
 

 

 
 
 

 

   
 

   

 

 
 

    

राज्य निवडणकू आयोग, महाराष्ट्र 
क्रमाांक : रानिआ/ग्रापांनि 2020/प्र.क्र.4/का.8 
िवीि प्रशासकीय भवि, मादाम कामा रोड, 

हुतात्मा राजगुरू चौक, मुांबई 400 032 
नदिाांक :  30 मे,  2022 

 

ज्याअर्थी, भारतीय सांनवधािाच्या अिुच्छेद २४३ के व महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनधनियम, 1958 मधील 

तरतुदीिुसार ग्रामपांचायतींच्या मुदत सांपण्यापूवी निवडणकुा निभभय, मुक्त व पारदशभक वातावरणात 

घेण्याची सांपूणभ जबाबदारी राज्य निवडणकू आयोगाची आहे; 

आनण ज्याअर्थी, मा.सवोच्च  न्यायालयािे नवशेष अिुमती यानचका (नसव्हील) 19756/2021 मध्य े

नदिाांक ४ मे, 2022 रोजी नदलेल्या आदेशास अिुसरुि आयोगािे नदिाांक 06 मे, 2022 च्या आदेशान्वय े

माहे जािेवारी 2021 ते एनप्रल 2022 मध्ये मुदत सांपलले्या सुमारे 1944  ग्रामपांचायती व माहे मे 2022 ते  

नडसेंबर 2022 मध्ये मदुत सांपणाऱ्या सुमारे 7776 ग्रामपांचायती तसेच िव्यािे स्र्थानपत झालले्या 

ग्रामपांचायती, आयोगािे प्रभाग रचिा व आरक्षणाबाबत नदिाांक 29/11/2019 रोजी नदललेा कायभक्रम 

योग्यनरत्या ि राबनवल्यामुळे सांपणूभ निवडणकू कायभक्रम रद्द केलले्या ग्रामपांचायतींच्या सावभनिक 

निवडणकुाांसाठी प्रभागाच्या सीमा निनित करण्यासाठी  कायभक्रम देण्यात आला होता. त्यािुसार नदिाांक 

27/05/2022 रोजी अांनतम प्रभाग रचिा प्रनसध्द करण्यात आली आहे. 

मा. सवोच्च न्यायालयािे सदर आदेशात असेही िमूद केल े आहे की, जोपयंत राज्य शासि 

निस्तरीय चाचणी पूणभ करीत िाही, तोपयंत  स्र्थानिक स्वराज्य सांस्र्थाांच्या निवडणकुाांमध्ये िागनरकाांच्या 

मागासवगभ प्रवगाकनरता जागा राखूि ठेवता येणार िाहीत. 

ग्रामपांचायतींच्या सावभनिक निवडणकुाांसाठी आरक्षण सोडत  कायभक्रम 
1.माहे जािेवारी 2021 ते एप्रिल 2022 मध्ये मुदत सांपलले्या सुमारे  
    1993   ग्रामपांचायती तसचे माहे मे  2022 ते नडसेंबर 2022 या 
    कालावधीत मुदत सांपणाऱ्या सुमारे 7638 ग्रामपांचायती तसचे  
2. आयोगािे नदिाांक 29/11/2019  रोजी नदलेल्या प्रभाग रचिा व  
    आरक्षण कायभक्रमातील निवडणकू   कायभक्रम  रद्द केलेल्या   सवभ 
     ग्रामपांचायती व िव्यािे स्र्थानपत सुमारे 101 ग्रामपांचायती  
 



आनण ज्याअर्थी, नजल्हानधकारी याांच्याकडी प्राप्त अहवाल नवचारात घेता, अांनतम प्रभाग रचिा 

प्रनसध्द झालेल् या ग्रामपांचायतींसाठी कायद्यातील तरतुदीिुसार तसेच मा.सवोच्च न्यायालयाच्या 

उपरोक्त आदेशातील निणभयािुसार आरक्षण ठरनवण्याचा कायभक्रम देणे आवश्यक आहे. 

