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औरंगाबाद महानगरपािलका सावि क िनवडणकु-2020 

पिरिश -2-अ 

ािधकृत अिधकारी यांनी िदले या अिभ ायांवर मा. रा य िनवडणकू आयोगाने िदलेला िनणय नमदु केलेले िववरणप  

अ.
. 

हरकत 

ा  

िदनांक 

हरकतदाराचे नाव, प ा व मण वनी 
. 

हरकतीचा 
कार 

हरकतीचे संि  वणण 

संबंिधत 

भाग 

मांक 

महानगरपािलका आयु ाचें 

अिभ ाय 

सनुावणी
स 

हजर/गैर
हजर 

ािधकृत अिधकारी यांचे अिभ ाय 
मा. रा य िनवडणूक आयु , 

यांचा िनणय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 04-02-

2020 
1) ी शेख असलम शे. हुसेन, 1-21-
800, अिसिफया कॉलनी, औरंगाबाद 
मो. . 9860668541  

2) ी स यद जािकर अली स. महमदु 
अली, अमीन उद ु ाथिमक 

शाळेजवळ, अिसिफया कॉलनी, 
औरंगाबाद मो. . 9139757546 

मािहती 
िमळणे 

मनपा िनवडणुकी संबंधी आर णािवषयी 
नागिरकांचा मागास वग श द वापर यात 
आलेला आहे. सदरील श दाचा अथच उलगडत 

नाही. तसेच जािहर कर यात आले या 
आर णा या ि येचे मानक/मापदंड काय? ते 
प  कर यात यावे 

. 

 नागिरकांचा मागास वग याचा 
अथ  शासनाने िनि त केले या 
नागरीकांचा मागास वग असा 
अस याचे संबिधतास कळिवणे 

यो य.आर णा या ि येचे 

मानक/मापदंड मा.िनवडणुक 

िवभागाने वेबसाईट लक वर 
उपल ध  आहे. यानूसार मािहती 
ा  क न यावी. सबब आ ेप 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर सोबत जोडले ा प -ए म े 
दशिव ा माणे िनणय दे ात 
येतो. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 2 04-02-
2020 

ी जग ाथ िकसन पाठे, रा. 
न वाडी, पैठणरोड, औरंगाबाद 
मो. . 9673697966 

मािहती 
िमळणे 

कांचनवाडी, न वाडी, ईटखेडा हे वाड मागील 

तीन वष पासनु कोणकोण या जातीसाठी राखीव 

होत ेयाची मािहती िमळ याबाबत 

103, 
104 

सन 2005, 2010 व 2015 चे 

राजप   ची मिहती िनवडणूक 

िवभाग, महानगरपािलका, 
औरंगाबाद या िवभागातनू ा  

क न यावी असे कळिवणे 

यो य..सबब आ ेप फेटाळणे 

यो य . 

गैरहजर अजदार सुनावणीस गैरहजर होते. ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 3 04-02-
2020 

ी िदपक महावेद सयुवंशी, रा. 
नारेगांव, औरंगाबाद मो. . 
9923216030 

मािहती 
िमळणे 

न याने झाले या वाड . 20 (जनेु वाड . 35) 
2005 ते 2020 पयत या या आराखडा नकाशा 
निवन प दतीने आर ण व वाडची ह , नकाशा 
व चतु:िसमा व वॉड . 22 ची इ यादी मािहती 

20 अपेि लेली मािहती औरंगाबाद 

महानगरपािलके ा वेबसाईट 

िलंक 
http://rts.aurangabadmahapal
ika.org/SectionInformation.h

गैरहजर अजदार सुनावणीस गैरहजर होते. ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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िमळणे बाबत tml?edit यावर उपल  आहे.  

आ ेप फेटाळणे यो  होईल. 

4 04-02-
2020 

ी बाळासाहेब सानप, रा. एन-
1िसडको, औरंगाबाद मो. . 
9670444444 

मािहती 
िमळणे 

निवन वाड . 23 एमआयडीसी िचकलठाणा या 
वाड िवषयी 2005 ते 2020 पयत वॉड रचना 
आर ण, ा प नकाशा, जातीिनहाय लोकसं या 
कोण या प दतीने सोडत के या बाबत व वॉड 

या ी िवषयी सिव तर मािहती िमळणे बाबत.  

23 अपेि लेली मािहती औरंगाबाद 

महानगरपािलके ा वेबसाईट 

िलंक 
http://rts.aurangabadmahapal
ika.org/SectionInformation.h
tml?edit यावर उपल  आहे.  

आ ेप फेटाळणे यो  होईल. 

हजर सोबत जोडले ा प -ए म े 
दशिव ा माणे िनणय दे ात 

येतो. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 5 04-02-
2020 

ी सितश प ेकर, औरंगाबाद मो. . 
9158371010/9923230683 

मािहती 
िमळणे 

निवन वाड . 21 नारेगांव -ि जवाडी मागील 

03  पंचवाष क जाती आर ण सोडत वाडचा 
ा प नकाशा आराखडा भौगोिलक चतु:िसमा 
आिण समािव  भागाचे नांवे स याचा मनपाचा 
2020 िनवडणूकीत घोषीत झाले या जाती 
आर ण सोडत वाडचा ा प नकाशा आराखडा 
भौगोिलक चतु:िसमा बाबतची मािहती िमळणे 

बाबत.  

21 अपेि लेली मािहती औरंगाबाद 

महानगरपािलके ा वेबसाईट 

िलंक 
http://rts.aurangabadmahapal
ika.org/SectionInformation.h
tml?edit यावर उपल  आहे.  

आ ेप फेटाळणे यो  होईल. 

गैरहजर अजदार सुनावणीस गैरहजर होते. ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 6 04-02-
2020 

ी अिनल िव ण ुकाळे, रा. िभमनगर, 
भाव सगपुरा, औरंगाबाद मो. . 
9730202954 

भाग रचनेत 

बदल 

िभमनगर भाव सगपुरा वाड . 06 (उ र) या 
चतु:िसमा नैस गक वाह (नाला) व िड.पी. रोड 

नुसार न के याने चतु:िसमांचा अंदाज येत 

नस याने नैस गक ह ी ामाणे वाड रचनेत बदल 

कर यात यावे.  

6 मा. िनवडणुक आयोगाने िदले य 

मागदशक त वानुसार केलेली 
वाड रचना यो यच आहे. परंत ु
संबंिधतानंी केलेली मागणी व 

व तु थती पाहता आ ेपाचा 
िवचार हो यास हरकत नाही. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची यापूव ची 
सावि क िनवडणूक सन 2015 म े 
झाली.  ानंतर ह वाढ क न सातारा 
देवळाई हे े  महानगरपािलकेत 

सिमािव  कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी होती,  
सन 2016 म े अिधिनयमातील 

तरतुदीनूसार या े ाक रता देय 

झाले ा दोन भागांची िनवडणूक 

घे ात आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या े ाक रता 
सुमारे पाच भाग देय झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच भागां ा 

े ात बदल करावा लागला.  सातारा 
देवळाई े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 2016 

ा िनवडणूकीमधील आर ण 

च ानू माक रता िवचारात घे ात 

आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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7 04-02-
2020 

ी गणेश कौतीकराव लोखंडे, रा. 
भाव स◌ंगपुरा, औरंगाबाद मो. . 
9890939945 

भाग रचनेत 

बदल 

िभमनगर भाव सगपुरा वाड . 09 (दि ण) या 
चतु:िसमा नैस गक वाह (नाला) व िड.पी. रोड 

नुसार न के याने चतु:िसमांचा अंदाज येत 

नस याने नैस गक ह ी ामाणे वाड रचनेत बदल 

कर यात यावे. 

9 सदर भाग . ९ व १० मधील 

७ आ ेपां ा अनुषंगाने  

सव ण केले असता िदसून आले 

की सदर भागाची सीमा ही 
तेथील ना ाला ध न करणे 
आव क आहे. स ा ा भागा 
रचनेतील एकाच गणक 

गटातील रिहवा ांना गैरसोय 

होत असून ांना मु  भागात 

जा ास नाला ओलांडावा लागत 
आहे. नैसिगक सीमा िवचारात 

घेता हा एक गणक गट . 

७/९० लोकसं ा ७९९ याला 
भाग . १० ऐवजी भाग . 

९ म  ेसमावेश करणे 
आव क वाटते. असे के ाने 

ा गणक गटातील 

रिहवा ांची गैरसोय दूर होईल 

तसेच भाग ९ व भाग १० ा 
सीमा ना ास ध न तयार 
होतील. हा बदल कर ाची 
िशफारस आहे.    

हजर भाग ९ व १० ा सीमेवरील 

एका गणक गटाचा आ ेप 

आिण महापािलकेकडून  

सव ण के ानंतर आलेला 
अिभ ाय िवचारात घेता हा बदल 

करणे आव क वाटते. आ ेप 

मा  कर ाबाबत रा  

िनवडणूक आयु  यांना 
िशफारस आहे.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 8 04-02-
2020 

ी साजेद खॉ आयबु खॉ पठाण, 
मो. . 8007005000 

भागा ा 
ह ी ा 
वणनात 

दु ी 

वाड र. 21 नारेगांव पुवचा नकाशा म ये काही 
ह  िदसनू येत नाही, या ह ी नकाशा माणे 

क न दे यात यावे. 

21 नकाशानूसार ह ीची ा ी व 

वणन अिधसूचनेत नमुद 
कर ात आले आहे.  मा  सदर 

वणन तपासून आव क 

अस ास नकाशानूसार यो  ते 

बदल कर ात येतील. 

हजर महानगरपािलकेचे अिभ ायानूसार 

आव क अस ास भागा ा 
ह ीची ा ी व वणन तपासून 

यो  ते बदल करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 9 04-02-
2020 

ी गोकुळ सग संपत सग मलके, 
मो. . 9822743631 

भागा ा 
ह ी ा 
वणनात 

दु ी 

वाड . 20 नारेगांव पि म नकाशा म ये काही 
ह  िदसनू येत नाही, या ह ी नकाशा माणे 

क न दे यात यावे. 

20 नकाशानूसार ह ीची ा ी व 

वणन अिधसूचनेत नमुद 
कर ात आले आहे.  मा  सदर 

वणन तपासून आव क 

अस ास नकाशानूसार यो  ते 

बदल कर ात येतील. 

हजर महानगरपािलकेचे अिभ ायानूसार 

आव क अस ास भागा ा 
ह ीची ा ी व वणन तपासून 

यो  ते बदल करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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10 04-02-
2020 

ी आनंद लोखंडे, मो. . 
9545014401 

भागा ा 
ह ी ा 
वणनात 

दु ी 

वाड . 23 एन-1 एमआयडीसी िचकलठाणा 
म ये काही ह  चकुीची झालेली आहे. नकाशा 
माणे ह  दु ती कर यात यावे. 

23 नकाशानूसार ह ीची ा ी व 

वणन अिधसूचनेत नमुद 

कर ात आले आहे.  मा  सदर 

वणन तपासून आव क 

अस ास नकाशानूसार यो  ते 
बदल कर ात येतील. 

हजर महानगरपािलकेचे अिभ ायानूसार 

आव क अस ास भागा ा 
ह ीची ा ी व वणन तपासून 
यो  ते बदल करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 11 04-02-
2020 

ी संजय चौधरी, मो. . 
9923990033 

भागा ा 
ह ी ा 
वणनात 

दु ी 

वाड . 22 चौधरी कॉलनी िचकलठाणा म ये 

काही ह  चकुीची झालेली आहे. नकाशा माणे 

ह  दु ती कर यात यावे. 

22 नकाशानूसार ह ीची ा ी व 

वणन अिधसूचनेत नमुद 

कर ात आले आहे.  मा  सदर 

वणन तपासून आव क 

अस ास नकाशानूसार यो  ते 
बदल कर ात येतील. 

हजर महानगरपािलकेचे अिभ ायानूसार 

आव क अस ास भागा ा 
ह ीची ा ी व वणन तपासून 
यो  ते बदल करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 12 04-02-
2020 

 ऍ़ड. िवजय कडु पारखे, 20/4/36पी 
ानगर, ल मी कॉलनी, औरंगाबाद 

मो. . 9561689567, 9921486073 

मािहती 
िमळणे 

 मा. उ  यायालय खंडपीठ औंरंगाबाद येथे 

जनिहत यािचका दाखल करणे कामी अनुसिुचत 

जाती/जमातीचे वाड रचनाचे पेपर आिण सोडतीचे 

माणप  आदेश दे यात यावे. 

 अपेि लेली मािहती औरंगाबाद 

महानगरपािलके ा वेबसाईट 

िलंक 
http://rts.aurangabadmahapal
ika.org/SectionInformation.h
tml?edit यावर उपल  आहे.  

आ ेप फेटाळणे यो  होईल. 

गैरहजर अजदार सुनावणीस गैरहजर होते. ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 13 04-02-
2020 

मा. ी नारायण ितलकचंद कुचे, 
आमदार, बदनापुर-अंबड िवधानसभा 
मतदारसंघ, िज. जालना 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 79 अंिबकानगर व वाड . 80 

मकुुदवाडी या दोन वाडची नैस गक िर या 
असले या िसमारेषाम ये मोठा नाला व मेन रोड 

ओलांडून भाग जोड यात आला, य ुएस. टी. 
कॉलनीचा, राजीव गांधी नगर, महाल मी कॉलनी, 
या भागाचा समािव  नाही. मकंुुदवाडी 400 ते 
500 लोकसं येचा भाग वगळून वॉड . 79 

अंिबकानगर म ये राजीवगांधी नगरचा पुण भाग 

घे यात यावा. 

79, 80 हरकतदाराने िनि त सीमा 
उपल  असताना एक गणक 

गट भाग . ८० मधून वगळून 

भाग . ७९ म  ेसमािव  

कर ात आला आहे आिण 

मुळे मागासवग य व ी 
िवभागली गेली आहे. आणखी दोन 

हरकतदारांचे देखील हेच णणे 

आहे. महापािलका अिधका-यांनी 
जागेवर जावून पाहणी केली 
असता हरकतदाराचय ण ात 

त  आढळून आले आहे. णून 

गणक गट ७९/१८४ लोकसं ा 
७८९ हा भाग . ७९ मधून 

वगळून तो गणक गट भाग . 

८० म  ेसमािव  कर ाची 
िशफारस आहे.  

हजर महापािलका आयु ाचा अिभ ाय 

िवचारात घेता तूटलेली दिलत 

व ी पु ा जोड ाकरीता एक 
गणक गट भाग . ७९ मधून 

भाग . ८० म  ेसमािवष्अ 

कर ाची िशफारस कर ात येत 
आहे. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 

http://rts.aurangabadmahapal
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14 05-02-
2020 

ी अ दलु मतीन मो. . 
9284497864 

मािहती 
िमळणे 

वाड . 38 ची चतु:िसमा नकाशा व वाडची ह  

कशी आहे. याची स टफाईड कॉपी दे यात यावी.  
38 अपेि लेली मािहती औरंगाबाद 

महानगरपािलके ा वेबसाईट 

िलंक 
http://rts.aurangabadmahapal
ika.org/SectionInformation.h
tml?edit यावर उपल  आहे.  

आ ेप फेटाळणे यो  होईल. 

गैरहजर अजदार सुनावणीस गैरहजर होते. ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 15 05-02-
2020 

ी अ दलु मतीन मो. . 
9284497864 

मािहती 
िमळणे 

वाड . 39 ची चतु:िसमा नकाशा व वाडची ह  

कशी आहे याची स टफाईड कॉपी दे यात यावी.  
39 अपेि लेली मािहती औरंगाबाद 

महानगरपािलके ा वेबसाईट 

िलंक 
http://rts.aurangabadmahapal
ika.org/SectionInformation.h
tml?edit यावर उपल  आहे.  

आ ेप फेटाळणे यो  होईल. 

गैरहजर अजदार सुनावणीस गैरहजर होते. ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 16 05-02-
2020 

ी ीरंग पांडुरंग ससाणे, रा. लबुीनी 
िनवास, अशोकनगर, मसनतपरु, 
िचकलठाणा, औरंगाबाद मो. . 
9921817765 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 23 पि म जळगांव रोड मु य 

र यावरील एन-1 पोलीस चौकी जवळील 

चौकापासनु जळगांव र ता माग गरवारे कंपनी या 
आबेडकरनगर जवळील, कोपयापयतचा भाग 

वगळ यात येऊन पावर लमु येथील मतदार वॉड 

. 23 म ये समािव  कर यात यावे.   

23   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर ह वाढ 

क न सातारा देवळाई हे े  

महानगरपािलकेत सिमािव  

कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात आली.  
सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या े ाक रता 
सुमारे पाच भाग देय झाले.  
प रणामी महानगरपािलके ा 
ब याच भागां ा े ात बदल 

करावा लागला.  सातारा देवळाई 
े ातील भाग निवन अस ामुळे 

ावरील केवळ सन 2016 ा 
िनवडणूकीमधील आर ण 

च ानू माक रता िवचारात घे ात 

आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 

http://rts.aurangabadmahapal
http://rts.aurangabadmahapal
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17 05-02-
2020 

ी सितष आसाराम गायकवाड, 
संजयनगर मकुुदवाडी, वाड . 81 

औरंगाबाद मो. .8983200000, 
9096261111 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 81 संजयनगर मकुुदवाडी मळु वाडचा 
गाभा हेत ुपुर:सरपणे ग ी . 1 ते 6 हया 
नागिरकानंा दसुया वाड म ये (वॉड . 78) म ये 

सामािव  के यामळेु सदरील भागात अनसुिूचत 

जातीचे लोक 90 टकके अस यामळेु या 
मतदारावर व यां या िवकासावर पिरणाम होऊ 

शकते◌े. किरता एक त ेसहा ग या वॉड . 81 

म ये समािव  कर यात यावे.  

81   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 18 05-02-
2020 

सौ. िश पाराणी सागरअ पा वाडकर, 
स. नगरसेिवका,  औरंगाबाद 
मो. .9403621284, 8956555522 

मािहती 
िमळणे 

महानगरपािलका िनवडणूक 2015 मधील वाड 

. 72 ांतीचौक वाडची लोकसं या अनुसिूचत 

जातीची लोकसं या अनुसिूचत जमातीची 
लोकसं या ातं◌ीचौक वॉडची चतु:िसमा 
इ यंभुत मािहती  मािहती दे यात यावी.  

70 अपेि लेली मािहती औरंगाबाद 

महानगरपािलके ा वेबसाईट 

िलंक 
http://rts.aurangabadmahapal
ika.org/SectionInformation.h
tml?edit यावर उपल  आहे.  

आ ेप फेटाळणे यो  होईल. 

हजर सोबत जोडले ा प -ए म े 
दशिव ा माणे िनणय दे ात 
येतो. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 

http://rts.aurangabadmahapal
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19 05-02-
2020 

ी अिनल िव ण ुनवपुत,े रा. 
सािव ीनगर, िचकलठाणा, औरंगाबाद 
मो. . 98501411147 

भाग रचनेत 

बदल 

वॉड . 21 सािव ीनगर नारेगांव पुव 

िचकलठाणा जालनारोड ते नारेगांव व ड 

र तापलीकडे अिजज कॉलनी पयत 05 िक.मी. 
झालेला आहे. तो भैगोिलक या यो य नाही. 
संपुण गुंठेवारी भाग वेगळा क न वॉड िनमण 

केला आहे. निवन वॉड . 21 र  क न स याचा 
वॉड .22 म ये सािव ीनगर, पटेलनगर, 
िहनानगर, गाय ी लॉ स पाठीमागील भाग सािम  

कर यात यावा. 

21, 22 वाड .21 ची पवू बाज ू

महानगरपािलके या ह ीनूसार, 
पि म बाज ूअ त वातील सखुना 
नदी, दि ण बाज ूजालना रोड व 

उ र बाज ूमहानगरपािलकेची ह  

आहे.  जे की नैस गकिर या यो य 

आहे.  आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही 
फेरबदल झाले आहे. यामळेु वाड 

पनूरचना होऊन अ त वातील 

वाड ह ीम ये काही माणात 

बदल झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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20 05-02-
2020 

ी िमझ  अिजज बेग अहमद बेग रा. 
िहनानगर िचकलठाणा, औरंगाबाद 
मो. . 9421693995 

भाग रचनेत 

बदल 

वॉड . 21 सािव ीनगर नारेगांव पुव 

िचकलठाणा जालनारोड ते नारेगांव व ड 

र तापलीकडे अिजज कॉलनी पयत 05 िक.मी. 
झालेला आहे तो भोगोिलक द या यो य नाही. 
संपुण गुंठेवारी भाग वेगळा क न वॉड िनमण 

केला आहे. निवन वॉड . 21 र  क न स याचा 
वॉड .22 म ये सािव ीनगर, पटेलनगर, 
िहनानगर, गाय ी लॉ स पाठीमागील भाग 

समािव  कर यात यावा.  

21, 22 वाड .21 ची पवू बाज ू

महानगरपािलके या ह ीनूसार, 
पि म बाज ूअ त वातील सखुना 
नदी, दि ण बाज ूजालना रोड व 

उ र बाज ूमहानगरपािलकेची ह  

आहे.  जे की नैस गकिर या यो य 

आहे.  आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही 
फेरबदल झाले आहे. यामळेु वाड 

पनूरचना होऊन अ त वातील 

वाड ह ीम ये काही माणात 

बदल झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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21 05-02-
2020 

ी िमझ  रिहमबेग गलुाबबेग रा. 
िहनानगर िचकलठाणा, औरंगाबाद 
मो. . 9325200445 

भाग रचनेत 

बदल 

वॉड . 21 सािव ीनगर नारेगांव पुव 

िचकलठाणा जालनारोड ते नारेगांव व ड 

र तापलीकडे अिजज कॉलनी पयत 05 िक.मी. 
झालेला आहे तो भैगोिलक या यो य नाही. 
संपुण गुंठेवारी भाग वेगळा क न वॉड िनमण 

केला आहे. निवन वॉड . 21 र  क न सं याचा 
वॉड .22 म ये सािव ीनगर, पटेलनगर, 
िहनानगर, गाय ी लॉ स पाठीमागील भाग सािम  

कर यात याव.  

21, 22 वाड .21 ची पवू बाज ू

महानगरपािलके या ह ीनूसार, 
पि म बाज ूअ त वातील सखुना 
नदी, दि ण बाज ूजालना रोड व 

उ र बाज ूमहानगरपािलकेची ह  

आहे.  जे की नैस गकिर या यो य 

आहे.  आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही 
फेरबदल झाले आहे. यामळेु वाड 

पनूरचना होऊन अ त वातील 

वाड ह ीम ये काही माणात 

बदल झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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22 05-02-
2020 

 ऍ़ड. महावीर राजे भालेराव, रा. 
साकेतनगर पेठेनगर, भाव सगपुरा 
औरंगाबाद मो. . 9145424582 

भाग रचनेत 

बदल 

भाव सगपुरा िभमनगर दि ण वॉड . 9 मधून 

वॉड . 6 या भागाचे मतदार या या भागात 

समािव  कर यात यावे. व पहाड सगपुरा हनुमान 

टेकडी इ ािहम शॉह कॉलनी व िव ुत कॉलनी हा 
भाग वगळ यात यावा. (सन 2005 म ये 

नागरीकानंी आ पे नोदिव यामळेु सदरील भाग 

वगळ यात आला होता.) 

6   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानसूार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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23 05-02-
2020 

ी कृ णा बनकर, मा. नगरसेवक, ॉट 
नं.30-ए साकेतनगर (पेठेनगर), 
औरंगाबाद मो. . 9823756469 

भाग रचनेत 

बदल 

भाव सगपुरा िभमनगर दि ण वॉड . 9 मधून 

वॉड . 6 या भागाचे मतदार या या भागात 

समािव  कर यात यावे. व पहाड सगपुरा हनुमान 

टेकडी इ ािहम शॉह कॉलनी व िव ुत कॉलनी हा 
भाग वगळ यात यावा. (सन 2005 म ये 

नागरीकानंी आ पे नोदिव यामळेु सदरील भाग 

वगळ यात आला होता.) 

6   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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24 05-02-
2020 

ी िवकी केशव जाधव, रा. कैकाडी 
वाडा, अजब नगर, औरंगाबाद मो. . 
8087441234 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .54 िस ेखाना म ये कैकाडीवाडा छोटा 
तकीया अस यास हा भाग वॉड . 66 

अजबनगर कैलासनगर म ये घे यात यावा.  

54, 66  आजिमतीस केलेली वाड .54 

व 66 ची वाड रचना मा. रा य 
िनवडणूक आयोग यां या िदनांक 

03.01.2020 या आदेशानूसार 
सदरची व लगत या वाड या 
िकमान व कमाल अपेि त 

लोकसं येने ह  कायम ठेव यात 

आली आहे.सबब आ पे 
फेटाळणे  यो य . 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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25 05-02-
2020 

 ऍ़ड. महावीर राजे भालेराव, रा. 
साकेतनगर पेठेनगर, भाव सगपुरा 
औरंगाबाद मो. . 9145424582 

भाग रचनेत 

बदल 

भाव सगपुरा िभमनगर दि ण वॉड . 9 मधून 

वॉड . 6 या भागाचे मतदार या या भागात 

समािव  कर यात यावे. व पहाड सगपुरा हनुमान 

टेकडी इ ािहम शॉह कॉलनी व िव ुत कॉलनी हा 
भाग वगळ यात यावा. (सन 2005 म ये 

नागरीकानंी आ पे नोदिव यामळेु सदरील भाग 

वगळ यात आला होता.) 

6   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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26 05-02-
2020 

ी कृ णा बनकर, मा. नगरसेवक, ॉट 
नं.30-ए साकेतनगर (पेठेनगर), 
औरंगाबाद मो. . 9823756469 

भाग रचनेत 

बदल 

भाव सगपुरा िभमनगर दि ण वॉड . 9 मधून 

वॉड . 6 या भागाचे मतदार या या भागात 

समािव  कर यात यावे. व पहाड सगपुरा हनुमान 

टेकडी इ ािहम शॉह कॉलनी व िव ुत कॉलनी हा 
भाग वगळ यात यावा. (सन 2005 म ये 

नागरीकानंी आ पे नोदिव यामळेु सदरील भाग 

वगळ यात आला होता.) 

6   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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27 05-02-
2020 

ी नासर खान अ दलु रहेमान खान 

(कुरेशी), माजी नगरसेवक, 
मो. .9673559555 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .54, उ र पि म बाजचुी िसमा अं यंत  

ग याम ये दशिवलेली आहे. जे की प  नसनू 

सं म िनमण करणारी आहे. वॉड . 67 ची पुण 

बाज ुसु दा या प दतीने अस याने  नैस गक 

िसमा व प  िसमा अस याने वॉड . 67 चा 
उ र पवू कडील भाग वॉड . 54 म ये 

समािव ठ कर यात यावा.  

54, 67   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 28 05-02-
2020 

सौ. योती सरेुश काथार, रा.सीएल-8-
61/02, 12 वी योजना, छ पती 
िशवाजीनगर, औरंगाबाद मो. .-
9689373637 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

पुव ची ह  िशवाजीनगर बारावी योजना 
िविहरीपासनू ते पुवकडे सीएल-1 ते 10 वॉड . 
113 िशवाजीनगर भारतनगर अशी ठेव यात 

यावी. िवभागणी झा यास मतदारांना वॉड ई व फ 

म ये जाणे ास दायक होईल.  

111   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल झाले 

आहे. यामुळे वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणकू आयोगा या 
मागदशनानसूार वाड या आकारात 

सधुारणा केलली आहे. यामुळे 

भाग रचनेत बदल झाला आहे. 
सबब आ ेप फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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29 05-02-
2020 

सौ. सिूम ा िगरजाराम हाळनोर, भाग 

सभापती-9, 194, रामकृपा कॉलनी 
( हाडा), औरंगाबाद मो. .-
9422206683, 9545650111 

आर ण 1. िदनांक 03.02.2020 रोजी घे यात आले या 
आर ण सोडत काय म शासन िनणय िनयम व 

िनयमावली तसेच या सदभ त िविवध यायालयीन 
िदले या िदशा िनदशाचे पालन न करता पुव ह 
दिुषत ीकोण ठेवून कर यात आलेला आहे. 2. 
वॉड . 100 भौगोिलक संरचना बदलतांना ईतर 
भागातील मतदार या भागातील अस याचे गहृीत 

ध न निवन वॉड . 96 अनुसिूचत जाती किरता 
राखीव केला आहे. 3. न याने िन मत वॉडची 
रचना सन 2011 शासन िनणय मागदशक 

त वांची अंमलबजावणी तुत या वाड रचनेस 

लाग ुहेात नाही. 4. नविन मत वाड 1 ते 115 

यांची रचना करतांना एका वाडतील काही मतदार 
दसुरीकडे व दसु-या वाडतील मतदार ितसरीकडे 

जाणीवपुवक काही लाकां या िहतसंबध 

जोपास याकिरता केले आहे. मु ा . 1 त े04 चा 
िवचार क न सव वग चे आर ण न याने यावे.  

96 हरकतदाराने एखा ा िविश  
भाग/ भागां ा बाबत हरकत 

न घेता ांनी संपुण भाग 
रचने ा ीयेबाबत, सव 

भागां ा रचनेबाबत सोडत 

ीयेबाबत तसेच 

आर णाबाबत हरकती 
घेतले ा आहेत. सदर 

हरकतदाराला िव ृतपणे व सव 

मु ांवर ांचे णणे मांड ाची 
संधी दे ात आली. ां ा 
आ ेपावरील अहवाल या 
त ानंतर वेगळयाने दे ात 
आलेला आहे.  

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 30 06-02-
2020 

ी बाबासाहेब िभमराव ि भूवन 

मो. .8329620139 

भाग रचनेत 

बदल 

भाव सगपुरा िभमनगर दि ण वॉड . 9 मधून 

वॉड . 6 या भागाचे मतदार या या भागात 

समािव  कर यात यावे. व पहाड सगपुरा हनुमान 

टेकडी इ ािहम शॉह कॉलनी व िव ुत कॉलनी हा 
भाग वगळ यात यावा. (सन 2005 म ये 

नागरीकानंी आ पे नोदिव यामळेु सदरील भाग 

वगळ यात आला होता.) 

6   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची यापूव ची 
सावि क िनवडणूक सन 2015 म े 
झाली.  ानंतर ह वाढ क न सातारा 
देवळाई हे े  महानगरपािलकेत 

सिमािव  कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी होती,  
सन 2016 म े अिधिनयमातील 

तरतुदीनूसार या े ाक रता देय 

झाले ा दोन भागांची िनवडणूक 

घे ात आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या े ाक रता 
सुमारे पाच भाग देय झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच भागां ा 

े ात बदल करावा लागला.  सातारा 
देवळाई े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 2016 

ा िनवडणूकीमधील आर ण 

च ानू माक रता िवचारात घे ात 

आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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31 06-02-
2020 

ी भा कर साहेबराव जाधव मो. . 
9975288523 

भाग रचनेत 

बदल 

भाव सगपुरा िभमनगर दि ण वॉड . 9 मधून 

वॉड . 6 या भागाचे मतदार या या भागात 

समािव  कर यात यावे. व पहाड सगपुरा हनुमान 

टेकडी इ ािहम शाह कॉलनी व िव ुत कॉलनी हा 
भाग वगळ यात यावा. (सन 2005 म ये 

नागरीकानंी आ पे न दिव यामळेु सदरील भाग 

वगळ यात आला होता.) 

6   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 



                          18 

 

 

32 06-02-
2020 

डॉ. आर एल खेसर, अ य  कामधेन ु
सहकारी गहृिनमण सं था म. 
जाधववाडी, औरंगाबाद 
मो. .9423451333 

भाग रचनेत 

बदल 

वाडची फेर रचना करतांना आमची सं था 
पुव या वाड . 8 सरेुवाडी मधून िमसरवाडी 
वाडत समािव  केले यास आमचा स  िवरोध 

आहे.  

17 सदर हरकतदार यां ासोबत 

कामधेनू सोसायटीतील रिहवाशी 
देखील सुनावणीस उप थत होते. 

ांचे णणे होते की वॉड . १८ 

म े ांचा गणक गट . 

२/२७९ लोकसं ा ५३७ हा २५ 

वषात पिह ांदाच जोड ात 

आलेला आहे. ांची सोसायटी ही 
वॉड . १८ मधील व ीपासून २ 

िक.मी. पे ा जा  दूर आहे. तसेच 

ती व ी ही झोपडपटटी व 

अनिधकृत व ी आहे. वॉड १७ 
मधील सव व ी ही अिधकृत 

ॉटीगंची व ी आहे. ांचा 
गणक पु ा वॉड १७ शी 

जोडावा. 
महापािलकेचया अिधका-यांनी 

 तपासणी केली असता, 
हरकतदारा ा ण ाम  ेत ं 
आडळून आले आहे. णून सदर 

एकमेव कामधेनू सोसायटी 
असलेला एक गणक गट पु ा 
पूव माणे वॉड . १७ म  े

जोडणे आव क आहे.  

हजर महापािलका आयु ांचे अिभ ाय 

पाहता सदर एक गणक गट 

वॉड . १७ म  ेसमािव  

कर ाबाबत रा  िनवडणूक 

आयु  यांना िशफारस कर ात 
येत आहे.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 33 06-02-
2020 

ी मोिहत िशविकशोर ि वेदी 
न वाडी पैठणरोड, औरंगाबाद मो. . 
8793303306 

आर ण न वाडी वाड . 104 ओबीसी सवसाधारण 

झालेला आहे. 20 वष पासनू खु या वगसाठी 
अ ापही झालेला नाही. खुला वग करणे बाबत.  

104 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  

करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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34 06-02-
2020 

ी आकाश चं कांत पागोरे, 
न वाडी, पैठणरोड, औरंगाबाद 
मो. .9527690754 

आर ण न वाडी वाड . 104 ओबीसी सवसाधारण 

झालेला आहे. 20 वष पासनू खु या वगसाठी 
अ ापही झालेला नाही. खुला वग करणे बाबत.  

104 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 35 06-02-
2020 

ी िदनेश राजे भोसले मो. . 
8055337700 

मािहती 
िमळणे 

वाड . 112, 113, 114, 115 निवन या वाडची 
वाड रचनेचा व ह ी नकाशा छायांकीत त 

दे यात यावी.  

112, 
113, 
114, 
115 

अपेि लेली मािहती औरंगाबाद 

महानगरपािलके ा वेबसाईट 

िलंक 

http://rts.aurangabadmahapal
ika.org/SectionInformation.h
tml?edit यावर उपल  आहे.  

आ ेप फेटाळणे यो  होईल. 

हजर सोबत जोडले ा प -ए म े 
दशिव ा माणे िनणय दे ात 
येतो. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 36 06-02-
2020 

ी िदनेश राजे भोसले मो. . 
8055337700 

मािहती 
िमळणे 

पोट िनवडणूक सन 2016  वाड . 114, 115 

जनेु वाड ॉकची मािहती िमळणे बाबत 
114, 

115 जनेु 

वाड 

अपेि लेली मािहती औरंगाबाद 

महानगरपािलके ा वेबसाईट 

िलंक 

http://rts.aurangabadmahapal
ika.org/SectionInformation.h
tml?edit यावर उपल  आहे.  

