
 
 
   
 

  राज्य निवडणकू आयोग 

महाराष्ट्र 
 

 1 ला माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, हुतात्मा राजगरुू चौक, मादाम कामा मागग, मुुंबई- 400 032. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                           (प्रसससिपत्रक)                                                           सद. 7 सप्टेंबर 2022 

 
 

*थेट सरपंचपद ंसह 1,166 ग्रामपंचायतींस ठी 13 ऑक्टोबरल  मतदाि*   
मुुंबई, सद. 7 (रासनआ): सवसवध 18 जिल्ह्यांतील 82 तालकु्यांमधील 1 हियर 166 ग्रामपुंचायतींच्या 

सदस््पदयांसह थेट सरपांचपदयच््य सावगसत्रक सनवडणकुाुंसाठी 13 ऑकटोबर 2022 रोजी मतदान होणार 
आहे. त््यसयठी सुंबुंसधत सठकाणी आजपासनू आचारसुंसहता लाग ूझाली असनू 14 ऑकटोबर 2022 रोजी 
मतमोजणी होईल, अशी घोषणय राज्य सनवडणकू आयकु्त य.ू पी. एस. मदान याुंनी आज येथे केली.   

श्री. मदान याुंनी साुंसगतले की, सुंबुंसधत तहसीलदार 13 सप्टेंबर 2022 रोजी सनवडणकुीची नोटीस 
प्रससि करतील. नामसनदेशनपत्र 21 ते 27 सप्टेंबर 2022 या कालावधीत दाखल करण्यात येतील. 
शजिवयर व रजववयरच््य सटु्टीमळेु 24 व 25 सप्टेंबर 2022 रोजी नामसनदेशनपत्र दाखल करता येणार 
नाहीत. नामसनदेशनपत्राुंची छाननी 28 सप्टेंबर 2022 होईल. नामसनदेशनपत्र मागे घेण्याची अुंसतम मदुत 
30 सप्टेंबर 2022 रोजी दपुारी 3 वाजेपयंत असेल. त््यच जदवशी जिवडणकू जचनहयांचे वयटप होईल. मतदान 
13 ऑकटोबर 2022 रोजी  सकाळी 7.30 ते सायुंकाळी 5.30 या वेळेत होईल.  िक्षलग्रस्त भयगयत दपुयरी 
3 वयिेप्ंतच मतदयियची वेळ असेल. मतमोजणी 14 ऑकटोबर 2022 रोजी होईल. समर्पपत मयगयसवगग 
आ्ोगयिे जशफयरस केलेल्ह्य टककेवयरीच््य प्रमयणयत ् य जिवडणकुयांसयठी ियगजरकयांचय मयगयसवगग प्रवगाच््य 
ियगय दे् आहेत.   

नवनवध निल्ह्ांत निवडणकू होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्ह  व त लुक निहाय संख्या: 
ठ णे: कल्ह्यण- 7, अांबरियथ- 1, ठयणे- 5, जभवांडी- 31, मरुबयड- 35, व शहयपरू- 79. प लघर: डहयण-ू 
62, जवक्रमगड- 36, िवयहयर- 47, वसई- 11, मोखयडय- 22, पयलघर- 83, तलयसरी- 11 व वयडय- 70. 
र यगड: अजलबयग- 3, किगत- 2, खयलयपरू- 4, पिवेल- 1, पेण- 1, पोलयदपरू- 4, महयड- 1, मयणगयव- 
3 व श्रीवधगि- 1. रत्न जगरी: मांडणगड- 2, दयपोली- 4, खेड- 7, जचपळूण- 1, गहुयगर- 5, सांगमेश्वर- 3, 
रत्ियजगरी- 4, लयांिय- 15 व रयियपरू- 10. ससददुगुग: दोडयमयगग- 2 व देवडगड- 2. न जिक: इगतपरुी- 5, 
सरुगयणय- 61, त्र् ा्ंबकेश्वर- 57 व पेठ- 71. नंदरुब र: अककलकुवय- 45, अक्रयणी- 25, तळोदय- 55 
व िवयपरू- 81. पणेु: मळुशी- 1 व मयवळ- 1. स त र : ियवळी- 5, पयटण- 5 व महयबळेश्वर- 6. 
कोल्ह परू: भुदरगड- 1, रयधयिगरी- 1, आिरय- 1 व चांदगड- 1. अमर वती: जचखलदरय- 1. व िीम: 
वयशीम- 1. न गपरू: रयमटेक- 3, जभवयपरू- 6 व कुही- 8. वर्धा: वधा- 2 व आवी- 7. चंद्रपरू: भद्रवयती- 
2, जचमरू- 4, मलू- 3, जिवती- 29, कोरपणय- 25, रयिरुय- 30 व ब्रह्मपरुी- 1. भंड र : तुमसर- 1, भांडयरय- 
16, पवणी- 2 व सयकोली- 1. गोंजदय : देवरी- 1, गोरेगयव- 1 गोंजद्य- 1, सडक अिुगिी- 1 व अिुगिी मोर- 
2. गडजचरोली: चयमोशी- 2, आहेरी- 2, धयिोरय- 6, भयमरयगड- 4, देसयईगांि- 2, आरमोरी-2, एटयपल्हली- 
2 व गडजचरोली- 1. एकूण- 1,166.  
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(Jagdish More, SEC) 


