1

िवभागीय आयु त काय लय, पुणे

2

3

1

िनवडणूक िनणय अिधकारी तथा िवभागीय आयु त, पुणे

ी. सौरभ राव

2

सहा.िनवडणूक िनणय अिधकारी तथा उपायु त (सवसाधारण)

ी सं जय सह च हाण

3

सहा.िनवडणूक िनणय अिधकारी तथा िज हािधकारी, पुणे

4

सहा.िनवडणूक िनणय अिधकारी तथा िज हािधकारी, सातारा

ी. शेखर सग

5

सहा.िनवडणूक िनणय अिधकारी तथा िज हािधकारी, सांगली

ी.अिभिजत चौधरी

6

सहा.िनवडणूक िनणय अिधकारी तथा िज हािधकारी, सोलापूर

ी.िम लद शंभरकर

7

सहा.िनवडणूक िनणय अिधकारी तथा िज हािधकारी, को हापूर

ी.दौलत दे साई

डॉ.राजे श दे शमुख

4

 भारत िनवडणूक आयोगाकडू न िनवडणूक िनरी क िनयु त कर यात आले आहे त.







िनवडणूक िनरी क मतदानाचे िदवशी आप या मतदान क ाला अचानकपणे भेट दे ऊ शकतात.
आपण यांचेशी आदरपूवक व न तेने यवहार करावा.िवचारलेली मािहती अचूकरी या पुरवावी.
िनवडणूक िनरी क यांनी केले या सूचनांची अंमलबजावणी करावी.
िनवडणूक िनरी कांना आप या क ावरील भे ट पु तकेत अिभ ाय न दिव यास िवनं ती करावी.
आप या मतदान क ावरील भेटपु तका मतदान क ा य ां या दै नंिदनी सोबत सादर कर यात
यावी.
5

1

पुणे

85619

30002

232

125

2

सातारा

56126

7426

132

44

3

सांगली

86736

6732

143

48

4

सोलापूर

48919

12379

123

74

5

को हापूर

87958

11998

205

76

6

 मतपि केवर उमेदवाराचे नावासमोर िच ह छापलेली नसतात.
मतपि केतील नावांसमोरील जागेत मतपि केत मतदार पसंती मांक अंकात १ पासून
िलहावयाचा असून ते आकडे मराठी, इं जी, रोमन कवा भारतीय घटनेतील आठ या
अनुसूिचम ये िदले या कोण याही भारतीय भाषेतील अंकात िलिह यास मुभा आहे , परं तू
ते श दात िलिहता येणार नाहीत.
मतदारास मतपि केवर मतदान क ावर उपल ध केले या जांभळया केच पेननेच
पसंती मांक िलहावयाचा असतो. यामुळे बाण फुलीचा िश का आपणास िदलेला नसून
मतदारांना याऐवजी जांभळा केचपेन देवून मत न दिव याची कायवाही पूण क न
यावयाची आहे .
मा. भारत िनवडणूक आयोग यांचे िनदश िद. 11.09.2018 नुसार रा य
िवधानपिरषदे या िनवडणूकीसाठी मतपि केवरील
हा पय य
आला आहे .
7

मतदान
1. िनवडणू क सािह
2. मतदाना
3.

ीयेतील मह ाचे ट े

कृती व तपासणी

ा आद

ा िदवशीची मतदान क ावरील पू वतयारी

मतदान सु

हो

ापू व ची कामे

4. मतदानास

सु

वात व मतदान क ा

5. मतदान क ा

यां नी मह ा

/ कमचारी यां ची कामे

ा करणी करावयाची कायवाही

6. मह ाचे अहवाल / नमू ने
7. मतदान सािह

परत करणे
8

9

10

11

१

मतपि का

२
३.
४
५
६

मतपि केवर मत नोंदिवणेसाठी िवशेष ायले ट पेन
मतपेटी
मतदार यादीची िच ां िकत त
मतदार यादयां ा काय ती
िनवडणूक लढिवणा-या उमेदवारां ची यादी नमु ना ७
ब
मतपि का ( द मतां साठी)
उमेदवार / ितिनधी यां ा ा रीची छायां िकत त
प ी शाई

७
८
९
१०.
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

खूण िचठठी (अॅ डे स टॅ ग)
िहरवी कागदी मोहोर
शाई असलेले पॅड (जां भळी)
मतदान क ा
साठी धातूची मोहोर
आगपेटी
मतदान क ा
यां ची दै नंिदनी
िवभे दक िच असले ला रबरी िश ा

आव क
ते माणे
२
२
३
३
१
२०
१
दोन
बाटल् या
३
३
१
१
२
३
१

(एक) िनवडणू क लढिवणा-या उमदवाराची यादी

१

(दोन) आ ेिपत मतां ची यादी (नमु ना १४)

२

(तीन) अं ध व िवकलां ग मतदारां ची यादी (नमु ना १४ -अ)

२

(चार) द त मतां ची यादी (नमु ना १७-ब)

२

(पाच) नोंद झालेल्या मतां चा िहशेब (नमु ना १७-क)

१०

(सहा) वापरण्यात आले ल्या कागदी मोहोरां चा अिभले ख

२

(आठ) पोलीस ठाणे अं मलदाराला प

क

१ पु स्तक
४

ावर मतदान क ा

ा ारे कर

ात

२

(दहा) अं ध व िवकलां ग मतदारा ा सहका-याचे घोषणाप
(अकरा) मतदान ितिनधीसाठी पासे स
(बारा) मतदार संघ िनरी क / िनवडणू क िनणय अिधकारी यां ना सादर कर
मतदान क ाध् य ां साठी अित रक्त १६ कलमी अहवाल नमु नाप
(तेरा) भेट, नोंद, त ा
(चौदा) मतदानानंतर िनवडणू क अिभलेख व सािह
१८.

नमु ने

(सात) आ े िपत मतां ची फी जमा करण्यासाठी पावती पु

(नऊ)मतदान सु होण् यापूव व मतदान सं प
येणारे घोषणाप (भाग एक ते चार)

परत के

ा

ा मतपि का

ां

ाक रता

२
२

ा पाव ा

िलफाफे
अ संिवधािनक िलफाफे
(एक) मतदार यादीची िच ां कीत त असलेला िलफाफा . १
(दोन) वापरलेल्या मतपि कां ा थळ ती ठे वले ला िलफाफा . २
(तीन) ा रीत परं तु न वापरले ा मतपि के ा थळ तीसह िलफाफा
(चार) इतर न वापरले

ा थळ तीसह िलफाफा

ामु ळे परत क न र केले

.४

ा मतपि कासाठी िलफाफा

१

.१

(दोन) मतदान ितिनधीची नमु ना १० मधील नेमणू क प े ठे वलेला िलफाफा

.२

(तीन) आ ेिपत मतांची नमु ना १४ मधील यादी ठे वलेला िलफाफा . ३
(चार) अं ध व अपं ग मतदारांची नमुना १४ (अ) मधील यादी आिण मतदारां
४० (१) मधील ित ाप े ठे वलेला िलफाफा .४

१
१

.६

.७

(आठ) द मतपि के ा यादीचा िलफाफा . ८
ब असंिवधािनक िलफाफे
(एक) मतदार यादीची िच ां कीत ती ित र यादी ठे वलेला िलफाफा

(पाच) पावती पु का व आ ेिपत मतांबाबतची काही रोकड अस
िलफाफा

१
१
१

.३

(पाच) द मतपि के ा थळ तीसह िलफाफा . ५
(सहा) मतदान कायप ती भं ग केल्यामु ळे र केले ा मतपि कासाठी िलफाफा
(सात) खराब झा

५
आवश्य
कतेनुसार
२

१
१

ा सोब ाचा

१
१
िनयम

१
१

ास ती ठे वले ला

१

(सहा) न वापरलेल्या व खराब झाले ल्या कागदी मोहरा ठे वलेला िलफाफा
मतपे टीसोबत सादर करावयाचे िलफाफे
क
एक नोंद झाले ा मतांचा िहशोबाचे िलफाफा
दोन कागदी मोहराचा िहशोबाचे िलफाफा
(तीन) मतदान क ा
ाची दै नंिदनीसाठी िलफाफा
(चार) मतदान सु हो ापू व व नंतर नवीन मतपे टी वापर ास घेतां ना आिण
मतदाना ा अखे रीस मतदान क ा
ाने केले ल्या ित ाक रता िलफाफा

१
१
१
१
१
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१९.

