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 राज्य  ननवडणकू आयोग, महाराष्ट्र 
 

क्रमाांक-राननआ/मनपा -२०२१/प्र.क्र. 13/का-5, 
नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मांत्रालयासमोर, मुांबई:- ४०० ०३२. 
नदनाांक- 05 ऑक्टोबर, २०२१. 
 

प्रनत, 
महानगरपानलका आयुक्त, 
ठाणे, नवी मुांबई, कल्याण डोंनबवली, उल्हासनगर,  
नभवांडी-ननजामपूर,वसई नवरार, पनवले, नमरा-भाईदर,  
पपपरी-पचचवड, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, नानशक,  
मालेगाव,परभणी, औरांगाबाद,नाांदेड-वाघाळा, लातूर,  
अमरावती, अकोला, नागपूर व चांद्रपरू. 
 

 

 नवषय:   मुदती सांपणाऱ्या महानगरपानलकाांच्या ननवडणकुाांकनरता प्रभाग रचनेचे 
 कच्च ेप्रारुप तयार करण्याबाबत... 
 

सांदभभ: शासनाचा सन 2021 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. IV/2021, नद. 30 सप्टेंबर, 2021 
 

महोदय, 
 

 भारतीय सांनवधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्वये राज्यातील स्थाननक स्वराज्य 

सांस्थाांच्या ननवडणकुाांसाठी मतदार याद्या तयार करणे व या ननवडणकुाांचे अनधक्षण, सांचालन व ननयांत्रण 

करणे याची जबाबदारी राज्य ननवडणकू आयोगावर सोपनवण्यात आलेली आहे.  तसेच सांनवधानाच्या 

अनुच्छेद २४३ आनण महाराष्ट्र महानगरपानलका अनधननयम, 1959 मधील तरतुदीनुसार 

महानगरपानलकेची मुदत सांपण्यापूवी नतची सावभनत्रक ननवडणकू घेणे बांधनकारक आहे. 

2. शासनाने सांदभाधीन नद. 30 सप्टेंबर, 2021 रोजी प्रनसध्द केलेल्या अध्यादेशान्वये महाराष्ट्र 

महानगरपानलका अनधननयमाअांतगभत महानगरपानलकाांमध्ये एकसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी 
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बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू केली आहे.  त्यामुळे शक्यतोवर ३ सदस्याांचे प्रभाग करावयाचे आहेत. 

सवभ प्रभाग ३ सदस्याांचे करणे शक्य नसेल तेथे एक प्रभाग २ अथवा ४ सदस्याांचा रानहल. त्यामुळे 

महानगरपानलकेची एकूण लोकसांख्या भानगले महानगरपानलकेची एकूण सदस्य सांख्या गुणीले त्या 

प्रभागातील सदस्याांची सांख्या (यथास्स्थती ३, २ अथवा ४) या सूत्रानुसार प्रभागाची सरासरी लोकसांख्या 

नननरृत करावी.  प्रभागाच्या सरासरी लोकसांख्येच्या १० टक्के कमी पकवा १० टक्के जास्त या मयादेत 

प्रभागाची लोकसांख्या ठेवता येईल. एखाद्या अपवादात्मक पनरस्स्थतीत प्रभागाची लोकसांख्या या नकमान 

पकवा कमाल मयादेपेक्षा कमी पकवा जास्त असल्यास त्याचे कारण प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावात नमूद 

करणे आवश्यक राहील.  

दोन अथवा चार सदस्याांचा प्रभाग हा भौगोनलक पनरस्स्थती नवचारात घेवून योग्य त्या नठकाणी 

ठेवता येईल. मात्र जर अशी कोणतीही पनरस्स्थती नसल्यास सदर प्रभाग हा शेवटचा रानहल. प्रभाग 

रचनेसाठी जनगणना कायालयाने प्रनसध्द केलेली लोकसांख्येची अनलकडची आकडेवारी म्हणजेच सन 

२०११ ची लोकसांख्या नवचारात घ्यावयाची आहे.  त्यानुसार सोबतच्या पनरनशष्ट्ट - अ, ब, क व ड मध्ये 

नदलेल्या मागभदशभक सूचनाांनुसार कच्ची प्रारुप प्रभाग रचना तयार करण्यात यावी. 
 

