
आकाशवाणी मुबंई 
�ादिेशक बातमीप� – दु. 3.00 वाजता 

21 ऑ�टोबर, 2019 –सोमवार    

ठळक बात&या 

• रा�यभरात  िवधानसभा  िनवडणकु�साठी उ�साहान ेमतदान स�ुवात / दपुारी 1 वाजेपय�त सरासरी 32 ट�के मतदान 

• भारतीय जनता प , िशवसेना-यतुी, का$ेँस रा%&वादी का$ेँस आिण अ)य प ांची आघाडी यां-यात म.ुय चरुस. वंिचत बह*जन आघाडी, मनसे 
आिण ए आय एम आय एम यांचेही उमेदवार 1रगंणात  

• राजक�य नेते, उमेदवार, िविवध -े�ात.या नामवतंाचं नामवतं सकाळीच मतदान 

• िवदभ4 आिण कोकणात मतदानाची उ�साहानं सु�वात 

• परती-या मोसमी पावसान ंसोलापूर इथ:या मतदानावर सकाळी प1रणाम / दपुारनंतर मतदानाला वेग 
<><><><> 

आतापय4त िमळाले.या मािहतीनसुार रा5यात सकाळी 1 वाजेपय6त सरासरी   32 ट�के मतदान झालं आह.े िज.हािनहाय मतदानाची ट�केवारी 
या�माणे- 
अहमदनगर- 34 ट�के, अकोला- 30 ट�के, बुलडाणा- 31 ट�के, बीड- 35 ट�के, धुळे – 32 ट�के, चं=पूर-  32 ट�के, िहगंोली- 37 ट�के, जालना- 
36 ट�के, जळगाव- 26 ट�के, मुबंई- 25 ट�के, परभणी- 32 ट�के, पालघर-  34 ट�के, रायगड- 33 ट�के, रCनािगरी – 39 ट�के, िसधंुदुग4- 40 
ट�के, सांगली-34 ट�के, सातारा – 26 ट�के, नदंरूबार -28 ट�के, ठाणे-  25 ट�के, उFमानाबाद- 27 ट�के, पुणे – 29 ट�के 

<><><><> 
न ल$;त गडिचरोली िज:<ात दपुारी ३ वाजेपय�त तर, रा�यात इतर? सGंयाकाळी ६ वाजेपय6त मतदान स�ु राहील. रा�यात अनके िठकाणी पावसाचं 
वातावरण आह,े मा? तरीही मतदारांचा उ�साह मा? कायम आह.े 
रा5यात आज सकाळी मतदान सुH झा.यानंतर अनेक उमेदवारांनी सकाळी लवकरच मतदान करAयावर भर िदला.  
मु.यमं?ी दवेBC फडणवीस, तािमळनाडूचे रा�यपाल बनवारीलाल परुोहीत, शरद पवार, िनतीन गडकरी, चंCकांत पाटील, अजीत पवार, उFव ठाकर,े राज 
ठाकर,े उदयनराजे भोसल,े राम नाईक, हIरभाऊ बागडे, आिशष शेलार, राधाकृMण िवखे पाटील, अशोक चOहाण, सशुीलकुमार िशंद,े िशवBC राज े
भोसले, बाळासाहेब थोरात, Gफु:ल पटेल, सभुाष दशेमखु, Gकाश आंबेडकर, अिनल बJडे, अजु4न खोतकर, िवजय कुमार गािवत, सरुशे खाडे, सदाभाऊ 
खोत, एकनाथ खडसे, धनजंय मुडें, िगरीश बापट, मधकुर िपचड, छगन भुजबळ, यां-यासह सरसघंचालक मोहन भागवत, अभय बगं, राणी बगं, आमीर 
खान, सिचन तBडुलकर यांनी मतदानाचा ह�क बजावला.  
मतदान शांततेत पार पडाव ंयासाठी आवPयक ती सुर-ा OयवFथा करRयात आली आह.े रा5य पोलीस दल आिण कS =ीय सरु-ा दलाचे ३ लाखांहTन 
अिधक जवान रा5यात तैनात केले आहते. सुर े-या MNीकोनातून न-लVFत गडिचरोली दखेरखेीसाठी ३ हलेीकॉXटस4 आिण Yोन कॅमरे ेवापरले जात 
आहते. रा5य राखीव पोलीस दला-या १०० तुकड्या तसचं, ४५ हजार होमगाड4सही तैनात केले आहते.  
रा�यात भाजपा-िशवसेना युती आिण काँVसे-राM]वादी काँVेस आघाडीत म.ुय लढत होईल असं िच? िदसत असल,ं तरी महाराM] नविनमा4ण सनेा, 
एम.आय.एम. आिण विंचत बहTजन आघाडी या प ांनीही Gमखु प ांसमोर आUहान िनमा4ण केलंय. 
भाजपाचे १६४, िशवसेनचेे १२४ काँVेसचे १४७, राM]वादी काँVेसचे १२१, मनसेचे १०१, क&यिुनFट प ाचे १६, मा�स4वादी क&यूिनFट प ाचे ८, 
बसपाचे २६२ आिण १ हजार ४०० अप  उमेदवार िनवडणकू�-या 1रगंणात आहेत. 
मु^यम�ंी देवS= फडणवीस, युवासनेा अGय- आिदCय ठाकर,े माजी मु̂ यम�ंी अशोक चOहाण आिण पृ`वीराज चOहाण, माजी उपम.ुयमं?ी अिजत 
पवार आिण छगन भुजबळ, भाजपाचे चंCकांत पाटील, पंकजा मुंडे, रा%&वादीचे धनंजय मंुड ेयांसह अनेक Gमखु नेCयांची �ितaा या िनवडणुकbत पणाला 
लागली आह.े  
ये�या ग�ुवारी Yहणजेच २४ तारखेला मतमोजणी होणार आहे. 

