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पनवेल महानगरपा�लका
�नवडणूक �वभाग

             भारतीय सं�वधाना�ा उ�े�शके�माणे भारत हा साव�भौम, समाजवादी, 

धम��नरपे�, लोकशाही, �जास�ाक देश असून �ांनी ���रीय लोकशाही प�दत ��कारली 

आह.े लोकशाही बळकट कर�ा�ा ��ीने सन 1992 म�े, भारतीय रा� घटने�ा 73 व 

74 �ा द��ीनुसार लोकशाहीचे �वक� �ीकरण अ�धक �भावी व स�म कर�ाक�रता ु

�ा�नक पातळीवरील �ा�नक �रा� सं�ांना �ापक अ�धकार दे�ात आलेले आहते. 

तसेच या द��ी�ारे �ा�नक �रा� सं�ांना �तं� �ा�नक शासन �णून सं�वधा�नक ु

मा�ता दे�ात आली असून �ां�ा �नवडणूका �नभ�य, मु� व पारदश�क�र�ा घे�ासाठी 

��ेक रा�ाम�े �तं� रा� �नवडणूक आयोगाची �ापना कर�ात आली आह.े

               या घटना द��ीस 25 वष� पुण� झा�ा�ा �न�म�ाने रा� �नवडणूक ु

आयोगाने मागील सन 2018 वषा�पासून लोकशाही, �नवडणूक व सूशासन या �वषयावर 

सव�सामा�ांसाठी सतत �श�ण देणेक�रता �दनांक 26 जानेवारी वे 10 फे�ुवारी या 

कालावधीत लोकशाही पंधरवडा साजरा कर�ाचे आयोजन केले आह.े या वषा�म�े व 

�ापुढे होणा�ा सव� �नवडणूकांम�े सव� मतदारांनी रा�ीय कत�� भावनेतून सहभाग घेणे 

तसेच �त: बरोबर इतर सहकाया�नाही मतदाना�ा कत��ासाठी �ो�ा�हत करणे आव�क 

आह.े

                  मा. रा� �नवडणूक आयोगा�ा आदेशानुसार पनवेल महानगरपा�लका 

काय��े�ात �दनांक 26 जानेवारी 2019 ते �दनांक 10 फे�ुवारी 2019 या कालावधीत 

लोकशाही पंधरवडा साजरा कर�ात आला. या लोकशाही पंधरवडा काय��म साजरा 

कर�ाक�रता महानगरपा�लकेकडन कर�ात आलेले �व�वध उप�म खालील �माणे ू

आहते.

लोकशाही पंधरवडा 2019

��ावना 





मा. महापौर व मा. आयु� यांची संयु�पणे प�कार प�रषदमा. महापौर व मा. आयु� यांची संयु�पणे प�कार प�रषदमा. महापौर व मा. आयु� यांची संयु�पणे प�कार प�रषद
                 रा� �नवडणुक आयोगाकडील �दनांक 20/12/2018 रोजी�ा प�ा�ये सव� 

