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*ग्रामपंचायत निवडणकुांसाठी* 
*सरासरी 79 टक्के मतदाि* 

मुुंबई, सद. 15 (रा.सन.आ.): राज्यातील 34 सजल्ह्ाुंतील समुारे 12 हजार 711 ग्रामपुंचायतींच्या 

सावगसत्रक सनवडणकुींत प्राथसमक अुंदाजानसुार सरासरी 79 टक्के मतदान झाले, अशी मासहती राज्य सनवडणकू 

आयकु्त य.ू पी. एस. मदान याुंनी आज येथे सदली.  

श्री. मदान याुंनी साुंसगतले की, राज्यातील समुारे 14 हजार 234 ग्रामपुंचायतींच्या सावगसत्रक 

सनवडणकुाुंची घोषणा 11 सडसेंबर 2020 रोजी करण्यात आली होती. त्यातील काही ग्रामपुंचायतींच्या 

सनवडणकुा पणूगत: तर काही ग्रामपुंचायतींच्या सनवडणकुा अशुंत: सबनसवरोध झाल्हया आहेत. सरपुंच व 

सदस्यपदाच्या सललावप्रकरणी नासशक सजल्ह्ातील उमराणे (ता. देवळा) आसण नुंदरुबार सजल्ह्ातील 

खोंडामळी (ता. नुंदरुबार) ग्रामपुंचायतीची सनवडणकू प्रसिया रद्द केली आहे. गडसचरोली सजल्ह्ातील सहा 

तालकु्याुंतील 162 ग्रामपुंचायतींसाठी 20 जानेवारी 2021 रोजी मतदान होणार आहे. अशा सवसवध कारणाुंमळेु 

आज प्रत्यक्षात 12 हजार 711 ग्रामपुंचायतींसाठी मतदान झाले. गडसचरोली सजल्ह्ात 22 जानेवारी 2021 

रोजी; तर अन्य सवग सजल्ह्ाुंत 18 जानेवारी 2021 रोजी मतमोजणी होईल.  

आज मतदान होत असलेल्हया ग्रामपुंचायतींच्या 1 लाख 25 हजार 709 जागाुंसाठी एकूण 3 लाख 56 

हजार 221 उमेदवारी अजग प्राप्त झाले होते. छाननी आसण माघारीनुंतर 2 लाख 41 हजार 598 उमेदवार 

सशल्हलक होते. त्यापैकी 26 हजार 718 उमेदवार सबसनसवरोध सवजयी घोसषत करण्याची प्रसिया सरुू आहे. 

त्यामळेु अुंसतमत: 2 लाख 14 हजार 880 उमेदवार आज प्रत्यक्ष सनवडणकू ररगणात होते. त्यासाठी सकाळी 

7.30 ते सायुंकाळी 5.30 या वेळत मतदान झाले. अनेक सठकाणी सायुंकाळी उसशरापयंत मतदानासाठी 

मतदाराुंच्या राुंगा होत्या. गडसचरोली सजल्ह्ात आसण गोंसदया सजल्ह्ातील चार तालकु्याुंत मात्र दपुारी 3 पयंतच 

मतदानाची वेळ होती, असेही श्री. मदान याुंनी साुंसगतले. 

ग्रामपंचायत निवडणकुांसाठी झालेल्या मतदािाची प्राथनमक अंदाजािसुार नजल्हानिहाय 

टक्केवारी (कंसात ग्रामपंचायतींची संख्या): ठाणे- 143, पालघर- 3, रायगड- 78, रत्िानगरी- 360, 

ससधदुगुग- 66, िानिक- 565, धळेु- 182, जळगाव- 687, िंदरुबार- 64, अहमिगर- 705, पणेु- 



649, सोलापरू- 593, सातारा- 652, सांगली- 142, कोल्हापरू- 386, औरंगाबाद- 579, बीड- 111, 

िांदेड- 1013, परभणी- 498, उस्मािाबाद- 382, जालिा- 446, लातूर- 383, सहगोली- 421, 

अमरावती- 537, अकोला- 214, यवतमाळ- 925, वािीम- 152, बलुडाणा- 498, िागपरू- 127, 

वधा- 50, चंद्रपरू- 604, भंडारा- 145, गोंनदया- 181 आसण गडनचरोली- 170. एकूण- 12,711.  

--- 

ग्रामपंयात निवडणकू एक दृष्ष्ट्टके्षप 

 सनवडणकू जाहीर ग्रामपुंचायती- 14,234 

 आज प्रत्यक्ष मतदान झालेल्हया ग्रामपुंचायती- 12,711 

 एकूण प्रभाग- 46,921 

 एकूण जागा- 1,25,709 

 प्राप्त उमेदवारी अजग- 3,56,221 

 अवैध नामसनदेशनपत्र- 6,024 

 वैध नामसनदेशनपत्र- 3,50,197 

 मागे घेतलेली नामसनदेशनपत्र- 97,719 

 सबनसवरोध सवजयी होणारे उमेदवार- 26,718 

 अुंसतम सनवडणकू ररगणातील उमेदवार- 2,14,880 
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