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याष्ट्रीम भतदाय ददन अशलार २०२२   

भंगऱलाय दद. २५ जानेलायी, २०२२ योजी याष्ट्रीम भतदाय ददनाच्मा ननमभत्ताने बायतीम 
स्लातंत्र्माच्मा अभतृ भशोत्वला ननमभत्त "आझादी का अभतृ भशोत्वल" मा उऩक्रभा अतंगगत 
तुऱजायाभ चतुयचंद भशावलद्मारमातीर याज्मळास्र वलबागाच्मा लतीने "वलगवभालेळक, वुरब 
आणण वशबागऩुणग ननलडणुका" मा वलऴमालय ऑनराईन व्माख्मानाचे आमोजन कयण्मात आरे 
शोते. मालेऱी प्रभुख ऩाशुणे म्शणून भा. श्री. दादावाशेफ कांफऱे (प्रांताधधकायी फायाभती.) वय मांनी 
भागगदळगन केरे . तय कामगक्रभाच्मा अध्मषस्थानी भशावलद्मारमाचे प्राचामग डॉ. चंद्रळेखय भुरूभकय 
वय उऩस्स्थत शोते. मा  व्माख्मानाचा  प्रायंब  दऩुायी  १२:००  ला. ऑनराईन  ऩध्दतीने  कयण्मात  
आरा.   

आऩल्मा देळाचा याज्म कायबाय शा वंवलधानाच्मा भाध्मभातून चारतो. बायत शा वलागत 
भोठी रोकळाशी अवरेरा देळ आशे. रोकळाशीभध्मे भतदायांना भतदानाच्मा भाध्मभातून आऩरे 
रोकप्रनतननधी आणण वयकाय ननलडण्माचा अधधकाय प्राप्त शोतो. रोकांच्मा इच्छा, आकांळा, 
अऩेषांची ऩरयऩूती कयणाये रोकप्रनतननधी ननलडण्मावाठी भतदायांभध्मे भतदाना वलऴमी जाणील 
जागतृी कयणे, शे वदृढ रोकळाशीवाठी आलश्मक  आशे. अवे भत मालेऱी श्री. दादावाशेफ कांफऱे 
मांनी व्मक्त केरे. 

बायत शा जात, धभग, ऩंथ, बाऴा, वंस्कृतीच्मा वलवलधतेने नटरेरा देळ आशे. वलवलध वण 
उत्वलाच्मा लेऱी ननलडणूक आमोगाच्मा भाध्मभातून भतदायांभध्मे भतदान वलऴमी जाणील जागतृी 
कयण्मावाठी वलवलध उऩक्रभ याफलरे जातात. बायतीम रोकळाशी वुदृढ कयण्मावाठी नलभतदाय 
अवरेल्मा वलद्मार्थमाांनी भतदान मादी भध्मे आऩरी नाल नोंदणी केरी ऩादशजे. अवे आलाशन श्री. 
दादावाशेफ कांफऱे मांनी मालेऱी वलद्मार्थमाांना केरे. 

कामगक्रभाचे अध्मष प्राचामग डॉ. चंद्रळेखय भुरूभकय वय म्शणारे की, बायतीम रोकळाशीची 
लीण अनतळम वुदृढ आशे. बायतीम भतदाय जागतृ आशे. आज जगाचे नेततृ्ल तरुणांच्मा शाता 
भध्मे आशे. जगात वलागत जास्त तरुणाई बायता भध्मे आशे. त्माभुऱे बायतीम रोकळाशी अधधक 
वुदृढ कयण्मावाठी प्रत्मेक वलद्मार्थमागने भतदान केरे ऩादशजे. वलवलधतेत एकात्भता अवरेरी 
बायताची वभदृ्ध अळी ऩयंऩया आशे. आऩल्मारा भानलजातीच्मा कल्माणाचे काभ कयामचे आशे अवे 
गौयलोद्गाय प्राचामग डॉ. चंद्रळेखय भुरुभकय वय मांनी काढरे.  

 
 



 
बायतीम याज्मव्मलस्था शी तीन स्तंबालय उबी आशे. शे नतन्शी स्तंब अनतळम चांगल्मा 

ऩद्धतीने काभ कयत आशे. आऩण बायतीम स्लातंत्र्माचा अभतृभशोत्वल वाजया कयत आशोत. 
जगातीर ऩदशल्मा दशा देळांभध्मे बायताच्मा याज्मव्मलस्थेचे नंफय रागतो. माचे वलग शे्रम 
बायताच्मा वंवलधानकतग, याज्मकत्माां फयोफय बायतीम भतदायांना ददरे ऩादशजे. बायतीम रोकळाशी 
शी ऩरयऩक्लतेकडे भागगक्रभण कयत आशे. त्माभुऱे प्रत्मेक वलद्मार्थमागने वक्रक्रम वशबाग घेऊन 
भतदान मादी भध्मे नाल नोंदलरी ऩादशजे. प्रत्मेक नागरयकाने आऩरी बूमभका ल जफाफदायी ऩाय 
ऩाडरी ऩादशजे. अवे भत मालेऱी प्राचामग डॉ. चंद्रळेखय भुरुभकय वय मांनी भांडरे.  

मालेऱी ऑनराइन व्माख्मानाचे वंमोजक आणण याज्मळास्र वलबागाचे वलबाग प्रभुख डॉ. 
शनुभंत पाटक वय, भशावलद्मारमाचे उऩप्राचामग डॉ. अवलनाळ जगताऩ वय, उऩप्राचामग डॉ. अस्जत 
तरले वय, उऩप्रचामग डॉ. जगददळ देळऩांडे वय, उऩप्रचामग डॉ. याभचंद्र वऩकऱ वय, उऩप्रचामग डॉ. 
वीभा नाईक गोवाली भॅडभ, उऩप्रचामग डॉ. मोधगनी भुऱे भॅडभ, भशावलद्मारमाचे यस्जस्टाय श्री. 
अमबनंदन ळशा उऩस्स्थत शोते. मा व्माख्मानारा भोठ्मा प्रभाणात वलध्माथी आणण प्राध्माऩक 
उऩस्स्थत शोते.  मा कामगक्रभाचे प्रास्तावलक ल ऩाशुण्मांचा ऩरयचम कामगक्रभाचे वंमोजक आणण 
याज्मळास्र वलबागाचे वलबागप्रभुख डॉ. शनुभंत पाटक मांनी करून ददरा. तय वूर वंचारन ल 
आबाय     प्रा. याजू ऩांडे मांनी भांडरे.      

शा कामगक्रभ मळस्ली शोण्मावाठी भा . प्राचामग डॉ . चंद्रळेखय भुरूभकय वय , उऩप्राचामग डॉ . 
अवलनाळ जगताऩ वय , डॉ. अस्जत तेरले वय , उऩप्रचामग डॉ . जगददळ देळऩांड ेवय , उऩप्रचामग डॉ. 
याभचंद्र वऩकऱ वय, उऩप्रचामग डॉ. वीभा नाईक गोवाली भॅडभ, उऩप्रचामग डॉ. मोधगनी भुऱे भॅडभ, 
भशावलद्मारमाचे यस्जस्टाय श्री. अमबनंदन ळशा वय मांनी भागगदळगन आणण वशकामग केरे 

ऑनराइन याष्ट्रीम भतदाय ददन साजरा झाऱा. त्याची छायाचचत्रे. 
 

 
 
 
 
 

                                       डॉ शनभंुत पाटक 
                              याज्मळास्र वलबागप्रभखु 


