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         प्रकरण - 1 
  प्रारंभिक 

 1.1   मतदान कें द्राध्यक्ष म्हणनू तुम्हाला मतदान प्रभियेत महत्वाची िभूमका बजावयाची आहे. तुमच्या 
अभिकाराखालील मतदान कें द्रातील मतदान प्रभियेवर भनयंत्रण ठेवण्यासाठी तुम्हाला कायदेशीर पणूण 
अभिकार आहेत. तुमच्या मतदान कें द्रात मुक्त आभण भन:पक्षपातीपणे मतदान व्हाव े हे पहाणे तुमच ेसवणप्रथम 
कतणव्य आहे. त्यासाठी तुम्हाला राज्य भनवडणकू आयोगाने घालून भदलेल्या सूचना आभण मागणदशणनाची आभण 
भनवडणकू कायदा व प्रभियेची पणूण माभहती असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तुम्ही भनयमानुसार आपले कतणव्य 
बजावू शकाल आभण कुणाच्याही वाजवी तिारीला वाव राहणार नाही. 

1.2  यापवूी स्थाभनक स्वराज्य संस्थांच्या भनवडणकुा मतपेटया व मतपभत्रका या पारंपाभरक पध्दतीने 
घेण्यात येत होत्या. आता भवज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीचा उपयोग करुन राज्य भनवडणकू आयोग 
मतदान प्रभियेत सिुारणा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. राज्य भनवडणकू आयोगाच्या सूचनेनुसार, 
इलेक्रॉभनक कॉपोरेशन ऑफ इंभडया भलभमटेड, हैद्राबाद या कें द्र सरकारच्या अंभगकृत उपिम असलेल्या 
कंपनीने इलेक्रॉभनक मतदान यंत्र ेतयार केली आहेत. ही इलेक्रॉभनक मतदान यंत्र े (यापढेु आपण मतदान 
यंत्र ेअस ेसंबोिू) फार भवश्वसनीय अशी आहेत. मतपेटया व मतपभत्रका ही सध्याची मतदान पध्दती नजरेसमोर 
ठेवून ही मतदान यंत्र ेतयार केलेली आहेत. त्याबाबतचे सभवस्तर आदेश जेाडपत्र-1 व 1अ प्रमाणे आहेत 

1.3 मतदान यंत्र ेवापरात येणा-या मतदान कें द्रातील तुम्ही कें द्राध्यक्ष आहात. त्यासाठी तुम्हाला मतदान 
यंत्राद्वारे मतदान प्रभिये संदिातील कायदे व भनयम याचंी माभहती असणे आवश्यक आहे. मतदान कें द्रात, 
मतदान करण्यासंदिातील प्रत्येक टप्पप्पयाची तुम्हाला माभहती तर हवीच भशवाय मतदान यंत्राच्या 
वापरासंदिातही माभहती हवी. कायदा वा भनयमाच्या वापरात थोडी जरी चकू झाली ककवा मतदान यंत्राच्या 
वापरासंदिात अपरेु  ज्ञान असले तर तुमच्या मतदान प्रभियेत गोंिळ भनमाण होईल. आपल्या मतदान 
कें द्रावर कोणते मतदान यंत्र भदले जाणार आहे याची खात्री करावी कारण राज्य भनवडणकू आयोगाने 
भवकभसत केलले े मतदान यंत्र लोकसिा / भविानसिा भनवडणकूांकरीता वापरण्यात येणाऱ्या मतदान 
यंत्रापेक्षा वगेळे असल्यामुळे त्याच ेयोग्य प्रभशक्षण घेणे अत्यावश्यक आहे. 
 
1.4 मतदान यंत्राची तोंड ओळख  

1.4.1   मतदान यंत्राच ेदोन िाग आहेत. एक भनयंत्रण भविाग (Control Unit) आभण दुसरा मतदान भविाग 
(Ballot Unit). हे दोन्ही भविाग परस्पराशी जोडलेले आहेत. जवे्हा मतदान यंत्र सुरु करण्यात येते त्यावळेी 
त्याच्या केबलच ेएक टोक मतदान भविागाशी जोडलेले असते. 
         राज्य भनवडणकू आयोगाच्या मतदान यंत्रात एकापेक्षा जास्त जागासंाठी मतदान घेण्याची सोय 
असल्याने भजथे भजल्हा पभरषद व पंचायत सभमतीची भनवडणकू एकत्र होणार असेल तेथे एक कंरोल यनुीट व 
एक ककवा अभिक (आवश्यकतेनुसार) बलॅट युनीट असतील.  
  

1.4.2 बलॅटे युभनट :  
एक बलॅटे युभनट जास्तीत जास्त 1६ उमेदवारांसाठी (१५ उमेदवार व १ नोटा) (राज्यभनवडणकू 

आयोगाच्या मतदान यंत्रात १६ व े बटण “END”असल्याने तेथे केवळ १५ उमेदवारासंाठी उपयोगात येते ) 
उपयोगात आणता येते. बलेॅट युभनटमध्ये  “भडस्प्पले”  हा एक िाग असून, त्यामध्ये मतपभत्रका ठेवण्यासाठी 
जागा असते. मतपभत्रकेवर मतपभत्रकेचा अनुिमांक, भनवडणकू कोणत्या स्थाभनक स्वराज्य संस्थेची व 
प्रिागाची आहे त्याभवषयीची माभहती आभण भनवडणकू लढभवणा-या उमेदवारांची नाव,े अनुिमांक व त्यांची 
भचन्हे दशणभवलेली असतात. प्रत्येक उमेदवाराच्या नावासमोर एक बटन असून, ते बटन दाबनू मतदार आपले 



 

SEC- PRO HANDBOOK 2017                                                                                                                  2 

       
 

मत संबभंित उमेदवारास देऊ शकतो. सदर बटणा शेजारी एक लाल रंगाचा भदवा (बल्ब) असून, मत 
देण्यासाठी बटन दाबल्यानंतर सदर भदवा पेटतो. बलेॅट युभनटच्या शेवटी असलेले 16 व ेबटन हे “END”  
अक्षरे  भलभहलेले असून ते फक्त Cand Set करताना चालू ठेवाव ेव नंतर बलेॅट युभनट सील करताना पांढ-या 
आवरणाच्या झाकणाने (White Masking Tab) बदं ठेवाव.ेचार बलेॅट युभनट एकमेकाशंी जोडल्यानंतर सुमारे 
60 उमेदवार जरी भनवडणकू करगणात असले तरी केवळ एका कंरोल युभनटच्या सहाय्याने मतदान प्रभिया 
पार पाडता येते.   
1.4.3   कंरोल युभनट : 

कंरोल युभनटच्या अगदी वरच्या िागात वगेवगेळी माभहती दशणभवणा-या तरतदुी आहेत. या 
माभहतीमध्ये भनवडणकू लढभवणा-या उमेदवारांची संख्या, एकूण नोंदभवण्यात आलेली मते, प्रत्येक 
उमेदवारास भमळालेली मते इत्यादी माभहती दशणभवण्याची तरतूद असते. या िागास कंरोल युभनटच े  
“भडस्प्पल े सेक्शन” असे म्हटले जाते.  भडस्प्पले सेक्शनच्या खालच्या बाजूस एक बटॅरी ठेवण्यासाठी कप्पपा 
असून, त्या बटॅरीवर मतदान यंत्र चालते.  

 सदर कप्पप्पयाच्या बाजूला एक दुसरा कप्पपा असून, त्या भठकाणी काढता येणारी मेमरी (Detachable 
Memory) असनू, त्याखाली  “Cand. Set” नावाचे एक बटन आहे, त्याद्वारे कंरोल युभनटमध्ये कोणत्याही 
भवभशष्ट भनवडणकुीसाठी भनवडणकू लढभवणा-या उमेदवारांची संख्या भनभित करता येते. या बटणास “कॅन्ड 
सेट बटन” अस े म्हटल े जाते. या बटणाच्या वर काढता येणारी मेमरी खोचनू लावण्यात आलेली असते. 
मतमोजणीनंतर सदर मेमरी उपस्स्थत मतमोजणी प्रभतभनिींसमोर काढून सील करावयाची आहे. या िागास 
कंरोल युभनटचा  “कॅन्ड सेट सेक्शन” असे म्हटल ेजाते.  

कॅन्ड सेट सेक्शनच्या खालच्या िागास कंरोल युभनटचा “भरझल्ट सके्शन” अस े म्हटल ेजाते. या 
िागात  “Close” हे बटन असून, ते मतदान बदं करताना वापरले जाते. दुसरे “RESULT- I” हे बटन असनू, 
ते मतमोजणीसाठी वापरले जाते (“RESULT-II” हे बटन काढता येणा-या मेमरीतील भनकाल 
पडताळणीसाठी असून त्याचा वापर सध्या होणार नाही.) भतसरे “Clear” हे बटन असून, त्याद्वारे मतदान 
यंत्रात नोंदभवण्यात आलेली माभहती (डाटा) पसुण्यासाठी उपयोगात आणल ेजाते.  

कंरोल युभनटच्या सवात खालच्या बाजूस दोन बटन असून, एकावर “Ballot” अस ेबटन आहे, ते 
दाबल्यानंतर  “बलेॅट युभनट” मत नोंदभवण्यासाठी तयार होते आभण दुसरे बटन  “Total” हे बटन असून, ते 
दाबल्यानंतर त्या टप्पप्पयापयंत भकती मते नोंदभवण्यात आलेली आहेत, याची आकडेवारी भमळते. येथे हे लक्षात 
घेणे आवश्यक आहे की, हे बटन दाबल्यानंतर भमळणारे आकडे हे बलेॅट युभनटमध्ये नोंदभवण्यात आलेली 
एकूण मते असून, ती उमेदवारभनहाय मते नसतील. या िागास कंरोल युभनटच े“बलेॅट सेक्शन” अस ेम्हटल े
जाते. 

1.4.4   मतदान यंत्रामध्ये एक आिुभनक सूक्ष्म संगणक (मायिो-कॉम्प्पयुटर) असून, अन्य मोठया 
प्रमाणावरील इंभटगे्रशन भचप्पस असतात, ज्या बटॅरीवर चालतात आभण कोणत्याही भठकाणी कोणत्याही 
पभरस्स्थतीत बटॅरीवर चालू शकतात.  मतदान यंत्रात कोणत्याही प्रकारे घोटाळे अथवा चकुा (टॅम्पकरग) करता 
येत नाही व ती वापरण्यासाठी सुलि आहेत. मतदान यंत्रांच ेदोन्ही िाग दोन वगेवगेळया बगॅांमिून कोठेही 
नेता येतात व एकदा नोंदभवलेल्या मतांची माभहती बटॅरी काढल्यानंतरदेखील पसुली जात नाही. 

1.4.5     मतदान यंत्र भवशेषत: बलेॅट युभनट हे अशाभरतीने तयार करण्यात आले आहे की, सध्याच्या 
मतदान पध्दतीच ेसवण आवश्यक घटक त्यामध्ये जसेच्या तस ेठेवण्यात आले आहेत.केवळ बदल इतकाच आहे 
की,मतदारास मतपभत्रकेवर आपल्याला ज्या उमेदवारास मत द्यावयाच े आहे त्या उमेदवाराच्या नावासमोर 
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भशक्का मारण्याऐवजी केवळ नावासमोरील बटन दाबावयाचे आहे. मतदान प्रभियेची गुप्पतता तसेच मतपेटया 
ताब्यात घेणे यासारख्या पारंपाभरक पध्दतींमध्ये असलेली िोक्याचीदेखील जाणीव ठेवून त्याभवषयीची 
उपाययोजना या यंत्रामध्ये करण्यात आली आहे. या पध्दतीद्वारे मतदान करणे अत्यंत सुलि व गतीमान 
असून, लोकसिा / भविानसिा भनवडणकुीमध्ये मतदान यंत्र े वापरल्यानंतर असा अनुिव आला आहे की, 
अभशभक्षत मतदारसुध्दा कोणत्याही अडचणीभवना या मतदान यंत्राद्वारे मतदान करु शकतात. मतदान 
प्रभियेमध्ये नेमण्यात येणारे अभिकारी / कमणचारीसुध्दा मतदान यंत्र वापरणे व त्याची कायणपध्दती सहजपणे 
समजावून घेऊ शकतात. मतदान यंत्राद्वारे केलेल्या मतदानाची गती जास्त असून, पारंपाभरक पध्दतीने 
मतदान करताना लागणा-या वळेेपेक्षा कमी वळेेत मतदान प्रभिया पार पाडता येते. भवशेषत: मतमोजणी व 
भनकाल जाहीर करणे या बाबी अत्यंत सुलि होत असनू, प्रामुख्याने एखादी मतपभत्रका विै की अविै आहे या 
कारणास्तव जी शंका अथवा वादावादी होऊ शकते, ती पणूणपणे या मतदान यंत्रामध्ये टाळली जाते आभण 
केवळ कंरोल युभनटच ेएक बटन दाबल्यानंतर मतदानाचा भनकाल हाती येतो. 

 
1.5. मतदानासंदिातील कायदेशीर तरतुदी 

 
मतदान कें द्राध्यक्ष म्हणनू तुमच्यावर येणा-या कायदेशीर जबाबदा-या योग्यप्रकारे समजावून घ्याव्यात. त्या 
जोडपत्र-दोन (चकेभलस्ट) पनुमुणभद्रत करण्यात आल्या आहेत.  
 
1.6. कामाची व्यापक कल्पना 
 
1.6.1 मतदान कें द्राध्यक्ष म्हणनू काम करताना तुम्हाला मदत व्हावी म्हणनू ही भनदेशपसु्स्तका तयार 
करण्यात आली आहे. तथाभप, ती सवणत: पभरपणूण आहे अस ेसमजू नये. जथेे जथेे आवश्यकता िासेल तेथे तुम्ही 
कायदेशीर संदिण पहावा.  
1.6.2    या पसु्स्तकेतील भवभवि िागात सभवस्तर सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. परंत ुतुमच्या कामाच्या काही 
महत्वपणूण व ठळक गोष्टी मागणदशणनासाठी खाली देण्यात येत आहेत.  
1.6.2 अ.  मतदान कें द्राध्यक्षाचं्या महत्वांच्या कामांची माभहती :- 

1. मतदान यंत्राद्वारे घेण्यात येणा-या मतदानाचे भनयम आभण प्रभियेसंदिात तुम्ही पणूण माभहती 
करुन घ्या. 

2. मतदान यंत्राच्या कायाबद्दल, त्याच्या भवभवि बटनाची काये आभण ती कशी वापरावी याची 
माभहती करुन घ्या. 

3. तुमच्या मतदान पथकातील प्रत्येक सदस्याची ओळख करुन घ्या आभण कें द्राध्यक्ष म्हणनू 
तुमची भनयकु्ती  झाल्यापासून तुम्ही त्यांच्याशी सतत संपकण  ठेवा. 

4. भनवाचन अभिका-याच्या सवण सूचना तुम्ही तुमच्यापाशी सदैव ठेवा. 

5. तुमच्या मतदान कें द्राच े भठकाण आभण तेथे पोचणे व परतीच्या मागाची पणूण माभहती करुन 
घ्या. 

6. सवण प्रभशक्षण वगण व प्रात्यभक्षकास उपस्स्थत रहा. 

7. मतदानाच े साभहत्य घेताना खात्री करा की, तुम्हाला सवण साभहत्य भमळाले आहे. सवात 
महत्वाचे म्हणज े मतदान यंत्र (मतदान व भनयंत्रण भविाग), प्रदत्त मतपभत्रका (टेंडडण बलॅट पेपसण), 
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मतदार नोंदवही (नमुना व्हीएम-1), भचन्हांभकत मतदार यादी, हे साभहत्य तुमच्याच मतदान कें द्राच े
आहे. इतर साभहत्य जसे कागदी मोहर(पेपर सील), पट्टी सील, विैाभनक फॉमण, भसलींग वकॅ्स आभण 
मतदारांच्या बोटांना लावावयाची शाई- माकण र पेन आवश्यकते नुसार आहे. 

8. मतदार कें द्रात आल्यानंतर कें द्रात गुप्पत मतदानासाठी कशी रचना करावयाची याचा आढावा 
घ्या, मतदारांची रांग कोठे असावी, मतदान चालू असताना बाहय हस्तक्षेपापासून मतदान प्रभियेच े
संरक्षण व्हाव े म्हणनू कोणती खबरदारी घ्यावी याचाही भवचार करा. संवदेनशील अभतसंवदेनशील 
कें द्रावर नेमण्यात येणाऱ्या कमणचारी अभिकारी यांनी कोणती काळजी घ्यावी याबाबत भनवाचक 
अभिकाऱ्याच ेमागणदशणन घ्याव.े  

9. मतदान सुरु होण्यापवूी मतदान यंत्राची चाचणी घ्या आभण तेथे उपस्स्थत असलेल्या मतदान 
प्रभतभनिींना मतदान यंत्रात मतदानाची नोंदणी झालेली नाही याची खातरजमा करुन द्या. मतदान 
यंत्र पणूणपणे दुरुस्त असनू ते  मतदानास सज्ज आहे याचीही प्रभतभनिींना खात्री पटवा. त्यासाठी 
प्रत्येक उमेदवाराच्या नावावर नमुना चाचणी (मॉक पोल)मतदान करुन दाखवा आभण शेवटी भनकाल 
जाहीर करुन दाखवा. 

10. अस े नमुना मतदान चाचणी (मॉक पोल) कायण पणूण झाल्यानंतर त्याचा भनकाल मतदान 
यंत्रातून पसुून टाका. नंतर मतदान यंत्राचा भनयंत्रण भविाग पेपर सील लावून बदं करा. मॉक पोल 
कोणत्याही पभरस्थीतीत करणे अभनवायण आहे याची कृपया जाण ठेवावी. 

11. भनवडणकू आयोगाने ठरभवलेल्या वळेेनुसार मतदान सुरु करा. मतदान सुरु होण्यापवूी 
उमेदवार ककवा मतदान प्रभतभनिी आभण मतदान अभिका-यांना मतदानासंदिात गुप्पतता ठेवण्याचा 
इशारा द्या आभण संबभंित अभिभनयमातील तरतुदीसंदिात त्यांना सावि करा.  

12. मतदानास सुरुवात करण्यापवूी तुम्ही भवभहत नमुन्यातील घोषणापत्र द्या की, मतदान यंत्राच े
प्रात्यभक्षक घेतले. तसेच उमेदवार वा मतदान प्रभतभनिींना मतदार यादी व मतदार नोंदवही 
दाखभवली. त्यासंदिात घोषणापत्रावर त्यांची स्वाक्षरी घ्या.  

13. मतदारांच्या ओळखीची पभहल्या मतदान अभिका-याने खातरजमा करावी यासाठी राज्य 
भनवडणकू आयोगाने िारतभनवडणकू आयोगाच्या मतदार ओळखपत्रा व्यभतरीक्त १६ परुाव े
वापरण्याची मुिाभदली आहे त्यानुसार ओळख पटवावी. मतदाराने आणलेली ओळखीची अनभिकृत 
भचठठी सरासपणे स्वीकारु नये.  

14. मतदाराची मतदार यादीनुसार ओळख पटल्यानंतर त्याच्या डाव्या हाताच्या तजणनीवर 
शाईच ेभनशाण करा. 

15. मतदाराच्या तजणनीवरील शाई पणूणपणे वाळली आहे ककवा नाही? याची खातरजमा 
करण्यासाठी मतदार, मतदान कें द्राबाहेर पडण्यापवूी ती खूण पनु्हा तपासा. 

16. मतदाराची ओळख पटल्यानंतर भचन्हांभकत मतदार यादीत त्याच े नाव अिोरेभखत 
करण्यापवूी मतदारास मतदानाची माभहती द्या. ज्यावळेी भजल्हा पभरषद व पंचायत सभमती पदांची 
भनवडणकू एकाचवळेी होत असेल त्यावळेी मतदारांना दोनही (भजल्हा पभरषद व पचंायत सभमती) 
पदांकरीता मतदान करणे आवश्यक आहे याची माभहती करुन द्या. मभहला मतदार असेल तर टीक ( 
  ) माकण ही करा.  
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17. भचन्हांभकत मतदार यादीतील मतदाराचा अनुिमांक मतदार नोंदवहीत (नमुना व्हीएम-1) 
नोंद करा. तसेच वापरण्यात येणाऱ्या परुाव्याची देखील नोंद शेरा कॉलम मध्ये घ्यायची आहे. 

18. मतदार नोंदवहीत (नमुना व्हीएम-1) मतदाराची स्वाक्षरी ककवा अंगठयाचा ठसा घ्या.आभण 
नंतरच त्याला मतदान करु द्या. जर तो स्वाक्षरी ककवा अंगठयाचा ठसा देण्यास राजी नसेल तर 
त्याला मतदान करण्यास परवानगी देऊ नका.  

19. मतदाराने मतदार नोंदवहीत स्वाक्षरी केली अथवा अंगठयाचा ठसा केला की, त्याला 
मतदार पत्र (भवभहत नमुन्यातील) (मतदार स्लीप) देऊन त्यात मतदार नोंदवहीतील त्याचा 
अनुिमांक भलहावा. मतदार स्लीपचा नमुना प्रकरण 16, पभरच्छेद 8.1 मध्ये भदला आहे. 

२०. मतदार भचट्ठी च्या िमांकानुसार मतदान यंत्राद्वारे मतदान करण्यास परवानगी द्या. तस े
करताना मतदार नोंदवहीतील अनुिमाकंाच ेकाटेकोरपणे पालन करा.  

21. भवशेष घटनांची तुम्ही मतदान कें द्राध्यक्षाच्या रोजभनशीत नोंद करा. तसचे भवभशष्ट घटणांचा 
अहवाल आवश्यकते नुसार भनवाचक अभिकाऱ्यास तात्काळ करावा कारण तस े न केल्यास व 
त्याबाबत नंतर भनवाचक अभिकाऱ्यास  वा आयोगास कळल्यास आपण कारवाईस पात्र होवु शकता. 

२२.  एखादा मतदार अनावश्यकभरत्या मतदान करण्यास जास्त वळे घेत आहे वा तो मतदान 
यंत्रास कोणत्याही प्रकारची इजा पोहचवण्याचा प्रयत्न कभरत आहे वा मतदाराने मतदान केल्यानंतर 
बलेॅट युभनट मध्ये काही काडी / टाचणी सारख्या वस्तू अडकवुन ठेवल्याने मतदान प्रिीयेत 
अडथळाभनमाण झाला तर तुम्ही मतदान कक्षात प्रवशे करू शकता परंत ु त्यावळेी तुम्ही एकटे न 
जाता मतदान प्रभतभनिीं सोबत जावुन कायणवाही करू शकता. 

२३. मतदार यादीतील नोंद  ही संबिंीत  मतदार १८ वषाचा असल्याचा परुावा आहे तरीही 
एखादा  मतदार हा खुपच लहान वयाचा वाटत असल्यास त्याच्याकडून वयाबाबत घोषणापत्र घेवुन 
परुाव्यांच्या आिारे मतदान करण्यास दयाव.े  

2४. मतदान शांततेने आभण सुरळीत पार पडाव े म्हणनू मतदान प्रभियेवर तुम्हाला भनयंत्रण 
ठेवायला हव.े त्यासाठी तुम्ही भशस्तबध्दता ठेवावी आभण भन:पक्षपाती दृष्टीकोन ठेवावा. 

2५. भनवडणकू आयोगाने भनभित करुन भदलेल्या वळेेतच मतदान बदं कराव.े काही कारणाने 
मतदान उशीरा सुरु झालेले असले तरी बदं मात्र वळेीच केले पाभहज.े परंत ु मतदानाच्या भवभहत 
वळेेत रांगेत उभ्या असलेल्या सवण मतदारांना मतदान करु द्याव.े मग मतदानाची वळे संपलेली 
असली तरी चालेल. मात्र खात्री करुन घ्या की, मतदानाची वळे संपल्यानंतर कुणीही नवा मतदार 
रांगेत उिा राहणार नाही. त्यासाठी रांगेत उभ्या असलेल्या मतदारांना तुम्ही भचठया द्या. या भचठया 
रांगेत शेवटी उभ्या असलेल्या मतदारापासून देण्यास सुरवात करा. 

2६. मतदान बदं झाल्यानंतर नमुना व्हीएम-3 मध्ये मतदानाच्या नोंदीचा ताळेबदं द्यावा. या 
ताळेबदंाची अभिकृत प्रत उपस्स्थत असलेल्या प्रत्येक उमेदवारास ककवा मतदान प्रभतभनिीला 
द्यावी.अशी प्रत भदल्याच ेप्रभतज्ञापत्र तुम्ही आयोगाने भदलेल्या भवभहत नमुन्यात द्याव.े 

2७. मतदान बदं झाल्यानंतर मतदान यंत्र आभण मतदानाचे इतर साभहत्य भनवडणकू आयोगाच्या 
सूचनेनुसार व्यवस्स्थत सीलबदं कराव.े उपस्स्थत असलेले उमेदवार अथवा मतदान प्रभतभनिींनाही 
त्यांची इच्छा असल्यास मतदान यंत्र आभण मतदान कागदपत्रे सीलबदं करताना त्या संदिातील 
सूचनाचं ेकाळजीपवूणक पालन कराव.े 
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2८. मतदान यंत्र आभण मतदानाशी संबभंित कागदपत्र े योग्यप्रकारे सीलबदं करुन ती जमा   
करणा-या अभिका-याकडे सुपदूण करणे आभण त्या संबिंीची पोच पावती घेणे ही तुमची व्यस्क्तगत 
जबाबदारी आहे. 

2९. मतदानाच्या भवभवि प्रभिया काळात तुमच्या जबाबदारी संदिात पाच वगेवगेळया गटात 
जबाबदारीची भविागणी केली असून ती जोडपत्र-2 मध्ये देण्यात आली आहे. 

1.7 चेक मेमो 
 भनवडणकुीसंदिातील भवभवि विैाभनक आवश्यकतांची तुम्ही पतूी केली आहे ककवा नाही याची 
खातरजमा करण्यासाठी भनवडणकू आयोगाने तुमच्यासाठी 'चेक मेमो' तयार केला आहे. तो चेक मेमो 
जोडपत्र-3 मध्ये देण्यात आला आहे. या चेक मेमोचे तुम्ही काटेकोरपणे पालन कराव.े 
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प्रकरण - 2 
मतदान पथक स्थापन करणे आभण सरावासाठी तालीम घेणे 

 
2.1.      मतदान पथक : स्थाभनक स्वराज्य संस्थेच्या भनवडणकुीसाठी तुमच्या मतदान पथकात तुम्ही आभण 
दोन ककवा तीन मतदान अभिका-यांचा समावशे असेल. मतदान कें द्रात १2०० ते १4०० मतदार असतील. जर 
त्यापेक्षा जास्त मतदार असतील तर तुमच्या मदतीसाठी अभतभरक्त मतदान अभिकाऱ् याची नेमणकू भनवाचन 
अभिकारी करतील. मतदान पथक स्थापन करताना भनवाचन अभिकारी एका मतदान अभिकाऱ् यास तुमच्या 
गैरहजरेीत मतदान कें द्राध्यक्षाच े कायण करण्याची परवानगी देईल. तुम्ही मतदान कें द्रातनू अपभरहायण 
कारणास्तव गैरहजर राभहल्यास तो तुमच ेकाम पाहील.  

2.  2    मतदान पथकाच्या इतर सदस्यांशी संपकण  : तुमच्या मतदान पथकातील इतर सदस्य कोण आहेत 
त्याची माभहती भमळवा. तुमच्या अभिकाराखाली काम करणाऱ् या सवण मतदान अभिकाऱ् यांच े मोबाईल नंबर, 
भनवासी पत्त े तुम्ही जवळ ठेवायला हवते. त्यांना तालमीचे वळेी िेटून तुम्ही त्यांना त्यांच े काम समजावून 
द्यायला हव.े जर सांभघक कामाची पध्दत अवलंभबली नाही तर तुमच ेकाम कठीण होईल. 

2.3.  मतदानाचे प्रभशक्षण:- 

2.3.1  मतदानाच े प्रभशक्षण कोणत्याही पभरस्थीतीत टाळू नये. आपल्या पथकातील सवण मतदानाच्या सवण 
प्रभशक्षणास वा प्रात्यभक्षकास  उपस्स्थत रहातील याची काळजी घ्या. मतदान यंत्राची प्रत्येक बाब भशकून घ्या. 
आवश्यक भततका वळे हँड्स ऑन रेकनग घ्या. तसेच मतदान कें द्रातील प्रभिया व कायद्याच्या तरतुदी जाणनू 
घ्या, त्यासाठी  अशी  प्रभशक्षणे आवश्यक आहेत. 

2.3.2  तुमच्या गैरहजरेीत मतदान कें द्राध्यक्ष म्हणनू काम करण्यास परवानगी भदलेल्या मतदान अभिका-
यास तालमीच्यावळेी सोबत घेऊन जा. तुम्ही मतदान यंत्र प्रत्यक्ष हाताळा केवळ प्रात्यभक्षक बघून चालणार 
नाही. तुम्ही दोघांनी सील लावणे, पत्त्याच ेटॅग लावण्याच ेप्रभशक्षण घेणे आवश्यक आहे. 

 2.3.3  नमुना व्हीएम-3 मध्ये कागदी मोहोरांचा भहशेब आभण नोंदणी झालेल्या मतांचा भहशेब ठेवणे या बाबी 
तुम्ही समजावून घेणे आवश्यक आहे. 

2.3.4  यापवूी जरी तुम्ही मतदान कें द्राध्यक्ष ककवा मतदान अभिकारी म्हणनू काम केलेले असल ेतरी तुम्ही 
या प्रभशक्षण ककवा प्रात्यभक्षकांना उपस्स्थत रहाव.े कारण तुम्हाला मतदान यंत्रावर काम करण्याचा अनुिव 
नसेल. त्याचप्रमाणे भनवडणकुीच े भनयम व कायदे वळेोवळेी बदलतात. त्याचीही तुम्हाला माभहती होणे 
आवश्यक आहे. कोणत्याही कायद्याची वा भनयमांची अद्ययावत माभहती ठेवणे ही सवात चांगली गोष्ट आहे. 

2.4. टपाली मतपभत्रका आभण भनवडणकू कामाशी संबभंित असल्याच ेप्रमाणपत्र 
2.4.1  तुम्ही आभण तुमच े मतदान अभिकारी तुम्ही भनयुक्त झालेल्या मतदान कें द्रातील ककवा दुस-या 
मतदान कें द्रातील मतदाते असाल याची जाणीव ठेवून भनवाचन अभिकारी तुम्हाला मतदान कें द्राध्यक्ष 
भनयकु्तीच े आदेश देतील आभण त्याबरोबरच परेुस े भवभहत नमुन्यातील अजण पाठवतील. हे अजण तुम्हाला व 
तुमच्या मतदान अभिकाऱ् यानंा टपालाद्वारे मतदान करण्यास व भनवडणकू कामावर भनयुक्त असल्याच े
प्रमाणपत्र भमळभवण्यास उपयोगात आणता येतील. जर तुम्ही ककवा तुमच्या पथकातील कुणीही त्याच मतदार 
संघातील मतदार असाल तर तुम्ही भवभहत नमुन्यात  भनवडणकू भनणणय अभिका-याकडे अजण करुन भनवडणकू 
कामावर भनयकु्त असल्याच ेप्रमाणपत्र भमळवा. आभण जर तुम्हाला भनयकु्त केलेल्या मतदान कें द्राच्या मतदार 
संघाच े तुम्ही मतदार नसाल तर भवभहत नमुन्यात अजण करुन टपालाद्वारे मतदान करण्यासाठी मतपभत्रका 
भमळवा. 



 

SEC- PRO HANDBOOK 2017                                                                                                                  8 

       
 

प्रभशक्षणा दरम्यान आपल्याला प्राप्पत टपाली मतपत्रीका केव्हा, कुठे व कशी िरावी याबाबत सवण माभहती 
घ्यावी. त्यासाठी तमु्ही तुम्हाला पाठभवलेल्या भनयुक्ती आदेशाची नक्कल प्रत  भनवडणकू भनणणय अभिकाऱ् यांना 
दाखवुन भनवडणकू कामावर भनयकु्त असल्याच े प्रमाणपत्र  वा  टपालाद्वारे मतपभत्रका वळेेत भमळवा 
जणेेकरून तुम्हाला वळेेत मतदान करणे कठीण जाईल.  

2.4.2  प्रभशक्षण आभण प्रात्यभक्षकासंाठी भनवाचन अभिकारी प्रत्येक मतदार यादीची नक्कल प्रत 
भनरीक्षणासाठी प्रभशक्षण कें द्रावर वा प्रात्यभक्षक कें द्रात उपलब्ि करुन देईल. त्यामुळे टपालाद्वारे मतदान 
करण्यासाठी ककवा भनवडणकू कामावर असल्याच े प्रमाणपत्र भमळभवण्यासाठी अजण िरण्यास आवश्यक ती 
माभहती तुम्हाला उपलब्ि होईल. 

2.4.3  राज्य भनवडणकू आयोगाकडील टपाली मतपभत्रका आदेशामिील तरतुदीनुसार मतदान   करणा-या 
भनवडणकू कमणचा-यांनी सदर आदेशातील तरतुदींच ेपालन करणे आवश्यक आहे. जणेेकरुन त्यांना 
भनवडणकू कतणव्याथण नेमलेल्या मतदान कें द्रावर अथवा टपालाद्वारे मतदान करणे शक्य होईल. 
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प्रकरण - 3 
मतदान  यंत्रे  आभण मतदानाच े साभहत्य  ताब्यात घेणे 

 

3.1. मतदानाचे साभहत्य :-मतदानाच्या आदल्या भदवशी अथवा मतदान कें द्राचा ताबा घेण्यासाठी जाताना 
तुम्हाला मतदानाच ेआवश्यक ते सवण साभहत्य देण्यात येईल. या साभहत्याबद्दलची यादी जोडपत्र-चार मध्ये 
देण्यात आली आहे. हे सवण साभहत्य तुम्हाला भमळाले आहे याची खात्री करुन घ्या.  

3.2.2 मतदान  यंत्राची  तपासणी :-पढुील गोष्टींची भवशेष चाचणी करा. 

3.2.1 तुम्हाला देण्यात आलेल्या मतदान यंत्राच े (1) भनयंत्रण भविाग आभण (2) मतदान भविाग तुमच्या 
मतदान कें द्रासाठी देण्यात आलेल्या मतदान कें द्राचेच आहेत याची खात्री करा. ही खातरजमा करण्यासाठी 
यंत्राच्या  पषृ्ठिागावर भनवाचन अभिका-याने लावलेली पत्त्याची खूणभचठठी (टॅग) पहावी. 

3.2.2 भनयंत्रण भविागाचा कॅन्ड सटे सेक्शन योग्यप्रकारे सीलबदं आहे व त्यावर खूणभचठठी लावली आहे 
की नाही हे पहाव.े 

3.2.3 कॅन्ड सेट सेक्शनमिील बटॅरी चालू आहे की नाही याचीही खात्री करा. त्यासाठी यंत्राच्या मागे 
असलेला वीजचेा स्वीच सुरु (On) करुन पहा. नंतर तो स्वीच बदं (Off) करा.  

3.2.4     तुमच्या भनवडणकू भविागात / भनवाचक गणात भकती उमेदवार आहेत त्यांच्या संख्येनुसार तुम्हाला 
आवश्यक तेवढे बलेॅट यनुीट देण्यात आले आहे की नाही याची खात्री करा आभण मतपभत्रका स्िीन खाली 
तुमच्याच मतदान कें द्राशी भनगडीत भनवडणकू भविागात / भनवाचक गणाची मतपभत्रका लावण्यात आली आहे 
की नाही हेही तपासनू घ्या.  

3.2.५ िारत भनवडणकू आयोगाच ेमतदान यंत्र वापरत असल्यास, जवे्हा भनवडणकू लढभवणा-या नोटासह 
उमेदवारांची संख्या १६ (राज्यभनवडणकू आयोगाच्या मतदान यंत्रात १५) पयंत असेल तेव्हा एकच बलेॅट 
युभनट वापराव ेलागेल व त्यावळेी आतल्या बाजूचा स्लाईड स्वीच 1 वर ठेवावा लागेल.  जवे्हा  भनवडणकू 
लढभवणाऱ् या नोटासह उमेदवारांची संख्या 1७ आभण 3२ (राज्य भनवडणकू आयोगाच्या मतदान यंत्रात १६ ते 
३०) यामध्ये असेल तेव्हा 2 बलेॅट युभनट वापराव ेलागतील, तेव्हा  पभहल्या बलेॅट युभनटमध्ये 1 ते 1६ उमेदवार 
असल्यामुळे त्या युभनटमिील स्लाईड स्वीच 1 वर ठेवावा लागेल. तर दुसऱ् या बलेॅट युभनटमिील स्लाईड 
स्वीच उमेदवार 1७ ते ३२ पयंत असल्यामुळे 2 वर ठेवावा लागेल. अशा तऱ् हेने जर तीन बलेॅट युभनट 
वापरावयाची असतील व उमेदवारांची संख्या 3३ ते 4८ (राज्य भनवडणकू आयोगाच्या मतदान यंत्रात ३१ ते 
४५) च्या मध्ये असेल तर पभहल्या बलेॅट युभनटमिील स्लाईड स्वीच 1 वर,दुसऱ् या बलेॅट युभनटमिील स्लाईड 
स्वीच 2 वर तर भतसऱ् या बलेॅट युभनटमिील स्लाईड स्वीच 3 वर ठेवावा लागेल. अशाच भरतीने उमेदवारांची 
संख्या 4९ ते 6४ च्या दरम्यान असल्यास (राज्य भनवडणकू आयोगाच्या मतदान यंत्रात ४६ ते ६०  ) व 4 बलेॅट 
युभनट वापरावयाची असल्यास चौथ्या व शेवटच्या बलेॅट युभनटवरील स्लाईड स्वीच 4 वर ठेवावा लागेल. 
टीप:- वरील पभरच्छेदात नमूद केलेली स्लाईड स्वीच सेट करण्याची बाब योग्यरीतीने न केल्यास संपणूण 
मतदान यंत्र भनरुपयोगी ठरेल.  यास्तव बलेॅट युभनटमिील स्लाईड स्वीच सेट करणे ही बाब अत्यंत महत्वाची 
आहे, हे ध्यानी घ्याव.े 
3.2.६ वर म्हटल्याप्रमाणे मतपभत्रका आभण स्लाईड स्वीच योग्यप्रकारे लावण्यात आले आहेत का हे 
तपासाव.े मतपभत्रका अशारीतीने ठेवण्यात आलेली असावी जणेेकरुन प्रत्येक उमेदवाराच ेनाव व त्याच ेभचन्ह 
त्याच्या समोरील बटण आभण भदवा यांच्या समोर येईल व दोन्ही उमेदवारांच्या चौकोनावरील जाड रेषा बलेॅट 
युभनटमिील रेषांशी जुळतील. बलेॅट पेपरची संरेखन (Alignment) जुळलेली असणे महत्वाचे आहे.   
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3.2.७ जवेढे स्पिणक उमेदवार असतील तेवढेच बटन मतदान युभनटवर असायला हवते. बाकीची बटने 
लपली (Masked) जातील अशी व्यवस्था करावी. राज्य भनवडणकू आयोगाचे मशीन वापरत असल्यास 
“END” बटण बदं असल्याची खात्री करा 

3.2.८ प्रत्येक मतदान युभनट उजवीकडे वरच्या आभण  खालच्या बाजूला सीलबदं आहेत का पहाव.े त्यावर 
भनवाचन अभिका-याचा सील आभण पत्ता असलेली खूण भचठठी (Tag) आहे की नाही  हेही पहाव.े  

(राज्य भनवडणकू आयोगाच्या मतदान यंत्रात दोन पके्षा अभिक जागांसाठी भनवडणकू घेता येत असल्याने 
त्याप्रमाणे तपासणी करावी.) 
 

3.3 मतदान साभहत्याची तपासणी: -खालील   बाबी  देखील तपासा. 

1) तुम्हाला न भमटणाऱ्या शाईचे माकण र पने देण्यात आले असतील तर ते सीलबदं असतात तसचे 
त्यावर एक्स्पायरी डेट छापलेली असते ती तपासा. त्यामिील शाई सुकलेली नाही हे प्रत्यक्ष वापर 
करुन तपासा. 

 2)  मतदार यादीचा तुमचा िाग संपणूण आहे आभण त्याच्या सवण प्रती एकसारख्याच आहेत का? हे पहा. 

