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                    राज्य निवडणकू आयोग 

    महाराष्ट्र 
 

       1 ला माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, हुतात्मा राजगरुू चौक, मादाम कामा मागग, मुुंबई- 400 032. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                   (प्रसससिपत्रक)                                                              सद. 5 फेब्रवुारी 2021 
          

 
 

नवनवध नि.प. व पं.स.मधील 60 नरक्तपदांच्या 
पोटनिवडणकुांसाठी 18 फेब्रवुारीला प्रारूप मतदार याद्या  

मुुंबई, सद. 5 (रासनआ): सवसवध 19 सजल्हा पसरषदा आसि 27 पुंचायत ससमत्याुंमधील 60 सरक्तपदाुंच्या 

पोटसनवडिकुाुंसाठी 18 फेब्रवुारी 2021 रोजी प्रारूप मतदार याद्या प्रससि करण्यात येिार आहेत. त्यावर 26 

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 (सनवडिकू सवभाग व सनवाचक गि) सवभासजत केल्यानुंतर 18 फेब्रवुारी 2021 रोजी प्रारूपाच्या 

तवरूपात प्रससि करण्यात येतील. त्यावर 26 फेब्रवुारी 2021 पयंत हरकती व सचूना दाखल करता येतील. 

त्यानुंतर 5 माचग 2021 रोजी सनवडिकू सवभाग व सनवाचक गिाच्या छापील मतदार याद्या अुंसतम व असधप्रमासित 

करण्यात येतील. मतदान कें द्ाुंची यादी व मतदान कें द्सनहाय मतदार याद्या 10 माचग 2021 रोजी प्रससि केल्या 

जातील. 

सनवडिकू सवभाग व सनवाचक गिसनहाय 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 सवभाग ककवा सनवाचक गि बदलिे, सवधानसभेच्या 

यादीत नाव असनूही सनवडिकू सवभाग ककवा सनवाचक गिाच्या यादीत नाव नसिे आदींसुंदभातील दरुूतत्या 

करण्यात येतात, अशीही मासहती श्री. मदान याुंनी सदली. 

पोटनिवडणकू होत असलेल्या निवडणकू नवभागांची निल्हा पनरषदनिहाय िावे अशी (कंसात 

तालुका): रायगड- वरसे (रोहा),  पणेु- सशसूगफळ- गिुवाडी (बारामती), सांगली- उमदी (जत), सोलापरू- कुडूग  

(माढा), कोल्हापरू- दत्तवाड (सशरोळ), िानशक- कानाशी (कळवि), िळगाव- वाघोदा ब.ु- सववरा ब.ु (रावेर), 
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अहमदिगर- सातेवाडी (अकोले), औरंगाबाद- घायगाव (वैजापरू), िांदेड- बोधडी ब.ु (सकनवट), पेठवडज 

(कुं धार), बारड (मदुखेड), लातूर- हाडोळती (अहमदपरू), एकुगा (लातरू), चापोली (चाकूर), हहगोली- आुंबा 

(वसमत), बीड- राजरुी न. (बीड), कडा (आष्टी), उस्मािाबाद- आष्टा (भमू), साुंजा (उतमानाबाद), िालिा- 

सपरकल्याि (जालना), सेवली (जालना), परभणी- कोल्हा (मानवत), अमरावती- बेनोडा (वरुड), गायवाडी 

(दयापरू), देवगाव (धामिगाव रेल्वे), बलुढाणा- सनमगाव (नाुंदरुा), उुंद्ी (सचखली), चंद्रपरू- मोहाडी नलेश्वर-

वासेरा (कसदेवाडी) आसि चनुाळा सवरूर तटेशन (राजरुा).  

पोटनिवडणकू होत असलेल्या निवाचक गणांची पंचायत सनमतीनिहाय िावे अशी (कंसात 

निल्हा): तळा (रायगड)- काकडशेत, हवेली (पणेु)- माुंजरी ब.ु, कवठे महाकाळ (सांगली)- देकशग, नशराळा 

(सांगली)- मिदरू, नमरि (सांगली)- कसबे सडग्रज, सातारा (सातारा)- दरे खदुग, नशरोळ (कोल्हापरू)- दानोळी, 

कळवण (िानशक)- मोकभिगी, यावल (िळगाव)- दसहगाव, यावल (िळगाव)- भालोद, नशरपरू (धळेु)- 

सहसाळे, साक्री (धळेु)- हट्टी खदुग, श्रीगोंदा (अहमदिगर)- काष्टी, अकोले (अहमदिगर)- सातेवाडी, भमू 

(उस्मािाबाद)- आरसोली, उमरगा (उस्मािाबाद)- मळुज, उमरगा (उस्मािाबाद)- दाळींब, अधापरू (िांदेड)- 

मालेगाव, िांदेड (िांदेड)- वाडी (ब.ु), मदुखेड (िांदेड)- मगुट, औसा (लातूर)- खरोसा, परळी वै. (बीड)- 

धमापरुी, अमरावती (अमरावती)- वलगाव, अचलपरू (अमरावती)- काुंडली, नदग्रस (यवतमाळ)- माुंडवा, 

भद्रावती (चंद्रपरू)- पाटाळा, चंद्रपरू (चंद्रपरू)- पडोली, मलू (चंद्रपरू)- मारोडा, मलू (चंद्रपरू) जनुासलुा आसि 

आरमोरी (गडनचरोली)- अरसोडा. 
०-०-० 

(Jagdish More, SEC) 


