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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
सद. 27 एसप्रल 2017.

80 ग्रामपंचायतींच्या साववनिक व 3,909 नरक्त पदांच्या पोट निवडणुकांसाठी 27 मे रोजी मतदाि
मुुंबई, सद. 27: राज्यातील सवसवध 14 सजल्ह्ाुंतील 80 ग्रामपुंचायतींच्या सावगसत्रक आसि 2 हजार 440
ग्रामपुंचायतींमधील 3 हजार 909 सरक्त पदाुंच्या पोट सनवडिुकाुंसाठी 27 मे 2017 रोजी मतदान होिार असल्हयाची
घोषिा राज्य सनवडिूक आयुक्त ज. स. सहासरया याुंनी काल येथे केली.
श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, जून ते सप्टें बर 2017 या कालावधीत मुदत सुंपिाऱ्या व नव्याने
अस्ततत्वात आलेल्हया अशा एकूि 80 ग्रामपुंचायतींच्या सावगसत्रक सनवडिुकाुंसाठी हा कायगक्रम घोसषत करण्यात
आला आहे . त्यासाठी सुंबुंसधत सठकािी आचारसुंसहता लागू झाली आहे . सनकाल जाहीर झाल्हयानुंतर आचारसुंसहता
सुंपष्ु टात येईल. 5 ते 12 मे 2017 या कालावधीत नामसनदे शनपत्रे तवीकारली जातील. सावगसत्रक सनवडिुकाुंकसरता
नामसनदे शनपत्रे दाखल करण्यासाठी सुंगिकीय प्रिालीची सुसवधा उपलब्ध करून दे ण्यात आली आहे . त्यासाठी
तहसील कायालयात सनवडिूक सनिगय असधकाऱ्याच्या सनत्रुंिाखाली मदत कक्ष तथापन करण्याच्या सूचना
सुंबुंसधताना दे ण्यात आलेल्हया आहे त.
नामसनदे नपत्राुंची 15 मे 2017 रोजी छाननी होईल. नामसनदे शनपत्रे मागे घे ण्याची अुंसतम मुदत 17 मे 2017
पयंत राहील. त्याच सदवशी सनवडिूक सचनहाुंचे वाटप केले जाईल. 27 मे 2017 रोजी मतदान होईल. गडसचरोली
सजल्हहा वगळता सवग सठकािी सकाळी 7.30 ते सायुंकाळी 6.30 या वेळेत मतदान होईल. केवळ गडसचरोली
सजल्ह्ातील ग्रामपुंचायतींसाठी सकाळी 7.30 ते दुपारी 3 पयंतच मतदानाची वेळ असेल. मतमोजिी 29 मे 2017
रोजी होईल, असेही श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले .
नजल्हानिहाय साववनिक निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या: ठाणे- 4, पालघर- 26,
िानिक- 4, अहमदिगर- 1, पुणे- 22, सातारा- 10, सोलापूर- 4, सांगली- 1, औरं गाबाद- 1, िांदेड- 2,
उस्मािाबाद- 1, जालिा- 2, वािीम- 1 व चंद्रपूर- 1. एकू ण- 80.
नजल्हानिहाय पोट निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या (कंसात नरक्त पदांची संख्या):
ठाणे- 99 (212), पालघर- 66 (132), रायगड- 60 (75), रत्िानगरी- 187 (247), ससधुदग
ु व- 38 (65),
िानिक- 218 (348), जळगाव- 110 (162), िंदरु बार- 49 (63), पुणे- 359 (603), सातारा- 48 (81),
सांगली- 105 (170), कोल्हापूर- 77 (100), औरं गाबाद- 102 (120), िांदेड- 109 (160), उस्मािाबाद- 49
(74), जालिा- 73 (86), लातूर- 45 (53), अमरावती- 89 (105), यवतमाळ- 116 (150), बुलडाणा- 72
(88), िागपूर- 46 (84) वधा- 63 (87), चंद्रपूर- 46 (80), भंडारा- 60 (103) व गडनचरोली- 154 (451).
एकूण- 2440 (3909).
०-०-०
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