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राज्यातील 7,576 ग्रामपंचायतींसाठी 7 आणि 14 ऑक्टोबर रोजी मतदान
थे ट सरपंचपदासाठीदे खील होिार मतदान
मुंबई, दि. 1: राज्यात नोव्हें बर व दिसेंबर 2017 मध्ये मित सुंपणाऱ्या 7 हजार 576 ग्रामपुंचायतींच्या
साववदिक दनविणकाुंसाठी िोन टप्प्याुंत 7 आदण 14 ऑक्टोबर 2017 रोजी मतिान होणार आहे . यात
सिसयाुंसह थेट सरपुंचपिाुंच्या दनविणकाुंचाही समावेश आहे . पदहल्या टप्प्यात दवदवध 18 दजल््ाुंतील 3 हजार
884; तर िसऱ्या टप्प्यात 16 दजल््ाुंतील 3 हजार 692 ग्रामपुंचायतींसाठी मतिान होईल. त्यासाठी सुंबुंदधत
दठकाणी आजपासून आचारसुंदहता लागू झाली आहे , अशी घोषणा राज्य दनविणूक आयक्त ज. स. सहादरया
याुंनी आज येथे पिकार पदरषिे त केली.
श्री. सहादरया याुंनी साुंदगतले , की ऑक्टोबर 2017 ते फेब्रवारी 2018 या कालावधीत राज्याभरातील
समारे 8,500 ग्रामपुंचायतींच्या मिती सुंपत आहे त. सुंदवधानातील तरििीनसार मित सुंपण्यापूवी त्याुंच्या
दनविणका घे णे आवश्यक आहे . यापैकी ऑक्टोबर 2017 मध्ये मित सुंपणाऱ्या 114 ग्रामपुंचायतींचा
दनविणूक कायवक्रम यापूवीच जाहीर करण्यात आला आहे . त्यासाठी 23 सप्टें बर 2017 रोजी मतिान होत आहे .
नोव्हें बर व दिसेंबर 2017 मध्ये मिती सुंपणाऱ्या ग्रामपुंचायत दनविणकाुंचा कायवक्रम आज जाहीर केला आहे .
जानेवारी व फेब्रवारी 2018 मध्ये मित सुंपणाऱ्या 689 आदण नव्याने सथादपत झाले ल्या 37 ग्रामपुंचायतींच्या
दनविणकाुंचा कायवक्रम यथावकाश जाहीर करण्यात येईल.
तीन ते चार मते दे िे आवश्यक
थेट सरपुंचपिासाठी पदहल्याुंिाच मोठ्याप्रमाणावर मतिान होत असल्याने आचारसुंदहतेबाबत दवशेष
िक्षता घे ण्याचे आिे श िे ण्यात आले आहे त. एका मतिाराला कमीत कमी तीन व जासतीत जासत चार मते द्यावी
लागतील. एक मत थेट सरपुंचपिासाठी असेल; तर अन्य मते आपल्या प्रभागातील सिसयपिाुंसाठी द्यावी
लागतील. पूवीप्रमाणेच सिसयाुंसह थेट सरपुंचपिाच्या दनविणकीसाठीिे खील दनविणूक दचन्ह म्हणून मक्त
दचन्हाुंचा वापर केला जाईल. राजकीय पक्षाुंसाठी आरदक्षत असलेल्या दचन्हाुंचा या दनविणकीत वापर होणार
नाही.
सरपंचपदासाठी निकी निळी मतपनिका
पदहली मतपदिका सरपुंचपिाच्या जागेसाठी असेल. सरपुंचपिासाठीच्या मतपदिकेचा रुं ग दफका दनळा
असेल. सिसयपिाच्या मतपदिकाुंचे रुं ग पूवीप्रमाणेच असतील अनसूदचत जातीच्या जागेसाठीच्या मतपदिकेचा
रुं ग दफका गलाबी, अनसूदचत जमातीच्या राखीव जागेसाठीच्या मतपदिकेचा रुं ग दफका दहरवा; तर नागदरकाुंचा
मागासप्रवगाच्या जागेसाठीच्या मतपदिकेचा रुं ग दफका दपवळा असेल. सववसाधारण जागेसाठीच्या मतपदिकेचा
रुं ग पाुंढरा असेल.
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…तर 7 वी उत्तीिण आवश्यक
सरपुंचपिाची उमेिवार असलेली व्यक्ती 1 जानेवारी 1995 रोजी ककवा त्यानुंतर जन्मलेली असल्यास
दकमान 7 वी इयत्ता उत्तीणव असणे आवश्यक आहे . अशा उमेिवाराुंना 7 वी इयत्ता उत्तीणव झाल्याचे प्रमाणपि
ककवा सक्षम प्रादधकाऱ्याने तसे प्रमादणत करणे आवश्यक राहील.
