
 

 

       

 
 

         
 

                राज्य ननवडणकू आयोग, महाराष्ट्र                     
 

 

 ननवडणकू प्राथम्य    क्रमाांक राननआ/नप-202१/प्र.क्र.03/का.06, 

                                         नवीन प्रशासन भवन, मादाम कामा मागग,     

                                   हुतात्मा राजगुरु चौक, मुांबई-400 032. 

                                         नदनाांक:- 09/1१/202१.      
                     

                       प्रनत,   
                                         नजल्हानधकारी, 
                           पालघर, रायगड, ससधुदुगग, रत्नानगरी, पुणे, 
        सोलापूर, साांगली, सातारा, अहमदनगर, जळगाांव, 
                           जालना, नाांदेड, वानशम, यवतमाळ व चांद्रपूर. (एकूण 15) 
 

 

नवषय :-  माहे नडसेंबर 2021 मध्ये मुदत सांपणाऱ्या 17, मुदत समाप्त झालले्या २ व 7  
              नवननर्ममत  अशा 26 नगरपांचायतींमधील  सदस्य  पदाांच्या सावगनिक  ननवडणकुाांसाठी   
               प्रभाग  रचना,  आरक्षण व सोडतीचा कायगक्रम-2021. 

 

                सांदभगः- १)  आयोगाच ेक्र.राननआ/नप-२०20/प्र.क्र.1/का-6, नद.06/02/2020 चे आदेश. 
   2)  महाराष्ट्र नगरपनरषदा, नगरपांचायती व औद्योनगक नगरी (सुधारणा)   
                            अध्यादेश क्र.6, नद.01/10/2021. 
                    

महोदय/महोदया, 
 

 राज्यातील माहे नडसेंबर 2021 मध्ये मुदत सांपणाऱ्या 17, मुदत समाप्त झालेल्या 2 व 7 

नवननर्ममत अशा 26 नगरपांचायतींच्या (सोबत पनरनशष्ट्ट-2) सावगनिक ननवडणकुा अनधननयमातील  

तरतुदीनुसार घेणे  आवश्यक आहे. 

 

2. महाराष्ट्र नगर पनरषदा, नगर पांचायती व औद्योनगक नगरी अनधननयम, 1965 मधील कलम 9 

(2) मधील तरतुदींनुसार उपरोक्त नगरपांचायतींची सदस्य सांख्या सांबांधीत नवभागीय आयुक्त याांनी 

शासन राजपिात प्रनसध्द करावी.  

3. नागनरकाांच्या मागासवगग प्रवगाच्या आरक्षणाबाबत मा. सवोच्च न्यायालयामध्ये श्री. नवकास 

गवळी याांनी महाराष्ट्र शासनानवरुध्द दाखल केलले्या नरट नपटीशन (नसव्हील) क्रमाांक 980/2019 

मध्ये मा. न्यायालयाने नद.04/03/2021 रोजी नदलेल्या ननकालाच्या अनुषांगाने राज्य शासनाने 

 



नद.01/10/2021 रोजी महाराष्ट्र नगर पनरषदा, नगर पांचायती व औद्योनगक नगरी (सुधारणा) 

अध्यादेश-२०21, प्राख्यानपत केला आहे. 

4.  आनण ज्याअथी, शासनाने नद.01/10/2021 महाराष्ट्र नगर पनरषदा, नगर पांचायती व 

औद्योनगक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश-२०21, प्राख्यानपत केला आहे. त्यानुसार नागनरकाांच्या 

मागासवगाच्या प्रवगातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा, नगरपांचायतीतील थेट 

ननवडणकुीद्वारे भरावयाच्या जागाांच्या एकूण सांख्येच्या 27 टक्क्याांपयंत असतील, आनण एकूण 

आरक्षण नगरपनरषदेतील एकूण जागाांच्या 50 टक्याांपेक्षा अनधक असणार नाही. परांतु अशाप्रकारे 

राखून ठेवलेल्या जागाांच्या एकूण सांख्येच्या एक नद्वतीयाांश जागा, नागनरकाांच्या मागासवगाच्या 

प्रवगातील नियाांसाठी राखून ठेवण्यात येतील. 

