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    राज्य निवडणकू आयोग,महाराष्ट्र 

क्रमाांक - रानिआ/ग्रापांनि-२०21/प्र.क्र.4/का-8 
िवीि प्रशासकीय भवि, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुांबई- 400032. 
नदिाांक : 24/11/ 2021 

 

  

आ दे श 
 

 

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

मधील तरतुदींिुसार:- 

i) स्र्थानिक स्वराज्य सांस्र्थाांच्या निवडणकुाांच े अनधक्षण (superintendence), सांचालि 

(direction) व नियांत्रणाचे (control) पणूण अनधकार राज्य निवडणकू आयोगाकडे निनहत 

(vested) केले आहेत. 

ii) ग्रामपांचायतींच्या निवडणकुा मुक्त (free), न्याय्य (fair) व पारदशणक (transparent) 

वातावरणात पार पाडण्याची जबाबदारी राज्य निवडणकू आयोगाची आहे. 

iii) ग्रामपांचायतींची मुदत सांपण्यापवूी तेरे्थ सावणनत्रक निवडणकू घेणे बांधिकारक आहे. 
 

आनण ज्याअर्थी, ग्रामपांचायतींच्या निवडणकुाांमध्ये प्रभाग रचिा करणे व आरक्षण ठरनवणे, 

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

टप्प्याांचा समावशे होतो व या नतन्ही टप्प्याांच्या प्रनक्रयेमध्ये नवनवध उप-टप्प ेआहेत. राज्यात मोठया 

सांख्येिे असलेल्या ग्रामपांचायती व त्याांच्या निवडणकुी सांदभात नवनवध टप्पे व उप-टप्पे पूणण 

करण्याकनरता लागणारा कालावधी नवचारात घेता, प्रभाग रचिेची सुरुवात सवण साधारणपणे मुदत 

सांपण्याच्या सुमारे वर्णभर अगोदर होते. 

“ग्रामपांचायत सावणनत्रक निवडणकू  
(सदस्य सांख्या, प्रभाग रचिा व आरक्षण) 

आदेश, २०२१” 
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आनण ज्याअर्थी, मा.सवोच्च न्यायालयाच ेनरट यानचका क्र.980/2019 मध्ये नदिाांक 4 माचण 2021 

चे  आदेश व महाराष्ट्र शासिािे, सि 2021 चा अध्यादेश क्र.3 नदिाांक 23 सप्टेंबर,2021 अन्वये  

महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनधनियम १९५९ च्या कलम 10 (क) मध्ये केललेी सुधारणा याची योग्य 

अांमलबजावणी करण्यासाठी तसेच राज्य निवडणकू आयोगािे ग्रामपांचायत निवडणकुाांच्या नवनवध 

टप्प्याांवरील वळेोवळेी नदलेल्या वगेवगेळ्या आदेशाांमुळे होणारा सांभ्रम टाळण्याकनरता आनण निवडणकू 

प्रनक्रया सुरळीत पार पाडण्याकनरता एकनत्रत व सवणसमावशेक असे िव्यािे आदेश देणे आवश्यक 

असल्याच ेराज्य निवडणकू आयोगाचे मत झाले आहे.  

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

अिुच्छेद २४३ के व महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनधनियम 1958 च्या कलम 10-अ (४) िुसार नमळालेल्या 

व इतर प्राप्त अनधकाराांचा वापर करूि ग्रामपांचायतींच्या सावणनत्रक निवडणकुाांकनरता सदस्य सांख्या 

ठरनवणे, प्रभाग रचिा करणे व आरक्षण चक्रािुक्रमे नररनवणे याकनरता खालीलप्रमाणे आदेश निगणनमत 

करीत आहे. 

1. सांनक्षप्त िाव: 

या आदेशाला “ग्रामपांचायत सावणनत्रक निवडणकू (सदस्य सांख्या, प्रभाग रचिा व आरक्षण) आदेश, 

२०२१” असे सांबोनधले जाईल.  

2. अनधकार प्रदाि:  

राज्य निवडणकू आयोगािे, ग्रामपांचायत सावणनत्रक निवडणकु प्रनक्रयेतील सदस्य सांख्या निनित करणे, 

प्रभाग रचिा करणे व आरक्षण निनित करूि ते चक्रािुक्रमे नररवणे, या बाबतचे अनधकार सांबांनधत 

नजल्हानधकारी याांिा यापुवीच प्रदाि केले आहेत. ग्रामपांचायती ह्या लोकशाहीच्या नतसऱ्या स्तरावरील 

स्र्थानिक स्वराज्य सांस्र्था असल्यािे, लोकशाही मजबूत करण्यात त्याांची भनूमका महत्वपूणण आहे. म्हणिू 

नजल्हानधकारी याांिी ग्रामपांचायत निवडणकुाांचे कामकाज पार पाडताांिा, लोकसभा व नवधािसभा 

निवडणकुाांप्रमाणे सवण काळजी व दक्षता घेतली पानहजे. प्रदाि केलले्या अनधकाराांचा वापर करतािा 
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निवडणकुाांचे पानवत्र्य राखणे आनण निवडणकू प्रनक्रया  मुक्त, न्याय्य व पारदशणक नरतीिे पार पाडण्याची 

जबाबदारी नजल्हानधकारी याांची असेल. 

3. नवनहत मुदतीत निवडणकू घेणे :   

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

ग्राम पांचायतीची मुदत ज्या मनहन्यात सांपत असेल त्याच्या सहा मनहिे अगोदरच्या कालावधीमध्ये 

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

आयोगाचे नदिाांक 27 जािेवारी, 2005 चे आदेश आहेत. 

4. प्रभाग रचिा करण्याची कायणपद्धती :  
 

ग्रामपांचायतीची सदस्य सांख्या निनित करणे, प्रभाग रचिा करणे  तसेच आरक्षण निनिती या बाबी 
मुांबई ग्रामपांचायत नियम 1966 िुसार करणे आवश्यक आहे. मात्र दरम्यािच्या कालावधीत मा. 
सवोच्च न्यायालयािे नदलले े निणणय व अनधनियमातील दुरुस्त्या नवचारात घेऊि या आदेशात 
नदल् यािुसार प्रभाग रचिेची कायणवाही करावी. 

4.1 जिगणिेची लोकसांख्या 

जिगणिा कायालयािे प्रनसध्द केलेली लगतच्या जिगणिेिुसार ग्रामपांचायत क्षते्राची प्रगणक 

गटनिहाय एकूण लोकसांख्या, अिुसूनचत जातीची व अिुसूनचत जमातीची लोकसांख्या, प्रगणक 

गटाचे िकाशे व घर यादी जिगणिा कायालयाकडूि उपलब्ध करूि घ्यावी. प्रभाग रचिा ही 

रक्त 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: 

ग्रामपांचायत क्षते्रातील जिगणिेतील लोकसांख्येच्या आधारावर पनरनशष्ट्ट १ िुसार 

ग्रामपांचायतीच्या एकूण सदस्य सांख्येची पनरगणिा करण्यात यावी.  

4.3 प्रभागाची सांख्या: 

ग्रामपांचायतीला पनरच्छेद ४.२ िुसार गणिा केलेल्या एकूण सदस्य सांख्येच्या प्रमाणात अिुज्ञये 

प्रभागाांची सांख्या पनरनशष्ट्ट १ िुसार काढावी.  
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4.4 प्रभागातील सदस्य सांख्या: 

4.4.1 िवनिमीत ग्रामपांचायतीच्या पनहल्या निवडणकुीच्या वळेी ग्रामपांचायतीला देय होणाऱ्या प्रभागात, 

प्रभाग निहाय अिुज्ञये असणारी सदस्य सांख्या पनरनशष्ट्ट १ िुसार निनित करावी.  

4.4.2  इतर कोणत्याही निवडणकूाांमध्ये प्रभागातील कमाल सदस्य सांख्या नियमािुसार चक्रािुक्रमे 

नररवणे आवश्यक आहे. याबाबत मागील निवडणुकीत ज्या प्रभागात दोि सदस्य आहेत त्या 

प्रभागाांिा शक्यतोवर पुढील निवडणकूीत तीि सदस्य देय होतील. प्रभागातील सदस्य सांख्या 

पनरनशष्ट्ट 2 मधील कोणत्या रकान्यात आहे हे नवचारात घेवूि, त्यािुसार चक्रािुक्रम 

अवलांनबण्यात यावा. 

४.४.3       प्रभाग सांख्येिुसार प्रभाग निहाय सदस्याांचे एक चक्र पूणण झाल्यािांतर पुन्हा पनहल्या    

निवडणकूीच्या वाटपाप्रमाणे सुरूवात करावी.  

 ४.४.४    ज्या ग्रामपांचायतींिा ९ ककवा १५ सदस्य देय असतील तेरे्थ सवण प्रभागाांमध्ये प्रत्येकी ३ जागा  देय 

होतात, त्यामुळे तेरे्थ सवण प्रभागातील सदस्य सांख्या सारखीच असते.  

4.5 जागेची (seats) व प्रभागाची सरासरी लोकसांख्या आनण कमाल व नकमाि मयादा: 

अनधनियमातील तरतूदीिुसार प्रभागाची लोकसांख्या व त्याला िेमूि देण्यात आलेल्या जागाांची 

सांख्या याचे गुणोत्तर व्यवहायण असेल तेर्थवर सांपूणण ग्रामपांचायतीमध्ये सारखेच राहील. आयोगािे 

ही व्यवहायणतेची मयादा सरासरी लोकसांख्येच्या १०% कमाल व १०% नकमाि अशी नवनहत केली 

आहे. प्रारूप प्रभाग रचिा वरील गुणोत्तर लोकसांख्येिुसार केल्यािांतर प्रभागाची येणारी 

लोकसांख्या आनण प्रत्येक प्रभागात जिगणिेिुसार येणारी लोकसांख्येची मानहती पनरनशष्ट्ट ३ मध्य े

भरावी. तसेच या दोन्ही मधील तरावतीची टक्केवारी देखील मोजावी, जेणे करूि वरील नवनहत 

कमाल व नकमाि मयादा पाळली आहे / िाही हे स्पष्ट्टपणे नदसूि येईल. 

4.6 प्रभाग रचिा करण्याची मागणदशणक तत्वे: 

४.6.१    सदर ग्रामपांचायतीचे सांबांधीत तलाठी व ग्रामसेवक याांिी गावातील निवासी वास्तुांचे सवके्षण 

करूि जिगणिेतील लोकसांख्येच्या प्रमाणात निवासी वास्तुांचे गुणोत्तर काढूि प्रनत घर सरासरी 

व्यक्ती निनित कराव्यात. 
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    ४.6.2         प्रभाग रचिेची सुरुवात दनक्षण नदशेपासूि करावी. त्यािांतर दनक्षण-पनिम, पनिम, उत्तर-पनिम,    

उत्तर, उत्तर-पूवण, पूवण व दनक्षण-पूवण या नदशेिे अिुज्ञये सांख्ये इतके प्रभाग पाडावते. प्रभागाांिा 

वरील नदशेिुसारच क्रमाांक देण्यात यावते. 

४.6.3   प्रभाग रचिा करतािा प्रभागातील सदस्य सांख्या, प्रभागाची सरासरी लोकसांख्या व कमाल व 

नकमाि मयादा, स्र्थानिक लोकसांख्येची घिता, भौगोनलक पनरस्स्र्थती, िैसर्गगक सीमा, अडर्थळे 

इ. याांचा नवचार करण्यात यावा. 

4.6.4  प्रभाग रचिा आटोपनशर (compact) असावी व शक्य तेर्थवर भौगोनलक सलगता ठेवण्यात यावी. 

४.६.५  अिुसूनचत जाती / अिुसूनचत जमाती याांच्या वस्त्याांचे शक्यतोवर नवभाजि होणार िाही, याची 

दक्षता  घ्यावी. 

४.६.६   एका घराचे,  इमारतीचे अगर चाळीचे नवभाजि दोि प्रभागाांमध्ये होणार िाही, याची दक्षता 

घ्यावी. 

४.६.७   प्रभाग रचिा करतािा प्रगणक गट शक्यतो रोडू िये. अपवादात्मक पनरस्स्र्थतीमध्ये प्रभाग रचिा     

 करण्याकनरता प्रगणक गट रोडणे आवश्यक असेल आनण घरयाद्या उपलब्ध िसतील, तर त्या  

 प्रकरणात सोबतच्या पनरनशष्ट्ट-4 मध्ये िमूद केल्याप्रमाणे सवके्षण करूि सांबांनधत क्षेत्रात 

लोकसांख्या कशाप्रकारे नवतरीत झाली आहे, हे निनित कराव.े सवके्षण करतािा जिगणिा ज्या 

सालामध्ये झाली असेल त्यावळेी लोकसांख्येचे नवतरण कस ेहोते हे जाणिू घ्यावयाचे असल्यािे 

सवके्षण करतािा जिगणिेच्यावळेी सांबांनधत घरे/इमारत अस्स्तत्वात होती व सांबांनधत व्यक्ती तेरे्थ 

राहात होती याची खात्री करूि घ्यावी. 

४.6.8 प्रभाग  रचिा करतािा िागरीकाांचे दळणवळण नवचारात घ्याव.े 

४.6.९ प्रभागाच्या सीमा निनित करतािा त्या िदी, िाले, डोंगर, मोठे रस्ते, गल्ली, फ्लायओव्हर, रेल्व े

लाईि इत्यादी िैसर्गगक मयादा नवचारात घेऊि निनित कराव्यात. 

4.6.10  योग्य तऱ्हेिे प्रभाग पाडल्यािांतर, प्रभागाांच्या सीमेचे वणणि दनक्षण, पनिम, उत्तर व पूवण अशा नदशेिे 

कराव.े प्रभागाच्या सीमेच्या वणणिावरूिच िागनरकाांिा त्याांच्या प्रभागाची कल्पिा यावी याकरीता 

सीमेचे वणणि अचकू असावयास हव.े 
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4.6.11  ग्रामपांचायतीचे सांपूणण क्षते्र (मोकळया जागाांसह) कोणत्या िा कोणत्या प्रभागात समानवष्ट्ट होईल 

याची    काळजी घ्यावी. 
 

४.7               प्रभागाची लोकसांख्या आनण मयादेच ेपालि: 

प्रभाग रचिा करतािा प्रभागातील सरासरी लोकसांख्या, जागाांचे गुणोत्तर आनण १० टक्के 

कमाल/ नकमाि मयादेचे पालि कराव.े अपवादात्मक पनरस्स्र्थतीत गावातील भौगोनलक 

पनरस्स्र्थतीमुळे अगर प्रगणक गट ि रोडल्यामुळे प्रभागाची लोकसांख्या अिुज्ञये मयादेपेक्षा कमी 

अगर जास्त होत असेल, तर त्यास नजल्हानधकारी याांची मान्यता असणे आवश्यक आहे.  
 

४.8        गुगल मॅपवर प्रभागाच ेिकाशे तयार करणे: 
 

४.8.1  ग्रामपांचायतीची प्रभाग रचिेची माांडणी गुगलअर्थण, MRSAC, EXRI, Qmaps इ. च्या िकाशावर 

करणे अनिवायण आहे. 