3. मुदती सांपणाऱ्या महानगरपानलकाांची व्यापकता नवचारात घेता प्रभाग रचना वळेेवर अांनतम 

करणे सकुर व्हाव ेम्हणनू प्रारुप प्रभाग रचनेची कायभवाही तात्काळ सुरु करणे आवश्यक आहे. 
 

४. नागनरकाांच्या मागासवगभ प्रवगाच्या आरक्षणाबाबत मा. सवोच्च न्यायालयामध्ये श्री.नवकास 

गवळी याांनी महाराष्ट्र शासनानवरुध्द दाखल केलले्या नरट नपटीशन (नसस्व्हल) क्रमाांक-९८०/2019 

मध्ये मा. न्यायालयाने नदनाांक ४/३/२०२१ रोजी नदलेल्या ननकालानुसार करावयाची कायभवाही ही 

आरक्षणासांदभात असल्याने प्रारूप प्रभाग प्रनसध्दी व आरक्षण सोडत कायभक्रमामध्ये त्याबाबतच्या सूचना 

देण्यात येतील.  
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५. बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीनुसार प्रभाग रचनेची कायभवाही नव्याने सुरु करणे आवश्यक 

असल्याने औरांगाबाद, नवी मुांबई, वसई-नवरार व कोल्हापूर महानगरपानलकाांची यापूवी करण्यात 

आलेली एक सदस्यीय प्रभाग रचना याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. तसेच इतर 17 

महानगरपानलकाांबाबत समक्रमाांकाच्या नद. 25/8/2021 च्या पत्रान्वये नदलले्या सूचना रद्द करण्यात 

येत आहेत.  

महानगरपानलका ननवडणुकाांकनरता बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीनुसार नव्याने प्रारूप प्रभाग 

रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना या पत्राद्वारे देण्यात येत आहेत. सोबत जोडलेल्या 

पनरनशष्ट्टातील कायभवाही करावयाच्या टप्प्याांचे कच्चा आरखडा करताना पालन होईल, याची दक्षता 

घ्यावी. सोबतच्या पनरनशष्ट्टाांसह प्रभाग रचनेबाबत आयोगाने वळेोवळेी नदलेल्या सचूना, मा. 

न्यायालयाने नदलेले ननदेश आनण प्रभाग रचना ननयमातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन कराव.े  

6. महानगरपानलकेच्या मागील सावभनत्रक ननवडणकूीनांतर अनधसूचनेन्वये हद्दीत झालेले बदल 

(क्षते्र समानवष्ट्ट करणे अथवा वगळणे), नवकासाच्या योजनाांमुळे झालेले भगागोनलक बदल उदा. नवीन 

रस्ते, पुल, इमारती इत्यादी नवचारात घेण्यात याव.े  

७. वरील पनरस्स्थती लक्षात घेता प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीच्या कायभवाहीसाठी लागणारा 

कालावधी नवचारात घेता व ननवडणकुा मुदत समाप्तीपूवी पार पाडणे शक्य व्हाव ेयासाठी सध्या प्रारुप 

प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात यावा.  सदर कच्चा आराखडा तयार करण्याची 

कायभवाही ही नदनाांक ०५ ऑक्टोबर, २०२१ पासून सुरू करण्यात यावी. कच्चा आरखडा तयार होताच 

आयोगाला तात्काळ ई-मेलद्वारे त्वनरत अवगत कराव,े जेणेकरून पुढील कायभवाही सुरू करता येईल. 

आयोगाच्या ननदशभनास आले आहे की, प्रभाग रचना करताना त्याची गोपननयता न राखणे, ननयमाांचे 

काटेकोर पालन न होणे, प्रारूप प्रभाग रचनेनवरूध्द वाढणाऱ्या हरकतींची सांख्या, अांनतम प्रभाग 

रचनेनवरूध्द दाखल होणाऱ्या वाढत्या नरट यानचकाांची सांख्या व त्यामुळे उ भवणारे न्यायालयीन 
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प्रकरणे आनण या सवामुळे होणारा नवलांब टाळणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष प्रभाग रचना, आरक्षण व 

सोडतीचा कायभक्रम स्वतांत्रपणे राज्य ननवडणकू आयोगाकडून देण्यात येईल. 