ड इतर िलफाफे

(एक) िनवडणूक िनणय अिधका-यां नी मोहोरबं द
पािकटात ठे व ास सां िगतलेले इतर कोणते ही
कागदप ठे व ासाठी िलफाफा

१

(दोन) भ ावाटप पाव ांसाठी िलफाफा

१

(तीन) संवैधािनक िलफाफे ठे व
िलफाफा . १

१

(चार) असंवैधािनक िलफाफे ठे व
िलफाफा . २

ासाठी मोठा
ासाठी मोठा

१

(पाच) इतर िलफाफे ठे व
.३

ासाठी मोठा िलफाफा

१

(सहा) इतर सािहत्य ठे व
.४

ासाठी मोठा िलफाफा

१

(सात) कोरे िलफाफे

२०.

सूचना फलक
१

(दोन) मतदान अिधकारी

३

(तीन) वेश

१

(चार) बाहे र

१

क अस
इ ादी िविनिद करणारी सं िकण सू चना
ले खनसाम ी
(एक) साधी पे ल
(दोन) बॉलपे न
(तीन) कोरे कागद
(चार) टाचण् या
(पाच) लाख
(सहा) मतदान क ासाठी सािहत् य

ा माणे , े

(सात) िडं क (गम पेस्ट)
(आठ) ेड
(नऊ) मेणब ा
(दहा) जाड दोरा (Thin Twine Thread)
(अकरा) धातू ची पटृ टी
(बारा) काबन पेपर
(तेरा) तेल, इ ादी पुस ासाठी कापड िकंवा िचंधी
(चौदा) आवे न कागद
(पंधरा) प
ा शाईची बाटली ठे वण्यासाठी कप / रकामे

५

(एक) मतदान क ा

(पाच) मतदान ितिनधी
(सहा) िनयम ३० (१) (अ) ारे आव

२१

भां डे / प्लॅ क बॉक्स
(सोळा) डाईंग िपन
(सतरा) पडताळणी सूची
(अठरा) रबर बँड्स
(एकोणीस) सेलो टे प
मतदान क ा
व मतदान अिधकारी यां चेक रता मागदशन
पु का

१
१

२
४
२० नग
२५ नग
६ कां डया
आवश्यकते
नुसार
१ बाटली
२
६
२० मीटर
१
३
२
३
१
२४ नग
२
२० नग
१
२
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14

1.
2.

सव मतदान क ा य / मतदान अिधकारी यांचेसाठी मा क, फेसिश ड, सॅिनटायझर,
लोज पुरिवले जातील याचा वापर करावा.
मतदानाचे आद या िदवशी पुढील माणे कायवाही करावी


सव मतदान क ाचे िनजतुकीकरण क न घेणे अिनवाय आहे .



मतदान ि या सुलभ होणे साठी मतदारांना जा त वेळ रांगेत ताटकळत राहू लागू
नये हणून यांना टोकण िवतरण करणे साठी मदत क (Help Desk) राहील.




या िठकाणी थािनक तरावरील कमचा याची िनयु ती कर यात येईल.
मतदान क ावरील रांगेमधील मतदारांना रांगेत सामािजक अंतर ठे वणे सुलभ जावे
तसेच िद यांग व जे ठ नागिरक मतदार पु ष आिण मतदार

ी मतदार यासाठी

मतदान क ावर तीन वतं रांगा व दोन य तीमधील सामािजक अंतर ६ फुटाचे
ठे व यासाठी या वतं रांगेम ये ६ फुटाचे अंतरावर चुना पावडरचे सहा याने १५
ते २० गोल वतुळे िच हा कत करावीत. सदरची कायवाही मतदान क ाचे समोरील
जागेतील जागा उपल धते माणे करावी

15



मतदान क ाचे इमारतीम ये कवा पिरसरात पु ष व
ित ा क

ी मतदारासाठी दोन वतं खो या

हणून सुर े या कारणा तव ठे व यात या यात. याम ये खुच , सतरं जी व इतर

यव था ठे व यात येईल


मतदान क ावर हात व छ करणे साठी मतदान क ाचे येणे जा याचे िठकाणी साबण/
Handwash व पाणी ठे व याची यव था केली जाईल.



मतदान क ाम ये ये या जा याचे िठकाणी सॅ िनटायझर ठे वले जाईल. आप याकडील
सािह यामधील कोिवड-१९ या ादुभ व सं बंधाने जनजागृती बाबतचे िभ ीप क मतदान
क ाचे पिरसरात दशनी भागात लावले जातील.



मतदान अिधकारी आिण कमचारी यांची मतदान क ावरील बैठक यव था सामािजक
अंतराचे िनकषा माणे क ा य यांनी क न यावी.
16

मतदान क ावर मतदानासाठी आ यावर या मतदाराकडे मा क नस यास यास मा क
पुरिव यात यावा.
मतदारांनी मतदान क ात वेश करणे पूव मतदान क ावर िनयु त केले या आरो य कमचारी
यांचे माफत थमल कॅनरचे सहा याने तापमान तपासणी करावी
थमल कॅनरचे तपासणी म ये मतदाराचे तापमान आरो य व कुटुं ब क याण मं ालयाने
ठरवले या िनकषा माणे हणजे ९८.६oF कवा ३७०Cपे ा अिधक आढळ यास अशा
मतदाराचे तापमान पु हा दोनदा तपास यात यावेत. संबिधताचे तापमान पु हा ९८.६oF कवा
३७०C पे ा अिधक िदसून आ यास संबंिधत मतदारास टोकण / माणप दे ऊन यास
मतदानासाठी या शेवट या तासात मतदानासाठी ये यास सांगावे. मतदाना या शेवट या
तासाम ये अशा मतदारांना मतदान क ावर मतदानासाठी सुिवधा पुरिव यात यावी.
17

मतदाराची ओळख पटिव याबाबत कायवाही करताना आव यकता अस यास चेह यावरील
मा क खाली घे यासाठी सांग यात येईल.
अलगीकरणातील कोिवड-१९ या

णांना वै कीय अिधकारी यांचे पयवे णाम ये

आव यक ितबंधा मक उपाययोजनेचे काटे कोरपणे पालन क न मतदाना या शेवट या
तासाम ये मतदान न दिवणेसाठी अनुमती ावी.

ेि य अिधकारी या सं बंधाने यांचे े ातील

मतदान क ाचे बाबतीत आव यक सम वय ठे वतील.