आ ेप फेटाळणे यो  होईल. 

हजर सोबत जोडले ा प -ए म े 
दशिव ा माणे िनणय दे ात 

येतो. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 

http://rts.aurangabadmahapal
http://rts.aurangabadmahapal
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37 06-02-
2020 

सातारा देवळाई जनसेवा कृती सिमती 
अ य  ी ब ीनाथ बाळाराम थोरात, 
अलोकनगर सातारा पिरसर औरंगाबाद 
मो. . 9325211917 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

सातारा देवळाई (पुव चे वाड . 114, 115) 1. 
पिह यादं◌ाच आर ण का टाक यात आले 2. 
लोकसं येनुसार आर णाचा िवचार झाला नाही. 
3. वाड . 115 रािखव असतांना पु हा राखीव 

कर यात आला. 4. सातारा देवळाई 4 वाडत 

िवभाजन होऊन 4 ही वाड सोडत न काढता 
आर ीत हणनू जाहीर कर यात आले. 5. 
सदरील ि या िह अ यंत गु पणे राजिकय 

भावाखाली राबिव यात आ याचे जाणवत आहे. 
6. राखीव खुला ओबीसी सवसाधारण अशात 

िवभागला गेला असता तर अ यायकारक झाले 

नसत.े 7. 50 ट े  आरि त आिण 50 ट े  
◌ुला असा कर यात यावा. 8. वाड रचना िझक 

याक प दतीने कर या मागचा उ ेश कळत नाही. 
9. या भागात सव जाती धम चे नागरीक राहत 
अस याने उ र दि ण रे वेपटरी ते सातारा 
देवळाई डोगर अशी िसमा ठरवता येऊ शकत 

होती. वाड िसमा सरळ नस यमळेु िवकास 

कामांना अडथळा िनमण होईल. करीता सातारा 
देवळाई भागावर होत असलेला अ याय थाबवून 
सोडत पु हा घे यात यावी.  

114, 
115 जनेु 

वाड 

मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 
व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली.सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 38 06-02-
2020 

ी िवनोद पोपटराव सोळनर, 
सातारा(खं) औरंगाबाद मो. . 
9423397797 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 114 अनुसिूचत जाती मिहला र  क न 

खुला आर ण टाक यात यावे.  
114 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 
व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली.सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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39 06-02-
2020 

ी राम िजजा काळे, सातारा (खं) 
औरंगाबाद मो. . 9028148882 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 114 अनुसिूचत जाती मिहला र  क न 

खुला आर ण टाक यात यावे.  
114 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 
व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली.सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 40 06-02-
2020 

ी शेख मु ताफा शेख मेहतुलाल 

सातारा (खं) औरंगाबाद मो. . 
9923245215 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 114 अनुसिूचत जाती मिहला र  क न 

खुला आर ण टाक यात यावे.  
114 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 
व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली.सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 41 06-02-
2020 

ी सोमीनाथ शामराव िगरणे, सातारा 
(खं) औरंगाबाद मो. . 9822599884 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 114 अनुसिूचत जाती मिहला र  क न 

खुला आर ण टाक यात यावे.  
114 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 
व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली.सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 42 06-02-
2020 

ी गोरख रमेश आरत,े सातारा (खं) 
औरंगाबाद मो. . 9028305111 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 114 अनुसिूचत जाती मिहला र  क न 

खुला आर ण टाक यात यावे.  
114 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 
व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली.सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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43 06-02-
2020 

ी बंडु गंगाधर पारखे, सातारा (खं) 
औरंगाबाद मो. . 9922086004 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड र. 114 अनुसिूचत जाती मिहला र  क न 

खुला आर ण टाक यात यावे.  
114 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 
व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली.सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 44 06-02-
2020 

ी मकेुश िनवृ ी िख ारे िमल दनगर 
उ मानपुरा औरंगाबाद मो. . 
8668868791 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 98 किबरनगर तुकाराम मनोरे ते 
िम लदनगर सरकारी शौचालयाचा समावेश वाड 

. 98 िम लदनगरम ये कर यात यावा. 
िनवडणूकी या वेळेत यांना पो लग िचट िमळत 

नाही. नागरीकांना भटकावे लागत,े कोण याही 
सिुवधा िमळत नाहीत. िनवडणुकी या अगोदर 
समािव  कर याची मागणी मा य झाली नाही तर 
ित  आंदोलन क न मोच  काढ यात येईल.  

98 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 
व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली.सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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45 06-02-
2020 

ी िकशोर शहाजी भोगाडे रा. 
कांचनवाडी, औरंगाबाद मो. . 
9921942363 

आर ण वाड . 104 कांचनवाडी हा खु या वग साठी 
सोड यात यावा.  

104 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 46 06-02-
2020 

ी शेख जिहर ॉट नं. 6 य ुएसटी 
कॉलनी मो. .8055613032 

भागाचे नाव नवीन वाड . 38 म ये य ुएस. टी. कामगांराची 
सं था 33 वष पासनू या सं थेम ये िस द उद ु
इकरा शाळा आहे. हे सव औरंैगाबादकरांना 
मािहती आहे. नागरीकां या मागणी नुसार वाड . 
38 चे नांव य ुएस.टी.कॉलनी दे यात यावे.  

38 भागाची ा ी व  ह ीचंी 
शहािनशा केली असता सदर 

भागा ा नावात  ुएस. टी. 
कॉलनी, औरंगाबाद टाई  

कॉलनी असा बदल करणे यो  
होईल. 

हजर महानगरपािलकेचे अिभ ायानूसार 

भागा ा नावात बदल करणे 
यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 47 06-02-
2020 

ी अ पासाहेब िवनायकराव िहवाळे 

पाटील, नगरसेवक वाड . 114 

देवळाई-सातारा गट नं. 108, िहवाळे 

पाटील लॉ स, बीडबायपास रोड 

सातारा पिरसर औरंगाबाद 
मो. .9209717171 

आर ण वाड . 105,112,113,114 व 115 हे वाड 

अनुसिूचत जातीसाठी आरि त कर यात आले 

या वाड त सवसाधारण लोकसं या 90 ट े  आहे. 
याची दखल घेऊन परत एकदा निवन सोडत 

काढावी.  

105, 
112, 
113, 
114, 
115 

मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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48 06-02-
2020 

ी अजयकुमार बु दसेन यादव, 
(िशवसेना शाखा मखु) वाड . 10, 
शांतीपरुा नंदनवन कॉलनी, औरंगाबाद 
मो. .9975252444 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 10 िभमनगर भाव सगपुरा येथील 

िशवपुरी मधील मंिदराजवळील नाला ते नाला 
माग िभमनगर भाव सगपुरा ना या पयत िभमनगर 
मशानभूमी ते ी अ ण खोतकर यांचे घर ते ी 
िब.आर. हगणे यांचे घर रामभाऊ भगवान 
गायकवाड यां या घरापयतचा समािव  केलेला 
भाग ता काळ र  करणे बाबत 

10 सदर भाग . ९ व १० मधील 

७ आ ेपां ा अनुषंगाने  

सव ण केले असता िदसून आले 

की सदर भागाची सीमा ही 
तेथील ना ाला ध न करणे 
आव क आहे. स ा ा भागा 
रचनेतील एकाच गणक 

गटातील रिहवा ांना गैरसोय 

होत असून ांना मु  भागात 

जा ास नाला ओलांडावा लागत 
आहे. नैसिगक सीमा िवचारात 

घेता हा एक गणक गट . 

७/९० लोकसं ा ७९९ याला 
भाग . १० ऐवजी भाग . 

९ म  ेसमावेश करणे 
आव क वाटते. असे के ाने 

ा गणक गटातील 

रिहवा ांची गैरसोय दूर होईल 

तसेच भाग ९ व भाग १० ा 
सीमा ना ास ध न तयार 
होतील. हा बदल कर ाची 
िशफारस आहे.    

गैरहजर भाग ९ व १० ा सीमेवरील 

एका गणक गटाचा आ ेप 

आिण महापािलकेकडून  

सव ण के ानंतर आलेला 
अिभ ाय िवचारात घेता हा बदल 

करणे आव क वाटते. आ ेप 

मा  कर ाबाबत रा  

िनवडणूक आयु  यांना 
िशफारस आहे.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 49 06-02-
2020 

ी िवकास जैन, सभागहृ नेता ॉट 

नं.32 हॉटेल िव स पाठीमागे 

वेदांतनगर, औरंगाबाद 
मो. .9372899999 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 99 वेदांतनगर ई.बी. नं. 198, 
लोकसं या 511 वाडची ह  ओलाडंत असनू ती 
नैस गक आिण ताि क या बरोबर नाही. वाड 

. 69 ला  ई.बी. नं. 195/1 मधील वाड . 98 

लोकसं या 615 हे वाड रचनेनसुार िनि त 

कर यात आलेले आहे. पुव  वाड . 99 म ये 

होता. तरी तो पुव  माणे कर यात यावा.  

99 हरकतदाराने ॉट व ीसोबत भाग 

. ६९ मधील झोपडपटटी अनिधकृत 

व ीमधील एक गणक गट जोडलेला 
आहे. ाच माणे भाग . ६९ मधील 

६ आ ेप क ानी ांची झोपडपटटी 
व ी तोडून भाग . ९९ शी 
जोडलेला एक गणक गट पु ा 

भाग ६९ शी जोड ाची िवनंती केली 
आहे. जागेवरील पाहणी केली असता 
दो ी भागातील हरकतदारांचे णणे 

यो  असून दो ी भागातील आ ेप 

मा  कर ास हरकत िदसत नाही.  

हजर महापािलका आयु ांचा अिभ ाय 

िवचारात घेता तसेच रा  

िनवडणूक आयोगाचे व ी न 

तोड ाचे िनकष िवचारात घेता 
या दो ी भागाचे आ ेप मा  

कर ाची िशफारस कर ात 

योत आहे. आ ेप मा  के ाने 

फ  १ गणक गट भाग . 

९९ मधून भाग . ६९ म  े

समािव  कर ात येईल.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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50 06-02-
2020 

 ऍ़ड. सिुनता तायडे-िनबांळकर, 
महारा  देश मिहला कॉ ेस 

सरिचटणीस, एच-23 सारा रेिसडे सी 
स यम नगर एन-5 िसडको औरंगाबाद 
मो. . 9860731733 

आर ण वाड . 64 गलुमोहर कॉलनी स यमनगर रोटेशन 
नुसार एस.सी.मिहलासाठी राखीव होणार होता. 
आजपयत हा वाड एस.सी. वग साठी सटुलेला 
नाही. नागरीकांचा आ ेप आहे यो य याय ावा.  

64 हरकतदाराने एखा ा िविश  
भाग/ भागां ा बाबत हरकत 

न घेता ांनी संपुण भाग 
रचने ा ीयेबाबत, सव 

भागां ा रचनेबाबत सोडत 

ीयेबाबत तसेच 

आर णाबाबत हरकती 
घेतले ा आहेत. सदर 

हरकतदाराला िव ृतपणे व सव 

मु ांवर ांचे णणे मांड ाची 
संधी दे ात आली. ां ा 
आ ेपावरील अहवाल या 
त ानंतर वेगळयाने दे ात 
आलेला आहे.  

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 51 06-02-
2020 

ी रमेश देिवदास पुरी, महारा  

नविनमण सेना जनुा भाव सगपुरा 
शाखा अ य , औरंगाबाद (दि ण) 
मो. . 7775097675 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 9 भाव सगपुरा िभमनगर दि ण म ये 

मोठा पुल ना यापासनु जु या वाड तील 

अवसरमल वामन सरुडकर यांचे घर ते ह के 

यां या घरापयत या ना या या िसमेनुसार आत 

येणाया 5 (पाचही) ग यांचा समावेश नंदनवन 
कॉलनी वाड तुन वगळुन नैस गक ना या या 
िसमेनुसार वाड . 9 भाव सगपुरा दि ण म ये 

समािव  कर यात यावा.  

9 सदर भाग . ९ व १० मधील 

७ आ ेपां ा अनुषंगाने  

सव ण केले असता िदसून आले 

की सदर भागाची सीमा ही 
तेथील ना ाला ध न करणे 
आव क आहे. स ा ा भागा 
रचनेतील एकाच गणक 

गटातील रिहवा ांना गैरसोय 

होत असून ांना मु  भागात 

जा ास नाला ओलांडावा लागत 
आहे. नैसिगक सीमा िवचारात 

घेता हा एक गणक गट . 

७/९० लोकसं ा ७९९ याला 
भाग . १० ऐवजी भाग . 

९ म  ेसमावेश करणे 
आव क वाटते. असे के ाने 

ा गणक गटातील 

रिहवा ांची गैरसोय दूर होईल 

तसेच भाग ९ व भाग १० ा 
सीमा ना ास ध न तयार 
होतील. हा बदल कर ाची 
िशफारस आहे.    

गैरहजर भाग ९ व १० ा सीमेवरील 

एका गणक गटाचा आ ेप 

आिण महापािलकेकडून  

सव ण के ानंतर आलेला 
अिभ ाय िवचारात घेता हा बदल 

करणे आव क वाटते. आ ेप 

मा  कर ाबाबत रा  

िनवडणूक आयु  यांना 
िशफारस आहे.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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52 06-02-
2020 

ी भगवान दगडुजी रगडे, ि जवाडी, 
औरंगाबाद मो. . 9822634031 

मािहती 
िमळणे 

वाड . 20, 21, 22, 23 या वाड चे नकाशे व 

या ी स य त िमळावी.  
20, 21, 
22, 23 

अपेि लेली मािहती औरंगाबाद 

महानगरपािलके ा वेबसाईट 

िलंक 
http://rts.aurangabadmahapal
ika.org/SectionInformation.h
tml?edit यावर उपल  आहे.  

आ ेप फेटाळणे यो  होईल. 

हजर सोबत जोडले ा प -ए म े 
दशिव ा माणे िनणय दे ात 
येतो. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 53 06-02-
2020 

ी िकशोर तुळशीबागवाले, माजी 
नगरसेवक मो. . 9422707632 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 36 राजाबाजार शहागंजची दि णेकडील 

ह ीम ये र ता नस याने हरी म जीद चौक त ेनवा 
मोढा चौक नशॅनल बाब ुपयत अशी दरु ती 
कर यात यावी. 

36 वाड या या ी व ह ची 
शहािनशा क न वाड या ह ीम ये 

बदल करणे यो य वाटत.े 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 

http://rts.aurangabadmahapal
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54 06-02-
2020 

 ऍ़ड. संतोष लोखंडे आबाजी राय सग 

लोखंडे टॉवर, भाव सगपरुा औरंगाबाद 
मो. . 7875027777 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 9 भाव सगपुरा िभमनगर दि ण म ये 

मोठा पुल ना यापासनु जु या वाड तील 

अवसरमल वामन सरुडकर यांचे घर ते ह के 

यां या घरापयत या ना या या िसमेनुसार आत 

येणाया 5 (पाचही) ग यांचा समावेश नंदनवन 

कॉलनी वाड तुन वगळुन नैस गक ना या या 
िसमेनुसार वाड . 9 भाव सगपुरा दि ण म ये 

समािव  कर यात यावा. 

9 सदर भाग . ९ व १० मधील 

७ आ ेपां ा अनुषंगाने  

सव ण केले असता िदसून आले 

की सदर भागाची सीमा ही 
तेथील ना ाला ध न करणे 
आव क आहे. स ा ा भागा 
रचनेतील एकाच गणक 

गटातील रिहवा ांना गैरसोय 

होत असून ांना मु  भागात 

जा ास नाला ओलांडावा लागत 
आहे. नैसिगक सीमा िवचारात 

घेता हा एक गणक गट . 

७/९० लोकसं ा ७९९ याला 
भाग . १० ऐवजी भाग . 

९ म  ेसमावेश करणे 
आव क वाटते. असे के ाने 

ा गणक गटातील 

रिहवा ांची गैरसोय दूर होईल 

तसेच भाग ९ व भाग १० ा 
सीमा ना ास ध न तयार 
होतील. हा बदल कर ाची 
िशफारस आहे.    

हजर भाग ९ व १० ा सीमेवरील 

एका गणक गटाचा आ ेप 

आिण महापािलकेकडून  

सव ण के ानंतर आलेला 
अिभ ाय िवचारात घेता हा बदल 

करणे आव क वाटते. आ ेप 

मा  कर ाबाबत रा  

िनवडणूक आयु  यांना 
िशफारस आहे.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 55 06-02-
2020 

ी मनोज आसाराम ब ाळ, िशवसेना 
नगरसेवक महानगरपािलका, 
औरंगाबाद मो. . 8830452423 

भाग रचनेत 

बदल 

निवन वाड . 56 भवानीनगर ग ◌ी . 7 

येथील उ र बाजसु ह  िनि त कर यात आली 
आहे. हे ह  या वाडतील ी. बाळु वाघमोडे 

यां या घरामधून िनि त कर यात आली. वाड . 
50 दि णबाज ुव 56 उ र बाज ुया भागा या 
पाठीमागील बाज ुअसनू ही ह  ग ी . 6 

भवानीनगर कमान ते समथ कोच ग ासेस माग 

गणपती मदीर माग पुजा वट हो◌ेम संजयनगर 
पयत िनि त करावी.  

56   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची यापूव ची 
सावि क िनवडणूक सन 2015 म े झाली.  

ानंतर ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  कर ात 

आले.  या े ाची लोकसं ा सुमारे 
52,000 इतकी होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन भागांची 
िनवडणूक घे ात आली.  सन 2020 ा 
सावि क िनवडणूकी ा वेळी या 

े ाक रता सुमारे पाच भाग देय झाले.  

प रणामी महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा लागला.  
सातारा देवळाई े ातील भाग निवन 
अस ामुळे ावरील केवळ सन 2016 

ा िनवडणूकीमधील आर ण 

च ानू माक रता िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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56 06-02-
2020 

ी िनतीन दशरथ साळवी, िशवसनेा 
नगरसेवक महानगरपािलका, 
औरंगाबाद मो. . 9423153767 

मािहती 
िमळणे 

वाड . 72 िव णुनगर वाड रचना नकाशे/ह ीची 
संपुण मािहती लेखी व पात दे यात यावी.  

72  आपण अपेि लेली मिहती 
औरंगाबाद महानगरपािलके या 
वेबसाईट लक 

http://rts.aurangabadmahapal
ika.org/SectionInformation.h
tml?edit  यावर उपल ध आहे.  
यानूसार मािहती ा  क न 

यावी. 

हजर सोबत जोडले ा प -ए म े 
दशिव ा माणे िनणय दे ात 
येतो. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 57 06-02-
2020 

 ी अिनकेत संजय बनकर, िमल द 
नगर उ मानपुरा, औरंगाबाद मो. . 
8605639692 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 98 किबरनगर तुकाराम मनोरे ते 
िम लदनगर सरकारी शौचालयाचा समावेश वाड 

. 98 िम लदनगरम ये कर यात यावा. 
िनवडणूकी या वेळेत यांना पो लग िचट िमळत 

नाही. नागरीकांना भटकावे लागत.े कोण याही 
सिुवधा िमळणार नाही. िनवडणुकी या अगोदर 
समािव  करावयात जर आमची मागणी मा य 

झाली नाही तर ित  आंदोलन क न मोच  

काढ यात येईल.  

98   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  

कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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58 06-02-
2020 

ी िमल द रमेश साळवे, िमल दनगर, 
उ मानुपुरा, औरंगाबाद मो.  

9960219351 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 98 किबरनगर तुकाराम मनोरे ते 
िम लदनगर सरकारी शौचालयाचा समावेश वाड 

. 98 िम लदनगरम ये कर यात यावा. 
िनवडणूकी या वेळेत यांना पो लग िचट िमळत 

नाही. नागरीकांना भटकावे लागत.े कोण याही 
सिुवधा िमळणार नाही. िनवडणुकी या अगोदर 
समािव  करावयात जर आमची मागणी मा य 

झाली नाही तर ित  आंदोलन क न मोच  

काढ यात येईल.  

98   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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59 06-02-
2020 

ी कैलास िबसन पुस ेरा. 
पहाड सगपुरा, औरंगाबाद मो. . 
9028048033 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 12 पुव चा (वाड . 5 आताचा) नवीन 
रचनेम ये जनुा भाग आर-1 म ये आहे. तो तसाच 

ठेवावा. जु या भागाम ये अरब िखडकी ही जनुी 
नेहमीची ह  आहे. ती कायम ठेवणे हसलु कडील 

समािव  भाग आयो य आहे. बेगमपुराची जनुी 
ह  कायम ठेवावी.  

5   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 60 06-02-
2020 

ी फ याज अहेमद खान, िम  मंडळ, 
आझाद चौक रहमािनया कॉलनी, य ु

एलोरा एज सी औरंगाबाद मो. . 
9890170786 

मािहती 
िमळणे 

वाड . 44 रहेमानीया कॉलनी या निवन रचना व 

नकाशा मतदार यादी िमळणे बाबत. 
44  आपण अपेि लेली मिहती 

औरंगाबाद महानगरपािलके या 
वेबसाईट लक 

http://rts.aurangabadmahapal
ika.org/SectionInformation.h
tml?edit  यावर उपल ध आहे.  
यानूसार मािहती ा  क न 

यावी. 

गैरहजर अजदार सुनावणीस गैरहजर होते. ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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61 06-02-
2020 

ी शेख शकील बढुन पटेल, 
हनुमाननगर जवाहरनगर पोलीस 

टेशन शेजारी गारखेडा, औरंगाबाद 
मो. . 9766215888 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 93 (गारखेडा मेहरनगर)  वाडचा भाग 

ग ी . 2 व अलताफ कॉलनीत 2 ग या मळु 

गारखेडा समािव  कर यात यावे तसेच मु य 

र ता कंपॉड चौक िवजयनगर िड.पी. रोड पासनू 

गारखेडा सतुिगरणी त ेजानकी हॉटेल ते कालीका 
मात मंदीर ते िवजयनगर अस ेजोड यात यावे.  

93   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 



                          32 

 

62 06-02-
2020 

ी अर वद अवसरमोल व इतर 
संजयनगर िवकास आघाडी मोह ा 
शांतता सिमती वाड . 84/85 

संजयनगर मकुुदवाडी औरंगाबाद 
मो. . 9767550202 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 81 संजयनगर मकुुदवाडी मळु वाडचा 
गाभा हेत ुपुर करपणे ग ी . 1 ते 6 हया 
नागिरकानंा दसुया वाड म ये (वॉड . 78) म ये 

सामािव  के यामळेु सदरील भागात अनुसिूचत 

जातीचे लोक 90 टकके अस यामळेु या 
मतदारावर व यां या िवकासावर पिरणाम होऊ 

शकते◌े. किरता एक त ेसह ग या वॉड . 81 

म ये समािव  कर यात यावे.  

81   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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63 06-02-
2020 

ी कैसर ब ो ीन खान, माजी 
नगरसेवक मो. . 9823038191 

भाग रचनेत 

बदल 

जनेु वाड . 21 कबाडीपुरा बढढीलेन दोन भाग 

क न वाडचे अ तव संपवी यात आले. या 
वाडत अ पसं याक समाजाचे जा त रहीवाशी 
आहे. मतदार दोन भागात िवभाजीत झा याने 
िवकास कामावर पिरणाम होईल. जनुा वाड . 
21 ची चतुिसमा पुववत ठेव यात यावे. यांची 
िवना कारण चतु:िसमा तोडुन वाड चे अ त व 

संपिव या बाबत वाड . 30 लोटा कारंजा निवन 

30   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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64 06-02-
2020 

ी िमल द दाभाडे, माजी नगरसेवक 

मो. . 8999772098 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 9 भाव सगपुरा िभमनगर दि ण म ये 

मोठा पुल ना यापासनु जु या वाड तील 

अवसरमल वामन सरुडकर यांचे घर ते ह के 

यां या घरापयत या ना या या िसमेनुसार आत 

येणाया 5 (पाचही) ग यांचा समावेश नंदनवन 
कॉलनी वाड तुन वगळुन नैस गक ना या या 
िसमेनुसार वाड . 9 भाव सगपुरा दि ण म ये 

समािव  कर यात यावे. 

9 सदर भाग . ९ व १० मधील 

७ आ ेपां ा अनुषंगाने  

सव ण केले असता िदसून आले 

की सदर भागाची सीमा ही 
तेथील ना ाला ध न करणे 
आव क आहे. स ा ा भागा 
रचनेतील एकाच गणक 

गटातील रिहवा ांना गैरसोय 

होत असून ांना मु  भागात 

जा ास नाला ओलांडावा लागत 
आहे. नैसिगक सीमा िवचारात 

घेता हा एक गणक गट . 

७/९० लोकसं ा ७९९ याला 
भाग . १० ऐवजी भाग . 

९ म  ेसमावेश करणे 
आव क वाटते. असे के ाने 

ा गणक गटातील 

रिहवा ांची गैरसोय दूर होईल 

तसेच भाग ९ व भाग १० ा 
सीमा ना ास ध न तयार 
होतील. हा बदल कर ाची 
िशफारस आहे.    

गैरहजर भाग ९ व १० ा सीमेवरील 

एका गणक गटाचा आ ेप 

आिण महापािलकेकडून  

सव ण के ानंतर आलेला 
अिभ ाय िवचारात घेता हा बदल 

करणे आव क वाटते. आ ेप 

मा  कर ाबाबत रा  

िनवडणूक आयु  यांना 
िशफारस आहे.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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65 07-02-
2020 

ीमती पु पाताई देिवदास सलामपुरे, 
माजी नगरसेिवका रा. पहाड सगपुरा, 
औरंगाबाद मो. . 9420268883 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 5 बेगमपुरा पहाड सगपुरा लोकसभा, 
िवधानसभा मतदार यािदनुसार लोकसं या 
10196 आहे. उ र या भागातील हसलु सव नं. 
233 महेमदुपुरा िड.एड. कॉलेज हे बेगमपुरा पासनु 

7 िकमी अंतर आहे. पुव मेहमदुपुरा िड.एड. 
कॉलेज ि न हलॅी चांदणी चबतुरा हे सु दा 
आ ेपाथ  भाग आहे. दि ण मकबरा रोड सिचन 

बोरा यांचे घर गोगाबाबा कमान व इतर ग या 
याही चकुी या आ या आहेत. बाजु या वाड चे 

टाक याऐवजी इतर वाड मधील िसमा व ह  

दाखिव यात आली आहे. करीता या वाडची 
िसमा ऐितहासीक भतीनुसार कर यात यावी. 

5   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 66 07-02-
2020 

सौ छाया मोडेकर पाटील, सामाजीक 

कायकत , एन-7 िशवनेरी 
एच.आय.जी.आर-28/13, हाडा 
कॉलनी, िसडको, औरंगाबाद मो. . 
9421986940 

आर ण वाड . 41 िशवनेरी एन-7 या वाड त 

सवसाधारण मतदारांची सं या जा त आहे. हया 
वाड तील सवसाधारण मिहलांनासाठी कधीच 

सटुत नाही. करीता न याने सोडत काढ यता 
यावी. 

41 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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67 07-02-
2020 

ी वा मीक लालचंद पाटील, आमदार 
रोड, सातारा पिरसर औरंगाबाद मो. . 
9420400692 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 114 अनुसिूचत जाती मिहला र  क न 

खुला आर ण टाक यात यावे.  
114 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 
व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली. सबब आ ेप 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 68 07-02-
2020 

ी जयपाल साहेबराव देशमखु, 
आमदार रोड, सातारा पिरसर, 
औरंगाबाद मो. . 9423707548 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 114 अनुसिूचत जाती मिहला र  क न 

खुला आर ण टाक यात यावे.  
114 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 
व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली. सबब आ ेप 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 69 07-02-
2020 

ी िव नाथ राजपुत मो. . 
9922556611 

भागा ा 
ह ी ा 
वणनात 

दु ी 

वाड . 34 खडके र नकाशा व चतु:िसमा 
याम ये तफावत अस याने दु ती कर यात यावी 

34 हरकतदाराने गुगल 

नकाशाव न पणे दाखवले 

की ांची सोसायटी ही २ 
भागाम े णजे भाग . 

३२ व ३४ म  ेिवभागली गेली 
आहे. ांनी सदर भाग ३४ 

मधून गणक . ३३ / १ 

लोकसं ा ६०१ व ३४ / २५० /१ 
लोकसं ा ७१९ हे दोन गणक 

गट भाग . ३४ मधून वगळून 

भाग . ३२ म े समािव  

कर ाची िवनंती केली आहे. 

सोसायटी न तोड ाबाबतची 
सदर िवनंती मा  कर ास 
हरकत िदसत नाही.  

हजर महापािलका आयु ांचा अिभ ाय 

िवचारात घेता तसेच आयोगाचे 

भाग रचनेचे िनकष िवचारात 
घेता भाग . ३४ मधील दोन 

गणक गट वगळून तो भाग . 

३१३ म े समािव  कर ाबाबत 
िशफारस आहे.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 70 07-02-
2020 

ी मधुकर िभमराव लंगडे, सातारा 
पिरसर, मो. . 9421671052 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 114 अनुसिूचत जाती मिहला र  क न 

खुला आर ण टाक यात यावे.  
114 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली. सबब आ ेप 
फेटाळणे यो य वाटते. 

कर ात आली.  

71 07-02-
2020 

ी यशवंतराव कृ णा कदम िमनाताई 
ठाकरे नगर सातारा पिरसर औरंगाबाद 
मो. . 9850558729 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 114 अनुसिूचत जाती मिहला र  क न 

खुला आर ण टाक यात यावे.  
114 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 
व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली. सबब आ ेप 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 72 07-02-
2020 

ी वन सग बाबरुाव राठोड, चाटे कुल 

समोर सातारा पिरसर औरंगाबाद 
मो. . 8379053032 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 114 अनुसिूचत जाती मिहला र  क न 

खुला आर ण टाक यात यावे.  
114 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 
व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली. सबब आ ेप 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 73 07-02-
2020 

ी राज  िपता ल मण नरवडे, गट नं. 
159 चाटे कुल समोर सातारा पिरसर, 
औरंगाबाद मो. .7276367007 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 114 अनुसिूचत जाती मिहला र  क न 

खुला आर ण टाक यात यावे.  
114 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 
व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली. सबब आ ेप 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 74 07-02-
2020 

ी अमोल रावसाहेब जाधव मो. . 
9158728930 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 54 मधील िस ीखाना अंतगत असणारे 
कैकाडीवाडा व अज-ुबाजचुा पिरसर वाड  66 

अजबनगर कैलासनगर म ये समावेश कर यात 

यावा. 

54, 66   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

75 07-02-
2020 

ी जबेुर कादर शहा नारेगांव 
औरंगाबाद मो. . 8888989855 

भाग रचनेत 

बदल 

1. जनुा वाड . 35 पुव माणे ठेवावा. 2. कवा 
निवन वाड . 20 मधील उ रेकडील कादिरया 
कॉलनी, अबरार कॉलनी भाग जोड यात यावा. 
3. नवीन वाड  21 ला संल  असले या वाड 

. 19 आरतीनगर, िमसारवाडीमधील कादरीया 
कॉलनीचा भाग जोड यात यावा. 4. वाड रचना 
िनि त कर याकरीता मोठा र ता ओलांडु शकत 

नाही. सािव ीनगर, साईनगर, िहनानगरचा भाग 

नारेगाव पासनु दरु आहे. मनपाने जी वाडची 
या ी केली आहे ती अपणु व चकुीची आहे. 

21 वाड .21 ची पवू बाज ू

महानगरपािलके या ह ीनूसार, 
पि म बाज ूअ त वातील सखुना 
नदी, दि ण बाज ूजालना रोड व 

उ र बाज ूमहानगरपािलकेची ह  

आहे.  जे की नैस गकिर या यो य 

आहे. सबब आ ेप फेटाळणे 

यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

76 07-02-
2020 

ी गाजी सादो ीन जहीर अहेमद 
चेलीपुरा शहागंज औरंगाबाद मो. . 
9823520003 

भागा ा 
ह ी ा 
वणनात 

दु ी 

भाग . 36 शहागंज राजाबाजार म ये इतर 
वाडची ई.बी . 72, 71/1, 71/2, 70, 69, 73, 
199 जोड यात आ या आहेत. या वगळ यात 

येऊन या ऐवजी वाड . 37 मधील इ.बी . 
58/2, 58/1, 55/1, 55/2 वाड . 29 मधील 

इ.बी. . 211/1, 211/2 एकुण 7 इ.बी. या 
वाड म ये जोड यात या या.  

36 नकाशानूसार ह ीची ा ी व 

वणन अिधसूचनेत नमुद 

कर ात आले आहे.  मा  सदर 

वणन तपासून आव क 

अस ास नकाशानूसार यो  ते 
बदल कर ात येतील. 

हजर महानगरपािलकेचे अिभ ायानूसार 

आव क अस ास भागा ा 
ह ीची ा ी व वणन तपासून 
यो  ते बदल करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 77 07-02-
2020 

ी शांत भा करराव पवार, वामी 
िववेकानंद नगर, हडको, औरंगाबाद 
मो. . 8805620277 

आर ण वामी िववेकानंद नगरम ये वाड . 27 म ये 

िस दाथनगरचा भाग जोड यामळेु सदरील वाड 

खु या पु ष कवा मिहलासाठी कर यात यावा.  

27 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 

आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  

करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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78 07-02-
2020 

ी शेख जफर अ तर, नगरसेवक वाड 

. 60 ग ी नं. 12, इंिदरानगर य.ु 
बायजीपुरा उ र औरंगाबाद मो. . 
9021555111 

भागाचे नाव निवन वाड  61 (जनेु वाड . 60) मधील 

चतु:िसमा अ तमश कॉलनीचा एक िह मतदार 
नसता तसेच अ तमश कॉलनीचा एक घर सु दा 
येत नस यानंतर ही वाड 61 चे नांव अ तमश 

कॉलनी ठेव यात आलेले आहे. करीता पुव चे 

इंिदरानगर-बायजीपुरा नांव ठेव यात यावे. 

61 भागाची ा ी व  ह ीचंी 
शहािनशा केली असता सदर 

भागा ा नावात इंिदरानगर-

बायजीपूरा (उ र) असा बदल 

करणे यो  होईल. 

हजर महानगरपािलकेचे अिभ ायानूसार 

भागा ा नावात बदल करणे 

यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 79 07-02-
2020 

ी कैलास ल मण गायकवाड, 
इंिदरानगर बायजीपुरा औरंगाबाद 
मो. . 9765000031 

भागा ा 
ह ी ा 
वणनात 

दु ी 

वाड . 111 भारतनगर िशवाजीनगर येथील 

उ र बाजचुी िसमारेषा जयदगु  हौ.सो. ॉट नं. 19 

िशवाई सदन ते ओमसाई कमान ित पती िकराणा 
जवळील ी जग ाथ च हाण िवशेष कायकारी 
अिधकारी ते ाने र जाधव ( वामी समथ माबल 

ते गु द नगर) मधील दशरथ आदमाने ते खोसरे 
पाटील यांचे दकुान बोथरा यांचे दकुान 

तुळजाभवानी चौक ते बडी म जीद ते नेताजी 
सभुाष हाय कुल त ेनवनाथनगर येथील िव ण ु

िख ारे यांचे घर ते हरीओम शांती यांचे घर माग 

िहरालाल कठाले यांचे घर ते हरीभाऊ िकत कर 
(डॉ. गायकवाड ि नीक) अशी दु ती कर यात 
यावी. 

