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मा. मुख्यमंत्री महोदयांबरोबर तदनांक 24/०9/२०१५ रोजी दुपारी १.३० वाजता मा. राज्य 
तनवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या बठैकीच ेइततवृत्त 

 
 मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य याचं्या शुभहस्ते तदनाकं २४/९/२०१५ रोजी राज्य तनवडणकू 

आयोगाच्या नुतनीकृत कायालयाचे तित कापून उदघाटन करण्यात आले.  त्याप्रसंगी मा. मुख्यमंत्री, 

महाराष्ट्र राज्य याचंे मा. राज्य तनवडणकू आयुक्त, महाराष्ट्र यानंी पुष्ट्पगुच्छ देऊन स्वागत केले व त्यानंी 

आपला अमूल्य वळे सदर काययक्रमास तदल्याबाबत आभार व्यक्त केले. 

 उदघाटन समारंभानंतर, मा. मुख्यमंत्री व इतर उपस्स्ित अतिकारी याचं्यासोबत एक बैठक 

आयोतजत करण्यात आली.  सदर बैठकीस राज्य तनवडणकू आयुक्त ज.स. सहातरया व आयोगाचे अतिकारी 

तसेच ग्राम तवकास तवभागाचे प्रिान सतचव व्ही. तगरीराज, महसूल तवभागाचे प्रिान सतचव मनुकुमार 

श्रीवास्तव, राज्य तनवडणूक आयोगाचे सतचव डॉ. प्रदीप व्यास, मुख्यमं्याचंे सतचव प्रवीण दराडे व 

सावयजतनक बािंकाम तवभागाचे सतचव तववके नाईक यावळेी उपस्स्ित होते. 

 सदर बैठकीमध्ये राज्य तनवडणकू आयोगाकडून आयोगाच्या कामकाजातवषयी व भतवष्ट्यातील 

योजनातंवषयी सतवस्तर पॉवर पॉईंट पे्रझेंटेशन सादर करण्यात आले.  त्यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा 

उल्लेख करण्यात आला :- 

(i) ७3 व ७4 व्या घटना दुरुस्तीनुसार १९९२ मध्ये स्िातनक स्वराज्य संस्िाचं्या तनवडणकुा 

तनभयय, मुक्त व पारदशयक वातावरणात पार पाडण्याकामी राज्य तनवडणूक आयोगाची 

तनर्ममती करण्यात आली व त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात तदनाकं २6 एतप्रल, १९९४ रोजी 

राज्य तनवडणकू आयोगाची स्िापना झाली. 

(ii) राज्य तनवडणकू आयोग व भारत तनवडणकू आयोगाच्या कामाची व्याप्ती पाहता राज्य 

तनवडणकू आयोगास ५ वषात सवयसािारणपणे २८,५३० तवतवि स्िातनक स्वराज्य संस्िाचं्या 
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तनवडणकुा घ्याव्या लागतात.  सदर तनवडणकुाचंे कामकाज वषयभर चालते.  त्यातून ५ वषात 

सुमारे ३.०० लाख प्रतततनिी तनवडले जातात.  तनवडणकू तनणयय अतिकारी याचंा दजा, 

संबंतित कायद्यातील तवतभन्नता व कामाची व्याप्ती (प्रभाग रचना ते प्रत्यक्ष तनवडणकू) यामुळे 

स्िातनक स्वराज्य संस्िाचं्या तनवडणकुा कशा अतिक स्क्लष्ट्ट आहेत, याचा तवशेष उल्लेख 

करण्यात आला. 

(iii) तसस्व्हल ॲस्प्लकेशन क्रमांक-५७५६/२००५ या प्रकरणी मा. सवोच्च न्यायालयाने तदलेल्या 

महत्वपूणय तनणययातील राज्य तनवडणकू आयोगाचा दजा व अतिकारातंवषयी मुद्दयाचंे तववचेन 

करण्यात आले. 

