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सद. 07 जानेवारी 2017.

िागपूर आनण गोंनिया निल्ह्यातील
अकरा िगरपनरषिाांसाठी आि मतिाि
मुुंबई, सद. 7: नगरपसरषद व नगरपुंचायतींच्या चौथ्या व अुंसतम टप्पप्पयातील नागपूर आसि गोंसदया
सजल्ह्यातील 11 नगरपसरषदाुंच्या सावगसत्रक सनवडिुकाुंसाठी उद्या (ता. 8) मतदान होत आहे . नगराध्यक्षपदाच्या
11 जागाुंसाठी 92; तर सदस्यपदाच्या 244 जागाुंसाठी 1 हजार 190 उमेदवाराुंमध्ये लढत होत आहे .
राज्य सनवडिूक आयोगाने राज्यातील 192 नगरपसरषदा व 20 नगरपुंचायतींसाठी (एकूि 212) चार
टप्पप्पयाुंतील सनवडिूक कायगक्रमाची 17 ऑक्टोबर 2016 रोजी घोषिा केली होती. 27 नोव्हें बर, 14 व 18
सडसेंबर 2016 रोजी पसहल्ह्या तीन टप्पप्पयाुंतील सनवडिुका पार पडल्ह्या आहे त. एकूि 212 पैकी सशराळा (सज.
साुंगली) नगरपुंचायतीसाठी एकही नामसनदे शनपत्र प्राप्पत झाले नाही; तर वैजापूर (सज. औरुं गाबाद)
नगरपसरषदे च्या सनवडिूक प्रसक्रयेस न्यायालयाने स्थसगती सदली. त्यामुळे या दोन्ही सठकािची सनवडिूक प्रसक्रया
पूिग होऊ शकली नाही.
चौथ्या व अुंसतम टप्पप्पयात मतदान होत असलेल्ह्या 11 नगरपसरषदाुं मध्ये नागपूर सजल्ह्यातील 9 आसि
गोंसदया सजल्ह्यातील 2 नगरपसरषदाुंचा समावेश आहे . या दोन्ही सठकािी एकूि 3 लाख 82 हजार 60 मतदार
आहे त. त्यात 1 लाख 91 हजार 791 पुरुष, 1 लाख 90 हजार 263 मसहला व 6 इतर मतदाराुंचा समावेश आहे .
त्याुंच्यासाठी एकूि 502 मतदान केंद्ाुंची व्यवस्था करण्यात आली आहे . सकाळी 7.30 ते सायुंकाळी 5.30
पयंत मतदानाची वेळ असेल. त्यासाठी दोन्ही सजल्ह्याुंत तयारी पूिग झाली असून सुंपि
ू ग युंत्रिा सज्ज झाली आहे .
मतदानाच्या दुसऱ्या सदवशी 9 जानेवारी 2017 रोजी मतमोजिी होईल.
िगरपनरषिनिहाय सिस्य व अध्यक्षपिाच्या उमे िवाराांची सांख्या (कांसात सिस्यपिाच्या िागा):
िागपूर: कामटी (32): 189- 12, उमरे ड (25): 133- 8, काटोल (23): 114- 9, कळमेश्वर (17): 678, मोहपा (17): 68- 7, रामटे क (17): 81- 7, िरखे ड (17): 73- 9, खापा (17): 61- 5 व साविेर
(20): 75- 5. गोंनिया: गोंनिया (42): 257- 14 व नतरोरा (17): 72- 8. एकू ण (244): 1,190- 92.
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