   त्याअर्थी, भारतीय सांनवधािाच्या अिुच्छेद 243 के व महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनधनियम 1958 

च्या कलम 10 अ (४) िुसार नमळालेल्या व इतर अनधकाराांचा वापर करुि, आरक्षण चक्रािुक्रमे 

निरनवण्याच्या  तत्वािुसार खालील ग्रामपांचायतींच्या  सावभनिक निवडणकुाांकरीता आरक्षण सोडत 

काढण्यासाठी खालीलप्रमाणे  आदेश देण्यात येत आहेत:-  

i) माहे जािेवारी 2021 ते एप्रिल 2022 मध्ये मुदत सांपलले्या सुमारे 1993  ग्रामपांचायती 
तसेच माहे मे 2022 ते  नडसेंबर 2022 मध्य े मुदत सांपणाऱ्या सुमारे 7638     
ग्रामपांचायती,  

ii) आयोगािे प्रभाग रचिा व आरक्षणाबाबत नद. 29/11/2019 रोजी नदललेा कायभक्रम 
योग्यनरत्या ि राबनवल्यामुळे सांपूणभ निवडणकू कायभक्रम रद्द केलले्या             
ग्रामपांचायती तसेच िव्यािे स्र्थानपत झालले्या सुमारे 101 ग्रामपांचायती 
      

आदेश 
 

1. ग्रामपांचायतींच्या सवभ निवडणकुा निभभय, मुक्त व पारदशभक वातावरणात पार पाडण्याची 

जबाबदारी सांबांनधत नजल्हानधकारी याांची असल्यािे, त्याांिी राज्य निवडणूक आयोगाच्या 

आदेशाप्रमाणे लोकसभा व नवधािसभा निवडणकुाांप्रमाणे सवभ काळजी व दक्षता घेऊि 

निवडणकुा योग्यप्रकारे पार पाडाव्यात. 

2. ग्रामपांचायत सावभनिक निवडणकू (सदस्य सांख्या, प्रभाग रचिा व आरक्षण ) आदेश 2021, 

नदिाांक 24/11/2021 मध्ये  प्रभाग रचिा  व आरक्षण करण्याची सनवस्तर कायभपध्दती िमूद 

केललेी आहे. सदर  प्रभाग रचिा व आरक्षण आदेशामध्ये  मा. सवोच्च न्यायालयािे नदिाांक 

15/12/2021 रोजी नदलेल्या आदेशाची अांमलबजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीिे अांशत: सुधारणा 

करुि नदिाांक 29/12/2021 रोजी अांशत: सुधारीत आदेश क्र.1 निगभनमत करण्यात आले 

आहेत.  तसेच  मा. सवोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या नपटीशि िॉर स्पेशल नलव्ह टू 

अपील (सी) क्र.19756/2021 मध्ये नद.19 जािेवारी, 2022 रोजी आदेनशत केल्यािुसार 

आयोगाच्या नदिाांक 24/11/2021 च्या प्रभाग रचिा व आरक्षण आदेशामध्ये अांशत: सुधारणा  



 

 

करुि िभागाांच्या सीमा प्रिप्रित करुि त्यािांतर आरक्षण प्रिप्रिती करण्याच्या अिुषांगािे नदिाांक 

27/01/2022 रोजी अांशत: सुधारीत आदेश क्र.2 निगभनमत करण्यात आले आहेत. त्यािुसार 

योग्य ते बदल करण्यात यावते.   

3. आयोगािे प्रििाांक 24/11/2021  रोजी प्रिलेल्या आिेशातील मुद्दा क्र. 11 व १२ िुसार ( मुद्दा 

क्र. 8 व 9.4 वगळूि )आरक्षणाची सोडत काढण्याची िप्रक्रया राबप्रवण्यात यावी.        

4. आरक्षण सोडतीचा कायभक्रम सोबत जोडलेल्या पनरनशष्ट्ट अ िुसार पार पाडण्यात यावा. 