आचारसंणहता लागू
या सवव दठकाणी दनविणूक कायवक्रम जाहीर झाल्यापासून आचारसुंदहता लागू झाली आहे . ज्या दजल््ाुंत
एकूण ग्रामपुंचायतींपैकी 50 टक्के ककवा त्यापेक्षा जासत ग्रामपुंचायतींच्या दनविणका असल्यास अशा
दजल््ाच्या सुंपण
ू व ग्रामीण क्षेिात आचारसुंदहता लागू असेल. त्याचप्रमाणे ज्या तालक्यात 50 टक्के ककवा
त्यापेक्षा अदधक ग्रामपुंचायतींच्या दनविणका असल्यास अशा तालक्याच्या सुंपण
ू व ग्रामीण क्षेिात आचारसुंदहता
लागू राहील. दनविणूक असलेल्या ग्रामपुंचायतींच्या लगतच्या गावाुंमध्येसद्धा आचारसुंदहता लागू राहील; परुं त
दनविणूक नसलेल्या सथादनक सवराज्य सुंसथेच्या दवकास कामाुंवर कोणतेही दनबंध राहणार नाही. त्याुंना फक्त
दनविणूक होत असलेल्या ग्रामपुंचायत क्षेिातील मतिाराुंवर प्रभाव पिे ल, अशी कोणतीही कृ ती करता येणार
नाही. दनकाल लागल्यानुंतर आचारसुंदहता सुंपष्टात येईल. मतिानाच्या दिवशी सुंबुंदधत दठकाणी दजल्हादधकारी
सथादनक सट्टी जाहीर करतील.
पणहला टप्पा
पदहल्या टप्प्यासाठी नामदनिे शनपिे 15 सप्टें बर ते 22 सप्टें बर 2017 या कालावधीत िाखल करता
येतील. ते 27 सप्टें बर 2017 पयंत मागे घे ता येतील. त्याच दिवशी दनविणूक दचन्हाुंचे वाटप होईल. 07
ऑक्टोबर 2017 रोजी सकाळी 7.30 ते सायुंकाळी 5.30 या वेळेत मतिान होईल. 9 ऑक्टोबर 2017 रोजी
मतमोजणी होईल.
दुसरा टप्पा
िसऱ्या टप्प्यासाठी नामदनिे शनपिे 22 सप्टें बर ते 29 सप्टें बर 2017 या कालावधीत िाखल करता
येतील. ते 05 ऑक्टोबर 2017 पयंत मागे घे ता येतील. त्याच दिवशी दनविणूक दचन्हाुंचे वाटप होईल. 14
ऑक्टोबर 2017 रोजी सकाळी 7.30 ते सायुंकाळी 5.30 या वेळेत मतिान होईल. माि गिदचरोली
दजल््ासाठी मतिानाची वेळ सकाळी 7.30 ते िपारी केवळ 3.00 वाजेपयंत असेल. या सवव दठकाणी 16
ऑक्टोबर 2017 रोजी मतमोजणी होईल.
पणहल्या टप्यात 7 ऑक्टोबर 2017 रोजी मतदान होिाऱ्या ग्रामपंचायतींची णजल्हाणनहाय
संख्या अशी: नाणशक- 170, धुळे- 108, जळगाव- 138, नंदरु बार- 51, अहमदनगर- 204, औरं गाबाद212, बीड- 703, नांदेड- 171, परभिी- 126, उस्मानाबाद- 165, जालना- 240, लातूर- 353, हहगोली49, अमरावती- 262, अकोला- 272, यवतमाळ- 93, वाशीम- 287 आदण बुलडािा- 280. एकू ि3,884.
दुसऱ्या टप्यात 14 ऑक्टोबर 2017 रोजी मतदान होिाऱ्या ग्रामपंचायतींची णजल्हाणनहाय
संख्या अशी: ठािे- 41, पालघर- 56, रायगड- 242, रत्नाणगरी- 222, हसधुदग
ु ण- 325, पुिे- 221,
सोलापूर- 192, सातारा- 319, सांगली- 453, कोल्हापूर- 478, नागपूर- 238, वधा- 112, चंद्रपूर- 52,
भंडारा- 362, गोंणदया- 353 आदण गडणचरोली- 26. एकू ि- 3,692.
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