ग्रामपांचायतींच्या सावभनत्रक निवडणुकाांसाठी प्रभागाांच्या सीमा निनित
करण्यासाठी िव्यािे कायभक्रम
1.माहे जािेवारी 2021 ते नडसेंबर 2021 मध्ये मुदत सांपलेल्या सुमारे
1889 ग्रामपांचायती
२. माहे जािेवारी 2022 ते नडसेंबर 2022 या कालावधीत मुदत सांपणाऱ्या
सुमारे 6707 ग्रामपांचायती तसेच िव्यािे स्र्थानपत ग्रामपांचायती
3. आयोगािे प्रभाग रचिा व आरक्षणाबाबत नदिाांक 29/11/2019 रोजी
नदलेला कायभक्रम चुकीच्या पध्दतीिे राबनवल्यामुळे सवभ निवडणूक
कायभक्रम रद्द केलेल्या सवभ ग्रामपांचायती

राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
क्रमाांक : रानिआ/ग्रापांनि 2020/प्र.क्र.4/का.8
िवीि प्रशासकीय भवि, मादाम कामा रोड,
हु तात्मा राजगुरू चौक, मुांबई 400 032
नदिाांक : 27 जािेवारी, 2022
ज्याअर्थी, भारतीय सांनवधािाच्या अिुच्छे द २४३ के व महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनधनियम, 1958 मधील
तरतुदीिुसार ग्रामपांचायतींच्या मुदत सांपण्यापूवी निवडणुका निभभय, मुक्त व पारदशभक वातावरणात
घेण्याची सांपूणभ जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची आहे ;
आनण ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदे श क्र. रानिआ/मिपा 2005/प्र.क्र.4/का.05,नद.
27/01/2005 िुसार स्र्थानिक स्वराज्य सांस्र्थेची मुदत ज्या मनहन्यात सांपत असेल त्याच्या सहा मनहिे
अगोदरच्या कालावधीमध्ये, नतच्या क्षेत्रात व हद्दीमध्ये निवडणूक प्रनक्रया पूणभ होईपयंत बदल करता येणार
िाही.
आनण ज्याअर्थी, आयोगाच्या नदिाांक 26/11/2021 च्या आदे शान्वये माहे जािेवारी 2021 ते िोव्हेंबर
2021 मध्ये मुदत सांपलेल्या सुमारे 1849 ग्रामपांचायती , माहे नडसेंबर 2021 ते नडसेंबर 2022 मध्ये मुदत
सांपणाऱ्या सुमारे 6747 ग्रामपांचायती तसेच िव्यािे स्र्थानपत झालेल्या ग्रामपांचायती, आयोगािे प्रभाग
रचिा व आरक्षणाबाबत नदिाांक 29/11/2019 रोजी नदलेला कायभक्रम चुकीच्या पध्दतीिे राबनवल्यामुळे
सवभ निवडणूक कायभक्रम रद्द केलेल्या ग्रामपांचायतींच्या सावभनत्रक निवडणुकाांसाठी प्रभाग रचिा व आरक्षण
कायभक्रम नदलेला होता.

आनण ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अध्यादे श क्र. 3,नद.२३/०९/२०२१ अन्वये केलेल्या सुधारणेबाबत मा.
सवोच्च न्यायालयामधील नरट यानचका क्र.841/2021, नवशेष अिुमती यानचका क्र.19756/2021 व नरट
यानचका क्र. 1316/2021 मधील नद.15/12/2021 रोजी झालेल्या निणभयास अिुसरुि जो पयंत राज्य
शासि नत्रस्तरीय चाचणी करुि स्र्थानिक स्वराज्य सांस्र्थाांमधील िागनरकाांच्या मागासवगभ प्रवगगाचचे प्रमाण
निनित करत िाही तोपयंत आगामी सावभनत्रक/पोटनिवडणुकाांमध्ये िागनरकाांच्या मागासवगभ प्रवगगाचच्या
जागा सवभसाधारण म्हणूि अनधसूनचत करुि निवडणूका घेण्याचे आदे नशत केल्यामुळे उपरोक्त प्रभाग
रचिा व आरक्षण कायभक्रम आयोगाच्या नदिाांक 24/12/2021 च्या पत्रान्वये स्र्थनगत करण्यात आला.
आनण ज्याअर्थी, मा. सवोच्च न्यायालयाच्या उक्त आदे शाची अांमलबजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीिे
ग्रामपांचायत सावभनत्रक निवडणूक (सदस्य सांख्या, प्रभाग रचिा व आरक्षण ) आदे श 2021 - नदिाांक
24/11/2021 मध्ये अांशत: सुधारणा करुि नदिाांक 29/12/2021 रोजी अांशत: सुधारीत आदे श क्र. 1
निगभनमत करण्यात आले आहेत.

