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िंक्षेप आणण ठळक मुद्दे
अिोसिएशि फॉर डेमोक्रॅहिक ररफॉमि (एडीआर) आणण महाराष्ट्र इ ेक्शि वॉच यांनी ठाणे स्थाननक
मतिारसंघ महाराष्ट्र वविान
ववर्शलेषण केले.

पररषि द्वैवावषसक २०१६ ननवडणूककत भाग घेणाऱ्या २ उमेिवारांच्या प्रतीज्ञापत्रांचे

गन्
ु हे गारी पार्शविभम
ू ी



गंभीर गुन््याच्या प्रकरणांचे ननकष

गन्
ु हे गारी प्रकरणं अि े े उमेदवार:
के ेल्या

२

उमेद्वारांपैकी

स्वराज्य

ववर्श ेवषत

१ (५०%) उमेदवारािे

त्याच्या

1. ५ वषस ककं वा जास्त सशक्षा असलेले गुन्हे
2. गुन्हा अजामीनपात्र असेल तर

3. ननवडणुकीबद्िलचा गुन्हा (उिा.भािं वव १७१ई ककं वा

ववरोधात गुन्हे गारी प्रकरण अिल्याचे घोवषत के े आहे .

लाच िे णे)


गंभीर गन्
ु हे गारी प्रकरण अि े े उमेदवार: वरील

4. अथसववभागाशी संबंधित गन्ु हे

गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे िाखल असल्याचे घोवषत केले आहे .

6. लोकप्रनतननधित्व कायिा (ववभाग ८) मध्ये नोंिवलेले

२ उमेिवारांपैकी १ (५०%) उमेिवाराने त्याच्या ववरोिात



गन्
ु हे गारी
उमेदवार:
उमेिवाराने

प्रकरण

दाख

अि े े

पक्षवार

सशवसेनेचे ववर्शलेवषत केलेल्या १ पैकी १ (१००%)
त्याच्या

ववरोिात

गुन्हे गारी

प्रकरणं

असल्याचे त्याच्या प्रनतज्ञापत्रात घोवषत केले आहे .



गंभीर गन्
ु हे गारी प्रकरणं दाख

अि े े

उमेिवाराने त्याच्या ववरोिात गंभीर स्वरूपाचे गन्
ु हे गारी
पक्षाचे

एकूण ववर्शलेवषत

उमेद्वाराववरुद्ि
घोवषत गुन्हे गारीचे

नाव

उमेिवारांची संख्या

सशवसेना

१

१

इतर

१

-

एकूण

२

१

आरोप

5. हल्ला, खून, अपहरण, बलात्कार यांसारखे गुन्हे
गन्
ु हे

7. लाचलुचपत प्रनतबंिक कायद्यात नोंिवलेले गुन्हे
8. मटहलांववरोिी गुन्हे

िाखल

1. If an offence is non-bailable
2. If it is an electoral offence (for eg. IPC 171E
or bribery)
पक्षवार उमे3.
दवार
: सशवसेनrelated
ेचे ववर्शलेto
वषतloss
केलेto
ल्या
१ पैकी १ (१००%)
Offence
exchequer
4. Offences
are assault,
प्रकरणं िाखल असल्याचे
त्याच्याthat
प्रनतज्ञापत्रात
घोवषतmurder,
केले आहेkidnap,
.
rape related
उमेद्वाराववरुद्ि
उमेदवारांची 5.
घोवषत
उमेदवारां
Offences
that are घोवषत
mentioned
inची घोवषत गंभीर
गुन्हे गारी प्रकरण िक्क
े गंभीरगुन्हे गारीचे
गुन्हे गAct
ारी प्रकरण
िक्क8)
े
Representation
ofआरोप
the People
(Section
6. Offences under Prevention of Corruption
१०० %
१
१०० %
Act
7. Crimes against
women.
५० %

१

५० %

तक्ता १ : पक्षािुिार उमेद्वांची गुन्हे गारी प्रकरणं

या पत्रकात टिलेली माटहती सद्भावनेने प्रेररत आणण मतिारांना जागरूक करण्यासाठी टिलेली आहे . मुख्य ननवडणूक

अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या ननवडणक
ु ीच्या संकेतस्थळावरून समळालेली उमेिवारांची प्रनतज्ञापत्र या माटहतीचा
स्त्रोत आहे त (http://ceo.maharashtra.gov.in)
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आर्थिक पार्शविभम
ू ी




