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****  
** िवधानसभा िनवडणुक साठी रा यभरात ६० पूणाक ४६ ट  मतदान; िकरकोळ 
अपवाद वगळता सव  मतदान शांततते 
** तीन हजार २३७"उमेदवारांच ंराजक य भिवत य इले टॉिनक मतदान यं ात बंद, 
मराठवा ात मतदान क  बंद पड या या २९ त ारी   
** औरंगाबाद, जालना आिण बीड िज ात राजक य कायक याम य ेहमरीतुमरी; 
पोिलसां या ह त पेानंतर वातावरण िनवळल ं
आिण 
** दि ण आि किव चा ितसरा कसोटी ि कट सामनाही िजंक या या दशनंे 
भारताची वाटचाल  
****  
िवधानसभा िनवडणकु साठी काल रा यभरात ६० पूणाक ४६ ट  मतदान झालं. 
िकरकोळ अपवाद वगळता मतदान ि या शांततेत पार पडली. २८८ जागांसाठी 
िनवडणकू रंगणात असले या "तीन हजार २३७"उमदेवारांच ंराजक य भिवत य काल 
इले टॉिनक मतदान यं ात बंद झाल.ं मतमोजणी परवा गु वारी २४ तारखेला होणार 
आह.े  
मराठवा ात या ४६ मतदार संघात काल सरासरी ६५ पूणाक ८० ट  मतदानाची 
न द झाली. शहरी भागा या तुलनेत ामीण भागात मतदानाच ं माण अिधक रािहल.ं 
औरंगाबाद िज ात औरंगाबाद म य, औरंगाबाद पूव आिण औरंगाबाद पि म या तीन 
शहरी मतदार संघां या तुलनते पैठण, िस ोड, क ड आिण फलं ी या ामीण भागात 



मतदानाच ं माण अिधक दसून आलं. औरंगाबाद िज ात ६५ पूणाक सहा ट  
मतदान झालं. जालना सदस  पूणाक शू य नऊ ट , बीड ६८ पूणाक तीन, परभणी 
सदस  पूणाक ४१, िहंगोली ६८ पूणाक सदस , लातूर ६१ पूणाक ७७, नांदेड ६५ 
पूणाक ४०, तर उ मानाबाद िज ात ६२ पूणाक २१ ट  मतदान न दवल ंगेल.ं 
पावसाळी वातावरणाचाही मतदानावर प रणाम झाला. सकाळी सात वाजता मतदान 
सु  झालं ते हा उ मानाबाद, बीड, लातरू, तसंच नांदेड िज ात अनेक भागात 
पाऊस सु  होता, यामळु े या चारही िज ात सकाळ या स ात मतदान संथगतीन े
सु  होत,ं उ मानाबाद मतदार संघात सकाळी नऊ वाजेपयत फ  अडीच ट  मतदान 
झालं होत.ं मा  अकरा वाजेनतंर जवळपास सगळीकडचाच पाऊस थांबला, आिण 
मतदार मतदानासाठी घराबाहेर पड याच ंपहायला िमळाल.ं  
द यांग मतदारांसाठी शासनान ं मोफत वाहनाचंी यव था कली होती, तर ये  
मतदारांना मतदान क ापयत ने यासाठी काऊट गाईड या िव ा यानी मदत कली.  

**** 
मराठवा ात मतदान क  बंद पड या या जवळपास २९ त ारी आ या, तांि क 
िबघाडामुळ ेया सवच ठकाणी मतदान ि या काही काळ थांबली होती. नांदेड उ र 
मतदारसंघात ही हीपॅट यं  बंद पडल ंहोत.ं नवीन यं  लाव यात आ यावर सुमार ेएक 
तास उशीरा मतदान सु  झालं.  
िहंगोली िज ात मतदान यं ात िबघाड झा या या चार त ारी आ या. वसमत 
मतदार संघात परळी दशर,े कळमनुरी शहरात या महा मा योितबा फले मतदान क , 
सेनगाव तालु यात सापडगाव आिण बाभुळगाव इथ े मतदान यं  बंद पड या या 
त ारी आ या.  
जालना िज ात घनसावंगी मतदार संघात या िशवणगाव इथ ं एका क ावर मतदान 
यं  दीड तास बंद पडल ंहोत.ं 
औरंगाबाद पि म मतदारसंघातही ही ही पॅट यं  बंद पड या या तेरा त ारी 
आ या, मा  या सवच ठकाणी िकरकोळ द ती िकवा यं  बदल यावर मतदान पु हा 
सुरळीत सु  झालं.  

