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स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचाही
‘एक राष्ट्र एक निवडणुकी’त नवचार व्हावा
-मा. मुख्यमंत्री
मुुंबई, सद. 26 (रा.सन.आ.): सध्या चचे त असलेल्या ‘एक राष्ट्र एक सनवडणूक’ या
सुंकल्पनेत स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सनवडणुकाुंच्या समावेशाबाबतदे खील सवचार झाला
पासहजे, अशी अपेक्षा मुख्यमुंत्री दे वेंद्र फडणवीस याुंनी आज येथे केली.
राज्य सनवडणूक आयोगातफे ‘सुदढ
ृ लोकशाहीसाठी सनकोप सनवडणुका’ या सवषयावर येथे
आयोसजत आुंतरराष्ट्रीय पसरषदे च्या समारोपप्रसुंगी ते बोलत होते. राज्य घटनेतील 73 व 74 व्या
दुरुस्तीच्या रौप्यमहोत्सवासनसमत्त ही पसरषद झाली. सवत्त व वन मुंत्री सुधीर मुनगुंसटवार,
सवधानपसरषदे चे सवरोधी पक्षनेते धनुंजय मुुंडे, राज्य सनवडणूक आयुक्त ज. स. सहासरया आसण
आयोगाचे ससचव शेखर चन्ने यावेळी उपस्स्थत होते.
मुख्यमुंत्री म्हणाले की, वेगवेगळ्या वेळी होणाऱ्या स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या
सनवडणुकाुंमळ
ु े बराच वेळ सवसवध सठकाणी आचारसुंसहता असते. त्याचा सनणगय प्रसियेवरही
पसरणाम होतो. ते टाळण्यासाठी ‘एक राष्ट्र एक सनवडणूक’ यात या सनवडणुकाुंचादे खील सवचार
होण्याची आवश्यकता आहे . आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे सवसवध आुंदोलनाुंमळ
ु े राजकीय
नेत्याुंवर वेगवेगळ्या स्वरूपाचे गुन्हे असतात. त्यावरून उमेदवाराुंना सरसकट गुन्हे गार ठरसवले
जाऊ नये. त्यासाठी सनवडणुकाुंमध्ये पारदशगकतेबरोबरच व्यवहासरक दस्ृ ष्ट्टकोन आणण्याची
आवश्यकता आहे .
सनकोप सनवडणुकाुंसाठी सबनचूक मतदार याद्या हव्यात. मतदार याद्या आधार काडग शी
सुंलग्न केल्या पासहजे आसण सक्तीच्या मतदानाबाबत सवचार झाला पासहजे, अशी अपेक्षा व्यक्त
करून मुख्यमुंत्री म्हणाले की, स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंना केवळ असधक असधकार सदल्याने
पसरवतगन होईल, असे नाही. त्यासाठी लोकप्रसतसनधींची क्षमता वृुंसदगत करण्याची आवश्यकता
आहे . त्याुंच्यापयंत सवंकष मासहती आसण ज्ञान पोहचले पासहजे.
श्री. मुनगुंसटवार म्हणाले की, सनवडणुकीच्या काळात उमेदवाराुंवर खचाचे बुंधन असते;
परुं तु एरवी काहीच बुंधन नसते. या सवरोधाभासासुंदभात सखोल चचतनाची आवश्यकता आहे .
चाुंगल्या व्यक्तींना प्रोत्साहन दे ण्यासाठी प्रयत्न झाले पासहजेत. कारण सुदढ
ृ लोकशाहीसाठी
सनकोप सनवडणुका आसण चाुंगली सनवड अपेसक्षत आहे . शुंभर टक्के मतदानासाठीदे खील प्रयत्न
झाले पासहजे.
1

