राज्य निवडणूक आयोग
महाराष्ट्र

1 ला माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग, मुुंबई- 400 032.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
सद. 21 एसप्रल 2017.

िागभीड िगरपनरषद, रे णापूर, िेवासा आनण निराळा िगरपं चायती
व धारणी पंचायत सनमतीसाठी 24 मे रोजी मतदाि
मुुंबई, सद. 21: नवसनर्ममत नागभीड (सज. चुं द्रपूर) नगरपसरषद अध्यक्ष व सदस्य पदाुंबरोबरच नेवासा (सज.
अहमदनगर), रे णापूर (सज. लातूर) व सशराळा (सज. साुंगली) नगरपुंचायतींच्या सावगसत्रक सनवडणुकाुंसाठी; तसेच सवसवध
18 नगरपसरषदा व नगरपुंचायतींमधील सरक्त पदाुंच्या पोट सनवडणुकाुं बरोबरच धारणी पुंचायत ससमतीच्या सावगसत्रक
सनवडणुकीसाठीदे खील 24 मे 2017 रोजी मतदान घे ण्यात येईल, अशी घोषणा राज्य सनवडणूक आयुक्त ज. स.
सहासरया याुंनी आज येथे केली.
श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, सुंबुंसधत सठकाणी आजपासून आचारसुंसहता लागू झाली आहे . नगरपसरषदा
व नगरपुंचायतींच्या सनवडणुकाुंसाठी 28 एसप्रल ते 5 मे 2017 या कालावधीत नामसनदे शनपत्रे दाखल करता येतील.
नामसनदे शनपत्राुंची छाननी 6 मे 2017 रोजी होईल. सनवडणूक सनणग य असधकाऱ्याच्या सनणग यासवरूि अपील नसले ल्या
सठकाणी 11 मे 2017 पयंत नामसनदे शनपत्रे मागे घे ता येतील. अपील असले ल्या सठकाणी असपलाच्या सनणग यापासून
तीन सदवसाुंपयंत नामसनदे शनपत्रे मागे घे ता येतील. 24 मे 2017 रोजी सकाळी 7.30 ते सायुंकाळी 5.30 या वेळेत
मतदान होईल. 26 मे 2017 रोजी मतमोजणी होईल. सनकाल जाहीर झाल्यानुंतर आचारसुंसहता सुंपष्ु टात येईल.
नजल्हानिहाय िगरपनरषद व िगरपंचायतींच्या नरक्त पदांच्या पोट निवडणुका: पालघर: जव्हार- 1 क,
3 ब, 4अ, 4 ब व 4 इ, रायगड: मुरुड जंनजरा- 7 अ आसण श्रीवधध ि- 6 अ, रत्िानगरी: नचपळूण- 9 अ, ससधुदग
ु ध:
कसई दोडामागध- 7, सातारा: मेढा- 3, सोलापूर: दुधिी- 2 अ, िानिक: दे वळा- 14, जळगाव: यावल- 1 ब,
िंदरु बार: धडगाव-वडफळ्या-रोषमाळ बु.- 11, िंदरु बार- 2 क, उस्मािाबाद: उस्मािाबाद- 11 ब, लातूर: औसा10 अ आसण अमरावती: अचलपूर- 19 ब.
‘धारणी’चा निवडणूक कायध क्रम
धारणी पुंचायत ससमतीच्या सावगसत्रक सनवडणुकीसाठी 4 मे ते 9 मे 2017 या कालावधीत नामसनदे नपत्रे दाखल
करता येतील. 11 मे 2017 रोजी नामसनदे नपत्राुंची छाननी होईल. सनवडणूक सनणगय असधकाऱ्याुंच्या सनणगयासवरुि
सजल्हा न्यायाधीशाुंकडे 14 मे 2017 पयंत अपील करता येईल. अपील नसलेल्या सठकाणी 16 मे 2017 हा उमेदवारी
अजग मागे घे ण्याचा सदनाुंक असेल. अपील असलेल्या सठकाणी 19 मे 2017 रोजी उमेदवारी अजग मागे घे ता येतील.
मतदान केंद्राुंची यादी 18 मे 2017 रोजी प्रससि केली जाईल. 24 मे 2017 रोजी सकाळी 7.30 ते सायुंकाळी 5.30
पयंत मतदानाची मुदत असेल. 26 मे 2017 रोजी मतमोजणी होईल.
०-०-०
(Jagdish More, PRO, SEC)
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