निवडणुकीच्या कर्तव्यावर असर्ािा जखमी झालेल्या
अनिकारी/कमतचाऱयाांिा व मृर् झालेल्या अनिकारी /
कमतचाऱयाांच्या कुटु ां नियाांिा सािुग्रह अिुदाि दे णेिािर्.

महाराष्ट्र शासि
सामान्य प्रशासि नवभाग
शासि निणतय क्रमाांक : सीईएल-2019/प्र.क्र.४७०/19/33
मांत्रालय, मुांिई-400 032
नदिाांक : ११ एनप्रल, 2019
वाचा : भारर् निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमाांक 218/6/2019-EPS, नदिाांक 10.04.2019
शासि निणतय :भारर् निवडणूक आयोगाच्या अखत्यानरर्ील सांसदे च्या दोन्ही सभागृहाच्या ककवा राज्याच्या िािर्ीर्
नविीमांडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या एक ककवा अिेक जागा भरण्यासाठी घेण्यार् येणाऱया निवडणुका, म्हणजेच
राज्यसभा, लोकसभा, नविाि पनरषद व नविािसभेच्या सावतनत्रक आनण पोट निवडणुकाांसाठी मोठ्या प्रमाणावर
अनिकारी/कमतचारी वगत निवडणूक नवषयक नवनवि कर्तव्यावर िेमण्यार् येर्ो. निवडणूक कर्तव्ये ही शासकीय
कमतचाऱयाांच्या सवतसािारण कर्तव्यापेक्षा वेगळ्या प्रकारची असर्ार्. र्ी केवळ मयादीर् वेळेर् पूणत करावयाची
िसर्ार्, र्र ही कर्तव्ये पार पाडर्ािा निवडणूक कमतचाऱयाांिा जोखीम आनण िोका याांचा सामिा करावा लागर्ो.
त्यामुळे निवडणूक कर्तव्ये िजावर्ािा नििि पावलेल्या अनिकारी/कमतचारी याांच्या कुटु ां नियाांिा र्सेच निवडणूक
कर्तव्यावर असर्ािा कोणर्ीही दु दैवी घटिा (Any mishap) घडू ि जखमी अथवा मृर् झालेल्या अनिकारी/
कमतचाऱयाांिा अथवा त्याांच्या कुटु ां नियाांिा सािुग्रह अिुदाि दे ण्यािािर् शासिािे सहािुभनू र्पूवक
त नवचार करुि
पुढीलप्रमाणे निणतय घेर्लेला आहे .
सािुग्रह अिुदािाचा र्पनशल
अ.क्र.

र्पनशल

सािुग्रह
अिुदाि रक्कम
(रुपये)

1

निवडणुकीच्या कर्तव्याथत असर्ािा मृर् पावलेले अनिकारी/कमतचारी याांचे वारस

15,00,000/-

2

निवडणुकीच्या वेळी कर्तव्याथत असर्ािा अनर्रे की कारवाया िक्षलवाद्ाांच्या

30,00,000/-

कारवाया यार् िॉम्िस्फोट, सुरुांग अथवा शस्त्रास्त्राचा हल्ला (Road Mines, Bomb
Blasts, Armed Attach etc.) यामध्ये मृर् पावलेले अनिकारी/कमतचारी याांचे
वारस
3

निवडणुकीच्या कर्तव्याथत असर्ािा कायमस्वरुपी अपांगत्व आलेले अनिकारी/

7,50,000/-

कमतचारी (उदा. हार्, पाय ककवा डोळा गमनवणे इ.)
4

निवडणुकीच्या कर्तव्याथत असर्ािा अनर्रे की कारवाया, िक्षलवाद्ाांच्या कारवाया
यार् िॉम्िस्फोट, सुरुांग पेरणी, शस्त्रास्त्राचा हल्ला इ. (Road Mines. Bomb
Blasts, Armed Attack etc.) यामध्ये कायमस्वरुपी अपांगत्व आलेले अनिकारी/
कमतचारी (उदा. हार्, पाय ककवा डोळा गमनवणे इ.)

15,00,000/-
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2.

या शासि निणतयासाठी निवडणूक कर्तव्य याचा अथत सांिि
ां ीर् अनिकारी/कमतचारी हे निवडणुकीच्या

कर्तव्यासाठी आपल्या घरार्ूि /कायालयार्ूि िाहेर पडल्यापासूि र्े निवडणुकीशी सांिि
ां ीर् कर्तव्ये पार पाडू ि
आपल्या कायालयार्/घरी परर् येईपयंर्चा कालाविी असा समजण्यार् यावा. निवडणुकीशी सांिि
ां ीर् कर्तव्ये
यामध्ये निवडणुकीच्या कामासाठी नदल्या जाणाऱया प्रनशक्षणाचा दे खील समावेश असेल. या कालाविीमध्ये
कोणर्ीही दु दैवी घटिा (Any mishap) घडल्यास र्ी निवडणूक कर्तव्यावर असर्ािा घडलेली आहे असे
समजण्यार् येईल. र्थानप, निवडणूक कर्तव्य व घडलेला मृत्यु यामध्ये िैनमनिक सांिि
ां (Casual Connection)
असावा.
3.

निवडणूक कर्तव्याथत नियुक्र् अनिकारी/कमतचारी यामध्ये केंद्र शासि, राज्य शासि, निम शासकीय इर्र

प्रानिकरण र्सेच इर्र खाजगी आस्थापिा की ज्यार्ील अनिकारी/कमतचारी याांच्या सेवा निवडणुकीच्या कामासाठी
उपलब्ि करुि नदलेल्या आहेर् असे अनिकारी/कमतचारी याांचा समावेश आहे.
4.

