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राज्य  ननवडणकू  आयोग,महाराष्ट्र 
क्रमाांक - राननआ/नजपपांस-२०22/प्र.क्र.04/का-7 
नवीन प्रशासकीय भवन, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुांबई- 400032. 
नदनाांक:-  09/05 /2022 

 

  

आ दे श 
 

ज्याअथी, भारतीय सांनवधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व 

पांचायत सनमत्या अनधननयम, 1961  मधील तरतुदीनुसार:-  

i) नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्याांच्या ननवडणकुाांचे अनधक्षण, सांचालन व 

ननयांत्रणाचे पुणण अनधकार राज्य ननवडणकू आयोगाकडे नननहत केले आहेत.  

ii)  नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमतींच्या ननवडणकुा मुक्त, न्याय्य व पारदशणक 

वातावरणात पार पाडण्याची सांपूणण जबाबदारी राज्य ननवडणकू आयोगाची 

आहे. 

iii) नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्याांची मुदत सांपण्यापूवी तेथे सावणनत्रक 

ननवडणकू घेणे बांधनकारक आहे.  

आनण ज्याअथी, नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्याांच्या ननवडणकुाांमध्ये प्रभाग रचना 

करणे व आरक्षण ठरनवणे, नवधानसभा मतदार यादीचे प्रभागननहाय नवभाजन करणे आनण 

प्रत्यक्ष ननवडणकू घेणे अशा तीन प्रमुख टप्प्याांचा समावशे होतो व या नतन्ही टप्प्याांच्या 

प्रनक्रयेमध्ये नवनवध उप-टप्पे आहेत. नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्याांच्या 

ननवडणकुाांसांदभातील नवनवध टप्पे व उप-टप्पे पूणण करण्याकनरता लागणारा कालावधी 

नवचारात घेता, प्रभाग रचनेची सुरुवात सवण साधारणपणे मुदत सांपण्याच्यासुमारे सहा मनहने 

अगोदर करावी लागते. 

25 नजल्हा पनरषदा व त्याअांतगणत 284 
पांचायत सनमत्या सावणनत्रक ननवडणकूा 
सदस्य सांख्या, प्रभाग रचना व आरक्षण 
सुधारीत  आदेश, २०२2 
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आनण ज्याअथी, शासनाने दरम्यानच्या कालावधीत खालील अध्यादेश/ 

नवधेयक ननगणनमत केल ेआहेत:- 

i. "महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.3, 2021” नदनाांक 23 सप्टेंबर, 2021:- याअन्वये 

महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व  पांचायत सनमत्या  मध्ये नागनरकाांच्या 

मागासवगाच्या प्रवगातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाच्या जागाांची सांख्या 

एकूण जागाांच्या सांख्येच्या 27 टक्क्याांपयंत असतील, मात्र एकूण आरक्षण 

नजल्हा पनरषद / पांचायत सनमत्याांतील एकूण जागाांच्या 50 टक्क्याांपेक्षा 

अनधक असणार नाही, अशा आशयाची तरतूद केली.  

मात्र सदर सुधारणेबाबत मा. सवोच्च न्यायालयामधील नरट 

यानचका क्र. ८४१/२०२१, नवशेष अनुमती यानचका क्र. १९७५६/२०२१ व नरट 

यानचका क्र.१३१६/२०२१ मधील नद.१५/१२/२०२१ रोजी झालेल्या 

ननणणयास अनुसरुन जोपयंत राज्य शासन नत्रस्तरीय चाचणी पुणण करुन 

स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांमधील नागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगाचे प्रमाण 

नननरृत करुन त्यानुसार तरतूद करत नाही, तोपयंत आगामी सावणनत्रक/पोट 

ननवडणकुाांमध्ये नागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगाच्या जागा सवणसाधारण 

म्हणनू अनधसूनचत करुन ननवडणकुा घ्यावा लागतील.  

ii. सन २०२२ चा महाराष्ट्र अनधननयम क्र.18 :- या अन्वये महाराष्ट्र नजल्हा 

पनरषदा व पांचायत सनमती अनधननयम, १९६१ मधील कलम ९(१)(अ) मध्य े

नजल्हा पनरषदेतील ननवडून द्यावयाच्या सदस्याांची सांख्या ५०-75 ऐवजी 55-85 

अशी सुधानरत केली आहे. 

iii. महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-ब, असाधारण क्रमाांक 63, 

नद.21 फेब्रुवारी,2022 ची अनधसूचना- या अन्वये महाराष्ट्र नजल्हा पनरषद 

(मतदार नवभाग व ननवडणकू घेणे) ननयम,1962 च्या ननयम 2-अ मध्ये   

नजल्हयातील मतदार नवभागातून प्रत्यक्ष ननवडणुकीद्वारे ननवडून द्यावयाच्या 
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पनरषद सदस्याांची सांख्या 75 पेक्षा अनधक व 50 पेक्षा कमी ऐवजी 85 पेक्षा 

अनधक व 55 पेक्षा कमी असणार नाही अशी सुधारणा केली आहे. तसेच प्रत्येक 

नजल्हयातील मतदार नवभागातून प्रत्यक्ष ननवडून द्यावयाचा पनरषद सदस्याांची 

सांख्या नननरृत करण्याकनरता नवनहत सूत्र    क्ष य 

२5  ऐवजी  क्ष य 

३०  अशी सुधारणा 

केली आहे.   

आनण ज्याअथी, महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.3, 2021” नदनाांक 23 सप्टेंबर, 2021 

रोजीच्या सुधारणेबाबत मा. सवोच्च न्यायालयातील नरट यानचका क्र. ८४१/2021                       

(श्री. नवकास गवळी नवरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) मधील नद. 04/03/2021 तसेच सदर 

यानचकेशी सांलग्न नपटीशन फॉर स्पेशल नलव्ह टू अनपल (सी) क्र. १९७५६/२०२१                         

(श्री. राहुल वाघ नवरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) व नरट यानचका क्र.१३१६/२०२१                      

(श्री. नवकास गवळी नवरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) मधील नद.१५/१२/२०२१ रोजी 

झालेल्या ननणणयास अनुसरुन जोपयंत राज्य शासन नत्रस्तरीय चाचणी पूणण करुन स्थाननक 

स्वराज्य सांस्थाांमधील नागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगाचे प्रमाण नननरृत करुन त्यानुसार 

तरतूद करत नाही, तोपयंत आगामी ननवडणकुाांमध्ये नागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगाच्या 

जागा सवणसाधारण म्हणनू अनधसूनचत करुन ननवडणकुा घ्यावा लागतील.  

आनण ज्याअथी, मा. सवोच्च न्यायालयामधील नागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगाच्या 

आरक्षणाबाबत दाखल झालेल्या नपटीशन फॉर स्पेशल नलव्ह टू अनपल (सी) क्र. 

१९७५६/२०२१  व  नरट यानचका क्र.१३१६/२०२१ यामध्ये नद.19/01/2022 रोजी झालेल्या 

आदेशानुसार राज्याने नागनरकाांच्या मागासवगण प्रवगाबाबात असलेली आकडेवारी सांबांनधत 

मागासवगण आयोगास द्यावी. मागासवगण आयोगाने सदर आकडेवारी तपासून त्यानुसार योग्य 

ती नशफारशी राज्यास तसेच राज्य ननवडणकू आयोगास कराव्यात असे मा. न्यायालयाने 

आदेनशत केले आहे.  तसेच मा. सवोच्च न्यायालयातील नरट यानचका क्र.141/2022 व 

इतर सांलग्न यानचकाांमध्ये नद.03/03/2022 रोजी नदलेल्या ननणणयानुसार  मागासवगण 

आयोगाने सादर केलेला अहवाल फेटाळला असून पुढील ननदेश नमळेपयंत, जेथे स्थाननक 

स्वराज्य सांस्थाांच्या ननवडणकू होणार आहेत तेथे नद.15/12/2021 व नद.19/01/2022 
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रोजीच्या ननदेशाचे राज्य ननवडणकू आयोग पालन करेल आनण स्थाननक स्वराज्य सांस्थेची 

वधैाननक मुदत सांपण्यापूवी त्याांची प्रनक्रया पूणण करण्यास नवलांब होणार नाही याची खात्री 

करेल, असे मा. सवोच्च न्यायालयाने राज्य ननवडणकू आयोगास ननदेश नदले आहे. 

आनण ज्याअथी,  आयोगाचे नद.18/11/2021 रोजीच्या पत्रान्वये माहे माचण, 2022 

मध्ये मुदत सांपणाऱ्या 25 नजल्हा पनरषदा व त्याअांतगणत 284 पांचायत सनमत्याांच्या सावणनत्रक 

ननवडणकुीसाठी तत्कालीन अनधननयमात असलेल्या तरतुदीनुसार प्रभाग रचनेचा कच्चा 

आराखडा तयार करण्याचे ननदेश नदले होते.  तथानप, राज्य शासनाने सन 2022 चा 

महाराष्ट्र अनधननयम क्र.18/2022 नद.31/1/2022  अन्वये नजल्हा पनरषद सदस्य सांख्येत 

वाढ केल्याबाबत सुधारणा केली. सदर सुधारणा अनधननयमान्वये सवण सांबांनधत 

नजल्हानधकारी याांना सुधारीत सदस्य सांख्येनुसार प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा पुन्हा 

तयार करण्याचे नद.2/02/2022 रोजी ननदेश देण्यात आले व त्याअनुषांगाने आयोगाचे 

नद.04/02/2022 च्या पत्रान्वये नदलेल्या ननदेशानुसार नद.15/02/2022 पयंत सवण सांबांनधत 

नजल्हानधकारी कायालयाकडून प्रभाग रचनेचे कच्चे आराखडे प्राप्त झाले व सदर प्राप्त 

कच्च्या आराखडयाची आयोगाच्या स्तरावर तपासणी करण्याचे काम सुरु करण्यात आले 

होते. 

आनण ज्याअथी,  राज्य शासनाने  सन 2022 चा  महाराष्ट्र अनधननयम क्रमाांक 22, 

नद.11/03/2022 अन्वये महाराष्ट्र नजल्हा पनरषद व पांचायत सनमती अनधननयम, 1961 

मधील कलम 9 (१)(अ), कलम 12(१) व कलम 58(१)(अ) मध्ये राज्य शासनाने नजल्हा 

पनरषद सदस्य नननरृत करुन ननवडणकू नवभाग व ननवाचक गणाची नवभागणी राज्य 

ननवडणकू आयोगाच्या मान्यतेने  प्रनसध्द करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली.  तथानप 

सदर सुधारणा अनधननयमास मा. सवोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्याअनुषांगाने  

दाखल नरट यानचका ह्या नपटीशन फॉर स्पेशल नलव्ह टू अनपल (सी) क्र. १९७५६/२०२१ शी 

सलग्न करण्यात आल्या असून त्याांची नद.04/05/2022 रोजी एकनत्रत सुनावणी झाली.  

सदर सुनावणीमध्ये मा. सवोच्च न्यायालयाने नद.04/05/2022 रोजी नदलेल्या 

आदेशानुसार राज्य ननवडणकू आयोगाने उपरोक्त सुधारणा अनधननयम अस्स्तत्वात 
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आल्यानांतर स्थनगत केलेल्या टप्प्यापासून स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांच्या ननवडणकुाांची 

कायणवाही पुढे सुरु करण्याचे ननदेश नदले आहेत. 

आनण ज्याअथी, उपरोक्त महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमती 

अनधननयम,१९६१ मधील कलम ९(१) व महाराष्ट्र नजल्हा पनरषद (ननवडणकू नवभाग व 

ननवडणकू घेण्याबाबत) ननयम,१९६२ ननयम 2(अ) मधील सुधारणा व न्यायालयीन 

ननणणयाच्या अनुषांगाने नजल्हा पनरषद व पांचायत सनमत्याांच्या ननवडणकुाकनरता प्रभाग रचना 

व आरक्षणाबाबत सुधारीत आदेश देणे आवश्यक असल्याचे राज्य ननवडणकू आयोगाचे मत 

झाल ेआहे.  

त्याअथी, मी, यु. पी. एस. मदान, राज्य ननवडणकू आयुक्त, महाराष्ट्र, भारतीय 

सांनवधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्या अनधननयम, 

1961 च्या कलम 9-अ (4) नुसार नमळालेल्या प्राप्त अनधकाराांचा वापर करून 25 नजल्हा 

पनरषदा व त्याअांतगणत 284 पांचायत सनमत्याांच्या सावणनत्रक ननवडणकुाांकनरता प्रभाग रचना 

करणे व आरक्षण चक्रानुक्रमे नफरनवणेबाबतचे यापुवीचे नद.04/10/2011 व                                

नद. 12/03/2020 चे आदेश अनधक्रनमत करुन पुढीलप्रमाणे सुधानरत आदेश देत आहे:- 

1. सांनक्षप्त नाव: 

या आदेशाला “नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमती सावणनत्रक ननवडणकू (सदस्य 

सांख्या, प्रभाग रचना व आरक्षण) आदेश, २०२2” असे सांबोनधले जाईल.  

2. अनधकार प्रदान:  

राज्य ननवडणकू आयोगाचे आदेश क्र.राननआ/नजपपांस-2011/प्र.क्र.12/का.07,                   

नद. 29/09/2011 अन्वये नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमतींच्या सावणनत्रक 

ननवडणकू प्रनक्रयेतील प्रभाग रचना करणे व आरक्षण नननरृत करून ते चक्रानुक्रमे 

नफरवणे, या बाबतचे अनधकार नजल्हानधकारी याांना व प्रारुप प्रभाग रचनेस मान्यता 

देणे, प्राप्त हरकती व सूचनाांवर सुनावणी देऊन प्रभाग रचना अांनतम करणे 

याबाबतचे अनधकार नवभागीय आयुक्त याांना यापूवीच प्रदान केले आहेत. ग्रामीण 

स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांच्या स्तरावरील लोकशाही मजबूत करण्यात नजल्हा 
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पनरषदा व पांचायत सनमत्याांची भनूमका महत्वपूणण आहे; त्यामुळे नजल्हानधकारी याांनी 

या ननवडणकुाांचे कामकाज पार पाडताांना लोकसभा व नवधानसभा ननवडणकुाांप्रमाणे 

सवण काळजी व दक्षता घेणे आवश्यक आहे. प्रदान केलेल्या अनधकाराांचा वापर 

करताना ननवडणकुाांचे पानवत्र्य राखणे आनण ननवडणकू प्रनक्रया  मुक्त, न्याय्य व 

पारदशणक नरतीने पार पाडण्याची जबाबदारी सांबांनधत नजल्हानधकारी याांची असेल. 

3. नवनहत मुदतीत ननवडणकू घेणे: 

भारतीय सांनवधानाने नवनहत केलेल्या मुदतीतच ननवडणकू घेणे शक्य व्हाव ेम्हणनू, 

राज्य शासनाने नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्याांची मुदत ज्या मनहन्यात सांपत 

असेल त्याच्या सहा मनहने अगोदरच्या कालावधीमध्ये नतच्या क्षते्रात व हद्दीमध्ये 

बदल (नवभाजन, एकत्रीकरण इत्यादी) करू नय.े याबाबतचे राज्य ननवडणकू 

आयोगाचे नद.27 जानेवारी, 2005 चे आदेश आहेत. 

4. प्रभाग रचना करण्याची कायणपद्धती: 

4.1 जनगणनेची लोकसांख्या 

जनगणना कायालयाने प्रनसध्द केलेली लगतच्या जनगणनेनुसार 

नजल्हयातील नजल्हा पनरषद व पांचायत सनमती क्षते्रातील एकूण ग्रामीण 

लोकसांख्या, अनुसूनचत जातीची व अनुसूनचत जमातीची लोकसांख्या, प्रगणक 

गटाचे नकाशे व घरयादी जनगणना कायालयाकडून उपलब्ध करून घ्यावी. 

प्रभाग रचना ही फक्त लगतच्या जनगणनेच्या लोकसांख्येच्या आधारे केली 

जाते, म्हणनू त्या क्षते्रातील मतदार सांख्या अथवा सध्याची रनहवाशाांची सांख्या 

याचा प्रभाग रचनेशी कसलाही सांबांध येत नाही. 

नजल्हा पनरषद व पांचायत सनमती क्षते्रातील ग्रामीण लोकसांख्या 

नननरृत करताना नजल्हयातील ककवा तालुक्यातील महानगरपानलका, नगर 

पनरषदा /नगर पांचायती, कटक मांडळे (कन्टोनमेंट बोडण) याांची लोकसांख्या 

वगळून नशल्लक राहणारी लोकसांख्या नवचारात घ्यावयाची आहे, याबाबत 

नजल्हानधकारी याांनी खातरजमा करावी. 
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4.2 सदस्य सांख्या: 

सन 2022 चा महाराष्ट्र अनधननयम क्रमाांक 18, नद.31 जानेवारी, 2022 

अन्वये महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्या अनधननयम, 1961 च्या 

कलम 9  तसचे महाराष्ट्र असाधारण क्रमाांक 63, नद.21 फेब्रवुारी, 2022 

अन्वये महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा ननवडणकू  (मतदार नवभाग व ननवडणकू 

घेणे) ननयम, 1961 मधील प्रकरण-1, ननयम 2-अ मधील तरतुदीनुसार 

नजल्हा पनरषद सदस्याांची सांख्या कमीत कमी 55 व जास्तीत जास्त 85  

इतकी अनुज्ञये असून राज्य ननवडणकू आयोगाकडून प्रत्येक नजल्हयाच्या 

ग्रामीण लोकसांख्येच्याआधारे नजल्हा पनरषदेची सदस्य सांख्या नननरृत 

करण्यात येते. तसेच महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्या 

अनधननयम,1961 च्या कलम 12 व 58 मधील तरतुदीनूसार अनुसूनचत 

जाती, अनुसूनचत जमाती व मनहलाांकनरता जागा आरनक्षत ठेवावयाच्या 

आहेत.  

उपरोक्त उल्लेख केल्यानुसार मा. सवोच्च न्यायालयाने 

नद.15/12/2021, 19/01/2022, नद.03/03/2022 व नद.04/05/2022 

रोजी नदलेल्या ननणणयास अनुसरुन आगामी सावणनत्रक / पोट ननवडणकुाांमध्य े

सद्यस्स्थतीत नागनरकाांचा मागासवगण प्रवगाकनरता कोणत्याही जागा देय 

होणार नाहीत. 

