रा य िनवडणूक आयोग, महारा

मांक-रािनआ/नप -२०२१/ . . 3/का-६,

नवीन शासन भवन, हु ता मा राजगु चौक,
मादाम कामा रोड, मं ालयासमोर,
मुंबई:- ४०० ०३२.

ईमेल - avinash.sanas@nic.in
िदनांक- 20 ऑग ट, २०२१.

ित,

िज हािधकारी (सव)

(मुंबई शहर व मुंबई उपनगर िज हा वगळू न)

िवषय: माहे िडसबर-२०२१ ते फे व
ु ारी-२०२२ या कालावधीत मुदती संपणा या

नगरपिरषदा/नगरपंचायती व नविन मत नगरपिरषदा/नगरपंचायत ची
ा प भाग रचनेचा क चा आराखडा तयार कर याबाबत...

संदभ: १) रा य िनवडणूक आयोगाचे आदे श
१/का.६ िद. ६/२/२०२०.

महोदय,

२) रा य िनवडणूक आयोगाचे आदे श
अ/का.६ िद. ६/२/२०२०.

. रािनआ/न.प. २०२०/ . .

. रािनआ/न.प. २०२०/ . . १-

भारतीय संिवधाना या अनु छे द २४३ के व २४३ झेडए अ वये रा यातील थािनक

वरा य सं थां या िनवडणुकांसाठी मतदार या ा तयार करणे व या िनवडणुकांचे अिध ण,

संचालन व िनयं ण करणे याची जबाबदारी रा य िनवडणूक आयोगावर सोपिव यात आलेली
आहे .

तसेच संिवधाना या अनु छे द २४३ आिण महारा

नगरपिरषदा, नगरपंचायती व

औ ोिगक नगरी अिधिनयम, १९६५ या कलम ४१(१) नुसार नगरपिरषदांची मुदत संप यापूव
यांची िनवडणूक घेणे बंधनकारक आहे .

1

२.

माहे

िडसबर-२०२१ ते

फे व
ु ारी-२०२२ या कालावधीतील मुदती संपणा या

नगरपिरषदा/नगरपंचायत ची यापकता िवचारात घेता भाग रचना वेळेवर अंितम करणे सुकर
हावे हणून ा प भाग रचनेची कायवाही सु करणे आव यक आहे .

३.

शासनाने

िदनांक

12

माच,

२०२०

रोजी

िस द

केले या

महारा

नगरपिरषदा/नगरपंचायती व औ ोिगक नगरी (सुधारणा) अिधिनयम, २०२० अ वये सव
नगरपिरषदांम ये बहु सद यीय
आहे .

यामुळे

काय लयाने

येक

भाग प दतीऐवजी एकसद यीय

भाग हा एक सद याचा असेल. तसेच

भाग प दती लागू केली

भाग रचनेसाठी जनगणना

िस द केलेली लोकसं येची अिलकडची आकडे वारी हणजेच सन २०११ ची

लोकसं या िवचारात यावयाची आहे . यानुसार िद. ६/२/२०२० या आदे शातील पिर छे द

.

४ नुसार सद यसं या िनि त क न ितत या भागां या ा प भाग रचनेचा क चा आराखडा
कर यात यावा.
४.

नागिरकां या मागासवग

िवकास गवळी यांनी महारा
९८०/2019 म ये मा.

वग या आर णाबाबत मा. सव च यायालयाम ये

शासनािव

द दाखल केले या िरट िपटीशन (िस हल)

ी.

मांक-

यायालयाने िदनांक ४/३/२०२१ रोजी िदले या िनकालानुसार

करावयाची कायवाही ही आर णासंदभ त अस याने ा प भाग िस दी व आर ण सोडत
काय माम ये याबाबत या सूचना अलािहदा दे यात येतील.
५.

भाग रचनेची तयारी सू

करणे आव यक अस याने

ा प

भाग रचनेचा क चा

आराखडा तयार कर या या सूचना या प ा ारे दे यात येत आहे . सोबत जोडले या
पिरिश टातील कायवाही करावयाचे ट यांचे क चा आरखडा करताना पालन होईल, याची
द ता घेणे आव यक आहे. सोबत या पिरिश टांसह

भाग रचनेबाबत आयोगाने वेळोवेळी

िदले या सूचना, मा. यायालयाने िदलेले िनदश आिण
काटे कोरपणे पालन करावे.

भाग रचना िनयमातील तरतुद चे
2

6.

