राज्य निवडणूक आयोग
महाराष्ट्र

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

सद. 20 ऑगस्ट 2016.

जिल्हा पजिषद, पंचायत सजिती जिवडणुकांसाठी
25 िोव्हें बिला अंजति प्रभाग िचिा िाहीि होणाि
िुंबई, जद. 20: िाज्य जिवडणूक आयोगािे 26 जिल्हा पजिषदा व त्याअंतगगतच्या 297 पंचायत
सजित्यांच्या सावगजिक जिवडणुकांसाठी प्रभाग िचिा व आिक्षण सोडतीचा कायगक्रि घोजषत केला असूि
25 िोव्हेंबि 2016 िोिी अंजति प्रभाग िचिा व आिक्षण िाहीि केले िाईल, अशी िाजहती िाज्य
जिवडणूक आयुक्त ि. स. सहाजिया यांिी आि येथे जदली.
श्री. सहाजिया यांिी सांजगतले की, या सवग जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजित्यांची िुदत िाचग 2016
पूवी िुदत संपत आहे. तत्पूवी त्यांच्या सावगजिक जिवडणुका घेतल्या िातील. त्यासाठी सि 2011 च्या
ििगणिेच्या लोकसंख्येिुसाि जिल्हा पजिषद व पंचायत सजिती सदसयांची संख्या जिजित किण्यात
आली आहे. त्यािुसाि संबंजित जिल्हाजिकािी 9 सप्टें बि 2016 पयंत जिल्हा पजिषद क्षेिाची जिवडणूक
जवभागांिध्ये; ति पंचायत सजिती क्षेिाची जिवाचक गणांिध्ये जवभागणी म्हणिे प्रभाग िचिा कितील व
त्याबाबतचा प्रसताव जवभागीय आयुक्तांच्या िान्यतेसाठी सादि कितील. या प्रसतावात अिुसूजचत िाती
व ििातींच्या आिक्षणाचाही सिावेश असेल. जवभागीय आयुक्त त्यास 23 सप्टें बि 2016 पयंत िान्यता
दे तील. 5 ऑक्टोबि 2016 िोिी िागजिकांचा िागासवगग प्रवगग व िजहला आिक्षणाबाबतची जिल्हा पजिषद
जिवडणूक जवभागांसाठीची सोडत जिल्हाजिकािी; ति पंचायत सजिती जिवाचक गणांसाठीची सोडत
तहसीलदािांच्या उपस्सथतीत काढण्यात येईल.
जिवडणूक जवभाग व जिवाचक गण; तसेच आिक्षणाबाबतचे प्रारूप 10 ऑक्टोबि 2016 िोिी
प्रजसद्ध केले िाईल. त्यावि िागजिकांिा 10 ते 20 ऑक्टोबि 2016 या कालाविीत संबंजित
जिल्हाजिकािी ककवा त्यांिी प्राजिकृत केलेल्या अजिकाऱ्याकडे हिकती व सूचिा दाखल किता येतील.
प्राप्त हिकती व सूचिांवि संबंजित जवभागीय आयुक्त सुिावणी दे तील. त्यािंति ते 17 िोव्हेंबि 2016
पयंत जिवडणूक जवभाग व जिवाचक गणांची िचिा अंजति कितील. त्यास 25 िोव्हेंबि 2016 िोिी शासि
िािपिात प्रजसद्धी जदली िाईल, असेही श्री. सहाजिया यांिी सांजगतले.
जिल्हा पजिषदजिहाय सदसय संख्या (जिल्हा पजिषदे चा प्रत्येक जिवडणूक जवभाग पंचायत
सजितीच्या दोि जिवाचक गणांिध्ये जवभागण्यात येईल): िायगड- 61, ित्िाजगिी- 55, कसिुदुगग- 50,
िाजशक- 73, िळगाव- 67, अहिदिगि- 73, पुणे- 75, सातािा- 64, सांगली- 60, सोलापूि- 68,
कोल्हापूि- 67, औिं गाबाद- 62, िालिा- 56, पिभणी- 54, कहगोली- 52, बीड- 60, िांदेड- 64,
उसिािाबाद- 55, लातूि- 58, अििावती- 59, बुलढाणा- 60, यवतिाळ- 61, िागपूि- 58, विा- 52,
चंद्रपूि- 56 आजण गडजचिोली- 51.
----००-०----(Jagdish More, PRO, SEC)

