












प्रपत्र-1 
------------------- जिल्हा पजिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत सजित्या 

--------- िनर्णनेच्या आकडेवािीचा र्ोषवािा 
 
जिल्हा पजिषदेचे नाव :- 
अ.क्र. जिल्हा पजिषदेचे नाव 2011 िनगणनेनसुाि लोकसंख्या 
  एकूण 

लोकसंख्या 
अनसुजूचत िातीची 
लोकसंख्या 

अनसुजूचत िमातीची 
लोकसंख्या 

1.     
 
अ.क्र. पंचायत सजमतीचे नाव 2011 िनगणनेनसुाि लोकसंख्या 
  एकूण 

लोकसंख्या 
अनसुजूचत िातीची 
लोकसंख्या 

अनसुजूचत िमातीची 
लोकसंख्या 

1.     
2.     
3. इत्यादी    
 

प्रिाणपत्र 
 
 प्रमाजणत किण्यात येते की, लोकसंख्येची पजिगणना किताना जिल्हा पजिषद व 

त्याअंतगगत असलेल्या पंचायत सजमत्यांच्या क्षेत्रातील कोणताही ग्रामीण भाग (ग्रामपंचायत 

/वाडया/ वस्तत्या/ तांडे इत्यादी) वगळण्यात आलेला नाही.  तसेच कोणत्याही नागिी भागाचा 

(महानगिपाजलका / नगि पाजलका / नगि पंचायत / छावणी क्षेत्र/ कटक मंडळ क्षेत्र इत्यादी) 

समावेश किण्यात आलेला नाही. 

 

        स्तवाक्षिी 

जदनांक-        जिल्हाजिकािी 

 

 

 

 



प्रपत्र-2 

------------ जिल्हा पजिषद ------------- सदस्य संख्या व आिक्षणाबाबत जवविणपत्र 

 

(1) जिल्हा पजिषदेची एकूण लोकसंख्या (2011 िनगणनेनसुाि) 

(2) महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 
 मिील कलम 12 व महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा (मतदाि जवभाग आजण 

जनवडणकुा घेणे) जनयम, 1962 मिील जनयम 2(अ) नसुाि 
एकूण लोकसंख्या 
 

(3) अनसुजूचत िातीची लोकसंख्या (2011 च्या िनगणनेनसुाि) 
 
(4) महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 
 मिील कलम 12 चा उपकलम (2) चा खंड (ब) व महािाष्ट्र 
 जिल्हा पजिषदा आजण पंचायत सजमत्या (िागांच्या आिक्षणाची 

पध्दत व चक्रानकु्रम) जनयम, 1996 च्या जनयम 3 अनसुजूचत 
िातीसाठी आिजक्षत संख्या  
 सतू्र = (अनसुजूचत िातीची लोकसंख्या x एकूण सदस्तय संख्या) 
    एकूण लोकसंख्या  
(जनम्मम्मयापेक्षा कमी अपणूांक वगळण्यात यावा ति िास्तत असल्यास पढुील संख्येने 

पणूांजकत किण्यात यावा.) 
 
(5) अनसुजूचत िमातीची लोकसंख्या (2011 च्या िनगणनेनसुाि) 
 
(6) महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 
 मिील कलम 12 चा उपकलम (2) चा खंड (ब) व महािाष्ट्र 
 जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या (िागांच्या आिक्षणाची पध्दत 

व चक्रानकु्रम) जनयम, 1996 च्या जनयम 3 अनसुजूचत िमातीसाठी 
आिजक्षत संख्या  

सतू्र = (अनसुजूचत िमातीची लोकसंख्या x एकूण सदस्तय संख्या) 
    एकूण लोकसंख्या  
(जनम्मम्मयापेक्षा कमी अपणूांक वगळण्यात यावा ति िास्तत असल्यास पढुील संख्येने 

पणूांजकत किण्यात यावा.) 
 
 
 



(7) इति मागासवगीय नागजिकांची आिजक्षत सदस्तय संख्या 
 महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 
 मिील कलम 12 चा उपकलम (2) चा खंड (क) व महािाष्ट्र 
 जिल्हा पजिषदा आजण पंचायत सजमत्या (िागांच्या आिक्षणाची  

पध्दत व चक्रानकु्रम) जनयम, 1996 च्या जनयम 3 नसुाि  
आिजक्षत सदस्तय संख्या 

 सतू्र = (अनकु्रमांक-2 मिील एकूण सदस्तय संख्या x27) 
     100 
(जनम्मम्मयापेक्षा कमी अपणूांक वगळण्यात यावा ति िास्तत असल्यास पढुील संख्येने 

पणूांजकत किण्यात यावा.) 
 
(8) महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 
 मिील कलम 12 चा उपकलम (2) चा खंड (ड) व महािाष्ट्र 
 जिल्हा पजिषदा आजण पंचायत सजमत्या (िागांच्या आिक्षणाची  

पध्दत व चक्रानकु्रम) जनयम, 1996 च्या जनयम 3 नसुाि एकूण 
स्तत्री आिजक्षत सदस्तय संख्या 
 

सतू्र = (एकूण सदस्तय संख्या) 
   2   
(अपणूांक आल्यास पढुील संख्येने पणूांजकत किण्यात यावा.) 

 
(9) महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 
 मिील कलम 12 चा उपकलम (2) चा खंड (ब) पिंतकु व 

खंड (ड) व महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा आजण पंचायत  
सजमत्या (िागांच्या आिक्षणाची पध्दत व चक्रानकु्रम) 
जनयम, 1996 च्या जनयम 3 नसुाि एकूण अनसुजूचत िातीच्या 
स्तत्री िाखीव िागांचे आिक्षण 
 

सतू्र = (अनसुजूचत िातीची आिजक्षत संख्या) 
    2   
(अपणूांक आल्यास पढुील संख्येने पणूांजकत किण्यात यावा.) 

(महत्वाची सचूना :- िि विील अनकु्रमांक-4 येथे अनसुजूचत िातीकजिता केवळ 1 पद 
िाखीव होत असेल ति ते पद लागोपाठच्या 2 जनवडणकुांपैकी एका जनवडणकुीत जचठ्ठया टाकून 
स्त्स्तत्रयांकजिता िाखनू ठेवावयाचे आहे, अशा प्रकािे जचठ्ठया टाकल्यावि स्तत्रीकजिता जचठ्ठी आली 
तिच येथे (अनकु्रमांक 9 मध्ये) पद दशगजवण्यात यावे.)  (चक्रानकु्रम आिक्षण जििजवताना 
मागील जनवडणकुांचे लॉटस जवचािात घ्यावेत.) 
 



(10) महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 
 मिील कलम 12 चा उपकलम (2) चा खंड (ब) पिंतकु व 

खंड (ड) व महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा आजण पंचायत  
सजमत्या (िागांच्या आिक्षणाची पध्दत व चक्रानकु्रम) 
जनयम, 1996 च्या जनयम 3 नसुाि एकूण अनसुजूचत िमातीच्या 
स्तत्री िाखीव िागांचे आिक्षण 
 

सतू्र = (अनसुजूचत िमातीची आिजक्षत संख्या) 
    2   
(अपणूांक आल्यास पढुील संख्येने पणूांजकत किण्यात यावा.) 
 

(महत्वाची सचूना :- िि विील अनकु्रमांक-6 येथे अनसुजूचत िमातीकजिता केवळ 1 पद 
िाखीव होत असेल ति ते पद लागोपाठच्या 2 जनवडणकुांपैकी एका जनवडणकुीत जचठ्ठया टाकून 
स्त्स्तत्रयांकजिता िाखनू ठेवावयाचे आहे, अशा प्रकािे जचठ्ठया टाकल्यावि स्तत्रीकजिता जचठ्ठी आली 
तिच येथे (अनकु्रमांक 10 मध्ये) पद दशगजवण्यात यावे.)  (चक्रानकु्रम आिक्षण जििजवताना 
मागील जनवडणकुांचे लॉटस जवचािात घ्यावेत.) 
 
