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राज्य निवडणकू आयोग,महाराष्ट्र 

क्रमाांक - रानिआ/िप-2021/प्र.क्र.10/का-6 
िवीि प्रशासकीय भवि, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुांबई- 400032. 
नदिाांक :   27  नडसेंबर, 2021 

   

आ दे श 
 

 

ज्याअर्थी, भारतीय सांनवधािाच्या अिुच्छेद 243 झेडए व महाराष्ट्र िगरपनरषदा, िगरपांचायती 

औद्योनगक िगरी अनधनियम, 1965 मधील तरतुदींिुसार:- 

i) िगरपनरषदाांच्या निवडणुकाांचे अनधक्षण (superintendence), सांचालि (direction) व 

नियांत्रणाचे (control) पूणण अनधकार राज्य निवडणकू आयोगाकडे निनहत (vested) केल े

आहेत. 

ii) िगरपनरषदेच्या निवडणकुा मुक्त (free), न्याय्य (fair) व पारदशणक (transparant) वातावरणात 

पार पाडण्याची पूणण जबाबदारी राज्य निवडणकू आयोगाची आहे. 

iii) िगरपनरषदेची मुदत सांपण्यापूवी तेरे्थ सावणनत्रक निवडणकू घेणे अपेनक्षत आहे. 

 

आनण ज्याअर्थी, िगरपनरषद निवडणकू प्रनक्रयेमध्ये प्रभाग रचिा करणे व आरक्षण ठरनवणे, 

नवधािसभा मतदार यादीचे प्रभागनिहाय नवभाजि करणे आनण प्रत्यक्ष निवडणकू घेणे अशा तीि प्रमुख 

टप्प्याांचा समावशे होतो व या नतन्ही टप्प्याांच्या प्रनक्रयेमध्ये नवनवध उप-टप्पे आहेत. िगरपनरषदाांच्या 

“िगरपनरषद सावणनत्रक निवडणकू 
 बहुसदस्यीय  प्रभाग रचिा (सदस्य सांख्या,  

प्रभाग रचिा व आरक्षण) आदेश, २०२१” 
 



  2 

 

निवडणकुीसांदभातील नवनवध टप्पे व उप-टप्पे पूणण करण्याकनरता लागणारा कालावधी नवचारात घेता, 

प्रभाग रचिेची सुरुवात सवणसाधारणपणे मुदत सांपण्याच्या सुमारे सहा मनहिे अगोदर केली जाते. 

आनण ज्याअर्थी, शासिािे दरम्यािच्या कालावधीत खालील अध्यादेश निगणनमत केल ेआहेत:-  

i. महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक-5/2021, नद. 01/10/2021 याअन्वय े

िगरपनरषदाांच्या निवडणुकाांकनरता प्रत्येक प्रभागातूि शक्य असेल तेर्थवर दोि 

पनरषद सदस्य,  परांतु तीि पेक्षा अनधक िाहीत इतके सदस्य निवडूि देण्याची 

तरतूद केली आहे. 

ii. महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक-6/2021, नद. 1/10/2021 याअन्वये 

िगरपनरषदेमध्य े िागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगाकनरता राखूि ठेवावयाच्या 

जागाांची सांख्या एकूण जागाांच्या सांख्येच्या 27 टक्क्याांपयंत असेल, मात्र एकूण 

आरक्षण िगरपनरषदेच्या एकूण जागाांच्या 50 टक्क्याांपेक्षा अनधक असणार िाही, 

अशा आशयाची तरतूद केली.  

मात्र 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 निणणयास अिुसरुि 

जोपयंत राज्य शासि नत्रस्तरीय चाचणी करुि स्र्थानिक स्वराज्य सांस्र्थाांमधील 

िागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगाचे प्रमाण निनित करूि त्याबाबत तरतूद करत 

िाही तोपयंत आगामी सावणनत्रक / पोटनिवडणकुाांमध्ये िागनरकाांच्या मागासवगण 

प्रवगाच्या जागा सवणसाधारण म्हणिू अनधसूनचत करुि निवडणकुा घेणे क्रमप्राप्त 

आहे. 
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iii. महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक- 10/2021, नद. 2/11/2021 याअन्वय े

िगरपनरषदाांमध्ये निवडूि द्यावयाच्या नकमाि व कमाल सदस्याांची सांख्या 

सुधारीत केली आहे.  

आनण ज्याअर्थी, महाराष्ट्र िगरपनरषदा, िगरपांचायती औद्योनगक िगरी अनधनियम, 1965 मध्ये 

झालेल्या उपरोक्त सुधारणा व न्यायालयीि निणणय याांिा अिुसरुि िगरपनरषदाांच्या निवडणकुाांकनरता 

प्रभाग रचिा करण्याबाबत सुधानरत आदेश देणे आवश्यक झाले आहे.     

 

त्याअर्थी, मी, यु. पी. एस. मदाि, राज्य निवडणकू आयुक्त, महाराष्ट्र, भारतीय सांनवधािाच्या 

अिुच्छेद 243 झेडए व महाराष्ट्र िगरपनरषदा, िगरपांचायती औद्योनगक िगरी अनधनियम, 1965 च े

कलम 10 व 10 अ(4) िुसार नमळालेल्या व इतर प्राप्त अनधकाराांचा वापर करूि त्याअांतगणत 

िगरपनरषदाांच्या सावणनत्रक निवडणकुाांकनरता सदस्य सांख्या ठरनवणे, प्रभाग रचिा करणे व आरक्षण 

चक्रािुक्रमे निरनवणे याकनरता खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे :- 

1. सांनक्षप्त िाव: 

या आदेशाला ¨¨िगरपनरषदा सावणनत्रक निवडणकू बहुसदस्यीय प्रभाग रचिा (सदस्य सांख्या, प्रभाग 

रचिा व आरक्षण) आदेश, 2021ʼʼ अस ेसांबोनधले जाईल.  

 

2. अनधकार प्रदाि:  

राज्य निवडणकू आयोगािे, िगरपनरषदेच्या सावणनत्रक निवडणकू प्रनक्रयेतील प्रभाग रचिेचे प्रारुप 

तयार करण्याच्या अिुषांगािे सदस्य सांख्या निनित करणे, प्रभाग रचिा करणे व आरक्षण निनित 

करूि ते चक्रािुक्रमे निरवणे, या बाबतचे अनधकार राज्य निवडणकू आयोगाचे आदेश 

क्र.रानिआ/िप-2020/प्र.क्र.1-अ/का-6, नद.06/02/2020 अन्वये सांबांनधताांिा यापूवीच प्रदाि 

केल े आहेत. लोकशाही मजबूत करण्यात िगरपनरषदाांची भनूमका महत्वपूणण आहे. त्यामुळे 

नजल्हानधकारी याांिी या निवडणकुाांचे कामकाज पार पाडताांिा लोकसभा व नवधािसभा 
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निवडणकुाांप्रमाणे सवण काळजी व दक्षता घेणे आवश्यक आहे. प्रदाि केलले्या अनधकाराांचा वापर 

करतािा निवडणकुाांचे पानवत्र्य राखणे आनण निवडणकू प्रनक्रया  मुक्त, न्याय्य व पारदशणक नरतीिे 

पार पाडण्याची जबाबदारी सांबांनधत नजल्हानधकारी याांची राहील. 

3. नवनहत मुदतीत निवडणकू घेणे: 

भारतीय सांनवधािािे नवनहत केलेल्या मुदतीतच निवडणकू घेणे शक्य व्हाव ेम्हणिू, राज्य शासिािे 

िगरपनरषदाांची मुदत ज्या मनहन्यात सांपत असेल त्याच्या सहा मनहिे अगोदरच्या कालावधीमध्ये 

नतच्या क्षते्रात व हद्दीमध्ये बदल (नवभाजि, एकत्रीकरण इत्यादी) करू िये. याबाबत राज्य 

निवडणकू आयोगाचे नद. 27 जािेवारी, 2005 चे आदेश आहेत. 

 

4. प्रभाग रचिा करण्याची कायणपद्धती: 

4.1 जिगणिेची लोकसांख्या 

जिगणिा कायालयािे प्रनसध्द केलेली लगतच्या जिगणिेिुसार िगरपनरषद क्षते्राची 

प्रगणक गटनिहाय एकूण लोकसांख्या, अिुसूनचत जातीची व अिुसूनचत जमातीची 

लोकसांख्या, प्रगणक गटाचे िकाशे व घरयादी जिगणिा कायालयाकडूि उपलब्ध करूि 

घ्यावी. प्रभाग रचिा ही िक्त लगतच्या जिगणिेच्या लोकसांख्येच्या आधारे केली जाते, 

म्हणिू त्या क्षते्रातील मतदार सांख्या अर्थवा सध्याची रनहवाशाांची सांख्या याचा प्रभाग रचिेशी 

कसलाही सांबांध येत िाही. 

4.2 सदस्य सांख्या: 

महाराष्ट्र िगरपनरषदा, िगरपांचायती औद्योनगक िगरी अनधनियम, 1965 च्या कलम 9 व 

10 मधील तरतुदीिुसार िगरपनरषदाांची एकूण सदस्य सांख्या निनित करताांिा क्षते्रातील 

जिगणिेतील लोकसांख्येच्या आधारावर पनरनशष्ट्ट 1 िुसार िगरपनरषदेच्या एकूण सदस्य 

सांख्येची पनरगणिा करण्यात यावी. यािुसार पनरगणिा करतािा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक 

10/2021 अन्वये सदस्य सांख्येबाबत करण्यात आलेली सुधारणा नवचारात घ्यावी. 
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  वर उल्लेख केल्यािुसार मा. सवोच्च न्यायालयािे नद. 15/12/2021 रोजी 

नदलेल्या निणणयास अिुसरुि आगामी सावणनत्रक / पोटनिवडणकुाांमध्ये सद्यस्स्र्थतीत 

िागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगाकनरता कोणत्याही जागा देय होणार िाहीत. 