अ) मतदार यादीचा जो िाग तुम्हाला आला आहे तो तुमच्या मतदान कें द्राशी संबभंित आहे आभण 
जोड याद्याही व्यवस्स्थत आहे की नाही हे पहा.  

ब) जोड याद्यांत नाव ेगाळणे, शब्द शुध्दीकरण आभण इतर चकुांची केलेली दुरुस्ती तीनही नक्कल 
प्रतीवर केलेल्या आहेत ककवा कस?े याची खात्री पटवा. 

क) ज्यावर नोंदी करण्यात येणार आहे त्या मतदार यादीच्या प्रत्येक पानावर  अनुिमांक (1 
आकडयाने सुरवात करुन) घातलेले आहे की नाही हे पहा. 

ड) मतदारांच्या छापील अनुिमांकात खाडाखोड वा दुरुस्ती केलेली नाही आभण नव े िमांक 
घालण्यात आलेले नाहीत याची खात्री करा.  

इ) मतदार यादीभह भनवाचन अभिकारी/ सहा. भनवाचन अभिकारी यांच्या सहीने अभिप्रमाभणत 
करण्यात आल्या आहेत याची खात्री करा. 

३) तुम्हाला देण्यात आलेल्या प्रदत्त मतपभत्रका (टेंडडण बलेॅट पेपर) तुमच्या मतदान कें द्राशी संबभंित 
भनवडणकू भविाग / भनवाचक गणाचेच आहेत आभण त्यात कोणत्याही त्रटुी नाहीत याची खात्री करा. 
तुम्हाला परुभवण्यात आलेल्या तपशीलाशी प्रदत्त मतपभत्रकांच े अनुिमांक जुळतात वा नाही याची 
खात्री करा. 

४) तुमच्या मतदान कें द्राशी भनगडीत उमेदवारांच्या व त्याचं्या भनवडणकू प्रभतभनिीच्या सभहचा नमुना 
तुम्हाला  परुभवण्यात आला आहे  याची खात्री करावी.  सदरचा नमनुा तुम्हाला मतदान प्रभतभनिीच्या 
नेमणकुीसाठी आवश्यक असणार आहे.  

५) मतदान यंत्र भसल करण्याच्या पट्टी सील,पेपर सील, माकण र पेन व ैसामान तपासनू घ्याव.े 
 

3.4.  मतदान यंत्र ेवा मतदानाच्या साभहत्यात काही त्रटुी आढळल्या तर त्याची माभहती लगेच हे साभहत्य व 
यंत्र ेपरुभवणाऱ् या अभिकाऱ् यास अथवा भनवडणकू भनणणय अभिका-यास द्या. 
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प्रकरण - 4 

मतदान कें दे्र स्थापन करणे 
 

4.1 प्रवास:- तुमच्या मतदान कें द्रात पोचण्यासाठीचा मागण, सािन आभण वळेेचा भनभित आराखडा याची 
माभहती करुन घ्या. प्रवास मागण, सािन आभण वळेेचा सभवस्तर तपशील तुम्हाला आगाऊ देण्यात येईल.  

4.2 मतदान कें द्रात आगमन:-    

4.2.1 मतदान साभहत्य घेवून आपण आदल्या भदवशी मतदान कें द्रात पोहचणार आहात. मतदान यंत्र व 
इतर साभहत्य याची संपणुण जबाबदारी भह मतदान कें द्राध्यक्ष म्हणनू आपली आहे. कोणत्याही पभरस्स्थ तीत हे 
साभहत्य उघडयावर राहणार नाही तसेच पोभलसांच्या ताब्यात देवून आपल्याला मतदान कें द्र सोडता येणार 
नाही, सबब आपण वा आपले मतदान अभिकारी हे त्या सामानाची जबाबदारी घेतील.  

4.2.2  मतदान कें द्रावर राहणाऱ्या मतदान कें द्राध्यक्ष वा अभिकाऱ्याची राहण्याची योग्य ती सोय करणे 
भनवाचक अभिकाऱ्याची जबाबदारी असेल, कोणत्याही पभरस्स्थ तीत तो स्थानीक लोकांच्या आश्रयाला 
राहणार नाही.    

4.2.3 आपण मतदान सुरु होण्यापवूी कमीत कमी 75 भमभनटे अगोदर मतदान कें द्रात उपस्स्थत रहाणे 
आवश्यक आहे तरी त्या दृष्टीने भनयोजन कराव.े 

4.3 मतदान अभिका-याची अनुपस्स्थती:- जर तुमच्या मतदान कें द्रातील एखादा मतदान अभिकारी 
अचानक अनुपस्स्थत राभहला तर त्याच्या जागी नवा मतदान अभिकारी नेमण्याचा तमु्हाला अभिकार आहे. 
नंतर तुम्ही त्याच्या भनयकु्तीची माभहती भनवडणकू भनणणय अभिकाऱ् यांना कळवा. अशी नेमणकू करताना, अशी 
व्यक्ती उमेदवाराचा सभिय पाठीराखा अथवा उमेदवाराचा सभिय भवरोिक व्यक्तीची नाही याची काळजी 
घ्या.  

4.4 कें द्राध्यक्षांची कामे:- 

4.4.1 आजारपण ककवा अपभरहायण कारणास्तव तुम्हाला मतदान कें द्रात गैरहजर रहाव ेलागले तर भनवाचन 
अभिकाऱ् याने पवूीच परवानगी भदलेल्या मतदान अभिकाऱ् यास तुमची जागा घ्यावी लागेल. त्याला मतदान 
कें द्राध्यक्षांच ेसवण अभिकार असतील व त्याच्या सवण जबाबदाऱ् या त्यास पार पाडाव्या लागतील. 

4.4.2 तुमच्या मतदान कें द्रातील कोणत्याही मतदान अभिकाऱ् यास तुमच ेएखादे कायण तुम्ही देऊ शकता. 
परंत ु अस ेकायण दुसऱ् या मतदान अभिकाऱ् यास भदले म्हणनू तुमची जबाबदारी संपत नाही. कें द्राध्यक्ष म्हणनू 
कें द्रात सुरळीत मतदान घेणे ही सवणस्वी तुमची जबाबदारी आहे. 

4.5 मतदान कें दे्र स्थापन करणे:- 

4.5.1 जथेे तुमची भनयुक्ती केली आहे त्या मतदान कें द्राच्या इमारतीकडे पेाचल्यानंतर इमारतीची तपासणी 
करा. जर मतदान कें द्र स्थापन करण्यात आले असेल तर मतदान कें द्राची तपासणी करा. तीन मतदान 
अभिकारी असलेल्या मतदान पथक आभण मतदान कें द्राचा आराखडा (एका भनवडणकुीसाठी) जोडपत्र-5 
मध्ये दाखभवण्यात आला आहे. त्यानुसार मतदान कें द्राची रचना करा. आवश्यक वाटल्यास रचनेत भकरकोळ 
फेरफार तुम्हाला करता येतील. परंत ुतस ेकरताना खालील मुदे्द लक्षात असू द्या.  

 अ) मतदान कें द्राच्या बाहेर उि ेराहण्यासाठी मतदारांना परेुशी जागा उपलब्ि होईल. 

 ब) शक्यतो मभहला आभण परुुषांसाठी वगेवगेळया रांगेची व्यवस्था करा. 
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क) मतदारांना मतदान कें द्रात येण्यासाठी आभण बाहेर जाण्यासाठी वगेवगेळी जागा ठेवा. जर 
दरवाजा एकच असेल तर शक्य झाल्यास मध्ये दोरी /बांब ूबांिून येण्या-जाण्याचा मागण भनभित करा. 

 ड) मतदारांना मतदान कें द्रात येण्या-जाण्यासाठी सहजता असली पाभहज.े मतदान कें द्रात गदी-
गोंिळ  अस ूनये.  

इ) मतदान प्रभतभनिींना बसण्याची अशी व्यवस्था केलेली असावी की त्यांना मतदान कें द्रात 
भशरणाऱ् या प्रत्येक मतदाराचा चेहरा स्पष्ट भदसावा. म्हणज े आवश्यकता असेल तर मतदाराच्या 
ओळखीबद्दल आव्हान देणे त्यांना शक्य होईल. तसेच मतदान यंत्राचा भनयंत्रण भविाग ज्या मतदान 
अभिकाऱ्याकडे असतो त्याच्या पासनु मतदान कें द्राध्यक्षाच्या सवण हालचाली भदसतील. मतदाराने 
मतदान भविागात भशरणे व मतदान करुन बाहेर पडेपयंतच्या सवण हालचालींचा मतदान प्रभतभनिींना 
अंदाज घेता येईल. परंत ुमतदार, कुणाला मतदान करतो आहे म्हणजचे बलेॅट युनीट भदसणार नाही 
अशी व्यवस्था हवी.  

फ) मतदान अभिका-यांच्या बसण्याच्या जागेची अशाप्रकारे व्यवस्था करा की, त्यांनाही मतदाराने 
कोणते बटन दाबनू मतदान केले हे भदसणार नाही.  

ग) राज्य भनवडणकू आयोगाने ि.राभनआ/मनपा-2005/प्र.ि.34/का.5, भद.24/12/2006 
(जोडपत्र-19) अन्वये भदलेल्या आदेशानुसार अपगं मतदारासंाठी तळमजल्यावर मतदान 
कें द्राची/रॅम्पची सुभविा परुभवली असल्यास त्याचा वापर त्यांना करु द्यावा. 

ह) मतदान भविाग हा 21”*21”*21” ह्या साईजचा असणार आहे तसचे भजथे िारत भनवडणकु 
आयोगाची मशीन्स वापरली जाणार आहेत भतथे भजल्हा पभरषद व पचंायत समीतीसाठी स्वतंत्र बलेॅट 
युनीट वा भजथे 16 पेक्षा जास्त उमेदवार आहेत भतथे एकापेक्षा अभिक बलेॅट युनीट असणार 
आहेत.त्याप्रमाणे आखणी करणे गरजचेे असणार आहे.   

कंरोल युनीट व बलेॅट युनीट यानंा जोडणारी केबल भह  सािारणपणे 5 मीटर इतकी लांब 
असते, त्यामुळे ती मतदान भविागाच्या पाठच्या बाजुने असणाऱ्या खाचतेून बलेॅट युनीटला जाेडताना 
अनावश्यकभरत्या ताणली  जाणार नाही याची काळजी घ्यावी. तसेच सदरची केबल कापडामध्ये वा 
इतर भरतीने लपवुन ठेवू नये, ती सहज भदसू दयावी जणेेकरून मतदान कक्षात जाताना केबलला 
मतदार अडखळणार नाही. 

 
4.5.2 जर तुमच्या मतदान कें द्रात बऱ् याच बरुखािारी मभहला येणार असतील तर त्यांची ओळख 
पटभवण्यासाठी आभण त्यांच्या तजणनीवर मतदान शाई लावण्यासाठी मभहला मतदान अभिकाऱ्याची 
आवश्यकता असेल तरी भटममध्ये मभहला अभिकारी असले याची खात्री करा. तसेच या बरुखािारी मभहलाचंी 
ओळख पटभवताना त्यांच्या नैतीक मुल्यांचा मान राखणेकामी अभतशय सोप्पया पद्धतीने आडोसा भनमाण 
करावा. 

4.5.3 जर एकाच इमारतीत एकापके्षा अभिक मतदान कें दे्र असतील तर मतदारांचा गोंिळ उडू नये म्हणनू 
प्रत्येक मतदान कें द्रासमोर त्या त्या मतदान कें द्राच्या मतदारांना रांगेत उि ेराहण्यासाठी परेुशी जागा आहे 
ककवा नाही? याची खात्री करा.  

4.5.4 जर मतदान कें द्र खाजगी इमारतीत असेल तर ती इमारत आभण भतच्या िोवतीच्या 100 मीटर 
परीघातील क्षेत्र तुमच्या अभिकाराखाली असेल. प्रेक्षक ककवा इमारतीच्या मालकाशी संबभंित कुणाही 
व्यस्क्तला मग ते हत्यारबदं असो वा नसो त्यांना मतदान कें द्रात वा त्याच्या 100 मीटर पभरघात राहण्यास 
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परवानगी देऊ नका. मतदान कें द्रातील व कें द्रािोवतीच्या 100 मीटर पभरघातील सुरक्षा व्यवस्थेची 
जबाबदारी तुमच्या भनयंत्रणाखालील पोभलसांची असेल.  

4.5.5 भनवडणकुीवर पभरणाम करु शकतील अस ेराजकीय नेत्यांच ेफोटो आभण घोषणा लावण्यात येणार 
नाही याची खबरदारी घ्या आभण तसे फोटो वा घेाषणा पवूीच तेथे असतील तर त्या मतदान संपेपयंत काढून 
टाकण्याची व्यवस्था करा.  

4.5.6 मतदानाच्या भदवशी मतदान कें द्रात स्वयंपाकासाठी ककवा इतर कोणत्याही कारणासाठी आगीचा 
वापर करु देऊ नका.  

4.5.7 भजथे भजल्हा पभरषद व पचंायत सभमतीसाठी स्वतंत्र बलेॅट युनीट असणार आहे भतथे जर मतदान 
कक्ष स्वतंत्र ठेवण्यात येणार असेल तर त्यावर “भजल्हा पभरषद भनवडणकू”व “पंचायत समीती 
भनवडणकू”साठी अस ेसूचना फलक असावा 

4.6 सूचना लावणे 

4.6.1      प्रत्येक मतदान कें द्राबाहेर ठळकपणे पढुील सचूना लावा. 

अ) मतदानाच ेक्षेत्र ककवा मतदान कें द्राशी भनगडीत मतदार यादीतील  कोणत्या अनुिमांकापासून 
कोणत्या अनुिमांकापयंत मतदारांना मतदान करता येईल याबद्दलच्या सूचना.  

 ब)  भनवडणकू लढभवणाऱ्या उमेदवारांची नाव ेदशणभवणारी डमी मतपभत्रका 

4.6.2    सदरच्या  सूचना या मतपभत्रका ज्या िाषेत असले त्याच िाषेत असावी आभण नावाचा अनुिमांकही 
या यादीप्रमाणेच असावा. 
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प्रकरण -5 

मतदान कें द्राची सुरभक्ष तता 

5.1 मतदानाच्या भदवशी मतदान कें द्रावर काम करणारा कमणचारी-अभिकारी वगण हा राज्य भनवडणकू 
आयोगाच्या अभिक्षण, संचलन व भनयंत्रणाखाली काम करेल. सबब मतदान भनिणय, मुक्त व पारदशणक 
वातावरणात पार पाडण्याची संपणूण जबाबदारी त्याच्यावर आहे. 

5.2 मतदान कें द्राचा २०० मीटर पभरघ हा मतदान कें द्राध्यक्षाच्या ताब्यात राहील. मतदान कें द्र खाजगी 
इमारतीत असल्यास सदर मतदान कें द्राच्या २०० मीटर पभरघात खाजगी इमारतीचा मालक व त्याच ेसरुक्षा 
रक्षक प्रवशे करणार नाही. तसेच सदर क्षते्रात कोणत्याही पक्षाच/ेप्रभतभनिीच ेकायालय राहणार नाही.   

5.3 मतदान कें द्राच्या १०० मीटर पभरघात मतदान कें द्रावर कमणचारीवृदं/पोलीसांव्यभतभरक्त कोणीही 
मोबाईल/कॉडलेस फोन/वायरलेस वापरणार नाही.  

5.4 मतदान कें द्रावर, मतदानाच्या गोपभनयतेचा िंग करणे , मतदान कें द्र ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करणे, 
मतदान कें द्रात वा कें द्राजवळ बबेदं वतणणकू करणे यासारख्या वतुणणकूीला प्रभतबिं करणेकामी मतदान 
कें द्राध्यक्षाला कायणकारी दंडाभिकाऱ्याचे अभिकार भदलेले असतात तरी पोभलसाचं्या मदतीने योग्य ती 
कायणवाही करावी. 

5.5 मागील भनवडणकुीतील मतदान प्रभियेशी भनगभडत गुन्हे, मतदानाची सरासरी,मतदार यादीतील 
फोटो, ओळखपत्र प्राप्पत मतदारांची सरासरी, कुटंुबभवरभहत न सापडणाऱ्या मतदाराचंी संख्या लक्षात घेऊन, 
िारत भनवडणकू आयोगाच्या पभरपत्रक िमांक- 464/INST/2008-EPS, भदनांक २४/१०/२००८ नुसार 
संवदेनशील /अभतसंवदेनशील मतदान कें द्राचंी भनिीती पोलीस यंत्रणेशी समन्वय सािून क्षेत्रीय 
अभिकाऱ्यांच्या मदतीने भजल्हाभिकारी तथा भजल्हा भनवडणकू अभिकारी यांचकेडून करण्यात आली असेल. 

अशा संवदेनशील/अभतसंवदेनशील मतदान कें द्रात अभतभरक्त पोलीसवृदं, आवश्यकतेनुसार भडभजटल / 
स्व्हभडओ कॅमेरे लावणे, मतदारांची ओळख पटभवताना भवशेष काळजी घेणे यासारख्या उपाययोजना करण्यात 
आल्या असतील अशा मतदान कें द्रावर आपण मतदान कें द्राध्यक्ष वा अभिकारी असल्यास भवशेष काळजी 
घ्यावी. 

5.6 िारत भनवडणकू आयोगाकडील पभरपत्रक ि. ४६४/INST/2007-PLN-1, भदनांक १२/१०/२००७ 
नुसार मतदार संघात असणाऱ्या असरुभक्षत/कमजोर मतदारांचा समूह/भविाग (Vulnerable Mapping) 
असल्यास तो शोिून काढणे, त्यांना जोडलेल्या मतदान कें द्रावर भवशेष दक्षता घेणेबाबत काही महत्वाच्या 
सूचना पाभरत करण्यात आल्या आहेत, त्या सचूनाचंे तंतोतंत पालन स्थाभनक स्वराज्य संस्थांच्या 
भनवडणकुांतही करण्यात याव ेअशा आयोगाच्या सचुना आहेत 

(अ) तहभसलदार/गटभवकास अभिकारी/पोलीस यंत्रणा यांच्या संयकु्त प्रयत्नाने असे कमकुवत गट 
शोिून काढण्यात येतील. अशा भविागात असुरभक्षतता भनमाण करणाऱ्या गुंड प्रवृत्तींच्या व्यक्तींभवरुध्द 
प्रभतबिंात्मक उपाययोजना करणेबाबत पोलीस यंत्रणेला तात्काळ कळवण्यात आले असेल. 

(ब) अशा भविागात संबभंित मतदारांमध्ये भवश्वास भनमाण होण्याकामी क्षेत्रीय अभिकारी, भनवाचन 
अभिकारी, पोलीस अभिकारी यासारखे अभिकारी वारंवार िटेी देतील.  तेथील प्रभतस्ष्ठत व्यक्तींशी संपकण  
सािून होणाऱ्या घडामोंडींचा आढावा घेतील. 
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(क) परंत ु मतदानाच्या भदवशी मतदान कें द्राध्यक्षांना अशा भविागातनू होणाऱ्या मतदानाच्या 
आकडेवारीवर भवशेष लक्ष ठेवील.  अशा भठकाणी मतदान कमी होत असल्याचे भनदशणनास आल्यास तस े
तात्काळ भनवाचन अभिकाऱ्यास कळवले. आपल्या अहवालानुसार भवशेष पथक तात्काळ िेट देऊन 
मतदारांना मतदान करण्याकामी प्रवृत्त कराव.े  

5.7 मतदान कें द्रात कुणाला प्रवशे असेल कुणाला नाही याबाबत प्रकरण-6 मिील सूचनांचा अभ्यास 
करावा व त्याप्रमाणे योग्य ती कारवाई करावी. 

5.8 मतदान साभहत्य वाटप कें द्र ते मतदान कें द्र तसचे मतदान कें द्र ते मतदान साभहत्य स्स्व कृती कें द्र हा 
प्रवास व प्रत्यक्ष मतदान कें द्र ताब्यात घेतले पासून मतदान प्रिीया पणुण होईस्तोवर मतदान कें द्रावर मतदान 
कें द्राध्यक्ष व त्याच्या भटम सोबत पोभलस बदंोबस्त असेल. 
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प्रकरण - 6 

मतदान अभिकाऱ् यांना कामे वाटून देणे 
 

6.1 मतदान कें द्रातील मतदान प्रभिया आभण मतदान अभिका-यांची कामे 
 तुमच्या मतदान कें द्रातील मतदान सुरळीत व कायणक्षमपणे पार पडाव ेम्हणनू मतदार तुमच्या कें द्रात 
आल्यापासून तो मतदान करुन बाहेर पडेपयंतच्या सवण मतदान सोपस्काराची तुम्हाला पणूण माभहती असणे 
आवश्यक आहे. अशा मतदानाची प्रभिया आभण मतदान अभिकाऱ् याने पार पाडावयाची काये संबभंित िागात 
चर्चचण्यात आली आहेत. तथाभप, मतदान अभिकाऱ् यानंा करावयाची काये ढोबळभरत्या पढुीलप्रमाणे असतील. 

एक मतदान कें द्राध्यक्ष तीन मतदान अभिकाऱ् यांचा समावशे असलेल्या मतदान पथकाच्या 
भनवडणकुीसाठी मतदान अभिकाऱ् याची काये. 

6.2. प्रथम मतदान अभिकारी 
6.2.1 प्रथम मतदान अभिकाऱ् याकडे भचन्हांभकत मतदार यादी असेल आभण मतदाराची ओळख पटभवण्याची 
त्याची जबाबदारी असेल. मतदान कें द्रात भशरल्यानंतर मतदार प्रथम मतदान अभिकाऱ् याकडे जाईल. 
मतदाराची तो ओळख पटवील.  (जोडपत्र-12 मिील परुाव ेभवचारात घेणे.) जवे्हा भजल्हा पभरषद व पंचायत 
सभमती या दोनही पदांची भनवडणकू एकाचवळेी होत असेल तेव्हा हा मतदान अभिकारी भचन्हांकीत मतदार 
यादीमध्ये मतदाराच्या नावावर खूण करण्यापवूी त्याला भजल्हा पभरषद व पंचायत सभमती अशी दोनही मते 
देणे आवश्यक आहे याची जाणीव करुन देईल.   

6.3. दुसरा मतदान अभिकारी  
6.3.1 दुसऱ् या मतदान अभिकाऱ् याकडे बोटाला लावण्याची पक्की शाई असेल. तो मतदाराच्या डाव्या 
हाताची तजणनी पाहील आभण त्यावर शाईची भनशाणी नाही ना याची खातरजमा करील आभण नंतर त्यावर न 
भमटणाऱ् या शाईच्या माकण र पेनने भचन्ह करील. त्याकभरता माकण र पेन दाबनू वापरावा. तसेच माकण र पेनचा 
वापर भनशाणीसाठी डाव्या हाताच्या तजणनीवर 3-4 वळेा घासून करावा. याबाबत राज्य भनवडणकू आयोगाच े
भनदेश पत्र ि.राभनआ/मनपा-2010/प्र.ि.10/का.5, भद.19/11/2011 ( जोडपत्र-17) कृपया पहा. 

6.3.2 दुसऱ् या मतदान अभिकाऱ् याकडेही नमुना व्हीएम-1 मध्ये मतदार नोंदवही असेल. तो नोंदवहीत 
ओळख पटभवलेल्या व मतदान केलेल्या मतदारांची नोंद ठेवील व मतदाराला मतदान करु देण्यापवूी त्याची 
नोंदवहीवर स्वाक्षरी अथवा अंगठयाचा ठसा घेण्याची जबाबदारीही या दुसऱ् या मतदान अभिकाऱ् यावर राहील. 
सदरचा मतदार देत असलेल्या परुाव्याची नोंद शेरा कॉलम मध्ये घेईल तसचे आयोगाकडून साक्षर 
मतदारांची माभहती मागीतली असल्यास त्याचीही नोंद बरोबरीने ठेवण्यात येईल. मतदाराचा तपशील 
मतदार नोंदवहीत नोंद केल्यानंतर मतदाराला 'वोटसण स्लीप' देण्याच ेकामही हा अभिकारी करील. 

6.4 भतसरा मतदान अभिकारी 
6.4.1 मतदान यंत्राच्या भनयंत्रण भविागाची (Control Unit) जबाबदारी भतसऱ् या मतदान अभिकाऱ् यावर 
राहील. दुसरा मतदान अभिकारी ज्या टेबलावर असले त्याच टेबलावर वा त्याच्या पढेु हा मतदान 
अभिकारीही असेल. दुसऱ् या मतदान अभिकाऱ् याने मतदाराला भदलेली 'वोटसण स्लीप' पाहूनच भतसरा मतदान 
अभिकारी मतदाराला त्याच अनुिमाकंाने मतदान भविागाकडे जाऊ देईल. तसेच मतदान भविागात 
ठेवण्यात आलेले मतदान युभनट भनयंत्रण भविागातील योग्य ते बटन दाबनू कायणरत/सुरु (On) करील. 
मतदान करु देण्यापवूी हा अभिकारी मतदाराच्या तजणनीवरील शाईच ेभचन्हही तपासेल.  
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6.4.2 ज्या मतदान कें द्रात मतदारांची संख्या कमी आहे तेथे भतसऱ् या मतदान अभिकाऱ् याच ेकाम कें द्राध्यक्षच 
करील.  

6.5 मतदान कें द्राध्यक्षानी लक्ष द्यावयाच्या बाबी : 
i. बलेॅट युनीट व कंरोल युनीट कोणत्याही पभरस्स्थ तीत टेबलावर ठेवणे आवश्यक आहे, जभमनीवर 

ठेवले जाणार नाही. 
ii. 2 बलेॅट युनीट व 2 कंरोल युनीट वापरली जात असतील तेथे कोणते बलेॅट यनुीट कोणत्या कंरोल 

युनीटला जोडणे आवश्यक आहे ते तपासाव.े व काळजीपवुणक जोडाव.े 
iii. कंरोल यनुीट चालू करून भडस्प्पलेवर भदसणारी माभहतीची खातरजमा करावी (राज्य भनवडणकू 

आयोगाच्या मतदान यंत्रात 2 मतदान एकत्र घेतली जात असल्याने कँडीडेट नंबर व.ै तपासनू 
घ्यावते, पण कँडसटे सेक्शन ओपन करावयाचा नाही. ) 

iv. स्वत:ची व मतदान प्रभतभनिींची खात्री करण्यासाठी मॉक पोल करणे अभनवायण आहे. ते चकुवू नये. 
मतदान प्रभतभनिी उपस्स्थत नसले तरीही मॉक पोल करणे आवश्यक आहे. मॉक पोल केले नंतर सवण 
भनकाल Clear करावा.  

v. मॉक पोल करण्याबाबतच ेप्रभतज्ञापत्र तयार करून सही कराव.े  
vi. मतदान यंत्र भसल करतेवळेी वापरावयाचे पपेर भसल चा नंबर कागदी मोहरांच्या भहशोबामध्ये नोंदवून 

ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच ते कसे भसल कराव ेयाचा तपशील अभ्यासून ठेवला असणे आवश्यक 
आहे. 

vii. मतदान प्रभतभनिींची नेमणकू, त्याच्या बसण्याची व्यवस्था याकडे आपण लक्ष द्याव,े ते इकडे भतकडे 
भफरणार नाभहत, मतदान कें द्रातील शांतता िंग करणार नाहीत याकडे लक्ष द्याव े

viii. मतदानास वळेेत सुरुवात होईल याकडे लक्ष देईल. 
ix. प्रत्यक्ष मतदान सुरू झाल्यावर सुद्धा पभहल्या 5 मतदारांनी मतदान करेस्तोवर  त्यानंा थांबवून ठेवाव,े 

TOTAL बटण दाबनू नोंदवल्या गेलेल्या मताचंी संख्या तपासनू मते योग्यभरत्या नोंदवली जात 
असल्याची खात्री करावी. 

x. मतदान अभिकाऱ्यांकडे कामाचे वाटप योग्यभरत्या करेल, कामाच े भनयोजन योग्यभरत्या करेल, 
आवश्यकते नुसार काही माभहती जस ेमतदान कें द्राच ेनाव -नंबर व.ै अहवालांच्या नमुन्यात भलहून 
ठेवले 

xi. कोणताही मतदार, मतदान केल्याभशवाय जाणार नाही याची काळजी घेईल. यासाठी कंरोल यनुीट 
ज्याच्या हातात असेल तो बलेॅट भदले नंतर BEEP वर लक्ष ठेवले त्याच प्रमाणे मतदान कें द्राध्यक्ष 
देखील मिीमिी TOTAL बटण दाबनू नोंदवले गेलेली मते व मतदार नोंदवहीतील नोंद टॅली करून 
पाभहल. 

xii. मतदान प्रभिया सपंलेनंतर (मतदान बदं करण्याच्या भवभहत वळेेला उपस्स्थत सवण मतदारांनी मतदान 
केलेनंतर) मतदान कें द्राध्यक्ष CLOSE बटण दाबले. 

xiii. आवश्यक सवण सांभविनीक व असांभविनीक भलफाफे तयार करून सचुनांनुसार आवश्यक भलफाफे 
भसल करेल 

xiv. मतदानाचा भहशोबाच्या आवश्यक तेवढ्या प्रती करून संबिंीत मतदान प्रभतभनिींना देईल 
xv. 2 बलेॅट युनीट व 2 कंरोल युनीट वापरली जात असतील तेथे ती योग्य त्या पटेीतच ठेवली जातील 

याची खात्री करेल 
xvi. परेुशा बदंोबस्तात मतदान साभहत्य व मतदान यंत्र, मतदान साभहत्य स्स्वकार कें द्रावर आणनू 

भनवाचन अभिकाऱ्याच्या स्वािीन करेल. 
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प्रकरण - 7 

मतदान कें द्रात प्रवशेपात्र व्यक्ती आभण कें द्रातील आसन व्यवस्था 
 

7.1 मतदान कें द्रात प्रवशेपात्र व्यक्ती 
7.1.1 तुमच्या मतदान कें द्रात मतदान करणाऱ् या मतदारा व्यभतभरक्त पढुील व्यक्क्तना मतदान कें द्रात प्रवशे 
असेल. 
 (अ) मतदान अभिकारी 

 (ब) उमेदवार, त्याचा भनवडणकू प्रभतभनिी व प्रत्येक उमेदवाराचा एक मतदान  (एकावळेी एकच)       
      प्रभतभनिी  

            (क) राज्य भनवडणकू आयोगाने परवानगी भदलेली व्यक्ती जसे प्रसे, ककवा सुक्ष्म भनरीक्षक 
 (ड) भनवडणकू कामावरील सरकारी सेवक (लोकप्रभतनीिी ककवा पोलीस कमणचारी नव्हे) 
 (इ) राज्य भनवडणकू आयोगाने भनयुक्त केलेले भनवडणकू भनरीक्षक 
 (ई) मतदारा सोबत येणारे बालक/लहान मूल 
 (प) मदती भवना चालू न शकणाऱ् या अंि व अपंग मतदारासेाबत येणारी व्यक्ती 
 (फ) तुम्ही मतदाराची ओळख पटभवण्यासाठी अथवा मतदानाच्या कामात तुम्हाला मदत करण्यासाठी     
                  तुम्ही मतदान कें द्रात प्रवशे भदलेली व्यक्ती 
 
7.1.2 भनवडणकू करगणात असलेल्या उमेदवारांना भनवाचन अभिकारी त्यांच ेछायाभचत्र असलेले ओळखपत्र 
देईल. आवश्यकता िासल्यास अस ेओळखपत्र सादर करण्यास तुम्ही उमेदवाराला सांगू शकता. त्याचप्रमाणे 
उमेदवाराच्या भनवडणकू प्रभतभनिींनाही तुम्ही त्यांच ेछायाभचत्र असलेले ओळखपत्र ज ेभनवाचन अभिकाऱ् याने 
त्यांना भदलेले असेल ते सादर करण्यास सांगू शकता.  

7.1.3 भनवडणकुीसंदिात कामावरील सरकारी नोकर ही संज्ञा सवणसािारणपणे पोभलस अभिकाऱ् यास लागू 
होत नाही. गणवषेातील ककवा साध्या वषेातील पोभलसांना मतदान कें द्राच्या आत येण्यास परवानगी देऊ नये. 
परंत ुकायदा व सुव्यवस्था अथवा अशाच दुसऱ् या कारणासाठी तुम्ही त्यांना आत बोलभवण्याचा भनणणय घेऊ 
शकता. कारण मतदान कें द्रातील पोलीस उपस्स्थतीला उमेदवार अथवा राजकीय पक्ष आक्षेप घेऊ शकतील 
आभण आपल्या प्रभतभनिींना पोलीस शस्क्तचा अनावश्यक िाक दाखभवला अशी तिार करु शकतील. 

7.1.4 तसेच एखाद्या मतदाराच्या ककवा उमेदवाराच्या ककवा त्यांच्या भनवडणकू प्रभतभनिी ककवा मतदान 
प्रभतभनिीच्या सेाबत सुरक्षा कमणचाऱ् यानाही मतदान कें द्रात प्रवशे देऊ नका. 

7.1.5   भनवडणकुीसंदिात कामावरील लोकसेवक ही व्याख्या राज्य व कें द्र सरकारचे मंत्री, उपमंत्री आभण 
राज्यमंत्रयांना लागू होत नाही आभण त्यासाठी आयोगाच्या सूचनेनुसार त्यांची भनवडणकू प्रभतभनिी वा मतदान 
प्रभतभनिी म्हणनू नेमणकू करता येत नाही. कारण त्यांच्यासोबत सुरक्षा रक्षक असतात आभण त्यांना मतदान 
कें द्रात प्रवशे देता येत नाही. खासदार, आमदार व अन्य लोकप्रभतभनिी यांनादेखील मतदान कें द्रात ते 
संबभंित कें द्रावरील मतदार नसल्यास प्रवशे करता येणार नाही. सदर सुचनांकडे कुठल्याही पभरस्थीतीत 
दुलणक्ष करण्यात येऊ नये. 

7.1.6     मतदान कें द्रातील प्रवशेावर भनयंत्रण ठेवा नाहीतर सुरळीत व भशस्तबध्द मतदान घेण्यात अडथळे 
भनमाण होऊ शकतील. एकावळेी तीन ते चार मतदारांनाच मतदान कें द्रात घ्या.  
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7.1.7 जर कुणा व्यक्तीबद्दल तुम्हाला वाजवी संशय असेल आभण मतदान कें द्रातील त्यांच्या उपस्स्थतीबद्दल 
शंका घेण्यासारखी पभरस्स्थती असेल तर त्याच्याकडे मतदान कें द्रात येण्याच ेअभिकृत पत्र जरी असल ेतरी 
आवश्यक असेल तर तुम्ही त्याची झडती घेऊ शकता. 

7.1.8 तुमच े कतणव्य बजावताना तुम्ही केवळ भनवडणकू आयोगाच्या सूचनाचं े पालन करण्यास बांिील 
आहात. तुम्ही तुमच्या वरीष्ठ अभिकाऱ् याच्या ककवा मंत्रयासह राजकीय नेत्यांच्या सूचना ऐकू नका की 
त्यांच्यावर अनुग्रह करु नका. त्यांनी मतदान कें द्रात प्रवशेासाठी तुमच्याकडे मागणी केली तरी तुम्ही त्यांना 
परवानगी देऊ नका. केवळ भनवडणकू आयोगाच ेअभिकृतपत्र त्यांच्याकडे असेल तरच त्यांना परवानगी द्या.  

7.1.9 मतदाराची ओळख पटभवण्यासाठी राज्य भनवडणकू आयोगाने भवभहत केलेल्या कागदपत्रांपैकी एक 
परुावा मतदाराजवळ असणे अभनवायण आहे. (जोडपत्र-12) 

7.2 मतदान प्रभतभनिींची (Polling Agents) उपस्स्थती 
 

7.2.1 उमेदवाराच्या मतदान प्रभतभनिींना मतदान सुरु होण्यापवूी आभण मतदानाची तुम्ही व्यवस्था करीत 
असताना उपस्स्थत राहण्यास सांगाव.े मतदान सुरु होण्यापवूी कमीतकमी एक तास आिी त्यांना उपस्स्थत 
रहाण्यास सांगाव.े जरी कुणी उशीरा आले तरी तुम्ही मतदानाची जी प्रारंभिक व्यवस्था व प्रभिया केली असेल 
ती पनु्हापासून करण्याची गरज नाही. 

7.2.2 मतदान प्रभतभनिी नेमण्यासाठी कायद्याने कोणतीही वळे भनभित केलेली नाही. म्हणनू मतदान 
प्रभतभनिी जर मतदान कें द्रात उशीरा पोचले तर त्यांना मतदान कें द्रातील पढुील कामकाजात िाग घेण्यास 
परवानगी द्यावी.  
 

7.3 मतदान प्रभतभनिींनी भनयुक्तीपत्र (जोडपत्र- 3अ ) सादर करणे 
 

7.3.1 प्रत्येक मतदान प्रभतभनिींनी त्यांच्या उमेदवाराने अथवा भनवडणकू प्रभतभनिीने त्याची भनयुक्ती 
केल्याच े पत्र सादर कराव.े भनयकु्तीपत्र तुमच्या मतदान कें द्राचचे आहे की नाही हे तपासा. नंतर मतदान 
प्रभतभनिीने आवश्यक ती कागदपत्रे तयार करावी आभण तुमच्यासमोर प्रभतज्ञापत्रावर स्वाक्षरी करुन ते 
तुम्हाला सादर कराव.े नंतरच त्याला मतदान कें द्रात प्रवशे द्यावा. अशी सवण प्रभतज्ञापत्रे तुम्ही राखून ठेवावी 
आभण मतदान संपल्यानंतर ती इतर कागदपत्रांसह लखोटयात घालून भनवाचन अभिकाऱ् याकडे पाठवावीत. 

7.3 मतदान प्रभतभनिीने सादर केलेल्या भनयुक्तीपत्राबद दल काही शंका असेल तर तुमच्याकडील 
भनवाचन अभिकाऱ् याने भदलेल्या उमेदवार व त्याच्या भनवडणकू प्रभतभनिीच्या स्वाक्षरीच्या नमुन्याशी 
भनयकु्तीपत्रातील स्वाक्षरी पडताळून पहावी.  
 

7.4 मतदान प्रभतभनिींसाठी प्रवशेपत्रे  
 

 प्रत्येक मतदान कें द्रासाठी प्रत्येक उमेदवार, एक मतदान प्रभतभनिी आभण एक बदली मतदान 
प्रभतभनिी भनयकु्त करु शकतो. पण एकावळेी केवळ उमेदवाराच्या एकाच मतदान प्रभतभनिीला मतदान कें द्रात 
प्रवशे भमळेल. मतदान प्रभतभनिींना मतदान कें द्रात आत-बाहेर येण्याजाण्यास सुलिता व्हावी म्हणनू त्यांना 
प्रवशेपत्र ेद्या. परंत ुत्यांना त्याचंेकडे असणाऱ्या मतदार यादीची भचन्हांकीत (Marked) केलेली प्रत बाहेर घेवुन 
जाण्यास परवानगी देऊ नये तसचे  मतदान प्रिीया संपणेपवूी शेवटच्या 1 तासात कोणत्याही मतदान 
प्रभतभनिीस बाहेर जाता येणार नाही याची पवूण कल्पना दयावी. 
  मतदान कें द्रामध्ये मतदान प्रभतभनिी मोबाईल, कॉडलेस फोन, वायरलेस, कॅमेरा घेवून जाऊ शकत 
नाही. तरी सदर साभहत्य आणल्यास ते बाहेर ठेवण्यास सांगाव ेवा ते घेवून मतदान कें द्रात प्रवशे देऊ नये. 
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7.5 मतदान प्रभतभनिींची आसन व्यवस्था 
 

7.5.1 मतदान प्रभतभनिींची त्यांची आसन व्यवस्था अशी असावी जणेेकरून त्यानंा मतदान कें द्रात प्रवशे 
करणऱ्या मतदाराचा चेहरा पहाता येईल आभण मतदाराच्या ओळखीबद्दल काही संशय असेल तर त्याबद्दल 
त्यांना आव्हान देता येईल. त्यासाठी मतदार यादीची भचन्हांभकत प्रत ज्या मतदान अभिकाऱ् याकडे असेल 
त्याच्या मागे मतदान प्रभतभनिींची बसण्याची व्यवस्था करा. परंत ु मतदान कें द्रातील दार वा इतर अंतगणत 
व्यवस्थेमुळे अशी व्यवस्था करता येत नसेल तर मतदान प्रभतभनिींची आसन व्यवस्था सदर मतदान 
अभिकाऱ् याच्या समोर करा. मात्र त्यानंा मतदान कें द्रात भफरण्यास परवानगी देऊ नका.  

