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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
सद. 1 नोव्हें बर 2018.

धुळे व अहमदिगर महािगरपानिकेसाठी 9 नडसेंबरिा मतदाि
-राज्य निवडणूक आयुक्त
मुुंबई, नद. 1 (रानिआ): धुळे व अहमदनगर महानगरपासलकेच्या सावगसत्रक सनवडणुकीसाठी 9 सडसेंबर
2018 रोजी मतदान होईल; तर मतमोजणी 10 सडसेंबर 2018 रोजी होईल. त्यासाठी आजपासून आचारसुंसहता
लागू झाली आहे , अशी घोषणा राज्य सनवडणूक आयुक्त ज. स. सहासरया याुंनी आज येथे केली.
श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, धुळे महानगरपासलकेची मुदत 29 सडसें बर 2018 रोजी सुंपत आहे .
शहराची एकूण लोकसुंख्या 4 लाख 46 हजार 94 असून मतदाराुंची सुंख्या सुमारे 3 लाख 29 हजार 569 आहे .
एकूण 19 प्रभागातील 74 जागाुंसाठी मतदान होईल. त्यापैकी मसहलाुंसाठी 37 जागा राखीव आहे त. अनुससू चत
जातीसाठी 6, अनुससू चत जमातीसाठी 5, तर नागसरकाुंच्या मागासप्रवगासाठी 20 जागा राखीव आहे त.
अहमदनगर महानगरपासलकेची मुदतदे खील 29 सडसेंबर 2018 रोजी सुंपत आहे . शहराची एकूण
लोकसुंख्या 3 लाख 46 हजार 755 असून मतदाराुंची सुंख्या सुमारे 2 लाख 56 हजार 719 आहे . एकूण 17
प्रभागातील 68 जागाुंसाठी मतदान होईल. त्यापैकी मसहलाुंसाठी 34 जागा राखीव आहे त. अनुससू चत जातीसाठी
9, अनुससू चत जमातीसाठी 1, तर नागसरकाुंच्या मागासप्रवगासाठी 18 जागा राखीव आहे त, अशी मासहती त्याुंनी
सदली.
दोन्ही महानगरपासलकाुंसाठी 13 नोव्हें बर 2018 पासून नामसनदे शनपत्रे दाखल करण्यास सुवावात होईल.
9 सडसेंबर 2018 रोजी सकाळी 7.30 ते सायुंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. मतमोजणी 10 सडसेंबर 2018
रोजी सकाळी 10 वाजता सुरू होईल. सनकाल जाहीर झाल्यानुंतर आचारसुंसहता सुंपष्ु टात येईल, असेही श्री.
सहासरया याुंनी साुंसगतले.
निवडणूक कायय क्रम


नामसनदे शनपत्रे दाखल करणे

: 13 ते 20 नोव्हें बर 2018



नामसनदे शनपत्राुंची छाननी

: 22 नोव्हें बर 2018



उमेदवारी मागे घे णे

: 26 नोव्हें बर 2018 पयंत



सनवडणूक सचन्ह वाटप

: 27 नोव्हें बर 2018



मतदान

: 9 सडसेंबर 2018



मतमोजणी

: 10 सडसेंबर 2018



सनकालाची राजपत्रात प्रससिी

: 13 सडसेंबर 2018 पयंत
0-0-0

(Jagdish More, PRO, SEC)
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