
खडं 1 : मागदशक त व 
1.0 अ याय प रचय 

 बृह महारा  मंडळा या सां त भावशील असले या घटने ( या यात सं थापना लखे आिण सम त िनयमावली चा 
समावेश आह े) या अ वये  मंडळा या कायका रणी चे गठन िनवडणकू मा यमांतून होणे अपिे त आह ेआिण या क रता 
काही मागदशक त वांचा समावेश घटनेत केला गेला आह े. ही िनवडणूक संिहता ाच मागदशक त वां या आधारे आिण 
घटनेत िनदिशत आ े माण ेसंकिलत व थािपत कर यात आली आह.े सुलभ संदभा क रता िनयमावलीत समािव  मागदशक 
त वांचा पुन लेख ा खंडांत कर यात आला आह.े  

 ा खंडात बृह महारा  मंडळा या कायका रणी क रता िनवडणुकांसाठी नीित िनदशक आिण मागदशक िनयमांचा 
आिण यांचा समावेश केला गेला आह.े िनवडणुकांशी स बंिधत िव ततृ िनयमावली तसंच  कायिविध वेग याने 
िनवडणूक  संिहता  (इले शन मै युअल) म य ेबृह महारा  मंडळा या कायका रणी ारे कािशत केली जाईल या यात 
संपूण िनवडणूक या आिण कायिविध ची मा माने अंमलबाजावणी या  व थे  संबंधी िव तृत उ लेख असले . 

 खाली नमूद सव नीित िनदशक आिण मागदशक िनयम व यांचे पालन अिनवाय असेल. 
 महारा  रा याचे माननीय मु यमं ी बृह महारा  मंडळाचे  पदिस  मुख संर क असतील आिण यांना “ मुख 

आ यदाते ”  ा पदनांवाने संबोिधत केल ेजाईल. ह ेपद कायका रणीचे सव  पद असेल पण पदिस  अस यामुळे ा 
पदा क रता  िनवडणुक घेतली जाणार नाही . 

अ. अ य , उपा य , धान कायवाह, कायवाह, कोषा य , सह कोषा य  आिण कायवाह(मिहला) ा  सव पदांक रता 
गु  मतदान प ित न ेिनवडणकुा होतील. िनवडणकू तसचं येक िवभागा क रता िवभागीय कायावाह ची िनवडणकू 
संबंिधत िवभागातील मतदातां ारे  गु  मतदान प ती ने होईल.  

आ. िनवडणकू अिधकारी : िनवडणूक िनयोिजत असले या सवसाधारण सभे या अगोदर या सवसाधारण सभेत 
कायका रणी तफ तािवत स सवसाधारण सभे ारा सामा य ब मता या आधारावर िनवडणूक  अिधकारी 
िनयु  केल े जाईल. िनवडणूक अिधका यास बृह महारा  मंडळाचा सद य असण े बंधनकारक रािहल. िनवडणूक 
अिधका याची िनयु  ची मािहती सं थे या मुखप ात कािशत केली जाईल.  

इ. उमदेवारी, नामाकंन ताव, आिण नामाकंना या अनमुोदनाचा अिधकार: शुभ चंतक सभासद ेणी च े  सभासद 
वगळता इतर सम त सभासद ेण चे सभासद जे िनवडणूक घोषणा ितथीस सभासद आहते आिण यांचे बृह महारा  
मंडळा िहताथ  कुठले ही आ थक दणेे नाहीय,े अश ेसभासद मतदाता, उमदेवार, तावक कंवा अनुमोदक हो यास 
पा  असतील. संल  सं थचेे ितिनिध उमदेवार, तावक कंवा अनुमोदक हो यास अपा  असतील. सं थागत 

ितिनध ना फ  मतदानाचा अिधकार असेल. नामांकन तावांत उमेदवारा या वा तिवक िनवास प या संबंधीची 
कुठली ही मािहती ुटीपूण कंवा चुक ची अस याच ेआढळ यास उमेदवार, तावक, आिण अनुमोदक यांच ेसभासद व 
वयमेव िनर त होईल.  ाची दखल घेवून धान कायवाह ा संबंधीची मािहती/सूचना मखुप ात तसचं इंटरनेट 

संकेत थळावर कािशत आिण सा रत करतील. िनवडणूका िनवडणूक संिहते (इले शन मै युअल) माणचे संप  

होतील. 

ई. िनवडणुकां क रता िनधा रत ितथी या कमान तीन मिह या पूव  िनवडणूक अिधकारी ारा मंडळा या अिधकृत संकेत 
थळावर धान कायवाह आिण कोषा य  ारे वतः या वा रीने स यािपत केलेली मतदाता सूची कािशत केली 

जाईल. हीच सूची िनवडणकू थळावर िनवडणूक पवू  कमान एक दवस आधी मािहती फलकावर लािवली जाईल. 
ा सूची वर कोणा ही मतािधकार ा  सद यास कुठ या ही कारचा आ ेप अस यास िनवडणूक अिधकारी ारे 

घोिषत िनवडणूक काय मा माण ेआपला आ ेप न दिवला जाऊ शकतो याच े िनरसन िनवडणूक अिधकारी ारे 
मतदान ारंभ हो या या 16 तास आधी पयत या कमाल वेळ मयादते करण ेभाग असेल. 

उ. िनवडणूक वषात अिधवेशन/ सवसाधारण सभे या सूचने सोबतच िनवडणकु चा संपणू काय म िनवडणकू 
अिधकारी या अनुमोदनाने िस  केला जाईल. 



ऊ. िनवडणुका कायका रणी या सतत तीन वषा या कारक द अविध साठी घेत या जातील आिण समान पदावर लागोपाठ 
दोन कारक द पूण केले या कुठ याही पदािधका यास याच पदा क रता कमीत कमी एक कायकाल अवधी पयत पु हा 
उमेदवारीची पा ता राहणार नाही.    

ए. िनवाचन यायािधकरण ( यनुल) :  िनवडणकू िनयोिजत असले या सवसाधारण सभे या अगोदर या सवसाधारण 

सभेत िनवाचन यायािधकरण ( युनल) चे गठन केले जाईल.  ा यायािधकरणात तीन आजीवन ेणी या 

सभासदांचा समावेश असेल.  ा यायािधकरणा या कुठ याही सद यास उमेदवारी, तावक कंवा अनुमोदक 

अस याची पा ता राहणार नाही पण यानंा मतािधकार वापर याची पा ता राहील. काय: िनवडणूक अिधकारी या 

कुठ याही िनणया िव  त ार ा यायािधकरणा  सम  केली जाऊ शकते. ा संबंधात यायािधकरणाचा िनणय 

अंितम असेल आिण ा िनणय िव  कुठ याही यालायात अपील वीकाय नसेल. िनवाचन यायािधकरणास ा  

त ार चे िनराकरण मतदान ारंभ हो या या 12 तास आधी पयत या कमाल वेळ मयादते करण ेभाग असेल. 

ऐ. कायका रणी या कारक द अवधीत जर कुठ याही कारणा तव कुठले ही पद र  असले तर पद र  हो या नंतर थम 
कायका रणी बैठक त पद र  अस याची घोषणा केली जाईल आिण त प ात पुढील बैठक त ा र  पदांवर 
कायका रणी ारे सामा य ब मत कंवा सवसंमती आधारे यो य ं ना स ोिजत केले जाईल. अ या कारे र  पद 
भरले जा या पयत अ य ा या र  पदाचा पदभार उपा य  ारे, धान कायवाह या र  पदाचा पदभार कायवाह 

ारे आिण तसंच कोषा या ा या पदाचा पदभार सहकोषा य  ारे वहन केला जाईल. 

ओ. सं थागत सभासदानंा मतदानाचा अिधकार: सम त संल  सं थानंा खालील दोन पैक   कुठ याही एक िविधने  मतदान 
कर याची सुिवधा राहील  : 

1. आप या िनयु  ितिनध या मा यमातून,  जे अिनवाय पण ेसंल  सं थे या िनवािचत पदािधका यांपैक च असतील, 
कंवा   

(टीप : जर संल  सं थते िनवाचनाच े ावधान नसेल कंवा काही कारणा तव िनवािचत कायका रणी अि त वात नसेल 
त हा अ या प रि थतीत सं थेचे भारी अ य  आिण भारी सिचव ितिनिध हणनू वीकाय असतील) 

2. ाितिनिधक मता या ( ॉ सी मत) मा यमातून या या अंतगत सं थानंा बहृ महारा  मंडळा या  कुठ याही िव मान   
िनवािचत कायका रणी सद या या मा यमातून  मतदानाचा अिधकार असेल.   

औ. वरील दो ही िवधी अंतगत सं थांना िनवडणकू अिधकारी ारे दल ेगेले या वा री यु  प रप ावरच आपली मतदान 
िवधी ची िनवड आिण अ य अपिे त मािहती िनवडणकू  काय मानसुार िनवडणूक  अिधकारी पयत पोहोचवावी 
लागेल. संल  सं थांना खाली नमूद के या माण ेमतदान कर याची पा ता असेल: 

1. अ या सं था यांची सभासद सं या 25 पे ा  कमी आह े -  1 मत  
2. अ या सं था यांची सभासद सं या 25 कंवा 25 न अिधक पण  100 न कमी आह े– 2 मत ं

3. अ या सं था यांची सभासद सं या 100  कंवा  100 न अिधक आह े– 3 मत ं
वरील माणे मतांची सं या िनधा रत कर या क रता  सव सं थांची स यािपत सभासद सं या आण ेसभासदां या 
नाव व प याची यादी संबंिधत सं थ े ारा बृह महारा  मडंळा या  कायका रणीस संल  सं थे या अ य  कंवा 
सिचव ारे दनांक 31 माच पयत सूिचत कर यात  येईल. िनवडणूक अिधकारी मतदाता यादी कािशत करताना 
मतदाना क रता  पा  असले या सव सं थांची नांव ेआिण येक सं थेला पा ता असले या मतांची सं या 

कािशत करतील. मतदाता यादी या काशन उपरा त यादीत कुठलेही प रवतन होऊ घातले या िनवडणुकां या 

प ातच  होतील.  पण कुठ याही प रि थतीत  सं थेला कमान एक मताची  पा ता अव य राहील. 



अ.ं वयैि क णेीतील सभासदानंा मतदानाचा अिधकार: बृह महारा  मंडळा या सव वैयि क ेणीतील सभासदानंा 
मतदान कर याची पा ता राहील ज ेसामा यतः बृह महारा ात अथात महारा  रा या या  बाहरे िनवास करतात. 

“शुभ चंतक ेणी” या सभासदांना मतदान कर याचा अिधकार असणार नाही.  

अः. टपाल मतप  ारे मतदान : खाली नमूद केले या िनकषानंा संतु  करणा या    सभासदांना िनवडणूक  अिधकारी ारे  
मतदा यास दले या मतप ाचा उपयोग क न टपाल ारे मतदान कर या या सुिवधेचा उपयोग करता येईल. ा 
संदभात िव तृत मािहती आिण िनदश िनवडणूक काय मा बरोबरच घोिषत केले जातील आिण धोरणा मक िनदशांचा 
समावेश िनवडणूक संिहतते  केला जाईल: 
1. िनवडणूक घोषणा ितिथस कमान 75 वष वय पूण केललेे  आजीवन आिण वैयि क संर क ेणीतील सभासद  
2. कुठ याही कारची  द ागंते (िवकलांगते) नी  त असलेले आजीवन आिण वयैि क संर क ेणीतील 

सभासद 

 

 

 

  



खंड 2 : िनवडणकू या िनदश 
2.0 अ याय प रचय 

तुत अ यायात  िनवडणुक तील िविवध या संबंधी िव तृत वणनाचा मवार समावेश कर यात आलेला आह े. 
येक येत या येचे िविवध घटक, करावयाची काम ेआिण िवधी या संबधंी तपशीलवार मािहती पण संकिलत केली 

गेली आह े. िनवडणूक येत सहभागी सम त , सं था आणी मंडळाचे व िविवध सं थांचे पदािधकारी ा तपिशलाचा 
सखोल अ यास करतील आिण या संिहते माण ेआपापले काय िन पा दत करतील अशी अपे ा आह े. िनवडणुक येत 
समािव  िविवध ट पे खालील माण ेआहते: 

 िनवडणूक यायािधकरण गठन 
 िनवडणूक अिधकारी नेमणूक 
 िनवडणूक अिधसूचना 
 मतदाता यादीचे काशन  
 टपाल मा यमांतून मतदाना साठी अिधसूचना 
 उमेदवारी अजाची ा ी 
 उमेदवारी अजाचे सू म िनरी ण  
 उमेदवारी माग ेघे याचे अज ा ी 
 उमेदवारांची अंितम यादीचे काशन 
 टपाल मतप  मतदारांस पाठिवण ेआणी यांची पुन ा ी  
 सं थागत सभासदांना उपल ध मतदान सुिवधा 
 मतदान व था 
 मतदान या  
 मतमोजणी 
 िनवडणूक िनकाल जाहीर करणे  
 िनवडणूक या समा ी  
 नविनवािचताचं ेपदभार हण  
 िनवडणूक अहवाल आिण िनकाल संबंधात रिज ार यासं सूचना . 

  



2.1 िनवडणकू यायािधकरण गठन 
 

2.1.1 बृह महारा  मंडळा या कायका रणी ची िनवडणूक या संपूण पण ेपारदश  असावी आिण िनवडणुक शी 
संब  असले या कुठ या ही प ाची कुठ याही काराची त ार अस यास याचे यायपणू आिण स य समथक 
र या िनरसन कर या या उ ांनी िनवडणकू यायाधीकरणाचे गठन होणे अपिे त आह े. 

2.1.2 िनवडणकू यायाधीकरण तीन सद यीय असेल . ित ही सद य बृह महारा  मंडळाचे आजीवन कंवा सरं क 
ेणीचे सभासद असणे अिनवाय आह े. “शुभ चंतक ेणी” च ेसभासद ा यायािधकरणात सद य अस यास 

अपा  असतील .  

2.1.3 िनवडणूक िनयोिजत असले या सवसाधारण सभे या अगोदर या सवसाधारण सभते िनवाचन यायािधकरण 

( युनल) चे गठन केले जाईल . ा क रता सवसाधारण सभेत कायका रणी या वतीनं तीन इ छुक सभासदांचे 

नांव यायािधकरण सद य हणून तािवत केले जाईल . सवसाधारण सभेत वतः उपि थत असलेला अ य  
कुठलाही सभासद वतः या नांवाचा ताव पण क  शकतो . ाच सवसाधारण सभेत सव वीकृतीने कंवा 
गरज पड यास सामा य ब मताने ा ि सद यीय िनवडणूक यायाधीकरणा चे गठन केले जाईल . ा संबंधी 
ची घोषणा सभेचे अ य  सभेत करतील आिण त संबंधी सूचना धान कायवाह माफत मंडळा या मुखप ात 
आिण इंटरनेट संकेत थळावर अ य सभासदां या सोयी क रता िस  केली  जाईल. 

2.1.4 ा यायािधकरणाशी अथवा ा यायािधकरणा ारे कुठलाही प  वहार धान कायवाह माफतच केला 
जाऊ शकेल . िनवडणुक या वेळी कुठलाही प  वहार सम  होऊ शकेल पण इतर काळात हा प  वहार 
टपाल मा यमांतून केला जाईल . ा क रता धान कायवाह यायािधकरणाचा संपक प ा यायािधकरण गठन 
सूचनेत िस  करते वेळी समािव  करतील. कुठ या ही िडिजटल मा यमांतून (अथात ईमले, हॉटस प इ यादी) 
केलेला प  वहार मा य नसेल .  

2.1.5 ा यायािधकरणा या कुठ याही सद यास उमेदवार, तावक कंवा अनुमोदक अस याची पा ता राहणार 

नाही पण यांना मतािधकार वापर याची पा ता राहील .  

