सरपंच यांनी आपाप(या कायJKे[ात ही मोहीम 
यशSवी करावी, असं आवाहन आरोBयमं[ी टोप ेयांनी क�लं आह.े  
पोिलओ लसीकरण मोिहमे7या धत]वर ही मोिहम राबवrयात येणार आह,े या सव�Kण 
पथकात दोन सदSय असतील wयात आशा Sवयंसेिवका, आरोBय सेवक यांचा समावशे 
असेल. घरी येणाgया पथकास नागiरकानंी तपासणीसाठी सहकायJ करrयाच ंआवाहन 
आरोBय राIयम[ंी राज�n पाटील-यड�ावकर यांनी क�लं आह.े 

**** 
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कोिवड zाद{भाJवा7या स��SथतीसंदभाJत पंतzधान नर�n मोदी यwेया चार तारखेला सवJ 
राजक=य पKांची बैठक घेणार आहेत. राIयसभा आिण लोकसभेच े सदSयही या 
बैठक=त सहभागी होणार अस(याच,ं याबाबत7या वृ�ात �हटलं आह.े 
 
दर�यान, कोिवड 19ची लस िवकिसत करणाgया तीन संशोधक संSथां7या चमूसोबत 
पंतzधानानंी काल द¡र¢vय संवाद zणाली�ार ेचचाJ क�न, संशोधनाचा आढावा घेतला. 
पुrयातली जीनोVहा बायोफामाJ, आिण हैदराबाद इथली बायोलॉिजकल ई तसंच डॉ. 
र§ेी या संSथांचा यात समावेश होता.  

**** 
कmnीय मािहती आिण zसारण म[ंालयान े कोरोना िवषाण ू संसगाJिवषयी जनजागतृी 
मोहीम सुL क�ली आह.े कोरोना िवषाण ूzितबंधासाठी माSक लावण,ं वारंवार हात धुण ं
आिण एकमेकात सुरिKत सामािजक अंतर राखrयाच ंआवाहन कष̈ी पयJटनाच े zणेत े
चnंशखेर भडसावळ ेयांनी क�ल ंआह.े  

**** 
जळगाव इथ(या भाईचंद िहराचंद रायसोनी - बीएचआर पतसंSथ7ेया घोटाUयाची 
VयाWी त©बल ११०० कोटी Lपयांची असून, पतसSंथ7ेया मालम�ा ब&ा मंडळ�नी 
मातीमोल भावात िवकत घेत(याचा आरोप रा��वादी का�ँेसच ेIयNे नेत ेएकनाथ खडस े
यांनी क�ला आह,े त ेकाल जळगाव इथ ंप[कार पiरषदते बोलत होते. आपण याबाबत 
२०१८ म�य े त�ार क�ली होती, wयावेळी ह े zकरण प�दतशीरपण े दडपनू टाकrयात 
आ(याच ंखडस े यांनी सांिगतल.ं याzकरणी iद«ी�न चौकशीच े iदलेले िनद�श सु�दा 
पाळrयात आले नस(याच ंखडसे यांनी �हटलं आह.े 
दर�यान, या zकरणी आिथJक गु�ह े शाख7ेया पथकान ं काल जळगाव इथ ं एका 
कायाJलयावर टाकले(या छा¬यात काही कागदप[ं हSतगत क�ली, याम�य े १००पेKा 
जाSत Vय�7या नावाच े एटीएम काडJ, काही करारांची कागदप[ं आिण माजी म[ंी 
िगरीश महाजन यां7या नावाच ं लेटरपॅडचा समावेश अस(याच,ं याबाबत7या वृ�ात 
�हटल ंआह.े 

**** 
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म®ुयमं̄ यांनी िकमान राIयात(या जनते7या z°ासाठी तरी बाहेर पडाव,ं असं माजी म[ंी 
संभाजी पाटील िनलंगकेर यांनी �हटल ंआहे. ते काल तुळजापरू इथ ं तुळजाभवानी 
देवी7या दशJनानतंर बोलत होत.े महािवकास आघाडी सरकार7या वषJभरा7या 
कामकाजावर टीका करत, या सरकारला सदबुCी दrेयाच ंसाकड ंआई तुळजाभवानीला 
घात(याच ंिनलंगकेर �हणाल.े 
दर�यान, राIय सरकार मागील वषJभरात सवJच बाबतीत अपयशी ठर(याची टीका, 
भाजपा zदेश उपा�यK खासदार zीतम मुंड ेयांनी क�ली आहे. wया काल जालना इथ ं
वाताJहर पiरषदेत बोलत होwया. महािवकास आघाडी सरकारची वषJपूत] ही जनतचेी 
िनराशापूत] अस(याच ंwया �हणा(या. 

