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सद. 24 मे 2018

िगरपनरषदा व िगरपंचायतींसाठी
30 मे रोजी प्रारूप मतदार याद्या
मुुंबई, सद. 24: राज्यातील सवसवध 6 नगरपसरषदा व नगरपुंचायतींच्या सावगसत्रक आसि 12
नगरपसरषदा व नगरपुंचायतीतील 13 सरक्त पदाुंच्या पोटसनवडिुकाुंसाठी प्रभागसनहाय प्रारूप मतदार याद्या
30 मे 2018 रोजी प्रससि करण्यात येिार आहे त, अशी मासहती राज्य सनवडिूक आयुक्त ज. स. सहासरया
याुंनी आज येथे सदली.
श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, या सनवडिुकाुंकसरता सवधानसभा मतदारसुंघाच्या 21 मे 2018
रोजी अस्ततत्वात असलेल्या मतदार याद्या ग्राह्य धरण्यात येिार आहे त. त्याआधारावर तयार करण्यात
येिाऱ्या प्रभागसनहाय प्रारूप मतदार याद्या सुंबुंसधत सठकािी 30 मे 2018 रोजी प्रससि केल्या जातील.
तेव्हापासून त्यावर 4 जून 2018 पयंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. प्रभागसनहाय अुंसतम मतदार
याद्या 7 जून 2018 रोजी प्रससि केल्या जातील. मतदान केंद्ाुंची यादी 11 जून 2018 रोजी; तर मतदान
केंद्सनहाय मतदार याद्या 13 जून 2018 रोजी प्रससि केल्या जातील. यात राजापूर (सज. रत्नासगरी)
नगरपसरषदे च्या अध्यक्षपदाच्या पोट सनवडिुकीचा आसि शेगाव (सज. बुलडािा) नगरपसरषदे च्या हद्दवाढ
क्षेत्रासाठीच्या सनवडिुकीचाही समावेश आहे .
प्रभागसनहाय मतदार याद्या तयार करताना सवधानसभा मतदारसुंघाच्या यादीप्रमािेच प्रभागसनहाय
मतदार याद्याुंमध्ये मतदाराुंची नावे व पत्ते कायम ठे वले जातात. या याद्याुंमध्ये नवीन नावाुंचा समावेश करिे,
नावे वगळिे अथवा नावे ककवा पत्तयाुंमध्ये दुरूतती करिे इत्यादी तवरूपाची कायगवाही राज्य सनवडिूक
आयोगाकडू न केली जात नाही. हरकती व सूचनाुंच्या अनुषुंगाने केवळ मतदार याद्याुंचे सवभाजन करताना
लेखसनकाुंकडू न होिाऱ्या चुका, मतदाराचा चुकून प्रभाग बदलिे, सवधानसभेच्या यादीत नाव असूनही
प्रभागाच्या यादीत नाव नसिे आदींसुंदभातील दुरूतत्या करण्यात येतात, अशीही मासहती श्री. सहासरया याुंनी
सदली.

साववनिक निवडणूक होणाऱ्या िगरपनरषदा/ िगरपंचायती: भोर (सज. पुिे), वडगाव (सज.
पुिे), मुक्ताईिगर (सज. जळगाव), बार्शीटाकळी (सज. अकोला), वािाडोंगरी (सज. नागपूर),
पारनर्शविी (सज. नागपूर) आसि र्शे गाव (सज. बुलडािा) हद्दवाढ क्षेत्रासाठी.
पोटनिवडणुकीसाठी मतदाि होणाऱ्या नरक्त पदांचा िगरपनरषदा/ िगरपंचायतनिहाय
तपर्शील: राजापूर (सज. रत्नासगरी)- अध्यक्ष, जव्हार (सज. पालघर)- 6 ब, पोलादपूर (सज. रायगड)- 16,
पंढरपूर (सज. सोलापूर)- 10 ब, वाई (सज. सातारा)- 5 अ, मेढा (सज. सातारा)- 15, निफाड (सज. नासशक)6, श्रीरामपूर (सज. अहमदनगर)- 12 अ, श्रीगोंदा (सज. अहमदनगर)- 2 ब आसि 3 क, िंदरु बार (सज.
नुंदरु बार)- 16 अ, लोहारा बु. (सज. उतमानाबाद)- 2 आसि मोहाडी (सज. भुंडारा)- 12.
(Jagdish More, PRO, SEC)
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