2.1.6 िनवडणुक  संबंधी कोणास ही कुठ या ही कारची त ार अस यास यानं सव थम िनवडणूक अिधकारी समोर 
ती मांडणे अपेि त आह े. िनवडणूक अिधकारी या िनणयाशी जर कुठलीही असहमती असेल तरच संबंिधत प  
िनवडणूक यायाधीकरणा समोर आपली त ार मांडू शकतो. िनवडणूक यायाधीकरण कुठली ही थेट त ार 
वीकार करणार नाही . िनवडणकू अिधकारी या कुठ याही िनणया िव  त ार ा यायािधकरणा सम  

केली जाऊ शकते. 

2.1.7 िनवडणूक यायाधीकरणा समोर कुठली ही त ार लेखी व पात मांडण े अिनवाय असेल . ा त ारीत 
सभासदांनी आपला सभासद मांक, नांव, संपूण टपाल प ा, आिण मोबाईल मांक नमूद करणे अिनवाय असेल 
. त ार कागदावर लेखी व पात असण ेआिण वह ता रत असण ेपण अिनवाय असेल . कुठ या ही िडिजटल 
मा यमांतून (अथात ईमेल, हॉटस प इ यादी) केलेली त ार वीकार केली जाणार नाही .    

2.1.8 कुठ याही त ारी या अथवा िनणया संबंधात यायािधकरणाचा िनणय अंितम असेल आिण ा िनणय िव  

कुठ याही यालायात अपील वीकाय नसेल.  

2.1.9 िनवाचन यायािधकरणास ा  त ार चे िनराकरण मतदान ारंभ हो या या 12 तास आधी पयत या कमाल 

वेळ मयादते करण ेभाग असले . 

2.1.10 कुठ याही कारणा तव जर िनवडणूक यायाधीकरण गठन प ात यायािधकरणा या कोणाही सद यास 
िनवडणूक यायाधीकरणाचा सद य राहता यते नसेल तर त संबंधी सूचना ा  झा यावर कायकारीणीस यो य 
सभासद िनवडणूक यायाधीकरणाचा थानाप  सद य हणून िनयु  कर याचा अिधकार असेल . अ या माण े
केले या िनयु स सवसाधारण सभेची वीकृती आव यक नसेल . अ या कारे झाले या कुठ याही िनयु  



संबंधीची सचूना धान कायवाह माफत इंटरनेट संकेत थळावर तसंच पया  अवधी अस यास मंडळा या 
मुखप ात अ य सभासदां या सोयी क रता िस  केली जाईल . 

 

2.2 िनवडणकू अिधकारी नेमणूक 
 

2.2.1 बृह महारा  मंडळा या कायका रणी ची िनवडणूक या संपूण पण ेपारदश  कारे पार पाड या या उ ानं 
िनवडणूक अिधकारीची िनयु  होणे अपेि त आह े. 

2.2.2 िनवडणूक अिधकारीस बृह महारा  मंडळाचा आजीवन कंवा सरं क ेणीचा सभासद असणं अिनवाय आह.े 
“शुभ चंतक ेणी” चे सभासद िनवडणकू अिधकारी हणनू िनयु  हो यास अपा  असतील .  

2.2.3 िनवडणूक िनयोिजत असले या सवसाधारण सभे या अगोदर या सवसाधारण सभेत िनवडणूक अिधकारी 

िनयु  केला जाईल . ा क रता सवसाधारण सभते कायका रणी या वतीनं तीन पा    सभासदांचे नांव 

वरीयता मात तुत केले जातील यां या पैक  कोणा एका स िनयु  केल ेजाऊ शकेल. सवसाधारण 
सभेत वतः उपि थत असललेा अ य  कुठलाही सभासद वतः या नांवाचा ताव पण क  शकतो . ाच 
सवसाधारण सभते सव वीकृतीने कंवा गरज पड यास सामा य ब मताने िनवडणूक अिधकारी िनयु  केला 
जाईल . ा संबंधी ची घोषणा सभेचे अ य  सभेत करतील आिण त संबंधी सूचना धान कायवाह माफत 
मंडळा या मुखप ात आिण इंटरनेट संकेत थळावर अ य सभासदां या सोयी क रता िस  केली  जाईल. 

2.2.4 िनवडणूक अिधकारी यांचेशी अथवा िनवडणकू अिधकारी ारे कुठलाही प  वहार केला जाऊ शकेल याची 
एक त धान कायवाह यानंा दणेे अिनवाय असेल . िनवडणकु या वेळी कुठलाही प  वहार सम  होऊ 
शकेल पण इतर काळात हा प  वहार टपाल मा यमांतून केला जाईल . ा क रता धान कायवाह िनवडणूक 
अिधकारी याचंा संपक प ा िनयु  सूचनते िस  करत े वेळी समािव  करतील . कुठ या ही िडिजटल 
मा यमांतून (अथात ईमेल, हॉटस प इ यादी) केलेला प  वहार मा य नसेल .  

2.2.5 िनवडणूक अिधकारी ास उमेदवारी, तावक कंवा अनुमोदक अस याची पा ता राहणार नाही आिण तसंच 

यांना िनवडणूक अिधकारी असे पयत मतािधकार वापर याची पा ता पण असणार नाही .  

2.2.6 िनवडणुक  संबंधी कोणास ही कुठ या ही कारची त ार अस यास यांना  सव थम िनवडणूक अिधकारी समोर 
ती मांडणे अपेि त आह े. िनवडणकू अिधकारी यावर िनयमां माण ेिवचार क न आपला िनणय जाहीर करतील 
. या िनणयाशी जर कुठलीही असहमती असेल तर संबंिधत प  िनवडणूक यायाधीकरणा समोर आपली त ार 
मांडू शकतो . िनवडणूक यायाधीकरण कुठली ही त ार थेट वीकार करणार नाही . िनवडणूक अिधकारी या 

कुठ याही िनणया िव  त ार ा यायािधकरणा सम  केली जाऊ शकेल . 

2.2.7 िनवडणूक अिधकारी समोर कुठली ही त ार लेखी व पात मांडण ेअिनवाय असेल . ा त ारीत सभासदांनी 
आपला सभासद मांक, नांव, संपूण टपाल प ा, आिण मोबाईल मांक नमूद करणे अिनवाय असेल . त ार 
कागदावर लेखी व पात असणे आिण वह ता रत असण े पण अिनवाय असले . कुठ या ही िडिजटल 
मा यमांतून (अथात ईमेल, हॉटस प इ यादी) केलेली त ार वीकार केली जाणार नाही .    

2.2.8 िनवडणूक अिधकारी यांना ा  त ार चे िनराकरण मतदान ारंभ हो या या 16 तास आधी पयत या कमाल 

वेळ मयादते करण ेभाग असले . 

2.2.9 कुठ याही कारणा तव जर िनवडणूक अिधकारी या िनयु  प ात यांना िनवडणूक अिधकारी हणून काय 
िन पा दत करता येणार नसले तर त संबंधी सचूना ा  झा यावर कायकारीणीस यो य सभासद थानप  
िनवडणूक अिधकारी हणून िनयु  कर याचा अिधकार असेल . अ या माण ेकेले या िनयु स सवसाधारण 
सभेची वीकृती अव यक नसेल पण िनवडणूक यायािधकराणाची वीकृती अिनवाय असेल. अ या कारे 
झाले या कुठ याही िनयु  संबंधीची सूचना धान कायवाह माफत इंटरनेट संकेत थळावर तसंच पया  अवधी 
अस यास मंडळा या मुखप ात अ य सभासदां या सोयी क रता िस  केली जाईल . 



 

2.3 िनवडणकू अिधसूचना 
 

2.3.1 धान कायवाह ारे अ य , िनवडणूक यायािधकरण आिण िनवडणूक अिधकारी यांचेशी िवचार िवमश क न 
िनवडणूक चे वेळाप क संबंधी ताव कायका रणी या वीकृती क रता तुत केला जाईल .  

2.3.2 ा तावास िनवडणुक च े ठकाण नमूद कर याची आव यकता असणार नाही परंतु ठकाण नमूद के या नंतर 
सु ा यात िनवडणूक ितथी या 48 तास आधी पयत प रवतन केल ेजाऊ शकेल . ह े ठकाण अिधवशेन होत 
असले या शहरातच असणे अिनवाय असेल  . अस ेकुठलेही प रवतन िनवडणूक अिधकारी ारे अिधसूिचत केली 
जाईल . 

2.3.3 धान कायवाह यांनी तुत केले या तावास कायका रणी ने वीकृती द यानंतर वीकृत वेळाप क आिण 
थळ इ यादी धान कायावाह ारे लेखी व पात िनवडणूक अिधकारी यांना कळिवले जाईल  . ही सचूना ा  

झा यानंतर िनवडणूक अिधकारी ारे िनवडणूक अिधसचूना उमेदवारी साठी या अजा सह िस  केली जाईल 
.  (अिधसूचना आिण उमेदवारी अजाचे ा प खडं 4 येथ ेबघाव े) 

 

2.4 मतदाता यादीचे काशन  
 

2.4.1 िनवडणुकां क रता िनधा रत ितथी या कमान तीन मिह या पूव  िनवडणूक अिधकारी ारा मंडळा या अिधकृत 
संकेत थळावर धान कायवाह आिण कोषा य  ारे वतः या वा रीने स यािपत केलेली मतदाता यादी 

िस  केली जाईल . िनवडणूक अिधसूचना िस ी या तारखलेा बृह महारा  मंडळा या सव वैयि क 
ेणीतील अ या सभासदांना मतदान कर याची पा ता असेल जे सामा यतः बृह महारा ात अथात महारा  

रा या या  बाहरे िनवास करतात आिण यांचे बृह महारा  मंडळ िहताथ कुठले ही आ थक दणेे शेष नाहीय.े 
अ या सव मतदा यांची नावं ेमतदाता यादीत समािव  असतील. “शुभ चंतक ेणी” या सभासदांचा समावेश 
मतदाता यादीत केला जाणार नाही. (मतदाता यादी चे ा प खडं 4 येथे बघावे) 

2.4.2 वरील माण े िस  मतदाता यादी िनवडणकू थळावर िनवडणूक काय मानुसार िनवडणकू पूव  कमान एक 
दवस आधी मािहती फलकावर लािवली जाईल . 

2.4.3 वरील नमूद के या माण े िस  सूची वर कोणा ही मतािधकार ा  सद यास कुठ या ही कारचा आ ेप 
अस यास िनवडणूक अिधकारी ारे घोिषत िनवडणकू काय मा माण ेआपला आ ेप न दिवला जाऊ शकतो 
याचे िनरसन िनवडणकू अिधकारी ारे मतदान ारंभ हो या या 16 तास आधी पयत या कमाल वेळ मयादते 

करण ेभाग असेल . 
2.4.4 िनवडणूक अिधकारी मतदाता यादी कािशत करताना मतदाना क रता पा  असले या सव सं थांची नांवे आिण 

येक सं थेला घटनेत नमूद अस या माण ेपा ता असले या मतांची सं या पण कािशत करतील . कुठ याही 
प रि थतीत कुठ याही एका सं थेला कमान एक मताची पा ता अव य राहील . 

2.4.5 मतदाता यादी या िस ी उपरा त सामा य प रि थतीत यादीत कुठलेही प रवतन होऊ घातले या 
िनवडणुकां या प ातच  होतील . मा  कुठ याही कारची त या मक ुटी आढळली अस यास मतदाता यादीत 
सुधारणा अ य , धान कायवाह आणी िनवडणूक अिधकारी ह ेितघेही सहमत अस यास तुत द तावजेांचे 
सू म िनरी ण झा या नंतर केली जाऊ शकेल .  

 

2.5 टपाल मा यमांतनू मतदाना साठी अिधसूचना 
 

2.5.1 मतदाता यादी या िस ी उपरा त िनवडणूक अिधकारी ारे टपाल मा यमांतनू मतदान कर यास पा ता 
असले या मतदातां कडून अज मागिव या क रता मंडळा या अिधकृत संकेत थळावर आिण अविध अस यास 
मुखप ातून या संबधंीची अिधसूचना िस  केली जाईल . (अिधसूचनेचे ा प खडं 4 येथे बघावे) 



2.5.2 खाली नमूद केले या िनकषानंा सतंु  करणा या  सभासदांना िनवडणूक  अिधकारी ारे  मतदा यास  दले या 
मतप ाचा उपयोग क न टपाल ारे मतदान कर या या सुिवधेचा उपयोग करता यईेल:  

2.5.2.1 िनवडणूक घोषणा ितिथस कमान 75 वष वय पूण केलेल ेआजीवन आिण वैयि क संर क ेणीतील मतािधकार 
ा  सभासद . अ या नी अजा सोबत वयाचा कुठलाही सरकारमा य दाखला तुत करावा.   

2.5.2.2 कुठ याही कारची द ांगते (िवकलांगते) नी  त असलेले आजीवन आिण वयैि क संर क ेणीतील 
मतािधकार ा  सभासद. अ या नी अजा सोबत द ांगते (िवकलांगते) संबधंी डॉ टर ारे स यािपत 
कुठलाही सरकारमा य दाखला, जो जा तीत जा त 6 मिहने जुना असू शकतो, तुत करावा . 6 मिह या पे ा 
जुना दाखला ा  धरला जाणार नाही. 

2.5.3 िनवडणूक अिधकारी ारे टपाल मा यमांतून मतदानास पा  सभासदांकडून टपाल मा यमांतून मतदान कर या 
संबंधी चा अज अिधसूचना िस  क न मागिवला जाईल . ा अिधसूचनेत कािशत अंितम ितथी पयत ा  
सव अजाची यादी िनवडणकू अिधकारी बनवतील . ा यादीतील सम त मतदा यासं “टपाल मा यम मतदाता” 
हणून ओळखले जाईल. काही शंका अस यास कंवा आव यक वाट यास िनवडणूक अिधकारी अजात नमूद 

मोबाईल मांकावर वतः संबिंधत सभासदाशी बोलून या संबंधीची खातरजमा क न घेतील .  
 

2.6 उमदेवारी अजाची ा ी 
 

2.6.1 िनवडणूक अिधकारी ारे िनवडणकू अिधसूचना उमेदवारी साठी या अजा सह िस  केली गे या नंतर िनवडणूक 
वेळाप कात नमूद काल मयादते िनधा रत ा पात कुठ याही उमेदवारा तफ आपला उमेदवारी अज आव यक 
संल कांसह आिण येक अजा क रता पय ेशंभर फ  ( .100/-) असे उमेदवारी अज शु क भरले अस या या 
पावती सह िनवडणूक अिधका या कड े तुत केला जाऊ शकेल. ह े उमेदवारी अज शु क पय े शंभर फ  
( .100/-) अ ितदये असेल अथात कुठ याही प रि थतीत परत केल ेजाणार नाही आणी कोणा अ य उमेदवारा 
क रता दखेील वापरले जाऊ शकणार नाही.  

2.6.2 सव तावकांनी उमेदवारी या अजासोबत तावक, अनुमोदक आिण उमेदवार ा ितघा ची ओळख 
आिण िनवास थान थािपत कर या क रता आधारकाड, पासपोट, मतदाता प रचय प  कंवा ाय हगं 
लायसे स ा पैक  कुठलहेी फोटो यु  प रचयप  संल  कराव े या या वर नांव आणी प ा याचा प  उ लेख 
असेल . 

2.6.3 िनवडणूक अिधका या कड ेउमेदवारी अज आव यक संल कांसह वैयि क र या उपि थत होऊन कंवा टपाल 
मा यमांतून कंवा कोणा ही संदशेवाहक माफत तुत केला जाऊ शकेल . अज ा  झा यावर िनवडणूक 
अिधकारी अज ा ी ची पावती दऊे शकेल या या वर ा ीची दनांक आिण वेळ नमूद असेल .  