  नगरपांचायतींच्या सावगनिक ननवडणकुाांकनरता प्रभाग रचना करण्याबाबत आयोगाने वळेोवळी 

नदलेल्या सूचना, मागगदशगक तत्व व ननयमाांचे तांतोतांत पालन कराव.े नगरपांचायतींच्या प्रभागाांमध्ये 

राखीव जागाांचे वाटप करताना उक्त अध्यादेशाच्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची 

दक्षता घ्यावी. आरक्षण देताना सन 2005 पासून झालेल्या ननवडणकुाांमधील आरक्षण नवचारात घेवून 

त्यानुसार आरक्षण चक्रानुक्रमे निरनवणे बांधनकारक आहे.  

5.       आता या पिाद्वारे माहे नडसेंबर 2021 मध्ये मुदती सांपणाऱ्या 17, मुदत समाप्त झालेल्या 2 व 7 

नवननर्ममत अशा एकूण 26 नगरपांचायतींच्या (सोबत पनरनशष्ट्ट-2) सावगनिक ननवडणकुाांसाठी प्रभाग 

रचना, आरक्षण व सोडतीचा कायगक्रम पनरनशष्ट्ट-1 नुसार देण्यात येत आहे. प्रभाग रचनेसाठी 

आवश्यक असलले े आदेश/पनरपिक राज्य ननवडणकू आयोगाच्या 

https://www.mahasec.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.  

6. प्रभाग रचना अांनतम करण्याबाबतचे यापूवीचे सांबांनधत आदेश अनधक्रनमत करुन राज्य 

ननवडणकू आयुक्त याांनी त्याांचे अनधकार राननआ आदेश क्र.राननआ/नप-2020/प्र.क्र.1-अ/का.6, 

नद.06/02/2020 अन्वये सांबांनधत मुख्यानधकारी, नजल्हानधकारी आनण नवभागीय आयुक्त याांना प्रदान 

केल ेआहेत. 

7. प्रभाग रचनेचे तीन मुख्य टप्पे राहणार आहेत:- 

  (अ) आरक्षणासह प्रारुप प्रभाग रचना करणे, 

  (ब) हरकती व सूचनाांवरील सुनावणी घेणे व 

https://www.mahasec.maharashtra.gov.in/


  (क) अांनतम प्रभाग रचना प्रनसध्द करणे. 
 

8. प्रभाग रचना करताना प्रामुख्याने खालील बाबींवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. :- 

           (i)        राज्य ननवडणकू आयोगाकडे आपणाकडून प्राप्त झालले्या मानहती नुसार पनरनशष्ट्ट-2 

मध्ये नमूद केल्यानुसार मुदत समाप्त होणाऱ्या 17, मुदत समाप्त झालेल्या 2 व 7 

नवननर्ममत अशा एकूण 26 नगरपांचायतींची मानहती आपल्याकडून प्राप्त झालेली आहे. 

याबाबत आपल्या स्तरावर पुन्हा खािी करण्यात यावी. त्यामध्ये िटुी/तिावत 

असल्यास ती राज्य ननवडणकू आयोगास तात्काळ कळनवण्यात यावी.  

(ii) या ननवडणकुाांकनरता जनगणना कायालयाची सन २०११ च्या जनगणनेची                       

आकडेवारी वापरण्यात यावी. तसेच आयोगाच्या नद.06/02/2020 च्या आदेशा 

सोबतच्या पनरनशष्ट्ट-9 मधील नमुन्यानुसार  नगरपांचायतीचे मुख्यानधकारी याांचेकडून 

प्रमाणपि घेण्यात याव.े  

(iii)  प्रभाग रचना करताना गुगल मॅप वापरुन, त्यावर प्रगणक गट दशगनवण्यात यावते. 

(iv)  मुख्यानधकारी याांनी अनुसूनचत जातीच्या/अनुसूनचत जमातीच्या आरक्षणासह प्रारूप 

प्रभाग रचना प्रस्ताव तयार करावा.  

