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(अनुसूची ड) 

(कलम ४५३ पहा) 

प्रकरण १ 

ननवडणकू ननयम 

खालील सुधारणाांसह 

ननवडणकू ननयमात पुढीलप्रमाणे सुधारणा झालेल्या आहेत. 

१. सन १९५९ चा मुांबई अनधननयम क्रमाांक ५३, कलम ३ अनुसूची 

२. सन १९६५ चा महाराष्ट्र अनधननयम क्रमाांक ३४ 

३. सन १९६७ चा महाराष्ट्र अनधननयम क्रमाांक २६ 

४. सन १९७९ चा महाराष्ट्र अनधननयम क्रमाांक 24 

५. सन १९९० चा महाराष्ट्र अनधननयम क्रमाांक १२ 

६. नां.इएलएन. १०९४/सीआर-३३/९४/युडी-३२, निनाांक ८ सप्टेंबर, १९९४, म.शा. रा. भाग १ अ मध्ये उप नवभाग, निनाांक १ 
नडसेंबर, १९९४, पान ९८ 

७. "अनुसूची" या शीर्षकाऐवजी हे शीर्षक सन १९९६ चा महाराष्ट्र अनधननयम क्रमाांक ३, क्र. ८ अन्वये िेण्यात आले. 

८. क्रमाांक एम.एम.सी.२००२/८०/प्र.क्र.२८/२००२/ननव-३२, निनाांक १६/४/२००२, म.शा.रा., भाग १ अ मध्ये उप नवभाग, 
असाधारण निनाांक १६ एनप्रल, २००२, पान नां. ६७ ते ७० 

नगरपानलका मतिाराांची यािी 

१. मतिाराांची यािी लोकाांना पाहण्यासाठी ठेवणे- 

 नगरपानलका मतिाराांच्या यािीच्या छापील प्रती लोकाांना पाहण्यासाठी नगरपानलकेच्या मुख्य 
कायालयात आनण (राज्य ननवडणकू आयुकताांस ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्यास) आयुकतास 
योग्य वाटेल अशा अन्य नठकाणी ठेवल्या पानहजेत. 

२. अनुसूनचत जाती व अनुसूनचत जमाती याांच्यासाठी राखून ठेवलले्या जागा नेमून िेण्याची आनण 
आळीपाळीने िेण्याची रीत- 
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 कलम ५अ च्या पोट-कलम १ च्या खांड (अ) व (ब) याांच्या तरतुिींना अधीन राहून अनुसूनचत जाती 
व अनुसूनचत जमाती याांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागाांच्या बाबतीत, अनुसूनचत जातीच्या ककवा 
अनुसूनचत जमातीच्या लोकसांख्येची टककेवारी ज्या प्रभागाच्या एकूण लोकसांख्येच्या सांबांधात सवात 
अनधक असेल अशा प्रभागापासून सुरुवात करून उतरत्या क्रमाने जागा नेमून िेण्यात येतील. 

स्पष्ट्टीकरण:- जागाांच्या सांख्येची गणना करताना तेव्हा जागेचा एकनीतीयाांश ककवा त्याहून अनधक भाग 
हा एक भाग म्हणनू मोजण्यात येईल आनण एक नीतीयाांशापेक्षा कमी भागाकडे िुलषक्ष केले जाईल. 

३. नागनरकाांच्या मागासवगाकनरता राखून ठेवलले्या जागा नेमून िेण्याची आनण आळीपाळीने 
िेण्याची रीत, - 

 कलम ५-अ, पोट-कलम (१) च्या खांड (क) च्या तरतुिींना अधीन राहून नागनरकाांच्या 
मागासवगाकनरता राखून ठेवावयाच्या जागा प्रभागाांना नचठ्ठया काढयून नेमून िेण्यात येतील; 

 परांतु, नांतरच्या ननवडणकुीच्यावळेी, शहरातील ज्या प्रभागाांमध्ये अगोिरच्या ननवडणकुीमध्ये 
नागनरकाांच्या मागासवगाच्या प्रवगाकनरता अशा कोणत्याही जागा राखून ठेवलेल्या नसतील त्या 
जाईपयंत, असे आरक्षण आळीपाळीने िेण्यात येईल. 

 परांतु आणखी असे की, नचठ्ठया काढण्याच्या वळेी, अनुसूनचत जातींसाठी व अनुसूनचत 
जमातींसाठी आधीच राखून ठेवलेल्या जागा वगळण्यात येतील. 

स्पष्ट्टीकरण:- जागाांच्या सांख्येची गणना करताना तेव्हा जागेचा एकनीतीयाांश ककवा त्याहून अनधक भाग 
हा एक भाग म्हणनू मोजण्यात येईल आनण एक नीतीयाांशापेक्षा कमी भागाकडे िुलषक्ष केले जाईल. 

४. नियाांकनरता राखून ठेवलले्या जागा नेमून िेण्याची आनण आळीपाळीने िेण्याची रीत.- 

 कलम ५ अ च्या पोट-कलम (१) मधील खांड (ड) च्या तरतुिींना अधीन राहून, नियाांकनरता राखून 
ठेवावयाच्या जागा पुढील तत्वाांनुसार नेमून िेण्यात येतील व आळीपाळीने िेण्यात येतील.   

 (१) अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती ककवा यथास्स्थती नागनरकाांच्या मागासवगाचा प्रवगष 
याांतील नियाांसाठी ज्या वगेवगेळया प्रभागाांमध्ये जागा राखून ठेवण्यात आल्या असतील त्या प्रभागाांना 
अशा राखून ठेवलेल्या जागाांमधून नचठ्ठया काढून अशा जातींसाठी, जमातींसाठी ककवा प्रवगासाठी जागा 
नेमून िेण्यात येतील; 

 परांतु, अशा जागा या, अशा जातींकनरता ककवा जमातींकनरता ककवा प्रवगाकनरता जेथे जागा 
राखून ठेवावयाच्या असतील अशा प्रभागाांमध्येच फकत नेमून िेण्यात येतील. 
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 परांतु, आणखी असे की, नांतरच्या ननवडणकुीच्या वळेी, गावातील वगेवगेळया प्रभागाांना अशा 
जागा आळीपाळीने िेताना अशा जातीच्या, जमातींच्या ककवा यथास्स्थती प्रवगाच्या नियाांकनरता 
अगोिरच्या ननवडणकुाांमध्ये ज्या प्रभागात अशा जागा आधीच राखून ठेवलेल्या होत्या ते प्रभाग, अशा 
जागा जेथे राखून ठेवणे आवश्यक असेल त्या सवष प्रभागाांना असे आरक्षण आळीपाळीने निले जाईपयंत 
वगळण्यात येतील. 

 (२) अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती ककवा नागनरकाांच्या मागासवगाचा प्रवगष यामधील 
नियाांसाठी, समुनचत प्रभागाांमध्ये एकिा जागा राखून ठेवल्यानांतर नियाांसाठी असलेल्या उवषनरत जागा 
वगेवगेळया प्रभागाांमध्ये नचठ्ठया काढून त्याीारे राखून ठेवण्यात येतील. 

 परांतु, नांतरच्या ननवडणकुीच्यावळेी, वगेवगेळया प्रभागाांना अशा जागा आळीपाळीने िेताना, 
अगोिरच्या ननवडणकुीमध्ये ज्या नियाांसाठी जागा राखून ठेवलेल्या होत्या ते प्रभाग गावातील सवष 
प्रभागाांना आळीपाळीने असे आरक्षण निले जाईपयंत वगळण्यात येतील; 

 (३) एखाद्या महानगरपानलकेमध्ये अनुसूनचत जातींसाठी, अनुसूनचत जमातींसाठी ककवा 
यथास्स्थती नागनरकाांच्या मागासवगाच्या प्रवगासाठी केवळ जागा राखून ठेवलेली असेल त्या बाबतीत 
अशी जागा, पनहल्या ननवडणकुीपासून सुरु होणाऱ्या, लागोपाठच्या तीन ननवडणकुाांमध्ये एकिा, नचठ्ठया 
काढून नियाांसाठी नेमून िेण्यात येईल. 

 (४) एखाद्या महानगरपानलकेमध्ये फकत िोन जागा अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती ककवा, 
यथास्स्थती, नागनरकाांच्या मागासवगाचा प्रवगष याांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या असतील, त्याबाबतीत त्या 
िोन जागाांपैकी एक जागा, पनहल्या ननवडणकुीपासून, सुरु होणाऱ्या तीन ननवडणकुाांपैकी िोन 
ननवडणकुाांमध्ये नचठ्ठया काढून नियाांना नेमून िेण्यात येईल. 

राज्य ननवडणकू आयोग, महाराष्ट्र 

क्रमाांक-एसईसी/एमसी/२००१/प्र.क्र.४५/का-१०,, निनाांक- ८ नोव्हेंबर, २००१ 

प्रनत,  
नवभागीय आयुकत (सवष) 
महानगरपानलका, 

ठाणे/उल्हासनगर/पुणे/कपपरी-कचचवड/सोलापूर/नानशक/अकोला/अमरावती/नागपूर 

 नवर्य:- महानगरपानलकाांच्या सावषनिक ननवडणकुा २००२ बहुसिस्यीय प्रभागाांच्या 
  आरक्षणासांिभात नचठ्ठी पध्ितीची सोडत काढण्याबाबत... 
 सांिभष:- १) राज्य ननवडणकू आयोगाकडील निनाांक १९/१०/२००१ चे समक्रमाांकाचे पि 
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  २) महाराष्ट्र अध्यािेश क्रमाांक-३४/२००१, निनाांक- ७ नोव्हेंबर, २००१ 

 

महोिय, 

 

 उपरोकत नमूि अध्यािेश क्र. ३४/२००१ अन्वये नागपूर शहर महानगरपानलका अनधननयम, 
१९४८ तसेच मुांबई प्राांनतक महानगरपानलका अनधननयम, १९४९ मधील सांबांनधत तरतुिींमध्ये बिल करून 
बहुसिस्यीय पध्ितीने ननवडणकू घेण्यासांिभात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.  बहुसिस्यीय पध्ितीने 
ननवडणकू घेण्याच्या दृष्ट्टीने जागाांचे आरक्षण करताना अनुसूनचत जातीव अनुसूनचत जमाती याांच्यासाठी 
करावयाचे जागाांचे आरक्षण लोकसांख्येच्या टककेवारीनुसार तर नागनरकाांच्या मागासवगासाठी तसेच 
मनहला (अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती व नागनरकाांच्या मागासवगातील मनहलाांसह) याांच्यासाठी 
करावयाचे आरक्षण नचठ्ठी पध्ितीने करावयाचे आहे.  मुांबई प्राांनतक महानगरपानलका अनधननयमाांतगषत 
ननवडणकू ननयमाांमध्ये जरी जागाांच्या आरक्षणासांिभातील ननयमाांचा समावशे असला तरी सिर ननयम 
एक सिस्यीय ननवडणकू पध्ितीस अनुसरून तयार करण्यात आले होते.  आता त्यामध्ये बिल करण्याचा 
प्रश्न शासनाच्या नवचाराधीन आहे.  त्यानशवाय, नागपूर शहर महानगरपानलका अनधननयम, १९४८ अांतगषत 
ननवडणकू ननयमाांमध्ये आरक्षणानवर्यीच्या तरतुिी समानवष्ट्ट नाहीत.  यास्तव, मुांबई प्राांनतक 
महानगरपानलका अनधननयम, १९४९ तसेच नागपूर शहर महानगरपानलका अनधननयम, १९४८ मधील 
आरक्षण, जागा आळीपाळीने नेमून िेणे या सांिभातील ननयम शासनाकडून तयार करण्यात येत आहेत.  
तत्पूवी सावषनिक ननवडणकुाांचा कायषक्रम लवकरच जाहीर करावयाचा असल्यामुळे व सिर कायषक्रम 
जाहीर करण्यापूवी जागा आरनक्षत करण्यासाठी नचठ्ठी पध्ितीची सोडत काढावी लागणार असल्यामुळे 
त्या सांिभातील सूचना खालीलप्रमाणे िेण्यात येत आहेत. 

