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ठळक बातम्या 

 शवधानपररषदेच्या कोकण शशक्षक मतदारसुंघात भाजपाचे ज्ञानेश्वर म्हाते्र 

शवजयी, नाशशकमध्ये सत्यशजत ताुंबे तर नागपूर, अमरावती आशण 

औरुंगाबादमध्ये महाशवकास आघाडीचे उमेदवार आघाडीवर 

 

 म ुंबईतल्या प्रद षण शनयुंत्रणासाठी हवा श द्ध करणारी युंत्रणा लावण्याची 

म ख्यमुंत्रयाुंची पाशलकेला सूचना 

 

 कोल्हापूर शजल्हा मध्यवती बकेँच्या काययकारी सुंचालकाुंसह ५ कमयचारी 

ईडीच्या ताब्यात  

 

 वध्यायमध्ये उद्यापासून ९६ वे अशिल भारतीय मराठी साशहत्य सुंमेलन 

 

आणि 

 िेलो इुंशडया य वा क्रीडा स्पधेत नेमबाजीत महाराष्ट्राच्या सुंघाची रौप्य आशण 

काुंस्य पदकाची कमाई 

<><><><><> 

शवधान पररषदेच्या पाच जागाुंसाठी झालेल्या शनवडण कीत कोकणची जागा 

भाजपानुं शजुंकली असून तीन शठकाणी महाशवकास आघाडीचे उमेदवार आघाडीवर 

आहते. नाशशकमधे महाशवकास आघाडी प रस्कृत उमेदवार शपछाडीवर आहे.  



आकाशवाणी म ुंबई 

प्रादेशशक बातमीपत्र सुंध्याकाळी ७.०० वाजता 

२ फेब्र वारी  २०२३ – ग रुवार 

2 

कोकि शवभाग शशक्षक मतदारसुंघात भाजपाचे उमेदवार ज्ञानेश्वर म्हाते्र  

पशहल्या पसुंतीच्या क्रमान सार शवजयी झाले आहेत.  या शनवडण कीत ३५ हजार ६९ 

मतदाराुंनी मतदानाचा हक्क बजावला. त्यापैकी १ हजार ६१९ मते बाद झाल्यानुं 

३३ हजार ४५० मतुं वैध ठरली. शवजयासाठी पशहल्या पसुंतीची १६ हजार ७२६ 

मतुं आवश्यक होती. म्हाते्र याुंना २० हजार ६४८ मतुं शमळाल्यानुं ते शवजयी झाले. 

शवद्यमान आमदार आशण महाशवकास आघाडीचे उमेदवार बाळाराम पाटील याुंना १० 

हजार ९९७ मतुं शमळाली. या शवजयाबद्दल उद्योग मुंत्री उदय सामुंत याुंनी ज्ञानेश्वर 

म्हाते्र याुंचुं अशभनुंदन केलुं आहे. हा शवजय म्हणजे शशुंद-ेफडनवीस सरकारवर 

कोकणवाशसयाुंनी दािवलेला शवश्वास असल्याचुं सामुंत याुंनी म्हटलुं आहे.  

अमरावती शवभाग पदवीधर मतदारसुंघात मतमोजणीच्या द सऱ्या फेरीतही 

महाशवकास आघाडीचे उमेदवार धीरज शलुंगाडे १ हजार ६०० मताुंनी प ढुं होते.  

नागपूर शवभाग शशक्षक मतदारसुंघात २६ हजार ९०१ वैध मताुंपैकी 

महाशवकास आघाडी प रस्कृत स धाकर अडबाले याुंना १४ हजार ६९, तर भाजपा 

प रस्कृत नागो गाणार याुंना ६ हजार ३६६ मतुं शमळाली.  

नाणिक शवभाग पदवीधर मतदार सुंघात मतमोजणीच्या पशहल्या फेरीत  अपक्ष 

उमेदवार सत्यशजत ताुंबे ७ हजार ९२२ मताुंनी आघाडीवर होते. त्याुंना १५ हजार 

७८४, तर तर महाशवकास आघाडी प रस्कृत श भाुंगी पाटील याुंना ७ हजार ८६२ मतुं 

शमळाली आहेत.  

औरगंाबाद शवभाग शशक्षक मतदार सुंघ शनवडण कीच्या मतमोजणीच्या पशहल्या 

पसुंतीच्या मताुंमध्ये महाशवकास आघाडीचे उमेदवार शवक्रम काळे २० हजार ७८ मत 

घेऊन आघाडीवर आहेत. अपक्ष उमेदवार सूययकाुंत सुंग्राम शवश्वासराव हे १३ हजार 
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५४३ मतुं घेऊन द सऱ्या क्रमाुंकावर आहेत. तर भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार 

शकरण पाटील याुंना १३ हजार ४८९ मतुं शमळाली आहेत. 

