
                                                                                          

 
                 

     राज्य  ननवडणकू  आयोग, महाराष्ट्र 
ननवडणकू प्राथम्य         क.राननआ/नजपपंस-2022/प्र.क्र.11/का.7 
                                                                       नवीन प्रशासन  भवन, मादाम कामा रोड, 
                                                                       हुतात्मा राजगुरु चौक, मंुबई 400 032. 
                                                                       नदनाकं :-  06  जुल,ै 2022. 
प्रनत, 
सवव नजल्हानधकारी,  
( मंुबई, मंुबई उपनगर, ठाणे, पालघर, धुळे, नंदूरबार, 
अकोला, वानशम, नागपूर, भडंारा व गोंनदया वगळून) 
 

नवषय :- 25  नजल्हा पनरषदा व त्याअंतगवत 284 पंचायत सनमत्याचं्या  
                  साववनिक ननवडणकुीसाठी मतदार यादी तयार करण्याचा कायवक्रम 
     संदभव :- १) मा. सवोच्च न्यायालयाने नपटीशन फॉर स्पेशल नलव्ह टू अनपल (सी) 

            क्र. 19756/2021 व इतर संलग्न यानचकामंध्ये नद. .03/03/2022, 
                                  नद.04/05/2022 व नद. 17/05/2022 रोजी झालेला ननणवय 

       2) राज्य ननवडणकू आयोगाचे पि क्रमाकं-राननआ/नजपपंस-   
           202१/प्र.क्र.१०/का.७,  नद.10/05/2022  
      ३) राज्य ननवडणकू आयोगाची क्रमाकं-राननआ/ग्रापंनन/2020/प्र.क्र.04/ 

                    का.8,  नद. 2/06/2022 रोजीची अनधसूचना  
        ४)  राज्य ननवडणकू आयोगाचे पि क्रमाकं-राननआ/नजपपंस-2022/  
                                   प्र.क्र.10 /का.७,  नद. 05/07/2022  
महोदय/महोदया, 
 

 मा. सवोच्च न्यायालयाच्या संदभांनकत अ.क्र.१ च्या ननणवयानुसार 25 नजल्हा पनरषदा 

व २84 पंचायत  सनमत्याचं्या साववनिक ननवडणकुीसाठी संदभांनकत अ.क्र. 2 च्या आदेशान्वये 

अंनतम प्रभाग रचनेची  अनधसूचना प्रनसध्द करण्यात आली असून  अ.क्र. 3 च्या आदेशान्वये 

आरक्षण नननरृतीचा कायवक्रम देण्यात आला आहे.  

2. स्थाननक स्वराज्य संस्थाचं्या ननवडणकुामंध्ये प्रामुख्याने 3 टप्पे असतात :- 
(i) प्रभाग रचना व आरक्षण ठरनवणे. 

25 नजल्हा पनरषदा व त्याअतंगवत 
येणाऱ्या 284 पंचायत सनमत्यांच्या 
साववनिक ननवडणकुीसाठी  मतदार 
यादी तयार करण्याचा कायवक्रम 
 



(ii) भारत ननवडणकू आयोगाने नवधानसभाननहाय तयार केलले्या मतदार यादीचे Cut-
off-date रोजी प्रभागननहाय व मतदान कें द्रननहाय नवभाजन  

(iii) प्रत्यक्ष ननवडणकू 
 

3. मा. सवोच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार  25 नजल्हा पनरषदा व त्याअंतगवत 284 

पंचायत सनमत्याचं्या  साववनिक ननवडणकुा नवनहत वळेेत पार पाडण्यासाठी मतदार यादी 

तयार करण्याचा कायवक्रम देणे आवश्यक आहे.  

४. जुलै ते ऑक्टोबर,2022 मध्ये होणाऱ्या स्थाननक स्वराज्य संस्थाचं्या साववनिक 

ननवडणकुाकंनरता राज्य ननवडणकू आयोगाने संदभाधीन अनधसूचनेन्वये नद. 31/05/2022 ही      

Cut-off-date जाहीर केली असून, त्या नदवशी (म्हणजेच नद. 31/05/2022) अस्स्तत्वात 

असलेली महाराष्ट्र नवधानसभचेी मतदार यादी साववनिक ननवडणकुीसाठी वापरण्यात येईल. 