नगर पिरषद/नगर पंचायती या मागील सावि क िनवडणूकीनंतर अिधसूचने वये

हददीत झालेले बदल ( े

समािव ट करणे अथवा वगळणे), िविवध िवकासकामे/योजनांमुळे

झालेले भैागोिलक बदल उदा. नवीन र ते, पुल, इमारती इ यादी िवचारात घे यात यावे.
नविन मत नगर पिरषदा/नगर पंचायत नी अिधसूचनेनुसार यांचे
तयार करावे.
७.

वरील पिर थती ल ात घेता

े

िनि त क न नकाशे

भाग रचना, आर ण व सोडती या कायवाहीसाठी

लागणारा कालावधी िवचारात घेता व िनवडणुका मुदत समा तीपूव पार पाडणे श य हावे
यासाठी स या

ा प

भाग रचनेचा क चा आराखडा तयार कर यात यावा. सदर क चा

आराखडा तयार कर याची कायवाही ही िदनांक २३ ऑग ट, २०२१ पासून सु

कर यात

यावी. क चा आरखडा तयार होताच आयोगाला ता काळ ई-मेल ारे विरत अवगत करावे,
जेणेक न पुढील कायवाही सु

करता येईल. आयोगा या िनदशनास आले आहे की, भाग

रचना करताना याची गोपिनयता न राख यामुळे व िनयमांचे काटे कोर पालन न के यामुळे,
ा प भाग रचनेिव

द हरकत ची सं या, अंितम भाग रचनेिव

द दाखल होणा या िरट

यािचकांची सं यादे खील वाढते. यामुळे अशी अकारण उ भवणारे यायालयीन करणे आिण
या सव मुळे होणारा िवलंब टाळणे आव यक आहे .

य

भाग रचना, आर ण व सोडतीचा

सिव तर काय म यथावकाश रा य िनवडणूक आयोगाकडू न िनगिमत कर यात येईल.
मा. रा य िनवडणूक आयु त यां या आदे शानुसार,

आपला,

( अिवनाश सणस )

त: संबंधीत िज हा शासन अिधकारी व मु यािधकारी

उपायु त,

रा य िनवडणूक आयोग, महारा
3

पिरिश ट अ

सोबत खालील नमूद केलेले ट पेिनहाय कायवाही क न

आराखडा तयार कर यात यावा:1)

ा प

भाग रचनेचा क चा

गणक गटाचा २०११ जनगणनेची आकडे वारी व नकाशे गोळा करावेत.

2) सदर जनगणने या आकडे वारीनुसार सदर नगर पिरषदे ची/नगर पंचायतीची सद यसं या िनि त
कर यात यावी ◌़( िस द कर यात येवू नये).

3) वरील डाटाव न तयार केले या kml फाई स (नकाशां या सॉ ट कॉपी).

 मागील िनवडणुकी या kml फाई स तयार केले या असतील तर नकाशा माणे यव थत
आहे त याची खा ी करावी.

 kml फाई स कशा तयार करा यात याबाबत मागदशक सूचना (पिरिश ट ब) व यू
https://youtu.be/nfRxH3dRuGk पाहू न यानुसार तयार करा यात.

4) क चा आराखडा तयार कर यासाठी थािनक वरा य सं थे या

अिधकारी, भाग रचनेशी संबंिधत नेमलेला अिधकारी, संगणक त

ूब लक

े ाची संपण
ू मािहती असलेला

तसेच आव यकतेनुसार इतर

अिधकारी यांची मु यािधकारी यां या अ य तेखाली सिमती गठीत करावी.

5) आयोगाचे िनकष, अिधिनयमातील व िनयमातील तरतुदी, मा. सव च यायालय व मा. उ च
यायालयाने िदलेले िनदे श िवचारात घेऊन ा प भाग रचनेचा क चा आराखडा तयार करावा.

6) मागील अनेक िनवडणुकांम ये आयोगा या िनदशनास आले आहे की
अनेकदा चुका होतात. राजकीय दबावाला बळी पडू न अयो य

कारे

े ीय अिधका यांकडू न

भाग रचना केली जाते.

