
 
       

         

   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 : 22/01/2021  
 
 
 
 

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

तरतुदीिुसार :-  

ii) ग्रामपांचायतींच्या मुदत सांपण्यापवूी निवडणकुा निभभय, मुक्त व पारदशभक वातावरणात घेण्याची सांपणूभ 

जबाबदारी राज्य निवडणकू आयोगाची आहे; 

iii) आनण ज्याअर्थी, राज्य निवडणकू आयोगाच्या आदेश क्र. रानिआ/मिपा 2005/प्र.क्र.4/का.05,नद. 

27/01/2005 िुसार स्र्थानिक स्वराज्य सांस्रे्थची मुदत ज्या मनहन्यात सांपत असेल त्याच् या सहा मनहिे 

अगोदरच्या कालावधीमध्ये, नतच्या क्षेत्रात व हद्दीमध्ये निवडणकू प्रनक्रया पणूभ होईपयंत बदल करता येणार 

िाहीत. 

iv) आनण ज्याअर्थी आयोगाच्या नदिाांक 12 माचभ 2020 च्या आदेशान्वये पनरनशष्ट्ट 2 मधील िव निर्ममत 31 

ग्रामपांचायांतींच्या प्रभाग रचिा व आरक्षणासाठी नदलेला कायभक्रम कोनवड १९ मुळे उद्भवलेल्या पनरस्स्र्थतीमुळे 

नदिाांक 17 माचभ 2020 च्या आदेशान्वये स्र्थनगत करण्यात आला आहे आनण या प्रभाग रचिा व आरक्षण 

कायभक्रमाचा कोणतीही टप्पा सुरु झाला िसल्यािे सदर कायभक्रम रद्द करण्यात येत आहे.  

v) आनण ज्याअर्थी, माहे जािेवारी 2021 ते नडसेंबर 2021 या कालावधीत राज् यातील सुमारे1881 

ग्रामपांचायतींच्या मुदती सांपत आहेत. 

vi) आनण ज्याअर्थी, ग्रामपांचायतींच्या निवडणकुाांच्या मुख्य तीि टप्याांिा (प्रभाग रचिा व आरक्षण, प्रभागनिहाय 

मतदार यादीच ेनवभाजि व प्रत्यक्ष निवडणकू) लागणारा कालावधी लक्षात घेता  प्रभाग रचिा व आरक्षणाच्या 

कायभवाहीस तात्काळ सुरूवात करावी लागणार आहे. 

२. त्याअर्थी, भारतीय सांनवधािाच्या अिुच्छेद 243 के व महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनधनियम 1958 च्या कलम 10 

अ (४) िुसार नमळालेल्या व इतर अनधकाराांचा वापर करुि, पनरनशष्ट्ठ १ मध्ये िमूद ३१ ग्रामपांचायती, माहे जािेवारी 

2021 ते नडसेंबर 2021 मध्ये मुदत सांपणाऱ्या  सुमारे 1881 ग्रामपांचायती, माहे माचभ 2020 िांतर िव्यािे स्र्थानपत 

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

माहे जािेवारी 2021 ते नडसेंबर 2021 या कालावधीत मुदत 
सांपणाऱ्या,िव्यािे स्र्थानपत तसेच आयोगािे प्रभाग रचिा व आरक्षणाबाबत 
नदिाांक 29/11/2019 रोजी नदलेला कायभक्रम चुकीच्या पध्दतीिे 
राबनवल्यामुळे सवभ निवडणकू कायभक्रम रद्द केलेल्या ग्रामपांचायतींच्या 
सावभनत्रक निवडणकुाांसाठी प्रभाग रचिा व आरक्षण कायभक्रम. 



चकुीच्या पध्दतीिे राबनवल्यामुळे सवभ निवडणकू कायभक्रम रद्द केलले्या ग्रामपांचायतींच्या निवडणकुाांसाठी  प्रभाग रचिा 

करणे व आरक्षण ठरनवणे याकरीता आयोग पढुीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत :- 

      

आदेश 
 

३. ग्रामपांचायतींच्या सवभ निवडणकुा निभभय, मुक्त व पारदशभक वातावरणात पार पाडण्याची जबाबदारी सांबांनधत 

नजल्हानधकारी याांची असल्यािे, त्याांिी राज्य निवडणकू आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे लोकसभा व नवधािसभा 

निवडणकुाांप्रमाणे सवभ काळजी व दक्षता घेऊि निवडणकुा योग्यप्रकारे पार पाडाव्यात. 
 

४. प्रभाग रचिा व आरक्षण कायभक्रमाचे मुख्य टप्पे खालीलप्रमाणे राहतील :-  
 
 

    ४.१ प्रभाग रचिा तयार करणे :-  
)अ(  गुगल मॅपवर MRSAC याांिी तयार केलेले िकाशे Super Impose करूि गावाच े िकाशे अांनतम करणे. 

