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सद. 31 ऑगस्ट 2016

अपूणण कागदपत्ाांमळ
ु े आणखी 57 राजकीय पक्ाांची िोंदणी रद्द
नोंदणी रद्द झालेल्या पक्ाुंची सुंख्या आता 248 पयंत
-राज्य निवडणूक आयुक्त

मुुंबई, सद. 31: नोसटस बजावूनही सववरणपत्रयाुंच्या व ले खा परीसक्त लेख्याच्या सुंपण
ू ग प्रती सादर न
केल्यामुळे आणखी 57 अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ाुंची राज्य सनवणणूक आयोगाकणील नोंदणी रद्द कर्यात
आली आहे . त्यामुळे नोंदणी रद्द कर्यात आलेल्या पक्ाुंची एकूण सुंख्या आता 248 झाली आहे , अशी मासहती
राज्य सनवणणूक आयुक्त ज. स. सहासरया याुंनी आज येथे सदली.
श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, राज्य सनवणणूक आयोगाकणे एकूण 365 राजकीय पक्ाुंची नोंदणी
झाली होती. त्यात 17 मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ाुंचा समावेश आहे . आयकर सववरणपत्र व लेखापरीक्ण
लेख्याची प्रत दरवर्षी राज्य सनवणणूक आयोगाकणे सादर करणे बुंधनकारक आहे ; परुं तु ही कागदपत्रे सादर न
केल्यामुळे एकूण 326 अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ाुंना सवसवध टप्प्याुंत नोसटस बजाव्यात आल्या होत्या.
त्यापैकी 78 पक्ाुंनी कागदपत्राुंची पूतगता केली; परुं तु 248 पक्ाुंनी कागदपत्राुंची पूतगता न केल्यामुळे त्याुंची
नोंदणी रद्द कर्याचा सनणगय राज्य सनवणणूक आयोगाने घे तला आहे . 248 ही सुंख्या आता नव्याने नोंदणी रद्द
कर्यात आलेल्या 57 पक्ाुंसह आहे . नोंदणी रद्द कर्यात आले ल्या पक्ाुंना मुक्त सचन्ह वाटपात प्राधान्य
समळणार नाही.
राज्य सनवणणूक आयोगाकणे नोंदणी झालेल्या 365 पैकी आता नोंदणी कायम असलेले केवळ 117
राजकीय पक् आहे त. त्यात 17 मान्यताप्राप्त; तर 100 अमान्यताप्राप्त पक्ाुंचा समावेश आहे . मान्यताप्राप्त 17
पैकी नऊ राजकीय पक्ाुंनी सवग कागदपत्रे सादर केली आहे त; परुं तु कागदपत्राुंची पूतगता न केलेल्या आठ
मान्यताप्राप्त पक्ाुंनाही नोसटस नुकत्याच बजाव्यात आल्या आहे त, असेही श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले .
िोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या 57 राजकीय (कायालयाच्या पत्त्यािुसार नजल्हानिहाय) पक्ाांची
िावे अशी: मुांबई- 1) हहदू राष्ट्र सेना, 2) राष्ट्रसहत पाटी, 3) युनायटे ण सेक्युलर कााँग्रेस पाटी, 4) सवकास कायग
सन्मान पाटी, 5) सरपब्ललकन पाटी ऑफ इुंसणया, 6) भारतीय शेतकरी कामगार पक्, 7) भारतीय प्रजासत्ताक
पक्, 8) क्ाुंसतकारी जयहहद सेना, 9) णे मोक्ॅ सटक पाटी (णी.पी.), 10) सरपब्ललकन पाटी ऑफ इुंसणया (R.K.),
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11) महाराष्ट्र पसरवतगन सेना (म.प.से.), 12) सुंसवधान सुरक्ा पाटी, 13) स्वराज से ना, ठाणे/पालघर- 1)
लोकसहतवादी लीणर पाटी, 2) न ॅशनल लोकहहद पाटी (गरीब नवाज), 3) हहदुस्थान प्रजा पक्, िानशक- 1) सहन्दू
एकता आुंदोलन पाटी, 2) स्वतुंत्र भारत पक्, 3) भारतीय बहु जन सेना, धुळे- 1) शहर सवकास आघाणी, दोंणाईचा,
2) मानव एकता पाटी, जळगाांव- 1) जळगाव शहर सवकास आघाणी, जळगाव, 2) महाराष्ट्र ईस्ट खान्दे श एकता
नगरसवकास आघाणी, 3) चाळीसगाव शहर पसरवतगन आघाणी, चाळीसगाव, अहमदिगर- 1) महानगर सवकास
आघाणी, 2) अहमदनगर बहु जन क्ाुंती सेना, पुणे- 1) लोणावळा शहर सवकास आघाणी, 2) भारतीय लोकसेवा
पाटी, 3) जनमत सवकास आघाणी, सासवण, 4) नेताजी कााँग्रेस सेना, 5) नागसरक सहत सुंरक्ण मुंणळ सवकास
आघाणी, दौंण, 6) लोकशाही क्ाुंती आघाणी, 7) सरपब्ललकन सोशासलस्ट पाटी, 8) हहदुस्थान जनता पाटी,
सोलापूर- 1) लोकराजा शाहू सवचार आघाणी, 2) मुंगळवेढा शहर सवकास आघाणी, 3) पुंढरपूर लोकशाही
आघाणी, पुंढरपूर, सातारा- 1) नगर सवकास आघाणी, म्हसवण, 2) राजेमाने पाटी, कोल्हापूर- 1) ललॅक प ॅन्थर,
2) पेठ वणगाव सवकास आघाणी, औरां गाबाद- 1) लोकसवकास पाटी, 2) भारतीय आसरा लोकमुंच, िाांदेड1) मसहला मानव सवकास आघाणी, जालिा- 1) नगर सवकास आघाणी, परतूर, लातूर- 1) असखल भारतीय
सुसशसक्त बेरोजगार युवक सुंघटना पाटी, 2) मातुंग मुक्ती सेना, अमरावती- 1) प्रहार पक्, 2) जनसवकास
कॉग्रेस, 3) अमरावती जनकल्याण आघाणी, यवतमाळ- 1) नगर सवकास आघाणी, दारव्हा, 2) पसरवतगन सवकास
आघाणी, बुलडाणा- 1) मलकापूर शहर सुधार आघाणी, 2) नाुंदरु ा नवसनमाण आघाणी, चांद्रपूर- 1) सरपब्ललकन
आुंदोलन, िागपूर- 1) पीपल्स सरपब्ललकन पाटी आसण नदल्ली- 1) सरपब्ललकन पाटी ऑफ इुंसणया- एकतावादी.
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