मा. राज्य ननवडणकू आयुक्त याांच्या आदेशानुसार, 
 

आपला, 

  
(  अनवनाश सणस  ) 

उपायुक्त, 
राज्य ननवडणकू आयोग, महाराष्ट्र  
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पनरनशष्ट्ट-अ 

खाली नमूद केल्यानुसार कायभवाही करून प्रारुप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात 
यावा:- 

(१) गृनहत धरावयाची लोकसांख्या:- जनगणना कायालयाने प्रनसध्द केलेल्या २०११ च्या 

जनगणनेनुसार महानगरपानलका क्षते्राची प्रगणक गटननहाय एकूण लोकसांख्या, अनुसूनचत 

जातीची व अनुसूनचत जमातीची लोकसांख्या व प्रगणक गटाचे नकाशे जनगणना कायालयाकडून 

उपलब्ध करून घ्यावते.  या लोकसांख्येच्या आधारावरच सदस्य सांख्या व आरक्षणाची पनरगणना 

करण्यात येईल. 

(२) वरील डाटावरून तयार केलेल्या kml फाईल्स (नकाशाांच्या सॉफ्ट कॉपी). 

 मागील ननवडणकुीच्या kml फाईल्स तयार केलेल्या असतील तर नकाशाप्रमाणे व्यवस्स्थत 

आहेत याची खात्री करावी. 

 kml फाईल्स कशा तयार कराव्यात याबाबत मागभदशभक सूचना (पनरनशष्ट्ट ब) व यूट्यूब पलक 

https://youtu.be/nfRxH3dRuGk पाहून त्यानुसार तयार कराव्यात. 

(३) कच्चा आराखडा तयार करण्यासाठी सनमती :- स्थाननक स्वराज्य सांस्थेच्या क्षते्राची सांपूणभ मानहती 

असलेला अनधकारी, प्रभाग रचनेशी सांबांनधत नेमलेला अनधकारी, नगर रचनाकार, सांगणक तज्ञ 

तसेच आवश्यकतेनुसार इतर अनधकारी याांची महानगरपानलका आयुक्त याांच्या अध्यक्षतेखाली 

सनमती गठीत करावी. 

       (४) प्रगणक गटाांची माांडणी :- महानगरपानलकेच्या गुगल अथभ अथवा तत्सम नकाशावर जनगणनेच्या 

प्रगणक गटाांची माांडणी करण्यात यावी. अशी माांडणी करताना महानगरपानलकेचे कोणतेही क्षते्र 

सुटणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

     (5) प्रभागाांची सांख्या ठरनवणे :- महाराष्ट्र महानगरपानलका अनधननयम, 1949 च्या कलम ५ मधील 

तरतुदीनुसार महानगरपानलकेची एकूण सदस्य सांख्या नननरृत करावी.  प्रत्येक 

https://youtu.be/nfRxH3dRuGk
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महानगरपानलकेची लोकसांख्या व त्यानुसार महानगरपानलकेची सदस्य सांख्या व त्यानुसार 

अनुज्ञये असलेल्या 3 सदस्यीय, २ सदस्यीय, ४ सदस्यीय प्रभागाांची सांख्या सोबतच्या पनरनशष्ट्ट 

ड मध्ये दशभनवण्यात आली आहे. ती तपासून कोणतीही शांका असल्यास राज्य ननवडणकू 

आयोगास तात्काळ सांपकभ  करावा. 

