
 

                                  
   

 

 
राज्य निवडणकू आयोग, महाराष्ट्र 

निवडणकू प्राथम्य         क्रमाांक: रानिआ/ग्रापांनि-२०20/प्र.क्र.4/का-8,  
ई-मेलद्वारे                          िवीि प्रशासकीय भवि, मांत्रालयासमोर, 

                                          मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
        मुांबई- 400 032. 

 नदिाांक :  12/08/2022           
प्रनत, 
नजल्हानिकारी  
िांदुरबार, िुळे, जळगाव, बलुढाणा, अकोला, 
वानशम,अमरावती, यवतमाळ, िाांदेड, हहगोली,  
परभणी,िानशक, पणेु, अहमदिगर, लातरू, 
सातारा व कोल्हापरू. 
 

नवषय :- ग्रामपांचायत साववनत्रक निवडणकू कायवक्रम 2022 
  माहे जानेवारी 2021 - मे 2022 या कालावधीत मुदत संपलेल्या  व  जून 2022  
  ते सप्टेंबर 2022 या कालाविीत मुदत संपणाऱ्या  ग्रामपंचायतींच्या  तसचे नव्याने  
  स्थापपत  ग्रामपंचायतींच्या (सदस्य पदासह थेट सरपांच पदाच्या) साववपिक 
  पनवडणकूांसाठी  सांगणकप्रणालीव्दारे राबनवण्याचा  प्रत्यक्ष निवडणकू कायवक्रम..  

 
 

  सांदभव -1. राज्य निवडणकू आयोगाचे समक्रमाांकांचे नद. 24/11/2021, नद.26/11/2021,  
   नद. 29/12/2021, नद. 27/01/2022, नद.06/05/2022, नद. 30/05/2022  
   नद. 03/06/2022 व नदिाांक 22/07/2022 च े प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत  
   कायवक्रमाच ेआदेश  
2. राज्य पनवडणकूा आयोगाचे समक्रमांकाच े नदिाांक  02/06/2022 चे मतदार यादी  
    कायवक्रमाच ेआदेश 
 

 

महोदय, 
 

भारतीय सांनविािाच्या अिुच्छेद २४३ के  व २४३ झेडए अन्वये राज् यातील स्थानिक स्वराज्य सांस्थाांच्या 

निवडणकुाांचे पयववके्षण ,सांचालि व नियांत्रण याची सवव जबाबदारी राज्य निवडणकू आयोगाची आहे.  

ii )   मा. सवोच्च न्यायालयािे पवशेष अनुमती यानचका क्र. 19756/2021 व संलग्न यापचकांमध्ये  नदिाांक 

04/05/2022 रोजीच्या अांतनरम आदेशामध्ये  नदिाांक 10/03/2022 रोजीच्या टप्पप्पयापासूि पढुील प्रनक्रया 

करण्याचे आदेश नदल ेआहेत.  

 

ग्रामपंचायत साववपिक पनवडणकू -  
माहे जानेवारी 2021 ते मे 2022 या कालावधीत मुदत 
संपलले्या  व  जून 2022 ते सप्टेंबर 2022 या कालाविीत 
मुदत संपणाऱ्या  ग्रामपंचायतींच्या  तसेच नव्याने स्थापपत 
ग्रामपंचायतींच्या ( सदस्य पदासह थेट सरपांच पदाच्या ) 
साववपिक पनवडणूकांसाठी सांगणकप्रणालीव्दारे राबनवण्याचा 
प्रत्यक्ष निवडणकू कायवक्रम..  
 

                                 
 



 

iii)   आयोगािे नदिाांक 03/06/2022 रोजी नदलेल्या आरक्षण सोडतीच्या 

कायवक्रमािुसार माहे  जािेवारी  2021  ते   एनप्रल  2022  मध्ये  मुदत  सांपलले्या,  माहे  

मे  2022  ते  नडसेंबर  2022  मध्य े  मुदत सांपणाऱ्या,  िव्यािे  स्थानपत  झालले्या  

ग्रामपांचायती  तसेच  मागील  निवडणकूीत  सांपूणव निवडणकू कायवक्रम रद्द केलले्या 

ग्रामपांचायती अशा एकुण 9702 ग्रामपांचायतींची आरक्षणासपहत अंपतम प्रभाग रचना पदनाकं  

21/06/2022 रोजी  प्रपसध्द करण्यात आलेली आहे. 

iv)   महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक 3/2021, नद. 23/09/2021 च े सि 2022 चा महाराष्ट्र   

अनिनियम क्र.19, नदिाांक 01/02/2022 अन्वये अनिनियमात रुपाांतर करण्यात आले आहे. 

v)   मा. सवोच्च न्यायालयामिील नवशेष अिुमती यानचका क्र. 19756/2021 मध्य ेनद. 