4.3 प्रभागाची सांख्या: 

महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 5/2021 अन्वय े महाराष्ट्र िगरपनरषदा, िगरपांचायती औद्योनगक 

िगरी अनधनियम, 1965 च्या कलम 10 मध्ये केलले्या सुधारणेिुसार शक्य असेल तेर्थवर 

दोि पनरषद सदस्य, परांत ु तीिपेक्षा अनधक िाहीत इतके सदस्य निवडूि देण्याची तरतूद 

केली आहे.  त्यािुसार िगरपनरषदेस प्रभाग अिुज्ञेय होतात. प्रभागाांची सांख्या पनरनशष्ट्ट 1 

िुसार काढावी.  

  प्रभागाांची सांख्या ठरनवतािा शक्यतोवर सवण प्रभाग दोि सदस्याांचे करावयाचे 

आहेत. सवणच प्रभाग दोि सदस्याांचे होत िसल्यास एक प्रभाग तीि सदस्याांचा होईल.  तीि 

सदस्याांचा प्रभाग हा भौगोनलक पनरस्स्र्थती नवचारात घेवूि योग्य त्या नठकाणी ठेवता येईल. 

मात्र जर अशी कोणतीही पनरस्स्र्थती िसल्यास सदर प्रभाग हा शेवटचा राहील. 

  िगरपनरषद क्षते्राच े प्रभाग पाडल्यािांतर प्रत्येक प्रभागातूि निवडूि द्यावयाच्या 

सदस्य सांख्येिुसार प्रभागातील जागाांिा प्रभागाच्या अिुक्रमाांकासह यर्थास्स्र्थती “अ”, “ब” व 

“क” असे सांबोधण्यात याव.े त्यािुसार उदा. प्रभाग क्र. 15 मध्ये तीि जागा असल्यास त्याांिा 

“15-अ”, “15-ब” व “15-क” अस ेसांबोधण्यात येईल. 
  

4.4 प्रभागाांची सरासरी लोकसांख्या:- प्रभाग रचिा करतािा िगरपनरषदेची एकूण लोकसांख्या भानगले 

िगरपनरषदेची एकूण सदस्य सांख्या गुनणल े सांबांनधत प्रभागातूि निवडूि द्यावयाच्या सदस्याांची 

सांख्या या सूत्रािुसार प्रभागाची सरासरी लोकसांख्या निनित करावी. प्रभागाची लोकसांख्या त्या 

प्रभागाच्या सरासरी लोकसांख्येच्या 10 टक्के कमी ककवा 10 टक्के जास्त या मयादेत ठेवता 

येईल. एखाद्या अपवादात्मक पनरस्स्र्थतीत प्रभागाची लोकसांख्या या नकमाि ककवा कमाल 



  6 

 

मयादेपेक्षा कमी ककवा जास्त असल्यास त्याचे कारण प्रभाग रचिेच्या प्रस्तावात िमूद करणे 

आवश्यक राहील. 

4.5 प्रभाग रचिा करण्याची मागणदशणक तत्व:े 

4.5.1 प्रभाग रचिा सुरु करतािा सवणप्रर्थम उत्तर नदशेकडूि सुरुवात करावी. उत्तरेकडूि 

ईशान्य (उत्तर-पूवण) त्यािांतर पूवण नदशेकडे येऊि पूवकेडूि पनिमेकडे प्रभाग रचिा करत 

सरकाव े व शेवट दनक्षणेत करावा.  प्रभागाांिा क्रमाांकही त्याच पध्दतीिे द्यावते.  प्रभाग 

रचिा करतािा भौगोनलक सलगता राहील, याची काळजी घ्यावी. 

4.5.2 प्रभागाच्या सीमारेषा, मोठे रस्ते, गल्ल्या, िद्या, िाल,े डोंगर, रस्ते, फ्लायओव्हर इत्यादी 

िैसर्गगक मयादा नवचारात घेऊि निनित करावी. कोणत्याही पनरस्स्र्थतीत एका 

इमारतीचे, चाळीच,े घराच े नवभाजि दोि प्रभागाांमध्ये होणार िाही, याची दक्षता घ्यावी.  

त्याचप्रमाणे मोकळ्या जागाांसह सवण जागा कोणत्या िा कोणत्या प्रभागात आल्याच 

पानहजेत.  प्रभाग रचिेच्या बाबतीत कोणासही शांका घेण्यास वाव राहणार िाही, याची 

दक्षता घेण्यात यावी. सीमेचे वणणि करतािा रस्ते, िाल,े िद्या, नसटी सव्हे िांबर याांच े

उल्लेख प्रामुख्यािे यावयास हव.े 

4.5.3 प्रभाग रचिा करतािा लोकसांख्या व प्रभागाची भौगोनलकदृष्ट्टया आटोपशीर व्याप्ती या 

दोि मुख्य गोष्ट्टी असल्या तरी िागनरकाांच्या सामानयक नहताकनरता खालील बाबी 

नवचारात घ्याव्यात. 

(अ) प्रभागातील वस्त्याांचे शक्यतोवर नवभाजि होणार िाही याची दक्षता घ्यावी. 

(ब) अिुसूनचत जाती/अिुसूनचत जमाती याांच्या वस्त्याांचे शक्यतोवर नवभाजि होणार 

िाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

(क) िागनरकाांचे प्रभागामधील दळणवळण शक्यतो नवचारात घ्याव.े 
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(ड) प्रार्थनमक आरोग्य सुनवधा कें दे्र, दवाखािे, स्मशािभमूी, बाजारहाटाच्या जागा, 

पाणी पुरवठ्याच्या तसेच जलनि:सारणाच्या सोयी सुनवधा, इ.चा वापर ज्या 

िागनरकाांकडूि करण्यात येतो त्या िागनरकाांचा समावशे असलेल्या प्रभागातच 

शक्यतोवर त्या सोयी सुनवधा ठेवण्यात याव्यात. 

(इ) प्रभागातील मुलाांकनरता सवणसाधारणपणे उपलब्ध असणाऱ्या प्रार्थनमक शाळा, 

मैदािे, इ. शक्यतोवर त्याच प्रभागात ठेवण्यात याव्यात, इत्यादी. 

4.5.4 प्रभाग रचिा करतािा प्रगणक गट शक्यतो िोडू िये. अपवादात्मक पनरस्स्र्थतीमध्ये 

प्रभाग रचिा करण्याकनरता प्रगणक गट िोडणे आवश्यक असेल व घरयादी उपलब्ध 

िसेल, तर त्या प्रकरणी सोबतच्या पनरनशष्ट्ट-3 मध्य ेिमूद केल्याप्रमाणे सवके्षण करूि 

सांबांनधत क्षते्रात लोकसांख्या कशाप्रकारे नवतनरत झाली आहे, हे निनित कराव.े सवके्षण 

करतािा जिगणिा ज्यावळेी झाली त्यावळेी म्हणज े 2011 मध्य े लोकसांख्येच े नवतरण 

कसे होते, हे जाणिू घ्यावयाचे असल्यािे सवके्षण करतािा 2011 मध्ये जिगणिेच्यावळेी 

सांबांनधत व्यक्ती नदलेल्या पत्त्यावर राहात होती ककवा कस,े सांबांनधत इमारत कधी 

बाांधण्यात आली इत्यादी बाबी लक्षात घ्याव्यात. 

4.5.5 प्रत्येक प्रभागाच्या सीमारेषेचे वणणि करतािा उत्तर, पवूण, दनक्षण व पनिम अशा नदशा िमूद 

करूि सीमारेषेचे वणणि कराव.े सीमारेषा िमूद करतािा शहरातील सवणसाधारण 

िागनरकािा प्रभागाची पूणण कल्पिा येईल याची काळजी घ्यावी. 

4.5.6 प्रभाग रचिेमध्ये प्रभागाांिा अिुक्रमाांक देण्यात येतात.  प्रभागाचे क्षते्र तात्काळ लक्षात याव े

याकनरता प्रभागाांिा अिुक्रमाांकासोबत प्रभागाचे िाव देता येईल ककवा कस?े हेही 

तपासाव.े प्रभागाांिा िाव देणे हे बांधिकारक िाही.  तर्थानप, नजल्हानधकारी प्रभागाांिा िाव 

देण्याबाबत निणणय घेऊ शकतात. प्रभागाांिा िाव द्यावयाचे झाल्यास ते अशाप्रकारे देण्यात 

याव,े जेणेकरुि सदर प्रभाग कोणत्या क्षते्रातील आहे हे तात्काळ लक्षात येईल.  उदा. 
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त्या प्रभागातील प्रनसध्द असलेले महत्वाचे नठकाण अर्थवा त्या प्रभागातील सवानधक 

लोकसांख्या असलेले एखादे िगर अर्थवा वस्ती, इ.   

4.6 प्रभागाची लोकसांख्या आनण मयादेच ेपालि: 

प्रभाग रचिा करतािा प्रभागातील सरासरी लोकसांख्या, जागाांचे गुणोत्तर आनण 10 टक्के 

कमाल/ नकमाि मयादेचे पालि कराव.े अपवादात्मक पनरस्स्र्थतीत भौगोनलक पनरस्स्र्थतीमुळे 

अगर प्रगणक गट ि िोडल्यामुळे प्रभागाची लोकसांख्या अिुज्ञये मयादेपेक्षा कमी अगर जास्त 

होत असेल, तर त्यास आयोगाची मान्यता असणे आवश्यक आहे.  

