नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर
(जनसंऩकक वळभाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. १८ पेब्रळ
ु ारी २०१९

ऴहरातीऱ दोन
हजार ददवयांगांना लमलणार ई-स्मार्क
कार्क
रे ल्ळे प्रळासातीऱ सवु ळधांसाठी आयआरसीर्ीसीचा ऩढ
ु ाकार
नागऩरू , ता.

ऩें डव
े ी’ ददवमाांग
ददवमाांगाांना

१८

: जजल्शाधधकायी नागऩयू

प्रभाणऩत्र

ई-स्भार्ग

वलळेऴ
काडग

भोदशभ

माांच्मा

भागगदळगनानव
ु ाय ‘मभळन

उऩक्रभाअांतगगत ळशयातीर

मभऱणाय

आशे त.

दोन

झझयो

शजाय

त्माअांतगगत नागऩयू

भशानगयऩामरका, वभाज कल्माण वलबाग, अऩांग कल्माण वलबाग आझण जजल्शा अऩांग

ऩन
ु लवगन केंद्र माांच्मा लतीने वोभलायी (ता.१८) भनऩा भख्
ु मारमातीर डॉ. ऩांजाफयाल
दे ळभख
स्थामी वमभती वबागश
ु
ृ ात आमोजजत कामगक्रभात प्रातततनधधक स्लरूऩात
काशी

ददवमाांगाांना ई-स्भार्ग

काडग वलतयीत

कयण्मात

आरे.

मालेऱी

आमोजजत

कामगक्रभात भदशरा ल फारकल्माण वमभती वबाऩती प्रगती ऩार्ीर, उऩवबाऩती

वलळाखा भोशोड, वमभतीच्मा वदस्मा भतनऴा अतकये , यश्भी धल
ु ,े नगयवेलक ददनेळ
मादल, उऩामक्
ु त डॉ. यां जना राडे, वभग्र मळषा तथा जजल्शा अऩांग ऩन
ु लगवन केंद्राचे
वभन्लमक अमबजीत याउत उऩजस्थत शोते.

वलवलध ळावकीम मोजनाांचा राब मभऱवलण्मावाठी ददवमाांगाांजलऱ अऩांगत्लाचे लैद्मकीम
प्रभाणऩत्र अवणे आलश्मक आशे . ‘मभळन झझयो ऩें डव
े ी’ ददवमाांग प्रभाणऩत्र वलळेऴ

भोदशभ उऩक्रभाअांतगगत नागऩयू जजल््मातीर वशा शजाय ददवमाांग फाांधलाांना घयऩोच
प्रभाणऩत्र दे ण्माची भोदशभ याफवलण्मात मेत आशे . त्माअांतगगत ळशयातीर दोन शजाय
ददवमाांगाांना ई-स्भार्ग काडग प्रदान कयण्मात मेणाय आशे .
आमआयवीर्ीवीद्लाये प्रदान

वमक्तीांना ऑनराईन ततकीर्

कयण्मात

मेणा-मा

ई-स्भार्ग

वलरतीच्मा दयात मभऱणाय

आशे त.

काडगभऱ
ु े ददवमाांग
ततकीर्वाठीशी

ददवमाांगाांना याांगेत उबे याशाले रागणाय नाशी. प्रलावादयम्मान ई-स्भार्ग काडग वोफत

ठे लणे आलश्मक अवणाय आशे . बायतीम ये ल्ले प्रळावनाभापगत दे ण्मात मेणा-मा प्रलाव
वलरतीभऱ
ु े अनेक ददवमाांगाांना राब शोणाय आशे . ई-स्भार्ग काडगभऱ
ु े ददवमाांगाांना

प्रलावाठी वलवलध दस्तालेज फाऱगण्माची गयज नवन
ू एका ई-स्भार्ग काडगभऱ
ु े ये ल्ले
प्रलावातीर वलग ववु लधाांचा राब त्माांना घेता मेणाय आशे .

ददवमाांग वमक्तीांना बायतीम ये ल्ले प्रळावनाभापगत वरू
ु कयण्मात आरेरे मतू नक

आमडी काडग (आमआयवीर्ीवीद्लाये वलरत आधारयत ई-ततकीर्) मोजनेचा राब
घेण्माकरयता आलश्मक फाफीांची
ददवमाांगाांकडून ये ल्ले

ऩत
ग ा
ू त

कयणे

वलरत

अतनलामग आशे . ई-स्भार्ग

काडगकयीता

प्रभाणऩत्र, छामाधचत्र

ओऱख ऩयु ाला, जन्भाचा ऩयु ाला, ऩत्त्माचा ऩयु ाला, दोन ऩावऩोर्ग आकायाचे छामाधचत्र, ये ल्ले
पोर्ो ओऱखऩत्र मभऱवलण्माकरयता वांफांधधत कागदऩत्राांच्मा एक छामाप्रत वांच
प्रभाझणत

(स्लांम

प्रभाझणत)

करून दोन

शजाय

ददवमाांग

फाांधलाांचे

दस्तालेज

भागवलण्मात आरे. वांऩण
ू ग दस्तालेज नागऩयू भशानगयऩामरका वभाज कल्माण वलबाग

ल जजल्शा अऩांग ऩन
ु लगवन केंद्र, नागऩयू माांच्मा लतीने तमाय करून जजल्शाधधकायी
नागऩयू माांच्मा ऩत्रावश ये ल्ले वलबागाव वादय कयण्मात आरे.
उऩक्रभाद्लाये प्राप्त
वलरत

आधारयत

ददवमाांग

फाांधलाांना

शोणाये दोन
ई-ततकीर्

शजाय मतू नक

प्रभाणऩत्र

आमडी

ददवमाांग

काडग

फाांधलाांना

आमआयवीर्ीवीद्लाये
घयऩोच

दे ण,े ळशयी

बागातीर ददवमाांगाांना ळावकीम र्ऩारावदाये , उऩयोक्त मोजनेची तऩळीर भादशती
वशाली माकरयता

मोजनेचे

भादशतीऩत्रक

तमाय

कयणे आदी

फाफत जजल्शाधधकायी अश्लीन भद्
ु गर ल भनऩा आमक्
ु त अमबजीत फाांगय माांच्मा लतीने
तनदे मळत कयण्मात आरे आशे .