<><><><><> 

शपुंपरी-शचुंचवड आशण प ण्यातील कसबा मतदारसुंघात शवधानसभेची 

पोटशनवडणूक जाहीर झाली आहे. या दोन्ही जागा महाशवकास आघाडी एकशत्रत 

लढणार असून महाशवकास आघाडीच्या उद्याच्या बैठकीत यावर शनणयय होईल, अशी 

माशहती महाराष्ट्र प्रदशे कागेँ्रस सशमतीचे अध्यक्ष नाना पटोले याुंनी शदली आहे. प्रदेश 

कागेँ्रस सुंसदीय मुंडळाच्या म ुंबईत झालेल्या बैठकीत ते आज बोलत होते. कसबा हा 

कागेँ्रसचा पारुंपररक मतदारसुंघ असून या मतदारसुंघातून शनवडणूक लढवण्यास 

कागेँ्रसकडून ६ उमेदवार इच्छ क आहेतही नावे हायकमाुंडकडे पाठवली जातील 

आशण त्याचा शनणयय घेतला जाईल असुं पटोले  याुंनी बैठकीनुंतर साुंशगतलुं. 

<><><><><> 

म ुंबई महापाशलकेच्या अर्यसुंकल्पात प्रदूषण शनयुंत्रण, आरोग्य व्यवस्रे्चुं 

बळकटीकरण, प्रशासनात पारदशयकता, स शोशभकरण याुंचा अुंतभायव करावा, असुं 

शनदेश म ख्यमुंत्री एकनार् शशुंदे याुंनी महापाशलका आय क्त इक्बाल शसुंग चहल याुंना 

शदले आहेत.  

म ुंबईतल्या प्रदूषण शनयुंत्रणासाठी आशण हवेची ग णवत्ता शनयुंशत्रत राहण्यासाठी 

शदल्ली, ग डगाव, लिनऊ प्रमाणे एअर प्य रीफायर टॉवर म ुंबईतही बसवावेत, 

त्याचबरोबर शहरी वनीकरण वाढेल यासाठी उपाययोजन कराव्यात, मध मेह आशण 

उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णाुंची घरोघरी जाऊन तपासणी करावी, त्याुंचा डाटा तयार 

करावा, महापाशलकेच्या रुग्णालयाुंमध्ये बाह्यरुग्ण शवभागात गदीम ळे येणारा ताण कमी 

करण्यासाठी बाह्ययुंत्रणाुंची मदत घेतानाच शिडक्याुंची सुंख्या वाढवावी, 
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एमआरआय, सीटीस्कॅन आशण शनदान कें द्रुं वाढवावीत, डायशलसीस कें द्रुं उभारावीत, 

अशा सूचनाही म ख्यमुंत्रयाुंनी आय क्ताुंना शदल्या आहेत.  

महापाशलका शाळेत कौशल्य शवकास कें द्र स रू करावुं, पशब्लक स्कूलची सुंख्या 

वाढवावी, नागररकाुंना सवय स शवधा स लभ आशण सहज शमळतील अशा पद्धतीनुं 

स शासनावर भर द्यावा, मशहला बचत गटाुंना सक्षम करण्यासाठी अर्यसुंकल्पात तरतूद 

करावी, असुंही म ख्यमुंत्रयाुंनी साुंशगतलुं आहे. 

<><><><><> 

शेतकरी हा जगाचा पोशशुंदा असून तो जगला पाशहजे हीच राज्य भूशमका आहे, 

असुं म ख्यमुंत्री एकनार् शशुंदे याुंनी म्हटलुं आहे. ते आज जालना शजल्ह्यात वाटूर इर्ुं 

ऑटय  ऑफ शलशव्हुंगच्या जलतारा प्रकल्पाुंतगयत आयोशजत शेतकरी मेळाव्यात बोलत 

होते. मागच्या सरकारनुं बुंद केलेल्या जलय क्त शशवार, वॉटर ग्रीड, शसुंचन आदी 

योजना प न्हा स रू केल्या जात असल्याचुं त्याुंनी साुंशगतलुं.  

आटय  ऑफ शलशव्हुंग राबवत असलेला जलतारा प्रकल्प शेतकऱ्याुंच्या जीवनाला 

सुंजीवनी देणारा असून याप ढुं सरकारमाफय त हा प्रकल्प राबवला जाईल, असुं 

म ख्यमुंत्री म्हणाले. या प्रकल्पाम ळे शसुंचनके्षत्रात क्राुंती घडेल, असुं ऑटय  ऑफ 

शलशव्हुंगचे श्री श्री रवीशुंकर याुंनी साुंशगतलुं. 