(१) अनुसूनचत जाती व अनुसूनचत जमाती याांच्यासाठी जागाांचे आरक्षण- 

 (१) सांिभाधीन पिाीारे िेण्यात आलेल्या सूचनाांनुसार अनुसूनचत जाती व अनुसूनचत जमाती 
याांच्यासाठी आरनक्षत असलेल्या जागा व प्रभागाांची सांख्या सारखी असेल तर प्रत्येक प्रभागात अनुसूनचत 
जाती तथा अनुसूनचत जमाती याांचेसाठी प्रत्येकी एक जागा नेमून िेण्यात यावी.  अनुसूनचत जाती तथा 
जमाती याांच्यासाठी आरनक्षत असलेल्या जागा प्रभागाच्या सांख्येपेक्षा कमी असल्यास प्रभागाच्या 
लोकसांख्येशी अनुसूनचत जाती तथा जमातीच्या लोकसांख्येची टककेवारी काढून सवात जास्त टककेवारी 
असलेल्या प्रभागापासून सुरुवात करून उतरत्या क्रमाने जागा राखून ठेवण्यात याव्यात.  अनुसूनचत जाती 
तथा अनुसूनचत जमाती याांच्यासाठी राखीव ठेवावयाच्या जागा प्रभागाच्या सांख्येपेक्षा जास्त असल्यास 
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प्रत्येक प्रभागात एक जागा नेमून िेण्यात यावी व उरलेल्या जागा सवात जास्त लोकसांख्येच्या 
टककेवारीच्या प्रभागापासून सुरुवात करून उतरत्या क्रमाने नेमून िेण्यात याव्यात. 
 (२) वरीलप्रमाणे प्रत्येक प्रभागात नेमून निलेल्या जागाांचा १अ, २अ, ३अ असे अनुक्रमाांक 
द्यावते.  एकाच प्रभागात अनुसूनचत जाती व अनुसूनचत जमातींसाठी लोकसांख्येच्या टककेवारीनुसार जागा 
राखीव ठेवाव्या लागत असल्यास अनुसूनचत जातीच्या जागेस १अ, असा क्रमाांक द्यावा तर अनुसूनचत 
जमातीच्या जागेस १ब, असा क्रमाांक द्यावा.  एखाद्या प्रभागात फकत अनुसूनचत जमातींसाठी जागा राखीव 
ठेवावयाची असल्यास त्या जागेस १अ, २अ असे क्रमाांक द्यावते. 
 (३) अनुसूनचत जाती तथा अनुसूनचत जमातीच्या मनहलाांसाठी जागा राखून ठेवण्याबाबत:-  

अनुसूनचत जातीसाठी राखीव असलेल्या जागाांना वरीलप्रमाणे अांक िेऊन ज्या जागा राखीव 
ठेवण्यात आल्या असतील त्यामधून अनसूनचत जातीच्या मनहलाांसाठी जागा आरनक्षत ठेवावयाच्या आहेत.  
यास्तव अनुसूनचत जातीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागाांमधून नचठ्ठया काढून आवश्यक नततकया 
जागा अनुसूनचत जातीच्या मनहलाांसाठी राखीव ठेवण्यात याव्यात.  त्याचप्रमाणे अनुसूनचत जमातीसाठी 
राखीव ठेवलेल्या जागाांमधून आवश्यक नततकया जागा अनुसूनचत जमातीच्या मनहलाांसाठी नचठ्ठया काढून 
राखीव ठेवण्यात याव्यात.  अनुसूनचत जाती व अनुसनूचत जमातीसाठी एकाच प्रभागात जागा आरनक्षत 
झाल्या असल्यास अनुसूनचत जमातीच्या मनहलाांसाठी जागा नचठ्ठी पध्ितीने आरनक्षत करताना शकयतोवर 
अनुसूनचत जातीच्या मनहलाांसाठी आरनक्षत झालेले प्रभाग वगळावते.  जेणेकरून, प्रत्येक प्रभागात 
शकयतोवर एक जागा मनहलाांसाठी राखीव राहील.  तथानप, नचठ्ठी पध्ितीच्या सोडतीमुळे ज्या प्रभागाांमध्ये 
अनुसूनचत जमातीसाठी जागा राखीव ठेवावयाची आहे, ती ठेवताना सिर प्रभागाांमध्ये आधीच अनुसूनचत 
जातीच्या मनहलाांसाठी जागा नेमून िेण्यात आली असल्यास एका प्रभागात (मनहलाांसाठी ) अनुसूनचत 
जाती तसेच जमाती जागा राखून ठेवण्यास हरकत नाही. 

 

(२) नागनरकाांच्या मागासवगासाठी जागा आरनक्षत करण्याबाबत :- 

 (१) नागनरकाांच्या मागासवगातील जागा राखीव ठेवताना त्या नचठ्ठी पध्ितीने ठेवावयाच्या असल्या 
तरी शकयतोवर एका प्रभागात एकापेक्षा जास्त जागा नागनरकाांच्या मागासवगासाठी ठेवण्यात येऊ नयेत.  
राज्य ननवडणकू आयोगाकडील सांिभाधीन पिाीारे कळनवल्यानुसार प्रत्येक प्रभागातील जागाांना १अ, 
१ब, १क व गरज असल्यास १ड असे क्रमाांक िेण्यात आलेले आहेत.  त्यामधून "क" क्रमाांकाची प्रत्येक 
प्रभागातील एक जागा नागनरकाांच्या मागासवगासाठी नचठ्ठी पध्ितीची सोडत काढताना नवचारात घ्यावी.  
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म्हणजेच एखाद्या महानगरपानलकेमध्ये बहुसिस्यीय पध्ितीचे ३५ प्रभाग असल्यास १क ते ३५क अशा ३५ 
नचठ्ठया करून त्यामधून नचठ्ठी उचलून नागनरकाांच्या मागासवगासाठी जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात. 

 

(२) नागनरकाांच्या मागासवगातील मनहलाांचे आरक्षण:- 

नागनरकाांच्या मागासवगासाठी आरनक्षतझालेल्या प्रभागामधून आवश्यक तेवढया जागा 
नागनरकाांच्या मागासवगातील मनहलाांसाठी आरनक्षत ठेवावयाच्या आहेत.  तसेच प्रत्येक प्रभागात 
शकयतोवर एक जागा मनहलाांसाठी आरनक्षत ठेवली जाईल, अशा रीतीने आरक्षण ठेवावयाचे आहे.  
नागनरकाांच्या मागासवगातील मनहलाांचे आरक्षण करताना नचठ्ठी पध्ितीने ज्या जागा नागनरकाांच्या 
मागासवगासाठी राखीव झालेल्या आहेत, त्या नवचारात घ्यावयाच्या आहेत.  तथानप, असे करताना ज्या 
प्रभागात वरीलप्रमाणे अनुसूनचत जाती अथवा अनुसूनचत जमातीच्या मनहलाांसाठी जागा आरनक्षत झाली 
असेल, अस ेप्रभाग शकयतोवर वगळून उवषनरत जागाांमधून नागनरकाांच्या मागासवगातील मनहलाांसाठी 
आवश्यक तेवढया जागा नचठ्ठी पध्ितीने आरनक्षत करण्यात याव्यात. 

 

(३) सवषसाधारण मनहलाांसाठी जागा आरनक्षत ठेवण्याबाबत:- 

 अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती व नागनरकाांचा मागासवगष यासाठी जागाांचे आरक्षण 
झाल्यावर सवषसाधारण मनहलाांसाठी जागा आरनक्षत ठेवावयाच्या आहेत.  मनहलाांसाठी जागा आरनक्षत 
झालेले (अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती व नागनरकाांच्या मागासवगातील मनहला) प्रभाग वगळता 
उवषनरत प्रभागाांची सांख्या (ज्या प्रभागात नकमान एक जागा अराखीव उरली आहे असे प्रभाग) व 
सवषसाधारण मनहलाांसाठी आरनक्षत करावयाच्या जागाांची सांख्या सारखी असल्यास प्रत्येक प्रभागातील 
सवषसाधारण जागेपैकी शकयतोवर एक जागा सवषसाधारण मनहलाांसाठी आरनक्षत ठेवण्यात यावी.  
मनहलाांसाठी आरनक्षत झालेले प्रभाग वगळता उवषनरत प्रभागाांची सांख्या (ज्या प्रभागात नकमान एक जागा 
अराखीव उरली आहे असे प्रभाग) सवषसाधारण मनहलाांच्या सांख्येपेक्षा जास्त असल्यास उवषनरत 
प्रभागातील एक सवषसाधारण जागा नचठ्ठी पध्ितीच्या सोडतीसाठी नवचारात घेऊन त्यामधून नचठ्ठया 
काढून सवषसाधारण मनहलाांसाठी जागा आरनक्षत करण्यात याव्यात.   उवषनरत प्रभागाांची सांख्या 
सवषसाधारण मनहलाांच्या सांख्येपेक्षा कमी असल्यास उवषनरत प्रभागाांपैकी प्रत्येक प्रभागात एक जागा 
सवषसाधारण मनहलाांसाठी आरनक्षत ठेवण्यात यावी व उवषनरत जागा नचठ्ठी पध्ितीने अराखीव जागाांमधून 
एका प्रभागात िोनपेक्षा जास्त मनहला येणार नाहीत याची िक्षता घेऊन राखीव ठेवण्यात याव्यात. 

 एका प्रभागात एकापेक्षा जास्त मनहला सिस्य राखीव ठेवताना चार सिस्यीय प्रभाग असल्यास 
त्याांना प्राधान्य िेण्यात याव.े 
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(४) नचठ्ठी पध्ितीची सोडत काढल्यानांतर जे प्रभाग नवनवध प्रवगासाठी राखीव झालेले आहेत, त्या 
प्रभागाांची नाव ेनागनरकाांना वाचनू िाखनवण्यात यावीत, जेणेकरून नागनरकाांमध्ये सांभ्रम राहणार नाही. 

 नचठ्ठी पध्ितीची सोडत काढल्यानांतर राखीव जागाांचा तपशील राज्य ननवडणकू आयोगास सोबत 
जोडलेल्या नमुन्यात पाठनवण्यात यावा. 
 

(बी. जी. वीर) 
सनचव, राज्य ननवडणकू आयोग 
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पानलका सिस्याांच्या ननवडणकुा 
 

७. नामननिेशनाांच्या तारखा.- 

 (१) लगत पूवषवती सावषनिक ननवडणकुाांत ननवडून आलेल्या पानलका सिस्याांचा पिावधी कलम 
६ अन्वये ज्या तारखेस सांपणार असेल त्या तारखेच्या ननकटपूवीच्या तीन मनहन्यातील जे निवस           ६ 
[राज्य ननवडणकू आयुकतास ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्यास ] योग्य वाटतील त्या निवशी 
पानलका सिस्याांच्या प्रभागाच्या सावषनिक ननवडणकुाांसाठी उमेिवाराांची नामननिेशनपिे सािर करण्यात 
येतील असे ६ [राज्य ननवडणकू आयुकताकडून नकवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याकडून ] 
ठरनवण्यात आले पानहजे. 
 (२) नैनमत्तीक नरकाम्या जागा ननमाण झाल्यानांतर सोयीप्रमाणे शकय नततकया लवकर आयुकतास 
योग्य वाटेल अशा निवशी अशा नरकाम्या जागा भरण्यासाठी घ्यावयाच्या ननवडणकुाांसाठी उमेिवाराांची 
नामननिेशनपिे सािर करण्यात येतील असे ६

[राज्य ननवडणकू आयुकताकडून ककवा त्याने प्रानधकृत 
केलेल्या अनधकाऱ्याकडून] ठरनवण्यात आले पानहजे.  

