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****
· २५ िज%हा परीषदा आिण दहा महानगरपािलकां5या िनवडणुक:त भारतीय
जनता प=ाला घवघवीत यश
· काँAेस आिण राDEवादी काँAेसची अनेक िज%हा परीषदांमधली सIा गेली,
१७ िज%हा परीषदांमMये कोणOयाच राजक:य प=ाला बQमत नाही.
· मराठवाTात पंचायत सिमOयांमMयेही भाजपला सवाUिधक जागा
आिण
· दहा पैक: सहा महानगरपािलकांमMयेही भाजपचे वचUWव, XितYेची मुंबई
महापािलका ि[शंक,\ िशवसेना सवाUत मोठा प=
****
दहा महानगरपािलका, १५ िज%हा प^रषदां आिण २८३ पंचायत सिमतa5या
िनवडणुक:त भारतीय जनता प=ाला घवघवीत यश िमळालं असून सहा महानगर
पािलका आिण लातूर, जळगाव, चंdपूर आिण वधाU या चार िज%हा प^रषदांमMयेही
बQमत िमळालं आहे. यािशवाय औरंगाबाद, जालना, सांगली, बुलडाणा आिण
गडिचरोली िज%हा परीषदेत भाजपाला सवाUिधक जागा िमळा%या आहेत. िशवसेनेला
रOनािगरी िज%हा परीषदेत बQमत िमळालं असून िहंगोली, नािशक आिण यवतमाळ
िज%हा परीषदेत सवाUिधक जागा िमळा%या आहेत. काँAेस प=ाला िसंधुदfगU िज%हा
परीषदेत बQमत िमळालं असून नांदेड, अहमदनगर आिण अमरावती िज%हा परीषदेत
सवाUिधक जागा िमळा%या आहेत. पुणे तसंच सातारा िज%हा प^रषदेत राDEवादी
काँAेसला बQमत िमळालं आहे. राgयात%या आठ िज%हा परीषदां वगळता उवUरीत
१७ िज%हा परीषदांमMये कोणOयाच प=ाला बQमत िमळालेलं नाही.
****

मराठवाTात आठ िज%हा प^रषदांपैक: राDEवादी काँAेसनं चार, भाजपनं दोन,
िशवसेना आिण काँAसे नं एका िज%हा परीषदेमMये सवाUिधक जागा िजंक%या आहेत.
मा[ लातूर वगळता इतर एकाही िज%हा प^रषदेत कोणOयाही राजक:य प=ाला
बQमत िमळालेलं नाही. मराठवाTात आठही िज%हा प^रषदांमMये प=ीय
बलाबलाची मािहती देत आहे वैभवी जोशी.....
लातूर िज(हा प+रषदे/या ५८ जागांपैक7 भारतीय जनता प;ानं ३६ जागा
िजंक(या. काँ@ेसनं १५, राDEवादी काँ@ेसनं ५, िशवसेना १, एका जागेवर अप;
उमेदवारानं िवजय िमळवला.
िवभागात अMयंत चुरशी/या ठरले(या बीड िज(हा प+रषदे/या ६० जागांपैक7
राDEवादी काँ@ेसनं 25 जागांवर िवजय िमळवला, तर भाजपला २० जागा िजंकता
आ(या. इतर प;ांपक
ै 7 िशवसेना तसंच िशवसं@ाम YMयेक7 चार, काकZ नाना
आघाडीनं तीन काँ@ेस दोन तर अप; उमेदवारांनी दोन जागा िजंक(या. @ामिवकास
मं]ी पंकजा मुंडे आिण िवधान प+रषदेतले िवरोधी प;नेते धनंजय मुंडे यां/या
समथaकांमbये थेट लढत असले(या परळी तालुeयात(या सहा गटांपैक7 भाजपला
एकही जागा िजंकता आली नाही.
परभणी िज(हा प+रषदे/या ५४ जागांपैक7 िशवसेना १३, भाजप ५, काँ@ेस
६, राDEवादी काँ@ेस २४, राDEीय समाज प; ३ तर अप; उमेदवार ३ जागांवर
िनवडgन आले.
िहंगोली िज(हा प+रषदे/या ५२ जागांपैक7 िशवसेनेनं १५ जागांवर िवजय
िमळवला, भाजप १०, काँ@ेस तसंच राDEवादी काँ@ेस XOयेक: १२ तर तीन जागांवर
अप; उमेदवार िवजयी झाले.
नांदेड िज(हा प+रषदेत काँ@ेसनं ६३ पैक7 २८ जागा िजंक(या. भाजपनं १३,
राDEवादी काँ@ेस आिण िशवसेनेनं YMयेक7 १०, राDEीय समाज प;ानं एक तर एका
जागेवर अप; उमेदवार िवजयी झाला.

