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िगरपनरषदा व िगरपंचायतींसाठी आज मतदाि
सवव नठकाणी 12 एनिलला मतमोजणी
मुुंबई, सद. 5: कणकवली (प्रि. सिंधुदर्
ु ग) व आिरा (प्रि. कोल्हापूर) नर्रपंचायत; तिंेच िामनेर
(प्रि. िळर्ाव) व वैिापूर (प्रि. औरं र्ाबाद) नर्रपप्ररषदे च्या िंावगप्रिक प्रनवडणुकीिंाठी उद्या (ता. 6)
होणाऱ्या मतदानािंाठी प्रनवडणूक यंिणा िंज्ि झाली आहे . मतमोिणी माि 12 एप्रिल 2018 रोिी
होईल, अशी मासहती राज्य सनवडणूक आयुक्त ज. स. सहासरया याुंनी आज येथे सदली.
श्री. िंहाप्ररया यांनी िंांप्रर्तले की, राज्य प्रनवडणूक आयोर्ाने 5 माचग 2018 रोिी 6 नर्रपप्ररषदा व
नर्रपंचायतींच्या िंावगप्रिक प्रनवडणुकांचा कायगक्रम िाहीर केला होता. त्यानुिंार र्ुहार्र, दे वरूख (प्रि.
रत्नाप्रर्री),कणकवली (प्रि. सिंधुदर्
ु ग), आिरा (प्रि. कोल्हापूर), िामनेर (प्रि. िळर्ाव) व वैिापूर (प्रि.

औरं र्ाबाद) या नर्रपप्ररषदा/ नर्रपंचायतींिंाठी 6 एप्रिल 2018 रोिी मतदान व 7 एप्रिल 2018 रोिी
मतमोिणी होणार होती; परं तु न्यायालयीन प्रनकालाच्या अनुषंर्ाने या कायगक्रमात बदल करण्यात आला
आहे . त्यामुळे र्ुहार्र व दे वरूख नर्रपंचायतींिंाठी 11 एप्रिल 2018 रोिी मतदान होईल. त्याचबरोबर
कणकवली नर्रपंचायतीतील िभार् क्र. 10 मध्ये िंदस्य व अध्यक्षपदािंाठी; तिंेच िामनेर
नर्रपप्ररषदे च्या िभार् क्र.7 मध्ये िंदस्य व अध्यक्षपदािंाठी 11 एप्रिल 2018 रोिी मतदान होईल. उवगरीत
िंवग प्रठकाणी उद्या (ता. 6) मतदान होत आहे .
प्रनवडणूक कायगक्रमातील बदलानुिंार 11 एप्रिल 2018 रोिी होणाऱ्या मतदानावर िभाव पडू
नये म्हणून या िंवग नर्रपप्ररषदा व नर्रपंचायतींच्या प्रनवडणुकांची िंंपण
ू ग मतमोिणी 12 एप्रिल 2018
रोिी होईल. रत्नाप्रर्री, आळं दी, तािंर्ाव, दुधनी, िंावदा, कंु डलवाडी व कळं ब या नर्रपप्ररषदा/
नर्रपंचायतींतील ित्येकी एका प्ररक्तपदािंाठीदे खील उद्या (ता. 6) मतदान होत आहे . यांची मतमोिणीही
12 एप्रिल 2018 रोिी होईल, अिंेही श्री. िंहाप्ररया यांनी िंांप्रर्तले .
नगरपररषद/ नगरपंचायतरनहाय एकू ण जागा आरण सदस्य व अध्यक्षपदाच्या
उमे दवारांची संख्या: गुहागर (17)- 47, अध्यक्ष- 3, दे वरूख (17)- 62, अध्यक्ष- 5, कणकवली
(17)- 59, अध्यक्ष- 4, आजरा (17)- 70, अध्यक्ष- 3, जामनेर (24)- 57, अध्यक्ष- 2 आप्रण
वैजापूर (23)- 54, अध्यक्ष- 5.
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