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दिन ांक- २५ व २६ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी झ लले्य  आांतरर ष्ट्रीय पदरषिेचे इदतवृत्त 

 

प र्श्वभमूी 

 भ रतीय सांदवध न च्य  ७३ व ७४ व्य  घटन  िुरुस्तीस (१९९2-93) सन २०१७-१८ मध्य े२५ वषे 

पूर्व होत असून सिर प र्श्वभमूीवर सन २०१७ मध्ये दिन ांक २ व ३ नोव्हेंबर रोजी मुांबई दवद्य पीठ, गोखले 

इन्स्स्टट्यूट य ांच्य  सहक याने मुांबई येथे सवव स्थ दनक लोकप्रदतदनधींची, “लोकश ही, दनवडर्कू व 

सुश सन” य  दवषय वर एक र ष्ट्रीय पदरषि आयोदजत करण्य त आली होती.  सिर पदरषिेमध्ये 

स्थ दनक स्वर ज्य सांस्थ ांच्य  अडचर्ी, दनभवय, मुक्त व प रिशवक दनवडर्कु ांस ठीचे र ज्य दनवडर्कू 

आयोग चे स्थ न य ब बत झ लेल्य  चचेअांती स्थ दनक स्वर ज्य सांस्थ ांच्य  दनवडर्कूदवषयक इतर 

र ष्ट्र ांत दवशेषत: लोकश ही असर् ऱ्य  िेश ांमध्ये कोर्ती पध्िती आहे, तेथील दवदवध अडचर्ी व त्य वर 

त्य ांनी योदजलेल्य  उप ययोजन  हे ज र्नू घेण्य स ठी र ष्ट्रीय पदरषिेस रखी छोटेख नी आांतरर ष्ट्रीय 

पदरषि आयोदजत करण्य च  सांकल्प करण्य त आल .   

२. सहभ गी िेश ांची दनदिती  

सांपूर्व जग त लोकश ही पध्ितीच  अवलांब करर् ऱ्य  िेश ांच  आढ व  घेतल  असत  १६७ हून 

अदधक िेश लोकश ही पध्ित असलेले आहेत.  परांतु, खऱ्य  अथाने लोकश ही असर् ऱ्य  िेश ांकडून 

क ही म गविशवन प्र प्त व्ह व ेय  अनुषांग ने शोध घेतल  असत  “Economist Intelligence Unit ”(EIU) 

य  युन यटेड ककगडममध्ये न्सस्थत कां पनीने डेमोक्रसी इांडेक्स तय र केल  असून, त्य मध्ये दनवडर्कू 

प्रदक्रय  (Electoral Process & Pluralism) न गरी हक्क (Civil Liberties), श सन च  क रभ र, 

(Functioning of Govt.) र जकीय सहभ ग (Political Participation) आदर् र जकीय सांस्कृती 

(Political Culture) य ब बतच्य  सुम रे ६० प्रश्नोत्तर ांवर आध दरत लोकश ही िेश ांची क्रमदनदिती 

करण्य त आली आहे.  सन २०१६ च्य  डेमोक्रसी इांडेक्समध्ये भ रत ३२ व्य  क्रम ांक वर होत .  सिर 
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डेमोक्रसी इांडेक्सनुस र पदहल्य  २० ते २५ िेश ांमधील सुम रे १५-१६ िेश तसचे भ रत चे सलोख्य चे 

सांबांध असर् रे ब ांगल िेश, श्रीलांक , मलेदशय  य स रख्य  िेश ांची उपरोक्त आांतरर ष्ट्रीय पदरषिेच्य  

अनुषांग ने मते ज र्नू घेण्य कदरत  सांबांदधत िेश च्य  Consulate General ची बैठक आयोदजत 

करण्य चे ठरले.   त्य प्रम रे् दिन ांक १ फेब्रवु री, २०१८ रोजी सह्य द्री अदतथीगृह येथे Meeting of 

Consulate General आयोदजत करण्य त आली होती.  सिर बैठकीस ११ हून अदधक िेश ांच े

Consulate General उपन्सस्थत होते.  त्य ांच्य कडून सिर िेश तील दनवडर्कू प्रदक्रय , दनवडर्कू 

आयोग व इतर मुलभतू म दहती य वर दवस्तृत चचा करण्य त आली.   

