
                                                              

                             
राज्य ननवडणकू आयोग,महाराष्ट्र 

क्रमाांक - राननआ/मनपा-2021/प्र.क्र.22/का-5 
नवीन प्रशासकीय भवन, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुांबई- 400032. 
नदनाांक : 27 जानेवारी, 2022 

   

आ दे श 
 

 

ज्याअथी, भारतीय सांनवधानाच्या अनुच्छेद 243 झेडए व मुांबई महानगरपानिका 

अनधननयम, 1888 मधीि तरतुदींनुसार महानगरपानिकाांच्या ननवडणकुा ननभभय, मुक्त  व 

पारदशभक वातावरणात घेण्याची सांपणूभ जबाबदारी राज्य ननवडणकू आयोगाची आहे.  

आनण ज्याअथी, राज्य ननवडणकू आयोगाने समक्रमाांकाच्या नद. 28 नडसेंबर, 2021 

अन्वये महानगरपानिकेच्या ननवडणकुाांकनरता प्रभाग रचना व आरक्षण नननरृत 

करण्यासांदभात सनवस्तर आदेश ननगभनमत केि ेआहेत. 

आनण ज्याअथी, मा. सवोच्च न्यायाियात दाखि झािेल्या नपटीशन फॉर स्पेशि 

निव्ह टू अपीि (सी) क्र.19756/2021 मध्ये नद.19 जानेवारी, 2022 रोजी झािेल्या 

आदेशानुसार राज्याने नागनरकाांच्या मागासवगभ प्रवगाबाबत असिेिी आकडेवारी सांबांनधत 

मागासवगभ आयोगास द्यावी. आयोगाने सदर आकडेवारी तपासून त्यानुसार योग्य त्या नशफारशी 

राज्यास तसेच राज्य ननवडणकू आयोगास कराव्यात, असे आदेनशत केिे आहे. 

आनण ज्याअथी, सदर नशफारशी प्राप्त होण्यास अथवा त्यानुसार योग्य तो ननणभय 

होण्यास काही कािावधी िागण्याची शक्यता असून ननवडणकुाांचे कामकाज नवहीत 

बहृन्मुांबई महानगरपानिका  प्रभाग रचना व आरक्षण 
करण्याबाबतच ेआदेश, २०२१ मध्ये सोडतीच्या 

अनुषांगाने सुधारणा... 
 



कािावधीत पूणभ करण्याच्या दृष्ट्टीने ननवडणकू प्रभागाांच्या हद्दी नननरृत करण्याचा टप्पा तत्पूवी 

पूणभ करून घेणे आवश्यक आहे. 

आनण ज्याअथी, आरक्षण सोडतीची प्रनक्रया पूणभ करण्यापूवी ननवडणकू प्रभागाांच्या 

भौगोनिक सीमा प्रनसध्द करून त्यावरीि हरकती व सचूना प्राप्त करणे तसेच सुनावणीची 

प्रनक्रया पूणभ करणे याकनरता राज्य ननवडणकू आयोगाने नद.28 नडसेंबर, 2021 रोजी ननगभनमत 

केिेल्या आदेशात योग्य ते बदि करणे आवश्यक आहे. 

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

सांनवधानाच्या अनुच्छेद 243 झेडए व मुांबई महानगरपानिका अनधननयमाच्या किम 18अ नुसार 

नमळािेल्या व इतर प्राप्त अनधकाराांचा वापर करून बृहन्मुांबई महानगरपानिकेच्या सावभनिक 

ननवडणकुीकनरता सदस्य सांख्या ठरनवणे, प्रभाग रचना करणे व आरक्षण चक्रानुक्रमे नफरनवणे 

याकनरता नद.28 नडसेंबर, 2021 रोजी ननगभनमत केिेल्या आदेशात सोडत, प्रारूप प्रभाग रचना 

