राज्य निवडणूक आयोग
महाराष्ट्र

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
सद. 08 डिसेंबर 2017.

डहाणू, जव्हार आनण तळोद्यामध्ये
13 ऐवजी 17 नडसेंबरला मतदाि
मुुंबई, सद.08: पालघर सजल्ह्यातील डहाणू व जव्हार आसण नुंदरु बार सजल्ह्यातील तळोदा नगरपसरषदे च्या
सावगसत्रक सनवडणुकाुंसाठी सुधारीत कायगक्रमानुसार आता 13 सडसेंबर 2017 ऐवजी 17 सडसेंबर 2017 रोजी मतदान
होणार असल्ह्याची मासहती राय य सनवडणूक आयुक्त ज. स. सहासरया याुंनी आज येेे सदली.
श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, या नगरपसरषदाुंच्या नामसनदे शनपत्राुंसदुं भातील न्यायालयाुंचे सनकाल आसण
सुंबुंसधत असधसनयमातील तरतुदी लक्षात घे ऊन हा बदल करण्यात आला आहे . या बदलानुसार तीन सठकाणी 17
सडसेंबर 2017 रोजी सकाळी 7.30 ते सायुंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. 18 सडसेंबर 2017 रोजी मतमोणजी
होईल. त्याचबरोबर खोपोली नगरपसरषदे च्या प्रभाग क्र.6-अ च्या सरक्त पदाच्या पोटसनवडणुकीसाठीदे खील 13
सडसेंबर 2017 ऐवजी 17 सडसेंबर 2017 रोजी मतदान होणार आहे .
राय य सनवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्ह्या पूवग सनयोसजत कायगक्रमानुसार इगतपुरी, त्र्युंबक (सज. नासशक) व
जत (सज. साुंगली) नगरपसरषदाुंच्या सावगसत्रक सनवडणुकाुंसाठी 10 सडसेंबर 2017 रोजी मतदान होणार आहे . हु परी
(सज. कोल्ह्हापूर), नुंदरु बार, नवापूर (सज. नुंदरु बार), सकनवट (सज. नाुंदेड), सचखलदरा (सज. अमरावती), पाुंढरकवडा
(सज. यवतमाळ), वाडा (सज. पालघर), शशदखेडा (सज. धुळे), फु लुंब्री (सज. औरुं गाबाद) आसण साले कसा (सज. गोंसदया)
या नगरपसरषदा/ नगरपुंचायतींसाठी 13 सडसेंबर 2017 रोजी मतदान होईल, असेही श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले .
इगतपुरी, त्र्यंबक आनण जत ये दे ाद्या मतदाि
नासशक सजल्ह्यातील इगतपुरी व त्र्युंबक आसण साुंगली सजल्ह्यातील जत नगरपसरषदे साठी रसववारी (ता.10)
सदस्यपदाुंसोबतच ेेट अध्यक्षपदासाठीदे खील मतदान होईल. त्याचबरोबर सटाणा (सज. नासशक) नगरपसरषदे च्या
प्रभाग क्रमाुंक 5-अ च्या सरक्तपदासाठीदे खील रसववारीच मतदान होणार आहे .
इगतपुरी नगरपसरषदे च्या एकूण 9 प्रभागातील 18 जागाुंसाठी 79 उमेदवार सनवडणूक शरगणात आहे . ेे ट
नगराध्यक्षपदासाठी 7 उमेदवार सनवडणूक लढसवत आहे त. एकूण 24 हजार 468 मतदार असून त्याुंच्यासाठी 34
मतदान केंद्ाुंची व्यवस्ेा करण्यात आली आहे .
त्र्युंबक नगरपसरषदे च्या एकूण 8 प्रभागातील 17 जागाुंसाठी 57 उमेदवार सनवडणूक शरगणात आहे . ेेट
नगराध्यक्षपदासाठी 7 उमेदवार सनवडणूक लढसवत आहे त. एकूण 10 हजार 614 मतदार असून त्याुं च्यासाठी 17
मतदान केंद्ाुंची व्यवस्ेा केली आहे .
जत नगरपसरषदे च्या एकूण 10 प्रभागातील 20 जागाुंसाठी 76 उमेदवार सनवडणूक शरगणात आहे . ेेट
नगराध्यक्षपदासाठी 4 उमेदवार सनवडणूक लढसवत आहे त. एकूण 24 हजार 560 मतदार असून त्याुंच्यासाठी 36
मतदान केंद्ाुंची व्यवस्ेा करण्यात आली आहे .
सवग सठकाणी सकाळी 7.30 ते सायुंकाळी 5.30 अशी मतदानाची वेळ असेल. तीनही नगरपसरषदाुंची
मतमोजणी 11 सडसेंबर 2017 रोजी होईल.
0-0-0
(Jagdish More, PRO, SEC)

