पुनरीक्षण कार्यक्रम दिवाळीप्रमाणे साजरा व्हावा!

बहुसंख्य वाचकांना लेखाच्या शीर्ष कातील ‘पनु रीक्षण’ हा शब्द टंकलेखनाची चूक वाटण्याची शक्यता
आहे; आणण ज्यासाठी हा शब्द वापरला जातो, तो कायष क्रमही बऱ्याच जणांना माहीत नसेल. तर या
लेखाच्या अनर्ु ंगाने मला भारत णनवडणूक आयोग राबवत असलेल्या या णवशेर् संणक्षप्त पनु रीक्षण
कायष क्रमाबद्दलच णवशेर्त्वानं सांगायचं आहे, कारण १८ वर्े पूणष के लेल्या प्रत्येकाशी त्याचा जवळचा
संबंध आहे.
या णवशेर् संणक्षप्त पनु रीक्षण कायष क्रमाणवर्यी सांगताना मला आधी आपल्या देशात आणण राज्यात
कायष रत असणाऱ्या णनवडणूक आयोगाणवर्यी सांगायला हवं. भारत णनवडणूक आयोग लोकसभा,
राज्यसभा, णवधानसभा आणण णवधानपररर्द यांच्या णनवडणक
ु ा घेतं. भारत णनवडणूक आयोग या
णनवडणक
ु ा मख्ु य णनवडणूक अणधकारी कायाष लयामार्षत पार पाडत असतं. प्रत्येक राज्यातील मख्ु य
णनवडणूक अणधकारी कायाष लय हे भारत णनवडणक
ू आयोगाच्या अधीनस्थ कायष रत असतं. तर
ग्रामपंचायत, णजल्हापररर्द, महानगरपाणलका, नगरपररर्द, पंचायत सणमती यांच्या णनवडणक
ु ा राज्य
णनवडणूक आयोग घेतं. हे दोन्ही आयोग ज्या णनवडणक
ु ा घेतात, त्यातील समान धागा म्हणजे मतदार
याद्या. या मतदार याद्या तयार करण्याचं काम मात्र भारत णनवडणूक आयोगामार्षत मख्ु य णनवडणूक
अणधकारी कायाष लय करत असतं. याच मतदार याद्या राज्य णनवडणूक आयोगही त्यांच्या
णनवडणक
ु ांसाठी वापरत असतं.
कोणत्याही णनवडणक
ु ीच्या काळात णनवडणूक आयोग आणण णनवडणूक कायाष लयांचं काम र्ार
जोमाने चालत असतं. पण जेव्हा कोणत्याच णनवडणक
ु ा नसतात, त्या काळातही णनवडणूक कायाष लये
मतदार नोंदणीचं कायष करत असतात. आणण हे काम अव्याहतपणे वर्ष भर सरू
ु असणारं कायष आहे.
पनु रीक्षण कायष क्रमाचा संबंध या मतदार याद्यांशीच आहे. भारत णनवडणूक आयोग दरवर्ी पनु रीक्षण
कायष क्रम राबवतं. यंदा हा कायष क्रम १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत राबवण्याचं
णनणित करण्यात आलं आहे.
णवशेर् संणक्षप्त पनु रीक्षण कायष क्रम, ज्याला इंग्रजीत Special Summary Revision णकं वा SSR
म्हटलं जातं. पनु रीक्षण म्हणजे उजळणी. थोडक्यात सांगायचं तर, मतदार अहष ता णदनांक बदलणं, हे
या कायष क्रमाचं एक महत्त्वाचं वैणशष्ट्य आहे. उदा. सध्या चालू असलेला मतदार अहष ता णदनांक हा १
जानेवारी २०२१ आहे. म्हणजे, या णदवशी १८ णकं वा त्यापेक्षा अणधक वय असलेले नागररक मतदार
म्हणून नाव नोंदणी करण्यास पात्र आहेत. दरवर्ी होणाऱ्या या णवशेर् संणक्षप्त पनु रीक्षण कायष क्रमात हा
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पात्रता णदनांक बदलतो. आता आपण नोव्हेंबरमध्ये जो पनु रीक्षणाचा कायष क्रम राबवणार आहोत,
त्यानस
ु ार हा णदनांक १ जानेवारी २०२२ असेल. या णदवशी जे नागररक १८ णकं वा त्यापेक्षा अणधक
वयाचे होतील, त्यांना मतदार म्हणून नोंदणी करता येईल.
