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प्रस्तािना 

१) णनिडिकू णिषयक कायदेशीर तरतुदी ि अांमलबिाििी :- 
भारतीय सांणिधानाच्या अनुच्छेद २४३ के अन्िये णिल्हा पणरषदा ि पांचायत सणमत्या 

णनिडिकूाांचे अणधक्षि, सांचलन, ि णनयांत्रि हे राज्य णनिडिकू आयोगाकडे सोपणिण्यात आले असून, 
महाराष्र णिल्हा पणरषदा ि पांचायत सणमत्या अणधणनयम,1961 ि त्या अांतगवत असिारे, महाराष्र 
णिल्हा पणरषदा (मतदार णिभाग आणि णनिडिकू घेिे) णनयम 1962, महाराष्र पांचायत सणमत्या 
(णनिाचन गि ि णनिडिकू घेिे ) णनयम,1962  तसेच महाराष्र णिल्हा पणरषद ि पांचायत सणमती 
(िागाांच्या आरक्षिाची पध्दती ि चक्रानुक्रम) णनयम, 1996 मधील तरतुदीनुसार णनिडिकुाांबाबत 
कायविाही केली िाते. 

राज्य णनिडिकू आयोगाकडील आदेश क्र. राणनआ-2016/अहाका/प्र.क्र.10/सां.क,                         
णद. 4/10/2016 च्या आदेशान्िये णदलेल्या सुचनाांनुसार णनिडिकुीशी णनगणडत सिव अणधकाऱ्याांनी 
स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाच्या णनिडिकुाांमध्ये अनपेणक्षत पणरन्स्थती हाताळतेिळेी खालील 
अग्रक्रमाप्रमािे असिाऱ्या तरतुदींचा णिचार करािा.  

- सांणिधानातील तरतुदी 
- सांबांणधत स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाकणरता अणधणनयम ि णनयमातील तरतुदी, 
- मा. सिोच्च/उच्च न्यायालयाचे णनिवय 
- राज्य णनिडिकू आयोगाने पाणरत केलेले आदेश, सचूना, इ. 
उपरोक्ट्त तरतुदींनुसार देखील एखादी पणरन्स्थती हाताळिे शक्ट्य नसल्यास आयोगाकडे 

अणभप्रायासह अहिाल सादर करिे आिश्यक आहे. तरी या सिव बाबींचा सखेाल अभ्यास करािा. 
 

२) णनिडिकू अणधकारी याांची भणुमका / कायवपध्दती :- 
सांपूिव णनिडिकू प्रणक्रया सुरळीत ि णरतसरपिे पार पाडिे हे मुख्यत्ि े करुन णनिाचन 

अणधकारी ि त्याांच ेअणधनस्त कमवचाऱ्याांिर अिलांबून आहे. छोटीशी चकू ककिा चकुीची कायवपध्दती 
अथिा अपूिव माणहती / गैरसमिूत / चकुीचा अन्ियाथव यामुळे सांपूिव णनिडिकू प्रणक्रया रद्दबादल होऊ 
शकते याची नोंद घ्यािी. 

ही मागवदशवक पुन्स्तका केिळ माणहतीकरीता ि मागवदशवनाकरीता तयार करण्यात आली असून 
ती सिवसमािशेक ककिा अणधणनयम ि णनयमाला पयाय नाही, हे लक्षात घ्याि े ि त्यामुळे 
आिश्यकतेनुसार अणधणनयम ि णनयमातील तरतुदी मुळात िाचिे ि सांदभासाठी तपासिे आिश्यक 
आहे. त्याचप्रमािे राज्य णनिडिकू आयोगाचे णिणिध आदेश, सचूना, पणरपत्रके इत्यादी देखील 
सांदभासाठी पहािे आिश्यक आहे. तसचे णनिडिकुीच्या कामाकरीता णिणहत केलेले नमुने, प्रपत्रे इ. 
आिश्यकतेनुसार पुरेशा प्रमािात तयार करुन ठेििे आिश्यक आहे. 
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 कतवव्याची रुपरेषा :- 

 णनिडिकुीची व्यिस्था आणि कामाची आखिी णनिडिकू कायवक्रमास सुरुिात होण्यापूिीच 
करिे िस े आिश्यक कमवचारीिृांद अणधग्रणहत करिे, मतदान कें द्राची पहािी करिे, 
पोणलसाांच्या सहाय्याने सांिदेनशील-अणतसांिदेनशील मतदान कें द्र णनणिती करिे, कमिोर 
सामाणिक घटकाांचा (Vulnerable Mapping) शोध घेिे, मतमोििी आराखडा तयार करिे, 
आयोगास सादर कराियाच्या अहिालाांच्या नमुन्याांचे, तसेच आिश्यक नोणटसा, नमुने 
सांगिीकृत करून ठेििे इ.   

 आपल्याकडील णिल्हा पणरषद णनिडिकू णिभाग ि पांचायत सणमतीच्या णनिाचक गिाांची 
आिश्यक ती सिव माणहती असिारी तसेच णनिडिकुीची तयारी (िाहतूक आराखडा, मतदान 
साणहत्य, कमवचारीिृांद ि.ै) दशवणििारी माणहती पुन्स्तका णनिडिकू णनरीक्षकाांसाठी तयार ठेििे 

 पुरेशा प्रमािात इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्रे ि इतर साणहत्य उपलब्ध करुन घेिे. 
 णनिडिकुीची अणधसूचना ि िाहीर नोटीस देिे, नामणनदेशनपत्रे ि अनामत रक्ट्कम 

न्स्िकारिे, उमेदिाराकडून शपथपत्र / घोषिापत्र / हमीपत्र न्स्िकारिे. 
 उमेदिाराच्या नामणनदेशन पत्रातील ि शपथपत्रातील माणहती प्रणसध्द करिे. 
 नामणनदेशनपत्राांची छाननी करिे नामणनदेशनपत्र नाकारण्याची कारिे सांणक्षप्तपिे नमूद 

करिे. 
 उमेदिारी मागे घेण्याच्या नोटीसाांची पोच पािती देिे. 
 णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराांना णचन्ह िाटप करिे. 
 नामणनदेशनाांची नोटीस, िधैणरत्या नामणनदेणशत उमेदिाराांची यादी ि णनिडिकू लढणििाऱ्या 

उमेदिाराांची यादी तयार करिे ि प्रणसध्द करिे. 
  मतदान कें द्रणनहाय मतदार यादी तयार करिे. 
 मतपणत्रकाांची (पोस्टल बटलट पेपर ि मतपणत्रका इ. सह) सांख्या णनणित करिे ि छपाई ि 

पुरिठयाची / णितरिाची व्यिस्था करिे. 
 स्िच्छ, णनभवय ि णन:पक्षपाती णरतसर णनिडिकुाांकरीता उमेदिार ि रािकीय पक्षाांना िळेोिळेी 

मागवदशवन करिे, णनयमाांतील तरतुदी िा अन्य सूचना देिून अद्याित ठेििे त्यासाठी आिश्यक 
तेिढा सांपकव  ठेििे. 

 णनिडिकुा व्यिन्स्थत पार पाडिेकरीता कायदा ि सुव्यिस्थेची पणरन्स्थती याांचा आढािा घेिे 
ि आचरसांणहता पालन / अांमलबिाििी याकरीता आिश्यक उपाययोिना करिे.  

 इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्रे िापरासाठी मतदानाच्या णकमान एक आठिडा (मतपणत्रका तयार 
झालेबरोबर लगेच ) अगोदर तयार (Set & Seal) करिे. 

 मतदान ि मतमोििी प्रणक्रयेमध्ये नेमण्यात येिारे सिव अणधकारी/कमवचारी याांना मतदान 
यांत्राांच्या कायवपध्दतीची नीट माणहती करुन देिे ि त्याांना आत्मणिश्वास िोपयंत येत नाही 
तोपयंत त्याचे प्रणशक्षि देिे. 
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 मतदान पथके, EVM, मतदानाचे इतर साणहत्य इ. च्या िाहतूक आराखडा तयार करिे, ि 
त्याप्रमािे  व्यिस्था करिे. 

 मतदान पथके, मतपणत्रका, EVM ि इतर साणहत्य रिाना करिे. 
 मतदानानांतर EVM सुरणक्षतपिे ठेिण्याची व्यिस्था करिे.  
 मतमोििी कमवचाऱ्याांची नेमिकू करिे. 
 णनिडिकू कायवक्रमाप्रमािे मतमोििी ठरलेल्या णदिशी ठरलेल्या णठकािी ि िळेेस करिे. 
 णनकाल िाणहर करिे. 
 मतमोििीचा णनकाल िाहीर झाल्यानांतर / EVM ि सिव मतदान साणहत्य साांणिधानीक ि 

असाांणिधाणनक णलफाफे इत्यादींसह णिल्हा णनिडिकू अणधकारी याांच्या ताब्यात देिे. 
 पणरिामकारक णनयांत्रि. 
 सिवसाधारि पयविके्षि. 
4) णिल्हा  णनिडिकू अणधकारी / णिल्हाणधकारी याांनी कराियाची काही महत्िपूिव व्यिस्था. 

 णिल्हा सणनयांत्रि सणमती स्थापिे, त्यासाठी आिश्यक सिव णिभागाांचे सहाय्य घेिे  
 आिश्यकतेनुसार णिभागीय आयुक्ट्ताांकडून, णनिाचन अणधकारी, सहायक णनिाचन 

अणधकारी उपलब्ध करून घेिे ि प्रत्यके मतदान कें द्राकरीता कें द्राध्यक्ष ि मतदान 
अणधकारी तसेच इतर कमवचारी उपलब्ध करून देिे. 

 मतदान कमवचाऱ्याांना (राखीि कमवचाऱ्याांसह) सखोल ि पूिव प्रणशक्षि देिे. 
 साांणिधाणनक तरतुदी, कायद्यातील- णनयमातील तरतुदी,  आयोगाच्या णिशेष सूचना, 

आदेश ि पणरपत्रके णनिाचन अणधकारी याांना उपलब्ध करुन देिे. 
  महत्िाच्या बाबींची तपासिी सूची तयार करिे ि ती देिे 
 मतपणत्रका / मतदान यांत्र ेि कायवपध्दती याबाबत सिवसाधारि िनता, रािकीय   पक्ष, 

उमेदिार ि िनसांपकव  माध्यमे याांना अिगत करिे. 
 आिश्यक साणहत्य िसे मतपणत्रका, इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्रे, न पुसिारी शाई, णनिडिकू 
साणहत्य, णिभदेक णचन्ह, णपतळी सील इ. उपलब्ध करुन देिे. 

 मतपणत्रकाांची तसेच णनिडिकू कमवचारी ि पोलीस मतदाराांसाठी टपाली मतपणत्रका 
छपाईची व्यिस्था करिे. 

 णनिडिकुा पूिव झाल्यानांतर EVM ि णनिडिकू कागदपत्रे ि साणहत्य सुरणक्षत ठेििेसाठी 
गोदामाांची व्यिस्था करिे 

 णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराची खचाचे णहशेब तपासिे.  
 
या सिव प्रकारच्या कायविाहीकरीता ि णनिडिकूा सुव्यन्स्थतपिे पार पाडण्याकरीता 
णिल्हाणधकारी कायालयाशी णनयणमत सांपकात रहािे आिश्यक आहे.  
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प्रकरि 1 
मतदार यादी तयार करिे 
सिवसाधारि सचूना 

 

1.1 राज्य णनिडिकू आयोगाने अणधसूणचत केलेल्या तारखेस अन्स्तत्िात असलेली णिधानसभचेी मतदार 
यादी णिल्हा पणरषदेसाठी णनिडिकू णिभाग आणि पांचायत सणमतीसाठी णनिाचक गिानुसार णिभागून 
ती णनिडिकुीसाठी छापून घेिे ि अणधकाऱ्याांनी प्रमाणित करिे आिश्यक आहे.  असे करताना सांबांणधत 
क्षते्राची णिधानसभचेी मतदार यादी िशी असेली तशी सांबांणधत णनिडिकू णिभाग / णनिाचक गिामध्ये 
णिभागाियाची आहे.  त्यामध्ये कोितीही नाि ेिाढणििे, कमी करिे ककिा त्यामध्ये सुधारिा करिे इ.ची 
अनुमती देण्यात आलेली नाही.  मतदार यादी णिभागण्याचे काम हे “कट ॲण्ड पसे्ट ऑपरेशन” असून 
णिधानसभा मतदार यादीच्या कोित्याही भागात बदल करता येिार नाही.   
 

1.2 मतदार यादी णिभागताना णनिडिकू णिभाग / णनिाचक गिाच्या हद्दीिर राहिाऱ्या मतदाराांच्या 
सांदभात णिशेष दक्षता घेिे आिश्यक असून त्यासाठी गरि िाटल्यास स्थळ पाहिी करुन यादी 
णिभागाियाची आहे.  अस े करताना एका णनिडिकू णिभागातील / णनिाचक गिातील हद्दीतील 
मतदाराांची नाि े शेिारच्या मतदार यादीत समाणिष्ट होिार नाही हे पाहिे आिश्यक आहे.  राज्य 
णनिडिकू आयोगाने अणधसूणचत केलेल्या तारखेस अन्स्तत्िात  असलेल्या णिधानसभचे्या यादीला  
पुरििी यादी असल्यास (णिशेषत: नाि ेिगळिे, दुरूस्ती, पत्ता दुरूस्ती )   त्याांचा काळिीपूिवक णिचार 
करुन त्यानुसार मतदार यादीमध्ये सुधारिा करिे आिश्यक आहे. 
 

1.3  राज्य णनिडिकू आयोगाने णदलेल्या कायवक्रमानुसार, णनिडिकू णिभाग / णनिाचक गिणनहाय 
मतदार याद्या अणधप्रमाणित करण्यापूिी, सांबांणधत णनिडिकू णिभागातील / णनिाचक गिातील 
मतदाराांच्या माणहतीसाठी प्रणसध्द करण्यात याव्यात ि त्यासांदभात राज्य णनिडिकू आयोगाने नेमून 
णदलेल्या तारखेपयंत सांबांणधताांकडून हरकती ि सूचना मागणिण्यात याव्यात. 

1.4 प्राप्त झालेल्या हरकती ि सूचना णिचारात घेऊन राज्य णनिडिकू आयोगाने अणधसूणचत केलेल्या 
णदनाांकास अन्स्तत्िात असलेल्या णिधानसभचे्या मतदार यादीमधून णिल्हा पणरषद / पांचायत 
सणमतीच्या णनिडिकुाांकणरता मतदार याद्या तयार करताना - 

 (अ) काही छपाईच्या चकुा असल्यास त्या सुधारण्यात याव्यात. 
(ब) दुसऱ्या णनिडिकू णिभाग / णनिाचक गिामधील मतदार चकूुन अांतवभतू झाले असतील तर 

त्याांची नाि े त्या णनिडिकू णिभागातून / णनिाचक गिातून िगळण्यात यािीत ि सांबांणधत 
णनिडिकू णिभाग / णनिाचग गिात समाणिष्ट करण्यात यािीत. 

(क) णिल्हा पणरषदेच्या णनिडिकू णिभाग  / पांचायत सणमती णनिाचक गि क्षते्रातील णिधानसभचे्या 
यादीत मतदाराांची नाि े असूनही णिल्हा पणरषद / पांचायत सणमतीच्या णनिडिकुीच्यािळेी 
मतदार यादीमध्ये त्याांची नाि े िगळण्यात आली असल्यास अशा मतदाराांची नाि े मतदार 
यादीत समाणिष्ट करण्यात यािीत. 
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1.5 त्यानांतर राज्य णनिडिकू आयोगाने नेमून णदलेल्या णदनाांकास मतदार याद्या अणधप्रमाणित करण्यात 
याव्यात ि त्याबद्दलची सूचनाही प्रणसध्द करण्यात यािी.  

              अणधप्रमाणित कणरत असताना मतदार यादीच्या मुखपृष्ठािर स्थाणनक स्िराज्य सांस्थेचे नाि, 
प्रभागाचे नाि, मतदार यादी प्रणसद्ध केल्याचा णदनाांक, त्या यादीमध्ये समाणिष्ट यादी भागातील णिभागाचा 
(section) तपणशल, मतदार यादीचा गोषिारा  (मतदार क्रमाांक, स्त्री-पुरूष ि एकूि मतदार) छापािा. यादीच्या 
प्रत्येक पानािर पान क्रमाांक, णिल्हाणधकारी कायालय याांचा गोल णशक्ट्का ि ती तयार कराियास प्राणधकृत 
केलेल्या अणधकाऱ्याची सही असािी. शेिटच्या पानािरील प्रमािपत्रािर अणधप्रमाणित करिाऱ्या अणधकाऱ्याची 
सही ि णशक्ट्का असािा.  

i) मतदार यादीच्या िरच्या बािूस आयोगाने अणधसूणचत केलेल्या णदनाांकाचा (Cut Off Date) म्हििेच 
णिधानसभचेी मतदार यादी ग्राह्य धरण्याच्या णदनाांकाचा स्पष्ट उल्लेख असािा. 

ii) मतदार यादीच्या प्रत्येक पानािर यथान्स्थती प्रारूप /अांणतम मतदार यादी असे स्पष्ट नमूद करण्यात याि े
अथिा णशक्ट्का मारािा.  

1.6  राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश क्र.एसईसी-1096/सीआर-34/96/पीआर,  णदनाांक 19 नोव्हेंबर, 
1996  अन्िये मतदार यादीसांदभातील आयोगाचे अणधकार सांबणधत णिल्हाणधकाऱ्याांना प्रदाणनत करण्यात 
आले आहेत. तरी णदलेल्या अणधकाराांचा योग्य तो िापर करून प्रभाग णनहाय मतदार यादी णिभािन ि त्याच े
ितन करण्याची सांपुिव िबाबदारी णह  णिल्हाणधकारी ि त्याांनी प्राणधकृत केलेल्या अणधकाऱ्याांची असेल. 

1.7 राज्य णनिडिकू आयोगाने नेमून णदलेल्या णदनाांकास मतदान कें द्रणनहाय मतदार याद्या प्रणसध्द 
करण्यात याव्यात. त्यासाठीची पुिव तयारी करण्यात यािी. 

1.8 लोकप्रणतणनधीत्ि अणधणनयम, 1950 च्या कलम 31 मध्ये ज्या व्यक्ट्तीने नािाची नोंदिी मतदार यादीत 
एकापेक्षा िास्तिळेा केली असेल त्याांच्याणिरुध्द दािा चालणिण्याची ि न्यायालयात अपराध णसध्द झाल्यास    
1 िषापयंतच्या णशक्षचेी तरतूद आहे.  परांतु सदरचे अणधकार मतदार नोंदिी अणधकाऱ्यास असल्याने मतदार 
यादीमध्ये प्राप्त तक्रारीिर कारिाई करिेकामी सांबांणधताांना तसेच णिल्हाणधकारी याांना लेखी कळिाि े ि 
उपरोक्ट्त  तरतुदीस प्रणसध्दी देिून, णिल्हा पणरषद / पांचायत सणमती क्षते्रातील मतदाराांच्या णनदशवनास मोठया 
प्रमािात आिण्यात यािी. 

1.9 मतदार यादीतील दुबार नािाबाबत राज्य णनिडिकू आयोगाच्या आदेश क्रमाांक-
राणनआ/मनपा/2007/प्र.क्र.6/का.5, णदनाांक 24 एणप्रल, 2007 नुसार कायविाही करािी.   

1.10 स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या मतदार यादीतील मयत अथिा स्थानाांतरीत मतदाराांबाबत कराियाची 
कायविाहीबाबत राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश क्र.राणनआ/मनपा/2010/प्र.क्र.4/का.5, णद.11/10/2010 
कृपया पहािते. 
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1.11 णनिडिकू णिभाग /णनिाचक गिाच्या याद्या रािकीय पक्षाांना णिनामूल्य देण्याची तरतूद अणधणनयम / 
णनयम यामध्ये नसल्याने त्या छपाईकणरता झालेल्या खचाचा णिचार करुन त्यानुसार ठरणिण्यात आलेल्या 
दराने मूल्य घेिून देण्यात याव्यात.  यासांबांधीचे राज्य णनिडिकू आयोगाचे पत्र क्र.राणनआ/णिपपांस/2006/ 
प्र.क्र.25/का.7, णद. 14/01/2007 कृपया पहाि.े 

1.12 स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या णनिडिकुाांमध्ये तोतयेणगरीबाबत मतदान कें द्राध्यक्षाांनी कराियाची 
कायविाहीबाबत राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश क्र.राणनआ/मनपा2011/प्र.क्र.16/का.05, 
णद.22/10/2010  सांबणधताांच्या प्रणशक्षिािळेी साांगािते. 

1.13 राज्य णनिडिकू आयोगाकडून िळेोिळेी देण्यात येिाऱ्या सुचनाांनुसार मतदार णिभािनाणिषयक 
कायवपद्धती अिलांबािी. िसे Computerised Voterlist Bifurcation चे सॉफ्टिअेर िापरून मतदार यादीच े
णिभािन करिे ि.ै 

 

 

 

 

  



   

8 

प्रकरि 2 

नामणनदेशन पत्राबाबतच्या तरतुदी 
सिवसाधारि सूचना 

2.१. णनिडिकू सूचना : 
2.1.1 महाराष्र णिल्हा पणरषदा (णनिडिकू णिभाग आणि णनिडिकू घेिे) णनयम, 1961 मधील णनयम 11  ि 

महाराष्र पांचायत सणमत्या ( णनिाचक गि आणि णनिडिकू घेिे) णनयम १९६२, णनयम 13 अन्िये राज्य 
णनिडिकू आयोग सािवणत्रक िा पोट णनिडिकू कायवक्रम िाहीर करेल. 

2.1.2 महाराष्र णिल्हा पणरषदा (णनिडिकू णिभाग आणि णनिडिकू घेिे) णनयम, 1961 मधील णनयम 12  ि 
महाराष्र पांचायत सणमत्या ( णनिाचक गि आणि णनिडिकू घेिे) णनयम १९६२, णनयम 14 नमूद 
तरतुदीनुसार णिल्हाणधकारी राज्य णनिडिक आयोगाने णदलेला कायवक्रम ि नामणनदेशन  पत्र  
न्स्िकारण्याचे  णठकाि  ि  इतर  तपशील  णिणहत  नमुन्यात  प्रणसद्ध करतील (पणरणशष्ट-१) 

 

2.२.  नामणनदेशन पत्र : 
2.२.1 राज्य णनिडिकू आयोगाने णिणहत केलेल्या नामणनदेशन पत्राच्या नमुन्यात उमेदिार आपले          

नामणनदेशन पत्र दाखल करेल. (पणरणशष्ट-2-अ)  
2.२.2 राज्य णनिडिकू आयोगाने नामणनदेशनपत्र उमेदिाराांना सहि णरतीने भरता याि े यासाठी  

महाऑनलाईनच्या मदतीने एक सॉफ्टिअेर तयार केले आहे. सिव सांभाव्य उमेदिाराांनी 
सॉफ्टिअेरद्वारेच नामणनदेशनपत्र भरिे आिश्यक आहे. या सांगिक  प्रिालीद्वारे सिव उमेदिाराांनी 
त्याांचे नामणनदेशनपत्र भराि.े  त्याचे कप्रट आऊट घेऊन त्यािर स्िाक्षरी करािी. असे स्िाक्षरी केलेले 
कप्रट आऊट नामणनदेशनपत्र म्हिनू णनिाचन अणधकाऱ्याकडे णिणहत िळेेत ि णिणहत पध्दतीने सादर 
कराियाचे आहे.  असा भरलेला नामणनदेशनपत्राचा नमुना नामणनदेशनपत्र म्हिनू ग्राहय धरण्यात 
येईल. ( यासाठी प्रत्यक्ष णनिडिकू कायवक्रमातील सूचना पहाव्यात) 

2.२.3 नामणनदेशपत्रासोबत उमेदिाराचे गुन्हेगारी पाश्ववभमुीबाबत ि स्थािर /िांगम मालमत्तेचा तपशील 
देिारे सुधारीत नमुन्यातील शपथपत्र सादर करिे आिश्यक आहे. (आयोगाचे आदेश 
क्र.एसईसी/िीईएन/2002/प्र.क्र.85/का-05,णद.15/3 /2004  ि क्रमाांक-राणनआ/णिपपांस/2015/ 
प्र.क्र.51/का-7, णद.21/04/2016)              

            (पणरणशष्ट-2-ब)  
           नामणनदेशपत्रासोबत देण्यात येिारी शपथपत्रे सांगिक प्रिालीिर भरता येतील ि त्याचेही 
कप्रट आउट्स साक्षांणकत करून नामणनदेशनपत्राच्या स्िाक्षरी केलेल्या सांगिकीय कप्रट आऊटसोबत 
णनिाचन अणधकारी याांच्याकडे दाखल कराि.े 

            

नामणनदेशपत्र दाखल करुन घेतेिळेी अिासोबत िोडाियाची शपथपत्रे ि िोडपत्रे त्याच 
णदिशी सांगिक प्रिालीिर अपलोड करण्याची िबाबदारी णनिाचन अणधकारी याांची असेल. ज्यािळेी 
अशी सुणिधा सॉफ्टिअेर मध्ये उपलब्ध असेल त्याप्रमािे कायविाही करािी. 
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2.३.      सूचक : 
2.3.1 णनयम १४(१) नुसार नामणनदेशन पत्रािर उमेदिारासह एका सूचकाची सही राहील. िी व्यक्ट्ती 

मतदार म्हिनू अपात्र नसेल ि ज्या णिभागात उमेदिारास नामणनदेशीत कराियाचे आहे अशा 
सांबणधत णिभागाच्या मतदार यादीत ज्याचे नाि समाणिष्ट केले आहे अशी कोितीही व्यक्ट्ती सूचक 
म्हिनू पात्र राहील 

2.3.2 राज्य णनिडिकू आयोगाकडील मान्यता प्राप्त रािकीय पक्ष तसेच नोंदिीकृत रािकीय पक्ष, अपक्ष 
सिव उमेदिाराांच्याबाबतीत सूचकाांची सांख्या ही एकच राहील. 

 

2.4. नामणनदेशनपत्र दाखल करिे/िळे/णठकाि : 
2.४.1 णनयम ११ अन्िये प्रणसद्ध नोणटशीत नमूद णदिशी, िळेेत ि णठकािी णनिडिूक  णनिवय अणधकारी 

नामणनदेशनपत्र न्स्िकारतील. 
2. ४.२ सदरच े नामणनदेशनपत्र उमेदिार स्ित: िा सुचकामाफव त णनिडिकु णनिवय अणधकाऱ्यास सादर 

करतील. त्यािळेी त्याांचे सोबत िास्तीत िास्त २ व्यक्क्ट्तना प्रिशे णमळेल. 
2.४.3 नामणनदेशन पत्र दाखल करण्याच्या शेिटच्या णदिशी णनिडिूक णनिवय अणधकाऱ्याच्या दालनात 

उमेदिाराांची गदी होण्याची शक्ट्यता असते ि त्यामुळे णिणहत िळेेमध्ये, सिव कागदपत्राांसह पणरपिूव 
नामणनदेशन पत्र घेऊन दाखल होिाऱ्या सिव उमेदिाराांची नामणनदेशन पत्रे दाखल करून घेण्यास 
अडचि होऊ शकते. सबब  आयोगाने णदलेल्या कायवक्रमानुसार शेिटच्या णदिशी णठक ३.00िा                     
( कायवक्रमात  नमूद िळेेस) णनिडिकू णनिवय अणधकाऱ्याच्या कायालयाचे दरिािे बांद करािते.   
तत्पूिी १० णमणनटे पुकारा करून तसे करत असल्याची ताकीद दयािी. ि नांतर सिव कागदपत्राांसह 
पणरपूिव नामणनदेशन पत्र घेऊन दालनात उपन्स्थ त उमेदिाराांची नामणनदेशन पत्रे णिणहत पद्धतीने 
न्स्िकारािीत. अशी सिव नामणनदेशन पत्रे णिणहत िळेेत प्राप्त झाल्याचे मानले िाईल. परांत ु
कोित्याही उमेदिारास णिणहत िळेेनांतर बाहेरुन कागदपत्र आिनू सादर करण्याची परिानगी णदली 
िािार नाही. 

2.४.४ आयोगाचे णनरीक्षक कायालयात उपन्स्थ त असल्यास त्याांनी या सिव कायवपद्धतीचे णनरीक्षि कराि ेि 
आिश्यक तेथे मागवदशवन कराि.े 

2.४.५ नामणनदेशन पत्रे दाखल करण्याच्या ि छाननी तसेच णचन्ह िाटपाच्या सिव प्रणकयेचे णडिीटल 
कट मेऱ्याने (तारीख,िळे दशवणििाऱ्या) छायाणचत्रि कराि.े  

 

2.5. नामणनदेशन पत्र सादर करतेिळेी उपन्स्थ त राहू शकिाऱ्या व्यक्ट्ती ि गाडयाांची सांख्या :  
 

2.५.१ णनिडिकू णनिवय अणधकाऱ्याच्या कायालयाच्या १०० मीटर पणरसरात िास्तीत िास्त २ िाहनाांना 
परिानगी देण्यात येईल. उमेदिार णमरििकुीने येत असल्यास 100 मीटर अगोदर णमरििूक 
थाांबिािी, त्यासाठी योग्य तो पोलीस बांदोबस्त ठेिािा. 

2.5.2 उमेदिार िा त्याचा सूचक नामणनदेशन पत्रे दाखल करिेसाठी िात असताना त्याांचे सोबत िास्तीत 
िास्त २ व्यक्ट्ती (एकूि 4) णनिडिकू णनिवय अणधकाऱ्याच्या कायालयात उपन्स्थ त राहू शकतात. 
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णनिडिकू णनिवय अणधकाऱ्यानी अनािश्यक गदी रोखिेकामी पोलीस यांत्रिेच्या  सहकायाने, योग्य तो 
पोलीस बांदोबस्त राखािा 

 

2.६.  नामणनदेशन पत्राांची सांख्या : 
2.६.१  उमेदिार एकापेक्षा िास्त णनिडिकू णिभाग / णनिाचक गिात नामणनदेशनपत्रे भरु शकतात.  
2.6.2  एक णनिडिकू णिभाग / णनिाचक गिातून िास्तीत िास्त चार नामणनदेशनपत्रे भरता येतात.  
2.6.3 एकाच णनिडिकू णिभाग /णनिाचक गिातून एकापेक्षा िास्त  नामणनदेशनपत्र ेभरली तरी  अनामत 

रक्ट्कम एकदाच न्स्िकारण्यात यािी. परांतु िगेिगेळया णनिडिकू णिभाग /णनिाचक गिासाठी स्ितांत्र 
अनामत रक्ट्कम भरािी लागेल. 

2. 7. प्राप्त नामणनदेशनपत्राांना अनुक्रमाांक देिे : 
2.7.1 णनिडिकू णनिवय  अणधकाऱ्यानी  प्राप्त होिाऱ्या नामणनदेशनपत्राांना अनुक्रमाांक देिे आिश्यक आहे,  

उदा. अनु.क्र/णि.प/सा.णन.2017  तसचे न चकुता  प्राप्तीची िळे, तारीख टाकून सही करािी. सोयी 
कणरता एक स्ितांत्र रणिस्टर ठेिाि,े िेिेकरून दररोि प्राप्त होिाऱ्या नामणनदेशन पत्राांना सलग 
क्रमाांक देताना गोंधळ होिार नाही.  

2.7.2 एका उमेदिारास िास्तीत िास्त चार नामणनदेशनपत्रे भरता येतात, ि ती तो एकाचिळेी िा िगेिगेळी 
आिनू देऊ शकतो. िर उमेदिार एकाच िळेी ती आिून देत असेल तर त्या सिांना एकामागे एक 
क्रमाांक दयािते.  

 

2.8  नामणनदेशनपत्राची प्राथणमक तपासिी : 
2.8.1 नामणनदेशनपत्राची प्राथणमक तपासिी म्हििे छाननी नव्हे, या तपासिीचा उदे्दश केिळ टाळल्या 

िाऊ शकल्या िािाऱ्या छोटयाशा ताांणत्रक िा णलपीक चकुाांमुळे नामणनदेशनपत्र फेटाळले िाऊ नये.  

 िी िागा ज्या प्रिगासाठी राखीि आहे, त्याच प्रिगातील उमेदिाराांना सदर िागेची णनिडिकू 
लढणिता येईल. सबब सादर करण्यात आलेले नामणनदेशनपत्र हे त्याच प्रिगासाठी आहे याची खात्री 
करािी. 

 शासनाने णिशेष मागासप्रिगात ज्या प्रिगाचा समािशे केला आहे त्याांना नागणरकाांचा मागासिगव प्रिगव 
यामधून णनिडिकू लढणिता येईल.  यासांदभात राज्य णनिडिकू आयोगाचे पत्र क्र.एसईसी/एमएमसी-
1196/प्र.क्र.196/का-3,णद.7/10/1996 ि शासनाचे पत्र क्र.सीबीसी-1096/सी-1258/ प्र.क्र.238/ 
मािक-5, णद.5/10/1996 पत्र पहाि.े 

 नामणनदेशनपत्रािर सूचक ि उमेदिार याांची सही आहे. 
 नामणनदेशनपत्रात नमूद उमेदिाराांचा/सूचकाचा मतदार यादीतील अनुक्रमाांक ि नाि हे मतदार 
यादीतील अनुक्रमाांक ि नािाशी िुळते आहे िा कसे हे तपासाि.े कधी कधी मतदार यादीतील अनु.क्र. 
णलहीताना चकुा होऊ शकतात. तरी त्या तात्काळ दुरूस्त करून घेता यतेात.  (आयोगाचे पत्र 
क्र.राणनआ/ मनपा2008/प्र.क्र.12/का.5, णद.23 िन, 2008 अन्िये सचूना) मूळ मतदार यादीतच नाि 
िा फोटोबाबत खात्रीलायक टांकलखेनीय चकू णदसून येत असेल तर णनिाचन अणधकाऱ्याने त्याबाबत 
स्ित:ची खात्री करािी ि योग्य तो णनिवय घ्यािा. 
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 उमेदिार हा दुसऱ्या मतदार णिभागातील असेल त्या बाबतीत, त्या मतदार णिभागाची यादी ककिा णतचा 
सांबांधीत भाग ककिा त्या मतदार यादीतील सांबधीत नोंदीची एक प्रमाणित प्रत ही नामणनदेशनपत्रासोबत 
घ्यािी. 

 राखीि िागेसाठी (अनुसूणचत िाती/ अनुसूणचत िमाती / नागणरकाांचा मागासिगव) णनिडिकू 
लढणििाऱ्या व्यक्ट्तीने नामणनदेशनपत्रासोबत सक्षम प्राणधकाऱ्याने णदलेले िातीचे प्रमािपत्र ि 
पडताळिी सणमतीने णदलेले िात िधैता प्रमािपत्र याांची सत्यप्रत सोबत िोडिे आिश्यक आहे. 
(आयोगाचे आदेश क्र.राणनआ/णिपपांस/2009/ प्र.क्र.10/का.7, णद.6/08/2009 ) 

 तसेच नामणनदेशनपत्राच्या छाननीच्यािळेी पडताळिीसाठी मूळ िाती प्रमािपत्र ि िात पडताळिी 
सणमतीने णदलेले िधैता प्रमािपत्र सादर करिेबाबत ि तसे न केल्यास नामणनदेशनपत्र नाकारण्यात 
येईल याची कल्पना उमेदिाराांस दयािी.(िात िधैता प्रमािपत्राबाबत णनिडिकुीच्यािळेी अन्स्तत्िात 
असलले्या अणधणनयमातील तरतुदी पहाव्यात.) 

 तथाणप, िातिधैता प्रमािपत्र उपलब्ध नसल्यास त्याांनी पडताळिी सणमतीकडे सादर केलेल्या 
अिाची पोच पािती नामणनदेशन पत्रासोबत सादर करण्याची त्याांना मुभा देण्यात आली आहे. अशा 
उमेदिाराांनी णनिडून आल्याचे घोणषत झाल्याच्या णदनाांकापासून सहा मणहन्याच्या आत िातिधैता 
प्रमािपत्र सादर न केल्यास त्याांची णनिड भतूलक्षी प्रभािाने रद्द करण्याबाबत अणधणनयमात तरतूद 
आहे. या सांदभात उमेदिाराकडून नामणनदेशनपत्रासोबत णिणहत केलेले याबाबतचे हमीपत्र घेण्यात 
याि.े (सन 2016 महाराष्र अणधणनयम क्र.21, णद. 07 मे, 2016 )  

 महाराष्र णिल्हा पणरषदा ि  पांचायत सणमत्या अणधणनयम, 1961 मधील कलम 16 अन्िय ेआिश्यक, 
सक्षम प्राणधकाऱ्याकडील शौचालय िापराबाबतचे, ग्रामसभचे्या ठरािासोबत सांबांणधत पांचायतीचे 
प्रमािपत्र ( याबाबत ग्रामणिकास ि िलसांधारि णिभाग याांचे पत्र क्र.सांकीिव-2016/प्र.क्र.18/पांरा-2,                               
णद.26 फेब्रिुारी, 2016 ि णद.07 ऑक्ट्टोबर, 2016 पहाि.े) 

 कलम 16 मध्ये नमूद इतर अनहवतेबाबत णनिाचन अणधकाऱ्याने कोिताही आक्षपे आल्यास िा असा 
आक्षपे दुसऱ्या कोित्याही व्यक्ट्तीने घेतला असेल तर, त्याबाबतीत अशा आक्षपेाचे खांडन करण्यासाठी 
सांबांणधत उमेदिार आिश्यक ते पुराि ेसादर करील.  

 णिल्हा पणरषद / पांचायत सणमती णनिडिकुाांकणरता उमेदिाराने आपल्या नामणनदेशनपत्रासोबत 
खालीलप्रमािे अनामत रक्ट्कम भराियाची आहे. यासांदभातील ग्रामणिकास णिभाग अणधसूचना 
क्रमाांक-ग्रापणन.1001/प्र.क्र.247/06, णद.15/01/2002 कृपया पहािी. (णनयम 17  ि 16-अ) 

 

 

 

 

 उमेदिाराचा प्रिगव णिल्हा पणरषद पांचायत सणमती 
सिवसाधारि* रु.1000/- रु.700/- 
अनुसूणचत िाती रु.500/- रु.350/- 
अनुसूणचत िमाती रु.500/- रु.350/- 
नागणरकाांचा मागासिगव प्रिगव रु.500/- रु.350/- 
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*सिवसाधारि िागेिर िरी अनुसूणचत िाती/िमाती िा नागणरकाांचा मागासिगव प्रिगाच्या उमेदिाराांनी 
अिव केला तर त्यास अधीच अनामत रक्ट्कम देय राहील. परांतु अशी सूट देण्यास तो पात्र आहे याबाबत 
णनिाचन अणधकारी उमेदिाराचे िात प्रमािपत्र तपासून स्ित:ची खात्री करील. अनामत रक्ट्कम 
न्स्िकारिे त्याबाबत पोहच पािती देिे यासांदभात योग्य व्यिस्था करािी. 

 रािकीय पक्षाांच्या अणधकृत उमेदिाराांबाबतची सूचना (नमुना 2अ ि नमुना 2ब) नामणनदेशनपत्र दाखल 
करण्याच्या अखेरच्या तारखेस दुपारी 3.00 िािेपयंत णनिाचन अणधकारी याांचेकडे सादर करिे 
आिश्यक आहे.  ( शासन रािपत्र असाधारि क्र.10/2017, णदनाांक  6 िानेिारी, 2017) 
 

 नमुना 2ब िर रािकीय पक्षाने प्राणधकृत केलेल्या व्यन्क्ट्तची सही (शाई मधील) असिे आिश्यक राहील. 
फट क्ट्स/झेरॉक्ट्स िा मेल चालिार नाही. 
 

 उमेदिाराने सादर केलेले, गुन्हेगारी पाश्ववभमूी ि स्थािर /िांगम मालमत्तेचा तपशील देिारे शपथपत्र 
राज्य णनिडिकू आयोगाच्या णदनाांक 08/01/2015 च्या आदेशानुसार स्टटम्प पेपरिर करण्याची 
आिश्यकता नाही. परांतु सांबधीत शपथपत्रातील कोिताही रकाना/ माणहती कोरी ठेिू नये. माणहती 
णनरांक/सांबांधीत नसल्यास/िा माणहत नसल्यास ( Nil /Not applicable or Not Known) तसे शेरे 
असिे आिश्यक आहे. रकाने कोरे ठेिल्यास नामणनदेशनपत्र नाकारले िाऊ शकते. (आयोगाच्या 
क्रमाांक-राणनआ/नप-2015/प्र.क्र.5/का.6, णदनाांक 27/03/2015 च्या पत्रासोबतच्या भारत 
णनिडिकू आयोगाच्या आदेश क्रमाांक-576/3/2013-एसडीआर, णद.30/09/2013 मध्य े णदलेल्या 
सूचनाां तपासाव्यात.) 
 

o प्राथमीक तपासिीत णनिाचन अणधकाऱ्यास अशी बाब आढळल्यास सांबधीत उमेदिाराच्या ती 
पडताळिी सूची(Check list) द्वारे लक्षात आिनू दयािी. सदरची चके णलस्ट 2 प्रतीत ठेिािी 
ि त्यािर सही करून उमेदिारास दयािी. स्थळ प्रतीिर उमेदिाराची सही घेऊन 
नामणनदेशनपत्रास लािून ठेिािी. 

o परांतु शपथपत्रातील गुन्हेगारी पाश्ववभमूी ि मालमत्तेचा तपशील याबाबतच्या माणहतीची छाननी 
अथिा सत्यता पडताळून पाहिार नाही अथिा चकुीची आढळल्यास त्याच्याआधारे 
नामणनदेशनपत्र नाकारिार नाही. 
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पडताळिी सूची (Check List) 

णिल्हा पणरषद णनिडिकू णिभाग / पचायत समीती णनिाचक गिाचे क्रमाांक ि नाि (आरक्षि असल्यास 
तपशील)  :..................................... 
उमेदिाराचे नाि : ........................... 
नामणनदेशनपत्र सादर करण्याची तारीख ि िळे : 
नामणनदेशनपत्राचा क्रमाांक : 
अ. 
क्र. 

आिश्यक कागदपत्र िोडली आहेत िा कसे (होय/नाही)                            
(काही कमी असल्यास सांक्षीप्त 

तपशील) 

1 नामणनदेशन पत्रािर उमेदिार ि सुचकाने सही केली 
आहे. 

 

2 गुन्हेगारी पाश्ववभमूी ि स्थािर /िांगम मालमत्ता ि 
अपत्याबाबतच ेशपथपत्र 
अ) सिव रकाने भरल ेआहेत  
ब) नसल्यास तपशील 
क) शपथपत्र सक्षम प्राणधकाऱ्यासमोर        साक्षाांकीत 
करण्यात आले आहे  

 

3 उमेदिार हा दुसऱ्या मतदार णिभागातील असेल तर 
सांबधीत  मतदार यादीतील सांबधीत  नोंदीची   
प्रमािीत प्रत णदली िा कसे ? 

 

4 रािकीय पक्षाांच्या अणधकृत उमेदिाराांबाबतची 
नमुना2-अ, नमुना 2- ब िोडली िा कसे ? 

 

5 सक्षम प्राणधकाऱ्याने णदलेला िातीचा दाखला ि िात 
िधैता प्रमािपत्र (राखीि िागाांकणरता) 
नामणनदेशनपत्रासोबत िाेडला आहे िा कसे ? 

 

5अ िात िधैता प्रमािपत्र िोडले नसल्यास ते छाननी 
सणमतीकडे सादर केल्याबद्दलची पािती* तसेच ते 6 
मणहन्यात सादर करण्याबाबतच ेहमीपत्र* (*सटू लागू 
असल्यास) 

 

6 अनामत रक्ट्कम भरल्याची पािती  
7 णिणहत मुदतीत खचव सादर करिे बाबत  

-हमीपत्र 
-बकँ अकाउांट तपशील 

 

8 म.णि.प./पां.स अणध.1961, कलम 16 अन्िये 
आिश्यक, सक्षम प्राणधकाऱ्याकणडल सिव प्रमािपत्र 
- शौचालय िापर 
- * 
-** 

 

*िळेोिळेी प्रचलीत तरतुदीनुसार आिश्यक इ.कागदपत्रे 
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** कलम 16 मध्ये नमूद इतर अनहवतेबाबत णनिाचन अणधकाऱ्याने कोिताही आक्षेप आल्यास िा असा 
आक्षेप दुसऱ्या कोित्याही व्यक्ट्तीने घेतला असेल तर, त्याबाबतीत अशा आक्षेपाचे खांडन करण्यासाठी 
सांबांणधत उमेदिार आिश्यक ते परुाि ेसादर करील.  

  उपरोक्ट्त यादीत नमूद कागदपत्रे, पुढील प्रमािे नमूद मुदतीत सादर करािते,  
अ) रकाना ...मध्ये नमूद...........कागदपत्र णद..........णठक ........िा.पयंत दाखल कराि.े 
ब) िर नमूद केले प्रमािे शपथपत्रातील णरकामे ठेिण्यात आलेले सिव रकाने भरुन, नव्याने 
पणरपूिव शपथपत्र छाननी पूिी सादर करिे आिश्यक राहील तसे न झाल्यास 
नामणनदेशनपत्र अिधै ठरु शकते 

क) रकाना ...मध्ये नमूद...........कागदपत्र णद..........णठक ........िा.पयंत दाखल कराि.े 
 
णमळाले 
............. 
  
(उमेदिाराची/सूचकाची सही)            णनिडिकू णनिवय अणधकाऱ्याची सही 

 
तारीख ि िळे : 
णठकाि : 

                णटप: 
1. शपथपत्र, नामणनदेशन पत्र दाखल करण्याच्या तारखेस 3.00 िा.पयंत (णनिडिकू 

कायवक्रमानुसार अांतीम िळेेस) सादर करिे   
2. सिव रकाने भरुन, निीन परीपूिव शपथपत्र (सांपूिव) छाननीला सुरूिात होिेपूिी सादर करिे 

(रकाने णरकामे ठेिल्यास नामणनदेशन पत्र अिधै ठरु शकते )  
3. रािकीय पक्षाांच्या अणधकृत उमेदिाराांबाबतची सूचना नामणनदेशनपत्र दाखल करण्याच्या 

अखेरच्या णदिशी दु.3.00 िािेपयंत ककिा त्यापूिी सादर करिे   
4. उमेदिार हा दुसऱ्या मतदार णिभागातील असेल तर सांबधीत  मतदार यादीतील सांबधीत 

नोंदीची प्रमाणित प्रत छाननी िळेी सादर करिे   
5. णिणहत मुदतीत, पणरपूिवणरत्या नव्याने सादर केलेले शपथपत्र िबेसाईट िर टाकले िाईल. 

 
 णनिाचन अणधकाऱ्याने उमेदिाराांनी नामणनदेशनपत्राची प्राथणमक चाचिी करून चेकणलस्ट णदले नांतर 

नामणनदेशन पत्राच्या “भाग चार” मध्ये असिारी पोहोच, छाननीचे णठकाि ि िळे नमूद करून स्ित:च्या 
सहीने दयािी. 

 णनिाचन अणधकाऱ्याने, उमेदिाराांनी सादर केलेली प्राप्त नामणनदेशनपत्र ि शपथपत्राच्या प्रती, सूचना 
फलकािर णचकटिून ि िबेसाईट िर टाकून त्याचा प्रसार कराियाचा आहे. प्रचाराचा कालािधी 
सांपेपयंत णनिडिकू लढणििारा उमेदिार तसेच प्रणसध्दी माध्यमे याांना योग्य ते शुल्क आकारुन त्याच्या 
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प्रती देता येतील.  कोित्याही प्रणतस्पधी उमेदिाराने स्ित: शपथपत्राद्वारे परस्परणिरोधी माणहती सादर 
केली असली तरी त्या माणहतीचा देखील िरीलप्रमािेच प्रसार कराियाचा आहे.   

 दररोि, प्राप्त नामणनदेशनपत्राची माणहती, णनिडिकू णिभाग ि णनिाचक गि णनहाय तयार करुन 
सुचना फलकािर लािाियाची आहे. 

  
 प्राप्त नामणनदेशनपत्राची सूचना 

 (णनयम 18 ि ) 
णिल्हा पणरषद /पांचायत सणमती सािवणत्रक /पोट णनिडिकू - 2016 

 णनिडिकू णिभाग/ णनिाचक गि.....................................................  
आि णदनाांक .....................रोिी 3.00 िा पयंत प्राप्त नामणनदेशनपत्राची सूचना 

नामणनदेशन 
पत्राचा अनु.क्र. 

उमेदिाराचे 
नाि 

उमेदिाराच्या 
आई/िडील/पतीच ेनाि 

उमेदिाराचे 
िय 

णनिासी पत्ता 

1 2 3 4 5 
 

रािकीय 
पक्ष*/ अपक्ष 

अनु.िाती/ िमाती 
/ना.मा.प्र/सिवसाधारि 

(**तपशील) 

उमेदिाराच्या 
मतदार यादीचा 
तपशील 

सूचकाचे नाि  सूचकाच्या 
मतदार यादीचा 
तपशील  

6 7 8 9 10 
         

णठकाि : 
         तारीख  :                                                          णनिाचन अणधकारी 
 

*एखादा उमेदिार, स्ित:स एखाद्या रािकीय पक्षाचा अणधकृत उमेदिार घोणषत करीत असेल तर 
त्यास पक्षाचे णिणहत नमुना 2-ब प्राप्त आहे िा कसे? असल्यास ते पक्षाने णिणहत नमुना 2-अ अन्िय े
प्राणधकृत केलल्या व्यक्ट्तीनेच सही केलेले आहे िा कसे ? ह्या सिव बाबी तपासून नसल्यास ते स्पष्ट 
नमूद कराि.े 
** पेाट िातीचा तपशील तसेच स्त्री साठी आरणक्षत असेल तर कां सामध्ये तस ेनमूद कराि.े 
***या प्रपत्रातील माणहती ही नामणनदेशनपत्रात नमूद केले प्रमािेच असेल. 

 

2.9 खचाची मयादा ि णिहीत मुदतीत खचव सादर करिे : 

2.9.1  आयोगाचे आदेश क्र. राणनआ/मनपा/2006/ प्र.क्र.17/ का-5 णद. 30/07/2011 अन्िये णिल्हा 
पणरषद णनिडिकू णिभाग (रुपये 3 लाख), पांचायत सणमती णनिाचक गि (रुपये 2 लाख) यासाठी 
खचाची मयादा ठरणिण्यात आली आहे. उमेदिाराने सदर मयादेतच खचव कराियाचा आहे. 

2.9.2 उपरोक्ट्त आदेशात नमूद केलेप्रमािे उमेदिाराने तो लढणित असलेल्या प्रत्येक णनिडिकूीकरीता                    
1 स्ितांत्र बकँ खाते उघडून त्या खात्याद्वारेच सदर णनिडिकू खचव कराियाचा आहे. तसेच त्याच 
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खात्यात त्यास णनिडिकूीसाठी प्राप्त होिाऱ्या सिव रकमा िमा कराियाच्या आहेत. असे न केल्यास 
त्याांनी णिणहत पद्धध्तीने खचाचा तपशील ठेिला आहे असे मानण्यात येिार नाही. 

सदर खाते नामणनदेशनपत्र सादर करिेपूिी णकमान 1 णदिस आधी उघडाि ेि त्याचा तपशील 
नामणनदेशनपत्र सादर करतेिळेी त्याांचेकडून घ्यािा. तसे न झाल्यास तशी णरतसर नोटीस सांबणधताना 
दयािी. 

उमेदिार हे खाते स्ित:च्या िा णनिडिूक प्रणतणनधीच्या िा दोघाांच्या नाि े (सामाईक) उघडू 
शकतात, तसेच ते शेडयूल बँकेत उघडू शकतात. परांतु पुिीचेच खाते िापरण्यास मनाई असेल तसेच 
उमेदिाराच्या नातेिाईकासह (िर तो णनिडिकू प्रणतणनधी नसेल तर ) सामाईक खाते उघडता येिार 
नाही.  

उमेदिाराांनी सांबणधत खात्यातूनच णनिडिकुीसाठीचे सिव आर्थथक व्यिहार करिे बांधनकारक 
आहे. (आयोगाचे आदेश क्रमाांक राणनआ/2016/उणनख/प्र.क्र.13/सांगिकीकरि कक्ष,                               
णद. 15 ऑक्ट्टोबर, 2016  ि णद.25 ऑक्ट्टोबर, 2016 अन्िये  उमेदिाराांनी खचाची णहशोब सादर 
करण्याची कालमयादा ि णरत णिणहत केलेली आहे.  (उमेदिाराांनी णनिडिकुीदरम्यान केलेल्या 
खचाबाबत सादर कराियाची णििरिपत्रे ि शपथपत्रे आयोगाचे आदेश क्रमाांक- राणनआ-2016/ 
प्र.क्र.13/का.सां.कक्ष, णद. 25 ऑक्ट्टोबर, 2016 पहािते.)   

2.9.3 उमेदिाराने णिणहत नमुन्यात णनिडिकू खचाचा तपशील णनकाल िाहीर झाल्यापासून 30 णदिसाांच्या 
आत सादर न केल्यास तो अनहव ठरू शकतो याबाबतची कल्पना उमेदिारास दयािी ि त्याांचेकडून 
तसे हमीपत्र नामणनदेशनपत्रासोबत घ्याि.े (आयोगाचे आदेश क्र. राणनआ/नपा-2015/प्र.क्र.10/                  
का-6 णद. 10/08/2015)                        

2.9.4 नामणनदेशन पत्र दाखल केले णदनाांकापासून णनकाल िाहीर करण्याच्या णदनाांकापयंतचा (दोन्ही 
तारखा धरून), उमेदिाराने िा त्याच्याितीने णनिडिकू प्रणतणनधीने केलेल्या खचाचा तपशील सादर 
करिे आिश्यक आहे. सदर खचात नामणनदेशन पत्रासोबतची अनामत रक्ट्कम देखील समाणिष्ट 
असिार आहे.  

2.9.5 णनिडिकूीसाठी उघडण्यात आलेल्या स्ितांत्र बँक खाते पुस्तकातील नोंदीची छायाांणकत प्रत 
उमेदिाराने स्ित: प्रमाणित करुन द्याियाची आहे. 

2.10. नामणनदेशन पत्र ि त्यासोबतची सिव कागदपत्र ेचके णलस्टसह, णनिडिकू णनिवय अणधकाऱ्याच्या 
ताब्यात राहतील. छाननीिळेी एका उमेदिाराची सिव नामणनदेशन पत्र े एकत्र तपासाियाची 
असल्याने नामणनदेशन पत्रे ि त्यासोबतची कागदपत्रे सोयीकणरता, उमेदिारणनहाय एका प्लटस्टीक 
फोल्डरमध्ये ठेिािीत. 

2.11. सिव नामणनदेणशत उमेदिाराांची यादी : 

2.11.1 नामणनदेशन पत्र दाखल करण्याच्या अांणतम णदिशी, शक्ट्य णततक्ट्या लिकर नामणनदेशनपत्र दाखल 
करिाऱ्या सिव उमेदिाराांची यादी, णनिडिकू णिभाग ि णनिाचक गि णनहाय तयार करुन सूचना 
फलकािर लािाियाची आहे. 
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  नामणनदेणशत उमेदिाराांची यादी 
णिल्हा पणरषद /पांचायत सणमती सािवणत्रक /पोट णनिडिकू - 20 

 णनिडिकू णिभाग/ णनिाचक गि.....................................................  
अ.क्र. उमेदिाराचे नाि णनिासी पत्ता पसांती क्रमानुसार मागिी केलेली णनिडिकू 

णचन्हे * 
1 2 3   4 

 

रािणकय पक्ष**/ अपक्ष नामणनदेशनपत्र दाखल 
कराियाच्या शेिटच्या णदिशी 
(दु.3.00 िािेपयंत) नमुना 2अ ि 

2ब प्राप्त आहे िा कसे ? 

असल्यास नमुना 2ब  नुसार 
उमेदिार हा मुख्य उमेदिार िा 
बदली उमेदिार आहे याचा 

तपशील 
5 6 7 

        
 णठकाि : 

         तारीख  :                                                          णनिाचन अणधकारी 
 

i) *एका उमेदिाराने,एकापेक्षा िास्त नामणनदेशन पत्र ेदाखल केली असल्यास, त्या उमेदिाराने प्रथम दाखल 
केलेल्या नामणनदेशन पत्रातील पसांती क्रमानुसार मागिी केलेली णनिडिकू णचन्हे रकाना 4 मध्ये णलहािीत.  
ii)**परांत ुसदर उमेदिार िर मान्यताप्राप्त राष्रीय िा राज्यस्तरीय पक्षाचा अणधकृत उमेदिार असेल ि त्यास नमुना 
2ब प्राप्त असेल ि त्याने तस ेत्याच्या नामणनदेशन पत्रात घोषीत केले असेल तर त्याच ेनािासमोर त्या पक्षाचे राखीि 
णचन्ह णलहाि ेि त्या पक्षाचे नाि रकाना 5 मध्ये णलहाि.े  
iii) एका उमेदिाराने,िरी एकापेक्षा िास्त नामणनदेशन पत्रे दाखल केली असली तरी त्याचे नाि उपरोक्ट्त नमुन्यात 
एकदाच नमदू कराि.े 
iv) उमेदिाराचा नामणनदेशनपत्रात नमूद, णनिासी पत्ता सांपिूव ि व्यिस्थीत टाईप करािा, त्रोटक णलहू नये. 
ििेेकरुन भणिष्यात सांपकव  साधताना अडचि येिार नाही. 

 
2.12. णनिडिकू प्रणतणनधींची नेमिकू: 
 महाराष्र णिल्हा पणरषदा (मतदार णिभाग आणि णनिडिकू घेिे) णनयम 1962 मधील णनयम 24 ि 

महाराष्र पांचायत सणमत्या (णनिाचक गि ि णनिडिकू घेिे) णनयम 1962 मधील णनयम 24 अन्िये 
एखाद्या उमेदिारास णनिडिकू प्रणतणनधीची नेमिकू कराियाची असेल तर अशी नेमिकू 
नामणनदेशनपत्र स्िाधीन करण्याच्यािळेी ककिा णनिडिकूीपूिी कोित्याही िळेी “नमुना 5” मध्ये करता 
येईल. म्हििेच णनिडिकू प्रणतणनधीची नेमिकू णह ऐन्च्छक आहे. (पणरणशष्ट-17) 

2.12.1  उमेदिार कोित्याही िळेी स्ित:च्या सहीने ि णनिाचन अणधकाऱ्यास सादर केलेल्या णिणहत 
नमुन्यातील घेाषिापत्राद्वारे (राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश क्रमाांक-राणनआ/णिपपांस/2016/ 
प्र.क्र.23/का.7 णद.19/10/2016) सदरची नेमिकू रद्द करू शकतो. णनिाचन अणधकाऱ्यास ज्या 
णदिशी असा अिव प्राप्त होईल त्या णदिसापासून सदर नेमिकू रद्द झाल्याचे मानण्यात येईल. तरी 
सदर घेाषिापत्राची णरतसर पोहच द्यािी. 

2.12.2 महाराष्र णिल्हा पणरषदा (मतदार णिभाग आणि णनिडिकू घेिे) णनयम 1962 मधील णनयम 24(3) ि 
महाराष्र पांचायत सणमत्या (णनिाचक गि ि णनिडिकू घेिे) णनयम 1962 मधील णनयम 24 (3) अन्िये 
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णनिडिकू प्रणतणनधीच्या नेमिकू करताना ज्या व्यक्ट्तीस कलम 28 नुसार मतदान करण्यास ककिा 
णनिडून येण्यास अपात्र ठरणिले आहे असेल अशी व्यक्ट्ती णनिडिकू प्रणतणनधी म्हिनू नेमता येिार 
नाही अशी तरतूद आहे.  तसेच राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश क्रमाांक-राणनआ/णिपपांस/2016/ 
प्र.क्र.23/का.7 णद.19/10/2016 अन्िये राज्य णिधानमांडळ सदस्य (णिधान सभा / णिधान पणरषद), 
सांसद सदस्य (लोकसभा / राज्य सभा), कें द्रीय िा राज्य शासनाचा मांत्री तसेच कोित्याही स्थाणनक 
स्िराज्य सांस्थेचा आिी सदस्य तसेच सुरक्षा व्यिस्था पुरणिण्यात आलेली कोितीही व्यक्ट्ती यास 
णनिडिकू प्रणतणनधी, मतदान प्रणतणनधी तसेच मतमोििी प्रणतणनधी म्हिनू नेमण्यात येऊ नय.े 

2.12.3 भारत णनिडिकू आयोगाच्या धतीिर राज्य णनिडिकू आयोगाने देखील णनिडिकू प्रणतणनधींना 
छायाणचत्र असलेले ओळखपत्र देण्याचे ठरणिले असून त्यासाठी उमेदिाराने 2 प्रतीत “नमुना 5” 
सादर कराि.े  त्याने सादर केलेल्या “नमुना 5” िरच उिव्या कोपऱ्यात णनिडिूक प्रणतणनधीचा फोटो 
लािािा ि सदर फोटो णनिाचक अणधकाऱ्याने साक्षाांकीत करािा. ि तेच ओळखपत्र म्हिनू िापराि.े 
(राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश क्रमाांक-राणनआ/णि.प.पां.स/2016/प्र.क्र.23/का.7 
णद.19/10/2016) 

2.13.  आचारसांणहता ि  इतर णनबंध  
2.१3.१   नामणनदेशनपत्र दाखल करिाऱ्या प्रत्येक उमेदिारास आयोगाकडून णनगवणमत केलेल्या 

आचारसांणहता ि इतर णनबंध णिषयक आदेशाांचा सांच देण्यात यािा उदा. पोस्टसव, पटम्पलेट्स छपाई 
िरील णनबंध (SEC 1095/CR-75/95/DESK-3 Dtd. 28/08/1995) 

2.13.2  उपरोक्ट्त सिव णनबंधाांचे काटेकोर पालन केल ेिाईल याबाबतची दक्षता णनिडिकू अणधकारी घेईल 
तसेच आपल्या क्षते्रातील स्थाणनक छपाई कारखाने ि इतर िृत्तपत्रे याांनादेखील या णनबंधाची कल्पना 
देईल.  
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प्रकरि -3 
छाननी ि अपील 

 (णनयम 19, 20)  
 
3.1  नामणनदेशन पत्राची छाननी णनिाचन अणधकारी स्ित: करील. कोित्याही पणरन्स्थतीत सहाय्यक 

णनिाचन अणधकाऱ्याांकडे सदर काम सोपिू नये. परांतु छाननीचे काम पार पाडण्यास णनिडिकू णनिवय 
अणधकारी हे अपणरहायव अशा पणरन्स्थतीमुळे असमथव असतील तर सहायक णनिडिकू णनिवय अणधकारी 
हे छाननीचे काम करु शकतात.  त्यासाठी णनिाचन अणधकारी याांनी त्याांना लेखी प्राणधकृत करिे 
आिश्यक आहे. 
 

3.2 छाननी- अधव-न्यायीक िबाबदारी( Quasi-Judicial Duty) 
3.2.1 छाननी करतेिळेी आपि अधव-न्यायीक िबाबदारी पार पाडत आहात याची िािीि असािी. 

कोित्याही रािकीय दबािाला बळी न पडता आपि ठामपिे आपला णनिवय देिे अपेणक्षत आहे. आपली 
भणूमका णनपक्ष, पारदशवक ि सिव उमेदिाराांसाठी समान राहील याची काळिी घ्यािी. बऱ्याचिळेा 
उमेदिार िा त्याांचे प्रणतणनधी आरोप/प्रत्यारेाप करू शकतात, तरी आपि आपला तोल ढळू न देता 
आपला णनिवय ठामपिे ि योग्य त्या कारिणममाांसेसह नोंदिािा. 

3.2.2 आपला णनिवय देताना आपि आपले िणरष्ठ, आयोग, आयोगाच्या प्रणतणनधी/ णनरीक्षक याांचेकडूनही 
कोिते तोंडी िा लेखी आदेश घेिे अपेणक्षत नाही. सबब अणधणनयम/ णनयमातील तरतुदी , आयोगाचे ि 
शासनाचे तत्कालीन आदेश याांचे आधारे आपला णनिवय दयािा. 
 

 

3.3 छाननी साठी उपस्थीत राहण्यास कोि पात्र आहे? 
3.3.1 छाननीच्या तारखेस ि िळेेस उमेदिार, त्याांचे णनिडिकू प्रणतणनधी, प्रत्येक उमेदिाराचा एक सूचक, 

आणि प्रत्येक उमेदिाराने योग्यरीत्या लेखी प्राणधकृत केलेली एक व्यक्ट्ती याांचे व्यणतणरक्ट्त अन्य 
कोिालाही छाननीच्या णठकािी उपस्थीत राहाता येिार नाही. 

3.3.2 छाननीच्यािळेी कोिताही अनुचीत प्रकार टाळिेकामी ि अनािश्यक गदी रोखिे कामी पुरेसा पोलीस 
बांदोबस्त ठेिािा. 

3.3.3 एखाद्या उमेदिाराने िा सूचक/ णनिडिकू प्रणतणनधी/ प्राणधकृत केलेल्या व्यक्ट्तीने अन्य उमेदिाराचे 
नामणनदेशनपत्र /शपथपत्र िा दाखल केलेली कागदपत्रे तपासिीस मागीतल्यास ती दाखिण्याची 
व्यिस्था करािी. 

 

3.4.    सिव  नामणनदेशनपत्राची छाननी करिे :   
3.4.1  प्राप्त सिव नामणनदेशनपत्राांची छाननी करिे आिश्यक आहे. 
3.4.2  एखाद्या उमेदिाराने एकापेक्षा िास्त नामणनदेशनपत्र दाखल केली असल्यास ती सिव एका मागोमाग 

एक अशा णरतीने छाननी केली िातील. उमेदिाराचे एक नामणनदेशनपत्र न्स्िकृत झाले म्हिनू अन्य 
नामणनदेशनपत्र छाननी न करता ठेिले िािार नाही. 
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3.4.3   भणिष्यात होिू शकिारी न्याय प्रणिष्ठ प्रकरिे लक्षात घेिून, सिव छाननी प्रक्रीयेचे छायाणचत्रि 
कराि े. 

3.5. आक्षपे ि सांणक्षप्त चौकशी  (णनयम 19) : 
3.5.1 प्राप्त सिव नामणनदेशनपत्राच्या िधैतेबाबत णनिाचन अणधकारी स्ित: खात्री करेल. केिळ आक्षपे 

आले नाहीत म्हिनू खातरिमा न करता कोितेही नामणनदेशनपत्र न्स्िकारले िा नाकारल े
िािार नाही. 

3.5.2 कोित्याही नामणनदेशनपत्रासांबधी घेण्यात आलेल्या आक्षपेाबाबत णनिवय देईल.  आक्षपे नसेल 
तरीही एखादे नामणनदेशनपत्र  नाकारण्यास पात्र असेल तर त्याबाबतही योग्य तो खुलासा 
करून नाकारेल. 

3.5.3 आक्षपेािरून िा स्ित:हून एखाद्या गोष्टीची खातरिमा करिेकामी णनिाचन अणधकारी सांणक्षप्त 
चौकशी करू शकतो. चौकशीअांती देण्यात येिाऱ्या णनिवयाची नोंद योग्य त्या खुलाशासह तो 
नामणनदेशन पत्रािर ठेिले. आक्षपे घेिाऱ्या व्यक्ट्तीस तसेच मागेल त्यास णनिवयाची प्रत दयािी. 

3.५.4 एखादे नामणनदेशनपत्र न्स्िकारले िा नाकारले याची णिधीग्राहयता याबाबतचा णनिवय णनिाचन 
अणधकाऱ्याांनी नामणनदेशनपत्रािर स्ित:च्या स्िाक्षरीने नोंदणिल्याणशिाय पूिव होत नाही तरी 
प्रत्येक नामणनदेशनपत्रािर सदर नोंद घेतली िाईल याची खात्री करािी. 

 

3.6 अहता/ अनहवता ग्राहय धरण्याचा णदिस   
उमेदिार णनिडिकू लढणिण्यास पात्र आहे िा कस ेहे ठरणिण्यासाठी कोिता णदिस ग्राहृय 
धरण्यात यािा याबाबत िाद होऊ शकतो , तरी याबाबत अणधणनयम/णनयमामध्ये स्पष्ट तरतूद 
असल्यास उदा. महाराष्र णिल्हा पणरषदा ि पांचायत सणमत्या अणधणनयम, 1961 मधील कलम 
15 नुसार ियाच्या बाबतची अहवता (21 िषे पूिव असिे) यासाठी नामणनदेशनपत्र दाखल 
करण्याकणरता णनणित करण्यात आलेला अांणतम णदनाांक ग्राह्य धरािा. तसेच कलम 16(के) 
नुसार अनहवता आहे िा कसे हे ठरणिण्यासाठी नामणनदेशनपत्र दाखल करण्याचा णदिस ग्राह्य 
धरािा. इतर अनहवतेबाबत छाननीचा णदिस ग्राह्य धरािा.   

 

3.7 नामणनदेशनपत्र नामांिूर करण्याचे सबळ कारि असल्याणशिाय कोितेही नामणनदेशनपत्र 
नाकारु नये, 
  सबळ कारिे उदा. : 
i) महाराष्र णिल्हा पणरषदा ि पांचायत सणमत्या अणधणनयम, 1961 मधील  कलम 15,                   

15-ब ि 16 ककिा णनयमातील तरतुदीनुसार णनिडून येण्यास उमेदिारास अपात्र 
ठरणिण्यात आले आहे; 

ii) उमेदिारास ककिा नाि सचुणििाऱ्या व्यक्ट्तीस नामणनदेशनपत्रािर सही करण्यास अपात्र 
ठरणिले आहे: 

iii) णनयमान्िये ककिा अणधणनयमान्िये आिश्यक असल्याप्रमािे कोित्याही उपबांधाचे पालन 

करण्यात उमेदिाराने कसरू केली आहे; 
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iv) उमेदिाराची िा नाि सुचणििाऱ्या व्यन्क्ट्तची सही ही त्याची खरीखुरी सही नाही. 
 

3.७.१ एखाद्या उमेदिारास त्यानी सादर केलेल्या नामणनदेशनपत्राांपैकी एका नामणनदेशन पत्राद्वारे 
योग् यणरत्या नामणनर्थदष्ट केले असेल तर इतर नामणनदेशनपत्रातील उपरोक्ट्त iii , iv मधील 
कारिास्ति त्याची उमेदिारी नामांिूर करण्यात आली असे धरल ेिािार नाही. 

  

3.8.    णनिाचन अणधकारी राज्य णनिडिकू आयोगाने णदलेल्या णनिडिकु कायवक्रमामध्ये णिणहत 
केलेल्या णदिशी ि िळेेसच छाननी करण्याच ेकाम करील. परांतु दांगल, िा नैसगीक आपत्ती या 
सारख्या आिाक्ट्या बाहेरील पणरन्स्थतीमुळे त्यात बदल कराियाचे झाल्यास राज्य णनिडिकू 
आयोगाने णदलेल्या णिशेष िा सिवसामान्य  सुचनाांच्या अणधन राहून णनिवय घेईल ि त्या बाबतीत 
आयोगास अहिाल देईल. 

3.8.1  छाननी करतेिळेी एखादया उमेदिाराच्या नामणनदेशनपत्रािर आक्षपे प्राप्त झाला असेल िा 
णनिाचन अणधकारी याांनी स्ित: आक्षपे घेतला असेल तर सदर आक्षपेाांचे खांडन करण्यासाठी 
सांबधीत उमेदिारास लगतच्या पुढील णदिसाहून उशीरा होिार नाही इतकािळे देता येईल 
आणि ज्या तारखेपयंत असे कामकाि पुढे ढकलण्यात आले असेल त्या तारखेस णनिाचन 
अणधकारी आपल्या णनिवयाची नोंद करील. 

