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मतदािाचे प्रमाण वाढनवण्यासाठी लोकचळवळीची आवश्यकता
-राज्य निवडणूक आयुक्त
मुुंबई, सद. 25: बृहनमुुंबईसह अनय महानगरपासलकाुंच्या सनवडणुकीतील मतदानाचे प्रमाण
वाढसवण्यासाठी राज्य सनवडणूक आयोगातर्फे सवसवध उपाययोजना केल्या जात आहे . त्यासाठी सवसवध सुंस्था,
सुंघटना, माध्यमे, सवद्यापीठ आदींना आवाहन करण्यात आले असून त्याुंच्याकडू न सकारात्मक प्रसतसाद समळत
आहे ; परुं तु आता ही लोकचळवळ होण्याची आवश्यकता आहे , असे प्रसतपादन राज्य सनवडणूक आयुक्त ज.
स. सहासरया याुंनी आज येथे केले.
बृहनमुुंबई महानगरपासलका, मुुंबई सवद्यापीठ व सीआयआय (Confederation of Indian Industry)
याुंच्या वतीने मतदार सदनासनसमत्त औसचत्य साधून ‘मुुंबई राईज, मुुंबई वोट’ या कायगक्रमाचे सवद्यापीठात आयोजन
करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते . बृहनमुुंबई महानगरपासलकेचे असतसरक्त आयुक्त सुंजय दे शमुख,
सीआयआयचे प्रदे शाध्यक्ष सुनील खनना, उपाध्यक्ष सननाद कपे आदी यावेळी उपस्स्थत होते.
राष्ट्रीय मतदार सदवसाच्या शुभेच्छा दे वून श्री. सहासरया म्हणाले की, मतदार यादीत नाव असूनही
मुुंबईसारख्या शहरात 50 टक्क्याुंपेक्षा जास्त मतदार मतदान करत नाहीत, हे र्फार मोठे आवाहन आहे . त्याुंना
मतदानासाठी प्रोत्सासहत करण्याबरोबरच युवक व मसहला मतदाराुं नीदे खील मोठ्या सुंख्येने घराबाहे र पडू न
मतदान करायला हवे. याकसरता मतदार जागृतीसाठी पारुं पसरक पितीबरोबरच सोशल मीसडयाचाही प्रभावी वापर
केला जाणार आहे .
श्री. खनना म्हणाले की, आम्ही आमच्या पसरनेदेखील मतदान जागृतीसाठी प्रयत्न करणार आहोत.
मतदान हा आपला हक्क आहे आसण कतगव्यदे खील आहे . ते आपण बजावले च पासहजे. सोशल मीसडयावर
त्याबाबत आपणही व्यापक प्रमाणावर जनजागृती केली पासहजे.
मत ही आपली ताकद
राज्य घटनेने मतदानाचा आपल्याला हक्क सदला आहे . तो आपण बजावलाच पासहजे. कारण मत ही
आपली ताकद आहे . स्वत: मतदान करण्याबरोबरच इतराुंनादे खील मतदान करण्यासाठी प्रेरीत करायला हवे,
असे मत यावेळी झाले ल्या चचासत्रात व्यक्त करण्यात आले .
मुुंबई सवद्यापीठाच्या महासवद्यालये व सवद्यापीठ सवकास मुंडळाचे सुंचालक डॉ. असनल पाटील, टाटा
सनसच्या उपमहाव्यवस्थापक धारना धसमजा, आसदत्य सबरला समूहाचे जेष्ट्ठ अध्यक्ष तथा मुख्य अथग तज्ञ डॉ.
असजत रानडे , टाटा कॅ सपटल र्फायनानसच्या सबझनेस डे व्हलपमेंट हे ड कस्श्मरा मेवावाला आसण पुणे येथील
गोखले इस्नस्टट्यूट ऑर्फ पॉसलसटक्स ॲनड इकॉनॉसमक्सच्या प्रा. मानसी र्फडके चचासत्राला उपस्स्थत होते. श्री.
कपे चचासत्राचे समनवयक होते.
(Jagdish More, PRO, SEC)
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