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राज्य निवडणकू आयोग,महाराष्ट्र 
क्र.राननआ २०16/उ.नन.ख/प्र.क्र.13/संगणकीकरण 

नवीन प्रशासकीय भवन, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंुबई- 400 032. 
नदनाकं :   ०७/०९/2021 

  
संदभभ: 1) ननवडणकू खचाचा नहशोब देण्याची वळे व पध्दत नननरृत करणारा  

    नद. १५/१०/२०१६ चा  आदेश क्र. १  
2) ननवडणकू खचाचा नहशोब देण्याकरीता नननरृत केलेला नववरणपत्र १ ते ९ दशभवणारा  
    नद. २५/१०/२०१६ चा  आदेश क्र. २  
3) ननवडणकू खचाचा प्रकार व बँक अकाउंटच ेस्वरूप याबाबतचा  
    नद.०२/०२/२०१७ चा  आदेश क्र. ३   
 

ननवडणकू खचाबाबतचे आदेश क्र. ४  
 

 ज्याअथी, भारतीय संनवधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व 243 झेडए अन्वये राज्यातील स्थाननक 

स्वराज्य संस्थाचं्या ननवडणकुा ननभभय, मुक्त व पारदशभक वातावरणात घेण्याची पूणभ जबाबदारी 

राज्य ननवडणकू आयोगावर (यापुढे ‘आयोग’ अस ेसंबोनधलेल्या) सोपनवण्यात आली आहे;  

 आनण ज्याअथी, घटना (73 वी) दुरुस्ती अनधननयम, 1992  आनण घटना (74 वी) दुरुस्ती 

अनधननयम, 1992 च्या हेतूने ठरनवल्यानुसार पंचायती व नगरपानलका याचं्या ननवडणकुा ननयनमत, 

नवनहत मुदतीत, मुक्त आनण स्वच्छ वातावरणात पार पाडण्याकनरता अनधक्षण, संचालन व ननयंत्रण 

याची जबाबदारी राज्य ननवडणकू आयोगावर सोपनवण्यात आलेली आहे. 

 आनण ज्याअथी, ‘उमेदवाराने ननवडणकू खचाचा नहशोब राज्य ननवडणूक आयोगाने 

ननधानरत केलेल्या कालावधीमध्ये आनण आवश्यक केलेल्या नरतीने सादर करण्यात कसूर करणाऱ्या 

उमेदवारास अनहभ ठरनवण्याबाबत’ मंुबई महानगरपानलका अनधननयम, 1888 च्या कलम 16 (१)(इ), 

स्थाननक स्वराज्य संस्थांच्या 
ननवडणकुांमध्ये उमेदवारांनी ननवडणकू 
खचाचा नहशोब सादर करण्याबाबत... 
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महाराष्ट्र महानगरपानलका अनधननयम, 1949 च्या कलम 10 (1) (इ), महाराष्ट्र नगरपानलका, 

नगरपंचायती व औद्योनगक नगरी अनधननयम, 1965 च्या कलम १6 (1) (ड), महाराष्ट्र 

नजल्हापनरषदा आनण पंचायत सनमती अनधननयम, 1961 च ेकलम 15 (ब) (१) आनण 58 (1) (इ) व 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अनधननयम, 1958 च्या कलम १4 (ब) (१) मध्ये तरतूद आहे. 

 आनण ज्याअथी, या सवभ पाचही अनधननयमाचं्या उपकलमामंध्ये राज्य ननवडणूक आयोगास 

अनहभता दूर करण्याचे ककवा अनहभतेचा कालावधी कमी करण्याचे अनधकार आहेत. 

 आनण ज्याअथी, राज्य ननवडणकू आयोगाने  नद. 15 ऑक्टोबर, 2016 आनण 25 ऑक्टोबर, 

2016 च्या आदेशानं्वये ननवडणकू खचाचा नहशोब सादर करण्याकनरताची कालमयादा आनण नरत 

नवनहत केलेली आहे.  