तपासणी नंतर तापमान िविहत केले या मय दे पे ा जा त आढळ यास

यास बदली ितिनधी दे यासाठी परवानगी दे यात यावी व या माणे अिभले यात याची न द
यावी.
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 आपणास नेमून िदले या मतदान क ाचे सव सािह य तपासून घेऊन ते यो य अस याची
खा ी क न यावी.
 आपले मतदान क ासाठी िनयोिजत वाहतूक आराख ानूसार पथकातील सव सद य ,
पोलीस कमचारी व सािह य घेऊन नेमून िदले या वाहना ारे िद. 30.11.2020 रोजी मतदान
क ावर जावयाचे आहे .
 आपण मतदान क ावर सव सािह यािनशी सुख प पोहच याचा अहवाल ेि य अिधकारी
यांना याच िदवशी ावयाचा आहे .
 मतदान क ावर एक िदवस मु काम अस यामुळे आव यक वैय तक सािह य सोबत ठे वावे.
 मतदान क ावर आपणांस थािनक कमचा यांचे सहा य दे यात येईल. यांची आव यक ती
मदत यावी.
 मतदान क ापासून २०० मीटरचे अंतर चुना फ कीने िच हांिकत करावे. मतदान क ापासून
२०० मीटर आत काही चार सािह य अस यास ते काढू न टाकावे
20

 मतदान क ावर पोहोच याबाबतचा अहवाल ेि य अिधकारी यांचेकडे दे णे
 ा त सािह य तपासून घेणे. मतपेटया सहज हाताळता येतात का हे पाहणे , सािह य कमी अस यास
ेि य अिधकारी यांचेकडू न ा त क न घेणे.
 मतदान क ाम ये राजिकय प ा या ने यांचे फोटो कवा घोषणा कवा िच ह अस यास ते काढू न
टाकणे कवा झाकून टाकणे ,
 आव यक फ नचर उपल धता - टे बल व सािह याची यव थत रचना करणे .
 सूचना फलक तयार करणे, यावर मतदान क ाचा तपिशल व या ती (Polling Area), खोटया
मतदानाबाबत इशारा, िनवडणूक लढिवणा या उमे दवारांची नमूना 7 ब मधील यादी, मतदारांना
मत न दवणे बाबत या सूचना , कोवीड-19 बाबत जागृती फलक, धू पान मनाई इशारा, मतदान
क ाचे समोर दशनी भागात द शत करावे.
 मतदान क ाबाहे र १०० मीटर व २०० मीटर चुना पावडरने मािकग क न घेणे.
 100 मीटर या आतील चार सािह य / फोटो इ यादी काढणे .
 उमे दवाराचे तंबू / बुथ 2०० मीटर या ह ी बाहे र अस याची खा ी क न घेणे,
 वेश, बाहे र, मतदान क ा य , मतदान अिधकारी, मतदान ितिनधी, मतदान क , इ. फलक
मतदान क ात यो य िठकाणी लावावेत.
 मतदान क ा या बाहे र पु ष, ी, िद यांग / जे ठ नागिरक मतदार यांचे साठी तीन वतं रांगांची
आखणी क न याम ये सामािजक अंतरासाठी 6 फुटावर चुना पावडर या सा ाने गोल वतुळाची
आखणी करणे.
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 येक मतदान क ावर आव यक पोलीस बंदोब त िनयु त कर यात येईल.
 आपले मतदान क ावर िनयु त कर यात आले या पोलीस कमचा यांसह आपणांस मतदान
क ावर जावयाचे आहे .
 िनयु त कर यात आले या पोलीस कमचा यांना मतदानाचे वेळी मतदान क ाम ये वे श
असणार नाही.
 िनयु त पोलीस कमचा यांनी मतदान क ा या बाहे र मतदारां या रांगा लावणे ,मतदान क ाचे १००
मीटर पिरसरात तोतयेिगरी वा िनवडणूक चार होणार नाही याची द ता घेणे आव यक आहे .
 अशा मतदान क ावर Micro Observer िनयु त असतील व ते Observer यां या
मागदशनाखाली िनवडणूक
ीयेवर जवळू न ल ठे वतील. तथािप, ते िनवडणूक
ीयेत
ह त ेप करणार नाहीत.
 अशा मतदान क ाला झोनल अिधकारी, पोिलस िफरते पथक वारं वार भे टी दे ऊन मतदान
ीया
सुरळीत पार पाड यासाठी सहकाय करतील.
 येक मतदान क ावर मतदारांना यांची मतदार यादीतील नावे शोध यासाठी व मतदान क
मािहत होणेसाठी मतदार सहा यता क उभार यात येईल.
 मतदार सहा यता क मतदान क ा या बाहे र आव यक कमचारी व सािह यासह तयार कर यात
येईल.
23
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 तुम या मतदान पथकातील य त शी तु ही पिरचय क न घेतला पािहजे आिण मतदान क ा य
हणून तुमची िनयु ती झा यापासूनच तु ही यां याशी संपक ठे व यास सु वात केली पािहजे .
िनवडणूक िनणय अिधका-या या या संबंधातील सव सूचना तु ही वतः जवळ तयार ठे व या पािहजे.
 तुमचे मतदान क कोठे आहे व तेथे जा या-ये याचा माग कोणता आहे यासंबंधी तु हाला प ट
क पना असावयास हवी.
तु ही सव तालम ना आिण िश णा या वग ला न चुकता हजर रािहले पािहजे .
िनवडणुकी संबंधीचे सािह य ता यात घेतांना आपणास सव व तू दे यात आ या आहे त याची तु ही
खा ी क न घेतली पािहजे. मतपि का, मतपेटया, पेपर सील, मतदार यादीची िच हांकीत त व दुसरी
त, मतदारासाठी जांभळया शाईचे केच पेन (violet Colour SketchPen) िवभेदक िच ह, काय ाने
िविहत केलेले नमुने (Form) लाख आिण प की शाई या बाबी अ यंत मह वा या आहे त. मतदान
ि येसंबंधी मह वाचे नमुने (Form) सुलभ संदभ साठी या सूचना पु तके या शेवटी जोडले आहे त.
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मतदान क ावर आ यावर, मतदान गु त राखले जाईल अशा िरतीने मतदान क ाची उभारणी करणे,
मतदारांना सामािजक अंतर ठे ऊन यव थत रांगेने उभे क न यां यावर िनयं ण ठे वणे, मतदानाचे
कामकाज बाहे रील ह त ेपापासून मु त ठे वणे यासाठी काय यव था करावयाची यांची तु हाला प ट
क पना असली पािहजे.
 येक मतपि के या मागील बाजूवर मतदान क ा य यांनी वतःची पूण वा री करावयाची आहे .
परं तू वा री थळ तीवर असता कामा नये. िन चत केले या वेळी मतदानास ारं भ करता यावा
हणून काही मतपि कांवर मागील बाजूस आगाऊ वा -या क न ठे वा यात.
 येक मतपि के या मागील बाजूवर तसेच ित या थळ तीवर तु हास दे यात आले या रबरी
िश याने तुम या मतदान क ाचे िवभेदक िच हसु ा उमटिवणे आव यक आहे .
मतदारां या बोटावरील प की शाई सुकले ली आहे आिण बोटावर प ट व प की खूण झालेली आहे
याची खा ी क न घे यासाठी मतदार हा मतदान क सोडू न जा यापूव शेवट या मतदान अिधका-याने
मतदारा या डा या हाता या तजनीची / मध या बोटाची परत तपासणी करणे इ ट ठरे ल.
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 या मतदाराला मतपि का दे यात आली आहे याने ताकीद िमळा यावरही मतदान क ावर मतदान
गु त राख यासंबंधातील कायप दतीचे पालन कर यास नकार िदला तर यांना िदले ली मतपि का
याने मत न दवलेले असो कवा नसो तु ही कवा तुम या सांग यानुसार मतदान अिधका-याने परत
यावी व यानंतर ती र ठरवावी.
मतदान सु हो याचे वेळी व मतदान संप यानंतर तु ही काही ित ाप भरावयाची असून यावर
मतदान क ात हजर असले या मतदान ितिनधीची वा री यावयाची आहे .
तु हास दे यात आले या व अनु मांिकत असले या मतदान क ा य ां या दै नंिदनी म ये सं बंधीत
घटनांची न द या जशा घडतील या

मांकानुसार यावयाची आहे .