 उपरोक्त बैठकीअांती लोकश ही प्रदक्रय  अवलांदबर् ऱ्य  िेश तील क ही मोजक्य  िेश ांची 

आांतरर ष्ट्रीय स्तर वरील बैठक आयोदजत केल्य स स्थ दनक स्वर ज्य सांस्थ ांन  आांतरर ष्ट्रीय स्तर वर 

ओळख दनमार् होईल, तसेच सिर स्थ दनक स्वर ज्य सांस्थ ांचे प्रश्न सोडदवण्य स मित होईल, अशी 

दवच रध र  पुढे आली व त्य  अनुषांग ने उपरोक्त िेश तील भ रतीय र जिूत ांम फव त तेथील दनवडर्कू 

आयोग स मेलद्व रे दिन ांक १ म चव, २०१८ व १५ म चव, २०१८ रोजी पत्र प ठदवण्य त आले.   

 उपरोक्त पत्र त नमूि केल्य प्रम रे् प्रस्त दवत आांतरर ष्ट्रीय पदरषिेच्य  अनुषांग ने भ रत च्य  

शेज रील िेश ांचे सहक यव प्र प्त व्ह व े य  अनुषांग ने दिन ांक १६ मे, २०१८ रोजी र ज्य दनवडर्कू 

आयोग च्य  क यालय त मोजक्य  Consulate General ची बैठक आयोदजत करण्य त आली.  त्य वळेी 

र ज्य दनवडर्कू आयोग चे Knowledge Partner व ब ांगल िेश, न्सस्वत्झलंड, तुकी, युएसए च े

Consulate General उपन्सस्थत होते. 

 सिर बैठकीत पूवीच्य  पत्र ांच्य  अनुषांग ने क ही िेश ांनी सुचदवलेले सिर पदरषिेचे प्रस्त दवत 

दवषय व आयोग स आवश्यक व टर् रे क ही महत्व चे दवषय, तसेच एकूर्च पदरषिेचे स्वरुप कस े

असेल य ब बत दवस्तृत चचा करण्य त आली. 
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 आांतरर ष्ट्रीय पदरषिेच्य  पूववतय रीस ठी ADR, RSCD, CLGF, Mumbai University व GIPS 

ते महत्व ची भदूमक  दनभ वरे् आवश्यक होते.  त्य ांच  य  क्षते्र तील अनुभव व सम्वय य ांच  उपयोग 

होऊ शकत असल्य ने तसेच र ष्ट्रीय पदरषि व ६ दवभ गीय स्तर वरील प र प डण्य त आलेल्य  

प्र िेदशक पदरषि  य मधील जे प्रवक्ते होते त्य ांच्य  अनुभव च ही उपयोग करून घ्य व , य  उदे्दश ने 

दिन ांक ६ जुलै, २०१८ रोजी मुांबई युदनव्हर्ससटीमध्ये Expert Conference ठेवण्य त आली.  

आांतरर ष्ट्रीय पदरषिेच्य  प र्श्वभमूीवर भरर् ऱ्य  य  Expert Conference मध्ये क ही दवषय हे 

आांतरर ष्ट्रीय पदरषिेमध्ये घेण्य त य वते व त्य नांतरच प्रवक्ते दनदित करण्य त य वते, असे ठरले. 

 दिन ांक ३० मे, २०१८ प सनू स तत्य ने (आठवड्य तून दकम न एक वळे ) ख स बैठक आयोदजत 

करून टप्प्य -टप्प्य ने ख लील ब बींवर दनर्वय घेण्य त आले :- 

 Working Committees  

(i) म हे नोव्हेंबर-२०१७ मध्ये प र पडलेल्य  र ष्ट्रीय पदरषिेच्य  अनुभव च  उपयोग करून 

सवव प्रथम क म च ेव टप करण्य त आले.  लॉदजन्सस्टक टीम, प्रोटोकॉल टीम, बेस पपेसव 

व पन्सललकशग टीम, स ांस्कृदतक क यवक्रम/कीट, इत्य िी क म ांस ठीची टीम अश  

महत्व च्य  टीम तय र करून क म चे व टप करण्य त आले.  त्य मुळे प्रत्येक ल  

स्वत:च्य  क म चे सुरुव तीप सूनच नीट दनयोजन करत  आले.   