(कायभवाही - तहनसलदार) 

      )ब ( िकाशावर प्रचनलत पध्दतीिे प्रभाग पाडणे ( ग्रामपांचायतींच्या दनक्षण नदशेपासिू सुरुवात करुि नवनहत 

             रीतीिे ) व अिुसूनचत जाती/अिुसूनचत जमाती याांचे आरक्षण निनित करणे : 

  ( कायभवाही - तलाठी व ग्रामसेवक ) 

   (क) प्रारूप प्रभाग रचिेला मान्यता देणे - ( सनमती : तहनसलदार - अध्यक्ष, सांबांनधत गटनवकास  अनधकारी 

व मांडळ  अनधकारी - सनमतीचे सदस्य )  

   (ड) तयार करण्यात आलेले प्रारुप प्रभाग रचिा व आरक्षण तपासणीसाठी सांबांनधत नजल्हानधकारी 

कायालयाकडे तात्काळ सादर करण्यात याव.े या तपासणीत नजल्हानधकारी कायालयािे प्रभागाांची  व 

सदस्याांची सांख्या सि 2011 च्या जिगणिेिुसार लोकसांख्येच्या प्रमाणात आहे ककवा कस े? आरक्षण 

मागील निवडणकुाांिुसार चक्रािुक्रमे पढेु क्रमश: घेण्यात आले आहे ककवा कसे ? प्रभागाांची सीमा 

सवभसाधारण नियमािुसार आहे ककवा कसे ? इत्यादी मूलभतू मुद्ाांबाबत तपासणी करावी व आवश्यक 

असल्यास दुरुस्त्या करूि असे प्रारुप तात्काळ सांबांनधत तहनसल कायालयाकडे पढुील कायभवाहीसाठी 

अगे्रनित कराव.े 

)इ(  नजल्हानधकारी कायालयाकडील तपासणीिुसार तहनसलदार याांच्या अध्यक्षतेखालील सनमतीिे     

आरक्षणासह वरील प्रारूप प्रभाग रचिेला मान्यता देणे व सनमतीच्या सवभ सदस्याांिी त्यावर स्वाक्षरी 

करणे. 

(ई) नवशेि ग्रामसभा बोलावूि, प्रारुप प्रभाग रचिेवर आरक्षणाची सोडत काढणे ( िागारीकाांचा मागास प्रवगभ 

व मनहला - अिुसूनचत जाती, अिुसूनचत जमाती िागारीकाांच्या मागास प्रवगातील मनहलाांसह ). या 

नवशेि ग्रामसभेस गणपतूीची तसेच सोडतीच्या प्रस्तावास ग्रामपांचायतीच्या मान्यतेची आवश्यकता 



असणार िाही. ( कायभवाही - तहनसलदार याांिी प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली 

तलाठी व ग्रामसेवक याांिी ) 

 

   ४.2 प्रारुप प्रभाग रचिा व आरक्षण ( िमुिा - ब ) वर हरकती व सूचिा 

  (अ) प्रारूप प्रभाग रचिेवर हरकती व सचूिा मागनवण्यासाठी जाहीर सूचिा प्रनसध्द करणे.  

(कायभवाही - तहनसलदार ) 

(ब) प्राप्त झालेल्या प्रत्येक हरकती व सूचिा सिुावणीसाठी उपनवभागीय अनधकारी याांच्याकडे 

नविानवलांब सादर करणे.( कायभवाही - तहनसलदार ) 

  )क(  तहनसल कायालयाकडूि प्राप्त झालेल्या प्रत्येक हरकती व सूचिाांवर तातडीिे सुिावणी घेऊि 

स्वयांस्पष्ट्ट अनभप्रायासह अांनतम निणभयासाठी नजल्हानधकारी याांच्याकडे सादर करणे.   

( कायभवाही - उपनवभागीय अनधकारी ) 

    ४.३ प्रभाग रचिा अांनतम करणे. 

  (अ) प्रभाग रचिा व आरक्षणाबाबत प्राप्त प्रत्येक हरकतींसांदभात अांनतम आदेश  नजल्हानधकारी याांच्याच 

स्वाक्षरीिे पानरत करणे आवश्यक आहे व असे आदेश  सांबांनधत हरकतदारास बजावणे. तसेच प्रभाग 

रचिा व आरक्षणास अांनतम मान्यता देणे. 

           ( कायभवाही - नजल्हानधकारी ) 

  (ब) अांनतम प्रभाग रचिा व आरक्षणाला (िमुिा-अ) व्यापक प्रनसध्दी देणे  (कायभवाही - तहनसलदार)   
 

५. वरील टप्प ेपार पाडतािा नजल्हानधकारी याांच्या मागभदशभिािुसार खालीलप्रमाणे कायभवाही करावी :-  

     ५.1  प्रारुप प्रभाग रचिा तयार करणे :- 

अ) गुगल मॅपवर MRSAC याांिी तयार केलेले िकाशे Super Impose करूि गावाच ेिकाशे  अांनतम  करणे : 

i) प्रत्येक तहनसलदार याांिी गुगल मॅप ककवा तत्सम िकाशे त्वरीत डाऊिलोड करावते. 

ii) नजल्हानधकारी याांिी ग्रामपांचायतींचे नवसजभि झाल्यािे िव्यािे स्र्थानपत झालेल्या ग्रामपांचायतींची 

अद्यावत यादी तयार करावी व प्रत्येक ग्रामपांचायतींत समानवष्ट्ट असलेल्या गावाांिा सि-2011 च्या 

जिगणिेिुसार Census Code देऊि ही यादी त्वरीत MRSAC च्या कायालयास त्याांिी नदलले् या 

