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महारा  शासन राजप
असाधारण भाग चार-ब
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असाधारण मांक ३६१

ािधकत काशन

महारा  शासनाने महारा  अिधिनयमां वये तयार कलेले 
(भाग एक, एक-अ आिण एक-ल यांम ये िस  कलेले िनयम व आदेश यां यित र त) िनयम व आदेश.

ामिवकास  िवभाग

बांधकाम भवन, २५, मझबान पथ, फोट, 
मुंबई  ४०० ००१, िदनांक  ३० स टबर, २०२२

अिधसूचना

महारा  िज हा प रषदा (अ य , उपा य  व िवषय सिम यांचे सभापती) आिण पचंायत सिम या (सभापती व उपसभापती) 
(पदांचे आर ण व िनवडणूक) िनयम,१९६२.

मांक िजपिन- २०२१/ . .११७/पंरा-२.— याअथ  महारा  शासनाने शासकीय अिधसूचना, ाम िवकास िवभाग मांक-
िजपिन-२०२१/ . .११७/पंरा-२,   िदनांक  ३० स टबर, २०२२ अ वये रा यातील िज हा प रषदांकरीता  यांना स या लागू असले या 
आर णा या कालावधी या समा ती या िदवसा या लगतनंतर या िदवसापासून सु  होणा या अडीच वषा या कालावधीकरीता अनुसूिचत 
जाती, अनुसूिचत जमाती, नाग रकां या मागासवगाचा वग (िवमु त जाती व भट या जमात सह) आिण मिहला (अनुसूिचत जाती, 
अनुसूिचत जमाती आिण नाग रकां या मागासवगाचा वग, िवमु त जाती व भट या जमाती यातील मिहलांसह) यां यासाठी राखून 
ठवावया या, रा यातील िज हा प रषदां या अ य ां या पदांची सं या िविनिद ट कली आहे.

याअथ , आता महारा  प रषदा (अ य , उपा य  व िवषय सिम याचंे सभापती) आिण पंचायत सिम या (सभापती व उपसभापती) 
(पदांचे आर ण व िनवडणूक) िनयम,१९६२ मधील िनयम २ ब, २ क व २ ड यातील तरतुद नुसार महारा  शासन, या ारे, रा यातील 
ठाणे,  भंडारा आिण ग िदया या िज हा प रषदांक रता  यांना  स या लागू असले या आर णा या कालावधी या समा ती या िदवसा या 
लगतनंतर या िदवसापासून सु  होणा या अडीच वषा या कालावधी  तसेच  पालघर,  धुळ, नंदुरबार, अकोला, वािशम, नागपूर या 
िज हा प रषदां या  उव रत कालावधीकरीता तसेच  उपरो त िज हा प रषद वगळन उव रत २५ िज हा प रषदा गठीत होवून लगतनंतर या 
िदवसापासून सु  होणा या अडीच वषा या कालावधी  पासून  अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती, नाग रकां या मागासवगाचा वग 
(िवमु त जाती व भट या जमात सह) आिण मिहला (अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती आिण नाग रकां या मागासवगाचा वग, 
िवमु त जाती व भट या जमाती यातील मिहलांसह) यां यासाठी राखून ठवावया या, रा यातील िज हा प रषदां या अ य ां या पदांचे 
वाटप सोबत या अनुसूचीम ये दशिव यानुसार करीत आहे:-
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अनुसूची

अ. . िज हा प रषदांचे नांव िज हा प रषद अ य पदा या आर णाचा वग

(१) (२) (३)

१ ठाणे सवसाधारण 

२ पालघर अनुसूिचत जमाती

३ रायगड सवसाधारण 

४ र नािगरी नागरीकांचा मागास  वग (मिहला)

५ िसंधुदुग सवसाधारण

६ नािशक सवसाधारण (मिहला)

७ धुळ सवसाधारण (मिहला)

८ जळगांव सवसाधारण

९ अहमदनगर अनुसूिचत जमाती

१० पुणे सवसाधारण

११ सातारा नागरीकांचा मागास  वग (मिहला)

१२ सांगली सवसाधारण (मिहला)

१३ सोलापूर नागरीकांचा मागास  वग

१४ को हापूर सवसाधारण (मिहला)

१५ औरंगाबाद सवसाधारण

१६ जालना नागरीकांचा मागास  वग 

१७ बीड अनुसूिचत जाती

१८ परभणी अनुसूिचत जाती

१९ िहंगोली सवसाधारण (मिहला)

२० नांदेड नागरीकांचा मागास  वग

२१ उ मानाबाद सवसाधारण (मिहला)

