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प्रस्तािना 

णनिडणकु णिषयक कायदे ि तरतुदी :  

   णनक स्िराज्य सांस्थाांसाठी लागु कायद्यातील महत्िाच्या तरतुदी, तसेि सिव महत्िाच्या आदेशाांि े एकत्र 
सांकलन असलेली सांियीका, महत्िािे न्यायालयीन आदेश सांिीका अशी सिव माणहती आयोगाच्या िबेसाईटिर 
(https://mahasec.maharashtra.gov.in/)  

  

'णनिडणकु णनणवय अणधकारी, उमेदिार इत्यादींसाठी मदतकक्ष( Help for ROs, Candidates etc.)' या मेनुिर 
देण्यात आलेली आहे. तरी सिव णनिडणकू णनणवय अणधकाऱ्याांनी सदर सांणिकाां डाउनलोड करून अभ्यासणे 
आिश्यक आहे. तसिे काही मुद्दयाांिर शांका असल्यास आपल्या णिल्याच्या िा सांस्थेच्या नोडल ऑणिसर मािव त 
आयोगाशी सांपकव  साधुन िळेीि शांकाांि ेसमाधान कराि.े 

2. णनिडणकु प्रणक्रयेच्या सांगणणककरण णिषयक- आयोगाने सन 2015 पासुन 'नामणनदेशनपत्र भरणे ते 
णनिडणकु णनकाल िाणहर करणे' या प्रणकयेसाठी एक सांगणकप्रणाली णिकसीत केली आहे. सदर प्रणालीिी 
ललक (https://panchayatelection.maharashtra.gov.in/) ही आयोगाच्या िबेसाईटिर 'Online Nomination 
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Form' या मेनुिर  पाहु शकता तसेि त्याबाबत उमेदिाराांना देखील मागवदशवन करू शकता.

 

 

णनिडणकु प्रणक्रयेि े सांगणकीकरण करण्यािा मुळ उदे्दश हा प्रभािी णरपोणटिंग ि णनयांत्रण आहे. अस े
असले तरी कायद्यातील तरतुदींना अनुसरून सिव णनिडणकू प्रणक्रया णनयमानुसार पार पडणे आिश्यक आहे. 
उदा.  नामणनदेशन पत्र ि प्रणतज्ञापत्र सांगणक प्रणालीतुन भरल े नांतर ते              णनिडणकू णनणवय 
अणधकाऱ्याांना हाती आणनु देणे आिश्यक आहे.   

मात्र, सांगणकप्रणकया हे आयोगाला तसेि उमेदिाराांसह सिांना तात्काळ माणहती सादर करण्याि े
प्रभािी माध्यम असल्याने आपण पार पाडत असलेल्या प्रत्येक टप्पप्पयाि े सांगणकीकरण आिश्यक आहे यासाठी 
आिश्यक यांत्रणा उभारणे, आिश्यकतेनुसार त्याांना प्रणशक्षण देणे आिश्यक आहे. 
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प्रकरण-1 
सांगणक प्रणाली- पिुव तयारी 

 
1.1  पिुव तयारी - प्रभाग रिना पणुव झालेनांतर, सांबणधत स्थाणनक सांस्थेच्या मुदतसमाप्पतापिुी णकमान णदड ते 2 
मणहने अगोदर  आयोगाकडून मतदार यादी  कायवक्रम देणेत येईल.  

i) सदर मतदारयादी कायवक्रमानुसार, भारत णनिडणकू आयोगाने प्रणसद्ध केलेल्या मतदार यादीि े िर 
सांगणकप्रणालीद्वारे णिभािन कराियाि े असेल तर त्यासाठी तसेि तदनांतर होणाऱ्या णनिडणकू प्रणकयेसाठी 
णिश्वास ुतसिे सांगणक प्रणालीिे ज्ञान असणाऱ्या कमविाऱ्याांच्या सेिा अणधग्रणहत कराव्यात. 

ii)  णनिडणकू प्रणकयेसाठी, आपल्या स्थाणनक सांस्थेच्या, प्रभागाच्या सांख्येनुसार, प्रत्येक प्रभागाला णकमान 2-3 
(अपेक्षीत उमेदिाराांच्या सांख्येनुसार यात िाढ करण्यास हरकत नाही) 24*7 उपलब्ध असणारे Help Desk 
उभाराियाि ेआहेत सबब त्यासाठी मास्टर ट्रेनर तयार करािते.  

iii) तसेि णनिडणकू णनणवय अणधकाऱ्याांना प्राप्पत होणाऱ्या नामणनदेशन पत्राांिरील पणुढल कारिाईसाठी प्रत्येक 2-3 
िाडवसाठी णकमान 1-2 ऑपरेटर नेमािते.  

iv) अांतीम प्रभाग रिनेनुसार प्रत्येक प्रभागाि ेआरक्षण स्पष्ट दशविणारा तक्ता ऑिीस मध्ये दशवनीभागी तसेि 
Help Desk कक्षात ठेिािा िणेेकरून िणुकच्या आरक्षणािर नामणनदेशनपत्र भरली िाणार नाणहत. Ward 
Master मध्ये भरण्यात आलेले आरक्षण योग  य असल्यािी देखील खात्री करािी. 

v) सांगणक प्रणालीसाठी High Speed Network तसेि अखांडीत णििपरुिठ्यािी गरि लागणार आहे सबब 
त्यासाठी आपल्या कायालयात तसेि Help Desk मध्ये तयारी करािी. 
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प्रकरण-2 
सांगणक प्रणाली - Masters & Basics 

2.1- लॉगइन करणे-   
आयोगाकडून णिल्हापरीषदाांसाठी णिल्हास्तरािर तर  महानगरपालीकाांसाठी  - नगरपालीकाांसाठी स्थानीक 
स्िराज्य सांस्थेच्या स्तरािर देण्यात आलेल्या Userid -Password िा उपयोग करून 
https://panchayatelection.maharashtra.gov.in/) या ललकिर लॉगइन कराि.े  लॉगइन केलेिर  
पणुढल स्क्स्क्रन उपलब्ध होईल. 

