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मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील निवडणूक विषयक कर्मचा-यांचे ‘रॅण्डमायझेशन’ संपन्न

‘सॉफ्टवेअर’च्या माध्यमातन
ू कर्मचा-यांचे विधानसभा स्तरीय वाटप
३२ हजार ८०० पेक्षा अधिक कर्मचा-यांच्या कर्तव्य ठिकाणांचे निर्धारण
मंब
ु ई, दि. १२ एप्रिल २०१९ : मंब
ु ई उपनगर जिल्ह्यातील ४ लोकसभा मतदारसंघांत येत्या २९
एप्रिल २०१९ रोजी मतदान होणार आहे . ही मतदान प्रक्रिया नि:पक्ष वातावरणात पार
पडण्याच्या दृष्टीने मा. भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार सर्वस्तरीय
कार्यवाही सातत्याने करण्यात येत असते. याच कार्यवाहीचा भाग म्हणून मतदान प्रक्रिया
राबवण्यात सहभागी होणा-या कर्मचा-यांच्या कामांचे वाटप नि:पक्षपणे होण्यासाठी संगणकीय
प्रणालीचा (Computer Software) वापर करुन ‘रॅण्डमायझेशन’ (यादृच्छिकरण) केले जाते.
यानुसार मब
ुं ई उपनगर जिल्ह्यात मतदान प्रक्रिया राबविण्यात सहभागी होणा-या सम
ु ारे ३२
हजार ८७८ कर्मचा-यांची द्वितीय स्तरीय अर्थात विधानसभा मतदारसंघस्तरीय ‘रॅ ण्डमायझेशन’
कार्यवाही ही केंद्रीय निवडणूक निरिक्षकांच्या विशेष उपस्थितीत व मार्गदर्शनात नुकतीच
संपन्न झाली. यामळ
ंु ई उपनगर जिल्ह्यात होणा-या मतदानाच्या दिवशी कोणत्या कर्मचाु े मब
यास, कुठल्या विधानसभा मतदारसंघात काम करण्यास जावे लागेल, याची निश्चिती अाता
प्रशासकीय स्तरावर करण्यात आली आहे .
या कार्यवाही प्रसंगी मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठीचे केंद्रीय निवडणूक निरिक्षक श्री.
सन्वरमल वर्मा (भारतीय प्रशासकीय सेवा), श्री. भगवान शंकर (भा.प्र.से.), श्रीमती व्ही.

कलाईअरासी (भा.प्र.से.) यांच्यासह दक्षिण मध्य लोकसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निरिक्षक
श्री. एस. के. मिश्रा (भा.प्र.से.) या मान्यवरांसह मंब
ु ई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व
जिल्हा निवडणूक अधिकारी श्री. सचिन कुर्वे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मुंबई उपनगर जिल्ह्यामध्ये ४ लोकसभा मतदार संघ असून त्यामध्ये २६ विधानसभा
मतदारसंघांचा समावेश आहे . तसेच सदर ४ लोकसभा मतदार संघांमध्ये मुंबई उत्तर, मुंबई
उत्तर पश्चिम (वायव्य), मुंबई उत्तर पूर्व (ईशान्य), उत्तर मध्य यांचा समावेश आहे . या सर्व
मतदारसंघांमध्ये ७ हजार ४७२ मतदान केंद्रे असून या प्रत्येक मतदान केंद्रात प्रत्येकी किमान
४ कर्मचा-यांची आवश्यकता असते. तसेच आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त कर्मचा-यांची कुमक
तात्काळ उपलब्ध व्हावी, यासाठी आवश्यकतेपेक्षा किमान १० टक्के अधिक कर्मचारी
‘आरक्षित’ म्हणून कर्तव्यावर असणे गरजेचे असते.
वरीलनस
ु ार मंब
ु ई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व ७ हजार ४७२ मतदान केंद्रांसाठी ३२ हजार
८७८ कर्मचा-यांचे द्वितीय स्तरीय ‘रॅ ण्डमायझेशन’ नुकतेच संपन्न झाले असून यामुळे
कोणत्या कर्मचा-यास कुठल्या विधानसभा मतदारसंघ स्तरावर कर्तव्य बजावण्यासाठी जावे
लागेल याची निश्चिती आज करण्यात आली आहे . ‘रॅ ण्डमायझेशन’ची ही संपूर्ण प्रक्रिया
‘नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर’ (NIC) यांनी विकसित केलेल्या ‘पोलिंग स्टाफ मॅनज
े में ट सिस्टम’
या संगणकीय ‘सॉफ्टवेअर’च्या मदतीने करण्यात आली आहे .
यानंतर होणारे तत
ृ ीय स्तरीय ‘रॅण्डमायझेशन’ हे प्रत्यक्ष मतदानाच्या आदल्या दिवशी
करण्यात येणार असन
त्यानंतर कोणत्या कर्मचा-यास कुठल्या मतदान केंद्रावर कर्तव्य
ू
बजावण्यात जावयाचे आहे , याची निश्चिती होणार आहे .
===