४.8.2   प्रर्थम गावाची सीमा काळ्या रांगाच्या बहुभजुिे नचन्हाांनकत करावी. प्रगणक गट उपलब्ध असल्यास  

त्याचा गटनिहाय बहुभजू (polygon) िकाशावर काढूि सीमा नहरव्या रांगािे  दशणवाव्यात. प्रत्येक 

प्रगणक गटाच्या बहुभजूास त्या प्रगणक गटाचा क्रमाांक, एकूण लोकसांख्या, अिुसूनचत जातीची 

लोकसांख्या आनण अिुसूनचत जमातीची लोकसांख्या लेजेंडमध्ये भरावी. 

4.8.3   प्रभागाच्या सीमा/ हद्दी बहुभजू (polygon) िकाशावर काढूि त्या लाल रांगािे दशणवाव्यात. प्रत्येक 

प्रभागाच्या बहुभजूास त्या प्रभागाचा क्रमाांक, एकूण लोकसांख्या, अिुसूनचत जातीची लोकसांख्या 

आनण अिुसूनचत जमातीची लोकसांख्या इ. तपनशल लेजेंडमध्ये भरावा. 

४.8.४    िकाशावर गावातील मुख्य नठकाणे, रस्ते,  िद्या, िाले, रेल्व ेलाईि इ. स्पष्ट्टपणे दशणवाव.े  

4.8.5  अशा तयार केलेल्या िकाशाची केएमएल  (KML) / केएमझेड (KMZ) राईल तयार करावी. सांपूणण 

हद्दीची तसेच प्रभागनिहाय इमेज राईल देखील तयार करावी. गुगल अर्थण/ MRSAC च्या 

िकाशावर प्रभाग रचिा माांडणी करण्याची कायणपध्दती पनरनशष्ट्ट 5 मध्ये देण्यात आली आहे. या 

कायणपध़्तीचा अवलांब करूि केएमएल  (kml) / केएमझेड (kmz) राईल तयार करावी. 
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5. आरनक्षत पदाांसाठी सदस्य सांख्या निनित करण्याची कायणपद्धती: 

५.1 ग्रामपांचायतीच्या एकूण सदस्य सांख्येच्या आधारावर नवनवध प्रवगांिा देय आरनक्षत सदस्य सांख्येची 

पनरगणिा यर्थास्स्र्थती पनरनशष्ट्ट 6अ (नबगर/ अांशत: अिूसुनचत क्षते्र) ककवा पनरनशष्ट्ट 6ब (अिुसूनचत 

क्षते्रासाठी) िुसार करण्यात यावी. त्यािुसार प्रभागनिहाय जागाांिा प्रत्येक प्रवगाचे  व नियाांचे आरक्षण 

देणे आवश्यक आहे.  

   5.2    मा.सवोच्च न्यायालयािे नरट यानचका क्र.980/2019 मध्ये नदिाांक 4 माचण 2021 चे  आदेश व महाराष्ट्र 

शासि अध्यादेश क्र.3/2021 नदिाांक 23 सप्टेंबर,2021 अन्वये  महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनधनियम १९५९ 

च्या कलम 10 (क) मध्ये केलेली सुधारणा नवचारात घेता, ग्रामपांचायतीचे एकूण आरक्षण (अिुसूनचत 

जाती, अिुसूनचत जमाती व िागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगाच्या 27% जागा याांचे एकनत्रत आरक्षण) 50% 

च्या वर जात असल्यास िागनरकाांच्या मागसवगण प्रवगाचे आरक्षण 50% च्या मयादेत कमी करण्यात 

येईल. अशाप्रकारे एकूण  आरक्षण ५०% च्या मयादेत व िागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगाचे आरक्षण 27 % 

च्या मयादेत देतािा अपूणांक दुलणनक्षत करावा. 

   िागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगाकनरता राखूि ठेवावयाच्या २७% जागाबाबत तसेच एकूण 

आरक्षण ५०% च्या मयादेत ठेवण्याबाबत शासिािे नदिाांक 23/09/2021 रोजी प्रख्यानपत केलेला 

अध्यादेश क्र.3/2021 ला  मा. उच्च न्यायालयाच्या औरांगाबाद खांडपीठात दाखल नरट यानचका 

क्र.11744/2021  मध्य ेआव्हाि देण्यात आले असूि त्यामध्ये मा.न्यायालयािे नदिाांक 22/10/2021 

रोजी नदलेल् या आदेशािुसार सदर यानचका प्रलांनबत असतािा या अध्यादेशान्वये करण्यात आलेली 

कायणवाही या यानचकेच्या अांनतम निणणयाच्या अधीि राहील, असे आदेनशत केले आहे 

  उक्त अध्यादेश तसेच मा.सवोच्च न्यायालयािे नरट यानचका क्र.980/2019 मधील नदिाांक 4 माचण 

2021 च्या  आदेशामध्ये सांपूणणत: अिुसूनचत क्षते्रातील िा.मा.प्र. जागाांच्या अिुर्ांगािे नवसांगती असल्यािे 

राज्य निवडणकू आयोगािे यासांदभात नदिाांक 22/11/2021 च्या पत्रान्वये नवसांगती दूर करण्याबाबत  

शासिास कळनवल े आहे. त्यामुळे सांपूणणत: अिुसूनचत क्षते्रातील ग्रामपांचायतींमध्ये जागाांची गणिा 

करतािा राज्य निवडणकू आयोगाच्या आदेशािुसार कायणवाही करावी. त्यािुसार सांपूणणत: अिुसूनचत 
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क्षते्रामध्ये अिु. जाती/अिु. जमातीला त्याांच्या लोकसांख्येच्या प्रमाणात जागा देय होतील. मात्र 

िागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगाकरीता कोणतीही जागा देय होणार िाही. 

आरक्षण मयादेची अांमलबजावणी करतािा सदस्य सांख्येची गणिा खालील  तक्त्यािुसार 

करण्यात यावी. 

 

 

 

 

 

 

 

 

मात्र अिुसूनचत जाती,अिुसूनचत जमाती (लोकसांख्येच्या प्रमाणात) तसेच मनहलाांसाठी 

आरनक्षत जागाांची  (एकूण सदस्य सांख्येच्या ५०%) गणिा करतािा, ०.५ ककवा अनधक असलेला 

अपूणांक १ म्हणिू गणण्यात येईल. 

5.3 मा. उच्च न्यायालयाच्या, औरांगाबाद खांडपीठािे नजल्हापनरर्द व पांचायत सनमती 

निवडणकुाांच्या अिुर्ांगािे नरट यानचका क्र. 5386/2006 (उदय पवार नवरुध्द राज्य निवडणकू 

आयोग व इतर) मध्ये नद. 3 ऑक्टोबर, 2006 रोजी व त्यािांतर नरट यानचका क्र. 6389/2006 

(प्रशाांत बांब नवरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर) मध्ये नद.09/02/2007 रोजी प्रवगांचे आरक्षण 

चक्रािुक्रमे नररनवणे बांधिकारक असल्याच ेआदेश नदले आहेत, व ह्या आदेशाांचे अिुपालि 

आयोग करीत आहे. असे चक्र नररनवणेसाठी कोणत्या प्रभागात यापुवी आरक्षण झालेले आहे 

व कोणत्या प्रभागात आता देय आहे हे समजणे आवश्यक आहे.  

5.4 मा. उच्च न्यायालयाच्या  आदेशािांतर पार पडलेल्या निवडणकुाांमध्ये नवनवध ग्रामपांचायतींमध्ये 

जी आरक्षणे देण्यात आली होती त्याची मानहती सोबत जोडलेल्या पनरनशष्ट्ट 7 मध्ये भरण्यात 

ग्रामपांचायत 
सदस्य  
सांख्या 

एकूण 
सदस्य 
सांख्येच े
50% 

एकूण आरक्षण 
50% च्या 
मयादेत 

(अपूणांक 
दुलणनक्षत करावा) 

िागनरकाांच्या 
मागासवगण प्रवगण 

जागा 
( सदस्य  

सांख्येच्या 27%) 

िागनरकाांच्या 
मागासवगण प्रवगासाठी 

देय सदस्य सांख्या 
(अपूणांक दुलणनक्षत 

करावा) 
७ 3.5 3 1.89 1 
९ 4.5 4 2.43 2 

११ 5.5 5 2.97 2 
१३ 6.5 6 3.51 3 
१५ 7.5 7 4.05 4 
17 8.5 8 4.59 4 
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यावी. याप्रमाणे सवण प्रवगांचे म्हणजे अिुसूनचत जाती, अिुसूनचत जमाती, िागनरकाांचा 

मागासवगण प्रवगण व नियाांचे मागील निवडणकुाांमधील आरक्षणाची मानहती पनरनशष्ट्ट 7 मध्ये 

भरण्यात यावी, ज्यािुसार पुढील निवडणकुाांमधील आरक्षण चक्रािुक्रमे नररवणे सोपे जाईल. 

6 अिुसूनचत जाती कनरता आरनक्षत प्रभाग निनित करणे: 

6.1  अिुसूनचत जातीच्या (अ.जा.) आरक्षणाच ेतत्व: 

6.1.1 अ.जा.च्या जागाांच्या आरक्षणाचे वाटप हे प्रभागातील अ.जा.च्या लोकसांख्येच्या टक्केवारीच्या 

उतरत्या क्रमािे करण्यात येईल. अ.जा. च्या लोकसांख्येची प्रभागातील एकूण लोकसांख्येशी 

असलेल्या टक्केवारीिुसार तक्ता तयार करावा. पनरनशष्ट्ट 8 िुसार सदर तक्ता उतरत्या 

क्रमािे लावण्यात यावा. प्रभागात अिुसूनचत जातीची शुन्य लोकसांख्या असली तरी त्या 

प्रभागाांचा देखील उतरत्या क्रमािे आरक्षण निनित करण्यासाठी समावशे करण्यात यावा. 

6.1.2     अ.जा. च्या जागाांचे वाटप करतािा शक्यतोवर प्रत्येक प्रभागात १ जागा नबिराखीव ठेवावी. 

६.1.3 जेव्हा दोि अगर अनधक प्रभागाांमधील अ. जा. लोकसांख्येची टक्केवारी समाि असेल, तेव्हा 

ज्या प्रभागातील अ.जा. ची प्रत्यक्ष लोकसांख्या जास्त आहे तो प्रभाग आरनक्षत होईल. जर अशा 

प्रभागाांतील प्रत्यक्ष लोकसांख्या देखील समाि असेल, तर सोडतीिे आरक्षण निनित केले 

जाईल.  

6.1.4 आरनक्षत जागाांचे वाटप करतािा आरनक्षत जागाांची सांख्या आनण उपलब्ध प्रभागाांची सांख्या 

नवचारात घेवूि वाटप कराव.े 

6.2 िवनिर्गमत ग्रामपांचायतीच्या पनहल्या निवडणकूीतील आरक्षण: 

6.2.1 जर, अ.जा. करीता आरनक्षत असलेल्या जागाांची सांख्या व प्रभागाांची एकूण सांख्या समाि 

असेल तर प्रत्येक प्रभागात अ.जा. ची एक जागा देण्यात येईल. 

6.2.2 जर अ.जा. कनरता आरनक्षत असलेल्या जागाांची सांख्या ही प्रभागाांच्या एकूण सांख्येपेक्षा कमी 

असेल; तर अ.जा. लोकसांख्येची एकूण लोकसांख्येशी असलेली टक्केवारी ज्या प्रभागात 

सवानधक असेल, त्या प्रभागापासूि सुरुवात करुि, पनरनशष्ट्ट क्र.८ िुसार उतरत्या क्रमािे 
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नततक्या प्रभागात अ.जा. ची एक जागा देण्यात येईल. (पनरनशष्ट्ट क्र.10 मधील उदाहरण १ 

व २ पहाव.े) 

6.2.3 जर, अ.जा. कनरता आरनक्षत असलेल्या जागाांची सांख्या ही प्रभागाांच्या एकूण सांख्येपेक्षा 

जास्त असेल, तर प्रर्थम रेरीत प्रत्यके प्रभागात अ.जा. ची एक जागा देण्यात येईल. त्यािांतर 

दुसऱ्या रेरीत नशल्लक जागा आरनक्षत करण्याकरीता अ.जा. लोकसांख्येची एकूण 

लोकसांख्येशी असलेली टक्केवारी ज्या प्रभागात सवानधक असेल, त्या प्रभागापासूि सुरुवात 

करुि, पनरनशष्ट्ट क्र.८ िुसार उतरत्या क्रमािे नततक्या प्रभागात अ.जा. ची एक अनतरीक्त 

जागा देण्यात येईल. (पनरनशष्ट्ट क्र.10 मधील उदाहरण ३ पहाव.े) 

6.3 इतर कोणत्याही निवडणकूाांमधील आरक्षण:  

6.3.1 जर, अ.जा. करीता आरनक्षत असलेल्या जागाांची सांख्या व प्रभागाांची एकूण सांख्या समाि 

असेल तर प्रत्येक प्रभागात अ.जा. ची एक जागा देण्यात येईल. 

6.3.2 जर, अ.जा. कनरता आरनक्षत असलेल्या जागाांची सांख्या ही प्रभागाांच्या एकूण सांख्येपेक्षा कमी 

असेल तर ज्या प्रभागाांिा मागील निवडणकूाांमध्ये अ.जा. चे आरक्षण देण्यात आले होते असे 

प्रभाग वगळूि त्यापुढील प्रभागाांिा, सवानधक अ.जा. लोकसांख्येची टक्केवारी असलेल्या 

प्रभागापासूि सुरुवात करुि, पनरनशष्ट्ट क्र.८ िुसार उतरत्या क्रमािे अ.जा. ची एक जागा 

देण्यात येईल. (पनरनशष्ट्ट क्र.10 मधील उदाहरण १ व २ पहाव.े) 

6.3.3 जर, अ.जा. कनरता आरनक्षत असलेल्या जागाांची सांख्या ही प्रभागाांच्या एकूण सांख्येपेक्षा 

जास्त असेल, तर प्रर्थम रेरीत प्रत्येक प्रभागात अ.जा. ची एक जागा देण्यात येईल. त्यािांतर 

दुसऱ्या रेरीत नशल्लक जागा आरनक्षत करण्याकरीता ज्या प्रभागाांिा मागील निवडणकूाांमध्ये 

अ.जा.ची अनतरीक्त जागा देण्यात आली होती  असे प्रभाग वगळूि त्यापुढील प्रभागाांिा, 

सवानधक अ.जा. लोकसांख्येची टक्केवारी असलेल्या प्रभागापासूि सुरुवात करुि, पनरनशष्ट्ट 

क्र.८ िुसार उतरत्या क्रमािे अ.जा.ची एक अनतरीक्त जागा देण्यात येईल. (पनरनशष्ट्ट क्र.10 

मधील उदाहरण 3 पहाव.े) 
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7 अिुसूनचत जमाती कनरता  आरनक्षत प्रभाग निनित करणे. 

