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आयोगा कडून देण्यात येणाऱ्या मतदार यादी काययक्रमानुसार मतदार यादी संगणक प्रणालीमार्य त विभाजीत करतेिेळी खालील बाबीचंी काळजी घ्यािी. 

 

 

Step 1- मतदार यादी(Mother Roll) प्राप्त करुन घेणे 

1) आपल्या स्थावनक स्वराज्य संस्थेला आिश्यक सिय विधान सभा मतदार संघ ि त्यातील यादी भाग क्रमांक मुख्य वनिडणूक अवधकारी यांचेकडून प्राप्त करून 

घेिुन आयोगाकडून आपणास उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 

Url-  https://115.124.96.127/ 
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Step 2- आयोगाकडुन प्राप्त User ID ि Password चा िापर करुन Election Assembly Master ि Ward Master भरण्यात यािेत.  

Ward_Number Ward_Name Ward_Name_Marathi 

     

आपल्या स्था.स्व.सं. आिश्यक प्रभाग तसेच एक 999 (िगळणीचा प्रभाग) हा अवधकचा प्रभाग भरण्यात यािा. 1,2,3 असे प्रभाग क्रमाांक टाकावेत, 

01,02...011 असे टाकु नये. 
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Step 3- आयोगाकडून प्राप्त सुचनानुसार Mother Roll* Download करून घेणे   

   *Mother Roll आवश्यक तेवढ्या यादी भागाांचाच Download करावा मात्र मतदार के्षत्रातील कोणतेही मतदार िगळले जाणार नाहीत याची दक्षता घ्यािी. 
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Step 4- कां टर ोल चाटट अपलोड करणे व प्रारुप मतदार यादी तयार करणे 

प्राप्त Mother Roll नुसार Draft यादी साठीचा कंट्र ोल चाट्य तयार करािा. यासाठीचे Template Download करुन  

AcNo PartNo Srno_From Srno_To WardNumber 

          

          

                  िरील Template मधे्य काळजीपुियक मावहती भरािी.  र्क्त आकडे भरािेत, कोणतेही Special Characters( , . ; : - / असे) ट्ाकू नयेत. तसेच 

कोणतेही कॉलम -रो Merge करायचे नाहीत. 

 तसेच मतदारांच्या अनुक्रमांकाची  Serial बे्रक करावयाची नाही.  म्हणजेच कोणताही मतदार सुटू दयावयाचा नाही मात्र स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांच्या 

हद्दीत नसणारे मतदाराांसाठी 999* हा Ward No द्यावा.  

कां टर ोल चाटट हा Assemblywise Upload करावा लागणार आहे. सबब एकापेक्षा अनिक नविानसभा मतदारसांघ लागु होत असतील तर तसे वेगवेगळे  

कां टर ोल चाटट तयार करून अपलोड करावेत. डर ाफ्ट प्रोसेस मात्र एकदाच करावा. 

    कंट्र ोल चाट्य अपलोड केलेनंतर जर सदर कंट्र ोल चाट्य मधे्य काही तु्रट्ी असल्यास त्या दर्यिणारा मेसेज
** 

Screen िर वदसेल. तो व्यिस्थीत िाचण्यात यािा ि 

येणाऱ्या MSG प्रमाणे कंट्र ोल चाट्य मधे्य काही तु्रट्ी असल्यास त्याचे वनरसन करािे. 

*प्रभाग क्रमाांक 999 नकां वा 500 व 1000 (पां.स. साठी) हे System चे कमाांडी ांग कोड नांबर  असल्याने या प्रभांगाची यादी स्वतांत्रररत्या प्रोसेस करण्याची 

आवश्यकता नसते' 

** 1) Missing Voters- म्हणजे कां टर ोल चाटट नसरीयली नाही काही मिले नांबर सुटले आहेत 

 2) Overlapping Number- म्हणजे कां टर ोल चाटट मधे्य एकच क्रमाांक परत दर्टनवण्यात आला आहे उदा.  

AcNo PartNo Srno_From Srno_To WardNumber 

 142 255  123   145  3 

 142 255  145   190  2 

3)Ward Number Not Present- म्हणजे कां टर ोल चाटट मधे्य Ward Master मधे्य नसणारा प्रभाग क्रमाांक टाकण्यात आला आहे 
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Step-5- कां टर ोल चाटट  Process केलेवर (PDF Generate वर Click करावी) 

100% Process Complete झालेनंतर Draft यादी Download करुन वपं्रट् करािी  ि प्रवसध्द करािी. 
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Step 6- हरकती सुचनाांनुसार करावयाची दुरूस्ती 

Draft यादी िर येणाऱ्या Objections नुसार दुरूस्ती साठी Objection Control Chart तयार करािा ि सदर Control Chart र्क्त मान्य हरकतीचंाच 

कराियाचा आहे तरी तो तयार करून  अपलोड ि प्रोसेस करािा. 
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Sample For Objection Control Chart 

AC_NO PART_NO SLNOINPART_From SLNOINPART_To Expected_Ward_No 

251 235 1 10 -1 

 

*Objection Control Chart मधे्य टाकावयाची नसरीयल नांबरस हे मदररोलचे म्हणजेच डर ाफ्ट कां टर ोल चाटट  मधे्य टाकण्यात आलेले असतील. 

* * ज्यावेळी फक्त आके्षपानुसार Objection Control Chart टाकला जाईल त्यावेळी नसरीयल बे्रक असल्याने *Missing* असा  सांदेर् येवु र्कतो  

तरी तो दुलटक्षीत करुन कां टर ोल चाटट Save & Continue करावा.   

* * *  मात्र Overlapping of Numbers असा सांदेश प्राप्त झाल्यास कां टर ोल चाटट दुरूस्त करून पुन्हा अपलोड करून Save & Continue करावा.    
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Step 7-अांतीम मतदार यादी करणे   

 तदनंतर Final यादी Process करुन Download करुन वपं्रट् करािी.  

Step 8- मतदान कें द्र ननहाय याद्या तयार करुन वोटर स्लिप जनरेट करणे 

8)(a) अंतीम मतदार यादी प्रवसध्द केलेनंतर Polling Booth Master भरण्यात यािा  
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8b)  Boothwise Voterlist Control Chart तयार करणे 

  

(Download the Template for boothwise voterlist control chart) 

WardNumber FinalSerial_From FinalSerial_To BoothNumber 

1 100 200 1 

1 300 400 2 

िरील Template मधील मावहती व्यिस्थीत भरािी. Control Chart Successfully upload झालेनंतर 
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ि त्यानुसार Boothwise Voterlist Process करािी.  

 

 Boothwise Voterlist process केलेनंतर A3 (Voterslips), A4 (Boothwise Voterlist) Generate होतील ती Download करुन वपं्रट् करािी 
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Step 9. नागरीकाांसाठी यादी नप्रांट करणे- Citizen list Print 
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9(2.) Citizen list Process  करणे 
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9(3) Citizen List Final Process करणे 

 