अिुसूनचत जाती मनहला, अिुसूनचत जमाती मनहला व सवभसाधारण मनहला याांच्याकरीता 

आरनक्षत जागा निनित करण्याकरीता सोडतीचा कायभक्रम राबनवण्यात यावा. या 

काययक्रमािुसार िभाग प्रिहाय आरक्षण सोबतच्या पप्ररप्रशष्ट 1 (प्रारुप अनधसूचिा)िुसार 

नजल्हानधकारी याांच्या मान्यतेिे िप्रसध्ि करण्यात याव.े 

5. पनरनशष्ट्ट १ िुसार प्रारुप अनधसूचिा  व अिुसूची यास व्यापक प्रनसध्दी देण्याची जबाबदारी 

सबांनधत तहनसलदार याांची असेल. 

6. नवशेष ग्रामसभते आरक्षण सोडतीअांती आरक्षणावर हरकती  व सूचिा  मागनवण्यात याव्यात. 

प्राप्त हरकती नवचारात घेऊि उपनवभागीय अनधकारी याांिी अनभप्राय द्यावते. उपनवभागीय  

अनधकारी याांचे अनभप्राय नवचारात घेऊि नजल्हानधकारी याांिी सोबतच्या पनरनशष्ट्ट 2 ( अांनतम 

अनधसूचिा ) िुसार आरक्षण अनधसूचिेस अांनतम मान्यता द्यावी. 

7. पनरनशष्ट्ट 2 िुसार अांनतम अनधसूचिा  व अिुसूची यास व्यापक प्रनसध्दी देण्याची जबाबदारी 

सबांनधत तहनसलदार याांची असेल. 

8. उक्त कायभक्रमािुसार प्रत्येक टप्प्यावरील अहवाल राज्य निवडणकू आयोगाकडे सादर करावा. 

 उक्त सवभ आदेशातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालि केल े जाईल याची दक्षता सांबांनधत 

नजल्हानधकारी, उपनजल्हानधकारी, तहनसलदार तसेच इतर सांबांनधताांिी घ्यावी. 

 







पनरनशष्ट्ट - 1 

(पनरच्छेद क्र. ११.८.१) 
 

प्रारूप प्रभाग रचिेची िोनटस व मानहतीचा तक्ता 
 

 (नियम ५ (2) पहा) 
 
 

िोटीस 
 
 

मी, --------------------, राज्य निवडणकू आयुक्ताांकडूि प्रानधकृत करण्यात आलेला अनधकारी 

मुांबई ग्रामपांचायत (सदस्याांची सांख्या, प्रभागात नवभाजि करणे व जागा राखूि ठेवणे) नियम, 1966 

याच्या नियम ५(२) अिुसार अनधसूचिेचा पुढील मसुदा गावातील सवभ िागनरकाांच्या माहीतीसाठी 

याद्वारे प्रनसध्द करीत आहे व याद्वारे अशी िोटीस देत आहे की, उक्त अनधसूचिेच्या मसुद्याच्या 

सांबांधात गावातील कोणत्याही व्यक्तीिे आक्षपे ककवा सूचिा नद.---------- पूवी दाखल केल्यास,त्या 

आक्षपे व सूचिाांचा नवचार केला जाईल. 

िारुप अनधसूचिा 

    क्रमाांक ----------  

मुांबई ग्रामपांचायत (सदस्याांची सांख्या, प्रभागात नवभाजि करणे व जागा राखूि ठेवणे) 1966 

याच्या नियम ५(१) अिुसार मी ---------- राज्य निवडणकू आयुक्ताांकडूि प्रानधकृत करण्यात 

आलेला अनधकारी याद्वारे असे अनधसूनचत करतो की, 
(अ) ----------(िाव) ग्रामपांचायतीत ---------------- (सांख्या) सदस्याांचा समावशे 

राहील; 

(ब) सदर ग्रामांपचायतीचे ----------(सांख्या)  प्रभागाांमध्ये नवभाजि करण्यात येईल; 

(क) यासोबत असलेल्या अिुसूचीच्या िमुिा ¨ब° मध्ये निवडूि द्यावयाची सदस्याांची  सांख्या  