७.1            अिुसूनचत जमातीच्या (अ.ज.) आरक्षणाच ेतत्व: 

7.1.1 अ.ज. च्या जागाांच्या आरक्षणाचे वाटप हे प्रभागातील अ.ज. च्या लोकसांख्येच्या 

टक्केवारीच्या उतरत्या क्रमािे करण्यात येईल. अ.ज. च्या लोकसांख्येची प्रभागातील एकूण 

लोकसांख्येशी असलेल्या टक्केवारीिुसार तक्ता तयार करावा. पनरनशष्ट्ट 9 िुसार सदर 

तक्ता उतरत्या क्रमािे लावण्यात यावा. प्रभागात अिुसूनचत जमातीची शुन्य लोकसांख्या 

असली तरी त्या प्रभागाांचा देखील उतरत्या क्रमािे आरक्षण निनित करण्यासाठी समावशे 

करण्यात यावा. 

७.१.२       अ.ज. च्या जागाांचे वाटप करतािा शक्यतोवर प्रत्येक प्रभागात १ जागा नबिराखीव ठेवावी. 

7.1.3 जेव्हा दोि अगर अनधक प्रभागाांमधील अ. ज. लोकसांख्येची टक्केवारी समाि असेल, तेव्हा 

ज्या प्रभागातील अ.ज. ची प्रत्यक्ष लोकसांख्या जास्त आहे तो प्रभाग आरनक्षत होईल. जर 

अशा प्रभागातील प्रत्यक्ष लोकसांख्या देखील समाि असेल, तर सोडतीिे आरक्षण निनित 

केले जाईल.  

७.1.4 आरनक्षत जागाांचे वाटप करतािा आरनक्षत जागाांची सांख्या आनण उपलब्ध प्रभागाांची सांख्या 

नवचारात घेवूि वाटप कराव.े 
 

 

7.2 िवनिर्गमत ग्रामपांचायतीच्या पनहल्या निवडणकूीतील अ.ज. च ेआरक्षण: 

७.2.1 जर, अ.ज. करीता आरनक्षत असलेल्या जागाांची सांख्या व प्रभागाांची एकूण सांख्या समाि 

असेल तर प्रत्येक प्रभागात अ.ज. ची एक जागा देण्यात येईल. 

7.2.2 जर अ.ज. कनरता आरनक्षत असलेल्या जागाांची सांख्या ही प्रभागाांच्या एकूण सांख्येपेक्षा कमी 

असेल; तर अ.ज. लोकसांख्येची एकूण लोकसांख्येशी असलेली टक्केवारी ज्या प्रभागात 

सवानधक असेल, त्या प्रभागापासूि सुरुवात करुि, पनरनशष्ट्ट 9 िुसार उतरत्या क्रमािे 
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नततक्या प्रभागात अ.ज. ची एक जागा देण्यात येईल. (पनरनशष्ट्ट क्र.10 मधील उदाहरण १ 

व २ पहाव.े) 

7.2.3 जर, अ.ज. कनरता आरनक्षत असलेल्या जागाांची सांख्या ही प्रभागाांच्या एकूण सांख्येपेक्षा जास्त 

असेल, तर प्रर्थम रेरीत प्रत्येक प्रभागात अ.ज. ची एक जागा देण्यात येईल. त्यािांतर दुसऱ्या 

रेरीत नशल्लक जागा आरनक्षत करण्याकरीता सवानधक अ.ज. लोकसांख्येची एकूण 

लोकसांख्येशी असलेली टक्केवारी ज्या प्रभागात सवानधक असेल, त्या प्रभागापासूि सुरुवात 

करुि, पनरनशष्ट्ट क्र.9 िुसार उतरत्या क्रमािे नततक्या प्रभागात अ.ज. ची एक अनतरीक्त 

जागा देण्यात येईल. (पनरनशष्ट्ट क्र.10 मधील उदाहरण ३ पहाव.े) 

७.3 इतर कोणत्याही निवडणकूाांमधील अ.ज. च ेआरक्षण:  

7.3.1  जर, अ.ज. करीता आरनक्षत असलेल्या जागाांची सांख्या व प्रभागाांची एकूण सांख्या समाि  

              असेल तर प्रत्येक प्रभागात अ.ज. ची एक जागा देण्यात येईल. 

7.3.2 जर, अ.ज. कनरता आरनक्षत असलेल्या जागाांची सांख्या ही प्रभागाांच्या एकूण सांख्येपेक्षा 

कमी असेल तर ज्या प्रभागाांिा मागील निवडणकूाांमध्ये अ.ज. चे आरक्षण देण्यात आले 

होते असे प्रभाग वगळूि त्यापुढील प्रभागाांिा, सवानधक अ.ज. लोकसांख्येची टक्केवारी 

असलेल्या प्रभागापासूि सुरुवात करुि, पनरनशष्ट्ट क्र.9 िुसार उतरत्या क्रमािे अ.ज. ची 

एक जागा देण्यात येईल. (पनरनशष्ट्ट क्र.10 मधील उदाहरण १ व २ पहाव.े) 

7.3.3 जर, अ.ज. कनरता आरनक्षत असलेल्या जागाांची सांख्या ही प्रभागाांच्या एकूण सांख्येपेक्षा 

जास्त असेल, तर प्रर्थम रेरीत प्रत्येक प्रभागात अ.ज. ची एक जागा देण्यात येईल. 

त्यािांतर दुसऱ्या रेरीत नशल्लक जागा आरनक्षत करण्याकरीता ज्या प्रभागाांिा मागील 

निवडणकूाांमध्ये अ.ज.ची अनतरीक्त जागा देण्यात आली होती असे प्रभाग वगळूि 

त्यापुढील प्रभागाांिा, सवानधक अ.ज. लोकसांख्येची टक्केवारी असलेल्या प्रभागापासूि 

सुरुवात करुि,पनरनशष्ट्ट क्र.9 िुसार उतरत्या क्रमािे अ.ज. ची एक अनतरीक्त जागा 

देण्यात येईल. (पनरनशष्ट्ट क्र.10 मधील उदाहरण 3 पहाव.े) 
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8 िागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगाच े(िा.मा.प्र) कनरता आरनक्षत प्रभाग निनित करणे: 

8.1  िा.मा.प्र. आरक्षणाची तत्व े- 

८.१.१ मा. सवोच्च न्यायालयािे नरट नपटीशि क्र. 980/2019 मध्ये नदिाांक 04/03/2021 रोजी 

नदलेला निणणय  तसेच नदिाांक 23 सप्टेंबर, 2021 रोजी शासिािे सि 2021 चा महाराष्ट्र 

अध्यादेश क्रमाांक 3 अन्वय ेमहाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनधनियम १९५९ च्या कलम 10 (क) 

मध्ये केलेल्या सुधारणेिुसार िागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगातील व् यक्तींसाठी राखूि 

ठेवावयाच्या जागा, पांचायतीमधील निवडणकूी व्दारे भरावयाच्या जागाांच्या एकूण 

सांख्येच्या २७ टक्क्याांपयंत (अपूणांक दुलणनक्षत करावा) असतील आनण एकूण आरक्षण, 

पांचायतीमधील एकूण जागाांच्या ५० टक्क्याांपेक्षा अनधक असणार िाही. (अपूणांक दुलणनक्षत 

करावा) 

८.1.2 िा.मा.प्र. ला देय असलेल्या २७% जागाांची गणिा करतािा, अिुसूनचत जाती, 

अिुसूनचत जमाती व िागानरकाांच्या मागासवगण प्रवगण जागाांच ेएकनत्रत आरक्षण ५० % 

(अपूणांक दुलणनक्षत करावा) आरक्षणाच्या मयादेत नसनमत असेल. या आरक्षण मयादेची 

अांमलबजावणी करतािा सदस्य सांख्येची गणिा खालील तक्त्यािुसार करण्यात यावी. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

ग्रामपांचायत 
सदस्य  
सांख्या 

एकूण 
सदस्य 
सांख्येच े
50% 

एकूण आरक्षण 
50% च्या 
मयादेत 

(अपूणांक 
दुलणनक्षत करावा) 

िागनरकाांच्या 
मागासवगण प्रवगण 

जागा 
( सदस्य  

सांख्येच्या 27%) 

िागनरकाांच्या 
मागासवगण प्रवगासाठी 

देय सदस्य सांख्या 
(अपूणांक दुलणनक्षत 

करावा) 
७ 3.5 3 1.89 1 
९ 4.5 4 2.43 2 

११ 5.5 5 2.97 2 
१३ 6.5 6 3.51 3 
१५ 7.5 7 4.05 4 
17 8.5 8 4.59 4 
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पनरच्छेद8.1.1 मधील मा. सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशािुसार, सांपूणणत: अिु.क्षते्रामध्ये येणाऱ्या 

ग्रामपांचायतीमध्ये अिु. जमाती  करीता नकमाि ५०% सदस्य ठेवणे बांधिकारक असल्यािे िा.मा.प्र. ला 

एकही जागा देय होणार िाही. 

८.1.3  िा.मा.प्र. च्या जागाांचे वाटप हे सोडत पध्दतीिे करण्यात याव.े िा.मा.प्र. करीता राखूि 

ठेवावयाच्या जागाांची सांख्या आनण  िा.मा.प्र. आरक्षण देय होणाऱ्या प्रभागाांची सांख्या समाि 

असल्यास, प्रत्येक प्रभागात १ जागा रे्थट िेमूि देण्यात यावी. 

      ८.1.4 िा.मा.प्र.चे आरक्षण प्रत्येक निवडणकूीमध्ये चक्रािुक्रमे नररनवण्यात याव,े म्हणजे ज ेप्रभाग 

मागील निवडणकुीमध्ये िा.मा.प्र. करीता आरनक्षत िव्हते, त्या प्रभागाांिा या निवडणकूीत 

चक्रािुक्रमे नररनवण्याच्या धोरणािुसार आरक्षण द्याव.े 

८.1.5 िा.मा.प्र. च्या जागा िेमूि देतािा शक्यतोवर प्रत्येक प्रभागात १ जागा नबिराखीव ठेवण्यात 

यावी.  त्यामुळे िा.मा.प्र. च्या जागाांचे वाटप करतािा ज्या प्रभागात केवळ एकच जागा नशल्लक 

रानहली असेल असे प्रभाग िा.मा.प्र.चे वाटप करतािा सोडतीतूि वगळण्यात यावते. 

8.2  िवनिर्गमत ग्रामपांचायतीच्या पनहल्या निवडणकूीमध्ये िा.मा.प्र. च्या आरक्षणाचे वाटप : 

८.2.1 प्रर्थम िा.मा.प्र. करीता वाटप करावयाच्या 27% जागाांच्या सांख्येची गणिा पनरच्छेद 8.1.2 

मध्ये स्पष्ट्ट केल्यािुसार एकूण 50% आरक्षणाची कमाल मयादा नवचारात घेवूि करावी. 

8.2.2  त्यािांतर अ.जा. व अ.ज. करीता आरनक्षत जागा वगळल्यािांतर ज्या प्रभागाांमध्ये एकच  

जागा नबिराखीव रानहलेली आहे असे प्रभाग सोडतीमधूि वगळण्यात यावते. 

8.2.3     पनरच्छेद 8.2.2 िुसार वगळणी केल्यािांतर उवणनरत जागाांमधूि िा.मा.प्र. च्या जागाांचे वाटप 

सोडतीिे करण्यात यावते. 

८.3  इतर कोणत्याही निवडणकूीमधील िा.मा.प्र. च्या जागाांचे वाटप 

८.3.1 प्रर्थम िा.मा.प्र. करीता वाटप करावयाच्या जागाांच्या सांख्येची गणिा पनरच्छेद 8.1.2 मध्ये 

स्पष्ट्ट केल्यािुसार एकूण 50% आरक्षणाची कमाल मयादा नवचारात घेवूि करावी. 

८.3.2 त्यािांतर अ.जा. व अ.ज. करीता आरनक्षत जागा वगळल्यािांतर ज्या प्रभागाांमध्ये एकच 

जागा नबिराखीव रानहलेली आहे असे प्रभाग सोडतीमधूि वगळण्यात यावते. 
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8.3.3 त्यािांतर ज्या प्रभागामध्ये मागील निवडणकुाांमध्ये िा.मा.प्र. ची जागा िेमूि देण्यात  आली 

िव्हती त्या प्रभागामध्ये प्रर्थम िा.मा.प्र. ची एक जागा रे्थटपणे िेमूि देण्यात यावी. 

8.3.4 त्यािांतर मागील निवडणकुाांमध्ये ज्या प्रभागाांमध्ये िा.मा.प्र. ची जागा देण्यात आली होती, 

त्यामधूि सोडत काढूि  िा.मा.प्र. च्या जागाांचे वाटप करण्यात याव.े 

8.3.5 सोडत काढल्यािांतरही जर िा.मा.प्र. च्या जागा नशल्लक असतील तर त्या जागाांचे वाटप 

8.3.2 िुसार वगळलेल्या (एक जागा  नबिराखीव असलेल्या) प्रभागातूि सोडतीिे 

करण्यात  याव.े 

9 मनहलाांच ेआरनक्षत प्रभाग निनित करणे : 

एकूण जागाांच्या  50% जागा मनहलाांकरीता आरनक्षत ठेवणे आवश्यक आहे. 

9.1 मनहला आरक्षणाची तत्वे: 

9.1.1 मनहलाांच्या आरक्षणाच ेवाटप सोडतीिे करण्यात येईल. 

9.1.2 जर एखाद्या प्रभागात एकाच प्रवगाकनरता दोि जागा आरनक्षत होत असल्यास, त्यातील 

एक जागा त्या प्रवगातील मनहलाांकनरता रे्थटपणे आरनक्षत होईल. 

9.1.3 मनहलाांच्या जागाांच ेआरक्षण चक्रािुक्रमे नररवतािा, प्रभागात त्याच प्रवगातील मनहलाांच े

आरक्षण शक्यतोवर पनु्हा देता येणार िाही. 

9.2 अ.जा.मनहला: 

9.2.1 िवनिर्गमत ग्रामपांचायतीच्या प्रर्थम निवडणकुीमध्ये अ.जा.कनरता आरनक्षत असलेल्या 

जागाांमधूि अ.जा.च्या मनहलाांकनरता जागा सोडतीिे आरनक्षत करण्यात याव्यात.  

9.2.2 मात्र जर एखाद्या प्रभागामध्ये अ.जा.कनरता दोि जागा आरनक्षत असतील तर त्या प्रभागामध्ये 

एक जागा अ.जा.च्या मनहलाांकनरता प्रर्थम रे्थट आरनक्षत करण्यात येईल आनण तो प्रभाग 

पनरच्छेद ९.2.१ मधील सोडत काढतािा वगळण्यात येईल. 

9.2.3 इतर कोणत्याही निवडणकुाांमध्ये अ.जा.च्या मनहलाांचे आरक्षण चक्रािुक्रमे   नररवतािा जर 

एखाद्या प्रभागामध्ये अ.जा.कनरता दोि जागा आरनक्षत असतील तर त्या प्रभागामध्ये एक 
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जागा अ.जा.च्या मनहलाांकनरता प्रर्थम रे्थट आरनक्षत करण्यात येईल आनण तो प्रभाग सोडत 

काढतािा वगळण्यात येईल.  