(11) महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 
 मिील कलम 12 चा उपकलम (2) चा खंड (ब) पिंतकु व 

खंड (ड) व महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा आजण पंचायत  
सजमत्या (िागांच्या आिक्षणाची पध्दत व चक्रानकु्रम) 
जनयम, 1996 च्या जनयम 3 नसुाि इति मागासवगीय स्तत्रीयांकजिता 
िाखीव िागांचे आिक्षण 
 

सतू्र = (नागजिकांच्या मागासवगीय प्रवगाकजिता आिजक्षत सदस्तय संख्या) 
    2   

(12) सवगसािािण स्तत्री आिजक्षत सदस्तय संख्या  
  (अनकु्रमांक-8 (अनकु्रम 9+10+11)= येथील सदस्तय संख्या) 
 
(13) अनािजक्षत सदस्तय संख्या उिलेले सवग सदस्तय 
 
 
 

प्राजिकृत अजिकािी 
 
 
 



 
 

प्रपत्र-3 
प्रारुप जिल्हा पजिषद जनवडणकू जवभार् 

----------- जिल्हा पजिषदेच्या प्रारुप जनवडणकू जवभार्ातील लोकसंख्या, 
ग्रािपंचायतींची संख्या व र्ावांची संख्या इत्यादी दर्गजवणािा र्ोषवािा 

अ.क्र. तालुका जिल्हा 
पजिषद 

जनवडणकू 
जवभार् 
क्रिांक 

जिल्हा पजिषद जनवडणकू जवभार् 2011 च्या िनर्णनेनसुाि 
जनवडणकू 
जवभार्ाचे 

नाव 

एकूण 
ग्रािपंचायतींची 

संख्या 

एकूण 
सिाजवष्ट 

र्ांवे 

एकूण 
लोकसंख्या 

अनसुजूचत 
िातीची 

लोकसंख्या 

अनसुजूचत 
ििातीची 
लोकसंख्या 

1.         
2.         
3.         
4.         
 इत्यादी        
 एकूण        

 
 

प्रपत्र-4 
प्रारुप जिल्हा पजिषद जनवडणकू जवभार् िचना  

----------- जिल्हा पजिषद जनवडणकू जवभार्ाची 2011 च्या िनर्णनेनसुाि 
लोकसंख्या दर्गजवणािे जवविणपत्र 

 
अ.क्र. तालुका जिल्हा 

पजिषद 
जनवडणक 
जवभार् 
क्रिांक 

जिल्हा 
पजिषद 

जनवडणकू 
जवभार्ाचे 

नाव 

सिाजवष्ट 
असणाऱ्या 

ग्रािपंचायतीचे 
नाव 

एकूण सिाजवष्ट 
असणािी 

र्ावे/वस्त्या/तांडे 
इत्यादी 

2011 च्या िनर्णनेनसुाि 
एकूण 

लोकसंख्या 
अनसुजूचत 
िातीची 

लोकसंख्या 

अनसुजूचत 
ििातीची 
लोकसंख्या 

1.         
2.         
3.         
4.         
         
 एकूण        

 



प्रपत्र-5 
(जनवाचक र्णासाठी) 

----------- जिल्हयातील ------------- तालुक्यातील पंचायत सजितीची सदस्य संख्या 
व आिक्षणाबाबत जवविणपत्र 

 
(1) पंचायत सजमतीची एकूण लोकसंख्या (2011 च्या िनगणनेनसुाि) 

(2) महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 
 मिील कलम 58 व महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा (मतदाि जवभाग आजण 

जनवडणकुा घेणे) जनयम, 1962 मिील जनयम 2(अ) नसुाि 
एकूण लोकसंख्या 
 

(3) अनसुजूचत िातीची लोकसंख्या (2011 च्या िनगणनेनसुाि) 
 
(4) महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 
 मिील कलम 58 चा उपकलम (1ब) चा खंड (ब) व महािाष्ट्र 
 जिल्हा पजिषदा आजण पंचायत सजमत्या (िागांच्या आिक्षणाची 

पध्दत व चक्रानकु्रम) जनयम, 1996 च्या जनयम 7 अनसुजूचत 
िातीसाठी आिजक्षत संख्या  
 सतू्र = (अनसुजूचत िातीची लोकसंख्या x एकूण सदस्तय संख्या) 
    एकूण लोकसंख्या  
(जनम्मम्मयापेक्षा कमी अपणूांक वगळण्यात यावा ति िास्तत असल्यास पढुील संख्येने 

पणूांजकत किण्यात यावा.) 
 
(5) अनसुजूचत िमातीची लोकसंख्या (2011 च्या िनगणनेनसुाि) 
 
(6) महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 
 मिील कलम 58 चा उपकलम (1ब) चा खंड (ब) व महािाष्ट्र 
 जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या (िागांच्या आिक्षणाची पध्दत 

व चक्रानकु्रम) जनयम, 1996 च्या जनयम 7 अनसुजूचत िमातीसाठी 
आिजक्षत संख्या  

सतू्र = (अनसुजूचत िमातीची लोकसंख्या x एकूण सदस्तय संख्या) 
    एकूण लोकसंख्या  
(जनम्मम्मयापेक्षा कमी अपणूांक वगळण्यात यावा ति िास्तत असल्यास पढुील संख्येने 

पणूांजकत किण्यात यावा.) 
 
 
 



 
(7) नागजिकांचा मागासवगग प्रवगाकजिता नागजिकांची आिजक्षत सदस्तय संख्या 
 महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 
 मिील कलम 58 चा उपकलम (1ब) चा खंड (क) व महािाष्ट्र 
 जिल्हा पजिषदा आजण पंचायत सजमत्या (िागांच्या आिक्षणाची  

पध्दत व चक्रानकु्रम) जनयम, 1996 च्या जनयम 7 नसुाि  
आिजक्षत सदस्तय संख्या 

 सतू्र = (अनकु्रमांक-2 मिील एकूण सदस्तय संख्या x27) 
      100 
(जनम्मम्मयापेक्षा कमी अपणूांक वगळण्यात यावा ति िास्तत असल्यास पढुील संख्येने 

पणूांजकत किण्यात यावा.) 
 
(8) महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 
 मिील कलम 58 चा उपकलम (1ब) चा खंड (ड) व महािाष्ट्र 
 जिल्हा पजिषदा आजण पंचायत सजमत्या (िागांच्या आिक्षणाची  

पध्दत व चक्रानकु्रम) जनयम, 1996 च्या जनयम 7 नसुाि एकूण 
स्तत्री आिजक्षत सदस्तय संख्या 
 

सतू्र = (एकूण सदस्तय संख्या) 
   2   
(अपणूांक आल्यास पढुील संख्येने पणूांजकत किण्यात यावा.) 

 
(9) महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 
 मिील कलम 58 चा उपकलम (1ब) चा खंड (ब) पिंतुक व 

खंड (ड) व महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा आजण पंचायत  
सजमत्या (िागांच्या आिक्षणाची पध्दत व चक्रानकु्रम) 
जनयम, 1996 च्या जनयम 7 नसुाि एकूण अनसुजूचत िातीच्या 
स्तत्री िाखीव िागांचे आिक्षण 
 

सतू्र = (अनसुजूचत िातीची आिजक्षत संख्या) 
    2   
(अपणूांक आल्यास पढुील संख्येने पणूांजकत किण्यात यावा.) 

(महत्वाची सचूना :- िि विील अनकु्रमांक-4 येथे अनसुजूचत िातीकजिता केवळ 1 पद 
िाखीव होत असेल ति ते पद लागोपाठच्या 2 जनवडणकुांपैकी एका जनवडणकुीत जचठ्ठया टाकून 
स्त्स्तत्रयांकजिता िाखनू ठेवावयाचे आहे, अशा प्रकािे जचठ्ठया टाकल्यावि स्तत्रीकजिता जचठ्ठी आली 
तिच येथे (अनकु्रमांक 9 मध्ये) पद दशगजवण्यात यावे.)   
 