प्रनसध्दी, सुनावणी व प्रभाग रचनेच्या अनधसूचना, इत्यादींच्या अनुषांगाने खािीिप्रमाणे सुधारणा 

करण्याचे आदेश देत आहे :- 

1)       राज्य ननवडणकू आयोगाने प्रारूप प्रभाग रचनेस मान्यता नदल्यानांतर, आरनक्षत   
      प्रभागाांची सोडत काढण्यापूवी, प्रथम ननवडणूक प्रभागाांच्या सीमा दशभनवणारे 
प्रारूप  
      शासन राजपिात प्रनसध्द करून त्यास योग्य ती प्रनसध्दी द्यावी. 

2)       ननवडणकू प्रभागाांच्या सीमा दशभनवणाऱ्या प्रारूप अनधसुचनेवर नवहीत कािावधीत    
      हरकती व सूचना मागनवण्यात याव्यात.  

3)       हरकती व सूचनाांच ेनववरणपि राज्य ननवडणकू आयोगास सादर करण्यात याव.े 

४)      प्राप्त हरकती व सूचनाांवर आयोगाने ननयुक्त केिेल्या प्रानधकृत अनधकाऱ्याांमाफभ त 
सनुावणी देण्यात यावी. 

5)  सुनावणीनांतर प्रानधकृत अनधकाऱ्याांनी केिेल्या नशफारशी नवहीत नमुन्यात नमूद 
करून नववरणपि राज्य ननवडणकू आयोगास पाठनवण्यात याव.े 





      पनरनशष्ट्ट 1  

 बृहन्मुांबई महानगरपानिका     
           

 

नदनाांक : --------------- 
     अनधसूचना  
 

क्रमाांक : ---------------------------, राज्य ननवडणकू आयुक्त, महाराष्ट्र याांनी मुांबई 

महानगरपानिका अनधननयम,1888 (सन 1888 चा मुांबई 03) (यापुढे "अनधननयम" म्हणनू उल्लेनखिेिा) 

चे किम 5 व किम 18 अ अन्वय े प्रारुप अनधसूचना प्रनसध्द करण्याचे ठरनविे आहे. सदर 

अनधसूचनेव्दारे बृहन्मुांबई महानगरपानिका क्षिेातीि प्रभागाांची सांख्या  व त्याांची व्याप्ती नननरृत करण्यात 

येईि. 

2.  आनण ज्याअथी, प्रारुप मसुदा उक्त अनधननयमाच्या किम 19 अ खािीि परांतुकाप्रमाणे 

बृहन्मुांबई महानगरपानिका क्षिेातीि सवभ रनहवाशाांच्या मानहतीसाठी प्रनसध्द करावयाचा आहे. ज्याअथी 

राज्य ननवडणकू आयोग, महाराष्ट्र याांचे आदेश क्र. राननआ/मनपा-2014/प्र.क्र.26/का.५, नद. 

6/2/2015 नुसार सदर अनधसुचनेचा प्रारुप मसुदा राजपिात प्रनसध्द करण्याचे अनधकार 

महानगरपानिका आयुक्त याांना प्रदान करण्यात आि ेआहेत. आनण त्यानुसार सदर प्रारुप मसुदा 

प्रनसध्द करण्यात येत असनू , उक्त अनधसचूनेचा मसुदा नद. --------- नांतर आयुक्त, राज्य ननवडणकू 

आयोग, महाराष्ट्र ककवा त्याांनी प्रानधकृत केिेिे अनधकारी नवचारात घेतीि. 

3. उक्त अनधसूचनेच्या  अनुषांगाने नागनरकाांच्या हरकती ककवा सूचना असल्यास आयुक्त, बृहन्मुांबई 

महानगरपानिका याांचेकडे नदनाांक --------------- रोजी ककवा तत्पूवी िेखी सादर कराव्यात.  उक्त 

तारखेनांतर आिेल्या हरकती व सूचना नवचारात घेतल्या जाणार नाहीत. 

