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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
सद. 5 ऑक्टोबर 2017.

ठाणे निल्हा पनरषद व पं चायत सनमतयांच्या
प्रारूप मतदार याद्ांची 10 ऑक्टोबरला प्रनसद्धी
17 ऑक्टोबरपर्यंत हरकती व सूचना दाखल करण्र्याची मुदत
मुंबई, दि. 5: ठाणे सजल्हा पसरषद व त्याुंतगगतच्या पुंचायत ससमत्याुंच्या सावगसत्रक सनवडणुकाुंसाठी;
तसेच अन्य दिल्हा पदरषिा व पुंचायत सदमतयाुंच्या दरक्त पिाुंच्या पोटदिवडणकाुंसाठी प्रभागदिहाय
(दिवडणूक दवभाग व दिवाचक गण) प्रारूप मतिार याद्या 10 ऑक्टोबर 2017 रोिी प्रदसद्ध केल्या िातील.
तयािुंतर तयावर 17 ऑक्टोबर 2017 पयंत हरकती व सूचिा िाखल करता येतील, अशी मादहती राज्य
दिवडणूक आयक्त ि. स. सहादरया याुंिी आि येथे दिली.
श्री. सहादरया याुंिी साुंदगतले की, राज्य दिवडणूक आयोग स्थादिक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या
दिवडणकाुंसाठी स्वतुंत्रपणे मतिार याद्या तयार करीत िाही. भारत दिवडणूक आयोगाकडू ि तयार केल्या
िाणाऱ्या दवधािसभेच्याच मतिार याद्या स्थादिक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या दिवडणकाुंसाठी वापरल्या िातात. ठाणे
दिल्हा पदरषि व तयाुंतगगतच्या पुंचायत सदमतयाुंच्या सावगदत्रक आदण अन्य पोट दिवडणकाुंसाठी 3 ऑक्टोबर
2017 रोिी अस्स्ततवात आलेल्या दवधािसभेच्या मतिार याद्या ग्राह्य धरल्या िाणार आहे त.
दवधािसभा मतिार याद्याुंचे प्रभागदिहाय दवभािि केल्यावर तया प्रारूप स्वरुपात 10 ऑक्टोबर 2017
रोिी प्रदसद्ध केल्या िातील. तयािुंतर तयावर 17 ऑक्टोबर 2017 पयंत हरकती व सूचिा िाखल करता
येतील. प्रभागदिहाय अुंदतम मतिार याद्या 31 ऑक्टोबर 2017 रोिी प्रदसद्ध केल्या िातील. प्रभागदिहाय
प्रारूप मतिार याद्याुंतील ले खदिकाुंच्या चका, चकूि अन्य प्रभागात समादवष्ट झालेले एखाद्या मतिाराचे िाव,
दवधािसभा मतिार यािीत िाव असूिही सुंबुंदधत प्रभागाच्या मतिार यािीतूि वगळलेले िाव इतयािी
स्वरूपाच्या हरकती व सूचिाुंचीच िखल घे ण्यात येईल, असेही श्री. सहादरया याुंिी साुंदगतले .
मतदार याद्या प्रसिद्ध होत अिलेल्या िार्वसिक सिर्डणुका: सिल्हा पसरषद- ठाणे. पंचायत
िसमत्या- 1) शहापूर, 2) मरबाड, 3) कल्याण, 4) दभवुंडी, 5) अुंबरिाथ.
मतदार याद्या प्रसिद्ध होत अिलेल्या पोटसिर्डणुका: सिल्हा पसरषद सिर्डणूक सर्भाग- पाुंगरी
िवघरे (दि. वाशीम, ता. माले गाव). पंचायत िसमती सिर्डणूक सर्भाग- चाणिे (उरण, दि. रायगड),
माटणे (िोडामागग, दि. ससधिगग), पािेवाडी (िाुंिगाव, दि. िादशक), कोठली ख. (िुंिरबार, दि. िुंिरबार),
दकल्लारी (औसा, दि. लातूर), मलकापूर-1 (अकोला, दि. अकोला) आदण माडी (मारे गाव, दि. यवतमाळ).
(Jagdish More, PRO, SEC)
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