 
 
आपल्याला आिश्यक स्था.स्ि.सां. Icon िर टॅब कराि े
 
 
 
 



 

SECM-Nomination Software Page 6 

 

2.2- मास्टरस  भरणे 

 
 
आपणास उपरोक्त स्क्रीन शॉटमध्ये णदलेनुसार 3  मास्टरस भराियाि ेआहेत. 1) Electoral Division/ Ward 
Masters 2) RO Masters 3) ARO Masters  
2.2.1 - Electoral Division/ Ward Masters भरणे- 

RO व् ARO Masters मध्ये प्रत्येक RO ला प्रभाग द्यािा (assign करािा) लागत असल्याने प्रथम 
प्रभागािी माणहती भरणे आिश्यक आहे. सदर माणहती आपण 1-1 करून भरू शकतो लकिा EXCEL मध्ये माणहती 
भरून Upload करू शकतो. 

Ward Master/Electoral Division Masters िर टॅब केलेिर पणुढल प्रमाणे माणहती भरणे आिश्यक 
राणहल.  

सदर माणहती भरताना होणाऱ्या िकुा टाळण्याकणरता अांतीम प्रभाग रिनेनुसार प्रत्येक प्रभागाि ेआरक्षण 
स्पष्ट दशविणारा तक्ता/गॅझेट हाती ठेिुन िबाबदार व्यक्तीच्या देखरेखीखाली सदर काम पणुव कराि.े 
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खालील स्क्रीन शॅाटवमध्ये दशवणिल्याप्रमाणे  Total Numbers of Electoral Division/Wards म्हणि े
आपल्या स्था.स्ि.सां. मध्ये असणारे एकुण प्रभागाांिी सांख्या.    

 
 

तसेि प्रभागािा क्रमाांक, प्रभागािे नाि ि आरक्षण भरणे आिश्यक आहे. 

**प्रभागािा क्रमाांक, प्रभागािे नाि ि आरक्षण हे अत्यांत काळिीपिुवक ि अांणतम प्रभाग रिनेच्या प्रणसदध 
अणधसिुनेप्रमाणेि असल्यािी खात्री करािी. सदर आरक्षण णिषयक माणहती िकुल्यास न्यायालयीन प्रकरणे 
उद्भिण्यािी शक्यता नाकारता येत नाही.  

2.2.2 - Electoral Division/ Ward Masters Excel Upload करणे- 
 

महानगरपालीका /णिल्हापणरषद ि.ै मोठया स्था.स्ि.सां. मध्ये प्रभागाांिी सांख्या पषु्कळ असल्याने Ward 
Masters Excel Upload  सुणिधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे,  
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i) त्याकणरता असणारे टेंम्पलेट(Templet) डाउनलोड करून घ्याि.े 
Electoral_Division_Number Name_of_Electoral_Division Reservation_Category Election_type 

 
ii) सदर तक्तयातील माणहती कशी भरािी या बाबतच्या स्ियां स्पष्ट सुिना  सदर पषृ्ठािर देण्यात आलेली आहे. 
सदर सुिना काटेकोरपणे पाळाव्यात अन्यथा EXCEL अपलोड करता येणार नाही. उदा. General Election 
असल्यास G, Bye Election असल्यास B णलहीणे आिश्यक आहे. आरक्षण कस ेणलहाि ेहेही तपासाि.े 
िरील तक्तयातील माणहती खालीलप्रमाणे णि.प. साठी भरता येइेल. 
Electoral_Division_Numbe
r 

Name_of_Electoral_Divisio
n 

Reservation_Categor
y 

Election_typ
e 

1 Gondia East S.C.(W) G 

2 Gondia West S.T. G 

3 Gondia North B.C.C. G 

4 Gondia South GEN(W) G 
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iii) Excel Uploading, Validate & Save 

 
Excel Upload केलेनांतर सदर 'Upload/ Validate' या पयायािर क्लीक कराि.े  िर खालील स्क्रीन शॉटवमध्ये 
दशविल्याप्रमाणे सदर EXCEL Valid असेल तर Done असा msg प्राप्पत होईल. तदनांतर न णिसरता Save या 
पयायािर क्लीककराि,े सदर माणहती सेव्ह करणे अत्यांत आिश्यक आहे. 

 

  *** महत्िािी सुिना- एकदा नामणनदेशनपत्र भरणे सरुू झालनेांतर  Electoral Division/ Ward Masters 
Excel Upload करता येत नाही सबब मुदतपिुव Excel Upload करािी. 
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2.2.3 RO/ARO Masters भरणे-    
Ward Masters भरलेनांतर तात्काळ RO/ARO Masters भरणे आिश्यक आहे.  येथे देखील आपण सदर 
माणहती 1-1 करून भरू शकता लकिा EXCEL मध्ये माणहती भरून Upload करू शकता.  
RO Masters Tab िर click केलेनांतर खालील स्क्रीन उघडेल. 

