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शतप्रततशत मतदान करण्याचा
संकल्ऩ करा : अरंधती ऩानतािणे
नागऩरू मनऩाच्या स्िीऩ प्ऱॅ न अंतगकत मतदार जागत
ृ ी
कायकक्रम

नागऩरू ,ता. ५ : आऩऱा भारत दे ऴ षा ऱोकऴाषीप्रधान दे ऴ आषे . येथीऱ

ऴाशनव्यळस्था षी ऱोकऴाषी प्रणाऱीळर आधाररत आषे . ऱोकऴाषीने प्रत्येकाऱा

शमान अधधकार ददऱे आषे त. याशोबतच मतदान करण्याचा दे खीऱ अधधकार ददऱा
आषे . या मतदानाच्या आधाराळर आऩण आऩऱे शरकार ननळडू ऴकतो त्यामल
ु े

ऴतप्रनतऴत मतदान करण्याचा शंकल्ऩ करू या आणण एक शऴ
ु ाशन आणण्याचा
मानश धरू या, अशे प्रनतऩादन नागऩरू वळभागाच्या मतदार जागत
ृ ी आयकॉन ळ
आंतरराष्ट्रीय बॅंडममंटनऩटू अरूंधती ऩानताळणे यांनी केऱे.

नागऩरू मषानगरऩामऱकेच्या स्ळीऩ प्ऱॅ न अंतगगत मतदार जागत
ृ ी कायगक्रमाचे

आयोजन ऴननळारी मषाऱ येथीऱ राजे रघज
ू ी भोशऱे नगर भळन येथे करण्यात
आऱे षोते. त्याप्रशंगी त्या बोऱत षोत्या.

याळेली व्याशऩीठाळर अरूंधती ऩानताळणे यांच्याशष नागऩरू जजल्षा ऩररवदे चे
उऩमख्
ु यकायगकारी अधधकारी राजेंद्र भय
ु ार, नागऩरू वळभागाचे मतदार जागत
ृ ी
आयकॉन प्रा. वळनोद आशद
ू ानी प्रामख्
ु याने उऩजस्थत षोते.

ऩढ
ु े बोऱताना अरूंधती ऩानताळणे म्षणाल्या, ऱोकऴाषीप्रधान आऩल्या
भारतात प्रत्येक नागररकाऱा त्याचा योग्य उमेदळार ननळडण्याचा

अधधकार शंवळधानाने ददऱा आषे . जर दे ऴाची ऱोकऴाषी शसम अशेऱ तर दे ऴाच्या

वळकाशाऱा चाऱना ममलते. त्याशाठी आऩऱे मत षे खूऩ मषत्ळऩण
ू ग ठरते. आऩऱे एक
मत शद्ध
ु ा खऩ
ू अमल्
ु य आषे . त्यामल
ु े आऩल्या मतदानाच्या अधधकाराचा योग्य ळाऩर
आऩण कराळा आणण आऩऱा योग्य उमेदळार ननळडून द्याळा. मतदानाचा टक्का जर
ळाढऱा तर नक्कीच एक मजबत
ू शरकार ननळडून येईऱ ळ वळकाशाऱा नळी चाऱना
ममलण्याशाठी मदत षोईऱ, अशेषी अरूंधती ऩानताळणे यांनी शांधगतऱे.

याळेली बोऱताना वळनोद आशद
ू ानी यांनी मतदानाचे मषत्ळ शमजन
ू दे ताना

म्षणाऱे, आऩऱे योग्य ळ शसम शरकार ननळडण्याचा प्रत्येकाऱा अधधकार आषे .

यामध्ये कोणत्याषी धमागच,े जातीचे, ळणागचे बंधन नाषी. शळाांना शमान अशा अधधकार
आषे . आऩऱे एक मत दे खीऱ दे ऴाचे भवळतव्य ठरळू ऴकते. आऩल्या अधधकाराचा
योग्य ळाऩर कराळा, अशे आळाषन त्यांनी याळेली उऩजस्थत मषावळद्याऱयीन
वळद्यार्थयाांना केऱे.
या कायगक्रमाशाठी उऩजस्थत अशऱेल्या वळद्याथींनीऩैकी राधा दे ऴकर आणण प्राजक्ता
मोटघरे यांनी आऩऱे मत मांडऱे. याळेली वळद्यार्थयाांनी मतदान

जागत
ृ ीचा शंकल्ऩ केऱा. या अमभयानाशाठी स्ळासरी अमभयान राबवळण्यात आऱे.
कायगक्रमाच्या प्रारं भी ‘प्ऱाजस्टक मक्
ु त नागऩरू ’ या आरोग्य वळभागाच्या चलळली
शंदभागत वळद्यार्थयाांना ऴऩथ दे ण्यात आऱी. कायगक्रमामागीऱ ऩार्शळगभम
ू ी
प्रास्तावळकाद्ळारे राजेंद्र भय
ु ार यांनी मांडऱी.

कायगक्रमाचे शंचाऱन डॉ. ळैऴाऱी शोमऱकर यांनी केऱे तर आभार नत
ू न मोरे

यांनी मानऱे. कायगक्रमाच्या यऴस्ळीतेशाठी स्ळीऩची चमू वळनय बगऱे, वळनीत

टें भण
ू े, शम
ु ीत मत
ु कुटे , भारत गोशाळी यांनी शषकायग केऱे. कायगक्रमाऱा बबंझाणी
मषावळद्याऱयाच्या श्रीमती जोऴी उऩजस्थत षोत्या.

