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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
सद. 15 फेब्रुवारी 2017.

2 हजार 567 जागाुंसाठी 11,989 उमेदवार
15 निल्हा पनरषदा व 165 पंचायत सनमतयांसाठी आि मतदाि
यं त्रणा सज्ि: राज्य निवडणूक आयुक्त
मुुंबई, सद. 15: राज्यातील पसहल्या टप्पप्पयातील 15 सजल्हा पसरषदा आसि 165 पुंचायत ससमत्याुंच्या
सावगसत्रक सनवडिुकाुंसाठी उद्या (ता.16) मतदान होत आहे . त्यासाठी एकूि 2 हजार 567 जागाुंकसरता 11 हजार
989 उमेदवार सनवडिुकीच्या ररगिात असून 24 हजार 31 मतदान केंद्ाुंची व्यवस्था करण्यात आली आहे .
मतदानाची तयारी पूिग झाली असून सुंपि
ू ग युंत्रिा सज्ज झाली आहे , अशी मासहती राज्य सनवडिूक आयुक्त ज.
स. सहासरया याुंनी आज येथे सदली.
श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, राज्य सनवडिूक आयोगाने 11 जानेवारी 2017 रोजी 10
महानगरपासलका, 25 सजल्हा पसरषदा व 283 पुंचायत ससमत्याुंच्या सावगसत्रक सनवडिुकाुंचा दोन टप्पप्पयाुंतील
कायगक्रम जाहीर केला आहे . पसहल्या टप्पप्पयाुंत 15 सजल्हा पसरषदा व त्याुंतगगतच्या 165 पुंचायत ससमत्याुं चा; तर
दुसऱ्या टप्पप्पयाुंत 10 महानगरपासलका आसि 11 सजल्हा पसरषदा व त्याुंतगगतच्या 118 पुंचायत ससमत्याुंचा समावेश
आहे . गडसचरोली सजल्हा पसरषदे च्या 8 पुंचायत ससमत्या व त्याुं तगगतच्या सनवडिूक सवभागाुंचा पसहल्या; तर 4
पुंचायत ससमत्या व त्याुंतगगतच्या सनवडिूक सवभागाुंचा दुसऱ्या टप्पप्पयात समावेश आहे . सवग सठकािी 23 फेब्रुवारी
2017 रोजी मतमोजिी होईल.
पसहल्या टप्पप्पयासाठी उद्या मतदान होत आहे . त्यासाठी 15 सजल्हा पसरषदाुंच्या 855 जागाुंसाठी 4 हजार
289 उमेदवार सनवडिूक ररगिात आहे त. या सजल्हा पसरषदाुंतगगतच्या 165 पुंचायत ससमत्याुंच्या 1 हजार 712
जागाुंसाठी 7 हजार 700 उमेदवार सनवडिूक ररगिात आहे त. एकूि 2 कोटी 4 लाख 4 हजार 300 मतदार
असून त्यापैकी 1 कोटी 7 लाख 79 हजार 726 पुरुष, 96 लाख 24 हजार 479 मसहला; तर 95 इतर
मतदाराुंचा समावेश आहे . त्याुंच्यासाठी 24 हजार 31 मतदान केंद्ाुंची व्यवस्था करण्यात आली आहे . सवग
सठकािी इलेक्रॉसनक मतदान युंत्राद्वारे मतदान होिार असल्याने 72 हजार 93 बॅलेट युसनट आसि 48 हजार
62 कुंरोल युसनट उपलध क करून सदले आहे त. या सवांसाठी 1 लाख 58 हजार 604 असककारी, कमगचाऱ्याुंची
सनयुक्ती करण्यात आली आहे , असे त्याुंनी साुंसगतले.
मतदािाचा हक्क बिवा
मतदान प्रसक्रया सुरसळत पार पाडण्यासाठी आवश्यक तेवढ्या मनुष्यबळाबरोबरच कायदा व सुव्यवस्था
कायम राखण्यासाठी पोसलस बुंदोबस्तही तैनात करण्यात आला आहे . त्यासाठी वेळोवेळी घे ण्यात आलेल्या
आढाव्यानुसार सनयोजन केले आहे . सुंबुंसकत सजल्हा पोसलस अकीक्षकाुंच्या नेतत्ृ वाखाली आवश्यक तेवढे
पोसलसबळ उपलध क करून दे ण्यात आले आहे . सुरसक्षततेच्या दष्ृ टीने सुंपि
ू ग खबरदारी घे ण्यात येिार आहे . आता
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मतदाराुंनीही आपला हक्क बजावला पासहजे. मतदान हा आपला हक्क आसि कतगव्यही आहे . प्रत्येकाने मतदान
करून लोकशाहीच्या बळकटीकरिास हातभार लावावा, असे आवाहनही श्री. सहासरया याुंनी केले.
निल्हा पनरषदा व तयांतग्ता या पंचायत सनमतया
जळगाव, अहमदनगर, औरुं गाबाद, जालना, परभिी, रहगोली, बीड, नाुंदेड, उस्मानाबाद, लातूर,
बुलढािा, यवतमाळ, वका, चुं द्पूर आसि गडसचरोली सजल्यातील 8 पुंचायत ससमत्या व त्याुंतगगतचे सनवडिूक
सवभाग.
मतदािाची वेळ
मतदानाची वेळ सकाळी 7.30 ते सायुंकाळी 5.30 पयंत असेल. गडसचरोली सजल्यात मात्र सकाळी
7.30 ते दुपारी 3.00 वाजेपयंतच मतदानाची वेळ असेल.
एक दृष्ष्ट्िक्षे प
 सजल्हा पसरषदा- 15 (जागा 855)
 सजल्हा पसरषदाुंसाठी उमेदवार- 4,289
 पुंचायत ससमत्या- 165 (जागा 1,712)
 पुंचायत ससमत्याुंसाठी उमेदवार- 7,700
 एकूि मतदार- 2,04,04,300
 पुरुष मतदार- 1,07,79,726
 मसहला मतदार- 96,24,479
 इतर मतदार- 95
 एकूि मतदान केंद्े - 24,031
 मतदान युंत्रे- 48,062
 कमगचारी- 1,58, 604
०-०-०
(Jagdish More, PRO, SEC)
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