या कायष क्रमात काय के लं जातं? तर णनणित के लेल्या तारखेला (यंदा१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी) आपण
प्रारूप यादी प्रकाणशत करतो. ही यादी प्रकाणशत करण्यापूवी आपण सध्याच्या मतदार यादीचे
शद्ध
ु ीकरण करतो. म्हणजे, दबु ार नावे वगळतो, कायमस्वरूपी स्थलांतर झालेल्यांची वगळणी करतो,
मयत झालेल्यांची वगळणी करतो, नावांतील दरुु स्त्या के ल्या जातात. तसंच मतदार कें द्ांचहं ी
सस
ु ूत्रीकरण के लं जातं. हे सगळं झाल्यावर वेळोवेळी अद्ययावतीकरण झालेल्या ज्या याद्या आहेत,
त्यांचं एकत्रीकरण आणण सस
ु ूत्रीकरण के लं जातं आणण मग ती एकणत्रत प्रारूप यादी प्रकाणशत के ली
जाते. मग मतदारांच्या दावे आणण हरकती यासाठी एक णनणित कालावधी (यंदा १ नोव्हेंबर ते ३०
नोव्हेंबर २०२१) घोणर्त के ला जातो. त्यानंतर एका णवणशष्ट काळात (यंदा १ णडसेंबर ते २० णडसेंबर
२०२१) हे दावे आणण हरकती णनकालात काढले जातात. त्यासाठी बीएलओ त्या-त्या पत्त्यावर
जाऊन पडताळणी, पाहणी करतात, कागदपत्रं तपासली जातात. त्याचे अहवाल मतदार नोंदणी
अणधकाऱ्याकडे सादर के ले जातात. मग मतदार नोंदणी अणधकारी ते नाव ठेवायचं की काढायचं याचा
णनणष य घेतात. हे सगळं झाल्यानंतर सधु ाररत अंणतम यादी प्रकाणशत (यंदा ५ जानेवारी २०२२ रोजी)
के ली जाते, णतथे या पनु रीक्षण कायष क्रमाची सांगता होते. अथाष त, प्रत्येक वर्ी या कायष क्रमाच्या तारखा
वेगवेगळ्या असतात आणण या तारखा भारत णनवडणूक आयोग ठरवतं.
एखाद्या नागररकाने नाव नोंदणीचा अजष के ल्यानंतर त्यावर णनवडणूक कायाष लयाकडून काय प्रकारची
प्रणक्रया के ली जाते, तेही या अनर्ु ंगाने सांगावंसं वाटतं. मतदार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी अजष
क्रमांक ६ आहे. ज्याला आपलं नाव नोंदवायचं आहे, त्याने हा अजष भरणं आवश्यक आहे. या
अजाष साठी चार दस्तावेज आवश्यक असतात; र्ोटो, वयाचा एक परु ावा, णनवासाचा एक परु ावा,
आणण कोणत्याही मतदारसंघात अद्याप नाव नोंदणी झालेली नाही याचे प्रणतज्ञापत्र लागते. असे हे
एकूण चार दस्तावेज आहेत. तसंच, ती व्यक्ती भारताचा नागररक असणं अणनवायष आहे. हा अजष
ऑनलाइन भरता येतो णकं वा आपल्या जवळच्या मतदार नोंदणी कायाष लयातही जाऊन भरता येतो.
हा अजष कायाष लयाला प्राप्त झाल्यानंतर कायदेशीर प्रणक्रया साधारण अशी आहे : त्या अजाष ची माणहती
नोंदणी कायाष लयाच्या सूचना र्लकावर लावली जाते. तशीच ती माणहती राजकीय पक्षांनाही णदली
जाते, आणण मख्ु य णनवडणूक अणधकारी कायाष लयाच्या संकेतस्थळावरही प्रकाणशत के ली जाते. ही
माणहती एवढ्याचसाठी णदली जाते की, सवाांना या नावाणवर्यी कळावं आणण त्या नावाणवर्यी काही
हरकत घ्यायची असेल तर ती घेता यावी. हा कालावधी साधारण ७ णदवसांचा असतो. या काळात
बीएलओ अजाष त णदलेल्या पत्त्यावर प्रत्यक्ष भेट देऊन ती व्यक्ती खरंच णतथं राहते का, याची खात्री
करतो आणण त्याचा अहवाल मतदार नोंदणी अणधकाऱ्याला देतो. या पडताळणीचं कारण असं की,
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मतदार होण्यासाठी तो णतथला रणहवाशी असला पाणहजे. तो णतथं राहत नसेल आणण र्क्त अजाष परु ता
त्याने णतथला पत्ता णदला असेल, तर त्याला मतदार म्हणून नोंदणी करता येत नाही.
