राज्य निवडणूक आयोग
महाराष्ट्र

1 ला माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग, मुुंबई- 400 032.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
सद. 7 मे 2018
m

उमेदवाराांच्या उत्पन्िाचा स्त्रोत िमूद करण्यासारख्या निवडणूक सुधारणा अपेनित
-राज्य निवडणूक आयुक्त
मुुंबई, सद. 7: सनवडणूक लढसवताना उमेदवाराुंनी आपल्या उत्पन्नाचा स्त्त्रोत नमूद करणे,
उमेदवाराच्या अहग तेसुंदभातील सनकषात वाढ करणे, नोटाला सवासिक मते समळाल्यास पयायाुंचा
सवचार करणे यासारख्या सनवडणूक सुिारणा अपेसित आहे त. त्याबाबत व्यापक सवचारमुंथनाची
आवश्यकता आहे , असे प्रसतपादन राज्य सनवडणूक आयुक्त ज. स. सहासरया याुंनी आज येथे केले.
राज्य सनवडणूक आयोगातर्फे राज्य घटनेतील 73 व 74 व्या घटना दुरूस्त्तीच्या
रौप्यमहोत्सवासनसमत्त येथील एसएनडीटी मसहला सवद्यापीठाच्या पाटकर सभागृहात आयोसजत
राजकीय पिाुंच्या कायगशाळे त ते बोलत होते. आयोगाचे ससचव शेखर चन्ने, ज्येष्ठ सवचारवुंत डॉ.
सुहास पळशीकर, सामासजक कायगकते सवश्वुंभर चौिरी आदी यावेळी उपस्स्त्थत होते. राज्य
सनवडणूक आयोगाकडील नोंदणीकृ त सवग पिाुंच्या प्रसतसनिींना कायगशाळे साठी आमुंसत्रत केले
होते. राष्रीय समाज पिाचे अध्यि व मुंत्री महादे व जानकरदे खील कायगशाळे स उपस्स्त्थत होते.
घटनेतील 73 आसण 74 व्या दुरूस्त्तीमुळे स्त्थासनक स्त्वराज्य सुंस्त्थाुंना स्त्वायत्तता लाभल्याचे
साुंगन
ू श्री. सहासरया म्हणाले की, याच घटना दुरुस्त्तीमुळे स्त्थासनक स्त्वराज्य सुंस्त्थाुंच्या सनवडणुका
वेळेवर होऊ लागल्या. या सनवडणुका असिकासिक पारदशगक करण्यासाठी सवोच्च न्यायालय व
सवसवि सुंस्त्था सुंघटनाुंनी सूचसवलेल्या सनवडणूक सुिारणाुंबाबत राजकीय पिाुंसोबत सुंवाद सािणे
आवश्यक आहे .
कायगशाळे च्या आयोजनामागील भूसमका स्त्पष्ट करताना श्री. चन्ने म्हणाले की, लोकशाहीत
राजकीय पि अत्युंत महत्वाचा घटक आहे . या घटकाच्या आयोगाकडील अपेिा आसण राजकीय
पिाुंकडू न मतदाराुंच्या अपेिा यावर व्यापक चचा करणे गरजेचे आहे . स्त्थासनक स्त्वराज्य सुंस्त्थाुंच्या
सनवडणुकाुंसुंदभातील वेगवेगळ्या कायद्याुंतील तरतुदी, पिाुंतगगत लोकशाही याुंसारख्या सवषयाुंवर
व्यापक चचा अपेसित आहे .
लोकनियतेबरोबर नवश्वास महत्वाचा
‘राजकीय पि: प्रसतमा आसण अपेिा’ या सवषयावर बोलताना डॉ. पळशीकर म्हणाले की,
राजकीय पिाुंचा सध्या सुकाळ आहे ; परुं तु लोकसप्रयतेबरोबर सवश्वास महत्वाचा असतो. सत्ता हे
राजकीय पिाच्या जीसवताचे उसिष्ट आहे . मात्र लोकपरमाथाकडे जायचे की नाही हा मुिा सनकडीचा
आहे . त्यासाठी राजकीय पिाुंना स्त्वत:हू न सकमान बुंिनाुंचा स्त्वीकार करावा लागेल. राजकीय पि
दे शाचे सनयुंत्रण करतात. म्हणून त्याुंनी स्त्वत:चे ही सनयुंत्रण करणे लोकशाहीच्या सहताचे आहे .
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आयोगाची स्त्वतांर यां रणा असावी
सनवडणूक आयोग स्त्वायत्त आसण स्त्वतुंत्र असणे या दोन सभन्न बाबी आहे त, असे नमूद
करून डॉ. चौिरी म्हणाले की, आयोगाची िेत्रीय स्त्तरावर स्त्वत:ची स्त्वतुंत्र युंत्रणा असावी. भारतीय
प्रशासकीय सेवेच्या ितीवर भारतीय सनवडणूक सेवा हवी. आयोगाप्रमाणेच राजकीय पि आसण
नागसरकाुंवदे खील लोकशाही मूल्याुंच्या बळकटीकरणाची जबाबदारी आहे . राजकीय पिाुंच्या
जाहीरनाम्यातील आश्वासनाुंच्या पूतीबाबत गाुंभीयगपव
ू गक उपाययोजना कराव्यात. सनवडणूक न
होऊ दे ता सरपुंचपद सललावाद्वारे सनस्श्चत करण्याचा प्रकारदे खील लोकशाही तत्वाुंशी सवसुंगत
आहे . तो थाुंबला पासहजे.
खुले चचासर
कायगशाळे त खुले चचासत्रदे खील झाले. या चचासत्रात श्री. चन्ने याुंनी राजकीय पिाुंच्या
प्रसतसनिींच्या प्रश्नाुंचे व शुंकाुंचे सनरसन केले. आरएससीडीचे सुंचालक भीम रासकर, डॉ. ए. एन.
ससिे वाड, डॉ. सुनुंदा सतडके, श्रीमती अनुया कुवर व डॉ. मृदल
ु सनळे आदी या चचासत्रात सहभागी
झाले होते. पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्त्र व अथगशास्त्त्र सुं स्त्थेच्या प्रा. मानसी र्फडके याुंनी
सादरीकरण केले. राज्य सनवडणूक आयोगाच्या ‘सनवडणूक वाता’चे ही सवसवि मान्यवराुंच्या हस्त्ते
प्रकाशन करण्यात आले. डॉ. सनळे याुंनी सूत्रसुंचालन केले. आयोगाचे जनसुंपकग असिकारी
जगदीश मोरे याुंनी आभार मानले.
फोटो ओळी
राज्य सनवडणूक आयोगातर्फे राज्य घटनेतील 73 व 74 व्या घटना दुरूस्त्तीच्या
रौप्यमहोत्सवासनसमत्त येथील एसएनडीटी मसहला सवद्यापीठाच्या पाटकर सभागृहात आयोसजत
राजकीय पिाुंच्या कायगशाळे त आयोगाच्या ‘सनवडणूक वाता’चे प्रकाशन करताना सवसवि मान्यवर.
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