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सदर क्षेिातील मतदाराांना मतदानाच्या
वदिशी मतदान करण्यासाठी सुट्टी अथिा
दोन तासाांची सिलत दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
उद्योग,ऊर्जा ि कामगार विभाग,
शासन पवरपिक ्रममाांक मतदान 201९/प्र.्रम.73/कामगार-9
मांिालय, मुांबई 400 032
वदनाांक : 25 सप्टें बर, 201९
सांदभव:- भारत वनिडणूक आयोग याांचे ्रम.ECI/PN/83/2019, वद.21 सप्टें बर,२०१९ रोर्जीचे प्रवसध्दी पिक
शासन पवरपिक
आपल्या देशातील लोकशाही पध्दतीनुसार 18 िर्षािरील नोंदणी झालेल्या सिव नागवरकाांनी प्रत्येक
वनिडणुकीमध्ये 100 टक्के मतदान करणे अपेवक्षत आहे. ही बाब लक्षात घेता लोकप्रवतवनधीत्ि कायदा,१९५१
(भाग-2) मधील वनयम 135 (ब) नुसार मतदानाच्या वदिशी सिवसाधारणपणे मतदाराांना त्याांचा मतदानाचा हक्क
बर्जािता यािा यासाठी भरपगारी सुट्टी दे ण्यात येते ककिा काही वठकाणी कामाच्या तासात योग्य ती सिलत
दे ण्यात येते. माि गेल्या काही वनिडणुकाांमध्ये असे वदसून आले आहे की, सांस्था/ आस्थापना इ. भरपगारी सुट्टी
ककिा सिलत दे त नाहीत.

यामुळे अनेक मतदाराांना त्याांच्या मतदानापासून िांवचत रहािे लागते, र्जे

लोकशाहीसाठी अत्यांत घातक आहे.
2.

भारत वनिडणूक आयोगाने वनगववमत केलेल्या आदे शाप्रमाणे महाराष्ट्रातील 288 विधानसभा क्षेिाांमध्ये

वदनाांक 21 ऑक्टोबर, 2019 रोर्जी वनिडणूक घेतली र्जाणार आहे . या वनिडणुकीमध्ये सिव मतदाराांना त्याांचा
मतदानाचा हक्क योग्यवरतीने बर्जािता यािा यासाठी खालील प्रमाणे आदे श दे ण्यात येत आहे त:I) वनिडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेिात मतदार असलेले कामगार/अवधकारी/कमवचारी याांना मग ते
कामावनवमत्त वनिडणूक होणाऱ्या क्षेिाबाहेर कायवरत असले तरीही त्याांना वनिडणुकीच्या वदिशी मतदानाचा हक्क
बर्जािण्यासाठी भरपगारी सुट्टी दे ण्यात यािी.
II) सदर सुट्टी उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभागाांतगवत येणाऱ्या सिव आस्थापना, कारखाने,दु काने इत्यादींना
लागू रावहल(उदा.खार्जगी कांपन्या या मधील आस्थापना, सिव दु काने ि इतर आस्थापना, वनिासी हॉटे ल,
खाद्यगृहे, अन्य गृहे, नाटयगृहे, व्यापार,औद्योवगक उप्रमम ककिा इतर आस्थापना तसेच मावहती ि तांिज्ञान
कांपन्या, शॉकपग सेंटर, मॉल्स, वरटे लसव इ.)
III) अपिादात्मक पवरस्स्थतीत कामगार, अवधकारी, कमवचारी इत्यादींना पूणव वदिस सुट्टी दे णे शक्य नसेल
तर, मतदान क्षेिातील कामगाराांना मतदानाचा हक्क बर्जािण्यासाठी सुट्टी ऐिर्जी केिळ दोन ते तीन तासाांची
सिलत देता येईल. माि त्याबाबत त्याांनी सांबवां धत वर्जल्हावधकारी तथा वर्जल्हा वनिडणूक अवधकारी याांची पूिव
परिानगी घेणे आिश्यक रावहल. कोणत्याही पवरस्स्थतीत मतदाराांना मतदानासाठी वकमान दोन ते तीन तासाांची
भरपगारी सिलत वमळे ल याची दक्षता सांबवां धत आस्थापना मालकाांनी घेणे आिश्यक रावहल.
IV) िर नमूद केल्यानुसार उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभागाअांतगवत येणाऱ्या सिव आस्थापना, कारखाने,
दु काने इत्यादींच्या मालकाांनी/व्यिस्थापनाने िरील सूचनाांचे योग्य ते अनुपालन होईल याची काटे कोरपणे

शासन पवरपिक ्रममाांकःमतदान 201९/प्र.्रम.73/कामगार-9

खबरदारी घ्यािी. मतदाराांकडू न मतदानाकवरता योग्य ती सुट्टी अथिा सिलत प्राप्त न झाल्याने मतदान करता
येणे शक्य न झाल्याबाबत त्रमार आल्यास, त्याांच्याविरुध्द योग्य कारिाई करण्यात येईल.
4.

सदर पवरपिक भारत वनिडणूक आयोग याांचे ्रम.ECI/PN/83/2019, वद.21 सप्टें बर,२०१९ रोर्जीच्या

प्रवसद्धी पिकास अनुसरुन वनगववमत करण्यात येत आहे.
5.

सदर शासन पवरपिक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सांकेतस्थळािर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201909251517350010 असा आहे. हे पवरपिक वडर्जीटल स्िाक्षरीने
साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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( डॉ.श्री.ल.पुलकांु डिार )
उप सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत- उपरोक्त पवरपिक सिव सांबवां धत आस्थापनाांच्या वनदशवनास आणण्याच्या विनांतीसह अग्रेवर्षत.
1. राज्य वनिडणूक आयोग, महाराष्ट्र,निीन प्रशासकीय इमारत, मांिालयासमोर, मुांबई-32
2. प्रधान सवचि ि मुख्य वनिडणूक अवधकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मांिालय, मुांबई-32
3. कामगार आयुक्त, िाांद्रे, मुांबई-51 (वनिडणूक होणाऱ्या वठकाणी सांबवां धताांना सुचना दे ण्याबाबत
कायविाहीच्या विनांतीसह अग्रेवर्षत)
4. सांचालक, औद्योवगक सुरक्षा ि आरोग्य सांचालनालय, िाांद्रे, मुांबई (वनिडणूक होणाऱ्या वठकाणी
सांबवां धताांना सुचना दे ण्याबाबत कायविाहीच्या विनांतीसह अग्रेवर्षत)
5. सांचालक, बाष्ट्पके, िाांद्रे, मुांबई,(वनिडणूक होणाऱ्या वठकाणी सांबवां धताांना सुचना दे ण्याबाबत कायविाहीच्या
विनांतीसह अग्रेवर्षत)
6. आयुक्त, सिव वर्जल्हे ,महाराष्ट्र राज्य.
7. वर्जल्हावधकारी,सिव वर्जल्हे,महाराष्ट्र राज्य.
8. महासांचालक,मावहती ि र्जनसांपकव महासांचालनालय, मांिालय,मुांबई याांना व्यापक प्रवसध्दी दे ण्याच्या
विनांतीसह अग्रेवर्षत.
9. कामगार विभागातील सिव कायासने
प्रत मावहतीसाठी :
1

मा. मांिी (कामगार) याांचे खार्जगी सवचि

2

मा. राज्यमांिी (कामगार) याांचे खार्जगी सवचि

3

मा. मुख्य सवचि याांचे स्िीय सहायक, मांिालय, मुांबई.
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