25 नजल्हा पनरषदा व त्याअांतगभत 284 पांचायत

सनमत्याांच्या सावभनत्रक ननवडणूका-2022
आरक्षण सोडतीचा कायभक्रम

राज्य ननवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
क्रमाांक :- राननआ/नजपपांस-2022/प्र.क्र.10/का.7
नवीन प्रशासन भवन, मादाम कामा रोड,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मुांबई-400 032.
नदनाांक :- 05/07/2022
सांदभभ :- १) मा. सवोच्च न्यायालयाने नपटीशन फॉर स्पेशल नलव्ह टू अनपल (सी)
क्र.19756/2021 व इतर सांलग्न यानचकाांमध्ये नद.15/12/2021,
नद.19/01/2022, नद.03/03/2022 व नद.04/05/2022 रोजी नदलेला ननणभ य
२) राज्य ननवडणूक आयोगाचा आदे श क्र.राननआ/नजपपांस-2022/प्र.क्र.4/का.7,
नद.9 मे, 2022
3) राज्य ननवडणूक आयोगाचा आदे श क्र.राननआ/नजपपांस-2021/ प्र.क्र.10/का.7,
नद.10 मे, 2022

आदे श
ज्याअथी, भारतीय सांनवधानाच्या अनुच्छे द 243 के व महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व
पांचायत सनमती अनधननयम, 1961 मधील तरतुदींनुसार नजल्हा पनरषदा व पांचायत
सनमत्याांच्या ननवडणूका ननभभय, मुक्त व पारदशभक वातावरणात घेण्याची सांपूणभ जबाबदारी
राज्य ननवडणूक आयोगाची आहे ;
2.

आनण ज्याअथी, मा. सवोच्च न्यायालयाने नपटीशन फॉर स्पेशल नलव्ह टू अनपल (सी)

क्र.19756/2021 व इतर सांलग्न यानचकाांमध्ये नद.04/05/2022 रोजी नदलेला ननणभय नद.4
मे, 2022 रोजी नदलेल्या आदे शानुसार आयोगाचे सांदभांनकत अ.क्र.3 समोरील
नद.10 मे, 2022 रोजीच्या आदे शान्वये 25 नजल्हा पनरषदाांमधील दे य सदस्य सांख्या नननित
करण्यात आली असून 25 नजल्हा पनरषदा व त्याअांतगभत 284 पांचायत सनमत्याांच्या प्रभाग
रचनेचा कायभक्रम जाहीर करण्यात आला होता. सदर कायभक्रमानुसार नद.27 जून, 2022
रोजी अांनतम प्रभाग रचना शासन राजपत्रात प्रनसध्द करण्यात आली आहे ;
3.

आनण ज्याअथी, मा. सवोच्च न्यायालयाने उपरोक्त नमूद नद.04 मे, 2022 रोजीच्या

आदे शात नमूद केले आहे की, जोपयंत राज्य शासन नत्रस्तरीय चाचणी पूणभ करीत नाही,

तोपयंत स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांच्या ननवडणुकाांमध्ये नागनरकाांच्या मागासवगभ प्रवगाकनरता
जागा राखून ठे वता येणार नाहीत;
4.

त्याअथी, मा. सवोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त आदेशातील ननणभयानुसार 25 नजल्हा

पनरषदा व त्याअांतगभत 284 पांचायत सनमत्याांच्या ननवडणुकाांमधील आरक्षण नननित
करण्याचा कायभक्रम दे णे आवश्यक आहे. त्याकनरता 25 नजल्हा पनरषदा व त्याअांतगभत 284
पांचायत सनमत्याांच्या ननवडणुकाांसाठी आरनक्षत जागा नननित करण्याकनरता पुढीलप्रमाणे
आदे श दे ण्यात येत आहेत :-

आदे श
I.

25 नजल्हा पनरषदा व त्याअांतगभत 284 पांचायत सनमत्याांमधील आरनक्षत
जागाांचा तपनशल अनुक्रमे प्रपत्र-1 व 2 मध्ये दे ण्यात आला आहे.
नजल्हानधकारी याांनी पनरनशष्ट्ट अ व ब मधील आकडे वारी काळजीपूवक
भ
तपासून आवश्यक असल्यास त्यामधील योग्य ते फेरबदल, राज्य ननवडणूक
आयोगाच्या ननदभ शनास आणावेत. तसेच सदर आरनक्षत जागा नननित
करण्यासाठी आरक्षण सोडतीचा कायभक्रम सोबतच्या प्रपत्र-3 मध्ये दे ण्यात
आला आहे.

