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वाचा:- (1) शासन िनर्गय, कृिष व पदुम िवाार्, क्र.पिवआ-2016/प्र.क्र.114/पदुम-3, 
िदनाकं 26.04.2017 

(2) शासन िनर्गय,कृिष व पदुम िवाार्, क्र. पिवआ-1017/प्र.क्र.105/पदुम-3,  
िदनाकं 08.09.2017 

प्रस्तावना :-  
राज्यात िद.4 माचग, 2015 पासून महाराष्ट्र प्रार्ी रक्षर् (सुर्ारर्ा) अिर्िनयम, 1995 

लारू् करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार सपंरू्ग र्ोवशंीय प्राण्याचं्या कत्तलीवर प्रितबंर् 
करण्यात आलेला आहे. ्यामुळे शेतकामासाठी, ओझी वाहण्यासाठी व पैदाशीसाठी उपयुक्त 
नसलेले र्ोवशंीय बैल व वळू याचं्या कत्तलीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. तसेच, र्ाय, 
बैल, वळू याचं्या कत्तलीसाठी परराज्यात करावयाची वाहतूक व तदनुषंर्ीक खरेदी / िवक्री 
करण्यास देखील प्रतीबंर् करण्यात आलेला आहे. पिरर्ामी, कालातंराने शेती व दूर् यासाठी 
अनु्पादक असलेल्या र्ोवशंीय पशुर्नाच्या संख्येत वाढ होर्ार असून, या सवग पशुर्नाचा 
साांाळ / संर्ोपन कररे् आवश्यक ठरर्ार आहे.  
2. राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत र्ोवर्गन र्ोवशं सेवा कें द्र ही नवीन योजना                                  
सन 2017-18 या आर्थिक वषापासून राज्यातील मंुबई व मंुबई उपनर्र हे 2 िजल्हे वर्ळता 
उवगरीत 34 िजल्यात राबिवण्यासाठी वाचा क्र. 1 यिेील  िदनाकं- 26 एिप्रल, 2017 रोजीच्या 
शासन िनर्गयान्वये मान्यता िदली होती. सदर योजना रद्द करुन, नवीन सुर्ारीत योजना 
राबिवण्यासाठी िदनाकं- 08 माचग, 2019 रोजी झालेल्या मंित्रमंडळाच्या बैठकीमध्ये 
मंित्रमंडळाने मान्यता िदलेली आहे. ्यानुसार सदर योजना राज्यात राबिवण्यासाठी आदेश 
िनर्गिमत करण्याची बाब शासनाच्या िवचारार्ीन होती. ्या अनुषंर्ाने खालीलप्रमारे् शासन 
िनर्गय िनर्गिमत करण्यात येत आहे.  
शासन िनर्गय:-  
4. र्ोवशंाचा साांाळ (ााकड र्ाई, अनु्पादक / िनरुपयोर्ी बैल, वळू इ.) करण्यासाठी 
र्ोशाळानंा अिगसहाय्य देण्याकिरता या िवाार्ाच्या क्र. पिवआ-2016/प्र.क्र.114/पदुम-3, 
िदनाकं 26.04.2017 रोजीच्या शासन िनर्गयान्वये राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत सुरू करण्यात 
आलेली  “र्ोवर्गन र्ोवशं सेवा कें द्र” ही योजना रद्द करुन, खालीलप्रमारे् सुर्ारीत “र्ोवर्गन 
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र्ोवशं सेवा कें द्र” ही सरु्ारीत योजना सन 2019-20 या आर्थिक वषामध्ये राबिवण्यास  याद्वारे 
शासन मान्यता देण्यात आहे. 

(1) राज्यातील मंुबई व मंुबई उपनर्र हे दोन िजल्हे वर्ळता उवगरीत 34 िजल्यातील 179 
महसूली उपिवाार्ापैकी, ज्या महसुली उपिवाार्ामध्ये यापूवीच्या र्ोवर्गन र्ोवशं सेवा 
कें द्र या योजनेंतर्गत ज्या र्ोशाळेसाठी अनुदान मंजूर वा प्रस्तावीत करण्यात आले आहे, 
असे 37 महसूली उपिवाार्, ्याचप्रमारे् 3 शहरी महसूली उपिवाार् असे एकूर्  40  
उपिवाार् वर्ळून, सोबतच्या पिरिशष्ट्ट - अ मध्ये नमूद केलेल्या 139 महसूली 
उपिवाार्ाचंा या  योजनेमध्ये समावशे करण्यात येत आहे.  