     ही स्तांभ 6मध्ये नवनिर्ददष्ट्ट केलेल्या प्रत्येक प्रभागातूि  निवडावयाच्या  सदस्याांच्या  सांख्येइतकी  

     राहील; 



 

अिुसूची  
िमुिा ¨ब° 

 
 
 
 
गट नवकास अनधकारी  तहनसलदार        उपनवभागीय अनधकारी         नजल्हानधकारी 
 
 
नदिाांक         

 

ग्रामपांचायत -                                        तालकुा-                                नजल्हा - 
लोकसांख्येिुसार निवडूि द्यावयाच्या सदस्याांची एकूण सांख्या  -- 
अिुसूनचत जाती -- 
अिुसूनचत जमाती -- 
सवभसाधारण -- 
मनहलाांसाठी आरनक्षत जागा (एकूण जागाांपैकी) -- 
अिुसूनचत जाती मनहला -- 
अिुसूनचत जमाती मनहला -- 
सवभसाधारण  मनहला -- 
  
प्रभाग 
क्रमाांक 

प्रभागाची लोकसांख्या 
(लगतच्या जिगणिेिुसार) 

प्रभागाची 
व्याप्ती/ नवस्तार 

प्रभागनिहाय 
सदस्य सांख्या 

आरक्षण  

एकूण  अ.जा अ.ज. 
1 2 3 4 5 6 7 

       
       
       
       
       
       



 

पनरनशष्ट्ट 2  
(पनरच्छेद क्र. १३.१) 

 

िमूिा ¨अ ° (अांनतम प्रभाग रचिेची अनधसचूिा व मानहतीचा तक्ता) 
(नियम ५ (१) पहा) 

 
 
 

अनधसूचिा 

क्रमाांक --------------------  

मुांबई ग्रामपांचायत (सदस्याांची सांख्या, प्रभागात नवभाजि करणे व जागा राखूि ठेवणे) 1966 
याच्या नियम ५ (१) अिुसार मी ------------ राज्य निवडणकू आयुक्ताांकडूि प्रानधकृत करण्यात 
आलेला अनधकारी याद्वारे असे अनधसूनचत करतो की, 

(अ)----------(िाव) ग्रामपांचायतीत --------------(सांख्या) सदस्याांचा समावशे    राहील; 
(ब) सदर ग्रामपांचायतीचे ---------- (सांख्या) प्रभागाांमध्ये नवभाजि करण्यात आले आहे. 
(क) यासोबत असलेल्या अिुसूचीच्या िमुिा ¨अ° मध्ये निवडूि द्यावयाची सदस्याांची  सांख्या ही       
      स्तांभ   6 मध्य ेनवनिर्ददष्ट्ट केलेल्या प्रत्येक प्रभागातूि  निवडावयाच्या  सदस्याांच्या सांख्येइतकी    
      राहील; 

         िमुिा ¨अ° 
अिुसूची  

 
 

 

 

 

ग्रामपांचायत -                                        तालकुा-                                नजल्हा - 
लोकसांख्येिुसार निवडूि द्यावयाच्या सदस्याांची एकूण सांख्या  -- 
अिुसूनचत जाती -- 
अिुसूनचत जमाती -- 
सवभसाधारण -- 
मनहलाांसाठी आरनक्षत जागा (एकूण जागाांपैकी) -- 
अिुसूनचत जाती मनहला -- 
अिुसूनचत जमाती मनहला -- 
सवभसाधारण  मनहला -- 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गट नवकास अनधकारी  तहनसलदार        उपनवभागीय अनधकारी         नजल्हानधकारी 
 
 
नदिाांक   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

प्रभाग 
क्रमाांक 

प्रभागाची लोकसांख्या 
(लगतच्या जिगणिेिुसार) 

प्रभागाची 
व्याप्ती/ नवस्तार 

प्रभागनिहाय 
सदस्य सांख्या 

आरक्षण  

एकूण  अ.जा अ.ज. 
1 2 3 4 5 6 7 

       
       
       
       
       
       




