राज्य निवडणूक आयोग
महाराष्ट्र

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
सद. 22 माचग 2017.

चंद्रपूर, लातूर व परभणी महािगरपानलकेसाठी 19 एनिलला मतदाि
21 एनिलला मतमोजणी: राज्य निवडणूक आयुक्त
मुुंबई, सद. 22: चुं द्रपूर, लातूर व परभणी महानगरपासलकेच्या सावगसत्रक सनवडणुकाुंसाठी 19 एसप्रल 2017
रोजी मतदान होणार असून 21 एसप्रल 2017 रोजी मतमोजणी केली जाईल. त्यासाठी सुंबुंसित महानगरपासलका
क्षेत्राुंत आजपासून आचारसुंसहता लागू झाली असल्याची घोषणा राज्य सनवडणूक आयुक्त ज. स. सहासरया याुंनी
आज येथे पत्रकार पसरषदे त केली.
श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, मुदत समाप्तीपूवी या महानगरपासलकाुंच्या सनवडणुका घे णे
घटनात्मकदष्ट्ृ या बुंिनकारक आहे त. चुं द्रपूर महानगरपासलकेची 29 एसप्रल 2017, लातूर महानगरपासलकेची 20
मे 2017; परभणी महानगरपासलकेची 15 मे 2017 रोजी मुदत सुंपत आहे . भारत सनवडणूक आयोगाने 5 जानेवारी
2017 रोजी प्रससि केलेली सविानसभा मतदार सुंघाची मतदार यादी या महानगरपासलका सनवडणुकाुंसाठी वापरली
जाणार आहे . इच्छू क उमेदवाराुंना नामसनदे शनपत्रे सादर करण्यासाठी सुंगणकीय प्रणालीची सुसविा उपलब्ि करून
दे ण्यात येणार आहे . नामसनदे शनपत्रे 27 माचग ते 3 एसप्रल 2017 या कालाविीत सादर करता येतील. नामसनदे शनपत्रे
रसववारी (ता. 2 एसप्रल) स्वीकारण्यात येतील. 28 माचग 2017 रोजी गुढी पाडव्याची सुट्टी असल्याने त्या सदवशी
नामसनदे नपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत; परुं तु रसववारी (ता. 2 एसप्रल) ती स्वीकारण्यात येतील.
निवडणूक कायय क्रम


नामसनदे शनपत्रे सादर करणे - 27 माचग ते 3 एसप्रल 2017



नामसनदे शनपत्राुंची छाननी- 5 एसप्रल 2017



उमेदवारी मागे घे णे- 7 एसप्रल 2017



सनवडणूक सचन्ह वाटप- 8 एसप्रल 2017



उमेदवाराुंची अुंसतम यादी- 8 एसप्रल 2017



मतदान- 19 एसप्रल 2017 (सकाळी 7.30 ते सायुं. 5.30)



