
राज्यातील तालकुा मुख्यालयाांच्या ठिकाणी 
नगरपठरषद/ नगरपांचायत स्थापन 
करण्याबाबत... 
प्राथठमक उद्घोषणा- मुदतवाढ देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
नगर ठवकास ठवभाग 

शासन ठनणणय क्रमाांकः एमसीओ 2013/प्र.क्र. 84/भाग-1/नठव 14 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादम कामा रोड 

मांत्रालय, मुांबई 400 032 
ठदनाांक: 31 मे, 2014 

वाचा -  
शासन ठनणणय, नगर ठवकास ठवभाग क्रमाांक- एमसीओ 2013/प्र.क्र. 84/भाग-1/नठव 14, 
ठद. 01 माचण, 2014 
 

शासन ठनणणय-  
    राज्यातील तालुका मुख्यालयाांच्या ठिकाणी नगरपठरषद/ नगरपांचायत स्थापन करण्याबाबत 

ठद. 01 माचण, 2014 च्या अठिसुचनेन्वये प्राथठमक उद्घोषणा प्रठसद्ध करण्यात आली होती. परांतु, 
लोकसभा 2014 च्या सावणठत्रक ठनवडणुकाांच्या आदशण आचारसांठहतेमुळे काही ठजल्ह्यात प्राथठमक 
उद्घोषणा ठवठहत मुदतीत प्रठसद्ध करणे व त्यावर हरकती/सुचना मागठवणे ही कायणवाही करता येणे 
शक्य झाले नाही. तसेच सदर प्राथठमक उद्घोषणेत काही प्रस्ताठवत नगरपांचायतींच्याबाबतीत 
टांकलेखनाच्या चुका आढळुन आल्ह्या आहेत. सबब, वर नमुद केलेली कायणवाही पुणण करण्याच्यादृष्ट्टीने 
सदर उद्घोषणा प्रठसद्ध करणे व हरकती/सुचना मागठवणे यासािी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच 
जरुर आवश्यक त्या तालुका मुख्यालयाांच्या बाबतीत शदु्धीपत्रक ठनगणठमत करण्यात येत आहे.  
02. या अनुषांगाने जरुर ती अठिसुचना (मरािी व इांग्रजी) महाराष्ट्र शासनाच्या असािारण राजपत्रात 
भाग-1 अ उपठवभाग यामध्ये ठद. 30 मे, 2014 रोजी प्रठसद्ध करण्यात आली असुन त्याची प्रत सोबत 
जोडली आहे. तसेच पेि ठज. नाठशक, खानापूर ठज. साांगली, जळकोट ठज. लातूर, भातकुली ठज. 
अमरावती, नाांदगाव खांडेश्वर, ठज. अमरावती, ठतवसा ठज. अमरावती व कोरपना ठज. चांद्रपुर येथील 
प्राथठमक उद्घोषणाांच्या बाबतीत शदु्धीपत्रक सोबत जोडण्यात आले आहे.  
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03. तरी सवण सांबांिीत ठजल्ह्हाठिकाऱयाांनी ठद. 01.03.2014 रोजी प्रठसद्ध करण्यात आलेली प्राथठमक 
उद्घोषणा व सोबत जोडलेली ठदनाांक 30.05.2014 ची उद्घोषणा आठण शदु्धीपत्रके (सांबांिीत 
ठजल्ह्याांपुरते) याांना ठवस्तृत प्रठसद्धी द्यावी आठण त्याचबरोबर सदर उद्घोषणा स्थाठनक वतणमान पत्रातही 
प्रठसद्ध करण्यात येईल याची खबरदारी घ्यावी. तसेच उद्घोषणेच्या प्रती नगरपाठलका/ नगरपांचायत 
के्षत्र म्हणुन जाहीर करावयाच्या के्षत्रात िळक ठिकाणी लावण्यात याव्यात. तसेच या अनुषांगाने प्राप्त 
झालेले आके्षप ठवठहत कालाविीत आयुक्त तथा सांचालक, नगरपठरषद प्रशासन सांचालनालय, वरळी, 
मुांबई याांचेमार्ण त राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येतील याची सवण ठजल्ह्हाठिकाऱयाांनी दक्षता घ्यावी. 
आयुक्त तथा सांचालक, नगरपठरषद प्रशासन सांचालनालय, वरळी, मुांबई याांनी या सांदभातील समन्वय 
िेवावा. 

