राज्य निवडणूक आयोग
महाराष्ट्र

पहिला मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, राजगुरू िु तात्मा चौक, मादाम कामा मागग, मुुंबई-32.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रहसहिपत्रक)
हद. 11 जानेवारी 2017

25 निल्हा पनरषदा व 283 पंचायत सनमतयांसाठी 16 व 21 फेब्रुवारीला मतदाि
10 महािगरपानलकांसाठी 21 फेब्रुवारीला मतदाि; सवव मतमोिणी 23 फेब्रुवारीला
-राज्य निवडणूक आयुक्त सहानरया यांची घोषणा
मुुंबई, हद. 11: बृिनमुुंबईसि राज्यातील 10 मिानगरपाहलकाुंच्या सावगहत्रक हनवडणुकाुंसाठी 21 फेब्रुवारी
2017 रोजी मतदान िोणार आिे . 25 हजल्िा पहरषदा व 283 पुंचायत सहमत्याुंच्या सावगहत्रक हनवडणुकाुंसाठी दोन
टपयाुंत 16 फेब्रुवारी व 21 फेब्रुवारी 2017 रोजी मतदान िोईल. पहिल्या टपयात 15 हजल्िा पहरषदा व त्याअुंतगगतच्या
165 पुंचायत सहमत्या आहण दुसऱ्या टपपयात 11 हजल्िा पहरषदा व त्याअुंतगगतच्या 118 पुंचायत सहमत्याुंचा समावेश
आिे . गडहचरोली हजल्याची दोनिी टपपयाुंत हवभागणी केली आिे . सवांची मतमोजणी 23 फेब्रुवारी 2017 रोजी
िोईल, अशी घोषणा राज्य हनवडणूक आयुक्त ज. स. सिाहरया याुंनी आज येथे पत्रकार पहरषदे त केली.
हनवडणूक कायगक्रमाची घोषणा करण्यासाठी येथील सहचवालय हजमखानयात िी पत्रकार पहरषद आयोहजत
करण्यात आली िोती. आयोगाचे सहचव शेखर चनने िे देखील यावेळी उपस्थथत िोते. श्री. सिाहरया याुंनी साुंहगतले
की, हनवडणूक कायगक्रम जािीर झाल्यापासून सवग सुंबुंहित हजल्याुंत आचारसुंहिता लागू झाली आिे . हनवडणूक
नसलेल्या क्षेत्राुंत हनयहमत हवकास कामाुंसाठी कोणतेिी हनबंि असणार नािीत; परुं तु हनवडणूक असलेल्या थथाहनक
थवराज्य सुंथथाुंच्या मतदाराुंवर प्रभाव टाकणारी कोणतीिी कृ ती ककवा घोषणा करता येणार नािी.
नयायालयीन प्रकरणाुंसुंदभात श्री. सिाहरया म्िणाले की, नागपूर हजल्िा पहरषद व त्याअुंतगगतच्या पुंचायत
सहमत्याुंच्या हनवडणुकाुंना मा. उच्च नयायालयाने थथहगती हदली आिे . त्यामुळे त्याुंचा या कायगक्रमात समावेश
केलेला नािी. त्याचबरोबर नयायालयीन थथहगती असलेल्या एखाद्या हजल्िा पहरषद हनवडणूक हवभागाला ककवा
पुंचायत सहमती हनवाचक गणालािी िा कायगक्रम लागू िोणार नािी. नयायालयाच्या आदे शानुसार योग्य ती कायगवािी
करण्यात येईल; तसेच अनय कािी याहचकािी दाखल झाल्या आिे त. या याहचकाुंवरील हनणगयाच्या अहिन रािू न िा
हनवडणूक कायगक्रम जािीर करण्यात येत आिे .
21 फेब्रुवारीला निवडणूक होणाऱ्या महािगरपानलकांच्या िागा (कंसात मुदत समाप्तीचा नदिांक):
बृहनमुंबई- 227 (8 माचग 2017), ठाणे- 131 (5 माचग 2017), उल्हासिगर- 78 (3 एहप्रल 2017), िानिक122 (14 माचग 2017), पुणे- 162 (14 माचग 2017), नपपरी-नचचवड- 128 (12 माचग 2017), सोलापूर- 102
(5 माचग 2017), अकोला- 80 (8 माचग 2017), अमरावती- 87 (8 माचग 2017) व िागपूर- 151 (4 माचग
2017).
