राज्य निवडणूक आयोग
महाराष्ट्र

1 ला माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग, मुुंबई- 400 032.
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(प्रसससिपत्रक)

सद. 10 जानेवारी 2016.

नगरपसरषदा, नगरपुंचायतींसाठी 78 टक्के मतदान

िवी मुं बईत निल्पा काुंबळी नवजयी

बृहनमुं बई महािरपानिकेच्या एका जागेच्या
पोटनिवडणकीसाठी 47.8 टक्के मतदाि

मुुंबई, सद. 10: बृहनमुुंबई महानगरपासलकेच्या प्रभाग क्रमाुंक 147 च्या पोटसनवडणुकीसाठी आज सरासरी 47.8
टक्के मतदान झाले. तर नवी मुुंबई महानगरपासलकेच्या प्रभाग क्रमाुंक 88 साठी झालेल्या पोटसनवडणुकीत राष्ट्रवादी
कााँग्रेस पक्षाच्या सशल्पा सूयगकाुंत काुंबळी सवजयी झाल्या; तसेच नवसनर्ममत 2 नगरपसरषदा व 17 नगरपुंचायतींच्या सावगसत्रक
सनवडणुकाुंसाठी सरासरी 78 टक्के मतदान झाल्याचा प्राथसमक अुंदाज आहे ; तर सजल्हा पसरषदा व पुंचायत ससमत्याुंच्या
11 सरक्तपदाुंच्या पोटसनवडणुकीसाठी दे खील शाुंततेत मतदान झाल्याची मासहती राज्य सनवडणूक आयुक्त ज. स. सहासरया
याुंनी आज येथे सदली आहे .
श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, पपपरी-पचचवड महानगरपासलकेच्या प्रभाग क्रमाुंक 26अ साठीदे खील आज
सरासरी 46.09 टक्के, तर अहमदनगर महानगरपासलकेच्या प्रभाग क्रमाुंक 11अ साठी 59.78 टक्के आसण 15अ साठी
सरासरी 62.44 टक्के मतदान झाले. नवी मुुंबईतील प्रभाग क्रमाुंक 88 साठी आज 50.47 टक्के मतदान झाले व तेथे
लगेच मतमोजणी झाली. अनय सठकाणी उद्या (ता.11) सकाळी मतमोजणी होईल.
जामखेड व शेवगाव (सज. अहमदनगर) या दोन नवसनर्ममत नगरपसरषदा आसण 17 नगरपुंचायतींची आज पसहल्याुंदाच
मतदान झाले. सवसवध 8 नगरपसरषदाुंमधील 14 सरक्तपदाुंच्या पोटसनवडणुकाुंसाठीदे खील आज मतदान झाले. सवग सठकाणी
उद्या (ता.11) सकाळी मतमोजणी होईल.
प्राथनमक अुंदाजािसार िगरपनरषद/िगरपुंचायतनिहाय झािेल्या सरासरी मतदािाची टक्केवारी अिी:
रायगड: खालापूर-89.97, तळा- 85, माणगाव- 74.80, म्हसळा- 70.50, पोलादपूर- 77.71. िुंदरबार: धडगाव
वडफळ्या रोषमाळ बु.- 80.48. अहमदिगर: जामखेड- 83.35, शेवगाव- 79.73. िानिक: पदडोंरी- 84.92. िाुंदेड:
सहमायतनगर- 80, नायगाव- 77.73. उस्मािाबाद: वाशी- 73.21. हहगोिी: सेनगाव- 88.77, औुंढा नागनाथ81.47. वािीम: मालेगाव- 68, मानोरा- 71.28. चुं द्रपूर: गोंडसपपरी- 82.30, कोरपणा- 84.96, सजवती- 80.
नरक्तपदाुंच्या पोटनिवडणकीसाठी झािेिे िगरपनरषद व प्रभागनिहाय सरासरी मतदािाची टक्केवारी
अिी: रत्िानगरी: 2अ- 50.06. भसावळ (जळगाव): 3 क- 42.77, 6अ- 40.23. भोकर (नाुंदेड): 11- 80.72.
नििुंगा (लातूर): 5ब- 57.07. िेर-िबाबपूर (यवतमाळ): 1अ- 52.98. वर्धा: 9ड- 43.42. हहगणघाट (वधा): 2अ
व 2ब- 45.84, 5ब- 47.94 , 6अ व 6ड- 50.80, 7ड- 53.89. तमसर (भुंडारा): 1ड- 64.28.
नजल्हा पनरषदे च्या निवडणूक नवभागनिहाय प्राथनमक अुंदाजािसार झािेल्या सरासरी मतदािाची
टक्केवारी अिी (कुंसात तािका व नजल्हा): रामपूर (सचपळू ण, रत्नासगरी)- 50, माळनिरस (माळसशरस, सोलापूर)57.95, िाचिवेि (कननड, औरुं गाबाद)- 50, नसरसो (मूर्मतजापूर, अकोला)- 45.26 व िरवेि (मलकापूर,
बुलढाणा)- 47.30.
पुंचायत सनमतीच्या निवाचक गणनिहाय प्राथनमक अुंदाजािसार झािेल्या सरासरी मतदािाची टक्केवारी
अिी (कुंसात पुंचायत सनमतीचे िाव व नजल्हा): सोिुंद (साुंगोला, सोलापूर)- 40.37, चौगाव (चोपडा जळगाव)52.76, ये हळे गाव (कळमनुरी, पहगोली)- 52.46, मकटबि (झरी जामणी, यवतमाळ)- 53.73, रामपरी ब. (मानवत,
परभणी)- 46.82 आसण हपपळगाव (लाखणी, भुंडारा)- 61.85.
(Jagdish More, PRO, SEC)
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