
vkdk'kok.kh ukxiwj] 
izknsf’kd o`Rr foHkkx 

izknsf’kd ckrE;k ¼ejkBh & osG lk;adkGh 06-45½ 
lkseokj fnUkkad 21 vkWDVkscj 2019  

dkgh BGd ckrE;k --------------------------------  
1- jkT; fo/kkulHksP;k 288 tkxkalkBh vkt >kya ‘kkarrkiw.kZ ernku.  

2- lalnsP;k fgokGh vf/kos’kukyk 18 uksOgsacjiklwu lq:okr gks.kkj- 

3- y[kuÅP;k deys’k frokjh gR;kdkaMkps /kkxsnksjs lkiMys ukxiqjkr.  
vkf.k 

4- nf{k.k vkfÝdsfo:)P;k frlÚ;k fØdsV dlksVh lkeU;kr Hkkjr fot;kP;k macjBîkoj -   

********** 

 रा�य �वधानसभेया २८८ जागांसाठ� आज मतदान झालं.  सं�याकाळी पाच वाजेपय!त संपूण$ 

रा�यात सरासर% ५५  ट(के मतदान झालं. �वदभा$तील नागपरू इथं सरासर% ५३.९८ ट(के, 

अकोला 50%, वाशीम 50 % अमरावती ५८% गड1चरोल% ५३%, चं2पूर ५५%, बुलढाणा ५४. %, 

भंडारा ६५%,  

ग89दया ५५%, यवतमाळ ५७ % आ;ण वधा$ इथं ६० ट(के मतदान झा=याची न8द आहे.  

आजया मतदानानं तीन हजार २३७ उमेदवारांचं भ�वत@य मतपेट%त बंद झालं.   

AाथBमक अदंाजानुसार सवा$1धक मतदान को=हापूर िज=Dयात सरासर% ७५ ट(के झा=याचा 

अंदाज आहे. 

रा�यात भारतीय जनता पFाचे १६४ उमेदवार Hनवडणूक Iरगंणात आहेत तर Bशवसेनेचे 

१२६, कॉLेंसचे १४७, राMNवाद% कॉLेंस पFाचे १२१ तर महाराMN नवHनमा$ण सेनेचे १०१ 

उमेदवार Hनवडणूक Iरगंणात आहेत. सवा$1धक २६२ उमेदवार बहुजन समाज पFाने उभे 

केले आहेत. या@यHतIर(त इतर पFांचे आ;ण अपF उमेदवार Hनवडणूक Iरगंणात आहेत. 

रा�यात सवा$1धक उमेदवार नांदेड दOFण या �वधानसभा मतदारसंघात ३८ उमेदवार उभे 

आहेत तर सवा$त कमी उमेदवार 1चपळूण या मतदारसंघात आहेत. 

 आज झाले=या मतदानात काह% तरुळक वगळता कुठलाह% अनु1चत Aकार घडला नसून, 

�वदभा$तील ६२ मतदारसंघात मतदान AQRया सुरळीत संपSन झाल%. मतदानासाठ� सकाळ 

पासूनच मतदारांम�ये उTसाह 9दसून आला.  

नागपूर दOFण पिUचम या मतदारसंघातून मुVयमंWी देवX2 फडणवीस Hनवडणूक Iरगंणात 

आहेत. Tयांया �वZ[ध कॉLेंसचे आBशष देशमुख उभे आहते. या लढतीकड ेसवा!चं लF 

लागलेलं आहे.  