4.3 प्रभागाची सांख्या: 

महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमती अनधननयम,1961 मधील कलम 

9 व महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा ननवडणकू ( मतदार नवभाग व ननवडणकू घेणे) 

ननयम, 1961 मधील प्रकरण-1, ननयम 2-अ मधील तरतुदीनुसार राज्य 

ननवडणकू आयोगाने प्रत्येक नजल्हा पनरषदेस ठरवून नदलेल्या सदस्य 

सांख्येइतके ननवडणकू नवभाग देय ठरतात. प्रत्येक पांचायत सनमती स्तरावर 

नजल्हा पनरषदेचे नकमान दोन ननवडणकू नवभाग असणे आवश्यक आहे. 
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तसेच महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमती अनधननयम,1961 मधील 

कलम 58 नुसार नजल्हा पनरषदेअांतगणत प्रत्येक पांचायत सनमतीमधील 

प्रत्येक ननवडणकू नवभागाचे दोन ननवाचक गणात नवभाजन करण्यात येते.  

4.४  ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणाची सरासरी लोकसांख्या :- 

प्रत्येक ननवडणकू नवभाग/ननवाचक गणाची रचना करताना नजल्हा 

पनरषद/पांचायत सनमतीची एकूण लोकसांख्या भानगले त्या नजल्हा 

पनरषद/पांचायत सनमतीस देय असलेली एकूण सदस्य सांख्या या सतू्रानुसार 

ननवडणकू नवभाग/ननवाचक गणाची सरासरी लोकसांख्या नननरृत करावी.  

ननवडणकू नवभागाची/ ननवाचक गणाची लोकसांख्या त्या ननवडणकू 

नवभागाच्या/ ननवाचक गणाच्या सरासरी लोकसांख्येच्या १० टक्के कमी 

ककवा १० टक्के जास्त या मयादेत ठेवता येईल.  एखाद्या अपवादात्मक 

पनरस्स्थतीत प्रभागाची लोकसांख्या या नकमान ककवा कमाल मयादेपेक्षा कमी 

ककवा जास्त असल्यास त्याचे कारण प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावात नमूद करणे 

आवश्यक असेल. अस े दोन ननवाचक गण एकत्र करुन नजल्हा पनरषदेचा 

एक ननवडणकू नवभाग तयार करावयाचा आहे. 

ज्या पांचायत सनमतीला दोन ननवडणकू नवभाग व चार ननवाचक गण 

देय होत आहेत अशा नठकाणी लोकसांख्येची सरासरी ननवडणकू नवभागाच्या 

सरासरी लोकसांख्येपेक्षा नभन्न असेल. 

4.5 ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गण रचना करण्याची मागणदशणक तत्व:े 

4.5.1 ननवडणकू नवभाग व ननवाचक गणाची रचना सुरुवात उत्तर नदशेकडून 

सुरुवात करावी. त्यानांतर उत्तरेकडून ईशान्यकडे त्यानांतर पूवण नदशेकडे 

येऊन पूवकेडून पनरृमेकडे प्रभाग रचना करताना सरकाव ेव शेवट दनक्षणेत 

करावा.  ननवडणकू नवभाग /ननवाचक गण याांना क्रमाांकही त्याच पध्दतीने 

द्यावते. प्रत्येक ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणाची रचना करताना 

भौगोनलक सलगता राहील, याची काळजी घ्यावी. 
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4.5.2 ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणाच्या सीमारेषा, मोठे रस्ते, गल्ल्या, नद्या, 

नाले, डोंगर, रस्ते, फ्लायओव्हर इत्यादी नैसर्गगक मयादा नवचारात घेऊन 

नननरृत करावी.  तसचे मोकळया जागाांसह सवण जागा कोणत्या ना कोणत्या 

ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणात गणली जातील याची दक्षता घ्यावी. 

4.5.3 ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणाची रचना करताना प्रगणक गट शक्यतो 

फोडू नये.  अपवादात्मक पनरस्स्थतीमध्ये प्रगणक गट फोडणे आवश्यक 

असल्यास आनण घरयाद्या उपलब्ध नसतील, तर त्या प्रकरणात सोबतच्या 

पनरनशष्ट्ट-8 मध्य े नमूद केल्याप्रमाणे प्रगणक गटाचे सवके्षण करून सांबांनधत 

क्षते्रात लोकसांख्या कशाप्रकारे नवतरीत झाली आहे, हे नननरृत कराव.े 

सवके्षण करताना जनगणना ज्या लगतच्या सालामध्ये झाली असेल 

त्यावळेेच्या लोकसांख्येचे नवभाजन कसे होते, हे जाणनू घ्यावयाचे असल्याने 

सवके्षण करताना जनगणनेच्यावळेी सांबांनधत इमारत अस्स्तत्वात होती व 

सांबांनधत व्यक्ती तेथे राहात होती याची शहाननशा करावी.  तसेच प्रगणक 

गट फोडल्यास भौगोनलक सीमा योग्यप्रकारे दाखनवल्या जातील याचीही 

दक्षता घेण्यात यावी.  

4.5.4   ननवडणकू नवभाग /ननवाचक गण रचना करताना शक्यतोवर ग्रामपांचायतीचे 

नवभाजन होता कामा नये. मात्र ग्रामपांचायतीचे नवभाजन करणे आवश्यक 

असेल तर ते शक्यतो ग्रामपांचायतींच्या प्रभागानुसारच करण्यात याव.े प्रभाग 

रचनेच्या बाबतीत कोणासही शांका घेण्यास वाव राहणार नाही,याची दक्षता 

घेण्यात यावी.  सीमेचे वणणन करताना रस्ते, नाले, नद्या, नसटी सव्हे नांबर 

याांचे उल्लेख प्रामुख्याने यावयास हव.े 

4.5.5 ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणाची रचना आटोपशीर असावी व शक्य 

तेथवर भौगोनलकदृष्ट्टया सलगता असली पानहजे. 

4.5.6 अनुसूनचत जाती/अनुसूनचत जमाती याांच्या वस्त्याांचे शक्यतोवर नवभाजन 

होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
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4.5.7 ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गण रचना करताना नागनरकाांचे दळणवळण 

नवचारात घ्याव.े 

4.5.8 प्रत्येक ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणाच्या सीमारेषेचे वणणन करताना 

उत्तर, पूवण, पनरृम व दनक्षण अशा नदशा नमूद कराव्यात.  ननवडणकू नवभाग 

/ ननवाचक गणाच्या सीमारेषेचे वणणनावरुनच नागनरकाांना त्या ननवडणकू 

नवभाग / ननवाचक गणाची पूणण कल्पना येईल याची काळजी घ्यावी. 

4.5.9  ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गण रचना करताना त्याांना अनुक्रमाांक व नाव 

देण्यात येतात.  परांतु पुनणरनचत ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणाचे नाव 

ठरनवताना त्यामध्ये समानवष्ट्ट असलेले सवात जास्त लोकसांख्या असलेले 

गावाचे नाव त्या ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणास देण्यात याव.े  

4.6 ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणाची लोकसांख्या आनण मयादेचे पालन: 

ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणाची रचना करताना त्या नजल्हा पनरषद / 

पांचायत सनमतीमधील सरासरी लोकसांख्या, १० टक्के कमाल/ नकमान 

मयादेचे पालन कराव.े अपवादात्मक पनरस्स्थतीत भौगोनलक पनरस्स्थतीमुळे 

अगर प्रगणक गट न फोडल्यामुळे प्रभागाची लोकसांख्या अनुज्ञये मयादेपेक्षा 

कमी अगर जास्त होत असेल, तर त्यास नवभागीय आयुक्त याांची मान्यता 

असणे आवश्यक आहे.  

4.7 गुगल मॅपवर प्रभागाचे नकाशे तयार करणे: 

4.7.1 नजल्हा पनरषद ननवडणकू नवभाग/ पांचायत सनमती ननवाचक गणाच्या 

रचनेची माांडणी गुगल अथण (MRSAC) च्या नकाशावर करणे अननवायण आहे. 

4.7.2 नजल्हयाचा एकनत्रत आनण प्रत्येक तालुक्याचा असे स्वतांत्र नकाशे तयार 

करावते. 

4.7.3 प्रथम नजल्हा पनरषद ननवडणकू नवभाग / पांचायत सनमती ननवाचक 

गणामध्ये गावाांच्या सीमा/ हद्दी काळ्या रांगाच्या नठपक्याांनी नचन्हाांनकत 
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करावी. प्रत्येक ग्रामपांचायतीचे नाव, एकूण लोकसांख्या, अनुसूनचत जातीची 

लोकसांख्या आनण अनुसूनचत जमातीची लोकसांख्या लेजेंडमध्ये भरावी. 

4.7.4 नजल्हा पनरषद क्षते्रात समानवष्ट्ट न करण्यात आलेले क्षते्र नहरव्या रांगाने 

दशणवाव.े नजल्हा पनरषद ननवडणकू नवभागाची सीमा/ हद्दी बहुभजू 

(polygon) नकाशावर काढून त्या लाल रांगाने दशणवाव्यात. प्रत्येक 

ननवडणकू नवभागाच्या बहुभजूास त्या ननवडणकू नवभागाचा क्रमाांक व नाव, 

एकूण लोकसांख्या, अनुसूनचत जातीची लोकसांख्या आनण अनुसूनचत 

जमातीची लोकसांख्या लेजेंडमध्ये भरावी. 

4.7.5 पांचायत सनमती ननवाचक गणाची सीमा/ हद्दी बहुभजू (polygon) नकाशावर 

काढून ननळया रांगाने दशणवाव्यात. प्रत्येक ननवाचक गणाच्या बहुभजूास त्या 

ननवाचक गणाचा क्रमाांक व नाव, एकूण लोकसांख्या, अनुसूनचत जातीची 

लोकसांख्या आनण अनुसूनचत जमातीची लोकसांख्या लेजेंडमध्ये भरावी. 

4.7.6 नकाशावर गावातील महत्वाची नठकाणे, रस्ते,  नद्या, नाले, रेल्व ेलाईन इ. 

स्पष्ट्टपणे दशणवाव.े  

4.7.7 अशा तयार केलेल्या नकाशाची केएमएल  (KML) / केएमझेड (KMZ) 

फाईल तयार करावी. सांपूणण हद्दीची तसेच नजल्हयाची व पांचायत 

सनमतीननहाय इमेज फाईल देखील तयार करावी. गुगल अथणच्या नकाशावर 

ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गण रचना माांडणी करण्याची कायणपध्दती  

पनरनशष्ट्ट -15 मध्ये देण्यात आली आहे. या कायणपध्दतीचा अवलांब करून 

केएमएल (kml) / केएमझेड (kmz) फाईल तयार करावी. 

5. प्रारुप प्रभाग रचना 
5.1 ननवडणकू नवभाग व ननवाचक गण प्रारुप प्रभाग रचना तयार करण्याकनरता 

सांबांनधत नजल्हानधकारी याांच्या अध्यक्षतेखालील अनधकाऱ्याांची सनमती तयार 

करण्यात यावी. 

i) नजल्हा पनरषद क्षते्राची सांपणूण मानहती असलेला उप नजल्हानधकारी 
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ii) प्रभाग रचनेशी सांबांनधत असलेले तहनसलदार 

iii) सांगणक तज्ञ 

iv) आवश्यकतेनुसार इतर अनधकारी 
 

   प्रारुप प्रभाग रचना राज्य ननवडणकू आयोगाच्या आदेशानुसार व 

योग्य ती दक्षता घेऊन तयार करण्याची जबाबदारी सांबांनधत सनमतीवर 

असेल.  

5.2 प्रारूप तयार करणे: 

तहनसलदार याांनी तयार केलेला कच्चा आराखडा प्रभाग रचना 

सनमतीसमोर ठेवण्यात येईल. सदर सनमती हा आराखडा अनधननयमातील 

तरतूदी, ननयमातील तरतूदी व या आदेशातील तरतूदींचे पालन करून 

तयार केला आहे हे तपासेल. त्याचप्रमाणे प्रभाग रचना, अनुसूनचत जाती व 

अनुसूनचत जमाती व मनहलाांचे आरक्षण हे  ननयमानुसार तयार झाले आहे हे 

देखील तपासेल. सदर सनमती प्रारूप प्रभाग रचनेचे गुगल अथण नकाशे 

पनरच्छेद 4.7 नुसार योग्य नरतीने तयार केल ेआहेत ककवा कसे हे तपासून 

घेईल, अन्यथा योग्य नकाशे तयार करून घेण्याची कायणवाही करेल. प्रभाग 

रचना पूवणतयारीची सांपूणण जबाबदारी नजल्हानधकारी याांची राहील.  

5.3 प्रारूप प्रभाग रचनेस नवभागीय आयुक्त याांची मान्यता: 

प्रारूप प्रभाग रचनेची सनमतीने तपासणी केल्यानांतर प्रभाग रचनेच्या 

योग्यतेबाबत सनमतीचे समाधान झाल्यानांतर नजल्हानधकारी सदर प्रारुप 

प्रभाग रचना राज्य ननवडणकू आयोगाने नवनहत केलेल्या मुदतीत    

पनरनशष्ट्ट-14  मध्ये नवभागीय आयुक्त याांना सादर करतील.  

5.4 नजल्हानधकारी याांनी सादर केलले्या प्रारूप प्रभाग रचनेची आवश्यक ती 

तपासणी करून ती तरतूदीनुसार करण्यात आली आहे ककवा एखादा 

ननवडणकू नवभाग/ननवाचक गणाची लोकसांख्या 10 टक्केपेक्षा कमी ककवा 
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जास्त होत असल्यास नजल्हानधकारी याांनी नदलेली कारणे सांयुस्क्तक आहेत 

ककवा नाहीत, हे तपासून प्रारुप प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास मान्यता 

देण्यासांदभात नवभागीय आयुक्त याांनी ननणणय घ्यावा.  

5.5 नजल्हानधकारी याांनी सादर केलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेच्या (अनुसूनचत 

जाती व अनुसूनचत जमातींकनरता आरनक्षत प्रभागाांसह) प्रस्तावास नवभागीय 

आयुक्त याांनी नवनहत मुदतीत मान्यता  दयावी.   

6. आरनक्षत पदाांसाठी सदस्य सांख्या नननरृत करण्याची कायणपध्दती : 

6.1 महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमती अनधननयम, 1961 मधील कलम 

12 व 58 मधील तरतुदीनुसार नजल्हा पनरषद व पांचायत सनमतीमध्ये एकूण 

जागाांपैकी अनुसूनचत जाती व अनुसूनचत जमातीच्या लोकसांख्येच्या प्रमाणात 

जागा आरनक्षत ठेवण्यात येतात.  

6.2 महाराष्ट्र नजल्हा पनरषद व पांचायत सनमत्या (जागाांच्या आरक्षणाची पध्दत व 

चक्रानुक्रम) ननयम, 1996 मधील तरतुदी तसेच मा. मुांबई उच्च न्यायालय, 

औरांगाबाद खांडपीठाने नरट यानचका क्र.5386/2006 (उदय पवार नवरुध्द 

राज्य ननवडणकू आयोग व इतर) मध्ये नद.3/10/2006 रोजी व त्यानांतर 

नरट यानचका क्र.6389/2006 (प्रशात बांब नवरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर) 

मध्ये नद.09/02/2007 रोजी नदलेल्या ननणणयानुसार आरक्षण चक्रानुक्रमे 

नफरनवण्यास सुरुवात केली असून या आदेशाांचे अनुपालन आयोग करीत 

आहे.  

6.3 आरक्षण चक्रानुक्रमे नफरनवण्याच्या प्रयोजनाथण सन 2022 मध्ये होणाऱ्या 

नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमतीची पाचवी ननवडणकू आहे.  त्यामुळे सन 

2002, 2007, 2012 व 2017 मध्ये असलेले ननवडणकू नवभाग व ननवाचक 

नवभागाचे आरक्षण नवचारात घेऊन या ननवडणकुीमध्ये आरक्षण चक्रानुक्रमे 

नफरनवणे आवश्यक आहे. याकनरता एखाद्या ननवडणूक नवभागात/ननवाचक 

गणात मागील ननवडणकुीत कोणते आरक्षण होते हे नननरृत करताना पुढील 
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कायणपध्दती अवलांनबण्यात यावी. याकनरता एखादा ननवडणकू नवभाग/ 

ननवाचक गण ननवन आहे ककवा कसे, हे केवळ त्याांच्या नावावरुन 

ठरनवण्यात येणार नाही. एखाद्या ननवडणकू नवभाग/ननवाचक गणातील 

पूवीचे आरक्षण ठरनवण्यासाठी त्यामध्ये जी गाव े समानवष्ट्ट केली आहेत, 

त्यावरील जास्तीत जास्त समान आरक्षण असलेल्या गावाांच्या लगतच्या 

जनगणनेनुसार असलेल्या एकूण लोकसांख्येची बेरीज घ्यावी. ही 

लोकसांख्येची बेरीज ननवडणकू नवभाग/ननवाचक गणाच्या एकूण 

लोकसांख्येच्या 50% पेक्षा अनधक होत असेल तर तो ननवडणकू नवभाग / 

ननवाचक गण मागील ननवडणकुीमध्ये त्याकनरता आरनक्षत झाला होता असे 

मानण्यात येईल, व ते आरक्षण त्या ननवडणकू नवभाग/ननवाचक गणात 

टाकता येणार नाही. 

मात्र जास्तीत जास्त समान आरक्षण असलेल्या गावाांची लगतच्या 

जनगणनेनुसार असलेली एकूण लोकसांख्येची बेरीज ननवडणकू नवभाग / 

ननवाचक गणाच्या एकूण लोकसांख्येच्या 50% पेक्षा कमी होत असेल तर तो 

ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गण नवीन आहे अस ेमानण्यात येईल, व त्या 

ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणावर कोणतेही आरक्षण टाकता येईल 

याकनरता सोबत नदलेल्या पनरनशष्ट्ट-९, १०,११ व १२ मधील नववरणपत्राच्या 

आधारे सवण प्रवगाचे (अनुसूनचत जाती व अनुसूनचत जमाती) तसेच नियाांचे 

मागील ननवडणकुीमधील आरक्षण नननरृत कराव.े  

6.4 मा. उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त आदेशानांतर पार पडलले्या 

ननवडणकुाांमधील आरक्षणाची मानहती पनरनशष्ट्ट-13(अ) व 13(ब) मध्य े

भरण्यात यावी, जेणेकरुन पुढील ननवडणकुीमधील आरक्षण चक्रानुक्रमे 

नफरनवणे सोपे जाईल. 
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7. आरक्षण चक्रानुक्रमे नफरनवण्याकनरता प्राधान्यक्रम :- 

 नजल्हा पनरषद व पांचायत सनमत्याांच्या आगामी ननवडणकुीसाठी आरक्षण 

चक्रानुक्रमे नफरनवण्याची कायणवाही करावयाची आहे. याबाबत मागील 

ननवडणकुाांमध्ये झालेल्या आरक्षणाच्या शक्यता नवचारात घेऊन                

पनरनशष्ट्ट-23 मध्ये नमूद  प्राधान्यक्रमानुसार आरक्षण देण्याची कायणवाही 

करावी. 

