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रोकशाही ऩंधयिाडाननलभत्त 
भतदाय नोंदणी जनजागतृीचे 

कामकक्रभ 

२६ जानेिायी ते १० पेब्रुिायीदयम्मान आमोजन : १८ 
िर्ाकियीर मुिानंी भतदाय नोंदणी कयण्माचे आिाहन 

  

नागऩयू, ता.  २२   :  याज्म ननलडणकू आमोगाच्मा ननदेळानवुाय २६ जानेलायी त े १० 
पेब्रलुायी दयम्मान रोकळाशी ऩंधयलाडाच े आमोजन नागऩयू भशानगयऩालरकेतपे 
कयण्मात आरे आशे. ऩंधयलाड्मादयम्मान ळशयात वलवलध ठिकाणी आणण वलवलध 
भाध्मभातून भतदाय नोंदणी कयण्माफाफत जनजागतृी कयण्मात मेणाय आशे. 

ळाऱा, भशावलद्मारमे मावश ळावकीम कामाारमे, खावगी कामाारमे आदींवश 
वालाजननक ठिकाणी जनजागतृीच े उऩक्रभ याफवलण्मात मेणाय आशे. लमाची १८ लऴा 



ऩणूा झारेल्मा प्रत्मेक मलुक-मलुतींनी भतदाय मादीत नाल नोंदलाले, ज्मांनी अद्माऩशी 
भतदाय मादीत नाल नोंदवलरे नवेर अळा नागरयकांनीशी नाल नोंदणी कयाली, मावािी 
व्माऩक प्रभाणालय रोकळाशी ऩंधयलाड्माभध्मे जनजागतृी कयण्मात मेणाय आशे. शी 
जनजागतृी फॅनवा, शोर्डिंग्व, येर्डओ जजंगल्व, ठिव्शी, केफर, लताभानऩत्र आदींच्मा 
भाध्मभातून कयण्मात मेईर. मावोफतच वालाजननक ठिकाणी ऩथनाट्म, वलवलध 
वालाजननक कामाक्रभात नागऩयू भशानगयऩालरकेतपे स्िॉल्व रालनू भतदाय 
नोंदणीवलऴमी भाठशती देण्मात मेईर.  ळावकीम कामाारम, खावगी कामाारम ल अन्म 
ठिकाणी ‘रोकळाशी, ननलडणूक ल वळुावन’ मा वलऴमालय चचाावत्र, ऩरयवंलादाच े
आमोजन कयण्मात मेईर. २६ जानेलायी योजी नागऩयू ळशयात शोत अवरेल्मा 
ळावकीम, ननभळावकीम, खावगी वंस्थांच्मा ध्लजलंदन कामाक्रभात वला प्रभखु 
लकतांच्मा बाऴणांभध्मेशी रोकळाशी ऩंधयलाड्मादयम्मान द्मालमाच्मा वंदेळ अंतबूात 
कयण्मात मेईर. 

  

