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राष्ट्र पती द्रौपदी मुममू (Draupadi Murmu Biography) 
• 2022 च्या राष्ट्र पतीपदाच्या निवडणुकीत द्रौपदी मुममू नवजयी झाल्या आहेत, त्या सवोच्च पद भमषवणारी पनहली 

आनदवासी मनहला झाल्या आहेत. द्रौपदी मुममूचे चररत्र वाचा आनण त्याांचे कुटुांब, मुलगी, धमू, निक्षण, कुटुांब, धमू, 

मागील कायाूलये आनण इतर तपिीलाांबद्दल जाणमि घ्या. 

 

• NDA च्या राष्ट्र पती पदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुममू या भारताच्या पुढील राष्ट्र पती होण्यासाठी आघाडीवर आहेत. मुममू 

हे सवोच्च घटिात्मक पदासाठी सांयुक्त नवरोधी पक्षाचे उमेदवार यिवांत नसन्हा याांच्या नवरोधात निवडणमक लढवत 

होत्या. द्रौपदी मुममू ही ओनडिातील मयमरभांज नजल्ह्यातील रायरांगपमर येथील आनदवासी िेत्या आहे. द्रौपदी मुममू ही एक 

मृदुभाषी िेत्या आहे नजिे नतच्या कठोर पररश्रमािे ओनडिाच्या राजकारणात प्रवेि केला. 

President Draupadi Murmu: Voting Percentage 

६४ वषीय मुममू याांिी दणदणीत नवजय नमळवत ६४ टक्क्ाांहूि अनधक वैध मते नमळवली. रामिाथ कोनवद याांच्यािांतर त्या 

देिाचे १५ वे राष्ट्र पती होतील. 

• आनदवासी पारू्श्भममीतील मुममू हे पद स्वीकारणारे पनहले व्यक्ती असतील. नवद्यमाि राष्ट्र पती रामिाथ कोनवांद याांचा 

कायूकाळ २४ जुलै रोजी सांपत असतािा मुममू २५ जुलै रोजी िपथ घेण्याची ि्ता आहे. 

• १० तासाांहूि अनधक काळ सुरू असलेली मतमोजणी प्रनिया सांपल्यािांतर निवाूचि अनधकारी पी. सी. मोडी याांिी मुममू 

याांिा नवजयी घोनषत केले आनण नसन्हा याांच्या ३,८०,१७७ मताांच्या तुलिेत त्याांिा ६,७६,८०३ मते नमळाल्याचे साांनगतले. 

• नतसर् या फेरीिांतरच मुममूचा नवजय निनित झाला जेव्हा ररटनििंग ऑनफसरिे जाहीर केले की नतला एकम ण वैध मताांपैकी 

५३ टक्क्ाांहूि अनधक मते नमळाली आहेत. 

• ज्या राज्याांमधे्य मताांची मोजणी करण्यात आली, त्यात आांध्र प्रदेिचा समावेि आहे, नजथे मुममू याांिा अरुणाचल प्रदेि, 

आसाम, नबहार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, हररयाणा, नहमाचल प्रदेि आनण झारखांड व्यनतररक्त जवळपास सवू मते 

नमळाली.ज्या राज्याांमधे्य मताांची मोजणी करण्यात आली, त्यात आांध्र प्रदेिचा समावेि आहे, नजथे मुममू याांिा 

अरुणाचल प्रदेि, आसाम, नबहार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, हररयाणा, नहमाचल प्रदेि आनण झारखांड व्यनतररक्त 

जवळपास सवू मते नमळाली. 

• या अध्यक्षीय निवडणुकीत प्रते्यक खासदाराला ७०० मताांचे ममल्य असल्यािे मुममू याांचे एकम ण मतममल्य ५,२३,६०० इतके 

होते, जे खासदाराांच्या एकम ण वैध मताांच्या सांखे्यच्या ७२.१९ टके्क आहे. 
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Draupadi Murmu: Important Information 

खाली नदलेल्या सारणी मधे्य आपल्याला द्रौपदी मुममू याांच्या नवषयी महत्वाची मानहती नमळणार आहे.  
द्रौपदी मुममू: महत्त्वाची माहहती 

नाव द्रौपदी मुममू 

जन्म 20 जनू 1958 

जन्मस्थान उपरबेडा, मयूरभंज, ओडडशा, भारत 

वय ६४ वरे्ष 

पालक हिराांची नारायण तुडुळ 

राजकीय पक्ष भारतीय जनता पार्टी 

हिक्षण रमादवेी महहला हवद्यापीठ 

मागील कायाूलये झारखांडच ेराज्यपाल, मत्सस्यव्यवसाय आहण प्राणी राज्यमांत्री, वाहणज्य आहण वाहतमक राज्यमांत्री, ओहडिा हवधानसभेचे सदस्य 

मलेु इहतश्री मुमम ू

जोडीदार श्याम चरण मुममू (2014 मध्ये हनधन झाल)े 

 

द्रौपदी मुममू: वैयक्तक्तक जीवि 

द्रौपदी मुममू याांचा जन्म २० जमि १९५८ रोजी ओनडिातील मयमरभांज नजल्ह्यातील उपरबेडा गावात एका सांताली आनदवासी 

कुटुांबात नबराांची िारायण तुडम  याांच्या पोटी झाला.  