  7.5.2  ज्यावळेी मतदान कें द्र लहान असेल व उमेदवारांची संख्या जास्त असेल त्यावळेी आसन व्यवस्था 
कशी असावी याबाबत भनवाचन अभिकारी व आयोगाचे भनवडणकू भनभरक्षक उपस्थीत असल्यास त्यांचेशी चचा 
करावी. 

7.5.3   शक्यतो आयोगाकडे नोंदणीकृत मान्याताप्राप्पत राजकीय पक्ष, नोंदणीकृत अमान्याताप्राप्पत राजकीय 
पक्ष नंतर अपक्ष उमेदवाराचा मतदान प्रभतभनिी अशाभरतीने बसभवण्यात याव े

7.6 मतदान कें द्रात िूम्रपानास बदंी 
 

 मतदान कें द्रात िुम्रपान करण्यास सक्त बदंी असनू तशा सूचना सबंिंीताना द्याव्यात व त्या पाळल्या 
जातील याची दक्षता घ्यावी. िुम्रपान करू इस्च्छ णाऱ्या मतदान प्रभतभनिीस मतदान कें द्राच्या बाहेर पाठवाव.े 
 

7.7 वृत्तपत्र प्रभतभनिी आभण छायाभचत्रकारांना सुभविा 
 

7.7.1    मतदान कें द्राबाहेर रांगेत उभ्या असलेल्या मतदारांची छायाभचत्र े छायाभचत्रकारांना घेता येतील. 
मात्र त्यांनी शांततापणूण व भशस्तबध्द मतदान व्यवस्थेत बािा पोचवू नये. 

7.7.2     मतदार नसलेल्या कुणाही व्यक्तीस मतदान कें द्रात प्रवशे करण्यास, भनवाचन अभिकारी परवानगी 
देऊ शकत नाही. आयोगाच ेअभिकृत प्रवशेपत्र असल्याभशवाय कुणाही व्यस्क्तला मतदान कें द्रात प्रवशे देऊ 
नका मग तो राज्य सरकारचा अथवा स्थाभनक स्वराज्य संस्थेचा प्रभसध्दी अभिकारी असला तरी. तसेच 
कोणत्याही पभरस्स्थतीत मतदार प्रत्यक्ष मतदान करताना छायाभचत्र काढू देऊ नका. 

7.7.3 संवदेनशील व अभतसंवदेनशील मतदानकें द्रात करावयाच्या छायाभचत्रीकरणात देखील गोपभनयतेचा 
िंग होईल असे छायाभचत्रण म्हणजचे मतदार प्रत्यक्ष मतदान करतानाच ेछायाभचत्र काढू नये 

7.8 आयोगाने भनयुक्त केलले्या समन्वयकांसाठी सुभविा 
7.8.1 राज्य भनवडणकू आयोग सवणसािरणपणे स्थाभनक स्वराज्य संस्थांच्या सावणभत्रक भनवडणकुीसाठी 
आपले भनरीक्षक पाठभवते.   
7.8.2     मतदानाच्या भदवशी सदर भनवडणकू भनरीक्षक तुमच्या मतदान कें द्रास िेट देऊ शकतात. कदाभचत 
तुमच्या मतदार संघातील दौरा ते तुमच्या मतदान कें द्राच्या िेटीनेच सुरु करतील. तुम्ही मतदान कें द्र स्थापन 
करतानाही ते कदाभचत उपस्स्थत असतील. तुमच्या मतदान कें द्रात ते आले तर त्यांचा योग्य तो आदर राखा 
आभण आयोगाला अहवाल पाठभवण्यासाठी आवश्यक असलेली माभहती तुम्ही त्यांना परुवा. ते तुम्हाला 
कोणतीही सुचना वा मागणदशणन न करता तुमच्या मतदान कें द्रातील मतदान पाहतील. परंत ुतुमच्या मतदान 
कें द्रातील मतदारांना सुभविा परुभवण्याबाबत अथवा सुरळीत मतदानासंदिात जर त्यांनी काही सूचना केल्या 
तर त्याकडे योग्य ते लक्ष परुवा. जर तुम्हाला मतदान कें द्रात काही भवभशष्ट अडचण आली ककवा तुम्हाला तस े
वाटू लागले तर तुम्ही ती अडचण या भनवडणकू भनरीक्षकांच्या नजरेत आणा. कदाभचत तुम्हाला ते यासंदिात 
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मदत करु शकतील ककवा त्या समस्या वा अडचणी भनवाचन अभिकाऱ् याच्या वा संबभंित अभिका-याच्या 
नजरेत आणतील. 
7.8.3    भनवाचन अभिकाऱ् याने परुभवलेले भबले्ल या भनवडणकू भनरीक्षकानंी लावलेले असतील. तसेच त्यांनी 
भदलेली अभिकारपत्र ेवा भनयुक्तीपत्र ेत्यांच्याकडे असतील. 
7.8.4   आपल्या मतदान कें द्रावर येणाऱ्या भनवडणकू भनरीक्षक वा भनवाचन अभिकारी वा सहायक भनवाचन 
अभिकारी वा अन्य आयोगाने प्राभिकृत  केलेल्या व्यक्तीने िेट भदल्यास त्यानंा नम्रपणे खालील नमुन्यातील 
VISIT SHEET वर सभह करण्यास सांगाव.े सदरची VISIT SHEET आपल्या दैनंभदनी बरोबर जाेडून भनवाचन 
अभिकाऱ्याकडे द्यावी. 

 
VISIT SHEET 
Day of Poll :  

Name & Number of Electoral Division & Electoral College ...................................................... 
(भनवडणूक भविाग व भनवाचक गणाचे नाव व िमांक) 
 

Name & Number of Polling Station :............................................................ 
(मतदान कें द्राचे नाव व िमांक) 
 

Total Number of Electors :......................................................................... 
(एकूण मतदार) 

Sr. 
No 

Name & 
Designation of 

the Officer Visiting 
(Observer/RO/ARO 

/ZO/etc) 

Time 
of 

Visit 

Brief description 
of polling 
process 

( Peaceful / 
Incidents, if any) 

Number of 
votes 
polled 

till the time 
of visit 

% 
polled 
till the 
time 

of visit 

Remarks 
if 

any 

Signature 
of 

officer 

        
Signature of Presiding Officers (with date) 

 
7.9 मतदान कें द्राच्या आत भबल्ल े/ भनशाणी न लावण्याबाबत 
7.9.1 मतदान कें द्रात ककवा मतदान कें द्राच्या 100 मीटर पभरघाअंतगणत कुणालाही उमेदवाराचे वा 
राजकीय पढुाऱ्याच ेनाव, भनशाणी असलेले भबले्ल वा छायाभचत्र लावण्यास देऊ नका. 
7.9.2 मतदान प्रभतभनिी  ते ज्या उमेदवाराचे प्रभतभनिी आहेत त्याचे नाव असलेले भबले्ल लावू शकतात. 
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प्रकरण - 8 

मतदान सुरु करण्यापवुी  मतदान यंत्र सज्ज करणे 
 
8.1 मतदानापवूी प्रारंभिक तयारी 

8.1.1 मतदान कें द्रात मतदान यंत्र कायणरत करण्यापवूी भनवाचन अभिकाऱ्यांच्या पातळीवर केलेल्या तयारी 
व्यभतभरक्त आणखी काही तयारी मतदान कें द्रात करणे आवश्यक आहे. ही तयारी मतदान कें द्राध्यक्षांनी 
उमेदवार अथवा त्यांच्या भनवडणकू प्रभतभनिींच्या समक्ष प्रत्यक्ष मतदान सुरु होण्यापवूी करायला हवी. 

8.1.2 मतदान सुरु करण्याच्या भनभित वळेेआिी एक तास ही प्रारंभिक तयारी तुम्ही सुरु करायला हवी. 
जर त्यावळेी कुणीही  मतदान प्रभतभनिी उपस्स्थत नसेल तरी तुम्ही काम थांबवू नये ककवा मतदान प्रभतभनिी 
उशीरा आला तर केललेी तयारी पनु्हा सुरुवातीपासून करण्याची आवश्यकता नाही.  

8.2 मतदान भविागातील तयारी (बलॅट युभनट) 

8.2.1    मतदान यंत्राचा मतदान भविाग भनवाचन अभिकारी पातळीवर सवणदृष्टया सज्ज केलेला असतो. 
मतदान कें द्रात जर कोणती गोष्ट करावयाची असते ती म्हणज े या मतदान भविागाची केबल भनयंत्रण 
भविागास जोडावी (कंरोल यभुनट) 

8.2.2   मतदान यंत्राचा आभण मतदानाच्या इतर साभहत्याचा ताबा घेताना तुम्ही बलॅट युभनट व  कंरोल 
युभनट दोहोंची तपासणी केली असणार. या तपासणीनुसार तुम्हाला परेुस े मतदान भविाग (बलॅट युभनट) 
देण्यात आले आहेत का? त्यावर मतपभत्रका योग्यप्रकारे भचकटभवण्यात आल्या आहेत का, प्रत्येक युभनटचा 
स्लाईड स्वीच आवश्यक त्या भठकाणी स्स्थर करण्यात आला का, मतदान भविाग सील करण्यात आला आहे 
का, पत्त्याची खूणभचठठी उजव्या बाजूला वर आभण उजव्या बाजूला खाली लावण्यात आली आहे का याची 
खात्री करा.  

8.3 मतदान भविाग आभण भनयंत्रण भविाग परस्परांना सांिणे 
8.3.1 जथेे भनवडणकू लढभवणारे उमेदवार 15 पेक्षा अभिक असतील तेथे 'मतदान भविाग' एकापेक्षा अभिक 
म्हणज े भनवडणकू लढभवणाऱ्या उमेदवारांच्या संख्येनुसार असतील. एकापके्षा अभिक मतदान भविाग 
असतील तर ते एकमेकानंा जोडले पाभहजते आभण केवळ पभहला मतदान भविाग (बलॅट युभनट) भनयंत्रण 
भविागाशी जोडायला हवा. 

8.3.2 एकापके्षा अभिक असलेले मतदान भविाग परस्परांना अस े जोडले पाभहजते की, दुसरा मतदान 
भविाग (Slide Switch 2 असणारा) पभहल्या िमांकाच्या मतदान भविागाशी जोडावा. जथेे तीन मतदान 
भविाग वापरण्यात येणार आहेत, तेथे दुसऱ् या िमांकाच्या मतदान भविागास भतसऱ् या िमांकाचा मतदान 
भविाग (Slide Switch 3 असणारा) जोडावा तर दुसरा मतदान भविाग पभहल्या िमांकाच्या मतदान 
भविागाला जोडावा, जथेे चार मतदान भविाग वापरण्यात येणार असतील तेथे चौथ्या िमांकाचा मतदान 
भविाग (Slide Switch 4 असणारा) भतसऱ् या िमांकाच्या मतदान भविागाशी जोडण्यात यावा. भतसऱ् या 
िमांकाचा दुसऱ् या िमाकंाशी आभण दुसऱ् या िमांकाचा पभहल्या िमांकाशी जोडण्यात यावा. (Diagram 
खालील प्रमाणे असेल) 

 

 



 

SEC- PRO HANDBOOK 2017                                                                                                                  23 

       
 

 

 

िारत भनवडणकू आयोगाचे EVMs भजथे वापरणार भतथे :- 

 

 

 

 

 

 

 

राज्य भनवडणकू आयोगाचे EVMs भजथे वापरणार भतथे :- 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3 हे मतदान भविाग परस्परांना जोडण्यासाठी मतदान भविागाच्या अगदी पाठच्या िागात असलेल्या 
कंपाटणमेंटमध्ये 'सॉकेट' आहेत. वर दशणभवल्याप्रमाणे, दुसऱ् या भविागाचा दुसऱ् या िमांकाच्या मतदान 
भविागाचा परस्परांना जोडणाऱ् या केबलचा 'जोड' (कनेक्टर) पभहल्या मतदान भविागाच्या सॉकेटमध्ये 
बसवावा. त्याचप्रमाणे भतसऱ् या िमांकाच्या मतदान भविागाचा 'जोड' (कनेक्टर) दोन िमांकाच्या मतदान 
भविागाच्या सॉकेटमध्ये लावावा. त्याचप्रमाणे चौथ्या िमांकाच्या मतदान भविागाचा 'जोड' (कनेक्टर) भतसऱ् या 
िमांकाच्या मतदान भविागाच्या सॉकेटमध्ये जोडावा. 

8.3.4    वर म्हटल्याप्रमाणे केवळ पभहला मतदान भविागच भनयंत्रण भविागाला जोडण्यात यावा. त्यासाठी 
भनयंत्रण भविागाच्या मागील िागातील कप्पप्पयात सॉकेटची जागा आहे. 

8.3.5      भनयंत्रण भविागाच्या मागील िागातील कप्पप्पयात वीजचेा स्वीच आहे. आभण जवे्हा हा स्वीच तुम्ही 
सुरु (On) कराल त्यावळेी मतदान यंत्रातील बटॅरी काम करु लागेल. तसेच भनयंत्रण भविाग आभण मतदान 
भविागास भवद्युत परुवठा सुरु होईल.  

टीप : 1) जवे्हा एकापके्षा अभिक मतदान भविाग वापरणार असाल तेव्हा वरील उतारा 8.3.2 मध्ये वणणन 
केल्याप्रमाणे त्यांच े िम लावा. चकुीचा िम लावल्यास मतदान यंत्र काम करणार नाही आभण भनयंत्रण 

Slide Switch 
at 4 
 
Balloting Unit 
 
Candidates 
49 to 64 
(including 
NOTA) 

 

Slide Switch 
at 3 
 
Balloting 
Unit 
 
Candidates 
33  to 48 
(including 
NOTA) 

 

Slide Switch 
at 2 
 
Balloting 
Unit 
 
Candidates 
17 to32 
(including 
NOTA) 

 

Slide Switch 
at 1 
 
Balloting Unit 
 
Candidates 1 
to 16 
(including 
NOTA) 

Control 
Unit 

Slide Switch 
at 4 
 
Balloting Unit 
 
Candidates 
46 to 60 
(including 
NOTA) 
 

Slide Switch 
at 3 
 
Balloting 
Unit 
 
Candidates 
31  to 45 
(including 
NOTA) 

 

Slide Switch 
at 2 
 
Balloting 
Unit 
 
Candidates 
16 to30 
(including 
NOTA) 

 

Slide Switch 
at 1 
 
Balloting Unit 
 
Candidates 1 
to 15 
(including 
NOTA) 

Control 
Unit 
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भविागाचे कोणतेही  बटन दाबल्यास भनयंत्रण भविागाच्या दशणनी काचेवर “LE” ( Link Error) (चकुीची 
जोडणी) दशणभवणारी अक्षरे भदसेल. मतदान भविाग योग्य प्रकारे जोडल्यानंतरच ही अक्षरे भदसनेाशी होतील.  

2) परस्परांना जोडणाऱ् या केबलचा कनेक्टर हा मस्ल्टपीन कनेक्टर (अभिक जोडणारा) असतो, हा 
कनेक्टर मतदान भविाग ककवा भनयंत्रण भविागाच्या सॉकेटमध्ये एकाच भदशेने आत जाऊ शकतो. हे 'पीन' 
कडे पाभहल्यानंतर त्याच्या सखं्येवरुन व कनेक्टरच्या आकारावरुन सहज समजून येते. कनेक्टरवर “TOP” 
अक्षरे भलभहलेली असतात ही अक्षरे भनयंत्रण भविागाच्या (कंरोल युभनटच्या) भदशेने करुन कनेक्टर आत 
ढकलावा यावळेी कनेक्टरच्या स्क्लप दाबण्याची आवश्यकता नाही. कनेक्टरची 'पीन' फार नाजूक असते. 
म्हणनू सॉकेटमध्ये कनेक्टर बसभवताना तो जोराने ढकलू नये नाहीतर ती 'पीन' वाकडी होण्याची शक्यता 
असते. मतदान यंत्राच ेिाग परस्परानंा योग्यप्रकारे जोडल्या नंतरच यंत्र सुरु होईल. 

3)  कनेक्टर, केबल भनयंत्रण भविाग वा मतदान भविागापासून वगेळी करताना कनेक्टरची स्क्लप 
आतल्या बाजूला हळू दाबावी व नंतर कनेक्टर बाहेर ओढावा. 

4)  मतदान भविाग आभण भनयंत्रण भविाग जोडण्यासाठी चांगला सराव असायला हवा. नाहीतर 
मतदान यंत्राला नुकसान पोच ू शकेल. ही बाब लक्षात ठेवून तुम्ही स्वत:च मतदान भविाग आभण भनयंत्रण 
भविाग परस्परांना सांिाव.े 
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प्रकरण - 9 
भनयंत्रण भविागाची तयारी 

9.1 भनयंत्रण भविाग तपासणे 
9.1.1 साभहत्य प्राप्पतीच्या भदवशी (मतदान कें द्रात जाण्यापवूी ) प्राप्पत मतदान यंत्राचा भनयंत्रण भविाग 
तपासा. 

9.1.2 सदर भनयंत्रण भविागाचा 'कॅन्ड सेट सेक्शन' योग्यप्रकारे सीलबदं केला आहे का? आभण त्यावर 
पत्त्याची खूणभचठठी लावली आहे का? सदर भनयंत्रण भविाग तुमच्याच मतदान कें द्रासाठी तयार करण्यात 
आले आहे याची खात्री करा. तसेच या भविागातील 'बटॅरी' पणूणपणे चालू आहे का हे ही पहा. 

9.2 भनयंत्रण भविागाची तयारी 
9.2.1 मतदान कें द्रात भनयंत्रण भविागाचा वापर सुरु करण्यापवूी भनवाचन अभिकाऱ् याने त्यात बटॅरी बसभवणे 
आभण स्पिणक उमेदवारांची संख्या दशणभवण्याच्या तयारी बरोबरच मतदान कें द्रात पढुील काही तयारीही करणे 
आवश्यक आहे. 

9.2.2 मतदान कें द्राध्यक्षानी भनयंत्रण भविागासाठी करावयाची तयारी पढुीलप्रमाणे :- 
 1) भनयंत्रण भविाग मतदान भविागाशी जोडणे जथेे एकापेक्षा अभिक मतदान भविाग वापरणार 
असतील तेथे पभहल्या मतदान भविागाशी दुसरा, दुसऱ्याशी भतसरा व भतसऱ्याशी चौथा मतदान भविाग 
स्लाईड स्स्वचचा िम पाहून जोडणे. (मुद्दा 8.3.2 मध्ये दशणभवल्याप्रमाणे) 

 2) वीजचेे बटन सुरु (On) करणे. 
 3) वरील 1  व 2 मिील कामे केल्यानंतर मागील कप्पपा बदं करणे. 
 4) प्रकरण -10 मध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे चाचणी मतदान (Mock Poll) घेणे. 
 5) चाचणी मतदान घेतल्यानंतर मतदान यंत्रावरील चाचणी मतदानाच ेआकडे CLEAR करणे आभण 

ते 'शून्य' अवस्थेत आणणे. (प्रकरण - 10 मध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे) वीजचे ेबटन बदं (Off) करणे. 
 6) 'भनकाल भविाग' सुरभक्षत करण्यासाठी त्यावर पेपर सील लावाव े(प्रकरण-10 प्रमाणे) आभण  

7) क्लोझ बटणािोवती तमु्हास परुभवण्यात  आलेल्या स्पेशल अड्रसे टॅग माफण त भनकाल भविागी 
सीलबदं करावा. 
8) भनकाल भविागाच्या बाहेरील कवच बदं करणे आभण त्यावर A,B,C,D सील लावणे (प्रकरण-11 
मध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे) 

9.3 भनयंत्रण भविाग आभण मतदान भविाग जोडणे 
 तुम्ही मतदान भविागाची परस्परांना जोडणारी केबल भनयंत्रण भविागाच्या मागील िागात असलेल्या 
सॉकेटच्या कप्पप्पयात बसवावी. जथेे एकापेक्षा अभिक मतदान भविाग असतील तेथे पभहल्या मतदान भविागास 
जोडावी. भनयंत्रण भविाग मतदान भविागास जोडताना काळजी घ्यावी. 

9.4 वीजप्रवाह सुरु करणे 
 मतदान यंत्र वीजवेर चालते. त्यासाठी यंत्राच्या कॅन्ड सेट सेक्शनमध्ये बटॅरी बसभवलेली असते. ही 
बटॅरी भनवाचन अभिकारी बसभवतात. ही बटॅरी सुरु करण्यासाठी भनयंत्रण भविागाच्या मागील िागात 
असलेल्या कप्पप्पयात स्वीच आहे. भनयंत्रण भविाग आभण मतदान भविाग परस्परांना जोडल्यानंतर हा स्वीच सुरु 
(On) केल्यानंतर भनयंत्रण भविागातून 'बीप' असा आवाज येईल. तसेच भनयंत्रण भविागाच्या भडस्प्पले 
सेक्शनवरील भदवा भहरव्या रंगात पेटेल. 
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9.5 मागील कप्पपा बदं करणे 
 नंतर तुम्ही मागील कप्पपा बदं करा. हा मागील कप्पपा सीलबदं करु नये, कारण मतदान पणूण 
झाल्यानंतर वीज प्रवाह बदं  करण्यासाठी मतदान भविाग वगेळा करण्यासाठी तो कप्पपा तुम्हाला पनु्हा 
उघडावा लागेल. 
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प्रकरण - 10 
चाचणी (नमुना) मतदान घेणे 

10.1 मतदान यंत्रात 'मतांची नोंद नसल्याच ेपटभवणे' 

10.1.1 मतदानास सुरुवात करण्यापवूी मतदान यंत्र पणूणपणे कामास उपयकु्त असल्याच े व त्यात पवूीच 
मतांची नोंद करण्यात आली नसल्याची तुम्ही स्वत: खात्री करुन घ्या आभण मतदान प्रभतभनिींनाही तशी 
खात्री पटवा. 

10.1.2 वरील खात्री पटभवण्यासाठी तुम्ही तेथे उपस्स्थत सवांना “Clear” बटन दाबनू दाखवा की गणना 
'दशणक' शून्यावर' ठेवण्यात आला आहे. क्लीअर बटन भनयंत्रण भविागाच्या भनकाल भविागातील कप्पप्पयात 
ठेवण्यात आले आहे.हा कप्पपा अंतगणत द्वार आभण बाहेरील आच्छादनाने झाकलेला असेल. अंतगणत द्वाराच े
आच्छादन क्लीअर बटनाचा कप्पपा, भनकाल-1 आभण भनकाल-2 बटने झाकील. तर अंतगणत द्वाराच्या व 
आच्छादनाच्या वर असलेले बाहय आच्छादन 'क्लोज' बटनाचा कप्पपा झाकील. क्लीअर बटनाकडे 
पोचण्यासाठी तुम्ही प्रथम बाहेरील आच्छादन उघडाव.ेत्यासाठी डाव्या बाजूला असलेले 'लॅच' ककभचत 
आतल्या बाजूला दाबाव.े त्यानंतर आतले द्वार उघडण्यासाठी तुम्हाला भनकाल-1 आभण भनकाल-2 बटनाच्या 
वरच्या अंगाला असलेल्या दोन भछद्रातून अंगठा आभण बोट घालून आत असलेली 'लॅचेस' हळू हळू आतल्या 
बाजूला दाबावी. ही आतली दारे 'लॅचेस' दाबनूच उघडावी. जर ती बळाने उघडण्याचा प्रयत्न केला तर 
यंत्राच ेहे महत्वपणूण िाग भनकामी होण्याची शक्यता आहे.  

१०.1.3 जवे्हा तुम्ही 'क्लीअर' बटन दाबाल तेव्हा भनयंत्रण भविागातील भडस्प्पले पॅनलवर खालील माभहती 
झळकू लागेल. (उदा.जर भजल्हा पभरषद सदस्य व पंचायत सभमती सदस्य अशा दोन पदांकरीता मतदान यंत्र 
सेट केले असेल व भजल्हा पभरषद सदस्य पदाकरीता 5 (including NOTA) व पंचायत सभमती सदस्य 
पदाकरीता 4 (including NOTA) उमेदवार उि े असतील तर पढुील पषृ्ठावर दशणभवल्याप्रमाणे भडस्प्पले 
भदसेल.) 

(फ) आता भनकाल भविागातील Result-1 हे बटन दाबा. ते दाबताच पढुील माभहती दशणनी काचेवर 
येईल. 

Sr.No. Display Meaning 
1 SL NO - G11227 

DMM - G58585 
Serial Number of EVM is G11227 
Memory Number is G58585 

   

2 POLL RESULT 
PDT 04-11-11 

Poll Result starts 
Poll Date is 4th November 2011 

3 PST  07-30-00 
PET 17-33-21 

Poll Start Time 07-30-00 
Poll End Time 5-33-21 

4 NUMBER OF 
BALLOTS  2 

Number of Ballot Papers are 2 i.e. one 
for Zilla parishad  and another for 
Panchayat Samiti 

5 TOTAL VOTERS 0 Total Number of Voters 0 

6 BALLOT  1 
VOTES    0 

On First Ballot Paper 
Total Votes are 0 

7 CANDS  5 
SEATS   1 

Total No. of Candidates 5 
Number of Candidates to be elected 1 

8 CANDIDATE – 01 
VOTES – 0 

First Candidate  
Obtained 0 votes 
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9 CANDIDATE – 02 
VOTES – 0 

Second Candidate  
Obtained 0 votes 

10 CANDIDATE – 03 
VOTES – 0 

Third Candidate  
Obtained 0 vote 

11 CANDIDATE – 04 
VOTES –0 

Fourth Candidate  
Obtained 0 vote 

12 CANDIDATE – 05 
VOTES – 0 NOTA BUTTON Obtained 0 votes 

13 BALLOT  2 
VOTES    0 

On Second Ballot Paper 
Total Votes are 0 

14 TOTAL VOTERS  
0 

Total Number of Voters 0 

15 CANDS  3 
SEATS   1 

Total No. of Candidates 
Number of Candidates to be elected 

16 CANDIDATE – 01 
VOTES – 0 

First Candidate  
Obtained 0 votes 

17 CANDIDATE – 02 
VOTES –0 

Second Candidate  
Obtained 0 votes 

18 CANDIDATE – 03 
VOTES – 0 

Third Candidate  
Obtained 0 vote 

19 CANDIDATE – 04 
VOTES – 0 NOTA BUTTON Obtained 0 votes 

20 END End of Result Display 

  
जर क्लीअर बटण दाबले आभण भडस्प्पले पॅनलवर वरीलप्रमाणे माभहती भदसली नाही तर 

समजा की यंत्रातील माभहती पुसून टाकण्यासाठी करावयाची माडंणी व्यवस्स्थत झालेली नाही. 
म्हणजेच  C-R-C योग्यभरत्या झालेले नाही, त्यासाठी यंत्र क्लीअर करण्यासाठी मतदान भविाग 
आभण भनयंत्रण भविाग परस्परानंा योग्यप्रकारे जोडले पाभहजेत.  प्रथम क्लोज बटण दाबा.  त्याचा 
भडस्प्पले थाबंल्यावर   “Result-1” बटण दाबा. त्याचा भडस्प्पले थाबंल्यावर   “Clear” बटण दाबा. त्या 
नंतर भडस्प्पले पॅनलवर वर दाखभवलेली माभहती भदसू लागेल.  

१०.1.4   ही माभहती मतदान प्रभतभनिीचे समािान करण्यास पुरेशी आहे.  कारण मतदान यंत्रात 
एकही मत नोंदले गेलेले नाही हे या माभहतीवरुन भदसून येईल. 

१०.२ अभिरुप (नमुना चाचणी) मतदान (Mock Poll) 

१०.2.1  वरीलप्रमाणे यंत्राची चाचणी घेतल्यानंतर तुम्ही अभिरुप अथवा चाचणीसाठी काही समान 
मते प्रत्येक उमेदवाराच्या नावावर नोंद करा. त्यासाठी खालील कृती करा. 

(अ) भनयंत्रण भविागाच्या बॅलट सेक्शनवरील “ बॅलेट ” बटन दाबा.  त्याबरोबर दशणनी काचेवर                 
“ बीझी ” बत्ती लाल रंगात पेटेल.  त्याचबरोबर मतदान भविागातील रेडी लँप म्हणजेच भहरवी 
बत्तीही पेटेल. 

(ब)  नंतर तुम्ही कुणाही मतदान प्रभतभनिीला त्याच्या आवडीनुसार कुणाही उमेदवाराच्या 
भनशाणीपुढील (मतदान भविागावरील) बटन दाबण्यास सागंा. 

(क) उमेदवाराच्या भनशाणीपुढील बटन दाबल्यानंतर मतदान भविागातील रेडी भदवा बंद होईल 
आभण उमेदवाराच्या नावासमोरील बटनाकडील लाल बत्ती पेटेल.  तसेच भनयंत्रण भविागातून “ बीप 
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” असा आवाज येईल.  काही क्षणानंतर उमेदवाराच्या नावाकडील लाल बत्ती, “ भबझी ” अक्षराची 
लाल बत्ती आभण “ बीप ” असा येणारा आवाज बंद होईल. याचा अथण ज्या उमेदवाराला मतदान 
करण्यात आले आहे त्याची मतदान यंत्रात नोंद झाली आहे. आभण आता मतदान यंत्र दुसरे मतदान 
नोंदण्यास तयार आहे. 

(ड) वरील उतारे अ, ब आभण क मध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणेच पुन्हा कृती करा आभण दुसऱ्या 
उमेदवाराच्या नावाचे मतदान करा.  प्रत्येक उमेदवाराच्या नावापुढे केलेल्या मतदानाची अचकू नोंद 
ठेवा. उमेदवाराचा मतदान प्रभतभनिी नसला तरी प्रत्येक उमेदवाराला भकमान एकदा तरी मतदान 
करून पहा.  

(इ)  असे मतदान चालू असताना झालेले मतदान आभण यंत्रात नोंदभवलेल्या मतदानाची 
गोळाबेरीज जुळते की नाही हे जाणनू घेण्यासाठी मतदान भविागातील “ टोटल ” हे बटण दाबा. 

टीप :- मतदानाची नोंद झाल्यानंतर आभण भडस्प्पले सेक्शनवरील “भबझी” बत्ती भवझल्यानंतर                       
“टोटल” बटण दाबाव.े 

(ई)  अभिरुप मतदानानंतर भनकाल भविागातील “बंद” (क्लोज) बटन दाबावा.  तेव्हा भडस्प्पले 
सेक्शनच्या दशणनी काचेवर पुढीलप्रमाणे माभहती येईल. (जर मतदान केलेल्या मताचंी संख्या 5 
असेल तर) 

Sr.No. Display Meaning 
1 CLOSING CLOSING 

2 DTE  04-11-11 
TME  18-36-01 

Current Date is 4 November 2011 
Current Time is 06:36:01 p.m. 

3 SL NO - G11226 
DMM - G58585 

Serial Number of EVM is G11226 
Memory Number is G58585 

4 NUMBER OF 
BALLOTS  2 

Number of Ballot Papers are 2 i.e. one for 
Zilla Parishad  and another for Panchyat 
Samiti 

5 TOTAL VOTERS 5 Total Number of Voters  are 5 

6 POLL  
CLOSED 

Polling is closed 

टीप :- जर पुरेसा वळे असेल तर आणखी अभिरुप मतदान घेण्यास हरकत नाही. प्रत्येक 
उमेदवाराला सारखेच मतदान करणेही आवश्यक आहे. 
१०.२.२  आता भनकाल भविागातील Result-1 हे बटन दाबा. ते दाबताच पढुील माभहती दशणनी काचेवर 
येईल 
Sr.No. Display Meaning 

1 SL NO – G11227 
DMM - G58585 

Serial Number of EVM is G11227 
Memory Number is G58585 

2 POLL RESULT 
PDT 04-11-11 

Poll Result starts 
Poll Date is 4th November 2011 

3 PST  18-20-53 
PET 18-33-21 

Poll Start Time 6-20-53  
Poll End Time  6-33-21  
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4 NUMBER OF 
BALLOTS  2 

Number of Ballot Papers are 2 i.e. one for Zilla 
parishad  and another for Panchayat Samiti 

5 TOTAL VOTERS 5 Total Number of Voters -5 
6 BALLOT  1 

VOTES    5 
On First Ballot Paper 
Total Votes are 5 

7 CANDS  5 
SEATS   1 

Total No. of Candidates 
Number of Candidates to be elected 

8 CANDIDATE - 01 
VOTES - 1 

First Candidate  
Obtained 1 votes 

9 CANDIDATE - 02 
VOTES - 1 

Second Candidate  
Obtained 1 votes 

10 CANDIDATE - 03 
VOTES - 1 

Third Candidate  
Obtained 1 vote 

11 CANDIDATE - 04 
VOTES -1 

Fourth Candidate  
Obtained 1 vote 

12 CANDIDATE - 05 
VOTES - 1 NOTA BUTTON Obtained 1 votes 

13 BALLOT  2 
VOTES    5 

On Second Ballot Paper 
Total Votes are 5 

14 TOTAL VOTERS 5 Total Number of Voters 5 
15 CANDS  4 

SEATS   1 
Total No. of Candidates 4 
 
Number of Candidates to be elected  1 

16 CANDIDATE - 01 
VOTES - 1 

First Candidate  
Obtained 1 votes 

17 CANDIDATE -02 
VOTES -1 

Second Candidate  
Obtained 1 votes 

18 CANDIDATE - 03 
VOTES - 1 

Third Candidate  
Obtained 1 vote 

19 CANDIDATE – 04 
VOTES – 2 NOTA BUTTON Obtained 2 votes 

20 END End of Result Display 
 
फ) Result भदसण्याची प्रभिया पूणण झाल्यानंतर आता आपल्याला प्रत्यक्ष मतदानासाठी मतदान 
यंत्र तयार करावयाचे असल्याने मॉकपोलमध्ये नोंदभवलेली मते Clear करणे जरूरीचे असल्याने 
Result सेक्शनमिील पाढं-या रंगाचे Clear हे बटण दाबा. म्हणज ेएकाच वळेी Beep आवाजासह 
खालील सूचना दशणकपट्टीवर येईल. 

 
(All votes polled are being deleted) 

 Beep आवाज थाबंल्यावर प्रस्तूत सूचना भनदेशपट्टीवर भदसण्याचे बंद होइल आभण      
तद्नंतर पुढीलप्रमाणे सूचना िमािमाने दशणकपट्टीवर भदसू लागतील. 

1. NO. OF BALLOT 2 
2. TOTAL VOTER  0 
3 BALLOT        - 1    VOTE- 0 
4 CANDIDATE - 5     SEAT – 1 
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5 CANDIDATE - 1     VOTE 0 
6 CANDIDATE - 2     VOTE 0 
7 CANDIDATE - 3     VOTE 0 
8 CANDIDATE - 4     VOTE 0 
9 NOTA BUTTON - 5    VOTE 0 
10 BALLOT - 2     VOTE  0 
11 CANDIDATE - 4    SEAT - 1 
12 CANDIDATE - 1     VOTE 0 
13 CANDIDATE - 2     VOTE 0 
14 CANDIDATE - 3     VOTE 0 
15 NOTA BUTTON - 4    VOTE 0 
16 END 

 दशणकपट्टीवर सवण भनदेश यणे्याचे बंद झाल्यानंतर आपले कंरोल युभनट मागील बाजूने स्वीच 
Off  करा व नंतर प्रत्यक्ष मतदानासाठी कंरोल युभनट सीलबंद करा. 
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प्रकरण - 1१ 
भनयंत्रण भविाग पेपरसील व स्पेशल टॅग वापरुन बदं करणे 

११.1. कंरोल युभनट पेपरसीलने सीलबंद करणे:-  
(1) मतदान यंत्र सील करण्याकभरता सुरुवात करण्यापवूी ते भनयंत्रण भविाग मागून बदं (off) करणे 
अत्यावश्यक आहे. मतदान यंत्र मागून बदं केल्यानंतर भसलींग करण्यास सुरुवात करावी व सील पणूण 
झाल्याभशवाय मतदान यंत्र सुरु करण्यात येऊ नये. पारंपाभरक मतदान पध्दतीमध्ये जथेे मतपभत्रका व 
मतपेटया वापरल्या जात होत्या तेव्हा मतपेटया आयोगाने भवभहत केलेल्या पेपरसीलद्वारे सीलबदं करण्यात 
येत असत. अशाच प्रकारची कायणपध्दती मतदान यंत्राबाबत देखील भवभहत करण्यात आली आहे.  त्यासाठी 
कंरोल युभनटमध्ये खाली नमूद केल्यानुसार आयोगाने भवभहत केलेले पेपर सील वापरुन ते सीलबदं 
करावयाच ेआहे. 

(2) कंरोल युभनटच्या भरझल्ट सेक्शनच्या आतल्या कप्पप्पयाच्या झाकणाच्या आतल्या बाजूस पेपरसील 
घालण्यासाठी एक चौकट ठेवलेली आहे. इलेक्रॉभनक कापोरेशन ऑफ इंभडया भल. या कंपनीने तयार 
केलेल्या मतदान यंत्राच्या बाबतीत एक पेपर सील वापरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर सील 
अशाप्रकारे घट्ट बसवावयाच े आहे, जणेेकरुन त्याचा वरील िाग भदसू शकेल. पेपरसीलचा वरचा िाग 
दुमडल्यानंतर त्यावरील अनुिमांक वरील बाजूस येईल.  

 

 
 

(भरझल्ट सेक्शनच्या आतील कप्पप्पयास असलेल्या खाचेमध्ये पेपरसील व आिारासाठी पठु्ठा भदलेला असल्यास 
तो वर दशणभवल्याप्रमाणे घालावा जणेेकरुन भरझल्ट सेक्शनच े दोन्ही कप्पप े बदं केल्यावर त्यामिून वरील 
बाजूने बाहेर येणारा पेपरसीलचा िाग पट टीसीलच्या भदशेने दुमडल्यावर अनुिमांक वरच्या बाजूला भदसेल.) 

 

 (3) वर नमूद केल्याप्रमाणे पेपर सील आपल्या जागी घट्ट बसून राहाव ेव ते भवभहत जागेवरुन हलू नये 
यासाठी एका पातळ पठु्ठयाचा आिार पेपर सीलला द्यावा. जणेेकरून पेपर सील आपल्या जागेवरुन हलणार 
नाही, याची खात्री करण्यासाठी ते एका बाजूने हळूच ओढून ते घट्ट बसल्याची खात्री करताना ते सील खराब 
होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी व पेपर सील खराब झाल्यास त्वभरत दुसरे पेपरसील वापरण्यात याव.े 
 
(4) पेपरसील घट्ट बसभवल्यानंतर कंरोल युभनटच्या आतल्या कप्पप्पयाच े झाकण घट्ट दाबनू बदं कराव.े 
सदर     झाकण अशारीतीने बदं कराव े की पेपर सीलच्या दोन्ही बाजूची टोके आतल्या कप्पप्पयाच्या बाहेर 
राहतील. त्यानंतर पेपर सीलच्या पांढ-या बाजूवर मतदान कें द्राध्यक्षानंी पेपरसीलच्या अनुिमांकाखाली 
आपली पणूण स्वाक्षरी करावी.  मतदान कें द्रात उपस्स्थत असलेले उमेदवार अथवा त्यांच ेमतदान प्रभतभनिी जर 
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पेपरसीलवर स्वाक्षरी करु इस्च्छत असतील तर त्यांनाही तशी अनुमती द्यावी. मतदान कें द्राध्यक्षांनी मतदान 
प्रभतभनिींच्या स्वाक्षऱ्या त्यांच्या नेमणकू पत्रावरील स्वाक्षऱ्याशंी जुळतात ककवा कस,े याची खात्री करावी. 

११.२ पेपरसीलचा भहशेब ठेवणे:-  मतदान कें द्रावर मतदान कें द्राध्यक्षास परुभवण्यात आलेल्या व 
वापरण्यात आलेल्या पेपरसीलचा भहशोब त्याने ठेवणे आवश्यक आहे. सदर भहशोब नमुना व्हीएम-3 मध्ये 
ठेवणे आवश्यक आहे. मतदान कें द्राध्यक्ष, उमेदवार अथवा त्यांच े मतदान प्रभतभनिी यांना पेपरसीलवरील 
अनुिमांक भलहून घेण्याची अनुमती देईल. 