(6) प्रभागाांची सरासरी लोकसांख्या :- प्रभाग रचना करताना महानगरपानलकेची एकूण लोकसांख्या 

भानगले महानगरपानलकेची एकूण सदस्य सांख्या गुणीले त्या प्रभागातील सदस्याांची सांख्या या 

सूत्रानुसार प्रभागाची सरासरी लोकसांख्या नननरृत करावी.  प्रभागाच्या सरासरी लोकसांख्येच्या 

१० टक्के कमी पकवा १० टक्के जास्त या मयादेत प्रभागाची लोकसांख्या ठेवता येईल. एखाद्या 

अपवादात्मक पनरस्स्थतीत प्रभागाची लोकसांख्या या नकमान पकवा कमाल मयादेपेक्षा कमी पकवा 

जास्त असल्यास त्याचे कारण प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावात नमूद करणे आवश्यक राहील.  

  ज्या महानगरपानलकेमध्ये दोन अथवा चार सदस्याांचा एक प्रभाग होत आहे तो प्रभाग 

भौगोनलक पनरस्स्थती नवचारात घेऊन योग्य त्या नठकाणी ठेवता येईल. अशी कोणतीही 

पनरस्स्थती नसल्यास तो प्रभाग शेवटचा ठेवण्यात येईल. ज्या नठकाणी असा प्रभाग शेवटचा 

ठेवण्यात आला नसेल, त्या नठकाणी तो प्रभाग नवनशष्ट्ट नठकाणी ठेवण्याबाबतचे स्पष्ट्टीकरण 

प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावात नमूद करणे आवश्यक राहील. 

 (7) प्रभाग रचनेची नदशा :- प्रभाग रचना सुरु करताना सवभप्रथम उत्तर नदशेकडून सुरुवात करावी. 

उत्तरेकडून ईशान्य (उत्तर-पूवभ) त्यानांतर पूवभ नदशेकडे येऊन पूवकेडून पनरृमेकडे प्रभाग रचना 

करत सरकाव े व शेवट दनक्षणेत करावा.  प्रभागाांना क्रमाांकही त्याच पध्दतीने द्यावते.  प्रभाग 

रचना करताना भौगोनलक सलगता राहील, याची काळजी घ्यावी. 

(8) प्रभागाच्या सीमारेषा, मोठे रस्ते, गल्ल्या, नद्या, नाले, डोंगर, रस्ते, फ्लायओव्हर इत्यादी 

नगसर्गगक मयादा नवचारात घेऊन नननरृत करावी.  कोणत्याही पनरस्स्थतीत एका इमारतीचे, 

चाळीचे, घराच े नवभाजन दोन प्रभागाांमध्ये होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.  त्याचप्रमाणे 
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मोकळया जागाांसह सवभ जागा कोणत्या ना कोणत्या प्रभागात आल्याच पानहजेत.  प्रभाग 

रचनेच्या बाबतीत कोणासही शांका घेण्यास वाव राहणार नाही,याची दक्षता घेण्यात यावी.  

सीमेचे वणभन करताना रस्ते, नाले, नद्या, नसटी सव्हे नांबर याांचे उल्लखे प्रामुख्याने यावयास हव.े 

(9) प्रभाग रचना करताना लोकसांख्या व प्रभागाची भौगोनलकदृष्ट्टया आटोपशीर व्याप्ती या दोन 

मुख्य गोष्ट्टी असल्या तरी नागनरकाांच्या सामानयक नहताकनरता खालील बाबी नवचारात 

घ्याव्यात. 

(अ) प्रभागातील वस्त्याांचे शक्यतोवर नवभाजन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
(ब) अनुसूनचत जाती/अनुसूनचत जमाती याांच्या वस्त्याांचे शक्यतोवर नवभाजन होणार नाही, 

याची दक्षता घेण्यात यावी. 
(क) नागनरकाांचे प्रभागामधील दळणवळण शक्यतो नवचारात घ्याव.े 
(ड) प्राथनमक आरोग्य सुनवधा कें दे्र, दवाखाने, स्मशानभमूी, बाजारहाटाच्या जागा, पाणी 

पुरवठयाच्या तसेच जलनन:सारणाच्या सोयी सुनवधा, इ.चा वापर ज्या नागनरकाांकडून 
करण्यात येतो त्या नागनरकाांचा समावशे असलेल्या प्रभागातच शक्यतोवर त्या सोयी 
सुनवधा ठेवण्यात याव्यात. 