111 नकाशानूसार ह ीची ा ी व 

वणन अिधसूचनेत नमुद 
कर ात आले आहे.  मा  सदर 

वणन तपासून आव क 

अस ास नकाशानूसार यो  ते 
बदल कर ात येतील. 

हजर महानगरपािलकेचे अिभ ायानूसार 

आव क अस ास भागा ा 
ह ीची ा ी व वणन तपासून 
यो  ते बदल करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 80 07-02-
2020 

ी रमेश भानुदास जायभाय, 
इंिदरानगर, बायजीपुरा, औरंगाबाद 
मो. . 9158910085 

भागा ा 
ह ी ा 
वणनात 

दु ी 

वाड . 60 या वाडाची पुव बाज ुस ाट अशोक 

बौ द िवहार ते पो◌ेटे यांचे घर ते गणपती मंिदर 
डी.पी रोड दि ण बाज ुजवळील वाड . 60 

दि ण बाज ुया वाडची नैस गक डीपी रोड लगत 

असलेले डॉ. देशमखु हॉ पीटल ते मनपा क ीय 

शाळा . 9 त ेगणपती मंिदर िह नैस गक ह  

आहे. या 60 . वाडम ये वाड . 65 चा भाग 

हा डीपी रोड ॉस क न आलेला आहे. तरी  
वरील िसमारेषा ल ात घेता नैस गक ह  ठेवावी. 

60 नकाशानूसार ह ीची ा ी व 

वणन अिधसूचनेत नमुद 

कर ात आले आहे.  मा  सदर 

वणन तपासून आव क 

अस ास नकाशानूसार यो  ते 
बदल कर ात येतील. 

हजर महानगरपािलकेचे अिभ ायानूसार 

आव क अस ास भागा ा 
ह ीची ा ी व वणन तपासून 
यो  ते बदल करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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81 07-02-
2020 

ी कैलास ल मण गायकवाड, 
इंिदरानगर बायजीपुरा औरंगाबाद 
मो. . 9765000031 

भागा ा 
ह ी ा 
वणनात 

दु ी 

वाड . 58 इंिदरानगर (पि म) बायजीपुरा येथील 

पुव बाज ु ग ी नं. 30 येथील मु सीर लायस स 

वक त ेसर स यद मराठी उद ु ाथिमक शाळा ते 
अहेमद हुसैन यांचे घर ते हाजी अहमद यांचे घर 
पवार िकराणा दकुान ते साईनाथ सपेुकर यांचे घर 
ते काबरा कं पाऊड अशी पुव बाजचुी िसमारेषा 
िलहावी.  

58 हरकतदाराने गुगल नकाशावर 
दाखवले की भाग . ५८ व 

६० म  ेिनि त सीमा नाही. 
सदर सीमा िनि त कर ासाठी 
एक गणक गट  . ५१/२३३/१ 
लोकसं ा ४२५ हा गणक गट 

भाग ६० मधून ५८ म  े

समािव  के ास र यालगतची 
िनि त सीमा येईल. महापािलका 
अिधका-यांनी सदर जागेची 
पाहणी केली असता 
हरकतदारा ा ण ात त  
अस ाचे आढळून आले. 

या व सदर हरकत मा  

कर ास हरकत िदसत नाही.  

हजर भाग . ५८ व ६० म े िनि त 

सीमा अस ाकरीता सदर एक 
गणक गट भाग . ६० मधून 

वगळून भाग . ५८ म  े

समािव  कर ाबाबत िशफारस 
कर ात येत आहे.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 82 07-02-
2020 

ी आरेफखान अहेमद खान, 
जय सगपुरा औरंगाबाद मो. . 
9371121777 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 11 जय सगपुरा उ र बाजचुी चतु:िसमा 
लोकसभा िवधानसभा मतदार यािदनुसार व 

ऐितहासीक भतीनसुार वाड . 11 

जय सगपुराम ये समािव  करणे बाबत. 

11   आ पे धारकाने सचूिवलेले 

वाड रचनेमधील बदल हे 
व तुिन  नाहीत.  वाड रचना 
करतांना आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही 
फेरबदल झाले आहे. यामळेु वाड 

पनूरचना होऊन अ त वातील 

वाड ह ीम ये काही माणात 

बदल झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  

कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

83 07-02-
2020 

ी इरफान खान गलुाब खान,  रा. 
कृ णा मेिडकल या बाजलुा 
जय सगपुरा औरंगाबाद मो. . 
9765356564 

भागा ा 
ह ी ा 
वणनात 

दु ी 

वाड . 11 चकुी या चतु:िसमा टाक यात 

आ या आहेत. अगोदर जसा होता तसाच 

कर यात यावा. 

11 नकाशानूसार ह ीची ा ी व 

वणन अिधसूचनेत नमुद 

कर ात आले आहे.  मा  सदर 

वर्णन तपासून आव क 

अस ास नकाशानूसार यो  ते 
बदल कर ात येतील. 

गैरहजर अजदार सुनावणीस गैरहजर होते. ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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84 07-02-
2020 

ी रिफक खान यासीन खान, रा. 
मकबरा रोड जय सगपुरा औरंगबाद 
मो. . 9823293786 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 11 जय सगपुरा उ र बाजचुी चतु:िसमा 
लोकसभा िवधानसभा मतदार यािदनुसार व 

ऐितहासीक भतीनसुार वाड . 11 

जय सगपुराम ये समािव  करणे बाबत 

11   आ पे धारकाने सचूिवलेले 

वाड रचनेमधील बदल हे 
व तुिन  नाहीत.  वाड रचना 
करतांना आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही 
फेरबदल झाले आहे. यामळेु वाड 

पनूरचना होऊन अ त वातील 

वाड ह ीम ये काही माणात 

बदल झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 85 07-02-
2020 

ी मधुकर पुंजाबा वाघमारे, िशवसेना 
उपिवभाग मखु मो. र. 
9923112525 

आर ण वाड . 62 संभाजीकॉलनी येथील आर ण हे 
सन-2005 या आर णापासनु त ेअ ाचे 

आर ण हे रोटेशन प दतीने ओबीसी पु ष होणे 

बाबत अजबुाजचेु वाड 8 ते 8500 मतदार असनु 

हाच वाड 11000 कर यात आला हा कोण या 
िनयमात बसवनु केला या बाबतचा खुलासा 
कर यात यावा. 

62 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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86 07-02-
2020 

ी मधुकर पुंजाबा वाघमारे, िशवसेना 
उपिवभाग मखु मथुरानगर एन-6, 
िसडको, औरंगाबाद मो. . 
9923112525 

आर ण वाड . 63 अिव कार कॉलनी येथील आर ण हे 
सन-2005 या आर णापासनु त ेअ ाचे 

आर ण हे रोटेशन प दतीने ओबीसी मिहला 
कर यात यावा. 

63 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिवस्तर आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 87 07-02-
2020 

ी अफरोज खान  फेरोज खान, म ा 
म जद औरंगाबाद मो. . 
9922357786 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 11 जय सगपुरा उ र बाजचुी चतु:िसमा 
लोकसभा िवधानसभा मतदार यािदनुसार व 

ऐितहासीक भतीनसुार वाड . 11 

जय सगपुराम ये समािव  करणे बाबत 

11   आ पे धारकाने सचूिवलेले 

वाड रचनेमधील बदल हे 
व तुिन  नाहीत.  वाड रचना 
करतांना आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही 
फेरबदल झाले आहे. यामळेु वाड 

पनूरचना होऊन अ त वातील 

वाड ह ीम ये काही माणात 

बदल झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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88 07-02-
2020 

ी शौकत खान िभकन खान, छोटी 
म जद जय सगपुरा औरंगाबाद मो. . 
9890006561 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 11 जय सगपुरा चकुी या चतु:िसमा 
ऐितहासीक भतीतील आतला भाग हा 
जय सगपुरा वाड म ये होता. तीन िसमा ओलांडुन 
बेगमपुरा हा भाग जय सगपुरा म ये टाक यात 
आलेला तो पुणपणे चकुीचा आहे. ऐितहासीक 

भतीकडील भाग वगळ यात यावा. 

11   आ पे धारकाने सचूिवलेले 

वाड रचनेमधील बदल हे 
व तुिन  नाहीत.  वाड रचना 
करतांना आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही 
फेरबदल झाले आहे. यामळेु वाड 

पनूरचना होऊन अ त वातील 

वाड ह ीम ये काही माणात 

बदल झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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89 07-02-
2020 

ी स. िरजवानो ीन कादरी स. 
नसीरो ीन कादरी प कार छोटी 
म जदजवळ जय सगपुरा औरंगाबाद 
मो. . 7972411181 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 11 जय सगपुरा चकुी या चतु:िसमा 
ऐितहासीक भतीतील आतला भाग हा 
जय सगपुरा वाड म ये होता. तीन िसमा ओलांडुन 
बेगमपुरा हा भाग जय सगपुरा म ये टाक यात 
आलेला तो पुणपणे चकुीचा आहे. ऐितहासीक 

भतीकडील भाग वगळ यात यावा. 

11   आ पे धारकाने सचूिवलेले 

वाड रचनेमधील बदल हे 
व तुिन  नाहीत.  वाड रचना 
करतांना आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही 
फेरबदल झाले आहे. यामळेु वाड 

पनूरचना होऊन अ त वातील 

वाड ह ीम ये काही माणात 

बदल झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 90 07-02-
2020 

ी सिचन सदानंद पाटोळे, जनुा 
खुतुबपुरा जय सगपुरा औरंगाबाद 
मो. . 9823022000 

भागा ा 
ह ी ा 
वणनात 

दु ी 

वाड . 11 या चतु:िसमा चकुी या टाक या 
आ या असनु अगोदर जसा होता तसाच 

कर यात यावा. 

11 नकाशानूसार ह ीची ा ी व 

वणन अिधसूचनेत नमुद 

कर ात आले आहे.  मा  सदर 

वणन तपासून आव क 

अस ास नकाशानूसार यो  ते 
बदल कर ात येतील. 

हजर महानगरपािलकेचे अिभ ायानूसार 

आव क अस ास भागा ा 
ह ीची ा ी व वणन तपासून 
यो  ते बदल करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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91 07-02-
2020 

ी सीराजो ीन खान मैयो ीन खान, 
खाजाभाईकी ग ी जय सगपुरा 
औरंगाबाद मो. . 9922869051 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 11 जय सगपुरा चकुी या चतु:िसमा 
ऐितहासीक भतीतील आतला भाग हा 
जय सगपुरा वाड म ये होता. तीन िसमा ओलांडुन 
बेगमपुरा हा भाग जय सगपुरा म ये टाक यात 
आलेला तो पुणपणे चकुीचा आहे. ऐितहासीक 

भतीकडील भाग वगळ यात यावा. 

11   आ पे धारकाने सचूिवलेले 

वाड रचनेमधील बदल हे 
व तुिन  नाहीत.  वाड रचना 
करतांना आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही 
फेरबदल झाले आहे. यामळेु वाड 

पनूरचना होऊन अ त वातील 

वाड ह ीम ये काही माणात 

बदल झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 



                          48 

 

92 07-02-
2020 

ी गलुाम अ बास खान गलुाम अहेमद 
खान बडी म जद जय सगपुरा 
औरंगाबाद मो.  9422472042 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 11 जय सगपुरा चकुी या चतु:िसमा 
ऐितहासीक भतीतील आतला भाग हा 
जय सगपुरा वाड म ये होता. तीन िसमा ओलांडुन 
बेगमपुरा हा भाग जय सगपुरा म ये टाक यात 
आलेला तो पुणपणे चकुीचा आहे. ऐितहासीक 

भतीकडील भाग वगळ यात यावा. 

11   आ पे धारकाने सचूिवलेले 

वाड रचनेमधील बदल हे 
व तुिन  नाहीत.  वाड रचना 
करतांना आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही 
फेरबदल झाले आहे. यामळेु वाड 

पनूरचना होऊन अ त वातील 

वाड ह ीम ये काही माणात 

बदल झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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93 07-02-
2020 

ी अशोक िकसनराव बेहडे, रा. 
नगरसेवक अफसर खान यां या 
ऑिफस समोर जय सगपुरा औरंगाबाद 
मो. . 8668878783 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 11 चकुी या चतु:िसमा टाक यात 

आ या आहेत. अगोदर जसा होता तसाच 

कर यात यावा. 

11   आ पे धारकाने सचूिवलेले 

वाड रचनेमधील बदल हे 
व तुिन  नाहीत.  वाड रचना 
करतांना आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही 
फेरबदल झाले आहे. यामळेु वाड 

पनूरचना होऊन अ त वातील 

वाड ह ीम ये काही माणात 

बदल झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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94 07-02-
2020 

ी अफसर खान यासीन खान 
नगरसेवक मकबरा रोड जय सगपुरा 
औरंगाबाद मो. . 9823008644 

भाग रचनेत 

बदल 

  उ र भागातील ती ही िसमा ओलांडून उ र 
बाजचुा भाग समािव  कर यात आलेला आहे. हा 
भाग वगळ यात यावा. 1998 ते 2015 पयत 

वाडची िसमा जशी होती तशीच ठेव यात यावी.  

11   आ पे धारकाने सचूिवलेले 

वाड रचनेमधील बदल हे 
व तुिन  नाहीत.  वाड रचना 
करतांना आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही 
फेरबदल झाले आहे. यामळेु वाड 

पनूरचना होऊन अ त वातील 

वाड ह ीम ये काही माणात 

बदल झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर 
वा री 
केली 
नाही 

औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 95 07-02-
2020 

ीमती परिवन कैसर खान, 
नगरसंिवका बु ीलेन कबाडीपुरा 
औरंगाबाद मो. . 9823038191 

भाग रचनेत 

बदल 

जनेु वाड . 21 कबाडीपुरा बढढीलेन दोन भाग 

क न वाडचे अ तव संपवी यात आले. या 
वाडत अ पसं याक समाजाचे जा त रहीवाशी 
आहे. मतदार दोन भागात िवभाजीत झा याने 
िवकास कामावर पिरणाम होईल. जनुा वाड . 
21 ची चतुिसमा पुववत ठेव यात यावे. यांवी. 
वाड . 30 लोटाकारंजा या वाड या 
नकाशाम ये दशिव यात आले या ई.बी. नं. 
280,213/2,213/1, 207 व 206 वगळ यात 
येऊन ई.बी. मांक 220,221,218/1,218/2 व 

219 समािव  कर यात यावे.  

30 आ ेप धारकाने नवीन भाग रचनेत 

अ सं ांकांची व ी २ िवभागात 
िवभागली गेली अस ाने भाग 

पूव सारखा कर ाची मागणी केली. 
सुनावणी दर ान ांनी िकमान 

गणक गट ३१/२८० हा पूव त 

क न तो वॉड . २९ म  े

समािव  कर ाची मागणी केली. 
महापािलकेने सदर मागणी तपासली 
असता सदरचा आ ेप अंशत: मा  

क न हा एक गणक गट भाग 
. ३० मधून वगळून भाग . २९ 

म  ेसमािव  कर ास हरकत 

नाही.  

हजर 
वा री 
केली 
नाही 

महापािलका आयु ांचे अिभ ाय 

पाहता सदर एक गणक गट 

भाग . ३० मधून वगळून तो 
भाग . २९ म े समािव  

कर ाबाबत रा  िनवडणूक 

आयु  यांना िशफारस कर ात 
येत आहे.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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96 07-02-
2020 

ी शेख ज बार शेख अ दलु, मो. . 
9049705849 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 60 इंिदरानगर पुव बायजीपुरा येथील 

ग ी नं. 20 नैस गक िसमा असनू हा भाग वाड 

. 61 चा भाग असनू पुववत याच वाड त 

समािव  करावा सदरील भाग िड.पी. रोड 

ओलांडून आहे.  

60   आ पे धारकाने सचूिवलेले 

वाड रचनेमधील बदल हे 
व तुिन  नाहीत.  वाड रचना 
करतांना आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही 
फेरबदल झाले आहे. यामळेु वाड 

पनूरचना होऊन अ त वातील 

वाड ह ीम ये काही माणात 

बदल झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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97 07-02-
2020 

ीमती िवमल साहेबराव भालेराव व 

इतर  
भाग रचनेत 

बदल 

 औरंगाबाद महानगरपािलका वाड . 58 हया 
वाड म ये पुव बाजचुी ई.बी. ॉक 234/1,234/2 

तोडून वाड . 60 म ये जोडणी केलेली आहे.  

58 सदर वाड रचनेम ये आपण नमदु 
केलेले ई.बी. ॉक िवभाजीत 
झालेला नाही.  वाड रचना 
करतांना आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही 
फेरबदल झाले आहे. यामळेु वाड 

पनूरचना होऊन अ त वातील 

वाड ह ीम ये काही माणात 

बदल झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 98 07-02-
2020 

ी अ दलु रिशद खान पंचकुवा 
िकलेआक औरंगाबाद मो. . 
8857809991 

भागाचे नाव नवीन वाड . 30 चे नांव लोटाकंराजा पंचकुवा 
िकलआक अस ेनांव दे यात यावे.   

30 भागाची ा ी व  ह ीचंी 
शहािनशा केली असता सदर 

भागा ा नावात लोटा कारंजा-
पंचकुआँ असा बदल करणे 
यो  होईल. 

गैरहजर अजदार सुनावणीस गैरहजर होते. ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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99 10-02-
2020 

ी संजय कािशनाथराव जाईबहार जनुा 
बायजीपुरा बालाजी मंिदरसमोर 
औरंगाबाद मो. .9975953755 

भाग रचनेत 

बदल 

बायजीपुरा येथेील कुरैशी कॉनर इंिदरानगर उ र 
भाग ग ी नं. 1 टाकळकर हॉ.सो. मेन रोड ते 
शमा हॉटेल हा भाग अलतमश कॉलनी पासनू 

अंदाजीत अध  िकलोमीटर अंतरावर आहे. हा 
भाग वाड 60 बायजीपुरा पुव म ये जोड यात 

यावा. कुरैशी कॉनर ते ग ी नं. 19 एम.जी.एम. 
मेन रोड उ रेस से ल नाका त ेपि मेस मदनी 
चौक ते कुरैशी कॉनर दि णेस इंिदरानगर मेन 

रोड ते एम.जी.एम मेन रोड व ग ी नं. 20 असा 
कर यात यावा. सन 2015 म ये मिहला 
सवसाधारण वाड अ ा 2020 म ये सवसाधारण 

पु ष कसे झालेले आहे.  

60 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार सदरची व लगत या 
वाड या िकमान व कमाल 

अपेि त लोकसं येने ह  कायम 

ठेव यात आली सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते.. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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100 10-02-
2020 

ी सिलम खॉन रशीद खॉन, ग ी नं. 1 

इंिदरानगर निवन बायजीपुरा औरंगाबाद 
मो. . 9860786074 

भाग रचनेत 

बदल 

बायजीपुरा येथेील करैशी कॉनर इंिदरानगर उ र 
भाग ग ी नं. 1 टाकळकर हॉ.सो. मेन रोड ते 
शमा हॉटेल हा भाग अलतमश कॉलनी पासनू 

अंदाजीत अध  िकलोमीटर अंतरावर आहे. हा 
भाग वाड 60 बाजयजीपुरा पुव म ये जोड यात 

यावा. कुरैशी कॉनर ते ग ी नं. 19 एम.जी.एम. 
मेन रोड उ रेस से ल नाका त ेपि मेस मदनी 
चौक ते कुरैशी कॉनर दि णेस इंिदरानगर मेन 

रोड ते एम.जी.एम मेन रोड व ग ी नं. 20 असा 
कर यात यावा. सन 2015 म ये मिहला 
सवसाधारण वाड अ ा 2020 म ये सवसाधारण 

पु ष कसे झालेले आहे.  

60 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार सदरची व लगत या 
वाड या िकमान व कमाल 

अपेि त लोकसं येने ह  कायम 

ठेव यात आली सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते.. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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101 10-02-
2020 

ी संिदप िदगंबराव च हाण, भाजपा 
िव णुनगर, औरंगाबाद मो. . 
9890844200 

भाग रचनेत 

बदल 

िव णुनगर वाडची लोकसं या 9687 होती. 
मनपाला दहा हजार करायाची होती. 313 

मतासाठी संपुण वाडची फोडाफोड कशासाठी 
कर यात आली. आिरहंतनगर नावाचे वाड नं. 72 

म ये एक ही घर नाही. मग हया वाडला 
िव णुनगर नांव का िदले. िव णुनगरचे ितन तुकडे 

क न उ मनगर, रमानगर व जवाहर कॉलनी या 
भागात जोडले आिरहंतनगरची एकच मळु ग ी 
या भागात िश क आहे.  

72 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणकूीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. 
आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 102 10-02-
2020 

सौ. स यभामा दामोधर शदे, 
नगरसेिवका, वाड . 81 ठाकरेनगर, 
एन-2 िसडको, औरंगाबाद मो. . 
9881051977 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 77 ठाकरेनगर िसडको व वाड . 78 

ाने र कॉलनी या भागातील एसटी कॉलनी 
जालनारोड मधील मळु मतदारांची नांवे उपरो  

दोन वाड म ये िवभाजन झा याने नागिरकां या 
होणाया गैरसोयी बाबत आ ेप अज. 

77, 78 हरकतदार मिहलाने गुगल नकाशावर 
पणे दाखवले की भाग . ७७ म  े

एस.टी कॉलनीचा एक गणक गट भाग 

. ७८ शी जोड ात आलेला आहे. 

सदर गणक गट पु ा भाग . ७७ 

मधील एस.टी कॉलनीशी जोड ाबाबत 

ांनी िवनंती केली आहे. महापािलका 
अिघका-यांनी सदर जागेची पाहणी केली 
असता एस.टी कॉलनीचा गणक . 

७३/७०/३ लेकसं ा ५७२ हा भाग . 

७८म  ेसमािव  असलयाने एस.टी 
कॉलनीचे िवभाजन झाले आहे.  
हरकतदारा ा ण ात त  आढळून 

आले णून सदर आ ेप मा  करावा.  

गैरहजर महापािलका आयु ांचे अिभ ाय 

िवचारात घेता सदर आ ेप मा  

कर ास िशफारस राज्य 

िनवडणूक आयु ांना कर ात 
येत आहे. यामुळे भाग . ७८ 

मधील एक गणक गट वगळून 

भाग ७७ म े समािव  
केलयास एस.टी कॉलनी एकि त 

होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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103 10-02-
2020 

ी भाऊसाहेब उ मराव पा. जगताप, 
नगरसेवक तथा गटनेता कॉ ेस, वाड 

. 82 अंिबकानगर, मकुुदवाडी 
औरंगाबाद मो. . 9822074611 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 77 ठाकरेनगर िसडको व वाड . 78 

ाने र कॉलनी या भागातील एसटी कॉलनी 
जालनारोड मधील मळु मतदारांची नांवे उपरो  

दोन वाड म ये िवभाजन झा याने नागिरकां या 
होणाया गैरसोयी बाबत आ ेप अज. 

77, 78   वाड रचना करतानंा आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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104 10-02-
2020 

ी इ ान खान मिजद खान, िस क 

िम स कॉलनी, मोह मदी चौक, 
औरंगाबाद मो. . 9021786111 

. भाग 

रचनेत बदल 

आर ण 

वाड . 101 ह मालवाडा रे वे टेशन हा सन 

2005 म ये अनुसिूचत जाती मिहलांसाठी राखीव 

सन 2010 म ये इतर मागासवग य वग साठी 
राखीव होता. सन 2015 म ये इतर मागासवग य 

मिहला वग साठी राखीव होता. सन 2020 म ये 

अनुसिूचत जाती वग साठी राखीव झालेला आहे. 
हे आर ण पुणपणे चकुीचे िदशाभुल करणारे 
आहे. वाड रचना तयार करतानंा वाड या 
भौगिलक पिर थती, चतुिसमेचा िवचार कर यात 

आलेला नाही. किरता वाडचे आर ण बदल यात 

येऊन खुला वग साठी कर यात यावी.   

101 मा. रा य िनवडणूक आयोगाचे 

मागदशक त वानूसार 
अनु.जातीसाठीचे आर ण हे 
च ानू माने िफरवून उतर या 
माने लाग ूकेले जाते. यानूसार 

या वेळी त या वाडस लाग ू

कर यात आले आहे.  सबब 

आ ेप फेटाळणे यो य. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 105 10-02-
2020 

 ऍ़ड. चं कांत गवई, िसडको एन-6 ई-
8/16 संभाजी कॉलनी औरंगाबाद 
मो. .9823257777 

आर ण वाड . 62 म ये दलीत लाकसं या ही 2490 

असनू एस.सी. मािहलंसाठी कवा ओबीसी 
पु षांसाठी राखीव होणे आव यक होत.े  

62 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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106 10-02-
2020 

 ऍ़ड. चं कांत गवई, िसडको एन-6 ई-
8/16 संभाजी कॉलनी औरंगाबाद 
मो. .9823257777 

आर ण वाड . 63 एस.सी. वग साठी सटुलेला नाही.   63 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 107 10-02-
2020 

ी िकशोर बाबलुाल तुलसीबागवाले 

रा. जाधवमंडी, राजाबाजार, औरंगाबाद 
मो. . 9422707632 

भाग रचनेत 

बदल 

ा प भाग रचना आराखडा िद. 3.02.2020 

रो◌ेजी िस द केला आहे. हा सदोष असनू 

काय ा या अनुषंगाने नाही. वाड रचना करतानंा 
िड.पी.रोड नैस गक नाला नदी तटबंदी हे िवचारात 

घे यात आलेले नाही. दोन घरां यामधून वेगवेगळे 

वाड कर यात आले. या िठकाणी वाड िवभाजन 
करणे श य नाही यािठकाणीही िवभाजन दाखवून 

ा प आराखडाम ये दोन वाड कर यात आले. 
झालेला बदल नागरीकां या िवकासा या ीने 

आयो य आहे. नवीन वाड . 36 आिण 50 र  

क न पुव चा वाड . 47 ची रचना कायम 

ठेव या यावी.   

47 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. 
आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 



                          59 

 

108 10-02-
2020 

Syed Ubaid Inamdar, President, 
Maharashtra Muslim Sena, 
Qayyum Manzil, H.No. 1/16/78 

Lotakaranja Markaz Chowk 

Aurangabad Mob. No. 
9890378786 

भाग रचनेत 

बदल 

Ward no. Ward 30 Making Lotakarnja 
Ward Divided in to Three Wards Wich 

has been distress and are making people 
and everyone facing difficulties I appeal 
you to please  consider the ward Changes 
and make it as it was before.   

22, 30 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. 
आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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109 10-02-
2020 

मा. ी. राज  िह मतराव जंजाळ, 
उपमहापौर, महानगरपािलका, 
औरंगाबाद मो. . 9422214617 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड रचना करतांना िशवाजीनगर िसडको 11 

योजना दोन भाग कर यात आलेले आहे. (4.7) 
(अ) भागातील व यांचे िवभाजन होणार नाही 
यांची द ता यावी. नागरीकाचें भागामधील 

दलन वळन श यतो िवचारात यावी. (ड) 
ाथिमक आरो य क  पाणीपुरावठा इ. सोई 
सिुवधा वापर या नागरीकानंकडून कर यात 

येतो. या नागरीकांचा समावेश असले या 
भागातच श यतो सोई सिुवधा ठेव यात 

यावे.(ई) भागातील मलुांनकिरता 
सवसाधारणपणे उपल ध श यतो याच भागात 

कर यात यावा. तरी वाड . 110 िशवाजीनगर 
या िसडको वसाहतीतील स टर-ए, बी,सी,डी,ईर ्
चा एकि तपणे समािव  करावा.  

110 वाड .110 िशवाजीनगर येथे 

ाथिमक आरो य क  थत 

आहे, याचे िवभाजन केलेले 

नाही. तसेच सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. 
आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 110 10-02-
2020 

ी गौरव िदपकराव पुरंदरे, एन-12 

हडको, वामी िववेकानंद नगर, 
औरंगाबाद मो. . 8806558999 

आर ण 1. कोण या िनयमानसुार ओबीसी राखीव झाला. 2. 
वाडतील लोकसं या 10 ते 12 हजार असावी. तरी वामी 
िववेकांनंदनगर या भागातील लोकसं या 12297 ईतकी 
का? 3. मयरुनगर, पुडिलकनगर, वानखेडेनगर गलुमोहर 
कॉलनी, सुराणानगर, उ मनगर  बौधनगर व एन-6 मागील 

िनवडणकूीम ये ओपन होते ते आता ही ओपन आहे. तरी 
काही वाड गे या दोन पंचवष क राखीव असतांना परत 

राखीव कर यात आले आहे. 4. वाड आर ण सोडतीम ये 
जातीिनहाय जनगणना याचा कोणता िनकष लावला. तरी 
वाड . 27 वामी िववेकानंदनगर हा वाड ओपन करावा.  

27 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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111 10-02-
2020 

ी संिदप केशव काजगे, एन-12 डी-
29/1, हडको, िट ही सटर औरंगाबाद 
मो. . 9860694444 

आर ण 1. कोण या िनयमानुसार ओबीसी राखीव झाला. 
2. वाडतील लोकसं या 10 ते 12 हजार असावी. 
तरी वामी िववेकांनंदनगर या भागातील 

लोकसं या 12297 ईतकी का? 3. मयरुनगर, 
पुडिलकनगर, वानखेडेनगर गलुमोहर कॉलनी, 
सरुाणानगर, उ मनगर  बौधनगर व एन-6 

मागील िनवडणूकीम ये ओपन होत ेते आता ही 
ओपन आहे. तरी काही वाड गे या दोन पंचवष क 

राखीव असतांना परत राखीव कर यात आले 

आहे. 4. वाड आर ण सोडतीम ये जातीिनहाय 

जनगणना याचा कोणता िनकष लावला. तरी वाड 

. 27 वामी िववेकानंदनगर हा वाड ओपन 

करावा.  

27 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 112 10-02-
2020 

ी सितश छापेकर, एन-12 हडको 
वामी िववेकानंदनगर, औरंगाबाद 
मो. . 8600555427 

आर ण 1. कोण या िनयमानुसार ओबीसी राखीव झाला. 
2. वाडतील लोकसं या 10 ते 12 हजार असावी. 
तरी वामी िववेकांनंदनगर या भागातील 

लोकसं या 12297 ईतकी का? 3. मयरुनगर, 
पुडिलकनगर, वानखेडेनगर गलुमोहर कॉलनी, 
सरुाणानगर, उ मनगर  बौधनगर व एन-6 

मागील िनवडणूकीम ये ओपन होत ेते आता ही 
ओपन आहे. तरी काही वाड गे या दोन पंचवष क 

राखीव असतांना परत राखीव कर यात आले 

आहे. 4. वाड आर ण सोडतीम ये जातीिनहाय 

जनगणना याचा कोणता िनकष लावला. तरी वाड 

. 27 वामी िववेकानंदनगर हा वाड ओपन 

करावा.  

27 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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113 10-02-
2020 

ी मकेुश धनपाल गंगवाल (जैन) एन-
12 डी 42/3 वामीिववेकानंद नगर 
हडको, औरंगाबाद मो. . 
9511111165 

आर ण 1. कोण या िनयमानुसार ओबीसी राखीव झाला. 
2. वाडतील लोकसं या 10 ते 12 हजार असावी. 
तरी वामी िववेकांनंदनगर या भागातील 

लोकसं या 12297 ईतकी का? 3. मयरुनगर, 
पुडिलकनगर, वानखेडेनगर गलुमोहर कॉलनी, 
सरुाणानगर, उ मनगर  बौधनगर व एन-6 

मागील िनवडणूकीम ये ओपन होत ेते आता ही 
ओपन आहे. तरी काही वाड गे या दोन पंचवष क 

राखीव असतांना परत राखीव कर यात आले 

आहे. 4. वाड आर ण सोडतीम ये जातीिनहाय 

जनगणना याचा कोणता िनकष लावला. तरी वाड 

. 27 वामी िववेकानंदनगर हा वाड ओपन 

करावा.  

27 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 114 10-02-
2020 

ी मकेुश गंगवाल (जैन) एन-9 जे-3, 
शॉप नं.2 संजय गांधी मोकट मेन रोड 

िट ही सटर हडको, औरंगाबाद मो. . 
9511111165 

आर ण 1. कोण या िनयमानुसार ओबीसी राखीव झाला. 
2. वाडतील लोकसं या 10 ते 12 हजार असावी. 
तरी वामी िववेकांनंदनगर या भागातील 

लोकसं या 12297 ईतकी का? 3. मयरुनगर, 
पुडिलकनगर, वानखेडेनगर गलुमोहर कॉलनी, 
सरुाणानगर, उ मनगर  बौधनगर व एन-6 

मागील िनवडणूकीम ये ओपन होत ेते आता ही 
ओपन आहे. तरी काही वाड गे या दोन पंचवष क 

राखीव असतांना परत राखीव कर यात आले 

आहे. 4. वाड आर ण सोडतीम ये जातीिनहाय 

जनगणना याचा कोणता िनकष लावला. तरी वाड 

. 27 वामी िववेकानंदनगर हा वाड ओपन 

करावा.  

27 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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115 10-02-
2020 

ी जवाहरलाल ल मण भगरेु, शहर 
उपा य , भािरप बहुजन महासंघ, 
ि जवाडी संत रिवदास मंिदराजवळ, 
िचकलठाणा, एमआयडीसी, औरंगाबाद 
मो. . 9921816957   

भाग रचनेत 

बदल 

मागील औरंगाबाद मनपा िनवडणूकीतील सवतं  

भाग असलेला वाड . 36 ि जवाडी नारेगांव 
या भागातील भाग रचना व आर ण सोडत िह 
मा. िनवडणूक आयोग िनयम पायदळी तुडवनु 

मनपा िनवडणूक िवभागातील अिधका-यांनी 
केलेले असनु ि जवाडी व तीतील भाग रचना 
जशीस तशी ठेवनु सदरील भागाला पुव  

माणेच ि जवाडी हे नाव देऊन िनयमबाहय 

लादलेले सवसाधारण मिहला आर ण बदलनु 
िनयमानुसार अनुसिूचत जाती पु षासाठी आर ण 

दे यात यावे. 

