राज्य निवडणूक आयोग
महाराष्ट्र

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
सद. 23 एप्रिल 2018

654 ग्रामपंचायतींसाठी
27 मे रोजी मतदाि
4,771 सरक्तपदाुंसाठीही मतदान
मुुंबई, सद. 23: राज्यातील सवसवध 25 सजल्ह्ाुंमधील 654 ग्रामपुंचायतींच्या सावगसत्रक आसि 33
सजल्ह्ाुंतील सुमारे 2 हजार 812 ग्रामपुंचायतींमधील 4 हजार 771 सरक्तपदाुंच्या पोटसनवडिुकाुंसाठी 27 मे 2018
रोजी मतदान होिार असल्हयाची घोषिा राज्य सनवडिूक आयोगाने केली आहे .
आयोगाच्या प्रसससिपत्राकात म्हटले आहे की, यात सदस्यपदाुंबरोबरच सरपुंचपदाच्या थेट सनवडिुकाुंचाही
समावेश आहे . ग्रामपुंचायतींच्या या सनवडिुकाुंसाठी 7 ते 12 मे 2018 या कालावधीत नामसनदे शनपत्रे स्वीकारले
जातील. त्याुंची छाननी 14 मे 2018 रोजी होईल. नामसनदे शनपत्रे 16 मे 2018 पयंत मागे घे ता येतील व त्याच
सदवशी सचन्ह वाटप होईल. मतदान 27 मे 2018 रोजी सकाळी 7.30 ते सायुंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. गोंसदया
आसि गडसचरोली सजल्ह्ातील ग्रामपुंचायतींसाठी मात्र सकाळी 7.30 पासून दुपारी केवळ 3.00 पयंतच मतदानाची
वेळ असेल. मतमोजिी 28 मे 2018 रोजी होईल.
साववनिक निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची नजल्हानिहाय संख्या: ठािे - 5, पालघर- 3, रायगड187, ससधुदग
ु ग- 2, नासशक- 20, धुळे- 7, जळगाव- 8, अहमदगनर- 77, पुिे- 90, सोलापूर- 3, सातारा- 23,
साुंगली- 82, कोल्हहापूर- 74, औरुं गाबाद- 4, बीड- 2, नाुंदेड- 7, परभिी- 1, उस्मानाबाद- 3, लातूर- 5, अकोला2, यवतमाळ- 29, वधा- 14, भुंडारा- 4 आसि गडसचरोली- 2. एकू ण- 654.
पोटनिवडणूक होणाऱ्या नरक्तपदांची नजल्हानिहाय संख्या (कंसात ग्रामपंचायतींची संख्या): ठािे
(90)- 167, पालघर (73)- 144, रायगड (93)- 158, रत्नसगरी (202)- 299, ससधुदग
ु ग (74)- 104, नासशक
(200)- 318, धुळे (34)- 49, जळगाव (57)- 96, नुंदरु बार (32)- 36, अहमदगनर (78)- 124, पुिे (258)456, सोलापूर (93)- 154, सातारा (409)- 777, साुंगली (40)- 81, कोल्हहापूर (87)- 126, औरुं गाबाद
(34)- 41, बीड (24)- 35, नाुंदेड (106)- 177, परभिी (28)- 40, उस्मानाबाद (48)- 65, जालना (21)28, लातूर (79)- 94, सहगोली (41)- 55, अमरावती (80)- 121, अकोला (23)- 31, यवतमाळ (110)- 167,
वाशीम (20)- 23, बुलडािा (39)- 72, वधा (49)- 72, चुं द्रपूर (74)- 106, भुंडारा (6)- 48, गोंसदया (35)43 आसि गडसचरोली (175)- 464. एकूण (2,812)- 4,771.
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