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सद. 2 सप्टें बर 2016.

अर्जासह दं ड त्वनरत भरल्यास कागदपत्ांसाठी
िोंदणी रद्द झालेल्या पक्ांिा पुन्हा एक संधी
मुुंबई, सद. 2: नोंदणी रद्द झालेल्या पक्ाुंना आगामी सनवडणुकाुं च्या दष्ृ टीने आणखी एक सुंधी म्हणून
सवनुंती अजासह राज्य सनवडणूक आयोगाकडे दुं ड त्वसरत भरल्यास 30 सप्टें बर 2016 पयंत कागदपत्रे
सादर करण्यासाठी मुदत सदली जाणार आहे , असे आयोगाने पसरपत्रकाद्वारे कळसवले आहे .
राज्यात नोव्हें बर 2016 ते एसप्रल 2017 या कालावधीत मोठ्याप्रमाणावर स्थासनक स्वराज्य
सुंस्थाुंच्या सनवडणुका होणार आहे त. त्यात 214 नगरपसरषदा व नगरपुंचायती, 26 सजल्हा पसरषदा व 2 7
पुंचायत ससमत्या; तसेच 15 महानगरपासलकाुंचा समावेश आहे . या सनवडणुका लढू इच्च्िणाऱ्या; परुं तु
नोंदणी रद्द झालेल्या पक्ाुंनी त्वसरत सवनुंती अजासह एक लाख रुपयाुंचा दुं ड भरल्यानुंतर त्याुंना 30 सप्टें बर
2016 पयंत सववरणपत्रे व लेखापरीसक्त लेख्याच्या प्रती सादर करण्यासाठी मुदत सदली जाईल. दुं ड भरूनही
मात्र मुदतीत कागदपत्राुंची पूतगता न केल्यास त्याुंची नोंदणी रद्द असल्याचे च समजण्यात येईल.
राज्य सनवडणूक आयोगाकडील नोंदणीकृ त राजकीय पक्ाुंना दरवषी सववरणपत्र आसण लेखा
परीसक्त लेख्याची प्रत दाखल करणे आवश्यक असते. त्याची पूतगता न केल्यामुळे आयोगाने एकूण 248
राजकीय पक्ाुंची नोंदणी रद्द केली आहे . स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सनवडणुकाुंतील अनुसचत प्रकार
टाळण्याकसरता आसण सनवडणूक प्रसियेला सशस्त लावण्यासाठी आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे .
दरम्यान, नवीन राजकीय पक् नोंदणीचा प्रस्ताव दाखल केल्यानुंतर त्यावर कायगवाही करण्यासाठी
सवसहत कालावधी लागतो. त्यामुळे एखाद्या स्थासनक स्वराज्य सुंस्थेची सनवडणूक लढवायची असल्यास
सतची मुदत सुंपण्याच्या सहा मसहनयाुंपव
ू ी स्वयुंपण
ू ग प्रस्ताव दाखल करणे आवश्यक आहे , असेही
पसरपत्रकात नमूद केले आहे .

चौकट (बाईट)
िोंदणी रद्द झालेले पक् स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका लढू इच्च्ित
असल्यास त्यांच्यासाठी आणखी एक संधी म्हणूि राज्य निवडणूक आयोगािे हा निणणय घे तला
आहे . मुदतीिंतर आलेल्या नविंती अर्जांचा नवचार केला र्जाणार िाही.
-श्री. र्ज. स. सहानरया, राज्य निवडणूक आयुक्त
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