नवहीत िमुन्यात पाठवूि  त्याांिी तयार केलले ेिकाशे प्राप्त करूि घ्यावते.  

iii) तसेच प्रारुप प्रभाग रचिेची कायभवाही MRSAC च्या िकाशािुसार पणूभ होताच त्याबाबतचा अहवाल 

(िकाशाच्या KML फाईलसह) सांचालक MRSAC याांिा ई-मेलद्वारे ि चकुता अगे्रनित करण्यात 

यावा. 



iv) तहनसलदार याांिी गुगल मॅपवर MRSAC चे िकाशे Super Impose करूि प्रत्येक गावाचे िकाशे 

अांनतम करावते व त्यात िैसर्मगक हद्दी उदा. रस्ते, िदी, िाले, इत्यादी सुस्पष्ट्टपणे दशभनवण्यात यावते. 

अस े करतािा ग्रामपांचायतींच्या कोणत्याही क्षेत्रातील वस्ती, पाडे/ वाड्या सटुणार िाहीत, याची  

दक्षता घ्यावी. 

 
 

 

(ब)   िकाशावर प्रचनलत  पध्दतीिे प्रभाग पाडणे ( ग्रामपांचायतींच्या दनक्षण नदशेपासिू सरुुवात करुि 

त्यािांतर दनक्षण-पनिम, पनिम, पनिम - उत्तर, उत्तर, उत्तर-पवूभ, पवूभ व पवूभ-दनक्षण या नरतीिे प्रभाग पाडावते ) 

व अिुसूनचत जाती/ अिुसूनचत जमाती याांचे आरक्षण निनित करणे :- 
 

i) तहनसलदार याांिी तयार केलेले िकाशे व सि-2011 च्या जिगणिेची लोकसांख्या या आधारे   

             प्रभागाची सांख्या  व अिुसूनचत जाती/अिुसूनचत जमाती याांच ेआरक्षण निनित कराव.े 

ii) सांबांनधत तलाठी आनण ग्रामसवेक याांिी स्र्थळ पाहणी करूि गुगल मॅपमधील फक्त निवासी वापराच्या 

वास्तु नचन्हाांनकत कराव्यात व त्यािांतर सि-2011 च्या जिगणिेतील लोकसांख्येच्या प्रमाणात 

निवासी वास्तूांच ेगणुोत्तर काढूि प्रती घर सरासरी व्यक्ती निनित करण्यात याव्यात. यािांतर प्रचनलत 

पध्दतीिे दनक्षण नदशेपासूि सुरूवात करूि नवनहत नरतीिे प्रभाग पाडूि व त्याांिा क्रमाांक देऊि 

प्रभागाांच्या सीमा निनित कराव्यात. 

iii)  प्रभागाांची सरासरी लोकसांख्या:- आयोगाचे क्रमाांक:रानिआ/ग्रापांनि-2005/प्र.क्र.23/का-8, 

नद.30/08/2005 च्या पत्रािुसार प्रभाग रचिा करतािा ग्रामपांचायतींच्या लगतच्या जिगणिेिुसार 

म्हणज ेसि-२०११ च्या जिगणिेिुसारची एकूण लोकसांख्या भानगले ग्रामपांचायतींची एकूण सदस्य 

सांख्या या सतू्रािुसार प्रभागाची सरासरी लोकसांख्या निनित करावी. प्रभागाची लोकसांख्या त्या 

ग्रामपांचायतीच्या सवभ प्रभागासाठीच्या सरासरी लोकसांख्येच्या नकमाि १०% ककवा कमाल १०% या 

मयादेत ठेवता येईल. एखाद्ा अपवादात्मक पनरस्स्र्थतीत प्रभागाची लोकसांख्या या नकमाि ककवा 

कमाल मयादेपेक्षा कमी ककवा जास्त असल्यास त्याच ेकारण प्रभाग रचिेच्या प्रस्तावात िमूद करणे 

आवश्यक राहील. 

iv) मुांबई ग्रामपांचायत (गावाच े प्रभागात नवभाजि करणे आनण निया, अिुसूनचत जाती व अिुसूनचत 

जमातीसाठी जागा राखूि ठेवणे) नियम, 1966 मधील नियम 3 मधील तरतुदीिुसार प्रभाग रचिा 

सुरु करतािा सवभप्रर्थम दनक्षण नदशेकडूि सुरुवात करावी. त्यािांतर दनक्षण-पनिम, पनिम, उत्तर-

पनिम, उत्तर, उत्तर-पवूभ, पवूभ व दनक्षण-पणूभ या क्रमािे प्रभागाांिा क्रमाांक देण्यात यावते. तसचे एकाच 

नदशेस एकाहूि अनधक प्रभाग पडत असतील तर त्या नदशेस गावाच्या सीमेजवळ असलेल्या प्रभागास 



पनहला क्रमाांक देऊि त्याच्या लगतच्या प्रभागास दुसरा व पढेु असे क्रमाांक देण्यात यावते. प्रभाग 

रचिा करतािा भौगोनलक सलगता राहील, याची काळजी घ्यावी. 

v) प्रभाग रचिा करतािा लोकसांख्या व प्रभागाची भौगोनलकदृष्ट्टया आटोपशीर व्याप्ती या दोि मुख्य 

