अठरावं सरलं...! मतदार यादीत नाव नोंदवलं?
काही महहन्ाांपूर्वी ओटीटी प्लॅटफॉमम र्वर ‘मांडेला’ नार्वाचा तहमळ भाषेतला हिनेमा पाहहला.
ओटीटीर्वरचा हिनेमा अिल््ामळ
ु े त््ातला ना्क आहि कथानकही पठडीबाहेरचे अििार हे
गहृ ीतच होतां. ्ा हिनेमातला हहरो अहिबातच हहरो ्ा कॅ टेगरीत न बििारा, ना हििा्ला ना
र्वागा्ला. किलांही कला-कौशल्् नििाऱ््ा ्ा हिनेमातल््ा ना्काने एका झाडाच््ा बेचक््ात
आपल िगळा िांिार थाटला आहे. व््र्विा्ाने नहार्वी अििारा हा ना्क, अगिीच तटु पांज्ु ्ा,
आऊटडेटेट िाहहत््ात नहाव््ाचा धांिा करत अिल््ामळ
ु े गार्वातलां अडलांनडलेलां हगऱ्हाईकच
त््ाच््ाकडे ्ेतां. त््ामळ
ु े त््ाची बरेचिा उपािमार होते. मग तो गार्वकऱ््ाांची पडेल ती कामां करतो,
बिल््ात त््ाांनी हिलेलां हशळां पाकां तातो. अिा हा ना्क कुिाच््ाही हतिगितीत निलेला,
िामान्ाहून िामान्! अन् तरीही हा हिनेमा आपल््ाला हतळर्वून ठेर्वतो, हर्वी हतथां उत्कां ठा र्वाढर्वतो,
अन् िांपताना हर्वचार करा्ला भाग पाडतो. कारि, ्ा िामान्ाहून िामान् ना्काला हमळालेला
मताहधकार आहि त््ाने त््ा अहधकाराचा गार्वाच््ा हर्वकािािाठी के लेला उप्ोग, ्ा हर्वष्ाभोर्वती
गांफ
ु लेलां हिनेमाचां कथानक तमु च््ा-माझ््ा आिपाि घडिारां आहे. एका मतिानाचां मूल्् हकती अिू
शकतां, ्ाचां महत्त्र्व हा हिनेमा ठिर्वतोच. हशर्वा्, मतिान ही हकती हर्वचारपूर्वमक करा्ची गोष्ट आहे,
्ाचीही िािीर्व करून िेतो.
हा हिनेमा महत्त्र्वाचां र्वाटण््ाचां आिती एक कारि म्हििे, आपल््ा स्क्रीनर्वर ना्काची एक गोष्ट
िरू
ु अिते, आहि िमाांतरपिे प्रत््ेक प्रेक्षकाच््ा मनातही आपल््ा आिूबािूची भ्रष्ट व््र्वस्क्था, त््ा
व््र्वस्क्थेला कारिीभूत भ्रष्ट नेते ्ाांचाही हिनेमा िरू
ु अितो. पि, नस्क्ु ता अिा हिनेमा आपल््ा मनात
िरू
ु होिां आहि त््ा हिर्वास्क्र्वप्नात रममािां होिां काहीच उप्ोगाचां नाही, हे कुिाही हर्वचार माििाला
िाांगण््ाची आर्वश््कता नाही. आपल््ा आिूबािूची व््र्वस्क्था भ्रष्ट आहे आहि ती बिला्ला हर्वी,
हे कुिीही मान्च करेल. पि, व््र्वस्क्था एका रात्रीत त्ार होत नाहीत; तशा त््ा एका रात्रीत
बिलताही ्ेत नाहीत. माझ््ा तरुि हमत्र-मैहत्रिींनो, ्ा बिलाची पहहली पा्री आहे, मतिार ्ािीत
आपलां नार्व नोंिर्विां. हिनेमातल््ा व््र्वस्क्था-बिलाची गोष्टही ्ाच पा्रीने िरू
ु झालेली आहे.