 
ADD  या पयायािर क्लीक केलेनांतर खालील स्क्रीन उघडेल 

 
यामधील माणहती व्यिस्थीत भरािी.  ि माणहती भरलेनांतर ADD ि Submit करणे आिश्यक आहे. 
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एकापके्षा अणधक प्रभागाांकरीता एकि णनिडणकू णनणवय अणधकारी असल्यास तुम्ही िक्त प्रभाग क्रमाांक 
बदलुन सदर णनिडणकू णनणवय अणधकाऱ्यास सदर प्रभाग Assign करू शकता.  

माणहती भरल्यानांतर आपण Submit करािी, योग्यणरत्या माणहती भरलेिर पणुढलप्रमाणे Msg. येईल. 

 
 
2.2.4 Excel Upload RO/ARO- 
i) Excel Upload पयायािर क्लीक केलनेांतर खालील लिडो ओपन होईल. 
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ii) येथील Template या पयायािर क्लीक केलनेांतर खालील Template प्राप्पत होईल 
 

Surname First_Name Parent_Husband_Name Mobile_Number Email_ID Electrol_Division_Number Electrol_Division_Name 

  
सदर Template मध्ये योग्यणरत्या माणहती भरािी.  माणहती भरताना Template मध्ये कोणताही बदल करू नये,  

म्हणििे त्यामध्ये कोणताही रकाना एकत्र िा िगळणी (merge or delete) करू नये. 
 

 
 
णदलेल्या  Template मधील माणहती भरल्यानांतर ती Template  Upload करािी. सदर िाईल ही .xls (Excel 

format) असणे आिश्यक आहे. माणहती साधारण खालील प्रमाणे असेल. 

Surname First_Name Parent_Husband_Name Mobile_Number Email_ID Electrol_Division_Number Electrol_Division_Name 

Pandit Piu S 9874563212 p.priya@gmail.com  1 Gondia East 

Pandit Piu S 9874563212 p.priya@gmail.com  2 Gondia West 

Pandit Piu S 9874563212 p.priya@gmail.com  3 Gondia North 

Pandit Piu S 9874563212 p.priya@gmail.com  4 Gondia South 

  
 
 

mailto:p.priya@gmail.com
mailto:p.priya@gmail.com
mailto:p.priya@gmail.com
mailto:p.priya@gmail.com
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iii) Excel योग्यणरत्या Upload झालेनांतर खालील प्रमाणे Done असा message प्राप्पत होईल. तदनांतर न णिसरता 

Save या पयायािर क्लीक कराि,े सदर माणहती सेव्ह करणे अत्यांत आिश्यक आहे.  
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प्रकरण-3 
नामणनदेशन पत्र ि प्रणतज्ञापत्र -उमेदिाराने भरणे 

3.1 नामणनदेशनपत्र भरण्यािी सुणिधा- आयोगाने िाणहर केलेल्या कायवक्रमानुसार उमेदिाराांना 24*7 तास 
नामणनदेशनपत्र  भरण्यािी सुणिधा देण्यात  येते. उमेदिाराांनी भरलेले नामणनदेशनपत्र  ि प्रणतज्ञापत्र उमेदिार 
स्ित: िा सुिकामािव त णिणहत मुदतीत णनिडणकू णनणवय अणधकाऱ्यास आणनू देईल. 
 
 3.1.1   https://panchayatelection.maharashtra.gov.in/ या URL िर लॉगइन केलेनांतर खालील प्रमाणे 

Screen उपलब्ध होईल. 

 
 
* Create Candidate Registration For- उमेदिाराने येथे Login करून स्ित:ि े रणिश्ट्रेशन करणे आिश्यक 

आहे. एका रणिश्ट्रशेन नांबर मधून उमेदिार 4 नामणनदेशनपत्र भरू शकतात. याबाबतिी माणहती उमेदिाराांना 
द्यािी, िणेेकरून नामणनदेशनपत्र भरताना िकु झाल्यास तो दुसरे नामणनदेशनपत्र भरु शकतो. 
 
** Affidavit by the final contesting candidate- उमेदिार उपरोक्त लॉगइन मधून नामणनदेशनपत्रासोबत 

प्रणतज्ञापत्र देखील दाखल करू शकतात. अांणतम णनडणकू लढणिणाऱ्या उमेदिाराांिी प्रणतज्ञापत्र  'Affidavit by 
the final contesting candidate ' या मेनुिर पहाता येतात, सबब शक्यतोिर उमेदिार स्ित: ऑनलाईन 
नामणनदेशनपत्र ि प्रणतज्ञापत्र भरतील यािर भर देणे आिश्यक आहे.  
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3.1.2  नामणनदेशनपत्र भरणेसाठी  रणिश्ट्रशेन करणे- Create Candidate Registration For िर क्लीक 
केल्यािर खालील लिडो ओपन  होईल 

 
आपल्याला आिश्यक स्थाणनक स्िराज्य सांस्थेिर क्लीक केल्यािर खालील लिडो ओपन  होईल 

 
उमेदिार िरील प्राप्पत िौकोनात आिश्यक णिभाग, णिल्हा,  ि स्थाणनक स्िराज्य सांस्थेिे नाि णसलके्ट 

करून Process करून मुख्य पषृ्ठािर िाईल लकिा Cancel करून मुख्य पषृ्ठािर िाईल. 
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उपरोक्त िॉम िरील माणहती भरुन  उमेदिार स्ित: कणरता Userid Password तयार करेल ि  तो 

नोंदिून ठेिले. कारण या लॉगइनमधून 4 नामणनदेशनपत्र ि प्रणतज्ञापत्र दाखल करु शकतात. 

