मुख्य निवडणूक अनिकारी, महाराष्ट्र राज्य

प्रेस िोट
नििाांक 21 ऑक्टोंबर, 2019
नमस्कार...
महाराष्ट्रातील विधानसभा सािवविक वनिडणूकीचे मतदान आज शाांततेत पार पडले आहे . अशा
वरतीने महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या सिव दोनशे अठ्ाांऐशी (288) जागाांसाठी ि सातारा लोकसभा
मतदार सांघातील पोट वनिडणूकीच्या मतदानाचा कायवक्रम सुरळीतपणे पुणव झाला आहे . मतदानाांची
िेळ सकाळी 7-00 ते सांध्याकाळी 6-00 िाजता अशी होती. तर, विधानसभा मतदार सांघ 63-अजुवनी
मोरगाांि, 66-आमगाांि, 67- आरमोरी, 68-गडवचरोली आवण 69-अहे री या वठकाणी सकाळी 7-00
ते दुपारी 3-00 िाजता अशी होती.
मतदानाच्या आकडे िारीचा तक्ता स्ितांि जोडला आहे .
महाराष्ट्रातील मतदानाची सांपण
ू व प्रवक्रया यशस्िीवरत्या पूणव करण्यासाठी मतदाराांनी जे महत्िपूणव
योगदान वदले त्याबद्दल भारत वनिडणूक आयोग आवण मुख्य वनिडणूक अवधकारी कायालयातर्फे मी
सिव मतदाराांना धन्यिाद दे तो आवण त्याांचे आभार मानतो. त्याचप्रमाणे या सांपण
ू व कालािधीमध्ये आपण
सिव प्रवसद्धी माध्यमाांनी जे सकारात्मक सहकायव वदले त्याबद्दल मी त्याांचाही आभारी आहे .
मतिार यािी :सन 2019 या िर्षी होणारी वनिडणूक विचारात घे ऊन जानेिारी, 2018 पासून मतदार यादी
शुद्ध ि अद्ययाित (Pure & Update) करण्यासाठी विशेर्ष प्रयत्न करण्यात आले आहे त. मतदाराांमध्ये
जागृती वनमाण करणे आवण त्याांचा सहभाग िाढविणे याकवरता SVEEP अांतगवत विविध उपक्रम हाती
घे ण्यात आले. त्याचा पुप चाांगला पवरणाम झाला. ि लोकसभा सािवविक वनिडणूक 2019
(8,85,65,547) च्या तुलनेत विधानसभा वनिडणूक - 2019 मध्ये मतदाराांची सांख्या 8,98,39,600
इतकी झाली. म्हणजेच मतदाराांची सांख्या 2,74,053 ने िाढली.
मतिािाची वैनिष्ट्ये :महाराष्ट्रात झालेल्या मतदानाची िैवशष्ट्ये थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहे त : पुणे वजल्यातील 215-कसबापेठ मतदार सांघामध्ये, भारत वनिडणूक आयोगाच्या
वनदे शानुसार पथदशी प्रकल्प (Pilot Project) म्हणून प्रथमच बारकोडींगचा िापर
करण्यात आला.
 वदवयाांग ि ज्येष्ट्ठ नागवरकाांच्या सेिेसाठी एकूण 5435 इतकी मतदान केंद्रे िरच्या
मजल्यािरुन तळ मजल्यािर स्थलाांतरीत करण्यात आली असल्यामुळे वदवयाांग ि
ज्येष्ट्ठ नागवरकाांना मतदान करण्यामध्ये कोणतीही अडचण वनमाण झाली नाही.

