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 (नगर पनरषर्द / नगर पंचायत ननवडणकू) 

नामननरे्दशनपत्र/ शपथपत्र /पक्षाचे जोडपत्र भरण्याकनरता सूचना 

 (१) ज्या प्रभागातून ननवडणूक लढवावयाची आहे त्या प्रभागाचा क्रमांक व जागा क्रमांक स्पष्टपणे नमरू्द 
करणे आवश्यक आहे. 

(२) उमेर्दवार व प्रस्तावक यांचे नाव ज्या प्रभागाच्या मतर्दार यार्दीमध्ये आहे त्या प्रभागाचा अनुक्रमांक व 
मतर्दार यार्दीचा भाग क्रमांक व अनुक्रमांक नमरू्द करणे आवश्यक आहे.   

 (३) सवव उमेर्दवारांनी, मग तो अपक्ष उमेर्दवार असो अथवा पक्षाचा पुरस्कृत उमेर्दवार असो, तीन नचनहांची 
ननवड करणे आवश्यक आहे.   

 (४) बंधपत्रे / कजवरोखे/भाग यांचे मूल्य सूचीतील कंपनयांच्या बाबतीत शेअर बाजारामधील सध्याच्या 
बाजारभाव मूल्यानुसार व सूचीबाह्य कंपनयांच्या बाबतीत पुस्तकी मूल्यानुसार रे्दण्यात यावे.  

 (५) जंगम व स्थावर मालमत्तचेा तपशील रे्दताना प्रत्येक बाबींचा तपशील स्वंतंत्रपणे द्यावा.) 
(६) अवलंनबत म्हणजे उमेर्दवाराच्या नमळकतीवर सारत: अवलंबून असलेली व्यक्ती. 
(७) नामननरे्दशनपत्रासोबतच्या शपथपत्रामधील कोणत्याही रकानयातील मानहती न भरल्यास अथवा नरक्त 

ठेवल्यास राज्य ननवडणूक आयोगाच्या क्रमांक-राननआ/नप-२०१५/प्र.क्र.५/का-६, नर्द.२७/0३/२०१५ 
अनुसार नामननरे्दशनपत्र नाकरण्यास पात्र होऊ शकते. लागू नसलेल्या अथवा ननरंक मानहती असलेल्या 
रकानयांमध्ये तसे स्पष्ट नमूर्द करणे आवश्यक आहे. 

(८) पक्षाचा उमेर्दवार जाहीर करण्याबाबतच्या जोडपत्र-१ वर पक्षाचे अध्यक्ष, सनचव अथवा अशी सूचना 
पाठनवण्यास अनधकृत केलेल्या पक्षाच्या अनय पर्दानधकाऱयांची शाईने अथवा बॉलपॉईटं पेनने स्वाक्षरी 
केलेली असावी. 

(९)  पक्षाचा उमेर्दवार जाहीर करण्याबाबतच्या जोडपत्र-२ वर पक्षाचे अध्यक्ष, सनचव अथवा अशी सूचना 
पाठनवण्यास प्रानधकृत केलेल्या पक्षाच्या अनय पर्दानधकाऱयांची शाईने अथवा बॉलपॉईंट पेनने स्वाक्षरी 
केलेली असावी.  तसेच  सर्दर सूचनापत्र नामननरे्दशनपत्र ेर्दाखल करण्याच्या शेवटच्या नर्दवशी रु्दपारी 
3.00 वाजेपयंत ननवडणूक ननणवय  अनधकारी यांचेकडे पोहोचनवणे आवश्यक आहे. 