तसेच, सांबांिीत तालुक्याचे मुख्यालय व प्रस्ताठवत नगरपांचायत यामध्ये काही ठवसांगती 
असल्ह्याचे आढळुन आल्ह्यास तसेही सांबांठित ठजल्ह्हाठिकाऱयाांनी शासनाच्या ठनदणशनास आणुन द्यावे. 
04. सदर शासन ठनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201405291104311225 असा आहे. हा आदेश 
ठडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांठकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 

(ज. ना. पाटील) 
उपसठचव 

प्रत, 
1. सठचव, राज्य ठनवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मुांबई 400 032. 
2. अपर मुख्य सठचव (महसुल), महसुल व वन ठवभाग, मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
3. प्रिान सठचव, ग्राम ठवकास ठवभाग, बाांिकाम भवन, र्ोटण, मुांबई 400 023. 
4. आयुक्त तथा सांचालक, नगरपठरषद प्रशासन सांचालनालय, वरळी, मुांबई 400 030. 
5. सवण ठवभागीय आयुक्त तथा प्रादेठशक सांचालक 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6. सवण ठजल्ह्हाठिकारी 
7. सवण मुख्य कायणकारी अठिकारी, ठजल्ह्हा पठरषद 
8. सांचालक, नगररचना व मुल्ह्य ठनिारण, पुणे 
9. सांबांिीत सहायक सांचालक, नगररचनाकार/ नगररचना, ठजल्ह्हाठिकारी कायालये 
10. महासांचालक, अठखल भारतीय स्थाठनक स्वराज्य सांस्था, 11/13, हॉर्ननमन सकण ल, 

बोटवाला ठबल्ह्डींग, मुांबई 400 023. 
11. सवण सहसठचव/ उपसठचव, नगर ठवकास ठवभाग, मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
12. सवण मांत्रालयीन ठवभाग 
13. सवण कक्ष अठिकारी, नगर ठवकास ठवभाग, मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
14. ठनवड नस्ती/ नठव 14. 



P R O C L A M A T I O N  

Urban Development Department,      

Madam Cama Road, 

Hutatma Rajguru Chowk, 

Mantralaya, Mumbai -400 032. 

Dated the 31st May, 2014. 

Maharashtra 

Municipal 

Councils, 

Nagar 

Panchayats 

and Industrial 

Townships 

Act, 1965 

No. MCO-2013/C.R. 84/Part 1/UD 14:- Whereas, with a view to announce 

the intention of the Government of Maharashtra, to issue a notification in 

exercise of the powers coferred by sub-sections (1), (1A) and (2) of section 

341A of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial 

Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965), with a view to specify the local area as 

an area in transition from Rural to Urban area, mentioned in coloumn (2) of 

schedule appended hereto for which the Nagar Panchayats are proposed to be 

constituted, as mentioned in column (3) of the said Schedule, the Government 

of Maharashtra had issued Proclamations of even no. on dated 1st March, 2014; 

          And whereas having regard to the Model Code of Conduct enforced by 

the Election Commission of India due to General Elections to the Lok Sabha, 

2014, it was not possible to give wide publicity to the said Proclamations; 

calling for objection to issuiance of the such notification, within a period of 30 

days from the date of the said Proclamations in Official Gazette; 

         And Whereas, it is considered expedient to extend the said period of 30 

days so as to enable the persons to have a reasonable opportunity to file their 

objections, if any, in response to the said Proclamations to the Collector, 

concerned and for that purpose it is considered expedient to amend the said 

Proclamations; 

         Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1), 

(1A), (1B) and (2) of section 341A of the Maharashtra Municipal Councils, 

Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965) and of 

all other powers enabling in it, in that behalf, the Government of Maharashtra 

hereby amends the said Proclamations, as follows:- 

         In the said Proclamations, for the words “within a period of thirty days 

form the date of publication of this Proclamations in the Maharashtra 

Government Gazette” the words “on or before 30th June, 2014” shall be 

substituted. 