• त्याांचे वडील आनण आजोबा पांचायत राज प्रणालीअांतगूत गावचे प्रमुख होते. 

• द्रौपदी मुममूिे श्याम चरण मुममू या बँकरिी लग्न केले, ज्याचे 2014 मधे्य निधि झाले.  

• या जोडप्याला दोि मुलगे होते, ते दोघेही निधि झाले आहेत आनण एक मुलगी आहे. नतिे ४ वषािंच्या कालावधीत पती 

आनण दोि मुले गमावली. 

द्रौपदी मुममू:अध्यापिाचे कररअर 

मुममू याांिी राज्याच्या राजकारणात प्रवेि करण्यापमवी िालेय निक्षक म्हणमि सुरुवात केली. त्याांिी रायरांगपमर येथील श्री अरनबांदो 

अनवभाज्य निक्षण व सांिोधि सांस्थेत सहाय्यक प्राध्यापक म्हणमि आनण ओनडिा सरकारच्या पाटबांधारे नवभागात कनिष्ठ 

सहाय्यक म्हणमि काम केले. 

द्रौपदी मुममू: राजिीनतक कारकीदू 

मुममू याांिी १९९७ मधे्य भारतीय जिता पक्षात प्रवेि केला आनण ते रायरांगपमर िगरपांचायतीचे िगरसेवक म्हणमि निवडम ि आले.  

• मुममू २० मधे्य रायरांगपमर िगर पांचायतीचे अध्यक्ष झाले.  

• भाजप अिुसमनचत जमाती मोचाूच्या राष्ट्र ीय उपाध्यक्ष म्हणमिही त्याांिी काम पानहले. 

• ओनडिातील भाजप आनण नबजम जिता दल युती सरकारच्या काळात त्या ६ माचू २० ते ६ ऑगस्ट २००२ या 

कालावधीत वानणज्य व वाहतमक आनण मत्स्यव्यवसाय व पिमसांसाधि नवकास या खात्याांचा स्वतांत्र प्रभार आनण ६ 

ऑगस्ट २००२ ते १६ मे २००४ या काळात राज्यमांत्री होत्या. 

•  त्या ओनडिाच्या माजी मांत्री आनण २० आनण २००४ साली रायरांगपमर नवधािसभा मतदारसांघाच्या आमदार आहेत. 

• 2007 मधे्य ओनडिा नवधािसभेिे त्याांिा सवोतृ्कष्ट् आमदार म्हणमि निळकां ठा पुरस्कारािे सन्मानित केले होते.  
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द्रौपदी मुममू: झारखांडचे राज्यपाल 

18 मे 2015 रोजी मुममू याांिी झारखांडचे राज्यपाल म्हणमि िपथ घेतली, त्या झारखांडच्या पनहल्या मनहला राज्यपाल झाल्या. 

• भारतीय राज्याच्या राज्यपाल म्हणमि नियुक्त झालेल्या ओनडिातील त्या पनहल्या मनहला आनदवासी िेत्या होत्या. 

• 2017 मधे्य राज्यपाल म्हणमि, मुममू याांिी छोटािागपमर भाडेकरू कायदा, 1908 आनण सांथाल परगणा भाडेकरार 

कायदा, 1949 मधे्य सुधारणा करण्यासाठी झारखांड नवधािसभेिे मांजमर केलेल्या नवधेयकाला सांमती देण्यास िकार 

नदला होता. 

• या नवधेयकात आनदवासी ांिा त्याांच्या जनमिीचा व्यावसानयक वापर करण्याचे अनधकार देण्याची मागणी करण्यात आली 

आहे, तसेच जनमिीच्या मालकीमधे्य बदल होणार िाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. 

• मुममू याांिी रघुबर दास याांच्या िेतृत्वाखालील भाजप सरकारकडम ि आनदवासी ांच्या कल्याणासाठी कोणते बदल घडवमि 

आणतील याबद्दल स्पष्ट्ीकरण मानगतले. 

2022 अध्यक्षीय प्रचार 

जमि 2022 मधे्य, भाजपिे पुढील मनहन्यात 2022 च्या निवडणुकीसाठी मुरमम याांिा भारताच्या राष्ट्र पतीपदासाठी राष्ट्र ीय 

लोकिाही आघाडीचे उमेदवार म्हणमि उमेदवारी नदली. 

• मुममू याांिी देिभरातील प्रचाराचा एक भाग म्हणमि नवनवध राज्याांिा भेटी देऊि उमेदवारीसाठी पानठां बा मानगतला, 

भाजप खासदार आनण इतर नवरोधी पक्षाांकडम ि त्याांच्या उमेदवारीसाठी पानठां बा मानगतला.  

• त्याांिी एिई राज्याांिा भेट नदली, झारखांडचा जेएमएम पक्ष, ओनडिाचा बीजेडी, महाराष्ट्ाचा निवसेिा, उत्तर प्रदेिचा 

बसपा, किाूटकचा जेडीएस आनण इतर अिेक प्रमुख नवरोधी पक्षाांिी त्याांिा पानठां बा दिूनवला. 
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