गोष्ट्टी असल्या तरी िागनरकाांच्या सामानयक नहताकनरता पढुील बाबी नवचारात घ्याव्यात :- 

अ) प्रभागातील वस्त्याांचे शक्यतोवर नवभाजि होणार िाही याची दक्षता घ्यावी 
आ) अिुसूनचत जाती/अिुसूनचत जमाती याांच्या वस्त्याांच ेशक्यतोवर नवभाजि 
             होणार िाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
इ) िागनरकाांचे प्रभागामधील दळणवळण शक्यतो नवचारात घ्याव.े 

vi) प्रभागाच्या सीमारेिा, मोठे रस्ते, गल्ल्या, िद्ा, िाले, डोंगर, रस्ते, फ्लायओव्हर इत्यादी िैसर्मगक मयादा 

नवचारात घेऊि निनित कराव्यात. कोणत्याही पनरस्स्र्थतीत एका इमारतीच,े चाळीच,े घराच े नवभाजि दोि 

प्रभागाांमध्ये होणार िाही, याची दक्षता घ्यावी. त्याचप्रमाणे मोकळ्या जागाांसह सवभ जागा कोणत्या िा 

कोणत्या प्रभागात आल्याच पानहजते. प्रभाग रचिेच्या बाबतीत कोणासही शांका घेण्यास वाव राहणार िाही, 

याची दक्षता घेण्यात यावी. सीमेचे वणभि करतािा रस्ते, िाले, िद्ा, सव्हे/गट क्रमाांक इत्यादींचा उले्लख 

प्रामुख्यािे यावयास हवा. 

vii) प्रत्येक प्रभागाच्या सीमारेिेचे वणभि करतािा दनक्षण, पनिम, उत्तर व पवूभ अशा नदशा िमदू करूि सीमारेिेच े

वणभि कराव.े सीमारेिा िमदू करतािा गावातील सवभसाधारण िागनरकाांिा प्रभागाची पणूभ कल्पिा येईल, 

याची काळजी घ्यावी. 

viii) अिुसूनचत जाती व अिुसूनचत जमातीकनरता आरनक्षत प्रभाग निनित करण्यासाठी प्रभागाांमधील जागाांच े

वाटप चक्राकार पध्दतीिे मागील सावभनत्रक निवडणकुीतील आरक्षणाच्या अिुिांगािे क्रमश: पढेु करावयाच े

आहे. 

ix) अिुसूनचत जाती व अिुसूनचत जमातीकनरता एकच पद देय असल्यास:- अिुसूनचत जाती अर्थवा अिुसनूचत 

जमातीकनरता एकच जागा अिुज्ञेय होत असल्यास ती जागा अिुसूनचत जाती ककवा अिुसूनचत जमातीच्या 

मनहलाांकनरता आरनक्षत होईल ककवा कस े हे सोडतीिे ठरनवण्यात याव.े मात्र मागील निवडणकुीत जर ती जागा 

यर्थास्स्र्थती अिुसूनचत जाती / अिुसूनचत जमातीच्या मनहलाांकनरता आरनक्षत असेल तर ती जागा या निवडणकुीत त्या 

प्रवगातील मनहलाांसाठी आरनक्षत होणार िाही.  

   (क)    प्रारूप प्रभाग रचिेला मान्यता देणे -  

i) वरीलप्रमाणे कायभवाही करूि अिुसूनचत जाती व अिुसूनचत जमातीच्या आरक्षणासह प्रारूप प्रभाग 

रचिेवर सांबांनधत तलाठी व ग्रामसेवक याांिी स्वाक्षरी करूि ती मान्यतेसाठी तहनसलदार याांच्या 

अध्यक्षतेखालील सनमतीस सादर करावी. या प्रस्तावात खालील बाबी समानवष्ट्ट असाव्यात. 
 

(अ) गुगल अर्थभ ककवा तत्सम िकाशा, या िकाशावर प्रभागाांच्या सीमा ठळक रांगािे दशभवाव्यात.  



(ब) िकाशावर महत्वाची नठकाणे, रस्ते, िद्ा, िाले, रेल्व ेलाईि इत्यादी स्पष्ट्टपणे दशभवाव.े 

(क) िव्यािे निमाण झालेल्या ग्रामपांचायतींच्या प्रभागाांच्या सीमा वगेळ्या रांगािे दशभनवण्यात 

याव्यात. 

ii) या प्रारूप प्रभाग रचिेस तहनसलदार याांच्या अध्यक्षतेखालील सनमतीिे तपासणीअांती 

मान्यता द्ावी व ते प्रस्ताव नजल्हानधकारी कायालयाकडे मान्यतेसाठी पाठवावते. 

नजल्हानधकारी  कायालयाच्या मान्यतेिांतर आवश्यक त्या सुधारणा करुि अांनतम प्रारुप 

प्रभागरचिेचे प्रस्तावावर स्वाक्षरी करावी. सदर सनमतीचे सांबांनधत गटनवकास अनधकारी 

व मांडळ अनधकारी हे सदस्य असतील. 
 