मतमोजणी- 21 एसप्रल 2017
निवडणुकांसंदभातील तपशील

महानगरपासलका

लोकसुंख्या

मतदार

एकूण मसहला सवगसािारण
जागा

राखीव

अनुससू चत

अनुससू चत

नागसरकाुंचा

जाती

जमाती

मागास प्रवगग

चुं द्रपूर

3,20,379

3,02,359

66

33

30

13

5

18

लातूर

3,82,940

2,78,374

70

35

38

12

1

19

परभणी

3,07,170

2,12,888

65

33

38

8

1

18

एकू ण

10,10,489

7,93,621

201

101

106

33

7

55

1

धुळे, सांगली- ला पोटनिवडणूक
साुंगली- मीरज- कुपवाड महानरपासलकेतील प्रभाग क्र. 22ब, जळगाव महानगरपासलकेतील प्रभाग क्र.
24अ आसण कल्याण- डोंसबवली महानगरपासलकेतील प्रभाग क्र. 46 च्या सरक्तपदासाठीदे खील 19 एसप्रल 2017
रोजी मतदान होईल. 21 एसप्रल 20174 रोजी मतमोजणी आहे . नामसनदे शनपत्रे 27 माचग ते 3 एसप्रल 2017 या
कालाविीत सादर करता येतील.
नज.प. व पं. स. पोट निवडणूक
िुळे सजल्हा पसरषदे च्या सशरूड (ता. िुळे) आसण अकोला सजल्हा पसरषदे च्या दानापूर (ता. तेल्हारा)
सनवडणूक सवभागाच्या; तर अकोट (सज. अकोला) पुंचायत ससमतीच्या कुटासा सनवाचक गणाच्या सरक्त
पदासाठीदे खील 19 एसप्रल 2017 रोजी मतदान होणार आहे . 21 एसप्रल 2017 रोजी मतमोजणी होईल. त्यासाठी
30 माचग ते 5 एसप्रल 2017 या कालाविीत नामसनदे शनपत्रे दाखल करता येतील.
ईव्हीएमच्या वापराबाबत...
इलेक्रॉसनक मतदान युंत्राुंमध्ये कुठल्याही प्रकारे फेरफार करणे शक्य नसल्याची खात्री इलेक्रॉसनक
कॉपोरे शन ऑफ इुंसडया या कुंपनीकडू न करून घे ण्यात आली आहे , असे स्पष्ट्ट करून श्री. सहासरया म्हणाले की,
या सवग सनवडणुकाुंमध्ये इले क्रॉसनक मतदान युंत्राुंचा (ईव्हीएम) वापर केला जाणार आहे . नुकत्याच झालेल्या
स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सवशेषत: महानगरपासलका सनवडणुकाुंच्या वेळी इलेक्रॉसनक मतदान युंत्राुंबाबत सवसवि
तक्रारी आसण सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. काही जणाुंनी आगामी सनवडणुकाुंमध्ये व्हीव्हीप ॅटचा म्हणजेच वोटर
व्हे सरफायबल पेपर ऑसडट रेलचा (मतदानाच्या अचुकतेची पावती दशगसवणारे युंत्र) वापर करावा, अशा सूचनाही
केल्या आहे त.
भारत सनवडणूक आयोगाने लोकसभा व सविानसभा सनवडणुकाुंसाठी टप्प्याटप्प्याने व्हीव्हीप ॅटचा वापर
करण्यास सुरूवात करावी, असे आदे श सवोच्च न्यायालयाने 8 ऑक्टोबर 2013 रोजी सदले आहे त. त्यानुसार
भारत सनवडणूक आयोगाने दे शात काही सठकाणी प्रायोसगक तत्वावर या युंत्राचा वापर सुरू केला आहे . त्याच
ितीवर या युंत्राचा स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सनवडणुकीत वापर करण्याचा राज्य सनवडणूक आयोगाचा मानस
आहे ; परुं तु या सनवडणुका बहु सदस्यीय पितीने होतात. त्या अनुषुंगाने या युंत्रात बदल करण्यासुंदभात इलेक्रॉसनक
कॉपोरे शन ऑफ इुंसडया या कुंपनीला कळसवण्यात आले होते. त्याुंनी आवश्यकतेनस
ु ार प्राथसमक स्वरूपात हे युंत्र
तयार केले आहे . त्याचे च प्रात्यसक्षक काल (ता.21) राजकीय पक्षाुं च्या प्रसतसनिींना दाखसवण्यात आले. या युंत्राुंची
व सनिीची उपलब्िता इत्यादींबाबत सवंकष सवचारसवसनमय करून सनणगय घे ण्यात येईल. त्यामुळे आता लगेच
चुं द्रपूर, लातूर व परभणी महानगरपासलकेच्या सनवडणुकीत त्याचा वापर करणे शक्य होणार नाही, असे श्री. सहसरया
याुंनी स्पष्ट्ट केले.
०-०-०
(Jagdish More, PRO, SEC)
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