क म च्य  दनयोजन बरोबरच अांि दजत अथवसांकल्प तय र करण्य त आल . (पृष्ट्ठ 

क्र. .......)  त्य नुस र सिरच  खचव ह  सववस ध रर्परे् रुपये ५० ल ख च्य  आसप स 

ज ईल, अस  प्र थदमक अांि ज क ढण्य त आल . 

(ii) आांतरर ष्ट्रीय पदरषि स्थ दनक स्वर ज्य सांस्थ ांचे जनक र ष्ट्रदपत  मह त्म  ग ांधी य ांच्य  

जयांतीचे औदचत्य स धून दिन ांक २ व ३ ऑक्टोबर रोजी कर व ेअसे प्रस्त दवत करण्य त 

आले.  परांतु तत्पूवीची आवश्यक तय री, मुख्य अदतथी य ांची उपललधत , दनयोदजत 
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िौरे, दनवडर्कु  लक्ष त घेऊन सिर पदरषि दिन ांक २५ व २६ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी 

घेण्य चे दनदित करण्य त आले व त्य प्रम रे् म . र ज्यप ल व म . मुख्यमांत्री य ांन  पत्र 

प ठदवण्य त आली.(दिन ांक २/६/२०१८)  तद नांतर दवरोधी पक्षनेते तसेच ग्र मदवक स व 

दवत्त मांत्री य ांन ही प्रमुख अदतथी म्हर्नू आमांदत्रत करण्य त आले. 

(iii) स्थळ व दिन ांक :- मुांबईमध्ये आांतरर ष्ट्रीय पदरषि आयोदजत कररे् सवांच्य  दृष्ट्टीने 

सोयीस्कर असल्य ने मुांबई हे शहर दनदित होते.  परांतु मुांबई शहर की मुांबई उपनगर हे 

दनदित करत न  प्रमुख अदतथींच्य  दृष्ट्टीने जरी मुांबई शहर सोयीस्कर असले तरी मुांबई 

शहर तील हॉटेल्सची भ डे व मुांबई एअरपोटव ते हॉटेल य मधील रॅव्हकलग खचव व वळे 

दवच र त घेत  मुांबई उपनगर त तेही एअरपोटवच्य  जवळ एख िे हॉटेल दनदित कर व े

असे सवानुमते ठरले. 

(iv) लॉदजन्सस्टक टीमने एअरपोटव जवळच्य  “दि दलल , जे. डलल्यू. मॅदरएट, त ज स ांत कु्रझ 

व जुहू”, इत्य िी दठक र्च्य  हॉटेल्सन  प्रत्यक्ष भटेी दिल्य .  त्य पैकी दिन ांक २५ व २६ 

ऑक्टोबर, २०१८ रोजी उपललध असर्ऱ्य  उपरोक्त ३ हॉटेल्सकडून ्यूनतम िरपत्रक 

म गदवण्य त आले व त्य ांच्य कडून प्र प्त झ लेल् य  िरपत्रक ांपैकी सवादधक ्यूनतम 

िरपत्रक “दि दलल , अांधेरी” य  हॉटेलचे असल्य ने व ते एअरपोटवच्य  नदजक 

असल्य ने ते दनदित करण्य त आले. 

(v) आांतरर ष्ट्रीय पदरषिेची मुख्य सांकल्पन  :-  आांतरर ष्ट्रीय पदरषिेच  मूळ उदे्दश ह  

लोकश ही सबलीकररे् असल्य ने व सिरची पदरषि र ज्य दनवडर्कू आयोग च्य  

पुढ क र ने दनवडर्कू व तद नुषांग ने असल्य ने “Strengthening of Democracy by 

means of effective elections” अशी सांकल्पन  प्रथम प्रस्त दवत करण्य त आली.  