एखादया पदाच े आरक्षण नननरृत करताना पनरनशष्ट्ट-23 मधील  

यथास्स्थती कमीत कमी 1 ते जास्तीत जास्त १3 शक्यता उद्भव ूशकतात. 

त्या शक्यताांपैकी उद्भवणाऱ्या शक्यताांचा नवचार करुन त्यानुसार 

प्राधान्यक्रम ठरनवण्यात यावा.   

i) प्रथम अनुसूनचत जाती व अनुसूनचत जमातीकनरता लोकसांख्येच्या 

टक्केवारीच्या उतरत्या क्रमाने मागील ननवडणकुाांमध्ये आरनक्षत न झालेल्या 

प्रभागाांचा नवचार करण्यात येईल. असे करताना वरील उदाहरणात 

दशणनवल्यानुसार शक्यता उद्भवत असल्यास त्या प्राधान्यक्रमाने ननवडणकू 

नवभाग/ ननवाचक गणाांचा आरक्षणाकनरता नवचार करण्यात येईल. 

ii) मनहलाांचे आरक्षण ( अनुसनूचत जाती व अनुसूनचत जमातीच्या मनहलाांसह) 

नननरृत करताना देखील वरील उदाहरणात दशणनवल्यानुसार शक्यता 

उद्भवत असल्यास त्या प्राधान्यक्रमाने ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणाच्या 

आरक्षणाकनरता नवचार करण्यात येईल. 

iii) वरील उदाहरणानुसार प्राधान्यक्रम नवचारात घेताना ज्या प्रवगाचे आरक्षण 

चक्रानुक्रमे नफरनवण्यात येत आहे, ते आरक्षण आहे/नाही ते नवचारात 

घेण्यात येईल. 

मनहलाांच्या बाबतीत आरक्षण नवचारात घेताना त्याच प्रवगातील 

मनहलाांचे आरक्षण होते ककवा कसे ते नवचारात घेण्यात याव.े 
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8. अनुसूनचत जाती / अनुसूनचत जमातीकनरता  आरनक्षत ननवडणकू नवभाग / 

ननवाचक गण नननरृत करणे: 

8.1 अनुसूनचत जातीच्या (अ.जा.) आरक्षणाचे तत्व: 

अनुसूनचत जातीच्या जागाांच्या आरक्षणाचे वाटप हे ननवडणकू नवभाग / 

ननवाचक गणातील अनुसूनचत जातीच्या लोकसांख्येच्या उतरत्या क्रमाने 

करण्यात येईल. अनुसूनचत जातीच्या लोकसांख्येची ननवडणकू नवभाग / 

ननवाचक गणातील एकूण लोकसांख्येच्या उतरत्या क्रमाने पनरनशष्ट्ट - 6(अ) 

व 6(ब) नुसार तक्ता तयार करावा.  

त्यानांतर यापूवीच्या ननवडणकुाांमध्ये (सन 2002, 2007, 2012 व 

2017) अनुसूनचत जातीकनरता आरनक्षत झालेले ननवडणकू नवभाग/ 

ननवाचक गण वगळण्यात यावते. असे करताना पनरच्छेद 5 व 6 मधील 

सूचना नवचारात घ्याव्यात. त्यानांतर अनुसूनचत जातीसाठी अनुज्ञये 

असलेल्या जागा, उवणनरत ननवडणकू नवभाग /ननवाचक गणापैकी सवानधक 

लोकसांख्या असलेल्या ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणापासून सुरुवात 

करुन नेमून देण्यात याव्यात. असे करताना सवण ननवडणकू नवभाग / 

ननवाचक गणामध्ये यापूवीच्या (सन 2002, 2007, 2012 व 2017) 

ननवडणकुीमध्ये आरक्षण देऊन झाले असल्यास पुन्हा उतरत्याक्रमाने 

असलेल्या पनहल्या ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणापासून सुरुवात 

करावी.  

8.2 अनुसूनचत जमातीच्या (अ.ज.) आरक्षणाचे तत्व: 

अनुसूनचत जमातीच्या जागाांच्या आरक्षणाचे वाटप हे ननवडणकू नवभाग / 

ननवाचक गणातील अनुसूनचत जमातीच्या लोकसांख्येच्या उतरत्या क्रमाने 

करण्यात येईल. अनुसूनचत जमातीच्या लोकसांख्येची ननवडणकू नवभाग / 

ननवाचक गणातील एकूण लोकसांख्येच्या उतरत्या क्रमाने पनरनशष्ट्ट - 7(अ) 

व 7(ब)  नुसार तक्ता तयार करावा.  



17 
 

 त्यानांतर यापूवीच्या ननवडणकुाांमध्ये (सन 2002, 2007, 2012 व 

2017) अनुसूनचत जमातीकनरता आरनक्षत झालेले ननवडणकू नवभाग/ 

ननवाचक गण वगळण्यात यावते. असे करताना पनरच्छेद 5 व 6 मधील 

सूचना नवचारात घ्याव्यात.  त्यानांतर अनुसूनचत जमातीसाठी अनुज्ञये 

असलेल्या जागा, उवणनरत ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणापैकी सवानधक 

लोकसांख्या असलेल्या ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणापासून सुरुवात 

करुन नेमून देण्यात याव्यात.  असे करताना सवण ननवडणकू नवभाग / 

ननवाचक गणामध्ये यापूवीच्या (सन 2002, 2007, 2012 व 2017) 

ननवडणकुीमध्ये आरक्षण देऊन झाले असल्यास पुन्हा उतरत्याक्रमाने 

असलेल्या पनहल्या ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणापासून सुरुवात 

करावी.  

9. एकाच  प्रभागात  अनुसूनचत  जाती  व अनुसूनचत जमातीची जागा येत 

असल्यास :- 

जर एकच ननवडणकू नवभाग ककवा ननवाचक गण अनुसूनचत जाती व 

अनुसूनचत जमाती या दोन्हीसाठी आरनक्षत होत असेल तर अनुसूनचत जाती 

व अनुसूनचत जमातीपैकी ज्याची लोकसांख्या अनधक असेल त्याच्याकनरता 

तो ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गण आरनक्षत होईल  मात्र जर त्याांची 

लोकसांख्या समान असेल तर तो अनुसूनचत जाती ककवा अनुसूनचत 

जमातीसाठी आरनक्षत होईल ककवा कसे हे सोडतीद्वारे नननरृत कराव.े  

10. नागनरकाांचा मागासवगण प्रवगाचे  (ना.मा.प्र) आरक्षण :-   

मा. सवोच्च न्यायालयाने नद.15/12/2021 व त्यानांतर नद.04/05/2022 

रोजी नदलेल्या ननणणयास अनुसरुन आगामी सावणनत्रक / पोटननवडणकुाांमध्ये 

सद्यस्स्थतीत नागनरकाांचा मागासवगण प्रवगाकनरता तुतास कोणत्याही जागा 

देय होणार नाहीत.  तथानप, यासांदभात मा. सवोच्च न्यायालयाच्या अांनतम 

आदेशानुसार योग्य त्या सूचना स्वतांत्रपणे  नदल्या जातील. 
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11. मनहलाांचे आरनक्षत प्रभाग नननरृत करणे : 

एकूण जागाांच्या 50% जागा मनहलाांकरीता आरनक्षत ठेवणे आवश्यक असून 

मनहलाांच्या आरक्षणाचे वाटप प्राधान्याने/सोडतीने करण्यात येईल. तसेच 

मनहलाांच्या जागाांचे आरक्षण चक्रानुक्रमे नफरवताना, ननवडणकू नवभागात/ 

ननवाचक गणात त्याच प्रवगातील मनहलाांचे आरक्षण शक्यतोवर पुन्हा देता 

येणार नाही. 

11.1  अनुसूनचत जातीच्या मनहलाांकनरता आरनक्षत प्रभाग नननरृत करणे- 

 अनुसूनचत जातीच्या मनहलाांकनरता आरनक्षत असलेल्या जागा नननरृत 

करण्यासाठी अनुसूनचत जातीकनरता आरनक्षत झालेल्या ननवडणकू नवभाग / 

ननवाचक गणाांमधून  प्राधान्याने/सोडतीने आरनक्षत करण्यात याव्यात.  मात्र 

सोडत काढताना मागील ननवडणकुाांमध्ये (सन 2002, 2007, 2012 व 

2017) अनुसूनचत जातीच्या मनहलाांकनरता आरनक्षत झालेले ननवडणकू 

नवभाग / ननवाचक गण त्यावळेी वगळण्यात यावते. 

11.2 अनुसूनचत जमातीच्या मनहलाांकनरता आरनक्षत प्रभाग नननरृत करणे- 

अनुसूनचत जमातीच्या मनहलाांकनरता आरनक्षत असलेल्या जागा नननरृत 

करण्यासाठी अनुसूनचत जमातीकनरता आरनक्षत झालेल्या ननवडणकू नवभाग 

/ ननवाचक गणाांमधून  प्राधान्याने/सोडतीने आरनक्षत करण्यात याव्यात.  

मात्र सोडत काढताना मागील ननवडणकुाांमध्ये (सन 2002, 2007, 2012 व 

2017) अनुसूनचत जमातीच्या मनहलाांकनरता आरनक्षत झालेले ननवडणकू 

नवभाग / ननवाचक गण त्यावळेी वगळण्यात यावते. 

11.3 सवणसाधारण मनहलाांकनरता आरनक्षत प्रभाग नननरृत करणे- 

सवणसाधारण मनहलाांकनरता आरनक्षत असलेल्या जागा नननरृत करण्यासाठी 

एकूण ननवडणकू  नवभाग / ननवाचक गणाांमधून अनुसूनचत जाती व 

अनुसूनचत जमातीकनरता आरनक्षत झालेले ननवडणूक नवभाग / ननवाचक 

गण वगळल्यानांतर नशल्लक रानहलेल्या ननवडणकू नवभाग / ननवाचक 
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गणातून सवणसाधारण मनहला प्राधान्याने/सोडतीने आरनक्षत करण्यात 

याव्यात.  मात्र सोडत काढताना मागील ननवडणकुाांमध्ये (सन 2002, 2007, 

2012 व 2017) सवणसाधारण मनहलाांकनरता आरनक्षत झालेले ननवडणकू 

नवभाग / ननवाचक गण त्यावळेी वगळण्यात यावते. 

12. मनहला (अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती व सवणसाधारण ) आरक्षणाची 

सोडत काढणे: 

12.1 नवभागीय आयुक्त याांनी प्रारुप प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास मान्यता 

नदल्यानांतर नजल्हानधकारी याांनी राज्य ननवडणकू आयोगाने नेमून नदलेल्या 

नदनाांकास सभा आयोनजत करून नागनरकाांच्या समोर सोडत पध्दतीने 

मनहला (अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती व सवणसाधारण) राखीव जागाांचे 

आरक्षण नननरृत कराव.े  

12.2 नजल्हा पनरषदाांच्या बाबतीत नजल्हा स्तरावर ही सोडत नजल्हानधकारी 

याांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच पांचायत सनमत्याांच्या बाबतीत तालुक्याच्या 

मुख्यालयी, सांबांनधत तहनसलदाराांकडून  सोडत काढण्यात यावी.   

12.3 तालुका मुख्यालयात काढण्यात येणाऱ्या सोडतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी 

नजल्हानधकारी याांनी प्रत्येक पांचायत सनमतीकनरता एक उपनजल्हानधकारी 

याांची नेमणकू करावी. 

12.4 सोडतीसांबांधीच्या सूचनेस नजल्हा व तालुका स्तरावर नेमून नदलेल्या 

नदनाांकास सोडतीचे स्थळ, वळे व नदनाांक यास मोठया प्रमाणात प्रनसध्दी 

द्यावी.  (उदा. नजल्हानधकारी, तहनसलदार, नजल्हा पनरषद व पांचायत 

सनमती कायालयातील सूचना फलक, नजल्हा कायालय/ नजल्हा पनरषदेचे 

सांकेतस्थळ, नजल्हयातील जास्त वाचकवगण असेलेल्या वतणमानपत्र, केबल 

नट.व्ही. व इतर माध्यमे, इत्यादी)  आरक्षणाची सोडत व प्रारुप प्रभाग रचना 

प्रनसध्दी याकनरता वतणमानपत्रात द्यावयाच्या सूचनेचा नमुना पनरनशष्ट्ट-16 

मध्ये देण्यात आला आहे. 
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12.5 ननवडणकू नवभाग/ ननवाचक गणाांच्या हद्दी दशणनवणाऱ्या नकाशाांमध्ये नवभाग 

व गण याांच े क्रमाांक व त्याांच्या चतु:सीमा स्पष्ट्ट कराव्यात. हा नकाशा 

सोडतीसाठी येणाऱ्या नागनरकाांना सहज नदसेल अशा नठकाणी लावावा.  

12.6 आरक्षण सोडतीसाठी पारदशणक ड्रम / काचेचा बॉक्स वापरावा व त्यामध्ये 

टाकावयाच्या नचठ्ठयाांचा आकार 15 x 15 से.मी. पेक्षा जास्् नसावा. त्यावर 

लावण्यात येणारे रबर बॅण्ड एकाच रांगाचे असावते.   

12.7 सोडतीचे योग्य प्रकारे इनतवृत्त नलनहण्यात याव.े इनतवृत्ताचा नमूना 

पनरनशष्ट्ट-17(अ) व 17(ब) मध्ये देण्यात आला असून त्यासोबतच े

नववरणपत्रात सोडतीनुसार आरनक्षत झालेल्या जागाांचा नमूद करावा.   

13. प्रारूप प्रभाग रचनेची व आरक्षणाांची व्यापक प्रनसद्धी: 

13.1 ननवडणकू नवभाग व ननवाचक गण रचनेचे प्रारूप व नननरृत करण्यात 

आलेले जागाांचे आरक्षण याची पनरनशष्ट्ट-18(अ) व 18(ब)  मधील प्रारूप 

अनधसूचना व अनुसूची तयार करून ती शासन राजपत्रात राज्य ननवडणकू 

आयोगाने नेमून नदलेल्या नदनाांकास प्रनसध्द करण्याची जबाबदारी 

नजल्हानधकारी याांची असेल. 

13.2 प्रनसध्द करण्यात आलेल्या ननवडणकू नवभाग व ननवाचक गण रचनेच्या 

नकाशाांवर व नवनहत नमुन्याांवर सांबांधीत नजल्हानधकारी आनण तहनसलदार 

याांच्या स्वाक्षरी असणे अननवायण आहे. 

13.3 सोडतीचा ननकाल वबेसाईटवर प्रनसध्द करण्यात यावा.  

14. हरकती व सूचना:  

14.1 आरक्षण सोडतीअांती उपस्स्थत नागनरकाांना ननवडणकू नवभाग / ननवाचक 

गण रचना व आरक्षणावर हरकती व सूचना सादर करण्याच्या कालावधीची 

मानहती देण्यात येईल.  
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14.2 हरकती व सूचना सादर करण्याच्या कालावधीत नागनरकाांकडून हरकती व 

सूचना स्स्वकारण्याची व्यवस्था नजल्हानधकारी /सांबांनधत तहनसलदार याांचे 

कायालयात करण्यात येईल.  

14.3 ननवडणकू नवभाग व ननवाचक गण रचनेची प्रारुप अनधसूचना व त्यावर 

हरकती व सूचना स्स्वकारण्याचा कालावधी व स्स्वकारण्यास सक्षम असलेले 

प्रानधकारी याांचा तपशील यास पनरनशष्ट्ट-19 मधील नमून्यात व्यापक 

प्रनसध्दी द्यावी. (उदा.जसे- सांबांनधत नजल्हानधकारी/ तहनसलदार/ नजल्हा 

पनरषद/ पांचायत सनमती कायालयातील सूचना फलक / सांकेतस्थळ, 

स्थाननक वृत्तपत्रे इत्यादी) 

14.4 हरकत ककवा सूचना दाखल केल्याची सांबांधीताांना पोचपावती देण्यात येईल, 

ज्यामध्ये त्याांनी हरकत सादर करतानाचा नदनाांक व वळे नमूद केला जाईल.  

14.5 आलेल्या हरकती व सूचनाांची नोंद स्वतांत्र नोंदवहीत ठेवणे आवश्यक आहे.   

(पनरनशष्ट्ट-20) 

14.6 नजल्हा पनरषद व पांचायत सनमती प्रारुप प्रभाग रचनेवर नवनहत मुदतीत प्राप्त 

झालेल्या सवण हरकती व सूचना नजल्हास्तरावर नजल्हानधकारी याांनी 

सांकनलत करुन त्याांचा गोषवारा पनरनशष्ट्ट-20  नुसार तयार करुन तो 

नवभागीय आयुक्त याांना सादर करावा.  

14.7 प्रारुप प्रभाग रचनेवर प्राप्त होणाऱ्या सवण हरकती व सूचनाांची योग्यनरतीने 

दखल घेण्यात येईल याची उपाययोजना नजल्हानधकारी/ सांबांनधत 

तहनसलदार याांनी करावी.  (उदा. प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सचूनाांची 

नोंदवही ठेवणे, हरकती कोणामाफण त स्स्वकारण्यात येतील याची नननरृती, 

प्रत्येक हरकती  व सचूनाांना क्रमाांक देणे, हरकतीचे स्वरुप नमूद करणे, 

इत्यादी) 

15.  प्रारुप प्रभाग रचनेवर प्राप्त झालले्या हरकती व सूचनाांवर सुनावणी देणे- 

15.1 प्रारुप प्रभाग रचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनाांवर नननरृत केलेल्या 
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       स्थळी व नेमून नदलेल्या नदनाांकास / कालावधीमध्ये नवभागीय आयुक्त याांनी 

स्वत: सनवस्तर सुनावणी दयावी. 

15.2 या सुनावणीकनरता हरकतदाराांना सुनावणीची लेखी नोटीस देणे, 

उपस्स्थताांची स्वाक्षरी घेणे, सुनावणीचे नववरणपत्र ठेवणे, सुनावणीच्या 

नठकाणी स्व्हडीओ नचत्रीकरणाची व्यवस्था करणे, इत्यादी) नजल्हानधकारी/ 

सांबांनधत तहनसलदार याांनी करावी. 

15.3 नवभागीय आयुक्त याांनी प्रत्येक हरकती व सूचनाांवर सुनावणी देताना 

जास्तीत जास्त पारदशणकता राखली जाईल याची काळजी घ्यावी. नवभागीय 

आयुक्त याांनी हरकती व सूचनाांवर नदलेल्या सुनावणीचा गोषवारा 

पनरनशष्ट्ट-21 मध्य े नमूद करावा. ननकाली काढण्यात येणाऱ्या 

हरकतीबाबत, सबांनधताांना कायदयातील तरतुदी, भौगोनलक रचना, 

बदलाांची आवश्यकता/अनावश्यकता याांच्या आधारे योग्य तो खुलासा 

करावा, जेणेकरुन न्यायप्रनवष्ट्ठ प्रकरणे कमी होतील.  मात्र हरकतदाराांना 

लेखी उत्तर देण्याची आवश्यकता नाही.   