 

3.8.2  णनिाचन अणधकारी प्रत्येक नामणनदेशनपत्रािर ते न्स्िकारल्याबद्दल िा नाकारल्याबद्दल णनिवय 
णलहुन ठेिील, नामांिूर करण्यात येिाऱ्या नामणनदेशनपत्रािर नामांिूर केल्याबद्दलचे सांणक्षप्त 
णनिदेन लेखी नोंदिील. 

 

3.8.3 इतर कारिाांसाठी अपात्र नसेल त्यािळेी सांबधीत णनिाचक गिातील मतदाराांच्या यादीमध्ये 
केलेल्या नोंदीची प्रमाणित प्रत सादर करिे हा, त्या नोंदीमध्ये नाि असलेल्या कोित्याही 
मतदाराच्या, णनिडिकुीसाठी उभ ेराहण्याच्या अणधकाराबाबत णनिायक पुरािा असेल.  

 

 3.8.4  िधैणरत्या नामणनदेणशत झालेली उमेदिाराांची यादी, तारीख ि िळे नमूद करून णनिाचन 
अणधकारी (णनयम 20च्या उपबांधास अधीन राहून) आपल्या सूचना फलकािर लािील. 

नमुना 
िधैणरत्या नामणनदेणशत झालेली उमेदिाराांची यादी 

(णनयम 20 *च्या  उपबांधास अधीन राहून) 
णिल्हा पणरषद /पांचायत सणमती सािवणत्रक /पोट णनिडिकू - 20 

 णनिडिकू णिभाग/ णनिाचक गि.....................................................  
अ.
क्र. 

उमेदिाराांचे नाि* * उमेदिाराच्या िडील/आई 
/पतीच ेनाि 

उमेदिाराांचा      
पत्ता*** 

रािकीय पक्षाच े
नाि /अपक्ष 

     

     
 

णठकाि :          
णदनाांक ि िेळ :                                                                     णनिाचन अणधकाऱ्याची सही 

 

* पांचायत सणमती साठी णनयम 19-अ च्या उपबांधास अधीन राहून 
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** िधैणरत्या नामणनदेणशत झालेली उमेदिाराांची नाि ेमराठी ििानुक्रमे लािण्यात येतील. (ज्या उमेदिाराांना  
आडनाि ेअसतील अशा  उमेदिाराांच्या आडनािाांनुसार ि इतर उमेदिाराांच्या बाबतीत त्याांच्या खुद्द नािानुसार) 
 *** नामणनदेशनपत्रात नमूद पत्ते 
 

3.9.    अपील :   महाराष्र णिल्हा पणरषदा (मतदार णिभाग आणि णनिडिकू घेिे) णनयम 1962 मधील णनयम 
20 ि महाराष्र पांचायत सणमत्या (णनिाचक गि ि णनिडिकू घेिे) णनयम 1962 मधील णनयम 19-अ 
नुसार नामणनदेशन पत्र न्स्िकारिे िा नाकारिे या णनिाचन अणधकाऱ्याच्या णनिवयाणिरुद्ध आपल्यािर 
अन्याय झाला आहे असे समििाऱ्या कोित्याही उमेदिारास, िधैणरत्या नामणनदेणशत झालेली 
उमेदिाराांची यादी ज्या तारखेस सुचनाफलकािर लािण्यात आली असेल त्या तारखेपासून 3 
णदिसाांच्या मुदतीच्या आत णिल्हा न्यायालयाकडे अपील दाखल करण्याची तरतूद आहे.  असा 
उमेदिार त्याच णदिशी अशा अपील अिाच्या प्रती (प्रणतस्पधी उमेदिाराांच्या सांख्येइतक्ट्या +1) 
णनिाचन अणधकाऱ्यास सादर करेल.  

3.9.1 अशा अणपलाच्या प्रती णमळाल्यानांतर णनिाचन अणधकारी नमुना-3 (पणरणशष्ट-3 ) मधील 1 नोटीस 
आपल्या सूचना फलकािर लािून प्रणसद्ध करील. 

3.9.2 अशी नोटीस प्रणसद्ध केल्याच्या तारखेनांतर 3ऱ्या णदिशी ककिा त्या णदिशी सरकारी सुट्टी असेल तर 
सरकारी सुट्टी नसेल अशा लगतच्या पुढील णदिशी अणपलाची णिल्हा न्यायालयासमोर सुनाििीस 
प्रारांभ होईल  

3.9.3 णनिाचन अणधकाऱी त्याच्याकडे सादर करण्यात आलेल्या उमेदिाराांच्या नामणनदेशनपत्रापैकी प्रत्यके 
नामणनदेशनपत्राची 1 प्रत आणि त्यािर त्याने णलहून ठेिलेल्या णनिवयाची 1 प्रत आणि णनिाचन 
अणधकाऱ्यास योग्य िाटेल अशी इतर सांबांणधत कागदपत्र े णिल्हा न्यायालयाकडे पाठणिल. तसचे 
उमेदिाराकडून िा त्याच्या ितीने अिव प्राप्त झाल्यास नामणनदेशनपत्रािरील णनिवयाची प्रत 
अिवदारास पुरिील. 

3.९.४ णनिाचन अणधकाऱ्याच्या सूचना फलकािर लािलेली नोटीस या णनयमान्िये अपील सादर केलेबाबत 
ि सुनाििीच्या तारखेबाबत पुरेशी नोटीस असल्याच ेमानण्यात येईल. 

3.9.5  अणपलािरील णिल्हा न्यायालयाचा णनिवय ि केिळ अशा णनिवयास अधीन राहून, णनिाचन 
अणधकाऱ्याचा, उमेदिाराचे नामणनदेशन न्स्िकारिारे ककिा फेटाळिारे णनिवय हे अांणतम ि णनिायक 
असतील ि त्यािर कोित्याही न्यायालयामध्ये ककिा कलम 27, पोट-कलम (२) मध्ये णनदेणशलेल्या 
न्यायाधीक्षासमोर आक्षपे घेता येिार नाही. 
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     प्रकरि ४ 
 उमेदिारी मागे घेिे  

  
4.1 उमेदिारी मागे घेिेसांबधीची नोणटस 
४.1.1 कोित्याही उमेदिारास  

अ)  महाराष्टणिल्हा पणरषद (णनिडिकू णिभाग ि णनिडिकू घेिे) णनयम, 1962 मधील णनयम 20 ि 
महाराष्र पांचायत सणमत्या (णनिाचक गि ि णनिडिूक घेिे) णनयम १९-अ अन्िये कोितेही अपील 
दाखल नसेल अशा बाबतीत, अपील दाखल करिेकामी णनर्थदष्ट केलेला कालािधी समाप्त 
झाल्यानांतर, दुसऱ्या णदिशी (Second Day) ककिा तो णदिस सरकारी सुट्टीचा असेल तर 
लगतनांतरच्या, सरकारी सुट्टीचा णदिस नसलेल्या णदिशी; 
ब)  असे अपील दाखल असेल तेथे णिल्हा न्यायालयाचा णनिवय णदल्याच्या णदिसानांतरच्या दुसऱ्या 
णदिशी (Second Day)  ककिा तो णदिस सरकारी सुट्टीचा असेल तर लगतनांतरच्या, सरकारी सुट्टीचा 
णदिस नसलेल्या णदिशी; 
त्याने सही केलेल्या ि णनिाचन अणधकाऱ्याच्या स्िाधीन केलेल्या लेखी नोणटशी (पणरणशष् ट-4) द्वारे  

आपली उमेदिारी मागे घेता येईल. 
4.1.2 उपरोक्ट्त तरतुदीनुसार येिारा णदिस राज्य णनिडिूक आयोग, णनिडिकू कायवक्रमात ठरिून देईल. 

अशा णनणित केलेल्या णदिशी दुपारी ३ िािण्यापूिी नोटीस णनिाचन अणधकाऱ्याच्या स्िाधीन करण्यात 
येईल. तदनांतर प्राप्त नोणटशीना कायदेशीर अथव नसून अशा नोणटसा न्स्िकारण्यात येिू नयेत. 

४.1.3 अशी नोटीस उमेदिार स्ित: िा आपल्या सुचकामाफव त िा आपल्या लेखी प्राणधकृत केलेल्या णनिडिकू 
प्रणतणनधीमाफव त देईल. 

4.1.4 उमेदिारी मागे घेण्याच्या नोणटशीच्या खरेपिाबाबत तसेच ती सादर करिाऱ्या व्यन्क्ट्तच्या 
खरेपिाबाबत णनिाचन अणधकारी स्ित: खात्री करेल ि अशा प्राप्त नोणटशी बाबत णरतसर पोहच देईल. 

४.1.5 अशी खात्री केलेली नोटीस प्राप्त झालेनांतर ती मागे घेण्यास परिानगी देण्यात येिार नाही. 
४.2 णिहीत मुदतीत, णिणहत पद्धतीने खात्री करण्यात आलेल्या सिव उमेदिारी मागे घेिाऱ्या उमेदिाराांची 

यादी णनिाचन अणधकारी (पणरणशष् ट -४अ) तयार करेल ि सूचनाफलकािर लािण्याची व्यिस्था करेल. 
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प्रकरि 5 
णचन्ह िाटप 

  सिवसाधारि सचूना  
 

 राज्य णनिडिकू आयोगाने रािकीय पक्षाांची नोंदिी ि णचन्हाांचे िाटप आदेश,                                                 
णदनाांक 20 नोव्हेंबर, 2004 अन्िये स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या णनिडिकुाांकणरता पक्षाांची नोंदिी आिश्यक 
केली.  णद.31 माचव 2009 च्या आदेशानुसार याबाबत नव्याने एकणत्रत आदेश णदले आहेत.  त्यानुसार िे पक्ष 
राज्य णनिडिकू आयोगाकडे नोंदिी करतील, केिळ त्याच पक्षाांना स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या णनिडिकूा 
लढणिताना णचन्ह राखून ठेिता येते ककिा प्राधान्याने णचन्ह िाटप करता येते.   

ज्या पक्षाांनी राज्य णनिडिकू आयोगाकडे नोंदिी केली आहे अशा पक्षाांची यादी राज्य णनिडिकू 
आयोग िळेोिळी प्रणसध्द करते.  त्या यादीनुसारच णचन्ह िाटप करिे आिश्यक आहे.  कोित्याही पणरन्स्थतीत 
केिळ भारत णनिडिकू आयोगाच्या पक्षाांच्या यादीतील नािाांच्या आधारे णचन्ह िाटप करण्यात येऊ नये.   

णदनाांक 18/10/2016  च्या आदेशान्िये राज्य णनिडिकू आयोगाने पक्षाांची यादी ि णचन्हे अणधसूणचत 
केली आहेत. या यादीमध्ये िळेोिळी सुधारिा करण्यात येते. प्रत्येक णनिडिकुीच्या िळेी अद्ययाित यादी तसेच 
मुक्ट्त णचन्हाांचा तक्ट्ता, राज्य णनिडिकू आयोगाकडून प्राप्त करुन घ्यािी. 
 

 राज्य णनिडिकू आयोगाने क्र. एसईसी/आरपीपी/2009/सीआर-49/डी-11, णद.31 माचव, 2009 च्या 
आदेशान्िये राज्य णनिडिकू आयोगाकडे नोंदिीकृत रािकीय पक्ष ि अपक्ष उमेदिाराांना णचन्हाांचे िाटप 
कशाप्रकारे कराि ेयाबाबत अणधसूणचत केले आहेत.  णचन्ह िाटप या अणधसूचनेच्या आधारे करण्यात याि.े 
(पणरणशष्ट-5 ) 

५.1 उमेदिाराांच्या नामणनदेशनपत्रामध्ये तो ज्या पक्षाचा उमेदिार म्हिनू णनिडिकू लढणित आहे त्याचा 
उल्लखे असिे आिश्यक आहे. 

5.1.1 उमेदिाराने नामणनदेशनपत्रामध्ये तो ज्या पक्षाचा उमेदिार म्हिनू णनिडिकू लढणित आहे त्याचा 
उल्लेख केला नसेल ि त्यास एखादया पक्षाचा नमुना-२ ब  प्राप्त झाला तरी त्यास त्या पक्षाचा अणधकृत 
उमेदिार मानता येिार नाही. 
 

5.1.2 तसेच उमेदिारने नामणनदेशनपत्रामध्ये तो एखाद्या पक्षाचा उमेदिार म्हिनू णनिडिकू लढणित आहे 
त्याचा उल्लेख केला असेल पि त्यास त्या पक्षाने नमुना- 2ब णदला नाही ि इतर उमेदिारास तो णदला 
असेल तर सदरचा उमेदिार हा पक्षाचा अणधकृत उमेदिार गिला िािार नाही.  

 

5.2 सांबांणधत रािकीय पक्षाने णिणहत कालािधीमध्ये उमेदिाराचे अणधकारपत्र ि ते अणधकारपत्र सही 
करण्यास सक्षम असलेला अणधकारी कोि याबाबतचे प्रपत्र सादर करिे आिश्यक आहे.  ही प्रपत्र े
महाराष्र णिल्हा पणरषद (णनिडिकू णिभाग ि णनिडिकू घेिे) णनयम, 1962 चा णनयम 15(अ) आणि 
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महाराष्र पांचायत सणमती (णनिाचक गि ि णनिडिूक घेिे) णनयम, 1962 चा णनयम 15(अ) नुसार 
नमुना 2अ ि नमुना 2ब अशी णिहीत करण्यात आली आहेत. ( पणरणशष् ट 6 ) 

5.3 राज्य णनिडिकू आयोगाकडे नोंदिी केलेले मान्यताप्राप्त राष्रीय अथिा राज्यस्तरीय पक्ष तसेच 
महाराष्र णनिडिकू णचन्ह (आरक्षि ि िाटप) आदेश, 2009 णदनाांक 31/03/2009 मधील पणरच्छेद-
7 ि महाराष्र णनिडिकू णचन्ह (आरक्षि ि िाटप) (सधुारिा) आदेश, 2015 णदनाांक 06/05/2015  
मधील तरतुदीनुसार णचन्ह िाटपासांबांधीच्या सिलतीस पात्र असलेले मान्यता प्राप्त पक्ष याांनी, त्याांच्या 
पक्षासाठी राखीि असलेल्या णचन्हाांची नोंद आपल्या नामणनदेशनपत्रात करिे आिश्यक आहे. 
त्यानुसार त्या पक्षाकणरता राखीि असलेले णचन्ह िाटप करता येईल. 

 

5.4 राज्य णनिडिकू आयोगाकडे नोंदिीकृत असलेल्या इतर पक्षाांना मुक्ट्त णचन्हाांमधील त्याांनी मागिी 
केलेले एक णचन्ह प्राधान्याने देता येईल.  (ज्या पक्षाांनी राज्य णनिडिूक आयोगाकडे नोंदिी केली 
आहे अशा पक्षाांना राज्य णनिडिकू आयोगाकडे नोंदिी न केलेले पक्ष ि अपक्ष उमेदिार याांच्यािर 
प्राधान्याने णचन्ह िाटप करण्यात येते.) याकणरता खालीलप्रमािे कायवपध्दती अनुसरािी :- 

(अ)  िेथे एखादया मुक्ट्त णचन्हाची मागिी केिळ एकाच नोंदिीकृत रािकीय पक्षाच्या 
उमेदिाराने केली असेल तेथे ते णचन्ह त्या उमेदिारास देण्यात येईल. 

(ब)  िेथे एखादया णचन्हाची मागिी दोन ककिा अणधक नोंदिीकृत रािकीय पक्षाच्या 
उमेदिाराांनी केली असेल त्या णठकािी णनिाचन अणधकारी णचठ्ठया टाकून कोित्या 
नोंदिीकृत रािकीय पक्षाच्या उमेदिारास ते मुक्ट्त णचन्ह द्याियाचे हे ठरिील. 

5.5 राज्य णनिडिकू आयोगाकडे नोंदिी न झालेले रािकीय पक्षाच्या उमेदिाराांना अपक्ष उमेदिार 
असल्याचे मानण्यात येईल.  अपक्ष उमेदिाराांना खालील पध्दत अिलांबीत करुन णचन्ह िाटप 
करण्यात येईल.  

(अ) िेथे एखादया मुक्ट्त णचन्हाची मागिी केिळ एकाच उमेदिाराने केली असेल त्या 
उमेदिारास ते णचन्ह देण्यात येईल. 

(ब) िेथे एखादया णचन्हाची मागिी दोन ककिा अणधक उमेदिाराांनी केली असेल त्या णठकािी 
णनिाचन अणधकारी णचठ्ठया टाकून कोित्या उमेदिारास ते मुक्ट्त णचन्ह द्याियाचे हे 
ठरिील. 

5.6 काही प्रसांगी पक्षाकडून, पक्षाचा अणधकृत उमेदिार णनणित करण्याबाबतचे नमुने एकापेक्षा अणधक 
उमेदिाराांना देण्यात येतात अशािळेी - 

(१) िर नमुना 2ब मध्ये एका उमेदिारास मूळ उमेदिार ि दुसऱ्या उमेदिारास बदली उमेदिार 
असल्याचा उल्लेख असेल ि तशा आशयाचे पत्र पक्षाचा नमुना-2 ब सही करण्यास सक्षम असिाऱ्या 
व्यक्ट्तीने णदले असेल अशािळेी त्या मूळ उमेदिाराचे नामणनदेशनपत्र िधै ठरल्यास त्याला पक्षाचा 
अणधकृत उमेदिार गृहीत धराि.े अशा पणरन्स्थतीत डमी उमेदिार अपक्ष उमेदिार समिण्यात 
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येईल. मूळ उमेदिाराचे नामणनदेशनपत्र अिधै ठरल्यास डमी उमेदिार हा पक्षाचा अणधकृत 
उमेदिार समिण्यात येईल. 

(२) ग्रामणिकास ि िलसांधारि णिभाग याांची अणधसूचना -शासन रािपत्र असाधारि क्र.10,                      
णद.06 िानेिारी, 2017 अन्िये रािकीय पक्षाांच्या अणधकृत उमेदिाराांबाबतची सूचना 
नामणनदेशनपत्र दाखल करण्याच्या अखेरच्या तारखेस दुपारी 3-00 िािपेयंत णनिाचन अणधकारी 
याांचेकडे णदले पाणहिे.  (िर पक्षाने नामणनदेशनपत्र दाखल करण्याच्या अखेरच्या तारखेस दुपारी 
3 िािेपयंत नेमक्ट्या कोित्या उमेदिाराला उमेदिारी द्याियाची असे पत्र सांबांणधत णनिाचन 
अणधकाऱ्याला णदले असेल तर त्या उमेदिारास  त्या पक्षाची उमेदिारी देण्यात यािी.) 

(३) िर नमुना 2ब मध्ये एका उमेदिारास मूळ उमेदिार ि दुसऱ्या उमेदिारास बदली उमेदिार 
असल्याचा उल्लेख नसेल परांतु दोन्ही उमेदिाराांस नमुना 2ब, पक्षाचा नमुना-2 ब सही करण्यास 
सक्षम असिाऱ्या व्यक्ट्तीने णदले असेल अशािळेी ज्या उमेदिाराचे नामणनदेशनपत्र प्रथम प्राप्त 
झाले असेल त्याला पक्षाचा अणधकृत उमेदिार म्हिनू गृहीत धरण्यात याि.े 

5.7  एकाच उमेदिारास णिि ण ध पक्षाकडून उमेदिारी णदली गेल्यास : (आयोगाचे आदेश क्रमाांक- 
एसईसी/ 2009/ सीआर-49/का-11 णद.5/02/2012) 

5.7.1 एखादया उमेदिारास एकापेक्षा िास्त पक्षाांचा नमुना-2ब सादर केला असेल आणि नामणनदेशनपत्र 
दाखल करण्याच्या अखरेच्या तारखेस दु.3-00 िािेपयंत णिणहत िळेेत एक रािकीय पक्ष िगळता 
अन्य रािकीय पक्षाने लेखी सूचना देऊन नमुना-2 ब मागे घेतले असल्यास त्या उमेदिारास ज्या पक्षाने 
नमुना 2-ब मागे घेतलेले नाही, त्या पक्षाचा अणधकृत उमेदिार असल्याचे मानण्यात याि.े  

5.7.2 िर नामणनदेशन मागे घेण्याच्या णिणहत कालािधीनांतर दोन ककिा त्यापेक्षा िास्त रािकीय पक्षाने 
णदलेले नमुना-2ब णशल्लक राणहले असल्यास त्या उमेदिाराने तो कोित्या पक्षातफे णनिडिकू लढिू 
इन्च्छतो याबाबत लेखी णदल् यास त्याला त्या पक्षाचा अणधकृत उमेदिार असल्याचे मानण्यात याि.े  

5.7.3 िरील प्रमािे लेखी न णदल्यास उमेदिाराने प्रथम ज्या पक्षाच्याितीने नामणनदेशनपत्र दाखल केल े
असेल त्या  नामणनदेशन पत्रासोबतचा नमुना-2ब ग्राहय धरुन त्यास त्या पक्षाचा उमेदिार आहे असे 
समििेत येईल. 

5.8 अपक्ष उमेदिाराांना त्याांनी त्याांच्या नामणनदेशनपत्रात नमूद केलेल्या ३ मुक्ट्त णचन्हाांपैकी १ मुक्ट्त णचन्ह 
णदले िाईल, परांतु एखाद्या उमेदिाराने एकापेक्षा अणधक नामणनदेशनपत्र दाखल केली असल्यास  

त्याने प्रथम दाखल केलेल्या िधै नामणनदेशनपत्रात नमूद केलेल्या णचन्हाांचा पसांतीक्रम णिचारात 
घेण्यात यािा. (आयोगाचे आदेश क्रां . एसईसी/2009/सीआर-49/का-11 णद.5/02/2012) 

5.9 कोित्याही पणरन्स्थतीत एका णनिडिकू णिभागात ककिा एका णनिाचक गिात एकापेक्षा अणधक 
उमेदिाराांना एकच णचन्ह िाटले िािार नाही. 
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5.10 णचन्ह िाटप अत्यांत काळिीपूिवक कराि,े चकुीचे णचन्ह देिे िा एकच णचन्ह दोन उमेदिारास (एकाच 
णनिडिकू णिभाग िा णनिाचक गिात) देिे यामुळे सांपूिव णनिडिकू प्रणक्रया फोल ठरू शकते. तरी 
णचन्ह िाटप करताना सिव सुचनाांचा अभ्यास करािा. 

अशी चकू झाल्यास ि ती सांबणधत णनिडिकू अणधकाऱ्याच्या मतदानापूिी लक्षात आल्यास, तो 
योग्य त्या खूलाशासह आयोगास अहिाल सादर करेल, आयोगाकडून परिानगी प्राप्त झाल्यािर 
आयोग देईल त्या कायवक्रमाप्रमािे णचन्ह िाटप प्रणक्रयेपासूनची कायविाही पुन्हा करेल. 

5.11 णचन्ह िाटपाच्या प्रणक्रयेचे छायाणचत्रि कराि ेतसेच सणिस्तर इणतिृत्त णलणहण्यात याि े

5.12 णनिाचन अणधकारी उमेदिारास िाटून देण्यात आलेल्या णनशािीबद्दल त्या प्रत्येक उमेदिारास ककिा 
त्याच्या णनिडिकू प्रणतणनधीस माणहती देईल तसेच णनशािीचा एक नमुना त्यास पुरणिल. 

5.13  मतदार यादी पुरणििे :   
स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या णनिडिकुीसाठी भारत णनिडिकू आयोगाची मतदार यादी 

िापरत असून ती णनिडिकू णिभाग तसेच णनिाचक गि णनहाय णिभाि ण त करण्यात येते. तरी अशी 
मतदार यादी णिनामुल्य पुरणिण्याची कायद्यात तरतूद नाही. सबब आयोगाचे आदेश क्रां .  
१०९७/816/97/परा णद. २४/01/१९९७ नुसार छपाईचा खचव लक्षात घेऊन मूल्य णनधारीत कराि ेि 
ते आकारुन मागिी करिाऱ्यास पुरिािी.  

5.14 णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराांना ओळखपत्र देिे : 
णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराांची अांत ण म यादी तयार झालेबरोबर खालील नमुन्यात, 

उमेदिाराचे छायाणचत्र असिारे ओळखपत्र देण्यात याि.े 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.14.1   याकणरता उमेदिाराकडून 2 छायाणचत्र/ फोटो घेण्यात यािीत. िरील प्रमािे ओळखपत्र तयार 
करून, 1 फोटो ओळखपत्रािर लािण्यात यािा ि सदर ओळखपत्र उमेदिारास देण्यात याि.े तसेच 
कायालयीन अणभलेखासाठी णनिडिकू णिभाग/ णनिाचक गि णनहाय 1 रणिस्टर (िा एका रणिस्टरमध्य े
णिभाग करून) तयार करून त्यात उमेदिाराचे नाि, पक्षाचे नाि, हा तपशील नोंदिून त्याच रणिस्टरिर फोटो 
लािािा ि उमेदिाराची ओळखपत्र णमळालेकामी पोहच घ्यािी.  

उमेदिाराच ेओळखपत्र 
श्री./श्रीम...............................हे / ह्या    ............णिल्हा पणरषद/पांचायत  सणमती  

मधील .................णनिडिकू णिभाग /णनिाचक गि सािवणत्रक/ पोट णनिडिकू 20... साठी 
उमेदिार आहेत. त्याांना .........................या रािकीय पक्षाकडून उमेदिारी देण्यात आली 
आहे.     
      उमेदिाराची  सही 
साक्षांणकत केल े
णनिडिकू   अणधकाऱ्याची सही  ि  गोल णशक्ट्का  
णठकाि .......... 
ताणरख ............ 
(आयोगाकडे मान्यतापात्र िा नोंदिीकृत रािकीय पक्षाचा उमेदिार असल्यास पक्षाच ेनाि नमूद कराि ेअन्यथा सदर 
मिकूर खोडािा) 

  

उमेदिारा
चा फोटो 
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प्रकरि ६ 
णबनणिरोध /अणिरोध  णनिडिकू 

 
६.1 महाराष्र णिल्हा पणरषदा (मतदार णिभाग ि णनिडिूक घेिे) णनयम, 1962 मधील 30 ि महाराष्र 

णिल्हा पणरषदा (णनिाचक गि ि णनिडिकू घेिे) णनयम, 1962 मधील 29 मधील तरतुदीनुसार 
उमेदिारी मागे घेण्याचा कालािधी सांपले नांतर एखाद्या मतदार णिभागात ज्याचे नामणनदेशन 
न्स्िकारण्यात आले आहे असा एकच उमेदिार असले तर णनिाचन अणधकारी ती िागा भरण्यासाठी 
तो योग्य णरत्या णनिडून आला असल्याचे िाहीर करेल; आणि नमुना ६-अ मधील प्रणतज्ञापत्र पूिव 
करून प्रमाणित करेल.  सही केलेल्या प्रमाणित प्रती, तात्काळ णिल्हाणधकारी याांचेकडे  पाठिले.  

  
नमुना ६-अ 

(णनयम ३० ि 29 पहा) 
लढणिण्यात न आलेल्या णनिडिकुीचा णनकाल िाहीर करण्याचा नमुना 

 

........................णिल्हा पणरषदेच्या/ पांचायत सणमतीच्या...................... णनिडिकू 
णिभागातील / णनिाचक गिातील णनिडिकू , 20..... 
 

महाराष्र णिल्हा पणरषद (मतदार णिभाग ि णनिडिूक घेिे) णनयम, १९६२ च्या णनयम ३०/ 
महाराष्र पांचायत सणमत्या (णनिाचक गि ि णनिडिूक घेिे) णनयम, 1962 च्या णनयम 29 मधील 
उपबांधास अनुसरून, मी घोणषत करतो की, श्री........................, पत्ता ........................... हा, 
णनिडिकू लढणििारा एकमेि उमेदिार असल्यामुळे िरील णिभागातील / गिातील िागा 
भरण्यासाठी तो यथोणचतरीत्या णनिडून आलेला आहे. 
णदनाांक........                                                     
                                                                                             णनिाचक अणधकारी , 
णठकाि....................                                                           मतदार णिभाग.................. 

 
6.2 मात्र उमेदिारी मागे घेण्याच्या अांणतम मुदतीनांतर एकच उमेदिार णशल्लक राणहल्यास अशािळेी सांबांणधत 

उमेदिाराने इतर उमेदिाराांिर दबाब आिनू उमेदिारी अिव मागे घेण्यास भाग पाडले िा कसे याची  
खात्री णनिाचक अणधकाऱ्याांनी करािी ि असा प्रसांग घडला असल्यास राज्य णनिडिकू आयोगाला 
सणिस्तर अहिाल पाठिािा. (राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश क्रमाांक- राणनआ/मनपा-
2004/प्र.क्र.37/का-5, णदनाांक 23 णडसेंबर, 2004 पहािते.) 

 
 
 
 



   

29 

प्रकरि ७ 
 णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराांची यादी ि मतपणत्रका  

 

७.1 उमेदिारी मागे घेण्याची मुदत सांपलेनांतर, िधैणरत्या नामणनदेशीत झालेल्या उमेदिाराांपैकी ज्या 
उमेदिाराांनी आपली उमेदिारी मागे घेतली नाही अशा उमेदिाराांस णचन्ह िाटप करण्यात येईल ि 
तदनांतर तात्काळ णनिाचन अणधकारी णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराांची यादी णिणहत नमुन्यात मध्ये 
तयार करेल. 

७.2  या यादीत, उमेदिाराांची नाि े णह देिनागरी ििानुक्रमे लािण्यात येतील. यासाठी उमेदिाराांची 
नामणनदेशनपत्रात नमूद नाि ेि पत्ते लक्षात घेण्यात येतील.  

७.3 ज्या उमेदिाराांना आडनाि ेअसतील अशा उमेदिाराांच्या आडनािाांनुसार ि इतर उमेदिाराांच्या बाबतीत 
त्याच्या खुद्द नािानुसार ििानुक्रमे लािण्यात येतील. ( णनयम 22 ि णनयम २1) 

 

नमुना ४* 
( णनयम 22 ि २1 पहा )* 

णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराांची यादी 
.........णिल्हा पणरषदेच्या/ पांचायत सम ण तीच्या .............. णनिडिकू णिभागातील / णनिाचक 
गिातील णनिडिकू , 20..... 

 
 

 
णठकाि ....................                                    णनिाचन अणधकाऱ्याची सही 
णदनाांक 
 

** पांचायत सणमतीसाठी  नमनुा 3 ि णनयम 21 असेल. 
 

7.4 मतपणत्रका :   
7.4.1 णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराांची यादी अांणतम केलेनांतर तात्काळ मतपणत्रका  छपाईसाठी खास 

व्यिस्था करण्यात यािी. यासाठी आयोगाचे आदेश क्रमाांक: राणनआ/मनपा-2014/प्र.क्र.20/का.5              
णद. १७ /११/2014 पहािते. 

7.4.2  णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराांच्या यादीत ज्या क्रमाने उमेदिाराांची नाि ेअसतील त्याच क्रमाने 
ती मतपणत्रकेिर णलणहली िातील. 

अनु. उमेदिाराचे नाि उमेदिाराचा पत्ता उमेदिारास नेमून 
णदलेली णनशािी 

१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
इत्यादी 
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7.4.3  िर दोन ककिा अणधक उमेदिार एकच नाि धारि करीत असतील तर, त्याांचा व्यिसाय ककिा 
राहण्याचे णठकाि णलहून ककिा इतर रीतीने त्याांच्यातील फरक दशवणिण्यात येईल.  

7.4.4 टपाली मतपणत्रकाांची छपाई :- उमेदिाराांना णचन्ह िाटप केल्यानांतर ि णनिडिकू लढणििाऱ्या 
उमेदिाराांची यादी प्रणसध्द केल्यानांतर टपाली मतपणत्रकाांची छपाई हे अत्यांत महत्िाचे काम आहे. 
राज्य णनिडिकू आयोगाकडील टपाली मतपणत्रका आदेश, णद. 16 िानेिारी,2001 ि                       
णद. 17 िानेिारी,2001 मध्ये णदल्यानुसार टपाली मतपणत्रकाांची छपाई कराियाची आहे. राज्य 
णनिडिकू आयोगाने टपाली मतपणत्रका आदेश हे णनिडिकू कतवव्याथव णनयुक्ट्त करण्यात येिाऱ्या 
अणधकारी/कमवचाऱ्याांपुरतेच मयाणदत ठेिलेले असून, आिश्यक णततक्ट्याच टपाली मतपणत्रका 
छापण्यात याव्यात. टपाली मतपणत्रकेच्या नमुन्याचा तपशील खाली नमूद केला आहे :- 

(१) प्रत्येक टपाली मतपणत्रकेस स्थळप्रत (काऊन्टर फाईल) िोडलेली असािी. ती स्थळप्रत 
मतपणत्रकेच्या अगदी िरच्या बािूस असािी. 

(२) स्थळप्रतीिर तसेच मतपणत्रकेच्या भागािर ज्या स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांची सािवणत्रक 
णनिडिकू/पोट णनिडिकू आहे णतचे नाि, प्रभाग तसेच िागा क्रमाांक त्याबाबतचा तपशील 
छापण्यात यािा. 

(३) टपाली मतपणत्रकेिर उमेदिाराचे नाि ि नािाच्या खाली कां सामध्ये उमेदिाराचा 
पक्ष/आघाडी/फ्रां ट अथिा अपक्ष असल्यास तस े नमूद करण्यात याि.े तथाणप, टपाली 
मतपणत्रकेिर उमेदिाराचे णचन्ह छापण्यात येिार नाही.  

(४) मतपणत्रकेच्या स्थळप्रतीिर सांबांणधत प्रभागाच्या मतदार यादीतील “मतदाराचा अनुक्रमाांक” हा 
तपशील छापण्यात यािा. त्यासमोर टपाली मतपणत्रका णनगवणमत केल्यानांतर, णनिडिकू 
कतवव्याथव णनयुक्ट्त केलेल्या मतदाराचा अनुक्रमाांक नोंदणिण्यात यािा. तसेच मतदार यादीच्या 
णचन्हाांकीत प्रतीिर सदर अनुक्रमाांकासमोर “PB” अशी नोंद घेण्यात यािी. टपाली मतपणत्रकेचा 
नमुना (पणरणशष् ट  7) येथे णदला आहे.   

 

7.4.5 इलके्ट्रॉणनक मतदान यांत्रे ि मतपणत्रका - 

राज्य णनिडिकू आयोगाकडून स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या णनिडिकूा EVM द्वारे घेण्यात 
येत असून प्रत्येक मतदान यांत्रास  कां रोल युणनट ि बटलट युणनट असे दोन भाग असतील ि ही मतदान 
यांत्रे इलेक्ट्रॉणनक कॉपोरेशन ऑफ इांणडया णल. या कां पनीने तयार केलेली असतील. हे दोन भाग 
एकमेकास िोडल्यानांतर सदर मतदान यांत्र कायवरत होऊ शकते.  भारत णनिडिकू आयोगाच्या एका 
बटलट युणनटिर 16 उमेदिाराांसाठी ( राज्य णनिडिकू आयोगाच्या  एका बटलेट िर 15 
उमेदिाराांसाठी)  मतदान करण्याची तरतूद आहे. मतपणत्रकेतील शेिटचे बटि  नोटासाठी (NOTA) 
राखीि असेल. एकास एक असे 4 बटलट युणनट िोडून 59-63 उमेदिाराांच्या णनिडिकुीचे मतदान 
घेता येते. 
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 इलके्ट्रॉणनक मतदान यांत्राच्या बटलट युणनटसाठी आिश्यक असिाऱ्या मतपणत्रका - 

(१) प्रत्येक बटलट युणनटसाठी एक मतपणत्रका त्यासाठी राखून ठेिलेल्या िागेमध्ये घट्ट 
णचकटिली िाईल. 

(२) सदर मतपणत्रकेचा तपशील खालीलप्रमािे असेल :- 
(अ) मतपणत्रकेची एकूि लाांबी 460 णम.मी. तर रुां दी 140 णम.मी. इतकी राहील. 

(ब) मतपणत्रकेच्या अगदी िरच्या बािूस णनिडिकुीचा तपशील णलणहण्यासाठी िागा 
ठरणिण्यात येईल ि या िागेची लाांबी 12.7 णम.मी. ि रुां दी 140 णम.मी. इतकी राहील. 

(क) सदर ठरणिलेल्या िागेत अगदी िरच्या बािूस डाव्या कोपऱ्यात मतपणत्रकेचा 
अनुक्रमाांक छापला िाईल.  ज्या णठकािी उमेदिाराांची सांख्या ही 16 पेक्षा िास्त 
असेल तेथे एकापेक्षा िास्त बटलट युणनट असिार आहेत. (णिथे राज्य णनिडिकू 
आयोगाचे इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्र िापरले िाईल तेथे एका मतपणत्रकेिर िास्तीत 
िास्त 1५ उमेदिार राहतील) तरी तेथे प्रत्येक मतपणत्रकेच्या पानािर उिव्या 
कोपऱ्यात मतपणत्रकेचा पृष्ठ क्र. १,२,३,४ असा णलहािा.  

सिव उमेदिाराांची नाांि ेणलणहल्यानांतर शेिटचा क्रमाांक नोटा (NOTA) असेल. 
(आयोगाचे या सांदभातील आदेश क्र.राणनआ-2013/प्र.क्र.11/का.12, 
णद.12.11.2013 ि   णद.  26.11.2013 चे आदेश पहािते.) 

(ड) सदर ठरणिलेल्या िागेत अगदी िरच्या बािूस उिव्या कोपऱ्यात स्थाणनक स्िराज्य 
सांस्थेचे नाि, प्रभाग/िागा क्रमाांक ि सािवणत्रक/पोट णनिडिकुीचे िषव याबाबतचा 
तपशील छापला िाईल. 

(इ) सदर मिकूर छापल्यानांतर त्याच्या खाली 2.1 णम.मी. िाडीची एक काळी रेषा 
आखण्यात येईल. 

(फ) उपरोक्ट्त नमूद रेषेखाली णनिडिकू लढणििाऱ्या उमदिाराचे नाि आणि त्याला 
देण्यात आलेले णचन्ह चौकोनात छापण्यात येईल. प्रत्येक उमेदिारासाठी िगेळा 
चौकोन राहील. 

(ग) प्रत्येक उमेदिारासाठी असलेला प्रत्येक उपरोक्ट्त नमूद चौकोन 25.4 णम.मी. 
लाांबीचा ि 140 णम.मी. रुां दीचा राहील. याप्रमािे एका मतपणत्रकेिर िास्तीत िास्त 
16 उमेदिार राहतील. (णिथे राज्य णनिडिकू आयोगाचे मतदान यांत्र िापरले िाईल  

तेथे एका मतपणत्रकेिर िास्तीत   िास्त  1५ उमेदिार राहतील ि मतदान यांत्रािणरल 
शेिटच्या बटनासमोरील (“END” बटि  ) मास्क कराि ेया चौकटीनांतर 5.2 णम.मी. िागा 
णरकामी राहील) 
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(ह) प्रत्येक उमेदिाराच्या तपशीलाचा चौकोन िगेळा करिारी िाड काळी रेषा 2.1 णम.मी. 
इतक्ट्या िाडीची राहील. 

(य) णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराांच्या यादीमध्ये ज्या क्रमाने उमेदिाराांची नाि ेछापण्यात 
येतात त्याच क्रमाने मतपणत्रकेिर उमेदिाराची नाि ेछापण्यात येतील. 

(ि) प्रत्येक उमेदिारासांबांधीच्या चौकोनात मतपणत्रकाांिर उमेदिाराचा अनुक्रमाांक ि नाि डाव्या 
बािूला तर त्याचे णचन्ह उिव्या बािूला छापण्यात याि.े 

(ल) मतपणत्रकाांचे रांग राज्य णनिडिकू आयोगाने णिणहत केल्यानुसार राहतील. 

 णिल्हा पणरषद सदस्य - पाांढरा रांग 
 पांचायत सणमती सदस्य         - गुलाबी रांग 

(३) नमुना मतपणत्रका पणरणशष् ट  8  मध्ये णदल्याप्रमािे असेल.( राज्य णनिडिकू आयोगाकडील आदेश 
क्रां .- राणनआ/2013/प्र.क्र. 11/का-12, णद. 12/11/2013 अन्िये देण्यात आलेल्या NOTA 
सांबधीत तरतुदी लक्षात घ्याव्यात) 

मतपणत्रका छापताांना घ्याियाची दक्षता 

(१) मतपणत्रका छापताना ती अशाणरतीने छापिे आिश्यक आहे की िेिेकरुन मतपणत्रका बटलेट 
युणनटमध्ये घट्ट णचकटणिल्यानांतर उमेदिाराचे नाांि नमूद केलेला चौकोन हा बटलेट युणनटिरील 
रेषेशी बरोबर िुळला पाणहिे. त्यासाठी मतपणत्रका छापताना अत्यांत काळिी घेिे आिश्यक आहे. 
मतपणत्रका योग्यणरत्या छापल्या िातील यासाठी आिश्यक िाटल्यास मुद्रिालयाच्या तांत्रज्ञान 
बटलेट युणनट दाखणिण्यात याि े ि त्याांना त्यानुसार आिश्यक ती मोिमापे घेण्यास साांगाि े
िेिेकरुन णनिडिकुीचा तपणशल छापाियाची िागा ि उमेदिाराांची नाि ेि णचन्हे नमूद केलेले 
चौकोन याांच्या मधल्या रेषा ि त्याांची िाडी याबाबत बटलेट युणनटिर त्यासाठी ठेिलेल्या िागेशी 
बरोबर िुळतील. बटलेट युणनटिर िापरण्यासाठी घ्याियाच्या मतपणत्रकाांना स्थळप्रतीची 
आिश्यकता नसून त्याांचे बांडल देखील णशिून घेण्याची आिश्यकता नाही. मतपणत्रका सुट्टयाच 
ठेिण्यात याव्यात. 

 

7.4.6 प्रदत्त मतपणत्रका 
(१) एखादी व्यक्ट्ती आपि स्ित: मतदार असल्याचा दािा करुन सांबांणधत मतदान कें द्रात उपन्स्थत 

झाल्यास ि त्या व्यक्ट्तीच्या नािािर त्या आधीच मतदान झाल्याचे णनदशवनास आल्यास सांबांणधत 
व्यक्ट्तीस आपल्या ओळखीचा पुरािा सादर करण्याची सांधी देऊन तीच व्यक्ट्ती खरा मतदार आहे 
याची ओळख पटल्यास मतदान कें द्राध्यक्षाांनी अशा व्यक्ट्तीस प्रदत्त मतपणत्रका देण्याची तरतूद 
आहे.  

(२)  बटलेट युणनटिर लािलेली मतपणत्रका ि प्रदत्त मतपणत्रका या एकच असतील, म्हििेच प्रदत्त 
मतपणत्रका देखील िरील पणरच्छेद 3 येथे णिणहत केल्याप्रमािे राहील. मात्र प्रत्येक प्रदत्त 
मतपणत्रकेच्या पाठीमागे “प्रदत्त मतपणत्रका” असा णशक्ट्का मारलेला असेल. 
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7.4.7 मतपणत्रका णकती छापाव्यात याचा अांदाि घेिे 

मतपणत्रका णकती छापाव्यात ही बाब णकती मतदान कें दे्र उभारण्यात येिार आहेत यािर तसेच 
णकती मतदान यांत्रे िापरण्यात येिार आहेत (त्यामध्ये राखीि मतदान यांत्राांचा देखील समािशे असेल) 
यािर अिलांबून राहील. तसेच प्रत्येक मतदान कें द्रािर णकती प्रदत्त मतपणत्रका पुरिायच्या आहे यािर 
देखील अिलांबून राहील. त्यासाठी खालील बाबी णिचारात घेण्याची आिश्यकता   आहे :- 

(१) प्रत्येक बटलेट युणनटिर एक मतपणत्रका आिश्यक राहील. यास्ति णितकी मतदान यांत्र े
िापराियाची आहेत (राखीि मतदान यांत्रासह) णततक्ट्या मतपणत्रका आिश्यक राहतील. 

(२) प्रत्येक मतदान कें द्रािर सुमारे 20 प्रदत्त मतपणत्रका पुरणिण्यात येतील अशारीतीने 
णितकी मतदान कें दे्र असतील गुणिले 20 याप्रमािे प्रदत्त मतपणत्रकाांची सांख्या काढण्यात 
यािी. 

(३) िर नमूद केल्याप्रमािे मतपणत्रकाांची सांख्या काढल्यानांतर त्या सांख्याांच्या 10% अणतणरक्ट्त 
मतपणत्रका ज्या आिीबािीची िळे पडल्यास िापरता येतील अथिा एखादया मतदान 
कें द्रािर अणतणरक्ट्त प्रदत्त मतपणत्रका लागल्यास िापरता येतील अशाणरतीने एकूि 
छापाियाच्या मतपणत्रकाांची सांख्या काढण्यात यािी. 

७.4.8 मतपणत्रका छापाियाची व्यिस्था 

(१) मतपणत्रकाांची छपाई शक्ट्यतोिर शासकीय मुद्रिालयात करण्यात यािी. कारि 
लोकसभा/णिधानसभा णनिडिकुीसाठी मतदान यांत्रे िापरण्यात आली असल्यामुळे सदर मतदान 
यांत्रासाठी आिश्यक असिारी मतपणत्रका छपाई करण्याचा त्याांना अनुभि आहे. यास्ति, 
शक्ट्यतोिर शासकीय मुद्रिालयात मतपणत्रका छापून घेण्याची व्यिस्था णनिाचन अणधकारी याांनी 
कराियाची आहे. मतपणत्रका छापून घेतल्यानांतर त्या सुरणक्षतपिे ठेिण्याची िबाबदारी णनिाचन 
अणधकाऱ्याची आहे. 

तथाणप, शासकीय मुद्रिालयाकडून मतपणत्रका छपाईसाठी काही ताांणत्रक अडचि 
असल्यास अथिा छपाई कराियाची मतपणत्रकाांची सांख्या कमी असल्यास, मतपणत्रकाांची 
सुरणक्षतता ि गोपणनयता राहील याची दक्षता घेऊन मतपणत्रकाांची छपाई स्थाणनक मुद्रिालयामध्ये 
करता येऊ शकेल. (आयोगाचे पणरपत्रक क्रमाांक-राणनआ/मनपा-2014/प्र.क्र.20/का.5, 
णद.17/11/2014) 

(२) मतपणत्रका छापून प्राप्त झाल्यानांतर त्याांची काळिीपूिवक तपासिी करण्यात यािी िेिेकरुन 
कोित्याही णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराचे नाि ि णचन्ह िगळले गेले असल्यास अथिा 
चकुीचे छापले गेले असल्यास ते लक्षात येईल. 

(३) मतपणत्रका छापून मुद्रिालयाकडून प्राप्त झाल्यानांतर णितक्ट्या मतपणत्रका छापण्याचे आदेश 
मुद्रिालयास णदले आहेत णततक्ट्या छापल्या आहे ककिा कसे हे तपासिे आिश्यक आहे. तसचे 
काही मतपणत्रका खराब असल्याचे णनदशवनास आल्यास अथिा मतपणत्रकाांच्या अनुक्रमाांकाची 
णद्वरुक्ट्ती झाली असल्यास ते लक्षात येईल. 
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7.4.9 न िापरलले्या मतपणत्रकाांची उपलब्धता 
 मतदान यांत्रािर मतपणत्रका लािून झाल्यानांतर तसेच प्रदत्त मतपणत्रका सांबांणधत मतदान 
कें द्रािर पुरणिण्यात आल्यानांतर काही मतपणत्रका णनिाचन अणधकाऱ्याकडे णशल्लक राहण्याची 
शक्ट्यता आहे. अशा मतपणत्रका एखाद्या मुख्य णठकािी मतदानाचे णदिशी उपलब्ध होतील अशा 
णठकािी ठेिाव्यात. तथाणप, अशा णशल्लक मतपणत्रकाांचा ताबा णनिाचन अणधकारी अथिा सहायक 
णनिाचन अणधकारी याांचेकडेच राहील याची दक्षता घेण्यात यािी ि त्या अनणधकृत व्यक्ट्तीच्या हातात 
पडिार नाहीत याची काळिी घेण्यात यािी. णनिडिूक पूिव झाल्यानांतर अशा अणतणरक्ट्त मतपणत्रका 
एखाद्या लोखांडी पेटीत ठेिून णिल्हाणधकारी याांचे आदेशानुसार कोषागारात अथिा अन्य णठकािी 
सुरणक्षतणरत्या ठेिण्यात याव्यात ि नांतर आयोगाच्या आदेशानुसार त्या योग्यिळेी नष्ट करण्यात 
याव्यात.  

7.5 णनिडिकू णिभागणनहाय तसेच णनिाचक गिणनहाय नामणनदेशनपत्र, छाननी, उमेदिारी मागे घेिे 
तसेच णचन्ह िाटप या सिव प्रणक्रयेशी णनगडीत सिव कागदपत्रे णह व्यिस्थीत णसल करून सुरणक्षत 
ठेिािीत. 

7.6 णनिडिकू लढणििारे उमेदिार ि त्याच्या णनिडिकू प्रणतणनधीच्या स्िाक्षऱ्याांचा नमुना मतदान कें द्रािर 
पाठणििे  

7.6.1 मतदान प्रणतणनधींची नेमिकू णह उमेदिार ककिा त्याच्या णनिडिकू प्रणतणनधीच्या स्िाक्षरीने होत 
असल्याने कोितीही बोगस व्यक्ट्ती मतदान प्रणतणनधीं असल्याचे भासिून मतदान कें द्रात प्रिशे करु 
नये याकणरता उमेदिार ि त्याच्या णनिडिकू प्रणतणनधीच्या स्िाक्षऱ्याांचा नमुना प्रत्येक मतदान कें द्रािर 
पाठिािा, िेिेकरून मतदान कें द्राध्यक्षासमोर सादर केल्या िािाऱ्या कागदपत्रािरील उमेदिार 
ककिा त्याच्या णनिडिकू प्रणतणनधीच्या स्िाक्षरी ते तपासू शकतील. सबब खालील प्रमािे तक्ट्ता तयार 
करून मतदान कें द्रािर पाठिािा. 

 

 
 
 
 
 
 
 
7.7 मतदानापूिी उमेदिार मरि पािल्यास कराियाची कायविाही : 

णनिडिकूीपूिी, णनिडिूक लढणििारा उमेदिार िर मरि पािला आणि त्याच्या मृत्यूच े
प्रणतिृत्त णनिाचन अणधकाऱ्यास मतदानास प्रारांभ होण्यापूिी णमळाले तर, णनिाचन अणधकारी, 
उमेदिाराच्या मृत्यूबाबत त्याची खात्री झाल्यानांतर, मतदानासांबधी प्रत्यादेश देईल ि तसा अहिाल 
राज्य णनिडिकू आयोगास तसेच णिल्हाणधकाऱ्यास देईल. 

7.7.1 त्या णनिडिकूीच्या सांबांधात कामकाि सिव बाबतीत निीन णनिडिकुीसाठी असल्याप्रमािे निीन सुरू 
करण्यात येईल : परांतु,  

.........णिल्हा पणरषदेच्या/ पांचायत सणमतीच्या 
.............. णनिडिकू णिभागातील / णनिाचक गिातील णनिडिूक , 20..... 

अ.क्र उमेदिाराचे नाि ि सही णनिडिकू प्रणतणनधी नाि ि सही 

1 
 

...........नाि 
 

...........नाि 

सही सही 
2 ...........नाि ...........नाि 

 

सही सही  
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अ) मतदानासांबांधी प्रत्यादेश देण्याच्या िळेी िी व्यक्ट्ती णनिडिकू लढििारा उमेदिार होती अशा 
व्यक्ट्तीच्या बाबतीत आिखी नामणनदेशनाची आिश्यकता असिार नाही; 
ब) मतदानासांबांधी प्रत्यादेश देण्यापूिी णिने णनयम 21, पोट-णनयम (1) अन्िये आपली उमेदिारी मागे 
घेतल्याबाबतची नोणटस णदली असेल अशी कोितीही व्यक्ट्ती, मतदानासांबांधी अशा प्रत्यादेश 
णदल्यानांतर णनिडिकुीकणरता उमेदिार म्हिनू नामणनदेणशत केली िाण्यास अपात्र असिार नाही. 
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प्रकरि 8 
आचारसांणहता 

सिवसाधारि सचूना 
 

8.1  आचारसांणहता णह मागवदशवक तत्ि े असून ती िास्तीत िास्त आदशव होिेकामी राज्य णनिडिकू 
आयोगाने आचारसांणहते सांदभात िळेोिळी आदेश / णनदेश / सूचना िारी केल्या आहेत. त्याचा 
काळिीपूिवक अभ्यास करुन आचारसांणहतेचा भांग होिार नाही याची खबरदारी घ्यािी.  

राज्य णनिडिकू आयोगाने आचारसांणहतेसांदभात, आदेश क्रमाांक-राणनआ/नप-2016/ 
प्र.क्र.31/का-6 णदनाांक 14 ऑक्ट्टोबर, 2016 अन्िये सिवसाधारि सूचना िारी केल्या आहेत.  
त्याचप्रमािे यासांदभातील इतर महत्िाचे आदेश (पणरणशष्ट- 9) प्रमािे आहेत कृपया त्या तपासाव्यात. 

8.2 आचार सांणहतेची व्याप्ती :  णिल्हा पणरषद सािवणत्रक णनिडिकुीच्यािळेी आचारसांणहता सांपूिव 
णिल्हयासाठी लागू राहील. पोटणनिडिकूीची आचारसांणहता सांबांणधत णनिडिकू णिभाग िा णनिाचक 
गि याांच्यापुरतीच लागू असेल. मात्र णनिडिकू क्षते्राबाहेरील णिल्हयातील णनिडिकू नसलेल्या 
नगर पांचायत/ नगर पणरषद िा महानगरपाणलका क्षेत्रात नेहमीप्रमािे सिव कामे ि अनुषांणगक बाबी 
करण्यािर कोितेही णनबंध  असिार नाहीत.  परांत ु णिल्हा पणरषदेतील मतदाराांिर णिपरीत प्रभाि 
टाकिारी कोितीही कृती/घोषिा सांबांणधत स्थाणनक स्िराज्य सांस्था िा मांत्री, खासदार, आमदार िा 
कोित्याही पदाणधकाऱ्याांना करता येिार नाही. 

8.3 आचारसांणहतेची कालािधी : राज्य णनिडिकू आयोगाने णनिडिकू कायवक्रम िाहीर केल्याच्या 
िळेेपासून  ते णनकाल िाहीर होईपयंत आचारसांणहता लागू राहील. 

8.4 िाहीर प्रचाराचा कालािधी :  
णिल्हा पणरषदा ि पांचायत सणमत्या अणधणनयम, 1961 (कलम 28ब) नुसार िाहीर प्रचाराचा कालािधी 
मतदानास सुरूिात होण्याच्या तारखेपूिी 24 तास अगोदर (उदा. 10 तारखेस मतदान असल्यास 8 
तारखेस रात्री 12.00 िा.)सांपेल. म्हििेच या कालािधी मध्ये कोितीही प्रचार सभा घेता येिार नाही.  
मात्र कोित्याही णदिशी रात्री 10.00 नांतर ध्िनीपेक्षकाचा िापर, मोचे, सभा घेता येिार नाही. 

8.4.1 िाहीर प्रचाराचा कालािधी सांपल्यानांतर उमेदिार मतदान कें द्राच्या 100 मीटर बाहेर मतदाराांना 
भटूेन तसेच घरोघरी िाऊन प्रचार करु शकतील.  मात्र माईकचा िापर करता येिार नाही आणि 
समूहाने णफरता येिार नाही.  क्रमाांक-राणनआ/मनपा-2011/प्र.क्र.3/का.5, णदनाांक 14/02/2012 
अन्िये आदेश देण्यात आले आहेत. 

८. 2.४  नकली (डमी) मतपणत्रका:- उमेदिाराांनी नकली (डमी) मतपणत्रका आपल्या मतदाराांना माणहती 
देण्यासाठी छापण्यास हरकत नाही.  तथाणप, सदर मतपणत्रकेिर त्याांनी स्ित:चे नाि, अनुक्रमाांक 
आणि णचन्ह, इतकीच माणहती त्यािर छापािी. अन्य कोित्याही उमेदिाराचे नाि, अनुक्रमाांक आणि 
णचन्ह, नकली मतपणत्रकेिर छापण्यात येऊ नये. दुस-या उमेदिाराचे नाि छापलेली मतपणत्रका 
आढळून आल्यास त्या िप्त करुन सांबांणधताांणिरुध्द कडक कारिाई करण्यात यािी. तसेच ज्या रांगाची 
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मतपणत्रका सांबांणधत मतदान कें द्रािर िापरण्यात येिार आहे त्याऐििी दुस-या रांगाची नकली 
मतपणत्रका छापण्याची परिानगी द्यािी. तसेच सदर मतपणत्रका मतदान कें द्रािर िापरण्यात येिाऱ् या 
मतपणत्रकेपेक्षा िगेळया आकाराची असािी, िेिेकरुन त्यामधील फरक त्िणरत लक्षात येईल. 

8.4.3 नकली (डमी) बटलटे युणनट:- उमेदिार तसेच रािकीय पक्षाांनी नकली (डमी) बटलेट युणनट तयार 
करुन घेण्यास हरकत नाही.  त्याद्वारे मतदाराांना त्याची माणहती देिे सुलभ होईल. मात्र, अशी नकली 
बटलेट युणनट लाकडी, प्लान्स्टक अथिा प्लायिूडची असािीत ि ती अणधकृत बटलेट युणनटच्या अध्या 
आकाराची असािीत ि त्यास अणधकृत बटलेट युणनटला असलेला रांग िगळून अन्य रांगामध्ये ती तयार 
करण्याची अनुमती द्यािी. 

8.4.4 अनणधकृत ओळखपत्र णचठ्ठी  :-रािकीय पक्ष तथा उमेदिाराांनी मतदाराांना मतदान कें द्र तसेच त्याांचा 
मतदार यादीतील अनुक्रमाांक सापडिे सुलभ व्हाि ेयासाठी अनणधकृत ओळखपत्र णचठ्ठी देण्यास 
हरकत नाही. त्यािर मतदाराचे नाि, णनिडिकू णिभाग/णनिाचक गि क्रमाांक, मतदान कें द्राचा 
क्रमाांक, मतदाराचा अनुक्रमाांक इत्यादी माणहती छापण्यास हरकत नाही. सदरची णचठ्ठी पाांढऱ्या 
कागदािर असािी, मात्र त्यािर कोित्याही रािकीय पक्ष, उमेदिार अथिा त्याचे णनिडिकू णचन्ह  
तसेच त्यािर कोितीही घोषिा अथिा कोित्या उमेदिारास मत देण्याबाबतचे आिाहन छापता कामा 
नये.  

उमेदिाराचे/ पक्षाचे णनिडिकू णचन्ह याांची छपाई केलेली अशी ओळखणचठ्ठी मतदान 
कें द्रापासन 200 मीटर अांतराच्या आत कोितीही व्यक्ट्ती िाटताना आढळून आल्यास सदर व्यक्ट्तीिर 
योग्य ती कायविाही करण्यात यािी.  

 

8.5  प्रचारासाठी आिश्यक परिानग्या:  प्रचारासाठी सिवसाधारिपिे खालील परिानग्या माणगतल्या 
िातात ि त्यासाठी सांबणधत णिभाग रकाना क्र.4 प्रमािे असतील. उदा. 

 

णनिडिकुीदरम्यान लागिारे णिणिध परिाने 

अ.क्र. परिानगीचा तपशील परिानगी देिारे 
अणधकारी 

परिानगीसाठी कराियाची पतुवता 

1 2 3 4 
1 चौक सभा ि सिव प्रकारच्या 

िाहीर सभा 
पोणलस णिभाग 1. अिव  

2. िागामालकाचे सांमतीपत्र 
3. स्था.स्ि.सां.चा नाहरकत दाखला 

२ पोस्टसव/झेंडे सभेच्या णठकािी 
लाििे 

पांचायत सणमती / णिल्हा 
पणरषद 

1. अिव  
2. खािगी िागा असल्यास 
मालकाचे सांमतीपत्र 

3. स्था.स्ि.सां.चा नाहरकत दाखला 
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3 खािगी िागेिर िाणहरात 
फलक (कटआऊट िगळून) 

पांचायत सणमती / णिल्हा 
पणरषद 

1. अिव 
2. खािगी िागेच्या मालकाचे 
सांमतीपत्र 

3. फलक लािल्याची माणहती 
णनिाचन अणधकारी याांना देिे 
आिश्यक आहे. 

४ फक्ट्त उमेदिाराच्या 
मतदारारसांघाच्या कायवक्षेत्रापयंत 

णनिाचन अणधकारी 1. अिव 
2. िाहन मालकाच ेसांमतीपत्र 
3. िाहन नोंदिीपत्र 
4. िाहनचालक परिाना 

5 उमेदिाराचे तात्परुते प्रचार 
कायालय 

पोणलस णिभाग ि 
णनिाचन अणधकारी 

1. अिव 
2. िागा मालकाच ेसांतीपत्र 
3. स्था.स्ि.सां. चा ना हरकत 
परिाना  

6 हेणलपटडिर हेणलकॉप्टर 
उतरणििे 

सांचालक नागरी णिमान 
सेिा 

1. अिव 
2. णिल्हाणधकारी/पोणलस अणधक्षक  
याांची ना हरकत  

3. स्था.स्ि.सां. ने आकारलेले शुल्क 
भरलेची पािती तसेच त्याचा ना 
हरकत दाखला 

4. P.W.D., Fire, Ambulance ची 
ना हरकत 

7 ध्िणनक्षेपकाची परिानगी  पोणलस णिभाग 1. अिव  
8 णमरििकू /रोड शो पोणलस णिभाग 1. अिव  
9 केबल िाणहरात परिानगी णनिाचन अणधकारी 1. नमुना अ मध्ये अिव 

2. िाणहरात मिकूर-लेखी ि 
दृकश्राव्य स्िरुपात (सी.डी.सह) 
तयार करिे ि प्रसाणरत 
करण्यासाठी करण्यात आलेल्या 
खचाच्या धनादेशाची प्रत 

3. या सांदभात णिल्हाणधकारी 
कायालयात गठीत करण्यात 
आलेल्या सणमतीचे प्रमािपत्र 

 
8.5.1 णििीध परिानग्या देिेकामी एक णखडकी योिना 

णिणिध परिानग्या देिेकामी णनिाचक अणधकारी याांच्या कायालयात “एक णखडकी योिना” 
राबिािी. (राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश क्रमाांक राणनआ/णिपपांस-2016/प्र.क्र. 
30/णद.23/11/2016 पहा) यासाठी आिश्यक ती पुिवतयारी करिेकामी सांबांधीत णिल्हाणधकारी ि 
णनिाचक अणधकाऱ्याांनी योग्य ती उपाययोिना करािी यासाठी भारत णनिडिकू आयोगाचे  पत्र क्र. 
464/INST/2014-EPS, णद. 20 माचव, 2014 पहािते. उदा. : 
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 परिानग्या देिेसांदभात पोणलस णिभाग तसेच आिश्यक त्या सिव सांबधीत णिभागाांशी सांपकव  
साधून त्याांच्या प्रणतणनधींची णनयुक्ट्ती तात्काळ करून घ्यािी. सदर अणधकारी हा परिानगी 
कक्षामध्ये त्या णिभागाचा प्रणतणनधी असेल ि तो सदर णिभागाच्याितीने ना-हरकत दाखला 
देण्यास िबाबदार असेल सबब अशा दिाचा सक्षम अणधकारी नेमण्याची  णिनांती सांबधीत 
णिभागास करािी. 

 आिश्यकते नुसार िगव-3 ि 4 च ेकमवचारी  देखील नेमािते. 
 एक णखडकी कायालयात आिश्यक मुलभतू साधनसामुग्री असािी.  
 प्रत्येक उमेदिार / रािकीय पक्ष आिश्यक परिानगीसाठी परिानगी कक्षाकडे णकमान 48 तास 

आधी अिव करतील. 
 उमेदिार / रािकीय पक्ष िास्तीत िास्त 7 णदिस आधी (अिाचा णदिस िगळून) पुढे आयोिीत 

कराियाच्या णमरििकुा, सभा , इतर कायवक्रमासाठी अिव करू शकतील. 
 एकाच णदिशी होिाऱ्या प्रत्येक कायवक्रमासाठी स्ितांत्र अिव करािा लागेल. 
 दोन ककिा अणधक मतदार णिभागाांमध्ये णिभागल्या गेलेल्या िा समाणिष्ट होिाऱ्या िागाांिर  

एखादा कायवक्रम आयोणित कराियाचा झाल्यास सांबांधीत परिानगी कक्षाकडे स्ितांत्र अिव सादर 
करािा लागेल. 

 परिानगी कक्षाकडे प्राप्त होिाऱ्या सिव अिांची नोंद ठेििेकामी एक रणिस्टर ठेिाि,े ज्यामध्य े
प्राप्त अिव सिव णिभागाांच्या प्रणतणनधींकडे पाठणिण्यापासून, अांणतम णनिवय घेिून परिानगी देिे िा 
नाकारण्यापयंतचे सिव नोंदी (णदनाांक ि िळे ) घेण्यात येतील.  

 िाहतुक णनयांत्रि कक्षाशी सांबांणधत सिव परिानग्या हया परिानगी कक्ष प्रमुख सांबांणधत 
णिभागाकडून प्राप्त करुन घेईल. अिवदाराला त्यासाठी िाहतूक णिभागाकडे िाण्याची 
आिश्यकता भासिार नाही.  

 या व्यणतणरक्ट्त आिश्यक असिाऱ्या अन्ग्नशमक दल ि इतर स्थाणनक प्राणधकरिाकडील 
परिानग्या प्राप्त करुन घेिून कोित्याही पणरन्स्थतीत अिव प्राप्त झाल्यापासनू 36 तासात 
परिानगी णदली िाईल िा नाकारली िाईल.  

 36 तासापेक्षा अणधक कालािधीसाठी प्रलांणबत असिारे अिाबाबत योग्य ती कारिणममाांसा करुन 
तसा अहिाल णिल्हाणधकाऱ्याकडे पाठणिला िाईल.  
36 तासापेक्षा िास्त कालािधीसाठी एक णखडकी योिनेमध्ये प्रलांणबत असिारे अिव 

अ.क्र. णनिाचक गि / 
णनिडिकू 

णिभागाच ेनाि 

परिानगी 
कक्षाच्या प्रमुखाच े
नाि ि पद 

परिानगी 
कक्षाच्या प्रमुखाच े
भ्रमिध्िनी 

36 तासापेक्षा िास्त 
कालािधीसाठी प्रलांणबत 

अिांची सांख्या 

प्रकरिणनहाय 
प्रलांणबत 

राहण्याच ेकारि 
1 2 3 4 5 6 

 एक णखडकीमध्ये प्राप्त होिाऱ्या अिािर प्राप्त होण्याच्या क्रमानुसार (First Come First 
Served) कारिाई करण्यात येईल.   
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 एक णखडकीमधून णदल्या िािाऱ्या प्रत्येक परिानगीची प्रत ही णनिाचक अणधकाऱ्याांना एक 
तासाच्या आत णदली िाईल. णनिाचक अणधकारी सदरची प्रत त्याांच्या आचारसांणहता पथकाला 
न्व्हडीओ शुकटग िा इतर कायविाहीसाठी पाठितील. या सिांची रणिस्टरमध्ये नोंद ठेिली 
िाईल.  

 रािकीय पक्ष िा उमेदिार याांचेकडून शासकीय हेणलपटड, णिमानतळ इ. च्या िापराची परिानगी 
णिल्हाणधकारी तथा णिल्हादांडाणधकारी याांचेकडे णकमान 24 तास अगोदर घेिे आिश्यक 
राहील. सदर परिानगी घेतेिळेी सांपूिव प्रिासाचा आराखडा, िळे, प्रिासी याांच्या नािासह 
तपणशल देिे आिश्यक राहील.  

 सदर एक णखडकी योिनेमध्ये णिणिध णिभागाच्या ना हरकत परिानग्या देण्याकामी 
खालीलप्रमािे अणधकारी सहभागी होतील. 

I) पोलीस णिभागाचा अणधकारी  
II) स्थाणनक प्राणधकरिाचा  अणधकारी,  
III) अन्ग्नशमक दलाचा अणधकारी 
IV) णिद्यतु महामांडळाचा अणधकारी 
V) िाहतूक णनयांत्रि कक्षाचा अणधकारी 

 उपरोक्ट्त अणधकारी हे णनिाचक अणधकाऱ्याच्या एक णखडकी कायालयात उपन्स्थत राहतील.  
प्राप्त होिाऱ्या सिव अिांची छायाांकीत प्रत घेिून त्यािर ना हरकत देिे / णनिवय घेिे यासारखी 
आिश्यक ती कायविाही त्याच णदिशी तातडीने करतील.  यािळेी देणखल First Come First 
Served तत्िािर कायविाही करण्यात येईल.  

 एक णखडकी योिने सांदभात सिव उमेदिार / रािकीय पक्ष याांना माणहती दयािी. 
8.6 आचारसांणहतेची प्रभािी अांमलबिाििी कणरता णनिडिकू सांणनयांत्रि सणमती स्थापन करिे  ि इतर 

उपाययोिना 
8.6.1 णनिडिकू सांणनयांत्रि सणमती: 

(i) णिल्हाणधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली एक णनिडिकू सांणनयांत्रि सणमती स्थापन करण्यात यािी.  
यामध्ये खालीलप्रमािे सदस्य असतील :- 
 अणनिायव सदस्य आिश्यकतेप्रमािे सदस्य 
1 णिल्हा पोणलस अणधक्षक महाराष्र राज्य णिद्यतु महामांडळ 
2 मुख्य कायवकारी अणधकारी, णिल्हा पणरषद  महाराष्र राज्य प्रादेणशक पणरिहन पणरषद, कायालय 
3 आयकर णिभागाचे अणधकारी सािविणनक बाांधकाम णिभाग 
4 णिक्रीकर णिभागाच ेअणधकारी णिद्याणपठे 
5 अबकारी णिभाग णिल्हा माणहती अणधकारी (DIO), इत्यादी 
6 बँकेच ेिणरष्ठ अणधकारी      

(ii) या सणमतीिर आिश्यकतेप्रमािे इतर अणधकारी घेण्याचे अणधकार णिल्हाणधकारी याांना राहतील.     

(iii) णिल्हाणधकारी याांनी योग्य त्या अणधकाऱ्याची सणमती सणचि म्हिनू णनयुक्ट्ती करािी. 



   

41 

(iv) णिल्हा पणरषदेची णनिडिकू असलले्या णिल्हयाांमध्ये महानगरपाणलकेचीही णनिडिकू 

असल्यास णिल्हाणधकारी याांनी सांबांणधत महानगरपाणलका आयुक्ट्त याांच्याशी समन्िय साधािा 

(v) सांणनयांत्रि सणमतीने आिश्यक त्या सिव णिषयािर शास्त्रोक्ट्त आराखडा तयार करुन योग्य ती 

कायविाही करािी उदा.:- 

(i) कायदा ि सुव्यिस्था राखिे - 
  प्रणतबांधात्मक उपाययोिनाांसह (सांिदेनशील, नक्षलग्रस्त, इत्यादी भागाांसाठी णिशेष 

व्यिस्था) 
(ii) आर्थथक बळाचा दुरुपयोग टाळिे 
(iii) मतदाराांिर प्रभाि टाकण्याकणरता देण्यात येिाऱ्या िस्तूांच्या िसे- मद्य (Liquor), पैसा 

इत्यादीच्या िाटपािर अांकुश ठेििे. 
(iv) प्रत्येक उमेदिार ि रािकीय पक्ष याांनी खचाबाबतची व्यिन्स्थत माणहती िळेेिर सादर 

करिे.  
(v) रोख रकमाांच्या ने-आि सांदभात लक्ष ठेििे.  त्यासाठी सिव  महत्िाच्या णठकािी उदा. 

णिमानतळ, रेल्ि ेस्थानक, हॉटेल्स, फामव हाऊस याांच्यािर निर ठेििे. 
(vi) अशा सिव व्यिहार ि हालचालीिर िसे - तारि, णित्तीय हिाला दलाल (Pawn 

Brokers, Financial Brokers, Hawala Agents) लक्ष ठेििे. 