<><><><><> 

उपम ख्यमुंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्यमुंत्री म्हणून प्रर्मच राज्याचा २०२३ चा   

अर्यसुंकल्प सादर  करणार आहेत. या अर्यसुंकल्पासाठी त्याुंनी महाराष्ट्रातील 

जनतेकडून काही अशभनव सुंकल्पना मागवल्या आहेत. या सूचना नागररकाुंना 

bit.ly/MahaBudget२३ सुंकेतस्र्ळावर पाठवता येतील. 

<><><><><> 

http://bit.ly/MahaBudget23
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राज्यातल्या बाल स धारगहृाुंमध्ये कौशल्यपूणय प्रशशक्षण कें द्र स रू करणार 

असल्याची माशहती मशहला आशण बालशवकास मुंत्री मुंगलप्रभात लोढा याुंनी शदली. 

डोंगरी इर्ल्या शचल्रन एड सोसायटीमध्ये कौशल्य शवकास कें द्राच्या उद्घाटनप्रसुंगी 

ते बोलत होते. शचल्रन एड सोसायटीच्या मानि दय येर्ील बालगहृामध्ये फॅशन 

शडझायशनुंग, फे्रम शडझाईशनुंग, सुंगणकाचे कौशल्यपूणय शशक्षण शवद्यार्थयाांना शदले जाणार 

आह.े तर डोंगरीच्या शनरीक्षण गहृ येरे् टाटा मोटसयच्या माध्यमातून ३ मशहन्याुंचा 

प्रशशक्षण वगय स रू करण्यात आला आहे. यामध्ये मोबाईल द रुस्ती, द चाकी आशण 

इलेशक्रकचे प्रशशक्षण शदले जाणार असल्याची माशहती त्याुंनी यावेळी शदली. मानि दय 

आशण डोंगरी येर्ील बालकाुंचा कल लक्षात घेवून तसेच त्याुंना सम पदेशनच्या 

माध्यमातून कौशल्य शवकास व्हावा यासाठी भव्यता फाऊुं डेशनच्या वतीनुं सम पदेशन 

वगय स रू करणार असल्याचुं भव्यता फाउुंडेशनचे सुंस्र्ापक मशणयार याुंनी साुंशगतलुं. 

<><><><><> 

राष्ट्रवादीचे नेते आमदार हसन म श्रीफ अध्यक्ष असलेल्या कोल्हापूर शजल्हा 

मध्यवती सहकारी बकेँची काही महत्त्वाची कागदपत्र सक्तवस ली सुंचालनालयाच्या 

अशधकाऱ्याुंनी आज द सऱ्या शदवशी कसून चौकशीनुंतर जप्त केली तसुंच बकेँचे 

काययकारी सुंचालक डॉ ए बी माने याुंच्यासह पाच कमयचाऱ्याुंना ताब्यात घेतलुं आह.े 

तब्बल ३६ तास कसून चौकशी केल्यानुंतर आज द सऱ्या शदवशी बकेँच्या म ख्य 

शािेमधून ईडीचे अशधकारी बाहेर पडले. 

<><><><><> 

वध्यायमध्ये उद्यापासून ९६ वे अशिल भारतीय मराठी साशहत्य सुंमेलन स रू 

होणार आह.े सकाळी आठ वाजता महात्मा गाुंधींच्या प तळ्यापासून ग्रुंर्शदुंडीला 

स रूवात होईल. ग्रुंर्शदुंडीदरम्यान वध्यायतली शवशवध महत्त्वाची शठकाणुं दािवली 
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जाणार आह.े सकाळी साडे १० वाजता म ख्यमुंत्री एकनार् शशुंदे याुंच्या हस्ते 

सुंमेलनाचुं उद्घाटन होईल. यावेळी कें द्रीय मुंत्री शनतीन गडकरी, सुंमेलनाध्यक्ष 

न्यायमूती नरेंद्र चपळगावकर, पूवायध्यक्ष भारत सासणे उपशस्र्त राहतील.   

- होल्ड व्हाइस कास्ट- - 

<><><><><> 

प णे आुंतरराष्ट्रीय शचत्रपट महोत्सवाचुं उद्घाटन आज झालुं. इराणी शदग्दशयक 

अली अब्बासी याुंनी शदग्दशशयत केलेला होली स्पायडर हा पशशययन भाषेतील शचत्रपट 

उद्घाटनाच्या सत्रात दािवण्यात येणार आहे. भारतीय शचत्रपट सुंगीतातल्या 

उल्लेिनीय योगदानासाठी ज्येष्ठ गाशयका उषा मुंगेशकर याुंना या महोत्सवात 

एस.डी.बमयन प रस्कार शदला जाणार आहे. 