(इ) प्रभागातील मुलाांकनरता सवभसाधारणपणे उपलब्ध असणाऱ्या प्राथनमक शाळा, मगदाने, इ. 
शक्यतोवर त्याच प्रभागात ठेवण्यात याव्यात, इत्यानद. 

(10) प्रभाग रचना करताना प्रगणक गट शक्यतो फोडू नये.  अपवादात्मक पनरस्स्थतीमध्ये प्रभाग 

रचना करण्याकनरता प्रगणक गट फोडणे आवश्यक असेल व घरयादी उपलब्ध नसेल, तर त्या 

प्रकरणी सोबतच्या पनरनशष्ट्ट-ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सवके्षण करून सांबांनधत क्षते्रात 

लोकसांख्या कशाप्रकारे नवतनरत झाली आहे, हे नननरृत कराव.े  सवके्षण करताना जनगणना 

ज्यावळेी झाली त्यावळेी म्हणजे २०११ मध्ये लोकसांख्येचे नवतरण कसे होते, हे जाणनू घ्यावयाचे 

असल्याने सवके्षण करताना २०११ मध्य े जनगणनेच्यावळेी सांबांनधत व्यक्ती नदलेल्या पत्त्यावर 

राहात होती पकवा कसे, सांबांनधत इमारत कधी बाांधण्यात आली इत्यादी बाबी लक्षात घ्याव्यात. 



  8 

 

(11)  प्रत्येक प्रभागाच्या सीमारेषेचे वणभन करताना उत्तर, पूवभ, दनक्षण व पनरृम अशा नदशा नमूद 

करून सीमारेषेचे वणभन कराव.े  सीमारेषा नमूद करताना शहरातील सवभसाधारण नागनरकाना 

प्रभागाची पूणभ कल्पना येईल याची काळजी घ्यावी. 

(१2) प्रभाग रचनेमध्ये प्रभागाांना अनुक्रमाांक देण्यात येतात.  प्रभागाचे क्षते्र चटकन लक्षात याव े

याकनरता प्रभागाांना अनुक्रमाांकासोबत प्रभागाचे नाव देता येईल पकवा कसे हे तपासाव.े 

प्रभागाांना नाव देणे हे बांधनकारक नाही.  तथानप, महानगरपानलका आयुक्त प्रभागाांना नाव 

देण्याबाबत ननणभय घेऊ शकतात.  प्रभागाांना नाव द्यावयाचे झाल्यास ते अशाप्रकारे देण्यात याव े

जेणेकरुन सदर प्रभाग कोणत्या क्षते्रातील आहे हे तात्काळ लक्षात येईल.  उदा. त्या 

प्रभागातील प्रनसध्द असलेले महत्वाचे नठकाण अथवा त्या प्रभागातील सवानधक लोकसांख्या 

असलेले एखादे नगर अथवा वस्ती, इ.   

(१3) प्रभाग रचनेचा नकाशा खालीलप्रमाणे तयार करावा :- 
(i) गुगल अथभचा नकाशा, या नकाशावर प्रगणक गटाांच्या सीमा नहरव्या रांगाने दशभवाव्यात.  

प्रगणक गटाांचे क्रमाांक व त्या प्रगणक गटाांची लोकसांख्या दशभवावी.   
(ii) जनगणना प्रभागाांच्या सीमा, ननळया रांगाने दशभवाव्यात.  
(iii) नकाशावर शहरातील महत्वाची नठकाणे, रस्ते, नद्या, नाले, रेल्व े लाईन इत्यादी 

स्पष्ट्टपणे दशभवाव.े 
(iv) नवीन ननवडणकू प्रभागाांच्या हद्दी लाल रांगाने दशभनवण्यात याव्यात. 
(v) नकाशाांचा आकार, नकाशावर दशभनवलेले प्रगणक गटाांचे क्रमाांक, लोकसांख्या, इत्यादी 

तपशील वाचता येईल या प्रमाणात असावा. नकाशे सुलभपणे हाताळता यावते 
याकनरता आवश्यक असल्यास दोन पकवा तीन भागात तयार करावते.   

