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मतदान ट&केवारी 

रा�य िवधानसभे�या 288 जागासंाठी काल शातंतेत आिण सरुळीत मतदान झालं. रा�यात 60 पूणा�क 46 शताशं 
ट�के मतदान झा#याचा %ाथिमक अदंाज आहे. तर सातारा लोकसभे�या पोटिनवडणकु�साठी अदंाजे 64 पूणा�क 25 शताशं 
ट�के मतदान झालं अस#याची मािहती मAुय िनवडणकू अिधकारी बलदेव िसहं यानंी काल मBंालयात झाले#या पBकार 
पCरषदेत िदली. िज#हािनहाय ट�केवारीनसुार को#हापूरम9ये सवाEिधक 73 पूणा�क 62 ट�के तर सवाEत कमी मतदान ठाण े
िज#Gात 47 पूणा�क 91 ट�के एवढं नKदवलं गेलं. को#हापूर िज#Gात#या करवीर मतदारसघंात सवाEिधक Mहणजे 83 पूणा�क 
20 शताशं ट�के मतदान झालं. तर सवाEत कमी मतदान मुंबईत कुलाबा मतदारसघंात 40 पूणा�क 20 ट�के इतकं झालं.  

 
अनेक राजक�य ने1यांबरोबरच कला आिण 8�डा .ेBात#या OयPQनी काल मतदानाचा ह�क बजावला. माजी 

राRSपती %ितभाताई पाटील यानंी पTुयात पाषाण इथ#या एन. सी. एल. मतदान कU Vावर जाऊन मतदान केलं. मAुयमंBी देवUV 
फडणीस, राRSवादीचे अ9य. शरद पवार, कU Vीय मंBी िनतीन गडकरी, %काश जावडेकर, रामदास आठवले िशवसेना प.%मखु 
उZव ठाकर,े आिद1य ठाकरे, माजी कU Vीय मंBी राम नाईक, माजी मAुयमBंी प[ृवीराज चOहाण, अशोक चOहाण, मनोहर जोशी, 
मनसे %मखु राज ठाकरे, का/ेँसचे %देशा9य. बाळासाहेब थोरात, खासदार सुि%या सळेु, एकनाथ िशंदे यांनी आपाप#या 
मतदान कU Vावंर मतदान केलं. तर िहंदी िचBपट अिभनेते आिमर खान, शाह]ख खान, जया ब�चन, ऐ_याE  राय, अिभषेक 
ब�चन, दीिपका पदकुोण यानंीही मुंबईत मतदान केलं. मराठी िचBपट सृ̀ ीत#या मणृाल कुलकणa, अकुंश चौधरी, cपहृा जोशी, 
%वीण तरडे यानंीही आपाप#या मतदान कU Vावंर जाऊन मतदानाचा ह�क बजावला.   

 
िवधानसभेसाठी रा�यात एकंदर 3 हजार 237 उमेदवार िनवडणकु��या Cरंगणात आहेत. भाजपा-िशवसेना आिण िमB 

प.ांची महायतुी, का/ँेस-राRSवादी कॉ/ेंस आिण िमBप.ांची महाआघाडी तसचं वंिचत बहfजन आघाडी आिण महाराRS 
नविनमाEण सेना हे %मखु प. आिण अनेक अप. उमेदवार िनवडणूक लढवत आहेत. काल मAुयमंBी देवUV फडणवीस, भाजपा 
नेते चVंकातं पाटील, पकंजा मुंडे, राम िशंदे, आिशष शेलार, यवुसेना नेते आिद1य ठाकरे, िनवडणकु�पूवa भाजपावासी झालेले 
गणेश नाईक, हषEवधEन पाटील, राधाकृRण िवखे पाटील, वैभव िपचड, उदयनराजे  भोसले, 1याचबरोबर का/ेँस- राRSवादी 
महाअघाडीचे अिजत पवार, रोिहत पवार, बाळासाहेब थोरात, अशोक चOहाण, प[ृवीराज चOहाण हे दोघे माजी मAुयमंBी या 
िदhगजांचं भिवतOय मतदान यBंात बदं झालं. आता ये1या ग]ुवारी 24 तारखेला जाहीर होणाiया िनवडणकु��या िनकालाकडे  
सपूंणE रा�याचं ल. लागलं आहे.  
 
 



मतदान 
रा�यात काल झाले#या ठीकिठकाण�या मतदानािवषयीचा सिवcतर वृjातं ऐकुया आम�या %ितिनधी कडून........  
ऐन त(डावर आलेली िदवाळी +यासोबतच आले.या िवधानसभा िनवडणुकामंळेु नाग0रकांम1य े असले.या 