 

८
[८. प्रभागातील ननवडणकुाांमध्ये उमेिवाराांच्या नामननिेशनासाठी नननित केलले्या निवसासाठीची 

द्यावयाची नोटीस.- 

 राज्य ननवडणकू आयोगाने ननवडणकुीच्या कायषक्रमाची नोटीस प्रनसध्ि करण्याचा निनाांक हा 
प्रभाग याद्याांचे अनधप्रमाणन झाल्यापासून आठव्या निवसानांतरचा नसेल.  राज्य ननवडणकू आयोग 
राजपिातून आनण तसेच कमीत कमी िोन स्थाननक वृत्तपिाांमधून अशी तारीख प्रनसध्ि करील.] 
 

 ८[९. उमेिवाराच्या नामननिेशनासांबांधीच्या तरतुिी.- (१) अनधननयमाच्या तरतुिींनुसार पानलका 
सिस्य म्हणनू ननवडणकू लढनवण्यास जी व्यकती अहष असेल नतला प्रभाग ननवडणकुीतील उमेिवार 
म्हणनू नामननिेशन करता येईल. 

(२) प्रत्येक नामननिेशनपिाचा नमुना राज्य ननवडणकू आयोगाकडून नवनहत करण्यात येईल.  तो 
राज्य ननवडणकू आयोगाकडून नननित करण्यात येईल अशी ककमत निल्यावर, ननवडणकू ननणषय 
अनधकाऱ्याकडून कोणत्याही मतिाराला पुरनवण्यात येईल. 

(३) सांभाव्य उमेिवार यथोनचतनरत्या भरलेली नामननिेशनपिे, सांबांनधत ननवडणकू ननणषय 
अनधकाऱ्याांकडे, नामननिेशनपिे िाखल करण्याच्या पनहल्या निवसापासूनच्या पनहल्या सात निवसात 
सकाळी ११ ते िुपारी ३.०० या वळेेत आनण नामननिेशनपि िाखल करण्याच्या शेवटच्या निवशी म्हणजे 
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आठव्या निवशी सकाळी ११.०० ते िुपारी २.०० या वळेेत एकतर स्वत: ककवा त्याच्या प्रस्तावकाीारे ककवा 
अनुमोिकाीारे सािर करील. 

(४) जी कोणतीही व्यकती, मतिान करण्यास अहष असेल आनण उमेिवाराला ज्या प्रभागातून 
नामननिेशन करावयाचे असेल त्या प्रभागाच्या मतिार यािीत नजच्या नावाचा समावशे असेल, अशा 
व्यकतीला प्रस्तावक ककवा अनुमोिक म्हणनू त्यावर स्वाक्षरी करता येईल. 

परांतु, अशा कोणत्याही मतिाराला प्रस्तावक ककवा यथास्स्थती, अनुमोिक म्हणनू एकापेक्षा 
अनधक नामननिेशनपिाांवर स्वाक्षरी करता येणार नाही. 

परांतु, आणखी असे की, जर एखािा मतिार प्रस्तावक म्हणनू ककवा यथास्स्थती, अनुमोिक म्हणनू 
एकापेक्षा अनधक नामननिेशनपिाांवर स्वाक्षरी करील तर ननवडणकू ननणषय अनधकाऱ्याला नमळालेले 
पनहले नामननिेशनपि वगळता, अशी सवष नामननिेशनपिो अवधै मानण्यात येतील आनण ननवाचन 
अनधकाऱ्याकडून ती नाकारली जाण्यास पाि असतील. 

परांतु, असेही की, एकाच उमेिवाराला एकापेक्षा अनधका माि चारपेक्षा अनधक नसतील इतकी 
वगेवगेळया प्रस्तावकाांनी व अनुमोिकाांनी स्वाक्षरी केलेली नामननिेशनपिे त्याच जागेसाठी िाखल 
करता येतील. 

(५) उमेिवार ननवडणकू लढनवत असलेली जागा ही, अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती ककवा 
नागनरकाांचा मागासवगष याांच्यासाठी राखीव जागा असेल तर तो ज्या नवनशष्ट्ट जातीचा असेल ती जात 
आनण ती उकत जात, अनुसूनचत जात ककवा यथास्स्थती, अनुसूनचत जमात ककवा नागनरकाांचा मागासवगष 
म्हणनू जाहीर करण्यात आली असल्याचे नवननर्दिष्ट्ट करणारे प्रनतज्ञापि तो जोपयंत आपल्या 
नामननिेशनपिासोबत िाखल करीत नाही तोवर त्या जागेवर ननवडणकुीला जाण्यास अहष असल्याच े
समजण्यात येणार नाही. 

(६) शहरातील एकापेक्षा अनधक प्रभागाांमध्ये ननवडणुका घेण्यात येत असतील तर, नामननिेनशत 
करावयास यथोनचतनरत्या अहष असलेली एखािी व्यकती यापैकी कोणत्याही प्रभागाांमधून ननवडणकू लढवू 
शकेल. 

परांतु, एकाच उमेिवाराला त्या प्रभागातील एकापेक्षा अनधक जागाांसाठी ननवडणकू लढनवता 
येणार नाही. 

(७) पोट-ननयम (३) खालील नामननिेशनपि नमळाल्यावर, ननवडणकू ननणषय अनधकारी, त्या 
नामननिेशनपिाचा अनुक्रमाांक आनण ज्या निवशी व निनाांकी ते त्याला नमळाले तो निवस व निनाांक याांची 
त्यावर नोंि करील.  ननवडणकू ननणषय अनधकारी नामननिेशनपि िेणाऱ्या व्यकतीलाही 
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नामननिेशनपिाांया छाननीसाठी नननित केलेला निवस, वळे व नठकाण याबाबत कळवील आनण अशा 
प्रकारे कळनवण्यात आले आहे असे प्रमानणत करील.  ननवडणकू ननणषय अनधकारी, आपल्या 
कायालयातील ठळक जागीही नामननिेशनपिाांच्या छाननीसाठी नननित केलेला निवस, वळे व नठकाण 
याबाबतची मानहती लावण्याची व्यवस्था करील. 

(८) नामननिेशनपिाांच्या छाननीचा निनाांक हा, नामननिेशनपिे सािर करण्याचा अांनतम 
निनाांकाच्या नांतरचा पुढील निवस असेल.  प्रत्येकी एक प्रस्तावक आनण रीतसर प्रानधकृत केलेली अन्य 
एक व्यकती याांच्यासह उमेिवार नामननिेशनपिाांच्या छाननीसाठी उपस्स्थत राहू शकेल.  ननवडणकू 
ननणषय अनधकारी अशा व्यकतींना नामननिेशनपिाांची तपासणी करण्यासाठी योग्य त्या सवष सुनवधा िेईल. 

(९) नामननिेशनपिाांची छाननी करण्यासाठी नननित केलेल्या निवशी ननवडणकू ननणषय अनधकारी 
नामननिेशनपिाांची तपासणी करील आनण कोणत्याही हरकती असल्यास त्यावर ननणषय िेईल आनण 
एकतर अशा हरकतीनुसार ककवा त्याांच्या स्व्त:च्या ननणषयानुसार त्याला आवश्यक वाटेल अशी सांनक्षप्त 
चौकशी केल्यानांतर पुढीलपैकी कोणत्याही कारणाांवरून कोणतेही नामननिेशनपि फेटाळू शकेल. 

(क) उमेिवार ननवडून येण्यास अहष नसेल ककवा या अनधननयमान्वये त्याला अनहष ठरनवले  
असेल; 

(ख) उमेिवाराला नामननिेनशत करण्यासाठी प्रस्तावक ककवा अनुमोिक योग्य रीतीने अहष  
नसेल; 

(ग) या अनधननयमाच्या ककवा त्याखाली करण्यात आलेल्या ननयमाांच्या कोणत्याही तरतुिींचे  
      अथवा राज्य ननवडणकू आयोगाच्या कोणत्याही आिेशाांचे पालन करण्यात कसूर करण्यात   
      आली असेल; 

(घ) यथास्स्थती उमेिवाराची ककवा प्रस्तावक अथवा अनुमोिक याांची ओळख  
      नामननिेशनपिामध्ये नवननर्दिष्ट्ट केलेल्या त्याांच्या ननवडणकू क्रमाांकाबरोबर जुळत नसेल. 

(ड:) यथास्स्थती, उमेिवाराची ककवा प्रस्तावक अथवा अनुमोिक याांची नामननिेशनपिावरील  
      स्वाक्षरी खरी नसेल ककवा ती लबाडीने नमळनवलेली असेल; 

(च) उमेिवाराने एकापेक्षा अनधक नामननिेशनपिे िाखल केली असतील तर, खांड (ग)(घ) ककवा  
     (ड:) मधील कोणतीही बाब, त्याच्या अन्य नामननिेशनपिाांस लागू होणार नाही आनण त्याचे   
     एक नामननिेशनपि हे या ननयमान्वये फेटाळण्यात आलेले आहे केवळ याच कारणामुळे  
     त्याचे नामननिेशनपि नाकारण्यात येणार नाही. 
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(१०) ननवडणकू ननणषय अनधकारी, भरीव स्वरुपाचा नसेल अशा कोणत्याही िोर्ासाठी कोणतेही 
नामननिेशनपि फेटाळणार नाही. 

(११) नामननिेशनपिाांची छाननीही या सांिभात नननित करण्यात आलेल्या निनाांकी करण्यात 
येईल आनण नैसर्दगक आपत्ती, िांगल ककवा ननवडणकू ननणषय अनधकाऱ्याच्या ननयांिणाबाहेरील अशी अन्य 
पनरस्स्थती यामुळे कायषवाहीमध्ये अडथळा येईल त्याव्यनतनरकत एरव्ही ती स्थनगत करण्यात येणार नाही. 

परांतु, असे की, नामननिेशनपि िाखल करण्याबाबत ननवडणकू ननणषय अनधकाऱ्याकडून ककवा 
एखाद्या अन्य व्यकतीकडून कोणतीही हरकत घेण्यात आली असेल त्या बाबतीत, सांबांनधत उमेिवारास 
नतचे खांडन करण्यासाठी पुढील कामाच्या निवसापयंतचा अवधी निला जाईल आनण ननवडणकू ननणषय 
अनधकारी अशा पुढे ढकललेल्या निवशी आपला ननणषय िेईल. 

(१२) ननवडणकू ननणषय अनधकारी, प्रत्येक नामननिेशनपिावर नामननिेशनपिाांच्या छाननीच्या 
पनरणामाची नोंि करील आनण जर नामननिेशनपि फेटाळण्यात आले असेल तर अशा फेटाळणाऱ्या 
कारणाांची िेखील नोंि करील. 

(१३) नामननिेशनपिाांची छाननी झाल्यानांतर लगेच ननवडणकू ननणषय अनधकारी वधै नामननिेनशत 
उमेिवाराांची एक सूची तयार करील आनण ती सूची त्याांच्या नोटीस बोडावर लावील आनण ती अशा प्रकारे 
जेव्हा लावण्यात आली असेल त्या निनाांकाची व वळेेची िखल नोंि करील. 

