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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 01 December 2020 

Time 1.00 to 1.05pm 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

3ादेिशक बात8या 
:दनांक – ०१ िडसेबर २०२० दCपारी १.०० वा. 

**** 
रा#यात औरंगाबाद, पुण े आिण नागपूर पदवीधर मतदार संघ तसंच पणेु आिण 
अमरावती िश=क मतदार संघा?या िनवडणकुAसाठी आज मतदान सुD आह.े सायंकाळी 
पाच वाजपेयHत मतदान चालणार असून, कोिवड बािधत मतदारांना शेवट?या दोन 
तासांत मतदान करता येणार आह.े 
औरंगाबाद पदवीधर मतदार संघा?या िनवडणुकAसाठी ३५ उमदेवार िनवडणकुA?या 
Oरंगणात आहते. िवभागात सकाळी दहा वाजेपयHत आठ पूणाHक ४३ टRS मतदान झाल.ं 
परभणी िजUVात दWपारी १२ वाजेपयHत २४ पूणाHक २३ टRS, तर उZमानाबाद िजUVात 
२० पूणाHक ६४ टRS मतदान झालं. उZमानाबाद शहरातUया ]ीपतराव भोसल ेहायZक^ल 
मधUया काही मतदान क_`ावर मतदानासाठी रांगा Oदसून आUया. बीड िजUVात ११ 
वाजेपयHत दहा टRS मतदान झालं. िहंगोली िजUVात सकाळी दहा वाजेपयHत पाच 
पूणाHक ९५ टRS मतदान झालं. 
जालना िजUVात शांततेत मतदान सुD आहे. कोरोना िवषाण ू संसगाc?या पाdcभूमीवर 
मतदान क_`ावर आवeयक खबरदारी घेतली जात आह.े 
औरंगाबाद इथं या िनवडणकुAतल े महािवकास आघाडीच े उमेदवार सतीश चiहाण 
आिण Zथािनक Zवरा#य संZथांच े आमदार अंबादास दानव े यांनी मतदानाचा हR 
बजावला. 
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नागपूर पदवीधर मतदारसंघासाठी क_̀ ीय मjंी िनतीन गडकरी, रा#याच े ऊजाc मjंी 
िनतीन राऊत, िवधानसभेचे िवरोधी प=नेते देवl` फडणवीस यांनी नागपूर इथं मतदान 
कSल.ं 
नागपूर पदवीधर मतदारसंघासाठी नागपूर िवभागातUया सहा िजUVांत सकाळी दहा 
वाजेपयHत आठ पूणाHक १६ टRS मतदान झालं. पूवc िवदभाcतUया अमरावती िश=क 
मतदारसंघात ११ वाजेपयHत दहा पूणाHक ११ टRS मतदान झालं.  
या पाचही पदवीधर आिण िश=क मतदारसंघा?या िनवडणकुAची मतमोजणी परवा तीन 
िडसlबरला होणार आह.े  

**** 
धुळे-नंदWरबार िवधान पOरषद Zथािनक Zवरा#य संZथा मतदारसंघा?या 
िनवडणकुAसाठीही आज मतदान होत आह.े भाजपतफp अमOरशभाई पटेल तर काँsेस 
प=ातफp महािवकास आघाडीच ेउमेदवार अिभजीत पाटील Oरंगणात आहेत. दWपारी १२ 
वाजेपयHत ६९ पूणाHक ११ टRS मतदान झाल.ं  