3.1.3  नामणनदेशनपत्र भरणे-  उमेदिाराने तयार केलेल्या लॉगइन द्वारे उमेदिार नामणनदेशनपत्र भरणेकणरता  
मुखपषृ्ठािर िािु शकतो तेथे त्यास पणुढल लिडो प्राप्पत होईल. 
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यातील नामणनदेशनपत्रािर लॉगइन केल्यािर पणुढल लिडो येईल. 

 
िरील मिकुर मान्य करून उमेदिार OK याबटनािर स्क्क्लक करतो त्यािळेी  Nomination 

Form/नामणनदेशनपत्र प्राप्पत   ईल. त्यापैकी प्रथम भाग हा Auto-Filled येतो िो तुम्ही Candidate 
Registration िळेी भरला असतो. उमेदिार मराठी-इांग्लीश कोणत्याही भाषेत  नामणनदेशनपत्राबाबतिी माणहती 
भरू शकतो.  
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ii) Candidate Details मध्ये उमेदिारािी ियैक्तीक माणहती देणे अपेक्षीत असुन यामध्ये भरलेली काही 
माणहती प्रणतज्ञापत्रात Auto-fill होत असते सबब सदर माणहती योग्यणरत्या भरणे आिश्यक आहे.

 

 iii)उमेदिार, सुिकाच्या मतदार यादीतील  क्रमाांकािी माणहती देणे तसिे तो एखाद्या पक्षािा उमेदिार आहे िा 
कस?े तसेि तो णनिडणकूीस उभ े रहाण्यासाठी पात्र आहे याबाबतिी माणहती भरणे आिश्यक आहे
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येथे उमेदिारास पक्षािी खात्री नसेल तर िा 2-3 पक्षािी उमेदिारी णमळण्यािी अपके्षा असेल तर तो 
एकाि लॉगइन मधून एकापके्षा अणधक िॉम भरू शकतो.  

3.1.4  प्रणतज्ञापत्र भरणे- i) उमेदिाराने नामणनदेशनपत्र दाखल केलेनांतर त्याने प्रणतज्ञापत्र भरणे आिश्यक आहे. 
प्रणतज्ञापत्र मराठी-इांग्लीश कोणत्याही भाषेत भरू शकतो. 

 

प्रणतज्ञापत्र भरणे साठी Affidavit िर स्क्क्लक कराि.े 

ii) तदनांतर उमेदिाराच्या नामणनदेशनपत्रािा क्रमाांक णसलेक्ट करणे आिश्यक आहे. म्हणििे नामणनदेशनपत्र 
प्रथम भरणे आिश्यक आहे. 
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iii) नामणनदेशनपत्र क्रमाांक णसलेक्ट केलेनांतर खालील स्क्स्क्रन येईल, प्रथम प्रणतज्ञापत्रातील सिव मुदे्द भगव्या 
रांगािे णदसतील ि िसिशी माणहती भरली िाईल ि ितन केली िाईल तसतसा प्रत्येक मुद्दा णहरिा होत 
िाईल. 
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iv) नामणनदेशनपत्रात नमुद माणहती Auto-filled येईल.  उिवरीत माणहती भरणे आिश्यक राणहल. 

a) Candidate Details- 
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b) Criminal Cognizance Details-  माणहती णनरांक असल्यास णदलेल्या िौकोनात स्क्क्लक कराि,े अन्यथा 
सणिस्तर माणहती भरािी. 

  

प्रत्येक माणहती णह Add करून Save करणे आिश्यक आहे. 
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c) Criminal Convicted Details- उमेदिाराच्या गुन्हेगारी  पाश्ववभमुीबद्दलिी माणहती  अत्यांत काळिीपिुवक भरणे 
तसेि तपासणे आिश्यक आहे.  
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d) Movable Property Details - 

उमेदवाराने स्वत:चे तसेच आपल्या पती/पत्नी व अवलंबीतांचे      मालमते्त भरणे आवश्यक आहेत. तसेच 

कोणताही रकाना ररकामा ठेवण्यात येवु नये. लागु नसणाऱ्या ठठकाणी NA/Nill तसेच 0 (जेथे आकडेवारी भरावयाची 

असेल तेथे) भरणे आवश्यक आहे. 

 

Movable Property Details मधे्य Cash in Hands, Fixed & Saving Deposits, Shares & Debentures, 

NSC/Other Deposit Amount, Motor Vehicle , Jewelry, Life Insurance policy, machinery, Incurring 

amount, Investment, political income, All types of movable property, other borrowed movable 

property, other property details     .  All Columns have to be filled. 
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e)Immovable Property Details-  उमेदवाराने स्वत:चे तसेच आपल्या पती/पत्नी व अवलंबीतांच्या स्थावर 

मालमते्तबाबतचा तपशील येथे द्यावा. 
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f) Loan & Liabilities -  उमेदवाराने स्वत:वर तसेच आपल्या पती/पत्नी व अवलंबीतांवर असणारे कजज वा ते भरत 

असलेल्या करां संबंधीचा तपशील येथे देणे अपेक्षीत आहे. कराबाबत मागील 3 वर्ाांचा तपशील भरावा.  लागु नसेल 