36 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

आर ण हे मा.िनवडणूक 

आयोगा या मागदशक त वानूसार 
च ानू मे घे यात आले आहे. 
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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116 10-02-
2020 

ीमती मलेका बेगम हबीब कुरेशी, 
नगरसेिवका वाड . 56 संजयनगर, 
औरंगाबाद मो. . 9822510147 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 50 व 57 यं◌ाना जोडणारे र त ेिदसनू 

येत नाही. नागरीकां या घराव न वाडची िसमारेषा 
िनि त कर यात आली आहे. िसमारेषा 
नागरीकां या घराव न न जाता या या 
घराजवळील र यानुसार वाडची ह  तयार 
कर यात यावी.  

50, 57 वाड .50 व 57 यां या मधील 

ह  ही नागिरकां या घराव न न 

जाता र याव न गेलेली आहे. 
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 117 10-02-
2020 

ी शहानवाज खान अ दलु रहेमान 

खान, माजी नगरसेवक, िज सी कैसर 
कॉलनी, औरंगाबाद मो. . 
9422212082 

भाग रचनेत 

बदल 

भाग . 48 भाग रचना नकाशा िनवडणूक 

अिधिनयमाचं अलंघन क न तयार कर यात 
आलेला आहे. जो िक भिव यात िवकासकामे 

कर यास अडथळा िनमण करणारा ठरवू शकतो. 
पिर थतीचा िवचार करता भागरचनेत 
आव यक तो बदल कर यात येऊन वाड . 48 

कैसर कॉलनी पुव  माणेच ठेव यात यावा. 
पुवबाज ुबारी कॉलनी हा भाग र ता ओलांडून 
वाडिव यात आला आहे. तो कमी कर यात 

यावा.  

48 हरकतदाराने सुनावणी ा वेळी गुगल 

नकाशावर पणे दाखिवले की 
मु  र ाची सीमा उपल  

असतानाही भाग . ४९ ची सीमा ही 
व ीमधून घे ात आली आहे आिण 

कैसर कॉलनीचे िवभाजन कर ात 

आले आहे. हरकतदाराने ३ गणक 

गट . ५५ /१६३ लोकसं ा ५७३, 

५५/१६४ लोकसं ा १४७ आिण 

५५/१६५ लोकस ा ५२७ हे भाग 

. ४९ मधून वगळून ते भाग . ४८ 

म  ेसमािव  कर ाची िवनंती केली 
आहे. तपासणी अंती सदर हरकत 

मा  कर ाची िशफारस आहे. 

हजर महापािलका आयु ांचे अिभ ाय 

िवचारात घेता मु  ाची 
िनि त सीमा हो ाकरीता सदर 
३ गणक गट भाग . ४९ 

मधून भाग . ४८ म  े

समािव  कर ाची िशफारस, 

रा  िनवउणूक आयु  यांना 
कर ात येत आहे.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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118 10-02-
2020 

ी जागीरदार मोहमंद अ यबु, 
नगरसवेक, वाड . 61 अ तमश 

कॉलनी, औरंगाबाद मो. . 
9730111117 

भागाचे नाव नवीन वाड . 44 जनेु वाड . 61 यांचे नांव 

पुववत अ तमश कॉलनी ठेव यात यावे. 
44 भागाची ा ी व  ह ीचंी 

शहािनशा केली असता सदर 

भागा ा नावात रहेमानीया 
कॉलनी-अ मश कॉलनी असा 
बदल करणे यो  होईल. 

हजर महानगरपािलकेचे अिभ ायानूसार 

भागा ा नावात बदल करणे 

यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 119 10-02-
2020 

ी संिदपभाऊ भाऊसाहेब िसरसाट 
समाजसेवक, औरंगाबाद मो. . 
9823099577 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 67 कोटला कॉलनी या वाडत दि ण 

भागात बाबा पे ोल पंप बाफना मोटस त ेयोगराज 

अपाटम ट व अंतगत असलेली महाडा कॉलनी ही 
मु य र या या पलीकडे अस यामळेु मोठा ि ज 

अस याने वयोवृ द िनवडणू◌ुकीसाठी ताण 

होणार आहे. तसेच िसमारेषा ही बरेाबर नाही. 
सदरील भाग वगळ यात यावा.  

67 हाडा कॉलनी या पलीकडे 

मनपाची ह  संपत अस यामळेु व 

लगतचा भाग अस यामळेु वाड 

नं. 67 म ये समावेश केला होता.  
तसेच सन 2015 चे वाड 

रचनेतही हा भाग याच वाड त 

होता. सबब आ पे फेटाळणे 

यो य वाटत.े 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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120 10-02-
2020 

ी शेख अहेमद रा. ॉट . 112 

बसै येनगर बायजीपुरा औरंगाबाद 
मो. . 9823478601 

भाग रचनेत 

बदल 

1. नमदु नकाशावरील जनसं या . 
218/2,218/1,322/1,222/2,223/1,223/2 हे 
वाड . 58 म ये नमदु कर यात आलेले आहे. 
परंत ुिनयमानुसार भैगिलक रचनेानुसार वाड . 
57 म ये असणे गरजेचे अस याने वाड . 57 

म ये समाि  कर यात यावे. तसेच वाड . 57 

म ये नमदु 208,211,212,205,210,256 हे भाग 

नैस गक व भैगिलक या वाड . 56 म ये 

जोड यात यावे. 2. जनसं या . 231,230,229, 
व 242 हे भाग वाड . 56 भवानीनगर व वाड 

. 65 सरुाणानगर म ये जोड यात आले आहे. 
जे की नैस गक व भौगिलक या वाड . 58 

म ये समािव  कर यात यावे. 3. वाड . 56 

मधील जनसं या . 229,230 हे वाड . 58 

म ये जोड यात यावे. तसेच वाड . 57 म ये 

जोड यात आलेले जनसं या . 
208,211,212,210,205,256 हे भाग वाड . 
56 म ये जोड यात यावे. 4. िवशेषबाब हणजे 

वरील नमदु फेरबदलामळेु आर णात कोणताही 
बदल होणार नाही.  

57 हरकतदाराने गुगल 

नकाशाव न पणे दाखवले 

की ाचे घराचे िवभाजन दोन 
भागाम े णजे भाग . 

४६ व ५७ म  ेिवभागले गेले 
आहे. ांनी सदर भाग ४६ 

मधून गणक . ५६ /२१३ 

लोकसं ा ५४ हे एक गणक 
गट भाग . ५७ म  ेसमािव  

कर ाची िवनंती केली आहे. 

महापािलका अिधका-यांनी 
जागेवर जावून पाहणी केली 
असता ांचे णणे यो  
अस ाचे आढळून आले. णून 

सदर एक गणक गट भाग 

४६ मधून वगळून भाग ५७ 

म े समािव  कर ास हरकत 
िदसत नाही.  

हजर महापािलका आयु ांचे अिभ ाय 

पाहता सदर एक गणक गट 

भाग . ४६ मधून वगळून तो 
भाग . ५७ म े समािव  

कर ाबाबत रा  िनवडणूक 

आयु  यांना िशफारस कर ात 
येत आहे. असे के ाने दोन 

भागात झालेले घराचे िवभाजन 
दु  होईल.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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121 10-02-
2020 

ी शेख निफस, ग ी नं. सी-10 

संजयनगर, औरंगाबाद मो. . 
8484020039 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 57 संजयनगर हा भाग झोपडपटटीचा 
असनू याला चार वड त िवभाग या आला आहे. 
यामळेु नागरीकांना फार ास सहन करावा 
लागणार आहे. ग ी नं. िस-10,11,12,13 व 14 

वाड . 58 म ये जोड यात आले आहे. हया 
ग या वाड या म यभागी आहे. याम ये पाणी 
ेनेज र त ेया सिुवधा या पुण भागात एक दसु-

याला जोडलेले असनू नागरीकांना ास सहन 

करावा लागणार आहे. ग ी नं. सी-10 ते सी-14 

पुववत वाड . 57 म ये जोड यात यावे.  

57  सन 2011 या जनगणनेनूसार व 

मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार सदरची व लगत या 
वाड या िकमान व कमाल 

अपेि त लोकसं येने ह  

ठरिव यात आली आहे.  तसेच 

आ ेपक यांनी वाड या 
िवकासाबाबत जी िभती य  

केली आहे ती अनाठायी वाटत.े 
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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122 10-02-
2020 

ी शेख मेहराज, ग ी नं. सी-10 

संजयनगर, औरंगाबाद मो. . 
9823678601 

भाग रचनेत 

बदल 

जंनसं या . 228,211,212,205,210,256 वाड 

. 57 म ये पुववत जोड यात यावे. 
56  सन 2011 या जनगणनेनूसार व 

मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार सदरची व लगत या 
वाड या िकमान व कमाल 

अपेि त लोकसं येने ह  

ठरिव यात आली आहे.  तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या सचूनेनूसार वाड रचना 
कर यात आली.  तसेच आ ेपक 

यांनी वाड या िवकासाबाबत जी 
िभती य  केली आहे ती 
अनाठायी वाटते. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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123 10-02-
2020 

 ऍ़ड. इकबाल सग गील, शहर 
उपा य , औरंगाबाद शहर िज हा 
कॉ ेस किमटी, गांधी भवन शहागंज 

औरंगाबाद मो. . 9325014886 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड नं. 12 आरेफ कॉलनी गती कॉलनी भाग 

रचनेबाबत व वाड नं. 11 जय सगपरुा येथील 

लोकसं या 9610 व वाड  12 ची लोकसं या 
11920 तफावत बाबत तसेच िहमायत बाग ते 
गौतमनगर घाटी अिसिफया कॉलनी पयत ट 
वॉल असनु िकलआकचा भाग जोड यात आला 
आहे. तरी फोट वॉल खामनदी पलीकडील पिरसर 
पुव माणेच वाड . 11 जय सगपुराला 
जोड यात यावा.  

11, 12  सन 2011 या जनगणनेनूसार व 

मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार सदरची व लगत या 
वाड या िकमान व कमाल 

अपेि त लोकसं येने ह  

ठरिव यात आली आहे.  सन 

2011 या जनगणनेतील गणक 

गटा या ह ी व यापवू  

िनवडणूकी या वाड या ह ी 
ल ात घेऊन मा. रा य िनवडणूक 

आयोग यां या मागदशक 

त वानूसार ह ी िनि त केले या 
आहेत, तरी आ पे फेटाळणे 

यो य वाटत.े 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 124 10-02-
2020 

ी. रमेश भानुदास जायभाय, 
इंिदरानगर, बायजीपुरा, औरंगाबाद 
मो. . 9158910085 

भागा ा 
ह ी ा 
वणनात 

दु ी 

वाड . 58 इंिदरानगर (पि म) बायजीपुरा पि म 

बाज ुके.के. पलेॅस जवळील िट. ज शन त े
तव ल िकराणा ग ी नं. सी-10 माग हबीबु ीसा 
म जीद पयत त ेउ रेकडे रौनक कले शन आट 
डेकोरेटस त ेया मीन ि िनक पयत परंत ुवाड . 
58 पि म बाज ुही अशी आहे. शफीक िकराणा 
माग मकरीना िकराणा साईगस गोडाऊन माग 

बसै ये यांचे घर ते पु पा मेडीकल असा िसमारेषेत 
ता काळ बदल कर यात यावा.  

58 नकाशानूसार ह ीची ा ी व 

वणन अिधसूचनेत नमुद 

कर ात आले आहे.  मा  सदर 

वणन तपासून आव क 

अस ास नकाशानूसार यो  ते 
बदल कर ात येतील. 

हजर महानगरपािलकेचे अिभ ायानूसार 

आव क अस ास भागा ा 
ह ीची ा ी व वणन तपासून 
यो  ते बदल करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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125 10-02-
2020 

ी. अ ण रामराव ढेपे, इंिदरानगर 
बायजीपुरा, औरंगाबाद मो. . 
9326714681 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 58 इंिदरानगर (उ र) या वाडला लागनू 
गादीयापाक हा पिरसर इंिदरानगर पि म 

बायजीपुरा या भागाला जोड यात यावा.  

58 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या सचूनेनूसार वाड रचना 
कर यात आली.  तसेच गािदया 
िवहार ही व ती या या लगत या 
व तीसह वाड .57 म ये 

घे यात आलेली आहे. सबब 

आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 126 10-02-
2020 

ी. कैलास ल मण गायकवाड, 
इंिदरानगर बायजीपुरा औरंगाबाद 
मो. . 9765000031 

भागा ा 
ह ी ा 
वणनात 

दु ी 

वाड . 58 इंिदरानगर (पि म) बायजीपुरा पि म 

बाज ुके.के. पलेॅस जवळील िट. ज शन त े
तव ल िकराणा ग ी नं. सी-10 माग हबीबु ीसा 
म जीद पयत त ेउ रेकडे रौनक कले शन आट 
डेकोरेटस त ेया मीन ि िनक पयत तरी वाड . 
58 पि म बाज ुतव ल िकराणा ते शेख तालेब 

अ दलु रहेमान यांचे घर ते जमुान िकराणा दकुान 
ते व त धा य दकुान . 198 त ेशेख अिजज 

शेख ईसमाईल यांचे घर ते शेख सलीम यांचे 

घरापयत असा िसमारेषेत ता काळ बदल 

कर यात यावा.  

58 नकाशानूसार ह ीची ा ी व 

वणन अिधसूचनेत नमुद 

कर ात आले आहे.  मा  सदर 

वणन तपासून आव क 

अस ास नकाशानूसार यो  ते 
बदल कर ात येतील. 

हजर महानगरपािलकेचे अिभ ायानूसार 

आव क अस ास भागा ा 
ह ीची ा ी व वणन तपासून 
यो  ते बदल करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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127 10-02-
2020 

ी स यद खलील स यद हाजी वजीर, 
समाजसेवक रा. संजयनगर-बायजीपुरा 
ग ी नं. ए-14 औरंगाबाद मो. . 
9370127952 

आर ण इंिदरानगर (पि म बायजीपुरा)  वाड नं. 58 या 
वाड या मतदान यादी बघनू व चतुिसमेचा आधार 
घेऊन हे आर ण र  करावे. व येथील 

नागरीकानंा याय िमळवून ◌् ावा. 

58 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 128 10-02-
2020 

ी. स यद खलील स यद हाजी वजीर, 
समाजसेवक रा. संजयनगर-बायजीपुरा 
ग ी नं. ए-14 औरंगाबाद मो. . 
9370127952 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 58 या ग या वाड . 57 म ये 

टाक यात यावे. व वाड . 57 या या ग या 
आहेत. वाड . 58 म ये टाक यात यावे. जेणे 

क न दो ही वाड समा तर होतील.  

57, 58 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या सचूनेनूसार वाड रचना 
कर यात आली.  तसेच वाड 

रचनेमळेु िवकास होणार नाही व 

भांडणतंटे होतील यास काही 
आधार नाही.  सबब आ ेप 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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129 10-02-
2020 

ी. संतोष मोतीलाल भूरीवाले, 
काचीवाडा, चेलीपुरा, औरंगाबाद 
मो. . 9595957795 

भाग रचनेत 

बदल 

च म नुसार चेलीपुरा वाड आिण राजाबाजार 
धावणी मोह ा वाड पु ष वग तुन आर ीत होणे 

अपेि त होत.े राजाबाजार वाडचा 55 ट े  भाग 

कमी क न नवीन वाड . 50 िनमण केला या 
वर आ ेप शहरातील कोणकोणत ेवाड कमी 
क न वॉड वाडिव यात आले ते कोणतया 
िनकषावर वाड रचना करणार आली यांची त 

दे यात यावी. जनेु वाड जशास तसा पुव माणेच 

कवा थोडाफार बदल क न दे यात यावा.  

50 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा के याने 

लोकसं येत वाढ झाली आहे.  
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 130 10-02-
2020 

ी. आकाश काशराव च हाण, सी-5 

िशवशंकर कॉलनी तानाजी चौक, 
औरंगाबाद मो. . 9595459199 

आर ण िशवशंकर कॉलनी बालाजीनगर या वाड या 
िसमा बदलनू िव णूनगर या वाड म ये समािव  

कर यात आ याने च ाणू मे नागरीकाचंा 
मागास वग साठी राखीव होणार होता. पण तस े

झाले नाही. सवसाधारणसाठी कसा राखीव झाला. 
सातारा देवळाई वाड . 105,112,113,114 व 

115 आर  सोडत म ये िचठठी न काढता 
च ाणू मे न करता अनुसिूचत जातीसाठी राखीव 

कर यात आले. याचा पुनिवचार क न यो य तो 
याय ावा.  

72, 105, 
112, 
113, 
114, 
115 

मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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131 10-02-
2020 

ी. िम लद . बनसोडे, िरपि कन 
सेना, यवुा शहर अ य  औरंगाबाद 
शा यनगर भोईवाडा डॉ. आंबेडकर 
चौक स ल बस टडँ समोर, 
औरंगाबाद मो. . 9403026935 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 52 समथनगर शा यनगर नेह  पलेॅस, 
भोईवाडा, उदयकॉलनी, पारदीपुरा, िजवकनगर हा 
वाड पुव  माणे कर यात यावा. 

52, 53  सन 2011 या जनगणनेनूसार व 

मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार सदरची व लगत या 
वाड या िकमान व कमाल 

अपेि त लोकसं येने ह  

ठरिव यात आली आहे.   सबब 

आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 132 10-02-
2020 

ी. सिचन उ मराव गायके, व इतर 
रा. वाड . 13, रोजाबाग, भारतमाता 
नगर, औरंगाबाद मो. . 
9923984404 

आर ण वाड . 13 म ये अनुसिूचत जमातीची 
लोकसं या अितशय कमी तसेच या वग चा एक 

ही उमेदवार नस याने िनवडणूक आयोगाने यातुन 
माग काढ यात यावा. 

13 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

गैरहजर अजदार सुनावणीस गैरहजर होते. ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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133 10-02-
2020 

ी. िवनायक भाकर पांडे, माजी 
नगरसेवक िशवसनेा, रा. मकबरा रोड, 
जय सगपुरा, औरंगाबाद मो. . 
9765390823 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 5 बेगमपुरा पहाड सगपुरा ऐितहासीक 

भतीचा आतील दि णेकडील भाग 

जय सगपुराम ये टाक यात आला तो पुणपणे 

चकुीचा आहे. तो भाग वगळ यात यावा.  

5 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा के याने 

लोकसं येत वाढ झाली आहे.  
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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134 10-02-
2020 

ी. महो द शौकत उ मानपुरा 
औरंगाबाद मो. . 7385938024 

भाग रचनेत 

बदल 

माझे घरचे सद यातुन काही सद य दसुया वाड त 

गे याब ल यामळेु माझी ही िवनंती आहे 
सगळया सद यांना वाड  69 उ मानपुरा म ये 

समािव  कर यात यावे. 

69  मतदार यादी संदभ ने आ ेप 
अस याने आ ेप लाग ूनाही. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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135 10-02-
2020 

ी. िरयाज शाह खान िप. आझम शाह 
खान, कैसर कॉलनी ग ी नं.5 िज सी 
रोड, औरंगाबाद मो. . 8446100746 

. भाग 

रचनेत बदल 

आर ण 

नवाबपुरा वाड तील अनुसिूचत जमातीची 
लोकसं या कमी कर यासाठी कोणता िनयम 

लाव यात आला याचा उ ेख नाही. निवन रचना 
कशा कारे कर यात आली नवाबपुरा वाड तील 

अनुसिूचत जमाती सं या 425 ऐवजी 204 

ठेव यात आली. यामळेु अनुसिूचत जमात 

आर ण वाडला लाग ूहोत नाही. तेलंगवाडा भाग 

कोण याही वाड त समािव  के याचे िदसनू येत 

नाही. तेलंगवाडा व रणछोडदास िगरणी पिरसर हा 
भाग नवाबपुरा वाड त समािव  कर यात यावा.  

49 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा के याने 

लोकसं येत वाढ झाली आहे.  
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 136 10-02-
2020 

ी. सलमान उ मान पटेल, देवळाई 
गांव आयरा म जद जवळ, औरंगाबाद 
मो. . 9823533246 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वड . 115 देवळाई गांव सातारा तांडा पि म 

बाज ुजामा म जीद समोरील आझाद चौक 

(एम.आय.टी. चौक, कासलीवाल मा हल वगळून 
) उ र सातारा र याने राज ुदेिवदास नागे यांचे 

घर सिमर पटेल यांचे घर ते िमरजगाव िव  

िवनायक पाक ते गंगो ी रेसीडे सी ते पुव बाज ु

मनपा ह  अशी दु सती कर यात यावी.  

115  मा. रा य िनवडणकू आयोगा या 
मागदशक त वानूसार लोकसं ये या 
मय दे माणे वाड ची रचना कर यात 

आली.  वाड .115 म ये सन 2011 

ची जनगणना पाहता सलग लोकव ती 
नस याने लोकव ती समूहांना एक  

क न वाड रचना कर यात आलेली 
आहे.  यामेळे या वाड ची या ी वाढली 
आहे, मा  कमाल व िकमान 
लोकसं ये या मय देत आहे.  सबब 

आ ेप फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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2020 

 ऍ़ड. ि तीजकुमार हाद रोडे, 
सातारा पिरसर, औरंगाबाद मो. . 
9860288789 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वड . 115 देवळाई गांव सातारा तांडा पि म 

बाज ुजामा म जीद समोरील आझाद चौक 

(एम.आय.टी. चौक, कासलीवाल मा हल वगळून 
) उ र सातारा र याने राज ुदेिवदास नागे यांचे 

घर सिमर पटेल यांचे घर ते िमरजगोव िव  

िवनायक पारक् त ेगंगो ी रेसीडे सी त ेपुव बाज ु

मनपा ह  अशी दु सती कर यात यावी.  

115  मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशक त वानूसार 
लोकसं ये या मय दे माणे 

वाडची रचना कर यात आली.  
वाड .115 म ये सन 2011 ची 
जनगणना पाहता सलग 

लोकव ती नस याने लोकव ती 
समहूांना एक  क न वाड रचना 
कर यात आलेली आहे.  यामेळे 

या वाडची या ी वाढली आहे, 
मा  कमाल व िकमान 

लोकसं ये या मय देत आहे.  
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 138 10-02-
2020 

ी. राहुल रामकृ ण इंगळे, शहर 
पिरवतन आघाडी, एन-3 ॉट . 435, 
िसडको, मो. . 9545517775 

. भाग 

रचनेत 

बदलआर ण 

भाग .76 एन-3, एन-4 िसडको पािरजातनगर 
विरल आर ण व ह ीबाबत आ ेप 

76 मा. रा य िनवडणूक आयोगाने 
आर ण ठरवून िदले आहे व 

यां या मागदशक त वानूसार 
च ानू मे आर णाची, 
सोडतीची ि या पणू कर यात 

आलेली आहे. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची यापूव ची 
सावि क िनवडणूक सन 2015 म े 
झाली.  ानंतर ह वाढ क न सातारा 
देवळाई हे े  महानगरपािलकेत 

सिमािव  कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी होती,  
सन 2016 म े अिधिनयमातील 

तरतुदीनूसार या े ाक रता देय 

झाले ा दोन भागांची िनवडणूक 

घे ात आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या े ाक रता 
सुमारे पाच भाग देय झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच भागां ा 

े ात बदल करावा लागला.  सातारा 
देवळाई े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 2016 

ा िनवडणूकीमधील आर ण 

च ानू माक रता िवचारात घे ात 

आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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139 10-02-
2020 

ी. अवधुत हनममंुतराव अंधारे, एन-2 

जे-36/1 जे से टर मकुुदवाडी, 
औरंगाबाद मो. . 9890348568 

भाग रचनेत 

बदल 

मागील तीन िनवडणूका म ये सन 2005, 2010 

व 2015 म ये वाड चे 50 ट े पे ा जा त गणक 

गट बदल यात आले तसेच वाडची ह ही 
बदल यात आलेली आहे. मनपा िनवडणूक सन 

2020 किरता हा वाड ओ.बी.सी. किरता आरि त 

झालेला आहे.  आयोगाने मनपा िनवडणूक 2020 

आर ण सोडत न याने िनयमानूसार कर यात 
यावी. तसेच ही िनवडणूक सहा मिहने पुढे 

ढकल यात यावी. 

78 वाड .78 संत ाने र कॉलनी 
या आ ेपाबाबत मा. रा य 

िनवडणूक आयोगाने आर ण 

ठरवून िदले आहे व यां या 
मागदशक त वानूसार च ानू मे 

आर णाची, सोडतीची ि या 
पणू कर यात आलेली आहे. 
तसेच या वाड या सन 2015 या 
ह ीत कोणताही बदल कर यात 

आलेला नाही. सबब आ ेप 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

ेत्र महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 140 10-02-
2020 

ी. शेख जिहर, ॉट नं. 6 य ुएसटी 
कॉलनी मो. .8055613032 

भागाचे नाव निवन वाड .38 चे नाव बदलनू य ु

एस.टी.कॉलनी असे दे यात यावे. 
38 भागाची ा ी व  ह ीचंी 

शहािनशा केली असता सदर 

भागा ा नावात  ुएस. टी. 
कॉलनी, औरंगाबाद टाई  

कॉलनी असा बदल करणे यो  

होईल. 

गैरहजर अजदार सुनावणीस गैरहजर होते. ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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141 10-02-
2020 

ी. िगरजाराम नानाराव हाळनोर, माजी 
नगरसेवक, योतीनगर, औरंगाबाद 
मो. . 9422206683 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .96 योतीनगर ची चतु:िसमा िन त 

करतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचे पालन कर यात आलेले नाही. 
उ रेकडील ह  िनि त करतांना अंतगत 

र या ारे िवभाजीत केलेली आहे. तसेच 

पि मेकडील ह  सव अंतगत ग ी बोळीने 

िवभागलेली आहे.  या बाबी िनवडणूक 

आयोगा या त वाला ध न नाही. यामळेु उ र 
ह  िनि त करतानंा 2010 या सावि क 

िनवडणूकीमधील असलेले िशवमंदीर दशमेशनगर 
ते रोपळेकर हॉ पटल ही ना याची ह  कायम 

कर यात यावी व पि मेकडील ह  िनि त 

करतांना िपर बाजार चौक त ेएकता चौक या 
र यावरील भाजीवाली बाई पुतळा ते जु या 
हॉटेल िगरनार 80 फुट िवकास र याची ह  

िनि त करावी. 

96 सन 2015 या सावित क 

िनवडणुकी माणे सदरची ह  

कायमची ठेव यात आलेली 
असनु वाड या िकमान व कमाल 

अपेि त लोकसं येने ह  कायम 

ठेव यात आली.  सबब आ ेप 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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142 10-02-
2020 

ी. िगरजाराम नानाराव हाळनोर, माजी 
नगरसेवक, योतीनगर, औरंगाबाद 
मो. . 9422206683 

भाग रचनेत 

बदल 

ह ी या संदभ त आ ेपवाड .97 एकनाथ नगर 
या ह  िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वाला ध न नाही.  मागदशक त वानूसार 80 

फुट िवकास आराखडयातील र याने व 

पवूकडील ह  भाजीवाली बाई पुतळा ते दग  चौक 

या र यावरील तापनगर िर ा ट ॅ ड ते रे वेपलू 

या िवकास योजनेतील 50 फुटी र याने िनि त 

कर यात यावी. 

97 सन 2015 या सावित क 

िनवडणुकी माणे सदरची ह  

कायमची ठेव यात आलेली 
असनु वाड या िकमान व कमाल 

अपेि त लोकसं येने ह  कायम 

ठेव यात आली.  सबब आ ेप 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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143 10-02-
2020 

ी. एस. पी. मगरे, पुव शहर सिचव, 
वंिचत बहुजन आघाडी, मकुुदवाडी 
बस टॉप ससाने कॉ पले स 

एमआयडीसी औरंगाबाद, मो. . 
9168068352 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .20,21,22, 23 या ह ी िनवडणूक 

आयोगाचे सव िनयम ढा यावर बसवून नैस गक 

नाले, ओढे, मह वाचे रोड  यांचा िवचार न करता 
वाड रचना कर यात आली.  आमचा वाड 2015 

माणे कर यात यावा. 

20, 21, 
22, 23 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा के याने 

लोकसं येत वाढ झाली आहे. 
तसेच या भागातील सखुना नदी 
ही नैस गक ह  ाहय ध न वाड 

रचना कर यात आलेली आहे. 
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 144 10-02-
2020 

ी. िदनेश तेजराव शदे, रा. बालाजी 
नगर,  मो. . 9804717171 

भागाचे नाव वाड .72 िव णूनगर, याम ये िव णूनगरचा 
कोणताही भाग नस याने याचे नाव बदलनू 

बालाजीनगर, िशवशंकर कॉलनी असे कर यात 

यावे. 

72 भागाची ा ी व  ह ीचंी 
शहािनशा केली असता सदर 

भागा ा नावात िशवशंकर 
कॉलनी- बालाजी नगर असा 
बदल करणे यो  होईल. 

हजर महानगरपािलकेचे अिभ ायानूसार 

भागा ा नावात बदल करणे 

यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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145 10-02-
2020 

ी. सितश प ेकर, ि जवाडी, अंिबका 
दालिमल समोर, िचकलठाणा, मो. . 
9923230683 

भाग रचनेत 

बदल 

सन 2020 या सावि क िनवडणूकीत वाड 

आर ण सोडत आिण रचनेत ि जवाडी, 
राज नगर वाड चे वतं  अ त व संपिव यात 

आले असनू ि जवाडी भागाचे तुकडे क न इतर 
वाड ना जोड यात आले आहे. सामािजक 

राजकीय, आ थक सां कृितक आिण भौगोिलक 

िवचार क न नैस गक घटकांचा िवचार क न 

ि जवाडी वाड पवूवत ठेवावा. 

36 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा के याने 

लोकसं येत वाढ झाली आहे. 
तसेच या भागातील सखुना नदी 
ही नैस गक ह  ाहय ध न वाड 

रचना कर यात आलेली आहे. 
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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146 10-02-
2020 

ी. परवेज खान फईम खान, मा.शहर 
सिचव, ऑल इंिडया मजलीस-ऐ-
इितहाद-उल-मु लमीन, औरंगाबाद, 
घर नं.1अ-20-654ए िहमायत नगर, 
फैजान म जद जवळ, आरेफ कॉलनी, 
मो. . 9766227084 

. भाग 

रचनेत 

बदलआर ण 

वाड .12 आरेफ कॉलनी गती कॉलनी यां या 
वाड रचना व वाड आर णास आ ेप व हरकत 

असणे बाबत.वाड चे आर ण अनुसिूचत जाती 
टाक यात आलेले आहे त ेयो य नाही.  या 
अगोदरचे  आर ण वगवारी पाहूनच यो यिर या 
आर ण टाक यात यावे. पि म भागातून 

ऐितहािसक खामनदी ओलांडून  येत आहे. तरी 
वाड े फळ िनयमानूसार वाडला जोडणे यो य 
ठरणार नाही. 

12 मा. रा य िनवडणूक आयोगाने 
आर ण ठरवून िदले आहे व 

यां या मागदशक त वानूसार 
च ानू मे आर णाची, 
सोडतीची ि या पणू कर यात 

आलेली आहे. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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147 10-02-
2020 

ी. शेख समद शेख मदन पटेल, रा. 
देवळाई, मा. पंचायत सिमती, मो. . 
9325225311 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .115 या रचनेबाबत ह  ठरवतांना पि म 

बाजलूा अ यंत दरू काहीही संबंध नसलेला 
सातारा तांडा व कांचनवाडीचा काही भाग देवळाई 
िशवा या बाहेर येतो. दरुचा भाग बेकायदेशीर व 

नैस गक ह ीचे उ ंघन क न टाकलेला आहे.  
तरी पि मेकडील सातारा तांडा व कांचनवाडी 
येथील भाग वगळ यात यावा. 

115 सन 2015 नंतर सातारा 
देवळाईचा समावेश 

महानगरपािलका े ात झाला 
आहे.  तसेच  सन 2011 या 
जनगणनेनूसार व मा. रा य 

िनवडणूक आयोग यां या िदनांक 

03.01.2020 या आदेशानूसार 
सदरची व लगत या वाड या 
िकमान व कमाल अपेि त 

लोकसं येने ह  ठरिव यात 

आली आहे. वाड .115 म ये 

सन 2011 ची जनगणना पाहता 
सलग लोकव ती नस याने 
लोकव ती समहूांना एक  क न 

वाड रचना कर यात आलेली 
आहे.  यामेळे या वाडची या ी 
वाढली आहे, मा  कमाल व 

िकमान लोकसं ये या मय देत 

आहे.  सबब आ पे फेटाळणे 

यो य वाटत.े 

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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2020 

बसै ये नगर जाग क नागिरक कृती 
सिमती, औरंगाबाद, अपे स हॉ पटल 

जवळ, औरंगाबाद, सौदागर ए.एफ. 
मो. . 9422142786 व इतर 

भाग रचनेत 

बदल 

निवन वाड रचनेनसूार बसै येनगरचे तीन 

तुकडयांम ये िवभाजन कर यात आलेले आहे. 
बसै येनगर (ऍ़पे स हॉ पटल पिरसर) हा भाग 

सरुाणानगर वाड .65 मधून मु  क न 

वगळ यात यावा. 

  सन 2011 या जनगणनेनूसार व 

मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार सदरची व लगत या 
वाड या िकमान व कमाल 

अपेि त लोकसं येने ह  

ठरिव यात आली आहे. तसेच 

वाड रचनेमळेु िवकास होणार 
नाही अस े हणता येणार नाही.  
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 149 10-02-
2020 

 ी. अ.मतीन खान म तान खान, रा. 
राहूलनगर, मो. . 8862069456 

भागा ा 
ह ी ा 
वणनात 

दु ी 

वाड . 102 राहूलनगर सादात नगर ची 
चतु:िसमा दु त करणे. वाड .102 राहूलनगर 
मधील ग ी .01 ते 07 पयत पणूपणे घेणे व 

सादातनगर ग ी नं.01 ते 23 चा समावेश 

कर यात यावा. 

102 नकाशानूसार ह ीची ा ी व 

वणन अिधसूचनेत नमुद 

कर ात आले आहे.  मा  सदर 

वणन तपासून आव क 

अस ास नकाशानूसार यो  ते 
बदल कर ात येतील. 

हजर महानगरपािलकेचे अिभ ायानूसार 

आव क अस ास भागा ा 
ह ीची ा ी व वणन तपासून 
यो  ते बदल करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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2020 

ी. भगवान दगडूजी रगडे, रा. जनूा 
वाड .36, ि जवाडी, मो. . 
9822634031 

भाग रचनेत 

बदल 

जनुा वाड . 36 ि जवाडी वतं  वाड चे चार 
तुकडयांम ये िवभाजन केलेले आहे. जे की, 
िनवडणूक आयोगा या िनदशांचे व पारदशक 

आदेशांचे उ ंघन होत.े यामळेु निवन वाड रचना 
र  क न पवू माणे हणजेच सन 2015 माणे 

वतं   वाड कायम ठेव यात यावा. 

