लोकशाही बळकटीकरणाच्या प्रक्रिये त युवकाांचा समावेश आवश्यक
-राज्यपाल चे. क्रवद्यासागर राव
मुंबई, दि. 9 : लोकशाही बळकटी करणासाठी लोकसहभाग असणे अत्युंत महत्वाचे आहे . या प्रदियेत
यवकाुंना सामावून घे णे काळाची गरज असून वाढत्या मोबाईल वापराचा उपयोग त्यासाठी दनवडणूक
आयोगाने करावा, असे आवाहन राज्यपाल सी.दवद्यासागर राव याुंनी केले तर लोकशाही सिढ
ृ करण्यासाठी
राजकीय सुंस्कृती अदिक प्रगल्भ होणे आवश्यक आहे . दनवडणूकाुंमिील मतिानाचा टक्का वाढण्यासाठी
मतिान सक्ती करण्याबाबत दवचार होणे आवश्यक आहे , असे मत मख्यमुंत्री िे वेंद्र फडणवीस याुंनी आज
येथे व्यक्त केले.
राज्य दनवडणूक आयोगातफे लोकशाही पुंिरवडा साजरा करण्यात येत आहे . त्याचा समारोप उद्या
होणार असून त्या अुंतगगत आज सह्याद्री अदतथीगृह येथे लोकशाही, दनवडणूका आदण सूप्रशासन या दवषयावर
एकदिवसीय पदरषि घे ण्यात आली. त्यावेळी राज्यपाल व मख्यमुंत्रयाुंनी लोकशाही बळकटीकरणासाठी
आपली भूदमका माुंडली. यावेळी दनवडणूक आयोगाचे आयक्त जे.एस.सहारीया, मख्य सदचव सदमत
मल्ल्लक, पोलीस महासुंचालक सतीश माथूर व्यासपीठावर उपल्स्थत होते.
राज्यपाल यावेळी म्हणाले की, लोकशाही जीवनाची दिशा आहे . ती आपल्या िे शाची साुंस्कृ दतक
परुं परा आहे . गेली 69 वषग प्रत्येक टप्पप्पयावर लोकशाही सक्षम होण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहे त. महाराष्ट्र
िे खील या कामी आघाडीवर असून मदहलाुंसाठी 50 टक्के आरक्षणाचा दनणगय घे ऊन मदहलाुंचा दनणगय
प्रदियेत सहभाग वाढदवण्याकरीता एक महत्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे . स्थादनक स्वराज्य
सुंस्थाुंमध्ये पैशाचा होणार वापर चचताजनक असून ते भ्रष्ट्टाचाराचे मूळ आहे . दनवडणूक प्रदियेत पैशाच्या
ताकिीचा वापर वाढला तर सामान्याचा लोकशाहीवरील दवश्वास राहणार नाही.
ग्रामीण भागात मोबाईलचा वापर मोठ्याप्रमाणावर वाढला आहे . यवकाुंमध्ये त्याचे प्रमाण अदिक
असून लोकशाही बळकटीकरणाच्या प्रदियेत यवकाुंना सहभागी करुन घे णे आवश्यक आहे . त्यासाठी सोशल
मीदडया हे योग्य माध्यम आहे . दवदवि सामादजक सुंस्था, सुंघटना, गणेश मुंडळे याुंच्या मितीने मतिार नोंिणी
आदण मतिान टक्का वाढदवण्यासाठी प्रयत्न केले पादहजे. लोकसहभाग वाढवून लोकशाही प्रदिया बळकट
करतानाच गावे स्वावलुंबी होण्यासाठी प्रयत्न झाले पादहजेत. कनाटक, केरळ राज्याुंमध्ये यासाठी अदिक
प्रभावीपणे काम सरु आहे . महाराष्ट्रातही अशाच पद्धतीने उपिम राबदवण्यासाठी राज्यातील दवद्यापीठाुंच्या
कलगरुुंना या िोन राज्याुंमध्ये अभ्यासाठी पाठवावे असे आवाहन राज्यपालाुंनी यावेळी केले .
मतदान सक्तीसाठी क्रवचार करणे आवश्यक: मुख्यमां त्री
मख्यमुंत्री म्हणाले की, लोकशाही बळकटीकरणाकदरता राजकीय सुंस्कृ ती अदिक प्रगल्भ होणे
आवश्यक आहे . राष्ट्रीय तसेच समाजदहताच्या मद्दद्याुंवर एकमत घडवता आले पादहजे . दनभगय आदण मक्त
वातावरणात दनवडणूका पार पडणे आवश्यक आहे . दनवडणूकाुंमध्ये पैशाचा अदतरे की वापर होतो ही चचतेची
बाब आहे . पैशाचा हा वापर थाुंबला पादहजे. लोकशाहीबद्दल आपलेपणाची भावना वाढीस लागली पादहजे.
