निवडणूक 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.470/19/33
मांत्रालय, मुांिई - 400 032.
नदिाांक : 02 फेब्रुवारी, 2021
वाचा : 1) भारर् निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमाांक 218/6/2019-EPS, नदिाांक 10.04.2019
2) सामान्य प्रशासि नवभाग समक्रमाांकाचा शासि निणतय नदिाांक 11.04.2019
3) भारर् निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमाांक 218/6/2019-EPS, नदिाांक 22.07.2020
4) भारर् निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमाांक 218/6/2019-EPS, नदिाांक 14.09.2020
प्रस्र्ाविा :भारर् निवडणूक आयोगाच्या अखत्यानरर्ील राज्यसभा, लोकसभा, नविाि पनरषद व
नविािसभेच्या सावतनत्रक आनण पोट निवडणुकाांसाठी मोठया प्रमाणावर अनिकारी व कमतचारी वगत निवडणूक
कर्तव्यार्त िेमण्यार् येर्ो. निवडणूक कर्तव्ये ही शासकीय कमतचाऱयाांच्या सवतसािारण कर्तव्यापेक्षा वेगळया
प्रकारची असर्ार् व र्ी केवळ मयादीर् वेळेर् पूणत करर् असर्ािा त्याांिा जोखीम आनण िोका याांचा सामिा
करावा लागर्ो. त्यामुळे निवडणूक कर्तव्यावर असर्ािा जखमी झालेल्या अनिकारी / कमतचाऱयाांिा व मृर्
झालेल्या अनिकारी / कमतचारी याांच्या कुटु नियाांिा सहािुभनू र्पूवक
त नवचार करुि सांदभानिि क्र.2 येर्े िमूद
करण्यार् आलेल्या नदिाांक 11.04.2019 च्या शासि निणतयान्वये सािुग्रह अिुदाि प्रदाि करण्यार् येर्े.
भारर् निवडणूक आयोगाच्या नद.22.07.2020 च्या पत्रान्वये निवडणूक कर्तव्यार्त असलेल्या
अनिकारी/कमतचारी याांिा सािुग्रह अिुदाि अदा करण्यासांदभार् “कोव्हीड-19 आजारािे मृत्यू” या िािीचा
समावेश करणे आनण निवडणूक कर्तव्यार्त नियुक्र् अनिकारी व कमतचाऱयाांसहीर् CAPF व BEL/ECIL
अनभयांर्े/अनिकारी/कमतचारी याांचा समावेश करणेिािर् निदे श नदले आहे र्.
भारर् निवडणूक आयोगाच्या नद.14.09.2020 च्या पत्रान्वये निवडणूक कर्तव्यार्त असलेल्या
अनिकारी/कमतचारी याांिा सािुग्रह अिुदाि अदा करण्यासांदभार् “ईव्हीएम / व्हीव्हीपॅट र्यारीच्या सवत
प्रनक्रयेदरययाि नियुक्र् केलेले निवडणूक अनिकारी/कमतचारी/अनभयांर्े याांिा मर्दाि अनिकारी/ कमतचारी
यहणूि समजण्यार् यावे आनण त्यािुसार त्याांिा सािुग्रह अिुदाि अिुज्ञय
े राहील” असे समावेशि
करण्यािािर् निदे श नदले आहे र्.
उपरोक्र्प्रमाणे भारर् निवडणूक आयोगािे निदे नशर् केलेले मुद्दे निवडणूक कर्तव्यार्त असलेल्या
अनिकारी/कमतचारी याांिा सािुग्रह अिुदाि प्रदाि करण्याच्या शासि निणतयार् समानवष्ट्ट करण्याची िाि
नवचारानिि होर्ी.
शासि निणतय :भारर् निवडणूक आयोगाच्या निदे शािुसार सांदभानिि समक्रमाांकाच्या नदिाांक 11.04.2019 च्या
शासि निणतयार् पुढीलप्रमाणे िािी समानवष्ट्ट करण्यार् येर् आहे र् :(अ) सदर शासि निणतयार्ील पनरच्छे द-1 खालील सािुग्रह अिुदािाचा र्पशील या र्क्त्यार्ील
अिुक्रमाांक-2

मध्ये

निवडणुकीच्या

वेळी

कर्तव्यार्त

असर्ािा अनर्रे की कारवाया

िक्षलवाद्ाांच्या कारवाया यार् िॉयिस्फोट, सुरुांग अर्वा शस्त्रास्त्राचा हल्ला (Road Mines,
Bomb Blasts, Armed Attack etc.) यामध्ये मृर् पावलेले अनिकारी/कमतचारी याांचे वारस
रु.30,00,000/- इर्के सािुग्रह अिुदाि अिुज्ञेय आहे. याप्रमाणेच निवडणुकीच्या वेळी
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कर्तव्यार्त असर्ािा “कोव्हीड-19 आजार” या मध्ये मृर् पावलेले अनिकारी/कमतचारी याांचे
वारसाांिा रु.30,00,000/- इर्के सािुग्रह अिुदाि अिुज्ञय
े राहील.
(ि)