 
(10) महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 
 मिील कलम 58 चा उपकलम (1ब) चा खंड (ब) पिंतुक व 

खंड (ड) व महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा आजण पंचायत  
सजमत्या (िागांच्या आिक्षणाची पध्दत व चक्रानकु्रम) 
जनयम, 1996 च्या जनयम 7 नसुाि एकूण अनसुजूचत िमातीच्या 
स्तत्री िाखीव िागांचे आिक्षण 
 

सतू्र = (अनसुजूचत िमातीची आिजक्षत संख्या) 
    2   
(अपणूांक आल्यास पढुील संख्येने पणूांजकत किण्यात यावा.) 
 

(महत्वाची सचूना :- िि विील अनकु्रमांक-6 येथे अनसुजूचत िमातीकजिता केवळ 1 पद 
िाखीव होत असेल ति ते पद लागोपाठच्या 2 जनवडणकुांपैकी एका जनवडणकुीत जचठ्ठया टाकून 
स्त्स्तत्रयांकजिता िाखनू ठेवावयाचे आहे, अशा प्रकािे जचठ्ठया टाकल्यावि स्तत्रीकजिता जचठ्ठी आली 
तिच येथे (अनकु्रमांक 10 मध्ये) पद दशगजवण्यात यावे.)   
 
(11) महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 
 मिील कलम 58 चा उपकलम (1ब) चा खंड (ब) पिंतुक व 

खंड (ड) व महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा आजण पंचायत  
सजमत्या (िागांच्या आिक्षणाची पध्दत व चक्रानकु्रम) 
जनयम, 1996 च्या जनयम 7 नसुाि इति मागासवगीय स्तत्रीयांकजिता 
िाखीव िागांचे आिक्षण 
 

सतू्र = (नागजिकांच्या मागासवगीय प्रवगाकजिता आिजक्षत सदस्तय संख्या) 
    2   

(12) सवगसािािण स्तत्री आिजक्षत सदस्तय संख्या  
  (अनकु्रमांक-8 (अनकु्रम 9+10+11) = येथील सदस्तय संख्या) 
 
(13) अनािजक्षत सदस्तय संख्या उिलेले सवग सदस्तय 
 
 

प्राजिकृत अजिकािी 
 

 

 



प्रपत्र-6 
प्रारुप पंचायत सजिती जनवाचक र्ण 

----------- जिल्हा पजिषद अंतर्गत ----------- पंचायत सजितीच्या प्रारुप जनवाचक 
र्णातील लोकसंख्या, ग्रािपंचायतींची संख्या व र्ावांची संख्या इत्यादी दर्गजवणािा 

र्ोषवािा 
अ.क्र. तालुका जिल्हा 

पजिषद 
जनवडणकू 
जवभार् 

क्रिांक व 
नांव 

जनवाचक 
र्णाचा 
क्रिांक 

पंचायत सजिती जनवाचक र्ण 2011 च्या िनर्णनेनसुाि 
र्णाचे 
नाव 

एकूण 
ग्रािपंचायतींची 

संख्या 

एकूण 
सिाजवष्ट 

र्ावे 

एकूण 
लोकसंख्या 

अनसुजूचत 
िातीची 

लोकसंख्या 

अनसुजूचत 
ििातीची 
लोकसंख्या 

1.          
2.          
3.          
4.          
          
 एकूण         

 
 

प्रपत्र-7 
प्रारुप पंचायत सजिती र्ण िचना  

----------- जिल्हा पजिषद अंतर्गत ---------- पंचायत सजिती र्णाची                 
2011 च्या िनर्णनेनसुाि लोकसंख्या दर्गजवणािे जवविणपत्र 

 
अ.क्र. तालुका जिल्हा 

पजिषद  
जनवडणकू 
जवभार् 

क्रिांक व 
नाव 

पंचायत 
सजिती 

जनवाचक 
र्ण 

क्रिांक 

पंचायत 
सजिती 

जनवाचक 
र्णाचे 
नाव 

सिाजवष्ट 
असणाऱ्या 

ग्रािपंचायतीचे 
नाव 

एकूण सिाजवष्ट 
असणािी 

र्ावे/वस्त्या/तांडे 
इत्यादींची नावे 

2011 च्या िनर्णनेनसुाि 
एकूण 

लोकसंख्या 
अनसुजूचत 
िातीची 

लोकसंख्या 

अनसुजूचत 
ििातीची 
लोकसंख्या 

1.          
2.          
3.          
4.          
          
 एकूण         



पजिजर्ष्ट-1 
(जिल्हा पजिषदेकजिता) 

जिल्हा पजिषद जनवडणकू जवभार्ाचा प्रस्ताव तयाि किण्याकजिता आजण आिजक्षत जनवडणकू 
जवभार् जनश्चचतीकजिता जवजहत निनुा 

जिल्हा पजिषदेचे नाव :- 
अ.क्र. तालुका जिल्हा पजिषद जनवडणकू 

जवभार्ाचा क्रिांक व नाव 
अ.िा.अ.ि (स्त्री), अ.िा.अ.ि. (स्त्री) सवगसाधािण श्स्त्रया 
यांच्यापैकी ज्या प्रवर्ाकजिता िाखीव होईल त्या आिक्षणाचा 

प्रवर्ग निदू किावा. 
    

 
पजिजर्ष्ट-2 

(जिल्हा पजिषदेकजिता) 
अनसुजूचत िातीची सवाजधक लोकसंख्या असलले्या जनवडणकू जवभार्ांपासनू उतित्या क्रिाने 

सवग जनवडणकू जवभार्ांची िाजहती 
 
जिल्हा पजिषदेचे नाव:- (आिक्षण कुठल्या प्रवर्ाचे आहे ते निदू किावे.) 

अ.क्र. तालुका जिल्हा पजिषद 
जनवडणकू जवभार्ाचा 

क्रिांक व नाव 

अनसुजूचत िातीची सवाजधक 
लोकसंख्या असलले्या जनवडणकू 
जवभार्ांपासनू सरुुवात करुन 

उतित्या क्रिाने 

अनसुजूचत िाती व अनसुजूचत 
िाती (स्त्री) कजिता आिजक्षत  
झाल्यास आिक्षण निदू किावे 

    

 

 

 

 
पजिजर्ष्ट-3 

(जिल्हा पजिषदेकजिता) 
अनसुजूचत ििातीची सवाजधक लोकसंख्या असलले्या जनवडणकू जवभार्ांपासनू उतित्या 

क्रिाने सवग जनवडणकू जवभार्ांची िाजहती 
 
जिल्हा पजिषदेचे नाव:- (आिक्षण कुठल्या प्रवर्ाचे आहे ते निदू किावे.) 

अ.क्र. तालुका जिल्हा पजिषद 
जनवडणकू जवभार्ाचा 

क्रिांक व नाव 

अनसुजूचत ििातीची सवाजधक 
लोकसंख्या असलले्या जनवडणकू 
जवभार्ांपासनू सरुुवात करुन 

उतित्या क्रिाने 

अनसुजूचत ििाती व 
अनसुजूचत ििाती (स्त्री) 
कजिता आिजक्षत  झाल्यास 

आिक्षण निदू किावे 
     

 

 



पंचायत सजिती जनवाचक र्णाचा प्रस्ताव तयाि किण्याकजिता आजण आिजक्षत 
जनवाचक र्ण जनश्चचतीकजिता जवजहत निनेु 

पजिजर्ष्ट-4 
(पंचायत सजितीकजिता) 

पंचायत सजितीचे नाव :-      जिल्हा- 
अ.क्र. पंचायत सजिती 

जनवाचक र्णाचा क्रिांक 
व नाव 

अ.िा.अ.ि (स्त्री), अ.िा.अ.ि. (स्त्री) ना.िा.प्र. (स्त्री) 
सवगसाधािण स्त्री यांच्यापैकी ज्या प्रवर्ाकजिता िाखीव 

होईल त्या आिक्षणाचा प्रवर्ग निदू किावा. 
   

