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ादेिशक बात या 
दनांक २१ ऑ टोबर २०१९  दपारी १.०० वा. 

**** 
रा यातील िविवध भागात पाऊस पडत असला तरी िवधानसभा िनवडणकु साठी सव  
उ साहात मतदान सु  आह.े रा यात अकरा वाजेपयत १७ पूणाक २० दशांश ट  
मतदान झालं आह.े मराठवा ात औरंगाबाद िज ात १३ पूणाक २०, जालना १९ 
पूणाक ७२ ट , बीड - तेरा ट , उ मानाबाद ११ ट , िहंगोली - १८ पूणाक ४८, 
नांदेड िज ात १५ पणूाक ३० ट  मतदान झालं आह.े लातुर इथ ंसकाळपासनू सु  
पावसामळु ंअकरा वाजेपयत फ  चार ट  मतदान झालं होत.ं यानंतर पाऊस थांबला 
आिण मतदार मतदानासाठी घराबाहेर पडत आहेत.    
बुलडाणा इथं पिह या चार तासांत पंधरा पूणाक ९१ ट  मतदानाची न द झाली. 
नािशक िज ात १४ पूणाक ९२, चं पूर १६ पूणाक ८०,  रायगड िज ात १७ 
पूणाक ६७, सोलापरू- १३  पूणाक ३७ ट  मतदान सकाळी अकरा वाजपेयत न दल ं
गेल.ं  

**** 
रा यात आज सकाळी मतदान सु  झा यानतंर अनेक जे  ने यानंी आिण उमेदवारांनी 
मतदानाचा ह  बजावला. मु यमं ी देव  फडणवीस यांनी नागपुर इथ ंसप नीक 
मतदान कल ंदर यान, यकेान ंआज मतदानाचा ह  बजावावा अस ंआवाहन यांनी 
यावेऴी कलं.  

**** 
रा वादी काँ ेसच ेअ य  शरद पवार यांनी मुंबईत तर सुि या सुऴे यांनी बारामती इथ ं 
मतदान कल.ं  ये  नेते िनतीन गडकरी, चं कांत पाटील, अजीत पवार, 



सरसंघचालक मोहन भागवत, उदयनराज ेभोसले, राम नाईक, ह रभाऊ बागड,े आिशष 
शेलार, राधाक ण िवख ेपाटील, सुशीलकमार िशंद,े िशव  राजे भोसल,े फ  पटले, 
सुभाष देशमखु, काश आंबेडकर, अिनल ब ड,े अजनु खोतकर, िवजय कमार 
गािवत, सुरेश खाड,े सदाभाऊ खोत, एकनाथ खडसे, धनंजय मुंडे, िगरीश बापट, 
मधकुर िपचड, छगन भुजबळ यांनी आपाप या िवधानसभा मतदार संघांत मतदान 
कल.ं सामािजक कायकत अभय बंग, राणी बंग तसंच िच पट अिभनेत ेआमीर खान, 
माधुरी दीि त, लारा द ा यांनीही मतदानाचा ह  बजावला. सिचन तडलकरन ंमुंबईत 
प नी डॉ. अंजलीसह मतदानाचा ह  बजावला. ये  सामािजक कायकत अ णा 
हजार ेयांनी अहमदनगर िज ात राळेगणिस ी इथं मतदान कल.ं   

**** 
नांदेड इथं जे  नेत ेआिण माजी मु यमं ी अशोकराव च हाण यांनी जनता हाय कल 
िशवाजीनगर इथ ंसप नीक मतदान कल.ं ही ही पटॅ यं  पा न मतदान बरोबर होत 
अस याच ंसमाधान यांनी यावळेी य  कलं अस याच ंआम या वाताहरानं कळवल ं
आह.े लातूर इथ ंउमेदवार पालकमं ी संभाजी पाटील िनलंगेकर तसंच अशोक पाटील 
िनलंगेकर यांनी मतदान कलं. औसा इथ ंकाँ ेस आघाडीच ेउमेदवार आमदार बसवराज 
पाटील यांनीही मतदान कल ंआह.े  
औरगंाबाद इथ ं ठक ठकाणी शांततेत मतदान सु  आह.े दर यान, अनके िज ात 
आज सकाळी मतदान यं ात िबघाड झा या या त ारी आ या. िहंगोली िज ात या 
बाभुळगाव इथ ंमतदान क  माकं ११३ वरच ं ही हीपटॅ यं  बंद पडल ंहोत.ं नवीन 
यं  लाव यात आ यावर सुमार े एक तास उशीरा मतदान सु  झाल.ं तसच ं नांदेड, 
जळगाव, सांगली इथहंी ही हीपॅट यं  बंद पड यान ंमतदान एक तासान ंउिशरा सु  
झा याच ंआम या वाताहरान ंकळवल ंआह.े 

**** 
नांदेड उ र िवधानसभा मतदारसंघात या सावगंी इथ ंमतदान क ावर तृतीयपंथी 
मतदारांनी मतदानासाठी रांगा लाव या हो या. इथ ंतृतीयपंथी मतदारांच ं७३ मतदान 
आह.े 

**** 



पोिलस कमचारी आपल ंकाम पूण जबाबदारीन ंपार पाडतात यामुळेच आपला देश 
गती पथावर अस याच ंगृहमं ी अिमत शाह  यांनी पोिलस मतृी दवसा या 

िनिम ान ं द ी इथं आयोिजत काय मात आज हटल.ं हा दवस २१ ऑ टोबर 
१९५९ रोजी लडाख इथं या हॉट ि ं स इथ ंशिहद होणा या पोिलस कमचा यां या 
मृतीत साजरा कला जातो.  

**** 
मुंबई पुण ेमहामागावर आज पहाटे  एका खासगी बसन ंउ या टकला धडक द यान ं
झाले या झाले या अपघातात तीन जण मृ यूमुखी पडल ेतर अ य चौदा जखमी झाल े
आहेत. कामशते भागात पहाट ेचार वाजे या सुमारास झाले या या अपघातातील बस 
मुंबई न को हापूरकड ेजात होती. बसम य े३५ वासी होत.े जखम ना तळगेावमधील 
णालयात उपचारांसाठी दाखल कर यात आलं आह.े 

**** 
दि ण आि किव या ितस या कसोटी ि कट साम यावर भारतान ं घ  पकड 
िमळव यास सु वात कली आह.े रांची इथं सु  या साम यात ितस या दवशी शेवटच ं
वृ  हाती आलं त हा दि ण आि क या पिह या डावात आठ बाद १४३ धावा 
झा या हो या. भारतान ंपिहला डाव नऊ बाद ४९७ धावांवर घोिषत कला. 

**** 
 