नागपूर िज=Dयातील आजया मतदानाबाबत अ1धक मा9हती देत आहेत आमचे AHतHनधी 

धनंजय वानखेड े----- 

नागपूर िज=Dयाया 12 �वधानसभा मतदारसंघांम�ये पाच वाजेपय!त सुमारे 50 ट(के 

एवढे मतदान झाले. सायंकाळी सहा वाजेपय!त जे लोक मतदान कX 2ाया बाहेर रांगेत उभे 

होते Tया सवा!नांह% मतदान  करता येणार आहे. यामुळे मतदानाची ट(केवार% पुढे 



वाढdयाची श(यता आहे. आज झाले=या मतदान AQRयेत कोणताह% अनु1चत Aकार घडून 

आला नाह% आ;ण मतदान शांततेत पार पडले. मुVयमंeयांया दOFण पिUचम 

मतदारसंघाकड े सगfया रा�याचे लF लागले असनू उgर नागपरू व पिUचम 

नागपूर  अशा  मतदारसंघात सु[धा  चुरशीया लढती पाहवयास Bमळणार 

आहेत.  नागपरू िज=Dयात 146 उमेदवाराचे भ�वMय ईले(NोHनक वोट%गं मBशSस म�ये 

बंद%kत झाले आहे. 24 ऑ(टोबरला Hनकाल जाह%र होणार आहे. आकाशवाणी बातmयांसाठ� 

धनंजय वानखेड,े नागपूर 

नागपूर िज=Dयातील दOFण पिUचम या मतदारसंघाल%त २० उमेदवार Hनवडणूक Iरगंणात 

आहेत.  

अमरावती िज=Dयातील आठह% मतदारसंघात आज मतदान सपंSन झालं. मोशn इथं एका 

उमेदवाराचं वाहन जाळdयाची घटना वगळता मतदान शातंतेत संपलं.  

नFल Aभा�वत असले=या गड1चरोल% िज=Dयातील तीन �वधानसभा मतदारसंघात मतदान 

शांततेत पार पडलं. नFल Aभा�वत या िज=Dयात मतदानाची वेळ सकाळी ७ त े ३ 

वाजेपय!त होतं. गड1चरोल% िज=Dयातील मतदानाबाबत मा9हती देत आहेत आमचे 

AHतHनधी जयंत Hनमगड े----- 
 
xMfpjksyh ftYgîkrhy vkjeksjh] xMfpjksyh vkf.k vgsjh ;k frugh ernkjla?kkr vkt ldkGh lkroktrkiklwu ernku izfØ;sl 
izkjaHk >kyk- ldkGiklwup ernkjkaapk mRQwrZ izfrlkn fnlwu vkyk- nqikjh ,d oktrki;±r 52 VDds ernku >kY;kph uksan vkgs- 
eqlG/kkj ikolkua gtsjh yko.;kua ernkuizfØ;soj FkksMk foijhr ifj.kke >kyk- rjh rhu oktsi;±r ernkukph vkdMsokjh 70 
VDD;kai;±r tkbZy vlk vankt vkgs- vkdk’ko.khP;k ckrE;aklkBh t;ar fuexMs xMfpjksyh- 
iwoZfonHkkZrhy xksafn;k ftYgîkrgh ukxfjdkauh mRLQwrZi.ka ernkukpk gDd ctkoyk ;kfo”k;h vf/kd ekfgrh nsr vkgsr vkeps 

izfrfu/kh gfj’k eksV?kjs ---- 
 
xksafn;k ftYgîkrhy pkj ernkjla?kkr vkt fo/kkulHkk fuoM.kqdk ikj iMY;k vlwu] lk;adkGh ikp oktsi;±r vankts 60 VDds 
ernku ;k pkj ernkjla?kkae/;s ikj iMys- vkdk’kok.khP;k ckrE;kalkBh gfj’k eksV?kjs xksafn;k-- 

यवतमाळ िज=Dयातील �वधानसभा Hनवणुकoत रा�याचे दोन �व[यमान मंWी Hनवडणूक 

Iरगंणात असून, राळेगाव या मतदारसंघातून आ9दवासी �वकास मWंी अशोक उईके उभे 

आहेत. तर यवतमाळ मतदारसंघातून रा�याचे अSन आ;ण औषध Aशासन रा�य मंWी 

मदन येरावार उभे आहेत. यवतमाळ िज=Dयातील आजया मतदाना�वषयी मा9हती देत 

आहेत आमचे यवतमाळचे AHतHनधी qीकांत राऊत -----  
 
ldkGP;k <xkGh okrkoj.kkr ernkjkauh mRlkgkr ernkukyk lq:okr dsyh- bZOgh,e fc?kkMkP;k fdjdksG rØkjh dkgh ernku 
dsanzkao:u vkY;k ek= R;kfBdk.kh ;k rØkjhaoj rkrMhua dk;Zokgh d:u i;kZ;h O;oLFkku dj.;kr vkyh- ftYgîkr 14 l[kh 
ernku dsanzkaoj efgykaP;k gkrh O;oLFkkiu lksifo.;kr vkys gksrs- ;k fBdk.kh efgyk ernkjkaps vkS{ko.k] xqykciq”i nsÅu Lokxr 

