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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
सद. 12 फेब्रुवारी 2017.

महािगरपानिकाांसाठी 9,199 उमेदवार निवडणूक ररगणात
पनहल्या टप्पप्पयातीि 15 नि.प.साठी 4,278; तर 165 पां .स.साठी 7,693 उमे दवार
मुुंबई, सद. 12: राज्यातील 10 महानगरपासलकाुंच्या 1 हजार 268 जागाुंसाठी 9 हजार 199 उमेदवार
सनवडणूक ररगणात आहे त; तसेच पसहल्या टप्पप्पयात सनवडणूक होणाऱ्या 15 सजल्हा पसरषदे च्या 855 जागाुंसाठी
4 हजार 278; तर 165 पुंचायत ससमत्याुंच्या एकूण 1 हजार 712 जागाुंसाठी 7 हजार 693 उमेदवार सनवडणूक
ररगणात आहे त.
राज्यातील 10 महानगरपासलकाुंसाठी 21 फेब्रुवारी 2017 रोजी मतदान होणार आहे . सजल्हा पसरषदा व
पुंचायत ससमत्याुंसाठी दोन टप्पप्पयाुंत मतदान होत आहे . पसहल्या टप्पप्पयात 16 फेब्रुवारी 2017 रोजी 15 सजल्हा
पसरषदा व त्याुंतगगतच्या 165 पुंचायत ससमत्याुंसाठी मतदान होईल. दुसऱ्या टप्पप्पयात 11 सजल्हा पसरषदा व
त्याअुंतगगतच्या 118 पुंचायत ससमत्याुंसाठी 21 फेब्रुवारी 2017 रोजी मतदान होणार आहे . गडसचरोली सजल्हा
पसरषदे चा दोन्ही टप्पप्पयात समावेश असून पसहल्या टप्पप्पयात या सजल्यातील 8; तर दुसऱ्या टप्पप्पयात 4 पुंचायत
ससमत्या व त्यातील सनवडणूक सवभागाुंचा समावेश आहे . मतमोजणी मात्र सवग सठकाणी 23 फेब्रुवारी 2017
रोजी होईल.
दुसऱ्या टप्पप्पयातील 11 सजल्हा पसरषदाुंच्या 654 जागासाुंठी छाननीनुंतर 6 हजार 367 नामसनदे शनपत्रे
वैध ठरली आहे त. 118 पुंचायत ससमत्याुंच्या 1 हजार 288 जागाुंसाठी 10 हजार 879 नामसनदे नशपत्रे वैध ठरली
आहे त. काही उमेदवार एकापेक्षा जास्त नामसनदे शनपत्रे दाखल करतात; परुं तु एखाद्याने सकतीही नामसनदे शनपत्रे
दाखल केली असली तरी अुंसतमत: प्रत्येकाचा एकच उमेदवारी अजग गृहीत धरला जातो. त्यामुळे
नामसनदे शनपत्राुंच्या माघारीच्या अुंसतम मुदतीनुंतरच खरे सचत्र स्पष्ट होईल. ही मुदत सनवडणूक सनणगय
असधकाऱ्याच्या सनणगयासवरुि न्यायालयात अपील नसलेल्या सठकाणी 13 फेब्रुवारी 2017; तर अपील
असलेल्या सठकाणी 15 फेब्रुवारी 2017 पयंत असेल.
महािगरपानिकानिहाय (कांसात एकू ण िागा) उमेदवाराांची सांख्या: बहनममांबई (227)- 2,271,
ठाणे (131)- 1,134, उल्हासिगर (78)- 821, िानिक (122)- 1,089, पमणे (162)- 623, रपपरीरचचवड (128)- 804, सोिापूर (102)- 478, अकोिा (80)- 579, अमरावती (87)- 626 आसण
िागपूर (151)- 774. एकू ण (1,268)- 9,199.
पनहल्या टप्पप्पयात निवडणूक होत असिेल्या निल्हा पनरषदनिहाय (कांसात एकू ण िागा)
उमेदवाराांची सांख्या: अहमदिगर (72)- 303, औरां गाबाद (62)- 323, बीड (60)- 440, बमिडाणा
(60)- 333, चांद्रपूर (56)- 314, गडनचरोिी (35)- 176, रहगोिी (52)- 245, िळगाांव (67)244, िाििा (56)- 266, िातूर (58)- 231, िाांदेड (63)- 374, उस्मािाबाद (55)- 254, परभणी
(54)- 276, वर्धा (50)- 293 आसण यवतमाळ (55)- 306. एकू ण िागा (855)- 4,278. या
निल्हा पनरषदाांतगगतच्या 165 पांचायत सनमत्या (1712)- 7,693.
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