36 

(जनूा) 
सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा के याने 

लोकसं येत वाढ झाली आहे. 
तसेच या भागातील सखुना नदी 
ही नैस गक ह  ाहय ध न वाड 

रचना कर यात आलेली आहे. 
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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2020 

ी. मो. वाजेद खान, रा. हषनगर, 
िव ासनगर, मो. . 8888882077 

भाग रचनेत 

बदल 

वारड् रचनावर आ ेप अ यबु खान या या 
घरापासनू ते िव ासनगर शासकीय िनवास थान 

व लोटाकारंजा ना यावरील पलू ते िज हािधकारी 
यांचे िनवास थान ते रंगीन दरवाजा ते तांदळे यांचे 

िनवास थान त ेमंजरूपरूा रोड ते हषनगर कडे 

जाणारा रोड ते मनपा यापारी संकूलपयतचा भाग 

समावेश कर यात यावा. 

30   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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2020 

ी. शैलेश नामदेव वाघ, रा. 
िव ासनगर, मो. . 9423449810 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .11 िव ासनगर हषनगर निवन वाडरचना 
िनवडणूक आयोगाचे मागदशक त वांनूसार 
केलेली नस याने या वाडची रचना सन 2015 

माणेच असावी.  

11 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 
व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली. तसेच सन 

2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणूकीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग 

महानगरपािलकेत समािव  झाला. 
आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. आ पे फेटाळणे यो य 

वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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153 10-02-
2020 

ी. मोह मद अ यबु खान मो. हुसेन 
खान,स.नगरसेवक, वाड .11, 
िव ासनगर, हषनगर, मो. . 
9325200523 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .11 िव ासनगर हषनगर निवन वाडरचना 
िनवडणूक आयोगाचे मागदशक त वांनूसार 
केलेली नस याने या वाडची रचना सन 2015 

माणेच असावी.  

11 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 
व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली. तसेच सन 

2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणूकीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग 

महानगरपािलकेत समािव  झाला. 
आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. आ पे फेटाळणे यो य 

वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 154 10-02-
2020 

ी. स यद खलील स यद हाजी वजीर, 
समाजसेवक, रा. संजयनगर, 
बायजीपरूा, मो. . 9370127952 

मािहती 
िमळणे 

वाड र.58 या अनुसिूचत जाती व 

अनु.जमाती या लोकांची नावासिहत व 

ओळखप  स य त दे यात यावी. 

58  भागांची लोकसं ा सन 

2011 ा जनगणनेनूसार 

घे ात आलेली आहे. अजदाराने 

मािगतलेली मािहती उपल  

नाही. आ ेप फेटाळणे यो  

हाईल. 

हजर सोबत जोडले ा प -ए म े 
दशिव ा माणे िनणय दे ात 
येतो. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 155 10-02-
2020 

ी. कैलास पाटील, रा. ीनाथ िवहार, 
ॉट .32, नाईक नगर, देवळाई 
मो. . 9028167741 

-सातारा 
देवळाई 

आर ण 

वाड .112,113,114, 115 सातारा देवळाई 
पिरसर आर ण सोडत राखीव झा यामळेु 

लोकसं ये माणे आर ण सोड यात यावे. 

112,113
, 

114,115 

मा. राज्य िनवडणूक आयोग यां ा िदनांक  

03.01.2020, 14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार आर णाबाबत सिव र 
आदेश दे ात आले आहेत ाचे तंतोतंत 
पालन क न ानूसार भाग÷ रचना व 

आर ण सोडत िनि त कर ात आली.  
हरकत अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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156 10-02-
2020 

ी. काश रंगनाथ डंबाळे, ॉट 

.161, भारतमाता कॉलनी, देवळाई 
पिरसर मो. . 9765005969 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 म ये आम या पिरसराचा केलेला 
समावेश वाड .113 म ये कर यात यावा. 
कारण यावहािरक या आम या पिरसरापासनू 

दरु पडतो. यामळेु वाड र.113 म ये समावेश 

करावा. 

112 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  यामळेु संबिधताचा 
आ ेप काही अंशी ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत 

आहे.   

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 157 10-02-
2020 

 ी. अिवनाश वारकरी, रा. 
रेणूकानगर, ॉट .21, बीड बायपास 

रोड, औरंगाबाद मो. . 9767221355 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 म ये आम या पिरसराचा केलेला 
समावेश वारड् .113 म ये कर यात यावा. 
कारण यावहािरक या आम या पिरसरापासनू 

दरु पडतो. यामळेु वाड .113 म ये समावेश 

करावा. 

112 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  यामळेु संबिधताचा 
आ ेप काही अंशी ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत 

आहे.   

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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158 10-02-
2020 

ी. कैलास पाटील, रा. ीनाथ िवहार, 
ॉट .32, नाईक नगर, देवळाई 
मो. . 9028167741 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 म ये आम या पिरसराचा केलेला 
समावेश वाड .113 म ये कर यात यावा. 
कारण यावहािरक या आम या पिरसरापासनू 

दरु पडतो. यामळेु वाड .113 म ये समावेश 

करावा. 

112 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  यामळेु संबिधताचा 
आ ेप काही अंशी ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत 

आहे.   

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 159 10-02-
2020 

ी. िनशांत पंढरीनाथ ह के, ॉट 

.02, नाईक नगर, देवळाई, मो. . 
9764481393 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 म ये आम या पिरसराचा केलेला 
समावेश वाड .113 म ये कर यात यावा. 
कारण यावहािरक या आम या पिरसरापासनू 

दरु पडतो. यामळेु वाड .113 म ये समावेश 

करावा. 

112 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  यामळेु संबिधताचा 
आ ेप काही अंशी ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत 

आहे.   

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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160 10-02-
2020 

 ी. अजनू राठोड, ॉट .39, 
भारतमाता कॉलनी, देवळाई पिरसर, 
मो. . 8788817589 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 म ये आम या पिरसराचा केलेला 
समावेश वाड .113 म ये कर यात यावा. 
कारण यावहािरक या आम या पिरसरापासनू 

दरु पडतो. यामळेु वाड .113 म ये समावेश 

करावा. 

112 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  यामळेु संबिधताचा 
आ ेप काही अंशी ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत 

आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 161 10-02-
2020 

ी. संिजवन सरोदे पाटील, िशवसेना 
शाखा मखु, वाड .114 देवळाई 
पिरसर मो. . 9158926801 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112, 113, 114, 115 मधील आर ण 

सोडत फेरिवचार करणेबाबत.   
112, 
113 

114, 
115 

मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वारड् 

रचना व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली. 

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 162 10-02-
2020 

ी. हकीम कडू पटेल, देवळाई मो. . 
9975152853 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड रचना झीक-झकॅ प दतीने व भौगोिलक  

या चकुीची केलेली आहे.  ितची फेररचना 
करावी. िकमान दोन वाड खुला वग साठी 
करावे. वाड .115 देवळाई चे िशव माणे रचना 
करावी. सातारा गाव व तांडा एम.आय.टी. 
कॉलेज वगळ यात यावे. 

115 सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  यामुळे संबिधताचा आ ेप 
काही अंशी ाहय धर यास हरकत नाही 
अस ेमत आहे.   

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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163 10-02-
2020 

ी. शेख नवीद शेख रिशद, हषनगर, 
लेबर कॉलनी, मो. . 7276727070 

भाग रचनेत 

बदल 

ा प वाड रचनेत वाड .11 िव ासनगर वाड 

चे अ त व संपले असनू िनयमबा  वाड रचना 
के याबाबत. 

11 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 
व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली. तसेच सन 

2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणूकीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग 

महानगरपािलकेत समािव  झाला. 
आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. आ पे फेटाळणे यो य 

वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 164 10-02-
2020 

ी. स यद खलील स यद हाजी वजीर, 
समाजसेवक, रा. संजयनगर, 
बायजीपरूा, मो. . 9370127952 

मािहती 
िमळणे 

पतंग ही िनशाणी अप  उमेदवारास िमळू शकत े
का जर नाही तर याचा खुलासा बाबत. 

 सदर आ ेप भाग 

रचनेबाबतचा नसून तो फेटाळणे 

यो  होईल. 

हजर सोबत जोडले ा प -ए म े 
दशिव ा माणे िनणय दे ात 
येतो. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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165 10-02-
2020 

ी. िनतीन माधवराव पवार, रा. िजत 
जब दा अपाटमट, उ मानपरूा, मो. . 
9860923270 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .69 मधील एस.एस.सी. बोड पासनू ते 
गंगाधर गाडे यां या शाळेपयत ही ग ी व बी ऍ़ ड 

सी ॉटर या मागील लाईन ते िपर बाजार येथील 

महतोले यां या घरापयत आिण गोपाल टी चौक त े
राममंिदर या लाईनीतील पीर बाजार िर ा ट ॅ ड 

पयत वाड .69 म ये समावेश करणेबाबत. 

69  भौगोिलक सं नता पाहाता 
लगत या वाडची लोकसं या 
कमाल मय देपे ा जा त 

होईल.सबब आ ेप फेटाळणे 

यो य . 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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166 10-02-
2020 

ी. जगिदश सभुाष ल हाळे, 
कलाशांती अपाटमट उ मानपरूा, 
मो. . 9822896224 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .69 मधील या मतदारांना वेदांतनगर येथे 

वग केले आहे यांची नावे परत वाड .69 म ये 

समािव  करणेबाबत.  तसेच ांतीनगर हा भाग 

या भागातून वगळ यात यावा. 

69  भौगोिलक सं नता पाहाता 
लगत या वाडची लोकसं या 
कमाल मय देपे ा जा त होईल. 
सबब आ ेप फेटाळणे यो य . 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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167 10-02-
2020 

सौ. आशाताई िवजय िनकाळजे, 
नगरसेिवका, वाड .13 िभमनगर 
(उ र), मो. . 9881033323 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 06 पवू चा वाड .13 म ये मेन रोड 

नाना तायडे ते मनपा शाळेलगतचा नाला ते 
टी.बी. काकडे गट .46 या लमची शेवटची 
बाज ू(पि म भाग) पवू माणे वाड .06 ला 
जोडणेबाबत. 

6  आ ेपधारक यांनी केले या 
आ ेप संदभ ने वाड .06 

(पवू चा 13) या बहुतांशी ह  ही 
सन 2015 मधील ह ी माणेच 

असनू याम ये अंशत: बदल 

कर यात आलेला आहे. तसेच 

आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 168 10-02-
2020 

ी. काश दामोधर नवतुरे, रा. 
ि जवाडी, एम आय डी सी 
िचकलठाणा, मो. . 98123070809 

भागाचे नाव वाड .23 एन-1 एम आय िड सी िचकलठाणा 
या नावात बदल क न ि जवाडी एम. आय. िड. 
सी. कर याबाबत. 

23 भागाची ा ी व  ह ीचंी 
शहािनशा केली असता सदर 

भागा ा नावात िसडको एन-1, 

एम.आय.डी.सी. िचकलठाणा, 
ि जवाडी असा बदल करणे 

यो  होईल. 

गैरहजर अजदार सुनावणीस गैरहजर होते. ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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169 10-02-
2020 

ी. बाळासाहेब योगीराज सानप, रा. 
नारेगाव, मो. . 9665444444 

आर ण (कृपया मळू इं जी भाषेतील अज चे अवलोकन 

हावे) 
वाड .23 हा 2015 या िनवडणूकीत वाड 

.38 एन-1, एम.आय.डी.सी. िचकलठाणा असा 
होता.  निवन वाड या ह ी पवू या वाड .38 

वाड माणेच अस याचे िनदशनास येत.े  यापवू  

2015 साली वाड .38 हा अनू.जातीसाठी 
आरि त होता.  या वेळीही तो पु हा 
अनू.जातीसाठीच आरि त झालेला आहे. ही बाब 

काय ाचे उ ंघन करणारी आहे. यामळेु 

आर ण र  कर यासाठी आ ेप दाखल करीत 
आहे. 

23 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 170 10-02-
2020 

ी. संजय दामोधर धमर क, िज हा 
सरिचटणीस, औरंगाबाद शहर िज हा 
का ँ ेस किमटी, रा. 1/4/567, अंजली 
िनवास, माजी सैिनक कॉलनी, पडेगाव 

मो. . 9823081272 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .08 िमटिमटा या ह ीम ये मौजे ितसगांव 

ामपंचायती या महसलूी गट चेतना नगरचा 
समावेश कर यात आला आहे. रे वे पटरी या 
उ रेस िसडको संपािदत जागेवरील चेतना नगर 
वसाहत वाड .08 िमटिमटा मधून वगळ यात 
यावी. 

8  अशी क़ुठ याही कारची ह  

ओेलांड यात आलेली नाही. 
सबब आ ेप फेटाळणे यो य . 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची यापूव ची 
सावि क िनवडणूक सन 2015 म े 
झाली.  ानंतर ह वाढ क न सातारा 
देवळाई हे े  महानगरपािलकेत 

सिमािव  कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी होती,  
सन 2016 म े अिधिनयमातील 

तरतुदीनूसार या े ाक रता देय 

झाले ा दोन भागांची िनवडणूक 

घे ात आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या े ाक रता 
सुमारे पाच भाग देय झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच भागां ा 

े ात बदल करावा लागला.  सातारा 
देवळाई े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 2016 

ा िनवडणूकीमधील आर ण 

च ानू माक रता िवचारात घे ात 

आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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171 10-02-
2020 

ी. ीिनवास ीपाद कुलकण , ॉट 

.184, से टर-बी, एन-1, िसडको, 
मो. . 9764004181 

. भाग 

रचनेत बदल 

आर ण 

(कृपया मळू इं जी भाषेतील अज चे अवलोकन 

हावे) 
िविश  वगला (अनु.जाती) आर णाचा फायदा 
दे यासाठी चकुी या प दतीने केले या वाड 

रचनामळेु वाड .23 हा पु हा अनु.जाती साठी 
आरि त झालेला आहे. यापवू  2015 या 
िनवडणूकीत मसनतपरू हा अनु.जाती बहूल 

लोकसं या असलेला भाग एन-1, वाडला 
हुशारीने जोड यात आला व यावर 
अनु.जातीसाठीचे आर ण थोपिव यात आले. 
वाथ  वृ ीचे नेत ेव अिधकारी िमळून 

लोकशाहीस घातक कृ य किरत आहेत.  यामळेु 

िवनंती की, संपणू वाड रचना र  क न न याने 
आर ण सोडत घे यात यावी.  

23 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 
व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली. सबब आ ेप 
फेटाळणे यो य . 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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172 10-02-
2020 

ी. भाकर केसजूी मगरे, गारखेडा 
गाव, वाड .93, मो. . 
9604651212 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .93 गारखेडा, मेहरनगर मधून वगळले या 
चार ग या पवूवत मळू गारखेडा गावात समािव  

क न दे यात यावे. 

93  सन 2011 या जनगणनेनूसार व 

मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार सदरची व लगत या 
वाड या िकमान व कमाल 

अपेि त लोकसं येने ह  

ठरिव यात आली आहे. सबब 

आ ेप फेटाळणे यो य . 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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173 10-02-
2020 

ी. शेख आलम शेख नजीर, वाड 

.93 मो. . 9637990800 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .93 गारखेडा, मेहरनगर मधून वगळले या 
चार ग या पवूवत मळू गारखेडा गावात 

समािव  क न दे यात या यात. 

93  सन 2011 या जनगणनेनूसार व 

मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार सदरची व लगत या 
वाड या िकमान व कमाल 

अपेि त लोकसं येने ह  

ठरिव यात आली आहे. सबब 

आ ेप फेटाळणे यो य . 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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174 10-02-
2020 

ी. शेख िफरोज खतीब, वाड .93, 
गारखेडा गाव, मो. .9623943333 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .93 गारखेडा, मेहरनगर मधून वगळले या 
चार ग या पवूवत मळू गारखेडा गावात 

समािव  क न दे यात या यात. 

93  सन 2011 या जनगणनेनूसार व 

मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार सदरची व लगत या 
वाड या िकमान व कमाल 

अपेि त लोकसं येने ह  

ठरिव यात आली आहे. सबब 

आ ेप फेटाळणे यो य . 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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175 10-02-
2020 

ी. शोएब अलाउ ीन खान, रा. घर 
.5-3-74, उ मानपरूा, 

मो. .9822208866 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .69 ांतीनगर उ मानपरूा या वाड म ये 

शहा कॉलनीतील दोन ग या, किदम नगर तारा 
पान सटर या मागील दोन ग या समािव  के या 
असनू यांचा समावेश आम या वाड त कर यात 

यावा. 

69  सन 2011 या जनगणनेनूसार व 

मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार सदरची व लगत या 
वाड या िकमान व कमाल 

अपेि त लोकसं येने ह  

ठरिव यात आली आहे.  

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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176 10-02-
2020 

ीमती. समु या खान फैसल खान, रा. 
घर नं.11-2-58, रणम तपुरा, िज सी, 
मो. .8551911919 

भाग रचनेत 

बदल 

जनेू वाड .21 यांची िवनाकारण चतु:िसमा 
तोडून वाड चे अ त व संपिव याने वाडची 
चतु:िसमा पुववत क न देणेबाबत. 

21 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा के याने 

लोकसं येत वाढ झाली आहे.  
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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177 10-02-
2020 

ी. हमजा खान कैसर खान, रा. घर 
नं.11-2-58, रणम तपुरा, िज सी, 
मो. .8551911919 

भाग रचनेत 

बदल 

जनेू वाड .21 यांची िवनाकारण चतु:िसमा 
तोडून वाड चे अ त व संपिव याने वाडची 
चतु:िसमा पुववत क न देणेबाबत. 

21 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा के याने 

लोकसं येत वाढ झाली आहे.  
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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178 10-02-
2020 

ी. मतीन मजीद पटेल, वाड .21 

सािव ीनगर िचकलठाणा नारेगाव, 
मो. .9975735555 

भाग रचनेत 

बदल 

सन 2015 माणे असलेली वाड रचना जशास 

तशी ठेव यात यावी. 
21 सन 2015 या 

महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा के याने 

लोकसं येत वाढ झाली आहे.  
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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179 10-02-
2020 

ीमती. नसरीन बेगम समद यार खान, 
स. नगरसेिवका, वाड .50, 
कोतवालपरूा, गरमपाणी, 
मो. .8698999955 

भाग रचनेत 

बदल 

निवन िस द भाग रचनेत नैस गक खुणा, 
िसमारेषा असलेले खामनदी न दशिवता 
बनिव यात आलेला नकाशा सधुारीत क न 
खामनदी व ऐितहािसक मगुलकालीन फोटवॉल 

दशिवणे व निवन सधुािरत भाग रचना कर यात 

यावी. 

33 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा के याने 

लोकसं येत वाढ झाली आहे.  
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते.सन 2011 या 
जनगणनेनूसार व मा. रा य 

िनवडणूक आयोग यां या िदनांक 

03.01.2020 या आदेशानूसार 
सदरची व लगत या वाड या 
िकमान व कमाल अपेि त 

लोकसं येने ह  ठरिव यात 

आली आहे.   अपेि त 

लोकसं येने वाडची ह  कायम 

कर यात येत.े 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 180 10-02-
2020 

ी. राम पचंद बताडे व बाळू 

वाघमारे, मो. .9028165100, 
9765117618 

आर ण वाड .90 पुंडिलकनगर या िठकाणी 2005 या िनवडणूकीत 
सवसाधारण मिहलांसाठी राखीव होता.  तसेच 2010 म ये 

मागास वग साठी राखीव होता व 2015 म ये वग तील 

मिहलांसाठी राखीव होता. सन 2020 या िनवडणूकीसाठी 
वग साठी ठेव यात आला.  या वाड ची एस.सी. लोकसं या 

1008 इतकी आहे.  असे असतांनाही रोटेशन म ये हा वाड 

एस.सी. वग साठी आरि त का झाला नाही. 

90 मा. राज्य िनवडणूक आयोग यां ा 
िदनांक  03.01.2020, 14.01.2020 व 

29.01.2020 ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश दे ात 

आले आहेत ाचे तंतोतंत पालन क न 

ानूसार भाग÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत अमा  

करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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181 10-02-
2020 

 ी. अभय अनंतराव मांजरमकर, रा. 
नंदनवन कॉलनी,  मा. . 
7448097606 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .33 गरमपाणी या वाडची 
नैस गकह ीनसूार िसमा िनि त क न वाड रचना 
कर यात यावी. आिण नैस गक ह ी या बाहेरील 

भाग जो की या वाड त समािव  कर यात 

आलेला ल मीकॉलनी या वाड तून वगळ यात 

यावा. व याचा समावेश वाड .11 जय सगपरूा 
म ये कर यात यावा. 

11 ल मी कॉलनी ही वसाहत दो ही 
बाजूंनी  छावणी पिरसर आिण 

एका बाजनेू िमल द कॉलेज 

पिरसर आहे. यामळेु या भागाची 
संल ता कोतवालपरूा वाडशी 
आहे.  तसेच यापवू या 
िनवडणूकीत हा भाग 

कोतवालपरूा वाड म येच 

समािव  होता. तसेच ल मी 
कॉलनी भाग वगळ यास वाड 

.33 ची लोकसं या िकमान 
आव यक लोकसं येपे ा कमी 
होईल. आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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182 10-02-
2020 

 ी. ऍ़ड. शेख इरफार शेख जहीर, 
मो. .9730242061 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .33 गरमपाणी या वाडची 
नैस गकह ीनसूार िसमा िनि त क न वाड रचना 
कर यात यावी आिण नैस गक ह ी या बाहेरील 

भाग जो की या वाड त समािव  कर यात 

आलेला ल मीकॉलनी या वाड तून वगळ यात 

यावा. व याचा समावेश वाड .11 जय सगपरूा 
म ये कर यात यावा. 

33 ल मी कॉलनी ही वसाहत दो ही 
बाजूंनी  छावणी पिरसर आिण 

एका बाजनेू िमल द कॉलेज 

पिरसर आहे. यामळेु या भागाची 
संल ता कोतवालपरूा वाडशी 
आहे.  तसेच यापवू या 
िनवडणूकीत हा भाग 

कोतवालपरूा वाड म येच 

समािव  होता. तसेच ल मी 
कॉलनी भाग वगळ यास वाड 

.33 ची लोकसं या िकमान 
आव यक लोकसं येपे ा कमी 
होईल. आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आरक्षण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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183 10-02-
2020 

 ी. अ ण अनंतराव घाटे, मो. . 
9890203442 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 

आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 184 10-02-
2020 

ी. भाकर शंकरराव मळेु, मो. . 
937312292 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत समािव  झाला. 
आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही ◌ंअंशी फेरबदल 

झालेले आहे. सदरचा भाग संपूणपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये बयाच 

माणात शेती / खुली जागा आहे.  
संबंिधतात आ पेकांनी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा िदलेला 
ताव पाहता दो ही वाड ची लोकसं येचा 

ताळमेळ बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास हरकत 

नाही असे मत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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185 10-02-
2020 

ीमती एस. कोलत,े मो. . 
9503041644 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 186 10-02-
2020 

ी. शदे अिभमान ानोबा, मो. . 
8600536448 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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187 10-02-
2020 

 ी. अ ण सोनट े , मो. . 
9545979391 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 188 10-02-
2020 

ी. िवजय िशवाजीराव सोमवंशी, 
मो. . 9921151690 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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189 10-02-
2020 

ी. हेमंत दयानंद कदम, 
मो. .8600900787 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 190 10-02-
2020 

िव ण ूमरुलीधर द ड, मो. . 
9545763522 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव ट झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी काही 
◌ंअंशी फेरबदल झालेले आहे. सदरचा 
भाग संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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191 10-02-
2020 

ी. साहेबराव धुपाराव खंडागळे, 
मो. .8550983010 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 192 10-02-
2020 

ी. र व  राजधर बावी कर, 
मो. .9922584080 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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193 10-02-
2020 

ी. राज  वालिमक थोरात, 
मो. .9404886524 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव ठ 
करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 194 10-02-
2020 

ी. नंदिकशोर रंगनाथ पाटील, 
मो. .9404982125 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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195 10-02-
2020 

ी. ल मण दशरथ िनकम, मो. . 
9822492838 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 196 10-02-
2020 

ी. चंदु सग ठाकूर, मो. . 
9850107697 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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197 10-02-
2020 

ी. सितश मधुकर बोरस,े मो. . 
9011695656 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 198 10-02-
2020 

ी. संजय रामभाऊ िशरस,े मो. . 
7972410743 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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199 10-02-
2020 

ी. िनकम संिदपान अ यतुराव, 
मो. .9404178498 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 200 10-02-
2020 

ी. कृ णा गणपतराव च हाण, मो. . 
9673073601 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वारड् .113 चा देवळाई 
र यापासनूचा पवूकडील भाग हा वाड .112 

या पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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201 10-02-
2020 

ी. हिरभाऊ कािशनाथ कहे, मो. . 
7020414535 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 202 10-02-
2020 

 ी. उमेश स यनारायण जै वाल, 
मो. . 9403335051 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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203 10-02-
2020 

ी. पोपटराव रघनुाथ गायकवाड, 
मो. . 8805024620 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 204 10-02-
2020 

 ी. अगम सह चंदन सह गौर, मो. . 
9403654021 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव ट झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी काही 
◌ंअंशी फेरबदल झालेले आहे. सदरचा 
भाग संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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205 10-02-
2020 

ी. लोखंडे कडूबा पांडूरंग, मो. . 
7391817103 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 206 10-02-
2020 

ी. ह. एफ. भोसले◌े, 
मो. .9423707261 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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207 10-02-
2020 

 ी. अ ण अनंतराव घाटे, मो. . 
9890203442 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 208 10-02-
2020 

ी. सरोज सिुनल कमावत, 
मो. .9921388711 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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209 10-02-
2020 

ी. िदलीप ओंकार िनकम, 
मो. .9422703561 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 210 10-02-
2020 

ी. रमाकांत भ. र पारखी, 
मो. .9890078644 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वारड् .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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211 10-02-
2020 

सौ. अि नी िव. ब ,े 
मो. .9763221098 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 212 10-02-
2020 

ी. एस.जी. क ,े मो. . 
9423156175 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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213 10-02-
2020 

ीमती लता ल मणराव देशमखु, 
मो. . 9823723753 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव ठ करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 214 10-02-
2020 

ी. भा करराव सजराव देशमखु, 
मो. .9850844812 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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215 10-02-
2020 

ी. िदलीप सदािशव पांडे, 
मो. .9923684494 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 216 10-02-
2020 

ी. पठारे एस.जे., मो. . 
9890500788 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वारड् .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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217 10-02-
2020 

ी. सरेुश भगवानराव देशमखु, मो. . 
9890762965 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 218 10-02-
2020 

सौ. सिवता द ा य शेटे, मो. . 
9922527930 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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219 10-02-
2020 

सौ. ा मोद कलकण , मो. . 
7588811379 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 220 10-02-
2020 

ी. हाद बा. सारडीवाल, मो. . 
9823853828 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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221 10-02-
2020 

ी. नारायण यादवराव पवार, मो. . 
8275321419 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 222 10-02-
2020 

ी. बाजीराव गाडे, मो. . 
9881510621 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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223 10-02-
2020 

ी. िवण र ाकर कुलकण , 
मो. .758853282 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 224 10-02-
2020 

सौ. किवता अजय भोसले, मो. . 
9422687156 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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225 10-02-
2020 

ी. िवजया बी. ढवळे, मो. . 
9422480243 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 226 10-02-
2020 

ी. िवशाल रमेश करोडीवाल, मो. . 
9579999966 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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227 10-02-
2020 

ी. राजेश बी. कलकण , मो. . 
9822148382 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वारड् .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 228 10-02-
2020 

ी. राजे◌े◌ं  ल मण कमावत, मो. . 
9822950342 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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229 10-02-
2020 

ी. सिुनल तुळशीराम राठोड, मो. . 
9049965555 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 230 10-02-
2020 

ी. गजानन हाद राठोड, मो. . 
823585353 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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231 10-02-
2020 

ी. शैलेश शरदराव नांदगावकर, 
मो. .  

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 232 10-02-
2020 

ी. िदप बाबरुाव कमावत, मो. . 
9579579578 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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233 10-02-
2020 

ी. संिदप बाबरुाव कुमावत, मो. . 
8390669966 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 234 10-02-
2020 

ी. दामोधर ल मणराव करोडीवाल, 
मो. .9011999736 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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235 10-02-
2020 

ी. वा मक रमेश बेलदार, मो. . ,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 236 10-02-
2020 

ी. एस.जी. पािरक, मो. . 7588 ,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 



                          136 

 

237 10-02-
2020 

ी. पेश दामोधर करोडीवाल, 
9823221323 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 238 10-02-
2020 

ीमती मंगला िव ाधरराव देशमखु, 
मो. . 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड र.112 
देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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239 10-02-
2020 

ी. रामिनवास जांिगड, मो. . 
9421210088 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 240 10-02-
2020 

ीमती शोभा काळंगे पाटील, मो. . 
9422440992 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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241 10-02-
2020 

ी. िड. आर. कुलकण , मो. . 
9422712947 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 242 10-02-
2020 

ी. िवण अ णासाहेब मोिहत,े मो. . 
9422708477 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113, 
114 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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243 11-02-
2020 

 ी. ऍ़ड. सभुाष नानाराव देवकर, 
उपा य  औरंगाबाद शहर िज हा 
कॉ ेस किमटी औरंगाबाद मो. . 
9422214655 

आर ण वाड .05 ची रचना करतांना नैस गक िसमांचा 
समावेश केलेला नाही. िव ुत कॉलनीचा दि ण 

भाग तसेच वाड .06 मधील पहाड सगपरूा 
आनंद बौ द िवहार हनुमान टेकडी हा भाग वाड 

.05 म ये असावा. िभमनगर वाडचा पवूकडील 

भाग िव ापीठ ॉटर, इ ाहीम शहा कॉलनी, 
कुलगू  िनवास थान समोरील भाग वाड .05 

म ये सवािव  करावा. इ यादी नमदू के यानूसार 
वाड रचना कर यात यावी. यानूसार च ीय 

दतीने हा वाड सवसाधारण हणनू राखीव 

करावा. 

5, 6 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 244 11-02-
2020 

ी. कृ णा एकनाथ मेटे, नारेगांव 

मो. .9325202797 

भागा ा 
ह ी ा 
वणनात 

दु ी 

वाड .20 ची चतु:िसमा दु ती कर यात यावी. 20 नकाशानूसार ह ीची ा ी व 

वणन अिधसूचनेत नमुद 
कर ात आले आहे.  मा  सदर 

वणन तपासून आव क 

अस ास नकाशानूसार यो  ते 
बदल कर ात येतील. 

हजर महानगरपािलकेचे अिभ ायानूसार 

आव क अस ास भागा ा 
ह ीची ा ी व वणन तपासून 

यो  ते बदल करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 245 11-02-
2020 

भाई िनवृ ी गाकवाड औरंगाबाद 
तालकुा िचटणीस, भारतीय शेतकरी 
कामगार प , शॉप नं. 2 िशवशंकर 
कॉलनी सायली हॉटेल जवळ, 
औरंगाबाद मो. .9595475656 

आर ण वाड .73 मधील अनूसिुचत जातीची लोकसं या 
40 ट े  पे ा जा त अस याने हा वाड 

अ.जातीसाठी राखीव करावा. 

73 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

गैरहजर अजदार सुनावणीस गैरहजर होते. ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 246 11-02-
2020 

ी. िरयाज शाह खान आझम शाह 
खान, कैसर कॉलनी ग ी नं. 5 िज सी 
रोड, औरंगाबाद मो. .8446100746 

आर ण वाडची पनूरचना करतांना तेलंगवाडा हा भाग भवानी नगर 
वाड त समािव  के याचे सांिगतले जाते परंतु पिरिश  2 चे 

अवलोकन करता तेलंगवाडा हा भाग कोण याही वाड त 
समािव  के याचे िदसून येत नाही.  यामुळे तेलंगवाडा व 

रणछोडदास िगरणी ही पिरसर नवाबपुरा वाड त समािव  

क न नवाबपरूा वाड अनूसुिचत जमातीसाठी आरि त 

कर यात यावा. 

49 मा. राज्य िनवडणूक आयोग यां ा 
िदनांक  03.01.2020, 14.01.2020 व 

29.01.2020 ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश दे ात 

आले आहेत ाचे तंतोतंत पालन क न 

ानूसार भाग÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत अमा  

करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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247 11-02-
2020 

 ी. उसमानशाह इ ािहमशाह, य◌ृु 

बायजीपुरा ग ी नं. 20 औरंगाबाद 
मो. .9860415395 

भाग रचनेत 

बदल 

भाग .61 ची पनूरचना करतानंा नैस गक ह  

तोडून जनगणना गणक गटाचा समावेश 

कर यात आलेला आहे.  हा बदल र  कर यात 

यावा.  

61 हरकतदाराने गुगल 

नकाशाव न पणे दाखवले 

की भाग क्र. ६०ची सीमा 
सरळ व रोडलगत 

कर ाकरीता एक गणक गट 
. ५२/१३०/२ लोकसं ा ४९४ 

हा भाग . ६१ मधून वगळून 

तो भाग . ६० म े समािव  

के ास भागाची सीमा सरळ 
व र ेलगत होईल. महापािलका 
अिधका-यांनी सदर आ ेपाची 
तपासणी केली असता 
हरकतदाराचे णणे यो  
अस ाचे आढळून आले. णून 

या व हरकत मा  कर ात 
यावी. 

हजर महापािलका आयु ांचा अिभ ाय 

िवचारात घेता तसेच आयोगाचे 

भाग रचनेचे िनकष िवचारात 
घेता भाग . ६१ मधील एक 

गणक गट वगळून तो भाग . 

६० म  ेसमािव  कर ाबाबत 
िशफारस आहे. असे के ाने 

दो ी भागा ा सीमा  
होतील. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 248 11-02-
2020 

ी. सलीम दौलत पटेल, य◌ृु 

बायजीपुरा ग ी नं. 20 औरंगाबाद 
मो. . 9923450444 

भाग रचनेत 

बदल 

भाग .60 ची उ र ह  30 फुट रंद िज सी 
पोलीस चौकी त ेबायजीपरूा अशी नैस गक ह  

ठेवणे आव यक आहे.  परंत ुजनगणना गट 
.130/2 वगळ यात आला आहे. व उ रेकडील 

ह ीत जनगणना गट .233/1 सामील केली 
आहे यामळेु ऑफसेट तयार झालेला आहे.  व 

उ रेकडील ह ीत जनगणना गट .141/471 

सामील कर यात यावे व आ पेानूसार फेररचना 
कर यात यावी. 

61  आ ेप धारक यांनी गणक गट 
.130/2, 233/1, या 

फेरबदलाची मागणी केली आहे, 
सदर वाडची रचना मा. रा य 
िनवडणूक आयोगाने िनध िरत 
क न िदले या मय देत झाले 

असले तरी आ ेपकाने 

सचूवले या बदलानूसार वाडचा 
आकार अिधक िनयमीत व ह  

सरळ रेषेत होणार अस याने 
आ ेप अंशत: मा य करणेस 

हरकत नाही. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची यापूव ची 
सावि क िनवडणूक सन 2015 म े झाली.  

