
 

 

       

 
 

         
 

                राज्य निवडणकू आयोग, महाराष्ट्र                     
 

 

 निवडणकू प्राथम्य    क्रमाांक रानिआ/िपां-2021/प्र.क्र.3/का.06, 

                                         िवीि प्रशासि भवि, मादाम कामा मागग,     

                                    हुतात्मा राजगुरु चौक, मुांबई-400 032. 

                                          नदिाांक:- 09/11/2021.      
                     

प्रनत, 
               नजल्हानिकारी, ठाणे, रायगड, रत्िानगरी, ससिुदुगग, सातारा, सोलापूर, िानशक, 
               िुळे, िांदुरबार, अहमदिगर, औरांगाबाद, जालिा, परभणी, बीड, लातूर,  
               उस्मािाबाद, िाांदेड, सहगोली, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वानशम,  
               िागपूर, विा, भांडारा, गोंनदया, चांद्रपूर व गडनचरोली. (एकूण 28) 

 

                             नवषय :-   माहे एनप्रल-2020 ते मे, 2021 या कालाविीत मुदत समाप्त झालले्या  
                                             एकूण 86 िगरपांचायतींमिील सदस्य  पदाांच्या िा.मा. प्र. आरक्षणाच्या  
                                             सोडतीकनरता सुिानरत आरक्षण व सोडतीचा कायगक्रम-2021. 
                             सांदभगः-1)  आयोगाचे क्र.रानिआ/िप-2020/प्र.क्र.1/का-06,नद.06/02/2020 चे आदेश. 

                               2)  महाराष्ट्र िगरपनरषदा, िगरपांचायती व औद्योनगक िगरी  सिुारणा अध्यादेश     
                                     क्रमाांक 6/2021 नद.01/10/2021.    

 
महोदय/महोदया, 
 

 राज्य निवडणकू आयोगाच्या नद.02/03/2020 रोजीच्या प्रभाग रचिा, आरक्षण व सोडत 

कायगक्रमािुसार एका िगरपांचायतीची, नद.12/02/2020 रोजीच्या कायगक्रमािुसार 64 िगरपांचातींची, 

नद.29/10/2020 रोजीच्या कायगक्रमािुसार 16 िगरपांचायतींची व नद.18/01/2021 रोजीच्या 

कायगक्रमािुसार 5 िगरपांचायतीच्या अांनतम प्रभाग रचिा शासि राजपत्रात यापूवीच प्रनसध्द झालेल्या 

आहेत. अशा एकूण 86 िगरपांचायतींच्या मुदती माहे एनप्रल-2020 ते मे, 2021 या कालाविीत समाप्त 

झालेल्या असूि या िगरपांचायतींच्या  (सोबत पनरनशष्ट्ट-2) सावगनत्रक   निवडणकुा   अनिनियमातील  

तरतुदीिुसार   घेणे  आवश्यक आहे.  

माहे एनप्रल-2020 ते मे, 2021 या कालाविीत मुदत समाप्त 
झालेल्या एकूण 86 िगरपांचायतींमिील सदस्य पदाांच्या 
िा.मा.प्र. आरक्षणाच्या सोडतीकनरता सुिानरत आरक्षण व 

सोडतीचा कायगक्रम-2021 
 



2. तसेच यातील 81 िगरपांचायतींचा मतदार यादीचा कायगक्रम नद.02/02/2021 रोजी जाहीर 

करण्यात आला आनण 5 िगरपांचायतींचा मतदार यादी कायगक्रम नद.30/03/2021 रोजी जाहीर 

करण्यात आला. परांतु कोरोिा सांसगामुळे शासिािे घातलेल्या निबंिामुळे प्रभागनिहाय अांनतम मतदार 

यादी अद्याप जाहीर करण्यात आलेली िाही. 

