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सद. 22 ऑगस्ट 2016.

बृहनममुंबई महािगरपानिका निवडणमकीसाठी 3 ऑक्टोबरिा आरक्षण सोडत
उल्हासनगरसाठी 30 सप्टें बर; तर उवगसरत महानगरपासलकाुंसाठी 7 ऑक्टोबरला सोडत

मुुंबई, सद. 22: उल्हासनगर महानगरपासलकेसाठी 30 सप्टें बर, बृहनमुुंबई महानगरपासलकेसाठी 3
ऑक्टोबर; तर उवगसरत ठाणे, पुणे, पपपरी-पचचवड, सोलापूर, नासशक, अकोला, अमरावती व नागपूर
महानगरपासलकाुंच्या सावगसत्रक सनवडणुकाुंसाठी 7 ऑक्टोबर 2016 रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात येईल.
त्यानुंतर प्रभाग रचना व आरक्षणाबाबत हरकती व सूचना दाखल करता येतील, अशी घोषणा राज्य सनवडणूक
आयुक्त ज. स. सहासरया याुंनी केली आहे .
श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, बृहनमुुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, पुणे, पपपरी-पचचवड, सोलापूर, नासशक,
अकोला, अमरावती व नागपूर या दहा महानगरपासलकाुंची मुदत माचग /एसप्रल 2017 मध्ये सुंपत आहे . तत्पूवी
होणाऱ्या सावगसत्रक सनवडणुकाुंसाठी प्रभाग रचना व आरक्षण सनश्चचतीचे वेळापत्रक राज्य सनवडणूक आयोगाने
जाहीर केले आहे . बृहनमुुंबई महानगरपासलकेची सदस्य सुंख्या असिसनयमात 227 एवढी सनश्चचत केली आहे .
उवगसरत महानगरपासलकाुंसाठी 2011 च्या लोकसुंख्येच्या आिारे सदस्य सुंख्या सनश्चचत केली जाईल. त्यानुंतर
प्रभाग रचना करण्यात येईल. बृहनमुुंबई महानगरपासलकेची प्रभाग रचना एकसदस्यीय; तर अनय सवग
महानगरपासलकाुंची प्रभागरचना बहु सदस्यीय पितीने केली जाईल.
राज्य सनवडणूक आयोगाकडू न सवग महानगरपासलकाुंच्या प्रारूप प्रभाग रचनेस 23 सप्टें बर 2016 पयंत
मानयता दे ण्यात येईल. त्यानुंतर सुंबुंसित तारखाुंना महानगरपासलका आयुक्ताुंच्या अध्यक्षतेखाली आरक्षणाबाबत
सोडत काढण्यात येईल. आरक्षण आसण प्रभाग रचनेबाबत बृहनमुुंबईसाठी 5 ते 20 ऑक्टोबर; तर उवगसरत
महानगरपासलकाुंसाठी 10 ते 25 ऑक्टोबर 2016 या कालाविीत सुंबुंसित महानगरपासलकेत हरकती व सूचना
दाखल करता येतील. त्यावर राज्य सनवडणूक आयुक्त पकवा त्याुंनी प्रासिकृ त कलेले असिकारी 4 नोव्हें बर 2016
पयंत सुनावणी दे तील. बृहनमुुंबई महानगरपासलकेसाठी 5 नोव्हें बर 2016 पयंत सुनावणी दे ण्यात येईल. 22
नोव्हें बरला बृहनमुुंबईची; तर उवगसरत महानगरपासलकाुंची अुंसतम प्रभाग रचना 25 नोव्हें बर 2016 रोजी प्रससि
केले जाईल, असेही श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले.
प्रभागरचिेबाबत तपशीि बृहनममुंबई महािगरपानिका
आरक्षण सोडत
3 ऑक्टोबर 2016

अनय महािगरपानिका
7 ऑक्टोबर 2016*

आक्षेपाुंसाठी कालाविी

10 ते 25 ऑक्टोबर 2016

5 ते 20 ऑक्टोबर 2016

सुनावणी
5 नोव्हें बर 2016 पयंत
अुंसतम प्रभाग रचना
22 नोव्हें बर 2016
* उल्हासनगरपासलकेसाठी 30 सप्टें बर 2016
(Jagdish More, PRO, SEC)

4 नोव्हें बर 2016 पयंत
25 नोव्हें बर 2016