मतदान शांततेने व सुरळीतपणे पार पाड यासाठी तु हाला मतदान क ातील कामकाजाचे िनयमन
करावे लागे ल. यासाठी तु हाला हमतीने तर वागावे लागेलच िशवाय तु ही वतः खं बीर व िनःप पाती
असले पािहजे.
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मतदान संप यानंतर मतदान क ात

येक उमे दवाराचा जो मतदान ितिनधी हजर असे ल याला

मतपि कां या िहशोबा या अिध मािणत ती तु ही दे णे आव यक आहे .
िनरिनरा या िलफा यात िनवडणूक िवषयक कागदप े मोहोरबंद कर यासाठी िदले या सूचनांचे
तु ही काळजीपूवक पालन करावे हणजे या चुका पुढे सुधारता येणार नाहीत व टाळता ये याजो या
आहे त अशा कोण याही चुका होणार नाहीत.
मतदानानंतर मतपे

ा व इतर िनवडणूक िवषयक सािह य िनयोिजत िठकाणी िरतसर पावती

घेवून संबंिधतां या वाधीन कर याची जबाबदारी तुमची रािहल.
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मतदान क ाम ये वेश के यावर मतदार हा सव थम थे ट पिह या मतदान अिधकारी यांचेकडे जाईल.
 मतदारास उमेदवार िकवा ितिनधी यांचेकडू न अनौपचािरक ओळखप िच ी िदली जाते (ओळखप
िच ी – सा या पांढ या कागदावर मतदाराचे नाव , यादी भाग

मांक, अनु मांक आिण मतदान क ाचे

नाव नमूद असते, परं तु राजकीय प ाचे नाव / उमे दवाराचे नाव नमूद नसावे ) ओळखप िच ीव न
मतदार यादीची िच हांिकत त पाहून मतदाराची ओळख पटिवणे .
भारत िनवडणूक आयोगाने मतदाराची ओळख पटिव यासाठी िदले या पुरा या पैकी कोणताही एक
पुरावा मतदार दशिवल या व न ओळख पटिव याची कायवाही हा अिधकारी पूण करे ल.
मतदाराची ओळख पट या नं तर मतदार यादीचा भाग

मांक व अनु मांक आिण मतदाराचे नाव

मतदान ितिनधी व दुस-या मतदान अिधका-यास ऐकू जाईल येवढया मोठयाने वाचून दाखिवल.
पु ष मतदार अस यास मतदार यादी या िच हा कत ित म ये या या नावाखाली अधोरे खीत करे ल.

ी

मतदार अस यास मतदारा या नावाखाली अधोरे खीत क न मतदारा या नावा या डा या बाजुला () अशी
खू ण करे ल.

1. आधार काड
2. ाय ह ग लायस स
3.आयकर ओळखप (PAN CARD)
4. पासपोट (पारप )
5. क / रा य शासकीय / िनमशासकीय कमचारी / सावजिनक उप म / थािनक वरा य
सं था िकवा औ ोिगक घराणे यांनी िवतरीत केलेले सेवा चे ओळखप
6. मा. खासदार/िवधान सभा सद य/िवधान पिरषद सद य यांना िदलेले शासकीय ओळखप .
7. संबंिधत पदवीधर / िश क मतदारसंघातील िश ण सं थत कायरत असले या पदवीधर /
िश क मतदारांना िवतरीत केलेले ओळखप
8. िव विव ालया ारे िवतरीत पदवी / पदिवका मुळ माणप
9. स म ािधकरणा ारे िवतरीत केलेले अपंग वाचे माणप
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मतदाराची ओळख पटिव यानंतर
हे पिह या मतदार
अिधका-याचे मुख काम राहील.
मतदारास डा या हातावर बोटे नसतील तर पदवीधर मतदारसं घाकरीता मतदारा या उज या हाता या
आिण िश क मतदारसंघातील मतदारा या उज या हाता या मध या बोटाला प की शाई लावणे
प की शाई लावलेनंतर पिहला मतदान अिधकारी मतदारास मतदान अिधकारी

मांक 2 यांचेकडे जा यास

सांगेल.
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 दुस-या मतदान अिधका-याकडे मतपि केचे ग े असतील.
पदवीधर मतदारसं घासाठी पांढ या रं गाची मतपि का असे ल तर िश क मतदारसंघासाठी
गुलाबी रं गाची मतपि का असेल
पिह
पिह या मतदान अिधका-याने मोठयाने वाचून दाखवले ला मतदाराचा मतदार यादीचा भाग
मांक व अनु मांक मतपि के या थळ तीवर न दवून घेईल.
 मतपि का थळ ितपासून वेगळी क न मतदारास दे ईल आिण याला मतदान अिधकारी
मांक 3 यां या कडे जा यास सांगेल.
 कोण याही मतदान ितिनधीस मतपि केवरील अनु मांकाची न द घे यास कायदयाने
ितबंध आहे . यामुळे मतदान ि येचा भंग होतो.
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 मतदाराला मतपि का मत न दिव यासाठी दे यापूव
मतपि के या पाठीमागे थळ ितवर व मतपि केवर
उज या कोप-यात िवभे क िच ह उमटवून मतपि केवरील
िवभेदक िच हा या खाली क ा य पुढील माणे वा री
करील.
 मतदाराला मतपि का दे णे पूव संबंधीत मतदान
अिधकारी िच हा कत मतदार यादीतील मतदाराचा
मतदार यादी भाग

मांक व अनु माक थळ तीवर

िलिहल व यावर याची वा री घेईल
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ितस-या मतदान अिधका-याकडे जांभळया शाईचे केच पेन व ढकल प ी असे ल
ितसरा मतदान अिधकारी मतदाराकडू न मतपि का घेईल व मतपि के या माग या बाजूस वर या बाजूला
उज या कोप-यावर उमटवलेले िवभेदक िच ह प ट िदसेल अशी मतपि केची उभी घडी व नंतर आडवी घडी
अशी दोन वेळा घडी करील
 यानंतर मतपि केची घडी उलगडू न मतदारास दे ईल व मत न दव या नंतर परत याच माणे घडी कर यास
मतदारास सांगेल.

 मत न दिव यासाठी मतदारास जांभळा केच पेन दे वून मतदान क ात जा यास सांगेल
मतदान क ात मतदार या उमे दवारास मत देऊ इ छत असे ल या उमे दवारा या नावासमोरील रका यात
मतदान क ावर पुरिव यात आले या जांभ या केच पेनने फ त एकाच अंकात पसंती मांक दशवावा. पसंती
मांक फ त अंकातच ावयाची आहे . तसेच पसंतीचे अंक मराठी, इं जी, रोमन कवा भारतीय घटने या
आठ या अनुसूचीमधील कोण याही एका भाषेतील अंकात नमूद करावयाचे आहे . (उदा.रोमन-I, II, III, इं जी1,2,3, मराठी – १, २, ३)
मतपि केवर एकापे ा अिधक उमे दवाराचे नांवासमोरील रका यात एकसारखा पसंती मांक दे ता येणार नाही.
मतदारास पसंतीनूसार िनवडणूकीस उ या असले या सव उमे दवारांना यांचे नावासमोर पसंतीचे आकडे
िलिहले या आक ापैकी एक अंक येईल.
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मतपि केवर पसंती मांक यितिर त इतर कोणताही मजकूर िलहू नये.
मतदाराने मतपि केवर मतदान न दिव यावर पूव या घडीवर या मतपि केची घडी घालावी.
 यानंतर घडी केलेली मतपि का मतदान क ातून बाहे र आणावी आिण मतपेटीत टाकावी.
मतदार सदर घडी केलेली मतपि का मत पेटीत टाकेल व केच पेन तेथेच ठे वेल
मतदाराने ख-या मतपि केिशवाय इतर कोणतीही व तू अथवा कागद मतपि केत टाकता कामा
नये, या साठी मतपि के या घडी वरील िवभे दक िच ह व क ा य ाची वा री िदसे ल अशा
िरतीने घडी केलेली मत ि का मतपेटीत टाक याची
यासाठी

येक मतदाराला वेळोवळी सूचना दे ईल.