              नामननरे्दशनपत्रासोबत सार्दर करावयाची कागर्दपत्रे:- 
(१)         उमेर्दवार राखीव जागेवरून ननवडणूक लढनवत असल्यास - 

(i) अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती ककवा यथास्स्थती नागनरकांचा मागासवगव यांच्याकरीता 
राखीव असलेल्या जागेसाठी ननवडणूक लढनवणा-या व्यक्तीने नामननरे्दशनपत्रासोबत महाराष्र 
अनुसूनचत जाती, अनुसूनचत जमाती, नवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगव व नवशेष 
मागासप्रवगव (जातीचे प्रमाणपत्र रे्दण्याच ेव त्याच्या पडताळणीचे नवननयमन) अनधननयम, 2000 
च्या तरतुर्दींना अनुसरून सक्षम प्रानधकाऱयाने नर्दलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी सनमतीने 
नर्दलेले वैधता प्रमाणपत्र यांची सत्यप्रत सोबत जोडावी.  तसेच, 

(ii) नामननरे्दशनपत्राच्या छाननीच्यावेळी पडताळणीसाठी मूळ जाती प्रमाणपत्र व जात पडताळणी 
सनमतीने नर्दलेले वैधता प्रमाणपत्र सार्दर करावे. 

(iii) उपरोक्त अनधननयमास अनुसरुन नर्दलेले जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास जातीची वैधता 
तपासणीकनरता जात वैधता पडताळणी सनमतीकडे अजव केल्याचा पुरावा जोडणे आवश्यक 
आहे. 
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(२) उमेर्दवार रु्दसऱया प्रभागातील मतर्दार असल्यास त्याबाबतचा उतारा सोबत जोडणे आवश्यक आहे.   
नामननदेशनपत्र 

(१/४) 

नामननरे्दशनपत्र (नगर पररषर्द / नगर पंचायत ) 
 

(सूचक आणि उमेर्दवार अथवा संबंधित अधिकारी यांनी भरावयाचे) 
भाग एक 

 

 आम्ही, याद्वारे; 
नगर पररषद / नगर पंचायत : ------------------------------- 
प्रभाग क्रमांक :  -------   जागा क्रमांक :  ------- 
प्रभागाचे नाव (असल्यास) ---------------------- मधून ननवडणुकीकररता ------------------------------------- 
यांना उमेदवार म्हणून नामननदेशशत करीत आहोत. 
 

१) उमेदवाराचे नाव   : ----------------------------  
 
२) वडडलांचे/पतीचे नाव   : ----------------------------  
 
३) शलगं     : पुरुष / स्त्री / इतर   
 
४) जन्मतारीख व वय   : ------/------/----------, -----------वषे---------महहने 
 
५) व्यवसाय/धंदा   : ----------------------------  
 
६) संपूणण पत्ता (पोस्टाचा पत्ता)  : ----------------------------  
      ----------------------------  
      ---------------------------- 
७) उमेदवाराचा मतदार यादीतील तपशील  

अ) नाव    : -------------------------------  

ब) प्रभाग क्रमांक   : --------------------------------  

 क) यादी भाग क्रमांक   : --------------------------------  

 ड) अनुक्रमांक    : -------------------------------  

८) उमेदवाराचा प्रवगण :   अनुसूचचत जाती     प्रवगण --------------- 
     (राखीव जागेची  अनुसूचचत जमाती   प्रवगण --------------- 
      ननवडणूक असल्यास) नागररकांचा मागासवगण प्रवगण  प्रवगण --------------- 
       
९) महहलांकररता राखीव असलेल्या : ------------------------  
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   जागेकररता ननवडणूक आहे काय ? 
 

नामननदेशनपत्र 
(२/४) 

१०) मतदार यादीमधील सूचकांचे तपशील - 
 
अ.क्र. सूचकाचे नाव प्रभाग क्रमांक यादी भाग क्रमांक अनुक्रमांक सही / अंगठा 
१      

 
२      

 
३      

 
४      

 
५      

 
   

हदनांक :       
 
 

 मी, याद्वारे सूचचत करतो की, ननवडून आल्यास नगर पररषद / नगर पंचायत सदस्य म्हणून 

काम करण्यास मी तयार आहे. 