**** 
IयNे रंगकम], राम जाधव यांच ंकाल अकोला इथ ंदीघJ आजारान ंिनधन झालं. त े८७ 
वषा}च े होत.े रंगभूमीवर अिभनया सोबतच, iदBदशJन, िनमाJता �हणूनही आपली छाप 
पाडले(या जाधव यांना, राIयशासनासह िविवध संSथांनी अनके परुSकार देऊन गौरवल ं
होत.ं २०११ म�य े रwनािगरी इथ ं भरले(या ९१ Vया नाuसमंेलनाचं अ�यKपद राम 
जाधव यांनी भुषवलं होत.ं wया7ंया िनधनान ंनाuKे[ासह सवJच Sतरातून हळहळ Vय� 
होत आह.े जाधव यां7या िनधनान ं नाuKे[ाम�य े मोठी पोकळी िनमाJण झा(याची 
शोकभावना, सांSकि̈तक कायJम[ंी अिमत दशेमखु यांनी Vय� क�ली आह.े 

**** 
महारोगी सेवा सिमती7या म®ुय कायJकारी अिधकारी डॉ.शीतल आमटे यांच ं काल 
सकाळी िनधन झालं, चnंपूर िज(0ात आनंदवन इथ ंwयांनी आwमहwया क�(याच ंकाल 
सकाळी िनदशJनास आल.ं IयNे सामािजक कायJकत� बाबा आमट ेयां7या नात, तर डॉ 
िवकास आमटे यां7या क�या असले(या डॉ.शीतल यांना, ‘व(डJ इकॉनॉिमक फोरम’न े
माचJ २०१६ म�य,े ‘यंग Bलोबल लीडर’ या पुरSकारन ंगौरवल ंहोतं. मा[ ग(ेया काही 
iदवसांपासून मानिसक तणावात होwया, wयातच wयांनी आनंदवनातल ेकायJकत� तसंच 
आमट ेकMट´बंात(या सदSयांवर गंभीर आरोप क�ले होत.े मा[ आमटे कMटं́बात(या सवJ 
IयNे सदSयांनी एक संय�ु िनवेदन जारी क�न, ह ेआरोप तµयहीन अस(याच ंSप� 
क�ल ं होत.ं दर�यान, डॉ.शीतल यां7या पािथJव देहावर काल सायंकाळी आनंदवनात 
अंwयसSंकार करrयात आल.े 
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**** 
राIयात काल तीन हजार ८३७ नवीन कोिवड बािधत LBण आढळल,े wयामुळ े
राIयातली एकlण LBणसं®या १८ लाख २३ हजार ८९६ झाली आह.े राIयभरात काल 
८० LBणांचा उपचारादर�यान मwृय ू झाला, राIयात या िवषाण ू संसगाJमळु े होणाgया 
मwृयूचा दर २ पूणा}क ५९ शतांश ट@� झाला आह.े तर काल चार हजार १९६ LBण बर े
झा(यान ंwयांना घरी सोडrयात आलं. राIयात आतापय}त १६ लाख ८५ हजार १२२ 
LBण, कोरोना िवषाण ूम�ु झाल ेअसून, कोिवडम�ु=चा दर ९२ पूणा}क ३९ शतांश ट@� 
एवढा झाला आह.े स�या राIयात ९० हजार ५५७ LBणांवर उपचार सु� आहेत. 

**** 
मराठवा&ात काल ९ कोरोना िवषाण ू बािधत LBणांचा मwृय ूझाला, तर नVया ३१६ 
LBणांची नfद झाली.  
जालना, परभणी तसंच उSमानाबाद िज(0ात काल zwयेक= दोन कोिवड�Sतांचा तर 
औरंगाबाद िज(0ात तीन कोिवड�Sतांचा मwृय ूझाला.  
औरंगाबाद ७८, जालना ६८, बीड ४५, लातूर ३९, परभणी ३०, नांदेड २८, 
उSमानाबाद २२, तर िहंगोली िज(0ात काल सहा LBण आढळल े