हे सािुग्रह अिुदाि शासिाच्या प्रचनलर् सोई सुनविा, अिुज्ञेय लाभ या व्यनर्नरक्र् आहे . यामध्ये सदर

अनिकारी/कमतचारी याांिा नमळणाऱया नियनमर् लाभाचा समावेश िाही.
5.

हा शासि निणतय लोकप्रनर्नििीत्व अनिनियम,1951 च्या कलम 2 (1) (ड) मध्ये िमूद केलेल्या सवत

निवडणुकाांकनरर्ा लागू राहील.
6.

सदर सािुग्रह अिुदाि अनिकारी/कमतचाऱयाांिा अथवा त्याांच्या कुटु ां नियाांिा द्ावयाच्या आथिकथक मदर्ीसाठी

येणारा खचत हा(अ)

सांसदे च्या निवडणुकाांसाठी मुख्य लेखाशीषत 2015- निवडणुका, उपशीषत 105-सांसदे च्या निवडणुका

घेण्यासाठी लागणारा खचत (00)(01) सांसदे च्या निवडणुका घेण्यासाठी लागणारा खचत, 13-कायालयीि खचत,
मागणी क्रमाांक ए-2 (20150059) र्सेच
(ि)

नविािसभा/नविाि पनरषद निवडणुकीसाठी, मुख्य लेखाशीषत 2015- निवडणुका, उपशीषत 106-

राज्य/सांघराज्य क्षेत्र नविािमांडळ निवडणुका घेण्यासाठी लागणारा खचत (00)(01) राज्य/सांघराज्य क्षेत्र नविािमांडळ
निवडणुका घेण्यासाठी लागणारा खचत, 13 कायालयीि खचत, मागणी क्रमाांक ए-2 (20150068), र्सेच
(क)

लोकसभा व नविािसभा याांच्या निवडणुका एकाच वेळेस घेण्यार् आल्या र्र मुख्य लेखाशीषत 2015-

निवडणुका, उपशीषत 104-लोकसभा, राज्य सांघराज्य क्षेत्र नविािमांडळाच्या निवडणुका एकाच वेळेस घेण्याचा खचत,
(00)(01) लोकसभा, राज्य सांघराज्य क्षेत्र नविािमांडळाच्या निवडणुका एकाच वेळेस घेण्याचा खचत, 13 कायालयीि
खचत, मागणी क्रमाांक ए-2 (20150041) या यथास्स्थर् लेखाशीषाखाली टाकण्यार् यावा व त्या त्या वषाच्या मांजूर
अिुदािार्ूि भागनवण्यार् यावा.
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7.

सािुग्रह अिुदािाकनरर्ा लागू कालाविी हा निवडणूक घोनषर् झाल्याच्या र्ारखेपासूि सुरु होईल.

8.

हा शासि निणतय नवि नवभागाच्या अिौपचानरक सांदभत क्रमाांक: 151/१९/व्यय-४, नदिाांक ११.०४.२०१९

अन्वये त्या नवभागाच्या सहमर्ीिे निगतनमर् करण्यार् येर् आहे .
९.

सदर शासि निणतय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेर्स्थळावर उपलब्ि

करण्यार् आला असूि त्याचा सांकेर्ाांक 201904121056414307 असा आहे. हा आदेश नडजीटल स्वाक्षरीिे
साक्षाांनकर् करूि काढण्यार् येर् आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िाांवािे,

ANIL NANSING
VALVI

Digitally signed by ANIL NANSING VALVI
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=1a7c28200f6d58206324d8086ffcf99758c115aada508a74
37f2ae5d9fa1ba5d, postalCode=400032,
street=MANTRALAYA,MUMBAI,
serialNumber=328a78fb26991ef7b9493ea647f585c65b1cf01913a
e44b41ffee5cc8464f2f1, ou=NA, o=GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, cn=ANIL NANSING VALVI
Date: 2019.04.12 11:30:22 +05'30'

( अ.िा. वळवी )
उप सनचव व सह मुख्य निवडणूक अनिकारी
महाराष्ट्र राज्य
प्रनर्,
1. राज्यपाल याांचे सनचव,
2. मुख्यमांत्रयाांचे सनचव,
3. उप मुख्यमांत्री याांचे सनचव,
4. सवत मांत्री व राज्यमांत्री याांचे स्वीय सहायक
5. प्रिांिक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुांिई
6. प्रिांिक, उच्च न्यायालय (अनपल शाखा), मुांिई
7. प्रिांिक, लोक आयुक्र् व उप लोक आयुक्र् याांचे कायालय, मुांिई
8. सवत मांत्रालयीि नवभागाचे अपर मुख्य सनचव, प्रिाि सनचव, सनचव
9. सवत नवभागीय आयुक्र्,
10. पोलीस महासांचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुांिई
11. सवत महािगरपानलका आयुक्र्,
12. सवत नजल्हानिकारी व नजल्हा निवडणूक अनिकारी,
13. सवत नजल्हा पनरषदाांचे मुख्य कायतकारी अनिकारी,
14. सवत मांत्रालयीि नवभागाांर्गतर् सवत नवभाग प्रमुख व कायालय प्रमख
15. निवड िस्र्ी.
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