त्यानुसार नजल्हानधकारी याांनी अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत

जमाती व सवभसाधारण प्रवगातील मनहला याांच्याकनरता आरनक्षत जागा नननित
करण्याकनरता सोडतीचा कायभक्रम राबनवण्यात यावा.
II.

राज्य ननवडणूक आयोगाने नद.09/05/2022 रोजी नजल्हा पनरषदा व पांचायत
सनमत्याांच्या प्रभाग रचना व आरक्षणासांदभात आदेश ननगभनमत केले आहेत.
त्यानुसार नजल्हानधकारी याांनी आरक्षण सोडत काढण्याकनरता आयोगाचे
नद.09/05/2022 च्या आदे शातील मुद्दा क्र. 6 ते 12 नुसार उनचत कायभवाही
करावी.

III.

अनुसूनचत जाती व अनुसूनचत जमातीकनरता आरनक्षत प्रभाग नननित
करण्यासाठी अांनतम प्रभाग रचनेनुसार अनुसूनचत जाती / अनुसूनचत
जमातीच्या लोकसांख्येचा उतरता क्रम नवचारात घ्यावा. तसेच आयोगाच्या
नद.09/05/2022 च्या आदे शात नमूद केल्याप्रमाणे चक्रानुक्रमाचे पालन
करावे.

IV.

नजल्हानधकारी याांनी अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती

व सवभसाधारण

प्रवगातील मनहलाांचे आरक्षण नननित करण्यासाठी नवनहत नमुन्यात आरक्षण
सोडतीची सूचना प्रनसध्द करावी. आयोगाच्या नद.09/05/2022 मधील मुद्दा
क्र.12 नुसार आरक्षण सोडतीची कायभवाही करावी.
V.

नजल्हा पनरषदे च्या आरक्षणाची सोडत ही नजल्हा स्तरावर नजल्हानधकारी
याांच्या अध्यक्षतेखाली तर पांचायत सनमतीच्या बाबतीत तालुक्याच्या
मुख्यालयी, सांबांनधत तहनसलदाराांकडू न आरक्षणाची सोडत काढण्यात यावी.
मात्र

पांचायत

सनमती

आरक्षण

सोडतीवर

ननयांत्रण

ठे वण्याकनरता

नजल्हानधकारी याांनी उपनजल्हानधकारी पेक्षा कमी नसलेल्या दजाच्या
अनधकाऱ्याची नेमणूक करुन त्याांच्या दे खरेखीखाली आरनक्षत जागा नननित
करण्याची कायभवाही करावी.
VI.

सोडतीच्यावेळी अांनतम प्रभाग रचनेचा नकाशा व त्याांच्या चतु:नसमा,
सोडतीसाठी येणाऱ्या नागनरकाांना सहज नदसेल अशा नठकाणी लावावा.

VII.

आयोगाचे नद.09/05/2022 रोजीच्या आदे शातील पनरच्छे द 12.4 नुसार
नजल्हानधकारी

याांनी

आरक्षणाच्या

सोडतीनांतर

सोडतीचा

ननकाल

नजल्हानधकारी कायालयाच्या वेबसाईटवर प्रनसध्द करावा. तसेच हरकती व
सूचना मागनवण्याकनरता नकमान दोन वतभमानपत्रात जाहीर सूचना प्रनसध्द
करावी.

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 नजल्हा पनरषद व
पांचायत सनमती क्षेत्रात सभा घेऊन अनुसूनचत जाती / अनुसूनचत जमाती (नियाांच्या
आरक्षणासह) राखून ठे वावयाच्या जागा आनण उवभनरत नियाांसाठी राखून ठे वावयाच्या जागा
नननित करावयाच्या आहे त. त्याकनरता आरक्षण नननित करण्याकनरता सोडत काढणे,
तसेच आरक्षणाचे प्रारुप प्रनसध्द करुन त्यावर हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी
पुढीलप्रमाणे कायभक्रम जाहीर करण्यात येत आहे :अ.

नजल्हा

सभेची

सभेचे

आरक्षणाचे

आरक्षणाबाबत

क्र.