Schedule 

Sr. 

No. 

Name of the Local Area and District Name of Proposed 

Nagar Panchayat 

1 2 3 

1 Bodwad, District Jalgaon Bodwad 

2 Muktainagar, District Jalgaon Muktainagar 



Sr. 

No. 

Name of the Local Area and District Name of Proposed 

Nagar Panchayat 

1 2 3 

3 Dhadgaon, District Nandurbar Dhadgaon-Roshmal-
Wadfalya 

4 Akkalkuwa, District Nandurbar Akkalkuwa 

5 Soegaon, District Aurangabad Soegaon 

6 Fulambri, District Aurangabad Fulambri 

7 Ghansawangi, District Jalna Ghansawangi 

8 Badnapur, District Jalna Badnapur 

9 Mantha, District Jalna Mantha 

10 Jafrabad, District Jalna Jafrabad 

11 Palam, District Parbhani Palam 

12 Sengaon, District Hingoli Sengaon 

13 Aundha Nagnath, District Hingoli Aundha Nagnath 

14 Shirur, District Beed Shirur 

15 Wadvani, District Beed Wadvani 

16 Patoda, District Beed Patoda 

17 Ashti, District Beed Ashti 

18 Jalkot, District Latur Jalkot 

19 Renapur, District Latur Renapur 

20 Chakur, District Latur Chakur 

21 Deoni Bk., District Latur Deoni Bk. 

22 Shirur Anantpal, District Latur Shirur Anantpal 

23 Lohara Bk., District Osmanabad Lohara Bk. 

24 Washi, District Osmanabad Washi 

25 Himayatnagar, District Nanded Himayatnagar 

26 Naigaon, District Nanded Naigaon 

27 Bhatkuli, District Amravati Bhatkuli 

28 Nandgaon Khandeshwar, District Amravati Nandgaon Kandheshwar 

29 Dharni, District Amravati Dharni 

30 Tiwasa, District Amravati Tiwasa 

31 Barshi Takali, District Akola Barshi Takli 

32 Manora, District Washim Manora 

33 Malegaon, District Washim Malegaon 

34 Kelapur, District Yeotmal Kelapur 

35 Zari Jamni/ Hq-Zari, District Yeotmal Zari 

36 Babhulgaon, District Yeotmal Babhulgaon 

37 Maregaon, District Yeotmal Maregaon 

38 Mahagaon, District Yeotmal Mahagaon 

39 Raigaon, District Yeotmal  Raigaon 

40 Kalamb, District Yeotmal Kalamb 

41 Sangrampur, District Buldana Sangrampur 

42 Motala, District Buldana Motala 

43 Hingna, District Nagpur Hingna 

44 Bhiwapur, District Nagpur Bhiwapur 

45 Kuhi, District Nagpur Kuhi 

46 Parshiwani, District Nagpur Parshiwani 

47 Lakhandur, District Bhandara Lakhandur 

48 Mohadi, District Bhandara Mohadi 

49 Sakoli, District Bhandara Sakoli 

50 Lakhani, District Bhandara Lakhani 

51 Samudrapur, District Wardha Samudrapur 

52 Seloo, District Wardha Seloo 

53 Karanja, District Wardha Karanja 



Sr. 

No. 

