
 
 

 
    राज्य निवडणकू आयोग,महाराष्ट्र 

क्रमाांक - रानिआ/ग्रापनि-२०21/प्र.क्र.4/का-8 
िवीि प्रशासकीय भवि, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुांबई- 400032. 
नदिाांक : 29/12/ 2021 

   

आ दे श 
 

नवषय : ग्रामपांचायत साववनिक निवडणकू (सदस्य सांख्या, प्रभाग रचिा व आरक्षण) आदेश 2021-नदिाांक 
24/11/2021 मध्ये अांशत: सुधारणा क्र. 1 

 

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

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

          आदेशान्वये  नदलेले सदस्य सांख्या, प्रभाग रचिा व आरक्षण आदेश 
 

ज्याअर्थी, मा. सवोच्च न्यायालयामधील नवशेष अिुमती यानचका 14760/2020 मध्ये नदलेले 

निदेशान्वये आयोगािे प्रभाग रचिेबाबत 1995 पासूि पानरत केलेल्या वगेवगेळया आदेशाांमुळे होणारा सांभ्रम 

टाळण्याकरीता सवव समावशेक अस ेएकनित आदेश पानरत करणे आवश्यक होते, 

आनण ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासिाच्या सि २०२१ चा  महाराष्ट्र अध्यादेश़ क्र. III नद.२३/०९/२०२१ 

अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनधनियम १९५९ च्या कलम 10 (क) मध्ये िागनरकाांच्या मागासवगव प्रवगातील 

व्यक्तींसाठी २७ टक्क्याांपयंत आरक्षण देण्याची तसेच एकूण आरक्षण हे त्या ग्रामपांचायतीतील एकूण 

जागाांच्या ५० टक्क्यापेक्षा अनधक असणार िाही अशी तरतूद करण्यात आली, 

 आनण ज्याअर्थी, ग्रामपांचायतीची प्रभाग रचिा व आरक्षण करण्यासाठी आयोगाच्या नदिाांक 

24/11/2021 च्या आदेशान्वये "ग्रामपांचायत साववनिक निवडणकू (सदस्य सांख्या, प्रभाग रचिा व आरक्षण) 

आदेश,2021" सुधारीत आदेश नदललेे आहेत.  

आनण ज्याअर्थी, अध्यादेशातील सुधारणेबाबत मा. सवोच्च न्यायालयामधील नरट यानचका 

क्र.841/2021, नवशेष अिुमती यानचका क्र.19756/2021 व नरट यानचका क्र. 1316/2021 मधील 

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

२०२१” - नद. 24/11/2021 मध्ये अांशत: सधुारणा 
क्र.1 





5.पोनलस महासांचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई 
 6. प्रधाि सनचव, ग्राम नवकास व जलसांधारण  नवभाग, मांिालय, मुांबई 400 032 
       याांिा कळनवण्यात येते की, ग्रामपांचायत निवडणकुीसाठी आवश्यक अिुदाि सांबांनधत  नजल्हानधकारी 
       याांच्या मागणीचा नवचार करुि त्याांिा तात्काळ उपलब्ध करुि द्याव.े 

   7. नवभागीय आयकु्त (सवव) याांिा उनचत कायववाहीसाठी 
   8.पोनलस महानिरीक्षक ( सवव सांबांनधत), महाराष्ट्र राज्य 

         9. सनचव, सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग, महाराष्ट्र शासि याांिा मानहतीसाठी. 
        10.  मुख्य कायवकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद (सवव). 
        11.  नजल्हा पोनलस अनधक्षक ( सवव सांबांनधत) 
        12. मानहती व जिसांपकव  अनधकारी, राज्य निवडणकू आयोग  
        13. राज्य निवडणकू आयोगातील निवडणकू कायासिे. 
        14.  निवड िस्ती. 

