
*आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांचम्ा वंकरऩ्नेतून वाकायरेरम्ा डीजी बफजेऩी अॅऩचा ळबुायंब वोशऱा 25 

जानेलायी योजी* 

*याऴट््रीम भतदाय जागतृी ददलवाचे औचचतम्* 

*भतदाय मादीतीर ऩदशरम्ा भतदाय आळा अरोणे मांचम्ा शवत्े शोणाय ळबुायंब* 

भाजी अथथभंत्री तथा भशायाऴट््र वलधीभंडऱ रोकरेखा वमभती प्रभुख मांचम्ा वंकरऩ्नेतून वाकायरेरम्ा डीजी 
बफजेऩी मा अमबनल अॅऩचा ळबुायंब वोशऱा ददनांक 25 जानेलायी 2021 योजी याऴट््रीम भतदाय जागतृी ददनाचे 
औचचतम् वाधुन आमोजजत कयणम्ात आरा आशे. 
ददनांक 25 जानेलायी योजी वामं. 4.00 ला. चंद्रऩूय तारक्ुमातीर बटाऱी मा गालात वंऩनन् शोणा-मा ळबुायंब 
वोशऱमात फरर्ायऩूय वलधानवबा षेत्राचम्ा भतदाय मादीतीर ऩदशरम्ा वनभ्ाननीम भतदाय आळा वलकाव 
अरोणे मांचम्ा शवत्े मा अॅऩचा ळबुायंब कयणम्ात मेणाय आशे. वलळऴे भश्णजे नुकतम्ाच झारेरम्ा ग्राभ 
ऩंचामत ननलडणूकीत आळा वलकाव अरोणे मा ग्राभ ऩचंामत वदवम्ा भश्णून अवलयोध ननलाथचचत झारम्ा 
आशेत. 
याऴट््रीम भतदाय जागतृी ददनाचे औचचतम् वाधुन डडजीटर वंघटनेचे ऩदशरे ऩाऊर उचरणम्ाचम्ा दृऴट्ीने शे 
अॅऩ आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांचम्ा वंकरऩ्नेतुन तमाय कयणम्ात आरे आशे. ददनांक 25 डडवेंफय 2020 

ऩावून भाजी ऩंतप्रधान अटरबफशायी लाजऩेमी मांचम्ा जनभ्ददनाचे औचचतम् वाधुन अटर डडजीटर चंद्रऩूय 
शी वदवम्ता भोशीभ वुरू कयणम्ात आरी आशे. एक रष डडजीटर कामथकताथ नोंदणी कयणम्ाचे धमे्म 
ननळच्ीत कयणम्ात आरे आशे. डीजी बफजेऩी मा अॅऩचम्ा भाधम्भातुन आऩरे रोकप्रनतननधी ल भतदाय 
मांचम्ातीर जनवंऩकथ , जनवंलाद दृढ कयणम्ाचा भानव आशे. मा अॅऩचम्ा भाधम्भातुन प्रतमे्क भतदायारा 
आऩरम्ा रोकप्रनतननधीफद्दर वंऩूणथ भादशती उऩरफध् अवणाय आशे. तम्ांचम्ा भतदायवंघातीर 
वलकावकाभे, चारु घडाभोडी, दैनंददन लतथभानऩत्र ल तम्ातीर फातभम्ा, ऑनराईन प्रमवधद्ी, पोटोज, 

जहशडीओज, भतदायवंघातीर वलथ उऩक्रभ, भतदाय वंघातीर वलथ रोकप्रनतननधी ल ळावन प्रनतननधी मांचे पोन 
नंफय उऩरफध् अवतीर. मळलाम मा भाधम्भातुन वलथ भतदायांना कोणतम्ाशी प्रकायचम्ा वुचना, तक्रायी 
नोंदलामचम्ा अवेर ककंला वलथ वत्यातीर ननलेदने द्मामची अवतीर तय ते वलथ डडजीटर अॅऩचम्ा 
भाधम्भातून देऊ ळकतीर. बाजऩा प्रमवधद्ी वंदबाथतीर वलथ पोटोज, जहशडीओज, कामथक्रभांची ककंला 
उऩक्रकांची फातभी ळअेय ककंला अऩरोड कयता मेईर. शे अॅऩ चंद्रऩूयातीर जनवाभानम्, भतदायांना ल 
कामथकत ्थमांना तम्ांचम्ा वल्तःचम्ा बाऴेत भश्णजेच भयाठी, दशनद्ी, इंग्रजी मा नतनश्ी बाऴांभधमे् शे भोफाईर 
अॅऩ उऩरफध् अवेर. 
मा भोफाईर अॅऩभधून अवणा-मा वलथ भादशती, वलकावकाभे, चारु घडाभोडी, पोटोज आणण जहशडीओज आऩण 
पेवफुक, लश्ाट्वअॅऩ, टलीटय, इनट्ाग्राभ इतम्ादी वोळर मभडीमालय एक क्रीकलय ळअेय करू ळकतात. शे 
अॅऩ लाऩयणम्ावाठी आऩरम्ारा गुगर ऩरे् वट्ोअय ककंला अॅऩ वट्ोअय लरून 25 जानेलायी 2021 ऩावून 
अथाथत भतदाय जागतृी ददलवाऩावून भतदायांचम्ा शक्काचे अॅऩ डाऊनरोड कयता मेईर. कामथकताथ आणण 
भतदाय तवेच रोकप्रनतननधींना जोडणाया वेतू भश्णून डीजी बफजेऩी अॅऩ भशतल्ाची बूभीका फजावलणाय 
आशे. 
ददनांक 25 जानेलायी योजी आमोजजत मा अॅऩचम्ा ळबुायंब वोशऱमारा नागरयकांनी भोठमा वखंमे्ने 
उऩजथथत याशणम्ाचे आलाशन बायतीम जनता ऩाटी चंद्रऩूय ळाखेचम्ा लतीने कयणम्ात आरे आशे. 