उiमानाबाद िज(हा प+रषदे/या ५५ जागांपैक7 राDEवादी काँ@ेसनं सवाaिधक
२६ जागा िजंक(या. िशवसेनेनं ११, काँ@ेसनं १३, भाजपनं चार तर एका जागेवर
अप; उमेदवारानं िवजय िमळवला.
जालना िज(हा प+रषदे/या ५६ जागांपैक7 भाजपनं २२, िशवसेनेनं १४,
राDEवादी काँ@ेसनं १३, काँ@ेसनं ५, तर अप; उमेदवारांनी २ जागा िजंक(या.
औरंगाबाद िज(हा प+रषदे/या ६२ जागांपैक7, भाजपनं २३ तर िशवसेनेनं १८
जागा िजंक(या. काँ@ेसचे उमेदवार १६ जागांवर तर राDEवादी काँ@ेसचे उमेदवार तीन
जागांवर िवजयी झाले. महाराDE नविनमाaण सेनेनं एक तर अप; उमेदवारानी एक
जागा िजंकली.
****
मराठवाTात पंचायत सिमOयांमMयेही भारतीय जनता प=ाला चांगलं यश
िमळाल असून ७६ पंचायत सिमOयांपैक: २१ पंचायत सिमOयांमMये भाजपला,
काँAेस आिण राDEवादी काँAेसला XOयेक: १२ पंचायत सिमOयांमMये तर पाच
^ठकाणी िशवसेनेला बQमत िमळालं आहे.
औरंगाबाद िज%lात%या ९ पंचायत सिमOयांपैक: चार पंचायत सिमOयांमMये
भाजपला तर एका पंचायत सिमतीमMये िशवसेनेला बQमत िमळाल आहे. चार
पंचायत सिमOया ि[शंक\ झा%या आहेत.
****
लातूर िज%lात%या दहा पंचायत सिमOयांपैक: सातमMये भाजपला तर तीन
पंचायत सिमOयांमMये काँAेसला बQमत िमळालं आहे.
****
बीड िज%lात%या ११ पंचायत सिमOयांपैक: पाचमMये राDEवादी काँAेस तर
दोन पंचायत सिमOयांमMये भाजपला बQमत िमळालं आहे. दोन ^ठकाणी दोoही
प=ाला समान जागा िमळा%या आहेत तर दोन पंचायत सिमOया ि[शंक\ झा%या
आहेत.
****

जालना िज%lात%या आठ पंचायत सिमOयांपैक: चार भाजप, दोन राDEवादी
काँAेस, एका पंचायत सिमतीत िशवसेनेला बQमत िमळालं आहे. एका पंचायत
सिमतीत िशवसेना आिण भाजपला समान जागा िमळा%या आहेत.
****
नांदेड िज%lात%या १६ पंचायत सिमOयांपैक: काँAेसला सात, भाजपला तीन
तर राDEवादी काँAेस आिण िशवसेनेला XOयेक: एका पंचायत सिमतीमMये बQमत
िमळालं. एका पंचायत सिमतीमMये कॉंAेस आिण िशवसेनेला समान जागा िमळा%या
आहेत तर तीन पंचायत सिमOया ि[शंक\ झा%या आहेत.
****
िहंगोली िज%lात%या पाच पंचायत सिमOयांपैक: काँAेस, भाजप आिण
िशवसेनेला XOयेक: एका पंचायत सिमतीमMये बQमत िमळालं तर दोन पंचायत
सिमOया ि[शंक\ झा%या आहेत.
****
परभणी िज%lात%या नऊ पंचायत सिमOयांपक
ै : चारमMये राDEवादी काँAेस तर
एका पंचायत सिमतीमMये िशवसेनेची सIा आली आहे, अoय चार पंचायत
सिमOयांमMये कोणOयाच प=ाला बQमत िमळालं नाही.
****
उWमानाबाद िज%lात%या आठ पंचायत सिमOयांपैक: चार पंचायत सिमOया
काँAेस तर तीन पंचायत सिमOया राDEवादी काँAेसला िमळा%या आहेत, एका पंचायत
सिमतीत कोणOयाच प=ाला बQमत िमळालेलं नाही.
****
हे बातमीप[ आकाशवाणी5या औरंगाबाद कrdावsन Xसारीत कtलं जात आहे.
आमचं हे बातमीप[ oयूज ऑन ए आय आर डॉट
कॉम या संकtतWथळावरही उपलxध आहे.
****
दहा महानगरपािलकां5या िनवडणुकyमMये पुणे, िपंपरी िचंचवड, नािशक,
नागपूर, अमरावती आिण अकोला या सहा महानगरपािलकांमMये भाजपला WपD
बQमत िमळालं आहे. मुबं ई, ठाणे, उ%हासनगर, आिण सोलापूर
महानगरपािलकांमMये कोणOयाच प=ाला बQमत िमळालं नाही. XितYे5या मुंबई
महापािलकtत िशवसेनेला सवाUिधक ८४ जागा िमळा%या अस%या तरी बQमत मा[