ठतथे NA भरावे.   
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g) Educational Qualification-  उमेदिाराि े िास्तीत िास्त णशक्षण णिथपयिंत झाले  आहे त्या महत्तम 
शैक्षणीक पदिीिा तपणशल येथे देणे अपेक्षीत आहे. 
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h) Children Details - उमेदिाराच्या मुलाांबाबतिी माणहती भरािी. तसेि 12 सप्पटेंबर 2001 नांतर िन्मलेले मुल 
/ मुले  असल्यास त्याांच्या िन्म णदनाांकािा तपशील येथे भरािा. 
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i) Income Details -  उमेदवाराने स्वत:चे तसेच आपल्या पती/पत्नी व अवलंबीतांच्या एकुण उत्पन्नाचा  तपशील येथे 

देणे अपेक्षीत आहे. िर PAN card नसेल तर NO म्हणाि,े उमेदवाराचा व्यवसाय आपोआप येईल मात्र इतरांचा 

तपशील दयावा लागेल. 
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j) Contract Details- उमेदवाराने स्वत:चे तसेच आपल्या पती/पत्नी व अवलंबीतांच्या कोणत्याही स्वरूपाचे करार 

असल्यास त्याचे  तपशील येथे देणे अपेक्षीत आहे. लागु नसल्यास NO म्हणावे. 
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k) Foreign Investment Type- (Movable Property investment)- उमेदवाराच्या स्वत:च्या तसेच पती/पत्नी व 

अवलंबीतांच्या नावे परदेशात कोणत्याही स्वरूपाच्या जंगम मालमते्तत गंुतवणूक असल्यास  त्याचा तपशील येथे देणे 

अपेक्षीत आहे. 
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l) Candidate Case Details-  उमेदिाराि े णिरूद्ध सरुू असलेल्या णदिाणी दाव्यािा तपशील येथे भरणे 
आिश्यक आहे. िर उमेदिारािर कोणताही णदिाणी दािा नसेल तर तो डायरेक्ट णटक करू शकतो,  

 

लकिा णडटेल्स भरू शकतो. 
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m) Foreign Investment Type- (Immovable Property investment)- उमेदवाराच्या स्वत:च्या तसेच पती/पत्नी 

व अवलंबीतांच्या नावे परदेशात कोणत्याही स्वरूपाच्या स्थावर  मालमते्तत गंुतवणूक असल्यास  त्याचा तपशील येथे 

देणे अपेक्षीत आहे. 
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n) Previous  Contested Elections-  उमेदिाराने यापिुी िर णनिडणकूा लढणिल्या असतील तर त्याांिा 
तपशील येथे भरणे आिश्यक आहे. 
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o) Constituency Development Plan-  उमेदिाराच्या मतदारसांघाबाबतच्या णिकास योिना त्याांनी येथे (300 
ते 1500 characters)  माांडणे अपेक्षीत आहे. 

 

p) Final Submission- After filling all details do the final submission. 
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प्रकरण -4 

नामणनदेशन पत्र ि प्रणतज्ञापत्र -णनिडणकु णनणवय अणधकाऱ्याने भरणे 

4.1 - ज्यािळेी काही कारणस्ति आयोगाकडून शेिटच्या/िा िालु कायवक्रमाच्या कोणत्याही णदिशी  
नामणनदेशन पत्र ि प्रणतज्ञापत्र Offline म्हणििे सांगणकप्रणालीतून न घेता हाती घेण्याबाबत सुिना देण्यात 
येतात त्यािळेी, अशी प्राप्पत नामणनदेशनपत्र े सांगणक प्रणालीत समाणिष्ट करून घेणेकणरता RO Login मधुन 
सदर नामणनदेशन पत्र ि प्रणतज्ञापत्र भरण्यािी सुणिधा देण्यात आलेली आहे. तरी अशी नामणनदेशनपत्र े RO 
Login मधुन भरता येतात. 
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प्रकरण -5 

नामणनदेशन पत्र ि प्रणतज्ञापत्र -णनिडणकु णनणवय अणधकाऱ्याांकडे दाखल करून घेणे 

5.1- णनिडणकु णनणवय अणधकाऱ्याांच्या स्तरािर कराियाच्या सांगणक प्रणाली णिषयक कामािी तोंडओळख 

आयोगाकडून देण्यात येणाऱ्या कायवक्रमानुसार, प्रत्येक टप्पयािर ज्यापदधतीने णनिडणकु णनणवय 
अणधकारी कायविाही करतो त्याि पद्धतीने केलेलया कायविाहीिी नोंद सांगणक प्रणालीत करणे येथे अपेक्षीत 
आहे. उदा. नामणनदेशनपत्र ेउमेदिार िरी सांगणक प्रणालीतुन भरत असले तरी त्यािी लप्रट काढून साक्षाांकीत 
करून णनिडणकु णनणवय अणधकारी याांना णनयमाप्रमाणे स्ित: िा सुिकामािव त सादर करतात.  सदर प्राप्पत 
नामणनदेशनपत्र े दाखल करून घेणे, प्रत्यक्षात केलेल्या छाननी प्रमाणे त्यािी नोंद सांगणकप्रणलीत णिणहत 
मुदतीत होणे अपेक्षीत आहे. 

त्यासाठी णनिडणकु णनणवय अणधकारी याांिेस्तरािर प्रत्येक 2-3 प्रभागाांसाठी णकमान 1 या प्रमाणे 
ऑपरेटर िी सोय करािी तसेि सांगणक प्रणालीत  िळेेिर (दररोि) नोंद घेण्यािी िबाबदारी एका सक्षम  
अणधकाऱ्यािर सोपिािी.  