9.2.3.1 त्यािांतर उवणनरत जागाांकनरता, मागील निवडणकूाांमध्ये जे प्रभाग अ.जा. मनहलाांकरीता 

आरनक्षत होते असे प्रभाग आनण पनरच्छेद ९.२.३ िुसार अ.जा. मनहला कनरता रे्थट 

आरनक्षत केलेले प्रभाग वगळूि अ.जा.च्या मनहलाांची सोडत काढण्यात यावी. 

9.2.3.2   मात्र त्यािांतरही जर अ.जा.च्या मनहलाांकनरता आरनक्षत ठेवावयाच्या जागा नशल्लक 

असतील तर जे प्रभाग पनरच्छेद ९.२.3.1 िुसार वगळण्यात आले होते, त्याांचाही नवचार 

अ.जा.च्या मनहलाांचे आरक्षण देण्याकनरता सोडतीिे करण्यात यावा.  

9.3 अ.ज.मनहला:  

9.3.1 िवनिर्गमत ग्रामपांचायतीच्या प्रर्थम निवडणकुीमध्ये अ.ज.कनरता आरनक्षत असलेल्या 

जागाांमधूि अ.ज.च्या मनहलाांकनरता जागा सोडतीिे आरनक्षत करण्यात याव्यात.  

9.3.2 मात्र जर एखाद्या प्रभागामध्ये अ.ज.कनरता दोि जागा आरनक्षत असतील तर त्या प्रभागामध्ये 

एक जागा अ.ज.च्या मनहलाांकनरता प्रर्थम रे्थट आरनक्षत करण्यात येईल आनण तो प्रभाग 

पनरच्छेद ९.3.१ मधील सोडत काढतािा वगळण्यात येईल. 

9.3.3 इतर कोणत्याही निवडणकुाांमध्ये अ.ज.च्या मनहलाांचे आरक्षण चक्रािुक्रमे   नररवतािा जर 

एखाद्या प्रभागामध्ये अ.ज.कनरता दोि जागा आरनक्षत असतील तर त्या प्रभागामध्ये एक 

जागा अ.ज.च्या मनहलाांकनरता प्रर्थम रे्थट आरनक्षत करण्यात येईल आनण तो प्रभाग सोडत 

काढतािा वगळण्यात येईल.  

9.3.3.1 त्यािांतर उवणनरत जागाांकनरता, मागील निवडणकूाांमध्ये जे प्रभाग अ.ज. मनहलाांकरीता 

आरनक्षत होते असे प्रभाग आनण पनरच्छेद ९.3.३ िुसार अ.ज. मनहला कनरता रे्थट 

आरनक्षत केलेले प्रभाग वगळूि अ.ज.च्या मनहलाांची सोडत काढण्यात यावी.  
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9.3.3.2  मात्र त्यािांतरही जर अ.ज.च्या मनहलाांकनरता आरनक्षत ठेवावयाच्या जागा नशल्लक 

असतील तर जे प्रभाग पनरच्छेद ९.3.3.1 िुसार वगळण्यात आले होते, त्याांचाही नवचार 

अ.ज.च्या मनहलाांचे आरक्षण देण्याकनरता सोडतीिे करण्यात यावा.  

9.4 िागनरकाांचा मागासवगण प्रवगण मनहला (िा.मा.प्र. मनहला ) : 

9.4.1 िवनिर्गमत ग्रामपांचायतीच्या प्रर्थम निवडणकुीमध्ये िा.मा.प्र. कनरता आरनक्षत असलेल्या 

जागाांमधूि िा.मा.प्र.च्या मनहलाांकनरता जागा सोडतीिे आरनक्षत करण्यात याव्यात.  

9.4.2 मागील निवडणकूाांमध्ये जे प्रभाग िा.मा.प्र. मनहलाांकरीता आरनक्षत होते असे प्रभाग वगळूि 

िा.मा.प्र.च्या मनहलाांची सोडत काढण्यात यावी.  
 

 

9.5 सवणसाधारण मनहला: 

9.5.1 प्रत्येक प्रभागात मनहलाांच्या जागा िेमूि देतािा शक्यतोवर दोि सदस्याांच्या प्रभागात 

जास्तीत जास्त 1 व तीि सदस्याांच्या प्रभागात जास्तीत जास्त २ जागा कोणत्याही प्रवगातील 

मनहलाांकनरता देण्यात याव्यात. हे प्रमाण पूणण करण्याच्या दृष्ट्टीिे सवणसाधारण मनहलाांच्या 

जागा प्रभागाांमध्ये रे्थट वाटप करता येतील. मात्र असे करतािा सवणसाधारण मनहलाांचे 

आरक्षण चक्रािुक्रमे नररवतािा मागील निवडणुकाांमध्ये ज्या प्रभागाांमध्ये सवणसाधारण 

मनहलाांचे आरक्षण देण्यात आले होते असे प्रभाग सवणसाधारण मनहलाांची सोडत काढतािा 

वगळण्यात यावते. 

9.5.2 जर सोडतीिांतरही सवणसाधारण मनहलाांकनरता आरनक्षत ठेवावयाच्या जागा नशल्लक असतील 

तर वगळण्यात आलेल्या प्रभागाांचा नवचार मनहलाांच्या जागाांचे वाटप करण्याकनरता सोडतीिे 

करण्यात येईल. 
 

10 प्रारूप प्रभाग रचिा 

10.1 प्रभाग रचिा सनमती: 

प्रारूप प्रभाग रचिा तयार करण्याकरीता तहनसलदार याांच्या अध्यक्षतेखाली सनमती असेल. 

यामध्ये गटनवकास अनधकारी व सांबांधीत ग्रामपांचायतीचे मांडळ अनधकारी हे सदस्य असतील. 
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10.2 प्रारूप तयार करणे: 

तलाठी व ग्रामसेवक याांिी 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. त्याचप्रमाणे प्रभाग रचिा, 

अिुसूनचत जाती, अिुसूनचत जमाती, िागरीकाांचा मागासवगण प्रवगण व मनहलाांचे आरक्षण हे  

नियमािुसार तयार झाले आहे हे देखील तपासेल. सदर सनमती प्रारूप प्रभाग रचिेचे गुगल 

अर्थण/MRSAC िकाशे पनरच्छेद ४.8.५ िुसार योग्य नरतीिे तयार केले आहेत ककवा कसे हे 

तपासूि घेईल, अन्यर्था योग्य िकाशे तयार करूि घेण्याची कायणवाही करेल. प्रभाग रचिा 

पूवणतयारीची सांपूणण जबाबदारी या सनमतीची रानहल. सनमती वळेोवळेी सांबांधीत तलाठी व 

ग्रामसेवक याांिा मागणदशणि करेल व आवश्यकतेिुसार पयणवके्षण व सांनियांत्रण करेल. 
   

10.3 प्रारूप प्रभाग रचिेस नजल्हानधकारी याांची मान्यता: 

प्रारूप प्रभाग रचिेची सनमतीिे तपासणी केल्यािांतर प्रभाग रचिेच्या योग्यतेबाबत सनमतीचे 

समाधाि झाल्यािांतर सदर प्रारूप प्रभाग रचिा उपनवभागीय अनधकारी याांच्या मारण त 

नजल्हानधकारी याांिा मान्यतेसाठी सादर केली जाईल. उपनवभागीय अनधकारी, हे देखील प्रभाग 

रचिा तपासूि, योग्य असल्याची खातरजमा करूि घेतील.  

10.4 नजल्हानधकारी याांिा सादर करण्यात आलेल्या प्रारूप प्रभाग रचिेची आवश्यक ती तपासणी 

करूि ती तरतूदीिुसार करण्यात आली आहे याची खात्री झाल्यास, नजल्हानधकारी या प्रारुप 

प्रभाग रचिेस मान्यता देतील. 

10.5 तलाठी व ग्रामसेवक पनरनशष्ट्ट 11 मधील नववरणपत्र तयार करूि, त्यातील सवण मानहती भरूि, 

स्वाक्षरी करूि प्रभागरचिा सनमतीस सादर करतील. सदर सनमती त्याांचे अनभप्राय िोंदवूि 

उपनवभागीय अनधकारी याांच्या मारण त नजल्हानधकारी याांिा सादर करतील. नजल्हानधकाऱ्याांची 

मान्यता  नमळाल्यािांतर सोडत काढली जाईल. 
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11 आरक्षणाची सोडत काढणे: 

11.1 तहनसलदार सोडत घेण्याकरीता प्रानधकृत अनधकाऱ्याची िेमणकू करतील आनण सोडतीचा 

नदिाांक व वळे ठरवूि देतील.  

11.2 सदर प्रानधकृत अनधकारी, तलाठी व ग्रामसेवक हे सोडतीकरीता नवशेर् ग्रामसभा बोलावतील. 

अशा नवशेर् ग्रामसभसे गणपूतीची आवश्यकता िसेल. तसचे सोडतीच्या कायणवाहीला 

ग्रामपांचायतीच्या मान्यतेची आवश्यकता असणार िाही.  

11.3 सोडतीचे स्र्थळ, वळे व नदिाांक याला मोठया प्रमाणावर प्रनसध्दी नदली जाईल. ग्रामपांचायत, 

तलाठी, मांडळ अनधकारी, तहनसल व पांचायत सनमती कायालयाच्या िोटीस बोडावर याची 

सूचिा प्रदर्गशत करण्यात यावी. गावातील सवांिा सोडतीच्या कायणक्रमाची बातमी नमळेल अशा 

प्रकारची व्यवस्र्था करावी, जेणेकरूि जास्तीत जास्त िागरीक सोडतीस उपस्स्र्थत राहू 

शकतील.   

11.4 प्रानधकृत अनधकारी आरक्षणासाठी नवनहत कायणपध्दतीिुसार अिुसूनचत जाती, अिुसूनचत 

जमाती, िागरीकाांचा मागासवगण प्रवगण व मनहला या क्रमावारीिे आरक्षण निनित करतील. अस े

आरक्षण निनित करतािा पनरच्छेद ५ िुसार काढलेले मागील निवडणकुाांमधील आरक्षण 

नवचारात घेतील आनण पनरच्छेद 6, 7, 8 व 9 िुसार आरक्षण नवचारात घेऊि सोडत काढतील.  

11.5 सदर सोडतीच्या वळेी कोणतीही जागा “पुरुर् राखीव” अशी सांबोधली जाणार िाही याची दक्षता 

घ्यावी. 

11.6 सोडत ही पारदशणक डब्यातूि प्रार्थनमक शाळेतील मुलाांकडूि नचठ्ठया काढूि पणूण करण्यात यावी.  

11.7 सोडतीचे योग्य प्रकारे इनतवृत्त नलनहण्यात याव.े इनतवृत्ताचा िमूिा पनरनशष्ट्ट 12 मध्ये देण्यात 

आलेला आहे. 

11.8 प्रारूप प्रभाग रचिेची व आरक्षणाांची व्यापक प्रनसद्धी: 

11.8.1 प्रारूप प्रभाग रचिा व निनित करण्यात आलेले जागाांचे आरक्षण याची पनरनशष्ट्ट 13 िमूिा 

¨ब ° मधील प्रारूप अनधसचूिा व अिुसूची तयार करूि त्यास व्यापक प्रनसध्दी देण्याची 

जबाबदारी तहनसलदार याांची असेल. 
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11.8.2 प्रनसध्द करण्यात आलले्या प्रभाग रचिेच्या िकाशाांवर व नवनहत िमुन्याांवर सांबांधीत 

गटनवकास अनधकारी, तहनसलदार, उपनवभागीय अनधकारी आनण नजल्हानधकारी याांच्या 

स्वाक्षरी असणे अनिवायण आहे. 

11.8.3 प्रारूप प्रभाग रचिा व आरक्षण हे ग्रामपांचायत, तलाठी, मांडळ अनधकारी, तहनसल व 

पांचायत सनमती कायालयाच्या िोटीस बोडावर देखील प्रदर्गशत करण्यात येईल. 

11.8.4 अशा प्रारूप प्रभाग रचिेचे सॉफ्ट िकाशे (kml/kmz files), िकाशाांची इमेजेस, आरक्षणाचा 

तक्ता व नवनवध िमूिे, सोडतीचे इनतवृत्त इ. ईमेलद्वारे अगर उपलब्ध करूि नदलेल्या 

पद्धतीिे राज्य निवडणकू आयोगास सादर करावते.  

12 हरकती व सूचिा:  

12.1 नवशेर् ग्रामसभते आरक्षण सोडतीअांती ग्रामस्र्थाांिा प्रभाग रचिा व आरक्षणावर हरकती व सूचिा 

सादर करण्याच्या कालावधीची मानहती देण्यात येईल.  

12.2 हरकती व सूचिा सादर करण्याच्या कालावधीत िागरीकाांकडूि हरकती व सूचिा 

स्स्वकारण्याची व्यवस्र्था तहनसलदार कायालयात करण्यात येईल.  

12.3 हरकत ककवा सचूिा दाखल केल्याची सांबांधीताांिा पोचपावती देण्यात येईल ज्यामध्ये त्याांिी 

हरकत सादर करतािाचा नदिाांक व वळे िमूद केला जाईल.  

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

12.5 तहनसलदार द्वारा प्राप्त झालेल्या सवण हरकती व सूचिाांचा गोर्वारा पनरनशष्ट्ट 14 िूसार तयार 

करण्यात येईल आनण सदर गोर्वारा आनण हरकती उपनवभागीय अनधकारी याांिा सादर 

करण्यात येतील.  

12.6 उपनवभागीय अनधकारी याांिी प्राप्त हरकतींवर सुिावणीच्या वळेी प्रत्यक्ष उपस्स्र्थत असलेल्या 

अजणदाराांिा सुिावणी द्यावी. आवश्यकतेिुसार िायब तहनसलदार या दजापेक्षा कमी िसलेल्या  
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अनधकाऱ्याकडूि स्र्थळ पाहणी अहवाल घेतील. अश्या सुिावणीचा उदे्दश हा हरकतदाराची बाजू 

समजूि घेणे आनण त्याचबरोबर प्रभाग रचिा सनमतीची बाजू समजूि घेणे आनण त्यावर 

आयोगाच्या या आदेशािुसार पुढे कायणवाही होणे हाच आहे. 

12.7 सुिावणीिांतर, उपनवभागीय अनधकारी प्रत्येक हरकतीवर त्याांच्या नशरारशी व अनभप्राय िोंदवूि 

प्रस्ताव नजल्हानधकारी याांच्या मान्यतेसाठी सादर करतील. 

12.8 नजल्हानधकारी हे, उपनवभागीय अनधकारी याांिी सादर केलेला प्रस्ताव नवचारात घेवूि 

हरकतींबाबत अांनतम निणणय घेतील. 

12.9 हरकतींवरील घेतलेले निणणय हे तकण सांगत असणे आवश्यक आहे. सांबांधीत तहनसलदार हे, 

पनरनशष्ट्ट 15 मध्य े नदलले्या िमुन्याांिुसार हरकती व त्यावरील निणणयाबाबतचा अहवाल 

ग्रामपांचायत व तलाठी कायालयाच्या िोटीस बोडावर प्रदर्गशत करवूि घेतील.  