आनण ज्याअर्थी, मा. सवोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या नपटीशि फॉर स्पेशल नलव्ह टू अपील
(सी) क्र.19756/2021 मध्ये नद.19 जािेवारी, 2022 रोजी झालेल्या आदे शािुसार राज्यािे िागनरकाांच्या
मागासवगभ प्रवगगाचबाबत असलेली आकडे वारी सांबांनधत मागासवगभ आयोगास द्यावी. आयोगािे सदर
आकडे वारी तपासूि त्यािुसार योग्य त्या नशफारसी राज्यास तसेच राज्य निवडणूक आयोगास कराव्यात,
असे आदे नशत केले आहे.
आनण ज्याअर्थी, सदर नशफारसी प्राप्त होण्यास अर्थवा त्यािुसार योग्य तो निणभय घेण्यास काही
कालावधी लागण्याची शक्यता असूि निवडणुकाांचे कामकाज नवहीत कालावधीत पूणभ करण्याच्या दृष्ट्टीिे
निवडणूक प्रभागाांच्या हद्दी निनित करण्याचा टप्पा तत्पूवी पूणभ करूि घेणे आवश्यक आहे.

आनण ज्याअर्थी, आयोगािे नदिाांक 26/11/2021 रोजी नदलेल्या प्रभाग रचिा व आरक्षण
कायभक्रमामध्ये काही ग्रामपांचायतींचा समावेश करण्याचे राहू ि गेल्याची शक्यता असल्यािे, प्रभागाच्या
सीमा निनित करण्यासाठी िव्यािे कायभक्रम देणे आवश्यक आहे .

आनण ज्याअर्थी, ग्रामपांचायतींच्या निवडणुकाांच्या मुख्य तीि टप्याांिा (प्रभाग रचिा व आरक्षण,
प्रभागनिहाय मतदार यादीचे नवभाजि व प्रत्यक्ष निवडणूक) लागणारा कालावधी लक्षात घेता प्रभाग रचिा व
आरक्षणाच्या कायभवाहीस तात्काळ सुरूवात करावी लागणार आहे.
त्याअर्थी, भारतीय सांनवधािाच्या अिुच्छे द 243 के व महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनधनियम 1958 च्या कलम
10 अ (४) िुसार नमळालेल्या व इतर अनधकाराांचा वापर करुि, खालील ग्रामपांचायतींच्या प्रभागाच्या सीमा
निनित करण्याकरीता आदे श दे ण्यात येत आहेत:i)

माहे जािेवारी 2021 ते िोव्हेंबर 2021 मध्ये मुदत सांपलेल्या सुमारे 1889
ग्रामपांचायती

i)

माहे जािेवारी 2022 ते नडसेंबर 2022 मध्ये मुदत सांपणाऱ्या सुमारे 6707
ग्रामपांचायती तसेच िव्यािे स्र्थानपत झालेल्या ग्रामपांचायती,

ii)

आयोगािे प्रभाग रचिा व आरक्षणाबाबत नदिाांक 29/11/2019 रोजी
नदलेला कायभक्रम चुकीच्या पध्दतीिे राबनवल्यामुळे सवभ निवडणूक कायभक्रम
रद्द केलेल्या ग्रामपांचायती

आदे श
ग्रामपांचायतींच्या सवभ निवडणुका निभभय, मुक्त व पारदशभक वातावरणात पार पाडण्याची जबाबदारी
सांबांनधत नजल्हानधकारी याांची असल्यािे, त्याांिी राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदे शाप्रमाणे लोकसभा व
नवधािसभा निवडणुकाांप्रमाणे सवभ काळजी व दक्षता घेऊि निवडणुका योग्यप्रकारे पार पाडाव्यात.
ग्रामपांचायत सावभनत्रक निवडणूक (सदस्य सांख्या, प्रभाग रचिा व आरक्षण ) आदे श 2021, नदिाांक
24/11/2021 मध्ये प्रभाग रचिा व आरक्षण करण्याची सनवस्तर कायभपध्दती िमूद केलेली आहे . सदर
प्रभाग रचिा व आरक्षण आदे शामध्ये मा. सवोच्च न्यायालयािे नदिाांक 15/12/2021 रोजी नदलेल्या
आदे शाची अांमलबजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीिे अांशत: सुधारणा करुि नदिाांक 29/12/2021 रोजी अांशत:
सुधारीत आदे श क्र.1 निगभनमत करण्यात आले आहेत. तसेच मा. सवोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या
नपटीशि फॉर स्पेशल नलव्ह टू अपील (सी) क्र.19756/2021 मध्ये नद.19 जािेवारी, 2022 रोजी आदे नशत
केल्यािुसार निवडणुकाांचे कामकाज नवहीत कालावधीत पूणभ करण्याच्या दृष्ट्टीिे निवडणूक प्रभागाांच्या हद्दी
निनित करण्याचा टप्पा तत्पूवी पूणभ करूि घेण्याच्यादृष्ट्टीिे आयोगाच्या नदिाांक 24/11/2021 च्या प्रभाग
रचिा व आरक्षण आदे शामध्ये अांशत: सुधारणा करुि नदिाांक 27/01/2022 रोजी अांशत: सुधारीत आदे श