टीका 
टीका 

 छाननीच्यावळेी स्वत: उमेिवार, त्याचा एक सचूक आनण उमेिवाराचा अनधकृत प्रनतननधी एवढेच 
लोक उपस्स्थत राहू शकतात.  यापैकी कुणालाही सवष उमेिवाराांचे अजष प्रत्यक्ष पाहता येतात.  त्यावर 
आक्षपे नोंिनवता येतात.  त्याचा ननणषय ननवडणकू ननणषय अनधकाऱ्याांना द्यावयाचा असतो.  आक्षपे 
घेणाऱ्याला आक्षपेाच्या पुष्ट्टीसाठी योग्य ते पुराव ेसािर कराव ेलागतात.  ताांनिक िटुी नतथल्या नतथे िूर 
करता येतात.  यावळेीही, कागिपि ेसािर करण्यासाठी एखाद्या उमेिवारस िुसऱ्या निवशी पयंतची 
मुित ननवडणकू ननणषय अनधकारी िेऊ शकतो.  उमेिवारी अजाबरोबर जातीच्या प्रमाणपिाची मूळ प्रत 
नसेल तर ती छाननीच्यावळेी िाखनवता येते.  नतच्या मागणीची पूवष कल्पना निलेली असताना जर 
छाननीत जातीचा मूळ िाखला हजर केला नाही, तर असा उमेिवारी अजष फेटाळणे योग्य ठरते.  (ऑल 
इांनडया नरपोटषर १९८४- सुप्रीम काटष-१५१३), छाननीत अजष वधै ठरल्यानांतर अजषिार अनधकृत उमेिवार 
ठरतो.  अशी, उमेिवाराांची अनधकृत यािी जाहीर झाल्यानांतरच उमेिवारावर ननवडणकूनवर्यक सवष 
बांधने लागूल होतात, तोपयंत तो, कायद्याच्या भार्ेत उमेिवार असत नाही. 
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 ननयम ९ व ९(२)(अ) नुसार ज्या व्यकतीस ज्या प्रभागातून सिस्य पिाच्या ननवडणकुीला उभे 
राहायचे असेल त्या व्यकतीच्या नामननिेशनपिावर फकत त्या प्रभागातील मतिाराांची सूचक व अनुमोिक 
म्हणनू सही पानहजे.  (अशोक भांडारे नव. कोल्हापूर महानगरपानलका, १९८५ महाराष्ट्र लॉ जनरल-६१३) 
 नामननिेशनपिावर उमेिवाराची सांमतीिशषक सही असणे आवश्यक आहे.  जर 
नामननिेशनपिावर उमेिवाराची सांमतीिशषक सही नसेल तर त्याने कायिेशीर बाबींची पूतषता केलेली 
आहे असे ग्राहय धरता यणेार नाही.  त्यामुळे उमेिवाराचे नामननिेशनपि फेटाळले जाईल.  (सुलेमान 
फकु्रद्दीन नव. एस. बी. कुलकणी, ऑल इांनडया नरपोटषर, बॉम्बे-१८३ : १९६३ महाराष्ट्र लॉ जरनल-३५१ : 
६५ बॉम्बे लॉ नरपोटषर- १२३) 
 

८ [९-अ. उमेिवारी मागे घेण्यासांबांधीच्या तरतुिी.- 

(१) ननयम ९ अन्व्य ेवधै नामननिेनशत उमेिवाराांची सूची प्रकानशत केल्यानांतर, अशा कोणत्याही 
उमेिवाराला आपला लेखी अजष करून व स्वाक्षरी करून आनण ती, उमेिवारी मागे घेण्याच्या अांनतम 
निनाांकाच्या िु. ३.०० वाजण्यापूवी तो ननवडणकू ननणषय अनधकाऱ्याकडे सुपूिष करून आपली उमेिवारी 
मागे घेता येईल.  याबाबतची नोटीस स्वत: उमेिवाराांकडून ककवा त्याच्या प्रस्तावकाकडून ककवा 
अनुमोिकाकडून ककवा इतर कोणत्याही प्रानधकृत व्यकतीकडून िेता येईल. 

(२) पोट-ननयम (१) अन्वये नोटीस नमळाल्यावर ननवडणकू ननणषय अनधकारी, नतच्या खरेपणाची  
आनण ती सुपूिष करणाऱ्या व्यकतीच्या ओळखीची पडताळणी करील आनण त्यानांतर नतची प्रत आपल्या 
नोटीस बोडावर लावण्याची व्यवस्था करील.] 

 

10. उमेिवाराांनी अनामत रककम ठेवणे.- 

 ८
[(१) एखाद्या प्रभाग ननवडणकुीसाठी उमेिवाराच्या नामननिेशनासाठी ननयत केलेल्या 

निनाांकाला ककवा त्यापूवी उमेिवाराने रुपये ३,०००/- एवढी रोख रककम ननवडणकू ननणषय 
अनधकाऱ्याकडे ठेव म्हणनू जमा केली पानहजे ककवा करण्याची व्यवस्था केली पानहजे.  उमेिवाराने अशी 
ठेव न भरल्यास तो योग्य नरतीने नामननिेनशत झाला असल्याचे मानण्यात येणार नाही. 

परांतु, जेव्हा यथास्स्थती, अनुसूनचत जाती ककवा अनुसूनचत जमाती ककवा नागनरकाांचा मागासवगष 
ककवा मनहला यामधील उमेिवाराांसाठी जागा राखीव असेल अशा बाबतीत, उमेिवाराने अशा प्रकारे 
ठेवावयाची रककम वर िशषनवलेल्या रकमेच्या ५० टकके इतकी असेल. 
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परांतु, आणखी असे की, जेव्हा उमेिवाराने एकाच जागेसाठी एकापेक्षा अनधक नामननिेशनपि े
िाखल केली असल्यास, या ननयमानुसार एकापेक्षा अनधक वळेा ठेव रककम जमा करण्याची आवश्यकता 
नाही.  ] 

(२)(अ) उमेिवार रीतसर ननवडून आला आहे असे जाहीर करण्यात आले ककवा तसे मानले गेले. 

(ब) उमेिवाराांच्या नामननिेशनासाठी नेमलेल्या निवसानांतर ६ [तीन] निवसाांच्या आत ननवडणकू  
न लढनवण्याचा आपला उदे्दश आहे असे उमेिवाराने ६[राज्य ननवडणकू आयुकतास ककवा       
त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्यास] लेखी कळवले, 

(क) उमेिवाराांचे नामननिेशन बेकायिेशीर ठरनवण्यात आले, 

(ड) नामननिेशन पिाांच्या छाननीनांतर आनण मतिान सुरु होण्यापूवी उमेिवार मरण पावला,  
     ककवा 
(ई) उमेिवार ननवडून आला नसेल परांतु त्याने पोट-ननयम (४) मध्ये ननर्दिष्ट्ट करण्यात आलेल्या  
     सांख्येपेक्षा अनधक कायिेशीर मते नमळनवली असतील, 

तर अनामत रककम परत करण्यात आली पानहजे. 
(३) अनामत रककम ज्या व्यकतीने ठेवली होती त्या व्यकतीस ती परत करण्यात आली पानहजे.  

मतिानासाठी ठरवलेल्या तारखेपूवी उमेिवार मरण पावल्यास, त्याने अनामत रककम ठेवली असेल, तर 
ती त्याच्या कायिेशीर प्रनतननधीस परत केली पानहजे आनण ती अनामत रककम त्या उमेिवारोन ठेवली 
नसेल, तर ज्या व्यकतीने ती ठेवली होती त्या व्यकतीस ती परत केली पानहजे. 

(४) उमेिवार ननवडून आला नाही आनण त्यास नमळालेल्या कायिेशीर मताांची सांख्या ही, ज्या 
प्रभागासाठी उमेिवार नामननिेनशत केला असेल त्या प्रभागात ननवडून द्यावयाच्या पानलका सिस्याांच्या 
सांख्येने मतिान झालेलया एकूण कायिेशीर मताांच्या सांख्येस भागले असता येणाऱ्या सांख्येच्या एक-
अष्ट्टमाांशापेक्षा अनधक नसेल, तर त्याची अनामत रककम जप्त होऊन महानगरपानलकेकडे जमा केली 
जाईल. 

(५) अनामत रककम जप्त झाली नाही तर, ती ननयम ३९ अन्वय े ननवडणकुीचा ननकाल जाहीर 
करण्यात आल्यावर शकय नततकया लवकर परत करण्यात आली पानहजे. 

परांतु, एखािा उमेिवार सावषनिक ननवडणकुीसाठी एकापेक्षा अनधक प्रभागाांसाठी रीतसर 
नामननिेनशत केलेला असेल, तर त्याने ककवा त्याच्या वतीने ठेवलेल्या अनामत रकमाांपैकी फकत एक 
अनामत रककम परत करण्यात येईल आनण बाकीच्या अनामत रकमा, जप्त होऊन महानगरपानलकेकडे 
जमा केल्या जातील. 



C:\Users\bharti.patil\Desktop\New folder\Corporation\म ुंबई प्रुंतिक महरनगरपरलिकर तनवडणूक तनयम 
अन सूची ड.docx 
 

८
[११. प्रभाग ननवडणकुा पार पाडण्यात येतात तेव्हा मतिान घेणे आनण वधै नरतीने नामननिेनशत 

उमेिवाराांची नाव ेप्रनसध्ि करणे.- 

(१) राज्य ननवडणकू आयोगाने जारी केलेल्या कोणत्याही सवषसाधारण ककवा नवशेर् ननिेशाांच्या 
अधीन राहून ननवडणकू ननणषय अनधकारी, उमेिवारी मागे घेण्याच्या शेवटच्या निनाांकानांतर ताबडतोब 
िुसऱ्या निवशी ननवडणकू लढनवणाऱ्या प्रत्येक उमेिवाराला ननवडणकू नचन्ह राज्य ननवडणकू आयोगाने 
नवननर्दिष्ट्ट केलेल्या नरतीने नेमून िेईल व सोपवील. 

(२) पूवषवती पोट-ननयमानुसार कोणतेही ननवडणकू नचन्ह सोपनवताना ननवडणकू ननणषय 
अनधकाऱ्याचा ननणषय अांनतम असेल. 

(३) ननवडणकू नचन्ह नेमून निल्यानांतर ननवडणकू ननणषय अनधकारी, नामननिेशनपिामध्ये नमूि 
असल्याप्रमाणे त्याांचे नाव व पत्ता त्यानुसार ननवडणकू लढनवणाऱ्या उमेिवाराांच्या आडनावाव्या (आडनाव 
असलेल्या उमेिवाराांच्या बाबतीत) वणषक्रमानुसार एक सूची प्रनसध्ि करेल. 

(४) ननवडणकू नचन्ह नेमून निल्यानांतर, ननवडणकू नचन्ह नेमून िेण्यासाठी ननयत करण्यात 
आलेल्या निनाांकानांतर िहा निवसाांपेक्षा अधीचा नसेल त्या निनाकाांला आवश्यक असेल तर मतिान 
घेण्यात येईल.] 
 

12.  प्रभागाच्या लढनवण्यात येणाऱ्या ननवडणकुाांसांबांधी तरतुिी.- 

 प्रभागाच्या लढनवण्यात येणाऱ्या ननवडणकुाांच्या बाबतीत पुढील तरतुिी लागू होती; 
(अ) मते गुप्त मतिान पध्ितीने व जातीने िेण्यात आली पानहजेत.  बिली व्यकतींमाफष त कोणतीही मते 
स्वीकारण्यात येता कामा नयेत. 
(ब) ६[राज्य ननवडणकू आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याने] ज्या कोणत्याही 
उमेिवाराचे नाव ननयम ११,  पोटननयम (२) अन्वय ेकायिेशीरनरत्या नामननिेनशत म्हणनू प्रनसध्ि केले 
नसेल अशा उमेिवारासाठी कोणतीही मते स्वीकारण्यात येता कामा नयेत. 

(क) ज्या प्रभागासाठी ननवडणकू घेण्यात येत आहे त्या प्रभागाचा मतिार म्हणनू त्या प्रभागाच्या 
मतिाराांच्या यािीत ज्या व्यकतीचे नाव िाखल करण्यात आले नसेल अशा कोणत्याही व्यकतीकडून 
कोणतीही मते स्वीकारण्यात येता कामा नयेत. 