त्य नांतर झ लेल्य  बैठकीत ती दवकदसत होत होत “Better Elections for Healthier 

Democracy” अशी दनदित करण्य त आली. 
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(vi) आांतरर ष्ट्रीय पदरषिेची सत्र (Session) :- आांतरर ष्ट्रीय पदरषिेत सववस ध रर्परे् ४ 

सत्र असतील असे सुरुव तीस ठरदवण्य त आले.  त्य मध्ये - 

1) Public Ownership of Democracy 
2) Inclusiveness 
3) Use of Modern Technology 
4) Role of Various Stakeholders 

  तद नांतर Use of Modern Technology ह्य  दवषय ची व्य प्ती मोठी असल्य ने (How to check 

misuse of money power etc. व  How to control menace of social media, fake news etc.) व 

तोच मुळ कचतेच  दवषय असल्य ने त्य वर दवस्तृत चचा कररे् आवश्यक आहे, असे म . आयुक्त ांनी 

सुचदवले व त्य प्रम रे् ४ सत्र ांऐवजी ५ सत्रे ठेवण्य त आली.  त्य नुस र क यवक्रम ठरदवण्य त आल . (पृष्ट्ठ 

क्र.  ...........) 

प्रवक्ते (Speakers) 

 र ष्ट्रीय पदरषि, आांतरर ष्ट्रीय पदरषि व र जकीय पक्ष पदरषिेमध्ये दवदवध क्षते्र तील (र जकीय, 

मीदडय , दरसचव ॲन दलस्ट, युदनव्हर्ससटी, इत्य िी) प्रदतन्सष्ट्ठत दवच रवांत ांची दिन ांक ६ जून, २०१८ रोजी 

एक Expert Conference घेण्य त आली.  Expert Conference मध्ये सववस ध रर् दवषय हे उपरोक्त 

दवषय ांशी दमळते जुळते होते.  त्य मुळे ती  Conference झ ल्य नांतरच स्पीकसवची दनदिती कर वी असे 

सुचदवण्य त आले.  परांतु, सवव क्षते्र ांन  प्रदतदनधीत्व दमळ व ेअसे सुचदवण्य त आले.  त्य प्रम रे् प्रत्येक 

दवषय स ठी दकम न ४-५ स्पीकसव अस वते, ज्य त पॅ्रन्सक्टशनर, मीदडय , दरसचव ॲकॅदडदमशन, NGO 

य ांच  सम वशे असेल.  य च शोध तून लोकप्रहरी, अवांदतक  फ ऊां डेशन, प्रज्ञ  फ ऊां डेशन, युदनसेफ, 

ADR, RSCD, V-can NGOs तर श्री. अक्षय र वत, श्री. पी. के. डॅश, श्री. दब्रजेश कसग, श्री. ब लकसग 

र जपूत व इतर पॅ्रन्सक्टशनर, श्री. दगरीश कुबेर (सांप िक, लोकसत्त ), श्री. र जीव स बिे य ांच्य स रखे 

दसदनअर जनवदलस्ट, श्री. र जस परचरेु, श्री. जॉजव मॅथ्यू, डॉ. मोईज ह्य स रखे दवच रवांत ल भले. 
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 श्री. दमलन वषै्ट्र्व (Sr. Fellow, Carnegie Endowment for international Peace) ह  वक्त  

ख स वॉकशग्टनवरून “How to check misuse of money power” य  दवषय वर बोलण्य स ठी आल  

तर श्री. शुज  हुसैन Initiatives Maldives (President of Local Community Role of Various 

Stakeholders) 

दविेशी िौर  

 य  कॉ्फर्सल  भ रत तील सवव र ज्य दनवडर्कू आयोग तसेच भ रत दनवडर्कू आयोग सही 

बोल वण्य त आले.  त्य चप्रम रे् सुम रे २५ िेश ांन ही बोल वण्य त आले.  परांतु, र ष्ट्रीय पदरषिेमध्ये 

ज्य चे सुतोव च करण्य त आले होते त्य  IDEGG च्य  म ध्यम तून य  आांतरर ष्ट्रीय पदरषिेचे महत्व च े

असल्य ने व IDEGG ची सांकल्पन  International Idea, Election Management Forum तसेच 

CLGF समोर व्यक्तीश: म ांडण्य कदरत  तसेच दब्रटन, स्वीडनमध्ये स ववदत्रक दनवडर्कु  असल्य ने 

त्य ांचे दनवडर्कू प्र दधक री (Election Authorities) आांतरर ष्ट्रीय पदरषिेस उपन्सस्थत र हू शकर् र 

नसल्य ने शक्य झ ल्य स त्य ांच्य शी चचचा करण्य च्य  उदे्दश ने सप्टेंबर-२०१८ मध्ये लडन-स्वीडन 

