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राज्यातील 105 िगरपंचायतींसाठी 21 नडसेंबरला मतदाि  
मुुंबई, सद. 24 (रासनआ): सवसवध 32 सजल्ह्ाुंतील 105 नगरपुंचायतींच्या सावगसत्रक सनवडणकुाुंसाठी 21 

सडसेंबर 2021 रोजी मतदान तर; 22 सडसेंबर 2021 मतमोजणी होईल. त्यासाठी सुंबुंसधत नगरपुंचायतींच्या क्षेत्रात 
आजपासनू आचारसुंसहता लाग ूझाली आहे, अशी घोषणा राज्य सनवडणकू आयकु्त य.ू पी. एस. मदान याुंनी आज 
येथे केली. 

श्री. मदान याुंनी साुंसगतले की, राज्यातील एसप्रल 2020 ते मे 2021 या कालावधीत मदुत सुंपलेल्हया 81 
आसण सडसेंबर 2021 मध्ये मदुत सुंपणाऱ्या 18; तसेच नवसनर्ममत 6 अशा एकूण 105 नगरपुंचायतींच्या प्रत्येकी 17 
सदस्यपदाुंच्या सावगसत्रक सनवडणकुीसाठी मतदान होईल. त्यासाठी 1 ते 7 सडसेंबर 2021 या कालावधीत 
नामसनदेशनपते्र स्वीकारण्यात येतील. 4 व 5 सडसेंबर 2021 रोजी सटु्टी असल्हयाने नामसनदेशनपते्र स्वीकारण्यात 
येणार नाहीत. नामसनदेशनपत्राुंची छाननी 8 सडसेंबर 2021 रोजी होईल. मतदान 21 सडसेंबर 2021 रोजी सकाळी 
7.30 ते सायुंकाळी 5.30 पयंत असेल. 22 सडसेंबर 2021 रोजी सकाळी 10 वाजल्हयापासनू मतमोजणी सरुू होईल. 

राखीव जागेवर सनवडणकू लढसवणाऱ्या उमेदवाराुंना नामसनदेशनपत्रासोबत जात प्रमाणपत्र व जातवैधता 
प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. त्याचबरोबर कोसवड-19 सुंदभात कें द्र व राज्य शासनाने ठरवून सदलेल्हया 
सनकषानसुार व आवश्यक त्या उपाययोजना करून या सनवडणकुाुंचा कायगक्रम राबवावा. त्यासुंदभात राज्य 
सनवडणकू आयोगाने 15 सडसेंबर 2020 रोजी सनगगसमत केलेल्हया मागगदशगक सचूनाुंनसुार कायगवाही करावी, असेही 
सनदेश सुंबुंसधत सजल्हहासधकाऱ्याुंना देण्यात आले आहेत, अशी मासहतीही श्री. मदान याुंनी सदली. 

साववनिक निवडणकू होत असलेल्या िगरपंचायतींची निल्हानिहाय िावे: ठाणे- मरुबाड व शहापरू, 
पालघर- तलासरी, सवक्रमगड, मोखाडा, रायगड- खालापरू, तळा, माणगाव, म्हसळा, पोलादपरू, पाली (नवसनर्ममत), 
रत्िानगरी- मुंडणगड, दापोली, ससधदुगुव- कसई-दोडामागग, वाभवे-वैभववाडी, कुडाळ, पणेु- देहू (नवसनर्ममत), 
सातारा- लोणुंद, कोरेगाव, पाटण, वडूज, खुंडाळा, दहीवडी, सांगली- कडेगाव, खानापरू, कवठे-महाकाळ, 
सोलापरू- माढा, माळसशरस, महाळूुंग-श्रीपरू (नवसनर्ममत), वैराग (नवसनर्ममत), नातेपतेु (नवसनर्ममत), िानिक- 
सनफाड, पेठ, देवळा, कळवण, सरुगाणा, धळेु- साक्री, िंदरुबार- धडगाव-वडफळ्या-रोषणमाळ, अहमदिगर- 
अकोले, कजगत, पारनेर, सशडी, िळगाव- बोदवड, औरंगाबाद- सोयगाव, िालिा- बदनापरू, जाफ्राबाद, मुंठा, 
घनसावुंगी, तीथगपरुी (नवसनर्ममत), परभणी- पालम, बीड- केज, सशरूर-कासार, वडवणी, पाटोदा, आष्टी, लातूर- 
जळकोट, चाकूर, देवणी, सशरूर-अनुंतपाळ, उस्मािाबाद- वाशी, लोहारा ब.ु, िांदेड- नायगाव, अधापरू, माहूर, 
सहगोली- सेनगाव, औुंढा-नागनाथ, अमरावती- भातकुली, सतवसा, बलुडाणा- सुंग्रामपरू, मोताळा, यवतमाळ- 
महागाव, कळुंब, बाभुळगाव, राळेगाव, मारेगाव, झरी जामणी, वािीम- मानोरा, िागपरू- हहगणा, कुही, वधा- 
कारुंजा, आष्टी, सेल,ू समदु्रपरू, भंडारा- मोहाडी, लाखनी, लाखाुंदरू, गोंनदया- सडकअजुगनी, अजुगनी, देवरी, सावली, 
चंद्रपरू- पोंभुणा, गोंडसपपरी, कोरपना, सजवती, हसदेवाही-लोनवाही, मलुचेरा, गडनचरोली- एटापल्हली, कोरची, 
अहेरी, चामोशी, ससरोंचा, धानोरा, कुरखेडा आसण भामरागड.  
पोटनिवडणकुांसाठीही मतदाि 

सवसवध सजल्ह्ातील सात नगरपसरषदा/ नगरपुंचायतींच्या सरक्त जागाुंसाठीदेखील 21 सडसेंबर 2021 रोजी 
मतदान होणार आहे. सशरोळ (6 अ), नागभीड (4 अ), जत (5 ब), ससल्हलोड (12 अ), फुलुंब्री (2 आसण 8), 
वानाडोंगरी ( 6 अ) आसण ढाणकी (12 आण 13) या नगरपसरषद/ नगरपुंचायतींतील सदस्यपदाुंच्या सरक्तपदाुंसाठी 
या पोटसनवडणकुा होत आहे. 
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