(vi) प्रत्येक प्रभागाचा स्वतांत्र नकाशा तयार करावा, त्याच्या हद्दी स्पष्ट्टपणे दशभनवण्यात 
याव्यात.  त्या हद्दींवर असणारे रस्ते, नद्या, नाले, रेल्व े लाईन इत्यादी स्पष्ट्टपणे 
नकाशावर नमूद करावते. 

(vii) प्रत्येक प्रभागामध्ये समानवष्ट्ट झालेले प्रगणक गट व नकाशानुसार त्या प्रभागामध्ये 
समानवष्ट्ट होणारे प्रगणक गट एकच आहेत, याची खात्री करावी. तसेच जनगणनेकडून 
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प्राप्त झालेली लोकसांख्येची आकडेवारी योग्यनरत्या दशभनवण्यात आली आहे, याची 
खात्री करावी.   

(१४)  आयोगाचे ननकष, अनधननयमातील व ननयमातील तरतुदी, मा. सवोच्च न्यायालय व मा. उच्च 

न्यायालयाने नदलेले ननदेश नवचारात घेऊन प्रारुप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करावा. 

(१५)  मागील अनेक ननवडणकुाांमध्ये आयोगाच्या ननदशभनास आले आहे की क्षते्रीय अनधकाऱ्याांकडून  अनेकदा 

चकुा होतात.  राजकीय दबावाला बळी पडून अयोग्य प्रकारे प्रभाग रचना केली जाते.  अशामुळे 

अनलकडच्या काळात अनेक नरट यानचका मा. उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.  काही 

यानचकाांमध्ये अशा चकुीच्या प्रभाग रचनेबाबत आदेश नदलेले आहेत.  यामुळे सदर तयार केलेला कच्चा 

आराखडा कसा तयार करण्यात आला ? का तयार करण्यात आला? ननयम व ननकषाांचे पालन झाल े

आहे का ? इत्यादी बाबी आयोगाकडून तपासण्यात येतील.  अशा तपासणीत आढळून आलेल्या 

मुद्दयाांवर स्पष्ट्टीकरण करणे व योग्य बदल करण्याची जबाबदारी उपरोक्त सनमतीची असेल.   

(१६)  वरील पनरच्छेदानुसार कायभवाही करून कच्चा आराखडा जतन करण्यात येईल व आरक्षण सोडतीच्या 

नदनाांकापयंत त्याची गोपनीयता राखण्यात येईल.  सनमतीव्यनतनरक्त इतर कोणालाही आराखड्याची 

मानहती नदली जाणार नाही.   

(१७)  आयोगाने जाहीर केलेल्या आरक्षण सोडत कायभक्रमानुसार प्रारुप आराखड्यास मा. राज्य ननवडणकू 

आयुक्त मान्यता देतील. प्रारुप आराखड्यामध्ये हद्दीचे वणभन करणे, आरक्षण तक्ता तयार करणे, 

इत्यादी प्रनक्रया तयार करून आरक्षण सोडतीचा कायभक्रम व प्रारुप प्रभाग रचनेची प्रनसध्दी करण्यात 

यावी. 
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पनरनशष्ट्ट-ब 

 (प्रगणक गटाचे नवभाजन करताना द्यावयाचे) 

 जनगणना प्रभाग क्रमाांक - - - - - - - - - - -   पगकी प्रगणक गट क्रमाांक - - - - - - - फोडणे आवश्यक ठरेल 
त्याची चौकशी करुन लोकसांख्या नननरृत केली त्याचा तपनशल  

सवके्षण केल्याची तारीख :------------------ 

अ.क्र. जनगणना 
घर क्रमाांक 

कुटुांब प्रमुखाचे नाव सन २०११ ची 
लोकसांख्या 

अनुसूनचत 
जाती 

(असल्यास 
लोकसांख्या) 

अनुसूनचत 
जमाती 

(असल्यास 
लोकसांख्या) 

१ २ ३ ४ ५ ६ 
      
      
 एकूण     

 