कोट्यधीश उमेदवार: ववर्शलेवषत केलेल्या २ पैकी २ (१००%) उमेिवार कोट्यिीश आहेत.
पक्षवार कोट्यधीश उमेदवार: सशवसेनेचे ववर्शलेवषत केलेल्या १ पैकी १ (१००%) आणण राष्ट्रवािी कॉग्रें स पक्ष
(रा.कॉ.प.) चे ववर्शलेवषत केलेल्या १ पैकी १ (१००%) उमेिवार कोट्यिीश आहे त.
पक्षाचे िाम

ववर्श ेवषत उमेदवाराची िंख्या

कोट्यधीश

कोट्यधीश उमेदवारांची िक्केवारी

सशवसेना

१

१

१००%

रा कॉ प

१

१

१००%

एकूण

२

२

१००%

तक्ता २: पक्षािुिार कोट्यधीश उमेदवार

 िरािरी मा मत्ता: ठाणे स्थाननक

स्वराज्य मतिारसंघ महाराष्ट्र वविान पररषि द्वैवावषसक २०१६ ननवडणूककतील

ववर्शलेवषत केलेल्या उमेिवारांची सरासरी मालमत्ता रु.६२ कोिी इतकी आहे .



पक्षवारी िरािरी मा मत्ता: मोठ्या पक्षांपैकी, सशविेिेच्या ववर्शलेवषत केलेल्या एका उमेिवाराची सरासरी मालमत्ता
रु १०८ कोिी आणण रा.कॉ.प च्या ववर्श ेवषत के ेल्या एका उमेदवाराची िरािरी मा मत्ता रु.१६ कोिी इतकी आहे .
पक्षाचे िाव

ववर्श ेवषत के ेल्या उमेदवारांची िंख्या

सशवसेना

१

रा कॉ प

१

िवि पक्ष

२

िरािरी मा मत्ता(रु.)
रु.१,०८,२९,३९,५५३
१०८+ कोिी

रु.१६,९३,५४,५६८
१६+कोिी

रु.६२,६१,४७,०६१
६२+कोिी

तक्ता ३ : पक्षािुिार िरािरी मा मत्ता

 दे णी अि े े उमेदवार: िोन्ही उमेिवारांनी रु. १ कोिीपेक्षा जास्त िे णी असल्याचे घोवषत केले आहे . त्यांनी जाहीर
केलेली िे णी चे सारांश खालील प्रमाणे आहे :-

या पत्रकात टिलेली माटहती सद्भावनेने प्रेररत आणण मतिारांना जागरूक करण्यासाठी टिलेली आहे . मुख्य ननवडणूक

अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या ननवडणक
ु ीच्या संकेतस्थळावरून समळालेली उमेिवारांची प्रनतज्ञापत्र या माटहतीचा
स्त्रोत आहे त (http://ceo.maharashtra.gov.in)
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अ.क्र.

िाव

पक्षाचे िाव

१

फािक रवींद्र सिानंि

सशवसेना

२

डावखरे वसंत शंकरराव

रा कॉ प

एकूण मा मत्ता (रु)

दे णी(रु)

रु.१,०८,२९,३९,५५३

६२,४९,१७,३५६

+

१०८ कोिी+

६२ कोिी

PAN हद े
+

१६,९३,५४,५६८

४,०८,३८,८७६

१६ कोिी+

४ कोिी +

+

होय
होय

तक्ता ४ : दे णी जाहीर के े े उमेदवार



आयकर परतावा*मध्ये घोवषत केल्याप्रमाणे उच्च उत्पन्ि अि े े उमेदवार: सशवसेनेचे

श्री.फािक रवींद्र

सिानंि यांनी घोवषत केलेले एकूण उत्पन्न ५० लाखापेक्षा जास्त आहे . आयकर परतावा घोवषत करणारे िोन्ही उमेिवार
खालीलप्रमाणे आहे त:-

अ.क्र.