4.7 गुगल मॅपवर प्रभागाच ेिकाशे तयार करणे: 

4.7.1 िगरपनरषदेच्या प्रभाग रचिेची माांडणी गुगल अर्थणच्या िकाशावर खालीलप्रमाणे करणे 

अनिवायण आहे:- 

(i) गुगल अर्थणचा िकाशा, या िकाशावर प्रगणक गटाांच्या सीमा नहरव्या रांगािे 
दशणवाव्यात.  प्रगणक गटाांचे क्रमाांक व त्या प्रगणक गटाांची लोकसांख्या दशणवावी.  
प्रत्येक प्रगणक गटाच्या बहुभजूास त्या प्रगणक गटाचा क्रमाांक, एकूण 
लोकसांख्या, अिुसूनचत जातीची लोकसांख्या आनण अिुसूनचत जमातीची 
लोकसांख्या लेजेंडमध्य ेभरावी. 

  

(ii) जिगणिा प्रभागाांच्या सीमा, निळया रांगािे दशणवाव्यात.  
(iii) िकाशावर शहरातील महत्वाची नठकाणे, रस्ते, िद्या, िाल,े रेल्व ेलाईि इत्यादी 

स्पष्ट्टपणे दशणवाव.े 
(iv) िवीि निवडणकू प्रभागाांच्या हद्दी लाल रांगािे दशणनवण्यात याव्यात. 
(v) िकाशाांचा आकार, िकाशावर दशणनवलेले प्रगणक गटाांचे क्रमाांक, लोकसांख्या, 

इत्यादी तपशील वाचता येईल या प्रमाणात असावा. िकाशे सुलभपणे हाताळता 
यावते याकनरता आवश्यक असल्यास दोि ककवा तीि भागात िकाशे तयार 
करावते.   

(vi) प्रत्येक प्रभागाचा स्वतांत्र िकाशा तयार करावा, त्याच्या हद्दी स्पष्ट्टपणे 
दशणनवण्यात याव्यात.  त्या हद्दींवर असणारे रस्ते, िद्या, िाले, रेल्व े लाईि 
इत्यादी स्पष्ट्टपणे िकाशावर िमूद करावते. 
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(vii) प्रत्येक प्रभागामध्ये समानवष्ट्ट झालेले प्रगणक गट व िकाशािुसार त्या 
प्रभागामध्ये समानवष्ट्ट होणारे प्रगणक गट एकच आहेत, याची खात्री करावी. 
तसेच जिगणिेकडूि प्राप्त झालेली लोकसांख्येची आकडेवारी योग्यनरत्या 
दशणनवण्यात आलेली आहे, याचीही खात्री करावी.   

4.7.2 आयोगाचे निकष, अनधनियमातील व नियमातील तरतुदी, मा. सवोच्च न्यायालय व मा. 

उच्च न्यायालयािे नदलेले निदेश नवचारात घेऊि प्रारुप प्रभाग रचिा तयार करावी. 

4.7.3 मागील अिेक निवडणुकाांमध्ये आयोगाच्या निदशणिास आल े आहे की, क्षते्रीय 

अनधकाऱ्याांकडूि  अिेकदा चकुा होतात.  राजकीय दबावाला बळी पडूि अयोग्य प्रकारे 

प्रभाग रचिा केली जाते.  अशामुळे अनलकडच्या काळात अिेक नरट यानचका मा. उच्च 

न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.  काही यानचकाांमध्ये अशा चकुीच्या प्रभाग रचिेबाबत 

आदेश नदलेले आहेत. यामुळे तयार केलेला प्रभाग रचिेचा आराखडा कसा तयार 

करण्यात आला? का तयार करण्यात आला? नियम व निकषाांचे पालि झाल ेआहे का? 

इत्यादी बाबी आयोगाकडूि तपासण्यात येतील. अशा तपासणीत आढळूि आलेल्या 

मुद्दयाांवर स्पष्ट्टीकरण करणे व योग्य बदल करण्याची जबाबदारी उपरोक्त सनमतीची 

असेल.   

4.7.4 वरील पनरच्छेदािुसार कायणवाही करूि कच्चा आराखडा जति करण्यात येईल व 

आरक्षण सोडतीच्या नदिाांकापयंत त्याची गोपिीयता राखण्यात येईल.  सनमतीव्यनतनरक्त 

इतर कोणालाही आराखड्याची मानहती नदली जाणार िाही.   

4.7.5 अशा तयार केलेल्या िकाशाची केएमएल (KML) / केएमझेड (KMZ) िाईल तयार 

करावी. सांपूणण हद्दीची तसेच प्रभागनिहाय इमेज िाईल देखील तयार करावी. गुगल 

अर्थणच्या िकाशावर प्रभाग रचिा माांडणी करण्याची कायणपध्दती पनरनशष्ट्ट 7 मध्ये देण्यात 

आली आहे. या कायणपध्दतीचा अवलांब करूि केएमएल  (kml) / केएमझेड (kmz) िाईल 

तयार करावी. 
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4.7.6 प्रत्येक प्रभागामध्ये समानवष्ट्ट झालेले प्रगणक गट व िकाशािुसार त्या प्रभागामध्ये 

समानवष्ट्ट होणारे प्रगणक गट एकच आहेत, याची खात्री करावी. तसेच जिगणिेकडूि 

प्राप्त झालेली लोकसांख्येची आकडेवारी योग्यनरत्या दशणनवण्यात आली आहे, याची खात्री 

करावी.   

4.8 त्यािांतर प्रारुप प्रभाग रचिेचा प्रस्ताव मुख्यानधकारी याांिी पुढीलप्रमाणे तयार करावा.   
i. पनरनशष्ट्ट 1 -  सदस्य सांख्या व आरक्षणाची पनरगणिा. 
ii. पनरनशष्ट्ट 2 -  हद्दींची व्याप्ती व वणणिाबाबत. 
iii. पनरनशष्ट्ट 3 -  प्रगणक गटाचे नवभाजि करतािा द्यावयाचे प्रमाणपत्र. 
iv. पनरनशष्ट्ट 4 -  प्रगणक गटनिहाय मानहती. 
v. पनरनशष्ट्ट 5- अिुसूनचत जातीचा प्रभागनिहाय उतरता क्रम. 
vi. पनरनशष्ट्ट 6- अिुसूनचत जमातीचा प्रभागनिहाय उतरता क्रम. 
vii. पनरनशष्ट्ट 7 - प्रारूप प्रभाग रचिा तपासणी झाल्यावर द्यावयाचे प्रमाणपत्र. 
viii. पनरनशष्ट्ट 8- सोडत व प्रारूप प्रभाग रचिा प्रनसध्दी-जाहीर सूचिेचा िमुिा.  
ix. पनरनशष्ट्ट 9 -  आरक्षणाची सोडत काढण्याबाबत मागणदशणक तत्व.े 
x. पनरनशष्ट्ट 10 - सोडतीच्या इनतवृत्ताचा िमुिा. 
xi. पनरनशष्ट्ट 11- सोडतीिुसार आरनक्षत झालेल्या जागाांचा तपशील. 
xii. पनरनशष्ट्ट 12- आरनक्षत प्रभागाांमधील तपशील. 
xiii. पनरनशष्ट्ट 13- हरकती व सूचिाांचा िमुिा. 
xiv. पनरनशष्ट्ट 14- हरकती व सूचिाांवर नदलेल्या सुिावणीचा िमुिा. 

 
 

5 आरक्षण चक्रािुक्रमे निरनवण्याच्या प्रयोजिार्थण पनहली निवडणकू- नद.15 नडसेंबर 2021 रोजी 

प्रनसध्द केलेल्या महाराष्ट्र िगरपनरषदा (प्रभागाांमध्ये राखीव जागाांचे वाटप करणे आनण त्या जागा 

चक्रािुक्रमे निरनवण्याची पध्दत) नियम, 2021 च्या, नियम क्र. 8 मधील तरतुदीिुसार आरक्षण 

चक्रािुक्रमे निरनवण्याच्या प्रयोजिार्थण सदर निवडणकू ही पनहली निवडणूक असल्याची तरतूद 

करण्यात आली आहे. 
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6 अिुसूनचत जातीकनरता आरनक्षत प्रभाग निनित करणे: 

अिुसूनचत जातीच्या जागाांच्या आरक्षणाचे वाटप हे शासिािे नद. 15 नडसेंबर, 2021 रोजी प्रनसध्द 

केलेल्या महाराष्ट्र िगरपनरषदा (प्रभागाांमध्ये राखीव जागाांचे वाटप करणे आनण त्या जागा चक्रािुक्रमे 

निरनवण्याची पध्दत) नियम, 2021 च्या, नियम क्र. 3 मधील तरतदुीिुसार करावयाचे आहे. याकनरता 

प्रभागातील अिुसूनचत जातीच्या लोकसांख्येची एकूण लोकसांख्येशी असलेली टक्केवारी ज्या प्रभागात 

सवानधक असेल, त्या प्रभागापासूि सुरुवात करुि उतरत्या क्रमािे सवण प्रभागाांची माांडणी पनरनशष्ट्ट-5 

िुसार करण्यात येईल. त्यािांतर सदर नियमातील तरतुदीिुसार उतरत्या क्रमािे प्रत्येक प्रभागात 

अिुसूनचत जातीची एक जागा वाटप करण्यात येईल.  

 

7 अिुसूनचत जमाती कनरता  आरनक्षत प्रभाग निनित करणे. 