2.6.4 शुभ चंतक सभासद ेणी चे सभासद वगळता इतर सम त सभासद ेण चे सभासद जे िनवडणूक घोषणा ितथीस 
सभासद आहते आिण याचं े बृह महारा  मंडळा िहताथ  कुठले ही आ थक दणेे नाहीय,े अथात यांचे नांव 
मतदाता यादीत आह,े अश ेसभासद मतदाता, उमदेवार, तावक कंवा अनुमोदक हो यास पा  असतील.  

2.6.5 एक उमेदवारा या क रता येक पदा क रता अिधकतम तीन उमेदवारी अज भरले जाऊ शकतात अथात 
अिधसूिचत कतीही पद या या क रता उमेदवार पा  आह े या सव पदांक रता उमदेवारा या नांवाचा ताव 
केला जाऊ शकतो. पण येक उमदेवारी अजात तावक आिण अनुमोदक िभ  िभ   असणे बंधनकारक 
असेल. तसंच उमेदवारी अज मागे घे या या ितथी पयत अ या उमेदवारास फ  एक पद ठरवून अ य पदां या 
क रताचे ताव मागे यावे लागतील. जर कोणाही उमदेवाराचे नांव उमेदवारी अज मागे घे या या ितथी 
उलट या नंतर एका पे ा जा त पद क रता शषे असतील तर या उमेदवाराचे सव पदांकरीताचे ताव िनर त 
केले जातील.   

2.6.6 कुठ याही सभासदास िनवडणूक अिधकारी ारा  िस  के या गेले या मतदाता यादीत यांचे नांव अस यासच 
उमदेवार, तावक कंवा अनुमोदक हो याची पा ता  असेल. 

2.6.7 संल  सं थेच े ितिनिध उमदेवार, तावक कंवा अनुमोदक हो यास अपा  असतील. सं थागत ितिनध ना 
फ  मतदानाचा अिधकार असेल . 

 



2.7 उमेदवारी अजाचे सू म िनरी ण  
 

2.7.1 िनवडणूक अिधकारी ारा ा  उमेदवारी अजाचे एक न दणी प क (Register) त यार केले जाईल आिण 
“ थम ा ी थम न द” ा आधारावर न दणी केली जाईल . येक अजा क रता दोन पृ  ेराखीव असतील . 

येक अजा क रता ा ी नतंर, ा ी दनांक, अनु माकं, तसचं उमदेवार, तावक, आिण अनुमोदक यांचे 
सभासद मांक, नांव, प ा आिण संल  द तावेज याचे न द केली जाईल .  

2.7.2 सू म िनरी ण अतंगत यके अजात नमूद मािहती मतदार यादी आिण संल  द तावेज या आधारावर स यत े
क रता पडताळून बिघतली जाईल . सू म िनरी ण के यावर िनवडणूक अिधकारी आपले अिभमत (कारणांसह) 
नमूद करतील आिण आपले सही व िश ामोतब करतील.  अजात नमूद मािहतीत काही तफावत आढळ यास 
िनवडणूक अिधकारी संबंिधत उमेदवारी अज करणा या सभासदां कडून प ीकरण मागव ू शकतील. ा  
प ीकरणा या आधारावर कंवा उपल ध द तावेजां या आधारावर िनवडणकू अिधकारी प ीकरण न 

मागवताच वतः या िववेकानुसार अज वीकृत कंवा अ वीकृत क  शकतील .  
2.7.3 िनवडणूक अिधकारी तदनंतर अजा संबंधीची वीकृती कंवा अ वीकृती संबंिधत अजदारांस अजात नमूद दरू वनी 

व न कळवतील आिण तसंच अजात नमूद टपाल प यावर भारतीय टपाल खा या या “न दणीकृत टपाल 
(Registered Post)” कंवा “ पीड पो ट (Speed Post)” ा मा यमांतून पण पाठवतील .  

2.7.4 उमेदवारी अज अथात नामाकंन तावांत उमदेवारा या सभासद मांक, नांव, िनवास प या संबंधीची आिण 
अजात पुरिवलेली अ य कुठली ही मािहती ुटीपूण चुक ची अस याचे आढळ यास उमदेवार, तावक, आिण 
अनुमोदक यांचे सभासद व वयमेव िनर त होईल . मािहती ुटीपूण अस यास तशी न द अज आिण अज न दणी 
प कात िनवडणूक अिधकारी आप या सही आिण िश यािनशी करतील . सभासद व िनर ती संबंधी पुढील 
कायवाही धान कायवाह करतील आिण तशी सव कायवाही िनवडणकू ये या बाहरे असेल .  

2.7.5 कुठ याही उमेदवारांनी एका पे ा जा त अज दाखल केल ेअस यास कमान एक अज वीकृत अस यास दखेील 
िनवडणू कत उमेदवार अस यास पा ता असेल .  

 

2.8 उमेदवारी माग ेघे याच ेअज ा ी 
 

2.8.1 िनवडणूक अिधकारी ारा सू म िनरी ण प ात िनवडणुक साठी वीकृत सम त अज करणारे िनवडणुक स पा  
ठरलेले उमेदवार िनवडणूक अिधका यास ठरािवक ा पात (अजाचे ा प खडं 4 येथे बघावे ) आपली उमदेवारी 
मागे यायचा अज सादर क न आपली उमेदवारी माग ेघेऊ शकतात . 

2.8.2 उमेदवारी मागे घे याचे अज िनवडणूक वेळाप कात नमूद कालावधीत केले जाऊ शकतात. 

2.8.3 ा  अजावर िनवडणूक अिधकारी संबिंधत उमदेवारांनेच अज के या संबंधी संतु  असतील तर उमेदवारास 
उमेदवारी माग ेघे याची अनुमती दऊेन तदनंतर मूळ उमेदवारी अज आिण उमेदवारी न दणी प कात या अजा 
सम  आपला िनणय  नमूद करतील आिण आपले सही व िश ामोतब करतील . 

2.8.4 त प ात िनवडणूक अिधकारी दरू वनी व न आिण लेखी व पात संबंिधत उमदेवारास उमेदवारी र  के या 
संबंधी सूचना संभव अस यास सम  कंवा मूळ अजात नमूद टपाल प यावर भारतीय टपाल खा या या 
“न दणीकृत टपाल (Registered Post)” कंवा “ पीड पो ट (Speed Post)” ा मा यमांतून पाठवतील .  

2.8.5 कुठ याही उमेदवारांनी एका पे ा जा त अज दाखल केले अस यास आिण ते तसे वीकृत झाले अस यास या 
पदाची उमदेवारी मागे घे यात आली असेल या पदांक रता चे सव वीकृत उमदेवारी अज र  होतील.  

2.8.6 तसंच उमेदवारी अज मागे घे या या ितथी पयत या उमदेवार क रता एका पे ा जा त पदा करीताचे िनवडणूक 
अिधकारी ारा वीकृत ताव शेष असतील अ या उमेदवारास फ  एक पद ठरवून अ य पदां या क रताच े

ताव मागे यावे लागतील. जर कोणाही उमेदवाराचे नावं / अज / ताव, उमेदवारी अज मागे घे याची ितथी 



उलट या नंतर एका पे ा जा त पद क रता शषे असतील तर या उमेदवाराचे सव पदांकरीताचे ताव िनर त 
केले जातील.   

 

2.9 उमेदवारांची अंितम यादीचे काशन 
 

2.9.1 िनवडणूक अिधकारी ारा िनवडणूक वेळाप का या माणे उमेदवारी अज माग ेघे याचा कालावधी तीत / 
पूण झा या प ात उमेदवारांची अंितम यादी िस  केली जाईल. ही यादी कायका रणी या येक पद क रता 
आिण तसंच येक िवभागातील िवभागीय कायवाह या पद क रता असेल .  

2.9.2 िनवडणूक अिधकारी ारा ही यादी मतदाता सभासदां या सोयी क रता मंडळा या अिधकृत सकेंत थळावर 
आिण अविध अस यास मुखप ातून िस  केली जाईल . (उमदेवारां या अंितम यादीच े  ा प खडं 4 येथे 
बघावे ) 

2.9.3 ाच यादीत कुठ याही पदा क रता जर एकच चे  अज वीकृत झाला असेल तर ह ेपद मतदाना क रता 
नसेल अशी ही घोषणा िनवडणूक अिधकारी करतील आिण िनवडणूक िनकालांत िन वरोध िनवडले गे या 
संबंधीची घोषणा करतील . 

2.9.4 ाच यादीत कुठ याही पदा क रता जर एकाही चा वीकृत अज शेष नसेल तर तशी घोषणा िनवडणूक 
अिधकारी करतील आिण िनवडणूक िनकालांत पद र  अस या संबंधीची घोषणा करतील . ा र  पदांवर 
िनवडणुक  प ात घटना िनयमावली या तरतुदी अनुसार कायका रणी यो य िनणय घे यास स म असेल . 

 

 

2.10 टपाल मतप  मतदारांस पाठिवण ेआणी यांची पुन ा ी  
 

2.10.1 अंितम उमेदवार यादी जाहीर के या नंतर मतदान आव यक अस यास िनवडणूक ितथी वगळून िनवडणकू 
ितथी या कमान तीस (21) दवस आधी िनवडणूक अिधकारी, कायका रणी आिण िवभागीय पदांसाठी िनयत 
असलेले मतप  आप या सही व िश यािनशी येक टपाल मा यम मतदा यास आप या अजात पुरिवले या 
टपाल प यावर भारतीय टपाल खा या या “न दणीकृत टपाल (Registered Post)” कंवा “ पीड पो ट 
(Speed Post)” ा मा यमांतूनच पाठवतील.  ा मतप ा सोबत टपाल मा यमांतनू मतदान कस ेकरावयाचे 

ा संबंधीचे िनदशप  आिण तसंच उलट टपाली मत पाठिव या साठी छोटा िलफाफा आिण पाठिव याचा प ा 
नमूद असलेला मोठा िलफाफा पण पाठिव यात येईल . 

2.10.2 टपाल मा यम मतदाता यां या कडून टपाल मा यमांतून मतदान कर यासाठी टपाल खच वगळता अ य कुठलेही 
शु क आकारले जाणार नाही . येक िनवडणूक अिधसूचन ेआधी कायका रणी सां त टपाल दरां या आधारावर 
घेतला जाणारा टपाल खच पण ठरवील याचा उ लेख टपाल मा यमांतून मतदाना या अिधसूचनेत अिनवायत: 
असेल .  

2.10.3 टपाल मतप  ा  झा यावर संबंिधत मतदाता मतदान िनदश प  वाचतील आिण यातील िनदशां माणे 
आप या पसंती या उमेदवारांस अिधकृत मतप ात आपले मत अं कत करतील. तदनंतर ह े मतप  सोबत 
असले या छो ा िलफा यात टाकून िनदशा माण े सीलबंद करतील आिण नंतर हा छोटा िलफाफा मो ा 
िलफाफा यात टाकून मोठा िलफाफा बंद क न भारतीय टपाल खा या या “न दणीकृत टपाल (Registered 
Post)” कंवा “ पीड पो ट (Speed Post)” ा मा यमांतूनच िनदिशत प यावर उलट टपाली अ या अवधीत 
पाठवतील क ते मतप  िनधा रत अवधीत िनवडणूक अिधकारी यानंा ा  होईल . 

2.10.4 मतदानाची गोपनीयता अ ु ण ठेव याक रता ही काळजी घेतली जाईल क टपाल मतप ावर कंवा आत या 
छो ा िलफा यावर असा कुठला ही आकडा, श द कंवा िच ह उमटिवले जाणार नाही जेण ेक न मतदाता 
कोण आह ेहा अंदाज बांधला जाऊ शकेल .  



2.10.5 टपाल मतप ावर आिण संल  छो ा िलफा यावर संबंिधत टपाल मा यम मतदा यास पाठिव या आधी 
िनवडणूक अिधकारी यो य थानी आपल ेह ता र आिण िश ामोतब करतील.  

2.10.6 िनधा रत अवधीत उलट टपाली ा  मतप  असलेले िलफाफे सांभाळून ठेवले जातील जे िनवडणूक 
मतमोजणी या वेळीस उघडल ेजातील . 

2.11 सं थागत सभासदांना उपल ध मतदान सुिवधा 
 

2.11.1 सं थागत सभासदांना आपले मत आप या कायका रणी या सद यां माफत कंवा बृह महारा  मंडळा या िव मान 
कायका रणी सद या या माफत ाितिनिधक मत ( ॉ सी मत) ारे दतेा ये याचे दोन िवक प उपल ध असतील .  

2.11.2 िनवडणूक अिधकारी येक सं थेला यांना उपल ध मतदान प ती कळवतील आणी मतदान कर याचे आवाहन 
करतील . सं था आपली मतदान प ती ठरवून तशी सूचना आिण िनवडले या िवक पा माण ेअिधकृत ि  संबंधी 
ची मािहती उपयु  ा पात िनवडणूक अिधकारी यां या प ातील िनदशा माण े तुत करतील .   

2.11.3 सं थेला मतदाता यादी माण ेपा ता असले या मतां या सं ये या एवढ े ितिनधी पाठिवता यतेील पण जर सं था 
ाितिनिधक मत ( ॉ सी मत) ारे मतदान करणार असेल तर पा  मतां या सं य ेएवढी मतप े या अिधकृत 

स िनवडणकू अिधकारी ारे िनवडणूक समयी दे यात येतील . 
2.11.4 बृह महारा  मंडळा या िव मान कायका रणी सद या कड े एका पे ा जा त सं थांची ाितिनिधक मत े अस ू

शकतात. पण अ या एका िनवािचत सद या ारे  जा तीत जा त तीन (3) सं थां या वतीनं ाितिनिधक मतदान 
केले जाऊ शकते. अ या प रि थतीत या सद याकड ेउपल ध एकूण ाितिनिधक मतां या सं ये एवढी मतप े 
िनवडणूक अिधकारी एकाच वेळेस या स िनवडणुक  दर यान वतः दतेील आिण ते हांच मतदान ही करवून 
घेतील . अ या मतदा यानी वैयि क मतेत मतदान ही ाच वेळेस कराव ेकारण मतदान अिधकारी बोटावर 
अिमत शाई लागलेली अस यास पुनः मतदानास परवानगी दणेार नाहीत . 
 

2.12 मतदान व था  
 

2.12.1 मतदाता यादी फलकावर लावणे 
िनवडणुकां क रता िनधा रत ितथी या कमान तीन मिह या पूव  िनवडणूक अिधकारी ारा मंडळा या अिधकृत 
संकेत थळावर धान कायवाह आिण कोषा य  ारे वतः या वा रीने स यािपत केलेली मतदाता यादी िस  
केली जाईल . ाच मतदाता यादीची स यािपत त िनवडणूक अिधकारी ारा िनवडणूक थळावर िनवडणूक पवू  
कमान एक दवस आधी मािहती फलकावर लािवली जाईल . (मतदाता यादी च े ा प खडं 4 येथे बघावे ) 

 

2.12.2 मतदान अवधी  
मतदाना क रता सव मतदारांस िनवडणकू वेळा प का म ये िनदिशत कालावधी माण ेमतदान कर याची पा ता 
असेल . जर ठरािवक वेळेत मतदान कर यास िस  असलेले मतदाता शषे असतील तर अ या सव मतदा यांनी 
मतदान करे पयत मतदान अवधी िनवडणकू अिधकारी ारा वाढिव यात येईल आिण तशी घोषणा मतदान 

ासादात कर यात येईल . 
 

