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गुन्हे गारी पार्शववभम
ू ीच्या व्यक्तींिा राजकीय पक्ाांिी उमेदवारी दे ऊ िये
-मा. राज्यपाल
मुुंबई, सद. 25 (रा.सन.आ.): सनवडणुकाुंचे गुन्हे गारीकरण रोखण्यासाठी सवग राजकीय
पक्ाुंनी गुन्हे गारी पार्शवगभम
ू ी असलेल्या व्यक्तींना कोणत्याही सनवडणुकाुंमध्ये उमेदवारी दे ऊ नये,
असे आवाहन राज्यपाल सी. सवद्यासागर राव याुंनी आज येथे केले.
येथे राज्य सनवडणूक आयोगातर्फे ‘सुदढ
ृ लोकशाहीसाठी सनकोप सनवडणुका’ या सवषयावर
आयोसजत आुंतरराष्ट्रीय पसरषदे च्या उद्घाटनप्रसुंगी ते बोलत होते. राज्य घटनेतील 73 व 74
व्या दुरुस्तीच्या रौप्यमहोत्सवासनसमत्त ही पसरषद आयोसजत करण्यात आली आहे . ग्रामसवकास,
मसहला व बालकल्याण मुंत्री पुंकजा मुुंडे, सवधानसभेचे सवरोधी पक्नेते राधाकृ ष्ट्ण सवखे - पाटील,
राज्य सनवडणूक आयुक्त ज. स. सहासरया आसण आयोगाचे ससचव शेखर चन्ने यावेळी उपस्स्थत
होते.
पसरषदे च्या आयोजनाबद्दल आयोगाचे असभनुंदन करून राज्यपाल म्हणाले की, सनवडणूक
सुधारणाुंच्यादष्ट्ृ टीने राज्य सनवडणूक आयोगाने महत्वपूणग पावले टाकली आहे त; परुं तु राजकीय
पक्ाुंनीदे खील सहकायग करण्याची गरज आहे . केवळ जजकण्याची क्मता लक्ात घेऊन
उमेदवाराुंच्या गुन्हे गारी पार्शवगभम
ू ीकडे दुलगक् करता कामा नये. ते टाळण्यासाठी सवगच राजकीय
पक्ाुंनी गुन्हे गारी पार्शवगभम
ू ी असलेल्या व्यक्तींना सनवडणुकाुंमध्ये उमेदवारी दे ऊ नये.
दुबगल, सदव्याुंग आदी सवगच वुंसचत घटकाुंना सनवडणूक प्रसियेत सामावून घे तले पासहजे.
लोकशाहीत युवकाुंचा सहभाग असतशय महत्वाचा असतो. त्यासाठी राज्य सनवडणूक आयोगाने
राज्याुंतील सवद्यापीठे , महासवद्यालये आसण शाळाुंना सोबत घेऊन समावेशकता वाढसवली पासहजे.
तेथे ‘डे मोिसी क्लब’ स्थापन करायला हवेत व समाजमाध्यमाुंचा प्रभावी वापर करावा.
त्याचबरोबर दे शसवदे शातील सनवडणुकाुंसुंदभातील उल्लेखनीय कामसगरी आसण सुंकल्पनाुंचे
आदानप्रदान करण्यासाठी ‘सडसजटल प्ल ॅटर्फॉमग’ सनमाण केला पासहजे.
श्रीमती मुुंडे म्हणाल्या की, सनवडणुकाुंमध्ये मतदान आसण उमेदवार अशा दोन्ही बाजूने
पारदशगकता असायला हवी. कारण लोकशाहीत प्रजेच्या हातात सत्तेच्या सकल्ल्या असतात.
प्रजेला अथात मतदाराुंना आकर्षषत करण्यासाठी सवसवध लोकप्रसतसनधींमध्ये श्रेयासाठी चढाओढ
असते. सुदढ
ृ लोकशाहीसाठी ते टाळण्याकसरता कामाचे स्पष्ट्टपणे वगीकरण झाले पासहजे.
त्याचबरोबर लोकशाहीचा सवंकष सवचार करताना समाजमाध्यमाुंचा होणारा गैरवापर आसण
त्यावर सनवडणुकाुंमध्ये होणारा खचग रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या पासहजे. सक्तीच्या
मतदानासुंदभातही व्यापक सवचारमुंथनाची आवर्शयकता आहे .
