मख्ु य निवडणूक अनिकारी, महाराष्ट्र
नवशेष संनिप्त पुिरीिण २०२२
(कालावधी – १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२१)
यंदा भारत ननवडणूक आयोगाने नवशेष संनिप्त पनु रीिणाचा कालावधी १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर
२०२१ असा जाहीर के लेला आहे. नवशेष संनिप्त पनु रीिण कायय क्रमानवषयी जाणनू घेण्याआधी आपल्या
देशातील ननवडणूक यंत्रणा समजून घेऊ.
सवय प्रकारच्या ननवडणक
ु ांचे कायय पार पाडण्यासाठी दोन ननवडणक
ू आयोग कायय रत आहेत; देश
स्तरावर भारत ननवडणूक आयोग आनण राज्य स्तरावर राज्य ननवडणूक आयोग. या दोन्ही स्वतंत्र
यंत्रणा आहेत. भारत ननवडणूक आयोग राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यसभा, लोकसभा, नवधानपररषद
आनण नवधानसभा यांच्या ननवडणक
ु ा घेते. तर राज्य ननवडणक
ू आयोगावर महानगरपानलका,
नगरपानलका, नगरपररषद, नजल्हापररषद, पंचायत सनमती, ग्रामपंचायत या स्थाननक स्वराज्य
संस्थांच्या ननवडणक
ु ांची जबाबदारी असते. देशाच्या प्रत्येक राज्यात भारत ननवडणूक आयोगाचे मख्ु य
ननवडणूक अनधकारी कायाय लय असते. भारत ननवडणूक आयोगाचे राज्यांतील ननवडणक
ु ीसंबधं ीचे सवय
कामकाज या मख्ु य ननवडणक
ू अनधकारी कायाय लयांमार्यत होत असते. भारत ननवडणक
ू आयोग आनण
राज्य ननवडणूक आयोग यांतील समान समान धागा म्हणजे मतदार याद्या. या मतदार याद्या तयार
करण्याचे काम भारत ननवडणूक आयोगामार्यत मख्ु य ननवडणूक अनधकारी कायाय लय आनण त्याच्या
अधीनस्थ ननवडणक
ू यंत्रणा करत असते. याच मतदार याद्या राज्य ननवडणक
ू आयोगही त्यांच्या
ननवडणक
ु ांसाठीही वापरत असते.
के वळ ननवडणक
ु ीच्याच काळात ननवडणूक आयोग आनण ननवडणूक कायाय लयांचे काम र्ार जोमाने
चालते असे नाही. तर ज्या महत्त्वाच्या आधारावर या ननवडणक
ु ा घेतल्या जातात, त्या मतदार याद्या
तयार करण्याचे व त्या अद्ययावत करण्याचे कायय ननवडणक
ू कायाय लये सातत्याने करतच असतात.
पनु रीिण कायय क्रमाचा संबधं या मतदार याद्यांशीच आहे. मतदार याद्यांच्या शद्ध
ु ीकरणासाठी आनण
मतदार नोंदणीसाठी भारत ननवडणूक आयोग दरवषी पनु रीिण कायय क्रम राबवते.
नवशेष संनिप्त पिु रीिण म्हणजे काय?
नवशेष संनिप्त पनु रीिण, ज्याला इंग्रजीत Special Summary Revision नकं वा SSR म्हटलं जातं.
पनु रीिणचा सोपा अथय उजळणी. या कायय क्रमाचे महत्त्वाचे नवशेष म्हणजे, मतदार अहय ता नदनांक बदलणे
व बदललेल्या नदनांकानस
ु ार मतदार नोंदणी करणे; तसेच मतदार याद्यांचे शद्ध
ु ीकरण आनण सस
ु ूत्रीकरण
करणे.
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नवशेष संनिप्त पुिरीिणाेे ्वूपप णनण ्रकनरियया :१. मतदार नोंदणीचा नवीन अहय ता नदनांक जाहीर करणे आनण त्यानस
ु ार पात्र नागररकांची नाव
नोंदणी करणे.
२. मतदार याद्यांचे शद्ध
ु ीकरण आनण सस
ु ूत्रीकरण
३. मतदान कें द्ांचे सस
ु ूत्रीकरण
४. प्रारूप यादी प्रनसद्ध - हरकती आनण दावे
५. अंनतम मतदार यादी प्रनसद्ध
१. मतदार िोंदणीच्या िवीि अहहता नदिांकाेी घोषणा णनण मतदार िोंदणी :- सध्या चालू
असलेला मतदार अहय ता नदनांक हा १ जानेवारी २०२१ आहे. म्हणजे, या नदवशी १८ नकं वा
त्यापेिा अनधक वय असलेले नागररक मतदार म्हणून नाव नोंदणी करण्यास पात्र आहेत. दरवषी
होणाऱ्या या नवशेष संनिप्त पनु रीिण कायय क्रमात हा पात्रता नदनांक बदलतो. आता आपण
नोव्हेंबरमध्ये जो पनु रीिणाचा कायय क्रम राबवणार आहोत, त्यानस
ु ार हा नदनांक १ जानेवारी
२०२२ होईल. या नदवशी जे नागररक १८ नकं वा त्यापेिा अनधक वयाचे होतील, त्यांना १
नोव्हेंबर २०२१ पासून मतदार नोंदणी करता येईल. म्हणजे, या कायय क्रमांतगय त दोन मनहन्यांनी
पात्र होणाऱ्या मतदारांची आगाऊ नोंदणी करण्यास सुवु वात होते. १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर
२०२१ या कालावधीत मतदार नोंदणी करणाऱ्या मतदारांच्या नावांचा समावेश ५ जानेवारी
२०२२ रोजी प्रकानशत के ल्या जाणाऱ्या अंनतम मतदार यादीत के ला जातो.
