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. 28 सप्टें बर 2016

महािगरपानिका, नि. प. आनण पं. स. निवडणुकांमध्ये
मतदाि करण्यासाठी 14 ऑक्टोबरपयं त िावे िोंदवा
-राज्य निवडणूक आयुक्तांचे आवाहि
मुुंबई, सद. 28: बृहनमुुंबईसह 15 महानगरपासलका, 26 सजल्हा पसरषदा व 296 पुंचायत
ससमत्याुंच्या आगामी सावगसत्रक सनवडणुकाुंमध्ये मतदान करण्यासाठी नागसरकाुंनी 14 ऑक्टोबर 2016
पयंत मतदार यादीत नावे नोंदवासवत; तसेच दुबार, स्थलाुंतरीत व मयत व्यक्तीची नावे वगळासवत, असे
आवाहन राज्य सनवडणूक आयुक्त ज. स. सहासरया याुंनी आज येथे पत्रकार पसरषदे त केले.
श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, बृहनमुुंबईसह 10 महानगरपासलका, 26 सजल्हा पसरषदा व 296
पुंचायत ससमत्याुंची मुदत माचग -एसप्रल 2017 पयंत सुंपत आहे त; तर पाच महानगरपासलकाुंची मुदत मे व
जून 2017 मध्ये सुंपत आहे . त्याुंच्या सावगसत्रक सनवडणुकाुंमध्ये मतदान करण्यासाठी 1 जानेवारी 2017
रोजी वयाची 18 वषे पूणग करणाऱ्या तरूण तरूणींना 14 ऑक्टोबर 2016 पयंत सवधानसभेच्या मतदार
यादीत मतदार म्हणून नाव नोंदसवण्याची अुंसतम सुंधी आहे . कारण 1 जानेवारी 2017 या अहग ता
सदनाुंकावर आधारीत तयार होणारी सवधानसभेचीच मतदार यादी या सनवडणुकाुंसाठी वापरली जाणार
आहे .
भारत सनवडणूक आयोगातर्फे 16 सप्टें बर ते 14 ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत मतदार यादी
पुनरीक्षण कायगक्रम राबसवला जात आहे . त्याचे औसचत्य साधून राज्य सनवडणूक आयोगाने सुंबुंसधत
सजल्हासधकारी व महानगरपासलका आयुक्ताुंना व्यापक प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबसवण्याबाबत
आदे श सदले आहे त. मतदार यादी पुनरीक्षण कायगक्रमात नवीन मतदाराुंची नावे नोंदसवण्याबरोबरच मतदार
यादीतील आपले नावाबाबत अथवा पत्त्यातील तपसशलाुंत दुरूस्त्या करावयाच्या असल्यास त्यादे खील
करता येतील; तसेच दुबार ककवा आपल्या कुटुुं बातील मयत व्यक्तीचे नावदे खील वगळता येईल, असेही
त्याुंनी साुंसगतले.
माचच- एनिि 2017 पयं त मुदत संपणाऱ्या महािगरपानिका:
1) बृहनमुुंबई, 2) ठाणे, 3) उल्हासनगर, 4) पुणे, 5) कपपरी-कचचवड, 6) सोलापूर, 7) नासशक,
8) अकोला, 9) अमरावती आसण 10) नागपूर.
मे - िूि 2017 पयं त मुदत संपणाऱ्या महािगरपानिका:
1) सभवुंडी- सनजामपूर, 2) मालेगाव, 3) लातूर, 4) परभणी आसण 5) चुं द्रपूर.
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माचच 2017 पूवी मुदत संपणाऱ्या निल्हा पनरषदा व त्या अंतगचतच्या पंचायत सनमत्यांची संख्या:
1)रायगड- 15, 2)रत्िानगरी- 9, 3)ससधुदग
ु च- 8, 4)िानिक- 15, 5)िळगाव- 15,
6)अहमदिगर- 14, 7)पुणे- 13, 8)सातारा- 11, 9)सांगिी- 10, 10)सोिापूर- 11, 11)कोल्हापूर12, 12)औरं गाबाद- 9, 13)िाििा- 8, 14)परभणी- 9, 15)सहगोिी- 5, 16)बीड- 11,
17)िांदेड- 16, 18)उस्मािाबाद- 8, 19)िातूर- 10, 20)अमरावती- 10, 21)बुिढाणा- 13,
22)यवतमाळ- 16, 23)िागपूर- 13, 24)वधा- 8, 25)चंद्रपूर- 15, आसण 26)गडनचरोिी- 12.
मतदार िागृतीसाठी िावीन्यपूणच उपक्रम:
 सवद्यापीठे व महासवद्यालयाुंचा मतदार जागृतीत सहभाग
 सवद्यापीठे व महासवद्यालयाुंमध्ये सवद्यार्थ्यांसाठी मतदार नोंदणीची व्यवस्था
 मानयवर व्यक्तींच्या माध्यमातून मतदाराुंना आवाहन
 सहकारी गृहसनमाण सुंस्थाुंना 100 टक्के मतदार नोंदणीचे आवाहन
 मतदार जागृतीसाठी मोबाईल कुंपनयाुंकडू न जनसहताथग एसएमएस
 उद्योजक, बॅंक व कुंपनयाुंना मतदार जागृतीसाठी आवाहन
 कम्युसनटी रे सडओच्या माध्यमाुंतन
ू मतदार जागृती
 सोशल मीसडयाचा मतदार जागृतीसाठी वापर
 सवद्यार्थ्यांसाठी सनबुंध, पोस्टसग स्पधेचे आयोजन
 नाटकाुंच्या मध्युंतरात सथएटरमध्ये मतदार जागृतीची उदघोषणा
(Jagdish More, PRO, SEC.)
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