ानंतर ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  कर ात 

आले.  या े ाची लोकसं ा सुमारे 
52,000 इतकी होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन भागांची 
िनवडणूक घे ात आली.  सन 2020 ा 
सावि क िनवडणूकी ा वेळी या 

े ाक रता सुमारे पाच भाग देय झाले.  
प रणामी महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा लागला.  
सातारा देवळाई े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 2016 

ा िनवडणूकीमधील आर ण 

च ानू माक रता िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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249 11-02-
2020 

 ी. अ दलु रशीद खॉन मामु, माजी 
महापौर, ॉक नं. 27 रिशदमाम ु

कॉलनी बस ट ॅ ड मागे, औरंगाबाद 
मो. . 9422201786 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड रचना तयार किरत असतांना िनवडणूक 

आयोगा या िनदशाचे पालन झालेले नाही यामळेु 

या ह ी िनयमांचे पालन करता तयार कर यात 

आले या आहेत अशा ह ची पु हा एकदा पाहणी 
क न िनयमानूसार दु ती कर यात यावी.  

115 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार िकमान व कमाल 

लोकसं ये या मय देत श यतोवर 
नैस गक ह ी, मोठे िवकास र त े

आदी ल ात घेऊनच वाड रचना 
कर यात आलेली आहे. आ ेप 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 250 11-02-
2020 

 ऍ़ड. सो. अंजना चं कांत गवई, उप 
शहर संघटक मिहला आघाडी, 
औरंगाबाद एन-6 ई-8/16 संभाजी 
कॉलनी मो. . 9923120999 

आर ण वाड .63 हा आजपयत अनूसिुचत जाती 
मिहलांसाठी आरि त होणे आव यक होत.े  
स यता पडताळणी करावी व या वग साठी 
यो य तो याय ावा. 

63 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 251 11-02-
2020 

 ऍ़ड. सो. अंजना चं कांत गवई, उप 
शहर संघटक मिहला आघाडी, 
औरंगाबाद एन-6 ई-8/16 संभाजी 
कॉलनी मो. . 9923120999 

आर ण वाड .62 या वाड चे आर ण चकुीचे 

अस यामळेु मवारी माणे हा वाड अ.जाती 
मिहला कवा मागासवग य वग पु ष साठी 
आरि त होणे आव यक होत.े  सखोल चौकशी 
क न यो य तो याय ावा. 

62 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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252 11-02-
2020 

ी. स यद अनसार स. बनेिमयॉ, 
समतानगर, औरंगाबाद मो. . 
9595009495 

भाग रचनेत 

बदल 

भाग .67 समतानगर वसाहतीतील तीन ईबी 
क न िस ेखाना व समथनगर मधील अनेक ईबी 
या वाडला जोड या आहेत.  गैरमाग ने भागाचे 

िवभाजन केले आहे.  याबाबत पाहणी क न 
दोषी अिधकायांवर कायदेिशर कायवाही कर यात 

यावी. 

67 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. 
आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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253 11-02-
2020 

ी. रिफक खान यासीन खान, मकबरा 
रोड, जय सगपुरा मो. . 
9823293786 

भाग रचनेत 

बदल 

नैस गक िसमारेषा नदी नाले ओलांडून वाड रचना 
के यामळेु िनवडणूक आयोगा या िनदशांचे 

उ ंघन झाले आहे.  यामळेु वाड .12 ची 
केले या रचनेवर माझा आ ेप आहे. 

11, 12 सदरचा आ पे हा वाड या उ र 
बाजु या िसमा बाबत असनु 

नैस गकिर या नदी वाह माणे 

कर याबाबत आहे. परंत ु
या माणे के यास गणक गट 
. 5-ईबी-62/1 व 5-ईबी-62/2 

या गणक गटाची िवभागणी 
होईल. आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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254 11-02-
2020 

ी. शिफक अहेमद शेख मसुा, 
समतानगर मो. . 9372030784 

भाग रचनेत 

बदल 

िनवडणूक आयोगाचे मागदशक त वांची पायम ी 
क न वाड .67 मधील 03 ईबी भाग .54 

िस ेखाना म ये टाक यात आले या आहेत.  
यामळेु िनवडणूक आयोगाचे मागदशक त वाचे 

पालन होत नाही. या जोडले या ईबी वाड .67 

कोटला कॉलनी भागाला जोड यात या यात. 

67  अजदार यांनी मागणी केलेले 

गणक गट .11901, 11902 

व 11903 हे वाड . 54 म ये 

समािव  केलेले आहेत. यांची 
एकि त लोकसं या 1705 एवढी 
आहे. ती वाड .54 मधून वजा 
के यास या वाडची लोकसं या 
9889-1705--8184 एवढी होत.े  
यामळेु आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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255 11-02-
2020 

ी. शेख वाजा शरीफो ीन मु ा, मा. 
नगरसेवक, वाड . 96 हमालवाडा 
िस किमल कॉलनी रे वे टशन 
औरंगाबाद मो. .9822557937 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .102 राहूलनगर सादातनगर ची रचना 
करतांना िनवडणूक आयोगा या िनयमावलीतील 

पिरिश  .4.7 चे उ ंघन झाले आहे. वाड चे 

उ रेकडील िसमा रे वेलाईन ओलांडून बनेवाडी 
गावाचा समावेश केलेला आहे.  ही बाब चकुीची 
आहे.  
वाड .100 ब सीलाल नगर बनेवाडी अस ेनाव 

असनूही बनेवाडी गावाचा समावेश या वाड त 

नाही.  वाडची ह ची या ी, नकाशा याम ये 

तफावत आहे. याबाबत प ता करावी. 
वाड .101 हमालवाडा, रे वे टेशन िनवडणूक 

आयोगा या पिरिश  .4.7 चे उ ंघन झालेले 

आहे.  फलॉयओहरचा पि मेकडील भाग या 
वाड त समािव  केलेला आहे.  असे न करता तो 
लगत या राहूलनगर सादातनगर या वाड म ये 

समािव  करावा.  यामळेु वाड .102 राहूलनगर 
सादातनगरची लोकसं येचा समतोल होईल.  
वरील आ ेपांचा िवचार क न कायवाही हावी. 

102, 
100, 
101 

 अ) बनेवाडी हा वाड भोगोलीक 

या तीनही बाजुंनी छावणी 
पिरसर अस याने राहुलनगर 
भागाशीच सल  आहे. यामळेु 

याचा समावेश लगत या 
राहूलनगर भागात केलेला आहे. 
ब) बनेवाडी हा वाड भोगोलीक 

या तीनही बाजुंनी छावणी 
पिरसर अस याने राहुलनगर 
भागाशीच सल  आहे. तसेच 

ब सीलाल वाड चे नावातून 

बनेवाडीचा उ ेख वगळ यात 
येईल. 
क) मा. रा य िनवडणुक 

आयोगा या मागदशनानूसार 
वाडचा आकार िनयिमत 
आकारमानात (सरळ रेषेत) यावा 
हणून यानूसार वाड रचना 
केलेली आहे. आ पे फेटाळणे 

यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 



                          146 

 

256 11-02-
2020 

ी. यासेर अराफत अ. सलाम, 
समतानगर औरंगाबाद मो. . 
7020348903 

भाग रचनेत 

बदल 

कोटला कॉलनी वाड .68 ची रचना करतांना 
िनवडणूक आयोगां या िनदशांचे उ ंघन झाले 

आहे. वाड .67 कोटला कॉलनी म ये 

ॉयओ हर ओलांडून पिलकड या हाडा 
कॉलनीचा समावेश भाग 67 म ये िनयमबाहय 

कर यात आला.  समतानगर या व तीचे 

िवभाजन छोटयाशा ग ीतून क न तो भाग भाग 

.54 म ये टाक यात आला. हे िवभाजन र  

कर यात यावे व पणू समतानगरचा समावेश वाड 

.67 म ये कर यात यावा. 

67 हाडा कॉलनी या पलीकडे 

मनपाची ह  संपत अस यामळेु व 

लगतचा भाग अस यामळेु वाड 

नं. 67 म ये समावेश केला होता.  
तसेच वाड .54 ची लोकसं या 
9889 एवढीच अस याने यातनू 

कोणताही भाग वगळ यास 

िकमान लोकसं येचे त व पाळणे 

जाणार नाही. आ ेप फेटाळणे 

यो य वाटत.े 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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257 11-02-
2020 

ी. शेख किदर शेख गफुर 
समाजसेवक, इंिदरानगर बायजीपुरा 
ग ी नं. 32 औरंगाबाद 
मो. .8600793233 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .58 या वाडची चतु:िसमेतील गहृचौकशी 
क न आपण नमदु केलेली अ.जातीची 
लोकसं या 916 ही चकुीची ठरते. किरता वाड 

.58 या वाडची मतदारयादी नजरेखालनू घालनू 
व चतु:िसमेचा आधार घेऊन हे आर ण र  

करावे. 

58  सन 2011 या जनगणनेनूसार 
वाडची लोकसं या व यातील 

अनू.जातीची लोकसं या गहृीत 

धरली जाते. यामळेु आ पेकांनी 
स थतीब ल जो दावा केला 
आहे तो िवचारात घेता येणार 
नाही. आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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258 11-02-
2020 

ी. ल मीनारायण बाबलुाल बखारीया, 
धावणी मोह ा अ पा हलवाई या 
पाठीमागे औरंगाबाद 
मो. .9823945997 

भाग रचनेत 

बदल 

सिव तर आ ेप अजतील िविवध मु यांचे 

अवलोकन हावे व सन 2015 - 20020 

साठी या सावि क िनवडणूकीसाठी जी वारड् 

रचना कर यात आली होती. या माणे आ ा या 
वाड .36 ची वाड रचना सन 2020-25 

साठी या सावि क िनवडणूकीसाठी कर यात 

यावी.  तसेच राजाबाजार शहागंजमधील 2500 

मतदार वाड .50 मोतीकारंजा भवानीनगर म ये 

जोड यात आलेले आहे.  ते वाड .36 म ये 

समािव  कर यात यावे. 

36 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे.  

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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259 11-02-
2020 

ी. िवजय देवमन काळे, समतानगर, 
औरंगाबाद मो. .9158907708 

भाग रचनेत 

बदल 

नैस गक मय दा ले ात घेऊन बाबा पे ोल 

पंपाजवळील ॉयओ हर याची न द घेऊन 
समतानगर / संसार नगर या व यांचे िवभाजन 
कर यात येऊ नये.  या वसाहती वाड .69 म ये 

समािव  कर यात यावे.  समतानगरचे तीन 

ईब चा समावेश िस ेखानात कर यात आला 
आहे.  यासं दळणवळणसाठी र ता नस याने या  
परत वाड .67 कोटला कॉलनीम ये समािव  

कर यात या यात. 

67  अजदार यांनी मागणी केलेले 

गणक गट .11901, 11902 

व 11903 हे वाड . 54 म ये 

समािव  केलेले आहेत. यांची 
एकि त लोकसं या 1705 एवढी 
आहे. ती वारड् .54 मधून वजा 
के यास या वाडची लोकसं या 
9889-1705--8184 एवढी होत.े 
आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािवष्ट 
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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260 11-02-
2020 

ीमती. रेशमा अशपाक करेशी 
नगरसेिवका, समतानगर, औरंगाबाद 
मो. . 8329145556 

भाग रचनेत 

बदल 

िनवडणूक आयोगाचे िनदश 4.7 मधील (अ) (ब) 
(क), (ड) चे उ ंघन झा याबाबत सिव तर 
अजत नमदु केलेले आहे. याचा िवचार हावा. 
नैस गक मय दा ले ात घेऊन बाबा पे ोल 

पंपाजवळील ॉयओ हर याची न द घेऊन 
समतानगर / संसार नगर या व यांचे िवभाजन 
कर यात येऊ नये.  या वसाहती वाड .69 म ये 

समािव  कर यात यावे.  समतानगरचे तीन 

ईब चा समावेश िस ेखानात कर यात आला 
आहे.  यांस दळणवळणसाठी र ता नस याने या  
परत वाड .67 कोटला कॉलनीम ये समािव  

कर यात या यात. 

67  अजदार यांनी मागणी केलेले 

गणक गट .11901, 11902 

व 11903 हे वाड . 54 म ये 

समािव  केलेले आहेत. यांची 
एकि त लोकसं या 1705 एवढी 
आहे. ती वाड .54 मधून वजा 
के यास या वाडची लोकसं या 
9889-1705--8184 एवढी होत.े  
आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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261 11-02-
2020 

ी. अफसर खान यासीन खान 
नगरसेवक मकबरा रोड जय सगपुरा 
औरंगाबाद मो. . 9823008644 

भाग रचनेत 

बदल 

नैस गक िसमारेषा नदी नाले ओलांडून वाड रचना 
के यामळेु िनवडणूक आयोगा या िनदशांचे 

उ ंघन झाले आहे.  यामळेु वाड .12 या 
केले या रचनेवर माझा आ ेप आहे. 

12 सदरचा आ पे हा वाड या उ र 
बाजु या िसमा बाबत असनु 

नैस गकिर या नदी वाह माणे 

कर याबाबत आहे. परंत ु
या माणे के यास गणक गट 
. 5-ईबी-62/1 व 5-ईबी-62/2 

या गणक गटाची िवभागणी 
होईल. आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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262 11-02-
2020 

ी अशोक िकसनराव बेहडे, रा. 
नगरसेवक अफसर खान यां या 
ऑिफस समोर जय सगपुरा औरंगाबाद 
मो. . 8668878783 

भाग रचनेत 

बदल 

नैस गक िसमारेषा नदी नाले ओलांडून वाड रचना 
के यामळेु िनवडणूक आयोगा या िनदशांचे 

उ ंघन झाले आहे.  यामळेु वाड .12 या 
केले या रचनेवर माझा आ ेप आहे. 

12 सदरचा आ पे हा वाड या उ र 
बाजु या िसमा बाबत असनु 

नैस गकिर या नदी वाह माणे 

कर याबाबत आहे. परंत ु
या माणे के यास गणक गट 
. 5-ईबी-62/1 व 5-ईबी-62/2 

या गणक गटाची िवभागणी 
होईल. आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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263 11-02-
2020 

ी िसराजो ीन खान मोईयो ीन खान, 
खाजाभाईकी ग ी जय सगपुरा, 
औरंगाबाद मो. . 9922869051 

भाग रचनेत 

बदल 

नैस गक िसमारेषा नदी नाले ओलांडून वाड रचना 
के यामळेु िनवडणूक आयोगा या िनदशांचे 

उ ंघन झाले आहे.  यामळेु वाड .12 या 
केले या रचनेवर माझा आ ेप आहे. 

12 सदरचा आ पे हा वाड या उ र 
बाजु या िसमा बाबत असनु 

नैस गकिर या नदी वाह माणे 

कर याबाबत आहे. परंत ु
या माणे के यास गणक गट 
. 5-ईबी-62/1 व 5-ईबी-62/2 

या गणक गटाची िवभागणी 
होईल.  

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म  े

अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 
े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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264 11-02-
2020 

 ी. अवकाफ अ दलु रशीद करेशी, 
समतानगर, औरंगाबाद मो. . 
9371555552 

भाग रचनेत 

बदल 

नैस गक मय दा ल ात घेऊन बाबा पे ोल 

पंपाजवळील ॉयओ हर याची न द घेऊन 
समतानगर / संसार नगर या व यांचे िवभाजन 
कर यात येऊ नये.  या वसाहती वाड .69 म ये 

समािव  कर यात यावे.  समतानगरचे तीन 

ईब चा समावेश िस ेखानात कर यात आला 
आहे.  यांस दळणवळणसाठी र ता नस याने या  
परत वाड .67 कोटला कॉलनीम ये समािव  

कर यात या यात. 

67  अजदार यांनी मागणी केलेले 

गणक गट .11901, 11902 

व 11903 हे वाड . 54 म ये 

समािव  केलेले आहेत. यांची 
एकि त लोकसं या 1705 एवढी 
आहे. ती वाड .54 मधून वजा 
के यास या वाडची लोकसं या 
9889-1705--8184 एवढी होत.े  
आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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265 11-02-
2020 

 ी. अफरोज खान फेरोज खान, म ा 
म जद, औरंगाबाद 
मो. .9922357786 

भाग रचनेत 

बदल 

नैस गक िसमारेषा नदी नाले ओलांडून वाड रचना 
के यामळेु िनवडणूक आयोगा या िनदशांचे 

उ ंघन झाले आहे.  यामळेु वाड .12 या 
केले या रचनेवर माझा आ ेप आहे. 

12 सदरचा आ पे हा वाड या उ र 
बाजु या िसमा बाबत असनु 

नैस गकिर या नदी वाह माणे 

कर याबाबत आहे. परंत ु
या माणे के यास गणक गट 
. 5-ईबी-62/1 व 5-ईबी-62/2 

या गणक गटाची िवभागणी 
होईल. आ ेप फेटाळणे यो य 

वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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266 11-02-
2020 

ी. स.िरझवानो ीन कादरी स. 
नसीरो ीन कादरी, प कार, छोटी 
म जदजवळ जय सगपुरा औरंगाबाद 
मो. .7972411181 

भाग रचनेत 

बदल 

नैस गक िसमारेषा नदी नाले ओलांडून वाड रचना 
के यामळेु िनवडणूक आयोगा या िनदशांचे 

उ ंघन झाले आहे.  यामळेु वाड .12 या 
केले या रचनेवर माझा आ ेप आहे. 

12 सदरचा आ पे हा वाड या उ र 
बाजु या िसमा बाबत असनु 

नैस गकिर या नदी वाह माणे 

कर याबाबत आहे. परंत ु
या माणे के यास गणक गट 
. 5-ईबी-62/1 व 5-ईबी-62/2 

या गणक गटाची िवभागणी 
होईल. आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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267 11-02-
2020 

ी. फुल मालाणी , मालाणी चे बस 

राजाबाजार, औरंगाबाद 
मो. .9822065825 

भाग रचनेत 

बदल 

सरुाणा नगर या वाडची पुनरचना कैलास नगर ते 
लोकमत नगर अशी करावी. व टेट हायवेचा 
र ता ओलांडता येणार नाही. याची काळजी घेऊन 
वाडची पुनरचना कर यात यावी. 

65  आ ेप क य नी या भागात 

आ ेप घेतला आहे तो 
यापुव पासनुच थापीत आहे. 
तसेच वाडची लोकसं या मा. 
रा य िनवडणूक आयोगाने 
िनध रीत क न िदले या मय देतच 

आहे.  आ पे फेटाळणे यो य 

वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 268 11-02-
2020 

ी. इरफान पटेल, वाड . 13 

रोजेबाग भारत माता नगर, औरंगाबाद 
मो. .9370701480 

आर ण वाड .13 रोजेबाग भारतमातानगर या वाड त 

एस.टी. (कॅटगीरी◌े) चे नागिरक फ  02 ते 03 

ट े  आहे.  97 ट े  नागिरक ओपन (कॅटगीरी) चे 

आहेत. यामळेु वाड चे आर ण ओपन 

(कॅटगीरी) चे बदल यात यावे. 

13 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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269 11-02-
2020 

ी. िमर वाजेद अली, िमलकॉनर 
कोतवालपुरा औरंगाबाद 
मो. .9823159121 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड चे नैस गक ह ीनूसार िसमा िनि त क न 

वाड रचना कर यात यावी आिण नैस गक 

ह ी या बाहेरील भाग जो या वाड त समािव  

कर यात आलेला ल मी कॉलनी या वाड तून 

वगळ यात यावा. 

50 ल मी कॉलनी ही वसाहत दो ही 
बाजूंनी  छावणी पिरसर आिण 

एका बाजनेू िमल द कॉलेज 

पिरसर आहे. यामळेु या भागाची 
संल ता कोतवालपरूा वाडशी 
आहे.  तसेच यापवू या 
िनवडणूकीत हा भाग 

कोतवालपरूा वाड म येच 

समािव  होता. तसेच ल मी 
कॉलनी भाग वगळ यास वाड 

.33 ची लोकसं या िकमान 
आव यक लोकसं येपे ा कमी 
होईल.  आ ेप फेटाळणे यो य 

वाटते. 

हजर 
वा री 
केली 
नाही 

औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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270 11-02-
2020 

ी. िवण द ा गाडेकर, पथॅस 

िरप ीकन शहर संघटक, संजयनगर, 
मकुुदवाडी, ग ी नं. 1 औरंगाबाद 
मो. .9595075997 

भाग रचनेत 

बदल 

संजयनगर ग ी .01 ते 06 चा समावेश वाड 

.78 म ये कर यात आलेला आहे याऐवजी 
वाड .81 म ये कर यात यावा. 

78 संजयनगर ग ी .01 ते 06 चा 
समावेश वाड .78 ऐवजी 81 

म ये के यास वाड .78 ची 
लोकसं या िकमान 

लोकसं येपे ा कमी व वाड 

.81 ची लोकसं या कमाल 

लोकसं येपे ा जा त होईल. 
आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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271 11-02-
2020 

ी. राजाभाऊ कदम, तहिसलदार 
नगरपिरषद शासन, िवभागीय आयु  

कायलय औरंगाबाद 
जा. .2020/नपा /आ था-1/कािव-
100 िद. 05/02/2020 आमदार ी 
नारायण ितलकचंद कुचे िवधानसभा 
सद य बदनापुर अंबड िवधानसभा 
मतदारसंघ िज. जालना यांचे प  िद. 
4/2/2020 

भाग रचनेत 

बदल 

सन 2005 आिण 2010 म ये अंिबकानगर 
वाड म ये अंिबकानगर, संतोषीमाता नगर, राजीव 

गांधी नगर, य ुएस.टी.कॉलनी, महाल मी कॉलनी 
या माणे समावेश होता.  यावेळेस मकंूुदवाडीचा 
400 ते 500 लोकसं येचा भाग वगळून वाड 

.79 अंिबकानगर म ये राजीव गांधीनगरचा पणू 

भाग घे यात यावा जेणेक न अंिबकानगरची 
िसमा नैस गकिर या यो य होईल. 

79, 80 वाड .79 ची पि म िसमा 
2015 या वाड रचनेनूसारच 

कायम ठेव यात आलेली आहे.  
तसचे पवूकडील िसमेला 
असलेला अिनयिमत 

आकारातील भागच ते हढा 
दु त क न व 80 ते 85 ट े  
िसमा पवू माणे कायम ठेवून 

दु ती केलेली आहे. मु य 

र यापयत िसमा ने यास वाड . 
79 व 80 दोघांचीही लोकसं या 
अनू ेय मय दे या बाहेर जाईल.  
आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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272 11-02-
2020 

 ी. अिनकेत वाघचवरे, 306 ब मेघ 

म हार ब-2 कॅनॉट टाऊन सटर 
िसडको, औरंगाबाद मो. . 
9359014928 

भाग रचनेत 

बदल 

नैस गक व भौगोिलक िसमेबाबत आ ेप गहृीत 

ध न सरुाणा नगर या वाड चे िवभाजन क न 

निवन िसडको टाऊन सटर हा वाड तयार 
करणेबाबत. 

65  आ ेप क य नी या भागात 

आ ेप घेतला आहे तो 
यापुव पासनुच थापीत आहे. 
तसेच आ पेक यांनी िविवध 

वाड ब ल जे य य िदले आहेत 

यामळेु मोठया माणावर वाड 

रचनेची पुनरचना होऊन कमाल 

व िकमान लोकसं येचे त व 

पाळणे जाणार नाही.  तसेच 

आ ेपकानंी िदलेले पय य अ यंत 

मोघम व पाचे आहेत. आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 273 11-02-
2020 

ी. शेख सिलम मोिहयो ीन मंजरुपुरा 
लेबर कॉलनी मो. . 9422707944 

भागाचे नाव वाड .29 िव ासनगर चेलीपरूाचे नाव बदलनू 

िव ासनगर लेबर कॉलनी ठेवणेबाबत. 
29 भागाची ा ी व  ह ीचंी 

शहािनशा केली असता सदर 

भागा ा नावात िव ासनगर-

लेबर कॉलनी असा बदल करणे 
यो  होईल. 

हजर महानगरपािलकेचे अिभ ायानूसार 

भागा ा नावात बदल करणे 

यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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274 11-02-
2020 

ी. रिफक अहेमद खान रशीद अहेमद 
खान, वाहेद/बारी कॉलनी मो. . 
9890100665 

भाग रचनेत 

बदल 

भाग .48 कैसर कॉलनी या भागाचे 

पवूकडील ह ीत जनगणना गणक ॉक 

141/471 समावेश करावा व जनगणना गणक 

ॉक .162/597 वगळ यात यावा. व यानूसार 
फेररचना कर यात यावी. 

48  आ ेपक यानी सचूिवलेला बदल 

अनाव यक असनू यामळेु 

वाडचा आकार अिनयमीत 

व पाचा होणार आहे.  यामळेु 

आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 275 11-02-
2020 

ी. पचंद ल मण वाघमारे नगरसेवक 

वाड . 3 एकतानगर, औरंगाबाद 
मो. . 9765491440 

आर ण थेट आरि त कर यात आलेला वाड .03 हा 
सन 2010 िनवडणूकीत अनू.जाती मिहला 
वग साठी आरि त अस यामळेु व परत 

अनू.जमाती या मिहला वग किरता आरि त 

झाला अस याने माझा आ ेप दाखल केला आहे. 

3 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आरक्षण 

सोडत िनि त कर ात आली.  
हरकत अमा  करणे यो  
होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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276 11-02-
2020 

ी. पचंद ल मण वाघमारे नगरसेवक 

वाड . 3 एकतानगर, औरंगाबाद 
मो. . 9765491440 

आर ण वाड .04 मधील एक ॉक वाड .03 म ये 

जाणून-बजुनू समािव  के यामळेु जोडलेला ॉक 

वगळूण 2015 िनयमानूसार िनि त कर यात 
यावा. किरता माझा आ ेप न दवत आहे. 

3 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

गैरहजर अजदार सुनावणीस गैरहजर होते. ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 277 11-02-
2020 

 ऍ़ड. योगेश हरी ं  िमटकर, चेलीपुरा 
मो. . 9325474757 

. भाग 

रचनेत बदल 

आर ण 

सन 2020 या मनपा वाड रचनेत चेलीपरूा 
वाड चे िवभाजन क न 65 ट े  वाड राजाबाजार 
वाड त व 35 ट े  हषनगर वाड त समािव  क न 

चेलीपरूा वाडला संपव यात आले यावर व 

या या आर णावर माझा आ पे आहे. 

36 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा के याने 

लोकसं येत वाढ झाली आहे.  
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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278 11-02-
2020 

ी. गजानन भा कर टेहरे, एन-9 एच-
6/ए हडको ीक णनगर औरंगाबाद 
मो. . 9822277676 

भाग रचनेत 

बदल 

िनवडणूक आयोगाचे िनदशाची पायम ी क न 

शता दीनगर वसाहतीचा समावेश कर यात आला 
व जू या वाड तील वगळलेला भागाचा पू हा 
समावेश करावा. तसेच दि णेकडील तापगड 

नगरचा अध  भाग न या वाड .40 म ये 

समािव  करावा.  

40   आ पेकाने मागणी के यानूसार 
संपणू तापगड ही वसाहत वाड 

.40 म ये समािव  के यास या 
वाडची लोकसं या कमाल 

मय देपे ा जा त होईल.  सबब 

आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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279 11-02-
2020 

सौ सािरका मनोहर वनकर, एन-11 

बी-55/1 हडको, नेताजी सभुाषचं  

बोस नगर, औरंगाबाद मो. . 
9860434397 

भाग रचनेत 

बदल 

िनवडणूक आयोगाचे िनदशाची पायम ी क न 

शता दीनगर वसाहतीचा समावेश कर यात आला 
व जू या वाड तील वगळलेला भागाचा पू हा 
समावेश करावा. तसेच दि णेकडील तापगड 

नगरचा अध  भाग न या वाड .40 म ये 

समािव  करावा.  

40   आ पेकाने मागणी के यानूसार 
शता दीनगर ही वसाहत वाड 

.40 मधून वगळलयास के यास 

या वाडची लोकसं या िकमान 

मय देपे ा जा त होईल.  सबब 

आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 280 11-02-
2020 

ी. सागर िवशाल खरमे, व इतर 
सम त ीकृ णनगर नेताजी सभुाषचं  

बोस नगर, शता दीनगर मधील 

अ याय त नागिरक मो. . 
7972003424 

आर ण च ाणूच े  प दतीने ीकृ णनगर हा वाड 

अनू.जातीसाठी आरि त केला व वाड .26 

सदुशन नगर हा वाड कुठ या आधारावर 
सवसाधारण पु षाकिरता आरि त केला हा 
अ याय यानंी केला यां यावर यो य ती 
कायवाही क न ीकृ णनगरची आर ण सोडत 

पारदशकपणे यावी. 

40 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

गैरहजर अजदार सुनावणीस गैरहजर होते. ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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281 11-02-
2020 

ी. रिहम उमर पटेल, हसलु मो. . 
94058111111 

भाग रचनेत 

बदल 

हसलू वाड .01 मधील जमन योती हा भाग 

वाड .04 चेतनानगर या वाड त समािव  

कर यात यावा. 

1, 4 सदरील भागा या लगत 

असले या हसलू भागाम ये 

जमन योती या भागाचा समावेश 

अस या कारणाने यानूसार 
भाग रचना कर यात आलेली 
आहे.  सबब आ पे फटाळणे 

यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 



                          167 

 

282 11-02-
2020 

ी. संकेत जगताप पाटील उपा य , 
भा.ज.पा. य.ुमो. औरंगाबाद मो. . 
8888870899 

भाग रचनेत 

बदल 

संजयनगर ग ी .सी-6 ते सी-3 हा भाग तसेच 

गािदया पाक हा भाग भवानीनगर वाड .56 

म ये जोड यात आला यास आ ेप आहे.  तो 
पवूवृत वाड .57 संजयनगर म ये जोड यात 

यावा. 

57 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा के याने 

लोकसं येत वाढ झाली आहे.  
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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283 11-02-
2020 

सौ. िवजयाताई भोसले, उपा य ा 
महारा  देश मिहला कॉ ेस किमटी, 
वाड . 96 चौसर नगर दग  रोड, 
औरंगाबाद मो. . 8007838287 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .96 योतीनगर या मतदार यादीम ये 

चौसर नगर िवभागाचे मतदारांचा मतदार 
यादीम ये समावेश करणेसाठी यो य ते सव ण व 

पडताळणी क न यांची योतीनगर वाड या 
मतदार यादीम ये समावेश करावा. 

96 सदर आ ेप हा मतदार यादीत 

नाव समािव  करणे बाबत आहे. 
यामळेु आ ेप फटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 284 11-02-
2020 

ी. बाबासाहेब जग ाथ गुंड, वाड . 
104 न वाडी पैठणरोड, औरंगाबाद 
मो. . 7218805191 

आर ण गे या वीस वष पासनू आमचा वाड तीन वेळेस 

ओबीसीसाठी राखीव झाला होता.  तो आता 
रोटेशन नूसार परत परत हा वाड ओ.बी.सी. साठी 
राखीव केलेला आहे. तरी वाड .104 हा खु या 
वग साठी सोडणेबाबत. 

104 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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285 11-02-
2020 

ी. सतनाम सग गलुाटी, शहर अ य , 
अशोक पवार पाटील, िवभाग अ य  

पुव िवधानसभा, महारा  नविनमण 

सेना, िशवकृपा िब ड ग ॉट नं. 119, 
120 एस टी कॉलनी एन-2 िसडको, 
औरंगाबाद मो. . 9970929563 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .77 चे कर यात आलेले िवभाजन र द 
क न वाड पवूवत कर यात यावा व झाले या 
चकुी या िवभाजनाचा सवसामा य नागिरकानंा 
होणाया ासापासनू मु ता करणेबाबत. 

77, 78  आ ेप क य नी या भागात 

आ ेप घेतला आहे तो 
यापुव पासनुच थापीत आहे. 
तसेच वाडची लोकसं या मा. 
रा य िनवडणूक आयोगाने 
िनध रीत क न िदले या मय देतच 

आहे.  आ पे फेटाळणे यो य 

वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 



                          170 

 

286 11-02-
2020 

ी काझी िमलकॉनर, कोतवालपुरा, 
औरंगाबाद मो. . 8007777860 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .33 गरमपाणी या वाडची 
नैस गकह ीनसूार िसमा िनि त क न वाड रचना 
कर यात यावी आिण नैस गक ह ी या बाहेरील 

भाग जो की या वाड त समािव  कर यात 

आलेला ल मीकॉलनी या वाड तून वगळ यात 

यावा. 

33 ल मी कॉलनी ही वसाहत दो ही 
बाजूंनी  छावणी पिरसर आिण 

एका बाजनेू िमल द कॉलेज 

पिरसर आहे. यामळेु या भागाची 
संल ता कोतवालपरूा वाडशी 
आहे.  तसेच यापवू या 
िनवडणूकीत हा भाग 

कोतवालपरूा वाड म येच 

समािव  होता. तसेच ल मी 
कॉलनी भाग वगळ यास वाड 

.33 ची लोकसं या िकमान 
आव यक लोकसं येपे ा कमी 
होईल. आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 287 11-02-
2020 

 ऍ़ड. िवण नारायण कांबळे, मो. . 
9371189196 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 09 भाव सगपरूा (दि ण) मधील 

िभमनगर मशानभूमीकडे जाणाया र यापासनू ते 
मोठा पलू ना यापयतचा भाग वाड .10 म ये 

समािव  के याबाबत आ ेप.  

9 सदर भाग . ९ व १० मधील ७ 

आ ेपां ा अनुषंगाने  सव ण केले 
असता िदसून आले की सदर भागाची 
सीमा ही तेथील ना ाला ध न करणे 
आव क आहे. स ा ा भागा रचनेतील 

एकाच गणक गटातील रिहवा ांना 
गैरसोय होत असून ांना मु  भागात 

जा ास नाला ओलांडावा लागत आहे. 
नैसिगक सीमा िवचारात घेता हा एक 

गणक गट . ७/९० लोकसं ा ७९९ 

याला भाग . १० ऐवजी भाग . ९ म  े
समावेश करणे आव क वाटते. असे 

के ाने ा गणक गटातील रिहवा ांची 
गैरसोय दूर होईल तसेच भाग ९ व भाग 

१० ा सीमा ना ास ध न तयार होतील. 

हा बदल कर ाची िशफारस आहे.    

गैरहजर भाग ९ व १० ा सीमेवरील 

एका गणक गटाचा आ ेप 

आिण महापािलकेकडून  

सव ण के ानंतर आलेला 
अिभ ाय िवचारात घेता हा बदल 

करणे आव क वाटते. आ ेप 

मा  कर ाबाबत रा  

िनवडणूक आयु  यांना 
िशफारस आहे.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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288 11-02-
2020 

ी. िनतीन दशरथ साळवी, 
स.नगरसेवक वाड . 74 िशवशंकर 
कॉलनी बालाजीनगर, औरंगाबाद 
मो. . 8669088927 

भाग रचनेत 

बदल 

जनूा वाड .74 िशवशंकर कॉलनी न  क न 
या वाड चे चार तुकडे के याबाबतचा व चकूीची 
वाड रचना व चकूीचे आर ण र  कर यात यावे. 