 २
[***] 

८[(ई) प्रत्येक मतिाराला त्याांच्या प्रभागामध्ये जागा असतील त्याप्रमाणे त्या सांख्येत मत िेण्याचा हकक 
असेल;] 
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(ग) कोणत्याही उमेिवाराांमध्ये समसमान मते पडल्याचे आढळून येईल आनण एका मताची भर घातली 
असता त्या उमेिवारापैकी कोणत्याही एका उमेिवारास ननवडून आल्याच ेजाहीर केल ेजाण्याचा हकक 
प्राप्त होत असेल तर, ज्या व्यकतीला ककवा व्यकतींना असे जािा मत िेण्यात आले आहे असे मानले जाईल 
ती व्यकती ककवा त्या व्यकती आयुकताच्या समक्ष, तो ठरवील अशा रीतीने, नचठ्ठया टाकून ठरवण्यात आले 
पानहजेत; 

(ह) एखािा उमेिवार एकापके्षा अनधक जागाांसाठी पानलका सिस्य म्हणनू ननवडून आला असेल तर, त्याने 
त्याबाबत ६

[राज्य ननवडणूक आयुकताकडून ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याकडून] लेखी 
नोटीस नमळाल्यानांतर तीन निवसाांच्या आत आपली पसांती स्वत:च्या सहीने ६[राज्य ननवडणकू 
आयुकतास ककवा त्याने प्रानधकत कलेल्या अनधकाऱ्यास] लखेी कळवली पानहजे, ककवा त्याने तस े
करण्यात कसूर केल्यास, ६ [राज्य ननवडणकू आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत केलले्या अनधकाऱ्याने] 
अशा पसांतीसाठी िेण्यात आलेली वळे सांपेल तेव्हा, तो उमेिवार अशा जागाांपैकी कोणत्या जागेसाठी 
काम करीत ते घोनर्त केले पानहजे आनण अशा रीतीने केलेली पसांती ककवा घोर्णा ननणायक असेल. 

(आय) अशी कोणतीही पसांती ककवा घोर्णा करण्यात येईल, तेव्हा पूवोकत उमेिवार ज्या प्रभागासाठी 
काम करणार नसेल अशा कोणत्याही प्रभागात त्याच्यासाठी नोंिलेली मते ही, िेण्यात आली नाहीत अस े
मानले जाईल आनण उकत मताांच्या अभावी जो उमेिवार तसा उमेिवार असल्यास, अशा प्रभागासाठी 
ननवडून आल्याचे जाहीर करण्यात आले असेल तो उमेिवार त्या प्रभागासाठी ननवडून आला आहे असे 
मानले जाईल. 
(ज) ६

[राज्य ननवडणकू आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत केलले्या अनधकाऱ्याने] शकय नततकया लवकर 
मतिानाचा ननकाल जाहीर केला पानहजे व त्यात प्रत्येक उमेिवारास िेण्यात आलेल्या कायिेशीर 
मताांची एकूण सांख्या नवननर्दिष्ट्ट केली पानहजे; तसेच, त्याने प्रत्येक प्रभागासाठी याद्या तयार करून त्यात 
सवष उमेिवाराांची नाव ेव प्रत्येक उमेिवारास िेण्यात आलेल्या कायिेशीर मताांची एकूण सांख्या नवननर्दिष्ट्ट 
करण्याची व्यवस्था केली पानहजे; ६ [राज्य ननवडणूक आयुकत ककवा त्याने प्रानधकृत केलेला अनधकारी] 
या प्रयोजनासाठी तयार करील अशा ननयमास अनुसरुन आनण तो नवनहत करील अशी फी िेण्यात 
आल्यावर अशा यािीची एक प्रत प्रभागाच्या कोणत्याही उमेिवारास पुरनवण्यात आली पानहजे आनण ती 
यािी प्रभागातील कोणत्याही मतिारास पाहण्यासाठी उपलब्ध करून निली पानहजे. 
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प्रभागाांच्या ननवडणकुाांतील मतिार 

 

13. मतिानास सुरुवात होण्याची व ते बांि होण्याची वळे.- 

 मतिारासाठी ननयम ११ अन्वये ठरवलेल्या तारखेस ज्यावळेी मतिानास सुरुवात होईल व 
ज्यावळेी मतिान बांि होईल त्या वळेा आयुकताने ठरवल्या पानहजेत. 

 

14. मतिान कें दे्र आनण मतिान कें द्राध्यक्ष.- 

 (१) ६[राज्य ननवडणकू आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याने] प्रत्येक प्रभागासाठी 
त्यास आवश्यक वाटतील इतकी मतिान कें दे्र ननवडली पानहजेत आनण अशा रीतीने ननवडलेली मतिान 
कें दे्र व ज्या मतिान क्षिेाांसाठी ती अनुक्रमे ननवडण्यात आली असतील ती मतिान क्षिेे िशषनवणारी एक 
यािी त्यास पुरेशी वाटेल अशा रीतीने प्रनसध्ि केली पानहजे. 

 (२) ६ [राज्य ननवडणकू आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत केलले्या अनधकाऱ्याने] प्रत्येक मतिान 
कें द्रासासठी एक मतिान कें द्राध्यक्षाची नेमणकू केली पानहजे आनण मतिान कें द्राध्यक्षास साहय 
करण्यासाठी त्यास आवश्यक वाटतील अशा अन्य व्यकतींची, ज्याांचा यात यापुढे मतिान अनधकारी असा 
उल्लेख करण्यात आला आहे, नेमणकू केली पानहजे. 
 (3) प्रत्येक मतिान अनधकाऱ्यास, मतिान कें द्राध्यक्षाने तसा ननिेश निल्यास, या ननयमान्वये 
मतिान कें द्राध्यक्षाकडे सोपवलेली सवष ककवा कोणतीही कतषव्ये पार पाडतायेतील. 
 (४) मतिान कें द्राध्यक्षास आजारीपणामुळे ककवा अन्य अपनरहायष कारणामुळे मतिान कें द्रावर 
उपस्स्थत राहता आले नाही, तर त्याची कतषव्ये, ६ [राज्य ननवडणकू आयुकत ककवा त्याने प्रानधकृत केलेला 
अनधकारी] याबाबत मतिान अनधकाऱ्याांपैकी ज्या मतिान अनधकाऱ्यास रीतसर प्रानधकृत करील त्या 
मतिान अनधकाऱ्याने पार पाडली पानहजेत. 

 

15. मतिान कें द्राध्यक्षाची कतषव्ये.- 

 (१) मतिान कें द्राध्यक्षाने मतिान कां द्रावर सुव्यवस्था राखली पानहजे, ननवडणूक आयोग योग्य 
प्रकारे घेण्यात येत आहे याकडे लक्ष निल ेपानहजे, एका वळेी आत जाऊ द्यावयाच्या मतिाराांच्या सांख्येचे 
ननयम केले पानहजे, आनण तसेच त्याने- 

 (अ) मतिान अनधकारी, उमेिवार आनण उमेिवाराने लेखी नेमलेला व आयुकतयाने याबाबत 
प्रानधकृत केलेला प्रत्येक उमेिवाराचा एक प्रनतननधी (ज्याचा यात यापुढे मतिान प्रनतननधी असा उल्लेख 
करण्यात आला आहे); 
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 (ब) मतिान अनधकारी ककवा कामावर असलेले अन्य लोकसेवक; आनण 

 (क) मतिाराांना ओळखण्याच्या प्रयोजनासाठी मतिान कें द्राध्यक्ष वळेोवळेी प्रवशे िेईल अशा अन्य 
व्यकती; 
 याांच्या व्यनतनरकत अन्य सवष व्यकतींना बाहेर काढले पानहजे. 

 ४
[(२) मतिान कें द्राध्यक्षाने ननयम १३ अन्वये त्या बाबतीत नननित केलेल्या वळेी मतिान कें द्र बांि 

केले पानहजे आनण त्यानांतर, त्याने कोणत्याही मतिारास मतिान कें द्रात प्रवशे करू िेता कामा नये. 

 परांतु, मतिान कें द्र बांि होण्यापूवी तेथे हजर असलेल्या सवष मतिाराांना मतिान करण्याची 
परवानगी िेण्यात आली पानहजे. 
 (३) मतिान कें द्र बांि होण्यापूवी एखािा मतिार तेथे हजर होता ककवा कस ेयासांबांधी कोणताही 
प्रश्न उद्भवल्यास, मतिान कें द्राध्यक्षाने त्या प्रश्नाचा ननणषय केला पानहजे व त्याचा ननणषय अांनतम असेल.] 

 

16.  गैरवतषणकुीबद्दल मतिान कें द्रातून बाहेर काढणे.- 

 कोणतीही व्यकती स्वत: मतिान कें द्रावर गैरवतषणकू करील ककवा मतिान कें द्राध्यक्षाांच्या ककवा 
मतिान कें द्राध्यक्षाची कतषव्ये पार पाडणाऱ्या मतिान अनधकाऱ्याच्या कायिेशीर आिेशाांचे पालन 
करण्यात कसूर करील, तर त्या व्यकतीस, मतिान कें द्राध्यक्षाच्या ककवा अशा मतिान अनधकाऱ्याच्या 
आिेशावरून कोणत्याही पोलीस अनधकाऱ्याकडून, ककवा मतिान कें द्राध्यक्षाने ककवा अशा मतिान 
अनधकाऱ्याने त्या व्यकतीस बाहेर काढण्यासाठी लेखी प्रानधकृत केलेल्या अन्य कोणत्याही व्यकतीकडून 
मतिान कें द्रातून ताबडतोब बाहेर काढता येईल; आनण अशा रीतीने बाहेर काढलेल्या व्यकतीस मतिान 
कें द्राध्यक्षाांच्या ककवा अशा मतिान अनधकाऱ्याच्या परवानगीनशवाय, त्या निवशी मतिान कें द्रात पुन्हा 
प्रवशे करू िेता कामा नये; 
 परांतु, कोणत्याही मतिान कें द्रात मत िेण्याचा अन्यथा हकक असलेल्या कोणत्याही मतिारास 
अशा मतिान कें द्रात मत िेण्याची सांधी नमळण्यास प्रनतबांध होईल अशा रीतीने या अनधकाराचा वापर 
करता कामा नये. 
 ४

[***] 

18. मतिान कक्ष.- 

 प्रत्येक मतिान कें द्रात मतिाराांना आपली मते लोकाांना निसणार नाहीत अशा रीतीने नोंिता 
यावीत म्हणनू ६ [राज्य ननवडणकू आयुकतास ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्यास ] आवश्यक 
वाटतील इतकया मतिान कक्षाांची तरतूि केली पानहजे. 
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19. ननवडणकुीची सामग्री व मतपेटया पुरवणे.- 

 [राज्य ननवडणकू आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याने] प्रत्येक मतिान कें द्रात, 
मतिाराांना मतपनिकाांवर खुणा करता याव्यात म्हणनू पुरेशी सामग्री, आवश्यक असतील नततकया 
मतपेटया, आनण अशा मतिाराांच्या यािीत ककवा अशा यािीच्या अशा भागाच्या प्रती याांची तरतूि केली 
पानहजे. 
 

20. मतपेटयाांना मोहोर लावणे.- 

 प्रत्येक मतपेटीची रचना अशी करण्यात आली पानहजे की, तीत मतपनिका टाकता येतील, परांतु 
नतचे कुलूप काढल्यानशवाय त्यामधून मतपनिका काढता येणार नाहीत.  मतिान सुरु होण्याच्या 
ननकटपूवी, कोणत्याही मतिान कें द्रावरील मतिान कें द्राध्यक्षाने अशा मतिान कें द्रात उपस्स्थत 
असलेल्या व्यकतींना नरकामी मतपेटी िाखनवली पानहजे म्हणजे ती नरकामी असल्यानवर्यी त्याांची खािी 
होईल, आनण त्यानांतर त्याने नतला कुलूप लावून नतच्यावर अशा रीतीने आपली मोहोर लावली पानहजे 
की, अशी मोहोर तोडल्यानशवाय ती मतपेटी उघडता येणार नाही.  त्यानांतर त्याने ती मतपेटी मतपनिका 
टाकण्यासाठी, त्यास निसेल अशा जागी आनण अशा रीतीने कुलूप लावून मोहोरबांि केलेल्या स्स्थतीत 
ठेवली पानहजे. 
 