 

5.1.2 - णनिडणकु णनणवय अणधकारी याांिे स्तरािर करण्यासारखे 9 Transactions असनू, ििळििळ 12 मुख्य 
     /णरपोटवस आहेत. तसेि नामणनदेशनपत्र अहिालात आणणखन सणिस्तर अहिाल आहेत. त्यािसोबत  
आयोगाकडून मागणिण्यात येणाऱ्या णििीध अहिालाांिे नमुने स्टेटमेंटस मध्ये आहेत.  



 

SECM-Nomination Software Page 39 

 

णििीध टप्पयािर ज्यािळेी णनिडणकु णनणवय अणधकारी सांगणक प्रणालीत नोंद घेतो त्यािळेी त्याने 
सांबणधत अहिाल ि प्रत्यक्ष पणरस्थीती याांिी पडताळणी करून पहाणे आिश्यक आहे म्हणििे त्यामध्ये तिाित 
तर येत नाही ना यािी खात्री करणे आिश्यक आहे. 

उदा. णनिडणकु णनणवय अणधकारी याांिे स्तरािर एका प्रभागात 10 नामणनदेशनपत्र प्राप्पत आहेत त्यापैकी 
4 अिधै्य ि 6 िधै्य आहेत त्यापैकी 2 डुप्पलीकेट आहेत तर एका उमेदिाराने माघार घेतली आहे अशा पणरस्थीतीत 
सबणमशन, छाननी, माघार ि अांणतम णनिडणकू लढणिणारे उमेदिार हे सिव अहिाल प्रत्येक स्तरािर तपासून 
आपण योग्य नोंद घेत असल्यािी खात्री करािी. 

5.2 - नामणनदेशन पत्र ि प्रणतज्ञापत्र -णनिडणकु णनणवय अणधकाऱ्याांकडे दाखल करून घेणे- 

5.2.1 णनिडणकु णनणवय अणधकारी याांिेकडे प्राप्पत नामणनदेशनपत्र दाखल करून घेणेसाठी 'Nomination 
Submission' या मेनुिर क्लीक कराि.े 

 

प्रत्येक उमेदिारास त्याच्या लॉगइन मधून िास्तीत िास्त 4 िॅामव भरता येतात. सबब उमेदिाराने  
त्यापैकी नेमका कोणता िॉमव प्रत्यक्षात दाखल केला आहे हे तपासणे आिश्यक आहे.  
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5.2.2  'Nomination Submission' या मेनुिर क्लीक केलेनांतर पणुढल स्क्रीन उपलब्ध होईल- 

 

उमेदिाराच्या Registration No. प्रमाणे आपण  1-1 नामणनदेशनपत्र दाखल करून घेिु शकतो लकिा 
Advance Search मधून आपण सांगणकप्रणालीत भरण्यात आलेले सिव  नामणनदेशनपत्र े प्रभागणनहाय पाहून 
त्यामधून उमेदिाराने प्रत्यक्षात सादर केलेले नामणनदेशनपत्र णसलेक्ट करून पणुढल कायविाहीसाठी दाखल 
करून घेिू शकतो. यासाठी आपणास  Non-Submitted / Submitted  अस े 2 Options णदसतील त्यापकैी 
कायविाहीसाठी प्रलांबीत अिव Non-Submitted या Option मध्ये णदसतील. 
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5.2.3  प्राप्पत यादीतुन प्रत्यक्षात प्राप्पत अिव रेडीयो बटन द्वारे णसलेक्ट करुन Next म्हणाि.े

 

अिव णसलेक्ट करताना अिािरील रणिस्टेशन नांबरशी त्यािी िुळिणी करून तोि      अिव 
असल्यािी खात्री करािी.  
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5.2.4 - प्रत्यक्षात प्राप्पत अिव ि णसस्टीम मध्ये णदसणारा अिव यामधील माणहती एकि असल्यािी खात्री करािी. 
कधी कधी उमेदिार नामणनदेशनपत्रामधील काणह पाने बदलण्यािी शक्यता नाकारता येत नाही तरी माणहती 
एकि असल्यािी खात्री करणे आिश्यक आहे. िर तिाित णनदशवनास आल्यास उमेदिाराकडे त्यािी िौकशी 
करािी. िर उमेदिाराने काणह खोडाखेाड करून साक्षाांकीत करून नामणनदेशनपत्र दाखल केले असेल उदा. 
प्रभाग क्रमाांक , तर नामणनदेशनपत्र दाखल करण्यािी णिहीत मुदत उलटून गेली नसल्यास उमेदिाराच्या 
लॉगइन मधून योग्य प्रभागातए योग्य नामणनदेशनपत्र दाखल करून घ्याि े ि तशी नोंद ठेिािी. िर 
नामणनदेशनपत्र दाखल करण्यािी णिहीत मुदत उलटून गेली असल्यास RO Login मधुन सदर नामणनदेशन पत्र 
भरून घ्याि ेि तशी नोंद ठेिािी. 
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5.2.5-

 

नामणनदेशनपत्र ि सोबतच्या कागदपत्रानुसार List of Documents िरील रेडीयो बटण  क्लीक करत 
िाियािे आहे मात्र कोणतेही कागदपत्र Upload कराियािी नाहीत. सिव माणहती तपासल ेनांतर रेकॉडव Save 
करािा.तद्नांतर खालील प्रमाणे स्क्रीन येईल.  