(iv) मा. आयुक्त, राज्य तनवडणकू आयोग यानंी गेल्या वषयभरातील राज्य तनवडणकू आयोगाने 

हाती घेतलेल्या तवतवि नातवन्यपूणय बाबींचा उल्लखे केला, त्यामध्ये प्रामुख्याने खालील 

बाबींचा समावशे आहे :- 

(अ) लोकसभा/तविानसभा तनवडणकुीमध्ये घेण्यात येणारी दक्षता व काळजी 
स्िातनक  स्वराज्य संस्िाचं्या तनवडणकुामंध्येही घेण्यात आली. 

(ब) सवय सावयतत्रक तनवडणकुासंाठी अतततरक्त तजल्हातिकारी / उप तजल्हातिकारी 
संवगाचे व तसेच त्या दजाच्या  तनवडणकू तनरीक्षकाचंी नेमणकू करण्यात 
आली. 

(क) तवतहत अटी पूणय न करणाऱ्या सन २००५ मध्ये नोंदणी केलेल्या १६ राजकीय 
पक्षाचंी नोंदणी रद्द करण्यात आलेली आहे. 

(ड) तनवडणकू प्रतक्रयेमध्ये संगणकीकरणाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात येत 
आहे. 

(इ) सहज, सुलभ संगणकीकृत प्रततज्ञापत्र व नामतनदेशनपत्राचे नमुने तयार 
करण्यात आले आहेत. 

(ि) ट्रू व्होटर, एसईसी कमाडंर यासारखे मोबाईल ॲस्प्लकेशन, राजकीय पक्ष, 
उमेदवार, तनवडणकुीतील कमयचारीवगय व सामान्य जनता याचं्यासाठी 
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तनवडणकूतवषयक नेहमी तवचारले जाणारे प्रश्न (FAQ), तनवडणकू तनणयय 
अतिकारी, मतदान कें द्राध्यक्ष याचं्याकतरता सोप्या भाषेतील मातहतीपुस्स्तका 
(HANDBOOK) तयार करणे, इत्यादी कामे हाती घेण्यात आली. 

(ग) मतदार जागृती अतभयानांतगयत सक्रीय सहभाग घेण्यात येत आहे. 

 
  तसेच पुढील काळात इस्न्स्टटयूट ेि डेमोक्रसी ॲण्ड इलेक्शन ममनेजमेंट, नवी तदल्ली 

याचं्या ितीवर स्िातनक स्वराज्य संस्िासंाठी संशोिन, तवशे्लषण व प्रतशक्षण याकतरता एक संस्िा स्िातपत 

करण्याची योजना आहे. 

२. वरील प्रस्तावनेनंतर खालील मुद्दयावंर सतवस्तरपणे चचा झाली.  चचेअंती   मा. मुख्यमंत्री यानंी 
खालीलप्रमाणे तनणयय तदला:- 

अ.क्र. राज्य शासनाकडून काययवाही अपेतक्षत आहे असे मुदे्द / तवषय शासनाच ेतवभाग तनणयय 
1. प्रशासकीय स्वातं्य - 

    (अ) स्िातनक स्वराज्य संस्िांच्या तनवडणकुांची प्रतक्रया सुरु असताना संबतंित   
          अतिकारी/कमयचारी यांची आयोगाच्या परवानगीतशवाय  बदली न करणे. 
     (ब) राज्य तनवडणकू आयोगामध्ये तनवडणकुीच्या कामकाजाचे योग्य ज्ञान  
          असणाऱ्या  अतिकारी/कमयचारी याचंी मा. राज्य तनवडणकू आयकु्त   
           यांच्याशी सल्लामसलत व सहमतीने तनयुक्ती करणे. 

अतततरक्त मुख्य 
सतचव (सेवा), 
सामान्य 
प्रशासन तवभाग 

सवय संबतंित 
प्रशासकीय 
तवभागांनी 
त्यांच्याशी 
संबतंित मुद्दयांचा 
अभ्यास करून 
आवश्यकतेप्रमाणे 
प्रस्तातवत तनणयय 
सादर करावा.  
अपर मुख्य 
सतचव (गृह) यांनी 
सवय प्रशासकीय  
तवभागांशी 
समन्वय सािून 
यातवषयी अतंतम 
आदेश एक 
मतहन्याच्या आत 
तनगयतमत होतील, 
असे पहाव.े 

२. महसूल व वन तवभागाच्या शासन तनणययामध्ये सिुारणा करून सबंतंित 
तजल्हयाच्या तजल्हातिकाऱ्यावंर ग्रामपंचायत तनवडणकुांची जबाबदारी तनतित 
करणे.  