११.3. कंरोल युभनट स्पेशल टॅगने सीलबदं करणे 
१1.३.१  पेपरसील घट्ट बसभवल्यानंतर व आतल्या कप्पप्पयाच े झाकण घट्ट दाबनू बदं केल्यानंतर मतदान 
कें द्राध्यक्षांनी आतल्या झाकणाच्या डाव्या बाजूस ठेवलेल्या दोन भछद्रांमिून एक दोरा ओवून तो स्पेशल टॅग 
वापरुन सीलबदं करावा. स्पेशल टॅग लावताना “Close” बटनाला िक्का लागणार नाही, याची भवशेष 
काळजी घ्यावी. (जर हा स्पेशल टॅग लावताना “Close” बटन दाबले गेले तर मतदान सुरू करताना 
“Ballot” बटन दाबल्यावर “invalid option” असा मेसेज येईल. यासाठीच कंरोल यनुीट भसलींग करतेवळेी 
बदं राखणे आवश्यक आहे) स्पेशल टॅग हा भवभशष्ट आकाराचा असनू त्याच्या खाचेमध्ये “Close” बटन येईल 
याची खात्री करून तो लावावा, जणेेकरून सायंकाळी 5.30 वाजता मतदान संपल्यावर “Close” बटनावरील 
कॅप काढून ते दाबणे सहज शक्य होईल. याकरीता स्पेशल टॅग एका भवभशष्ट आकाराचा बनभवण्यात आला 
आहे. याला असलेल्या खाचेमुळे मतदान संपल्यावर भरझल्ट सेक्शन बदं असतानादेखील Close बटन दाबणे 
शक्य होते. या टॅगवर कंरोल यनुीट िमांक टाकणे तसेच स्पेशल टॅगवर असणाऱ्या िमाकंाची नोंद ठेवणे 
आवश्यक आहे. तसेच स्पशेल टॅगच्या मागील बाजुवर मतदान कें द्राध्यक्ष, इच्छुक मतदान प्रभतभनिी यांनी 
स्वाक्ष-या कराव्यात व भविेदक भचन्ह माराव.े  
 

 
 
 

११.4  कंरोल युभनटच ेभरझल्ट सेक्शन बदं करुन सीलबदं करणे  
११.४.१ कंरोल युभनटच्या भरझल्ट सेक्शनच्या आतला कप्पपा बदं करुन तो स्पशेल टॅगने सीलबदं केल्यानंतर 
भरझल्ट सेक्शनच्यावरील झाकण बदं कराव.े असे करताना आतील पेपरसील व्यवस्थीतपणे (न फाटता) 
दोन्ही बाजूने झाकणाच्या वर राभहल याची काळजी घ्यावी. 
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११.४.२ वरील झाकण बदं केल्यानंतर भरझल्ट सेक्शन पढुीलप्रमाणे सीलबदं कराव.े 
(अ) वरील झाकणाच्या डाव्या बाजूस परुभवण्यात आलेल्या दोन भछद्रांमिून दोरा ओवावा. 
(ब)  दो-याची गाठ मारुन त्यास मतदान कें द्राध्यक्षाच े सील लावाव.े आभण,  पत्त्याची खूणभचठ्ठी दो-याच्या 
टोकास बांिावी. ज्याप्रमाणे कॅन्ड सेट सेक्शनमध्ये भनवडणकू भनणणय अभिका-यांच्या स्तरावर पत्त्याची 
खूणभचठ्ठी वर बांिलेली असले त्याच ितीवर ही खूणभचठ्ठी असेल. या पत्त्याच्या खूणभचठ्ठीवर उमेदवार अथवा 
त्यांच ेभनवडणकू प्रभतभनिींना त्यांची इच्छा असल्यास त्यांना स्वाक्षरी करण्याची संिी द्यावी. 
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प्रकरण-1२ 

भनयंत्रण भविाग A. B. C. D पट्टीसील वापरुन बंद करणे 
१२.१ ABCD पट्टीसील वापरुन कंरोल युभनट सीलबदं करणे:- 

 भरझल्ट सेक्शनच्या कप्पप्पयाच्या खालील बाजूने पेपरसीलचा जो िाग बाहेर येतो, त्याला ABCD 
अक्षरे असलेली पट्टी सील वापरुन कंरोल युभनट सील कराव,े पट्टी सील हे क्लोज बटनाच्या खालून येईल 
याची काळजी घेऊन ते डावीकडून कंरोल युभनटच्या िोवती गुंडाळून सील करावयाच ेआहे. 

टप्पपा ि.1:- भरझल्ट सेक्शनच्या कप्पप्पयाच्या खालील बाजूने पेपरसीलचा जो िाग बाहेर येतो, तो 
खालीलप्रमाणे दुमडावा. 
 

 
 टप्पपा ि. 2 :- त्यानंतर ABCD अक्षरे असलेली पट टी सील वापरुन कंरोल युभनट सील कराव.े अस ेकरताना 
“A” िाग भरझल्ट सेक्शनच्या कप्पप्पयाच्या खालील बाजूने पपेरसीलचा जो िाग बाहेर येतो. तेथे खालीलप्रमाणे 

ठेवावा

 

 
 (भनकाल भविागाच्या बाहय दरवाजाच्या आतील बाजूने बाहेर आलेल्या गुलाबी कागदी मोहोरेच्या आतील 
पट्टीच्या तळाजवळ पवूीच कडक लावलेला “ए”िाग येईल. अशाप्रकारे पट्टी मोहोर (सील) ठेवा. “ए” वरील 
मेणकागद काढा.) 
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टप्पपा ि. 3 :- त्यावर पेपरसीलचा खालील िाग खाली दशणभवल्याप्रमाणे दुमडून भचटकवावा. 
 

 
( या कडक लावलेल्या िागावर गुलाबी कागदी मोहोरेची आतील घडी दाबा आभण भचटकवा) 

 
 
टप्पपा ि. 4 :- त्यानंतर ‘B  िाग उलट दुमडून पेपरसील वर भचटकवावा. 

 
 
(पवूीच कडक लावलेल्या “बी” िागावरील मेणाचा कागद काढा आभण हा कडक लावलेला िाग गुलाबी कागदी 
मोहोरेच्या बाहेरील घडीवर दाबा) आता C अक्षर असलेला िाग भदस ुलागेल. 
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टप्पपा ि. 5 :- त्यानंतर ‘C िागावर पेपरसीलची वरील पट्टी भचटकवावी. 
 

 
 

 

 
     (गुलाबी कागदी मोहोरेवर “बी’’ िाग भचटकवल्यावर “सी” हा िाग सवात वर येईल. “सी’’ 
िागावरील मेणकागद काढा. बाहय दरवाजाच्या सवात वरच्या िागापासून बाहेर आलेल्या गुलाबी 
कागदी मोहोरेला दाबा. जेणेकरुन गुलाबी कागदी मोहोर “सी” िागावर घटटपणे भचटकवली 
जाईल.)  
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टप्पपा ि. 6 :- त्यानंतर पट्टी सील कंरोल युभनटिोवती गोल भफरवून ‘D िाग जेथे ‘A “B” C 
भचटकभवलेले आहेत, त्या भठकाणी आणनू भचटकवावा. 

 

 
 

 

 
 

 

 
(पट टी मोहोर (सील) क्लोज (बदं) बटनाच्या खालून येईल याची काळजी घेऊन पट टी सीलचा 

ऊवणभरत िाग डावीकडून भनयंत्रण युभनटच्या िोवताली गुंडाळा. पट टी सीलच ेदुसरे टोक, कंरोल युभनटच्या 
उजव्या बाजूस बाहय दरवाजाच्या सवात वरच्या िागात जथेे पवूीच कडक लावलेले “ए” “बी”“सी” िाग 
भचटकवलेले आहेत, तेथे आणा, पवूीच कडक लावलेल्या “डी”िागावरील आवरण असलेला मेणकागद काढा 
आभण दरवाजाच्या सवात वरच्या िागातून बाहेर आलेल्या गुलाबी कागदी मोहोरेवर तो िाग घट टपणे दाबा. 
पवूीच कडक लावलेला “डी” िाग क्लोज बदं बटनाच्या खाली पट्टी सीलवर भचकटतो. हा भचकटणारा “डी” 
चा िाग पट्टी सीलवर घट्टपणे दाबा.) 

अशा भरतीने मतदान यंत्र आता मतदानास तयार आहे, आता भनयंत्रण भविाग  आता सरुु (On) करा.  
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प्रकरण - 1३ 

मतदानास सुरुवात करणे 
 

१३.१ भनभित केलेल्या वळेीच मतदानास सुरुवात करा. त्यापवूी तुमची प्रारंभिक तयारी पणूण झाली पाभहज.े 
जर दुदैवाने प्रारंभिक तयारी पणूण झाली नाही तर मतदान सुरु करण्याच्या भनभितवळेी तीन-चार मतदारानंा 
मतदान कें द्रात घ्या आभण मतदान अभिकाऱ् याला त्यांची ओळख आदी माभहती गोळा करु द्या आभण या काळात 
तुमची प्रारंभिक तयारी पणूण करा. मात्र शक्य तो असे प्रसंग टाळा. समजा काही अपभरहायण कारणास्तव 
तुम्हाला मतदानाच्या भनभित वळेेस मतदान सुरु करता आले नाही तर मतदान बदं करण्याची वळे वाढवू 
नका. प्रकरण 2५ मध्ये स्पष्ट केलेल्या बाबतीतच अपवाद केला जाईल.  
  

 १३.२ गोपभनयतेचे महत्व : मतदानास प्रत्यक्ष सुरूवात करणे पवुी उपस्स्थत उमेदवार वा त्याचे मतदान 
प्रभतभनिी तसेच मतदान अभिकारी यांना मतदान प्रिीयाअंतगणत राखावयाच्या गोपभनयते बाबतची तरतूद 
(कलम ३२) समजून सांगावी. 

१३.३ माकण र पने : राज्य भनवडणकू आयोगाकडून न भमटणाऱ्या शाई एवजी माकण र पेन परुभवण्यात येतात, 
तरी सदर पेनचे भसल उघडून वापरासाठी तयार ठेवाव.े 
 

१३.४ मतदार यादीची भचन्हांभकत प्रत:- मतदानास सुरुवात करण्यापवूी मतदान प्रभतभनिी आभण तेथे 

उपस्स्थत सवांची खात्री पटवा की मतदार यादीची जी प्रत भचन्हांभकत मतदार यादी म्हणनू वापरण्यात येणार 

आहे त्यावर कुठल्याही प्रकारची खूण वा नोंदी नाहीत. असल्या तर त्या केवळ 'इडीसी' (म्हणज े भनवडणकू 

कामावर असल्याच ेप्रमाणपत्र) आभण 'पीबी' (म्हणज ेटपालाद्वारे मतदानपभत्रका भदल्याची खूण) या दोनच खूणा 
असतील. 
 

 १३.५ मतदार नोंदवही (नमुना व्हीएम-1 ):- मतदार नोंदवहीत (नमुना व्हीएम-1) पवुीपासून मतदाराच्या 
नावापढेु कोणत्याही प्रकारची खूण अथवा नोंद केलेली नाही, याची मतदान प्रभतभनिी आभण मतदान कें द्रात 
उपस्स्थत असलेल्या इतरांना खात्री पटवा त्यासाठी त्यांना मतदार नोंदवही दाखवा. याच मतदान नोंदवहीत 
प्रत्येक मतदाराला मतदान करण्यास परवानगी देण्यापवूी आपली स्वाक्षरी अथवा अंगठयाचा ठसा 
उमटवायचा असतो. 
 

१3.६ मतदान कें द्रात मतदारांच्या प्रवशेावर भनयंत्रण:- शक्यतो मभहला आभण परुुष मतदारांसाठी वगेवगेळी 
रांग करा. रांगेवर भनयंत्रण ठेवणाऱ् या व्यक्तीने तुमच्या भनदेशानुसार एकावळेी केवळ तीन ते चारच मतदार, 
मतदान कें द्रात सोडाव.े इतरांना रांगेत उि े राहण्याची सूचना करावी. अशक्त ककवा लेकुरवाळया (हातात 
मूल असलेल्या) मभहलांना रागेंतून पढेु येऊ द्याव.े रांग सोडताना एकदा मभहला आभण एकदा परुुष अस े
मतदान कें द्रात मतदारांना आत सोडाव.े मभहला ककवा परुुषांसाठी एकापेक्षा अभिक रांगा करु देऊ नका. 

 राज्य भनवडणकू आयोगाने आदेश ि. आदेश िमाकं- राभनआ-2015/प्र.ि.9/प्रकल्प कक्ष 

भद.27/05/2015 व राभनआ/मनपा-2016/प्र.ि.04/ का.5 भद. 9/3/2016 (जोडपत्र-18) अन्वये 

आदशण मतदान कें द्र भनमीतीच्या दृष्टीने, तसेच  स्थाभनक स्वराज्य संस्थांच्या भनवडणकुांमध्ये मतदानाची 
टक्केवारी वाढवण्याच्या दृष्टीने मतदारांना जास्तीत जास्त सोई सुभविा उपलब्ि करून देण्याकभरता सचुीत 
करण्यात आले आहे.  जसे वयोवृध्द व्यक्ती, अंि व अपगं मतदार, गरोदर भिया अथवा तान्ह्या मुलासह 
असणा-या भिया यांना मतदानाची रांग लांब असल्यास मतदानासाठी त्या रांगेत उिे राहून बराच काळ 
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प्रभतक्षा करावी लागते. यास्तव, अस ेबरेच मतदार मतदानास जाणे टाळतात. पयायाने मतदानाची टक्केवारी 
घटते. सबब मतदान कें द्राबाहेर वयोवृद्ध व्यक्ती, अिं व अपंग मतदार व त्याचा सोबती, गरोदर भिया अथवा 
तान्ह्या मुलासह असणा-या भिया मतदानाच्या रांगेत उभ्या असतील तर अशा मतदारांना प्रािान्याने मतदान 
करण्याची संिी संबभंित मतदान कें द्राध्यक्षांनी उपलब्ि करून द्यावी. यासंदिात तशी स्पष्ट सचूना मतदान 
कें द्राबाहेर फलकावर लावण्यात यावी. 
१३.७ मतदान कें द्रात प्रवशे करू शकणाऱ्या व्यक्तींवर भनबिं : मतदान कें द्रात कोणत्या कोणत्या व्यक्तीस 
प्रवशे देता येईल याबाबत प्रकरण ७ मध्ये सभवस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत त्याचा अभ्यास करावा.  
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प्रकरण - 1४ 

मुक्त आभण भन:पक्षपाती भनवडणुकीची खबरदारी 
 

१४.१ मतदान यंत्र, मतदार यादीची भचन्हांभकत प्रत, यासंदिात मागील प्रकरणात भदलेल्या सूचनाचं ेतुम्ही 
काटेकोरपणे पालन केलेले असाव.े मुक्त आभण भन:पक्षपातीपणे भनवडणकू घेण्यासाठी या सूचनांच े पालन 
करणे आवश्यक आहे. त्या संदिात जोडपत्र-सहा मध्ये भदलले्या प्रभतज्ञापत्राचे तुम्ही वाचन करुन दाखवाव.े 
प्रभतज्ञापत्राचे मोठया आवाजात वाचन कराव े आभण त्यावर आपली स्वाक्षरी करावी. तसेच तेथे उपस्स्थत 
असलेले आभण स्वाक्षरी व आपला भशक्का उमटभवण्यास राजी असलेल्या मतदान प्रभतभनिीची त्यावर स्वाक्षरी 
घ्यावी. प्रभतज्ञापत्रावर आपली स्वाक्षरी करण्यास नकार देणाऱ् या मतदान प्रभतभनिीची नाव ेतुम्ही नोंद करुन 
ठेवावी. 

 १४.२ नव्या मतदान यंत्राच्या वापरावळेी करावयाच ेसोपस्कार वा कायणपध्दती 
  मतदान चालू असताना जर अशी पभरस्स्थती आली की तुम्हाला नव े मतदान यंत्र वापरात घेणे 
आवश्यक आहे तर तुम्हाला  जोडपत्र 6-अ  मिील प्रभतज्ञापत्राच े पनु्हा वाचन कराव े लागेल. (मतदान 
संपल्यानंतर तुम्हाला पनु्हा जोडपत्र-7 च्या प्रभतज्ञापत्राची नोंद करावी लागेल) हे प्रभतज्ञापत्र वगेळया 
भलफाफ्यात घालून भनवाचन अभिकाऱ् याकडे झालेले मतदानाचा भहशोब आभण नमुना व्हीएम-3 मध्ये कागदी 
मोहरांचा भहशेब आदी आवश्यक कागदपत्रांसह सुपदूण कराव.े  
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प्रकरण - 1५ 

मतदान कें द्रािोवती भनवडणूक कायद्यांचा अंमल लागू करणे 
 

१५.१  भन:पक्षपातीपणा आवश्यक:- मतदान काळात शांततेचा िंग होऊ नये म्हणनू तुमच े कौशल्य, 
भशस्तबध्दपणा आभण सवात महत्वाचे म्हणज े भन:पक्षपातीपणा आदी महत्वाचे आहे. सवण पक्ष आभण 
उमेदवारानंा सारखाच न्याय द्या. कोणताही वादाचा मुद्दा सोडभवताना न्यायोभचत व भन:पक्षपातीपणे भनणणय 
घ्या. तुम्ही  राज्य भनवडणकू आयोगाच्या प्रभतभनयुक्तीवर आहात सबब तुमची प्रभतष्ठा-मान कमी होईल अशी 
कोणतीही कृती जस ेउमेदवाराशी हात भमळवणे, त्याचंे सोबत फोटो काढणे व.ै, तुम्ही ककवा तुमच्या मतदान 
कें द्रातील कुणीही मतदान अभिकाऱ् याने करु नये की, इतरानंा अस े वाटेल की तुम्ही एका भवभशष्ट 
उमेदवाराकडेच झुकते माप देत आहात.   

१५.2 प्रचारावर बदंी :- मतदान कें द्राच्या 100 मीटर पभरसरात मतदानाच्या भदवशी प्रचार करणे हा गुन्हा 
आहे. जी व्यक्ती असा प्रचार करील त्यास पोलीस, वॉरंटभशवाय अटक करु शकतील ( कलम २९) 

१५.३ उमेदवारांचा भनवडणकू मंडप (Booth):- मुक्त, भन:पक्षपाती आभण सुरळीत भनवडणकू घेण्यासाठी 
उमेदवाराच्या भनवडणकू बथूचा अनेक प्रकारे अडथळा भनमाण होत असल्याने मतदान कें द्रापासुन २०० 
मीटरच्या पभरसरात भनवडणकू आयोगाने उमेदवारांचे भनवडणकू बथू उिारण्यास परवानगी देऊ नये अशी 
सूचना भदली आहे. अस ेबथू उिारल्यास आपण पोलीसांच्या सहाय्याने ते काढावयास लावावते.  

तथाभप, उमेदवार मतदारांना मदत करणेकामी मतदान कें द्राच्या २०० मीटर पभरघाच्या बाहेर आपल्या 
प्रभतभनिी आभण कायणकत्यांसाठी एक टेबल आभण दोन खुच्या घालून देऊ शकतो. परंत,ु सदर कें द्रास 
स्थाभनक प्राभिकरणाकडून परवानगी घ्यावी लागेल. सदर कें द्रावर ३ x ४ १/२  फुटापेक्षा जास्त लांबी रंुदी 
नसणारा फलक लावू शकतील.  त्यावर उमेदवाराचे नाव, भचन्ह, पक्षाची माभहती असेल.  त्याव्यभतभरक्त 
कोणताही अनभिकृत फलक लावल्यास तो फलक काढून टाकण्यात येईल. प्रभतभनिी वा कायणकत्याच ेऊन 
आभण पावसापासनू रक्षण करण्यासाठी या टेबलावर छत्री अथवा तारपोलीन घालता येईल.  

या टेबलािोवती गदी होऊ देऊ नये. जर या सूचनांच ेउलं्लघन झाल्याच ेतुम्हाला भदसल ेतर त्याची 
माभहती तुम्ही भविाग न्यायदंडाभिकाऱ् यास अथवा मतदान कें द्रािोवती कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी 
असलेल्या इतर अभिकाऱ् यानंा  द्या म्हणज ेते आवश्यक उपाय योजतील.  

मतदानाच्या भदवशी या कें द्रावर उमेदवाराच े नाव/भचन्ह नसलेल्या केवळ मतदाराचा मतदान 
िमांक, मतदान कें द्राचा तपशील दशणभवणाऱ्या भचठ्ठया भदल्या जाऊ शकतील.  परंतु त्यावर इतर कोणताही 
तपशील असणार नाही. 
१५.४ मतदान कें द्रात ककवा जवळ बबेदं वतणणकू:- जर कुणी व्यक्ती बबेदंवृत्तीने वागत असल्यास त्या 
व्यक्तीला पोभलसाकंरवी अटक करु शकता व त्याच्यावर आयपीसीमिील संबभंित कलमाखाली खटला िरु 
शकता. पोभलसांना त्या व्यक्तीला अटक करण्याची व त्याची बबेदं वतणणकू थांबभवण्यास परेुसा बळाचा वापर 
करण्याचा अभिकार आहे. परंत ु त्यापवूी त्या व्यक्तीला पोभलसांनी ताकीद द्यावी व समजावण्याचा प्रयत्न 
करावा.जर मेगाफोन अथवा लाऊडस्स्पकरचा मतदान प्रभियेत अडथळा येत असेल तर तुम्ही त्याचा वापर 
थांबभवण्याचा आदेश द्या. त्यासाठी 100 मीटर अंतराची मयादा लागू नाही. तुमच्या मतदान कामात अडथळा 
भनमाण होत असल्याच ेतुम्हाला जाणवले तर भकतीही अंतरावरील हा अडथळा तुम्ही दूर करु शकता. 
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१5.५ बभेशस्त व्यक्तीला मतदान कें द्रातून बाहेर काढणे:-  मतदान काळात जर कुणी व्यक्ती तुमचा 
कायदेशीर आदेश मानीत नाही ककवा गैरवतणणकू करीत असेल तर पोभलस अभिकाऱ् याच्या वा तुम्ही अभिकार 
भदलेल्या कुणाही व्यक्तीमाफण त त्या व्यक्तीला मतदान कें द्राबाहेर काढू शकता.  

१५.६ मतदारांना आणण्यासाठी बकेायदेशीर वाहनांचा वापर:- (कलम ३३-अ) 
१५.6.1 मतदाराच्या घरापासुन मतदान कें द्रापयंत आणण्यासाठी गाड्या परुभवणे व त्याद्वारे मतदारांवर प्रिाव 
टाकण्याचा प्रयत्न करणे यासारखी बकेायदेशीर वाहतुक यासारख्या बाबी  ह्या लोकप्रभतभनिीत्व अभिभनयम 
१९५१ कलम १२३ अंतगणत करप्पट प्रॅस्क्टससे मध्ये येत असनू जर तुमच्याकडे यासंदिात कुणी तिार केली तर 
तुम्ही त्याला दोषीभवरुध्द खटला िरण्याचा सल्ला द्या ककवा योग्य त्या न्यायालयात दोषीभवरुध्द भनवडणकू 
याभचका दाखल करण्यास सांगा. तुमच्याकडे दाखल केलेली कोणतीही तिार अशा तिारींची दखल 
घेण्याच ेकायणक्षेत्र असलेल्या भविागीय न्यायदंडाभिकारी अथवा इतर अभिकाऱ् याकडे पाठवा. त्या तिारीवर 
तुम्ही स्वत:च ेमत व तुम्हाला त्यासंदिात असलेल्या माभहतीचा शेरा द्या. 
१५.6.2 मतदानाच्या भदवशी गाडयांच्या वाहतुकीसंदिात भनवडणकू आयोगाने भदलेल्या सूचना व 
मागणदशणनांच ेपालन करा. 

१५.७ मतदान कें द्रातनू मतदान यंत्र हलभवणे हा गुन्हा आहे (कलम ३५) कोणत्याही भनवडणकुीत 
कोणत्याही व्यक्तीने गैरमागाने अथवा अनभिकृतपणे मतदान कें द्रातनू मतदान यंत्र हलभवणे अथवा 
हलभवण्याचा प्रयत्न करणे हा गुन्हा असून संबभंित व्यक्तीवर आयपीसी अंतगणत कारवाई होऊ शकते. 

१५.८ भनवडणकू अभिका-यांनी कतणव्यिंग केल्यास (कलम ३४):- जर मतदान कें द्राध्यक्षाने अथवा मतदान 
अभिका-याने आपल्या कतणव्यात कोणतीही कसरु केल्यास वा भनष्काळजीपणा दाखवल्यास तो भनवडणकू 
कायद्याचा िंग ठरेल व कतणव्यात कसरू करणे या गुन्हयासाठी त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते. 

१५.९ मतदान कें द्राकडे अथवा पभरसरात हत्यारे घेऊन जाणे:- अनभिकृत व्यक्तींनी मतदानाच्या भदवशी, 
शिाि कायदा 1959 मध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे सशि होऊन मतदान कें द्राच्या पभरसरात भफरणे हा गुन्हा 
असून, जी व्यक्ती या तरतुदींचा िंग करील ती दोन वषेपयंत कारावास ककवा दंड ककवा कारावासासह दंडास 
पात्र ठरेल. हा दखलपात्र गुन्हा असेल. 
१५.१०  राज्य भनवडणकू आयोगाच्या मतदान कें द्राबाबतच्या आदेशात नमुद केलेप्रमाणे मतदान कें द्राच्या 
१०० मीटर पभरघात मतदान कें द्रावर कमणचारीवृदं/पोलीसावं्यभतभरक्त कोणीही मोबाईल/कॉडलसे 
फोन/वायरलसे वापरणार नाही.  
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प्रकरण - 1६ 
         मतदाराची ओळख पटभवणे आभण मतदाराच्या ओळखीस आव्हान भदल्यास अवलभंबण्याची कायणपध्दती 

 

 1६.१ मतदाराच्या ओळखीची शहाभनशा करणे:-  
१६.1.1 प्रकरण-६ मध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे मतदार मतदान कें द्रात भशरल्यानंतर थेट पभहल्या मतदान 
अभिकाऱ् याकंडे जाईल. हा अभिकारी भचन्हांभकत मतदार यादी हाताळेल आभण मतदाराची ओळख 
पटभवण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असेल. मतदान अभिकारी मतदाराची मतदार यादीनुसार ओळख 
पटवील. ज्यावळेी भजल्हा पभरषद व पंचायत सभमती पदांची भनवडणकू एकाचवळेी होत असेल त्यावळेी 
मतदारांना दोनही (भजल्हा पभरषद व पंचायत सभमती) पदांकरीता मतदान करणे आवश्यक आहे याची माभहती 
करुन द्यावी.  
 

१६.1.2    सवणसािारणपणे प्रत्येक मतदार, उमेदवार अथवा त्याच्या प्रभतभनिीने भदलेले अनभिकृत ओळखपत्र 
घेऊन येतो. हे ओळखपत्र पांढऱ् या कागदावर असते आभण त्यावर मतदाराच े नाव, त्याचा यादीतील 
अनुिमांक, मतदार यादीचा िाग िमांक आभण मतदान कें द्राच े नाव व िमांक असतो. या ओळखपत्रावर 
उमेदवाराच े नाव ककवा पक्षाचे नाव ककवा त्यांना देण्यात आलेले भनवडणकू भचन्ह अस ू नये. एखाद्या 
उमेदवाराने वा त्याच्या पक्षाने असे ओळखपत्र जारी केले तर ही बाब उमेदवाराच्या मतदान कें द्रातील मतदान 
प्रभतभनिींच्या लक्षात आणावी आभण त्यांना अस ेप्रकार ताबडतोब थांबभवण्यास सांगाव.े झोनल ऑफीसरला 
सांगाव ेजणेेकरून अशा उमेदवाराच्या बथुवर कारवाई करता येईल.   
 

१६.1.3 राज्य भनवडणकू आयोगाने मतदाराची ओळख पटभवण्यासंदिात कोणकोणत्या कागदपत्रांचा 
उपयोग परुावा म्हणनू होऊ शकेल या याभवषयी ि.राभनआ/मनपा-2009/प्र.ि.16/का.5, भद.8 नोव्हेंबर, 
2011 व भद.29/03/2010 रोजी आदेश भनगणभमत केले आहेत (जोडपत्र-12), त्यामध्ये नमुद १७ पकैी 
कोणताही एक परुावा ओळख पटभवण्यासाठी मतदाराने सोबत आणणे अभनवायण आहे.  
 

१६.1.4 पभहल्या मतदान अभिकाऱ् याने केवळ ओळखपत्रावरील मतदार यादीचा अनुिमांक मोठयाने वाचावा. 
नंतर संबभंित मतदारास आपले नाव मोठयाने सांगण्यास सांगाव.े आवश्यकता िासल्यास ओळखपत्रावरील 
इतर माभहतीही त्याला सांगण्यास सांगावी. म्हणज ेओळखपत्र घेऊन आलेली व्यक्ती ही तीच आहे का? याची 
पक्की खात्री पटेल.जर मतदार आपली ओळख पणूणपणे पटवू शकला नाही तर त्याला मतदान कें द्राध्यक्षाकडे 
जाण्यास सांगाव.े मतदान कें द्राध्यक्ष आपल्यापरीने त्या मतदाराच्या ओळखीबद्दल समािान करुन घेईल. जर 
मतदार िोंदू आढळल्यास त्याला पोभलसांच्या स्वािीन करण्यास मतदान कें द्राध्यक्षाने मागे-पढेु पाहू नये. 
 

१६.1.5 जर तुमच्या मतदान कें द्रात मतदान करण्यासाठी मोठया प्रमाणात बरुखािारी मभहला येणार 
असतील तर त्यांची ओळख पटभवण्यासाठी प्रकरण-4 मध्ये वणणन केल्याप्रमाणे वगेळा कक्ष आभण एका मभहला 
मतदान अभिकाऱ् यांची नेमणकू करावी. 
 

१६.1.6 सवणसािारणपणे मतदान कें द्रात मतदान करण्यास येणारा मतदार हा खरा मतदार असतो अस ेगृभहत 
िरले जाते. परंत ुगृभहत िरण्याच्या भवश्वासाला तडा जाऊ शकतो. मतदाराच ेमतदान यादीतील वय आभण 
प्रत्यक्ष भदसणाऱ् या मतदाराच ेवय यात फरक आढळला ककवा इतर कोणत्याही सिोवतालच्या पभरस्स्थतीवरुन 
संशय आला तर मतदान अभिकाऱ् याने आपले पणूण समािान करुन घ्याव े आभण मतदाराची खरी ओळख 
पटवावी. केवळ अनभिकृत ओळखपत्र खरे मानून मतदाराची ओळख पटवू नये तर संशय आल्यास मतदान 
कें द्राध्यक्षाच्या नजरेस ही बाब आणावी. 
 

१६.२ मतदाराच्या ओळखीस आव्हान देणे:- ज्या व्यक्तीच े नाव मतदार यादीत आहे, त्याला मतदान 
करण्याचा अभिकार आहे. मात्र उमेदवार अथवा त्याच्या प्रभतभनिीने मतदाराच्या ओळखीस आव्हान भदले 
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नाही आभण तुम्हाला तो मतदार बनावट असल्याची खात्री पटली नाही, तर तो ओळखपत्र घेऊन आलेला 
मतदार हा खरा मतदार आहे असे गृहीत िराव.े परंत ु एखाद्या मतदाराच्या ओळखीबद्दल आव्हान देण्यात 
आले आहे आभण तुम्हाला बाहय पभरस्स्थतीवरुनही ती व्यक्ती बनावट मतदार भदसली तर तुम्ही संभक्षप्पत 
चौकशी करुन भनणणय घ्यावा. 
१६.३ आव्हाभनत मते:- एखाद्या मतदान प्रभतभनिीने मतदाराच्या ओळखीस आव्हान भदल्यास संबिंीत 
प्रभतनीिीकडून रु.2.00 इतकी अनामत रक्कम ठेवून घ्यावी व त्याची पोहोच द्यावी (यासंदिातील पावतीचा 
नमुना जोडपत्र-14). मतदाराची चौकशी केल्यानंतर सदर मतदार खरा असल्याच े भनष्पन्न झाल्यास सदर 
मतदारास मतदान करु द्याव.े  तथाभप, मतदार खरा नसल्याच े भनष्पन्न झाल्यास व तो बोगस असल्याच े
भनदशणनास आल्यास त्यास पोभलसांच्या स्वािीन कराव ेव त्याबाबतची लेखी तिार पोभलसात द्यावी. सदर 
तिारीची पोभलसांनी गंिीर दखल घेऊन गुन्हेगाराभवरुध्द गुन्हा शाभबत होईल, यादृष्टीने आवश्यक ती सवण 
कायणवाही करावी. 

१६.४ संभक्षप्पत चौकशी:- मतदाराच्या ओळखीसंदिात आव्हान देणाऱ् याला तो खरा मतदार नाही याबद्दल 
परुावा देण्यास सांगा. जर आव्हान देणारा प्रथमदशणनी परुावा देण्यास असमथण ठरल्यास त्याच ेआव्हान अमान्य 
करा आभण ज्या व्यस्क्तच्या ओळखीबद्दल आव्हान देण्यात आले आहे त्याला मतदान करु द्या. जर आव्हान 
देणारा प्रथमदशणनी परुावा सादर करु शकला तर आव्हान देण्यात आलेल्या व्यक्तीला बोलावून 
त्याच्याभवरुध्दचा परुावा फेटाळणारा परुावा सादर करण्यास सांगा, जर तो मतदार असण्याबाबत योग्य परुावा 
सादर करु शकला तर त्याला मतदान करु द्या. जर तो परुावा सादर करु शकला नाही तर त्याच्याभवरुध्द 
भदलेले आव्हान मान्य करा. चौकशीच्या काळात तुम्ही ग्राम अभिकारी, बनावट म्हणनू संशय आसलेल्या 
मतदाराच्या शेजारच्या मतदाराकडे त्याच्या खरे-खोटेपणाबद्दल चौकशी करू शकता.  परुावा घेताना तुम्ही 
आव्हान भदलले्या व्यस्क्तकडून ककवा परुावा देणाऱ् या इतर व्यस्क्तकडून शपथेवर परुावा घ्या. जर आव्हान खरे 
ठरले तर बनावट मतदारास पोभलसांच्या स्वािीन करा व तुमची त्याच्याभवरुध्दची तिार पोभलसाला द्या. ही 
तिार तुमच ेमतदान कें द्र असलेल्या िागातील पोभलस ठाणे  अभिकाऱ् याला द्या. (जोडपत्र-15) 

१६.५ आव्हान शुल्क परत करणे  
संबिंीत मतदार खरा आहे ककवा कस?े याभवषयी चौकशी केल्यानंतर जर मतदान कें द्राध्यक्षास 

संबिंीत खरा मतदार नसल्याच े भनदशणनास आल्यास त्यास मतदान करु देणार नाही तसेच आव्हान 
करणाऱ्या मतदान प्रभतभनिीला त्याने िरलेली रक्कम रु.2/- (आव्हान शुल्क) परत करण्यात येईल. तशी 
पोहोच आक्षेप फी पसु्स्तकेच्या काउंटर फॉईलवर घ्यावी तसेच हरकत घेण्यात आलेल्या मतांची यादी मिील 
संबिंीत रकान्यात सही देखील घेईल.  

तथाभप, मतदाराच्या खरेपणाभवषयी घेण्यात आलेले आव्हान चांगल्या उदे्दशाने केलेले नाही व नाहक 
केले आहे अस ेआढळून आल्यास आव्हान शुल्क जप्पत करण्यात याव ेव तशी नोंद घेण्यात यावी. 

१6.६ मतदार यादीतील मुद्रणदोष अथवा कायालयीन चकुा दुलणभक्षत करणे:- काही वळेा मतदार यादीत 
नोंदभवलेली मतदाराची माभहती  छापण्यात मुद्रण दोष असतो तर काही वळेा ती माभहती कालबाहय ठरलेली 
असते उदा. मतदाराच े वयासंदिातील माभहती. अशावळेी कालबाह्य माभहती दुलणभक्षत करावी. तथाभप, 
मतदार यादीत नोंदभवलेल्या इतर माभहतीच्या आिारे तसेच मतदाराने सादर केलेल्या परुाव्या आिारे तुम्ही 
मतदाराच्या ओळखी संदिात खात्री करुन घ्या.  

१६.७ मतदाराच्या पात्रतेला आव्हान देऊ नका- तुमचे समािान होईल अशाप्रकारे मतदाराची ओळख 
पटली तर त्याला मतदान करण्याचा हक्क आहे, अशा मतदाराच्या पात्रतेबद्दल मतदान कें द्रात शंका 
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उपस्स्थत करता येणार नाही. उदाहरणाथण मतदार 18 वषाचा आहे का वा तो संबभंित मतदार संघातील 
रभहवासी आहे का याबाबत चौकशी करु नये.  
             परंतु एखादा मतदार १८ वषण वयापेक्षा खुपच लहान वाटत असेल तर सबंिंीत मतदार यादीच्या 
प्रकाशनाच्या वषी १ जानेवारीला सदर मतदार १८ वषाचा होता याबाबत त्याच्याकडून घोषणापत्र घ्या, अस े
करीत असताना बोगस मतदान करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे याची कल्पना त्यानंा द्या. तसेच त्याचे परुाव े
व्यवस्थीत तपासा.  अस े घोषणापत्र देणाऱ्या वा घोषणापत्र देण्यास नकार देणाऱ्या व मतदान न करणाऱ्या 
मतदारांची यादी स्वतंत्रपणे तयार करून भनवाचन अभिकाऱ्यास सादर करा.  

 
..........भजल्हा पभरषद व/...........पचंायत सभमती भनवडणकू 20.. 
भनवडणकू भविाग िमांक......../ भनवाचक गण िमांक............ 

मतदान कें द्र िमांक व नाव............................................ 
िाग-1 

वयाबाबत घोषणपत्र सादर करणाऱ्या मतदारांची यादी 
अ.ि. मतदाराचे नाव मतदार यादी मिील अ.ि मतदार यादीत दशणभवण्यात आलले े  वय मतदान कें द्राध्यक्षाच्या मते भदसनू 

येणारे वय 

1 2 3 4 5 
1 
2 
3 
4 

..... 

    

िाग-2 
वयाबाबत घोषणपत्र सादर करणास नकार देणाऱ्या मतदारांची यादी 

अ.ि. मतदाराचे नाव मतदार यादी मिील अ.ि मतदार यादीत दशणभवण्यात आलले े  वय मतदान कें द्राध्यक्षाच्या मते भदसनु 
येणारे वय 

1 2 3 4 5 

1 
2 
3 
4 

..... 

    

 
भदनांक.....................................      मतदान कें द्राध्यक्षाची सही 
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प्रकरण - 1७ 
मतदाराला मतदान करु देण्यापवूी त्याच्या बोटावर न पसुणारी शाई लावणे 

आभण त्याची स्वाक्षरी वा अगंठयाचा ठसा घेणे 
 

१७.१ मतदाराची डाव्या हाताची तजणनी तपासणे आभण त्यावर शाई लावणे 
१७.१ मतदाराची पभहल्या मतदान अभिका-याने ओळख पटभवली आभण त्या मतदाराबद्दल कुणीही आव्हान 
भदले नाही तर दुसरा मतदार अभिकारी त्याच्या डाव्या हाताच्या तजणनीवर मतदानाची शाई प्रकरण-६ (3) 
मध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे लावले. जर एखाद्या मतदाराने शाई लावून घेण्यास नकार भदला ककवा त्याच्या डाव्या 
हाताच्या तजणनीवर शाईची खूण असेल ककवा शाईची खूण पसुण्याचा त्याने प्रयत्न केला तर त्याला मतदान 
करु देऊ नका. 

१७.२ जर मतदाराने मतदानाची शाई लागू नये म्हणनू तजणनीवर तेलकट पदाथण लावला असेल तर तो 
तेलकट अथवा 'ग्रीस' चा पदाथण मतदान अभिका-याने कापडाच्या तुकडयाने अथवा कचिीने तो पसुावा आभण 
त्यानंतरच मतदानाची शाई त्याच्या तजणनीवर लावावी. राज्य भनवडणकू आयोगाचे भनदेश पत्र ि. 
मनपा2010/प्र.ि.10/का.5, भद.19/11/2011 अनुसार माकण र पेनच्या वापराबाबत सूचना भदल्या आहेत. 
(जोडपत्र-17) 

१७.३ पवूी मतदाराची स्वाक्षरी ककवा अंगठयाचा ठसा घेतल्यानंतर मतदानाची शाई त्याच्या तजणनीवर 
लावण्यात येईल. परंत ु भनवडणकू आयोगाच्या नव्या सूचनेनुसार मतदानाची शाई मतदाराच्या बोटावर 
लावल्यानंतर त्याची स्वाक्षरी ककवा अंगठयाचा ठसा घ्यावा. त्यामुळे सदर मतदार स्वाक्षरी करणे आभण 
त्यानंतर मतदान करीपयंत बराच कालाविी जाईल. आभण दरम्यानच्या काळात त्याच्या बोटावरील 
मतदानाची शाई पणूणपणे वाळेल आभण शाईचा ठळक ठसा बोटावर उमटेल. 

