राज्य निवडणूक आयोग
महाराष्ट्र
1 ला माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग, मुुंबई- 400 032.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
सद. 29 जून 2022
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ग्रामपुंचायतींच्या सावगसत्रक सनवडणुकाुं साठी 4 ऑगस्ट 2022 रोजी मतदान होणार असल्याची घोषणा
सवोच्च न्यायालयाच्या आदे शानुसार राज्य सनवडणूक आयोगाने केली आहे . त्यानुसार सुंबुंसधत सठकाणी
आजपासून आचारसुंसहता लागू झाली असून 5 ऑगस्ट 2022 रोजी मतमोजणी होईल, अशी मासहती राज्य
सनवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान याुंनी आज येथे सदली.
श्री. मदान याुंनी साुंसगतले की, सवोच्च न्यायालयाच्या 17 मे 2022 रोजीच्या आदे शानुसार
पावसामुळे सनवडणूक कायगक्रम बासधत होण्याची शक्यता कमी असले ले 62 तालुके सनवडू न तेथील
ग्रामपुंचायतींच्या सावगसत्रक सनवडणुकाुंचा कायगक्रम जाहीर केला आहे . त्यानुसार सुंबुंसधत तहसीलदार 5
जुलै 2022 रोजी सनवडणुकीची नोटीस प्रससि करतील. नामसनदे शनपत्रे 12 ते 19 जुलै 2022 या
कालावधीत दाखल करण्यात येतील. शासकीय सुट्टीमुळे 16 आसण 17 जुलै 2022 रोजी नामसनदे शनपत्र
दाखल करता येणार नाहीत. नामसनदे शनपत्राुंची छाननी 20 जुलै 2022 रोजी होईल. नामसनदे शनपत्र मागे
घे ण्याची अुंसतम मुदत 22 जुलै 2022 रोजी दुपारी 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 निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची तालुकानिहाय संख्या: िानिक:
बागलाण- 13, निफाड- 1, नसन्िर- 2, ये वला- 4, चांदवड- 1, दे वळा- 13 आसण िांदगाव- 6.
धुळे: धुळे- 2, साक्री- 49 आसण शिदखे डा- 1. िळगाव: रावेर- 12, अमळिेर- 1, एरं डोल- 2, पारोळा3 आसण चाळीसगाव- 6. अहमदिगर: अहमदिगर- 3, श्रीगोंदा- 2, किवत- 3, िेवगाव- 1, राहुरी- 3
आसण संगमिेर- 3. पुणे: हवेली- 5, निरुर- 6, बारामती- 2, इंदापूर- 4 आसण पुरंदर- 2. सोलापूर:
सोलापूर- 2, बािी- 2, अक्कलकोट- 3, मोहोळ- 1, माढा- 2, करमाळा- 8, पंढरपूर- 2, माळनिरस1 आसण मंगळवेढा- 4. सातारा: कराड- 9 आसण फलटण- 1. सांगली: तासगाव- 1. औरं गाबाद:
औरं गाबाद- 1, पैठण- 7, गंगापूर- 2, वैिापूर- 2, खुलताबाद- 1, नसल्हलोड- 3, िालिा- 6, परतूर1, बदिापूर- 19 आसण मं ठा- 2. बीड: बीड- 3, गेवराई- 5 आसण अंबेिोगाई- 5. लातूर: रे णापूर- 4,
दे वणी- 1 आसण निरूर अिंतपाळ- 4. उस्मािाबाद: तुळिापूर- 2, कळं ब- 1, उमरगा- 5, लोहारा- 2
आसण वािी- 1. परभणी: सेलू- 3. बुलढाणा: खामगाव- 2 आसण मलकापूर- 3. एकू ण- 271.
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