प्रिान सतचव, 
महसूल व वन 
तवभाग 

३. मा. सवोच्च न्यायालयाने तदनांक १९/१०/२००६ रोजी तदलेल्या तनणययानुसार 
राज्य तनवडणकू आयकु्त (अहयता व तनयकु्ती) अतितनयम, १९९४ मध्ये सिुारणा 
करून राज्य तनवडणकू आयकु्त यांना भारत तनवडणकू आयोगाच्या मुख्य 
तनवडणकू आयकु्ताचंा समकक्ष दजा देणे. (तवशेषत: राजतशष्ट्टाचार, Order of 
Precedence, इ.संदभात) 

अतततरक्त मुख्य 
सतचव 
(राजतशष्ट्टाचार),  
सामान्य 
प्रशासन तवभाग 

४. आर्मिक स्वातं्य 
(i) तनवडणकू खचय -  
    लोकसभा/तविानसभा तनवडणकुांमध्ये जी खचाची मानके तनतित करण्यात  
    येतात त्याच ितीवर  स्िातनक स्वराज्य संस्िांच्या तनवडणकुासंाठी  
    आवश्यकतेप्रमाणे तनिी उपलब्ि करून द्यावा. 

प्रिान सतचव, 
ग्रामतवकास 
तवभाग, 
अतततरक्त मुख्य 
सतचव (तवत्त) 
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5. २०१६-१७ मध्ये होणाऱ्या नवतनर्ममत नगर पतरषदा/नगर पचंायत तनवडणकुांसाठी 
त्या आर्मिक दृष्ट्टया कमकुवत असल्याने शासन स्तरावरून तनिी उपलब्ि करून 
द्यावा.   

सतचव, नगर 
तवकास तवभाग 
(२) 

6. आर्मिक वषय- २०१६-१७ मध्ये जवळपास ८०% तजल्हा पतरषद व पंचायत 
सतमत्यांच्या तनवडणकुा होणार आहेत.  त्यासाठी सन २०१६-१७ च्या 
अियसंकल्पात परेुशी तरतूद करण्यात यावी.   

प्रिान सतचव, 
ग्रामतवकास 
तवभाग 

7. नवीन प्रशासन भवनातील १८ व्या मजल्यावरील तवतरीत करण्यात आलेली 
जागा नव्याने सुरु करण्यात येणाऱ्या खालील प्रकल्पाकंतरता आयोगास देण्यात 
यावी. 
(i) संशोिन आतण तवश्लेषण   
(ii) संगणकीकरण 
(iii) इस्न्स्टटयटू ेि डेमॉक्रसी ॲण्ड इलेक्शन ममनेजमेंट 

अतततरक्त मुख्य 
सतचव, 
(राजतशष्ट्टाचार) 
सामान्य 
प्रशासन तवभाग 

8. जून-२०१६ पवूी स्िातनक स्वराज्य संस्िांच्या तनवडणकुांच्या संदभातील ५ 
अतितनयमातील तरतुदींमध्ये एकसूत्रता आणणे.  

प्रिान सतचव, 
ग्रामतवकास 
तवभाग, सतचव, 
नगर तवकास 
तवभाग (२) 

9. भारतीय संतविानातील ७३ वी व ७४ वी घटना दुरुस्तीस २५ वषे पणूय झाल्याबद्दल 
समारंभाच ेआयोजन व त्यासाठी अियसकंल्पीय तरतूद यासाठी एक उच्चस्तरीय 
सतमतीची स्िापना करणे.  

प्रिान सतचव, 
ग्रामतवकास 
तवभाग व सतचव, 
नगर तवकास 
तवभाग (२) 

 

 

 बैठकीच्या शेवटी, राज्य तनवडणकू आयोगाचे सतचव, डॉ. प्रदीप व्यास यानी मा. मुख्यमंत्री 
महोदयाचंे व उपस्स्िताचंे आभार मानले. 