१७.४ मतदार मतदान भविागात जाण्यापवूी भनयंत्रण भविागाचा प्रमुख असलेल्या मतदान अभिका-याने 
अथवा मतदान कें द्र प्रमुखाने मतदाराच्या बोटावरील शाई पनु्हा एकदा तपासावी. जर मतदाराने शाई पसुली 
ककवा त्याच्या बोटावरील शाई अस्पष्ट असेल तर त्याच्या बोटावर पनु्हा शाई लावावी. सवणसािारणपणे हे 
काम मतदान पथकाबरोबर असलेल्या 'ड' वगीय कमणचाऱ् याकडे सोपवाव.े तो मतदार मतदान भविागात 
जाण्यापवूी व मतदान करुन मतदान कें द्राबाहेर पडण्यापवूी मतदाराच्या बोटावरील शाई तपासेल. 

1७.5    प्रत्येक मतदान कें द्रावर भनयुक्त करण्यात येणा-या अभिकारी/कमणचारी यांची संख्या वगेवगेळी 
असण्याची शक्यता असल्यामुळे वर नमूद केललेी कामे सोपभवण्याच े अथवा त्यामध्ये बदल करण्याच े
अभिकार मतदान कें द्राध्यक्षांना राहतील.  

१७.६ नव्याने मतदान अथवा स्थभगत मतदानाच्या वळेी शाई लावण्याची पध्दत 
           नव्याने मतदान घेण्यात आले ककवा स्थभगत मतदान पनु्हा घेण्यात आले तर पभहल्या 
मतदानाच्यावळेी मतदाराच्या बोटावर लावलेल्या मतदानाच्या शाईकडे दुलणक्ष कराव े आभण नवी शाई 
मतदाराच्या डाव्या हाताच्या मिल्या बोटावर नख आभण नखाला िरुन असलेल्या त्वचेच्या कडेवर लावावी. 
म्हणज ेशाईची ठळक खूण भदसून येईल. 
 

१७.७  मतदाराला जर डाव्या हाताची तजणनी नसेल तर शाई लावण्याची पध्दत 
 जर मतदाराला डाव्या हाताची तजणनी नसेल तर त्याच्या डाव्या हाताच्या कोणत्याही बोटावर शाई 
लावावी. जर त्याच्या डाव्या हाताला बोटेच नसतील तर शाई त्याच्या उजव्या हाताच्या तजणनीवर लावावी 
आभण जर त्याला उजव्या हाताची तजणनी नसेल तर तजणनीपासून नंतरच्या कोणत्याही बोटावर शाई लावावी. 
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जर त्याच्या डाव्या अथवा उजव्या हाताची बोटेच नसतील तर मतदानाची शाई त्याच्या डाव्या अथवा उजव्या 
हाताच्या थोटकावर लावावी. 
 
17.8 मतदाराचा मतदार नोंदवहीतील मतदार िमांक नोंद करणे 
17.8.1 मागील उताऱ् यात नमदू केलेप्रमाणे, दुसऱ् या मतदान अभिका-याने मतदाराच्या बोटावर शाई 
लावल्यानंतर त्याने मतदाराची नोंद, मतदार नोंदवहीत (नमुना व्हीएम-1) मध्ये करावी आभण त्यावर 
मतदाराची स्वाक्षरी अथवा अगंठयाचा ठसा घ्यावा.  

17.8.2 ही नोंद दुसऱ् या मतदान अभिकाऱ् याने मतदार नोंदवहीत पढुील पध्दतीने करावी.  

1)   पभहल्या रकान्यात दुसरा मतदान अभिकारी मतदाराचा अनुिमाकं भलभहल. सुरुवात 1 िमांकाने करील. 
नोंदवहीच्या (रभजस्टर) प्रत्येक पानावर (पाठपोट) 20 अनुिमांक भलभहता येतील. मतदान सुरु होण्यापवूी 
सदर मतदान अभिकाऱ् याने नोंदवहीच्या काही पानावर अस ेअनुिमांक आगाऊ भलहून ठेवाव.े 

2)   दोन िमांकांच्या रकान्याने मतदान अभिकारी मतदाराचा यादीतील अनुिमांक भलभहल. 

उदा. मतदानासाठी मतदान कें द्रात प्रथम आलेल्या मतदाराचा भचन्हांभकत मतदार यादीतील अनुिमांक 256 
असेल तर दुसरा मतदान अभिकारी नोंदवहीतील पभहल्या रकान्यात 1 अनुिमांक भलभहल आभण दुस-या 
रकान्यात 256 हा अनुिमांक भलभहल. 

 त्याचप्रमाणे दुसऱ् या मतदाराचा मतदार यादीतील िमांक 138 असेल तर दुसरा मतदान अभिकारी 
मतदार नोंदवहीत पभहल्या रकान्यात 2 ि.भलभहल आभण दुसऱ् या रकान्यात 138 हा मतदार यादीचा 
अनुिमांक भलभहल त्याचप्रकारे पढुील मतदारांची नोंद करीत जाव.े 

3)  वरील दोन रकान्यात योग्य ती माभहती िरल्यानंतर दुसऱ् या मतदान अभिकाऱ् याने संबभंित मतदारांची 3 
िमांकाच्या रकान्यात स्वाक्षरी अथवा अंगठयाचा ठसा घ्यावा. 

17.9 मतदाराची स्वाक्षरीची व्याख्या : 

17.9.1   मतदाराने मतदार नोंदवहीत स्वाक्षरी करताना स्वत:च ेपणूण नाव, मिले नाव आभण आडनाव अस े
भलहीणे अपेक्षीत आहे भकमान आडनाव व पभहल्या नावाची आद्याक्षरे भलहावीत. जर साक्षर मतदाराने स्वाक्षरी 
म्हणनू कोणतीही खूण केली आभण ती खूण म्हणज ेआपली स्वाक्षरी मानावी असे सांभगतले तर तस ेमान्य करु 
नये. त्याला त्याचे पणूण नाव भलभहण्यास सांगाव.े कारण साक्षर मतदाराने आपल्या पणूण नावाची स्वाक्षरी करणे 
म्हणज े मतदार नोंदवहीतील त्याची नोंद प्रमाभणत करणे अस े मानले जाते. जर त्याने आपले पणूण नाव 
भलभहण्याच े नाकारल े तर त्याला अंगठयाचा ठसा उमटभवण्यास सांगाव.े जर त्याने अंगठयाचा ठसाही 
उमटभवण्यास नकार भदल्यास मतदान करु देऊ नका. 

17.9.2 स्वाक्षरी करणाऱ्या मतदाराचंी नोंद, आयोगाकडून साक्षर व भनरक्षर मतदारांची संख्या माभगतली 
असल्यास त्यानुसार अहवालासाठी ठेवण्यात यावी. 

17.10 मतदाराच्या अगंठयाचा ठसा 

17.10.1  जर मतदार स्वाक्षरी करण्यास असमथण असल्यास मतदार नोंदवहीत त्याच्या डाव्या अंगठयाचा 
ठसा घ्यावा. मतदाराच्या डाव्या अंगठयाचा ठसा मतदान कें द्राध्यक्ष अथवा इतर कोणत्याही मतदान 
अभिकाऱ् याने मतदार नोंदवहीत तो प्रमाभणत करण्याची गरज नसते. 
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17.10.2   जर मतदारास डाव्या हाताचा अंगठा नसेल तर उजव्या हाताच्या अंगठ्याचा ठसा घ्यावा.   उजव्या 
हाताला देखील अंगठा नसले तर डाव्या हाताच्या अंगठ्याच्या बाजुने अस्स्तत्वात असणाऱ्या कोणत्याही 
बोटाचा ठसा घ्यावा. डाव्या हाताला एकही बोट नसल्यास, उजव्या हाताच्या अंगठ्याच्या बाजुने अस्स्तत्वात 
असणाऱ्या कोणत्याही बोटाचा ठसा घ्यावा. परंत ु दोन्ही हाताला एकही बोट नसल्यास तो मतदान करू 
शकणार नाही सबब पभरच्छेद 17.11 मध्ये नमुद केलेप्रमाणे सदर मतदाराबरोबर उपस्स्थत  जोडीदाराची 
मतदार नोंदवहीत स्वाक्षरी वा अंगठयाचा ठसा घ्यावा.  

17.10.3  मतदार नोंदवहीतील डाव्या अंगठयाचा ठसा हा स्पष्ट असा असावा. अंगठयाचा ठसा ठळक 
असावा म्हणनू स्टॅम्प पॅडमिील शाई मतदाराच्या डाव्या अगंठयावर चांगली बसेल अशी लावावी. त्याचप्रमाणे 
ठसा अगदी गडद उठू नये म्हणनू स्टॅम्प पॅडमध्ये अंगठा अगदी खोलवर बडुवू नये.  

17.10.4   मतदाराच्या अंगठयाचा ठसा घेतल्यानंतर त्याचा अंगठा ओल्या कापडाच्या तुकडयाने पसुण्याची 
व्यवस्था मतदान कें द्रात करावी. 

17.11 मतदार नोंदवहीत अिं/अशक्त अथवा कुष्ठरोग्याची स्वाक्षरी वा अगंठयाचा ठसा घेणे 

 अंि अथवा कुष्ठ रोग झालेल्या मतदाराच्या अंगठयाचा ठसा मतदान नोंदवहीत घ्यावा. जर अशा 
मतदारापैकी कुणी साक्षर असेल तर त्याला अंगठयाच्या ठशाऐवजी स्वाक्षरी करु द्यावी. जर असा मतदार 
अंगठयाचा ठसा वा स्वाक्षरी करु शकत नसल्यास त्याच्या जोडीदारास मतदान नोंदवहीत स्वाक्षरी वा 
अंगठयाचा ठसा उमटू द्यावा.  

17.12  मतदारास, मतदार स्लीप देणे 

17.12.1  मतदाराच्या तजणनीवर शाईची खूण केल्यानंतर त्याची स्वाक्षरी वा अंगठयाचा ठसा मतदार 
नोंदवहीत पभहला मतदान अभिकारी घेईल. तर दुसरा मतदान अभिकारी खालील नमुन्यात मतदार स्लीप 
तयार करील. 

मतदार स्लीप 
मतदाराचा अनुिमाकं (मतदार नोंदवहीच्या रकाना 1 प्रमाणे) .......................... 
मतदाराचा, मतदार यादीतील अनुिमाकं .................................................. 
मतदान अभिका-याची संभक्षप्पत स्वाक्षरी .......................................................... 
 
17.12.2   या मतदार स्लीप भनवाचन अभिकारी पोस्ट काडाच्या भनम्म्या आकाराएवढी छापनू घेईल. आभण 
तुम्हाला मतदानाच्या साभहत्याबरोबर परुवील. 100 स्लीपचे एक बडंल ककवा 50 स्लीपचा एक बडंल 
याप्रकारे तुमच्या कें द्रातील मतदारांच्या संख्येनुसार देण्यात येतील. 

 17.12.3    वरील 17.12.1 उताऱ् यानुसार तयार करण्यात आलेली मतदार स्लीप दुसरा मतदान अभिकारी 
मतदाराला देईल. ही स्लीप घेऊन मतदाराला मतदान यंत्राच्या भनयंत्रण भविागाचा ताबा असलेल्या भतस-या 
मतदान अभिका-याकडे वा मतदान कें द्राध्यक्षाकडे जाण्यास सांगाव.े 
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प्रकरण - 18 
 

मतदानाची नोंद आभण मतदान सोपस्कार 
 

18.1       मतदार नोंदवहीत भमळालले्या अनुिमांकानेच मतदान करणे 

18.1.1   मतदान यंत्राचा, भनयंत्रण भविाग (CU) प्रमुख म्हणनू, मतदार “मतदार स्लीप” घेऊन तुमच्याकडे 
ककवा भतसऱ्या मतदान अभिकाऱ्याकडे येईल.  ही मतदार स्लीप पाहूनच मतदानासाठी कंरोल युनीट 
कायान्वीत करण्यात येईल.  

18.1.2   मतदार नोंदवहीत नोंदभवलेल्या िमांकानेच मतदाराना मतदान यंत्रावर मतदान करण्यास द्याव.े 
त्यासाठी भनयंत्रण भविागाचे प्रमुख असलेल्या मतदान अभिकाऱ्याने मतदारांना त्यांच्या मतदार स्लीपवरील 
अनुिमांकानुसार मतदान कक्षात पाठवाव.े 

18.1.3   काही अपवादात्मक पभरस्स्थतीत अथवा काही अपभरहायण कारणास्तव वा आकस्स्मक कारणाने जर 
अनुिमांकाने मतदान करण्याची पध्दत तोडावी लागली तर त्याबद्दल योग्य ती नोंद म्हणज े मतदाराने 
प्रत्यक्षात कोणत्या अनुिमांकावर मतदान केले ते त्याच्या अनुिमांकाच्या समोर शेऱ्याच्या रकान्यात 
भलभहण्यात याव.े त्याचप्रमाणे ज्या मतदाराच्या  अनुिमांकावर उपरोक्त मतदाराने मतदान केले त्याच्या 
अनुिमांकापढेुही योग्य ती नोंद करावी. 

18.2    मतदारास मतदान करण्यास परवानगी देणे 

18.2.1   “मतदार स्लीप” घेऊन मतदार तुमच्याकडे ककवा भनयंत्रण भविागाचा प्रमुख असलेल्या भतसऱ्या 
मतदान अभिकाऱ्यांकडे येईल तेव्हा त्याच्याकडून मतदार स्लीप घेऊन, कंरोल युनीट कायान्वीत करण्यात 
याव ेव मतदारास मतदान करु द्याव.े 

18.2.2   मतदारांकडून परत घेतलेल्या सवण मतदार स्लीप काळजीपवूणक जपनू ठेवाव्या आभण मतदानाशेवटी 
त्या एका भलफाफ्यात बदं कराव्यात. त्यासाठी भनवाचन अभिकारी खास भलफाफा देईल.तो प्रकरण-28 मध्ये 
स्पष्ट केल्याप्रमाणे सील करावा. 

18.2.3    मतदाराकडून मतदार स्लीप घेतल्यानंतर त्याच्या तजणनीच ेबोट तुम्ही ककवा या भतस-या मतदान 
अभिकाऱ्याने (भनयंत्रण भविाग प्रमुख ) तपासाव.े तजणनीवर लावलेली मतदानाची शाई पसुली गेलेली असेल 
ककवा अंिूक झालेली असेल तर त्यावर पनु्हा शाईची ठळक खूण करावी. (हे काम नंतर तुमच्या मतदान 
पथकात असलेल्या ड वगाच्या कमणचाऱ्यास मतदार, मतदान करुन मतदान कक्षात बाहेर आल्यावर व 
मतदान कें द्रातून बाहेर पडण्यापवूी करण्यास सांगाव)े 

18.2.4  नंतर मतदाराला मतदान करण्यासाठी मतदान कक्षात पाठवाव.े 

18.3     मतदान पध्दत 

18.3.1   मतदाराला मतदान करता याव ेम्हणनू भनयंत्रण भविागावरील “बलॅट” बटन तुम्ही ककवा भतस-या 
मतदान अभिकाऱ्याने दाबाव.े त्यामुळे मतदान कक्षात ठेवलेले मतदान युभनट मत नोंदणीसाठी सज्ज होईल. 
ज्यावळेी “बलॅट” बटन दाबण्यात येईल, यावळेी भनयंत्रण भविागातील “भबझी” भदवा (लाल भदवा )पेटेल 
आभण त्याचबरोबर मतदान कक्षातील प्रत्येक मतदान युभनटवरील (रेडी) भहरवा भदवा पटेल. 

18.3.2  मतदार मतदान युभनटवर उमेदवाराचे नाव व भनशाणीपढेु असलेले भनळे बटन दाबनू आपल्या मताची 
नोंद करील.  ज्यावळेी भजल्हा पभरषद व पंचायत सभमती  या दोनही पदांची भनवडणकू एकाचवळेी होत असेल 
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त्यावळेी भजल्हा पभरषदेकरीता पांढ-या रंगाच्या मतपभत्रकेवरील व पंचायत सभमतीकरीता गुलाबी रंगाच्या 
मतपभत्रकेवरील उमेदवारांच्या नावासमोरील एक बटन दाबनू मतदान कराव.े ज्यावळेी मतदार बटन दाबील 
त्यावळेी उमेदवाराच ेनाव आभण भनशाणी पढेु असलेला लाल भदवा पेटेल आभण मतदान युभनटवरील भहरवा 
भदवा बदं होईल. त्याचप्रमाणे भनयंत्रण भविागातून बीप असा आवाज येईल. भजल्हा पभरषद व पंचायत सभमती 
या दोनही पदांकरीता मतदान पणूण  झाल्यानंतरच बीप आवाज येतो. काही क्षणातच भनयंत्रण भविागातील बीप 
आवाज आभण भबझी तांबडा भदवा बदं होईल. (िारत भनवडणकू आयोगाच्या मतदान यंत्रात बहुसदस्यीय 
भनवडणकू पद्ध्तीची तरतुद नसल्याने तमु्हाला 2 कंरोल यनुीट परुभवण्यात आले असतील तरी वरील 
भदव्यांची स्स्थती दोन्ही कंरोल व बलॅट यनुीट बाबतची चके करावी) 

18.3.3  ही दृक् आभण श्राव्य खूण मतदाराच ेमत नोंदभवण्यात आल्याची आहे. त्याचबरोबर मतदाराने मतदान 
कक्षातनू बाहेर येऊन मतदान कें द्राबाहेर पडाव.े 

18.3.4 पढुील प्रत्येक मतदारास मतदान करण्यास परवानगी भदल्यानंतर ही पध्दत वापरावी. येथे एक बाब 
लक्षात ठेवा की, एकावळेी एकच मतदार, मतदान कक्षात जाईल.तसचे पभहला मतदार, मतदान कक्षातनू 
बाहेर पडल्यानंतरच भनयंत्रण कक्षातील बलॅट बटन/मतदान बटन दाबाव.े 

18.4 झालले ेमतदान भनयभमतपणे तपासाव.े 

18.4.1  एका भवभशष्ट वळेेपयणन्त झालेले मतदान तपासायच े असल्यास TOTAL बटन दाबाव.े म्हणज े 
त्यावळेेपावतेो  झालेले मतदान कळेल तसेच सदर टोटलचा मतदार नोंदवहीतील मतदारांच्या संख्येशी 
ताळमेळ घ्यावा व मतदार नोंदवहीत स्वाक्षरी वा अंगठा लावलेल्या मतदारांची संख्या मतदान यंत्रात नोंद 
झालेल्या मतांशी जुळते का हे जाणनू घेणे. 

ही तपासणी भनयभमतपणे करावी  

18.4.2 काही असले तरी मतदान कें द्राध्यक्षानी प्रत्येक दोन तासानंतर झालेले मतदान तपासाव ेआभण त्याची 
नोंद आपल्या रोजभनशीत (डायरी) करावी. 

18.4.3  जवे्हा भबझी भदवा चालू नसले तेव्हाच टोटल बटन दाबावा. म्हणज े एका मतदाराने आपले मत 
नोंदभवल्यानंतर आभण दुसऱ्या मतदारास मतदानाची परवानगी देण्यापवूी टोटल बटन दाबाव.े 

18.5 मतदान काळात मतदान कें द्राध्यक्षाचा मतदान कक्षात (Voting Compartment) प्रवशे 

18.5.1 काही वळेा मतदान कें द्राध्यक्षास असा संशय येऊ शकतो की, मतदान कक्षात ठेवण्यात आलेले 
बलेॅटींग युभनट योग्यप्रकारे काम करीत नाही ककवा मतदान कक्षात गेलेला मतदार बलॅट युभनटमध्ये 
ढवळाढवळ वा हस्तक्षपे करण्याचा प्रयत्न करीत आहे ककवा मतदार आवश्यकतेपेक्षा अभिक काळ मतदान 
कक्षात रेंगाळला तर मतदान कें द्राध्यक्षास इलेक्रॉभनक मतदान यंत्राद्वारे मतदान करण्याबाबतच्या 
आदेशामिील पभरच्छेद 15 व 20 खाली मतदान कक्षात प्रवशे करण्याचा आभण बलॅकटग युभनटमध्ये कुणी 
ढवळाढवळ करु नये आभण मतदान सुरळीतपणे पार पडाव े म्हणनू आवश्यक ती पावले उचलण्याचाही 
अभिकार आहे. 

18.5.2   जवे्हा जवे्हा मतदान कें द्राध्यक्षास मतदान कक्षात प्रवशे करावा लागेल तेव्हा तेथे उपस्स्थत असलेले 
मतदान प्रभतभनिी त्यांच्यासोबत मतदान कक्षात येण्यास इच्छुक असतील तर त्याने या मतदान प्रभतभनिींना 
तशी परवानगी  द्यावी. 

18.5.3 परंतु अभशक्षीत मतदारांना मतदान कसे कराव ेहे दाखभवण्यासाठी मात्र मतदान कक्षात प्रवशे करू 
नये यासाठी भनवाचन अभिकाऱ्याकडून परुभवण्यात आलेले डमी मतदान यंत्र वापराव.े 
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प्रकरण - 19 
मतदारानंी कुणाला मतदान केल ेहे गुप्पत ठेवाव े

 
19.1    मतदान पध्दतीच ेकाटेकोरपणे पालन करा 

    प्रत्येक मतदाराने मतदान कें द्राच्या आत मतदाना संदिात संपणूण गुप्पतता पाळावी. त्याने प्रकरण 18 
मध्ये नमूद केलेल्या मतदान पध्दतीच ेकाटेकोरपणे पालन कराव.े 

19.2    मतदान पध्दत वा सोपस्कार मानण्यास नकार 
19.2.1 मतदान कें द्राध्यक्षानी इशारा देऊनही एखादा मतदार मतदान पध्दतीच ेपालन करण्यास नकार देत 
असेल तर मतदान कें द्राध्यक्षानी अथवा मतदान कें द्राध्यक्षांच्या आदेशाने मतदान अभिकाऱ्याने अशा 
मतदारास मतदान करण्यास परवानगी देऊ नये. ही कृती इलेक्रॉभनक मतदान यंत्राद्वारे मतदान 
करण्याबाबतच ेआदेशाच्या पभरच्छेद 16 (6) भनयमाखाली योग्य ठरेल. जर मतदाराला मतदार स्लीप भदलेली 
असेल तर ती त्याच्याकडून परत घ्यावी आभण ती रद्द करावी. 

19.2.2 मतदान प्रभियेच े पालन न करणाऱ्या ज्या मतदारास मतदान करु भदले नाही त्याची माभहती 
शेऱ्याच्या स्वरुपात मतदार नोंदवहीत (नमुना व्हीएम-1) सदर मतदाराच्या नावापढेु मतदान कें द्राध्यक्षांनी 
करुन त्या शेऱ्याच्या पढेु आपली पणूण स्वाक्षरी करावी. या घटनेमुळे सदर मतदाराच्या नोंदवहीतील रकाना 1 
मिील अनुिमांकात बदल करण्याची गरज नाही.तसेच नंतर येणा-या मतदाराच्या अनुिमांकातही बदल 
करण्याची गरज नाही. 
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प्रकरण - 20 

अिं आभण अपंग व्यक्तीच ेमतदान 
 

20.1 जर तुम्हाला पटले की अंित्वामुळे ककवा शाभररीक अपंगत्वामुळे एखादा मतदार मतदान युभनटवरील 
उमेदवाराची भनवडणकू भनशाणी, ओळखू शकत नाही, ककवा योग्य बटन दाबनू आपल्या भनवडीच्या 
उमेदवारास मतदान करु शकत नाही तर इलेक्रॉभनक मतदान यंत्राद्वारे मतदान करण्याबाबतच ेआदेशाच्या 
पभरच्छेद 17 नुसार तुम्ही त्याला 18 वषापेक्षा कमी नसललेा सहायक घेण्यास परवानगी द्या आभण त्याला 
मतदान कक्षात जाऊन मतदाराच्या इच्छेनुसार मतदान करु द्या. 

20.2 एका मतदान कें द्रावर एकाच भदवशी एका सहाय्यकास एकपेक्षा अभिकवळेा सहाय्यक म्हणनू मतदान 
करु देऊ नका. 

20.3 कुणाही व्यस्क्तला “सहाय्यक” म्हणनू मतदान करु देण्यापवूी त्याला घोभषत करायला लावा की तो 
मतदाराच्यावतीने करणार असलेले मतदान गुप्पत ठेवील. तसेच त्याने त्याभदवशी दुसऱ्या कुठल्याही 
मतदाराचा सहाय्यक म्हणनू आिी  मत नोंदणी केलेली नाही.  हे प्रकटीकरण तुम्ही भवभहत नमुन्यात घ्या. 

20.4 तुम्ही अशा मतदानाची नोंद नमुना व्हीएम-5 यात ठेवा. 
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प्रकरण - 21 

मतदान न करण्याचा मतदाराचा भनणणय 
 

21.1 मतदाराचा मतदार यादी िमांक मतदार नोंदवहीत नमनुा व्हीएम-1 मध्ये नोंद केल्यानंतर आभण 
मतदाराने या नोंदवही आपली स्वाक्षरी ककवा अंगठयाचा ठसा उमटभवल्यानंतर जर त्याने मतदान न 
करण्याचा भनणणय घेतल्यास त्याला मतदान करण्यास जबरदस्ती करु नका. 

21.2 मतदाराने मतदान न करण्याचा घेतलेला भनणणय मात्र तुम्ही मतदार नोंदवहीत त्या मतदाराच्या 
शेऱ्याच्या रकान्यात नोंद करुन त्या शेऱ्याखाली तुम्ही तुमची पणूण स्वाक्षरी करावी. 

21.3 इलेक्रॉभनक मतदान यंत्राद्वारे मतदान करण्याबाबतचे आदेशाच्या पभरच्छेद 18 व्हीएम-1 या 
नमुन्यातील मतदार नोंदवहीत सदर शेऱ्याखाली त्या मतदाराची स्वाक्षरी घ्यावी. 

21.4 या कारणासाठी मतदाराच्या अनुिमांकात अथवा मतदार नोंदवहीत पभहल्या रकान्यात पढुील 
मतदारांच्या अनुिमाकंात बदल करण्याची गरज नाही. 
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प्रकरण - 22 
भनवडणूक सेववेर असलले्या शासकीय सेवकास मतदानाची सुभविा 

 
22.1    भनवडणकू सेववेर असलले्या शासकीय सेवकास मतदान सुभविा 

22.1.1 भनवडणकू सेववेर असलेल्या व्यक्तीच्या मतदानाची तरतदू टपाली मतपभत्रका आदेश, 2001 मध्ये  
करण्यात आलेली आहे.  

22.1.2 मतदान कें द्राध्यक्ष, मतदान अभिकारी अथवा इतर सरकारी सेवक, त्यांच ेमतदार म्हणनू नाव ज्या 
मतदार संघात नोंद झालेले आहे त्याच मतदार संघातील मतदान कें द्रावर जर ते भनवडणकू कतणव्याथण सेवते 
असतील तर त्यांना त्याच मतदान कें द्रात इच्छा असल्यास मतदान करता येते. अशावळेी त्यांना सदर सिंी 
उपलब्ि होण्यासाठी भवभहत नमुन्यात (PB2 ) भनवाचन अभिकाऱ् यास अजण करावा लागेल. 

22.1.3 अशा व्यक्तीची ओळख पटभवण्याची आवश्यकता नाही त्यांना मतनोंदणी करण्यास परवानगी देता 
येईल, जर 

    अ) भनवडणकू सेवा दाखला (EDC)(PB 3) सादर केल्यानंतर, सादर करणाऱ्या व्यक्तीची त्यावर स्वाक्षरी 
घ्यायला हवी. 

    ब) दाखल्यात दशणभवल्याप्रमाणे त्या व्यक्तीच े नाव आभण मतदार यादी िमांक घ्या, मतदार यादीच्या 
भचन्हांकीत प्रतीवर शेवटी त्याची नोंद करा. 

   क) त्यांना मतदान यंत्रावर मतनोंदणी करायला द्या जस े मतदान कें द्रावर इतर मतदारांना मतदान 
करण्यास देण्यात येते. 

22.2. भनवडणकू सेवा दाखला अशा मतदारांना देण्यात येतो की, ज े भनवडणकू सेवा/आरभक्षत सेवा यात 
असतात आभण ज्यांना व्यस्क्तश: मतदान कें द्रावर, भजथे त्यांची नेमणकू झालेली आहे भतथे मतदान करायला 
भदले जाते. जर कुठल्याही कारणामुळे भनवडणकू सेवा दाखल्यात नोंद केल्यानंतर, आभण त्या नावाची नोंद 
मतदान यादींच्या भचन्हाकीत प्रतीवर झाल्यानंतर, एखाद्या व्यक्तीची नेमणकू, भनवडणकू सेवा/आरभक्षत सेवा 
म्हणनू रद्द झाली तरी त्याला मतदानाच्या हक्कापासनू परावृत्त करता येत नाही. अशा व्यक्तीस मग तो 
भनवडणकू अभिकारी असो अथवा इतर सरकारी सेवक, ज्याला भनवडणकू सेवा दाखला भदलेला आहे असा 
मतदार, ज्या मतदान कें द्रासाठी (ज्या मतदान कें द्रामध्ये त्याच ेमतदार म्हणनू नाव आहे) त्याला EDC देण्यात 
आली आहे ते मतदान कें द्र वगळून त्याला कुठल्याही मतदान कें द्रात मतदान करू शकतो. 
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प्रकरण - 23 
प्रदत्त (दुबार) मते 

 
23.1. प्रदत्त मत्त :- असे होवू शकते भक एखादा मतदार  मतदान कें द्रावर आपले मत नोंदभवण्याकभरता 
जातो व त्या भठकाणी गेल्यावर कोणीतरी िलतीच व्यस्क्त भतच्या नाव े मतदान करुन गेल्याच े तुमच्या 
भनदशणनास येते. अशावळेी सदर मतदाराच्या ओळखी भवषयी त्याने सादर केलेले आवश्यक परुाव ेव तुमची 
खात्री झाली तर त्याला भवचारण्यात आलेल्या प्रश्ांची उत्तरे तुम्हाला समािानकारक भमळून त्याची ओळख 
पटली म्हणज े त्याला प्रदत्त (दुबार) मतपभत्रकेवर मतदान करण्यास परवानगी द्यावी. पण मतदान यंत्रावर 
नव्हे. 

23.2.1 प्रदत्त (दुबार) मतपभत्रकेचा आराखडा:- इलेक्रॉभनक मतदान यंत्राद्वारे मतदान करण्याबाबतच े
आदेशाच्या पभरच्छेद-19 खाली प्रदत्त (दुबार) मतपभत्रका अशा पध्दतीने तयार केलेली असेल आभण त्यावरील 
तपशील राज्य भनवडणकू आयोगाकडील आदेशानुसार असेल. 

23.2.2 त्यासाठी प्रत्येक मतदान कें द्रावर 20 मतपभत्रका पाठभवण्यात येतील. ज्या मतपभत्रका मतदान 
यंत्रातील मतदान युभनटवर वापरण्यासाठी छापनू घेतलेल्या आहेत, त्याचाच वापर त्यामागे “प्रदत्त 
मतपभत्रका” असा भशक्का मारुन प्रदत्त मतपभत्रका म्हणनू केला जाईल. जर कुठल्याही मतदान कें द्रावर 
वरील कारणामुळे जर अभिक मतपभत्रकाचंी आवश्यकता िासली तर त्या मतदान कें द्रावरील मतदान 
कें द्राध्यक्षाकडे त्या मतदान कें द्राच्या झोनल ऑभफसर यांचेमाफण त पाठभवण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. 

23.2.3 वरील प्रमाणे प्रदत्त मतपभत्रका वापरायची तुम्हाला आवश्यकता िासली तर प्रदत्त / दुबार 
मतपभत्रकाचंी वापर करायला हवा. जर अगोदर पासुन मतपभत्रकेवर प्रदत्त (दुबार) शब्दांचा भशक्का मारलेला 
नसेल तर तुम्ही मतपभत्रकेच्या मागील बाजूने तुमच्या स्वत:च्या हस्ताक्षराने प्रदत्त (दुबार) मतपभत्रका अस े
स्पष्ट अक्षरांनी भलहायला हव.े 

23.3 प्रदत्त (दुबार) मतपभत्रकांचा भहशोब (व्हीएम-3) 

तुम्ही सवण मतपभत्रकाचंा अचकू भहशोब ठेवायला हवा. 

(१)   भकती प्रदत्त / दुबार मतपभत्रका वापरण्यासाठी आणल्या 

(२)    भकती मतदाराना देण्यात आल्या. 

(३)    भकती न वापरता परत केल्या. 

हा भहशोब नमुना व्हीएम-3 च्या मुद्दा िमांक 8 नुसार असले. 

23.4 प्रदत्त (दुबार) मतपभत्रका देण्यात आलले्या मतदारांची नोंद:-ज्यांना प्रदत्त/दुबार मतपभत्रका देण्यात 
आलेल्या आहेत त्या मतदारांची संपणूण नोंद नमुना व्हीएम-2 मध्ये ठेवायला हवी. तुम्ही मतदारांना प्रदत्त/दुबार 
मतपभत्रका देण्यासाठी त्या नमुन्याच्या रकाना (5) वर मतदाराची स्वाक्षरी अथवा आंगठयाचा ठसा घ्यावा. 

23.5 प्रदत्त (दुबार) मतपभत्रकेवर मत नोंदणी  :-  

23.5.1 मतदारास प्रदत्त / दुबार मतपभत्रका देत असताना त्याला त्या समवते शाई लावलेला बाणाकृती 
िॉस असलेला रबरी स्टॅम्प देण्यात येईल. सदर स्टॅम्प म्हणज े तोच असेल ज्याचा वापर पारंपाभरक 
मतपभत्रका आभण मतपेटयाचंी भनवडणकू घेण्यात येत असताना करण्यात येत होता आभण त्याचा परुवठा 
मतदान कें द्रावर मतदान साभहत्यांतील एक घटक म्हणनू करण्यात येईल. 
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23.5.2 प्रदत्त/दुबार मतपभत्रका भमळाल्यानंतर सदर मतदार, मतदान कक्षात जाऊन, त्याला ज्या 
उमेदवारासाठी मतदान करावयाच े आहे त्याच्या भनशाणीवर त्या रबरी स्टॅम्पने बाणाकृती िॉसची खूण 
करील. 

२३.५.3 मतदार त्यानंतर ही प्रदत्त / दुबार मतपभत्रकेची घडी करुन मतदान कक्षातनू बाहेर येत असताना 
तुमच्या स्वािीन करील. 

२३.5.4 तुम्ही सवण प्रदत्त / दुबार मतपभत्रका आभण व्हीएम-2 या नमुन्यातील यादी त्यासाठी देण्यात आलेल्या 
पाकीटात घालून मतदान बदं झाल्यावर पाकीट सीलबदं करायला हव.े 

२३.५.५ अिंपणामुळे अथवा शाभररीक अपंगत्वामुळे एखादा मतदार आपले मत कोणाच्या मदतीभशवाय नोंद 
करु शकत नसल्यास मतदान कें द्राध्यक्षानंी त्याला त्याच्या सोबतीला सहकारी नेण्याची परवानगी द्यायला 
हवी. या भवषयाची पध्दत प्रकरण-२० मध्ये स्पष्ट केलेली आहे.  
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प्रकरण 24 
मतदान यंत्र खराब होणे, मतदान कें द्र ताब्यात घेणे अशाप्रसंगी मतदान स्थभगत करणे  

 

२४. 1 मतदान कें द्र ताब्यात घेण्याच्या प्रसंगी मतदान यंत्र बदं करणे :- 

२४.1.1 इलेक्रॉभनक मतदान यंत्राद्वारे मतदान करण्याबाबतच्या आदेशाच्या पभरच्छेद 25 मध्ये केलेल्या 
तरतुदीनुसार मतदान कें द्रावरील मतदान कें द्राध्यक्षास कळून आले की, मतदान कें द्र ताब्यात घेण्याचा प्रकार 

घडत आहे तेव्हा त्याने भवनाभवलंब मतदान यंत्राच े भनयंत्रण युभनट बदं करायला हव े आभण पढुील मते नोंद 

करता येणार नाही याची खात्री करुन त्याने मतदान युभनट भनयंत्रण युनीटपासून वगेळे करायला हव.े  

२४.1.2 मतदान कें द्र ताब्यात घेण्यात येते याची पणूण खात्री झाल्यास वर सांभगतल्याप्रमाणे मतदान यंत्र बदं 

करायला हव.े  फक्त मतदान कें द्र ताब्यात घेणार आहेत या संशयाने अथवा कल्पनेने नव्हे. कारण एकदा 
भनयंत्रण युनीटवरील बदं करण्याच े बटन दाबनू भनयंत्रण युभनट बदं केले म्हणज े मतदान युभनट, पढुील 

मतनोंदणी त्यामध्ये करु शकणार नाही आभण भवनाकारण मतदान एका भदवसासाठी अथवा त्या मतदान 

कें द्रावर पढुील मतदान पणूण करण्यासाठी नवीन मतदान यंत्र उपलब्ि करेपयंत मतदान स्थभगत कराव ेलागेल. 

२४.१.३ वरील प्रमाणे मतदान स्थभगत झाल्यास मतदान यंत्र आभण सवणप्रकारची मतदान कागदपत्र ेसीलबदं 
करुन सुरभक्षत करावी जशी मतदान संपषु्टात आल्यानंतर केली जातात. 

२४.1.४ इलेक्रॉभनक मतदान यंत्राद्वारे मतदान करण्याबाबतच्या आदेशाच्या पभरच्छेद 26 नुसार तुम्ही मतदान 

यंत्र बदं केल्यावर भवनाभवलंब सदर प्रकरण संपणूण घटनेसह भनवाचन अभिकाऱ्यास कळवायला हव.े भनवाचन 

अभिकारी अशाप्रसंगी, संपणूण पभरस्स्थती लक्षात घेऊन संपणूण घटना शक्यतो लवकर सपंकण  सािता येईल अशा 
उपलब्ि संपकण  माध्यमातनू राज्य भनवडणकू आयोगासमोर कळवील.  

२३.1.५ राज्य भनवडणकू आयोग, भनवाचन अभिकाऱ्याकडून आलेला अहवाल भमळाल्यानंतर, एकंदर 
पभरस्स्थतीची पडताळणी केल्यानंतर:- 

i) स्थभगत झालेले मतदान खराब झालेले नाही याची खात्री केल्यानंतर, ते जथूेन स्थभगत झाले होते 
तेथून नवीन मतदान यंत्रावर मतदान घेण्याची परवांगी देईल़, ककवा 

 ii) जर झालेल्या मतदानात खराबी भनमाण झाल्याची खात्री झाल्यास त्या मतदान कें द्रावरील मतदान 

भनष्फळ झाल्याच ेजाहीर कराव ेआभण त्या मतदान कें द्रावर नव्याने मतदान घेण्याचा आदेश देईल. 

२३.1.६ स्थभगत करण्यात आलेले मतदान पढेु सुरु करताना ते ज्या टप्पप्पयावर थांबभवण्यात आले होते त्या 
टप्पप्पयावर सुरु होईल. म्हणजचे ज्या मतदारांनी मतदान केले नाही त्यांनाच फक्त मतदान करता येईल. 

