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महािगरपानिकेच्या प्रारूप मतदार याद्ाांवर हरकतींसाठी 3 जिुैपयंत मदुतवाढ 
 

मुुंबई, सद. 29 (रासनआ): सवसवध 14 महानगरपासलकाुंच्या सावगसत्रक सनवडणकुाुंसाठी प्रससि 
करण्यात आलेल्या प्रभागसनहाय प्रारूप मतदार याद्ाुंवर हरकती व सचूना दाखल करण्यासाठी असलेली 
1 जुलै 2022 पयंतची मदुत आता 3 जुलै 2022 पयंत वाढसवण्यात आली आहे.  

बहृनमुुंबई, ठाणे, नवी मुुंबई, कल्याण- डोंसबवली, उल्हासनगर, वसई- सवरार, पणेु, पपपरी- पचचवड, 
सोलापरू, कोल्हापरू, नासशक, अकोला, अमरावती आसण नागपरू महानगरपासलकेच्या सावगसत्रक 
सनवडणकुाुंसाठी प्रभागसनहाय प्रारूप मतदार याद्ा प्रससि करण्यात आल्या आहेत. प्रभागसनहाय प्रारूप 
मतदार याद्ा सुंबुंसधत महानगरपासलका, त्याुंचे सुंकेतस्थळ आसण ट्रू- व्होटर मोबाईल ॲपवरही उपलब्ध 
आहेत. त्यावर 1 जुलै 2022 पयंत हरकती व सचूना दाखल करण्याची मदुत होती; परुंतु ही मदुत आता 3 
जलैु 2022 पयंत वाढसवण्यात आली आहे. त्यासाठी रसववार व शसनवारच्या सटु्टीच्या सदवशीदेखील 
आवश्यक ती व्यवस्था करण्यात येणार आहे. 

महानगरपासलका कायालय पकवा त्याुंनी प्रासधकृत केलेल्या सठकाणी आसण ट्रू- व्होटर मोबाईल 
ॲपद्वारेदेखील हरकती व सचूना दाखल करता येतील. ट्रू- व्होटर मोबाईल ॲप ‘प्ले स्टोअर’वरून आपल्या 
मोबाईलवर डाऊनलोड करता येईल. त्याआधारे प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादीत आपले िाव शोधिू 
त्याबाबत हरकत असल्यास तीही दाखल करता येईल. ‘व्होटर लीस्ट’ सचग या मेनवूर क्ललक केल्यावर 
आपले नाव व मोबाईल नुंबर टाकून पढेु जाता येईल. नाव शोधल्यावर आपला सुंपणूग तपशील सदस ूशकेल. 
त्यासुंदभातील हरकतीसाठी ‘व्होटर लीस्ट ऑबजेलशन’ यावर क्ललक करून ‘व्होटर लीस्ट इलेलशन 
प्रोग्राम 2022’ सनवडून पढेु योग्य त्या पयायावर जाऊन आपली हरकत नोंदसवता येईल. 

सवधानसभा मतदारसुंघाची यादी प्रभागसनहाय सवभासजत करताना त्यात नवीन नावाुंचा समावेश 
करणे पकवा नावे वगळण्याचा राज्य सनवडणकू आयोगाला असधकार नाही. एखाद्ा मतदारास चकुीचा 
प्रभाग वाटप झाल्यास पकवा सवधानसभेच्या मतदार यादीत नाव असनूही महानगरपासलकेच्या मतदार 
यादीत नाव नसल्यास, हरकत दाखल करता येते. हरकती व सचूना दाखल करण्यासाठी मदुतवाढ देण्यात 
आली असली तरी प्रभागसनहाय अुंसतम मतदार याद्ा 9 जलैु 2022 रोजीच प्रससि करण्यात येतील.  
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