येक मतदार मतपेटीम ये घडी केलेली मतपि का टाकताना द राहून ल ठे वील

 मतपि का मतपेटीत टाक या नंतर मतदार मतदान क ातून बाहे र जा यापूव

या या

बोटावरील प या शाईची खूण प ट पणे उमटले अस याची तसेच बोटावरील शाई पुसली
नस याची खा ी करे ल.
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िच हांिकत फोटो मतदार यादी
सव नमुने व िलफाफे
िच हांकीत फोटो मतदार यादी
इंडेलीबल इंक बॉटल
मतदानाचे आकडे वारीचा त ता
मतपि का, थळ ितपासून मतपि का वेगळी कर याचे कटर
जांभळया शाईचे पेन व ढकल प ी
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1) मतदान अिधकारी
2) एकावेळी एक उमे दवार/ याचा िनवडणूक ितिनधी / एक मतदान ितिनधी
3) आयोगाने परवानगी िदलेली य ती
4) िनवडणूक कामावरील सरकारी से वक
5) आयोगाने िनयु त केलेले िनरी क
6) मत न दिव यासाठी आलेले मतदार
7) मतदारासोबत येणारे बालक / मूल
8) िद यांग व िन:समथ मतदारासोबत येणारी थािनक य ती (मदतनीस / सहा यक)
9) मतदाराची ओळख पटिव यासाठी मतदान क ा य
पिर थती म ये वेश िदलेली य ती.

यांनी मतदान क ात अपवादा मक
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 मतदान ितिनधी यांनी मतदान सु हो यापूव िकमान अध तास अगोदर मतदान क ावर हजर
असणे आव यक आहे तथािप
तथािप,, एखादा ितिनधी क ावर उशीरा आला तरीही याला मतदान
क ावरील पूढील कामकाजात सहभागी हो याची परवानगी दे यात यावी.
यावी.
 मतदान क ावर येणारे ितिनधी सोबत नेमणूक-प घेऊन येतील, याआधारे मतदान ितिनधी
यांचे कडील नेमणूक प ावरील उमे दवार /िनवडणूक ितिनधी यां या सहीची खा ी, तु हाला
िनवडणूक िनणय अिधका याने पुरिवले या सही या नमु याव न क न यावयाची आहे .
 लोक ितिनिध व अिधिनयम,1951 चे कलम 128 अ वये उप थत ितिनध ना व िनवडणूक
कत यावरील सव संबंिधतांना गोपिनयते ची तरतूद वाचून दाखिवणे आव यक आहे .
 संबंधीतांना यांचे कत याची व गोपिनयतेची पूण जाणीव क न ावी.
 उमे दवाराचा मतदान ितिनधी हणून आमदार / खासदार/ कवा मं ी कवा झे ड + सुर ा ा त
अशा य त ना मतदान ितिनधी हणून नेमणूक करता येणार नाही.
 सुर ा ा त मतदारा या सुर ा र कालाही सा या कपडयाम ये येवून याचे कडील श
कपडयाखाली लपवून ठे वावे लागे ल. सुर ा र क मतदार नसेल तर याला मतदान क ा या
खोली या बाहे र थांबावे लागे ल
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 मतदान ितिनधीकडे ओळखप आिण यांचे नेमणूकी बाबत उमेदवार कवा याचे
िनवडणुक ितनीधी यांनी सही केलेला फाम नंबर 10 असणे आव यक आहे .
 येक उमेदवारास येक मतदान क ावर एक मतदान ितिनधी व दोन बदली मतदान
ितिनधी नेमता येतील
ील.. तथािप
तथािप,, कोण याही वेळी उमेदवाराचा एकच ितिनधी क ात
उप थत राहील
राहील.. तथािप
तथािप,, एका वेळी एका उमेदवाराचा एकच मतदान ितिनधी मतदान
क ावर उप थत राहील
राहील..
 मतदान ितिनध चे हालचाल रिज टरम
टरम ये यां या न दी या यात
 मतदाना या शेवट या तासाम ये कोण याही मतदान ितिनधीला मतदान क ामधून बाहे र
जा यास कवा ते सोड यास परवानगी दे ता येणार नाही.
नाही.
 मतदान ितिनध ना मतदान क ाम ये मोबाईल फोन,
फोन, कॉडलेस फोन
फोन,, िबनतारी संदेश यं ,
रे कॉडर,
ॉडर, Camera, अ य इले ॉिनक उपकरणे इ. घेऊन जा यासाठी मूभा नाही
नाही.. तसेच
यांचेकडील मतदार यादी बाहे र घेऊन जा यास परवानगी असणार नाही.
 िनवडणूक
ि या पारदशक िरतीने पार पाड यास तु ही बांधील अस याचा िव वास
ितिनधीम ये िनम ण करावा.
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 पेटी उघड याकिरता या तारे ने बटनाला िखडकीचे आ छादन घ बसिवलेले आहे ती तार
सोडा
 िखडकीचे आ छादन घ ाळा या का ा माणे डावीकडू न उजवीकडे वतुळाकार िफरवा
यामूळे िखडकी प ट िदसू शकेल .
तुम या हाताचा तळवा पेटी या वरील िदशेला ध न िखडकीमधून एक बोट घाला व ते
झाकणा या तळा या म यापयत सरकवा आिण चापाला (bracket) टे कवा.
तो चाप िखडकी या िदशेने ओढा आिण बटन घ ाळा या का ा या उलट िदशेने पाव
वतुळापे ा कमी फेरा घेऊन थांबेपयत िफरवा आता पेटी या आितल अंग चे कुलूप उघडले जाईल.
मतपेटीचे झाकण हळु वारपणे उघडा.
 उमेदवार कवा उमेदवारांचे ितिनधी यांना यं रचनेला ध का न लावता पेटीची तपासणी
कर यास परवानगी ा व मत पेटी िरकामी आहे हे यांना दाखवा.
मतदानासाठी मतपेटी तयार करणे मतपेटीला कागदी मोहर लावणे साठी िहरवी कागदी मोहर या
कागदी मोहोरा या पांढ या पृ ठभागावर जे उमे दवार कवा यांचे ितिनध ची सही कर याची इ छा
असेल यांची सही या व मतदान क ा य यांनी वतः यावर वा री करावी व याखाली
मतदानाचा िदनांक नमूद करावा.
कागदी मोहोर या अनु मांकाची
या नमु यात न द ठे वा आिण
उमे दवार कवा यां या ितिनध ना या मांकाची न द घेऊ ा.
https://youtu.be/C9CCzhii62Q
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मतदान क ा य ानी मतदान क ाचे िवभेदक िच ह कागदी मोहोर या िहर या पृ ठभागावर मारावे व
यापुढे आडवी रे ष मा न -1 असा अनु मांक िलिह यात यावा दुस या मतपेटी या वेळी -2 असे
िलिह यात यावे. उदा. मतदान क
. १५ चे िवभेदक िच ह (15) असे असे ल. या क ावरील पिह या
मतपेटी या कागदी मोहरावर िवभेदक िच हाचा ठसा (15) असा असेल यासमोर -1 असे नमूद करावे .
हणजे (15)-1 असे नमूद होईल.
मतपेटी या आतील चौकटी या म य भागा या कोण याही बाजूला वरील आतील िचरे तून कागदी
मोहराची टोके अशािरतीने सरकावा की ित या झाकणा या खाली कागदी मोहराची पांढरी बाजू स ा
सिहत प ट िदसू शकेल व पेटी बंद के यानंतर िवभेदक िच हा िखडकीमधून प ट िदसेल
कागदी मोहराची बाहे र असलेली दो ही टोके आतील चौकटी या बाजू या फटीतून बाहे र काढू न यावी
कागदी मोहोरचा जो भाग चौकटी या आत राहील या भागा या आतील बाजूस थोडा ग द लावून या.
कागदी मोहरला बळकटी दे यासाठी चौकटी या म यभागी पु ाचा तुकडा खुपसून याला आधार ा.
यावेळी कागदी मोहर हलणार नाही याची खा ी करा .
ल बकळत असलेली कागदी मोहोर ची दो ही टोके पु हा फटीम ये सरकावून या जे णेक न मतपेटी
म ये मतपि का सरकवताना यांचा अडथळा होणार नाही
पु ाची टोके , कागदी मोहोरे ला आिण मतपेटी या झाकणा या आतील बाजूला लाखेने सील करा.
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मतदार संघाचा अनु मांक व नाव मतदान क ाचे अनु मांक व नाव मतपेटी वरील कोरीव
मांक व मतदानाचा िदनांक असलेली प ा खूण िच ी मतपेटी म ये ठे वा.