आनण ज्याअथी, मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठात दाखल असलेल्या नरट 

नपटीशन क्र. 3639/2020 आनण इतर संलग्न संदभांमध्ये नद. 11 मे, 2021 रोजी असे ननरीक्षण 

नोंदनवले की, अनहभतेची तरतूद ही ‘व्यक्ती’ कनरता असून राज्य ननवडणकू आयोगाने ती व्यक्ती 

‘ननवडणकू लढनवणारा उमेदवार’ असे स्पष्ट्ट केले आहे. तसेच असेही स्पष्ट्ट करण्यात आले आहे 

की, अजभ मागे घेण्याच्या प्रनक्रयेनंतर, नबननवरोध ननवडून आलेल्या उमेदवाराचा देखील ‘ननवडणकू 

लढनवणाऱ्या उमेदवाराचं्या यादीमध्ये’ समावशे होत असल्याने त्याने ननयमानुसार ननवडणकू 

खचाचा नहशोब सादर करणे आवश्यक आहे. 

आनण ज्याअथी, आयोगाचे असेही ननदशभनास आले आहे की, ननवडणकू खचभ सादर 

करण्यासंदभात स्पष्ट्टता आणनू संभ्रम दूर करणे आवश्यक आहे. जसे खचाचा नहशोब कोण सादर 

करेल, केव्हा सादर करेल, कोणती कागदपत्र े सादर करेल आनण कोणाला सादर करेल, तसेच 

त्याचबरोबर यासंदभात दाखल झालेल्या नवनवध यानचकानंा अनुसरुन ‘अनपलाची’ तरतूद आनण 

अनहभता दूर करणे अथवा अनहभतेचा कालावधी कमी करण्याचे राज्य ननवडणकू आयोगाचे अनधकार 

यामधील फरक स्पष्ट्ट करणे देखील आवश्यक आहे. 
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आनण त्याअथी, नद. 15/10/2016, 25/10/2016 आनण 2/2/2017 च्या आदेशातील 

तरतुदीदभात पुढे अनधक स्पष्ट्टता आणण्याचा ननणभय राज्य ननवडणकू आयोगाने घेतला आहे. 

त्याअथी, भारतीय संनवधानातील अनुच्छेद 243 के व अनुच्छेद 243 झेडए तसेच मंुबई 

महानगरपानलका अनधननयमाच्या कलम 18अ (4), महाराष्ट्र महानगरपानलका अनधननयमाच्या 

कलम 14(४), महाराष्ट्र नगरपनरषदा, नगरपंचायती व औद्योनगक नगरी अनधननयम, 1965 चे कलम 

१०अ(४), महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पंचायत सनमती अनधननयम, 1961 च ेकलम ९अ, महाराष्ट्र 

ग्रामपंचायत अनधननयम, 1958 च्या कलम 10अ(४) अन्वये तसेच  राज्य ननवडणकू आयोगास 

याबाबतीत समथभ करणाऱ्या इतर सवभ अनधकाराचंा वापर करुन राज्य ननवडणकू आयोग, महाराष्ट्र 

खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे :- 

आदेश 

१) प्रत्येक व्यक्ती, नजचे नाव ‘ननवडणकू लढनवणाऱ्या उमेदवाराचं्या यादीमध्ये’ समानवष्ट्ट आहे, 

ज्यामध्ये एखाद्या पदाकनरता वधैनरत्या नामननदेनशत एकाच उमेदवाराचा देखील समावशे 

होतो, त्याला राज्य ननवडणकू आयोगाने ननधानरत केलले्या कालावधीमध्ये आनण नरतीने 

ननवडणकू खचाचा नहशोब सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र नामननदेशनपत्र मागे घेणाऱ्या 

उमेदवारानंा ननवडणकू खचाचा नहशोब सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. 

