एकही नागरिक मतदाि नोंदणीपासून वंचित िाहू नये म्हणून...

‘मताधिकार हा प्रत्येक नागररकाचा कायदेशीर अधिकार आहे’, ‘प्रत्येक मत अमूल्य आहे’, अशा
प्रकारची वाक्यं आपण अनेकदा वाचतो. आपण सामान्य पररधथितीत राहत असू तर कदाधचत
संधविानाने देऊ के लेल्या या अधिकाराचं मूल्य, आधण या वाक्यांचं सत्त्व आपल्याला जाणवेलच असं
नाही. पण जयांच्या पढु े रोजच्या जगण्याधवषयी अनंत प्रश्न आहेत, अशा समाज घटकांसाठी हा
अधिकार धमळवणं धकं वा प्राप्त होणं, ही तम्ु हा-आम्हांला वाटते धततकी सोपी बाब नसते. लोकशाही
व्यवथिेत सहभागी होण्याची पधहली पायरी मतदार नोंदणी असते हे मान्य के ले, तर आपले अनेक
बंिू-भधगनी या प्रािधमक हक्कांपासून वंधचत राहताना आढळून येतात.
बेघर धकं वा पदपिावर राहणाऱ्या व्यक्ती, देह व्यवसाय करणाऱ्या धिया आधण ततृ ीय पंिी यांनाही
संधविानाने तमु च्या-आमच्याइतकाच समान मताधिकार बहाल के लेला आहे. पण, किी आवश्यक
दथतावेजांच्या कमतरतेमळ
ु े , किी अपऱ्ु या माधहतीमळ
ु े आपले हे बंिू-भधगनी या घटनात्मक
अधिकाराला मक
ु तात. खरंतर भारत धनवडणूक आयोगाने त्यांच्या जगण्याचा धवचार क न
त्यांच्यासाठी दथतावेजांची धवशेष सवलत धदलेली आहे. या लेखाच्या धनधमत्ताने मला त्यांच्यासाठी
असणाऱ्या खास सवलतींचा, दथतांचा पररचय क न द्यायचा आहे.
नाव नोंदणी किताना आवश्यक कागदपत्रे :
मतदार म्हणून नाव नोंदणी क इधच्िणाऱ्या नागररकाने अजज क्रमांक ६ भरणं आवश्यक आहे. या
अजाज नस
ु ार सदर नागररकाने पढु ील पाच गोष्टींची पूतजता करणं आवश्यक आहे : १) अजज दार भारताचा
नागररक असावा २) थवतःचं िायाधचत्र, ३) इतर कोणत्याही मतदार यादीत नाव नाही याधवषयीचे
प्रधतज्ञापत्र, जे अजज क्रमांक ६ मध्येच अंतभज ूत असतं, ४) वयाचा दाखला, ५) धनवासाचा परु ावा. या
पाच दथतावेजांपैकी पधहल्या तीन दथतावेजांची पूतजता करण्यात बेघर धकं वा पदपिावर राहणाऱ्या
व्यक्ती, देह व्यवसाय करणाऱ्या धिया आधण ततृ ीय पंिी यांना शक्यतो अडचणी येत नाहीत. त्यांना
अडचण येते ती चार आधण पाच क्रमांकांच्या दथतावेजांबाबत.
१८ ते २१ वय असलेलयांसाठी वयािा पुिावा :
मतदार यादीत नाव नोंदणी करताना वयाचा परु ावा म्हणून पढु ीलपैकी कोणत्याही एका दथतावेजाची
आवश्यकता असते : १) जन्म दाखला, २) शाळा सोडल्याचा दाखला, ३) जन्मतारखेची नोंद
असलेली पाचवी/आठवी/दहावी/बारावी यांपैकी एका इयत्तेची गणु पधत्रका, ४) पॅन काडज , ५) वाहन
चालक परवाना, ६) भारतीय पासपोटज , ७) आिार काडज . मात्र, बेघर धकं वा पदपिावर राहणाऱ्या
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व्यक्ती, देह व्यवसाय करणाऱ्या धिया आधण ततृ ीय पंिी यांची जीवनशैली पाहता, त्यांना या
दथतावेजांची पूतजता करणं कठीणच नव्हे, तर जवळजवळ अशक्य आहे. अपरु ं धशक्षण आधण त्याचीही
कागदोपत्री नोंद नसणं, ही या घटकांबाबत सराज स आढळून येणारी बाब आहे. मग या घटकांना
वयाच्या दथतावेजाची पूतजता कशी करता येईल? वयाच्या दथतावेजाची पूतजता करताना दोन भाग
आहेत : एक आहे १८ ते २१ वय असणाऱ्यांसाठी, तर दस
ु रा आहे २१ च्या पढु े वय असलेल्यांसाठी.