कोणOयाचं प=ाला िमळालं नाही. भाजपला ८२ जागा िमळा%या आहेत तर
काँAेसला ३१ जागांवर समाधान मानावं लागलं आहे. ठाणे महापािलकtतही
िशवसेनेला सवाUिधक ६७ जागा िमळा%या आहेत, Oयाखालोखाल राDEवादी
काँAेसला ३४ जागा िमळा%या असून इथं भाजपला २३ जागा िमळा%या आहेत.
सोलापूर महापािलकtत मा[ भाजपला सवाUिधक ४७ जागा िमळा%या असून
िशवसेनेला २० जागा िमळा%या आहेत, काँAेसला कtवळ १४ जागा िमळा%या
आहेत. उ%हासनगर महापािलकtतही भाजपला सवाUिधक ३२ जागा िमळा%या असून
Oयाखालोखाल िशवसेनेला २५ जागा िमळा%या आहेत
****
मुंबई महापािलकtत िशवसेनेशी युतीसंदभाUत भाजपची कोअर किमटी िनणUय
घेईल, असं मु}यमं[ी देव~d फडणवीस यांनी हटलं आहे. िनवडणूक िनकाल
जाहीर झा%यानंतर मुंबईत ते वाताUहरांशी बोलत होते. भाजपवर िवास ठेवून कौल
^द%याबल मु}यमं यांनी मतदारांचे आभार मानले आहेत. Aामिवकास मं[ी पंकजा
मुंडे यांनी परळी तालुयात भाजप5या झाले%या पराभवाची जबाबदारी Wवीकान
मंि[पदाचा राजीनामा ^दला असला तरी तो Wवीकारणार नस%याचं, मु}यमं यांनी
WपD कtल.ं
िशवसेना प= Xमुख उव ठाकरे यांनी मुंबईत िशवसेना हाच सवाUत मोठा
प= ठरला अस%यानं, िशवसेनेचाच महापौर होणार, असं वाताUहरांशी बोलतांना
सांिगतलं.
मुंबई महापािलकtत एका जागेवर िशवसेना आिण भाजप या दोoही प=ा5या
उमेदवारात दोन वेळा मतमोजणी होऊनही बरोबरी झा%यानं, ईर िचीची Xिकया
अवलंबयात आली, यात भाजपचे उमेदवार अतुल शहा िवजयी झाले.
****
राgयात Wथािनक Wवराgय संWथां5या िनवडणुक:त भारतीय जनता प=ाला
िमळाले%या यशाबल पंतXधान नर~d मोदी यांनी राgयात%या जनतेचे आभार मानले
आहेत. जनतेनं सुशासन आिण िवकासा5या राजकारणावर जो िवास ठेवला
Oयाबल Oयांचा आभारी आहे, असं पंतXधानांनी ीटरारे हंटलं आहे.
****
राgयात १५ माचUनतं र तूर खरेदी कrd सुs ठेवयासाठी कrd सरकारकडं
XWताव पाठवणार अस%याचं पणनमं[ी सुभाष देशमुख यांनी सांिगतलं. मं[ालयात

आयोिजत शेतीमाल खरेदी आढावा बैठक:त ते काल बोलत होते. यंदा राgयात
मोा Xमाणात तुरीचं उOपादन झालं असून शेतकयांचं नुकसान होऊ नये यासाठी,
हा XWताव पाठवणार अस%याचं देशमुख हणाले.
****
भारत- ऑWटEिे लयामMय%या पिह%या िकtट कसोटी सामoयात काल पिह%या
^दवशी ऑWटEेिलयानं ९ गडी बाद २५६ धावा कt%या. नाणेफक
t िजंक\न Xथम
फलंदाजी करयाचा िनणUय ऑWटEेिलयानं घेतला.
//****//