२३.1.७ मतदान कें द्राध्यक्षास, मतदान स्थभगत करतेवळेी जी पाकीटे सीलबदं करण्यात आली होती म्हणजचे 
भचन्हांभकत मतदार यादी, व्हीएम-1 या नमुन्यातील मतदानाची नोंद व नवीन मतदान यंत्र इ. परुभवण्यात 
येईल. मतदार रभजस्टर सीलबदं भलफाफा भतथे उपस्स्थत असलेल्या उमेदवारांसमोर अथवा त्यांच्या 
प्रभतभनिींसमोर भफरुन उघडायला हवा आभण या अगोदर भचन्हांकीत केलेली मतदार यादीची प्रत आभण 
मतदार रभजस्टर स्थभगत केलेले मतदान पणूण करण्यास त्याचा वापर केला पाभहज.े मतदान सुरु होण्यापवूी 
स्थभगत केलेले मतदान घेण्यासाठी इलेक्रॉभनक मतदान यंत्राद्वारे मतदान करण्याबाबतच्या 
भद.03/05/2005 च्या आदेशामिील पभरच्छेद 22 ते 25 आभण 26 आभण यात असलेल्या तरतुदीनुसार 
कायणवाही करावी. 
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२३.1.८ जथेे मतदान कमणचारी उपस्स्थत होऊ न शकल्यामुळे अथवा इतर कारणांमुळे मतदानास आरंिच 
होऊ शकला नव्हता ते परत सुरु करण्यासाठी मूळ मतदानात जशी पद्धती अवलंबली जाते तशी अवलंबली 
जाईल. 

२३.1.९ इलेक्रॉभनक मतदान यंत्राद्वारे मतदान करण्याबाबतच्या आदेशामिील पभरच्छेद 25 मध्ये मतदान 
स्थभगत करण्याची कायणपध्दती नमूद केलेली असून त्यामिील तरतुदीनुसार, मतदान कें द्रावरील झालेले 
मतदान रद्द करून,  नव्याने मतदान घ्यायच ेजाहीर करण्यात येते, जर मतदान कें द्रावर 

i)  एखाद्या अनभिकृत व्यक्तीने एखादे मतदान यंत्र बकेायदेशीरपणे नेल्यास, अथवा 

ii) एखादे मतदान यंत्र अपघाती अथवा जाणनूबजूुन खराब केले गेले अथवा हरवले असल्यास अथवा 
त्यात हस्तक्षेप अथवा ते नष्ट केल्यास आभण ज्यामुळे त्या मतदान कें द्रावरील मतदानाच्या 
भनकालाची खात्री करता येत  नसल्यास, अथवा  

iii) मतनोंदणी चालू असताना मतदान यंत्रात तांभत्रक भबघाड झाल्यास अथवा 

iv) जर एखाद्या चकुीमुळे अथवा अभनयभमत पध्दतीमुळे मतदानात खराबी घडून येत असल्यास अथवा 

v)   मतदान कें द्र ताब्यात घेण्याची घटना घडून आल्यास  

२३.1.१०  जर मतदान कें द्रावर अशाप्रकारची कुठलीही घटना घडली तर संपणूण प्रकार भवनाभवलंब भनवाचन 
अभिकाऱ्यास कळवायला हवा ज्यामुळे ते सदर प्रकरण पढुील मागणदशणनासाठी राज्य भनवडणकू आयोगापढेु 
पाठवतील. 

२३.1.1१  जर एकंदर पभरस्स्थतीचा आढावा घेऊन भनवाचन आयोगाने एखाद्या मतदान कें द्रावर नव्याने 
मतदान घेण्याची सूचना केल्यास सदर नवीन मतदान मूळ मतदान घेण्यात येणाऱ्या पध्दतीनेच घ्याव.े 

२३.1.1२  नव्याने मतदान घेताना, पात्र ज्या सवण पात्र मतदारांनी त्या मतदान कें द्रावर मतदान केले होते ते 
सवण मतदार नव्याने, मतदान करण्यास असतील. अशावळेी मूळ मतदानात त्यांच्या हाताच्या बोटावर मतदान 
शाईची असलेली खूण दुलणभक्षत करावी. ज्यांनी मूळ मतदानात, मतदान करताना जी शाईची खूण करुन 
घेतलेली आहे, त्यांनी नव्या मतदानातही ती परत करुन घ्यायला हवी. अशाप्रसंगी सदर शाईची खूण 
मतदाराच्या डाव्या हातावरील मिल्या बोटावर लावावी अस ेसूभचत करण्यात येत आहे. 
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प्रकरण - 25 

मतदान बंद करणे 
 

२५.१ मतदान कें द्रावर मतदान बंद करतेवळेी उपस्स्थत असलले्या व्यक्तीच ेमतदान 
२५.1.1 मतदानास प्रारंि काही कारणाने भनभित केलेल्या वळेेनंतर झालेला असला तरी भनभित केलेल्या 
वळेीच मतदान बदं करायला हव.े तरीसधु्दा भनभित केलेल्या मतदान बदं करण्याच्यावळेी ज ेमतदार, मतदान 
कें द्रावर हजर आहेत त्यांना मतदानाची परवानगी द्यायला हवी. 
२५.1.2 मतदान बदं करण्यासाठी भनभित केलेल्या वळेेआिी काही भमभनटे, त्या मतदान कें द्रासमोर 
मतदारांच्या रांगेत हजर असणाऱ्या सवांना मतदानाची संिी देण्यात येईल अस ेजाहीर करायला हव.े तुम्ही 
तुमची संपणूण स्वाक्षरी केलेली स्लीप ज ेकोणी रांगेत आहेत त्या सवण मतदारांना द्यायला हव्यात. त्या स्लीपवर 
रांगेत जवेढे मतदार आहेत त्यानुसार 1,2,3 असे अनुिमांक भलहायला हवते व रांगेतील शेवटच्या 
मतदारापासनु सुरवातीपयणन्त स्लीप वाटप कराव े.  
मतदान बदं करण्यास भनभित केलेला वळे संपषु्टात आल्याबरोबर सदर रांगेत नवीन मतदार उिा राहणार 
नाही याची काळजी घेण्यास पोभलस अथवा तुमच्या कमणचारी पथकामिील एखाद्याला नेमाव.े  
२५.२ मतदान बदं करणे:-  त्या मतदान कें द्रावर उपस्स्थत असलेल्या सवण मतदारांनी, मतदान बदं 
करण्यासाठी भनभित केलेल्या वळेी, वर भदलेल्या पभरच्छेदात नमूद केल्याप्रमाणे मतदान केल्यानंतर तुम्ही 
मतदान बदं झाल्याच ेऔपचाभरकपणे जाहीर करायला हव ेआभण त्यानंतर कुठल्याही पभरस्स्थतीत मतदान बदं 
करुन त्यापढेु मतदान करायला कुणालाही परवानगी देऊ नये. 
२५.३ मतदान यंत्राचे भनयंत्रण युभनट बदं करणे:-   
२५.3.1  मतदान बदं करण्यासाठी शेवटच्या मतदाराने आपले मत नोंद केल्यानंतर मतदान यंत्र बदं करायला 
हव,े ज्यामुळे त्या यंत्रात आणखी मते नोंद होऊ शकणार नाही. त्यासाठी तुम्ही भनयंत्रण युभनटवरील “क्लोज” 
बटन दाबाव,े त्यावळेी  मतदान संपेपयणन्त त्या यंत्रात जवेढया मतांची नोंद झाली त्यांची एकूण संख्या प्रदशणनी 
िागावर भदसेल. यंत्रात नोंद झालेल्या एकूण मतांची संख्या व्हीएम-3, िाग-1, मुद्दा-5 यात भवनाभवलंब नमूद 
करायला हवी. 
२५.3.2 सदर “क्लोज” बटन भनकाल भविागाच्या कप्पप्पयात, बाहेरील आवरणावर असलेल्या सफेद रंगाच्या               
झाकणाखाली असते. हे झाकण काढल्यावर ते सापडते. “क्लोज”बटन दाबनू मतदान बदं केल्यानंतर झाकण 
बदं करायला हव.े 
२५.3.3 एकदा “क्लोज” बटन दाबले म्हणज ेमतदान यंत्र त्यामध्ये पढेु आणखी पढुील मते स्स्वकारणार नाही.  
त्यासाठी तुम्ही पणूणपणे सावि राहून खात्री करायला हवी की, मतदान बदं करण्यासाठी भनभित केलेल्या वळेी 
रांगेमिील एकसधु्दा मतदार, मतदानाचा हक्क बजावल्याभशवाय राभहलेला नाही.  अशी खात्री झाल्यावरच 
सदर “क्लोज” बटन दाबायला हव.े 
२५.3.4 तुम्ही लक्षात ठेवायला हव ेकी, “क्लोज” बटन तेव्हाच चालेल जवे्हा भनयंत्रण युभनटवरील भबझी भदवा 
चालू नसेल.  शेवटच्या मतदाराने आपले मत नोंद करुनसुध्दा समजा “मतदान” बटन चकूुन दाबले गेले 
अथवा  शेवटच्या मतदाराने त्याच्यासाठी “मतदान” बटन दाबल्यानंतर ही मतनोंदणी करण्यास नकार भदला 
आभण भबझी भदवा चालूच राभहला तर भनयंत्रण युभनटच्या मागच्या कप्पप्पयात असलेले पॉवर बटन बदं (Off) करुन 
आभण मतदान युभनट, भनयंत्रण युभनटपासनू वगेळे करुन तो भबझी भदवा बदं करता येतो. मतदान युभनट 
भनयंत्रण युभनटपासून वगेळे केल्यानंतर पॉवर बटन परत सुरू (On)  म्हणज ेचालू कराव.े भबझी भदवा आता बदं 
होईल आभण “क्लोज” बटन चालू होईल. 
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प्रकरण - 26 

नोंद झालले्या मतांचा भहशोब 

२६.१ नोंद झालले्या मतांचा भहशोब तयार करणे  

२६.1.1 मतदान बदं झाल्यानंतर तुम्हाला इलेक्रॉभनक मतदान यंत्राद्वारे मतदान करण्याच्या आदेशाच्या 
पभरच्छेद 22 खाली मतदान यंत्रात नोंद झालेल्या मतांचा भहशेब तयार करावा लागेल. सदर भहशेब तुम्ही 
नमुना व्हीएम-3 च्या िाग 1 मध्ये करायला हवा. 

२६.1.2 याआिीच्या प्रकरणात स्पष्ट केल्याप्रमाणे मतदान बदं झालेल्यावळेी मतदान यंत्रात नोंद झालेल्या 
एकूण मतांची ‘टोटल बटन दाबनू खात्री करुन घ्यायला हवी. जर आवश्यकता िासल्यास तेच बटन हवी 
असलेली माभहती भमळभवण्यासाठी परत दाबता येते. 

२६.1.3 मतदान यंत्रात नोंद झालेल्या मतांची संख्या आभण मतदार नोंदवहीवर रकाना  िमांक (1) (नमुना 
व्हीएम-1) यात नोंद झालेल्या मतदारांची संख्या, वजा ज्यांनी मतदान करण्यास नकार भदला (त्यात 
नोंदवहीवर असलेल्या शेरा रकान्याप्रमाणे) त्यांची संख्या, तसेच तुम्ही मतदानात गुप्पतता न पाळल्या कारणाने 
ज्यांना मतदान करायला परवानगी भदली नाही (याच नोंदवहीवरील शेरा रकान्याप्रमाणे) त्यांची संख्या वजा 
करुन त्यांची तुलना होते तर तस ेपाहायला तुम्ही भवसरु नये. 

२६.२ नोंद झालले्या मतांच्या भहशेबाची प्रमाभणत प्रत मतदान प्रभतभनिींना देणे 

२६.2.1 उपरोक्त आदेशाच्या  पभरच्छेद 22 खाली, मतदान बदं होते वळेी ज ेमतदान प्रभतभनिी उपस्स्थत होते 
त्या प्रत्येकास तुम्ही नमुना व्हीएम-3 वर तयार केलेल्या, नोंद झालेल्या मतांच्या भहशेबाची प्रमाभणत प्रत 
द्यायला हवी व तशी पोहोच त्यांच्याकडून घ्या. भहशेबाच्या प्रती प्रत्येक मतदान प्रभतभनिीस त्याने मागणी केली 
नसली तरीसुध्दा त्यांना द्यायला हवी. 

२६.2.2 आवश्यक त्या संख्येने तुम्हाला नोंद झालेल्या मतांच्या भहशेबाच्या प्रती तयार करणे शक्य व्हाव े
म्हणनू तुम्हाला नमुना व्हीएम-3 च्या छापील प्रती, उमेदवारांच्या संख्येपके्षा एक दोन अभिकच मूळ 
भहशेबासाठी देण्यात येईल. जर शक्य असल्यास तुम्ही मूळ भहशेब भलभहताना आवश्यक त्या प्रती तयार 
करण्यासाठी काबणन पेपरची मदत घेतल्यास मतदान प्रभतभनिींना भदलेल्या प्रती आभण मूळ प्रत यात सवण 
प्रकारच ेसाम्य राहील. 

२६.३ मतदान बदं झाल्यानंतर करावयाचे घोषणापत्र 

२६.3.1 नोंद झालेल्या मतांच्या भहशेबाच्या प्रती पभरच्छेद-22 प्रमाणे तुमच्याकडून सवण मतदान प्रभतभनिींना 
भमळालेल्या आहेत याची खात्री करुन घेतल्यानंतर जोडपत्र- सात मिील मतदान बदं झाल्यानंतर करावयाच े
घोषणापत्र, तुम्ही पणूण करणे आवश्यक आहे. 
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प्रकरण - 27 
मतदान बंद झाल्यावर मतदान यंत्र सील बंद करणे 

२७.1.1 मतदान समाप्पत झाल्यानंतर आभण मतदान यंत्रात नोंद झालेल्या मतांचा भहशेब नमुना व्हीएम-3 मध्ये 
तयार करुन उपस्स्थत मतदान प्रभतभनिींना त्याच्या प्रती भदल्यानंतर, मतदान यंत्र मतमोजणी /संग्रह कें द्रावर 
नेण्यासाठी सीलबदं करून सुरभक्षत करायला हव.े 

२७.1.2 मतदान यंत्र सीलबदं आभण सुरभक्षत करण्यासाठी प्रथम मतदान युभनट आभण भनयंत्रण युभनट 
एकमेकांपासनू वगेळी करायला हवी आभण भनयंत्रण युभनटमिील पॉवर बटन बदं (Off) करायला हव.े मतदान 
युभनट आभण भनयंत्रण युभनट त्यांच्या संबिंीत आपापल्या पटेीत परत ठेवायला हव.े 

२७.1.3 प्रत्येक पेटी, दोनही टोकावर असलेल्या दोन भछद्रात दोरा घालून परुभवलेले ऍ़डे्रस टॅग तेथे 
लावण्यात यावते व मतदान कें द्राध्यक्षांनी त्यावर स्वाक्षरी करून आपली मोहर लावावी. उमेदवार अथवा 
त्यांच्या हजर असलेल्या मतदान प्रभतभनिीची इच्छा असले तर त्यांनाही त्यांची स्वाक्षरी / मोहर लावण्यास 
परवानगी द्यावी. 

२७.1.4 उमेदवार/मतदार प्रभतभनिी ज्यांनी आपली मोहर मतदान युभनट आभण भनयंत्रण युभनट यंत्राच्या 
पेटीवर लावलेली आहे त्यांची नाव ेतुम्ही घोषणापत्रावर नोंद करायला हवी. हे घोषणापत्र तुम्ही जोडपत्र-
आठ प्रमाणे मतदान बदं होतेवळेी करायला हव.े 
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प्रकरण - 28 
    भनवडणकू कागदपत्र ेसीलबंद करणे 

 

२८.१     भनवडणकू कागदपत्रे भलफाफ्यात सीलबदं करणे 
२८.1.1 मतदान बदं झाल्यानंतर मतदानाशी संबभंित सवण भनवडणकू कागदपत्र ेमहाराष्र भजल्हा पभरषद व 
पंचायत सभमती अभिभनयम 1961 च े कलम 10-अ व 58-अ अन्वये भवभहत केल्यानुसार भनरभनराळया 
भलफाफ्यात आवश्यकतेप्रमाणे घालून मोहरबदं करायला हवी.याव्यभतभरक्त इलेक्रॉभनक मतदान यंत्राद्वारे 
मतदान करण्याबाबतच्या आदेशाच्या पभरच्छेद-24 मध्ये भवभहत केल्यानुसार भनरभनराळी पाभकटे सीलबदं 
करणे आवश्यक आहे.   
२८.1.2 अशाप्रकारे सील बदं केलेले सवण भलफाफे, फक्त ज्यात (i) नोंद झालेल्या मतांचा भहशेब आभण कागदी 
मोहर (नमुना व्हीएम-3) (ii) मतदान कें द्राध्यक्षाने मतदानाच्या आरंिास, मतदान सुरु असताना आभण मतदान 
बदं झाल्यावर (पभरभशष्ट- सहा ते आठ) केलेली घोषणापत्रे आभण (iii) मतदान कें द्राध्यक्षांची डायरी आहे ते 
भलफाफे वगळून खाली भदलेल्या वस्त ू पभरच्छेद 3 ते 6 मध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे चार मोठया भलफाफ्यात 
घालून ते सीलबदं  भलफाफे  भनवाचन अभिकाऱ्याकडे पाठवावते. 
 

२८.२ भलफाफे ज्यात (i) नोंद झालले्या मतांचा भहशेब आभण पेपरसील भहशोब (ii) मतदान कें द्राध्यक्षांची 
घोषणापत्रे आभण (iii) मतदान कें द्राध्यक्षाची डायरी मतदान यंत्रासोबत वगेळी स्वीकार कें द्रावर पाठवावी.  
 

२८.३ भलफाफे आभण पाभकटे यावर मोहोर लावणे:-  
  तुम्ही मतदान कें द्रावर उपस्स्थत असलले्या प्रत्येक उमेदवारास अथवा त्याच्या भनवडणकू प्रभतभनिीस 
अथवा त्याच्या मतदान प्रभतभनिीस खालील कागदपत्रे अतंिूणत असलले े भलफाफे आभण पाभकटे यावर 
आपापल्या मोहोरा लावण्यास अनुमती द्यावी, -- 

(एक)  मतदार यादीची भचन्हांभकत प्रत. 
 (दोन) मतदार नोंदवही 

(तीन) मतदार भचठ्ठी 
 (चार)   वापरलेल्या प्रदत्त मतपभत्रका आभण नमुना-17-बी मिील प्रदत्त मतपभत्रकांची  यादी. 
  (पाच) न वापरलेल्या प्रदत्त मतपभत्रका. 
  (सहा) आक्षेभपत मतांची यादी 
  (सात) भनवडणकू भनणणय अभिका-याने मोहोरबदं पाभकटात ठेवण्याचा भनदेश भदला आहे अशी अन्य   
                                 कोणतीही  कागदपत्रे. 

२८.३.१    पभहल ेपाभकट -सांभविीक भलफाफे (Statutory Covers)  
पभहला भलफाफा विैाभनक पाभकट (Statutory Covers) हा असून, तुम्ही प्रत्येक उमेदवारास अथवा त्याच्या 
भनवडणकू प्रभतभनिीस अथवा त्याच्या मतदान प्रभतभनिीस ज ेकोणी मतदान कें द्रावर उपस्स्थत असतात त्यांना 
खालील कागदपत्र ेअसलेले भलफाफे आभण पाभकटांवर त्यांचे मोहर लावण्यास अनुमती द्यावी.  

i) मतदान यादीची भचन्हांकीत प्रत असलेला मोहोरबदं भलफाफा 
ii) मतदार नोंदवही असलेला मोहोरबदं भलफाफा 
iii)  मतदार स्स्लप असलेला मोहोरबदं भलफाफा 
iv)  वापरलेल्या प्रदत्त मतपभत्रका आभण नमुना व्हीएम-2 मध्ये प्रदत्त मतांची यादी 
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v)  वापर करण्यात न आलेल्या प्रदत्त मतपभत्रका असलेला मोहोरबदं भलफाफा 
जर वर उले्लख केलेले कुठलेही साभहत्य पाभकटात घालण्यास उपलब्ि नसले तरीसुध्दा एका भचटो-यावर 
भनवदेन अथवा नोंद काही नाही अस ेभलहून पाभकटात घालाव ेआभण अशी पाच पाभकटे तयार करावी म्हणज े
ती स्स्वकारताना, कोणतीही अभिक स्पष्टीकरणे करण्याची आवश्यकता िासणार नाही. 
२८.३.२ दुसरे पाकीट -असांभवभिक भलफाफे (Non-Statutory Covers)  

दुसरा भलफाफा खाली भदलेले साभहत्य असलेले आभण त्यावर ‘विैाभनक नसलेली पाभकटे अस े
स्पष्ट भलहायला हव.े 

i) मतदार यादी अथवा याद्या (भचन्हांकीत सोडून) असलेले पाकीट 
ii) मतदान प्रभतभनिीच ेनेमणकू पत्र असलेले पाकीट 
iii) टपाली मतपभत्रका आदेशानुसार नमुना पीबी-3 मिील भनवडणकू कायण प्रमाणपत्र असलेले 

पाकीट 
iv) आव्हाभनत मतांची यादी असलेले सीलबदं पाकीट 
v) अंि आभण अपंग मतदारांची यादी आभण त्यांच्या सहकाऱ्याचे घोषणापत्र असलेले पाकीट 
vi) जर आव्हान मते असतील तर पावती पसु्तक आभण रोकड असलेले पाकीट 
vii) वापरात न आलेली आभण खराब झालेले कागदी मोहर असलेले पाकीट, आभण  
viii) वापरात न आलेल्या मतदान स्लीप्पस असलेले पाकीट 
ix) वापरात न आलेली आभण खराब झालेले स्पेशल टॅग असलेले पाकीट, आभण 
x) वापरात न आलेली आभण खराब झालेले A, B, C, D पट्टी सील असलेले पाकीट, आभण 

८.३.३ भतसरे पाकीट -भनदेश/भनयमपसु्स्तका व इतर वस्तू असलले ेपाभकट  
1. मतदान कें द्राध्यक्षासाठी माभहती पसु्स्तका 
2. इलेक्रॉभनक मतदान यंत्राची भनयमावली 
3. मतदारांच्या बोटांना शाई लावण्यासाठी माकण र पने  
4. शाईच ेपॅड 
5. मतदान कें द्राध्यक्षाचा िातचू ेसील 
6. दुबार मतपभत्रकेवर लावण्यासाठी चिाकार बाणाकृती रबरी स्टॅम्प 

२८.३.४  चौथे पाकीट - इतर उरलले ेसाभहत्य असलले ेपाभकट  
     जर वरील साभहत्याभशवाय उवणभरत सवण मतदान साभहत्य असेल तर ते चौथ्या भलफाफ्यात बदं कराव.े 

२८.४ सांभवभिक अथवा विैाभनक पाभकटे म्हणनू भचन्हांभकत केलेली प्रत्येकी पाच लहान पाकीटे, पभहल्या 
भलफाफ्यात ज्यावर विैाभनक पाकीटे अस ेभलभहलेले आहे त्यात घालून मोहरबदं करायला हव.े  
२८.५  इतर लहान पाकीटे ज्यात भनरभनराळी विैाभनक नसलेली कागदपत्र े भनवडणकुीस आवश्यक 
असलेले इतर साभहत्य दुसऱ्या भलफाफ्यात ज्यावर विैाभनक नसलेली पाकीटे भलभहलेले आहे ती वगेळी 
तयार करावीत. परंत ुमोहरबदं करायची आवश्यकता नसल्यामुळे वळेेचा अपव्यय होत नाही. ही सवण मोहरबदं 
न केलेली आभण ज्यात आव्हाभनत मतांची यादी आहे ते सीलबदं पाकीट त्या त्या मोठया भलफाफ्यामध्ये ठेवाव े
आभण मतदान कें द्राध्यक्षाने भनशाणी केलेला चेक मेमोसुध्दा त्यात ठेवावा. हे तीन भलफाफे मोहरबदं करण्याची 
आवश्यकता नाही. परंत ुपीन अथवा दोरीने व्यवस्स्थत बािंावी ज्यामुळे साभहत्य स्स्वकार करण्यात येणाऱ्या 
कें द्रावर त्या वस्तू तपासता येतील.   
२८.६ पभहला भलफाफा ज्यावर विैाभनक पाकीट असे भलभहलेले आहे ते स्स्वकार कें द्रावर आतील बाबी 
तपासून     झाल्यानंतर मतदान कें द्राध्यक्षाने मोहरबदं कराव.े 
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प्रकरण - 29 
डायरी तयार करणे आभण संग्रह कें द्रात मतदान यंत्रे आभण भनवडणकू कागदपत्रे पोहोचभवणे 

 
२९.१ डायरी तयार करणे 

२९.1.1 मतदान कें द्रात मतदान घेण्याचे काम चालू असताना त्या कामाची नोंद करण्यासाठी डायरीचा वापर 
करायला हवा.सदर डायरीचा नमुना जोडपत्र-11 मध्ये परत छापलेला आहे.  तरीसुध्दा आवश्यक त्या 
डायरीचा नमुना तुम्हाला भदला जाईल ज्याचा वापर तुम्ही करायला हवा. 

२९.1.2 जवे्हा जवे्हा घटना घडत असतात तेव्हा त्यासबंिंीच्या घटनांची नोंद तुम्ही त्या डायरीमध्ये करत 
जायला हव.े  त्यात तुम्ही सवण महत्वाच्या घटनाची नोंद करायला हवी. 

२९.1.3 बहुतेक प्रकरणात अस े भदसनू आलेले आहे की, मतदान कें द्राध्यक्ष संबिंीत रकान्यांमध्ये वळेोवळेी 
घडलेल्या घटनांची नोंद न करता मतदान संपल्यानंतर सगळया नोंदी एकदमच िरुन डायरी पणूण करतात 
सदरहू बाब ही हरकत घेण्यासारखी आहे. तरी तुम्ही ध्यानात ठेवायला हव े की, मतदानाच े काम चालत 
असताना प्रत्येक मुद्यांची नोंद डायरीवर करत असताना तुम्ही थोडे जरी बजेबाबदार  राभहलात तरी त्याची 
आयोग गंिीर दखल घेईल. 

२९.२   मतदान यंत्र आभण भनवडणकू कागदपत्रांच ेभनवाचन अभिकाऱ्याकडे भवतरण 

२९.2.1 प्रकरण 2७ आभण 2८ मध्ये सांभगतल्याप्रमाणे मतदान बदं झाल्यावर तुम्ही मतदान यंत्र आभण 
भनवडणकू कागदपत्र ेसीलबदं करुन सुरभक्षत केल्यानंतर ते सवण भनवाचन अभिकाऱ् याने सांभगतलेल्या भठकाणी 
आभण त्याने केलेल्या व्यवस्थेनुसार भवतरणाची व्यवस्था करायला हवी. 

२९.2.2 मतदान यंत्र आभण भनवडणकू कागदपत्र े भवनाभवलंब सगं्रह कें द्रावर भवतरीत करायला हव े अथवा 
भवतरणाची व्यवस्था करायला हवी.  यात जर थोडासुध्दा उशीर झाला तर त्याची पाहणी आयोगाकडून केली 
जाईल आभण जो कोणी यास जबाबदार आहे त्याच्यावर भशस्तिंगाची कडक कारवाई होऊ शकते. 

२९.३ संग्रह कें द्रावर ताबा असलले्या अभिका-याच्या स्वािीन करण्याकरीता, तुम्हाला खालील भनवडणकू 
नोंदी आभण साभहत्य यांच्या संबभंित बारा बाबी तयार करायला हव्यात आभण त्याची पावती घ्यायला हवी. 

i) मतदान यंत्राच ेभनयंत्रण युभनट आभण मतदान युभनट त्यांच्या मोहरबदं पेटयासंह 
ii) नोंद केलेल्या मतांचा भहशेब आभण कागदी मोहर भहशेब असलेला भलफाफा 
iii) मतदान कें द्राध्यक्षाची घोषणापत्रे असलेले पाकीट 
iv) मतदान कें द्राध्यक्षाची डायरी असलेले पाकीट 
v) ज्यावर विैाभनक पाकीटे (पाच पाभकटे असलेले) अस ेभलभहलेले आहे ते प्रथम पाकीट 
vi) ज्यावर विैाभनक नसलेली पाकीटे (दहा पाभकटे असलेले) अस ेभलभहलेले आहे ते दुसरे पाकीट  
vii) भतसरे पाकीट ज्यात भनवडणकू साभहत्याच ेसात घटक आहेत 
viii) मतदान कक्षासाठी आवश्यक बाबी 
ix) कंदील, जर देण्यात आलेला असेल तर 
x) कचरा पेटी 
xi) प्पलास्टीक भपशवी/गोणपाट भनवडणकू साभहत्य नेण्यासाठी 
xii) इतर सवण बाबी असलेले चौथे पाकीट (असल्यास) वर सांभगतल्याप्रमाणे सगळया गोष्टी संग्रह 

कें द्रावर तुमच्या उपस्स्थतीत भवतरण स्स्वकारणारा अभिकारी स्स्वकार करील आभण तुम्हाला 
कायणमुक्त करील. 
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प्रकरण - 30 
मतदान कें द्राध्यक्ष/मतदान अभिकारी यांच्यासाठी थोडक्यात मागणदशणन 

 
1.1 जर सांभघक कायण नसेल तर तुमच ेकाम कठीण होईल. 

2.1 खात्री करुन घ्या की, - 

अ) तुम्हाला मतदान यंत्राच ेभनयंत्रण युभनट आभण आवश्यक त्या संख्येने मतदान यंत्र ेभदलेली आहेत 
आभण ती तुमच्याच मतदान कें द्रात वापरण्याची आहेत. 

 ब) आवश्यक त्या मतदानपभत्रका बसवून प्रत्येक मतदान युभनट व्यवस्स्थत आहेत. 

 क) मतदान युभनटवरील 'स्लाईड स्वीच' योग्य त्या पध्दतीने बसवलेला आहे. 

 ड) भनयंत्रण युभनटवरील 'उमेदवार ठरभवणे भविाग' आभण प्रत्येक मतदान युभनट नीट मोहरबदं आहे 
आभण प्रत्येकावर पत्त्याचा टॅग नीट लावलेला आहे.  

2.2 मतदानास लागणा-या सवण बाबी/वस्त ूतुम्हाला भदलेल्या आहेत याची खात्री करा. 

2.3    भवशेषत: मतदार नोंदवही, मतदार स्लीप, दुबार मतांसाठी आवश्यक असलेल्या मतपभत्रका, दुबार 
मतांवर खूण करण्यासाठी आवश्यक असलेला बाणाकृती चिाकार रबरी स्टॅम्प, कागदी मोहर, सीलबदं 
करण्यासाठी लाख, मतदान शाई  यासारख्या बाबींची बारकाईने तपासणी करावी. 

2.4 भचन्हांभकत मतदार यादीची इतर यादीकडे तुलना करुन पाहा आभण सगळया तंतोतंत आहेत की नाही 
हे पहा. फक्त भचन्हांभकत केलेल्या मतदार यादीवर 'पीबी' आभण 'इडीसी' ही खूण सोडून दुसरी कोणतीही खूण 
नसेल. 

2.5 खात्री करा की, 

 1) मतदार यादीतील वगळलेली नाव ेआभण परुवणीत केलेली सिुारणा व्यवस्स्थत आहे.  

 2) मतदार यादीच्या चालू प्रतीवरील पानाचे अनुिमांक व्यवस्स्थत आहेत. 

 3) मतदाराच ेअुनिमांक सुिारलेले नाहीत आभण त्याभठकाणी दुसरे काही अंतिूणत केलेले नाही. 

3.1 मतदान कें द्रावर मतदानास भनभित केलेल्या वळेेआिी 75 भमभनटे आिी पोहोचा. 

3.2 मतदान कें द्राची आखणी व्यावहारीकदृष्टया करा. 

3.3 मतदान कें द्रावर मतदारांना आत-बाहेर जाण्यास वगेळया दारांची व्यवस्था असल्याची खात्री करा. 

4. मतदानाच्या भदवशी तुमच्या मतदान कें द्राबाहेर मतदान क्षेत्र दाखभवणारा आभण भनवडणकुीस उि े
राभहलेल्या उमेदवारांची नाव ेअसलेली नोंद प्रदर्चशत करा. 

5. जर एखादा मतदान अभिकारी गैरहजर असेल तर आवश्यकतेनुसार स्थाभनक मतदान अभिकारी 
नेमण्यात यावा. 

6. मतदानास आरंि करण्यास ठरभवलेल्या वळेेआिी भवभहत कालाविीत मतदान यंत्र तयारीत ठेवा. 

7.1 मतदान युभनट आभण भनयंत्रण युभनट एकमेकांना व्यवस्स्थत जोडा. 

7.2 भनयंत्रण युभनटच्या मागील कप्पप्पयातील पॉवर स्वीच सुरु (On) करा. 



 

SEC- PRO HANDBOOK 2017                                                                                                                  67 

       
 

7.3 भनयंत्रण युभनटामागील कप्पपा बदं करा. 

7.4 मतदान यंत्र 'स्क्लअर' आहे आभण त्यात याअगोदर मत नोंदणी झालेली नाही याची उपस्स्थत 
असलेल्या मतदान प्रभतभनिींना खात्री करुन द्या. 

7.5 प्रत्येक उमेदवारासाठी काही मतांची नोंदणी करायला मतदान प्रभतभनिींना सांगा आभण अभिरुप 
मतदान घ्या. 

7.6 अभिरुप मतदान झाल्यानंतर सदर मतदानाचा भनकाल उपस्स्थतांना दाखवा आभण नंतर यंत्र स्क्लअर 
करा. 

8.1 भनयंत्रण युभनटच्या भनकाल भविागाच्या आतील कप्पप्पयात असलेल्या चौकटीवर कागदी मोहर बसवा. 

8.2 भनकाल भविागाच्या आतील कप्पप्पयाच ेदार अशाभरतीने बदं करा की, कागदी मोहरेची दोन उघडी टोके 
आतील कप्पप्पयाच्या बाजूने बाहेर भदसतील.  

8.3 कागदी मोहरेच्या सफेद िागावर छापील अनुिमाकंाखाली तुम्ही तुमची संपणूण स्वाक्षरी करा. 

8.4 उपस्स्थत असलेल्या इच्छुक मतदान प्रभतभनिींनाही त्यावर स्वाक्षरी करायला सांगून त्यांना कागदी 
मोहरेचा अनुिमांक नोंद करुन घेण्यास सांगाव.े 

8.5 भनयंत्रण यभुनटमिील भनकाल भविागाच्या आतील कप्पपा स्पेशल टॅग वापरुन मोहरबदं करावा (अस े
करताना क्लोज बटनाला िक्का लागणार नाही याची खबरदारी घ्यावी). 

9.1 भनयंत्रण युभनटातील भनकाल भविागाचे बाहेरील आवरण बदं करुन मोहरबदं कराव.े त्यावर 
तपशीलाचा कागद घट्टपणे भचकटभवण्यात यावा. 

9.2 भनयंत्रण युभनटमिील भनकाल भविागाच्या आतील आवरणावर त्यांची मोहर लावण्यास मतदान 
प्रभतभनिींना अनुमती द्यावी.  

10.1 मतदान यंत्र मतदान खोलीत ठेवा. भनयंत्रण युभनट तुमच्या टेबलवर ठेवा. 

10.2 त्यांना एकमेकानंा जोडणारी केबल अशाभरतीने जोडा की, मतदार मतदान खोलीत आत बाहेर होत 
असताना त्यांच्या पायाखाली ती केबल येणार नाही.  

11.1 उपस्स्थत असलेल्या मतदान प्रभतभनिींना भचन्हांभकत मतदार यादी दाखवून त्यावर पीबी आभण इडीसी 
याभशवाय इतर कोणतीही नोंद नसल्याची खात्री करु द्या. 

11.2 मतदार नोंदवही (नमुना व्हीएम-1) यावरही कुठलीही नोंद नाही हे दाखवा. 

12. मतदानाच्या आरंिास घोषणा पत्रावर स्वाक्षरी करा व ते सवांना वाचनू दाखवा. 

13. भनभित केलेल्या वळेेवरच मतदानास प्रारंि करा. 

14. उमेदवाराच्या एकाच मतदान प्रभतभनिीस कुठल्याही वळेी मतदान कें द्रात अनुमती द्या. 

15. मुक्त आभण सुरळीत मतदानाची खात्री करा. 

16. राज्य भनवडणकू आयोगाने भनवडणकू भनरीक्षक भनयकु्त केले असल्यास त्यांचेशी आपलेपणा राखा 
आभण त्यांना आवश्यक माभहती देऊन सहकायण करा.  

17. मतदान कें द्राच्या शंिर मीटरच्या आत प्रचार करणे गुन्हा आहे. 

18. मतदान कें द्रात िूम्रपान वज्यण आहे. 
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19.1 जथेे तीन मतदान अभिकारी आहेत त्या मतदान अभिका-यांच ेकतणव्य - 

 पभहल्या मतदान अभिका-याजवळ मतदार यादी असेल आभण तो मतदारांची ओळख/छाननी करील. 
त्या यादीवरील छपाई आभण कारकुनी चकुा दुलणक्ष करील. 

 दुसरा मतदान अभिकारी मतदान शाई आभण मतदार नोंदवही घेऊन बसेल. तो मतदारांच्या डाव्या 
हाताच्या तजणनीस  मतदान शाईची खूण करील आभण मतदार नोंदवहीच्या रकाना (2) मध्ये मतदाराचा िाग 
िमांक आभण अनुिमांक याचंी नोंद करुन त्यापढेु मतदाराची स्वाक्षरी अथवा अंगठा घेईल. तो मतदार स्लीप 
तयार करुन मतदारांना देईल. 

भतस-या मतदान अभिका-याच्या ताब्यात भनयंत्रण युभनट असेल तो मतदाराकडून मतदार स्लीप 
घेऊन तो मतदाराच्या डाव्या हाताच्या तजणनीवरील मतदान शाईची तपासणी करील आभण त्याला भनयंत्रण 
युभनटवरील 'मतदान' बटन दाबनू त्याला मत नोंदणी करण्यास अनुमती देईल. 

19.2 मतदाराने मतदार नोंदवहीत ज्या अनुिमांकाने नोंदणी केलेली आहे त्याच अनुिमाने मत नोंदणी 
करण्यास त्यांना अनुमती द्या. त्यांनी मतदार नोंदवहीवर स्वाक्षरी/अंगठा नोंदभवल्याभशवाय मतनोंदणी 
करण्यास अनुमती देऊ नये. 

20. मतदाराच्या ओळखीसंबिंी आव्हान देऊ इस्च्छणा-यास त्यांच्याकडून प्रत्येक आव्हानामागे दोन रुपये 
फी घेतल्याभशवाय प्रकरण हाती घेऊ नका. सदर आव्हान मतांची नोंद, मतदान कें द्राध्यक्षांनी आव्हाभनत 
मतांची यादी भनयमातील तरतुदीनुसार ठेवावी. 

21. अंि आभण अपंग मतदारांच्या सहका-यांकडून घोषणापत्र घ्या आभण अशा मतदारांची नोंद व्हीएम-5 
मध्ये ठेवा. 

22. तुम्हाला एखादा मतदार वयापेक्षा खूपच लहान वाटला म्हणज े18 वषापेक्षा कमी वयाचा भदसला तरी 
त्याची ओळख समािानकारक भदसून आली तर त्याच्या पात्रतेभवषयी मुद्दा उपस्स्थत करु नका. 

23.1 मतदार नोंदवहीमध्ये मतदाराचा तपशील भलहून घेतल्यानंतर जरी एखाद्या मतदाराने मतदान 
करावयास नकार भदल्यास व्हीएम-1 मिील शेरा या रकान्यात आवश्यकती नोंद घ्यावी.  

[ 23.2 जर एखाद्याने मतदान करण्यास नकार भदल्यास मतदार नोंदवही (नमुना व्हीएम-1 च्या रकाना 1) 
मध्ये कुठल्याही अनुिमाकात बदल करु नये.  

24.1 जर एखाद्या मतदाराच्या नावाने त्याच्या अगोदरच कोणी मतदान करुन गेले असल्यास आभण सदर 
मतदाराने आपल्या भदलेल्या ओळखीने तुमच े समािान होत असल्यास त्याला प्रदत्त/दुबार मतपभत्रकेवर 
मतदान करण्यास अनुमती द्यावी. त्याला मतदान यंत्रावर मतदान करण्याची परवानगी देऊ नये. 

24.2 ज्यांना दुबार मतपभत्रका भदलेली आहे त्यांची नोंद नमुना व्हीएम-2 मध्ये ठेवा. प्रदत्त मतपभत्रका आभण 
त्यांची यादी नमुना व्हीएम-2 मध्ये नोंद करुन वगेळया भलफाफ्यात ठेवा. 

25.1 तुम्ही ताकीद देऊनसुध्दा भनभित केलेली मतदान गुप्पतता पाळण्यास एखादा मतदार तयार झाला 
नाही तर त्याला मतदानाची अनुमती देऊ नये. 