 
पजिजर्ष्ट-5 

(पंचायत सजिती कजिता- प्रत्येक सजितीजनहाय स्वतंत्र) 
अनसुजूचत िातीची सवाजधक लोकसंख्या असलेल्या जनवाचक र्णांपासनू उतित्या 

क्रिाने पंचायत सजितीिधील सवग जनवाचक र्णांची िाजहती 
पंचायत सजितीचे नाव:- (आिक्षण कुठल्या प्रवर्ाचे आहे ते निदू किावे.) 

अ.क्र. पंचायत सजिती 
जनवाचक र्णाचा 
क्रिांक व नाव 

अनसुजूचत िातीची सवाजधक 
लोकसंख्या असलले्या जनवाचक 
र्णांपासनू सरुुवात करुन उतित्या 
क्रिाने  

अनसुजूचत िाती व अनसुजूचत 
िाती (स्त्री) कजिता आिजक्षत  
झाल्यास आिक्षण निदू किावे 

   

 

 

 

 
पजिजर्ष्ट-6 

(पंचायत सजिती कजिता- प्रत्येक सजितीजनहाय स्वतंत्र) 
अनसुजूचत ििातीची सवाजधक लोकसंख्या असलेल्या जनवाचक र्णांपासनू उतित्या 

क्रिाने सवग जनवाचक र्णांची िाजहती 
पंचायत सजितीचे नांव:- (आिक्षण कुठल्या प्रवर्ाचे आहे ते निदू किावे.) 

अ.क्र. पंचायत सजिती 
जनवाचक र्णाचा 
क्रिांक व नांव 

अनसुजूचत ििातीची सवाजधक 
लोकसंख्या असलेल्या जनवाचक 
र्णांपासनू सरुुवात करुन 
उतित्या क्रिाने  

अनसुजूचत ििाती व 
अनसुजूचत ििाती (स्त्री) 
कजिता आिजक्षत  झाल्यास 
आिक्षण निदू किावे 

    

 

 





पजिजर्ष्ट-8 

(जिल्हा पजिषदेकजिता) सभेचे इजतवतृ्त 

 आि जदनांक---------------- िोिी सकाळी / दपुािी ---------- वािता ------------ 
येथे जिल्हा पजिषद सावगजत्रक जनवडणकुा ----------- कजिता महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा आजण 
पंचायत सजमत्या (िागांच्या आिक्षणाची पध्दत व चक्रानकु्रम) जनयम, 1996 नसुाि जिल्हा 
पजिषदेचे जनवडणकू जवभागजनहाय आिक्षण सोडत पध्दतीने (जचठ्ठया टाकून) जनस्त्चचत 
किण्यासाठी पढुील प्रजतजनिी उपस्त्स्तथत होते :- 

अ.क्र. प्रजतजनधीचे नाव स्वाक्षिी 
   
   
   
   

 

जिल्हा पजिषद जनवडणकुा सन ----------- च्या संदभात जनवडणकू जवभागाची माजहती 
पजिजशष्ट्ट-1 नसुाि सवग उपस्त्स्तथतांना देण्यात आली. 
त्यानंति - 

1. प्रथम ---------------------- जिल्हा पजिषदंसाठी देय असलेल्या ------------ 
(सवग) जनवडणकू जवभागाच्या जचठ्ठया तयाि किण्यात आल्या. 

2. या जचठ्ठयांपैकी अनसुजूचत िातीकजिता िाखीव असलेल्या जनवडणकू जवभागांच्या 
जचठ्ठया वेगळया ठेवण्यात आल्या.  त्याचे जनवडणकू जवभाग क्रमांक -------- असे 
आहेत. 

3. त्याचप्रमाणे अनसुजूचत िमातीकजिता िाखीव असलेल्या जनवडणकू जवभागांच्या 
जचठ्ठया वेगळया ठेवण्यात आल्या.  त्याचे जनवडणकू जवभाग क्रमांक -------- असे 
आहेत. 

4. त्यानंति उिलेल्या जचठ्ठयांमिनू अगोदिच्या सावगजत्रक जनवडणकुीत नागजिकांच्या 
मागास प्रवगासाठी िाखनू ठेवण्यात आलेले जनवडणकू जवभाग वगळून उवगजित 
जनवडणकू जवभागातनू नागजिकांच्या मागासवगग प्रवगाकजिता िाखीव पदांच्या 
संख्येइतक्या जचठ्ठया सोडत पध्दतीने काढण्यात आल्या व त्या वेगळया ठेवण्यात 
आल्या, त्यांचे जनवडणकू जवभाग क्रमांक- ------- असे आहेत. * 
 

*जटप :- अ.क्र.4 मध्ये अगोदिच्या जनवडणकुीत नागजिकांचा मागास प्रवगासाठी िाखनू ठेवण्यात आलेले जनवडणकू 
जवभाग वगळल्यानंति उिलेल्या जनवडणकू जवभागांची संख्या ही नागजिकांचा मागास प्रवगासाठी आिजक्षत 
किावयाच्या िागांच्या संख्येएवढी असल्यास सदिचे जनवडणकू जवभाग नागजिकांच्या मागास प्रवगासाठी थेट 
आिजक्षत होतील. पिंत ुआिजक्षत किावयाची पदांची संख्या ही जशल्लक िाजहलेल्या जनवडणकू जवभागांच्या संख्येपेक्षा 
िास्तत असल्यास, जशल्लक िाजहलेले जनवडणकू जवभाग नागजिकांच्या मागास प्रवगासाठी थेट आिजक्षत होतील व 
उिलेल्या िागांसाठी वगळण्यात आलेल्या जनवडणकू जवभागांतनू (अगोदिच्या सावगजत्रक जनवडणकुीत नागजिकांच्या 
मागास प्रवगासाठी आिजक्षत झालेले जनवडणकू जवभाग) सोडतीने जनस्त्चचत किण्यात येतील. अशी पजिस्त्स्तथती 
उद्भवल्यास प्रथम सन 0000 च्या जनवडणकुीमध्ये व त्यानंति अनकु्रमे 000  व 0020 च्या जनवडणकुीमध्ये 
ना.मा.प्र.साठी आिजक्षत जनवडणकू जवभाग जवचािात घेण्यात यावेत. 



5. उपिोक्त 1 मिील जचठ्ठयांमिनू 2 ते 4 येथील जचठ्ठया वेगळया काढण्यात 
आल्यानंति उवगजित जचठ्ठया वेगळया ठेवण्यात आल्या असनू, त्यांचे जनवडणकू 
जवभाग क्रमांक- -------- असे आहेत. 

6. स्त्स्तत्रयांसाठी िाखीव पदांसाठी सोडत खालीलप्रमाणे काढण्यात आली. 
(6.1 ते 6.4 यापैकी लाग ूअसेल तेच ठेवावे.) 
 

6.1) अनसुजूचत िातीकजिता (विील अनकु्रमांक-2 येथे) एकापेक्षा िास्तत पदे 
िाखीव असल्यामळेु अनसुजूचत िातीकजिता विील अनकु्रमांक-2 येथील 
जनवडणकू जवभागाच्या जचठ्ठयांमिनू अनसुजूचत िातीच्या स्त्स्तत्रयांकजिता 
िाखीव असलेल्या पदांच्या संख्येइतक्या जचठ्ठया काढण्यात आल्या.  त्याचे 
जनवडणकू जवभाग क्रमांक- --------असे आहेत. 

 

6.2) अनसुजूचत िातीकजिता (विील अनकु्रमांक-2 येथे) केवळ एक पद 
आिजक्षत होत असल्यामळेु- 
पढुील पाठोपाठच्या दोन जनवडणकुांपैकी एका जनवडणकुीची  जचठ्ठी 
उचलण्यात आली. 
(1) सन ------------------ ची पजहली जनवडणकू 
(2) सन ------------------ ची दसुिी जनवडणकू 

(विील दोन जचठ्ठयांपैकी एक जचठ्ठी उचलण्यात यावी.) 
 