21. मतिारास मतपनिका िेण्यापूवीची कायषपध्िती.- 

 मतिारास, मतपनिका िेण्याच्या ननकटपूवी, मतिाराांच्या यािीत नमूि केल्याप्रमाणे त्या 
मतिाराचा क्रमाांक, नाव व वणषन पुकारण्यात आले पानहजे, आनण मतिाराचा क्रमाांक स्थळप्रतीत िाखल 
केला पानहजे व मतिाराांच्या यािीत प्रतीत मतिाराांच्या क्रमाांकासमोर, त्यास मतपनिका नमळाली आहे 
असे िशषनवण्यासाठी परांतु त्यास जी मतपनिका नमळाली असेल नतचा तपशील न िाखवता, खूण केली 
पानहजे.  स्थळप्रतीत प्रभागाचे नाव, मतिान कें द्राचे नाव ककवा त्याचा व्यवच्छेिक क्रमाांक आनण 
मतिाराची सही ककवा त्याच्या अांगठयाचा ठसा िाखल केला पानहजे. 
 

22. मतिान.- 

 मतिाराने मतपनिका नमळाल्यावर ताबडतोब मतिान कें द्रातील कक्षाांपैकी एका कक्षात गेले 
पानहजे.  ४ [आनण त्याने त्या कारणासाठी पुरनवण्यात आलेल्या साधनाने, मतपनिकेवर एकतर फुलीच े
नचन्ह करण्यासाठी तरतूि केलेल्या जागेवर ककवा त्याला ज्या उमेिवारास मत द्यावयाचे असेल त्या 
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उमेिवाराच्या नावावर व नचन्हावर ककवा त्याच्याजवळ खूण केली पानहजे] आनण आपले मत निसणार 
नाही अशा रीतीने मतपनिकेची घडी केली पानहजे आनण अशा रीतीने घडी केलेली आपली मतपनिका 
मतपेटीत टाकली पानहजे.  प्रत्येक मतिाराने गैरवाजवी नवलांब न लावता मतिान केले पानहजे आनण 
त्याने आपली मतपनिका मतपेटीत टाकल्यावर लवकरात लवकर मतिान कें द्रातून बाहेर गेले पानहजे. 

 

23. मतिाराांना साह्य.- 

 मतिान कें द्राध्यक्षाने, जो कोणताही मतिार अपांगत्वामुळे ककवा ननरक्षरतेमुळे नवनहत केलेल्या 
रीतीने मतिान करण्यास असमथष असेल अशा मतिारास आवश्यक ते साह्य निले पानहजे. 

 

24.  मतिाराांची ओळख.- 

 मतिारास मतपनिका िेण्यापूवी कोणत्याही वळेी, मतिान कें द्राध्यक्षास ककवा मतिान 
अनधकाऱ्यास मतिाराच्या ओळखीनवर्यी ककवा अशा मतिान कें द्रात मतिान करण्याच्या त्याच्या 
हककानवर्यी शांका घेण्यास सांयुस्कतक कारण असेल, तर त्यास स्वत:हून मतिारास पुढील प्रश्न नवचारता 
येतील आनण उमेिवाराने ककवा मतिान अनभकत्याने तसे करण्यास साांनगतल्यास त्याने पुढील प्रश्न 
नवचारले पानहजेत. 
 (१)यािीत नाव िाखल केलेली व्यकती तुम्हीच आहात काय?  (यािीतील सांपूणष नोंि वाचनू 
िाखवावी) आनण 

 (२)या प्रभागातील चालू ननवडणकुीत तुम्ही यापूवीच मतिान केले आहे काय? आनण सावषनिक 
ननवडणकुीच्यावळेी - 

 (३)या ननवडणकुीत अन्य कोणत्याही प्रभागात तुम्ही यापूवीच मतिान केले आहे काय?  पनहल्या 
प्रश्नाचे होकाराथी उत्तर निले नसेल, तर व िुसऱ्या प्रश्नाचे नकाराथी उत्तर निले नसेल, तर त्यास 
मतपनिका िेता कामा नये. 
 

25. मतपनिकेचा नमुना.- 

 (१) मतपनिका नमुना "ब" मध्ये असली पानहजे. 
 (२) मतपनिकाांवर अनुक्रमाांक असल ेपानहजे आनण हे अनुक्रमाांक स्थळप्रतीवर आनण मतपनिकेच्या 
मागील बाजूवर छापलेले असले पानहजेत. 
 

26. प्रित्त मते. - 
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 एखािी व्यकती मतिाराांच्या यािीत नाव असलेला नवनशष्ट्ट मतिार मीच आहे असे साांगेल आनण 
असा मतिार म्हणनू िुसऱ्या व्यकतीने मतिान केलेले असतानाही मतपनिका नमळण्यासाठी नवनांती करील 
तर अशी नवनांती करणाऱ्या व्यकतीस, नतने मतिान कें द्राध्यक्ष नवचारील अशा प्रश्नाांची योग्य उत्तरे 
निल्यानांतर मतपनिकेवर अन्य कोणत्याही मतिाराप्रमाणेच खूण करण्याचा हकक असेल.  अशी 

मतपनिका (नजचा यात यापुढे ‘प्रित्त मतपनिका’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे) मतपेटीत 
टाकण्याऐवजी मतिान कें द्राध्यक्षाकडे निली पानहजे आनण त्याने त्यावर मतिाराचे नाव, मतिाराांच्या 
यािीतील त्याचा क्रमाांक आनण ती मतिाराांची यािी ज्या प्रभागाशी सांबांनधत असेल त्या प्रभागाचे नाव 
पृष्ट्ठाांनकत केले पानहजे. अशी मतपनिका एका स्वतांि पानकटात घालून बाजूला ठेवली पानहजे व 6[राज्य 
ननवडणकू आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत केलले्या अनधकाऱ्याने] ती मोजता कामा नये. मतिाराचे नाव, 
मतिाराांच्या यािीतील त्याचा क्रमाांक आनण ती मतिाराांची यािी ज्या मतिान कें द्राशी सांबांनधत असेल त्या 

मतिान कें द्राचे नाव ककवा व्यवच्छेिक क्रमाांक नमुना ‘क’ मधील यािीत नलनहला पानहजे आनण अशा 

यािीवर ‘प्रित्त मताांची यािी’ असे शीर्षक नलनहले पानहजे. अशी मतपनिका िेणाऱ्या व्यकतीने त्यावर 
आपले नाव व पत्ता नलहून सही केली पानहजे आनण अशा व्यकतीस नलनहता येत नसेल, तर नतने त्या 
यािीतील नोंिीपुढे आपल्या अांगठ्याचा ठसा उमटवला पानहजे. 
27. आक्षनेपत मते.- 

 कोणत्याही व्यकतीने मतपनिका नमळण्यासाठी नवनांती करुन तोतयेनगरीचा अपराध केला आहे 
असे कोणत्याही मतिान अनभकत्याने जाहीर केले व तसे नसध्ि करण्याची जबाबिारी पत्करली, तर 

मतिान कें द्राध्यक्ष अशा व्यकतीस आक्षनेपत मताांच्या यािीत (ही यािी नमुना ‘ड’ मध्ये ठेवण्यात आली 
पानहजे) नतचे नाव व पत्ता नलनहण्यास, ककवा नतला नलनहता येत नसेल तर त्यावर नतच्या अांगठ्याचा ठसा 
उमटनवण्यास साांगू शकेल आनण तसेच, त्यास अशा व्यकतीस स्वत:च्या ओळखीनवर्यी पुरावा सािर 
करण्यास साांगू शकेल. ननयम 24 मध्ये तरतूि केल्याप्रमाणे प्रश्न नवचारण्यात आल्यावर अशा व्यकतीने 
पनहल्या प्रश्नाचे उत्तर होकाराथी निले आनण अन्य प्रश्नाांचे उत्तर नकाराथी निले तर, नतला तोतयेनगरीबद्दल 
होणाऱ्या शास्तीसांबांधी मानहती िेण्यात आल्यावर नतला मतिान करण्याची परवानगी िेण्यात येईल. 
मतिान कें द्राध्यक्षाने आक्षनेपत मताांच्या यािीत त्या पनरस्स्थतीसांबांधी व स्वत:च्या ननणषयासांबांधी नोंि केली 
पानहजे : 

28. खराब झालले्या मतपनिका.- 
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 एखाद्या मतिाराने आपली मतपनिका नतचा मतपनिका म्हणनू सोयीस्करपणे उपयोग करता 
येणार नाही अशा रीतीने अनवधानाने हाताळली तर, त्याने ती मतपनिका मतिान कें द्राध्यक्षाच्या स्वाधीन 
केल्यावर व अनवधानाबद्दल त्याची खािी करुन निल्यावर त्यास खराब झालेल्या मतपनिकेवर व नतच्या 
स्थळप्रतीवर ती रद्द केल्याची खूप केली पानहजे. 

29. मतिान कें द्रात कामावर असलले्या अनधकाऱ्याांनी मतिान करणे.- 

 (1) मतिान कें द्राध्यक्ष, मतिान अनधकारी 4[ककवा मतिान प्रनतननधी ककवा इतर लोकसेवक हा,  

त्यास ज्या मतिान कें द्रात मत िेण्याचा हकक नाही अशा मतिान कें द्रात ककवा मतिान कें द्राजवळ 
ननवडणकूनवर्यक कामावर असेल तर ज्या प्रभागाच्या सांबांधात त्यास कामावर नेमण्यात आले असेल त्या 
प्रभागाच्या ककवा अन्य कोणत्याही प्रभागाच्या ननवडणकुीत मत िेण्याचा त्यास हकक आहे असे प्रमाणपि 
6[राज्य ननवडणकू आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याने] त्यास निले असल्यास, त्यास 
त्या मतिान कें द्रात आपले मत िेण्याची परवानगी िेण्यात येईल. त्यास अन्यथा ज्या मतिान कें द्रात 
मतिान करण्याचा हकक प्राप्त झाला असता त्या मतिान कें द्राचे नाव व ज्या प्रभागात ते मतिान कें द्र 
असेल त्या प्रभागाच्या मतिाराांच्या यािीतील त्याचा क्रमाांक मतपनिकेच्या स्थळ प्रतीत िाखल केला 

पानहजे. या ननयमान्वये निलेले प्रमाणपि नमुना ‘ई’ मध्ये असले पानहजे. 

 (2) मतिान कें द्राध्यक्षाने अशी मतपनिका एका पानकटात घालून ते पाकीट मोहोरबांि केले पानहजे 
आनण पोट-ननयम (1) मध्ये उल्लेख केलेल्या प्रमाणपिासह ते 6[राज्य ननवडणकू आयुकताकडे ककवा त्याने 
प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याकडे] पाठनवले पानहजे, आनण 6[राज्य ननवडणकू आयुकताने ककवा त्याने 
प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याने] अशी मतपनिका समुनचत प्रभागाच्या कायिेशीर मतपनिकाांमध्ये 
समानवष्ट्ट करण्याची, व्यवस्था केली पानहजे. 