र्व्ाची अठरा र्वषं पूिम झाली की प्रत््ेक भारती् नागररकाला मताहधकाराचा अहधकार प्राप्त होतो, हे
मी आहि तम्ु हीही नागररकशास्त्राच््ा पस्क्ु तकात हशकलेलो आहोत. पि, पस्क्ु तकातून हशकलेलां फक्त
परीक्षेपरु तां र्वापरा्चां अितां, ्ा िांस्क्कारामळ
ु े अठरा र्वषं झाली तरी आपि मतिार म्हिून नार्व नोंििी
करत नाही, अिां मला तेिानां म्हिार्वांिां र्वाटतां. ्ा र्व्ोगटाची अगिी आकडेर्वारीच िमोर ठेर्वा्ची,
तर अिां हिितां की, १८ ते १९ ्ा र्व्ोगटाची लोकिांख््ेतली टक्के र्वारी िाडेतीन टक्के आहे, तर
त््ाांची मतिार नोंििीतली टक्के र्वारी के र्वळ िव्र्वा टक्क््ाच््ा आिपाि आहे. २० ते २९ ्ा
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र्व्ोगटाची लोकिांख््ेतली टक्के र्वारी १८ टक्के आहे, पि मतिार ्ािीतील ्ा गटाची टक्के र्वारी
फक्त िाडे तेरा टक्के च आहे. तरुिाांच््ा टक्के र्वारीतील ही तफार्वत बरीच बोलकी आहे. तरुिाांची
लोकिांख््ेची टक्के र्वारी िेव्हा शांभर टक्के मतिार ्ािीमध््े प्रहतहबांहबत होईल, तेव्हाच आिच््ा
्र्वु ा हपढीने लोकशाही व््र्विस्क्थेत िहभागी होण््ाची पहहली पा्री पूिम के ली आहे, अिां म्हिता
्ेईल.
आिची हपढी मोठ््ा प्रमािात टेक्नोिॅव्ही आहे, तेर्वढांच हकां र्वा त््ाहून अहधक हतने डेमोरिीिॅव्हीही
व्हा्ला हर्वां, अिां मला र्वाटतां. आता तर नार्व नोंििीची िहु र्वधा ऑनलाइनही उपलब्ध आहे.
आमच््ा NVSP, Voter Portal ्ा िांकेतस्क्थळार्वर आहि Voter Helpline ्ा अॅपर्वरही नार्व
नोंििीची िहु र्वधा उपलब्ध करून िेण््ात आलेली आहे. तमु च््ाकडे इांटरनेटची िहु र्वधा अिेल तर
तम्ु ही घरबिल््ा नोंििी करू शकता. ज््ाांच््ाकडे स्क्माटम फोन नाही हकां र्वा इांटरनेटची िहु र्वधा नाही,
अशा तरुि-तरुिींना आपापल््ा पररिरातील मतिार नोंििी का्ाम ल्ात िाऊन अिम र. ६ भरून
नार्व नोंििी करण््ाचा प्ाम ् उपलब्ध आहेच. तम्ु ही ऑनलाइन हकां र्वा प्रत््क्ष कशाही प्रकारे नार्व
नोंििीचा अिम भरताना, तम्ु हाांला काही अडचि आली, एतािा मद्दु ा िमिला नाही, तर तम्ु ही CEO
Maharashtra ्ा आमच््ा ्ूट््बु चॅनलला भेट िेऊन, अिम रमाांक ६ पाहू शकता. त््ामध््े अिम
किा भरा्चा ्ाहर्वष्ी तपहशलात माहहती िेण््ात आलेली आहे.
्र्वु ाांनो, हे झालां नार्व नोंििीहर्वष्ी; आहि मी ्ा आधी म्हटल््ाप्रमािे, लोकशाही व््र्वस्क्थेत िहभागी
होण््ाचा हा फक्त पहहला टप्पा आहे. ्ानांतरचा िि
ु रा टप्पा आहे, प्रत््क्ष मतिानाच््ा हिर्वशी
मतिान कें द्रार्वर िाऊन, आपल््ाला ्ोग्् र्वाटिाऱ््ा लोकप्रहतहनधीला मत िेि.ां ्ार्वर तम्ु ही
म्हिाल, ‘हे का् आम्हाांला माहीत नाही का? नार्व नोंिर्वलां तर आम्ही मतिानही करिारच की!’ पि
ििां, आपल््ा काही हमत्रमैहत्रिींनी र्व्ाची १८ र्वषे पूिम होऊनही नार्व नोंििी के लेली नाही, त््ाप्रमािे
काही िि नार्व नोंििी करूनही प्रत््क्ष मतिान मात्र करत नाहीत. म्हिून तर आपली िांििेच््ा
हकां र्वा हर्वधानिभेच््ा हनर्वडिक
ु ाांमधली मतिानाची टक्के र्वारी पननाि-िाठ टक्क््ाांच््ा आिपािच
अिते. आधीच््ा हपढीप्रमािे तम्ु ही ही चूक करू न्े आहि लोकशाही प्रहर्ेत पूिमपिे िहभागी
होण््ािाठी हा िि
ु रा टप्पा पूिम करिां अत््ांत महत्त्र्वाचां आहे.
