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वाचा :-  
1. भारत वनवडणकू आयेगाचे पत्र क्र. 23/2022-ERS (Vol.II), वदनाांक 25 जुलै, 2022. 

 2. भारत वनवडणकू आयेगाचे पत्र क्र. 491/ECI/LET/FUNC/SVEEP- II/VoI/SSR/ 
2022, वदनाांक 28 जुलै, 2022. 

3. अपर मुख्य सवचव तथा मुख्य वनवडणकू अवधकारी याांचे अधझशासकीय पत्र क्र. सांवकणझ 
2022/प्र.क्र. 583 /22/23, वदनाांक 29 ऑगष्ट्र्, 2022. 

 
शासन  पवरपत्रक : - 
 

भारत वनवडणकू आयोगाकडून दरवषी ववशेष सांविप्त पुनवरिण कायझक्रमाांतगझत अस्स्तत्वात 
असलेल्या मतदार यादीची पडताळणी व दूरुस्ती करुन ती त्ररु्ी ववरहीत करण्याचा व वदनाांक 0१ 
जानेवारी या अहझता वदनाांकानुसार नववन मतदार नाव नोंदणी करुन मतदार यादी सुधावरत करण्याचा 
कायझक्रम राबववण्यात येतो. ववशेष सांविप्त पुनरीिण कायझक्रम, २०२३ मध्ये वदनाांक १ जानेवारी, २०२३ 
रोजी १८ वषे पूणझ करणारे नवमतदार याांची नोंदणी करून मतदार यादी सुधारीत करण्याचा कायझक्रम 
आयोवजत करण्यात येत आहे. तसेच सन २०२३ पासून दरवषी वदनाांक १ जानेवारी, ०१ एवप्रल, ०१ जुलै 
व ०१ ऑक्र्ोंबर अशा चार अहझता वदनाांकानूसार वा त्यापुवी १८ वषझ पुणझ होणाऱ्या नागरीकाांना मतदार 
यादीमध्ये आगाऊ नाव नोंदणी करता येणार आहे. सदर ववशेष सांविप्त पुनरीिण कायझक्रमाांतगझत 
वदनाांक ०९ नोव्हेंबर, 2022 रोजी राज्यातील सवझ ववधानसभा मतदारसांघातील प्रारुप मतदार याद्या 



शासन परिपत्रक  क्रमाांकः ग्रापांवन-2022/ प्र.क्र.139/पां.रा.-2 

 

पृष्ठ 4 पैकी 2  
 

प्रवसद्ध करण्यात येणार आहेत व वदनाांक 9 नोव्हेंबर, 2022 ते वदनाांक 8 वडसेंबर, 2022 या कालावधीत 
दाव ेव हरकती स्स्वकारण्यात येणार आहेत. यामुळे वार्षषक सांविप्त पुनरीिण कायझक्रम, २०२३ अांतगझत 
वदनाांक ०१ ऑक्र्ोंबर, २०२३ या वदनाांकापयंत १८ वषझ पूणझ करणाऱ्या नवयुवकाांना मतदार नाव 
नोंदणीसाठी (वदनाांक 9 नोव्हेंबर, 2022  नांतर) आगाऊ अजझ सादर करता येणार आहेत. 