 



पनरनशष्ट्ट ६अ 
(पनरच्छेद क्र. ५.१) 

आरक्षणाच्या प्रवगवनिहाय सदस्य सांख्येची निनिती(नबगर अिुसूनचत /अांशत: अिुसूनचत क्षेिाकनरता) 
 
 

ग्रामपांचायतीच ेिाव:                                            तालकुा:                               नजल्हा: 
 
 
 

 

अक्र तपशील व सूि पनरगणिा 
1 ग्रामपांचायतीची लोकसांख्या.   एकूण लोकसांख्या   

अिुसूनचत जातीची लोकसांख्या  

अिुसूनचत जमातीची लोकसांख्या  

2 ग्राम पांचायतीची एकूण सदस्य सांख्या (पनरनशष्ट्ट 1 िुसार):  

3 एकूण प्रभागाांची सांख्या (पनरनशष्ट्ट 1 िुसार):  

4 प्रभागाांमधील सदस्य सांख्या  (पनरनशष्ट्ट 2 िुसार) (उदा. 3,3,3,2,2) -  
 

5 अिुसूनचत जातींची आरनक्षत सदस्य सांख्या  

सूि = अिुसूनचत जातींची लोकसांख्या
एकूण लोकसांख्या  × एकूण सदस्य सांख्या 

 

 

6 
 

अिुसूनचत जमातींची आरनक्षत सदस्य सांख्य 

सूि = अिुसूनचत जमातींची लोकसांख्या
एकूण लोकसांख्या  × एकूण सदस्य सांख्या 

 

 

7 अ नियाांसाठी एकूण आरनक्षत सदस्य सांख्या  

सूि = अ.क्र.2 िुसार एकूण सदस्य सांख्या   
२  

 

 

7ब अिुसूनचत जातीच्या नियाांसाठी आरनक्षत सदस्य सांख्या  

सूि = अ.क्र.५ िुसार अिुसूनचत जातींची आरनक्षत सदस्य सांख्या   
२  

 

 

७क अिुसूनचत जमातीच्या नियाांसाठी आरनक्षत सदस्य सांख्या  

सूि = अ.क्र.६ िुसार अिुसूनचत जमातींची आरनक्षत सदस्य सांख्या   
२  

 

7 ड सववसाधारण नियाांकनरता आरनक्षत सदस्य सांख्या  
= अ.क्र. 7 अ - (वजा)  (अ.क्र.7ब +७क) 

 

8 अराखीव सदस्य सांख्या = अ.क्र. २ - (वजा) (अ.क्र.5+6+7 ड)  
 

   

 ( ग्राम नवकास अनधकारी)                        (तलाठी) 
 

नदिाांक:  
टीप 1 :- अ.जा., अ.ज. व नियाांच्या जागाांच्या सांख्येची गणिा करतािा एक नितीयाांश ककवा त्याहूि अनधक भाग हा एक 
              भाग  हणहणिू गणला  जाईल आनण एक निनतयाांशापके्षा कमी  भागाकडे दुलवक्ष केल ेजाईल. 
टीप २ :- एखाद्या ग्रामपांचायतीत अ.जा/अ.ज. करीता एकच जागा राखूि ठेवली असले तर ती जागा पनहल्या निवडणकुीत  
              सोडत काढूि मनहलाांकरीता आरनक्षत होईल ककवा कस ेहे ठरनवण्यात याव.े जर पनहल्या निवडणकूीत ती जागा  

मनहलाांकरीता आरनक्षत झाल्यास त्यापुढील निवडणकूीत ती जागा मनहला आरनक्षत होणार िाही. त्यािुसार  
पुढील निवडणकूाांमध्य ेअशी जागा आळीपाळीिे मनहलाांकरीता रे्थट आरनक्षत होईल.  

 
 



पनरनशष्ट्ट 11  
(पनरच्छेद क्र. १०.५) 

ग्रामपांचायत प्रभागरचिा व आरक्षण  प्रनक्रयेतील सांपणुव मानहती दशवनवणारे नववरणपि 
 
ग्रामपांचायतीच ेिाव: ........................  तालकुा:....................नजल्हा:.................. 

ग्रामपांचायत कोणत्या वषी अस्स्तत्वात आली: ............................ 

मागील निवडणकुीचे वषव: ............................ 

ग्रामपांचायत अिुसूनचत क्षेिात समानवष्ट्ट आहे ककवा िाही: आहे(सांपणूव)/ आहे (अांशतः)/ िाही 

मागील जिगणिेच ेवषव : ..................... 