16. अांनतम प्रभाग रचना: 

16.1 प्रारूप प्रभाग रचनेवर प्राप्त हरकतींवरील सुनावणीनांतर नवभागीय आयुक्त 

याांनी अांनतम ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणाची रचना व आरक्षण अांनतम 

कराव.े 

16.2 नवभागीय आयुक्त याांनी ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणाची रचना व 

आरक्षण अांनतम केल्यानांतर नजल्हानधकारी याांनी पनरनशष्ट्ट-22 (अ) व 22 (ब) 

नुसार ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गण  आरक्षणासह अांनतम अनधसूचना 

शासन राजपत्रात प्रनसध्द करावी व त्यास व्यापक प्रनसध्दी द्यावी. (उदा. 

जसे- सांबांनधत नजल्हानधकारी/ तहनसलदार/ नजल्हा पनरषद/ पांचायत 

सनमती कायालयातील सूचना फलक / वबे साईट, स्थाननक वृत्तपत्रे, राज्य 

ननवडणकू आयोगाची वबेसाईट, इत्यादी)  
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16.3 ननवडणकू नवभाग /ननवाचक गणाची अांनतम प्रभाग रचनेनुसार सॉफ्ट नकाशे 

(kml/kmz files), नकाशाांची इमेजेस, सोबत जोडलेल्या नवनहत 

पनरनशष्ट्टातील मानहती, सोडतीचे इनतवृत्त, हरकतीचा गोषवारा व त्यावरील 

नवभागीय आयुक्त याांचे सनुावणीअांती आदेश इ.बाबतचा मानहती ईमेलद्वारे 

अगर उपलब्ध करुन नदलले्या पध्दतीने राज्य ननवडणकू आयोगास सादर 

करावते.  तसचे अांनतम ननवडणकू नवभाग व ननवाचक गण रचना 

(आरक्षणासह) राजपत्रात प्रनसध्द झालेल्या अनधसचूनेच्या दोन प्रती राज्य 

ननवडणकू आयोगास पाठनवण्यात याव्यात. 

16.4 ननवडणकू नवभाग व ननवाचक गण रचनेकनरता नवनहत पनरनशष्ट्टाांवर 

नजल्हानधकारी याांची स्वाक्षरी असेल.  मात्र ननवडणकू नवभाग व ननवाचक 

गणाचे अांनतम प्रनसध्द करण्यात येणाऱे नकाशे व प्रपत्राांवर सांबांनधत नवभागीय 

आयुक्त व नजल्हानधकारी याांची स्वाक्षरी आवश्यक असेल.  

16.5 यानांतर अांनतम प्रभाग रचनेवर कोणतीही हरकत अगर सुनावणी 

ननयमानुसार अनभपे्रत नाही. 

17. गोपनीयता: 

स्थाननक स्वराज्य सांस्थेच्या प्रभाग रचनेचे कामकाज गोपनीयनरत्या 

हाताळण्यात याव.े प्रभाग रचनेची मानहती ही सवणसामान्य नागनरकाांना 

सोडतीच्या वळेी पनहल्याांदा समजते. तत्पूवी राजकीय व्यक्ती, प्रनसध्दी 

माध्यमे अथवा अन्य व्यक्तींना याबाबतची मानहती देता येणार नाही.  तसेच 

प्रभाग रचनेच्या कामाशी सांबांनधत अनधकारी अगर कमणचारी याांच्यावर 

त्यासाठी कोणालाही दबाव टाकता येणार नाही.  कोणत्याही अनधकाऱ्याने / 

कमणचाऱ्याने प्रभाग रचनेची गोपननयता भांग केल्यास त्याांच्या नवरुध्द 

नशस्तभांगाची कायणवाही करण्यात येईल. 
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पनरनशष्ट्ट अनुक्रमनणका 
नजल्हानधकारी याांनी प्रारुप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव पुढील पनरनशष्ट्टानुसार तयार करणे. 

i.  पनरनशष्ट्ट- १ - 
नजल्हा पनरषद व त्याअांतगणत असलेल्या पांचायत सनमतीचा जनगणनेनुसार 
आकडेवारीचा गोषवारा 

ii.  पनरनशष्ट्ट-2(अ) - नजल्हा पनरषद सदस्य सांख्या व आरक्षणाची पनरगणना 
iii.  पनरनशष्ट्ट-2(ब) - पांचायत सनमती सदस्य सांख्या व आरक्षणाची पनरगणना 

iv.  पनरनशष्ट्ट-3(अ) - 
नजल्हा पनरषद ननवडणकू नवभागाची लोकसांख्या,  समानवष्ट्ट  ग्रामपांचायतीची सांख्या व 
एकूण समानवष्ट्ट गावाांची सांख्या 

v.  पनरनशष्ट्ट-3(ब) - 
पांचायत सनमती ननवाचक गणाची लोकसांख्या, समानवष्ट्ट ग्रामपांचायतीची सांख्या व 
एकूण समानवष्ट्ट गावाांची सांख्या 

vi.  पनरनशष्ट्ट-4(अ)    - 
नजल्हा पनरषद ननवडणकू नवभागाची  जनगणनेनुसार  लोकसांख्या दशणनवणारे 
नववरणपत्र 

vii.  पनरनशष्ट्ट-4(ब)    - पांचायत सनमती ननवाचक गणाची जनगणनेनुसार  लोकसांख्या दशणनवणारे नववरणपत्र 
viii.  पनरनशष्ट्ट-5(अ) - नजल्हा पनरषद आरनक्षत ननवडणूक नवभाग  नननरृतीबाबतचा  नमुना 
ix.  पनरनशष्ट्ट-5(ब)      - पांचायत सनमती आरनक्षत ननवाचक गण नननरृतीबाबतचा नमुना 
x.  पनरनशष्ट्ट-6(अ)      - नजल्हा पनरषद ननवडणकू नवभागातील अनुसूनचत जातीचा उतरता क्रम 
xi.  पनरनशष्ट्ट-6(ब)      - पांचायत सनमती ननवाचक गणातील अनुसूनचत जातीचा  उतरता क्रम 
xii.  पनरनशष्ट्ट-7(अ)      - नजल्हा पनरषद ननवडणकू नवभागातील अनुसूनचत जमातीचा उतरता क्रम 
xiii.  पनरनशष्ट्ट-7(ब)      - पांचायत सनमती ननवाचक गणातील अनुसूनचत जमातीचा उतरता क्रम 
xiv.  पनरनशष्ट्ट-8 - प्रगणक गटाच ेनवभाजन करताना द्यावयाच ेप्रमाणपत्र. 
xv.  पनरनशष्ट्ट-9 - सन 2002 च ेआरक्षण नननरृत करण्याबाबतच ेनववरणपत्र. 
xvi.  पनरनशष्ट्ट-10    - सन 2007 च ेआरक्षण नननरृत करण्याबाबतच ेनववरणपत्र 
xvii.  पनरनशष्ट्ट-1१       - सन 2012 च ेआरक्षण नननरृत करण्याबाबतच ेनववरणपत्र 
xviii.  पनरनशष्ट्ट-१2       - सन 2017 च ेआरक्षण नननरृत करण्याबाबतच ेनववरणपत्र 
xix.  पनरनशष्ट्ट-1३(अ) - नजल्हा पनरषद सदस्य सांख्या व आरक्षणाच ेएकनत्रत नववरणपत्र 
xx.  पनरनशष्ट्ट-१३(ब)   - पांचायत सनमती सदस्य सांख्या व आरक्षणाच ेएकनत्रत नववरणपत्र 
xxi.  पनरनशष्ट्ट-1४       - सनमतीने प्रारुप प्रभाग रचनेबाबत द्यावयाचे प्रमाणपत्र.  
xxii.  पनरनशष्ट्ट-15       - गुगल अथण/MRSAC च्या नकाशाांवर प्रभागरचनेची माांडणी करण्याची कायणपध्दती 
xxiii.  पनरनशष्ट्ट-16       - सोडतीसांबांधी जानहर सूचना 
xxiv.  पनरनशष्ट्ट-1७ (अ)     - नजल्हा पनरषद आरक्षण सोडतीच्या इनतवृत्ताचा नमूना 
xxv.  पनरनशष्ट्ट-1७ (ब)     - पांचायत सनमती आरक्षण सोडतीच्या इनतवृत्ताचा नमूना 
xxvi.  पनरनशष्ट्ट-18(अ)       - नजल्हा पनरषद-प्रारुप प्रभाग रचनेकनरता नमुना 
xxvii.  पनरनशष्ट्ट-18(ब)       - पांचायत सनमती-प्रारुप प्रभाग रचनेकनरता नमुना 
xxviii.  पनरनशष्ट्ट-19       - प्रारुप प्रभाग रचना प्रनसध्दी -जानहर सूचनेचा नमूना 
xxix.  पनरनशष्ट्ट-20      - हरकती व सूचनाांचा गोषवारा 
xxx.  पनरनशष्ट्ट-२१    - हरकती व सूचनाांवर नदलेल्या सुनावणीचा गोषवारा 
xxxi.  पनरनशष्ट्ट-2२(अ)  - नजल्हा पनरषद-अांनतम प्रभाग रचनेकनरता नमुना 
xxxii.  पनरनशष्ट्ट- 2२(ब)       - पांचायत सनमती-अांनतम प्रभाग रचनेकनरता नमुना 
xxxiii. . पनरनशष्ट्ट-2३   - आरक्षण चक्रानुक्रमे नफरनवण्याकनरता प्राधान्यक्रम तक्ता 
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पनरनशष्ट्ट-1 
----------- नजल्हा पनरषद व त्याअांतगणत असलेल्या पांचायत सनमत्या 

-----------------जनगणनेनुसार आकडेवारीचा गोषवारा 
अ.क्र. नजल्हा तालुका/पांचायत 

सनमतीचे नाव 
सन 2011 च्या जनगणनेनुसार सांपूणणत: अनुसूनचत 

क्षते्र म्हणनू घोनषत 
झाले आहे ककवा 

कसे ? (होय/नाही) 

एकूण 
लोकसांख्या 

अनुसूनचत 
जातीची 

लोकसांख्या 

अनुसूनचत 
जमातीची 

लोकसांख्या 
1.       

 
अ.क्र. नजल्हा तालुका/पांचायत 

सनमतीचे नाव 
सन 2011 च्या जनगणनेनुसार सांपूणणत: अनुसूनचत 

क्षते्र म्हणनू घोनषत 
झाले आहे ककवा 

कसे ? (होय/नाही) 

एकूण 
लोकसांख्या 

अनुसूनचत 
जातीची 

लोकसांख्या 

अनुसूनचत 
जमातीची 

लोकसांख्या 
1       
2       

 एकूण     
 

 
प्रमाणपत्र 

 

प्रमानणत करण्यात येते की, उपरोक्त नववरणपत्रात नमूद केलेली -------- नजल्हयाची 

जनगणना 2011 नुसार ग्रामीण क्षते्राची तालुकाननहाय एकूण लोकसांख्या, अनुसूनचत जाती, 

अनुसूनचत जमातीच्या लोकसांख्येची आकडेवारी तपासून बरोबर असल्याची खात्री केली आहे.  

उपरोक्त लोकसांख्येची पनरगणना करताना नजल्हा पनरषद व त्याअांतगणत असलेल्या पांचायत 

सनमत्याांच्या क्षते्रातील कोणताही भाग (ग्रामपांचायत / वाडया / वस्त्या / ताांडे इ.) वगळण्यात 

आलेला नाही. तसेच त्यामध्ये महानगरपानलका, नगर पनरषदा, नगर पांचायती, छावणी क्षते्र, 

कटक क्षते्र इत्यादी नागरी भागातील लोकसांख्येचा समावशे करण्यात आलेला नाही.  सन ---

---- च्या जनगणनेनांतर ग्रामीण क्षते्रामध्ये झालेले बदल सदर मानहती पाठनवताना नवचारात 

घेण्यात आले आहेत. 

 
नदनाांक          नजल्हानधकारी 
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पनरनशष्ट्ट-2(अ) 
नजल्हा पनरषद सावणनत्रक ननवडणकू------ 

-------  नजल्हा पनरषद ----------- सदस्य सांख्या व आरक्षणाबाबत नववरणपत्र 
 

(१) नजल्हा पनरषदेची एकूण लोकसांख्या (लगतच्या जनगणनेनुसार)  

(२) अनुसूनचत जातीची लोकसांख्या (लगतच्या जनगणनेनुसार)  

(३) अनुसूनचत जमातीची लोकसांख्या (लगतच्या जनगणनेनुसार)  

(४) नजल्हा पनरषदेस एकूण देय सदस्य सांख्या  

(५) नजल्हा पनरषदेतील एकूण ननवडणकू नवभागाांची सांख्या  

(6) 

अनुसूनचत जातीसाठी आरनक्षत सदस्य सांख्या 
(नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन) 

(सूत्र= 
  अनुसूनचत जातीची लोकसांख्या

 एकूण ग्रामीण लोकसांख्या   एकूण जागा ) 
(ननम्म्यापेक्षा कमी अपूणांक वगळण्यात यावा तर जास्त असल्यास पुढील 
सांख्येने पूणांनकत करण्यात यावा.) 

 

(७) अनुसूनचत जमातीची लोकसांख्या (लगतच्या जनगणनेनुसार)  

(8) 

अनुसूनचत जमातीसाठी आरनक्षत सदस्य सांख्या 
(नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन) 

(सूत्र= 
  अनुसूनचत जमातीची लोकसांख्या

 एकूण ग्रामीण लोकसांख्या   एकूण जागा ) 
(ननम्म्यापेक्षा कमी अपूणांक वगळण्यात यावा तर जास्त असल्यास पुढील 
सांख्येने पूणांनकत करण्यात यावा.) 

 

(9) 

 नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन 

सूत्र= 
  एकूण सदस्य सांख्या

 2   
(ननम्म्यापेक्षा कमी अपूणांक वगळण्यात यावा तर जास्त असल्यास पुढील 
सांख्येने पूणांनकत करण्यात यावा.) 

 

(9-अ) 

 नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागाची नवभागणी 
1. अनुसूनचत जातीसाठी 

सूत्र= 
 अनुसूनचत जातींची आरनक्षत सदस्य सांख्या

 2   
2. अनुसूनचत जमातीसाठी 

सूत्र= 
 अनुसूनचत जमातींची आरनक्षत सदस्य सांख्या

 2  
 
3. सवणसाधारण नियाांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या उवणनरत जागा    
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(सूत्र= अ.क्र.(9) - [अ.क्र.(9-अ) 1. +(9-अ) 2.] 
(ननम्म्यापेक्षा कमी अपूणांक वगळण्यात यावा तर जास्त असल्यास पुढील 
सांख्येने पूणांनकत करण्यात यावा.) 

(10) 
अनारनक्षत सदस्य सांख्या 
(सूत्र= अ.क्र.4 - [अ.क्र.(6) +(8)-(9-अ) 3.] 

 

 
 

सही/- 
नजल्हानधकारी 
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पनरनशष्ट्ट-2(ब) 
पांचायत सनमती सावणनत्रक ननवडणकू------ 

-------  नजल्ह्यातील ----------- पांचायत सनमतीची सदस्य सांख्या व आरक्षणाबाबत 
नववरणपत्र 

(१) पांचायत सनमतीची एकूण लोकसांख्या (लगतच्या जनगणनेनुसार)  

(२) अनुसूनचत जातीची लोकसांख्या (लगतच्या जनगणनेनुसार)  

(३) अनुसूनचत जमातीची लोकसांख्या (लगतच्या जनगणनेनुसार)  

(४) पांचायत सनमतीस एकूण देय सदस्य सांख्या  

(५) पांचायत सनमतीमधील एकूण ननवाचक गणाांची सांख्या  

(6) 

अनुसूनचत जातीसाठी आरनक्षत सदस्य सांख्या 
(नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन) 

(सूत्र= 
  अनुसूनचत जातीची लोकसांख्या

 एकूण ग्रामीण लोकसांख्या   एकूण जागा ) 
(ननम्म्यापेक्षा कमी अपूणांक वगळण्यात यावा तर जास्त असल्यास पुढील 
सांख्येने पूणांनकत करण्यात यावा.) 

 

(७) अनुसूनचत जमातीची लोकसांख्या (लगतच्या जनगणनेनुसार)  

(8) 

अनुसूनचत जमातीसाठी आरनक्षत सदस्य सांख्या 
(नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन) 

(सूत्र= 
  अनुसूनचत जमातीची लोकसांख्या

 एकूण ग्रामीण लोकसांख्या   एकूण जागा ) 
(ननम्म्यापेक्षा कमी अपूणांक वगळण्यात यावा तर जास्त असल्यास पुढील 
सांख्येने पूणांनकत करण्यात यावा.) 

 

(9) 

नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन 

सूत्र= 
  एकूण सदस्य सांख्या

 2   
(ननम्म्यापेक्षा कमी अपूणांक वगळण्यात यावा तर जास्त असल्यास पुढील 
सांख्येने पूणांनकत करण्यात यावा.) 

 

(9-अ) 

नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागाची नवभागणी 
1. अनुसूनचत जातीसाठी 

सूत्र= 
 अनुसूनचत जातींची आरनक्षत सदस्य सांख्या

 2  
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2. अनुसूनचत जमातीसाठी 

सूत्र= 
 अनुसूनचत जमातींची आरनक्षत सदस्य सांख्या

 2  
3. सवणसाधारण नियाांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या उवणनरत जागा 
(सूत्र= अ.क्र.(9) - [अ.क्र.(9-अ) 1. +(9-अ) 2.] 
(ननम्म्यापेक्षा कमी अपूणांक वगळण्यात यावा तर जास्त असल्यास पुढील 
सांख्येने पूणांनकत करण्यात यावा.) 

 

(10) 
अनारनक्षत सदस्य सांख्या 
(सूत्र= अ.क्र.4 - [अ.क्र.(6) +(8)-(9-अ) 3.] 

