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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
सद. 19 जानेवारी 2017.

मुुंबई, सद. 19: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, असे प्रसतपादन राज्यपाल सी. सवद्यासागर राव याुंनी आज येथे केले.
येथील सह्याद्री असतसथगृहात राज्य सनवडणूक आयोगाच्या मतदार जागृतीसाठीच्या बोधसचन्हाचे
(Mascot) अनावरण, ‘कॉप’ मोबाईल ॲप व ‘समस्ड कॉल’ सुसवधेची सुरूवात; तसेच ‘सनवडणूक वाता’च्या
सवशेषाुंकाचे प्रकाशन मा. राज्यपाल याुंच्या हस्ते व राज्य सनवडणूक आयुक्त ज. स. सहासरया याुंच्या उपस्स्थतीत
आज झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. राज्याचे मुख्य ससचव स्वासधन क्षसत्रय, अपर मुख्य ससचव सुसमत मस्ललक,
आयोगाचे ससचव शेखर चन्ने आदी यावेळी उपस्स्थत होते.
राज्यपाल म्हणाले की, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------मतदार जागृतीसाठी ‘वोटरनमत्रा’
राज्यातील 10 महानगरपासलका, 25 सजलहा पसरषदा व 283 पुंचायत ससमत्याुंच्या सावगसत्रक सनवडणुका
16 व 21 फेब्रुवारी 2017 रोजी होणार आहे त. या सनवडणुकाुंत मतदानाचे प्रमाण वाढसवण्यासाठी मतदार
जागृतीकसरता बोधसचन्ह तयार करण्यात आले आहे . मतदाराुंना प्रोत्सासहत करण्यासाठी या बोधसचन्हाचा सोशल
मीसडयावर ॲसनमेशनच्या स्वरूपात वापर करण्यात येणार आहे . सोशल मीसडयाद्वारे ध्वसनसचत्रसफती, जासहराती,
मान्यवराुंचे आवाहन, घोषवाक्य अदींच्या माध्यमातून मतदार जागृती करण्यात येणार आहे .
‘नमस्ड कॉल’ व ‘चाटबॉट’
मतदान करण्यासाठी प्रसतज्ञा करावयाची असलयास मतदाराुंनी 9029901901 या क्रमाुंकावर ही समस्ड
कॉल करावा. हा समस्ड कॉल म्हणजे सुंबुंसधत मतदाराने प्रसतज्ञा केलयाचे समजण्यात येईल. त्यानुंतर मतदाराला
लघु सुंदेश (एसएमएस) पाठसवण्यात येईल. त्यात ललकचा समावेश असेल. या ललकवर गेलयावर ‘महावोटर’
नावाने फेसबुकवर ‘चाटबॉट’ सुसवधा उपलब्ध होईल. त्यावर मतदाराुंना सवसवध प्रशनाुंची उत्तरे समळतील. त्यात
मतदार यादीतील नाव, मतदान केंद्र, मतदानाचा सदनाुंक, उमेदवाराुंसुंदभातील मासहती आदींचा समावेश असेल.
राज्य सनवडणूक आयोगाच्या या उपक्रमात बॉट तुंत्रज्ञान सवकससत करणारी जगप्रससि गपशप कुंपनी,
सनवडणुकाुंसुंदभात कायगरत असलेली ऑपरे शन ब्लक
ॅ डॉट ही स्वयुंसेवी सुंस्था, सवग घटकाुंत लोकसप्रय
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असलेली फेसबुक कुंपनी, सवसवध सवद्यापीठे व महानगरपासलका सहभागी झालया आहे त. तरूण आसण
महासवद्यालयीन सवद्यार्थ्यांमध्ये हा उपक्रम असधक लोकसप्रय होऊ शकतो. चाटबॉटच्या माध्यमातून मतदाराुंशी
सुसुंवाद साधला जाईल. सनवडणूक प्रसक्रयेमध्ये आपण सक्रीय सहभागी असून मतदान करणे आवशयक आहे ,
याची जाणीव या उपक्रमाच्या माध्यमातून मतदाराुंमध्ये सनमाण करण्याचा प्रयत्न आहे .
‘कॉप’ मोबाईल ॲप
महानगरपासलका, सजलहा पसरषदा व पुंचायत ससमत्याुंच्या सनवडणुकाुंसाठी ‘कॉप’ (Citizens On
Patrol) या मोबाईल ॲपचा वापर केला जाणार आहे . या ॲपच्या नावातच जनतेची गस्त लकवा नजर असा
आशय समावला आहे . या ॲपच्या माध्यमातून सवगसामान्य मतदारही सनवडणूक प्रसक्रयेवर नजर ठे वू शकतात.
आचारसुंसहता भुंगाच्या तक्रारी घटनेच्या सठकाणावरून तात्काळ अत्युंत सुलभ व सहज पितीने करता येतील.
प्रचाराच्या कालावधीत काही गैरप्रकार आढळलयास छायासचत्रासह तो ॲपद्वारे तात्काळ सनवडणूक युंत्रणाुंच्या
सनदशगनास आणून दे ता येईल. त्यानुंतर सनवडणूक सुंसनयुंत्रण ससमती त्यावर योग्य ती कायगवाही करे ल. या ॲपद्वारे
तक्रार करणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठे वण्याची व्यवस्था आहे .
‘निवडणूक वाता’चा नवशेषाांक
राज्य सनवडणूक आयोगातफे ‘सनवडणूक वाता’ नावाने सहामाही गृहपसत्रका प्रकासशत केली जाते. या
गृहपसत्रकेच्या महानगरपासलका, सजलहा पसरषदा व पुंचातय ससमती सनवडणूक सवशेषाुंकाचे ही मा. राज्यपाल
याुंच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. त्यात सनवडणुकाुंची तयारी, आचारसुंसहता, सनवडणूक खचग , स्वेच्छा
सनधीचा वापर, मतदार जागृती आदींचा सुंसक्षप्त आढावा घे तला आहे . या सनवडणुकाुंची पूवगपीसठकाही यात सदली
आहे . नगरपसरषद व नगरपुंचायतींच्या नुकत्याच झालेलया सनवडणुकाुंचा मागोवा आसण सनकालही यात आहे त.
प्रजासत्ताक सदनाच्या सुंचलनात प्रथमच राज्य सनवडणूक आयोगाच्या सचत्ररथाचा समावेश करण्यात येणार आहे .
त्याचीही ससचत्र मासहती या अुंकात सदली आहे .
सांशोधि अहवालाचे प्रकाशि
पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अथगशास्त्र सुंस्थेने नगरपसरषद व नगरपुंचायत सनवडणुकाुंच्या वेळी
मतदाराुंना कशा प्रकारचा उमेदवार हवा याबाबत सुंशोधन केले होते. तो मतराुंना उपलब्ध असावा. तो
प्रभागातील कामे करणारा असावा. उच्चसशसक्षत असावा. सवकास कामे करणारा असावा, अशी अपेक्षा
मतदाराुंनी व्यक्त केलया आहे त. काही मतदाराुंना उमेदवाराुंच्या गुणवत्तेसवषयी नाराजीही व्यक्त केली आहे .
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