मुख्य निवडणूक अनिकारी, महाराष्ट्र राज्य याांचे कायालय
प्रनिध्दीपत्रक
नदिाांक 5 माचच 2014 रोजी भारत निवडणूक आयोगािे लोकिभा िावचनत्रक निवडणूक 2014
ची घोषणा केली आहे. त्यािुिार राज्यात तीि टपयाांमध्ये लोकिभा निवडणूक घेण्यात येणार अिूि
त्याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे .
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िामनिदे शि पत्राांची छाििी 24 माचच 2014

27 माचच 2014

7 एनप्रल 2014

करण्याचा नदिाांक

गुरुवार

िोमवार

29 माचच 2014

9 एनप्रल 2014

िामनिदे शि

शनिवार
पत्रे

िादर 22 माचच 2014

करण्याचा अांनतम नदिाांक
3.
4.
5.

उमेदवारी

अजच

शनिवार
िोमवार

मागे 26 माचच 2014

घेण्याचा अांनतम नदिाांक

बुिवार

शनिवार

बुिवार

मतदािाचा नदिाांक

10 एनप्रल 2014

17 एनप्रल 2014

24 एनप्रल 2014

गुरुवार

गुरुवार

गुरुवार

6.

मतमोजणीचा नदिाांक

7.

मतदािाची

प्रनक्रया

16 मे 2014 शुक्रवार
पूणच

28 मे 2014 बुिवार

करण्याचा नदिाांक
टपपानिहाय मतदारिांघ पुढीलप्रमाणे :
पनहला टपपा : 5-बुलढाणा, 6-अकोला, ७-अमरावती (अ.जा.), 8-विा, 9-रामटे क (अ.जा.), 10िागपूर, 11-भांडारा-गोंनदया, 12-गडनचरोली-नचमूर (अ.ज.), 13-चांद्रपूर व 14-यवतमाळ-वानशम.
एकूण लोकिभा मतदारिांघ-10
दु िरा टपपा: 15-हहगोली, 16-िाांदेड, 17-परभणी, 33-मावळ, 34-पुणे, 35-बारामती, 36-नशरुर,
37-अहमदिगर, 38-नशडी (अ.जा.), 39-बीड, 40-उस्मािाबाद, 41- लातूर (अ.जा.), 42-िोलापूर
(अ.जा.), 43-माढा, 44-िाांगली, 45-िातारा, 46-रत्िानगरी-हििुदूगच, 47-कोल्हापूर व 48हातकणांगले. एकूण लोकिभा मतदारिांघ-19
नतिरा टपपा : 1-िांदुरबार (अ.ज.), 2-िुळे, 3-जळगाांव, 4-रावेर, 18-जालिा, 19-औरांगाबाद, 20हदडोरी (अ.ज.), 21-िानशक, 22-पालघर (अ.ज.), 23-नभवांडी, 24-कल्याण, 25-ठाणे, 26- मुांबई

(उत्तर), 27-मुांबई (उत्तर-पनिम), 28-मुांबई (उत्तर-पूव)च , 29-मुांबई (उत्तर मध्य), 30-(मुांबई दनिण
मध्य), 31- मुांबई (दनिण) व 32-रायगङ एकूण लोकिभा मतदारिांघ-19
तिेच श्री. िुभाष झिक याांच्या निििामुळे नरक्त झालेल्या 33-नरिोड या नविाििभा
मतदारिांघाच्या पोटनिवडणूकीचा कायचक्रमदे खील घोनषत करण्यात आला अिूि िदर
निवडणूकीिाठी नद. 10 एनप्रल 2014 रोजी मतदाि घेण्यात येणार आहे.
`निवडणूकीची घोषणा झाल्यापािूि भारत निवडणूक आयोगाची आदशच लागू झाली आहे .
िदरहू निवडणूकीची प्रनक्रया पूणच होईपययंतत स्वेच्छािीि नििीतूि अिुदािाचे वाटप, राजकीय पि व
उमेदवार याांचेशी िांबांनित अिलेली आदशच आचारिांनहता, मांत्रयाांचे दौरे व शािकीय वाहिाांचा वापर
इ. बाबतच्या भारत निवडणूक आयोगाच्या िवच स्थायी िूचिा लागू झाल्या आहेत.
या निवडणुकीिाठी १ जािेवारी 2014 या अहचता नदिाांकावर आिानरत तयार करण्यात
आलेल्या मतदार यादीचा वापर करण्यात येणार आहे. नदिाांक 31/01/2014 रोजी अांनतमनरत्या
प्रनिध्द करण्यात आलेल्या मतदार यादीत एकूण 4,18,41,916 पुरुष, 3,71,24,456 मनहलाव इतर
270 अिे एकूण 7,89,66,642 इतक्या मतदाराांची िोंदणी झालेली आहे. ज्या पात्र िागनरकाांची
अद्यापपययंतत मतदार िोंदणी झालेली िाही अिे िवच िागनरक त्या त्या टपयातील उमेदवाराांची
िामनिदे शि पत्रे दाखल करण्याच्या अांनतम नदिाांकाच्या 10 नदवि आिीपययंतत आपले अजच दाखल
करु शकतात.
आदशच आचारिांनहतेच्या काळात राजकीय पिाांिी व उमेदवाराांिी काय करावे हकवा करु िये
(Dos and Don’ts) याबाबतची मानहती िोबत दे ण्यात आली आहे. तिेच निवडणूकीिांदभातील िवच
िूचिाांचा तपशील भारत निवडणूक आयोगाचे िांकेतस्थळ www.eci.nic.in. वर उपलब्ि आहे.
उमेदवाराांिी

दाखल

केलेली

शपथपत्रे

व

खचाचे

तपशील

वेळोवेळी

http://ceo.maharashtra.gov.in हकवा http://ceomaharashtra.nic.in या िांकेतस्थळावर
उपलब्ि होतील.
तरी निवडणूकीिांदभात निवडणूक यांत्रणेि िवच प्रकारचे िहकायच करावे तिेच िवच
मतदाराांिी निवडणूकीत भाग घेऊि मतदाि करावे अिे आवाहि करण्यात येत आहे.
िही/(नितीि गद्रे )
नदिाांक : 05/03/2014

प्रिाि िनचव व मुख्य निवडणूक अनिकारी
महाराष्ट्र राज्य

