राज्य निवडणूक आयोग
महाराष्ट्र
1 ला माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग, मुुंबई- 400 032.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
सद. 12 ऑगस्ट 2022

608 ग्रामपंचायतींच्या साववनिक निवडणुकांसाठी 18 सप्टें बरला मतदाि
थेट सरपंचपदाचाही समावेश
मुुंबई, सद. 12 (रासनआ): पावसाचे प्रमाण कमी असलेल्या सवसवध 51 तालुक्यांतील 608 ग्रामपुंचायतींच्या
सदस्् पदयांसह थेट सरपांच पदयच््य सावगसत्रक सनवडणुकाुंसाठी 18 सप्टें बर 2022 रोजी मतदान होणार आहे .
त््यसयठी सुंबुंसधत सठकाणी आजपासून आचारसुंसहता लागू झाली असून 19 सप्टें बर 2022 रोजी मतमोजणी होईल,
अशी घोषणय राज्य सनवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान याुंनी आज येथे केली.
श्री. मदान याुंनी साुंसगतले की, सवोच्च न्यायालयाच्या 17 मे 2022 रोजीच्या आदे शानुसार पावसामुळे
सनवडणूक कायगक्रम बासधत होण्याची शक्यता कमी असलेले 51 तालुके सनवडू न तेथील ग्रामपुंचायतींच्या सावगसत्रक
सनवडणुकाुंचा कायगक्रम जाहीर केला आहे . त््यचबरोबर निवडणूक कय्यक्रमयच््य कोणत््यही टप्प््यवर अनिवृष्टी
ककवय पूर पनरस्स्थिीसयरखी िैसर्गगक आपत्ती उद्भवल््यस त््यबयबि रयज्् नववडणूक आ्ोगयस ियत्कयळ अहवयल
सयदर करयवय, असे आदे शही सांबांनिि निल्हयनिकयऱ्यांिय दे ण््यि आले आहे ि.
घोनषि निवडणूक कय्यक्रमयिुसयर सुंबुंसधत तहसीलदार 18 ऑगस्ट 2022 रोजी सनवडणुकीची नोटीस
प्रससि करतील. नामसनदे शनपत्रे 24 ऑगस्ट 2022 िे 1 सप्टें बर 2022 या कालावधीत दाखल करण्यात येतील.
शासकीय सुट्टीमुळे 27, 28 व 31 ऑगस्ट 2022 रोजी नामसनदे शनपत्र दाखल करता येणार नाहीत.
नामसनदे शनपत्राुंची छाननी 2 सप्टें बर 2022 रोजी होईल. नामसनदे शनपत्र मागे घे ण्याची अुंसतम मुदत 6 सप्टें बर
2022 रोजी दुपारी 3 वाजेपयंत असेल. मतदान 18 सप्टें बर 2022 रोजी सकाळी 7.30 ते सायुंकाळी 5.30 या
वेळेत होईल. मतमोजणी 19 सप्टें बर 2022 रोजी होईल. समर्गपि मयगयसवगय आ्ोगयिे नशफयरस केलेल््य
टककेवयरीच््य प्रमयणयि ्य निवडणुकयांसयठी ियगनरकयांचय मयगयसवगय प्रवगाच््य ियगय दे ् आहे ि, अशीही मयनहिी
श्री. मदयि ्यांिी नदली.
नवनवध निल्ह्ांत निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हा व तालुकानिहाय संख्या: नंदरु बार:
शहादा- 74 व नंदरु बार- 75. धुळे: जशरपूर- 33. िळगाव: चोपडा- 11 व यावल- 02. बुलढाणा: िळगाव
(िामोद)- 01, संग्रामपूर- 01, नांदरु ा- 01, जचखली- 03 व लोणार- 02. अकोला: अकोट- 07 व बाळापूर01. वाशीम: कारं िा- 04. अमरावती: धारणी- 01, जतवसा- 04, अमरावती- 01 व चांदरु रे ल्वे - 01.
यवतमाळ: बाभुळगाव- 02, कळं ब- 02, यवतमाळ- 03, महागाव- 01, आणी- 04, घाटं िी- 06, केळापूर25, राळे गाव- 11, मोरे गाव- 11 व झरी िामणी- 08. नांदेड: माहू र- 24, जकनवट- 47, अधापूर- 01,
मुदखे ड- 03, नायगाव (खै रगाव)- 04, लोहा- 05, कंधार- 04, मुखेड- 05, व दे गलूर- 01. हहगोली:
(औंढा नागनाथ)- 06. परभणी: हितूर- 01 व पालम- 04. नाजशक: कळवण- 22, हदडोरी- 50 व नाजशक17. पुणे: िुन्नर- 38, आंबेगाव- 18, खे ड- 05 व भोर- 02. अहमदनगर: अकोले- 45. लातूर: अहमदपूर01. सातारा: वाई- 01 व सातारा- 08. व कोल्हापूर: कागल- 01. एकू ण: 608
-0-0-0-

(Jagdish More, SEC)

