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राज्य निवडणूक आयोग,महाराष्ट्र
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िवीि प्रशासकीय भवि, मादाम कामा रोड,
हु तात्मा राजगुरू चौक, मुांबई- 400032.
नदिाांक : 22 जुलै, 2022

आ दे श
ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोगािे ग्रामपांचायत साववनिक निवडणुकाांकनरता सदस्य सांख्या, प्रभाग
रचिा व आरक्षण निनित करण्याकनरता समक्रमाांकाच्या नद. 24 िोव्हें बर, 2021 च्या आदेशान्वये सनवस्तर
कायवपध्दती नवनहत केलेली आहे .
आनण ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक 3/2021, नद. 23/09/2021 अन्वये ग्रामपांचायतींमध्ये
िागनरकाांच्या मागासवगव प्रवगाकनरता राखूि ठे वावयाच्या जागाांची सांख्या एकूण जागाांच्या सांख्येच्या 27
टक्क्याांपयंत असेल, माि एकूण आरक्षण, पांचायतीमधील एकूण जागाांच्या 50 टक्क्याांपेक्षा अनधक असणार
िाही अशा आशयाची तरतूद केली. माि सदर सुधारणेबाबत मा. सवोच्च न्यायालयामधील नरट यानचका
क्र. 841 / 2021, नवशेष अिुमती यानचका क्र. 19756 / 2021 व नरट यानचका क्र. 1316 / 2021 मध्ये नद.
15/12/2021 रोजी झालेल्या निणवयािुसार जोपयंत राज्य शासि निस्तरीय चाचणी करुि स्र्थानिक स्वराज्य
सांस्र्थाांमधील िागनरकाांच्या मागासवगव प्रवगाचे प्रमाण निनित करूि त्याबाबत तरतूद करत िाही तोपयंत
आगामी साववनिक / पोटनिवडणुकाांमध्ये िागनरकाांच्या मागासवगव प्रवगाच्या जागा सववसाधारण म्हणूि
अनधसूनचत करुि निवडणुका घ्याव्या लागतील असे आदे नशत केले.
आनण ज्याअर्थी, मा. सवोच्च न्यायालयाच्या उक्त आदे शाची अांमलबजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीिे
ग्रामपांचायत साववनिक निवडणूक (सदस्य

सांख्या, प्रभाग रचिा व आरक्षण ) आदे श 2021 - नदिाांक

24/11/2021 मध्ये अांशत: सुधारणा करुि नदिाांक 29/12/2021 रोजी सुधारीत आदे श क्र.1 निगवनमत
करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या सुधारीत आदे शातील अ.क्र. २ मध्ये सद्यस्स्र्थतीत िागनरकाांच्या मागासवगव
प्रवगाकनरता कोणत्याही जागा दे य होणार िाही अशी तरतूद करण्यात आली होती.
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तसेच मा. सवोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या नपटीशि फॉर स्पेशल नलव्ह टू अपील (सी)
क्र.19756/2021 मध्ये नद.19 जािेवारी, 2022 रोजी आदे नशत केल्यािुसार निवडणुकाांचे कामकाज
नवहीत कालावधीत पूणव करण्याच्या दृष्ट्टीिे निवडणूक प्रभागाांच्या हद्दी निनित करण्याचा टप्पा तत्पूवी पूणव
करूि घेण्याच्यादृष्ट्टीिे आयोगाच्या नदिाांक 24/11/2021 च्या प्रभाग रचिा व आरक्षण आदे शामध्ये अांशत:
सुधारणा करुि, नदिाांक 27/01/2022 रोजी अांशत: सुधारीत आदे श क्र.2 निगवनमत करण्यात आले होते.
आनण ज्याअर्थी, उक्त महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक 3/2021, नद. 23/09/2021 चे सि 2022
चा महाराष्ट्र अनधनियम क्र.19, नदिाांक 01/02/2022 अन्वये अनधनियमात रुपाांतर करण्यात आले आहे.
आनण ज्याअर्थी, मा. सवोच्च न्यायालयामधील नवशेष अिुमती यानचका क्र. 19756/2021 मध्ये नद.
12 जुलै, 2022 रोजी झालेल्या सुिावणीच्यावेळी शासिािे स्र्थानिक स्वराज्य सांस्र्थाांमधील िागनरकाांच्या
मागासवगव प्रवगाचे प्रमाण निनित करण्याकनरता गठीत केलेल्या समर्पपत मागासवगव आयोगािे आवश्यक
त्या बाबींची पूतवता करुि नद. 7 जुलै, 2022 रोजी आपला अहवाल शासिास सादर केल्याची बाब शासिािे
अजव क्र. 92695/2022 अन्वये मा. सवोच्च न्यायालयाच्या निदशविास आणूि नदली.
आनण ज्याअर्थी, मा. सवोच्च न्यायालयािे नद. 20 जुलै, 2022 रोजीच्या सुिावणीत राज्य निवडणूक
आयोगािे यापुढील निवडणुकाांमध्ये समर्पपत मागासवगव आयोगािे केलेल्या नशफारशी नवचारात घेऊि
पुढील निवडणुका घेण्याबाबत आदे श नदले आहेत.
आनण ज्याअर्थी, मा. सवोच्च न्यायालयािे नद. २० जुलै, 2022 रोजी नदलेल्या उपरोक्त आदे शास
अिुसरुि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाांमध्ये िागनरकाांच्या मागासवगव प्रवगाकनरता जागा राखूि ठे वण्याच्या
अिुषांगािे योग्य ती कायववाही करणे आवश्यक झाले आहे.