  



 

प्रारुप अनधसूचना 

 
 

 ज्याअथी,राज्य ननवडणकू आयुक्त, महाराष्ट्र याांनी मुांबई महानगरपानिका अनधननयम, 1888 

च्या किम 5  च्या तरतदुीखािी बृहन्मुांबई महानगरपानिकेच्या बाबतीत खािीि दशभनवल् याप्रमाणे 

ननवडावयाच्या सभासदाांची सांख्या------ इतकी नननरृत केिी आहे. 
 

2.  त्याअथी, आता राज्य ननवडणकू  आयुक्त महाराष्ट्र, मुांबई महानगरपानिका अनधननयम 1888 

चे किम 5 व 18 अ  अन्वये बृहन्मुांबई महानगरपानिका क्षिे नजतक्या प्रभागात नवभागण्यात येईि त्या 

प्रभागाांची सांख्या व त्याांची व्याप्ती या अनधसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये दशभनवल्याप्रमाणे नननरृत करीत आहे.  
    

3.  या अनधसूचनेच्या तारखेच्या ननकटच्या पुढीि सावभनिक ननवडणकूीच्या प्रयोजनाथभ ही 

अनधसूचना अांमिात येईि. 

      अनुसूची 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रभाग क्रमाांक व िोकसांख्या प्रभागाच ेनाव, असल् यास प्रभागाची व्याप्ती 
(1) (2) (3) 

1. 
िोकसांख्या 
एकूण - 
अ.जा.- 
अ.ज.- 

  

व्याप्ती - 
उत्तर -  
पवूभ - 
दनक्षण - 
पनरृम - 

2. 
िोकसांख्या 
एकूण - 
अ.जा.- 
अ.ज.- 

 व्याप्ती - 
उत्तर -  
पवूभ - 
दनक्षण - 
पनरृम - 



 

१. मराठी व इांग्रजी अनधसूचनेमध्ये प्रभागाच्या वणभनामध्ये तफावत असल्यास 
नकाशामधीि हद्दीनुसार वणभन ग्राह्य धरण्यात येईि. 

२. बृहन्मुांबई  महानगरपानिकेच्या क्षिेाच्या प्रभागाांच्या सीमा दशभनवणारे नकाशे 
कायाियीन वळेेत पाहण्यासाठी महानगरपानिका कायाियात उपिब्ध राहतीि.  

 
 

(  --------------  ) 
आयुक्त, 

बृहन्मुांबई महानगरपानिका 
नठकाण :  
नदनाांक :  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

  



   पनरनशष्ट्ट 2 

  BRIHAN MUMBAI  MUNICIPAL CORPORATION 

dated .............................. 

ख्  

 

No.--------------------------------------------- The State Election Commissioner, 

Maharashtra  proposes to make the following Draft Notification under section 5 

and  Section 18 A of the Mumbai Municipal Corporation Act, (Bom.III of 1888) 

(hereinafter referred to as the "said Act") to fix for the Brihan Mumbai Municipal 

Corporation , the number and the extent of the wards into which the said 

municipal area shall be divided, as shown in the Schedule to this Draft order. 

2.  And whereas the said Draft Order is hereby published as required by 

the section 19 of the said Act for information of all the residents within the 

jurisdiction of the Brihan Mumbai Municipal Corporation. And Whereas, vide 

order No. SEC/MNC-2014/CR-26/D-5 dated 06.02.2015 The State Election 

Commission, Maharashtra, has conferred its rights to Municipal Commissioner, 

Brihan Mumbai Municipal Corporation to publish the draft in the Official Gazette. 

Accordingly this Draft Notification is being published and the said draft will be 

taken into consideration by the State Election Commissioner, Maharashtra or the 

officer authorised by him for this purpose after -------------- 

3. And whereas, all persons who desire to raise any objections or suggestions to 

this draft should submit the same to the Municipal Commissioner, Brihan Mumbai 

Municipal Corporation, in writing with reasons on or before 

dated................................... Objections or suggestions received thereafter will not 

be considered. 