 

 
 

सही/- 
नजल्हानधकारी 
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पनरनशष्ट्ट-3(अ) 
प्रारूप  नजल्हा पनरषद ननवडणकू  नवभाग 

-------- नजल्हा पनरषदेच्या प्रारूप ननवडणकू  नवभागातील लोकसांख्या, 
ग्रामपांचायतींची  सांख्या व गाांवाांची  सांख्या  इत्यादी दशणनवणारा गोषवारा 

 
पनरनशष्ट्ट-3(ब) 

प्रारूप  पांचायत सनमती ननवाचक गण 
-------- पांचायत सनमतीच्या प्रारूप ननवाचक गणातील लोकसांख्या, 

ग्रामपांचायतींची  सांख्या व गाांवाांची  सांख्या  इत्यादी दशणनवणारा गोषवारा 

 
      
 
 
 
 

अ.क्र. तालुका नजल्हा 
पनरषद 

ननवडणकू  
नवभाग  
क्रमाांक 

नजल्हा पनरषद ननवडणकू  नवभाग 2011 च्या  जनगणनेनुसार 
ननवडणकू  
नवभागाचे 

नाव 

एकूण  
ग्रामपांचायतींची 

सांख्या 

एकूण  
समानवष्ट्ट 

गाांव े

एकूण 
लोकसांख्या 

अनुसूनचत 
जातीची 

लोकसांख्या 

अनुसूनचत 
जमातीची 

लोकसांख्या 

1         
2         
3         
4         
 इत्यादी        
 एकूण        

अ.क्र. तालुका पांचायत 
सनमती 

ननवाचक 
गण  

क्रमाांक 

पांचायत सनमती ननवाचक गण 2011 च्या  जनगणनेनुसार 
ननवाचक 
गणाचे 
नाव 

एकूण  
ग्रामपांचायतींची 

सांख्या 

एकूण  
समानवष्ट्ट 

गाांव े

एकूण 
लोकसांख्या 

अनुसूनचत 
जातीची 

लोकसांख्या 

अनुसूनचत 
जमातीची 

लोकसांख्या 

1         
2         
3         
4         
 इत्यादी        
 एकूण        
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  पनरनशष्ट्ट -4(अ) 
प्रारुप नजल्हा पनरषद ननवडणकू  नवभाग  रचना  

------- नजल्हा पनरषद ननवडणकू  नवभागाची  2011 जनगणनेनुसार  
             लोकसांख्या  दशणनवणारे नववरणपत्र 

अ.क्र तालुका नवभाग  
नजल्हा 
पनरषद 

ननवडणकू
नवभाग 
क्रमाांक 

नजल्हा 
पनरषद 

ननवडणकू 
नवभागाचे  

नाव 

समानवष्ट्ट 
असणाऱ्या 
ग्रामपांचाय
तीचे नाांव 

एकूण 
समानवष्ट्ट 
असणारी 

गाव/ेवस्त्या
/ ताांडे 
इत्यादी 

2011 च्या जनगणनेनुसार 
एकूण 

लोकसांख्या 
अनुसूनचत 
जातीची 

लोकसांख्या 

अनुसूनचत 
जमातीची

लोकसांख्या 

1         
2         
3         
4         
         
 एकूण        

 
 

पनरनशष्ट्ट -4(ब) 
प्रारुप पांचायत सनमती ननवाचक गण  रचना  

------- पांचायत सनमती ननवाचक गणाची  2011 जनगणनेनुसार  
             लोकसांख्या  दशणनवणारे नववरणपत्र 

अ.क्र तालुका पांचायत 
सनमती 

ननवाचक 
गण  

क्रमाांक 

पांचायत 
सनमती 

ननवाचक 
गणाचे  
नाव 

समानवष्ट्ट 
असणाऱ्या 
ग्रामपांचाय
तीचे नाांव 

एकूण 
समानवष्ट्ट 
असणारी 

गाव/ेवस्त्या/ 
ताांडे इत्यादी 

* 2011 च्या जनगणनेनुसार 
एकूण 

लोकसांख्या 
अनुसूनचत 
जातीची 

लोकसांख्या 

अनुसूनचत 
जमातीची

लोकसांख्या 

1         
2         
3         
4         
         
 एकूण        
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     पनरनशष्ट्ट-५(अ) 
( नजल्हा पनरषदेकनरता ) 

नजल्हा पनरषद ननवडणकू  नवभागाचा प्रस्ताव  तयार करण्याकनरता आनण आरनक्षत ननवडणकू 
नवभाग  नननरृतीकनरता नवनहत नमनुा 

नजल्हा पनरषदेच े नाव:- 
अ.क्र. तालुका नजल्हा पनरषद ननवडणकू  

नवभागाचा क्रमाांक  व नाव 
अ.जा.अ.ज( िी), अ.जा.अ.ज( 

िी),सवणसाधारण निया याांच्यापैकी ज्या 
प्रवगाकनरता राखीव होईल त्या  
आरक्षणाचा प्रवगण  नमूद करावा 

    
 

पनरनशष्ट्ट-६(अ) 
(नजल्हा पनरषदेकनरता ) 

अनुसूनचत जातीची सवानधक  लोकसांख्या असलेल्या ननवडणकू  नवभागाांपासून उतरत्या क्रमाने  सवण 
ननवडणकू  नवभागाांची मानहती 

नजल्हा पनरषदेच े नाव :-( आरक्षण  कुठल्या प्रवगाच े आहे  ते  नमूद कराव.े)  
अ.क्र. तालुका नजल्हा पनरषद 

ननवडणकू  
नवभागाचा क्रमाांक  

व नाव 

अनुसूनचत जातीची  
सवानधक  लोकसांख्या 
असलेल्या ननवडणकू  
नवभागाांपासून सुरूवात 
करुन उतरत्या क्रमाने 

अनुसूनचत जाती व अनुसूनचत 
जाती (िी) कनरता आरनक्षत 

झाल्यास आरक्षण नमूद कराव े

     
 

पनरनशष्ट्ट -७(अ) 
(नजल्हा पनरषदेकनरता) 

अनुसूनचत जमातीची  सवानधक लोकसांख्या असलेल्या ननवडणकू नवभागाांपासून उतरत्या क्रमाने   
सवण ननवडणकू नवभागाची मानहती 

नजल्हा पनरषदेच ेनाव:- (आरक्षण  कुठल्या प्रवगाच े आहे  ते  नमूद कराव.े) 
अ.क्र. तालुका नजल्हा 

पनरषद 
ननवडणकू  
नवभागाचा 
क्रमाांक  व 

नाव 

अनुसूनचत जमातीची सवानधक  
लोकसांख्या असलेल्या 

ननवडणकू नवभागापासून 
सुरूवात करुन उतरत्या क्रमाने 

अनुसुनचत जमाती व 
अनुसूनचत जमाती (िी) 

कनरता  आरनक्षत झाल्यास 
आरक्षण नमूद कराव.े 
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पनरनशष्ट्ट -५ (ब) 
(पांचायत सनमत्याकनरता) 

पांचायत सनमती ननवाचक गणाचा प्रस्ताव तयार करण्याकनरता आनण  
आरनक्षत ननवाचक गण नननरृतीकनरता नवनहत नमनेु 

 
पांचायत  सनमतीचे  नाव:- नजल्हा- 

 

पनरनशष्ट्ट-६ (ब) 
( पांचायत सनमती कनरता प्रत्येक सनमतीननहाय स्वतांत्र ) 

अनुसूनचत जातीची सवानधक लोकसांख्या असलेल्या ननवाचक गणाांपासून उतरत्या क्रमाने  पांचायत 
सनमतीमधील सवण ननवाचक गणाांची मानहती 

पांचायत  सनमतीचे  नाव :- (आरक्षण कुठल्या प्रवगाचे आहे ते नमूद कराव.े) 
अ.क्र. पांचायत  सनमती 

ननवाचक  गणाचा 
क्रमाांक  व नाव 

अनुसूनचत जतीची 
सवानधक लोकसांख्या 
असलेल्या ननवाचक  

गणापासनू सुरूवात करुन 
उतरत्या क्रमाने 

अनुसूनचत  जाती व अनुसूनचत  जाती( 
िी)  कनरता  आरनक्षत  झाल्यास 

आरक्षण  नमूद कराव े

    
 

पनरनशष्ट्ट-७ (ब) 
( पांचायत सनमतीकनरता प्रत्येक सनमतीननहाय स्वतांत्र ) 

अनुlसूनचत जामातीची सवानधक लोकसांख्या असलेल्या ननवाचक गणाांपासनू उतरत्या क्रमाने सवण 
ननवाचक गणाांची मानहती 

पांचायत  सनमतीचे नाांव:- (आरक्षण  कुठल्या प्रवगाच े आहे  ते  नमूद कराव.े) 
अ.क्र. पांचायत  सनमती 

ननवाचक गणाांचा 
क्रमाांक  व नाांव 

अनुसूनचत जमातीची सवानधक  
लोकसांख्या असलेल्या 
ननवाचक  गणाांपासनू   

सुरूवात करून उतरत्या 
क्रमाने 

अनुसूनचत जमाती व 
अनुसूनचत जमाती ( िी)  

कनरता आरनक्षत  झाल्यास 
आरक्षण नमूद कराव े

    
 

 

अ.क्र. पांचायत  सनमती 
ननवाचक गणाचा क्रमाांक  

व नाव 

अ.जा.अ.ज (िी), अ.जा.अ.ज ( िी), सवणसाधारण  िी 
याांच्यापैकी ज्या  प्रवगाकनरता राखीव  होईल त्या आरक्षणाचा 

प्रवगण नमूद  करावा 
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पनरनशष्ट्ट - ८ 

 (प्रगणक गटाचे नवभाजन करताना द्यावयाचे प्रमाणपत्र) 

 जनगणना  प्रभाग क्रमाांक - - - - - - - - - - -   पैकी प्रगणक गट क्रमाांक - - - - - - - 
फोडणे आवश्यक ठरेल त्याची चौकशी करुन लोकसांख्या नननरृत केली त्याचा तपनशल  

सवके्षण केल्याची तारीख :------------------ 

अ.क्र. जनगणना 
घर क्रमाांक 

कुटुांब प्रमुखाचे नाव सन २०११ 
ची 

लोकसांख्या 

अनुसूनचत 
जाती 

(असल्यास 
लोकसांख्या) 

अनुसूनचत 
जमाती 

(असल्यास 
लोकसांख्या) 

१ २ ३ ४ ५ ६ 
      
      
 एकूण     
 

एकूण   अनुसूनचत जाती अनुसूनचत जमाती  
 

१. प्रगणक गटाची लोकसांख्या    
२. फोडलेल्या प्रगणक गटाचे  
     सवके्षण प्रमाणे नननरृत केलेली  
     लोकसांख्या (वजा) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- -- 

३. लगतच्या ननवडणकू प्रभागाांसाठी 
नवचारात घ्यावयाची उवणनरत  
लोकसांख्या (वरील १ - 2 )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -  

     
         
 तहनसलदार-------      नजल्हानधकारी ----
-  
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पनरनशष्ट्ट - ९ 

---------- नजल्हा पनरषद / पांचायत सनमती 
सन 2022 च्या ननवडणुकीतील पुनणरनचत ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गण क्रमाांक व नाव- 

अ.क्र. समानवष्ट्ट करण्यात 
आलले्या गावाांची नावे 

सन 2011 च्या 
जनगणनेनुसार 

गावाांची 
लोकसांख्या 

सन 2002 मध्ये गावाांवर असलले े
आरक्षण 

अनभप्राय 

आरनक्षत प्रवगण मनहला असल्यास  

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
 एकूण     
 50% लोकसांख्या     

 
1 सन 2002 च्या ननवडणकुीत सदर ननवडणूक नवभाग/ ननवाचक गणात असलेले 

आरक्षण 
 

2 
सन 2002 च्या ननवडणुकीमध्ये ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणात एकाच प्रकारचे 
आरक्षण असलेला प्रवगण 

 

2अ 
 

सन 2002 च्या ननवडणकुीमध्ये ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणात जास्तीत जास्त 
एकाच प्रवगाच ेआरक्षण असलेल्या लोकसांख्येची बेरीज 

 
 

2ब 

एकाच प्रकारचे आरक्षण असलेली लोकसांख्येची बेरीज पुनरणनचत ननवडणकू नवभाग / 
ननवाचक गणाच्या लोकसांख्येच्या 50% पेक्षा जास्त असल्यास ग्राह्य धरावयाच े2002 
च े आरक्षण (कोणत्याही प्रवगास 50 % पेक्षा जास्त आरक्षण येत नसल्यास सदर 
ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गण हा 2002 मध्ये आरनक्षत नव्हता असे गृहीत धरण्यात 
याव.े) 

 

3अ सन 2002 मध्ये मनहलाांच ेआरक्षण असलेल्या गावाांची एकूण लोकसांख्या  

3ब 3अ समोरील लोकसांख्या, पुनरणनचत ननवडणूक नवभाग / ननवाचक गणाच्या एकूण 
लोकसांख्येच्या 50 % पेक्षा जास्त असल्यास सन 2002 मध्ये मनहलाांच ेआरक्षण होते 
असे ग्राह्य धरण्यात याव.े 

 

 

* सन 2022 चे आरक्षण नननरृत करताना सन 2002 मध्ये सांबांनधत ननवडणूक नवभाग / ननवाचक गण 
अनारनक्षत असल्याच ेग्राह्य धराव.े 
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पनरनशष्ट्ट - 10 

---------- नजल्हा पनरषद / पांचायत सनमती 
सन 2022 च्या ननवडणुकीतील पुनणरनचत ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गण क्रमाांक व नाव- 

अ.क्र. समानवष्ट्ट करण्यात 
आलले्या गावाांची नावे 

सन 2011 च्या 
जनगणनेनुसार 

गावाांची 
लोकसांख्या 

सन 2007 मध्ये गावाांवर असलले े
आरक्षण 

अनभप्राय 

आरनक्षत प्रवगण मनहला असल्यास  

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
 एकूण     
 50% लोकसांख्या     

 
1 सन 2007 च्या ननवडणकुीत सदर ननवडणूक नवभाग/ ननवाचक गणात असलेले 

आरक्षण 
 

2 
सन 2007 च्या ननवडणुकीमध्ये ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणात एकाच प्रकारचे 
आरक्षण असलेला प्रवगण 

 

2अ 
 

सन 2007 च्या ननवडणकुीमध्ये ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणात जास्तीत जास्त 
एकाच प्रवगाच ेआरक्षण असलेल्या लोकसांख्येची बेरीज 

 
 

2ब 

एकाच प्रकारचे आरक्षण असलेली लोकसांख्येची बेरीज पुनरणनचत ननवडणकू नवभाग / 
ननवाचक गणाच्या लोकसांख्येच्या 50% पेक्षा जास्त असल्यास ग्राह्य धरावयाच े2007 
च े आरक्षण (कोणत्याही प्रवगास 50 % पेक्षा जास्त आरक्षण येत नसल्यास सदर 
ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गण हा 2007 मध्ये आरनक्षत नव्हता असे गृहीत धरण्यात 
याव.े) 

 

3अ सन 2007 मध्ये मनहलाांच ेआरक्षण असलेल्या गावाांची एकूण लोकसांख्या  

3ब 3अ समोरील लोकसांख्या, पुनरणनचत ननवडणूक नवभाग / ननवाचक गणाच्या एकूण 
लोकसांख्येच्या 50 % पेक्षा जास्त असल्यास सन 2007 मध्ये मनहलाांच ेआरक्षण होते 
असे ग्राह्य धरण्यात याव.े 

 

 

* सन 2022 चे आरक्षण नननरृत करताना सन 2007 मध्ये सांबांनधत ननवडणूक नवभाग / ननवाचक गण 
अनारनक्षत असल्याच ेग्राह्य धराव.े 
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पनरनशष्ट्ट - 11 

---------- नजल्हा पनरषद / पांचायत सनमती 
सन 2022 च्या ननवडणुकीतील पुनणरनचत ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गण क्रमाांक व नाव- 

अ.क्र. समानवष्ट्ट करण्यात 
आलले्या गावाांची नावे 

सन 2011 च्या 
जनगणनेनुसार 

गावाांची 
लोकसांख्या 

सन 2012 मध्ये गावाांवर असलले े
आरक्षण 

अनभप्राय 

आरनक्षत प्रवगण मनहला असल्यास  

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
 एकूण     
 50% लोकसांख्या     

 
1 सन 2012 च्या ननवडणकुीत सदर ननवडणूक नवभाग/ ननवाचक गणात असलेले 

आरक्षण 
 

2 
सन 2012 च्या ननवडणुकीमध्ये ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणात एकाच प्रकारचे 
आरक्षण असलेला प्रवगण 

 

2अ 
 

सन 2012 च्या ननवडणकुीमध्ये ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणात जास्तीत जास्त 
एकाच प्रवगाच ेआरक्षण असलेल्या लोकसांख्येची बेरीज 

 
 

2ब 

एकाच प्रकारचे आरक्षण असलेली लोकसांख्येची बेरीज पुनरणनचत ननवडणकू नवभाग / 
ननवाचक गणाच्या लोकसांख्येच्या 50% पेक्षा जास्त असल्यास ग्राह्य धरावयाच े2012 
च े आरक्षण (कोणत्याही प्रवगास 50 % पेक्षा जास्त आरक्षण येत नसल्यास सदर 
ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गण हा 2012 मध्ये आरनक्षत नव्हता असे गृहीत धरण्यात 
याव.े) 

 

3अ सन 2012 मध्ये मनहलाांच ेआरक्षण असलेल्या गावाांची एकूण लोकसांख्या  

3ब 3अ समोरील लोकसांख्या, पुनरणनचत ननवडणूक नवभाग / ननवाचक गणाच्या एकूण 
लोकसांख्येच्या 50 % पेक्षा जास्त असल्यास सन 2012 मध्ये मनहलाांच ेआरक्षण होते 
असे ग्राह्य धरण्यात याव.े 

 

 

* सन 2022 चे आरक्षण नननरृत करताना सन 2012 मध्ये सांबांनधत ननवडणूक नवभाग / ननवाचक गण 
अनारनक्षत असल्याच ेग्राह्य धराव.े 
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पनरनशष्ट्ट - 12 

---------- नजल्हा पनरषद / पांचायत सनमती 
सन 2022 च्या ननवडणुकीतील पुनणरनचत ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गण क्रमाांक व नाव- 

अ.क्र. समानवष्ट्ट करण्यात 
आलले्या गावाांची नावे 

सन 2011 च्या 
जनगणनेनुसार 

गावाांची 
लोकसांख्या 

सन 2017 मध्ये गावाांवर असलले े
आरक्षण 

अनभप्राय 

आरनक्षत प्रवगण मनहला असल्यास  

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
 एकूण     
 50% लोकसांख्या     

 
1 सन 2017 च्या ननवडणकुीत सदर ननवडणूक नवभाग/ ननवाचक गणात असलेले 

आरक्षण 
 

2 
सन 2017 च्या ननवडणुकीमध्ये ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणात एकाच प्रकारचे 
आरक्षण असलेला प्रवगण 

 

2अ 
 

सन 2017 च्या ननवडणकुीमध्ये ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गणात जास्तीत जास्त 
एकाच प्रवगाच ेआरक्षण असलेल्या लोकसांख्येची बेरीज 

 
 

2ब 

एकाच प्रकारचे आरक्षण असलेली लोकसांख्येची बेरीज पुनरणनचत ननवडणकू नवभाग / 
ननवाचक गणाच्या लोकसांख्येच्या 50% पेक्षा जास्त असल्यास ग्राह्य धरावयाच े2017 
च े आरक्षण (कोणत्याही प्रवगास 50 % पेक्षा जास्त आरक्षण येत नसल्यास सदर 
ननवडणकू नवभाग / ननवाचक गण हा 2017 मध्ये आरनक्षत नव्हता असे गृहीत धरण्यात 
याव.े) 

 

3अ सन 2017 मध्ये मनहलाांच ेआरक्षण असलेल्या गावाांची एकूण लोकसांख्या  

3ब 3अ समोरील लोकसांख्या, पुनरणनचत ननवडणूक नवभाग / ननवाचक गणाच्या एकूण 
लोकसांख्येच्या 50 % पेक्षा जास्त असल्यास सन 2017 मध्ये मनहलाांच ेआरक्षण होते 
असे ग्राह्य धरण्यात याव.े 

 

 

* सन 2022 चे आरक्षण नननरृत करताना सन 2017 मध्ये सांबांनधत ननवडणूक नवभाग / ननवाचक गण 
अनारनक्षत असल्याच ेग्राह्य धराव.े 
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पनरनशष्ट्ट - १३(अ) 

सदस्य सांख्या व आरक्षणाचे एकनत्रत नववरणपत्र 
------ नजल्हा पनरषद सावणनत्रक ननवडणकू 

अ. 
क्र. 

