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मतदल्हानि वल्हाढणणल्हासल्हाठठी सवर्वसतररीण प्रणतनि करणणल्हाचचे जजिललल्हाधधिकल्हा-णल्हायांचचे आदचेश
ससोसल्हाणटरी सतरल्हावर जिनिजिल्हागत
ग ती करणणल्हास अधधिक प्रल्हाधिल्हानण दचेणणल्हाचचे आवल्हालनि

जजिललल्हाधधिकल्हा-णल्हायांचणल्हा मल्हागर्वदशर्वनिल्हात मनिपल्हा अधधिकल्हा-णल्हायांचती आढल्हावल्हा बबैठक सयांपननि
मममुंबई, दद. २६ एपप्रल २०१९ : मतदल्हार सयांघ, मतदल्हानि ककद्र व मतदल्हार सयांखणल्हा णल्हायांचल्हा ववचल्हार करतल्हा
सयांपणणर्व मलल्हारल्हाषषल्हाततील सवल्हार्वत मसोठल्हा जजिललल्हा असणल्हा-णल्हा ममयांबई उपनिगर जजिललणल्हाततील सवर्व २६
ववधिल्हानिसभल्हा मतदल्हार सयांघल्हामधणचे मतदल्हानिल्हाचती टककचेवल्हाररी वल्हाढल्हावती, णल्हासल्हाठठी सवर्वसतररीण प्रणतनि
ननिणममतपणचे करणणल्हात णचेत आलचेत. दचेशल्हाततील सवल्हार्वत मसोठठी मलल्हापल्हामलकल्हा असल्हा ललौककक असणल्हा-णल्हा
बल
ग नममयांबई मलल्हापल्हामलकचेचचे अधधिकल्हाररी व कमर्वचल्हाररी दचेखतील णल्हा प्रणतनिल्हायांमधणचे सलभल्हागती आलचेत . णल्हा
अनिष
म यांगल्हानिचे मयांब
म ई उपनिगर जजिललणल्हाचचे जजिललल्हाधधिकल्हाररी शती. सधचनि कमवर णल्हायांचणल्हा मल्हागर्वदशर्वनिल्हात
निमकतणल्हाच आणसोजजित करणणल्हात आलचेलणल्हा मलल्हापल्हामलकचेचणल्हा वररषठ अधधिकल्हा -णल्हायांचणल्हा बबैठककीदरमणल्हानि
मतदल्हार जिनिजिल्हागत
ग तीसल्हाठठी करणणल्हात णचेत असलचेलणल्हा बल्हाबतीयांचल्हा आढल्हावल्हा घचेणणल्हात आलल्हा. तसचेच
मतदल्हानिल्हाचती टककचेवल्हाररी वल्हाढववणणल्हासल्हाठठी समरु असलचेलणल्हा जिनिजिल्हागत
ग ती अमभणल्हानिल्हाचणल्हा अयांनतम टपपणल्हात
मलल्हापल्हामलकचेचणल्हा सवर्व सयांबयांधधित ववभल्हाग कल्हाणल्हार्वलणल्हायांचणल्हा कल्हाणर्वकचेतल्हाततील ससोसल्हाणटरी सतरल्हावर मतदल्हानि
जिनिजिल्हागत
ग तीसल्हाठठी जिल्हाणणवपणवर्वक व ननिणसोजिनिबद्ध कल्हाणर्ववल्हालरी करल्हावती, असचे आदचेशलरी शती. कमवर णल्हायांनिती णल्हा
बबैठककीदरमणल्हानि ददलचे.
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जजिलललधधिकलरर

कलध्यलर्कलध्यलचध्यल ममखध्य सिभलगल
ग लत झललमेलध्यल आढलध्वल बबैठककी दरमध्यलन जजिलललधधिकलरर शद्धी.सिधचिन कमध्वर
ध्यलमुंनद्धी "सध्वद्धीप" सिमुंदभलर्कत आतलपध्यर्यंत करणध्यलत आलमेलध्यल कलमलमुंचिल आढलध्वल घमेतलल. ध्यलअमुंतगर्कत