74 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा के याने 

लोकसं येत वाढ झाली आहे.  
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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289 11-02-
2020 

 ी. अ दलु वसीम, गरमपाणी 
िमलकॉनर कोतवालपुरा, औरंगाबाद 
मो. . 7020614609 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .33 गरमपाणी या वाडची 
नैस गकह ीनसूार िसमा िनि त क न वाड रचना 
कर यात यावी आिण नैस गक ह ी या बाहेरील 

भाग जो की या वाड त समािव  कर यात 

आलेला ल मीकॉलनी या वाड तून वगळ यात 

यावा. 

33 ल मी कॉलनी ही वसाहत दो ही 
बाजूंनी  छावणी पिरसर आिण 

एका बाजनेू िमल द कॉलेज 

पिरसर आहे. यामळेु या भागाची 
संल ता कोतवालपरूा वाडशी 
आहे.  तसेच यापवू या 
िनवडणूकीत हा भाग 

कोतवालपरूा वाड म येच 

समािव  होता. तसेच ल मी 
कॉलनी भाग वगळ यास वाड 

.33 ची लोकसं या िकमान 
आव यक लोकसं येपे ा कमी 
होईल. आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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290 11-02-
2020 

ी. सितष एकनाथ जाधव, ि जवाडी, 
औरंगाबाद मो. . 9373989470 

भाग रचनेत 

बदल 

जनुा ि जवाडी वतं  वाड चे चार तुकडयांम ये 

िवभाजन क न िनवडणूक आयोगा या िनदशांचे 

व पारदशक आदेशांचे पालन न करणेबाबत 
आ ेप व 2015 माणे वतं   वाड करणेबाबत 
िवनंती. 

20, 21, 
22, 23 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा के याने 

लोकसं येत वाढ झाली आहे.  
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 291 11-02-
2020 

ी. िमर माजेद अली, िमलकॉनर 
कोतवालपुरा औरंगाबाद 
मो. .9860669099 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .33 गरमपाणी या वाडची 
नैस गकह ीनसूार िसमा िनि त क न वाड रचना 
कर यात यावी आिण नैस गक ह ी या बाहेरील 

भाग जो की या वाड त समािव  कर यात 

आलेला ल मीकॉलनी या वाड तून वगळ यात 

यावा. 

33 हरकतदाराने गुगल नकाशाव न 

पणे दाखवले की भाग . ३२ व 

भाग . ३३ यामधील सीमा ही तेथील 
घरांव न जात आहे आिण सुचिवले की 
एक गणक गट . ३५/२७३ 

लोकसं ा ५७० हा भाग . ३२ मधून 

वगळून तो भाग . ३३ म  ेसमािव  

के ास दो ी भागाची सूपण सीमा ही 
मु  र ाने येईल आिण आयोगा ा 
िनकषा माणे ते यो  असेल.  
महापािलकेचे अिधकारी यांनी जागेचे 

 सव ण के ावर हरकतदारा ा 
ण ाम  ेत  अस ाचे आढळून 

आले. आ ेप मा  कर ास हरकत 

नाही. 

गैरहजर महापािलका आयु ांचा अिभ ाय 

िवचारात घेता तसेच आयोगाचे 

भाग रचनेचे िनकष िवचारात 
घेता भाग . ३२ मधील एक 

गणक गट वगळून तो भाग . 

३१ म  ेसमािव  कर ाबाबत 
िशफारस आहे. असे के ाने 

दो ी भागा ा सीमा  
होतील. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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292 11-02-
2020 

ी. जावेद शेख, गरमपाणी िमलकॉनर 
कोतवालपुरा, औरंगाबाद मो. . 
9595661010 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .33 गरमपाणी या वाडची 
नैस गकह ीनसूार िसमा िनि त क न वाड रचना 
कर यात यावी आिण नैस गक ह ी या बाहेरील 

भाग जो की या वाड त समािव  कर यात 

आलेला ल मीकॉलनी या वाड तून वगळ यात 

यावा. 

33 ल मी कॉलनी ही वसाहत दो ही 
बाजूंनी  छावणी पिरसर आिण 

एका बाजनेू िमल द कॉलेज 

पिरसर आहे. यामळेु या भागाची 
संल ता कोतवालपरूा वाडशी 
आहे.  तसचे यापवू या 
िनवडणूकीत हा भाग 

कोतवालपरूा वाड म येच 

समािव  होता. तसेच ल मी 
कॉलनी भाग वगळ यास वाड 

.33 ची लोकसं या िकमान 
आव यक लोकसं येपे ा कमी 
होईल. आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 293 11-02-
2020 

ी. रामे र बाबरुाव भादवे, नगरसेवक 

वाड . 54 गांधीनगर खोकडपुरा, 
औरंगाबाद मो. . 7507913333 

आर ण िविवध भागांचे आर ण चकुी या प दतीने 
केलेबाबत आ ेप. (वाड 

.107,32,90,106,26,63,64,72,74) 

107, 32, 
90, 106, 
26, 63, 
64, 72, 

74 

मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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294 11-02-
2020 

ी. रामे र बाबरुाव भादवे, नगरसेवक 

वाड . 54 गांधीनगर खोकडपुरा, 
औरंगाबाद मो. . 7507913333 

आर ण वाड .66 अजबनगर हा थेट सवसाधारण 

मिहलांसाठी आरि त कर याऐवजी हा वाड 

नागिरकांचा मागास वग साठी आरि त केला 
अस यामळेु आ पे दाखल केला आहे. 

66 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 295 11-02-
2020 

ी. रामे र बाबरुाव भादवे, नगरसेवक 

वाड . 54 गांधीनगर खोकडपुरा, 
औरंगाबाद मो. . 7507913333 

भाग रचनेत 

बदल 

गांधीनगर खोकडपरूा अंतगत पवूकडील त िशल 

नगर व शबनम म जदचा पिरसर हा नैस गक 

या व िनयमानूसार वाड .50 मोतीकारंजा 
भवानीनगरला जोडणे आव यक असतानंा 
िनवडणूक आयोगाने वाड .55 म येच 

ठेव याबाबत आ ेप 

55  आ ेप धारक यांनी केले या 
मागणी मधील त िशल नगर व 

शबनम म जद पिरसर हा 
आज थतीत भाग के.56 म ये 

समािव  असनू नैस गक िर या 
याचा समावेश भाग .50 

म ये लोकसं ये या िनकषानूसार 
करता येणे श य नाही. सबब  

आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आरक्षण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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296 11-02-
2020 

ी. स यद आवेझ, गरमपाणी 
िमलकॉनर कोतवालपुरा, औरंगाबाद 
मो. . 9960588511 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .33 गरमपाणी या वाडची 
नैस गकह ीनसूार िसमा िनि त क न वाड रचना 
कर यात यावी आिण नैस गक ह ी या बाहेरील 

भाग जो की या वाड त समािव  कर यात 

आलेला ल मीकॉलनी या वाड तून वगळ यात 

यावा. 

33 ल मी कॉलनी ही वसाहत दो ही 
बाजूंनी  छावणी पिरसर आिण 

एका बाजनेू िमल द कॉलेज 

पिरसर आहे. यामळेु या भागाची 
संल ता कोतवालपरूा वाडशी 
आहे.  तसेच यापवू या 
िनवडणूकीत हा भाग 

कोतवालपरूा वाड म येच 

समािव  होता. तसेच ल मी 
कॉलनी भाग वगळ यास वाड 

.33 ची लोकसं या िकमान 
आव यक लोकसं येपे ा कमी 
होईल. आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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297 11-02-
2020 

ी. शेख मतीन शेख मखुतार, 
िमलकानर चतामणी िमठाईजवळ, 
औरंगाबाद मो.◌् . 9766111286 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .33 गरमपाणी या वाडची 
नैस गकह ीनसूार िसमा िनि त क न वाड रचना 
कर यात यावी आिण नैस गक ह ी या बाहेरील 

भाग जो की या वाड त समािव  कर यात 

आलेला ल मीकॉलनी या वाड तून वगळ यात 

यावा. व याचा समावेश वाड .11 जय सगपरूा 
म ये कर यात यावा. 

33 ल मी कॉलनी ही वसाहत दो ही 
बाजूंनी  छावणी पिरसर आिण 

एका बाजनेू िमल द कॉलेज 

पिरसर आहे. यामळेु या भागाची 
संल ता कोतवालपरूा वाडशी 
आहे.  तसेच यापवू या 
िनवडणूकीत हा भाग 

कोतवालपरूा वाड म येच 

समािव  होता. तसेच ल मी 
कॉलनी भाग वगळ यास वाड 

.33 ची लोकसं या िकमान 
आव यक लोकसं येपे ा कमी 
होईल. आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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298 11-02-
2020 

ी. िववेकानंद ए. राठोड, मो. . 
7887709393 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .111 भारत नगर व वाड .89 गजानन 
नगर चतु:िसमा सधुािरत करणेबाबत. 

111, 89 वाडचा नकाशा माणे 

चतु:िसमांची शहािनशा क न 

श य अस यास सधुारणा 
कर यात येईल. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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299 11-02-
2020 

सौ. िश पाराणी सागर वाडकर रा. 
कावेरी अपाटमट ॉट नं. 10, 11 

झांबड इ टेट य ु ेयनगर औरंगाबाद 
मो. . 9403621284 

. भाग 

रचनेत बदल 

आर ण 

सन 2015 साली असलेला भाग .72 व 

आताचा भाग .70 यात भागाची या ी 
बिघत यास फरक िदसनू येत नाही. तथािप दोन 

गणक गट समािव  के यामळेु अनूसिुचत 

जातीची लोकसं या वाढून भाग अ.जातीसाठी 
आरि त झाला. 

70 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसचे 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा के याने 

लोकसं येत वाढ झाली आहे. 
तसेच सदर या भागातील 

आज थतीतील लोकसं येमधून 

गणक .019100 

(लो.सं.540), ◌् गणक 

.019000 (लो.स.698) 
वगळ यास भागाची लोकसं या 
मागदशक त वात िदले या 
िकमान लोकसं येपे ा कमी 
होईल.  सबब आ पे फेटाळणे 

यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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300 11-02-
2020 

सौ. जोहराबी नासेर खान, मो. . 
9766664985 

भाग रचनेत 

बदल 

जू या वाडची लोकसं या िनध िरत लोकसं ये या 
मय देत असतानंीही 2020 साठी रचना करतांना 
जनूा वाड तोडून यात निवन गणक गट जोडून 

निवन भाग रचना कर यात आली आहे. भाग 

रचना चकुी या प दतीने के याने निवन भाग 

रचना कर यात यावी. 

54 हरकतदार मिहला यांनी भाग 
. ५४ मधील अ सं ांक 

व ी असलेली िसलेखाना 
गणक गटांचे दोन भागात 

िवभाजन झाले आहे. ांनी 
भाग ६७ म े समािव  केलेला 
गणक गट वगळून ५४ म  े

समािव  कर ाची िवनंती केली 
आहे. तपासणी म  े ां ा 
िवनंतीत त  आढळून आ ाने 

भाग . ६७ मधील गणक 

गट . ६०/१११/१ तेथून वगळून 

तो गणक गट भाग . ५४ 

म े समािव  कर ाबाबत 

हरकत िदसत नाही. असे 

के ाने दोन भागात तूटलेली 
अ सं ांक व ी एकि त 
होईल.    

हजर महापािलका आयु ांचे अिभ ाय 

िवचारात घेता सदर आ ेप मा  

कर ास िशफारस रा  

िनवडणूक आयु ांना कर ात 
येत आहे.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 301 11-02-
2020 

ी. र व  ीरंग च हाण, गायकवाड 

हौ.सो. संसारनगर ांतीचौक पो. टे. 
समोर औरंगाबाद मो. . 
9762939383 

भाग रचनेत 

बदल 

मागील पंचवा षक िनवडणूकीम ये संसार नगर हा 
भाग समथ नगर या वाड त जोडला गेलेला होता.  
निवन वाड रचनेम ये संसार नगर भाग कोटला 
कॉलनी वाड त जोडला गेलेला आहे तो वगळून 

पू हा समथनगर भागास जोड यात यावा. 

53 भाग . ५३ मधील संसार 

नगर व ी ा दोन गणक 

गटापैकी एक गणक गट 
भाग . ६७ म े टाक ाने 

संसार नगर व ी तूटलेली आहे. 

सदर मागासवग यांची व ी 
असून ती जोड ात यावी. 
महापािलका अिधका-यांनी 
जागेची पाहणी केली असता 
िदसून आले की संसार नगर 

व ी दोन भागात तूटलेली 
आहे. णून एक गणक गट 

६०/११०/२ हा भाग . ६७ 

मधून वगळून तो भाग . ५३ 

म े समािव  कर ास हरकत 

िदसत नाही. 

हजर महापािलका आयु ांचा अिभ ाय 

िवचारात घेता तसेच आयोगाचे 

भाग रचनेचे िनकष िवचारात 
घेता भाग . ६७ मधील एक 

गणक गट वगळून तो भाग . 

५३ म  ेसमािव  कर ाबाबत 

िशफारस आहे. असे के ाने दोन 

भागात तुटलेली संसार नगर ही 
दिलत व ी एक  होईल, णून 

सदर आ ेप मा  कर ाबाबत 

रा  िनवडणूक आयु ांना 
िशफारस कर ात येत आहे.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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302 11-02-
2020 

ी. ा. म छ  दगडु सोनवण,◌े य ु

एचआयजी 12/75 हाडा कॉलनी बाबा 
पे ोल पंपाजवळ, औरंगाबाद मो. . 
9422205151 

भाग रचनेत 

बदल 

हाडा कॉलनी चे िवभाजन र  क न हाडा 
कॉलनी ही पणूपणे कोटला कॉलनी वाड म ये 

समािव ट करणेबाबत. 

67 सदर या भागाची ह  ही सन 

2015 या भाग रचनेनूसारच 

हाडा कॉलनी ही भाग .67 

म येच समािव  होती. 
आज थतीम ये याम ये 

कोणताही बदल कर यात 

आलेला नाही. सबब आ ेप 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 303 11-02-
2020 

ी. बबन पंडीतराव नरवडे, माजी 
नगरसेवक, वाड . 62 कोटला 
कॉलनी का. पंडीत िनवास समतानगर 
औरंगाबाद मो. . 9637880060 

भाग रचनेत 

बदल 

िवभागणी केलेली हाडा कॉलनी चे िवभाजन र  

क न हाडा कॉलनी व पु पनगरी दि ण भाग 

वाड .67 ला जोड यात यावे, संसार नगर चा 
भाग कोटला कॉलनी वाड त समािव  कर यात 

आला आहे तो पवू माणे समथनगर म ये 

ठेवावा, बडा तिकया हा भाग िस ेखाना वाड त 

होता तो तेथेच ठेवणेबाबत आ ेप. 

67 सदर हरकतदाराने गुगल नकाशावर 

दाखवले की ाडा कॉलनी असले ा 
दोन ग क गटापैकी १ गणक गट 

भाग ६७ म  ेव २रा गणक गट 

भाग . ५३ म  ेसमािव  के ाने 

ाडा कॉलनीचे िवभाजन झाले आहे. 

ांनी सदर कॉलनी न जोड ाची 
िवनंती केली आहे. सदरची िवनंती 
यो  असून भाग . ५३ मधील 

गणक गट ६१/१२३/१ लोकसं ा 
३६१ तेथून वगळून सदर गणक गट 

भाग . ६७ म  ेसमािव  कर ास 

हरकत िदसत नाही.  

हजर महापािलका आयु ांचा अिभ ाय 

िवचारात घेता ाडा कॉलनीचे 

दो ी गणक गट एकाच 
भागात णजे भाग . ६७ 

म े ठेवणे यो  आहे. या व 

भाग . ५३ मधून एक गणक 

गट वगळून तो भाग . ६७ 

म े समािव  कर ाची 
िशफारस कर ात येत आहे.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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304 11-02-
2020 

 ी. अझर करीम स यद, बडा तकीया 
िस ेखाना औरंगाबाद मो. . 
9850090637 

भाग रचनेत 

बदल 

िस ेखाना वाड .54 या रचनेवर त ार. जू या 
वाड तील बडा तिकया हा भाग कोटला कॉलनी 
वाड .67 ला जोड यात आला आहे तो 
पवू माणेच िस ेखाना वाड त ठेवावा. 

54 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणकू आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा के याने 

लोकसं येत वाढ झाली आहे.  
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 305 11-02-
2020 

 ऍ़ड. संतोष लोखंडे, आबाजी राय सग 

लोखंडे टॉवर, भाव सगपरुा औरंगाबाद 
मो. . 7875027777 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 9 भाव सगपुरा िभमनगर दि ण म ये 

मोठा पुल ना यापासनु जु या वाड तील 

अवसरमल वामन सरुडकर यांचे घर ते ह के 

यां या घरापयत या ना या या िसमेनुसार आत 

येणाया 5 (पाचही) ग यांचा समावेश नंदनवन 
कॉलनी वाड तुन वगळुन नैस गक ना या या 
िसमेनुसार वाड . 9 भाव सगपुरा िभमनगर 
दि ण म ये समािव  करणे बाबत. 

9 सदर भाग . ९ व १० मधील ७ 

आ ेपां ा अनुषंगाने  सव ण केले 
असता िदसून आले की सदर भागाची 
सीमा ही तेथील ना ाला ध न करणे 
आव क आहे. स ा ा भागा रचनेतील 

एकाच गणक गटातील रिहवा ांना 
गैरसोय होत असून ांना मु  भागात 

जा ास नाला ओलांडावा लागत आहे. 
नैसिगक सीमा िवचारात घेता हा एक 

गणक गट . ७/९० लोकसं ा ७९९ 

याला भाग . १० ऐवजी भाग . ९ म  े
समावेश करणे आव क वाटते. असे 

के ाने ा गणक गटातील रिहवा ांची 
गैरसोय दूर होईल तसेच भाग ९ व भाग 

१० ा सीमा ना ास ध न तयार होतील. 

हा बदल कर ाची िशफारस आहे.    

गैरहजर भाग ९ व १० ा सीमेवरील 

एका गणक गटाचा आ ेप 

आिण महापािलकेकडून  

सव ण के ानंतर आलेला 
अिभ ाय िवचारात घेता हा बदल 

करणे आव क वाटते. आ ेप 

मा  कर ाबाबत रा  

िनवडणूक आयु  यांना 
िशफारस आहे.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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306 11-02-
2020 

ी. संिदप उ मराव िहरे, िशवसेना 
शाखा मखु, वाड . 52 खडके र 
नारळीबाग औरंगाबाद मो. . 
9922223464 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड . 34 मधील मतदार यादीवरील आ ेप व 

वाड .52 मधील मतदार यादीवर आ ेप 
34 मतदार यादीम ये नाव वगळणे 

बाबतचा आ पे आहे. सबब 

आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 307 11-02-
2020 

ी. ि तशे बंटी काश जै वाल, 
िशवसेना उप शाखा मखु म ये 

औरंगाबाद  

मतदार 

यादीवर 

आ ेप 

वाड . 34 मधील मतदार यादीवरील आ ेप व 

वाड .52 मधील मतदार यादीवर आ ेप 
34 मतदार यादीबाबतचा आ ेप 

आहे.  ा प मतदार यादी 
िस द के ानंतर ाबाबत 

हरकती व सूचना मागिव ात 
येतात,  हरकत फेटाळणे यो  

होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 308 11-02-
2020 

ी. कैलास मोतीराम पाटील, वाड . 
13 रोजेबाग भारतमातानगर, 
औरंगाबाद मो. . 9272741204 

आर ण वाड .13 रोजेबाग भारतमातानगर या वाड त 

एस.टी. (कॅटगीरी◌े) चे नागिरक फ  02 ते 03 

ट े  आहे.  97 ट े  नागिरक ओपन (कॅटगीरी) चे 

आहेत यामळेु वाड चे आर ण ओपन (कॅटगीरी) 
चे बदल यात यावे. 

13 मा. राज्य िनवडणूक आयोग यां ा िदनांक  
03.01.2020, 14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार आर णाबाबत सिव र 
आदेश दे ात आले आहेत ाचे तंतोतंत 

पालन क न ानूसार भाग÷ रचना व 

आर ण सोडत िनि त कर ात आली.  
हरकत अमा  करणे यो  होईल. 

गैरहजर अजदार सुनावणीस गैरहजर होते. ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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309 11-02-
2020 

ी. िमर रहेमत अली, वाड . 13 

रोजेबाग भारतमातानगर, औरंगाबाद 
मो. . 9921013064 

आर ण वाड .13 रोजेबाग भारतमातानगर या वाड त 

एस.टी. (कॅटगीरी◌े) चे नागिरक फ  02 ते 03 

ट े  आहे.  97 ट े  नागिरक ओपन (कॅटगीरी) चे 

आहेत यामळेु वाड चे आर ण ओपन (कॅटगीरी) 
चे बदल यात यावे. 

13 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

गैरहजर अजदार सुनावणीस गैरहजर होते. ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 310 11-02-
2020 

ी. शेख इ ान अहमद फ याजो ीन, 
समतानगर औरंगाबाद मो. . 
8668538296 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .54 या िसमा अ यत अ ं द ग यांम ये 

दशवले या असनू प  नाहीत सं म िनमण 

करणाया आहेत तसेच  भाग .67 ची पवू 

बाजसूु दा याच प दती या आहेत. िसमचे वणन 
करतांना र त,े ना या / नदया िसटी सव नंबर 
यांचा उ खे ामु याने कर यात यावा. 

54, 67 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा के याने 

लोकसं येत वाढ झाली आहे.  
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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311 11-02-
2020 

ी. शेख अहमद शेख याकुब, रा. नुतन 
कॉलनी, बडा तकीया औरंगाबाद 
मो. . 8007955922 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .54 या िसमा अ यत अ ं द ग यांम ये 

दशवले या असनू प ट नाहीत सं म िनमण 

करणाया आहेत तसेच  भाग .67 ची पवू 

बाजसूु दा याच प दती या आहेत. िसमचे वणन 
करतांना र त,े ना या / नदया िसटी सव नंबर 
यांचा उ ेख ामु याने कर यात यावा. 

54, 67 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा के याने 

लोकसं येत वाढ झाली आहे.  
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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312 11-02-
2020 

ी. काश िनकाळजे, माजी 
उपमहापौर मनपा औरंगाबाद मो.◌् . 
9595959148 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

तापनगर येथील नैस गक ना याची ह  

ओलांडून िनयमांना डावलनू वाड .97 

एकनाथनगर म ये समािव  केले या तापनगर 
वसाहतीचा भाग वगळ यात यावा व या वाडची 
पारंपािरक (जू या) ह ी माणेच कर यात यावा. 

97 सदर या भागाची चतु:िसमा ही 
सन 2015 या भाग रचनेनूसार 
केली असनू याम ये फ  एक 

गणक गट वगळ यात आलेला 
आहे. सबब आ ेप फेटाळणे 

यो य वाटत.े 

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 313 11-02-
2020 

ी. करीम मदन पटेल देवळाई, मो. . 
9822899687 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .115 या रचनेबाबत ह  ठरवतांना 
िनवडणूक आयोगा या मागदशक त वांचा 
अवलंब केला नाही.  भौगोिलक ीने पाह यात 

आले नाही.  

115 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल होणे 

अपेि त आहे.  सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  

कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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314 11-02-
2020 

ी. तेजस कैलास पाटील, वाड . 13 

रोजेबाग भारत माता नगर औरंगाबाद 
मो. . 7038098042 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .13 रोजेबाग भारतमातानगर या वाड त 

एस.टी. (कॅटगीरी◌े) चे नागिरक फ  02 ते 03 

ट े  आहे.  97 ट े  नागिरक ओपन (कॅटगीरी) चे 

आहेत यामळेु वाड चे आर ण ओपन (कॅटगीरी) 
चे बदल यात यावे. 

13 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 
व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली आहे.  आ ेप 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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315 11-02-
2020 

ी. भाऊसाहेब उ मराव पा. जगताप, 
गटनेता संयु  लोकशाही आघाडी 
मनपा औरंगाबाद मो. . 
9822074611 

भाग रचनेत 

बदल 

मनपा िनवडणूकीतील वाड .77 व 79, 80 

िसमा रचनेम ये बदल करणेबाबत. मकंूुदवाडी 
लगत असलेली पोलीस कॉलनीतील एका 
ग ीतील एक बाज ूवाड .79 व दसुरी बाज ू

वाड .80 म ये समािव  केलेली आहे.  ती 
एकि त वाड .80 म ये समािव  करावी. 

77, 79, 
80 

सदर या भागाची चतु:िसमा ही 
सन 2015 या भाग रचनेनूसार 
केली असनू याम ये अंशत: 
बदल कर यात आलेला आहे. 
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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316 11-02-
2020 

ी. मनोहर तुकाराम गायकवाड, 
कैकाडीवाडा िच ा फोटो समोर 
अजबनगर, औरंगाबाद मो. . 
7218204794 

भाग रचनेत 

बदल 

कैकाडी वाडा व आजबूाजचूा पिरसर हा वाड 

.54 िस ेखाना ऐवजी वाड .66 अजब नगर-
कैलासनगरम ये समािव  करणेबाबत. 

66 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार सदरची व लगत या 
वाड या िकमान व कमाल 

अपेि त लोकसं येने ह  

ठरिव यात आली आहे.  

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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317 11-02-
2020 

ी. अिनल केशव िवधात,े रा. 
िव णुनगर औरंगाबाद व इतर मो. . 
9823140328 

भाग रचनेत 

बदल 

भाग .73 बौ दनगर-उ मनगर तयार करतांना 
पिरिश  11 म ये चकुीची मािहती टाक यामळेु 

वाड .73,23,18, 20,30,56,49,04,70,90,37, 
इ यांद चे आर ण बदलले आहे. 

27, 36, 
44, 71, 
92, 12, 
30, 34, 
50, 59, 

110 

हरकतदाराने एखा ा िविश  
भाग/ भागां ा बाबत हरकत 

न घेता ांनी संपुण भाग 
रचने ा ीयेबाबत, सव 

भागां ा रचनेबाबत सोडत 

ीयेबाबत तसेच 

आर णाबाबत हरकती 
घेतले ा आहेत. सदर 

हरकतदाराला िव ृतपणे व सव 

मु ांवर ांचे णणे मांड ाची 
संधी दे ात आली. ां ा 
आ ेपावरील अहवाल या 
त ानंतर वेगळयाने दे ात 
आलेला आहे.  

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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318 11-02-
2020 

ी. पुनम कैलास पाटील, वाड . 13 

रोजेबाग भारतमाता नगर, औरंगाबाद 
मो. . 8329247160 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .13 रोजेबाग भारतमातानगर या वाड त 

एस.टी. (कॅटगीरी◌े) चे नागिरक फ  02 ते 03 

ट े  आहे.  97 ट े  नागिरक ओपन (कॅटगीरी) चे 

आहेत यामळेु वाड चे आर ण ओपन (कॅटगीरी) 
चे बदल यात यावे. 

13 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 
व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली आहे.  आ ेप 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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319 11-02-
2020 

ी. शरद अशोक साळवे, वाड . 13 

रोजेबाग भारतमाता नगर, औरंगाबाद 
मो. . 9975502125 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .13 रोजेबाग भारतमातानगर या वाड त 

एस.टी. (कॅटगीरी◌े) चे नागिरक फ  02 ते 03 

ट े  आहे.  97 ट े  नागिरक ओपन (कॅटगीरी) चे 

आहेत यामळेु वाड चे आर ण ओपन (कॅटगीरी) 
चे बदल यात यावे. 

13 मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार आर णाबाबत या 
मागदशक त वानूसार वाड रचना 
व आर ण सोडत िनि त 

कर यात आली आहे.  आ ेप 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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320 11-02-
2020 

ी. िमझ  अजीज बेग अहेमद व इतर, 
वाड . 37 िहनानगर पटेलनगर 
सािव ीनगर िचकलठाणा, औरंगाबाद 
मो. . 9421693995 

भाग रचनेत 

बदल 

िचकलठाणा िशवारातील िहनानगर, पटेलनगर, 
सािव ीनगर, गाय ी लॉ स या पाठीमागील भाग 

वाड .22 म ये होत ेव ते आता वाड .21 

सािव ीनगर नारेगाव (पवू) म ये गेले आहेत. जे 

नैस गक या अयो य अस यामळेु वाड .21 

र  क न हा भाग वाड .22 म ये समािव  

करावा. 

21, 22 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल होणे 

अपेि त आहे.  सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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321 11-02-
2020 

ी. स यद नासेर स यद अ दलु रहीम, 
आजम कॉलनी, सादात म जद 
औरंगाबाद मो. . 9890527007 

भाग रचनेत 

बदल 

भाग .47 ची ह  कायम करतांना नैस गक व 

ठळक ओळख व 30 फूट ं द िव मान र याची 
ह  िवचारात न घेता केली आहे. ती यो य नाही. 
तसेच पवू ह ही नैस गक ह ी माणे तािवत 

नाही.  रचना वेडीवाकडी केली आहे यामळेु 

जनगणना ॉक 85/1 व 85/2 चा समावेश क न 
सधुािरत रचना करावी. 

47   आ पे धारक यांनी मागणी 
के या माणे गणक ट .85/1 

व 85/2 हे वाड 47 म ये 

समािव  असनू या माणे 

सदर या भागाची लोकसं या 
11385 िनि त कर यात आलेली 
आहे. सबब आ ेप फेटाळणे 

यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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322 11-02-
2020 

ी. एकबाल अहेमदखान रिफक 

अहेमद खान, यनुुस कॉलनी औरंगाबाद 
मो. . 9730221188 

भाग रचनेत 

बदल 

भाग .45 नेह  नगर या भागात जनगणना 
गणक ॉक .83/1 व 83/2 समािव  करावा 
व यानूसार वाड र.45 ची पि मेकडील ह  

फेररचनेनसूार कायम करावी. 

45  आ ेपक यांनी गणक गट 
.83/1 व 83/2 वाड .म ये 

समािव  क न वाड .45 ची 
लोकसं या 12990 पयत 
वाढवावी अशी मागणी केली 
आहे.  मा  12990 ही 
लोकसं या मा. रा य िनवडणूक 

आयोगाने घालनू िदले या कमाल 

मय देपे ा जा त अस याने 
आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 323 11-02-
2020 

ी. िनतीन माधवराव पवार, रा. िजत 
जब दा अपाटमट, उ मानपरूा, मो. . 
9860923270 

मतदार 

यादीवर 

आ ेप 

वाड .69 वाड या रचनेम ये अपाटमट 
उ मानपरूा ह ीत आहेत.  पण मतदारांची नावे 

ांतीचौक वाड त आहेत.  यामळेु ती पू हा वाड 

.69 म ये टाकणेबाबत. 

69 मतदार यादीबाबतचा आ ेप 
आहे.  ा प मतदार यादी 

िस द के ानंतर ाबाबत 

हरकती व सूचना मागिव ात 
येतात,  हरकत फेटाळणे यो  

होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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324 11-02-
2020 

ी. मनोहर सरुगडे पाटील, मो. . 
9423396300 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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325 11-02-
2020 

ी. गलुाबराव बापुराव कुहाडे, मो. . 
8275937903 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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326 11-02-
2020 

ी. कारभारी भागाजी शेलार, मो. . 
9421254595 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 327 11-02-
2020 

महालपुरे गणेश िदगंबर, मो. . 
8275239387 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणकूीनंतर सातारा देवळाई हा भाग 

महानगरपािलकेत समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी काही 
◌ंअशंी फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपण ेिवकिसत झालेला नसनू याम ये 
बयाच माणात शेती / खुली जागा आहे.  
संबंिधतात आ ेपकांनी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा िदलेला 
ताव पाहता दो ही वाडची लोकसं येचा 

ताळमेळ बसतो ते पाहता संबिधताचा आ ेप 
अंशता ाहय धर यास हरकत नाही असे मत 

आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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328 11-02-
2020 

ी. आकाश यवहारे, मो. . 
9657081134 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 329 11-02-
2020 

ी. ल मण आनंदा इंगळे, मो. . 
9850169155 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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330 11-02-
2020 

ी. रिविकरण सोनाजी उपासे, मो. . 
7057642197 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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331 11-02-
2020 

ी. मोह मद असरार मोह मद अकबर, 
रोषण म जद िकराडपुरा औरंगाबाद 
मो. . 9850507410 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .46 िकराडपरूा या भागाची िसमा ह ी 
कायम करतानंा यो य व सव ना ओळखता येईल 

अशा नैस गक ह ी ठेव या नाहीत. जनगनणा 
गणक ॉक .250 लगत र ता आहे.  तो 
सरळ जनगणना गणक ॉक .85/1 व 85/2 

या पि मेस लागनू ह  सरळ के यास भागाचा 
भौगोिलक पिर थतीनसूार आकार व नैस गक 

ह ी सयुो य राहतील. 

46  आ ेपक यां◌ंनी गणक गट 
.85/1 व 85/2 वाड .म ये 

क न वाड .46 म ये समािव  

क न वाड .46 ची लोकसं या 
12378 पयत वाढवावी अशी 
मागणी केली आहे.  मा  12378 

ही लोकसं या मा. रा य 
िनवडणूक आयोगाने घालनू 
िदले या िदले या कमाल 

मय देपे ा जा त अस याने 
आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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332 11-02-
2020 

 ी. अशोक नवपुत,े सिचव, 
एस.टी.म यवत  कमचारी सहकारी गहृ 
िनमण सं था, िसडको औरंगाबाद 
मो. . 9822375632 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .77 ठाकरे नगर िसडको व वाड .78 

ाने र कॉलनी या भागातील एस.टी. कॉलनी, 
जालना रोड मधील मळू मतदारांची नावे उपरो  

दोन वाड म ये िवभाजन झा याने नागिरकां या 
गैरसोयी बाबत आ पे अज 

77, 78  वाड .77 व 78 मधील ह  

बदलव याची झा यास वाड 

.78 मधील तीन गणक गट 
77 म ये समािव  करावे 

लागतील.  यामळेु वाड .77 

ची लोकसं या मा. रा य 

िनवडणूक आयोगाने घालनू 
िदले या िदले या कमाल 

मय देपे ा जा त होईल व वाड 

.78 ची लोकस या िकमान 
लोकसं येपे ा कमी होईल. सबब 

आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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333 11-02-
2020 

ी. सिचन खैरे, थायी सिमती सद य 

तथा नगरसेवक, वाड .12 

पहाड सगपरूा-बेगमपरूा, मो. . 
9850047777 

भाग रचनेत 

बदल 

जू या वाड तील िव ापीठ ते पहाड सगपरूा 
(आनंद बौ द िवहार, हनुमान टेकडी, 
पहाड सगपरूा ह  त े याय सहा यक िव ान 

सं था, िडकेएमएम कॉलेज ते साईनगर साई 
भोजनालय ते इ ाहीम शहा कॉलनी ते शहराची 
संर क भत ते कब ी मैदान ते िव ुत कॉलनी, 
एस.जी.तोरणेकर ॉट .10 गो वद िनवास ते 
ितभा िनवास िदलीप पेरे यां या घरापयत व 

दि ण भागातील अनेक भाग हे निवन रचनेनूसार 
उ र िभमनगर वाड त जोडले आहेत जे यो य 

नाही.  यानूसार यांचा समावेश वाड .05 म ये 

करावा. 