ता 
ल ु
का 

ननवडणकू 
नवभागाचे  

नाव व  
क्रमाांक 

एकूण 
ग्राम-

पांचायतीची 
सांख्या 

एकूण 
समानवष्ट्ट 

गावे 

सन 2011 च्या 
जनगणनेनुसार 

लोकसांख्या 

आरक्षण 

एकूण  अनु.
जाती 

अनु. 
जमाती 

2002 2007 2012 2017 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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पनरनशष्ट्ट - १३(ब) 

सदस्य सांख्या व आरक्षणाचे एकनत्रत नववरणपत्र 
------ पांचायत सनमती सावणनत्रक ननवडणकू 

अ. 
क्र. 

तालुका/ 
पांचायत 
सनमतीचे 

नाव 

ननवडणकू 
नवभागाचे  

नाव व  
क्रमाांक 

एकूण 
ग्राम-

पांचायती
ची 

सांख्या 

एकूण 
समानवष्ट्ट 

गावे 

सन 2011 च्या 
जनगणनेनुसार 

लोकसांख्या 

आरक्षण 

एकूण  अनु.
जाती 

अनु. 
जमाती 

2002 2007 2012 2017 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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पनरनशष्ट्ट 14 
( सनमतीने प्रारुप प्रभाग रचना प्रस्ताव तपासणी झाल्यावर द्यावयाचे) 

प्रमाणपत्र - प्रारुप प्रभाग रचना 
 

नजल्हा पनरषद/पांचायत सनमतीचे नाव - ............................................ 

 प्रमानणत करण्यात येते की, -------------------नजल्हा पनरषद /पांचायत 
सनमतीच्या सन -------- मध्ये होणाऱ्या सावणनत्रक ननवडणकुीसाठी तयार करण्यात आलेली 
प्रारुप प्रभाग रचना खालील दक्षता घेऊन करण्यात आलेली आहे. 

१) जनगणना कायालयाकडून प्राप्त सन २०११ च्या लोकसांख्येची आकडेवारी व 
प्रगणक गटाांचे नकाशे वापरण्यात आलेले आहेत. 

२) ज्या नठकाणी जनगणना कायालयाकडून मानहती प्राप्त झालेली नाही (त्या 
आशयाचे सांचालक, जनगणना कायालयाचे प्रमाणपत्र आवश्यक) तेथे २०११ ची 
लोकसांख्या सवके्षण करुन नननरृत करण्यात आलेली आहे. 

३) प्रत्येक ननवडणकू नवभाग व ननवाचक गणात येणाऱ्या ग्रामपांचायती, 
नकाशानुसार त्याच ननवडणकू नवभाग व ननवाचक गणामध्ये समानवष्ट्ट आहेत. 

४) गुगल अथण ककवा तत्सम सांगणकीकृत नकाशाांच्या आधारे प्रभाग रचना करण्यात 
आली आहे. 

५) महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमती अनधननयम, १961 तसेच त्याअांतगणत 
ननयम व राज्य ननवडणकू आयोगाने वळेोवळेी ननगणनमत केलेले आदेश, ननदेश व 
सूचना याांचे तांतोतांत पालन करण्यात आलेले आहे. 

६) ननवडणकू नवभाग/ननवाचक गणाच्या हद्दींच े वणणन, व्याप्ती, लोकसांख्या व 
आरक्षण योग्य असल्याची खात्री करण्यात आली आहे. 

७) प्रारुप प्रभाग रचना उपलब्ध मानहतीच्या आधारावर नन:पक्षपातीपणे तयार 
करण्यात आली आहे.   
 

नठकाण ---------      स्वाक्षरी 
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पनरनशष्ट्ट-१५  

गुगल अथण/MRSAC च्या नकाशाांवर प्रभागरचनेची माांडणी करण्याची कायणपध्दती 
1. गुगल अथण डाऊनलोड करा. 
2. फोल्डर तयार करा. 
3. फोल्डरला स्थाननक स्वराज्य सांस्थेचे नाव द्या 
4. पाच सब फोल्डर तयार करा ज्याांना Placemark, Boundary, EB, Barrier आनण 

Ward अशी नाव ेद्या. 
5. Placemark फोल्डर उघडून त्यामध्ये गुगल अथण नकाशावर असलेले नजल्हा 

पनरषद/पांचायत सनमतीचे स्थान नचन्हाांकीत करा. 
6. नचन्हाांनकत करणेबाबत सांपूणण मानहती घ्यावी. त्यासाठी सोबत जोडलेली नवस्तृत 

मानहती (pdf) व्हीडीआ पहावा. (स्व्हडीओ पाहण्यासाठी 
https://youtu.be/nfRxH3dRuGk या कलकवर जाव.े) 

7. सवणप्रथम "Path" tool च्या सहाय्याने Barrier फोल् डरमध्ये सवण नैसर्गगक सीमाांचे उदा. 
रस्ते, नदी, नाले, अडथळे इत्यादी रेषा आखून नचन्हाांकन कराव.े 

8. त्यानांतर "Polygon" tool च्या सहाय्याने स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांची सीमा ही 
Boundary  फोल्डरमध्ये नचन्हाांकन कराव.े 

9. त्यानांतर "Polygon" tool च्या सहाय्याने EB फोल्डरमध्ये त्या स्थाननक स्वराज्य 
सांस्थेत असणारे सवण प्रगणक गटाांची सीमा एक-एक करुन नचन्हाांकीत करावी. 
स्थाननक स्वराज्य सांस्थेचे सांपूणण पनरक्षते्राचे प्रगणक गटाांमध्ये समावशे होईल याची 
दक्षता घ्यावी. नजथे घरे नसतील व क्षते्र मोकळे असेल, ज्यामुळे ते क्षते्र कोणत्याही 
प्रगणक गटात येत नसेल त्या क्षते्रासाठी शून्य लोकसांख्या असलेला प्रगणक गट तयार 
कराव ेआनण हा प्रगणक गट लगतच्या प्रभागात समानवष्ट्ट होईल याची दक्षता घ्यावी. 
सवात महत्वाचे म्हणजे दोन प्रगणक गटामधील सामानयक सीमा नचन्हाांकीत करताना 
Polygon ची रेषा पूणणपणे जुळणाऱ्या असाव्यात, त्यामध्ये अांतर नसाव.े 

10. त्यानांतर "Polygon" tool च्या सहाय्याने Ward  फोल्डरमध्ये सवण प्रभागाांच्या सीमाांच े
नचन्हाांकन कराव.े  प्रभागाांच्या सीमा त्या प्रभागात येणाऱ्या प्रगणक गटाांच्या सीमाांशी 
जुळवावते तसेच लगतच्या प्रभागाच्या सीमेशी योग्य तऱ्हेने जुळवावते. सवण EB 
कोणत्या प्रभागात समानवष्ट्ट होईल याची दक्षता घ्यावी. 

11. या तयार केलेल्या प्रभाग रचनेची KMI/KMZ फाईल तयार करावी. 
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पनरनशष्ट्ट -16 

जाहीर प्रकटन 

 महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्या अनधननयम, 1961 मधील कलम 12 
उपकलम (१), कलम 58(१)(अ) प्रमाणे व महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा आनण पांचायत सनमत्या 
(जागाांच्या आरक्षणाची पध्दत व चक्रानुक्रम) ननयम, 1996 नुसार अनुक्रमे ननवडणकू नवभाग 
व ननवाचक गण प्रनसध्द करण्यापूवी नजल्हा पनरषद व पांचायत सनमती क्षते्रात सभा घेऊन 
अनुसूनचत जाती / अनुसूनचत जमाती त्यामधील नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व 
नागनरकाांचा मागासवगण प्रवगाच्या (नियाांच्या आरक्षणासह) राखून ठेवावयाच्या जागा आनण 
उवणनरत नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा नननरृत करावयाच्या आहेत.  त्याकनरता 
सोडत पध्दतीने कायणवाही करण्याकनरता खाली दशणनवल्याप्रमाणे नवशेष सभा आयोनजत 
केली आहे. 

अ.क्र. नजल्हा पनरषदेचे नाव /  
पांचायत सनमतीचे नाव 

सभचेे नठकाण सभचेी वळे व तारीख 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7. इत्यादी   
 

2. नजल्हा पनरषद अथवा पांचायत सनमतीतील ज्या रनहवाशाांची सदर सभसे हजर 
राहण्याची इच्छा आहे, त्याांनी वरील नठकाणी व वळेी हजर राहाव.े 

 

नजल्हा:         
 नजल्हानधकारी 

नदनाांक : 
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पनरनशष्ट्ट-17 (अ) 
(नजल्हा पनरषदेकनरता) सभचेे इनतवृत्त 

 
 आज नदनाांक -------- रोजी सकाळी/दुपारी-------वाजता------- येथे ------- 
नजल्हा पनरषद सावणनत्रक ननवडणकुीसाठी महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा आनण पांचायत सनमत्या 
(जागाांच्या आरक्षणाची पध्दत व चक्रानुक्रम) ननयम, 1996 नुसार नजल्हा पनरषदेचे 
ननवडणकू नवभागननहाय आरक्षण प्राधान्यक्रमाने/सोडतीने (नचठ्ठया टाकून) नननरृत 
करण्यासाठी पुढील प्रनतननधी उपस्स्थत होते :- 

अ.क्र. प्रनतननधीचे नाव स्वाक्षरी 
   
   
   

 

 नजल्हा पनरषद ननवडणकूा सन ----- च्या सांदभात ननवडणकू नवभागाची/सदस्य 
सांख्या व आरक्षण इ. बाबतची मानहती पुढे तक्त्यात नमूद केल्यानुसार सवण उपस्स्थताांना 
देण्यात आली.   

एकूण सदस्य 
सांख्या 

अनु.जाती अनु. जमाती सवणसाधारण 

एकूण निया एकूण निया एकूण निया एकूण निया 
        
        

 

त्यानांतर- 

1. प्रथम ------------ नजल्हा पनरषदेसाठी देय असलेल्या ------ (सवण) ननवडणकू 
नवभागाच्या नचठ्ठया तयार करण्यात आल्या. 

2. या नचठ्ठयाांपैकी अनुसूनचत जातीकनरता राखीव असलेल्या -------ननवडणकू 
नवभागाांच्या नचठ्ठया वगेळया ठेवण्यात आल्या.  त्याचे ननवडणकू नवभाग क्रमाांक ----
--------- असे आहेत. 

3. त्याचप्रमाणे अनुसूनचत जमातीकनरता राखीव असलेल्या--------- ननवडणकू 
नवभागाांच्या नचठ्ठया वगेळया ठेवण्यात आल्या.  त्याचे ननवडणकू नवभाग क्रमाांक ----
---------- असे आहेत. 
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4. नियाांसाठी राखीव पदाांसाठी सोडत काढण्याकनरता -------- मुलगा/मुलगी 
उपस्स्थत होते, ---------------त्याांच्या हस्ते पुढील सोडत काढण्यात आल्या. 

 (4.1 ते 4.3 यापैकी लागू असेल तेच ठेवाव.े) 
 
4.1) अनुसूनचत जाती मनहलाांची सोडत :- अनुसूनचत जाती मनहलाांकनरता ------ जागा 

आरनक्षत ठेवावयाच्या असून अनुसूनचत जातीच्या लोकसांख्येच्या उतरत्या क्रमाने 
आरनक्षत झालेल्या ---- ननवडणकू नवभागामधून अनुसूनचत जातीच्या मनहलाांकनरता 
------ ननवडणकू नवभाग हे खालील नमूद तत्क्यातील प्राधान्यक्रमानुसार थेट / 
सोडतीद्वारे नननरृत करण्यात आले.   

 
अनुसूनचत 

जाती 
कनरता 

आरनक्षत 
झालेले 

ननवडणकू 
नवभाग 

यापुवीच्या 
ननवडणकुीमध्ये 
अनुसूनचत जाती 
मनहलाकनरता 

आरनक्षत झालेले    
--- ननवडणकू 

नवभाग वगळण्यात 
आले. 

अनुसूनचत जाती 
मनहलाकनरता 

प्राधान्य 
क्रमानुसार थेट 

आरनक्षत  
असलेले 

ननवडणकू 
नवभाग 

सोडती-
कनरता 
उपलब्ध 
असणारे 

अनुसूनचत 
जातीचे 

ननवडणकू 
नवभाग 

सोडतीमध्ये 
अनुसूनचत 
जातींच्या 

मनहलाांकनरता 
आरनक्षत झालेले 
ननवडणकू नवभाग 

 सन - 
 

   

  
अशाप्रकारे पुढील नमूद ननवडणकू नवभाग अनुसूनचत जाती मनहलाांकनरता आरनक्षत 
झाले आहेत:-    
अनुसूनचत जाती मनहलाांकनरता  
आरनक्षत ननवडणकू नवभाग:- 

 

  
4.2) अनुसूनचत जमाती मनहलाांची सोडत :- अनुसूनचत जमाती मनहलाांकनरता ------ 

जागा आरनक्षत ठेवावयाच्या असून अनुसूनचत जमातीच्या लोकसांख्येच्या उतरत्या 
क्रमाने आरनक्षत झालेल्या ----- ननवडणकू नवभागामधून अनुसूनचत जमातीच्या 
मनहलाांकनरता ------ ननवडणकू नवभाग हे खालील नमूद तत्क्यातील 
प्राधान्यक्रमानुसार थेट / सोडतीद्वारे नननरृत करण्यात आले.   
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अनुसूनचत 
जमाती 
कनरता 

आरनक्षत 
झालेले 

ननवडणकू 
नवभाग 

यापुवीच्या 
ननवडणकुीमध्ये 

अनुसूनचत जमाती 
मनहलाकनरता 

आरनक्षत झालेले    
--- ननवडणकू 

नवभाग वगळण्यात 
आले. 

अनुसूनचत 
जमाती 

मनहलाकनरता 
प्राधान्य 

क्रमानुसार थेट 
आरनक्षत  
असलेले 

ननवडणकू 
नवभाग 

सोडती-
कनरता 
उपलब्ध 
असणारे 

अनुसूनचत 
जमातीचे 
ननवडणकू 

नवभाग 

सोडतीमध्ये 
अनुसूनचत 
जमातींच्या 

मनहलाांकनरता 
आरनक्षत झालेले 
ननवडणकू नवभाग 

 सन - 
 

   

 
अशाप्रकारे पुढील नमूद ननवडणकू नवभाग अनुसूनचत जमाती मनहलाांकनरता 
आरनक्षत झाले आहेत:-    
अनुसूनचत जमाती मनहलाांकनरता  
आरनक्षत ननवडणकू नवभाग:- 

 

 
4.3) सवणसाधारण मनहलाांची सोडत :- सवणसाधारण प्रवगाच्या मनहलाांकनरता ------ 

जागा आरनक्षत ठेवावयाच्या आहेत.  नजल्हा पनरषदेच्या एकूण देय ननवडणकू 
नवभागामधून अनुसूनचत जाती व अनुसूनचत जमातीसाठी आरनक्षत झालेले 
ननवडणकू  नवभाग  वगळल्यानांतर उवणनरत ------ ननवडणकू नवभागामधून 
सवणसाधारण प्रवगाच्या मनहलाांकनरता खालील नमूद तत्क्यातील प्राधान्यक्रमानुसार 
थेट / सोडतीद्वारे नननरृत करण्यात आले.   

  
सवणसाधारण 
प्रवगाकनरता  

आरनक्षत 
झालेले 

ननवडणकू 
नवभाग 

यापुवीच्या 
ननवडणकुीमध्ये 

सवणसाधारण 
मनहलाकनरता 

आरनक्षत झालेले    
--- ननवडणकू 

नवभाग वगळण्यात 
आले. 

सवणसाधारण 
मनहलाकनरता 

प्राधान्य 
क्रमानुसार थेट 

आरनक्षत  
असलेले 

ननवडणकू 
नवभाग 

सोडती-
कनरता 
उपलब्ध 
असणारे 

सवणसाधारण 
ननवडणकू 

नवभाग 

सोडतीमध्ये 
सवणसाधारण 

मनहलाांकनरता 
आरनक्षत झालेले 
ननवडणकू नवभाग 

 सन - 
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अशाप्रकारे पुढील नमूद ननवडणकू नवभाग सवणसाधारण मनहलाांकनरता आरनक्षत 
झाले आहेत:-    
सवणसाधारण मनहलाांकनरता  
आरनक्षत ननवडणकू नवभाग:- 

 

 
5. उवणनरत सवण ननवडणकू नवभाग अनारनक्षत झाले. त्याचे ननवडणकू नवभाग क्रमाांक---

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------- असे आहेत. 

