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महािगरपानिका, िगरपनरषदा, िगरपंचायती, निल्हा पनरषदांच्या 
निवडणकुांमध्ये मतदाि करण्यासाठी आताच िाव िोंदणी करावी 
                                      -राज्य निवडणकू आयकु्त 

मुुंबई, सद. 2 (रासनआ): आगामी स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सनवडणकुीत कोणीही मतदानापासनू ककवा 
उमेदवारीपासनू वुंसचत राहू नये म्हणनू भारत सनवडणकू आयोगातरे्फ 1 ते 30 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत 
राबसवण्यात येत असलेल्या सवधानसभा मतदारसुंघाच्या मतदार याद्ाुंच्या सवशेष सुंसिप्त पनुरीिण कायगक्रमाच्या 
सनसमत्ताने असधकासधक पात्र नागसरकाुंनी मतदार म्हणनू नावे नोंदवासवत ककवा आवश्यक त्या दरुूस्त्या कराव्यात, 
असे आवाहन राज्य सनवडणकू आयकु्त य.ू पी. एस. मदान याुंनी केले आहे. 
 श्री. मदान याुंनी साुंसगतले की, भारत सनवडणकू आयोगातरे्फ तयार करण्यात येणारी सवधानसभा मतदार 
सुंघाुंच्याच मतदार याद्ा महानगरपासलका, नगरपसरषदा/ नगरपुंचायती, सजल्हा पसरषदा/ पुंचायत ससमत्या व 
ग्रामपुंचायती या सवग स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सनवडणकुाुंसाठी जशाच्या तशा वापरल्या जातात. स्थासनक 
स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सनवडणकुाुंसाठी ही मतदार यादी प्रभागसनहाय सवभासजत करताना नवीन नावाुंचा समावेश करणे, 
नावे वगळणे अथवा नावाुंत ककवा पत्तयाुंमध्ये दरुूस्ती करणे इत्यादी स्वरूपाची कुठलीच कायगवाही राज्य सनवडणकू 
आयोगाकडून केली जात नाही. त्यामळेु सवधानसभेच्या मतदार यादीत नाव नसल्यास नावाुंची नोंदणी करणे, दबुार 
नावे वगळणे ककवा नावाुंतील अथवा पत्याुंमधील दरुूस्त्या करण्यासाठी सवशेष सुंसिप्त पनुरीिण ही एक चाुंगली 
सुंधी आहे. 
 मतदार नोंदणी ही सनरुंतर चालणारी प्रसक्रया असली तरी 1 नोव्हेंबरपासनू ते 30 नोव्हेंबर 2021 पयंत ही 
सवशेष मोहीम राबसवण्यात येत आहे. त्यासाठी 1 जानेवारी 2022 हा अहगता सदनाुंक आहे. म्हणजे 1 जानेवारी 2022 
रोजी 18 वषे पणूग करणारी व्यक्ती आता मतदार म्हणनू आपले नाव नोंदवू शकते. मतदार नोंदणीसाठी र्फक्त 
सनवासाचा आसण वयाचा दाखला; तसेच स्वत:चे छायासचत्र आवश्यक असते. राज्यात राज्य सनवडणकू आयोग, 
मखु्य सनवडणकू असधकारी, सजल्हासधकारी आसण महानगरपासलका आयकु्त याुंच्या सहकायातनू व समन्वयाद्वारे 
व्यापक प्रमाणावर मदतार नोंदणी मोहीम राबसवली जात आहे, अशी मासहतीही श्री. मदान याुंनी सदली. 
मतदार िोंदणी (संनिप्त पिुरीिण) काययक्रम  

 प्रारूप मतदार याद्ाुंची प्रससिी: 1 िोव्हेंबर 2021  
 प्रारूप मतदार याद्ाुंवर दावे व हरकती दाखल करणे: 30 िोव्हेंबर 2021 
 दावे व हरकती सनकाली काढणे: 20 नडसेंबर 2021 पयंत 
 अुंसतम मतदार याद्ाुंची प्रससिी: 5 िािेवारी 2022 

आपण हे करू शकतो 
 सवधानसभेच्या प्रारूप मतदार यादीतनू आपल्या नावाची खात्री करणे 
 1 जानेवारी 2022 रोजी 18 वषे पणूग करणारी व्यक्ती नाव नोंदवू शकते 
 आपल्या सुंबुंसधत मतदार याद्ाुंतील दबुार/ समान नोंदीदेखील वगळता येतील 
 आवश्यक असल्यास पत्तयात अथवा नावाुंत दरुूस्त्याही करता येतील 
 एका सठकाणाहून दसुऱ्या सठकाणी स्थलाुंतरीत झाला असल्यास पत्यात बदल करावा 
 आपल्या कुटुुंबातील मतृ व्यक्तीचे नाव वगळावे 
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 नाव नोंदसवल्यास स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सनवडणकुीत मतदान करू शकाल 
िाव िोंदणी कुठे कराि?   

 ऑनलाईन नाव नोंदणीसाठी- www.nvsp.in  
 छापील अजाद्वारे नाव नोंदणी- मतदान कें द्र ककवा अन्य सनदेसशत सठकाणे 

िाव िोंदणीसाठीच्या अिाचे िमिेु 
 प्रथम नाव नोंदणीसाठी ककवा दसुऱ्या मतदारसुंघात स्थलाुंतर केले असल्यास: अजग क्र. 6 
 असनवासी मतदाराचे मतदार यादीत नाव समासवष्ट करण्यासाठी: अजग क्र. 6अ 
 इतर नावाबाबत आिेपासाठी, स्वत:चे ककवा मतृ व्यक्तीचे नाव वगळण्यासाठी: अजग क्र. 7 
 मतदार यादीतील तपसशलामध्ये दरुूस्त्या करण्यासाठी: अजग क्र. 8 
 एकाच मतदारसुंघातील सनवासाचे सठकाण बदलले असल्यास: अजग क्र. 8अ 

निवासाचा दाखिा (कोणताही एक) 
 जन्म दाखला 
 भारतीय पारपत्र 
 वाहन चालक परवाना 
 बकँ/ सकसान/ पोस्ट पासबकू 
 ससधावाटप पसत्रका 
 प्राप्प्तकर सनदेशपसत्रका 
 पाणी/ दरूध्वनी/ वीज/ गसॅ देयक 
 टपाल खात्याद्वारे प्राप्त टपाल/ पत्र 

वयाचा दाखिा (कोणताही एक) 
 भारतीय पारपत्र 
 वाहन चालक परवाना 
 पनॅ काडग 
 शाळा सोडल्याचा दाखला 
 12 वी, 10 वी, 8 वी ककवा 5 वीची गणुपसत्रका 
 आधार काडग 
 21 वयोगटावरील प्रथमच नोंदणी करणाऱ्याुंसाठी जोडपत्र-3 

ऑििाईि िाव िोंदणीसाठी 
 कागदपते्र व छायासचत्र दोन एमबीच्या आत असावेत 
 कागदपत्राुंची व छायासचत्राची र्फाईल JPG/ JPEG असावी 
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(Jagdish More, SEC) 
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