 अवतिृष्ट्टी झाल्यामुळे 259-कराड उत्तर मतदारसांघातील मतदान केंद्र क्र. 31 या केंद्राचे
स्थलाांतर मतदानाच्या आदल्यावदिशी करण्यात आले .
 वदनाांक 20/10/2019 रोजी वदिसा ि रािी महाराष्ट्राच्या मराठिाडा, विदभव ि पश्चचम
महाराष्ट्र या भागात पाऊस झाला. उस्मानाबाद, लातूर, जालना, परभणी आवण सातारा
येथे मुसळधार पाऊस झाल्याने काही वठकाणी पोललग पाटीच्या दळणिळणामध्ये
अडचण वनमाण झाली होती. माि पोललग पाटी िेळेिर कतववयाच्या वठकाणी दापल
झाल्या आवण मतदान सुरळीतपणे पार पाडण्यात आले.
 रायगड ि पालघर वजल्यामध्ये रुग्णालयातील रुग्णाांसाठी रुग्णिावहकेची सुविधा
उपलब्ध करण्यात आली होती.
 विशेर्षत: शहरी भागाांमध्ये मतदाराांनी तसेच Celebrities याांनी अवतशय उत्साहामध्ये
भाग घे ऊन मतदान केले.
 शहरी भागाांमध्ये, सुट्टयाांचे वदिस असूनही, मतदानाचे प्रमाण चाांगले राहीले आहे .
 गडवचरोली वजल्यामध्ये 69-अहे री या मतदार सांघासाठी वनयुक्त करण्यात आलेल्या
एका पोलीस अवधकाऱ्याची (श्री. बापू पाांडू गािडे , िय 45 िर्षे ) तब्येत वबघडल्यामुळे
त्याांना हे वलकॉप्टरने चां द्रपूर येथील शासकीय इश्स्पतळात दापल करण्यात आले होते.
पांरतु उपचारादरम्यान वदनाांक 21/10/2019 रोजी दुपारी 1-30 िाजता मृत्यू झाला.
 नुतन शाळा, रामबाग, ठाणे येथे बांदोबस्तािर ने मण्यात आलेल्या श्री. जयराम तरे
(बक्कल नांबर 5352) िय 48 िर्षे याांना ह्रदयविकाराच्या झटका आल्यामुळे त्याांना
िेळीस इश्स्पतळामध्ये दापल करण्यत आले . आता त्याांची तब्येत चाांगली झाली आहे .
निवयाांग मतिार :भारत वनिडणूक आयोगाने यािेळी वदवयाांग मतदाराांसाठी “सुलभ वनिडणूका” (Accessible
Elections) हे घोर्षिाक्य जाहीर केले होते. याअांतगवत वदवयाांग मतदाराांची जास्तीत जास्त नोंदणी
करण्यासाठी आवण त्याांना मतदान करणे सुलभ वहािे याकवरता मोठ्ा प्रमाणात प्रयत्न करण्यात आले
होते. त्याचे चाांगले र्फवलत म्हणून लोकसभा सािवविक वनिडणूक 2019 मध्ये 3,09,233 इतके वदवयाांग
मतदार होते परां तू यािेळी सुमारे तीन लाप शहाण्णि हजार सहाशे त्र्याहत्तर (3,96,673) इतक्या
वदवयाांग वयक्तींची मतदार म्हणून नोंदणी करण्यात आली आहे . म्हणजेच सुमारे 90 हजार निीन
वदवयाांग मतदाराांची नोंदणी करण्यात आली आहे .
मतिाि केंद्र (Polling Station) :यािेळी एकूण शहाण्णि हजार सहाशे ऐकसष्ट्ठ (96,661) इतक्या मतदान केंद्राांिर मतदान
घे ण्यात आले. सन 2014 च्या तुलनेत यािेळी मतदान केंद्राांच्या सांख्येमध्ये एकूण आठ हजार एकशे
एकसष्ट्ठ (8,161) इतकी िाढ झाली आहे . तसेच आताच्या विधानसभा सािवविक वनिडणूकीच्या
मतदान केंद्राांमध्ये सपी मतदान केंद्र-352, आदशव मतदान केंद्र-288 वदवयाांग मतदान केंद्र-106 ि िेब
कास्टींग-10013 याही मतदान केंद्राांचा समािेश करण्यात आला आहे .

निवडणूक कमम चारी :सांपण
ू व वनिडणूक प्रवक्रया पार पाडण्याकवरता सुमारे सात लाप पन्नास हजार (7,49,374)
इतक्या कमवचाऱ्याांची वनयुक्ती करण्यात आली होती. तसेच कायदा ि सुवयिस्था रापण्यासाठी सुमारे
एक लाप चार हजार (1,04,000) इतक्या पोलीसाांची वनयुक्ती करण्यात आली होती. याप्रमाणे सुमारे
साडे आठ लाप (8,50,000) इतके कमवचारी या वनिडणूकीसाठी वनयुक्त करण्यात आले होते.
EVM-VVPAT:विधानसभा सािवविक वनिडणूक 2019 साठी प्रत्यक्ष िापरात (Actual use ) 112328 BU,
96661 CU ि 96661 VVPAT मवशन्स होत्या. तर रापीि (Reserve) 24625 BU, 21277
CU ि 28992 VVPAT ठे िण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी आज वदनाांक 21/10/2019 रोजी प्रत्यक्ष
मतदानाचे वदिशी प्रारुप मतदान घे तले असता त्यात 3445EVM-VVPAT मवशन्स, ( 522 BU,
949 CU & 1974 VVPAT ) नादूरुस्त झाल्या. तर प्रत्यक्ष मतदानाचे काळात सायांकाळी 5-00
िाजेपयंत त्यात 4698 EVM-VVPAT मवशन्स 665 (0.59%) BU, 596 (0.62%) CU &
3437 (3.56%) VVPAT) नादुरुस्त झाल्या.
प्रारुप मतदानाचे िेळी तसेच प्रत्यक्ष मतदानाचे िेळी नादुरुस्त झालेल्या मवशन्स त्िरीत दुरुस्त
करण्यात / बदलण्यात आल्या. त्यामुळे मतदानप्रवक्रयेिर कोणताही विपरीत पवरणाम झालेला नाही.
EVM मवशन सांदभात एकूण 361 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी भारतीय राष्ट्रीय काग्राँ ेस
पक्षाच्या 152, वशिसेना 89 ि इतर 120 अशा प्राप्त झाल्या आहे त. प्राप्त झालेल्या तक्रारी त्िरीत
सांबांधीत वजल्हावधकारी कायालयास त्िरीत कायविाहीसाठी पाठविण्यात आलेल्या आहे त.
आििम आचारसांनहता (MCC) :आदशव आचारसांवहतेची प्रभािी अांमलबजािणी करण्यासाठी आवण बेकायदे शीर आर्थथक
वयिहाराांिर सांवनयांिण ठे िण्यासाठी मोठ्ा प्रमाणािर FST (1567), SST (1660), VST (1092)
इतकी पथके नेमण्यात आली होती. या वयवतवरक्त दक्ष नागवरकाांना आचारसांवहता भां गाची प्रकरणे
नोंदविण्यासाठी आयोगाने C-Vigil हे Application उपलब्ध करुन वदले होते.
माध्यम प्रमानणकरण व सांनियां त्रण सनमती (Media Certification and Monitoring
Committee) :राजकीय पक्षाांच्या