अिुसूनचत जमातीच्या जागाांच्या आरक्षणाचे वाटप हे शासिािे नद. 15 नडसेंबर, 2021 रोजी 

प्रनसध्द केलेल्या महाराष्ट्र िगरपनरषदा (प्रभागाांमध्ये राखीव जागाांचे वाटप करणे आनण त्या जागा 

चक्रािुक्रमे निरनवण्याची पध्दत) नियम, 2021 च्या, नियम क्र. 4 मधील तरतुदीिुसार करावयाचे आहे. 

याकनरता प्रभागातील अिुसूनचत जमातीच्या लोकसांख्येची एकूण लोकसांख्येशी असलेली टक्केवारी ज्या 

प्रभागात सवानधक असेल, त्या प्रभागापासूि सुरुवात करुि उतरत्या क्रमािे सवण प्रभागाांची माांडणी 

पनरनशष्ट्ट-6 िुसार करण्यात येईल. त्यािांतर सदर नियमातील तरतुदीिुसार उतरत्या क्रमािे प्रत्येक 

प्रभागात अिुसूनचत जमातीची एक जागा वाटप करण्यात येईल.  

 

8 एकाच प्रभागात अिुसूनचत जाती व अिुसूनचत जमातीची जागा येत असल्यास :- शासिािे नद. 15 

नडसेंबर, 2021 रोजी प्रनसध्द केलले्या महाराष्ट्र िगरपनरषदा (प्रभागाांमध्ये राखीव जागाांचे वाटप करणे 

आनण त्या जागा चक्रािुक्रमे निरनवण्याची पध्दत) नियम, 2021 च्या, नियम क्र. 5 मधील तरतुदीिुसार 

अिुसूनचत जाती ककवा अिुसूनचत जमातीकनरता राखूि ठेवावयाच्या पनरषद सदस्याांच्या जागा िेमूि 

देतेवळेी अिुसूनचत जातींच्या जागा आनण अिुसूनचत जमातींच्या जागा लोकसांख्येच्या टक्केवारीच्या 
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आधारे जर एकाच प्रभागामध्ये अिुसूनचत जाती व अिुसूनचत जमाती या दोन्हींसाठी जागा आरनक्षत होत 

असतील तर, त्या प्रभागातील जागा ही या दोि प्रवगापैकी ज्या प्रवगाच्या लोकसांख्येची टक्केवारी 

अनधक असेल, अशा प्रवगाकनरता राखूि ठेवण्यात येईल.  

जर एखादा प्रभाग अिुसूनचत जाती व अिुसूनचत जमातीकरीता उतरत्या क्रमािे आरनक्षत होत 

असेल आनण अिुसूनचत जाती व अिूसुनचत जमाती दोघाांचीही त्या प्रभागातील टक्केवारी समाि असेल 

तर तो प्रभाग अिुसूनचत जमातीकरीता आरनक्षत होईल, कारण अिुसूनचत जमातीची लोकसांख्या ही 

नवनशष्ट्ट क्षते्रामध्येच समानवष्ट्ट असते.     

9 अिुसूनचत जाती व अिुसूनचत जमातीकनरता एकच पद देय होत असल्यास - जर 

िगरपनरषदेमध्ये अिुसूनचत जाती/अिुसूनचत जमातीकनरता एकच पद देय होत असल्यास, प्रर्थम 

निवडणकुीत ते त्या प्रवगातील मनहलाांकनरता आरनक्षत होईल ककवा कसे हे सोडतीिे  निनित करण्यात 

येईल. जर मागील निवडणकुीत तसेच या निवडणुकीत एकच पद देय होत असेल तर जर ते पद मागील 

निवडणकुीत त्या प्रवगातील मनहलाांकनरता आरनक्षत असल्यास या निवडणकुीत ते पद त्या प्रवगातील 

मनहलाांकनरता आरनक्षत राहणार िाही. याचप्रमाणे जर मागील निवडणकुीत त्या प्रवगातील 

मनहलाांकनरता आरनक्षत िसेल तर या निवडणकुीत ते पद त्या प्रवगातील मनहलाांकनरता आरनक्षत होईल. 

 

10 िागनरकाांच्या  मागासवगण  प्रवगाकनरता  आरनक्षत प्रभाग निनित करणे :-   

वर उल्लेख केल्यािुसार मा. सवोच्च न्यायालयािे नद. 15/12/2021 रोजी नदलेल्या निणणयास 

अिुसरुि आगामी सावणनत्रक / पोटनिवडणकुाांमध्ये सद्यस्स्र्थतीत िागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगाकनरता 

कोणत्याही जागा देय होणार िाहीत. 

 

11 मनहलाांचे (अिुसूनचत जाती व अिुसूनचत जमातीतील मनहलाांसह) आरनक्षत प्रभाग निनित करणे : 

शासिािे नद. 15 नडसेंबर, 2021 रोजी प्रनसध्द केलले्या महाराष्ट्र िगरपनरषदा (प्रभागाांमध्ये राखीव 

जागाांचे वाटप करणे आनण त्या जागा चक्रािुक्रमे निरनवण्याची पध्दत) नियम, 2021 च्या, नियम क्र. 7 
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मध्य े अिुसूनचत जाती मनहला, अिुसूनचत जमाती मनहला, िागनरकाांचा मागासवगण प्रवगण मनहला व 

सवणसाधारण मनहला याांचे वाटप करण्याची पध्दत नवनहत केलेली आहे.  मात्र वर उल्लेख केल्यािुसार मा. 

सवोच्च न्यायालयािे नद. 15/12/2021 रोजी नदलेल्या निणणयास अिुसरुि आगामी सावणनत्रक / 

पोटनिवडणकुाांमध्ये सद्यस्स्र्थतीत िागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगाकनरता कोणत्याही जागा देय होणार 

िाहीत.  

अिुसूनचत जाती व अिुसूनचत जमातीच्या मनहलाांचे वाटप उपरोक्त  नियमातील नियम क्र. 7 (2) 

िुसार करण्यात याव.े तसेच उवणनरत मनहलाांच्या (सवणसाधारण मनहला) जागाांचे वाटप नियम क्र.7 (4) 

मधील तरतुदींिुसार करण्यात याव.े 

 

11.1 प्रभाग रचिेची प्रार्थनमक तपासणी : 

सावणनत्रक निवडणकुीसाठी कच्ची प्रारुप प्रभाग रचिा तयार करण्याकनरता मुख्यानधकारी याांच्या 

अध्यक्षतेखालील अनधकाऱ्याांची सनमती तयार करण्यात यावी. 

i. स्र्थानिक स्वराज्य सांस्रे्थच्या क्षते्राची सांपूणण मानहती असलेला अनधकारी. 

ii. प्रभाग रचिेशी सांबांनधत िेमलेला अनधकारी. 

iii. िगर रचिाकार. 

iv. सांगणक तज्ञ. 

v. आवश्यकतेिुसार इतर अनधकारी. 

प्रारुप प्रभाग रचिा राज्य निवडणकू आयोगाच्या आदेशािुसार व योग्य ती दक्षता घेऊि तयार 

करण्याची जबाबदारी या सनमतीची असेल.  

11.2 प्रारूप तयार करणे: 

प्रभाग रचिेशी सांबांनधत अनधकाऱ्याांिी तयार केलेला कच्चा आराखडा प्रभाग रचिा 

सनमतीसमोर ठेवण्यात येईल. सदर सनमती हा आराखडा अनधनियमातील तरतूदी, 

नियमातील तरतूदी व या आदेशातील तरतूदींचे पालि करूि तयार केला आहे हे तपासेल. 
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त्याचप्रमाणे प्रभाग रचिा, अिुसूनचत जाती व अिुसूनचत जमाती व मनहलाांचे आरक्षण हे  

नियमािुसार तयार झाल ेआहे हे देखील तपासेल. सदर सनमती प्रारूप प्रभाग रचिेच े गुगल 

अर्थण िकाशे पनरच्छेद 4.7 िुसार योग्य नरतीिे तयार केल ेआहेत ककवा कसे हे तपासूि घेईल, 

अन्यर्था योग्य िकाशे तयार करूि घेण्याची कायणवाही करेल. प्रभाग रचिा पूवणतयारीची सांपूणण 

जबाबदारी नजल्हानधकारी याांची राहील.  

11.3 प्रभाग रचिेस मान्यता: 

प्रारूप प्रभाग रचिेची सनमतीिे तपासणी केल्यािांतर प्रभाग रचिेच्या योग्यतेबाबत सनमतीचे 

समाधाि झाल्यािांतर सदर सनमती त्याबाबत राज्य निवडणकू आयोगािे नवनहत केलेल्या  

पनरनशष्ट्ट- 7 मधील िमुन्यात प्रमाणपत्र देईल. या प्रमाणपत्रासह प्रारुप प्रभाग रचिेचा प्रस्ताव 

राज्य निवडणकू आयोगाच्या आदेश क्र.रानिआ/िप-2020/प्र.क्र.1-अ/का-6, 

नद.06/02/2020 िुसार सांबांनधताांकडे मान्यतेकनरता पाठनवण्यात यावा. 

11.4 सनमतीिे सादर केलेल्या प्रारूप प्रभाग रचिेची आवश्यक ती तपासणी करूि ती तरतदुीिुसार 

करण्यात आली आहे याची खात्री झाल्यास, सांबांनधताांकडूि त्यास मान्यता देण्यात येईल. 

तसेच त्यासोबत सोडत व प्रभाग रचिेच्या पुढील टप्प्याांचा कायणक्रम देण्यात येईल. 

