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लहमसागर एक्सपे्रसचे नागपुरात
 जल्लोषात स्वागत 

रेले्वच्या माध्यमातून देशभरात मतदार जनजागृती :
 ननवडणूक आयोगाचा अनभनव उपहृम 

  

नागपूर, ता. ७ : एकीकडे देशभरात ननवडणूक फीव्हर चढला असताना या ननवडण

कीत १०० टके्क मतदान व्हावे यासाठी ननवडणूक आयोग नवनवध उपहृम राबनवत 
आहेत. रेले्वच्या सहयोगाने देशभरात लाांब पल्ल्याच्या गाड्ाांवरून जनजागृती करण्या

त येत असून या 

गाड्ाांचे देशभरातील स्थानकावर जल्लोषात स्वागत होत आहे. देशातील सवाात जास्त

 अांतर धावणाऱ्या नहमसागर एक्सपे्रसचे आज (ता. ७) पहाटे नागपूर स्थानकावर स्वा

गत करीत प्रवाशाांना मतदानाचे आवाहन करण्यात आले. 
‘कोई मतदाता ना छुटे’, 

‘ वोट करने अवश्य जाएँ’, असे  आवाहन करणारे पोस्टसा रनववारी पहाटे नागपुरात दा

खल झालेल्या नहमसागर एके्स्प्रसवर पाहून फलाटावर उपस्स्थत प्रवाशाांनी रेले्वगाडीसो



बतच सेल्फी काढले. ननवडणूक आयोग आनण भारतीय रेले्वच्या या उपहृमाचे कौतु

क करीत ‘आपण मतदान करणारच’ अशी शपथ प्रवाशाांनी घेतली. 
या गाडीच्या सांपूणा कोचवर मतदार जनजागृतीचे सांदेश लावण्यात आले आहेत. ननवड

णूकसांबांधी कुठलीही मानहती जाणून घेण्यासाठी असलेला टोल फ्री हृमाांक १९५०, नन

वडणूक जनजागृतीसाठी देशाचे ऑयकॉन असलेले अनभनेता आमीर खान, नहृकेट खे

ळाडू राहुल द्रनवड, नदव्ाांका 

निपाठी याांचे मतदान करण्यानवषयीचे सांदेश यासह नवनवध मानहती देण्यात आली आहे

. 
कन्याकुमारीवरून ननघालेल्या या गाडीचे नागपूर येथे जल्लोषात स्वागत करण्यात आ

ले. नागपूर रेले्व स्थानकावर ही गाडी रनववारी (ता. ७) पहाटे २.५० वाजता पोहचली.
 ननवडणूक नोडल अनधकारी (नागपूर शहर) डॉ. रांजना लाडे, नागपूर 

रेले्व उपस्थानक प्रमुख (व्ावसानयक) ए.एम. श्रीवास्तव, उपस्थानक प्रमुख राकेश 

कुमार याांनी नहमसागर एके्स्प्रसचे स्वागत केले. महाराष्ट्र  ननवडणूक आयोगाच्या वतीने 
मतदान करण्याचा सांदेश असलेले बॅनसा आनण सेल्फी प्वॉईांट फलाटावर उभारण्यात 
आले होता. प्रवाशाांनी सेल्फी प्वाईांटसमोर आनण जनजागृतीचे फलक असलेल्या रेले्वस

मोर सेल्फी काढून सोशल मीनडयाच्या माध्यमातून अनधकानधक लोकाांपयंत सांदेश पोह

चनवण्याचा नवश्वास यावेळी नदला. प्रवाशाांनी येणाऱ्या ननवडणुकीत मतदान करावे आ

नण मतदानाचा सांदेश प्रते्यक व्क्तीपयंत पोहोचवावा, असे आवाहन नोडल अनधकारी 
डॉ. रांजना लाडे याांनी यावेळी केले. 
पहाटे ३ वाजता नोडल अनधकारी डॉ. रांजना लाडे याांनी नहरवी झेंडी दाखवून जनजा

गृतीच्या पुढील प्रवासाकररता रेले्वला रवाना केले. यावेळी मनपा नशक्षण नवभागाचे 

नवनय बगले, कनपलनगर नहांदी माध्यनमक शाळेचे मुख्याध्यापक राजेंद्र पुसेकर, नज.प.चे 

नवस्तार अनधकारी प्रभाकर वाघ, शेषराव राऊत, नवलास लोखांडे, नज. प.चे सहायक प्रशासन 

अनधकारी महेश राऊत, आनांद आांबेकर, श्रीमती उज्ज्वला भोयर उपस्स्थत होते. 
 