 सदि जचठ्ठी सन ---------------- ची पजहली जनवडणकू अशी जचठ्ठी 
आल्यामळेु ---------------------- जनवडणकू जवभाग अनसुजूचत िातीच्या 
स्त्स्तत्रयांकजिता आिजक्षत होईल. 

 

 सन --------------- ची पजहली जनवडणकू अशी जचठ्ठी न आल्यामळेु 
(सन -------------- ची जचठ्ठी आली) व जिल्हा पजिषदेमध्ये एकूण पदांच्या 
1/0 पेक्षा कमी नाही इतकी पदे स्त्स्तत्रयांकजिता िाखीव ठेवणे आवचयक 
असल्यामळेु सवगसािािण पदांमिनू एक अजतजिक्त पद स्त्स्तत्रयांकजिता 
सोडत काढून िाखीव किण्यात येईल याची सवांना माजहती देण्यात आली. 

 

6.3) अनसुजूचत िमातीकजिता (विील अनकु्रमांक-3 येथे) एकापेक्षा िास्तत पदे 
िाखीव असल्यामळेु- 
अनसुजूचत िमातीकजिता विील अनकु्रमांक-3 येथील जनवडणकू 
जवभागाच्या जचठ्ठयांमिनू अनसुजूचत िमातीच्या स्त्स्तत्रयांकजिता िाखीव 
असलेल्या पदांच्या संख्येइतक्या जचठ्ठया काढण्यात आल्या.  त्याचे 
जनवडणकू जवभाग क्रमांक- --------असे आहेत. 

 

6.4) अनसुजूचत िमातीकजिता (विील अनकु्रमांक-3 येथे) केवळ एक पद 
आिजक्षत होत असल्यामळेु- 



































पजिजर्ष्ट-11(अ) 
(जिल्हा पजिषद-प्रारुप प्रभार् िचनेकजिता) 

निनुा 
------------------जिल्हा पजिषद 

 

 क्रिांक ---------------------------- जदनांक --------------------- िाज्य जनवडणकू 
आयकु्त, महािाष्ट्र यांच्याकडील अजिसनूा क्रमांक- -------------------------------- महािाष्ट्र 
अजिजनयम, 5 च्या कलम 12 पोटकलम (1) खाली ------------------ जिल्हयाचा 
जिल्हाजिकािी जनम्मनोक्त आदेशाच्या अनसुचूीमध्ये दशगजवल्याप्रमाणे ------------------------ 
जिल्हा पजिषद जितक्या जनवडणकू जवभागामध्ये जवभागण्यात येईल, त्या जनवडणकू जवभागांची 
संख्या व त्याची व्याप्ती जनस्त्चचत किीत आहे आजण त्या जनवडणकू जवभागामध्ये अनसुजूचत 
िाती, अनसुजूचत िमाती व नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग आजण त्याचप्रमाणे स्त्स्तत्रयांकजिता 
िागा िाखनू ठेवण्यात येत आहेत.  ते जनवडणकू जवभाग आजण त्याचप्रमाणे स्त्स्तत्रयांसाठी 
(अनसुजूचत िाती, अनसुजूचत िमाती व नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग  स्त्स्तत्रयांसह) िागा िाखनू 
ठेवण्यात येतील, ते जनवडणकू जवभाग दशगजवणाऱ्या आदेशाचा प्रारुप मसदुा प्रजसध्द किण्यात 
येत आहे. 
 
2. उक्त आदेशाचा मसदुा याद्वािे --------------- जिल्हा पजिषद क्षेत्रातील सवग 
िजहवाशांच्या माजहतीसाठी प्रजसध्द किण्यात येत असनू, सचूना देण्यात येत आहेत की, उक्त 
आदेशाचा मसदुा जदनांक- -------------- नंति जिल्हाजिकािी -------------------- जवचािात 
घेतील. 
 
3. उक्त आदेशाच्या मसदुयास, ज्या लोकांच्या काही हिकती असतील, त्यांनी त्या 
हिकती सकािण जिल्हाजिकािी --------------------- यांच्याकडे जदनांक- ----------------- 
ककवा तत्पवूी लेखी सादि किाव्यात.  उक्त तािखेनंति आलेल्या हिकती  जिल्हाजिकािी 
जवचािात घेणाि नाहीत. 
 

आ दे र् 
 
 ज्याअथी, महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 (सन 1962 
च्या महािाष्ट्र अजिजनयम, 5) चा कलम 9(1) अन्वये िाज्य जनवडणकू आयकु्त, महािाष्ट्र यांनी 
केलेल्या अजिसचूना क्रमांक --------------------------------- आदेशान्वये त्यांनी -----------
-------- जिल्हा पजिषदेच्या बाबतीत खाली दशगजवल्याप्रमाणे जनवडावयाची सभासद संख्या 
जनस्त्चचत केलेली आहे. 
 



 ज्याअथी, महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 (सन1962 
च्या महािाष्ट्र अजिजनयम, 5 )चा कलम 12 चा पोटकलम (2) अन्वये आजण िाज्य जनवडणकू 
आयकु्तांच्या क्रमांक- -------------------------- जदनांक- -------------------- च्या पत्रान्वये 
त्यांनी ------------------- जिल्हा पजिषदेच्या बाबतीत खाली दशगजवल्याप्रमाणे अनसुजूचत िाती, 
अनसुजूचत िमाती, नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग यांच्यासाठी िाखनू ठेवलेल्या िागा व 
स्त्स्तत्रयांसाठी (अनसुजूचत िाती, अनसुजूचत िमाती, नागजिकांचा मागासवगग प्रवगाच्या 
स्त्स्तत्रयांसाठी िाखनू ठेवावयाच्या िागा) िाखनू ठेवावयाच्या िागा जनस्त्चचत केलेल्या आहेत. 
 
(1) जनवडावयाच्या सदस्तयांची एकूण संख्या ----------------- 
(2) अनसुजूचत िाती, अनसुजूचत िमाती व नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग यासाठी िाखनू 
ठेवावयाच्या िागांची संख्या :- 

(अ) अनसुजूचत िाती- 
 (ब) अनसुजूचत िमाती- 
 (क) नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग- 
(3) स्त्स्तत्रयांसाठी (अनसुजूचत िाती, अनसुजूचत िमाती व नागजिकांचा मागासवगग प्रवगाच्या 
स्त्स्तत्रयांसाठी िाखनू ठेवावयाच्या िागा िरुन) िाखनू ठेवावयाच्या एकूण िागा :- 
(4) उपिोक्त क्रमांक-(3)  पैकी विील क्रमांक (2) मिील (अ), (ब), (क) येथील 
िागांमध्ये अनसुजूचत िमाती व नागजिकांचा मागासवगग प्रवगाच्या स्त्स्तत्रयांसाठी िाखनू 
ठेवावयाच्या िागांची संख्या खालीलप्रमाणे िाहील :- 
 (अ) अनसुजूचत िाती- 
 (ब) अनसुजूचत िमाती- 
 (क) नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग- 
(5) सवगसािािण स्त्स्तत्रयांसाठी िाखनू ठेवावयाच्या िागांची संख्या -------------------- 
 
2. त्याअथी, आता िाज्य जनवडणकू आयकु्त, महािाष्ट्र यांच्याकडील अजिसचूना 
क्रमांक- ------------------------------------------------- अन्वये प्रदान केलेल्या 
अजिकािांचा वापि करुन महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1996 (सन 
1962 च्या जिल्हाजिकािी याद्वािे उक्त जिल्हा पजिषद क्षेत्र जितक्या जनवडणकू जवभागात 
जवभागण्यात येईल त्या जनवडणकू जवभागांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनसुचूीमध्ये 
दशगजवल्याप्रमाणे जनस्त्चचत किीत असनू, ज्या जनवडणकू जवभागांमध्ये अनसुजूचत िाती, 
अनसुजूचत िमाती, नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग यांच्यासाठी व स्त्स्तत्रयांसाठी (अनसुजूचत िाती, 
अनसुजूचत िमाती, नागजिकांचा मागासवगग प्रवगाच्या स्त्स्तत्रयांसह) िागा िाखनू ठेवण्यात येतील, 
ते जनवडणकू जवभागा जनर्ददट किीत आहे. 
 
