नागपूर महानगरपालऱका, नागपूर
(जनसंपकक वळभाग)
प्रलसद्धी पत्रक

ता. ३० मार्क २०१९

ऱांब पल्लल्लयाच्या रे ल्लळेतन
ू मतदार
जनजागत
ृ ी

ननळडणक
ू आयोगार्ा अलभनळ उपक्रम : केरल
एक्स्प्प्रेसर्े नागपरु ात ्ळागत

नागपूर, ता. ३० : ‘कोई भतदाता ना छुटे ’, ‘ लोट कयने अलश्म जाएँ’, ‘#गो
कॉर १९५०’ अळी भाहशती दे णाये ऩोस्टवस ळननलायी ऩशाटे नागऩुयात दाखर
झारेल्मा

केयऱ

ये ल्लेगाडीवोफतच

एक्स्पस्रेव

वेल्पी

ऩाशून पराटालय उऩस्स्थत रलाळाांनी
काढरे. ननलडणूक आमोग आणण बायतीम

ये ल्लेच्मा मा उऩक्रभाचे कौतुक कयीत ‘आऩण भतदान कयणायच’ अळी
ळऩथ रलाळाांनी घेतरी.

रोकवबा ननलडणूक २०१९ च्मा ननमभत्ताने दे ळबयातीर १०० टक्स्पके

भतदायाांनी भतदान कयाले, भतदानावलऴमी जनजागत
ृ ी व्शाली मा शे तून
ननलडणूक आमोगाच्मा ऩुढाकायाने आणण बायतीम ये ल्लेच्मा वशकामासने

वांऩण
ू स दे ळबयात ये ल्ले गाडमाांच्मा भाध्माभतून जनजागत
ृ ी भोशीभ शाती

घेतरी आशे . दे ळबयात धालणाऱ्मा राांफ ऩल्ल्माच्मा गाडमाांलय भतदाय
जनजागत
ृ ीचे

परक

रालन
ू

रलावी

भतदायाांऩमंत

रबाली

वांदेळ

ऩोशचवलण्माचे कामस वुरू झारे आशे . मा भोशीभेचा ळुबायां ब ळुक्रलायी (ता.
२९) नली हदल्री मेथे झारा. नली हदल्री स्थानकालरून २९ भाचस योजी

वकाऱी ११.२५ लाजता वुटणाऱ्मा नली हदल्री-त्रिलें द्रभ (गाडी क्र. १२६२६)
मा गाडीरा लरयष्ठ ननलडणूक उऩामुक्स्पत उभेळ मवन्शा माांनी हशयली झेंडी

दाखलून ये ल्लेच्मा भाध्मभातून भतदाय जनजागत
ृ ी भोहशभेचा ळुबायां ब

केरा. मा गाडीच्मा वांऩूणस कोचलय भतदाय जनजागत
ृ ीचे वांदेळ रालण्मात
आरे

आशे त.

ननलडणक
ू वांफांधी

कुठरीशी

भाहशती

जाणन
ू

घेण्मावाठी

अवरेरा टोर फ्री क्रभाांक १९५०, ननलडणूक जनजागत
ृ ीवाठी दे ळाचे

ऑमकॉन अवरेरे भुस्ष्टमोद्धा भेयी कोभ, क्रक्रकेट खेऱाडू याशुर द्रवलड माांचे
भतदान कयण्मावलऴमीचे वांदेळ मावश वलवलध भाहशती दे ण्मात आरी आशे .
हदल्रीशून ननघारेल्मा मा गाडीचे आग्रा कॅन्ट, ग्लामरमय, झाांवी, बोऩाऱ,
इटायवी मेथे जल्रोऴात स्लागत कयण्मात आरे. नागऩयू ये ल्ले स्थानकालय
शी गाडी ळननलायी (ता. ३०) ऩशाटे ३.५० लाजता ऩोशचरी. ननलडणूक
नोडर अधधकायी (नागऩयू ळशय) डॉ. यां जना राडे, ननलडणक
नोडर
ू

अधधकायी (नागऩूय ग्राभीण) याजेंद्र बुमाय, नागऩूय ये ल्ले स्थानक वांचारक
हदनेळ नागहदले, ॲभेननटी वुऩयलामझय रलीण योकडे, उऩस्थानक रभुख
(व्मालवानमक) दत्तु गाडगे माांनी केयऱ एक्स्पस्रेवचे स्लागत केरे. भशायाष्र

ननलडणूक आमोगाच्मा लतीने भतदान कयण्माचा वांदेळ अवरेरे फॅनवस
आणण वेल्पी प्लॉईंट पराटालय उबायण्मात आरा शोता. रलाळाांनी वेल्पी

प्लाईंटवभोय आणण जनजागत
ृ ीचे परक अवरेल्मा ये ल्लेवभोय वेल्पी
काढून वोळर भीडडमाच्मा भाध्मभातन
अधधकाधधक रोकाांऩमंत वांदेळ
ू

ऩोशचवलण्माचा वलश्लाव मालेऱी हदरा. रलाळाांनी मेणाऱ्मा ननलडणुकीत

भतदान कयाले आणण भतदानाचा वांदेळ रत्मेक व्मक्स्पतीऩमंत ऩोशोचलाला,
अवे आलाशन नोडर अधधकायी डॉ. यां जना राडे माांनी मालेऱी केरे. नोडर
अधधकायी याजेंद्र बुमाय माांनीशी रलाळाांना ळुबेच्छा दे त आऩआऩल्मा
गालात भतदाय जनजागत
ृ ीचा वांदेळ दे ण्माचे आलाशन केरे.

स्थानक वांचारक हदनेळ नागहदले माांनी ये ल्ले स्थानकालय ननलडणक
ू
काऱात भतदानाचा वांदेळ ध्लननषेऩकालरून लेऱोलेऱी दे ण्मात मेईर, अवे
आश्लावन हदरे.
ऩशाटे ४.१० लाजता नोडर अधधकायी डॉ. यां जना राडे आणण नोडर
अधधकायी याजेंद्र बुमाय माांनी हशयली झेंडी दाखलन
ू जनजागत
ृ ीच्मा ऩुढीर
रलावाकरयता ये ल्लेरा यलाना केरे. मालेऱी कवऩरनगय उच्च भाध्ममभक

ळाऱे चे भुख्माध्माऩक याजेंद्र ऩुवेकय, मळषण वलबागाचे वलनम फगऱे ,
वलनीत टें बण
ु े, ये ल्लेचे आयोग्म ननरयषक अरुण वेन, श्रीभती अगाथा
फ्रान्वीव उऩस्स्थत शोते.
केयऱ

एक्स्पस्रेवव्मनतरयक्स्पत

अशभदाफाद-कोरकाता

शालया

जम्भू-कन्माकुभायी

हशभवागय

एक्स्पस्रेव, ओखा-गुलाशाटी

गाडमाांच्मा भाध्मभातन
ू शी जनजागत
ृ ी कयण्मात मेणाय आशे .

एक्स्पस्रेव,

एक्स्पस्रेव

मा

