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प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. ७ पेब्रि
ु ारी २०१९

सवु िधांनी युक्त मतदान
केंद्र हिे, ‘नोटा’ नकोच!
ऱोकशाही ऩंधरिाडाननलमत्त आयोजजत
चचाकसत्रातीऱ मान्यिरांचा सूर
नागऩरू , ता. ७ : दे ळ आणण याज्माची ननलडणूक प्रक्रिमा ऩाय ऩाडणाये ननलडणक
ू
आमोग ‘वऩ
ु य’ आशे . तमाांच्मा कामाारा आम्शी वराभ कयतो. भतदान लाढीवाठी

याज्म ननलडणक
ू आमोगाने चारवलरेरी जनजागत
ृ ी भोशीभ दखर घेण्माजोगी आशे .
वलावाभान्म भतदायाांना आजशी ननलडणक
ू केंद्रालय वभसमाांना वाभोये जाले रागते.

तमाभऱ
ु े प्रतमेक भतदान केंद्र वला ववु लधाांनी मक्
ु त शले. भतदायाांना याांगेत उन्शात उबे

याशाले रागू नमे, माची काऱजी प्रळावनाने घ्मामरा शली. वोफतच ननलडणक
ू
प्रक्रिमेतीर ‘नोटा’ यद्द व्शामरा शला, अवा वयू चचाावत्रात उभटरा.

याज्म ननलडणक
आमोगाच्मा ननदे ळानव
ू
ु ाय २६ जानेलायी ते १० पेब्रल
ु ायीदयम्मान
भतदानवलऴमक जनजागत
ृ ीवाठी रोकळाशी ऩांधयलाडाचे आमोजन कयण्मात आरे

आशे . माचाच एक बाग म्शणून ळि
ु लायी (ता. ७) नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा नलीन
प्रळावकीम इभायतीतीर आमक्
ु त वबागश
ू वध
ु ायणा ल उऩाममोजना’ मा
ृ ात ‘ननलडणक

वलऴमालय चचाावत्राचे आमोजन कयण्मात आरे शोते. चचाावत्रारा अनतरयक्त आमक्
ु त
यलीांद्र ठाकये , उऩामक्
ु त डॉ. यां जना राडे माांच्मावश ऑर इांडडमा इांस्सटट्मट
ु ऑप

रोकर वेल्प गव्शनाभेंटचे वलबागीम उऩवांचारक जमांत ऩाठक, वलतत वलबागातीर
वेलाननलतृ त उऩवांचारक क्रकयीट दे ळऩाांड,े वलदबा टॅ क्वऩेअवा अवोलळएळनचे अध्मष

जे. ऩी. ळभाा, नागऩयू ये लवडेस्न्वमर शॉटे ल्व अवोलळएळनचे अध्मष तेस्जांदयलवांग ये ण,ू
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खडेनलीव, ननलडणक
ू वलबागाचे कल्माण गजलबमे उऩस्सथत शोते.
ननलडणक
ू
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उऩाममोजना काम, मा वलऴमालय फोरताना व्शीआमएचे अध्मष जे.ऩी. ळभाा म्शणारे,
वध्माची ननलडणूक प्रक्रिमा अनतळम उततभ आशे . फदरतमा काऱाप्रभाणे तांत्रसानाचा
लाऩय करून ईव्शीएभने कयण्मात मेणाये भतदान ऩायदळाक आशे . शीच प्रक्रिमा

रोकाांना शली आशे . माभऱ
ु े लेऱेची, कागदाांची आणण भनष्ु मफऱाची फचत शोते. भात्र,
ऩल
ू ी भतदायाांना तमाांच्मा भतदान केंद्राांची भाहशती धचठ्ठीद्लाये घयऩोच लभऱत शोती.
तमाभऱ
ु े रोकाांना ते वोमीचे व्शामचे. गेल्मा काशी ननलडणक
ु ाांत अळा धचठ्ठम
् ा

रोकाांच्मा घयी ऩोशोचल्माच नाशी. जय ननलडणूक आमोगाने भतदान ओऱखऩत्राांवोफत
भतदायाांचे भोफाईर िभाांक यस्जसटय केरे आणण भोफाईरच्मा भाध्मभातून तमाांना

भतदान केंद्राफाफत वांदेळ हदरा तय भतदानाच्मा टक्केलायीत नक्की लाढ शोईर,
अवेशी ते म्शणारे.

