
 

 

                                  
   

 

 
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 :  07/09/2022           
प्रनत, 
नजल्हानिकारी  
ठाणे, पालघर, रायगड, रत्िानगरी, ससिुदुगग, 
िानशक,िांदुरबार, पणेु, सातारा, कोल्हापरू, 
अमरावती, वानशम, िागपरू, विा, चांद्रपरू, 
भांडारा, गोंदीया, व गडनचरोली 

नवषय :- ग्रामपांचायत सावगनत्रक निवडणकू कायगक्रम 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 कायगक्रम..  

 
 

  सांदभग -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 पयगवके्षण ,सांचालि व नियांत्रण याची सवग 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 कायगक्रम..  
 

                                 
 



 

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

कायगक्रमािुसार 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  सांपूणग निवडणकू कायगक्रम रद्द केलले्या 

ग्रामपांचायती अशा एकुण 9702 ग्रामपांचायतींची आरक्षणासह 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 मागासवगग प्रवगाचे प्रमाण निनित करण्याकनरता गठीत केलेल्या समर्पपत 

मागासवगग आयोगािे आवश्यक त्या बाबींची पूतगता करुि नद. 7 जुलै, 2022 रोजी आपला 

अहवाल शासिास सादर केल्याची बाब शासिािे अजग क्र. 92695/2022 अन्वये  मा. 

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

2022 रोजीच्या सुिावणीत राज्य निवडणकू आयोगािे यापुढील निवडणकुाांमध्ये समर्पपत 

मागासवगग 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 

कायगक्रमािुसार  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 कायगक्रमािुसार नदिाांक 

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

नजल्हयातील २७१ ग्रामपांचायतींच्या सावगनत्रक निवडणकूाांची प्रनक्रया पणूग नदिाांक 

05/08/2022 रोजी पूणग झाली आहे.  



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

निवडणकुाांमध्ये िागनरकाांच्या मागासवगग प्रवगाकनरता जागा राखूि ठेवण्याच्या अिुषांगािे उक्त 271 

ग्रामपांचायती वगळूि उवगनरत 9431 ग्रामपांचायतींमध्ये   िागनरकाांच्या    मागासवगग    प्रवगाची    सोडत    

काढण्यासाठी    नदिाांक  22/07/2022  रोजी  कायगक्रम  देण्यात  आला  होता. या कायगक्रमािुसार 

समर्पपत मागासवगग 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 करण्यात आली आहे.  

viii) िागनरकाांच्या मागासवगग प्रवगाच्या आरक्षणासह अांनतम प्रभाग रचिा पूणग झालले्या उवगनरत 1782 

ग्रामपांचायतींपैकी  599 ग्रामपांचायतींच्या सावगनत्रक निवडणकुाांसाठी नदिाांक 12/08/2022 रोजी 

निवडणकू कायगक्रम जाहीर करण्यात आला असूि, या कायगक्रमािुसार नदिाांक 18/09/2022 रोजी 

मतदाि 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)   अांनतम मतदार यादी प्रनसध्द झालेल्या  2053 ग्रामपांचायतींपैकी निवडणकू प्रनक्रया   पूणग 

झालले् या 271 ग्रामपांचायती,  निवडणकू कायगक्रम सुरु असलेल्या 599 ग्रामपांचायती व समर्पपत 

आयोगाच्या अहवालात नदसत िसलेल्या 17 ग्रामपांचायती वगळूि १८ नजल्हयातील 82 

तालुक्यातील  उवगनरत 1166 ग्रामपांचायतींसाठी सावगनत्रक 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 माचग 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 कायगपध्दती 

िमूद केली आहे. 

 



 

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

अनिनियम क्रमाांक 3 ) मिील कलम 10 अ  पोटकलम (4) मिील अनिकाराांचा वापर करुि, 18 

नजल्हयातील 82 तालुक्याांमिील 1166  ग्रामपांचायतींच्या सावगनत्रक निवडणकूीचा कायगक्रम 

राबनवण्यात यावा असे याव्दारे घोनषत करण्यात येत आहे. सदरच्या सावगनत्रक निवडणकूा  मा. सवोच्च 

न्यायालयात दाखल पवशेष अनुमती यानचका क्र. 19756/2021 व सलंग्न यापचकांमध्ये होणाऱ्या अांनतम 

निणगयाच्या अिीि असतील. 

आदेश 
 

१) पनरनशष्ट्ट 1 मध्ये दशगनवलेल्या वळेापत्रकािुसार पनरनशष्ट्ट 2 मध्ये दशगनवलेल्या 82 तालुक्यातील 1166 

ग्रामपांचायतींसाठी सदस्य पदासह थेट सरपांच पदाच्या सावगनत्रक निवडणकूीचा कायगक्रम राबनवण्यात 

यावा. 

२)  निवडणकुा असलेल्या ग्रामपांचायतींमध्ये, निवडणकू कायगक्रम जाहीर केल्यापासूि निवडणकूीचा निकाल 

जाहीर होईपयंत आचारसांनहता लाग ूराहील. या क्षते्रातील 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 ) 
 

३) या निवडणकुाांसाठी िामनिदेशिाची प्रनक्रया सांगणक प्रणालीव्दारे राबनवण्यात यावी. 
 

