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95 िगरपनरषदा व िगरपंचायतींसाठी 
प्रारूप मतदार याद्या 15 फेब्रवुारीला  
नरक्तपदांसाठीदेखील प्रारूप मतदार याद्या 

मुुंबई, सद. 2 (रासनआ): सवसवध सजल्ह्ाुंमधील 95 नगरपसरषदा, नगरपुंचायतींच्या सावगसत्रक सनवडणकुाुंसाठी; 
तसेच इतर सवसवध 31 नगरपसरषदा, नगरपुंचायतींमधील 35 सरक्तपदाुंच्या पोटसनवडणकुाुंसाठी 15 फेब्रवुारी 2021 रोजी 
प्रारूप मतदार याद्या प्रससि करण्यात येणार आहेत. त्यावर 22 फेब्रवुारी 2021 पयंत हरकती व सचूना दाखल करता 
येतील, अशी मासहती राज्य सनवडणकू आयकु्त य.ू पी. एस. मदान याुंनी आज येथे सदली. 

श्री. मदान याुंनी साुंसगतले की, भारत सनवडणकू आयोगाने तयार केलेल्हया व 15 जानेवारी 2021 रोजी 
अस्ततत्वात आलेल्हया सवधानसभा मतदारसुंघाच्या याद्या या सनवडणकुाुंसाठी ग्रा् धरण्यात येणार आहेत. त्या प्रभागसनहाय 
सवभासजत केल्हयानुंतर 15 फेब्रवुारी 2021 रोजी प्रारूपाच्या तवरूपात प्रससि करण्यात येतील. त्यावर 22 फेब्रवुारी 2021 
पयंत हरकती व सचूना दाखल करता येतील. त्यानुंतर 1 माचग 2021 रोजी प्रभागसनहाय अुंसतम मतदार याद्या प्रससि केल्हया 
जातील. मतदान कें द्ाुंची यादी आसण मतदान कें द्सनहाय मतदार याद्या 8 माचग 2021 रोजी प्रससि केल्हया जातील. 

प्रभागसनहाय मतदार याद्या तयार करताना सवधानसभा मतदारसुंघाच्या यादीप्रमाणेच प्रभागसनहाय मतदार 
याद्याुंमध्ये मतदाराुंची नावे व पते्त कायम ठेवले जातात. या याद्याुंमध्ये नवीन नावाुंचा समावेश करणे, नावे वगळणे 
अथवा नावे ककवा पत्तयाुंमध्ये दरुूतती करणे इत्यादी तवरूपाची कायगवाही राज्य सनवडणकू आयोगाकडून केली जात 
नाही. हरकती व सचूनाुंच्या अनषुुंगाने केवळ मतदार याद्याुंचे सवभाजन करताना लेखसनकाुंकडून होणाऱ्या चकुा, 
मतदाराचा चकूुन प्रभाग बदलणे, सवधानसभेच्या यादीत नाव असनूही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे आदींसुंदभातील 
दरुूतत्या करण्यात येतात, अशीही मासहती श्री. मदान याुंनी सदली. 

प्रारूप मतदार याद्या प्रनसद्ध होणाऱ्या िगरपनरषदा/ िगरपंचायतींची निल्हानिहाय िावे अशी: ठाणे- 
अुंबरनाथ, कुळगाव- बदलापरू, मरुबाड, शहापरू, रायगड- खालापरू, तळा, माणगाव, म्हसळा, पोलादपरू, रत्िानगरी- 
मुंडणगड, ससधदुगुग- कसई- दोडामागग, वाभवे- वैभववाडी, पणेु- राजगरुूनगर, चाकण, िानशक- चाुंदवड, सनफाड, पेठ, 
देवळा, कळवण, सरुगाणा, कदडोरी, धळेु- साक्री, िंदरुबार- धडगाव- वडफळ्या- रोषणमाळ, िळगाव- भडगाव, 
वरणगाव अहमदिगर- अकोले, कजगत, पारनेर, जामखेड, शेवगाव, औरंगाबाद- सोयगाव, िालिा- बदनापरू, 
जाफ्राबाद, मुंठा, घनसावुंगी, परभणी- पालम, बीड- केज, सशरूर- कासार, वडवणी, पाटोदा, आष्टी, लातूर- जळकोट, 
चाकूर, देवणी, सशरूर- अनुंतपाळ, उस्मािाबाद- वाशी, िांदेड- भोकर, सहमायतनगर, नायगाव, सहगोली- सेनगाव, 
औुंढा- नागनाथ, अमरावती- भारकुली, सतवसा, धारणी, नाुंदगाव- खुंडेश्वर, बलुडाणा- सुंग्रामपरू, मोताळा, 
यवतमाळ- महागाव, कळुंब, झरी, बाभुळगाव, राळेगाव, मारेगाव, वाशीम- मानोरा, िागपरू- मोवाड, वाडी, कहगणा, 
कुही, सभवापरू, वधा- कारुंजा, आष्टी, सेल,ू समदु्परू, भंडारा- मोहाडी, लाखनी, लाखाुंदरू, गोंनदया- सडकअजुगनी, 
अजुगनी, गोरेगाव, देवरी, चंद्रपरू- सचमरू, सावली, पोंभुणा, गोंडसपपरी, कोरपना, सजवती, गडनचरोली- मलुचेरा, 
एटापल्हली, कोरची, अहेरी, चामोशी, ससरोंचा, धानोरा, कुरखेडा आसण भामरागड.   
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