हे सगळं झाल्यानंतर मतदार नोंदणी अणधकारी त्याचं नाव मतदार यादीत नोंदवतात. पण जर काही
वेळेला त्या नावाबद्दल कुणाची हरकत आली, तर नोंदणी अणधकाऱ्याला त्याची सनु ावणी घ्यावी
लागते. सनु ावणीमध्ये दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकून, कागदपत्रं तपासून नोंदणी अणधकारी आपला णनणष य
देतात. अजष दाखल झाल्यानंतर साधारण १५ ते ४५ णदवसांत मतदाराला मतदार ओळखपत्र णमळतं.
थोडक्यात, णवशेर् संणक्षप्त पनु रीक्षण कायष क्रमात णवणवध णनकर्ांच्या आधारे मतदार याद्यांचं
सस
ु ूत्रीकरण, एकत्रीकरण के लं जातं. दबु ार नावे वगळण्याबरोबरच णवणवध प्रकारच्या दरुु स्त्या के ल्या
जातात. स्त्रीऐवजी परुु र् णकं वा परुु र् हवं असेल त्या णठकाणी स्त्री झालं असेल, तर तर ती दरुु स्ती
के ली जाते. ततृ ीय पंथीयांना आता ततृ ीय पंथीय या वगीकरणात नोंदणी करता येते, त्यामळ
ु े त्यांनी
पूवी के लेली स्त्री णकं वा परुु र् ही नोंदणी दरुु स्त करून ततृ ीय पंथीय करता येते. णदव्यांग मतदारांना
ते णदव्यांग असल्याचं णचन्हांणकत करता येतं. णदव्यांग मतदारांनी आपलं णदव्यांगत्व असं णचन्हांणकत
के लं असेल तर मतदानाच्या वेळी त्यांना सोयीसणु वधा देणं सल
ु भ होतं.
असे हे सगळे बदल झाल्यानंतर याद्यांचं एकत्रीकरण के लं जातं. मूळ यादी व परु वणी यादी यांचं
एकत्रीकरण करताना एका भागात राहणारे, एका सोसायटीत राहणारे, एका कुटुंबात राहणारे मतदार
हे एकाच मतदान कें द्ाच्या अधीनस्थ येतील, असं पाणहलं जातं. तसंच, काही वेळा एखाद्या भागातील
मतदार संख्या वाढली तर मतदान कें द्ाची रचना बदलावी लागते. शहरांत एका मतदान कें द्ावर
१५०० मतदारांचा समावेश होतो, तर ग्रामीण भागात १२०० मतदारांचा समावेश होतो. याद्या
दरुु स्त करताना जर असं आढळून आलं की, एखाद्या मतदान कें द्ावर यापेक्षा अणधक संख्या झालेली
आहे, तर वाढ झालेल्या मतदान कें द्ातून णजथं मतदार संख्या कमी आहे, अशा कें द्ात त्यांच्या
नावांचा समावेश के ला जातो. णकं वा तसं शक्य नसेल तर नवं कें द्ही तयार के लं जातं. तसंच एखादं
मतदान कें द् नादरुु स्त अवस्थेत आहे असं आढळून आलं, तर ते मतदान कें द्ही बदललं जातं.
म्हणजे, णवशेर् संणक्षप्त पनु रीक्षण कायष क्रमात आपण मतदार याद्यांबरोबर मतदान कें द्ाचंही
सस
ु ूत्रीकरण करत असतो.
१ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२१ हा कालावधी दावे आणण हरकती स्वीकारण्याचा कालावधी आहे.
दावे म्हणजे काय? तर नवीन अहष ता णदनांकावर जे नागररक मतदार म्हणून पात्र होतात आणण जे नाव
नोंदणीसाठी अजष करतात, त्यांना दावे म्हटलं जातं. पण या नावांवर कुणाचे आक्षेप असतील, उदा.
एखादा अमक
ु पत्त्यावर राहत नाही असा कुणी आक्षेप घेतला तर त्यांना हरकती म्हटलं जातं.
