
 
 

 

 
    राज्य निवडणकू आयोग,महाराष्ट्र 

क्रमाांक - रानिआ/ग्रापनि-२०21/प्र.क्र.4/का-8 
िवीि प्रशासकीय भवि, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुांबई- 400032. 
नदिाांक : 27/01/2022 

   

 

नवषय : ग्रामपांचायत साववनिक निवडणकू (सदस्य सांख्या, प्रभाग रचिा व आरक्षण) आदेश 2021 - नदिाांक 
24/11/2021 मध्ये अांशत: सुधारणा क्र. 2 

 

सांदभव : १) मा. सवोच्च न्यायालयामधील नवशेष अिुमती यानचका 14760/2020 मध्ये नदलेले निदेश 
2)मा. सवोच्च न्यायालयाच्या नरट यानचका ८४१/२०२१, नवशेष अिुमती यानचका19756/2021   

            व   नरट यानचका क्र. 1316/2021 मधील नदिाांक १५/१२/२०२१रोजीचा निणवय. 
  3) राज्य निवडणकू आयोगाचे क्र.रानिआ/ग्रापांनि-2021/प्र.क्र.04/का.8,नद.24/11/2021च्या 

               आदेशान्वये  नदललेे सदस्य सांख्या, प्रभाग रचिा व आरक्षण आदेश 
१) आयोगाचे समक्रमाांकाचे ग्रामपांचायत साववनिक निवडणकू (सदस्य सांख्या, प्रभाग रचिा व    

      आरक्षण) आदेश 2021-    नदिाांक 24/11/2021 मध्ये अांशत: सुधारणा क्र. 1, नदिाांक    
     29/12/2021 चे आदेश 

 
   

आ दे श 
 

 

ज्याअर्थी, भारतीय सांनवधािाच्या अिुच्छेद 243 झेडए व महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनधनियम, 

1958 मधील तरतुदींिुसार ग्रामपांचायतींच्या निवडणकुा निभवय, मुक्त  व पारदशवक वातावरणात 

घेण्याची सांपणूव जबाबदारी राज्य निवडणकू आयोगाची आहे.  

आनण ज्याअर्थी, राज्य निवडणकू आयोगािे समक्रमाांकाच्या नद.24 िोव्हेंबर, 2021 अन्वये 

सदस्य सांख्या, प्रभाग रचिा व आरक्षण निनित करण्यासांदभात सनवस्तर आदेश निगवनमत केल े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 आदेशािुसार राज्यािे िागनरकाांच्या 

मागासवगव प्रवगाबाबत असलेली आकडेवारी सांबांनधत मागासवगव आयोगास द्यावी. आयोगािे सदर 

  

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

आदेश, २०२१” - नद. 24/11/2021 मध्ये 
अांशत: सधुारणा क्र.2 



आकडेवारी तपासूि त्यािुसार योग्य त्या नशफारसी राज्यास तसेच राज्य निवडणकू आयोगास कराव्यात, 

असे आदेनशत केले आहे. 

आनण ज्याअर्थी, सदर नशफारसी प्राप्त होण्यास अर्थवा त्यािुसार योग्य तो निणवय होण्यास काही 

कालावधी लागण्याची शक्यता असूि निवडणकुाांचे कामकाज नवहीत कालावधीत पूणव करण्याच्या दृष्ट्टीिे 

निवडणकू प्रभागाांच्या हद्दी निनित करण्याचा टप्पा तत्पूवी पूणव करूि घेणे आवश्यक आहे. 

आनण ज्याअर्थी, आरक्षण सोडतीची प्रनक्रया पूणव करण्यापूवी निवडणकू प्रभागाांच्या भौगोनलक सीमा 

प्रनसध्द करूि त्यावरील हरकती व सूचिा तसेच सुिावणीची प्रनक्रया पूणव करण्याकनरता राज्य निवडणकू 

आयोगािे नद.24 िोव्हेंबर, 2021 रोजी निगवनमत केलेल्या आदेशात योग्य ते बदल करणे आवश्यक आहे. 