13 अांनतम प्रभाग रचिा: 

13.1 नजल्हानधकारी याांिी हरकतींवर नदलेले निणणय नवचारात घेवूि प्रभाग रचिा सनमती अांनतम प्रभाग 

रचिा व िकाशे तयार करेल,  तसेच पनरनशष्ट्ट 16 िमूिा ¨अ ° िुसार अनधसचूिा व अिुसूची 

तयार करण्यात येईल. 

13.2 असे अांनतम प्रभाग व िकाशे उपनवभागीय अनधकारी याांिा सादर केल े जातील. उपनवभागीय 

अनधकारी हे, नजल्हानधकारी याांिी मान्य केलेल्या हरकतींिुसार प्रभाग रचिेत व िकाशात योग्य 

बदल केल ेअसल्याबाबत खात्री करूि त्यािांतर ते नजल्हानधकारी याांिा सादर करतील. 

13.3 अांनतम प्रभाग रचिा या आदेशातील कायणपद्धतीिुसार झाली आहे याबाबत समाधाि झाल्यावर, 

नजल्हानधकारी अांनतम प्रभाग रचिा व िकाशे याांस मांजूरी देतील. 

13.4 अशा अांनतम प्रभाग रचिा (िमूिा ¨अ°), सॉफ्ट िकाशे (kml/kmz files), िकाशाांची इमेजेस, 

आरक्षणाचा तक्ता व नवनवध िमूिे, सोडतीचे इनतवृत्त, हरकतींचा गोर्वारा व नजल्हानधकारी याांच े

हरकतींवरील आदेश इ. ईमेलद्वारे अगर उपलब्ध करूि नदलेल्या पद्धतीिे राज्य निवडणकू 

आयोगास सादर करावते.  





23 
 

प्रनत, 
१. अपर मुख्य सनचव, ग्रामनवकास नवभाग, मांत्रालय,मुांबई 
२. सवण नवभागीय आयकु्त  
३. सवण नजल्हानधकारी 
४. सवण नजल्हा पनरर्द, मुख्य कायणकारी अनधकारी,  
५. मा. सवोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालयातील राज्य निवडणकू आयोगाचे वकील 
६. सवण उप नजल्हानधकारी (ग्रामपांचायत निवडणकू) (नजल्हा मुख्यालय) 
७. सवण उपनवभागीय अनधकारी  
८. सवण तहसीलदार  
९. सवण गट नवकास अनधकारी  
१०. सवण मांडळ अनधकारी  
११. सवण ग्राम सेवक  
१२. सवण तलाठी 
१३. आयोगातील सवण कायासिे   
१४. निवड िस्ती. 
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पनरनशष्ट्ट १ 
(पनरच्छेद क्र. ४.२, ४.३, ४.४) 

लोकसांख्येिुसार सदस्य सांख्या, प्रभाग सांख्या व प्रभागनिहाय सदस्य सांख्या दशणनवणारा तक्ता 
 

अिुक्रमाांक ग्राम पांचायतीची 
लगतच्या 

जिगणिेिुसार 
लोकसांख्या 

लोकसांख्येिुसार 
अिुज्ञेय सदस्य 

सांख्या 

सदस्य 
सांख्येिुसार 

अिुज्ञेय प्रभाग 

प्रभागनिहाय 
सदस्य सांख्या 

1 2 3 4 5 
1 १,५०० ककवा १,५०० 

पेक्षा कमी 
7 3 3, 2, 2 

2 १,५०१ ते ३,००० 
 

9 3 3, 3, 3 

3 ३,००१ ते ४,५०० 
 

11 4 3, 3, 3, 2 

4 ४,५०१ ते ६,००० 
 

13 5 3, 3, 3, 2, 2 

5 ६,००१ ते ७,५०० 
 

15 5 3, 3, 3, 3, 3 

6 ७,५०१ आनण अनधक 17 6 3, 3, 3, 3, 3, 2 
 

 

नटप: 
१. स्तांभ ५ मध्ये नदलेले आकडे हे अिुक्रमे प्रभाग क्र १, प्रभाग क्र २, प्रभाग क्र ३, प्रभाग क्र ४, 

प्रभाग क्र ५, प्रभाग क्र ६ याांची सदस्य सांख्या दशणवते. 

२. स्तांभ ५ मधील प्रभागनिहाय सदस्य सांख्या नह पनहल्या निवडणुकीच्या आहेत. पनहल्या 

निवडणकुीत कमाल सदस्य सांख्या सुरवातीच्या प्रभागात व नकमाि सदस्य सांख्या शेवटच्या 

प्रभागात नदली जाते. 

३. त्या िांतरच्या निवडणुकीत प्रभागनिहाय सदस्य सांख्या नह चक्रािुक्रमे नररते ज्याचा तक्ता  

पनरनशष्ट्ट २ मध्ये नदलेला आहे.  
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पनरनशष्ट्ट २ 
(पनरच्छेद क्र. ४.४.२) 

पुढील निवडणुकाांमध्ये प्रभागनिहाय सदस्य सांख्या चक्रािुक्रमे नररनवणे दशणवणारा तक्ता 
 

सदस्य 
सांख्या 

प्रभागाांची 
सांख्या 

पनहल्या 
निवडणकुीत 
प्रभागनिहाय 
सदस्य 
सांख्या 

पढुील निवडणकुीत चक्र नररवूि प्रभागनिहाय सदस्य सांख्या 
 
दुसऱ्या 
निवडणकुीत 

नतसऱ्या 
निवडणकुीत 

चौथ्या 
निवडणकुीत 

पाचव्या 
निवडणकुीत 

सहाव्या 
निवडणकुीत 

7 3 3,2,2 2,3,2 2,2,3 3,2,2 2,3,2 2,2,3 

9 3 3,3,3 3,3,3 3,3,3 3,3,3 3,3,3 3,3,3 

11 4 3,3,3,2 2,3,3,3 3,2,3,3 3,3,2,3 3,3,3,2 2,3,3,3 

13 5 3,3,3,2,2 2,2,3,3,3 3,3,2,2,3 2,3,3,3,2 3,2,2,3,3 3,3,3,2,2 

15 5 3,3,3,3,3 3,3,3,3,3 3,3,3,3,3 3,3,3,3,3 3,3,3,3,3 3,3,3,3,3 

17 6 3,3,3,3,3,2 2,3,3,3,3,3 3,2,3,3,3,3 3,3,2,3,3,3 3,3,3,2,3,3 3,3,3,3,2,3 

 

नटप: 
1. वरील तक्त्यात पढुील निवडणुकीत प्रभागनिहाय कमाल सदस्य सांख्या चक्रािुक्रमे कशी 

नररेल हे दशणनवले आहे, त्यािुसार ग्रामपांचायतीच े देय प्रभागाच्या सांख्येिुसारच्या 

ओळीमधील चक्र अवलांबवावे. 

2. वरील तक्त्यात दशणवल्यािुसार मागील निवडणकू नकतवी होती (दुसरी, नतसरी इ.) हे 

प्रभागातील सदस्य सांख्येवरूि निनित कराव ेव त्यािुसार येणारी निवडणकू नकतवी आहे 

(नतसरी, चौर्थी इ.)हे तपासूि, वरील तक्त्यातील प्रभागनिहाय सदस्य सांख्या निनित 

करावी. 

3. या निनित केलेल्या प्रभागनिहाय सदस्य सांख्येप्रमाणे प्रत्येक प्रभागाांची रचिा करावी. 
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पनरनशष्ट्ट ३ 
(पनरच्छेद क्र. ४.५) 

जागा निहाय सरासरी लोकसांख्या, प्रारूप प्रभाग रचिेिुसार लोकसांख्या आनण तरावत 
ग्रामपांचायतीचे िाव:                                            तालकुा:                               नजल्हा: 

1. ग्राम पांचायतीची एकूण लोकसांख्या =1७,००० 
2. ग्राम पांचायतीची एकूण सदस्य सांख्या =17 
3. जागा निहाय सरासरी लोकसांख्या (वरील १ भानगले २) = 1७०००/17=  १००० 

प्रभागनिहाय सरासरी व प्रत्यक्ष लोकसांख्येचा व तरावत तक्ता 

 

 
(ग्राम नवकास अनधकारी)        (तलाठी) 

नदिाांक:    /   /    
नटप:उदाहरणदाखल पनरनशष्ट्ठामध्ये भरललेी िमुिा मानहती पाहावी   

प्रभाग 
क्रमाांक 

प्रभाग-
निहाय 
सदस्य 
सांख्या 

प्रभाग निहाय 
सरासरी लोकसांख्या 
 

प्रारूप प्रभाग 
रचिेिुसार  
येणारी   
प्रभाग निहाय 
लोकसांख्या 

प्रभागाच्या सरासरी पेक्षा कमी/ अनधक 
असलले्या लोकसांख्येच्या ररकाची 
टक्केवारी 

देय कमाल (+१०%) व नकमाि (-
१०%) मयादेत लोकसांख्या 
िसल्यास त्याची सांनक्षप्त कारणे. 

सूत्र  ( वरील 3 X स्तांभ २)  ( स्तांभ 4-  स्तांभ 3) X 100 
               स्तांभ 3 

 

1 2 3 4 5 6 

1 3 (१०००X3)= ३००० २९५० (२९५०-३०००) X100 =  - १.६% 
   ३००० 

मयादेत आहे 

2 ३ (१०००X3)= ३००० ३३०० (३३००-३०००)X100 = १०% 
   ३००० 

मयादेत आहे 

3 3 (१०००X3)= ३००० २६५० (२६५०-३०००)X100 = - ११.६% 
   ३००० 

राज्य मागामुळे गावाचे क्षेत्र 
नवभाजल ेअसूि हा प्रभाग 
महामागाच्या सीमेवर असल्यािे 
नकमाि मयादेपेक्षा कमी होतो. 

4 ३ (१०००X3)= ३००० २९०० (२९००-३०००)X100= - ३.३% 
   ३००० 

मयादेत आहे 

5 ३ (१०००X3)= ३००० २९५० (२९५०-३०००)X100= - १.६% 
   ३००० 

मयादेत आहे 

6 २ (१०००X२)= २००० २२५० (२२५०-२०००)X100= १२.५% 
   २००० 

गावातील िाला प्रभागाची तीि 
बाजूची सीमा व एक बाजू गावची 
हद्द असल्यािे EB रोडणे शक्य 
होत िाही त्यामुळे हा प्रभाग 
कमाल मयादेबाहेर 

एकूण १७००० १७०००   
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पनरनशष्ट्ट ४ 
(पनरच्छेद क्र. ४.६.७)  

प्रगणक गट रोडण्याबाबतची कायणपध्दती दाखवणारा िमुिा 
ग्रामपांचायतीचे िाव:                                            तालकुा:                               नजल्हा: 
 

जिगणिा प्रभाग क्रमाांक   ५  पकैी प्रगणक गट क्रमाांक २ चे नवभाजि करणे  आवश्यक असल्यािे त्याची 

चौकशी करुि लोकसांख्या निनित करण्यात आली, त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे. 

सवके्षण केल्याची तारीख :- --------- 

अ.क्र. जिगणिाघर 
क्रमाांक 

कुटुांब प्रमुखाचे िाव जिगणिेप्रमाणे 
कुटुांबातील 

एकूण सदस्य 
सांख्या 

अिुसूनचत जाती 
असल्यास 
कुटुांबातील 

सदस्य सांख्या 

अिुसूनचत 
जमाती असल्यास 
कुटुांबातीलसदस्य 

सांख्या 
1 2 3 4 5 6 
1 32 क श्री महादेव ठाकरे 5 0 5 
2 33 श्री सतीश सुव े 3 0 0 
३ ३४अ श्री. सांतोर् वाघमारे ६ ६ ० 
      
  याप्रमाणे भरावे...    

एकूण (A)    
 

तपनशल एकूणलोकसांख्या अ.जा. लोकसांख्या अ.ज. लोकसांख्या 
१) प्रगणक गट 5/3 ची लोकसांख्या ४५० १०० ५० 

२) रोडलले्या प्रगणक गटाचे सवके्षण 
प्रमाणे निनित केललेी लोकसांख्या 
प्रगणक गट क्र. 5/3/1एकूण (A) १०० २० १० 

३) प्रगणक गटाचा उवणरीत भागप्रगणक गट 
क्र. 5/3/2 ची लोकसांख्या  
(वरील 1- (वजा)2 ) ३५० ८० ४० 

 

 
तहनसलदार          नजल्हानधकारी 
नदिाांक:    /   /   
नटप: 

1. उदाहरणदाखल पनरनशष्ट्ठामध्ये भरललेी िमुिा मानहती पाहावी 
2. प्रगणक गट रोडल्यािांतर त्याच्या २ भागास क्रमाांक देणे आवश्यक आहे, जो उदाहरणाप्रमाणे द्यावा. 
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पनरनशष्ट्ट ५ 
(पनरच्छेद क्र. ४.८.५) 

गुगलअर्थण / MRSAC च्या िकाशाांवर प्रभागरचिेची माांडणी करण्याची कायणपध्दती 

1. गुगलअर्थण डाऊिलोड करा. 
2. रोल्डर तयार करा. 
3. रोल्डरला स्र्थानिक स्वराज्य सांस्रे्थचे िाव द्या 
4. पाच सब रोल्डर तयार करा ज्याांिा  Placemark, Boundary, EB, Barrier आनण Ward अशी 

िाव ेद्या. 
5. Placemark रोल्डर उघडूि त्यामध्ये गुगल अर्थण िकाशावर असलेले ग्रामपांचायतीचे स्र्थाि 

नचन्हाांकीत करा. 
6. नचन्हाांकीत करणेबाबत सांपूणण मानहती घ्यावी. त्यासाठी सोबत जोडलेली नवस्तृत मानहती (pdf) व 

स्व्हडीओ पहावा. (स्व्हनडओ पाहण्यासाठी https://youtu.be/nfRxH3dRuG या कलकवर जाव)े 
7. सवणप्रर्थम ¨Path°tool च्या सहाय्यािे Barrier रोल्डरमध्ये सवण िैसर्गगक सीमाांचे उदा. रस्ते, िदी, 

िाले, अडर्थळे, इत्यादी रेर्ा आखूि नचन्हाांकि कराव.े  
8. त्यािांतर  ¨Polygon° toolच्या सहाय्यािे स्र्थानिक स्वराज्य सांस्र्थाांची सीमा ही Boundary 

रोल्डरमध्ये नचन्हाांकि कराव.े 
9. त्यािांतर ¨Polygon° tool च्या सहाय्यािे EB चे नचन्हाांकि कराव.े EB रोल्डरमध्ये त्या स्र्थानिक 

स्वराज्य सांस्रे्थत असणारे सवण प्रगणक गटाांची सीमा एक-एक करूि नचन्हाांकीत करावी.  स्र्थानिक 
स्वराज्य सांस्रे्थचे सांपूणण पनरक्षते्राचे प्रगणक गटाांमध्ये समावशे होईल याची दक्षता घ्यावी. नजरे्थ घरे 
िसतील व क्षते्र मोकळे असेल, ज्यामुळे ते क्षते्र कोणत्याही प्रगणक गटात येत िसेल त्या 
क्षते्रासाठी शून्य लोकसांख्या असलेला प्रगणक गट तयार करावा, आनण हा प्रगणक गट लगतच्या 
प्रभागात समानवष्ट्ट होईल याची दक्षता घ्यावी. सवात महत्वाचे म्हणजे दोि प्रगणक गटामधील 
सामानयक सीमा नचन्हाांकीत करतािा Polygon ची रेर्ा पूणणपणे जुळणा-या असाव्यात, त्यामध्ये 
अांतर िसाव.े  

10. त्यािांतर ¨Polygon° tool च्या सहाय्यािे Ward रोल्डरमध्ये सवण प्रभागाांच्या सीमाांचे नचन्हाांकि 
कराव.े प्रभागाांच्या सीमा त्या प्रभागात येणाऱ्या प्रगणक गटाांच्या सीमाांशी जुळवावते तसेच 
लगतच्या प्रभागाच्या सीमेशी योग्यतऱ्हेिे जुळवावते. सवण EB कोणत्या िा कोणत्या प्रभागात 
समानवष्ट्ट होईल याची दक्षता घ्यावी. 