सदर शासि निणतयार्ील पनरच्छे द-2 मध्ये या शासि निणतयासाठी निवडणूक कर्तव्य याचा
अर्त सांिि
ां ीर् अनिकारी/कमतचारी हे निवडणुकीच्या कर्तव्यासाठी आपल्या घरार्ूि /
कायालयार्ूि िाहेर पडल्यापासूि र्े निवडणुकीशी सांिि
ां ीर् कर्तव्ये पार पाडू ि आपल्या
कायालयार्/घरी परर् येईपयतर्चा कालाविी असा समजण्यार् यावा. निवडणुकीशी
सांिि
ां ीर् कर्तव्ये यामध्ये निवडणुकीच्या कामासाठी नदल्या जाणाऱया प्रनशक्षणाचा दे खील
समावेश असा आहे . यािरोिरच आर्ा ईव्हीएम / व्हीव्हीपॅट र्यारीच्या सवत प्रनक्रयेदरययाि
नियुक्र् केलेले निवडणूक अनिकारी/कमतचारी/अनभयांर्े याांिा मर्दाि अनिकारी/ कमतचारी
यहणूि समजण्यार् यावे. त्यािुसार त्याांिा या शासि निणतयार्ील सािुग्रह अिुदािाचे लाभ
अिुज्ञेय राहर्ील.

(क) सदर शासि निणतयार्ील पनरच्छे द-3 मध्ये निवडणूक कर्तव्यार्त नियुक्र् अनिकारी/कमतचारी
यामध्ये केंद्र शासि, राज्य शासि, निमशासकीय इर्र प्रानिकरण र्सेच इर्र खाजगी
आस्र्ापिा की ज्यार्ील अनिकारी/कमतचारी याांच्या सेवा निवडणुकीच्या कामासाठी उपलब्ि
करुि नदलेल्या आहे र् असे अनिकारी / कमतचाऱयाांसहीर् केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल CAPF
(Central Armed Police Forces) व BEL / ECIL (Bharat Electronics Limited /
Electronic Corporation of India Limited) अनभयांर्े /अनिकारी /कमतचारी याांचा समावेश
राहील.
2.

हे आदे श नदिाांक 02 फेब्रुवारी, 2021 पासूि लागू राहर्ील.

3.

हे आदे श नवत्त नवभागाच्या सहमर्ीिे व त्याांचा अिौपचानरक सांदभत क्रमाांक 17/2021/व्यय-4,

नदिाांक 19.01.2021 िुसार निगतनमर् करण्यार् येर् आहे.
4.

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

करण्यार् आला असूि त्याचा सांकेर्ाांक 202102031655354007 असा आहे . हा शासि निणतय नडजीटल
स्वाक्षरीिे साक्षाांनकर् करुि काढण्यार् येर् आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे,

ANIL NANSING
VALVI
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DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=1a7c28200f6d58206324d8086ffcf99758c115aada508a7437f
2ae5d9fa1ba5d, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI,
serialNumber=328a78fb26991ef7b9493ea647f585c65b1cf01913ae44
b41ffee5cc8464f2f1, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA,
cn=ANIL NANSING VALVI
Date: 2021.02.03 17:01:28 +05'30'

( अ. िा. वळवी )
उप सनचव व सह मुख्य निवडणूक अनिकारी,
महाराष्ट्र राज्य
प्रर्,
1. मा. राज्यपाल महोदयाांचे सनचव, राजभवि, मुांिई
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सनचव, मांत्रालय, मुांिई-400 032
3. उपमुख्यमांत्री याांचे सनचव, मांत्रालय, मुांिई-400 032
4. सवत मांत्री व राज्यमांत्री याांचे स्वीय सहायक
5. महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञेयर्ा)-1, महाराष्ट्र, मुांिई
6. सवत मांत्रालयीि नवभागाचे अपर मुख्य सनचव, प्रिाि सनचव व सनचव
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7. सवत नवभागीय आयुक्र्
8. सवत नजल्हानिकारी व नजल्हा निवडणूक अनिकारी
9. सांचालक, लेखा व कोषागारे सांचालिालय, मुांिई
10. अनिदाि व लेखा अनिकारी, मुांिई
11. निवासी लेखा परीक्षा अनिकारी, मुांिई
12. कायासि (व्यय-4, व्यय-9 व अर्त-14), नवत्त नवभाग, मांत्रालय, मुांिई-400 032
13. निवड िस्र्ी (काया.33).
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