महािगरपानलका निवडणूक कायव क्रम
तपिील
नदिांक
नामहनदे शनपत्र सादर करणे
27 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारी 2017
नामहनदे शनपत्राुंची छाननी
4 फेब्रुवारी 2017
उमेदवारी माघारीची मुदत
7 फेब्रुवारी 2017
हनवडणूक हचनि वाटप
8 फेब्रुवारी 2017
मतदान केंद्रहनिाय मतदार यादीची प्रहसिी
8 फेब्रुवारी 2017
मतदानाचा हदनाुंक
21 फेब्रुवारी 2017
मतमोजणीचा हदनाुंक
23 फेब्रुवारी 2017
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पनहल्या टप्प्यात 16 फेब्रुवारीला निवडणूक होणाऱ्या निल्हा पनरषदा: जळगाव, अिमदनगर,
औरुं गाबाद, जालना, परभणी, किगोली, बीड, नाुंदेड, उथमानाबाद, लातूर, बुलडाणा, यवतमाळ, विा, चुं द्रपूर व
गडहचरोली हजल्यातील 8 पुंचायत सहमत्या व त्यातील हनवडणूक हवभाग. (या हजल्िा पहरषदाुंतगगतच्या एकूण 165
पुंचायत सहमत्या)
दुसऱ्या टप्प्यात 21 फेब्रुवारीला निवडणूक होणाऱ्या निल्हा पनरषदा: रायगड, रत्नाहगरी, कसिुदग
ु ग,
सातारा, साुंगली, कोल्िापूर, पुणे, सोलापूर, नाहशक, अमरावती व गडहचरोली हजल्यातील 4 पुंचायत सहमत्या व
त्यातील हनवडणूक हवभाग (या हजल्िा पहरषदाुंतगगतच्या एकूण 118 पुंचायत सहमत्या)
दोनिी टपपयाुंतील सवग हजल्िा पहरषदाुंची मुदत 21 माचग 2017 रोजी; तर पुंचायत सहमत्याुंची मुदत 13 माचग
2017 रोजी सुंपत आिे .
निल्हा पनरषदा व पंचायत सनमतयांचा निवडणूक कायव क्रम
निवडणूक कायव क्रम तपिील
पनहला टप्पा
दुसरा टप्पा
(15 नि. प. व 165 पं.स.)
(11 नि. प. व 118 पं.स.)
नामहनदे शनपत्र सादर करणे
27 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी 2017 1 ते 6 फेब्रुवारी 2017
नामहनदे शनपत्राुंची छाननी
2 फेब्रुवारी 2017
7 फेब्रुवारी 2017
हजल्िा नयायािीशाुंकडे अपील
5 फेब्रुवारी 2017
10 फेब्रुवारी 2017
हनकालाची सुंभाव्य अुंहतम तारीख
8 फेब्रुवारी 2017
13 फेब्रुवारी 2017
अपील नसल्यास उमेदवारीची माघार 7 फेब्रुवारी 2017
13 फेब्रुवारी 2017
अपील असल्यास उमेदवारीची माघार 10 फेब्रुवारी 2017
15 फेब्रुवारी 2017
मतदान केंद्राुंची यादी प्रहसिी करणे
10 फेब्रुवारी 2017
15 फेब्रुवारी 2017
मतदानाचा हदनाुंक
16 फेब्रुवारी 2017
21 फेब्रुवारी 2017
मतमोजणीचा हदनाुंक
23 फेब्रुवारी 2017
23 फेब्रुवारी 2017
बहुसदस्यीय पद्धत
बृिनमुुंबई वगळू न अनय सवग नऊ मिानगरपाहलकाुंच्या हनवडणुका बिु सदथयीय पितीने िोतील. बिु ताुंश
प्रभाग चार सदथयाुंचे आिे त; परुं तु ठाणे, अमरावती व नागपूर मिानगरपाहलकेतील प्रत्येकी एक प्रभाग तीन
सदथयाुंचा; तर उल्िासनगर, नाहशक, पुणे व सोलापूर मिानगरपाहलकेचे प्रत्येकी दोन प्रभाग तीन सदथयाुंचे आिे त.
