
दि.07 जानेवारी, 2020 रोजी होणाऱ्या पचंायत सदितयांच्या 
साववदिक दनवडणकुासाठी सिर क्षेिातील ितिारांना 
ितिानाच्या दिवशी ितिान करण्यासाठी सुट्टी अथवा िोन 
तासांची सवलत िेण्याबाबत. 

          िहाराष्ट्र शासन 
           उद्योग,ऊजा व कािगार दवभाग, 
                                   शासन पदरपिक क्रिांक: ितिान 201९/प्र.क्र.128/कािगार-9 
                िंिालय, िंुबई 400 032 
              दिनांक : 01 जानेवारी, 2020 
 

संिभव :- राज्य दनवडणकू आयोग, िहाराष्ट्र याचंे क्रिाकं रादनआ/दजपपंस-2019/प्र.क्र.31/का.7,    
              दि.27 दडसेंबर,२०१९ रोजीचे पि. 

शासन पदरपिक 
 आपल्या िेशाने लोकशाही पध्िती स्ववकारली असून 18 वर्षावरील नोंिणी झालेल्या सवव लोकांनी प्रतयेक 
दनवडणकुीिध्ये 100 टक्के ितिान करणे अपेदक्षत आहे.  ही बाब लक्षात घेता लोकप्रदतदनधीतव कायिा,१९५१ च्या 
पदरच्छेि १३५ ब नुसार ितिानाच्या दिवशी सववसाधारणपणे ितिारानंा तयांचा ितिानाचा हक्क बजावता यावा 
यासाठी भरपगारी सटु्टी िेण्यात येते ककवा काही दठकाणी कािाच्या तासात योग्य ती सवलत िेण्यात येते.  िाि 
गेल्या काही दनवडणकुांिध्ये असे दिसून आले आहे की, संवथा/ आवथापना इ. भरपगारी सटु्टी  ककवा सवलत िेत 
नाहीत.  यािुळे अनेक ितिारांना तयांच्या ितिानापासून वदंचत रहाव ेलागते, ज ेलोकशाहीसाठी अतयंत घातक 
आहे. 
 राज्य दनवडणकू आयोगाने दनगवदित केलेल्या आिेशाप्रिाणे दि.07 जानेवारी, २०20 रोजी सोबतच्या 
पदरदशष्ट्ट-1 िध्ये निूि केल्याप्रिाणे साववदिक दनवडणकू घेतली जाणार आहे.  सिर दनवडणकुीिध्ये सवव ितिारांना 
तयांचा ितिानाचा हक्क योग्यदरतीने बजावता यावा यासाठी  खालील प्रिाणे आिेश िेण्यात येत आहेत:- 
 I) दनवडणकू होणाऱ्या ितिान क्षिेात ितिार असललेे कािगार/अदधकारी/किवचारी यांना िग ते 
कािादनदित्त दनवडणकू होणाऱ्या क्षेिाबाहेर कायवरत असले तरीही तयांना दनवडणकुीच्या दिवशी ितिानाचा हक्क 
बजावण्यासाठी भरपगारी सटु्टी िेण्यात यावी. 

II) सिर सटु्टी उद्योग, ऊजा व कािगार दवभागांतगवत येणाऱ्या सवव आवथापना, कारखाने, िुकाने इतयािींना 
लागू रादहल (उिा.खाजगी कंपन्या या िधील आवथापना, सवव िुकाने व इतर आवथापना, दनवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, 
अन्य गृहे, नाटयगहेृ, व्यापार,औद्योदगक उपक्रि ककवा इतर आवथापना तसचे िादहती व तंिज्ञान कंपन्या, शॉकपग 
सेंटर, िॉल्स, दरटेलसव इ.) 

III)  अपवािातिक पदरस्वथतीत कािगार, अदधकारी, किवचारी इतयािींना पणूव दिवस सटु्टी िेणे शक्य नसेल 
तर, ितिान क्षेिातील कािगारांना ितिानाचा हक्क बजावण्यासाठी सटु्टी ऐवजी किीत किी िोन तासांची सवलत 
िेता येईल. िाि तयाबाबत तयांनी संबदंधत दजल्हादधकारी तथा दजल्हा दनवडणकू अदधकारी यांची पवूव परवानगी घेणे 
आवश्यक रादहल.  कोणतयाही पदरस्वथतीत ितिारानंा ितिानासाठी दकिान िोन तासांची सवलत दिळेल याची 
िक्षता संबदंधत आवथापना िालकांनी घेणे आवश्यक रादहल. 