25.2 अशा मतदारांची नोंद, मतदार नोंदवहीमध्ये जथेे केलेली आहे त्या नोंदीसमोरील रकान्यात 
त्याबाबतचा शेरा भलहा. अशा मतदारासाठी त्या नोंदवहीमिील रकाना 1 मिील अनुिमांकात बदल करु नये. 

26. मतदान बदं करण्यासाठी भनभित केलेला वळे संपल्यानंतर मतदार स्लीप भदलेले मतदार, रांगेत 
असले तर त्यांच ेमतदान करुन संपेपयंत मतदान चालू ठेवाव.े   
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27. भनयंत्रण युभनटवरील “क्लोज” बटन दाबनू मतदान यंत्र बदं करा. ते दाबल्यानंतर 'क्लोज' 
बटनवरील भनळे आवरण बदला. 

28.1 मतनोंदणीचा भहशेब नमुना व्हीएम-3 मध्ये तयार करा. 

28.2 नोंद झालेल्या मतांच्या भहशेबांच्या प्रमाभणत प्रती, मतदान प्रभतभनिींना द्या. त्यासंबिंी भनभित केलेल्या 
घोषणापत्राच्या नमुन्यावर घोषणापत्र तयार करा. 

29.1 मतदान बदं झाल्यानंतर मतदान युभनट व भनयंत्रण युभनट एकमेकांपासनू वगेवगेळी करा. 

29.2 भनयंत्रण युभनट आभण मतदान युभनट त्यांच्या संबिंीत पेटीत ठेवा. 

30.1 पेटया दोन्ही टोकावर मोहरबदं करा. प्रत्येक पेटीवर तपशीलाचा टॅग लावा. 

30.2 सवण मतदान प्रभतभनिींनी आपली मोहर सदर पेटयांवर लावायला हवी. 

31.1 वगेवगेळया पाभकटांतून सवण भनवडणकू कागदपत्र ेआभण साभहत्य मोहरबदं करा. 

31.2 तुमचा मोहर (1) भचन्हांभकत मतदार यादीची प्रत (2) मतदार नोंदवही (3) मतदार स्लीप (4) 
वापरलेल्या दुबार मतपभत्रका आभण नमुना व्हीएम-2 वरील यादी आभण (5) वापरण्यात न आलेल्या दुबार 
मतपभत्रका असलेल्या भलफाफ्यावर लावा. 

31.3 सदर भलफाफ्यावर सवण मतदान प्रभतभनिींना त्यांची मोहर लावण्यास सांगा. 

32.1 भनवडणकुीसंबिंीची सवण कागदपत्रे आभण साभहत्य चार मोठया भलफाफ्यात ठेवा. 

32.2 पभहल्या मोहरबदं पाभकटात ज्यावर 'विैाभनक पाकीटे' अस ेस्पष्ट भलभहलेले आहे त्यात पाच मोहरबदं 
पाभकटे असायला हवीत. 

32.3 भतसऱ् या भलफाफ्यात सात नमुने असायला हवते. 

32.4 इतर सवण नमुने चौथ्या भलफाफ्यात बदं करायला हव.े 

33. वगेळया भलफाफ्यात (1) नोंद झालेल्या मतांचा भहशेब (नमुना व्हीएम-3), (2) मतदानास आरंि 
होण्याआिी आभण मतदान बदं झाल्यानंतर तुम्ही केलेली घोषणापत्र,े आभण (3) मतदान कें द्राध्यक्षाचंी डायरी 
ठेवायला हवी. 

34. मतदान कें द्रावर दंगल अथवा कहसाचार सुरु झाल्यास मतदान तहकूब करा. संपणूण अहवाल भनवाचन      
अभिकाऱ् यास व आवश्यकतेनुसार राज्य भनवडणकू आयोगास पाठवावा.  

35. जर मतदान कें द्र ताब्यात घेणे अथवा मतदान यंत्र अथवा मतदान नोंदवही, मतदार यादीची 
भचन्हांभकत प्रत यासारखे भनवडणकू साभहत्य अनभिकृतपणे तुमच्या ताब्यातून नेण्यात आले, खराब झाले 
अथवा त्यात हस्तक्षेप केला तर मतदान बदं करुन त्याबाबतचा संपणूण अहवाल भनवाचन अभिकाऱ् यास कळवा. 
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  जोडपत्र - दोन 
 मतदान कें द्राध्यक्षानंी वगेवगेळया पातळीवर करावयाच्या कामाचा आराखडा 

i)  नेमणकुीच्यावळेी 
ii)  मतदान अभिकारी -कमणचारी प्रभशक्षणावळेी 
iii)  मतदानाच्या आदल्या भदवशी 
iv)  मतदानाच्या भदवशी मतदान कें द्रावर पोहोचल्यावर 
v)  मतदान चालू असताना 
vi)  मतदान संपल्यानंतर 

 
I) नेमणकुीच्यावळेी 

1.1 तुम्हाला भनयुक्ती पत्र भमळाल्यानंतर कृपया ते काळजीपूवणक तपासा आभण लक्षात ठेवा : 

1.2 तुमच्या भनयुक्ती पत्रात नमूद तारीख व वळेेवर तुम्ही सवण प्रभशक्षण वगाला उपस्स्थत रहा 
ज्यामुळे तुम्हाला मतदान यंत्राशी अभिकाभिक जवळीक होईल. केवळ तमुच्या स्मृतीवर आभण 
मागच्या अनुिवावर भवसंबून राहू नका कारण भनवडणकूभवषयक सूचना सातत्याने वळेोवळेी बदलत 
असतात, सवण संघाने एकत्र प्रभशक्षण घेण्याचा प्रयत्न करा जेणेकरून कामाची भविागणी करणे सोपे 
जाईल. 

1.3 त्याच आदेशात तुमच्या संघातील मतदान  अभिकाऱ् याचंी नाव े भमळतील. त्याचं्याशी संपकण  
सािून त्याचंा मोबाईल नंबर, घरचे आभण कायालयाचे पत्त े तुमच्याकडे ठेवा आभण तुमचा मोबाईल 
नंबर, घरचा आभण कायालयाचा पत्ता त्यानंा द्या. तुमच्या क्षते्रीय अभिकाऱ्याचं्या संपकात रहा त्याचं े
मागणदशणन घ्या. 

1.4  एखादा मतदान अभिकारी कमणचारी / अभिकारी गैरहजर असेल तर त्याच्या जागी बदली 
कमणचारी तात्काळ मागून घ्या.  

1.5 खाली नमूद केलेल्या पुस्स्तका आभण पभत्रका काळजीपूवणक वाचा. 

अ) मतदान कें द्राध्यक्षासंाठीची माभहती पुस्स्तका 
ब) इलेक्रॉभनक मतदान यंत्राची हाताळणी 
क) भनवाचन अभिकाऱ् याचे, मतदान कें द्राध्यक्षास महत्वाच्या सूचना करुन भलभहलेले पत्र. 

1.5 तुमच्या कायणक्षते्राचा तपशील अचकू घ्या : 

 अ) तुमच्या मतदान कें द्राचा िमाकं आभण नाव, 
 ब) ज्यात ते मतदान कें द्र आहे त्या भजल्हा पभरषद भनवडणकू भविाग / पंचायत सभमती  
                 भनवाचक गणाचे नाव  व िमाकं   
 क) तुमच्या मतदान कें द्राची अचकू जागा, जाण्या-येण्याचा मागण 
1.6 जोडपत्र-चार यात भदलेल्या भनवडणकू साभहत्याच्या कोष्टकाशी म्हणजेच साभंविभनक- 
असाभंविभनक भलफाफे व इतर साभहत्य याच्याशी संपूणणपणे सुपभरभचत  राहा. 
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1.7 भनयंत्रण युभनट आभण मतदान युभनट कस े जोडतात, कसे वगेळे करतात आभण भनयंत्रण 
युभनट बंद करुन सील कसे करतात याची संपूणण पध्दत काळजीपूवणक अभ्यासायला हवी. 

1.8 इलेक्रॉभनक मतदान यंत्राद्वारे मतदान करण्याबातचे आदेशाचे पभरभशष्ट-1 मध्य ेभदल ेआहेत 
ते आभण भनवडणकू भनयम काळजीपूवणक वाचा. जर तुम्हाला एखादी शंका असेल तर भनवाचन 
अभिका-याशी संपकण  सािून तुमची शंका दूर करून घ्या.  मनात कोणत्याही प्रकारचा गोंिळ ठेव ू
नका. 

1.9 टपाली मतपभत्रका/ भनवडणकू प्रमाणपत्र यासाठी आवश्यक नमुन्यात व वळेेत भनवाचन 
अभिकाऱ्याकडे अजण करा 

1.10  टपाली मतपभत्रकेद्वारे योग्यभरत्या मतदान करा. 

2) मतदान अभिकारी -कमणचारी प्रभशक्षण 
2.1 मतदान कें द्राध्यक्ष हा त्या मतदान कें द्रासाठीच्या भटमचा प्रमुख असणार आहे तरी आपल्या 
भटममिील प्रत्येकजण प्रभशक्षण योग्यभरत्या घेईल याची दक्षता तो घेईल. 

2.2 भनवाचन अभिकाऱ्याकडून प्राप्पत मागणदशणक सचुनाचं्या पुस्तीकेचे तो व्यवस्थीत वाचन करेल व 
भटममिील सवांना भवशेष तरतुदी , प्रत्येकाच्या जबाबदाऱ्या अवगत करून देईल. 

2.3 मतदान यंत्राच्या Hands on Training वर भवशेष िर भदला जाईल तसेच प्रभशक्षणा दरम्यान 
देण्यात येणाऱ्या सूचनाचंा अभ्यास करून पालन केले जाईल. 

3)  मतदानाच्या भदवसाचा पूवणभदन 
3.1 मतदान भदनाच्या पूवणभदनी तुम्हाला मतदान कें द्रावर आवश्यक मतदान साभहत्याचा स्वीकार 

करण्यास सागंण्यात येईल.  सदर सामानाची कृपया त्यावळेी खात्री करा. 
          अ) तुमच्या मतदान कें द्रास लागणारे कंरोल युभनट आभण बॅलट युभनट हे तुमच्याच मतदान 

कें द्रासाठी तयार करण्यात आली आहे याची खात्री करा. ॲड्रेस टॅगवरील नंबर चेक करा. 
 ब) कंरोल युभनटचा "कँडीडेट सेकटग भविाग" व्यवस्स्थत सील केलेला असून, त्याला ॲड्रेस 

टॅग स्पष्टपणे लावलेला आहे. 
 क) कंरोल  युभनटमिील बॅटरी पूणण चालू स्स्थतीत आहे. बॅटरी चेक केल्यानंतर पुन्हा कंरोल 

युभनट बंद करायला भवसरू नका 
 ड) मतदान युभनट व्यवस्स्थत सील केल ेअसून, त्याच्यावर आभण खाली उजव्या बाजूने ऍ़ड्रेस 

टॅग स्पष्टपणे लावलेला आहे. 
 ई) प्रत्येक मतदान युभनटवर योग्य ती मतपभत्रका बसवलेली आहे आभण ती स्िीनखाली 

व्यवस्स्थत माडंलेली आहे.  
 फ) प्रत्येक मतदान युभनटमध्ये स्लाईड स्वीच योग्य त्या अवस्थेत आहे. 

ग) जोडपत्र-4 यात नमूद केलेल्या मतदान साभहत्यातील सगळे घटक आवश्यक त्या 
प्रमाणात आहेत. 

 ह) पेपर सीलवरील अनुिमाकं तपासणी करा. 
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 य) मतदार यादीची तपासणी करुन याची खात्री करा - 
  i) पुरवणीच्या प्रती भदलेल्या आहेत, 
  ii) मतदार यादीचे िाग िमाकं आभण पुरवण्या योग्य तऱ् हेने भदलेल्या आहेत. 
  iii) मतदार यादीच्या भचन्हांकीत प्रतीच्या पानाचंे अनुिमाकं अनुिमाने भदलेले आहेत. 

  iv) मतदाराचंे छापील िमांक दुरूस्त करुन त्या जागी नवीन िमाकं हाती घातलेल े
नाहीत. 

v) नाव े वगळणे आभण कारकुनी सुिारणा अथवा इतर चकुा पुरवणीनुसार अंतिूणत    
करुन घेतलेले आहेत. 

ज) तुम्हाला देण्यात आलेल्या भनवडणकू उमेदवाराचंी यादी तपासा आभण त्या यादीत 
भदलेली नाव े आभण भनशाणी मतदान युभनटवरील मतपभत्रकेनुसार आहे आभण त्याच 
अनुिमाकंानुसार असायला हवी. 
ख) तुम्हाला देण्यात आलेले माकण रपेन्स भसल्ड आहेत 
ल) बाणाकृती िॉस-खूण असलेला रबर स्टॅम्प आभण भपतळेचा सील तपासा. रबर स्टॅम्पच्या 
दोन्ही बाजूने बाणाकृती िॉस खुणेला सील लावलेले आहे आभण स्टॅम्प पॅड सुकलेले नाही 
याची खात्री करा. जर तुमचे मतदान कें द्र तात्पुरत्या स्वरूपाचे असेल तर वगेवगेळया 
आकाराचे लोखंडी बॉक्स भनवडणकू कागदपत्रे ठेवण्यासाठी घ्या. 
म) मतदान कें द्रावर जाण्या-येण्याच्या मागाबाबत काही शंका असल्यास शंकाभनरसन करून 
घ्या  आभण मतदान कें द्रावर जाण्यासाठी लागणारा वळे, वाहतूक याभवषयी खात्री करा. 
न) तुमच्या भनवडणकू भविाग, भनवाचक गणासाठी च्या प्रदत्त मतपभत्रका तुम्हास भमळाल्या 
याची खात्री करा. 
प) उमेदवाराच्या तसेच त्याच्या भनवडणकू प्रभतभनिीच्या सहीचा नमुना प्राप्पत झाल्याची 
खात्री करावी 

3.2 (अ) तुमच्या मतदान कें द्रावर, मतदान भदनाच्या पूवणभदनी भनदान संध्याकाळी 4 वाजेपयंत 
पोहचनू पुढील बाबींची खात्री करुन घ्या. 

i) मतदारानंा मतदान कें द्राबाहेर उि ेराहण्यासाठी परेुशी जागा आहे आभण मभहला-पुरुषानंा 
वगेळी रागं करता येऊ शकते वा कसे हे पहा. 
ii) मतदारानंा मतदान कें द्रात येण्या-जाण्यासाठी सहजता असली पाभहजे. मतदान कें द्रात 
तसेच बाहेर गदी-गोंिळ असू नये. भवशेषत: ज्या इमारतीत एकापेक्षा अभिक मतदान कें द्र 
आहेत भतथे अभिक काळजी घ्यावी. 
iii) मतदारानंा मतदान कें द्रात येण्यासाठी आभण बाहेर जाण्यासाठी वगेवगेळी जागा ठेवा. जर 
दरवाजा एकच असेल तर शक्य झाल्यास मध्ये दोरी /बाबंू बािूंन येण्या-जाण्याचा मागण 
भनभित करा. 

 iv) मतदारानंा मतदान करण्यासाठी मतदान कक्षात आवश्यक उजेड आहे. 
v) मतदान कें द्र िमाकं आभण तपशील याची नोटीस ठळकपणे भदसेल अशी लावलेली आहे. 
vi)  भनवडणकू पभरसर आभण उमेदवाराचंी यादी ठळकपणे भदसेल अशी लावलेली आहे. 
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(ब) मतदान कें दावर मभहला मतदार जास्त असल्यास, एक मभहला सहकारी देण्यात येईल. मभहला 
मतदारानंा ओळखण्यासाठी तुम्ही भतच े सहकायण घेवू शकता.  तुमच्या मतदान कें द्रात बऱ् याच 
बुरखािारी मभहला येणार असतील तर त्याचंी ओळख पटभवण्यासाठी आभण त्याचं्या तजणनीवर 
मतदान शाई लावण्यासाठी मभहला मतदान अभिकाऱ्याची आवश्यकता असेल तरी भटममध्ये मभहला 
अभिकारी असेल याची खात्री करा. तसेच या बुरखािारी मभहलाचंी ओळख पटभवताना त्याचं्या नैतीक 
मुल्याचंा मान राखणेकामी अभतशय सोप्पया पद्धतीने आडोसा भनमाण करावा. 
(क) तुम्ही, तुमचे मतदान अभिकारी, उमेदवाराचे मतदान प्रभतभनिी कुठे बसतील आभण मतदान 

यंत्राचे भनयंत्रण युभनट कुठे ठेवाल हे नक्की करा. 
 (ड) मतदान कें द्रावर एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याचा फोटो लावलेला असल्यास काढून 

टाका अथवा तो संपूणण झाका. 
3.3 प्रत्येक मतदान कें द्राबाहेर ठळकपणे पुढील सूचना लावा. 

i) मतदानाचे क्षते्र ककवा मतदान कें द्राशी भनगडीत मतदार यादीतील कोणत्या 
अनुिमाकंापासून कोणत्या अनुिमाकंापयंत मतदारानंा मतदान करता येईल याबद्दलच्या 
सूचना.  
ii)  भनवडणकू लढभवणाऱ्या उमेदवाराचंी नाव ेदशणभवणारी डमी मतपभत्रका 

3.4 मतदान साभहत्य घेऊन आपण आदल्या भदवशी मतदान कें द्रात पोहचणार आहात. मतदान 
यंत्र व इतर साभहत्य याची संपुणण जबाबदारी भह मतदान कें द्राध्यक्ष म्हणनू आपली आहे. कोणत्याही 
पभरस्स्थ तीत हे साभहत्य उघडयावर राहणार नाही तसेच पोभलसाचं्या ताब्यात देवुन आपल्याला 
मतदान कें द्र सोडता येणार नाही, सबब आपण वा आपले मतदान अभिकारी हे त्या सामानाची 
जबाबदारी घेतील.  

4) मतदानाच्या भदवशी मतदान कें द्रावर पोहोचल्यावर :- तुमच्या मतदान कें द्राचा 200 भमटरचा 
पभरसर भनिीत करा. तेथे आवश्यक सुरभक्षतता राखली जाईल याची काळजी घ्या. कोणताही 
अनभिकृत बुथ (मतदारानंा भचट्ठी वाटप करणेकामी) असेल तर काढून टाका. कोणीही सशि येणार 
नाही याची काळजी घ्या. 

4.1.1 तुम्ही आभण तुमच्या मतदान गटातील इतर सदस्य मतदानास आरंि करण्यासाठी भनभित 
केलेल्या वळेेअगोदर 75 भमभनटे आिी मतदान कें द्रावर पोहोचतील याची खात्री करा.आल्याबरोबर 
मतदान यंत्र आभण मतदान साभहत्याची छाननी करा. 

4.1.2 मतदान प्रभतभनिीची भनयुक्ती पत्र े तपासा आभण इलेक्रॉभनक मतदान यंत्राद्वारे मतदान 
करण्याबातचे आदेशाच्या तरतुदींची माभहती द्या. त्यानंा बसण्यास आसन आभण आत-बाहेर 
जाण्यासाठी प्रवभेशका द्या. प्रकरण-14 मध्य ेसाभंगतलेले घोषणापत्र मोठयाने वाचा. 

4.1.3 तुमच्या कें द्रावर अनपेभक्षतपणे तुमचा सहकारी गैरहजर राभहल्यास तुम्ही स्थाभनक व्यस्क्तची 
मतदान अभिकारी म्हणनू भनयुक्ती करू शकता, परंतु तसा अहवाल तात्काळ तुम्हाला भनवाचन 
अभिकारी व भजल्हाभिकाऱ्यानंा करावा लागेल. अशी नेमणकू करताना, अशी व्यक्ती उमेदवाराचा 
सभिय पाठीराखा अथवा उमेदवाराचा सभिय भवरोिक व्यक्तीची नाही याची काळजी घ्या.  

 4.1.4 मतदानास आरंि होण्यापूवी एक तास आिी मतदान यंत्र तयार करण्यास आरंि करा. 
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4.1.5 प्रथम अभिरुप  मतदान घ्या, तदनंतर मतदान यंत्र "स्क्लअर" करा. मतदान यंत्रात एकही मत 
नसल्याची स्वत:ची व मतदान प्रभतभनिींची खात्री करून द्या. कंरोल युनीट बंद करून भसलींगला 
सुरूवात करा,  

 4.1.6 पेपरसील भनयंत्रण युभनटमिील भनकाल भविागात बसवा आभण बंद करुन सील लावा. 
स्पेशल टॅग, पट्टी भसल व्यवस्थीत लावून मतदान यंत्र सुरू करा 

 4.1.7  मतदान अभिकाऱ्यानंा व  मतदान प्रभतभनिींना आपल्या जागावंर बसवा. मतदान प्रभतभनिींना 
बसण्याची अशी व्यवस्था केलेली असावी की त्यानंा मतदान कें द्रात भशरणा-या प्रत्येक मतदाराचा 
चेहरा स्पष्ट भदसावा. म्हणजे आवश्यकता असेल तर मतदाराच्या ओळखीबद्दल आव्हान देणे त्यानंा 
शक्य होईल. तसेच मतदान यंत्राचा भनयंत्रण भविाग ज्या मतदान अभिकाऱ्याकडे असतो त्याच्या 
पासुन मतदान कें द्राध्यक्षाच्या सवण हालचाली भदसतील. मतदाराने मतदान भविागात भशरणे व 
मतदान करुन बाहेर पडेपयंतच्या सवण हालचालींचा मतदान प्रभतभनिींना अंदाज घेता येईल. परंत ु

मतदान अभिकाऱ्यानंा व  मतदान प्रभतभनिींना, मतदार कुणाला मतदान करतो आहे म्हणजचे बॅलेट 
युनीट भदसणार नाही अशी व्यवस्था हवी.  

 4.1.8   कंरोल युनीट व बॅलेट युनीट यानंा जोडणारी केबल भह  सािारणपणे 5 मीटर इतकी लाबं 
असते, त्यामुळे ती मतदान भविागाच्या पाठच्या बाजुने असणाऱ्या खाचेतून बॅलटे युनीटला जेाडताना 
अनावश्यकभरत्या ताणली  जाणार नाही याची काळजी घ्यावी. तसेच सदरची केबल कापडामध्ये वा 
इतर भरतीने लपवून ठेवू नये, ती सहज भदसू दयावी जेणेकरून मतदान कक्षात जाताना केबलला 
मतदार अडखळणार नाही. 

4.1.9   मतदान भविाग/कक्ष अशा भठकाणी असेल भजथे पुरेसा प्रकाश असेल. परंत ुतो भखडकी वा 
दरवाज्याजवळ नसेल, भजथून कोणलाही मतदान यंत्रावर नोंदभवले जाणारे मत पाहता येईल व 
गोपभनयतेचा िंग होईल. जर भखडकी मतदान कें द्रात असेल तर ती योग्यभरत्या बंद केलेली असावी. 

4.2 मतदान कें द्राचा २०० मीटर पभरघ हा मतदान कें द्राध्यक्षाच्या ताब्यात राहील. मतदान कें द्र 
खाजगी इमारतीत असल्यास सदर मतदान कें द्राच्या २०० भमटर पभरघात खाजगी इमारतीचा 
मालक व त्याचे सुरक्षा रक्षक प्रवशे करणार नाही. तसेच सदर क्षते्रात कोणत्याही पक्षाचे/प्रभतभनिीचे 
कायालय राहणार नाही.   

4.3  मतदान कें द्राच्या १०० मीटर पभरघात मतदान कें द्रावर कमणचारीवृदं/पोलीसावं्यभतभरक्त 
कोणीही मोबाईल/कॉडलेस फोन/वायरलेस वापरणार नाही.  

5)  मतदानाच्या वळेी 
5.1 भनभित केलेल्या वळेी मतदान सुरु होईल याची खात्री करा. जरी सवण औपचाभरकपणा पूणण 
झालेला नसला तरी भनभित केलेल्या वळेी काही मतदारानंा मतदान कें द्रातं घ्या. 



 

SEC- PRO HANDBOOK 2017                                                                                                                  88 

       
 

5.2  मतदारावं्यभतरीक्त आयोगाने परवागंी भदलेल्या व्यक्तीच मतदान कें द्राला िेंट देतील व 
मतदान कें द्राला िटे देणाऱ्या अभिकारी/उमेदवार /वा भनवडणकू प्रभतभनिींचीनोंद Visit Sheet मध्ये 
घ्या. 

5.3   मतदाराचंी ओळख पटभवणे, त्याची नोंद मतदार नोंदवभहत घेणे, मतदाराचं्या बोटावर शाई 
लावणे, लावलेली शाई पुसली जाणार नाही याची दक्षता घेणे, कोणताही मतदार मतदान न करता 
जाण्णर नाही, मतदान यंत्र खराब करणार नाही, गोपभनयतेचा िगं होणार नाही यासवाची काळजी 
तुम्ही व तुमची भटम घेईल. 

5.4   कोणतीही व्यक्ती मतदान कें द्रात मोबाईल, कॉडलेस फोन व.ै आणणार नाहीत याची काळजी 
घ्यावी, तसेच मतदान प्रभतभनिी देखील मतदार यादी घेवून बाहेर जाणार नाहीत याची काळजी 
घ्यावी. 

5.४ मतदान सुरु असताना काही नेहमीपेक्षा वगेळया गंुतागंुतीच्या घटना घडण्याची शक्यता 
असते.  अशाप्रसंगी तुम्ही तुमच्या मतदान अभिकाऱ्यानंा काम चाल ू ठेवण्यास सागूंन तुम्ही अशा 
घटना हाताळावयास हव्या त्या म्हणज े: 

 अ) मतदारानंा आव्हान (प्रकरण-16) 
 ब) अल्पवयीन मतदाराकडून मतदान (प्रकरण 16) 
 क) अंि अथवा अपंग मतदाराकंडून मतदान (प्रकरण-20) 
 ड) मतदान करु न इस्च्छणारे मतदार (प्रकरण-21) 
 इ) भनवडणकू कायण प्रमाणपत्राच्या आिारे मतदान (प्रकरण 22) 
 फ) प्रदत्त (दुबार) मते (प्रकरण 23) 
 ग) मतदान गुप्पततेचा िगं (प्रकरण 19) 
 ह) मतदान कें द्रात बेभशस्त वागणे आभण बेभशस्त वागणा-यानंा हाकलणे (प्रकरण-24) 
 य) दंगल अथवा इतर कारणामुळे मतदान तहकूब करणे (प्रकरण- 23) 

5.5 तुमच्या डायरीवर मतदानाभवषयी कोणत्याही महत्वाच्या प्रसंगाची नोंद वळेोवळेी करणे तसेच 
मतदानाची आकडेवारी दर दोन तासानंतर नोंद घेणे. 

5.6 भनभित केलेल्या वळेी मतदान उशीरा सुरु झालेले असल ेतरी बंद करण्याच्या भनभित वळेीच 
ते बंद करा. त्यावळेी जे कोणी मतदार रागेंत असतील त्यानंा तुमची संपूणण स्वाक्षरी केलेली स्लीप द्या.  
भनभित केलेल्या वळेेनंतर आणखी कोणी रागेंत सामील होणार नाही याची खात्री करा. 

V) मतदान पूणण झाल्यावर 
5.1 प्रकरण 25 आभण 27 यात स्पष्ट केल्यानुसार मतदान यंत्र बंद करुन सील करा. 

5.2 ज्यानंी मतदान केलेले आहे त्या मभहला मतदाराचं्या संख्यचेी खात्री करा. 

5.3 नमुना व्हीएम-3 पूणण करा (नोंद झालेल्या मताचंा भहशेब आभण पेपरसील भहशेब) मतदान बंद 
होण्याच्यावळेी हजर असलेल्या प्रत्येक मतदान प्रभतभनिीस नमुना व्हीएम-3 ची प्रमाभणत प्रत, 
प्रकरण-25 मध्ये भदलेल्या घोषणापत्र नमुन्यावर पावती घेऊन त्यानंा द्या नंतर इतर बाबतीत 
घोषणापत्र पूणण करा. 
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5.4 तुमची डायरी पूणण करा. 

5.5 प्रकरण 28-मध्ये सुचभवल्याप्रमाणे सगळी भनवडणकू कागदपत्र ेसील करा. 

5.6 पाच विैाभनक पाकीटाचंे पभहले पाकीट तयार करा. 

5.7 दहा पाकीटाचंे दुसरे पाकीट तयार करा. 

5.8 सात बाबींचे भतसरे पाकीट तयार करा. 

5.9 इतर सवण बाबींचे चौथे पाकीट तयार करा. 

5.10 संग्रह कें द्रावर सीलबंद मतदान यंत्र आभण भनवडणूक कागदपत्राचंी सीलबंद पाकीटे जमा 
करण्यासाठी जाण्याच्या परतीच्या कायणिमाची ओळख करुन घ्या. मतदान यंत्र आभण इतर पाकीटे 
संग्रह कें द्रावर व्यवस्स्थत पोचवून त्याची पावती घेण्याची तुमची व्यस्क्तगत जबाबदारी आहे. लक्षात 
ठेवा तुम्हाला आठ वगेवगेळया बाबी भतथे द्यायला हव्यात. 

 1. मतदान यंत्र 
 2. नोंद झालेल्या मताचंा भहशेब आभण पेपर सील भहशेब असलेले पाकीट 
 3. मतदान कें द्राध्यक्षाचंे घोषणापत्र असलेले पाकीट 
 4. मतदान कें द्राध्यक्षाचंी डायरी असलेले पाकीट + Visit Sheet 
 5. पाच पाकीटे असलेले ज्यावर "विैाभनक पाकीटे" अस े भलभहलेले आहे ते पभहले 

पाकीट 
 6. दहा पाकीटे असलेले ज्यावर "विैाभनक नसललेी पाकीटे" असे भलभहलेले आहे ते 

दुसरे पाकीट 
 7. भनवडणकू साभहत्याच्या सात बाबी असलेले भतसरे पाकीट 
 8. इतर सवण बाबी (जर असल्यास) असलेले चौथे पाकीट 
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जोडपत्र - तीन 
मतदान कें द्राध्यक्षासंाठी चकेमेमो 

 
अ.ि. करण्याची कारवाई  शेरा 

1 भनवाचन अभिका-याकडून सवण संबभंित सूचना घेतल्या? घेऊन संग्रही ठेवले 
2 आपल्या संघातील  मतदान अभिकाऱ्यांशी /कमणचाऱ्यांशी व 

झोनल ऑभफसरशी ओळख करून घेवुन, त्यांचे मोबाईल नंबर व 
पत्यांची देवाण-घेवाण करण्यात आली.  

केले आहेत? 

3 भनवडणकू साभहत्यांचा संग्रह- सवण भनवडणकू  साभहत्य आपल्याच 
मतदान कें द्राचे व आवश्यक त्या सखं्येने घेतले आहे याची खात्री 

खात्री केली ? 

4 मतदान यंत्राच ेभनयंत्रण युभनट, मतदान यादीची  भचन्हांभकत प्रत,  
बाणाकृती िॉस खूण असलेला रबर स्टॅम्प, पेपरसील,मतदार 
नोंदवही, मतदार भचट्ठ्या तपासणे 

तपासल े? 
 

5 मतदान कें द्रावर मतदारांसाठी आत-बाहेर येण्यासाठी वगेळी दारे खात्री केली ? 
6 मतदान प्रवशे आभण मतदाराचंी संख्या आभण उमेदवाराचंी यादी 

यांची नोटीस लावणे                   
लावली ? 
 

7 भनयंत्रण युभनट आभण मतदान युभनट एकमेकानंा जोडणे आभण 
बटॅरी सुरु (On) करणे 

केली ? 
 

8 अभिरुप मतदान घेणे (Mock Poll) घेतले ? 
9 भनयंत्रण युभनटमिील भनकाल भविागात गुलाबी पेपर सील 

बसवणे 
बसभवले ? 
 

10 भनयंत्रण युभनटमिील भनकाल भविाग सील करणे केले ? 
11 मतदानाच्या आरंिास घोषणापत्र करणे केले ? 
12 मतदान प्रभतभनिींना व अभिकाऱ्यांना मतदानाच्या  

गोपभनयतेबाबत  दक्ष करणे 
केले ? 

13 मतदान प्रभतभनिींना, मतदान युभनट आभण भनयंत्रण युभनट आभण 
पेपरसील ेयांच ेअनुिमांक नोंद करण्यास मान्यता देणे 

भदली ? 
 

14 डाव्या तजणनीस मतदान शाईची खूण करणे आभण त्यांची 
भनशाणी/अंगठा मतदार नोंदवहीवर (नमुना व्हीएम-1)घेणे 

घेतला ? 
 

15 मतदान कें द्राध्यक्षांची डायरी मध्ये योग्य त्या नोंदी घेणे  
 प्रसंग जसे घडले  त्याप्रमाणे  
वळेोवळेी नोंद केले? 

16 भनभित केलेल्या वळेी मतदान बदं करणे केले? 
17 मतदान कें द्रांला िेट देणाऱ्या व्यक्तींची नोंद Visit Sheet मध्ये 

वळेोवळेी घेण्यात आली. 
वळेोवळेी घेण्यात आली? 

18 नमुना व्हीएम-3 िाग-1 वर नोंदणी झालेल्या मतांचा  भहशोब  
तयार केला व सवण मतदान प्रभतभनिींना देणे  

भदल्या 

19 मतदान बदं करण्यावळेी घोषणापत्र तयार करणे  केले? 
20 मतदान यंत्र आभण भनवडणकू कागदपत्र ेसील करणे  सुचनेनुसार केले ? 
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जोडपत्र - तीन-अ 
नमुना 6 

(भनयम 25 व 24 पहा) 
मतदान प्रभतभनिींची नेमणकू 

 
-------------- भजल्हा पभरषदेच्या ------------------ भनवडणकू भविागातील भनवडणकू 
 
भनवाचन अभिकारी, भनवडणकू भविाग ---------------------------  
मतदान कें द्राध्यक्ष, मतदान कें द्र--------------- 
यांस, 
 मी, ------------------------ प्रस्तुत भनवडणकू लढभवणारा उमेदवार ---------------------- 
यांचा भनवडणकू प्रभतभनिी असून याद्वारे, अशी नोटीस देतो की, ---------------- मतदान कें द्रात, मतदान 
कें द्रातील मंडप ि.--------------येथे मतदान अभिकता म्हणनू हजर राहण्यासाठी श्री. ----------------
-------------------- याचंी नेमणकू केली आहे. 
 
भदनांक        उमेदवाराची / भनवडणकू प्रभतभनिीची सही 
 
 मी, असा मतदान प्रभतभनिी म्हणनू काम करण्याच ेमान्य करतो. 
 
भदनांक :        मतदान प्रभतभनिीची सही 
 

भनवाचन अभिकारी/मतदान कें द्राध्यक्ष यांजसमोर सही करुन मतदान प्रभतभनिीने द्यावयाचे प्रभतज्ञापन 
 

 मी, याद्वारे, जाहीर करतो की, -------  भनवडणकू भविागाच्या प्रस्ततु भनवडणकुीत मी सदरहू 
अभिभनयम ककवा तदन्वये केलेले भनयम याद्वारे जी गोष्ट भनभषध्द ठरभवण्यात आली असेल अशी कोणतीही 
गोष्ट करणार नाही. 
 

मतदान प्रभतभनिीची सही 
माझ्या समक्ष सही केली. 

 
भदनांक                          भनवाचन अभिकारी/मतदान कें द्राध्यक्ष 
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जोडपत्र - तीन-ब 
नमुना 6 

(भनयम  24 पहा) 
मतदान प्रभतभनिींची नेमणकू 

 
-------------- भजल्हा पभरषदेच्या ------------------ भनवडणकू भविागातील या भनवाचक गणाच्या ----
-------पंचायत सभमतीची भनवडणकू 
 
भनवाचन अभिकारी, --------------------------- भनवाचक गण 
मतदान कें द्राध्यक्ष, --------------- मतदान कें द्र यांस, 
 
 मी, ------------------------ प्रस्तुत भनवडणकू लढभवणारा उमेदवार/ प्रस्ततु भनवडणकू 
लढभवणाऱ्या उमेदवाराचा भनवडणकू प्रभतभनिी असून याद्वारे, अशी नोटीस देतो की, श्री. ---------------- 
यांची मतदान कें द्रात, उपस्स्थत  राहण्यासाठी मतदान प्रभतभनिी नेमणकू केली आहे. 
 
भदनांक        उमेदवाराची / भनवडणकू प्रभतभनिीची सही 
 
 मी, असा मतदान प्रभतभनिी म्हणनू काम करण्याच ेमान्य करतो. 
 
भदनांक :        मतदान प्रभतभनिीची सही 
 

मतदान प्रभतभनिीने भनवाचन अभिकारी/मतदान कें द्राध्यक्ष यांच्यापढेु ही सही करुन द्यावयाचे प्रभतज्ञापन 
 मी, याद्वारे अस ेप्रभतज्ञापन करतो की, -------  भनवाचक गणाच्या------------ मतदार भविागातनू 
होणाऱ्या प्रस्तुत भनवडणकुीत मी संबभंित अभिभनयम ककवा त्यान्वये केलेले भनयम याद्वारे जी गोष्ट भनभषध्द 
ठरभवण्यात आली असेल अशी कोणतीही गोष्ट करणार नाही. 
 
भदनांक:         मतदान प्रभतभनिीची सही 

माझ्या समक्ष सही केली. 
 