(2) सदर योजनेंतर्गत सन 2019-20 या आर्थिक वषामध्ये सोबतच्या पिरिशष्ट्ट-“अ” येिे 
नमूद केलेल्या 34 िजल्यातील 139 महसूली उपिवाार्ामरू्न, प्र्येकी 1 याप्रमारे् 139 
र्ोशाळाचंी अनुदानासाठी िनवड करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

 (3) सदर योजनेंतर्गत िनवड करण्यात आलेल्या र्ोशाळेस पिहल्या टप्पप्पयात ₹ 15.00 लक्ष व 
दुसऱ्या टप्पप्पयात ₹ 10.00 लक्ष, असे एकूर् ₹ 25.00 लक्ष एवढे अनुदान एकवळेच े
अिगसहाय्य म्हर्नू देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.   

(4) मंुबई व मंुबई उपनर्र या 2 िजल्यातील अनु्पादक / ााकड र्ायी व र्ोवशं असल्यास, 
्यानंा लर्तच्या ठारे् िजल्यातील यापुवी अनुदान मंजूर केलेल्या, ्याचप्रमारे् प्रस्तुत 
योजनेंतर्गत अनुदानासाठी िनवड करण्यात येर्ाऱ्या र्ोशाळेकडे वर्ग करण्यात याव.े 

5.  योजनेचे उदे्दश :- 
(अ) मुलातू  उदे्दश- 

(1) दुग्र्ो्पादनास, शेतीकामास, पशु-पैदाशीस, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त       
नसलेल्या / असलेल्या र्ाय, वळू, बैल व वय झालेले र्ोवशं याचंा साांाळ कररे्. 

(2)   अशा पशुर्नासाठी चारा, पार्ी व िनवाऱ्याची सोय उपलब्र् करुन देरे्. 
(3) र्ोवर्गन र्ोवशं सेवा कें द्रामर्ील पशुर्नासाठी आवश्यक असलेल्या वरैर्ीसाठी वरैर् 

उ्पादन कायगक्रम राबिवरे्.  
(4) र्ोमूत्र, शेर् इ. पासून िविवर् उ्पादने, खत, र्ोबररॅ्स व इतर उप-पदािांच्या िनमीतीस 

प्रो्साहन /चालना देरे्. 
(ब) िविवर् िवाार्ाच्या/संस्िाचं्या सहकायाने पशुसंवर्गन िवषयक उपक्रम राबिवरे् :- 

 )1 ( राज्याच्या पशुपैदाशीच्या प्रचलीत र्ोरर्ानुसार देशी र्ायीच्या जातीचे संवर्गन व ्याचं्या 
संख्येत वाढ होण्याकरीता,  संस् िेकडील देशी तसेच र्ावठी र्ायमधमध्ये  शुध्द देशी 
र्ायीच्या जातीच्या वळूचे वीयग वापरुन कृित्रम रेतन करुन घेण्यात याव.े  

(2) वरील प्रमारे् कृित्रम रेतनाने पैदास झालेली नर वासरे महाराष्ट्र पशुर्न िवकास 
मंडळाच्या मार्र्ीनुसार र्ोठीत रेतन प्रयोर्शाळेसाठी नाममात्र दराने उपलब्र् करुन 
देण्यात यावीत. 
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(3) वरील प्रमारे् कृित्रम रेतनाने पैदास झालेली उवगरीत नर वासरे व कालवडी याचंी 
मार्र्ीप्रमारे् शेतकऱ्यानंा िवक्री करण्यात यावी.  

