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राज्य निवडणूक आयोगाचे िावीन्यपूणण उपक्रम
भारत निवडणूक आयोगासाठीदे खील उपयुक्त
-राज्यपाल सी. नवद्यासागर राव
मुुंबई, सद. 8: राज्य सनवडणूक आयोगाने स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सनवडणुकाुंमध्ये राबसवले ले
नावीन्यपूणग उपक्रम भारत सनवडणूक आयोगासाठीदे खील उपयुक्त ठरू शकतील, असे गौरवोदगार
राज्यपाल सी. सवद्यासागर राव याुंनी आज येथे काढले.
येथील राजभवनात राज्य सनवडणूक आयोगाच्या नावीन्यपूणग उपक्रमाुंबाबतच्या पुस्स्तकेचे आसण
मतदार सर्व्हे अहलावलाचे प्रकाशन राज्यपालाुंच्या हस्ते झाले , त्यावेळी ते बोलत होते. राज्य सनवडणूक
आयुक्त ज. स. सहासरया, राज्यपालाुंचे ससचव बी. वेणग
ु ोपाल रे ड्डी, आयोगाचे ससचव शेखर चन्ने,
राज्यपालाुंचे उपससचव रणजीत कुमार आदी यावेळी उपस्स्थत होते. राज्यपाल म्हणाले की, लोकसभा
ककवा सवधानसभा सनवडणुकाुंपेक्षा स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सनवडणुकाुंची प्रसक्रया असधक गुुंतागुुंतीचे
असते. ही प्रसक्रया असधकासधक सुलभ आसण पारदशगक करण्याचा प्रयत्न राज्य सनवडणूक आयोगाने
केला आहे . त्यासाठी राज्य सनवडणूक आयोग कौतुकास पात्र ठरतो.
स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सनवडणुका आसण कारभार या दोन स्वतुंत्र बाबी आहे त . 73 आसण
74 र्व्या घटना दुरुस्तीमुळे स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुं ना असधक स्वायतत्ता प्राप्त झाली; परुं तु दे शभराचा
सवचार केल्यास या घटना दुरुस्तीच्या अनुषुंगाने अजूनही स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंकडे काही सवषयाुंचे
हस्ताुंतरण करून त्याुंना असधक बळकट करण्यास वाव आहे . याचा दे खील गाुंभीयाने सवचार झाला
पासहजे. सदव आसण दमण या केंद्र शाससत प्रदे शात यासुंदभात चाुंगले काम झाले आहे , असेही
राज्यापालाुंनी साुंसगतले .
आयोगाच्या नावीन्यपूणग उपक्रमाुंबाबत सादरीकरण करताना श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की,
सनवडणूक प्रसक्रया असधकासधक पारदशगक करण्यावर आम्ही भर सदला. त्यासाठी सुंगणकीकरण आसण
आधुसनक तुंत्रज्ञानाचा आधार घे तला. मतदार, उमेदवार आसण राजकीय पक्षाुंनीही चाुंगला प्रसतसाद सदला.
त्यामुळेच शुंभर टक्के नामसनदे नपत्रे सुंगणक प्रणालीद्वारे दाखल होऊ शकली. मतदानाच्या प्रमाणातही
वाढ झाली. महानगरपासलकेच्या 2012 मधील सनवडणुकीत 48.59 टक्के मतदान झाले होते. त्यात
आता 2017 मध्ये 56.40 पयंत वाढ झाली. नगरपासलकेच्या सन 2011-12 च्या सनवडणुकीत 65.16
टक्के मतदान झाले होते . आता सन 2016- 17 मध्ये 70.00 टक्के मतदान झाले . सजल्हा पसरषदे च्या

सन 2012 च्या सनवडणुकीत 67.27 टक्के मतदान झाले होते . ते यावेळी 2017 मध्ये 69.02 इतके
झाले.
आयोगाचे िावीन्यपूणण उपक्रम आनण फलश्रृती
 सुंगणकीय प्रणालीद्वारे मतदार याद्याुंचे सवभाजन
 सुंगणकीय प्रणालीद्वारे 10,457 जागाुंसाठी 1,87,135 नामसनदे नपत्रे प्राप्त
 ट्रू र्व्होटर, कॉप आसण एफएक्यू या मोबाईल ॲस्प्लकेशन्सचा वापर
 ट्रू र्व्होटर ॲपचा 1 कोटी 4 लाख लोकाुंडून वापर
 सुमारे 90 टक्के उमेदवाराुंकडू न ट्रू र्व्होटरद्वारे सनवडणूक खचग सादर
 समस कॉलद्वारे 10 लोकाुंडून मतदानाची प्रसतज्ञा
 मतदार जागृतीसाठी प्रथमच च ॅटबॉट तुंत्रज्ञानाचा अवलुंब
 र्व्हच्यूगअल क्लासरुम आसण कम्युसनटी रे सडयोंचा मतदार जागृतीत सहभाग
 नामवुंत उद्योजक, खेळाडू , कलावुंताुंच्या माध्यमातून मतदाराुंना साद
 मुुंबई येथील प्रजासत्ताक सदनात प्रथमच आयोगाच सचत्ररथ
 उमेदवाराुंसुंदभातील मासहतीचे मतदान केंद्राबाहे र फलक व जासहराती
 उमेदवाराुंबाबतच्या मासहतेचे स्वयुंसेवी सुंस्थाुंमाफगत सवश्लेषण
 लोकप्रसतसनधींच्या स्वेच्छा सनधी खचास तीन मसहने आधी प्रसतबुंध
 खचाचा वार्षषक सहशेब न दे णाऱ्या 220 राजकीय पक्षाुंची नोंदणी रद्द
 नामवुंत सुंस्थाुंच्या माध्यमातून सनवडणूकसवषयक सुंशोधनाला चालना
 लोकसहभागातून र्व्यापक मतदार जागृतीमुळे मतदानाच्या प्रमाणात वाढ
---------------------------फोटो ओळी
मुुंबई येथे गुरुवारी राजभवनमध्ये राज्य ननवडणूक आयोगाच्या नावीन्यपूणण उपक्रमाुं च्या पुस्तिकेचे
प्रकाशन करिाना राज्यपाल सी. नवद्यासागर राव. शेजारी राज्य ननवडणूक आयुक्ि ज. स. सहानरया,
राज्यापालाुंचे सनचव सनचव बी. वेणग
ु ोपाल रे ड्डी, आयोगाचे सनचव शेखर चन्ने .
(Jagdish More, PRO, SEC)