5 सदर या भागाची चतु:िसमा ही 
सन 2015 या भाग रचनेनूसार 
केली असनू याम ये अंशत: 
बदल कर यात आलेला आहे.  
बेगमपरूा वाडचा कोणताही भाग 

आ ेप  यांनी हट या माणे 

िभमनगर उ रला जोड यात 

आलेला नाही.  सबब आ ेप 
फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 334 11-02-
2020 

ी. राज  दात ेपाटील, मो. . 
9767401665 

आर ण मा. िनवडणूक आयोगाचे िनकष .4.6 व 407 

चे अवलंब न करता िनवडणूकीचे वाड रचना 
ामु याने सातारा-देवळाई मधील वाड 

.112,113,114 या ह ी ठरवतांना के याचे 

िदसनू येत.े एकूण िविवध वग साठी आर णाची 
संक पना अयो य प दतीने पुढे जात अस यामळेु 

तसेच वाड रचनेत शासना या िनकषांचा चकूीचा 
अथ लाव यामळेु आर ण प दत चकुीची ठरली 
आहे. सिव तर आ पेा माणे ता काळ दु ती 
कर यात यावी. 

 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

गैरहजर अजदार सुनावणीस गैरहजर होते. ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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335 11-02-
2020 

 अिवनाश रमेश िफरके, मो. . 
8208895557 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 336 11-02-
2020 

ी. वामनराव पाठक, मो. . 
9404213670 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी काही 
◌ंअंशी फेरबदल झालेले आहे. सदरचा 
भाग संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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337 11-02-
2020 

ी. ा.डॉ. िववेक भगवान वायकर, 
मो. . 9423449792 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वारड् .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ ेप अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 338 11-02-
2020 

ी. मु े र खोले, मो. . 
7507700077 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही ◌ंअंशी 
फेरबदल झालेले आहे. सदरचा भाग 

संपणूपणे िवकिसत झालेला नसून 
याम ये बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात आ ेपकांनी 
दो ही वाड तील लोकसं ये या आदला 
बदलीचा िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाड ची लोकसं येचा ताळमेळ बसतो ते 

पाहता संबिधताचा आ ेप अंशता ाहय 

धर यास हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 

के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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339 11-02-
2020 

ी. तुषार खाडे, मो. .7888041717 ,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .112 व 113 या रचनेबाबत ह  

ठरवतांना िनवडणूक आयोगा या मागदशक 

त वांचा अवलंब केला नाही.  वाड .112 

देवळाई र या या पि मेकडील भाग हा वाड 

.113 या पवूकडील भागाम ये समािव  

करावा व वाड .113 चा देवळाई र यापासनूचा 
पवूकडील भाग हा वाड .112 या 
पि मेकडील भागाम ये समािव  करावा. 

112, 
113 

सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही ◌ंअंशी फेरबदल झालेले 

आहे. सदरचा भाग संपणूपणे 

िवकिसत झालेला नसनू याम ये 

बयाच माणात शेती / खुली 
जागा आहे.  संबंिधतात 
आ ेपकानंी दो ही वाड तील 

लोकसं ये या आदला बदलीचा 
िदलेला ताव पाहता दो ही 
वाडची लोकसं येचा ताळमेळ 

बसतो ते पाहता संबिधताचा 
आ पे अंशता ाहय धर यास 

हरकत नाही अस ेमत आहे.   

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 340 11-02-
2020 

ी. िनतीन अशोक वाकेकर, 
मो. .9325983183 

भागा या 
ह ीचे वणन 

01. िलिखत सीमारेषा माणे नकाशा िस द करणे 

बाबत वाड .34 

02. वाड .34 व वॉड.51 या दो ही वॉड त 

औरंगपुयातील एकच भाग दशिव यात आला 
आहे तो भाग वाड .34 या वॉड त समािव  

करणेबाबत 

34 वाड .34 व 51 यातील 

वाड या ह ीब ल सं म 

अस याचा व नकाशा व िलखील 

ह  यांत तफावत अस याचा 
आ ेप आहे. याब ल पु हा 
तपासणी क न दु ती करणे 

यो य राहील. 

हजर  ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 341 11-02-
2020 

ी. िदपक िनकाळजे, (यवुा नेता 
औरंगाबाद) मो. . 9595950098 

भागा ा 
ह ी ा 
वणनात 

दु ी 

तापनगर येथील नैस गक ना याची ह  

ओलांडून िनयमांना डावलनू वाड .97 

एकनाथनगर म ये समािव  केले या तापनगर 
वसाहतीचा भाग वगळ यात यावा व या वाडची 
पारंपािरक (जू या) ह ी माणेच कर यात यावा. 

97 नकाशानूसार ह ीची ा ी व 

वणन अिधसूचनेत नमुद 
कर ात आले आहे.  मा  सदर 

वणन तपासून आव क 

अस ास नकाशानूसार यो  ते 
बदल कर ात येतील. 

हजर महानगरपािलकेचे अिभ ायानूसार 

आव क अस ास भागा ा 
ह ीची ा ी व वणन तपासून 
यो  ते बदल करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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342 11-02-
2020 

ी. बाबासाहेब बोड, (यवुा नेता 
औरंगाबाद) मो. . 9970369898 

भाग रचनेत 

बदल 

तापनगर येथील नैस गक ना याची ह  

ओलांडून िनयमांना डावलनू वाड .97 

एकनाथनगर म ये समािव  केले या तापनगर 
वसाहतीचा भाग वगळ यात यावा व या वाडची 
पारंपािरक (जू या) ह ी माणेच कर यात यावा. 

97  आ ेपक याचा आ ेप मतदार 
यादीत समािव  नावांब ल आहे. 
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते.  यािशवाय आ ेपक यांनी 
गणक गट तोडून य  जागेवर 
असले या जागे या आधारे 
चतु:िसमा िनि त करावी अस े

हटले आहे.  मा  यात गणक 

गट तोडला जाणार अस याने 
आ ेप फटाळणे यो य वाटत.े 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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343 11-02-
2020 

ी. सिुशल तुकाराम खेडकर, 
िवधानसभा संघटक पि म, 
संभाजीनगर, ॉट .10, आनंद ाझा 
अपाटमट, आिद यनगर, सतुिगरणी 
चौक, गारखेडा, मो. . 9422206697 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .109 रामकृ ण नगर काबरा नगर या 
वाड त सहयाि  िह स या वसाहतीचा समावेश 

कर यात यावा. या वाड या पि मेकडील 

ह ीम ये काबरा नगर या वसाहतीचा संपणू 

समावेश कर यात यावा. 

109  सन 2011 या जनगणनेनूसार व 

मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार सदरची व लगत या 
वाड या िकमान व कमाल 

अपेि त लोकसं येने ह  

ठरिव यात आली आहे. यात 
बदल कर याची आव यकता 
वाटत नाही.  सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 344 11-02-
2020 

ी. किरम मदन पटेल, देवळाई मो. . 
9822899687 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .115 या रचनेबाबत ह  ठरवतांना 
िनवडणूक आयोगा या मागदशक त वांचा 
अवलंब केला नाही.  भौगोिलक ीने पाह यात 

आले नाही.  

115  मा. रा य िनवडणकू आयोगा या 
मागदशक त वानूसार लोकसं ये या 
मय दे माणे वाड ची रचना कर यात 

आली.  वाड .115 म ये सन 2011 

ची जनगणना पाहता सलग लोकव ती 
नस याने लोकव ती समूहांना एक  

क न वाड रचना कर यात आलेली 
आहे.  यामेळे या वाड ची या ी वाढली 
आहे, मा  कमाल व िकमान 
लोकसं ये या मय देत आहे.  सबब 

आ ेप फेटाळणे यो य वाटते. 

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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345 11-02-
2020 

ी. वसीम गफुर पटेल, 
मो. .9595529595 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .115 या रचनेबाबत ह  ठरवतांना 
िनवडणूक आयोगा या मागदशक त वांचा 
अवलंब केला नाही.  भौगोिलक ीने पाह यात 

आले नाही. तसेच वाड .115 हा मागील वेळी 
एस.टी. मिहला वग साठी राखीव होता व आता 
हा वाड अनू.जातीसाठी राखीव झालेला आहे.  
यासाठी कुठ या कारचे सव ण केले ना जाती 
जनगणना केली, मनमानी माणे राखीव केला, तो 
दु त क न वाड .115 खुला (ओपन) करावा. 

115  मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशक त वानूसार 
लोकसं ये या मय दे माणे 

वाडची रचना कर यात आली.  
वाड .115 म ये सन 2011 ची 
जनगणना पाहता सलग 

लोकव ती नस याने लोकव ती 
समहूांना एक  क न वाड रचना 
कर यात आलेली आहे.  यामेळे 

या वाडची या ी वाढली आहे, 
मा  कमाल व िकमान 

लोकसं ये या मय देत आहे.  
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

गैरहजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 346 11-02-
2020 

 ी. आनंद अशोक शदे, मो. . 
8888032020 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .84 ची वाड रचना भौगोिलक ीने यो य 

आहे, कोणताही बदल क  नये. 
84    आ ेप नाही गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची यापूव ची 

सावि क िनवडणूक सन 2015 म े 
झाली.  ानंतर ह वाढ क न सातारा 
देवळाई हे े  महानगरपािलकेत 

सिमािव  कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी होती,  
सन 2016 म े अिधिनयमातील 

तरतुदीनूसार या े ाक रता देय 

झाले ा दोन भागांची िनवडणूक 

घे ात आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या े ाक रता 
सुमारे पाच भाग देय झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच भागां ा 

े ात बदल करावा लागला.  सातारा 
देवळाई े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 2016 

ा िनवडणूकीमधील आर ण 

च ानू माक रता िवचारात घे ात 

आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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347 11-02-
2020 

ीमती विनता सांडू भालेराव, 
मो. .9028060655 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .84 ची वाड रचना भौगोिलक ीने यो य 

आहे, कोणताही बदल क  नये. 
84    आ ेप नाही गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 

यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 348 11-02-
2020 

ी. िनतीन िभमराव खरात, वॉड 

.62, एन-6 िसडको, 
मो. .9860047624 

आर ण वाड .62 या वाड चे आर ण चकुीचे 

अस यामळेु मवारी माणे हा वाड अ.जाती 
मिहला कवा मागासवग य वग पु ष साठी 
आरि त होणे आव यक होत.े  सखोल चौकशी 
क न यो य तो याय ावा. 

62 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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349 11-02-
2020 

ी. शेख अहेमद इिलयास, बंगलो 
.7, बसै येनगर बायजीपरूा, मो. . 

9823478601 

भाग रचनेत 

बदल 

संजयनगर मधील ग ी .सी-10, सी-11, सी-
12, सी-13 व सी-14 तसेच सीसी-10 त ेसीसी-
14 हे भाग वाड .58 मधून काढून वाड .57 

म ये जोड यात यावेत. 

58 मोघम व पाचा आ ेप आहे. 
सबब आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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350 11-02-
2020 

ी. पंकज अशोक शेलार, िब ड ग . 
एम.आय.जी. 11/125, हाडा कॉलनी, 
व इतर मो. . 7276495979 

भाग रचनेत 

बदल 

हाडा कॉलनी चे िवभाजन र  क न हाडा 
कॉलनी ही पणूपणे कोटला कॉलनी वाड म ये 

समािव  करणेबाबत. 

 या भागातील वाडची िसमा 
मागील (2015) या िनवडणूकी 
माणेच कायम ठेव यात आलेली 
आहे. यामळेु आ ेप फेटाळणे 

यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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351 11-02-
2020 

ी. मोह मद वसीम सागर, सहा यक 

िनदेशक, पिरसीमन, जकात 

फाउ डेशन ऑफ इंिडया, मो. . 
8802377232 

भाग रचनेत 

बदल 

( ा  हदी भाषेतील अज चे अवलोकन हावे) 
भाग रचना करतांना मा. रा य िनवडणूक 

आयोगाचे मागदशक सचूनाचंा अवलंब न करता 
याचे उ ंघन क न वाड रचना के याचे 

िनदशनास येत आहे.  या अिनयमततांची दु सती 
करावी. अनू.जाती या व यांचे केलेले िवभाजन 

र  करावे.  

  अजदार यांनी एकूणच 

ि येब ल आ ेप घेतलेले 

आहेत व काही वाड या 
िवभाजनाला आ पे घेतलेला 
आहे.  सन 2015 या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा-देवळाई 
हा भाग महानगरपािलका े ात 

समािव  झा यामळेु वाड ची 
पुनरचना करावी लागली.  
यामळेु काही वाड या ह ीम ये 

बदल करावा लागला.  तसेच 

काही अपवादा मक वाड त 

लोकसं या वाढली आहे.  मा  

ती मा. रा य िनवडणूक 

आयोगा या मागदशनाखाली 
कायवाही केलेली अस याने 
आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

गैरहजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 352 11-02-
2020 

ी. िवनोद िव लराव सोनवणे, माजी 
नगरसेवक, रा. सीएल-6/44/2, बारावी 
योजना, िशवाजीनगर, 
मो. .9923912262 

,सातारा 
देवळाई 

भाग रचनेत 

बदल 

िनवडणूक आयोगाचे िनकष .4.6 व 4.7 चे 

िनकष न पाळता वाड .110 व 111 ची रचना 
केली आहे. एकाच वसाहतीचे दोन त ेतीन वाड त 

िवभाजन कर यात आलेले आहे. ही रचना पणूत: 
चकुीची असनू नैस गक रचने माणे वाड 

रचनाकरावी. 

110, 
111 

सन 2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणकूीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक लोकसं येचे 

माण राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामुळे वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड ह ीम ये 

काही माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणकू आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या आकारात 
सुधारणा केलली आहे. यामुळे भाग 
रचनेत बदल होणे अपेि त आहे.  सबब 

आ ेप फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर ािधकृत अिधकारी यांनी सूिचत 
के ा माणे म.न.पा.चे दोन उप 

अिभयंता आिण नाग रकां ा 
सम याने सातारा देवळाई 

े ातील भाग रचनेत दु ी 
कर ात आली.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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353 11-02-
2020 

ी. समीर सभुाष राजरूकर, रा.13, 
ीराम कॉलनी, समथनगर, 

मो. .9823029359 

भाग रचनेत 

बदल 

भाग .73 बौ दनगर-उ मनगर तयार करतांना 
पिरिश  11 म ये चकुीची मािहती टाक यामळेु 

वाड .73,23,18, 20,30,56,49,04,70,90,37, 
इ यांद चे आर ण बदलले आहे. 

 हरकतदाराने एखा ा िविश  
भाग/ भागां ा बाबत हरकत 

न घेता ांनी संपुण भाग 
रचने ा ीयेबाबत, सव 

भागां ा रचनेबाबत सोडत 

ीयेबाबत तसेच 

आर णाबाबत हरकती 
घेतले ा आहेत. सदर 

हरकतदाराला िव ृतपणे व सव 

मु ांवर ांचे णणे मांड ाची 
संधी दे ात आली. ां ा 
आ ेपावरील अहवाल या 
त ानंतर वेगळयाने दे ात 
आलेला आहे.  

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 354 11-02-
2020 

ी. िदनेश रामे र काटोटे, वाड .62 

एन-6, िसडको, मो. .7304003672 

आर ण वाड .62 या वाड चे आर ण चकुीचे 

अस यामळेु मवारी माणे हा वाड अ.जाती 
मिहला कवा मागासवग य वग पु ष साठी 
आरि त होणे आव यक होत.े  सखोल चौकशी 
क न यो य तो याय ावा. 

62 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 



                          215 

 

355 11-02-
2020 

ी. गणेश हिरदास जगधने, रा. 
हषनगर, िव ासनगर, मो. . 
8830174744 

भाग रचनेत 

बदल 

िव ासनगर चेलीपरूा वाड .29 या नैस गक 

िसमेम ये मोठा बदल झाला आहे.  ना या या वर 
असलेला मोह ा मोमीनपरूा, मंजरूपरूा, 
लोटाकारंजा असा जोडला गेला तो ही वाड रचना 
चकूी या पद तीने तयार केली आहे. चेलीपरूा 
येथून वाड .36 काही भाग जोड यामळेु 

चेलीपयूाचे अ त वच उरले नाही. ा प वाड 

रचना नकाशा पु हा न याने तयार कर यात यावा.  
काचीवाडा, चेलीपरूा, िव ासनगर हषनगरला 
जोड यात यावा. मोमीनूपरूा, मंजरूपरूा, 
लोटाकारंजा हा भाग वगळ यात यावा. 

29 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणूकीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल होणे 

अपेि त आहे.  सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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356 11-02-
2020 

ी. स तदर सग मनमोहन सग 

ओबेरॉय, (निवन), उपा य , महारा  

देश, अ पसं याक, रा वादी का ँ ेस 

पाट , मो. .9822769776, 
9922221744 

भाग रचनेत 

बदल 

नकाशाम ये दशिव यानूसार वाड .69 मधून 

डस कॉलनी कट केली आहे, यास समािव  

कर यात यावा.  याम ये कोणताही भाग समािव  

कर यात येऊ नये. 

69  आ ेपधारकाने हट यानूसार 
स कॉलनी चा समावेश वाड 

.99 ऐवजी 69 म ये के यास 

वाड .99 ची लोकसं या 
िकमान लोकसं येपे ा कमी व 

वाड .69 ची लोकसं या 
कमाल लोकसं येपे ा जा त 

होईल. आ ेप फेटाळणे यो य 
वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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357 11-02-
2020 

ी. मसुा नूर महमंद पटेल, वाड 

िवकास िहनानगर, पटेलनगर, 
सािव ीनगर, नारेगाव 
मो. .9923777878 

भाग रचनेत 

बदल 

िचकलठाणा िशवारातील िहनानगर, पटेलनगर, 
सािव ीनगर, गाय ी लॉ स या पाठीमागील भाग 

वाड .22 म ये होता.ते आता वाड .21 

सािव ीनगर नारेगाव (पवू) म ये गेले आहेत. जे 

नैस गक या अयो य अस यामळेु वाड .21 

र  क न हा भाग वाड .22 म ये समािव  

करावा. 

21 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणकूीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल होणे 

अपेि त आहे.  सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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358 11-02-
2020 

ी. बाबरुाव नरवडे, अ य , अथव 

ािसक गहृिनमण सहकारी सं था 
सातारा पिरसर, बीड बायपास रोड, 
मो. .9890923081 

भाग रचनेत 

बदल 

 अथव ािसक गहृिनमण सं था वाड . 105 व 

106 म ये िवभाजीत झालेला आहे.  तो एकि त 

वाड .105 म ये समािव  करावा. 

105, 
106 

 अथव ािसक गहृिनमण 

सं थेचया इमारती वाड मांक 

105 म येच समािव  आहेत. सन 

2015 या महानगरपािलके या 
सावि क िनवडणूकीनंतर सातारा 
देवळाई हा भाग 

महानगरपािलकेत समािव  झाला. 
आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल होणे 

अपेि त आहे.  सबब आ ेप 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 359 11-02-
2020 

 ी. अवधूत हनुमंतराव अंधारे, रा.एन-
2,जे-36/1, मकंूुदवाडी, 
मो. .9890348568 

आर ण वाड .78 संत ाने र कॉलनीची रचना 
करतांना कोण याही भौगोिलक पिर थतीची 
पाहणी न करता व 70 ट े  पे ा जा त भागाची 
अदलाबदल क न केलेली आहे, जी 
काय ानूसार नसनू ती र  क न न याने वाड 

रचना कर यात यावी व न याने वाड चे आर ण 

सोडत प दतीने कर यात यावे. 

78 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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360 11-02-
2020 

ी. नासीरखान पठाण, एकनाथ नगर, 
उ मानपरूा, मो. .7276498208 

भाग रचनेत 

बदल 

तापनगर येथील नैस गक ना याची ह  

ओलांडून िनयमांना डावलनू वाड .97 

एकनाथनगर म ये समािव  केले या तापनगर 
वसाहतीचा भाग वगळ यात यावा व या वाडची 
पारंपािरक (जू या) ह ी माणेच कर यात यावा. 

97 सन 2015 या 
महानगरपािलके या सावि क 

िनवडणकूीनंतर सातारा देवळाई 
हा भाग महानगरपािलकेत 
समािव  झाला. आव यक 

लोकसं येचे माण राख यासाठी 
काही फेरबदल झाले आहे. 
यामळेु वाड पनूरचना होऊन 
अ त वातील वाड ह ीम ये काही 
माणात बदल झाले आहे. तसेच 

मा. रा य िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल होणे 

अपेि त आहे.  सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 



                          220 

 

361 11-02-
2020 

Mir Wajed Ali S/o Mir Hamed Ali 
R/o Mill corner, Mob 

No.9823159121 

भाग रचनेत 

बदल 

(कृपया मळू इं जी भाषेतील अज चे अवलोकन 

हावे)वाड .33 गरमपाणी या वाडची 
नैस गकह ीनसूार िसमा िनि त क न वाड रचना 
कर यात यावी आिण नैस गक ह ी या बाहेरील 

भाग जो की या वाड त समािव  कर यात 

आलेला ल मीकॉलनी या वाड तून वगळ यात 

यावा. 

33  सन 2011 या जनगणनेनूसार व 

मा. रा य िनवडणूक आयोग 

यां या िदनांक 03.01.2020 या 
आदेशानूसार सदरची व लगत या 
वाड या िकमान व कमाल 

अपेि त लोकसं येने ह  

ठरिव यात आली आहे. सबब 

आ ेप फेटाळणे यो य वाटत.े 

हजर 
वा री 
केली 
नाही 

औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 362 11-02-
2020 

ी. सिचन उ मराव गायके पा. वाड 

.13, रोजेबाग भारतमाता नगर, 
मो. .9371217777 

आर ण वाड .13 रोजेबाग भारतमातानगर या वाड त 

एस.टी. (कॅटगीरी◌े) चे नागिरक फ  02 ते 03 

ट े  आहे.  97 ट े  नागिरक ओपन (कॅटगीरी) चे 

आहेत यामळेु वाड चे आर ण ओपन (कॅटगीरी) 
चे बदल यात यावे. 

13 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

गैरहजर अजदार सुनावणीस गैरहजर होते. ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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363 11-02-
2020 

Deepak Mahadeo Suryawanshi, 
R/o Naregaon, Mob. 
No.9923216030 

आर ण (कृपया मळू इं जी भाषेतील अज चे अवलोकन 

हावे) 
वाड .23 हा 2015 या िनवडणूकीत वाड 

.38 एन-1, एम.आय.डी.सी. िचकलठाणा असा 
होता.  निवन वाड या ह ी पवू या वाड .38 

वाड माणेच अस याचे िनदशनास येत.े  यापवू  

2015 साली वाड .38 हा अनू.जातीसाठी 
आरि त होता.  या वेळीही तो पु हा 
अनू.जातीसाठीच आरि त झालेला आहे. ही बाब 

काय ाचे उ ंघन करणारी आहे. यामळेु 

आर ण र  कर यासाठी आ ेप दाखल करीत 
आहे. 

23 मा. राज्य िनवडणूक आयोग 

यां ा िदनांक  03.01.2020, 
14.01.2020 व 29.01.2020 

ा आदेशानूसार 
आर णाबाबत सिव र आदेश 

दे ात आले आहेत ाचे 

तंतोतंत पालन क न ानूसार 
भाग ÷ रचना व आर ण सोडत 

िनि त कर ात आली.  हरकत 

अमा  करणे यो  होईल. 

हजर हरकतीचे प व 

महानगरपािलकेचे अिभ ाय 

िवचारात घेता हरकत अमा  
करणे यो  होईल. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 364 11-02-
2020 

ी. रंिजत गायकवाड, वाड .85 

संजयनगर, मो. .9762422210, 
9579277779 

भाग रचनेत 

बदल 

वाड .81 नेकाशा व पिरिश -2 मधील 

दशिवले या ह ी याम ये तफावत आहे.  तरी 
नकाशाम ये िद या माणे पिरिश -2 म ये बदल 

करावा व नकाशाम ये िदले या ह ी माणे 

मतदारांची नावे वाड .81 म ये समािव  करावी. 

81 वाड .81 नकाशा  व पिरिश -2 

मधील दशिवले या ह ी याम ये 

तफावत बाबत तपासणी क ण 

यो य  ेनुसार दु ती कर यात 

येईल .सबब आ ेप फेटाळणे 

यो य वाटत.े 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर ह वाढ 

क न सातारा देवळाई हे े  

महानगरपािलकेत सिमािव  

कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात आली.  
सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या े ाक रता 
सुमारे पाच भाग देय झाले.  

प रणामी महानगरपािलके ा 
ब याच भागां ा े ात बदल 

करावा लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन अस ामुळे 

ावरील केवळ सन 2016 ा 
िनवडणूकीमधील आर ण 

च ानू माक रता िवचारात घे ात 

आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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365 11-02-
2020 

Mohammed Zakiuddin Siddiqui 
S/o Mohammed Sirajuddin 

Siddiqui, R/o 1/27/17, 
Manzoorpura, 
Mob.No.9890987050 

भाग रचनेत 

बदल 

(कृपया मळू इं जी भाषेतील अज चे अवलोकन 

हावे) 
िव ासनगर चेलीपरूा वाड तयार करतांना रा य 

िनवडणूक आयोगा या सचूनाचें उ ंघन झालेले 

अस यामळेु मोमीनपरूा व मंजरूपुरा हे भाग वाड 

.29 िव ासनगर चेलीपरूा मधून वगळून वाड 

.30 लोटाकारंजाम ये समािव  करावा. 

29   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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366 11-02-
2020 

Shaikh Habib Shaikh Chand,  R/o 

H.No.3/10/2 Manzoorpura 

Mob.No.9960661919 

भाग रचनेत 

बदल 

(कृपया मळू इं जी भाषेतील अज चे अवलोकन 

हावे)िव ासनगर चेलीपरूा वाड तयार करतांना 
रा य िनवडणूक आयोगा या सचूनाचें उ ंघन 

झालेले अस यामळेु मोमीनपरूा व मंजरूपुरा हे 
भाग वाड .29 िव ासनगर चेलीपरूा मधून 
वगळून वारड् .30 लोटाकारंजाम ये समािव  

करावा. 

29   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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367 11-02-
2020 

Abdul Rauf Khan S/o Mohammed 

Hafiz, R/o H.No.1/25/20 

Mominpura 

Mob.No.9890188474 

भाग रचनेत 

बदल 

(कृपया मळू इं जी भाषेतील अज चे अवलोकन 

हावे) 
िव ासनगर चेलीपरूा वाड तयार करतांना रा य 

िनवडणूक आयोगा या सचूनाचें उ ंघन झालेले 

अस यामळेु मोमीनपरूा व मंजरूपुरा हे भाग वाड 

.29 िव ासनगर चेलीपरूा मधून वगळून वाड 

.30 लोटाकारंजाम ये समािव  करावा. 

29   आव यक लोकसं येचे माण 

राख यासाठी काही फेरबदल 

झाले आहे. यामळेु वाड पनूरचना 
होऊन अ त वातील वाड 

ह ीम ये काही माणात बदल 

झाले आहे. तसेच मा. रा य 

िनवडणूक आयोगा या 
मागदशनानूसार वाड या 
आकारात सधुारणा केलली आहे. 
यामळेु भाग रचनेत बदल 

झाला आहे. सबब आ पे 
फेटाळणे यो य वाटते. 

हजर औरंगाबाद महानगरपािलकेची 
यापूव ची सावि क िनवडणूक सन 

2015 म े झाली.  ानंतर 

ह वाढ क न सातारा देवळाई हे 

े  महानगरपािलकेत सिमािव  
कर ात आले.  या े ाची 
लोकसं ा सुमारे 52,000 इतकी 
होती,  सन 2016 म े 
अिधिनयमातील तरतुदीनूसार या 

े ाक रता देय झाले ा दोन 

भागांची िनवडणूक घे ात 

आली.  सन 2020 ा सावि क 

िनवडणूकी ा वेळी या 
े ाक रता सुमारे पाच भाग देय 

झाले.  प रणामी 
महानगरपािलके ा ब याच 

भागां ा े ात बदल करावा 
लागला.  सातारा देवळाई 

े ातील भाग निवन 

अस ामुळे ावरील केवळ सन 

2016 ा िनवडणूकीमधील 

आर ण च ानू माक रता 
िवचारात घे ात आले.  

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 

 368 11-02-
2020 

ी. शेख नदीम शेख करीम (नदीम 

राणा) िसडट, िम त बचाओ तहेरीक 

कमेटी, कायलय 4/11/38, िसटीजन 

हे थ ब जवळ, रोशन गेट, 
मो. .9028929999 

भाग रचनेत 

बदल 

महानगरपािलका सावि क िनवडणूक-2020 

साठी वाड रचना कर यात आली यात 
अिधकायानंी महानगरपािलका अ त वात 

आ यापासनू वतं  वाड संपिवले.  अनेक 

वाड ना तीन त ेचार वॉड त िवभागणी कर यात 

आली. 2005 व 2010 माणे नैस गक िन कष 

लाग ून करता मनमानी प दतीने अनेक वॉड ना 
तीन त ेचार वॉड त िवभागणी क न जू या 
वॉडची ओळख अ त व संपवणाया वाड 

रचनेवर आ ेप 

 हरकतदाराने एखा ा िविश  

भाग/ भागां ा बाबत हरकत न 
घेता ांनी संपुण भाग रचने ा 

ीयेबाबत, सव भागां ा 
रचनेबाबत सोडत ीयेबाबत 

तसेच आर णाबाबत हरकती 
घेतले ा आहेत. सदर 
हरकतदाराला िव ृतपणे व सव 

मु ांवर ांचे णणे मांड ाची 
संधी दे ात आली. ां ा 
आ ेपावरील अहवाल या 
त ानंतर वेगळयाने दे ात 

आलेला आहे.  

हजर आ ेपधारकाचे णणे एकूण 
घे ात आले. 

ािधकृत अिधकारी यां ा 
अिभ ायाशी सहमत 
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ANAXTURE-A 

The objections which were not related to any specific ward or wards were heard by the Authorized Officer on 15th February, 2020. They 

were given full opportunity to exhaustively present all their points in detail. In their argument, they raised various objections like delimitation is 

faulty, delimitation violates the directions given in SEC order dtd. 3/1/2020, the lottery was wrong as certain seats were directly allotted 

reservation, the average population ratio is violated, Satara-Deolai wards no. 112, 113, 114 and 115 are all wrongly reserved for SC, secrecy of 

delimitation is not maintained, information of wards was published in newspaper a day before the lottery, delimitation and lottery were done to 

favour certain influential persons etc. After raising all such objections and making allegations, they made following three prayers.  

1. SEC should make enquiries regarding the leakage of delimitation information. 

2. The population proportion should not be breached. 

3. EB statement be rewritten and then fresh lottery be held.  

After hearing these objections, a detailed inquiry was made regarding the allegation levied and it is found as below: 

1. All the allegations are baseless, without any evidence and are just hearsay. 

2. The reconstruction of wards as compared to 2015 election was inevitable due to addition of villages of Satara and Deolai. The population of 

both these villages when they were declared as part of Aurangabad Municipal Corporation in 2016, was around 52,000. But the average 

population of Aurangabad Municipal Corporation as per the election conducted in 2015 was around 10,000. As per the provisions of the Act, 

the extended area of Aurangabad Municipal Corporation i.e. Satara-Deolai villages, were allotted two wards only and the election was held in 

2016. But in the general election in 2020, these areas are entitled to get approximately five wards on the basis of average population of 

10,000 per ward. The total seats of Aurangabad Municipal Corporation remained same at 115 wards. Therefore, during delimitation process 

of 2020, Satara-Deolai two wards became five wards; thus naturally three wards from the city had to be reduced. Therefore, the 

reconstruction resulted in change in ward boundaries due to the cascading effect of increasing three wards in Satara-Deolai area. 



3. The proof for leakage of information was given a copy of newspaper dtd. 4/2/2020; while the lottery and notification of draft was already 

done on 3/2/2020 and all the details were distributed to the public attending the lottery function as well as was displayed in public domain 

on the website. Thus, whatever information is published in newspaper is as per the information which was already in public domain.  

4. The guidelines of State Election Commission are very clear and the logic of giving reservation is simple. Thus, on the basis of these 

guidelines and logic, any person can find the probable reservations and accordingly make predictions.  

5. The objection regarding violation of proportion of population, it is submitted that as far as practicable to keep definite ward boundaries with 

natural geographical limits like roads, rivers, nallahs etc. and to make wards compact and contiguous without breaking any enumeration 

block, house, society, locality etc., the wards are made. Therefore, all wards can never be perfect with exact average population figure. 

Considering this in a practical way, SEC has allowed a deviation of plus or minus 10% to the average population figure. 

6. The allegation that lottery was not taken for all wards is also wrong. After the judgement of Hon’ble High Court laying down the ratio 

decidendi about Rotation, in every election the reservation in past elections are taken in consideration for rotation. Thus, for Aurangabad 

Municipal Corporation election 2020, reservation of all the previous elections i.e. 2005 election, 2010 election and 2015 election are taken 

into consideration for rotation. It is simple logic that wards reserved for SC and ST are by the descending order list published in Annexures, 

wherein no lottery needs to be taken. Even in case of BCC at the rate of 27% seat, 81% seats have already been rotated in previous elections. 

Thus, the remaining 19% seats get directly nominated for BCC election to complete the rotation cycle, wherein lottery is not required. To 

start the second cycle of rotation and select the remaining seats, lottery is held on the basis of logic and steps which is already declared by 

SEC in its order dtd. 3/1/2020.  

7. All the documents pertaining to the process of delimitation and reservation-rotation have been put in public domain. 

8. During the hearing, the whole delimitation process was presented via projector on Google Earth Maps, giving the realistic and factual view of 

the topography and boundary. The objections were heard one by one, their wards were displayed on the projector, they were asked to show 

their objections on the Google Earth to understand their objections correctly on the factual maps. Wherever the objections were illogical and 

unrealistic, the Municipal Corporation Officers explained it immediately on the maps to make the objectors understand. 



9. The complete process of lottery and the complete process of hearing the objections have been video graphed. 

10. The complete process of delimitation, reservation and rotation has been transparent, by observing the ratio laid down by Hon’ble High Court 

and orders issued by State Election Commissioner. 

 

 

 

 

 

 

Astik Kumar Pandey  Saurabh Rao 

Commissioner  Sugar Commissioner  

Municipal Corporation, Aurangabad.  Maharashtra State, Pune. 
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