राज्य निवडणूक आयोग,महाराष्ट्र
क्रमाांक- रानिआ/मिपा-२०२२/प्र.क्र.45/का-५,
िवीि प्रशासकीय भवि, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मादाम कामा मागग,मुांबई- 400 032.
नदिाांक: 24 जूि, २०२२.
प्रनत,
सवग महािगरपानिका आयुक्त,
सवग नजल्हानिकारी,
सवग मुख्यानिकारी, िगरपनरषद/ िगरपांचायत.
नवषय:- स्थानिक स्वराज्य सांस्थाांच्या निवडणुका-2022
मतदार यादीवरीि हरकती व सूचिाांच्या अिुषांगािे करावयाच्या कायगवाहीबाबत.
महोदय,
स्थानिक स्वराज्य सांस्थाांच्या निवडणुकाांकनरता राज्य निवडणूक आयोगािे अनिसूनचत केिेल्या
नदिाांकास अस्स्तत्वात असिेिी नविािसभेची मतदार यादी सांबांनित प्रभागाांमध्ये नवभागूि वापरण्यात येते.
असे करतािा सदर मतदार यादीमध्ये नविािसभा मतदार यादीत िसिेिी कोणतीही िवीि िावे
समानवष्ट्ट करण्याचे अथवा नविािसभा यादीमध्ये असिेिी िावे वगळण्याचे अनिकार राज्य निवडणूक
आयोगािे स्थानिक स्वराज्य सांस्थाांच्या मतदार यादीकनरता प्रानिकृत केिेल्या अनिकाऱ्यास िाहीत.
2.

मतदार यादी नवभाजि करतािा केवळ स्थानिक स्वराज्य सांस्थेच्या क्षेत्रात येणाऱ्या मतदाराांचे,

त्याांच्या नविािसभा मतदार यादीतीि वास्तव्याच्या पत्त्यािुसार, सांबांनित प्रभागाांमध्ये नवभाजि करण्यात
येते. असे नवभाजि करतािा जर एखाद्या मतदारास चुकीचा प्रभाग वाटप झाल्यास, त्याबाबत त्याांिा
हरकत िोंदनवता येते. सदर हरकतीचा नवचार करुि, त्या व्यक्तीचे िाव योग्य त्या प्रभागात समानवष्ट्ट
करण्यात येते.

3.

नविािसभेच्या मतदार यादीमध्ये िमूद असिेिे सेक्शि ॲड्रेस हे बऱ्याचदा एकापेक्षा अनिक

प्रभागाांमध्ये समानवष्ट्ट असतात. त्यामुळे मतदार यादीचे नवभाजि करतािा स्थळ पहाणी करुि प्रभाग
रचिेच्या िकाशािुसार सदर मतदार असिेिे क्षेत्र ज्या प्रभागात समानवष्ट्ट होते , त्याच प्रभागात त्याांचे
िाव दशगनवणे आवश्यक आहे. असे करतािा देखीि जर एखाद्या मतदारािे त्याचे राहण्याचे निकाण
बदििे असेि मात्र नविािसभेच्या मतदार यादीमध्ये त्याच्या बदििेल्या पत्त्याची िोंद घेण्याकनरता
अजग करुि पत्ता बदििा िसेि तर अशा मतदाराांची िावे िवीि पत्त्यािुसार समानवष्ट्ट करता येत
िाहीत. मात्र जर इमारतीतीि सवगच मतदाराांची िावे सेक्शि ॲड्रेसिुसार दु सऱ्या प्रभागात जात
असतीि, तर िकाशािुसार ती इमारत ज्या प्रभागात समानवष्ट्ट होते , त्या प्रभागात त्या मतदाराांची िावे
िे वणे आवश्यक आहे.
4.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या असे निदशगिास आिे आहे की, मतदार यादीसांदभात एक-गठ्ठा

हरकती िोंदनवण्यात येतात. यामध्ये एकाच अजामध्ये मोघम उल्लेख करुि अिेक मतदाराांची िावे या
प्रभागामिूि त्या प्रभागात टाकण्याबाबत नविांती असते.
वास्तनवक प्रनसध्द केिेल्या प्रारुप मतदार यादीवर सांबांनित मतदारािे आपिे िाव तपासूि ते
योग्य प्रभागात समानवष्ट्ट िसल्यास त्या अिुषांगािे मतदार यादीतीि अिु क्रमाांक व त्याचा पत्ता यासह
हरकत अजग दाखि करणे आवश्यक असते , जेणेकरुि निवडणूक यांत्रणेिा अशा मतदाराांची िावे योग्य
प्रभागात समानवष्ट्ट करणे शक्य होऊ शकते.
5.