3.  दरम्यािच्या काळात मा. सवोच्च न्यायालयामध्ये दाखल नरट यानचका क्र. 980/2021 व इतर 

सांलग्ि यानचकाांमध्ये नद.04/03/2021 रोजी मा. सवोच्च न्यायालयातील नरट नपटीशि (नसव्हील) 

क्र.356/1994 श्री. डॉ. के. कृष्ट्णमूती नवरूध्द कें द्र शासि मध्ये नद.11/05/2010 रोजी नदलेल्या 

निवाड्यािुसार स्थानिक स्वराज्य सांस्थाांच्या निवडणुकीत 50 % च्या मयादेत आरक्षण देण्याचे निदेश 

नदल ेआनण नजल्हा पनरषद व पांचायत सनमती अनिनियम, 1961 मिील कलम 12 (2) (क) मिील तरतूद 

त्यािुसार बदलली (read down केली). तसेच सदर प्रमाण इतर सवग स्थानिक स्वराज्य सांस्थाांिा लागू 

होईल असेही म्हटले.  

4.  मा. सवोच्च न्यायालयाच्या उक्त निणगयाच्या अिुषांगािे राज्य शासिािे नद.29 जूि 2021 रोजी 

मागासवगग आयोग गठीत केला आहे. तसेच शासिािे नदिाांक 01/10/2021 महाराष्ट्र िगर पनरषदा, 

िगर पांचायती व औद्योनगक िगरी (सुिारणा) अध्यादेश क्रमाांक 6/२०21, प्राख्यानपत केला आहे. 

त्यािुसार िागनरकाांच्या मागासवगाच्या प्रवगातील व्यक्तींसाठी राखूि ठेवावयाच्या जागा, 

िगरपांचायतीतील थेट निवडणकुीद्वारे भरावयाच्या जागाांच्या एकूण सांख्येच्या 27 टक्क्याांपयंत 

असतील, आनण एकूण आरक्षण िगरपनरषदेतील एकूण जागाांच्या 50 टक्याांपेक्षा अनिक असणार िाही. 

परांतु अशाप्रकारे राखूि ठेवलेल्या जागाांच्या एकूण सांख्येच्या एक नद्वतीयाांश जागा, िागनरकाांच्या 

मागासवगाच्या प्रवगातील नियाांसाठी राखूि ठेवण्यात येतील.   

5. या अध्यादेशािुसार या 86 िगरपांचायतींच्या बाबत महाराष्ट्र िगर पनरषदा, िगर पांचायती व 

औद्योनगक िगरी अनिनियम, 1965 मिील कलम 9 (2) मिील तरतुदींिुसार नवभागीय आयुक्ताांिी 

यापूवी प्रख्यानपत केलेली 27 टक्के िा.मा.प्र. आरक्षण सदस्य सांख्या ही वरील अध्यादेशातील 

तरतुदीिुसार तपासणे आवश्यक झाले आहे. आयोगािे ही मानहती तपासली असता 50 

िगरपांचायतींमध्ये आरक्षण मयादा 50 टक्क्यापुढे जात असल्याचे निदशगिास आले असूि तेथील 



िा.मा.प्र.च्या जागा कमी करणे आवश्यक आहे. आयोगािे याबाबत व्हीनडओ कॉन्फरन्सद्वारे सवग 86 

मुख्यानिकाऱयाांशी थेट सांवाद सािूि याची खात्री करूि घेतलेली असूि, या 50 िगरपांचायतींची यादी 

सोबत जोडलेली आहे. सवग नजल्हानिकाऱयाांिी त्याांच्या नजल्यातील िगरपांचायतींच्या िामाप्र 

आरक्षणाबाबतची सदस्य सांख्या वरील अध्यादेशािुसार तपासूि अध्यादेशाचे उल्लांघि होणार िाही 

याची खात्री करावी. कोणत्याही पनरस्स्थतीत िा.मा.प्र.सह एकूण आरक्षण हे 50 टक्के आरक्षणाच्या 

मयादेत राहील याची कटाक्षािे दक्षता घ्यावी. 

त्यािुसार मयादा ओलाांडणाऱया िगरपांचायतींची िा.मा.प्र. सदस्य सांख्येबाबत आनण त्यािुसार 

जादा िा.मा.प्र. सदस्याांचे खुला (मनहला) आनण खुला याांची सांख्यादेखील शुध्दीपत्रकाद्वारे दुरूस्ती 

करूि सांबांिीत नवभागीय आयुक्त याांिी शासि राजपत्रात प्रनसध्द करण्यात यावी.  