अिु. नवषय तपशील 

1 

जिगणिेिुसार एकूण लोकसांख्या अ.जा. लोकसांख्या अ.ज. लोकसांख्या 

लोकसांख्या    

टक्केवारी 100% % % 

2 आयोगाचे आदेश २०२१ पनरनशष्ट्ट १ िुसार देय 
सदस्य सांख्या 

 

3 आयोगाचे आदेश २०२१ पनरनशष्ट्ट १ िुसार देय 
प्रभाग सांख्या 

 

4 
 
 
 
 

 
 
 

आयोगाचे आदेश २०२१ पनरनशष्ट्ट १ व २ िुसार िुसार देय प्रभागनिहाय सदस्य सांख्या: 

मागील निवडणकुीतील प्रभागाच्या सांख्येवरूि 
प्रभागनिहाय सदस्य सांख्या 
 
प्रभागाची  सांख्या सदस्य सांख्या 

5 3,3,3,2,2 
 

पनरनशष्ट्ट२ िुसार प्रभागाच्या सांख्येवरूि 
चक्रािुक्रमे पढुील प्रभागनिहाय सदस्य सांख्या 
 
प्रभागाची  सांख्या सदस्य सांख्या 

5 २,२,3,3,3 
 

5 प्रत्येक सदस्याच्या पदाकनरता सरासरी 
लोकसांख्या(पनरनशष्ट्ट ३ िुसार) 

 

6 
 

प्रभागाची सरासरी लोकसांख्या  व प्रभाग रचिेिुसार येणारी प्रत्यक्ष लोकसांख्या आनण त्यामधील 
तफावत (पनरनशष्ट्ट-3 िुसार) 



 
 
 
 
 
 
 
 

प्रभाग 
क्रमाांक 

सदस्य 
सांख्या 

प्रभागाची 
सरासरी 

लोकसांख्या 

प्रारूप रचिेची 
प्रत्यक्ष 

लोकसांख्या 

लोकसांख्येतील 
तफावत 

 

तफावतीची 
टक्केवारी 

1      
2      
3      
4      
5       

तफावतीची टक्केवारी  अिुज्ञये कमाल १०% व नकमाि १०% मयादेपलीकडे असल्यास त्याची 
कारणे िमूद करावीत: 

7 
 
 
 
 
 

 

पनरनशष्ट्ट 6अ िुसार सदस्य सांख्येच्या प्रमाणात प्रवगव निहाय राखीव पदे  
   (अिुसूनचत क्षेिासाठी पनरनशष्ट्ट 6ब िुसार पनरगणिा करावी) 

आरक्षणाचा प्रवगव एकूण जागा   िी राखीवजागा 
अिुसूनचत जाती   
अिुसूनचत जमाती   
सववसाधारण   

नटप: उदाहरणदाखल पनरनशष्ट्टामध्ये भरललेी िमुिा मानहती पाहावी 

8 
 

या निवडणकुीचे येणारे आरक्षण 
प्रभाग 
क्रमाांक 

जागाांची 
सांख्या 

आरक्षण आरक्षण कसे ठरवल े 
(उतरत्या क्रमािे / रे्थटपणे) (सोडतीसाठी  ) 

1 3 
 अ. जा. 
 अ.ज. 
  

उतरत्या क्रमािे 
उतरत्या क्रमािे 
 

2 3 
  
  
  

सोडतीसाठी 
सोडतीसाठी 
सोडतीसाठी 

3 3 
 अ. जा. 
  
  

उतरत्या क्रमािे 
सोडतीसाठी 
सोडतीसाठी 

4 2 
 अ. ज. 
  

उतरत्या क्रमािे 
सोडतीसाठी 

5 3 
 अ. ज. 
  
  

उतरत्या क्रमािे 
सोडतीसाठी 
सोडतीसाठी  



9 
 
 
 
 
 
 

 

खालील  पनरनशष्ट्ये तयार करूि नववरणपिासोबत जोडले आहे का ? 
पनरनशष्ट्टक्रमाांक होय / िाही 
पनरनशष्ट्ट 3  
पनरनशष्ट्ट 4(असल्यास)  
पनरनशष्ट्ट 6  
पनरनशष्ट्ट 7  
पनरनशष्ट्ट 8  
पनरनशष्ट्ट 9   

10 पनरनशष्ट्ट 5 िुसार कायववाही करूि प्रभाग 
रचिेची kml (soft file ), प्रत्येक प्रभागाची image 
file (soft ) तसेच image कप्रट जोडली आहे का ? 