dj.;kr vkys- jkGsxko iqln o:u cSyxkMhe/kwu efgyk ernkj ikjaifjd catkjh os’kHkw”ksr ernkudsanzkoj vkY;k- ,danfjrp loZ= 

mRlkgkr ernku >kys- vkdk’kok.kh ckrE;kalkBh ;orekGgwu Jhdkar jkÅr 

नागपुरात कX 2%य मंWी Hनतीन गडकर%, मुVयमंWी देवX2 फडणवीस, ताBमळनाडूचे रा�यपाल 

बनवार%लाल परुो9हत, राMN%य kवयंसेवक संघाचे सरसघंचालक मोहन भागवत यांनी 

मतदानाचा ह(क बजावला.  



वाशीम िज=Dयात अनेक 9ठकाणी मतदान के=यावर मतदारानंा �व�वध सवलती दकुानदार 

आ;ण अSय �वRेTयांनी देऊ के=याचं आमया AHतHनधीने कळवलं आहे. वाशीम 

िज=Dयातील Iरसोड, वाशीम आ;ण कारंजा इथं सरासर% चांगलं मतदान झालं. 

चं2पूर िज=Dयात युवक आ;ण म9हला मतदारानंी मोsया संVयेनं मतदान के=याचं 

आमया AHतHनधीने कळवलं आहे. काह% भाग नFल Aभा�वत असून देखील सकाळ 

पासूनच मतदारांया रांगा बघायला Bमळा=याचं आमचे AHतHनधी सागंतात. 

दरmयान, भंडारा, ग89दया, बुलढाणा, वधा$, अकोला या 9ठकाणी देखील चोख सुरFा 

@यवkथेत आ;ण शातंतेत मतदान झा=याचं आमया 9ठक9ठकाणया AHतHनधीने कळवलं 

आहे. �वदभा$तील काह% मतदान कX 2ावर आमया AHतHनधीनंी मतदारांशी संवाद साधला. 

ऐकुया मतदारांया AHतQRया .... 

मेरा नाम वषा$ Bसगं मेqाम है. मै  पिUचम नागपरु से वोट%गं कo  हू अभी.   वो9टगं करना 