यानंतर मतपेटीचे झाकण हळु वारपणे बंद करा.
यानंतर मतपेटीवर मतदार संघाचा अनु मांक व नाव, मतदान क
मांक व नाव , मतपेटीचा
कोरीव अनु मांक तसेच मतदान क ावर नेमून िदले या मतपेटीचे अनु मांक (जो मतदान
संप यानंतर अपूण क व पात िलहावा ) व मतदानाचा िदनांक असले ली प ा खूण िच ी मतपेटीवर
िचटकावा.
मतपेटीचे बटन घ ाळा या का ा या िदशेने खटका बसून थांबेपयत िफरवा आता ( लीट) फट
मतदान कर यास यो य अशी पूण मोकळी असेल बटन अिधक िफरवू नका नाहीतर फट बंद होईल
िखडकीचे आ छादन घ ाळा या का ा या िव
िदशेने िफरवा यामु ळे िखडकी पूणपणे बंद
होईल .
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िखडकी या आ छादनातील िछ ात एक तारे चा तुकडा घाला तोच बटना या िछ ात घाला आिण
तारे ची दो ही टोके एक ध न काहीवे ळा घ िपळ ा.
 या िछ ातून धागा ओवून या. धा याला गाठी मा न या. धा याम ये िपव या रं गाचे लेबल
लावून याला लाखेने शील करा. या लेबल वर खालील मजकूर असे ल

आता ही मतपेटी मतदानासाठी तयार झाली आहे .
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िनयम ३८ अनुसार कवा या िनयमां या दुस-या कोण याही तरतुदीनुसार याला मतपि का िदली आहे
असा येक मतदार, मतदान क ावर मताची गु तता राखील आिण यासाठी यापुढे घालून िदले ली मतदान
प दती अनुसरील.
मतपि का िमळा यावर मतदार ताबडतोबI. मतदान पटापै की एका क ात जाईल.
II. तेथे मतपि केवर, याला या उमेदवारास मत दे याची इ छा असे ल या उमेदवारा या
नावासमोरील रका यात मतदान क ावर पुरिव यात आले या जांभळया केच पेनने फ त एकाच
भाषेतील अंकात पसंती मांक दशवील.
III. आपले मत गु त राख यासाठी मतपि केची घडी करील.
IV. आव यक वाट यास मतदान क ा य ास मतपि के या घडीवरील िवभेदक िच हाचा ठसा
दाखवील.
V. घडी केलली मतपि का मतपेटीत टाकील.
VI. मतदान क ातून िनघून जाईल.
 येक मतदार गैरवाजवी िवलंब न लावता मत दे ईल.
दुसरा मतदार मतदान क ात असतांना कोण याही मतदारास तेथे वेश िदला जाणार नाही.
मतपि का िमळाले या मतदाराने पोट-िनयम (२) म ये घालून िदलेले प दत अनुसर यास, मतदान
क ा य ाने सूचना िद यानंतरही नकार िदला तर याला िदलेली मतपि का, यावर याने आपले मत न दलेले
असो कवा नसो, मतदान क ा य कवा मतदान क ा य ा या िनदे शानुसार मतदान अिधकारी परत घेईल.
या मतपि के या पाठीमागे “
” असे िलहुन या खाली सही करे ल
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 जर एखादया मतदाराने मतपि के या थळ ितवर सही कर यास नकार िदला तर याला मतपि का
देवु नये.
 मतदार अंध / िद यांग/ कु ट रोगी अस यास व तो सही कर यास असमथ अस यास या या
मदतनीसाचा मतपि के या थळ तीवर सही / अंगठा घेईल. व ित ाप भरे ल
 मतदार यादीतील मांक िलिहले या या मतपि के या थळ ितवर सहीसाठी नकार िदला तर तसे
मतदान अिधकारी यांनी नमुद केले असे ल, ती मतपि का र कर यात यावी, आिण ती व तीचे थळ
त दो ही वर पाठीमागे “
” असा शेरा िलहून ती मतपि का र केले या
मतपि केसाठी असले या िलफाफयात ठे वावी.
 सदोष कवा खराब झाले ली मतपि का देखील वरील माणे कृती अनुस न यावर “
” असे िलहून ती मतपि का र मतपि के या िलफाफयात ठे वावी.
 वरील दो ही कारे र केले या मतपि कांचा िहशोब “
” नमुना -16 या बाब
मांक 4 (ब) म ये दशवावा. (िनयम - 41 )
 मतपि का िमळाले या मतदाराने पोट-िनयम (२) म ये घालून िदलेले प दत अनुसर यास, मतदान
क ा य ाने सूचना िद यानंतरही नकार िदला तर याला िदलेली मतपि का, यावर याने आपले मत
न दलेले असो कवा नसो, मतदान क ा य कवा मतदान क ा य ा या िनदे शानुसार मतदान
अिधकारी परत घेईल.
 मतपि का परत घेत यानंतर मतदान क ा य , या या माग या बाजूला
असे िलिहल आिण याखाली आपली सही करील. याचा िहशोब नमुना 16 या
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बाबत मांक 4 (अ) म ये िलिहल. (िनयम - 39 )

िवधान पिरषदे या या िनवडणूकीसाठी अंध व िद यांग मतदाराना यां यावतीने व
यां या इ छे माणे मतपि केवर मत न दिव यासाठी १८ वष पे ा कमी नाही इत या वयाची
एखादी य ती मदतनीस हणून घे ता येऊ शकते. परं तु कोण याही य तीला कोण याही
मतदान क ावर एकाच िदवशी एकाहून अिधक मतदाराचा मदतनीस हणून काम कर यास
परवानगी देता येणार नाही, आिण या मतदारा या वतीने यांनी केलेली मत न दणी तो
(मदतनीस) गु त ठे वेल. मतदाना या गु तते बाबत आिण मतदारा या सोबती हणून यापूव
काम केलेले नाही असे अथ चे ित ाप िविहत नमू यात क ा य ानी या य तीकडू न
क न घेतले पािहजे. अशा सव करणांची न द नमूना १४ (अ) म ये मतदान क ा य ानी
ठे वावयाची आहे . मतदान क ा य व मतदान क अिधकारी यांनी अंध व िद यांग
मतदाराबरोबर मतदान क ात जाऊ नये.
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अमूक एक िविश ट मतदार हणून एखादी य ती अगोदरच मतदान क न गे यावर
जर आणखी एखादी य ती आपणच अमूक ती िविश ट य ती आहोत असे सांगून मतदान
कर यास आली तर याची ओळख पटिव यासंबंधी क ा य ाची खा ी होईपयत क ा य ाना
आव यक वाटतील असे न यास िवचा न या मतदारा या ओळखीबाबत खा ी पटवावी.
ओळखी बाबत मतदाराची खा ी पट यास या मतदारास डा या हाता या तजनी/ मध या बोटावर
प या शाईने खूण क न या मतदारा या बाबतीत द मतदारा या यादीम ये (नमूना १५)
आव यक ती न द क ा य ानी यावी आिण याम ये मतदाराची सही यावी. यानं तर या
मतदारास एक मतपि का ावी ही मतपि का मतदान क ावर मतपि के या ग यातील
मतपि के या शेवट या ग यातील शेवट या अनु मांकाची मतपि का असेल. अशा
मतपि के या मागील बाजूस आिण ित या थळ तीवर मतदान क ा य ानी वतः या
ह ता रात
असा मजकूर िलहून याखाली आपली सही करावी. यानंतर ती
मतपि का या मतदारास देऊन यास मतदान क ास जाऊन मत न दिव यास क ा य
सांगतील. मतदारानी संबंधीत द मतपि केवर मत न दिव यानंतर मतपि केवर मतदार ती
मतपि का मतपेटीत न टाकता क ा य ाकडे दे ईल. क ा य ांनी अशा कार या सव द
मतपि का आिण नमूने १५ मधील यादी यासाठी या संिवधािनक िलफा यात ठे वा यात. द
मतपि केचा िहशोब हा नमूना १६ या भाग १ मधील िहशोबा या बाब ४ (क) म ये मतदान
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क ा य ास दशवावयाचा आहे हे क ा य ानी ल ात ठे वणे आव यक आहे .

