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    महाराष्ट्र 
 

       1 ला माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, हुतात्मा राजगरुू चौक, मादाम कामा मागग, मुुंबई- 400 032. 
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                                                                                   (प्रसससिपत्रक)                                                              सद. 2 फेब्रवुारी 2021 
          

 
 

िवी म ुंबई, वसई- नवरार व कोल्हापरू महािगरपानिकेच्या 
प्रारूप मतदार याद्ाुंची 16 फेब्र वारीिा प्रनसद्धी 

पोटनिवडण काुंसाठीदेखीि मतदार याद्ा 
मुुंबई, सद. 2 (रासनआ): नवी मुुंबई, वसई- सवरार आसि कोल्हापरू महानगरपासलकेच्या सावगसत्रक 

सनवडिकुाुंसाठी; तसेच इतर सवसवध 16 महानगरपासलकाुंतील 25 सरक्तपदाुंच्या पोटसनवडिकुाुंकसरता 16 
फेब्रवुारी 2021 रोजी प्रारूप मतदार याद्या प्रससि करण्यात येिार आहेत. त्यावर 23 फेब्रवुारी 2021 पयंत 
हरकती व सचूना दाखल करता येतील, अशी मासहती राज्य सनवडिकू आयकु्त य.ू पी. एस. मदान याुंनी आज 
येथे सदली. 

श्री. मदान याुंनी साुंसगतले की, भारत सनवडिकू आयोगाने तयार केलेल्या व 15 जानेवारी 2021 रोजी 
अस्ततत्वात आलेल्या सवधानसभा मतदारसुंघाच्या याद्या या सनवडिकुाुंसाठी ग्राह्य धरण्यात येिार आहेत. त्या 
प्रभागसनहाय सवभासजत केल्यानुंतर 16 फेब्रवुारी 2021 रोजी प्रारूपाच्या तवरूपात प्रससि करण्यात येतील. 
त्यावर 23 फेब्रवुारी 2021 पयंत हरकती व सचूना दाखल करता येतील. त्यानुंतर 3 माचग 2021 रोजी 
प्रभागसनहाय अुंसतम मतदार याद्या प्रससि केल्या जातील. 8 माचग 2021 रोजी मतदान कें द्ाुंची यादी प्रससि 
केल्यानुंतर 12 माचग 2021 रोजी मतदान कें द्सनहाय मतदार याद्या प्रससि केल्या जातील. 

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

नवनवध महािगरपानिकानिहाय नरक्त पदे अशी (कुं सात कारण): िानशक- 4अ (सनधन), ध ळे- 
5ब (राजीनामा), परभणी- 11ब (सनधन), 14क (सनधन), ठाणे- 30अ (जात प्रमािपत्र अवैध), 15ड (सनधन), 
23ड (सनधन), अहमदिगर- 9क (अनहग), िाुंदेड वाघाळा- 13अ (सनधन), िागपरू- 8ब (जात प्रमािपत्र 
अवैध), मीरा भाईुंदर- 10ड (सनधन), मािेगाव- 20क (सनधन), पपपरी पचचवड- 1ड (सनधन), 14अ 
(सनधन), 4ब (सनधन), उल्हासिगर- 14ड (सनधन), 8क (सनधन) सोिापरू- 6क (सनधन), साुंगिी नमरज 
क पवाड- 16अ (सनधन), अकोिा- 4अ (सनधन), 8क (सनधन), 3क (सनधन), नभवुंडी निजामपरू- 9ब 
(राजीनामा), प णे- 8क (सनधन) आसि 29ब (सनधन). 
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