लोकशाही पंधरवडा काय��माची ��स�दी �ापक ��पात हो�ासाठी व यासंबंधात वातावरण 

�न�मती हो�ासाठी महानगरपा�लकेचे महापौर व आयु� यांनी संयु�पणे प�कार प�रषद �

आयो�जत करणेबाबत कळ�व�ात आले होते. �ानुसार �दनांक 10 जानेवारी 2019 रोजी सकाळी 

11.00 वाजता मा. महापौर �ीमती. क�वता चौतमोल व मा. आयु� गणेश देशमुख यांनी संयु�पणे 

प�कार प�रषद घे�ात आली. या प�कार प�रषदम�े महानगरपा�लकेतफ�  पनवेल शहरात 

लोकशाही पंधरवडा साजरा कर�ात येणार असून या काय��मां�न�म�ीने मतदान जनजागृतीपर 

पथना� सादरीकरण, लोकशाही �नवडणूका व सुशासन या �वषयावरील �जग�चे संगीतमय �

�सारण, शाळा/ महा�व�ालये यां�ा �भतीवर आकष�क संदेश �च��करण, शहरातील �व�वध ३० �

�ठकाणी मोठ-मोठे होड�ग/ बॅनरस� रे�े�ानक, बस �ानक, मॉल व शहरा�ा म�े इतर �ठकाणी 

लाव�ात येणार आहते. तसेच �यंसेवी सं�ा, उ�ोजकां�ा बैठका, महा�व�ालयीन �व�ा�ा��ा 

महाप�लका भेटी आयो�जत करणे अशा �व�वध उप�मातून जनमानसांत मतदार न�दणी करणे, 

���  मतदान या �वषयी जागृती कर�ात येणार आहे



�द. 26 जानेवारी 2019�द. 26 जानेवारी 2019�द. 26 जानेवारी 2019

रा� �नवडणूक आयोगाकडील �द.29 नो�ब� र 2018 रोजी�ा प�ानुसार 26 जानेवारीसह 

सव� �मुख �दवशी लोक��त�नधी/ �मुख व�ां�ा भाषणाम�े लोकशाही, �नवडणूक व 

सुशासन या �वषयावर अंतभू�त करणेबाबत कळ�व�ात आले होते. �ानुसार पनवेल 

महानगरपा�लका मु�ालय येथे �द. 26 जानेवारी 2019 रोजी �जारोहण काय��मा�ावेळी 

उप��त असले�ा सव� मा�वरांवर सह मा. महापौर यांनी आयोगाने कळ�व�ा�माणे 

लोकशाही, �नवडणूका व सुशासन या �वषया�ा प�र�देाचे वाचन केले. (भाषणाम�े 

अंतभु�त करावयाचा प�र�दे :- आपण साजरा करीत असले�ा �जास�ाक �दन हा 

लोकशाहीचा उ�व असून �व�वध �य�ांमुळे आपली लोकशाही अ�धका�धक मजबूत होत 

आह.े लोकशाही �वक� �ीकरणाची कास धरणा�ा रा��पता महा�ा गांधीचे 150 वे जयंती 

वष� आह.े तर �ां�ा ��ांची पूत�ता करणा�ा 73 व 74 �ा घटना द��ीचे ह ेरौ� ु

महो�वी वष� आह.े ह ेल�ात घेता या वषा�म�े व �ापुढे होणा�ा सव� �नवडणूकांम�े सव� 

मतदारांनी रा�ीय कत�� समजून सहभाग घेणे आह.े) तसेच �त:बरोबर इतर 

सहका�ांनाही मतदाना�ा कत��ासाठी �ो�ा�हत करणे आव�क आह.े तसेच सव� 

मतदारांनी रा�ीय कत�� भावनेतून �नवडणूकांम�े सहभाग घेणे आव�क आह.े तसेच 

�त:बरोबर आप�ा इतरही सहका�ांना मतदान करणेबाबत �ो�ा�हत कर�ात यावे, 

असे आवाहन केले.



�व�वध �ठकाणी बॅनस� / हो�ड� लावणे.��व�वध �ठकाणी बॅनस� / हो�ड� लावणे.��व�वध �ठकाणी बॅनस� / हो�ड� लावणे.�

                 पनवेल महानगरपा�लका काय��े�ातील �दनांक – 9 जानेवारी 2019 रोजी 

शाळा, महा�व�ालये, बाजार, पनवेल महानगरपा�लकेचे सव� �भाग काया�लया समोर, सव� 

बस डेपो, सव� रे�े �ेशन समोर, मॉल समोर,  तळोजा MIDC �े�ात,  अशा �व�वध गद��ा 

�ठकाणी लोकशाही पंधरवडा – 2019 व �व�वध घोषवा� अशा ��पाचे मोठ-मोठे एकण ू

30 होड�ग/बॅनस� लाव�ात आले आहते.



                 पनवेल महानगरपा�लका काय��े�ातील �दनांक – 9 जानेवारी 2019 रोजी 

शाळा, महा�व�ालये, बाजार, पनवेल महानगरपा�लकेचे सव� �भाग काया�लया समोर, सव� 

बस डेपो, सव� रे�े �ेशन समोर, मॉल समोर,  तळोजा MIDC �े�ात,  अशा �व�वध गद��ा 

�ठकाणी लोकशाही पंधरवडा – 2019 व �व�वध घोषवा� अशा ��पाचे मोठ-मोठे एकण ू

30 होड�ग/बॅनस� लाव�ात आले आहते.

