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                                                                                       (प्रसससिपत्रक)                                                              सद. 28 जानेवारी 2021 

नििावप्रकरणी कातरणी ग्रामपंचायत निवडणकू रद्द; संबंनितांवर कारवाई होणार 
     -य.ू पी. एस. मदाि 

मुुंबई, सद. 28 (रा.सन.आ.): नासशक सजल्ह्यातील कातरणी (ता. येवला) ग्रामपुंचायतीच्या सावगसत्रक 
सनवडणकुीत सदस्यपदाुंचा जाहीर सललाव झाल्ह्याबाबतचे परुावे प्राप्त झाल्ह्यामळेु या ग्रामपुंचायतीची 
आतापयंत राबसवण्यात आलेली सुंपणूग सनवडणकू प्रसिया रद्द करण्यात आली आहे, अशी घोषणा राज्य 
सनवडणकू आयकु्त य.ू पी. एस. मदान याुंनी आज येथे केली. 

श्री. मदान याुंनी साुंसगतले की, कातरणी ग्रामपुंचायतीच्या सावगसत्रक सनवडणकुीत सदस्यपदाुंचा 
जाहीर सललाव झाल्ह्याबाबत राज्य सनवडणकू आयोगाकडे तिार प्राप्त झाली होती. या ग्रामपुंचायतीच्या 
सदस्यपदाुंच्या 11 जागाुंसाठी आयोगाने सनवडणकू कायगिम जाहीर केला होता. त्यानसुार 15 जानेवारी 
2021 रोजी मतदान सनयोसजत होते. मात्र प्राप्त तिारीवरून सवग 11 जागाुंवर सललावाच्या माध्यमातनू 
सकृतदशगनी उमेदवार सबनसवरोध सनवडून येताना सदसत होते. त्यामळेु आयोगाने हे सनकाल घोसषत करण्यास 
मनाई केली होती. 

सललावाच्या तिारीची दखल घेवून आयोगाने नासशकच्या सजल्ह्हासधकायायाुंकडून अहवाल मागसवला 
होता. सजल्ह्हासधकारी, सजल्ह्हा पोलीस अधीक्षक, मनमाडचे उपसवभागीय पोलीस असधकारी आदींचे अहवाल; 
तसेच सवसवध कागदपते्र आसण ध्वसनसितीमधील सुंभाषणाचे आयोगाने अवलोकन केले. त्यात तथ्य 
आढळून आल्ह्यामळेु सनवडणकू प्रसिया रद्द करण्याचा सनणगय घेण्यात आला. आता असधक तपास करून 
भारतीय दुंड सवधानाचे प्रकरण 9-अ नसुार अथवा अन्य कायद्ाुंतील तरतदुींनसुार सुंबुंसधताुंसवरूि 
कायदेशीर कारवाई करून आयोगास अहवाल सादर करावा, असे सनदेश नासशकचे सजल्ह्हासधकारी व 
पोलीस अधीक्षकाुंना देण्यात आल्ह्याचे, श्री. मदान याुंनी साुंसगतले.  

इच्छूक उमेदवाराुंना मकु्त वातावरणात सनवडणकू लढसवण्यापासनू आसण मतदाराुंना मतदानापासनू 
वुंसचत ठेवण्याचा प्रकार कातरणी ग्रामपुंचायतीच्या सनवडणकुीत झाला आहे. यातनू लोकशाहीच्या मलूभतू 
तत्वाुंचे आसण आचारसुंसहतेचे भुंग झाल्ह्याचे सकृतदशगनी ससि होत आहे. अशा प्रकाराुंमळेु सनवडणकू 
लढसवण्याची सवांना समान सुंधी प्राप्त होऊ शकत नाही. हे प्रकार टाळण्यासाठी सनभगय, मकु्त व पारदशगक 
वातावरणात सनवडणकू घेण्याची सुंसवधासनक जबाबदारी राज्य सनवडणकू आयोगावर आहे. ही 
सुंसवधानात्मक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आयोगाने या ग्रामपुंचायतीची सनवडणकू प्रसिया रद्द केली 
असनू स्वतुंत्रपणे नव्याने सनवडणकू कायगिम जाहीर केला जाईल, असेही श्री. मदान याुंनी साुंसगतले. 
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