या पनु रीक्षण कायष क्रमात नाव नोंदणीची अहष ता तारीख बदलते, त्यामळ
ु े लोकांना ही तारीख माहीत
होण्यासाठी आयोग नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी मोठ्या प्रमाणात मोहीम आखते. त्यामळ
ु े बरेचदा
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लोकांना असं वाटतं की, नाव नोंदणी र्क्त याच काळात होते. पण तसं नाही. सधु ाररत अंणतम यादी
प्रकाणशत झाल्यानंतरही वर्ष भर नवीन मतदार नोंदणी सातत्याने के ली जाते आणण त्यांचं
अद्ययावतीकरणही के लं जातं. त्या वर्ष भरात हाच अहष ता णदनांक प्रमाण मानून नाव नोंदणी करून
घेतली जाते. ज्यांची नोव्हेंबरमध्ये संधी जाईल त्यांना नंतरही नोंदणी करता येईल.
या णनणमत्ताने मला हे आवाहन करायचं आहे की, जे यवु ा १ जानेवारी २०२२ रोजी १८ वर्े पूणष
करणार आहेत, त्यांनी १ नोव्हेंबर ते ३१ नोव्हेंबर या कालावधीत नाव नोंदणी के ल्यास त्यांचं नाव
याच मतदार यादीत घेतलं जाईल. २०२२ मध्ये महाराष्ट्रातील बऱ्याच महानगरपाणलका आणण
णजल्हापररर्दा यांच्या णनवडणक
ु ा होऊ घातल्या आहेत. १ जानेवारी २०२२ रोजी जे नागररक १८
णकं वा अणधक वयाचे असतील, त्यांनी या काळात नाव नोंदणी के ली तर त्यांचं नाव अंणतम यादीत
समाणवष्ट होऊन त्यांना येत्या णनवडणक
ु ीत मताणधकार बजावता येईल. तेव्हा वरील अहष ता
णदनांकानस
ु ार पात्र नागररकांनी तातडीने आपल्या जवळच्या मतदार नोंदणी कायाष लयात जाऊन
णकं वा आमच्या NVSP पोटष लवर जाऊन ऑनलाइन नोंदणी करावी, अशी आग्रहाची णवनंती आहे!
तसंच, आपल्या मतृ नातेवाईकांचं नाव वगळण्यासाठी, दोन णठकाणी नाव नोंदवलं असल्यास एक
नाव रद्द करण्यासाठी त्वररत अजष क्र. ७ भरावा.
या पनु रीक्षण कायष क्रमाच्या णनणमत्ताने आणण वर्ष भरही आम्ही लोकांना नावनोंदणी, वगळणी,
ओळखपत्रावरील र्ोटोची अणनवायष ता याबद्दल णवणवध माध्यमांतून आवाहन करत असतो. पण
कदाणचत, आता तर णनवडणक
ु ा नाहीत, मग नाव नोंदणी-वगळणीची काय एवढी घाई आहे, असा
णवचार नागररक करत असावेत. णकं वा रोजच्या कामाच्या धबडग्यात हे काम अनेकांना महत्त्वाचंही
वाटत नसेल. पण, लोकशाही शासन पद्धतीचं अंगभूत आणण पणहलं वैणशष्ट्य आहे णनवडणक
ु ा; आणण
मतदार याद्या या णनवडणक
ु ांचा प्राण आहेत. मतदार याद्या जेवढ्या णनदोर्, अचूक, शास्त्रीय तेवढ्या
णनवडणक
ु ा पारदशष क होणार आहेत, हे आपण लक्षात घेतलं पाणहजे. तेव्हा णनवडणक
ु ांमध्ये आणण
पयाष याने लोकशाही शासन व्यवस्थेत सणक्रय भाग घेण्याची पणहली पायरी म्हणून प्रत्येक पात्र
नागररकाने आपली नावनोंदणी करावी, असं मी आवाहन करतो.