त्यामुळे मतदाराुंना चार ककवा तीन मते द्यावी लागतील. हजल्िा पहरषदाुंच्या हनवडणूक हवभागातील उमेदवारासाठी
व पुंचायत सहमतीच्या हनवाचक गणातील उमेदवारासाठी प्रत्येकी एक अशी दोन मते ग्रामीण भागातील मतदाराुंना
द्यावी लागतील.
िामनिदे ििपत्ांसाठी संगणकीय प्रणाली
या हनवडणुकाुंसाठी सुंगणकीय प्रणालीद्वारे नामहनदे शनपत्रे व शपथपत्रे दाखल करण्याची सुहविा आयोगाने
उपलब्ि करून हदलेली आिे . त्यासाठी सुंकेतथथळ हवकहसत केले आिे . नामहनदे शनपत्रे सादर करण्यास सुरूवात
झाल्यानुंतनर सुंगणकीय प्रणालीद्वारे कुठल्यािी वेळेस सुंगणकावर नामहनदे शनपत्रे व शपथपत्रे भरता येतील. त्याची
कप्रट काढू न त्यावर सिी करून ते हविीत वेळेतच हनवडणूक हनणगय अहिकाऱ्याकडे दे णे बुंिनकारक आिे .
उमेदवाराुंना शपथपत्रे थटॅम्प पेपरवर सादर करण्याची आवश्यकता नािी. नामहनदे शनपत्रे सुंगणक
प्रणालीद्वारे भरण्याची सुहविा उपलब्ि असली तरी उमेदवारी मागे घे ण्याचे अजग सुंगणकाद्वारे सादर करण्याची
आवश्यकता नािी. उमेदवाराुंना नामहनदे शनत्रे व शपथपत्रे भरण्यास अडचण उदभवू नये यासाठी हनवडणूक हनणगय
अहिकाऱ्याुंनी एक ककवा त्यापेक्षा जाथत मदत कक्षाची थथापना करावी; तसेच सायबर कॅ फे व कम्युहनटी
फॅ हसहलटे शन सेंटरची मदत घे ण्याबाबत सूचना दे ण्यात आल्या आिे त.
िात पडताळणी प्रमाणपत्ाचा पुरावा
उमेदवारी अजासोबत जात प्रमाणपत्र व जात वैिता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आिे ; परुं तु जात
वैिता प्रमाणपत्र नसल्यास जात पडताळणी सहमतीकडे अजग केल्याची पावती ककवा अनय पुरावा दे ण्याची मुभा
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दे ण्यात आली आिे . सुंबुंहित उमेदवाराुंनी हनकाल लागल्यानुंतर सिा महिनयाुंच्या आत जात वैिता प्रमाणपत्र दे णे
आवश्यक आिे . अनयथा त्याची हनवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याची सुंबुंहित अहिहनयमात तरतूद आिे .
ट्रू व्होटर ॲप
सवगसामानय नागहरक, मतदार, राजकीय पक्ष, उमेदवार, हनवडणूक अहिकारी, कमगचारी याुंच्यासाठी ट्रू
व्िोटर ॲप हवकहसत केले आिे . िे ॲप नगरपहरषद व नगरपुंचायतींच्या हनवडणुकाुंसाठी उपयुक्त ठरले आिे . या
ॲपमुळे मतदाराुंना मतदार यादीतील आपले नाव आहण मतदान केंद्र शोिता येणे शक्य िोईल. उमेदवाराुंनी
शपथपत्राद्वारे भरलेली माहितीदे खील या ॲपच्या माध्यमातून पािता येईल. या ॲपच्या माध्यमातून उमेदवाराुंना
आपला दै नुंहदन खचग दे खील सादर करणे शक्य िोईल. तसेच हनवडणुकीचा हनकालिी हमळू शकेल.
