
 الیکشن کمیشن آف پاکستان

 شعبہ تعلقات  عامہ

 پریس ریلیز

اسالم آباد2021دسمبر 7مورخہ   
آج الیکشن  کمیشن آ ف پاکستان سیکرٹریٹ اسالم آباد میں  نیشنل ووٹرز ڈے کے حوالے 

سے پروگرام منعقد ہوا  جس میں چیف الیکشن کمشنر  جناب سکندر سلطان راجہ ، 

سیکرٹری الیکشن کمیشن  ، الیکشن  کے دیگرافسران  ،  ڈویلپمنٹ پاٹنرز، چیئرمین نادرا،

 سول سوسائٹی  کے نمائندگا ن  اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی ۔ 

نے  اپنے خطاب  میں کہا ہم چھٹا  قومی ووٹرز ڈے  چیف الیکشن کمشنر  آف پاکستان 

رف یہاں  منایا جا رہا ہے بلکہ شایان  شان طریقے سے منا  رہے ہیں یہ قومی دن  نہ ص

اس وقت  پاکستان کے تمام اضالع ، ڈویژن اور صوبائی سطح پر بھی  اس قسم  کی پروقار 

قومی ووٹر ز ڈے کی اہمیت   اس سال بہت  بڑھ گئی  ہے ہے تقا ریب  کا اہتمام کیا گیا 

۔اور  جنرل کیونکہ ہم چاروں  صوبوں میں  بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے قریب ہیں 

ا س سلسلے میں  الیکشن کمیشن     اور کی تیاریوں  میں مصروف ہیں 2023الیکشن  

 پوری طرح سرگرم عمل ہے۔

خبیر پختونخوا میں چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب نے اس موقع پر 

 کا ان  افتتاح  کیا کا  بنائی گئی ڈاکو منٹری  کے حوالے سے  ہونے والے بلدیاتی انتخابات

الیکشن کمیشن  کی استعداد   کا انعقاداور  کہنا تھا  کہ چاروں صوبوں میں  بلدیاتی انتخابات  

اس کے ساتھ  بہت بڑے چیلنجز تھے    تعیناتی الیکشن افسران  کی  77بڑھانے کے لئے  

د اور ساتھ  الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات کے انعقا

دسمبر 19الیکشن آفیسروں کی تعیناتی بھی  بااحسن طریقے سے مکمل کی۔اسی طرح اب 

کو خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے 2021

اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن باقی تینوں صوبوں میں بھی بلدیاتی انتخابات کے 

نیشنل ووٹرز ڈے  کے حوالے سے اپنے خطاب ۔زم اور پیہم کار ہے  انعقاد کے لئے پرع

، سول سوسائٹی  زڈویلمپنٹ پاٹنر  والے تما م  میں شمولیت کرنے میں نیشنل ووٹرز ڈے 

رش کی کہ وہ عوام میں  ووٹ کا  اندراج اورووٹ کی سے گزا ور میڈیا کے نمائندوں ا

۔ مزید برآں چیف الیکشن کمشنر صاحب  جاگر کریں  اور آگاہی آ شعور اہمیت سے متعلق  

باوجود اور  الیکشن کمیشن  اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے   کہا کہ نے

بروقت  اور باطریق  اپنے فرائض  محدود  افرادی  قوت اور  وسائل  کے ہم نے  ہمیشہ  

 الیکشن  کمیشن سٹیک ہولڈرز تمام لہذ ا ضرورت  اس امر کی ہے کہ انجام دیئے ۔احسن 

ریں تاکہ ملک میں جمہوری عمل کو مزید مستحکم ک   strengthen  مزید بحیثیت  ادارہ کو

 کیا جائے ۔

سال  سے زائد   18عوام  الناس  اور بالخصوص    انہوں نے  ووٹرڈے کی مناسبت سے 

سے درخواست ہے  کہ وہ آج  ہی اپنا قومی پاکستانیوں عمر کے حامل  مر د وخواتین  

سیکرٹری الیکشن کمیشن    سے تقریب  ئیں۔شناختی کارڈ  بنوائیں  اور ووٹ  درج کروا 

 اور چیئرمین نادرا  نے بھی خطاب کیا اور نیشنل ووٹرڈے کی اہمیت  پرروشنی ڈالی۔



 
ووٹرڈے پر  چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان جنا ب سکندر سلطان راجہ صاحب نیشنل

 خطاب

 

 

 



 
چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان ، چیئرمین نادرا، سیکرٹری الیکشن کمیشن ، سپیشل سیکرٹری اور 

 ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن الیکشن کمیشن   نیشنل ووٹرزڈے 

 

 

 

 

 

 

 

            

 