 

 

आहणही प्रमानणत करतो नक वर नदललेी सवव मानहती बरोबर असूि त्याची आहणही सांबांनधत 
अनभलेखाशी पडताळणी केललेी आहे. 
 

(ग्राम नवकास अनधकारी)                      (तलाठी) 
 

नदिाांक:  
 

नटप: उदाहरणदाखल पनरनशष्ट्टामध्ये भरललेी िमुिा मानहती पहावी 
 

प्रभाग रचिा सनमतीिे नववरणपि (पनरनशष्ट्ट-11) व सोबत जोडललेे पनरनशष्ट्ट तपासले 
असूि, ती आयोगाच्या २०२१ च्या आदेशातील तरतूदीिुसार आहेत.  प्रभाग रचिेचे kml 
(soft file ), प्रत्येक प्रभागाची image file (soft ) तसेच image कप्रट देखील आहे.  
 
 

(मांडळ अनधकारी)   (गटनवकास अनधकारी)  (तहनसलदार) 
प्रभाग रचिा सनमती सदस्य           प्रभाग रचिा सनमती सदस्य           प्रभाग रचिा सनमती अध्यक्ष 
 
 

प्रारुप प्रभाग रचिेस मान्यता देण्यात येत आहे. यािुसार पनरनशष्ट्ट 13 खालील िमूिा  ब तयार करूि 
प्रारूप प्रभाग रचिा (िकाशाांसह) प्रनसध्द करावी.       
      

(नजल्हानधकारी) 

नदिाांक:  
 
 



नटप:  
१) तलाठी व ग्रामसेवक सदर नववरणपिातील मानहती प्रनक्रयेतील प्रत्येक टप्पप्पयात भरत 

जातील. 
२) अ.क्र. ८ येर्थील आरक्षण भरतािा सुरूवातीस उतरत्या क्रमािे आरनक्षत होणाऱ्या 

अ.जा. व अ.ज. जागाांची मानहती भरावी. त्यािांतर ज्या मनहला राखीव जागा रे्थटपणे 
(प्राधान्यक्रमािुसार) आरनक्षत होतात त्याांची मानहती भरावी, आनण नववरणपि प्रभाग 
रचिा सनमतीकडे सादर कराव ेव त्यािांतर नजल्हानधकारी याांिा सादर कराव.े 

३) पनरनशष्ट्ट १२ िुसार सोडत पणूव झाल्यािांतर त्या सोडतीत आरनक्षत झालेल्या जागाांची 
मानहती अ.क्र. ८ मध्ये भरावी.  

४) सदर पनरनशष्ट्ट ११ मधील नववरणपि अत्यांत महत्वाच ेअसल्यािे त्यात पनरपणूव मानहती 
भरली जाईल याची खबरदारी प्रभाग रचिा सनमतीिे घ्यावी.   



 
पनरनशष्ट्ट १२ 

 

(पनरच्छेद क्र. ११.७) 
 

नवशेष ग्रामसभचेे इनतवृत्त 
 

आज नद. -------- रोजी सकाळी / दुपारी ----------- वाजता ग्रामपांचायत कायालयात / चावडीमध्ये 

ग्रामपांचायत ------------ तालुका ------------ च्या निवडणकुीसाठी सदरील ग्रामपांचायतीचे 

प्रभागनिहाय जागा नचठ्ठ्या टाकूि  अर्थवा यर्थास्स्र्थती प्राधान्यक्रमािे आरक्षण निनित करण्यासाठी 

खालीलप्रमाणे प्रनतनिधी उपस्स्र्थत होते. 

अ.क्र. प्रनतनिधीचे िाव स्वाक्षरी 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 

 प्रर्थम उपस्स्र्थत सवव प्रनतनिधी / िागनरक याांिा ग्रामपांचायतीच्या निवडणकुीसांबांधी खालील 

तक्त्यात िमूद केल्याप्रमाणे सनवस्तर मानहती देण्यात आली. 