पनरषदे चे नाव /

वेळ व

नठकाण

प्रारुप प्रनसध्द

नजल्हानधकारी / सांबांनधत

पांचायत

तारीख

करण्याचा

तहनसलदार याांच्याकडे

नदनाांक

हरकती व सूचना सादर

सनमतीचे नाव

करण्याचा कालावधी
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

इत्यादी

2.

नजल्हा पनरषद अथवा पांचायत सनमतीतील ज्या रनहवाशाांची सदर सभेस हजर

राहण्याची इच्छा आहे, त्याांनी वरील नठकाणी व वेळी हजर राहावे.

नजल्हा:
नदनाांक :

नजल्हानधकारी

पनरनशष्ट्ट- 24
-------------नजल्हा पनरषद /पांचायत सनमती
प्रारुप / अांनतम आरक्षण
------------ नजल्हा पनरषद / पांचायत सनमती सावभनत्रक ननवडणूक- 2022 कनरता
क्रमाांक---------------------नद.----------- अन्वये शासन राजपत्रात प्रनसध्द केलेल्या अांनतम
प्रभाग रचनेमधील ननवडणूक नवभाग / ननवाचक गणननहाय आरक्षण खालीलप्रमाणे राहील :--------- नजल्हा पनरषद / पांचायत सनमतीमधील एकूण जागाांचा तपशील
अ.क्र.

प्रवगभ

1

अनुसूनचत जाती

2

अनुसूनचत जमाती

3

सवभसाधारण

एकूण जागाांची सांख्या

पैकी मनहलाांकनरता आरनक्षत जागा

एकूण
----------नजल्हा पनरषद ननवडणूक नवभाग / पांचायत सनमतीमधील ननवाचक गण ननहाय
आरक्षणाचा तपशील
अ.क्र.

तालुका

ननवडणूक नवभाग / ननवाचक

आरक्षण

गणाचा क्रमाांक व नाव
1
2
3
याप्रमाणे
नठकाण :
नदनाांक :

नजल्हानधकारी,-----------

पनरनशष्ट्ट-24 (अ)
नजल्हा पनरषदे तील आरक्षणाबाबतची अनधसूचना
क्रमाांक ---------------------------- ज्याअथी; राज्य ननवडणूक आयोगाचे क्रमाांकराननआ/नजपपांस-2021/प्र.क्र.10/का.7, नद.10 मे 2022 रोजीच्या आदे शान्वये नदलेल्या प्रभाग
रचना कायभक्रमानुसार --------- नजल्हा पनरषदे च्या आगामी सावभनत्रक ननवडणुकीकनरता -----ननवडणूक नवभागाांच्या भौगोनलक नसमा क्र.------------, नदनाांक-------च्या अनधसूचनेन्वये
शासन राजपत्रात प्रनसध्द करण्यात आल्या आहे त;
आनण ज्याअथी; महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्या अनधननयम, 1961 मधील
कलम 12(2) अन्वये आनण राज्य ननवडणूक आयोगाने क्र.----------------- नद. ----------च्या आदेशान्वये ---------- नजल्हा पनरषदे तील अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती व
नियाांसाठी (अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती व नियाांसह) राखून ठे वावयाच्या जागा नननित
केल्या आहे त;
आनण ज्याअथी; राज्य ननवडणूक आयोगाने क्र.-------------- नद.---------- च्या
आदे शान्वये आरक्षण सोडत काढू न त्याची अांनतमनरत्या प्रनसध्दी करण्याचे अनधकार सांबनां धत
नजल्हानधकारी याांना प्रदान केले असून सदर आदेशान्वये नदलेल्या कायभक्रमानुसार----------नजल्हा पनरषदे तील आरनक्षत ननवडणूक नवभागाांची जाहीर सोडत नद.--------- रोजी काढण्यात
आली व ननवडणूक नवभागननहाय आरक्षण प्रनसध्द करुन त्यावर नद.-----------ते ----------या कालावधीत हरकती व सूचना मागनवण्यात आल्या.

सदर प्राप्त हरकती व सूचनाांवरील

अनभप्राय नवचारात घेऊन राज्य ननवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमाांक-----------, नद.--------अन्वये
-------------- नजल्हा पनरषदे तील ननवडणूक नवभागाच्या आरक्षणास मान्यता नदली आहे ;
आनण त्याअथी; राज्य ननवडणूक आयोगाने अनधसूचना क्र--------------- नद---------अन्वये प्रदान केलेल्या अनधकाराचा वापर करुन मी---------------------, नजल्हानधकारी
याद्वारे --------- नजल्हा पनरषदे च्या सांदभात शासन राजपत्रात प्रनसध्द केलेल्या ननवडणूक
नवभागाांमध्ये पुढील सावभनत्रक ननवडणुकीच्या प्रयोजनाथभ खालीलप्रमाणे आरक्षण अनधसूनचत करीत
आहे :-

------------ नजल्हा पनरषदे तील एकूण जागाांचा तपशील
अ.क्र.