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

अिुच्छेद 243 झेडए व महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनधनियमाच्या कलम 10 (अ)४ िुसार नमळालेल्या व इतर 

प्राप्त अनधकाराांचा वापर करूि त्याअांतगवत ग्रामपांचायतींच्या साववनिक निवडणकुाांकनरता सदस्य सांख्या 

ठरनवणे, प्रभाग रचिा करणे व आरक्षण चक्रािुक्रमे नफरनवणे याकनरता नद. 24 िोव्हेंबर, 2021  रोजी 

निगवनमत केलेल्या आदेशात सोडत, प्रारूप प्रभाग रचिा प्रनसध्दी, सुिावणी व प्रभाग रचिेची अांनतम 

अनधसूचिा इत्यादींच्या अिुषांगािे खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत असल्याचे आदेश देत आहे :- 

1) नदिाांक 24/11/2021 च्या आदेशातील मुद्दा क्र. 10.4 िुसार नजल्हानधकारी याांिी 

प्रारूप प्रभाग रचिेस मान्यता नदल्यािांतर, आरनक्षत प्रभागाांची सोडत काढण्यापूवी, 

प्रर्थम निवडणकू प्रभागाांच्या सीमा दशवनवणारे प्रारूप सोबतच्या - पनरनशष्ट्ट 1- 

िमुिा ब  िुसार प्रनसध्द करूि त्यास योग्य ती प्रनसध्दी द्यावी. तसेच मुद्दा क्र.11.8.2 

प्रभाग रचिेचे िकाशे देखील प्रनसध्द करण्यात यावते. 
 
 

2) निवडणकू प्रभागाांच्या सीमा दशवनवणाऱ्या प्रारूप अनधसचुिेवर नवहीत 

कालावधीत हरकती व सूचिा मागनवण्यात याव्यात.  
 

 

 

3) प्राप्त हरकती व सूचिा सुिावणीसाठी उपनवभागीय अनधकारी याांच्याकडे सादर 

कराव्यात. 

 





५. मा. सवोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालयातील राज्य निवडणकू आयोगाचे वकील 
६. सवव उप नजल्हानधकारी (ग्रामपांचायत निवडणकू) (नजल्हा मुख्यालय) 
७. सवव उपनवभागीय अनधकारी  
८. सवव तहसीलदार  
९. सवव गट नवकास अनधकारी  
१०. सवव मांडळ अनधकारी  
११. सवव ग्राम सेवक  
१२. सवव तलाठी 
१३. आयोगातील सवव कायासिे   
१४. निवड िस्ती. 

  



 

पनरनशष्ट्ट 1 

(पनरच्छेद क्र. ११.८.१) 
 

प्रारूप प्रभाग रचिेची िोनटस व मानहतीचा तक्ता 
 

 (नियम ५ (2) पहा) 
 
 

िोटीस 
 
 

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

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

याच्या नियम ५(२) अिुसार अनधसूचिेचा पुढील मसुदा गावातील सवव िा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° मध्ये निवडूि द्यावयाची सदस्याांची  सांख्या  

     ही स्तांभ 6मध्ये नवनिर्ददष्ट्ट केलेल्या प्रत्येक प्रभागातूि  निवडावयाच्या  सदस्याांच्या  सांख्येइतकी  

     राहील; 



 

अिुसूची  
िमुिा ¨ब° 

 
 

 

 

 

 
नदिाांक                                 नजल्हानधकारी  

ग्रामपांचायत -                                                    तालकुा-                                          नजल्हा - 
लोकसांख्येिुसार निवडूि द्यावयाच्या सदस्याांची एकूण सांख्या - ---- 

प्रभाग 
क्रमाांक 

प्रभागाची लोकसांख्या (लगतच्या 
जिगणिेिुसार) 

प्रभागाची व्याप्ती/ 
नवस्तार 

प्रभागनिहाय 
सदस्य सांख्या 

एकूण  अ.जा अ.ज. 
1 2 3 4 5 6 

      
      
      
      
      
      
      



पनरनशष्ट्ट 2  
(पनरच्छेद क्र. १३.१) 

 

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

 
 
 

अनधसूचिा 
क्रमाांक --------------------  

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

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

         िमुिा ¨अ° 
अिुसूची  

 

 
नदिाांक:          नजल्हानधकारी 

ग्रामपांचायत -                                                    तालकुा-                                          नजल्हा - 
लोकसांख्येिुसार निवडूि द्यावयाच्या सदस्याांची एकूण सांख्या - ---- 

प्रभाग 
क्रमाांक 

प्रभागाची लोकसांख्या (लगतच्या 
जिगणिेिुसार) 

प्रभागाची व्याप्ती/ 
नवस्तार 

प्रभागनिहाय 
सदस्य सांख्या 

एकूण  अ.जा अ.ज. 
1 2 3 4 5 6 

      
      
      
      