उ+सवी उ+साहावर आद.या दोन िदवसां5या संततधारेन ंपाणी पडतं क6 काय अशी िचतंा वाट7याजोगी प0रि9थती; 
अगदी परवा रा<ीपय=त खूप िठकाणी होती. मा< काही िकरकोळ अपवाद वगळता रा@यात काल सवA< पावसान ंउघडीप 
देऊन मतदार, उमदेवार आिण िनवडणूक यं<णेची ही िचंता दूर केली. पावसामळेु रा@यात बEयाच िठकाणी र9+यांवर 
पाणी, िचखल झाला असला तरी काही उ+साही नाग0रकांनी िचखल तुडवत कG Hावर जाऊन आपलं पिव< कतAIय 
बजावलं. बारामती5या काबंळेJर मतदान कG Hावंर पावसामळंु िचखल झा.यान ं मतदारांना मतदान कG Hापय=त अनके 
Kॉलीचा पूल कMन ने7यात आलं. िदIयांग मतदारांचा उ+साहसNुा अनके िठकाणी बघायला िमळाला. नािशक5या 
देवळाली मतदार सघंाम1य े अपघातात दोOही हात गमावले.या बाजीराव मोजाड या मतदारान ं पायान े मतदान केलं. 
+यां5या पाया5या बोटावर मतदान झा.याची शाई न(दिव7यात आली. धुळे Qामीण मतदार सघंातील नवलाणे िदIयांग 
मतदार कG Hवर काल सकाळपासूनच मतदारांम1य ेउ+साह िदसून आला. अकोला िज.Rात मिुतAजापूर मतदारसंघातील 
हातगांव मतदान कG H Sमांक 163 वर सकाळी िदIयांग मतदारान े ितथ.या मतदानाचा �ारभं केला. पिह.यांदाच 
मतदानाचा ह&क िमळाले.या तVण नवमतदारांइतकाच उ+साह @येX नाग0रकांम1ये; अगदी वयाची शंभरी 
ओलांडले.या बुजगुा=म1यहेी होता. जालना िज.Rा5या भोकरदन तालु&यातील िसपोरा बोरगाव इथ.या शांताबाई 
सोनवणे या 104 वषा=5या तर बीड िज.Rातील चEहाटा इथ.या 101 वषाA5या अनुसया नागरगोजे या आजीबाईनंी 
कG Hावर जाऊन मतदान केलं. सातारा िज.Rात �शासनाबरोबरच काही सं9था-सघंटनां, खासगी Iयावसाियक, 
दुकानदारांनीही मतदार जनजगतृीम1य ेपुढाकार घेत.याच ं िदसून आलं. प7ुयात �थमच मतदान करणाEया तMण^नी 
एका मतदान कG Hावर ह0रत िम< प0रवार आिण सामािजक वनीकरण िवभागानं औषधी वन9पती आिण चंदना5या िबयांच ं
वाटप केलं. अनके िठकाणी मिहला मतदारांना मोफत मGदी, उपाहारगृहात एका डीशवर एक मोफत देऊन मतदारांना 
�ो+साहन दे7यात 
आलं.प7ुया5याकसबामतदारसंघातयावेळीपिह.यांदाचइलकेKॉिनकमतदानयादीकVनमतदारांना&युआरकोडदे7यातआ
लाहोता. लोकशाही5या या उ+सवात शहरी मतदारापेbा Qामीण भागात.या मतदारांनी चांगला सहभाग न(दव.याच ं
िच< मा< सावAि<क होतं. आम5या ठीकिठकाण5या बातमीदारासंह मंिजरी गानू पुणे. 
 
पुणे मतदान 

पणुेकर मतदारानंी यावेळीही मतदानाचा फारसा उ1साह दाखवला नाही. पणुे शहरात 48 ट�के तर पणुे /ामीणम9ये 
66 ट�के मतदान झा#याच ं िज#हािधकारी नवल िकशोर राम यांनी काल राBी पBकार पCरषदेत सािंगतलं. अिधक वjृातं 
आम�या %ितिनधीकडून...... 

 
मतदाना5या िदवसापूवc तीन िदवस पुणे शहरासह िज.Rात कोसळणाEया पावसान े काल5या मतदाना5या 

िदवशी िवdांती घेऊन मतदाराचंा उ+साह वाढवला पण पु7या5या शहरी भागापेbा Qामीण मतदारच अिधक सजुाण 
अस.याच ं मतदाना5या काळ5या आकडवेारीने पुOहा एकदा िसN केलं जणूकाही लोकसभा िनवडणुक6ची पुनरावृ�ी 
िवधानसभा िनवडणुक6तही झाली यावेळी मतदानाची ट&केवारी Qामीण भागाबरोबरच शहरी भागातही वाढावी यासाठी 
िज.हा �शासनान े खूप �य+न केले होत े +याचा प0रणाम Qामीण भागात जाणवला पण शहरी मतदारांनी याहीवेळी 
मतदानाकडे पाठ िफरवली शहरातील नाग0रकांची ही ही उदासीनता केवळ गभंीरच नाही तर �शासनाबरोबरच सवA 
राजक6य पbांना देखील धो&याचा इशारा देणारी ठM शकते एवढे मा< न&क6 आकाशवाणी बात�यांसाठी पु7याहeन 
िवनायक सोमणी. 
 