ववशेष सांविप्त पुनवरिण कायझक्रम, २०२३ अांतगझत नागवरकाांनी मतदार यादीतील त्याांची नोंदणी 
तपासणी करण्याचा व नववन मतदाराांनी नाव नोंदणी करण्याचा उपक्रम तसेच मतदार यादीतील 
नोंदीला आधार क्रमाांक जोडण्याचा उपक्रम गावातील प्रत्येक नागवरकाांपयझत सुलभतेने पोहचावा 
याकरीता प्रत्येक गावामध्ये एका ववशेष ग्रामसभचेे आयोजन वदनाांक 9 नोव्हेंबर, 2022 ते वदनाांक 8 
वडसेंबर, 2022 या कालावधीत करण्याची ववनांती प्रधान सवचव तथा मुख्य वनवडणकू अवधकारी, 
महाराष्ट्र राज्य याांच्याकडून करण्यात आली आहे. 
2. त्यानुसार राज्यातील सवझ ग्रामपांचायतीना असे वनदेश देण्यात येत आहेत की, त्याांनी   वदनाांक 
10 नोव्हेंबर, 2०२२ रोजी सांपूणझ राज्यातील ग्रामपांचायतीमध्ये मतदार यादीच्या ववशेष सांविप्त पुनवरिण 
कायझक्रमासाठी एका ववशेष ग्रामसभचेे आयोजन करण्यात याव.े 
3.  सदर ववशेष ग्रामसभेमध्ये मतदार यादीच्या ववशेष सांविप्त पुनवरिण कायझक्रमाच्या अनुषांगाने 
खालील उपक्रम करण्यात यावते. 

I. ग्रामपांचायतीची अस्स्तत्वात असलेली मतदार यादी ग्रामसभमेध्ये गावातील सवझ 
नागवरकाांना पहाण्यासाठी/तपासण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात यावी. तसेच या 
यादीचे ग्रामसभेमध्ये वाचन करण्यात याव.े 

II. गावातील सवझ नागवरकाांना मतदार यादीमधील नोंदी तपासून घेण्यासाठी साांगण्यात 
याव.े 

III. गावातील मतदार यादीमधील नोंदणी र्ालेल्या मतदाराांच्या नोंदणीचे प्रमावणकरण 
करण्यासाठी त्याांचा आधार क्रमाांक NVSP, Voter Helpline App व GARUDA 
App द्वारे गोळा करण्यात यावा, 

IV. मतदार यादीमधील नोंदीबाबत नागरीकाांना हरकती असल्यास त्याांना नोंदीमध्ये 
दुरुस्ती करावयाची असल्यास ककवा नाांव नसलेल्या पात्र नागवरकाांना त्याांचे नाांव 
नव्याने नोंदवावयाचे असल्यास त्याांना ववहीत अजझ फॉमझ तेथेच ग्रामसभते उपलब्ध 
करुन दयावते. याकरीता ग्रामपांचायत कायालयाने आधीच सांबांवधत मतदार नोंदणी 
अवधकारी कायालय/ तहवसल कायालयाकडून आवश्यक अजाच्या फॉमझचे नमुने 
उपलब्ध करुन घ्यावते. या अांतगझत मयत मतदाराांची वगळणी, कायम स्थलाांतरीत 
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मतदाराांची वगळणी, लग्न होऊन बाहेर गेलेल्या मवहलाांच्या नावाची वगळणी तसेच 
लग्न होऊन गावात आलेल्या मवहलाांच्या नावाची नोंदणी. PWD मतदार वचनहाांवकत 
करणे व ज्याांचे वदनाांक ०१/०१/२०२३ रोजी १८ वषझ पूणझ होत आहे त्याांची नवीन 
मतदार म्हणनू नोंदणी, तसेच ज्याांचे वदनाांक 01 ऑक्र्ोंबर,2023 रोजी पयंत १८ 
वषझ पूणझ होणार आहेत, त्याांच्याकडून नववन मतदार नोंदणीसाठी आगाऊ अजझ घेणे, 
या कामावर भर देण्यात यावा. 

V. ग्रामसेवक ककवा सांबांवधत गावातील मतदान कें द्रस्तरीय अवधकारी (BLO) याांनी 
नागवरकाांना अजझ भरण्याबाबत मागझदशझन कराव.े या कामासाठी गाव कामगार व 
तलाठी याांनी सहकायझ कराव.े 

VI. नागवरकाांकडून प्राप्त होणाऱ्या हरकती/आिपे/दुरुस्ती वा नाांव नोंदणींच्या अजाचे 
सांकलन करुन ग्रामपांचायत कायालयाने सांबांवधत मतदार नोंदणी अवधकारी 
कायालयाकडे पाठवाव.े 

VII. शक्य असल्यास. सदर ग्रामसभेमध्ये नागवरकाांना ऑनलाईन नाांव नोंदणी NVSP 
Portal/ Voter Helpline App वरुन कशी करता यतेे याबाबत मतदान कें द्रस्तरीय 
अवधकारी (BLO) याांनी मावहती दयावी. 