2.12.3 मतदान क  आिण आतील व था ठरिवणे 
मतदा यां या अपिे त सं ये या माणात मतदान क  आिण मतपे ांची सं या ठरिवली जाईल. सामा यतः  500 
मतदारां या क रता एक क  असेल आिण येक क ात एक मतपेटी असेल. सव मतदान क  एका मो ा हॉल 
म य े सु ा असू शकतात कंवा वेगवगे या खो यात सु ा असू शकतात  . ा संबंधी िनणय उपल ध 
भवन ासादा या आकार आिण कार अनुसार िनवडणकू अिधकारी घतेील  .  मतदाना  साठी यु  येक हॉल 
अथवा खोलीत ये याचे आिण जा याचे दोन पृथक माग ठेवाव ेआिण बाहरे जा या या मागाव न कोणी वेश 
करणार नाही अशी द ता यावी. मतदाता ारे आपले मत अं कत करतांना या या मताची गोपनीयता भगं 
पावणार नाही अ या कारे मतदान क ाची रचना हवी  .  मतदान हॉल या बाहरे सादातच मतदा यांना  
आपापला मतदाता सूची मांक बघता येईल ा क रता एक काउंटर थािपत कर यात येईल िजथे एक कंवा दोन 
मतदान सहायक, मतदाता यादी घेऊन बसतील . ा मळेु मतदान समयी लागणारा वळे कमी होईल .    
 



2.12.4 मतदान ासादात एक दवसा पूव  व थेस अंितम प दणेे 
मतदान ासादात क  थापना, मतपेटी ठेवण,े टेबल खु या लावण,े ठक ठकाणी सूचना फलक लावणे, दशा दशक 
फलक लावण ेइ यादी व था मतदानापूव या दवशी िनवडणूक अिधकारी यां या मागदशनात थािपत कर यात 
यतेील. सव व था यांची पवूपाहणी िनवडणूक अिधकारी, धान कायवाह आिण सव उमेदवार करतील. 
उमेदवारांचे काही सुझाव अथवा सूचना असतील तर िनयमांतगत िनवडणकू अिधकारी या संबंधी िनणय घेतील . 
    

2.12.5 मतपेटी व था कायकता व था  
िनवडणूक अिधकारी आव यक सं येत मतपे ा उपल ध आहते आिण गरज पड यास जादा मतपे ा उपल ध 
असतील ा कड ेल  पुरवतील .  तसंच एकूण संपूण िनवडणूक गितिवधी सुचा  पाने संप  कर या क रता 
मंडळा या वतीनं आव यक सं येत कायकता आिण मनु यबळ उपल ध करवून दलं जाईल . तसंच मंडळा या वतीन ं
आव यक माणात लागणारी टेशनरी , फ नचर आिण इतर िविवध सामान पण उपल ध करवून दलं जाईल. 
 

2.12.6 मतदाता रांग, िवचरण आिण क  व था  
मतदान ासादात मतदान अवधीत सम त मतदा यांक रता रांग लाव यासाठी सावली यु  जागा उपल ध असेल 

ा कड ेमंडळा तफ ल  पुरिवले जाईल .  मतदाता यानंा िनिष  असले या े ात वावरणार नाही ाची काळजी 
ासाद आिण क  व था ठरिवतांना घेतली जाईल .  

    

2.12.7 िप याचे पाणी  
िनवडणूक अिधकारी बृह महारा  मंडळा या मदतीन ं मतदान ासादात मतदान अवधीत िप याचे व छ पाणी 
उपल ध असेल ा कड ेल  पुरवतील . 
 

2.12.8 व छतागृह ेआिण व था  
िनवडणूक अिधकारी बृह महारा  मंडळा या मदतीनं मतदान ासादात कंवा जवळच मतदान अवधीत मिहला व 
पु षां क रता व छता गहृ उपल ध असेल ा कड ेल  पुरवतील . 

2.13 मतदान या ारंभ  
सव थम िनवडणूक अिधकारी मतदाना क रता आव यक असले या व तू आणी  यां या उपल धतेची खा ी 
क न घेतील . िनवडणूक ारंभ हाय या कमान अधा तास आधी सव उपल ध  इ छुक उमदेवारां या आिण अ य 
कोणाही दोन सभासदां या उपि थतीत सम त मतपे ा वि थत बंद आहते आिण मते टाकाय या ित र  
यात अ य कुठल ेही िछ /फट/भेग इ यादी नाहीय ेअशी खा ी क न घेतील. नंतर तशी घोषणा िल न वतः या 

आिण कमान दोन उमदेवारां या आिण दोन अ य सभासदां या वा री असललेा कागद येक मतपेटीवर 
िचकटवतील .  मतदान ारंभ हो याची वेळ होताच िनवडणूक अिधकारी तशी घोषणा करतील आिण मतदानास 

ारंभ होईल .  
 

2.13.1 मतदान या  
येक मतदान क ात सव थम मतदान अिधकारी मांक  1 ारे मतदाता यादी माण े मतदा याची ओळख 

स यािपत कर यात यावी  .  ा  क रता फोटो यु  बहृ महारा  मंडळ ओळख प  कंवा शासनमा य अ य  
फोटोयु   ओळख प  जसे आधार काड ,   पॅन काड  ,पासपोट ,    व  ाई हगं लायसे स पण मा य असतील . सं था 

ितिनधी मतदाता अस यास िनि त ा प म ये असलेले अिधकार प  पण बिघतले जाईल आिण यावर “X” असे 
मो ा आकारात िच ह उमटवून मतदान अिधकारी ारा ह ता र केले जातील . (सं था ितिनधी मतदान अिधकार 
प ाचे ा प खडं 4 येथ ेबघावे )  मतदाता यादीवर संबंिधत मतदा याच ेनांव िचि हत कराव ेआिण मतदाता या 
उज ा हाता या तजनी वर अिमट शाई लाव यात यावी जेण ेक न कोणासही एका पे ा जा त मत दतेा येऊ नय े
.  उजवा  हात नस यास डावा हाता या बोटावर शाई लावावी .  तजनी नस यास या जवळ या उपल ध बोटावर 

शाई लावावी . मतदाता यादीची ही त मतदान अिधकारी मांक  1 ारा संपूण मतदान अवधीत सतत वतः 
जवळ बाळगावी  . ओळख स यािपत झा यानंतर मतदा यास मतदान अिधकारी मांक  2 ारे कायका रणी आिण 
या या िवभागा या िवभागीय कायवाह यां या क रता िनयोिजत असलेले मतप  दे यात येईल आिण मतदान 

न दणीप कात  )Voting Register( (मतदान न दणी प काचे ा प खडं 4 येथे बघावे )   मतदान के याची न द 
क न यावर मतदा याचे ह ता र /सही ा  केले जाईल  . मतप ात कुठ याही कारचे िनवडणकू िच ह नसेल . 



मतप ावर पद आिण या पदाक रता उभे असलेले उमेदवार यांचे नांव असेल . उमदेवारा या नांवा समोर मत 
अं कत कर या संबंधीच े थान असेल . उमेदवारांची सं या बघून िनवडणूक अिधकारी वगेवेगवेग या पदांक रता 
िभ  िभ  मतप ाची योजना क  शकतात . (मतप ाचे ा प खडं 4 येथे बघावे ) मतदान  अिधकारी मांक  2 
पण आप या जवळ मतदाता यादी ची एक स यािपत त मतदान अवधीत सतत बाळगेल याचा उपयोग 
मतदा याचा िवभाग थािपत कर या क रता केला जाऊ शकेल .  या नंतर मतदाता मतदान क  म य ेजाऊन आपल े
मत अं कत क न मतप  मतपेटीत टाक ल आिण बिहगमन करेल .  मतप ावर मत अं कत कर या क रता 
मतिच हाचा िश ा  यु  होईल या या उपयोगाने ह े प  होऊ शकेल क मूळ िच ह कुठले आिण ितिबि बत 
िच ह कुठले जे मतप  घडी के या मुळे उमट याची श यता असू शकते . (मतिच ह िश याचे ा प खडं 4 येथ े
बघावे )   दो ही  मतदान अिधका यां या मदती क रता कंवा अ य िनवडणूक काया क रता िनवडणूक अिधकारी 
पया  सं येत मतदान सहायक यांची नेमणकू क  शकतात .  
 

2.13.2 मतदान आिण मतदाता सुिवधा िनणय  
िनवडणूक अिधसूचना िस  झा या नंतर आिण मतदान प ात िनकाल जाहीर हो या या मध या कालावधीत 
पारदश  िनवडणूक हो या क रता तसंच मतदा यां या सुिवधे क रता आव यक वाटत असलेले अ य कुठले ही िनणय, 
जे ा िनवडणूक संिहतेत समािव  असले या कुठ या ही िनयम अथवा ये या िवपरीत नसतील, िनवडणूक 
अिधकारी घेवू शकतात  आिण या या अंमलबजावणी साठी धान कायवाह यांच ेसहकाय घेवू शकतात  .  
 

2.13.3 मतदान समा ी घोषणा 
जर ठरािवक वेळेत मतदान कर यास िस  असलेल ेमतदाता शषे असतील तर अ या सव मतदा यांनी मतदान करे 
पयत मतदान अवधी िनवडणकू अिधकारी ारा वाढिव यात येईल आिण तशी घोषणा मतदान ासादात कर यात 
येईल . मतदान समा  हो याची वेळ होताच रांगेत मतदान कर यास िस  असलेला अिंतम मतदाता आपले मतदान 
करताच कंवा या वेळी मतदान उ सुक मतदाता शषे नस यास,  िनवडणूक अिधकारी मतदान संपले अस याची 
घोषणा करतील व मतदान समा  होईल . 
 

2.13.4 मतदान समा ी उपरांत या 
मतदान समा  झा याची घोषणा के या नंतर िनवडणूक अिधकारी ारा सव मतपे ा एका ठकाणी आणून यावर 
मतप   िव  कर याचे थान वि थतपण ेकागद िचकटावून सीलबंद कर यात येईल .  ा कागदावर िनवडणूक 
अिधकारी ारा आिण कमान कुठलेही दोन उमेदवार आिण दोन अ य सभासद यांची सही घतेली जाईल आिण त े
वतः ही त प ात सही करतील . यानंतर िनवडणूक अिधकारी मतमोजणी ारंभ कर याची वेळ घोिषत करतील 

. मतमोजणी ारंभ हो या पयत सव सीलबंद केले या मतपे ा सुरि त ठेिव याची जबाबदारी िनवडणकू अिधकारी 
यांची असेल .  
     

2.14 मतमोजणी 
2.14.1 मोजणी तं  

िनवडणूक अिधकारी ारे घोिषत मतमोजणी ारंभ कर याची वेळ झाली क िनवडणूक अिधकारी मतमोजणी 
येस  कमान दोन उमेदवारां या आिण दोन अ य सद यां या उपि थतीत िनवडणूक अिधकारी सव मतपे ांची 

सील िन भावी घोिषत करतील आिण तोडतील . मतमोजणी येत येक उमेदवार कंवा याचा एक ितिनधी 
मोजणी येत सुरि त अंतरावर रा न मोजणी येत सा ी कंवा सहभागी होऊ शकतील . पद अथवा िवभाग 

माण ेमतप े एक  करतील जेणे क न मतमोजणी सुकर होईल . येक कार या मतप ाचे, 50 – 50 मतप ांच े
आिण शेवटी उव रत सं येत मतप ांचे बंडल/ग े  बनिवले जातील . एका वेळेस एका फेरीत एक ग ा मोजला जाईल 
. एक फेरी मोजून झा यानंतर िनवडणूक अिधकारी या फेरीतील मतप ांवर नमूद असले या सव उमेदवारांना मा 

माने पदा माण े या फेरीत ा  मा य आिण एकूण अमा य मतांची सं या घोिषत करतील . येक मतप ावर 
जर एका पे ा अिधक पदांसाठीची उमदेवारांची नांव ेअसतील तर कुठ याही एका पदा क रता अपिे त सं य े पे ा 
जा त उमेदवारांस जर िश ामोतब केले असेल अथात मत दले असेल तर ते संपणू मतप  अमा य कर यात येईल 
आिण कुठ याही पदा  क रता या मतप ावरील मते अमा य असतील .   
 
 
 



2.14.2 टपाल मतप  मोजणी 
मतमोजणी या ारंभ झा यावर िनवडणूक अिधकारी मतपे ांतील मते मोज या आधी टपाल मा यमांतनू 
झाले या मतदानाची मोजणी करतील . िनवडणूक अिधकारी सव थम यांच ेजवळ असलेले सव उलट टपाली ा  
टपाल मतप  असलेले िलफाफे सवासमोर ठेवतील . कुठलाही िलफाफा फाटला अस यास कंवा गोपनीयता भंग 
पावले या ि थतीत आढळून आला अस यास मोजणीतून बाद ठरिवला जाईल आिण यांतील सव मत ेअमा य मत े
हणून घोिषत होतील .  अ य सव िलफाफे सांभाळून उघडले जातील आिण यांतील मतपत ांच े वर नमदू 

येनुसार ग े  बनिवले जातील .  अ या कारे सव मा य मतप ांचे ग े  बन या नंतर वर नमूद ये माण े
मोजणी या फेरी घे यात यतेील . सव फेरी संप या नंतर मतपे ांतील मते मोज याची या आरंिभली जाईल .       
 

2.14.3 मतपेटीतील मतप ांची मोजणी  
टपाल मतां या मोजणी या सव फेरी संप या नंतर मतपे ांतील मते मोज याची या आरंिभली जाईल .  
सव थम एक मतपेटी घेतली जाईल आिण ती वि थत माण ेसीलबंद अव थेत आह ेह ेसवाना दाखिवले जाईल . 
त प ात याची सील तोड यात येईल आणी मतपेटी उघड यात येईल . यांतील सव मतप े एक  क न वर नमूद 
के या माण ेग े  बनिवले जातील आिण मत मोजणी ारंभ केली जाईल . िनवडणूक अिधकारी या सोयी माण े
सव मतपे ा एकाच वळेेस उघडून मतप ांचे ग े  बनिवले जाऊ शकतात कंवा एक मतपटेीतील सव मते मोजून 
झा यावर पुढील मतपेटी उघडली जाईल .  अ या कारे सव मतप ांचे ग े  बन या नंतर वर नमूद ये माण े
मोजणी या फेरी घे यात यतेील .  
       

2.14.4 ा  मतांचा त ा बनिवणे  
येक मतप  उघडून सव उमेदवार कंवा उमेदवार ितिनधी यांना दाखवून पदा माण ेकोणा कोणा उमेदवारांस 

मत ा  झाले आह ेह ेघोिषत केले जाईल आिण या उमेदवारा या नांवा समोर मतत यात पिह या मतास 1 आिण 
येक पुढील मतास अिधक 1  अथात “+1” अशी न द केली जाईल . येक फेरी क रता नवा त ा वापर यात 

येईल . फेरी पूण झाली क येक उमेदवारांस ा  मा य मतांची बरेीज यो य ठकाणी न दिवली जाईल आिण 
शेवटी िनवडणूक अिधकारी या बेरजेस स यािपत करत वा री करतील . (मतां या त याचे ा प खडं 4 येथ े
बघावे )  तदनंतर पढुील फेरी ारंभ होईल . ा दर यान उमेदवार कंवा यांचे ितिनधी मत कोणाला ा संबंधी 
कुठलाही सं म अस यास कंवा अ य कुठ या ही कारची आप ी अस यास ती कट क  शकतील.  िनवडणूक 
अिधकारी याचे िनरसन ता काळ तेथेच करतील . ा संबधंात िनवडणूक अिधकारी यांचा िनणय अंितम असेल .   
 

2.15 िनवडणूक िनकाल जाहीर करणे  
टपाल मते आिण मतपेटीतील मते यां या मोजणी या सव फे या संप या क िनवडणूक अिधकारी येक उमेदवारांस 

येक फेरीची ा  मताचंी बेरीज क न एकूण ा  टपाल मते आिण एकूण ा  मतपेटीतील मते घोिषत करतील 
आिण या दो ही मतांची बेरीज क न येक उमेदवारांस ा  एकूण मताचंी सं या घोिषत करतील . सव थम 
िवभागीय कायवाह पदांक रता िनवडून आले या उमदेवारां या नावांची घोषणा केली जाईल व त प ात 
कायका रणी या पदांक रता  िनवडून आले या उमदेवारां या नावांची घोषणा केली जाईल . 
 