एनआमएचएचे अध्मष तेस्जांदयलवांश ये णू म्शणारे, भतदाय ओऱखऩत्र भोफाईर
िभाांकाळी जोडून भोफाईरद्लाये भतदान कयता मेईर का, मालय ननलडणूक आमोगाने
नक्कीच वलचाय कयाला. माभऱ
ु े फाशे यगाली याशणाया भतदाय भतदानाऩावन
ू लांधचत
शोणाय नाशी. केंद्र आणण याज्माची ननलडणूक एकत्र व्शामरा शली. माभऱ
ु े भोठ्मा

खचाारा रगाभ रागेर. ‘नोटा’ म्शणजे भत लामा घारलणे आशे . तमाभऱ
ु े ‘नोटा’

ऩद्धतच फांद व्शामरा शली. गुन्शे गायाांना ननलडणूक रढवलण्माव प्रनतफांध अवाला आणण
एका उभेदलायाने एकाच जागेलरून ननलडणक
ू रढलाली, अळा वच
ू ना तमाांनी भाांडल्मा.

वलतत वलबागाचे वेलाननलतृ त उऩवांचारक क्रकयीट दे ळऩाांडे म्शणारे, ननलडणक
अजा
ू
बयताना बयालमाची अनाभत यक्कभ शी प्रतमेक ननलडणक
ु ीत लाढामरा शली. गुन्शे

दाखर अवरेल्मा उभेदलायाांची भाहशती ननलडणूक केंद्रात रालरी अवते ऩयां तु ती
रशान अषयात अवते. ती ठऱकऩणे भतदान केंद्राांलय रालण्मात माली. ननलडणूक

आमोगाने उभेदलायाांना जळी भर
ु ाांची अट आणण ग्राभऩांचामत ननलडणक
ु ीत जळी

ळौचारम घयात अवाले, अळी अट टाकरी आशे , अळा काशी अटी टाकल्माव
उभेदलयाांची बाऊगदी टाऱता मेईर.
मालेऱी वच
ू ना भाांडताना जमांत ऩाठक म्शणारे, ननलडणक
ू आमोगाने अनेक ऩषाांची
नोंदणी यद्द केरी. तमाभऱ
ु े ननलडणक
ु ीतीर उभेदलाय शा केलऱ याजकीम ऩषाचाच
अवाला. अवा ननमभ केरा तय अनालश्मक अजा बयणाऱमाांची गदी कभी शोईर.

कामाळाऱे चा वभायोऩ कयताना अनतरयक्त आमक्
ु त यलीांद्र ठाकये म्शणारे, जनतेच्मा

प्रनतक्रिमा म्शणून उऩस्सथत भान्मलयाांनी भाांडरेल्मा वच
ू ना सलागताशा आशे . मा वला
वच
आमोगाकडे ऩाठवलण्मात मेईर. ननलडणक
प्रक्रिमा शी ऩायदळी
ू ना ननलडणक
ू
ू
अवते. तमात अधधक ऩायदळाक व्शाली आणण भतदानाचा टक्का लाढाला, मावाठी

भतदायाांनी वशकामा कयाले आणण वळ
ु ावन ननलडीवाठी ऩढ
ु े माले, अवे आलाशन तमाांनी
मालेऱी केरे. जनवांऩका अधधकायी अळोक कोल्शटकय माांनी आबाय भानरे.