**** 
सीमा सुर=ा दलाचा ५६वा वधाcपन Oदन आज साजरा होत आह.े देशा?या नागOरकाचं ं
र=ण आिण नैसिगcक आपuीत मदत कvन एक शौयcवान दल yहणून सीमा सुर=ा 
दलान ं Zवतःची ओळख िनमाcण कSली असUयाच ं सांगत पंत|धान नरl` मोदी यांनी 
जवानांना शुभे?छा OदUया आहेत. भारताला सीमा सुर=ा दलाचा अिभमान असUयाच ं
पंत|धानानंी ि~टर संदेशात yहटलं आह.े   
क_̀ ीय गृहमjंी अिमत शाह यांनीही सीमा सुर=ा दला?या जवानांना  शुभे?छा OदUया 
आहेत. सीमा सुर=ा दल - बीएसएफन ेआपUया शौयc आिण परा�मान ेआपले आदशc 
वा�य  ‘जीवन पयHत कतciय’ याच ंसदैव पालन कSलं, शूर जवानानंा �यां?या रा��सवेा 
आिण समपcणासाठी आपण नमन करत असUयाच ंशहा यांनी yहटलं आह.े  

**** 
क_̀  सरकार?या क�षी काय�ा?या िवरोधात पंजाबमधUया शेतक�याचं ंआंदोलन सुD 
असून, यावर तोडगा काढ�यासाठी भारतीय जनता प=ाच े रा��ीय अ�य= जे पी न�ा 
यां?या िनवासZथानी बैठक सुD आह.े गृहमjंी अिमत शहा, क�षी मjंी नरl` िसंह तोमर 
आिण संर=ण मjंी राजनाथ िसंह या बैठकAला उप�Zथत आहेत. सरकारन ं शेतकरी 
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आिण �यां?या ने�याशंी चचाc कर�यास सरकार तयार असून, �यासाठी आज दWपारी तीन 
वाजता बैठक बोलावली असUयाच ंक�षी मंjी तोमर यांनी आज सकाळी वाताcहरांशी 
बोलताना सांिगतल.ं  

**** 
देशात काल Oदवसभरात ३१ हजार ११८ नव ेकोरोना िवषाण ूबािधत D�ण आढळल,े 
तर ४८२ जणांचा उपचारादरyयान म�ृय ूझाला. देशातली एक^ण D�णसं�या ९४ लाख 
६२ हजार ८१० झाली आह.े देशात आतापयHत या िवषाण ूसंसगाcन ं एक लाख ३७ 
हजार ६२१ D�णांचा म�ृय ूझाला आह.े तर काल ४१ हजार ९८५ D�ण बरे झाUयान ं
�यांना घरी सोड�यात आलं. देशात आतापयHत ८८ लाख ८९ हजार ५८५ D�ण बरे 
झाले असून, स�या चार लाख ३५ हजार ६०३ D�णांवर उपचार सुD आहेत. काल नऊ 
लाख ६९ हजार ३२२ कोिवड चाच�या कर�यात आUया, देशभरात आतापयHत १४ 
कोटी १३ लाख ४९ हजार २९८ चाच�या कर�यात आUयाच ं भारतीय वै�कAय 
संशोधन पOरषदेन ंसांिगतल.ं  

**** 
माजी क_̀ ीय मjंी आिण रा#यसभा खासदार जयराम रमेश यांनी काल उपरा��पती आिण 
रा#यसभेच ेअ�य= एम iयंक�या नायड� यांची भेट घेत िव�ान आिण तंj�ान िवषयांसह 
िविवध मjंालया?या संसदीय Zथायी सिम�यांच े अहवाल सादर कSल.े यात िव�ान 
आिण तंj�ान, भूिव�ान, अण ुऊजाc, बायोट�ेनोलॉजी, पयाcवरण, वन आिण जलवाय ु
पOरवतcन मjंालया?या Zथायी सिम�यांचा अहवालाचा समावेश आह.े  

**** 
िहंगोली िजUVातUया वारंगा फाटा जवळ काल मोटरसायकल आिण ट�क?या धडकSत 
दोन दWचाकAZवारांचा जागीच म�ृयू झाला. पाठीमागून येणा�या ट�कन े या दWचाकAला 
धडक OदUयाची मािहती पोिलसाकंड�न दे�यात आली.  

**** 