पनु रीक्षण कायष क्रमात नवीन अहष ता णदनांकावर नाव नोंदणी करून घेतली जाते. नव्याने मतदार
म्हणून पात्र यवु ा णपढी मोठ्या प्रमाणात महाणवद्यालयांमध्ये णशक्षण घेत आहे. सदु वै ाने आता शाळामहाणवद्यालयेही सरू
ु होत आहेत, त्यामळ
ु े नोंदणीसाठी ही चांगली संधी आहे. महाणवद्यालयामध्ये
नाव नोंदणीची णशणबरे भरवून तसेच ऑनलाइन र्ॉमष भरण्याणवर्यी मागष दशष न करून आम्ही
त्यांच्यापयांत पोहोचणार आहोत. यंदा आम्ही शाळा-महाणवद्यालयांसाठी णनवडणूक साक्षरता मंडळे
स्थापन के ली आहेत. त्याकरता उच्च आणण तंत्र णशक्षण णवभाग, वैद्यकीय णशक्षण णवभाग, कृर्ी णशक्षण
णवभाग, शालेय णवभाग यांच्यामार्षत पररपत्रके ही काढली आहेत. या व्यासपीठामार्षत आणण
एनएसएसमार्षतही तरुणांच्या नाव नोंदणीसाठी प्रयत्न के ले जातात. त्यांतगष त णवणवध चचाष सत्रे,
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व्याख्याने आयोणजत करून नाव नोंदणीबाबत जागरूकता णनमाष ण के ली जाते. नवी णपढी टेक्नोसॅव्ही
आहे, त्याप्रमाणे णतने डेमोक्रसीसॅव्ही व्हावं असं मला वाटतं.
आपली णनम्मी लोकसंख्या णस्त्रयांची आहे, त्यामळ
ु े त्यांच्या नाव नोंदणीसाठी णवशेर् प्रयत्न के ले
जातात. णवशेर् प्रयत्न यासाठी की णस्त्रयांचे लग्नानंतर नाव बदलते, राहण्याचे णठकाण बदलते; तर
त्यांनी बदललेले नाव आणण णठकाण यांमध्ये दरुु स्त्या करणे आवश्यक असते. १६ नोव्हेंबर रोजी
राज्यव्यापी णवशेर् ग्रामसभेचे आयोजन के ले जाणार आहे. त्या णदवशी गावकऱ्यांसमोर मतदार याद्यांचे
वाचन के ले जाईल. त्यांतगष त गावात नव्याने मताणधकारास पात्र नागररकांची नोंदणी, मयत
झालेल्यांची वगळणी, गावात नव्याने लग्न होऊन आलेल्या णस्त्रया आणण कायमस्वरूपी वास्तव्यास
आलेले नागररक यांची नोंदणी, लग्न होऊन इतरत्र गेलेल्या णस्त्रया आणण कायमस्वरूपी गाव सोडून
गेलेले नागररक यांच्या नावांची वगळणी, नाव, पत्ता इ. दरुु स्त्या, यासाठी आवाहन के लं जाईल.
णस्त्रयांसाठी कायष करणाऱ्या सामाणजक संस्थांमार्षतही आम्ही नाव नोंदणीची णशणबरे आयोणजत
करतो. बचत गटातील णस्त्रया, अंगणवाडी सेणवका यांच्यामध्ये जागतृ ी के ली जाते. तसंच, यंदा आम्ही
देह व्यवसाय करणाऱ्या णस्त्रया, ततृ ीय पंथीय यांच्या नाव नोंदणीसाठी णवशेर् प्रयत्न करणार आहोत.
सवष मतदारांना माझी ही आग्रहाची णवनंती असेल की, १ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आमच्या मख्ु य
णनवडणूक अणधकारी कायाष लयाच्या संकेतस्थळावर आणण मतदार नोंदणी कायाष लयांमध्ये प्रारूप
यादी प्रकाणशत झाल्यानंतर, मतदारांनी आपलं नाव, जन्मतारीख, वय, छायाणचत्र, ओळखपत्र
क्रमांक, णलंग, पत्ता, मतदारसंघ, नातेवाईकाचे नाव, त्यांच्याशी असलेले नाते इ. गोष्टी मतदार यादीत
अचूक आणण योग्य आहेत का, याची पडताळणी करावी. काही बदल करायचे असतील तर तातडीने
त्यासाठीचे अजष भरून आपापल्या नजीकच्या मतदार नोंदणी कायाष लयात द्यावेत णकं वा ऑनलाइन
पद्धतीने सादर करावेत.
