राज्य निवडणूक आयोग
महाराष्ट्र

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
सद. 13 डिसेंबर 2017.

*ठाणे निल्हा पनरषदे साठी 65; तर 10 िगरपनरषद, िगरपंचायतींसाठी 73 टक्के मतदाि*

बृहनममंबई महािगरपानिकेच्या एका िागेसाठी 29 टक्के मतदाि
मुुंबई, सद. 13: ठाणे सजल्हा पसरषद व त्याुंतगगतच्या पाच पुंचायत ससमत्याुं साठी 65 तर; 10 नगरपसरषदा
व नगरपुंचायतींच्या सावगसत्रक सनवडणुकाुंसाठी 72.81 टक्के मतदान झाल्याचा प्राथसमक अुंदाज आहे . बृहनमुुंबई
महानगरपासलकेच्या प्रभाग क्रमाुंक 21 च्या पोटसनवडणुकीसाठी 29 टक्के मतदान झाले असून इतर सवसवध
सठकाणच्या पोटसनवडणुकाुंसाठीदे खील शाुंततेत मतदान पार पडले, अशी मासहती राज्य सनवडणूक आयुक्त ज.
स. सहासरया याुंनी आज येथे सदली.
श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, ठाणे सजल्हा पसरषदे च्या एकूण 52 जागाुंसाठी मतदान झाले; तसेच
त्याुंतगगतच्या शहापूर, मुरबाड, कल्याण, सभवुंडी आसण अुंबरनाथ या पाच पुंचायत ससमत्याुंच्या एकूण 106
जागाुंसाठीही मतदान झाले. शेलार सनवडणूक सवभागातील मतदान केंद्र क्र. 38/6 वर फेरमतदान घे णे आवश्यक
असल्याचे सजल्हासधकाऱयाुंनी कळसवले आहे . त्यामुळे शेलार सनवडणूक सवभाग; तसेच शेलार सनवाचक गण
आसण कोलीवली सनवाचक गणाची मतमोजणी पुढील आदे श होईपयंत करण्यात येऊ नये, असे आदे श आयोगाने
सदले आहे त.
वाशीम सजल्हा पसरषदे च्या पाुंगरी नवघरे सनवडणूक सवभागाच्या सरक्त पदासोबतच चाणजे (उरण), माटणे
(दोडामागग), काथली खु. (नुंदरु बार), सकल्लारी (औसा), मलकापूर (अकोला) आसण माडी (मारे गाव) या सनवाचक
गणाुंच्या पोटसनवडणुकाुंसाठीदे खील आज मतदान झाले. या सवग सठकाणी उद्या (ता. 14) मतमोजणी होईल.
िगरपनरषदा/ िगरपंचायतींसाठी मतदाि
सवसवध सजल््ाुंमधील 6 नगरपसरषदा आसण 4 नगरपुंच्यातींच्या सदस्यपदाुंसाठी आसण अध्यक्षपदासाठी;
तसेच पाच नगरपसरषदा व एका नगरपुंचायतीतील प्रत्येकी एका सरक्तपदाुंच्या पोटसनवडणुकाुंसाठीदे खील आज
मतदान झाले , असेही श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले .
नगरपसरषद/ नगरपुंचायतसनहाय सावगसत्रक सनवडणुकीसाठी झालेले मतदान असे : हु परी (सज. कोल्हापूर)
85.18, नुंदरु बार- 70.93, नवापूर (सज. नुंदरु बार)- 66.34, सकनवट (सज. नाुंदेड)- 77, सचखलदरा (सज.
अमरावती)- 80.85, पाुंढरकवडा (सज. यवतमाळ)- 68.56, वाडा (सज. पालघर)- 72.79, शशदखेडा (सज.
धुळे)- 72.59, फु लुंब्री (सज. औरुं गाबाद)- 75.14 आसण सालेकसा (सज. गोंसदया)- 89.65. सरासरी- 72.81.
नगरपसरषद/ नगरपुंचायतसनहाय प्रत्येकी एका जागेच्या पोटसनवडणुकीसाठी झालेल्या मतदानाची
टक्केवारी अशी: मैंदगी (सज. सोलापूर)- 71.83, शहादा (सज. नुंदरु बार)- 63.50, अुंबाजोगाई (सज. बीड)78.61, शजतूर (सज. परभणी)- 64.42, मुंगरूळपीर (सज. वाशीम)- 58.62 आसण एटापल्ली (सज. गडसचरोली)74.37. वाडा नगरपुंचायत व नुंदरु बार आसण नवापूर नगरपसरषदे ची मतमोजणी 18 सडसेंबर 2017 रोजी होणार
आहे . अनय सवग सठकाणीच्या सावगसत्रक आसण पोटसनवडणुकाुंची मतमोजणी उद्या (ता. 14) होईल.
ममंबईत एका िागेसाठी मतदाि
बृहनमुुंबई महानगरपासलकेच्या प्रभाग क्र.21 च्या सरक्त पदाच्या पोटसनवडणुकीसाठी आज 29 टक्के
मतदान झाले . या जागेसाठी दोन उमेदवार सनवडणूक शरगणात होते. येथे एकूण 32 मतदान केंद्राुंची वसयवस्था
करण्यात आली होती.
0-0-0
(Jagdish More, PRO, SEC)
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