हमारा हक बनता है और हमे करना चा9हये. सब लेडीज लोगो  ने तो वो9टगं करना है 

आपके एक वोट से, मतलब जो भी इले(शन मे खड ेहै, जो भी  उमेदवार है, उनके वोट 

मे बहुत फरक पडता है, तो आप सबन ेवोट  कर%ये .  और आपके जो भी उमेदवार 

है  िजन को आप वोट करना चाहते है उनको चून के 9दजीये थ(ँयू 

माझ नाव नेहा ठ8बरे मी अमरावती िज=हाया धामणगाव रे=व े �वधानसभेया 

मतदारसंघाची मतदार आहे. या Hनवडणुकoत युवकानंी आप=या मता1धकाराचा उपयोग 

�ववकेबु[धीने करावा �यामूळे एका सश(त लोकशाह%ला चालना Bमळेल व Tयांया 

आकांFा पणू$ होतील. धSयवाद 
********** 

महाराMN आ;ण हरयाणा �वधासमभेसोबतच, १७ रा�यांमध=या ५१ �वधानसभा आ;ण 

दोन लोकसभा मतदारसंघांया पोटHनवडणुकांसाठ�ह% आज मतदान झालं. wबहार 

मध=या समkतीपूर आ;ण महाराMNात=या सातारा या दोन लोकसभा मतदारसंघासाठ� 

मतदान झालं. �वधानसभा पोटHनवडणुकoसाठ� उgर Aदेशात=या ११, गुजरातमध=या ६ 

केरळ आ;ण wबहारमध=या ATयेकo ५, Bसि(कममध=या ३, पंजाब आ;ण आसाममध=या 

ATयेकo ४ तर ताBमळनाडू, राजkथान आ;ण 9हमाचल Aदेशमध=या ATयेकo २ तसंच 

ओडीशा, तेलंगणा, म�यAदेश,  छgीसगड, मेघालय, पुदचेुर% आ;ण अzणाचल 

Aदेशात=या ATयेकo एका मतदारसंघासाठ� मतदान झालं. या सव$ जागांसाठ�ची 

मतमोजणी २४ ऑ(टोबरला होणार आहे. 
********** 

रा�यात अनेक 9ठकाणी काह% काळासाठ� इ@ह%एम wबघाडाया घटनांची न8द झाल% आहे. 

बहुतेक 9ठकाणी ह% यंWे दZुkत कZन, मतदान पूव$वत सुZ झा=याचे आमया 

िज=हाAHतनीधींनी कळवलं.  



दOFण सोलापूर तालु(यात कालेगाव इथं बूथ Rमांक 3 या मतदान यंWणेत दोष 

Hनमा$ण झा=यामुळे सकाळी मतदान थांबलं होतं. नंतर ते सुरOFत सुz झा=याचं 

आमया वाता$हरानं कळवलं आहे.  

9हगंोल% िज=Dयात=या चार मतदान कX 2ावरया ई@ह%एम यंWात wबघाड झा=यामुळे 

सुमारे 2 तास मतदान AQRया बंद होती. वसमत �वधानसभा FेWात परळी दशरे इथ=या 

मतदान यंWात wबघाड झा=यामुळे द%ड तास मतदान बंद होतं. 

कळमनुर% शहरात=या महाTमा फुले मतदान कX 2ातील यंW साडे नऊला बंद पडलं. तर 

सेनगाव तालु(यात सापडगाव आ;ण बाभूळगाव इथंह% मतदान यंWह% बंद पडल%. ती 

बदल=यानंतर मतदान सुरळीत होऊ लागलं. नंदरुबार िज=Dयात नवापूर मतदार 

संघातह% ई@ह%एम एक तास बंद होऊ पड=याचं वgृ आहे. 
********** 

;sR;k dkgh o”kkZr ljdkj ,d yk[k fMftVy [ksMh mHkkj.kkj vlY;kpa dsanzh; bysDVªkWfuDl vkf.k ekfgrh ra=Kku ea=h jfo’kadj 

izlkn ;kauh lkafxrya- uoh fnYyh bFka vk;ksftr eh vk;Vhok;] LVkVZvi f’k[kj ifj”knsr rs cksyr gksrs- gh [ksMh m|ef’kyrk vkf.k 

m|kstxrk ok<o.;klkBh dsanz LFkku Eg.kwu dk;Z djrhy vla rs Eg.kkys- vk;Vh {ks=krhy fofo/k m|ksxkauh ;klkBh ;ksxnku ns.;kpa 
vkokgu R;kauh dsya- ;kO;frfjDr lkW¶Vosvj mRiknu /kksj.k] bysDVªkWfud /kksj.k vkf.k fMftVy laokn /kksj.k ;kckcr nsf[ky R;kauh 
ppkZ dsyh- xzkeh.k Hkkjrkr ifjorZu ?kMowu vk.k.;klkBh fMftVy bafM;k gk ,d eap vlY;kpa rs Eg.kkys- 