<><><><> 
आज सकाळी पिZम नागपूर मध:या धरमपेठ इथ:या मतदान कB Cावर फडणवीस यांनी प�नी आिण आईसह मतदान केलं. फडणवीस यंदा पाचUयांदा 
िवधानसभा िनवडणूक लढवत आहते. यावेळी बोलताना मु̂ यमcंयांनी मतदान कHन, लोकशाहीdया उCसवात सामील होRयाचं आवाहन केल.ं 

<><><><> 
राM]वादी काँVेसचे नतेे शरद पवार यांनी मुबंईत, तर मु̂ यम�ंी देवS= फडनवीस यांनी नागपूरमधे मतदानाचा ह�क बजावला. भाजपा नेते, आिशष 
शेलार, पराग अळवणी, िशवसनेेचे रिव=ं वायकर तसचं अिभनतेा आिमर खान Cयाची पCनी िकरण राव, शुभा खोटे यांनी दखेील मुबंईत आपला 
मतदानाचा ह�क बजावला. 

<><><><> 



दि ण सोलापूर ताल�ुयात कालगेाव इथ ं बूथ [मांक 3 -या मतदान यं?णेत दोष िनमा4ण झा:यामळेु सकाळी मतदान थांबल ंहोत.ं नंतर ते सरुि त स]ु 
झा:याचं आम-या वाता4हरानं कळवलं आह.े  
िहंगोली िज:<ात:या चार मतदान कB Cावर-या ईUहीएम यं?ात िबघाड झा:यामळेु समुार े2 तास मतदान Gि[या बंद होती. वसमत िवधानसभा  े?ात परळी 
दशर ेइथ:या मतदान यं?ात िबघाड झा:यामळेु दीड तास मतदान बंद होत.ं कळमनुरी शहरात:या महा�मा फुले मतदान कB Cातील य?ं साडे नऊला बंद 
पडलं. तर सेनगाव ताल�ुयात सापडगाव आिण बाभूळगाव इथंही मतदान यं?ही बंद पडली होती. ती बदल:यानतंर मतदान सरुळीत होऊ लागल.ं नदंरुबार 
िज.eात नवापूर मतदार सघंातही ईOहीएम एक तास बदं होऊ पड.याचं वृg आह.े 
को.हापूरात सकाळी पावसा-या श�यतमुेळे मतदान संथ गतीन ंस]ु होतं, नंतर मा? मतदानानं वगे घेतला. को.हापूरdया आकाशवाणी �ितिनधhनी 
मतदान �िiयेिवषयी िदलेली ही मािहती.... 

<><><><> 
नािशक शहरासह िज:<ात सव4? सकाळपासूनच मतदारांचा उ�साह िदसून येत आहे. अनके िठकाणी ढगाळ वातावरण असल ं तरी मतदान कB Cांबाहरे 
लांबच लांब रांगा िदसून आ:या. अनेक�ये̂  नाग1रक आिण िदUयांगांनी सकाळीच हजेरी लावली. मालेगाव, येवला, नांदगाव,िनफाड, इगतपरुी 
मतदारसंघांमधे चोख सरु ा Uयव;था ठेवAयात आली असून पोिलसां-या दोन तकुड्याही तैनात के:या आहेत. 

