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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
सद. 31 जानेवारी 2017.

नित्ररथाद्वारे मतदार जागृतीला
मुंबईत निकनिकाणी उत्स्फू तत प्रनतसाद
मुुंबई, सद. 31: बृहनमुुंबई महानगरपासलकेच्या सावगसत्रक सनवडणुकीत मतदानाचे प्रमाण वाढसवण्यासाठी
राज्य सनवडणूक आयोगातर्फे सचत्ररथाद्वारे शहरात सठकसठकाणी मतदार जागृती करण्यात येत असून त्याला
उत््र्फूतग प्रसतसाद लाभत आहे .
प्रजासत्ताक सदनासनसमत्त येथील सशवाजी पाकगवर झालेल्या सुंचलनात या सचत्ररथाचा समावेश होता.
73 आसण 74 व्या राज्य घटना दुरु्तीला 25 वर्षे होत असल्याच्या आसण सध्या सुरू असलेल्या ्थासनक
्वराज्य सुं्थाुंच्या सनवडणुकाुंच्या पार्शवगभम
ू ीवर हा सचत्ररथ तयार करण्यात आला आहे . सर ज. जी. कला
महासवद्यालयाने त्याची सनर्ममती केली आहे . इतर सवसवध माध्यमाुंतन
ू ही मतदानाचे प्रमाण वाढसवण्यासाठी प्रयनत
केल जात आहे . सचत्ररथ त्याचाच एक भाग आहे . सचत्ररथाची आकर्षगक रचना व रुं गसुंगतीमुळे त्याकडे लक्ष
वेधले जात आहे . सचत्ररथावर एलएडी पडता असून त्यावर सवसवध ध्वसनसचत्रसर्फती व जागृतीपर सुंदेशही
दाखसवण्यात येत आहे त.
प्रजासत्ताक सदनी सशवाजी पाकगवर सुंचलन झाल्यानुंतर हा सचत्ररथ गेट वे ऑर्फ इुंसडया, हजी अली व
दादर येथे नेण्यात आला होता. आज तो वाुंद्रे (पूवग) येथे असून या सवग सठकाणी नागसरकाुंचा मोठा प्रसतसाद
लाभला आहे . हा सचत्ररथ 6 र्फेब्रुवारी 2017 पयंत मुुंबईत असेल त्यानुंतर ठाणे महानगरपासलका सनवडणुकीच्या
मतदार जागृतीसाठी नेण्यात येईल.
ये थे असेल नित्ररथ
1 फेब्रवारी 2017: बॅनड्टँड (वाुंद्रे पश्र्शचम)
2 फेब्रवारी 2017: सुंजय गाुंधी राष्ट्रीय उद्यान (बोसरवली)
3 फेब्रवारी 2017: जुहू चौपाटी (साुंताक्रुझ)
4 फेब्रवारी 2017: सागर कुटीर (वसोवा चौपाटी)
5 फेब्रवारी 2017: डायमुंड गाडग न (चें बरु )
ु
6 फेब्रवारी 2017: मुलुं ड
(बाईट)

मतदाि करा... इतराुंिाही साुंगा!
चित्ररथाच्या माध्यमातून करण्यात येत असले ल्या मतदार जागृतीस मुंबईत चिकचिकाणी िाुंगला
प्रचतसाद चमळत आहे ; परुं त 21 फेब्रवारी 2017 रोजी होणाऱ्या महानगरपाचलका चनवडणकीसािी आपण सवांनी
नक्की मतदान करावे आचण इतराुंनाही मतदानासािी प्रोत्साचहत करावे.

ज. स. सहानरया, राज्य निवडणूक आयक्त
०-०-०
(Jagdish More, PRO, SEC)
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