
 

 

                                  
   

 

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 : 28/06/2022           
प्रनत, 
नजल्हानिकारी  
नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, 
पणेु, सोलापरू, सातारा, साांगली,औरांगाबाद,  
जालना, बीड, लातूर,उस्मानाबाद, परभणी व बलुढाणा 
 
 

नवषय :- ग्रामपांचायत साववनत्रक निवडणकू कायवक्रम  
  माहे जानेवारी 2021 - मे 2022 या कालावधीत मुदत सांपलेल्या  व  जून 2022  
  ते सप्टेंबर 2022 या कालाविीत मुदत सांपणाऱ्या  ग्रामपांचायतींच्या  तसचे नव्याने स्थाशपत  
  ग्रामपांचायतींच्या साववशिक शनवडणकूाांसाठी सांगणकप्रणालीव्दारे राबनवण्याचा  
  प्रत्यक्ष निवडणकू कायवक्रम..  

 
 

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

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 )   ज्याअथी,मा. सवोच्च न्यायालयािे शविेष अनुमती यानचका क्र. 19756/2021 व सांलग्न याशचकाांमध्ये  

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

प्रनक्रया करण्याचे आदेश नदल ेआहेत;   

त्यािुसार आयोगाच्या समक्रमाांकाच्या सांदभव क्र.1 येथील नदिाांक 06/05/2022 च्या आदेिानुसार माहे 

जािेवारी  2021  ते   एनप्रल  2022  मध्ये  मुदत  सांपलले्या,  माहे  मे  2022  ते  नडसेंबर 2022  मध्ये  मुदत  

ग्रामपांचायत साववशिक शनवडणकू -  
माहे जानेवारी 2021 ते मे 2022 या कालावधीत मुदत 
सांपलले्या  व  जून 2022 ते सप्टेंबर 2022 या 
कालाविीत मुदत सांपणाऱ्या  ग्रामपांचायतींच्या  तसचे 
नव्याने स्थाशपत ग्रामपांचायतींच्या साववशिक 
शनवडणूकाांसाठी सांगणकप्रणालीव्दारे राबनवण्याचा 
प्रत्यक्ष निवडणकू कायवक्रम..  
 

                                 
 



सांपणाऱ्या,  िव्यािे  स्थानपत  झालले्या  ग्रामपांचायती  तसचे  मागील  निवडणकूीत  सांपणूव निवडणकू 

कायवक्रम रद्द केलले्या ग्रामपांचायती अिा एकुण 9732 ग्रामपांचायतींच्या साववनत्रक निवडणकुाांकरीता 

प्रभागाांच्या सीमा शनशितीचा तसेच नदिाांक 03/06/2022 रोजी  आरक्षण सोडतीचा कायवक्रम देण्यात 

आलेला होता. या कायवक्रमाांिुसार नदिाांक 27/05/2022 रोजी अांनतम प्रभाग रचिा प्रनसध्द करण्यात आली 

असूि शदनाांक  21/06/2022 रोजी  आरक्षणासशहत अांशतम प्रभाग रचना प्रशसध्द करण्यात आललेी आहे. 

iii)   ज्याअथी, त्यािांतर सदर 7932 ग्रामपांचायतींमिील माहे ऑक्टोबर 2022 ते नडसेंबर 2022 मध्ये 

मुदत सांपणाऱ्या ग्रामपांचायती वगळूि, आयोगािे नदिाांक 02/06/2022 रोजी माहे जािेवारी 2021 ते मे 2022 

मध्ये मुदत सांपलेल्या, माहे जूि 2022 ते  सप्पटेंबर 2022 मध्ये  मुदत सांपणाऱ्या ग्रामपांचायती तसेच नव्याने 

स्थाशपत अिा एकूण 2055 ग्रामपांचायतींच्या साववशिक शनवडणकुाांसाठी मतदार यादी कायवक्रम नदला. या 

मतदार यादी कायवक्रमािुसार नदिाांक 14/06/2022 रोजी सुमारे 2055 ग्रामपांचायतींची प्रारुप मतदार याद्या 

प्रनसध्द केल्याचा अहवाल सांबांनित नजल्हानिकारी कायालयाकडूि प्राप्पत झाला असूि, दरम्यािच्या काळात 