5.  25 नजल्हा पनरषदा व त्याअंतगवत 284 पचंायत सनमत्याचं्या साववनिक 

ननवडणकुीसाठी नजल्हा पनरषद ननवडणकू नवभागननहाय व पंचायत सनमती ननवाचक 

गणननहाय मतदार यादी तयार करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत :- 

आदेश 

6. मतदार यादीच्या कायवक्रमाची व्याप्ती - नद.01/01/2022 हा अहवता नदनाकं धरुन 

भारत ननवडणकू आयोगाकडून नद. 31/05/2022 पयंत अद्यावत केललेी महाराष्ट्र 

नवधानसभचेी मतदार यादी 25 नजल्हा पनरषदा व त्याअंतगवत 284 पंचायत सनमत्याचं्या 

ननवडणकुासंाठी वापरण्यात येईल. 

राज्य  ननवडणकू आयोगाने नद. 02/06/2022 रोजीच्या अनधसूचनेन्वये 

नद.31/05/2022 हा  नदनाकं Cut off Date जाहीर केला असून त्यानदवशी (म्हणजेच नदनाकं 

31/05/2022 रोजी) अस्स्तत्वात असलेली महाराष्ट्र नवधानसभचेी मतदार यादी या साववनिक 

ननवडणकुासंाठी वापरण्यात येईल.    

उपरोक्त ननवडणकुाकंनरता भारत ननवडणकू आयोगाने नद. 31/05/2022 पयंत 

प्रनसध्द केलले्या मतदार यादीच्या आधारे प्रारुप प्रभाग रचनेनुसार मतदाराचंे नवभाजन 

करण्याची कायववाही करावी.  



7. वरील मतदार यादी ग्राहय धरुन 25 नजल्हा पनरषदा व त्याअंतगवत 284 पंचायत 

सनमत्यांमधील अनुक्रमे पनरनशष्ट्ट 2 मध्ये नमूद साववनिक ननवडणकुासंाठी मतदार यादीचा 

कायवक्रम पनरनशष्ट्ट 1 प्रमाणे राहील. 

(i) प्रभागननहाय प्रारुप मतदार यादी प्रनसध्द करणे  :   नदनाकं   18/07/2022 
(ii) प्रारुप मतदार यादीवर हरकती व सूचना  :   नदनाकं   18/07/2022 
 दाखल करण्याचा कालावधी             ते       22/07/2022 
(iii) प्रभागननहाय मतदार याद्या अंनतम व   :   नदनाकं  29/07/2022 
 अनधप्रमानणत करुन प्रनसध्द करणे 
(iv)  मतदान कें द्राचंी यादी व मतदान कें द्रननहाय  :   नदनाकं  08/08/2022 
            मतदार यादी प्रनसध्द करणे 
 

8. प्रभाग ननहाय प्रारुप मतदार यादी तयार करणे :- 

8.1 नजल्हानधकारी यानंी नवधानसभचे्या मतदार याद्याचंे खालीलप्रमाणे प्रभागननहाय 

नवभाजन कराव.े 

(i) आयोगाकडून युजरआयडी व पासवडव प्राप्त करुन Assembly Master, Ward 
Master इ. अपलोड करणे. 

(ii) कंरोल चाटव योग्य असल्याची खािी करुन संगणक प्रणालीमधून मतदार यादीची 
पीडीएफ तयार करणे. 

 

8.2  प्रभागननहाय मतदार यादी तयार करताना पुढील बाबींची खािी करुन घ्यावी :- 

अ) नवधानसभा मतदार यादीत संबंनधत ननवडणकू नवभाग व ननवाचक गण क्षिेात 

समानवष्ट्ट असलेल्या एकूण मतदाराचंी संख्या आनण संबंनधत ननवडणकू नवभाग व 

ननवाचक गणासाठी  तयार करण्यात आलेल्या प्रभागननहाय प्रारुप मतदार यादीतील 

मतदाराचंी एकूण संख्या समान आहे, याची खातरजमा करण्यात यावी. 