१८ ते २१ वय असणाऱयांसाठी :
१८ ते २१ या दरम्यान वय असेल आधण त्या व्यक्तीकडे वयाचे वरीलपैकी कोणतेही दथतावेज
नसतील, तर त्या व्यक्तीच्या पालकाने त्या व्यक्तीचं वय अमक
ु आहे, असं लेखी प्रधतज्ञापत्र धदलं तर
ते ग्राह्य िरलं जातं. धकं वा ततृ ीय पंिीयांमध्ये गु पद्धत आहे. त्यांच्या गु ं नी अजज क्रमांक ६ मध्ये
धदलेलं जोडपत्र दोन भ न धदलं, तर तेही ग्राह्य िरलं जातं. हे दोन्ही पयाज य शक्य नसल्यास अजज दार
ग्रामपंचायतीचे सरपंच, महानगरपाधलका/नगरपाधलका यांच्या सधमधतचे सदथय यांचंही वयाबाबतचं
प्रमाणपत्र घेऊ शकतात.
२१च्या पुढे वय असलयास दस्तावेजािी पूततता :
जेव्हा अजज दार २१ पेक्षा जाथत वयाचा असेल व मतदान कें द्रथतरीय अधिकाऱ्याला म्हणजेच
बीएलओला, साहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO) यांना शारीररकदृष्ट्या तो त्या वयाचा
वाटत असेल, तेव्हा अजज दाराने सादर के लेले वयाचे प्रधतज्ञापत्र (जोडपत्र तीन) वयाचा परु ावा म्हणून
ग्राह्य िरलं जातं. अशा पररधथितीत वयाचा परु ावा म्हणून अन्य कोणत्याही कागदोपत्री परु ाव्याचा
आग्रह िरला जात नाही.
चनवासाच्या पुिाव्यािी पूततता :
सवज सामान्य पररधथितीत मतदार नाव नोंदणी करताना धनवासाचा परु ावा म्हणून पढु ील
दथतावेजांपैकी कोणतंही एक आवश्यक असतं : १) बँक/धकसान/टपाल यांचे चालू खातेपथु तक
म्हणजे पासबक
ु , २) धशिावाटप पधत्रका म्हणजेच रेशनकाडज , ३) भारतीय पासपोटज . ४) वाहन चालक
परवाना, ५) अलीकडील भाडेकरार, ६) पाणी/टेधलफोन/वीज/गॅस यांचे अलीकडचे देयक म्हणजेच
धबल (हे देयक तमु च्या थवतःच्या नावे नसेल, तर तमु च्या जवळच्या नात्यातल्या व्यक्ती –
आई/वडील/पती/पत्नी – यांच्या नावे असले तरी चालू शकते. ततृ ीय पंिीयांच्या बाबतीत ही धबले
गु च्या नावे असतील तरी चालू शकते.), ७) प्राप्तीकर धनदेश पधत्रका म्हणजेच इन्कम टॅक्स
असेसमेंट ऑडज र, ८) भारतीय टपाल धवभागाद्वारे अजज दाराच्या सध्याच्या धनवासथिानाच्या पत्त्यावर
प्राप्त झालेलं कोणतंही टपालपत्र.