नवभाजि झालेल्या २ ग्रामपांचायती वगळूि 2053 ग्रामपांचायतींसाठी शदनाांक 22/06/2022 रोजी अांशतम 

मतदार याद्या देखील प्रशसध्द करण्यात आल्या आहेत. 

iv)           ज्याअथी, मा. सवोच्च न्यायालयािे शविेष अनुमती यानचका क्र. 19756/2021 व सांलग्न 

याशचकाांमध्ये  नदिाांक 17/05/2022 रोजी नदलले्या आदेशािुसार आयोगािे  ज ेनजल्हे/नवभाग पावसामळेु 

(monsoon) प्रभानवत होणार िाहीत त्या नठकाणी  व तुरळक पजवन्यमाि असलले्या  नठकाणी प्रत्यक्ष शनवडणकू 

कायवक्रम राबवावा व आवश्यक असल्यास पनरस्स्थतीिुरुप त्यात बदल करावते असे आदेनशत केलले ेआहे. 

     मा. सवोच्च न्यायालयाच्या उक्त आदेशाच े पालि करण्याकरीता भारतीय हवामाि खात्यातील 

ताांनत्रक/वनरष्ट्ठ अनिकाऱ्याांसोबत चचा केल्यािांतर आयोगािे 62 असे तालुके निवडलेले आहेत, ज्या नठकाणी 

पावसामुळे निवडणकू कायवक्रम बानित होण्याची शक्यता कमी आहे. सबब, या 62 तालुक्याांमिील 271 

ग्रामपांचायतींच्या साववनत्रक निवडणकुा घेणे क्रमप्राप्पत आहे. 

v)                 त्याअथी, महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनिनियम ( सि 1959 चा मुांबई अनिनियम क्रमाांक 3 ) मिील कलम 

10 अ  पोटकलम (4) मिील अनिकाराांचा वापर करुि, 62 तालुक्याांमिील 271 ग्रामपांचायतींच्या साववनत्रक 

निवडणकूीचा कायवक्रम राबनवण्यात यावा असे याव्दारे जाहीर करण्यात येत आहे. सदरच्या साववनत्रक 

निवडणकूा  मा. सवोच्च न्यायालयात दाखल शविेष अनुमती यानचका क्र. 19756/2021 व सांलग्न 

याशचकाांमध्ये होणाऱ्या अांनतम निणवयाच्या अिीि असतील. 
 

 



आदेश 
 

1) पनरनशष्ट्ट 1 मध्ये दशवनवलेल्या वळेापत्रकािुसार पनरनशष्ट्ट 2 मध्ये दशवनवलेल्या 62 तालुक्यातील 271 

ग्रामपांचायतींच्या साववनत्रक निवडणकूीचा कायवक्रम राबनवण्यात यावा. 

2) निवडणकुा असलेल्या ग्रामपांचायतींमध्ये, निवडणकू कायवक्रम जाहीर केल्यापासूि    निवडणकूीचा 

निकाल जाहीर होईपयंत आचारसांनहता लागू 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 ककवा पोटनिवडणूक कायवक्रमाांकनरता 

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

त्याबाबतीत िामनिदेशिपत्रासोबत विैता प्रमाणपत्र देण्यासाठी पडताळणी सनमतीकडे सादर केलेल्या 

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

निवडूि आल्याच्या नदिाांकापासूि 12 मनहन्याांच्या आत पडताळणी सनमतीिे नदलले े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) निवडणकू कायवक्रम सुरु झाल्यािांतर एखादया ग्रामपांचायतींच्या निवडणकूी सांदभात मा. न्यायालयाच े

स्थनगती आदेश प्राप्पत झाल्यास, नजल्हानिकारी याांिा त्याांच्या स्तरावर स्थनगतीची कायववाही करता 

येईल.   