मतदाराची ओळख पटिवणे
नमुना १५ म ये मतदाराची सही घेणे
पुरव यात आले या मतप ीकेमधील शेवट या अनु मांकाची मतपि का दे णे
मतदान क ा या ने मतपि के या थळ तीवर “ द त मतपि का” िलिहणे व वा री
करणे
पुरव यात आले या िवशेष िलफा यात ठे वणे
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 आपण अमूक एक मतदार आहोत असा दावा सांगणा या कोण याही य ती या ओळखीबाबत, कोणताही
मतदान ितिनधी आ ेप घेऊ शकेल व थमतः अशा येक आ ेपादाखल रोख दोन पयाची र कम मतदान
क ा य ाकडे आ ेप शु क हणून ठे वील. र कम भर यानंतर आ ेपकाला याची पावती दे यात येईल.
अशा कारे र कम आ ेप शु क ठे व यावर मतदान क ा य
I.
II.
III.
IV.
V.

आ ेिपत य तीला तोतयेिगरीब ल होणा-या िश ेबाबत इशारा दे ईल.
मतदारां या यादीतील संबंिधत न द संपूणपणे वाचून दाखवील आिण या न दीत िनदशलेली य ती
तीच आहे काय हणून िवचारील.
नमूना मांक १४ मधील आ ेिपत मता या यादीत ितचे नांव व प ा न दवील
सदरहू यादीत आपली सही कर यास यास भाग पाडील.
यानंतर मतदान क ा य हा िदले या आ ेपाबाबत संि त चौकशी करील आिण यासाठी –

(अ) आ ेपकास आ ेप िस द कर यासाठी पूरावा दे यास व आ ेिपत य तीस आपली ओळख शाबीत
कर यासाठी पूरावा दाखल कर यास भाग पाडील.
(आ) आ ेिपत य तीस, ितची ओळख पटवून घे यासाठी आव यक असे कोणतेही न िवचारील अिण
ितला शपथेवर उ र दे यास भाग पाडील.
(ई) आ ेिपत य तीस, आिण सा दे यास पुढे येणा-या कोण याही अ य य तीस शपथ घे यास लावील.
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चौकशीनंतर आ ेप शाबीत झाला नाही असे मतदान क ा य ाला वाट यास तो आ ेिपत
य तीस मत दे यास मुभा दे ईल आिण जर आ ेप शाबीत झाला तर तो आ ेिपत य तीस
मत दे यास ितबंध करील.



घेतलेला आ ेप गैरलागू आहे अथवा ामािणकपणे घेतले ला नाही असे मतदान
क ा य ाचे मत असे ल तर तो पोट-िनयम (१) अनुसार ठे वलेली अनामत र कम सरकार
जमा कर याचा आदे श दे ईल आिण आ ेप फेटाळाला गे यामुळे संबंिधत मतदारास
मतदानास अनुमती दे ईल. याच माणे आ ेप खरा िनघा यास सं बंिधत आ ेप शु क
आ ेपकास परत करील याच माणे शु क परत करतांना आ ेप घेणा या मतदान
ितिनध ची आ ेप शु क या पावती पु तकातील थळ तीवर वा री घेईल. आिण या
य तीस मतदान क ाबाहे र काढू न देईल कवा पोलीस ठाणे अिधकारी यांचे नावे त ार
न दवून पोिलसा या ता यात दे ईल.
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 कायदेशीर तरतूद –
लोक ितिनिध व अिधिनयम १९५१, चे कलम १३६ अ वये दखलपा गु हा अस याने
िनयमानुसार कारवाई करणे .
बनावट
बनावट मतपि केस ितबंध करणे
मतदान क ा य ाने मतपि के या मागील बाजूस वा री करणे.
मतपि के या मागील बाजूस िवभे दक िच ह मारणे
 येक मतदाराने मतपि केवरील िवभे दक िच ह दाखवूनच मतपेटीत मतपि का टाकणे .
 या मतदान अिधका या या ता यात मतपेटी असे ल याने मतदार मतपेटीत अ सल
मतपि का (Genuine Ballot Paper) टाकत आहे याची खा ी करावी
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 मतदान संप यानंतर मतदान क ा या ाने करावयाचे ित ापन भ न यावर वा री क न
मतदान ितिनध या वा री या यात.
शेवट या मतदाराने मतदान के यानंतर िखडकीचे झाकण मोकळे कर यासाठी ती धातूची तार
सोडू न टाका आिण दोरी कापून टाका
िखडकीचे आ छादन घ

ाळा या का

ा या िदशेने िफरवा आिण बटन याच िदशेने थांबेपयत

जोराने असे िफरवा की फट पूणपणे बंद होईल.
िखडकीचे झाकण घ

ाळा या का

ा या िव

िदशेने िफरवा हणजे िखडकी पूणपणे बंद

होईल. िखडकीचे झाकण आिण बटन एक करा. िखडकी या झाकणातील िछ आिण बटनातील
संल न िछ यामधून तारे चा एक तुकडा घाला आिण तारे ची दो ही टोके एक क न काही वेळा
घ िपळ ा.
https://youtu.be/4QoUGbB7Kio
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 या िछ ांमधून धागा ओवून या. या धा याला गाठी मा न या व मतपेटी तयार करताना
लावलेले िपवळे लेबल लावून लाखेने सील करा.
मतपेटी बंद क न सुरि त के यानंतर मतपेटी या चारी बाजू या लांबी व ं दी कडू न एकमेकांना
छे द जाईल अशा िरतीने कापडी िरबीन (िफत) हँ डल या खालून झाकणावर गुंडाळा व यानंतर घ
गाठ मारा. यानंतर जाड कागदाचा अथवा पु

ाचा तुकडा ठे वून या गाठीला तुमची मोहोर

उमटावा व मतदान ितिनधीची इ छा असेल तर यावर यां या मोहरा उमटव यात सांगा.
ही मोहोरबंद मतपेटी कापडी िपशवीत ठे वा आिण िपशवीला यव थत िशवून टाका व या
िशवना या टा यावर लाखेने सील करा
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आता या मतपेटीवर मतदार संघाचा अनु मांक व नाव; मतदान क ाचा अनु मांक व नाव;
मतपेटीचा कोरीव

मांक व मतदान क ावर नेमून िदले या मत पेटीचा अनु मांक व मतदानाची

तारीख असलेली प ा खूणिच ी िचटकावा.