Name of the Local Area and District Name of Proposed 

Nagar Panchayat 

1 2 3 

54 Ashti, District Wardha Ashti 

55 Salekasa, District Gondia Salekasa 

56 Sadakarjuni, District Gondia Sadakarjuni 

57 Arjuni Morgaon /Hq-Arjuni, District Gondia Arjuni 

58 Goregaon, District Gondia Goregaon 

59 Deori, District Gondia Deori 

60 Amgaon, District Gondia Amgaon 

61 Jiwati, District Chandrapur Jiwati 

62 Korpana, District Chandrapur Korpana 

63 Sawali, District Chandrapur Sawali 

64 Gondpipri, District Chandrapur Gondpipri 

65 Pombhurna, District Chandrapur Pombhurna 

66 Nagbhid, District Chandrapur Nagbhid 

67 Chimur, District Chandrapur Chimur 

68 Sindewahi, District Chandrapur Sindewahi 

69 Mulchera, District Gadchiroli Mulchera 

70 Korchi, District Gadchiroli Korchi 

71 Bhamragarh, District Gadchiroli Bhamragarh 

72 Dhanora, District Gadchiroli Dhanora 

73 Sironcha , District Gadchiroli Sironcha  

74 Kurkheda, District Gadchiroli Kurkheda 

75 Etapalli, District Gadchiroli Etapalli 

76 Armori, District Gadchiroli Armori 

77 Chamorshi, District Gadchiroli Chamorshi 

78 Aheri, District Gadchiroli Aheri 

 

 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 

 

 

J. N. Patil 

Deputy Secretary to Government. 

 

 

  



उद्घोषणा 
 

नगर विकास विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगरुू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई 400 032. 
वदनांक : 31 मे, 2014. 

 
 

क्रमांक : एमसीओ 2013/प्र.क्र. 44/भाग-1/नवि-14 :- ज्याअथी, महाराष्ट्र 

नगरपररषदा, नगरपंचायती व औद्योरगक नगरी अरधरनयम, 1965 (1965 चा 

महा. 40) याच्या कलम 341-क चे पोट-कलम (1), (1क) आरण (2)  यांच्या 

तरतदुीनसुार, महाराष्ट्र शासनाने, सोबत जोडलेल्या अनसुचुीतील स्तंभ (2) मध्ये 

नमदु केलेले स्थारनक क्षेत्र हे ग्रामीण क्षेत्रातनु नागरी क्षेत्रामध्ये संक्ररमत होणारे क्षेत्र 

म्हणनु रवरनर्ददष्ट्ट करण्याच्या दषृ्ट्टीने, या क्षेत्रांसाठी उक्त अनसुचूीच्या स्तंभ (3) 

मध्ये नमदू केल्याप्रमाणे नगरपंचायती घरटत करण्याच्या दषृ्ट्टीने समक्रमांकाची 

उद्घोषणा रदनांक 01 माचच, 2014 रोजी रनगचरमत केली होती; 

  आवण ज्याअथी, लोकसभा सावचरत्रक रनवडणकुा, 2014 

याच्या संदभात भारत रनवडणकु आयोगाची आदशच आचार संरहता अंमलात 

आली असल्यामळेु, सदर उद्घोषणा शासन राजपत्रात प्ररसद्ध झाल्यापासनु तीस 

रदवसांच्या आत तशी अरधसचुना रनगचरमत करण्याकरीता आक्षेप मागरवण्याच्या 

दषृ्ट्टीने त्यास व्यापक प्ररसद्धी देता येणे शक्य झाले नाही; 

  आवण ज्याअथी, उक्त उद्घोषणेवर आक्षेप घेणाऱ्या व्यक्तीला 

त्याचे आक्षेप कोणतेही असल्यास ते संबंरधत रजल्हारधकाऱ्यांकडे नोंदरवण्यासाठी 

वाजवी संधी देण्याच्या दषृ्ट्टीने हा कालावधी तीस रदवसांनी वाढवनु देणे इष्ट्ट 

वाटले; आरण ही बाब रवचारात घेऊन ही उद्घोषणा दरुूस्त करणे इष्ट्ट वाटले; 