 

12 मनहला (अिुसूनचत जाती व अिुसूनचत जमातीतील मनहलाांसह ) आरक्षणाची सोडत काढणे: 

12.1 आयोगाच्या नद.06/02/2020 च्या आदेशािुसार सांबांनधताांिी प्रारुप प्रभाग रचिेच्या प्रस्तावास 

मान्यता नदल्यािांतर राज्य निवडणकू आयोगािे िेमूि नदलेल्या नदिाांकास िगरपनरषद 

क्षते्रामध्ये सभा आयोनजत करूि िागनरकाांच्या समोर सोडत पध्दतीिे मनहला (अिुसूनचत 

जाती व अिुसूनचत जमातीतील मनहलाांसह) राखीव जागाांचे आरक्षण निनित कराव.े  

12.2 नजल्हानधकारी ककवा त्याांिी प्रानधकृत केलेल्या उपनजल्हानधकारी याांच्यापेक्षा कमी दजाचा 

िाही, अशा अनधकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली सोडत काढावी.   
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12.3 सोडतीचे स्र्थळ, वळे व नदिाांक याांिा मोठ्याप्रमाणावर प्रनसध्दी द्यावी. (उदा. वृत्तपत्रे, 

िगरपनरषद मुख्यालय व प्रभाग कायालयाांचे िोटीस बोडण, वबे साईट, इत्यादी) आरक्षणाची 

सोडत व प्रारुप प्रभाग रचिा प्रनसध्दी याकनरता वतणमािपत्रात द्यावयाच्या सूचिेचा िमुिा 

पनरनशष्ट्ट- 8 मध्य ेदेण्यात आला आहे.    

12.4 िगरपनरषद निवडणकुाांकनरता आरक्षणाची सोडत काढण्याबाबत मागणदशणक तत्व ेसोबतच्या 

पनरनशष्ट्ट-9 मध्ये िमूद करण्यात आलेली आहेत. 

12.5 सोडतीचे योग्यप्रकारे इनतवृत्त नलनहण्यात याव.े इनतवृत्ताचा िमुिा पनरनशष्ट्ट 10 मध्य ेदेण्यात 

आलेला आहे. 

 

13 प्रारूप प्रभाग रचिेची व आरक्षणाांची व्यापक प्रनसद्धी: 

13.1.1 प्रत्येक प्रवगातील मनहलाांच्या जागाांची सोडत काढल्यािांतर निनित करण्यात आलेल्या 

जागाांचे आरक्षण िमूद करुि प्रारुप प्रभाग रचिेची अनधसूचिा नजल्हानधकारी याांिी राज्य 

निवडणकू आयोगािे िेमूि नदलेल्या नदिाांकास शासि राजपत्रात प्रनसध्द करावी.  

13.1.2  प्रनसध्द करण्यात आलेल्या प्रभाग रचिेच्या िकाशाांवर व नवनहत िमुन्याांवर सांबांधीत 

नजल्हानधकारी, मुख्यानधकारी व िगररचिाकार याांच्या स्वाक्षऱ्या असणे अनिवायण आहे. 

13.1.3  सोडतीिुसार आरनक्षत झालेल्या जागाांचा तपशील पनरनशष्ट्ट-11 व 12 मध्ये िमूद 

करावा.   

13.1.4  सोडतीचा निकाल वबेसाईटवर टाकण्यात यावा.  

13.1.5  महाराष्ट्र िगर पनरषदा, िगर पांचायती व औद्योनगक िगरी अनधनियम, 1965 मधील 

तरतुदीिुसार सवण आरक्षण िमूद करूिच प्रारुप प्रभाग रचिा प्रनसध्द करण्यात येते.  

त्याच धतीवर िगरपनरषदाांच्या निवडणकुाांकनरतासुध्दा सोडतीमध्ये आलेले आरक्षण 

िमूद करूिच प्रारुप प्रभाग रचिा प्रनसध्द करण्यात येते.  यासांदभात राज्य निवडणकू 

आयोगाकडूि राबनवण्यात येत असलेली ही कायणपध्दती योग्य असल्याच े मुांबई उच्च 
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न्यायालयािे अहमदिगर महािगरपानलकेशी सांबांनधत नरट नपटीशि क्रमाांक- 

3648/2008 मध्य ेनदलेल्या निणणयात िमूद केल ेआहे.  सवण स्र्थानिक स्वराज्य सांस्र्थाांमध्ये 

समाि पध्दतीचा अवलांब करणे योग्य असल्यािे, िागनरकाांचा मागासवगण व मनहला 

(अिुसूनचत जाती व अिुसूनचत जमातीतील मनहलाांसह) याांच्याकनरता कोणते प्रभाग 

आरनक्षत होतील, हे निनित करण्यात येईल व त्यािांतर  सदर आरक्षण िमूद करूिच 

प्रारुप प्रभाग रचिेची अनधसूचिा प्रनसध्द करण्यात यावी.   

 

14  हरकती व सूचिा:  

14.1 आरक्षण सोडतीअांती िागनरकाांिा प्रभाग रचिा व आरक्षणावर हरकती व सूचिा सादर 

करण्याच्या कालावधीची मानहती देण्यात येईल.  

14.2 हरकती व सूचिा सादर करण्याच्या कालावधीत िागनरकाांकडूि हरकती व सूचिा 

स्स्वकारण्याची व्यवस्र्था िगरपनरषद कायालयात करण्यात येईल.  

14.3 हरकत ककवा सूचिा दाखल केल्याची सांबांधीताांिा पोचपावती देण्यात यावी, ज्यामध्ये त्याांिी 

हरकत सादर करतािाचा नदिाांक व वळे िमूद केला जाईल.  

14.4 आलेल्या हरकती व सूचिाांची िोंद स्वतांत्र िोंदवहीत ठेवणे आवश्यक आहे.  

14.5 प्राप्त झालेल्या सवण हरकती व सूचिाांचा गोषवारा तयार करण्यात येईल आनण सदर गोषवारा 

िेमूि नदलेल्या नदिाांकास नजल्हानधकारी याांच्याकडे सादर करण्यात येईल.  

14.6 प्रारुप प्रभाग रचिेची अनधसूचिा व त्यावर हरकती व सूचिा स्स्वकारण्याचा कालावधी व  त्या 

कोणामािण त स्स्वकारण्यात येतील याांचा तपशील यास व्यापक प्रनसध्दी द्यावी. (उदा. वृत्तपत्र,े 

िगरपनरषदा प्रभाग कायालयाांचे िोटीस बोडण, वबेसाईट, इत्यादी) 

14.7 प्रारुप प्रभाग रचिेवर प्राप्त होणाऱ्या सवण हरकती व सूचिाांची योग्यनरतीिे दखल घेण्यात 

येईल, याची उपाययोजिा नजल्हानधकारी याांिी करावी. (उदा. प्राप्त होणाऱ्या हरकती व 
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सूचिाांची िोंदवही ठेवणे, हरकती कोणामािण त स्स्वकारण्यात येतील याांची निनिती, प्रत्येक 

हरकती व सूचिाांिा क्रमाांक देणे, हरकतीचे स्वरुप िमूद करणे, इत्यादी) 

 

15 प्रारुप प्रभाग रचिेवर प्राप्त झालले्या हरकती व सूचिाांवर सुिावणी देणे- 

15.1 राज्य निवडणकू आयोगाचे आदेश क्र.रानिआ/िप-2020/प्र.क्र.1-अ/का-6, 

नद.06/02/2020 िुसार, प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचिाांवर निनित केलले्या स्र्थळी व 

िेमूि नदलेल्या नदिाांकास / कालावधीमध्ये सुिावणी देण्यात यावी.  

15.2 या सुिावणीकनरता सवण व्यवस्र्था (उदा. हरकतदाराांिा सुिावणीची लेखी िोटीस देणे, 

उपस्स्र्थताांची स्वाक्षरी घेणे, सुिावणीचे नववरणपत्र ठेवणे, सुिावणीच्या नठकाणी स्व्हनडओ 

नचत्रीकरणाची व्यवस्र्था करणे, इत्यादी) नजल्हानधकारी याांिी करावी. 

15.3 सुिावणीच्यावळेी केलेली प्रारुप प्रभाग रचिा व आरक्षण सवांिा नदसेल अशाप्रकारे 

मोठ्या स्क्रीिवर दशणनवण्यात यावी. प्रभागाांच्या हद्दीबाबत असलेल्या हरकतींसांदभात 

गुगल अर्थणच्या िकाशावर सध्याचे प्रारुप प्रभाग व हरकतदारािे प्रभागाांच्या हद्दीमध्ये 

मागणी केलेले बदल स्क्रीिवर दाखनवण्यात यावते.   

15.4 हरकती व सूचिाांिा सुिावणी देणाऱ्या सक्षम प्रानधकाऱ्यािे प्रत्येक तक्रार व सूचिाांची 

दखल घेऊि नियमाप्रमाणे योग्य ते अनभप्राय देणे आवश्यक आहे. अांनतम प्रभाग रचिा 

शासि राजपत्रात प्रनसध्द करण्यात येते.  त्यामुळे त्याांिी घेतलेला निणणय अजणदारास 

स्वतांत्रनरत्या कळनवण्याची आवश्यकता िाही.   

 

16 अांनतम प्रभाग रचिा: 

16.1 सुिावणीिांतर तयार  केलेला प्रस्ताव, हरकती व सूचिा नदलेल्या सुिावणीच्या 

गोषवाऱ्यासह सांबांनधताांकडे अांनतम मान्यतेसाठी सादर करावा.   
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16.2 सांबांनधताांिी प्रस्तावास मान्यता नदल्यािांतर त्यािुसार प्रभाग रचिेच्या प्रस्तावात (सवण 

नववरणपत्रे, िकाशे व अनधसूचिा) योग्य ते बदल नजल्हानधकारी याांिी करावते. त्यािांतर 

अांनतम प्रभाग रचिेची अनधसूचिा नजल्हानधकारी याांचेकडूि शासि राजपत्रात प्रनसध्द 

करण्यात येईल.  