)ड(      नवशेि ग्रामसभचेी सूचिा देवूि, ग्रामसभा बोलानवणे व प्रारुप प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत काढणे - 

(िागनरकाांचा मागास प्रवगभ व मनहला- अिुसूनचत जाती, अिुसूनचत जमाती व िागनरकाांच्या मागास प्रवगातील 

मनहलाांसह) 

i) नजल्हानधकारी कायालयािे प्रारुप प्रभाग रचिेच्या प्रस्तावास मान्यता नदल्यािांतर तहनसलदार याांिी 

प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली तलाठी व ग्रामसेवक याांिी नवशेि ग्रामसभा बोलावूि 

त्यात सोडत पध्दतीिे (अिुसनूचत जाती, अिुसूनचत जमाती, िागनरकाांचा मागास प्रवगभ व मनहलाांसह) 

राखीव जागाांच ेआरक्षण निनित कराव.े   

ii) िागनरकाांचा मागासवगभ प्रवगभ व मनहला (अिुसूनचत जाती, अिुसूनचत जमाती व िागनरकाांचा मागासवगभ 

प्रवगातील मनहलाांसह) याकनरता महाराष्ट्र ग्रामपांचायत (सदस्याांची सांख्या, प्रभागात नवभाजि करणे व 

जागा राखूि ठेवणे) नियम, 1966 मधील नियम 4, 4-अ, 4-अअ व 4-ब च्या तरतुदीिुसार तसेच 

आयोगाच्या नद.30/08/2005 रोजीच्या आदेशािुसार कायभवाही करावी. तसचे आयोगाच्या 

नद.21/04/1998 च्या पनरपत्रकात िमूद केल्यािुसार “परुूि राखीव” जागा दशभनवणे हे असांनवधानिक 

तसेच बकेायदेशीर आहे, ही बाब सवभ सांबांनधताच्या निदशभिास आणण्यात यावी. 

iii) सोडतीच े स्र्थळ, वळे व नदिाांक याांिा मोठ्या प्रमाणावर प्रनसध्दी द्ावी. (ग्रामपांचायत 

/तलाठी/मांडळ अनधकारी/तहनसल / पांचायत सनमती कायालयाांच ेिोटीस बोडावर).  
 

  

 )इ(  प्रारूप प्रभाग रचिा व आरक्षणास व्यापक प्रनसध्दी देणे: 

वरील प्रारूप प्रभाग रचिा व आरक्षणास तहनसलदार याांिी [मुांबई ग्रामपांचायत (गावाचे प्रभागात नवभाजि करणे 

आनण निया, अिुसूनचत जाती व अिुसूनचत जमातीसाठी जागा राखूि ठेवणे )नियम, 1966 मधील नियम 5(2) 

िमुिा - ब मध्ये] व्यापक प्रनसध्दी द्ावी. 

 ( ग्रामपांचायत / तलाठी / मांडळ अनधकारी / तहनसल / पांचायत सनमती कायालयाांचे िोटीस बोडावर ) 
 



 5.2  प्रारूप प्रभाग रचिा व आरक्षणावर हरकती व सचूिा: 
 

    )अ(     प्रारूप प्रभाग रचिेवर हरकती व सूचिा मागनवण्यासाठी जाहीर सचूिा प्रनसध्द करणे- 

i) नवशेि ग्रामसभेत आरक्षणाच्या सोडतीअांती प्रभाग रचिा निनित झाल्यावर याबाबतची 

िमुिा-ब मध्ये प्रनसध्दी व्यापक स्तरावर करण्यात येऊि या नदिाांकापासूि सोबतच्या 

पनरनशष्ट्टात दशभनवलेल्या कालमयादेत सांबांनधत ग्रामस्र्थाांच्या हरकती व सचूिा लेखी 

स्वरूपात तहनसल कायालयात मागनवण्यात याव्यात. 

ii) सदर हरकती व सूचिा स्वीकारण्यासाठी तहनसलदार याांिी नवशेि कक्ष स्र्थापि करावा व 

प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक हरकती व सूचिाांची िोंद स्वतांत्र िोंदवहीत घेवूि अजभदारास हरकत 

प्राप्त झाल्याची पोच पावती द्ावी.  

  ( ब ) प्राप्त झालले्या हरकती व सचूिाांवर सुिावणी घेणे 

i) तहनसलदार याांिी प्राप्त झालेल्या सवभ हरकती व सूचिा तातडीिे सांबांनधत उपनवभागीय 

अनधकारी याांिा सादर कराव्यात.  

ii) उपनवभागीय अनधकारी याांिी प्राप्त हरकतींवर प्रत्यक्ष अजभदाराच्या उपस्स्र्थतीत सिुावणी 

घ्यावी यावळेी त्याांिी आवश्यक असल्यास िायब तहनसलदार या दजापेक्षा कमी िसलेल्या 

अनधकाऱ्याकडूि स्र्थळ पाहणी अहवाल घ्यावा. 

iii) या अिुिांगािे प्रभाग रचिा व आरक्षणात आवश्यक ते बदल (नववरणपत्रे, िकाशे व 

अनधसूचिा इ.मध्ये) तहनसलदार याांच्या स्तरावर करूि उपनवभागीय अनधकारी याांिा सदर 

प्रस्ताव फेरसादर करावा. 

iv) सुिावणीिांतर उपनवभागीय अनधकारी याांिी तहनसलदार, गटनवकास अनधकारी याांच्यासह प्रभाग 

रचिा व आरक्षणाचा अांनतम मसुदा तयार करावा व सवभ सांबांनधताांच्या स्वाक्षरी व अनभप्रायासह सदर 

मसुदा मान्यतेसाठी नजल्हानधकारी याांच्याकडे सादर करावा. 
 