11. या तयार केलेल्या प्रभाग रचिेची KML/KMZ राईल व image राईल तयार करावी. 

https://youtu.be/nfRxH3dRuG
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पनरनशष्ट्ट ६अ 
(पनरच्छेद क्र. ५.१) 

आरक्षणाच्या प्रवगणनिहाय सदस्य सांख्येची निनिती(नबगर अिुसूनचत /अांशत: अिुसूनचत क्षेत्राकनरता) 
 
 

ग्रामपांचायतीच ेिाव:                                            तालकुा:                               नजल्हा: 
 
 

 

अक्र तपशील व सूत्र पनरगणिा 
1 ग्रामपांचायतीची लोकसांख्या.   एकूण लोकसांख्या   

अिुसूनचत जातीची लोकसांख्या  
अिुसूनचत जमातीची लोकसांख्या  

2 ग्राम पांचायतीची एकूण सदस्य सांख्या (पनरनशष्ट्ट 1 िुसार):  
3 एकूण प्रभागाांची सांख्या (पनरनशष्ट्ट 1 िुसार):  
4 प्रभागाांमधील सदस्य सांख्या  (पनरनशष्ट्ट 2 िुसार) (उदा. 3,3,3,2,2) -  
5 अिुसूनचत जातींची आरनक्षत सदस्य सांख्या  

सूत्र = अिुसूनचत जातींची लोकसांख्या
एकूण लोकसांख्या  × एकूण सदस्य सांख्या 

 

 

6 
 

अिुसूनचत जमातींची आरनक्षत सदस्य सांख्य 

सूत्र = अिुसूनचत जमातींची लोकसांख्या
एकूण लोकसांख्या  × एकूण सदस्य सांख्या 

 

 

7 िागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगासाठी आरनक्षत सदस्य सांख्या 

सूत्र = अ.क्र.2 िुसार एकूण सदस्य सांख्या  ×  २७ 

१00
   

 

(मात्र जर ही सांख्या अ.क्र.2 येर्थील एकूण जागाांच्या ५०% मधूि अ.जा. व अ.ज. च्या 
जागा वजा केल्यािांतर येणाऱ्या सांख्येपेक्षा जास्त असल्यास, या सांख्येइतक्या 
मयादीत होतील.)  
एकूण आरक्षण 50% च्या मयादेत व  िागनरकाांच्या मागसवगण प्रवगाचे आरक्षण 27 % मयादेत 
देतािा अपूणांक दुलणनक्षत करावा. 

त्यामुळे िा.मा.प्र. जागाांची खालीलप्रमाणे पनरगणिा करावी. 

 ७.अ)     एकूण सदस्य सांख्या  ×  २७ 

१00
      =                 (अपूणांक दुलणनक्षत करावा) 

 ७.ब)         एकूण सदस्य सांख्या  ×  ५० 

१00
    =                 (अपूणांक दुलणनक्षत करावा) 

 ७.क)  ७ ब - (वजा)  अ.जा. सदस्य सांख्या- (वजा)  अ.ज. सदस्य सांख्या = 
िा.मा.प्र. देय जागा = अ.क्र. ७ अ व ७ क यापैकी जी सांख्या लहाि असेल त्या सांख्ये 

इतक्या जागा िा.मा.प्र. कनरता देय होतील. 

 

8 अ नियाांसाठी एकूण आरनक्षत सदस्य सांख्या  

सूत्र = अ.क्र.2 िुसार एकूण सदस्य सांख्या   
२  

 

 

8 ब अिुसूनचत जातीच्या नियाांसाठी आरनक्षत सदस्य सांख्या  

सूत्र = अ.क्र.५ िुसार अिुसूनचत जातींची आरनक्षत सदस्य सांख्या   
२  

 

 

8 क अिुसूनचत जमातीच्या नियाांसाठी आरनक्षत सदस्य सांख्या  

सूत्र = अ.क्र.६ िुसार अिुसूनचत जमातींची आरनक्षत सदस्य सांख्या   
२  
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8ड िागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगाच्या नियाांसाठी आरनक्षत सदस्य सांख्या =  

सूत्र = अ.क्र.7िुसार िागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगासाठी आरनक्षत सदस्य सांख्या    
२  

 

8इ सवणसाधारण नियाांकनरता आरनक्षत सदस्य सांख्या  
= अ.क्र. 8 अ - (वजा)  (अ.क्र.8ब +8क+८ड) 

 

9 अराखीव सदस्य सांख्या = अ.क्र. २ - (वजा) (अ.क्र.5+6+7 +८इ)  
 

   
    
( ग्राम नवकास अनधकारी)                          (तलाठी) 
 
नदिाांक:  
 
टीप 1 :- अ.जा., अ.ज., व नियाांच्या जागाांच्या सांख्येची गणिा करतािा एक नद्वतीयाांश ककवा त्याहूि अनधक भाग हा एक भाग म्हणिू गणला 
जाईल आनण एक नद्वनतयाांशापेक्षा कमी  भागाकडे दुलणक्ष केले जाईल. 
टीप २ :-एखाद्या ग्रामपांचायतीत अ.जा/ अ.ज. /िा.मा.प्र.करीता एकच जागा राखूि ठेवली असेल तर ती जागा पनहल्या निवडणकुीत सोडत 
काढूि मनहलाांकरीता आरनक्षत होईल ककवा कसे हे ठरनवण्यात याव.े जर पनहल्या निवडणकूीत ती जागा मनहलाांकरीता आरनक्षत झाल्यास 
त्यापुढील निवडणकूीत ती जागा मनहला आरनक्षत होणार िाही. त्यािुसार पुढील निवडणकूाांमध्ये अशी जागा आळीपाळीिे मनहलाांकरीता रे्थट 
आरनक्षत होईल.  
 

िा.मा.प्र. जागाांची पनरगणिेसाठी उदा.  

 ग्रामपांचायतीची एकूण सदस्य सांख्या - 17 

 अिु. जाती साठी आरनक्षत जागा = 2 

अिु. जमाती साठी आरनक्षत जागा = 4 
 

 अ)  सूत्र=     एकूण सदस्य सांख्या  ×  २७ 

१00
 =                 (अपूणांक दुलणनक्षत करावा)  

             = १७  ×  २७ 

१00
 =4.59 = 4 

 

ब)   सूत्र =  एकूण सदस्य सांख्या   
२  =                 (अपूणांक दुलणनक्षत करावा) 

      =
 एकूण सदस्य सांख्या   

२ =
१७   

२ = ८.५=8 

क)     सूत्र  =  ब - (वजा)  अ.जा. सदस्य सांख्या- (वजा)  अ.ज. सदस्य सांख्या =8- २ - ४ = 2 

िा.मा.प्र. देय जागा = अ.क्र. ७ अ व ७ क यापैकी जी सांख्या लहाि असेल त्या सांख्ये इतक्या जागा िा.मा.प्र. कनरता देय होतील. 

=  त्यामुळे ४ ऐवजी 2 जागा िा.मा.प्र. कनरता देय  होतील. 
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पनरनशष्ट्ट ६ब 

 (पनरच्छेद क्र. ५.१) 
आरक्षणाच्या प्रवगणनिहाय सदस्य सांख्येची निनिती(सांपूणणत अिुसूनचत क्षेत्राकनरता) 
 

ग्रामपांचायतीचे िाव:                                            तालकुा:                               नजल्हा: 
 

अ. क्र. तपशील व सूत्र पनरगणिा 
1 ग्रामपांचायतीची लोकसांख्या.   एकूण लोकसांख्या   

अिुसूनचत जातीची लोकसांख्या  
अिुसूनचत जमातीची लोकसांख्या  

2 ग्राम पांचायतीची एकूण सदस्य सांख्या (पनरनशष्ट्ट 1िुसार):  
3 एकूण प्रभागाांची सांख्या (पनरनशष्ट्ट 1िुसार):  
4 प्रभागाांमधील सदस्य सांख्या  (पनरनशष्ट्ट 2 िुसार) (उदा. 3,3,3,2,2) -  
5 अिुसूनचत जमातींची आरनक्षत सदस्य सांख्या 

सूत्र = अिुसूनचत जमातींची लोकसांख्या
एकूण लोकसांख्या  × एकूण सदस्य सांख्या 

 

 (सांपणूणत: अिुसूनचत क्षेत्रामध्ये कमीत कमी एकूण जागाांच्या 50 टक्के जागा 
अिुसूनचत जमातीकनरता राखूि ठेवण्यात येतील.) 

 

6 अिुसूनचत जातींची आरनक्षत सदस्य सांख्या  
*सूत्र = अिुसूनचत जातींची लोकसांख्या

एकूण लोकसांख्या  × एकूण सदस्य सांख्या 
 

7 िागनरकाांचा मागासवगण प्रवगासाठी एकही जागा आरनक्षत होणार िाही.  
८अ नियाांसाठी एकूण आरनक्षत सदस्य सांख्या 

सूत्र = अ.क्र.2 िुसार एकूण सदस्य सांख्या   
२  

 

 

८ब अिुसूनचत जातीच्या नियाांसाठी आरनक्षत सदस्य सांख्या  

सूत्र = अ.क्र.६ िुसार अिुसूनचत जातींची आरनक्षत सदस्य सांख्या   
२  

 

 

८ क अिुसूनचत जमातीच्या नियाांसाठी आरनक्षत सदस्य सांख्या  

सूत्र = अ.क्र.५ िुसार अिुसूनचत जमातींची आरनक्षत सदस्य सांख्या   
२  

 

 

८ ड सवणसाधारण नियाांकनरता आरनक्षत सदस्य सांख्या  
= अ.क्र. ८ अ - (वजा)  (अ.क्र. ८ब+८क) 

 

८ अराखीव सदस्य सांख्या = अ.क्र. २ - (वजा) (अ.क्र.  5+6+८ड)  
 

(ग्राम नवकास अनधकारी)                         (तलाठी) 
नदिाांक:  
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टीप 1 :- अिुसूनचत जाती / अिुसूनचत जमाती व नियाांच्या जागाांच्या सांख्येची गणिा करतािा 
जागेचा एक नद्वतीयाांश ककवा त्याहूि अनधक भाग हा एक भाग म्हणिू गणला जाईल आनण एक 
नद्वनतयाांशापेक्षा कमी  भागाकडे दुलणक्ष केले जाईल. 
 

टीप २ :- एखाद्या ग्रामपांचायतीत अ.जा./ अ.ज. करीता यर्थास्स्र्थती एकच जागा राखूि ठेवली असेल 
तर ती जागा पनहल्या निवडणकुीत सोडत काढूि मनहलाांकरीता आरनक्षत होईल ककवा कसे हे 
ठरनवण्यात याव.े जर पनहल्या निवडणकूीत ती जागा मनहलाांकरीता आरनक्षत झाल्यास त्यापुढील 
निवडणकूीत ती जागा मनहला आरनक्षत होणार िाही. त्यािुसार पुढील निवडणकूाांमध्ये अशी जागा 
आळीपाळीिे मनहलाांकरीता रे्थट आरनक्षत होईल.  
 

टीप 3:- मुांबई ग्रामपांचायत अनधनियम, 1958 च्या कलम 10 चे 2 (ब) मधील परांतुकाचे तरतुदीिुसार 
सांपूणणत: क्षते्र अिुसूनचत क्षते्रात समानवष्ट्ट असलेल्या पांचायतीमध्ये अिुसूनचत जमातीसाठी राखूि 
ठेवावयाच्या जागा पांचायतीमधील जागाांच्या एकूण सांख्येच्या एक नद्वतीयाांश पेक्षा कमी असणार 
िाहीत, असे करतािा अिु.जमातीकरीता जागाांचे वाटप केल्यािांतर उवणरीत जागा कमी राहत 
असतील तर काही प्रकरणी अिु. जातीकरीता लोकसांख्येच्या प्रमाणािुसार देय जागा आरनक्षत ठेवता 
येणार िाहीत. तसेच िागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगाकनरता कोणत्याही जागा देय होणार िाहीत. 
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पनरनशष्ट्ट ७  
(पनरच्छेद क्र. ५.४) 

मा. उच्च न्यायालयाच्या 2006 च्या निकालािांतरच्या निवडणुकाांच्या आरक्षणाची मानहती 
प्रभाग 
क्रमाांक 

सदस्य 
सांख्या 

2007 ते २०११ मधील 
निवडणकुीच ेवर्ण 

सदस्य 
सांख्या 

2012 ते २०१६ मधील 
निवडणकुीच ेवर्ण 

सदस्य 
सांख्या 

2017 ते २०2१ मधील 
निवडणकुीच ेवर्ण 

जागाांचा प्रवगण जागाांचा प्रवगण जागाांचा प्रवगण 
1 2 3 4 5 6 7 

1 3 
 अ. जा. 

2 
 अ. ज. िी 

3 
अ.जा. 

सवणसाधारण  िी सवणसाधारण    िा.मा.प्र. िी 

 िा.मा.प्र. िी X  सवणसाधारण  

2 3 
 अ. जा. 

3 
  सवणसाधारण िी 

2 
 अ. जा.िी 

  सवणसाधारण िी  सवणसाधारण  सवणसाधारण 

 िा.मा.प्र.  िा.मा.प्र. िी X 

3 3 
 अ. ज. 

3 
अ.जा. िी 

3 
  सवणसाधारण  

िा.मा.प्र. सवणसाधारण   िा.मा.प्र. िी 

 सवणसाधारण  िा.मा.प्र.   सवणसाधारण िी 

4 3 
 सवणसाधारण िी 

3 
 अ. जा. 

3 
अ.ज. िी 

िा.मा.प्र.  सवणसाधारण िी  िा.मा.प्र. 

 सवणसाधारण  िा.मा.प्र. िी  सवणसाधारण  

5 3 
सवणसाधारण िी 

3 
 अ. जा.  

3 
सवणसाधारण िी 

िा.मा.प्र.   सवणसाधारण िी   िा.मा.प्र. 