<><><><><> 

पुंढरप रात काल माघी यात्रा एकादशीच्या सोहळ्यासाठी सुंत शनळोबा सेवा 

मुंडळ मठामध्ये आलेल्या भाशवकाुंनी भगर आशण आमटी िाल्ल्याम ळे १३७ 

भाशवकाुंना शवषबाधा झाली आहे. त्यापैकी ८ जण अशतदक्षता शवभागात आशण १७ 

जण सामान्य रुग्ण शवभागात आहेत. त्याुंना पुंढरपूर उपशजल्हा रुग्णालयात दािल 

केलुं असून वेळीच उपचार केल्यानुं सवय बाशधत भाशवकाुंची प्रकृती शस्र्र असल्याचुं 

आमच्या वातायहरानुं कळवलुं आहे.  

दरम्यान, अन्न आशण औषध प्रशासनानुं मठामध्ये तयार केलेल्या भगर आशण 

आमटीचे नम ने तपासणीसाठी ताब्यात घेतले असून चौकशी स रु आहे. 

<><><><><> 

प ण्यातील कोयता टोळीला रोिण्यासाठी शहर पोशलसाुंकडून शवशवध 

उपाययोजना केल्या जात असून त्याचाच एक भाग म्हणून आता कोयता िरदेी 
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करणाऱ्याला आपल्या आधार काडयची माशहती सुंबुंशधत शवके्रत्याला द्यावी लागणार 

आह.े कोयता हा प्राम ख्यानुं शेती कामासाठी आशण नारळ सोलण्यासाठी वापरला 

जातो, त्याम ळुं  शेतीकामासाठी त्याुंची िरदेी करुन ग न्हेगारीसाठी कोयत्याुंचा वापर 

करणाऱ्याुंना या शनणययाम ळुं  चाप बसेल असा शवश्वास पोलीस शवभागाकडून वतयवण्यात 

आला आहे. याशशवाय ४५० बीट माशयलची शहरात अहोरात्र गस्त घालण्याचा शनणयय 

देिील घेण्यात आला आह.े 

<><><><><> 

िेलो इुंशडया य वा क्रीडा स्पधेत भोपाळमधे झालेल्या नेमबाजी स्पधेत 

महाराष्ट्राच्या ईशा टाकसाळेनुं म लींच्या दहा मीटर रायफल प्रकारात रौप्यपदक, तर 

स्वराज भोंडवेनुं म लाुंच्या २५ मीटर शपस्तूल रशॅपड फायर प्रकारात काुंस्यपदक 

पटकावलुं.  

टेबल टेशनसमध्ये महाराष्ट्राच्या तशनषा कोटेचानुं म लींच्या एकेरीत अुंशतम फेरी 

गाठत, पदक शनशित केलुं आह.े इुंदूरमधे आज झालेल्या उपाुंत्य फेरीतल्या च रशीच्या 

लढतीत तशनषानुं हररयाणाच्या शप्रर्ोकी चक्रवतीचा ४-३ असा पराभव केला. 

चक्रवतीनुं उपाुंत्यपूवय फेरीत महाराष्ट्राच्या परृ्ा वटीकरचुं आव्हान सुंप ष्टात आणलुं. 

एकेरीच्या अुंशतम फेरीत तशनषाची लढत शदल्लीच्या लशक्षता नारुंगशी होणार आह.े 

तशनषानुं याआधी या स्पधेतल्या द हेरीत ररशा मीरचुंदानी शहच्या सार्ीनुं रौप्य पदक 

पटकावलुं आहे.  

म लाुंच्या उपाुंत्य फेरीत महाराष्ट्राच्या मोदी याला उत्तर प्रदेशाच्या शदव्याुंश 

श्रीवास्तवनुं पराभूत केलुं. मात्र मोदी याला काुंस्यपदकासाठी िेळण्याची अजूनही 

सुंधी आह.े  
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शजम्नॅशस्टक्समध्ये महाराष्ट्राच्या सारा राऊळ आशण ररया केळकर, तसुंच 

म लाुंमध्ये आययन दवुंडे आशण मानस मनकवळे याुंनी वैयशक्तक सवयसाधारण शवभागात 

अुंशतम फेरीकडे आगेकूच केली.  