ब) या मतदार यादीतील दुबार नावाबंाबत आयोगाचे आदेश क्र.राननआ/                 

मनपा-2007/प्र.क्र.06/ का.०५, नदनाकं 24/04/2007 अन्वये कायववाही करावी. 

तसेच दुबार नावासमोर नवधानसभा ननवडणकुापं्रमाणे नवनशष्ट्ट नचन्हे करुन अशा 

मतदाराचं्या ओळखीचे पुराव ेकाटेकोरपणे तपासावते. 



क) मयत अथवा स्थलातंरीत मतदाराचं्या बाबतीत आयोगाचे आदेश क्र.राननआ/      

मनपा-2010/ प्र.क्र.4/का.५, नदनाकं 11/10/2010 अन्वये कायववाही करावी. 

ड) नवधानसभसेाठी तयार करण्यात आलेल्या मतदार यादीमध्ये बदल करण्याचे जसे की, 

नवीन नावाचंा समावशे करणे, नाव वगळणे, नावातील दुरुस्ती व पत्यामंधील दुरुस्ती 

करणे इत्यादींबाबतची कायववाही राज्य ननवडणकू आयोगाकडून केली जात नाही. 

(आयोगाचे क्र.राननआ-2015/प्र.क्र.3/ प्रकल्प कक्ष, नदनाकं 17/04/2015 चे आदेश) 

इ) महाऑनलाईनतफे तयार केलेल्या आञावावलीच्या मदतीने प्रभागननहाय मतदार 

यादीचे नवभाजन कराव.े 

8.3 महाऑनलाईनतफे तयार केलेल्या आञावावलीच्या मदतीने प्रभागननहाय मतदार 

यादीचे नवभाजन कराव.े 

9. प्रारुप प्रभागननहाय मतदार यादी प्रनसध्द करणे :- 

 प्रारुप प्रभागननहाय मतदार यादीवर मतदार / नागनरकाकंडून हरकती व सूचना 

मागनवण्यासाठी, प्रारुप मतदार यादीला नद.18/07/2022 रोजी व्यापक प्रनसध्दी देण्यात 

यावी. (पनरच्छेद 12 प्रमाणे) 

10. प्राप्त झालले्या हरकती व सूचना नवचारात घेऊन प्रभागननहाय मतदार यादी अंनतम 

करणे :- 

10.1 नद. 18/07/2022 ते नद.22/07/2022 पयंत प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनावंर 

ननयमाप्रमाणे नवचार करुन प्रभागननहाय मतदार यादी अंनतम करण्यात यावी.  प्राप्त होणाऱ्या 

हरकती व सूचनानुंसार फक्त खालीलप्रमाणे सुधारणा / दुरुस्ती करता येईल :- 

(i) लेखननकाचं्या काही चकुा 
(ii) दुसऱ्या प्रभागातील मतदार चकूुन अंतभूवत झालेले 
(iii) संबंनधत प्रभागातील नवधानसभा यादीत मतदाराचंी नाव ेअसूनही, पंचायत सनमतींच्या 

संबंनधत प्रभागाच्या मतदार यादीमध्ये नाव े वगळण्यात आली असल्यास अशा 
मतदाराचंी नाव ेमतदार यादीत समानवष्ट्ट करणे. 



10.2 नवनहत मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सवव हरकती व सूचनावंर ननणवय घेऊन आवश्यक 

असल्यास योग्य त्या सुधारणा करुन प्रभागननहाय अंनतम मतदार याद्या तयार करण्यात 

याव्यात. 

11. अंनतम मतदार याद्या अनधननयमातील तरतुदीनुसार अनधप्रमानणत करुन त्याबाबतची 

सूचना नद.08/08/2022 रोजी मुद्दा क्र. 12 मध्ये नमूद केलेल्या पध्दतीने प्रनसध्द करण्यात 

यावी.  

