राज्य निवडणूक आयोग
महाराष्ट्र
१ ला माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग , मुुंबई- 400 032.
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25 नोव्हें बर 2016

50 ग्रामपंचायतींसाठीच्या साववनिक निवडणुकीसाठी
28 नडसेंबर 2016 रोजी मतदाि
-राज्य निवडणूक आयुक्त
मुुंबई, सद.25: राज्य सनवडणूक आयोगाकडू न माहे जानेवारी ते मे 2017 या कालावधीत मुदत
सुंपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थासपत अशा एकूण 50 ग्रामपुंचायतींच्या सावगसत्रक सनवडणुकाुंसाठी सनवडणूक
कायगक्रम आयोगाने 24 नोव्हें बर 2016 रोजी घोसित केला. आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या
सजल्हा पसरिद, पुंचायत ससमत्याुंच्या सनवडणुकाुंच्या पार्शवगभम
ू ीवर या सनवडणूक कायगक्रमामध्ये पोट
सनवडणुकाुंचा समावेश करण्यात आलेला नाही, अशी मासहती राज्य सनवडणूक आयुक्त ज. स. सहासरया
याुंनी आज येथे सदली.
श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, 28 नोव्हें बर 2016 रोजी सुंबुंसधत सठकाणी सनवडणूक नोटीस
प्रससिीने या कायगक्रमाची सुरूवात होणार आहे . 6 सडसेंबर 2016 ते 13 सडसेंबर 2016 या कालावधीत
सावगजसनक सुट्टीचे वगळू न कायालयीन कामकाजाच्या सदवशी सकाळी 11.00 ते दुपारी 3.00 या
कालावधीत नामसनदे शनपत्रे स्स्वकारली जाणार आहे त. नामसनदे शनपत्रे सादर करतेवेळी उमेदवाराकडे जात
वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास त्याबाबत अजग केल्याची पोच पावती ककवा इतर पुरावा सवसहत नमुन्यातील
हमीपत्र व जात प्रमाणपत्राच्या प्रतीसह सनवडणूक सनणगय असधकाऱ्याकडे सादर करावा लागेल. तसेच, 14
सडसेंबर 2016 रोजी छाननी होणार असून त्यापर्शचात 16 सडसेंबर 2016 रोजीपयंत नामसनदे शनपत्रे मागे
घे ण्याची सुसवधा असून त्याच सदवशी सनवडणूक लढसवणाऱ्या उमेदवाराुंची नावे व त्याुंना मतदान सचन्ह
सवतसरत करण्यात येणार आहे .
तसेच 28 सडसेंबर 2016 रोजी मतदान होणार असून सजल्हासनहाय सनवडणूक होणाऱ्या
ग्रामपुंचायतींची अत्यल्प सुंख्या लक्षात घे ता, मतदानाच्या समाप्तीनुंतर लगेच मतमोजणी होणार आहे .
यासुंबुंधात मतमोजणीचे सठकाण व वेळ सुंबुंसधत सजल्हासधकारी याुंच्या मान्यतेने सुंबुंसधत तहससलदार
सनस्र्शचत करतील. सदर सनवडणुकाुंसाठी आचारसुंसहता 24 सडसेंबर 2016 रोजी रात्री 12.00 वाजल्यापासून
सुंबुंसधत ग्रामपुंचायतीच्या सुंपण
ू ग क्षेत्रात लागू होणार असून ती 28 सडसेंबर 2016 रोजी मतमोजणीनुंतर
सुंपष्ु टात येईल, अशीही मासहती श्री. सहासरया याुंनी आज येथे सदली.
ग्रामपंचायत साववनिक निवडणुकांची नजल्हानिहाय आकडे वारी:
कोकण नवभाग- ठाणे-5, पालघर-3, रायगड- 1 व रत्नासगरी- 1
िानिक नवभाग- नासशक- 10, अहमदनगर- 1, धुळे- 3 व नुंदरु बार- 1
पुणे नवभाग- पुणे- 6 व सोलापूर- 2
औरं गाबाद नवभाग- औरुं गाबाद- 1, नाुंदेड- 2 व बीड- 1
अमरावती नवभाग- अमरावती- 2, यवतमाळ- 3 व बुलडाणा- 2

िागपूर नवभाग- वधा- 2, भुंडारा- 3 व गडसचराली- 1
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