 

 

5.3 प्रभाग रचिा व आरक्षणाची कायभवाही अांनतम करणे.   

        अ) प्रभाग रचिा व आरक्षण याांिा अांनतम मान्यता देणे: 

i)  नजल्हानधकारी याांिी प्रभाग रचिा व आरक्षणाच्या प्राप्त मुसद्ातील सवभ बाबींची एकवार 

तपासणी करूि प्राप्त हरकतींवरील उपनवभागीय अनधकारी याांिी सिुावणीअांती नदलेल्या 

अनभप्रायाांचा नवचार करूि प्रत्येक हरकतदारास त्याची हरकत मान्य, अांशत: मान्य अर्थवा अमान्य या 

प्रकारचा स्पष्ट्ट शेरा सकारण िमूद करूि नजल्हानधकारी याांच्या स्वाक्षरीिे अांनतम आदेश सांबांनधतास 

बजावण्यात यावा.  

 



 

तसेच प्रभाग रचिा व आरक्षणाबाबत उपनवभागीय अनधकारी याांच्याकडूि सादर करण्यात 

आलेला प्रस्ताव नियमािुसार असल्याबाबत खातरजमा करावी व त्यािांतर प्रभाग रचिा व 

आरक्षणाला मान्यता देवूि ते अांनतम करावते. 

iii) त्यािांतर अांनतम प्रभाग रचिेची अनधसचूिा [मुांबई ग्रामपांचायत (गावाचे प्रभागात 

नवभाजि    करणे आनण निया, अिुसूनचत जाती व अिुसूनचत जमाजीसाठी जागा राखूि ठेवणे) 

नियम, 1966 मधील नियम 5 (1) िमुिा-अ िुसार] सांबांनधत नजल्हानधकारी याांच्याकडूि, प्रनसध्द 

करण्यात येईल. 

  

ब ) अांनतम प्रभाग रचिा व आरक्षण ( िमुिा अ ) यास व्यापक प्रनसध्दी देणे :- 

या अांनतम अनधसूचिेला व्यापक प्रनसध्दी द्ावी. ( तलाठी/ग्रामपांचायत / तहनसल व पांचायत 

सनमती कायालय/ नजल्हा व तहनसल पातळीवरील कायालयाांचे िोटीस बोडभ व वबेसाईटवर )  

6. प्रभाग रचिेच्या अांनतमत: प्रनसध्द करण्यात येणाऱ्या िकाशा व िमुिा - अ वर सांबांनधत  सांबांनधत गट 

नवकास  अनधकारी, तहनसलदार, उपनवभागीय अनधकारी तसचे नजल्हानधकारी या सवांची स्वाक्षरी 

असणे अनिवायभ  आहे. 

७.  वरील प्रमाणे कायभक्रमाची अांमलबजावणी ही महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनधनियम 1959 व मुांबई 

ग्रामपांचायत (गावाचे प्रभागात नवभाजि करणे आनण निया, अिुसूनचत जाती व अिुसूनचत 

जमातीसाठी जागा राखूि ठेवणे) नियम 1966 च्या तरतुदीिुसार तसेच आयोगािे नदिाांक 

21/11/2007, नदिाांक 13/05/2011 व वळेोवळेी नदलेल्या सूचिाांिुसार करण्यात यावी. 

८. अांनतम प्रभाग रचिा प्रनसध्द झाल्यािांतर नजल्हानिहाय ग्रामपांचायतींचा आरक्षणाचा तपशील 

दशभनवणारा िमुिा - १  राज्य निवडणकू आयोगास ई-मेलव्दारे पढुील 3 नदवसात सादर करण्याची 

दक्षता घ्यावी. 

9. सोबत जोडलेल्या पनरनशष्ट्ट १ िुसार प्रभागरचिा व आरक्षणाचा कायभक्रम राबनवण्याची सांबांनधत 

नजल्हानधकारी याांिी दक्षता घ्यावी.  

मा. राज्य निवडणकू आयुक्त याांच्या आदेशािुसार, 

 
 

                               ( अनविाश सणस ) 
सहपत्र - पनरनशष्ट्ट 1 व 2                                       उपायुक्त, 

       राज्य निवडणकू आयोग, महाराष्ट्र 
कृ.मा.प./- 

 



 
 
 
प्रती - १. प्रधाि सनचव, ग्रामनवकास व जलसांधारण नवभाग, महाराष्ट्र शासि. 