 
 

नजल्हानधकारी ककवा त्याांनी प्रानधकृत केलेला अनधकारी 
 

 

नटप :-  इनतवृत्तात आवश्यक असल्यास बदल करण्यात यावते. 
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पनरनशष्ट्ट-17 (ब) 

(पांचायत सनमतीकनरता) सभचेे इनतवृत्त 
 

 आज नदनाांक -------- रोजी सकाळी/दुपारी-------वाजता------- येथे ------- 
पांचायत सनमतीच्या सावणनत्रक ननवडणकुीसाठी महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा आनण पांचायत 
सनमत्या (जागाांच्या आरक्षणाची पध्दत व चक्रानुक्रम) ननयम, 1996 नुसार पांचायत सनमतीचे  
ननवाचक गणननहाय आरक्षण प्राधान्यक्रमाने/सोडतीने (नचठ्ठया टाकून) नननरृत करण्यासाठी 
पुढील प्रनतननधी उपस्स्थत होते :- 

अ.क्र. प्रनतननधीचे नाव स्वाक्षरी 
   
   
   

 

 पांचायत सनमती ननवडणकूा सन ----- च्या सांदभात ननवाचक गणाची/सदस्य 
सांख्या व आरक्षण इ. बाबतची मानहती पुढे तक्त्यात नमूद केल्यानुसार सवण उपस्स्थताांना 
देण्यात आली.   

एकूण सदस्य 
सांख्या 

अनु.जाती अनु. जमाती सवणसाधारण 

एकूण निया एकूण निया एकूण निया एकूण निया 
        
        

 

त्यानांतर- 

1. प्रथम ------------ पांचायत सनमतीसाठी देय असलेल्या ------ (सवण) ननवाचक 
गणाच्या नचठ्ठया तयार करण्यात आल्या. 

2. या नचठ्ठयाांपैकी अनुसूनचत जातीकनरता राखीव असलेल्या ------- ननवाचक 
गणाच्या नचठ्ठया वगेळया ठेवण्यात आल्या.  त्याचे ननवाचक गण क्रमाांक ----------
--- असे आहेत. 

3. त्याचप्रमाणे अनुसूनचत जमातीकनरता राखीव असलेल्या--------- ननवाचक 
गणाच्या नचठ्ठया वगेळया ठेवण्यात आल्या.  त्याचे ननवाचक गण क्रमाांक ----------
---- असे आहेत. 
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4. नियाांसाठी राखीव पदाांसाठी सोडत काढण्याकनरता -------- मुलगा/मुलगी 
उपस्स्थत होते, ---------------त्याांच्या हस्ते पुढील सोडत काढण्यात आल्या. 

 (4.1 ते 4.3 यापैकी लागू असेल तेच ठेवाव.े) 
 
4.1) अनुसूनचत जाती मनहलाांची सोडत :- अनुसूनचत जाती मनहलाांकनरता ------ जागा 

आरनक्षत ठेवावयाच्या असून अनुसूनचत जातीच्या लोकसांख्येच्या उतरत्या क्रमाने 
आरनक्षत झालेल्या--------- ननवाचक गणातून अनुसूनचत जातींच्या मनहलाांकनरता 
------ ननवाचक गण हे खालील नमूद तत्क्यातील प्राधान्यक्रमानुसार थेट / 
सोडतीद्वारे नननरृत करण्यात आले.   

 
अनुसूनचत 

जाती 
कनरता 

आरनक्षत 
झालेले 

ननवाचक 
गण 

यापुवीच्या 
ननवडणकुीमध्ये 
अनुसूनचत जाती 
मनहलाकनरता 

आरनक्षत झालेले    
--- ननवाचक गण 
वगळण्यात आले. 

अनुसूनचत जाती 
मनहलाकनरता 

प्राधान्य 
क्रमानुसार थेट 

आरनक्षत  
असलेले 

ननवाचक गण 

सोडती-
कनरता 
उपलब्ध 
असणारे 

अनुसूनचत 
जातीचे 

ननवाचक 
गण 

सोडतीमध्ये 
अनुसूनचत 
जातींच्या 

मनहलाांकनरता 
आरनक्षत झालेले 

ननवाचक गण 

 सन - 
 

   

  
अशाप्रकारे पुढील नमूद ननवाचक गण अनुसूनचत जाती मनहलाांकनरता आरनक्षत 
झाले आहेत:-    
अनुसूनचत जाती मनहलाांकनरता  
आरनक्षत ननवाचक गण:- 

 

  
4.2) अनुसूनचत जमाती मनहलाांची सोडत :- अनुसूनचत जमाती मनहलाांकनरता ------ 

जागा आरनक्षत ठेवावयाच्या असून अनुसूनचत जमातीच्या लोकसांख्येच्या उतरत्या 
क्रमाने आरनक्षत झालेल्या--------- ननवाचक गणामधून अनुसूनचत जमातींच्या 
मनहलाांकनरता ------ ननवाचक गण हे खालील नमूद तत्क्यातील 
प्राधान्यक्रमानुसार थेट / सोडतीद्वारे नननरृत करण्यात आले.   
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अनुसूनचत 
जमाती 
कनरता 

आरनक्षत 
झालेले 

ननवाचक 
गण 

यापुवीच्या 
ननवडणकुीमध्ये 

अनुसूनचत जमाती 
मनहलाकनरता 

आरनक्षत झालेले    
--- ननवाचक गण 
वगळण्यात आले. 

अनुसूनचत 
जमाती 

मनहलाकनरता 
प्राधान्य 

क्रमानुसार थेट 
आरनक्षत  
असलेले 

ननवाचक गण 

सोडती-
कनरता 
उपलब्ध 
असणारे 

अनुसूनचत 
जमातीचे 
ननवाचक 

गण 

सोडतीमध्ये 
अनुसूनचत 
जमातींच्या 

मनहलाांकनरता 
आरनक्षत झालेले 

ननवाचक गण 

 सन - 
 

   

 
अशाप्रकारे पुढील नमूद ननवाचक गण अनुसूनचत जमाती मनहलाांकनरता आरनक्षत 
झाले आहेत:-    
अनुसूनचत जमाती मनहलाांकनरता  
आरनक्षत ननवाचक गण:- 

 

 
4.3) सवणसाधारण मनहलाांची सोडत :- सवणसाधारण प्रवगाच्या मनहलाांकनरता ------ 

जागा आरनक्षत ठेवावयाच्या आहेत.  पांचायत सनमतीच्या एकूण देय ननवाचक 
गणातून अनुसूनचत जाती व अनुसूनचत जमातीसाठी आरनक्षत झालेले ननवाचक गण 
वगळल्यानांतर उवणनरत ------ ननवाचक गणामधून सवणसाधारण प्रवगाच्या मनहला 
खालील नमूद तत्क्यातील प्राधान्यक्रमानुसार थेट / सोडतीद्वारे नननरृत करण्यात 
आले.   

  
सवणसाधारण 
प्रवगाकनरता  

आरनक्षत 
झालेले 

ननवाचक 
गण 

यापुवीच्या 
ननवडणकुीमध्ये 

सवणसाधारण 
मनहलाकनरता 

आरनक्षत झालेले    
--- ननवाचक गण 
वगळण्यात आले. 

सवणसाधारण 
मनहलाकनरता 

प्राधान्य 
क्रमानुसार थेट 

आरनक्षत  
असलेले 

ननवाचक गण 

सोडती-
कनरता 
उपलब्ध 
असणारे 

सवणसाधारण 
ननवाचक 

गण 

सोडतीमध्ये 
सवणसाधारण 

मनहलाांकनरता 
आरनक्षत झालेले 

ननवाचक गण 

 सन - 
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अशाप्रकारे पुढील नमूद ननवाचक गण सवणसाधारण मनहलाांकनरता आरनक्षत झाले 
आहेत:-    
 
सवणसाधारण मनहलाांकनरता  
आरनक्षत ननवाचक गण:- 

 

 
5. उवणनरत सवण ननवाचक गण अनारनक्षत झाले. त्याचे ननवाचक गण क्रमाांक----------

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
-- असे आहेत. 

 
 

नजल्हानधकारी ककवा त्याांनी प्रानधकृत केलेला अनधकारी 
 

 

नटप :-  इनतवृत्तात आवश्यक असल्यास बदल करण्यात यावते. 
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पनरनशष्ट्ट-1८(अ) 
(नजल्हा पनरषद -प्रारुप प्रभाग रचनेकनरता) 

नमुना 
---------------- नजल्हा पनरषद 

 

 क्रमाांक---------------------- नदनाांक ------------------------राज्य 
ननवडणकू 
आयुक्त, महाराष्ट्र याांच्याकडील अनधसूचना क्रमाांक- -------------------नदनाांक------
---महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा अनधननयम,1961 (सन 1962 चा महाराष्ट्र अनधननयम 5) च े
कलम 12 पोट-कलम (१) अन्वय े --------------------नजल्हयाचे नजल्हानधकारी 
ननम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दशणनवल्याप्रमाणे ----------------------- नजल्हा 
पनरषद नजतक्या ननवडणूक नवभागामध्ये नवभागण्यात येईल, त्या ननवडणकू नवभागाांची 
सांख्या व त्याची व्याप्ती नननरृत करीत आहे आनण त्या ननवडणकू नवभागामध्ये अनुसूनचत 
जाती, अनुसूनचत जमाती आनण त्याचप्रमाणे नियाांकनरता जागा राखून ठेवण्यात येत आहेत, 
ते ननवडणकू नवभाग  आनण त्याचप्रमाणे नियाांसाठी (अनुसूनचत जाती व अनुसनूचत जमाती 
नियाांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते ननवडणूक नवभाग दशणनवणाऱ्या आदेशाचा प्रारुप 
मसुदा प्रनसध्द करण्यात येत आहे.  
 
2. उक्त आदेशाचा मसुदा याद्वारे ------------ नजल्हा पनरषद क्षते्रातील सवण 
रनहवाशाांच्या मानहतीसाठी प्रनसध्द करण्यात येत असून, सूचना देण्यात येत आहेत की, 
उक्त आदेशाचा मसुदा नदनाांक ------------------ नांतर नजल्हानधकारी-------------- 
नवचारात घेतील. 
 
3. उक्त आदेशाच्या मसुदयास, ज्या लोकाांच्या काही हरकती असतील, त्याांनी त्या 
हरकती सकारण नजल्हानधकारी ----------------------------याांचेकडे नदनाांक- -----
--- ककवा तत्पूवी लेखी सादर कराव्यात.  उक्त तारखेनांतर आलेल्या हरकती 
नजल्हानधकारी नवचारात घेणार नाहीत.  
 

आ दे श 
 
 ज्याअथी, महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्या अनधननयम,1961 (सन 
1962 चा महाराष्ट्र अनधननयम 5) चे कलम 9(१) अन्वये मा. राज्य ननवडणूक आयुक्त, 
महाराष्ट्र राज्य याांनी केलेल्या अनधसूचना क्रमाांक -----------------नदनाांक-----------
-- आदेशान्वये त्याांनी ---------------- नजल्हा पनरषदेच्या बाबतीत खाली 
दशणनवल्याप्रमाणे ननवडावयाची सभासद सांख्या नननरृत केलेली आहे; 
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ज्याअथी, महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्या अनधननयम,1961 (सन 

1962 चा महाराष्ट्र अनधननयम 5) चे कलम 12 चा पोट-कलम (2) अन्वये आनण मा. राज्य 
ननवडणकू आयुक्ताांच्या क्रमाांक- ----------------------- नदनाांक- ------------------
- च्या पत्रान्वये  त्याांनी -------------------- नजल्हा पनरषदेच्या बाबतीत खाली 
दशणनवल्याप्रमाणे अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती याांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागा व 
नियाांसाठी (अनुसूनचत जाती व अनुसूनचत जमातींच्या नियाांसह) राखून ठेवावयाच्या जागा 
नननरृत केलेल्या आहेत. 

 
(1) ननवडावयाच्या सदस्याांची एकूण सांख्या -------------------- 
(२) अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागाांची सांख्या :- 

(अ) अनुसूनचत जाती - 
(ब)       अनुसूनचत जमाती - 

 (3) नियाांसाठी (अनुसूनचत जाती व अनुसूनचत जमाती नियाांसह) राखून ठेवावयाच्या 
एकूण जागा :- 

(४) उपरोक्त क्रमाांक-(3) पैकी वरील क्रमाांक (2) मधील (अ) व (ब) येथील जागाांमध्ये 
अनुसूनचत जाती  व अनुसूनचत जमातीच्या नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागाांची 
सांख्या खालीलप्रमाणे राहील :- 
(अ)  अनुसूनचत जाती - 
(ब)        अनुसूनचत जमाती - 

 (5)  सवणसाधारण नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागाांची सांख्या --------------------
--- 
 
2. त्याअथी, आता मा. राज्य ननवडणकू आयुक्त, महाराष्ट्र याांच्याकडील अनधसूचना       
क्रमाांक ---------------------------नदनाांक-------------------- अन्वये प्रदान 
केलेल्या अनधकाराांचा वापर करुन महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्या 
अनधननयम,1961      (सन 1962 चा महाराष्ट्र अनधननयम 5) चे कलम 12, पोट-कलम (१) 
अन्वय े मी, ------------नजल्हानधकारी, ------------ याद्वारे उक्त नजल्हा पनरषद क्षते्र 
नजतक्या ननवडणकू नवभागात नवभागण्यात येईल त्या ननवडणकू नवभागाांची सांख्या व व्याप्ती 
या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दशणनवल्याप्रमाणे नननरृत करीत असून, ज्या ननवडणकू 
नवभागामध्ये अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती याांच्यासाठी व नियाांसाठी (अनुसूनचत 
जाती, अनुसूनचत जमातीच्या नियाांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते ननवडणकू नवभाग 
ननर्गदष्ट्ट करीत आहे.  
 
3. या आदेशाच्या तारखेच्या ननकट नांतरच्या पुढील सावणनत्रक ननवडणकुीच्या 
प्रयोजनाथण हा आदेश अांमलात येईल. 
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अनुसूची 

 
तालकु्याचे 

नाव 
ननवडणकू 
नवभागाचा  

क्रमाांक व नाव 

प्रदेशाची व्याप्ती अनुसूनचत जाती/ 
अनुसूनचत जमाती 

व नियाांकनरता 
राखीव जागा 

ननवडणकू 
नवभागात 
समानवष्ट्ट 
असलले्या 

ग्रामपांचायतीची 
नाांव े

ग्रामपांचायतीच्या 
मयादेत समानवष्ट्ट 

असलले ेक्षते्र 
(गाव/ेवस्त्या/ताांडे 

इत्यादींची नाव े

१ २ 3 4 5 
      
     
     
 
 

कायालयीन मोहोर 
 
 
                   नजल्हानधकारी 

नदनाांक :- 
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पनरनशष्ट्ट-1८(ब) 
 (पांचायत सनमती-प्रारुप प्रभाग रचनेकनरता) 

नमुना 
---------------- पांचायत सनमती 

 

 क्रमाांक---------------------- नदनाांक ---------------------मा. राज्य 
ननवडणकू 
आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य याांच्याकडील अनधसूचना क्रमाांक- --------------नदनाांक ------
---अन्वये प्रदान केलेल्या अनधकाराचा वापर करुन, महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत 
सनमती अनधननयम,1961 (सन 1962 चा अनधननयम 5) चे कलम 58 पोट-कलम (१)(अ) 
अन्वय े -------------------- नजल्हानधकारी ननम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये 
दशणनवल्याप्रमाणे ----------------------- पांचायत सनमती नजतक्या ननवाचक गणामध्य े
नवभागण्यात येईल, त्या ननवाचक गणाची सांख्या व त्याची व्याप्ती नननरृत करत आहे आनण 
त्या ननवाचक गणामध्ये अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती आनण त्याचप्रमाणे नियाांकनरता 
जागा राखून ठेवण्यात येत आहेत, ते ननवाचक गण आनण त्याचप्रमाणे नियाांसाठी 
(अनुसूनचत जाती व अनुसूनचत जमाती व नियाांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते 
ननवाचक गण दशणनवणाऱ्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा प्रनसध्द करण्यात येत आहे.  
2. उक्त आदेशाचा मसुदा याद्वारे ------------ पांचायत सनमती क्षते्रातील सवण 
रनहवाशाांच्या मानहतीसाठी प्रनसध्द करण्यात येत असून, सूचना देण्यात येत आहेत की, 
उक्त आदेशाचा मसुदा नदनाांक ------------------ नांतर नजल्हानधकारी-------------- 
नवचारात घेतील. 
 
3. उक्त आदेशाच्या मसुद्यास, ज्या लोकाांच्या काही हरकती असतील, त्याांनी त्या 
हरकती सकारण नजल्हानधकारी ----------------------------याांचेकडे नदनाांक- -----
--- ककवा तत्पूवी लेखी सादर कराव्यात.  उक्त तारखेनांतर आलेल्या हरकती 
नजल्हानधकारी नवचारत घेणार नाहीत.  
 

आ दे श 
 
 ज्याअथी, महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्या अनधननयम,1961 (सन 
1962 चा महाराष्ट्र अनधननयम 5) चे कलम 9(१) अन्वये मा. राज्य ननवडणूक आयुक्त, 
महाराष्ट्र याांनी केलेल्या अनधसूचना क्रमाांक ----------------------नदनाांक ---------- 
आदेशान्वये त्याांनी ---------------- पांचायत सनमतीच्या बाबतीत खाली दशणनवल्याप्रमाणे 
ननवडावयाची सभासद सांख्या नननरृत केलेली आहे; 
 

ज्याअथी, महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्या अनधननयम,1961 (सन 
1962 चा महाराष्ट्र अनधननयम 5) चे कलम 58, पोट-कलम (2) अन्वये  आनण मा. राज्य 
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ननवडणकू आयुक्ताांच्या क्रमाांक----------------------- नदनाांक ----------------- 
च्या पत्रान्वये  त्याांनी ---------------- पांचायत सनमतीच्या बाबतीत खाली 
दशणनवल्याप्रमाणे अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती याांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागा व 
नियाांसाठी (अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमातींच्या नियाांसह) राखून ठेवावयाच्या जागा 
नननरृत केलेल्या आहेत. 

 
(1) ननवडावयाच्या सदस्याांची एकूण सांख्या -------------------- 
(२) अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागाांची सांख्या :- 

(अ) अनुसूनचत जाती - 
(ब)       अनुसूनचत जमाती - 
 

 (3) नियाांसाठी (अनुसूनचत जाती व अनुसूनचत जमाती नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागाांसह) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा :- 
 
(४) उपरोक्त क्रमाांक-(3) पैकी वरील क्रमाांक (2) मधील (अ), (ब) येथील जागाांमध्ये 
अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमातींच्या नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागाांची सांख्या 
खालीलप्रमाणे राहील :- 

(अ) अनुसूनचत जाती - 
(ब)       अनुसूनचत जमाती - 

 
 (5)  सवणसाधारण नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागाांची सांख्या -------------------- 
 
 त्याअथी, आता मा. राज्य ननवडणकू आयुक्त, महाराष्ट्र याांच्याकडील अनधसूचना       
क्रमाांक ------------------------------नदनाांक ----------------- अन्वये प्रदान 
केलेल्या अनधकाराांचा वापर करुन महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्या 
अनधननयम,1961      (सन 1962 चा महाराष्ट्र अनधननयम 5) चे कलम 58 चा पोट-कलम 
(1) खाली मी, -------- नजल्हानधकारी, ---------- याद्वारे उक्त पांचायत सनमती क्षते्र 
नजतक्या ननवाचक गणात नवभागण्यात येईल त्या ननवाचक गणाांची सांख्या व व्याप्ती या 
आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दशणनवल्याप्रमाणे नननरृत करीत असून, ज्या ननवाचक गणाांमध्य े
अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती व नियाांसाठी (अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमातींच्या 
नियाांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते ननवाचक गण ननर्गदष्ट्ट करीत आहे.  
 