२. मतदार याद्ांेे शुद्धीकरण णनण सस
ु त्रू ीकरण :- प्रारूप यादी प्रकानशत करण्यापूवी मतदार
याद्यांचे शद्ध
ु ीकरण के ले जाते. म्हणजे, दबु ार नावे, स्थलांतररत आनण मतृ यांची वगळणी के ली
जाते. तसेच, नाव, पत्ता, नलंग, जन्मनदनांक, वय यांमध्ये दुवु स्त्या के ल्या जातात. तसेच, ाका
मतदान कें द्ातील, ाका सोसायटीत राहणारे, ाका कुटुंबातील मतदार ाकाच यादीत येतील
असे पानहले जाते. त्यानंतर प्रारूप यादी मख्ु य ननवडणूक अनधकारी कायाय लयाच्या
संकेतस्थळावर आनण मतदार नोंदणी कायाय लयात प्रकानशत (यंदा १ नोव्हेंबर रोजी) के ली जाते.
या यादीची ाक प्रत ननवडणूक कायाय लयांकडून नोंदणीकृत आनण मान्यताप्राप्त राजकीय
पिांनाही नदली जाते.
३. मतदाि कें द्ांेे सस
ु ूत्रीकरण :- नवशेष संनिप्त पनु रीिण कायय क्रमात मतदार याद्यांबरोबर
मतदान कें द्ांचेही सस
ु ूत्रीकरण के ले जाते. शहरी भागात ाका मतदान कें द्ावर १५००
मतदारांचा समावेश असतो, तर ग्रामीण भागात १२०० मतदारांचा. जर ाखाद्या कें द्ावर या
संख्येपेिा अनधक मतदार झाले तर जवळच्या कमी मतदार संख्या असलेल्या कें द्ामध्ये
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त्यांचा समावेश के ला जातो. ते शक्य नसेल तर नवे कें द् तयार के ले जाते. तसेच, ाखादे कें द्
नादुवु स्त अवस्थेत असेल तर ते बदलले जाते.
४. ्रकाूपप मतदार यादी ्रकनसद्ध - हरकती णनण दावे :मतदार याद्यांचे आनण मतदान कें द्ाचे शद्ध
ु ीकरण झाले की प्रारूप यादी प्रकानशत के ली जाते.
यंदा ही यादी १ नोव्हेंबर २०२१ रोजी प्रकानशत के ली जाईल. १ ते ३० नोव्हेंबर २०२१ हा
दावे आनण हरकती स्वीकारण्याचा कालावधी आहे. जे नागररक मतदार नोंदणीसाठी अजय
करतात, त्यांना दावे म्हटले जाते. मतदार यादी प्रकानशत झाल्यानंतर मतदारांनी आपले नाव,
पत्ता, नलंग, जन्मनदनांक, वय, ओळखपत्र क्रमांक, मतदान कें द् इत्यादी तपशील तपासून घेणे
आवश्यक आहे. बऱ्याचदा ऐन मतदानाच्या नदवशी मतदाराला आपले नाव मतदार यादीत
सापडत नाही, मग नाव वगळले गेल्याच्या तक्रारी के ल्या जातात. त्यामळ
ु े मतदारांनी ही यादी
प्रकानशत झाल्यानंतर त्यामध्ये आपले तपशील तपासून ते अचूक असल्याची खात्री करून घेणे
महत्त्वाचे आहे.
प्रारूप यादीतील ाखाद्या मतदार संघातील ाखाद्या नावावर, त्याच मतदार संघातील ाखाद्याने
आिेप घेतला तर त्याला हरकत म्हणतात. अमक
ु मतदार नदलेल्या पत्त्यावर राहत नाही, असा
आिेप त्याच मतदारसंघातील इतर मतदाराला घेता येतो.
त्यानंतर दावे आनण हरकती ननकालात काढले जातात. यंदा हा कालावधी १ ते २० नडसेंबर
२०२१ हा आहे. मतदान कें द्स्तर अनधकारी (बीालओ) त्या-त्या पत्त्यावर जाऊन पडताळणी
करतात. सदर व्यक्ती हयात आहे का, त्याच पत्त्यावर राहते का, यानवषयीची खात्री करून मतदार
नोंदणी अनधकाऱ्याकडे अहवाल सादर के ला जातो. सदर अहवाल आनण संबनं धत परु ावे यांचा
नवचार करून आनण आवश्यक नतथे सनु ावणी घेऊन, मतदार नोंदणी अनधकारी ते नाव ठेवायचे
की काढायचे याचा ननणय य घेतात. सदर ननणय य अजय दाराला मान्य नसेल, तर त्याला नजल्हा
ननवडणूक अनधकाऱ्यांकडे दस
ु रे अपील करता येते. नजल्हा ननवडणूक अनधकाऱ्यांनी नदलेला
ननणय यही अजय दाराला मान्य नसेल, तर त्याला मख्ु य ननवडणूक अनधकाऱ्यांकडे अपील करता
येते.
