नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर
(जनसंऩकक विभाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. ९ एवप्रऱ २०१९

हािडा-अहमदाबाद
एक्स्प्प्रेसमधीऱ प्रिाशांचा
मतदानाचा संकल्ऩ
‘्िीऩ’ अंतगकत रे ल्िेच्या माध्यमातन
ू मतदार

जनजागत
ृ ी : मतदारांनी केऱे जल्ऱोषात ्िागत
नागऩरू , ता. ९ : ‘सवस्टीभॅटटक
अंतगसत

ननलडणूक

आमोग

लोटवस

आणण

एज्मक
ु े ळन
बायतीम

ॲण्ड

इरेक्ट्रोर

ये ल्लेच्मा

ऩाटटस सवऩेळन’

भाध्मभातून

प्रलावी

भतदायांभध्मे प्रबालीऩणे जनजागत
ृ ी कयण्मात मेत आशे . माच कामसक्रभाचा एक बाग

म्शणून आज (ता. ९) शालडा-अशभदाफाद एक्ट्स्प्रेवचे नागऩयू ये ल्ले स्थानकालय
जल्रोऴात स्लागत कयण्मात आरे. जजल्शा प्रळावन आणण ये ल्लेच्मा अधधकाऱमांनी

मेत्मा रोकवबा ननलडणुकीत भतदान कयण्माचे आलाशन केरे. आलाशनारा प्रनतवाद
दे त ये ल्लेतीर प्रलाळांनी भतदानाचा वंकल्ऩ केरा.

भतदाय जनजागत
ृ ी कयणाऱमा शालडा-अशभदाफाद (गाडी क्र. १२८३४) चे नागऩयू

स्थानकालय याज्म ननलडणक
ू आमोगाच्मा लतीने ननलडणक
ू नोडर अधधकायी (ळशय)
तथा भनऩाच्मा उऩामक्ट्
नोडर अधधकायी (नागऩयू
ु त डॉ. यं जना राडे, ननलडणक
ू
ग्राभीण) याजेंद्र बम
ु ाय आणण ये ल्लेच्मा लतीने स्टे ळन ननदे ळक टदनेळ नागटदले मांनी

स्लागत केरे. मेणाऱमा रोकवबा ननलडणुकीत वलस नागरयकांनी भतदान कयाले.
इतयांनाशी भतदानावाठी प्रोत्वाटशत कयाले, अवे आलाशन मालेऱी कयण्मात आरे.
अधधकाऱमांनी मालेऱी प्रलाळांळी टशतगज
ू वाधरे.

वदय ये ल्ले गाडीलय भतदानाची जनजागत
ृ ी कयण्माच्मा दृष्टीने ऩोस्टवस रालण्मात

आरे आशे . ननलडणक
ू आमोगाचे याज्म ॲम्फेवेडय अरुननभा सवन्शा, चेतेश्लय ऩज
ु ाया,
ऩंकज

त्रिऩाठी

भतदायांनी

मांचे

भतदानाचे

भतदानावंदबासतीर

आलाशन

तक्रायीवाठी

कयणाये

१९५०

छामाधचिावश

टोर

फ्री

वंदेळ

क्रभांकालय

शोते.

वंऩकस

वाधण्माचे आलाशन कयण्मात आरे शोते. ननलडणक
ू शा याष्रीम भशोत्वल अवन
ू मा

भशोत्वलात प्रत्मेक नागरयकाने वशबागी शोण्माचे आलाशनशी ये ल्लेच्मा भाध्मभातन
ू
कयण्मात आरे.

मालेऱी जजल्शा प्रळावनातपे ये ल्ले पराटालय वेल्पी प्लॉईंटशी उबायण्मात आरा शोता.
प्रलाळांनी त्मावभोय वेल्पी काढत वोळर भीडडमालरून भतदानाचा वंदेळ दे ण्माचा

वंकल्ऩ केरा. स्लत: भतदान करू आणण इतयांनाशी भतदानावाठी प्रोत्वाटशत करू,
अवे आश्लावन प्रलाळांनी टदरे.