सवणसाधारण  िा.मा.प्र. िी  सवणसाधारण 

6 2 

 अ. जा. िी 

3 

  सवणसाधारण  

3 

 अ. जा. िी 

 सवणसाधारण  सवणसाधारण िी   सवणसाधारण  

X  सवणसाधारण  िा.मा.प्र. िी 
 

(ग्राम नवकास अनधकारी)                         (तलाठी) 
नदिाांक:  
नटप १ :  उदाहरणदाखल पनरनशष्ट्ठामध्ये भरललेी िमुिा मानहती पहावी. 
नटप 2 : मा उच्च न्यायालयाच्या उक्त निणणयािांतरची ही चौर्थी निवडणकू असल्यािे मागील ३ निवडणकूाांची    
            मानहती भरण्याकरीता वरील कोष्ट्टक नदल ेआहे. 
नटप ३ : ५ व्या निवडणकूीच्या वळेी वरील कोष्ट्टकात सि २०२२ -2026 चा रकािा समानवष्ट्ट होईल. 
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      पनरनशष्ट्ट ८ 

(पनरच्छेद क्र. ६) 
 

अिुसूनचत जाती लोकसांख्येची प्रभाग निहाय टक्केवारी (उतरत्या क्रमािे) 
 
एकूण प्रभागाांची सांख्या - ..............  अिुसूनचत जातीची एकूण सदस्य सांख्या-................ 

 
प्रभाग 
क्रमाांक 

प्रभागातील 
एकूण 

लोकसांख्या 

प्रभागातील 
अिुसूनचत 
जातीची 

लोकसांख्या 

एकूण लोकसांख्येशी 
असललेी अिुसूनचत 
जातीची टक्केवारी 

सूत्र  
(अिुसूनचत जातीची 

प्रभागातील लोकसांख्या X 
१००) / प्रभागातील एकूण 

लोकसांख्या 

पूवी आरक्षण 
नदल ेअसल्यास 
ते निवडणकुीचे 

वर्ण 

उतरता 
क्रम 

(पूवी नदलले े
आरक्षणाचे 

प्रभाग वगळूि 
उरलले्या 
प्रभागाचा 

उतरता क्रम) 
1      
2      
3      
4      
5      
6      

 

 

(ग्राम नवकास अनधकारी)                  (तलाठी) 

नदिाांक:  

नटप - प्रभागाांची सांख्येपेक्षा अिुसूनचत जातीची सदस्य सांख्या कमी अर्थवा जास्त 
असल्यास जागाांचे वाटप कसे कराव ेयाचे उदाहरण पनरनशष्ट्ट १० मध्ये नदल ेआहे. 
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पनरनशष्ट्ट ९  

(पनरच्छेद क्र. ७) 
 

अिुसूनचत जमातीच्या लोकसांख्येची प्रभाग निहाय टक्केवारी (उतरत्या क्रमािे) 
 

एकूण प्रभागाांची सांख्या - ..............  अिुसूनचत जमातीची एकूण सदस्य सांख्या-................ 
 

प्रभाग 
क्रमाांक 

प्रभागातील 
एकूण 

लोकसांख्या 

प्रभागातील 
अिुसूनचत 
जातीची 

लोकसांख्या 

एकूण लोकसांख्येशी 
असललेी अिुसूनचत 
जातीची टक्केवारी 

सूत्र  
(अिुसूनचत जातीची 

प्रभागातील लोकसांख्या X 
१००) / प्रभागातील एकूण 

लोकसांख्या 

पूवी आरक्षण 
नदल ेअसल्यास 
ते निवडणकुीचे 

वर्ण 

उतरता 
क्रम 

(पूवी नदलले े
आरक्षणाचे 

प्रभाग वगळूि 
उरलले्या 
प्रभागाचा 

उतरता क्रम) 
1      
2      
3      
4      
5      
6      

 

 

(ग्राम नवकास अनधकारी)                      (तलाठी) 

नदिाांक:  

नटप - प्रभागाांची सांख्येपेक्षा अिुसूनचत जमातीची सदस्य सांख्या कमी अर्थवा जास्त 
असल्यास जागाांचे वाटप कसे कराव ेयाचे उदाहरण पनरनशष्ट्ट १० मध्ये नदल ेआहे. 
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पनरनशष्ट्ट १०  

(पनरच्छेद क्र. ६.२) 
उदाहरणे (Illustrations) 

उदाहरण - 1 

(पनरच्छेद क्र.6.2 शी सांबांधीत ) प्रभागाांची सांख्या ५, एकूण सदस्य 15, अिुसूनचत जातीच्या जागा 2 

अ.क्र. प्रभाग क्र. 
(अिुसूनचत 
जातीच्या 

लोकसांख्येच्या 
उतरत्या क्रमािे)  

अिुसूनचत 
जातीच्या  

लोकसांख्येची  
टक्केवारी 

पनहली 
निवडणकू 

दुसरी 
निवडणकू 

नतसरी 
निवडणकू 

चौर्थी 
निवडणकू 

पाचवी 
निवडणकू 

1 २ १५ % १ ० १ ० ० 
2 ५ १३% १ ० ० १ ० 
3 ३ १०% ० १ ० १ ० 
4 १ ८% ० १ ० ० १ 
5 ४ ५% ० ० १ ० १ 

 

उदाहरण - २ 

(पनरच्छेद क्र.6.२ शी सांबांधीत)प्रभागाांची सांख्या - ५ एकूण सदस्य - 15 अिुसूनचत जातीच्या 

जागा -4 

 

 

अ.क्र. प्रभाग क्र. 
(अिुसूनचत जातीच्या 

लोकसांख्येच्या 
उतरत्या क्रमािे)  

अिुसूनचत 
जातीच्या  

लोकसांख्येची  
टक्केवारी 

पनहली 
निवडणकू 

दुसरी 
निवडणकू 

नतसरी 
निवडणकू 

चौर्थी 
निवडणकू 

पाचवी 
निवडणकू 

1 २ १५ % १ १ १ १ ० 
2 ५ १३% १ १ १ ० १ 
3 ३ १०% १ १ ० १ १ 
4 १ ८% १ ० १ १ १ 
5 ४ ५% ० १ १ १ १ 
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 वरील उदाहरणात दशणनवलेल्या याच तत्वािुसार अिुसूनचत जमातीच्या टक्केवारीिुसार उतरता 

क्रम माांडूि अिुसूनचत जमातीच्या जागाांचे वाटप करण्यात याव.े 

उदाहरण - 3 

( पनरच्छेद क्र. 6.3 शी सांबांनधत) 

प्रभागाांची सांख्या - ५ एकूण सदस्य - 15 अिुसूनचत जातीच्या जागा -7 

(जेव्हा अिुसूनचत जातीकरीता राखूि ठेवावयाच्या जागाांची सांख्या ही प्रभागाांच्या सांख्येपेक्षा जास्त 

असेल तेव्हा ) 

अ.क्र प्रभाग क्र. 
(अिुसूनचत 
जातीच्या 

लोकसांख्ये
च्या 

उतरत्या 
क्रमािे)  

अिुसूनचत 
जातीच्या  

लोकसांख्येची  
टक्केवारी 

पनहली 
निवडणकू 

दुसरी निवडणकू नतसरी निवडणकू चौर्थी 
निवडणकू 

पाचवी निवडणकू 

1 ली 
रेरी 

2 री रेरी 
(अनतरीक्त 
जागा 
पनरच्छेद 
६.२.२ 
िुसार) 

1 ली 
रेरी 

2 री रेरी 
(अनतरीक्त 
जागा 
पनरच्छेद 
६.२.२ 
िुसार) 

1 ली 
रेरी 

2 री रेरी 
अनतरीक्त 
जागा 
पनरच्छेद 
६.२.२ 
िुसार 

1 ली 
रेरी 

2 री रेरी 
(अनतरी
क्त जागा 
पनरच्छेद 
६.२.२ 
िुसार) 

1 ली 
रेरी 

2 री रेरी 
(अनतरीक्त 
जागा 
पनरच्छेद 
६.२.२ 
िुसार) 

1 २ १४ % 1 1 १  1 1 १  १  
2 ५ १२% 1 1 १  १  1 1 १  
3 ३ ९% १  1 1 १  1 1 १  
4 १ ७% १  1 1 १  १  1 1 
5 ४ ५% १  १  1 1 १  1 1 

 

 वरीलप्रमाणे पनहल्या रेरीत प्रत्येक प्रभागास १ जागा नदल्यावर दुसऱ्या रेरीत पनहल्या 

निवडणकूीत सवात जास्त टक्केवारी असलेल्या प्रभागाांपासूि सुरूवात करूि चक्रािुक्रमे उतरत्या क्रमािे 

२ प्रभागाांिा प्रत्येकी १ अनतरीक्त जागा देण्यात आली आहे. 
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पनरनशष्ट्ट 11  
(पनरच्छेद क्र. १०.५) 

ग्रामपांचायत प्रभागरचिा व आरक्षण  प्रनक्रयेतील सांपणुण मानहती दशणनवणारे नववरणपत्र 
 
ग्रामपांचायतीच ेिाव: ........................  तालकुा:....................नजल्हा:.................. 

ग्रामपांचायत कोणत्या वर्ी अस्स्तत्वात आली: ............................ 

मागील निवडणकुीचे वर्ण: ............................ 

ग्रामपांचायत अिुसूनचत क्षेत्रात समानवष्ट्ट आहे ककवा िाही: आहे(सांपणूण)/ आहे (अांशतः)/ िाही 

मागील जिगणिेच ेवर्ण : ..................... 

अिु. नवर्य  तपशील 

1 
जिगणिेिुसार एकूण लोकसांख्या अ.जा. लोकसांख्या अ.ज. लोकसांख्या 

लोकसांख्या    
टक्केवारी 100% % % 

2 आयोगाच े आदेश २०२१ पनरनशष्ट्ट १ िुसार 
देय सदस्य सांख्या 

 

3 आयोगाच े आदेश २०२१ पनरनशष्ट्ट १ िुसार 
देय प्रभाग सांख्या 

 

4 
 
 
 
 

 
 
 

आयोगाच े आदेश २०२१ पनरनशष्ट्ट १ व २ िुसार िुसार देय प्रभागनिहाय सदस्य 
सांख्या: 
 

मागील निवडणकुीतील प्रभागाच्या सांख्येवरूि 
प्रभागनिहाय सदस्य सांख्या 
 

प्रभागाची  सांख्या सदस्य सांख्या 
5 3,3,3,2,2  

पनरनशष्ट्ट२ िुसार प्रभागाच्या सांख्येवरूि 
चक्रािुक्रमे पुढील प्रभागनिहाय सदस्य 
सांख्या 
 

प्रभागाची  सांख्या सदस्य सांख्या 
5 २,२,3,3,3  

5 प्रत्येक सदस्याच्या पदाकनरता सरासरी 
लोकसांख्या(पनरनशष्ट्ट ३ िुसार) 

 

6 
 

प्रभागाची सरासरी लोकसांख्या  व प्रभाग रचिेिुसार येणारी प्रत्यक्ष लोकसांख्या 
आनण त्यामधील तरावत (पनरनशष्ट्ट-3 िुसार) 
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प्रभाग 
क्रमाांक 

सदस्य 
सांख्या 

प्रभागाची सरासरी 
लोकसांख्या 

प्रारूप रचिेची 
प्रत्यक्ष 
लोकसांख्या 

लोकसांख्यातील 
तरावत 
 

तरावतीची 
टक्केवारी   

1      
2      
3      
4      
5       

तरावतीची टक्केवारी  अिुज्ञये कमाल १०% व नकमाि १०% मयादेपलीकडे असल्यास 
त्याची कारणे िमूद करावीत: 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 

पनरनशष्ट्ट 6अ िुसार सदस्य सांख्येच्या प्रमाणात प्रवगण निहाय राखीव पदे  
   (अिुसूनचत क्षेत्रासाठी पनरनशष्ट्ट 6ब िुसार पनरगणिा करावी) 

आरक्षणाचा प्रवगण एकूण जागा   िी राखीवजागा 
अिुसूनचत जाती   
अिुसूनचत जमाती   
िागनरकाांचा मागासवगण प्रवगण   
सवणसाधारण   

नटप: उदाहरणदाखल पनरनशष्ट्ठामध्ये भरललेी िमुिा मानहती पाहावी 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

या निवडणुकीच ेयेणारे आरक्षण 
प्रभाग 
क्रमाांक 

जागाांची 
सांख्या 

आरक्षण आरक्षण कस ेठरवल े 
(उतरत्या क्रमािे / रे्थटपणे) (सोडतीसाठी  ) 

1 3 
 अ. जा. 
 अ.ज. 
  

उतरत्या क्रमािे 
उतरत्या क्रमािे 
 

2 3 
  
  
  

सोडतीसाठी 
सोडतीसाठी 
सोडतीसाठी 

3 3 
 अ. जा. 
  
  

उतरत्या क्रमािे 
सोडतीसाठी 
सोडतीसाठी 

4 2 
 अ. ज. 
  

उतरत्या क्रमािे 
सोडतीसाठी 

5 3 
 अ. ज. 
  
  

उतरत्या क्रमािे 
सोडतीसाठी 
सोडतीसाठी  
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9 
 
 
 
 
 
 
 

 

खालील  पनरनशष्ट्ये तयार करूि नववरणपत्रासोबत जोडले आहे का ? 
पनरनशष्ट्टक्रमाांक होय / िाही 
पनरनशष्ट्ट 3  
पनरनशष्ट्ट 4(असल्यास)  
पनरनशष्ट्ट 6  
पनरनशष्ट्ट 7  
पनरनशष्ट्ट 8  
पनरनशष्ट्ट 9  

 

10 पनरनशष्ट्ट 5 िुसार कायणवाही करूि प्रभाग 
रचिेची kml (soft file ), प्रत्येक प्रभागाची 
image file (soft ) तसेच image कप्रट जोडली 
आहे का ? 

 

 

आम्ही प्रमानणत करतो नक वरील नदलेली सवण मानहती बरोबर असूि त्याची आम्ही सांबांनधत 
अनभलेखाशी पडताळणी केललेी आहे. 
 

(ग्राम नवकास अनधकारी)                      (तलाठी) 
नदिाांक:  
नटप: उदाहरणदाखल पनरनशष्ट्टामध्ये भरललेी िमुिा मानहती पाहावी 
प्रभाग रचिा सनमतीिे नववरणपत्र (पनरनशष्ट्ट-11) व सोबत जोडललेे पनरनशष्ट्ट तपासले 
असूि, ती आयोगाच्या २०२१ च्या आदेशातील तरतूदीिुसार आहेत.  प्रभाग रचिेचे kml 
(soft file ), प्रत्येक प्रभागाची image file (soft ) तसेच image कप्रट देखील आहे.  
 
 

(मांडळ अनधकारी)   (गटनवकास अनधकारी)  (तहनसलदार) 
प्रभाग रचिा सनमती सदस्य        प्रभाग रचिा सनमती सदस्य      प्रभाग रचिा सनमती अध्यक्ष 
 

प्रारुप प्रभाग रचिेस मान्यता देण्यात येत आहे. यािुसार पनरनशष्ट्ट 13 खालील िमूिा  ब तयार 
करूि प्रारूप प्रभाग रचिा (िकाशाांसह) प्रनसध्द करावी.       