  



Draft Notification 

 

WHEREAS, The State Election Commissioner, Maharashtra has specified for 

Brihan Mumbai Municipal Corporation, under Section 5 of the Mumbai Municipal 

Corporations Act, the Number of Councilors to be elected is ----------. 

2.  Now, therefore, in exercise of section 5 and Section 18A of the Mumbai 

Municipal Corporation Act, The State Election Commissioner, Maharashtra State 

hereby fix the number and extent of the wards into which the said Municipal 

Corporation area shall be divided as shown in the schedule to this Notification. 

3.  This Notification shall take effect for the purpose of the next general election 

held immediately following the date of this Notification. 

 

      SCHEDULE     

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ward No. & Population 

 

 

 

Name of the ward, if any Extent of the Ward 

(1) (2) (3) 

1. 

Population 

Total- 

SC - 

ST - 

 

 

 

Location – 

North-  

East- 

South- 

West- 

2. 

Population 

Total- 

SC - 

ST - 

 Location – 

North-  

East- 

South- 

West- 



 

 

 NOTE:-      

1. In case of any discrepancy in description of word in the Marathi and 

English Notification, the description as per boundaries shown in the 

map shall be treated as valid. 

2.  A map of the Brihan Municipal Corporation showing the limits of the 

wards is available during office hours for inspection in the office of 

the Municipal Corporation. 

 

 

(------------------------) 
Municipal Commissioner, 

Brihan Mumbai Municipal Corporation 
Place :-  
Date :-     /     / 

 

  



    पनरनशष्ट्ट-3 

अांनतम प्रभाग रचनेच्या अनधसूचनेचा नमुना (मराठी) 

                                    अनधसूचना 

मुांबई  महानगरपानिका अनधननयम, 1888 

 

 क्रमाांक ----------------- मुांबई महानगरपानिका अनधननयम, (सन 1888 चा मुांबई 3) (यापुढे 

सदर अनधननयम म्हणनू उल्लेनखिेिा) चे किम 5 व किम 18 अ  अन्वय ेप्राप्त अनधकाराांचा वापर करुन 

प्रारुप अनधसूचना क्र. --------------- च्या अनुसूचीमध्ये दशभनवल्याप्रमाणे बृहन्मुांबई  महानगरपानिका 

क्षिे नजतक्या प्रभागात नवभागण्यात येईि त्या प्रभागाांची सांख्या व त्याांची व्याप्ती नननरृत केल्यासांदभात 

प्राप्त झािेल्या हरकती व सूचनाांचा काळजीपूवभक नवचार करुन मी श्री. यु.पी.एस.मदान, राज्य 

ननवडणकू आयुक्त, महाराष्ट्र खािीिप्रमाणे अनधसूनचत करीत आहे :- 

1. ज्याअथी, राज्य ननवडणकू आयुक्त, महाराष्ट्र, मुांबई याांनी मुांबई महानगरपानिका 

अनधननयमाांच्या किम 5 च्या तरतूदीखािी बहृन्मुांबई महानगरपानिकेच्या बाबतीत खािीि 

दशभनवल्याप्रमाणे ननवडावयाच्या सभासदाांची सांख्या इतकी नननरृत केिी आहे. 
 

 

 

 

2.  त्याअथी, आता राज्य ननवडणकू  आयुक्त महाराष्ट्र, मुांबई  महानगरपानिका अनधननयमाचे 

किम 5 व किम 1८ अ अन्वये बृहन्मुांबई  महानगरपानिका क्षिे नजतक्या प्रभागात नवभागण्यात येईि 

त्या प्रभागाांची सांख्या व त्याांची व्याप्ती या अनधसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये दशभनवल्याप्रमाणे नननरृत करीत 

आहे.    