िौर  करून म . आयुक्त व समवतेच्य  िोन अदधक ऱ्य ांनी CLGF तसेच  International Idea  ल  

IDEGG व SECON चे Knowledge Partner  बनवले.  त्य च्य  प्रदतदनधींन  आांतरर ष्ट्रीय पदरषिेस 

उपन्सस्थत र हण्य ची गळ घ लण्य त आली.  त्य चबरोबर CLGF चे सेके्रटरी जनरल, डॉ. गे्रग मुन्रो, 

भ रत िौऱ्य वर असत न  त्य ांच्य सोबत दिन ांक २६/९/२०१८ रोजी  MOU कर र करण्य त आल .  

 उपरोक्त िौऱ्य मुळेच आांतरर ष्ट्रीय पदरषिेल  CLGF व International Idea चे प्रदतदनधी 

अनुक्रमे श्री. गॅरेथ वॉल व एदरक एस्प्ल ांड अनुक्रमे उपन्सस्थत र दहले. 

 उपरोक्त िौर  IDEGG च्य  दृष्ट्टीने व एकूर् र ज्य दनवडर्कू आयोग च्य  दृष्ट्टीने महत्व च  

ठरल . 
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छोटे परांतु महत्व चे दनर्वय:- 

Mementoes (स्मृती दच्ह) - आांतरर ष्ट्रीय पदरषिेस ठी स्मृतीदच्ह चे क म द्य व े य कदरत  मुांबई 

दवद्य पीठ चे डॉ. मृिुल दनळे य ांनी मह त्म  ग ांधीजींच्य  १५० व्य  जयांती वषात “चरख ” हे स्मृती दच्ह 

िेरे् उदचत होईल, अस ेप्रस्त दवत केले व ते सवानुमते सांमत करण्य त आले.  तसेच दकट व  पुष्ट्पगुच्छ 

य स रख्य  गोष्ट्टींस ठी कुठेही प्ल न्सस्टक फोल्डर व परण्य त येऊ नयेत व ख िी बॅग्ज व पर व्य त 

य स रखेही दनर्वय सवानुमते घेण्य त आले. 

सूचन ांचे झ ड व सूचन ांची टप ल पेटी :-  

आांतरर ष्ट्रीय पदरषिेत उपन्सस्थत ांचे मनोगत ज र्ून घेण्य च्य  दृष्ट्टीने टेबलवर पोस्टक डव 

ठेव वीत व त्य वर उपन्सस्थतांनी त्य ांचे पदरषिेब बतच े मनोगत व्यक्त कर वे व त्य  दनदमत्त ने सांपकाचे 

दवस्मृतीत गेलेले पोस्टक डव व टप ल पेटी य  गोष्ट्टींन  पु्ह  उज ळ  द्य व . तसेच सूचन ांस ठी एक 

झ ड ची प्रदतकृती ठेव वी, त्य वर िेखील उपन्सस्थत ांचे अदभप्र य नोंिव वते अशी अदभनव सांकल्पन  

म ांडण्य त आली. 

प्रिशवन :- 

 आांतर र ष्ट्रीय पदरषिेमध्ये दवदवध र ज्य ांचे व दवदवध िेश ांचे प्रदतदनधी उपन्सस्थत र हर् र 

असल्य  क रर् ने भ रत ची दवशेषत्व ने मह र ष्ट्र ची सांस्कृती िशवदवर् रे स ांस्कृदतक क यवक्रम 

आयोदजत करण्य त य व . तसेच आांतरर ष्ट्रीय पदरषिेच्य  प चही सांकल्पनेवर आध दरत स्टँदडज, (पृष्ट्ठ 

क्रम ांक ..........) आयोग ने आजपयंत केलेल्य  सांशोधन व दवशे्लषर्, महत्व चे ्य य लयीन दनर्वय य ांचे 

पुस्तक व इतर प्रक शने य ांचे तसेच आयोग चे नॉलेज प टवनर (CLGF, ADR, RSCD, Gokhale 

Institute, Mumbai University) य ांनी दनवडर्कू दवषयक केलेली प्रक शने य ांचे एक प्रिशवन 

पदरषिेच्य  दठक र्ी म ांडण्य त य व ेअस  दनर्वय घेण्य त आल . मह र ष्ट्र र ज्य त स्थ दनक स्वर ज्य 
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सांस्थ ांच्य  दनवडर्कु  ह्य  इलेक्रॉदनक मति न यांत्र द्व रे सन २००४ प सून घेण्य त येत असून त्य ब बत 

लोक ांमध्ये ज गृती दनमार् कररे् आवश्यक व टत असल्य ने त्य ांच ही एक स्टॉल अस व , असे 

सुचदवण्य त आल्य ने ईसीआयएल य  कां पनीस पत्र िेण्य त आले. 