3. या आदेशाच्या तािखेच्या जनकट नंतिच्या पढुील सावगजत्रक जनवडणकुीच्या प्रयोिनाथग 
हा आदेश अंमलात येईल. 
 



 
 
 

अनसुचूी 
तालुक्याचे 

नाव 
जनवडणकू 

जवभार्ाचा क्रिांक 
व नाव 

प्रदेर्ाची व्याप्ती अनसुजूचत 
िाती/अनसुजूचत 

ििाती/नार्जिकांचा 
िार्ासवर्ग प्रवर्ग व 
श्स्त्रयांकजिता िाखीव 

िार्ा 
1.  2.  3.  4.  

  (अ) खालील 
ग्रािपंचायतींच्या ियादेत 
सिाजवष्ट असलेल ेके्षत्र 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) इत्यादी 
 
(ब) खालील र्ांवाच्या 
ियादेत सिाजवष्ट असलेली 
के्षते्र 
(1) 
(2) 
(3) इत्यादी 

 

 
 
 
 

कायालयीन िोहोि 
 
 

   जिल्हाजधकािी 
जदनांक:- 

 
 



 
पजिजर्ष्ट-11(ब) 

(जिल्हा पजिषद-अंजति प्रभार् िचनेकजिता) 
निनुा 

------------------जिल्हा पजिषद 
 

 क्रिांक ---------------------------- जदनांक ---------------------  
िाज्य जनवडणकू आयकु्त, महािाष्ट्र यांच्याकडील अजिसनूा क्रमांक- -------------------------
-------------------------------------------------------- अन्वये प्रदान केलेल्या अजिकािाचा 
वापि करुन, महािाष्ट्र जिल्हा पजिषद व पंचायत सजमती अजिजनयम, 1961 सन 1962 
अजिजनयम, 5 च्या कलम 12 पोटकलम (1) खाली ------------------ जिल्हयाचा 
जिल्हाजिकािी जनम्मनोक्त आदेशाच्या अनसुचूीमध्ये दशगजवल्याप्रमाणे ------------------------ 
जिल्हा पजिषद जितक्या जनवडणकू जवभागामध्ये जवभागण्यात येईल, त्या जनवडणकू जवभागांची 
संख्या व त्याची व्याप्ती जनस्त्चचत किीत आहे आजण त्या जनवडणकू जवभागामध्ये अनसुजूचत 
िाती, अनसुजूचत िमाती व नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग आजण त्याचप्रमाणे स्त्स्तत्रयांकजिता 
िागा िाखनू ठेवण्यात येत आहेत.  ते जनवडणकू जवभाग आजण त्याचप्रमाणे स्त्स्तत्रयांसाठी 
(अनसुजूचत िाती, अनसुजूचत िमाती व नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग  स्त्स्तत्रयांसह) िागा िाखनू 
ठेवण्यात येतील, ते जनवडणकू जवभाग दशगजवणािा क्रमांक ---------------- जदनांक- ----------
---------- चा आदेशाचा प्रारुप मसदुा महािाष्ट्र जिल्हा पजिषद व पंचायत सजमती अजिजनयम, 
1961 (सन 1962 अजिजनयम, 5) च्या कलम 12 पोटकलम (1)  सह िाज्य जनवडणकू 
आयकु्तांची अजिसचूना क्रमांक- ------------------------------------------------------------
----------------- अन्वये प्रदान केलेल्या अजिकािांचा वापि करुन जनम्मनोक्त आदेश देत आहे. 
 

आ दे र् 
 
 ज्याअथी, महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 (सन 1962 
च्या महािाष्ट्र अजिजनयम, 5) चा कलम 9(1) अन्वये िाज्य जनवडणकू आयकु्त, महािाष्ट्र यांनी 
केलेल्या अजिसचूना क्रमांक --------------------------------- आदेशान्वये त्यांनी -----------
-------- जिल्हा पजिषदेच्या बाबतीत खाली दशगजवल्याप्रमाणे जनवडावयाची सभासद संख्या 
जनस्त्चचत केलेली आहे. 
 
 ज्याअथी, महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 (सन1962 
च्या महािाष्ट्र अजिजनयम, 5 )चा कलम 12 चा पोटकलम (2) अन्वये आजण िाज्य जनवडणकू 
आयकु्तांच्या क्रमांक- -------------------------- जदनांक- -------------------- च्या पत्रान्वये 
त्यांनी ------------------- जिल्हा पजिषदेच्या बाबतीत खाली दशगजवल्याप्रमाणे अनसुजूचत िाती, 
अनसुजूचत िमाती, नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग यांच्यासाठी िाखनू ठेवलेल्या िागा व 



स्त्स्तत्रयांसाठी (अनसुजूचत िाती, अनसुजूचत िमाती, नागजिकांचा मागासवगग प्रवगाच्या 
स्त्स्तत्रयांसाठी िाखनू ठेवावयाच्या िागा) िाखनू ठेवावयाच्या िागा जनस्त्चचत केलेल्या आहेत. 
 
(1) जनवडावयाच्या सदस्तयांची एकूण संख्या ----------------- 
(2) अनसुजूचत िाती, अनसुजूचत िमाती व नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग यासाठी िाखनू 
ठेवावयाच्या िागांची संख्या :- 
 (अ) अनसुजूचत िाती- 
 (ब) अनसुजूचत िमाती- 
 (क) नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग- 
(3) स्त्स्तत्रयांसाठी (अनसुजूचत िाती, अनसुजूचत िमाती व नागजिकांचा मागासवगग प्रवगाच्या 
स्त्स्तत्रयांसाठी िाखनू ठेवावयाच्या िागा िरुन) िाखनू ठेवावयाच्या एकूण िागा :- 
(4) उपिोक्त क्रमांक-(3) पैकी विील क्रमांक (2) मिील (अ), (ब), (क) येथील 
िागांमध्ये अनसुजूचत िमाती व नागजिकांचा मागासवगग प्रवगाच्या स्त्स्तत्रयांसाठी िाखनू 
ठेवावयाच्या िागांची संख्या खालीलप्रमाणे िाहील :- 
 (अ) अनसुजूचत िाती- 
 (ब) अनसुजूचत िमाती- 
 (क) नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग- 
(5) सवगसािािण स्त्स्तत्रयांसाठी िाखनू ठेवावयाच्या िागांची संख्या -------------------- 
 
2. त्याअथी, आता िाज्य जनवडणकू आयकु्त, महािाष्ट्र यांच्याकडील अजिसचूना 
क्रमांक- ------------------------------------------------- अन्वये प्रदान केलेल्या 
अजिकािांचा वापि करुन महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1996 (सन 
1962 चा महािाष्ट्र अजिजनयम, 5) चा कलम 12 चा पोटकलम (1) खाली मी ----------------
जिल्हयाचा जिल्हाजिकािी याद्वािे उक्त जिल्हा पजिषद क्षेत्र जितक्या जनवडणकू जवभागात 
जवभागण्यात येईल त्या जनवडणकू जवभागांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनसुचूीमध्ये 
दशगजवल्याप्रमाणे जनस्त्चचत किीत असनू, ज्या जनवडणकू जवभागांमध्ये अनसुजूचत िाती, 
अनसुजूचत िमाती, नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग यांच्यासाठी व स्त्स्तत्रयांसाठी (अनसुजूचत िाती, 
अनसुजूचत िमाती, नागजिकांचा मागासवगग प्रवगाच्या स्त्स्तत्रयांसह) िागा िाखनू ठेवण्यात येतील, 
ते जनवडणकू जवभाग जनर्ददट किीत आहे. 
 