मललपलसलकमेचध्यल सिध्वर्क पध्वभलगलमुंचध्यल कलध्यर्ककमेतलतद्धील मतदलरलमुंकडद न मतदलन करणध्यलचिमे सिमुंकलप पत भरून
घमेणध्यलत आलमे असिलध्यलचिद्धी मलदलतद्धी मललपलसलमेकमेचध्यल सिमुंबमुंधधित अधधिकल-ध्यलमुंनद्धी ददलर. तसिमेचि पध्वपध्वधि
मलधध्यमलमुंदध्वलरमे मनोठध्यल प्रमलणलध्वर जिनजिलगत
ग द्धी मनोदलम रलबपध्वणध्यलत ध्यमेत आलमे. ध्यलमधध्यमे पनोसटसिर्क,
बबनसिर्क आधिलररत जिनजिलगत
ग द्धी करणध्यलसिल नलगररकलमुंचध्यल भ्रमणधध्वनद्धीध्वर जिनजिलगत
ग द्धीपर लघमसिमुंदमेश
पलठपध्वणमे (Bulk Messaging), ध्वद्धीजि दमेध्यकलध्वर मतदलनलबद्दल मलदलतद्धी दमेणमे सिलरखध्यल असभनध्व
सिमुंध्वलद मलधध्यमलमुंचिललर जिनजिलगत
ग द्धीसिलठठी ध्वलपर कमेलल जिलत असिलध्यलचिमे मललपलसलकमेचध्यल अधधिकल-ध्यलमुंनद्धी
बमेठककीदरमध्यलन सिलमुंधगतलमे. तध्यलचिबरनोबर जवलडद्धीओ जकलपसि, ऑडडओ सिमुंदमेश, पथनलटध्य ध्यलसिलरखध्यल
बलबद्धीमुंदध्वलरमे दमेखद्धील मतदलन पध्वषध्यक जिनजिलगत
ग द्धी सिलधिणध्यलत ध्यमेत आलमे.
आढलध्वल बबैठककीचध्यल शमेध्वटर जजिलललधधिकलरर मलनोदध्यलमुंनद्धी ध्यमेतध्यल सिनोमध्वलरर मलणजिमेचि दद. २९
एपप्रल २०१९ रनोजिद्धी लनोणलऱध्यल मतदलनलचध्यल ददध्वशद्धी अधधिकलधधिक मतदलरलमुंनल मतदलन करणध्यलसिलठठी
प्रमेररत करणध्यलसिलठठी सिध्वर्कसतररध्य अधधिक प्रभलध्वद्धी जिनजिलगत
ग द्धी करणध्यलसिलठठी आध्वशध्यक तद्धी सिध्वर्क
कलध्यर्कध्वललर

करलध्वद्धी,

असिमे

आदमेश

मललपलसलकमेचध्यल

अधधिकल-ध्यलमुंनल

ददलमे.

तसिमेचि

जिनजिलगत
ग द्धी

असभध्यलनलचध्यल अमुंततम टपपध्यलत सिनोसिलध्यटर सतरलध्वर सिमुंपकर्क सिलधिणध्यलध्वर अधधिक भर दमेऊन अपमेककत
मतदलर जिलगत
ग द्धी सिलधध्य करलध्वद्धी, असिमेलर शद्धी. कमध्वर ध्यलमुंनद्धी पध्वभलग सतरलध्वररल मललपलसलकल अधधिकलध्यलमुंनल आदमेसशत कमेलमे. ध्यल बबैठककीलल मललपलसलकल अधधिकल-ध्यलमुंसिल जजिललध्यलतद्धील सिलकलरर गल
ग तनमलर्कण
सिमुंसथलपध्वषध्यक उपतनबमुंधिक दमेखद्धील उपजसथत लनोतमे.
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