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सद. 25 जून 2018.

साांगली-नमरज-कुपवाड व जळगाव महािगरपानलकेसाठी 1 ऑगस्टला मतदाि
वसई-नवरार महािगरपानलकेच्या एका नरक्त पदासाठीदे खील मतदाि
-राज्य निवडणूक आयुक्त
मुुंबई, सद. 25: साुंगली-समरज-कुपवाड व जळगाव महानगरपासलकेच्या सावगसत्रक; तसेच वसई-सवरार शहर
महानगरपासलकेच्या एका सरक्तपदाच्या पोटसनवडणुकीसाठी 1 ऑगस्ट 2018 रोजी मतदान होणार आहे . मतमोजणी
3 ऑगस्ट 2018 रोजी होईल. त्यासाठी सुंबुंसित क्षेत्रात आजपासून आचारसुंसहता लागू झाली आहे , अशी घोषणा
राज्य सनवडणूक आयुक्त ज. स. सहासरया याुंनी आज येथे केली.
श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, साुंगली-समरज-कुपवाड महानगरपासलकेची मुदत 13 ऑगस्ट 2018
रोजी सुंपत आहे . शहराची एकूण लोकसुंख्या 5 लाख 2 हजार 793 असून मतदाराुंची सुंख्या सुमारे 4 लाख 23
हजार 366 इतकी आहे . एकूण 20 प्रभागाुं तील 78 जागाुंसाठी मतदान होईल. त्यापैकी मसहलाुंसाठी 39 जागा
राखीव आहे त. अनुससू चत जातीसाठी 11, अनुससू चत जमातीसाठी 1, तर नागसरकाुंच्या मागासप्रवगासाठी 21 जागा
राखीव आहे त.
जळगाव महानगरपासलकेची मुदत 19 सप्टें बर 2018 रोजी सुंपत आहे . शहराची एकूण लोकसुंख्या 4 लाख
60 हजार 228 असून मतदाराुंची सुंख्या सुमारे 3 लाख 65 हजार 15 इतकी आहे . एकूण 19 प्रभागातील 75
जागाुंसाठी मतदान होईल. त्यापैकी मसहलाुंसाठी 38 जागा राखीव आहे त.अनुससू चत जातीसाठी 5, अनुससू चत
जमातीसाठी 4; तर नागसरकाुंच्या मागासप्रवगासाठी 20 जागा राखीव आहे त, अशी मासहती त्याुंनी सदली.
वसई-सवरार शहर महानगरपासलकेतील प्रभाग क्र. 97 च्या सरक्त पदाच्या पोटसनवडणुकीसाठीदे खील 1
ऑगस्ट 2018 रोजी मतदान होईल. या सवग सठकाणी 4 जुलै 2018 पासून नामसनदे शनपत्रे दाखल करण्यास सुरुवात
होईल. 1 ऑगस्ट 2018 रोजी सकाळी 7.30 ते सायुंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. मतमोजणी 3 ऑगस्ट
2018 रोजी सकाळी 10 वा. सुरु होईल. सनकाल जाहीर झाल्यानुंतर आचारसुंसहता सुंपष्ु टात येईल असेही श्री.
सहासरया याुंनी साुंसगतले.
निवडणूक








कायय क्रम
नामसनदे शनपत्रे दाखल करणे :
नामसनदे शनपत्राुंची छाननी
:
उमेदवारी मागे घे णे
:
सनवडणूक सचन्ह वाटप
:
मतदान
:
मतमोजणी
:
सनकालाची राजपत्रात प्रससध्दी :
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4 ते 11 जुलै 2018
12 जुलै 2018
17 जुलै 2018 पयंत
18 जुलै 2018
1 ऑगस्ट 2018
3 ऑगस्ट 2018
6 ऑगस्ट 2018 पयंत
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