िवधानसभा
सदर

सावि क

िनवडणुकांसाठी

े ातील मतदारांना मतदाना या

िदवशी मतदान कर यासाठी सु ी अथवा
दोन तासांची सवलत दे याबाबत.

महारा

शासन

उ ोग,ऊज व कामगार िवभाग,
शासन पिरप क

मांक मतदान 201९/ . .73/कामगार-9
मं ालय, मुंबई 400 032
िदनांक : 25 स टबर, 201९

संदभ:- भारत िनवडणूक आयोग यांचे

.ECI/PN/83/2019, िद.21 स टबर,२०१९ रोजीचे िस दी प क

शासन पिरप क
आप या देशातील लोकशाही प दतीनुसार 18 वष वरील न दणी झाले या सव नागिरकांनी

येक

िनवडणुकीम ये 100 ट के मतदान करणे अपेि त आहे. ही बाब ल ात घेता लोक ितिनधी व कायदा,१९५१
(भाग-2) मधील िनयम 135 (ब) नुसार मतदाना या िदवशी सवसाधारणपणे मतदारांना यांचा मतदानाचा ह क
बजावता यावा यासाठी भरपगारी सु ी दे यात येते कवा काही िठकाणी कामा या तासात यो य ती सवलत
दे यात येते. मा

गे या काही िनवडणुकांम ये असे िदसून आले आहे की, सं था/ आ थापना इ. भरपगारी सु ी

कवा सवलत दे त नाहीत.

यामुळे अनेक मतदारांना

यां या मतदानापासून वंिचत रहावे लागते, जे

लोकशाहीसाठी अ यंत घातक आहे.
2.

भारत िनवडणूक आयोगाने िनगिमत केले या आदे शा माणे महारा ातील 288 िवधानसभा

े ांम ये

िदनांक 21 ऑ टोबर, 2019 रोजी िनवडणूक घेतली जाणार आहे . या िनवडणुकीम ये सव मतदारांना यांचा
मतदानाचा ह क यो यिरतीने बजावता यावा यासाठी खालील माणे आदे श दे यात येत आहे त:I) िनवडणूक होणा या मतदान
कामािनिम

े ात मतदार असलेले कामगार/अिधकारी/कमचारी यांना मग ते

िनवडणूक होणा या े ाबाहेर कायरत असले तरीही यांना िनवडणुकी या िदवशी मतदानाचा ह क

बजाव यासाठी भरपगारी सु ी दे यात यावी.
II) सदर सु ी उ ोग, ऊज व कामगार िवभागांतगत येणा या सव आ थापना, कारखाने,दु काने इ याद ना
लागू रािहल(उदा.खाजगी कंप या या मधील आ थापना, सव दु काने व इतर आ थापना, िनवासी हॉटे ल,
खा गृहे, अ य गृहे, नाटयगृहे, यापार,औ ोिगक उप म कवा इतर आ थापना तसेच मािहती व तं

ान

कंप या, शॉ पग सटर, मॉ स, िरटे लस इ.)
III) अपवादा मक पिर थतीत कामगार, अिधकारी, कमचारी इ याद ना पूण िदवस सु ी दे णे श य नसेल
तर, मतदान

े ातील कामगारांना मतदानाचा ह क बजाव यासाठी सु ी ऐवजी केवळ दोन ते तीन तासांची

सवलत देता येईल. मा

याबाबत यांनी संबिं धत िज हािधकारी तथा िज हा िनवडणूक अिधकारी यांची पूव

परवानगी घेणे आव यक रािहल. कोण याही पिर थतीत मतदारांना मतदानासाठी िकमान दोन ते तीन तासांची
भरपगारी सवलत िमळे ल याची द ता संबिं धत आ थापना मालकांनी घेणे आव यक रािहल.
IV) वर नमूद के यानुसार उ ोग, ऊज व कामगार िवभागाअंतगत येणा या सव आ थापना, कारखाने,
दु काने इ याद या मालकांनी/ यव थापनाने वरील सूचनांचे यो य ते अनुपालन होईल याची काटे कोरपणे

शासन पिरप क

मांकःमतदान 201९/ . .73/कामगार-9

खबरदारी यावी. मतदारांकडू न मतदानाकिरता यो य ती सु ी अथवा सवलत ा त न झा याने मतदान करता
येणे श य न झा याबाबत त ार आ यास, यां यािव
4.

द यो य कारवाई कर यात येईल.

सदर पिरप क भारत िनवडणूक आयोग यांचे

.ECI/PN/83/2019, िद.21 स टबर,२०१९ रोजी या

िस ी प कास अनुस न िनगिमत कर यात येत आहे.
5.

सदर शासन पिरप क महारा

शासना या www.maharashtra.gov.inया संकेत थळावर उपल ध

कर यात आला असून याचा संकेताक 201909251517350010 असा आहे. हे पिरप क िडजीटल वा रीने
सा ांिकत क न काढ यात येत आहे .
महारा ाचे रा यपाल यां या आदे शानुसार व नावाने.

Dr.Shrikant L.
Pulkundwar
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( डॉ. ी.ल.पुलकंु डवार )

उप सिचव, महारा

शासन

त- उपरो त पिरप क सव संबिं धत आ थापनां या िनदशनास आण या या िवनंतीसह अ ेिषत.
1. रा य िनवडणूक आयोग, महारा ,नवीन शासकीय इमारत, मं ालयासमोर, मुंबई-32
2.

धान सिचव व मु य िनवडणूक अिधकारी, सामा य शासन िवभाग, मं ालय, मुंबई-32

3. कामगार आयु त, वां े , मुंबई-51 (िनवडणूक होणा या िठकाणी संबिं धतांना सुचना दे याबाबत
कायवाही या िवनंतीसह अ ेिषत)
4. संचालक, औ ोिगक सुर ा व आरो य संचालनालय, वां े , मुंबई (िनवडणूक होणा या िठकाणी
संबिं धतांना सुचना दे याबाबत कायवाही या िवनंतीसह अ ेिषत)
5. संचालक, बा पके, वां े , मुंबई,(िनवडणूक होणा या िठकाणी संबिं धतांना सुचना दे याबाबत कायवाही या
िवनंतीसह अ ेिषत)
6. आयु त, सव िज हे ,महारा

रा य.

7. िज हािधकारी,सव िज हे,महारा

रा य.

8. महासंचालक,मािहती व जनसंपक महासंचालनालय, मं ालय,मुंबई यांना यापक

िस दी दे या या

िवनंतीसह अ ेिषत.
9. कामगार िवभागातील सव काय सने
त मािहतीसाठी :
1

मा. मं ी (कामगार) यांचे खाजगी सिचव

2

मा. रा यमं ी (कामगार) यांचे खाजगी सिचव

3

मा. मु य सिचव यांचे वीय सहायक, मं ालय, मुंबई.
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