********** 

पोBलस कम$चार% आपलं काम पूण$ जबाबदार%नं पार पाडतात यामुळच आपला देश 

Aगतीपथावर अस=याचं गहृमंWी अBमत शाह  यानंी पोBलस kमतृी 9दवसाया HनBमgानं 

9द=ल% इथं आयोिजत काय$Rमात आज mहटलं. हा 9दवस २१ ऑ(टोबर १९५९ रोजी लडाख 

इथं=या हॉट िkA|ंस इथं श9हद होणा}या पोBलस कम$चा}यांया kमतृीत साजरा केला 

जातो.  
********** 

NfRrlx<P;k narsokMk ftYgîkrhy cLrj foHkkxkr 28 u{kyok|kauh dky vkReleiZ.k dsya- ;kiSdh pkj tgky u{kyok|kaoj 
iqjLdkj Bso.;kr vkyk gksrk- ;k u{kyok|kauh dkVsdY;k.k iksyhl Bk.;krhy iksyhl vf/k{kd vfHk”ksd iYyo ;kaP;kiq<a 

vkReleiZ.k dsya- gs u{kyoknh fofo/k u{kyh dkjok;kalg laj{k.k pewaoj gYyk dj.;kP;k izdj.kkr lkfey vlY;kpa iksyhl 
lw=kauh lkafxrya- 

********** 

पंतAधान नरX2 मोद% येTया २७ ऑ(टोबरला  आकाशवाणीया मन कo बात या 

काय$Rमातून देशवाBसयांशी संवाद साधणार आहेत.  या काय$Rमासाठ� नागIरकानंी 

आप=या सूचना आ;ण �वचार  मायजीओ@ह% ओपन फोरमवर Qकंवा नरX2 मोद% ॲप वर 

न8दवdयाच ंआवाहन करdयात आलं आहे.  
********** 

lalnspa fgokGh vf/kos’ku 18 uksOgsacjiklwu lq: gks.kkj vkgs- gs vf/kos’ku fMlsacj efgU;kP;k 13 rkj[ksi;±r pkysy- ;kcíy 
lalnh; dkedkt ea=ky;krQsZ yksdlHkk vkf.k jkT;lHkk lfpoky;kauk lwpuk ns.;kr vkyh vkgs- ekxhy vkBoMîkr ;k lanHkkZr 
laj{k.k ea=h jktukFk flax ;kaP;k usr`Rokr lalnh; dk;Z eaf=eaMG lferhph cSBd ikj iMyh gksrh-  

********** 
mÙkj izns’ke/;s y[kuÅ bFka >kysY;k laosnuf’ky deys’k frokjh gR;kdkaMkps /kkxsnksjs ukxiqjkr lkiMys vkgsr- egkjk”Vª jkT; 

iksfylkaP;k ng’krokn fojks/kh iFkdkua f>axkckbZ VkdGhP;k l¸;n vfle vyh ;kyk vVd dsyh vkgs- R;kP;kdMwu gR;sfo”k;h 

xksifu; ekfgrh iksfylkaP;k gkrh ykxyh vkgs- pkSd’kh njE;ku l¸;n vfle vyh gk deys’k gR;kdkaMkrhy brj vkjksihaP;k 



lkrR;kua laidkZr vlY;kph ekfgrh leksj vkyh vkgs- rlap R;kpk ;k laiw.kZ ?kVukØekr egRokpk lgHkkx vlY;kpagh fu”iUu 

>kya- ;k ekfgrhP;k vk/kkjs vkf.k mÙkj izns’k iksfylkalkscr fopkjfofue; d:u R;kyk vVd dj.;kr vkyh vkgs-  
ukxiwjP;k U;k;naMkf/kdkÚ;kauh l¸;npk Vªkaf>V fjekaM eatwj dsyk vkgs- R;kyk mÙkj izns’k iksfylkaP;k rkC;kr fnY;kuarj iq<hy 
pkSSd’kh lq: jkg.kkj vkgs- 

********** 

मंुबईत=या आरे कॉलनीमध=या Akता�वत मेNो रे=वे कार शेडया कामाला kथ1गती 

[यायला आज सव�च Sयायालयानं नकार 9दला. माW आरे पIरसरातल% वFृ तोड 

तसंच वFृारोपण के=याया दाdयासंबंधीया छाया1चWांसह िkथती अहवाल सादर 

करdयाचे Hनद�श Sयायमूतn अzण Bमqा आ;ण द%पक गु�ता यांया पीठानं मंुबई 

महानगरपाBलकेला 9दले. Tयाआधी महा1धव(ता तुषार मेहता यांनी सव�च 

Sयायालयाया याआधीया Hनकालानंतर आरे कॉलनीतल% वFृतोड थांबवdयाचं 

Sयायालयात सां1गतल%. या Aकरणी पुढ%ल सुनावणी नो@हXबरमधे होणार आहे.   