30. मतपनिका पाठनवणे.- 

 प्रत्येक मतिान कें द्राच्या मतिान कें द्राध्यक्षाने मतिान बांि झाल्यावर शकय नततकया लवकर, जे 
कोणतेही उमेिवार ककवा मतिान प्रनतननधी उपस्स्थत असतील त्याांच्या समक्ष पुढील गोष्ट्टींची वगेवगेळी 
पुडकी करुन ती स्वत:ची मोहोर लावून आनण ज्या उमेिवाराांची ककवा प्रनतननधींची स्वत:ची मोहोर 
लावण्याची इच्छा असेल त्या उमेिवाराांच्या ककवा प्रनतननधींच्या मोहरा लावून मोहोरबांिी केली पानहजे: 
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(1) प्रत्येक मतिान कें द्रात उपयोगात आणलेली, बांि असलेली परांतु बरोबर नकल्ली असलेली 
प्रत्येक मतपेटी; 

(2) न वापरलेल्या मतपनिका; 
(3) प्रित्त मतपनिका; 
(4) खराब झालेल्या मतपनिका; 
(5) मतिाराांच्या यािीची खुणा केलेली प्रत; 
(6) मतपनिकाांची स्थळप्रत; 
(7) प्रित्त मताांची यािी ; आनण 
(8) आक्षनेपत मताांची यािी 

आनण अशा प्रत्येक पानकटावर त्यामधील वस्तूांचे वणषन नलहून अशी पानकटे 6[राज्य 
ननवडणकू आयुकताच्या ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याच्या] स्वाधीन केली पानहजेत. 
31. मतपनिकाांबरोबर आयुकताकडे नववरणपि पाठनवणे.- 

मतिान कें द्राध्यक्षाने पानकटाांबरोबर नमुना ‘फ’ मध्ये एक नववरणपि पाठनवले पानहजे व त्यात 
त्याच्याकडे सोपनवलेल्या मतपनिकाांची सांख्या िशषनवली पानहजे आनण मतपेटीतील मतपनिका, न 
वापरलेल्या मतपनिका, खराब झालेल्या मतपनिका व प्रित्त मतपनिका आनण ननयम 19 अन्वये 
उपयोगात आणलेल्या मतपनिका या शीर्षकाखाली त्या मतपनिकाांचा नहशेब िशषनवला पानहजे. 
32. मतिान पुढे ढकलणे; मतिान तहकूब करणे.- 

या अनधननयमात काहीही अांतभूषत असले तरी 6[ राज्य ननवडणकू आयुकतास ककवा त्याने प्रानधकृत 
केलेल्या अनधकाऱ्यास], मतिानासाठी ठरनवलेली तारीख पुढे ढकलता येईल ककवा मतिानासाठी 
ठरनवलेला कालावधी वाढनवता येईल व त्याची पुरेशी कारणे लेखी नमूि करावी लागतील. सावषजननक 
शाांततेचा भांग होणे यासारख्या आणीबाणीच्या पनरस्स्थतीत, मतिान कें द्राध्यक्षास, 6[राज्य ननवडणकू 
आयुकताच्या ककवा त्याने प्रानधकृत केलले्या अनधकाऱ्याच्या ] पूवषमान्यतेने मतिान बांि करता येईल आनण 
मतिानानांतरच्या निवसापयंत तहकूब करण्यात आल्याचे जाहीर करता येईल. 

नांतरच्या ज्या तारखेपयंत मतिान पुऐ ढकलण्यात आले असेल ककवा तहकूब करण्यात आल े
असेल ती तारीख आयुकतास योग्य वाटेल अशा रीतीने अनधसूनचत करण्यात यईेल. 
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मताांची छाननी व मोजणी करणे आनण ननकाल जाहीर करणे 
 

33. मतमोजणीसाठी तारीख, वळे व नठकाण नननित करणे.- 
6[राज्य ननवडणकू आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याने], मतिान बांि 

झाल्यावर व्यवहायष असेल नततकया लवकर सवष उमेिवाराांना मतमोजणीसाठी त्याने ठरनवलेली तारीख, 
वळे व नठकाण यासांबांधी लखेी सूचना निली पानहजे. 
34. मतमोजणीच्या वळेी कोणास उपस्स्थत राहता येतील.- 

(1) 6[राज्य ननवडणकू आयुकत ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकारी] आनण मतमोजणीसाठभ  
त्यास साह्य करण्यासाठी तो नेमील अशा व्यकती, उमेिवार आनण याबाबत उमेिवाराने लेखी प्रानधकृत 
केलेला प्रत्येक उमेिवाराचा एक प्रनतननधी याांच्याव्यनतनरकत अन्य कोणत्याही व्यकतीस मतमोजणीच्या 
वळेी उपस्स्थत राहण्याची परवानगी िेण्यात येता कामा नये. 

(2) ननवडणकुीशी सांबांनधत असलेल्या कोणत्याही प्रयोजनाांसाठी कोणत्याही उमेिवाराने ककवा 
त्याच्या वतीने कामावर नेमलेल्या कोणत्याही व्यकतीस मतमोजणीसाठी साह्य करण्यासाठी नेमण्यात 
येता कामा नये. 
35. मतमोजणीच्या वळेी अनुसरावयाची कायषपध्िती.- 

ननयम 33 अन्वये नेमलेल्या निवशी व वळेी 6[राज्य ननवडणकू आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत 
केलेल्या अनधकाऱ्याने] पुढीलप्रमाणे कायषवाही केली पानहजे. 

(अ) प्रत्येक मतिान कें द्राशी सांबांनधत असलेली मतपेटी ककवा मतपेट्या ककवा यथास्स्थती ज्यात 
मतपनिका असतील अशी पानकटे एकामागून एक उघडली जातील आनण 6[राज्य ननवडणकू 
आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याने] त्यातून मतपनिका बाहेर काढल्या 
पानहजेत, त्या मोजल्या पानहजेत ककवा मोजण्याची व्यवस्था केली पानहजे आनण त्याांची सांख्या 
नववरणपिात नमूि केली पानहजे; असे नववरणपि कोणत्याही उमेिवारास ककवा उमेिवाराच्या 
कोणत्याही प्रनतननधीस िाखवता कामा नये. 
 

(ब) त्यानांतर 6[राज्य ननवडणकू आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याने], अशा 
रीतीने बाहेर काढलेल्या सवष मतपनिका एकि केल्या पानहजेत आनण त्याांचेसोयीस्कर असे गठे्ठ 
करुन ते मतमोजणीसाठी साह्य करण्यासाठी नेमलेल्या व्यकतींना वाटून निले पानहजेत. 
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(क) मतपनिका अशा रीतीने वाटून िेण्यात आल्यानांतर परांतु त्यापूवी नव्हे, 6[ राज्य ननवडणकू 
आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याने] उमेिवाराांना व त्याांच्या प्रनतननधींना मतपनिकाांना 
हात न लावता त्याांची पाहणी करण्याची वाजवी सांधी निली पानहजे आनण पूणषत: ककवा अांशत: बाि 

ठरनवलेल्या प्रत्येक मतपनिकेवर ‘बाि’ असा शब्ि पृष्ट्ठाांनकत केला पानहजे. कोणत्याही उमेिवाराने ककवा 
प्रनतननधीने बाि ठरवण्याच्या अचकूपणानवर्यी हरकत घेतल्यास 

6[ राज्य ननवडणकू आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याने] त्या मतपनिकेवर बाि 
ठरवण्याची कारणेिेखील नमूि केली पानहजेत. कोणत्याही उमेिवारास ककवा त्याच्या प्रनतननधीस 
कोणत्याही मतपनिकेच्या मागील बाजूवरील अनुक्रमाांक पाहण्याची परवानगी िेता कामा नये. 

(ड) 6[ राज्य ननवडणकू आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याने], व्यवहायष असेल नततपत 
मतमोजणीचे काम सतत चालू ठेवले पानहजे, आनण आवश्यक अशा मधल्या कोणत्याही कालावधीत 
मतमोजणीचे काम सतत चालू ठेवले पानहजे, आनण आवश्यक अशा मधल्या कोणत्याही कालावधीत 
मतमोजणीचे काम स्थनगत ठेवाव े लागले, तर अशा कालावधीत मतपनिका, पडुकी व ननवडणकुीशी 
सांबांनधत अशी अन्य कागिपिे आयुकताने स्वत:ची मोहोर लावून व ज्या उमेिवाराांची ककवा प्रनतननधींची 
मोहोर लावण्याची इच्छा असेल त्या उमेिवाराांच्या ककवा प्रनतननधींच्या मोहरा लावून मोहोरबांि करुन 
ठेवली पानहजेत आनण त्याांच्या सुरनक्षत अनभरक्षसेाठी योग्य खबरिारी घेण्याची व्यवस्था केली पानहजे. 

(ई) मतमोजणी पूणष झाल्यावर 6[ राज्य ननवडणूक आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या 
अनधकाऱ्याने] ननयम 12 च्या तरतुिीच्या अनधन राहून ननवडणकुीचा ननकाल ताबडतोब जाहीर केला 
पाहीजे. 

राज्य ननवडणकू आयोग, महाराष्ट्र 

प्रनत 
नजल्हानधकारी (सवष) 
नवर्य - मतमोजणी सांबांधात सूचना 
 

बहुसिस्यीय प्रभाग व अध्यक्षपिासाठी थेट ननवडणूक प्रणालीप्रमाणे मतिान व मतमोजणी या 
वर्ी प्रथमच होत आहे. मतमोजणी करताना एका प्रभागातील सवष पेट्या उघडून झाल्यानांतर त्यामधील 
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मतपनिकाांचे रांगवार नवभागणी करुन त्यामध्ये प्रभागातील उमेिवाराांच्या मतपनिका 50-50 चे गठे्ठ करुन 
एकनित नमसळाव ेव त्यानांतर मतमोजणी सुरु करावी. मतमोजणीसाठी 10 ते 12 टेबले लावावीत. जर 
यापेक्षा अनधक टेबल आवश्यक असल्यास तसा ननणषय नजल्हानधकाऱ्याांनी घ्यावयाचा आहे. प्रत्येक 
प्रभागास जरुर तेवढी टेबले नेमून िेण्यात यावीत. सुरनक्षततेच्या दृष्ट्टीने उपाययोजना पुरेशी आहे, याची 
खािी करावी. 

(2) अध्यक्षाांच्या मतमोजणीसाठी वगेळा कक्ष स्थापन करावा. त्यामध्ये टेबले नकती लावावीत, याचा 
ननणषय नजल्हानधकाऱ्याांनी घ्यावयाचा आहे. अध्यक्षाांच्या मतमोजणीसाठी प्रभागाांच्या मतपनिका जसजशा 
एकि होत जातील तसा मतमोजणीस प्रारांभ करावा, म्हणजे कोणत्या प्रभागात अध्यक्षीय उमेिवाराला 
नकती मते नमळाली आहे, याचा अांिाज येणार नाही. 

(3) मतमोजणीच्या प्रत्येक फेरीनांतर ननकाल जाहीर करावते व त्यानुसार राज्य ननवडणकू 
आयोगाकडे अहवालही पाठवावा. राज्य ननवडणकू आयोग मतमोजणीच्या निवशी व रािी नवशेर् कक्ष 
चालनवणार आहे. त्यामुळे ननकाल जसे लागतील त्याप्रमाणे रािीही मानहती कळवावी. 

(4) नजल्ह्यातील स्थाननक, िैननक वतषमानपिाांचे नवभागीय व राज्य स्तरावरील वृत्तपिाांच े
प्रनतननधी, वृत्तसांस्था, आकाशवाणी आनण इलेकरॉननक नमनडया याांच्या अनधकृत प्रनतननधींना 
नजल्हानधकारी याांनी निलेल्या ओळखपिासह मतमोजणीच्या नठकाणी उपस्स्थत राहता येईल. 
मतमोजणीच्या नठकाणी अनावश्यक गिी होणार नाही, याची सवष खबरिारी घेण्यात यावी. 