(4) संस्िेमर्ील पशुर्नामध्ये आंतरपैदास झाल्यास िनमार् होर्ाऱ्या नर वासरे / कालवडी 
याचंी वाढ खंुटरे्, कालवडी उिशरा माजावर येरे्, वळेीच र्ागर्ारर्ा न होरे्, र्ागपात 
होरे् इ्यादी िवपरीत परीर्ाम होऊ शकतात. हे टाळण्यासाठी संस्िेमर्ील वळंूच े
खच्चीकरर् करण्यात याव.े  

(5) संस्िेने प्राप्पत अनुदानाच्या खचाचे स्वतंत्र िहशोब ठेवावते व सनदी लेखापालाच्या 
प्रमार्पत्रासह आयुक्त पशुसंवर्गन, महाराष्ट्र राज्य, परेु् यानंा सादर करावते. 

(6) महाराष्ट्र पशुर्न िवकास मंडळाद्वारे दुग्र्व्यवसाय िवाार्, स्वयंसेवी संस्िा, सहकारी दूर् 
संघ, पशुपैदासकाराच्या सघंटना आिर् महाराष्ट्र पशु व म्स्य िवज्ञान िवद्यापीठ, नार्पूर 
याचंेशी समन्वय ठेवून ्यांचा सिक्रय सहाार् िमळिवरे् . 

6. लााािी िनवडीचे िनकष / अटी व शती :-  
(1) सदरची संस्िा र्मादाय आयुक्त याचं्याकडे नोंदर्ीकृत असावी. 
(2) संस्िेस र्ोवशं संर्ोपनाचा कमीत कमी 3 वषाचा अनुाव असावा. 
(3) कें द्रावर असलेल्या पशुर्नास आवश्यक असलेली वरैर् / चारा उ्पादनासाठी तसेच 

पशुर्न संर्ोपनासाठी संस्िेकडे स्वत:च्या  मालकीची अिवा 30 वषाच्या ााडेपट्टयावरची 
िकमान 05 एकर जमीन असावी.  

(4) संस्िेने या योजनेंतर्गत मार्र्ी केलेल्या एकूर् अनुदानाच्या कमीत कमी 10 टक्के एवढे 
खेळते ाार्-ााडंवल संस्िेकडे असरे् आवश्यक आहे. 

(5) संस्िेचे नजीकच्या मार्ील 3 वषाचे लेखापिरक्षर् झालेले असरे् आवश्यक आहे. 
(6)  संस्िेस र्ोसेवा / र्ो-पालनाचे कायग करण्यासाठी आयुक्त पशुसंवर्गन, महाराष्ट्र राज्य, 

पुरे् याचं्यासोबत करारनामा करण्याचे बंर्नकारक राहील. 
(7) संबंर्ीत संस्िेच ेराष्ट्रीयकृत बॅकेत खाते असरे् आवश्यक आहे. 
(8) संस्िेवर कायगरत कमगचारी / मजूर याचंे वतेन इ. चा खचग संस्िेकडून अदा करण्यासाठी 

संस्िा आर्थिकदृष्ट्टया सक्षम असावी. 
(9)या योजनेंतर्गत ज्या बाबीसाठी अनुदान उपलब्र् करुन देण्यात येईल, ्याच बाबीसाठी 

ािवष्ट्यात नव्याने कोर्तेही अनुदान उपलब्र् करुन देण्यात येर्ार नाही. 
(10) ज्या संस्िाकंडे पशुर्नाच्या देखाालीसाठी व चाऱ्यासाठी स्वत:च्या उ्पनाचे सार्न 

आहे, अशा संस्िानंा प्रार्ान्य देण्यात येईल. 
(11)प्रशासकीय िवाार्ाची पुवगपरवानर्ी घेऊन, केवळ मूलातू सुिवर्ा िनमार् 

करण्याकरीताच,₹ 25.00 लक्ष इतके अनुदान अनुज्ञये राहील. सदर अनुदानापैकी 
पिहल्या टप्पप्पयामध्ये ₹ 15.00 लक्ष व  दुसऱ्या टप्पप्पयामध्ये ₹ 10.00 लक्ष असे िवतरीत 
करण्यात येईल. 
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(12) प्रशासकीय िवाार्ाची पुवगपरवानर्ी घेतल्यािशवाय मूलातू सुिवर्ा िनमार् केल्यास, 
अशा  बाबमधसाठी सदर योजनेत अनुदान मंजूर करण्यात येर्ार नाही.   

