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महाराष्ट्रõ शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार-क

वर्ष ८, अंक १०]

मंगळवार, मार्च २९, २०२२/चैत्र ८, शके १९४४

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १२

प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)
वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.
OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER MAHARASHTRA STATE
GENERAL ADMINISTRAION DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,
Mumbai 400 032, dated 29th March 2022
NOTIFICATION
No. BYE-2022/C.R.-239/22/XXXIII.—In pursuance of sub-rule (2) of Rule 11 of the Conduct of
Election Rules, 1961 the following is published for General Information.

(१)
भाग चार-क-१२–१
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(नमुना ७ अ)
( नियम १०(१) पहा)
निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी
२७६ - कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेसाठी पोट-निवडणूक - २०२२
अनु
क्रमांक

उमेदवाराचे नांव

१

१

२

उमेदवाराचा पत्ता

उमेदवार कोणत्या
पक्षाचा आहे

२
३
४
(एक) राष्ट्रीय व राज्यस्तरावरील मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे उमेदवार

चिन्ह वाटप
५

जाधव जयश्री चंद्रकांत
(आण्णा)

ब्लॉक नं. ३८, आशिर्वाद, वाय.
पी.पोवार नगर, कोल्हापूर

इंडियन नॅशनल
काँग्रेस

हात

सत्यजीत (नाना) कदम

२८६ ई वॉर्ड, रो हाऊस बी-३, शिंदे
रेसिडेन्सी, रूईकर कॉलनी,
कोल्हापूर ४१६ ००५

भारतीय जनता पार्टी

कमळ

(दोन) नोंदणीकृत राजकीय पक्षाचे उमेदवार (राष्ट्रीय व राज्यस्तरावरील मान्यता प्राप्त पक्षाच्या उमेदवारा शिवाय अन्य उमेदवार)
मु.पो. वळीवडे, ता. करवीर,
जि. कोल्हापूर

नॅशनल सोशालिस्ट
पार्टी ( युनायटेड)

कप आणि बशी

विजय शामराव केसरकर

प्लॉट नं. ५२, ए वॉर्ड, दुसरा बस
स्टॉप, बालगणेश चौक, फुलेवाडी

लोकराज्य जनता
पार्टी

ऑटो रिक्शा

शाहीद शहाजान शेख

१०४३ सी वॉर्ड, बिंदू चौक, कॉमर्स
कॉलेज, रविवार पेठ,
कोल्हापूर - ४१६ ००२

वंचित बहुजन
आघाडी

गॅस सिलेंडर

५२६/१ सायली पार्क अपार्टमेंट,
टेलिफोन ऑफीस जवळ, सम्राट
नगर, कोल्हापूर

अपक्ष

रोड रोलर

मु.पो. सरूड, ता. शाहूवाडी,
जि. कोल्हापूर

अपक्ष

एअर कंडिशनर

धाबेवस्ती, कोंची, पो. निमगावजाळी,
ता.संगमनेर,
जि. अहमदनगर-४१३ ७१४

अपक्ष

कपाट

३

यशवंत कृष्णा शेळके

४

५

(तीन) इतर उमेदवार
६

देसाई सुभाष वैजू

७

बाजीराव सदाशिव नाईक

८

भोसले भारत संभाजी
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अनु
क्रमांक

उमेदवाराचे नांव

उमेदवाराचा पत्ता

उमेदवार कोणत्या
पक्षाचा आहे

चिन्ह वाटप

१

२

३

४

५

९

मनिषा मनोहर कारंडे

१८ अ, शनिवार पेठ, सातारा

अपक्ष

दूरदर्शन

माने अरविंद भिवा

३८७/ब४ महालक्ष्मी कॉलनी,
व्यंकटेश्वरा पार्क, हुपरी रोड,
गडमुडशिंगी ता. करवीर,
जि. कोल्हापूर

अपक्ष

कॅरम बोर्ड

मुस्ताक अजीज मुल्ला

७६० डी वॉर्ड, कुंभार गल्ली,
बाझारगेट, माजगांवकर तालीम
जवळ, कोल्हापूर- ४१६ ००२

अपक्ष

हेलीकॉप्टर

अपक्ष

शिवण यंत्र

१०

११

१२

मुंडे करूणा धनजंय

११०१, विंग बी, ६४ ग्रीन, टागोर
रोड, सांताक्रुझ वेस्ट,
मुंबई- ४०० ०५४

१३

राजेश उर्फ बळवंत
सत्याप्पा नाईक

१९/१ गुरव गल्ली, गर्जन, ता.
करवीर, जि. कोल्हापूर

अपक्ष

किटली

१४

राजेश सदाशिव कांबळे

२३२/७, शाहु मार्केट यार्ड,
जाधववाडी, कोल्हापूर

अपक्ष

शिट्टी

संजय भिकाजी मागाडे

१३२/१ ई, राजेंद्रनगर, डॉ.
राधाकृष्णन विदयालय पाठीमागे,
कोल्हापूर- ४१६ ००८

अपक्ष

सफरचंद

१५

ठिकाण : कोल्हापूर,
दिनांक : २८ मार्च २०२२.

श्रावण क्षीरसागर,
निवडणूक निर्णय अधिकारी,
२७६ कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदार संघ.

A.N.VALVI,
Deputy Secretary and Joint Chief Electoral Officer,
Maharashtra State.

भाग चार-क-१२–२
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

क्रमांक : बीवायई २०२२/प्र.क्र. २३९/२०२२/३३
सामान्य प्रशासन विभाग,
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय,
मुंबई ४०००३२.
	दिनांक २९ मार्च २०२२
प्रत : माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित—
(१) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई.
(२) विभागीय आयुक्त, पुणे.
(३) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, कोल्हापूर.
(४) उप जिल्हाधिकारी व उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, कोल्हापूर.
(५) निवडणूक निर्णय अधिकारी, २७६-कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघ.
(६) निवडनस्ती.
सं. ना. गरुडकर,
कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग,
महाराष्ट्र शासन.