१
२

पक्षाचे

िाव

िाव

फािक रवींद्र
सिानंि
डावखरे वसंत
शंकरराव

सशवसेना
रा कॉ प

उमेदवाराद्वारे आयकर
एकूण मा मत्ता(रु)

१,०८,२९,३९,५५३
१०८ कोिी+

१६,९३,५४,५६८
१६ कोिी+

परतावा दाख
मागी

के े

आयकर परताव्यात

आयकर

उमेदवाराद्वारे दशिव े े एकूण

परताव्यात

आर्थिक वषि

उत्पन्ि

उमेदवारा द्वारे

(स्वतः+पत्िी+अव ंबित)

दशिव े े स्व-

(रु)

उत्पन्ि (रु)

१,१२,७९,९९०

८२,८१,७९०

३३,३९,४९०

३१,६४,४९०

२०१४-२०१५

१ कोिी+

२०१४-२०१५

३३ लाख+

८२ लाख+
३१ लाख+

तक्ता ५ : आयकर परतावा घोवषत के े े उमेदवार

*एकूण उत्पन्िामध्ये स्वतः, पत्िी आणण अव ंिूि अि ेल्यांचे उत्पन्ि मोज े जाते.

इतर पार्शविभूमीची माहहती


उमेदवाराची शैक्षणणक माहहती: १ (५०%) उमेिवाराने १२वी

पास असल्याचे घोवषत केले आहे तर १ (५०%)

उमेिवाराने पिवी ककं वा त्या पेक्षा जास्त सशक्षण असल्याचे घोवषत केले आहे .
शैक्षणणक गि

ववर्श ेवषत के ेल्या उमेदवारांची िंख्या

१२वी पास

१

पिवी

१

एकूण

२
तक्ता ६: शैक्षणणक अहवा

या पत्रकात टिलेली माटहती सद्भावनेने प्रेररत आणण मतिारांना जागरूक करण्यासाठी टिलेली आहे . मुख्य ननवडणूक

अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या ननवडणक
ु ीच्या संकेतस्थळावरून समळालेली उमेिवारांची प्रनतज्ञापत्र या माटहतीचा
स्त्रोत आहे त (http://ceo.maharashtra.gov.in)
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एकूण शैक्षणणक अहवा



उमेदवाराच्या वयाची माहहती: १ (५०%) उमेिवारांनी त्यांचे वय ४१ ते ५० िरर्मयान असल्याचे घोवषत केले आहे
तर १ (५०%) उमेिवारांनी त्यांचे वय ६१ ते ७० िरर्मयान असल्याचे घोवषत केले आहे .
वयोगि

ववर्श ेवषत उमेदवारांची िंख्या

१-२४

0

२५-३०

0

३१-४०

0

४१-५०

१

५१-६०

0

६१-७०

१

७१-८०

0

एकूण

२
तक्ता ७: वयाचा अहवा

 उमेदवारांची स ग
ं ववषयक माहहती: ठाणे स्थाननक स्वराज्य मतिारसंघ महाराष्ट्र वविान पररषि द्वैवावषसक ननवडणूक
२०१६ लढणारे िोन्ही उमेिवार पुरुष आहे .
अ.क्र.

पक्षाचे िाव

ववर्श ेवषत के े े एकूण उमेदवार

पुरुष

महह ा

१

रा कॉ प

१

१

0

२

सशवसेना

१

१

0

२

२

0

एकूण

तक्ता ८: स ग
ं अहवा

या पत्रकात टिलेली माटहती सद्भावनेने प्रेररत आणण मतिारांना जागरूक करण्यासाठी टिलेली आहे . मुख्य ननवडणूक

अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या ननवडणक
ु ीच्या संकेतस्थळावरून समळालेली उमेिवारांची प्रनतज्ञापत्र या माटहतीचा
स्त्रोत आहे त (http://ceo.maharashtra.gov.in)

संकेतस्थळ:-www.adrindia.org, www.myneta.info
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गुन्हे गारी प्रकरणं घोवषत करणारे उमेदवार

अ.क्र.
१

उमेदवाराची माहहती

भा.द.वव.क मांची थोडक्यात माहहती

िाव: फािक रवींद्र सिानंि

२ प्रकरणं स्वेच्छे िे गंभीर दख
ु ापत करण्यािंिंधी (भा.द.वव.क म ३२५)

राज्य/ता क
ु ा: स्थाननक स्वराज्य

१ प्रकरणं स्वेच्छे िे धोकादायक शास्त्राद्वारे इजा पोहोचववणे िंिंधी

पक्ष: सशविेिा

१ प्रकरणं स्वेच्छे िे धोकादायक शास्त्राद्वारे गंभीर दख
ु ापत

गंभीर क मं: ४

४ प्रकरणं स्वेच्छे ने इजा करण्या संबंिी (भा.द.वव.क म ३२३)

मतदारिंघ: फािक रवींद्र सिानंि (०३-०६-१६) ठाणे

(भा.द.वव.क म ३२४)

एकूण प्रकरणे: ८

पोहोचववणे िंिंधी (भा.द.वव.क म ३२६)

इतर क मं: ३९

४ प्रकरणं िं गल भडकावण्या संबंिी (भा.द.वव.क म१४७ )

प्रकरणे (दख
1.

