
राजकीय पक्ाांच्या नोंदणीकररता आवश्यक असणाऱ्या मारितीची चेकलीस्ट
अ.क्र मारितीचा तपरिल  आिे / पृ.क्र

नािी
1 2 3 4

(ए) सांघ / सांस्था / राजकीय पक् याांचे नाव :
(बी) तयाांच्या मुख्य कायालयाचा पत्ता :
(सी) तयाांच्या राज्य पातळीवरील कायालयाचा पत्ता :
(डी) पत्र पाठरवण्याचा व इतर सांपकक  साधण्याचा पत्ता :

(इ)
अध्यक्, सरचव, कोषाध्यक् व इतर पदारधकाऱ्याांची नाव ेव तयाांच्या
रनवडीबाबत पक्ाच्या ठरावाची प्रत, ठरावात सुचक, अनुमोदक व उपस्स्थत
सदस्याांची नाव.े

(एफ)
तयाांच्या सदस्याांचे सांख्याबळ व तयाांच्या सदस्याांचा सांवर्क असल्यास तया
प्रतयेक सांवर्ाचे सांख्याबळ

(जी) कमीत कमी 150 सदस्याांच्या
1. नावाांची यादी सदस्याांच्या सांवर्ासि जोडली आिे काय?
2. अद्ययावत व अांरतम असलेल्या मतदार यादीतील सदस्याांच्या
नावाबाबतचा तपरिल सांबांरधत कायालयाकडून  प्रमारणत करून घेतला
आिे काय?

3. पदारधकाऱ्यासि 150 सदस्याांचे स्वप्रमारणत रनवडणकू
ओळखपत्र  सादर केलेल्या स्वतांत्र यादीतील अनुक्रमाांनुसार
देण्यात याव.े

(एच)
तयाांची कोणतीिी िाखा (युरनट) असेल तर अिा िाखेचा (युरनटचा) स्तर
आिे काय ?
सांघ / सांस्था / राजकीय पक्ाचे बाबतीत जर, राज्यातील कोणतयािी
स्थारनक स्वराज्य सांस्थेचा कोणतािी पदारधकारी ककवा सदस्य तयाचे
प्ररतरनधीतव असल्यास
1. तयाांची सांख्या,
2.स्थारनक स्वराज्य सांस्थाांची नावे,
3. तया तया स्थारनक स्वराज्य सांस्थाांमधील असलेल्या पदारधकारी व
सदस्याांची सांख्या

(जे) 1. सांघ / सांस्था / राजकीय पक् याांचा स्थापनेचा ठराव व रदनाांक :

(के)
सांघ / सांस्था / राजकीय पक् ज्या आधारावर आिे ती ततव े: अजामध्ये नमुद
आिेत काय ?
ककवा घटनेत नमुद आिेत काय?
ककवा वरे्ळयाने रदली आिेत काय?

(एल)
पालन करीत असलेल्या ककवा पाळण्यात यावयाच्या धोरणाांची ध्येय व
उरिष्ट्ये : घटनेत असलेल्या पररच्छेदाचा तपरिल

(एम)
तयाांची ततव,े धोरणे, ध्येय व उरिष्ट्ये पाळण्याकरीता असलेल्या
प्रयोजनाकरीता असलेले कायकक्रम, काये व कामे: घटनेत असलेल्या
पररच्छेदाचा तपरिल

(आय)



अ.क्र मारितीचा तपरिल  आिे / पृ.क्र
नािी

1 2 3 4

(एक)
प्ररक्रया िुल्क म्िणनू अरसस्टांट करमिनर, स्टेट इलेक्िन कमीिन,
मिाराष्ट्र, मुांबई याांच्या नाव ेमुांबई येथे देय असलेला रु. 10,000/- चा
धनाकषक रदला आिे काय? तयाचा तपरिल

(दोन)

1.राजकीय पक्ाची घटना / रनवदेन व रनयम आरण रवरनयमाांची सांघ ककवा
सांस्था ककवा पक्ाच्या अध्यक्, सरचव व राष्ट्रीय ककवा राज्यस्तरावरील
कायककारीणीतील कोणतयािी पाच सदस्याांची स्वाक्री असलेली प्रत
जोडण्यात आली आिे काय?