   त्याअथी, आता, महाराष्ट्र नगरपररषदा, नगरपंचायती व 

औद्योरगक नगरी अरधरनयम, 1965 (1965 चा महा. 40) याच्या कलम 341-क 

चे पोट-कलम (1), (1क) आरण (2)  अन्वये प्रदान केलेल्या अरधकारांचा वापर 

करुन व त्याबाबतीत समथच करणाऱ्या इतर सवच अरधकारांचा वापर करुन, 

महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, उक्त उद्घोषणा खालीलप्रमाणे दरुूस्त करीत आहे :- 

  उक्त उद्घोषणेमध्ये “ही उद्घोषणा महाराष्ट्र शासनाच्या 

राजपत्रात प्ररसद्ध झाल्याच्या रदनांकापासनु तीस रदवसांच्या कालावधीत” या 

महाराष्ट्र 
नगरपवरषदा, 

नगरपंचायती ि 
औद्योवगक नगरी 

अवधवनयम, 
1965 



मजकुराऐवजी “रदनांक 30 जनू, 2014 पयंत ककवा त्यापवूी” हा मजकूर दाखल 

करण्यात येईल. 

अनसुचूी 

अ.क्र. स्थावनक के्षत्राचे नाि आवण वजल्हा प्रस्तावित नगरपंचायतीचे नाि 
1 2 3 
1 बोदवड, रजल्हा जळगाव बोदवड 
2 मकु्ताईनगर, रजल्हा जळगाव मकु्ताईनगर 
3 धडगाव, रजल्हा नंदरुबार धडगाव-वडफळ्या-रोशमाळ 
4 अक्कलकुवा, रजल्हा नंदरुबार अक्कलकुवा 
5 सोयगाव, रजल्हा औरंगाबाद सोयगाव 
6 फुलंब्री, रजल्हा औरंगाबाद फुलंब्री 
7 घनसांवगी, रजल्हा जालना घनसावंगी 
8 बदनापरु, रजल्हा जालना बदनापरु 
9 मंठा, रजल्हा जालना मंठा 
10 जाफ्राबाद, रजल्हा जालना जाफ्राबाद 
11 पालम, रजल्हा परभणी पालम 
12 सेनगाव, रजल्हा कहगोली सेनगाव 
13 औंढा नागनाथ, रजल्हा कहगोली औंढा नागनाथ 
14 रशरुर, रजल्हा बीड रशरुर 
15 वडवणी, रजल्हा बीड वडवणी 
16 पाटोदा, रजल्हा बीड पाटोदा 
17 आष्ट्टी, रजल्हा बीड आष्ट्टी 
18 जळकोट, रजल्हा लातरू जळकोट 
19 रेणापरू, रजल्हा लातरू रेणापरू 
20 चाकूर, रजल्हा लातरू चाकूर 
21 देवणी ब.ु , रजल्हा लातरू देवणी ब.ु 
22 रशरूर अनंतपाळ, रजल्हा लातरू रशरुर अनंतपाळ 
23 लोहारा ब.ु , रजल्हा उस्मानाबाद लोहारा ब.ु 
24 वाशी, रजल्हा उस्मानाबाद वाशी 
25 रहमायतनगर, रजल्हा नांदेड रहमायतनगर 
26 नायगाव, रजल्हा नांदेड नायगाव 
27 भातकुली, रजल्हा अमरावती भातकुली 
28 नांदगाव खंडेश्वर, रजल्हा अमरावती नांदगाव खंडेश्वर 
29 धारणी, रजल्हा अमरावती धारणी 
30 रतवसा, रजल्हा अमरावती रतवसा 
31 बाशी टाकळी, रजल्हा अकोला बाशी टाकळी 



