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

ममोफत वल्हालनि ससववधिधेसल्हाठठी १८६ ददिववल्हाव्यांग मतदिल्हारल्हाव्यांचची निल्हाव निनोंदिणची
निनोंदिणची कधेलधेलवल्हा ददिववल्हाव्यांग मतदिल्हारल्हाव्यांनिल्हा घर तधे मतदिल्हानि ककद्र ममोफत वल्हालनि ससववधिल्हा

निल्हाव निनोंदिणचीसल्हाठठी भ्रमणधवनिची क्रमल्हाव्यांकल्हावर लघससव्यांदिधेश पल्हाठववणवल्हाचधे आवल्हालनि
मममुंबई, दद. २६ एपप्रल २०१९ : 'लमोकसभल्हा सल्हावर्वतत्रिक ननिवडणणक - २०१९' बल्हाबत उपलबधि झल्हालधेलवल्हा
आकडधेवल्हाररीनिससल्हार मतदिल्हार सव्यांघ, मतदिल्हानि ककद्र व मतदिल्हार सव्यांखवल्हा वल्हाव्यांचल्हा ववचल्हार करतल्हा मसव्यांबई उपनिगर
जजिललल्हा लल्हा सव्यांपणणर्व मलल्हारल्हाषषल्हातचील सवल्हार्वत ममोठल्हा जजिललल्हा आलधे . वल्हाच जजिललवल्हातचील ददिववल्हाव्यांग मतदिल्हारल्हाव्यांनिल्हा
मतदिल्हानि प्रकक्रवधेत सलभल्हागची लमोणधे अधधिक सल
स भ वलल्हावधे, वल्हादृषषरीनिधे मतदिल्हानिल्हाचवल्हा ददिवशची मलणजिधेच
२९ एवप्रल २०१९ रमोजिची ददिववल्हाव्यांग ववकतचीव्यांसल्हाठठी ममोफत वल्हालनि सधेवल्हा उपलबधि करूनि दिधेणवल्हात वधेणल्हार
आलधे. वल्हा अनिसषव्यांगल्हानिधे ददिववल्हाव्यांग ववकतचीव्यांचची निल्हाव निनोंदिणची वल्हापणवर्वीच ससरु करणवल्हात आलरी असणनि मसव्यांबई
उपनिगर जजिललवल्हातचील २६ ववधिल्हानिसभल्हा मतदिल्हारसव्यांघल्हाव्यांचवल्हा कल्हावर्वकधेत्रिल्हात णनि आजिपवर्यंत १८६ ददिववल्हाव्यांग
मतदिल्हारल्हाव्यांनिची वल्हा ससववधिधेसल्हाठठी निल्हाव निनोंदिणची कधेलरी आलधे. वल्हामधवधे सवल्हार्वधधिक मलणजिधे १०३ ददिववल्हाव्यांग
मतदिल्हारल्हाव्यांचची निनोंदिणची लरी मव्यांब
स ई उततर मधव लमोकसभल्हा मतदिल्हार सव्यांघल्हात झल्हालरी आलधे . वल्हा अनिष
स व्यांगल्हानिधे
आतल्हापवर्यंत ३४४ वल्हालनिल्हाव्यांचधे ननिवमोजिनि करणवल्हात आलधे असणनि आवशवकतधेनिससल्हार वल्हालनिल्हाव्यांचची सव्यांखवल्हा
वल्हाढववणवल्हात वधेणल्हार आलधे. तररी मसव्यांबई उपनिगर जजिललवल्हातचील अधधिकल्हाधधिक ददिववल्हाव्यांग मतदिल्हारल्हाव्यांनिची वल्हा
ससववधिधेसल्हाठठी निल्हावनिनोंदिणची करल्हावची व वल्हा ससववधिधेचल्हा लल्हाभ घवल्हावल्हा, असधे आवल्हालनि मसव्यांबई उपनिगर
जजिललल्हाधधिकल्हाररी कल्हावल्हार्वलवल्हादवल्हारधे करणवल्हात आलधे आलधे.
‘लनोकसिभल सिलध्वर्कतत्रिक ननध्वडणदक २०१९' कररतल मल. भलरत ननध्वडणदक आध्यनोगलनमे ददलमेलध्यल
मलगर्कदरर्कक सिमचनलमुंनमसिलर मममुंबई उपनगर जजिललध्यलत 'ददवध्यलमुंग मतदलर मदत ककद' ध्यलपदध्वर्वीच सिमर
करणध्यलत आलमे आलमे. ददवध्यलमुंग मदत ककदलदध्वलरमे सिमुंपकर्क कमलमुंक उपलबब्ध असिलमेलध्यल ददवध्यलमुंग