२) ननवडणकू लढनवणाऱ्या उमेदवारानंा खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करावी लागतील, 

अ) नामननरे्दशनपत्र र्दाखल केल्यापासून ननकाल राजपत्रात प्रनसध्र्द होईपरं्यत रै्दनंनर्दन खर्ाार्ा 

नहशोब र्दर रु्दसऱ्र्या नर्दवशी रु्दपारी २ वाजेपरं्यत संबंनित ननवडणूक ननणार्य अनिकारी र्यांरे्कडे 

सार्दर करावा, आनण 

ब) ननवडणकुीचा ननकाल जाहीर झाल्यापासून ३० नदवसाचं्या आत संपूणभ ननवडणकू खचाचा 

नहशोब व योग्यनरत्या ननवडणकू खचभ दाखल केल्याबाबतच े प्रनतज्ञापत्र संबंनधत 

नजल्हानधकारी / महानगरपानलका आयुक्त अथवा त्यानंी प्रानधकृत केलेल्या तहनसलदार 

/ सहायक आयुक्त याचं्यापेक्षा कमी नाही अशा दजाचा अनधकारी याचं्याकडे सादर कराव े

व त्याची पोहोच घ्यावी. 
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3) उपरोक्त २(अ) आनण (ब) मधील कागदपत्रे राज्य ननवडणकू आयोगाने नद. 25 ऑक्टोबर,  2016 
च्या आदेशानुसार ककवा राज्य ननवडणकू आयोगाने संगणक प्रणालीमध्ये नवनहत केलेल्या 
नमुन्यामंध्ये सादर करणे आवश्यक आहे.  

4) दैनंनदन खचभ दोन पयायादं्वारे सादर केला जाऊ शकतो (i) ऑनलाईन, आयोगाने नवकनसत केलेल्या 
सॉफ्टवअेरद्वारे ककवा (ii) ऑफलाइन, संबंधीत ननवडणकू ननणभय अनधकारी यानंा हाडभ कॉपीद्वारे. 

5) ननवडणकुीचा एकूण खचभ आनण प्रनतज्ञापत्र आयोगाने नवकनसत केलेल्या सॉफ्टवअेरमधून 
डाउनलोड केलेल्या हाडभ कॉपीद्वारे ऑफलाइन सादर केले जाईल. 

6) ननवडणकू लढनवणाऱ्या उमेदवाराचंी मोठी संख्या नवचारात घेऊन राज्य ननवडणकू आयोगाने 

ननवडणकू खचाचा नहशोब नवनहत वळेेत अथवा नवनहत नरतीने दाखल करण्यास कसूर करणाऱ्या 

उमेदवारानंा अनहभ ठरनवण्याचे अथवा अनहभता दूर करणे ककवा अनहभतेचा कालावधी कमी करण्याच े

अनधकार राज्य ननवडणकू आयोगाच्या नद. ०५/०६/२०१०, नद. १९/११/२०१०, नद. १०/०८/२०१५ 

च्या आदेशान्वये प्रदान केले होते. मात्र आता यासंदभातील यापूवीचे आदेश अनधक्रनमत करून सदर 

अनधकार खालीलप्रमाणे प्रदान करण्यात येत आहेत:- 

अ. 
क्र. 

स्थाननक स्वराज्य 
संस्था 

अनधननयमातंगभत अनधकार प्रदान केललेा 
अनधकारी 

१ महानगरपानलका मंुबई महानगरपानलका अनधननयम, 1888 च्या 
कलम 16(१)(इ), महाराष्ट्र महानगरपानलका 
अनधननयम, 1949 च्या कलम 10 (1) (इ) 

नवभागीय 
आयुक्त 

२ नगरपनरषद  
(अ आनण ब वगभ) 

महाराष्ट्र नगरपानलका, नगरपंचायती व 
औद्योनगक नगरी अनधननयम, 1965 च्या कलम 
१6 (1) (ड) 

नवभागीय 
आयुक्त 

३ नगरपनरषद (क वगभ) 
आनण नगरपंचायत 

महाराष्ट्र नगरपानलका, नगरपंचायती व 
औद्योनगक नगरी अनधननयम, 1965 च्या कलम 
१6 (1) (ड) 