 

7. या योजनेमध्ये प्रामुख्याने खालील मुलातू सुिवर्ाकरीता अनुदान देय ठरेल:- 
(अ) पशुर्नासाठी नवीन शेडचे बारं्काम, चाऱ्याची, िपण्याची पाण्याची व्यवस्िा व वरैर् 

उ्पादनासाठी पाण्याच्या उपलब्रे्किरता िवहीर / बोअरवले, चारा कटाई करण्यासाठी 
िवद्यतुचिलत कडबाकुट्टी यंत्र, मुरघास प्रकल्प, र्ाडूंळखत िनर्थमती प्रकल्प, र्ोमूत्र, शेर् 
यापासून उ्पादन िनर्थमती प्रकल्प व िवक्री कें द्र इ्यादी, अशा प्रकारच्या मुलातू 
सुिवर्ाकंरीता अनुदान देण्यात याव.े याकिरता संस्िाचं्या प्रस्तावामध्ये वरील बाबमधचा 
समावशे करण्यात यावा. जुन्या शेडच्या दुरूस्तीकिरता या योजनमरू्न अनुदान िमळर्ार 
नाही.  

(ब) कृिष / पशुसंवर्गन िवाार्ामार्ग त राबिवण्यात येर्ाऱ्या कें द्र शासन, राज्य शासन व 
िजल्हास्तरीय िविवर् योजनामंरू्न, चारा उ्पादनाचं्या योजनामरू्न या र्ोशाळानंा वरैर् 
लार्वडीसाठी िबयारे्, खते, ठोंबे, हायड्रोपोनीक, वाळलेला चारा उ्पादन / ओला चारा 
उ्पादन करण्यासाठी लाा अनुज्ञये राहतील. 

(क)  तसेच िवद्यतु जोडर्ी आवश्यक असल्यास  “कृिष / कृिषपंप” या बाबी अतंर्गत प्रचिलत 
योजनेमरू्न या र्ोशाळानंी िवद्यतु जोडर्ी प्राप्पत करुन घ्यावी.  या लााासाठी प्रस्तुत 
योजनेमरू्न अनुदान देय होर्ार नाही.  

(ड) यािशवाय या र्ोशाळानंी रुग्र् पशुर्नास आवश्यक असलेल्या पशुवदै्यकीय सेवा 
जवळच्या पशुवदै्यकीय दवाखान्यामार्ग त उपलब्र् करुन घ्याव्यात.  

8.  "र्ोवर्गन र्ोवशं सेवा कें द्र" या योजनेतंर्गत लााािी र्ोशाळाचंी िनवड :- 
(अ) या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी र्ोशाळेची िनवड करण्याचे अिर्कार खालील र्ठीत 

करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय िनवड सिमतीस राहतील:-   
                    राज्यस्तरीय िनवड सिमतीची संरचना :-  
(1) मा. मंत्री (पदुम)       अध्यक्ष 
(2) मा. राज्यमंत्री (पदुम)      उपाध्यक्ष 
(3) प्रर्ान सिचव / सिचव (पदुम)     सदस्य    
(4) आयुक्त पशुसंवर्गन, महाराष्ट्र राज्य, पुरे्    सदस्य                                         
(5) प्रर्ान सिचव / अपर मुख्य सिचव  (िवत्त) यानंी नामिनदेशीत 
     केलेला उपसिचवापंेक्षा कमी दजा नसलेला अिर्कारी     सदस्य  
(6) प्रर्ान सिचव / अपर मुख्य सिचव  (िनयोजन) यानंी नामिनदेशीत 
     केलेला उपसिचवापंेक्षा कमी दजा नसलेला अिर्कारी                  सदस्य   
(7) तीन अशासकीय सदस्य                                                              सदस्य 
(8) उप सिचव  / सह सिचव (पशुसंवर्गन)                                          सदस्य सिचव 
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(ब) या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी िनवड करण्यात आलेल्या र्ोशाळेच्या खचाच्या 
अंदाजपत्रकास  प्रशासकीय व िवत्तीय मान्यता देण्याचे अिर्कार प्रशासकीय िवाार्ास 
राहतील.  