16.3 या अांनतम अनधसूचिेला व्यापक प्रनसध्दी द्यावी. (उदा. वृत्तपत्रे, िगरपनरषद व प्रभाग 

कायालयाांचे िोटीस बोडण / वबे साईट, नजल्हानधकारी कायालयाच्या वबेसाईट, इत्यादी)  

अांनतम प्रभाग रचिेच्या राजपत्रात प्रनसध्द झालेल्या अनधसूचिेची एक प्रत राज्य 

निवडणकू आयोगास पाठनवण्यात यावी. 

16.4 प्रभाग रचिेच्या (दोन्ही प्रारुप व अांनतम) प्रनसध्द करण्यात येणाऱ्या िकाशाांवर 

नजल्हानधकारी, मुख्यानधकारी, तसेच सांबांनधत िगर रचिाकार (यर्थास्स्र्थती सहायक 

सांचालक, िगर रचिाकार) याांच्या स्वाक्षऱ्या असणे आवश्यक आहे. तसेच सवण 

पनरनशष्ट्टाांवर नजल्हानधकारी याांची स्वाक्षरी आवश्यक राहील.  

16.5 यािांतर अांनतम प्रभाग रचिेवर कोणतीही हरकत अगर सुिावणी नियमािुसार अनभपे्रत 

िाही. 

 

17 गोपिीयता: 

स्र्थानिक स्वराज्य सांस्रे्थच्या प्रभाग रचिेच े कामकाज गोपिीयनरत्या हाताळण्यात याव.े प्रभाग 

रचिेची मानहती ही सवणसामान्य िागनरकाांिा सोडतीच्यावळेी पनहल्याांदा समजते. तत्पूवी राजकीय 

व्यक्ती, प्रनसध्दी माध्यमे अर्थवा अन्य व्यक्तींिा याबाबतची मानहती देता येणार िाही तसेच प्रभाग रचिेच्या 

कामाशी सांबांनधत अनधकारी अगर कमणचारी याांच्यावर  त्यासाठी कोणालाही दबाव टाकता येणार िाही.  

कोणत्याही अनधकाऱ्यािे / कमणचाऱ्यािे प्रभाग रचिेची गोपनियता भांग केल्यास त्याांच्यानवरुध्द 

नशस्तभांगाची कायणवाही करण्यात येईल. 

 





  20 

 

पनरनशष्ट्टाांची अिुक्रमनणका 
 

अ.क्र. तपनशल पनरनशष्ट्ट क्रमाांक 
1 सदस्य सांख्या व आरक्षणाची पनरगणिा. पनरनशष्ट्ट - 1 
2 हद्दींची व्याप्ती व वणणिाबाबत. पनरनशष्ट्ट - 2 
3 प्रगणक गटाचे नवभाजि करतािा द्यावयाचे प्रमाणपत्र पनरनशष्ट्ट - 3 
4 प्रगणक गटनिहाय मानहती. पनरनशष्ट्ट - 4 
5 अिुसूनचत जातीचा प्रभागनिहाय उतरता क्रम. पनरनशष्ट्ट - 5 
6 अिुसूनचत जमातीचा प्रभागनिहाय उतरता क्रम. पनरनशष्ट्ट - 6 
7 प्रारूप प्रभाग रचिा तपासणी झाल्यावर द्यावयाचे प्रमाणपत्र   पनरनशष्ट्ट - 7 
8 सोडत व प्रारूप प्रभाग रचिा प्रनसध्द- जाहीर सूचिेचा िमुिा पनरनशष्ट्ट - 8 
9 आरक्षणाची सोडत काढण्याबाबत मागणदशणक तत्वे पनरनशष्ट्ट - 9 

10 सोडतीच्या इनतवृत्ताचा िमुिा पनरनशष्ट्ट - 10 
11 सोडतीिुसार आरनक्षत झालेल्या जागाांचा तपशील पनरनशष्ट्ट - 11 
12 आरनक्षत प्रभाांगामधील तपशील पनरनशष्ट्ट - 12 
13 हरकती व सूचिाांचा िमुिा पनरनशष्ट्ट - 13 
14 हरकती व सूचिाांवर नदलले्या सुिावणीचा िमुिा पनरनशष्ट्ट - 14 
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पनरनशष्ट्ट - १ (सदस्य सांख्या व आरक्षणाची पनरगणिा) 

-------------- िगरपनरषद सावणनत्रक निवडणकू ---------(सि) 

 
१. िगरपनरषद क्षते्राची एकूण लोकसांख्या  

(लगतच्या जिगणिेिुसार)     - 
 

२. अिुसूनचत जातीची लोकसांख्या     - 
 (लगतच्या जिगणिेिुसार)  
 

३. अिुसूनचत जमातीची लोकसांख्या     - 
 (लगतच्या जिगणिेिुसार)  
 

४. निवडूि द्यावयाच्या िगरपनरषद 
 सदस्याांची सांख्या      - 
 

५. प्रभागाांची एकूण सांख्या     - 
      

दोि सदस्यीय प्रभाग तीि सदस्यीय प्रभाग 
  

 
६. प्रभागाची सरासरी लोकसांख्या 

=
िगरपनरषदेची एकूण  लोकसांख्या (अिु.क्र.१)

 िगरपनरषदेची एकूण सदस्य सांख्या (अिु.क्र.४)
 X प्रभागातूि निवडूि द्यावयाच्या सदस्याांची सांख्या 

 

प्रभागातील 
सदस्याांची सांख्या 

सरासरी 
लोकसांख्या 

कमाल (+) १०% 
 

नकमाि (-) १०% 
 

दोि सदस्यीय प्रभाग    
तीि सदस्यीय प्रभाग    
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७. अिुसूनचत जातीकरीता राखूि  ठेवावयाच्या एकूण जागा - 
(नियाांसाठी राखूि ठेवावयाच्या जागा धरुि) 

  ( सूत्र = अिुसनूचत जातीची लोकसांख्या
एकूण लोकसांख्या  ×  एकूण सदस्य सांख्या ) 

८. अिुसूनचत जमातीकरीता राखूि  ठेवावयाच्या एकूण जागा - 
(नियाांसाठी राखूि ठेवावयाच्या जागा धरुि) 

  ( सूत्र = अिुसूनचत जमातीची लोकसांख्या
एकूण लोकसांख्या  ×  एकूण सदस्य सांख्या ) 

९. अ) नियाांसाठी राखूि ठेवावयाच्या एकूण जागा    - 

( सूत्र =
एकूण सदस्य सांख्या

2
  )  

 

       ब) नियाांसाठी राखूि ठेवावयाच्या एकूण जागाांची नवभागणी 

 १.अिुसूनचत जातीच्या नियाांसाठी 

 ( सूत्र =
अिुसूनचत जातीची आरनक्षत सदस्य सांख्या

2
  )  

 

 2. अिुसूनचत जमातीच्या नियाांसाठी 

 ( सूत्र =
अिुसूनचत जमातीची आरनक्षत सदस्य सांख्या

2
  )  

 

 3. सवणसाधारण नियाांसाठी उपलब्ध होणा-या उवणनरत जागा  
  ( सूत्र =  अ.क्र. 9 (अ) - [अ.क्र.9 (ब१) + 9 (ब2)] ) 

टीप :- नियाांकनरता राखूि ठेवावयाच्या जागाांच्या सांख्येची गणिा करतािा ०.५० हा अपणूांक पढुील 
सांख्येस पणूांनकत करण्यात यावा. 

1०. अराखीव -  
( सूत्र =  अ.क्र. 4 - [ अ.क्र.7 + अ.क्र.8 + अ.क्र.9 ( ब 3 )] ) 

 

सही 
मुख्यानधकारी, ............... िगरपनरषद  
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पनरनशष्ट्ट २ 

 (हद्दींची व्याप्ती व वणणिाबाबत) 

---------- िगरपनरषद सावणनत्रक निवडणकू ---- (सि) 
 

प्रभाग क्रमाांक प्रभागाचे िाव 
असल्यास 

प्रभागाची व्याप्ती 
(प्रभागातील 

र्थोडक्यात महत्त्वाची 
नठकाणे/पनरसर/िगरे 

इ. िमूद करावीत) 

प्रभागाच्या 
सीमा 

आरक्षणाची स्स्र्थती नकती 
जागा कोणत्या प्रवगासाठी 
जसे अिु.जाती / अिु.जमाती 
व नियाांसाठी (अिु.जाती / 
अिु. जमातीच्या नियाांसाठी 
धरुि ) 

१ २ ३ ४ ५ 
प्रभाग क्रमाांक 
-लोकसांख्या- 
एकूण - 
अ.जा. -  
अ.ज. -  

  उत्तर - 
 
पूवण -  
 
दनक्षण - 
 
पनिम - 

 

  

           
     सही      
     मुख्यानधकारी, .................िगरपनरषद  

टीप - हा िमुिा इांग्रजी व मराठी दोन्ही भाषाांमध्ये असावा. 
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पनरनशष्ट्ट - 3 

 (प्रगणक गटाचे नवभाजि करतािा द्यावयाचे प्रमाणपत्र) 

 जिगणिा  प्रभाग क्रमाांक - - - - - - - - - - -   पैकी प्रगणक गट क्रमाांक - - - - - - - िोडणे आवश्यक 
ठरेल त्याची चौकशी करुि लोकसांख्या निनित केली त्याचा तपनशल  

सवके्षण केल्याची तारीख :------------------ 

अ.क्र. जिगणिा 
घर क्रमाांक 

कुटुांब प्रमुखाचे िाव सि 2011 ची 
लोकसांख्या 

अिुसूनचत 
जाती 

(असल्यास 
लोकसांख्या) 

अिुसूनचत 
जमाती 

(असल्यास 
लोकसांख्या) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
 एकूण     
 

एकूण   अिुसूनचत जाती अिुसूनचत जमाती  
 

१. प्रगणक गटाची लोकसांख्या    
२. िोडलेल्या प्रगणक गटाचे  
सवके्षण प्रमाणे निनित केलेली  
लोकसांख्या            (वजा) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
३. लगतच्या निवडणकू प्रभागाांसाठी 
नवचारात घ्यावयाची उवणनरत  
लोकसांख्या (वरील 1 - 2 )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

     
         
    
       मुख्यानधकारी, -------------िगरपनरषद 
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पनरनशष्ट्ट - 4 (प्रगणक गटनिहाय मानहती) 

ENUMARATION BLOCKWISE INFORMATION 

………………... MUNICIPAL COUNCIL 

SR. 
No. 