शालडालरून ननघारेल्मा मा गाडीचे प्रत्मेक स्थानकालय स्लागत कयण्मात मेत आशे .

वदय गाडी ऩजश्चभ फंगारच्मा चाय, झायखंड याज्मातीर दोन, ओरयवाभधीर वशा,

छत्तीवगडभधीर १४, भशायाष्रातीर २६ आणण गज
ु यातभधीर ११ ये ल्ले स्थानकालय
थांफणाय अवन
ू मा प्रत्मेक टठकाणी तेथीर प्रळावनातपे आणण ये ल्लेतपे स्लागत

कयीत भतदानाचे आलाशन कयण्मात मेणाय आशे . माऩल
ू ी नागऩयू स्थानकालय केयरा
एक्ट्स्प्रेव, टशभवागय एक्ट्स्प्रेवचेशी स्लागत कयण्मात आरे.

यािी ७.३० लाजता ननलडणूक नोडर अधधकायी (नागऩयू ळशय) डॉ. यं जना राडे आणण
ननलडणक
नोडर अधधकायी (नागऩयू ग्राभीण) याजेंद्र बम
ू
ु ाय मांनी टशयली झेंडी

दाखलन
ू शालडा-अशभदाफाद एक्ट्स्प्रेवरा जनजागत
ु ीर प्रलावाकरयता यलाना
ृ ीच्मा ऩढ

केरे. मालेऱी भनऩा सळषण वलबागाचे वलनम फगरे, वलनीत टें बण
ू े, कवऩरनगय टशंदी
भाध्मसभक ळाऱे चे भख्
ु माध्माऩक याजेंद्र ऩव
ु ेकय, जज.ऩ.चे वलस्ताय अधधकायी प्रबाकय
लाघ, ळेऴयाल चव्शाण, वलराव

रोखंड,े धनयाज

सळलयकय, आनंद

आंफक
े य, ननतीन

पुल्रक
ु े , ये ल्लेचे याशुर रांडगे, प्रळांत चलये , वंऩत धनजोडे, भधक
ु य गामकलाड, प्रलीण
योकडे, वंजम खंगाय उऩजस्थत शोते.
सोशऱ मीडडया आणि ्मार्क ्रीनिरून मतदानाचे आिाहन
नागऩयू

भशानगयऩासरकेच्मा

अधधकृत

पेवफक
ु

ऩेज

आणण

ट्वलटय

ऩेजलरून

प्रबालीऩणे भतदान जनजागत
ऩेजच्मा
ु
ृ ी कयण्मात मेत आशे . भनऩाच्मा पेवफक
कव्शयलय ‘सवटी ऑमकॉन्व’चा जव्शडडओ टाकण्मात आरा आशे . ळशयातीर वलवलध

षेिात नालाजरेल्मा ‘आमकॉन्व’कडून नागऩयू ळशयातीर भतदायांना भतदानाचे
आलाशन कयण्मात मेत आशे . ‘भी भतदान कयणायच, आऩणशी कया’ अवा वंदेळ मा

ऑमकॉन्वकडून दे ण्मात मेत आशे . १ एवप्ररऩावन
दययोज भतदानाचे आलाशन
ू
कयणाये

क्रक्रएटीव्शशी वोळर भीडडमालय अऩरोड कयण्मात मेत आशे . नागऩयू

ळशयातीर स्भाटस स्क्रीन्वलरूनशी भतदानाचे आलाशन कयण्मात मेत आशे . ११ एवप्रर
योजी शोणाऱमा ननलडणुकीत भतदायांनी आऩरा भतदानाचा शक्ट्क फजालाला आणण

१०० टक्ट्के भतदान कयाले, अवे आलाशन ननलडणक
ननणसम अधधकायी तथा
ू

जजल्शाधधकायी अजश्लन भद
ु गर, उऩजजल्शा ननलडणक
ू अधधकायी तथा उऩजजल्शाधधकायी
याजरक्ष्भी ळशा, भनऩा आमक्ट्
ु त अजश्लन फांगय मांनी केरे आशे .

