दि. 9 दिसेंबर, 201८ रोजी होणाऱ्या स्थादिक स्वराज्य
संस्थांच्या

साववदिक

दिविणुकांसाठी

सिर

क्षेिातील

मतिारांिा मतिािाच्या दिवशी मतिाि करण्यासाठी सुट्टी
अथवा िोि तासांची सवलत िे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासि
उद्योग,ऊजा व कामगार दवभाग,
शासि पदरपिक ्रममांक मतिाि 201८/प्र.्रम. १०९ /कामगार-9
मंिालय, मुंबई 400 032
दििांक : 04 दिसेंबर, 201८
संिभव :- राज्य दिविणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे ्रममांक रादिआ/िपा-2018/प्र.्रम.17/का.6,
दि. 2८ िोव्हेंबर, 201८ चे पि.
शासि पदरपिक
भारतीय संदवधािाच्या अिुच्छे ि 243 के व 243 झेिए अन्वये राज्यातील सवव स्थादिक स्वराज्य
संस्थांच्या दिविणुका ( महािगरपादलका, िगरपदरषिा/ िगरपादलका, दजल्हा पदरषि, पंचायत सदमत्या व
ग्रामपंचायती) मुक्त, दिभवय व पारिशवक वातावरणामध्ये घेण्याची सवव जबाबिारी राज्य दिविणूक आयोगाची आहे
व त्यासाठी राज्य दिविणूक आयोगािे दिलेले आिेश सवांवर बंधिकारक आहे.
2.

आपल्या िे शािे लोकशाही पध्िती स्स्वकारली असूि 18 वषावरील िोंिणी झालेल्या सवव लोकांिी प्रत्येक

दिविणुकीमध्ये 100 टक्के मतिाि करणे अपेदक्षत आहे . ही बाब लक्षात घेता मतिािाच्या दिवशी सववसाधारणपणे
मतिारांिा त्यांचा मतिािाचा हक्क बजावता यावा यासाठी भरपगारी सुट्टी िे ण्यात येते ककवा काही दठकाणी
कामाच्या तासात योग्य ती सवलत िे ण्यात येते. माि गेल्या काही दिविणुकांमध्ये असे दिसूि आले आहे की,
संस्था/ आस्थापिा इ. भरपगारी सुट्टी ककवा सवलत िे त िाहीत. यामुळे अिेक मतिारांिा त्यांच्या मतिािापासूि
वंदचत रहावे लागते. जे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे .
3.

राज्य दिविणूक आयोगािे दिगवदमत केलेल्या आिे शाप्रमाणे दि. ९ दिसेंबर,201८ रोजी सोबतच्या

पदरदशष्ट्ट-1 मध्ये िमूि केल्याप्रमाणे महािगरपादलकांच्या व िगरपदरषि/ िगरपंचायतींच्या साववदिक दिविणुका
घेतल्या जाणार आहे त. या दिविणुकांमध्ये सवव मतिारांिा त्यांचा मतिािाचा हक्क योग्यदरतीिे बजावता यावा
यासाठी खालील प्रमाणे आिेश िे ण्यात येत आहे त:I) दिविणूक होणाऱ्या मतिाि क्षेिात मतिार असलेले कामगार/अदधकारी/कमवचारी यांिा मग ते
कामादिदमत्त दिविणूक होणाऱ्या क्षेिाबाहेर कायवरत असले तरीही त्यांिा दिविणुकीच्या दिवशी मतिािाचा हक्क
बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी िे ण्यात यावी.
II) सिर सुट्टी उद्योग,ऊजा व कामगार दवभागांतगवत येणाऱ्या सवव आस्थापिा, कारखािे,िु कािे इत्यािींिा
लागू रादहल (उिा. राज्य शासि, केंद्र शासि व खाजगी कंपन्या या मधील आस्थापिा, सवव िु कािे व इतर
आस्थापिा, दिवासी हॉटे ल, खाद्यगृहे, अन्य गृहे, िाटयगृहे, व्यापार,औद्योदगक उप्रमम ककवा इतर आस्थापिा
तसेच मादहती व तंिज्ञाि कंपन्या, शॉकपग सेंटर, मॉल्स, दरटे लसव इ.)
III) अपवािात्मक पदरस्स्थतीत कामगार, अदधकारी, कमवचारी इत्यािींिा पूणव दिवस सुट्टी िेणे शक्य िसेल
तर, मतिाि क्षेिातील कामगारांिा मतिािाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी केवळ िोि ते तीि तासांची
सवलत िे ता येईल. माि त्याबाबत त्यांिी संबदं धत महािगरपादलका आयुक्त अथवा दजल्हादधकारी यांची पूवव
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परवािगी घेणे आवश्यक रादहल. कोणत्याही पदरस्स्थतीत मतिारांिा मतिािासाठी दकमाि िोि ते तीि तासांची
सवलत दमळे ल याची िक्षता संबदं धत आस्थापिा मालकांिी घेणे आवश्यक रादहल.
IV) वर िमूि केल्यािुसार उद्योग, ऊजा व कामगार दवभागाअंतगवत येणाऱ्या सवव आस्थापिा, कारखािे,
िु कािे इत्यािींच्या मालकांिी / व्यवस्थापिािे वरील सूचिांचे योग्य ते अिुपालि होईल याची काटे कोरपणे
खबरिारी घ्यावी. मतिारांकिू ि मतिािाकदरता योग्य ती सुट्टी अथवा सवलत प्राप्त ि झाल्यािे मतिाि करता
येणे शक्य ि झाल्याबाबत त्रमार आल्यास, त्यांच्यादवरुध्ि योग्य कारवाई करण्यात येईल.
4.

