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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------प्रमेसि ननोट

कक्रिककेट सस्पधिल्हार्धांचचल्हा मल्हाधचमल्हातनि
ण लरी सल्हाधिलरी मतदल्हार ववषचक जिनिजिल्हागत
ग त
जजिजिंकलकेलचल्हा सजिंघल्हाचचल्हा कणर्णधिल्हारल्हानिके ददलरी सवर्ण खकेळल्हाडणजिंनिल्हा मतदल्हानि करणचल्हाचत शस्पथ
सल्हाजिंतल्हाक्रिणजिचचल्हा मलल्हास्पल्हाललकल्हा ममैदल्हानिल्हावर रजिंगलल्हा अजिंनतम फकेररीततल कक्रिककेट सल्हामनिल्हा
ममुंब
म ई, २७ एपप्रल २०१९ : 'लके जितवनि मलणजिके कक्रिककेट रल्हाजिल्हा, लहकलल्हा ततो सजिंस्पलल्हा' लके कक्रिककेटस्पटण सनि
ह तल
गल्हावसकरल्हाजिंचचल्हा आवल्हाजिल्हातलके शल्हाजिंतल्हारल्हाम निल्हाजिंदगल्हावकरल्हाजिंचके शबद मलणजिके जिण ण कक्रिककेट निल्हावल्हाचचल्हा खकेळल्हाचके
जिनिमल्हानिसल्हावर असलकेलके गल्हारुड अधितोरकेखतत करत जितवनिल्हाचके ततवजल्हानि सल्हाजिंगणल्हारके गल्हाणके . चल्हाच कक्रिककेट
खकेळल्हाचचल्हा सस्पधिरचके ववशकेष आचतोजिनि 'सस्पतोटर्ण फफॉर वतोट' चल्हा अजिंतगर्णत सल्हाजिंतल्हाक्रिणजि स्पररसरल्हाततल लल्हाचनस
मलल्हास्पल्हाललकल्हा

सस्पतोरर्णस

कफॉममलकेकसचचल्हा

ममैदल्हानिल्हावर

निहकतकेच

करणचल्हात

आलके

लतोतके.

मतदल्हार

जिनिजिल्हागत
ग तसल्हाठठी आचतोजजित करणचल्हात आलकेलचल्हा चल्हा कक्रिककेट सस्पधिरचके वमैलशषरच मलणजिके चल्हा सस्पधिरत
जजिजिंकलकेलचल्हा सजिंघल्हाचचल्हा कणर्णधिल्हारल्हानिके आणण मतदल्हार जिनिजिल्हागत
ग त कल्हाचर्णक्रिमल्हाचके (SVEEP) ववशकेष
कल्हाचर्णकल्हाररी अधधिकल्हाररी शत. सभ
ह ल्हाष दळवत चल्हाजिंनित सस्पधिरत सलभल्हागत झल्हालकेलचल्हा कक्रिककेट सजिंघल्हाजिंमधितल
खकेळल्हाडणजिंनिल्हा मतदल्हानि करणचल्हाचत व आस्पलके रल्हाषषरीच कतर्णवच स्पल्हार स्पल्हाडणचल्हाचत शस्पथ ददलरी.
'लनोकसिभल सिलध्वर्कतत्रिक ननध्वडणदक - २०१९' बलबत उपलबब्ध झललमेलध्यल आकडमेध्वलररीनमसिलर
मतदलर सिमुंघ, मतदलन ककद, मतदलर सिमुंखध्यल ध्व उपलबब्ध भभौगलसलक कमेत्रि ध्यलमुंचल पध्वचलर करतल म मुंब
म ई
उपनगर जजिललल लल सिमुंपदणर्क मललरलषषलतद्धील सिध्वलर्कत मनोठल जजिललल आलमे. ध्यलच जजिललध्यलत ध्यमेतध्यल
सिनोमध्वलररी मलणजिमेच ददनलमुंक २९ एपप्रल २०१९ रनोजिद्धी सिकलळद्धी ७ तमे सिलध्यमुंकलळद्धी ६ ध्यल अकरल तलसिलमुंचध्यल

कलललध्वब्धद्धी दरमध्यलन मतदलन लनोणलर आलमे. ध्यल मतदलन प्रककध्यमेत अधब्धकलधब्धक नलगररकलमुंनद्धी सिलभलगद्धी
लनोऊन आपलमे रलषषरीध्य कतर्कवध्य बजिलध्वलध्वमे ध्व मतदलनलचद्धी मतदलनलचद्धी टककमेध्वलररी ध्वलढलध्वद्धी, ध्यलसिलठठी मममुंबई
उपनगर जजिललध्यलत मतदलर जिनजिलगत
ग द्धीपध्वषध्यक सिध्वर्कसतररीध्य कलध्यर्कध्वललरी सिमरू आलमे.
ध्यलच अनमषमुंगलनमे 'सपनोटर्क फफॉर ध्वनोट' अमुंतगर्कत कक्रीडल सपब्धलर्धांचध्यल ननसमततलनमे एकत्रि आलमेलध्यल
खमेळलडदमुंनल मतदलन करणध्यलचद्धी शपथ घमेणध्यलसिलठठी प्रमेररत करणध्यलत ध्यमेत आलमे. ध्यलनमसिलर सिलमुंतलकदजि
पररसिरलत नमकतध्यलच सिमुंपनन झललमेलध्यल "टमेननसि चक डद कककमेट सपब्धलर्धां'चध्यल ननसमततलनमे कककमेट खमेळलडदमुंनल
मतदलन करणध्यलचद्धी शपथ दमेणध्यलत आलरी. तसिमेच सिध्वर्क खमेळलडदमुंनद्धी तध्यलमुंचध्यल पररचध्यलतद्धील वध्यकतद्धीमुंनल
मतदलन करणध्यलसिलठठी प्रमेररत करणलर असिलध्यलचल सिमुंकलप दमेखद्धील 'सस्पतोटर्ण फफॉर वतोट'चध्यल ननसमततलनमे
कमेलल.
===