      

(नजल्हानधकारी) 

नदिाांक:  
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नटप:  
१) तलाठी व ग्रामसेवक सदर नववरणपत्रात मानहती प्रक्रीयेतील प्रत्येक टप्प्यात भरत 

जातील. 
२) अ.क्र. ८ येर्थील आरक्षण भरतािा सुरूवातीस उतरत्या क्रमािे आरनक्षत होणाऱ्या अ.जा. व 

अ.ज. जागाांची मानहती भरावी. त्यािांतर िा.मा.प्र. जागा व ज्या मनहला राखीव जागा 
रे्थटपणे (प्राधान्यक्रमािुसार) आरनक्षत होतात त्याांची मानहती भरावी, आनण नववरणपत्र प्रभाग 
रचिा सनमतीकडे सादर कराव ेव त्यािांतर नजल्हानधकारी याांिा सादर कराव.े 

३) पनरनशष्ट्ट १२ िुसार सोडत पणूण झाल्यािांतर त्या सोडतीत आरनक्षत झालेल्या जागाांची 
मानहती अ.क्र. ८ मध्ये भरावी.  

४) सदर पनरनशष्ट्ट ११ मधील नववरणपत्र अत्यांत महत्वाच ेअसल्यािे त्यात पनरपूणण मानहती 
भरली जाईल याची खबरदारी प्रभाग रचिा सनमतीिे घ्यावी.   
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पनरनशष्ट्ट १२ 

 

(पनरच्छेद क्र. ११.७) 
 

नवशेर् ग्रामसभचेे इनतवृत्त 
 

आज नद. -------- रोजी सकाळी / दुपारी ----------- वाजता ग्रामपांचायत कायालयात / चावडीमध्ये 
ग्रामपांचायत ------------ तालुका ------------ च्या निवडणकुीसाठी सदरील ग्रामपांचायतीचे 
प्रभागनिहाय जागा नचठ्ठ्या टाकूि  अर्थवा यर्थास्स्र्थती प्राधान्यक्रमािे आरक्षण निनित करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे प्रनतनिधी उपस्स्र्थत होते. 

अ.क्र. प्रनतनिधीचे िाव स्वाक्षरी 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 

 प्रर्थम उपस्स्र्थत सवण प्रनतनिधी / िागनरक याांिा ग्रामपांचायतीच्या निवडणुकीसांबांधी खालील 
तक्त्यात िमूद केल्याप्रमाणे सनवस्तर मानहती देण्यात आली. 
 

याप्रमाणे तरतूद असल्यािे सदर गावातील एक लहाि मुलगा / मुलगी / नच./ कु. ------------ वय --- 
याची नचठ्ठी काढण्यासाठी सवािुमते निवड करण्यात आली. 

 वरीलप्रमाणे कायणपध्दती अिुसरल्यािांतर सवण जागाांबद्दल तपनशलवार मानहती देण्यात आली.  
त्यािांतर सवण प्रवगातील िी राखीव जागा, प्रभागनिहाय निनित करण्यासाठी उपरोक्त िमूद केलले्या 
लहाि मुलाच्या हातािे उपस्स्र्थत सवण िागनरक / प्रनतनिधी याांचे समक्ष नचठ्ठ्या काढण्यात आल्या, अर्थवा 
यर्थास्स्र्थती प्राधान्यक्रम नवचारात घेऊि आरनक्षत प्रभाग निनित करण्यात आले. त्यािुसार खालील 
तक्त्यात दशणनवल्याप्रमाणे जागा निनित करण्यात आल्या :- 
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अ.क्र. राखीव जागेचा प्रकार जागाांची 
सांख्या 

लॉटरीकरीता उपलब्ध 
 प्रभाग क्रमाांक/ 

पैकी आलले ेप्रभाग 
1 2 ३ ४ 
1 अिुसूनचत जातीच्या राखीव जागा     

अिुसूनचत जाती िी राखीव जागा (सोडतीिुसार)   
2 अिुसूनचत जमातीच्या राखीव जागा     

अिुसूनचत जमाती िी राखीव जागा (सोडतीिुसार)   
३ िागनरकाांचा मागासवगण प्रवगाच्या राखीव जागा   

िागनरकाांचा मागासवगण प्रवगाच्या िी राखीव जागा 
(सोडतीिुसार) 

  

4 सवणसाधारण िी राखीव जागा (सोडतीिुसार)   
5 सवणसाधारण जागा   

  

वरीलप्रमाणे नचठ्ठ्या टाकण्याची कायणपध्दती सवण उपस्स्र्थत िागनरक / प्रनतनिधी याांचे समक्ष पूणण करण्यात 
आली. लॉट पध्दतीिुसार निनित केलेल्या प्रभागनिहाय जागेबाबत त्याांची काहीही तक्रार आहे ककवा कसे 
हे नवचारण्यात आले. सांबांनधताांिा प्रभागनिहाय नबिराखीव जागाांचा तपनशल देण्यात येऊि वरीलप्रमाणे 
कामकाज पूणण करण्यात येऊि उपस्स्र्थत सदस्य / िागनरकाांचे / प्रनतनिधींचे आभार मािूि नवर्याांकीत सभा 
सांपल्याचे जाहीर करण्यात आले. 

तहनसलदार / 
तहनसलदार याांिी प्रानधकृत केललेा अनधकारी 

नदिाांक:  
टीप:  
(1) सभेत द्यायच्या मानहतीमध्ये प्रर्थम कोणत्या सालाची जिगणिा नवचारात घेतली ते वर्ण, 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. अ.जा. व िागनरकाांचा मागसवगण प्रवगण जागाांची मानहती 
ग्रामसभेस द्यावी, व या उतरत्या क्रमामुळे चक्रािुक्रम कसा पाळण्यात आला हे समजावूि साांगाव.े  
(3) यािांतर प्रभागनिहाय रानहलेल्या जागाांमधूि कोणत्या प्रवगाचे सोडतीिे नकती नचठठया काढावयाच्या आहेत 
याबाबत ग्रामसभसे मानहती देवूि सोडतीची तयारी करावी. 
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पनरनशष्ट्ट १३ 

(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 सवण िा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. 

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° स्तांभ (5) मध्ये नवनिर्गदष्ट्ट केलेल्या सदस्याांची  सांख्या  

     ही स्तांभ १ मध्ये अशा सांख्येसमोर नवनिर्गदष्ट्ट केलेल्या प्रत्येक प्रभागातूि  निवडावयाच्या  सदस्याांच्या  

    सांख्येइतकी राहील; 

(ड) अिुसूचीच्या स्तांभ (१) मध्ये नवनिर्गदष्ट्ट केलेले प्रभाग हे, उक्त अिुसूचीच्या िमुिा ¨ब° मधील स्तांभ  
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    (6), (7), (8) व (९)यामध्ये दशणनवल्याप्रमाणे अिुक्रमे अिुसूनचत जाती, अिुसूनचत जमाती, 

िागनरकाांचा  मागासवगण प्रवगण, सवणसाधारण याांच्यासाठी ज्या प्रभागातूि जागा राखूि ठेवण्यात 

येतील असे प्रभाग असतील.  

(इ) अिुसूचीच्या स्तांभ (१) मध्ये नवनिर्गदष्ट्ट केलेले प्रभाग हे, उक्त अिुसूचीच्या िमुिा ¨ब° मधील स्तांभ 

१०(अ), १०(ब), १०(क) व १०(ड)यामध्ये दशणनवल्याप्रमाणे अिुक्रमे अिुसूनचत जाती िी, अिुसूनचत 

जमाती िी, िागनरकाांचा  मागासवगण प्रवगण िी व सवणसाधारण िी याांच्यासाठी ज्या प्रभागातूि जागा 

राखूि ठेवण्यात येतील असे प्रभाग असतील.  

(र) ग्रामपांचायत -----------------मधील प्रभागनिहाय आरक्षण खालीलप्रमाणे आहे - 
 उदा. 

लोकसांख्येिुसार 
अिुज्ञेय सदस्य 

सांख्या 

सदस्य 
सांख्येिुसार 

अिुज्ञेय प्रभाग 

प्रभागाची 
व्याप्ती/ 
नवस्तार 

प्रभागनिहाय सदस्य 
सांख्या 

आरक्षणाचा तपनशल 

७ १  ३  
 
 

२  २  
 

३  २  
 

 

 

 
नदिाांक                                 नजल्हानधकारी  
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अिुसूची  
िमुिा ¨ब° 

ग्रामपांचायत - तालकुा- नजल्हा - 
प्रभाग 
क्रमाांक  

प्रभागाची लोकसांख्या 
(लगतच्या 

जिगणिेिुसार) 

निवडूि 
द्यावयाच्या 
सदस्याांची 

एकूण 
सांख्या 

अिुसनूचत 
जातीं 
साठी 
राखूि 

ठेवलले्या 
एकूण 

जागाांची 
सांख्या 

अिुसनूचत 
जमातीं 
साठी 
राखूि 

ठेवलले्या 
एकूण 

जागाांची 
सांख्या 

िागनरकाांच्या 
मागासवगण 
प्रवगासाठी 

राखुि 
ठेवलले्या 

एकूण जागाांची 
सांख्या  

सवण 
साधारण 

प्रवगा 
साठी 
एकूण 

जागाांची 
सांख्या 

स्तांभ िां. 6,7,8 व 9 वर दशणवण्यात 
आलले्या आरक्षणा पैकी नियाांसाठी 

राखुि ठेवलले्या जागाांची सांख्या 
एकूण 
निया 

(अ+ब+
क+ड) अ.

जा 
अ.
ज. 

एकूण 

अ. जा. 
(िी) 

अ. ज. 
(िी) 

िागनरकाांचा 
मागासवगण 

प्रवगण 
(िी) 

सवण 
साधारण 
(िी) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 
(अ) 

१० 
(ब) 

१०     
(क) 

१०   
(ड) 

11 

              
              
              
              
              
              

एकूण              
 
नटप :- 1) स्तांभ क्रमाांक 5 मध्ये प्रभाग निहाय निवडूि द्यावयाची एकूण सदस्य सांख्या नदली आहे. 
 
 
 
नदिाांक                                                                                                                नजल्हानधकारी 
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पनरनशष्ट्ट १४  

 
(पनरच्छेद क्र. १२.५) 

 
हरकती व सचूिाांचा गोर्वारा 

 
अिुक्रमाांक हरकतदाराचे 

िाव 
प्रभाग 
क्रमाांक 

हरकतीचा र्थोडक्यात तपशील 

    
    
    
    
    

 
 
 
ग्रामसेवक         तलाठी 

नदिाांक:  

  



49 
 

पनरनशष्ट्ट १५  
(पनरच्छेद क्र. १२.९) 

हरकतींवरील सुिावणीचा अहवाल 
अिुक्रमाांक हरकतदाराच े

िाव 
प्रभाग 
क्रमाांक 

हरकतीचा 
र्थोडक्यात 
तपशील 

सनमतीचे 
निवदेि 

उपनवभागीय 
अनधकारी 

याांचे अनभप्राय 
      
      
      
      

 

 

     (मांडळ अनधकारी)    (गटनवकास अनधकारी)      (तहनसलदार) 
प्रभाग रचिा सनमती सदस्य प्रभाग रचिा सनमती सदस्य       प्रभाग रचिा सनमती अध्यक्ष 
 
नदिाांक:  

 
 
 

 
उपनवभागीय अनधकारी 

(प्रारूप प्रभाग रचिेवरील हरकतींची सुिावणी घेण्यासाठी प्रानधकृत अनधकारी) 
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पनरनशष्ट्ट 16  

(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° स्तांभ (5) मध्ये नवनिर्गदष्ट्ट केलेल्या सदस्याांची 

      सांख्या ही स्तांभ १ मधील प्रभाग क्रमाांकातूि निवडूि द्यावयाची आहे. 

(ड) अिुसूचीच्या स्तांभ (१) मध्ये नवनिर्गदष्ट्ट केलेले प्रभाग हे, उक्त अिुसूचीच्या िमुिा ¨अ° मधील 

     स्तांभ (6), (7) (8) व (९) यामध्ये दशणनवल्याप्रमाणे अिुक्रमे अिुसूनचत जाती, अिुसूनचत  जमाती, 

    िागनरकाांचा मागासवगण प्रवगण व सवणसाधारण याांच्यासाठी ज्या प्रभागातूि जागा राखूि ठेवण्यात  

    येतील असे प्रभाग असतील.  

(इ)अिुसूचीच्या स्तांभ (१) मध्ये नवनिर्गदष्ट्ट केलेले प्रभाग हे, उक्त अिुसूचीच्या िमुिा ¨अ° मधील   

    स्तांभ १०(अ), १० (ब), १० (क) व १० (ड)यामध्ये दशणनवल्याप्रमाणे अिुक्रमे अिुसूनचत जाती िी,  

    अिुसूनचत जमाती िी, िागनरकाांचा मागासवगण प्रवगण िी व सवणसाधारण िी याांच्यासाठी ज्या 

      प्रभागातूि जागा राखूि ठेवण्यात येतील असे प्रभाग असतील.  
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(र) ग्रामपांचायत -----------------मधील प्रभागनिहाय आरक्षण खालीलप्रमाणे आहे - 
 उदा. 

लोकसांख्येिुसार 
अिुज्ञेय सदस्य 

सांख्या 

सदस्य 
सांख्येिुसार 

अिुज्ञेय प्रभाग 

प्रभागाची 
व्याप्ती/ 
नवस्तार 

प्रभागनिहाय सदस्य 
सांख्या 

आरक्षणाचा तपनशल 

७ १  ३  
 
 

२  २  
 

३  २  
 

 

 

नदिाांक:          नजल्हानधकारी 
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िमुिा ¨अ° 

अिुसूची  
 

ग्रामपांचायत - तालकुा- नजल्हा - 
प्रभाग 
क्रमाांक  

प्रभागाची लोकसांख्या 
(लगतच्या 

जिगणिेिुसार) 

निवडूि 
द्यावयाच्या 
सदस्याांची 

एकूण 
सांख्या 

अिुसनूचत 
जातीं 
साठी 
राखूि 

ठेवलले्या 
एकूण 

जागाांची 
सांख्या 

अिुसनूचत 
जमातीं 
साठी 
राखूि 

ठेवलले्या 
एकूण 

जागाांची 
सांख्या 

िागनरकाांच्या 
मागासवगण 
प्रवगासाठी 

राखुि 
ठेवलले्या 

एकूण जागाांची 
सांख्या  

सवण 
साधारण 

प्रवगा 
साठी 
एकूण 

जागाांची 
सांख्या 

स्तांभ िां. 6,7,8 व 9 वर दशणवण्यात 
आलले्या आरक्षणा पैकी नियाांसाठी 

राखुि ठेवलले्या जागाांची सांख्या 
एकूण 
निया 

(अ+ब+
क+ड) अ.

जा 
अ.
ज. 

एकूण 

अ. जा. 
(िी) 

अ. ज. 
(िी) 

िागनरकाांचा 
मागासवगण 

प्रवगण 
(िी) 

सवण 
साधारण 
(िी) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 
(अ) 

१० 
(ब) 

१०     
(क) 

१०   
(ड) 

11 

              
              
              
              
              
              

एकूण              
 
नटप :- 1) स्तांभ क्रमाांक 5 मध्ये प्रभाग निहाय निवडूि द्यावयाची एकूण सदस्य सांख्या नदली आहे. 
 
 
 
नदिाांक                                                                                                                नजल्हानधकारी 

 
 

  

 

 