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

आयोगािे जाहीर केलेल्या निवडणकू कायगक्रमािुसार सावगनत्रक सकवा पोटनिवडणकू कायगक्रमाांकनरता 

िामनिदेशिपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा नदिाांक हा 31 नडसेंबर, 2022 सकवा त्यापवूीचा असेल, 

त्याबाबतीत िामनिदेशिपत्रासोबत विैता प्रमाणपत्र देण्यासाठी पडताळणी सनमतीकडे सादर केलेल्या 

अजाची सत्यपत्र सकवा पडताळणी सनमतीकडे अजग 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.  
 

५)  पनरनशष्ट्ट १ येथील निवडणकु कायगक्रमािुसार मतदािाची वळे सकाळी 7.30 ते सायांकाळी 5.30 अशी 

असेल. (मात्र िक्षलग्रस्त भागामध्ये उदा. गडनचरोली, गोंदीया करीता सकाळी 7.30 ते दुपारी 3.00 

वा. पयंत ) 





       
      
     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 पणूग करुि देण्याची कृपया व्यवस्था करावी. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





             ( क्रमाांक - रानिआ/ग्रापांनि-2020/प्र.क्र.04/का.08, नदिाांक 07/09/2022 च्या आदेशासोबतचे सहपत्र ) 
 

पनरनशष्ट्ट ब 
अ.क्र. नजल्हा तालुक्याच ेिाव ग्रामपांचायतींची सांख्या 

1 ठाणे कल्याण 7 
2 ठाणे अांबरिाथ 1 
3 ठाणे ठाणे 5 
4 ठाणे नभवांडी 31 
5 ठाणे मुरबाड 35 
6 ठाणे शहापूर 79 
7 पालघर डहाण ू 62 
8 पालघर नवक्रमगड 36 
9 पालघर जव्हार 47 

10 पालघर वसई 11 
11 पालघर माोखाडा 22 
12 पालघर पालघर 83 
13 पालघर तलासरी 11 
14 पालघर वाडा 70 
15 रायगड अनलबाग 3 
16 रायगड कजगत 2 
17 रायगड खालापूर 4 
18 रायगड पिवले 1 
19 रायगड पेण 1 
20 रायगड पोलादपूर 4 
21 रायगड महाड 1 
22 रायगड माणगाांव 3 
23 रायगड श्रीविगि 1 
24 रत्िानगरी मांडणगड 2 
25 रत्िानगरी दापोली 4 
26 रत्िानगरी खेड 7 
27 रत्िानगरी नचपळूण 1 
28 रत्िानगरी गुहागर 5 
29 रत्िानगरी सांगमश्वर 3 
30 रत्िानगरी रत्िानगरी 4 
31 रत्िानगरी लाांजा 15 
32 रत्िानगरी राजापूर 10 
33 ससिुदुगग  दोडामागग  2 
34 ससिुदुगग  देवगड  2 
35 िानशक इगतपुरी 5 
36 िानशक सुरगाणा 61 
37 िानशक त्र्यांबकेश्वर 57 
38 िानशक पेठ 71 
39 िांदुरबार अक्क्लकुवा 45 
40 िांदुरबार अक्राणी 25 
41 िांदुरबार तळोदा 55 

42 िांदुरबार िवापूर  81 
43 पुणे मुळशी 1 



44 पुणे मावळ 1 
45 सातारा जावली 5 
46 सातारा पाटण 5 
47 सातारा महाबळेश्वर 6 
48 कोल्हापूर भदुरगड 1 
49 कोल्हापूर रािािगरी 1 
50 कोल्हापूर आजरा 1 
51 कोल्हापूर चांदगड 1 
52 अमरावती नचखलदरा 1 
53 वानशम वानशम 1 
54 िागपूर रामटेक  3 
55 िागपूर नभवापूर  6 
56 िागपूर कुही  8 
57 विा विा 2 
58 विा आवी 7 
59 चांद्रपूर भद्रावती 2 
60 चांद्रपूर नचमूर 4 
61 चांद्रपूर मूल 3 
62 चांद्रपूर नजवती 29 
63 चांद्रपूर कोरपिा 25 
64 चांद्रपूर राजूरा 30 
65 चांद्रपूर ब्रम्हपूरी 1 
66 भांडारा तुमसर 1 
67 भांडारा भांडारा 16 
68 भांडारा पविी 2 
69 भांडारा साकोली 1 
70 गोंदीया देवरी 1 
71 गोंदीया गोरेगाव 1 
72 गोंदीया गोंदीया 1 
73 गोंदीया सडक/अजुगिी 1 
74 गोंदीया अजुगिी/मोर 2 
75 गडनचरोली चामोशी 2 
76 गडनचरोली अहेरी 2 
77 गडनचरोली िािोरा 6 
78 गडनचरोली भामरागड 4 
79 गडनचरोली देसाईगांज 2 
80 गडनचरोली आरमोरी 2 
81 गडनचरोली एटापल्ली 2 
82 गडनचरोली गडनचरोली  1 

एकूण 1166 

 
 