3. या आदेशाच्या तािखेच्या जनकट नंतिच्या पढुील सावगजत्रक जनवडणकुीच्या प्रयोिनाथग 
हा आदेश अंमलात येईल. 
 
 
 
 
 



 
 
 

अनसुचूी 
तालुक्याचे 

नाव 
जनवडणकू 

जवभार्ाचा क्रिांक 
व नाव 

प्रदेर्ाची व्याप्ती अनसुजूचत 
िाती/अनसुजूचत 

ििाती/नार्जिकांचा 
िार्ासवर्ग प्रवर्ग व 
श्स्त्रयांकजिता िाखीव 

िार्ा 
1 2 3 4 

  (अ) खालील 
ग्रािपंचायतींच्या ियादेत 
सिाजवष्ट असलेल ेके्षत्र 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) इत्यादी 
 
(ब) खालील र्ांवाच्या 
ियादेत सिाजवष्ट असलेली 
के्षते्र 
(1) 
(2) 
(3) इत्यादी 

 

 
 
 
 

कायालयीन िोहोि 
 
 

   जिल्हाजधकािी 
जदनांक:- 

 
 



पजिजर्ष्ट-12(अ) 
(पंचायत सजिती-प्रारुप प्रभार् िचनेकजिता) 

निनुा 
------------------जिल्हा पजिषद 

 

 क्रिांक ---------------------------- जदनांक --------------------- िाज्य जनवडणकू 
आयकु्त, महािाष्ट्र यांच्याकडील अजिसचूना क्रमांक- -------------------------------- 
महािाष्ट्र अजिजनयम, 5 च्या कलम 58 पोटकलम (1) खंड (अ) खाली ------------------ 
जिल्हयाचा जिल्हाजिकािी जनम्मनोक्त आदेशाच्या अनसुचूीमध्ये दशगजवल्याप्रमाणे ---------------
--------- पंचायत सजमती जितक्या जनवाचक गणामध्ये जवभागण्यात येईल, त्या जनवाचक 
गणांची संख्या व त्याची व्याप्ती जनस्त्चचत किीत आहे आजण त्या जनवाचक गणामध्ये अनसुजूचत 
िाती, अनसुजूचत िमाती व नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग आजण त्याचप्रमाणे स्त्स्तत्रयांकजिता 
िागा िाखनू ठेवण्यात येत आहेत.  ते जनवाचक गण आजण त्याचप्रमाणे स्त्स्तत्रयांसाठी (अनसुजूचत 
िाती, अनसुजूचत िमाती व नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग  स्त्स्तत्रयांसह) िागा िाखनू ठेवण्यात 
येतील, ते जनवाचक गण दशगजवणाऱ्या आदेशाचा प्रारुप मसदुा प्रजसध्द किण्यात येत आहे. 
 
2. उक्त आदेशाचा मसदुा याद्वािे --------------- पंचायत सजमती क्षेत्रातील सवग 
िजहवाशांच्या माजहतीसाठी प्रजसध्द किण्यात येत असनू, सचूना देण्यात येत आहेत की, उक्त 
आदेशाचा मसदुा जदनांक- -------------- नंति जिल्हाजिकािी -------------------- जवचािात 
घेतील. 
 
3. उक्त आदेशाच्या मसदुयास, ज्या लोकांच्या काही हिकती असतील, त्यांनी त्या 
हिकती सकािण जिल्हाजिकािी --------------------- यांच्याकडे जदनांक- ----------------- 
ककवा तत्पवूी लेखी सादि किाव्यात.  उक्त तािखेनंति आलेल्या हिकती  जिल्हाजिकािी 
जवचािात घेणाि नाहीत. 
 

आ दे र् 
 
 ज्याअथी, महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 (सन 1962 
च्या महािाष्ट्र अजिजनयम, 5) चा कलम 9(1) अन्वये िाज्य जनवडणकू आयकु्त, महािाष्ट्र यांनी 
केलेल्या अजिसचूना क्रमांक --------------------------------- आदेशान्वये त्यांनी -----------
-------- जिल्हा पजिषदेच्या बाबतीत खाली दशगजवल्याप्रमाणे जनवडावयाची सभासद संख्या 
जनस्त्चचत केलेली आहे. 
 
 ज्याअथी, महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 (सन 1962 
च्या महािाष्ट्र अजिजनयम, 5 )चा कलम 12 चा पोटकलम (2) अन्वये आजण िाज्य जनवडणकू 



आयकु्तांच्या क्रमांक- -------------------------- जदनांक- -------------------- च्या पत्रान्वये 
त्यांनी ------------------- पंचायत सजमतीच्या बाबतीत खाली दशगजवल्याप्रमाणे अनसुजूचत 
िाती, अनसुजूचत िमाती, नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग यांच्यासाठी िाखनू ठेवलेल्या िागा व 
स्त्स्तत्रयांसाठी (अनसुजूचत िाती, अनसुजूचत िमाती, नागजिकांचा मागासवगग प्रवगाच्या 
स्त्स्तत्रयांसाठी िाखनू ठेवावयाच्या िागा) िाखनू ठेवावयाच्या िागा जनस्त्चचत केलेल्या आहेत. 
 
(1) जनवडावयाच्या सदस्तयांची एकूण संख्या ----------------- 
(2) अनसुजूचत िाती, अनसुजूचत िमाती व नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग यासाठी िाखनू 
ठेवावयाच्या िागांची संख्या :- 
 (अ) अनसुजूचत िाती- 
 (ब) अनसुजूचत िमाती- 
 (क) नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग- 
(3) स्त्स्तत्रयांसाठी (अनसुजूचत िाती, अनसुजूचत िमाती व नागजिकांचा मागासवगग प्रवगाच्या 
स्त्स्तत्रयांसाठी िाखनू ठेवावयाच्या िागा िरुन) िाखनू ठेवावयाच्या एकूण िागा :- 
(4) उपिोक्त क्रमांक-(3)  पैकी विील क्रमांक (2) मिील (अ), (ब), (क) येथील 
िागांमध्ये अनसुजूचत िमाती व नागजिकांचा मागासवगग प्रवगाच्या स्त्स्तत्रयांसाठी िाखनू 
ठेवावयाच्या िागांची संख्या खालीलप्रमाणे िाहील :- 
 (अ) अनसुजूचत िाती- 
 (ब) अनसुजूचत िमाती- 
 (क) नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग- 
(5) सवगसािािण स्त्स्तत्रयांसाठी िाखनू ठेवावयाच्या िागांची संख्या -------------------- 
 
2. त्याअथी, आता िाज्य जनवडणकू आयकु्त, महािाष्ट्र यांच्याकडील अजिसचूना 
क्रमांक- ------------------------------------------------- अन्वये प्रदान केलेल्या 
अजिकािांचा वापि करुन महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1996 (सन 
1962 च्या महािाष्ट्र अजिजनयम, 5) च्या कलम 50 चा पोटकलम (2) खंड (अ) खाली             
मी----------- जिल्हयाचा जिल्हाजिकािी याद्वािे उक्त पंचायत सजमती क्षेत्र जितक्या जनवाचक 
गणात जवभागण्यात येईल त्या जनवाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनसुचूीमध्ये 
दशगजवल्याप्रमाणे जनस्त्चचत किीत असनू, ज्या जनवाचक गणांमध्ये अनसुजूचत िाती, अनसुजूचत 
िमाती, नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग यांच्यासाठी व स्त्स्तत्रयांसाठी (अनसुजूचत िाती, अनसुजूचत 
िमाती, नागजिकांचा मागासवगग प्रवगाच्या स्त्स्तत्रयांसह) िागा िाखनू ठेवण्यात येतील, ते 
जनवडणकू जवभागा जनर्ददट किीत आहे. 
 
3. या आदेशाच्या तािखेच्या जनकट नंतिच्या पढुील सावगजत्रक जनवडणकुीच्या प्रयोिनाथग 
हा आदेश अंमलात येईल. 
 