आदिव मतदाि केंद्रे
सवग हठकाणची मतदान केंद्रे आदशग थवरूपाची असतील यादष्ृ टीने आयोग प्रयत्नशील आिे . हपण्याच्या
पाण्याची, सावलीची व शौचालयाची व्यवथथा सवग मतदान केंद्राुंवर करण्यात येईल. रॅम्पचीिी व्यवथथा केली जाईल.
संनियं त्ण सनमती
आचारसुंहितेची प्रभावी अुंमलबजावणी करणे, खचावर हनयुंत्रण ठे वणे, आर्थथक बळाचा दुरुपयोग टाळणे
व प्रलोभनाला आळा घालण्यासाठी हजल्िा पहरषद व पुंचायत सहमत्याुंच्या हनवडणुकाुंसाठी हजल्िाहिकाऱ्याुंच्या
अध्यक्षतेखाली सुंहनयुंत्रण सहमती थथापन केली जाईल. मिानगरपाहलका हनवडणुकाुंसाठी मिानगरपाहलका
आयुक्त याुंच्या अध्यक्षतेखाली िी सहमती असेल. या सहमतीत हजल्िा पोलीस अिीक्षक ककवा पोलीस आयुक्त,
आयकर, हवहक्रकर, अबकारी, बँक, पहरविन, सावगजहनक बाुंिकाम, हवद्यापीठे इत्यादी हवभागाुंचे प्रहतहनिी; तसेच
हजल्िा माहिती अहिकारी अथवा मिानगरपाहलका जनसुंपकग अहिकाऱ्याचा समावेश असेल.
मतदार िोंदणीसाठी िििागृती
थथाहनक थवराज्य सुंथथाुंच्या हनवडणुकाुंसाठी हविानसभा मतदार सुंघाचीच मतदार यादी वापरली जाते.
हविानसभेची मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी भारत हनवडणूक आयोगातफे 8 ऑक्टोबर ते 7 नोव्िें बर 2015
आहण 16 सपटें बर ते 21 ऑक्टोबर 2016 या कालाविीत मतदार यादी पुनरीक्षण कायगरक्रम राबहवण्यात आला
िोता. याचे औहचत्य सािून मिानगरपाहलका, हजल्िा पहरषद व पुंचायत सहमत्याुंच्या हनवडणुकाुंच्या दष्ृ टीने मतदार
नोंदणीसाठी व मतदार यादीतील तपहशलाुंतील दुरुथत्याुंसाठी व्यापक जनजागृती मोिीम राबहवण्यात आली िोती.
21 िािेवारीला अंनतम मतदार यादी
या हनवडणुकाुंसाठी भारत हनवडणूक आयोगातफे 5 जानेवारी 2017 रोजी प्रहसि करण्यात आलेली
हविानसभेची मतदार यादी ग्राय िरण्यात येईल. िी यादी मिानगरपाहलकेसाठी प्रभागहनिाय, हजल्िा पहरषदे साठी
हनवडणूक हवभागहनिाय व पुंचायत सहमत्याुंसाठी हनवाचक गणहनिाय हवभागण्यात येईल. त्यावर 12 ते 17
जानेवारी 2017 पयंत िरकती दाखल करता येतील. त्यानुंतर 21 जानेवारी 2017 रोजी अुंहतम यादी प्रहसि िोईल.
मतदार यादीत याच दुरूस्तया िक्य
हविानसभेच्या मतदार मतदार यादीत नवीन मतदार म्िणून नावाच्या समावेशासाठी 21 ऑक्टोबर 2016
पयंत अजग केलेल्या व त्यातील भारत हनवडणूक आयोगाने मुंजरू केलेल्या नावाुंचाच मिानगरपाहलका, हजल्िा
पहरषदा व पुंचायत सहमत्याुंच्या मतदार यादीत समावेश असेल. हविानसभेच्या मूळ मतदार यादीत कोणत्यािी
दुरुथत्या िोणार नािीत. प्रभागहनिाय हवभाजन करताना झालेल्या चुकाच फक्त दुरूथत करता येतील.