IV) वर निूि केल्यानुसार उद्योग, ऊजा व कािगार दवभागाअंतगवत येणाऱ्या सवव आवथापना, कारखाने, 
िुकाने इतयािींच्या िालकानंी/व्यववथापनाने वरील सचूनांचे योग्य ते अनुपालन होईल याची काटेकोरपणे 



शासन पदरपिक क्रिांकः ितिान 201९/प्र.क्र.128/कािगार-9  

 

पृष्ट्ठ 4 पैकी 2  
 

खबरिारी घ्यावी.  ितिाराकंडून ितिानाकदरता योग्य ती सटु्टी अथवा सवलत प्राप्त न झाल्याने ितिान करता 
येणे शक्य न झाल्याबाबत तक्रार आल्यास  तयांच्यादवरुध्ि योग्य कारवाई करण्यात येईल. 
4. सिर पदरपिक राज्य दनवडणकू आयोग, िहाराष्ट्र यांच ेक्रिांक क्रिाकं रादनआ/दजपपंस-2019/प्र.क्र.31/ 
का.7, दि.27 दडसेंबर,२०१९ रोजीच्या पिास अनुसरुन दनगवदित करण्यात येत आहे. 
5. सिर शासन पदरपिक िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतवथळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू तयाचा सकेंताक 202001011559403510 असा आहे. हे पदरपिक दडजीटल ववाक्षरीने 
साक्षांदकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिेशानुसार व नावाने. 
 
 
 
                             (डॉ.श्री.ल.पलुकंुडवार) 
                                    उप सदचव, िहाराष्ट्र शासन 
 
प्रत- उपरोक्त पदरपिक सवव संबदंधत आवथापनांच्या दनिशवनास आणण्याच्या दवनंतीसह अगे्रदर्षत. 

1. राज्य दनवडणकू आयोग, िहाराष्ट्र, नवीन प्रशासकीय इिारत, िंिालयासिोर, िंुबई-32 
2. प्रधान सदचव व िुख्य दनवडणकू अदधकारी, सािान्य प्रशासन दवभाग, िंिालय, िंुबई-32 
3. कािगार आयुक्त, वादें्र, िंुबई-51 (दनवडणकू होणाऱ्या दठकाणी सबंदंधतांना सुचना िेण्याबाबत 

कायववाहीच्या दवनंतीसह अगे्रदर्षत) 
4. संचालक, औद्योदगक सरुक्षा व आरोग्य सचंालनालय, वादें्र, िंुबई (दनवडणकू होणाया दठकाणी संबदंधतांना 

सुचना िेण्याबाबत कायववाहीच्या दवनंतीसह अगे्रदर्षत) 
5. संचालक, बाष्ट्पके, वांदे्र, िंुबई, (दनवडणकू होणाऱ्या दठकाणी संबदंधतानंा सचुना िेण्याबाबत कायववाहीच्या 

दवनंतीसह अगे्रदर्षत) 
6. प्रशासक/िुख्यादधकारी (नगरपंचायत/नगरपदरर्षि), धुळे, नंिूरबार, अकोला, वादशि, नागपरू व पालघर, 

िहाराष्ट्र राज्य. 
7. दजल्हादधकारी, धुळे, नंिूरबार, अकोला, वादशि, नागपरू व पालघर, िहाराष्ट्र राज्य. 
8. िहासंचालक, िादहती व जनसंपकव  िहासंचालनालय, िंिालय,िंुबई यांना व्यापक प्रदसध्िी िेण्याच्या 

दवनंतीसह अगे्रदर्षत. 
9. कािगार दवभागातील सवव कायासने 

प्रत िादहतीसाठी : 
1 िा. िंिी (कािगार) यांच ेखाजगी सदचव 
2 िा. राज्यिंिी (कािगार) यांच ेखाजगी सदचव 
3 िा. िुख्य सदचव याचंे ववीय सहायक, िंिालय, िंुबई. 

 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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पदरदशष्ट्ट-1 
पालघर, धुळे, नंिूरबार, अकोला, वादशि व नागपरू या 6 दजल्हा पदरर्षिा व तयाअतंगवत 44 पंचायत सदितयांच्या 

दिनांक 07 जानेवारी, 2020  रोजी होणाऱ्या साववदित दनवडणकुांचा तपशील 
अ.क्र. दजल्हा  दजल्हा पदरर्षिेचे नाव पंचायत सदिततीचे नाव 

1 पालघर पालघर 1)  तलासरी 
   2)  डहाण ू
   3)  दवक्रिगड 
   4)  जव्हार 
   5)  िोखाडा 
   6)  वाडा 
   7)  पालघर 
   8)  वसई  

2 धुळे धुळे 9)  दशरपरू 
   10)  कसिखेडा 
   11)  साक्री 
   12)  धुळे 

3 नंिूरबार नंिूरबार 13)  अक्कलकुवा 
   14)  अक्राणी 
   15)  तळोिा 
   16)  शहािा 
   17)  नंिूरबार 
   18)  नवापरू  