म+ृयू 

मतदानादरMयान काळ काही िठकाणी अनिुचत घटनाही घड#या. ई Oही एम सदंभाEत अनेक त8ारी िनवडणूक 
आयोगाकडे दाखल झा#या. गडिचरोली िज#Gात एटाप#ली तालु�यात मतदाना दरMयान एका िश.काला भोवळ आ#यानं 
1याचा म1ृयू झाला. नादेंड, अहमदनगर, जालना, सोलापूर आिण अमरावतीम9ये तोडफोड आिण दोन गटांम9ये ध�काब�ुक� 
झाली. माB काही वेळान ंवातावरण िनवळलं.   



 
ह0रयाणा  

हCरयाणा िवधानसभे�या 90 जागासंाठीही काल मतदान झालं. ितथे 65 ट�के मतदान झा#याची मािहती िनवडणूक 
उपायPु उमेश िसkहा यानंी काल िदली.    
 
िहवाळी अिधवेशन 

ससंदेच ं िहवाळी अिधवेशन ये1या 18 नोOहUबर ते 13 िडसUबर या कालावधीत होणार आहे. ससंदीय कायE 
मंBालयात#या अिधकृत सूBानंी काल ही मािहती िदली. अिधवेशनाचा कालावधी िनिlत करTयासंदभाEत कU Vीय संर.ण मंBी 
राजनाथ िसहं यां�या अ9य.तेखाली, मंBीमंडळा�या संसदीय सिमतीची बैठक नकुतीच झाली. 1याम9ये हा िनणEय घेTयात 
आला.   
 
अिमत शहा 

देशाची सरु.ा आिण शांततेसाठी पोलीस दलाचं योगदान मोठं असून या कमEचाiयां�या देश सेवेला आपण नमन 
करतो अस ंगौरवोmार गहृमBंी अिमत शहा यानंी काल नवी िद#ली इथं काढले. पोलीस cमतृीिदनािनिमj आयोिजत कायE8मांत 
ते बोलत होते. आपले कतEOय बजावतानंा वीरमरण आले#या पोलीस जवानाचंी गौरवगाथा सांगTयाचं काम राRSीय पोलीस 
cमारक करत आहे. अस ंते Mहणाले. या cमारका�या सकेंतcथळाच ंउnाटन 1या�ंया हcते काल झालं.       
 
पोलीस 9मतृी िदन 

आपलं कतEOय बजावत असताना हौता1Mय आलेले िविवध पोलीस दलातले अिधकारी आिण जवानांना रा�यपाल 
भगत िसहं कोoयारी यांनी काल पोलीस cमतृी िदनािनिमj पRुपच8 वाहpन q9दाजंली वािहली. नायगाव पोलीस मAुयालयात 
हा कायE8म झाला.  
 
आर ेिनणAय 

मुंबई�या आरे कोलनीतील मेSो कार शेड %क#पाला सवr�च kयायालयान ंcथिगती िदली नाही; माB ितथली झाड 
तोडTयाबाबत जैसे थेचा आदेश काल िदला. आरे कॉलनीतील िकती झाडं तोडTयात आली, तोडले#या झाडापैंक� िकती 
झाडाचं ं इतरB पनुरrपण केलं िकंवा नOयान ं वृ.ारोपण केलं याचा तपशीलवार अहवाल सादर करTयाच े आदेश सवr�च 
kयायालयान ंकाल बृहkमुंबई महानगर पािलकेला िदले.    
अपघात  

लोणावtयानिजक कामशेत इथ ंकाल एका रcते अपघातात तीन जणाचंा म1ृयू झाला तर अनेकजण गंभीर जखमी 
झाले आहेत. एका खासगी बसन ंSकला धडक िद#यान ंहा अपघात झाला.  
 
िSकेट 

दि.ण आिuकेिवvZ�या कसोटी मािलकेत#या ितसiया सामkयात भारत िवजया�या उंबरठयावर आहे. काल�या 
ितसiया िदवशी भारतान ं दि.ण आिuकेचा पिहला डाव 162 धावातं गुंडाळला आिण पाहfTया संघाला फॉलो-ऑन िदला. 
काल�या िदवसाचा खेळ सपंताना 1याचंी अवcथा 8 बाद 132 अशी झाली. आता भारताला िवजयासाठी केवळ 2 गडी 
िटपTयाची गरज आहे, तर आिuकेपढेु सामना िजंकTयासाठी 203 धावाचं ंलxय आहे.  
 
हवामान 

गे#या चोवीस तासातं म9य महाराRS आिण मराठवाड्यात#या काही भागातं मसुळधार पाऊस पडला. तसचं कोकण 
आिण िवदभाEतही तरुळक िठकाणी पावसानं हजेरी लावली. मुंबई आिण पTुयात काल िदवसभर पावसान ंकाहीशी उघडीप िदली 
असली तरी राBी उशीरा माB जोरदार पाऊस झाला. सांगलीम9येही राBीपासून जोरदार पाऊस स]ु आहे. उyा 
सकाळपय�त�या हवामान अदंाजानसुार म9य महाराRS, मराठवाडा आिण िवदभाEत काही िठकाणी पावसाची श�यता वतEवTयात 
आली आहे. 


