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(प्रसससिपत्रक)

सद. 19 नोव्हें बर 2016

िगरपनरषद, िगरपंचायतींच्या सदस्य पदांसाठी 15 हजार 827 उमे दवार निवडणूक ररगणात

147 थे ट िगराध्यक्ष पदांसाठी 1 हजार 13 उमेदवारांमध्ये लढत
मुुंबई, सद. 19: राज्यात पसहल्या टप्पप्पयात मतदान होत असलेल्या 164 नगरपसरषदा व
नगरपुंचायतींच्या सदयय पदाुंच्या 3 हजार 706 जागाुंसाठी एकूण 15 हजार 827 उमेदवार सनवडणूक
ररगणात असून 27 उमेदवार सबनसवरोध सवजयी झाले आहे त; तर 147 थेट नगराध्यक्ष पदाुंसाठी 1
हजार 13 उमेदवार सनवडणूक ररगणात आहे त, अशी मासहती राज्य सनवडणूक आयुक्त ज. स. सहासरया
याुंनी आज येथे सदली.
श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, राज्य सनवडणूक आयोगाने जाहीर केले ल्या सनवडणूक
कायगक्रमानुसार पसहल्या टप्पप्पयातील 25 सजल््ाुंमधील 147 नगरपसरषदा व 18 नगरपुंचायतींच्या
(एकूण 165) सावगसत्रक सनवडणुकाुंसाठी 27 नोव्हें बर 2016 रोजी मतदान होणार होते ; परुं तु सवसवध
सठकाणी 27 उमेदवार सबनसवरोध सवजयी झाल्याने आसण सशराळा (सज. साुंगली) नगरपुंचायतीसाठी
एकही नामसनदे शनपत्र प्राप्पत झाले नाही. त्यामुळे आता 164 नगरपसरषदा व नगरपुंचायतींच्या 3 हजार
706 जागाुंसाठी प्रत्यक्ष मतदान होईल. सदयय पदाुंसाठी दाखल झालेल्या एकूण 24 हजार 191 पैकी
20 हजार 716 नामसनदे शनपत्रे वैध ठरली होती. त्यातील 4 हजार 889 उमेदवाराुंनी माघार घे तल्याने
प्रत्यक्ष सनवडणूक ररगणात 15 हजार 827 उमेदवार सशल्लक रासहले आहे त.
सदयय पदाबरोबरच 147 थेट नगराध्यक्ष पदाुंसाठी दाखल झालेल्या एकूण 2 हजार 374 पैकी
1 हजार 533 नामसनदे शनपत्रे वैध ठरली होती. त्यातील 520 उमेदवाराुंनी माघार घे तल्याने प्रत्यक्ष
सनवडणूक ररगणात 1 हजार 13 उमेदवार सशल्लक रासहले आहे त. या सवग सठकाणी 27 नोव्हें बरला
मतदानानुंतर दुसऱ्या सदवशी 28 नोव्हें बर 2016 रोजी मतमोजणी होईल, असेही श्री. सहासरया याुंनी
साुंसगतले.
एक दृष्ष्ट्टक्षे प
 164 नगरपसरषदा व नगरपुंचायतींसाठी मतदान
 सदयय पदाुंच्या 3 हजार 706 जागाुंसाठी लढत
 सदयय पदाुंसाठी 15 हजार 827 उमेदवार ररगणात
 सवसवध सठकाणी 27 उमेदवार सबनसवरोध
 147 थेट नगराध्यक्षपदाुंसाठी लढत
 थेट नगराध्यक्षपदासाठी 1 हजार 13 उमेदवार ररगणात
०-०-०
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