**** 



जालना िज ात घनसावंगी मतदार संघात सायंकाळी साड ेसात वाजेपयत मतदान सु  
होत,ं याबाबत अिधक मािहती देत आहते, आमच ेवाताहर….. 
 

घनसावगंी भोकरदन मतदार संघात या काही क ावर मतदान यं ात िबघाड 
झा यामुळ े मतदान ि या तास भर थांबिव यात आली होती. घनसावंगी 
तालु यातील कभार िपंपळगाव इथ ं बुथ मांक २७६ मतदानाची वेळ संपली तरी 
क ावर मतदारां या रांगा अस यामुळ ेमतदान ि या सायंकाळी साडसेात वाजेपयत 
सु  रािहली िज ात सरासरी या ६४% मतदानाची न द झाली.  
                               – आकाशवाणी बात यांसाठी बाबासाहेब म क जालना 

**** 
नांदेड िज ात रामवाडी, िचंचगाव आिण डीमवाडी या तीन गावातल े सुमार े ६५० 
मतदार पुरात अडक यामुळ े मतदानापासून वंिचत रािहल.े याबाबत अिधक मािहती 
आम या वाताहराकडन …..  
    
 मुखडे तालु यात परवा मुसळधार पाऊस या पावसामळु ेपे  आिण लडी न ांना 
पूर आल े होत े या परुामुळ े रामिगरी िचंचग हाण आिण डीमवाडी या तीन गावातील 
६०० ते सुमार े६५० मतदारानंा मतदान करता आल ेनाही त े दवसभर पुरात अडकल े
होत े त ेमतदान क ापयत यऊे शकल ेनाहीत. 

 – आनंद क याणकर आकाशवाणी वाताहर नादड 
**** 

बीड िज ात माजलगाव मतदारसंघातही भीम नाईक तां ावरच ेसुमारे पास  मतदार, 
नदीला पूर आ यान ेअडकन पडले होत.े मा  वडवणी या तहसीलदार सुरेखा वामी 
यां या िनदशानंतर या मतदारांसाठी होडीची यव था कर यात आली, यामुळ े या 
मतदारांना मतदान करता आल.ं त काळ कायवाही करणारे अिधकारी आिण 
कमचा याचं ंबीडच ेिज हािधकारी आ तक कमार पांडेय यांनी अिभनंदन कलं आह.े 

**** 



नांदेड उ र िवधानसभा मतदारसंघात सावंगी इथ या मतदान क ावर तृतीयपंथी 
मतदारांनी रांगेत उभे रा न मतदान कलं. मतदानानंतर िति या देताना, गौरी या 
तृतीयपंथी मतदारान ंनांदेड शहरात या सव तृतीयपंथीयाचंी नाव मतदार यादीत न दवनू 
यावीत तसंच यांना घर, िशधापि का, मोफत आरो य तपासणी आदी सुिवधा 

िमळा यात अशी मागणी कली.  
**** 

िहंगोली िज ा या कळमनुरी तालु यात या करवाडी इथ या ाम थांनी करवाडी त े
नांदापूर र या या मागणीसाठी िवधानसभा िनवडणकु या मतदानावर बिह कार 
टाकला. सुमारे पावण े दोनश े लोकसं ये या या गावान े यापवू ही पचंायत सिमती, 
िज हा प रषद तसंच लोकसभा िनवडणकु या मतदानावर बिह कार घातला होता, 
र ता होईपयत मतदानावर बिह कार घालत अस याच ं िनवेदन ाम थांनी शासनाला 
दल ंहोतं, मा  शासनान ंयापूव ही दखल घेतली न हती, कालही शासनान ंआपली 
दखल घेतली नस याचं, इथ या ाम थांनी सांिगतल.ं 