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श्री. सवखे- पाटील म्हणाले की, सुदढ
ृ लोकशाहीसाठी राज्य सनवडणूक आयोगाची
स्वायत्तता आसण स्वतुंत्र स्थान राखणे हे आपले सवांचे कतगव्य आहे . सवोच्च न्यायालयाच्या
सनकालानुसार राज्य सनवडणूक आयोग शासनापेक्ा पूणगत: स्वतुंत्र आहे , याचे भान राज्य शासनाने
कायम राखले पासहजे. तसेच स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या नवसनवासचत लोकप्रसतसनधींसाठी
प्रसशक्णाची व्यवस्था झाली पासहजे.
पसरषदे च्या आयोजनामागील भूसमका स्पष्ट्ट करताना श्री. सहासरया म्हणाले की, 73 व
74 व्या घटना दुरुस्तीचा रौप्यमहोत्सव आसण महात्मा गाुंधींच्या 150 व्या जयुंती वषासनसमत्त ही
पसरषद आयोसजत केली आहे . या पसरषदे त स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सनवडणुकाुंतील आव्हाने,
या सनवडणुकाुंचे महत्व आसण आुंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सनवडणूकसवषयक घडामोडी जाणून
घे ण्यासाठी; तसेच सुंकल्पना व सवचाराुंचे आदानप्रदान या दोन सदवसाुंत होणे अपेसक्त आहे .
अर्षथकबळाचा वापर, समाजमाध्यमाुंचा गैरवापर, स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सनवडणुकाुंना कमी
महत्व दे ण्याचे प्रकार, त्यासुंदभातील असतशय कमी सुंशोधन अशा सवसवध सवषयाुंवर दोन
सदवसाुंत चचा होईल. त्या माध्यमाुंतन
ू स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सनवडणुकाुंचे महत्व आसण
गाुंभीयग अधोरे सखत करण्याचा प्रयत्न आहे .
पसरषदे च्या उद्घाटन समारुं भात दे शभरातील राज्य सनवडणूक आयोगाुंच्या मासहतीचे
सुंकलन असलेल्या ‘प्रोर्फाईल ऑर्फ स्टे ट इलेक्शन कसमशन्स इन इुंसडया’ आसण असोससएशन
र्फॉर डे मोिॅ सटक (एडीआर) सरर्फॉम्सग या सुंस्थेच्या ‘अ कुंप ॅरे टीव्ह ऑर्फ लोकल बॉडी इलेक्शन्स
इन महाराष्ट्र’ या पुस्तकाुंचे यावेळी राज्यपालाुंच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. एडीआरचे
असजत रानडे यावेळी उपस्स्थत होते. कॉमन वेल्थ लोकल गव्हमेंट र्फोरमच्या श्रीमती अनुया कुवर
याुंनी सूत्रसुंचलान केले. या पसरषदे स बाुंगलादे श, मलेसशया, इुंडोनेसशया, भूतान, श्रीलुंका, स्वीडन,
इुंग्लुंड इत्यादी दे शाुंतील सनवडणूक युंत्रणाुंचे आसण सवसवध सुंस्थाुंचे प्रसतसनधी; तसेच सवसवध
राज्याुंचे राज्य सनवडणूक आयुक्त सहभागी झाले आहे त.

फोटो ओळी-

मुंबई येथे गरुवारी राज्य ननवडणूक आयोगातर्फे ‘सदढ
ृ लोकशाहीसाठी ननकोप
ननवडणका’ या नवषयावर आयोनित आुंतरराष्ट्रीय पनरषदे च्या उद्घाटनप्रसुंगी नवनवध पस्तकाुंचे
प्रकाशन करताना राज्यपाल सी. नवद्यासागर राव. सोबत ग्रामनवकास, मनहला व बालकल्याण
मुंत्री पुंकिा मुंडे, नवधानसभेचे नवरोधी पक्षनेते राधाकृ ष्ट्ण नवेे- पाटील, राज्य ननवडणूक आयक्त
ि. स. सहानरया, आयोगाचे सनचव शेेर चन्ने, एडीआरचे सुंस्थापक नवश्वस्थ अनित रानडे
आदी यावेळी उपस्स्थत होते.
०-०-०
(Jagdish More, PRO, SEC)
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