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बुबिाळच्या उल्लेखिीय वाटचालीचे
माल्टात आंतरराष्ट्रीय मं चाकडू ि कौतुक

मुुंबई, सद.12: कोल्हापूर सजल्यातील बुबनाळ गावाच्या उल्लेखनीय वाटचालीला माल्टा (युरोप) येथील
पसरषदे त सवसवध दे शाुंकडू न कौतुकाची थाप समळाली; तसेच राज्य सनवडणूक आयोगाने राबसवलेल्या नावीन्यपूणग
उपक्रमाुंबाबतही सवसवध दे शाुंकडू न कौतुक करण्यात आले. सनसमत्त होते राष्ट्रकुल स्थासनक स्वराज्य शासन मुंचच्या
(सीएलजीएफ) आुंतरराष्ट्रीय पसरषदे चे!
राष्ट्रकुल स्थासनक स्वराज्य शासन मुंच हा राष्ट्रकुल मुंडळाचा उपक्रम असून त्यामध्ये 53 दे शाुंचा समावेश
आहे . स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंमधील लोकशाहीचे बळकटीकरण करणे, त्याुंना ताुंसत्रक स्वरूपाची मदत करणे,
सुंशोधन करणे आसण आुंतरराष्ट्रीय पसरषदाुंच्या माध्यमातून उल्लेखनीय कामे व अनुभवाुंची दे वाणघे वाण करणे या
उद्दे शाने सी.एल.जी.एफ. कायगरत आहे . सी.एल.जी.एफ. तफे दर दोन वषांनी आुंतरराष्ट्रीय पसरषदे चे आयोजन केले
जाते. युंदा ही पसरषद माल्टाची राजधानी व्हॅलेटा येथे 20 ते 24 नोव्हें बर 2017 या कालावधीत पार पडली. या
पसरषदे त बुबनाळची यशोगाथा आसण राज्य सनवडणूक आयोगाच्या नावीन्यपूणग उपक्रमाुंचे सादरीकरण करण्यासाी ी
राज्य सनवडणूक आयुक्त ज. स. सहासरया याुंना आमुंसत्रत करण्यात आले होते.
राज्य सनवडणूक आयोगाने गोखले राज्यशास्त्र व अथगशास्त्र सुंस्थेच्या मदतीने यापूवीच सुंशोधन अहवालही
तयार केला आहे ; तसेच श्री. सहासरया याुंनी स्वत: बुबनाळ येथे भेट दे ऊन गावकऱयाुंशी चचा व पाहणी केली होती.
त्या आधारावर श्री. सहासरया याुंनी माल्टा येथील पसरषदे त या सवषयासह आयोगाच्या नावीन्यपूणग उपक्रमाुंबाबत
सादरीकरण केले . श्री. सहासरया याुंच्यासोबत आयोगाचे प्रभारी उपायुक्त असवनाश सणसदे खील पसरषदे त सहभागी
झाले होते.
बुबनाळमध्ये साधारणत: सन 2009 पयंत जमीन, पाणी व सामासजक वादाुंमळ
ु े गावातील सवकास कामाुंना
खीळ बसली होती. सन 2009 मध्ये गावातील एका जेष्ट्ी  नागसरकानी एका सुकाणू ससमतीची स्थापना करून सवग
वादसववाद सुंपष्ट्ु टात आणण्याचे ग्रामस्थाुंना आवाहन केले होते. त्यास उत्स्फू तग प्रसतसाद लाभल्यामुळे सन 2010
मधील ग्रामपुंचायतीच्या सनवडणुका सबनसवरोध पार पडल्या. सवात महत्वाचे म्हणजे ग्रामपुंचायतीची सनवडणूक
सबनसवरोध करून सवग 11 सदस्य पदे मसहलाुंना सुंधी दे ण्यात यावी; तसेच या सवग मसहला राजकीय पार्शवगभूमी
असलेल्या कुटुुं बातील नसाव्यात, असे आवाहन सुकाणू ससमतीने सन 2015 मध्ये ग्रामस्थाुंना केले होते. ग्रामस्थाुंच्या
सकारात्मक प्रसतसादामुळे आज ग्रामपुंचायतीचा यशस्वीरीत्या कारभार मसहला पाहत आहे त. त्याुंनी आपल्या
कामाचा ी सादे खील उमटसवला आहे . त्यामुळे गावाने आता कुस बदलली असून सवकासाच्या सदशेन झेप घे तली
आहे . हे कायग खरोखरच प्रेरणादायी असल्याच्या प्रसतसक्रया सवसवध दे शाुंतील मान्यवराुंनी व्यक्त केल्या.
राज्य सनवडणूक आयोगाच्या सवसवध नावीन्यपूणग उपक्रमाुंबाबतदे खील सवसवध दे शाुंच्या प्रसतसनधींनी स्वारस्य
दाखसवले आहे . नामसनदे शनपत्राुंसाी ी सुंकेतस्थळाची सुसवधा, उमेदवाराुंच्या आर्थथक व गुन्हे गारी पार्शवगभम
ू ीच्या
मासहतीला व्यापक प्रससध्दी, चॉटबॉट तुंत्रज्ञानाचा वापर, राजकीय पक्ाुंची रद्द केलेली नोंदणी, मतदार जागृतीला सदले ले
लोकचळवळीचे स्वरूप, सवसवध सवषयाुंवर केलेले सुंशोधन इत्यादी उपक्रम सनश्र्शचतच अनुकरणीय असल्याच्या
प्रसतसक्रया सवसवध दे शाुंतील प्रसतसनधींनी व्यक्त केल्या. या उपक्रमाुंचा अभ्यास आसण प्रत्यक् मासहती घे ण्यासाी ी आम्ही
येऊ, अशी इच्छा सुंयक्
ु त राष्ट्र मसहला (यू.एन. वुमेन), ऑस्रेसलया, इुंग्लुंडमधील लोकल गव्हनगमेंट इनोव्हे शन युसनट,
श्रीलुंका आसण मालदीव येथील प्रसतसनधींनी यावेळी व्यक्त केली.
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