सिर पदरपिक राज्य दिविणूक आयोग, महाराष्ट्र यांच्या ्रममांक रादिआ/िप-201८/प्र.्रम.१७/का.६,

दि.2८ िोव्हें बर,201८ च्या पिास अिुसरुि दिगवदमत करण्यात येत आहे .
5.

सिर शासि पदरपिक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201812041126013910 असा आहे. हे पदरपिक दिजीटल स्वाक्षरीिे
साक्षांदकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शािुसार व िांवािे,

Dr.Shrikant L.
Pulkundwar
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( िॉ.श्री.ल.पुलकंु िवार )
शासिाचे उप सदचव
प्रत - उपरोक्त पदरपिक सवव संबदं धत आस्थापिांच्या दििशविास आणण्याच्या दविंतीसह अग्रेदषत.
1. राज्य दिविणूक आयोग, महाराष्ट्र,िवीि प्रशासकीय इमारत, मंिालयासमोर, मुंबई-32
2. प्रधाि सदचव व मुख्य दिविणूक अदधकारी, सामान्य प्रशासि दवभाग, मंिालय, मुंबई-32
3. कामगार आयुक्त, बांद्रा, मुंबई-51
4. संचालक, औद्योदगक सुरक्षा व आरोग्य संचालिालय, बांद्रा, मुंबई
5. संचालक, बाष्ट्पके, बांद्रा, मुंबई,
6. आयुक्त, धुळे, अहमििगर,यवतमाळ, िांिेि, िागपूर, वादशम, चंद्रपूर, जळगाव
7. दजल्हादधकारी, धुळे, अहमििगर,यवतमाळ, िांिेि, िागपूर, वादशम, चंद्रपूर, जळगाव
8. महासंचालक,मादहती व जिसंपकव महासंचालिालय, मंिालय,मुंबई यांिा व्यापक प्रदसध्िी िे ण्याच्या
दविंतीसह अग्रेदषत.
9. कामगार दवभागातील सवव कायासिे
10. दिवि िस्ती (कामगार-9)
प्रत मादहतीसाठी :
1

मा. मंिी (कामगार) यांचे खाजगी सदचव

2

मा. राज्यमंिी (कामगार) यांचे खाजगी सदचव

3

मा. मुख्य सदचव यांचे स्वीय सहायक, मंिालय, मुंबई.
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पदरदशष्ट्ट-1
अ.्रम.

दजल्हा

महािगरपादलकेचे िाव

१.

धुळे

धुळे महािगरपादलका

२.

अहमििगर

अहमििगर महािगरपादलका

अ.्रम.

दजल्हा

िगरपदरषि/ िगरपंचायतीचे िाव

१.

यवतमाळ

िेर-िबाबपूर

२.

िांिेि

लोहा

३.

िागपूर

मौिा

४.

वादशम

दरसोि

५.

चंद्रपूर

ब्रम्हपुरी

६.

जळगाव

शेंिुणी
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