अ.क्र. स्थावनक के्षत्राचे नाि आवण वजल्हा प्रस्तावित नगरपंचायतीचे नाि 
1 2 3 

32 मानोरा, रजल्हा वारशम मानोरा 
33 मालेगाव, रजल्हा वारशम मालेगाव 
34 केळापरू, रजल्हा यवतमाळ केळापरू 
35 झरी जामनी, म.ु झरी, रजल्हा यवतमाळ झरी 
36 बाभुळगाव, रजल्हा यवतमाळ बाभुळगाव 
37 मारेगाव, रजल्हा यवतमाळ मारेगाव 
38 महागाव, रजल्हा यवतमाळ महागाव 
39 राळेगाव, रजल्हा यवतमाळ राळेगाव 
40 कळंब, रजल्हा यवतमाळ कळंब 
41 संग्रामपरू, रजल्हा बलुडाणा संग्रामपरू 
42 मोताळा, रजल्हा बलुडाणा मोताळा 
43 कहगणा, रजल्हा नागपरू कहगणा 
44 रभवापरू, रजल्हा नागपरू रभवापरू 
45 कुही, रजल्हा नागपरू कुही 
46 पाररशवनी, रजल्हा नागपरू पाररशवनी 
47 लाखांदरू, रजल्हा भंडारा लाखांदरू 
48 मोहाडी, रजल्हा भंडारा मोहाडी 
49 साकोली, रजल्हा भंडारा साकोली 
50 लाखनी, रजल्हा भंडारा लाखनी 
51 समदु्रपरु, रजल्हा वधा समदु्रपरु 
52 सेल,ू रजल्हा वधा सेल ू
53 कारंजा, रजल्हा वधा कारंजा 
54 आष्ट्टी, रजल्हा वधा आष्ट्टी 
55 सालेकसा, रजल्हा गोंदीया सालेकसा 
56 सडकअजुचनी, रजल्हा गोंदीया सडकअजुचनी 
57 अजुचनी मोरगाव, म.ु अजुचनी, रजल्हा गोंदीया अजुचनी 
58 गोरेगाव, रजल्हा गोंदीया गोरेगाव 
59 देवरी, रजल्हा गोंदीया देवरी 
60 आमगाव, रजल्हा गोंदीया  आमगाव 
61 रजवती, रजल्हा चंद्रपुर रजवती 
62 कोरपना, रजल्हा चंद्रपुर कोरपना 
63 सावली, रजल्हा चंद्रपरु  सावली 
64 गोंडरपपरी, रजल्हा चंद्रपरु गोंडरपपरी 
65 पोंभुणा, रजल्हा चंद्रपरु पोंभुणा 
66 नागरभड, रजल्हा चंद्रपुर नागरभड 



अ.क्र. स्थावनक के्षत्राचे नाि आवण वजल्हा प्रस्तावित नगरपंचायतीचे नाि 
1 2 3 

67 रचमरु, रजल्हा चंद्रपुर रचमरु 
68 कसदेवाही, रजल्हा चंद्रपरु कसदेवाही 
69 मलुचेरा, रजल्हा गडरचरोली मलुचेरा 
70 कोरची, रजल्हा गडरचरोली कोरची 
71 भामरागड, रजल्हा गडरचरोली भामरागड 
72 धानोरा, रजल्हा गडरचरोली धानोरा 
73 रसरोंचा, रजल्हा गडरचरोली रसरोंचा 
74 कुरखेडा, रजल्हा गडरचरोली  कुरखेडा 
75 एटापल्ली, रजल्हा गडरचरोली एटापल्ली 
76 आरमोरी, रजल्हा गडरचरोली आरमोरी 
77 चामोशी, रजल्हा गडरचरोली चामोशी 
78 अहेरी, रजल्हा गडरचरोली अहेरी 

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानसुार ि नािाने, 
 
 

(ज. ना. पाटील) 
शासनाचे उपसवचि 

 



C O R R I G E N D U M  

Urban Development Department,      

Madam Cama Road, 

Hutatma Rajguru Chowk, 

Mantralaya, Mumbai -400 032. 

Dated the 31st May, 2014. 

Maharashtra 

Municipal 

Councils, 

Nagar 

Panchayats 

and Industrial 

Townships 

Act, 1965 

No. MCO-2013/C.R. 84/Part 1/UD 14:- In the even numbered Proclamation 

published in the Maharashtra Government  Gazatte, Part 1-A, Central Sub 

Division Extraordinary No. 41, dated 1st March, 2014 on page number 69 for the 

word “Peint” wherever it occurs, read as “Peth”. 