५. अंनतम यादी ्रकनसद्ध :या सवय बाबींची पूतयता झाल्यानंतर सधु ाररत अंनतम यादी प्रकानशत (यंदा ५ जानेवारी २०२२
रोजी) के ली जाते, नतथे या पनु रीिण कायय क्रमाची सांगता होते. पनु रीिण कायय क्रम संपला तरी
मतदार नोंदणी मात्र त्यानंतरही वषय भर सरू
ु असते. त्याला ननरंतर मतदार नोंदणी म्हटले जाते.
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(नव.स.ू नांदडे नजल्यातील ९०-देगलूर (अजा) या मतदारसंघात प्रारूप यादी प्रकाशनाच्या
काळात ननवडणक
ु ा असल्याने सदर मतदारसंघात नवशेष संनिप्त पनु रीिण कायय क्रमाचे
वेळापत्रक पढु ीलप्रमाणे असेल :
 प्रारूप यादी प्रकाशन नदनांक : ८ नोव्हेंबर २०२१
 दावे आनण हरकती स्वीकारण्याचा कालावधी : ८ नोव्हेंबर २०२१ ते ७ नडसेंबर
२०२१
 दावे व हरकती ननकालात काढण्याचा कालावधी : २७ नडसेंबर २०२१ पयंत
 अंनतम मतदार यादीची प्रनसद्धी : ५ जानेवारी २०२२
नवनवि अजाांेी मानहती
 प्रथम नाव नोंदणी करणाऱ्या मतदारांसाठी / ाका मतदारसंघातून इतर मतदारसंघात स्थलांतर
झाल्यामळ
ु े मतदार यादीत नाव समानवष्ट करण्यासाठी – अजय क्र. ६
 अननवासी मतदारांचे मतदार यादीमध्ये नाव समानवष्ट करण्यासाठी - अजय क्र. ६अ
 इतर व्यक्तीचे नाव समानवष्ट करण्याबाबत आिेप घेण्यासाठी / स्वतःचे नाव वगळण्यासाठी /
इतर कोणत्याही व्यक्तीचे नाव मत्ृ यू नकं वा स्थलांतर झाल्यामळ
ु े वगळण्यासाठी - अजय क्र. ७
 मतदार यादीतील तपनशलामध्ये करावयाच्या दुवु स्त्यांसाठी - अजय क्र. ८
 ज्यावेळी ाकाच मतदारसंघात ननवासस्थान ाका नठकाणाहून इतर नठकाणी स्थानांतररत
झाले असल्यास - अजय क्र. ८अ

महत्त्वपूणह सूेिा :
 नाव नोंदणी करताना, त्या वषीच्या १ जानेवारी रोजी तमु चे वय १८ वषे नकं वा अनधक
असले पानहजे. सध्या भारत ननवडणूक आयोगाचा नवशेष संनिप्त पनु रीिण कायय क्रम चालू
आहे. त्यांतगय त, ज्यांचे वय १ जानेवारी २०२२ रोजी १८ नकं वा अनधक असेल, त्यांना १
नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२१ पयंत नाव नोंदणी करता येणार आहे.
 नाव नोंदवताना वयाच्या परु ाव्यासाठी खालीलपैकी कोणताही ाक दस्तावेज हवा :
 जन्म दाखला,
 शाळा सोडल्याचा दाखला
 जन्मतारखेची नोंद असलेली पाचवी/आठवी/दहावी/बारावी यांपैकी ाका इयत्तेची
गणु पनत्रका
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 पॅन काडय
 वाहन चालक परवाना
 भारतीय पासपोटय
 आधार काडय
 नाव नोंदवताना ननवासाच्या परु ाव्यासाठी खालीलपैकी कोणताही ाक दस्तावेज हवा :
 बँक/नकसान/टपाल यांचे चालू खातेपस्ु तक म्हणजे पासबक
ु
 नशधावाटप पनत्रका म्हणजेच रेशनकाडय
 भारतीय पासपोटय
 वाहन चालक परवाना
 अलीकडील भाडेकरार
 पाणी/टेनलर्ोन/वीज/गॅस यांचे अलीकडचे देयक म्हणजेच नबल (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 नबले गरू
ु च्या नावे असतील तरी चालू शकते.)
 प्राप्तीकर ननदेश पनत्रका म्हणजेच इन्कम टॅक्स असेसमेंट ऑडय र
भारतीय टपाल नवभागाद्वारे तमु च्या सध्याच्या ननवासस्थानाच्या पत्त्यावर तम्ु हांला प्राप्त झालेले
कोणतेही टपालपत्र
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