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मात्र, बेघर धकं वा पदपिावर भारतीय नागररक, ततृ ीय पंिी, शरीर व्यवसाय करणाऱ्या धिया यांना
सातत्याने आपला धनवास बदलावा लागण्याची शक्यता असते. त्यांना मतदार म्हणून नाव नोंदणी
करताना वरीलपैकी कोणताही परु ावा देण्याची आवश्यकता नाही. मतदार ओळखपत्र हे कायदेशीर
ओळखपत्र असल्याने सामान्यपणे व्यक्ती जया पत्त्यावर जेवते, झोपते तो पत्ता इिे महत्त्वाचा मानला
जातो. अजज करणारी व्यक्ती सतत पत्ता बदलत असली तरीही सामान्यपणे नाव नोंदणी करताना,
जया पत्त्यावर धतचं वाथतव्य असेल, धतिं जाऊन सदर व्यक्ती धदलेल्या पत्त्यावरच राहत आहे,
याबाबत मतदान कें द्रथतर अधिकारी दोन-तीन वेळा भेटी देऊन खात्री क न घेतात. तेव्हा अशा
वंधचत घटकांनी ते धजिं कुठे राहतात, तो पत्ता अजाज त नमूद क न अजज दाखल करणं महत्त्वाचं आहे.
नाव नोंदणीनंति पत्ता बदललयास काय किावं?
कायमथव पी कुठेही वाथतव्य नसलेल्या व्यक्तींचे धनवास सतत बदलण्याची शक्यता असते. जर
अशी व्यक्तीचा नवा पत्ता आिीच्याच मतदारसंघातला असेल, तर धतला अजज क्र. ८अ भ न नव्या
पत्त्याची नोंद करावी लागेल. पण, जर ती व्यक्ती अन्य मतदारसंघात वाथतव्यास गेली असेल, तर
धतला आिीच्या मतदारसंघातील नाव वगळावं लागेल. ते वगळण्यासाठी धतला अजज क्रमांक ७ भरावा
लागेल. आधण मग नव्या मतदारसंघात नाव नोंदणी करण्यासाठी अजज क्रमांक ६ भरावा लागेल.
नाव, चलंग चकं वा इति तपचिलांच्या दुरुस्तींसाठी काय किावं?
बरेचदा ततृ ीय पंिीयांनी आिी िी धकं वा पु ष म्हणून नोंदणी के लेली असते आधण अशी नोंदणी
करताना त्यांची आिीची नावे मतदार यादीत नोंदवलेली असतात. अशा वेळी त्यांना अजज क्रमांक ८
भ न त्यांचं नाव आधण धलंग यांमध्ये दरुु थती करता येईल.
चदव्यांग मतदािांसाठी सचु वधा :
भारत धनवडणूक आयोगाने धदव्यांग मतदारांसाठी खास PWD या अॅपची सोय के लेली आहे. या
अॅपव न धदव्यांग मतदारांना नाव नोंदणी करता येईल. तसंच, त्यांनी आिी नोंदणी के ली असेल,
पण धदव्यांगत्व म्हणून नोंद के ली नसेल, अशा व्यक्तींनाही या अॅपव न त्यांचं धदव्यांगत्व धचन्हांधकत
करता येईल. एकदा असं धदव्यांगत्व धचन्हांधकत झालं की त्यांना मतदानाच्या वेळी आवश्यक सधु विा
– पोथटल मतपधत्रका, चाकाची खचु ी, वाहन या सधु विा परु वणं धनवडणूक कायाज लयाला सोयीचं होतं.
नाव नोंदणीच्या सचु वधा :
मतदार नाव नोंदणीसाठी खालील ऑनलाइन धकं वा ऑफलाइन पयाज य वापरता येतील :
१. National Voter Service Portal (www.nvsp.in)
२. Voter Portal Beta (https://voterportal.eci.gov.in/)
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३. Voters Helpline App (VHA) मोबाइल अॅप
४. संबंधित मतदार नोंदणी कायाज लय
वरील धववेचनाव न तमु च्या लक्षात आलं असेल की, मतदार नाव नोंदणी धकती सोपी आहे! नाव
नोंदणी प्रत्यक्ष मतदार नोंदणी कायाज लयात जाऊन करता येते, तशी ती ऑनलाइनही करता येते.