7) ग्रामपांचायतींची निवडणकू प्रनक्रया अनिकानिक पारदशी पध्दतीिे पार पाडण्याच्या दृष्ट्टीिे  

आयोगाकडूि वळेोवळेी निगवनमत केलेल्या पवूवतयारी आदेशातील  सूचिाांच े काटेकोरपणे पालि 

कराव.े 
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         9.पोलिस महालिरीक्षक ( सर्व संबलंित), महाराष्ट्र राज्य 
        १0. सलिर्, सामालिक न्याय र् लर्शेष सहाय्य लर्भाग, महाराष्ट्र शासि यांिा मालहतीसाठी. 
        १1.  मुख्य कायवकारी अलिकारी, लिल्हा पलरषद (सर्व). 
        12.  लिल्हा पोलिस अलिक्षक ( सर्व संबलंित) 
         13. उपायकु्त, राज्य लिर्डणकू आयोग यांिा मतदाि सालहत्याच्या उपिब्ितेसंदभात पढुीि  
                 उलित कायवर्ाहीसाठी.  
         14. मालहती र् ििसपंकव  अलिकारी, राज्य लिर्डणकू आयोग  
         15. राज्य लिर्डणकू आयोगातीि लिर्डणकू कायासिे. 
        16.  लिर्ड िस्ती. 
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             ( क्रमांक - रालिआ/ग्रापंलि-2020/प्र.क्र.04/का.08, लदिांक 28/06/2022 च्या आदेशासोबति ेसहपत्र ) 
 

पलरलशष्ट्ट ब 
S.N. DISTRICT TALUKA NO. OF GP'S 

1 Nasik Baglan 13 

2 Nasik Niphad 1 

3 Nasik Sinnar 2 

4 Nasik Yevla 4 

5 Nasik Chandwad 1 

6 Nasik Devala 13 

7 Nasik Nandgaon 6 

  Nasik DISTRICT TOTAL 40 

8 Dhule Dhule 2 

9 Dhule Sakri 49 

10 Dhule Shindkheda 1 

  Dhule DISTRICT TOTAL 52 

11 Jalgaon Raver 12 

12 Jalgaon Amalner 1 

13 Jalgaon Erandol 2 

14 Jalgaon Parola 3 

15 Jalgaon Chalisgaon 6 

  Jalgaon DISTRICT TOTAL 24 

16 Ahamadnagar Nagar 3 

17 Ahamadnagar Shrigonda 2 

18 Ahamadnagar Karjat 3 

19 Ahamadnagar Shevgaon 1 

20 Ahamadnagar Rahuri 3 

21 Ahamadnagar Sangamner 3 

  Ahemadnagar DISTRICT TOTAL 15 

22 Pune Haveli pune 5 

23 Pune Shirur ghodnadi 6 

24 Pune Baramati 2 

25 Pune Indapur 4 

26 Pune Purandar saswad 2 

  Pune DISTRICT TOTAL 19 

27 Solapur S.solapur 2 

28 Solapur Barshi 2 

29 Solapur Akkalkot 3 

30 Solapur Mohol 1 

31 Solapur Madha 2 

32 Solapur Karmala 8 

33 Solapur Pandharpur 2 

34 Solapur Malshiras 1 

35 Solapur Mangalwedha 4 

  Solapur DISTRICT TOTAL 25 

36 Satara Karad 9 

37 Satara Phaltan 1 

  Satara DISTRICT TOTAL 10 

38 Sangli Tasgaon 1 

  Sangli DISTRICT TOTAL 1 

39 Aurangabad Aurangabad 1 

40 Aurangabad Paithan 7 

41 Aurangabad Gangapur 2 

42 Aurangabad Vaijapur 2 

43 Aurangabad Khultabad 1 

44 Aurangabad Sillod 3 

  Aurangabad DISTRICT TOTAL 16 
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45 Jalna Jalna 6 

46 Jalna Partur 1 

47 Jalna Badnapur 19 

48 Jalna Mantha 2 

  Jalna DISTRICT TOTAL 28 

49 Beed Beed 3 

50 Beed Gevari 5 

51 Beed Ambejogai 5 

  Beed DISTRICT TOTAL 13 

52 Latur Renapur 4 

53 Latur Davani 1 

54 Latur Shirur Anantpal 4 

  Latur DISTRICT TOTAL 9 

55 Osmanabad Tuljapur 2 

56 Osmanabad Kalamb 1 

57 Osmanabad Umarga 5 

58 Osmanabad Lohara 2 

59 Osmanabad Washi 1 

  Osmanabad DISTRICT TOTAL 11 

60 Parabhani Seloo 3 

  Parabhani DISTRICT TOTAL 3 

61 Buldhana Khamgaon 2 

62 Buldhana Malkapur 3 

  Buldhana DISTRICT TOTAL 5 

  Total  271 
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