श्री. मुुंडे म्हणाले की, सनकोप सनवडणुका आसण सदढ
ृ लोकशाहीसाठी राज्य सनवडणूक
आयोगाची स्वायत्तता राखण्याचे भान राज्य शासनाने कायमस्वरूपी बाळगले पासहजे. सनवडणूक
आयोगानेदेखील सनवडणूक प्रसिया असधक सुलभ केली पासहजे, कारण जात वैधता प्रमाणपत्र
वेळेवर सादर न करू शकणाऱ्या लोकप्रसतसनधींना अपात्र ठरसवले जाते. यात कुणाचा दोष
असतो, हे साुंगणे अवघड असले तरी त्यावर उपाय शोधला पासहजे. एकूणच या सनवडणुकाुंमध्ये
सुसत्र
ू ता आणण्यासाठी एकच कायदा असायला हवा.
श्री. सहासरया म्हणाले की, स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सनवडणुकाुंमध्ये असधक गाुंभीय
आणण्यासाठी सवांच्या सहकायाची अपेक्षा आहे . त्यासाठी आर्थथक बळाचा दुरुपयोग टाळणे,
समाज माध्यमाुंच्या गैरवापराला आळा घालणे, सनवडणुका असधक सवगसमावेशक करणे
आवश्यक आहे . त्यावर गेल्या दोन सदवसाुंत व्यापक चचा झाली आहे . यासशवाय नवसनवासचत
लोकप्रसतसनधींच्या प्रसशक्षणाबाबतही गाुंभीयाने पावले टाकण्याची आवश्यकता असल्याची बाब
प्रकषाने जाणवली.
राज्य सनवडणूक आयोगाने सुंकसलत केलेल्या ‘प्रोफाईल ऑफ सजल्हा पसरषदा इन
महाराष्ट्र’ आसण ‘प्रोफाईल ऑफ म्युसनससपल कॉपोरे शन्स इन महाराष्ट्र’ या पुस्तकाुंचे यावेळी
मुख्यमुंत्रयाुंच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. स्वीडनमध्ये मुख्यालय असलेल्या इुंटरन ॅशनल
आयसडया, इुंग्लुंडमध्ये मुख्यालय असलेल्या कॉमन वेल्थ लोकल गव्हमेंट फोरम, मुुंबई सवद्यापीठ,
पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अथगशास्त्र सुंस्था, असोससएशन फॉर डे मोिॅ सटक सरफॉम्सग आसण
सरसोसग अँड सपोटग सेंटर फॉर डे व्हलपमेंट या सुंस्थाुंचे नॉलेज पाटग नर म्हणून या पसरषदे स सहकायग
लाभले. या पसरषदे स बाुंगलादे श, इुंडोनेसशया, भूतान, श्रीलुंका, स्वीडन, इुंग्लुंड, मालसदव इत्यादी
दे शाुंतील सनवडणूक युंत्रणाुंचे आसण सवसवध सुंस्थाुंचे प्रसतसनधी; तसेच सवसवध राज्याुंचे राज्य
सनवडणूक आयुक्त सहभागी झाले होते.
श्री. चन्ने याुंनी प्रास्तासवक करून उपस्स्थताुंचे स्वागत केले. असोससएशन फॉर डे मोिॅ सटक
सरफॉम्सग (एडीआर) या सुंस्थेचे सुंस्थापक सवश्वस्त श्री. असजत रानडे याुंनी आभार मानले. कॉमन
वेल्थ लोकल गव्हमेंट फोरमच्या (सीएलजीएफ) श्रीमती अनुया कुवर याुंनी सूत्रसुंचलान केले.

फोटो ओळी-

मुंबई येथे शक्रवारी राज्य ननवडणूक आयोगातर्फे ‘सदढ
ृ लोकशाहीसाठी ननकोप
ननवडणका’ या नवषयावर आयोनित आुंतरराष्ट्रीय पनरषदे च्या समारोपप्रसुंगी नवनवध पस्तकाुंचे
प्रकाशन करताना मख्यमुंत्री दे वेंद्र र्फडणवीस. यावेळी नवत्त व वन मुंत्री सधीर मनगुंनिवार,
नवधानपनरषदे चे नवरोधी पक्षनेते धनुंिय मुंडे, राज्य ननवडणूक आयक्त ि. स. सहानरया,
आयोगाचे सनचव शेखर चन्ने आदी यावेळी उपस्स्थत होते.
०-०-०
(Jagdish More, PRO, SEC)
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