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रा�य िवधानसभे या 288 जागांसाठी आज साधारण 60 पूणा'क 5 दशांश ट-के मतदान झा0याचा 2ाथिमक अंदाज आहे.  
पणेु शहर आिण िज06ातील 21 मतदार संघाम9ये शांततेत मतदान झालं. पणेु  िज06ात  साधारण 61 पूणा'क  72 ट-के 
मतदान झा0याचा 2ाथिमक अंदाज आहे.  
 
िज06ात सवा;त जा<त मतदान इंदापूरम9ये 78 पूणा'क 77 ट-के मतदान झालं; तर  सवा;त कमी मतदान िचंचवड मतदार 
संघात 46 ट-के इतकं झालं.  
 
मतदानाचा उAसाह शहरी भागापेBा Cामीण भागातच जा<त जाणवला. गे0या दोन िदवसां या पावसासामळेु मतदानाचा ट-का 
घसरले असा अंदाज होता; माF आज पावसानं िवGांती घेतली असूनही पणेुकर शहरी मतदार मतदानासाठी फारसे इ छुक 
िदसले नाहीत.  
  
पणेु शहरात0या मतदाना िवषयी अिधक मािहती आम या 2ितिनधीकडून ---- 
 
पावसानं उघडीप िद0यानं पKुयात मतदानासाठी उAसाह िदसून आला. यंदा या िवधानसभा िनवडणकुLचे वैिशN्य Pहणजे 
कसबा पेठ मतदारसंघात मतदानासाठी -यूआर कोडचा वापर करKयात आला. Aयामळेु मतदारांची इले-Rॉिनक पTतीने थेट 
िनवडणूक आयोगाकडे नUद झाली. तसंच यामळेु मतदान वेगाने झा0याचा अनभुव मतदारांना आला. मॉडेल कॉलनीतील 
िवVाभवन शाळेत पावसामळेु वीज गे0यानं मेणबWया लाऊन मतदानाची 2िYया पूण; करावी लागली. तर खडकवासला 
िवधानसभा मतदारसंघात मतदार याVांत गUधळ झाला. Aयामळेु मतदारांना पायपीट करावी लागली. पKुयातील पूरC<त 
टांगावाला कॉलनीतील नाग[रकांनी मतदानावर बिह\कार घातला. कोणAयाही राजकLय नेAयाने पूरानंतर या नाग[रकांची 
दखल घेतली नस0यानं Aयांनी हा िनण;य घेतला. तर पिह0यांदाच मतदान करणा]या नवमतदारांना सामािजक वनीकरण 
िवभागातफ̂ रोप भेट देKयात आलं. 
आकाशवाणी बातPयांसाठी पKुयाह_न GTा वाड̂.   
 
यानंतर ऐकुया िपंपरी िचंचवड शहरात0या मतदानािवषयी अिधक वृ�ांत --- 
 
पावसा या धा<तीने सकाळ या सFात पाठ िफरवले0या िपपंरी-िचंचवडआिण भोसरी इथ0या मतदारांनी नंतर या टaaयात 
माF भरभbन मतदान केलं ।सकाळ या सFात काही िठकाणी एक ट--याह_न कमी मतदान झालं होतं, माF नंतर पाऊस 
येणार नाही याची शाeती झा0यानंतर एरवी दपुारी कमी होणारे मतदान यंदा माF दपुारी झपाट्याने वाढ0याच िदसलं। मावळ 
मतदार संघा या प[रसरातील तळेगाव ते लोणावळा या अिधक पज;gयमान असले0या पh्यातही दपुारनंतर  कडक ऊन 
पड0याने मतदान कi jाबाहेर या र<Aयापय'त रांगा लाग0या होAया। जा<तीत जा<त मतदारांना कi jापय'त पोहोचKयासाठी 
काय;कAया'नीही सं9याकाळी लगबग सुb केली होती। यंदा सव;च मतदान कi j ही तळमज0यावर होती Aयाच2माण रॅPपचीही 
सिुवधा 2शासनाने उपलlध कbन िद0याने �येm नाग[रक आिण िदnयांगाना सरुळीत मतदान करता आलं। आकाशवाणी 
बातPयांसाठी िपपंरी-िचंचवडह_न संतोष गोगले। 
 
पणेु िज06ात0या मतदानािवषयी अिधक मािहती देत आहेत आमचे 2ितिनधी ---- 



 
पणेु िज06ातील भोर, परुदंर, बारामती आिण इंदापूर यासारoया Cामीण भागात आज चांगलं मतदान झालं. सकालपासूनच 
मतदारांनी मतदानकi jांवर मोठी गदp केली होती. Aयामळेु पिह0या चार तासातच २५ ट-के हsन अिधक मतदानाची नUद 
झाली. इंदापूर प[रसरात सकाळी पाउस अस0याने पिह0या दोन तासात मतदारांचा 2ितसाद कमी होता. पण दपुारनंतर माF 
सव;च मतदान कi jांवर मतदारां या मोठ्या रांगा िदसून आ0या. बारामतीतही मतदारांम9ये उAसाह िदसत होता तर परुदंरम9ये 
मतदार मोठ्या संoयेने मतदानासाठी बाहेर पडले होते.  
आकाशवाणी बातPयांसाठी बारामतीह_न िवनायक सोमणी.  
 
पKुया या Cामीण भागात लोकशाहीचा हा उAसव उAसाहानं साजरा करKयात आला. मतदारां या उAसाहाला 2शासकLय 
यंFणेनंही 2ोAसाहन िदलं. बारामती मतदारसंघा या कांबळेeर मतदान कi jांवर पावसामळेु िचखल झाला होता; Aयामळेु 
मतदारांना मतदान कi jापय'त जाKयासाठी  अनके Rॉली एकापढेु एक  जोडून Aयाचा पूल तयार करKयात आला होता.     
  
पणेु शहरात काही कi jांवर थोडी गडबड झा0याचं िचF होतं. छावणी मतदारसंघात सकाळी काही तांिFक िबघाडामळेु सात 
िठकाणी nही nही पॅट बदलले गेले, तर कोथbडम9ये  राजा िशवराय 2ितmान शाळेत  ई.nही.एम. मशीन बदं पड0यामळेु 1 
तास मतदान बदं होतं.   राजीव गांधी इ लिन'ग शाळेत एका मिहले या नावावर दसु]यानेच मतदान के0याचं समोर आ0यानंतर 
ितथे काही वेळ गUधळ झाला.  
 
हवामान  
पणेु आिण प[रसरात आज कमाल तापमान 28 पूणा'क 5 तर िकमान तापमान 19 पूणा'क 9 दशांश अंश सेि0सयस नUदवलं 
गेलं. उVा हल-या ते म9यम पावसाची श-यता अस0याचं पणेु वेधशाळेनं Pहटलं आहे.  
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