मतदलरलमुंरद्धी दरद धध्वनद्धी सिमुंपकर्क सिलब्धन
द तध्यलमुंनल मतदलनलचध्यल ददध्वरद्धी तध्यलमुंचमे 'ननध्वलसिससलन तमे मतदलन
ककद तमे ननध्वलसिससलन' ध्यल दरमध्यलनचध्यल प्रध्वलसिलसिलठठी मनोफत ध्वललन सिमपध्वब्धल उपलबब्ध करन
दमेणध्यलचध्यल सिमपध्वब्धमेचद्धी मलदलतद्धी दमेणध्यलत ध्यमेत असिदन नलध्व ननोंदणद्धी करणध्यलत ध्यमेत आलमे . तसिमेच अनमेक
ददवध्यलमुंग मतदलर दमेखद्धील ध्यल मदत ककदलमुंरद्धी ०२२-२६५१-००२० ध्यल दरद धध्वनद्धी कमलमुंकलध्वर सिमुंपकर्क सिलब्धन
द
नलध्व ननोंदणद्धी करत आलमेत.
ध्वररीलनमसिलर आतलपध्यर्यंत १८३ मतदलरलमुंनद्धी ध्यल सिमपध्वब्धमेसिलठठी नलध्व ननोंदणद्धी कमेलरी आलमे . ननोंदणद्धी
कमेलमेलध्यल ददवध्यलमुंग मतदलरलमुंनल मतदलनलचध्यल ददध्वरद्धी तध्यलमुंनल घमेणध्यलसिलठठी ध्यमेणलऱध्यल ध्वललनलचल कमलमुंक ध्व
ध्वमेळ लरी ददवध्यलमुंग मतदलरलचध्यल भ्रमणधध्वनद्धीध्वर लघमसिमुंदमेरलदध्वलरमे (SMS) कळपध्वणध्यलत ध्यमेणलर आलमे.
मनोफत ध्वललन सिमपध्वब्धमेचध्यल ननोंदणद्धीसिलठठी ददवध्यलमुंग मतदलरलमुंनद्धी ककमुंध्वल तध्यलमुंचध्यल कमटममुंबद्धीध्यलमुंनद्धी ददवध्यलमुंग
मतदलरलचमे नलध्व, तध्यलमुंचल मतदलर कमलमुंक ध्व लनोकसिभल मतदलर सिमुंघ कमलमुंक आदरी तपरद्धील
लघमसिमुंदमेरलदध्वलरमे (SMS) ककमुंध्वल वललटसिऍप सिमुंदमेरलदध्वलरमे ९८६९-५१५-९५२ ककमुंध्वल ८६५५-२३५-७१४ ध्यल
भ्रमणधध्वनद्धी कमलमुंकलध्वर पलठपध्वलध्यलसि ध्वललन ननोंदणद्धी करणध्यलत ध्यमेत आलमे.
ध्यलचबरनोबर मतदलन ककदलमुंध्वर ददवध्यलमुंगलमुंनल रलमुंगमेसरध्वलध्य प्रध्वमेर, सिमुंखध्यल अधब्धक असिलध्यलसि
ददवध्यलमुंगलमुंसिलठठी सध्वतमुंत्रि रलमुंग, ररमप सिपम ध्वब्धल, अधब्धक प्रकलर वध्यध्वससल, वलरील चमेअर जिलऊ रकमेल असिल
मनोठल दरध्वलजिल, ददवध्यलमुंगलमुंसिलठठी सध्वतमुंत्रि पलककर्यंग तसिमेच डनोलरी आदरी सिमपध्वब्धल दमेखद्धील असिणलर आलमेत .
मतदलन प्रककध्यमेत सिलभलगद्धी लनोणध्यलसिलठठी ददवध्यलमुंग मतदलरलमुंनल कनोणतद्धीलरी अडचण ध्यमेऊ नध्यमे , ध्यलसिलठठी
पध्वरमेष वध्यध्वससल करणध्यलत आलरी असिदन एकलरी ददवध्यलमुंग मतदलर मतदलनलपलसिदन ध्वमुंधचत रललद नध्यमे,
ध्यलसिलठठी जिलगत
ग द्धी मनोलरीमलरी रलबपध्वलरी जिलत आलमे.
वररील निससल्हार मसव्यांबई उपनिगर जजिललवल्हातणनि १८६ ददिववल्हाव्यांग मतदिल्हारल्हाव्यांनिची ममोफत वल्हालनि
सवस वधिधेसल्हाठठी आतल्हापवर्यंत निनोंदिणची कधेलरी आलधे. वल्हामधवधे मव्यांब
स ई उततर लमोकसभल्हा मतदिल्हारसव्यांघल्हातनि
ण १७,
मसव्यांबई उततर पजशचम (वल्हाववव) लमोकसभल्हा मतदिल्हार सव्यांघल्हातणनि ३८, मसव्यांबई उततर पणवर्व (ईशल्हानव)
लमोकसभल्हा मतदिल्हार सव्यांघल्हातनि
ण २४; तर उततर मधव लमोकसभल्हा मतदिल्हार सव्यांघल्हातनि
ण १०३ ददिववल्हाव्यांग
मतदिल्हारल्हाव्यांनिची निनोंदिणची कधेलरी आलधे. तवल्हाचबरमोबर दिककण मधव लमोकसभल्हा मतदिल्हार सव्यांघल्हातचील दिमोनि
ववधिल्हानिसभल्हा मतदिल्हार सव्यांघल्हाव्यांचल्हा समल्हावधेश लल्हा मसव्यांबई उपनिगर जजिललवल्हात असणनि सदिर दिमोनि ववधिल्हानिसभल्हा
मतदिल्हार सव्यांघ कधेत्रिल्हातणनि ४ ददिववल्हाव्यांग मतदिल्हारल्हाव्यांनिची ममोफत वल्हालनि ससववधिधेसल्हाठठी निनोंदिणची कधेलरी आलधे.
===