(vii) बँकाांमाफव त होिाऱ्या मोठया ि सांशयास्पद आर्थथक व्यिहाराांिर लक्ष ठेििे. 

(viii) आयोगाचे आदेश क्र. राणनआ/मनपा-2009/प्र.क्र.1/का.5, णद. 16/01/2012 प्रमािे 

पेड न्यूि, सोशल कमेंट, सोशल मीणडया ि इांटरनेट इत्यादींिर लक्ष ठेििे. 

8.6.2 आचारसांणहता तक्रार णनिारि कक्ष : 
 प्रत्येक णनिाचन अणधकाऱ्याच्या स्तरािर तसेच णिल्हास्तरािर एक तक्रार णनिारि कक्ष 
(Control Room) तयार करण्यात याि.े 
- सदरच ेणनिारि कक्ष आचारसांणहता कालािधीत 24*7 तास  कायवरत असेल. त्यासाठी आिश्यक 
अणधकारी कमवचाऱ्याांची णनयुक्ट्ती करािी. 

- आचारसांणहता कक्षासाठी स्ितांत्र दूरध्िनी (Toll Free Number) देण्यात यािा ि त्यास िबेसाईट / 
केबल /िृत्तपत्रात प्रणसद्धी देण्यात यािी. 

- तक्रार णनिारि कक्षासाठी सांगिक, नेट, फट क्ट्स, झेरॉक्ट्स इ.ची सोय असािी. 
- तक्रार णनिारि कक्षाकडे प्राप्त सिव तक्रारींची ि त्यािर केलेल्या कायविाहीची नोंद  एका रणिस्टर 
मध्ये ठेिािी, नोंद घेताना तक्रारीचा णदनाांक ि िळे नमूद करािी  
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तक्रार णनिारि कें द्र 
आचारसांणहता दैणनक कारिाई अहिाल 

मतदार सांघाचे नाि : 
णदनाांक : 
अ.क्र तक्रारीचे 

स्िरूप 
तक्रार प्राप्त झाल्याची िळे ि  
तक्रार करण्याचे माध्यम 
(दुरध्िनी/फट क्ट्स/SMS/लेखी 
तक्रार/ णिशेष प्रणतणनधीद्वारे)  

तक्रारीिर 
केलेली कारिाई 

णिशेष पथका (FS 
SST/Expenditure 

Observer)कडे 
पाठणिल्याची िळे 

     
 
                                                                                  (सही ि अणधकाऱ्याचे नाि ि पदनाम) 

- प्राप्त तक्रार तात्काळ आिश्यक कारिाईसाठी  पाठिािी 
- णनिाचक अणधकाऱ्याांनी सिव तक्रारींिर योग्य ती कारिाई होहवल याकरीता स्ित: णनयांत्रि ठेिाि.े 

 

8.6.3 आचारसांणहता णनणरक्षि/ णनयांत्रि पथके :    
    आचारसांणहतेची योग्य अांमलबिाििी करिेकामी (भारत णनिडिकू आयोगाकडील आदेश 
क्र. No.76/ Instructions/2013/EPPS/Vol. IV  णद. 21/03/2013 मधील सिवसाधारि सूचना 
पहाव्यात)  खालील पथकाांची णनर्थमती करािी. सदरची पथके 24 तास कायवरत ठेिाियाची असल्याने, 
आिश्यक णततकी पथक णनर्थमती करािी ि 24*7 मध्ये त्याांना िळेा णिभागून द्याव्यात िेिेकरून 
कोित्याही पणरन्स्थतीत सलग 8 तासाांहून िास्त काळ एकाच णटमला काम कराि ेलागिार नाही.  
(i) न्व्हडीओग्राफी सव्हेणलयन्स पथक (Video Surveillance Team): आचारसांणहता 

कालािधीमध्ये णनिडिकुीच्या क्षते्रामध्ये घडिाऱ्या महत्िाच्या घटना, णमरििकुा, प्रचारफेऱ्या, 
सभा अथिा आचारसांणहतेच्या दृष्टीने महत्िाच्या घटनाांचे न्व्हडीओ णचत्रीकरि करण्यात याि.े  
या पथकात णकमान एक अणधकारी ि न्व्हडीयोग्राफर असािा.  

अिाििी खचाबाबत ककिा आचारसांणहतेचा भांग होिाऱ्या घटनाांबाबत या पथकाने 
णनिाचन अणधकारी याांना त्िणरत णिनाणिलांब माणहती उपलब्ध करुन द्यािी.  

एखादया प्रकरिी न्व्हडीओग्राफी सव्हेणलयन्स पथक (Video Surveillance Team) 
उपलब्ध होिू न शकल्यास अणधकारी / कमवचारी याांनी मोबाईलिर अशा प्रकरिाांचे णचणत्रकरि 
करुन णनिाचन अणधकारी याांना सांबांणधत क्ट्लीपसह अहिाल सादर करािा. या न्क्ट्लप तपासिी 
कामी न्व्हडीओ व्ह्युिींग णटम (Video Viewing Team) ठेिािी. 
(ii) भरारी पथक (Flying Squad)  

पैशाची ि मद्याची अिधै मागाने िाहतूक, िा मतदाराांना प्रलोभन ठरतील अशा ि अन्य 
सांशयास्पद हालचालींिर लक्ष ठेिण्यासाठी भरारी पथक  (Flying Squad) तैनात करण्यात 
याि.े प्रत्येक णनिडिकू अणधकाऱ्याशी सांबांणधत क्षते्राकणरता णकमान 3 पथके असािीत. यामध्ये 
णकमान 1 िणरष्ठ कायवकारी दांडाणधकारी, िो पथक प्रमुख असेल. 1 प्रत्यके पोणलस स्टेशन च्या 
हद्दीतील िणरष्ठ पोणलस अणधकारी, 3-4 शस्त्रधारी पोणलस, 1 न्व्हडीयोग्राफर असािा. या 
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पथकासाठी 1 िाहन, मोबाईल, न्व्हडीओ कट मेरा ि िस्तू /पैसे िप्त करताना, पांचनामा 
करण्यासाठी लागिारे आिश्यक कागदपत्र ेपुरिािीत. या पथकाने योग्य ती तपासिी करुन 
आक्षपेाहव िस्तू िप्त कराव्यात ि पुढील कायदेशीर कारिाई करािी. 

  (iii)     चेक पोस्टसाठी पथक (Static Surveillance Team)    
प्रत्येक णनिडिकू अणधकाऱ्याशी सांबांणधत क्षते्राकणरता णकमान 3 पथके असािीत. यामध्ये 

णकमान 1 िणरष्ठ कायवकारी दांडाणधकारी, 3-4 शस्त्रधारी पोणलस, असािते.  
स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या क्षते्रातील महत्िाचे नाके, इत्यादी िेथून मद्याची , शस्त्राांची 

अिधै िाहतूक तसेच मतदाराांना प्रलोभन ठरतील अशा िस्तूांची/ पैशाची िाहतूक होऊ शकते 
अशा णठकािी चेक पोस्ट तयार करुन िरील पथक नेमाि.े या पथकाने योग्य ती तपासिी 
करुन बकेायदेशीर िस्तू िप्त करुन पुढील कायदेशीर कारिाई करािी. या सिव गोष्टींच े
न्व्हडीओ णचत्रीकरि करण्यात याि.े   

8.6.4 रािकीय पक्ष अथिा उमेदिाराांनी कराियाच्या िाणहरातीिरील णनबंध :    
(i) रािकीय पक्ष अथिा उमेदिाराांनी सादर केलेल्या रेणडओ िा टेणलन्व्हिन यासारख्या माधमातून  
कराियाच्या िाणहरातीची ध्िनीणफत/ णचत्रफीत/सीडी इत्यादी साणहत्याची तपासिी 
करण्यासाठी तसेच त्याबाबतचे प्रमािपत्र देण्यासाठी णिल्हा पणरषद ि पांचायत सणमत्याांच्या 
णनिडिकूाांच्याबाबतीत णिल्हाणधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली एक सणमती स्थापन करिेबाबत 
आयोगाचे णद.22 णडसेंबर, 2011 प्रमािे कायविाही करािी.  
(ii) तसेच छापील प्रसार माध्यमाांद्वारे देण्यात येिाऱ्या बातम्याांमध्ये रािकीय पक्ष ककिा 

उमेदिाराांकडून छुपी िाणहरात म्हििे ‘’पेड न्यूि”बाबत आयोगाचे आदेश क्र. राणनआ/मनपा-

2009/प्र.क्र.1/का.5, णद. 16/01/2012 प्रमािे णिल्हाणधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली एक 

सणमती स्थापन करुन योग्य ती कायविाही करािी. 

8.6.5 स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या णनिडिकुाांपूिी लोकप्रणतणनधींना स्िचे्छा णनधीतून (Discretionary 
Grant) खचव करण्यािर णनबवध: 

राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश क्र. राणनआ-2016/लोस्िणेन/प्र.क्र.12/सां.क,                          
णद.5 ऑक्ट्टोबर, 2016 ि पत्र क्रमाांक राणनआ/नप-2016/प्र.क्र.31/का-6, णदनाांक 
20/12/2016 अन्िये स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांची मुदत सांपण्यापूिी 3 मणहने आधीपासून ककिा 
णनिडिकू कायवक्रम िाहीर केल्यापासून  यापैकी िे अगोदर घडेल त्या णदनाांकापासून त्या 
स्थाणनक स्िराज्य सांस्थेच्या क्षते्रातील कामाांिर लोकप्रणतणनधीनी ( िसे- खासदार, मांत्री, 
आमदार, स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांचे पदाणधकारी, सदस्य इ.)  स्िचे्छाणनधीतून खचव करता येिार 
नाही.  याबाबतचे आदेश णिल्हाणधकारी काढतील.  तरी िरील णनबवध न पाळल्यास, ते काम 
मतदाराांिर प्रभाि टाकण्याच्या उदे्दशाने करण्यात आल्याचे गृणहत धरुन अशा कामाांना स्थणगती 
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देण्यात यािी ि सांबांणधत अणधकाऱ्याांणिरुध्द योग्य ती कारिाई करण्यात यािी असे णनदेश देण्यात 
आले आहेत.   

8.7 णनिडिकू प्रचार खचव : 
8.7.1 उमेदिाराने कराियाच्या खचाची मयादा : राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश क्रमाांक- राणनआ/मनपा-

2006/प्र.क्र.17/का-05, णदनाांक 30 िुलै, 2011 अन्िये उमेदिाराने णनिडिुकीमध्ये कराियाच्या 
खचाची मयादा खालीलप्रमािे णिहीत केली आहे :- 

 

 

 

8.7.2 राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश क्रमाांक-राणनआ/नप2015/प्र.क्र.10/का.06, णदनाांक 
10/08/2015 नुसार णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराने (णबनणिरोध णनिडून आलेल्या उमेदिाराने 
सुध्दा) दैनांणदन खचाचा णहशोब तसेच णनिडिकुीचा णनकाल िाहीर झाल्याच्या तारखेपासून 30 
णदिसाांच्या आत एकणत्रत खचाचा तपणशल सांबांणधत णिल्हाणधकारी ककिा णिल्हाणधकारी प्राणधकृत 
करतील अशा उपणिल्हाणधकारी दिापेक्षा कमी नसलेल्या अणधकाऱ्याकडे सादर कराियाचा आहे.  
खचाचा णहशोब सादर न केलेल्या उमेदिाराांना अनहव ठरणिण्याचे अणधकार णिल्हाणधकारी याांना 
प्रदान करण्यात आले आहेत. 

8.7.3 राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश क्रमाांक- राणनआ/2016/उणनख/प्र.क्र 13/सांगिकीकरि कक्ष, 
णदनाांक 15 ऑक्ट्टोबर, 2016 ि णदनाांक 25 ऑक्ट्टोबर, 2016  अन्िये उमेदिाराने णनिडिकू खचाचा 
णहशोब सादर करण्याची कालमयादा ि णरत णिणहत केली आहे. 

णनिडिकुाांकणरता पक्षाने केलेला खचव सांबांणधत पक्षाांच्या उमेदिाराांमध्ये  णिभाणित करिेकामी 
आयोगाचे आदेश क्रमाांक-राणनआ/मनपा-2006/प्र.क्र.17/का-5, णदनाांक 28 णडसेंबर, 2006 पहािते.  

राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश क्रमाांक-राणनआ/मनपा-2011/प्र.क्र.17/का.5, णदनाांक 
08/11/2011 अन्िये णनिडिकुाांदरम्यान महत्िाचे रािकीय पुढारी (Star Campaigners) याांनी 
केलेल्या प्रचार दौऱ्यािरील प्रिास खचास उमेदिाराांच्या णनिडिकू खचामधून िगळण्याबाबत आदेश 
देण्यात आले आहे. 

उमेदिाराने णनिडिकुीदरम्यान केलेल्या खचाबाबत सादर कराियाच्या णििरिपत्रे ि 
शपथपत्रासांदभातील आयोगाचे आदेश क्रमाांक-राणनआ-2016/प्र.क्र.13/का.सां.कक्ष, णदनाांक 25 
ऑक्ट्टोबर, 2016 ि  रािकीय पक्षाांनी णनिडिकुीदरम्यान उमेदिाराांिर केलले्या खचाबाबत सादर 
कराियाच्या णििरिपत्रे ि शपथपत्रासांदभातील आयोगाचे आदेश क्रमाांक-राणनआ/रापनों-2016/ 
प्र.क्र.04/का.11, णदनाांक 20 ऑक्ट्टोबर, 2016 पहािते. 

 
 

अ.क्र. स्थाणनक स्िराज्य सांस्था उमेदिाराने कराियाच्या खचाची मयादा 
1 णिल्हा पणरषदा रुपये 3,00,000/- 
2 पांचायत सणमती रुपये 2,00,000/- 
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8.7.4  णनिडिकू खचाचा णहशोब सादर न केल्यास येिारी अनहता :  
णिल्हा पणरषदा ि पांचायत सणमत्या अणधणनयम, 1961 (कलम 15ब, 62क) नुसार सांबणधत 

णनिडिकुाांमध्ये उमेदिाराने णनिडिकू खचाचा णहशोब राज्य णनिडिकू आयोगाने णनधारीत केलेल्या 
िळेेमध्ये आणि आिश्यक केलेल्या णरतीने देण्यास कसूर केली तर तो पाच िषाच्या कालािधीकणरता 
णनिडिकू लढणिण्यास अनहव ठरतो.  

णिल्हापणरषद ि पांचायत समीतींच्या णनिडिकुाांमधील खचव सादर न करिाऱ्या उमेदिाराांना 
अनहव ठरणिण्याचे अणधकार णिल्हाणधकारी याांना प्रदान करण्यात आले आहेत.  अशी अनहवता त्याांनी 
आदेशीत केल्यास,  कलम 15ब (2), 62क (2) नुसार, अशी कोितीही णनरहवता दूर करण्याचे ककिा 
कमी करण्याचे अणधकार आयोगाचे आदेश क्र.राणनआ/णिपपांस 2010/प्र.क्र.9/का.-07, णद. 19 
नोव्हेंबर, 2010 अन्िये णिभागीय आयुक्ट्ताांना प्रदान करण्यात आले आहेत.    

सबब अनहवतेबाबतच्या उपरोक्ट्त तरतुदींची पूिव कल्पना णनिडिकू लढणििाऱ्या सिव 
उमेदिाराांस णनिाचक अणधकारी याांनी दयािी ि णनिडिकू खचव सादर करिेबाबतचे हमीपत्र 
त्याांचेकडून प्राप्त करुन घ्याि,े त्याचा नमुना  राज्य णनिडिकू आयोगाचा आदेश क्र.राणनाअ/नप-
2015/प्र.क्र.10/का.6, णदनाांक 10 ऑगस्ट, 2015 देण्यात आला आहे. खचाचा णहशोब प्राप्त करून 
घेिेकामी णनिाचक अणधकाऱ्याांनी एक स्ितांत्र णटम नेमािी; िेिेकरुन उमेदिाराांना आिश्यक बाबी 
समिािनू साांगिे, प्रत्येक णदिसाचा खचव सादर करण्यास खांड पडल्यास सांबांधीत उमेदिारास 
आठिि करुन देिेकामी नोटीस काढिे, काही त्रटुी असल्यास तात्काळ पुतवता करुन घेिे, इ. बाबी 
िळेोिळेी झाल्याने अनािश्यक णिलांब ि अडचिी टाळता येतील. 

8.8 राज्य णनिडिकू आयोगाच्या क्र.राणनआ/णिपपस-2016/प्र.क्र.31/का.7, णदनाांक 19 नोव्हेंबर, 2016 
अन्िये प्रचार फेरी ि णमरििकुीमध्ये णकती िाहने िापरािीत इत्यादी बाबत आदेश अद्याित करण्यात 
आले आहेत. त्याअनुसार णिल्हापणरषद ि पांचायत सणमती णनिडिुकाांसाठी िास्तीत िास्त 10 
िाहनाांची परिानगी देण्यात आली आहे, यामध्ये िास्तीत िास्त 3 िाहने चारचाकी िा तीनचाकी 
असतील, ि इतर िाहने दुचाकी अस ूशकतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच परिानगी 
णशिाय प्रचारासाठी िाहन िापरािर देखील णनबंध घालण्यात आहे आहेत, तरी सदर बाब तपासािी.  

  

अ) आदशव आचारसांणहता िरी केिळ मागवदशवक तत्ि ेअसली तरी ज्या ितविकुीमुळे णनभवय, मुक्ट्त 
ि पारदशवक िातािरिात णनिडिकुा पार पडण्यास बाधा णनमाि होईल अशा गोष्टी णनिडिकू 
प्रणक्रयेत णनणषद्ध राहतील ि त्यासाठी णनिाचक अणधकारी भारतीय  दांड सांणहता मधील  खालील 
कलमाांच्या आधारे कारिाई करेल.  

   
१ कलम १५३  ए समािातील िगेिगेळया घटकाांमध्ये धमव, िात, िन्म, 

रणहिासाचे णठकाि, भाषा यािरुन िरै पसरणििे, तसेच अशा 
कृत्याांसाठी धार्थमक स्थळाांचा िापर करिे यासाठी 3/5 
िषापयंत णशक्षा ि दांड होऊ शकतो. 
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२ कलम १५३  बी राष्रीय एकात्मकतेला बाधा आििारे िक्ट्तव्य करिे, णलखाि 
करिे अथिा कृती करिे यासाठी ५ िषासाठी णशक्षा ि दांड 
होऊ शकतो. 

३ कलम १७१  बी मते मागण्यासाठी लाच देिे या अपराधासाठी एक िषापयंत 
णशक्षा होऊ शकते. 

४ कलम १७१  क णनिडिकुाांमध्ये गैरिाििी प्रभाि पाडिे. 
५ कलम १७१  ड णनिडिकुाांमध्ये तोतयेणगरी करिे 
६ कलम १७१  िी प्रणतस्पधी उमेदिाराच्या सांबांधात खोटे कथन करिे 
७ कलम १७१  एच णनिडिकुीच्या सांबांधात अिधैपिे पसैे खचव करिे  
८ कलम १७१  आय णनिडिकुीच ेणहशेब ठेिण्यास चकुिे 
९ कलम १८८  आय सक्षम अणधकाऱ्याांच्या आदेशाचे उल्लांघन केल्यास 

 

 
8.9 आचारसांणहता कालािधीत करण्यात आलेल्या कारिाई सांदभात  दैणनक ि साप्ताणहक अहिाल सादर 

करिे :  आचारसांणहता कालािधीत पोणलस ि त्याांच्या सहाय्याने णनिाचक अणधकारी णििीध प्रणतबांधात्मक 
तसेच आिश्यक कारिाया कणरत असतात तरी त्याबाबतची माणहती सांकलीत करिे  भणिष्यातील 
णनिडिकूाांच्या दृष्टीने महत्िाचे ठरते. सबब राज्य णनिडिूक आयोगाने णिणहत केलेल्या नमुन्यात                         
(  पणरणशष्ट-10-अ, 10-अ(1), 10-ब  ) दैणनक अहिाल ि साप्ताणहक अहिाल णनिाचक अणधकाऱ्याांनी 
णिल्हाणधकारी तसेच आयोगास पाठिािते.  तसेच भरारी पथक ि चेक पोस्ट साठीचे पथक याांनी णिणहत 
नमुन्यात (पणरणशष्ट-10-क, 10-क(1), 10-ड) णनिडिकू णनिवय अणधकारी याांना अहिाल सादर करािा 
ि त्याचा सांकणलत अहिाल णिल्हाणधकारी याांच्यामाफव त आयोगाकडे पाठिािा. 
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प्रकरि-9 
मतदान कें द्र 

 

णनिडिकुाांच्यािळेी "मतदान कें द्र" हा महत्िाचा णिषय असून भारत णनिडिकू आयोगाच्या 
णनिडिकुीच्यािळेी घेण्यात येिारी सिव दक्षता स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या णनिडिकुाांमध्येही घेिे 
आिश्यक आहे.   

सबब राज्य णनिडिकू आयोगाकडून णनगवणमत, मतदान कें द्र णनणितीबाबतचे  आदेश क्रमाांक -
राणनआ-2015/प्र.क्र.9/प्रकल्प कक्ष णद.27/05/2015 ि राणनआ/मनपा-2016/प्र.क्र.04/का.5, 
णदनाांक 9/3/2016 अिलोकन व्हाि.े 

(i) णिल्हा पणरषद ि पांचायत सम ण तीचा मतदार सांघ हा णनिडिकू णिभाग ि णनिाचन गिामध्ये 
म्हििेच प्रभागामध्ये णिभागललेा असतो ि प्रत्येक प्रभाग हा भौगोणलकदृष्टया सलग प्रदेश 
असतो.  सबब, प्रत्येक प्रभागाकणरता णकमान १ मतदान कें द्र असिे आिश्यक आहे. 

(ii) णिल्हा पणरषद/पांचायत सणमतीसाठी प्रत्येक मतदान कें द्रास िोडलेल्या मतदाराांची सांख्या  
१0०० ते १2०० असण्यास हरकत नाही.  परांतु, सदर मतदान कें द्रािर १2०० हून अणधक 
मतदार असू नयेत.  तसेच मागील णनिडिकुाांतील मतदानाची टक्ट्केिारी लक्षात घेऊन 
आिश्यकतेनुसार अशा कें द्राांिर अणतणरक्ट्त मतदान अणधकारी नेमािा. 

(iii) भौगोणलकदृष्टया मतदान कें द्र हे त्यास िोडलेल्या भागाच्या मध्यािर असाि.े िेिेकरून, 
मतदान कें द्रास िोडलेल्या कोित्याही मतदारास २ णकमीपेक्षा अणधक प्रिास करािा लागू नये.  
सबब, णिरळ लोकसांख्या/भौगोणलक कारिास्ति णिखुरलेल्या / णिभागलेल्या िस्त्याांमध्ये 
कमी मतदाराांसाठी देखील मतदान कें द्र तयार केल्यास हरकत नसािी.  

 (iv) कायदा ि सुव्यिस्थेच्या दृष्टीने शक्ट्यतोिर एका इमारतीत शहरी भागात िास्तीत िास्त ४ ि 
ग्रामीि भागात िास्तीत िास्त २ कें दे्र ठेिािीत.  

(v) मतदान कें द्राची िागा णकमान २० चौ. मीटर असेल.  
(vi) मतदान कें द्रात िािे-येिे कामी स्ितांत्र Entry-Exit असाि.े  िेथे अशी सोय नसेल तेथे 

दोरीच्या सहाय्याने तात्पुरती व्यिस्था करािी.  
(vii) मतदान कें द्र हे पक्ट्क्ट्या इमारतीत असाि.े  तसेच शासकीय /णनमशासकीय शाळा, कायालये 

ककिा अनुदाणनत शाळा/कायालयाांच्या इमारतीतच असाि.े  िेिेकरून, टेबल-खुच्या ि इतर 
सोयी णनमाि करिे सोपे िाते.  सुरणक्षततेच्या दृष्टीनेदेखील सदर बाब योग्य होते.  अत्यांत 
अपिादात्मक पणरन्स्थतीत खािगी इमारतीत मतदान कें द्र स्थापन कराियाचे झाल्यास 
णिल्हा णनिडिकू अणधकारी तथा णिल्हाणधकारी याांनी योग्य ती कारिणममाांसा िािनू घेऊन 
मगच अशा मतदान कें द्राांना परिानगी द्यािी.   

खािगी इमारतीत मतदान कें द्र स्थापतेिळेी त्याच्या मालकाची लेखी सांमती असिे 
आिश्यक राहील.  परांत ुअशी लेखी सांमत्ती देण्यास नकार णदल्यास आयोगाकडील आदेश 
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क्रमाांक- एसईसी.1095/306/डेस्क-3, णद.02 माचव, 1995 प्रमािे अणधग्रहीत करण्याची 
कायविाही करािी. 

खािगी इमारतीतील मतदान कें द्राच्या बाबत अांणतम उमेदिाराांची यादी प्रणसध्द 
झाल्यानांतर इमारतीत कोित्याही पक्षाचे कायालय/उमेदिार/णहतकचतक/पाठीराखा रहात 
नसल्याची/मालकी नसल्याची खात्री करािी.  असल्यास मतदान कें द्र अन्य णठकािी नेण्याची 
पयायी व्यिस्था करािी. 

मतदान कें द्र खािगी इमारतीत असल्यास मतदान प्रणक्रया सुरु होण्याच्या २४ तास 
अगोदर असे मतदान कें द्र णनिाचन अणधकाऱ्याांनी ताब्यात घ्याि.े (राज्य णनिडिकू 
आयोगाकडील SEC/306/Desk-3 णद. 0२/0३/१९९५ चे आदेश)  

(viii) मतदान कें द्राचा २०० मीटर पणरघ हा मतदान कें द्राध्यक्षाच्या ताब्यात राहील. मतदान कें द्र 
खािगी इमारतीत असल्यास सदर मतदान कें द्राच्या २०० णमटर पणरघात खािगी इमारतीचा 
मालक ि त्याचे सुरक्षा रक्षक प्रिशे करिार नाही.  

(ix) कोितेही मतदान कें द्र कोित्याही न्स्थतीत पोलीस स्टेशन, हॉन्स्पटल, देऊळ, धार्थमक 
इमारतीत नसेल.  

(x) मतदान कें द्रात खालील मुलभतू सुणिधा पुरिण्यात याव्यात:-  
(a) मतदान कें द्र शक्ट्यतोिर तळमिल्यािर ठेिाि.े  शहरी भागात ते अपिादात्मक 

पणरन्स्थतीत पणहल्या मिल्यािर असेल तर तेथे णलफ्टची सोय असािी िा मानिी 
डोलीची व्यिस्था करािी.  

(b) मतदान कें द्रािर िृध्द/अपांग व्यक्ट्तींना सोयीचे व्हाि े म्हिनू रटम्पची सोय असािी.  
कायमस्िरुपी रटम्प नसल्यास तात्पुरती व्यिस्था करािी. 

(c) मतदान कें द्र सुरणक्षत पक्ट्क्ट्या इमारतीतच असाि.े  णखडक्ट्या, दरिािे, पांखे आणि 
णिद्यतु पुरिठा याांची तपासिी करून घ्यािी. 

(d) मतदान कें द्रािर भरपूर उिेड ि हिा असेल याची तपासिी करािी.  मतदान कें द्र  
णनणितीपूिी तपासिीच्यािळेी या सिव बाबींची नोंद घ्यािी.  बल्ब, लाईट्स, फट न्स, 
स्िीचेस, िायकरग तपासिी करून घ्यािी.  मतदानाच्या णदिशी मतदान कें द्राच्या 
क्षते्रात लोड शेकडग असिार नाही याची खात्री सांबांणधत यांत्रिेला 
(MSEB/RELIANCE/TATA) आिश्यक आदेश देऊन करािी.  तसेच  
आिश्यकतेनुसार िनरेटरचीही सोय ठेिािी. 

(e) मतदान कें द्रािर स्िच्छ णपण्याच्या पाण्याची सोय आहे याची खात्री करािी.  
उन्हाळयात प्रत्येक कें द्रािर मातीच्या मडक्ट्यात (२ ग्लास सोबत ठेिािते) स्िच्छ 
णपण्याचे पािी ठेिाि.े  ते मडके सातत्याने भरलेले राहील याकडे लक्ष द्याि.े 
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(f) मतदान कें द्रािर णकमान आिश्यक फर्थनचर (टेबल, खुच्या, बेंच, मतदाराांना राांगेत उभ े
राहतेिळेी सािलीसाठी शेडस्) ची उपाययोिना करािी.  Entry-Exit साठी आिश्यक 
तेथे बाांबूची ककिा दोरीची बटरीकेकटग करून घ्यािी. 

(g) स्त्री-पुरुषाांसाठी स्ितांत्र शौचालये आहेत याची खात्री करािी.  मतदानाच्यािळेी त्याच्या 
स्िच्छतेबाबतचीही काळिी घ्यािी. 

(h) मतदान कें द्राच्या इमारतीच्या प्रिशेद्वाराििळ "मतदार सहाय्य कें द्र" स्थाणपत कराि.े  
त्यािरील कमवचाऱ्याांकडे णचन्हाांणकत मतदार यादीची एक प्रत, मतदाराांची ििानुक्रमे 
नाि े असलेली एक यादी, मतदान कें द्राचा (मतदार अनुक्रमाांक ................. ते 
.................. मतदान कें द्र क्रमाांक) तपशील असािा.  िेिेकरून मतदाराांना त्याांची 
नाि ेशोधण्यासाठी ि सांबांणधत मतदान कें द्रात पाठणिण्यासाठी सहाय्य करिे सुलभ 
होईल. 

(i) मतदान कें द्रािर मतदाराांना माणहती देिारे फलक योग्य णठकािी लािािते.  उदा. 
मतदान कें द्राचा मागव दशवणििारा नकाशा, मतदान कें द्रािरील सोयींबद्दलची (मतदान 
कें द्र सहाय्य शौचालय, पािी) माणहती दशवणििारे फलक 

(j) उन्हाळयात होिाऱ्या णनिडिकूा लक्षात घेता उष्माघाताचा त्रास होऊ नये म्हिनू 
आिश्यक ती प्रथमोपचार, औषधे (िस े De-hydration Medicine) मतदान 
अणधकाऱ्याांसोबत द्यािीत.  सिव मतदान अणधकारी-कमवचाऱ्याांसोबत साखर-मीठाच्या 
पुडया मतदान साणहत्यात द्याव्यात 

 (k) भौगोणलक पणरन्स्थती ि िातािरि याांचा अांदाि घेऊन उष्माघातात आिश्यकतेनुसार 
लोकाांनी घ्याियाच्या काळिीबाबतच्या सूचनाांसह प्रणसध्दी द्यािी. "आरोग्य 
अणधकाऱ्याांच्या सेिा अणधग्रणहत करून घ्याव्यात ि त्याांना क्षते्रीय अणधकाऱ्याांसोबत 
आिश्यक त्या औषधाांसोबत णफरतीिर ठेििे. िेिेकरून, गरिेनुसार ते उपचार करू 
शकतील.  

(l) पािसाळयात मतदान कें द्राबाबत णततकीच काळिी घेिे आिश्यक असून मतदान 
कें द्रात छपरातून पािी गळिे िा णचखलसदृश्य पणरन्स्थती णनमाि होिार नाही याची 
दक्षता घ्यािी.  त्यासाठी मतदान कें द्राच्या छपरािर आिश्यक असल्यास ताडपत्रीची 
व्यिस्था करण्यात यािी. 

 (xi) मतदार सांघात कुष्ठरोग्याांसाठी िगेळे िसणतगृह/आश्रम असल्यास त्याांच्यासाठी 
स्ितांत्र मतदान कें द्र असण्यास हरकत नाही.  त्यामध्ये काम करिारे 
अणधकारी/डॉक्ट्टसव/इतर कमवचारी याांना मतदान कें द्राध्यक्ष/अणधकारी म्हिनू नेमाि.े  

(xii) परदानशीन णस्त्रयाांसाठी ककिा ज्या मतदार सांघात स्त्री मतदाराांची सांख्या सरासरी 
िास्त  असूनही  केिळ  सांकोचामुळे  णस्त्रया  मतदानास  येत  नाहीत  अस े आढळत  
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असल्याने प्रत्येक मतदान अणधकाऱ्याांच्या टीममध्ये एकतरी मणहला अणधकारी/कमवचारी 
असािी.  परदानशीन णस्त्रयाांची ओळख पटणििेकामी अशा मणहला कमवचाऱ्याांचा उपयोग होईल.  
आिश्यकतेनुसार कमी खचाचे पार्थटशन (बेडशीट/चारपाईचा उपयोग) तयार करून घ्याि.े  

(xiii) शक्ट्य असेल तेथे स्त्री-पुरुषाांसाठी स्ितांत्र राांगा ठेिाव्यात, णिथे शक्ट्य नसेल णतथे राांगेतील एका 
पुरुषामागे २ णस्त्रया याप्रमािे मतदान करू द्याि.े  

 (xiv) ६० िषांिरील ज्येष्ठ नागरीक/अपांग/गरोदर णस्त्रया याांना प्राधान्याने मतदान करू द्याि.े 
असे करीत असताना इतर मतदाराकडून सिव प्रकारचे सहकायव णमळणििेकामी राज्य 
णनिडिकू आयोगाच्या सदरच्या सूचनाांना माफक प्रणसध्दी द्यािी. तसेच या सिव सूचनाांबाबत 
मतदान कमवचारीिृांदानाही प्रणशक्षिादरम्यान सूणचत कराि.े  

(xv) मतदानाच्या णदिशी मतदान कें द्राच्या २०० मीटर पणरघात कोित्याही पक्षाचे/प्रणतणनधीचे 
कायालय राहिार नाही.  २०० मीटर पणरघाच्या बाहेर प्रत्येक उमेदिारास केिळ १ मतदार 
सहाय्य कें द्र उभारता येईल.  सदर कें द्रािर केिळ १ टेबल, २ खुच्या, सािलीसाठी मोठी 
छत्री/ताडपत्री/कापड टाकण्याची परिानगी असेल. परांतु, सदर कें द्रास स्थाणनक 
प्राणधकरिाकडून परिानगी घ्यािी लागेल.  

सदर कें द्रािर ३ x ४ १/२  फुटापेक्षा िास्त लाांबी रुां दी नसिारा फलक लािू शकतील.  
त्यािर उमेदिाराचे नाि, णचन्ह, पक्षाची माणहती असेल.  त्याव्यणतणरक्ट्त कोिताही अनणधकृत 
फलक लािल्यास तो फलक काढून टाकण्यात येईल. 

मतदानाच्या णदिशी या कें द्रािर उमेदिाराचे नाि/णचन्ह नसलेल्या केिळ मतदाराचा 
मतदान क्रमाांक, मतदान कें द्राचा तपशील दशवणििाऱ्या णचठ्ठया णदल्या िाऊ शकतील.  परांत ु
त्यािर इतर कोिताही तपशील असिार नाही. 

येथे अनािश्यक गदी होिार नाही िा मतदाराांना एखाद्या णिणशष्ट उमेदिारास मत द्याि े
म्हिनू भरीस पाडले िािार नाही याची दक्षता स्थाणनक पोणलसाांनी घ्यािी.  प्राप्त तक्रारीिर 
णनिाचन अणधकाऱ्याांनी तात्काळ कारिाई करािी.  

(xvi) मतदान कें द्राच्या १०० मीटर पणरघात मतदान कें द्रािर कमवचारीिृांद/पोलीसाांव्यणतणरक्ट्त 
कोिीही मोबाईल/कॉडलेस फोन/िायरलेस िापरिार नाही.  

(xvii) मागील णनिडिकुीतील मतदान प्रणक्रयेशी णनगणडत गुन्हे, मतदानाची सरासरी, मतदार 
यादीतील फोटो, ओळखपत्र प्राप्त मतदाराांची सरासरी, कुटुांबणिरणहत न सापडिाऱ्या 
मतदाराांची सांख्या लक्षात घेऊन, भारत णनिडिकू आयोगाच्या पणरपत्रक क्रमाांक- 
464/INST/2008-EPS, णदनाांक २४/१०/२००८ नुसार सांिदेनशील /अणतसांिदेनशील 
मतदान कें द्राांची यादी तयार करािी. 

अशी यादी पोलीस यांत्रिेशी समन्िय साधून क्षेत्रीय अणधकाऱ्याांच्या मदतीने 
णिल्हाणधकारी तथा णिल्हा णनिडिकू अणधकारी याांनी तयार करािी ि तद्धनांतर अशा 
सांिदेनशील/अणतसांिदेनशील मतदान कें द्रात अणतणरक्ट्त पोलीसिृांद, आिश्यकतेनुसार 
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णडणिटल / न्व्हणडओ कट मेरे लाििे, मतदाराांची ओळख पटणिताना णिशेष काळिी घेिे 
यासारख्या उपाययोिना कराव्यात. 

(xviii) भारत णनिडिकू आयोगाकडील पणरपत्रक क्र. ४६४/INST/2007-PLN-1, णदनाांक 
१२/१०/२००७ नुसार मतदार सांघात असिाऱ्या असुरणक्षत/कमिोर मतदाराांचा समूह/णिभाग  
(Vulnerable Mapping)असल्यास तो शोधून काढिे, त्याांना िोडलेल्या मतदान कें द्रािर 
णिशेष दक्षता घेिेबाबत काही महत्िाच्या सूचना पाणरत करण्यात आल्या आहेत, त्या सूचनाांच े
तांतोतांत पालन स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या णनिडिुकाांतही करण्यात याि.े 
(अ) तहणसलदार/गट णिकास अणधकारी/पोलीस यांत्रिा याांनी असे कमकुित गट शोधून 

काढण्यात मदत करािी.  अशा णिभागात असुरणक्षतता णनमाि करिाऱ्या गुांड प्रिृत्तींच्या 
व्यक्ट्तींणिरुध्द प्रणतबांधात्मक उपाययोिना करिेबाबत पोलीस यांत्रिेला तात्काळ 
कळिाि.े 

(ब) अशा णिभागात सांबांणधत मतदाराांमध्ये णिश्वास णनमाि होण्याकामी क्षते्रीय अणधकारी, 
णनिाचन अणधकारी, पोलीस अणधकारी यासारखे अणधकारी िारांिार भटेी देतील.  
तेथील प्रणतन्ष्ठत व्यक्ट्तींशी सांपकव  साधून होिाऱ्या घडामोंडींचा आढािा घेतील. 

(क) मतदानाच्या णदिशी मतदान कें द्राध्यक्षाांना अशा णिभागातून होिाऱ्या मतदानाच्या 
आकडेिारीिर णिशेष लक्ष देण्याचे सूणचत कराि.े  अशा णठकािी मतदान कमी होत 
असल्याचे णनदशवनास आल्यास णिशेष पथकाने तात्काळ भटे देऊन मतदाराांना 
मतदान करण्याकामी प्रिृत्त कराि.े याबाबत सांबणधत मतदान कें द्राध्यक्षाांना णिशेष 
सुचना द्याव्यात. 

(ड) असुरणक्षत घटकाांना मतदान प्रणक्रयेमध्ये समाणिष्ट करून घेण्याकामी 
आिश्यकतेनुसार स्ितांत्र मतदान कें द्र णनमाि करण्यास हरकत नसािी.  (िरी अस े
मतदान कें द्र ५०० मतदाराांपेक्षाही कमी असले तरी चालेल)  अशा कमकुित 
मतदाराांना, िािनु बुिून दूरिरच्या िा णिथे त्याांना मतदानास प्रणतबांध केला िाईल 
अशा णिभागातील मतदान कें द्रास िोडले िािार नाही याची काळिी घ्यािी. 

            उपरोक्ट्त सचूनाांचे पालन काटेकोरपिे केले िाईल याची िबाबदारी सांबांणधत        
           णिल्हाणधकारी याांची राहील.  

(xix)      (अ) मतदान कें द्राांची णनिीती नामणनदेशनपत्र मागे घेण्याच्या  अगोदर अांणतम होिे 
आिश्यक राहील. मतदान कें द्राची यादी अांणतम करण्यापूिी सांबांणधत तहणसलदार याांनी 
मतदान कें द्राची प्रत्यक्ष पाहिी करािी.  उपरोक्ट्त सूचनाांप्रमािे सोयी सुणिधा उपलब्ध 
आहेत िा कसे? याची तपासिी करून आिश्यक त्या सोयी सुणिधा णनमाि करून 
घ्याव्यात.  
सदर मतदान कें द्राांची, मतदान कें द्र ि ज्या क्षते्रासाठी सदरच े मतदान कें द्राची 

व्यिस्था करण्यात येईल ती क्षते्र (मतदान क्षते्र ) दशवििारी एक  प्रारुप  यादी तयार करािी.  
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मतदान 
कें द्र क्र. 

यादी 
भाग क्र. 

गािाचे 
नाि 

मतदान कें द्र 
असिाऱ्या 
इमारतीचा 
तपशील 

मतदान 
कें द्रास 
िोडलेले 
मतदान 
क्षते्र 

मतदान कें द्रास िोडलेले 

मतदार 

स्त्री पुरूष  एकूि 

 

(ब) प्रारूप मतदान कें द्राांच्या यादीस सांबांणधत स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या क्षते्रात तात्काळ  प्रणसध्दी 
द्यािी.  स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या क्षते्रातील मािी पदाणधकारी/रािकीय पक्ष याांची बैठक 
आयोणित करून त्याांना ती यादी मोफत द्यािी.  त्याांचे आक्षपे लेखी नोंदिून आिश्यक ते बदल 
(प्रत्यक्ष पाहिी करून आिश्यक तेथे ) समाणिष्ट करून अांणतम यादी तयार करािी. सदर यादीच 
णनिडिकू आयोगाने णनिडिूक कायवक्रमात णनिीत केलेल्या णदिशी (मतदानाच्या अगोदर 
णकमान 7 णदिस) प्रणसद्ध करण्यात यािी.  

मतदान कें द्र अांतीम यादीत प्रणसद्ध केल्यानांतर काही आकन्स्मक उद्भिलेल्या 
कारिास्ति मतदान कें द्रात बदल करिे भाग असल्यास णिल्हाणधकारी याांची पुिवपरिानगी 
असिे आिश्यक राणहल.    

(क) अांणतम मतदान कें द्राांची यादीनुसार मतदान कें द्र दशवणििारा नकाशा तसेच त्याांना िोडिाऱ्या 
रस्त्याांचा नकाशा (Route Map), िाहतूकणिषयक आराखडा (Transport plan) तसेच मतदान 
कें द्राच्या ििळच े पोलीस स्टेशन, मतदान कें द्रािरील दूरध्िनी, सांपकव  अणधकारी, क्षते्रीय 
अणधकारी याांच्या सांपकव  दूरध्िनीसह एक Communication Plan तयार करािा.  तसेच िॉटस् 
ॲप, एसएमएस, ई-मेल याांचा िापर िास्तीत िास्त करािा ि त्यासाठी सिव अणधकाऱ्याांचे 
सांपकव  क्रमाांक ि ई-मेल ॲड्रेस कम्युणनकेशन प्लटनमध्ये समाणिष्ट असािते. 

(ड) स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या णनिडिकुीकामी राज्य णनिडिकू आयोगाकडून नेमण्यात 
येिाऱ्या णनिडिकू णनरीक्षकाांना सांिदेनशील/अणतसांिदेनशील मतदान कें द्राांच्या यादीसह 
उपरोक्ट्त आराखडे णटप्पिीसह पुरिािते. 

  



   

53 

प्रकरि-10 
 मतदान कमवचारी िृांद  

  
10.1 कायद्यातील तरतुदी :  महाराष्र णिल्हा पणरषद णनिडिकू णनयम, 1962 मधील णनयम 

8 ि महाराष्र पांचायत सणमती णनिडिकू णनयम १९६२, णनयम 10 नुसार मतदान कें द्रािर 
नेमण्यात येिारा कमवचारीिृांद हा णनिाचक अणधकारी नेमेल. परांतु असा कमवचारीिृांद 
पुरणिण्याची सांपुिव िबाबदारी णिल्हाणधकारी याांची राणहल. त्यामुळे राज्य णनिडिकू 
आयोगाच्या आदेश क्रमाांक SEC/३०६/DESK- ३ णद.०२-०३-१९९५ नुसार सदरचा 
कमवचारीिृांद णिल्हाणधकारी अणधग्रणहत करतील. 

10.2 णनयांत्रि :  णनिडिकू कामासाठी नेमण्यात येिारे सिव अणधकारी-कमवचारी हे राज्य 
णनिडिकू आयोगाच्या अणधक्षि, णनयांत्रि ि सांचलनाखाली काम करतील ( णनयम-10 
ि 12) णनिडिकुीमध्ये काम करताना णनष्काळिीपिा िा कसूर करिाऱ्या अणधकारी / 
कमवचारी याांच्याणिरुध्द णशस्तभांगाची कारिाई करण्यास राज्य णनिडिकू आयोग सक्षम 
आहे याची सांपूिव कल्पना णनिाचन अणधकाऱ्याांनी प्रणशक्षिामध्ये  सांबांधीताांना दयािी. 
(आयोगाच्या आदेश क्रमाांक राणनआ2006/प्र.क्र.14/का.5 णद.०२-०8-2006) 

10.3 सिवसाधारि सूचना :  भारत णनिडिकू आयोगाच्या सिवसाधरि सूचना ि राज्य 
णनिडिकू आयोगाच्या णिशेष सूचना लक्षात घ्याव्यात िसे- 
 राज्य णनिडिकू आयोगाकडील आदेश  क्रां .१०९५/३०६/डेस्क-३ णद.२/03/1995 

नुसार राज्य शासनाचे णिभाग/कायालये, स्थाणनक स्िराज्य सांस्था िा राज्य 
शासनाच्या अखत्याणरतील  महामांडळे/उपक्रम (शासनाचे णकमान २५ % भाांडिलात 
िाटा असिारे) इ. यामधील अणधकारी /कमवचारी णनिडिकु कामासाठी अणधग्रणहत 
करता येतील. 

 कोित्याही णनिडिकूीसाठी कमवचारी-अणधकारीिृांद अणधग्रणहत करताना आिश्यक 
कमवचाऱ्याांची सांख्या ि कमवचारी अणधग्रणहत करता येतील अशा उपलब्ध सांस्था ि 
त्यामधील उपलब्ध कमवचारीिृांदाांची सांख्या लक्षात घ्यािी. कोित्याही पणरन्स्थतीत 
एकाच सांस्थेचे कमवचारी नेमू नये. तसेच एखाद्या सांस्थेचे सिवच्या सिव कमवचारी / 
अणधकारी काढून घेऊ नयेत.  

 अणधकारी /कमवचारी नेमताना ि त्याांना णिणिध िबाबदाऱ्या सोपणिताना त्याांचे 
सांबांधीत सांस्थेतील पद, िषे्ठता लक्षात घ्यािी. केिळ ितेन श्रेिी लक्षात घेऊ नये 
कारि णिणिध सांस्थाांमध्ये ितेनबँड िगेिगेळा असू शकतो. कोित्याही िेष्ठ 
अणधकाऱ्यास त्याच्यापेक्षा कणनष्ठ अणधकारी /कमवचाऱ्याच्या हाताखाली काम कराि े
लागिर नाही याची दक्षता घ्यािी. 
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 राज्य शासनाच्या णिणिध महसूल िसलू करिाऱ्या कमवचाऱ्याांना नेमताना त्याांच्या 
िणरष्ठाांची पूिव परिानगी असािी िेिेकरून सांबांधीत णिभागाचे अनािश्यक नुकसान 
होिार नाही. 

 आयुर्थिमा ि बँका याांसारख्या यांत्रिेचा कमवचारी िृांद हा अपिादात्मक पणरस्थीतीत नेमला 
िािा. 

 स्थानीक स्िराज्य सांस्थेंच्या णनिडिकूाांमध्ये सांबांधीत सांस्थेंच्या अणधकारी / कमवचाऱ्याांना 
शक्ट्यतोिर नेमू नये.  अपिादात्मक पणरन्स्थतीत नेमाियाचे झाल्यास मतदान कें द्राांिर 
मतदान कें द्राध्यक्ष िा पणहला मतदान अणधकारी म्हिनू नेमण्यात येिू नये.  

 उमेदिार ककिा उमेदिाराच्याितीने काम पाहिाऱ्या व्यक्ट्तींची नेमिकू मतदान कें द्राांिर 
होिार नाही याची दक्षता घ्यािी. 

 मतदार सांघात कुष्ठरोग्याांसाठी िगेळे िसणतगृह/आश्रम असल्यास ि त्याांच्यासाठी स्ितांत्र 
स्ितांत्र मतदान कें द्र असल्यास त्यामध्ये काम करिारे अणधकारी/डॉक्ट्टसव/इतर कमवचारी 
याांना मतदान कें द्राध्यक्ष/अणधकारी म्हिनू नेमाि.े  

10.4 कमवचारीिृांद नेमताना भारत णनिडिकू आयोगाच्या णनिाचक अणधकाऱ्याांसाठी असिाऱ्या  
मागवदशवक  पुन्स्तकाांमधील सुचनाांचा देखील णिचार करािा िस-े  

  अ) अत्यािश्यक सेिाांमधील पुढील णिभागाांना णनिडिकू कामाांतून सूट देण्यात यािी 
 भारतीय िन सेिा 

 पशुिदै्यणकय दिाखान्यातील डॉक्ट्टर /कां पाउांडर 
 पशुिदै्यणकय दिाखान्यातील िगव-ब चे अणधकारी िस े(Cattle Extention Officer) 
 िदै्यणकय  क्षते्रातील  डॉक्ट्टर , नसव, ि ै
 प्रादेणशक िन णिभागातील कमवचारीिृांद 
 दुरदशवन, आकाशिािी याांचे कमवचारी 
 अन्न महामांडळाचे अणधकारी 
 आयुष णिभागाचे आयुिणेदक, युनानी, होमीओपथी  णिभागाचे मेणडकल ऑफीसर 

 ब)   BSNL, MTNL चा ताांणत्रक णिभाग, UPSC, MPSC ि शैक्षणिक सांस्था याांचे कमवचारी 
याांना    अपिादात्मक पणरस्थीतीत नेमण्यात याि.े 

   क) ग्रामीि भागाांत िेथे एकच बँक असते तेथे अशा बँकेचा कमवचारी नेमु नये. 
ड) ज्या अणधकारी -कमवचाऱ्याच्या णनिृत्तीस 6 मणहने िा त्यापेक्षा कमी कालािधी राणहला  असेल 
िा  एखादा अणधकारी- कमवचारी णनिृत्त झाला आहे परांतु सेिािाढ णमळाली असेल िा  पुन्हा  
सेिते घेण्यात आले असेल तर अशा कमवचाऱ्यास नेमू नये . 

10.5    मणहला अणधकारी -कमवचारी  नेमताना घ्याियाची काळिी :- 
 परदानशीन णस्त्रयाांसाठी ककिा ज्या मतदार सांघात स्त्री मतदाराांची सांख्या सरासरी िास्त 

असूनही केिळ सांकोचामुळे णस्त्रया मतदानास येत नाहीत असे आढळते सबब प्रत्येक 
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मतदान अणधकाऱ्याांच्या पथकामध्ये एकतरी मणहला अणधकारी/कमवचारी असािी.  
परदानशीन णस्त्रयाांची ओळख पटणििेकामी अशा मणहला कमवचाऱ्याांचा उपयोग होईल.   

 गभविती णस्त्रया िा स्तनदा माता (प्रसुती रिेिर नसेल तरी ) तसेच ज्याांना आरोग्याच्या 
दृन्ष्टने  अशा कामापासून दूर ठेिण्याचा सल्ला देण्यात आला असेल अशा णस्त्रयाांना 
णनिडिकुीचे काम देऊ नये. 

 मणहला अणधकारी -कमवचारी  याांची राहण्याची व्यिस्था योग्यणरत्या करण्यात येईल तसेच 
त्याांची सुरणक्षतता याची काळिी घ्यािी. 

 मणहला कमवचाऱ्याांना मतदान कें द्र िाटप करताना सांगिकाद्वारे सरणमसळ 
(Computerised randomisation) करू नये.  

             10.6 न्यायीक अणधकारी नेमतानाच्या अटी : 
 मा. उच्च न्यायालयाच्या परिानगी णशिाय न्यायालयातील कोित्याही अणधकाऱ्याची 

नेमिकू करू नय े
 णदिािी न्यायालय, णिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीश ि अणधकारी याांची  नेमिकू करू 

नय े
 कायवकारी दांडाणधकारी याांना कायदा ि सुव्यिस्थेसांबांधी कामे देण्यास हरकत नाही.  

परांतु त्याांची नेमिकू करताना देखील कायवकारी दांडाणधकारी याांची कतवव्ये पार 
पाडिेकामी आिश्यक तेिढा पुरेसा अणधकारीिृांद िगळून नेमिकू करािी.  

10.7    अपांग कमवचारी नेमताना घ्याियाची काळिी :- 
 कोित्याही अपांग व्यक्ट्तीची मतदान कें द्रािर नेमिकू करिेपुिी सदर व्यक्ट्ती मतदान 

कें द्रािर काम करण्यास सक्षम आहे िा कसे याची खात्री णनिाचक अणधकारी स्ित: 
करतील ि अशा कमवचाऱ्यास नेमाियाचे झाल्यास  िाण्या-येण्याच्या दृन्ष्टने सोयीस्कर 
अशा कें द्रािरच त्याांची नेमिकू करतील.  

 “Persons with Disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights & Full 
Participation) Act 1995” (अपांग समानसांधी, हक्ट्क, सांरक्षि ि पूिव सहयोग) 
अणधणनयम 1995) अांतगवत नमूद अपांगत्ि असिाऱ्या व्यक्ट्तींची नेमिकू णनिडिूककामी 
करू नये. 

   10.8 पुिवतयारी : प्रत्यक्ष मतदान कें द्रािर नेमिकू करताना- 
कमवचारीिृांद अणधग्रणहत करताना  त्याांचा ऑणफस, घरचा पत्ता, मोबाईल नांबर, ितेनश्रेिी,  
णनिृत्तीचा णदनाांक या सिाची माणहती घ्यािी िेिेकरून मतदान कें द्रासाठी पथक णनमीती 
करताना अडचि येिार नाही.  
 एका मतदान कें द्रास 1 मतदान कें द्राध्यक्ष, णकमान 3 मतदान अणधकारी ि 1 चतुथव श्रेिी 

कमवचारी याप्रमािे मतदान कें द्राांच्या सांख्येनुसार (+10% राखीि) अणधग्रणहत 
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कराियाच्या कमवचारी/अणधकाऱ्याांची सांख्या णनणित करािी.  डाटाबेस तयार करताना 
सिव सांस्थाांचा डाटा घ्यािा. 

 एकाच सांस्थेतील कमवचारी-अणधकारी एकाच मतदान कें द्रािर शक्ट्यतोिर नेमु नयेत. 
 स्थाणनक स्िराज्य सांस्थातील रणहिाशी असिाऱ्या कमवचाऱ्यास त्याच्या णनिडिकू 

णिभाग/ णनिाचक गिातील मतदान कें द्रािर नेमण्यात येऊ नये. 
 पोणलस व्यिस्था :  प्रत्येक मतदान पथकासोबत आिश्यक तो पोलीस बांदोबस्त मतपेटी 

/ मतदान यांत्र, मतपणत्रका ि इतर साणहत्य याच्या सुरणक्षततेकरीता सतत असिे 
आिश्यक आहे. असे पोलीस कमवचारी मतदान पथक रिाना होण्याच्या िळेेपासून 
मतपेटी / मतदान यांत्र सुरक्षा कक्षात सुपूदव करण्यात येईपयंत मतदान कें द्राध्यक्षाच्या 
णनयांत्रिाखाली ि आदेशाांनुसार काम करतील.  सबब आिश्यक पोणलस बांदोबस्ताबाबत 
सांबांधीत यांत्रिेला कळिाि े

  प्रणशक्षिाांच्यािळेी  तसेच EVM तयार करतेिळेी  तसेच EVMs णिथे सुरक्षीत ठेिण्यात 
येतील  णतथे आिश्यक असिारा पुणलस बांदोबस्ताबाबत सांबांधीत यांत्रिेला कळिाि.े  

10.9 नेमिकू :  सिव मतदान कें द्रािरील अणधकाऱ्याांची नेमिकू णह णिणहत नमुन्यात कराियाची आहे. 
(पणरणशष्ट -11 ) नेमिकूीच ेआदेश २ प्रतीत करािते, (ज्यािर णनिाचन अणधकाऱ्याचा सही ि णशक्ट्का 
असेल) िेिेकरून टपाली मतपणत्रकेच्या अिासोबत १ प्रत िोडता येईल. 

10.10 नेमिकू करण्यात आलेल्या अणधकारी - कमवचाऱ्याांना नेमिकू नाकारता येिार नाही. 

10.11 नेमिकू करण्यात आलले्या अणधकारी - कमवचाऱ्याांना छायाणचत्र असिारे खालील प्रमािे ओळखपत्र  
देण्यात याि.े परांतु सांबांधीत कमवचाऱ्याांना कोित्या मतदान कें द्रािर नेमण्यात येिार आहे हे 
मतदानाच्या आदल्या णदिशी मतदान पथक णनगवमीत करण्याच्या णदिशीच कळेल याची काळिी 
घ्यािी. 

                          --------णिल्हापणरषद/पांचायत सणमती सािवणत्रक/पोट णनिडिकू -२०... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ओळखपत्र 

मतदान कें द्राध्यक्षाच ेनाि : 

िय: 

मुळ कायालयाच ेनाि : 

मुळ कायालयातील हुद्दा : 

णनिडिकु णनिवय 
अणधकाऱ्याने 

साक्षांणकत केलेला 
फोटो 
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--------णिल्हापणरषद/पांचायत सणमती सािवणत्रक/पोट णनिडिकू -२०... 

 

 

 

 

 

10.12.1 टपाली मतदान सुणिधा : 
10.12.1 मतदान कें द्रािर नेमिकू करण्यात आलेल्या अणधकारी - कमवचारी हा त्या स्थाणनक स्िराज्य 

सांस्थेचा  रणहिासी असेल तर त्यास टपाली मतपणत्रकेचा अिव (PB-1) पणहल्या  प्रणशक्षिाच्या  िळेी 
देण्यात यािा ि  त्याची नोंद णिशेष रणिष्टरमध्ये ठेिािी. दुसऱ्या  प्रणशक्षिाच्या  िळेी सांबणधत 
कमवचाऱ्याांकडून  सदरच ेअिव गोळा करािते, सदरचा अिव योग्यणरत्या भरण्यात आला आहे याची 
खात्री करून घेण्यात येईल.  तसेच सांबांधीताांचे नाि, मतदार यादी क्रमाांक, ओळखीचा छायाणचत्र 
असिारा पुरािा तसेच EPIC तपासून घ्यािा ि त्यानुसार त्याांना टपाली मतपणत्रकेचे िाटप कराि.े 
िाटप करण्यात आलेल्या टपाली मतपणत्रकेची नोंद मतदार यादीत घेिे आिश्यक आहे.   

10.12.2 टपाली मतपणत्रका तात्काळ भरू इन्च्छिाऱ्या कमवचारी/ अणधकाऱ्याांसाठी  रेकनग सेंटरिर‘टपाली 
मतपणत्रका सुणिधा कें द्र (PB Facilitation Centre) ठेिाि.े परांतु कोित्याही पणरन्स्थतीत 
प्रणशक्षिाकडे दुलवक्ष होिार नाही याची काळिी घ्यािी.  सदर मत नोंदणिण्यासाठी आिश्यक ती 
सुरक्षा ि गोपणनयता राखली िाईल याची देखील दक्षता घ्यािी.  तसेच टपाली मतपणत्रकेचे 
घोषिापत्र (PB-4) प्रमाणित करिेसाठी सक्षम शासकीय अणधकाऱ्याचीही नेमिकू करािी. 

10.१३ प्रणशक्षि : 

10.13.1 राज्य णनिडिकू आयोगाकडील आदेश  क्रमाांक-राणनआ/मनपा-2008/प्र.क्र.९/का ५, णदनाांक     
११/११/२००८ नुसार ज्यािळेी शाळा-कॉलेि मधील णशक्षकाांना ज्यािळेी मतदान कें द्रािरील 
कमवचारी म्हिनू नेमण्यात येते त्यािळेी िर मतदानाचा णदिस हा सुट्टीचा णदिस नसल्यास त्या 
णदिशी स्थाणनक स्िराज्य सांस्थेच्या  क्षते्रात सुट्टी दयािी, तसेच मतदानाच्या आदल्या णदिशी  ज्या 
णदिशी मतदान साणहत्य ि मतदान कें द्र ताब्यात घेण्याच्या णदिशी सुद्धा शाळाांना सुट्टी द्यािी. 
णशक्षकाांचे शाळेचे नुकसान होऊ नये म्हिनू मतदान कमवचाऱ्याांचे प्रणशक्षि शक्ट्यतो सुट्टीच्या णदिशी 
आयोिीत कराि.े प्रणशक्षिािळेी पुढील गोष्टींची काळिी घ्यािी:- 

 प्रणशक्षिाच्या तारखा, िळे, ि िागा णनिडिकू कायवक्रमाच्या सुरिातीलाच णनणित 
कराव्यात 

ओळखपत्र 

मतदान अणधकाऱ्याच ेनाि : 

िय: 

मुळ कायालयाच ेनाि : 

मुळ कायालयातील हुद्दा : 

णनिडिकु णनिवय 
अणधकाऱ्याने 

साक्षांणकत केलेला 
फोटो 
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 णकमान ३ प्रणशक्षि दयािते त्यापैकी दुसरे प्रणशक्षि टपाली मतपणत्रका छापल्यािर 
असाि े

 प्रणशक्षिासाठी आिश्यक मतदान साणहत्याचीही व्यिस्था करािी 
 प्रणशक्षिाच्या णठकािी णपण्याचे पािी, स्िच्छतागृह, प्राथणमक उपचार साणहत्य िै. ची 

सोय असािी 
 प्रणशक्षि हे मेळाव्याांसारखे आयोणित न करता छोट्या छोट्या गटात णिभागाि ेि  णनयम, 

अणधकार, कतवव्य याचसोबत EVMs साठी Hands On Training िर भर द्यािा 
प्रणशक्षिसाठी पुरेशा EVMs उपलब्ध करून घेऊन प्रणशक्षि देण्यासाठी खास 
कमवचारीिृांद तयार ठेिािा. प्रणशक्षिाथीच्या सिव शांकाांचे समाधन होिून त्याांच्यात 
आत्मणिश्वास येईल यासाठी प्रयत्न करािा 

 साांणिधानीक- असाांणिधानीक णलफाफे/ अहिाल याबाबत योग्य ते प्रणशक्षि द्यािे 
 मॉक पोल चे महत्ि ि बांधन णिशद कराि,े मॉक पोल केल्याचे प्रमािपत्र बांधनकारक 

कराि े
 ज्याणठकािी  णिल्हा पणरषद ि पांचायत सणमतीची णनिडिकू एकाचिळेी होिार असेल 

त्याणठकािी मतदान अणधकाऱ्याांना, “मतदाराची ओळख पटल्यानांतर णचन्हाांणकत 
मतदार यादीत मतदाराच्या नािासमोर खूि करण्याआधी मतदाराला णिल्हा 
पणरषदेसाठी एक ि पांचायत सणमतीसाठी एक अशी एकूि दोन मते द्याियाची आहेत”, 
याबाबत मतदाराला कल्पना देण्याचे साांगण्यात याि.े   

 मतदान कें द्राबाबत ज्या सूचना (णद. 27/05/2015 चे आदेश) तपासून त्यातील गभविती 
मणहला, िेष्ठ नागणरक, िा अांध-अपांग मतदार याांची काळिी कशी घ्यािी याबाबत 
सुचना दयाव्यात. मतदान कें द्रात बसण्याची व्यिस्था, Voting Compartments कुठे 
असाि ेयाचे व्यिस्थीत प्रणशक्षि दयाि.े 

 मतदान प्रणक्रया, मतदार याांचे बाबतचे महत्िाचे आदेश सांबांधीताांच्या णनदशवनास आिनू 
द्यािते. 

 प्रणशक्षिाच्या हिेरीिर लक्ष ठेिाि,े हिेरीपट ठेिािा, गैरहिर राहिाऱ्या कमवचाऱ्याांिर 
योग्य ती कायविाही करण्यात यािी. 

 स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या णनिडिकूा दुय्यम लेखून प्रणशक्षिाला कमी महत्ि णदले 
िाते िा ते टाळण्याकडे कल राहतो ि त्यामुळे चकुा घडतात तरी राज्य णनिडिकू 
आयोगाच्या णद.2/08/2006 च्या आदेशाची िािीि सांबांधीताांना करून दयािी.   

१०.1४ मतदान कें द्राांिर पथक पाठणिण्याच्या णदिशी प्रणशक्षिाची सोय ठेििे : 
ज्या णदिशी पथके मतदान कें द्राांिर रिाना करण्यात येतील त्या णदिशी देखील Hands On Training 
ची मध्यिती णनिडिकू कायालय (Dispatch Centre) िर सोय करािी 
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१०.15 मानधन :  
णनिडिकू आयोगाकडील आदेश  क्र. राणनआ/मनपा-2008/प्र.क्र.3/का ५, णदनाांक ३१/1/2012  ि  
णदनाांक ११/2/२०१२ नुसार मतदान /मतमोििी कमवचाऱ्याांना देण्यात येिारे णनिडिकू ि आहार 
भत्याचे दर हे लोकसभा/णिधानसभा णनिडिकूीसाठी सामान्य प्रशासन णिभागाने ठरणिलेल्या 
दराांप्रमािे असतील ि त्याबाबतचे आदेश ग्रामणिकास णिभाग काढेल. तसेच पोणलस अणधकारी 
/कमवचाऱ्याांसाठीचे दर हे गृहणिभाग ठरिले.  
 याबाबत कोितीही थकबाकी राहिार नाही याची दक्षता णिल्हाणधकारी याांनी घ्याियाची आहे 
ि तसे प्रमाणित कराियाचे आहे. (आयोगाचे आदेश क्रमाांक राणनआ/णिपपांस/2016/प्र.क्र.26/का.7,   
णद.9/11/2016 चे आदेश) तरी मतदान कमवचाऱ्याांना शक्ट्यतोिर मतदान कें द्रािरच मानधन देण्याची 
तयारी करािी. 

१०.16 मतदान कें द्र पथक : 
प्रत्येक मतदान कें द्र पथकात १ मतदान कें द्राध्यक्ष (Presiding Officer), २ ते ३ मतदान                      
अणधकारी (Polling Officer) ि १ चतुथव श्रेिी कमवचारी  ि पोणलस असेल. 
 प्रत्येक मतदान पथकातील सदस्य स्ित:चा मोबाईल नांबर इतर सदस्याांबरोबर तसेच क्षते्रीय 

अणधकाऱ्याबरोबर शेअर करेल. 
 सिव पथक पूिव  झाले णशिाय मतदान कें द्रािर रिाना करू नये.   

10.16.1  मतदान कें द्राध्यक्ष (Presiding Officer) :  
 मतदान कें द्रात सुव्यिस्था राखिे आणि मतदानाचे काम सुरळीतपिे चालू ठेििे हे सिवसाधारि 

कतवव्य राणहल   

 मतदान कें द्र ताब्यात घेण्यापासून मतदान प्रणकया पार पाडले नांतर मतदान पेटी णनिाचन 
अणधकाऱ्याच्या ताब्यात देईस्तोिर सिव िबाबदारी व्यक्ट्तीश: पार पाडेल. 

 त्यासाठी तो आपल्या हाता खालील मतदान अणधकाऱ्याांकडे योग्यणरत्या कामाचे िाटप करेल 
 अणनिायव कारिास्ति मतदान कें द्राध्यक्ष अनुपन्स्थत राणहल्यास पणहला मतदान अणधकारी 

मतदान कें द्राध्यक्षाची कतवव्ये पार पाडेल. सबब पणहला मतदान अणधकारी हा देखील तेिढाच 
सक्षम नेमािा. याकरीता मतदान पथक णनणित करताांनाच एका मतदान अणधकाऱ्याचे नाि 

णनणित करण्यात याि.े शक्ट्यतो प्रथम मतदान अणधकारी  / सहायक मतदान कें द्राध्यक्ष (First 
Poling Officer/ Assistant Presiding Officer) या कतवव्याकणरता नामणनदेणशत करण्यात 

यािा. 
 एखादा मतदान अणधकारी णनिडिकुीच्या णदिशी गैरहिर राणहल्यास कोित्याही सामान्य 

व्यक्ट्तीची ( उमेदिार िा उमेदिाराच्या ितीने काम न करिाऱ्या) नेमिकू मतदान अणधकारी 
म्हिनू करण्यास मतदान कें द्राध्यक्ष सक्षम राहील (णनयम ८(1)) 
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10.16.२ मतदान अणधकारी (Polling Officer) 
 प्रथम मतदान अणधकाऱ्याकडे णचन्हाांणकत मतदार यादी असेल, मतदाराची ओळख      

पटणिण्यासाठी हा िबाबदार राहील 
 दुसरा मतदान अणधकारी मतदाराने यापुिी मतदान केले नाही याची खात्री करून त्याच्याकडे 

असिाऱ्या मतदार नोंदिहीत ( VM-1) तो मतदाराच्या ओळखीच्या पुराव्याची नोंद घेईल 
तसेच सही / अांगठा घेईल ि मतदारास व्होटर न्स्लप / मतदान णचठ्ठी देईल 

 णतसऱ्या मतदान अणधकाऱ्याकडे मतदान यांत्राच ेणनयांत्रि युनीट असेल व्होटर न्स्लप पाहून 
तो मतदानासाठी णनयांत्रि युनीटचे बटि दाबेल 

 ज्या णठकािी कमवचाऱ्याांची उपलब्धता नसल्याने दोनच मतदान अणधकारी असतील णतथे 
मतदान अणधकारी २ ि ३ चे काम एकच व्यक्ट्ती पाहील 

१०.16.3 राखीि कमवचारी :  
मतदान कें द्र पथकातील प्रत्येक श्रेिीतील म्हििेच मतदान कें द्राध्यक्ष, मतदान अणधकारी, चतुथव 
श्रेिी कमवचारी याांच्यातील १०% राखीि कमवचारीिृांद ठेिािा. त्याांनादेखील सांपूिव प्रणशणक्षत कराि.े 
आिश्यकतेनुसार मतदान कें द्राांिर त्याांना िापरता येईल. 

१०.16.४ क्षते्रीय अणधकारी (Zonal Officer) :   
मतदान कें द्र णनणितीनांतर मतदान कें द्राांच्या िाहतूक आरखडयानुसार एकाच मागािर असिाऱ्या 
कें द्रासाठी एक झोन याप्रमािे क्षते्रीय अणधकाऱ्याांची नेमिकू करािी. सांबांधीत क्षते्रीय 
अणधकाऱ्याांकडे िास्तीत िास्त १० ते १२ कें द्र ठेिािीत िेिेकरून त्याांना सदर कें द्र तपासिे, 
मतदान कें द्र पथकाांिर णनयांत्रि ठेििे,  मतदानाच्या णदिशी अहिाल सादर करिे इत्यादी गोष्टी 
व्यिस्थीत करता येतील  
 क्षते्रीय अणधकाऱ्याची नेमिकू करताना ज्यास स्थाणनक माणहती आहे असा णनिवय क्षमता 

असिारा अणधकारी असािा 
१०.1७ प्रत्येक  मतदान पथकाांची िाहन व्यिस्था :-   

मतदान पथक हे मतदान कें द्रािर मतदानाच्या आदल्याणदिशी सायांकाळी पोहचतील 

अशाप्रकारे णनगवणमत करण्यात याि.े  
        मतदान पथकासोबत मतपणत्रका ि मतपेटी / मतदान यांत्र, मतदार यादी इत्यादी साणहत्य 

मतदान कें द्रािर पाठिाियाचे असल्याने योग्य ते िाहन ि सांरक्षिाथव पोलीस कमवचारी पुरणिण्यात 
याि.े  

                          मतदान पथकाचा मध्यिती णनिडिकू कायालयातून (Dispatch Centre) मतदान 

कें द्रापयंत ि मतदान पूिव झाल्यानांतर मतदान कें द्रातून मध्यिती णनिडिकू कायालयापयंतचा 
(Receiving Centre)/ मतपेटी िमा करण्याच्या सुरक्षा कक्षापयंतचा मागव सुणनणित असािा ि 

त्याच मागाने मतदान पथकाची िाहतूक करण्यात यािी ि त्याचा मागवदशवक नकाशा णनिाचन 

अणधकाऱ्याकडे / तहणसल कायालयाकडे उपलब्ध असिे आिश्यक आहे.  
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प्रकरि 11 
मतदान साणहत्य 

 

णिल्हापणरषद-पांचायत सणमती णनिडिकुाांमध्ये मतदान पूिापार पध्दतीनुसार मतपेटीद्वारे 

घेण्यात येत होते. मात्र णद. 4 मे, 2005 च्या रािपत्रात प्रणसध्द झालेल्या अणधसूचनेद्वारे णिल्हा 
पणरषद-पांचायत सणमत्या अणधणनयमात सुधारिा करण्यात येऊन, “णिल्हापणरषद-पांचायत सणमती 
णनिडिकुीच्यािळेी मतदान, मतपणत्रकेद्वारे ककिा इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्राद्वारे करण्यात येईल..”  
(कलम १०अ, ५८ अ)  अशी तरतदू करण्यात आली आहे. तसेच  राज्य णनिडिकू आयोगाच्या आदेश 
क्रां  राणनआ-२००५ /प्र.क्र.२४/का-7 णद.3/5/2005 अन्िये, मतदान यांत्राद्वारे (Electronic Voting 
Machines) मतदान करण्याबाबतची कायवपध्दती णिशद करण्यात आली आहे.   

