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"थािनक "वरा%य सं"थांमधनू रा%य िवधान प)रषदेवर िनवडून ,ाय-या सहा जागांसाठी आज सकाळी आठ वाजता
मतदानाला स3
ु वात झाली. नािशक, अमरावती, चं7पूर, रायगड-र9नािगरी-िसंधदु गु :, उ"मानाबाद-लातूर-बीड, आिण परभणी-िहंगोली, या
सहा "थािनक "वरा%य सं"था मतदारसंघात ही िनवडणूक होत आहे.
उ"मानाबाद-लातूर-बीड या मतदार संघात मतदानाची गती सकाळी संथ होती दपु ारी १२ वाजेपय@त ितAही िजBCातील २९
मतदान कE 7ावर एकूण१००५ पैकJ फL ३६९ मतदारांनी Oहणजे ३६ टQके मतदारांनी हQक बजावला. भाजपचे सरु श
े धस आिण
राRSवादीने पािठंबा िदलेले अशोक जगदाळे यां-यात ही लढत होत आहे, यािठकाणी Uामिवकासमंी पंकजा मडुं े आिण
िवधानप)रषदेतील िवरोधी पV नेते धनंजय मडंु े यांची ितWा पणाला लागली आहे.
परभणी िहंगोली मतदासंघात दपु ारी १२ वाजेपय@त १४ टQके मतदान झालं. इथं िशवसेनचे े िवZलव बजोरीया आिण काँUेसचे सरु श
े
देशमख
ु यां-यात लढत होत आहे.
कोकणातील "थािनक "वरा%य सं"था मतदार संघातून िवधानप)रषदेवर िनवडून ,ावया-या एका जागेसाठी आज मतदान
ि]या स^
ु झाली असनू दपु ारी बारा वाजेपय@त रायगड िजBहयातील एकूण 469 मतदारांपैकJ 398 मतदारांनी मतदान के Bयाची मािहती
िनवडणूक शाखे-या वतीने देbयात आली.
रायगड,र9नािगरी आिण िसंधदु गु : या तीन िजBहयांचा िमळू न हा मतदार संघ असनू तीन िजBहयात एकूण 940 मतदार आहेत.
या मतदार संघात राRSवादी काँUेसचे अिनके त तटकरे आिण िशवसेनचे े राजीव साबळे यां-यात सरळ लढत होत आहे.
नािशकमcयेही िशवसेना िव^cद राRSवादी अशीच लढत होत आहे. या िठकाणी िशवसेनेचे नरE7 दराडे तर राRSवादीने
िशवाजी सहाणे यां-यात सामना होत आहे. िशवसेनने ं पालघरमधे के लेBया खेळीला 9यd
ु र Oहणून भाजपनं राRSवादीचे िशवाजी
सहाणे याना पािठंबा िदला असBयाचं आम-या वाता:हरानं कळवलं आहे.
वधा:-चं7पूर-गडिचरोली मतदारसंघमधून काँUेसचे इं7कुमार सराफ आिण भाजपचे रामदास अंबटकर हे आमने सामने आहेत.
दपु ारी 12 वाजेपय@त ितAही िजBCात 30 पूणा@क 90 शतांश टQके मतदान झाBयाचे सांगbयात आले आहे.
अमरावती मcये भाजपचे िवण पोटे आिण काँUेसचे अिनल मधोगरीया यां-यात सरळ लढत होत आहे. ये9या ग3
ु वारी Oहणजे
२४ मे रोजी मतमोजणी होणार आहे.
<><><><>
जे. जे. 3gणालयातील िनवासी डॉQटरांचा संपा-या पाi:भूमीवर वै,कJय िशVणमंी िगरीश महाजन आिण माड:चे डॉQटर
यांची आजची बैठक िनRफळ ठरली आहे.
संप आज ितसjया िदवशीही स3
ु च आहे. शीव इथBया लोकमाAय िटळक 3gणालयातील डॉQटरानीही या संपाला पािठंबा
िदला आहे. शिनवारी जे. जे. 3gणालयात अ9याव"थ 3gणाचा उपचारा दरOयान म9ृ यू झाला, 9यानंतर संतl नातेवाईकांनी डॉQटरांना
बेदम मारहाण के ली होती. यासंबधी जे. जे. माग: पोिलस "थानकात गAु हा दाखल करbयात आला होता. पोिलसांनी मारहाण करणाjया
चार जणांना ताmयात घेतलं आहे. '3gणालयातील 9येक वॉड:ची सरु Vा तातडीनं वाढवावी या मागणीबाबत माड:' संघटना आिण
वै,कJय िशVण संचालनालयाचे सहसंचालक काश वाकोडे यां-यात काल तोडगा काढ़bयासंदभा:त बैठक झाली होती.
<><><><>
सोलापूर नगरप)रषदे-या िवशेष सिमती -या 6 सभापतीपदां -या िनवडीत पाच सभापतीपदी राRSवादी तर एका सभापतीपदी
िशवसेने -या नगरसेवकाची िबनिवरोध िनवड करbयात आली.
यामcये "थायी सिमती सभापतीपदी नगराpV रमेश बारसकर, आरोgय आिण वै,कJय सेवा शौकत तलफदार, बांधकाम
दdार खवळे , पाणीपुरवठा संतोष खंदारे, िनयोजन िवकास सभापतीपदी सवु णा: गाढवे तर मिहलाआिण बालकBयाण सभापतीपदी
िशवसेन-े या सीमा पाटील यांची आज िबनिवरोध घोषणा करbयात आली.
<><><><>

ठाणे िजBCात दोन वेगवेगrया घटनांमcये एकूण पाचजण बुडून म9ृ यूमख
ु ी पडBयाची िभती sयL करbयात येत आहे. ठाणे
शहरातBया घोडबंदरोड जवळ-या खाडीत दोघे जण वाहtन गेBयाची मािहती "थािनक आपdी िनवारण यंणे-या मख
ु ांनी िदली. यात
एका 7 वषा:-या मल
ु ाचा समावेश आहे. ओझोलw गावाजवळ भातसा नदीत पोहायला गेलेले ितघेजण परतले नाहीत. ते बुडाBयाचा अंदाज
आहे. दोAही घटनेतBया sयLxचा शोध अ,ाप स^
ु आहे.
<><><><>
मोरQया या मराठी िचपटाचे िनमा:ते कBयाण राजमोगली पडाल वय 38 वषy यांनी कजा:ला कं टाळू न आ9मह9या के ली आहे.
याबाबत 9यांची प9नी रेणुका पडाल यांनी िदलेBया िफया:दीनस
ु ार सोलापूर इथं दोन खाजगी सावकारांवर गAु हा दाखल करbयात आला
आहे. तर आ9मह9या करbयापूवw 9यांनी पोिलसांना िनवेदन देवून आपBयाला धोका असून काही लोक ास देत असBयाचे िनवेदन िदले
असBयाची मािहती 9यां-या प9नीने िदली आहे.
<><><><>
२०१९ -या लोकसभा िनवणुकJत युती करbयासंदभा:त िशवसेनने ं पुढाकार घेतBयािशवाय बोलणी करणार नसBयाचं भाजप
नेते आिण अथ:मं ी सधु ीर मनु गंटीवार यांनी Oहटलं आहे. पीटीआय या वृdसं"थेला िदलेBया मल
ु ाखतीत ते बोलत होते. भाजपनं युती
करbयासंदभा:त अनेकदा िवचारणा के ली, मा िशवसेनक
े डून सकारा9मक ितसाद िमळाला नाही, असं 9यांनी सांिगतलं.
//<><><><>//