 



 
 

अनसुचूी 
 

तालुक्याचे 
नाव 

जनवाचक र्णाचा 
क्रिांक व नाव 

प्रदेर्ाची व्याप्ती अनसुजूचत 
िाती/अनसुजूचत 

ििाती/नार्जिकांचा 
िार्ासवर्ग प्रवर्ग व 
श्स्त्रयांकजिता िाखीव 

िार्ा 
1.  2.  3.  4.  

  (अ) खालील 
ग्रािपंचायतींच्या ियादेत 
सिाजवष्ट असलेल ेके्षत्र 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) इत्यादी 
 
(ब) खालील र्ांवाच्या 
ियादेत सिाजवष्ट असलेली 
के्षते्र 
(1) 
(2) 
(3) इत्यादी 

 

 
 
 
 

कायालयीन िोहोि 
 
 

   जिल्हाजधकािी 
जदनांक:- 

 
 



 
पजिजर्ष्ट-12(ब) 

(पंचायत सजिती -अंजति प्रभार् िचनेकजिता) 
निनुा 

------------------जिल्हा पजिषद 
 

 क्रिांक ---------------------------- जदनांक ---------------------  
िाज्य जनवडणकू आयकु्त, महािाष्ट्र यांच्याकडील अजिसनूा क्रमांक- -------------------------
-------------------------------------------------------- अन्वये प्रदान केलेल्या अजिकािाचा 
वापि करुन, महािाष्ट्र जिल्हा पजिषद व पंचायत सजमती अजिजनयम, 1961 (सन 1962 
अजिजनयम, 5) च्या कलम 58 पोटकलम (1) खंड (अ)  खाली ------------------ जिल्हयाचा 
जिल्हाजिकािी जनम्मनोक्त आदेशाच्या अनसुचूीमध्ये दशगजवल्याप्रमाणे ------------------------ 
पंचायत सजमती जितक्या जनवाचक गणामध्ये जवभागण्यात येईल, त्या जनवाचक गणामध्ये 
अनसुजूचत िाती, अनसुजूचत िमाती व नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग आजण त्याचप्रमाणे 
स्त्स्तत्रयांकजिता िागा िाखनू ठेवण्यात येतील.  ते जनवाचक गण आजण त्याचप्रमाणे स्त्स्तत्रयांसाठी 
(अनसुजूचत िाती, अनसुजूचत िमाती व नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग  स्त्स्तत्रयांसह) िागा िाखनू 
ठेवण्यात येतील, ते जनवाचक गण दशगजवणािा क्रमांक ---------------- जदनांक- ---------------
----- चा आदेशाचा प्रारुप मसदुा महािाष्ट्र जिल्हा पजिषद व पंचायत सजमती अजिजनयम, 1961 
(सन 1962 अजिजनयम, 5) च्या कलम 12 पोटकलम (1) मध्ये जनस्त्चचत केलेल्या 
पध्दतीप्रमाणे उक्त जिल्हा पजिषद क्षेत्रातील िजहवाशांच्या माजहतीसाठी प्रजसध्द किण्यात आला 
होता.  त्या अनसुरुन आलेल्या हिकतींचा सवगकष जवचाि करुन मी, कलम 20 पोटकलम (2)  
सह िाज्य जनवडणकू आयकु्तांची अजिसचूना क्रमांक- ---------------------------------------
-------------------------------------- अन्वये प्रदान केलेल्या अजिकािांचा वापि करुन 
जनम्मनोक्त आदेश देत आहे. 
 

आ दे र् 
 

 ज्याअथी, महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 (सन 1962 
च्या महािाष्ट्र अजिजनयम, 5) चा कलम 9(1) अन्वये िाज्य जनवडणकू आयकु्त, महािाष्ट्र यांनी 
केलेल्या अजिसचूना क्रमांक --------------------------------- आदेशान्वये त्यांनी -----------
-------- जिल्हा पजिषदेच्या बाबतीत खाली दशगजवल्याप्रमाणे जनवडावयाची सभासद संख्या 
जनस्त्चचत केलेली आहे. 
 
 ज्याअथी, महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1961 (सन 1962 
च्या महािाष्ट्र अजिजनयम, 5 )चा कलम 12 चा पोटकलम (2) अन्वये आजण िाज्य जनवडणकू 
आयकु्तांच्या क्रमांक- -------------------------- जदनांक- -------------------- च्या पत्रान्वये 
त्यांनी ------------------- जिल्हा पजिषदेच्या बाबतीत खाली दशगजवल्याप्रमाणे अनसुजूचत िाती, 



अनसुजूचत िमाती, नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग यांच्यासाठी िाखनू ठेवलेल्या िागा व 
स्त्स्तत्रयांसाठी (अनसुजूचत िाती, अनसुजूचत िमाती, नागजिकांचा मागासवगग प्रवगाच्या 
स्त्स्तत्रयांसाठी िाखनू ठेवावयाच्या िागा) िाखनू ठेवावयाच्या िागा जनस्त्चचत केलेल्या आहेत. 
 
(1) जनवडावयाच्या सदस्तयांची एकूण संख्या ----------------- 
(2) अनसुजूचत िाती, अनसुजूचत िमाती व नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग यासाठी िाखनू 
ठेवावयाच्या िागांची संख्या :- 

(अ) अनसुजूचत िाती- 
 (ब) अनसुजूचत िमाती- 
 (क) नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग- 
(3) स्त्स्तत्रयांसाठी (अनसुजूचत िाती, अनसुजूचत िमाती व नागजिकांचा मागासवगग प्रवगाच्या 
स्त्स्तत्रयांसाठी िाखनू ठेवावयाच्या िागा िरुन) िाखनू ठेवावयाच्या एकूण िागा :- 
(4) उपिोक्त क्रमांक-(3)  पैकी विील क्रमांक (2) मिील (अ), (ब), (क) येथील 
िागांमध्ये अनसुजूचत िमाती व नागजिकांचा मागासवगग प्रवगाच्या स्त्स्तत्रयांसाठी िाखनू 
ठेवावयाच्या िागांची संख्या खालीलप्रमाणे िाहील :- 
 (अ) अनसुजूचत िाती- 
 (ब) अनसुजूचत िमाती- 
 (क) नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग- 
(5) सवगसािािण स्त्स्तत्रयांसाठी िाखनू ठेवावयाच्या िागांची संख्या -------------------- 
 
2. त्याअथी, आता िाज्य जनवडणकू आयकु्त, महािाष्ट्र यांच्याकडील अजिसचूना 
क्रमांक- ------------------------------------------------- अन्वये प्रदान केलेल्या 
अजिकािांचा वापि करुन महािाष्ट्र जिल्हा पजिषदा व पंचायत सजमत्या अजिजनयम, 1996 (सन 
1962 चा महािाष्ट्र अजिजनयम, 5) चा कलम 12 चा पोटकलम (1) खाली मी ----------------
----जिल्हयाचा जिल्हाजिकािी याद्वािे उक्त पंचायत सजमती क्षेत्र जितक्या जनवाचक गणात 
जवभागण्यात येईल त्या जनवाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनसुचूीमध्ये 
दशगजवल्याप्रमाणे जनस्त्चचत किीत असनू, ज्या जनवाचक गणांमध्ये अनसुजूचत िाती, अनसुजूचत 
िमाती, नागजिकांचा मागासवगग प्रवगग यांच्यासाठी व स्त्स्तत्रयांसाठी (अनसुजूचत िाती, अनसुजूचत 
िमाती, नागजिकांचा मागासवगग प्रवगाच्या स्त्स्तत्रयांसह) िागा िाखनू ठेवण्यात येतील, ते 
जनवडणकू जवभाग जनर्ददष्ट्ट किीत आहे. 
 
3. या आदेशाच्या तािखेच्या जनकट नंतिच्या पढुील सावगजत्रक जनवडणकुीच्या प्रयोिनाथग 
हा आदेश अंमलात येईल. 
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कायालयीन िोहोि 
 
 

    
जदनांक:-       जिल्हाजधकािी 
 






