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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
2 सिसेंबर 2016

महानगरपासलका, सजल्हा पसरषद व पुंचायत ससमती सनविणुका 2017

*मतदार यादीवर हरकती व सूचिाांसाठी 12 पासूि 17 जािे वारीपयं त मुदत*
अांनतम मतदार यादीची प्रनसद्धी 21 जािेवारीला

मुुंबई, सद.1: राज्यातील 10 महानगरपासलका आसण 26 सजल्हा पसरषदा व 296 पुंचायत ससमत्याुंच्या
सावगसत्रक सनविणुकाुंसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या मतदार यादीवर 12 ते 17 जानेवारी 2017 या कालावधीत
हरकती व सूचना दाखल करता येतील; तर अुंसतम मतदार यादी 21 जानेवारी 2017 रोजी प्रससि करण्यात
येईल, अशी मासहती राज्य सनविणूक आयुक्त ज. स. सहासरया याुंनी सदली आहे .
श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, भारत सनविणूक आयोगाकिू न 1 जानेवारी 2017 च्या अहग ता
सदनाुंकावर आधारीत तयार करण्यात येणारी सवधानसभा मतदार सुंघाचीच मतदार यादी या सनविणुकाुंसाठी
ग्राह्य धरण्यात येणार आहे . ही यादी महानगरपासलकाुं साठी प्रभागसनहाय, सजल्हा पसरषदाुंसाठी सनविणूक
सवभागसनहाय; तर पुंचायत ससमत्याुंसाठी सनवाचक गणसनहाय सवभागण्यात येईल. भारत सनविणूक आयोगाने
16 सप्टें बर 2016 रोजी प्रससि केलेल्या प्रारूप मतदार यादीचे सवभाजन 15 सिसेंबर 2016 पयंत करण्यात
येईल. त्यानुंतर ती मतदार यादी सुंबुंसधत महानगरपासलका, सजल्हासधकारी व सजल्हा पसरषदाुंच्या सुंकेतस्थळाुं वर
सवांच्या मासहतीस्तव प्रससि केली जाईल.
नवीन मतदार नोंदणीसाठी भारत सनविणूक आयोगाने 1 जानेवारी 2017 या अहग ता सदनाुंकानुसार 16
सप्टें बर ते 21 ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत नवीन मतदार नोंदणी; तसेच नाव व पत्तयाुंतीतील दुरुस्तीसाठी
अजग मागसवले होते. या कालावधीत प्राप्त झाले ले अजग सवचारात घे ऊन भारत सनविणूक आयोग 5 जानेवारी
2017 रोजी सवधानसभा मतदार सुंघाुंची पुरवणी यादी प्रससि करणार आहे . या पुरवणी यादीचे ही
महानगरपासलकाुंसाठी प्रभागसनहाय, सजल्हा पसरषदाुं साठी सनविणूक सवभागसनहाय; तर पुंचायत ससमत्याुंसाठी
सनवाचक गणसनहाय सवभाजन करून ती 12 जानेवारी 2017 रोजी प्रससि केली जाईल. सवभासजत करण्यात
येणाऱ्या 16 सप्टें बर 2016 च्या प्रारूप व 5 जानेवारी 2017 च्या पुरवणी मतदार यादीवर 12 ते 17 जानेवारी
2017 या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल करण्यात येतील. 21 जानेवारी 2017 रोजी अुंसतम मतदार
याद्या प्रससि केल्या जातील. भारत सनविणूक आयोगाकिू न 5 जानेवारी 2017 रोजी सवधानसभा मतदार
सुंघाुंची पुरवणी यादी प्रससि करण्याची तारीख बदलल्यास त्यानुसार महानगरपासलका, सजल्हा पसरषदा व
पुंचायत ससमत्याुंसाठीच्या मतदार यादीच्या कायगक्रमातही बदल होईल, असे त्याुंनी साुंसगतले.
फक्त याच सुधारणा शक्य...
सवधानसभा मतदार सुंघाच्या यादीत नावे समासवष्ट करण्यासाठी 21 ऑक्टोबर 2016 पयंत अजग