11.1   इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्राद्वारे मतदान घेण्यात येिार असल्याने आयोगाने नव्याने तयार केलेले VM 
1 to 5 ि इतर नमुने िापरण्यात यािते. मतदान कें द्राांची सांख्या लक्षात घेऊन अहिालचे नमुने ि 
आिश्यक णलफाफे छापून घेण्यात यािते. तसेच मतदान कें द्रािर द्याियाचे इतर साणहत्य देखील 
उपलब्ध करून घ्याि े( पणरणशष् ट 12 (1 ते 5)) 

11.2  णनिडिकू प्रणक्रयेसाठी लागिारे साणहत्य :   

11.2.1 EVM (इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्रे) :- या यांत्रात दोन भाग आहेत. हे दोन्ही भाग केबलद्वारे िोडल े
िातात. 

1) कां रोल युणनट (णनयांत्रि णिभाग) 
2) बटलटींग युणनट (मतदान णिभाग) 

 

1) बटलटींग युणनट (Balloting Unit) 

बटलटींग युणनटिर उमेदिाराांची नाि ेि णचन्हे असलेली मतपणत्रका लािली िाते ि त्यासमोरील 
बटनाद्वारे योग्य त्या उमेदिारास मतदार आपले मत देऊ शकतो.  मतदाराचा सांबांध फक्ट्त बटलट 
युणनटशीच येतो.  

बटलटींग युणनटमधील भाग (Parts of Balloting Unit) 
i) कां रोल युणनटला िोडिारी केबल 

ii) मतदान यांत्र मतदानासाठी तयार असल्याच ेदशवणििारा णदिा (Ready Lamp) 
iii) स्लाईड स्िीच पटनेल 
iv) मतपणत्रका ठेिण्याचा पारदशवक भाग 
v) 16 उमेदिाराांची (Including NOTA ) बटने ि त्यासमोर 16 लाल णदि े (राज्य णनिडिकू 

आयोगाच्या EVMs मध्ये 16 ि ेबटि END बटि असल्याने 15 च बटिे िापरता येतील.) 
2) कां रोल युणनट (Control Unit) :  

कां रोल युणनटद्वारे मतदानाच्या प्रणक्रयेिर णनयांत्रि ठेिले िाते. कां रोल युणनटमध्ये 4 भाग असतात.  
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i) दशवक भाग (Display Section) 
ii) कट न्डीडेट सेट सेक्ट्शन (Candidate Set Section) 
iii) णरझल्ट सेक्ट्शन (Result Section) 
iv) बटलटट सेक्ट्शन (Ballot Section) 

 

11.2.2 णसलींग मटेणरयल :  

i) पट्टी सील (Strip Seals) 
ii) पेपर सील  (Paper Seals) 
iii) कां रोल युणनटसाठी खुि णचठ्ठी (Address Tag for CU) 
iv) बटलेट युणनटसाठी खुि णचठ्ठी (Address Tag for BU) 
v) स्पेशल टटग 

 

11.2.3 मतपणत्रका (पणरच्छेद 7.4 मध्ये नमूद केलपे्रमािे  ) 

11.2.4 नामणनदेशन ि मतदानाशी सांबांणधत नमुने (णनिडिकू णनयमाांतगवत) : 

i) णनिडिकूीची नोटीस (पणरणशष्ट-१) , णनयम १२ 
ii) नामणनदेशन पत्र (पणरणशष्ट-२) 
iii) मतपणत्रकेचा नमूना  
iv) मतदार नोंदिही (Voter Register) (नमुना “EVM-1”) (पणरणशष्ट-१2(1)) 
v) देऊ केलेल्या /  प्रदत्त मताांची यादी (List of Tender Votes) (नमुना “EVM-२”) (पणरणशष्ट-

१2(2)) 
vi) नोंदणिलेल्या मताांचा णहशोब  ( Accounts of Votes Registered)  (नमुना “VM-३”) 

(पणरणशष्ट-१2(3)) 
vii) मतमोििीचा णनकाल (नमुना “VM-4”) (पणरणशष्ट-१2(4)) 
viii) अांध ि अपांग मतदाराांची यादी (नमुना “VM-5”) (पणरणशष्ट-१2(5)) 
ix) मतदान कें द्राध्यक्षाांचे मतदान प्रारांभ होण्यापूिी कराियाचे घोषिपत्र (Declaration of Pro) 

(मतदान कें द्राध् यक्षाच् या माणहती पुन्स्तकेतील िोडपत्र - 6)  
x) मतदान कें द्राध्यक्षाांचे दुसऱ्या मतदान यांत्राचा िापर करतानाचे घोषिपत्र (Declaration of 

Pro) (मतदान कें द्राध् यक्षाच् या माणहती पुन्स्तकेतील िोडपत्र - ६-अ)  
xi) मतदान कें द्राध्यक्षाांचे मतदान समाप्तीचे प्रणतज्ञापत्र (Declaration of PRO) (मतदान 

कें द्राध् यक्षाच् या माणहती पुन्स्तकेतील िोडपत्र  - ७)  
xii) मतदानयांत्र मोहोरबांद केल्यानांतरचे प्रणतज्ञापत्र (Declaration of Pro) (मतदान कें द्राध् यक्षाच् या 

माणहती पुन्स्तकेतील िोडपत्र  - ८)  
xiii) अांध ि अपांग मतदाराांच्या सहकाऱ्याांचे घोषिपत्र (Declaration by the companion of blind 

and infirm voter) (मतदान कें द्राध् यक्षाच् या माणहती पुन्स्तकेतील िोडपत्र  9)  
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xiv) मतदान कें द्राध्यक्षाांची दैनांणदनी (PRO’s Diary) (मतदान कें द्राध् यक्षाच् या माणहती 
पुन्स्तकेतील िोडपत्र  - 11)  

xv) मतदानासाठी िापरण्यात येिाऱ्या पुराव्याची यादी (मतदान कें द्राध् यक्षाच् या माणहती 
पुन्स्तकेतील िोडपत्र - 12, 12-अ)  

xvi) हरकत घेतलेल्या मताांची यादी (List of Challanged Votes) (मतदान कें द्राध् यक्षाच् या 
माणहती पुन्स्तकेतील िोडपत्र - १३)  

xvii) आक्षपे फी पुस्तक (Recipt Book for Deposit of Challanged Votes fee) ) (मतदान 
कें द्राध् यक्षाच् या माणहती पुन्स्तकेतील िोडपत्र - 14)  

xviii) पोलीस ठािे अणधकाऱ्यास तक्रारपत्र (Letter to S.H.O ) (मतदान कें द्राध् यक्षाच् या माणहती 
पुन्स्तकेतील िोडपत्र - 15)  

11.2.5 णनिडिकू आयोगाने आदेणशत केललेी प्रपत्रे / नमुने- 
i) गुन्हेगारी पाश्ववभमूी नसल्याबाबत ि मालमत्तेबाबत घोषिापत्र (आयोगाचे आदेश   
क्र.एसईसी/िीईएन/२००2/प्र.क्र.85/ का.10 णद. 15/3/2004 ि क्रमाांक- 
राणनआ/णिपपांस/2015/ प्र.क्र.51/का.7,  णद.21/04/2016) 

ii) अपत्याांबाबतचे घोषिापत्र (पहा आयोगाचे आदेश क्रमाांक- राणनआ/णिपपांस/2015/ 
प्र.क्र.51/का.7,  णद.21/04/2016 मधील (11) (ii)) 

iii) िाती पडताळिी सणमतीकडील िधैता प्रमािपत्र नसल्यास कराियाचे हमीपत्र ( आयोगाचे 
आदेश क्र.राणनआ/णिपपांस/2015/प्र.क्र.51/का.7, णद. 21 एणप्रल, 2016 मधील (11) (iii)) 

iv) खचाच ेणििरिपत्र ि शपथपत्र (पहा आयोगाचे आदेश क्रमाांक-राणनआ-
2016/प्र.क्र.13/का.सां.कक्ष, णद. 25/10/2016) 

11.2.6  अणधक आिश्यक नमुने 

i) मतदार यादी,  
ii) मतदान साणहत्य तपासिी सूची 
iii) मतदान कें द्राांची यादी 
iv) मतदान पथक आदेशाचा नमुना 
v) णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराांची यादी- नमुना 
vi) उमेदिाराांच्या स्िाक्षऱ्या ि णनिडिकू प्रणतणनधींच्या स्िाक्षऱ्या 
vii) टपाली मतपणत्रकाांची नोंदिही 
viii) टपाली मतपणत्रकेचा नमुना 
ix) मतदान कें द्राची आखिी /नकाशा 
x) ओळखपत्र े नमुने- णनिाचन अणधकारी, मतदान कें द्राध्यक्ष, मतदान अणधकारी, मतदान 

कमवचारी, क्षते्रीय अणधकारी, तहणसलदार / णिल्हा णनिडिकू अणधकारी- णनरीक्षक, 



   

64 

मतमोििी पयविके्षक,मतमोििी कमवचारी, उमेदिार णनिडिकू प्रणतणनधी, मतदान प्रणतणनधी, 
मतमोििी प्रणतणनधी 

xi) णनिडिकू प्रणतणनधी, मतदान प्रणतणनधी, मतमोििी प्रणतणनधी याांच्या नेमिकूीकरीता अिाचा 
नमुना- आदेशाचे प्रारुप 

xii) मतदार णचठ्ठी (Voter Slips) 
xiii) आचारसांणहताणिषयक 
xiv)  णनिडिकू खचाचा णहशोब 
xv) णनिाचन अणधकाऱ्याचा अांणतम अहिाल  
xvi) ि इतर आिश्यक नमुने 

 

11.2.7  णलफाफे :  
अ) साांणिधानीक णलफाफे :  
1)   क्रमाांक १ च्या मोठ्या पाणकटात िमा कराियाचे णलफाफे :  

i) Marked Copy of Electoral Roll /मतदार यादीची णचन्हाांणकत प्रत (सीलबांद केलेले 
छोटे पाणकट) 

ii) Voter Register/ मतदार नोंदिही (सीलबांद केलेले छोटे पाणकट) 
iii) Voter Slips/ मतदार णचठ्ठी (सीलबांद केलेले छोटे पाणकट) 
iv) Used Tendered Ballot Papers/ िापरलेल्या प्रदत्त मतपणत्रका  (सीलबांद केलेले 

छोटे पाणकट) 
v) Unused Tendered Ballot Papers/न िापरलेल्या प्रदत्त मतपणत्रका (सीलबांद 

केलेले छोटे    पाणकट) 
vi)  इतर कोिते महत्िाचे कागद/अहिाल णनिाचक अणधकाऱ्याकडून मागणिण्यात आला 

असल्यास  (सीलबांद केललेे छोटे पाणकट) 
2)  स्ितांत्र साांणिधानीक णलफाफे : स्ितांत्रपिे सीलबांद करून EVM सोबत िमा कराियाचे  
णलफाफे-  

i) Accounts of Votes Registered / नोंदिलेल्या मताांचा णहशोब 

ii) Declaration Of PRO /मतदान प्रारांभ होण् यापूिी, दुसऱ् या मतदान यांत्राचा िापर 
करताना, मतदान समाप्तीचे, मतदान यांत्र मोहरबांद केल्यानांतरचे प्रणतज्ञापत्र  

iii) PRO's Diary / मतदान कें द्राध्यक्षाची दैनांणदनी 
 

ब) असाांणिधानीक णलफाफे : 
1) क्रमाांक २  च्या मोठ्या पाणकटात िमा कराियाचे णलफाफे:  
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i) Cover containing the copies of electoral roll (other than marked copy)मतदार 
यादीची णचन्हाांणकत प्रत सोडून इतर मतदार यादीचे पाकीट (सीलबांद न केलेले छोटे 
पाणकट) 

ii) Cover containing Appointement letter s of polling agent मतदान प्रतीणनधीच े
नेमिकू पत्र (सीलबांद न केलेले छोटे पाणकट) 

iii)  Cover containing Election Duty Certificate / णनिडिकू कायव प्रमािपत्र (सीलबांद न 
केलेले छोटे पाणकट) 

      iv)   Cover containing List of Challanged Votes / हरकत घेण्यात आलेल्या मताांची यादी      
(सीलबांद न केलेले छोटे पाणकट) 

v) Cover containing List of Blind & Infirm Voters and  Declaration by the 
companion of Blind & Infirm Voters /अांध ि अपांग मतदाराांची यादी) ि  त्याांच्या 
सहकाऱ्याचे घोषिापत्र (सीलबांद न केलेले छोटे पाणकट) 

vi)  Cover containing Cash & Receipt Book for deposit of challenged votes fee 
/आक्षपे फी ि पुस्तक (सीलबांद न केलेले छोटे पाणकट) 

vii)  Cover containing unused & damaged paper seals/ न िापरलेल्या ि खराब झालेल्या 
कागदी मोहरा (सीलबांद न केलेले छोटे पाणकट) 

viii) Cover containing unused voter's slips/न िापरलेल्या मतदार णचठ्ठी (सीलबांद न केलेले 
छोटे पाणकट) 

ix) Cover containing unused & damaged special tag/ न िापरलेल्या ि खराब झालेल्या 
स्पेशल टटग (सीलबांद न केलेले छोटे पाणकट) 

x) Cover containing unused & damaged  strip seals /  न िापरलेल्या ि खराब झालेल्या 
पट्टी सील (सीलबांद न केललेे छोटे पाणकट) 

 

क) क्रमाांक 3  च्या मोठ्या पाणकटात िमा कराियाचे साणहत्य:  
i) Handbook of PRO /मतदान कें द्राध्यक्षाची माणहती पुन्स्तका  
ii) Manual of EVMs / मतदान यांत्राची माणहती पुन्स्तका 
iii) Marker Pen/ Indelible Ink set 
iv) Ink Pad  
v) Metal Seal of PRO  
vi)  Arrow Cross Mark rubber Stamp  
vii) Cup for setting the indelible ink if Marker pens not used 
 

ड) क्रमाांक 4 च्या मोठ्या पाणकटात िमा कराियाचे णलफाफे / साणहत्य 

i) All other items / इतर उरलेले साणहत्य  
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11.3 मतदान कें द्राांची सांख्या लक्षात घेिुन, णिल्हाणधकारी याांनी राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश क्र. 
राणनआ/ णिपपांस/प्र.क्र २०/का-७ णद. २४/१०/२०१६ मध्ये णिणहत केलेल्या Statement -2 च्या 
नमुन्यात आिश्यक तेिढया EVMs  ि त्याच्या णसलींग बाबतचे आिश्यक साणहत्य याांची मागिी 
मुदतीपुिी आयोगोकडे करािी. मागिी करताना उपलब्ध साणहत्याचा प्रथम आढािा घ्यािा, 
अनािश्यक खचव टाळािा. 

११ .4 राज्य णनिडिकू आयोगाचे णपतळी मुद्रा (सील) िापरिेबाबत तसेच इतर साणहत्य खरेदीबाबत  आदेश 
क्रां  एसईसी/पीएम-1496/सीआर-11/ का-3 णद. 15.03.1996 तसेच णिभदेक णचन्हाांच्या 
नमुन्याबाबत आदेश क्रां . SEC/GEN-1097/ CR.241/D-3 णद. 23.07.1997 तपासािते ि 
त्याप्रमािे कायविाही करािी 

11.5   मतदान यांत्रासह अन्य कोिकोिते साणहत्य मतदान कें द्रािर िापरण्यासाठी द्याि े त्याची यादी 
पणरणशष्ट-  13  मध्य ेणदली आहे.  

11.5.1 मतदार नोंदिही (पणरणशष्ट- 10(1)):-  
i) प्रत्येक मतदान कें द्रािर इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्राद्वारे मतदान करण्याबाबतच्या आदेशा 

मधील नमुना व्हीएम-1 या नमुन्यातील मतदार नोंदिही ठेिाियाची आहे. मतदान 
कें द्राध्यक्षाांनी या नोंदिहीमध्ये मतदाराांचा, मतदार यादीतील अनुक्रमाांक (णचन्हाांणकत मतदार 
यादीत नमूद केल्यानुसार) णलहून घ्याियाचे आहेत आणि सांबांणधत मतदाराांची स्िाक्षरी अथिा 
त्याांच्या अांगठयाचा ठसा सदर नोंदिहीत घ्याियाचा आहे. ही मतदार नोंदिही दुसरे काही 
नसून पारांपाणरक पध्दतीमध्ये मतपणत्रकेस िी स्थळप्रत असते त्यासाठी पयाय म्हिनू िापरली 
िािार आहे.  

ii)  मतदार नोंदिही एखाद्या पुस्तकाच्या स्िरुपात असेल ि ती चाांगल्या प्रकारच्या कागदािर 
छापलेली असेल. हा कागद ए-4 या आकाराचा असािा. प्रत्येक नोंदिहीस एक िगेळे मुखपृष्ठ 
असाि ेि त्यामध्ये खालील  तपशील छापण्यात यािा.   

 
नमुना-व्हीएम-1 

(पहा पणरच्छेद-14) 
मतदार नोंदिही 

  ...........णिल्हा पणरषद ि  पांचायत सणमती सािवणत्रक णनिडिकू/पोटणनिडिकू.........,  
  तालुका.........................., णिल्हा-................. 
   णनिडिकू णिभाग / णनिाचक गि क्रमाांक ............................. 
   मतदान कें द्राचे नाि ि क्रमाांक ............................ 

  मतदानाची तारीख ........................ 
  

iii)    सदर नोंदिहीच्या प्रत्येक पृष्ठािर मतदाराचा  मतदार यादीतील अनुक्रमाांक ि त्याची स्िाक्षरी 
घेण्यासाठी ि अणभप्रायासाठी िागा असािी. एका पृष्ठािर साधारिपिे 10 मतदाराांच े
अनुक्रमाांक ि स्िाक्ष-या राहतील अशाणरतीने नोंदिहीची रचना करािी. (म्हििे एका पानािर 

file:///F:/Other%20Order/15-3-96.pdf
file:///F:/Other%20Order/23-7-97.pdf
file:///F:/Other%20Order/23-7-97.pdf
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पाठपोठ 20 मतदाराांचे अनुक्रमाांक राहतील) राज्य णनिडिकू आयोगाकडून साक्षर-णनरक्षर 
माणहती मागणिण्यात आली असल्यास या नोंदिही िरील माणहती णमळेल. 

iv) नोंदिहीच्या प्रत्येक कागदाच्या दोन्ही बािूला तपशील णलणहता येईल अशारीतीने छपाई 
करािी.   

v) सदर नोंदिही बाांधिी (बाईांकडग) केलेली असािी ि सदर नोंदिहीत 25 पृष्ठ अथिा 50 पृष्ठ 
राहतील अशारीतीने नोंदिहीची बाांधिी करण्यात यािी. 25 पाने असलेल्या नोंदिहीत सुमारे 
500 मतदाराांचे अनुक्रमाांक ि स्िाक्षऱ् या घेता येतील; तर 50 पृष्ठ असलेल्या नोंदिहीत सुमारे 
1000 मतदाराांचे अनुक्रमाांक ि स्िाक्षऱ् या घेता येतील. नोंदिहीचा प्रत्येक पृष्ठ क्रमाांक छपाई 
यांत्राद्वारे छापलेला असेल. प्रत्येक मतदान यांत्रािर एक ककिा त्यापेक्षा िास्त नोंदिहया 
(मतदान कें द्रािरील मतदाराांची सांख्या णिचारात घेऊन) पुरणिण्यात याव्यात.                                                                

 vi) आिश्यक णततक्ट्या सांख्येने मतदार नोंदिहया िळेीच छपाई करुन घ्याव्यात. 
11.6 मतदार णचठ्ठी (स्लीप):-  

(१) मतदान कें द्रािर मत नोंदणिण्यासाठी येिा-या प्रत्येक मतदाराची नोंद िर नमूद केल्यानुसार 
मतदार नोंदिहीत घेण्यात येईल. त्या मतदान कें द्रािर िसे मतदार येतील त्याप्रमािे त्याांची ओळख 
पटल्यानांतर त्याांचा मतदार यादीतील अनुक्रमाांक नमूद करुन त्याांची स्िाक्षरी अथिा अांगठयाचा ठसा 
नोंदिहीत घेतल्यानांतर त्याांना मतदान करण्याची सांधी द्यािी. हे लक्षात घेिे आिश्यक आहे की, 
मतदार नोंदिहीमध्ये ज्या क्रमाने मतदाराांची नाि ेि त्याांच्या स्िाक्ष-या अथिा अांगठयाचे ठसे घेतल े
असतील त्याचक्रमाने प्रत्येक मतदाराने, मतदान करिे आिश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक मतदारास 
त्याचा अनुक्रमाांक मतदार नोंदिहीत णलहून घेतल्यानांतर ि त्याची स्िाक्षरी अथिा अांगठयाचा ठसा 
घेतल्यानांतर एक णचठ्ठी (स्लीप) सांबांणधत अणधका-याने ज्याांच्याकडे मतदार नोंदिहीमध्ये िरील 
तपशील णलहून घेण्याचे काम नेमून देण्यात आले आहे त्याने द्यािी.  सदर स्लीपमध्ये खालील 
तपशील राहील :- 

(1) मतदार नोंदिहीतील रकाना-1 मध्ये णलणहल्याप्रमािे मतदाराचा अनुक्रमाांक 
(2) मतदार यादीतील मतदाराचा अनुक्रमाांक 
(3) मतदान अणधका-याची सही 

(2) िरीलप्रमािे देण्यात आलेली मतदार णचठ्ठी घेऊन मतदार, मतदान कें द्राध्यक्ष अथिा कां रोल 
युणनटचा ज्याांच्याकडे ताबा आहे त्या मतदान अणधकाऱ् याकडे िाईल ि ती णचठ्ठी त्यास दाखिील. ती 
णचठ्ठी बघून मतदान कें द्राध्यक्ष अथिा मतदान अणधकारी त्या क्रमाने (मतदार नोंदिहीत नमूद 
केलेल्या अनुक्रमाांकानुसार) मतदान करण्याची अनुमती मतदारास देईल. 
(3) मतदार णचठ्ठया िळेीच आिश्यक णततक्ट्या प्रमािात छापून घेण्यात याव्यात. सदर णचठ्ठया 50 
अथिा 100 च्या बांडलमध्ये णशिून घेतलेल्या असाव्यात; िेिेकरुन त्या प्रत्येक मतदान कें द्रािरील 
मतदार सांख्येच्या प्रमािात पुरणििे सोईचे होईल. 
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11.7 खूि णचठ्ठी:-  
 (१) खूिणचठ्ठी दोन प्रकारची असून, त्यापैकी एक कां रोल युणनटसाठी िापराियाची आहे 

तर दुसरी बटलेट युणनटसाठी िापराियाची आहे. सदरच्या खूिणचठ्ठीचा नमुना राज्य 
णनिडिकू आयोगाने णदला असून त्यानुसार आपि आिश्यक णततक्ट्या प्रमािात िळेीच 
छापून घ्याव्यात ि त्या मतदान यांत्रे तयार करताना अथिा मतदान कें द्रािर िापरण्यासाठी 
उपलब्ध करुन द्याव्यात. 
(2)  खूिणचठ्ठीस डाव्या बािूस एक णछद्र असाि.े हे णछद्र एका धातूच्या कडीमध्ये 
झाकलेले असाि ेिेिेकरुन त्यामधील दोरा काढल्यानांतर खूिणचठ्ठी सहिासहिी फाटिार 
नाही. 
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प्रकरण-12 

मतदानाची तयारी- इलके्ट्रॉणनक मतदान यांत्रे कायान्न्ित करिे 
  
राज्य णनिडिकू आयोगाची मतदान यांत्र िापरण्यात येिार आहेत तेथे-  
 
12.1.  प्राथणमक:-   णनिाचन अणधकारी म्हिनू आपि मतदान कें द्राच्या सांख्येनुसार अांदािीत EVM ची सांख्या 

णिल्हाणधकारी याांना कळणििे आिश्यक आहे. उमेदिाराांची अांणतम यादी णनिीत झाले नांतर 
उमेदिाराांच्या सांख्येनुसार BU च्या सांख्येत िाढ होऊ शकते.   

राज्य णनिडिकू आयोगाचे EVM हे बहुसदस्यीय णनिडिकुीसाठी िापरता येऊ शकते. िरी 
णिल्हा पणरषद ककिा पांचायत सणमती णनिडिूक णिभाग/ णनिाचक गि हे एकसदस्यीय असले तरी 
णिल्हापणरषद ि पांचायत सणमती णनिडिकूा णिथे एकाच िळेी होतात त्या णठकािी एकाच कां रोल 
युणनटद्वारे दोन्ही णनिडिूका घेतल्या िाऊ शकतात. सबब ज्या णठकािी सदर मतदान यांत्र े
िापराियाची आहेत, त्याणठकािी णनिाचन अणधकारी याांनी त्या मतदार सांघात एका मतदान यांत्रािर 
15 उमेदिाराांसाठी मतदान घेता येते (16ि ेबटि  END बटि असल्याने) हे लक्षात घेऊन त्यानुसार 
15 च्या  पटीत िेिढे उमेदिार असतील णततकी बटलेट युणनट म्हििेच िास्तीत-िास्त 59 ( +1 
NOTA) उमेदिाराांसाठी 4 बटलेट युणनट अशाप्रकारे बटलेट युणनटची सांख्या णनणित करािी लागेल. 
त्यापेक्षा िास्त उमेदिार करगिात असल्यास पारांपाणरक पध्दतीने मतदान घ्याि ेलागेल. 

12.2. अणतणरक्ट्त मतदान यांत्राांची सांख्या - िरील पणरच्छेदात नमूद केल्यानुसार बटलेट युणनटची सांख्या तसेच 
कां रोल युणनटची सांख्या लक्षात घेऊन राखीि 10 टक्ट्के अणधक मतदान यांत्रे आिश्यक राहतील. 

12.3. मतदान यांत्रे कायान्न्ित करिेसाठी पुिवतयारी :-   
स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाच्या णनिडिकुाांकणरता एका णनिाचन अणधका-याच्या अणधपत्याखाली 

िगेिगेळे णनिडिकू णिभाग / णनिाचक गि येत असल्यामुळे त्याांनी त्या-त्या प्रभागातील उमेदिाराांच्या 
सांख्येनुसार मतदान यांत्रे सटे करिे आिश्यक आहे.  

12.3.1 याकणरता  एकािळेी एक प्रभाग असलेल्या मतदान कें द्राांिर आिश्यक असलेली मतदान यांत्रे सटे 
करण्याकणरता घ्यािी. एका प्रभागातील आिश्यक असलेली मतदान यांत्रे सेट/ सील करुन 
झाल्यानांतर दुसऱ् या प्रभागातील मतदान यांत्रे सेट करण्याकणरता घ्यािीत.  एकाच िळेी दोन 
प्रभागातील मतदान यांत्रे एकाच टेबलिर सेट / सील करण्याकणरता आल्यास त्यात गोंधळ होण्याची 
शक्ट्यता आहे. तरी या सूचनेचे काटेकोरपिे पालन कराि.े   त्यासाठी पुरेसा िळे आिश्यक असल्याने 
अणतशय काटेकोरपिे िळेापत्रक आखाि.े मतपणत्रका छपाई झाल्याबरोबर लगेच मतदान यांत्र सेट 
करण्याचे काम कराि.े 

12.3.2   मतदान यांत्र सटे करिेपूिी मतपणत्रकेिरील प्रभागाचे नाि, उमेदिाराांची सांख्या, नाि ेसिव बाबींची 
णनिाचक अणधकाऱ्याांनी स्ित: खात्री करािी. मतपणत्रकेच्या मागे  णनिाचक अणधकाऱ्याांनी सही करािी 
िा त्याकणरता सहीचा णशक्ट्का िापरािा.  परांतु मतपणत्रका खराब होिार नाही याची काळिी घ्यािी. 
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12.3.3  मतदान यांत्र सेट करण्यासाठी नेमलेल्या कमवचाऱ्याांना प्रथम प्रणशक्षि दयाि.े िेिेकरून अनािश्यक 
चकुा टाळल्या िातील. 

12.3.4  मतदान यांत्र सेट करण्यासाठी लागिारे साणहत्य याची िुळिािुळि आधीच करून ठेिािी; िसे 
सीलींग साठी आिश्यक लाख, ती णितळिण्यासाठी स्टोव्ह, भाांडे, सपाट चमचा, ॲड्रेस टटग साठीच े
छोटे दोरे, मतपणत्रका BU मध्ये लािल्यानांतर कराियाच्या णसलींगसाठी लागिारे मोठे दोरे कापून 
ठेििे. ॲड्रेस टटग व्यिस्थीत णलहून त्यािर कें द्र णनहाय णिभािन णचन्ह मारून ठेििे इ. यामुळे प्रत्यक्ष 
णसकलगिळेी िळे कमी लागेल.  

मतदान कें द्राध्यक्षाांना मतदान कें द्रािर िापरण्यासाठी कोितेही मतदान यांत्र देण्यापूिी 
णनिाचन अणधकारी याांच्या स्तरािर काही तयारी करिे आिश्यक असते. 

12.4. मतदान यांत्रे मतदानासाठी केव्हा (तारीख ि िळे) तयार करण्यात येिार आहेत, याबाबत उमेदिाराांना 
सूचना देिे :- 

12.4.1  मतदान यांत्रे मतदानासाठी तयार करण्याच्या तारखेपूिी उमेदिार अथिा त्याांचे णनिडिकू प्रणतणनधी 
याांना मतदान यांत्रे मतदानासाठी णकती तारखेस कोित्या िळेी ि कोित्या णठकािी तयार करण्यात 
येिार आहेत, याबाबतची लेखी सूचना देिे आिश्यक आहे. 

उमेदिाराांना अथिा त्याांच्या णनिडिकू प्रणतणनधींना याणिषयी सूचना देताना प्रत्येक 
उमेदिारास णकती प्रणतणनधी अनुज्ञये राहतील, हे नमूद करिे आिश्यक आहे. उदा.5 टेबलािर एकाच 
णनिडिकू णिभाग/णनिाचक गिातील मतदान यांत्र सेट/सील करिार असल्यास त्याांना यानुसार 5 
प्रणतणनधी नेमण्याची मुभा राहील. 

अनािश्यक गदी टाळिेकामी ि सुरणक्षतेच्या दृन्ष्टने  प्रभागणनहाय मतदान यांत्रे  तयार करण्याचे 
िळेापत्रक आखाि ेि त्यानुसार उमेदिारास कळिाि.े 

त्यािळेी उपस्थीत प्रणतणनधींच्या सह्या खालील प्रमािे रणिस्टर ठेिून घ्याव्यात 
...............णिल्हा पणरषद ..........पांचायत सणमती  
सािवणत्रक /पोट णनिडिकू सन ............  
(तालुका ................. णिल्हा....................) 
णनिडिकू णिभाग क्रमाांक- ....... णनिाचक  गि क्रमाांक-.......  
णठ काि :                          णदनाांक                               

अ .क्र. उमेदिाराचे नाि उमेदिाराच्या 
प्रणतणनधीच ेनाि 
तसेच रािकीय 
पक्षाच ेनाि 

छायाचीत्र 
ओळखपत्र क्र 
तपशील 

सही शेरा 

 

12.4.2 कोित्याही कारिामुळे कोिताही उमेदिार अथिा त्याांचे णनिडिकू प्रणतणनधी मतदान यांत्र े
मतदानासाठी तयार करण्याच्यािळेी अनुपन्स्थत राणहल्यास तुम्ही कोित्याही पणरन्स्थतीत मतदान 
यांत्रे मतदानासाठी तयार करण्याचे काम पुढे ढकलता कामा नये.  उमेदिार अथिा त्याांचे प्रणतणनधी 
हिर असल्यास अथिा कोिीही हिर नसल्यास तुमचे काम तुम्ही सुरु ठेििे आिश्यक आहे. 
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12.4.3 उमेदिार अथिा त्याांचे णनिडिकू प्रणतणनधी उपन्स्थत राणहल्यास मतदान यांत्रे मतदानासाठी 
कशाप्रकारे तयार करण्यात येतात हे त्याांना समिािून साांगाि.ेतसेच त्याांना कां रोल युणनट ि बटलेट 
युणनट तयार करतेिळेी त्याचे णनरीक्षि करण्याची सांधी द्यािी. तसेच त्याच्या सह्या रणिस्टर मध्य े
घ्याव्यात. 

12. 5. बटलटे युणनट मतदानासाठी तयार करिे 
णनिाचन अणधकारी याांच्या स्तरािर प्रत्येक बटलेट युणनट खाली नमूद केल्यानुसार 

मतदानासाठी तयार करिे आिश्यक आहे. 
12.5.1  बटलटे युणनटमध्ये मतपणत्रका घट्ट णचकटणििे :  

i)  यासाठी ठेिण्यात आलेल्या िागेिर म्हििेच एक पारदशवक ऍ़के्रणलकची काच (बटलेट पेपर 
स्क्रीन) असून, त्यािर मतपणत्रका घट्ट णचकटणिण्यात यािी. मतपणत्रका घट्ट बसणिण्यापूिी 
मतपणत्रकेच्या पाठीमागे णनिाचन अणधकारी याांनी स्िाक्षरी / सहीचा रबरी णशक्ट्का असल्याची 
खात्री करािी 

ii)  बटलेट पेपर स्क्रीन िो अगदी डाव्या बािूच्या िरच्या कोप-यात णफक्ट्स केलेला असतो तो 
उघडण्यासाठी स्क्रीनचे लटचेस िे अगदी िरच्या बािूला असलेल्या  झाकिाच्या आत असतील. 
हे लटचेस एकाच िळेी सुरुिातीला थोडेसे उिव्या बािूस ि नांतर खालच्या बािूस दाबल्यानांतर 
बटलेट पेपर स्क्रीन मोकळा होईल ि तो अगदी िरच्या बािूस एखाद्या पुस्तकाप्रमािे उघडेल. तो 
उघडताना ही काळिी घेिे आिश्यक आहे की, त्यास कोिताही धक्ट्का लागून हानी होिार नाही 
बटलेट पेपर स्क्रीन उघडल्यानांतर मतपणत्रका ती ठेिण्यासाठी पुरणिलेल्या िागेिर बटलेट 
युणनटच्या िरच्या झाकिाच्या बािूला ठेिािी. मतपणत्रका अशारीतीने ठेिण्यात यािी िेिेकरुन 
प्रत्येक उमेदिाराचे नाि ि त्याचे णचन्ह त्याच्या समोरील बटि आणि णदिा याांच्या समोर येईल ि 
दोन्ही उमेदिाराांच्या चौकोनािरील िाड रेषा बटलेट युणनटमधील रेषाांशी िुळतील. हे लक्षात ठेििे 
आिश्यक आहे की,  बटलेट पेपरची सांरेखन (Alignment) िुळिे हा अत्यांत महत्िाचा टप्पा आहे. 
सदर सांरेखन (Alignment)  न िुळल्यास उमेदिाराांची नाि ेि त्यांच्यासमोरील बटि तसेच णदिा 
हे समोरासमोर न आल्यास मतदाराच्या मनात मत देण्यासांदभात गोंधळ होईल ि त्यातून अत्यांत 
गांभीर तक्रार होिु शकते. सदरची मतपणत्रका घट्ट णचकटिून सांरेखन (Alignment) व्यिन्स्थत 
िुळल्यानांतर बटलेट पेपर स्क्रीन बांद करािा. (ज्यािळेी णिल्हा पणरषद ि पांचायत सणमती णनिडिकू 
एकाच िळेी असेल तेव्हा णिल्हा पणरषद सदस्य पदाच्या णनिडिकुीतील उमेदिारानांतरचे बटि 
NOTA चे असेल ि त्या NOTA च्या बटिानांतर बटलटे युणनटिरील एक बटि  बांद (Masked) 
ठेिाि े ि त्यापुढे पांचायत सणमतीचा णनिाचक गि क्रमाांक इ.तपशील दशविािा ि त्यापुढील 
बटनापासून पांचायत सणमती सदस्य पदासाठीचे पदाचे उमेदिार ि त्याांची णचन्हे दशविािीत. 
णिल्हा पणरषद ि पांचायत सणमती सदस्य पदाच ेउमेदिार णमळून 12 पेक्षा िास्त उमेदिार होत 
असतील तेथे दोन्ही पदाांचे उमेदिार स्ितांत्र बटलेट युनीटिर दशवणिण्यात यािते.  मात्र कां रोल 
युणनट एकच राहील.) 



   

72 

ii)  मतपणत्रका बटलेट पेपर स्क्रीनच्या खाली घट्ट णचकटणिल्यानांतर िरच्या बािूच्या झाकिास सील 
करण्यासाठी पुरणिलेली िागा त्यामध्ये असलेल्या दोन णछद्रातून दोरा ओिून ते सीलबांद करण्यात 
यािी. सदरच्या दोऱ् याची गाठ बाांधून त्याच्या दोऱ् याच्या टोकाच्या बािूस पुढील तपशील 
असलेल्या पत्त्याची खूिणचठ्ठी (एड्रेस टटग) बाांधण्यात यािा. 
 

पत्त्याची खूिणचठ्ठी (Address Tag). 

 

 

 

i)  
 

12.5.2  बटलटे युणनटिरील णनिडिकू लढणििा-या उमेदिाराांची सांख्या 15 पेक्षा कमी असल्यास (NOTA 
धरून) िी बटिे उपयोगात आिली िािार नाहीत ती झाकिे. (मास्क करिे):-  

बटलेट युणनटिरील िी बटिे उपयोगात आिली िािार आहेत, तीच फक्ट्त दृश्य (Unmasked) 
असली पाणहिे. याचाच अथव असा की, णनिडिकू लढणििा-या उमेदिाराांची सांख्या दृश्य असलेल्या 
बटिाांच्या सांख्येशी िुळली पाणहिे. उदा. ज्यािळेी णिल्हा पणरषद ि पांचायत सणमती णनिडिकू  
एकाचिळेी असेल तेव्हा णिल्हा पणरषद उमेदिाराांची सांख्या 4 असेल तर उमेदिारानांतरचे एक बटि 
NOTA चे असेल म्हििेच पणहली 5 बटिे दृश्य असली पाणहिेत.  त्यानांतरचे बटि बांद (Masked) 
ठिाि े ि त्यापुढे पांचायत सणमतीचा मिकूर येईल. त्याखालील बटनाांिर पांचायत सणमतीचे 3 
उमेदिार असतील तर त्याांच्या समोरील बटने दृश्य (Unmasked) राहतील ि त्यानांतरचे एक बटि 
NOTA चे असेल म्हििेच पांचायत सणमतीकणरता एकूि 4  बटिे दृश्य असली पाणहिेत.   उिवणरत 
बटने झाकलेली (Masked) रहातील. ही प्रणक्रया करण्याकणरता बटलेट युणनटमधील पाांढरे माक्स्कग 
टटब, उमेदिाराांच्या बटिािर ठेिून ती झाकली िातात ि त्यासाठी बटलेट युणनट उघडिे आिश्यक 
आहे.  

 

बटलटे युणनटिरील शेिटच ेबटि  (16 ि)े ‘End बटि  असल्याने त्या बटनासमोरील चौकटीमध्य े
कोित्याही उमेदिाराचे नाि येिार नाही. हे बटि  मास्क ठेिाि.े  कारि NOTA कणरता तरतदू 
उपलब्ध करुन णदललेी आहे. (फक्ट्त कट न्ड सेट करताना “ End” बटि चाल ूठेिािे.) 

12.5.3 स्लाईड स्िीच सेट करिे :- 

i) बटलेट युणनटच्या आतल्या बािूस उिव्या कोप-यात िरील बािूला एक स्लाईड स्िीच असून, तो 
चार िागी ठेिता येतेा. उदा. 1,2,3,4. ही कायविाही एखाद्या मतदान कें द्रािर णकती बटलेट युणनट 
िापराियाची आहेत, यािर अिलांबून असून, नांतर ती एका कां रोल युणनटशी िोडािी लागतील. 
15 पेक्षा िास्त उमेदिार असल्यास स्लाईड स्िीच योग्य त्या णठकािी म्हििेच णितकी बटलेटींग 

....णिल्हा पणरषद ...पांचायत सणमती सािवणत्रक/पोट णनिडिकू सन .20.........  
तालुका ................. णिल्हा-.................... 
णनिडिकू णिभाग / णनिाचक गि क्रमाांक- ...................    
मतदान कें द्र क्रमाांक-.............   बटलेट युणनट अनुक्रमाांक- ........................... 
मतदानाचा णदनाांक  -............................................ 
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युणनट िापराियाची आहेत त्यानुसार ठेििे. उदा. 4 बटलेट युणनट िोडली असल्यास कां रोल 
युणनटला पणहले िोडलेल्या बटलेट युणनटचा स्लाईड स्िीच 1 िर राहील ि त्यापुढे िोडलेल्या 
बटलेट युणनटचे स्लाईड स्िीच अनुक्रमे 2, 3 ि 4 िर राहतील. 

ii) िेव्हा णनिडिकू लढणििा-या उमेदिाराांची सांख्या 15 पयंत असेल तेव्हा एकच बटलेट युणनट 
िापराि ेलागेल ि त्यािळेी आतल्या बािूचा स्लाईड स्िीच 1 िर ठेिािा लागेल.  िेव्हा  णनिडिकू 
लढणििा-या उमेदिाराांची सांख्या 16 आणि 30 यामध्ये असेल तेव्हा 2 बटलेट युणनट िापराि े
लागतील, तेव्हा  पणहल्या बटलेट युणनटमध्ये 1 ते 15 उमेदिार असल्यामुळे त्या युणनटमधील 
स्लाईड स्िीच 1 िर ठेिािा लागेल. तर दुस-या बटलेट युणनटमधील स्लाईड स्िीच उमेदिार 16 
ते 30 पयंत असल्यामुळे 2 िर ठेिािा लागेल. अशा त-हेने िर तीन बटलेट युणनट िापराियाची 
असतील ि उमेदिाराांची सांख्या 31 ते 45 च्या मध्ये असेल तर पणहल्या बटलेट युणनटमधील स्लाईड 
स्िीच 1 िर,दुस-या बटलेट युणनटमधील स्लाईड स्िीच 2 िर तर णतस-या बटलेट युणनटमधील 
स्लाईड स्िीच 3 िर ठेिािा लागेल. अशाच णरतीने उमेदिाराांची सांख्या 46 ते 60 च्या दरम्यान 
असल्यास ि 4 बटलेट युणनट िापराियाची असल्यास चौथ्या ि शेिटच्या बटलेट युणनटिरील 
स्लाईड स्िीच 4 िर ठेिािा लागेल. 
टीप:- िरील पणरच्छेदात नमूद केलेली स्लाईड स्िीच सेट करण्याची बाब योग्य रीतीने न केल्यास 

कट न्ड सेट करताना अडचिी णनमाि होतील.  णिशेषत: एकापेक्षा अणधक बटलटे युणनट्स 
िापरतेिळेी बटलटे युणनट्स परस्पराांना िोडताना त्याांचा क्रम योग्य न ठेिल्यास देणखल 
कट न्ड सेट योग्य णरतीने करता येिार नाही.  

एकापेक्षा अणधक बटलटे युणनट िापरत असताना कट न्ड सेट करतेिळेी िॉडव क्र. आणि 
बुथ क्र. ची नोंद कां रोल युणनट मध्ये करण्यासाठी कां रोल युणनटला िोडलले्या पणहल्याच 
बटलटे युणनट िरील अ.क्र. 1 ते 10 या उमेदिाराांच्या समोरील बटिाांचा िापर करािा. तसचे 
करण्यात आललेी नोंद कायम करण्यासाठी पणहल्याच बटलटे युणनट िरील END या 
बटिाचा िापर करािा. यास्ति बटलटे युणनटमधील स्लाईड स्िीच सेट करिे ि बटलटे युणनट 
योग्य क्रमाने परस्पराांना िोडिे ही बाब अत्यांत महत्िाची आहे, हे लक्षात घ्याि.े 

12.5.4   बटलटे युणनट सील करिे:- 

i) बटलेट युणनटमध्ये बटलेट पेपर घट्ट णचकटणिल्यानांतर आणि बटलेट पेपर स्क्रीन खाली ठेिून नांतर 
सील केल्यानांतर उमेदिाराांची बटिे िी उपयोगात आिली िािार नाहीत, ती झाकण्यात 
येतील आणि िरील पणरच्छेदात नमूद केल्याप्रमािे स्लाईड स्िीच योग्य त्या िागी सेट कराि े
लागतील ि त्यानांतर बटलेट युणनट िरील बािूचे झाकि त्याच्या मूळ िागी घट्ट बसिाि ेलागेल. 
कां रोल युणनट सेट केल्यानांतर बटलेट युणनट सील कराि ेलागेल. त्यासाठी िरील बािूच्या 
णछद्राांमधून दोऱ् याचे एक टोक ओिनू आणि खालच्या बािूच्या णछद्रातून दोऱ् याचे दुसरे टोक ओिून 
त्याची घट्ट गाठ मारािी ि त्यानांतर एक स्पेस गाठ मारािी. त्यानांतर दोऱ् याच्या एका टोकातून  
ऍ़ड्रेस टटग टाकािा (उपन्स्थताांनी त्यािर स्िाक्षरी ि णशक्ट्के मारािते.) नांतर एक गाठ मारािी ि 
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त्यानांतर चौथी गाठ, ऍ़ड्रेस टटगिर णनिाचन अणधकारी याांचा णपतळी णशक्ट्का उमटिून लाखेने 
सील करािी. (सिव ऍ़ड्रेस टटग याप्रकारे सील कराियाचे आहेत.) बटलेट युणनटच्या दोन्ही टोकाला 
पत्त्याची खूिणचठ्ठी या पणरच्छेदामध्ये नमूद केल्यानुसार डकिािी. ही कायविाही करताना 
उमेदिाराांचे प्रणतणनधी उपन्स्थत असल्यास त्याांनाही त्यािर स्िाक्षरी करण्याची सांधी द्यािी. 
अशारीतीने बटलेट युणनट तयार करुन सील केल्यानांतर ते पुन्हा त्यासाठी पुरणिण्यात आलेल्या 
बटगमध्ये ठेिाि ेि बटगच्या हटण्डलला पत्त्याची खूिणचठ्ठी पुन्हा लािािी. 
 

12.6 बटलटे युणनट आणि कां रोल युणनट एकमेकास िोडिे 
12.6.1 िेव्हा णनिडिकू लढणििा-या उमेदिाराांची सांख्या 15 पेक्षा कमी असेल ि एकच बटलेट युणनट 

उपयोगात आल ेअसेल तेव्हा बटलेट युणनट कां रोल युणनटशी िोडण्यात याि.े 
12.6.2 बटलेट युणनट िेव्हा एकापेक्षा िास्त असतील तेव्हा मतदान कें द्रािर  िापरण्यात येिाऱ्या  सिव 

बटलेट युणनट पैकी पणहल्या क्रमाांकाचे बटलेट युणनट हेच फक्ट्त कां रोल युणनटशी िोडण्यात 
याि ेि त्या बटलेट युणनटचे स्लाईड स्िीच 1 िर असल्याची खात्री करािी ि तदनांतर 1 
नांबरच्या बटलेट युणनटशी, स्लाईड स्िीच 2 क्रमाांकािर ठेिलेले बटलेट युणनट िोडिे आिश्यक 
आहे. िेव्हा 3 बटलेट युणनट िापराियाचे असतील तेव्हा अनुक्रमे स्लाईड स्िीच 3 िर ठेिलेले 
बटलेट युणनट हे स्लाईड स्िीच 2 िर ठेिलेल्या बटलेट युणनटशी िोडल ेपाणहिे ि अशाणरतीने 
4 च ेबटलेट युणनट क्रमाांक 3 च्या बटलेट युणनटशी िोडल ेपाणहिे. 

12.6.3 एक बटलेट युणनट दुस-या बटलेट युणनटशी िोडताना बटलेट युणनटच्या खालच्या बािूस एक 
कप्पा असून, त्यामध्ये एक सॉकेटची तरतूद आहे. या सॉकेटला दुसऱ् या युणनटमधून 
णनघालेली केबल पणहल्या बटलेट युणनटमधील सॉकेटशी िोडली पाणहिे. अशारीतीने 
णतसऱ्या बटलेट युणनटची केबल दुसऱ् या युणनटच्या सॉकेटशी िोडली पाणहि े ि चौथ्या 
युणनटची केबल णतसऱ् या युणनटच्या सॉकेटशी िोडली पाणहिे. 

12.6.4 िर नमूद केल्यानुसार फक्ट्त पणहले बटलेट युणनट हेच कां रोल युणनटशी िोडले पाणहिे. बटलेट 
युणनटमधून णनघालेली केबल ही कां रोल युणनटच्या पाठीमागे असलेल्या कप्प्यातील 
सॉकेटशी िोडली पाणहिे. 

12.6.5  कां रोल युणनटच्या पाठीमागच्या कप्प्यामध्ये “Power” हे बटि  पुरणिलेले असते. ते बटि  
“On” या पोणझशनला ठेिल्यास मतदान यांत्राची बटटरी कायान्न्ित होते ि कां रोल युणनट 
तसेच सिव बटलेट युणनटला ती ऊिा पुरणिते. 
टीप:- 

i) एकापेक्षा िास्त बटलेट युणनट िापराियाचे असतील तेव्हा ती एकमेकाांशी त्याच्या 
अनुक्रमानुसार िोडली पाणहिेत. यामध्ये चकू झाल्यास मतदान यांत्र णनरुपयोगी होईल आणि 
कां रोल युणनटिरील कोितेही बटि दाबल्यास “LE” (Link Error) असे कां रोल युणनटच्या 
णडस्प्ले पटनलिर णदसू लागेल. याचाच अथव बटलेट युणनट एकमेकाांशी अनुक्रमानुसार 
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िोडण्यामध्ये काही तरी चकू  झालेली असून  ही चकू दुरुस्त केल्यानांतर “LE” हा मेसेि बांद 
होईल. 

ii)  बटलेट युणनटच्या केबलच्या दुस-या टोकाच्या कनेक्ट्टरमध्ये अनेक णपन असतात. हा कनेक्ट्टर 
दुसऱ् या बटलेट युणनटच्या अथिा कां रोल युणनटच्या सॉकेटमध्ये योग्यरीतीने बसतो. हा 
कनेक्ट्टर बसणिताना योग्य पोणझशनमध्ये बसणििे आिश्यक आहे.  ही पोणझशन ओळखिे 
फार सोपे असून, याकणरता कनेक्ट्टरमधील णपनची सांख्या ि कनेक्ट्टरचा आकार पहािा. या 
कनेक्ट्टरच्या णपन अत्यांत नािूक असून, या कनेक्ट्टर सॉकेटमध्ये बसणिताना िास्त ताकद 
िापरल्यास सदर णपनला हानी होऊ शकेल ककिा त्या िाकू शकतील. यास्ति कनेक्ट्टर 
सॉकेटमध्ये बसणिताना ते योग्यरीतीने बसणििे आिश्यक आहे. त्याची खालची ि िरची बािू 
नीट पाहून िुळिारी योग्य बािू सॉकेटमध्ये बसणिली पाणहिे. कनेक्ट्टर योग्यरीतीने 
बसणिल्यास मतदान यांत्र योग्यरीतीने काम करील हे ध्यानात घ्याि.े  हा कनेक्ट्टर, कां रोल 
युणनटपासून िगेळा करताना त्याच्या दोन्ही बािूला असलेल्या क्ट्लीप दाबून मागे खेचािा. 

iii) बटलेट युणनट एकमेकाांशी िोडिे अथिा ते कां रोल युणनटशी िोडिे अथिा िगेळे करिे 
यासाठी थोडा सराि करिे आिश्यक असून, तस ेन केल्यास मतदान यांत्रास हानी होऊ 
शकते.  ही बाब िे िे अणधकारी यांत्र हाताळतील अशा सिव णनिडिकू अणधकारी, मतदान 
कें द्राध्यक्ष ि मतदान अणधकारी याांच्या मनािर ठसणििे आिश्यक आहे. 

12.7  कां रोल युणनट तयार करिे :-  
णनिाचन अणधकारी याांच्या स्तरािर प्रत्येक कां रोल युणनट खाली नमूद केल्यानुसार मतदानासाठी 
तयार करिे आिश्यक आहे. 

12.7.1   कां रोल युणनटमध्ये बटटरी बसणििे -  
 कां रोल युणनट हे णिणशष्ट प्रकारच्या बटटरीिर (Power Pack) चालते. प्रत्येक  निीन णनिडिकुीसाठी 
निीन पॉिर पटक बसणििे आिश्यक आहे. त्यामुळे आिश्यक णसल्ड  (पारदशवक णचकटपट्टी) पॉिर 
पटकची सोय करून ठेिािी. कोित्याही पणरन्स्थतीत एकदा िापरलेल्या पॉिर पटक णनिडिकूीसाठी 
िापरू नयेत.  

12.7.2 कां रोल युणनटच्या िरच्या बािूस िे “ कट न्न्डडेट सेट सेक्ट्शन ” आहे. त्यामध्ये पॉिर पटक 
बसणिण्यासाठी िागा आहे. “कट न्न्डडेट  सेट सेक्ट्शन ” मध्ये बटटरीसाठी पुरणिलेल्या कप्प्याचे झाकि 
सुरुिातीस थोडेसे आत दाबून त्यासाठी डाव्या बािूला पुरणिलेल्या लटचद्वारे उघडता येते. सदर पॉिर 
पटकसाठी एक सॉकेट असून, “ कट न्न्डडेट सेट सेक्ट्शन” मधील पॉिर पटक च्या कप्प्यात असलेल्या 
प्लगमध्ये ते बसते. निीन पॉिर पटकच्या सॉकेटिर एक णचकटपट्टी सारखे फट क्ट्टरी सील बसणिण्यात 
आलेले असते.  (सदर फट क्ट्टरी सील हे पॉिर पटक निीन असल्याची णनशािी असते.) सदरचे फट क्ट्टरी 
सील न काढता पॉिर पटक योग्य िागी घट्ट बसणिण्यात यािी. 
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 12.7.3 राज्य णनिडिकू आयोगाच्या मतदान यांत्रामध्ये “ Detachable Memory Module (DMM)”ची खास 
सोय करण्यात आलेली आहे.  त्यामुळे कँडसेट करिेपूिी DMM िागेिर (पॉिर पटकच्या बािुला) 
असल्याची खात्री करािी.  

12.7.4  यांत्रामधील िुनी माणहती काढून टाकिे : 
कां रोल युणनटमध्ये िर नमूद केल्यानुसार णनिडिकू लढणििाऱ् या उमेदिाराांची नाि ेसेट 

करण्याकणरता प्रथम मतदान यांत्रात पूिी रेकॉडव केलेली सिव माणहती काढून टाकिे आिश्यक 
आहे. यासाठी कां रोल युणनटच्या णरझल्ट सेक्ट्शनमधील “Clear” असे नाि णदलेले बटि  दाबाि.े 
हे बटि  दाबताच मतदान यांत्रातील सिव माणहती शून्यािर सेट होईल आणि कां रोल युणनटमधील 
णडस्प्ले पटनेलिर प्रत्येक उमेदिारासमोर नोंदणिण्यात आलेली मते शून्य इतकी दशवणिली िातील. 
िर क्ट्लीयर बटि  दाबल्यािर “Invalid Operation” हा मेसेि णडस्प्ले होत असेल तर  C-R-C 
म्हििेच Close-Result-Clear णह प्रणक्रया योग्यणरत्या झाली नाही असे समिाि ेि  “Close” 
बटि  दाबाि.े   

12.7.5 णनिडिकू लढणििा-या उमेदिाराांची सांख्या सेट करिे :   मतदान यांत्राचे कां रोल युणनट हे 
िास्तीत िास्त 59+ NOTA उमेदिाराांच्या णनिडिकुीसाठी उपयोगात आिता येते. यास्ति 
प्रत्येक िळेी िेव्हा मतदान यांत्र िापरले िाईल तेव्हा  कां रोल युणनटमध्ये त्या णनिडिकुीत णितके 
उमेदिार आहेत त्याांची सांख्या सेट करिे आिश्यक आहे. 

   उमेदिाराांची सांख्या सेट करण्यासाठी खालीलप्रमािे कायविाही करण्यात यािी :- 
i)    णनिडिकू लढणििाऱ् या उमेदिाराांची सांख्या ही कां रोल युणनट आणि णनिडिकुीमध्ये णितके बटलेट 

युणनट िापराियाचे आहेत ते सिव ( ि णततकेच) एकमेकाांशी िोडल्यानांतरच सेट करता येईल. बटलटे 
युणनट ि कां रोल युणनट एकमेकाांशी कस ेिोडािते, हे िरील पणरच्छेदात यापूिीच स्पष्ट करण्यात 
आलेले आहे. 

ii)   कां रोल युणनट ि बटलेट युणनट एकमेकाांशी िोडल्यानांतर, कां रोल युणनटिरील POWER  हे बटि 
सुरु (On) कराि,े िेिेकरुन कां रोल युणनट ि बटलेट युणनट कायान्न्ित होतील. 

iii) णनिाचन अणधकाऱ्याांनी प्रथम पणरच्छेद 12.5 प्रमािे  बटलेट युणनटिर  मतपणत्रका लािािी.        
iv)   णिल्हा पणरषद ि पांचायत सणमतीसाठी एका णनिडिकू णिभागातील ि एका णनिाचक गिाकणरता 

Candset करण्याची पध्दत 
उदा. एका बटलेट युणनटिर दोन िागाांसाठी (1 णिल्हापणरषद+ १ पांचायत सणमती िागा) 

मतदान असेल आणि सिव िागाांसाठी णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराांची एकूि सांख्या  12 पेक्षा 
िास्त नसेल ( 12.5.1(ii) प्रमािे) तर अशािळेी एकाच बटलेट युणनटच्या सहाय्याने मतदान प्रणक्रया 
करिे शक्ट्य आहे.  

तर दोन िागाांसाठी Candset करण्यासाठी खालीलप्रमािे कायविाही करािी. 

णिल्हा पणरषद   िागेकणरता चार उमेदिार,  
पांचायत सणमती  िागेकणरता तीन उमेदिार असतील   
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णनिडिकू णिभाग : १२७ , णनिाचक गि : ५८ 
मतदान कें द्र क्रमाांक : १८९ 
एकूि मतपणत्रका :   2, (एक  णिल्हापणरषद, दुसरी पांचायत सणमतीसाठी) 
णिल्हापणरषद मतपणत्रका क्र-1 (एकूि 2 मतपणत्रकेपकैी पणहली) 
पांचायत सणमती मतपणत्रका क्र-2 (एकूि 2 मतपणत्रकेपैकी दुसरी) 
Ballot Unit 

1) बटलेट युणनटिरील पणहला उमेदिार पणहल्या बटिापासून सुरूिात करा ि णिल्हा पणरषद िागेसाठी एकूि 
चार उमेदिार णनिडिकू लढिीत असल्याने प्रथमत: बटलेट युणनटिर काचेच्या कप्प्यात मतपणत्रका 
व्यिन्स्थतपिे ठेिल्यानांतर चारही उमेदिाराांच्या णनिडिकू णचन्हासमोरील मतदानाची बटिे ि NOTA च े
बटि  Unmasked करा.  
2) पांचायत सम ण ती िागेसाठी तीन उमेदिार णनिडिकू लढिीत असल्याने पणहल्या िागेची मतपणत्रका 
बसणिल्यानांतर त्याखाली दुसऱ् या िागेसाठीच्या णनिडिकू लढणििाऱ् या उमेदिाराांची मतपणत्रका अशाणरतीने 
ठेिा की, दुसऱ् या िागेसाठी णनिडिकू लढणििाऱ् या उमेदिाराांपैकी मतपणत्रकेिरील पणहला उमेदिार बटलेट 
युणनटिरील िरून अ.क्र.7 व्या बटिासमोर असेल. (6 ि ेबटि Masked असेल ) 

       
Masked End Button                       Unmasked End Button 

णिशेष टीप 1 : मतदानात End या बटिाचा िापर कराियाचा नसल्याने ते Masked ठेिाि ेलागते.  
परांतु कँडसेट करताना END बटि Unmasked ठेिाि ेलागेल. 

सेकटग चा णिषय णडस्प्ले Ballot 
Unit 

 

िापराियाचे बटि णक्रयेचा अथव 

णिल्हा पणरषद णनिडिूक 
णिभाग क्र. सेट करिे 
127 

ENTER WARD 
NO... 

१ 1,2,7 नांतर 16 ि े
बटि (END) दाबून 
प्रणक्रया पुिव 
झाल्याचे णनिीत 
कराि े

णनिडिकू णिभाग क्र. १२७  भरिेकामी BU 
िरील 1,2,7 क्रमाांकाची बटिे दाबली ि 16 िे 
बटि  (END) दाबून प्रणक्रया पूिव केली 

मतदान कें द्र क्रमाांक सेट 
करिे-  १८९ 
 

ENTER BOOTH 
NO... 

1 1,8,9 नांतर 16 ि े
बटि  (END) दाबून 
प्रणक्रया पूिव 
झाल्याचे णनिीत 
कराि े

मतदान कें द्र क्रमाांक  १89  भरिेकामी BU 
िरील 1,8,9 क्रमाांकाची बटिे दाबली ि 16 ि े
बटि  (END) दाबून प्रणक्रया पूिव केली 

एकूि मतपणत्रका   - 2 NUMBER OF  
BALLOTS 

1 2 एकूि 2 मतपणत्रका असल्याने BU िरील 2 
क्रमाांकाचे बटि दाबले 

पणहल्या मतपणत्रकेिरील  
पणहला उमेदिार 

BALLOT 1 
1 ST  CAND... 

1 1 पणहल्या मतपणत्रकेिरील पणहल्या उमेदिाराचे 
नाि  BU िरील पणहल्या बटिाच्या समोर 
असल्याने 1 क्रमाांकाचे बटि दाबले 
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पणहल्या मतपणत्रकेिरील 
शेिटचा उमेदिार 

BALLOT 1 
LAST  CAND... 

1 5 पणहल्या मतपणत्रकेिरील शेिटच्या उमेदिाराचे  
(NOTA) नाि  BU िरील पाचव्या बटिाच्या 
समोर असल्याने 5 क्रमाांकाचे बटि दाबले 

एकुि उमेदिाराां पैकी     
 णकती उमेदिार 
 णनिडायचे त्यासाठी 

B1 CANDS  
5 SEATS.... 

   1 1 णिल्हा पणरषद एका णनिडिकू णिभागातून 
एकच उमेदिार णनिडायचा असल्याने BU 
िरील 1 क्रमाांकाचे बटि दाबले  

दुसऱ्या मतपणत्रकेिरील पणहला 
उमेदिार 

BALLOT 1 
1 ST  CAND... 

1 7 दुसऱ्या मतपणत्रकेिरील पणहल्या उमेदिाराचे 
नाि BU िरील सातव्या  ( 6ि ेबटि Masked 
राहील) बटिाच्या समोर असल्याने 7 क्रमाांकाचे 
बटि दाबले 

दुसऱ्या मतपणत्रकेिरील 
शेिटचा उमेदिार 

BALLOT 1 
LAST  CAND... 

1 10 दुसऱ्या मतपणत्रकेिरील शेिटच्या उमेदिाराचे  
(NOTA) नाि  BU िरील दहाव्या बटिाच्या 
समोर असल्याने 10 क्रमाांकाचे बटि दाबले 

एकूि उमेदिाराां पैकी     
 णकती उमेदिार 
 णनिडायचे त्यासाठी 

B2 CANDS  
 SEATS.... 

1 7 पांचायत सणमती णनिाचक गिातून एकच 
उमेदिार णनिडायचा असल्याने BU िरील 7 
क्रमाांकाचे (दुसऱ्या मतपणत्रकेतील पणहले) बटि 
दाबले  

 

णटप :- प्रभाग/मतदान कें द्र क्रमाांक कां रोल युणनटमध्ये समाणिष्ट (ENTER)  करण्यासाठी 1 ते 9 
आकड्याकणरता 1 ते 9 बटि िापराि,े 0 (शुन्य) या अांकाकणरता अ.क्र.10 बटि िापराि े(प्र.क्र.100 
साठी अ.क्र.1, अ.क्र.10 ि पुन्हा अ.क्र.10 अशाक्रमाने िापरािी लागतील) ि  पुन्हा आकडे (Reset) 
भराियाचे झाल्यास,15 क्रमाांकाचे बटि दाबाि.े उदा. णिल्हा पणरषदेकणरता अ.क्र.1 ि 10 
अनुक्रमाांकाची बटिे दाबिे आिश्यक आहे.  तर पांचायत सणमतीकणरता 2, 10 ि 7 अनुक्रमाची बटिे 
दाबिे आिश्यक आहे. 

1) िरील उदाहरिात नमूद केल्याप्रमािे कायविाही करताना खालील प्रमािे णडस्प्ले णदसेल :- 
 

सिव िागाांच्या मतपणत्रका बटलेट युणनटमध्ये सेट केल्यानांतर बटलेट युणनट, कनेक्ट्टरच्या 
सहाय्याने Top ही अक्षरे कां रोल युणनटच्या आतील बािूस रहातील अशा णरतीने िोडा. 

 

2) DMM काढता येिारी मेमरी Candset सेक्ट्शनमध्ये Candset बटनाच्या िर असलेल्या DMM 
सॉकेटमध्ये घट्ट बसिा.  
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3) बटटरीसाठी णिणहत असलेल्या कप्प्यात निीन बटटरी बसिा. 
 

 
 

4) कां रोल युणनटचा  स्िीच ऑन केल्यािर दशवक पट्टीिर  पुढीलप्रमािे तपणशल णदसेल :-  
1) MEMORY CHANGE 
2) BATTERY STATUS 
 

णडस्प्ले थाांबल्यानांतर  Result स्केशनमधील Clear  बटि दाबाि.े  िर एखादया यांत्राच्या 
दशवकपट्टीिर INVALID OPRATION आल्यास  क्ट्लीअर बटि दाबलेल्या अिस्थेतच Cand Set 
बटि दाबाि.े त्यानांतर पुढीलप्रमािे तपणशल णदसेल :- 

 

 
 

दशवकपट्टीिर िरील णनदेश येण्याचे बांद झाल्यानांतर कां रोल युणनटचा स्िीच ऑफ करा. 

5) कां रोल युणनट मागील बािूने न्स्िच On करा. त्यानांतर दशवकपट्टीिर  खालीलप्रमािे तपशील 
क्रमाक्रमाने णदसेल.  

  
 

 

 

 

 

  

 

 िरीलप्रमािे प्राप्त होिारी सूचना क्रमाक्रमाने येिे पूिवत: बांद झाल्यानांतर पुढील कृती करािी.  

SEC 
MAHARASHTRA 

 

DTE 
TME 

 

SL NO. -- 

DMM  ---  

WARD NO.-- 

BOOTH NO.-- 

 

NUMBER OF 
BALLOTS   

 

BATTERY    STATUS 
(HIGH/ MEDIUM/LOW) 
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6) आता Candset हे बटि दाबा. म्हििे दशवकपट्टीिर खालीलप्रमािे तपशील णदसेल. 
 

 

 िर नमूद केल्याप्रमािे कायवपध्दती अनुसरून प्रभाग क्रमाांक कां रोल युणनटमध्ये 
नोंदणिल्यानांतर बटलेट युणनटिरील End हे बटि Beep आिाि बांद होईपयंत दाबून ठेिा. त्यानांतर 
खालील सूचना प्राप्त होईल. 

 

 
  

आता मतदान कें द्राचा अनुक्रमाांक देखील कां रोल युणनटमध्ये ENTER कराियाचा असून 
त्यासाठी देखील प्रभाग क्रमाांक ENTER कराियाच्या कायवपध्दतीचा पुन्हा अिलांब करा आणि योग्य 
तो मतदान कें द्राचा अनुक्रमाांक कां रोल युणनटमध्ये नोंदणिल्यानांतर पुन्हा END हे बटि BEEP आिाि 
बांद होईपयंत दाबून ठेिाि.े तद्धनांतर पुढीलप्रमािे सूचना प्राप्त होईल. 

 

 

याचा अथव णकती िागाांसाठी मतदान होिार आहे त्याची नोंद कां रोल युणनटमध्ये करािी. 
यासाठी अथातच या उदाहरिात आपि णिल्हा पणरषद ि पांचायत सणमतीकणरता दोन मतिपणत्रका 
(िागाांसाठी) Candset करत असल्याने असा णनदेश प्राप्त झाल्यानांतर बटलेट युणनटिरील बटलेटची 
सांख्या ( मतपणत्रका ) णनणित करािी. उमेदिाराांच्या बटिामधील िरून दुस-या क्रमाांकाचे बटि 
दाबाि.े त्यानांतर खालीलप्रमािे सूचना प्राप्त होईल. 

 

 

याचा अथव पणहल्या िागेसाठी णनिडिकू लढणििा-या उमेदिाराांपैकी पणहला उमेदिार बटलेट 
युणनटिर ज्या स्थानािर आहे ते बटि दाबाि.े अथात, पणहल्या िागेकणरता बटलेट युणनटिर बसणिलेल्या 
मतपणत्रकेनुसार पणहला उमेदिार हा पणहल्या बटिासमोर आहे म्हिनू अ.क्र.1 चे बटि दाबा. म्हिि े
पुढील सूचना दशवकपट्टीिर येईल.  

 

 

यानुसार पणहल्या िागेसाठी णनिडिकू लढणििा-या उमेदिाराांपैकी शेिटचा उमेदिार णकतव्या 
स्थानािर आहे ती देखील नोंद करािी. अथातच, चार उमेदिार णनिडिकू लढिीत आहेत.  मात्र 
शेिटच्या म्हििेच NOTA समोरील बटि दाबाबे.  त्यानांतर  खालीलप्रमािे सूचना दशवकपट्टीिर येईल. 

BALLOT 1 
1st CAND 

 

ENTER WARD 
 NO. . . . . . . 

 

ENTER  

BOOTH NO. . . . . . 

NUMBER OF 

BALLOTS   

BALLOT 1 
LAST CAND 
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याचा अथव पणहल्या िागेसाठी चार उमेदिार आहेत आणि त्यामधून णकती उमेदिार णनिडून 
द्याियाचे आहेत ती सांख्या णनणित करिे. त्यासाठी या चार उमेदिाराांमधून एकाची णनिड अणभपे्रत 
असल्याने SEAT साठी पुन्हा अ.क्र.1 चे बटि दाबाि.े त्यानांतर खालील सूचना प्राप्त होईल.  

