राज्य निवडणूक आयोग
महाराष्ट्र

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
सद. 20 फेब्रुवारी 2017.

10 महािगरपानिका, 11 निल्हा पनरषदा व 118 पंचायत सनमतयांसाठी आि मतदाि
3 हजार 210 जागाुंसाठी 17 हजार 331 उमेदवाराुंमध्ये लढत
निवडणूक आयोगाची यं त्रणा सज्ि: राज्य निवडणूक आयुक्त

मुुंबई, सद. 20: राज्यातील 10 महानगरपासलका आसि दुसऱ्या टप्पप्पयातील 11 सजल्हापसरषदा व त्याुंतगगतच्या

118 पुंचायत ससमत्याुंसाठी उद्या (ता.21) मतदान होत असून या सवग स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या एकूि 3 हजार
210 जागाुंसाठी 17 हजार 331 उमेदवाराुंमध्ये लढत होत आहे . त्यासाठी 3 कोटी 77 लाख 60 हजार 812
मतदाराुंकसरता 43 हजार 160 मतदान केंद्ाुंची; तसेच 68 हजार 943 कुंट्रोल युसनट व 1 लाख 22 हजार 431
बॅलेट युसनटसह युंत्राुंची व्यवस्था करण्यात आली. त्याचबरोबर 2 लाख 73 हजार 859 कमगचाऱ्याुंसह आवश्यक
तेवढा पोलीस बुंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून सुंपि
ू ग युंत्रिा सज्ज झाली आहे , अशी मासहती राज्य सनवडिूक
आयुक्त ज. स. सहासरया याुंनी आज येथे सदली.
राज्य सनवडिूक आयोगाच्या येथील कायालयात आयोसजत पत्रकार पसरषदे त ते बोलत होते. आयोगाचे
ससचव शेखर चन्ने यावेळी उपस्स्थत होते. श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, 11 जानेवारी 2017 रोजी जाहीर
केलेल्या कायगक्रमानुसार पसहल्या टप्पप्पयातील 15 सजल्हा पसरषदा आसि 165 पुंचायत ससमत्याुंच्या सनवडिुकाुं साठी
16 फेब्रुवारी 2017 रोजी सुरळीतपिे मतदान प्रसक्रया पार पडली. दुसऱ्या टप्पप्पयात 11 सजल्हा पसरषदा आसि 118
पुंचायत ससमत्याुंसाठी मतदान होईल. गडसचरोली सजल्हा पसरषद व पुंचायत ससमत्याुंची दोन टप्पप्पयात सवभागिी
करण्यात आली होती. या सजल्यातील 8 पुंचायत ससमत्या व त्यातील सजल्हा पसरषद सनवडिूक सवभागाुं साठी
पसहल्या टप्पप्पयात मतदान झाले ; तर 4 पुंचायत ससमत्या व त्यातील सजल्हा पसरषद सनवडिूक सवभागाुंसाठी दुसऱ्या
टप्पप्पयात मतदान होईल.
वर्धा सजल्हा पसरषदे च्या 2 आसि यवतमाळ सजल्हा पसरषदे च्या 6 जागाुंबरोबरच त्याुंतगगतच्या पुंचायत
ससमतीच्या 16 जागाुंसाठीदे खील उद्या मतदान होत आहे . न्यायालयीन प्रकरिाुंमळ
ु े या सठकािी पसहल्या टप्पप्पयात
मतदान घे ण्यात आले नव्हते, असे स्पष्ट करून श्री. सहासरया म्हिाले की, सवग 10 महानगरपासलकेच्या
सनवडिुकाुंसाठी मात्र सवग सठकािी एकाच सदवशी मतदान होत आहे . महानगरपासलकेच्या 1 हजार 268 जागाुंसाठी
9 हजार 208 उमेदवार ररगिात आहे त. सजल्हा पसरषदे च्या 654 जागाुंसाठी 2 हजार 956; तर पुंचायत ससमत्याुंच्या
1 हजार 288 जागाुंसाठी 5 हजार 167 उमेदवाराुंमध्ये लढत होत आहे . सवग सठकािी सकाळी 7.30 ते सायुंकाळी
5.30 या वेळेत मतदान होईल. मात्र गडसचरोली सजल्यासाठी सुरसिततेच्या दष्ृ टीने सकाळी 7.30 ते दुपारी 3
वाजपयंतच मतदानाची वेळ असेल. या सवग सठकािी 23 फेब्रुवारी 2017 रोजी मतमोजिी होईल.
मतदािाचा हक्क बिवा
या सवग सनवडिुकाुंची तयारी पूिग झाली असून राज्य सनवडिूक आयोगाची सुंपि
ू ग युंत्रिा सज्ज झाली आहे .
कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी आवश्यक तेवढा पोलीस बुंदोबस्त तैनात करण्यात येिार आहे . त्यासाठी
राज्याचे पोलीस महासुंचालक आसि मुुंबई पोलीस आयुक्ताुंकडू न वेळोवेळी आढावादे खील घे ण्यात आला आहे .
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त्यामुळे मतदाराुंनी आता सनभगयपिे घराबाहे र पडू न मतदानाचा आपला हक्क अवश्य बजवावा, असे आवाहन श्री.
सहासरया याुंनी केले.
महािगरपानिकानिहाय (कंसात िागा) उमेदवार: बृहनमुंब2 ()) )- 2,275, ठाणे (131)- 805,
उल्हासिगर ( 8)- 479, पुणे (16))- 1,090, पपपरी-पचचवड (1)8)- 774, सोिापूर (10))- 623,
िानिक (1)))- 821 अकोिा (80)- 579, अमरावती (8 )- 627 आसि िागपूर (151)- 1,135. एकू ण
(1,)68)- 9,208.
निल्हा पनरषद व पंचायत सनमतीनिहाय (कंसात एकू ण िागा): रायगड (59)- 187, रतिानगरी
(55)- 226, पसधुदग
ु ग (50)- 170, िानिक ( 3)- 338, पुणे ( 5)- 374, सातारा (64)- 285, सांगिी
(60)- 229, सोिापूर (68)- 278, कोल्हापूर (6 )- 322, अमरावती (59)- 417, वधा ())- 8, यवतमाळ
(6)- 34 आसि गडनचरोिी (16)- 88. एकू ण (654)- 2,956. या निल्हा पनरषदांतगगतच्या 118 पंचायत
सनमतया (एकूि जागा 1288)- 5,167.
एकूण व्याप्ती