 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 

 

 

J. N. Patil 

Deputy Secretary to Government. 

 

  



नगर विकास विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगरुू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई 400 032. 
वदनांक : 31 मे, 2014. 

 
शुद्धीपत्रक 

 
क्रमांक : एमसीओ 2013/प्र.क्र. 84/भाग-1/नवि-14 :- महाराष्ट्र शासन 

राजपत्र, भाग-1 अ, मध्य उपविभाग, असाधारण राजपत्र क्र. 41, वि. 01 मार्च, 

2014 यामध्ये प्रवसद्ध करण्यात आलेल्या शासन उद्घोषणेमधील प.ृ क्र. 71 िर 

“पेंट” ऐिजी “पेठ” असे िार्ािे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानसुार ि नािाने, 
 
 

(ज. ना. पाटील) 
शासनाचे उपसवचि 

  

महाराष्ट्र 
नगरपवरषदा, 

नगरपंचायती ि 
औद्योवगक नगरी 

अविवनयम, 
1965 



 

नगर विकास विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगरुू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई 400 032. 
वदनांक : 31 मे, 2014. 

 
शुद्धीपत्रक 

 
क्रमांक : एमसीओ 2013/प्र.क्र. 84/भाग-1/नवि-14 :- महाराष्ट्र शासन 

राजपत्र, भाग-1 अ, मध्य उपविभाग, असाधारण राजपत्र क्र. 41, वि. 01 मार्च, 

2014 यामध्ये प्रवसद्ध करण्यात आलेल्या शासन उद्घोषणेमधील प.ृ क्र. 181 िर 

“खाणापरू” ऐिजी “खानापरू” असे िार्ािे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानसुार ि नािाने, 
 
 

(ज. ना. पाटील) 
शासनाचे उपसवचि 

 
  

महाराष्ट्र 
नगरपवरषदा, 

नगरपंचायती ि 
औद्योवगक नगरी 

अविवनयम, 
1965 



नगर विकास विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगरुू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई 400 032. 
वदनांक : 31 मे, 2014. 

 
शुद्धीपत्रक 

 
क्रमांक : एमसीओ 2013/प्र.क्र. 84/भाग-1/नवि-14 :- महाराष्ट्र शासन 

राजपत्र, भाग-1 अ, मध्य उपविभाग, असाधारण राजपत्र क्र. 41, वि. 01 मार्च, 

2014 यामध्ये प्रवसद्ध करण्यात आलेल्या शासन उद्घोषणेमधील प.ृ क्र. 289 िर 

प्रारुप अवधसरू्ना यामध्ये पवरच्छेिातील सहाव्या ओळीतील “आष्ट्टी” ऐिजी 

“जळकोट” असे िार्ािे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानसुार ि नािाने, 
 
 

(ज. ना. पाटील) 
शासनाचे उपसवचि 

 
  

महाराष्ट्र 
नगरपवरषदा, 

नगरपंचायती ि 
औद्योवगक नगरी 

अविवनयम, 
1965 



नगर विकास विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगरुू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई 400 032. 
वदनांक : 31 मे, 2014. 

 
शुद्धीपत्रक 

 
क्रमांक : एमसीओ 2013/प्र.क्र. 84/भाग-1/नवि-14 :- महाराष्ट्र शासन 

राजपत्र, भाग-1 अ, मध्य उपविभाग, असाधारण राजपत्र क्र. 41, वि. 01 मार्च, 

2014 यामध्ये प्रवसद्ध करण्यात आलेल्या शासन उद्घोषणेमधील प.ृ क्र. 325 िर 

“भातकुळी” ऐिजी “भातकुली” असे िार्ािे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानसुार ि नािाने, 
 
 

(ज. ना. पाटील) 
शासनाचे उपसवचि 

  

महाराष्ट्र 
नगरपवरषदा, 

नगरपंचायती ि 
औद्योवगक नगरी 

अविवनयम, 
1965 



नगर विकास विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगरुू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई 400 032. 
वदनांक : 31 मे, 2014. 