उक्त कालावधीतील ग्रामपांचायतींच्या निवडणकुीसांदभात अिुदािाची पयाप्त तरतूद (मागील 
अिुदािाच्या र्थकबाकीसह) करण्याबाबत आपल्या स्तरावर आवश्यक ती कायभवाही सत्वर करावी. 
तसेच या पत्रात निदेश नदल्यािुसार प्रभाग रचिा व आरक्षणाच्या कायभक्रमात ग्रामसेवकासह सांबांनधत 
गटनवकास अनधकारी व उपमुख्य कायभकारी अनधकारी (ग्रापां.) नजल्हा पनरिद याांची सनक्रय भनूमका व 
जबाबदारी राहील, तसेच प्रारूप प्रभाग रचिा गुगल मॅप व MRSAC िकाशाांच्या सहाय्यािे सांयकु्त 
सवके्षणाअांती तयार करण्यासांबांधात आवश्यक ते सवभ सहकायभ सांबांनधत तहनसलदार याांिा उपलब्ध 
करूि देतील, याबाबतच ेनिदेश देणारे पत्र आपणाकडूि तातडीिे निगभनमत करण्यात याव.े  

2.सनचव, सामानजक न्याय व नवशेि सहाय्य नवभाग, याांिा मानहती व पढुील आवश्यक कायभवाहीसाठी. 

3.नवभागीय आयुक्त (सवभ), 

४.नजल्हानधकारी सवभ (मुांबई शहर व मुांबई उपिगर वगळूि) 

5.मुख्य कायभकारी अनधकारी, नजल्हापनरिद (सवभ)  
िव्यािे स्र्थानपत ग्रामपांचायतींचा तपनशल नदिाांक 23/11/2020 पयंत नजल्हानधकारी कायालयास 

उपलब्ध करूि देण्यात यावा. तसचे पनरच्छेद 5.1 (ब) व (ड) मध्ये िमूद केल्यािुसार ग्रामसेवकाांिा सांयुक्त 
सवके्षणासाठी निदेश देण्यात याव ेतसेच नवशेि ग्रामसभेच ेआयोजि नवहीत वळेापत्रकािुसार करण्याची दक्षता 
घ्यावी. 

6.सांचालक, महाराष्ट्र सुदूर सांवदेि उपयोजि कें द्र (MRSAC), िागपरू याांिा 
आपणास नविांती करण्यात येते नक, नजल््ाांिा त्याांच्या मागणीिुसार सांबांनधत गावाांचे उपग्रह िकाशे तत्परतेिे 
उपलब्ध करूि देण्यात याव.े 

7.मानहती व जिसांपकभ  अनधकारी, राज्य निवडणकू आयोग, महाराष्ट्र. 

8.सवभ निवडणकू कायासिे 

9.निवड िस्ती. 
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आयोगाच ेक्रमाांक - रानिआ/ग्रापांनि 2020/प्र.क्र.4/का.08, नदिाांक 22 जािेवारी, 2021  रोजीच्या आदेशासोबतच ेसहपत्र  
माहे जािेवारी 2021 ते नडसेंबर 2021 या कालावधीत मुदत सांपणाऱ्या,िव्यािे स्र्थानपत तसेच आयोगािे प्रभाग रचिा व आरक्षणाबाबत नदिाांक 

29/11/2019 रोजी नदललेा कायभक्रम चुकीच्या पध्दतीिे राबनवल्यामुळे सवभ निवडणकू कायभक्रम रद्द केलले्या ग्रामपांचायतींच्या सावभनत्रक 
निवडणुकाांसाठी प्रभाग रचिा व आरक्षण कायभक्रम. 

अ.क्र
. 

प्रभाग रचिा व आरक्षणाचा टप्पा कायभवाही पूणभ करण्याचा 
अांनतम नदिाांक 

प्रारुप प्रभाग रचिा तयार करणे  
१ v) तहनसलदार याांिी गुगलमॅप वर MRSAC चे िकाशे super impose करुि प्रत्येक 

गावाचे िकाशे अांनतम करणे 
नदिाांक 08/02/2021 

(सोमवार) 
vi) सांबांनधत तलाठी व ग्रामसेवक याांिी सांयकु्त स्र्थळ पाहणी करुि प्रभाग पाडणे, सीमा 

निनित करणे व अिुसूनचत जाती व अिुसूनचत जमातीचे आरक्षण  निनित करणे 
नदिाांक 11/02/2021 

(गुरुवार) 
vii) तहनसलदार याांच्या अध्यक्षतेखालील सनमतीिे प्रारुप प्रभागरचिेला मान्यता देणे व सवभ 

सदस्याांिी स्वाक्षरी करणे 
नदिाांक 16/02/2021 

(मांगळवार) 
viii) नजल्हानधकारी कायालयामाफभ त  िमुिा ब (प्रारुप प्रभाग रचिा व आरक्षण) प्रनसध्द 

करण्यापूवी तहनसल कायालयाकडूि असे प्रस्ताव प्राप्त करुि  त्याची सांनक्षप्त प्रार्थनमक 
तपासणी करणे व त्यात आवश्यक असल् यास दुरुस्त्या करणे. 

नदिाांक 22/02/2021 
(सोमवार) 

v)   या दुरुस्त्या अांतभूभत करुि  प्रारुप प्रभाग रचिा व आरक्षणाला (अिुसूनचत जाती, अिुसूनचत 
जमाती व िागनरकाांचा मागास प्रवगातील मनहलाांसह) तहनसलदार याांच्या अध्यक्षतेखालील 
सनमतीिे मान्यता द्ावी व सनमतीच्या सवभ सदस्याांिी स्वाक्षरी करावी. 

