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<दनांक २१ ऑCटोबर २०१९ सायकंाळी ६.०० 

**** 
 

 रा#यभर िवधानसभा िनवडणकु/साठी िकरकोळ अपवाद वगळता उ;साहात 
मतदान सु> असनू पाच वाजेपयCत साधारण  ४५ टGH मतदान झाJयाच ं िनवडणूक 
आयोगान ं MपN कHलं आह.े मराठवाQात दRपारी तीन वाजेपयCत सरासरी ४५ टGH 
मतदान झालं होत.ं नांदेडमध े संSयाकाळी पाच वाजेपयCत सरासरी ५५ टGH मतदान 
झालं आह.े हादगाव िवधानसभा मतदार संघात संSयाकाळी पाच वाजेपयCत सुमारे ६१ 
टGH मतदान झालं. औरंगाबाद िजJYात दRपारी तीन वाजेपयCत ४५ टGH मतदान झालं 
असून जालना बीड इथ ंप\ास टGH मतदान झालं आह.े  

 िहंगोली िजJYात एGाव\ टGH मतदान झाल ं आह.े नांदेड िजJYात 
अ^चेाळीस, परभणी स`ेचाळीस तर लातुर इथ ं ४४ टGH मतदानाची दRपारी तीन 
वाजेपयCत नaद झाली आह.े उMमानाबाद इथं पाच वाजेपयCत स`ाव\ टGH मतदान झालं 
आह.े  

 भंडारा इथं संSयाकाळी पाच वाजपेयCत ६२ टGH तर धळु ेइथं ४३ टGH तसंच 
सातारा इथं पाच वाजपेयCत ५४ टGH मतदान झाल ंआह.े मुंबईत दRपारी तीन वाजेपयCत  
५० टGH तर  नागपूर दRपारी तीन वाजपेयCत ४० टGH मतदानाची नaद झाली आह.े 
पालघर ४४, सांगली ४९ टGH, बुलडाणा ४६ वधाg ४४ वािशम ४४, जळगाव ४० 
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टGH, अमरावती ४०, ठाण े ३५, अहमदनगर ४६, नंदRरबार ४८ टGH मतदानाची नaद 
झाली आह.े   

**** 
 

 जालना िजJYातJया जालना, भोकरदन, परतूर, घनसावंगी आिण बदनापूर 
मतदार संघात िकरकोळ अपवाद वगळता शांततेत मतदान झालं. भोकरदन मतदार 
संघातJया नळणी आिण वालसावगंी इथJया मदान कlmावर मतदान यंnात िबघाड 
झाJयामळु े मतदान oिpया तासभर थांबवqयात आली होती. घनसावगंी 
मतदारसंघातJया िशवनगाव इथं दRपारी दीड ते दोन तास मतदान यंn बंद पडलं होत.ं 
बदनापूर मतदार संघातJया जामखेड इथं एका कlmावर राNsवादी काँuेस आिण भाजप 
कायgक;याCvया गटात मारहाण झाली. यात ितघं जखमी झाल.े   

**** 

 औरंगाबाद पिwम मतदारसंघातील कडा कायाgलया मधील मतदान कlद्र pमांक 
220 वर zहीzहीपॅट मशीन बंद पडJयान ंमतदान oिpया बंद पडली होती. माn दहा 
िमिनटांतच मतदान मशीन बदलJयानंतर मतदान oिpयलेा पु|हा सु}वात झाली.  

**** 

 औरंगाबाद पिwम मतदारसंघातील कडा कायाgलया मधील मतदान कlm pमांक 
220 वर zहीzहीपॅट यंn बंद पडJयान ं मतदान oिpया बंद पडली होती. माn दहा 
िमिनटांतच मतदान यंn बदलJयानतंर मतदान oिpयेला पु|हा सु}वात झाली. 
औरंगाबाद पिwम मतदार संघात मतदान सु> झाJयानंतर सात zहीzहीपटॅ यंnं बदलली 
गेली माn ;यामळु ेमतदान oिpयेत क~ठलाही अडथळा आला नसJयाच ंअिधका�यानंी 
�हटल ंआह.े िहंगोली, नांदेड, जळगाव, सांगली इथंही zहीzहीपॅट यंn बंद पडJयाvया 
घटना घडJया.   

**** 
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बीडमधील बालेपीर भागात िशवसेनेच ेउमदेवार जयद` ि�रसागर यांच ेकायgकत� 
आिण राNsवादी काँuसेच े उमेदवार संदीप �ीरसागर यांvया कायgक;याCत मतदारांसाठी 
वाहनाचंा उपयोग कHJयाव>न वाद झाJयाची मािहती अिधका�यांनी �दली आह.े 
पोिलस तसंच दो|ही उमेदवारांनी घटनाMथळी िनमाgण झालेला तणाव द�र कHJयाच ं
अिधका�यानंी सांिगतल.ं  

**** 
 

 अहमदनगर िजJYातJया कजgत िवधानसभा मतदारसंघात मतदारांना पैसे 
वाटणा�या दोघांना अटक करqयात आली असून ;यांvयािव}� गु|ह ेनaदवqयात आले 
आहेत. आबासाहबे सोनवळ  आिण िकसन जाधव अशी ;यांची नावं असनू ;यांना 
िनवडणकू भरारी पथकानं अटक कHली आहे. ;यांvयाकड ेवीस हजार }पयाचंी रोकड 
तसंच मतदान oितिनधी �हणनू पn आिण मतदार यादी सापडली आह.े  

**** 

 सोलापूर िजJYातJया करमाळा िवधानसभा मतदारसंघात िशवसेनेच े बंडखोर 
उमेदवार नारायण पाटील आिण अप� उमदेवार संजय िशंदे यांvया कायgक;याCमSय े
मारहाण झाJयानतंर ग|ुह ेनaदवqयात आल ेआहेत. 

**** 

 अहमदनगर िवधानसभा मतदारसंघात �Mथर सव��ण पथकान ं५४ लाख }पयांचा 
म�ुमेाल ज� कHला आह.े शहरात वसंत टकेडी भागात वाहनांvया तपासणी दर�यान 
एका वाहनात दोन खो�यामंSय े सुमारे दीड िकलो सोन ं तर जवळपास सात िकलो 
चांदी, आिण दहा भेटवMतू आढळJया.  

**** 
 

 िहंगोली िजJYात कळमनुरी तालु�यातJया करवाडी इथJया uामMथांनी 
करवाडी तनेांदापूर रM;याvया मागणीसाठी िवधानसभेvया मतदानावरही बिह�कार 
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टाकला आहे. या रM;यासाठी  आंदोलन ंक>नही रMता तयार न झाJयामळु ंरMता तयार 
होईपयCत मतदानावर बही�कार टाकणार असJयाच ं िनवेदन  uामMथांनी oशासनाला 
�दल ं होत.ं इथJया uामM थ्ांनी लोकसभा, िजJहा प�रषद आिण पंचायत सिमतीvया 
िनवडणकु/वरही बिह�कार टाकला होता.   

**** 

 मुंबईतील आरे कॉलनीत सु> मेटsो शेड oकJपाच ंकाम थांबवणार नसJयाच ं
सव�� |यायालयान ंआज MपN कHल ंआह.े  

***** 
*** 


