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निवडणूक ि लढनवणाऱ्या व आश्वासि पूर्तर्ा अहवाल
सादर ि करणाऱ्या राजकीय पक्ाांची िोंदणी रद्द होणार
-राज्य निवडणूक आयुक्र्
मुुंबई, सद. 7 (रा.सन.आ.): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पाच वर्षांत एकही जागेवर
निवडणूक ि लढनवणाऱ्या व जाहीरिाम्यातील आश्वासि पूतततेचा अहवाल मतदारांच्या मानहतीसाठी प्रनसद्ध
ि करणाऱ्या राजकीय पक्ांची िोंदणी रद्द करण्यात येईल, अशी मानहती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स.
सहानरया यांिी आज येथे नदली.
श्री. सहानरया यांिी सांनगतले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 2004 पासूि राज्य
निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्ांची िोंदणी केली जाते. सध्या ‘राजकीय पक् िोंदणी आदे श 2009’ हा
अस्स्तत्वात आहे . या आदे शात नवनवध सुधारणा करण्यासंदर्भात अिेक राजकीय पक्, स्वयंसेवी संस्था,
नवचारवंतांिी केलेल्या सूचिांच्या अिुर्षंगािे आता या सुधारणा केल्या आहे . राज्य निवडणूक आयोगाकडे
िोंदणी केलेल्या राजकीय पक्ािे आयोगाच्या 25 जुलै 2018 च्या सुधारीत आदे शािुसार पुढील पाच वर्षात
नकमाि एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत कमीत कमी एका जागेवर निवडणूक लढनवणे
आवश्यक असेल. अन्यथा संबंनधत पक्ाची िोंदणी रद्द करण्यात येईल. संबंनधत राजकीय पक्, उमेदवारािे
आपला अजत मागे ि घे ता प्रत्यक् निवडणूक लढनवणे बंधिकारक असेल.
राजकीय पक्ांिा संबंनधत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या वेळी प्रनसद्ध केलेल्या
जाहीरिाम्याची एक अनधकृत प्रत संबंनधत महािगरपानलका आयुक्त ककवा नजल्हानधकाऱ्याकडे सादर करावी
लागेल. महािगरपानलकेच्या बाबतीत संबंनधत महािगरपानलका आयुक्त यांच्याकडे ; तर िगरपनरर्षद,
िगरपंचायत, नजल्हा पनरर्षद व पंचायत सनमती निवडणुकीबाबत संबंनधत नजल्हानधकाऱ्याकडे ही प्रत द्यावी
लागेल. संबंनधत स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सत्ता स्थापि करणाऱ्या ककवा सत्तेत सहर्भागी असलेल्या पक्ास
जाहीरिाम्यातील आश्वासिांच्या पूतततेचा वार्षर्षक अहवाल मतदारांच्या मानहतीसाठी जानहरातीद्वारे अथवा
संकेतस्थळाद्वारे प्रनसद्ध करणे आवश्यक राहील. त्याची प्रत संबंनधत महािगरपानलका आयुक्त ककवा
नजल्हानधकाऱ्याकडे दे णेदेखील बंधिकारक असेल. सलग दोि वर्षे आश्वासि पूतततेचा वार्षर्षक अहवाल
सादर ि करणाऱ्या राजकीय पक्ाची िोंदणी रद्द केली जाईल, असेही त्यांिी सांनगतले .
राजकीय पक् िोंदणीसाठीचा अजत आता थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठनवण्याची आवश्यकता
िाही. राजकीय पक्ाचे मुख्य कायालय असलेल्या नजल्याच्या नजल्हानधकाऱ्याकडे अजत सादर करावा लागेल.
या अजाची संपण
ू त तपासणी करूि व अटींची पूततता झाल्यावर संबंनधत नजल्हानधकारी तो अजत स्वयंस्पष्ट
प्रस्तावासह राज्य निवडणूक आयोगाकडे दोि मनहन्यांच्या आत पाठवतील. पुढील सवत प्रनिया राज्य
निवडणूक आयोगाकडू ि पार पाडली जाईल. र्भारत निवडणूक आयोगाकडील मान्यताप्राप्त िोंदणीकृ त पक्ास
(राष्रीय अथवा राज्यस्तरीय) राज्य निवडणूक आयोगाकडे िोंदणीसाठी थेट ‘सनचव, राज्य निवडणूक
आयोग’ यांच्याकडे अजत सादर करता येईल, अशी मानहतीही श्री. सहानरया यांिी नदली.
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