एकूि जागा- 3,210



उमेदवार- 17,331



मतदार- 3,77,60,812



मतदान केंद्े - 43,160



मतदान युंत्रे- सीयू 68,943 व बीयू- 1,22,431



कमगचारी- 2,73,859

महािगरपानिका ठळक िोंदी


एकूि जागा- 1,268



उमेदवार- 9,208



पुरूष मतदार- 1,04,26,289



मसहला मतदार- 91,10,165



इतर मतदार- 742



एकूि मतदार- 1,95,37,196



मतदान केंद्े - 21,001



मतदान युंत्रे- सीयू- 52,277 व बीयू- 56,932



कमगचारी- 1,29,761



वाहने- 6,868

नि. प. आनण पं. स. ठळक िोंदी


सज. प. एकूि जागा- 654



सज. प. उमेदवार- 2,956



पुं.स. एकूि जागा- 1,288



पुं.स. उमेदवार- 5,167



पुरूष मतदार- 94,43,911



मसहला मतदार- 87,79,604



इतर मतदार- 101



एकूि मतदार- 1,82,23,616
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मतदान केंद्े - 22,159



मतदान युंत्रे- सीयू 43,666 व बीयू- 65,499



कमगचारी- 1,44,098

कायदा व सुव्यवस्थे बाबत कायग वाही


प्रसतबुंर्धात्मक कारवाई-54,025



नाकाबुंदी- 9,700



अवैर्ध शस्त्र जप्पत- 211



रोकड जप्पत- 75,66,980 (प्रकरिे 17)



अवैर्ध दारू- 6,81,556 लीटर (प्रकरिे 10,898)



आचारसुंसहता भुंग प्रकरिे - 338



मालमत्ता सवद्ुपीकरि- 77



तडीपार- 371

ट्रु वोटर ॲप


ट्रु वोटर ॲप डाऊनलोड- 1,35,000



यादीत नाव, प्रभाग व मतदान केंद्ाुंचा शोर्ध- 9 लाख मतदार



मतदान केंद्ाुंवर पोहचण्यासाठी मागगक्रमि (मतदार) 98,000



प्रभागातील उमेदवाराची मासहती पाहिाऱ्याुंची सुंख्या- 45,000



असर्धकाऱ्याुंची नोंदिी 22,270

कॉप ॲप


ॲप डाऊनलोड 20,000 (रे रटग- 4.1)



5,345 असर्धकाऱ्याुंनी नोंदिी केली



5,382 मतदाराुंनी नोंदिी केली



ॲपद्वारे एकूि तक्रारी 501 दाखल

नमस् कॉि प्रनतज्ञा


मतदाराुंसाठी 9029901901 या क्रमाुंकावर समस् कॉल सुसवर्धा



एकूि 11,13,022 मतदाराुंकडू न समस् कॉलद्वारे प्रसतज्ञा



च ॅटबॉट सुसवर्धेचा 12,796 जिाुंकडू न वापर
०-०-०
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