(या प ा खूणिच ीवर मतदान क ावर नेमून िदले या मतपेटीचा अनु मांक हा अपूण क व पात
िलहावा जसे की 2 मतपे

ा वापर या असतील तर पिह या मतपेटीवर 1/2 व दुस या मतपेटीवर

2/2 असा अनु मांक नमूद करावा.)
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 मतदान

ीया संप यानंतर न दिवले या मतां या िहशेबाचा नमुना 16 चे भाग 1 म ये

तयार करणे आव यक आहे .
 मतदान संप यानंतर मतपेटी म ये न दिवले या मतांची सं या, मतदान अिधकारी
1 यांचेकडील मतदानाची आकडे वारी, मतदान अिधकारी

मांक

. 2 यांचेकडील िश लक

मतपि का,
 सदर नमु या या मािणत ित उप थत ितिनध ना दे ऊन याबाबतची पोच घोषणाप ावर
घे यात यावी.
 सदर नमु याचा एक िलफाफा सोबत िनवडणूक िनणय अिधकारी यांना

ाँग

मम ये

ठे व यासाठी सुपूद करावा.
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 मतदाना या संपूण कामकाजाचे व मह वा या घडामोडीचे वणन मतदान क ा य ांनी
वेळोवेळी दै नंिदनीम ये न दिवणे आव यक आहे .
 जोडप 15 म ये आपणांस मतदान क ा य ाची दै नंिदनी पुरिव यात येईल.
 मतदान क ावरील एखादे घटनेचा पुरावा हणून वा आयोगाकडे पर पर ा त होणा या
त ारीची चौकशी कर यासाठी मतदान क ा य ा या दै नंिदनीचा उपयोग केला जाऊ शकतो.
 मतदान क ावर घडणा या मह वा या घडामोडी बाबत विर टांना तातडीने मािहती दे णे
आव यक राहील अ यथा इतर माग ने आयोगाला मािहती समज यास याबाबत आप या
िव द कायवाही होऊ शकते याची न द यावी.
 आव यक घटनांची यो यवेळी दै नंिदनीम ये न द न घेणे क ा य ाला अडचणीचे ठ शकते.
यानुसार क ा य ांनी वेळोवेळी अचूक न दी दै नंिदनीम ये घेत या जातील याची खबरदारी
यावी.
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 मोहोरबंद मतपे ा व पािकटे ठे व यासाठी संकलन क ाकडे जा याचा काय म समजावून या.
संकलन क ात मतपे ा इतर पाकीटे शाबूत थतीत नेऊन दे णे व याब ल पोच घेणे ही तुमची
वैय तक जबाबदारी राहील. पुढे नमूद केले या अकरा िविवध व तू तु हाला सं कलन क ा या
वाधीन करावया या आहे त.
I. मोहोरबंद मतपेटी/मतपे ा.
II. न वापरलेली/ वापरलेली मतपेटी / मतपे ा.
III. न वापरलेली / या केन हास िपशवी/ िपश या कवा कापड यापैकी जे असे ल ते.
IV. मतपि कां या िहशोबाचा िलफाफा.
V. कागदी मोहोरां या िहशोबाचा िलफाफा.
VI. मतदान क ा य ां या ित ापनाचा िलफाफा.
VII.मतदान क ा य ां या दै नंिदनीचा िलफाफा.
VIII."सांिवधािनक िलफाफा"असे िलिहलेले आठ िलफा याचे पिहलेपाकीट.
IX. "असांिवधािनक िलफाफा" असे िलिहले या सहा िलफा याचे दुसरे पाकीट.
X. िनवडणूक सािह य इ यादी या आठ बाबी असले ले ितसरे पाकीट.
XI. इतर बाबी अस यास, सव व तूंचे चौथे पाकीट.
िटप-१. वर उ लेख केले या एखा ा िलफा याम ये िववरणप ठे व याची आव यकता
नसली तरी सु दा या िलफा याम ये एका िच ीवर "काही नाही" असे िलहावे आिण
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िलफाफे तयार करावे.
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• मतदानाचे सािह य वकृती क ावर टे बलिनहाय घे याची खालील माणे यव था ठे व यात
आली आहे . यानुसार टे बलिनहाय ावयाचे सािह य मोहरबंद क न खालील माणे परत
करावे.
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1.

न दिवले या मता या िहशेबाचा िलफाफा (2 ितत) :- एक बंद पाकीट व एक खुले

2.

मतदान क ा य ाचे दै नंिदनीचा िलफाफा (2 ितत) :- एक बंद पाकीट व एक खुले

3.

मतदान क ा य ाचे घोषणाप ाचा िलफाफा (2 ितत) :- एक बंद पाकीट व एक खुले

4. कागदी मोहरांचा िहशोब :- एक बंद पाकीट
5.

भेट पु तका

6.

मतदानाचे आकडे वारीचा िलफाफा

7.

मतदान ितिनध ची हालचाल न दवही

नोट :-1) िसलबंद मतपेटी सह दे यासाठी अ. . 1 , 2 , 3 व 4 मधील बंद िलफा याचा संच
Strong Room म ये ठे व यासाठी सादर कर यात यावा. वरील 1, 2, 3, 5, 6, व 7
वरील खुले नमुने टॅ बुलेशंन टे बल वर नेमले या अिधका-या कडे सुपुद करतील.
73
2) टे बल . 1 या जवळ टॅ बूलेशंन िटमची बस याची यव था करावी.

1

िच हांिकत मतदार यादीचा मोहरबंद (मतदान अिधकारी

2

न वापरले या मतपि काचा मोहरबंद िलफाफा.

3

.1 कडील) िलफाफा

वा िरत परं तू न वापरले या मतपि के या थळ ितचा िलफाफा

4

वापरले या मतपि का थळ ितचा िलफाफा

5

मतदान कायप दतीचा उ लंघन के यामूळे र केले या मतपि केचा िलफाफा

6

खराब झा यामूळे परत क न र केले या मतपि कांचा िलफाफा

7

द मतपि के या यादीचा िलफाफा

8

द मतपि के या थळ ितचा िलफाफा
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1

िच हांकीत मतदार यादी या इतर ित ठे वलेला िलफाफा.

2

मतदान ितिनधीची नेमणूक प े (नमूना 10) ठे वलेला िलफाफा.

3

आ हानीत मतांची यादी (नमूना 14) ठे वलेला िसलबंद िलफाफा.

4

अंध व िन: समथ मतदारांची यादी (नमूना 14 A) आिण यां या सोब याचे घोषणाप
ठे वलेला िलफाफा.

5

न वापरलेले व खराब झाले ले पेपर सील ठे वलेला िलफाफा.

6

पावती पु तका व आ ेिपत मताबाबतची काही रोकड अस यास ती ठे वलेला
िलफाफा.
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1

मतदान क ा य ाची िनदे श पु तका

2

मतपेटीसाठी ढकलप ी आिण मतपि का थळ ितपासुन वेगळी कर यासाठी धातूची
प ी

3

शाईचे पॅड

4

मतदान क ा य ाकिडल धातूची मोहर

5

मतपि केवर खूण कर यासाठी िदलेले जांभळया शाईचे केच पेन

6

प या शाईचा संच

7

िवभेदक िच ह

8

प की शाई ठे व यासाठीचा कप
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1

इतर िश लक सव सािह य
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 िनवडणूकी या कत यावर िनयु त कर यात आले या अिधकारी व कमचारी यांना टपाली
मतपि के ारे आपले मत न दिवता येईल.
 टपाली मतपि का मागणीचा नमूना 12 मधील अज पिह या िश णिदवशी उपल ध क न
दे यात येईल.
 सदर अज भ न संबंिधत सहा यक िनवडणूक िनणय अिधकारी यांचेकडे दुस या िश णाचे
वेळी सादर कर यात यावा.
 िश णा या िठकाणी टपाली मतपि कासाठीचे सहायता क
िठकाणी टपाली मतदानाबाबत आपणास कायवाही करता येईल.

तयार कर यात येईल, या
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 या सादरीकरणाम ये मह वा या सूचना थोड यात नमूद के या आहे त.
 सव मतदान क ा य व मतदान अिधकारी यांनी आयोगा या सव सूचना काळजीपूवक
वाचून याम ये आले या अडी अडचणीबाबत सहा.िनवडणूक िनणय अिधकारी यांचे
मागदशन यावे.
 िनवडणूकीचे काम िन:प पातीपणे व आ मिव वासाने पार पाडणे आव यक आहे .
 आपले पथकावरील सव कमचारी यांनी संघभावनेने काम करणे आव यक आहे .
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