भदनांक                          भनवाचन अभिकारी/मतदान कें द्राध्यक्ष 
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जोडपत्र - चार 
जेथे राज्य भनवडणकू आयोगाकडील इलेक्रॉभनक मतदान यंत्राचा वापर होईल त्या मतदान 

कें द्रासाठी मतदान साभहत्याची यादी 
1. भनयंत्रण युभनट (कंरोल युभनट)      1 
2. मतदान युभनट (बेलेट युभनट्स )        1 (उमेदवारांच्या संख्येवर अवलंबून) 
3. मतदारांची नोंदवही (नमुना व्हीएम-1)      1 
4. मतदार स्लीप              मतदारांच्या संख्येवर अवलंबून 
5. मतदार यादीच्या कायणप्रती       3 
6. मतपभत्रका (प्रदत्त मतांसाठी)       20 
7. माकण र पेन 
8. कंरोल युभनटसाठी खूण भचठ्ठी (ऍ़ड्रेस टॅग)     5 
9. बेलेट युभनटासाठी खूण भचठ्ठी (ऍ़ड्रेस टॅग)     4 
10. स्पेशल टॅग        3 
11. इलेक्रॉभनक मतदान यंत्रासाठी गुलाबी कागदी मोहोर    4 
12. पट्टी सील (स्रीप सील)       3 
13. बाणफुली भचन्ह असलेला रबरी भशक्का     1 
14. शाई असलेले पॅड (जांिळी)       1 
15. मतदान कें द्राध्यक्षांसाठी िातूची मोहोर     1 
16. आगपेटी         1 
17. मतदान कें द्राध्यक्षाची दैनंभदनी      1 
18. भविेदक भचन्ह असलेला रबरी भशक्का      1 
19. नमुने-  

1) भनवडणकू लढभवणाऱ्या उमेदवारांची यादी     1 
2) आक्षेभपत मतांची यादी       2 
3) अंि व अपंग मतदारांची यादी (नमुना व्हीएम-5)    2 
4) प्रदत्त मतांची यादी (नमुना व्हीएम-2)     2 
5) नोंद झालेल्या मतांचा भहशेब (नमुना व्हीएम-3-िाग-1)       10 (ककवा उमेदवारांची संख्या अभिक 3) 
6) वापरण्यात आलेल्या कागदी मोहोरांचा अभिलेख    2 
7) आक्षेभपत मतांची फी जमा करण्यासाठी पावती      1 पुस्तक 
8) पोभलस ठाणे अंमलदाराला पत्र      4 
9)मतदान कें द्राध्यक्षाद्वारे करण्यात येणारी घोषणापत्रे     2 
    मतदान सुरु होण्यापूवी, मतदान संपल्यावर,  
    दुसरे मतदान यंत्र वापरताना, यंत्र सील करताना 
10) मतदारांना त्यांच्या वयाभवषयी घोषणापत्र करण्यासाठी फॉमण   2 

 11) घोषणापत्र भदल्यावर  मतदान करण्यासाठी भदलेल्या वयाभवषयी  2 
  घोषणापत्र देण्यास नकार भदलेल्यानंतर मतदा मतदारांची यादी 
 12) अंि व भवकलांग मतदाराच्या सहकाऱ्याच ेघोषणापत्र    4 
 13) मतदान प्रभतभनिींसाठी पाससे      10 
20. भलफाफे-  

1) लहान भलफाफयांकरीत (सांभवभिक भलफाफे) (एस.ई.8)   1 
2) मतदार यादीच्या भचन्हांकीत प्रतीसाठी )(एसई-8)    1 
3) मतदार यादीच्या इतर प्रतीसाठी (एसई-8)     1 

4) प्रदत्त मतदानपभत्रका व प्रदत्त मतदाराच्या यादीसाठी     1 
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5) मतदान सुरु होण्यापूवी व मतदान संपल्यावर  मतदान कें द्राध्यक्षाद्वारे   1  
 करण्यात येणाऱ्या घोषणापत्र करीता (एसई 7) 

6) नोंद केलेल्या मतांच्या भहशेबासाठी (नमुना व्हीएम-3) (एसई 5)    2  
7) आक्षेभपत मतांच्या यादीसाठी (एसई-5)      1 
8) न वापरलेल्या व खराब झालले्या कागदी मोहोरांसाठी (एसई 5)    1 
9) मतदान प्रभतभनिींच्या नेमणकू पत्रांसाठी (एसई-6)     1 
10) अंि व भवकलांग मतदारांच्या यादीसाठी(एसई5)     1 
11) मतदान कें द्राध्यक्षाच्या दैनंभदनीच्या अहवालाकरीता (एसई 6)    1 
12) भनवडणकू कायण प्रमाणपत्राकरीता (एसई.5)      1 
13) पावती पुस्तके व समपहरण केलेल्या रकमेसाठी(एसई 6)    1 
14) सहका-याच्या घोषणापत्रासाठी (एसई.5)      1 
15) लहान भलफाफे (इतर) (एसई.7)       1 
16) मतदारांची स्वाक्षरी असलेल्या मतदारांच्या नोंदवही-करीता (नमुना व्हीएम-1) (एसई 8) 1 
17) इतर संबंभित कागदपत्रांसाठी (एसई-5)      1 
18) लहान भलफाफे (एसई-8)       1 
19) कें द्राध्यक्षाच्या दैनंभदनीकरीता भलफाफा (एसई 6)     1 
20) कोरे भलफाफे (एई-7)-2, (एसई-8)-3      5 
21) न वापरलेल्या मतपभत्रकांसाठी (एसई-7)      1 
22) भनवडणकू भनणणय अभिकाऱ्याने, मोहोरबंद असलेल्या भलफाफयामध्ये   1 
अन्य कोणतेही पेपर ठेवण्याच ेठरभवले आहे, त्यासाठी 
23) न वापरलेल्या व खराब झालेल्या भवशेष टॅगसाठी भलफाफा (एसई-7)   1 
24) न वापरलेल्या / खराब पट्टीसीलसाठी(स्रीप सील) भलफाफा (एसई-7)   1 
25)मतदार स्लीप्पस ठेवण्याकरीता (एसई-7)      1 
(जेथे जेथे लहान आकाराच े भलफाफे आहे तेथे तेथे वषे्टन पेपरचा वापर करावा आभण जेथे जेथे संबंभित मुभद्रत भलफाफे 
उपलब्ि नसतील तेथे तेथे कोऱ्या भलफाफ्याचा वापर करता येऊ शकेल आभण त्यावर वापरण्याचा हेतू लाल शाईने 
दशणवता येईल.) 

 

21.सूचना फलक- (अ) मतदान केद्राध्यक्ष (ब) मतदान अभिकारी(क) प्रवशे(ड) बाहेर(इ) मतदान प्रभतभनिी 
(फ) संकीणण सूचना भवभनर्चदष्ट करणारे  
 

22.लेखनसामग्री- 1.सािी पेस्न्सल-1, 2) बॉलपेन-3 भनळे+ 1 लाल, 3) कोरेकागद 8 मोठे तुकडे (भशट्स), 
4) टाचण्या (पीन्स) 25 नग, 5) लाख -6 कांडया, 6) मतदान कक्षासाठी साभहत्य - 2 +2 = 4 
7) कडक (गम पेस्ट) 1 बाटली, 8) ब्लेड - 1, 9) मेणबत्त्या -4, 10) िातूची पट्टी -1 
11) जाड दोरा (Thin Twine Thread)-20 मीटर, 12) काबणन पेपर -3, 13) पॅकेकजग कागद-2 शीट 
14) तेल इत्यादी पुसण्यासाठी कापड ककवा कचिी-3, 15) पक्क्या शाईची बाटली ठेवण्यासाठी कप-1 
16) ड्राँईंग भपन-24 नग, 17) पडताळणी सूची-2, 18) रबर बॅन्ड्स-20, 19) सेलो टेप-1 

    

मतदान कें द्राध्यक्षाने क्षेत्रीय अभिकाऱ्याकडे स्वतंत्रपणे परत करावयाच्या साभहत्याच्या याद्या, असा क्षेत्रीय 
अभिकारी ते साभहत्य मुख्य भनवाचन अभिकारी/ भनवडणूक अभिकारी यांच्या कायालयातील िांडारात जमा करील. 
1) बाणफुली भचन्ह रबर स्टॅम्प 
2) मतदान कें द्राध्यक्षाची िातूची मोहोर 
3) पुढील लेखनसामग्री अंतिूणत असलेली भपशवी 
(एक) शाईच े पॅड (दोन) मतदान कक्षातील साभहत्य (तीन) िातूची पट्टी (चार) पक्की शाई ठेवण्यासाठी असलेला 
प्पलॅस्स्टकचा बॉक्स (पाच) न वापरलेल्या इतर सवण वस्तू 
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जोडपत्र-पाच 
इलके्रॉभनक मतदान यंत्राच्या मतदान कें द्राचा नमुना 

मतदान कें द्राची आखणी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सूचना : मतदान युभनटला जोडलेली केबल मतदान खोलीतल्या उघडया असलेल्या मागील िागातून बाहेर 
यायला हवी आभण मतदान कें द्राध्यक्ष आपल्या जागेवरुन या केबलची मतदान युभनटास जोडलेली लांबी पाहू 
शकेल ज्यामुळे मतदान खोलीत आतून कुठलाही मतदार केबलकडे हस्तक्षेप करु शकणार नाही हे न 
तपासता मतदान कें द्राध्यक्षास कळून येईल.  मतदान खोलीची उघडी जागा जास्त मोठी अस ूनये की ज्यामुळे 
मतदान युभनटचा वरील िाग उघडा पडेल. 
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जोडपत्र-सहा 
मतदान कें द्राध्यक्षाने करावयाचे प्रभतज्ञापत्र 

मतदानास प्रारंि होण्यापूवी मतदान कें द्राध्यक्षाने करावयाचे घोषणापत्र 
 

मतदान कें द्र िमांक.........                                     मतदानाची तारीख............. 
 
मी, याद्वारे अस ेघोभषत करतो की- 

 मी मतदान प्रभतभनिी आभण तेथे उपस्स्थत असलेल्या इतर व्यक्ती यांच्यासमोर अस ेप्रात्यभक्षक करुन 
दाखभवले आहे की,- 

(अ) अभिरुप मतदान घेऊन, मतदान यंत्र हे व्यवस्स्थत काम करण्याच्या स्स्थतीत आहे आभण त्यात या 
आिीच कोणतीही नोंदभवलेली मते नाहीत. 

(ब) मतदानाच्या वळेी वापरण्यात येणाऱ्यामतदार यादीच्या भचन्हांकीत प्रतीवर टपाल मतपभत्रका 
आभण भनवडणकू कामावर असल्याचे प्रमाणपत्र देताना केलेल्या खुणांव्यभतभरक्त इतर 
कोणत्याही खुणा नाहीत. 

(क) मतदानाच्या वळेी वापरण्यात येणा-या मतदार नोंदवहीमध्ये (नमुना व्हीएम-१) कोणत्याही 
मतदाराच्या संबिंात कोणतीही नोंद नाही. 

2. मी, मतदान भनयंत्रण युभनटचा भनकाल भविाग सरुभक्षत करण्यासाठी लावलेल्या कागदीमोहारांवर 
स्वत:ची स्वाक्षरी केली आहे आभण तेथे उपस्स्थत असलेल्या व स्वाक्षरी करण्याची इच्छा असलेल्या मतदान 
प्रभतभनिींच्या त्यावर स्वाक्षऱ्या घेतल्या आहेत. 

3. मी, भवशेष खुणभचठ्ठीवर भनयंत्रण भविागाचा (युभनट) अनुिमांक भलभहला आहे, आभणमी भवशेष खूण 
भचठ्ठीच्या मागील बाजूवर माझी स्वाक्षरी केली आहे आभण तेथे उपस्स्थत असलेल्या व स्वाक्षरी करण्याची इच्छा 
असलेलया उमूदवारांच्या/मतदानप्रभतभनिीच्या त्यावर स्वाक्षऱ्या घेतल्या आहेत.  

4. मी, पट्टी मोहोरवर माझी स्वाक्षरी केली आहे आभण तसेच तेथे उपस्स्थत असलेल्या व स्वाक्षरी 
करण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांच्या/मतदान प्रभतभनिींच्या त्यावर स्वाक्ष-या घेतल्या आहेत. 

5. मी, भवशेष खूण भचठ्ठीचा पणूण मुद्रीत अनुिमांक वाचला आहे आभण तेथे उपस्स्थत असलेल्या 
उमेदवारांना मतदान प्रभतभनिींना सदर अनुिमांक भलहून घेण्यास सांभगतले आहे. 

 
मतदान प्रभतभनिींची स्वाक्षरी:   स्वाक्षरी....................... (मतदान कें द्राध्यक्ष) 

(1)..................या उमेदवाराचा   (2)..................या उमेदवाराचा 

(3)..................या उमेदवाराचा   (4)..................या उमेदवाराचा 

(5)..................या उमेदवाराचा   (6)..................या उमेदवाराचा 

(7)..................या उमेदवाराचा   (8)..................या उमेदवाराचा 

(9)..................या उमेदवाराचा  
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मतदान संपल्यावर उपस्स्थत असलेल्या खालील मतदान प्रभतभनिींनी नमुना व्हीएम-3 च्या िाग-1 ची 
प्रमाभणत प्रत घेण्यास आभण त्याची पावती देण्यास नकार भदला म्हणनू त्यांना त्या फॉमणची प्रमाभणत प्रत भदली 
नाही:- 

(1)..................या उमेदवाराचा   (2)..................या उमेदवाराचा 

(3)..................या उमेदवाराचा   (4)..................या उमेदवाराचा 

(5)..................या उमेदवाराचा   (6)..................या उमेदवाराचा 

(7)..................या उमेदवाराचा   (8)..................या उमेदवाराचा  

(9)..................या उमेदवाराचा  
 
भदनांक      स्वाक्षरी....................... (मतदान कें द्राध्यक्ष) 
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जोडपत्र-सहा-अ 
मागाहून दुसऱ्या मतदान यंत्राचा वापर करताना मतदान कें द्राध्यक्षाने करावयाचे प्रभतज्ञापन 

...................भजल्हा पभरषद भनवडणकू भविाग ि........./..............पंचायत सभमती भनवाचक गण 
ि........सावणभत्रक/ पोटभनवडणकू सन........................... 

मतदान कें द्र िमांक.........                                  मतदानाची तारीख............. 
 

मी, याद्वारे अस ेघोभषत करतो की- 
 मी मतदान प्रभतभनिी आभण तेथे उपस्स्थत असलेल्या इतर व्यक्ती यांच्यासमोर अस ेप्रात्यभक्षक करुन 
दाखभवले आहे की,- 
1. अभिरुप मतदान घेऊन, मतदान यंत्र हे व्यवस्स्थत काम करण्याच्या स्स्थतीत आहे आभण त्यात या 
आिीच कोणतीही नोंदभवलेली मते नाहीत. 
2. मी, मतदान यंत्रातला भनयंत्रण युभनटचा भनकाल भविाग सुरभक्षत करण्यासाठी लावलेल्या कागदी 
मोहोरांवर स्वत:ची स्वाक्षरी केली आहे आभण तेथे उपस्स्थत असलेल्या व स्वाक्षरी करण्याची इच्छा असलेल्या 
मतदान प्रभतभनिींच्या त्यावर स्वाक्ष-या घेतल्या आहेत. 
3. मी, भवशेष खूणभचठ्ठीवर भनयंत्रण भविागाचा (युभनट) अनुिमांक भलभहला आहे, आभण मी भवशेष खूण 
भचठ्ठीच्या मागील बाजूवर माझी स्वाक्षरी केली आहे आभण तेथे उपस्स्थत असलेल्या व स्वाक्षरी करण्याची इच्छा 
असलेल्या उमेदवारांच्या/मतदान प्रभतभनिीच्या त्यावर स्वाक्षऱ् या घेतल्या आहेत. 
4. मी, पट्टी मोहोरवर माझी स्वाक्षरी केली आहे आभण तसेच तेथे उपस्स्थत असलेल्या व स्वाक्षरी 
करण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांच्या/मतदान प्रभतभनिींच्या त्यावर स्वाक्ष-या घेतल्या आहेत. 
5. मी, भवशेष खूण भचठ्ठीचा पणूण मुद्रीत अनुिमांक वाचला आहे आभण तेथे उपस्स्थत असलेल्या 
उमेदवारांना मतदान प्रभतभनिींना सदर अनुिमांक भलहून घेण्यास सांभगतले आहे. 
 

मतदान प्रभतभनिींची स्वाक्षरी:   स्वाक्षरी....................... (मतदान कें द्राध्यक्ष) 

(1)..................या उमेदवाराचा   (2)..................या उमेदवाराचा 

(3)..................या उमेदवाराचा   (4)..................या उमेदवाराचा 

(5)..................या उमेदवाराचा   (6)..................या उमेदवाराचा 

(7)..................या उमेदवाराचा   (8)..................या उमेदवाराचा 

(9)..................या उमेदवाराचा  
मतदान संपल्यावर उपस्स्थत असलेल्या खालील मतदान प्रभतभनिींनी नमुना व्हीएम-3 च्या िाग-1 ची 

प्रमाभणत प्रत घेण्यास आभण त्याची पावती देण्यास नकार भदला म्हणनू त्यांना त्या फॉमणची प्रमाभणत प्रत भदली 
नाही:- 

(1)..................या उमेदवाराचा   (2)..................या उमेदवाराचा 

(3)..................या उमेदवाराचा   (4)..................या उमेदवाराचा 

(5)..................या उमेदवाराचा   (6)..................या उमेदवाराचा 

(7)..................या उमेदवाराचा   (8)..................या उमेदवाराचा  

(9)..................या उमेदवाराचा  
 

भदनांक      स्वाक्षरी....................... (मतदान कें द्राध्यक्ष) 
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जोडपत्र-सात 

मतदान समाप्पतीचे प्रभतज्ञापन 

........... भजल्हा पभरषद भनवडणकू भविाग ि ....... /........पंचायत सभमती भनवाचक गण ि.......... 
 सावणभत्रक / पोट भनवडणकू सन ...............  

       मतदान कें द्र ि. ................. 

 मी, मतदान संपल्यावर मतदान कें द्रावर जे मतदान प्रभतभनिी हजर होते आभण ज्यानंी खाली 
स्वाक्ष-या केलेल्या आहेत त्यानंा इलेक्रॉभनक मतदान यंत्राद्वारे मतदान करण्याबाबतच्या 
आदेशाच्या  भनयम-21 नुसार व्हीएम-3 िाग-एक मध्ये नोंदभवलेल्या मताचंा भहशेब यामिील प्रत्येक 
नोंदीची प्रमाभणत प्रत भदलेली आहे. 

भदनाकं.............           स्वाक्षरी............ 

वळे............             मतदान कें द्राध्यक्ष 

नोंदभवलेल्या मताचंा भहशेब (व्हीएम -3 िाग-एक) यामिील नोंदीची प्रमाभणत प्रत भमळाली. 

  (1)..................या उमेदवाराचा   (2)..................या उमेदवाराचा 

(1)..................या उमेदवाराचा   (2)..................या उमेदवाराचा 

(3)..................या उमेदवाराचा   (4)..................या उमेदवाराचा 

(5)..................या उमेदवाराचा   (6)..................या उमेदवाराचा 

(7)..................या उमेदवाराचा   (8)..................या उमेदवाराचा 

(9)..................या उमेदवाराचा    

मतदान संपल्यावर उपस्स्थत असलेल्या खालील मतदान प्रभतभनिींनी नमुना व्हीएम-3 च्या िाग-1 
ची प्रमाभणत प्रत घेण्यास आभण त्याची पावती देण्यास नकार भदला म्हणनू त्यानंा त्या नमुन्याची 
प्रमाभणत प्रत भदली नाही:- 

(1)..................या उमेदवाराचा   (2)..................या उमेदवाराचा 

(3)..................या उमेदवाराचा   (4)..................या उमेदवाराचा 

(5)..................या उमेदवाराचा   (6)..................या उमेदवाराचा 

(7)..................या उमेदवाराचा   (8)..................या उमेदवाराचा 

(9)..................या उमेदवाराचा    

भदनाकं         स्वाक्षरी.................. (मतदान कें द्राध्यक्ष ) 
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                    जोडपत्र-आठ 

मतदान यंत्र मोहोरबंद केल्यानंतर करावयाचे प्रभतज्ञापन 
.............. भजल्हा पभरषद भनवडणकू भविाग ि ....... /...........पंचायत सभमती भनवाचक गण 

ि........ 
सावणभत्रक / पोट भनवडणकू सन ..............    

मतदान कें द्र ि. ................. 
 

 मी, मतदान यंत्राचे भनयंत्रण युभनट व मतदान युभनट याचं्या वहन पेटयावंर माझी मोहोर 
लावली आहे व मतदान संपल्यावर मतदान कें द्रावर जे मतदान प्रभतभनिी हजर होते त्यानंा त्याचंी 
मोहोर लावण्यास परवानगी भदली. 

भदनाकं.............            स्वाक्षरी............ 

वळे............             मतदान कें द्राध्यक्ष 

खालील मतदान प्रभतभनिींनी त्याचंी मोहोर लावली:- 

मतदान प्रभतभनिींची स्वाक्षरी 

 (1)..................या उमेदवाराचा   (2)..................या उमेदवाराचा 

 (3)..................या उमेदवाराचा   (4)..................या उमेदवाराचा 

(5)..................या उमेदवाराचा   (6)..................या उमेदवाराचा 

(7)..................या उमेदवाराचा   (8)..................या उमेदवाराचा 

(9)..................या उमेदवाराचा    

           खालील मतदान प्रभतभनिींनी त्याचंी मोहोर लावण्यास नकार भदला अथवा त्याचंी मोहोर 
लावण्याची इच्छा नव्हती:- 

 (1)..................या उमेदवाराचा   (2)..................या उमेदवाराचा 

 (3)..................या उमेदवाराचा   (4)..................या उमेदवाराचा 

(5)..................या उमेदवाराचा   (6)..................या उमेदवाराचा 

(7)..................या उमेदवाराचा   (8)..................या उमेदवाराचा 

(9)..................या उमेदवाराचा    

भदनाकं          स्वाक्षरी....................... 

मतदान कें द्राध्यक्ष 
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जोडपत्र-नऊ 
 

अिं आभण अपंग मतदाराच्या सहकाऱ्याचे घोषणापत्र 
............... भजल्हा पभरषद भनवडणकू भविाग ि ........ /..........पंचायत सभमती भनवाचक गण 

ि...... 
 सावणभत्रक / पोट भनवडणकू सन ...............    

 
 मतदान कें द्र ि. ................. 

 
मी, ............................................., श्री. .............................. याचंा मुलगा वय 

..............................मी............................................................................................

...............इथे वास्तव्य करणारा * येथे जाहीर करतो की, 
 
(अ) आज भदनाकं ........................................ रोजी मी कुठल्याही दुसऱ्या मतदान कें द्रावर इतर 
कुठल्याच दुसऱ्याचा मतदाराचा सहकारी म्हणनू काम केलेले नाही  
 
(ब) मी, ............................................................ याचं्यावतीने नोंद केलेल्या मताची गुप्पतता 
पाळीन. 
 
 

........................................... 
सहकाऱ्याची स्वाक्षरी 
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जोडपत्र - दहा 
नमुना व्हीएम-3 

(पहा पभरच्छेद 22) 
िाग-एक- नोंदभवलले्या मताचंा भहशेब 

 
....................... भजल्हा पभरषद / ............ पचंायत सभमती भनवडणकू सावणभत्रक / पोट 
भनवडणकू (भजल्हा-.........) भनवडणकू भविाग ि ......../ भनवाचक गण ि....... असल्यास.......... 
मतदान कें द्राचा िमाकं व नाव  ................................. 
 
 मतदान कें द्राचा िमाकं व नाव  ...................................................... 
 कंरोल युभनटचा िमाकं............................................................... 
 मतदान कें द्रावर वापरलेल्या बॅलट युभनटची संख्या व ि. ........................... 
 
1. मतदान कें द्रावर नेमून भदलेल्या मतदाराचंी संख्या  
2. मतदार नोंदवहीत (नमुना व्हीएम-1) नोंद झालेल्या एकूण मतदाराचंी संख्या 
3. भनयम 17 नुसार ज्या मतदारानंी मतदान न करण्याचे ठरभवले त्याचंी संख्या 
4. भनयम 15 नुसार मतदानास अनुमती न भदलेल्या मतदाराचंी संख्या 
5. मतदान यंत्रामध्ये नोंदभवलेल्या एकूण मतदाराचंी संख्या 
6. वरील अनुिमाकं-5 मध्ये दाखभवलेल्या एकूण मताचंी संख्या = 
    (अनुिमाकं-2 वजा अनुिमाकं-3 वजा अनुिमाकं-4) ही  
    आकडेवारी जुळते ककवा कस ेअथवा काही फरक पडतो ककवा कसे, 
7. भनयम 18 नुसार प्रदत्त मतपभत्रका भदलेल्या मतदाराचंी संख्या 
8. प्रदत्त मतपभत्रकाचंी संख्या 
                 अनुिमाकं   
                                पासून     पयंत 
 (अ) उपयोगासाठी भमळालेल्या               ............... ............. 
 (ब) मतदारानंा भदलेल्या                ............... ............. 
 (क) उपयोगात न आणलेल्या व परत 
        केलेल्या                 ............... .............. 
9.   कागदी मोहोराचंा (पेपर सील) भहशेब    

1. पुरभवलेल्या कागदी मोहोराचंे                   अनुिमाकं -  पासून............पयंत.............. 
  
2. एकूण पुरभवलेल्या कागदी मोहोराचंी संख्या   
 
3. उपयोगात आणलेल्या कागदी मोहोराचंी संख्या   
                   अनुिमाकं  - पासून............पयंत.............. 
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4. न वापरलेल्या कागदी मोहोराचंा िमाकं 
    जे भनवाचन अभिका-यास परत केले. 
    (िमाकं - 2 वजा 3)                  अनुिमाकं  - पासून............पयंत.............. 
 
5. खराब झालेल्या कागदी मोहोराचंी संख्या, 
    असल्यास                  अनुिमाकं  - पासून............पयंत.............. 
 

 
 

         मतदान प्रभतभनिींच्या स्वाक्ष-या 
 

1............................... 
2............................... 
3............................... 
4............................... 
5............................... 
6............................... 
7............................... 

 
 
 
भदनाकं- ......................                 मतदान कें द्राध्यक्षाची स्वाक्षरी 
भठकाण- ......................                 मतदान कें द्र िमाकं........... 
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जोडपत्र - दहा-अ 
नमुना व्हीएम-4 

(पहा पभरच्छेद28) 
िाग- दोन - मतमोजणीचा भनकाल 

............ भजल्हा पभरषद भनवडणकू भविाग ि........ /.............  पंचायत सभमती भनवाचक गण ि .......... 
सावणभत्रक भनवडणकू / पोटभनवडणकू (भजल्हा-.........)/असल्यास.........मतदान कें द्राचा िमांक व नाव  
.............. 
 मतदान कें द्राचा िमांक व नाव  .................................... 
 कंरोल युभनटचा िमांक ........................................... 
 काढता येणा-या मेमरीचा िमांक............................................................... 
 मतदान कें द्रावर वापरलेल्या बलॅट युभनटची संख्या ............................ 
अ.ि.       उमेदवाराचे नाव      नोंदभवलेल्या मतांची संख्या 
(1)   (2)                      (3) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
एकूण 
वर नमूद केलेल्या एकूण मताचंी संख्या िाग-1 मिील अनुिमाकं-5 येथे नमूद केलेल्या एकूण 
मताचं्या संख्येशी जुळते ककवा कस?े अथवा काही फरक येतो ककवा कस?े, 
भठकाण- ..................... 
भदनाकं- .......................   
                           मतमोजणी पयणवके्षकाची 
स्वाक्षरी................                        उमेदवाराचे/मतदान प्रभतभनिींचे/.............. 
                          मतमोजणी प्रभतभनिीचे नाव व................
                            पूणण स्वाक्षरी................ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
भठकाण- .................. 
भदनाकं- ................. 

           भनवडणकू भनणणय अभिका-याची स्वाक्षरी 
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जोडपत्र - अकरा 
मतदान कें द्राध्यक्षाचंी डायरी 

 
1. भजल्हा पभरषद / पंचायत सभमतीचे नाव ........ ........ ........ ........ ........   
2. सावणभत्रक भनवडणकू / पोटभनवडणकू तसेच भजल्हा पभरषद भनवडणकू भविाग ि. ..........                     

पंचायत सभमती भनवाचक गण  ि.  ........ 
3. मतदानाची तारीख : 
4. मतदान कें द्राचा िमाकं : 

या जागी आहे- 
(1) सरकारी इमारत 
(2) खासगी इमारत 
(3) तात्पुरता भनवारा 

5. स्थाभनक मतदान अभिका-यानंा नेमले त्याचंी संख्या :- 
6. मूळ मतदान अभिकारी गैरहजर असल्यास त्याच्या जागी नेमणकू केलेल्या मतदान 

अभिकाऱ्याची नेमणकू आभण गैरहजेरीचे कारण 
7. मतदान यंत्र 

(1) वापरलेल्या भनयंत्रण युभनटाचंी संख्या : 
(2) वापरलेल्या भनयंत्रण युभनटाचंे अनुिमाकं : 
(3) वापरलेल्या मतदान युभनटाचंी संख्या : 
(4) वापरलेल्या मतदान युभनटाचंे अनुिमाकं : 

7. (1) वापरलेल्या कागदी मोहरांची संख्या : 
(2) वापरलेल्या कागदी मोहरांचे अनुिमाकं : 

8. मतदान प्रभतभनिींची संख्या आभण उशीरा पोचलेल्या मतदान  
प्रभतभनिींची संख्या : 

9. मतदान कें द्रावर मतदान प्रभतभनिी नेमलेल्या उमेदवाराचंी संख्या : 
10. (1) मतदान कें द्राला भदलेले एकूण मतदार 

(2) मतदार यादीच्या भचन्हांकीत केलेल्या प्रतीनुसार मतदान करण्यास परवानगी 
भदलेल्या मतदाराचंी संख्या : 

(3) मतदार नोंदवहीत (नमुना व्हीएम-3) नुसार प्रत्यक्ष मतदान केलेल्या मतदाराचंी 
संख्या : 

(4) मतदान यंत्रानुसार नोंद झालेल्या मताचंी संख्या : 
 
 
पभहल्या मतदान अभिकाऱ्याची          मतदान अभिकाऱ्याची स्वाक्षरी 
             स्वाक्षरी         मतदार नोंदवहीचा इनचाजण 
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11. ज्यांनी मतदान केले त्या मतदारांची संख्या 
परुुष.................. 
मभहला............... 
एकूण................ 

12. आव्हाभनत मते 
परवानगी भदलेल्यांची संख्या............. 
परवानगी न भदलेल्यांची संख्या............. 
रक्कम फेडली रु...................... 

13. भनवडणकू सेवा दाखला सादर करुन मतदान केलेल्या मतदारांची संख्या 
14. सहकाऱ्याच्या आिाराने मतदान केलेल्या मतदारांची संख्या 
15. दुबार मतांची संख्या 
16. मतदारांची संख्या 

अ) वयाभवषयी घोषणापत्रे घेतली ते.......... 
ब) ज्या कोणी अशी घोषणापत्रे देण्यास नकार भदला ते............. 

17. जर मतदान तहकूब करण्याची खरोखर गरज होती तर तहकुबीच ेकारण 
18. नोंदणी केलेल्या मतांची संख्या 

स. 7.30 ते 9.30 
स. 9.30  ते 11.30 
स. 11.30  ते 1.30 
दु. 1.30  ते 3.30 
सां. 3.30  ते 5.30 

19. मतदान करतेवळेी वाटलेल्या मतदार स्स्लपांची संख्या 
20. भनवडणकू गुन्हा 

प्रकरणाची संख्या 
अ) मतदान कें द्राच्या शंिर मीटरच्या आत प्रचार करणे. 
ब) मतदाराची तोतयेगीरी 
क) मतदान कें द्रावरील नोटीसांची यादी वा इतर कागदपत्रे वाटप, खराब करणे, नष्ट करणे 
ड) मतदारांना लाच देणे 
इ) मतदारांना वा इतरानंा भिती घालणे 
फ) मतदान कें दे्र ताब्यात घेणे 

21. मतदानास अडथळा आला 
(1) दंगल : 
(2) कहसाचार : 
(3) नैसर्चगक आपत्ती : 
(4)मतदान कें द्र ताब्यात घेणे : 
(5)मतदान यंत्रात भबघाड : 
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(6)इतर कारणे : 
              कृपया वरील मुदे्द भवस्तृतपणे द्या 
22. मतदान कें द्रावर मतदान यंत्राकडून मतदान खराब झाले. 

(अ) मतदान कें द्राध्यक्षांच्या ताब्यातून अनभिकृतपणे बाहेर नेले : 
(ब) अपघाती वा जाणीवपवूणक हरवले वा नष्ट केले : 
(क) भबघडले वा हस्तक्षेप केला : 
कृपया भवस्तृतपणे सागंा: 

23. गंिीर तिार जर उमेदवार / प्रभतभनिीने केल्यास: 
24. कायदा आभण सुव्यवस्थेचा िगं करणा-या प्रकरणाचंी संख्या : 
25. मतदान कें द्रावरील चकुा आभण अभनयभमतपणा घडल्यास : 
26. मतदानास आरंि होण्याआिी, मतदान चाल ूअसताना गरज पडल्यास (जेव्हा नव ेमतदान 

यंत्र वापरतात) आभण मतदानाच्या शेवटी गरज िासते, तस ेघोषणापत्र केल े: 
 
 
स्थळ : 
तारीख : 
                  मतदान कें द्राध्यक्ष 
 
 ही डायरी मतदान यंत्रे आभण इतर माहोरबंद कागदपत्राबंरोबर भनवाचन अभिकाऱ्याकडे 
पाठवायला हवी. 
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जोडपत्र-13 

नमुना 8 (भनयम 41 पाहा) 
हरकत घेण्यात आलले्या मतांची यादी 

....................... भजल्हा पभरषद भनवडणकू भविाग / ..............पंचायत सभमती  भनवाचक गण ि.............. 
सावणभत्रक/ पोटभनवडणकू सन ............ 

मतदान कें द्र िमांक........... 
 

नांदीचा 
अनुिमांक 

मतदारा
चे नाव 

मतदारांच्या 
यादीतील 
अनुिमांक 

मतदाराची 
स्वाक्षरी ककवा 

अगंठयाचा ठसा व 
त्याचा पत्ता 

ओळख 
पटवून  

देणा-याचे 
नाव   

कोणताही 
असल्यास 

आक्षेप 
घेणाऱ्या 
इसमाचे 

नाव   

अनामत 
ठेवललेी 
रक्कम 
आदेश 

मतदान 
कें द्राध्यक्षाचा 

प्रत्येक 
बाबतीतील 

आदेश 

अनामत रक्कम परत 
देण्यात येईल तेव्हा 

आक्षेप घेणाऱ्या 
इसमाची उक्त 

रक्कम 
भमळाल्याबद्दलची 

स्वाक्षरी 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

         
         

 
भदनाकं.....           
       मतदान कें द्राध्यक्षाची स्वाक्षरी 
 

नमुना 7 (भनयम 38 पाहा) 
हरकत घेण्यात आलले्या मतांची यादी 

....................... भजल्हा पभरषद  भनवडणकू भविाग.............../ पंचायत सभमती भनवाचक गण 
ि................ 

 सावणभत्रक/ पोटभनवडणकू सन ............ 
मतदान कें द्र िमांक........... 
 

अनुिमांक मतदाराच्या 
यादीतील 
अनु.ि. 

मतदाराच े
नाव   

साक्षर असल्यास 
मतदाराची स्वाक्षरी ककवा 

भनरक्षर असल्यास 
अगंठयाचा ठसा व पत्ता 

ओळख पटवून 
देणाऱ् याच ेनाव   

कोणताही असल्यास 

आक्षेप घेणाऱ्या 
इसमाचे नाव   

मतदान 
कें द्राध्यक्षाचा प्रत्येक 
बाबतीतील आदेश 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
       
       

 
भदनांक.....       मतदान कें द्राध्यक्षाची स्वाक्षरी 
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जोडपत्र - 14 

आक्षपे फी 

 पुस्तक िमाकं ................ पृष्ठ िमाकं........................ भजल्हा पभरषद / पचंायत 
सभमती  ........................   मतदान कें द्र िमाकं ................... च्या मतदान कें द्राध्यक्षाचे 
कायालय. 
 
 भजल्हा पभरषद व पंचायत सभमती भनवडणकू भनयम 1962 अन्वय े उमेदवार / भनवडणकू 
प्रभतभनिी / मतदान प्रभतभनिी श्री. ................ ............................... याचं्याकडून आक्षपेाबद्दल 
अनामत रक्कम  म्हणनू रु.2/- (रुपये रू.2 (रुपये दोन फक्त ) रोख भमळाले. 
 
 

भदनाकं ....................... 
 

शासनाने जप्पत केले. 
 

मतदान कें द्राध्यक्ष 
 

भनवडणकू घेण्याबाबत भजल्हा पभरषद व पंचायत सभमती भनवडणकू भनयम 1962 अन्वय े रक्कम 
म्हणनू रु.2  (रुपय ेदोन फक्त ) परत भमळाले. 
 

भदनाकं ....................... 
उमेदवार / भनवडणकू प्रभतभनिी/ मतदान प्रभतभनिीचे 

नाव व स्वाक्षरी 
 
 

( आक्षपे फीची  पावती ) 
 

 पुस्तक िमाकं .................. पृष्ठ िमाकं ................... भजल्हा पभरषद व पंचायत सभमती 
भनवडणकू भनयम 1962 / भनवडणूक प्रभतभनिी / मतदान प्रभतभनिी                                                             
श्री. ............................................... याचं्याकडून आक्षपेाबद्दल अनामत रक्कम म्हणनू रु.2 
(रुपये दोन फक्त ) रोख भमळाले. 
 

भदनाकं ............................ 
 

 ............................................... भजल्हा पभरषद / पंचायत सभमती  
 
भजल्हा पभरषद भनवडणकू भविाग ि. ................/ पचंायत सभमती भनवाचक गण ि. ........  
मतदान कें द्र ि. ....................... च्या मतदान कें द्राध्यक्षाचे कायालय. 
 

 
भदनाकं        मतदान कें द्राध्यक्ष 
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जोडपत्र- 15 
(प्रकरण पंिरा, पभरच्छेद 5 ) 

पोलीस ठाणे अभिकाऱ् यास पाठवावयाचे तिारपत्र 
 

पोलीस ठाणे अभिकारी, 
--------------------- 
--------------------- 
--------------------- 
यांस 
भवषय :- ------------------ भजल्हा पभरषद भनवडणकू भविाग  / पंचायत सभमती भनवाचक गण   
ि. ------------- मतदान कें द्र ि.------------------- 
मतदानाची तारीख --------------------------- तोतयेभगरीबाबत 
 
महोदय, 
 
मी, याद्वारे कळवू इस्च्छतो की, श्री. ----------------------------------, वडीलांचे नाव --------------
---------------------- राहणार --------------------------- यांनी ---------------------------- 
यांच्या हवाली करण्यात येत असलेल्या व्यक्तींच्या ओळखीभवषयी आक्षेप घेतला आहे. त्या व्यक्तीने,  -------
------------------------ भजल्हा पभरषद / पंचायत सभमती भनवडणकू भविाग / भनवाचक गण ि. -------
(मतदान कें द्र ि. --------------) च्या मतदारांच्या यादीतील िाग िमांक -------------- मिील 
अनुिमांक -------------- वरील  ------------------------ या नावी व्यक्ती आपणच असल्याचा दावा 
केला. परंत ुती व्यक्ती स्वत:च मतदार आहे असे भसध्द करु शकलेली नाही. तरी माझ्या मते सदरहू व्यक्ती 
तोतया आहे त्यामुळे िारतीय दंड संभहतेच्या कलम 171 चे अनुसार आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी मी 
आपणांस भवनंती करतो.  
आपला भवश्वास,ू 
 
 
भठकाण --------------     स्वाक्षरी--------------------- 
भदनांक --------------- 
भजल्हा पभरषद   / पंचायत सभमती मतदार संघाच ेभनवाचन अभिकारी व * यांना प्रत रवाना 
 
स्वाक्षरी --------------- 
( मतदान कें द्राध्यक्ष ) 
 

पावती 
मतदान कें द्राध्यक्षाने पाठभवलेले पत्र व त्यात भजचा उले्लख केला आहे ती व्यक्ती-------------------------  
(भदनांक ) रोजी -------------------- (वाजता ) माझ्या हवाली करण्यात आली. 
 
स्वाक्षरी -------------------- 
* येथे संबभंित भनवडणकू भनणणय अभिकाऱ्याच ेपदभसध्द पदनाम घालाव.े 
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जोडपत्र -16 
इलके्रॉभनक मतदान यंत्र वापरताना घ्यावयाची दक्षता. 

 

 काय कराव े
1) इलेक्रॉभनक मतदान यंत्र वापरण्यापूवी प्रथम भनदेशपुस्स्तका लक्षपूवणक वाचा. 
2) त्यात दाखभवल्याप्रमाणे पध्दतशीर व हळू बटणे दाबावीत. 
3) इलेक्रॉभनक मतदान यंत्रास िूळ, उष्णता, पाऊस, आग तसेच अन्य नैसर्चगक 

आपत्तींपासून सुरभक्षत ठेवा. 
4) भनवडणकू आयोगामाफण त पुरभवलेल्या भवभशष्ट प्रकारच्या बॅटरीचा वापर करा. 

5) जर काही अडचण भनमाण झाल्यास भनवडणकू आयोग ककवा ई.सी.आय.एल.               
याचं्याशी संपकण  सािावा. 

6) इलेक्रॉभनक मतदान यंत्र अभनभित काळासाठी वापरावयाचे नसल्यास कंरोल 
युभनटपासून बॅटरी वगेळी करा. 

7) इलेक्रॉभनक मतदान यंत्र उघडताना बॅलेटींग युभनट आभण कंरोल युभनटचे िाग 
समान पातळीवर राहतील याची खातरजमा करावी. 

8) बटणे दाबण्यापूवी एकमेकासं जोडणारे बॅलेटींग युभनटचे केबल कलेक्शन 
व्यवस्स्थतपणे कंरोल युभनटच्या कनेक्शनशी जोडले आहे, याची खातरजमा करावी.  
हे केवळ एकाच भदशेला जोडले जाईल. 

हे करु नये. 
 

1) बटणे, खटके इत्यादींवर अभतभरक्त जोर देऊ नये. 
2) इलेक्रॉभनक मतदान यंत्रास भहटर ककवा अन्य कुठल्याही गरम वस्तूजवळ ठेवू नये. 
3) सील करतेवळेी इलेक्रॉभनक मतदान यंत्रावर भवतळलेले मेण पडू देऊ नय े/ पडता कामा नये. 
4) भनरभनराळया युभनटची झाकणे व दरवाजे जोर लावून उघडू नये. 
5) कंरोल युभनटच्या वरील झाकण उघडू नये.  
6) जोपयणन्त बॅटरीचा वापर करण्याची आवश्यकता नाही तोपयणन्त त्या बॅटरीचे सील 

उघडू नये. 
7) एकमेकासं जोडणा-या केबलच्या टोकास जोडलेल्या कनेक्शनला कोणत्याही कठीण 

वस्तूचा घाव / िक्का लागता कामा नये. 
 
 
 
 


























