केलेल्या व त्यास भारत सनविणूक आयोगाने मुंजरू केलेल्या नावाुंचाच महानगरपासलका, सजल्हा पसरषदा व
पुंचायत ससमत्याुंच्याच मतदार यादीत समावेश असेल. सवधानसभेच्या मूळ यादीत कोणत्याही दुरुस्त्या करता
येणार नाहीत. सवधानसभेच्या मतदार यादीचे सवभाजन करताना एखादा मतदार मयत, स्थलाुंतसरत अथवा दुबार
आढळल्यास ककवा तशा तक्रारी आल्यास अशा मतदाराुंच्या नावासमोर केवळ नोंद करण्यात येते. अशा
मतदाराचे मतदार यादीत छायासचत्र नसल्यास त्याचे असधक पुरावे तपासूनच त्याला मतदान करण्याची सुंधी
सदली जाते. त्याचबरोबर मतदार यादीचे प्रभाग, सनविणूक सवभाग आसण सनवाचक गणसनहाय सवभाजन करताना
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लेखसनकाुंकिू न चूक झाली असल्यास ककवा वेगळ्याच प्रभागात चुकून नावाचा समावेश झाला असल्यास अशा
दुरूस्त्या आक्षेपानुंतर करण्यात येतात; तसेच सुंबुंसधत सवधानसभेच्या मतदार यादीत नाव असूनही ते सवभासजत
मतदार यादीतून वगळले गेले असल्यास त्याचादे खील समावेश करण्यात येतो, असेही श्री. साहासरया याुंनी
साुंसगतले.
निवडणुका होणाऱ्या 10 महािगरपानलकाांची िावे अशी: 1) बृहनमुुंबई, 2) ठाणे, 3) उल्हासनगर,
4) नासशक, 5) पुणे, 6) कपपरी-कचचवि, 7) सोलापूर, 8) अमरावती, 9) अकोला आसण 10) नागपूर.
निवडणुका होणाऱ्या नजल्हा पनरषदा व त्याअांतगगतच्या पांचायत सनमत्याांची सांख्या: 1) रायगि15, 2) रत्नासगरी-9, 3) कसधुदग
ु ग- 8, 4) नासशक- 15, 5) जळगाव- 15, 6) अहमदनगर- 14, 7) पुणे- 13,
8) सातारा- 11, 9) साुंगली- 10, 10) सोलापूर- 11, 11) कोल्हापूर- 12, 12) औरुं गाबाद- 9, 13) जालना- 8,
14) परभणी- 9, 15) कहगोली- 5, 16) बीि- 11, 17) नाुंदेि- 16, 18) उस्मानाबाद- 8, 19) लातूर- 10, 20)
अमरावती- 10, 21) बुलिाणा- 13, 22) यवतमाळ- 16, 23) नागपूर- 13, 24) वधा- 8, 25) चुं द्रपूर- 15
आसण 26) गिसचरोली- 12. एकूण सजल्हा पसरषदा- 26 व एकूण पुंचायत ससमत्या- 296.
महािगरपानलकाांचा तपशील:
 निवडणूक होणाऱ्या महािगरपानलका- 10
 एकूण लोकसांख्या- 2,57,19,093
 एकूण प्रभाग- 490
 एकूण जागा- 1,268 (मसहला 636)
 सवगसाधारण- 716 (मसहला- 353)
 अिुसनू चत जाती- 171 (मसहला 88)
 अिुसनू चत जमाती- 38 (मसहला 20)
 िागनरकाांचा मागासप्रवगग- 343 (मसहला 175)
नजल्हा








पनरषदाांचा तपशील:
निवडणूक होणाऱ्या नजल्हा पनरषदा- 26
एकूण लोकसांख्या- 5,26,92,534
एकूण जागा- 1,568 (मसहला 787)
सवगसाधारण- 781 (मसहला 380)
अिुसनू चत जाती- 200 (मसहला 106)
अिुसनू चत जमाती- 164 (मसहला 86)
िागनरकाांचा मागासप्रवगग- 424 (मसहला 216)

पांचायत सनमत्याांचा तपशील:
 निवडणूक होणाऱ्या पांचायत सनमत्या- 296
 एकूण लोकसांख्या- 5,24,14,683
 एकूण जागा- 3,116 (मसहला 1,558)
 सवगसाधारण- 1,574
 अिुसनू चत जाती- 406
 अिुसनू चत जमाती- 308
 िागनरकाांचा मागासप्रवगग- 828
०-०-०
(Jagdish More, PRO, SEC)
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