********** 
 

मंुबई पुणे महामागा$वर आज पहाटे  एका खासगी बसनं उ�या Nकला धडक 9द=यानं 

झाले=या झाले=या अपघातात तीन जण मTृयूमुखी पडले तर अSय चौदा जखमी झाले 

आहेत. कामशते भागात पहाटे चार वाजेया सुमारास झाले=या या अपघातातील बस 

मंुबईहून को=हापरूकड े जात होती. बसम�ये ३५ Aवासी होते. जखमीनंा तळेगावमधील 

Z|णालयात उपचारांसाठ� दाखल करdयात आलं आहे.  
********** 

महाराMNात गे=या दोन 9दवसापासून रा�यभरात सुZ असलेला परतीया पावसाचा जोर 

कमी अ1धक Aमाणात कायम आहे.  मंुबई, ठाणे आ;ण पालघर िज=Dयात आज सलग 

Hतस}या 9दवशी ढगाळ वातावरण कायम असून पावसाची Iरपर%प सुZ आहे. रायगड 

िज=हयात आज सलग चौ�या 9दवशी पावसाची संततधार सुzच आहे. Bसधुंदगुा$त काल 

राWी जोरदार पाऊस झाला. आज सकाळ पासून माW वातावरण ढगाळ 

आहे.  गड1चरोल%त काल राWीपासून सुZ असलेला पाऊस आज सकाळी थांबला. माW 

ढगाळ वातावरण कायम आहे. परभणी, अहमदनगर, सांगल%, जालSयातह% बहुतांश 

9ठकाणी पावसाची Iरपर%प सुZ आहे. लातूर आ;ण उkमानाबाद इथंह% काल राWी 

मुसळधार पाऊस झाला, तर आज सकाळपासून पावसाची संततधार सुZच आहे.  
********** 

भारतीय मुMठ�यु[ध दयु�धन Bसगं नेगी आ;ण जयद%प यानंी चीनमधील वुहान इथं सुZ 

असले=या ७ @या सीआयएसएम जागHतक लMकर% kपध�मधे आपाप=या वजन गटातील 

उपउपांTय फेर%त Aवशे Bमळवला.  राMN%य �वजेता नेगीने ६९ Qकलो गटात इिज�तया 

9हकाल मोहmमद वर �वजय Bमळवला. तर दसुर%कड ेजयद%पनं ७५ Qकलो गटात कतारया 

नबाह अहमदया पराभव केला. या kपध�त नऊ वगेवेगfया Roडा Aकारांमधे भारताचे ५४ 

खेळाडू सहभागी होत आहेत. 



********** 
jkWaph bFka lq: vlysY;k Hkkjr vkf.k nf{k.k vkfÝds njE;kuP;k frlÚ;k fØdsV dlksVh lkeU;kP;k vktP;k vafre fno’khP;k 
lkeU;kr nqlÚ;k Qsjh v[ksj nf{k.k vkfÝdk la?kkua ikp xMh xekor 65 /kkok dk<Y;kr- 
dky jk=h >kysY;k ;k la?kkP;k HkkjrklkscrP;k lkeU;kr nksu xMh xekor uÅ /kkok dsY;k gksR;k- 
njE;ku] HkkjrkrQsZ mes’k ;knoua rhu xMh rj eksgEen lkeh] ‘kkgck> unhe vkf.k johanz tMstk ;kauh izR;sdh nksu xMh ckn 

dsysr- 
Hkkjrh; la?kkyk fot;klkBh vo?;k nksu cGhaph vko’;drk vlwu] R;klkBh eaxGokjph okV c?kkoh ykx.kkj vkgs- ;k ekfydsr 
Hkkjrh; la?k nksu&’kwU; v’kk Qjdkua vk?kkMhoj vkgs- 

********** 
The End 