याप्रमाणे तरतूद असल्यािे सदर गावातील एक लहाि मुलगा / मुलगी / नच./ कु. ------------ 

वय --- याची नचठ्ठी काढण्यासाठी सवािुमते निवड करण्यात आली. 

वरीलप्रमाणे कायवपध्दती अिुसरल्यािांतर सवव जागाांबद्दल तपनशलवार मानहती देण्यात आली.  

त्यािांतर सवव प्रवगातील िी राखीव जागा, प्रभागनिहाय निनित करण्यासाठी उपरोक्त िमूद केलेल्या 

लहाि मुलाच्या हातािे उपस्स्र्थत सवव िागनरक / प्रनतनिधी याांचे समक्ष नचठ्ठ्या काढण्यात आल्या, 

अर्थवा यर्थास्स्र्थती प्राधान्यक्रम नवचारात घेऊि आरनक्षत प्रभाग निनित करण्यात आले. त्यािुसार 

खालील तक्त्यात दशवनवल्याप्रमाणे जागा निनित करण्यात आल्या :- 



 

अ.क्र. राखीव जागेचा प्रकार जागाांची 
सांख्या 

लॉटरीकरीता उपलब्ध 
 प्रभाग क्रमाांक/ 

पैकी आलले ेप्रभाग 
1 2 ३ ४ 
1 अिुसूनचत जातीच्या राखीव जागा     

अिुसूनचत जाती िी राखीव जागा (सोडतीिुसार)   
2 अिुसूनचत जमातीच्या राखीव जागा     

अिुसूनचत जमाती िी राखीव जागा (सोडतीिुसार)   
3 सववसाधारण िी राखीव जागा (सोडतीिुसार)   
 सववसाधारण जागा   

  

वरीलप्रमाणे नचठ्ठ्या टाकण्याची कायवपध्दती सवव उपस्स्र्थत िागनरक / प्रनतनिधी याांचे समक्ष पूणव 
करण्यात आली. लॉट पध्दतीिुसार निनित केलेल्या प्रभागनिहाय जागेबाबत त्याांची काहीही तक्रार 
आहे ककवा कसे हे नवचारण्यात आले. सांबांनधताांिा प्रभागनिहाय नबिराखीव जागाांचा तपनशल देण्यात 
येऊि वरीलप्रमाणे कामकाज पूणव करण्यात येऊि उपस्स्र्थत सदस्य / िागनरकाांचे / प्रनतनिधींचे 
आभार मािूि नवषयाांकीत सभा सांपल्याचे जाहीर करण्यात आले. 

तहनसलदार / 
तहनसलदार याांिी प्रानधकृत केललेा अनधकारी 

नदिाांक:  
टीप:  
(1) सभेत द्यायच्या मानहतीमध्ये प्रर्थम कोणत्या सालाची जिगणिा नवचारात घेतली ते वषव, जिगणिेिुसार 
एकूण लोकसांख्या, अ.जा. व अ.ज. ची लोकसांख्या, देय सदस्य सांख्या, देय प्रभाग, देय प्रभागनिहाय सदस्य 
सांख्या, देय आरनक्षत जागाांची सांख्या देण्यात यावी.  
(2) यािांतर उतरत्या क्रमािे आरनक्षत झालेल्या अ.जा. व अ.ज. जागाांची मानहती ग्रामसभेस द्यावी, व या 
उतरत्या क्रमामुळे चक्रािुक्रम कसा पाळण्यात आला हे समजावूि साांगाव.े  
(3) यािांतर प्रभागनिहाय रानहलेल्या जागाांमधूि कोणत्या प्रवगाचे सोडतीिे नकती नचठ्ठया काढावयाच्या आहेत 
याबाबत ग्रामसभसे मानहती देवूि सोडतीची तयारी करावी. 
 

  



 

पनरनशष्ट्ट १३ 

(पनरच्छेद क्र. ११.८.१) 
 

प्रारूप प्रभाग रचिेची िोनटस व मानहतीचा तक्ता 
 

 (नियम ५ (2) पहा) 
 
 

िोटीस 
 
 

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

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

याच्या नियम ५(२) अिुसार अनधसूचिेचा पुढील मसुदा गावातील सवव िागनरकाांच्या माहीतीसाठी 

यािारे प्रनसध्द करीत आहे व यािारे अशी िोटीस देत आहे की, उक्त अनधसूचिेच्या मसुद्याच्या 

सांबांधात गावातील कोणत्याही व्यक्तीिे आक्षपे ककवा सूचिा नद.---------- पूवी दाखल केल्यास,त्या 

आक्षपे व सूचिाांचा नवचार केला जाईल. 

