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विशेष संविप्त पुनरीिणाला आरंभ/
सुरू झाली मतदार नोंदणी
पारदर्श क आसि न्याय्य वातावरिात सिवडिक
ु ा पार पाडण्यािाठी मतदार याद्ाांचे अद्यावतीकरि
अत्यांत महत्त्वपूिश अिते. भारत सिवडिूक आयोगाकडूि मतदार याद्ाांचे अद्यावतीकरि िरू
ु झाले
अिूि, १ िोव्हेंबर पािूि १ जािेवारी २०२२ रोजी १८ सकां वा असिक वय अिलेल्या िागररकाांिा
मतदार म्हिूि िाव िोंदवता येिार आहे.
१ िोव्हेंबर रोजी मख्ु य सिवडिूक असिकारी कायाश लयाच्या िांकेतस्थळावर आसि मतदार िोंदिी
कायाश लयामध्ये प्रारूप यादी प्रकासर्त के ली जाईल. मतदाराांिी आपले िाव, पत्ता, सलांग, जन्मसदिाांक,
वय, ओळखपत्र क्रमाांक, मतदारिांघ इ. तपर्ील मतदार यादीत तपािूि ते अचूक आहेत का याची
खात्री करिे आवश्यक आहे. बरेचदा ऐि मतदािाच्या सदवर्ी आपले िाव मतदार यादीत िाही, अर्ी
तक्रार अिेक मतदाराांकडूि के ली जाते. त्यामळ
ु े मतदाराांिी प्रारूप मतदार यादीतील आपले तपर्ील
आत्ताच तपाििे महत्त्वाचे आहे.
१ िोव्हेंबर ते ३० िोव्हेंबर २०२१ हा कालाविी मतदार िोंदिीचा आहे, तिा तो एखाद्ाच्या
िावािांबांिी हरकती घेण्याचाही आहे. एखाद्ा मतदारिांघातील एखादा मतदार यादीत सदलेल्या
पत्त्यावर राहत ििेल, तर अर्ा िावाबद्दल त्याच मतदारिांघातील अन्य मतदार आक्षेप घेऊ र्कतो.
त्यामध्ये जर तथ्य आढळूि आले तर पडताळिी करूि िांबांसित मतदाराच्या िावाची वगळिी के ली
जाते. मतदार याद्ाांचे अद्यावतीकरि होण्यािाठी अर्ा अपात्र मतदाराांची वगळिीही महत्त्वाची
अिते.
यांदाच्या सवर्ेष पिु रीक्षि कायश क्रमाच्या सिसमत्तािे मख्ु य सिवडिूक असिकारी कायाश लय तरुि
मतदाराांपयंत पोहोचण्यािाठी राष्ट्रीय िेवा योजिेच्या िहकायाश िे राज्यभर मतदार िोंदिीची मोहीम
राबविार आहे. तिेच, ततृ ीय पांथी िागररक, देह व्यविाय करिाऱ्या मसहला, सदव्याांग व्यक्ती  याांच्या
िाव िोंदिीिाठी स्वयांिेवी िांस्थाांच्या िहकायाश िे मोहीम राबवली जािार आहे. मतदार िोंदिीिाठी
िोव्हेंबरमिील १३-१४ आसि २७-२८ तारखाांिा राज्यभर सवर्ेष सर्सबराांचे आयोजि के ले जािार
आहे. तिेच, ग्राम सवकाि व पांचायतराज सवभागाच्या िहकायाश िे १६ िोव्हेंबर रोजी सवर्ेष ग्रामिभेचे
आयोजि के ले जािार आहे. या सदवर्ी राज्यभरातील ग्रामिभाांमध्ये मतदार यादीचे वाचि के ले
जाईल. त्याांतगश त िव्यािे िाव िोंदिीि पात्र िागररक, लग्ि होऊि गावात आलेल्या सिया, गावात
कायमस्वरूपी िव्यािे वास्तव्याि आलेले िागररक याांची िाव िोंदिी के ली जाईल. तिेच दबु ार िावे,
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मतृ व्यक्ती , गावातूि कायमस्वरूपी स्थलाांतररत झालेल्या व्यक्ती , लग्ि होऊि अन्य गावात गेलेल्या
सिया याांच्या िावाांची मतदार यादीतूि वगळिी के ली जाईल.
येत्या काळात अिेक महािगरपासलका, िगरपासलका, सजल्हापररषदा, पांचायत िसमत्या याांच्या
सिवडिक
ु ा येऊ घातल्या आहेत. या पार्श्शभूमीवर महािगरपासलका आसि िगरपासलका येथे
प्रभागािि
ु ार मतदार अजश स्वीकृती कें द्रे उभारली जािार आहेत. मख्ु य सिवडिूक असिकारी श्रीकाांत
देर्पाांडे याांिी िव्यािे मतदार म्हिूि पात्र प्रत्येक यवु ािे मतदार यादीत आपले िाव िोंदवावे, तिेच
प्रत्येक मतदारािे प्रारूप मतदार यादीतील आपले तपर्ील अचूक आहेत का याची खात्री करूि
घ्यावी, अिे आवाहि के ले आहे.
मतदाराांमध्ये सिवडिूक, लोकर्ाही याांसवषयीची जािीव-जागतृ ी सिमाश ि व्हावी म्हिूि भारत
सिवडिूक आयोगािे ‘मतदाराांचे पद्धतर्ीर सर्क्षि आसि सिवडिक
ु ी तील िहभाग’ (Systematic
Voters’ Education and Electoral Participation- SVEEP) हा कायश क्रम िरू
ु के ला आहे.
या कायाश क्रमाांतगश त मख्ु य सिवडिूक असिकारी कायाश लयािे राज्यातील िवश र्ाळा-महासवद्ालयाांमध्ये
सिवडिूक िाक्षरता मांडळे स्थापि करण्यािाठी पररपत्रके काढलेली आहेत. आज र्ाळामहासवद्ालयाांमिूि सर्किारे सवद्ाथी िज
ु ाि िागररक झाले तरच देर्ात लोकर्ाही िाक्षरता सिमाश ि
होईल, हा सवचार हे व्यािपीठ स्थापि करण्यामागे आहे. याच प्रयत्िाचा एक भाग म्हिूि ५ िप्टेंबर
रोजी सर्क्षक सदिाचे औसचत्य िािूि िासवत्रीबाई फुले पिु े सवद्ापीठाच्या िांयक्त
ु सवद्मािे ‘लोकर्ाही
मूल्याांची रुजवि आसि सर्क्षकाांची भूसमका’ हा कायश क्रम आसि ‘लोकर्ाही गप्पा (भाग-एक)’ हे
कायश क्रम घेण्यात आले होते. या ‘लोकर्ाही गप्पाां’मध्ये डॉ. िहु ाि पळर्ीकर, प्रवीि महाजि, श्रीरांग
गोडबोले, िागराज मांजळ
ु े , रवींद्र ििक, राही श्रतु ी गिेर् हे मान्यवर िहभागी झाले होते.
स्वीप कायश क्रमाांतगश त मतदाराांमध्ये सिवडिूक, लोकर्ाही याांसवषयीची जािीव-जागतृ ी सिमाश ि
करण्यािाठी यांदा घरगतु ी गिेर्ोत्िव िजावट स्पिाश (उत्िव गिेर्ाचा जागर मतासिकाराचा),
लोकर्ाही भोंडला या स्पिांचे आयोजि करण्यात आले होते. िध्या लोकर्ाही दीपावली ही स्पिाश
िरू
ु आहे.
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