 

  

            दुस-या िागेकणरता णनिडिकू लढणििा-या उमेदिाराांपैकी पणहला उमेदिार ज्या स्थानािर 
असेल त्या समोरील बटि दाबाि.े  

 

 

 अथातच दुस-या िागेकणरता णनिडिकू लढणििा-या उमेदिाराांच्या मतपणत्रकेतील शेिटच्या 
उमेदिारासमोरील (NOTA) बटि दाबाि.े नांतर पुढील सूचना णमळेल. 

 

 

           म्हििेच दुसऱ् या िागेकणरता तीन उमेदिार असून त्यातील एक णनिडून द्याियाचा असल्याने 
पुन्हा एक ही सांख्या ENTER करण्यासाठी दुसऱ् या िागेकणरता बटलेट युणनटिर सेट केलेल्या 
मतपणत्रकेतील पणहले बटि दाबा. याणठकािी (1 हा अांक ENTER करण्यासाठी पणहल्या बटलेट 
युणनटिरील अनुक्रमाांक 1 चे बटि णनन्ष्क्रय असेल. कारि दुसऱ् या िागेसाठी देखील तेच बटलेट 
युणनट िापरले िात असेल तरीही दुसऱ्या िागेसाठी दुसऱ्या मतपणत्रकेतील पणहल्या 
उमेदिारासमोरील बटि दाबिे िरुरीच ेआहे. िरी ते बटलेट युणनटिरील प्रत्यक्षात साति ेबटि 
असेल तरीही ते पणहले बटि म्हिनूच िापराि ेलागेल. ) 

Candset प्रणक्रया पूिव झाल्यानांतर कां रोल युणनटच्या Display सेक्ट्शनिर आपि केलेल्या Candset 
णिषयी खालीलप्रमािे सणिस्तर तपशील क्रमाक्रमाने णदसेल. 

 

 

 

 

 

Sr.No. Display Meaning 

1 WARD NO - 127 
BOOTH NO - 189 

district Number is 127 
 Booth Number is  189 

2 NUMBER OF 
BALLOTS  2 

 Number of Ballot Papers are 2 i.e. one for  
 ZP Seat and another for PS Seat 

3 BALLOT 1 Ballot Paper 1 

B 1   CAND 5  
SEATS. . . . . . 

 

BALLOT 2    
1ST CAND. . . . . 

BALLOT 2    

LAST CAND. . . . . 
 

B 2   CAND 4 

SEATS . . . . . 
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चार बटलेट युणनट परस्पराांना िोडून िास्तीत िास्त 60 उमेदिाराांसाठी Candset करण्याची 
व्यिस्था करता येईल. 

टीप:-   
(1) िर चकूुन बटलेट युणनटिरील चकुीची बटिे दाबली गेली उदा. 5 उमेदिार असतील ि 6 
व्या क्रमाांकाचे बटि  दाबले गेले तर अशी चकू दुरुस्त करण्यासाठी बटलेट युणनट िरील 15 क्रमाांकाच े
बटि (BACK KEY) दाबाि ेआणि उपरोक्ट्त टप्याांनुसार योग्य ती  बटने दाबल्यानांतर मतदान यांत्र 
योग्यप्रकारे सेट होईल. 
(2) णनिडिकू लढणििाऱ् या उमेदिाराांची सांख्या सेट करताना एकच बटलेट युणनट अथिा णितके 
बटलेट युणनट णनिडिकुीत िापराियाचे आहेत (हे णनिडिकू लढणििाऱ् या उमेदिाराांच्या सांख्येिर 
अिलांबून आहे) त्याच्या आधारे कां रोल युणनटमध्य ेणनिडिकू लढणििाऱ् या उमेदिाराांची सांख्या सेट 
करता येते. चकुीची बटिे दाबली िाऊ नयेत यासाठी णनिडिकू लढणििाऱ् या उमेदिाराांपैकी 
शेिटच्या उमेदिारानांतरची सिव पाांढऱ्या आिरिाच्या झाकिाने बटिे झाकण्यात (Masked)  यािीत. 
(3) णनिडिकू लढणििाऱ् या उमेदिाराांची सांख्या कां रोल युणनटमध्ये सेट केल्यानांतर कां रोल 
युणनटच्या बटटरीच ेबटि  बांद करिे आिश्यक आहे. तसेच बटलेट युणनट कां रोल युणनटपासून िगेळे 
करिे आिश्यक आहे. त्यासाठी बटलेट युणनटपासून णनघालेली केबल ि कनेक्ट्टर िो कां रोल 
युणनटच्या सॉकेटमध्ये बसणिला असेल तो िगेळा करण्यात यािा. 
 
12.7.6  “कट न्न्डडेट सेट सेक्ट्शन” सील करिे 
  

(१) “कट न्न्डडेट सेट सेक्ट्शन” मध्य ेबटटरी बसणिल्यानांतर आणि कां रोल युणनटमध्ये णनिडिकू 
लढणििाऱ् या उमेदिाराांची सांख्या सेट केल्यानांतर कट न्ड सेट सेक्ट्शनमध्ये खोचनू बसणिण्यात 
आलेल्या काढता येिाऱ् या मेमरीचा अनुक्रमाांक मतदार यांत्राच्या नोंदी घेण्याकणरता ठेिलेल्या 
मुख्य नोंदिहीत (Master Register) मध्य ेनोंदणिण्यात यािा. त्यानांतर  कट ण्डसटे बटिाचा 
छोटा कप्पा बांद करा. त्यािरील कव्हर घट्ट बसिून बांद करािा दोऱ् याच्या सहाय्याने अड्रेस 
टटगसह णसल करा (मतदानकें द्राचा अनुक्रमाांक/प्रभाग क्र. दशवणििाऱ् या खुिणचठ्ठीसह)  
(2) बटटरी सेक्ट्शनचा बाहेरचा मुख्य कप्पा बांद करून त्यािर देखील प्रभाग क्र./मतदान कें द्र 
क्र.दशवणििारी  खुिणचठ्ठी लािून दोऱ् याच्या सहाय्याने णसलबांद करा. िेिेकरुन “कट न्न्डडेट 
सेट सेक्ट्शन”मधील बटटरी आणि कट न्ड सेट बटि  या दोघाांना कोिीही धक्ट्का लाि ूशकिार 
नाही. तो सीलबांद करण्यासाठी डाव्या बािूला पुरणिण्यात आलेल्या दोन णछद्राांमधून दोरा 

4 CANDS  5 
SEATS   1 

Total No. of Candidates 
Number of Candidates to be elected  
(5 th button for NOTA) 

5 BALLOT 2 Ballot Paper 2 

6 CANDS  4 
SEATS   1 

Total No. of Candidates 
Number of Candidates to be elected  
(4 th button for NOTA) 
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ओिून त्याची गाठ बाांधािी ि दोऱ् याच्या दोन्ही टोकाांना पत्त्याची खूिणचठ्ठी डकिािी.  त्यामध्ये 
खालील तपशील नमूद करािा.  
 
 
 
 

 
 

यानांतर मशीनच्या मागील ऑन/ऑफ बटि  “ ऑफ” (Off)  म्हिि ेबांद करण्यात याि.े  
मात्र बटटरी तशीच राहू द्यािी. 

(3) उमेदिार ि त्याांचे प्रणतणनधी उपन्स्थत असल्यास ि त्याांनी तशी इच्छा व्यक्ट्त केल्यास त्याांना 
पत्त्याच्या खूिणचठ्ठीिर आपली सही करण्याची अनुमती द्यािी. तसेच णनिाचन अणधकारी 
याांनीही त्यािर सही करिे आिश्यक आहे. त्यानांतर कां रोल युणनट त्याच्या बटगमध्ये ठेिाि,े 
िेिेकरुन ते सांबांणधत मतदान कें द्राकडे रिाना करता येईल. कां रोल युणनटच्या हटण्डलला 
देखील पत्त्याची खूिणचठ्ठी डकिािी िेिेकरुन ते कोठे िापराियाचे आहे, हे त्िणरत कळेल. 
याकणरता कागदी स्टीकरचा िापर करता येईल.  मात्र कोित्याही पणरन्स्थतीत माकव र पेन 
इ.चा िापर करु नये ि मतदान यांत्र / मतदान यांत्राची बटटरी खराब होिार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यािी. 

 

12.8 मतदानासाठी तयार करण्यात आललेी यांत्रे सुरणक्षत ठेििे:- 
 

(1) मतदानासाठी तयार करण्यात आलेली सिव मतदान यांत्रे राखीि मतदान यांत्राांसह स्राँग 
रुममध्ये सुरणक्षत ठेिण्यात यािीत. स्राँग रुमला िे कुलूप लािण्यात येईल त्यास सील 
लािून त्यािर णनिाचन अणधकारी याांनी स्िाक्षरी करािी. उपन्स्थत उमेदिार अथिा 
त्याांचे णनिडिकू प्रणतणनधी याांची इच्छा असल्यास त्याांनाही कुलूपाच्या सीलिर स्िाक्षरी 
करण्याची अनुमती द्यािी. 

(2) मतदान यांत्रे सुरणक्षत ठेिलेली खोली (स्राँग रुम) मतदान कें द्रािर यांत्रे देण्याच्या 
णदिशीच उघडण्यात यािी. ही खोली उघडण्याबाबतच्या लेखी सूचना, तारीख ि 
िळेेसह णनिडिकू लढणििारे उमेदिार ि त्याांचे णनिडिकू प्रणतणनधी याांना पाठणिण्यात 
यािी. स्राँग रुम उघडण्यासांबांधीच्या हालचालींची नोंदिही (Movement Register) 
ठेिण्यात यािी ि त्यामध्ये खोली केव्हा उघडली ि बांद केली याचा तपशील नोंदणिण्यात 
यािा. 

(3) काही आकन्स्मक ि न टाळता येिाऱ् या कारिाांमुळे स्राँग रुम णनयोणित िळेेच्या ि 
तारखेच्या आधी उघडिे भाग  पडल्यास तुम्ही,  उमेदिार  अथिा  त्याांचे  णनिडिकू  
प्रणतणनधी  याांच्या उपन्स्थतीतच सदर खोली उघडािी ि ती बांद करताना पुन्हा कुलूप 

...............णिल्हा पणरषद ..........पांचायत सणमती  
सािवणत्रक /पोट णनिडिकू सन ............  
(तालुका ................. णिल्हा....................) 
णनिडिकू णिभाग क्रमाांक- ....... णनिाचक  गि क्रमाांक-....... मतदान कें द्र क्रमाांक-.. 
कां रोल युणनट अनुक्रमाांक- ................................ 
मतदानाचा णदनाांक  -............................................ 
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बांद करुन कुलूपािर िर नमूद केल्यानुसार सील लािून णनिाचन अणधकारी, उमेदिार 
अथिा त्याांचे णनिडिकू प्रणतणनधी याांना सही करण्याची अनुमती द्यािी ि हालचाल 
नोंदिहीमध्ये खोली कोित्या कारिामुळे उघडली ि बांद केली त्याबाबतची तारीख, िळे 
इत्यादी नमूद करण्यात यािी. 

(4) मतदान यांत्रे ठेिलेली खोली िणरष्ठ पोणलस अणधकाऱ् याांच्या णनणरक्षिाखाली सतत 
सुरक्षते ठेिण्यात यािी.  आिश्यक िाटल्यास कें द्रीय राखीि दल ककिा राज्य राखीि 
दलाचे ििान तैनात करण्यात यािते. 

मतदान यांत्रे सुरक्षा कक्षात ठेिलनेांतर स्राँग रुम उघडण्यासांबांधीच्या हालचालींची 
नोंदिही (Movement Register) : 
 

...............णिल्हा पणरषद ..........पांचायत सणमती 
सािवणत्रक /पोट णनिडिकू सन ............ 

 
(तालुका ................. णिल्हा....................) 
णनिडिकू णिभाग क्रमाांक- ....... णनिाचक  गि क्रमाांक-.......  
मतदान कें द्राांिर देिेसाठी णसल करून ठेिण्यात आलेले BU.................CU..................... (सांख्या) 
राखीि BU.................CU.....................(सांख्या) 
 

सुरक्षा कक्ष उघडण्याचा 
णदनाांक 

आत णशरण्याची िळे सुरक्षा कक्ष उघडिाऱ्या 
अणधकाऱ्याचे नाि ि हुद्दा 

सुरक्षा कक्ष 
उघडण्याचा उदे्दश 

1 2 3 4 
 

सुरक्षा कक्ष उघडिाऱ्या 
अणधकाऱ्या सोबतच्या 
अणधकाऱ्याांचा तपशील 

ज्या अणधकाऱ्याने 
सुरक्षा कक्ष उघडला 

त्याची सही 

सुरक्षा कक्षाच्या सुरक्षतेसाठी 
उपन्स्थत पोणलस अणधकाऱ्याची 

सही 

बाहेर 
णनघण्याची 
िळे 

5 6 7 8 

 
सुरक्षा कक्षाच्या बाहेर 
येिाऱ्या अणधकाऱ्याांचा 

तपशील 

सुरक्षा कक्षात 
घालिलेला 

एकूि कालािधी 

बाहेर येिाऱ्या 
अणधकाऱ्याांच्या 

सह्या 

सुरक्षा कक्षाच्या 
सुरक्षतेसाठी उपन्स्थत 

पोणलस अणधकाऱ्याची सही 

शेरा 

9 10 11 12 13 

 
12.9 मतदान यांत्राच्या नोंदी ठेििे:- 

(1) णनिडिकुीमध्ये आपि िापरिार असलेल्या कां रोल युणनट आणि बटलेट युणनटच्या सांपूिव 
नोंदी तुम्ही ठेिल्या पाणहिेत. सदर नोंदीनुसार  

 णकती कां रोल युणनट आणि बटलेट युणनट प्रत्येक मतदान कें द्रािर िापरली िािार 
आहेत.  
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 तसेच कोित्या क्रमाांकाच्या मतदान कें द्रािर कोित्या क्रमाांकाचे कां रोल युणनट ि 
बटलेट युणनट िापरले िािार आहे, याची नोंद राहील.  

 तसेच या नोंदीमध्य े णकती कां रोल युणनट ि बटलेट युणनट त्याांच्या अनुक्रमाांकासह 
राखीि म्हिनू िापरण्यासाठी तयार केली आहेत, याचाही तपशील ठेिण्यात यािा. 
अस ेराखीि कां रोल युणनट अथिा बटलेट युणनट िापरण्याची िळे आल्यास कोिते 
युणनट, कोित्या मतदान कें द्रािर, कोित्या कारिामुळे िापरले गेले याचा तपशील 
ठेििे शक्ट्य होईल. 

(2)  िर नमूद केलेल्या मतदान यांत्राच्या सांपूिव नोंदी ठेिण्याच्यादृष्टीने मुख्य नोंदिही 
(Master Register) ठेिण्यात यािी.  त्यामध्ये खालील नोंदी राहतील. 
i) णनिाचन अणधका-याांच्या णनयांत्रिामध्ये एकूि णकती कां रोल युणनट देण्यात आली 

होती. 
ii) एकूि उपलब्ध करुन देण्यात आलेली बटलेट युणनट 
iii) णनिडिकू णिभाग /णनिाचक गिातील एकूि मतदान कें द्राांची सांख्या 
iv) मतदान कें द्रािर िापराियाच्या एकूि कां रोल युणनटची सांख्या (प्रत्येक मतदान 

कें द्रासाठी एक याप्रमािे)  
v) मतदान कें द्रािर िापराियाच्या एकूि बटलटे युणनटची सांख्या (प्रत्येक मतदान 

कें द्रािर णकती बटलेट युणनट आिश्यक आहेत त्यानुसार) 
vi) राखीि कां रोल युणनटची सांख्या 
vii) राखीि बटलेट युणनटची सांख्या 
viii) प्रत्येक णनिडिकू णिभाग / णनिाचक गिातील मतदान कें द्राच े नाि ि त्याचा 

क्रमाांक 
ix) प्रत्येक मतदान कें द्राच ेनाि ि क्रमाांकासमोर तेथे िापराियाच्या कां रोल युणनटचा 

अनुक्रमाांक 
x) कां रोल युणनटमध्ये खोचनू बसणिलेल्या काढता येिा-या मेमरीचा अनुक्रमाांक 
xi) मतदान कें द्रािर िापराियाच्या बटलेट युणनटचा अनुक्रमाांक 
xii) बटलेट युणनटिर घट्ट णचकटणिलेला मतपणत्रकेचा अनुक्रमाांक 
xiii) राखीि ठेिलेले कां रोल युणनट, त्यामध्ये बसणिण्यात आलेली काढता येिारी मेमरी 

ि बटलेट युणनटचे अनुक्रमाांक 
xiv) िर नमूद केलेल्या मुख्य नोंदिहीत शेरा या रकान्यामध्ये एखाद्या मतदान कें द्रािर 

राखीि मतदान यांत्र िापरले असल्यास त्याचा क्रमाांक ि नाि णलहून त्यासमोर िर 
राखीि कां रोल युणनट अथिा बटलेट युणनट िापराि ेलागले तर ते नमूद कराि ेि 
त्यासाठीची कारिे नमूद करण्यात यािीत. (उदाहरिादाखल पणरणशष् ट नऊ ि 
दहा येथे नोंदिहीचा नमुना णदला आहे.) 
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12.10  मतदान यांत्रे, मतदान अणधकारी / कमवचारी (Polling Party) याांना पुरणििे. 
(१)  मतदान कें द्राध्यक्ष याांना मतदान यांत्रे पुरणिताना त्याबाबतची योग्य ती पोहच घेण्यात 

यािी. त्यासाठी आपि एक िगेळी नोंदिही ठेिून मतदान कें द्राध्यक्षाांच ेनाि, मतदान 
कें द्राचा क्रमाांक ि त्याचे नाि देण्यात आलेल्या कां रोल युणनटचा तसेच बटलेट युणनटचा 
अनुक्रमाांक ि मतदान कें द्राध्यक्षाांची सही त्या नोंदिहीत घेण्यात यािी. 

(2) सदर नोंदिहीमध्ये मतदान कें द्राध्यक्षाांकडून मतदान यांत्रे परत ताब्यात घेताना 
त्याबाबतच्या नोंदी ठेिण्याची तरतूददेखील करण्यात यािी. िो अणधकारी अशी 
मतदान यांत्रे मतदान कें द्राध्यक्षाांकडून ताब्यात घेईल, त्याांनी प्राप्त झालेल्या कां रोल 
युणनट ि बटलेट युणनटचा क्रमाांक स्पष्टपिे नमूद करािा ि त्यािर मतदान यांत्र ेताब्यात 
णमळाल्याबद्दल पूिव सही करािी. 

(3)  एखादे मतदान यांत्र ताब्यात घेताना ते मोडतोड झालेल्या अिस्थेत असेल तर त्याची 
सांपूिव नोंद ि मतदान यांत्राचा अनुक्रमाांक इत्यादी ठेिण्यात यािा. 

(4) मतदानाच्या णदिशी मुख्य णठकािी राखीि मतदान यांत्रे ठेिण्यात यािीत िेिेकरुन 
कमीत कमी कालािधीत ती सांबांणधत मतदान कें द्रािर िापरण्यासाठी आिीबािीच्या 
िळेी उपलब्ध राहतील. ही राखीि मतदान यांत्रे शक्ट्य असल्यास क्षणेत्रय 
अणधकाऱ्याकडे ठेिािीत, तेिढी राखीि यांत्रे नसल्यास मध्यिती णठकािी एखाद्या 
सहाय्यक णनिाचन अणधका-याच्या ताब्यात अथिा अन्य िणरष्ठ अणधकाऱ् याच्या ताब्यात 
ठेिण्यात यािी. 
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प्रकरण १३ 

 जिथे भारत जिवडणकू आयोगाची मशीि वापरायची आहेत जतथे  

 

13.1  भारत णनिडिकू आयोगाच्या मशीन ह्या एकाच उमेदिारास मत देण्यासाठी िापरता येतात सबब  
णिथे भारत णनिडिकू आयोगाची मशीन िापरायची आहेत णतथे आपल्याला णिल्हा पणरषद ि 
पांचायत सणमती साठी प्रत्येकी स्ितांत्र बटलेट युणनट ि कां रोल युणनट लागिार आहे सबब EVMs  ची 
मागिी करताना हे लक्षात घ्याि.े 

13.2  भारत णनिडिकू आयोगाच्या मशीन ि राज्य णनिडिूक आयोगाच्या मशीन णनिडिकुीसाठी तयार 
करताना केिळ कँणडडेट सेकटग मध्ये फरक असुन इतर सिव कारिाई प्रकरि 12 मध्य े णदल्या 
प्रमािेच कराियाची आहे. 

13.3   भारत णनिडिकू आयोगाचे एका बटलेट युनीट िर 16 बटिे आहेत , अशी 4 बटलेट एकमेकाांस िोडता 
येतात म्हििेच 63 उमेदिार ि 1 NOTA साठी िापरता येतील. तरी णनिाचक अणधकाऱ्याच्या 
स्तरािर बटलेट युणनट ि कां रोल युणनटतयार करताना खालील प्रमािे कायविाही करािी. 

   
13.3.1 बटलेट युणनट मतदानासाठी तयार करिे 

  णनिाचक अणधकाऱ्याांच्या स्तरािर प्रत्येक बटलेट युणनट खाली नमूद केल्यानुसार मतदानासाठी 
तयार करिे आिश्यक आहे.  

णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराांची सांख्या लक्षात घेिून एक ककिा त्यापेक्षा अणधक बटलटे 
युणनट लागिार आहेत याबाबत णनिवय घ्यािा. 

(१) बटलेट युणनटमध्ये मतपणत्रका घट्ट णचटकणिण्यासाठी ठेिण्यात आलेल्या िागेिर ती घट्ट 
णचकटणिण्यात यािी. 

(२) मतपणत्रका अशारीतीने ठेिण्यात यािी िेिेकरुन प्रत्येक उमेदिाराच ेनाि ि त्याचे णचन्ह त्याच्या 
समोरील बटि आणि णदिा याांच्यासमोर येईल ि दोन्ही उमेदिाराांच्या चौकोनािरील िाड रेषा 
बटलेट युणनटमधील रेषेशी िुळतील. बटलट पपेरची सांरेखन (Alignment) िुळिे हा अत्यांत 
महत्िाचा टप्पा आहे हे लक्षात ठेििे आिश्यक आहे. सदर सांरेखन (Alignment) न िुळल्यास 
उमेदिाराांची नाि ेि त्याच्यासमोरील बटि तसेच णदिा हे समोरासमोर न आल्यास मतदाराच्या 
मत देण्यासांदभात गोंधळ होईल ि त्यातून अत्यांत गांभीर समस्या णनमाि होतील. 

(३) सांबांणधत गट /गि याांच्या मतपणत्रकेच्या मागील बािूिर णनिाचन अणधकाऱ्याांनी स्िाक्षरी करािी ि 
स्िाक्षरीचा रबरी णशक्ट्का उमटिािा. 

(४) त्यानांतर मतपणत्रका ठेिण्याकरीता असलेली िागा पारदशवक पट्टीने बांद करािी. 
(५) णनिडिकू लढणििारे उमेदिार 16 पेक्षा कमी असल्यास णितके उमेदिार + NOTA या 

व्यणतणरक्ट्त उिवणरत उपयोगात आिली न िािारी बटलेट युणनटिरील बटिे 
झाकािीत.(Masked) 
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(६) 16 पेक्षा िास्त उमेदिार असल्यास स्लाईड स्िीच योग्य त्या णठकािी म्हििेच णितकी बटलेट 
युणनट िापराियाची आहेत त्यानुसार ठेििे. मतपणत्रका बटलट पेपर स्क्रीनच्या खाली घट्ट 
णचकटणिल्यानांतर िरच्या बािुला सील करण्यासाठी पुरणिलेल्या िागेमध्ये असलेल्या दोन 
णछद्रातून दोरा ओिून ते सीलबांद कराि.े सदरच्या दोऱ्याची गाठ बाांधून त्याच्या दोऱ्याच्या 
टोकाच्या बािूस खूि णचठ्ठी (ॲड्रेस टटग) बाांधण्यात यािा. त्यािर णनिाचन अणधकाऱ्याांनी 
स्िाक्षरी करािी ि रबरी णशक्ट्का उमटिािा. ही कायविाही करताना उमेदिाराांचे प्रणतणनधी 
उपन्स्थत असलयास त्याांनाही आपली स्िाक्षरी करण्याची सांधी द्यािी. 

13.3.2  खूि णचठ्ठीस डाव्या बािूस एक णछद्र असाि.े हे णछद्र एका धातूच्या खूि झाकलेले असाि ेिेिेकरुन 
त्यामधील दोरा काढल्यानांतर खूि णचठ्ठी सहिासहिी फाटिार नाही.   

टीप:- णिल्हा पणरषद णनिडिकूाकरीता खूि णचठ्ठी “पाांढऱ्या रांगाची तर पांचायत सणमतीकरीता खूि 
णचठ्ठी गुलाबी” रांगाची असेल तसेच त्याांचा आकार िगेिगेळा आहे. त्याचा नमुना (पणरणशष्ट-13) 
मध्ये णदलेला आहे. या खूि णचठ्ठीच्या नमुन्यानुसार आपि आिश्यक णततक्ट्या प्रमािात खूि 
णचठ्ठया िळेीच छापून घ्याव्यात ि मतदान कें द्रािर िापरण्यासाठी उपलब्ध कराव्यात. 

13.3.३  िेव्हा णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराांची सांख्या 15 पयंत असेल तेव्हा एकच बटलेट युणनट िापराि े
लागेल ि त्यािळेी आतल्या बािूचा स्लाईड स्िीच 1 िर ठेिािा लागेल.  िेव्हा णनिडिकू 
लढणििाऱ्या उमेदिाराांची सांख्या 15 आणि 31 यामध्ये असेल तेव्हा दोन बटलेट युणनट िापरािी 
लागतील. तेव्हा पणहल्या बटलेट युणनटमध्ये 1 ते 16 उमेदिार असल्यामुळे त्या यणुनटमधील स्लाईड 
स्िीच 1 िर ठेिािा लागेल तर दुसऱ्या बटलेट युणनटमधील स्लाईड स्िीच 2 िर ठेिािा लागेल. िर 
उमेदिाराांची सांख्या 32 ते 47 यामध्ये असेल तर 3 बटलेट युनणटची आिश्यकता भासेल ि णतसऱ्या 
बटलेट युणनटचा स्लाईड स्िीच 3 िर ठेिािा लागेल. उमेदिाराांची सांख्या 48 ते 63  च्या दरम्यान 
असल्यास 4 बटलेट  युणनटचा स्लाईड स्िीच 4 िर ठेिािा लागेल. 

टीप :- िरील पणरच्छेदात नमूद केलेली स्लाईड स्िीच सेट करण्याची बाब योग्यणरतीने न केल्यास 
सांपूिव मतदान यांत्र णनरुपयोगी ठरेल यास्ति बटलेट युणनटमधील स्िीच सेट करिे ही बाब अत्यांत 
महत्िाची आहे हे लक्षात घ्याि.े 

13.4 कां रोल   युणनट तयार करिे. 

13.4.1 बटलेट युणनट तयार केल्यानांतर बटलेट युणनट ि कां रोल  युणनट एकमेकाांना केबलच्या सहाय्याने 
िोडाि ेत्यानांतर कां रोल  युणनटला िेथे बटटरी बसणिण्याची िागा आहे तेथे बटटरी बसणिण्यात यािी. 

13.4.2 बटटरी बसणिल्यानांतर मतदान यांत्रात आिश्यक असलेला िीिेचा पुरिठा होईल ि त्यानांतर कां रोल   
युणनटच्या मागील बािूस असलेले पॉिर ऑन / ऑफचा स्िीच सुरु करािा.  



   

89 

13.4.3  मतदानाकरीता इलेक्ट्राणनक मतदान यांत्र तयार करताना या यांत्रामध्ये हे यांत्र ज्या णठकािी पूिी िापर 
करण्यात आलेले होते त्या णनिडिकूीची माणहती त्यामध्ये असण्याची शक्ट्यता आहे म्हिनू सिवप्रथम 
ही माणहती पुसून टाकािी. 

इलेक्ट्राणनक मतदान यांत्रातील माणहती पुसून टाकण्याकरीता खालीलप्रमािे कायविाही करािी 
लागेल.  

कां रोल  युणनटच्या णरझल्ट सेक्ट्शनमधील “Close-Result-Clear (CRC)” असे नाि णदलेली 
बटिे त्याच क्रमाने  दाबिे आिश्यक असते. प्रत्येक बटि दाबल्यानांतर कां रोल युणनटच्या णडस्प्ले 
पटनलिर आिश्यक ती माणहती णदसेल त्यानांतर सिात शेिटी End  अशी अक्षरे णदसतील. सिवप्रथम 
Close हे बटि दाबाि.े हे बटि दाबल्यानांतर कां रोल  युणनटच्या णडस्प्ले पटनलिर माणहती णदसेल ि 
सिात शेिटी End ही अक्षरे णदसतील. त्यानांतर “Result-I ” हे बटि दाबाि े ि End अशी अक्षरे 
णदसल्यानांतर “Clear” हे तीसरे बटि दाबाि.े हे बटि दाबल्यानांतर ज्यािळेी णडस्प्ले पटनलिर End 
अशी अक्षरे णदसतील ि णडस्प्ले बांद झाल्यािर मतदान यांत्रातील सिव माणहती शुन्यािर सेट होईल.  

13.5.  णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराांची सांख्या सेट करिे 

मतदान यांत्राचे कां रोल युणनट हे िास्तीत िास्त 63+  NOTA उमेदिाराांच्या णनिडिकुीसाठी 
उपयोगात आिता येते. NOTA साठी शेिटचे बटि राखीि ठेिायचे आहे. यास्ति प्रत्येक िळेी िेव्हा 
मतदान यांत्रे िापरले िाईल तेव्हा कां रोल युणनटमध्ये त्या णनिडिकुीतील णितके उमेदिार आहेत 
त्याांची सांख्या सेट करतेिळेी लक्षात घेिे आिश्यक आहे.  

उमेदिाराांची सांख्या सेट करण्यासाठी खालीलप्रमािे कायविाही करािी. 

13.5.1 णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराांची सांख्या ही कां रोल युणनट आणि णनिडिकुीमध्ये णितके बटलेट 
युणनट िापराियाचे आहेत ते सिव एकमेकाांशी िोडल्या नांतरच सेट करता येईल. 

13.5.२ कां रोल ि बटलेट युणनट एकमेकाांशी िोडल्यानांतर कां रोल युणनटिरील पॉिर हे बटि सुरु (On) कराि.े 
िेिेकरुन कां रोल ि बटलेट युणनटला आिश्यक ती ऊिा णमळिे सुरु होिून ती कायान्न्ित होतील. 

13.5.3  कां रोल   युणनट ON  केल्यािर त्याचा  “Cand. Set” णिभाग उघडािा ि त्यातील “Cand. Set” हे 
बटि दाबाि.े त्यानांतर कां रोल   युणनटिर असलेल्या णडस्ल्पे िर खालीलप्रमािे मिकूर णदसू लागेल.
  

   

 
Cd म्हििे णनिडिकुीत उभ्या असलेल्या एकूि उमेदिाराांची सांख्या  

त्यानांतर बटलेट युणनटिरील सिात शेिटच्या उमेदिाराच्या नािासमोरील बटि दाबाि.े (NOTA 
समोरील बटि दाबाि ेलागेल) उदा. णिल्हा पणरषदेतील णनिडिूक णिभागाकरीता 9 उमेदिार उभ े
असल्यास 9+1 NOTA म्हििे 10 ि ेबटि दाबाि ेलागेल. 

Cd -- 
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त्यानांतर कां रोल   युणनटिरील णडस्प्लेिर खालील मिकूर णदसू लागेल.  
 

   
 
 

 

 

अशाप्रकारे ईव्हीएम 9 + 1 NOTA साठी सेट झाले आहे. त्यानांतर मशीनच्या मागील 
On/Off  बटि बांद कराि.े  

13.6 कँडीडेट सेट सेक्ट्शन णसल करिे. 

कां रोल   युणनटमधील णनिडिकु लढणििाऱ्या उमेदिाराांची सांख्या सेट झाल्यानांतर 
कँडीडेट सेट सेक्ट्शन बांद करुन तो णसलबांद करािा.  

यापुढील सिव कारिाई णह प्रकरि 12 प्रमािे करािी. 

 

 
 

 

 

  

np 1 

cd 10 
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प्रकरि- १४  
मतदान 

प्राथणमक:- मतदान हा अत्यांत महत्िाचा टप्पा असून त्यामध्ये होिारी छोटीशी चूक सांपूिव णनिडिकू  
प्रणक्रया फोल ठरिू शकते. महाराष्र णिल्हा पणरषद ि पांचायत सणमत्या अणधणनयम, १९६1 
मधील कलम 10-अ ि 58अ मधील दुरूस्ती अनुसार मतदान हे मतदान यांत्राद्वारे घेण्यात 
येते तरी त्याबाबतची सिव तयारी मागील प्रकरिाांत णिषद केल्याप्रमािे करािी. 

१४.१ मतदान कें द्र : महाराष्र णिल्हा पणरषद (मतदार णिभाग ि णनिडिकू घेिे), 1962 मधील णनयम 
७  ि महाराष्र पांचायत सणमत्या (णनिाचक गि ि णनिडिकू घेिे), 1962 मधील णनयम 9  नुसार 
मतदान कें द्राांची यादी िळेीच प्रणसध्द करुन त्यानुसार मतदानाची सिव व्यिस्था िळेेपूिीच करिे 
आिश्यक आहे. मतदान कें द्राांची यादी आपि सिव सांबांणधत उमेदिाराांना णितणरत करािी ि  
त्यामध्ये आयत्यािळेी कोिताही बदल करण्यात येऊ नये. 

 १४.२  मतदान कमवचारी (Polling Party) :- ब-याचशा मतदान कमवचा-याांना इलेक्ट्रॉणनक मतदान 
यांत्रे िापरण्याचा अनुभि नसण्याची शक्ट्यता आहे ि त्यामुळे त्याांना सखोल प्रणशक्षि देिे 
आिश्यक आहे. णिशेषत: मतदान कें द्राध्यक्ष आणि िणरष्ठ मतदान अणधकारी ज्याला सहाय्यक 
मतदान कें द्राध्यक्ष म्हिनू नेमलेले असते त्या दोघाांना सखोल प्रणशक्षि देिे आिश्यक आहे. 

 १४. 3. मतदान साणहत्य िाटप :-सिव मतदान कमवचा-याांना मतदान साणहत्य, इलेक्ट्रॉणनक मतदान 
यांत्रासह िळेीच प्राप्त होईल याची दक्षता तुम्ही घेिे आिश्यक आहे. मतदान साणहत्याची 
सिवसाधारि यादी पणरणशष्ट- 13 मध्ये णदली आहे.  

१४.३.१   मतदान कें द्राध्यक्षाांनी मतदान यांत्राची सिवतोपरी काळिी घेिे आिश्यक आहे. तसेच त्याांच्या 
सुरक्षचेी देखील योग्य ती व्यिस्था करिे आिश्यक आहे. मतदान यांत्राांना मतदान 
कें द्राध्यक्षाांच्या णनष्काळिी- पिामुळे काही हानी पोहोचल्यास ते त्यास ियैन्क्ट्तक िबाबदार 
राहतील, याची त्याांना िािीि करुन देण्यात यािी. 

 १४.३.२ मतदान साणहत्य ताब्यात घेतलेबरोबर ते आपल्याच मतदान कें द्रासाठी असल्याची खात्री 
मतदान कें द्राध्यक्षाने करिे आिश्यक आहे. मतदान यांत्र देखील कायान्न्ित करून पहािी. 

 १४.३.३ मतदान साणहत्य िाटप सोपे होिे कणरता महत्िाचे मतदान साणहत्य (मतदान यांत्राव्यणतणरक्ट्त)  
िसे मतदार यादीच्या णचन्हाांकीत प्रती, मतदार नोंदिही, स्रीपणसल, पेपरणसल, स्पेशल टटग, 
ॲड्रेस टटग, माकव र पेन ,णिभदेकणचन्ह, मतदार णचठ्ठी असे महत्िाचे (मतदान कें द्रासाठी खास) 
िाटप कराियाचे साणहत्य एका प्लटस्टीकच्या पारदशवक बटगेत ठेिून त्यािर मतदान कें द्राच े
नाि ि क्रमाांक असिारे लेबल लािल्यास  मतदान यांत्रासोबत  िाटप करिे सोपे िाईल.  

तसेच साांणिधानीक-असाांणिधानीक णलफाफे ि इतर साहीत्य िे सिव मतदान कें द्राांिर 
सारखेच िाटाियाचे असते ते िगेळया बटगेत ठेिाि.े ि िगेळया काउांटर िरून िाटाि े 
             मतदान साणहत्य िाटप कोित्या णदिशी, कोित्यािळेी ि कोठून करिार आहेत 
याची पुिव कल्पना मतदान कमवचाऱ्याांस णदललेी असािी. मतदान साणहत्य िाटप 
करण्यासाठी, मतदान कें द्राांची सांख्या लक्षात घेऊन टेबल लािािते.  शक्ट्य असल्यास 
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झोननुसार (२ ते३ झोनला १) टेबल लािािते िेिे करून अनािश्यक गदी टळेल ि िाटप 
सोपे होईल. कोित्या टेबलािरुन कोित्या मतदान कें द्रासाठी िाटप होिार आहे याचा बोडव 
टेबलािर लािािा तसेच टेबलाांना क्रमाांक दयािते. सांबांधीत कमवचाऱ्यास णमळालेले मतदान 
कें द्र, टेबल क्रमाांक - त्यािरून िाटप होिाऱ्या मतदान कें द्राचा तपशील असिारा तक्ट्ता 
घेिून २-३ कमवचाऱ्याांना मुख्य दरिािािर हिेरी साठी बसिाि.े म्हििेच येिाऱ्या 
कमवचाऱ्याच्या हिेरीसोबत त्यास कोिते मतदान कें द्र णमळाले आहे हे कळेल ि कुठच्या 
टेबलाििळ िायचे हे कळल्याने तो इकडेणतकडे भटकिार नाही. 

                 मतदान साणहत्य िाटप कें द्रािर माईकची (पब्लीक अनाउांसमेंट णसस्टीम) सोय असािी, 
तसेच पुरेसा उिेड, णपण्याच्या पाण्याची, स्िच्छता गृहाची ि प्राथणमक उपचाराची सोय 
असािी. 

मतदान कमवचाऱ्याांना मतदान कें द्राांिर सोडण्यासाठी केलेल्या िाहनाांिरही मोठ्या 
बोडव िर झोन क्रमाांक, मतदान कें द्राचा तपशील णलहािा. 

            

१4.४     णनिडिकूा णनभवय ि मुक्ट्त िातािरिात पार पाडण्यासाठी कायदा ि सुव्यिस्थेचे णनयोिन:-        
             आपि सांबांणधत पोणलस अणधकाऱ्याांशी चचा करुन सांिदेनशील तसेच अणतसांिदेनशील 

मतदान कें द्राांची यादी तयार करािी ि त्याणठकािी योग्य तो पोणलस बांदोबस्त अथिा राज्य 
राखीि पोणलस दल याांच्या अणतणरक्ट्त तुकडया तैनात कराव्यात.  णिशेषत: मतदान साणहत्य 
ि इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्रे याांच्या सुरक्षचेी णिशेष काळिी घेिे आिश्यक आहे.  तसेच 
मतदान पार पडल्यानांतर मतदान कमवचारी मतदान साणहत्य ि मतदान यांत्रे यासह 
मतमोििीच्या णठकािी पोहोचेपयंत त्याांना पोणलस सुरक्षा णमळेल याची काळिी घेण्यात 
यािी. मतदान कें द्राांच्या आसपास कोिताही अनुणचत प्रकार घडिार नाही, यादृष्टीने 
मतदानाच्या णदिशी िापराियाची िाहने,दारुच्या णिक्रीिर बांदी, परिानाधारक शस्त्र े
बाळगिाऱ् या व्यक्ट्तींनी आपली शस्त्र ेयोग्य त्या पोणलस अणधकाऱ् याांकडे िमा करण्याबाबत 
आदेश काढिे, णिना परिाना शस्त्रे कोिाकडे असल्यास त्याबाबत तात्काळ कायविाही 
करण्याची पोणलसाांना सूचना देिे इत्यादी सिव बाबींची दक्षता घेण्यात यािी. 

 

१४.5 मतदान कें द्रािर मतदान कमवचाऱ् याांचे (Polling Party) आगमन:- 
१४.५.१  मतदानाच्या आदल्या णदिशी नेमून णदलेल्या मतदान कें द्रािर मतदान कमवचारी याांनी 

पोहोचिे आिश्यक आहे. तेथे पोहोचल्यानांतर मतदान कक्ष (व्होकटग कम्पाटवमेंट) योग्य 
त्याणरतीने एका कोपऱ् यात उभ ेकराि,े िेिेकरुन मतदार मत नोंदणिताना, आिश्यक ती 
गोपनीयता राखली िाईल. तसेच तेथे पुरेसा प्रकाश देखील असेल. ज्या णठकािी २ ककिा 
िास्त बटलेट युनीट असतील तेथे मतदान कक्षाची व्याप्ती लक्षात घ्यािी. 

  

१४.५.२ मतदान कक्षामध्ये बटलेट युणनट ठेिलेले असेल ि िेथे कां रोल युणनट ठेिलेले असेल 
त्यामधील अांतर 3 मीटरपेक्षा िास्त असता कामा नये.  कारि कां रोल युणनट ि बटलेट युणनट 
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याांना िोडिारी केबल ही िास्तीत िास्त 5 मीटर इतकी लाांब असते. केबलमध्ये अडखळून 
मतदार पडिार नाही तसेच मतदान प्रक्रीया खांडीत होिार नाही याची काळिी घ्यािी 

 १४.५.३   मतदानाच्या णदिशी प्रत्येक मतदान कमवचाऱ् याने मतदान सुरु होण्यापूिी णकमान एक तास 
आपल्या िागेिर उपन्स्थत असिे आिश्यक आहे. 

१४.५.४ मतदान सुरु होण्याच्या िळेेपूिी बरोबर एक तास आधी मतदान यांत्र तयार करण्यास घ्याि.े 
त्यािळेेपयवन्त मतदान प्रणतणनधी उपन्स्थत नसल्यास त्याांची िाट पहात न रहाता मतदान 
यांत्र तयार करण्यास सुरुिात करािी. 

 १४.५.५  मतदान यांत्र उघडयािर टाकून िाऊ नये, मतदान यांत्र ताब्यात घेतल्यापासून ते िमा 
करेस्तोिर त्याच्या सुरक्षतेची िबाबदारी सांबांधीत मतदान कें द्राध्यक्षाची राहील. 

 

१४.6. मतदान कें द्राध्यक्ष ि मतदान कमवचारी याांची कतवव्ये:- 
१४.६.१  सिवसाधारिपिे इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्राच े कां रोल युणनट हे मतदान कें द्राध्यक्षाांकडे 

असिे योग्य ठरेल. तथाणप, मतदान कें द्रामध्ये अन्य बाबींकडे उदा. आव्हाणनत मते, अांध ि 
अपांग मतदाराांना सहाय्य करण्याबाबतची कायवपध्दती अिलांणबिे, प्रदत्त मतपणत्रका देिे 
यासारख्या बाबींकडे लक्ष देण्यास िळे णमळािा यासाठी कां रोल युणनट एखाद्या मतदान 
अणधका-याकडे सोपिाि ेम्हििेच मतदान कें द्राध्यक्षाांसह तीन मतदान अणधकारी मतदान 
कें द्रािर राहतील.  तसेच एक कमवचारी (णशपाई) उपलब्ध राहील.   

 १४.६.2    मतदान कें द्रािर पणहल्या मतदान अणधकाऱ् याने मतदाराची ओळख पटिाियाची आहे. तसेच 
त्याच्या ताब्यात णचन्हाांणकत मतदार यादी राहील. दुसऱ् या मतदान अणधकाऱ् याने मतदाराच्या 
डाव्या हाताच्या तिवनीस शाई लािाियाची आहे आणि नमुना व्हीएम-1 या नमुन्यातील 
मतदार नोंदिहीत मतदाराचा मतदार यादीतील अनुक्रमाांक ि त्याच्यासमोर मतदाराची 
स्िाक्षरी अथिा अांगठयाचा ठसा याची नोंद कराियाची आहे. तसेच णतसऱ् या मतदान 
अणधकाऱ् याच्या ताब्यात कां रोल युणनट राहील. 

 

१४. 7. मतदान कें द्राध्यक्ष ि मतदान अणधकारी याांची बैठक व्यिस्था:- 
मतदान कें द्रात मतदान कें द्राध्यक्षाांनी अशा िागी बसाि ेकी िेथून तो मतदान कें द्रात 
चाललेली सिव कायविाही पाहू शकेल. मतदान अणधकारी याांची िागा अशी असािी 
िेिेकरुन मतदान कें द्रात एखाद्या मतदाराने प्रिशे करताच तो सरळ पणहल्या मतदान 
अणधकाऱ् याकडे िाईल. त्याच्याकडे मतदाराची ओळख पटणििे हे काम ि णचन्हाांणकत 
मतदार यादी असेल. त्यानांतर तो दुसऱ् या मतदान अणधकाऱ्याकडे िाईल ि नांतर णतसऱ् या 
अशाक्रमाने सिांची बैठक व्यिस्था असािी. 

 

१४.8 मतदान प्रणतणनधींचे आगमन:- 
१४.८.१ प्रत्येक मतदान कें द्रात मतदान सुरु होण्याच्या िळेेपूिी णकमान एक तास आधी मतदान 

प्रणतणनधींनी उपन्स्थत असल ेपाणहिे.  कारि या एक तासात मतदान कें द्राध्यक्षाांस मतदान 
यांत्र तयार करिे तसेच अणभरुप मत (Mock poll) मतदान प्रणतणनधींच्या समाधानासाठी 
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कराियाचे असते. तथाणप,मतदान प्रणतणनधी िळेेिर मतदान कें द्रात न पोहोचल्यास कोितीही 
कायविाही करण्यास थाांबू नय ेि ती पूिव करण्यात यािी.  तसेच एखादा मतदान प्रणतणनधी 
केिळ उशीरा आल्यास त्याच्यासाठी अणभरुप मतदान (Mock Poll) पुन्हा करु नये अशा 
सूचना मतदान कें द्राध्यक्षाांना प्रणशक्षिा दरम्यान द्याव्यात तसेच उमेदिाराांना देखील याची पूिव 
कल्पना द्यािी 

१४.८.२ मतदान प्रणतणनधी स्ित:च्या नेमिकुीचे पत्र घेिून येईल त्यािळेी मतदान कें द्राध्यक्षाने 
त्यािरील उमेदिार िा त्याच्या णनिडिकू प्रणतणनधीची सही नमुना स्िाक्षरीशी िुळिून पहािी. 
(पणरणशष्ट-17) 

१४.८.३  एका उमेदिारास २ मतदान प्रणतणनधी नेमता येतील एक मूळ ि दुसरा त्याला सुटका देिारा 
पि कोित्याही क्षिी दोन्ही मतदान प्रणतणनधी एकत्र कें द्रािर थाांबिार नाहीत. 

14.8.4 मतदान प्रणतणनधी कोि असू शकते िा असू नयेत याबाबत णनयम 24  तसेच राज्य णनिडिकू 
आयोगाचे आदेश क्रां .राणनआ/णिपपांस/2016/प्र.क्र.23/का.7 णद.19/10/2016 लक्षात 
घ्याव्यात. 

 

१४.९   मतदान प्रणतणनधींची बैठक व्यिस्था:-  
मतदान प्रणतणनधींना बसण्यासाठी अशी िागा असािी िेथून त्याांना मतदान कें द्रात प्रिशे 

करिारा मतदार णदसेल ि ओळखता येतील. तसेच मतदान कें द्राध्यक्ष ि णतसरा मतदान 
अणधकारी याांच्या टेबलिरील कां रोल युणनट ि त्याबाबतची सिव कायविाही त्याांना पाहता येईल. 
परांतु मतदान कक्षाच्या आत णदसिार नाही. 
          शक्ट्यतो मान्याताप्राप्त रािकीय पक्ष, नोंदिीकृत अमान्याताप्राप्त रािकीय पक्ष नांतर 
अपक्ष उमेदिाराचा मतदान प्रणतणनधी अशाणरतीने बसणिण्यात यािे 

1४. १०  मतदानास सुरुिात करण्यापूिी मतदान कें द्राध्यक्षाांनी मतदान यांत्राची तयारी करिे:- 
 णनिाचन अणधकारी याांच्या स्तरािर िी काही कायविाही ि मतदान यांत्राची तयारी करण्यात 
आली असेल त्याव्यणतणरक्ट्त आिखी काही तयारी मतदान कें द्रािर मतदान कें द्राध्यक्षाांनी करिे 
आिश्यक असते.  ही कायविाही उमेदिार अथिा त्याांचे मतदान प्रणतणनधी याांच्या उपन्स्थतीत 
कराियाची असते. ही कायविाही मतदान कें द्राध्यक्षाांनी मतदान सुरु होण्याच्या िळेेपूिी सुमारे 
एक तास आधी सुरु करािी. िर नमूद केल्यानुसार एखादा अथिा कोिताही प्रणतणनधी मतदान 
कें द्रािर िळेेिर उपन्स्थत राणहला नाही तरीदेखील ठरल्याप्रमािे सिव कायविाही मतदान 
कें द्राध्यक्षाांनी िळेेिर सुरु कराियाची आहे. 

 

१४.11   बटलटे युणनट तयार करिे:- 
१४.११.१  णनिाचन अणधकारी याांच्या स्तरािर बटलेट युणनट पूिवपिे मतदानासाठी तयार केलेले असते 

ि त्यामध्ये आिखी कोितीही कायविाही मतदान कें द्रात करण्याची आिश्यकता नाही. फक्ट्त 
बटलेट युणनटला असलेली केबल कां रोल युणनटला िोडिे आिश्यक असते.   
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 १४.११.२  तथाणप, िेथे एकापेक्षा िास्त बटलेट युणनट िापरािी लागिार असतील त्या णठकािी सिव 
बटलेट युणनट त्याांच्या अचकू क्रमाने एकमेकास िोडिे आिश्यक असते.  अशा पणरन्स्थतीत 
फक्ट्त पणहले बटलेट युणनट कां रोल युणनटला िोडले िाईल ि पुढील बटलेट युणनट त्याच्या 
अणलकडे असलेल्या बटलेट युणनटला िोडले िाईल. 

 १४.११.३ मतदान कें द्राध्यक्षाांनी पुढील बाबी नीट पहाव्यात :- 
(1) बटलेट युणनटच्या बटलेट पेपर स्क्रीनिर मतपणत्रका णडस्प्ले पटनलखाली घट्ट बसणिण्यात 
आलेली आहे. 
(2) बटलेट युणनटच्या िरच्या ि खालच्या भागास असलेले दोन सील सुन्स्थतीत आहेत, 
याची खात्री करािी. 
 

1४.१२ कां रोल युणनट तयार करिे:-  
१४.१२.१  मतदान कें द्राध्यक्षाांनी णनिाचन अणधकाऱ्याांच्या स्तरािर “कट न्ड सेट सेक्ट्शन” या भागास िे 

सील केलेले असते ते सुन्स्थतीत आहे याची खात्री करािी. त्यास उघडण्याची चेष्टा करू 
नये. 

१४.१२.२ मतदान कें द्राध्यक्षाांनी कां रोल युणनटच्या बाबतीत खालीलप्रमािे कायविाही करािी. 
(1) ज्या णठकािी एकच बटलेट युणनट िापरण्यात येिार आहे त्याची केबल कां रोल   

युणनटला िोडािी ि ज्या णठकािी एकापेक्षा िास्त बटलेट युणनट िोडण्यात येिार 
आहेत ती एकमेकाांशी स्लाईड स्िीचचा क्रमाांक पाहून िोडािीत. 

(2) कां रोल   युणनटचे “POWER” हे बटन सुरु (on) कराि.े 
(3) कां रोल   युणनटच्या पाठीमागचा कप्पा  बांद करािा. 
(4) अणभरुप मतदान (Mock poll) पार पाडिे. 
(5) कां रोल   युणनटच्या “RESULT SECTION” च्या आतल्या कप्प्यामध्ये आयोगाने 

णिणहत केलेले पेपर सील बसिाि ेि सीलबांद कराि.े 
(6) “ RESULT SECTION ” चे िरील झाकि सीलबांद कराि.े 

  

14.12.3  ज्या णठकािी एकच बटलेट युणनट िापरण्यात येिार आहे त्याची केबल कां रोल   युणनटला 
त्यासाठी पुरणिण्यात आलेल्या सॉकेटमध्ये बसिािी. तसेच कां रोल युणनटिरील 
“POWER” बटि सुरु कराि.े सदर बटि सुरु करताच “BEEP” असा आिाि होईल 
आणि कां रोल युणनटच्या णडस्प्ले सेक्ट्शनिरील णहरिा णदिा पेटेल. त्यानांतर कां रोल   
युणनटच्या मागील कप्पा बांद करािा. येथे हे लक्षात घेतले पाणहिे की, कां रोल युणनटच्या 
सदरचा मागील कप्पा सीलबांद कराियाचा नसून, मतदान बांद झाल्यानांतर पॉिर बटन 
बांद (off) करण्यासाठी ि बटलेट युणनटची केबल िगेळी करण्यासाठी तो पुन्हा उघडािा 
लागिार आहे. 
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14.12.4 अणभरुप मतदान (Mock poll) पार पाडिे:- 
(1)   मतदानास सुरुिात करण्यापूिी मतदान कें द्राध्यक्षाांनी मतदान यांत्र सुन्स्थतीत आहे 
याबद्दल स्ित:ची तसेच उपन्स्थत मतदान प्रणतणनधींची खात्री पटािी तसेच मतदान 
यांत्रात कोितीही मते पूिीच नोंदणिलेली नाहीत, याबद्दल मतदान प्रणतणनधींची खात्री 
पटािी यासाठी अणभरुप मतदान (Mock Poll) करुन दाखणििे आिश्यक आहे.  
       यासाठी मतदान कें द्राध्यक्ष सुरुिातीस कां रोल   युणनटच्या “ RESULT SECTION ” 
मधील “Clear” हे बटि दाबेल, ज्यायोगे सिव उमेदिाराांच्यासमोर “शून्य ” मते णडस्प्ले 
पटनेलिर णदसून येतील.  
(2)  त्यानांतर मतदान कें द्राध्यक्ष अणभरुप मतदान पार पाडण्यासाठी सिव उमेदिाराांच्या 
समोर णकमान १ मत नोंदिील.  त्यासाठी मतदान प्रणतणनधींना कोित्याही उमेदिाराच्या 
समोरील बटि दाबण्याची सांधी द्यािी.  मात्र, कोित्या उमेदिारास णकती मते णदली 
गेली याची नोंद ठेिािी, िेिेकरुन अणभरुप मतदानाचा णनकाल पाहताना तो णदलेल्या 
मताांशी िुळतो ककिा कस ेहे त्यातून पाहिे शक्ट्य होईल. अणभरुप मतदानाचा णनकाल 
पाहण्यासाठी कां रोल   युणनटच्या “ RESULT SECTION”  िरील  “Result-I”  हे बटि 
दाबाि.े सदर बटि दाबताच णडस्प्ले पटनेलिर प्रत्येक उमेदिाराच्यासमोर णकती मते 
नोंदणिण्यात आलेली आहेत, याचे आकडे क्रमाने पणहल्या उमेदिारापासून णदसण्यास 
सुरुिात होईल. अणभरुप मतदानाचा णनकाल िुळतो आहे याची खात्री झाल्यानांतर 
मतदान यांत्रािर नोंदणिलेली मते पुन्हा शून्यािर आिािीत ि त्यासाठी “Clear” हे बटि 
दाबाि.े 

14.१२.५ कां रोल युणनट पेपरसीलने सीलबांद करिे:-  
(1) मतदान यांत्र सील करण्याकणरता सुरुिात करण्यापूिी ते मागून बांद (off) करिे 
अत्यािश्यक आहे. मतदान यांत्र मागून बांद केल्यानांतर णसलींग करण्यास सुरुिात 
करािी ि सील पूिव झाल्याणशिाय मतदान यांत्र सुरु करण्यात येऊ नये. पारांपाणरक 
मतदान पध्दतीमध्ये िेथे मतपणत्रका ि मतपेटया िापरल्या िात होत्या तेव्हा मतपेटया 
आयोगाने णिणहत केलेल्या पेपरसीलद्वारे सीलबांद करण्यात येत असत. अशाच प्रकारची 
कायवपध्दती मतदान यांत्राबाबत देखील णिणहत करण्यात आली आहे.  त्यासाठी कां रोल   
युणनटमध्ये खाली नमूद केल्यानुसार आयोगाने णिणहत केलेले पेपर सील िापरुन ते 
सीलबांद कराियाचे आहे. 

 

(2) कां रोल युणनटच्या णरझल्ट सेक्ट्शनच्या आतल्या कप्प्याच्या झाकिाच्या आतल्या 
बािूस पेपरसील घालण्यासाठी एक चौकट ठेिलेली आहे. इलेक्ट्रॉणनक कापोरेशन 
ऑफ इांणडया णल. या कां पनीने तयार केलेल्या मतदान यांत्राच्या बाबतीत एक पेपर सील 
िापरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर सील अशाप्रकारे घट्ट बसिाियाचे आहे, 
िेिेकरुन त्याचा िरील भाग णदसू शकेल. पेपरसीलचा िरचा भाग दुमडल्यानांतर 
त्यािरील अनुक्रमाांक िरील बािूस येईल. 
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(णरझल्ट सेक्ट्शनच्या आतील कप्प्यास असलेल्या खाचेमध्ये पेपरसील ि आधारासाठी पठुठा 

णदलेला असल्यास तो िर दशवणिल्याप्रमािे घालािा ििेेकरुन णरझल्ट सेक्ट्शनच ेदोन्ही कप्प े बांद 
केल्यािर त्यामधून िरील बािूने बाहेर येिारा पेपरसीलचा भाग पट टी सीलच्या णदशेने दुमडल्यािर 
अनुक्रमाांक िरच्या बािूला णदसेल.) 

 

 (3) िर नमूद केल्याप्रमािे पेपर सील आपल्या िागी घट्ट बसून राहाि ेि ते णिणहत िागेिरुन 
हलू नय ेयासाठी एका पातळ पुठ्ठयाचा आधार पेपर सीलला द्यािा. िेिेकरून पेपर सील 
आपल्या िागेिरुन हलिार नाही, याची खात्री करण्यासाठी ते एका बािूने हळूच ओढून ते घट्ट 
बसल्याची खात्री करताना ते सील खराब होिार नाही, याची दक्षता घ्यािी ि पेपर सील खराब 
झाल्यास त्िणरत दुसरे पेपरसील िापरण्यात याि.े 
 

(4)  पेपरसील घट्ट बसणिल्यानांतर कां रोल   युणनटच्या आतल्या कप्प्याचे झाकि घट्ट दाबून बांद 
कराि.े सदर झाकि अशारीतीने बांद कराि ेकी पेपर सीलच्या दोन्ही बािूची टोके आतल्या 
कप्प्याच्या बाहेर राहतील. त्यानांतर पेपर सीलच्या पाांढऱ् या बािूिर मतदान कें द्राध्यक्षाांनी 
पेपरसीलच्या अनुक्रमाांकाखाली आपली पूिव स्िाक्षरी करािी.  मतदान कें द्रात उपन्स्थत 
असलेले उमेदिार अथिा त्याांचे मतदान प्रणतणनधी िर पेपरसीलिर स्िाक्षरी करु इन्च्छत 
असतील तर त्याांनाही तशी अनुमती द्यािी. मतदान कें द्राध्यक्ष, उमेदिार अथिा त्याांचे मतदान 
प्रणतणनधी याांना पेपरसीलिरील अनुक्रमाांक णलहून घेण्याची अनुमती देईल. 

 

१४.१२.६ पेपरसीलचा णहशेब ठेििे:-  
मतदान कें द्रािर मतदान कें द्राध्यक्षास पुरणिण्यात आलेल्या पेपरसीलचा णहशेब त्याने                   
व्हीएम-3 मध्ये ठेििे आिश्यक आहे. त्यासाठी िापरण्यात आलेल्या पेपरसीलचा अनुक्रमाांक 
अचकू नोंदिािा. उमेदिार अथिा त्याांचे मतदान प्रणतणनधी याांना पेपरसील िरील अनुक्रमाांक 
णलहून घेण्याची अनुमती देईल.  

 

१४.१२.७  कां रोल युणनट स्पेशल टटगने सीलबांद करिे 
 

(1)  पेपरसील घट्ट बसणिल्यानांतर ि आतल्या कप्प्याचे झाकि घट्ट दाबून बांद केल्यानांतर 
मतदान कें द्राध्यक्षाांनी आतल्या झाकिाच्या डाव्या बािूस ठेिलेल्या दोन णछद्राांमधून एक 
दोरा ओिून तो स्पेशल टटग िापरुन सीलबांद करािा. स्पेशल टटग लािताना “Close” 



   

98 

बटनाला धक्ट्का लागिार नाही, याची णिशेष काळिी घ्यािी. (िर हा स्पेशल टटग 
लािताना “Close” बटन दाबल े गेले तर मतदान सुरू करताना “Ballot” बटन 
दाबल्यािर “invalid opreation” असा मेसेि येईल.) यासाठीच कां रोल युणनट बांद 
असाि.े  
 (२) स्पेशल टटग हा णिणशष्ट आकाराचा असून त्याच्या खाचेमध्य े“Close” बटन येईल 
याची खात्री करून तो लािािा िेिेकरून सायांकाळी 5.30 िािता मतदान सांपल्यािर 
“Close” बटनािरील कट प काढून ते दाबिे सहि शक्ट्य होईल. याकरीता स्पेशल टटग 
एका णिणशष्ट आकाराचा बनणिण्यात आला आहे. याला असलेल्या खाचेमुळे मतदान 
सांपल्यािर णरझल्ट सेक्ट्शन बांद असतानादेखील Close बटन दाबिे शक्ट्य होते. हा टटग 
लािण्यापुिी या टटगिर मतदान कें द्राध्यक्ष, इच्छुक मतदान प्रणतणनधी याांनी स्िाक्षऱ् या 
कराव्यात ि णिभदेक णचन्ह माराि.े  

 

    

१४.१२.८  कां रोल   युणनटचे णरझल्ट सेक्ट्शन बांद करुन सीलबांद करिे  
 (1) कां रोल   युणनटच्या णरझल्ट सेक्ट्शनच्या आतला कप्पा स्पेशल टटगने बांद करुन तो 

सीलबांद केल्यानांतर णरझल्ट सेक्ट्शनच्या िरील झाकि बांद कराि.े अस ेकरताना 
आतील पेपरसील व्यिस्थीतपिे (न फाटता) दोन्ही बािूने झाकिाच्या िर राणहल 
याची काळिी घ्यािी. 

 (2) िरील झाकि बांद केल्यानांतर णरझल्ट सेक्ट्शन पुढीलप्रमािे सीलबांद कराि.े 
 (अ) िरील झाकिाच्या डाव्या बािूस पुरणिण्यात आलेल्या दोन णछद्राांमधून दोरा 

ओिािा. 
 (ब) दोऱ् याची गाठ मारुन त्यास पत्त्याची खूिणचठ्ठी दोऱ् याच्या टोकास बाांधािी. 

ज्याप्रमािे कट न्ड सेट सेक्ट्शनमध्य ेणनिाचन अणधकाऱ् याांच्या स्तरािर पत्त्याची खूिणचठ्ठी 
िर बाांधलेली असेल त्याच धतीिर ही खूिणचठ्ठी असेल. या पत्त्याच्या खूिणचठ्ठीिर 
उमेदिार अथिा त्याांचे णनिडिकू प्रणतणनधींना त्याांची इच्छा असल्यास त्याांना स्िाक्षरी 
करण्याची सांधी द्यािी. आणि मतदान कें द्राध्यक्षाचे सील लािाि.े 
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१४.१२.९ ABCD पट्टीसील िापरुन कां रोल युणनट सीलबांद करिे:- 
णरझल्ट सेक्ट्शनच्या कप्प्याच्या खालील बािूने पेपरसीलचा िो भाग बाहेर येतो, 
त्याला ABCD अक्षरे असलेली पट्टी सील िापरुन कां रोल युणनट सील कराि,े पट्टी 
सील हे क्ट्लोि बटनाच्या खालून येईल याची काळिी घेऊन ते डािीकडून कां रोल   
युणनटच्या भोिती गुांडाळून सील कराियाचे आहे. 

 

         टप्पा क्र.1:- णरझल्ट सेक्ट्शनच्या कप्प्याच्या खालील बािूने पेपरसीलचा िो भाग बाहेर 
येतो, तो खालीलप्रमािे दुमडािा. 

 
 

 
              टप्पा क्र. 2 :- त्यानांतर ABCD अक्षरे असलेली पट टी सील िापरुन कां रोल युणनट 

सील कराि.े अस ेकरताना ‘“A” भाग णरझल्ट सेक्ट्शनच्या कप्प्याच्या खालील बािूने 
पेपरसीलचा िो भाग बाहेर येतो. तेथे खालीलप्रमािे ठेिािा. 

 

  
 

 (णनकाल णिभागाच्या बाहय दरिािाच्या आतील बािूने बाहेर आलेल्या गुलाबी 
कागदी मोहोरेच्या आतील पट टीच्या तळाििळ पूिीच कडक लािलेला “A” भाग 
येईल. अशाप्रकारे पट टी मोहोर (सील) ठेिा. “A” िरील मेिकागद काढा.) 
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प्पा क्र. 3 :- त्यािर पेपरसीलचा खालील भाग खालील दशवणिल्याप्रमािे दुमडून 
णचटकिािा. 

 
 

 
 

( या कडक लािलेल्या भागािर गुलाबी कागदी मोहोरेची आतील घडी दाबा आणि णचटकिा) 
 
 
टप्पा क्र. 4 :- त्यानांतर ‘B  भाग उलट दुमडून पेपरसील िर णचटकिािा. 
 

 
 

(पूिीच कडक लािलेल्या “B” भागािरील मेिाचा कागद काढा आणि हा कडक लािलेला भाग 
गुलाबी कागदी मोहोरेच्या बाहेरील घडीिर दाबा) 
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 टप्पा क्र. 5 :- त्यानांतर ‘“C”’ भागािर पेपरसीलची िरील पट टी णचटकिािी. 
 

 

 
 
 

 

 
      
(गुलाबी कागदी मोहोरेिर “बी’’ भाग णचटकिल्यािर “C’’ हा भाग सिात िर 

येईल. “C’’ भागािरील मेिकागद काढा. बाहय दरिािाच्या सिात िरच्या भागापासून 
बाहेर आलेल्या गुलाबी कागदी मोहोरेला दाबा. िेिेकरुन गुलाबी कागदी मोहोर “C’’ 
भागािर घटटपिे णचटकिली िाईल.)  
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टप्पा क्र. 6 :- त्यानांतर पट टी सील कां रोल   युणनटभोिती गोल णफरिून ‘“D” भाग 
िेथे ‘A “B” C’ णचटकणिलेले आहेत, त्या णठकािी आिनू णचटकिािा. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(पट टी मोहोर (सील) क्ट्लोि (बांद) बटनाच्या खालून येईल याची काळिी घेऊन पट टी सीलचा ऊिवणरत 
भाग डािीकडून णनयांत्रि युणनटच्या भोिताली गुांडाळा. पट टी सीलच े दुसरे टोक, कां रोल   युणनटच्या उिव्या 
बािूस बाहय दरिािाच्या सिात िरच्या भागात िथेे पिूीच कडक लािलेले “A’’ “B’’ “C’’ भाग णचटकिलेले आहेत, 
तेथे आिा, पिूीच कडक लािलेल्या “D’’ भागािरील आिरि असलेला मेिकागद काढा आणि दरिािाच्या सिात 
िरच्या भागातून बाहेर आलेल्या गुलाबी कागदी मोहोरेिर तो भाग घट टपिे दाबा. पिूीच कडक लािलेला “D’’ भाग 
क्ट्लोि बांद बटनाच्या खाली पट टी सीलिर णचकटतो. हा णचकटिारा “D" चा भाग पट टी सीलिर घट टपिे दाबा.) 
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१४.१२.१० प्रत्यक्ष मतदानासाठी मतदान यांत्र तयार असिे. 
(1) आता मतदान यांत्र सिव प्रकारे प्रत्यक्ष मतदानासाठी तयार झाले आहे. 
(2) प्रत्यक्ष मतदानास सुरुिात करण्यापूिी मतदान कें द्राध्यक्ष बटलेट युणनट मतदान कक्षात 

(व्होकटग कम्पाटवमेंट) नेऊन ठेिील.  यापूिी नमूद केल्यानुसार बटलेट युणनट ि कां रोल   
युणनट यामधील केबलची लाांबी अांदािे 5 मीटर इतकी असल्यामुळे ज्या मतदान 
अणधकाऱ् याांच्या ताब्यात कां रोल   युणनट आहे त्याांचे टेबल ि मतदान कक्ष यामधील अांतर 
3 मीटरपेक्षा िास्त नसाि.े तसेच कां रोल   युणनट ि बटलेट युणनट याांना िोडिारी केबल 
यामुळे मतदाराच्या हालचालीस बाधा येऊ नय ेअथिा मतदार या केबलला अडखळिार 
नाही, याची दक्षता घ्यािी. 

(3) कां रोल युणनट सुरु (on) कराि.े 
 

१४.१३ णचन्हाांणकत मतदार यादी ि व्हीएम-1 या नमुन्यातील मतदार नोंदिही सिांना दाखणििे 
           मतदानास सुरुिात होण्यापूिी मतदान कें द्राध्यक्ष णचन्हाांणकत मतदार यादी; िी मतदान 
कें द्रािर िापरण्यात येिार आहे त्यामध्य ेतसेच व्हीएम-1 या नमुन्यातील मतदार नोंदिही, 
यामध्ये कोित्याही खुिा नाहीत हे उपन्स्थत उमेदिार अथिा णनिडिकू प्रणतणनधी याांना 
दाखिील. 

 

१४.१४  मतदान कें द्राध्यक्षाांनी मतदान सुरु होण्यापूिी कराियाचे घोषिापत्र 
            मतदान कें द्राध्यक्षाांनी मतदान सुरु होण्यापूिी (अणभरुप मतदान घेतल्याबाबत) तसेच 

णचन्हाांणकत मतदार यादी अथिा मतदार नोंदिही यािर कोितीही खूि नसल्याबाबत, तसेच 
पेपर सीलिर सांबांणधताांची स्िाक्षरी घेतल्याबाबत पणरणशष् ट -14 मध्ये णदलेल्या नमुन्यातील 
घोषिापत्र िाचनू दाखिून त्यािर उपन्स्थत मतदान प्रणतणनधींच्या स्िाक्ष-या घ्याव्यात. 

१४.१५ मतदान गुप्त ठेिण्याबाबत ताकीद 
मतदान कें द्राध्यक्षाांनी सिव उपन्स्थताांना मतदानाबाबतची गोपनीयता पाळण्याबाबत 

ताकीद द्यािी ि गोपनीयतेचा भांग झाल्यास सांबांणधताांिर कारिाई होईल, याची िािीि करुन 
द्यािी. 

१४.१६ मतदानास सुरुिात करिे 
          मतदान कें द्राध्यक्षाांनी मतदानासाठी ठरिून णदलेल्या िळेेिर मतदान सुरु कराि.े  त्यापूिी 
ज्या काही बाबी पार पाडिे आिश्यक आहे त्या िळेीच पार पाडाव्यात.  काही न टाळता येिाऱ् या 
कारिामुळे मतदान सुरु होण्यास णिलांब झाल्यास मतदानाची िळे िाढिून देण्याचे त्याांना 
अणधकार नाहीत ि मतदान ठरल्यािळेीच बांद झाले पाणहिे. तथाणप, मतदान बांद होण्याच्यािळेी 
णितके मतदार, मतदान कें द्रािर उपन्स्थत असतील त्या सिांना मतदान करु द्याि.े  

                  मतदान सुरू झाल्यािर पणहल्या ५ मतदाराांना मते योग्यणरत्या नोंदिली िात आहेत याची 
खात्री करेपयंत थाांबिाि.े टोटल बटि दाबून खात्री करािी 
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१४.१७  आव्हाणनत मते 
(१) एखाद्या मतदान प्रणतणनधीने मतदाराच्या ओळखीस आव्हान णदल्यास सांबांणधत 
प्रणतणनधीकडून रोख रु.2 इतकी अनामत रक्ट्कम ठेिून घ्यािी. आक्षपे फी (पणरणशष् ट -16) 
आकारिी बाबत पािती देिून मतदाराची चौकशी केल्यानांतर सदर मतदार खरा असल्याचे 
णनष्पन्न झाल्यास सदर मतदारास मतदान करु द्याि.े  

तथाणप, मतदार खरा नसल्याचे णनष्पन्न झाल्यास ि तो बोगस असल्याचे णनदशवनास 
आल्यास त्यास पोणलसाांच्या स्िाधीन कराि ेआणि त्याबाबतची लेखी तक्रार पोणलसात द्यािी.  
सदर तक्रारीची पोणलसाांनी गांभीर दखल घेऊन गुन्हेगाराणिरुध्द गुन्हा णसध्द होईल, यादृष्टीने 
आिश्यक ती सिव कायविाही करािी. 