6.        त्यामुळे आता या पत्राद्वारे माहे एनप्रल-2020 ते मे, 2021 मध्य ेमुदती समाप्त झालेल्या 86 

िगरपांचायतींमिील वरील पनरच्छेद 5 िुसार होणाऱया बदलाचा अांमल करण्यासाठी आरक्षण व 

सोडतीचा कायगक्रम पनरनशष्ट्ट-1 िुसार देण्यात येत आहे.  

7. िागनरकाांचा मागासवगग प्रवगग आनण िागनरकाांचा मागासवगग प्रवगातील मनहला व सवगसािारण 

मनहला याकनरता सोडत काढतािा प्रामुख्यािे खालील बाबींवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. :- 

            (i)        राज्य निवडणकू आयोगाकडे आपणाकडूि प्राप्त झालले्या मानहती िुसार पनरनशष्ट्ट-2  

मध्ये िमूद केलेल्या एकूण 86 िगरपांचायतींची मुदत माहे एनप्रल-2020 ते मे-2021 या 

कालाविीत समाप्त झालेल्या आहेत.  

(ii)  िागनरकाांचा मागासवगग प्रवगग आनण िागनरकाांचा मागासवगग प्रवगातील मनहला व 

सवगसािारण मनहला याकनरता सोडत, नजल्हानिकारी याांिी नियुक्त केलेल्या 

उपनजल्हानिकारी दजापेक्षा कमी िसलेल्या अनिकाऱयाच्या नियांत्रणाखाली राज्य 

निवडणकू आयोगािे नदलेल्या कायगक्रमािुसार काढावी.  

(iii) सोडतीसाठी, नफरणारा पारदशगक ड्रम/काचचेा बॉक्स वापरावा व त्यामध्ये टाकावयाच्या 

नचठ्ठयाांचा आकार कमीत कमी A4 या आकाराचा असावा.नचठ्ठीवरील अिुक्रमाांक बाहेरुि 



           नदसणार िाहीत याची दक्षता घ्यावी. त्यावर लावावयाचे रबर बँड एकाच रांगाचे 

असावते. शक्य असल्यास सोडतीचे थेट प्रक्षपेण स्थानिक केबल नट.व्ही. वर कराव.े 

           (v)     सदस्य पदाच्या आरक्षणाच्या सोडतीकनरता िोटीस, मतदाराांच्या मानहतीसाठी 

हरकती व  सूचिा, अांनतम  आरक्षण इत्यादी याकनरता  मोठ्या  प्रमाणात   प्रनसध्दी  

देण्यात यावी.  

                      8.          मा. मुांबई उच्च न्यायालय, औरांगाबाद खांडीपीठात दाखल नरट यानचका क्रमाांक 

11744/2021 द्वारे राज्य शासिािे नद.23/09/2021 रोजी पारीत केलेला अध्यादेश 

क्र.3/2021 आव्हाि देण्यात आले असूि सदर प्रकरण न्यायप्रनवष्ट्ट आहे. सदर यानचकेत 

न्यायालयािे नद.22/10/2021 रोजी नदलेल्या आदेशाचा नवचार करता, आयोगातफे 

करण्यात येणारी सवग कायगवाही ही उक्त यानचकेतील निणगयाच्या अिीि असेल, याची 

कृपया िोंद घ्यावी. 

9.        राज्यामध्ये  कोरोिा  नवषाणचूी  (कोव्हीड-19)  महामारी   सुरु  असल्यािे  कें द्र व 

राज्य शासिािे ठरवूि नदलेल्या निकषाांचे तांतोतांत पालि करुि िमूद िगरपांचायतींच्या 

सावगनत्रक निवडणकुाांसाठी आरक्षण व सोडतीचा कायगक्रम-2021 राबवतेवळेी आवश्यक त्या 

उपाय योजिा राबनवण्यात याव्यात. 

10.           वरील पनरच्छेदात िमूद पनरस्स्थतीमुळे आनण मुख्य निवडणकू अनिकारी, महाराष्ट्र 

राज्य याांिी नद.01/01/2022 या अहगता नदिाांकावार आिारीत मतदार यादीचा नवशेष 

सांनक्षप्त पुिनरक्षण कायगक्रम नदलेला असूि या कायगक्रमािुसार नद.01/11/2021 रोजी 

प्रारूप मतदार यादी प्रनसध्द करण्यात आली आहे. 