3. या आदेशाच्या तारखेच्या ननकट नांतरच्या पुढील सावणनत्रक ननवडणकुीच्या 
प्रयोजनाथण हा आदेश अांमलात येईल. 
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अनुसूची 
 

तालकु्याचे 
नाव 

ननवडणकू 
नवभागाचा  
क्रमाांक व 

नाव 

ननवाचक 
गणाचा 

क्रमाांक व 
नाव 

प्रदेशाची व्याप्ती अनुसूनचत 
जाती/ 

अनुसूनचत 
जमाती व 

नियाांकनरता 
राखीव जागा 

ननवाचक 
गणात 

समानवष्ट्ट 
असलले्या 

ग्रामपांचायतीची 
नाांव े

ग्रामपांचायतीच्या 
मयादेत समानवष्ट्ट 

असलले ेक्षते्र 
(गाव/ेवस्त्या/ताांडे 

इत्यादींची नाव े

१ २ 3 4 5 6 
      
      
      
      
 

कायालयीन मोहोर 
 
 
                   नजल्हानधकारी 

नदनाांक :- 
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पनरनशष्ट्ट-19 
 

-------------------नजल्हा ------------------- नजल्हा पनरषद / पांचायत सनमती  
सूचना 

 
 महाराष्ट्र नजल्हा पनरषद व पांचायत सनमती अनधननयम,1961 (सन 1962 चा  
अनधननयम,5) चे कलम 12 पोटकलम (1) अन्वये -------- नजल्हा पनरषद व पांचायत 
सनमतीच्या आगामी सावणनत्रक ननवडणकुीसाठी त्या नजल्हा पनरषद क्षते्रातील ननवडणकू 
नवभागाची व कलम 58 (1)(अ) अन्वये पांचायत सनमत्याांमधील ननवाचक गणाांची रचना व 
एकूण सदस्य सांख्या अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती तसेच नियाांकनरता अनुसूनचत 
जाती, अनुसूनचत जमाती नियाांसह राखून ठेवण्यात आलेले ननवडणकू नवभाग व ननवाचक 
गणाबाबत नजल्हानधकारी-------------याांच्या क्रमाांक-----------------नदनाांक- ------
---------च्या आदेशाच्या मसूद्याची प्रत खाली दशणनवलेल्या नठकाणी प्रनसध्द करण्यात येत 
आहे व अशी सूचना देण्यात येत आहे की, उक्त मसुदा नजल्हानधकारी, -----------------
----याांच्याकडून त्या आदेशात नमूद केल्यानुसार नदनाांक-------------नांतर नवचारत 
घेण्यात येईल. 
 

(१) नजल्हानधकारी याांचे कायालयातील फलकावर 
(२) नजल्हा पनरषद कायालयातील फलकावर 
(३) तहनसलदार------------- याांचे कायालयातील फलकावर 
(४) पांचायत सनमती---------------कायालयातील फलकावर 
 

2. आदेशाच्या मसुद्यास कुणाची हरकत ककवा सूचना असल्यास त्यासांबांधीची जी 
सकारण लेखी ननवदेने/ हरकती/ सूचना नजल्हानधकारी याांचेकडे नदनाांक- -------------
- पयंत सादर करावते. उपरोक्त तारखेनांतर नजल्हानधकारी याांच्याकडे आलेली 
ननवदेने/हरकती/सूचना इत्यादी नवचारात घेतले जाणार नाहीत.  
 

कायालयीन मोहोर 
 
 
                   नजल्हानधकारी 

नदनाांक :- 
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पनरनशष्ट्ट-20 

                                                 हरकती व सूचनाांचा गोषवारा   
                                          -----नजल्हा पनरषद/ पांचायत  सनमती----- 
                                   हरकतींचा कालावधी नद.---------ते-------- पयंत 
 
अ.क्र हरकतदारचे नाव हरकतीचे  स्वरूप ननवडणकू नवभाग / 

ननवाचक गण 
नजल्हानधकारी याांचे 

अनभप्राय 
1 2 3 4 5 
1     
2     
3     
4     
5     

 

 

                                                                                                   नजल्हानधकारी-------- 
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पनरनशष्ट्ट-21 

                                                ---- हरकती व सूचनाांचा गोषवारा----  
                                 हरकती व सूचनाांवर नदलेल्या सुनावणीचा गोषवारा     
नजल्हा पनरषद----  
पांचायत सनमती ------                                                सुनावणीचा  नदनाांक -------  

अ.क्र. आक्षपे हरकतदाराचे  
नाव 

हरकतीचे 
स्वरूप 

ननवडणकू  
नवभाग / 
ननवाचक 
गण क्र. व 

नाव 

नजल्हानधकारी  
याांचे  अनभप्राय 

नवभागीय 
आयुक्त 

याांचे  
अनभप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 
1       
2       
3       
4       
5       
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पनरनशष्ट्ट- २२(अ) 
(नजल्हा पनरषद--अांनतम प्रभाग रचनेकनरता) 

नमुना 
---------------- नजल्हा पनरषद 

 

 क्रमाांक---------------------- नदनाांक ---------------------मा.राज्य 
ननवडणकू 
आयुक्त, महाराष्ट्र याांच्याकडील अनधसूचना क्रमाांक- -------------------------------
--- अन्वये प्रदान केलेल्या अनधकाराचा वापर करुन, महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत 
सनमती अनधननयम,1961 (सन  1962 चा अनधननयम 5) चे कलम 12,  पोट-कलम (१) 
अन्वये -------------------- नजल्हयाचे नजल्हानधकारी ननम्नोक्त आदेशाच्या 
अनुसूचीमध्ये दशणनवल्याप्रमाणे  ---------------- नजल्हा पनरषद नजतक्या ननवडणकू 
नवभागामध्ये नवभागण्यात येईल, त्या ननवडणकू नवभागाांची सांख्या व त्याांची व्याप्ती नननरृत 
करीत आहे आनण त्या ननवडणकू नवभागामध्ये अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती आनण 
त्याचप्रमाणे नियाांकनरता जागा राखून ठेवण्यात येत आहेत, ते ननवडणकू नवभाग आनण 
त्याचप्रमाणे नियाांसाठी (अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती, नियाांसह) जागा राखून 
ठेवण्यात येतील, ते ननवडणकू नवभाग दशणनवणारा क्रमाांक --------- नदनाांक- -----------
-- चा आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नजल्हा पनरषद व पांचायत सनमती अनधननयम,1961 
(सन 1962 चा अनधननयम 5) च ेकलम 12,       पोट-कलम (1)  सह मा. राज्य ननवडणकू 
आयुक्ताांची अनधसूचना क्रमाांक - -------------------------------------------------
--------------------- अन्वये प्रदान केलेल्या अनधकाराांचा वापर करुन ननम्नोक्त आदेश 
देत आहे.  
 

आ दे श 
 
 ज्याअथी, महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्या अनधननयम,1961 (सन 
1962 चा महाराष्ट्र अनधननयम 5) चे कलम 9(१) अन्वये मा. राज्य ननवडणूक आयुक्त, 
महाराष्ट्र याांनी केलेल्या अनधसूचना क्रमाांक -------------------नदनाांक ----------- 
च्या आदेशान्वये त्याांनी ---------------- नजल्हा पनरषदेच्या बाबतीत खाली 
दशणनवल्याप्रमाणे ननवडावयाची सभासद सांख्या नननरृत केलेली आहे; 

ज्याअथी, महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्या अनधननयम,1961 (सन 
1962 चा महाराष्ट्र अनधननयम 5) चे कलम 12(2) अन्वये  आनण मा. राज्य ननवडणकू 
आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य याांनी केलेल्या अनधसूचना क्रमाांक- ---------------------- 
नदनाांक- ----------------- च्या पत्रान्वये त्याांनी ---------------- नजल्हा पनरषदेच्या 
बाबतीत पुढे दशणनवल्याप्रमाणे अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती व नियाांसाठी (अनुसूनचत 
जाती, अनुसूनचत जमातींच्या नियाांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा नननरृत केलेल्या आहेत; 
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(1) ननवडावयाच्या सदस्याांची एकूण सांख्या -------------------- 
(२) अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागाांची सांख्या :- 

(अ) अनुसूनचत जाती - 
(ब)       अनुसूनचत जमाती - 
 

 (3) नियाांसाठी (अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमातीच्या नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागाांसह) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा :- 

 
(४) उपरोक्त क्रमाांक-(3) पैकी वरील क्रमाांक (2) मधील (अ) व (ब) येथील जागाांमध्य े

अनुसूनचत जमाती व नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागाांची सांख्या खालीलप्रमाणे 
राहील :- 

(अ) अनुसूनचत जाती - 
(ब)       अनुसूनचत जमाती - 
 

 (5)  सवणसाधारण नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागाांची सांख्या -------------------- 
 
 त्याअथी, आता मा. राज्य ननवडणकू आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य याांच्याकडील 
अनधसूचना       क्रमाांक ---------------------------नदनाांक ------------- अन्वय े
प्रदान केलेल्या अनधकाराांचा वापर करुन महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्या 
अनधननयम,1961      (सन 1962 चा महाराष्ट्र अनधननयम 5) चे कलम 12 चा पोट-कलम (1) 
खाली मी, -------- नजल्हानधकारी,--------- याद्वारे उक्त नजल्हा पनरषद क्षते्र नजतक्या 
ननवडणकू नवभागात नवभागण्यात येईल त्या ननवडणकू नवभागाांची सांख्या व व्याप्ती या 
आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दशणनवल्याप्रमाणे नननरृत करीत असून, ज्या ननवडणकू नवभागामध्ये 
अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती याांच्यासाठी व नियाांसाठी (अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत 
जमातीच्या नियाांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते ननवडणकू नवभाग ननर्गदष्ट्ट करीत 
आहे.  
 
3. या आदेशाच्या तारखेच्या ननकटनांतरच्या पुढील सावणनत्रक ननवडणकुीच्या 
प्रयोजनाथण हा आदेश अांमलात येईल. 
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अनुसूची 

 
तालकु्याचे 

नाव 
ननवडणकू 
नवभागाचा  

क्रमाांक व नाव 

प्रदेशाची व्याप्ती अनुसूनचत जाती/ 
अनुसूनचत जमाती 

व नियाांकनरता 
राखीव जागा 

ननवडणकू 
नवभागात 
समानवष्ट्ट 
असलले्या 

ग्रामपांचायतीची 
नाांव े

ग्रामपांचायतीच्या 
मयादेत समानवष्ट्ट 

असलले ेक्षते्र 
(गाव/ेवस्त्या/ताांडे 

इत्यादींची नाव े

१ २ 3 4 5 
      
     
     
 
 

कायालयीन मोहोर 
 
 
                   नजल्हानधकारी 

नदनाांक :- 
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पनरनशष्ट्ट- २२(ब) 
(पांचायत सनमती-अांनतम प्रभाग रचनेकनरता) 

नमुना 
---------------- पांचायत सनमती 

 

 क्रमाांक---------------------- नदनाांक ---------------------मा. राज्य 
ननवडणकू 
आयुक्त, महाराष्ट्र याांच्याकडील अनधसूचना क्रमाांक -----------------नदनाांक---------
---अन्वये प्रदान केलेल्या अनधकाराचा वापर करुन, महाराष्ट्र नजल्हा पनरषद व पांचायत 
सनमती अनधननयम,1961 (सन  1962 अनधननयम 5) च्या कलम 58 पोट-कलम (१) (अ) 
अन्वय े -------------------- नजल्हयाचे नजल्हानधकारी ननम्नोक्त आदेशाच्या 
अनुसूचीमध्ये दशणनवल्याप्रमाणे  ----------------------- पांचायत सनमती नजतक्या 
ननवाचक गणामध्ये नवभागण्यात येईल, त्या ननवाचक गणाची सांख्या व त्याची व्याप्ती नननरृत 
करीत आहे आनण त्या ननवाचक गणामध्ये अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती आनण 
त्याचप्रमाणे नियाांकनरता जागा राखून ठेवण्यात येत आहेत, ते ननवाचक गण आनण 
त्याचप्रमाणे नियाांसाठी (अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती व नियाांसह) जागा राखून 
ठेवण्यात येतील, ते ननवाचक गण दशणनवणारा क्रमाांक --------- नदनाांक ------------- 
चा आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमती अनधननयम,1961 
(सन 1962 अनधननयम 5) चे कलम १२ पोट-कलम (1) सह मा. राज्य ननवडणकू आयुक्ताांची 
अनधसूचना क्रमाांक ---------------------------नदनाांक-------अन्वये प्रदान केलेल्या 
अनधकाराांचा वापर करुन ननम्नोक्त आदेश देत आहे.  
 

आ दे श 
 
 ज्याअथी, महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्या अनधननयम,1961 (सन 
1962 च्या महाराष्ट्र अनधननयम 5) चे कलम 9(१) अन्वये राज्य ननवडणकू आयुक्त, महाराष्ट्र 
याांनी केलेल्या अनधसूचना क्रमाांक --------------------नदनाांक------------- 
आदेशान्वये त्याांनी ---------------- पांचायत सनमतीच्या बाबतीत खाली दशणनवल्याप्रमाणे 
सभासद सांख्या नननरृत केलेली आहे; 
 

ज्याअथी, महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्या अनधननयम,1961 (सन 
1962 चा महाराष्ट्र अनधननयम 5) चे कलम 58, पोट-कलम (2) अन्वये  आनण मा. राज्य 
ननवडणकू आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य याांचेकडील क्रमाांक- ---------------------- 
नदनाांक- ---------- च्या पत्रान्वये त्याांनी ---------------- पांचायत सनमतीच्या बाबतीत 
पुढे दशणनवल्याप्रमाणे अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती व नियाांसाठी (अनुसूनचत जाती, 
अनुसूनचत जमाती व नियाांसह) राखून ठेवावयाच्या जागा नननरृत केलेल्या आहेत; 
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(1) ननवडावयाच्या सदस्याांची एकूण सांख्या -------------------- 
(२) अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागाांची सांख्या :- 

(अ) अनुसूनचत जाती - 
(ब)       अनुसूनचत जमाती - 
 

 (3) नियाांसाठी (अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमातीच्या नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागाांसह) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा :- 

 
(४) उपरोक्त क्रमाांक-(3) पैकी वरील क्रमाांक (2) मधील (अ) व (ब) येथील जागाांमध्ये 

अनुसूनचत जाती व अनुसूनचत जमातीच्या नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागाांची 
सांख्या खालीलप्रमाणे राहील :- 
(अ) अनुसूनचत जाती - 
(ब)       अनुसूनचत जमाती - 
 

 (5)  सवणसाधारण नियाांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागाांची सांख्या --------------------
--- 
 
2. त्याअथी, आता राज्य ननवडणकू आयुक्त, महाराष्ट्र याांच्याकडील अनधसूचना       
क्रमाांक ----------------------------------------------- अन्वये प्रदान केलेल्या 
अनधकाराांचा वापर करुन महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्या अनधननयम,1961 
(सन 1962 चा महाराष्ट्र अनधननयम 5) चे कलम 58, पोट-कलम (2) अन्वय ेमी, -------- 
नजल्हानधकारी, ------- याद्वारे उक्त पांचायत सनमती क्षते्र नजतक्या ननवाचक गणात 
नवभागण्यात येईल त्या ननवाचक गणाची  सांख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये 
दशणनवल्याप्रमाणे नननरृत करीत असून, ज्या ननवाचक गणामध्ये अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत 
जमाती याांच्यासाठी व नियाांसाठी (अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमातीच्या नियाांसह) जागा 
राखून ठेवण्यात येतील, ते ननवाचक गण ननर्गदष्ट्ट करीत आहे.  
 
3. या आदेशाच्या तारखेच्या ननकटनांतरच्या पुढील सावणनत्रक ननवडणकुीच्या 
प्रयोजनाथण हा आदेश अांमलात येईल. 
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अनुसूची 

 
तालकु्याचे 

नाव 
ननवडणकू 
नवभागाचा  
क्रमाांक व 

नाव 

ननवाचक 
गणाचा 

क्रमाांक व 
नाव 

प्रदेशाची व्याप्ती अनुसूनचत 
जाती/ 

अनुसूनचत 
जमाती व 

नियाांकनरता 
राखीव जागा 

ननवाचक 
गणात 

समानवष्ट्ट 
असलले्या 

ग्रामपांचायतीची 
नाांव े

ग्रामपांचायतीच्या 
मयादेत समानवष्ट्ट 

असलले ेक्षते्र 
(गाव/ेवस्त्या/ताांडे 

इत्यादींची नाव े

१ २ 3 4 5 6 
      
      
      
      
 

कायालयीन मोहोर 
 
 
                   नजल्हानधकारी 

नदनाांक :- 
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पनरनशष्ट्ट -23 
आरक्षण चक्रानुक्रमे नफरनवण्याकनरता प्राधान्यक्रम तक्ता 

 
अ.क्र. सन 2002 

चे आरक्षण 
सन 2007 
चे आरक्षण 

सन 2012 
चे आरक्षण 

सन 2017 
चे आरक्षण 

सन 2022 च्या 
आरक्षणाकनरता 
नवचारात घ्यावयाचा 
प्राधान्य क्रम 

१ - - - - प्राधान्यक्रम क्र.-1 
२ आहे - - - प्राधान्यक्रम क्र.-२ 
३ - आहे - - प्राधान्यक्रम क्र.-३ 
४ - - आहे - प्राधान्यक्रम क्र.-४ 
5 आहे आहे - - प्राधान्यक्रम क्र.-५ 
6 आहे - आहे - प्राधान्यक्रम क्र.-६ 
7 - आहे आहे - प्राधान्यक्रम क्र.-७ 
8 - - - आहे प्राधान्यक्रम क्र.-8 
9 आहे - - आहे प्राधान्यक्रम क्र.-9 

१० - आहे - आहे प्राधान्यक्रम क्र.10 
११ - - आहे आहे प्राधान्यक्रम क्र.-11 
१२ - आहे आहे आहे प्राधान्यक्रम क्र.-12 
१3 आहे आहे आहे आहे प्राधान्यक्रम क्र.-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


