
 
 
   
 

  राज्य निवडणकू आयोग 

महाराष्ट्र 
 

 1 ला माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, हुतात्मा राजगरुू चौक, मादाम कामा मागग, मुुंबई- 400 032. 
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                                                                                           (प्रसससिपत्रक)                                                           सद. 9 नोव्हेंबर 2022 

 
 

थेट सरपंचपद ंसह 7 हज र 751 ग्रामपंचायतींस ठी 18 डिसेंबरल  मतदाि   
मुुंबई, सद. 9 (रासनआ): राज्यातील सवसवध जिल्ह्ाांतील 7 हिार 751 ग्रामपुंचायतींच्या 

सदस्यपदाांसह थेट सरपांचपदाच्या सावगसत्रक सनवडणकुाुंसाठी 18 जिसेंबर 2022 रोजी मतदान होणार आहे. 
त्यासाठी सुंबुंसधत सठकाणी आजपासनू आचारसुंसहता लाग ू झाली असनू 20 जिसेंबर 2022 रोजी 
मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य सनवडणकू आयकु्त य.ू पी. एस. मदान याुंनी आज येथे केली.   

श्री. मदान याुंनी साुंसगतले की, ऑक्टोबर 2022 ते जिसेंबर 2022 या कालावधीत मदुत सांपणाऱ्या; 
तसेच नव्याने स्थाजपत या सवव ग्रामपांचायतींच्या जनविणकुाांसाठी 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी सुंबुंसधत 
तहसीलदार सनवडणकुीची नोटीस प्रससि करतील. नामसनदेशनपत्र 28 नोव्हेंबर 2022 ते 2 जिसेंबर 2022 
या कालावधीत दाखल करण्यात येतील. नामसनदेशनपत्राुंची छाननी 5 जिसेंबर 2022 रोिी होईल. 
नामसनदेशनपत्र मागे घेण्याची अुंसतम मदुत 7 जिसेंबर 2022 रोजी दपुारी 3 वाजेपयंत असेल व त्याच 
जदवशी जनविणकू जचनहाांचे वाटप होईल. मतदान 18 जिसेंबर 2022 रोजी  सकाळी 7.30 ते सायुंकाळी 
5.30 या वेळेत होईल. नक्षलग्रस्त भागात दपुारी 3 वािेपयंतच मतदानाची वेळ असेल. मतमोजणी 20 
जिसेंबर 2022 रोजी होईल.  

नवनवध निल्ह्ांत निवडणकू होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची डजल्ह  व त लुक निहाय संख्या: 
अहमदनगर- 203, अकोल - 266, अमर वती- 257, औरंग ब द- 219, बीि- 704, भंि र - 363, 
बलुि ण - 279, चंद्रपरू- 59, धळेु- 128, गिडचरोली- 27, गोंडदय - 348, हहगोली- 62, जळग व- 
140, ज लन - 266, कोल्ह परू- 475, ल तूर- 351, न गपरू- 237, नंदरुब र- 123, उस्म न ब द- 
166, प लघर- 63, परभणी- 128, पणेु- 221, र यगि- 240, रत्न डगरी- 222, स ंगली- 452, 
स त र - 319, हसधदुगुग- 325, सोल परू- 189, ठ णे- 42, वधा- 113, व शीम- 287, यवतम ळ- 
100, न ंदेि- 181 व न डशक- 196. एकूण- 7,751.  
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(Jagdish More, SEC) 