3.  या अनधसूचनेच्या तारखेच्या ननकटच्या पुढीि सावभनिक ननवडणकूीच्या प्रयोजनाथभ ही 

अनधसूचना अांमिात येईि. 

 



 

 

अनुसूची 
 

 

प्रभाग क्रमाांक व िोकसांख्या प्रभागाच ेनाव, असल् यास प्रभागाची व्याप्ती 
(1) (2) (3) 

1. 
िोकसांख्या 
एकूण - 
अ.जा.- 
अ.ज.- 

  

व्याप्ती - 
उत्तर -  
पवूभ - 
दनक्षण - 
पनरृम - 

2. 
िोकसांख्या 
एकूण - 
अ.जा.- 
अ.ज.- 

 व्याप्ती - 
उत्तर -  
पवूभ - 
दनक्षण - 
पनरृम - 

टीप :-  
1. मराठी व इांग्रजी अनधसूचनेमध्ये प्रभागाच्या वणभनामध्ये तफावत असल्यास 

नकाशामधीि हद्दीनुसार वणभन ग्राह्य धरण्यात येईि. 
2. बृहन्मुांबई महानगरपानिकेच्या क्षिेाच्या प्रभागाांच्या सीमा दशभनवणारे नकाशे 

कायाियीन वळेेत पाहण्यासाठी महानगरपानिका कायाियात उपिब्ध 
राहतीि.  

 
( यु. पी. एस. मदान  ) 

राज्य ननवडणकू आयुक्त, 
महाराष्ट्र 

नठकाण :  
नदनाांक :  

                                 



                  पनरनशष्ट्ट-4 

                             अांनतम प्रभाग रचनेच्या अनधसूचनेचा नमुना (इांग्रजी) 
 NOTIFICATION 

Mumbai Municipal Corporation Act, 1888 

 No. ----------------- In exercise of the powers conferred by section 5 Section 18 A  of 

The Mumbai Municipal Corporation Act, (Bom.III of 1888) (hereinafter referred to as 

the “said Act”) after carefully taking into consideration the objection& suggestion 

received, in response to the Draft Notification No. -------------------- dated ------fixing for 

the Brihan Mumbai Municipal Corporation. The number and the extent of the wards 

into which the said municipal area shall be divide shown in the schedule to said Draft 

Notification. I, Mr. U.P.S. Madan, State Election Commissioner, Maharashtra, hereby 

makes the following Notification. 

 Whereas the State Election Commissioner, Maharashtra, Mumbai as specified for 

Brihan Mumbai Municipal Corporation under section 5  of the Mumbai Municipal 

Corporation Act the Number of Councilors to be elected is ……….. 

       

2.  Now, therefore, in exercise of section 5, 5A and Section 18 A of the Mumbai 

Municipal Corporation Act, The State Election Commissioner, Maharashtra State 

hereby fixes the number and extent of the wards into which the said Municipal 

Corporation area shall be divided as shown in the schedule to this Notification. 

3.  This Notification shall take effect for the purpose of the next general election held 

immediately following the date of this Notification. 

 

 

 

 



 

   

    

SCHEDULE 

Ward No. & Population 

 

 

Name of the ward, if any Extent of the Ward 

(1) (2) (3) 

1. 

Population 

Total- 

SC - 

ST - 

 

 

 

Location – 

North-  

East- 

South- 

West- 

2. 

Population 

Total- 

SC - 

ST - 

 Location – 

North-  

East- 

South- 

West- 

 

NOTE:-      

1. In case of any discrepancy in description of word in the 

Marathi and English Notification, the description as per 

boundaries shown in the map shall be treated as valid. 

2.  A map of the Brihan Municipal Corporation showing the 

limits of the wards is available during office hours for 

inspection in the office of the Municipal Corporation. 

 

 

( U. P. S. Madan ) 
State Election Commissioner, 

Maharashtra 
Place :-  
Date :-     /     /  

  