              (2)  मतदान कें द्राध्यक्षाांनी आव्हाणनत मताांची यादी णिल्हा पणरषद णनिडिकू णनयमातील 
णनयम क्र.41 ि पांचायत सणमती णनिडिकू णनयमातील णन.क्र.38 नुसार अनुक्रमे नमुना-8 ि 
नमुना-7 मधील तरतुदीनुसार ठेिािी. (पणरणशष् ट -16अ,ब ) 

 

  १४.१८ बोटाांना शाई लाििे  
  प्रत्येक मतदाराच्या डाव्या हाताच्या तिवनीस शाई लािािी. शाई लािण्याची कायविाही 

सदर मतदाराने पुन्हा दुस-या कोिाच्या नािािर मतदान करु नय,े यासाठी करण्यात येते.  
एखादा मतदार त्याच्या डाव्या हाताची तिवनी त्यािर शाई लािली आहे ककिा कस,े हे 
तपासण्यासाठी तपासू देण्यास तयार नसल्यास त्यास मतदान करु देण्यात येिार नाही.   

                एखाद्या मतदाराच्या डाव्या हातास तिवनी नसल्यास डाव्या हाताच्या अन्य कोित्याही 
बोटास शाई लािािी.  डाव्या हातास कोितेही बोट नसल्यास उिव्या हाताच्या तिवनीस ि 
तिवनी नसल्यास अन्य कोित्याही बोटास शाई लािािी.  
         मतदाराच्या दोन्ही हातास बोटे नसल्यास त्याच्या डाव्या ककिा उिव्या हाताच्या 
भागाच्या टोकास शाई लािण्यात यािी. या सांदभातील राज्य णनिडिकू आयोगाचे पत्र 
क्र.राणनआ/मनपा/2010/प्र.क्र.10/का.5, णद.19/11/2011 च ेणनदेश कृपया पहािते.  

 

१४. १९  मतदार नोंदिहीत मतदाराचा अनुक्रमाांक णलणहिे 
 14.19.1 कोित्याही मतदारास मतदान करु देण्यापूिी मतदार नोंदिहीत त्याचा णचन्हाांणकत मतदार 

यादीतील अनुक्रमाांक णलहािा ि त्यासमोर त्याची स्िाक्षरी घ्यािी अथिा अांगठयाचा ठसा 
उमटिािा. कोिताही मतदार आपली स्िाक्षरी करण्यास अथिा अांगठयाचा ठसा 
उमटणिण्यास नकार देत असल्यास त्यास मतदान करु देऊ नय े ि तसा शेरा मतदार 
नोंदिहीत णलणहण्यात यािा. (आयोगाकडून साक्षर मतदाराांबद्दल माणहती मागिली असल्यास 
त्याबाबतची आकडेिारी मोिण्यासाठी णह गोष्ट महत्िाची आहे ) 

 

१४.१९.२ मतदार नोंदिहीत नोंद घेिारा मतदान अणधकारी मतदाराने आिलेल्या पुराव्याची नोंदिही 
(अणभप्राय मध्ये )घेईल. राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश क्रमाांक राणनआ/मनपा-२००९/प्र.क्र 
१६/का-५ णद. ८/११/२०११ अन्िये मतदाराची ओळख पटणिण्याकणरता िापराियाच्या 



   

105 

पुराव्याांची यादी देण्यात आली आहे सदरची यादी न चकुता मतदान साणहत्यासोबत देण्यात 
यािी.  

१४. २०  मतदार णचठ्ठी देिे 
14.20.1 मतदार नोंदिहीत मतदाराचा अनुक्रमाांक णलहून त्याची स्िाक्षरी अथिा अांगठयाचा ठसा 

घेतल्यानांतर मतदारास मतदार णचठ्ठी देण्यात यािी. 
14.20.2   त्यानांतर मतदार कां रोल युणनट ज्या मतदान अणधका-याकडे आहे त्याांच्याकडे अथिा मतदान 

कें द्राध्यक्षाांच्या ताब्यात असल्यास त्याांच्याकडे िाईल ि त्यास मतदार णचठ्ठी दाखिील.  
मतदार णचठ्ठी पाणहल्यानांतरच सांबांणधत अणधकारी त्यास मतदान करण्याची अनुमती देईल. 

 

14.20.3 हे अत्यांत महत्िाचे आहे की, त्याांना ज्या क्रमाने मतदार णचठ्ठया देण्यात येतील ि त्याांची नाि े
ज्या क्रमाने मतदार नोंदिहीत नोंदणिण्यात येतील त्याच क्रमाने मतदाराांनी आपली मते 
नोंदणििे आिश्यक आहे.  यासाठी मतदान कें द्राध्यक्ष अथिा कां रोल युणनट ज्याांच्या ताब्यात 
आहे असा मतदान अणधकारी, मतदारास मतदान कक्षाकडे िाण्याची त्याचक्रमाने परिानगी 
देईल.(िो क्रमाांक मतदार णचठ्ठीिर णलणहलेला आहे.) 

 

14.20.4   काही कारिाांमुळे ज्या क्रमाने मतदार नोंदिहीत नाि ेनोंदणिण्यात आलेली आहेत त्या क्रमाने 
एखाद्या मतदाराने आपल े मत न नोंदणिता िगेळया क्रमाांकािर मत नोंदणिल्यास सदर 
मतदाराने कोित्या क्रमाांकािर मतदान केल े तो अनुक्रमाांक मतदार नोंदिहीत सदर 
मतदाराच्या स्िाक्षरीसमोरील शेरा या रकान्यात णलणहण्यात यािा. 

 

१४.२१  मतदाराने मत नोंदणििे 
 

14.21.1 िर नमूद केल्यानुसार सिव कायविाही पार पडल्यानांतर कां रोल युणनट ज्या अणधकाऱ् याच्या 
ताब्यात आहे; तो अणधकारी सांबांणधत मतदारास मतदान कक्षाकडे िाण्याची अनुमती देईल.  
त्यापूिी कां रोल युणनटमधील बटलेट हे बटन दाबल्यानांतर बटलेट युणनट मत नोंदणिण्यासाठी 
तयार होईल ि कां रोल युणनटिरील “बीझी” असे णलणहलेला लाल णदिा पेटेल ि बटलेट 
युणनटिरील “रेडी” असे णलणहलेला णहरिा णदिा पेटेल.  मतदार आपले मत आपली इच्छा 
असलेल्या उमेदिाराच्या समोरील बटन दाबून नोंदणिल. त्याने बटन दाबताच 
बटिाशेिारील लाल णदिा पेटेल ि बटलेट युणनटिरील णहरिा णदिा बांद होईल ि त्याचिळेी 
“बीप” असा आिाि कां रोल युणनटमधून णनघेल. काही सेकां दानांतर बीप आिाि बांद होईल ि 
बटलेट युणनटिरील उमेदिारासमोरील लाल णदिा तसेच कां रोल युणनटिरील णबझी असे 
णलणहलेला लाल णदिा हे बांद होतील. सदरच ेडोळयाांना णदसिारी ि कानाांनी ऐकू येिारी ही 
णचन्हे मत नोंदल्याचे णनदशवक आहेत.  मतदाराने आपल ेमत नोंदणिताच मतदान कक्षाच्या 
बाहेर याि.े 

 

14.21.2  अशारीतीने प्रत्येक िळेी निीन मतदार आल्यानांतर हीच कायवपध्दती अिलांणबण्यात यािी. 
मतदान कक्षात एकािळेी एकच मतदार िाईल, याची दक्षता घ्यािी.  तसेच कां रोल   
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युणनटिरील बटलेट बटि दाबण्यापूिी मतदान कक्षात आधी गेलेला मतदार बाहेर आला 
असेल याचीही दक्षता घ्यािी. 

 

१४.२२  नोंदणिण्यात आलले्या मताांचा िरचेिर ताळमेळ घेिे:- 
               कोित्याही िळेी मतदान यांत्रात एकूि णकती मते नोंदणिण्यात आलेली आहेत, 

हे पाहण्यासाठी कां रोल युणनटिरील टोटल हे बटि दाबाि.े हे बटि दाबल्यानांतर कां रोल   
युणनटच्या णडस्प्ले पटनेलिर त्या क्षिापयंत णकती मते नोंदणिण्यात आलेली आहेत, याची 
सांख्या णदसू लागेल. मतदार नोंदिहीत नोंदणिण्यात आलेली मताांची सांख्या ि मतदान 
यांत्रात नोंदणिलेल्या मताांची सांख्या याांचा मेळ बसतो आहे ककिा कस,े हे पाहण्यासाठी ही 
प्रणक्रया िरचेिर करािी.  मतदान कें द्राध्यक्षाांनी साधारिपिे दर दोन तासाांनी हा ताळमेळ 
बसतो आहे हे पहाि े ि त्याची नोंद मतदान कें द्राध्यक्षाांच्या डायरीमध्ये योग्य त्या 
रकान्यामध्ये घ्यािी. तसेच झोनल ऑफीसरला आकडेिारी देतानाही टोटल बटि 
दाबल्यानांतर णदसिारी आकडेिारी द्यािी 

  

१४. २३ मतदानाबाबत गुप्तता बाळगिे:- 
           मतदान कें द्रातील प्रत्येक मतदार आपल्या मतदानाबाबत पूिवपिे गुप्तता 

पाळील.तसेच मतदान पध्दती िशी णिणहत करण्यात आली आहे णतचे पालन करील.अशा 
कायवपध्दतीच े पालन करण्यास कोित्याही मतदाराने नकार णदल्यास मतदान 
कें द्राध्यक्षाने त्यास ताकीद द्यािी ि तरीही तो मतदान कायवपध्दतीचे पालन करीत 
नसल्यास त्यास मतदान करु देऊ नये.अशा मतदारास मतदार णचठ्ठी देण्यात आली 
असेल तर ती त्याच्याकडून परत घेऊन रद्द करण्यात यािी.  

                  िेव्हा मतदान पध्दतीच े पालन न केल्याबद्दल एखाद्या  मतदारास मतदान करु 
देण्यास नकार देण्यात आला असेल त्यािळेी व्हीएम-1 या नमुन्यातील मतदार नोंदिहीत 
“अणभप्राय” या रकान्यात सांबांधीत मतदारासमोर तशी नोंद घेण्यात यािी ि मतदान 
कें द्राध्यक्षाांनी आपली पिूव स्िाक्षरी त्या नोंदीखाली करािी. अशा पणरन्स्थतीत 
अनुक्रमाांकामध्ये मात्र कोिताही बदल करण्याची आिश्यकता नाही. 

 

१४.२४    अांध ि अपांग मतदाराांनी मतदान करिे:- 
             यासांदभात मतदान कें द्राध्यक्षाांनी इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्राद्वारे मतदान करण्याबाबतच्या 

णद.03/05/2005 च्या आदेशामधील पणरच्छेद-17 तसेच णनिडिकू णनयमामधील 
तरतुदींचे पालन कराि ेि त्या अनुषांगाने काढण्यात आलेली णद.10/07/2010 ची सुधारिा 
कृपया ध्यानी घ्यािी.                          

याव्यणतणरक्ट्त राज्य णनिडिकू आायोगाने क्र.राणनआ/मनपा-2004/प्र.क्र.34/का.5, 
णद.24.12.2005 अन्िये स्ितांत्र मतदान कें द्र/रटम्पची सुणिधा देण्याबाबत आदेश णदल े
आहेत.  
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१४.२५   मतदाराने मतदान करण्याचे नाकारिे:- 
              याबाबत राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश क्रमाांक-
राणनआ/2013/प्र.क्र.11/का.12, णद.12/11/2013 अन्िये णिल्हा पणरषद ि पांचायत 
सणमतीच्या मतपणत्रकेिर णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराच्या नािाांच्या शेिटी एक 
“िरील पैकी एकही नाही” “None of the Above” हा पयाय उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
आलेले आहे.     

               तरी एखाद्या मतदाराने मतदार नोंदिहीत त्याचे नाि नोंदणिल्यानांतर ि त्यापुढे त्याने 
आपली स्िाक्षरी अथिा अांगठयाचा ठसा उमटणिल्यानांतर मतदान कराियाचे नाही, अस े
ठरणिल्यास त्यास मतदान करण्याबाबत िबरदस्ती करण्यात येऊ नये. त्यास None of 
the Above” हया पयायाबद्दल साांगाि.े  तरीही त्याने मतदान कराियाचे नाही, अस े
ठरणिल्यास त्यासांदभात मतदार नोंदिहीतील “अणभप्राय” या रकान्यात तशी नोंद 
करण्यात यािी ि मतदान कें द्राध्यक्षाांनी सांबांणधत मतदाराची स्िाक्षरी अथिा अांगठयाचा ठसा 
शे-यापुढे घ्यािा.  तसेच यासांदभात मतदार नोंदिहीतील अनुक्रमाांकामध्ये कोिताही बदल 
करण्याची आिश्यकता नाही. राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश क्रमाांक-
राणनआ/2013/प्र.क्र.11/का.12, णद.२६/11/2013 अन्िये णदलले्या आदेशानुसार 
मतदान प्रतीणनधींच्या साक्षीने मतदान कें द्राध्यक्षाने  None of the Above” दाबाि.े 

१४.२६  प्रदत्त मते :- 
14.26.1 िेव्हा एखादा मतदार, मतदान कें द्रात आल्यानांतर त्याला असे आढळून आले की, त्याच्या 

नािािर अन्य एखाद्या व्यक्ट्तीने त्याच्या आधीच मतदान केल ेआहे, अशािळेी मतदान 
कें द्राध्यक्षाांनी त्याची पूिवपिे ओळख पटणिल्यानांतर त्यास प्रदत्त मतपणत्रकेद्वारे मतदान 
करण्याची अनुमती द्यािी. मात्र, मतदान यांत्राद्वारे मतदान करण्याची अनुमती देऊ नये. 

14.26.2 इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्राद्वारे मतदान करण्याबाबतच्या आदेशामधील पणरच्छेद-19 
मधील तरतुदीनुसार अशा मतदारास प्रदत्त मतपणत्रका देण्यात यािी.  प्रदत्त मतपणत्रका 
णदल्यानांतर मतदार, मतदान कक्षात सदर मतपणत्रका घेऊन िाईल ि त्यािर आपल्या 
इच्छेनुसार सांबांणधत उमेदिाराच्या णचन्हािर “X” अशी खूि सांबांणधत रबरी णशक्ट्क्ट्याचा 
उपयोग करुन करील. 

14.26.3 मतदान कें द्राध्यक्ष प्रदत्त मतपणत्रकेचा (1) मतदान कें द्रािर देण्यात आलेल्या मतपणत्रका, 
(2) मतदाराांना देण्यात आलेल्या मतपणत्रका, (3) न िापरलेल्या मतपणत्रका याांचा णहशेब 
नमुना व्हीएम-3 मधील अ.क्र- 7, 8 नुसार ठेिील. 

14.27  मतदान सुरु असताना मतदान कक्षात मतदान कें द्राध्यक्षाांचा प्रिशे:- 
   एखादेिळेी मतदान कें द्राध्यक्षास असा सांशय आला की, मतदान कक्षात ठेिलेले 

बटलेट युणनट नीट काम करीत नाही अथिा एखादा मतदार, मतदान कक्षात मतदानासाठी 
प्रिशे केल्यानांतर बटलेट युणनटला हानी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे अथिा आिश्यकतेपेक्षा 
िास्त िळे मतदान कक्षात थाांबला आहे, अशािळेी मतदान कें द्राध्यक्ष, इलेक्ट्रॉणनक मतदान 
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यांत्राद्वारे मतदान करण्याच्या आदेशामधील पणरच्छेद-20 मधील तरतुदीनुसार मतदान 
कक्षात प्रिशे करील ि आिश्यक ती पािले उचलील, िेिेकरुन बटलेट युणनटला कोिताही 
धक्ट्का पोहोचिार नाही ि मतदान सुरळीतपिे चाल ूराहील. मात्र, मतदान कें द्राध्यक्ष िेव्हा 
मतदान कक्षात प्रिशे करील अशािळेी त्याांनी मतदान प्रणतणनधींना त्याांनी तशी इच्छा 
दशवणिल्यास आपल्या सोबत येण्याची अनुमती द्यािी. 

१४.२८   बदली मत ( प्रॉक्ट्सी िोट) :  णिल्हा पणरषद ि पांचायत सणमती अणधणनयम १९६1 मधील 
कलम १०-अ अन्िये “बदली मत” ही सांकल्पना  णिल्हा पणरषद ि पांचायत सणमती 
णनिडिकूाांत नाही.   

14. 2९  मतदान बांद करिे : 
14.29.1 मतदान बांद करण्याच्या णिणहत केलेल्या िळेी ते बांद करिे आिश्यक आहे. मतदान बांद 

करण्यासाठी नेमून णदलेल्या िळेी णितके मतदार, मतदान कें द्रािर उपन्स्थत असतील त्या 
सिांना मतदान करण्याची सांधी द्यािी ि त्यासाठी मतदान बांद करण्याची िळे थोडी लाांबली 
तरी हरकत नाही.   

14.29.2 िेव्हा मतदान कें द्रािरील शेिटच्या मतदाराने मतदान केल ेअसेल तेव्हा मतदान यांत्र बांद 
करिे आिश्यक असून, त्यामध्ये कोितेही मत त्यापुढे नोंदणिले िािार नाही, याची दक्षता 
घेिे आिश्यक आहे. त्यासाठी मतदान कें द्राध्यक्षाांनी बटलेट युणनट, कां रोल  युणनटपासून 
िगेळे कराि ेि कां रोल युणनटिरील “Close” हे बटि दाबाि.े िेव्हा हे “Close” बटि 
दाबले िाईल तेव्हा  कां रोल युणनट त्यामध्ये एकूि नोंदणिलेल्या मताांची सांख्या दशविील. 
ती सांख्या नमुना व्हीएम-3 मधील अनुक्रमाांक-5 (भाग-1) मध्य ेनोंदणििे आिश्यक आहे. 
एकदा “Close” हे बटि दाबल्यानांतर मतदान यांत्र त्यानांतर कोितीही मते स्िीकारिार 
नाही, याची नोंद घ्यािी. यास्ति बांद (close) हे बटि दाबताना मतदान कें द्राध्यक्ष मतदान 
सांपण्याच्यािळेी काळिीपूिवक पाहूनच क्ट्लोि हे बटि दाबील. 

14.३०   नोंदणिलले्या मताांचा णहशेब 
मतदान बांद झाल्यानांतर मतदान कें द्राध्यक्ष इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्राद्वारे मतदान 
करण्याबाबतच्या आदेशामधील पणरच्छेद 22 मधील तरतुदीनुसार नमुना व्हीएम-3 च्या 
भाग-1 मध्ये नोंदणिलेल्या मताांचा णहशेब तयार करील ि ते एका िगेळया नमुन्यात ठेिण्यात 
येईल.  त्यािर “नोंदणिल्या गेलेल्या मताांचा णहशोब” असे णलणहलेले असेल. 

14.3१ मतदान प्रणतणनधींना मताांच्या णहशेबाची प्रत पुरणििे : 
 इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्राद्वारे मतदान करण्याबाबतच्या आदेशामधील पणरच्छेद 22 मध्य े

नमूद केल्यानुसार प्रत्येक मतदान कें द्राध्यक्षाांने मतदान कें द्रािर नोंदणिलेल्या मताांचा 
णहशेब िो व्हीएम-3 (भाग-1) या नमुन्यात तयार केलेला असेल त्याची प्रत मतदान 
प्रणतणनधींना देिे आिश्यक आहे ि णहशेबाची प्रत णमळाल्याची पोच त्याांच्याकडून घेिे 
आिश्यक आहे. मतदान प्रणतणनधींनी अशा णहशेबाच्या प्रतीची मागिी िरी केली नाही; तरी 
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प्रत्येक मतदान प्रणतणनधींना त्याची प्रत देण्यात यािी. यासाठी आिश्यक तेिढे नमुने ि 
काबवन पेपर पुरिािते. 

 

14.3२  मतदान बांद करताना कराियाची घोषिा 
 मतदान बांद करताना पणरणशष् ट -14 अ  मध्ये नमूद केल्याप्रमािे मतदानाच्या शेिटी मतदान 

कें द्राध्यक्षाने सिव मतदान प्रणतणनधींना मतदान कें द्रािर नोंदणिलेल्या मताांच्या णहशेबाची प्रत 
णदल्यासांदभातील घोषिा करिे आिश्यक आहे.   

१४.३३  मतदान सांपल्यानांतर मतदान यांत्र सीलबांद करिे 
14.33.1 मतदान बांद झाल्यानांतर ि नोंदणिलेल्या मताांचा णहशेब व्हीएम-3 भाग-1 या नमुन्यात तयार 

केल्यानांतर ि त्याची प्रत मतदान प्रणतणनधींना णदल्यानांतर मतदान यांत्रे मतमोििीच्या 
णठकािी नेण्यासाठी सीलबांद करिे आिश्यक आहे. 

14.33.2  मतदान यांत्र बांद करण्यासाठी कां रोल  युणनट आणि बटलेट युणनट एकमेकाांपासून िगेळे 
कराि ेआणि कां रोल   युणनटमधील पॉिर हे बटि बांद कराि.े  बटलेट युणनट आणि कां रोल   
युणनट त्याांच्या सांबांणधत बटगाांमध्ये ठेिण्यात यािीत ि त्यानांतर सदर दोन्ही बटगच्या 
हटण्डलमधून दोरा ओिण्यासाठी ठेिलेल्या णछद्रामधून दोरा ओिून त्याची गाठ मारुन 
त्यािर मतदान कें द्राध्यक्षाांचे सील ि पत्त्याची खूिणचठ्ठी लािािी. पत्त्याच्या खूिणचठ्ठीिर 
मतदान कें द्राचे नाि ि त्याचा क्रमाांक राहील. उपन्स्थत उमेदिार अथिा त्याांचे मतदान 
प्रणतणनधी याांनी तशी इच्छा दशवणिल्यास त्याांनाही त्यािर स्िाक्षरी करण्याची अनुमती 
द्यािी. 

14.33.3  बटलेट युणनट अथिा कां रोल  युणनटच्या बटगिर िरीलप्रमािे िे सील ि खूिणचठ्ठी लािली 
असेल ि त्यािर िे उमेदिार अथिा त्याांचे मतदान प्रणतणनधी याांनी स्िाक्ष-या केल्या 
असतील त्याांची नाि ेमतदान कें द्राध्यक्षाांनी  पणरणशष् ट -15 मध्ये नमूद करािीत. 

१४.३४      णनिडिकू कागदपत्रे सीलबांद करिे 
 इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्राद्वारे मतदान करण्याबाबतच्या आदेशामधील पणरच्छेद 24 मध्य े

नमूद केल्यानुसार णनिडिकुीसांदभातील सिव कागदपत्र ेमतदान कें द्राध्यक्षाांनी सीलबांद 
करािीत.   

१4. ३५   मतदान यांत्रे ि णनिडिकू कागदपत्र ेणनिाचन अणधकारी याांच्या ताब्यात देिे 
14.35.1 णनिडिकू प्रणक्रया पार पडलेनांतर मतदान यांत्रे ि सिव सील बांद णनिडिकू कागदपत्रे ि 

इतर साणहत्य कुठे िमा केली िािार आहेत त्याची पूिव कल्पना मतदान कें द्राध्यक्षाांना 
णदलेली असािी शक्ट्यतो मतमोििीच्या णठकािीच साणहत्य िमा करिे ि सुरक्षीत 
ठेिण्याची व्यिस्था असािी िेिेकरून मतदान यांत्रे फक्ट्त एकदाच हाताळली िातील ि 
त्याांच्या सुरणक्षत िाहतुकीची दक्षता घेिे शक्ट्य होईल. 
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14.35.2 मतदान यांत्रे ि अन्य णनिडिकू कागदपत्रे मतमोििीच्या णठकािापयंत अथिा ती ज्या 
णठकािी मतमोििी पूिव होईपयंत सुरणक्षतपिे ठेिली िािार आहेत, त्या णठकािापयंत 
त्याची सुरणक्षत िाहतूक होण्याच्यादृष्टीने सुरक्षारक्षकाांसह त्याची िाहतूक व्यिस्था करािी. 

14.35.3 मतदान यांत्राांची िाहतूक करताना मतदान यांत्रे हलणिण्याच्यािळेी ि ज्या रस्त्याने त्याांची 
िाहतूक करण्यात येिार आहे त्याची सूचना उमेदिार ि त्याांचे प्रणतणनधी याांना द्यािी, 
िेिेकरुन मतदान यांत्राांसोबत त्याांची इच्छा असल्यास येिे शक्ट्य होईल. तथाणप, मतदान 
प्रणतणनधींनी आपली िाहतुकीची व्यिस्था स्ित:च कराियाची असून, कोित्याही 
पणरन्स्थतीत ज्या िाहनात मतदान यांत्रे ि णनिडिूक कागदपत्रे ठेिली असतील त्या 
िाहनात प्रिास करण्याची अनुमती मतदान प्रणतणनधींना अथिा उमेदिाराांना देण्यात येऊ 
नये. 

14.35.4 मतदान यांत्र ि इतर महत्िाचे णलफाफे घेिेकामी योग्य ती व्यिस्था करािी. साणहत्य 
िाटपािळेी ज्याप्रमािे काऊां टर उघडण्यात आली असतील तशीच परेुशी काऊां टर 
उघडािीत िेिेकरून एकाच णठकािी गदी होिार नाही ि मतदान यांत्र ि त्यासोबतची 
महत्िाची कागदपत्रे णिशेष करून मताांचा णहशोब  (व्हीएम -३) णनट तपासता येईल. मताांचा 
णहशोब  (व्हीएम -३) २ प्रतीत घ्यािा, १ प्रत मतदान यांत्रासोबत ठेिािी, तसेच त्याची नोंद 
तात्काळ सांगिकातही घ्यािी. याबाबतचे णनयोिन व्यिस्थीत कराि.े सिव कागदपत्र िमा 
करेस्तोिरच मतदान कें द्राध्यक्ष ि झोनल ऑणफसर याांना थाांबिाि,े अनािश्यकणरत्या त्याांना 
ि पोणलस याांना थाांबिू नये. सांबांधीत कमवचारीिृांद हा णनिडिकू कतवव्यासाठी दोन 
णदिसापासून आहे याची िािीि ठेिून शक्ट्य णततक्ट्या लिकर तो मोकळा होईल अशी 
उपाययोिना करािी. सांबांधीत स्टाफची बैठक व्यिस्थाही करािी.  

१4. ३६  मतदान पूिव झाल्यानांतर मतदान यांत्रे सुरणक्षत ठेििे 
14.36.1 सिव मतदान कें द्राध्यक्षाांनी त्याांची मतदान कें द्रािरील मतदान यांत्रे ि णनिडिकू कागदपत्रे 

तसेच अन्य साणहत्य िळेेिर िमा करिे आिश्यक असून, त्यासांदभात णिलांब केल्यास 
त्याबद्दल णशस्तभांगाची कारिाई त्याांच्यािर होऊ शकते. 

14.36.2  णनिाचन अणधकारी याांनी ज्या णठकािी मतदान यांत्रे सुरणक्षत ठेिाियाची आहेत ती िागा 
आधीच णनणित केलेली असली पाणहिे ि मतदान यांत्रे ि णनिडिकू कागदपत्र ेठेिताना 
ती शक्ट्यतो मतदान कें द्राच्या अनुक्रमाांकानुसार ठेिण्याची व्यिस्था करण्यात यािी. 

14.36.3  एका मतदान कें द्रािर िापरण्यात आलेली कां रोल   युणनट ि बटलेट युणनट अथिा युणनट्स 
एका णठकािी एकाच चौकोनात ठेिण्यात यािीत. बटलेट युणनटिर कां रोल युणनट ठेिण्यात 
याि े ि नोंदणिण्यात आलेल्या मताांचा णहशेब आणि पेपरसीलचा णहशेबही कागदपत्र े
कां रोल युणनटिर ठेिण्यात यािीत. 

14.36.4  मतदान यांत्रे ठेिलेल्या णठकािी दोन राांगाांमध्ये पुरेशी िागा ठेिलेली असािी, िेिेकरुन 
एखादे मतदान यांत्र ठेिल्यानांतर ते हलणिण्याची िळे येऊ नये. 
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14.36.5  मतदान यांत्रे ठेिलेल्या णठकािाची पाहिी करण्याची णनिडिकू लढणििाऱ्या 
उमेदिाराांची अथिा त्याांच्या मतदान प्रणतणनधींची इच्छा असल्यास त्याांना तशी पाहिी करु 
द्यािी ि मतदान यांत्रे ठेिलेल्या खोलीचे दरिािे बांद केल्यानांतर त्याच्या कुलूपािर सील 
लािून त्यािर स्िाक्षरी करण्याची त्याांना अनुमती देण्यात यािी. या सीलिर णनिाचन 
अणधकारी याांनी स्िाक्षरी करिे आिश्यक आहे.  मतदान यांत्रे ठेिली गेल्यानांतर ती खोली 
तात्काळ बांद करिे आिश्यक आहे ि त्यानांतर मतमोििीच्या िळेेपूिी कोित्याही 
व्यक्ट्तीस सदर खोलीत िाण्याची अनुमती देण्यात येऊ नये.काही अनपेणक्षत न टाळता 
येण्यािोग्या कारिाांमुळे मतदान यांत्रे ठेिलेली खोली उघडािी लागल्यास त्याची सूचना 
उमेदिार अथिा त्याांचे मतदान प्रणतणनधींना देण्यात यािी ि त्याांच्या उपन्स्थतीतच खोली 
उघडािी ि खोली  बांद करताना पुन्हा सीलबांद करुन त्यािर णनिाचन अणधकारी तसेच 
उमेदिार अथिा त्याांच्या प्रणतणनधींनी आपल्या स्िाक्षऱ् या कराव्यात. 

14.36.5  यापूिीच्या प्रकरिात नमूद केल्यानुसार मतदान यांत्रे ठेिलेली खोली णकती िळेा 
उघडण्यात आली याची हालचाल नोंदिही ठेिण्यात यािी ि खोली णकती िळेा 
उघडण्यात आली, कोित्या व्यक्ट्तीद्वारे उघडण्यात आली, खोली उघडण्यामागची 
कारिे, खोली उघडण्याच्या िळेी /बांद करण्याच्यािळेी सुरक्षा रक्षकाची स्िाक्षरी इत्यादी 
सिव बाबी सदर हालचाल नोंदिहीत नमूद करण्यात याव्यात. 

 

१4.३७   णपतळी सील ि रबरी णशक्ट्के इत्यादी सुरणक्षत ठेििे 
 मतदान कें द्राध्यक्षास पुरणिण्यात आलेले णपतळी सील तसेच रबरी णशक्ट्के ज्याद्वारे प्रदत्त 

मतपणत्रकाांिर णशक्ट्के मारता येतील इत्यादी साणहत्य मतदान कें द्राध्यक्षाांनी एका मोठया 
णलफाफ्यात ठेिािते ि त्यािर “ िधैाणनक नसलेले पाकीट” अस ेनमूद करण्यात याि.ेसदर 
साणहत्य णनिाचन अणधकाऱ् याांनी योग्य िळेी सांबांणधताांच्या स्िाधीन कराि.े 

१4.३८  मतदान स्थणगत करिे 
14.38.1  एखाद्या मतदान कें द्रािर दांगलसदृश्य पणरन्स्थती अथिा उघड-उघड कहसाचार अथिा 

नैसर्थगक आपत्ती अथिा अन्य कोित्याही कारिामुळे मतदान शाांततेत पार पाडिे शक्ट्य 
नाही. अशी पणरन्स्थती णनमाि झाल्यास णनिाचन अणधकारी अथिा मतदान कें द्राध्यक्ष 
सांबांणधत मतदान कें द्रािरील मतदान स्थणगत करतील ि त्याची तारीख नांतर ठरणिण्यात 
येईल. िेव्हा असे मतदान, मतदान कें द्राध्यक्षाांकडून स्थणगत करण्यात येईल तेव्हा 
त्याबाबतचा अहिाल तात्काळ णनिाचन अणधकाऱ् यास कळणिण्यात येईल. 

14.38.2  िेव्हा णनिाचन अणधकारी स्ित: अथिा मतदान कें द्राध्यक्षाांकडून प्राप्त झालले्या 
अहिालाच्या आधारे असे मतदान स्थणगत करतील त्यािळेी राज्य णनिडिकू आयोगास 
त्यासांदभातील अहिाल तात्काळ पाठणिण्यात यािा ि राज्य णनिडिकू आयोग पुढील 
मतदानाची तारीख ि िळे णनणित करील. णनिाचन अणधकारी तोपयंत झालेल्या 
मतदानाची मतमोििी करिार नाही िोपयंत स्थणगत केलेले मतदान पार पडिार नाही. 
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१4.३९ मतदान स्थणगत करण्याची कायवपध्दती 
14.39.1 इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्राद्वारे मतदान करण्याबाबतच्या णद.03/05/2005 च्या 

आदेशामधील 26 मध्ये मतदान स्थणगत करण्याची कायवपध्दती नमूद करण्यात आली 
आहे.  यासांदभात खालील प्रमािे कायविाही करण्यात यािी. 

मतदान स्थणगत करण्याबाबत राज्य णनिडिकू आयोगास पाठणिलेल्या 
अहिालानांतर राज्य णनिडिकू आयोगाकडून मतदानाची निीन तारीख प्राप्त 
झाल्यानांतर त्याबाबतच्या सूचना णनिडिकू लढणििाऱ् या उमेदिाराांना अथिा त्याांच्या 
प्रणतणनधींना देण्यात येतील ि त्यामध्ये मतदान कें द्राचे स्थळ, मतदानाची तारीख तसेच 
िळे हे नमूद करण्यात येईल. 

14.39.2 स्थणगत केलेल्या मतदानाच्या निीन तारखेबाबत सांबांणधत क्षते्रातील नागणरकाांच्या 
माणहतीसाठी तशी पुरेशी प्रणसध्दी ितवमानपत्रे अथिा इलेक्ट्रॉणनक णमणडया याांच्यामाफव त 
देण्यात येईल. 

14.39.3  िेव्हा मतदान कें द्रािरील मतदान िर नमूद केल्यानुसार स्थणगत करण्यात आलेले असेल 
अशािळेी स्थणगत केलेले मतदान ज्या टप्प्यािर थाांबणिले होते त्या टप्प्याच्या पुढे सरुु 
करण्यात येईल.  उदा. ज्या मतदाराांनी मतदान स्थणगत होईपयंत मतदान केललेे नव्हते 
त्याांनाच फक्ट्त मतदान करण्याची अनुमती देण्यात येईल.  मतदान कें द्राध्यक्षास सील 
केलेली पाणकटे ज्यामध्ये णचन्हाांणकत मतदार यादी असेल, तसेच नमुना-व्हीएम-1 या 
नमुन्यातील मतदार नोंदिही आणि एक निीन मतदान यांत्र पुरणिण्यात येईल. मतदान 
सुरु करण्यापूिी मतदान कें द्राध्यक्ष सील केलेली पाणकटे त्यामध्ये णचन्हाांणकत मतदार 
यादी ि मतदार नोंदिही ठेिलेली आहे ती उघडील.  ती पाणकटे उमेदिार अथिा त्याांच े
प्रणतणनधी याांच्यासमोर उघडण्यात येतील. 

14.39.4  स्थणगत केलेले मतदान पुन्हा सुरु केल्यानांतर त्यासांदभात इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्राद्वारे 
मतदान करण्याच्या आदेशामधील पणरच्छेद 21 ते 24 मधील तरतुदी शक्ट्य असेल तोिर 
लागू होतील. 

१4.४०  नव्याने फेर मतदान घेिे: 
14.40.1  एखाद्या मतदान कें द्रािरील मतदान यांत्र बेकायदेशीरणरत्या मतदान कें द्राध्यक्ष अथिा 

णनिाचन अणधकारी याांच्या ताब्यातून पळणिण्यात आले असेल अथिा ते अपघाताने नष्ट 
झाले अथिा हरिले; अथिा त्यास फार मोठया प्रमािािर हानी पोहोचली की ज्यामुळे त्या 
मतदान कें द्रािरील मतमोििी शक्ट्य होिार नाही, अशा पणरन्स्थतीत णनिाचन अणधकारी 
त्यासांदभातील अहिाल तात्काळ राज्य णनिडिकू आयोगास पाठिील. 

14.40.2  असा अहिाल प्राप्त झाल्यानांतर सिव सांबांणधत बाबी णिचारात घेऊन राज्य णनिडिकू 
आयोगाकडून सांबांणधत कें द्रािर झालेले मतदान रद्द करण्यात येईल ि निीन फेर 
मतदानासाठी तारीख ि िळे इत्यादी णनणित करुन त्यासांबांधी णिल्हाणधकारी याांना 
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कळणिण्यात येईल. सांबांणधत णिल्हाणधकारी त्याबाबतची सूचना प्रणसध्द करतील आणि 
त्याबाबतची पुरेशी प्रणसध्दी सांबणधत क्षते्रातील मतदाराांना देतील. 

14.40.3  राज्य णनिडिकू आयोगाची अशी खात्री झाली की, एखाद्या मतदान कें द्रािर फेर मतदान 
घेतल्यामुळे णनिडिकू णनकालािर काही पणरिाम होिार नाही; अथिा झालेली 
अणनयणमतता ही फार महत्िाची नसल्यामुळे णनकालािर काही पणरिाम होिार नाही, 
अशािळेी राज्य णनिडिकू आयोगाकडून णिल्हाणधकारी अथिा णनिाचन अणधकारी याांना 
योग्य त्या सूचना देण्यात येतील. त्यानुसार पुढील कायविाही पार पाडण्यात येईल. 

14.40.4  फेर मतदान िाहीर केल्यानांतर सबांणधत मतदान कें द्रािरील सिव मतदाराांना नव्याने 
मतदान करण्याची अनुमती देण्यात येईल. अशािळेी आधीच्या मतदानाच्यािळेी 
मतदाराांच्या बोटाला लािलेली शाई दुलवणक्षत करण्यात येईल ि मतदाराच्या डाव्या 
हाताच्या तिवनीऐििी मधल्या बोटाला शाई लािण्यात येईल ि याबाबत णिल्हाणधकारी 
आदेश काढतील ( आयोगाचे आदेश क्रमाांक-राणनआ/मनपा-2012/प्र.क्र.24/का-05 
णद.9/10/2012) 

14.40.5  फेर मतदानाच्यािळेी कां रोल युणनट ि बटलेट युणनट अथिा युणनटस् निीन िापरण्यात 
येतील.  तसेच णचन्हाांणकत मतदार यादी तसेच मतदार नोंदिही इत्यादी निीन िापरण्यात 
येतील. 

14.40.6 निीन मतदान घेताना इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्राद्वारे मतदान करण्याबाबतच्या 
आदेशामधील सिव तरतुदी िोपयंत लागू करिे शक्ट्य आहे तोिर लागू होतील. 

१4. ४१    मतदानाबाबतच ेिळेोिळेी अहिाल राज्य णनिडिकू आयोगास पाठणििे  
           राज्य णनिडिकू आयोगाने णिणहत केलेल्या नमुन्यात दर दोन तासाांची मतदानाची 

आकडेिारी स्त्री/पुरुष मतदाराांसह राज्य णनिडिकू आयोगास राज्य णनिडिकू आयोगाने 
णिणहत केलेल्या पदधतीने पाठणििे आिश्यक आहे.यासाठी आकडेिारी गोळा 
करण्यासांदभात सांबांणधत क्षते्र अणधकारी (झेानल ऑणफसर) याांच्यािर िबाबदारी 
सोपणिण्यात यािी.  त्याांनी आकडेिारी गोळा करुन णनिाचन अणधकारी याांना पुरिाियाची 
आहे ि त्याांनी सांबांणधत आकडेिारी णिल्हाणधकारी तसेच राज्य णनिडिकू आयोगास 
कळिाियाची आहे. साक्षर मतदाराांची तसेच अांध अपांग मतदाराांची माणहती िर 
आयोगाकडून मागिण्यात आललेी असल्यास सुरिाती पासूनच ती सांकलीत करािी 
िेिेकरून नांतर अडचि यिेार नाही.   

बऱ् याच िळेा अस ेआढळून आले आहे की, काही णनिाचन अणधकारी णिल्हाणधकारी 
याांच्याकडे आकडेिारी पाठणितात ि राज्य णनिडिूक आयोगाशी कोिताही सांपकव  ठेित 
नाहीत. यास्ति यासांदभात हे ध्यानात घेिे आिश्यक आहे की, णिल्हाणधकारी याांच्याकडे 
आकडेिारी पाठणिताना ती राज्य णनिडिकू आयोगासदेखील न चकुता पाठणिण्याची 
िबाबदारी णनिाचन अणधकारी याांच्यािर आहे. 
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प्रकरि १५ 

मतमोििी 

सिवसाधारि सूचना - 

15.1  पारांपाणरक पध्दतीने मतपणत्रकेद्वारे मतदान घेतल्यानांतर त्याची मतमोििी हा अत्यांत 
णकचकट, श्रमाचा ि िळेखाऊ टप्पा आहे. प्रत्येक मतपणत्रकेची िधैता तपासून 
पाहण्यासाठी त्याची तपासिी बारकाईने करािी लागते. बऱ्याच िळेा मतपणत्रका िधै 
आहे की अिधै यािरील णनिवय णनिाचन अणधकारी याांना घ्यािा लागतो ि त्या सांदभात 
िाद णनमाि होतात.  

इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्रामध्ये हे सिव प्रकार नाहीसे झाले आहेत. इलेक्ट्रॉणनक 
मतदान यांत्र प्रत्येक मतदाराने नोंदणिलेल्या मताांची उमेदिारणनहाय अद्ययाित 
आकडेिारी देऊ शकते. इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्रात नोंदणिण्यात आलेली मते ही सिव 
िधै मते असून, त्यामध्ये अिधै मताांची सांख्या शून्य आहे. त्यामुळे मतमोििी ही अत्यांत 
सोपी, सुलभ ि िगेिान होण्यास मदत होते. तथाणप, खाली नमूद केलेल्या 
पणरच्छेदामध्ये इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्राद्वारे ज्या णठकािी मतदान झाल ेआहे, त्या 
णठकािी मतमोििी करण्यासांदभातील प्रत्येक सूचना बारकाईने िाचनू मतमोििी 
सांदभात कोित्याही उमेद िार अथिा त्याच्या प्रणतणनधीच्या मनात णनिडिकुीच्या 
णनकालाबाबत शांका उरिार नाही याची दक्षता घ्याियाची आहे. या सांदभात मतमोििी 
पयविके्षक ि मतमोििी सहाय्यक याांना सखोल प्रणशक्षि देिून सदर अणधकारी आपली 
कतवव्ये नीट पार पाडतील याची दक्षता घेिे आिश्यक आहे.  

15.2.1 कायदेशीर तरतुदी-  
इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्राद्वारे मतदान करण्याबाबतच्या आदेशामधील 

पणरच्छेद 28 मध्ये मतमोििी सांदभातील तरतूद करण्यात आलेली आहे.  

णिल्हा पणरषद ि पांचायत सणमती णनिडिकू णनयम 1962 मधील मतमोििी 
णिषयक तरतुदीनुसार मतदानाची गुप्तता, मतमोििीच्या िागेत प्रिशे, याबाबतच्या 
तरतुदी लक्षात घ्याव्यात.  

 तसेच णिल्हा पणरषद ि पांचायत सणमत्याांच्या णनिडिकुीसांदभात राज्य 
णनिडिकू आयोगाने णनगवणमत केलेले टपाली मतपणत्रका आदेश 2001 अन्िय े
णनिडिकू कतवव्याथव नेमण्यात आलेले अणधकारी/कमवचारी याांच्यासाठी टपालाने मत 
नोंदणिण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.  
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15.3 मतमोििीची तारीख, णठकाि ि िळे-  
          राज्य णनिडिकू आयोगाकडून मतमोििीसाठी तारीख ि िार णनणित करण्यात 
येतो. तथाणप, मतमोििीचे णठकाि णिल्हाणधकारी याांच्या मान्यतेनुसार णनिाचन 
अणधकारी याांनी णनणित केलेले असेल. मतमोििीची तारीख, णठकाि ि िळे 
कळणििाऱ् या सूचना सिव सांबांणधताांना, णनिडिकू लढणििाऱ् या उमेद िाराांना अथिा 
त्याांच्या प्रणतणनधींना लेखी कळणििे आिश्यक आहे.  

15.3.1  काही न टाळता येण्यािोग्या कारिाांमुळे णनिाचन अणधकारी मतमोििी िळेेिर सुरु 
करु शकले नाहीत अशािळेी त्याबाबतचा अहिाल राज्य णनिडिकू आयोगास तात्काळ 
पाठणििे आिश्यक आहे. तसेच मतमोििीच्या णठकािात काही कारिामुळे बदल 
करािा लागल्यास त्याची अनुमती णिल्हाणधकारी याांच्यामाफव त राज्य णनिडिकू 
आयोगाकडून णमळणििे आिश्यक आहे. 

15.3.2       मतमोििी ज्या णठकािी कराियाची आहे तो हॉलची िागा अशाणरतीने णनिीत करािी, 
ज्यामध्ये णनिाचन अणधकारी, मतमोििीसाठी आिश्यक ते कमवचारी ि अणधकारी, 
उमेदिार, त्याांचे णनिडिूक प्रणतणनधी इ. सिव व्यन्क्ट्तच्या हिरेीमुळे  गदी होिार नाही 
तसेच मतदान कें द्राांच्या सरुक्षीत हालचालीत अडथळा णनमाि होिार नाही. शक्ट्यतो 
येण्यािाण्याचे (ENTRY-EXIT) मागव स्ितांत्र असािते. 

15.3.3      मतमोििीच्या हॉलमध्ये उिेडाची योग्य ती व्यिस्था असािी. लाईट गेल्यास िनरेटर 
अथिा गटसबत्ती याांची व्यिस्था असािी.  

मतमोििी णह मतदाना एिढीच महत्िाची असल्याने सुरक्षीततेच्या दृन्ष्टने 
मतमोििीसाठी मांडप उभारण्याचे शक्ट्यतो टाळाि.े िेिेकरुन धूळ अथिा पाऊस 
यामुळे मतमोििीच्या कामात अडथळा येिार नाही. मांडप उभारण्या णशिाय पयाय 
उपलब्ध नसल्यास सुरक्षीततेची सिव काळिी घेिुन त्याबाबतची अनुमती णिल्हाणधकारी 
याांच्यामाफव त राज्य णनिडिकू आयोगाकडून घेण्यात यािी.  

15.4 मतमोििीसाठी टेबल लाििे-  
              मतमोििीसाठी लािण्यात येिारी टेबल ेही राांगेत लािलेली असािीत. तसेच णकती 

टेबल ेलािाियाची आहेत याबाबतचा णनिवय पुरेसा अगोदर घेण्यात यािा. कारि त्यािर 
णकती मतमोििी पयविके्षक तसेच सहाय्यक नेमाि े लागतील; त्याणशिाय णकती 
मतमोििी पयविके्षकाांना प्रिशे द्यािा हेदेखील अिलांबून राहील.  

मतमोििीसाठी णकती टेबले लािािीत याबाबतचा णनिवय मतमोििीचा हॉल 
णकती मोठा आहे यािर अिलांबून राहील. 

मतमोििीसाठी लािण्यात येिाऱ्या टेबलाांच्या 2 राांगाांमधील अांतर ह़े मतदान 
यांत्राांची णिनाअडथळा  ने-आि करण्याकरीता आिश्यक तेिढे असाि.े 



   

116 

लािण्यात येिाऱ्या टेबलाांच्या सांख्येिर मतमोििीच्या फेऱ्याांची सांख्या अिलांबुन 
असेल सबब त्यानुसार प्रत्येक मतमोििीच्या फेरीगिीक येिाऱ्या टेबलणनहाय मतदान 
कें द्र ि मतदान यांत्र याांचा चाटव तयार ठेिािा, िेिेकरून मतमोििी प्रणकया णिनासायास 
सुरळीत चालू राहील. चाटव नुसार, प्रत्येक फेरीत प्रत्येक टेबलािर द्याियाच्या मतदान 
यांत्रािर लक्ष ठेिण्यासाठी 2-3 कमवचारी नेमािते. 

मतमोििीसाठी ठेिण्यात आलेल्या टेबलाांच्या ि मतमोििी प्रणतणनधींच्या 
बसण्याच्या व्यिस्थेमध्ये लाकडी बटरटककटग ि तारेचे िाळे असाि ेिेिेकरून मतमोििी 
चाल ूअसताना मतमोििी कमवचारी याांचेकडून मतदान यांत्र णहसकाििे िा त्याला हानी 
पोहचणििे याांसारखे प्रकार होिार नाहीत. 

 

15.5 मतमोििीसाठी आिश्यक असिारे साणहत्य-  
 मतमोििीसाठी खालील साणहत्याची आिश्यकता राहील. 

(1) णनळया शाईचे बॉलपेन 
(2) सील तोडण्यासाठी कटर/ब्लेड 
(3) नमुना व्हीएम-3 मधील भाग 1 या नमुन्यातील नोंदणिलेल्या मताांचा णहशेब (नमुना 

व्हीएम-4 मधील भाग 2 या नमुन्यात मतमोििी करुन मतमोििी पयविके्षकाने 
मतमोििीचा णनकाल नमूद कराियाचा आहे) 

(4) णकमान दोन कोरे कागद 
(5) मतमोििीनांतर काढता येिारी मेमरी ठेिण्याकणरता आिश्यक असलेली 

प्लास्टीकची डबी (णडटटचेबल मेमरी राहील, या आकाराची) 
 

15.6 मतमोििी प्रणतणनधींची सांख्या- 
मतमोििीसाठी णितकी टेबले लािण्यात येिार आहेत. णततके प्रत्येक 

टेबलासाठी 1 याप्रमािे प्रत्येक उमेदिाराांचे प्रणतणनधी नेमता येतील. तसेच णनिाचन 
अणधकाऱ् याांच्या टेबलासाठी 1 प्रणतणनधी नेमता येईल.  

15.7 मतमोििी प्रणतणनधींच्या नेमिकुीची पत्रे देिे- 
15.7.1    उमेदिाराांना त्याांना मतमोििीसाठी णकती प्रणतणनधी नेमता येतील याची सांख्या 

कळिािी. उमेदिार आपल्या सिव प्रणतणनधींची नेमिकू एकाच पत्राद िारे करु 
शकेल.मात्र त्या सिव मतमोििी प्रणतणनधींनी सदर पत्रािर स्िाक्षऱ्या केलेल्या असिे 
आिश्यक आहे. िेिेकरुन त्याांनी मतमोििी प्रणतणनधी म्हिनू आपली नेमिकू 
स्िीकारली असल्याच े णसध्द होईल. (पणरणशष्ट-17) मतमोििी प्रणतणनधी कोि अस ू
शकते िा असू नयेत याबाबत णनयम 24 -25 तसेच राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश 
क्र.राणनआ/णिपपांस/2016/प्र.क्र.23/का.7 णद.19/10/2016 लक्षात घ्याव्यात. 

15.7.2  कोित्याही पणरन्स्थतीत मतमोििीच्या तारखेपूिी णकमान 3 णदिस अगोदर मतमोििी 
प्रणतणनधींची नाि े उमेदिाराांनी कळणििे आिश्यक आहे. अशा नेमिकुीसोबत 
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उमेदिाराांनी मतमोििी प्रणतणनधींची छायाणचत्रे देखील पुरणििे आिश्यक आहे. 
िेिेकरुन मतमोििी प्रणतणनधींना णनिाचन अणधकारी याांच्या स्िाक्षरीने मतदान कक्षात 
प्रिशेाकरीता ओळखपत्र ककिा प्रिशेपत्र देिे शक्ट्य होईल. 

15.7.3 प्रत्येक मतमोििी प्रणतणनधीस 1 बटच देण्यात यािा. त्यािर तो कोित्या टेबलाचा 
मतमोििी प्रणतणनधी आहे, त्या टेबलाचा अनुक्रमाांक णलणहलेला असािा. सदर बटचिर 
मतमोििी प्रणतणनधीची पूिव स्िाक्षरी असािी ि सदर प्रणतणनधी हा ज्या टेबलासाठी 
णनयुक्ट्त करण्यात आलेला आहे त्या टेबलाििळ बसले. मात्र मतमोििीच्या हॉलमध्ये 
त्याला इतरत्र णफरता येिार नाही.  

15.7.4 उमेदिार आणि त्याचा णनिडिकू प्रणतणनधी मात्र मतमोििीच्या हॉलमध्ये णफरुन 
मतमोििी प्रणक्रयेची पाहिी करु शकेल.  

15.8 मतमोििीच्या हॉलमध्ये खालील व्यक्ट्तींना प्रिशे देण्यात यािा :- 
(1) मतमोििी पयविके्षक आणि मतमोििी सहाय्यक 
(2) राज्य णनिडिकू आयोगाने प्राणधकृत केलेल्या व्यक्ट्ती 
(3) णनिडिकू कतवव्याथव णनयुक्ट्त करण्यात आलेले अणधकारी-कमवचारी 
(4) उमेदिार, त्याांचे णनिडिकू प्रणतणनधी आणि मतमोििी प्रणतणनधी 

             णनिडिकू कतवव्याथव नेमलेले अणधकारी-कमवचारी यामध्ये सिवसाधारिपिे 
पोणलस अणधका-याांचा समािशे होत नाही. पोणलस अणधकारी गििषेात अथिा साध्या 
िषेात देखील मतमोििी हॉलमध्ये प्रिशे करिार नाहीत. तथाणप, णनिाचन अणधकारी 
तशीच िळे आल्यास कायदा ि सुव्यिस्थेच्या दृष्टीकोनातून पोणलस अणधकाऱ् याांना 
मतमोििीच्या हॉलमध्ये प्रिशे देऊ शकेल. मतमोििीच्या हॉलमध्ये पोणलस 
अणधकाऱ् याांचा णिनाकारि प्रिशे उमेदिाराांना तक्रार करण्यास िाि देऊ शकतो. तसेच 
मतमोििी प्रणतणनधी त्याांच्यािर दबाि आल्याची तक्रार करण्याची शक्ट्यता नाकारता 
येत नाही.  

 

15.9 णनिडिकू कतवव्याथव णनयुक्ट्त करण्यात आलले े अणधकारी-कमवचारी - मतमोििी 
प्रणतणनधी अथिा णनिडिकू प्रणतणनधी बाबत 

यामध्ये कें द्र ि राज्य शासनाचे मांत्री, राज्यमांत्री, उपमांत्री याांचाही समािशे होत 
नाही. तसेच त्याांना सुरक्षा पुरिािी लागत असल्यामुळे त्याांना मतमोििी प्रणतणनधी 
अथिा णनिडिकू प्रणतणनधी म्हिनू नेमण्यात येऊ नये. (मतमोििी प्रणतणनधी कोि असू 
शकते िा असू नयेत याबाबत णनयम 24 -25 तसेच राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश 
क्र.राणनआ/णिपपांस/2016/प्र.क्र.23/का.7 णद.19/10/2016 लक्षात घ्याव्यात.) 
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15.10 मतमोििीच्या णठकािी णशस्त ि सुव्यिस्था ठेििे- 
णनिाचन अणधकारी म्हिनू काम करताना मतमोििीच्या णठकािी सिव कामे 

णशस्तबध्दरीतीने ि सुव्यिन्स्थतपिे होतील याची दक्षता घेण्यात यािी. मतमोििीच्या 
णठकािी धुम्रपानास तसेच मतमोििीच्या णठकािी भ्रमि दूरध्िनी नेण्याची अनुमती 
देण्यात येऊ नये. सदर आदेशाचे उल्लांघन केल्यास भ्रमि दूरध्िनी िप्त करण्याचा 
अणधकार णनिाचन अणधकाऱ्याांना राहील.  

 

15.11 मतमोििीच्या णठकािी पत्रकार ि इलेक्ट्रॉणनक णमणडया याांना प्रिशे- 
मतमोििीच्या णठकािी णिल्हाणधकारी याांच्याकडे असलेल्या यादीप्रमािे 

अणधस्िीकृती धारक ितवमानपत्राांचे प्रणतणनधी तसेच इलेक्ट्रॉणनक णमणडया याांच्या 
प्रणतणनधींना प्रिशे द्यािा. त्यासाठी त्याांना ओळखपत्र े देण्यात यािीत. मात्र 
मतमोििीच्या हॉलमध्ये त्याांना कुठेही णफरण्याची अनुमती देण्यात येऊ नये. पत्रकार 
कक्षाची ज्या णठकािी व्यिस्था केली असेल त्या णठकािी त्याांना माणहती पुरणिण्याची 
व्यिस्था करािी. अणधस्िीकृतीधारक ितवमानपत्राचे प्रणतणनधी तसेच इलेक्ट्रॉणनक 
णमणडया या व्यणतणरक्ट्त अन्य स्थाणनक ितवमानपत्राच्या प्रणतणनधींना प्रिशे देण्याच े
अणधकार णिल्हाणधकारी याांना राहतील. मात्र मतमोििीच्या णठकािी सुव्यिस्था 
राहािी  ि गोंधळ होऊ नय ेयादृष्टीने दक्षता घ्यािी. दर मतमोििी फेरीअांती येिारा 
णनकाल त्याांना णदसेल ि ऐकू येईल अशी सोय करािी. 

15.12 मतमोििीची माणहती गुप्त ठेिण्याबाबतची ताकीद- 
 मतमोििीच्या णठकािी मतमोििी सुरु असताना मतदानाबाबतची माणहती गोपनीय 

ठेििे आिश्यक असून, त्याची गोपनीयता भांग केल्यास सांबांणधताांिर कारिाई होऊ 
शकेल याची िािीि उपन्स्थताांना करुन द्यािी. 

15.13 टपाली मतपणत्रकाांची मतमोििी- 
15.13.1  टपाली मतपणत्रका आदेश, 2001 मधील णनयम 10 मधील तरतुदीनुसार णनिाचन 

अणधकारी प्रथमत: टपाली मतपणत्रकाांची मतमोििी करेल ि त्यासाठी खाली नमूद 
केलेली पध्दती अनुसरेल. 

मतमोििी सुरु करण्यासाठी णनणित केलेल्या िळेेनांतर प्राप्त झालेला प्रपत्र पीबी-6 
मधील कोिताही लखोटा उघडण्यात येिार नाही ि त्यामध्ये असलेल्या मतपणत्रकेची 
मोििी करण्यात येिार नाही. 

15.13.2  णिणहत कालािधीत प्राप्त झालेले टपाली मतपणत्रका असलेले लखोटे एका पाठोपाठ 
एक उघडण्यात येतील ि प्रत्येक लखोटा उघडल्यानांतर णनिाचन अणधकारी प्रथमत: 
प्रपत्र पीबी-4 मधील घोषिापत्राची तपासिी करील. 

15.13.3   िरील नमूद लखोटा उघडल्यानांतर त्यामध्ये णिणहत घोषिापत्र न आढळून आल्यास, 
अथिा त्यािर सही तसेच साक्षाांकन नसल्यास, अथिा ते मोठया प्रमािािर सदोष 
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असल्यास, अथिा घोषिापत्रात नमूद केलेला टपाली मतपणत्रकेचा अनुक्रमाांक ि नमुना 
पीबी-5 मधील लखोटयािर नमूद केलेल्या टपाली मतपणत्रकेच्या अनुक्रमाांक  यामध्ये 
फरक असल्यास सदर लखोटा उघडण्यात येिार नाही आणि त्यािर योग्य तो शेरा 
णलहून णनिाचन अणधकारी त्यामधील मतपणत्रका रद द करील. 

15.13.4  िरीलप्रमािे शेरा णलणहलेल ेलखोटे आणि त्यासोबत प्राप्त झालेली घोषिापत्रे प्रपत्र 
पीबी-6 मधील लखोटयात परत ठेिण्यात येतील ि प्रपत्र पीबी-6 मधील अशा तऱ् हेचे 
सिव लखोटे एका िगेळया पाणकटात मोहोरबांद करुन ठेिण्यात येतील. सदर 
लखोटयािर मतदार सांघाचे नाि, णनिडिकुीचा तपशील, मतमोििीची तारीख ि 
लखोटयामध्ये काय ठेिले आहे, त्याचा थोडक्ट्यात तपशील णलणहण्यात येईल. 

15.13.5  प्रपत्र पीबी-5 मधील कोिताही लखोटा, उघडण्यापूिी णनिाचन अणधकारी याांचे मते 
योग्य असलेली प्रपत्र पीबी-4 मधील सिव घोषिापत्रे एका िगेळया पाणकटात ठेिण्यात 
येतील ि सदर पाकीट मोहोरबांद करण्यात येईल. तसेच त्यािर मतदार सांघाचे नाि, 
णनिडिकुीचा तपशील, मतमोििीची तारीख ि लखोटयामध्ये काय ठेिले आहे, त्याचा 
थोडक्ट्यात तपशील णलणहण्यात येईल. 

15.13.6   नमूद केल्यानुसार आतापयंत न उघडण्यात आलेले प्रपत्र पीबी-5 मधील लखोटे एका 
पाठोपाठ एक उघडण्यात येतील आणि णनिाचन अणधकारी प्रत्येक टपाली मतपणत्रकेची 
तपासिी करील ि त्यािर नोंदणिलेल्या मताची िधैता ठरिील. 

15.13. 7  टपाली मतपणत्रका रद्द ठरणिण्यात येईल, िर - 

i) टपाली मतपणत्रकेिर एखादी अशी खूि करण्यात आली असेल (मत नोंदणिण्याच्या     
खुिेव्यणतणरक्ट्त) ज्यािरुन मतदाराची ओळख पटू शकेल, अथिा 

ii) टपाली मतपणत्रकेिर मत नोंदणिण्यात आले नसेल, अथिा 
iii)  एकापेक्षा िास्त उमेदिाराांसमोर मत नोंदणिण्यात आल ेअसेल, अथिा 
iv)  टपाली मतपणत्रका नकली/बनािट असेल तर, अथिा 
v)  टपाली मतपणत्रकेस इतक्ट्या मोठया प्रमािािर हानी पोहोचली असेल अथिा ती 

णछन्न-णिणछन्न झाली असले की, ज्यायोगे मतपणत्रका खरी आहे ककिा कस,े हे 
ओळखता येिार नाही, अथिा 

vi)  णनिाचन अणधकारी याांनी टपाली मतपणत्रकेसोबत िो लखोटा पाठणिला असेल, 
त्या लखोटयात ती परत करण्यात आली नसेल. 

15.13.8 टपाली मतपणत्रकेिर अशाणरतीने मत नोंदणिले असेल की ज्यायोगे ते कोित्या उमेदिारास 
णदल ेआहे हे ओळखता येत नसेल तर अशी मतपणत्रका रद्द ठरणिण्यात येईल. 

15.13.9 टपाली मतपणत्रकेिर नोंदणिलेले मत अस्पष्ट असेल अथिा मत नोंदणिण्याची खूि एकापेक्षा 
िास्त िळेा केली असेल ि िर त्यािरुन मतदाराची कोित्या उमेदिारास मत देण्याची इच्छा 
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आहे हे पुरेसे स्पष्ट होत असल्यास केिळ त्या कारिासाठी मतपणत्रका रद्द करण्यात येिार 
नाही.  

15.13.10 णनिाचन अणधकारी सिव िधै टपाली मतपणत्रकाांिरील मते कोित्या उमेदिाराांना  देण्यात      
आली आहेत त्याची मोििी करील ि त्याांची बेरीि सांबांणधत णनिडिकुीसाठी णिणहत करण्यात 
आलेल्या प्रपत्रात नोंदिील ि ती िाहीर करील. 

15.13.11 तद्धनांतर, सिव िधै टपाली मतपणत्रका आणि अिधै ठरलेल्या टपाली मतपणत्रकाांचे  िगेिगेळे 
गठे्ठ बाांधून एका पाणकटात ठेिण्यात यािते ि ते पाकीट णनिाचन अणधकारी याांच्या मोहरेने 
मोहोरबांद करण्यात याि.े उमेदिार अथिा त्याांच्या मतमोििी प्रणतणनधींची इच्छा असेल तर 
त्याांना त्यािर स्िाक्षऱ्या करण्याची अनुमती देऊन सदर पाणकटािर मतदार सांघाचे नाि, 
णनिडिकुीचा तपशील, मतमोििीची तारीख ि पाणकटात काय आहे, त्याचे थोडक्ट्यात 
णििरि णलणहण्यात येईल. 

 

15.14 मतदान यांत्राद्वारे नोंदणिलले्या मताांची मतमोििी- 

15.14.1  टपाली मतपणत्रकाची मतमोििी पूिव झाल्यानांतर तुम्ही मतदान यांत्राचे कां रोल युणनट 
मतमोििीसाठी लािलेल्या टेबलिर णितणरत करिे आिश्यक आहे. कां रोल   युणनटचे िाटप 
मतमोििीसाठी लािलेल्या टेबलािर करताना ते मतदान कें द्राच्या अनुक्रमाांकानुसार 
करण्यात याि.े  म्हििेच पणहल्या राऊां डसाठी िी कां रोल युणनटस घेण्यात येतील ती सांबांणधत 
प्रभागाच्या क्रमाांक एकच्या मतदान कें द्रािर िापरण्यात आलेल्या कां रोल युणनटनुसार 
करण्यात यािीत. णितणरत केलेल्या कां रोल युणनटची नोंद तुमच्या माणहतीसाठी ठेिण्यात 
यािी.  

 

15.14.2 मतमोििीच्या िळेी मतदान यांत्रातील फक्ट्त कां रोल   युणनटचीच आिश्यकता असते, बटलेट 
युणनटची आिश्यकता नसते. तरीसुध्दा मतदान कें द्रािर िापरण्यात आलेले बटलेट युणनट 
देखील मतमोििी कें द्रािर नेण्यात याि.े मात्र मतमोििीच्या टेबलिर फक्ट्त कां रोल   
युणनटच णितणरत करण्यात याि.े बटलणटग युणनट मतमोििीच्या हॉलमध्ये नेिे यासाठी 
आिश्यक आहे की, िर एखाद्या उमेदिारास अथिा त्याच्या णनिडिकू प्रणतणनधींना त्याचे 
णनरीक्षि कराियाचे असल्यास ती उपलब्ध होतील. 

 

15.14.3 मतमोििीच्या टेबलिर कां रोल युणनट सोबत सांबांणधत मतदान कें द्रािरील व्हीम-3 या 
नमुन्यातील नोंदणिलेल्या मताांचा णहशेब, हे प्रपत्र पुरणििे आिश्यक आहे.  

 

15.15 कां रोल युणनट ठेिलले्या बटगेचे सील उघडिे- 

मतदान कें द्रािर िापरलेले कां रोल युणनट सांबांणधत बटगमध्ये सुरणक्षत ठेिलेले असते ि त्या 
बटगेलादेखील मोहोर लािलेली असते. मतमोििीच्या टेबलिर सदर बटग ठेिल्यानांतर 
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बटगची मोहोर सुरणक्षत आहे ककिा कस ेहे पहाि.े काहीिळेा बटगची मोहोर प्रिासामध्ये तुटली 
असल्यास बटग उघडून कां रोल युणनटमधील मोहोर इ. सुरणक्षत आहेत ककिा कस ेपहाि.े 

15.15.1  मतदान यांत्राच्या कां रोल युणनटमध्ये णकती मते नोंदणिण्यात आली याची मोििी सुरु 
करण्यापूिी, कां रोल युणनट बटगमधून बाहेर काढल्यानांतर ते मतमोििी टेबलिर 
णनरीक्षिासाठी ठेिाि.े उमेदिार अथिा त्याचे णनिडिकू प्रणतणनधी अथिा मतमोििी 
प्रणतणनधी याांना कां रोल युणनट ठेिलेल्या बटगचे सील तसेच बटग उघडल्यानांतर ि कां रोल   
युणनट बाहेर काढल्यानांतर त्यामध्ये अत्त्यािश्यक असलेली कागदी मोहोर इ. सुरणक्षत 
आहेत ककिा कस े? याची पाहिी ि णनरीक्षि करु द्याि.े प्रत्येक मतदान यांत्राच्या सीलला 
कोितीही हानी झालेली नाही याची तपासिी करण्यात यािी. 

 

15.15.2   प्रत्येक कां रोल युणनट बटगमधून बाहेर काढल्यानांतर त्याचा अनुक्रमाांक तपासून पहािा. 
िेिेकरुन सांबांणधत मतदान कें द्रािर िापरण्यात आलेले कां रोल युणनट तेच आहे ककिा कस े
याबद्दल तुमची खात्री होईल. त्यानांतर कां रोल युणनटच्या “कट ण्ड सेट सेक्ट्शन” सील 
सुरणक्षत आहे का हे तपासण्यात याि.े तसेच कां रोल युणनटिरील णरझल्ट सेक्ट्शनचे 
सीलदेखील सुरणक्षत आहे ककिा कस?े ते पहाि.े िर या दोनही सीलला हानी झाली असेल 
तरी णरझल्ट सेक्ट्शनच्या आतल्या झाकिाची कागदी मोहोर (सील) सुरणक्षत असल्यास 
कां रोल   युनीट सुरणक्षत आहे अस ेसमिाि ेि त्यास कोितीही हानी पोचणिलेली नाही 
असे समिाि.े 

 

15.16 कागदी मोहरेचा अनुक्रमाांक तपासून पाहिे- 
 

15.16.1   इलेक्ट्रॉणनक कॉपोरेशन ऑफ इांणडया णल. या कां पनीने बनणिलेल्या मतदान यांत्राला एक 
कागदी मोहोर असेल. या कागदी मोहोरिर एका बािूला अनुक्रमाांक छापलेले असतील. 
सदर कागदी मोहोरेचा अनुक्रमाांक तुम्हाला देण्यात आलेल्या व्हीएम-3 या नमुन्यातील 
भाग-1 नोंदणिलेल्या मताांचा णहशेब या प्रपत्रात ज्या कागदी मोहोराांचे (पेपरसील) क्रमाांक 
नोंदणिलेले आहेत त्याच्याशी कां रोल युणनटच्या णरझल्ट सेक्ट्शनच्या झाकिाच्या कागदी 
मोहोरेिरील अनुक्रमाांक िुळतात ककिा कसे ? ते पहाि.े हे क्रमाांक िुळतात याबद्दल 
उमेदिार अथिा त्याांचे मतदान प्रणतणनधी िे मतमोििी टेबलािर उपन्स्थत असतील 
त्याांची खात्री करुन देण्यात यािी. 