12 जुलै, 2022 रोजी झालेल्या सुिावणीच्यावळेी शासिािे स्थानिक स्वराज्य सांस्थाांमिील 

िा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 आणिू नदली.  मा. सवोच्च न्यायालयािे नद. 20 जुलै, 

2022 रोजीच्या सुिावणीत राज्य निवडणकू आयोगािे यापुढील निवडणकुाांमध्ये समर्पपत 

मागासवगव आयोगािे केलेल्या नशफारशी नवचारात घेऊि पुढील निवडणकुा घेण्याबाबत 

आदेश नदले आहेत.  

vi)   दरम्यािच्या काळात नदिाांक 31/05/2022 हा मतदार यादी ग्राह्य िरण्याचा नदिाांक 

अनिसूनचत करुि  आयोगािे नदिाांक 02/06/2022 रोजी नदलेल्या मतदार यादी 

कायवक्रमािुसार  माहे जािेवारी 2021 ते माहे सप्पटेंबर 2022 मध्य े मुदत सांपणाऱ्या 2053 

ग्रामपांचायतींची अांनतम मतदार यादी नदिाांक 22/06/2022 रोजी प्रनसध्द करण्यात आली 

आहे. आयोगाच्या नदिाांक 28/06/2022 च्या निवडणकू कायवक्रमािुसार नदिाांक 

22/06/2022 रोजी अांनतम मतदार यादी प्रनसध्द केलेल्या 2053 ग्रामपांचायतीपैकी १५ 

नजल्हयातील २७१ ग्रामपांचायतींच्या साववनत्रक निवडणकूाांची प्रनक्रया पणूव नदिाांक 

05/08/2022 रोजी पूणव झाली आहे. 

 



vii)  मा. सवोच्च न्यायालयािे नद. २० जुलै, 2022 रोजी नदलेल्या आदेशास अिुसरुि ग्रामपंचायतींच्या 

निवडणकुाांमध्ये िागनरकाांच्या मागासवगव प्रवगाकनरता जागा राखूि ठेवण्याच्या अिुषांगािे उक्त 271 

ग्रामपांचायती वगळूि उववनरत 9431 ग्रामपांचायतींमध्ये   िागनरकाांच्या    मागासवगव    प्रवगाची    सोडत    

काढण्यासाठी    नदिाांक  22/07/2022  रोजी  कायवक्रम  देण्यात  आला  होता. या कायवक्रमािुसार 

समर्पपत मागासवगव आयोगािे नशफारस केलेल्या टक्केवारीच्या प्रमाणात  िा.मा.प्र. च्या जागा देय 

होतील असे कळनवण्यात आले होते. त्यामुळे ज्या ग्रामपांचायतींमध्ये िा.मा.प्र.च्या जागा देय होतील 

अशा ग्रामपांचायतींमध्ये नदिाांक 17/08/2022 रोजी िा.मा.प्र.च्या आरक्षणासह अांनतम प्रभाग रचिा 

प्रनसध्द होणार आहे.  

viii)        मा. सवोच्च न्यायालयािे पवशेष अनुमती यानचका क्र. 19756/2021 व संलग्न यापचकामंध्ये  नदिाांक 

17/05/2022 रोजी नदलले्या आदेशािुसार आयोगािे  ज े नजल्हे/क्षते्र पावसामुळे (monsoon) 

प्रभानवत होणार िाहीत त्या नठकाणी  प्रत्यक्ष पनवडणकू कायवक्रम राबवावा व आवश्यक असल्यास 

पनरस्स्थतीिुरुप त्यात बदल करावते असे आदेनशत केलले ेआहे. 

ix)      मा. सवोच्च न्यायालयाच्या उक्त आदेशाचे पालि करण्याकरीता कृषी नवभागाकडील 

महाविे या पोटवलवरील पजवन्यमािाची तालुकानिहाय अद्ययावत आकडेवारीचे अवलोकि केले 

असता, ऑगस्ट 2022  च्या पनहल्या आठवडयातच एकूण मानसक सरासरी पजवन्यमािाच्या 50 % 

पेक्षा अनिक पजवन्यमाि झाले आहे हकवा या तालुक्यात १ हकवा त्यापेक्षा अनिक नदवशी  अनतवृष्ट्टी  

झाली  आहे तसेच राज्याच्या नियांत्रण कक्षाकडूि प्राप्पत  झालेल्या अहवालािुसार पूर पनरस्स्थती / 

अनतवृष्ट्टी यामुळे बानित तालुके वगळूि  51  तालुक्याांमिील 608 ग्रामपांचायतींच्या साववनत्रक 

निवडणकुा घेणे क्रमप्राप्पत आहे. 

x)          शासिािे सि 2022 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.5 अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनिनियमामध्ये             

सुिारणा केली असूि सरपांचाची निवड थेट जितेतूि करणे आवश्यक आहे. 

