ग्रामपांचायतींच्या सावभनत्रक निवडणुकाांसाठी प्रभागाच्या सीमा निनित
करण्यासाठी कायभक्रम
1.माहे जािेवारी 2021 ते एप्रिल 2022 मध्ये मुदत सांपलेल्या सुमारे
1944 ग्रामपांचायती तसेच माहे मे 2022 ते नडसेंबर 2022 या
कालावधीत मुदत सांपणाऱ्या सुमारे 7776 ग्रामपांचायती तसेच
2. आयोगािे नदिाांक 29/11/2019 रोजी नदलेल्या प्रभाग रचिा व
आरक्षण कायभक्रमातील निवडणूक कायभक्रम रद्द केलेल्या सवभ
ग्रामपांचायती
३. िव्यािे स्र्थानपत ग्रामपांचायती

राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
क्रमाांक : रानिआ/ग्रापांनि 2020/प्र.क्र.4/का.8
िवीि प्रशासकीय भवि, मादाम कामा रोड,
हु तात्मा राजगुरू चौक, मुांबई 400 032
नदिाांक : 6 मे, 2022
ज्याअर्थी, भारतीय सांनवधािाच्या अिुच्छे द २४३ के व महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनधनियम, 1958 मधील
तरतुदीिुसार ग्रामपांचायतींच्या मुदत सांपण्यापूवी निवडणुका निभभय, मुक्त व पारदशभक वातावरणात
घेण्याची सांपूणभ जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची आहे ;
आनण ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदे श क्र. रानिआ/मिपा 2005/प्र.क्र.4/का.05,
नदिाांक 27/01/2005 िुसार स्र्थानिक स्वराज्य सांस्र्थेची मुदत ज्या मनहन्यात सांपत असेल त्याच्या सहा
मनहिे अगोदरच्या कालावधीमध्ये, नतच्या क्षेत्रात व हद्दीमध्ये निवडणूक प्रनक्रया पूणभ होईपयंत बदल करता
येणार िाही, असे यापूवीच शासिास कळनवण्यात आले आहे.
आनण ज्याअर्थी, आयोगाच्या नदिाांक 27/01/2022 च्या आदे शान्वये माहे जािेवारी 2021 ते िोव्हें बर
2021 मध्ये मुदत सांपलेल्या सुमारे 1849 ग्रामपांचायती , माहे नडसेंबर 2021 ते नडसेंबर 2022 मध्ये मुदत
सांपणाऱ्या सुमारे 6747 ग्रामपांचायती तसेच िव्यािे स्र्थानपत झालेल्या ग्रामपांचायती, आयोगािे प्रभाग रचिा व
आरक्षणाबाबत नदिाांक 29/11/2019 रोजी नदलेला कायभक्रम योग्यनरत्या ि राबनवल्यामुळे सांपण
ू भ निवडणूक
कायभक्रम रद्द केलेल्या ग्रामपांचायतींच्या सावभनत्रक निवडणुकाांसाठी प्रभागाच्या सीमा निनित करण्यासाठी

कायभक्रम दे ण्यात आला होता. त्यािुसार सुमारे 9776 ग्रामपांचायतींची प्रारुप प्रभाग रचिा प्रनसध्द झाल्याचा
अहवाल सांबांनधत नजल्हानधकारी कायालयाकडू ि प्राप्त झाला आहे.

आनण ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासिािे सि 2022 चा महाराष्ट्र अनधनियम क्रमाांक 22 अन्वये
महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनधनियमाच्या कलम 10 च्या पोटकलम (१) मधील खांड (ब) मधील सुधारणेअन्वये
प्रभागाांची नवभागणी व त्यामधील सदस्य सांख्या निनिती “राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेिे राज्य
शासिािे”करावयाची आहे . त्यामुळे नदिाांक 27/01/2022 च्या आदे शािुसार सुरु करण्यात आलेली
प्रभाग रचिेची पुढील कायभवाही यापुढे अनधनियमातील िवीि तरतुदीिुसार राज्य शासिाच्या
निदे शाप्रमाणे करण्याबाबत आयोगाच्या नदिाांक 14/03/2022 च्या पत्रान्वये सवभ सांबांनधत नजल्हानधकारी
याांिा कळनवण्यात आले आहे. त्यािुसार अनधनियमातील मुद्दा क्र.6 िुसार सुिावणीच्या टप्प्यावर
प्रभागाच्या सीमा निनित करण्याचा उक्त कायभक्रम रद्द केल्याचे नजल्हानधकारी याांिी कळनवले आहे.
आनण ज्याअर्थी, मा. सवोच्च न्यायालयािे प्रिशेष अनुमती यानचका क्र. 19756/2021 ि संलग्न
याप्रचकांमध्ये नदिाांक 04/05/2022 रोजी नदिाांक 10/03/2022 रोजीच्या प्रनक्रयेपासूि पुढील प्रनक्रया
करण्याचे आदे श नदले आहेत. त्यामुळे उक्त ग्रामपांचायतींच्या प्रभागाच्या सीमा प्रनप्रित करण्यासाठी
प्रिनांक 27/01/2022 रोजी नदलेल्या कायभक्रमािुसार प्राप्त झालेल्या ज्या हरकती ि सूचनांिर
सुनािणी घेणे िलंप्रित आहे , अशा हरकती व सूचनांिर सुिावणीच्या टप्प्यापासूि पुढील कायभक्रम
राबनवणे आवश्यक आहे.
आनण ज्याअर्थी, ग्रामपांचायतींच्या निवडणुकाांच्या मुख्य तीि टप्याांिा (प्रभाग रचिा व आरक्षण,
प्रभागनिहाय मतदार यादीचे नवभाजि व प्रत्यक्ष निवडणूक) लागणारा कालावधी लक्षात घेता प्रभागाच्या
सीमा प्रनप्रित करण्याच्या कायभवाहीस तात्काळ सुरूवात करणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, भारतीय सांनवधािाच्या अिुच्छे द 243 के व महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनधनियम 1958
च्या कलम 10 अ (४) िुसार नमळालेल्या व इतर अनधकाराांचा वापर करुि, खालील ग्रामपांचायतींच्या
प्रभाग रचिा कायभक्रम राबनवण्याबाबत आदे श दे ण्यात येत आहेत:i)

