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राज्य निवडणूक आयोगाच्या पुढाकारातूि
26 जािेवारीपासूि लोकशाही पंधरवडा

मुुंबई, सद. 24 (रा.सन.आ.): ‘लोकशाही, सनवडणुका व सुशासन’ याबाबत जनजागृती करण्याच्या उद्दे शाने
26 जानेवारी ते 10 फेब्रुवारी या कालावधीत साजरा करण्यात येणाऱ्या लोकशाही पुंधरवड्यासनसमत्त राज्यभरात
सवसवध उपक्रम राबसवण्यात येणार आहे त, अशी मासहती राज्य सनवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान याुंनी सदली
आहे .
श्री. मदान याुंनी साुंसगतले की, राज्य सनवडणूक आयोगाच्या पुढाकाराने 2018 पासून लोकशाही
पुंधरवड्याचा उपक्रम राबसवण्यात येत आहे . युंदाचे हे सतसरे वर्ग आहे . या उपक्रमाच्या सनसमत्ताने दे शाच्या सवकास
प्रसक्रयेमधील स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंचे महत्व, स्थान आसण भूसमका; तसेच त्याुंच्या सनवडणुकाुंचे महत्व
अधोरे सित करणे आवश्यक आहे . स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सनवडणुका मुक्त, सनभगय व पारदशगक वातावरणात
आसण वेळेवर पार पाडण्यासाठीच राज्य सनवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे ; परुं तु राज्य
सनवडणूक आयोग आसण भारत सनवडणूक आयोग याुंच्या कायगकक्षेतील फरक आसण असधकाराुंबाबत सवग
सुंबुंसधत घटकाुंमध्ये जनजागृती होण्याची आवश्यकता आहे . त्यासाठी हा उपक्रम सनश्श्चतच फलदायी ठरु शकतो.
भारत सनवडणूक आयोगातफे 1 जानेवारी 2020 या अहग ता सदनाुंकावर आधासरत 28 फेब्रुवारी 2020 ते
27 माचग 2020 या कालावधीत मतदार याद्ाुंचे सवशेर् सुंसक्ष्त पुनरीक्षण करण्यात येणार आहे . या सुंधीचा लाभ
घे ऊन असधकासधक पात्र नागसरकाुंनी मतदार म्हणून नाव नोंदणी करावी, यासाठी लोकशाही पुंधरवड्यासनसमत्त
जनजागृती करता येईल. त्याचबरोबर लोकशाही पुंधरवड्यासनसमत्त लोकशाही व सुशासन याबाबत जनजागृती
करणे, पुंचायतराजसुंदभातील राष्ट्रसपता महात्मा गाुंधी याुंच्या सवचाराुंचा प्रसार व प्रचार करणे , राज्य सनवडणूक
आयोगाचे सवसवध उपक्रम सवग सुंबुंसधत घटकाुं पयंत पोहचसवणे, सवसवध स्पधांद्वारे सवद्ार्थ्यांच्या माध्यमातून
लोकशाही बळकटीकरणाचा सुंदेश सवगदरू पोहचसवणे, मसहला मतदाराुंच्या नोंदणीबाबत सवशेर् मोहीम राबसवणे
इत्यादी स्वरूपाचे उपक्रम या पुंधरवड्यासनसमत्त राबसवण्याबाबतचे सनदे श सवग सवभागीय आयुक्त, सजल्हासधकारी
आसण महानगरपासलका आयुक्ताुंसह सवग स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या प्रशासनास दे ण्यात आले आहे त, असेही श्री.
मदान याुंनी साुंसगतले.
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