12. प्रारुप व अंनतम प्रभागननहाय मतदार यादीस नजल्हानधकारी यानंी खालीलप्रमाणे 

व्यापक प्रनसध्दी द्यावी जस-े 

 (अ) नजल्हानधकारी कायालय, नजल्हा पनरषद कायालय, तहनसलदार कायालय, 
पंचायत सनमती तसेच ग्रामपंचायत कायालयातील सूचना फलक 

(ब) स्थाननक वृत्तपि 
(क) स्थाननक केबल नट.व्ही. 
(ड) नजल्हानधकारी / नजल्हा पनरषद कायालयातील संकेत स्थळ, इत्यादी. 
 

13. राज्यात उद्भवलेल्या कोनवड-19 च्या पारॄवभमुीवर प्रत्येक मतदान कें द्रात 800 ते 

900 मतदार जोडण्यात यावते. तथानप, मतदार यादीची नवभागणी करतांना ननवडणकू 

नवभाग व ननवाचक गणातील उववनरत मतदार हे नकमान अगर कमाल पेक्षा कमी ककवा अनधक 

(10% पयंत) असतील तर त्यासाठी वगेळयाने मतदान कें द्र करण्याची आवश्यकता नाही. 

14. वरील सूचनापं्रमाणे आयोगाने अनधसूनचत केलेल्या नदनाकंास अस्स्तत्वात असलेल्या 

नवधानसभचे्या मतदार यादीचे नवभाजन नवनहत मुदतीत व नबनचकू करण्याची जबाबदारी 

संबंनधत नजल्हानधकारी व तहनसलदार याचंी राहील. 

15. मतदार यादीचा कायवक्रम सुरु झाल्यानंतर एखाद्या नजल्हा पनरषद व पंचायत 

सनमत्याचं्या ननवडणकुीबाबत न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाल्यास मतदार यादीचा कायवक्रम 

रद्द करुन त्याबाबतचा अहवाल नजल्हानधकाऱ्यानंी आयोगास तात्काळ सादर करावा.  

16. कें द्र व राज्य शासनाकडून कोनवड-19 च्या अनुषंगाने प्रनतबंधात्मक उपाययोजना व 

दक्षता घेण्याबाबतच्या सूचना/ननबंध लागू झाल्यास राज्य ननवडणकू आयोगाने                   







राज्य ननवडणकू आयोगाचे पि क्रमांक-राननआ/नजपपंस-2022/प्र.क्र.11/का.७, नद. 06/07/ 2022  
 

पनरनशष्ट्ट-2 
 

अ.क्र. नजल्हा पनरषद पंचायत सनमत्या 
1 2 3 

1 रायगड 
पनवले, कजवत, खालापरू, सधुागड, पेण, उरण, अनलबाग, मुरुड, रोहा, 
तळा, माणगाव, म्हसाळा, रॅीवधवन, महाड, पोलादपरू 

2 रत्नानगरी 
मंडणगड, दापोली, खेड, नचपळूण, गुहागर, रत्नानगरी, सगंमेरॄर, 
लांजा, राजापरू  

3 कसधुदुगव 
वभैववाडी, कणकवली, देवगड, मालवण, कुडाळ, वेंगुला, सावतंवाडी 
दोडामागव 

4 नानशक 
बागलाण, मालेगाव, देवळा, कळवण, सरुगणा, पेठ, कदडोरी, चांदवड, 
नांदगाव, येवला, ननफाड, नानशक, त्र्यंबकेरॄर, इगतपरूी, नसन्नर 

5 जळगाव 
चोपडा, यावल, रावरे, मुक्ताईनगर, बोदवड, भसुावळ, जळगांव, 
धरणगांव, अंमळनेर, पारोळा, एरंडोल, जामनेर, पाचोरा, भडगांव, 
चाळीसगाव 

6 अहमदनगर 
अकोले, संगमनेर, कोपरगाव, राहाता, रॅीरामपरू, नेवासा, शेवगाव, 
पाथडी, अहमदनगर, राहुरी, पारनेर, रॅीगोंदा, कजवत, जामखेड 

7 पणेु 
जुन्नर, आंबगेाव, नशरुर, खेड, मावळ, मुळशी, हवलेी, दौंड, परंुदर, 
वले्हा, भोर, बारामती, इंदापरू 

