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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
सद. 23 मे 2017.

निवंडी- निजामपूर, मालेगाव व पिवेल महािगरपानलकेसाठी आज मतदाि
िागिीड, िेवासा, रे णारपूर, निराळा आनण धारणीतही मतदाि
मुुंबई, सद. 23: सभवुंडी- सनजामपूर, माले गाव व पनवेल महानगरपासलका, धारणी पुंचायत ससमती, नागभीड
नगरपसरषद आसण नेवासा, रे णापूर व सशराळा नगरपुंचायतीच्या सावगसत्रक; तसेच सवसवध 7 नगरपसरषदाुंतींल 11
सरक्त पदाुंच्या पोटसनवडणुकाुंसाठी उद्या (ता. 24) मतदान होत आहे . त्यासाठी सुंपण
ू ग युंत्रणा सज्ज झाली असल्याची
मासहती राज्य सनवडणूक आयुक्त ज. स. सहासरया याुंनी आज येथे सदली आहे .
श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, या सवग सठकाणी सकाळी 7.30 ते सायुंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान
होईल. 26 मे 2017 रोजी मतमोजणी होईल. सतन्ही महानगरपासलकेच्या एकूण 252 जाुंगाुंसाठी 1 हजार 251
उमेदवार सनवडणूक ररगणात आहे त. एकूण 12 लाख 96 हजार 026 मतदाराुंसाठी 1 हजार 730 मतदान केंद्ाुं ची
व्यवस्था करण्यात आली आहे . आवश्यक तेवढी इलेक्रॉसनक मतदान युंत्रे उपलब्ध करून दे ण्यात आली आहे त.
त्यात 2 हजार 291 कुंरोल युसनट; तर 7 हजार 143 बॅलेट युसनटचा समावेश आहे .
िगरपनरषदा व िगरपंचायतींसाठी मतदाि
नवसनर्ममत नागभीड (सज. चुं द्पूर) नगरपसरषदे चे अध्यक्ष व सदस्य पदाुंबरोबरच नेवासा (सज. अहमदनगर),
रे णापूर (सज. लातूर) व सशराळा (सज. साुंगली) नगरपुंचायतींच्या सावगसत्रक सनवडणुकाुंसाठी उद्या मतदान
होईल. चारही सठकाणी प्रत्येकी 17 जागा आहे त. एकूण 68 जागाुंसाठी 276 उमेदवार सनवडणूक ररगणात आहे त.
58 हजार 794 मतदार असून मतदानाची सुंपण
ू ग तयारी झाली आहे . जव्हार, श्रीवधगन, सचपळू ण, कसई-दोडामागग,
धडगाव-वडफळ्या-रोषमाळ बु., औसा आसण अचलपूर या 7 नगरपसरषद/ नगरपुंचायतींतील एकूण 11 सरक्त
पदाुंच्या पोट सनवडणुकाुंसाठीदे खील उद्या मतदान होईल, असे ते म्हणाले.
‘धारणी’तही तयारी पूणण
धारणी पुंचायत ससमतीच्या सावगसत्रक सनवडणुकीसाठीदे खील उद्या मतदान होत आहे . एकूण दहा जागाुंसाठी
32 उमेदवार सनवडणूक ररगणात आहे त. 1 लाख 1 हजार 316 मतदाराुंसाठी 146 मतदान केंद्ाुंची व्यवस्था
करण्यात आली आहे , अशी मासहतीही श्री. सहासरया याुंनी सदली.
महािगरपानलका निवडणुकांबाबत तपिील
महािगरपानलका

लोकसंख्या

मतदार

जागा

उमेदवार

मतदाि केंद्रे

कमणचारी

पनवेल

5,09,901

4,25,453

78

418

570

3,242

सभवुंडी-सनजामपूर

7,09,665

4,79,253

90

460

644

4,028

मालेगाव

5,90,998

3,91,320

84

373

516

3,425

एकूण

18,10,564

12,96,026

252

1,251

1,730

10,695

(Jagdish More, PRO, SEC)