2.अिा घटना, रनवदेन, रनयम ककवा रवरनयम यात सांघ ककवा सांस्था ककवा
राजकीय पक् याांच्या कायद्यानुसार तयार झालेल्या भारतीय सांरवधानावर
दृढ रवश्वास, रनष्ट्ठा असल्याची आरण समाजवाद, धमकरनरपेक्ता व
लोकिािी आरण भारताचे सावकभौमतव, एकता व एकातमता मान्य
असल्याच्या ततवाांची रविेष तरतूद केलेली आिे काय?

3.अिा घटनेत / रनवदेनात ककवा रनयम / रवरनयम यात रतच्या अध्यक्,
सरचव, कोषाध्यक् व इतर पदारधकारी याांची रनवड लोकिािी पध्दतीने
केली आिे काय?
4.पदारधकारी याांच्या रनवडीचा कालावधी रकती असेल तया तरतुदीचा
स्पष्ट्ट उले्लख केला आिे काय?

(तीन)
परररिष्ट्ट तीन मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घोषणापत्र जोडण्यात आले आिे
काय?

(चार) भारत रनवडणकू आयोर्ाकडे पक् नोंदणीकृत आिे काय? असल्यास
1. अरधसूचना सादर केली आिे काय?
2. भारत रनवडणकू आयोर्ाचे नोंदणीचे पत्र सादर केले आिे काय?
3. भारत रनवडणकू आयोर्ाकडे सादर केलेल्या घटनेची प्रमारणत प्रत
सादर केली आिे काय? सोबत पक्ाच्या पदरधकाऱ्याांकडून प्रमाणपत्र सादर
केले आिे का?

(पाच)
पक्ाचे 150 सदस्य िे तयाच  पक्ाचे सदस्य असून तयाांचा इतर कोणतयािी
राजकीय पक्ाांिी सांबांध नािी असे अध्यक् याांच्या सिीचे िपथपत्र पक्ाने
सादर केले आिे काय?

(सिा)
अध्यक्, सरचव व इतर पदारधकारी याांना पक् नोंदणी सांदभात सांपकक
करणेसाठी दुरध्वनी , e-mail भ्रमणध्वनी रदला आिे काय?

(सात)
पक्ाचे आयकर रववरणपत्र(Income Tax Return)/ लेखा पररक्ण अिवाल
(Audit Report) दर वषी आयोर्ास सादर करण्याची जबाबदारी पक्ाच्या
अध्यक्/सरचव याांची रािील अिी तरतूद घटनेमध्ये नमूद आिे काय?

1. अमान्यता प्राप्त राजकीय पक्ाांकररता राजकीय पक्ा नोंदणीसाठी
परररिष्ट्ट - दोन नुसार अजक सादर केला आिे का?
2. मान्यता प्राप्त राजकीय पक्ाांकररता राजकीय पक् नोंदणीसाठी परररिष्ट्ट
- एक नुसार अजक सादर केला आिे का?

(आठ)



अ.क्र मारितीचा तपरिल  आिे / पृ.क्र
नािी

1 2 3 4

आपल्या पक्ाचे नाव आयोर्ाकडे यापूवी नोंदणी झालेल्या राजकीय
पक्ाच्या नावासारखे आिे काय ? असल्यास, सदर पक्ाचे नाव नमूद करावे.

 (आयोर्ाकडील नोंदणीकृत राजकीय पक्ाच्या नावांााची अद्ययावत
अरधसुचना कृपया पिावी )

पक्ाचे मुख्य कायालयाच्या जार्ामालकाने पक् कायालय म्िणनू
वापर करू देण्याबाबतचे करारपत्र

स्थारनक स्वराज्य सांस्थेचे पक् कायालय म्िणनू वापर करू
देण्याबाबतचे ना िरकत पत्र

(नऊ)