2.15.1 सव थम िन वरोध िनवड अस यास जाहीर करणे िनवडणूक अिधकारी  
िनवडणूक अिधकारी सव थम िनवडणुक साठी अिधसूिचत पदा माण ेकोणी उमदेवार िन वरोध िनवडून आला 
अस यास या या नांवाची घोषणा या पदा क रता िनवडून आलेला िवजयी उमदेवार हणून जाहीर करतील . 
 

2.15.2 मतमोजणी प ात िवजयी उमेदवारांची घोषणा 
िन वरोध िनवडून आलेल े उमेदवार अस यास यां या नावांची घोषणा के या नंतर िनवडणूक अिधकारी 
िनवडणुक साठी अिधसूिचत पदा माण े या पदा क रता सवािधक मते ा  केले या  उमेदवारा या नांवाची घोषणा 
या पदा क रता िनवडून आलेला िवजयी उमेदवार हणून जाहीर करतील . 

 

2.15.3 समान पदा क रता ा  मते समान अस यास िवजयी उमेदवार ठरवायची िवधी 



मतमोजणीतील सव फे या समा  झा या आिण यानंतर कुठ याही पदा क रता जर सवािधक ा  मतांची सं या 
एका पे ा जा त उमेदवाराकं रता समान असली तर फ  याच पदा क रता ा  मताचंी फेरमोजणी केली जाईल 
. जर फेरमोजणी नंतर ही कोणी एक िवजयी उमेदवार ा  झाला नाही तर सवािधक सं या असले या 
उमेदवारांतील या उमेदवाराचा बृह महारा  मंडळाचा सभासद मांक सवात कमी असेल अथात याचे सभासद व 
सवात जा त काळाच ेअसेल या उमेदवारांस िवजयी घोिषत कर यात येईल .   
 

2.15.4 िनवाचन माणप  दान करणे  
िवजयी घोिषत येक उमेदवारांस िनवडणकू अिधकारी वतः या वा री व िश ामोतब असलेले िनवाचन 

माणप  दान करतील या यावर उमेदवाराच ेसंपूण नांव, सभासद मांक, िनवािचत झाले या पदाचे नांव, 
िन वरोध िनवाचन अस यास तसा उ लेख अथवा या पदा करीता ा  एकूण मा य मतांची सं या, आिण या 
उमेदवारास ा  मतांची सं या ही मािहती नमदू असेल . 
(िनवाचन माणप ाचे ा प खडं 4 येथे बघावे ) 

2.15.5  पद र  घोिषत करणे   

कुठ याही कारणा तव जर कोण या ही पदा करीता पा  उमेदवार अनुपल ध असेल तर िनवडणूक अिधकारी ारा 
ते पद र  अस याचे घोिषत कर यात येईल आिण नवीन कायका रणी ारा पदभार हण के या नंतर घटना व 
िनयमावलीत उ लेिखत ये माण े र  पदावर समायोजन कर यात येईल .  
 

2.16 िनवडणूक या समा ी  
 

2.16.1 िनवडणूक अिधकारी चा अहवाल 
िनवाचन माण प े दान के या नंतर पंधरा (15) दवसां या आतं िनवडणूक अिधकारी आपला िव तृत अहवाल 

धान कायवाह यानंा दतेील . ा अहवालात िनवडणूक अिधसूचना िस  के या पासनू िनवाचन माणप  दान 
करे पयत येक मह वपणू घटना आिण घेतलेले िनणय ा संबंधी आपले कथन लेखी व पात समािव  करतील . 

2.16.2 िनवडणूक अिधकारी ारा सव रेकॉड कायका रणीस ह तांत रत करणे  
िनवडणूक अिधकारी आप या ारे िनवडणूक या झा या नंतर जो अहवाल सादर करतील या सोबतच 
िनवडणुक शी संबंिधत सव रेकॉड अथात सम त प  वहार, ा  अज, िनणयप े, मोजणीत े ,  मतप े, न दणी 
पुि तका इ यादी धान कायवाह माफत कायकारीणी या आिधप यात दतेील .  ा गतीिवधी बरोबरच संपणू 
िनवडणूक या समा  होईल . िनवडणूक अिधकारी ारा दले गलेेले सव द तावेज व रेकॉड चे कायका रणी 

ारा यूनतम तीन वष जतन केले जाईल . त प ात ही ह ेरेकॉड जतन कर या संबधंी कुठलाही वधैािनक कंवा 
यायालयीन आदशे नसेल तर या ि थतीत कायका रणी ारे िनणय घेवून कमान तीन कायका रणी सद य व 
कमान दोन िवभागीय कायवाह ा या उपि थतीत ह ेरेकॉड दहन क न न  केले जाऊ शकते .    

 

2.17 नविनवािचतांचे पदभार हण  

बृह महारा  मंडळा या भावशील असले या घटना व िनयमावलीत उ लेिखत असले या कालमयादते आिण य े
माण ेनविनवािचत कायका रणी आपला पदभार व कायभार हण करेल .   

2.18 िनवडणूक अहवाल आिण िनकाल संबंधात रिज ार यांस सूचना 

बृह महारा  मंडळा या नवीन कायका रणी ारा कायभार हण के या नंतर िनवडणूक अहवाल आिण घोिषत 
िनकाल व तदनतंर नवीन कायका रणीने कायभार हण के या संबंधीची सूचना रिज ार फ स द ली शासन 

ां या िनदशनास यो य मा यमांतून आणून दली जाईल . 

  



खंड 3 : िनवडणकू िनयमावली व आचरण अपे ा 
3.0 अ याय प रचय 

मागील अ यायात िनवडणकू येच े िव तृत वणन करतानंा िविवध िनयम आिण िविभ  घटकां ारे अपिे त 
आचरण याचा उ लेख केला गेला आहचे तरी तुत अ यायात िविवध मह वपणू िनयम आिण िविवध घटकांकडून अपिे त 
आचरण ा संबंधीचा समे कत प ो लेख केला गेला आह े. ह ेिनयम व आचरण अपे ा खालील माण ेआहते : 

3.1 बहृ महारा  मंडळा या कायका रणी ची िनवडणकू त पा  सभासद ि गत आधारावरच सहभागी होऊ शकतो 
.  िनवडणुक त अनेक उमेदवार एक समूह (पेनल) चे गठन मतदा यांत आप या ओळखी साठी क  शकतात पण 
िनवडणूक येत अ या समूह (पनेल) चे काहीच अि त व असणार नाही आिण येक उमेदवारांस एक वतं  
सभासद हणूनच ओळखले जाईल .    

3.2 बृह महारा  मंडळा या कायका रणी ची िनवडणकू या संपूण पण ेपारदश  कारे पार पाड या या उ ान ं
िनवडणूक यायािधकरण,  िनवडणकू अिधकारी व िनवडणूक सहायक कायक याची िनयु  होणे अपेि त आह े.  

3.3 संपूण िनवडणूक या िनभय, मु  व पारदशक वातावरणात होतील ा क रता िनवडणुकांशी िनगडीत सव 
अिधकारी व कायकत यांनी कोण याही उमेदवाराची बाज ून घेता िन प पण ेव िनयमा माण ेकाय िन पा दत 
करावी . तसंच मतदारांवर िवपरीत भाव टाकणा या कंवा लोभन दे या या सव योजनांवर आिण कृ यांवर ल  
ठेवून अंकुश ठेवावा .   

3.4 िनवडणूक यायाधीकरण तीन सद यीय असेल . ित ही सद य बृह महारा  मंडळाचे आजीवन कंवा सरं क ेणीचे 
सभासद असणे अिनवाय आह े. “शुभ चंतक ेणी” च ेसभासद ा यायािधकरणात सद य अस यास अपा  असतील 
.  

3.5 िनवडणूक यायािधकरणा या कुठ याही सद यास उमेदवारी, तावक कंवा अनुमोदक अस याची पा ता राहणार 

नाही पण यांना मतािधकार वापर याची पा ता राहील .  

3.6 िनवडणूक यायाधीकरण कुठली ही थेट त ार वीकार करणार नाही . िनवडणकू अिधकारी या कुठ याही िनणया 

िव  त ार ा यायािधकरणा सम  केली जाऊ शकते. 

3.7 िनवडणूक यायािधकरण सद य आिण िनवडणूक अिधकारी यांना िनवडणकू काया क रता केले या वास दर यान 
मंडळा या कायका रणी सद यांना लाग ू िनयमां माण े वास खच, िनवास खच, भोजन खच इ यादी खचाची 

ितपूत  केली जाईल .  पयायी व थेत ही व था मंडळाने के यास ितपूत  कर याची आव यकता उ वणार 
नाही .  

3.8 िनवडणूक यायािधकरण सद य आिण िनवडणूक अिधकारी यांना यां या सेवे ि यथ कती मानधन ायचे अथवा 
ायचे नाही हा िनणय कायका रणी घेईल . 

3.9 कुठ याही त ारी या अथवा िनणया संबंधात यायािधकरणाचा िनणय अंितम असेल आिण ा िनणय िव  

कुठ याही यालायात अपील वीकाय नसेल.  

3.10 िनवडणूक अिधकारीस बृह महारा  मंडळाचा आजीवन कंवा सरं क ेणीचा सभासद असण ं अिनवाय आह े . 
“शुभ चंतक ेणी” चे सभासद िनवडणकू अिधकारी हणनू िनयु  हो यास अपा  असतील .  

3.11 िनवडणूक अिधकारी ास उमेदवारी, तावक कंवा अनुमोदक अस याची पा ता राहणार नाही आिण तसचं 
यांना िनवडणूक अिधकारी असे पयत मतािधकार वापर याची पा ता पण असणार नाही .  

3.12 कुठ या ही िडिजटल मा यमांतून (अथात ईमले, हॉटस प इ यादी) केलेली त ार कंवा उमेदवारातफ केलेला प  
वहार मा य केला जाणार नाही .  सव त ारी कंवा प वहार ह तिलिखत अथवा टंकिलिखत असावे .   



3.13 खाली माण ेिनकषांना संतु  करणा या  सभासदानंा िनवडणूक  अिधकारी ारे  मतदा यास  दले या मतप ाचा 
उपयोग क न टपाल ारे मतदान कर या या सुिवधेचा उपयोग करता येईल: 
3.13.1 िनवडणूक घोषणा ितिथस कमान 75 वष वय पूण केललेे आजीवन आिण वैयि क संर क ेणीतील 

मतािधकार ा  सभासद . अ या नी अजा सोबत वयाचा कुठलाही सरकारमा य दाखला तुत 
करावा . 

3.13.2 कुठ याही कारची द ांगते (िवकलांगते) नी  त असलेले आजीवन आिण वैयि क संर क ेणीतील 
मतािधकार ा  सभासद. अ या नी अजा सोबत द ांगते (िवकलांगते) संबंधी डॉ टर ारे 
स यािपत कुठलाही सरकारमा य दाखला, जो जा तीत जा त 6 मिहने जनुा असू शकतो, तुत करावा . 
6 मिह या पे ा जुना दाखला ा  धरला जाणार नाही.  

3.14 शुभ चंतक सभासद ेणी च े सभासद वगळता इतर सम त सभासद ेण च ेसभासद ज ेिनवडणूक घोषणा ितथीस 
सभासद आहते आिण याचं ेबृह महारा  मंडळा िहताथ  कुठले ही आ थक दणेे नाहीय,े अश ेसभासद मतदाता, 
उमदेवार, तावक कंवा अनुमोदक हो यास पा  असतील .  

3.15 उमेदवारी या येक अजा क रता पय ेशंभर फ  ( .100/-) असे उमेदवारी अज शु क आकारल ेजाईल जे भरले 
अस याची पावती अजा सोबत िनवडणूक अिधका या कड े तुत करावी लागले. ह ेउमदेवारी अज शु क पय ेशंभर 
फ  ( .100/-) अ ितदये असेल अथात कुठ याही प रि थतीत परत केल ेजाणार नाही आणी कोणा अ य उमेदवारा 
क रता दखेील वापरले जाऊ शकणार नाही. पण उमदेवारी क रता कुठली ही अनामत र म घे यात येणार नाही . 

3.16 िनवडणूक अिधसूचना िस  झा या नंतर मंडळा या अिधकृत संकेत थळावर िनवडणुक शी िनगडीत सव ा प 
उपल ध केले जातील याचा उपयोग इ छुक सभासद क  शकतील .  

3.17 कोणताही सभासद याला कुठ याही कार या गु हगेारी क रता कुठ याही यायालया माफत कारावासाची िश ा 
झाली असेल तर असा सभासद िनवडणकु त उमदेवार हणून अपा  असेल.  

3.18 िनवडणूक अिधका या कड ेउमेदवारी अज आव यक संल कांसह वैयि क र या उपि थत होऊन कंवा टपाल 
मा यमांतून कंवा कोणा ही संदशेवाहक माफत तुत केला जाऊ शकेल . अज ा  झा यावर िनवडणूक अिधकारी 
अज ा ी ची पावती दऊे शकेल या या वर ा ीची दनांक आिण वेळ नमूद असेल .  

3.19 एक उमेदवारा या क रता येक पदा क रता अिधकतम तीन उमदेवारी अज भरले जाऊ शकतात अथात अिधसूिचत 
कतीही पद या या क रता उमेदवार पा  आह े या सव पदांक रता उमेदवारा या नांवाचा ताव केला जाऊ 

शकतो. पण येक उमदेवारी अजात तावक आिण अनमुोदक िभ  िभ   असणे बंधनकारक असेल.  
3.20 उमेदवारी अज मागे घे या या ितथी पयत अ या उमेदवारास फ  एक पद ठरवून अ य पदां या क रताच े ताव 

मागे यावे लागतील. जर कोणाही उमदेवाराचे नांव उमेदवारी अज मागे घे या या ितथी उलट या नंतर एका पे ा 
जा त पद क रता शषे असतील तर या उमेदवाराचे सव पदांकरीताचे ताव िनर त केले जातील. एक उमेदवार 
तफ एका िनवडणुक त फ  एकाच पदाक रता आपली उमेदवारी तुत केली जाऊ शकते. जर कोण याही ची 
उमेदवारी एका पे ा अिधक पदांक रता तािवत कर यात आली तर या चे सव उमेदवारी अज अमा य 
घोिषत कर यात यतेील .    

3.21 कुठ याही सभासदास िनवडणकू अिधकारी ारा  िस  के या गेले या मतदाता यादीत यांचे नांव अस यासच 
उमदेवार, तावक कंवा अनुमोदक हो याची पा ता  असेल . 

3.22 संल  सं थेचे ितिनिध उमदेवार, तावक कंवा अनुमोदक हो यास अपा  असतील. सं थागत ितिनध ना फ  
मतदानाचा अिधकार असेल . जर सं थागत ितिनधी मंडळाचा वैयि क ेणीतील पा  मतदाता असेल तरी त े
सं थागत ितिनधी कंवा वयैि क मतेत एकच मताच ेदान क  शकतील याचा िनणय मतदाताच घेईल. तरी 
मताचा य न होऊ दे या या दृ ीनं मडंळा या मतािधकार ा  सभासदास सं थागत ितिनधी न नेमणे हचे इ .  

3.23 उमेदवारी अजात नमूद मािहतीत काही तफावत आढळ यास िनवडणूक अिधकारी संबंिधत उमेदवारी अज करणा या 
सभासदां कडून प ीकरण मागव ू शकतील . ा  प ीकरणा या आधारावर कंवा उपल ध द तावेजां या 
आधारावर िनवडणूक अिधकारी प ीकरण न मागवताच सु ा वतः या िववेकानुसार अज वीकृत कंवा अ वीकृत 
क  शकतील .  