8 सातारा 
खंडाळा, फलटण, माण, खटाव, कोरेगाव, वाई, महाबळेरॄर, जावळी, 
सातारा, पाटण, कराड 

9 सांगली 
आटपाडी, जत, खानापरू (नवटा), कडेगाव, तासगाव, कवठे महांकाळ, 
पलुस, वाळवा-इस्लामपरू, नशराळा, नमरज 

10 सोलापरू 
करमाळा, माढा, बाशी, उत्तर सोलापरू, मोहोळ, पंढरपरू,माळनशरस, 
मंगळवढेा, सांगोला, दनक्षण सोलापरू, अक्कलकोट 

11 कोल्हापरू 
शाहुवाडी, पन्हाळा, हातकणंगले, नशरोळ, कागल, करवीर, 
गगनबावडा, राधानगरी, भदुरगड, आजरा, गडकहग्लज, चंदगड 

12 औरंगाबाद 
सोयगाव, नसल्लोड, कन्नड, फुलंब्री, खुलताबाद, वजैापरू, गंगापरू, 
औरंगाबाद, पठैण 

13 जालना 
भोकरदन, जाफ्राबाद, बदनापरू, जालना, मंठा, परतूर, घनसावगंी, 
अंबड 

14 परभणी कजतूर, परभणी, मानवत, सलूे, पाथरी, सोनपेठ, पणूा, पालम, गंगाखेड 
15 कहगोली कहगोली, कळमनुरी, सेनगाव, औढंा नागनाथ, वसमत 

16 बीड 
गेवराई, माजलगाव, वडवणी, बीड, नशरुर (कासार), पाटोदा, आष्ट्टी, 
केज, धारूर, परळी, आंबजेोगाई 

 



अ.क्र. नजल्हा पनरषद पंचायत सनमत्या 
1 2 3 

17 नांदेड 
माहूर, नकनवट, नहमायतनगर, हदगाव, अधापरू, नांदेड, मुदखेड, 
भोकर, उमरी, धमाबाद, नबलोली, नायगांव (खै.), लोहा, कंधार, मुखेड, 
देगलूर 

18 उस्मानाबाद परांडा, भमू, वाशी, कळंब,उस्मानाबाद, तुळजापरू, लोहारा,उमरगा 

19 लातूर 
अहमदपरू, जळकोट, उदगीर, चाकूर, रेणापरू, लातरू, नशरूर 
(अनंतपाळ), देवणी, औसा, ननलंगा 

20 अमरावती 
नचखलदरा, चांदूरबाजार, मोशी, वरुड, अमरावती, अचलपरू, 
अंजनगावसुजी, दयापरू, नादंगाव खंडेरॄर, भातकुली, धारणी 

21 बलुढाणा 
जळगाव-जामोद, सगं्रामपरू, शेगाव, नांदुरा, मलकापरू, मोताळा, 
खामगाव, मेहेकर, नचखली, बलुढाणा, देऊळगावराजा, कसदखेडराजा, 
लोणार 

22 यवतमाळ 
उमरखेड, महागाव, पसुद, नदग्रस, आणी, दारव्हा, नेर, यवतमाळ, 
बाभळुगाव, कळंब, राळेगाव, मारेगाव, वणी, झरी-जामणी, केळापरू, 
घाटंजी 

23 वधा आष्ट्टी, कारंजा, आवी, सेलू, वधा, समदु्रपरू, देवळी, कहगणघाट 

24 चंद्रपरू 
नचमूर, नागभीड, ब्रम्हपरुी, कसदेवाही, भद्रावती, वरोरा, चदं्रपरू, मूल, 
सावली, पोभुंणा, गोंडकपपरी, बल्लारपरू, कोरपणा, नजवती, राजुरा 

25 गडनचरोली 
कोरची, कुरखेडा, देसाईगंज, आरमोरी, धानोरा, गडनचरोली, चामोशी, 
मुलचेरा, एटापल्ली, भामरागड, अहेरी, नसरोंचा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