मतिार म्हिून नार्व नोंििी के ली आहि मतिानाच््ा हिर्वशी मत हिलां, की लोकशाही िक्षम होईल
का? तर तिां अहिबातच नाही. लोकशाहीचां िक्षमीकरि ही हनरांतर चालिारी प्रहर्ा आहे आहि
ती आपल््ा रोिच््ा िगण््ाशी िांबांहधत आहे. कशी? भारताचा प्रत््ेक नागररक, मग तो गार्वातशहरात, बांगल््ात-झोपडीत कुठेही राहिारा अिो, िररोि अनेक नागरी आहि रािकी् प्रश्ाांशी
िातत््ाने िोडलेला अितो. पािी, िार्वमिहनक स्क्र्वच्छता, तड्डे-मक्त
ु रस्क्ते, गिु र्वत्तापूिम हशक्षि,
चाांगली आहि परर्वडिारी घरां, गिीमक्त
ु रेल्र्वेप्रर्वाि, प्रिनन बागा, िि
ु ज्ि आहि प्रिनन इहस्क्पतळे ,
पात्रतेनि
ु ार रोिगार, अशा अनेक िार्वमिहनक िहु र्वधा नागररकाांना हर्वनािा्ाि हमळिां, हे िक्षम
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आहि िदृु ढ लोकशाहीचां लक्षि आहे. आपल््ाला न्ाय्् का्िे आहि हन्म हर्वे अितील तर
आपि िांििेत आहि हर्वधानमांडळात ्ोग्् प्रहतहनधी हनर्वडून हिले पाहहिेत. त््ािाठी प्रत््ेक
नागररकानां आपला मताहधकार बिार्वला पाहहिे आहि तो बिार्वताना पैिे, र्वै्हक्तक र्वापराच््ा
र्वस्क्तू, तात्परु त््ा आहमषाांना बळी न पडता आपल््ा पररिराच््ा का्मस्क्र्वरूपी हर्वकािाला प्राधान्
हिलां पाहहिे. अशा िि
ु ाि नागररकाांनी बिार्वलेल््ा मताहधकारामळ
ु े च लोकप्रहतहनधींर्वर िबार्व
हनमाम ि होईल आहि तऱ््ा अथाम नां लोकाांनी लोकाांची लोकाांिाठी चालर्वलेली लोकशाही व््र्वस्क्था
अहस्क्तत्र्वात ्ेईल. अथाम त, प्रत््ेक नागररकाने ही कतम व््े िातत््ाने पार पाडा्ची अितात.
लोकशाही िक्षमीकरिाच््ा ्ा प्रहर्ेत तरुिाांनी ििग होऊन मोठ््ा प्रमािात भाग घेतला पाहहिे,
्ािाठी भारत हनर्वडिूक आ्ोगाने प्रत््ेक शाळा आहि महाहर्वद्याल्ामध््े लोकशाही िाक्षर
स्क्थापन करण््ाचे आिेश हिलेले आहेत. त््ानि
ु ार महाराष्ट्रातील मख्ु ् हनर्वडिूक अहधकारी
का्ाम ल्ाने िचु र्वल््ाप्रमािे शाले् हर्वभाग आहि उच्च र्व तांत्र हशक्षि हर्वभागाने त््ािांबांधीची
पररपत्रके ही काढलेली आहेत. तरुिाांनो, लोकशाही व््र्वस्क्थेत िहभागाची िरुु र्वात म्हिून तम्ु हाांला
आपापल््ा शाळा-महाहर्वद्याल्ातील हनर्वडिूक िाक्षरता मांडळामध््े िहर् िहभाग घेता ्ेईल.
तमु च््ा शाळा-महाहर्वद्याल्ामध््े लोकशाही िाक्षरता मांडळ स्क्थापन झालेले निेल, तर तमु च््ा
हशक्षकाांशी चचाम करून अिे मांडळ स्क्थापन करण््ात पढु ाकार घेता ्ेईल. आपल््ा िेशाच््ा
लोकशाही िक्षमीकरिात ्र्वु ा हपढी पढु ाकार घेिार नाही, तोर्वर अशी मांडळे तऱ््ा अथाम ने िहर्
होिार नाहीत. आहि िि
ु रीकडे, अशी मांडळे िहर् होिार नाहीत, तोर्वर आपली शाळामहाहर्वद्याल्ाांत हशकिारी उद्याची हपढी लोकशाही िाक्षर होिार नाही.