  तद
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प्रकरण -6 
 नामणनदेशन पत्र -छाननी करणे  
6.1 - नामणनदेशन पत्र छाननी ि सांगणकीकरण-  

राज्य णनिडणकू आयोगाकडून देण्यात आलेल्या कायवक्रमानुसार णिहीत णदनाांकास प्रत्यक्षात झालेल्या 
छाननी नुसार िधै-अिधै नामणनदेशनपत्रािी नोंद सांगणक प्रणालीत तात्काळ घेणे आिश्यक आहे.  त्यासाठी 
खालील प्रमाणे टॅब आहे. 

 
 
6.2 - नामणनदेशनपत्र शोधणे
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उमेदिाराच्या Registration No. प्रमाणे आपण  1-1 नामणनदेशनपत्र पाहुन छाननी करू शकता लकिा 
Advance Search मधून आपण सांगणकप्रणालीत दाखल करण्यात आलेले सिव  नामणनदेशनपत्र ेप्रभागणनहाय 
पाहून त्यामधून उमेदिाराणनहाय नामणनदेशनपत्र छाननी करून पणुढल कायविाहीसाठी पाठि ु शकता. ज्या 
नामणनदेशनपत्रािी छाननी (सांगणकप्रणालीत) प्रलांबीत आहेत ती सिव नामणनदेशनपत्र आपणास Pending मध्ये 
णदसतील, तर सांगणकप्रणालीत िधै ठरिण्यात आलेली नामणनदेशनपत्र े Accept ि सांगणकप्रणालीत अिधै 
ठरिण्यात आलेली नामणनदेशनपत्र ेReject या Option मध्ये णदसतील. 

 

 

6.2.2- नामणनदेशनपत्र तपासणे/ छाननी करणे- रेणडयो बटणिर क्लीक करून "Next" म्हांटले नांतर 
उमेदिाराने भरलेल्या नामणनदेशनपत्रातील माणहती पनु्हा उपलब्ध होते.ती माणहती तपासनु प्रत्यक्षात सादर 
केलेल्या कागदपत्रानुसार प्राप्पत कागदपत्राांिी नोंद घेणे अपेक्षीत आहे. मात्र कुठेही                अपलोड 
करणे अपेक्षीत नाही. 
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6.2.3 छाननी दरम्यान िधैता अिधैता ही प्रत्यक्ष करण्यात आलेल्या कायविाही प्रमाणे असेल, प्रत्यक्षात 
नामणनदेशनपत्र िधै आहे पण सांगणकप्रणालीत अिधै ठरिले िा प्रत्यक्षात नामणनदेशनपत्र अिधै आहे पण 
सांगणकप्रणालीत िधै ठरिले अशा िकुा टाळाव्यात. तसेि या स्टेििर सिव नामणनदेशनपत्राांिी (दुबार सह) 
छाननी होणे अपेक्षीत आहे. 

 

रेकॉडव सेव्ह केलेनांतर खालील स्क्रीन णदसेल. 
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प्रकरण -7 
उमेदिारी माघे घेणे 

7.1- उमेदिारी माघे घेणे- राज्य णनिडणकू आयोगाकडून देण्यात आलेल्या कायवक्रमानुसार णिहीत णदनाांकास 
प्रत्यक्षात घेण्यात आलेल्या माघारी नुसार उमेदिारी माघारीिी नोंद सांगणक प्रणालीत तात्काळ घेणे आिश्यक 
आहे.  त्यासाठी खालील प्रमाणे टॅब आहे. 
 

 
 
 

7.2 उमेदिाराच्या Registration No. प्रमाणे आपण  1-1 उमेदिाराणनहाय प्रक्रीया पणुव करू शकता लकिा 
Advance Search मधून आपण सांगणकप्रणालीत िधै असणाऱ्या सिव उमेदिाराांिी  नामणनदेशनपत्र ेप्रभागणनहाय 
पाहून त्यामधून उमेदिाराणनहाय माघारीिी कायविाही करू शकता. उमेदिार णनहाय यादी आपणास Non-
Withdrawal मध्ये णदसतील, तर सांगणकप्रणालीत माघार घेतलेल्यािी नोंद झालेल्या उमेदिाराांिी नाि े
(नामणनदेशनपत्र)े Withdrawal मध्ये णदसतील.    
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7.3  Non-Withdrawal मध्ये णदसणाऱ्या नािाांपैकी ज्या उमेदिाराने उमेदिारी मागे घेतली असेल अशा 
उमेदिाराांि ेनामणनदेशनपत्र (एकापके्षा अणधक असल्यास एकएक करून सिव) णसलेक्ट कराि.े माघार घेतली िा 
कस े याबाबतिी योग्य नोंद करािी, Next म्हांटलेनांतर Data Submitted Successfully असा सांदेश येईल ि 
रेकॉडव सेव्ह होईल. ज्या उमेदिाराांनी उमेदिारी मागे घेतली नाही अशा उमेदिाराांना डायरेक्ट णिन्ह िाटप करु 
शकतो. 
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प्रकरण -8 
णिन्ह िाटप करणे 

8.1 - ज्या उमेदिाराांनी उमेदिारी मागे घेतली नाही अशा णनिडणकु लढणिणाऱ्या सिव उमेदिाराांना णिन्ह िाटप 
करणेसाठी खाली दशवणिलेल्या टॅब िर क्लीक कराि े 

 
 
8.2 उमेदिाराच्या Registration No. प्रमाणे आपण  1-1 उमेदिाराणनहाय प्रक्रीया पणुव करू शकता लकिा 
Advance Search मधून आपण सांगणकप्रणालीत िधै असणाऱ्या ि उमेदिारी मागे न घेतलेल्या सिव 
उमेदिाराांिी  नामणनदेशनपत्रे प्रभागणनहाय पाहून त्यामधून उमेदिाराणनहाय णिन्ह िाटपािी कायविाही करू 
शकता. णिन्ह िाटपासाठी प्रलांबीत उमेदिार णनहाय यादी आपणास Non-Alotted मध्ये णदसतील.
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8.3 