प्रवगभ

1

अनुसूनचत जाती

2

अनुसूनचत जमाती

3

सवभसाधारण

एकूण जागाांची सांख्या

पैकी मनहलाांकनरता आरनक्षत जागा

एकूण
---------- नजल्हा पनरषदे तील ननवडणूक नवभाग ननहाय आरक्षणाचा तपशील
अ.क्र.

तालुका

ननवडणूक नवभागाचा क्रमाांक व

आरक्षण

नाव
1
2
3
याप्रमाणे
नठकाण :
नदनाांक :

नजल्हानधकारी,-----------

पनरनशष्ट्ट- 24 (ब)
पांचायत सनमती आरक्षणाबाबतची अनधसूचना
क्रमाांक ---------------------------- ज्याअथी; राज्य ननवडणूक आयोगाचे क्रमाांकराननआ/नजपपांस-2021/प्र.क्र.10/का.7, नद.10 मे 2022 रोजीच्या आदे शान्वये नदलेल्या प्रभाग
रचना कायभक्रमानुसार --------- पांचायत सनमतीच्या आगामी सावभनत्रक ननवडणुकीकनरता -----ननवाचक गणाांच्या भौगोनलक नसमा क्र.------------, नदनाांक-------च्या अनधसूचनेन्वये शासन
राजपत्रात प्रनसध्द करण्यात आल्या आहे त;
आनण ज्याअथी; महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमत्या अनधननयम, 1961 मधील
कलम 58(2) अन्वये आनण राज्य ननवडणूक आयोगाने क्र.----------------- नद. ----------च्या आदे शान्वये ---------- पांचायत सनमतीमधील अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती व
नियाांसाठी (अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती व नियाांसह) राखून ठे वावयाच्या जागा नननित
केल्या आहे त;
आनण ज्याअथी; राज्य ननवडणूक आयोगाने क्र.-------------- नद.---------- च्या
आदे शान्वये आरक्षण सोडत काढू न त्याची अांनतमनरत्या प्रनसध्दी करण्याचे अनधकार सांबनां धत
तहनसलदार याांना प्रदान केले असून सदर आदेशान्वये नदलेल्या कायभक्रमानुसार----------पांचायत सनमतीमधील आरनक्षत ननवाचक गणाांची जाहीर सोडत नद.--------- रोजी काढण्यात
आली व ननवडणूक नवभागननहाय आरक्षण प्रनसध्द करुन त्यावर नद.-----------ते ----------या कालावधीत हरकती व सूचना मागनवण्यात आल्या.

सदर प्राप्त हरकती व सूचनाांवरील

अनभप्राय नवचारात घेऊन राज्य ननवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमाांक-----------, नद.--------अन्वये
-------------- पांचायत सनमतीमधील ननवाचक गणाच्या आरक्षणास मान्यता नदली आहे ;
आनण त्याअथी; राज्य ननवडणूक आयोगाने अनधसूचना क्र--------------- नद---------अन्वये प्रदान केलेल्या अनधकाराचा वापर करुन मी--------------------, नजल्हानधकारी याद्वारे
--------- पांचायत सनमतीच्या सांदभात शासन राजपत्रात प्रनसध्द केलेल्या ननवाचक गणाांमध्ये
पुढील सावभनत्रक ननवडणुकीच्या प्रयोजनाथभ खालीलप्रमाणे आरक्षण अनधसूनचत करीत आहे :-

--------- पांचायत सनमतीमधील एकूण जागाांचा तपशील
अ.क्र.

प्रवगभ

1

अनुसूनचत जाती
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एकूण जागाांची सांख्या

पैकी मनहलाांकनरता आरनक्षत जागा

एकूण
---------- पांचायत सनमतीमधील ननवाचक गण ननहाय आरक्षणाचा तपशील
अ.क्र.

तालुका

ननवाचक गणाचा क्रमाांक व

आरक्षण

नाव
1
2
3
याप्रमाणे
नठकाण :
नदनाांक :

नजल्हानधकारी,-----------