�व�वध �ठकाणी बॅनस� / हो�ड� लावणे.��व�वध �ठकाणी बॅनस� / हो�ड� लावणे.��व�वध �ठकाणी बॅनस� / हो�ड� लावणे.�



                 पनवेल महानगरपा�लका काय��े�ातील �दनांक – 9 जानेवारी 2019 रोजी 

शाळा, महा�व�ालये, बाजार, पनवेल महानगरपा�लकेचे सव� �भाग काया�लया समोर, सव� 

बस डेपो, सव� रे�े �ेशन समोर, मॉल समोर,  तळोजा MIDC �े�ात,  अशा �व�वध गद��ा 

�ठकाणी लोकशाही पंधरवडा – 2019 व �व�वध घोषवा� अशा ��पाचे मोठ-मोठे एकण ू

30 होड�ग/बॅनस� लाव�ात आले आहते.
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चचा�स� व बैठक�चा वृ�ांत: चचा�स� व बैठक�चा वृ�ांत: 

कळंबोली आ�ण कामोठेतील सोसायटी�ा पदा�धका�ानी �दला उदंड ��तसाद: कळंबोली आ�ण कामोठेतील सोसायटी�ा पदा�धका�ानी �दला उदंड ��तसाद: 

चचा�स� व बैठक�चा वृ�ांत: 

कळंबोली आ�ण कामोठेतील सोसायटी�ा पदा�धका�ानी �दला उदंड ��तसाद: 

पनवेल महापा�लका �नवडणूक �वभागा�ा वतीने  लोकशाही पंधरवडा 2019 �ा को. ऑप. 

हौ�सग सोसायटी�ा बैठक�ला उदंड ��तसाद �मळाला, ही बैठक �भाग ब आ�ण क : �

कळंबोली आ�ण कामोठेतील सोसायटी�ा पदा�धका�ानी सहभाग घेतला, अनेकांनी �� 

��त�� उप��त क�न �नवडणूक ���या समजून घेतली. या बैठक�ला �मुख पा�णे व 

माग�दश�क �णून उपायु� �ी जमीर ल�गरेकर यानी  �व�ृतपणे लोकशाही, �नवडणूक 

आ�ण �शासन या  �वषयावर माग�दश�न केले तसेच वॉड�  ऑ�फसर संदीपान  

जगताप,सहा�क आयु� चं�शेखर खामकर  उप��त रा�न माग�दश�न केल

या बैठक�ला हाऊ�सग सोसायटी ��त�र� अनेक सामा�जक सं�ा व टाटा सोशल साय�  �

�व�ा�ा�नी सहभाग न�दवला.या बैठक�त उपआयु�नी सवा�ना �नवडणुक�साठी  नाव न�दणी 

ची अ�धक मा�हती �दली तसेच �नवडणूक  ��कयेत सामा� नाग�रकांनी सहभाग 

घे�ासाठी  आ�ान केलं व कामोठे म�े म�ह�ातून एकदा  बैठक�चे आयोजन करावे व 

आदश� कामोठे शहर घडवूया असा संक�ना मांडली.



पनवेल महानगरपा�लका �नवडणूक �वभागपनवेल महानगरपा�लका �नवडणूक �वभागपनवेल महानगरपा�लका �नवडणूक �वभाग
लोकशाही पंधरवडा २०१९ लोकशाही पंधरवडा २०१९ लोकशाही पंधरवडा २०१९ 

चचा�स� व बैठक�चं आयोजन चचा�स� व बैठक�चं आयोजन चचा�स� व बैठक�चं आयोजन 

कळंबोली �ील चे�स� �मुख स�मती म�बस�, कळंबोलीकळंबोली �ील चे�स� �मुख स�मती म�बस�, कळंबोलीकळंबोली �ील चे�स� �मुख स�मती म�बस�, कळंबोली

�दनांक : ३० जानेवारी २०१९ वेळ : सकाळी ११ वाजता �ळ : �ील चे�स�, कळंबोली�दनांक : ३० जानेवारी २०१९ वेळ : सकाळी ११ वाजता �ळ : �ील चे�स�, कळंबोली�दनांक : ३० जानेवारी २०१९ वेळ : सकाळी ११ वाजता �ळ : �ील चे�स�, कळंबोली