  पनरच्छेद 2 मिील मतदार यादी कायगक्रम हा नद.15/01/2021 रोजीच्या अहगता 

नदिाांकावर आिारीत होती. आता लगतची म्हणजे नद.01/11/2021 रोजीची अद्ययावत 

मतदार यादी उपलब्ि असल्यािे 86 िगरपांचायतींसाठी िव्यािे मतदार यादी कायगक्रम 

देण्यात येईल. सबब यापूवी नदलेले नद.02/02/2021 व नद.30/03/2021 रोजीचे मतदार 

यादी कायगक्रम याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 





                  पनरनशष्ट्ट -1                        
 

 

माहे एनप्रल-2020 ते मे, 2021 मध्ये मुदत समाप्त झालले्या एकूण 86 िगरपांचायतींपैकी काही िगरपांचायतीमध्ये  िा.मा.प्र. च्या जागा 
िरुि आरक्षणाच्या एकूण जागा 50% च्या वर  जात असल्यामुळे या िगरपांचायतींसाठी  िागनरकाांचा मागासवगग प्रवगग व त्यामिील  
                                     मनहला तसेच सवगसािारण प्रवगातील मनहलाांसाठी आरक्षण व सोडतीचा कायगक्रम -2021. 
 

             (राज्य निवडणकू आयोगाच ेपत्र क्र.रानिआ/िप-2021/प्र.क्र.3/का-06, नद. 09/11/2021 सोबतच ेपनरनशष्ट्ट.)  
 

 
 

अ. 
क्र. 

टप्पा                              कायगवाही कोणी 
करावयाची 

आहे. 

टप्पा सुरु करण्याचा   
/  सांपनवण्याचा  
          नदिाांक 

अ) प्रारुप प्रभाग रचिा आरक्षणासह 

1. सदस्य पदाांच्या (िा.मा.प्र.) आरक्षणाच्या सोडतीकनरता िोटीस 
प्रनसध्द करणे (नजल्हानिकारी िगरपांचायतीच्या वबेसाईटसह)  

नजल्हानिकारी  10/11/2021 
(बिुवार) 

2.  िगरपांचायतीच्या सदस्य पदाांच्या (िा.मा.प्र.) आरक्षणाची 
सोडत काढणे. (िागनरकाांचा मागासवगग प्रवगग व त्यामिील 
मनहला तसचे सवगसािारण प्रवगातील मनहला)        
 
 
  

मुख्यानिकारी 12/11/2021 
(शुक्रवार) 

 

ब) हरकती व सूचिा तसेच सिुावणी 
१.  िगरपांचायतीतील िागनरकाांचा मागासवगग प्रवगग व त्यामिील 

मनहला तसचे सवगसािारण प्रवगातील मनहला आरक्षणाची 
(अनिसूचिा कलम 10 िुसार) रनहवाश्याांच्या मानहतीसाठी व 
हरकती तसेच सूचिा मागनवणेकनरता वृत्तपत्रात व 
स्थानिकपातळीवर तसचे नजल्हानिकारी कायालय व 
िगरपांचायतीच्या वबेसाईटवर प्रनसध्द करणे 

नजल्हानिकारी  12/11/2021 
(शुक्रवार) पयंत 

२. हरकती व सूचिा मागनवण्याचा कालाविी  12/11/2021 
(शुक्रवार) ते 

16/11/2021       
(मांगळवार) पयंत 

 
3. प्राप्त हरकती व सूचिाांवर सिुावणी देणे. 

 

नजल्हानिकारी 17/11/2021 
(बिुवार)  पयंत 

 





    पनरनशष्ट्ट - 2 
 
 

   (राज्य निवडणकू आयोगाचे पत्र क्रमाांक रानिआ/िप-2021/प्र.क्र.3/का-6, नद. 09/11/2021 सोबतच ेसहपत्र.) 
 