मात्र, जया अजज दारांकडे वयाचा धकं वा धनवासाचा पत्ता म्हणून भारत धनवडणूक आयोगाने सांधगतलेली
कागदपत्रं उपलब्ि नाहीत, त्यांनी ऑनलाइन अजज करताना, तीच प्रमाणपत्रे हाताने धलहून सह्या
घेऊन, ऑनलाइन अजाज त उल्लेख के ल्याप्रमाणे सादर करायची आहेत. मतदार कें द्रथतर अधिकारी
(BLO) घरी येऊन पत्त्याची पडताळणी करतील. तेव्हा आिी अजज करणे ही सवाज त महत्त्वाची आधण
अधनवायज पायरी आहे. ऑनलाइन पद्धतीने मतदार नोंदणी कशी करावी, नाव वगळणी कशी करावी
यांबाबतचे धव्हडीओ आमच्या CEO Maharashtra या यूट्यबु चॅनलवर उपलब्ि आहेत, ते ज र
पाहावेत.
वंधचत घटकांसाठी कायज करणाऱ्या सामाधजक संथिा आधण संघटना यांनी या घटकांच्या नाव
नोंदणीसाठी पढु ाकार घेतला, तर त्यांच्यासाठी राजयभर मोठ्या प्रमाणात नाव नोंदणीची मोहीम
राबवता येईल. मख्ु य धनवडणूक अधिकारी कायाज लयाने गेल्या काही धदवसांत महाराष्ट्र राजय एड्स
धनयंत्रण संथिा आधण मंबु ई धजल्हे एड्स धनयंत्रण सोसायटी यांच्यासोबत ततृ ीय पंिी आधण देह
व्यवसाय करणाऱ्या धिया यांच्या नाव नोंदणीसंदभाज त येणाऱ्या अडचणी आधण त्यावरील
उपाययोजना हा धवषय घेऊन राजयथतरीय चचाज सत्र, तसेच बैठकी आयोधजत के ल्या होत्या. या
चचाज सत्राला आधण बैठकींना महाराष्ट्रभरातील सदर घटकांसाठी कायज करणाऱ्या संथिांनी मोठ्या
प्रमाणात सहभाग घेतला होता. मख्ु य धनवडणूक अधिकारी कायाज लयाने यंदा १ नोव्हेंबर ते ३०
नोव्हेंबर या कालाविीत धवशेष संधक्षप्त पनु रीक्षण कायज क्रम घोधषत के ला आहे. त्यांतगज त १३-१४
नोव्हेंबर आधण २७-२८ नोव्हेंबर या धदवशी राजयभर नाव नोंदणीची धशधबरे आयोधजत के ली जाणार
आहेत. या धशधबरांतगज त या वंधचत घटकांच्या नाव नोंदणीसाठी धवशेष प्रयत्न के ले जाणार आहेत.
त्यांच्यासाठी कायज रत असणाऱ्या संथिांनीही या घटकांच्या नाव नोंदणीसाठी पढु ाकार घ्यावा, अशी
अपेक्षा आहे.
लक्षात घ्या, सक्षम लोकशाहीची पधहली पायरी मतदार नोंदणी आहे. चला, आिी ती पूणज क आधण
मग सारे धमळून मताधिकार बजावू!
(लोकराजय, नोव्हेंबर २०२१)
- अधनल ना. वळवी
उप सधचव आधण सह मख्ु य धनवडणूक अधिकारी , महाराष्ट्र राजय
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महत्त्वपूणत सूिना :
 आता नाही धचंता परु ाव्याची
वय-धनवास यांच्या दथताची
गरज फक्त प्रधतज्ञापत्राची!
 सक्षम लोकशाहीची पधहली पायरी मतदार नोंदणी
 धदव्यांगत्व आपलं धचन्हांधकत क या
मतदानधदनी सधु विा धमळवू या!!!
 सज
ु ाण नागररक आम्ही
आमची ही जबाबदारी
मतदार यादीत नाव नोंदवणार
सवज धकन्नर, नर आधण नारी
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