(क) राज्यस्तरीय िनवड सिमतीवर वाचा क्र. (2) येिील क्र. पिवआ-1017/प्र.क्र.105/पदुम-
3,  िदनाकं 08.09.2017 च्या शासन िनर्गयान्वये यापूवी िनयुक्त करण्यात आलेल्या 
अशासकीय सदस्याचंा कायगकाल ्याचं्या िनयुक्तीच्या िदनाकंापासून 3 वषाचा राहील. 

11. या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी िनवड करण्यात आलेल्या संबंिर्त संस्िेने सदर 
योजनेप्रमारे् बारं्काम, िवद्यतु्तीकरर्, इ्यादी बाबी तािंत्रकदृष्ट्या योग्य असल्याच े
िजल्हास्तरावरील सावगजिनक बारं्काम िवाार्ाकडून प्रमािर्त करुन घ्याव.े 
12. सन 2019-20 या आर्थिक वषामध्ये 139 महसूली उपिवाार्ामर्ील प्र्येकी 1 याप्रमारे् 
139 र्ोशाळासंाठी रु. 34.75 कोटी एवढे अनुदान प्रस्तुत राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत उपलब्र् 
करुन देण्यात येईल. 
13.  सदर योजनेतील अनुदानासाठीचा प्रस्ताव संबंिर्त िजल्याच्या िजल्हा पशुसंवर्गन 
उपआयुक्त याचं्याकडे सादर करावा. 
14.  िजल्हा पशुसंवर्गन उपआयुक्त यानंी ्याचं्याकडे प्राप्पत झालेल्या प्रस्तावाचंी प्राििमक 
छानर्ी करुन, प्रस्ताव पुढील कायगवाहीसाठी आयुक्त पशुसंवर्गन, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् 
याचंेकडे पाठवावा. 
15. आयुक्त पशुसंवर्गन, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् यानंी शासन िनर्गयातील तरतूदीनुसार प्राप्पत 
झालेल्या प्रस्तावाचंी छाननी करुन आपल्या स्वयंस्पष्ट्ट अिाप्रायासह, प्रस्ताव राज्यस्तरीय 
िनवड सिमतीची मान्यता घेण्यासाठी शासनास सादर करावा.  
16. सदर शासन िनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्िळावर उपलब्र् करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 201903081800267601 
असा आहे. हा आदेश िडजीटल स्वाक्षरीने साक्षािंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 

 
 
                                                                  (िवकास तु. कदम) 

अवर सिचव, महाराष्ट्र शासन  
प्रत, 

1. मा. मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सिचव, मंत्रालय, मंुबई-32. 
2. आयुक्त पशुसंवर्गन, महाराष्ट्र  राज्य, पुरे्-67.  
3. सवग िजल्हािर्कारी (मंुबई व मंुबई उपनर्र वर्ळून) 
4. सवग प्रादेिशक सहआयुक्त पशुसंवर्गन, 
5. मा. मंत्री (िवत्त) याचंे खाजर्ी सिचव, मंत्रालय, मंुबई-32. 
6. मा. मंत्री (पदुम) याचंे खाजर्ी सिचव, मंत्रालय, मंुबई-32. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. मा. राज्यमंत्री (पदुम) याचंे खाजर्ी सिचव, मंत्रालय, मंुबई-32. 
8. सवग िजल्हा कोषार्ार अिर्कारी  
9. सवग िजल्हा पशुसंवर्गन उपआयुक्त, 
10. सवग िजल्हा पशुसंवर्गन अिर्कारी, िजल्हा पिरषद 
11. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- 1/2, मंुबई / नार्पूर. 
12. िवत्त िवाार्, (व्यय-2 / अिग-15) मंत्रालय, मंुबई-32. 
13. िनयोजन िवाार्, (काया. 1431) मंत्रालय, मंुबई-32. 
14. िनवड नस्ती (पदुम- 3) 
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(शासन िनर्गय क्र. पिवआ-1018/प्र.क्र.32/पदुम-3, िदनांक - 8 माचग, 2019 चे सहपत्र) 
पिरिशष्ट्ट - “अ” 

र्ोवरं्न र्ोवशं सेवा कें द्र या योजनेअतंर्गत िनवडीसाठी पात्र तसेच िनवड करावयाच्या महसूली उपिवाार्ांचा िजल्हािनहाय 
तपशील 