महाराष्ट्र शासि अनिसूचिा क्र.71 , नदिाांक 5 माचव 2020 अन्वये पुढील पाच वषाकरीता 

ग्रामपांचायतींचे  सरपांचाच ेआरक्षण निनित करण्यात आले आहे. तसेच ग्राम नवकास नवभागािे नदिाांक 

21 सप्पटेंबर 2017 च्या पत्रान्वये  िवनिर्पमत ग्रामपांचायतींच्या सरपांच आरक्षणाबाबत कायवपध्दती 

िमूद केली आहे. 

 

 



xi)                 वरील सवव बाबी लक्षात घेऊि, महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनिनियम ( सि 1959 चा मुांबई 

अनिनियम क्रमाांक 3 ) मिील कलम 10 अ  पोटकलम (4) मिील अनिकाराांचा वापर करुि, 17 

नजल्हयातील 51 तालकु्याांमिील 608 ग्रामपांचायतींच्या साववनत्रक निवडणकूीचा कायवक्रम राबनवण्यात 

यावा अस ेयाव्दारे घोनषत करण्यात येत आहे. सदरच्या साववनत्रक निवडणकूा  मा. सवोच्च न्यायालयात 

दाखल पवशेष अनुमती यानचका क्र. 19756/2021 व संलग्न यापचकांमध्ये होणाऱ्या अांनतम निणवयाच्या 

अिीि असतील. 

आदेश 
 

1) पनरनशष्ट्ट 1 मध्ये दशवनवलेल्या वळेापत्रकािुसार पनरनशष्ट्ट 2 मध्ये दशवनवलेल्या 51 तालकु्यातील 608 

ग्रामपांचायतींसाठी सदस्य पदासह थेट सरपांच पदाच्या साववनत्रक निवडणकूीचा कायवक्रम राबनवण्यात 

यावा. 

2)  निवडणकुा असलेल्या ग्रामपांचायतींमध्ये, निवडणकू कायवक्रम जाहीर केल्यापासूि निवडणकूीचा निकाल 

जाहीर होईपयंत आचारसांनहता लाग ूराहील. या क्षेत्रातील मतदाराांवर नवपरीत प्रभाव टाकणारी कोणतीही 

कृती/घोषणा मांत्री, खासदार, आमदार व सांबांनित स्थानिक  स्वराज्य सांस्थेतील पदानिकाऱ्याांिा 

आचारसांनहता कालाविीत कुठेही करता येणार िाही.  

      ( आयोगाचे आचारसांनहतेबाबतचे नद. 14/10/2016 च ेएकनत्रत आदेश, नद.06/09/2017  
          च े अनतनरक्त आदेश व नदिाांक 17/12/2020 चे पत्र ) 
 

3) या निवडणकुाांसाठी िामनिदेशिाची प्रनक्रया सांगणक प्रणालीव्दारे राबनवण्यात यावी. 
 

 

 

4) सि 2021 चा महाराष्ट्र अध्यादेश  क्रमाांक 14, नदिाांक 06 नडसेंबर, 2021 अन्वये राज्य निवडणकू 

आयोगािे जाहीर केलेल्या निवडणकू कायवक्रमािुसार साववनत्रक हकवा पोटनिवडणकू कायवक्रमाांकनरता 

िामनिदेशिपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा नदिाांक हा 31 नडसेंबर, 2022 हकवा त्यापवूीचा असले, 

त्याबाबतीत िामनिदेशिपत्रासोबत विैता प्रमाणपत्र देण्यासाठी पडताळणी सनमतीकडे सादर केलेल्या 

अजाची सत्यपत्र हकवा पडताळणी सनमतीकडे अजव केला असल्याबाबतचा अन्य कोणताही परुावा आनण 

निवडूि आल्याच्या नदिाांकापासूि 12 मनहन्याांच्या आत पडताळणी सनमतीिे नदलेल े विैता प्रमाणपत्र 

सादर करील, असे हमीपत्र सादर करण्याची मूभा उमेदवाराांिा नदली आहे.  
 