राज्याच्या कायद्यामध्ये ज्या दनवडणका घे तल्या जातात, त्यामध्ये मतिान सक्ती करता येईल का, याबाबत
दवचार करणे आवश्यक आहे . काही लोक िोरणात्मक बाबींवर नेहमी बोलत असतात. परुं त ते मतिानाला
जात नाहीत. मतिान सक्तीचा दवचार यासाठी होणे आवश्यक आहे .

राज्य दनवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून दनवडणका घे णे ही िरवषीची प्रदिया आहे . राज्यातल्या
स्थादनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या दनवडणका एकदत्रत घे ता येतील का, असा दवचार माुंडत मख्यमुंत्री म्हणाले,
एकदत्रत दनवडणका घे तल्यास दनवडणूक आयोग, प्रशासन व पोदलसाुंवरील ताण कमी होण्यास मित होईल.
दनवडणकाुंतील गन्हे गारीकरण ही गुंभीर बाब असून गन्हे गारी प्रवृत्तीला दनवडणूक लढण्यापासून रोखले गेले
पादहजे. हे करताना मतिानावर त्याचा दवपरीत प्रभाव पडणार नाही याचे िे खील िखल घे णे आवश्यक
असल्याचे मख्यमुंत्रयाुंनी साुंदगतले .
सुंदविानाने राज्याला जे अदिकार दिले आहे त, त्या अुंतगगत दनवडणूक प्रदियेत अदिक सिारणा
करण्यासाठी दनवडणूक आयक्ताुंच्या अध्यक्षतेखाली एक सदमती नेमावी. त्या माध्यमातून याबाबत अभ्यास
करुन त्याचा अहवाल शासनाला सािर करावा. जेणेकरुन कायद्यामध्ये अपेदक्षत बिल करणे शक्य
होईल. गेल्या िोन वषात राज्य दनवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावरील दनवडणका लोकशाही
मल्याुंची जपणूक करीत पार पडल्या त्याबद्दल मख्यमुंत्रयाुंनी राज्य दनवडणूक आयोगाचे अदभनुंिन केले.
स्थाक्रनक स्वराज्य सांस्थाांच्या क्रनवडणुकाांसाठी नवीन कायदा आवश्यक: श्री. सहाक्ररया
दनवडणूक आयक्त श्री. सहादरया याुंनी प्रास्तादवक केले. ते म्हणाले , गेल्या िोन वषांत झालेल्या
स्थादनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या दनवडणकाुंमध्ये 80 टक्के दनवडणका या शाुंततेत पार पडल्या आहे त. त्या
बरोबरच मतिानाचे प्रमाण िे खील वाढले आहे . यात दवद्यापीठे , गृहदनमाण सुंस्था, टॅक्सी व हॉटे ल
असोदसएशन याुंची भूदमका महत्वपूणग राहीली आहे . 73 व 74 व्या घटनािरुस्तीला 25 वषे पूणग झाले आहे .
त्यादनदमत्त आयोदजत राष्ट्रीय पदरषिे मध्ये अनेकाुंनी दवदवि सूचना माुंडल्या. त्यातील एका सूचनेवर तातडीने
अुंमलबजावणी केली ती म्हणजे 26 जानेवारी ते 10 फेब्रवारी िरम्यान लोकशाही पुंिरवडा साजरा करण्याची.
या वषापासून िर वषी हा पुंिरवडा साजरा केला जाईल. स्थादनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या दनवडणकाुंसाठी नवीन
कायिा करणे आवश्यक असल्याचे मत श्री. सहादरया याुंनी यावेळी व्यक्त केले. यके येथील एका सुंस्थेने
दनवडणूक प्रदियेसुंिभात 167 िे शाुंचा अभ्यास केला. त्यातील पाच दवदवि दवभागाुंवर आिादरत
सुंशोिनानसार भारताचा िमाुंक 35वा असल्याचे श्री. सहादरया याुंनी यावेळी साुंदगतले .
राज्य क्रनवडणूक आयोगाची भूक्रमका महत्वाची: मुख्य सक्रचव
मख्य सदचव म्हणाले , दनवडणका शाुंततेत, पारिशगकपणे होणे आवश्यक आहे , त्याचबरोबर प्रत्येक
सजाण नागदरकाने कतगत्व म्हणून मतिान प्रदियेत सहभागी झाले पादहजे. तळागाळातील लोकशाही व्यवस्था
बळकट करण्यासाठी राज्य दनवडणूक आयोग महत्वाची भूदमका बजावत आहे , असे त्याुंनी साुंदगतले .
पोलीस महासुंचालक सदतश माथर याुंनी स्थादनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या दनवडणका शाुंततापूणग व दनभगय
वातावरणात पार पडण्याकदरता राज्याचा कायिा आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले .
कायगिमाची सरुवात व साुंगता राष्ट्रगीताने झाली. राज्य दनवडणूक आयोगाचे सदचव शेखर चन्ने
याुंनी आभार मानले . या पदरषिे स राज्य प्रशासनातील दवदवि दवभागाुंचे प्रिान सदचव, सदचव, दवदवि
दजल्ह्यातील पोलीस अदिकारी तसेच सामादजक सुंस्थाुंचे प्रदतदनिी उपल्स्थत होते.