EnumarationWard 
No. 

Enumaration 
Block No. 

Total 
Population 

SC ST 

WARD NO.  
IN Which the 

EB is 
included 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

   
सही  

   
मुख्याधिकारी, ………नगरपररषद 

       

       
िमुिा नववरणपत्र 

………..MUNICIPAL COUNCIL 

SR. 
No. 

EnumarationWard 
No. 

Enumaration 
Block No. 

Total 
Population 

SC ST 

WARD NO.  
IN Which the 

EB is 
included 

1 १ १ .. … … १ 

2 १ ३ .. … … ५ 

3 १ ४ .. … … १ 

4 २ १ .. … … ६ 

5 २ २ .. … … ६ 

6 २ ३ .. … … २ 

7 २ ४ .. … … २ 

. .           

. .           

  याप्रमाणे याप्रमाणे         
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पनरनशष्ट्ट - 5 (अिुसूनचत जातीचा प्रभागनिहाय उतरता क्रम) 

………………... MUNICIPAL COUNCIL 

STATEMENT SHOWING SHEDULE CASTE DESCEDING ORDER 

SR. 
No. 

Ward No. Total  SC ST SC% RESVN 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

       

    
सही  

 

    
मुख्याधिकारी, ……नगरपररषद 
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पनरनशष्ट्ट - 6 (अिुसूनचत जमातीचा प्रभागनिहाय उतरता क्रम) 

………………... MUNICIPAL COUNCILS 

STATEMENT SHOWING SHEDULE TRIBE DESCEDING ORDER 

SR. 
No. 

Ward No. Total  SC ST ST% RESVN 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

       

    
सही  

 

    
मुख्याधिकारी, ………नगरपररषद 
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पनरनशष्ट्ट- 7  
(प्रारुप प्रभाग रचिा प्रस्ताव तपासणी झाल्यावर द्यावयाचे) 

प्रमाणपत्र - प्रारुप प्रभाग रचिा 
 

िगरपनरषदेचे िाव - ............................................ 

 प्रमानणत करण्यात येते की, -------------------िगरपनरषदेच्या सि -------- मध्ये होणाऱ्या 
सावणनत्रक निवडणकुीसाठी तयार करण्यात आलेली प्रारुप प्रभाग रचिा खालील दक्षता घेऊि करण्यात 
आलेली आहे. 

१) जिगणिा कायालयाकडूि प्राप्त सि 2011 च्या लोकसांख्येची आकडेवारी व प्रगणक गटाांच े
िकाशे वापरण्यात आलेले आहेत. 

२) ज्या नठकाणी जिगणिा कायालयाकडूि मानहती प्राप्त झालेली िाही (त्या आशयाचे 
सांचालक, जिगणिा कायालयाचे प्रमाणपत्र आवश्यक) तेरे्थ 2011 ची लोकसांख्या सवके्षण 
करुि निनित करण्यात आलेली आहे. 

३) प्रत्येक प्रभागामध्ये येणारे प्रगणक गट, िकाशािुसार त्याच प्रभागामध्ये समानवष्ट्ट आहेत. 
४) गुगल अर्थण ककवा तत्सम सांगणकीकृत िकाशाांच्या आधारे प्रभाग रचिा करण्यात आली आहे. 
५) महाराष्ट्र िगरपनरषदा/िगरपांचायती व औद्योनगक िगरी अनधनियम, 1965 तसेच त्याअांतगणत 

नियम व राज्य निवडणकू आयोगािे वळेोवळेी निगणनमत केलेले आदेश, निदेश व सूचिा याांच े
तांतोतांत पालि करण्यात आलेले आहे. 

६) प्रभागाांच्या हद्दींचे वणणि, व्याप्ती, लोकसांख्या व आरक्षण योग्य असल्याची खात्री करण्यात 
आली आहे. 

७) प्रारुप प्रभाग रचिा उपलब्ध मानहतीच्या आधारावर नि:पक्षपातीपणे तयार करण्यात आली 
आहे.   
 

नठकाण ---------      स्वाक्षरी 
नदिाांक--------- 
  

 
           मुख्यानधकारी,    
                ------------िगरपनरषद   
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पनरनशष्ट्ट-8 

(सोडत व प्रारुप प्रभाग रचिा प्रनसध्दी - जाहीर सूचिेचा िमुिा) 

 

 

  

 

िगरपनरषदा सावणनत्रक निवडणकू ------- 

जाहीर सूचिा 
 

---------- िगरपनरषदेच्या सि ---- मध्ये होणाऱ्या सावणनत्रक निवडणुकीसाठी अिुसूनचत 

जाती (मनहला), अिुसूनचत जमाती (मनहला) व सवणसाधारण मनहलाांसाठी आरक्षण निनित 

करण्याकरीता सोडत काढणे, तसेच प्रभाग रचिेचे प्रारुप प्रनसध्द करण्यासाठी खालीलप्रमाणे 

कायणक्रम जाहीर करण्यात येत आहे :- 

1 आरक्षण सोडत नदिाांक वार --------- 
नदिाांक --------- 
सकाळी ------- वा. 
स्र्थळ - ---------- 
        ------------ 

 

2 
प्रभाग रचिेचे प्रारुप प्रनसध्द करण्याचा नदिाांक -----वार, नदिाांक ------ 

3 हरकती व सूचिा सादर करण्याचा कालावधी 
(हरकती व सूचिा  मुख्यानधकारी याांच्याकडे 
निवडणकू कायालय अर्थवा  सांबांनधत प्रभाग 
कायालयाच ेमुख्यालय येरे्थ सादर कराव्यात) 

-----वार, नदिाांक --------- ते 

-----वार, नदिाांक --------- 

(दुपारी 3.00 वा.पयंत) 

टीप : हरकती व सूचिा दाखल करणा-या िागरीकाांिा सुिावणी करीता उपस्स्र्थत राहण्यासाठी स्वतांत्रपणे 
कळनवण्यात येईल. 

नठकाण :-------------        मुख्यानधकारी,  

नदिाांक :-------------                --------िगरपनरषद  
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पनरनशष्ट्ट-9 
(िगरपनरषदेच्या निवडणकूाांकरीता आरक्षणाची सोडत काढण्याबाबत मागणदशणक तत्त्व)े 

१. िगरपनरषदेच्या आरक्षणाची सोडत राज्य निवडणकू आयोगािे िेमूि नदलेल्या नदवशी काढण्यात यावी.  
२. सोडतीच्या तीि ते चार नदवस अगोदर सोडतीची रांगीत तालीम निनितपणे करण्यात यावी. 
३. सोडतीच ेइनतवृत्त नलनहण्यात याव.े 
४. सोडत नजल्हानधकारी याांिी उप नजल्हानधकारीपके्षा कमी िसलेल्या दजाच्या अनधकाऱ्याच्या उपस्स्र्थतीत 

पार पाडण्यात यावी. 
५. सोडतीसाठी व प्रारुप प्रभाग रचिा प्रनसध्दीसाठी  करावयाच्या जानहर सूचिेचा िमिुा राज्य निवडणकू 

आयोगािे पनरनशष्ट्टाांमध्ये नवनहत केल्यािुसार  राहील. ही सूचिा सोडतीच्या दोि/तीि नदवस आधी नकमाि 
दोि स्र्थानिक वृत्तपत्रात प्रनसध्द करण्यात यावी. 

६. सोडतीसाठी पारदशणक ड्रम वापरण्यात यावा. 
७. ड्रममध्ये टाकावयाच्या नचठ्ठयाांचा आकार कमीत कमी  A4 या आकाराचा असावा. 
८. नचठ्ठी रोल करुि त्यावर लावण्यात येणारे रबर बणॅ्ड एकाच रांगाच े असाव े व ते नचठ्ठीच्या मध्यभागी 

लावावते. 
९. सोडतीच्यावळेी सवण प्रभाग दशणनवणारा एकनत्रत िकाशा तसेच प्रत्येक प्रभागाचा हद्दी दशणनवणारा स्वतांत्र 

िकाशा ठळकपणे नदसेल अशानरतीिे लावूि ठेवावा. प्रत्येक प्रभागाच्या सीमा सोडतीच्या वळेी स्पष्ट्ट 
करण्यात याव्यात.   

१०. सोडत शालेय नवद्यार्थ्यांच्या हस्ते काढण्यात यावी. 
११. कोणत्या पदाांच्या आरक्षणाची सोडत कोणत्या प्रभागातिू कशाप्रकारे काढण्यात येणार आहे याची सनवस्तर 

मानहती दशणनवणारे पत्रक तयार करूि सवण उपस्स्र्थताांिा सोडतीपवूी वाटण्यात याव ेतसेच त्याला परेुशी 
प्रनसद्धी देण्यात यावी. 