२२ लातूर सवसाधारण (मिहला)

२३ अमरावती सवसाधारण (मिहला)

२४ अकोला सवसाधारण (मिहला)

२५ वािशम सवसाधारण

२६ बुलढाणा सवसाधारण

२७ यवतमाळ सवसाधारण

२८ नागपूर अनुसूिचत जमाती
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अ. . िज हा प रषदांचे नांव िज हा प रषद अ य पदा या आर णाचा वग

(१) (२) (३)

२९ वधा अनुसूिचत जाती (मिहला)

३० भंडारा अनुसूिचत जमाती (मिहला)

३१ ग िदया नागरीकांचा मागास  वग

३२ चं पूर अनुसूिचत जाती (मिहला)

३३ गडिचरोली नागरीकांचा मागास  वग (मिहला)

३४ नंदुरबार अनुसूिचत जमाती (मिहला)

 

महारा ाचे रा यपाल यां या आदेशानुसार व नावाने,

         मनोज जाधव,
     शासनाचे उप सिचव.
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ामिवकास  िवभाग

बांधकाम भवन, २५, मझबान पथ, फोट, 
मुंबई  ४०० ००१, िदनांक  ३० स टबर, २०२२

अिधसूचना

महारा  िज हा प रषदा (अ य , उपा य  व िवषय सिम यांचे सभापती) आिण पचंायत सिम या (सभापती व उपसभापती) 
(पदांचे आर ण व िनवडणूक) िनयम,१९६२.

मांक िजपिन- २०२१/ . .११७/पंरा-२.—महारा  िज हा प रषदा (अ य , उपा य  व िवषय सिम यांचे सभापती) आिण 
पंचायत सिम या (सभापती व उपसभापती) (पदांचे आर ण व िनवडणूक) िनयम, १९६२ यां या िनयम २ अ या तरतुदीनुसार महारा  
शासन, या ारे रा यातील िज हा प रषदांकरीता यांना स या लागू असले या आर णा या कालावधी या समा ती या िदवसा या लगत 
नंतर या िदवसापासून सु  होणा या अडीच वषा या कालावधीकरीता अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती, नाग रकां या मागासवगाचा 
वग (िवमु त जाती व भट या जमात सह) आिण मिहला (अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती आिण नाग रकां या मागासवगाचा वग, 

िवमु त जाती व भट या जमाती यातील मिहलांसह) यां यासाठी राखून ठवावया या, रा यातील िज हा प रषदां या अ य ां या पदांची 
सं या सोबत या अनुसूिचत दशिव यानुसार िविनिद ट करीत आहे :-

अनुसूची

अनुसूिचत जाती अनुसूिचत जमाती नाग रकां या मागासवगाचा वग सवसाधारण

अ ब अ ब अ ब अ ब

अनुसूिचत 
जातीसाठी 

राखून 
ठवावया या 
रा यातील 

िज हा प रषद 
अ य ां या 

पदांची सं या

अनुसूिचत 
जाती 

(मिहला) 
यां यासाठी 

राखून 
ठवावया या 
रा यातील 

िज हा प रषद 
अ य ां या 

पदांची सं या

अनुसूिचत 
जमातीसाठी 

राखून 
ठवावया या 
रा यातील 

िज हा 
प रषद 

अ य ां या 
पदांची सं या

अनुसूिचत 
जमाती 

(मिहला) 
यां यासाठी 

राखून 
ठवावया या 
रा यातील 

िज हा प रषद 
अ य ां या 

पदांची सं या

नाग रकां या 
मागासवगा या 

वगासाठी 
(िवमु त जाती 

व भट या 
जमातीसह) 

राखून 
ठवावया या 
रा यातील 

िज हा प रषद 
अ य ां या 

पदांची सं या

नाग रकां या 
मागासवगा या 
वग (मिहला) 
यां यासाठी 

(िवमु त जाती 
व भट या 

जमातीसह) राखून 
ठवावया या 

रा यातील िज हा 
प रषद अ य ां या 

पदांची सं या

सवसाधारण 
वगासाठी 
राखून 

ठवावया या 
रा यातील 

िज हा प रषद 
अ य ां या 
पदांची सं या

सवसाधारण 
वगासतील 
(मिहला) 
यां यासाठी 

राखून 
ठवावया या 
रा यातील 

िज हा प रषद 
अ य ां या 

पदांची सं या

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८)

२ २ ३ २ ४ ३ ९ ९

महारा ाचे रा यपाल यां या आदेशानुसार व नावाने,

मनोज जाधव,
शासनाचे उप सिचव.