(v)  अनुसूनचत जाती मधील मनहला, अनुसूनचत जमातीमधील मनहला, नागनरकाांचा 

मागासवगग प्रवगग आनण नागनरकाांचा मागासवगग प्रवगातील मनहला व सवगसाधारण 

मनहला याकनरता सोडत, नजल्हानधकारी याांनी ननयुक्त केलेल्या उपनजल्हानधकारी 

दजापेक्षा कमी नसलेल्या अनधकाऱ्याच्या ननयांिणाखाली राज्य ननवडणकू आयोगाने 

नदलेल्या कायगक्रमानुसार काढावी. नव्याने स्थापन होणाऱ्या नगरपांचायतीमध्ये 

अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती व नागनरकाांच्या मागास प्रवगासाठी एकच जागा 

अनुज्ञये होत असल्यास ती जागा अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती व नागनरकाांच्या 

मागास प्रवगाच्या मनहलाांसाठी आरनक्षत होईल सकवा कसे? हे सुध्दा सोडत पध्दतीने 

ठरनवण्यात याव.े मागील ननवडणकुीत जर ती जागा अनुसूनचत जाती/ अनुसूनचत 

जमातींच्या मनहलाांसाठी आरनक्षत असेल तर ती जागा आता मनहलाांसाठी आरनक्षत 

होणार नाही. अनुसूनचत जाती व अनुसूनचत जमातीसाठी मागील व आगामी होणाऱ्या 

ननवडणकुीसाठी एकच जागा अनुज्ञये होत असल्यास, मागील ननवडणकुीत जर ती 



जागा त्या जाती/ जमातीच्या मनहलेसाठी आरनक्षत असेल, तर ती जागा आगामी 

होणाऱ्या नगरपांचायतींच्या ननवडणकुीसाठी सांबांनधत प्रवगातील मनहलेसाठी आरनक्षत 

होणार नाही. तसेच मागील ननवडणकुीत जर ती जागा त्या जाती/ जमातीच्या 

मनहलेसाठी आरनक्षत नसेल, तर ती जागा आगाती होणाऱ्या ननवडणकुीसाठी सांबांनधत 

प्रवगातील मनहलेसाठी थेट आरनक्षत होईल. 

 (vi) सोडतीसाठी, निरणारा पारदशगक ड्रम/काचेचा बॉक्स वापरावा व त्यामध्ये 

टाकावयाच्या नचठ्ठयाांचा आकार कमीत कमी A4 या आकाराचा असावा. नचठ्ठीवरील 

अनुक्रमाांक बाहेरुन नदसणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. त्यावर लावावयाचे रबर बँड 

एकाच रांगाचे असावते. शक्य असल्यास सोडतीचे थेट प्रक्षपेण स्थाननक केबल नट.व्ही. 

वर कराव.े 

(vii) प्रभागरचना आनण आरक्षण राज्य ननवडणकू आयोगाचे आदेश क्रमाांक राननआ/नप-

2020/प्र.क्र.1/का.6, नदनाांक 06/02/2020 नुसार करावी. या आदेशानुसार नवनहत 

केलेल्या पनरनशष्ट्ट 1 ते 8 नुसारची मानहती तयार करुन ती सवग जनतेच्या ननदशगनास 

आणण्याकनरता आवश्यक ती उपाय योजना करावी.  

           (viii)     सदस्य पदाच्या आरक्षणाच्या सोडतीकनरता नोटीस, मतदाराांच्या मानहतीसाठी हरकती  

                     व  सचूना, अांनतम  प्रभाग रचना इत्यादी याकनरता  मोठ्या  प्रमाणात   प्रनसध्दी  देण्यात  

                     यावी. उदा. 

             (a)   स्थाननक वृत्तपिे, केबल टी.व्व्ह. वर 
             (b)   नगरपांचायतींच्या प्रभाग सनमतीचे व इतर कायालयातील सूचना िलक, 
                                   (c)   नजल्हानधकारी व तहसील कायालयाचे सूचना िलक 
                                   (d)    स्थाननक पातळीवर इतर माध्यमे. 

(e)     नजल्हानधकारी व नगरपांचायतीच्या सांकेत स्थळावर  इत्यादी 
(ix)    प्रारूप प्रभाग रचना व अांनतम प्रभाग रचना नजल्हानधकारी व नगरपांचायतीच्या सांकेत 

स्थळावर प्रनसध्द करणे बांधनकारक राहील. 

  (x)     सोडतीच्यावळेी प्रारुप प्रभाग रचनेचा नकाशा व त्याच्या चतुःनसमा, सोडतीसाठी येणाऱ्या        

नागनरकाांना सहज नदसेल अशा नठकाणी लावून ठेवावा. 

                   (xi)   सोडत, नजल्हानधकारी सकवा त्याांनी प्रानधकृत केलेल्या उपनजल्हानधकारी दजापेक्षा कमी 

नसलेल्या अनधकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली होईल. प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडत इत्यादी 