 
 

 

अ.क्र. नजल्हा अ.क्र. िगरपांचायतींच े िाव े मुदत समाप्तीचा 
नदिाांक 

1 2 3 4 5 
1 ठाणे 1 मुरबाड 29/11/2020 

2 शहापरू 29/11/2020 

2 रायगड 

3 खालापरू 24/01/2021 
4 तळा 24/01/2021 
5 माणगाव 24/01/2021 
6 म्हसळा  24/01/2021 
7 पोलादपरू 24/01/2021 

3 रत्िानगरी 8 मांडणगड 26/11/2020 

4 ससिुदुगग 

9 कसई-दोडामागग 23/11/2020 
10 वाभव-ेवभैववाडी  23/11/2020 
11 कुडाळ  11/05/2021 

5 सातारा 12 लोणांद  03/05/2021 

6 सोलापरू 
13 माढा  08/05/2021 
14 माळनशरस 08/05/2021 

7 िानशक 

15 निफाड  29/11/2020 
16 पेठ  29/11/2020 
17 देचळा  29/11/2020 

18 कळवण  29/11/2020 

19 सुरगाणा  29/11/2020 

20 सदडोरी  29/01/2021 

8 िुळे 21 साक्री  26/11/2020 

9 िांदुरबार 
22 िडगाव-वडफळ्या-

रोषणमाळ 
08/02/2021 

10 अहमदिगर 
23 अकोले  25/11/2020 

24 कजगत  25/11/2020 



25 पारिेर  25/11/2020 

11 औरांगाबाद 26 सोयगाांव  26/11/2020 

12 जालिा 

27 बदिापरू  23/11/2020 

28 जाफ्राबाद 23/11/2020 

29 मांठा  23/11/2020 

30 घिसावांगी  23/11/2020 

13 परभणी 31 पालम  26/11/2020 

14 बीड 

32 केज  01/05/2020 

33 नशरुर-कासार  26/11/2020 

34 वडवणी  26/11/2020 

35 पाटोदा  26/11/2020 

36 आष्ट्टी  26/11/2020 

15 लातूर 

37 जळकोट  26/11/2020 

38 चाकुर  26/11/2020 

39 देचणी  26/11/2020 

40 नशरुर-अिांतपाळ  26/11/2020 

16 उस्मािाबाद 
41 वाशी  24/01/2021 

42 लोहारा ब.ु  06/05/2021 

17 िाांदेड 
43 नहमायतिगर  24/01/2021 

44 िायगाव  24/01/2021 

18 सहगोली 
45 सेिगाव  02/02/2021 

46 औांढा-िागिाथ  02/02/2021 

19 अमरावती 

47 भातकुली  29/11/2020 

48 नतवसा  29/11/2020 

49 िारणी  29/11/2020 



50 िाांदगाव-खाांडेश्वर  29/11/2020 

20 बलुढाणा 
51 सांग्रामपरू  25/11/2020 

52 मोताळा  25/11/2020 

21 यवतमाळ 

53 महागाव  26/11/2020 

54 कळांब  26/11/2020 

55 बाभळुगाव  26/11/2020 

56 राळेगाव  26/11/2020 

57 मारेगाव  26/11/2020 

22 वानशम 58 मािोरा  07/02/2021 

23 िागपरू 

59 सहगणा  26/11/2020 

60 कुही  26/11/2020 

61 नभवापरू  26/11/2020 

24 विा 

62 कारांजा  29/11/2020 

63 आष्ट्टी  29/11/2020 

64 सेलू  29/11/2020 

65 समुद्रपरू  29/11/2020 

25 भांडारा 

66 मोहाडी  29/11/2020 

67 लाखिी  29/11/2020 

68 लाखाांदूर  29/11/2020 

26 गोंनदया 

69 सडकअजुगिी  26/11/2020 

70 अजुगिी  26/11/2020 

71 गोरेगाव  26/11/2020 

72 देवरी  26/11/2020 

27 चांद्रपरू 

73 सावली  29/11/2020 

74 पोंभणुा  29/11/2020 



75 गोंडनपपरी 28/02/2021 

76 कोरपिा  28/02/2021 

77 नजवती  28/02/2021 

28 गडनचरोली 

78 मुलचेरा  25/11/2020 

79 एटापल्ली  25/11/2020 

80 कोरची  25/11/2020 

81 अहेरी  25/11/2020 

82 चामोशी  29/11/2020 

83 नसरोंचा  29/11/2020 

84 िािोरा  29/11/2020 

85 कुरखेडा  29/11/2020 

86 भामरागड  29/11/2020 

 एकूण  86  

 

 
 