कळंबोली �ील चे�स� �मुख स�मती म�बस�,कळंबोली�ी  गुलाबराव  गणपतराव  जगताप, चेअरमन-

कळंबोली �ील माक� ट अ��-महारा� रा� माथाडी �ा�पोट� आ�ण जनरल कामगार यु�नयन व 

�ीमती हमेां�गनी पाटील उप�ादे�शक प�रवहन अ�धकारी व इतर कळंबोली �ील चे�स� �मुख स�मती 

म�बस��ा समवेत लोकशाही पंधरवडा २०१९ �न�मताने लोकशाही, �नवडणुका आ�ण सुशासन या 

�वषयानुषंघाने स�व�र चचा� झाली व सव� आ�ापनां�ा कामगारांची व �ां�ा प�रवाराची नावे 

मतदार यादीत न�दणी कर�ास सहकाय� करावे व मतदाना�दवशी सु�ी देऊन �कवा मतदान के�ास �

�वशेष सूट कामगारांना दे�ाचे आ�ान �नवडणुक उपायु� �ी जमीर ल�गरेकर यांनी केले. काय��मच 

सू�संचालन �वजय बाजीराव च�ाण  यांनी केलं तसेच आभार �दश�न �वजय पाल यांनी केले.

चचा� व बैठक�चा वृ�ांत: 





लोकशाही पंधरवडा - 2019 काय��मा�न�म�ाने पनवेल 

महानगरपा�लका काय��े�ातील सेवा भावी सं�ा व सामा�जक 

सं�ेचे पदा�धकारी यांचे �दनांक 02/02/2019 रोजी दपारी ु
5.00 वाजता एक �दवसाचे चचा�स� पनवेल महानगरपा�लका 

मु�ालय येथील कॉ�र� हॉल येथे आयो�जत कर�ात 

आले होते. या चचा�स�ास रा� �नवडणूक आयोगाकडील 

�मूख व�े �ी. �भम रासकर (भाषणाम�े अंतभु�त 

करावयाचा प�र�दे :- लोकशाही अनेक पैलूवर �व�ृतपणे 

चचा� क�न �नवडणुक�तील म�हलांचे ह� व अ�धकार या 

मु�ावर ठलक पणे चचा� झाली तसेच �नवडुण आले�ा 

सु�श��त म�हला सरकारी अ�धका�ांबरोबर अ�धक चांग�ा 

�कारे संवाद कर�ात आला महारा� शासनाने  चांगले बदल 

केले आहते आ�ण �ाची जनजागृती आप�ा सार�ा 

सामा�जक सं�ानी केली पाहीजे) व महापा�लकेचे �नवडणुक 

उपआयु� जमीर ल�गरेकर (भाषणाम�े अंतभु�त करावयाचा 

प�र�दे :- सामा�जक सं�ा�ा जबाबदा�ा व कत��ाची 

जा�णव क�न देतांना �नवडणुक� दर�ान�ा जबाबदा�ा 

आ�ण त�े �वशद केली तसेच चांग�ा उमेदवारांना �नवडुन 

�दले तर ते नागरीकां�ा सम�ा सभागृहात चांग�ा �कारे 

मांडु शकतील तसेच समाज उपयोगी कामांना �ाधा� देऊन 

ती सोडवतील.) यांनी उप��तांना उ�म �कारे माग�दश�न 

केले. तसेच �यंसेवी सं�ा 1. कफ पनवेल अ��् �ी. मनोहर 

�लमये उप अ�� �ी. अ�ण �भसे, 2. �नसग� �� ड�शप अ�� 

�ी. योगेश �ा�े, 3. कफ कामोठे सं�ा अ�� �ी. सुरेश 

सडोलीकर, स�चव �ीम. रंजना सु. सडोलीकर, 4. �� श�� 

फॉऊंडेशन �ीम. �वजया कदम, �ीम. वैदेही पाटील व �ीम. 

वृषाली मगदम, 5. ��तीज पव� फ�ऊडेशन �ी. स�नप कलोते, ु
6. शा�त फ�ऊडेशन �ीम. �बना गोगरी. 7. �ंखला सं�ा �ीम. 

अ��ता शमा�, 8. मराठवाडा �म� प�रवार सं�ा डॉ. राम �भसे, 

9. �लू ऑफ �ाईल फॉउंडेशन �ीम. हर�जदेर कौर, 10. ॅ �

महारा� अं���ा �नमु�लन स�मती �ी. मनोहर तांडेल, 11. 