नदिाांक 25/02/2021 
(गुरुवार) 

vi) नवशेि ग्रामसभेची सूचिा देणे ( आरक्षणाची सोडत काढण्याकरीता ) नदिाांक 26/02/2021 
(शुक्रवार) 

vii) नवशेि ग्रामसभा बोलवूि, तहनसलदार याांिी प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याच्या 
अध्यक्षतेखाली, प्रारुप प्रभाग रचिेवर आरक्षणाची सोडत( अिूसूनचत जाती, अिुसूनचत 
जमाती व िागनरकाांचा मागास प्रवगातील मनहलाांसह) काढणे 

नदिाांक 04/03/2021 
(गुरुवार) 

प्रारुप प्रभाग रचिेवर हरकती व सूचिा मागनवणे  
2 ii) प्रारुप प्रभाग रचिेला ( िमुिा ब) व्यापक प्रनसध्दी देऊि तहनसलदार याांिी हरकती व सूचिा 

मागनवण्यासाठी जानहर सूचिा प्रनसध्द करण्याचा अांनतम नदिाांक 
नदिाांक 05/03/2021 

(शुक्रवार) 
ii) प्रारुप प्रभाग रचिेवर हरकती सादर करण्याचा अांनतम नदिाांक नदिाांक 12/03/2021 

(शुक्रवार) 
iii) प्राप्त झालेल्या सवभ  हरकती व सूचिा  सुिावणीसाठी उपनवभागीय अनधकारी 
    याांच्याकडे सादर करणे 

नदिाांक 15/03/2021 
(सोमवार) 

iv) प्राप्त झालेल्या सवभ हरकती व सूचिाांवर  उपनवभागीय अनधकारी याांिी सुिावणी घेणे नदिाांक 22/03/2021 
(सोमवार)  

v) आलेल्या प्रत्येक हरकती व सुचिाांवर सुिावणीिांतर अनभप्रायासह अांनतम 
   निणभयासाठी   प्रस्ताव नजल्हानधकारी याांच्याकडे सादर करणे 

नदिाांक 25/03/2021 
(गुरुवार) 

प्रभाग रचिा अांनतम करणे 
3 iii) उपनवभागीय अनधकारी याांच्याकडूि प्राप्त झालेले प्रस्ताव तपासूि नजल्हानधकारी 

याांिी प्रभाग रचिा व आरक्षणाला अांनतम मान्यता देणे व स्वाक्षरी करणे 
नदिाांक 30/03/2021 

(मांगळवार) 
iv) नजल्हानधकारी याांिी मान्य केलेल्या अांनतम प्रभाग रचिेला (िमुिा अ मध्ये)  व्यापक 

प्रनसध्दी देणे 
नदिाांक 01/04/2021 

(गुरुवार) 
 

 
 
 

  मा. राज्य निवडणकू आयुक्त याांच्या आदेशािुसार, 
           

       

        ( अनविाश सणस ) 
                            उपायुक्त, 

       राज्य निवडणकू आयोग, महाराष्ट्र 
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 उक्त सचूी माचभ 2020 पयंत नवभाजिामुळे िव्यािे स्र्थानपत झालेल्या ग्रामपांचायतींची असूि तद्िांतर 
िव्यािे स्र्थानपत झालेल्या ग्रामपांचायतींचा या प्रभाग रचिा व आरक्षणाच्या कायभक्रमामध्ये आपल्या स्तरावर 
परस्पर समावशे करण्यात यावा व आपणाकडूि समानवष्ट्ट करण्यात आलेल्या ग्रामपांचायतींबाबत एका 
आठवड्यात आयोगास अवगत कराव.े 

  

अ.क्र. नजल्हा  तालकुा  मूळ ग्रामपांचायत नवभाजिािांतर अस्स्तत्वात आलले्या 
स्वांतत्र ग्रामपांचायत 

१ अमरावती अचलपूर मल्हारा मल्हारा     / मसोिा 

२ गडनचरोली देसाईगांज सावांगी सावांगी   /        गाांधीिगर 
३ अहमदिगर सांगमिेर नहवरगाव पठार नहवरगाव पठार /शेंडेवाडी 
४ गडनचरोली कुरखेडा सावलखेडा सावलखेडा /  भगवािपूर 

५ सातारा कराड शेरे शेरे              /    सांजयिगर 

६ िानशक देवळा महालपाटणे महालपाटणे / देवपूरपाडे 

७ पुणे वले्हे वाांगणी वाांगणी   /    वाांगणीवाडी 

८ रायगड कजभत पोटल पोटल          /             पाली तफे 
कोर्थल खलाटी 

९ पुणे आांबेगाव वडगाव काकशबेग वडगाव काकशबेग /    वाळूांजवाडी 

१० पुणे नशरुर जाांबूत जाांबूत    /       शरदवाडी 

११ पुणे इांदापूर वरकुटे बु. वरकुटे बु.     /     करेवाडी 

१२ पुणे नशरुर टाकळी हाजी टाकळी हाजी       /   म्हसे  बु.      /                       
माळवाडी 

१३ औरांगाबाद पैठण खेडा खेडा              /         िािेगाव 

१४ बुलढाणा लोणार मातमळ कपपळखुटा      /          नकन्ही 

15 औरांगाबाद पैठण आपेगाव आपेगाव  /    आगारिाांदुर 



 