ब योस्कोप :-  

 आयोग ने आजवर र बदवलेले मति न ज गृती तसेच दनवडर्कू प्रदक्रयेस ठीचे अदभनव उपक्रम 

िशवदवर् र  एक दचत्रदफत दवस्मृतीत गेलेल्य  ब योस्कोपद्व रे िशवदवण्य त आले व सिर ब योस्कोप 

प्रिशवन त ठेवण्य त आल .  

स ांस्कृदतक क यवक्रम :- 

 स ांस्कृदतक क यवक्रम स ठी प्रथमत: श सन च्य  स ांस्कृदत क यव व पयवटन दवभ ग शी सांपकव  

स धण्य त आल .  परांतु, त्य ांचेकडून त्वदरत प्रदतस ि न दमळ ल्य ने तसेच त्य ांनी दिलेल  खचाच  

अांि ज व मुांबई दवद्य पीठ व एसएनडीडी मह दवद्य लय ने  दिलेल  खचाच  अांि ज प हत  मुांबई 

दवद्य पीठ व एसएनडीटी दवद्य पीठ ने एकदत्रतदरत्य  एक क यवक्रम आयोदजत कर व  असे ठरदवण्य त 

आले.  त्य मध्ये दिव्य ांग दवद्य थ्यांच िेखील सम वशे अस व  अशी सूचन  म . आयुक्त य ांनी केली व 

त्य प्रम रे् असे दवद्य थी सम दवष्ट्ट असर् र  एक िजेि र क यवक्रम स िर करण्य त आल . 

आयोग ने सांकदलत केलले्य  म दहतीच्य  पुन्सस्तक ांचे म ्यवर ांच्य  हस्ते प्रक शन :- 

 ७३ व ७४ व्य  घटन  िुरुस्तीस २५ वषे पूर्व झ ल्य दनदमत्त ने तसेच आयोग स स्थ पन होऊन २५ 

वषे पूर्व होत असल्य च्य  प र्श्वभमूीवर भ रत तील सवव र ज्य दनवडर्कू आयोग ांची मुलभतू म दहती 

तसेच स्थ दनक स्वर ज्य सांस्थ ांची स ांन्सख्यकी म दहतीचे पुस्तक स्वरुप त सांकलन करून प्रक दशत 

कर व,े अस  दनर्वय घेण्य त आल .  त्य प्रम रे् ख लील पुस्तक ांच ेप्रक शन म ्यवर ांच्य  हस्ते करण्य त 

आले :- 
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(i) Profile of State Election Commissions in India 

(ii) Profile of Municipal Corporation in Maharashtra 

(iii) Profile of Zilha Parishads in Maharashtra 

त्य चबरोबर Association for Democratic Reforms & Maharashtra Election Watch य ांनी तय र 

केलेले A Comparative Analysis  of Local Body Elections in Maharashtra (2015-2018) य  

पुस्तक चेिेखील प्रक शन करण्य त आले. 

पत्रक र पदरषि :- 

 आांतरर ष्ट्रीय पदरषि ज्य  उदे्दश ने घेण्य त येत आहे, सिर उदे्दश सववश्रुत व्ह व  व य  म गील 

हेतु स्पष्ट्ट व्ह व  तसेच ७३ व ७४ व्य  घटन  िुरुस्तीचे महत्व, लोकश हीच्य  दृष्ट्टीकोन तून स्थ दनक 

स्वर ज्य सांस्थ ांचे महत्व दवशि व्ह व ेय  दृष्ट्टीने सिर आांतरर ष्ट्रीय पदरषिेस व्य पक प्रदसध्िी िेण्य च्य  

दृष्ट्टीने दिन ांक ................... रोजी आयोग च्य  क यालय त पत्रक र पदरषि आयोदजत करण्य त 

आली. 


