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महाराष्टट्रõ शासन राजपत्र
असाधारण भाग एक-अ—मध््य उप-विभाग
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असाधारण क्रमांक ८२

प्ावधकृत प्काशन
महाराष्टट्र वजल्हा पररर्दा ि पंचा्यत सवमत््या, ग्ामपंचा्यती, नगरपररर्दा, प्ाथवमक वशक्षण आवण  

स्थावनक वनधी लेखापरीक्षा अवधवन्यम ्यांखालील (भाग चार-ब मध््ये प्वसद्ध करण््यात 
आलेले आदेश ि अवधसूचना ्यांव््यवतररक्त) आदेश ि अवधसूचना.

राज््य  वनिडणूक आ्योग, महाराष्टट्र

१ ला मजला, निीन प्रशासकीय भिन, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड,  
मुंबई ४०० ०३२, वदनांक २६ जुलै २०२२. 

अवधसूचना

शुवद्धपत्रक

महाराष्टट्र महानगरपावलका अवधवन्यम, १९४९.

क्रमांक रावनअा/मनपा-२०२२/प्र.क्र.३५/का-५.— महाराष्टट्र महानगरपावलका अविवनयम (सन१९४९ चा मुंबई ५९) (यापुढे 

सदर अविवनयम म्हणून उल्ललेविललेला) चले कलम ५(३) ि कलम १४ अन्ियले प्राप्त अविकारांचा िापर करून मा. राज्य वनिडणूक 

आयोगानले क्रमाकं रावनआ/मनपा-२०२२/प्.क्र.३५/का-५, वदनाकं १८ जलु ै२०२२ अन्ियले अविसचूना अनसुचूीमध्यले दश्शविल्याप्रमाणले  

वभिंडी-वनजामपूर शहर महानगरपावलका क्लेत्र वजतक्या प्रभागात विभागण्यात यलेईल त्या प्रभागांची संख्या ि त्यांची व्याप्ती वनश््चचत करून 

सदर अविसूचना असािारण भाग एक-अ-मध्य उप-विभाग, असािारण क्रमांक ७९ िर वदनांक १९ जुलै २०२२ रोजी छापण्यात आली 

होती, आवण  ज्याअर्थी, सदर  राजपत्रात  टंकललेिन दुरुस्ती करणले आि्चयक आहले;

त्याअर्थी, मी, श्ी. यु.पी.एस.मदान, राज्य वनिडणूक आयुक्त, महाराष्टट्र  सदर राजपत्रातील मराठी अनुसूचीतील प्रभाग क्र. ३४ 

समोरील नोंद दुरुस्त करण्याकररता पुढीलप्रमाणले शुवधिपत्रक प्रवसधि करीत आहले :—



2 महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ–मध््य उप-विभाग, जुलै २६, २०२२/श्ािण ४, शके १९४४ 

प्रभाग क्र. ३४ समोरील मूळ नोंदी ऐिजी िालीलप्रमाणले सुिाररत  दुरुस्त  मजकूर  िाचण्यात यािा :—

अनुसूची

प्रभाग क्रमांक ि 
लोकसंख्या

प्रभागाचले 
नाि, 

असल्यास

प्रभागाची व्याप्ती

(१) (२) (३)

प्भाग क्रमांक – ३४

लोकसंख्या 

एकूण - १४,१९१

अ. जा. - ३६७

अ. ज. - २२९

व््याप्ती

उत्तर.– जुना मुंबई आग्ा रस्त्यािरील गायत्रीिाम सोसायटीपासून ओसिालिाडी 
रस्त्यानले मनपा शाळा क्र. ४२ कूंपण वभंतीनले उजिीकडे िळून िुल्या जागलेतून आकाश 
कांबळे यांचले घरापययंत तलेर्ून उजिीकडे िळून पप्पू हाॅटेल रलेल्िले स्टेशन रोडनले िनश्ी 
मलेवडकलिरून ओमकार मलेवडकलपययंत तलेर्नू उजिीकडे िळून कामतघर ताडाळी रोडनले 
वटचस्श काॅलनीपययंत तलेर्ून रस्ता ओलांडून समीर अपाट्टमेंटच्या कूंपण वभंतीनले तानसा 
पाईपलाईनपययंत तलेर्ून डािीकडे िळून तानसा पाईप लाईनच्या हद्ीनले मनपा हद्ीपययंत.

पूि्ष.– मनपा हद्ीनले तानसा पाईपलाईनपासून राजेंद्र ठाकूर गाड्टनिरून मनपा हद् 
स.नं.१९१ पययंत.

दवक्षण.– मनपा हद् स.नं. १९१ पासून मनपा हद्ीनले तानसा पाईपलाईनपययंत ि पुढे 
मनपा हद्ीनले सि्श पररसहारा संकुल जाणाऱ्या रस्त्यापययंत. 

पश््चचम.– सि्श पररसहारा संकुलाकडे जाणाऱ्या रस्त्यापासून मनपा हद्ीनले स्टेशनकडे 
जाणाऱ्या रस्त्यानले जुना मुंबई-आग्ा रस्त्यापययंत ि पुढे मुख्य रस्त्यानले निकार हाईट 
इमारती िरून रस्त्यानले ओसिाल िाडी हाॅलिरून ओसिाल िाडी गायत्रीिाम  
सोसायटीपययंत.

टीप.— 

१. वदनांक १९ जुलै २०२२ रोजी प्रवसधि केललेल्या अविसूचनलेतील उि्शररत मजकुरात कुठलाही बदल नाही.

 ्यु. पी. एस. मदान,     
 राज्य वनिडणूक आयुक्त,   
    महाराष्टट्र.
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