**** 
हे बातमीप  आकाशवाणी या औरंगाबाद क ाव न सा रत कलं जात आह.े 

**** 
मराठवा ात काही ठकाणी मतदानादर यान राजक य कायक याम य े बाचाबाची 
आिण हाणामारी या घटना घड या. मा  पोिलसांनी वेळीच ह त पे क न 
प र थतीवर िनयं ण िमळवलं. औरंगाबाद म य मतदार संघात रा वादी काँ ेस आिण 
काँ ेस आघाडीच ेउमदेवार कदीर मौलाना आिण एमआयएम प ाच े देशा य  तथा 
औरंगाबादच े खासदार इ तयाज जलील यां यात ध ाबु  झाली. दो ही ने याचं े
कायकत आ मक झा यान,ं पोिलसानंा लाठीमार क न प र थतीवर िनयं ण 
िमळवाव ंलागलं. यानंतर रा ी या सुमारास उमेदवार कदीर मौलाना, अ  ू पलैवान 
आिण ओसामा कदीर मु ा यांना अटक कर यात आली.  
 
जालना िज ात या बदनापूर मतदार संघात जामखेड इथ ं मतदान ितिनधीला 
बोल या या कारणांव न रा वादी काँ ेस आिण भाजपा कायक याम य े मारहाण 
झाली. याम य ेतीन जण जखमी झा याचं वृ  आह.े  



नांदेड दि ण मतदार संघात माजी नगरसवेक ई र येमलू यानंा अ ात लोकानंी मारहाण 
कली. तर देगलूर िवधानसभा मतदार संघात वंिचत ब जन आघाडी या उमेदवाराला 
काँ ेस प ा या कायक यानी मारहाण क याची त ार आहे. भोकर िवधानसभा 
मतदारसंघात या रोिहिपपंळगाव इथंही काँ ेस प ा या कायक यानी भाजप 
कायक याना मारहाण कली, यामळु ेमतदान काही काळ बंद पडलं होत.ं  
 
बीड मतदार संघात िशवसेना भाजप महायुतीच े उमेदवार जयद  ीरसागर यांच े
कायकत आिण काँ से रा वादी काँ ेस आघाडीच े उमदेवार संदीप ीरसागर यां या 
कायक यात वाहनामं य े भ न मतदार आण याव न िकरकोळ वाद झाला. पोिलस 
तसंच दो ही उमेदवारानंी घटना थळी िनमाण झालेला तणाव दर क याच ंअिधका यानंी 
सांिगतल.ं  

**** 
अहमदनगर िवधानसभा मतदारसंघात थर सव ण पथकान े काल ५४ लाखांचा 
मु मेाल ज  कला. शहरात वसंत टेकडी भागात वाहनां या तपासणी दर यान एका 
वाहनात दोन खो यामं य े सुमार े दीड िकलो सोन ं तर जवळपास सात िकलो चांदी, 
आिण दहा भेटव त ू आढळ या. हा मु ेमाल िज हा कोषागार कायालयात जमा 
कर यात आ याच ंिनवडणूक िनणय अिधका यांनी कळवल ंआह े

**** 
संसदेचं िहवाळी अिधवेशन ये या अठरा नो हबरपासून सु  होणार असून, ते तेरा 
िडसबरपयत चालणार आह.े संसदीय कामकाज मं ालयानं काल ही मािहती दली. 

**** 
दि ण आि किव चा ितसरा कसोटी ि कट सामनाही िजकं या या दशेन ंभारताची 
वाटचाल सु  आह.े रांची इथ ं सु  असले या या साम यात ितस या दवसअखेर 
दि ण आि क या दस या डावात आठ बाद १३२ धावा झा या आहेत. पिह या 
डावात दोन बाद नऊ धावावंर पुढ ंखेळ यास सु वात क यानंतर पा यांचा संघ कवळ 
१६२ धावातं गारद झाला, यानंतर भारतान ंपा या संघाला फॉलोऑन दला. भारतीय 
संघान ंपिहला डाव नऊ बाद ४९७ धावांवर घोिषत कलेला आह.े तीन साम यां या या 
मािलकत भारतान ंया आधीच दोन-शू य अशी िवजयी आघाडी घेतली आह.े 



**** 
पंत धान नर  मोदी ये या २७ ऑ टोबरला-रिववारी आकाशवाणीवर या ‘मन क  
बात’ या काय मातून देशवािसयांशी संवाद साधणार आहेत. या काय मासाठी 
नाग रकांनी आप या सूचना आिण िवचार  मायजीओ ही ओपन फोरमवर िकवा नर  
मोदी ॲप वर न दव याचं आवाहन कर यात आलं आहे.  

**** 