मतदािाचे प्रमाण वाढनवण्यासाठी उपाययोििा
 हवद्यापीठे व मिाहवद्यालयाुंचा मतदार जागृतीत सक्रीय सिभाग
 सिकारी गृिहनमाण सुंथथाुंना सक्रीय सिभागाचे आवािन
 उद्योजक, बँक व कुंपनयाुंकडू न सकारात्मक प्रहतसाद
 िॉटे ल असोहशएशनचा मतदार जागृतीसाठी उत्थफू तग प्रहतसाद
 उपलब्ि कम्युहनटी रे हडओचा प्रभावी वापर
 सोशल मीहडयाच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती
 नाटकाच्या मध्युंतरात थीएटरमध्ये मतदानाबाबत उद्घोषणा
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रािकीय पक्ांसोबत नवचारनवनिमय
हनवडणुकाुंच्या पाश्वगभम
ू ीवर राज्य हनवडणूक आयोगाकडील नोंदणीकृ त मानयताप्रापत राजकीय
पक्षाुंसोबत हवचारहवहनमय करण्यात आला आिे . त्यासाठी राजकीय पक्षाुंसोबत चार वेळा बैठका घे ण्यात आल्या
आिे त. त्यात सुंगणकीय प्रणालीद्वारे नामहनदे शनपत्रे भरणे, मिानगरपाहलकाुंसाठी बिु सदथयीय पित, उमेदवाराुंनी
व राजकीय पक्षाुंनी खचग सादर करणे या हवषयाुंवर सहवथतर चचा झाली.
आयोगाकडील िोंदणीकृ त पक्
 आतापयंत नोंदणी रद्द केलेले पक्ष- 220
 नोंदणीकृ त व मानयताप्रापत राजकीय पक्ष- 15
 नोंदणीकृ त राजकीय पक्ष- 190
 एकूण राजकीय पक्ष- 205
...तर उमेदवार अिहव
उमेदवाराुंना एकूण खचाचा तपशील हनकाल लागल्यानुंतर 30 हदवसाुंच्याआत सुंबुंहित हजल्िाहिकारी
ककवा मिानगरपाहलका आयुक्ताुंकडे सादर करावा लागेल. हविीत पितीने व मुदतीत खचग सादर न केल्यास
सुंबुंहित उमेदवारास अनिग केले जाईल. राजकीय पक्षाुंनी हवहशष्ट उमेदवारावर केलेला थेट खचग आहण
उमेदवाराुंमध्ये हवभाहजत करता येणारा खचग 20 हदवसाुंत सादर करणे आवश्यक आिे . हनवडणूक खचासाठी
थवीकारलेला हनिी व थथाहनक थवराज्य सुंथथाहनिाय एकूण खचाचा तपशीलिी पक्षाुंना हनकाल लागल्यानुंतर 60
हदवसाुंच्या आत द्यावा लागेल.
महािगरपानलका निवडणूक दृष्ष्ट्टक्े प
 मिानगरपाहलकाुंची सुंख्या- 10
 एकूण लोकसुंख्या- 2,57,19,093
 एकूण प्रभाग- 490
 एकूण जागा- 1,268
 महिला- 636
 अनुसहू चत जाती- 171
 अनुसहू चत जमाती- 38
 नागहरकाुंचा मागसप्रवगग- 343
निल्हा पनरषद निवडणूक दृष्ष्ट्टक्े प
 हजल्िा पहरषदाुंची सुंख्या- 25
 एकूण लोकसुंख्या- 5,09,37,606
 एकूण जागा- 1,510
 महिला- 761
 अनुसहू चत जाती- 189
 अनुसहू चत जमाती- 156
 नागहरकाुंचा मागसप्रवगग- 408
पंचायत सनमती निवडणूक दृष्ष्ट्टक्े प
 पुंचायत सहमत्याची सुंख्या- 283
 एकूण लोकसुंख्या- 5,06,56,373
 एकूण जागा- 3,000
 महिला- 1,500
 अनुसहू चत जाती- 386
 अनुसहू चत जमाती- 293
 नागहरकाुंचा मागसप्रवगग- 797
(Jagdish More, PRO, SEC)
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