१२. सोडतीमध्ये आलेला जागा क्रमाांक प्रोजके्टरद्वारे मोठया पडद्यावर दशणनवण्यात यावा. 
१३. सांपणूण सोडत प्रनक्रयेच ेस्व्हडीओ नचनत्रकरण करण्यात याव.े 
१४. सोडतीच ेप्रक्षेपण स्र्थानिक केबल नट.व्ही. वर कराव.े 
१५. िागनरकाांिा सनवस्तर मानहती देण्यासाठी एक प्रनसद्धीपत्रक तयार करुि त्यास परेुशा आधी खाली िमदू 

केल्याप्रमाणे व्यापक प्रमाणावर प्रनसद्धी देण्यात यावी. 
i)  िगरपनरषदेच्या सूचिा िलकावर 
ii)  िगरपनरषदेच्या प्रभाग सनमतीच्या सूचिा िलकावर 
iii)  िगरपनरषदेच्या इतर कायालयाांमध्ये सूचिा िलकावर 
iv)  स्र्थानिक केबल नटव्हीवर 
v)  फ्लेक्स बोडण तयार करूि शहरात मुख्य नठकाणी लावण्यात यावते. 
                                              ................. 
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पनरनशष्ट्ट- 10 
इनतवृत्ताचा िमुिा 

 

आज नद. -------- रोजी सकाळी / दुपारी ----------- वाजता ------------ िगरपनरषदेच्या 
निवडणकुीसाठी यर्थास्स्र्थती प्राधान्यक्रमािे अर्थवा नचठ्ठ्या टाकूि  जागाांचे आरक्षण निनित करण्याची 
कायणवाही खालीलप्रमाणे करण्यात आली :- 
1. प्रर्थम उपस्स्र्थत सवण प्रनतनिधी / िागनरक याांिा िगरपनरषदेच्या निवडणकुीसांबांधी खाली िमूद 

केल्याप्रमाणे सनवस्तर मानहती देण्यात आली :- 
१) प्रभागाांची सांख्या 
२) सदस्य सांख्या 
३) आरक्षण  
४) प्रभागाांची व्याप्ती इ. 

2. सोडतीकनरता --------------- शाळेतील खालील लहाि मुल े/ मुली उपस्स्र्थत होते :- 

१) ------------------------------------ 
२) ------------------------------------ 
३) ----------------------------- याप्रमाणे 

सदर मुलाांच्या हस्ते पुढील सोडती काढण्यात आल्या. 

 

3. अिुसूनचत जाती मनहलाांची सोडत :- अिुसूनचत जातीकनरता ------- जागा आरनक्षत असूि 

लोकसांख्येच्या उतरत्या क्रमािे आरनक्षत असलेल्या प्रभागाांमधूि अिुसूनचत जातीच्या मनहलाांकनरता ----
----- प्रभाग सोडतीिे खालीलप्रमाणे निनित करण्यात आल े:- 
 
सोडतीकनरता उपलब्ध असणारे अिुसूनचत 
जातीच्या  प्रभागाांचे क्रमाांक 

सोडतीमध्ये अिुसूनचत जातीच्या मनहलाांकनरता 
आरनक्षत झालेल्या प्रभागाांचे क्रमाांक 

  
 
4. अिुसूनचत जमाती मनहलाांची सोडत :- अिुसूनचत जमातीकनरता ------- जागा आरनक्षत असूि 

लोकसांख्येच्या उतरत्या क्रमािे आरनक्षत असलेल्या प्रभागाांमधूि अिुसूनचत जमातीच्या मनहलाांकनरता ---
------ प्रभाग सोडतीिे खालीलप्रमाणे निनित करण्यात आल े:- 
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सोडतीकनरता उपलब्ध असणारे 
अिुसूनचत जमातीच्या  प्रभागाांचे क्रमाांक 

सोडतीमध्ये अिुसूनचत जमातीच्या मनहलाांकनरता 
आरनक्षत झालेल्या प्रभागाांचे क्रमाांक 

  
 

5  सवणसाधारण मनहलाांची सोडत :- सवणसाधारण असलले्या ------ प्रभागाांपैकी -------इतके प्रभाग 

सवणसाधारण मनहलाांसाठी रे्थट अर्थवा सोडतीिे खालीलप्रमाणे निनित करण्यात आले.  
 

सोडतीकनरता उपलब्ध असणारे सवणसाधारण 
प्रभागाांच ेक्रमाांक 

सोडतीमध्ये सवणसाधारण मनहलाांकनरता आरनक्षत 
झालेल्या प्रभागाांच ेक्रमाांक 

  
 

वरीलप्रमाणे कायणपध्दती अिुसरुि  उपस्स्र्थत मुलाच्या हातािे उपस्स्र्थत सवण िागनरक / प्रनतनिधी 
याांचे समक्ष नचठ्ठ्या काढण्यात आल्या, अर्थवा यर्थास्स्र्थती प्राधान्यक्रम नवचारात घेऊि आरनक्षत प्रभाग 

निनित करण्यात आले. त्यािुसार सोबतच्या तक्त्यात दशणनवल्याप्रमाणे जागा निनित करण्यात आल्या. 

वरीलप्रमाणे नचठ्ठ्या टाकण्याची कायणपध्दती सवण उपस्स्र्थत िागनरक / प्रनतनिधी याांचे समक्ष पूणण 
करण्यात आली. त्यािांतर प्रभागनिहाय नबिराखीव जागाांचा तपनशल देण्यात आला. प्रभागाांच्या हद्दींबाबत, 
आरक्षणाबाबत, सोडत पध्दतीिुसार निनित केलले्या प्रभागनिहाय जागेबाबत तसेच प्रभाग रचिेबाबत 

अन्य कोणतीही काहीही तक्रार असल्यास प्रारुप प्रभाग रचिा प्रनसध्द झाल्यािांतर नवनहत कालावधीत 

हरकती व सूचिा दाखल करण्याची मानहती देण्यात आली. वरीलप्रमाणे कामकाज पूणण करण्यात येऊि 

उपस्स्र्थत सदस्य / िागनरकाांचे / प्रनतनिधींचे आभार मािूि नवषयाांकीत सभा सांपल्याच ेजाहीर करण्यात 

आले. 

मुख्यानधकारी ----------- िगरपनरषद. 
नदिाांक:  
टीप:  
(1) सभेत द्यायच्या मानहतीमध्ये प्रर्थम कोणत्या सालाची जिगणिा नवचारात घेतली ते वषण, जिगणिेिुसार एकूण 

लोकसांख्या, अ.जा. व अ.ज. ची लोकसांख्या, देय सदस्य सांख्या, देय प्रभाग, देय प्रभागनिहाय सदस्य सांख्या, देय 

आरनक्षत जागाांची सांख्या देण्यात यावी.  
(2) यािांतर उतरत्या क्रमािे आरनक्षत झालेल्या अ.ज. व अ.जा. जागाांची मानहती द्यावी.  
(3) यािांतर प्रभागनिहाय रानहलेल्या जागाांमधूि कोणत्या प्रवगाचे सोडतीिे नकती नचठठया काढावयाच्या आहेत 

याबाबत मानहती देवूि सोडतीची तयारी करावी. 
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पनरनशष्ट्ट-11 
 

िगरपनरषदेच ेिाव:                             सोडतीचा नदिाांक: 

अ.क्र. प्रभाग क्रमाांक जागा क्रमाांक आरक्षण 
 

1    
 

2    
 

3  
 

  
 

 
... 

   

याप्रमाणे    
 

 

                                                                                                         सही/- 

िगरपनरषद मुख्यानधकारी 

         ---------- िगरपनरषद 
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पनरनशष्ट्ट-12 

िगरपनरषदेच ेिाव:                                                   सोडतीचा नदिाांक: 

अ.क्र. तपनशल आरनक्षत प्रभाग क्रमाांक पैकी मनहलाांकनरता 
आरनक्षत झालले्या 
प्रभागाांचे क्रमाांक 

1 अिुसूनचत जाती 
 

  

2 अिुसूनचत जमाती 
 

  

3 सवणसाधारण 
 

  

 एकूण 
 

  

 

 

         सही/- 

मुख्यानधकारी 

         ---------- िगरपनरषद 
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पनरनशष्ट्ट-13 

हरकती व सूचिाांचा गोषवारा 

                                           ----------- िगरपनरषद 

                                हरकतींचा कालावधी नद. ----------- ते ------------ पयंत 

 

अ. 
क्र. 

हरकतदाराच ेिाव हरकतीच ेस्वरुप सांबांनधत 
प्रभाग 
क्रमाांक 

नजल्हानधकारी याांचे अनभप्राय 

1 2 3 4 5 
1     
2     
3     
4     
5     

 

 

उपनजल्हानधकारी         मुख्यानधकारी    
------- िगरपनरषद         
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पनरनशष्ट्ट-14 

हरकती व सूचिाांवर नदलले्या सुिावणीचा गोषवारा 

हरकती व सूचिाांवर सुिावणी नदल्यािांतर प्रानधकृत अनधकारी याांिी राज्य निवडणकू आयोगाकडे सादर करावयाच ेनववरणपत्र 

----------- िगरपनरषद              सुिावणीचा नदिाांक ---------- 

 

अ. 
क्र. 

आक्षेप 
क्रमाांक 

हरकतदाराच े
िाव 

हरकतीच ेस्वरुप सांबांनधत प्रभाग 
क्रमाांक 

मुख्यानधकारी याांचे अनभप्राय प्रानधकृत अनधकारी याांच े
अनभप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 
1       
2       
3       
4       
5       

 

 

        मुख्यानधकारी           प्रानधकृत अनधकारी 
------- िगरपनरषद           ----------------- 

 