काहीवेळा मोघम तक्रार अजांच्या आिारे मतदार यादीतीि िावे एका प्रभागामिूि दु सऱ्या

प्रभागात समानवष्ट्ट करण्यात येतात. मात्र प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या नदवशी मतदार मतदािास गेिे असता,
त्याांिा त्याांची िावे सांबांनित प्रभागाच्या मतदार यादीत आढळू ि येत िाहीत. पयायािे त्याांिा त्या प्रभागात
मतदािाचा हक्क बजावता येत िाही. अशा तक्रारी टाळण्याकनरता हरकत अजग योग्य मानहतीच्या आिारे
दाखि करणे आवश्यक आहे. अिेकदा त्रोटक अगर अिगवट मानहती असिेल्या हरकतींवर कायगवाही
करणे किीण होते . तसेच अिेकदा हरकतीसोबत वास्तव्याचे पुरावे इत्यादी बाबी जोडिेल्या िसतात.

6.

मतदार यादीवरीि हरकत अजांचा योग्य व जिद निपटारा होण्याच्या उद्देशािे, हरकत

अजांमध्ये आवश्यक बाबींचा उल्लेख असण्यासािी आयोगािे एक िमुिा हरकत अजग सोबत पनरनशष्ट्ट “अ”
मध्ये नवनहत करुि नदिा आहे . तसेच आयोगाच्या “ट्रू-वोटर” ॲस्लिकेशिमध्ये दे खीि मतदाराांिा सोलया
पध्दतीिे हरकत िोंदनवण्यासािी सुनविा उपिब्ि करूि दे ण्यात आिी आहे . सदर िमुन्यास तसेच
मोबाईि ॲस्लिकेशि “ट्रू-वोटर” यास योग्य ती प्रनसध्दी दे ऊि अजगदारािे शक्यतोवर सदर िमुन्यात
अजग अगर मोबाईि ॲप मार्गत हरकती िोंदवाव्यात, असे आवाहि करण्यात यावे.
मा. राज्य निवडणूक आयुक्त याांच्या आदे शािुसार,
आपिा,

( अनविाश सणस )
उपायुक्त,
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र

(राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र.------------------नद. -------- सोबतचे पनरनशष्ट्ट-अ)

--------------- (स्थानिक स्वराज्य सांस्थेचे िाव) सावगनत्रक / पोटनिवडणूक सि ---------नवषय :- प्रारुप मतदार यादीवरीि हरकत अजग.
प्रनत,
प्रानिकृत अनिकारी (मतदार यादी)
प्रभाग क्रमाांक ---------------------------- (स्थानिक स्वराज्य सांस्थेचे िाव)

हरकतदाराचे िाव

--------------------

सांपण
ू ग पत्ता

---------------------- (रनहवासाचा पुरावा जोडावा.)

सांपकग क्रमाांक / मोबाईि क्रमाांक ------------------------

अ.क्र.

िाव

नविािसभा

प्रारुप

प्रारुप मतदार

ज्या प्रभागात

रनहवासाबाबतच्या

क्र./ यादीभाग

मतदार

यादीच्या

िाव समानवष्ट्ट

जोडिेल्या

क्र. /व

यादीतीि

प्रभागातीि

होणे अपेनक्षत

पुराव्याचे िाव

अिुक्रमाांक

प्रभाग क्रमाांक

अिुक्रमाांक

आहे , तो प्रभाग
क्रमाांक

उदा.

श्री.-----

25/208/916
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आिार काडग

हरकतदाराची स्वाक्षरी
(िाव --------------------)
टीप १)

हरकतदार स्वत: अजग सादर करु शकत िसल्यास सदर अजग सादर करणाऱ्या व्यक्तीचे िाव :- ---------------------- मोबाईि िां.------------

२)

जोडिेल्या पुराव्याांची सांख्या --------------