आययननुं प्रार्शमक फेरीत पशहलुं स्र्ान घेताना ६९ पूणाांक ७ दशाुंश ग णाुंची 

कमाई केली. तर, मानस चौर्थया स्र्ानावर असून त्याचे ६६ पूणाांक ६ दशाुंश ग ण 

झाले आहेत. म लींमध्ये सारानुं ४० पूणाांक ४ दशाुंश ग णाुंसह द सरुं स्र्ान शमळवलुं, 

तर शतसऱ्या स्र्ानावर असलेल्या ररयानुं ४० पूणाांक २ दशाुंश ग ण घेतले आहेत. 

म ष्टीय द्ध स्पधेत महाराष्ट्राच्या अन्वर शेि आशण उस्मान अन्सारी याुंनी उपाुंत्य 

फेरी धडक मारत दोन पदकुं  शनशित केली.  

बास्केटबॉलमधे, सलग दोन पराभवाम ळे आव्हान सुंप ष्टात आलेल्या 

महाराष्ट्राच्या म लींनी अिेरच्या सािळी सामन्यात राजस्र्ानवर ८९-५८ असा 

शवजय शमळवला. महाराष्ट्राच्या शवजयात प न्हा एकदा अनन्या  भावसार शहनुं 

सवायशधक ग णाुंची नोंद केली. शतनुं आज ३३ ग ण नोंदवले. शतला ग ुंजन मुंत्रीने १७ 

आशण भूशमका सजेनुं १६ ग ण नोंदवत स रिे सार् केली.  

बॅडशमुंटनमध्ये महाराष्ट्राच्या नाईशा कौरनुं अवघ्या ३५ शमशनटात पाचव्या 

अुंशतम फेरी गाठली. शतनुं गटातल्या मशहला एकेरीच्या उपाुंत्य सामन्यात गागीचा 

पराभव करत पदापयणातच पदकाची सुंधी शमळवली आहे. 

<><><><><> 

शसुंध द गय शजल्ह्यात आुंगणेवाडी इर्ुं भरणाऱ्या भराडी देवी याते्रला आता दोन 

शदवस उरले आहेत. या याते्रसाठी शजल्ह्यात बाहेरुन मोठ्या सुंख्येने भाशवक येतात. 

या पाश्वयभूमीवर आुंगणेवाडीत जय्यत तयारी स रु आहे. युंदा भाशवकाुंना देवीचुं दशयन 

नऊ राुंगाुंद्वार ेहोणार असून शवशेष दक्षता घेण्यात येणार असल्याचुं ग्रामस्र् मुंडळाच्या 



आकाशवाणी म ुंबई 

प्रादेशशक बातमीपत्र सुंध्याकाळी ७.०० वाजता 

२ फेब्र वारी  २०२३ – ग रुवार 

9 

प्रशतशनधींनी साुंशगतलुं. शजल्हा प्रशासन आशण पोलीस युंत्रणेकडून स द्धा याते्रकरूुं च्या 

सोयीसाठी प रपूेर व्यवस्र्ा करण्याचुं शनयोजन स रू आहे.   

कोकण रले्वेने म ुंबईहून येणाऱ्या चाकरमान्याुंसाठी जादा फेऱ्याुंचुं शनयोजन केलुं 

आह.े श क्रवारी रात्री ही गाडी म ुंबईहून स टणार आहे. या जादा गाडीला शसुंध द गायतल्या 

सवय स्र्ानकाुंवर र्ाुंबे देण्यात आले आहे. तसेच रले्वेच्या वेळापत्रकान सार कणकवली 

आशण ओरोस स्टेशन वरून आुंगणेवाडीसाठी जादा बस फेऱ्याुंच शनयोजन एसटीकडून 

करण्यात आले आहे. 

या याते्रसाठी म ख्यमुंत्री एकनार् शशुंदे, उपम ख्यमुंत्री देवेंद्र फडणवीस, कें द्रीय 

मुंत्री नारायण राणे आदी नेतेमुंडळी उपशस्र्त राहणार आहेत. 

<><><><><> 

सासवड इर्ुं येत्या रशववारी, ५ फेब्र वारीला सत्यशोधक समाज पररषद होणार 

आह.े स्वागताध्यक्ष सुंभाजीराव झेंडे आशण ज्येष्ठ समाजवादी नेते रावसाहेब पवार 

याुंनी आज प ण्यात पत्रकार पररषदेत ही माशहती शदली. 

<><><><><> 

राज्यात येत्या २ शदवसात सवयत्र हवामान कोरड राहील तसच  तापमानात 

फारसा बदल सुंभवत नाही असा अुंदाज प णे वेधशाळेन वतयवला आहे. प णे आशण 

पररसरात उद्या सकाळी हलके ध कुं  पडेल अशी वेधशाळेनुं म्हटलुं आहे. 

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

 