४ प्रकरणं प्रत्येक सभा सिस्याने बेकायिे शीर कृत्य केल्यास िोषी

घेत े ी)

मानला जाईल (भा.द.वव.क म १४७)

भािं वव कलमं - १४३, १४७, १४८, १४९, ३२४ ३२५, ३ प्रकरणं िं ड संबंिी (भा.द.वव.क म १४३)
३२६, ३३२, ३५३, ४२७, ५०४, ५०६(२), इतर

तपशील - सीआर क्र. १/३७६/0५, सीसी क्र.

३ प्रकरणं हे तुपरस्पर शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न (भा.द.वव.क म
५०४)

१७७/०७, ११ नंबर कोिस , ठाणे न्यायालय येथे, २ प्रकरणं घिक हत्यारांने िं गल घडवण्या संबंिी (भा.द.वव.क म
१४८)

टिनांक १६/0२/२००७
2.

भािं वव कलमं - २८१, २७८, २८६, १८८ , इतर

२ प्रकरणं गैर वतसवणूक करून ५० रु.चे नुकसान करण्यासंबंिी

तपशील- कलम १५ पयासवरण संरक्षण कायिा (भा.द.वव.क म४२७)

१९८६, कलम३७ (१), १३५ एम पी कायिा , सी 1 प्रकरण भ्रामक प्रकाश,धचन्ह ककं वा बोये च्या प्रिशसना संबंिी(
आर क्र. १/२७५/0६, सी सी क्र. ३४३७/0७ , ११
नंबर कोिस , ठाणे न्यायालय येथे
3.

भा.द.वव.क म (२८१)

१ प्रकरणं वायुमंडळाला स्वास््यासाठी अपायकारक बनवण्या संबंिी

भािं वव कलमं - , इतर तपशील - कलम 37(३),

(भा.द.वव.क म (२७८)

सी क्र. ६४४५/0८ ११ ठाणे न्यायालय

(भा.द.वव.क म (२८६)

१३५ एम पी कायिा, सी आर क्र.११/६०/0८, सी १ प्रकरणं ववस्फोिक पिाथाांबद्िल उपेक्षापुणस आचरणा संबंिी
येथे.टिनांक २७/0८/२००७
4.

१ प्रकरणं लोक सेवका द्वारे सर्मयक् रूपाने प्रस्थावपत आिे शाची

भािं वव कलमं - १४३, १४७, १४९, ३४१, ३२३, ५०४, अवज्ञा (भा.द.वव.क म १८८)

५०६ , इतर तपशील - सी आर क्र.. १/२४/0७, सी १प्रकरणं सिोष अवरोिासाठी िं ड संबंिी (भा.द.वव.क म ३४१)
सी क्र. ७७५/0७ , ११ नंबर कोिस , ठाणे
5.

न्यायालय येथे, टिनांक ३०/0७/२००७

१ प्रकरणं इतरांचे जीवन ककं वा वैयक्क्तक सरु क्षा संकिात

, इतर तपशील सी आर क्र.१/१७१/0४सी सी

१ प्रकरण प्राणघातक शास्त्र घेऊन बेकायिे शीर सभेत सामील होण्या

भािं वव कलमं - १४७, १४८, १४९, ३२३, ३२५, ३३६ िाकल्याच्या कृत्या संबंिी (भा.द.वव.क म ३३६)
क्र. ५३९/0४ , ११ नंबर कोिस , ठाणे न्यायालय

6.

१ प्रकरणं आपराधिक असभत्रासासाठी िं ड संबंिी (भा.द.वव.क म ५०६)

संबंिी (भा.द.वव.क म १४४)

येथेटिनांक २८/१०/२००४

१ प्रकरणं बेकायिे शीर सभेत हे माटहती असतांना सासमल होणे कक

३२३, १०९ , इतर तपशील - कलम ३७(१), १३५

(भा.द.वव.क म १४५)

भािं वव कलमं - १४३, १४४, १४५, १४७, १४९, ४२७, ती सभा पांगण्याचे आिे श िे ण्यात आले आहे त त्या संबंिी
एम पी कायिा, सी आर क्र. १I/५४५/0६, सी सी १ प्रकरणं िष्ट्ु प्रेरीत कृत्य आणण त्याचे पररणाम माटहत असताना केले

या पत्रकात टिलेली माटहती सद्भावनेने प्रेररत आणण मतिारांना जागरूक करण्यासाठी टिलेली आहे . मुख्य ननवडणूक

अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या ननवडणक
ु ीच्या संकेतस्थळावरून समळालेली उमेिवारांची प्रनतज्ञापत्र या माटहतीचा
स्त्रोत आहे त (http://ceo.maharashtra.gov.in)

संकेतस्थळ:-www.adrindia.org, www.myneta.info
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अ.क्र.