महारा� लोक क�ानकारी सेवा सं�ा �ीम. वषा� पंचभाई, 

12. मराठी सा�ह�ीक कला �वकास सं�ा डॉ. संतोष 

गायकवाड, 13. आंरभ फॉउंडेशन �ीम. �नशा स. कदम, 14. 

रॉबीन �ड अम� �ी. �दपक �सह, 15. �ाहक पंचायत स�मती �

�ी. च�ान, 16. जा�णव एक सामा�जक सं�ा �ी. �साद 

हनुमंते, 17. रोडपाली रे�सडे�शी वेलफेअर ओसो�शयन �ी. 

�दपक ख�ुरी, 18. �ंदना सामा�जक सं�ा �ीम. �ाती गुह,े 

19. अ��ाइ��क फॉउडेशन �ी. �वजय बाजीराव च�ाण या 

सं�ांचे अ�� व सद� यांनी उप��त सामा�जक सं�ांना 

आप�ा काय��े�ातील ��ेक मतदारांनी �त: मतदान करावे 

व इतरांनाही  मतदान करणेबाबत �ो�ा�हत करावे असे 

आवाहन केले. 

लोकशाही पंधरवडा �न�म�ाने सामा�जक 

सं�ा यांचे चचा�स� 





लोकशाही पंधरवडा: खारघर �भाग अ - को ऑप हौ�सग सोसायटी�ा बैठक�ला �

उदंड ��तसाद पनवेल महापा�लका �नवडणूक �वभागा�ा वतीने लोकशाही 

पंधरवडा 2019 �ा को. ऑप. हौ�सग सोसायटी�ा बैठक�ला उदंड ��तसाद �

�मळाला, ही बैठक �भाग अ : खारघर-तळोजा येथील सोसायटी�ा पदा�धका�ानी 

सहभाग घेतला, अनेकांनी �� ��त�� उप��त क�न �नवडणूक ���या समजून 

घेतली. या बैठक�ला �मुख पा�णे व माग�दश�क �णून उपायु� �ी जमीर ल�गरेकर 

यानी �व�ृतपणे लोकशाही, �नवडणूक आ�ण �शासन या �वषयावर माग�दश�न केले 

तसेच वॉड�  ऑ�फसर �ी �ीराम हजारे उप��त रा�न माग�दश�न केल.

चचा�स� व बैठक�चा वृ�ांत: 



#कोळीगीत #भजन #अभंग, #भावगीत, #क�ाली, #लावणी, #धनगरीओ�ा 

#भीमगीतं #मराठी / �हदीगीत #पॉपगीत, #�र�म�गीत #करोके �ु�झक �

वापरला तरी चालेल.

�वजेते: १ मुकेश उपा�े २ नरेश पाटील  ३ स�मत कलोते ४ �क� बाबू वाणी

एकण ७६ जणांनी सहभाग न�दवला ू

�जग� (गीत) बन�व�ाची �धा��



पनवेल महानगरपा�लका काय��े�ात लोकशाही पंधरवडा -2019 काय��म व 

मतदार जन जागृती काय��म जन सामा�ांना समजावा या ��ीने 

महानगरपा�लके कडन �दनांक – 14/01/2019 रोजी पासुन  ह�कप�के ू

40 हजार छाप�ात आली. ही ह�प�के �वभाग काया�लया�ा सहा�ाने 

शहरातील बँका, �व�वध गृह�नमा�ण सोसाय�ा , शाळा, महा�व�ालये, 

�कराणा �ोअस�, माल �व��ते अशा �व�वध �ठकाणी वाटप कर�ात आली.  

महापा�लके�ा सव� कचरा संकलन गा�ांवर ��कस� लाव�ात आले.

ह�प�क वाटप करणे



पनवेल महानगरपा�लका काय��े�ात �दनांक- 23 जानेवारी 2019 पासुन खारघर 

व कामोठे, कळंबोली, �ु पनवेल, पनवेल असे 4 �भाग, अ, ब, क आ�ण ड येतात. 

या �े�ात लोकशाही  पंधरवडा या कालावधीत बाजार मंडई, मॅकडोना�, खारघर 

अशा 50 �ठकाणी पथना� �योगाचे सादरीकरण कर�ात आले. या पथना� 

�योगा�ा सादरीकरणास नागरीकांचा उदंड ��तसाद �मळाला.