3.24 उमेदवारी अज अथात नामांकन तावांत उमेदवारा या सभासद मांक, नांव, िनवास प या संबंधीची आिण 
अजात पुरिवलेली अ य कुठली ही मािहती ुटीपूण कंवा चुक ची अस याचे आढळ यास उमेदवार, तावक, आिण 
अनुमोदक यांचे सभासद व वयमेव िनर त होईल .  



3.25 िनवडणूक अिधकारी ारा िनवडणूक वेळाप का या माणे उमेदवारी अज माग ेघे याचा कालावधी तीत / पूण 
झा या प ात उमेदवारांची अंितम यादी िस  केली जाईल. ही यादी कायका रणी या येक पद क रता आिण 
तसंच येक िवभागातील िवभागीय कायवाह या पद क रता असेल .िनवडणूक अिधकारी ारा ही यादी मतदाता 
सभासदां या सोयी क रता मंडळा या अिधकृत संकेत थळावर आिण अविध अस यास मुखप ातून िस  केली 
जाईल . 

3.26 उमेदवारां या अंितम यादीत कुठ या पदा क रता जर एकाही चा वीकृत अज शेष नसेल तर तशी घोषणा 
िनवडणूक अिधकारी करतील आिण िनवडणकू िनकालांत पद र  अस या संबंधीची घोषणा करतील. ा र  
पदांवर िनवडणुक  प ात घटना िनयमावली या तरतुदी अनुसार कायका रणी यो य िनणय घे यास स म असेल 
. 

3.27 टपाल मा यम मतदाता यां या कडून टपाल मा यमांतनू मतदान कर यासाठी टपाल खच वगळता अ य कुठलेही 
शु क आकारले जाणार नाही . यके िनवडणूक अिधसूचने आधी कायका रणी सां त टपाल दरां या आधारावर 
घेतला जाणारा टपाल खच पण ठरवील याचा उ लेख टपाल मा यमांतून मतदाना या अिधसूचनेत अिनवायत: 
असेल .  

3.28 सं थागत सभासदांना आपले मत आप या कायका रणी या सद यां माफत कंवा बृह महारा  मंडळा या िव मान 
कायका रणी सद या या माफत  ाितिनिधक मत ( ॉ सी मत) ारे दतेा ये याचे दोन िवक प उपल ध असतील . 
सं थेला मतदाता यादी माण ेपा ता असले या मतां या सं य े या एवढ े ितिनधी पाठिवता येतील पण जर सं था 

ाितिनिधक मत ( ॉ सी मत) ारे मतदान करणार असेल तर पा  मतां या सं य ेएवढी मतप े या अिधकृत 
स िनवडणकू अिधकारी ारे दे यात येतील . 

3.29 बृह महारा  मंडळा या िव मान कायका रणी सद या कड ेएका पे ा जा त सं थांची ाितिनिधक मते असू शकतात 
. पण अ या एका िनवािचत सद या ारे जा तीत जा त तीन (3) सं थां या वतीन ं ाितिनिधक मतदान केल ेजाऊ 
शकते. अ या प रि थतीत या सद याकड ेउपल ध एकूण ाितिनिधक मतां या सं ये एवढी मतप े िनवडणूक 
अिधकारी एकाच वेळेस या स िनवडणकु  दर यान वतः दतेील आिण ते हाचं मतदान ही करवनू घतेील . 
अ या मतदा यानी वैयि क मतेत मतदान ही ाच वळेेस कराव ेकारण मतदान अिधकारी बोटावर अिमत शाई 
लागलेली अस यास पुनः मतदानास परवानगी दणेार नाहीत .       

3.30 मतदाता यादीची स यािपत त िनवडणूक अिधकारी ारा िनवडणूक थळावर िनवडणकू पूव  कमान एक दवस 
आधी मािहती फलकावर लािवली जाईल .  

3.31 मतदाना क रता सव मतदारांस िनवडणकू वेळा प का म ये िनदिशत कालावधी माण ेमतदान कर याची पा ता 
असेल . जर ठरािवक वेळेत मतदान कर यास िस  असलेले मतदाता शषे असतील तर अ या सव मतदा यांनी 
मतदान करे पयत मतदान अवधी िनवडणकू अिधकारी ारा वाढिव यात येईल आिण तशी घोषणा मतदान 

ासादात कर यात येईल . 

3.32 िनवडणूक अिधसूचना िस  झा या नंतर आिण मतदान प ात िनकाल जाहीर हो या या मध या कालावधीत 
पारदश  िनवडणूक हो या क रता तसंच मतदा यां या सुिवधे क रता आव यक वाटत असलेले अ य कुठले ही िनणय, 
जे ा िनवडणूक संिहतेत समािव  असले या कुठ या ही िनयम अथवा ये या िवपरीत नसतील, िनवडणूक 
अिधकारी आिण धान कायवाह दोघे िमळून घेवू शकतात  .  

3.33 मंडळ अथवा िनवडणूक यायािधकरण अथवा िनवडणूक अिधकारी ारा केले या कुठ याही प वहारास टपाल 
खा या मुळे िवलंब झाला  अस यास या क रता कोणास ही झाले या कुठ याही कार या हानीस मंडळ अथवा 
िनवडणूक यायािधकरण अथवा िनवडणूक अिधकारी जबाबदार धरले जाणार नाही . तरी येकाने टपालास 
लागणारा अवधी ल ात घेऊनच प  वहार करावा . 

3.34 उमेदवारांतफ  मतदा यांना कुठ याही कारे लोभन दतेा येणार नाही . उमेदवारातंफ  मतदा यांना धन कंवा पद 
दणेे कंवा भोजनाची व था कंवा या ेची व था इ यादी करण ेउमेदवारांची पा ता समा  कर यास पुरेशी 



असेल . िनवडणूक कालावधीत अ या लोभना संबंधीचा कुठलाही ठोस पुरावा िनवडणूक अिधकारी समोर ततु 
के यास िनवडणकू अिधकारी दोषी उमेदवारांस अपा  घोिषत क  शकतील . 
 

3.35 उमेदवारांतफ आप या चारा दर यान अ य उमेदवारा या ि गत जीवनासंबंधी चा र य हनन कंवा िचखलफेक 
करणे अपिे त नाही . अस ेआढळून आ यास िनवडणकू अिधकारी संबंिधत उमदेवारांस समज दतेील तरी असला 

कार चालू रािह यास उमेदवारी र  कर या संबंधी िनणय पण घेऊ शकतील . पण उमेदवारांतफ आप या चारा 
दर यान अ य उमेदवारा या सावजिनक जीवनांत आिण सं थांम य े यां या काया संबंधी ट प या स यते या क ते 
के या जाऊ शकतात. 
 

3.36 उमेदवारांतफ आप या चारा दर यान जाती आिण धम संबंधी कुठलीही ट पणी कंवा जाती आिण धम ा 
आधारावर मतदान करणे अगर न करणे ा संबंधी कुठला ही आ ह या उमेदवारा या उमेदवारीस र  कर यास 
कारणीभूत असेल . ा संबधंात माण आढळून आ यास िनवडणकू अिधकारी उमेदवारी र  कर या संबधंी िनणय 
घेऊ शकतील . 

 

3.37 िनवडणुक त कोणाही उमेदवारांस कुठले ही उमेदवारी िच ह दल े जाणार नाही . मतप ावर पद आिण या 
पदाक रता उभे असलेले उमेदवार यांचेच  नावं असेल . उमेदवारा या नांवा समोर मत अं कत कर या संबंधीच े
थान असेल . उमेदवारांची सं या बघून िनवडणूक अिधकारी वगेवेगवेग या पदांक रता िभ  िभ  मतप ाची 

योजना पण क  शकतात . 
 

3.38 ा िनवडणूक संिहतेस लागू कर या साठी मंडळा या सव साधारण सभेची सामा य ब मताची वीकृती आव यक 
असेल . ा संिहते या खंड 4 म ये दले या िविवध ा पात जर एकदम गौण प रवतन असेल अथात या 
प रवतनात कुठली ही अपिे त मािहती वगळली जात नसेल अ या प रवतनास कायका रणी या वीकृतीन ेलाग ू
करता येईल पण इतर  कुठ याही कारचा बदल करावयाचा अस यास असा बदल फ  सव साधारण सभे या 
सामा य ब मता या वीकृतीनंच केला जाऊ शकेल .  

 

3.39 िनवडणूक येत उमेदवारांची घोषणा झा यानंतर जर कोणी उमदेवार मृ य ू पावला तरी िनवडणुका दलीय 
आधारावर नसून वैयि क पातळीवर या अस या कारणाने िनर त होणार नाहीत आिण िनवडणकू या िनबाध 
र या चालू राहील .  जर दवंगत उमेदवारास सवािधक मते ा  झाली तर या या खालोखाल याला जा त मत े

िमळाली असतील यास िवजयी घोिषत क यात येईल . जर दवंगत उमेदवार िशवाय अ य कोणीच उमेदवार या 
पद क रता नसेल तर अ या प रि थतीत ते पद र  घोिषत कर यात येईल .  

  

3.40 कुठ याही कारणामळेु जर सपूंण िनवडणूक येत काही िव  आल े कंवा काही कारणा तव या भंग पावली 
तर िनवडणूक अिधकारी संपणू िनवडणूक या िनर त घोिषत करतील आिण त प ात कायका रणीशी स ला 
क न नवीन वळेाप का माण े नवीन अिधसूचना िस  करतील . 

 

3.41 खंड 4 म ये नमूद ा पा माणे मतप  छाप यात येतील . 100 मतप ांचे एक पु तक बनिवले जाईल आिण येक 
मतप ावर या ेणीचा मतप  अनु मांक असेल जो एकमेव असेल अथात उदाहरणाथ एकूण 1000 मतप  असतील 
तर अनु म े1 ते 100, 101 ते 200 , 201 ते 300 , --- , 901 ते 1000 असे अनु म असले या मतप ांची 10 
पु तके असतील . येक ेणीतील छापले या मतप ांची आिण पु तकांची सं या िनवडणूक अिधकारी सव 
उमेदवारां या सुिवधे क रता िनवडणूक पवू  सकाळी घोिषत करतील . श यतो येक ेणी या मतप ांचा रंग 
िभ  ठेवला जाईल . 

 

3.42 कायका रणी पदािधकारी यां या क रता िनयत असले या मतप ावर ा पा माण े येक पद आिण पा  
उमेदवारांचा त ा असावा . िन वरोध िनवडून येणा या कंवा र  उमेदवारी असले या पदाचा उ लेख मतप ात 
नसावा . नांवा समोर चौकटीत िश ा उमटवला जावा . या चौकटीत िश याचा अिधकांश भाग उमटलेला असेल 
या उमेदवाराक रता  ते मत गणले जाईल आिण ा संदभात िनवडणूक अिधकारी चा िनणय अंितम असेल .  



मतदाता स यापन आिण न दणी प कात न द झा यानंतर िछ रेषे व न मतप ाचा खालील भाग पथृक क न 
मतदा यास मतदाना क रता ावा .   

 

3.43 िवभागीय कायवाह पदा क रता येक िवभागा क रता वगेवेगळे मतप  असेल . िवभागीय कायवाह यां या क रता 
िनयत असले या मतप ावर ा पा माण ेपा  उमेदवारांचा त ा असावा . िन वरोध िनवडून येणा या कंवा र  
उमेदवारी असले या िवभागा क रता मतप  छापले जाणार नाही  . नांवा समोर चौकटीत िश ा उमटवला जावा . 
या चौकटीत िश याचा अिधकांश भाग उमटलेला असेल या उमेदवाराक रता  त ेमत गणले जाईल आिण ा 

संदभात िनवडणूक अिधकारी चा िनणय अंितम असेल .  मतदाता स यापन आिण न दणी प कात न द झा यानंतर 
िछ रेषे व न मतप ाचा खालील भाग पृथक क न मतदा यास मतदाना क रता ावा .   

3.44 मतदान संपले क िनवडणकू अिधकारी येक ेणीतील मतप ाचे वापरले न गेलेले उव रत मतप  मांक र  
घोिषत करतील आिण असे सव मतप  वेग याने सांभाळून ठेवतील आिण नंतर धान कायवाह यांना रेकॉड सोबत 
परत करतील .     



खंड 4 : िविवध सूचना, अज, आिण अहवाल ा प 
4.0 अ याय प रचय 

तुत अ यायात िविवध कार या अिधसूचना, अज, न दणीप क, त ा, माणप  इ यादी द तावेजांचे अपिे त 
ा प ाचा समावेश केला गेला आह े. ा ा पांत समािव  मािहती गौण न करता ात कायका रणी या  अनुमोदनाने  

प रवतन करता येईल . इतर काही प रवतन अस यास सवसाधारण सभेची वीकृती आव यक असेल . यथेे समावशे कर यात 
आले या िविवध ा पांची यादी खालील माण ेआह े:  

1. िनवडणूक अिधसूचना 
2. उमेदवारी अज 
3. मतदाता यादी 
4. टपाल मा यमांतून मतदानाची अिधसूचना 
5. उमेदवारी मागे घे याचा अज 
6. उमेदवारांची अंितम यादी  
7. उमेदवार तफ आपला ितिनधी नेम या संबधंी अज  

8. सं था मतदान िवक प संबधंी सूचना आिण सं था तफ मतदान िवक प िनवड संबंधी सूचना  
अ. सं था कायकारणीतील अिधकृत सद य ितिनधी ारे  
आ. नािमत िव मान बृह महारा  मंडळ कायकारीणी सद य या मा यमांतून ाितिनिधक मता ारे  

9. मतदाता न दणी प क 
10. मतप  
11. मतिच ह िश ा 
12. ा  मतांचा त ा 
13. िनवाचन माणप  . 

 

  



कायालय िनवडणकू अिधकारी 
(कायालयीन प ा) 

(शहराच ेनांव)           ( दनांक आिण वार) 
िनवडणकू अिधसचूना 

 बृह महारा  मडंळ नवी द ली (सं था न दणी अिधिनयम 1860 अंतगत रिज ार फ स द ली शासन यांचे कडे न दणी 
मांक 1308/1958-59 वर न दणीकृत सं था) या या घटना व िनयमावली अंतगत कलम सं या 9ब-1a  आिण 9ब-1b या अ वये 
थािपत सं थे या कायका रणी या िविभ  पदांक रता घटना व िनयमावली अंतगत कलम सं या 12 या अ वये आदिेशत आिण दनांक 

10 जानेवारी  2020 (शु वार) रोजी सं थे या सवसाधारणसभे ारा वीकृत िनवडणूक संिहते या अनुषंगाने बृह महारा  मंडळ नवी 
द ली या सवसाधारणसभे कडून ही अपे ा कर यात येत आह े क यांनी वर उ लेिखत घटना व िनयमावली या िनयम व उपबधंानु प 

कायका रणी या खाली नमूद पदांक रता ा अिधसूचनते उ लिेखत वेळाप का माण ेपा  सभासद िनवडून ावे . 