एकूण   अनुसूनचत जाती अनुसूनचत जमाती  
 

१. प्रगणक गटाची लोकसांख्या    
२. फोडलेल्या प्रगणक गटाचे  
सवके्षण प्रमाणे नननरृत केलेली  
लोकसांख्या            (वजा) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
३. लगतच्या ननवडणकू प्रभागाांसाठी 
नवचारात घ्यावयाची उवभनरत  
लोकसांख्या (वरील १ - 2 )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
          
         
 उपायुक्त        आयुक्त 
 -------------महानगरपानलका   -------------महानगरपानलका 
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पनरनशष्ट्ट-क 
गुगलअथभ / MRSAC च्या नकाशाांवर प्रभागरचनेची माांडणी करण्याची कायभपध्दती 

1.    गुगल अथभ डाऊनलोड करा. 
2. फोल्डर तयार करा. 
3. फोल्डरला स्थाननक स्वराज्य सांस्थेचे नाव द्या 
4. पाच सब फोल्डर तयार करा ज्याांना  Placemark, Boundary, EB, Barrier आनण Ward अशी नाव ेद्या. 
5. Placemark फोल्डर उघडून त्यामध्ये गुगल अथभ नकाशावर असलेले महानगरपानलकेचे स्थान 

नचन्हाांकीत करा. 
6. नचन्हाांकीत करणेबाबत सांपूणभ मानहती घ्यावी.त्यासाठी सोबत जोडलेली नवस्तृत मानहती (pdf) व स्व्हडीओ 

पहावा. (स्व्हनडओ पाहण्यासाठी https://youtu.be/nfRxH3dRuGk  या पलकवर जाव)े 
7. सवभप्रथम “Path” tool च्या सहाय्याने Barrier फोल्डरमध्ये सवभ नगसर्गगक सीमाांचे उदा. रस्ते, नदी, नाले, 

अडथळे, इत्यादी रेषा आखून नचन्हाांकन कराव.े  
8. त्यानांतर  “Polygon” toolच्या सहाय्याने स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांची सीमा ही Boundary फोल्डरमध्य े

नचन्हाांकन कराव.े 
9. त्यानांतर “Polygon” tool च्या सहाय्याने EB च ेनचन्हाांकन कराव.े EB फोल्डरमध्ये त्या स्थाननक स्वराज्य 

सांस्थेत असणारे सवभ प्रगणक गटाांची सीमा एक-एक करून नचन्हाांकीत करावी. स्थाननक स्वराज्य सांस्थेचे 
सांपूणभ पनरक्षते्राच ेप्रगणक गटाांमध्ये समावशे होईल याची दक्षता घ्यावी.   नजथे घरे नसतील व क्षते्र मोकळे 
असेल, ज्यामुळे ते क्षते्र कोणत्याही प्रगणक गटात येत नसेल त्या क्षते्रासाठी शून्य लोकसांख्या असलेला 
प्रगणक गट तयार कराव ेआनण हा प्रगणक गट लगतच्या प्रभागात समानवष्ट्ट होईल याची दक्षता घ्यावी. 
सवात महत्वाचे म्हणजे दोन प्रगणक गटामधील सामानयक सीमा नचन्हाांकीत करताना Polygon ची रेषा 
पूणभपणे जुळणाऱ्या असाव्यात, त्यामध्य ेअांतर नसाव.े  

10. त्यानांतर“Polygon” tool च्या सहाय्याने Ward फोल्डरमध्ये सवभ प्रभागाांच्या सीमाांचे नचन्हाांकन कराव.े 
प्रभागाांच्या सीमा त्या प्रभागात येणाऱ्या प्रगणक गटाांच्या सीमाांशी जुळवावते तसेच लगतच्या प्रभागाच्या 
सीमेशी योग्यतऱ्हेने जुळवावते. सवभ EB कोणत्या ना कोणत्या प्रभागात समानवष्ट्ट होईल याची दक्षता 
घ्यावी.  

11. या तयार केलेल्या प्रभाग रचनेची KML/KMZ फाईल व image फाईल तयार करावी. 

-------------- 

https://youtu.be/nfRxH3dRuGk