पथना� सादरीकरण





लोकशाही पंधरवडा – 2019 काय��मा�न�म�ाने �दनांक 04/02/2019 

रोजी पनवेल महानगरपा�लका काय��े�ातील �व�वध शाळांम�े �नबंध �धा� 

आयो�जत कर�ात आ�ा हो�ा.

लोकशाही पंधरवडा �न�म�ाने �नबंध �धा� 



शाळा/महा�व�ालय कंपाऊंड �भत�वर आकष�क �

स�च� संदेश रंग�वणे.

लोकशाही पंधरवडा – 2019 काय��मांतग�त पनवेल महानगरपा�लका 

काय��े�ातील �दनांक- 05/02/2019 शाळा/ महा�व�ालय यां�ा �भती, �

सरकारी इमारत��ा �भत�वर, पनवेल एसटी बस डेपॉ�ा समोरील पुला�ा �

खांब व �भतीना, कळंबोली, कामोठा, कोपरा येथुन MIDC �े�ाकडे जाणारा �

महामगा�वर�ा पुला�ा खांबाना व �भतीवर मतदान जनजागृतीचे घोष �

वा�ासह आकष�क �च�े रंग�व�ात आली.



शाळा/महा�व�ालय कंपाऊंड �भत�वर आकष�क �

स�च� संदेश रंग�वणे.

लोकशाही पंधरवडा – 2019 काय��मांतग�त पनवेल महानगरपा�लका 

काय��े�ातील �दनांक- 05/02/2019 शाळा/ महा�व�ालय यां�ा �भती, �

सरकारी इमारत��ा �भत�वर, पनवेल एसटी बस डेपॉ�ा समोरील पुला�ा �

खांब व �भतीना, कळंबोली, कामोठा, कोपरा येथुन MIDC �े�ाकडे जाणारा �

महामगा�वर�ा पुला�ा खांबाना व �भतीवर मतदान जनजागृतीचे घोष �

वा�ासह आकष�क �च�े रंग�व�ात आली.





पनवेल महानगरपा�लका काया�लयाला भेट �द�ाब�ल महा�व�ालयीन �व�ा�ा�ना 

स�भाग �माणप� देऊन गौर�व�ात आले पनवेल महानगरपा�लका लोकशाही 

पंधरवडा २०१९ �न�म�ाने "लोकशाही, �नवडणूक आ�ण सुशासन" या �वषया�ा 

अनुषंगाने के एल इ सोसायटीस - साय� आ�ण कॉमस� कॉलेज कळंबोली, 

महा�व�लया�ा �व�ा�ा�नी पनवेल महानगरपा�लका ऑ�फसला भेट देऊन व 

पा�लकेचा कारभार समजून घेत�ा ब�ल स�भाग �माणप� देऊन गौर�व�ात 

आले.

�व�ा�ा�ना स�भाग �माणप� देऊन गौर�व�ात आले











ueeskeÀMeener HebOejJee[e efveefcelleeves JekeÌle=lJe mHeOee&



लोकशाही पंधरवडा – 2019 काय��मा�न�म�ाने �दनांक 05/02/2019 

रोजी पनवेल महानगरपा�लका काय��े�ातील �व�वध शाळांम�े �च�कला 

�धा� आयो�जत कर�ात आ�ा हो�ा.

लोकशाही पंधरवडा �न�म�ाने �च�कला �धा� 



लोकशाही पंधरवडा – 2019 काय��मा�न�म�ाने �दनांक 05/02/2019 

रोजी पनवेल महानगरपा�लका काय��े�ातील �व�वध शाळांम�े �च�कला 

�धा� आयो�जत कर�ात आ�ा हो�ा.

लोकशाही पंधरवडा �न�म�ाने �च�कला �धा� 







धनंजय



पनवेल महानगरपा�लका लोकशाही पंधरवडा २०१९ 
�व�वध चचा�स� व काय��माची वृ�प�ाने घेतली दखल



पनवेल महानगरपा�लका लोकशाही पंधरवडा २०१९ 
�व�वध चचा�स� व काय��माची वृ�प�ाने घेतली दखल



Þeer.®ebêMesKej KeecekeÀj
(mene³ekeÀ Dee³egkeÌle)
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(efveJe[CetkeÀ keÀe³ee&ue³e He´cegKe)
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