उमेदवाराची माहहती

भा.द.वव.क मांची थोडक्यात माहहती

क्र. ११०/पी.डब्ल/ू 0७ , २७ नंबर कोिस , मुलुंड

असावे आणण त्यात त्याच्या सशक्षेसाठी कोणतीही ववशेष तरतूि नाही

भािं वव कलमं - ४०६, ४२०, ५०६(२), ४०९,

१ प्रकरणं ववर्शवास उल्लंघन गुन्हासंबंिी (भा.द.वव.क म ४०६)

न्यायाय येथे, टिनांक0५/0३/२००७
7.

१२०(बी) , इतर तपशील – सी आर क्र.

१ प्रकरणं फसवणूक व बेइमाननने संपत्ती बळकावण्या

१/५४/२०१५, टिनांक २०/0२/२०१५
8.

संबंिी (भा.द.वव.क म १०९)

संबिी(भा.द.वव.क म ४२०)

भािं वव कलमं - ५०६(२), १७१(ए), ३२३, ५०४ ,

१ प्रकरणं लोकसेवका द्वारे आपले कतसव्य बजावताना स्वेच्छे नेइजा

इतर तपशील – सी आर क्र.१/४४/२०१४,

पोहचवणे (भा.द.वव.क म३३२)

टिनांक नोव्हें बर २०१४

१ प्रकरणं लोक्सेवकाद्वारे ककं वा बैंकर,व्यापारी,िलाल द्वारे
ववर्शवासघात संबि
ं ी (भा.द.वव.क म ४०९)

१ प्रकरणं लोकसेवकाला आपल्या कतसव्य बजावण्या पासून

प्रकरणे (निर्शचीत आरोप ) -----प्रकरणे नाही----

परावत्त
ृ करण्या साठी हल्ला ककं वा बळाचा वापर करणे संबंिी
(भा.द.वव.क म ३५३)

प्रकरणे (दोषी)----- प्रकरणे नाही ----

1 प्रकरणं अपराधिक कि क्षक्षशा संबंधित (भा.द.वव.क म १२०ि)
1 योग्य ननवडणक
ू उमेिवार व्याख्या संबंिी(IPC Section-171A)
तक्ता ९ : उमेदवारांिी जाहीर के े ी गुन्हे गारी प्रकरणं

भाग घेत ेल्या िवि उमेद्द्वारांिी िादर के े ा मा मत्तेचा तपशी
अ.क्र.

िाव

1

फािक रववंद्र

पक्षाची

जंगम मा मत्ता

स्थावर मा मत्ता

िावं

एकूण मा मत्ता

(रुपये)

(रुपये)

(रुपये)

सशवसेना

४७,७७,१७,३४३

६०,५२,२२,२१०

१,०८,२९,३९,५५३

सिानंि
2

डावखरे वसंत

पॅि िादर
होय

१०८ करोड+
रा कॉ प

७,३५,८१,३६३

९,५७,७३,२०५

१६,९३,५४,५६८

शंकरराव

होय

१६ करोड+
तक्ता १०: भाग घेत ेल्या िवि उमेद्द्वांची मा मत्ता तपशी

* इथे दशिव े े मा मत्तेचे मूल्य हे उमेद्द्वारांिी पतीज्ञापत्रात हद ेल्या माहहतीच्या आधारे काढण्यात आ े आहे . उमेद्द्वारांिी प्रनतज्ञापत्रात िगळी
माहहती हद े ी िाही.