VIII. नागवरकाांना मतदार नोंदणी अवधकारी कायालयाकडून मतदार यादीबाबतचे 
कामकाज कसे चालते याची मवहती मतदान कें द्रस्तरीय अवधकारी (BLO) याांनी 
मावहती दयावी. 

IX. नागरीकाांना सांबांवधत मतदार नोंदणी अवधकारी, सांबांवधत मतदान कें द्रस्तरीय 
अवधकारी (BLO) याांचे नाांव, सांपकझ  क्रमाांक उपलब्ध करुन दयावते. 

X. सांबांवधत मतदान कें द्रस्तरीय अवधकारी (BLO) याांनी ग्रामसभमेध्ये गावातील 
नागवरकाांनी वदलेल्या हरकती / आिपे/दुरुस्ती या नाव नोंदणाांच्या अजाची 
स्स्थतीबाबत त्या नागवरकाांना कोठून व कशी मावहती वमळेल याबाबत मागझदशझन 
कराव.े 

4. वरीलप्रमाणे राज्यातील सवझ ग्रामपांचायतींनी वदनाांक  10 नोव्हेंबर २०२२ या रोजी सांपुणझ 
राज्यातील सवझ ग्रामपांचायतीमध्ये मतदार यादीच्या ववशेष सांविप्त पुनवरिण कायझक्रमासाठी एका ववशेष 
ग्रामसभचेे आयोजन करुन त्याबाबतचा अहवाल वजल्हावधकारी तथा वजल्हा वनवडणकू अवधकारी 
याांच्याकडे पाठवावा. मुख्य कायझकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद याांनी या ववशेष ग्रामसभा या प्रत्येक 
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ग्रामपांचायतीमध्ये होतील याची दिता घ्यावी व तशा सुचना त्याांनी त्याांच्यास्तरावरुनही ग्रामपांचायतीना 
द्याव्यात. 
५.  या सांदभात व्यापक योग्य ती प्रवसध्दी गावपातळीवर होईल याचीही दिता सांबांधीत पांचायत 
सवमत्याांनी घ्यावी. याबाबतच्या प्रवसध्दीसाठीचा कां रे्र् वजल्हा वनवडणकू अवधकारी/मतदार नोंदणी 
अवधकारी/सहायक मतदार नोंदणी अवधकारी याांचेकडून उपलब्ध करून घ्यावा. याची प्रवसध्दी प्रत्यि 
ग्रामसभचे्या १० वदवस अगोदर करावी. जेणेकरून जास्तीत जास्त ग्रामस्थाांचा सहभाग वाढेल. 

सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202209191811053020 असा आहे. हा आदेश 
वडजीर्ल स्वािरीने सािाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

     (मनोज जाधव) 
 उपसवचव, महाराष्ट्र  शासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल याांचे खाजगी सवचव. 
२. मा. अपर मुख्य सवचव तथा मुख्य वनवडणकू अवधकारी मांत्रालय, मुांबई.  
३. वजल्हा वनवडणकू अवधकारी, सवझ वजल्हे. 
४. मुख्य कायझकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद (सवझ). 
५. उप मुख्य कायझकारी अवधकारी, पांचायत, सवझ वजल्हा पवरषद. 
६. गर् ववकास अवधकारी, पांचायत सवमती, सवझ. 
७. ग्राम सेवक ककवा ग्राम ववस्तार अवधकारी, सवझ ग्रामपांचायती. 
८. वनवड नस्ती. 
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