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1. What is Upcoming Election? 

राज्य ननवडणकू आयोगाच्या वबेसाईटवर (https://mahasec.maharashtra.gov.in/#) 
सववसामान्य जनतेसाठी स्थाननक स्वराज्य संस्थाची मुदत कधी सपंणार आहे याबाबतची मानहती 
देण्याच्या उदे्दशाने Upcoming Election/ आगामी ननवडणकूा हा सबमेनु, ननवडणकू 
कायवक्रम/Election Program ह्या मुख्य मेनु अंतगवत देण्यात आला आहे.  

ग्रामपंचायत ह्या स्थाननक स्वराज्य संस्थासंाठीची, ह्या मेनु-सबमेनु अंतगवतची मानहती कशी 
भरावी हे दशवनवणारे हे मानहती पुस्तक आहे. 

 

 



2. What is the use of this application?  

राज्य ननवडणकू आयोगाच्या https://panchayatelection.maharashtra.gov.in// या URL द्वारे 
उपलब्ध होणाऱ्या नामननदेशनपत्र भरण्याच्या संगणकप्रणालीशी सदर ॲपनलकेशन ललक करण्यात 
आले आहे. ग्रामपंचायत ह्या स्थाननक स्वराज्य संस्थाचंी संख्या नह सुमारे २८००० असल्याने मॅन्युअली 
सदर मानहती भरणे व कायम अद्यावत करणे शक्य नाही.  

नामननदेशनपत्र भरण्याच्या संगणकप्रणाली मध्ये प्रत्येक स्थाननक स्वराज्य संस्थेसाठी एक युननक 
आयडी क्रमाकं (LB_ID) तयार होतो, मात्र प्रत्येकवळेी ननवडणकुीसाठी जाणाऱ्या ग्रामपंचायती 
हजा             असणाऱ्या मास्टर डेटा मधून शोधून काढणे कनठण होत असल्याने, नव्याने तयार 
करण्यात येतात व त्यामुळे मास्टर डेटामध्ये दुबार डेटा तयार होतो. तसेच प्रत्येक ननवडणकूीपुवी 
तालुक्याकंडून सदर मानहती वारंवार मागवावी लागते. ह्यासवव बाबी टाळणेसाठी सदर ॲपनलकेशन 
तयार करण्यात आले आहे. 

  



3.  How to use this application? 

 

 
 

राज्य ननवडणकू आयोगाच्या नामननदेशनपत्र भरण्याच्या संगणकप्रणाली मध्ये राज्य ननवडणकू 
आयोग Admin असून वर दशववल्याप्रमाणे आयोगाच्या लॉगइन मध्ये मास्टरस मध्ये Upcoming 

Election मास्टर भरण्याचा ऑपशन देण्यात आला आहे. त्यावर क्क्लक केल्यावर खालील लवडो 
ओपन होईल. 

 
 



वरील लवडोमध्ये असणाऱ्या Template या ऑपशनवर क्क्लक करून 

LBID LocalBodyName DistrictID District TalukaID Taluka FirstMeetingDate 

 प्राप्त Template download करून त्यामध्ये स्थाननक स्वराज्य संस्थेची मानहती भरावी. सदर 
मानहती भरलेनंतर excel मधील मानहती Upload करून सदर मानहती तालुक्यानंा उपलब्ध करून 
नदली जाईल. सदर प्रनकया एकदाच करावी लागणार आहे. सदर मानहती हवी तेव्हा आयोग सुद्धा 
download (Export Excel) करू शकतो. 

 
 

Downloading Excel Report & its Use- 

                                                                                 
          ,                                             Local Body Masters    
        (Conditional Formatting       )                         .   



4. What action is expected from field officers? 

 

Field officers म्हणजेच तालुकास्तरावरून, प्रत्येक साववजननक ननवडणकूीनंतर, त्याचं्या 
तालुक्यातील लागु असणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या प्रथम सभचेा नदनाकं सदर ॲप्लीकेशन मध्ये अद्यावत 
करणे तालुक्याकडून अपके्षीत आहे. 

त्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला एक युननक Userid-Password देण्यात आला आहे. सदर 
पासवडव हा तालकु्यातील जबाबदार व्यक्तींशीच शेअर करण्यात येईल याची जबाबदारी ही 
तहनसलदाराचंी रानहल. 

Step 1-   

 उपरोक्त Userid-Password द्वारे https://panchayatelection.maharashtra.gov.in/  
लॉगइन कराव.े लॉगइन केलेनंतर खालील लवडो नदसेल. 

 
 वरील लवडोमध्ये नदसणाऱ्या Upcoming Election या पयायावर क्लीक कराव.े  

https://panchayatelection.maharashtra.gov.in/


Step 2- 

Upcoming Election वर क्लीक केलेनंतर खालील लवडो नदसेल.  

 
 Admin म्हणजेच राज्य ननवडणकू आयोगाच्या Upcoming Election मास्टरस मध्य े
भरण्यात आलेला डेटा येथे नदसेल. ग्रामपंचायतीच्या प्रथम नदनाकं योग्य असल्याची खात्री करावी. 
योग्य नसल्यास तो Edit करता येईल. 
 

Step 3- 

एखादी ग्रामपंचायत नवघटीत झाल्याने वा नागरी स्थाननक संस्थेत नवलीन झाल्याने वा इतर 
कोणत्याही कारणाने अस्तीत्वात रानहली नसेल तर येथे तालुकास्तरावरून सदर ग्रामपंचायत डेटा 
मधून योग्य कारणनममांसा देवून काढून टाकता येवू शकतो मात्र सदर ग्रामपंचायत मुळ 
नामननदेशनपत्राच्या संगणकप्रणालीतून काढण्यासाठी राज्य ननवडणकू आयोगाकडे नरपोटींग 
करणे आवश्यक रानहल. 

   



 
 

 

Step 4- 

 
 

नरपोनटिंगसाठी Export Excel download करून त्यामधील संबंनधत ग्रामपंचायतीच्या युननक 
LB_id सह आयोगाकडे अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच एखादी ग्रामपंचायत ननवन 
तयार झाली तर त्याबाबतही आयोगाकडे अहवाल सादर करावा. 



 