अनधसूचिा 

    क्रमाांक ----------  

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

याच्या नियम ५(१) अिुसार मी ---------- राज्य निवडणकू आयुक्ताांकडूि प्रानधकृत करण्यात 

आलेला अनधकारी यािारे असे अनधसूनचत करतो की, 
(अ) ----------(िाव) ग्रामपांचायतीत ---------------- (सांख्या) सदस्याांचा समावशे 

राहील; 

(ब) सदर ग्रामांपचायतीचे ----------(सांख्या)  प्रभागाांमध्ये नवभाजि करण्यात येईल; 

(क) यासोबत असलेल्या अिुसूचीच्या िमुिा ¨ब° स्तांभ (5) मध्ये नवनिर्ददष्ट्ट केलेल्या सदस्याांची  

सांख्या   ही स्तांभ १ मध्ये अशा सांख्येसमोर नवनिर्ददष्ट्ट केलेल्या प्रत्येक प्रभागातूि  निवडावयाच्या  

सदस्याांच्या  सांख्येइतकी राहील; 

 



(ड) अिुसूचीच्या स्तांभ (१) मध्ये नवनिर्ददष्ट्ट केलेले प्रभाग हे, उक्त अिुसूचीच्या िमुिा ¨ब° मधील 

स्तांभ 6), (7), व (8) यामध्ये दशवनवल्याप्रमाणे अिुक्रमे अिुसूनचत जाती, अिुसूनचत जमाती, 

सववसाधारण याांच्यासाठी ज्या प्रभागातूि जागा राखूि ठेवण्यात येतील असे प्रभाग असतील.  

(इ) अिुसूचीच्या स्तांभ (१) मध्ये नवनिर्ददष्ट्ट केलेले प्रभाग हे, उक्त अिुसूचीच्या िमुिा ¨ब° मधील 

स्तांभ 9(अ), 9(ब), व 9(क) यामध्ये दशवनवल्याप्रमाणे अिुक्रमे अिुसूनचत जाती िी, अिुसूनचत 

जमाती िी, व सववसाधारण िी याांच्यासाठी ज्या प्रभागातूि जागा राखूि ठेवण्यात येतील असे 

प्रभाग असतील.  

(फ) ग्रामपांचायत -----------------मधील प्रभागनिहाय आरक्षण खालीलप्रमाणे आहे - 
 उदा. 

लोकसांख्येिुसार 
अिुज्ञेय सदस्य 

सांख्या 

सदस्य 
सांख्येिुसार 

अिुज्ञेय प्रभाग 

प्रभागाची 
व्याप्पती/ 
नवस्तार 

प्रभागनिहाय सदस्य 
सांख्या 

आरक्षणाचा तपनशल 

७ १  ३  
 
 

२  २  
 

३  २  
 

 

 

 
नदिाांक                                 नजल्हानधकारी  



अिुसूची  
िमुिा ¨ब° 

ग्रामपांचायत - तालकुा- नजल्हा - 
प्रभाग 
क्रमाांक  

प्रभागाची लोकसांख्या 
(लगतच्या 

जिगणिेिुसार) 

निवडूि 
द्यावयाच्या 
सदस्याांची 

एकूण 
सांख्या 

अिुसनूचत 
जातीं साठी 

राखूि 
ठेवलले्या 

एकूण 
जागाांची 
सांख्या 

अिुसनूचत 
जमातीं 

साठी राखूि 
ठेवलले्या 

एकूण 
जागाांची 
सांख्या 

सवव 
साधारण 

प्रवगा साठी 
एकूण 

जागाांची 
सांख्या 

स्तांभ िां. 6,7, व 8  वर दशववण्यात 
आलले्या जागाांपैकी नियाांसाठी 
राखुि ठेवलले्या जागाांची सांख्या 

एकूण निया 
( 9अ+9ब+9क) 

अ.
जा 

अ.
ज. 