4 अकोला अकोला 19)  तेल्हारा 
   20)  अकोट 
   21)  बाळापरू 
   22)  अकोला 
   23)  िुर्ततजापरू 
   24)  पातूर 
   25)  बार्तशटाकळी 

5 वादशि वादशि 26)  िालेगाव 
   27)  िंगरुळपीर 
   28)  कारंजा 
   29)  िानोरा 
   30)  वादशि 
   31)  दरसोड 

6 नागपरू नागपरू 32)  नरखेड 
   33)  काटोल 
   34)  कळिेश्वर 
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   35)  सावनेर  
   36)  पारदशवनी 
   37)  रािटेक 
   38)  िौिा 
   39)  कािटी 
   40)  नागपरू(ग्रा) 
   41)  कहगणा 
   42)  उिरेड 
   43)  कुही 
   44)  दभवापरू 

 

----------------- 



Regarding giving a holiday or two hours concession for voters to exercise their voting  
rights on the day of Elections. 

Government of Maharashtra 
Industry, Energy and Labour Division 

Government resolution number Voting 2019/ Adm. Circular 128/Labour 9 
Ministry, Mumbai 400032, Dated: 01.01.2020 

Reference: MH Election Commission Letter SEC /JPPC-2019/PK – 31/Ka.7 dt 27.12.19 

 

Government Circular : 
According to section 135-B of the People's Representation Act, 1951, full day paid leave is 

usually given to the voters to claim their voting rights on the day of election day, or in some 

places suitable concession are given in the work hours. However, in the last few elections, it 

has been found that the establishment does not give holiday. Therefore many voters are 

deprived of their voting rights, which is extremely dangerous for democracy. 

As per orders of State Election Commission Election will be held on 07.01.2020 at the 

lcoations mentioned in the list given in annexure. Below orders are issued so as to facilitate 

voting rights of voters in these constituency: 

I) Workers / officers / employees who are eligible voters in the electoral polling area should 

be given a leave to claim their voting rights on Election Day, even if they are working outside 

the field of election. 

II) This holiday will be applicable to all the establishments, factories, shops, etc. coming 

under the Industry, Energy and Labor Department (for example, establishment of private 

companies, all shops and other establishments, residential hotels, eating houses, other 

houses, theaters , businesses, industrial activities or other establishments as well as 

Information and technology companies, shopping centers, malls, retailers, etc.). 

III) In exceptional circumstances, if it is not possible to allow full day holiday to the workers, 

officers, employees, etc., in the voting area, workers can get a concession of two to three 

hours instead of holiday to claim the voting rights on Election Day. However, prior approval 

of the concerned District collector or District Election Officer will be necessary. In any case, 

the owners of the respective establishment must take vigilance to ensure that voters get 

minimum two to three hours concession for voting. 

IV) As mentioned above, owners of the all establishments/ managements who comes under 

industries, energy and labour department should take precautions carefully & ensure to 

follow the above instructions properly. If there is a complaint about voters not getting the 

right holiday or concession for voting, appropriate action will be taken against them. 

4) Said circular is published as per State Election Commission letter SEC /JPPC-2019/PK – 

31/Ka.7 dt 27.12.19. 

By order and by the order of the Governor of Maharashtra. 

Digitally signed by Dr. Shrikant L Pulkundwar 

  



Annexure 

Palghar, Dhule, Nunurbar, Akola, Vashim and Nagpur, with 6 district councillors and 44 Panchayat 
members under it. 

Details of the elections occurrence on January 07, 2020 

Sr. No. District 
Name of Zilla 
Parishad 

 
Name Of Panchayat  
Samati 

1 Palghar Palghar 1 Talasari 

   2 Dahanu 

   3 Vikramghad 

   4 Jawhar 

   5 Mokhada 

   6 Wada 

   7 Palghar 

   8 Vasai 

2 Dhule Dhule 9 Shirpur 

   10 Shindkheda 

   11 Sakri 

   12 Dhule 

3 Nandurbar Nandurbar 13 Akkalkuva 

   14 Akrani 

   15 Taloda 

   16 Sahada 

   17 Nandurbar 

   18 Navapur 

4 Akola Akola 19 Telhara 

   20 Akot 

   21 Balapur 

   22 Akola 

   23 Murtizapur 

   24 Patur 

   25 Barshitakli 

5 Washim washim 26 Malegaon 

   27 Mangrulpir 

   28 Karanja 

   29 Manora 

   30 Washim 

   31 Risod 

4 Nagpur Nagpur 32 Narkhed 

   33 Katol 

   34 Kalmeshwer 

   35 Savner 

   36 Parshiwini 

   37 Ramtek 

   38 Mauda 

   39 Kamthee 

   40 Nagpur ( Gramin) 

   41 Hinghana 

   42 Umred 

   43 Kuhi 

   44 Bhiwapur 

 


