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मतदार िोंदणीसाठी 5 नडसेंबरपयंत मदुतवाढ 
                          -राज्य निवडणकू आयकु्त 

मुुंबई, सद. 1 (रासनआ): भारत सनविणकू आयोगातरे्फ राबसवण्यात येत असलेल्या सवशेष सुंसिप्त पनुरीिण 
कायगक्रमाचा कालावधी वाढसवण्यात आला असल्याने स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या आगामी सनविणकुाुंच्या दषृ्टीने 
आता पनु्हा 5 सिसेंबर 2021 पयंत पात्र नागसरकाुंना मतदार यादीत नाव नोंदसवण्याची सुंधी प्राप्त झाली आहे, अशी 
मासहती राज्य सनविणकू आयकु्त य.ू पी. एस. मदान याुंनी आज येथे सदली. 

 श्री. मदान याुंनी साुंसगतले की, भारत सनविणकू आयोगातरे्फ 1 ते 30 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत 
सवधानसभा मतदारसुंघाुंच्या मतदार याद्ाुंचा सवशेष सुंसिप्त पनुरीिण कायगक्रम राबसवण्यात आला. त्या आधारावर 
5 जानेवारी 2022 रोजी सवधानसभा मतदारसुंघाुंच्या अुंसतम मतदार याद्ा प्रससि करण्यात येणार आहेत. त्याच 
मतदार याद्ा स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या आगामी सनविणकुाुंसाठी वापरण्यात येणार आहेत. त्याबाबत सवसवध 
माध्यमातनू जनजागतृीही करण्यात आली आहे; परुंतु या आगामी सनविणकुाुंची मोठी सुंख्या लिात घेवून सुंसिप्त 
पनुरीिण कायगक्रमास मदुतवाढ देण्याची मागणी राज्य सनविणकू आयोगाने महाराष्राचे मुख्य सनविणकू 
असधकाऱयाुंच्या मार्फग त भारत सनविणकू आयोगाकिे केली होती. त्यानसुार या कायगक्रमास 5 सिसेंबर 2021 पयंत 
मदुतवाढ देण्यात आली आहे. 

सुंसिप्त पनुरीिण कायगक्रमास मदुतवाढ समळाल्याने स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या आगामी सनविणकुाुंच्या 
दषृ्टीने आता पनु्हा 1 जानेवारी 2022 रोजी वयाची 18 वषे पणूग करणाऱया पात्र नागसरकाुंना 5 सिसेंबर 2021 पयंत 
मतदार यादीत नावे नोंदसवण्याची सुंधी प्राप्त झाली आहे. ऑनलाईन पितीनेदेखील www.nvsp.in या 
सुंकेतस्थळावर नाव नोंदसवणे, नावाची पिताळणी करणे ककवा नावाुंतील, पत्तयाुंतील तपसशलाुंत दरुुस्त्याही करता 
येतील. त्यासाठी सवधानसभा मतदरसुंघाुंच्या 1 नोव्हेंबर 2021 रोजी प्रससि झालेल्या प्रारूप मतदार याद्ाुंतील 
आपल्या नावाुंचीही खात्री करुन घ्यावी. नाव नसल्यास ते त्वरीत नोंदवून घ्याव;े तसेच सवसहत पितीने मतृ 
व्यक्तींची ककवा दबुार नावेदेखील वगळासवत, असे आवाहनही श्री. मदान याुंनी केले आहे. 

(चौकट) 
अनिक मानहतीसाठी चटॅबॉट 
राज्य निवडणकू आयोग आनण गपशप संस्थेिे मतदार िोंदणीची सनुवधा आनण तयांसदर्भातील संपणूण 

मानिती 'मिाव्िोटर चटॅबॉट'या अतयाधनुिक तंत्रज्ञािाद्वारे उपलब्ध करूि नदली आिे. तयासाठी 
http://bit.ly/mahavoter या दवु्यावर (ललक) क्ललक करूि लकवा +917669300321 या व्िॉट्सॲप 
क्रमांकावर hi करूि मानिती नमळवू शकतो अथवा https://mahavoter.in या संकेत स्थळालािी रे्भट देऊ शकता.  
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