 
( बी. जी. वीर ) 

सनचव, राज्य ननवडणकू आयोग 
36. मतपनिका बाि ठरवण्याची कारणे.- 
(1) (अ) मतपनिकेवर नोंिलेल्या मताांची सांख्या ही भरावयाच्या जागाांच्या सांख्येपेक्षा अनधक असेल; 
(ब) मतपनिकेवर कोणतेही मत नोंिनवले नसेल; 
(क) कोणत्याही एका उमेिवाराच्या नावापुढे एकापेक्षा अनधक मते नोंिवण्यात आली असतील.; 
(ड) अनननितीमुळे ती अग्राह्य ठरत असेल; 
(2) मतपनिकेच्या कायिेशीरपणानवर्यी 6[ राज्य ननवडणकू आयुकताचा ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या 
अनधकाऱ्याचा] ननणषय अांनतम असेल; माि फकत ननवडणकू अजाीारे त्या जागेवर िावा करण्यात आला 
असता असा ननणषय नफरवता येईल. 
37. पडताळणी.- 
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6[ राज्य ननवडणकू आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याने] प्रित्त मते, 
मतिाराांच्या यािीची खुणा केलेली प्रत ककवा मतपनिकाांच्या स्थळप्रती याांची मोहोरबांि पानकटे उघडता 
कामा नयेत. त्याने ननयम 31 अन्वये मतिान कें द्राध्यक्षाने सािर केलेले नववरणपि, मोजलेल्या 
मतपनिकाांची सांख्या, आनण बाि ठरवलेल्या, खराब झालेल्या मतपनिका व ननयम 29 अन्वये कायषवाही 
केलेल्या मतपनिका, तसेच, त्याच्या ताब्यातील न वापरलेल्या मतपनिका व प्रित्त मताांची यािी याांच्या 
ताडून ते पडताळून पानहले पानहजे आनण नांतर त्याने उघडलेले प्रत्येक पाकीट पुन्हा बांि केले पानहजे व 
त्यावर मोहोर लावली पानहजे आनण प्रत्येक पानकटावर त्यातील वस्तूचे वणषन व ते ज्या ननवडणकुीशी 
सांबांनधत आहे त्या ननवडणकुीची तारीख नमूि केली पानहजे. 
38. नववरण - 
 त्यानांतर 6[ राज्य ननवडणूक आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याने], पुढील 
गोष्ट्टी नमूि करणारे एक नववरण तयार करुन ते प्रमानणत केले पानहजे. 

(1) ननयम 37 मध्ये ननिेश केलले्या पडताळणीचा पनरणाम; 
(2) ज्या उमेिवाराांना नवनधग्राह्य मते िेण्यात आली आहेत त्या उमेिवाराांची नावे; 
(3) प्रत्येक उमेिवारास िेण्यात आलेल्या नवनधग्राह्य मताांची सांख्या; 
(4) ननवडून आलेल्या उमेिवाराचे नाव; 
(5) नवनधग्राह्य ठरवण्यात आलेल्या मताांची सांख्या, आनण; 
(6) िेण्यात आलेल्या प्रित्त मताांची सांख्या, 

 

आनण कोणत्याही उमेिवारास ककवा ननयम 34 अन्वये रीतसर प्रानधकृत करण्यात आलेल्या 
त्याच्या प्रनतननधीस अशा नववरणाची प्रत ककवा त्यातील उतारा घेण्याची परवानगी निली पानहजे. 
39. ननवडणकुाांचे ननकाल जाहीर करणे- 

(1) ननवडणकू झाल्यानांतर शकय नततकया लवकर, 6[ राज्य ननवडणकू आयुकताच्या ककवा त्याने 
प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याच्या ] सहीने नगरपानलकेच्या, मुख्य कायालयात एखाद्या ठळक नठकाणी 
नोटीस लावून प्रत्येक ननवडणकुीचा ननकाल जाहीर करण्यात आला पानहजे; अशा नोनटशीत कोणत्याही 
व्यकती ननवडून आल्या असल्यास त्याांची नावे, आनण लढवण्यात आलेल्या ननवडणकुीच्या बाबतीत, 
प्रत्येक उमेिवारासाठी नोंिवण्यात आलेल्या मताांची सांख्या नमूि करुन ती प्रमानणत करण्यात आली 
पानहजे. 
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(2) पानलका सिस्य म्हणनू ननवडून आलेल्या व्यकतींची नाव शकय नततकया लवकर शासकीय 
राजपिात प्रनसध्ि करण्यात आली पानहजेत. 
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मतपनिकाांची नवल्हेवाट 
 

40. ननवडणकुीच्या कागिपिाांची अनभरक्षा - 
ननकाल जाहीर करण्यात आल्यानांतर, 6[ राज्य ननवडणकू आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत 

केलेल्या अनधकाऱ्याने], ननयम 37 व 38 मध्ये ननर्दिष्ट्ट केलेली, पानकटे व नववरण आनण ननवडणकुीशी 
सांबांनधत असलेली अन्य सवष कागिपिे आपल्या अनभरक्षते ठेवली पानहजेत. 
41. ननवडणकुीची कागिपिे सािर करणे व त्याांची पाहणी करणे.- 

मतपनिकाांची पानकटे- मग अशा मतपनिका मोजलेल्या असोत, बाि ठरवलेल्या असोत ककवा 
प्रित्त असोत,- मतपनिकाांच्या स्थळप्रतींची पानकटे आनण मतिाराांच्या यािीची खुणा केलेली प्रत ठेवलेली 
पानकटे 6[ राज्य ननवडणकू आयुकताच्या ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्याच्या] अनभरक्षते 
असतील, तेव्हा ती न्यायाधीशाांच्या आिेशान्वये असेल त्याव्यनतनरकत उघडता कामा नयेत आनण त्याांतील 
वस्तू तपासता कामा नयेत ककवा त्या सािर करता कामा नयेत; परांतु ननवडणुकीशी सांबांनधत असलेली 
अन्य सवष कागिपिे, महानगरपानलका नवनहत करील अशा शतीच्या आनण अशी फी भरण्याच्या 
अधीन,लोकाांना पाहण्यासाठी खुली असतील; आनण कोणत्याही व्यकतीस अशा शतींचे अनुपालन 
केल्यावर व अशी फी भरल्यावर अशा कागिपिाांची ककवा त्याांच्या कोणत्याही भागाची प्रत ककवा प्रती 
नमळण्याचा हकक असेल.1 
42. ननवडणकुीची कागिपिे नष्ट्ट करणे.- 

ननयम 41 मध्ये ननर्दिष्ट्ट करण्यात आलेली पानकटे ननवडणकुींशी सांबांनधत असलेली अन्य सवष 
कागिपिे एक वर्ाच्या कालावधीपयंत ठेवून घेण्यात आली पानहजेत आनण त्यानांतर ती, न्यायाधीशाने 
तनीरुध्ि निलेल्या कोणत्याही ननिेशाांच्या अधीन राहून नष्ट्ट करण्यात आली पानहजे. 

सवषसाधारण तरतुिी 
43. मतिाराांच्या यािीतील मुद्रण प्रमािाांकडे, ककवा लखेन प्रमािाांकडे िुलषक्ष करण्याचा 6[ राज्य 
ननवडणकू आयुकताच्या ककवा त्याने प्रानधकृत केलले्या अनधकाऱ्याच्या] ककवा मतिान कें द्राध्यक्षाचा 
अनधकार.- 

मतिाराांच्या यािीतील एखािी नोंि नववनक्षत व्यकतीसांबांधी आहे ककवा कसे यानवर्यी या 
ननयमान्वये 6[ राज्य ननवडणकू आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत केलले्या अनधकाऱ्याने] ककवा मतिान 
कें द्राध्यक्षाने ननणषय िेण्याचा प्रश्न उपस्स्थत झाल्यास, आयुकतास ककवा यथास्स्थती, मतिान कें द्राध्यक्षास, 
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मतिाराांच्या यािीत कोणताही लेखन प्रमाि ककवा मुद्रण प्रमाि असला तरी, उकत नोंि उकत व्यकतीसांबांधी 
आहे ककवा नाही यानवर्यी त्याची कारणे लेखी नमूि करुन ननणषय िेता येईल. 
6[44. महानगरपानलकेच्या कमषचाऱ्याांची ननयुकती आनण ननयोजन करण्याच ेराज्य ननवडणकू आयुकताचे 
अनधकार.- 

राज्य ननवडणकू आयुकत, मतिार याद्या तयार करणे, प्रभागरचना करणे व महानगरपानलकेच्या 
ननयमाप्रमाणे ननवडणकू घेणे यासाठी महानगरपानलकेचे अनधकारी व कमषचारीवगष याांना नेमू शकतो व 
त्याांचे ननयोजन करु शकतो व ते अनधकारी व कमषचारी वगष राज्य ननवडणकू आयुकताच्या अनधक्षणाखाली, 
मागषिशषनाखाली व ननयांिणाखाली आपली कामे करतील.] 
45. अडचणीच्या प्रसांगी 6[ राज्य ननवडणकू आयुकताच े ककवा त्याने प्रानधकृत केलले्या अनधकाऱ्याचे] 
अनधकार.- 

या अनधननयमान्वये  कोणतीही ननवडणकू घेण्याच्या बाबतीत कोणतीही अडचणी उद्भवल्यास, 
6[राज्य ननवडणकू आयुकतास ककवा त्याने प्रानधकृत केलेल्या अनधकाऱ्यास], ननवडणकू योग्य रीतीने 
घेण्यासाठी त्यास आवश्यक वाटेल अशी अनधननयमाशी ककवा ननयमाशी नवसांगत नसलेली कोणतीही 
गोष्ट्ट करता येईल. 
46. 6[राज्य ननवडणकू आयुकत ककवा त्याने प्रानधकृत केलले्या अनधकाऱ्याने] निलले े ननणषय अांनतम 
असणे.- 

कलम 16 2[*] च्या तरतुिींच्या अधीन, 6[राज्य ननवडणकू आयुकताने ककवा त्याने प्रानधकृत 
केलेल्या अनधकाऱ्याने], या प्रकरणातील ननयमान्वये त्यास िेण्यात आलेल्या अनधकाराांन्वये निलेले सवष 
ननणषय अांनतम असतील] 
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नमुने 
नमुना ‘अ’ 

(प्रकरण 1, ननयम 9 पहा) 
नामननिेशन पि 

प्रभागाचे नाव व क्रमाांक ........................................................... 
उमेिवाराचे नाव ................................................................... 
वनडलाांचे / पतीचे नाव .......................................................... 
वय ................................................. 
व्यवसाय .......................................... 
पत्ता ....................................................... 
ज्या प्रभागातील मतिाराांच्या यािीत उमेिवाराचे नाव 
समानवष्ट्ट करण्यात आले तो प्रभाग .................................................. 
 
प्रभागाच्या मतिाराांच्या यािीतील 
उमेिवाराचा क्रमाांक ................................................. 
 
6[जमात व जात 
(ही मानहती फकत मनहला उमेिवार ज्या अनुसूनचत जातींच्या ककवा अनुसूनचत जमातींच्या ककवा 

इतर मागासवगीय असतील) ही मानहती अनुसूनचत जातीच्या ककवा अनुसूनचत जमातीच्या ककवा इतर 
मागासवगीय अशा उमेिवाराांनी ननवडणकू राखून ठेवलेल्या जागेसाठी असेल त्यावळेी भरावी. जर 
ननवडणकू ही मनहलाांसाठी राखीव असलेल्या जागेसाठी असेल.] 

 
सूचकाचे नाव ......................................................... 

प्रभागाच्या मतिाराांच्या यािीतील सूचकाचा क्रमाांक ......................................... 

सूचकाची सही .............................................................. 

अनुमोिकाचे नाव ...................................................... 

प्रभागाच्या मतिाराांच्या यािीतील अनुमोिकाचा क्रमाांक .................................... 
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अनुमोिकाची सही ................................................. 

उमेिवाराचे प्रनतज्ञापि 

मी, याीारे असे प्रनतज्ञापन करतो की, हे नामननिेशनपि मला मान्य आहे. 
 

निनाांक..................................................................................उमेिवाराची सही 
 

      {(ही मानहती राज्य ननवडणकू आयुकताने प्रानधकृत केलेल्या अनधका-याने करावी.)} 

 

 

----------- 

स्वाधीन केल्याबाबत प्रमाणपि 

अनुक्रमाांक 

हे नामननिेशनपि निनाांक  ------------ रोजी ------------------------------वाजता माझ्या 
कायालयात माझ्या स्वाधीन करण्यात आले. 
 

{राज्य ननवडणकू आयुकताने प्रानधकृत केलेल्या अनधका-याची सही} 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


