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ववैधि मतदल्हार ओळखपतल्हासल १२ ओळखपतल्हात्रांचचे परल्हार्यार ओळख पटववणरल्हासल्हाठठी गल्हाहर

मतदल्हानिल्हालल्हा जिल्हातल्हात्रांनिल्हा मतदल्हारल्हात्रांनिनी ननिदर शशित ओळखपत नरल्हावचे
जजिललल्हाधधिकल्हाररी व जजिललल्हा ननिवडणक
ण अधधिकल्हाररी शनी. सधचनि ककवर रल्हात्रांचचे आवल्हालनि
ममुंब
म ई, २७ एपप्रल २०१९:

'ललोकसभल्हा सल्हावर्याततक ननिवडणक
ण - २०१९' बल्हाबत मतदल्हार सत्रांघ, मतदल्हानि

ककद्र व मतदल्हार सत्रांखरल्हा रल्हात्रांचल्हा ववचल्हार करतल्हा मकत्रांबई उपनिगर जजिललल्हा लल्हा मलल्हारल्हाषषल्हातनील सवल्हार्यात मलोठल्हा
जजिललल्हा आलचे. रल्हाच जजिलहरल्हातनील चल्हारलरी ललोकसभल्हा मतदल्हार सत्रांघल्हातनील ननिवडणक
ण कीसल्हाठठी सलोमवल्हार, दद.
२९ एवप्रिल, २०१९ रलोजिनी सकल्हाळनी ७ तचे सल्हारत्रांकल्हाळनी ६ रल्हा वचेळचेत मतदल्हानि ललोणल्हार आलचे . मतदल्हानिल्हाचल्हा
लकक बजिल्हावणचे लचे प्रितरचेक भल्हारतनीरल्हाचचे कतर्यावर असणनि मतदल्हानि करणचे सकलभ वलल्हावचे, रल्हासल्हाठठी
मतदल्हानिल्हालल्हा जिल्हातल्हात्रांनिल्हा मतदल्हारल्हात्रांनिनी सलोबत 'ववैधि मतदल्हार ओळखपत' (Electoral Photo ID Card /
EPIC) आणणचे गरजिचेचचे आलचे. सदर ओळखपत निसलरल्हास मल्हा. भल्हारत ननिवडणणक आरलोग रल्हात्रांनिनी
ननिजशचत कचेलचेलरल्हा ११ प्रिकल्हारचरल्हा छल्हारल्हाधचत ओळखपतल्हात्रांपवैककी एक ओळखपत मतदल्हानिल्हालल्हा जिल्हातल्हात्रांनिल्हा
सलोबत घचेऊनि जिल्हावचे, असचे आवल्हालनि मकत्रांबई उपनिगर जजिलहरल्हाचचे जजिललल्हाधधिकल्हाररी व जजिललल्हा ननिवडणणक
अधधिकल्हाररी शनी. सधचनि ककवर रल्हात्रांनिनी कचेलचे आलचे.
ध्यलबलबत अधधिक मलहलतद्धी दमेतलनल शद्धी. कमध्वर मलणललमे कक, जध्यल मतदलरलचमे नलध्व मतदलर
ध्यलददीमधध्यमे आलमे ध्व जध्यलचध्यलकडमे ध्ववैधि मतदलर ओळखपत्र (EPIC) आलमे अशल मतदलरलमुंनल आपलध्यल
मतदलनलचल लकक बजिलध्वतल ध्यमेईल. मलत्र, ध्ववैधि मतदलर ओळखपत्र नसिलध्यलसि मल. भलरत ननध्वडणक
द

आध्यनोगलनमे ननधिलर्कररत कमेलमेलध्यल ११ ओळखपत्रलमुंपवैकक कनोणतमेलदी एक ओळखपत्र सिनोबत आणणमे गरजिमेचमे
आलमे. ध्यल ११ ओळखपत्रलमुंमधध्यमे १) पल्हारपत (पल्हासपलोटर्या), २) वल्हालनि चल्हालक परवल्हानिल्हा (Driving
License), ३) छल्हारल्हाधचत असलचेलचे कमर्याचल्हाररी ओळखपत (ककद्र / रल्हाजर शिल्हासनि / सल्हावर्याजिननिक उपक्रम
/ सल्हावर्याजिननिक मरल्हार्याददत कत्रांपनिनीनिचे ददलचेलचे ओळखपत), ४) बबक ककत्रांवल्हा पलोसट ऑकफिस दवल्हारचे दचेणरल्हात
आलचेलचे छल्हारल्हाधचत असलचेलचे पल्हासबकक, ५) पपनिकल्हाडर्या, ६) निपशिनिल पपॉपरकलचेशिनि रजजिसटर (NPR)
अत्रांतगर्यात 'रचेशससटक स जिनीनि आइडकदटफिल्हारर' (RGI) दवल्हारचे ददलचे गचेलचेलचे समल्हाटर्याकल्हाडर्या, ७) मनिरचेगल्हा
कल्हारर्यापततकल्हा, ८) कल्हामगल्हार मत्रांतल्हालरल्हादवल्हारचे ददलचे गचेलचेलचे आरलोगर ववमल्हा समल्हाटर्या कल्हाडर्या, ९) छल्हारल्हाधचत
असलचेलचे ननिवतव तनीवचेतनि दसतल्हावचेजि, १०) खल्हासदल्हार / आमदल्हार / ववधिल्हानि पररषद सदसर रल्हात्रांनिल्हा ददलचेलचे
ओळखपत, ११) आधिल्हारकल्हाडर्या ध्यलमुंचल सिमलध्वमेश आलमे.
हद. २९ एपप्रल, २०१९ रनोजिद्धी सिकलळद्धी ७ तमे सिलध्यमुंकलळद्धी ६ पध्यर्यंत मतदलनलचद्धी ध्वमेळ असि दन
सिलध्यमुंकलळद्धी ६ ध्वलजिमेपदध्वर्वी मतदलन ककदलबललमेरदील मतदलन रलमुंगमेत उभध्यल असिणलऱध्यल मतदलरलमुंनल आपलध्यल
मतदलनलचल लकक बजिलध्वतल ध्यमेईल. तरदी अधधिकलधधिक मतदलरलमुंनद्धी मतदलन करून आपलमे कतर्कवध्य
बजिलध्वलध्वमे, असिमे आध्वललनलदी जजिलललधधिकलरदी शद्धी. कमध्वर ध्यलमुंनद्धी कमेलमे आलमे.
===