या पत्रकात टिलेली माटहती सद्भावनेने प्रेररत आणण मतिारांना जागरूक करण्यासाठी टिलेली आहे . मुख्य ननवडणूक

अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या ननवडणक
ु ीच्या संकेतस्थळावरून समळालेली उमेिवारांची प्रनतज्ञापत्र या माटहतीचा
स्त्रोत आहे त (http://ceo.maharashtra.gov.in)

संकेतस्थळ:-www.adrindia.org, www.myneta.info
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िंपकि
महाराष्ट्र इ ेक्शि वॉच
अक्जत रानाडे

शरि कुमार

िीपक नेगी

िंस्थापक िदस्य,

राज्य िमन्वयक

वररष्ट्ठ कायिकारी िहाय्यक

नॅशनल इलेक्शन वॉच,

महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच

असोससएशन फॉर डेमॉक्रेटिक ररफॉर्मसस

+९१-९८६९४-०३७२१
sharadkumar40@gmail.com

+९१-९८९२४-०३१८६
deepak@adrindia.org

असोससएशन फॉर डेमॉक्रेटिक ररफॉर्मसस.

+९१-९७०२२-१५३१२
ajit.ranade@gmail.com

िॅशि
समडीया आणण

पत्रकारांसाठी हे ल्पलाईन
+९१ ८०१०३ ९४२४८

ईमेल: adr@adrindia.org

इ ेक्शि वॉच/अिोसिएशि फॉर डेमॉक्रेहिक ररफॉर्मिि
मे.जन.अननल वमास (सेवाननवत्त
ृ )

प्रा. जगिीप चोक्कर

प्रा. त्रत्रलोचन शास्त्री

प्रमख
ु

आयआयएम अहमिाबाि

आयआयएम बँगलोर

असोससएशन फॉर डेमॉक्रेटिक

िंस्थापक िदस्य,

नॅशनल ईलेक्शन वॉच,

असोससएशन फॉर

डेमॉक्रेटिक ररफॉर्मसस

+९१ ९९९९६ २०९४४

+९१ ९४४८३ ५३२८५

नॅशनल ईलेक्शन वॉच,

(सेवाननवत्त
ृ )

ररफॉर्मसस

नॅशनल ईलेक्शन वॉच,

+९१ ८८२६४ ७९९१०

डेमॉक्रेटिक ररफॉर्मसस

०११ ४१६५ ४२००

adr@adrIndia.org,
anilverma@adrindia.org

jchhokar@gmail.com

िंस्थापक िदस्य,
असोससएशन फॉर

trilochans@iimb.ernet.in

डडिक् ेमर
उमेिवारांबद्िल या अहवालात टिलेली माटहती ही त्यांनी ननवडणूक अधिकारी (सीईओ), महाराष्ट्र यांना सिर केलेल्या प्रनतज्ञापत्रातून
घेतलेली आहे .ननवडणूक आयोगाने माटहतीमध्ये काही बिल केल्यासशवाय असोससएशन फॉर डेमोक्रेटिक ररफॉर्मसस (एडीआर) उपरोक्त

माटहती मध्ये कसलेही कमी-अधिक बिल करत नाही. ववशेष करून इतर कुठल्याही स्त्रोताकडून समळालेली अप्रमाणणत माटहती
अक्जबात

वापरली

जात

नाही.

प्रनतज्ञापत्रांच्या

प्रती

मख्
ु य

कायसकारी

अधिकाऱ्यांच्या

संकेत

स्थळावरून

(http://ceo.maharashtra.gov.in) समळालेल्या आहे त. सगळी माटहती ननवडणुकीतील प्रनतज्ञापत्रांबरहुकूमठे वली जावी यासाठी जरी
सवसतोपरी प्रयत्न केले असले तरी या अहवालातील माटहती आणण ननवडणुकीतील उमेिवारांनी सािर केलेली प्रनतज्ञापत्रे यांमिील

माटहती मध्ये काही ववसंगती आढळल्यास प्रनतज्ञापत्रांतील माटहती बरोबर मानावी. प्रकाशनाच्या प्रककयेिरर्मयान या अहवालामध्ये
काही िोष ननमासण झाल्यास त्यासाठी असोससएशन फॉरडेमोक्रेटिक ररफॉर्मसस, महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच आणण त्यांचे स्वयंसेवक
कुठल्याही प्रकारे जवाबिार असणार नाहीत.

या पत्रकात टिलेली माटहती सद्भावनेने प्रेररत आणण मतिारांना जागरूक करण्यासाठी टिलेली आहे . मुख्य ननवडणूक

अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या ननवडणक
ु ीच्या संकेतस्थळावरून समळालेली उमेिवारांची प्रनतज्ञापत्र या माटहतीचा
स्त्रोत आहे त (http://ceo.maharashtra.gov.in)

संकेतस्थळ:-www.adrindia.org, www.myneta.info
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