रोकशाही ऩंधयिाड्मात याफविण्मात मेणाये उऩक्रभ 

रोकळाशी ऩंधयलाड्मात वलवलध उऩक्रभ याफलनू भतदाय नोंदणीफाफत जनजागतृी 
कयण्मात मेणाय आशे. ळशयातीर वलवलध भशावलद्मारमात भतदाय नोंदणीची भाठशती 
देणाये स्िॉल्व िेलण्मात मेणाय आशे. माच ठिकाणी भतदाय नोंदणीच ेपॉभावदु्धा बरून 
घेण्मात मेतीर. भतदाय नोंदणी कयणाऱ्मा ऩठशल्मा ळंबय वलद्मार्थमािंना 
जजल्शाधधकाऱ्मांच्मा स्लाषयीच े प्रभाणऩत्र देण्मात मेईर. भशावलद्मारमांभध्मे वेल्पी 
कॉनाय उबायण्मात मेईर. ‘भी भतदाय मादीत नाल नोंदवलणाय’ अवा परक घेऊन 
वलद्माथी वेल्पी काढतीर. शे वेल्पी भनऩाच्मा अधधकृत वोळर भीर्डमा प्रॅिपॉभालय 
अऩरोड कयण्मात मेतीर. ळशयातीर व्माऩायी, उद्मोगऩतींची फिैक घेऊन भतदाय 
जनजागतृीवािी आलाशन कयण्मात मेईर. १८ ल १९ लऴ ेलमोगिातीर वलद्मार्थमािंची 
ननजचचती करून त्मांच े नाल भतदाय मादीत अंतबूात कयण्मावंदबाात जजल्शा 
ननलडणकू कामाारमाळी भशावलद्मारमांचा वभन्लम वाधण्मात मेईर. भशावलद्मारमीन 
वलद्मार्थमािंकडून ळाऱेच्मा कभाऊंड लॉरवश भखु्म भाधगाका, ळशयातीर 
दऱणलऱणाच्मा प्रभखु ठिकाणी भतदाय जागतृीफाफत आकऴाक वधचत्र वंदेळ 



यंगवलण्मात मेईर. भतदाय मादीत भठशरा भतदायांची िककेलायी कभी आशे अळा 
भतदान कें द्ांचा ळोध घेऊन भठशरा भतदायाचं्मा नाल नोंदणीकरयता वलळऴे भोशीभ 
याफवलण्मात मेईर. भान्मलयांच्मा उऩजस्थतीत जनवाभान्मांची ‘चनुाल 
ऩािळारा’ आमोजजत कयण्मात मेईर. ‘ननलडणूक वधुायणा-उऩाममोजना’ मा वलऴमालय 
एक ठदलवाच े चचाावत्र घेण्मात मेईर. ळशयातीर स्लमंवेली वंस्थांच्मा भाध्मभातून 
भतदाय जागतृी भोशीभ याफवलण्मात मेईर. भनऩाच्मा अधधकृत पेवफकु ऩेज आणण 
ट्वलिय शॅण्डरलय रोकळाशी ऩंधयलाड्मादयम्मान जनजागतृीवािी वलवलध क्रक्रएिीव्श 
अऩरोड कयण्मात मेईर. ळशयातीर स्भािा स्क्रीनलरूनशी रोकांना भाठशती देण्मात 
मेईर. 

  

ऩिूकतमायी उऩक्रभ 

नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा लतीने रोकळाशी ऩंधयलाड्माननलभत्त याफवलण्मात 
मेणाऱ्मा उऩक्रभात नागरयकांचा वशबाग लाढाला मावािी ऩलूातमायी म्शणून वलवलध 
उऩक्रभ वध्मा याफवलण्मात मेत आशेत. पुिाऱा तराल मेथे लल्डा ऑयेंज 
पेजस्िलरदयम्मान स्लाषयी भोशीभ, लवंतयाल देळऩांड े वबागशृात झारेल्मा ‘मथु 
एम्ऩॉलयभेंि वभीि’भध्मे भतदाय जागतृीवंदबाात स्िॉर रालण्मात आरा. वेल्पी 
कॉनाय तमाय करून मलुा लगाारा भतदाय नोंदणीफाफत वागंण्मात आरे. भठशरा 
उद्मोजजका भेऱाव्मात स्िॉर, वेल्पी कॉनाय, भतदाय जागतृीचा वंदेळ अवरेरा फरनू 
आकाळात वोडण्मात आरा. कभरा नेशरू भशावलद्मारमात स्नेशलभरन कामाक्रभात 
रोकळाशी ऩंधयलाडाफाफत भाठशती देण्मात आरी. खावदाय क्रीडा भशोत्वलादयम्मान 
प्रताऩ नगय मेथीर वभथा व्मामाभ ळाऱेच्मा भदैानालयशी तेथे उऩजस्थतांना रोकळाशी 
ऩंधयलाडाफाफत भाठशती देण्मात आरी. 
  
 


