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निवडणुकीसंदर्भात सोशल मीनडयावरूि खोट्या बातम्या प्रसानित केल्यास कठोि कािवाई
-िाज्य निवडणूक आयुक्त

साुंगली, सद. 20: मुक्त, सनभगय व पारदशगक वातावरणात सनवडणूक पार पाडण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य आर्वश्र्क
असून सोशल मीडिर्ार्वरील खोट्या ककर्वा डिशाभूल करणाऱ्र्ा बातमर्ाांर्वर डर्वश्र्वास ठे र्वू नर्े. अशा अनुडचत प्रकाराांना
प्रोत्साहन िे णाऱ्र्ाांर्वर आडण आचारसांडहतेचा भांग करणाऱ्र्ाांर्वर कठोर कार्यर्वाही केली जाईल, असा इशारा राज्र्
डनर्विणूक आर्ुक्त ज. स. सहाडरर्ा र्ाांनी आज र्ेथे डिला.
साांगली महानगरपाडलकेच्र्ा सार्वयडिक डनर्विणुकीच्र्ा तर्ारीची आढार्वा बैठक घे तल्र्ानांतर झालेल्र्ा पिकार
पडरषिे त ते बोलत होते. पिकार पडरषिे स ----------------- आिी उपस्थथत होते. श्री. सहाडरर्ा र्ाांनी साांडगतले की,
जळगार्व महानगरपाडलकेची डनर्विणूक मुक्त, डनभयर् र्व पारिशयक र्वातार्वरणात पार पािण्र्ासाठी आर्ोगाने आर्वश्र्क
त्र्ा सर्वय उपार्र्ोजना केल्र्ा आहे त. आचारसांडहतेच्र्ा प्रभार्वी अांमलबजार्वणीबाबत र्व सोशल मीडिर्ाबाबत डर्वशेष
िक्षता घे ण्र्ाची आर्वश्र्कता आहे . प्रचारासाठी राजकीर् पक्ष ककर्वा उमेिर्वार सोशल मीडिर्ाचा डर्वहीत पद्धतीने र्वापर
करू शकतात. मतिार जागृतीसाठीिे खील र्ा माध्र्माचा र्वापर केला जाईल; परां तु काही जण सोशल मीडिर्ातून खोट्या
ककर्वा डिशाभूल करणाऱ्र्ा बातमर्ा प्रसाडरत करतात. र्ाबाबत पोलीस र्व अन्र् र्ांिणा आर्वश्र्क ती िक्षता घे णारच आहे .
िोषींडर्वरुद्ध कठोर कारर्वाई केली जाईलच; परां तु सर्वय नागडरकाांनीिे खील र्ाबाबत सजगता बाळगार्वी. खािी केल्र्ाडशर्वार्
कुठलाही सांिेश पुढे (फॉरर्विय ) करू नर्े, असे मी आर्वाहन करतो.
आचारसांडहतेच्र्ा अांमलबजार्वणीसोबतच मतिान आडण मतमोजणीच्र्ा तर्ारीबाबत आजच्र्ा बैठकीत
सडर्वथतर चचा झाली. बैठकीस डनर्विणूक डनणयर् अडिकारी आडण पोलीस अडिकारीिे खील उपस्थथत होते. मतिान आडण
मतमोजणीसाठी लागणाऱ्र्ा कमयचाऱ्र्ाांची पूतयता झाली आहे . पोलीस बांिोबथताचे ही पुरेसे डनर्ोजन झाले आहे .
आचारसांडहतेची काटे कोर अांमलबजार्वणीसाठी पोलीसाांसोबतच आर्कर, डर्वक्रीकर, र्वन डर्वभाग, बँका, रे ल्र्वे, सहकार,
पडरर्वहन, राज्र् उत्पािन शुल्क आिी डर्वडर्वि डर्वभागाांचे सहकार्य घे ण्र्ात र्ेत आहे . आर्थथक बळाचा िुरुपर्ोग
टाळण्र्ासाठी आडण पैसे, र्वथतू, िारू आिींची अर्वैि र्वाहतुकीला आळा घालण्र्ासाठी र्ा डर्वभागाांची मित होईल.
सुिढ
ृ लोकशाहीच्र्ािष्ृ टीने अडिकाडिक मतिाराांनी मतिान करणे आर्वश्र्क आहे . महणूनच मोठ्याप्रमाणार्वर
जनजागृती केली जात आहे . मतिानाचे प्रमाण र्वाढडर्वण्र्ाबरोबरच त्र्ाचबरोबर नैडतकतापूणय मतिानिे खील महत्र्वाचे
ठरते. त्र्ासाठीच मतिाराांनी कुठल्र्ाही प्रलोभनाला बळी न पिता डनभयर्पणे मतिान करार्वे. र्ाबाबत कुठलाही अनुडचत
प्रकार आढळू न र्ेत असेल तर आपण डनिाथतपणे तक्रार करू शकता. त्र्ासाठी ‘कॉप’ हे मोबाईल ॲप उपलब्ि करून
डिले आहे . त्र्ार्वरून अनुडचत प्रकाराची ककर्वा आचारसांडहता भांगाची माडहती िे णाऱ्र्ाचे नार्व गोपडनर् ठे र्वले जाईल.
कॉपसोबतच मतिार, उमेिर्वार र्व राजकीर् पक्षाांच्र्ा सोर्ीसाठी ‘ट्रू-व्होटर’ हे िुसरे ॲपिे खील उपलब्ि करून डिले आहे .
र्ा ॲपद्वारे मतिाराांना आपले नार्व, मतिान केंद्रिे खील शोिता र्ेते. उमेिर्वाराांना र्व राजकीर् पक्षाांना डनर्विणूक खचय
सािर करता र्ेतो, अशी माडहतीही श्री. सहाडरर्ा र्ाांनी डिली.
एकूण प्रभाग- 20
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