15.16.2 िर नमूद केल्यानुसार व्हीएम-3 या नमुन्यातील नोंदणिलेल्या मताांचा णहशेब यामध्ये नमूद 
केलेल्या िापरलेल्या कागदी मोहोराांचा अनुक्रमाांक िर कां रोल   युणनट णरझल्ट सेक्ट्शनला 
िापरलेल्या झाकिाच्या कागदी मोहोरेिरील अनुक्रमाांक िुळत नसल्यास एक तर 
मतदान कें द्राध्यक्षाांनी सांबांणधत प्रपत्रात कागदी मोहोरेचा अनुक्रमाांक णलणहण्यात चकू केली 
असािी अस े सकृतदशवनी सांशय घेण्यास िाि आहे. अशा प्रकरिी सांबांणधत मतदान 
कें द्राध्यक्षाांनी न िापरलेल्या कागदी मोहोराांचे अनुक्रमाांक सांबांणधत प्रपत्रात णदलेले 
असतील त्याच्याशी कां रोल युणनटच्या णरझल्ट सेक्ट्शनच्या झाकिाच्या कागदी 
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मोहोरेिरील अनुक्रमाांक िुळतात ककिा कस े ते पहाि ेि या सांदभात योग्य तो णनिवय 
घ्यािा. या णलणहण्यामध्ये लेखणनक  चकू आहे असे आढळून आल्यास ते दुलवणक्षत कराि.े 
तसेच या सांदभात उमेदिार अथिा त्याांचे मतमोििी प्रणतणनधी याांनी काही तक्रार केल्यास 
त्या अनुषांगाने या सांदभात णनिवय घ्यािा. 

15.16.3 कां रोल   युणनटच्या “णरझल्ट सेक्ट्शनच्या” बाहेरच्या झाकिाचे मोहर (सील) तोडून झाकि 
उघडाि.े णरझल्ट सेक्ट्शनच्या बाहेरचे झाकि उघडल्यानांतर तुम्हाला आतील  झाकिास 
मतदान कें द्राध्यक्षाांनी लािलेल्या मोहरेचा गुलाबी भाग णदसून येईल. ही मोहर सुरणक्षत 
आहे का ते तपासून पहाि.े 

 

15.17 कां रोल   युणनटला हानी पोचणिललेी आढळल्यास ते बािूला ठेििे- 
 मतदान यांत्राच्या कां रोल युणनटला खरोखरच कोिीतरी हानी पोचणिली असािी अशी 

आपली खात्री झाल्यास अथिा मतदान कें द्रािर िे कां रोल युणनट िापरण्यात आले ते 
कां रोल युणनट मतमोििी टेबलिर नाही याबद्दल आपली खात्री झाल्यास असे कां रोल   
युणनट बािूला ठेिाि ेि त्यामध्ये नोंदणिलेल्या मताांची नोंदिी करण्यात येऊ नये. ि त्या  
सांदभात मागील प्रकरिात  नमूद केल्यानुसार सिव सांबांणधत बाबी णिचारात घेऊन सांबांणधत 
मतदान कें द्रािर पुनमवतदान घेण्याच्यादृष्टीने णनिाचन अणधका-याांनी आपला अहिाल 
णिल्हाणधकारी याांच्यामाफव त राज्य णनिडिकू आयोगास सादर करािा ि आयोगाकडून 
पुढील आदेश णमळिून पुनमवतदान घेण्याच्या सांदभात योग्य ती कायविाही करािी. 

तथाणप, एखादे मतदान यांत्र अशाप्रकारे बािूला ठेिाि े लागल्यामुळे सांपूिव 
मतमोििी थाांबणिण्याची आिश्यकता नाही. ते यांत्र बािूला ठेिून उिवणरत मतमोििी सुरु 
ठेिािी. 

 
15.18 मतदान यांत्रातील मतमोििी- 

 सिव कागदी मोहोरा सुरणक्षत असल्याची खात्री पटल्यानांतर सांबांणधत कें द्रािर 
िापरण्यात आलेले कां रोल   युणनट तेच असून त्यास कोितीही हानी पोहोचणिण्यात 
आलेली नाही अशी खात्री झाल्यानांतर त्यामधील मतमोििी सुरु करािी. त्यासाठी 
खालील कायवपध्दतीचा अिलांब करािा. 

15.18.1  कां रोल  युणनटच्या पाठीमागच्या कप्प्याचे झाकि उघडून त्यामधील पॉिर हे बटन सुरु 
(on) कराि.े तस ेकेल्यानांतर कां रोल युणनटच्या णडस्प्ले सेक्ट्शनिरील सुरु (On) अस े
णलणहलेला णहरिा णदिा पेटेल. 

15.18.2 णरझल्ट सेक्ट्शनचा मोठा कप्पा उघडण्यात यािा. आतल्या झाकिाच्या णरझल्ट-I या 
बटनािरील खाचेमधून कागदी मोहोर फाडण्यात यािी. सदरचा कप्पा उघडण्याची 
आिश्यकता नाही. 

15.18.3 णरझल्ट-I हे बटन दाबाि.े 
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15.18.4 आयोगाचे णद.12/11/2013 रोिीच्या आदेशान्िये ज्या मतदाराांना कोित्याही 
उमेदिाराला मतदान करण्याची इच्छा नसेल तर णिल्हा पणरषद ि पांचायत सणमत्याांच्या 

णनिडिकुीमध्ये मतदान यांत्रािर ‘’वरील पैकी एकही नाही / None of the Above’ अशा 
बटिाची सुणिधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.  त्यामुळे णनकाल िाहीर 
करताना आयोगाचे आदेशातील पणरच्छेद-7 मध्य ेनमूद केल्याप्रमािे कायविाही करािी. 

15.19 णिल्हा पणरषद सदस्य- पांचायत सणमती सदस्य या दोन पदाांची णनिडिकू एकाच िळेी 
होत असेल त्यािळेी इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्रािरील Result-I हे बटन दाबून णनकाल 
पुढीलप्रमािे णदसेल. 
समिा खालीलप्रमािे गृणहत धरल्यास प्रत्येक उमेदिाराला णमळालेली मते ि त्याांचा              

णनकाल णडस्प्ले पटनलिर पुढील पानािर दशवणिल्याप्रमािे णदसू लागेल:- 
 

1) णिल्हा पणरषद सदस्य पदाची णनिडिकू लढणििारे उमेदिार - 4 + 1 NOTA Button 
2) पांचायत सणमती सदस्य पदाची णनिडिकू पदाची णनिडिकू लढणििार  उमेदिार -  
     3 + 1 NOTA Button 
3) मतदान केद्रािर प्रत्यक्ष मतदान केलेल्या मतदाराांची सांख्या -750 

 
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  12-50-53 
PET 17-33-21 

Poll Start Time 
Poll End Time 

4 NUMBER OF 
BALLOTS  2 

Number of Ballot Papers are 2 i.e. one 
for Seat - A  and another for Seat - B 

5 TOTAL VOTERS  
750 

Total Number of Voters  

6 BALLOT  1 
VOTES    750 

On First Ballot Paper 
Total Votes are 750 

7 CANDS  4 
SEATS   1 

Total No. of Candidates 
Number of Candidates to be elected 

8 CANDIDATE – 01 
VOTES – 150 

First Candidate   
Obtained 150 votes 

9 CANDIDATE – 02 
VOTES – 200 

Second Candidate  
Obtained 200 votes 

10 CANDIDATE – 03 
VOTES – 250 

Third Candidate  
Obtained 250 vote 

11 CANDIDATE – 04 
VOTES – 50 

Fourth Candidate  
Obtained 50 vote 

12 CANDIDATE – 05 
VOTES – 100 NOTA BUTTON Obtained 100 votes 

13 BALLOT  2 
VOTES    750 

On Second Ballot Paper 
Total Votes are 750 

14 CANDS  3 Total No. of Candidates 
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SEATS   1 Number of Candidates to be elected 
15 CANDIDATE – 01 

VOTES – 255 
First Candidate  
Obtained 255 votes 

16 CANDIDATE – 02 
VOTES – 300 

Second Candidate  
Obtained 300 votes 

17 CANDIDATE – 03 
VOTES – 100 

Third Candidate  
Obtained 100 vote 

18 CANDIDATE – 04 
VOTES – 95 NOTA BUTTON Obtained 95 votes 

19 END End of Result Display 

 

णटप :- कां रोल युणनटिरील “Result -II” हे बटि सध्या िापरण्याची आिश्यकता नाही. कारि 
न्यायालयीन प्रकरिात णनदेश प्राप्त झाल्यासच काढता येिाऱ्या मेमरीिरील णनकाल पाहण्याकणरता 
“Result -II” हे बटि िापरण्याची आिश्यकता असते.  त्यामुळे “Result -II” बटिाचा िापर करण्यात 
येऊ नये. 

15.19.1 नमुना व्हीएम-4, भाग-2 या नमुन्यात प्रत्येक उमेदिाराला कां रोल युणनटिर णदसत 
असलेला णनकाल उमेदिारणनहाय णलहून घेण्यात यािा.  आिश्यकता िाटल्यास उमेदिार 
अथिा त्याचा मतमोििी प्रणतणनधी याची खात्री होण्यासाठी “Result -I” हे बटि पुन्हा 
एकदा दाबून णलहून घेतलेली आकडेिारी बरोबर आहे ककिा कस ेयाची खात्री करण्यात 
यािी. 

15.19.2 िरीलप्रकारे णनकाल णलहून घेतल्यानांतर णरझल्ट सके्ट्शनचे झाकि बांद कराि ेि कां रोल   
युणनटच्या पाठीमागील पॉिर हे बटन बांद (off) करिे. 

 
15.20  मतमोििी णनकाल नमुना व्हीएम-4 मध्ये णलणहिे 
15.20.1  कां रोल युणनटच्या णडस्प्ले पटनेलिर प्रत्येक उमेदिाराला णमळालेली मते णदसतील ती 

मतमोििी पयविके्षकाने नमुना व्हीएम-4, भाग-2 मध्ये णलहून घ्यािी.  नमुना व्हीएम-4 भाग-
2 मध्ये सांपूिव माणहती भरुन झाल्यानांतर त्यािर मतमोििी पयविके्षकाने स्िाक्षऱ्या कराव्यात, 
तसेच त्यािर उपन्स्थत उमेदिार अथिा सांबांणधत मतमोििी टेबलािर उपन्स्थत असलेल्या 
मतमोििी प्रणतणनधी याांच्याही स्िाक्षऱ्या घ्याव्यात. 

15.20.2  िरीलप्रमािे नमुना व्हीएम-4 भाग-2 भरुन झाल्यानांतर तो णनिाचन अणधकारी याांचेकडे 
नेऊन द्यािा. णनिाचन अणधकारी त्यािर स्िाक्षरी करुन तो साक्षाांणकत करतील . तसेच  
त्यामधील सिव माणहती योग्यणरत्या भरली आहे याची खात्री करुन घेतील. यासाठी स्ितांत्र 
यांत्रिा (Manual Checking) ठेिािी.  

णनिाचन अणधकारी याांनी साक्षाांणकत केलेला नमुना व्हीएम-4, भाग-2 अांणतम 
मतमोििीचा णनकाल तयार करण्याऱ्या अणधकाऱ्याकडे (Computerisation) पाठणिण्यात 
यािा.  णनिाचन अणधकारी याांनी अांणतम मतमोििी न्स्थती दशवणििारे प्रपत्र सोबतच्या 
पणरणशष् ट -18 मध्ये णदल्यानुसार तयार कराियाचे आहे.  
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15.21 फेर मतमोििी 

15.21.1   इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्राद्वारे झालेल्या मतदानाची मतमोििी करताना फेर मतमोििीचा 
प्रश्न सिवसाधारिपिे उपन्स्थत होिार नाही.  कारि मतदान यांत्रात मतदाराने णदलेले 
प्रत्येक मत नोंदणिण्यात येते ि ते िधै नसण्याचा प्रश्न उद्भित नाही.  त्यामुळे िादाचा मुद्दा 
उपन्स्थत होत नाही.  िास्तीत िास्त, एखादा उमेदिार अथिा त्याचा मतमोििी प्रणतणनधी 
याने मतमोििी सुरु असताना एखाद्या मतदान कें द्रािरील मते िेव्हा कां रोल युणनटमध्ये 
दशवणिण्यात येतात तेव्ही ती णलहून घेतली नसल्यामुळे फेर मतमोििी होऊ शकते.  
अशािळेी णरझल्ट बटन दाबून एखाद्या मतमोििी कें द्रािरील मताांची सांख्या णडस्प्ले 
पटनलिर पुन्हा णदसू शकतील ि सांबांधीत व्यक्ट्ती ते णलहून घेऊ शकेल. 

15.21.2  िरीलप्रमािे िस्तुन्स्थती असली तरी अांणतम णनकाल सांबांणधत नमुन्यात भरुन तयार 
केल्यानांतर त्यािर स्िाक्षरी करण्यापूिी त्याची घोषिा करािी ि ½ णमणनटे थाांबाि.े  त्यािळेेत 
उमेदिार अथिा त्याच्या अनुपन्स्थतीत त्याचा णनिडिकू प्रणतणनधी अथिा मतमोििी 
प्रणतणनधी मतमोििीसाठी मागिी करीत असल्यास त्याला तसा लेखी अिव करण्यासाठी 
णकती िळे लागेल याची णिचारिा करािी ि त्याने माणगतलेला िळे योग्य असेल तर तेिढा 
िळेा द्यािा ि तसा अि व णकती िािून णकती णमणनटाांपयंत न्स्िकारण्यात येईल यािर णनिवय 
द्यािा.  पुनवमतमोििीच्या सांदभात कोिताही अिव यिेार नाही याची खात्री असेल तरच 
अांणतम णनकाल पत्रािर णनिाचन अणधकारी याांनी स्िाक्षरी करािी. 

15.21.3   फेर मतमोििीसाठी अिव प्राप्त झाल्यास फेर मतमोििी घेण्यासाठी िी कारिे देण्यात 
आली आहेत ती णिचारात घ्यािी. अशाप्रकरिी आपि सांपूिव अिव नाकारु शकता ककिा फेर 
मतमोििीची मागिी अांशत: मान्य करुन शकता, फेर मतमोििीची मागिी णिनाकारि 
करण्यात आली आहे ि ती रास्त नाही असे तुम्हाला िाटत असल्यास फेर मतमोििीचा 
अिव नाकारता येईल.  यासांदभात णनिाचन अणधकारी याांचा णनिवय अांणतम असेल.  मात्र 
कोिताही  णनिवय घेतला तरी त्यासांदभातील थोडक्ट्यात कारिे नोंदिून तुमचा णनिवय णलहून 
त्याखाली स्िाक्षरी करािी. 

15.21.4  काहीही असले तरी तुम्ही फेर मतमेििीच्या अिािर ती अांशत: ककिा पुिवपिे घेण्याच्या 
दृष्टीने णनिवय णदल्यास सिव मतदान यांत्रािरील मतमोििी णिणहत पध्दतीनुसार पुन्हा 
करण्यात यािी.  टपाली मतपणत्रका देखील तुम्ही तसे ठरणिल्यास पुन्हा मोिण्यात याव्यात. 
फेर मतमोििी पूिव झाल्यानांतर (पणरणशष् ट-18) मधील मतमोििीची अांणतम न्स्थती 
दशवणििारे प्रपत्र तयार करण्यात याि.े मूळ णनकालपत्र ि फेर मतमोििीनांतरचे णनकालपत्र 
यामध्ये काही फरक असल्यास ते घोणषत कराि े ि त्यानांतर अांणतम णनकाल पत्रािर 
(पणरणशष् ट-19) स्िाक्षरी करािी. तसेच आयोगाकडे अहिाल (Statement 7,8,9) 
पाठणिण्यासाठी आयोगाने णदलेल्या सुचनेनुसार भरतील 
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15.21.5  णनिाचन अणधकारी म्हिनू तुमचे हे कतवव्य आहे की, मतमोििी अचकू करण्यात यािी. गरि 
भासल्यास तुमच्या पयविके्षिाखालील अणधकारी / कमवचारी याांना फेर मतमोििीचे आदेश 
देण्याचे तुम्हाला अणधकार आहेत. मात्र उमेदिाराांनी केिळ फेर मतमोििीची मागिी केली 
म्हिि े त्याांना फेर मतमोििी णदलीच पाणहिे अस े नाही. फेर मतमोििीची मागिी 
करण्यामागे सकृतदशवनी काही कारि असिे आिश्यक आहे. उदा. मतमोििी अचकू झाली 
नाही ि न्यायाच्यादृष्टीने फेर मतमोििी आिश्यक आहे अशी तुमची खात्री पटली पाणहिे. 

15.21.6  एकदा फेर मतमोििी झाल्यानांतर आिखी पुन्हा फेर मतमोििीची मागिी कोित्याही 
पणरन्स्थतीत मान्य करता येिार नाही. तसेच अांणतम णनकालपत्र स्िाक्षरी करुन त्याबाबतची 
घोषिा केल्यानांतर कोित्याही पणरन्स्थतीत फेर मतमोििीची मागिी मान्य करण्यात येऊ 
नये. 

15.22 मतमोििी स्थणगत करिे :- 

             एकदा मतमोििीस सुरुिात केल्यानांतर ती पूिव होईपयंत सातत्याने सुरु राहिे आिश्यक 
आहे. तथाणप, काही अनपेणक्षत कारिाांमुळे तुम्हाला मतमोििी स्थणगत करािी लागली तर 
सिव मतदान यांत्रे ि त्यासोबतची णनिडिकू कागदपत्रे सीलबांद करण्यात यािीत ि उपन्स्थत 
उमेदिार अथिा त्याांचे प्रणतणनधी याांनी तशी इच्छा दशवणिल्यास सीलिर अथिा णनिडिकू 
कागदपत्र ठेिलेल्या पाणकटािर स्िाक्षरी करण्याची अनुमती देण्यात यािी. त्यानांतर सिव 
मतदान यांत्रे ि णनिडिकू कागदपत्र ेअसलेली पाणकटे एका िगेळ्या खोलीत ठेऊन त्या 
खोलीस लािलेले कुलूप सील करण्यात याि.े त्यािर णनिाचन अणधकारी अथिा त्याांचे 
प्रणतणनधी याांनी स्िाक्षरी करािी. 

15.23     मतमोििीच्या णठकािी मतमोििी कें द्र ताब्यात घेण्याची घटना :- 

            एखाद्या णठकािी मतमोििी कें द्र ताब्यात घेण्यासारखा प्रकार घडल्यास ि पणरिामी त्या 
मतमोििी कें द्रािरील णनिडिकू णनकाल िाहीर करिे अशक्ट्य होिार असल्यास णनिाचन 
अणधकारी त्याबाबतचा अहिाल णिल्हाणधकारी याांच्यामाफव त तात्काळ राज्य णनिडिकू आयोगास 
पाठितील. असा अहिाल प्राप्त झाल्यानांतर राज्य णनिडिकू आयोगाकडून, सांबांणधत पणरन्स्थती 
ि णिल्हाणधकारी याांचे मत याचा णिचार करुन सांबांणधत मतदान कें द्रािर पुन्हा णनिडिकू 
करण्याबाबत योग्य ते आदेश पारीत करण्यात येतील. 

15.24 मतमोििीनांतर काढता येिारी मेमरी सीलबांद करिे - 

15.24.1 यापूिी नमूद केल्यानुसार कां रोल   युणनटमध्ये नोंदणिलेल्या उमेदिारणनहाय मताांची आकडेिारी 
व्हीएम-4, भाग-2 या नमुन्यात णलहून (पणरणशष् ट-18) मधील मतमोििीची अांणतम न्स्थती 
दशवणििारे प्रपत्र तसेच अांणतम णनकालपत्र (पणरणशष् ट-19) मध्ये णदल्यानुसार तयार करुन णनकाल 
घोणषत केल्यानांतर णनिाचन अणधकाऱ्याांनी काढता येिारी मेमरी इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्राद्वारे 
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मतदान करण्याबाबतच्या णद.03/05/2005 च्या आदेशामधील पणरच्छेद 29 नुसार 
खालीलप्रमािे सीलबांद करािी ि सीलिर स्ित: स्िाक्षरी करुन उपन्स्थत असलेल्या 
उमेदिाराांच्या अथिा त्याांच्या प्रणतणनधींची त्यािर स्िाक्षऱ् या करण्याची इच्छा असल्यास त्याांना तशी 
अनुमती  द्यािी.   
(अ)  मतदान यांत्राच्या कां रोल   युणनटमध्ये नोंदणिलेली उमेदिार णनहाय मते णकती आहेत, याची 

खात्री करुन ती व्हीएम-4 या णिणहत नमुन्यात नमूद केल्यानांतर णनिाचन अणधकारी कां रोल   
युणनटमधील काढता येिारी मेमरी (Detachable Memory) सीलबांद करील ि त्यािर 
स्िाक्षरी करुन स्ित:चा णशक्ट्का उमटिील. तसेच उपन्स्थत उमेदिार अथिा त्याांचे 
णनिडिकू प्रणतणनधी ज्याांना त्यािर स्िाक्षरी कराियाची इच्छा असेल अथिा अांगठयाचा ठसा 
उमटणिण्याची इच्छा असेल त्याांना तशी परिानगी देईल. परांत ुकाढता येिाऱ् या मेमरीमधील 
मते पुसली िािार नाहीत, याची दक्षता घ्यािी. 

(ब)  णनिाचन अणधकारी िरीलप्रमािे सीलबांद केलेल्या काढता येिाऱ्या मेमरीला त्यासाठी 
णिशेषत: मेमरी णचप मािले या आकाराच्या तयार केलेल्या प्लास्टीकच्या डबीमध्ये ठेिील. 
तसेच या डबीिर खालील तपशील नमूद करण्यात येईल:- 
(i) णिल्हा पणरषद ि पांचायत सणमती याांचे नाि ि णनिडिकू णिभाग ि णनिाचक गि क्रमाांक 
(ii) मतदान कें द्र क्रमाांक अथिा नाि िेथे ती काढता येिारी मेमरी उपयोगात आिली गेली    
     आहे; 
(iii) काढता येिाऱ्या मेमरीचा अनुकमाांक; 
(iv) मतदानाची तारीख आणि 
(v) मतमोििीची तारीख. 
 

15.24.2 त्यानांतर कां रोल   युणनट बांद करताना ते खाली नमूद केलेल्या पध्दतीनुसार करािीत :- 
अ)  कां रोल   युणनटच्या कट न्ड सेट सेक्ट्शनचे सील उघडून त्यामधील बटटरी काढून घ्यािी. बटटरी      
      काढल्यानांतर कँडीडेट सेट सेक्ट्शन पुन्हा बांद करािा. बटटरी काढिे अत्यािश्यक आहे; कारि             
      काही कालािधी गेल्यानांतर बटटरी खराब होऊ शकते. येथे हे लक्षात घेिे आिश्यक आहे की,                                             
       बटटरी िरी कां रोल युणनटमधून बािूला काढली तरी कां रोल   युणनटमध्ये नोंदणिण्यात आलेली                  
       मते त्याच्या मेमरीमध्ये कायम राहतील.   
ब)  कां रोल   युणनटच्या णरझल्ट सेक्ट्शनचे िरच ेझाकि बांद करा. 
क)  बांद केलेले कां रोल   युणनट बटगमध्ये ठेिा. 
ड)  कां रोल   युणनट ठेिलेली बटग बांद करा  
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15.25    इलके्ट्रॉणनक मतदान यांत्रातील काढता येिारी मेमरी ि णनिडिकुीशी सांबांणधत कागदपत्र ेयाांचा 
ताबा:- 

15.25.1 णनिडिकुीमध्ये िापरण्यात आलेली इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्रातील काढता येिारी मेमरी सांबांणधत 
णिल्हाणधकारी / राज्य णनिडिकू आयोग अथिा त्याांनी प्राणधकृत केलेल्या अणधका-याच्या ताब्यात 
राहील. 

15.25.2 णिल्हाणधकारी / राज्य णनिडिकू आयोग अथिा त्याांनी प्राणधकृत केलेले अणधकारी हे त्याांच्या 
ताब्यात खालील बाबी सुरणक्षतपिे ठेितील:- 

(अ) णचन्हाांणकत मतदार यादी असलेले पाकीट. 
(ब) नमुना व्हीएम-1 मध्ये ठेिलेली मतदार नोंदिही असलेले पाकीट 
(क) नमुना व्हीएम-4 या नमुन्यात प्रत्येक मतदारासमोर नोंदणिण्यात आलेल्या मताांचा णहशेब 

ठेिलेले पाकीट 
(ड) णनिडिकूीसांदभातील अन्य कागदपत्र 

15.26   इलके्ट्रॉणनक मतदार यांत्रातील काढता येिारी मेमरी ि णनिडिकुीसांबांधी अन्य कागदपत्र ेसादर    
            करिे अथिा त्याांचे णनरीक्षि:- 
15.26.1   णिल्हाणधकारी / राज्य णनिडिकू आयोग अथिा त्याांनी प्राणधकृत केलेल्या अणधकाऱ् याच्या ताब्यात 

असलेल्या खालील बाबी:- 
(अ) णचन्हाांणकत मतदार यादी ठेिलेल ेपाकीट 
(ब) नमुना व्हीएम-1 या नमुन्यात ठेिलेली मतदार नोंदिही असलेले पाकीट 
या बाबी सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाणशिाय अन्य कोित्याही व्यक्ट्तीस उघडता येिार नाहीत 

अथिा त्याांचे णनरीक्षि अथिा कोिासमोर सादर करता येिार नाहीत. 
15.26.2 उपरोक्ट्त इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्राद्वारे मतदान करण्याबाबतच्या आदेशामधील पणरच्छेद 29 

मधील तरतुदीनुसार सीलबांद केलेल्या इलेक्ट्रॉणनक मतदार यांत्राच्या काढता येिाऱ् या मेमरी 
णिल्हाणधकारी अथिा त्याांनी प्राणधकृत केलेल्या अणधकाऱ् याच्या ताब्यात राहतील ि त्या शासकीय 
कोषागार ककिा उप कोषागारामध्ये ठेिण्यात येतील ि सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाणशिाय अन्य 
कोित्याही व्यक्ट्तीस उघडता अथिा त्याचे णनरीक्षि अथिा कोिासमोर सादर करता येिार 
नाहीत. 

15.26.3  राज्य णनिडिकू आयेाग आदेश देईपयवन्त णिल्हाणधकारी अथिा त्याांनी प्राणधकृत केलेला 
अणधकारी याांच्या ताब्यात असलेली इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्राची काढता येिारी मेमरी िशीच्या 
तशी ठेिािी ि ती अन्य कोित्याही णनिडिकुीसाठी राज्य णनिडिकू आयोगाच्या अनुमतीणशिाय 
िापरता येिार नाही. िरी सील केलेली मेमरी ज्या प्रभागाशी सांबांणधत असेल त्या प्रभागामध्ये 
कोितीही णनिडिकू याणचका दाखल न झाल्यास ही मेमरी तीन मणहन्याांच्या अिधीनांतर राज्य 
णनिडिकू आयोग णनदेश देईल अशा णठकािी परत केल्यानांतर या मेमरीमधील माणहती नष्ट 
करण्यात येईल. 
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15.26.4 तसेच कोितीही णनिडिूक याणचका अथिा अन्य कोित्याही न्यायालयात णरट याणचका प्रलांणबत 
नसल्यास अन्य णनिडिकू कागदपत्रे ठेिलेली पाणकटे सांबांणधत णनयमाांतील तरतुदीनुसार नष्ट 
करता येतील. 

 

15.27 मतदान यांत्रे सुरणक्षत ठेििे :- 
15.27.1 मतदान यांत्रे आयुक्ट्त/ णिल्हाणधकारी /राज्य णनिडिकू आयोगाने णनदेणशत केलेला अणधकारी 

याांच्या ताब्यात राहतील ि राज्य णनिडिकू आयोग आदेश देईल अशा कालािधीपयवत सदर 
मतदान यांत्रे पुढील कोित्याही णनिडिकुीसाठी िापरण्यात येिार नाहीत. 

15.27.2 िरील नमूद कागदपत्र ेएखाद्या लोखांडी पेटीत ठेिून त्यास कुलुप लािाि ेि त्या कुलूपास सील 
लािून त्यािर स्िाक्षरी करािी. 

 

15.28  कायविृत्त तयार करिे :- 
15.28.1   काढता येिारी मेमरी सीलबांद केल्यानांतर तसेच णनिडिकुीसांदभातील कागदपत्रे मतमोििीच्या 

णठकािी मतमोििी पूिव झाल्यानांतर सीलबांद करुन त्यासांदभातील कायविृत्त तयार कराि.े सदर 
कायविृत्तामध्ये खालील बाबींचा समािशे असािा:- 
अ)  णनिडिकू लढणििारे उमेदिार तसेच मतमोििीच्या णठकािी उपन्स्थत असलेले त्याांच े

प्रणतणनधी याांची यादी. 
ब)  णनिाचन अणधका-याांनी िरील व्यक्ट्तींना काढता येिारी मेमरी तसेच णनिडिकुीसांबांधी 
कागदपत्र े ठेिलेली पाणकटे सीलबांद करताना सीलिर स्िाक्षरी करण्याची सांधी णदली होती 
याबाबतची नोंद  

 क)  िरीलप्रमािे ज्या व्यक्ट्तींनी काढता येिा-या मेमरीच्या सीलिर तसेच णनिडिकू कागदपत्रे 
ठेिलेल्या पाणकटाांिर स्िाक्ष-या केल्या त्याांची यादी, तसेच  ज्या व्यक्ट्तींनी स्िाक्ष-या करण्यास 
नकार णदला त्याांचीही यादी   

15.28.2  िरीलप्रमािे कायविृत्त तयार केल्यानांतर त्यािर णनिाचन अणधकाऱ् याने स्िाक्षरी करािी. तसेच 
उपन्स्थत उमेदिार अथिा त्याांचे प्रणतणनधी यापैकी िे स्िाक्षऱ् या करण्यास इच्छुक असतील 
त्याांच्याही स्िाक्षऱ् या घ्याव्यात. सदर कायविृत्त एका पाणकटात घालून ते सीलबांद कराि ेि अन्य 
णनिडिकू कागदपत्राांच्या सोबत ठेिाि.े 

 

15.29  मतदान यांत्र े ि णनिडिकू कागदपत्र े आयुक्ट्त/ णिल्हाणधकारी /राज्य णनिडिकू आयोग याांनी 
प्राणधकृत केललेा अणधकारी याांच्याकडे सुपूदव करिे :- 

 णनिडिकुीचा णनकाल िाहीर झाल्यानांतर शक्ट्यतोिर त्याच णदिशी अथिा उणशरात उणशरा  दुसऱ् या 
णदिशी दुपारपयवत मतदान यांत्रे आणि णनिडिकू कागदपत्र े ठेिलेल्या  लोखांडी पेट्या आयुक्ट्त / 
णिल्हाणधकारी अथिा राज्य णनिडिकू आयोगाने प्राणधकृत केलेले अणधकारी याांच्याकडे सुपूदव करिे 
आिश्यक असून त्याांनी सदर पेट्या णिल्हा कोषागार अथिा उप कोषागारात अथिा राज्य णनिडिकू 
आयोग णनदेश देईल त्यानुसार ठेिण्याची व्यिस्था करािी. 
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प्रकरि -16 

अनामत रक्ट्कम िप्त करिे 
 

16.1  णिल्हा पणरषद / पांचायत सणमती णनिडिकुाांकणरता उमेदिाराने आपल्या नामणनदेशनपत्रासोबत 
खालीलप्रमािे अनामत रक्ट्कम भराियाची आहे.  यासांदभातील ग्रामणिकास णिभाग अणधसूचना 
क्रमाांक-ग्रापणन.1001/प्र.क्र.247/06, णद.15/01/2002 कृपया पहािी. (णनयम 17) 

 
 
 
 
 
 
16.2  कायदेशीर तरतूद : महाराष्र णिल्हा पणरषद(मतदार णिभाग ि णनिडिकू घेिे) णनयम, 1962 

मधील णनयम 68  ि महाराष्र पांचायत सणमती(णनिाचक गि ि णनिडिकू घेिे) णनयम 1962, 
णनयम 60ब अन्िये अनुक्रमे णनयम 17 ि णनयम 16-अ नुसार नामणनदेशन पत्रासोबत िमा 
करण्यात आलेली अनामत रक्ट्कम णह णनिडिकूीचा णनकाल िाहीर करण्यात आल्यानांतर, उक्ट्त 
रक्ट्कम ठेििाऱ्यास ककिा त्याच्या िधै प्रणतणनधीस परत करण्यात आली पाणहिे ककिा शासन िमा 
करण्यात आली पाणहिे. 

 

16.3  अनामत रक्ट्कम  परत करण्यासांदभातील अटी :   
16.3.1 खालील उमेदिाराांची अनामत रक्ट्कम त्याांना परत णमळू शकेल- 
   अ) िर उमेदिाराचे नाि णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराांच्या यादीत दाखणिण्यात आले नसेल 

म्हििेच ज्या उमेदिाराचे नामणनदेशन पत्र अिधै ठरले िा ज्या उमेदिाराने आपली उमेदिारी 
मागे घेतली असे  उमेदिार 
ब ) ककिा मतदानास प्रारांभ होण्यापूिी िो उमेदिार मृत्यू पािला  
क )ककिा िेथे मतदान करण्यात आले अशा णनिडिुकीत उमेदिार णनिडून आला  
ड ) ककिा िेथे मतदान करण्यात आले अशा णनिडिकुीत उमेदिार णनिडून आला नाही परांतु 
त्यास णमळालेली िधै मताांची सांख्या णह सिव उमेदिाराांना णमळालेल्या िधै मताांच्या एकूि सांख्येच्या 
1/8 (एक अष्टमाांश) पेक्षा अणधक आहे  

16.3.2 सिव उमेदिाराांना णमळालेल्या िधै मताांच्या एकूि सांख्येमध्ये NOTA ला णमळालेल्या मताांचा 
समािशे होिार नाही याबाबत  राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश क्रमाांक- राणनआ/णिपपांस-
2016/प्र.क्र.12/का-7 णद.19/5/2016 णिचारात घ्यािते. 

16.4 एकापेक्षा अणधक िागाांिर णनिडून येिे :  

 उमेदिाराचा प्रिगव णिल्हा पणरषद पांचायत सणमती 
सिवसाधारि* रु.1000/- रु.700/- 
अनुसूणचत िाती रु.500/- रु.350/- 
अनुसूणचत िमाती रु.500/- रु.350/- 
नागणरकाांचा मागासिगव प्रिगव रु.500/- रु.350/- 
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16.4.1 महाराष्र णिल्हा पणरषद(मतदार णिभाग ि णनिडिकू घेिे) णनयम, 1962 मधील णनयम 67  ि 
महाराष्र पांचायत सणमती(णनिाचक गि ि णनिडिकू घेिे) णनयम 1962, णनयम 60अ अन्िये 
एखादी व्यक्ट्ती एकापेक्षा अणधक िागाांसाठी णनिडून आली  
अ) तर ती णनिाचन अणधकाऱ्याने णनकाल िाहीर केल्याच्या तारखेपासून 7 (सात) णदिसाांच्या आत 
ककिा 
 ब) णनरणराळ्या िागाांच्या सांदभात ती व्यक्ट्ती णनिडून आल्याच्या तारखा णनरणनराळया असतील 
तर शेिटच्या णनिडिकूीच्या सांबांधातील णनकालपत्र िाहीर झाल्याच्या तारखेपासून  7 (सात) 
णदिसाांच्या आत लेखी अिव करून एका खेरीि सिव िागाांचे रािीनामे देईल. 
 

16.4.2 उपरोक्ट्त कालािधीत तसे रािीनामे न णदल्यास सिव िागा णरकाम्या होतील. याची पूिव कल्पना 
उमेदिारास दयािी. 
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 प्रकरि -17 
णनिडिकुीच्या प्रत्येक टप्प्यािरील सादर कराियाची माणहती  

 
17.1 राज्य णनिडिकू आयोगास णिणिध अहिाल पाठणिण्याबाबत 
 
17.1.1   राज्य णनिडिकू आयोगाकडील आदेश क्र. राणनआ/ णिपपांस/प्र.क्र २०/का-७ णद. २४/१०/२०१६ 

नुसार णनणित करण्यात आलेल्या णिणहत टप्प्याांिर, णिणहत मुदतीत अहिाल पाठिण्यात यािते. 
अहिाल िर गुगल ड्राईव्ह/सॉफ्टिअेर द्वारे शेअर करण्यात आले असतील तर ते प्रत्येक टप्प्याांिर 
णबनचकू भरण्यात यािते. ( पणरणशष् ट 20(1) ते 20(10)) 

 
17.1.2 णनिडिकू प्रणक्रया पूिव झालेनांतर राज्य णनिडिकू आयोगाकडील आयोगाचे आदेश क्रमाांक     

राणनआ/णिपपांस/2016/प्र.क्र.26/का.7, णद.9/11/2016 नुसार आिश्यक कारिाई करून 
प्रमािपत्रे णिल्हाणधकारी याांनी णिणहत मुदतीत दयािीत. ( पणरणशष् ट - 21(1) to21 (3)) 

 
17.2 उपरोक्ट्त सिव अहिालाांचे नमुने तसेच णिणिध टप्प्याांिरील चेक णलस्ट िा अन्य याद्याांचे नमुने 

व्यिन्स्थत अभ्यासािते. सिव नमुन्याांचे सांगिकीकरि करून ठेिण्यात याि े िेिेकरून णिणहत 
मुदतीत अहिाल णबनचकू सादर करिे सोपे होईल.  िी माणहती णनिडिूक पूिवतयारी मध्ये 
सांकणलत करिे शक्ट्य असले िसे मतदार सांघाचे नाि, लोकसांख्या, प्रभागाांची सांख्या, मतदान 
कें द्राांची सांख्या ि.ै ती आधीच भरुन ठेिािी.  

 
17.3 आयोगाकडे माणहती णबनचूक सादर करिे बांधनकारक आहे ि त्यासाठी णनिाचक अणधकारी 

िबाबदार राहतील. िारांिार माणहती बदलिे िा चकुीची सादर करिे हा कामातील 
णनष्काळिीपिा म्हिनू गृणहत धरला िाईल याची दक्षता घ्यािी. 

 





   

134 

 

पणरणशष्ट-1 

नमुना-1 
( णनयम 11 पहा ) 

णिल्हाणधकारी, णिल्हा -------------------- याांचे कायालय, 
क्रमाांक------------------------- 
 महाराष्र, णिल्हा पणरषदा (मतदार णिभाग आणि णनिडिकू घेिे) णनयम,1962 मधील णनयम11, 
पोटणनयम (१-अ) याअन्िये प्रदान करण्यात आलेल्या अणधकाराांचा िापर करुन मी,-----------------
-------------------णिल्हाणधकारी---------------------, णिल्हा----------याद्वारे यासोबत 
असलेल्या अनुसूचीच्या स्तांभ 1 मध्ये णनर्थदष्ट करण्यात आलेल्या मतदार णिभागातफे (ज्याांचा यात यापुढे 
“सांबांणधत मतदार णिभाग” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.) करण्यात येिाऱ्या णनिडिकुीच्या 
सांबांधात, पुढील तारीख, िळे ि िागा णनणित करीत आहे: 

(अ) उक्ट्त अनुसूचीच्या स्तांभ 2 मध्ये, सांबांणधत मतदार णिभागासमोर णनर्थदष्ट केलेल्या तारखा ि िळेा 
हया सांबांणधत मतदार णिभागाांच्या सांबांधात नामणनदेशनासाठी असलेल्या अखेरच्या तारखा ि 
िळेा असतील. 

(ब) उक्ट्त अनुसूचीच्या स्तांभ 3 मध्ये, सांबांणधत मतदार णिभागासमोर णनर्थदष्ट णनर्थदष्ट केलेल्या तारखा  
ि िळेा हया सांबांणधत णिभागाच्या सांबांधात नामणनदेशनपत्राची छाननी करण्यासाठी असलेल्या 
तारखा ि िळेा असतील; 

(क)  उक्ट्त अनुसूचीच्या स्तांभ 4 मध्ये, सांबांणधत मतदार णिभागासमोर णनर्थदष्ट केलेल्या िागा हया 
नामणनदेशन करण्याच्या ि त्याांची छाननी करण्याच्या िागा असतील. 

(ड) उक्ट्त अनुसूचीच्या स्तांभ 5 मध्ये, सांबांणधत मतदार णिभागासमोर णनर्थदष्ट करण्यात आलेल्या 
तारखा हया ---------, णिल्हा पणरषदेच्या णनिडिकुी ज्या तारखाांस घेण्यात येतील त्या 
तारखाांस असतील; 

(इ) उक्ट्त अनुसूचीच्या स्तांभ 6 मध्ये, सांबांणधत मतदार णिभागासमोर णनर्थदष्ट केलेल्या िळेा हया, ज्या 
िळेाांमध्ये मतदान घेण्यात येईल त्या िळेा असतील; 

(फ) उक्ट्त अनुसूचीच्या स्तांभ 7 मध्ये सांबांणधत मतदार णिभागाांसमोर णनर्थदष्ट केलेल्या तारखा ि िळेा 
हया, मतमोििीसाठी असलेल्या तारखा ि िळेा असतील; 

(ग)  उक्ट्त अनुसूचीच्या स्तांभ 8 मध्ये, सांबांणधत मतदार णिभागासमोर णनर्थदष्ट कलेल्या िागा हया, 
मतमोििीसाठी असलेल्या िागा असतील. 
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मतदार 
णिभागाच े
नाि 

नामणनदेशनपत्र 
सादर 

करण्यासाठी 
शेिटची 

तारीख ि िेळ 

नामणनदेशनपत्र  
छाननी 

करण्यासाठी 
तारीख ि िेळ 

नामणनदेशनपत्र 
सादर 

करण्याची ि 
त्याांची छाननी 
करण्याच े
णठकाि 

आिश्यक 
असेल 
तर ज्या 
तारखेस 
मतदान 
घेण्यात 
येईल ती 
तारीख 

ज्या 
िळेेमध्ये 
मतदान 
घेण्यात 
येईल 
ती िळे 

मतमोििीसाठी 
तारीख ि िेळ 

मतमोििी 
करण्याच े
णठकाि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
इत्यादी 

       

 
णदनाांक -------- 
 
णठकाि -------- 
         णिल्हाणधकारी 
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पणरणशष्ट-1 अ 

नमुना-1 
( णनयम 13 पहा ) 

 -------------------- णिल्हाणधकाऱ्याांचे याांचे कायालय,   क्रमाांक--------------------- 
 महाराष्र  पांचायत सणमत्या (णनिाचक गि आणि णनिडिकू घेिे) णनयम,1962 मधील णनयम 13, 
पोट-णनयम (१) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अणधकाराांचा िापर करुन मी,---------------------
---------------णिल्हाणधकारी--------------------- याद्वारे यासोबतच्या अनुसूचीच्या स्तांभ 1 मध्ये 
णनर्थदष्ट करण्यात आलेल्या णनिाचक गिाकडून ( यात यापुढे याांचा णनदेश “सांबांणधत णनिाचक गि” असा 
करण्यात आलेला आहे) केल्या िािाऱ्या णनिडिकुीच्या सांबांधात, पुढीलप्रमािे तारीख, िळे ि िागा 
णनणित करीत आहे: 

(अ) सांबांणधत णनिाचक गिाांसमोर उक्ट्त अनुसूचीच्या स्तांभ 2 मध्ये, णिणनर्थदष्ट करण्यात आलेली 
तारीख ि िळे ही सांबांणधत णनिाचक गिाांच्या सांबांधातील नामणनदेशन पत्रे सादर करण्यासाठी 
अखेरीची तारीख ि िळे असेल; 

(ब) उक्ट्त अनुसूचीच्या स्तांभ 3 मध्ये, णनिाचक गिापुढे अनुक्रमे णिणनर्थदष्ट केलेली तारीख आणि िळे  
सांबांणधत णनिाचक गिाच्या बाबतीत नामणनदेशनपत्राच्या छाननीसाठीची तारीख ि िळे असेल; 

(क)  उक्ट्त अनुसूचीच्या स्तांभ 4 मध्ये, सांबांणधत णनिाचक गिापुढे अनुक्रमे णिणनर्थदष्ट केलेली णठकािे 
ही, नामणनदेशनपत्रे सादर करण्याची  आणि त्याची छाननी करण्याची णठकािे असतील. 

(ड) उक्ट्त अनुसूचीच्या स्तांभ 5 मध्ये, सांबांणधत णनिाचक गिापुढे अनुक्रमे णिणनर्थदष्ट केलेली तारीख 
ही ---------, पांचायत सणमतीसाठी व्यक्ट्तीची णनिडिकू ज्या तारखेस घेण्यात येईल ती 
तारीख  असेल; 

(इ) उक्ट्त अनुसूचीच्या स्तांभ 6 मध्ये, णनिाचक गिापुढे अनुक्रमे णिणनर्थदष्ट केलेली िळे ही, ज्यािळेी 
मतदान घेण्यात येईल ती िळे असेल; 

(फ) उक्ट्त अनुसूचीच्या स्तांभ 7 मध्ये णनिाचक गिापुढे णिणनर्थदष्ट केलेली तारीख ि िळे ही, 
मतमोििीची तारीख ि िळे असेल; 

(ग)  उक्ट्त अनुसूचीच्या स्तांभ 8 मध्ये, णनिाचक गिापुढे अनुक्रमे णिणनर्थदष्ट केलेली णठकािे ही, 
मतमोििीची णठकािे असतील. 
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णनिाचक 
गिाच े
नाि 

नामणनदेशनपत्र 
सादर 

करण्यासाठी 
शेिटची 

तारीख ि िेळ 

नामणनदेशनपत्राांची  
छाननी 

कराियाच्या 
तारीख ि िेळ 

नामणनदेशनपत्रे 
सादर करिे ि 
ि त्याांची 

छाननी करिे 
यासाठीची 
िागा 

आिश्यकता 
असल्यास, 
ज्या 

तारखेस 
मतदान 
घेण्यात 
येईल ती 
तारीख 

ज्या 
िळेी  
मतदान 
घेण्यात 
येईल 
ती िळे 

मतमोििीची 
तारीख ि 
िळे 

मतमोििीची 
णठकािे 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
इत्यादी 

       

 
णदनाांक -------- 
 
णठकाि  --------       णिल्हाणधकारी 
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पणरणशष्ट-2 

 (राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश क्रमाांक-राणनआ/णिपपांस/2015/प्र.क्र.51/का.7, णदनाांक 21/04/2016 सोबतचे सहपत्र ) 
   अनुसूची-1                                                                     (१/5) 

नामणनदेशनपत्र (णिल्हा पणरषद / पांचायत सणमती ) 
 

 (सूचनकाने भराियाचे) 
भाग एक 

 

 मी, याद्वारे; 
णिल्हा पणरषद / पांचायत सणमती : ------------------------------- 
णनिडिकू णिभाग / णनिाचक गि क्रमाांक ि नाि :  ----------------------------------------------मधून णनिडिकुीकणरता 
------------------------------------- याांना उमेदिार म्हिनू नामणनदेणशत करीत आहे. 
 
1) उमेदिाराच ेनाि    :  -------------------------------------------------- 

२) उमेदिाराच्या िडीलाांच े/पतीच ेनाि : -------------------------------------------------- 

3) कलग      :  पुरुष / स्त्री / इतर 

  4) िन्मतारीख ि िय   : -----/-------/------ ,    ------ िषे------- मणहने 

5) व्यिसाय / धांदा     : -------------------------------------------------- 

6) सांपूिव पत्ता (पोस्टाचा पत्ता(   : -------------------------------------------------- 

      -------------------------------------------------- 
      -------------------------------------------------- 
7) उमेदिाराचा मतदार यादीतील तपशील  

अ) नाि       : ------------------------------------ 

ब) णनिडिकू णिभाग / णनिाचक गि क्रमाांक ि नाि : ------------------------------------ 

 क) यादी भाग क्रमाांक     : ------------------------------------ 

 ड) अनुक्रमाांक      : ------------------------------------ 

8) उमेदिाराचा प्रिगव :             * अनुसूणचत िाती          प्रिगव --------------  धमव --------- 
     (राखीि िागेची   अनुसूणचत िमाती         प्रिगव --------------- 
      णनिडिूक असल्यास)  नागणरकाांचा मागासिगव प्रिगव प्रिगव --------------- 
 

   * ( अनुसूणचत िातीच्या उमेदिाराच्या बाबतीत धमव  नमूद करािा) 
 
9) मणहलाांकणरता राखीि असलेल्या   : ------------------------------------ 
     िागेकणरता णनिडिकू आहे काय ? 
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नामणनदेशनपत्र  
(2/5) 

१०) मतदार यादीमधील सूचकाचा तपशील - 
 अ) सूचकाच ेनाि     :  ------------------------------------  

ब) णनिडिकू णिभाग /णनिाचक गि क्रमाांक ि नाि  :  ------------------------------------  

क) यादी भाग क्रमाांक     : ------------------------------------  

ड) अनुक्रमाांक      : ------------------------------------  
 
 
णदनाांक :       (सूचकाची सही ककिा अांगठयाचा ठसा) 

 
उमेदिाराचे प्रणतज्ञापन 

 मी, याद्वारे सूणचत करतो/करते की, णनिडून आल्यास णिल्हा पणरषद / पांचायत सणमती सदस्य म्हिनू काम करण्यास मी 

तयार आहे. 

णदनाांक :       (उमेदिाराची सही ककिा अांगठयाचा ठसा) 
 

उमेदिाराने कराियाच ेघोषिापत्र 
 
 

मी, याद्वारे असे घोणषत करतो/करते की, माझी या नामणनदेशनास सांमती असून, मी असेही घोणषत करतो/करते की, 
(अ)  माझ्या ियाची  -------- िषे पूिव झालेली आहेत. 
(ब)  महाराष्र णिल्हा पणरषद ि पांचायत सणमती अणधणनयम, 1961 च्या कलम 16 मधील तरतुदीनुसार मी णिल्हा पणरषद 

/ पांचायत सणमती सदस्य म्हिनू णनिडून येण्यासाठी अपात्र नाही. 
(क)  मी णिल्हा पणरषद /पांचायत सणमतीचा ठेकेदार नाही. 
(ड)  मी णिल्हा पणरषद/ पांचायत सणमती णनयमानुसार देय असलेली कोित्याही रक्ट्कमेची थकबाकी णशल्लक ठेिलेली 

नाही. 
 

णदनाांक :        उमेदिाराची सही ककिा  
अांगठयाचा ठसा  
नाि ------------------------------ 

णिल्हा पणरषद णनिडिकू णिभाग/ पांचायत सणमती णनिाचक गिाचा क्र ि नाि----------------- 
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नामणनदेशनपत्र  
(3/5) 

भाग दोन 
(णनिडिकू णचन्हाांच्या णनिडीबाबतचे घोषिापत्र) 

 ( उमेदिाराने भराियाचे ) 
 
मी, याद्वारे आिखी असे घोणषत करतो/करते की, -- 

(अ) मी, या णनिडिकुीमध्ये ------------------------ पक्ष ( राज्य णनिडिकू आयोग, महाराष्र, 
मुांबई याांच्याकडे नोंदिी झालेल्या पक्षाचे नाि ) याांच्यातफे उभा आहे. 

 (ब) मी णनिडलेली णनिडिकू णचन्हे ही पसांतीक्रमानुसार पुढीलप्रमािे आहेत :--- 
 
  (1) -------------------- 
  (2)-------------------- 
  (3)--------------------  
 
णदनाांक :      उमेदिाराची सही ककिा अांगठयाचा ठसा 
 
णटपा :- (१) उमेदिारास कोित्याही पक्षाने ककिा आघाडीने पुरस्कृत केले नसल्यास ि तो अपक्ष उमेदिार 

म्हिनू णनिडिकू लढिीत असल्यास बाब (अ) खोडून टाकािी. 
   (२)    प्रत्येक उमेदिाराने, मग त्याला कोित्याही पक्षाने ककिा आघाडीने पुरस्कृत केलेले असो  
                   िा नसो, बाब (ब) मधील तीन णचन्हे णनर्थदष्ट कराियाची आहेत. 
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नामणनदेशनपत्र 
(4/5) 

 
भाग तीन 

 

नामणनदेशनपत्राचा अनुक्रमाांक --------------------- 
 

हे   नामणनदेशनपत्र,   उमेदिाराने /   उमेदिाराच्या सूचकाने  ---------------- रोिी (णदनाांक( ---

-------------- िािता (िळे( माझ्याकडे माझ्या कायालयात सुपदूव केले. 

 

 

णदनाांक :       णनिडिकू णनिवय अणधकारी याांची सही 
 
 
 

नामणनदेशनपत्र स्िीकारिाऱ्या ककिा फेटाळिाऱ्या णनिडिकू णनिवय अणधकाऱ्याांचा णनिवय 
 

 मी, ----------------------- अणधणनयमाच्या कलम ------------------ नुसार हे नामणनदेशनपत्र तपासले 

असून, पुढीलप्रमािे णनिवय देत आहे :-- 

 

णदनाांक :      णनिडिकू णनिवय अणधकारी याांची सही 
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नामणनदेशनपत्र 

(5/5) 

 
भाग चार 

 

(नामणनदेशनपत्र ि छाननीची नोटीस याांची पोहोच)  
(नामणनदेशनपत्र सादर करिाऱ्या व्यक्ट्तीकडे द्याियाची)  

 

नामणनदेशनपत्राचा अनुक्रमाांक ---------------------  

-------------णिल्हा पणरषद /पांचायत सणमतीच्या -------- णनिडिकू णिभाग / णनिाचक गिामधील 

णनिडिकुीसाठी असलेले उमेदिार ---------------------------------------------- याांच ेनामणनदेशनपत्र ----

------------------ (णदनाांक( रोिी ---------(िळे( िािता उमेदिाराकडून / उमेदिाराच्या सूचकाकडून माझ्याकडे 

माझ्या कायालयात सुपदूव करण्यात आले आहे. 

सिव नामणनदेशनपत्राांची -------------------(णठकाि) येथे -------------(णदनाांक)  रोिी -------(िळे) 

िािता छाननी करण्यात येईल. 
 

 

णदनाांक :      णनिडिकू णनिवय अणधकारी याांची सही 
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पणरणशष्ट-2 अ 
(राज्य णनिडिकू आयोगाचे आदेश क्रमाांक-राणनआ/णिपपांस/2015/प्र.क्र.51/का.7, णदनाांक 21/04/2016 सोबतचे सहपत्र ) 

अनुसचूी-2 
 

 (१/7) 
णिल्हा पणरषद/ पांचायत सणमती णनिडिकू 

नामणनदेशनपत्रासोबत उमेदिाराने द्याियाचे शपथपत्र 

 
 मी खालीलप्रमािे प्रणतज्ञिेर साांगतो / साांगते की,  

(१) ियैन्क्ट्तक माणहती -  

 अ) नाि    : -------------------------------------------- 

 ब) िडीलाांचे / पतीचे नाि :  -------------------------------------------- 

 क) कलग   : पुरुष / स्त्री / इतर 

 ड) िन्मतारीख ि िय  : -----/-------/------ ,    ------ िषे------- मणहने 

 इ) व्यिसाय / धांदा   :  ------------------------------------------- 

 फ) सांपूिव पत्ता (पोस्टाचा पत्ता(  : ------------------------------------------- 

 ग) दूरध्िनी / भ्रमिध्िनी क्रमाांक: ---------------------------------------------- 

 ह) ई-मेल आयडी   : ---------------------------------------------- 
 

(२) णनिडिकू लढिू इन्च्छतो त्या िागेचा तपशील :  

णिल्हा पणरषद / पांचायत सणमतीचे नाि   : ------------------------ 

णनिडिकू णिभाग / णनिाचक गिाचा क्रमाांक ि नाि  : ------------------------  

(३) िातीबाबतचा तपशील - 

 अ) िातीचा प्रिगव :     -------------------- 
     (अनुसूणचत िाती/अनुसूणचत िमाती/ 
     नागणरकाांचा मागासिगव प्रिगव) 
 

ब) िात  :       -------------------- 
 

क) िात प्रमािपत्र : देिारा अणधकारी : ------------------ णदनाांक : ------------ 

ड) िात िधैता प्रमािपत्र : देिारा अणधकारी : ------------------ णदनाांक : ------------ 
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शपथपत्र 
(2/7) 

 इ) िात िधैता प्रमािपत्र नसेल तर उमेदिाराने  
     िात िधैता प्रमािपत्रासाठी पडताळिी सणमतीकडे  
     सादर केलले्या अिाच्या पोचपाितीचा तपशील : -------------------------- 

 
(४) मतदार यादीतील माझा तपशील - 
 अ) नाि      : -------------------------------- 

 ब) णनिडिकू णिभाग /णनिाचक गि क्रमाांक ि नाि : -------------------------------- 

 क) यादी भाग क्रमाांक     : -------------------------------- 

 ड) अनुक्रमाांक      : -------------------------------- 

 

(५)  माझी शैक्षणिक अहवता खालीलप्रमािे आहे  -  
अ.क्र. णशक्षि णिद्यालय / णिश्वणिद्यालयाचे नाि उत्तीिव होण्याचे िषव 

    

    

कमाल शैक्षणिक अहवता नमूद करािी. धारि केलेल्या पदिी /पदणिका / प्रमािपत्र याांचे सांपूिव नाि 
नमूद कराि.े 

 
(६) अपत्याांची सांख्या - 

 अ) आि रोिी असलेल्या अपत्याांची सांख्या     ----------  

ब) त्यापैकी णदनाांक 12 सप्टेंबर ,2001 नांतर िन्मलले्या अपत्याांची सांख्या ----------  
    ि त्याांच्या िन्मतारखा  

 
(७) गुन्हेगारी पाश्ववभमूी - 

 अ) मला दोषणसध्दीनांतर दोन िषे ककिा त्यापेक्षा िास्त कालािधीकणरता कैद होऊ शकेल अशा 

अपराधाांचा माझ्यािर आरोप आहे/नाही ि त्याबाबत आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे/नाही.  त्याचा 

तपशील खालीलप्रमािे :- 
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शपथपत्र 
(3/7) 

 

 (णिथे दोन िषे ककिा त्यापेक्षा िास्त कालािधीकणरता णशक्षा होऊ शकेल अशा प्रलांणबत प्रकरिाांचा तपशील  येथे द्यािा.) 
अ.
क्र. 

ज्या न्यायालयाने दखल 
घेतली आहे त्या न्यायालयाच े

नाांि 

दािा क्रमाांक न्यायालयाने दखल 
घेतलले्या आदेशाचा 

णदनाांक 

कायद्याचे कलम ि दखल 
घेण्यात आलले्या गुन्हयाांचा 

तपशील 
     
     

 

ब) मला खालील अपराधाांसाठी दोषी ठरणिण्यात आले आहे.  (ज्या अपराधाांच् या अपराध णसध्दीमुळे 
आणि णशक्षमुेळे मला णनिडिकू लढणिण्याकणरता अपात्र ठरणिता येईल अशा अपराधाांव्यणतणरक्ट्त) आणि एक 
िषव ककिा त्यापेक्षा अणधक कालािधीच्या कारािासाची णशक्षा देण्यात आली आहे, त्याचा तपशील खालीलप्रमािे 
:-  

 

अ.
क्र. 

न्यायालयाच े
नाांि 

दािा 
क्रमाांक 

न्यायालयीन 
आदेशाचा 
णदनाांक 

कायद्याचे कलम ि 
दोषी ठरणिण्यात 
आलले्या गुन्हयाांचा 

तपशील 

दखल घेतलले्या उपरोक्ट्त 
आदेशाच्या णिरोधात 
केलले्या अपील (ल)े/ 

पुनणरक्षि (िे) 
इत्यादीबाबतचा तपशील  

      
      

 

(८) व्यिसाय ककिा कामधांदा याचा तपशील   :-  

 (अ) स्ित:    : -------------------------------------------------------- 

 (ब) पती/पत्नी   : -------------------------------------------------------- 
 

(९) िार्थषक उत्पन्नाबाबतचा तपशील   :- 

अ.क्र. तपशील पटन क्रमाांक आयकर णरटनव भरिा 
केलेले मागील 

 िषव 

आयकर णरटनवमध्ये 
दशवणिलेले एकूि  
िार्थषक उत्पन्न 

१. उमेदिाराचे    
२. उमेदिाराचे पती/पत्नी    
३. अिलांणबत व्यक्ट्ती -१    
४. अिलांणबत व्यक्ट्ती -२    
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शपथपत्र 
(४/7) 

 
 
 (10)  मत्ता ि दाणयत्ि याांचा तपशील - 
 (i)  िांगम मालमत्तेचा तपशील 

(सांयुक्ट्त नािािर असलेल्या मालमत्तेत सांयुक्ट्त मालकीचे प्रमाि नमूद करिे आिश्यक आहे. ) 
अ.क्र. ििवन स्ित: पती / 

पत्नीचे नाि 
अिलांणबत-
1 चे नाि 

अिलांणबत-
२ चे नाि 

अिलांणबत-
३  इ.च े
नाि 

1 रक्ट्कम      
2 बँक णित्तीय सांस्था ि 

बँकेव्यणतणरक्ट्त णित्तीय 
कां पन्यामधील ठेिी 

     

3 कां पन्याांमधील बांधपत्रे, किवरोखे 
ि भाग 

     

4 इतर णित्तीय दस्तऐिि,राष्टीय 
बचत प्रमािपत्रे पोस्टाच्या 
बचती, एलआयसी पॉणलसी इ. 

     

5 मोटार िाहने (बनािटीचा 
तपशील इत्यादी)  

     

6 िडििाहीर (ििन ि मूल्य 
याांचा तपशील) 

     

7 दाव्याांचे / व्यािाांचे मूल्य 
यासारखी इतर मालमत्ता  
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शपथपत्र 
(5/7) 

 
 
 (ii)  स्थािर मालमत्तेचा तपशील 
(णटप- सांयुक्ट्त मालकीच्या सांपत्तीमध्ये मालकीचे प्रमाि नमूद करिे आिश्यक आहे.) 

अ.क्र. ििवन स्ित: पती / 
पत्नीचे नाि 

अिलांणबत-
1 चे नाि 

अिलांणबत-
२ चे नाि 

अिलांणबत-
३  इ.च ेनाि 

1 कृणष िमीन 
- स्थान (ने)  
- सि े/गट क्रमाांक 
- क्षते्र (एकूि मोिमाप) 
- सध्याचे बािारभािानुसार मूल्य 

     

2 अकृणषक िमीन 
- स्थान (ने) 
- सि े/गट क्रमाांक 
- क्षते्र (एकूि मोिमाप) 
- सध्याचे बािारभािानुसार मूल्य 

     

3 इमारती (व्यापारी ि णनिासी) 
- स्थान (ने)  
- सि े/गट क्रमाांक 
- क्षते्रफळ (एकूि मोिमाप) 
- सध्याचे बािारभािानुसार मूल्य 

     

4 घरे / सदणनका इत्यादी  
- स्थान  (ने) 
- सि े/गट क्रमाांक 
- क्षते्रफळ (एकूि मोिमाप) 
- सध्याचे बािारभािानुसार मूल्य 

     

5 इतर (सांपत्तीमधील हक्ट्क या 
सारखे) 
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शपथपत्र 
(6/7) 

(iii)  मी देय असलेल्या सािविणनक णित्तीय सांस्था याांच्याकडील ि शासकीय  
      /णनमशासकीय सांस्थाांकडील दाणयत्ि े/ थकीत रकमा याांचा तपशील 
(णटप- सांयुक्ट्त मालकीच्या सांपत्तीमध्ये मालकीचे प्रमाि नमूद करिे आिश्यक आहे.) 

अ.क्र. ििवन स्ित: पती / 
पत्नीचे नाि 

अिलांणबत-
1 च ेनाि 

अिलांणबत-
२ च ेनाि 

अिलांणबत-
३  इ.च े
नाि 

(अ)  १. बँकाकडून कि े      

 2. णित्तीय सांस्थाांकडून किे      

 3.शासकीय/ णनमशासकीय देिी      

(ब)  1. आयकर (अणधभारासह)       

 2. सांपत्ती कर       

 3. सेिा कर      

 4. मालमत्ता कर      

 5. णिक्रीकर       

 6. इतर देिी      
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शपथपत्र 
(7/7) 

 

(१1) मी शपथेिर साांगतो / साांगते की - 
(i)  िरील मिकूर माझ्या माणहती ि समिुतीप्रमािे सत्य ि अचूक आहे. यातील कोिताही   भाग खोटा नसून, त्यामध्ये 

कोितीही महत्िाची िस्तुन्स्थती लपणिण्यात आलेली नाही. 
(ii)  णदनाांक १२ सप्टेंबर, २००१ नांतर माझ्या एकूि मुलाांच्या सांख्येत भर पडून ती दोनपेक्षा िास्त झाल्यास मी उपरोक्ट्त 

णिल्हा पणरषद / पांचायत सणमती सदस्य म्हिनू राहण्यास अपात्र ठरेन याची मला िािीि आहे. 
(iii)  णनिडून आल्याच्या णदनाांकापासून सहा मणहन्याच्या मुदतीत िधैता प्रमािपत्र सादर करण्यास कसूर केल्यास माझी 

णनिड भतूलक्षी प्रभािाने रद्द होईल आणि मी णिल्हा पणरषद / पांचायत सणमतीचा सदस्य राहण्यास अनहव / अपात्र 
ठरेन याची मला िािीि आहे.  

(iv)  णनकाल िाहीर झाल्याच्या णदनाांकापासून ३० णदिसाच्या कालािधीमध्ये णनिडिकू खचाचा णहशोब णिणहत पध्दतीने 
सादर न केल्यास मी णिल्हा पणरषद / पांचायत सणमती सदस्य राहण्यास अनहव / अपात्र ठरेन याची मला िािीि 
आहे. 

(v)  महाराष्र णिल्हा पणरषद ि पांचायत सणमती अणधणनयम, 1961 मधील कलम 16 मधील तरतुदींच ेमी िाचन केले 
असून त्यानुसार मी णिल्हा पणरषद / पांचायत सणमती सदस्य म्हिनू णनिडून येण्यासाठी अपात्र नाही.  

 
स्थळ  : 
णदनाांक  :        ( उमेदिाराची सही ककिा अांगठयाचा ठसा ) 

 
 

पडताळिी 
 

 मी िर नमूद केलेला अणधसाक्षी, तपासिी करुन घोणषत करतो/करते की, या शपथपत्रातील मिकूर 

माझ्या माणहती ि समिुतीप्रमािे सत्य ि अचकू आहे.  यातला कोिताही भाग खोटा नसून, त्यापासून कोितीही 

महत्िाची  िस्तुन्स्थती लपणिण्यात आलेली नाही. 

...................... येथे णदनाांक..................... माहे................ 20 रोिी तपासले. 
 

स्थळ:       
               अणभसाक्षी 
            माझ्यापुढे तपासले 
णदनाांक :       (तपासिी प्राणधकाऱ्याची स्िाक्षरी ि पदनाम णशक्ट्का) 
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पणरणशष्ट -3 

अणपलाची नोटीस 

(णनयम 20(२) पहा) 

 मी, याद्वारे अणधसूणचत करतो की, --------------------- णिल्हा पणरषदेच्या ------------------
------- णनिडिकू णिभागातील उमेदिार, श्री / श्रीमती ------------------------------ याांनी, 
श्री.श्रीमती.---------------------- याांचे नामणनदेशनपत्र नाकारल्याबद्दलच्या / नामणनदेशनपत्र 
स्िीकारण्यात आल्याबद्दलच्या, माझ्या णनिवयाणिरुध्द महाराष्र णिल्हा पणरषदा णनिडिकू णनयम, 1962 
याच्या णनयम 20, पोट-णनयम (२) अन्िये णिल्हा न्यायालयाकडे अपील सादर केले आहे. 

 मी, याद्वारे आिखी असे अणधसूणचत करतो की, -------------------- णिल्हा न्यायालयापुढील 
उक्ट्त अपीलाच्या सुनाििीच्या कामकािास, ही नोटीस प्रणसध्द झाल्याच्या तारखेनांतर णतसऱ्या णदिशी                  
म्हििे---------- रोिी सुरुिात करण्यात येईल. 

 अपीलाच्या णिनांती-अिाची प्रत णनिाचन अणधकाऱ्याकडे णमळू शकेल आणि प्रणतिादी व्यक्ट्तीस               
(ककिा व्यक्ट्तींना) ती णनिाचन अणधकाऱ्याकडून घेता येईल. 

 

णदनाांक--------- 

णठकाि--------      णनिाचन अणधकारी 

 

ज्याांची नामणनदेशनपत्रे स्िीकारण्यात आली आहेत त्या उमेदिाराांच्या यादीच्या प्रतींसह या 
नोटीशीची प्रत---------- णिल्हा न्यायालयाकडे अगे्रणषत करण्यात येत आहे. 
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पणरणशष्ट -3 अ 

अणपलाची नोटीस 

(णनयम 19-अ पहा) 

 मी, याद्वारे अशी नोटीस देतो की,श्री/श्रीमती ----------------याांचे नामणनदेशनपत्र 
स्िीकारल्याबद्दलच्या/ नामणनदेशनपत्र नाकारल्याबद्दलच्या माझ्या णनिवयाणिरुध्द, ----- गटातील --------
----------------- णनिडिकू णिभागातील--------------- णनिाचक गिामधून होिाऱ्या णनिडिकुीसाठी 
उमेदिार असलेल्या श्री / श्रीमती ------------------------------ याांनी, महाराष्र पांचायत सणमत्या 
णनिडिकू णनयम, 1962 च्या णनयम 19-अ, पोट-णनयम (२) अन्िये -------- च्या णिल्हा न्यायालयाकडे 
अपील सादर केले आहे. 

 मी, याद्वारे आिखी अस े अणधसूणचत करतो की, उक्ट्त अपीलाची सुनाििी ---------- णिल्हा 
न्यायालयापुढे, या नोणटशीच्या प्रणसध्दीच्या णदनाांकानांतर  णतसऱ्या णदिशी म्हििे---------- रोिी सुरु 
होईल. 

 अपीलणिषयक णिनांतीअिाची प्रत णनिाचक अणधकाऱ्याकडे उपलब्ध आहे आणि ती उत्तरिादी               
(ककिा उत्तरिादींना) णनिाचन अणधकाऱ्याच्या कायालयातून घेता येईल. 

 

णदनाांक--------- 

णठकाि--------      णनिाचन अणधकारी 

 

ज्याांची नामणनदेशनपत्रे स्िीकारण्यात आली त्या उमेदिाराांच्या यादीच्या प्रतींसह प्रत-------
--- णिल्हा न्यायालय,   ------------- याांिकडे पाठणिण्यात आली. 
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पणरणशष्ट - 4 

(णनयम -20 ची तरतदू पहा ) 
उमेदिारी मागे घेिेबाबतची नोटीस 

...........णिल्हा पणरषद/पांचायत सणमती ................णनिडिकू णिभाग/णनिाचक गि  सािवणत्रक / पोट 
णनिडिकू -20 

प्रणत, 
णनिाचक अणधकारी, 
............णनिडिकू णिभाग/............णनिाचक गि  
 
मी, श्री/ श्रीम................................................., हा उपरोक्ट्त णनिडिकूीत िधैणरत्या नामणनदेशीत 
होिारा उमेदिार असुन, मी माझी उमेदिारी स्िमिीने मागे घेत असून त्याकामी सदर नोणटस देत आहे. 
माझ्यािर याबाबत कोितेही दडपि आिण्यात आलेले नाही. 
 