 
 

1) आपण Non-Alotted मध्ये णदसणाऱ्या उमेदिारासमोरील रेणडयो बटण क्लीक केलेनांतर उमेदिाराि े
नाि, रणिस्ट्रशेन नांबर सोबति खालील प्रश्नािली णदसेल- 
 
i) सदर उमेदिारास Independent/    घोणषत कराियािा असल्यास ( िर सदर उमेदिाराने 

रािकीय पक्षाकडून नामणनदेशनपत्र दाखल केले असल्यास परांत ुत्यास नमुना A ि B णमळाले 
नसेल तर) 

ii) सदर उमेदिारािा पक्ष बदलायिा असेल तर ( िर सदर उमेदिाराने नामणनदेशनपत्र दाखल 
करताना रािकीय पक्षाि े नाि हाती खोडून इतर पक्षाकडून नामणनदेशनपत्र दाखल केले 
असल्यास ि त्या पक्षािा नमनुा A ि B सादर केला असेल तर) 

iii) िा सदर नामणनदेशनपत्र Duplicate असेल तर  
iv) तसेि उमेदिाराने पक्षािा नमनुा A ि B सादर केला आहे िा कस े

    याबाबतिी             माणहती येथे भरणे अपेक्षीत आहे.  
*सदर माणहती अत्यांत काळिीपुिवक ि णबनिकु भरली िाईल यािी सिवस्िी िबाबदारी 
णनिडणकू णनणवय अणधकाऱ्यािी असणार आहे. सबब माणहती भरताना प्रत्यक्षात घेण्यात 
आलले्या णनणवयानुसारि ऑनलाईन णिन्ह िाटप झाल ेआहे हे तपासाि ेि अहिाल पाहून खात्री 
करािी* 
**आपण प्रत्यक्षात केलले े णिन्हिाटप अहिाल ि सांगणकप्रणालीतील अहिाल िुळत 
असल्यािी खात्री करून त्यािी एक प्रत आयोगास पाठिािी* 
***                                                               
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प्रकरण -9 
                       करणे 

 
9.1 -                      णनिडणकु लढणिणाऱ्या                                          
                                                                                       
                     क्लीक कराि.े 

 
 

9.2                                             ,                                         
                                 णनिडणकू णनणवय अणधका                               
             . 

                                                                              
                        . 

 
9.3                                                           Alloted                       
       Non- Alloted                                                 .                   
                          Yes      ,                           "Winner Declared 
Successfully"                    . 

*                                                          * 
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9.3 
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     -10 
                    
10.1                         -                                                             
                           Polling Booth Master                .  

 

10.2  Polling Booth Master                             1-1                       EXCEL 

                  . 

10.2.1                                ,                         ,                EVM    
       (          )                     .     ,                                -    -इ      
                                           .                                     
                                                                             
         .                                                     . 

10.2.2 Excel Upload Template - 
Electoral
_Division
_Number 

Polling_
Booth_N
umber 

Polling_
Booth_A
ddress 

Presiding_
Officer_Na
me 

Mobile_Numb
er EmailID 

Police_Stati
on_Incharge
_Name 

Mobile_Numb
er_of_Police_
Incharge 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Voter_Male 
Voter_F
emale 

Voter_Ot
her 

Code_Numb
er_of_BU_
Alloted 

Code_Number
_of_BU_No_2
Alloted 

Code_Num
ber_of_CU
_Alloted 

Code_Numb
er_of_DMM
_Alloted 
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10.2.1 

 

10.2.2 

 

EXCEL Cannot be uploaded after Polling Started 
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     -11 
                             

11.1                     2                                   -  

                ,                          2                                ,    2 
                                                        ,                     (confirmed) 
        .  

 

11.2           2                                        Polling Booth Master             
                               Auto-Filled     ,                                             
                                                                                    
                    . 

       5.50   .   (                       )                       (confirmed)      
          .                                                              .  

                    ,                                Interlinked                    
                       . 
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11.2.1                                                                                      
                             . 
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11.2.2  Polling Data Boothwise (All Time)  

 

* All Time                                                                    Final 
Submission                               . 

**                                  (progressive)               . 
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     -12 
                      

12.1                    -                                                                
           .                                             .                           . 

 

12.2.1 -                                                                              
           इ          ऑ           .  
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12.2.2                EVM                                                                    
                            . 

 

                                          Edit                                    Update 
     . Update                              . 
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12.2.3   EVM                                                                           
            EVM                                    +                                       
                          .                                                    . 

 

12.3                                                -                           
                                                                                  
                                                               . 
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12.4 .1                            - 

 

12.4.2  'Certificate'                                           .  
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12.4.3              Download                                                        . 
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     -13 
                    

13.1                     -                        ऑ                 
(https://mahasec.maharashtra.gov.in/)                                                  
(https://panchayatelection.maharashtra.gov.in/ )                                    .     
                                                                                     
                                 . 
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10.2.1                        ऑ                 Election Result                  
             3                               
1) Elected Candidates 

 

2) Constituency wise Election Result 

 

3)Political Party wise Result  
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Elected Candidates-                           (          )          . 

 

Constituencywise Result-                 (               )               . 
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Political Partywise Result-                                                       

 