लोकशाही म्हििे के र्वळ मतिान, हनर्वडिक
ु ा, शािनव््र्वहार, न्ा्ाल् नव्हे; हे लोकशाहीचां के र्वळ
रािकी् स्क्र्वरूप आहे. लोकशाही िर एक िीर्वनमागम व्हा्चा अिेल, तर लोकशाही िमािाच््ा
हर्वहभनन क्षेत्राांत पोहोचली पाहहिे, अगिी आपल््ा कुटुांबातिद्ध
ु ा! आि भारती् लोकशाहीपढु ां अनेक
आव्हानां आहेत. िाती्-धाहमम क रािकारि, रािकी् घरािेशाही, रािकारिाचे गनु हेगारीकरि,
भ्रष्टाचार इ. आव्हाने भारती् लोकशाहीपढु े आ र्वािून उभी आहेत. ्ा आव्हानाांचा बीमोड करा्चा
तर नागररकाांनी लोकशाही मूल््े म्हििेच स्क्र्वातांत्र््, िमता, बांधतु ा, न्ा्, शाांतता, हर्वकाि,
मानर्वतार्वाि ्ा मूल््ाांना प्राधान् िेिाऱ््ा लोकप्रहतहनधीची हनर्वड के ली पाहहिे. तिे झाले तरच
घटनाकार डॉ. बाबािाहेब आांबेडकराांनी म्हटल््ाप्रमािे रािकी् लोकशाहीचे िामाहिक
लोकशाहीत रूपाांतर होऊ शके ल.
(लोकराज््, नोव्हेंबर २०२१)
- शरि िळर्वी
अर्वर िहचर्व आहि उप मख्ु ् हनर्वडिूक अहधकारी, महाराष्ट्र राज््
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महत्त्वपूर्ण सूचना :
 नार्व नोंििी करताना, त््ा र्वषीच््ा १ िानेर्वारी रोिी तमु चे र्व् १८ र्वषे हकां र्वा अहधक
अिले पाहहिे. िध््ा भारत हनर्वडिूक आ्ोगाचा हर्वशेष िांहक्षप्त पनु रीक्षि का्म रम चालू
आहे. त््ाांतगम त, ज््ाांचे र्व् १ िानेर्वारी २०२२ रोिी १८ हकां र्वा अहधक अिेल, त््ाांना १
नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२१ प्ंत नार्व नोंििी करता ्ेिार आहे.
 नार्व नोंिर्वताना र्व्ाच््ा परु ाव््ािाठी तालीलपैकी कोिताही एक िस्क्तार्वेि हर्वा :
 िनम िातला,
 शाळा िोडल््ाचा िातला
 िनमतारतेची नोंि अिलेली पाचर्वी/आठर्वी/िहार्वी/बारार्वी ्ाांपैकी एका इ्त्तेची
गिु पहत्रका
 पॅन काडम
 र्वाहन चालक परर्वाना
 भारती् पािपोटम
 आधार काडम
 नार्व नोंिर्वताना हनर्वािाच््ा परु ाव््ािाठी तालीलपैकी कोिताही एक िस्क्तार्वेि हर्वा :
 बँक/हकिान/टपाल ्ाांचे चालू तातेपस्क्ु तक म्हििे पािबक
ु
 हशधार्वाटप पहत्रका म्हििेच रेशनकाडम
 भारती् पािपोटम
 र्वाहन चालक परर्वाना
 अलीकडील भाडेकरार
 पािी/टेहलफोन/र्वीि/गॅि ्ाांचे अलीकडचे िे्क म्हििेच हबल (हे िे्क तमु च््ा
स्क्र्वतःच््ा नार्वे निेल, तर तमु च््ा िर्वळच््ा नात््ातल््ा व््क्ती –
आई/र्वडील/पती/पत्नी – ्ाांच््ा नार्वे अिले तरी चालू शकते. ततृ ी् पांथी्ाांच््ा
बाबतीत ही हबले गरू
ु च््ा नार्वे अितील तरी चालू शकते.)
 प्राप्तीकर हनिेश पहत्रका म्हििेच इनकम टॅक्ि अिेिमेंट ऑडम र
 भारती् टपाल हर्वभागाद्वारे तमु च््ा िध््ाच््ा हनर्वािस्क्थानाच््ा पत्त््ार्वर तम्ु हाांला
प्राप्त झालेले कोितेही टपालपत्र
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