**** 
शीख धमाJच े संSथापक गुL नानकदेव याचंी जयंती काल सवJ[ भि�भावान ं साजरी 
झाली. म®ुयम[ंी उCव ठाकरे, उपम®ुयम[ंी अिजत पवार यांनी गुLनानक यां7या 
कायाJच ंSमरण क�न wयांना अिभवादन क�लं.  
गुLनानक जयंतीिनिम� iठकiठकाण7या गुL�ारांम�य ेकोिवड zितबंधाच े िनयम पाळ~न 
िविवध धािमJक कायJ�म घrेयात आल.े जालना इथ ंसावJजिनक िमरवणकू न काढता 
शीख बांधवानंी सामािजक उप�म राबव(याचं, आम7या वाताJहरान ंकळवल ंआह.े 

**** 
संत एकनाथ महाराजानंी िलिहले(या एकनाथी भागवत �ंथाला काल ३० नोVह�बरला 
४४७ वषJ पूणJ झाली. यािनिम� काल पठैण इथ ंएकनाथ महाराजा7ंया समाधी मiंदरात 
भागवत या �ंथाची पूजा करrयात आली. कोिवड zाद{भाJवा7या पा|Jभूमीवर हा उwसव 
अwयंत साधेपणान े साजरा करrयात आला. एकनाथी भागवत हा �ंथ महारा��ात(या 
अनके गावातून िनयिमतपण ेवाचला जातो. 
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**** 
ि[पुरारी पौिणJमेिनिम� काल लातूर इथ ं पापिवनाश भुते|र मiंदरात दीपोwसव साजरा 
करrयात आला. फMलांची आकषJक सजावट क�ले(या या मiंदराचा पiरसर काल 
सायकंाळी एक हजार १११ पणwयानंी उजळ~न िनघाला होता. 

**** 
परभणी िज(0ा7या मानवत ताल¶ुयात चंदनाची तSकरी करणाgया टोळीला अटक 
क�न wयां7या ता©यातून सुमारे दहा िकलो चंदन पोिलसांनी हSतगत क�ल.ं िज(हा 
पोलीस अधीKक जयंत मीना यां7या िवशषे पथकान ं रामेटाकळी िशवारात सापळा 
लावनू नऊ जणांना अटक क�ली, wयां7या ता©यातून दहा िकलो चंदनासह एक कार, 
एक मोटरसायकल असा सुमार ेतीन लाख Lपयांचा म�ुमेाल पोिलसांनी ता©यात घेतला. 

**** 
मराठवा&ात(या युवकांनी कष̈ीपूरक उ�ोग - Vयवसाय उभारावेत, असं आवाहन 
राIयाच ेवै�क=य िशKण तसंच सांSकि̈तक कायJम[ंी तथा लातूरच ेपालकम[ंी अिमत 
देशमखु यानंी क�लं आह.े लातूर ताल¶ुयात रायवाडी इथ ं संगम|ेर बोमण े यां7या 
पुढाकारातनू उभारल(ेया, ·ीश(ैय हायटेक नसJरीचा शुभारंभ काल देशमुख यां7या हSत े
करrयात आला, wयावेळी त े बोलत होत.े रोजगार िनिमJतीसाठी पुढाकार घेणाgया 
युवकानंा सवJतोपरी सहकायाJच ंआ|ासन wयांनी यावळेी iदलं. 

**** 
नांदेड िज(हा पiरषद7ेया अ�यK मंगाराणी अबंुलगेकर यांनी नागiरकांना कोिवड 
zितबंधा7या ि[सु[ीच ंपालन करrयाच ंआवाहन क�ल ंआह.े 

**** 
दिKण म�य र(ेव ेिवभागान ंकाही गा&ा सु� करrयाचा िनणJय घेतला आह,े याम�य े
िसकxदराबाद - मनमाड- िसकxदराबाद अजंठा ए¶सzेस आजपासून, नांदेड-मुंबई 
राIयराणी िवशषे गाडी परवा ३ िडस�बरपासून, तर िसकxदराबाद-नांदेड-मुंबई देविगरी 
िवशषे गाडी यwेया ५ िडस�बरपासून सु� होणार आह.े हैदराबाद-जयपूर-हैदराबाद 
उwसव िवशषे गाडी, पूणाJ पाटणा पूणाJ उwसव िवशषे गाडी या दोन गा&ांना मुदतवाढ 
दrेयात आली आह.े आiदलाबाद-मुंबई-आiदलाबाद नंदी�ाम िवशषे ए¶Szेस या 
गाडीला उ�ापासून म�य ेतीन अिधकच ेडब ेजोडल ेजाणार आहेत.  
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