राज्य निवडणूक आयोग
महाराष्ट्र
1 ला माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग, मुुंबई- 400 032.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
सद. 7 सप्टें बर 2022

*थेट सरपंचपद ंसह 1,166 ग्रामपंचायतींस ठी 13 ऑक्टोबरल मतदाि*
मुुंबई, सद. 7 (रासनआ): सवसवध 18 जिल्ह्यांतील 82 तालुक्यांमधील 1 हियर 166 ग्रामपुंचायतींच्या
सदस््पदयांसह थेट सरपांचपदयच््य सावगसत्रक सनवडणुकाुंसाठी 13 ऑकटोबर 2022 रोजी मतदान होणार
आहे . त््यसयठी सुंबुंसधत सठकाणी आजपासून आचारसुंसहता लागू झाली असून 14 ऑकटोबर 2022 रोजी
मतमोजणी होईल, अशी घोषणय राज्य सनवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान याुंनी आज येथे केली.
श्री. मदान याुंनी साुंसगतले की, सुंबुंसधत तहसीलदार 13 सप्टें बर 2022 रोजी सनवडणुकीची नोटीस
प्रससि करतील. नामसनदे शनपत्र 21 ते 27 सप्टें बर 2022 या कालावधीत दाखल करण्यात येतील.
शजिवयर व रजववयरच््य सुट्टीमुळे 24 व 25 सप्टें बर 2022 रोजी नामसनदे शनपत्र दाखल करता येणार
नाहीत. नामसनदे शनपत्राुंची छाननी 28 सप्टें बर 2022 होईल. नामसनदे शनपत्र मागे घे ण्याची अुंसतम मुदत
30 सप्टें बर 2022 रोजी दुपारी 3 वाजेपयंत असेल. त््यच जदवशी जिवडणूक जचनहयांचे वयटप होईल. मतदान
13 ऑकटोबर 2022 रोजी सकाळी 7.30 ते सायुंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. िक्षलग्रस्त भयगयत दुपयरी
3 वयिेप्ंतच मतदयियची वेळ असेल. मतमोजणी 14 ऑकटोबर 2022 रोजी होईल. समर्पपत मयगयसवगग
आ्ोगयिे जशफयरस केलेल्ह्य टककेवयरीच््य प्रमयणयत ्य जिवडणुकयांसयठी ियगजरकयांचय मयगयसवगग प्रवगाच््य
ियगय दे ् आहे त.
नवनवध निल्ह्ांत निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्ह व त लुक निहाय संख्या:
ठ णे: कल्ह्यण- 7, अांबरियथ- 1, ठयणे- 5, जभवांडी- 31, मुरबयड- 35, व शहयपूर- 79. प लघर: डहयणू62, जवक्रमगड- 36, िवयहयर- 47, वसई- 11, मोखयडय- 22, पयलघर- 83, तलयसरी- 11 व वयडय- 70.
र यगड: अजलबयग- 3, किगत- 2, खयलयपूर- 4, पिवेल- 1, पेण- 1, पोलयदपूर- 4, महयड- 1, मयणगयव3 व श्रीवधगि- 1. रत्न जगरी: मांडणगड- 2, दयपोली- 4, खेड- 7, जचपळू ण- 1, गुहयगर- 5, सांगमेश्वर- 3,
रत्ियजगरी- 4, लयांिय- 15 व रयियपूर- 10. ससदुदग
ु ग: दोडयमयगग- 2 व दे वडगड- 2. न जिक: इगतपुरी- 5,
सुरगयणय- 61, त्र््ांबकेश्वर- 57 व पेठ- 71. नंदरु ब र: अककलकुवय- 45, अक्रयणी- 25, तळोदय- 55
व िवयपूर- 81. पुणे: मुळशी- 1 व मयवळ- 1. स त र : ियवळी- 5, पयटण- 5 व महयबळे श्वर- 6.
कोल्ह पूर: भुदरगड- 1, रयधयिगरी- 1, आिरय- 1 व चां दगड- 1. अमर वती: जचखलदरय- 1. व िीम:
वयशीम- 1. न गपूर: रयमटे क- 3, जभवयपूर- 6 व कुही- 8. वर्धा: वधा- 2 व आवी- 7. चंद्रपूर: भद्रवयती2, जचमूर- 4, मूल- 3, जिवती- 29, कोरपणय- 25, रयिुरय- 30 व ब्रह्मपुरी- 1. भंड र : तुमसर- 1, भांडयरय16, पवणी- 2 व सयकोली- 1. गोंजदय : दे वरी- 1, गोरे गयव- 1 गोंजद्य- 1, सडक अिुगिी- 1 व अिुगिी मोर2. गडजचरोली: चयमोशी- 2, आहे री- 2, धयिोरय- 6, भयमरयगड- 4, दे सयईगांि- 2, आरमोरी-2, एटयपल्हली2 व गडजचरोली- 1. एकू ण- 1,166.
-0-0-0-

(Jagdish More, SEC)