एकूण 
अ. जा. 
(िी) 

अ. ज. 
(िी) 

 
सवव साधारण 

(िी) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 9 (अ) 9 (ब) 9    (क) 10 

            
            
            
            
            
            

एकूण            

 
 

  



 
पनरनशष्ट्ट 16  

(पनरच्छेद क्र. १३.१) 
 

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

 
 
 
 

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

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

याच्या नियम ५ (१) अिुसार मी ------------ राज्य निवडणकू आयुक्ताांकडूि प्रानधकृत करण्यात 

आलेला अनधकारी यािारे असे अनधसूनचत करतो की, 

(अ) ------------(िाव) ग्रामपांचायतीत ---------------(सांख्या) सदस्याांचा समावशे 

राहील; 

(ब)  सदर ग्रामपांचायतीचे ---------- (सांख्या) प्रभागाांमध्ये नवभाजि करण्यात आले आहे. 

(क)  यासोबत असलेल्या अिुसूचीच्या िमुिा ¨अ° स्तांभ (5) मध्ये नवनिर्ददष्ट्ट केलेल्या सदस्याांची 

सांख्या   ही स्तांभ १ मधील प्रभाग क्रमाांकातूि निवडूि द्यावयाची आहे. 

(ड)  अिुसूचीच्या स्तांभ (१) मध्ये नवनिर्ददष्ट्ट केलेले प्रभाग हे, उक्त अिुसूचीच्या िमुिा ¨अ° मधील 

स्तांभ (6), (7) व  (8) यामध्ये दशवनवल्याप्रमाणे अिुक्रमे अिुसूनचत जाती, अिुसूनचत  जमाती,   

व सववसाधारण याांच्यासाठी ज्या प्रभागातूि जागा राखूि ठेवण्यात येतील असे प्रभाग असतील. 

(ई)  अिुसूचीच्या स्तांभ (१) मध्ये नवनिर्ददष्ट्ट केलेले प्रभाग हे, उक्त अिुसूचीच्या िमुिा ¨अ° 

मधील   स्तांभ 9(अ), 9 (ब) व 9 (क) यामध्ये दशवनवल्याप्रमाणे अिुक्रमे अिुसूनचत जाती िी, 

अिुसूनचत  जमाती िी, व सववसाधारण िी याांच्यासाठी ज्या  प्रभागातूि जागा राखूि 

ठेवण्यात येतील असे प्रभाग असतील.  

 

 
 



 
(फ) ग्रामपांचायत -----------------मधील प्रभागनिहाय आरक्षण खालीलप्रमाणे आहे - 
 उदा. 

लोकसांख्येिुसार 
अिुज्ञेय सदस्य 

सांख्या 

सदस्य 
सांख्येिुसार 

अिुज्ञेय प्रभाग 

प्रभागाची 
व्याप्पती/ 
नवस्तार 

प्रभागनिहाय सदस्य 
सांख्या 

आरक्षणाचा तपनशल 

७ १  ३  
 
 

२  २  
 

३  २  
 

 

 

नदिाांक:          नजल्हानधकारी 



        

िमुिा ¨अ° 

अिुसूची  
 

ग्रामपांचायत - तालकुा- नजल्हा - 
प्रभाग 
क्रमाांक  

प्रभागाची लोकसांख्या 
(लगतच्या 

जिगणिेिुसार) 

निवडूि 
द्यावयाच्या 
सदस्याांची 

एकूण 
सांख्या 

अिुसनूचत 
जातीं साठी 

राखूि 
ठेवलले्या 

एकूण 
जागाांची 
सांख्या 

अिुसनूचत 
जमातीं 

साठी राखूि 
ठेवलले्या 

एकूण 
जागाांची 
सांख्या 

सवव 
साधारण 

प्रवगा साठी 
एकूण 

जागाांची 
सांख्या 

स्तांभ िां. 6,7, व 8  वर दशववण्यात 
आलले्या जागाांपैकी नियाांसाठी 
राखुि ठेवलले्या जागाांची सांख्या 

एकूण निया 
( 9अ+9ब+9क) 

अ.
जा 

अ.
ज. 

एकूण 
अ. जा. 
(िी) 

अ. ज. 
(िी) 

 
सवव साधारण 

(िी) 
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एकूण            
 