<><><><> 
गडिचरोली  िज.eात मतदारांनी मोठा उCसाह दाखवला आह.े यासदंभा4त आकाशवाणी �ितिनधhनी मािहती िदली.  
पुण ेिज:<ातील मतदान Gि[येवर ल  ठेवAयासाठी िज:हािधकारी काया4लयात वबेकाि;टंगचीUयव;था करAयात आली आह.े िज:हािधकारी आिण िज:हा 
िनवडणूक अिधकारी नवल िकशोरराम यांनी या Uयव;थेची पाहणी केली. 'आंधी हो या तूफान, हम ज]र करBगे मतदान', असा िनधा4र मतदारांनी करावा, 
असं आवाहन �यांनी केलं आहे. 
मुबंईत आिण उपनगर िज.हयात सवा4िधक 36 िवधानसभा मतदारसघं असनू आकाशवाणी �ितिनधी िवMणु सोनावण े यांनी ितथ.या मतदार 
�िiयेची मािहती िदली.  
जालना िज.eात सवंदेनशील मतदानकS =ांdया पIरसरात शkधारी जवान तैनात करRयात आल े आहते. Fकाऊट –गाईडचे िवlाथm 5येa 
नागIरकांना मतदान कS =ांपय6त घेऊन  जात अस.याच ंिच� पाहायला िमळालं.  
रायगड 
रायगड िज:<ात:या पणे ताल�ुयात डावर ेगाव-या आनंदीबाई घरौ या 102 वषा�-या आजeनीही उ�साहात मतदान केलं. 
िहगंोली 
िहंगोली िज:<ात कळमनरुी िवधानसभा मतदारसंघात करवाडी इथ:या $ाम;थांनी मतदानावर बिह%कार घातला आहे. गावात र;ता Uहावा, या मागणीसाठी 
गे:या 3 वषा4पासून गावक-यांनी िनवडणकुांवर बिह%कार घातला आहे. 

<><><><> 
रा�यात:या मतदानािवषयी आकाशवाणी मुबंई Gादिेशक वhृ िवभाग एक चचा4�मक काय4[म आज संiयाकाळी सUवा सात ते आठ या वळेात Gसा1रत 
करणार आहे. रा�यात:या सव4 Gादिेशक वhृ िवभागांचे Gितिनधी तसंच आकाशवाणीचे अशंकालीन वाता4हर या काय4[मात सहभागी होणार आहेत. 

<><><><> 
राचंी इथ ं सHु असले.या ितस-या कसोटी सामoयाdया आज ितस-या िदवशी भारतान ं दि-ण आिpकेचा पिहला डाव 162 धावांत गुडंाळत 
आिpकेवर फॉलोऑन लादला. Cयामळेु भारताला 335 धावांची मोठी आघाडी िमळाली आह.े  
दि-ण आिpकेdया जुबैर हमजा 62 आिण टSबा बावुमा 32 यांनी चौ`या गड्यासाठी  91 धावांची भागीदारी केली. मा� Cयानतंर जॉज4 िलडं वगळता 
एकही फलदांज दुहरेी धावा सं̂ या गाठू शकला नाही. भारतातफr  उमेश यादवने तीन, तर मोह&मद शमी, नदीम आिण रिव= जडेजा यांनी �Cयेकb 
दोन गडी बाद केल.े  
सामoयाचं शेवटच ंवृg हाती आलं तेOहा दि-ण आिpकेdया फॉलोऑन नतंर 
चहापानानतंर दसु-या डावात 4 बाद 26 धावा झा.या होCया.  

<><><><> 



रा5यात गे:या दोन िदवसापासून रा�यभरात स�ु असलेला परती-या पावसाचा जोर कमी अिधक Gमाणात कायम आहे.  

मुबंई, ठाणे आिण पालघर िज.eात आज सलग ितसjया िदवशी ढगाळ वातावरण कायम असून पावसाची 1रपरीप सु� आहे. 

रायगड िज:हयात आज सलग चौkया िदवशी पावसाची संततधार स]ुच आह.े िसधंुदुगा4त काल रा?ी जोरदार पाऊस झाला. आज सकाळ पासून मा? 
वातावरण ढगाळ आहे.  

परभणी, अहमदनगर, सांगली, जालoयातही बहlतांश िठकाणी पावसाची 1रपरीप सु� आहे. लातूर आिण उFमानाबाद इथंही काल रा?ी मसुळधार पाऊस 
झाला, तर आज सकाळपासून पावसाची संततधार स�ुच आहे.  

गडिचरोलीत काल रा?ीपासून स�ु असललेा पाऊस आज सकाळी थांबला, मा? ढगाळ वातावरण कायम आहे.  
//<><><><>//  


