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महारा��  रा� औषध �वसाय प�रषदे�ा २०२२ पंचवािष�क िनवडणुकीत एमएससीडीए पॅनलचा $चंड 

मतािध%ाने िवजय 

 

महारा��  रा औषध �वसाय प�रषदे�ा पंचवािष�क २०२२ िनवडणुकीसाठी सहा जागांसाठी झाले(ा 
िनवडणुकीम)े महारा��  रा केिम* अँड ड� िग* संघटनेचे अ). - मा. /ी. जग0ाथ उफ�  अ4ासाहेब िशंदे यां�ा 
नेतृ9ाखाली लढिवले(ा "एमएससीडीए पॅनलमधील" सहाही उमेदवारांनी �चंड मतािध> िमळवून गे(ा तीन 

िनवडणुकां�माणेच या िनवडणुकीम)ेही घवघवीत यश िमळवून िवजयाची पताका अिधक उंचीवर नेली आहे.  

 

फामा�िस* फ*�: सवाBसाठी सवाBसोबत हे Cीद वा> घेऊन मतदानाचा अिधकार असले(ा २,८०,५०३ नोदंणीकृत 

फामा�िस*पुढे एमएससीडीए पॅनलचे - एकच उि(� : फामा�िस*चे उ+ल भिव- ही टॅग लाईन देऊन पॅनलचा 
जाहीरनामा मतदारांपयBत पोहचिवIाचा यशJी �यK मा. जग0ाथ िशंदे यां�ा राभरातील खंबीर समथ�कांनी 
राातील तळागाळा पयBत पोहचिवIात यश िमळिवले.  

 

सदर िनवडणुकीम)े एकूण ३५ उमेदवार िनवडणुकी�ा �रंगणात होते. मतदानाचा अिधकार असले(ा नोदंणीकृत 

फामा�िस*पैकी शेवटची तारीख िद. १७ जून २०२२ पयBत एकूण १,०९,५७५ मतदारांचे बॅलेट पेपर प�रषदेकडे पोच 

झाले  होते. शिनवार िद. २५ जून २०२२ रोजी मतमोजणी �िQया सकाळी १० वाजता सुR होऊन ती िद. 26 तारखेस 

िनकाल जाहीर Sायला सकाळचे 10 वाजले. 24 तास मतमोजणी सुT रािहली. जवळ जवळ 300 चा *ाफ याकामी 
िनवडणूक िनण�य अिधकाWयांनी तैनात केला होता. िनवडणूक िनण�य अिधकारी मा. /ी. िमिलंद पाटील (सहाXक 

आयुY-अ0 व औषध �शासन, महारा��  रा) यांनी िनकाल जाहीर केला. यात /ी. िवजय पांडुरंग पाटील यांना 
90004, सौ. सोनाली देिवदास पडोळे, नागपूर यांना 89505, /ी. मनोहर सोपान कोरे, औरंगाबाद यांना 89336, /ी. 
अतुल अशोकराव अिहरे, नािशक यांना 88498,  /ी. गणेश चं[कांत बंगळे, बुलढाणा यांना 88439 आिण /ी. 
िनतीन नवनीतराव मिणयार, मंुबई यांना 87719 मते िमळाली. सात�ा Qमांका�ा उमेदवारास 6004 इत>ा 
मतांवरच समाधान मानावे लागले.  

 

राभरातील फामा�िस* बंधू भिगनीचें या िनवडणुकीकडे ल. लागून होते. येणाWया काय�कालात एमएससीडीए 

पॅनलने जाहीरना]ा^ारे िदले(ा आ_ासनांची पूत�ता तंतोतंत केली जाईल असे आ_ासन िनकालानंतर महारा��  रा 

केिम* अँड ड� िग* असोिसएशनचे अ). /ी जग0ाथ िशंदे यांनी िदले व सव� मतदारांचे आभार �Y केले. तसेच 

एमएससीडीए चे सिचव /ी. अिनल नावंदर व इतर पदािधकारी, िज`ा अ)., सिचव आिण aांची तळागाळापयBत 

जोडली गेलेली टीम यां�ा िवशेष प�र/मामुळे हे यश �ाb होऊ शकले अशी भावना /ी. िशंदे यांनी �Y केली.  
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