ि उमेदिाराांच्या जावहराती प्रमावणकरण करण्यासाठी अवतवरक्त मुख्य

वनिडणूक अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य याांच्या अध्यक्षतेपाली तर वजल्हास्तरािर उपवजल्हा वनिडणूक
अवधकारी याांच्या अध्यक्षतेपाली माध्यम प्रमावणकरण ि सांवनयांिण सवमती (Media Certification
and Monitoring Committee) स्थापन करण्यात आली आहे . अवतवरक्त मुख्य वनिडणूक अवधकारी
याांच्या अध्यक्षतेपालील सवमती समेार ऑडीओ, श्वहडोओ ि पोस्टर करीता आतापयंत पुढील प्रमाणे
विविध राजकीय पक्षाकडू न विनांती प्राप्त झाली आहे .
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मुख्य वनिडणूक अवधकारी,

महाराष्ट्र राज्य याांच्या अध्यक्षतेपाली सवमती गठीत करण्यात आली आहे . या सवमती समोर आजच
एक पेड न्यूज सांदभातील अपील दापल झाले आहे . त्यािर अद्याप वनणवय झालेला नाही. एकच अपील
प्राप्त झाले आहे हे पाहता िरील दोन्ही सवमत्याांनी त्याांची कतववये ि जबाबदाऱ्या चाांगल्या प्रकारे पार
पाडल्या आहे त, असे स्पष्ट्ट होत आहे .
सोिल नमनडया मॉनिटररग
पोलीस विभागाच्या सायबर शापेअांतगवत स्थापन करण्यात आलेल्या सवमतीमार्फवत सोशल
वमवडयाचे वनिडणूक आदशव आचारसांवहतेच्या दष्ट्ृ टीने मॉवनटलरग करण्यात आले .
जप्तीची प्रकरणे (Seizers) :आतापयंत आयकर विभाग, अबकारी विभाग, पोलीस याांनी एकूण रुपये सदुसष्ट्ट कोटी बािन्न
लाप (67.52) इतकी रोप रक्कम, रुपये चौप्पन्न कोटी पन्नास लाप (54.50) रकमेचे सोने, रुपये
तेिीस कोटी एकिीस लाप (23.21) रकमेचे मद्य ि रुपये िीस कोटी पांच्याहत्तर लाप (20.75)
मादक पदाथव , याप्रमाणे एकूण रुपये एकशे पासष्ट्ट कोटी नवयान्नि लाप (165.99) इतक्या रकमेचा
मुद्देमाल जप्त केला आहे . आचार सांवहतेच्या उलांघनाबाबत 2124 गुन्हे दापल करण्यात आले आहे त.
तसेच यावयवतवरक्त Prohibition Act, Food & Drugs Act या कायद्यापाली 11506 इतके गुन्हे
दापल करण्यात आले आहे त.
शेिटी, मी पुन्हा एकदा आपले सिांचे आभार मानतो. वदनाांक 24 ऑक्टोंबर, 2019 रोजी
मतमोजणी करण्यात येणार आहे . त्यािेळी दे पील आपले असेच सहकायव वमळे ल असा मला विचिास
आहे .
धन्यिाद.....

----------