त्याअर्थी, मी, यु. पी. एस. मदाि, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र, भारतीय सांनवधािाच्या
अिुच्छे द 243 झेडए व महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनधनियम ( सि 1959 चा मुांबई अनधनियम क्रमाांक 3 )
मधील कलम 10 अ पोटकलम (4) िुसार नमळालेल्या व इतर प्राप्त अनधकाराांचा वापर करुि

ग्रामपंचायतींच्या साववनिक निवडणुकाांकनरता सदस्य सांख्या ठरनवणे, प्रभाग रचिा करणे व आरक्षण
चक्रािुक्रमे नफरनवणे याकनरता खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे :-
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1.

सांनक्षप्त िाव:
या आदे शाला ¨¨ ग्रामपांचायत साववनिक निवडणूक (सदस्य सांख्या, प्रभाग रचिा व आरक्षण )
सुधारणा आदे श - 2022 ʼʼ असे सांबोनधले जाईल.

2.

नद. 24 िोव्हें बर, 2021 च्या आदेशातील मूळ मुद्दा क्र. 8 ऐवजी खालील पनरच्छे द समानवष्ट्ट
करण्यात येत आहे :“8. िागनरकाांच्या मागासवगव प्रवगाकनरता आरनक्षत प्रभाग निनित करणे :समर्पपत मागासवगव आयोगाच्या नशफारशीिुसार प्रत्येक ग्रामपांचायतीला त्याच्या एकूण जागाांपैकी
िागनरकाांच्या मागासवगव प्रवगाकनरता नशफारस केलेल्या टक्केवारीच्या प्रमाणात जागा
िागनरकाांच्या मागासवगव प्रवगाकनरता दे य होतील. माि महाराष्ट्र अनधनियम

क्र. 19/2022,

नदिाांक 01/02/2022 िुसार अिुसूनचत जाती, अिुसूनचत जमाती व िागनरकाांचा मागासवगव प्रवगव
चे एकूण आरक्षण हे पांचायतीमधील एकूण जागाांच्या ५० टक्क्यापेक्षा अनधक असणार िाही. ”

3.

नदिाांक 24/11/2021 च्या आदेशातील मुद्दा क्र. 9.4 िुसार िागनरकाांच्या मागासवगव प्रवगव
मनहलाांसाठी जागा आरनक्षत करण्याची कायवपध्दती अलांनबण्यात यावी.

4.

मा. सवोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या समर्पपत आयोगाच्या अहवालातील पृ.क्र. 253 ते 780
ग्रामपांचायतीसांबध
ां ातील असूि सदर अहवालाची प्रत सोबत जोडली आहे . सदर अहवालातील
तक्यात शेवटू ि दुसऱ्या रकान्यामध्ये समर्पपत मागासवगव आयोगािे त्या - त्या ग्रामपांचायतींबाबत
नशफारस केलेली िागनरकाांच्या मागासवगव प्रवगाकनरता देय जागाांची टक्केवारी नवचारात
घेण्यात यावी. त्यािुसार िागनरकाांच्या मागासवगव प्रवगासाठी जागा आरनक्षत करण्यात याव्यात.

5.

