मु तसंवाद काय म अहवाल
िदन क: १५ फे ुवारी २०१७
रामभाऊ हाळगी

बोिधनी या सं था ब धणी आिण नेतृ व अ यन क

रोजी सायंकाळी ६:१५ वाजता पुणे काय लया या सभागृहाम ये "माझा
आयोजन कर यात आले होते. महारा ातील

थािनक

या उप म तगत, मंगळवार, िदन क १४ फे ुवारी २०१७
भाग माझे मत... !" या िवषयावर एका मु तसंवादाचे

वरा य सं थ या िनवडणूिक या पूवसं येवर मतदान

ि येिवषयी जनजागृती

तसेच मतदार ची मूलभूत कत य ची जाणीव क न दे या या उ ेशाने या मु तसंवादाचे आयोजन कर यात आले होते.
या

संगी व ते हणून मा. सितश कुलकण (उप-आयु त, िनवडणूक िवभाग, पुणे महानगरपािलका) य नी उपि थत ना मागदशन

केले. याम ये पु यातील न याने केले या
मािहती देत ना

भागरचनेिवषयी मािहती

ी. सितश कुलकण य नी असे स िगतले की,

असणा-या ई. ह.एम. मशीन ारे एकूण चार उमेदवार ना मत

थम दे यात आली. यानंतर िनवडणूक / मतदान
येक मतदाराला या या

ि येिवषयी

भागातील उमेदवार ना मतदान क ाम ये

ावयाचे आहे. मागील लोकसभा व िवधानसभा िनवडणूकी या वेळेस

असले या "नोटा" या पय याचा याही िनवडणूकीम ये मतदरास उपयोग करता येणार आहे. एकूण चार वेळा वेगवेग या उमेदवाराला
िकंवा नोटा या पय याचा उपयोग के यािशवाय मतदान

ि या पूण होणार नाही असेही सूिचत कर यात आले.

मतदाराची मूलभूत कत ये कोणती? या िवषयी मािहती स ग यात आली. मागील काही वष पासून

थािनक

याच बरोबर

वरा य सं थे या

िनवडणूक म ये मतदानाची ट केवारी कमी हो या या पा भूमीवर या वेळ या िनवडणूिकम ये जा तीतजा त मतदार नी मतदान क न,
मतदानाचा ट का वाढवून, यो य उमेदवार िनवडून देऊन आपले रा ीय कत य कर याचे आवाहनही
केले.

यानंतर

ी सितश कुलकण य नी उपि थत

े य या िविवध

कार या

ी. सितश कुलकण य नी

ना उ रे देऊन मतदान

ि येब ल तसेच

शासकीय यं णे या त ि क अडचणॴब ल या शंक चे िनरसन केले.
या मु त संवादासाठी िविवध वयोगटाचे आिण सं थ चे
लोक ितिनधी,

य चे कायक य ना तसेच िविवध सं थ ना

आले होते. काय मा या सुरवातीला
बोिधनीचे विर
आभार मानले.

ितिनधी असे एकूण १९
यं

ोते उपि थत होते. या मु तसंवादािवषयी अनेक

िनमं णे, सोशल िमिडया आिण वतमानप

ारे िनमं ण दे यात

बोिधनीचे काय लय अधी क राहुल टोकेकर य नी व य चा पिरचय क न िदला. या

काय म अिधकारी मनीष पुरािणक उपि थत होते. काय मा या शेवटी राहुल टोकेकर य नी व य चे व
ो य म ये उपि थत असले या पु यातील नाम िकत पुणे मराठी

थालयाचे कायवाह

संगी
ो य चे

ी. हेमंत कुलकण य या ह ते

बोिधनी या वितने एक कृत ता भेट देऊन व य चा स मान कर यात आला. यानंतर सायं. ७:३० वाजता काय माचा समारोप
झाला.
राहुल टोकेकर
काय लय अधी क
रामभाऊ हाळगी

बोिधनी, पुणे काय लय

