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नि.प. आनण पं.स.तील नरक्तपदांच्या पोटनिवडणकुांसाठी 
5 एनिलला िारूप मतदार याद्ांची िनसद्धी 

मुुंबई, सद. 18 (रासनआ): धुळे, नुंदरुबार, अकोला, वाशीम, नागपरू आसि पालघर सजल्हा पसरषदतील 85 
सनवडिकू सवभाग आसि त्याुंतगगतच्या सवसवध पुंचायत ससमत्याुंमधील 144 सनवाचक गिाुंच्या सरत त पदाुंच्या 
पोटसनवडिकुाुंसाठी 5 एसप्रल 2021 रोजी प्रारूप मतदार याद्या प्रससि करण्यात येतील. त्यावर 12 एसप्रल 2021 पयंत 
हरकती व सचूना दाखल करता येतील, अशी मासहती राज्य सनवडिकू आयतु त य.ू पी. एस. मदान याुंनी आज येथे सदली.  

श्री. मदान याुंनी साुंसगतले, की सवोच्च न्यायालयाच्या सनिगयाच्या अनषुुंगाने राज्य सनवडिकू आयोगाने सुंबुंसधत 
सठकािच्या नागसरकाुंच्या मागासवगग प्रवगाच्या सवग जागा 4 माचग 2021 पासनू सरत त झाल्याचे आदेश सनगगसमत केले 
आहेत. या सरत त पदाुंच्या पोटसनडिकुाुंसाठी मतदार यादीचा कायगक्रमही देिे क्रमप्राप्त आहे. त्यानसुार 15 जानेवारी 
2021 रोजी अस्ततत्वात आलेल्या सवधानसभा मतदारसुंघाच्या मतदार याद्या या सनवडिकुाुंसाठी ग्राह्य धरण्यात येिार 
आहेत. त्या सनवडिकू सवभाग व सनवाचक गिसनहाय सवभासजत केल्यानुंतर 5 एसप्रल 2021 रोजी प्रारूपाच्या तवरूपात 
प्रससि करण्यात येतील. त्यावर 12 एसप्रल 2021 पयंत हरकती व सचूना दाखल करता येतील. त्यानुंतर छापील मतदार 
याद्या 20 एसप्रल 2021 रोजी असधप्रमासित करण्यात येतील. मतदान कें द्ाुंची यादी व मतदान कें द्सनहाय मतदार याद्या 
27 एसप्रल 2021 रोजी प्रससि केल्या जातील. 

सनवडिकू सवभाग व सनवाचक गिसनहाय मतदार 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. 

िारूप मतदार याद्ा िनसद्ध होणाऱ्या निवडणकू नवभाग आनण निवाचक गणांची निल्हानिहाय संख्या 
निल्हा निल्हा पनरषद निवडणकू नवभाग पंचायत सनमतीत निवाचक गण 
धळेु 15 30 

नुंदरुबार 11 14 
अकोला 14 28 
वाशीम 14 27 
नागपरू 16 31 
पालघर 15 14 

 

(Jagdish More, PRO, SEC)  