अ.क्र. महसूली 
िवाार् 

िजल्हा अ. 
क्र 

महसुली उपिवाार्ाचे नावं योजनेमध्ये 
िनवडीसाठी पात्र 

उपिवाार्ांची 
िजल्यािनहाय  

संख्या 
1 2 3 4 5 6 
1 कोकर् (27) ठारे् 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, िावडंी 2 
2 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, उल्हासनर्र 
3 पालघर 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, पालघर 5 
4 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, वसई 
5 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, डहार्,ू  
6 4 उपिवाार्ीय अिर्कारी, वाडा, 
7 5 उपिवाार्ीय अिर्कारी, जव्हार,  
8 रायर्ड 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, अलीबार् 7 
9 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, पनवले 

10 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, मार्र्ावं 
11 4 उपिवाार्ीय अिर्कारी, महाड,  
12 5 उपिवाार्ीय अिर्कारी, पेर्,  
13 6 उपिवाार्ीय अिर्कारी, रोहा 
14 7 उपिवाार्ीय अिर्कारी, श्रीवर्गन 
15 र्नार्ीरी 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, र्नार्ीरी 4 
16 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, राजापरू  
17 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, खेड,  
18 4 उपिवाार्ीय अिर्कारी, दापोली,  
19 ससरु्दूर्ग 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, कर्कवली,  3 
20 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी,  सावतंवाडी,  
21 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, कुडाळ,  
22 पुरे् (32) परेु् 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, मावळ,  7 
23 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, हवलेी,  
24 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, ाोर,  
25 4 उपिवाार्ीय अिर्कारी, राजरु्रुनर्र-खेड,  
26 5 उपिवाार्ीय अिर्कारी, जुन्नर, आंबरे्ावं मंजर,  
27 6 उपिवाार्ीय अिर्कारी, दौड-परंुदर,  
28 7 उपिवाार्ीय अिर्कारी, बारामती, 
29 सातारा 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, सातारा 7 
30 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, र्लटर्,  
31 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, कोरेर्ावं, 
32 4 उपिवाार्ीय अिर्कारी, पाटर् 
33 5 उपिवाार्ीय अिर्कारी, मार्- खटाव 
34 6 उपिवाार्ीय अिर्कारी, कडेर्ावं 
35 7 उपिवाार्ीय अिर्कारी, कराड 
36  सारं्ली 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, वाळवा,  3 
37 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी,जत 
38   3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, िवटा  
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1 2 3 4 5 6 
39  सोलापरू 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, सोलापरू क्र 2 5 
40 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, माळिशरस, 
41 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, मंर्ळवढेा, 
42 4 उपिवाार्ीय अिर्कारी, पंढरपरू,  
43 5 उपिवाार्ीय अिर्कारी, माढा,  
44  कोल्हापरू 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, इचलकरंजी,  5 
45 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, रार्ानर्री,  
46 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, र्डसहग्लज,  
47 4 उपिवाार्ीय अिर्कारी, ादूरर्ड,  
48 5 उपिवाार्ीय अिर्कारी, पन्हाळा,  
49 नार्परू (29) नार्परू 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, मौदा, 4 
50 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, उमरेड,  
51 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, काटोल,  
52 4 उपिवाार्ीय अिर्कारी, सावनेर 
53 ाडंारा 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, साकोली,  2 
54 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, तुमसर,  
55  चंद्रपरू 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, चंद्रपरू 7 
56 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, राजुरा, 
57 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, मुल,  
58 4 उपिवाार्ीय अिर्कारी, वरोरा 
59 5 उपिवाार्ीय अिर्कारी, िचमूर,  
60 6 उपिवाार्ीय अिर्कारी, र्ोंडिपेंपरी 
61 7 उपिवाार्ीय अिर्कारी, बल्लारपरू 
62 र्डिचरोली 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, र्डिचरोली 5 
63 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, वडसा देसाईरं्ज 
64 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, कुरखेडा, 
65 4 उपिवाार्ीय अिर्कारी, एटापल्ली,  
66 5 उपिवाार्ीय अिर्कारी, चामोशी 
67 र्ोंिदया 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, ितरोडा, 2 
68 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, अहेरी 
69 वर्ा 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, सहर्र्घाट, 2 
70 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, वर्ा 
71 नािशक (28) नािशक 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, मालेर्ावं, 8 
72 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, चादंवड,  
73 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, िनर्ाड,  
74 4 उपिवाार्ीय अिर्कारी, येवला,  
75 5 उपिवाार्ीय अिर्कारी, कळवर्,  
76 6 उपिवाार्ीय अिर्कारी, सटार्ा,  
77 7 उपिवाार्ीय अिर्कारी, इर्तपरूी- त्र्यंबकेश्वर 
78 8 उपिवाार्ीय अिर्कारी, सदडोरी,  
79  अहमदनर्र 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, कजगत,  5 
80 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, श्रीरामपरू,  
81 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, संर्मनेर,  
82 4 उपिवाार्ीय अिर्कारी, श्रीर्ोंदा-पारनेर 
83 5 उपिवाार्ीय अिर्कारी, िशडी,  
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1 2 3 4 5 6 
84  जळर्ांव 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, पाचोरा,  5 
85 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, अमळनेर,  
86 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, एरंडोर, 
87 4 उपिवाार्ीय अिर्कारी, ासुावळ,  
88 5 उपिवाार्ीय अिर्कारी, चाळीसर्ांव  
89 रु्ळे 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, िशरपूर 1 
90 नंदुरबार 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, शहादा,  2 
91 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, तळोदा 
92 अमरावती (27) अमरावती 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, मोशी,  5 
93 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, दयापूर, 
94 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, ाातुकली- ितवसा 
95 4 उपिवाार्ीय अिर्कारी, अचलपूर 
96 5 उपिवाार्ीय अिर्कारी, र्ारर्ी 
97 अकोला 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, अकोट, अकोला 3 
98 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, बाळापूर, अकोला 
99 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, मुर्थतजापूर 