पनरनशष्ट्ट 1
आयोगाचे क्रमाांक - रानिआ/ग्रापांनि 2020/प्र.क्र. 4 /का.08, नद. 27/01/2022 रोजीच्या
आदे शासोबतचे सहपत्र
माहे जािेवारी 2021 ते नडसेंबर 2022 या कालावधीत मुदत सांपणाऱ्या,िव्यािे स्र्थानपत तसेच
आयोगािे प्रभाग रचिा व आरक्षणाबाबत नदिाांक 29/11/2019 रोजी नदलेला कायभक्रम चुकीच्या
पध्दतीिे राबनवल्यामुळे सवभ निवडणूक कायभक्रम रद्द केलेल्या ग्रामपांचायतींच्या सावभनत्रक
निवडणुकाांसाठी प्रभागाच्या सीमा निनित करण्याचा कायभक्रम.
अ.

प्रभाग रचिा व आरक्षणाचा टप्पा

क्र.

कायभवाही पूणभ
करण्याचा अांनतम
नदिाांक

प्रारुप प्रभाग रचिा तयार करणे
१

i)

तहनसलदार याांिी गुगलअर्थभ चे िकाशे super impose करुि प्रत्येक गावाचे

31/01/2022

िकाशे अांनतम करणे
ii)

सांबनां धत तलाठी व ग्रामसेवक याांिी सांयक्
ु त स्र्थळ पाहणी करुि प्रभाग पाडणे,

04/02/2022

सीमा निनित करणे
iii)

तहनसलदार याांच्या अध्यक्षतेखालील सनमतीिे प्रभागाच्या सीमा दशभनवणाऱ्या

08/02/2022

प्रारुपाची तपासणी करणे. सदर सनमतीमध्ये गटनवकास अनधकारी व सांबनधत
मांडळ अनधकारी याांचा समावेश असेल.
iv)

सदर सनमतीिे प्रभागाची सीमा दशभनवणारा प्रारुप प्रस्ताव उपनवभागीय अनधकारी

14/02/2022

याांच्यामाफभत नजल्हानधकारी याांच्या मान्यतेसाठी सादर करणे
v)

नजल्हानधकारी याांिी िमुिा ब (प्रारुप प्रभाग रचिा) ची सांनक्षप्त तपासणी करणे व

18/02/2022

त्यात आवश्यक असल्यास दु रुस्त्या करणे व मान्यता देणे
vi)

या दु रुस्त्या अांतभूभत करुि

प्रारुप प्रभाग रचिेला तहनसलदार याांच्या

23/02/2022

अध्यक्षतेखालील सनमतीिे मान्यता द्यावी व सनमतीच्या सवभ सदस्याांिी स्वाक्षरी
करावी.
प्रारुप प्रभाग रचिेवर हरकती व सूचिा मागनवणे
2

i)

प्रारुप प्रभाग रचिेला ( िमुिा ब) व्यापक प्रनसध्दी दे ऊि तहनसलदार याांिी हरकती

25/02/2022

व सूचिा मागनवण्यासाठी जानहर सूचिा प्रनसध्द करण्याचा अांनतम नदिाांक
ii)

प्रारुप प्रभाग रचिेवर हरकती सादर करण्याचा अांनतम नदिाांक

iii) प्राप्त झालेल्या सवभ हरकती व सूचिा सुिावणीसाठी उपनवभागीय अनधकारी

04/03/2022
07/03/2022

याांच्याकडे सादर करणे
iv) प्राप्त झालेल्या सवभ हरकती व सूचिाांवर उपनवभागीय अनधकारी याांिी सुिावणी घेणे

15/03/2022

v)

21/03/2022

आलेल्या प्रत्येक हरकती व सुचिाांवर सुिावणीिांतर अनभप्राय िोंदवूि अांनतम
निणभयासाठी प्रस्ताव नजल्हानधकारी याांच्याकडे सादर करणे

