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सद. 26 ऑक्टोबर 2016

निवडणुकीत अिुनित प्रकार टाळण्यासाठी सोशल मीनडयावर बारकाईिे लक्ष ठे वाव
-राज्य निवडणूक आयुक्त
मुुंबई, सद. 26: स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सनवडणुकाुं त प्रलोभनाच्या स्वरूपातील वस्तू, पैसे व मद्याच्या
वाटपाला प्रसतबुंध करावा. त्याचबरोबर बँका व आयकर सवभागाच्या मदतीने रोख रकमाुंच्या मोठ्या व्यवहाराुंवर लक्ष
ठे वावे; तसेच अनुसचत प्रकार टाळण्यासाठी सोशल मीसडयावरदे खील बारकाईने नजर ठे वावी, असे आदे श राज्य
सनवडणूक आयुक्त ज. स. सहासरया याुंनी आज येथे सदले.
स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सनवडणुकाुंच्या पर्शवगभम
ू ीवर राज्य सनवडणूक आयोगातर्फे सह्याद्री असतसथगृह
येथे आयोसजत कायगशाळे त ते बोलत होते. राज्याचे मुख्य ससचव स्वाधीन क्षसत्रय, गृह सवभागाचे अपर मुख्य ससचव
के. पी. बक्षी, मुख्य राजसशष्टाचार असधकारी सुसमत मल्ललक, पोलीस महासुंचालक सतीश माथूर, बृहनमुुंबई
महानगरपासलका आयुक्त अजॉय मेहता, मुुंबईचे पोसलस आयुक्त डी. डी. पडसलगीकर, आयोगाचे ससचव शे खर
चनने, सवसवध सवभागाुंचे ससचव, सवभागीय आयुक्त, महानगरपासलका आयुक्त, सवशेष पोलीस महासनरीक्षक, पोलीस
आयुक्त आदींसह आयकर सवभाग, राज्य उत्पादन शुलक, सवक्रीकर सवभाग व राज्यस्तरीय बँकसग ससमतीचे वसरष्ठ
असधकारी यावेळी उपल्स्थत होते.
श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, कुख्यात गुनहे गाराुंची यादी करणे, अवैध शस्त्रे जमा करणे, भरारी पथके
सनयुक्ती करणे, नाका तपासणी करणे आदी प्रसतबुंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. लोकसभा व सवधानसभा
सनवडणुकाुंप्रमाणे सवग काळजी घ्यावी. क्षेत्रीय युंत्रणेने आचारसुंसहतेची प्रभावी अुंमलबजावणी करावी. पेड नयूजबाबत
दक्षता घ्यावी. सोशल मीसडयावरील अर्फवा अथवा अनुसचत स्वरुपातील मजकुरावरही (पोष्ट) बारकाईने लक्ष ठे वावे
व त्याला वेळीच आळा घालावा. बँका आयकर सवभागाच्या मदतीने रोख रकमाुंच्या व्यवहाराव लक्ष ठे वतानाच बस
स्थानके, रे लवे स्थानके, सवमानतळ आदी सठकाणाुंबाबतही सतकगता बाळगावी.
श्री. क्षसत्रय याुंनी साुंसगतले की, मुक्त, सनभगय व पारदशगक वातावरणात सनवडणुका पार पाडण्याची आपलया
राज्याची परुं परा वाखाणण्याजोगी आहे . ही परुं परा कायम राखण्यासाठी नयायालयाुंचे सवसवध सनदे श, कायद्यातील
तरतुदी आसण आयोगाच्या आदे शाुंप्रमाणे सुंपण
ू ग युंत्रणेने कायगवाही करावी.
सुंसवधानातील तरतुदींनुसार सवग कायगवाही करावी, असे श्री. बक्षी याुंनी साुंसगतले ; तर राज्य सनवडणूक
आयोगाचे असधकार व कायगकक्षेबाबत श्री. मसलक याुंनी साुंसगतले की, सवोच्च नयायालयाच्या असभप्रायानुसार राज्य
सनवडणूक आयोग स्वतुंत्र आसण भारत सनवडणूक आयोगाशी समकक्ष आहे . आयोगाच्या सूचनाुंचे आसण आदे शाुंचे
पालन करणे सुंबुंसधताुंना बुंधनकारक आहे .
कायदा व सुव्यवस्थेबाबत ग्वाही दे ताना श्री. माथूर म्हणाले की, प्रचारसभा ककवा र्फेऱ्या काढण्यासाठी
लागणाऱ्या सवसवध प्रकारच्या परवानग्याुंकसरता एक सखडकीसारखी व्यवस्था करावी. त्यामुळे प्रशासकीय कायगवाही
सुलभ होते व पोलीस युंत्रणे वरील ताणही कमी होऊ शकतो. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलातर्फे
आवर्शयक त्या सवग उपाययोजना केलया जातील.

फोटो ओळी:

मुुंबई येथील सह्याद्री अतितथगृह येथे बुधवारी झालेल्या स्थातिक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या तिवडणुकाुं सुंदर्भािील
काययशाळे ि मागयदशयि करिािा राज्य तिवडणूक आयुक्ि ज. स. सहातरया. डावीकडू ि मुख्य राजतशष्टाचार अतधकारी
सुमीि मल्ल्लक, मुख्य सतचव स्वाधीि क्षतिय, अपर मुख्य सतचव के. पी. बक्षी, पोलीस महासुंचालक सिीश माथूर,
आयोगाचे सतचव शेखर चन्िे आदी.
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