णठकाि :............ 
णदनाांक :............. िधैणरत्या नामणनदेशीत होिाऱ्या                      

उमेदिाराची सही ि नाि 
-x-x-x-x- 

सदरची नोणटस, मला माझ्या णनिडिकू  कायालयात........................... ................आि 
णद................रोिी णठक...........(िळे)िा. श्री/श्रीम. ....... ...............*(नाि) याांनी सादर केली आहे. 
णदनाांक.................                                            णनिाचक अणधकारी, 

                                            ............णनिडिकू णिभाग/ 
                                            ............णनिाचक गि   
*उमेदिार/उमेदिाराचा सचुक/ उमेदिाराचा णनिडिकू प्रणतनीधीचे नाि 

......................................................................................................... 
उमेदिारी मागे घेिेबाबतची नोणटशीबाबतची पोहच 

(नोणटस सादर करिाऱ्या व्यन्क्ट्तस देिे ) 
उमेदिारी मागे घेिेबाबतची श्री/ श्रीम.................................................( उपरोक्ट्त णनिडिकूीत 
िधैणरत्या नामणनदेशीत होिारा उमेदिार), याांची नोणटस श्री/श्रीम. ....... ...............*(नाि) याांनी माझ्या 
णनिडिकू  कायालयात........................... ................आि णद................रोिी णठक...........(िळे)िा. 
सादर केली आहे. 
णठकाि :............ 
णदनाांक :............                                            णनिाचक अणधकारी, 

                    ......णनिडिकू णिभाग/..........णनिाचक गि   
 

*उमेदिार/उमेदिाराचा सचुक/ उमेदिाराचा णनिडिकू प्रणतणनधीचे नाि 
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  पणरणशष्ट -4 अ  
(णनयम -20(5) ची तरतूद पहा) 

 

उमेदिारी मागे घेिाऱ्या उमेदिाराांची यादी 
...........णिल्हा पणरषद/पांचायत सणमती ................णनिडिकू णिभाग/णनिाचक गि  

सािवणत्रक / पोट णनिडिकू -20 
िधैणरत्या नामणनदेशीत होिाऱ्या खालील उमेदिाराने/ उमेदिाराांनी उपरोक्ट्त 

णनिडिकुीतून उमेदिारी मागे घेिेबाबतची नोटीस णदली आहे  
अ.क्र िधैणरत्या नामणनदेशीत होिाऱ्या 

उमेदिाराचे नाि 
िधैणरत्या नामणनदेशीत 
होिाऱ्या उमेदिाराचे 

पत्ता 

शेरा 

1    
2    
3    

 
णठकाि :............ 
णदनाांक :.............                                                          णनिाचक अणधकारी  
          .....णनिडिकू णिभाग/......णनिाचक गि   
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पणरणशष्ट-6  
िमिुा 2 अ 

(नियम 15-अ पहा ) 
रािकीय पक्ष / आघाडी / मोचा याांिी उभे केलेल्या उमेदवाराांची िावे कळजवण्यासाठी 

प्राजिकृत व्यक्तींची माजहती कळवणे. 
 

प्रनि, 
1. निल्हानिकारी  
2. निर्वाचि अनिकारी, मिदार नर्वभाग  ----------------निल्हा पनरषद---------- 

 
नर्वषय :  निल्हा पनरषदेची सार्ववनिक निर्वडणकू  

निर्वडणकू नचनहाांचे र्वाटप 
उमेदर्वाराांची िार्वे कळनर्वण्यासाठी व्यक्िींिा प्रानिकृि करणे. 

 

महोदय, 
मी याव्दारे कळनर्विो की, र्वर निदेश केलेल्या निर्वडणकूीसाठी पक्षािे उभे करार्वयाचे 

प्रस्िानर्वि केलेल्या उमेदर्वाराांची िार्वे कळनर्वण्यासाठी खालील व्यक्िीस / व्यक्िींिा या पक्षािे, िो 
महाराष्ट्र राज्याि राष्ट्रीय / राज्यस्िरीय पक्ष आहे. आघाडीिे  / मोचािे प्रानिकृि केले आहे. 

 
 

सचुिा पाठनर्वण्यासाठी 
प्रानिकृि केलेल्या व्यक्िींचे 

िार्व 

पक्ष / आघाडी / मोचामध्ये 
िारण 

केलेले पद 

निल्हा पनरषदेच्या ज्या 
नर्वभागासाठी प्रानिकृि केले 
आहे त्या मिदार नर्वभागाचे 

िार्व र्व निल्हा 
                    (1)                      (2)                         (3) 
   

 
2. र्वरीलप्रमाणे प्रानिकृि केलेल्या व्यक्िीच्या / व्यक्िींच्या स्र्वाक्षरीचा िमिुा पढुीलप्रमाणे 
आहे. 

( 1 )  श्री. ------------------------------------- याांच्या स्र्वाक्षरीचा िमिुा  
 
(एक)  ------------------- 
 
(दोि)  -------------------- 
 
(िीि)  ------------------ 
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( 2 )  श्री.------------------------------------------- याांच्या स्र्वाक्षरीचा िमिुा 
 
(एक)  ------------------- 
 
(दोि)  -------------------- 
 
(िीि)  ------------------ 
 
( 3 )  श्री.------------------------------------------- याांच्या स्र्वाक्षरीचा िमिुा 
 
(एक)  ------------------- 
 
(दोि)  -------------------- 
 
(िीि)  ------------------ 
 

नठकाण --------------- 
 
िारीख  ---------------           आपला नर्वश्र्वास ू

 
        अध्यक्ष/सनचर्व 
पक्षाचे/आघाडीचे/मोचाचे िार्व 

    (पक्षाची / आघाडीची / मोचाची मोहोर) 
 

--------------- 
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            िमिुा 2 ब 
  ( नियम 15 – अ  पहा )   

                                    रािकीय पक्षािे / आघाडीिे / मोचािे उभे केलेल्या  
                                           उमेदवाराांच्या िावाबाबतची िोटीस 
 

1. निल्हानिकारी ------------------------------------------------ 
2. निर्वाचि अनिकारी ---------------------------------------------- मिदार नर्वभाग, निल्हा पनरषद------------------- 

निल्हा ---------------------------------- 
   
  नर्वषय – निल्हा पनरषदेच्या सार्ववनिक निर्वडणकूा 
               उमेदर्वार उभे करणे. 
 

 महोदय, 
  मी याव्दारे सचूिा देिो की, ------------------------ निल्हा पनरषदेिील -------------------मिदार  नर्वभागाांच्या 

येत्या सार्ववनिक निर्वडणकूासाठी -------------------------------- पक्षािे / आघाडीिे / मोचािे खालील व्यक्िींिा प्रत्येकी 

मिदार  नर्वभागासमोर दशवनर्वल्याप्रमाणे उमेदर्वार म्हणिू उभे केले आहे. 

मिदार नर्वभागाचा 
अिकु्रमाांक र्व िार्व 

मानयिाप्राप्ि 
उमेदर्वाराचे िार्व 

मानयिाप्राप्ि उमेदर्वाराच्या 
र्वनडलाांचे / पिीचे िार्व 

मानयिाप्राप्ि उमेदर्वाराचा 
डाक पत्ता 

1 2 3 4 
    

 

िर मानयिाप्राप्ि उमेदर्वाराांचे िामनिदेशि छाििीच्या रे्वळी 
अरै्वि ठरले ककर्वा त्यािे निर्वडणकूीििू माघार घेिली िर 

बदली उमेदर्वाराचे िार्व 

बदली उमेदर्वाराच्या 
र्वनडलाांचे / पिीचे िार्व 

बदली 
उमेदर्वाराचा 
डाक पत्ता 

5 6 7 
   

 

नठकाण :         आपला नर्वश्र्वास ू
 
िारीख : ( पक्षाच्या / आघाडीच्या / मोचाच्या 
 प्रानिकृि व्यक्िीचे िार्व र्व स्र्वाक्षरी ) 
 

नर्वशेष सचूिा *  -  हे पि िामनिदेशि पि दाखल करण्याच्या अखेरच्या िारखेस दपुारी 3.00 र्वािेपयंि निर्वाचि अनिकारी 
याांचेकडे नदले पानहिे. 

 

*  ग्रामनर्वकास  र्व िलसांिारण नर्वभाग याांची अनिसचूिा- शासि रािपि असािारण क्रमाांक 10/2017,  
नद.6 िािेर्वारी, 2017 अनर्वये 

 

(पक्षाची / आघाडीची / मोचाची मोहोर) 
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पणरणशष्ट-6 अ 
िमिुा 2-अ 

(नियम 15-अ पहा) 
रािकीय पक्ष/ आघाडी / मोचा याांिी उभ्या केलले्या उमेदवाराांची िावे कळजवण्यासाठी प्राजिकृत व्यक्तींची 

माजहती कळजवणे. 
प्रणत, 

(1) णिल्हाणधकारी  .................... 
(2)  णनिाचन अणधकारी, मतदार णिभाग, ......... पांचायत सणमती ........ णिल्हा....... 

 

णिषय :- पांचायत सणमती .......... णिल्हा ........... ची सािवणत्रक णनिडिकू 
        णनिडिकू णचन्हाांच ेिाटप - उमेदिाराांची नािे कळणिण्यासाठी व्यक्ट्तींना प्राणधकृत करिे. 
 

महोदय, 
 मी याद्वारे कळणितो की, िर णनदेश केलेल्या णनिडिकुीसाठी पक्षाने उभे करण्यासाठी प्रस्ताणित 
केलेल्या उमेदिाराांची नाि ेकळणिण्यासाठी खालील व्यक्ट्तीस/व्यक्ट्तींना महाराष्र राज्यात राष्रीय/राज्यस्तरीय 
असिाऱ्या पक्षाने / आघाडीने / मोचाने प्राणधकृत केले आहे. 

सूचना पाठणिण्यासाठी 
प्राणधकृत केलेल्या व्यक्ट्तीच े

नाि 

पक्ष / आघाडी / मोचा मध्ये 
धारि केलेले पद 

पांचायत सणमतीच्या ज्या गटासाठी ि 
णनिाचक गिासाठी प्राणधकृत केले आहे तो 
गट ि णनिाचक गि 

1 2 3 
   

 

2. अशा प्राणधकृत केलेल्या व्यक्ट्तीच्या/व्यक्ट्तींच्या स्िाक्षरीचा नमनुा पढुीलप्रमािे आहे. 
 (1) श्री...............................  याांच्या स्िाक्षरीचा नमनुा 
      (एक) .............................. 
      (दोन) ......................... 
      (तीन) ............................. 
 (2)  श्री..........................  याांच्या स्िाक्षरीचा नमनुा 

(एक)........................ 
(दोन)............................ 
(तीन)........................ 

(3)  श्री..........................  याांच्या स्िाक्षरीचा नमनुा 
(एक)........................ 
(दोन)............................ 
(तीन)........................ 

           आपला णिश्वास ू
णठकाि:- 
 तारीख :-                 अध्यक्ष/सणचि 

                      पक्षाच े/ आघाडीचे / मोचाचे नाि 
      (पक्षाची / आघाडीची / मोचाची मोहोर) 
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िमिुा 2 ब 
(नियम 15-अ पहा) 

रािकीय पक्षािे / आघाडीिे / मोचािे उभे केलेल्या  
उमेदवाराांच्या िावाबाबतची िोटीस 

1. निल्हानिकारी.............................. 
2. निर्वाचि अनिकारी .......... निर्वाचक गण, ............... पांचायि सनमिी, 

निल्हा ...................... 
 नर्वषय :- पांचायि सनमिी ......... निल्हा याांच्या सार्ववनिक निर्वडणकुा  

  उमेदर्वार उभे करणे. 
महोदय, 
 मी याद्वारे सचूिा देिो की, .......... पांचायि सनमिी ......... निल्हयामिील निर्वाचक गणाांच्या आगामी 
निर्वडणकुीसाठी .................. पक्षािे/ आघाडीिे/मोचािे खालील व्यक्िींिा प्रत्येक निर्वाचक गणासमोर िमूद 
करण्याि आल्यािसुार त्याांचा उमेदर्वार म्हणिू उभे केले आहे. 
निर्वाचक गणाचा क्रमाांक 

र्व िार्व 
मानयिाप्राप्ि उमेदर्वाराचे 

िार्व 
मानयिाप्राप्ि 

उमेदर्वाराच्या र्वनडलाांचे / 
पिीचे िार्व 

मानयिाप्राप्ि 
उमेदर्वाराचा डाक पत्ता 

1 2 3 4 
 
 
 

   

  
(िर मानयिाप्राप्ि उमेदर्वाराांचे िामनिदेशि छाििीच्या 
र्वेळी अर्वैि ठरले ककर्वा त्यािे निर्वडणकुीििू माघार 

घेिली िर बदली उमेदर्वाराचे िार्व) 

बदली उमेदर्वाराच्या 
र्वनडलाांचे / पिीचे िार्व 

बदली उमेदर्वाराचा 
डाक पत्ता 

5 6 7 
 
 

  

नठकाण :                  आपला नर्वश्र्वास ू
 
िारीख :                (पक्षाच्या /आघाडीच्या / मोचाच्या 

प्रानिकृि व्यक्िीचे िार्व र्व स्र्वाक्षरी) 
 

नर्वशेष सचूिा* – हे पि िामनिदेशि पि दाखल करण्याच्या अखेरच्या िारखेस  दपुारी 3.00 र्वािेपयंि निर्वाचि 
अनिकारी याांचेकडे नदले पानहिे. 
 

*  ग्रामनर्वकास  र्व िलसांिारण नर्वभाग याांची अनिसचूिा- शासि रािपि असािारण क्रमाांक 10/2017,  
नद.6 िािेर्वारी, 2017 अनर्वये 
 

(पक्षाची / आघाडीची / मोचाची मोहोर) 
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पणरणशष्ट  : 9 

आचारसांणहतेबाबतचे महत्िपूिव  आदेश 

आचारसांणहता 

आचारसांणहतेबाबत एकणत्रत आदेश  

राणनआ/नप-
2016/प्र.क्र.31/का-6 

14.10.2016 सिव स्था. स्ि. सां. 

उमेदिाराने णनिडिकुीमध्ये कराियाच्या खचाबाबत 
णनिडिकुाांकरीता पक्षाने केलेला खचव सांबणधत 
उमेदिाराांमध्ये णिभागिे ि सादर कराियाच े
िळेपत्रक  

राणनआ/मनपा-2006/प्र.क्र.17/ 
का-5 28.12.2006 सिव स्था. स्ि. सां. 

णिल्हा पणरषद, पांचायत सणमती ि 
ग्रामपांचायतींची णनिडिकू लढणििाऱ्या 
उमेदिाराांनी णिणहत णरतीने खचाच े णहशोब 
सादर न केल्यास त्याांना अनहव घोणषत 
करण्याबाबतच ेअणधकार प्रदान करण्याबाबत  

राणनआ/णिपपांस.2010/प्र.क्र.9
/का.7 
 

19.11.2010 णि.प./पां.स. 

स्थाणनक स्िराज्य सांस्थेमध्ये उमेदिाराांनी 
कराियाच्या खचाची सुधारीत मयादा  

राणनआ/मनपा/2006/ 
प्र.क्र.17/का-5 30.07.2011 सिव स्था. स्ि. सां. 

स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या सािवणत्रक ि 
पोटणनिडिकुाांमध्ये उमेदिाराने केलेल्या 
खचाचा णहशोब सादर न केल्यास अनहव 
ठरणिण्याबाबत 

राणनआ/नप2015/प्र.क्र.10/का.
6 10.08.2015 सिव स्था. स्ि. सां. 

स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या णनिडिकुीत 
णनिडिकू खचाचा णहशोब देण्यासाठी 
उमेदिाराकणरता “िळे (Time) आणि रीत 
(Manner)  णनणित करिेबाबत” 

राणनआ/2016/उणनख/प्र.क्र.13
/सांगिकीकरि कक्ष 

15.10.2016 सिव स्था.स्ि.सां. 

उमेदिाराांच्या ि रािकीय पक्षाांच्या णनिडिकू 
खचाबाबत णििरिपत्रे ि शपथपत्रे याांच ेनमुने 

राणनआ/2016/प्र.क्र. 13/का. सां 
कक्ष 

25.10.2016 सिव स्था.स्ि.सां. 

णिणिध णनबंध 

मालमत्ता णिदु्रपीकरि यासांदभातील आदेश  

एसईसी1095/सीआर25/95/ 
पीआर 

21.01.1995 सिव स्था. स्ि. सां. 

मद्यणिक्री िरील बांदीबाबत - राज्य णनिडिकू 
आयोगाच ेणनदेश  

एसईसी1095/सीआर-1/ 
95/डेस्क-3 

07.03.1995 सिव स्था. स्ि. सां. 

ध्िनीपेक्षकाच्या िापराबाबत - राज्य णनिडिकू 
आयोगाच ेआदेश  

एसईसी-1095/सीआर-9/ 95/ 
डेस्क-3 

18.03.1995 सिव स्था. स्ि. सां. 

पोस्टसव ि पटम्प्लेटची छपाई ि प्रणसद्धीिर णनबंध  

एसईसी-1095/सीआर-77/ 
95/ डेस्क-3 

28.08.1995 सिव स्था. स्ि. सां. 

स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या णनिडिकुाांच्या 
आचारसांणहतेच्या कालािधीत येिा-या 
सािविणनक सिाांमधील आचरिाबाबत 
मागवदशवक तत्त्िे 

स्थास्िसां 2011/ प्र.क्र.25/ 
का.5 

16.03.2012 सिव स्था. स्ि. सां. 

णनिडिकु कालािधीत शस्त्र 
परिानाधारकाकडून शस्त्र े िमा करिेबाबत 
मागवदशवक सुचना  

राणनआ/मनपा-2015/ 
सां.क्र.279/का.5 

09.04.2015 सिव स्था. स्ि. सां. 
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file:///F:/Code%20of%20Conduct/16-3-2012.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/9.4.2015.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/9.4.2015.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/9.4.2015.pdf
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स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या णनिडिकुाांपूिी 
लोकप्रणतणनधींना स्िेच्छा णनधीतून 
(Discretionary Grant) खचव करण्यािर 
णनबंध.. 

राणनआ-
2016/लोस्िणेन/प्र.क्र.12/सां.क. 

05.10.2016 सिव स्था. स्ि. सां. 

ध्ििारोहिाबाबत 

आचारसांणहता कालािधी ध्ििारोहिाबाबत  

एसईसी/िीईएन-2002/ 
प्र.क्र.10/का-10 

25.01.2002 सिव स्था. स्ि. सां. 

आचारसांणहता कालािधी ध्ििारोहिाबाबत-
(महापौर, णिल्हा पणरषद अध्यक्ष, पांचायत 
सणमती सभापती ि ग्रामपांचायतीच ेसरपांच) 

राणनआ/मनपा-
2011/प्र.क्र.3/का.5 
 

11.01.2012 
 

सिव स्था. स्ि. सां 

आचारसांणहता कालािधी ध्ििारोहिाबाबत-
(णिल्ह्याच ेपालक मांत्री) 

राणनआ/मनपा/2011/प्र.क्र.3/
का.5 
 

11.01.2012 
24.01.2012 

 
सिव स्था. स्ि. सां 

णनिडिकुीसांदभातील प्रचार 
रािकीय पक्ष,उमेदिार याांच्या इलेक्ट्रॉणनग 
प्रसार माध्यमाद्वारे (केबल नेटिकव ,स्थाणनक 
िाणहनी)प्रसारीत करण्यात येिा-या मुलाखती 
इत्यादीबाबत-आदेश 

स्थास्िसां-1103/ प्र.क्र.32/ का-
5 17.03.2005 सिव स्था. स्ि. सां. 

स्थाणनक स्िराज्य सांस्थेच्या णनिडिकू 
प्रचाराथव हद्दीबाहेरुन आलेल्या व्यक्ट्तीनी 
णनिडिकुीचा िाहीर प्रचार कालािधी 
सांपुष्टात आल्यानांतर स्थाणनक स्िराज्य 
सांस्थेच्या णनिडिकू क्षेत्रामध्ये िास्तव्य न 
करिेबाबत  

राणनआ/मनपा-2009/ 
प्र.क्र.4/का-5 

 

 

09.04.2010 

 

सिव स्था. स्ि. सां. 

महत्त्िाच े रािकीय पुढारी (star 
Campaigners ) याांच्या प्रचार दौ-याच्या 
प्रिास खचाबाबत  

राणनआ/मनपा/2011/प्र.क्र.17/
का-5 

 
 

08.11.2011 सिव स्था. स्ि. सां. 

स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या णनिडिकुीच्या 
प्रचारामध्ये प्राण्याांचा िापर करण्यास प्रणतबांध 
करिे बाबत  

राणनआ/मनपा/2011/प्र.क्र.26/
का-5 

23.12.2011 सिव स्था. स्ि. सां. 

णनिडिकुीच्या णदिशी मतदान कें द्र ि 
आिूबािूच्या पणरसरात उमेदिाराांचा प्रिशे ि 
णनिडिकू काळात उमेदिाराांनी उघडाियाची 
प्रचार कायालये - आदेश  

राणनआ/मनपा-
2007/प्र.क्र.6/का.5 

04.02.2012 सिव स्था. स्ि. सां. 

णनिडिकुाांमध्ये बटनसव, होणडंग्ि लाििेबाबत  

क्र.राणनआ/मनपा2011/प्र.क्र. 
25/का.5 

4.02.2012 सिव स्था. स्ि. सां. 

णनिडिकू प्रचाराबाबत  

राणनआ/मनपा-2011/प्र.क्र.3  
/का-5 14.02.2012 सिव स्था. स्ि. सां. 

स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या प्रचारादरम्यान 
िापराियाच्या िाहन सांख्येबाबत 

राणनआ/णिपपांस-
2016/प्र.क्र.31/का.7 19.10.2016 सिव. स्था.स्ि.सां. 

स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या णनिडिकूाांच्या 
आचारसांणहता कालािधीत उमेदिार / 
रािकीय पक्ष याांना सभा/प्रचाराकरीता णिणिध 

राणनआ/णिपपांस.2016/प्र.क्र.3
0/का.7 
 

23.11.2016 सिव स्था. स्ि. सां. 

file:///F:/Code%20of%20Conduct/25-1-2002.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/25-1-2002.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/25-1-2002.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/17-3-2005.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/17-3-2005.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/17-3-2005.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/17-3-2005.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/9-4-2010.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/9-4-2010.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/9-4-2010.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/9-4-2010.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/9-4-2010.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/9-4-2010.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/8-11-2011.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/8-11-2011.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/8-11-2011.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/23-12-2011.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/23-12-2011.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/23-12-2011.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/4-2-2012.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/4-2-2012.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/4-2-2012.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/4-2-2012.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/Baners%20hordings.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/14-2-2012.pdf
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परिानग्या देण्याकरीता “एक णखडकी 
योिना” राबणिण्याबाबत. 
इलेक्ट्रॉणनक प्रसार माध्यमे , पेड न्यूि  सांदभात सणमती गठीत करिेबाबत 
रािकीय पक्ष,उमेदिार याांच्या इलेक्ट्रॉणनक 
प्रसार माध्यमाद्वारे (केबल नेटिकव ,स्थाणनक 
िाणहनी)प्रसारीत करण्यात येिा-या मुलाखती 
इत्यादीबाबत-आदेश 

राणनआ/मनपा/2009/प्र.क्र.1/
का.5 06.01.2009 सिव स्था. स्ि. सां. 

केबल नेटिकव , स्थाणनक िाणहनी प्रसारीत 
करण्यात येिाऱ्या मुलाखती इत्यादीबाबत-
प्रमािपत्र देण्याकणरता महानरगपाणलका / 
णिल्हाणधकारी कायालयात सणमती गठीत 
करण्याबाबत  

राणनआ/मनपा-
2009/प्र.क्र.1/का.5 

22.12.2011 सिव स्था. स्ि. सां. 

पेड न्यूिबाबत  

राणनआ/मनपा/2009/ 
प्र.क्र.1/का-5 

16.01.2012 सिव स्था. स्ि. सां. 

आचारसांणहता कालािधीतील णिणिध बैठकाांबाबत 
स्थाणनक स्िराज्य सांस्थाांच्या णनिडिकुाांची 
आचारसांणहता लागू असल्याच्या कालािधीत 
णिल्हा णनयोिन सणमतीची बैठक घेिेबाबत  

राणनआ/ग्रापांणन/2012/ 
प्र.क्र.6/का.8 

21.08.2012 सिव स्था. स्ि. सां. 

स्थाणनक स्िराज्य सांस्थेच्या णनिडिकू 
आचारसांणहतेच्या कालािधीत लोकशाही णदन 
सािरा करण्याबाबत  

राणनआ/ग्रापांणन/2013/प्र.क्र.5/
का-8 04.03.2013 सिव स्था. स्ि. सां. 

 

  

file:///F:/Code%20of%20Conduct/6-1-2009.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/6-1-2009.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/6-1-2009.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/6-1-2009.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/22-12-2011.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/22-12-2011.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/22-12-2011.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/22-12-2011.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/22-12-2011.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/16-1-2012.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/21-8-2012.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/21-8-2012.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/21-8-2012.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/4-3-2013.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/4-3-2013.pdf
file:///F:/Code%20of%20Conduct/4-3-2013.pdf
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पणरणशष्ट-10 
नमुना-अ 

 
णनिडिकू काळात कायदा ि सुव्यिस्थेबाबत साप्ताणहक अहिाल 

सांपूिव णिल्ह्यासाठी (णिल्हा पणरषद/पांचायत णनिडिकू) एकणत्रत अहिाल 
अहिाल कालािधी - णदनाांक ................... ते  णदनाांक ..................... 

णिल्हा :- 
 

अ.क्र. बाबी सांख्या शेरा 
1. िप्त केललेी अनणधकृत 

शस्त्रास्त्रे/स्फोटके 
  

 (अ) शस्त्रास्त्र े   
 (ब) स्फोटके, काडतुसे, बॉम्ब   
2. धाडी टाकण्यात आलले्या अिधै 

शस्त्रास्त्रे णनर्थमती कें द्राची सांख्या 
  

3. परिाना धारक शस्त्र े   
 (अ) परिाना रद्द केलेली 

(Cancelled) 
  

 (ब) िमा केलेली (Deposited)   
 (क) िप्त केलेली (Impounded)   

4. फौिदारी प्रणक्रया सांणहता कलम 
107,116 खाली स्थानबध्द 
व्यक्ट्तींची सांख्या 

  

5. अिामीनपात्र िॉरांट सांख्या   
 (अ) लागू केलेले   
 (ब) प्रलांणबत   
6. णनिडिकू प्रणक्रयेदरम्यान कहसक 

घटनाांची सांख्या 
  

 (अ) एकूि मृत   
 (ब) एकूि िखमी   

 (क) मालमत्तचेे नुकसान   
 
णदनाांक : 
      णिल्हाणधकारी  / णिल्हा पोलीस अणधक्षक 
 

 
टीप:- मुद्दा क्रमाांक-6 बाबत तपशीलिार माणहती नमुना-अ (एक) मध्ये द्याियाची आहे. 
 
टीप:- सदरचा अहिाल सांबांणधत णिल्हाणधकारी याांनी णनिडिकू णनिवय अणधकारी याांच्याकडून दररोि घ्याियाचा असनू 
तो एकणत्रत सांकणलत करुन णिभागीय आयकु्ट्त कायालयास णनिडिकू काळात (साप्ताणहक अहिाल) दर शुक्रिारी 
दुपारपयंत न चकुता पाठिािा. 
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पणरणशष्ट-10 
नमुना-अ-एक 

 
णनिडिकू काळात कायदा ि सुव्यिस्थेबाबत साप्ताणहक अहिाल सांपूिव णिल्ह्याचा 

 (णिल्हा पणरषद / पांचायत सणमती णनिडिकू) एकणत्रत अहिाल 
अहिाल कालािधी - णदनाांक ................... ते  णदनाांक ..................... 

 
णिल्हा :- 
 

अ.क्र. घटनेचा तपशील (प्रत्येक घटनेसाठी स्ितांत्र नमुन्यात माणहती भरािी.) 
1. िळे :-                                                                              स्थळ:- 
2. घटनेचा साराांश 
3. घटनेत समाणिष्ट रािकीय पक्ष / उमेदिार अथिा इतर 
4. केलेली कायविाही 
5. घटनेतील मृत ि िखमींचा तपशील:-                      मृत:-                   िखमी:- 
6. मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास तपशील 

 
 
णदनाांक : 
      

    णिल्हाणधकारी / पोलीस आयुक्ट्त/णिल्हा पोलीस अणधक्षक 
 

 
 
टीप:- सदरचा अहिाल सांबांणधत णिल्हाणधकारी याांनी णनिडिकू णनिवय अणधकारी याांच्याकडून दररोि घ्याियाचा असनू 
तो एकणत्रत सांकणलत करुन राज्य णनिडिकू आयोग ि णिभागीय आयकु्ट्त कायालयास काळात (साप्ताणहक अहिाल) दर 
शुक्रिारी दुपारपयंत न चकुता पाठिािा. 
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पणरणशष्ट-10 
नमुना-ब 

 

णनिडिकू काळात आचारसांणहता भांगाबाबत दैनांणदन अहिाल 
सांपिूव णिल्ह्याचा (णिल्हा पणरषद / पांचायत सणमती णनिडिकू) एकणत्रत अहिाल 

अहिाल कालािधी - णदनाांक ................. (24 तास आि सकाळी 6.00 ते उद्या सकाळी 6.00) 
 

णिल्हा :- 
अ.क्र. णनिडिूक आचारसांणहता भांग णिषयक 

बाबी 
प्रकरि 
सांख्या 

केललेी कायविाही आचारसांणहता भांग प्रकरिाशी सांबांणधत 
रािकीय पक्ष, उमेदिार ककिा इतर याचा 

प्रकरिणनहाय तपशील 
1. िाहनाचा गैरिापर  
 (अ) प्रचार फेरीतील िाहनाांबाबत    
 (ब) मतदानाच्या णदिशी 

उमेदिारासाठी िाहनाचा िापर 
   

 (क) मतदाराांना ने-आि करण्यास 
िाहनाचा गैरिापर 

   

 (ड) मतदानाच्या णदिशी बेकायदेशीर 
शस्त्रास्त्र े ि दारूगोळा िाहून नेिे 
यासाठी िाहनाचा गैरिापर 

   

 (इ) दौऱ्यािर असलेल्या मांत्री 
महोदयाांसाठी अथिा णनिडिूक 
सांबांणधत कामासाठी शासकीय िाहन 
िापर णनबंध 

   

2. उमेदिाराने पोस्टसव /बटनसव 
लािण्याबाबत 

 

 (अ) णनिडिकू प्रचारासांदभात 
उमेदिाराने णिना परिाना खािगी 
णठकािी णभत्तीपत्रके, पोस्टसव, बटनसव 
लािण्याबाबत 

   

 (ब) प्रचाराचा कालािधी सांपल्यानांतर 
खािगी मालमत्तिेरील णभत्तीपत्रके, 
बटनसव काढून टाकण्याबाबत 

   

3. घ्िनीपेक्षकाचा िापर    
4. णिना परिानगी सभा घेिे/सभमेध्ये 

अडथळा आिेिे/सभेच्या सांदभात 
आिश्यक सुणिधाांची परिानगी न घेिे 

   

5. णमरििकुीची िळे, िागा यासाठी 
पूिवपरिानगी न घेिे ककिा स्थाणनक 
पोलीस प्राणधकाऱ्याांना आगाऊ माणहती 
न देता णमरििकुाांचे आयोिन 

   

 
णदनाांक :   

         णिल्हाणधकारी  
 
टीप:- सदरचा अहिाल सांबांणधत णिल्हाणधकारी याांनी णनिडिकू णनिवय अणधकारी याांच्याकडून दररोि घ्याियाचा असून तो एकणत्रत 
सांकणलत करुन राज्य णनिडिूक आयोग ि णिभागीय आयुक्ट्त कायालयास न चकुता पाठिािा. 
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पणरणशष्ट -11 

( प्रकरि १०, पणरच्छेद १०.९ ) 
मतदान कें द्राध्यक्ष आणि मतदान अणधकारी नेमिकू आदेश  

(सदरचे आदेश २ प्रणतत ठेिािते) 

                           --------णिल्हापणरषद/पांचायत समीती सािवणत्रक/पोट णनिडिकू -२०...  

 महाराष्र णिल्हा पणरषदा / पांचायत सणमत्या णनिडिूक णनयम १९६२ अनुक्रमे णनयम ८ ि १०  मधील 
तरतदुीनुसार मी, खालील तक्ट्त्यातील रकाना  क्र. २ ि ३ मध्ये नमूद अणधकाऱ्याांची रकाना क्रमाांक , अनुक्रमे  
मध्ये दशवणिलेल्या मतदान कें द्रासाठी, मतदान कें द्राध्यक्ष आणि मतदान अणधकारी म्हिनू णनयुक्ट्ती कणरत आहे.  

 तसेच  मी, णनयम ८(3) मध्ये नमूद केलेप्रमािे आिारपि िा अन्य अणनिायव कारिामुळे मतदान 
कें द्राध्यक्षाच्या गैरहिेरीत, रकाना क्रमाांक ४ मध्ये नमूद केलेल्या मतदान अणधकाऱ्यास मतदान कें द्राध्यक्षाचे 
काम पहाण्यास प्राणधकृत कणरत आहे. 

*मतदान कें द्राचा क्रमाांक, 
नाि ि पत्ता 

 

मतदान कें द्राध्यक्षाचे नाि मतदान अणधकाऱ्याची 
नाि े

मतदान कें द्राध्यक्षाच्या 
गैरहिरेीत मतदान 
कें द्राध्यक्षाचे काम 
पहाण्यास प्राणधकृत 
मतदान अणधकारी 

१ २ ३ ४ 
    
    
 मतदानाचा णदनाांक.......................िळे सकाळी...........ते..........                                                                  

मतदान कें द्राध्यक्ष ि मतदान अणधकारी ....................येथे    पढुील तारखाांना प्रणशक्षििगास हिर राहतील. 

प्रथम प्रणशक्षि :       /       /20   रोिी ..........िािता,  
णद्वतीय प्रणशक्षि :       /       /20   रोिी ..........िािता, 
तृतीय प्रणशक्षि :       /       /20   रोिी ..........िािता 
  

 तसेच मतदान साणहत्य ताब्यात घेिेकामी णद................रोिी, ..............िािता, 
.............................................(णठकािाचा पिुव पत्ता), तसेच मतदान प्रणक्रया पिुव झालेनांतर मतदान यांत्र ि इतर 
साणहत्य िमा करिे  कामी.............................णठकािी हिर राहतील. 

*रकाना क्रमाांक 1 मध्ये नमुद मतदान कें द्र पणरच्छेद 10.11 प्रमािे नमूद केले प्रमािे मतदान साणहत्य िाटपाच्या िळेीच 
साांणगतले िातील. 
 

स्थळ..........................                                                                                     णिल्हाणधकारी/ णनिाचक 
अणधकारी णदनाांक.......................                               ........णनिडिकू णिभाग/ णनिाचक गि याांची सही ि णशक्ट्का
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पणरणशष्ट : 12 (1) 
  अनुसूची 

नमुना व्हीएम-1 
(पहा पणरच्छेद १४) 
मतदार नोंदिही 

...................णिल्हा पणरषद / पांचायत सणमती सािवणत्रक/पोट णनिडिकू (णिल्हा.........................)  

णनिडिकू णिभाग /णनिाचक गि क्रमाांक................. 

मतदान कें द्राचा क्रमाांक ि नाि.............................................. 

अ.क्र. 
Sr.No. 

मतदाराांचा मतदार यादीतील 
अनुक्रमाांक 

Sr. No .of elector in 
elector roll 

मतदाराची स्िाक्षरी/ आांगठयाचा 
ठसा 

Signature /Thumb 
impression of elector 

अणभप्राय 
Remarks 

(१) (२) (३) (4) 

1    

2    

3    

4    

इत्यादी    

 

 

             

णदनाांक :       मतदान कें द्राध्यक्षाांची स्िाक्षरी 
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पणरणशष्ट : 12 (2) 
अनुसूची 

नमुना व्हीएम-2 
(पहा पणरच्छेद १8) (णनयम-47) 

प्रदत्त मताांची यादी 
.................णिल्हा पणरषद / पांचायत सणमती सािवणत्रक/पोट णनिडिकू......... (णिल्हा.....................)  

णनिडिकू णिभाग  / णनिाचक गि क्रमाांक........ 

मतदान कें द्राचा क्रमाांक ि नाि........................... 

अ.क्र. 
 
 
 

 
(१) 

मतदाराचे नाांि 
 
 
 

 
(२) 

मतदाराचा मतदार 
यादीतील अनुक्रमाांक 

 
 
 
(3) 

मतदान नोंदिहीत 
(नमुना व्हीएम-1) मधील  
सांबांणधत मतदाराच्या 
िागी ज्याने मतदान 

केले आहे तो अनुक्रमाांक 
(4) 

मतदाराची 
स्िाक्षरी 
अथिा 

अांगठयाचा 
ठसा 
(5) 

     

   १ 

२ 

३ 

४ 

५ 

... 

 

 

 

णदनाांक :       मतदान कें द्राध्यक्षाांची स्िाक्षरी 
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पणरणशष्ट : 12 (3) 
नमुना व्हीएम-3 
(पहा पणरच्छेद 21)   

भाग एक - नोंदणिलले्या मताांचा णहशेब 
 

.....................णिल्हा पणरषद / पांचायत सणमती सािवणत्रक/पोट णनिडिकू (णिल्हा.........) 

णनिडिकू णिभाग/ णनिाचक गि क्रमाांक................. मतदान कें द्राचा क्रमाांक ि नाांि....................... 

मतदान कें द्राचा क्रमाांक ि नाांि       ..................... 
कां रोल युणनटचा क्रमाांक       ..................... 
मतदान कें द्रािर िापरलेल्या बटलेट युणनटची सांख्या    ..................... 

1. मतदान कें द्रािर नेमून णदलेल्या मतदाराांची सांख्या    ..................... 
2. मतदार नोंदिहीत (नमुना व्हीएम-1) नोंद झालेल्या एकूि मतदाराांची सांख्या ................... 
3. पणरच्छेद 18 नुसार ज्या मतदाराांनी मतदान  न करण्याचे ठरणिले त्याांची सांख्या ................... 
4. पणरच्छेद 16) नुसार मतदानास अनुमती न णदलेल्या मतदाराांची सांख्या  ................... 
5. मतदान यांत्रामध्ये नोंदणिल्या गेलेल्या एकूि मतदाराांची सांख्या   .................. 
6. िरील अनुक्रमाांक-5 मध्ये दाखणिलेल्या एकूि मताांची सांख्या   .................. 

 (अनुक्रमाांक-2 ििा अनुक्रमाांक-3 ििा अनुक्रमाांक-4) ही   
 आकडेिारी िुळते ककिा कसे अथिा काही फरक पडतो ककिा कसे, 
7. पणरच्छेद 19 नुसार प्रदत्त मतपणत्रका णदलेल्या मतदाराांची सांख्या  .................. 
8. प्रदत्त मतपणत्रकाांची सांख्या       .................. 
 
                 अनुक्रमाांक 
         पासून   पयंत 

(अ) उपयोगासाठी णमळालेल्या     .......... ........... 
(ब) मतदाराांना णदलेल्या      .......... ........... 
(क)  उपयोगात न आिलेल्या ि परत केलेल्या    .......... ........... 

9. कागदी माहोराांचा (पेपर सील) णहशेब- 
     अनुक्रमाांक 
पासून             पयंत       
1. पुरणिल्या गेलेल्या कागदी मोहोराांचे अनुक्रमाांक  

पासून ....................पयंत...................... 
2. एकूि पुरणिलेल्या कागदी मोहोराांची सांख्या   ........................ 
3. उपयोगात आिलेल्या कागदी मोहोराांची सांख्या   ........................ 
4. न िापरलेल्या कागदी मोहोराांचा क्रमाांक    ........................ 
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िे णनिाचन अणधकाऱ्यास परत केले. (क्र.2 ििा 3)   ........................ 
5. खराब झालेल्या कागदी मोहोराांची सांख्या, असल्यास  ........................ 

 
णठकाि : ....................... 
णदनाांक : ........................ 
       मतदान कें द्राध्यक्षाची स्िाक्षरी 
       मतदान कें द्र क्रमाांक...................... 
 

मतदान प्रणतणनधींच्या स्िाक्षऱ्या ि नाि 
 

1. ..................2. .................... 3. .................... 4. .................5. .................. 
 
 
 
        ......................................... 
         मतदान कें द्राध्यक्षाांची स्िाक्षरी 
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पणरणशष्ट : 12 (4) 
नमुना व्हीएम-4 
(पहा पणरच्छेद 29)   

भाग दोन-मतमोििीचा णनकाल 

...................णिल्हा पणरषद / पांचायत सणमती णनिडिकू/पोट णनिडिकू  (णिल्हा......................)  

णनिडिकू णिभाग/णनिाचक गि क्रमाांक ............................  

मतदान कें द्राचा क्रमाांक ि नाांि.......................................... 

मतदान कें द्राचा क्रमाांक ि नाांि ..................... 
कां रोल युणनटचा क्रमाांक............................... 
काढण्यात येिाऱ्या मेमरीचा क्रमाांक .......................... 

            मतदान कें द्रािर िापरलेल्या बटलेट युणनटची सांख्या ............................ 
 

अनुक्रमाांक                       उमेदिाराचे नाांि                        नोंदणिलेल्या मताांची सांख्या 
     (१)                                    (२)                                                         (३)   
  १ 
  2 
  3 
  4 
  5 
एकूि 
िर नमूद केलेल्या एकूि मताांची सांख्या भाग-1 मधील अनुक्रमाांक-5 येथे नमूद केलेल्या एकूि मताांच्या सांख्येशी िुळते 
ककिा कसे अथिा काही फरक येतो ककिा कस,े 

णठकाि ......................... 
णदनाांक ......................... 
      मतमोििी पयविके्षकाची सही............................ 
      उमेदिाराचे/मतदान प्रणतणनधीचे........................ 
      मतमोििी प्रणतणनधीचे नाि.............................. 
      ि पिूव सही................................................... 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
णठकाि .............. 
णदनाांक ..............       णनिाचन अणधकाऱ्याची सही 
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पणरणशष्ट : 12 (5) 
नमुना व्हीएम-5 

(पहा पणरच्छेद 17)   

(णनयम 45(२) पहा) 

अांध ि अपांग मतदाराांची यादी 

...................णिल्हा पणरषद / पांचायत सणमती सािवणत्रक/पोट णनिडिकू(णिल्हा...................) 

णनिडिकू णिभाग  / णनिाचक गि क्रमाांक......................................................  

मतदान कें द्राचा क्रमाांक ि नाांि............................ 

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

मतदाराचा अनुक्रमाांक ि       मतदाराचे पूिव नाांि साथीदाराचे साथीदाराचा    साथीदाराची 
मतदान कें द्र क्रमाांक             पूिव नाांि               पत्ता                स्िाक्षरी 

                 (१)                                    (२)                              (३)                     (४)                    (५) 
 
 
 
 
 
 
णदनाांक : ..................       मतदान कें द्राध्यक्षाांची स्िाक्षरी 
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पणरणशष्ट- 13 

िेथे राज्य णनिडिकू आयोगाकडील इलके्ट्रॉणनक मतदान यांत्राचा िापर होईल त्या मतदान 
कें द्रासाठी मतदान साणहत्याची यादी 

1. णनयांत्रि युणनट (कां रोल युणनटस)     1 

2. मतदान युणनट (बटलेट युणनट्स)     1 (उमेदिाराांच्या सांख्येिर अिलांबून) 

3. मतदाराांची नोंदिही (नमुना व्हीएम-1)     1 

4. मतदार स्लीप                मतदाराांच्या सांख्येिर अिलांबून 

5. मतदार यादीच्या कायवप्रती      3 

6. मतपणत्रका (प्रदत्त मताांसाठी)      20 
7. पक्ट्की शाई               प्रत्येकी 5 सी.सी.च्या दोन बाटल्या/माकव र पेन 
8. कां रोल युणनटसाठी खूि णचठ्ठी (ऍ़ड्रेस टटग)    5 
9. बटलेट युणनटासाठी खूि णचठ्ठी (ऍ़ड्रेस टटग)    4 
10. स्पेशल टटग       3 
11. इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्रासाठी गुलाबी कागदी मोहोर   4 
12. पट्टी सील (स्रीप सील)      3 
13. बािफुली णचन्ह असलेला रबरी णशक्ट्का    1 
14. शाई असलेले पटड (िाांभळी)      1 
15. मतदान कें द्राध्यक्षाांसाठी धातूची मोहोर    1 
16. आगपेटी        1 
17. मतदान कें द्राध्यक्षाची दैनांणदनी     1 
18. णिभेदक णचन्ह असलेला रबरी णशक्ट्का     1 
19. नमुने-  

1) णनिडिकू लढणििाऱ्या उमेदिाराांची यादी    1 

2) आक्षेणपत मताांची यादी      2 

3) अांध ि अपांग मतदाराांची यादी (नमुना व्हीएम-5)   2 

4) प्रदत्त मताांची यादी (नमुना व्हीएम-2)    2 

5) नोंद झालेल्या मताांचा णहशेब (नमुना व्हीएम-3-भाग-1)           10 (ककिा उमेदिाराांची सांख्या अणधक 3) 

6) िापरण्यात आलेल्या कागदी मोहोराांचा अणभलेख   2 

7) आक्षेणपत मताांची फी िमा करण्यासाठी पािती     1 पुस्तक 

8) पोणलस ठािे अांमलदाराला पत्र     4 

9) मतदान कें द्राध्यक्षाद्वारे करण्यात येिारी घोषिापत्र े   2 

    मतदान सुरु होण्यापूिी, मतदान सांपल्यािर,  

    दुसरे मतदान यांत्र िापरताना, यांत्र सील करताना 

10) मतदाराांना त्याांच्या ियाणिषयी घोषिापत्र करण्यासाठी फॉमव  2 
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 11) घोषिापत्र णदल्यानांतर  मतदान  करण्यासाठी    2 

     णदलेल्या / ियाणिषयी घोषिापत्र देण्यास नकार णदलेल्या  

    मतदाराांची यादी 

 12) अांध ि णिकलाांग मतदाराच्या सहकाऱ्याच ेघोषिापत्र   4 

 13) मतदान प्रणतणनधींसाठी पासेस     10 

20. णलफाफे-  
1) लहान णलफाफयाांकरीत (साांणिणधक णलफाफे)    1 

(एस.ई.8) 

2) मतदार यादीच्या णचन्हाांकीत प्रतीसाठी )(एसई-8)   1 

3) मतदार यादीच्या इतर प्रतीसाठी (एसई-8)    1 

4) प्रदत्त मतदानपणत्रका ि प्रदत्त मतदाराच्या यादीसाठी   1 

5) मतदान सुरु होण्यापूिी ि मतदान सांपल्यािर  मतदान कें द्राध्यक्षाद्वारे 1  

 करण्यात येिाऱ्या घोषिापत्र करीता (एसई 7) 

6) नोंद केलेल्या मताांच्या णहशेबासाठी  (नमुना व्हीएम-3) (एसई 5) 2  

7) आक्षेणपत मताांच्या यादीसाठी (एसई-5)    1 

8) न िापरलेल्या ि खराब झालले्या कागदी मोहोराांसाठी (एसई 5)  1 

9) मतदान प्रणतणनधींच्या नेमिकू पत्राांसाठी (एसई-6)   1 

10) अांध ि णिकलाांग मतदाराांच्या यादीसाठी(एसई5)   1 

11) मतदान कें द्राध्यक्षाच्या दैनांणदनीच्या अहिालाकरीता (एसई 6)  1 

12) णनिडिकू कायव प्रमािपत्राकरीता (एसई.5)    1 

13) पािती पुस्तके ि समपहरि केलेल्या रकमेसाठी (एसई 6)  1 

14) सहका-याच्या घोषिापत्रासाठी (एसई.5)    1 

15) लहान णलफाफे (इतर) (एसई.7)     1 

16) मतदाराांची स्िाक्षरी असलेल्या मतदाराांच्या नोंदिही-करीता (नमुना व्हीएम-1) (एसई 8) 1 

17) इतर सांबांणधत कागदपत्राांसाठी (एसई-5)    1 
18) लहान णलफाफे (एसई-8)     1 

19) कें द्राध्यक्षाच्या दैनांणदनीकरीता णलफाफा (एसई 6)   1 

20) कोरे णलफाफे (एई-7)-2, (एसई-8)-3    5 

21) न िापरलेल्या मतपणत्रकाांसाठी (एसई-7)    1 

22) णनिडिकू णनिवय अणधकाऱ्याने, मोहोरबांद असलेल्या णलफाफयामध्ये 1 
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अन्य कोितेही पेपर ठेिण्याच ेठरणिले आहे, त्यासाठी 

23) न िापरलेल्या ि खराब झालेल्या णिशेष टटगसाठी णलफाफा (एसई-7) 1 

24) न िापरलेल्या / खराब पट्टीसीलसाठी(स्रीप सील) णलफाफा (एसई-7) 1 

25)मतदार स्लीप्स ठेिण्याकरीता (एसई-7)    1 

(िेथे िेथे लहान आकाराच ेणलफाफे आहे तेथे तेथे िषे्टन पेपरचा िापर करािा आणि िेथे िेथे सांबांणधत मुणद्रत णलफाफे उपलब्ध 
नसतील तेथे तेथे कोऱ्या णलफाफ्याचा िापर करता येऊ शकेल आणि त्यािर िापरण्याचा हेतू लाल शाईने दशविता येईल.) 
 
21.सूचना फलक- (अ) मतदान केद्राध्यक्ष (ब) मतदान अणधकारी(क) प्रिशे(ड) बाहेर(इ) मतदान प्रणतणनधी 
(फ) सांकीिव सूचना णिणनर्थदष्ट करिारे  
 
22.लेखनसामग्री- 1.साधी पेन्न्सल-1, 2) बॉलपेन-3 णनळे+ 1 लाल, 3) कोरेकागद 8 मोठे तुकडे (णशट्स), 

4) टाचण्या (पीन्स् ) 25 नग, 5) लाख -6 काांडया, 6) मतदान कक्षासाठी साणहत्य - 2 +2 = 4 

7) कडक (गम पेस्ट) 1 बाटली, 8) ब्लेड - 1, 9) मेिबत्त्या -4, 10) धातूची पट्टी -1 

11) िाड दोरा (Thin Twine Thread)-20 मीटर, 12) काबवन पेपर -3, 13) पटकेकिग कागद-2 शीट 

14) तेल इत्यादी पुसण्यासाठी कापड ककिा कचधी-3, 15) पक्ट्क्ट्या शाईची बाटली ठेिण्यासाठी कप-1 

16) ड्राँईांग णपन-24 नग, 17) पडताळिी सूची-2, 18) रबर बटन््स-20, 19) सेलो टेप-1 
    

मतदान कें द्राध्यक्षाने क्षेत्रीय अणधकाऱ्याकडे स्ितांत्रपिे परत कराियाच्या साणहत्याच्या याद्या, असा क्षेत्रीय अणधकारी ते 
साणहत्य मुख्य णनिाचन अणधकारी/ णनिडिकू अणधकारी याांच्या कायालयातील भाांडारात िमा करील. 

1) बािफुली णचन्ह रबर स्टटम्प 
2) मतदान कें द्राध्यक्षाची धातूची मोहोर 
3) पुढील लेखनसामग्री अांतभूवत असलेली णपशिी 
(एक) शाईच े पटड (दोन) मतदान कक्षातील साणहत्य (तीन) धातूची पट्टी (चार) पक्ट्की शाई ठेिण्यासाठी असलेला 

प्लटन्स्टकचा बॉक्ट्स (पाच) न िापरलेल्या इतर सिव िस्तू 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

184 

पणरणशष्ट- 14 

मतदान कें द्राध्यक्षाने कराियाचे प्रणतज्ञापन 
मतदानास प्रारांभ होण्यापिूी मतदान कें द्राध्यक्षाने कराियाचे घोषिापत्र 

...................णिल्हा पणरषद/ पांचायत सणमती, सािवणत्रक /पोट णनिडिकू सन ______   
णनिडिकू णिभाग क्र........ / णनिाचक गि क्र............... 

मतदान कें द्र क्रमाांक.........                                               मतदानाची तारीख............. 

मी, याद्वारे अस ेघोणषत करतो की- 
1. मी मतदान प्रणतणनधी आणि तेथे उपन्स्थत असलेल्या इतर व्यक्ट्ती याांच्यासमोर अस ेप्रात्यणक्षक करुन 
दाखणिले आहे की,- 

(अ) अणभरुप मतदान घेऊन, मतदान यांत्र हे व्यिन्स्थत काम करण्याच्या न्स्थतीत आहे आणि त्यात 
याआधीच कोितीही नोंदणिलेली मते नाहीत. 

(ब) मतदानाच्या िळेी िापरण्यात येिा-या मतदार यादीच्या णचन्हाांकीत प्रतीिर टपाल मतपणत्रका 
आणि णनिडिकू कामािर असल्याच े प्रमािपत्र देताना केलेल्या खुिाांव्यणतणरक्ट्त इतर कोित्याही खुिा 
नाहीत. 

(क) मतदानाच्या िळेी िापरण्यात येिा-या मतदार नोंदिहीमध्ये (नमुना व्हीएम-1) कोित्याही 
मतदाराच्या सांबांधात कोितीही नोंद नाही. 
2. मी, मतदान यांत्रातला णनयांत्रि युणनटचा णनकाल णिभाग सुरणक्षत करण्यासाठी लािलेल्या कागदी 
मोहोराांिर स्ित:ची स्िाक्षरी केली आहे आणि तेथे उपन्स्थत असलेल्या ि स्िाक्षरी करण्याची इच्छा असलेल्या 
मतदान प्रणतणनधींच्या त्यािर स्िाक्ष-या घेतल्या आहेत. 
3. मी, णिशेष खूिणचठ्ठीिर णनयांत्रि णिभागाचा (युणनट) अनुक्रमाांक णलणहला आहे, आणि मी णिशेष खूि 
णचठ्ठीच्या मागील बािूिर माझी स्िाक्षरी केली आहे आणि तेथे उपन्स्थत असलेल्या ि स्िाक्षरी करण्याची इच्छा 
असलेल्या उमेदिाराांच्या/मतदान प्रणतणनधीच्या त्यािर स्िाक्ष-या घेतल्या आहेत. 
4. मी, पट्टी मोहोरिर माझी स्िाक्षरी केली आहे आणि तसेच तेथे उपन्स्थत असलेल्या ि स्िाक्षरी 
करण्याची इच्छा असलेल्या उमेदिाराांच्या/मतदान प्रणतणनधींच्या त्यािर स्िाक्ष-या घेतल्या आहेत. 
5. मी, णिशेष खूि णचठ्ठीचा पिूव मुणद्रत अनुक्रमाांक िाचला आहे आणि तेथे उपन्स्थत असलेल्या 
उमेदिाराांना मतदान प्रणतणनधींना सदर अनुक्रमाांक णलहून घेण्यास साांणगतले आहे. 
 

मतदान प्रणतणनधींची स्िाक्षरी: 
 

स्िाक्षरी....................... (मतदान कें द्राध्यक्ष) 
(1)..................या उमेदिाराचा   (2)..................या उमेदिाराचा 
(3)..................या उमेदिाराचा   (4)..................या उमेदिाराचा 

मतदान सांपल्यािर उपन्स्थत असलेल्या खालील मतदान प्रणतणनधींनी नमुना व्हीएम-3 च्या भाग-1 
ची प्रमाणित प्रत घेण्यास आणि त्याची पािती देण्यास नकार णदला म्हिनू त्याांना त्या फॉमवची प्रमाणित प्रत 
णदली नाही:- 
(1)..................या उमेदिाराचा   (2)..................या उमेदिाराचा 
(3)..................या उमेदिाराचा   (4)..................या उमेदिाराचा 
 
णदनाांक     स्िाक्षरी....................... (मतदान कें द्राध्यक्ष) 
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पणरणशष्ट- 14(१) 
मागाहून दुसऱ्या मतदान यांत्राचा िापर करताना मतदान कें द्राध्यक्षाने कराियाचे प्रणतज्ञापन 

 ...................णिल्हा पणरषद/ पांचायत सणमती, सािवणत्रक /पोट णनिडिकू सन 
______   
णनिडिकू  णिभाग क्र........ / णनिाचक गि क्र............... 

मतदान कें द्र क्रमाांक.........                                           मतदानाची तारीख............. 
 

मी, याद्वारे असे घोणषत करतो की- 
 मी मतदान प्रणतणनधी आणि तेथे उपन्स्थत असलेल्या इतर व्यक्ट्ती याांच्यासमोर असे 
प्रात्यणक्षक करुन दाखणिले आहे की,- 
1. अणभरुप मतदान घेऊन, मतदान यांत्र हे व्यिन्स्थत काम करण्याच्या न्स्थतीत आहे आणि 
त्यात याआधीच कोितीही नोंदणिलेली मते नाहीत. 
2. मी, मतदान यांत्रातला णनयांत्रि युणनटचा णनकाल णिभाग सुरणक्षत करण्यासाठी लािलेल्या 
कागदी मोहोराांिर स्ित:ची स्िाक्षरी केली आहे आणि तेथे उपन्स्थत असलेल्या ि स्िाक्षरी करण्याची 
इच्छा असलेल्या मतदान प्रणतणनधींच्या त्यािर स्िाक्ष-या घेतल्या आहेत. 
3. मी, णिशेष खूिणचठ्ठीिर णनयांत्रि णिभागाचा (युणनट) अनुक्रमाांक णलणहला आहे, आणि मी 
णिशेष खूि णचठ्ठीच्या मागील बािूिर माझी स्िाक्षरी केली आहे आणि तेथे उपन्स्थत असलेल्या ि 
स्िाक्षरी करण्याची इच्छा असलेल्या उमेदिाराांच्या/मतदान प्रणतणनधीच्या त्यािर स्िाक्ष-या घेतल्या 
आहेत. 
4. मी, पट्टी मोहोरिर माझी स्िाक्षरी केली आहे आणि तसेच तेथे उपन्स्थत असलेल्या ि स्िाक्षरी 
करण्याची इच्छा असलेल्या उमेदिाराांच्या/मतदान प्रणतणनधींच्या त्यािर स्िाक्ष-या घेतल्या आहेत. 
5. मी, णिशेष खूि णचठ्ठीचा पूिव मुणद्रत अनुक्रमाांक िाचला आहे आणि तेथे उपन्स्थत असलेल्या 
उमेदिाराांना मतदान प्रणतणनधींना सदर अनुक्रमाांक णलहून घेण्यास साांणगतले आहे. 
मतदान प्रणतणनधींची स्िाक्षरी: 

स्िाक्षरी....................... (मतदान कें द्राध्यक्ष) 
(1)..................या उमेदिाराचा   (2)..................या उमेदिाराचा 
(3)..................या उमेदिाराचा   (4)..................या उमेदिाराचा 

मतदान सांपल्यािर उपन्स्थत असलेल्या खालील मतदान प्रणतणनधींनी नमुना व्हीएम-3 च्या 
भाग-1 ची प्रमाणित प्रत घेण्यास आणि त्याची पािती देण्यास नकार णदला म्हिनू त्याांना त्या फॉमवची 
प्रमाणित प्रत णदली नाही:- 
(1)..................या उमेदिाराचा   (2)..................या उमेदिाराचा 
(3)..................या उमेदिाराचा   (4)..................या उमेदिाराचा 
 
णदनाांक     स्िाक्षरी....................... (मतदान कें द्राध्यक्ष) 
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पणरणशष्ट -14 अ 
मतदान समाप्तीचे प्रणतज्ञापन 

................. णिल्हा पणरषद ..............पांचायत सणमती सािवणत्रक/पोटणनिडिकू सन ........  
 

णनिडिकू  णिभाग क्र. ............ णनिाचक गि क्र. .............. मतदान कें द्र क्र. ................. 

 मी, मतदान सांपल्यािर मतदान कें द्रािर िे मतदान प्रणतणनधी हिर होते आणि ज्याांनी खाली 
स्िाक्ष-या केलेल्या आहेत त्याांना इलेक्ट्रॉणनक मतदान यांत्राद्वारे मतदान करण्याबाबतच्या 
आदेशाच्या णनयम 21 नुसार व्हीएम-3 भाग-एक मध्ये नोंदणिलेल्या मताांचा णहशेब यामधील प्रत्येक 
नोंदीची प्रमाणित प्रत णदलेली आहे. 

तारीख.............           स्िाक्षरी............ 

िळे............             मतदान कें द्राध्यक्ष 

नोंदणिलेल्या मताांचा णहशेब (व्हीएम -3 भाग-एक) यामधील नोंदीची प्रमाणित प्रत णमळाली. 

 (1)..................या उमेदिाराचा   (2)..................या उमेदिाराचा 

(1)..................या उमेदिाराचा   (2)..................या उमेदिाराचा 

(3)..................या उमेदिाराचा   (4)..................या उमेदिाराचा 

(5)..................या उमेदिाराचा   (6)..................या उमेदिाराचा 

(7)..................या उमेदिाराचा   (8)..................या उमेदिाराचा 

(9)..................या उमेदिाराचा    

मतदान सांपल्यािर उपन्स्थत असलेल्या खालील मतदान प्रणतणनधींनी नमुना व्हीएम-3 च्या 
भाग-1 ची प्रमाणित प्रत घेण्यास आणि त्याची पािती देण्यास नकार णदला म्हिनू त्याांना त्या 
नमुन्याची प्रमाणित प्रत णदली नाही:- 

(1)..................या उमेदिाराचा   (2)..................या उमेदिाराचा 

(3)..................या उमेदिाराचा   (4)..................या उमेदिाराचा 

(5)..................या उमेदिाराचा   (6)..................या उमेदिाराचा 

(7)..................या उमेदिाराचा   (8)..................या उमेदिाराचा 

(9)..................या उमेदिाराचा    

 
णदनाांक     स्िाक्षरी....................... (मतदान कें द्राध्यक्ष ) 
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पणरणशष्ट - 15 
मतदान यांत्र मोहोरबांद केल्यानांतर कराियाचे प्रणतज्ञापन 

................. णिल्हा पणरषद ..............पांचायत सणमती सािवणत्रक/पोटणनिडिकू सन ........  
णनिडिकू णिभाग क्र. .............. णनिाचक गि क्र. ..............  मतदान कें द्र क्र. ................. 

 
 मी, मतदान यांत्राच े णनयांत्रि युणनट ि मतदान युणनट याांच्या िहन पेटयाांिर माझी मोहोर 
लािली आहे ि मतदान सांपल्यािर मतदान कें द्रािर िे मतदान प्रणतणनधी हिर होते त्याांना त्याांची 
मोहोर लािण्यास परिानगी णदली. 

णदनाांक.............      स्िाक्षरी............ 

िळे............             मतदान कें द्राध्यक्ष 

खालील मतदान प्रणतणनधींनी त्याांची मोहोर लािली:- 

मतदान प्रणतणनधींची स्िाक्षरी 

(1)..................या उमेदिाराचा   (2)..................या उमेदिाराचा 

(1)..................या उमेदिाराचा   (2)..................या उमेदिाराचा 

(3)..................या उमेदिाराचा   (4)..................या उमेदिाराचा 

(5)..................या उमेदिाराचा   (6)..................या उमेदिाराचा 

खालील मतदान प्रणतणनधींनी त्याांची मोहोर लािण्यास नकार णदला अथिा त्याांची मोहोर लािण्याची      
इच्छा नव्हती:- 

(1)..................या उमेदिाराचा   (2)..................याउमेदिाराचा  

(3)..................या उमेदिाराचा   (4)..................या उमेदिाराचा 

णदनाांक 

स्िाक्षरी....................... 
मतदान कें द्राध्यक्ष 
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पणरणशष्ट -16 

   आक्षपे फी 

      पुस्तक क्रमाांक ................ पृष्ठ क्रमाांक........................ णिल्हा पणरषद णनिडिकू 
णिभाग  ......................./ पांचायत सणमत्या  णनिाचक गि...............मतदान  कें द्र क्रमाांक 
................... च्या मतदान कें द्राध्यक्षाच ेकायालय. 
 

 महाराष्र णिल्हा पणरषदा (णनिडिकू णिभाग आणि णनिडिकू  घेिे) णनयम, 1962 मधील 
णनयम क्रमाांक 41 ि पांचायत सणमत्या (णनिाचक गि आणि णनिडिकू घेिे) णनयम, 1962 च्या णनयम 
क्रमाांक 38 अन्िय ेउमेदिार / णनिडिकू प्रणतणनधी / मतदान प्रणतणनधी श्री./श्रीमती ................ 
............................... याांच्याकडून आक्षपेाबद्दल अनामत रक्ट्कम म्हिनू रु.2/- (रुपये दोन फक्ट्त) 
रोख णमळाले. 
 

णदनाांक ....................... 
 

शासनाने िप्त केल.े 

 मतदान कें द्राध्यक्ष 

 

णनिडिकू घेण्याबाबत महाराष्र णिल्हा पणरषदा (णनिडिकू णिभाग आणि णनिडिकू  घेिे) 
णनयम, 1962 मधील णनयम क्रमाांक 41 ि पांचायत सणमत्या (णनिाचक गि आणि णनिडिकू घेिे) 
णनयम, 1962 च्या णनयम क्रमाांक 38 अन्िये रक्ट्कम  रु.2/- (रुपये दोन फक्ट्त) परत णमळाले. 

 

णदनाांक ....................... 

उमेदिार / णनिडिकू प्रणतणनधी/ मतदान 
प्रणतणनधीचे नाि ि स्िाक्षरी 
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( आक्षपे फीची  पािती ) 

 पुस्तक क्रमाांक .................. पृष्ठ क्रमाांक ................... महाराष्र णिल्हा पणरषदा 
(णनिडिकू णिभाग आणि णनिडिकू  घेिे) णनयम, 1962 मधील णनयम क्रमाांक 41 ि पांचायत सणमत्या 
(णनिाचक गि आणि णनिडिकू घेिे) णनयम, 1962 च्या णनयम क्रमाांक 38 अन्िये उमेदिार / 
णनिडिकू प्रणतणनधी / मतदान प्रणतणनधी श्री./श्रीमती ................ ............................... 
याांच्याकडून आक्षपेाबद्दल अनामत रक्ट्कम  म्हिनू रु.2/- (रुपये दोन फक्ट्त) रोख णमळाले. 

 

णदनाांक ............................ 

 

 ..................................... णिल्हा पणरषद णनिडिकू णिभाग .........../ पांचायत सणमत्या 
णनिाचक गि क्र. ............  कें द्र क्र. ....................... च्या मतदान कें द्राध्यक्षाचे कायालय. 
 

णदनाांक ........................                                                     मतदान कें द्राध्यक्ष     
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पणरणशष्ट - 16 अ 

नमुना 7 (णनयम 38 पहा) 
हरकती घेण्यात आलेल्या मताांची यादी 

....................... णिल्हा पणरषद / पांचायत सणमती सािवणत्रक/ पोटणनिडिकू सन ............ 
                  णनिडिकू णिभाग/ णनिाचक गि क्र................           मतदान कें द्र क्रमाांक........... 
अनु 
क्रमाांक 

मतदाराच्या 
यादीतील 
अनु.क्र. 

मतदाराच ेनाि साक्षर असल्यास मतदाराची 
सही ककिा णनरक्षर असल्यास 
अांगठयाचा ठसा ि पत्ता 

आक्षेप घेिाऱ्या 
इसमाच ेनाि 

मतदान 
कें द्राध्यक्षाचा                                   
प्रत्येक 
बाबतीतील 
आदेश 

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

 
 
                   णदनाांक.....        मतदान कें द्राध्यक्षाची सही 
 
 

 

पणरणशष्ट - 16 ब 

नमुना 8 (णनयम 41 पहा) 
हरकती घेण्यात आलेल्या मताांची यादी 

.......................णिल्हा पणरषद/ पांचायत सणमती सािवणत्रक/ पोटणनिडिकू सन ............ 
                       णनिडिकू णिभाग/ णनिाचक गि क्र................ मतदान कें द्र क्रमाांक........... 
नाांदीचा 
अनुक्रमाांक 

मतदाराचे 
नाि 

मतदाराांच्या 
यादीतील 
अनु.क्र. 

मतदाराची 
सही ककिा 
अांगठयाचा 
ठसा ि 

त्याचा पत्ता 

आक्षेप 
घेिाऱ्या 
इसमाचे 
नाि 

अनामत 
ठेिलेली 
रक्ट्कम 
आदेश 

मतदान 
कें द्राध्यक्षाचा 

प्रत्येक बाबतीतील 
आदेश 

अनामत रक्ट्कम 
परत देण्यात 
येईल तेव्हा 
आक्षेप घेिाऱ्या 
इसमाची उक्ट्त 

रक्ट्कम  
णमळाल्याबद्दलची 

सही 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

        
        

 
     णदनाांक.....                                            मतदान कें द्राध्यक्षाची सही 
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 पणरणशष्ट-17 
नमुना 5 

(णनयम 24 ि 25 पहा ) 
मतदान / मतमोििी प्रणतणनधीची नेमिकू 

.............................णिल्हा पणरषद .....................णनिडिकू णिभागातील ............................ 

णनिाचक गिातून ..................................... पांचायत सणमती णनिडिकू . 

णनिाचन अणधकारी ........................ णनिाचन गि .....................कें द्राध्यक्ष, मतदान 
कें द्र.................................याांस 
 

 मी, .................................... प्रस्तुत णनिडिकू लढणििारा उमेदिार * ..........................  
याांचा प्रस्तुत णनिडिकुीतील उमेदिार, णनिडिकू प्रणतणनधी, याद्वारे अशी सूचना देतो की, मी, 
....................................मतदान प्रणतणनधी म्हिून हिर राहण्यासाठी मतदान कें द्रात/*मतमोििीसाठी 
णनणित करण्यात आलेल्या णठकािी मतमोििी प्रणतणनधी म्हिनू हिर राहण्यासाठी / मतमोििीसाठी श्री. 
.........................................याची नेमिकू केली आहे.  
 

णदनाांक :       उमेदिार/णनिडिकू प्रणतणनधीची सही 
 

* मी, असा मतदान / मतमोििी प्रणतणनधी म्हिनू काम करण्याचे मान्य करतो. 
 

णदनाांक ...................                                 * मतदान /मतमोििी प्रणतणनधीची सही 
      

मतदान/मतमोििी प्रणतणनधीने णनिाचन अणधकारी/मतदान कें द्राणधकारी याांचसेमोर सहया कराियाच.े 

प्रणतज्ञापत्र 

 मी याद्वारे असे प्रणतज्ञापूिवक णलहून देतो की,......................मतदार णिभागातील..................  

णनिाचक गिाच्या प्रस्तुत णनिडिकुीत मी, सदरहू अणधणनयम ककिा तद्धन्िये केलेले णनयम याद्वारे िी गोष्ट 

णनणषध्द ठरणिण्यात आली असेल अशी कोितीही गोष्ट करिार नाही. 

णदनाांक ...................                                 * मतदान /मतमोििी प्रणतणनधीची सही 
      

णदनाांक ...................         माझ्या समक्ष सही केली 

            * णनिाचन अणधकारी            
                * मतदान कें द्राध्यक्ष 
 

* िरील पयायापैकी लागू असेल तोच पयाय ठेिािा. 
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पणरणशष्ट-18 

मतमोििीची अांणतम न्स्थती दशवणििारे प्रपत्र 
...................णिल्हा पणरषद/ पांचायत सणमती, सािवणत्रक /पोट णनिडिकू सन ______   

णनिडिकू णिभाग/ णनिाचक गि क्र.............. मतदानाचा णद. 
................तालुका................णिल्हा................ 
 

मतदान 
कें द्राचा 
क्रमाांक 

उमेदिाराांना णमळालेली 
मते 

िरील 
पैकी 
एकही 
नाही 

एकूि 
िधै 
मते 

अिधै 
मते 

एकूि 
मताांची 
सांख्या 

प्रदत्त 
मताांची 
सांख्या अ ब क ड 

1.          
2.          
3.          
4.          
इत्यादी          
सिव मतदान 
कें द्रािर 
नोंदणिण्यात 
आलेली एकूि 
मते 

         

टपाली 
मतपणत्रकाांद्वारे 
नोंदणिण्यात 
आलेली मते 

         

एकूि मते          
 
णदनाांक :- 
णठकाि :- 

णनिडिकू णनिवय अणधकारी 
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पणरणशष्ट-19 

णनिडिकू णनकाल 
...............णिल्हा पणरषद/ पांचायत सणमती, सािवणत्रक /पोट णनिडिकू सन ____   

णनिडिकू णिभाग क्र......... णनिाचक गि क्र. ...........तालुका..............णिल्हा............. 

अ.क्र. उमेदिाराचे नाि णमळाललेी िधै 
मते 

पक्ष/आघाडी/फ्रां ट/अपक्ष 

1    

2    

3    

4    

इत्यादी    

एकूि िधै मते................... 
एकूि अिधै मते................ 
एकूि प्रदत्त मते................. 

..........................................................................................िरील उमेदिाराांपैकी खालील 
व्यक्ट्ती िधैणरत्या णनिडून आल्याचे मी िाहीर करतो. 

श्री................................................. 
पक्ष/आघाडी/फ्रां ट/अपक्ष........................ 
सांपूिव पत्ता........................................ 

 
णठकाि:- 
णदनाांक:- 

णनिडिकू णनिवय अणधकाऱ् याची स्िाक्षरी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










































