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मुक्त, निर्भय व पारदर्भक निवडणुकाांसाठी
प्रर्ागरचिेपासूिच प्रनतबां धात्मक उपाययोजिा
-राज्य निवडणूक आयुक्त
मुुंबई, सद. 3 (रा.सन.आ.): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्भक वातावरणात
पार पाडण्यासाठी सवभ प्रनतबंधात्मक उपाययोजिा प्रत्यक्ष निवडणुकीऐवजी प्रर्ाग रचिेच्या कायभवाहीपासूिच
राबनवल्या जातील; तसेच निवडणूक प्रनिया कतभव्यदक्ष व निपक्ष: अनधकाऱयांकडू िच हाताळण्यात येतील, अर्ी
मानहती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहानरया यांिी आज येथे नदली.
श्री. सहानरया यांिी सांनगतले की, र्ारतीय संनवधािातील तरतुदीिुसार (कलम 243 के आनण 243 झेडए)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्भक वातावरणात घे ण्याची संपण
ू भ जबाबदारी राज्य
निवडणूक आयोगावर आहे . त्यासाठी सवोच्च न्यायालयाच्या एका निकालािुसार सवभ प्रनतबंधात्मक उपाययोजिा
प्रत्यक्ष निवडणुकीऐवजी प्रर्ाग रचिेची कायभवाही सुरू झाल्यापासूिच राबनवणे आवश्यक आहे . स्थानिक स्वराज्य
संस्थांच्या निवडणुकांचे प्रामुख्यािे प्रर्ाग रचिा, नवधािसर्ा मतदार यादीचे प्रर्ागनिहाय नवर्ाजि आनण प्रत्यक्ष
निवडणुका असे तीि प्रमुख टप्पे असतात. आतापयंत सवभ प्रनतबंधात्मक उपाययोजिा प्रत्यक्ष निवडणूक जाहीर
झाल्यापसूिच राबनवल्या जात होत्या. त्यात आता हा बदल करण्यात आला आहे . त्याबाबत स्वतं्र आदे र् निमभगनमत
करण्यात आला आहे .
राज्य निवडणूक आयोगािे यासांदर्भत 31 जुलै 2018 रोजी निगभनमत केलेल्या आदे र्ातील ठळक
मुद्दे असे:
 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची संपण
ू भ प्रनिया कतभव्यदक्ष, नि:पक्ष व संचोटी अणाऱया अनधकारी
कमभचाऱयामार्भतच राबवावी.
 संबंनधत नवर्ाग आनण नियं्रण अनधकाऱयांिी निवडणूक कायभिम जाहीर झाल्यापासूिच कतभव्यदक्ष, नि:पक्ष
अनधकारी व कमभचाऱयांची निवडणुकीच्या कामासाठी िेमणूक करावी.
 स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपण्याच्या नदिांकास सध्याच्या पदावर तीि वर्षे पूणभ होत असलेल्या
अनधकाऱयास निवडणुकीची कामे दे ण्यात येऊ ियेत.
 सनवडणुकीची कामे हाताळणाऱ्या असिकाऱ्याची सनवडणूक प्रसिया पूणग झाल्यानुंतर दोन मसहनयाुंपयंत
सध्याच्या पदावरून बदली करू नये अथवा कायगमक्
ु त करू नये.
 निवडणूक होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा संबंनधत अनधकारी नजल्याचा रनहवार्ी असू िये; परं तु
हा निकर्ष नजल्हा संवगातील कमभचाऱयांच्या बाबतीत बंधिकराक राहणार िाही.
 प्रर्ाग रचिेची कायभवाही सुरू झाल्यापासूि पोनलस, उत्पादि र्ुल्क व इतर संबंनधत नवर्ागािे आवश्यक
त्या सवभ प्रकारच्या प्रनतबंधात्मक उपाययोजिा राबवाव्यात.
 नजल्हा व तालुका पातळीवर स्थापि करण्यात आलेल्या संनियं्रण सनमत्यांिी सवभ बँका, पतपेढ्ां इत्यादींर्ी
समन्वय साधूि मोठ्या व्यवहारांवर लक्ष ठे वावे.
 नवमाितळ, रे ल्वे, उत्पादि र्ुल्क, वि नवर्ाग, तटरक्षक दल इत्यादी नवर्ागांर्ी समन्वय साधूि पैर्ांची व
मद्ांची अवैध मागािे होणारी वाहतूक व संर्यास्पद हालचालीवर लक्ष ठे वावे.
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