लेखाच्या सरुु वातीला म्हटल्याप्रमाणे, णवशेर् संणक्षप्त पनु रीक्षण कायष क्रम दरवर्ी राबवला जातो, पण
हा कायष क्रम के वळ णनवडणक
ु कायाष लयांनी राबवायचा कायष क्रम आहे, अशी समाजाची मानणसकता
आहे. पण, सक्षम लोकशाहीसाठी णनवडणक
ु ा हा अपररहायष टप्पा आहे आणण पारदशष क
णनवडणक
ु ांसाठी मतदार याद्यांचं अद्ययावतीकरण अत्यंत आवश्यक आहे. आणण त्यासाठी हा
पनु रीक्षण कायष क्रम लोकांच्या पररपूणष सहभागाने अमलात येणं आवश्यक आहे. दरवर्ी येणाऱ्या
णदवाळीची लोक णजतक्या आतरु तेने वाट पाहतात, णततत्याच आतरु तेने त्यांनी लोकशाहीचे
सक्षमीकरण घडवून आणणाऱ्या पनु रीक्षण कायष क्रमाचीही वाट पाहावी. णदवाळीत लोक एकमेकांना
शभु ेच्छा देतात, एकमेकांच्या भेटीगाठी घेतात; त्याप्रमामाणे पनु रीक्षण कायष क्रम चालू असताना
एकमेकांना मतदार यादी पाहण्याणवर्यीची णवचारपूस करणं, नात्यात-णमत्रमंडळीत १८ वर्े पूणष
के लेल्या तरुण-तरुणींना नाव नोंदणीसाठी आवाहन करणं, याप्रकारे नागररकांनी थोडा अणधक
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णजव्हाळ्याने या प्रणक्रयेत पढु ाकार घेतला, तर ती सक्षम लोकशाहीच्या प्रवासाची एक सरुु वात
होईल...!
(लोकराज्य, नोव्हेंबर २०२१)
- श्रीकांत देशपांडे
प्रधान सणचव आणण मख्ु य णनवडणूक अणधकारी, महाराष्ट्र राज्य
दवदवध अजाांची मादहती
 प्रथम नाव नोंदणी करणाऱ्या मतदारांसाठी / एका मतदारसंघातून इतर मतदारसंघात
स्थलांतर झाल्यामळ
ु े मतदार यादीत नाव समाणवष्ट करण्यासाठी – अजष क्र. ६
 अणनवासी मतदारांचे मतदार यादीमध्ये नाव समाणवष्ट करण्यासाठी - अजष क्र. ६अ
 इतर व्यक्तीचे नाव समाणवष्ट करण्याबाबत आक्षेप घेण्यासाठी / स्वतःचे नाव वगळण्यासाठी /
इतर कोणत्याही व्यक्तीचे नाव मत्ृ यू णकं वा स्थलांतर झाल्यामळ
ु े वगळण्यासाठी - अजष क्र. ७
 मतदार यादीतील तपणशलामध्ये करावयाच्या दरुु स्त्यांसाठी - अजष क्र. ८
 ज्यावेळी एकाच मतदारसंघात णनवासस्थान एका णठकाणाहून इतर णठकाणी स्थानांतररत
झाले असल्यास - अजष क्र. ८अ
नाव नोंिणीसाठी आवश्र्क िस्तावेज
 नाव नोंदवताना वयाच्या परु ाव्यासाठी खालीलपैकी कोणताही एक दस्तावेज हवा :
 जन्म दाखला,
 शाळा सोडल्याचा दाखला
 जन्मतारखेची नोंद असलेली पाचवी/आठवी/दहावी/बारावी यांपैकी एका इयत्तेची
गणु पणत्रका
 पॅन काडष
 वाहन चालक परवाना
 भारतीय पासपोटष
 आधार काडष
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 नाव नोंदवताना णनवासाच्या परु ाव्यासाठी खालीलपैकी कोणताही एक दस्तावेज हवा :
 बँक/णकसान/टपाल यांचे चालू खातेपस्ु तक म्हणजे पासबक
ु
 णशधावाटप पणत्रका म्हणजेच रेशनकाडष
 भारतीय पासपोटष
 वाहन चालक परवाना
 अलीकडील भाडेकरार
 पाणी/टेणलर्ोन/वीज/गॅस यांचे अलीकडचे देयक म्हणजेच णबल (हे देयक तमु च्या
स्वतःच्या नावे नसेल, तर तमु च्या जवळच्या नात्यातल्या व्यक्ती –
आई/वडील/पती/पत्नी – यांच्या नावे असले तरी चालू शकते. ततृ ीय पंथीयांच्या
बाबतीत ही णबले गरू
ु च्या नावे असतील तरी चालू शकते.)
 प्राप्तीकर णनदेश पणत्रका म्हणजेच इन्कम टॅक्स असेसमेंट ऑडष र
 भारतीय टपाल णवभागाद्वारे तमु च्या सध्याच्या णनवासस्थानाच्या पत्त्यावर तम्ु हांला
प्राप्त झालेले कोणतेही टपालपत्र
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