 
शुद्धीपत्रक 

 
क्रमांक : एमसीओ 2013/प्र.क्र. 84/भाग-1/नवि-14 :- महाराष्ट्र शासन 

राजपत्र, भाग-1 अ, मध्य उपविभाग, असाधारण राजपत्र क्र. 41, वि. 01 मार्च, 

2014 यामध्ये प्रवसद्ध करण्यात आलेल्या शासन उद्घोषणेमधील  प.ृ क्र. 329 

िर “नांदगाि खांडेश्िर” ऐिजी “नांदगाि खंडेश्िर” असे िार्ािे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानसुार ि नािाने, 
 
 

(ज. ना. पाटील) 
शासनाचे उपसवचि 

  

महाराष्ट्र 
नगरपवरषदा, 

नगरपंचायती ि 
औद्योवगक नगरी 

अविवनयम, 
1965 



C O R R I G E N D U M  

Urban Development Department,      

Madam Cama Road, 

Hutatma Rajguru Chowk, 

Mantralaya, Mumbai -400 032. 

Dated the 31st May, 2014. 

Maharashtra 

Municipal 

Councils, 

Nagar 

Panchayats 

and Industrial 

Townships 

Act, 1965 

No. MCO-2013/C.R. 84/Part 1/UD 14:- In the even numbered Proclamation 

published in the Maharashtra Government  Gazatte, Part 1-A, Central Sub 

Division Extraordinary No. 41, dated 1st March, 2014 on page number 339 for 

the word “Teosa” wherever it occurs, read as “Tiwasa”. 

 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 

 

 

J. N. Patil 

Deputy Secretary to Government. 

 

  



नगर विकास विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगरुू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई 400 032. 
वदनांक : 31 मे, 2014. 

 
शुद्धीपत्रक 

 
क्रमांक : एमसीओ 2013/प्र.क्र. 84/भाग-1/नवि-14 :- महाराष्ट्र शासन 

राजपत्र, भाग-1 अ, मध्य उपविभाग, असाधारण राजपत्र क्र. 41, वि. 01 मार्च, 

2014 यामध्ये प्रवसद्ध करण्यात आलेल्या शासन उद्घोषणेमधील  प.ृ क्र. 337 

िर “तेिसा” ऐिजी “वतिसा” असे िार्ािे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानसुार ि नािाने, 
 
 

(ज. ना. पाटील) 
शासनाचे उपसवचि 

  

महाराष्ट्र 
नगरपवरषदा, 

नगरपंचायती ि 
औद्योवगक नगरी 

अविवनयम, 
1965 



नगर विकास विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगरुू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई 400 032. 
वदनांक : 31 मे, 2014. 

 
शुद्धीपत्रक 

 
क्रमांक : एमसीओ 2013/प्र.क्र. 84/भाग-1/नवि-14 :- महाराष्ट्र शासन 

राजपत्र, भाग-1 अ, मध्य उपविभाग, असाधारण राजपत्र क्र. 41, वि. 01 मार्च, 

2014 यामध्ये प्रवसद्ध करण्यात आलेल्या शासन उद्घोषणेमधील प.ृ क्र. 465 

िर “कोपणा” ऐिजी “कोरपना” असे िार्ािे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानसुार ि नािाने, 
 
 

(ज. ना. पाटील) 
शासनाचे उपसवचि 

 

महाराष्ट्र 
नगरपवरषदा, 

नगरपंचायती ि 
औद्योवगक नगरी 

अविवनयम, 
1965 


	राज्यातील तालुका मुख्यालयांच्या ठिकाणी नगरपरिषद/ नगरपंचायत स्थापन करण्याबाबत...
	प्राथमिक उद्घोषणा- मुदतवाढ देण्याबाबत.
	शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ 2013/प्र.क्र. 84/भाग-1/नवि 14
	वाचा -
	शासन निर्णय-


		2014-05-31T11:27:00+0530
	Jayasingrao Nanasaheb Patil




