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नोव्हें बर 2016

मतदार जागृती व आचारसंनहतेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी
-राज्य निवडणूक आयुक्त
नगरपसरषद व नगरपुंचायतींच्या सनवडणुकाुंमध्ये आचारसुंसहतेची प्रभावी अुंमलबजावणी करावी;
तसेच मतदानाचे प्रमाण वाढसवण्यासाठी व्यापक प्रमाणात मतदार जागृती मोहीम हाती घ्यावी, असे आदे श
राज्य सनवडणूक आयुक्त ज. स. सहासरया याुंनी आज येथे सदले .
नगरपसरषद व नगरपुंचायतींच्या सनवडणुकाुंसुंदभातील सवभागीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
आयोगाचे ससचव शेखर चन्ने, सवभागीय आयुक्त, सजल्हासिकारी, सजल्हा पोलीस अिीक्षक व सुंबुंसित वसरष्ठ
असिकारी बैठकीस उपस्थथत होते.
श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, राज्य सनवडणूक आयोगाने राज्यातील एकूण 192 नगरपसरषदा व
20 नगरपुंचायतींच्या सावगसत्रक सनवडणुकाुंचा आसण थेट नगराध्यक्ष पदाच्या सनवडणुकीचा कायगक्रम जाहीर
केला आहे . त्यानुसार चार टप्पप्पयात या सनवडणुका होत आहे त. पसहल्या टप्पप्पयातील 25 सजल््ाुंमिील 147
नगरपसरषदा व 18 नगरपुंचायतींसाठी 27 नोव्हें बर, 2016 रोजी मतदान होत आहे . दुसऱ्या टप्पप्पयात पुणे आसण
लातूर या दोन सजल््ाुंतील 14 नगरपसरषदाुंसाठी 14 सडसेंबर 2016 रोजी मतदान होत आहे . सतसऱ्या टप्पप्पयात
औरुं गाबाद, नाुंदेड, भुंडारा आसण गडसचरोली या चार सजल््ाुंतील 20 नगरपसरषदा व 2 नगरपुंचायतींसाठी
18 सडसेंबर 2016 रोजी मतदान होत आहे ; तर शेवटच्या टप्पयात नागपूर आसण गोंसदया या दोन सजल््ाुंतील
11 नगरपसरषदाुंसाठी 8 जानेवारी 2017 रोजी मतदान होत आहे .
या सनवडणुकाुंच्या तयारीसुंदभात सवभागीय पातळीवर आढावा बैठका घे ण्यात येत आहे त. यात
प्रामुख्याने आचारसुंसहतेची काटे कोर अुंमलबजावणी करण्यावर असिकाऱ्याुंनी भर द्यावा, अशा सक्त सूचना
दे ण्यात आल्या आहे त. सनवडणूकसुंदभातील कामात कुचराई करणाऱ्या असिकारी, कमगचाऱ्याुंवर कठोर
कारवाई केली जाईल. कायदा व सुरक्षा व्यवथथेचाही आढावा बैठकीत घे ण्यात आला. मतदार जागृती करताना
मतदानाचे प्रमाण वाढसवण्याबरोबरच वथतू अथवा पैशाच्या थवरूपातील प्रलोभनाला आळा घालणे, अवैि
दारू वाटपावर नजर ठे वणे ; तसेच बहु सदथयीय पितीनुसार आवश्यक तेवढी मते दे णे याबाबतदे खील मतदार
जागृती करण्याच्या सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.
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