5) पनरनशष्ट्ट १ येथील निवडणकु कायवक्रमािुसार मतदािाची वळे सकाळी 7.30 ते सायांकाळी 5.30 अशी 

असेल.  

 
 

 





 
  6. नवभागीय आयकु्त (सवव) याांिा उनचत कायववाहीसाठी 

    ७. सांचालक, मानहती व तांत्रज्ञाि सांचालिालय, मांत्रालय, मुांबई 400 032 
   ८.सांचालक, शासकीय मदु्रणालय व लेखि सामग्री सांचालिालय, चिी रोड, मुांबई 400 004 

याांिा कळनवण्यात येते की, निवडणकुाांच्या अिुषांगािे सांबांनित नजल्हानिकाऱ्याांिा आवश्यक साििसामग्री 
पुरनवण्यात यावी. तसेच मतपनत्रका व इतर छपाई नवनहत वळेेत पणूव करुि देण्याची कृपया व्यवस्था करावी. 

         9.पोनलस महानिरीक्षक ( सवव सांबांनित), महाराष्ट्र राज्य 
        १0. सनचव, सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग, महाराष्ट्र शासि याांिा मानहतीसाठी. 
        १1.  मुख्य कायवकारी अनिकारी, नजल्हा पनरषद (सवव). 
        12.  नजल्हा पोनलस अनिक्षक ( सवव सांबांनित) 
         13. उपायकु्त, राज्य निवडणकू आयोग याांिा मतदाि सानहत्याच्या उपलब्ितेसांदभात पढुील  
                 उनचत कायववाहीसाठी.  
         14. मानहती व जिसांपकव  अनिकारी, राज्य निवडणकू आयोग  
         15. राज्य निवडणकू आयोगातील निवडणकू कायासिे. 
        16.  निवड िस्ती. 





             ( क्रमाांक - रानिआ/ग्रापांनि-2020/प्र.क्र.04/का.08, नदिाांक 12/08/2022 च्या आदेशासोबतचे सहपत्र ) 
 

पनरनशष्ट्ट ब 
 

अ.क्र. नजल्हा तालकुा ग्रामपांचायतींची सांख्या 
1 िांदुरबार शहादा 74 
2 िांदुरबार िांदुरबार 75 
3 िुळे नशरपूर 33 
4 जळगाव चोपडा 11 
5 जळगाव यावल 2 
6 बलुडाणा जळगाव (जामोद) 1 
7 बलुडाणा सांग्रामपूर  1 
8 बलुडाणा िाांदुरा  1 
9 बलुडाणा नचखली 3 

10 बलुडाणा लोणार 2 
11 अकोला अकोट 7 
12 अकोला बाळापरू 1 
13 वानशम कारांजा 4 
14 अमरावती िारणी 1 
15 अमरावती नतवसा 4 
16 अमरावती अमरावती 1 
17 अमरावती चाांदूर रेल्व े 1 
18 यवतमाळ बाभळूगाव  2 
19 यवतमाळ कळांब 2 
20 यवतमाळ यवतमाळ 3 
21 यवतमाळ महागाव 1 
22 यवतमाळ आणी 4 
23 यवतमाळ घाटांजी 6 
24 यवतमाळ केळापरू 25 
25 यवतमाळ राळेगाव 11 
26 यवतमाळ मोरेगाव 11 
27 यवतमाळ झरी जामणी 8 
28 िाांदेड माहूर 24 
29 िाांदेड नकिवट 47 
30 िाांदेड अिापरू 1 
31 िाांदेड मुदखेड 3 
32 िाांदेड िायगाव (खैरगाव ) 4 
33 िाांदेड लोहा 5 
34 िाांदेड कां िार 4 
35 िाांदेड मुखेड 5 
36 िाांदेड देगलरू 1 
37 हहगोली औांढा (िागिाथ ) 6 
38 परभणी हजतूर 1 
39 परभणी पालम 4 
40 िानशक कळवण 22 
41 िानशक हदडोरी 50 
42 िानशक िानशक 17 
43 पणेु जुन्नर 38 
44 पणेु आांबगेाव 18 
45 पणेु खेड 5 
46 पणेु भोर 2 
47 अहमदिगर अकोल े 45 
48 लातूर अहमदपरू 1 
49 सातारा वाई 1 
50 सातारा सातारा 8 
51 कोल्हापरू कागल 1 

एकूण 608 

 