अशामुळे अिलकड या काळात अनेक िरट यािचका मा. उ च यायालयात दाखल झा या आहे त.
काही यािचकांम ये अशा चुकी या

भाग रचनेबाबत आदे श िदलेले आहे त. यामुळे सदर तयार

केलेला क चा आराखडा कसा तयार कर यात आला ? का तयार कर यात आला ? िनयम व
िनकषांचे पालन झाले आहे का ? इ यादी बाबी आयोगाकडू न “अ” व “ब” वग नगरपिरषदांचा
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य बैठकी ारे आिण “क” वग नगरपिरषदा व नगरपंचायतीची ऑनलाईन प दतीने तपास यात

येईल. अशा तपासणीत आढळू न आले या मु यांवर प टीकरण करणे व यो य बदल कर याची
जबाबदारी आयोगाने िद. ०६/०२/२०२० रोजी या आदे शा वये नेमले या ािधकृत अिधका-याची
असेल.

7) वरील पिर छे दानुसार कायवाही क न क चा आराखडा जतन कर यात येईल व आर ण
सोडती या िदनांकापयत याची गोपनीयता राख यात येईल. सिमती यितिर त इतर कोणालाही
आराख

ाची मािहती िदली जाणार नाही.

8) आयोगाने जाहीर केले या आर ण सोडत काय मानुसार

ा प आराख

ाची मंजूरी रा य

िनवडणूक आयोगा या िदनांक ६/२/२०२० या आदे शानुसार “अ” वग नगरपिरषदे या

ा प

भाग रचनेस व अंितम भाग रचनेस मा. रा य िनवडणूक आयु त मा यता दे तील. तसेच “ब” वग

नगरपिरषदे या ा प भाग रचनेस िज हािधकारी मा यता दे तील व अंितम भाग रचनेस रा य

िनवडणूक आयु त मा यता दे तील. “क” वग नगरपिरषदा व नगरपंचायत या ा प भाग रचनेस
िज हािधकारी मा यता दे तील व िवभागीय आयु त अंितम भाग रचनेस मा यता दे तील.
आराख

ाम ये ह ीचे वण करणे, आर ण त ता तयार करणे, इ यादी

आर ण सोडतीचा काय म व ा प भाग रचनेची िस दी कर यात यावी.

ा प

ि या तयार क न
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पिरिश ट ब

गुगलअथ /MRSAC या नकाशांवर भागरचनेची मांडणी कर याची कायप दती

1.

गुगल अथ डाऊनलोड करा.

3.

फो डरला थािनक वरा य सं थेचे नाव

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

फो डर तयार करा.

ा

पाच सब फो डर तयार करा यांना Placemark, Boundary, EB, Barrier आिण Ward
अशी नावे

ा.

Placemark फो डर उघडू न याम ये गुगल अथ नकाशावर असलेले
िच हांकीत करा.

ामपंचायतीचे थान

िच हांकीत करणेबाबत संपूण मािहती यावी यासाठीसोबत जोडलेली िव तृत मािहती. (pdf)
व िवडीओ पहावा.(िविडओ पाह यासाठी https://youtu.be/nfRxH3dRuGk या लकवर जावे)

सव थम ¨Path°tool या सहा याने Barrier फो डरम ये सव नैस गक सीमांचे उदा. र ते,
नदी, नाले, अडथळे , इ यादी रेषा आखून िच हांकन करावे .

यानंतर ¨Polygon° tool या सहा याने थािनक वरा य सं थांची सीमा ही Boundary

फो डरम ये िच हांकन करावे.

यानंतर¨Polygon° tool या सहा याने EB चेिच हांकन करावे.EB फो डरम ये या थािनक
वरा य सं थेत असणारे सव

गणक गटांची सीमा एक .एक क न िच हांकीत करावी-

थािनक वरा य सं थेचे संपूण पिर े ाचे

गणक गटांम ये समावेश होईल याची द ता

व िजथे घरे नसतील . यावी े मोकळे असेल यामुळे ते े कोण याही गणक गटात येत ,

आिण हा गणक ,नसेल या े ासाठी शू य लोकसं या असलेला गणक गट तयार करावा
सव त मह वाचे हणजे दोन .गट लगत या

भागात समािव ट होईल याची द ता यावी

मा गणक गटामधील सामाियक सी िच हांकीत करताना Polygon ची रे षा पूणपणे जुळणाया -

10.

असा यात, याम ये अंतर नसावे .

यानंतर ¨Polygon° tool या सहा याने Ward फो डरम ये सव भागां या सीमांचे िच हांकन

करावेव भागां या सीमा या

भागात येणा या

गणक गटां या सीमांशी जुळवा .◌ेत तसेच

लगत या भागा या सीमे शी यो यत हे ने जुळवावेत सव .EB कोण या ना कोण या भागात
11.

समािव ट होईल याची द ता यावी.

या तयार केले या भाग रचनेची KML/KMZ फाईलव image फाईल तयार करावी.
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