नजल्हानधकारी 

4 नजल्हापनरषद महाराष्ट्र नजल्हापनरषदा आनण पंचायत सनमती 
अनधननयम, 1961 चे कलम 15 (ब) (१) 

नवभागीय 
आयुक्त 
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५ पंचायत सनमती महाराष्ट्र नजल्हापनरषदा आनण पंचायत सनमती 
अनधननयम, 1961 चे कलम 58 (1 ई) 

नजल्हानधकारी 

६ ग्रामपंचायत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अनधननयम, 1958 च्या 
कलम १4 (ब) (१) 

नजल्हानधकारी 

 
 ७) अनहभता दूर करणे अथवा अनहभतेचा कालावधी कमी करण्याचे अनधकार :-  

i. अनहभता दूर करणे अथवा अनहभतेचा कालावधी कमी करण्याबाबत मंुबई 

महानगरपानलका अनधननयम 1888 च्या कलम 16(१)(एफ), महाराष्ट्र 

महानगरपानलका अनधननयम 1949 च्या कलम 10 (1) (एफ), महाराष्ट्र 

नगरपानलका, नगरपंचायती व औद्योनगक नगरी अनधननयम 1965 च्या कलम १6 

(1) (इ), महाराष्ट्र नजल्हापनरषदा आनण पंचायत सनमती अनधननयम 1961 चे कलम 

15 (बी) (2) व 58 (1 ई) आनण महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अनधननयम 1958 च्या कलम 

१4 (ब) (2) मध्ये तरतूद आहे. 

ii. सदर अनधकार हे राज्य ननवडणकू आयोगाचे नवशेषानधकार असून त्याचा वापर 

राज्य ननवडणकू आयोगास स्वत:हून अथवा अनहभ झालेल्या उमेदवाराच्या नवनंती 

वरुन वापरता येतात. 

iii. सदर अनधकार हे नवनवध स्थाननक स्वराज्य संस्थाचं्या अनधननयमांमध्ये एखाद्या 

उमेदवाराला अनहभ ठरनवण्याकनरता सक्षम असलेल्या प्रानधकाऱ्याने (वरील पनरच्छेद 

४ मध्ये अनधकार प्रदान केलेले प्रानधकारी) पानरत केलले्या आदेशामुळे व्यनथत 

झालेल्या व्यक्तीने दाखल करावयाचे ‘अनपल’ यापेक्षा संपूणभपणे नभन्न आहेत. 

iv. अनहभता दूर करणे अथवा अनहभतेचा कालावधी कमी करण्याबाबतचे अनधकार राज्य 

ननवडणकू आयोगाकडे नननहत आहेत. राज्य ननवडणकू आयोगाने सदर 

नवशेषानधकार वापरुन पानरत केलेले आदेश अंनतम असतील. 
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v. राज्य ननवडणकू आयोगाकडे अनहभता दूर करणे अथवा अनहभतेचा कालावधी कमी 

करण्याबाबत केलेल्या नवनंती अजास ‘नवशेष अजभ’ आनण त्यावर देण्यात आलेल्या 

आदेशास “नवशेष आदेश”  असे संबोधण्यात येईल. 
 

 
(  नकरण कुरंुदकर  ) 

सनचव 
राज्य ननवडणकू आयोग 

महाराष्ट्र 
 

प्रनत, 
१. अपर मुख्य सनचव, ग्राम नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
२. प्रधान सनचव (२), नगर नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
३. संचालक, नगरपानलका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मंुबई. 
४. सवभ नवभागीय आयुक्त 
५. सवभ नजल्हानधकारी 
६. सवभ महानगरपानलका आयुक्त 
७. सवभ मुख्य कायभकारी अनधकारी, नजल्हापनरषद 
८. सवभ नगरपनरषदा / नगर पचंायतींचे संबंनधत तहनसलदार तथा प्रशासक / मुख्यानधकारी 
९. राज्य ननवडणकू आयोगाच्या पॅनेलचे वकील 
१०. आयोगातील सवभ कक्ष 


