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मतदाि यं त्रासह व्हीव्हीटच्याया न्यांांवारारी ही मतमोीणी
-राज्य निवडणूक आयुक्त

मुंबई, दि. 4: न ुंिेड- व घ ळ मह नगरप दिकेच्य स ववदिक दनवडणकीस ठी 11 ऑक्टोबर 2017
रोजी होण ऱ्य मति न कदरत एक प्रभ ग त प्र योदगक तत्व वर व्हीव्हीपटॅ च (व्होटर व्हे दरफ यबि पेपर
ऑदडट ट्रेि) व पर करण्य त येण र आहे ; तसेच य प्रभ ग त नेहमीच्य मति न युंि बरोबरच व्हीव्हीपटॅ च्य
दचठ् ुंद्व रे िेखीि मतमोजणी केिी ज ईि, अशी म दहती र ज्य दनवडणूक आयक्त ज. स. सह दरय य ुंनी
आज येथे पिक र पदरषिे त दििी.
र ज्य दनवडणूक आयोग च्य येथीि क यािय त आयोदजत पिक र पदरषिे त ते बोित होते.
आयोग चे सदचव शेखर चन्ने य वेळी उपस्थथत होते. श्री. सह दरय य ुंनी स ुंदगतिे की, न ुंिेड- व घ ळ
मह नगरप दिकेच्य एकूण 20 पैकी चार सदस्य सुंख्या असलेल्या 19 प्रभागाुंतन
ू सोडतीद्वारे प्रभाग क्र. 2
ची व्हीव्हीपटॅ वापरण्यासाठी सनवड करण्यात आली आहे . या प्रभागाच्या सवग 37 मतदान केंद्ाुंवर
व्हीव्हीपटॅ चा प्रायोसगक तत्वावर वापर केला जाईल. हा वापर प्रायोसगक व प्रथमच असल्यामुळे या
प्रभागातील मतमोजणी नेहमीच्या मतदान युंत्रासह व्हीव्हीपटॅ मधून प्राप्त होणाऱ्या सचठ्ठ्ाुंद्वारे देखील केली
जाणार आहे .
भारत सनवडणूक आयोगाने लोकसभा व सवधानसभा सनवडणुकाुंसाठी टप्प्याटप्प्याने व्हीव्हीपटॅ चा
वापर करण्यास सुरूवात करावी, असे आदे श सवोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2013 मध्ये सदले . त्यानुसार
भारत सनवडणूक आयोगाने दे शात काही सठकाणी प्रायोसगक तत्वावर या युंत्राचा वापर सुरू केला आहे . त्याच
धतीवर नाुंदेड- वाघाळा महानगरपासलकेच्या सावगसत्रक सनवडणुकीत या युंत्राचा वापर करण्यासाठी रायय
सनवडणूक आयोगाने 400 व्हीव्हीपटॅ खरे दी तत्वावर उपलब्ध करून दे ण्याबाबत इले क्रॉसनक्स कॉपोरे शन
ऑफ इुंसडया या कुंपनीला कळसवले होते ; त्य नस र कुंपनीने 400 व्हीव्हीपटॅ उपिब्ध करून िे ण्य चे म न्य
केिे होते; परुं त त ुंदिक अडचणीमळे खरे िी तत्व वर व्हीव्हीप ॅट परदवण्य स कुंपनीने नुंतर असमथवत
1

िशवदविी. म ि य दनवडणकीत प्र योदगक तत्व ुंवर क ही व्हीव्हीप ॅटच्य व पर स र ज्य दनवडणूक आयोग ने
परव नगी द्य वी, अशी दवनुंती कुंपनीने केिी होती, अशी म दहती श्री. सह दरय य ुंनी दििी.
कुंपनीच्य दवनुंतीच सखोि दवच र करुन न ुंिेड- व घ ळ मह नगरप दिकेच्य एक प्रभ ग त हे
व्हीव्हीपटॅ प्र योदगक तत्व वर व परण्य स कुंपनीि परव नगी िे ण्य च दनणवय आयोग ने घे ति . त्य नस र
कुंपनीने 70 व्हीव्हीपटॅ 20 सप्टें बर 2017 रोजी न ुंिेड मह नगरप दिकेकडे प ठदविे . व्हीव्हीपटॅ च्य
व पर सुंिभात मह नगरप दिक आयक्त ुंनी म न्यत प्र प्त र जकीय पक् ुंच्य प्रदतदनधींची व इतर म न्यवर ुंची
बैठक घे तिी होती. या बैठकीतच सवांच्या उपस्स्थतीत सोडतीद्वारे प्रभाग क्रमाुंक 2 ची सनवड करण्यात
आली. य व्हीव्हीपटॅ च्य व पर ब बतचे सवव त ुंदिक प्रदशक्ण व त्य ुंची िे खरे ख कुंपनीचे अदधक री
मह नगरप दिक आयक्त ुंशी सल्ि मसित करुन करण र आहे त. मतमोजणीस ठी आवश्यक ती सवव
खबरि री घे ण्य त आिी आहे . त्य स ठी दजल्ह दधक री, दजल्ह पोदिस अधीक्क आदण मह नगरप दिक
आयक्त य ुंच्य अध्यक्तेख िी सदमती गठीत केिी आहे . य सदमतीची मतमोजणी प्रदियेवर ब रक ईने
नजर असेि. मतदानाची प्रसक्रया सुंपल्यानुंतर हे सवव व्हीव्हीप ॅट इलेक्रॉसनक्स कॉपोरे शन ऑफ इुंसडया परत
घे ऊन ज ण र आहे , असेही श्री. सह दरय य ुंनी स ुंदगतिे .
नाुंदेड- वाघाळा महानगरपासलकेत एकूण 20 प्रभाग आसण 81 जागा आहे त. 19 प्रभाग चार
सदस्याुंचे आहे त. एक प्रभाग 5 सदस्याुंचा आहे . एकूण 3 लाख 96 हजार 872 मतदार असून त्याुंच्यासाठी
550 मतदान केंद्ाुंची व्यवस्था करण्यात आली आहे . प्रभाग क्र.2 वगळता अन्य सवग प्रभागाुंतील एका
मतदान केंद्ावर सरासरी 734 मतदार असतील. व्हीव्हीप ॅटचा वापर होत असलेल्या प्रभाग क्र.2 मध्ये
मतदाराुंची एकूण सुंख्या 20 हजार 307 इतकी आहे . त्याुंच्यासाठी 37 मतदान केंद्ाुंची व्यवस्था केली आहे .
या प्रभागात एका मतदान केंद्ावर सरासरी 550 मतदार असतील, असे ते म्हणाले.
81 ीागांसाठी 578 उमी दवार
एकूण 81 जागाुंसाठी 891 उमेदवाराुंनी वैध नामसनदे शनपत्रे दाखल केली होती. त्यातील 313
उमेदवाराुंनी आपली उमेदवारी मागे घे तल्याने प्रत्यक्ष सनवडणूक ररगणात आता 578 उमेदवार आहे त.
व्हीव्हीपटॅ चा वापर होत असलेल्या प्रभाग क्रमाुंक 2 मध्ये 26 उमेदवार आहे त. 11 ऑक्टोबर 2017 रोजी
सकाळी 7.30 ते सायुंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. 12 ऑक्टोबर 2017 रोजी मतमोजणी होईल.
सनकाल जाहीर झाल्यानुंतर आचारसुंसहता सुंपष्ु टात येईल, असेही श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले.
0-0-0
(Jagdish More, PRO, SEC)
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