माहे जािेवारी 2021 ते एप्रिल 2022 मध्ये मुदत सांपलेल्या सुमारे 1944 ग्रामपांचायती
तसेच माहे मे 2022 ते

नडसेंबर 2022 मध्ये मुदत सांपणाऱ्या सुमारे 7776

ग्रामपांचायती,
ii)

आयोगािे प्रभाग रचिा व आरक्षणाबाबत नद. 29/11/2019 रोजी नदलेला कायभक्रम
योग्यनरत्या

ि

राबनवल्यामुळे

सांपूणभ
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ग्रामपांचायती
iii)

तसेच िव्यािे स्र्थानपत झालेल्या ग्रामपांचायती

कायभक्रम

रद्द

केलेल्या

आदे श
ग्रामपांचायतींच्या सवभ निवडणुका निभभय, मुक्त व पारदशभक वातावरणात पार पाडण्याची
जबाबदारी सांबांनधत नजल्हानधकारी याांची असल्यािे, त्याांिी राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदे शाप्रमाणे
लोकसभा व नवधािसभा निवडणुकाांप्रमाणे सवभ काळजी व दक्षता घेऊि निवडणुका योग्यप्रकारे पार
पाडाव्यात.
ग्रामपांचायत सावभनत्रक निवडणूक (सदस्य सांख्या, प्रभाग रचिा व आरक्षण ) आदे श 2021,
नदिाांक 24/11/2021 मध्ये प्रभाग रचिा व आरक्षण करण्याची सनवस्तर कायभपध्दती िमूद केलेली
आहे. सदर प्रभाग रचिा व आरक्षण आदे शामध्ये मा. सवोच्च न्यायालयािे नदिाांक 15/12/2021 रोजी
नदलेल्या आदे शाची अांमलबजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीिे अांशत: सुधारणा करुि नदिाांक 29/12/2021
रोजी अांशत: सुधारीत आदे श क्र.1 निगभनमत करण्यात आले आहेत. तसेच मा. सवोच्च न्यायालयात

दाखल झालेल्या नपटीशि फॉर स्पेशल नलव्ह टू अपील (सी) क्र.19756/2021 मध्ये नद.19 जािेवारी,
2022 रोजी आदे नशत केल्यािुसार निवडणुकाांचे कामकाज नवहीत कालावधीत पूणभ करण्याच्या दृष्ट्टीिे
निवडणूक प्रभागाांच्या हद्दी निनित करण्याचा टप्पा तत्पूवी पूणभ करूि घेण्याच्यादृष्ट्टीिे आयोगाच्या
नदिाांक 24/11/2021 च्या प्रभाग रचिा व आरक्षण आदे शामध्ये अांशत: सुधारणा करुि नदिाांक
27/01/2022 रोजी अांशत: सुधारीत आदे श क्र.2 निगभनमत करण्यात आले आहे त. त्यािुसार योग्य ते
बदल करण्यात यावेत.
मा. सवोच्च न्यायालयािे प्रिशेष अनुमती यानचका क्र. 19756/2021 ि संलग्न याप्रचकांमध्ये
नदिाांक 04/05/2022 रोजी प्रिलेल्या आदे शािुसार उक्त ग्रामपांचायतींच्या प्रभागाच्या सीमा प्रनप्रित
करण्यासाठी प्रिनांक 27/01/2022 रोजी नदलेल्या कायभक्रमािुसार प्राप्त झालेल्या ज्या हरकती ि
सूचनांिर सुनािणी घेणे िलंप्रित आहे अशा हरकती व सूचनांिर सुिावणीच्या टप्प्यापासूि पुढील
कायभक्रम सोबत जोडलेल्या पनरनशष्ट्ट १ िुसार राबनवण्यात यावा.
उक्त सवभ आदे शातील तरतुदींचे काटे कोरपणे पालि केले जाईल याची दक्षता सांबांनधत
नजल्हानधकारी उपनजल्हानधकारी, तहनसलदार तसेच इतर सांबांनधताांिी घ्यावी.