100 बुलढार्ा 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, खामर्ांव,  5 
101 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी,  बुलढार्ा 
102 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, मलकापूर 
103 4 उपिवाार्ीय अिर्कारी, मेहकर,  
104 5 उपिवाार्ीय अिर्कारी, ससर्खेडराजा,  
105 वािशम 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, वािशम 2 
106 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, कारंजा,  
107  यवतमाळ 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, वर्ी 5 
108 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, उमरखेड 
109 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, केळापूर/ पांढरकवडा 
110 4 उपिवाार्ीय अिर्कारी, पुसद,  
111 5 उपिवाार्ीय अिर्कारी, राळेर्ांव 
112 औरंर्ाबाद (38) औरंर्ाबाद 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, िसल्लोड,  4 
113 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, पैठर्-रु्लंब्री 
114 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, वजैापूर 
115 4 उपिवाार्ीय अिर्कारी, कन्नड,  
116 बीड 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, माजलर्ांव,  3 
117 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, अंबेजोर्ाई,  
118 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, पाटोदा,  
119  जालना 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, परतूर,  3 
120 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, ााकरदन, 
121 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, अंबड  
122  उस्मानाबाद 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, उस्मानाबाद 3 
123 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, कळंब 
124 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, उमरर्ा,  
125  नांदेड 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, नांदेड 6 
126 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, र्माबाद,  
127 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, हदर्ांव,  
128 4 उपिवाार्ीय अिर्कारी, िकनवट,  
129 5 उपिवाार्ीय अिर्कारी, िबलोली 
130 6 उपिवाार्ीय अिर्कारी, कंर्ार,  
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पषृ्ठ 10 पैकी 10 

1 2 3 4 5 6 
131  परार्ी 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, परार्ी 3 
132 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, पािरी,  
133 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, सेलु,  
134 लातूर 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, लातूर 4 
135 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, अहमदपूर,  
136 3 उपिवाार्ीय अिर्कारी, िनलंर्ा,  
137 4 उपिवाार्ीय अिर्कारी, औसा/रेर्ापूर,  
138 सहर्ोली 1 उपिवाार्ीय अिर्कारी, वसमत, सहर्ोली 2 
139 2 उपिवाार्ीय अिर्कारी, कळमनुर, सहर्ोली 

    एकूर् 139 
******** 
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