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271 ग्रामपंचायतींच्या साववनिक निवडणकुांसाठी 4 ऑगस्टला मतदाि    
 

मुुंबई, सद. 29 (रासनआ): पावसाचे प्रमाण कमी असलेल्या सवसवध 62 तालकुाुंत्यातील 271 
ग्रामपुंचायतींच्या सावगसत्रक सनवडणकुाुंसाठी 4 ऑगस्ट 2022 रोजी मतदान होणार असल्याची घोषणा 
सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार राज्य सनवडणकू आयोगाने केली आहे. त्यानसुार सुंबुंसधत सठकाणी 
आजपासनू आचारसुंसहता लाग ूझाली असनू 5 ऑगस्ट 2022 रोजी मतमोजणी होईल, अशी मासहती राज्य 
सनवडणकू  आयकु्त य.ू पी. एस. मदान याुंनी आज येथे सदली.   

श्री. मदान याुंनी साुंसगतले की, सवोच्च न्यायालयाच्या 17 मे 2022 रोजीच्या आदेशानसुार 
पावसामळेु सनवडणकू कायगक्रम बासधत होण्याची शक्यता कमी असलेले 62 तालकेु सनवडून तेथील 
ग्रामपुंचायतींच्या सावगसत्रक सनवडणकुाुंचा कायगक्रम जाहीर केला आहे. त्यानसुार सुंबुंसधत तहसीलदार 5 
जलैु 2022 रोजी सनवडणकुीची नोटीस प्रससि करतील. नामसनदेशनपते्र 12 ते 19 जुलै 2022 या 
कालावधीत दाखल करण्यात येतील. शासकीय सटु्टीमळेु 16 आसण 17 जुलै 2022 रोजी नामसनदेशनपत्र 
दाखल करता येणार नाहीत. नामसनदेशनपत्राुंची छाननी 20 जुलै 2022 रोजी होईल. नामसनदेशनपत्र मागे 
घेण्याची अुंसतम मदुत 22 जलैु 2022 रोजी दपुारी 3 वाजेपयंत असेल. मतदान 4 ऑगस्ट 2022 रोजी  
सकाळी 7.30 ते सायुंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. मतमोजणी 5 ऑगस्ट 2022 रोजी होईल.  

नवनवध निल्ह्ांत निवडणकू होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची तालुकानिहाय संख्या: िानिक: 
बागलाण- 13, निफाड- 1, नसन्िर- 2, येवला- 4, चांदवड- 1, देवळा- 13 आसण िांदगाव- 6. 
धळेु: धळेु- 2, साक्री- 49 आसण शिदखेडा- 1. िळगाव: रावेर- 12, अमळिेर- 1, एरंडोल- 2, पारोळा- 
3 आसण चाळीसगाव- 6. अहमदिगर: अहमदिगर- 3, श्रीगोंदा- 2, किवत- 3,  िेवगाव- 1, राहुरी- 3 
आसण संगमिेर- 3. पणेु: हवेली- 5, निरुर- 6, बारामती- 2, इंदापरू- 4 आसण परंुदर- 2. सोलापरू: 
सोलापरू- 2, बािी- 2, अक्कलकोट- 3, मोहोळ- 1, माढा- 2,  करमाळा- 8, पंढरपरू- 2, माळनिरस- 
1 आसण मंगळवेढा- 4. सातारा: कराड- 9 आसण फलटण- 1. सांगली: तासगाव- 1. औरंगाबाद: 
औरंगाबाद- 1, पैठण- 7, गंगापरू- 2, वैिापरू- 2, खलुताबाद- 1, नसल्हलोड- 3, िालिा- 6, परतूर- 
1, बदिापरू- 19 आसण मंठा- 2. बीड: बीड- 3, गेवराई- 5 आसण अंबेिोगाई- 5. लातूर: रेणापरू- 4, 
देवणी- 1 आसण निरूर अिंतपाळ- 4. उस्मािाबाद: तळुिापरू- 2, कळंब- 1, उमरगा- 5, लोहारा- 2 
आसण वािी- 1. परभणी: सेलू- 3. बलुढाणा: खामगाव- 2 आसण मलकापरू- 3.  एकूण- 271.         
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