आयोगािे नदिाांक 30/05/2022 व नदिाांक 03/06/2022 रोजी नदलेल्या आरक्षण सोडतीच्या
कायवक्रमािुसार नदिाांक 21/06/2022 रोजी अांनतम प्रभाग रचिा प्रनसध्द केलेल्या
ग्रामपांचायतीतील सदस्य सांख्या नवचारात घेऊि प्रत्येक ग्रामपांचायतीच्या सदस्य सांख्येिुसार
िागनरकाांच्या मागासवगव प्रवगासाठी राखीव ठे वावयाच्या जागाांची पनरगणिा करण्यात यावी.
नदिाांक 21/06/2022 रोजी अांनतम प्रभाग रचिा प्रनसध्द केलेल्या ग्रामपांचायतीमधील
अिु.जाती व अिु.जमातीसाठी आरनक्षत जागाांमध्ये कोणतेही बदल करु ियेत. माि सववसाधारण
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३. सवव नजल्हानधकारी
४. सवव नजल्हा पनरषद, मुख्य कायवकारी अनधकारी,
५. मा. सवोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालयातील राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील
६. सवव उप नजल्हानधकारी (ग्रामपांचायत निवडणूक) (नजल्हा मुख्यालय)
७. सवव उपनवभागीय अनधकारी
८. सवव तहसीलदार
९. सवव गट नवकास अनधकारी
१०. सवव मांडळ अनधकारी
११. सवव ग्राम सेवक
१२. सवव तलाठी
१३. आयोगातील सवव कायासिे
१४. निवड िस्ती.
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(क्रमाांक - रानिआ/ग्रापंनि-2021/प्र.क्र. 04 /का-08, नदिाांक 22/07/2022 रोजीच्या आदे शासोबतचे सहपि)
पनरनशष्ट्ट - १
सदस्य सांख्या व आरक्षणाची पनरगणिा ( नबगर अिुसूनचत/ अांशत: अिुसूनचत क्षेिासाठी )
-------------- ग्रामपांचायत, तालुका------------------, नजल्हा ------------साववनिक निवडणूक ---------(सि)

७. िागनरकाांच्या मागासवगव प्रवगाकनरता राखूि ठे वावयाच्या एकूण जागा (नियाांसाठी राखूि ठे वावयाच्या जागा धरुि)
र्िफारस केलेली टक्केवारी
( सूि = समर्पित मागासवगि आयोगाने
× ग्रामपांचायतीची एकूण सदस्य संख्या )
100

टीप :- अ.क्र. 7 येर्थे िागनरकाांचा मागासवगव प्रवगाची गणिा करतािा जेर्थे समर्पपत आयोगािे 27 % इतक्या
आरक्षणाची नशफारस केली आहे . त्या नठकाणी जागाांची गणिा करतािा अपूणांक वगळण्यात यावा.

8अ) नियाांसाठी राखूि ठे वावयाच्या एकूण जागा
एकूण सदस्य सांख्या

( सूि =

2

-

)

नियाांसाठी राखूि ठे वावयाच्या एकूण जागाांची नवभागणी
8ब.

अिुसूनचत जातीच्या नियाांसाठी
अिुसूनचत जातीची आरनक्षत सदस्य सांख्या

( सूि =
८क.

2

अिुसूनचत जमातीच्या नियाांसाठी
अिुसूनचत जमातीची आरनक्षत सदस्य सांख्या

( सूि =
८ड.

2

)

िागनरकाांच्या मागासवगव प्रवगाच्या नियाांसाठी
( सूि =

८इ.

)

िागनरकाांच्या मागासवगि प्रवगाि ची आरनक्षत सदस्य सांख्या
2

)

सववसाधारण नियाांसाठी उपलब्ध होणा-या उववनरत जागा
( सूि = अ.क्र. 8 (अ) - [ अ.क्र.8 ब + ८ क+ ८ ड] )

टीप :- नियाांकनरता राखूि ठे वावयाच्या जागाांच्या सांख्येची गणिा करतािा ०.५० हा अपूणांक पुढील
सांख्येस पूणांनकत करण्यात यावा.

9.

अराखीव

-

( सूि = अ.क्र. 2 - [ अ.क्र.5 + अ.क्र.6 +अ.क्र. 7 + अ.क्र.८इ] )
ग्रामनवकास अनधकारी

तलाठी

नदिाांक
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