िनवडणकु  साठी पद आिण याची सं या 
माकं पदाच ेनावं पदाचंी सं या 
1 अ य  1 
2 उपा य  1 
3 धान कायवाह  1 
4 कोषा य   1 
5 कायवाह 1 
6 सहकोषा य   1 
7 कायवाह (मिहला) # 1 

8 .. 25 िवभागीय कायवाह $ खाली नमूद के या 
माणे    

टीप : # ह ेपद मिहल ेक रता राखीव असेल $ राज थान, सौरा , शेष गुजरात, माळवा, िनमाड़, म यभारत ,महाकौशल, छ ीसगढ़ ,पूवाचल, उ र 
दशे , उ राखंड, तेलंगाना  (आं  सिहत), कणाटक, केरळ ,तािमळनाडु , गोवा ,रा ीय राजधानी प र े  द ली (नोएडा, गािझयाबाद, फरीदाबाद 

समवेत) न येक  एक आिण पंजाब, ह रयाणा व िहमांचल दशे क रता संयु  पाने एक अ या कारे एकूण 18  िवभागीय कायवाह पद ेआहेत  
िनवडणकु  साठी वळेा प क 

. पदाच ेनावं दनाकं व वार  वळे  
1 उमदेवारी अज ा  कर याची मुदत  __/__/____  (______वार ) __:__  वा. पयत 
2 उमदेवारी अजाचे सू म िनरी ण  __/__/____  (______वार ) __:__  वा. पयत 
3 उमदेवारी अज मागे घे याची मदुत   __/__/____  (______वार ) __:__  वा. पयत 
4 पदानु प उमदेवारांची अंितम यादी घोषणा  __/__/____  (______वार ) __:__  वा. पयत 
5 मतदान (आव यक अस यास) __/__/____  (______वार ) __:__ ते __:__ वा. पयत 
6 मतमोजणी व िनकाल  __/__/____  (______वार ) मतदान समा ी नतंर घोषणा  
7 िनवडणूक या पणू कर याची कालमयादा # __/__/____  (______वार ) __:__  वा. पयत 

(# ही ितथी सामा यतः .6 नंतर 15 दवसांनी असेल)  
(सही व िश ा) 

नांव 
ितिलपी :  1. धान कायवाह , (कायकारीणी या  सूचन ेक रता ) 

  2. मुखप  भारी , (सभासदांना मुखप  मा यामांतून सूचानाथ) 
  3. सूचना ौ ोिगक  भारी, (सभासदांना इंटरनेट संकेत थळ मा यामांतून सूचानाथ) 
 

 

 

 

 

 

ा प . 1 



 

उमदेवारी अज 
(बहृ महारा  मडंळ कायका रणी क रता) 

( ा अजा म य ेज ेश द लाग ूनसतील त ेिनर त कराव)े 
( ा अजा सोबत तावक, अनुमोदक आिण उमदेवार यांनी सरकारमा य फोटो यु  प रचयप  संल  कराव)े 

 

भाग 1 
( तावक ारे वापरावा) 

मी  __( तावकाचे सपंूण नांव) __________ वय __ वष , सभासद मांक _______सभासद ेणी __________ 
िवभाग ______(िवभागाचे नावं)___________________ मतदाता यादीत माझा मतदार मांक ___________  
िनवासी _( तावकाचा सपंूण प ा)________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
एतद ारे ी/ ीमती/सु ी ______(उमेदवाराचे नांव)______________ वय _____ वष , यांचा  सभासद मांक 
_________________सभासद णेी _________________ िवभाग _______________________आह,े यांना   
_________________ पदा क रता उमेदवार हणनू तािवत करतो .  उमदेवाराचा   
प ा _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
आह े आिण  उमदेवार बृह महारा   मंडळा या िनयमां माण े िनवडणुक त  सहभागी  
हो यास पा  आह े. उमेदवाराचे नांव मतदार यादीत पृ  . _______ वर अनु मांक   
________ वर नमूद आह े. उमेदवाराचे छाया िच  िनयत थानावर संल  आह े. 
 

घोषणा 
मी  __( तावकाचे सपंूण नांव) __________ वय __ वष , सभासद मांक _______सभासद ेणी __________ 
िवभाग ______(िवभागाचे नांव)__________ एतद ारे ही घोषणा करतो क मी वर दललेी  सम त मािहती पूणपण ेस य आह ेआिण 
मला ह ेमािहत आह े क वरील मािहतीत काही ुटी आढळून आ यास माझ ेबृह महारा  मडंळाचे सभासद व िनर त होऊ शकते .  
 

 
थळ _________________                                                                             ( तावकाचे नांव व सही)    
दनांक ________________ 

 

भाग 2 
(अनमुोदक ारे वापरावा) 

मी  __(अनुमोदकाचे सपंणू नांव) _________ वय __ वष , सभासद मांक _______सभासद ेणी __________ 
िवभाग ______(िवभागाचे नावं)___________________ मतदाता यादीत माझा मतदार मांक ___________  
िनवासी _(अनुमोदकाचा संपूण प ा)________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
एतद ारे ी/ ीमती/सु ी ______(उमेदवाराच े नांव)______________ वय _____ वष , यांचा  सभासद मांक 
_________________सभासद णेी _________________ िवभाग _______________________आह,े यां या वरील माण े

तािवत उमदेवारीचे अनुमोदन करत आहे .   उमेदवार बृह महारा   मंडळा या िनयमां माणे  िनवडणुक त  सहभागी हो यास पा  
आह े.   

घोषणा 
मी  __(अनुमोदकाचे सपंणू नांव) _________ वय __ वष , सभासद मांक _______सभासद ेणी __________ 
िवभाग ______(िवभागाचे नांव)__________ एतद ारे ही घोषणा करतो क मी वर दललेी  सम त मािहती पूणपण ेस य आह ेआिण 
मला ह ेमािहत आह े क वरील मािहतीत काही ुटी आढळून आ यास माझ ेबृह महारा  मडंळाचे सभासद व िनर त होऊ शकते .  
 

 

 

थळ _________________                                                                             (अनुमोदकाचे नांव व सही)    
दनांक ________________ 

 

ा प . 2 

उमदेवाराचा 
पासपोट 

आकाराचा 
नवीनतम फोटो 
येथे िचकटवावा  

मू य : .100/- 



भाग 3 
(उमेदवार ारे वापरावा) 

 
मी  __(उमेदवाराचे सपंूण नांव) __________ वय __ वष , सभासद मांक _______सभासद ेणी __________ 
िवभाग ______(िवभागाचे नावं)___________________ मतदाता यादीत माझा मतदार मांक ___________  
िनवासी _(उमदेवाराचा संपूण प ा)________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
एतद ारे वरील भाग 1 आिण भाग 2 म ये अनु मे तािवत आिण अनुमो दत _________________ पदा क रता  
मा या उमेदवारीस माझी वीकृती देत आह े.  
मी घोषणा करत आह े क : 
1. मी बहृ महारा  मडंळा या घटना व िनयमावली आिण िनवडणकू सिंहतते उ लिेखत सम त िनयमा ं माण ेउमदेवारीस पा  आह.े 
2. मी तािवत उमदेवारी या पदा वर मागील दोन कायावधीत लागोपाठ दो ही वळेा काय केलले ेनाही.   
3. मला कुठ याही कार या गु ा क रता आज पयत कारावासाची िश ा झाली नाही . 
4. ा अजात मा या ब ल परुिवलेली सव मािहती स य आह े. 
5. मला प  क पना आह े क ा अजातील मा या संबधंी ची कुठलीही मािहत अस य कंवा ुटीपूण आढळून आ यास माझे 

बृह महारा  मंडळाचे सभासद व िनर त होऊ शकत े. 
 

 
थळ _________________                                                                                 
दनांक ________________              (उमेदवाराचे  नांव व सही) 

   

भाग 4 
(िनवडणकू अिधकारी ारे वापरावा) 

 

उमदेवारी अजाचा अनु मांक _________ 
 

ी/ ीमती/सु ी ______(उमदेवाराचे नांव)______________ यां या _____________ पदा कता उमेदवारी अज मला मा या 
कायालयात दनांक ________ वेळ __________ वाजता टपाल मा यमाने / गत री या उपि थत रा न  ी/ ीमती/सु ी  
_______________________ ( उमदेवार / तावक / अनुमोदक / संदशेवाहक ) यांचे कडून ा  झाला .  
 

 

 
थळ _________________                                                                                 
दनांक ________________              (िनवडणकू अिधकारी चे नांव, सही, िश ा) 

 

भाग 5 
(िनवडणकू अिधकारी ारे सू म िनरी ण प ात िनणय िलिह यास वापरावा) 

 

उमदेवारी अजाचा अनु मांक _________ 
 

मी ी/ ीमती/सु ी ______(उमेदवाराचे नांव)______________ यां या _____________ पदा कता उमेदवारी अजाचे सू म 
िनरी ण केल ेअसून  
1. मी पुरिवले या सम त मािहती आिण संल  द तावेजांशी संतु  आह ेआिण उमेदवारी वीकृत करत आह े. 
2. मी पुरिवले या मािहती आिण संल  द तावेजांशी संतु  नाही आिण उमेदवारी अ वीकृत करत आह े. 

अ वीकार कर याचे कारण _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

 
थळ _________________                                                                                 
दनांक ________________              (िनवडणकू अिधकारी चे नांव, सही, िश ा) 



भाग 6 
(िनवडणकू अिधकारी ारे उमेदवारी अज ा ी पावती आिण सू म िनरी ण सचूना हणनू वापर यात यावा ) 

 

 
उमदेवारी अजाचा अनु मांक _________ 
 

ी/ ीमती/सु ी ______(उमदेवाराचे नांव)______________ यां या _____________ पदा क रता उमदेवारी अज मला मा या 
कायालयात दनांक ________ वेळ __________ वाजता टपाल मा यमाने / गत री या उपि थत रा न  ी/ ीमती/सु ी  
_______________________ ( उमदेवार / तावक / अनुमोदक / संदशेवाहक ) यांचे कडून ा  झाला .  

ा  सम त अजाचे सू म िनरी ण  दनांक __________ वार ______________ वेळ ______________ वाजता  
थळ  _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
येथे कर यात येईल . या वेळेस आपण उमेदवार कंवा आपले अिधकार प  घेऊन यणेारे आपले ितिनधी वखचान ेउपि थत रा  
शकतात . 

 

 

 

थळ _________________                                                                                 
दनांक ________________              (िनवडणकू अिधकारी चे नांव, सही, िश ा) 

 
  



मतदाता यादी 
( ि गत णेी) 

 
िवभाग : _________ 
मतदाता 

माकं 
सभासद 

माकं 
मतदा याच े सपंणू 

नांव 
ी/प.ु मतदा याच े 

वय 
मतदा याचा  सपंूण 

प ा 
      

      

      
टीप : येक पृ ावर वर या बाजूस पृ  माकं असावा . िवभाग बदलला तरी मतदाता मांक न ान े ारंभ होणार नाही 
अिपतु सतत अनु मांक असले .  यादीचे येक पृ ावर खाली िनवडणूक अिधकारी, धान कायवाह आिण कोषा य  याचं े
ह ता र अिनवायतः असतील . 

 
मतदाता यादी  

(सं थागत णेी) 
 

िवभाग : _________ 
मतदाता 

माकं 
सं था 

सभासद 
माकं 

सं थचे ेसपंणू नावं सं थचेा  सपंणू प ा सं थलेा उपल ध 
मताचंी सं या  

     

     
टीप : येक पृ ावर वर या बाजूस पृ  माकं असावा . िवभाग बदलला तरी मतदाता मांक न ान े ारंभ होणार नाही 
अिपतु सतत अनु मांक असले .  यादीचे येक पृ ावर खाली िनवडणूक अिधकारी, धान कायवाह आिण कोषा य  याचं े
ह ता र अिनवायतः असतील . 

 

   
  

ा प . 3 



टपाल मा यमातंनू मतदानाची अिधसचूना 

कायालय िनवडणकू अिधकारी 
(कायालयीन प ा) 

(शहराच ेनांव)           ( दनांक आिण वार) 
माननीय सभासदासं सचूना 

 
बृह महारा  मंडळ नवी द ली (सं था न दणी अिधिनयम 1860 अंतगत रिज ार फ स द ली शासन यांचे कडे न दणी मांक 

1308/1958-59 वर न दणीकृत सं था) या या घटना व िनयमावली अंतगत कलम सं या 9ब-1a  आिण 9ब-1b या अ वये थािपत 
सं थे या कायका रणी या िविभ  पदांक रता घटना व िनयमावली अंतगत कलम सं या 12 या अ वये आदेिशत आिण दनांक 10 
जानेवारी 2020 (शु वार) रोजी सं थे या सवसाधारणसभे ारा वीकृत िनवडणूक संिहते या अनुषंगाने िनवडणकु चे वेळाप क जाहीर 
कर यात आल ेआह े .  

खाली नमूद केले या िनकषांना संतु  करणा या  सभासदांना िनवडणूक  अिधकारी ारे  मतदा यास  दले या मतप ाचा उपयोग 
क न टपाल ारे मतदान कर या या सुिवधेचा उपयोग करता येईल 
 िनवडणूक घोषणा ितिथस कमान 75 वष वय पणू केलेल ेआजीवन आिण वैयि क संर क णेीतील मतािधकार ा  सभासद  
 कुठ याही कारची  द ांगत े(िवकलांगत)े नी त असललेे आजीवन आिण वैयि क संर क ेणीतील मतािधकार ा  सभासद 
 

 
अज पाठिव याचा प ा :  ____________________________ 

िनवडणकू अिधकारी 
____________________________________________    

    ____________________________________________ 
    ____________________________________________ 
 

 

 
(सही व िश ा) 

नांव 
िनवडणूक अिधकारी 

 
ितिलपी :  1. धान कायवाह , (कायकारीणी या  सूचन ेक रता ) 

  2. मुखप  भारी , (सभासदांना मुखप  मा यामांतून सूचानाथ) 
  3. सूचना ौ ोिगक  भारी, (सभासदांना इंटरनेट संकेत थळ मा यामांतून सूचानाथ) 
 

  

ा प . 4 



उमदेवारी माग ेघे याचा अज 
 

भाग 1 
(उमेदवारा या वापरासाठी) 

ित. 
 
माननीय िनवडणूक अिधकारी महोदय  
___________________________ 
___________________________  
 
िवषय :  बहृ महारा  मडंळ कायका रणी िनवडणकु तनू उमदेवारी माग ेघे या सबंधंी िनवदेन 
सदंभ : उमदेवारी अजाचा अनु माकं _________ 
 
आदरणीय िनवडणूक अिधकारी महोदय , 
 

आप या िनदशनास आणू इि छतो क मी ___________________________________ सभासद मांक ________ , 
मतदाता यादी तील मतदाता मांक _________  सां त अिधसूिचत बृह महारा  मंडळ कायका रणी या ____________ पदा क रता 

तािवत मा या उमेदवारीस सहमती दान केली होती . सम त अजा या सू म िनरी णोपरांत माझा उमेदवारी अज आप या ारे 
वीकृत कर यात आला होता .    

 
मी आपणांस एतद ारे सूिचत क  इि छतो क आता मी माझी उमदेवारी माग ेघेऊ इि छतो . तरी आपणांस न  िनवेदन आहे 

क कृपया आपण मला माझे उमदेवार हणनू नांव मागे घे यास अनुमती ावी . हा अज मी कुठ याही कारा या दबाव कंवा तणाव 
रिहत अव थेत वे छेने वेळाप कात नमूद कालावधीत सादर करत आह े. कृपया अज वीकृत करावा ही िवनंती . 
 
थान: 
दनांक:                 (उमदेवार नांव आिण सही)  

 

भाग 2 
(िनवडणकू अिधकारी या वापरासाठी) 

 

उमदेवारी अजाचा अनु मांक _________ 
 

ी/ ीमती/सु ी ______(उमदेवाराचे नांव)______________ यां या _____________ पदा कता उमेदवारी माग ेघे याचा अज 
मला मा या कायालयात दनांक ________ वेळ __________ वाजता टपाल मा यमाने / गत री या उपि थत रा न  

ी/ ीमती/सु ी  _______________________ ( उमदेवार / तावक / अनुमोदक / संदेशवाहक ) यांचे कडून ा  झाला .  ा  
अजास मी वीकृती दते आह ेआिण आता ी/ ीमती/सु ी ______(उमेदवाराचे नांव)______________ यांची उमदेवारी र  कर यात 
येत आह े. 
 

