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आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारिे मंुबई 

महापानिका वगळता वगळता अन्य महापानिका, िगरपानिका आनण िगर पररषदांमधे्य 

बहुसदस्यीय सदस्य पद्धतीचा ठराव मंनिमंडळािे मंजूर करूि घेतिा. नवरोधकांिी देखीि 

यावरूि राि उठविा असतािा तज्ांकडूि ही आता संनमश्र प्रनतनिया मांडल्या जात आहे. 

ईटीव्ही भारतचा याबाबत ररपोटव.. 

म ांबई - आगामी महापानिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महानवकास आघाडी सरकारिे मंुबई 

वगळता इतर सवव महापानिका, िगरपानिका आनण िगर पररषदेच्या प्रभाग रचिेत बदि 

केिा. या रचिेवरुि महानवकास आघाडी सरकारमधीि मतभेद चव्हाट्यावर आिे आहेत. 

दुसरीकडे नवरोधकांिी तीव्र नवरोध दर्वविा आहे. तर िहाि-िहाि प्रश्ांसाठी िागररकांसमोर 

उद्भवणाऱ्या अडचणीपंासूि ते प्रर्ासकीयदृष्ट्ट्या योजिांची अंमिबजावणी करतािा उभ्या 

राहणाऱ्या समस्यांपयंत िक्की कोणत्या िगरसेवकाकडे दाद मागायची, असा प्रश् निमावण 

होणार आहे. सक्षम िोकर्ाहीसाठी ही पद्धत अनतर्य चुकीची आहे, अर्ी भीती व्यक्त केिी 

जात आहे. तर समाजोपयोगी कामांचा दजाव सुधारेि, िागररकांिा ते फायदेर्ीर ठरेि, अर्ा 

संनमश्र प्रतनिया उमटू िागल्या आहेत. 



बहुसदस्यीय पद्धत रद्द करा - 

महाराष्ट्र  राज्याच्या मंनिमंडळािे महािगरपानिका आनण िगर पररषदांमधे्य फडणवीस 

सरकारिे जी बहुसदस्यीय पद्धत आणिी होती. त्या निणवयाची पुन्हा अंमिबजावणी केिी जात 

आहे. मुळात एक सदस्य पद्धत अंगीकारूि त्याच पद्धतीिे पुढे जायिा हवे. बहुसदस्यीय 

पद्धतीमुळे महापानिका, िगरपररषदेच्या आगामी निवडणुकांमधे्य र्हरांमधीि िागररकांच्या 

िोकर्ाहीच हणण होईि. िोकांचे प्रश् मागी िागणार िाहीत. िोकप्रनतनिधी ही जबाबदारी 

झटकूि एकमेकांकडे बोट दाखवतीि. आपापसातीि मतभेद आनण समन्वयाअभावी िोकांच्या 

प्रश्ांचे भांडवि करतीि. राजकीय पक्षांचे प्राबल्य असिेल्या भागात स्थानिकांकडूि 

िोकप्रनतनिधीवर प्रभाव पाडिा जाणार िाही. छोट्या छोट्या संघटिा, नवकास सनमत्या क्षमता 

आनण आनथवक कुवतीमुळे निवडणुकीच्या राजकारणात आपिे प्रनतनिधी देऊ र्कणार िाहीत. 

अर्ा स्वरूपाचे कंुपण घािण्याचे नियोजिबद्ध काम सरकारिे केल्याचे सेंटर फॉर प्रमोनटंग 

डेमोिसीचे समन्वयक सीताराम रे्िार यांिी सांनगतिे. तसेच जिमािसातपयंत िोकर्ाही 

पोहचवायची असल्यास बहुसदस्यीय पद्धत रद्द करायिा हवी. कारण कें द्रीकृत र्ासिाकडे 

जाण्याचा हा प्रयत्न करत असूि ही पद्धत िोकर्ाहीिा मारक ठरणारी आहे. त्यामुळे राज्य 

र्ासिािे हा निणवय बदिावा, अन्यथा कायदेर्ीरररत्या िढा देऊ, असेही रे्िार म्हणािे. 

 

कामाांचा दर्ाा चाांगला राखला र्ाईल - 

 

बहुसदस्यीय पध्दतीमुळे र्हरात कोणताही पररणाम होणार िाही. िवीि पद्धतीची िोकर्ाही 

देर्ात नर्क्षीत पध्दत सुरु होत आहे. जातीय, धमीय मतदाि ि करता िोकांिी काम करणाऱ्या 

व्यक्ती निवडूि नदल्यास मोठा फरक पडेि. िोकांमधे्य यासाठी जिजागृती करायिा हवी. 

राजकीय िोकप्रनतनिधीिंी यात नवरे्ष िक्ष घािावे. आज देर्ात जाती परंपरा आहेत, त्यात 

वेळोवेळी सुधारणा करायिा हव्यात. राज्य र्ासिाच्या बहुउदे्दर्ीय पद्धतीमुळे दोि बाजू स्पष्ट् 

जाणवतात. प्रश् कोणाकडे मांडायचे असा िोकांमधे्य होणारा संभ्रम, तर दोि पेक्षा अनधक 

उमेदवार असल्यािे कामांचा दजाव चांगिा राखण्यावर भर नदिा जाईि. सामानजक संस्थांिी 

यासाठी पुढाकार घ्यायिा हवा. आताच्या काळात ही काळाची गरज आहे, असे प्रजा 

फांऊडेर्िचे नमनिंद म्हसे्क यांिी सांनगतिे. 

लोकाांमधे्य सांभ्रम दूर करणार - 

 

पूवी चार सदस्य पध्दतीची प्रभाग रचिा होती. आता एका प्रभागात तीि उमेदवार नदिे जाणार 

आहेत. मंनिमंडळािे यासंदभावतीि ठराव केिा आहे. बहुसदस्यीय सदस्य पद्धतीमुळे 

मतदारांिा नतघांिाही मतदाि करण्याचा हक्क बजावावा िागेि. िोकांमधे्य संभ्रम निमावण 

होणार िाही, याबाबत जिजागृती करणार असल्याचे महाराष्ट्र  राज्य निवडणूक नवभागाचे प्र. 

अवर सनचव अतुि जाधव यांिी सांनगतिे. तसेच मंुबईचा कायदा वेगळा असल्यािे त्यात बदि 

केिा िसल्याचे ते म्हणािे. 
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