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महानगरपालिका, नगरपालिकाांच्या आगामी लनवडणकुाांकलरता  
अचकू लवधानसभा मतदार याद्या आवश्यक 

                         -राज्य लनवडणकू आयकु्त 
मुुंबई, सद. 25 (रासनआ): विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्ांतील अपरू्ण आवर् चकुीचे पते्त ि त्यात 

नोंदविलेल्या मतदारांच्या नािांमळेु महानगरपावलकांच्या प्रभागवनहाय मतदार याद्ा तयार करताना येर्ाऱ्या 

अडचर्ी दरू करण्यासाठी आिश्यकतेनसुार इमारत, िस्ती, कॉलनी रावहिास क्षेत्राप्रमारे् पत्त्यामध्ये दरुूस्ती 

करण्याकवरता तातडीने मोहीम राबिािी, असे वनदेश राज्य वनिडर्कू आयकु्त य.ू पी. एस. मदान ि मखु्य 

वनिडर्कू अवधकारी तथा प्रधान सवचि श्रीकांत देशपांडे यांनी काल संबंवधतास वदले. 

विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्ांिरून प्रभागवनहाय मतदार याद्ा तयार करताना येर्ाऱ्या 

अडचर्ी दरू करण्यासंदभात श्री. मदान यांच्या अध्यक्षतेखाली विल्हावधकारी आवर् महानगरपावलका आयकु्त 

यांची व्व्हवडओ कॉन्फरन्न्सगद्वारे बैठक आयोवित करण्यात आली होती, त्यािेळी ते बोलत होते. श्री. देशपांडे, 

राज्य वनिडर्कू आयोगाचे सवचि वकरर् कुरंदकर यािेळी उपव्स्थत होते. 

श्री. मदान यांनी सांवगतले की, भारत वनिडर्कू आयोगातफे सध्या विधानसभा मतदार याद्ांचा विशेष 

संवक्षप्त पनुरीक्षर् कायणक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यांतगणत 8 वडसेंबर 2022 पयंत दािे ि हरकती स्िीकारण्यात 

येर्ार आहेत. त्यामळेु याच कालािधीत ही मोहीम राबिािी. एखाद्ा मतदाराचा संपरू्ण पत्ता असनूही तो चकुीच्या 

सेक्शन ॲड्रेसमध्ये िोडण्यात आला असल्यास तो दरुूस्त करािा. शक्य असलेल्या वठकार्ी प्रत्यक्ष स्थळ पाहर्ी 

करािी. त्याचबरोबर आिश्यकतेनसुार िेगळा सेक्शन ॲड्रेस तयार करािा.  

श्री. देशपांडे म्हर्ाले की, या मोहीम काळात मतदार नोंदर्ी अवधकाऱ्यांनी प्रत्येक यादी भागाचा बारकाईने 

आढािा घ्यािा. विशेषत: निीन इमारतींबाबत िास्त गोंधळ आढळून येतो. तो टाळण्यासाठी महानगरपावलकेच्या 

कमणचाऱ्यांची मदत घेिून निीन सेक्शन ॲड्रेस संकवलत करून मतदार नोंदर्ी अवधकारी यांनी यादी भागात 

पत्त्यानसुार सेक्शन तयार करून त्या वठकार्ी राहर्ाऱ्या मतदारांची नािे नोंदविले िातील, याची दक्षता घ्यािी. 

श्री. कुरंदकर यांनी सांवगतले की, सेक्शन ॲड्रेससंदभात शहरी भागातनू मोठ्याप्रमार्ािर तक्रारी प्राप्त 

झाल्या होत्या. त्याची गांभीयाने दखल घेण्याची आिश्यकता आहे. संबंवधत महानगरपावलका आयकु्तांनी यात 

स्ित: लक्ष घालािे. काही नगरपावलका क्षेत्रातही अशा तक्रारी असतात. तेथेदेखील दक्षता घेण्यात यािी.  
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