 

 

 

 

 

थळ _________________                                                                                 
दनांक ________________              (िनवडणकू अिधकारी चे नांव, सही, िश ा) 
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कायालय िनवडणकू अिधकारी 
(कायालयीन प ा) 

(शहराच ेनावं)           ( दनांक आिण वार) 
उमेदवाराचंी अिंतम यादी 

 बृह महारा  मंडळ नवी द ली (सं था न दणी अिधिनयम 1860 अतंगत रिज ार फ स द ली शासन यांचे कड े
न दणी मांक 1308/1958-59 वर न दणीकृत सं था) या या घटना व िनयमावली अंतगत कलम सं या 9ब-1a  आिण 9ब-
1b या अ वये थािपत सं थे या कायका रणी या िविभ  पदांक रता घटना व िनयमावली अतंगत कलम सं या 12 या 
अ वये आदिेशत आिण दनाकं 10 जानेवारी 2020 (शु वार) रोजी सं थे या सवसाधारणसभ े ारा वीकृत िनवडणकू 
संिहते या अनुषंगाने बहृ महारा  मंडळ नवी द ली या कायका रणी या िविभ  पदांक रता पा  उमेदवारांची अंितम यादी 
खालील माण ेआह े:  
कायका रणी साठी पदािधकारी  :  

माकं पदाच ेनावं  पा  उमदेवाराचं ेनावं  
1 अ य  1  
  ...  

2 उपा य  1  
  ...  

3 धान कायवाह  1  
  ...  

4 कोषा य   1  
  ...  

5 कायवाह 1  
  ...  

6 सहकोषा य   1  
  ...  

7 कायवाह (मिहला)  1  
  ...  

कायका रणी साठी िवभागीय कायवाह    :  

माकं िवभागाच े नावं  पा  उमदेवाराचं ेनावं  
1 ............... 1  
  ...  

...... ............... 1  
  ...  

 

थळ _________________                                                                                 
दनांक ________________              (िनवडणकू अिधकारी चे नांव, सही, िश ा) 
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उमदेवार तफ आपला ितिनधी नमे या संबंधी अज 
ित. 

 
माननीय िनवडणूक अिधकारी महोदय  
___________________________ 
___________________________  
 
िवषय :  बहृ महारा  मडंळ कायका रणी िनवडणकु कायात उमदेवार ितिनधीस मा यता दे या सबंधंी िनवदेन 
सदंभ : उमदेवारी अजाचा अनु माकं _________ 
 
आदरणीय िनवडणूक अिधकारी महोदय , 
 

आप या िनदशनास आणू इि छतो क मी ___________________________________ सभासद मांक ________ , 
मतदाता यादी तील मतदाता मांक _________  सां त अिधसूिचत बृह महारा  मंडळ कायका रणी या ____________ पदा क रता 

तािवत मा या उमदेवारीस सहमती दान केली होती . सम त अजा या सू म िनरी णोपरांत माझा उमेदवारी अज आप या ारे 
वीकृत कर यात आला होता .    

 
मी आपणांस एतद ारे सूिचत क  इि छतो क खालील नमूद काया साठी मी सभासद मांक __________,  असलले े

ी/ ीमती/सु ी ____________________________ यांना माझा ितिनधी हणून उपि थत राह यास अनुमती ावी .  
ी/ ीमती/सु ी ____________________________ यांचे छायािच  आिण सही मी खालेल माणे स यािपत करीत आह े. यांनी 

केलेल ेिवधान अथवा ितिनधी हणून लेखी दले या कुठ याही िनवेदनास मी बांधील असेन आिण ा संबधंीची सव जबाबदारी माझी 
असेल .  

 

 

 

 
(उमेदवार ितिनधी सही) 

 

 

 

 

 

 
थान: 
दनांक:                 (उमदेवार नांव आिण सही)  

 

 
  

ा प . 7 

ितिनधीचे छायािच  
येथे िचकटवाव ेआणी 

उमेदवारानी यावर सही 
अ या कारे करावी क 

अंशतः सही 
छायािच ावर आिण 

उव रत सही कागदावर 
उमटेल   



सं था मतदान िवक प सबंधंी सचूना 

कायालय िनवडणकू अिधकारी 
(कायालयीन प ा) 

(शहराच ेनांव)                               ( दनांक आिण वार) 
माननीय सं था सभासदासं सचूना 

 
बृह महारा  मंडळ नवी द ली (सं था न दणी अिधिनयम 1860 अंतगत रिज ार फ स द ली शासन यांचे कडे न दणी मांक 

1308/1958-59 वर न दणीकृत सं था) या या घटना व िनयमावली अतंगत कलम सं या 9ब-1a  आिण 9ब-1b या अ वये थािपत 
सं थे या कायका रणी या िविभ  पदांक रता घटना व िनयमावली अंतगत कलम सं या 12 या अ वये आदेिशत आिण दनांक 10 
जानेवारी 2020 (शु वार) रोजी सं थे या सवसाधारणसभे ारा वीकृत िनवडणूक संिहते या अनुषंगान ेिनवडणुक चे वेळाप क जाहीर 
कर यात आल ेआह े .  

 आप या िनदशनास आण ूइि छतो क ा िनवडणुक त आप या सं थे या वतीनं खालील नमदू दोन िवध पैक    कुठ याही एका 
िविधने  मतदान कर याची सुिवधा असेल : 
1. आप या िनयु  ितिनध या मा यमातून,  जे अिनवाय पण ेसभासद सं थे या पदािधका यां पैक च असतील, अथात आप या 

कायका रणीतील अिधकृत सद य   
2. ाितिनिधक मता या ( ॉ सी मत) मा यमातून या या अतंगत आपली सं था बृह महारा  मंडळा या कुठ याही िव मान 

िनवािचत कायका रणी सद या या मा यमातून मतदान क  शकेल . 
 

वरील दो ही िवधी अंतगत संल  प रप ावरच आपली मतदान िवधीची िनवड आिण अ य अपेि त मािहती िनवडणूक  
काय मानुसार अधोह ता रक या पयत पोहोचवावी लागले. आप या सं थेस पा  मतांची सं या मतदाता यादीत नमूद आह े.  तरी 
आपणासं आ ह आहे क आपण वरील पैक  आपणांस सोयी कर प तीनं मतदान अव य करावे . आपली मतदान िवधीची िनवड आिण 
िवक प .1 अथवा िवक प . 2 संबधंीचे संल  िवक प िनवड प  दनांक __/__/____ पयत या कालमयादे पयत टपाल मा यमांतून 
खाली नमूद प यावर ा  होईल अशी व था करावी कंवा ा तारख ेनंतर िनवडणूक थळावर मा या सम  मतदानासं अिधकृत 

ितिनधी या मा यमांतनू ततु करावे .    
 

अज पाठिव याचा प ा :  ____________________________ 
िनवडणूक अिधकारी 
____________________________________________    

    ____________________________________________ 
    ____________________________________________ 
 

 
(सही व िश ा) 

नांव 
िनवडणूक अिधकारी 

संल  : वरील माण े 
 

ितिलपी :  धान कायवाह , (कायकारीणी या  सूचने क रता ) 
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सं था तफ मतदान िवक प िनवड सबंधंी सचूना  
(सं था कायकारणीतील अिधकृत सद य ितिनधी ारे )  

 

ित, 
 

माननीय िनवडणूक अिधकारी महोदय  
___________________________ 
___________________________  
 

िवषय :  बहृ महारा  मडंळ कायका रणी साठी िनवडणुक त मतदान प ती िवक पाची िनवड  
 

आपणांस कळिव यात येत आह े क आम या सं थेन े सदर िनवडणुक त मतदान प ती िवक प मांक 1 अथात आप या 
कायकारीणीतील सद यां या मा यमांतून मतदान कर याचे ठरिवले आह े. आम या सं थेची अपेि त मािहती आिण पा  मतां या सं य े

माण ेअिधकृत मतदा यांचा प रचय खाली ततु आह े. कृपया यांना मतदान कर याची अनुमती ावी . 
संल  सं थेचे नांव   
सं थेचा न दणी च े थळ, मांक, व दनांक     
बृह महारा  मंडळाचा सभासद मांक  IPM  संल ता दनांक:  
सं थे या संपक पदािधकारीचे संपूण नांव   
सं थेचा संपूण प ा   

 
शहर   िवभाग  िपन कोड  

मोबाईल   ईमेल   

   

  
     सही व िश ा                                                                                                             सही व िश ा  
 अ य  (संल  सं था)                                                                                                 सिचव (संल  सं था) 

 

 

ितिनधी . 1 नांव                                                                              आधार मांक 
संपूण प ा  
 
शहर  िवभाग  िपन  
मोबाईल मांक                                                           ह ता र ितिनधी . 1 

ितिनधी . 2 नांव                                                                              आधार मांक 
संपूण प ा  

शहर  िवभाग  िपन  
मोबाईल मांक                                                           ह ता र ितिनधी . 2 

ितिनधी . 3 नांव                                                                              आधार मांक 
संपूण प ा  

शहर  िवभाग  िपन  
मोबाईल मांक                                                           ह ता र ितिनधी . 3 

ा प . 8अ 



 

 
सं था तफ मतदान िवक प िनवड सबंधंी सचूना  

(नािमत िव मान बहृ महारा  मडंळ कायकारीणी सद य या मा यमातंनू ाितिनिधक मता ारे)  
 

 
ित, 

 

माननीय िनवडणूक अिधकारी महोदय  
___________________________ 
___________________________  
 

िवषय :  बहृ महारा  मडंळ कायका रणी साठी िनवडणुक त मतदान प ती िवक पाची िनवड  
 

आपणांस कळिव यात येत आह े क आम या सं थेन ेसदर िनवडणुक त मतदान प ती िवक प मांक 2 ाितिनिधक मता या 
( ॉ सी मत) अथात नािमत िव मान बृह महारा  मंडळ कायकारीणीतील सद य या मा यमांतून मतदान कर याचे ठरिवले आह े . 
आम या सं थेची अपेि त मािहती आिण नािमत बृह महारा  मंडळ कायका रणी सद याची मािहती खालील माण ेआह े.  कृपया यांना 
आम या सं थे या वतीनं मतदान कर याची अनुमती ावी . 
संल  सं थेच ेनांव   
सं थेचा न दणी चे थळ, मांक, व दनांक     
बृह महारा  मंडळाचा सभासद मांक  IPM  संल ता दनांक:  
सं थे या संपक पदािधकारीचे संपूण नांव   
सं थेचा संपूण प ा   

 
शहर   िवभाग  िपन कोड  

मोबाईल   ईमेल   

 

 
     

 

 

 

 

 सही व िश ा                                                                                                      सही व िश ा  

 अ य  (संल  सं था)                                                                                           सिचव (संल  सं था) 
  

ाितिनधीक मत दे यास अिधकृत 
बृह महारा  मडंळ कायका रणी 
सद याचे नांव                                                            

ी / ीमती / सु ी   

नािमत  कायकारीणी सद याचे 
पद  

 

नािमत  कायकारीणी सद याचा 
िवभाग  
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मतदाता न दणी प क 
( ि गत णेी) 

 
माकं मतदाता 

माकं 
सभासद 

माकं 
मतदा याच े 
सपंणू नावं 

ी/प.ु िवभाग  मतदाता 
ह ता र  

       

       

       
टीप : येक पृ ावर वर या बाजूस पृ  मांक असावा . िवभाग बदलला तरी मतदान मांक सतत अनु माकं असेल .  
यादीचे येक पृ ावर खाली मतदान अिधकारी / िनवडणकू अिधकारी यांच ेह ता र अिनवायतः असतील . 

 

 

मतदाता न दणी प क 
 (सं थागत णेी) 

 

माकं मतदाता 
माकं 

IPM 
सभासद 

माकं 

सं थचे े 
सपंणू नावं 

ितिनधीच े
नांव 

ी/प.ु िवभाग  मतदाता 
ह ता र  

        

        

        
टीप : येक पृ ावर वर या बाजूस पृ  मांक असावा . िवभाग बदलला तरी मतदान मांक सतत अनु माकं असेल .  
यादीचे येक पृ ावर खाली मतदान अिधकारी / िनवडणकू अिधकारी यांच ेह ता र अिनवायतः असतील . 
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मतप  (कायका रणी पदािधकारी)  
मतप  अनु मांक :  XXXX  

िवभागाचे नांव  :  ___________________                    मतदान अिधकारी ची सही व िश ा  

(िछ रेषा perforation) 

मतप  अनु मांक :  XXXX                             मतदान अिधकारी ची सही व िश ा  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ा माणे येक पद आिण पा  उमदेवारांचा त ा असावा . िन वरोध िनवडून यणेा या कंवा र  उमदेवारी असले या पदाचा उ लेख 
मतप ात नसावा . नांवा समोर चौकटीत िश ा उमटवला जावा . या चौकटीत िश याचा अिधकांश भाग उमटलेला असेल या 
उमदेवाराक रता  त ेमत गणल ेजाईल आिण ा संदभात िनवडणूक अिधकारी चा िनणय अंितम असेल .  मतदाता स यापन आिण न दणी 
प कात न द झा यानतंर िछ रेष ेव न मतप ाचा खालील भाग पथृक क न मतदा यास मतदाना क रता ावा .   

 

 

 

  

अ य   
... ... ... ... ... ...   

... ... ... ... ... ...   

उपा य   
... ... ... ... ... ...   

... ... ... ... ... ...   

 

 
धान 

कायवाह   

... ... ... ... ... ...   

  

... ... ... ... ... ...   

... ... ... ... ... ...   
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मतप  (िवभागीय कायवाह)  
 

मतप  अनु मांक :  XXXX  

िवभागाचे नांव  :  ___________________                    मतदान अिधकारी ची सही व िश ा  

(िछ रेषा perforation)  

मतप  अनु मांक :  XXXX                             मतदान अिधकारी ची सही व िश ा  
 

 

 

 

 

 

 

 

ा माण े येक िवभागा क रता वेगवेगळे मतप  असेल . मतप ावर पा  उमदेवारांचा त ा असावा . िन वरोध िनवडून येणा या 
कंवा र  उमदेवारी असले या िवभागा क रता मतप  छापल ेजाणार नाही  . नांवा समोर चौकटीत िश ा उमटवला जावा . या 

चौकटीत िश याचा अिधकांश भाग उमटललेा असेल या उमेदवाराक रता  ते मत गणल ेजाईल आिण ा संदभात िनवडणूक अिधकारी 
चा िनणय अंितम असेल .  मतदाता स यापन आिण न दणी प कात न द झा यानंतर िछ रेष ेव न मतप ाचा खालील भाग पृथक क न 
मतदा यास मतदाना क रता ावा .   

   

  

(िवभागाच ेनावं) 
... ... ... ... ... ...   

... ... ... ... ... ...   



 
 

 
मतिच ह िश ा 
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ा  मतांचा त ा 

मत मोजणी फेरी मांक  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
टीप: उमेदवारांची सं या आिण कागदावर उपल ध जागा ा आधारे त यावर िविभ  पद ेसमािव  करावी . येक फेरी क रता वेगळा 
त ा वापरावा . ा  मत 1+1+ ऐवजी अ य कुठ याही प तीनं अं कत कर याची मुभा िनवडणूक अिधकारी यांना असेल पण आत 
एवढीच क येक मताची न द झाली पािहजे . 
 

 

 

 
  

अ य   
1 ... ... ... ... ... 

...  
1+1+1+...... बरेीज 

  

  

  
... ... ... ... ... ... 

...  
1+1+1+......  
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िनवाचन माणप  

 

बहृ महारा  मडंळ नवी द ली 

 

िनवाचन माणप  

मािणत कर यात यते आह े क ी/ ीमती/सु ी _______________________________ यांचा सभासद मांक 
___________  आह े , ानंी बृह महारा  मंडळ नवी द ली या कायका रणीतील __________________ ा पदा 
क रता दनाकं _________ रोजी संप  िनवडणुक त िन वरोध / ______ मतापैंक  ______,__( ा  मतांची सं या 
आक ात आिण अ री )_____  मते िमळवून िनवािचत झाले .  

ह े माणप  आज दनांक _______________ रोजी मा या सही व िश यािनशी दान कर यात आल े. 

दनाकं                   (िनवडणकू अिधकारी) 

थळ            सही , िश ा, व नावं  
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