हदनांक :      (उमेदवाराची सही ककंवा अंगठयाचा ठसा) 
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             नामननदेशनपत्र 

(३/४) 

भाग र्दोन 
 (ननवडिूक धचन्ांच्या ननवडीबाबतचे घोषिापत्र) 

 
मी, याद्वारे आणखी असे घोषषत करतो की, -- 
 (अ) मी, या ननवडणुकीमध्ये ------------------------ *पक्ष (राज्य ननवडणूक आयोग, 
महाराष्र, मुंबई याच्याकडे नोंदणी झालेल्या पक्षाचे नाव) यांच्यातरे्फ उभा आहे. 
 (ब) मी ननवडलेली ननवडणूक चचन्हे ही पसंतीक्रमानुसार पुढीलप्रमाणे आहेत:--- 
 
  (1) 
 
  (2) 
 
  (3)  
 
हदनांक :      उमेदवाराची सही ककंवा अंगठयाचा ठसा 
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  नामननदेशनपत्र 

(४/४) 

भाग तीन 
 

नामननदेशनपत्राचा अनुक्रमांक --------------------- 
 

हे नामननदेशनपत्र, * उमेदवाराने / उमेदवाराच्या सूचकाने रोजी (हदनांक) ----------------- 

वाजता (वेळ) माझ्याकडे माझ्या कायाणलयात सुपूदण केले. 
 

हदनांक :           ननवडणूक ननणणय अचधकारी यांची सही 
 

नामननरे्दशनपत्र स्वीकारिाऱ्या ककंवा फेटाळिाऱ्या ननवडिूक ननिणय अधिकाऱ्यांचा ननिणय 
 

 मी, ----------------------- अचधननयमाच्या कलम ------------------ नुसार हे नामननदेशनपत्र तपासले 

असून, पुढीलप्रमाणे ननणणय देत आहे :-- 

 

हदनांक :      ननवडणूक ननणणय अचधकारी यांची सही 
 

 
 

भाग चार 
 

(नामननदेशनपत्र व छाननीची नोटीस यांची पोहोच) 
(नामननदेशनपत्र सादर करणाऱ्या व्यक्तीकडे द्यावयाची) 

 

नामननदेशनपत्राचा अनुक्रमांक ------------------ नगर पररषद / नगर पंचायत प्रभाग क्रमांक---------

व जागा क्र.------- प्रभागाचे नाव (असल्यास) मधील ननवडणूक उमेदवार --------------------------------------

-यांचे नामननदेशनपत्र ---------------------- (हदनांक) रोजी ---------(वेळ) वाजता *उमेदवाराकडून / 

उमेदवाराच्या सूचकाकडून माझ्याकडे माझ्या कायाणलयात सुपूदण करण्यात आले आहे. 

सवण नामननदेशनपत्रांची --------------------------(हठकाण) येथे --------------(हदनांक)           

रोजी     --------- (वेळ) वाजता छाननी करण्यात येईल. 
 

हदनांक :                          ननवडणूक ननणणय अचधकारी यांची सही 
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शपथपत्र 
(१/6) 

नगर पररषर्द / नगर पंचायत  
नामननरे्दशनपत्रासोबत उमेर्दवाराने द्यावयाचे शपथपत्र 

 

 मी खालीलप्रमाणे प्रनतज्ञेवर सांगतो / सांगते की,  

(१) वैयक्ततक माह्ती -  

 अ) नाव :    --------------------------------------------  

 ब) वडीलांचे / पतीचे नाव :   -------------------------------------------- 

      क) शलगं :    पुरुष / स्त्री / इतर 

 ड) जन्मतारीख व वय   ------/------/----------, -----------वषे---------महहने 

 इ) व्यवसाय / धंदा :    -------------------------------------------  

 र्फ) संपूणण पत्ता (पोस्टाचा पत्ता) : ---------------------------- --------------- 

 ग) दरूध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक : ----------------------     --------------------- 

 ह) ई-मेल आयडी :   ----------------------------------------------  

(२) ननवडिूक लढवू इक्च्ितो त्या जागेचा तपशील : 

                   नगर पररषद / नगर पंचायतीचे नाव : ----------- 

             प्रभागाचे नाव व क्रमांक : ----------- 

 (३) जातीबाबतचा तपशील - 

 अ) जातीचा प्रवगण :     --------------------  
     (अनुसूचचत जाती/अनुसूचचत जमाती/ नागररकांचा मागासवगण प्रवगण) 
ब) जात                     : --------------------  
ब) जात प्रमाणपत्र : देणारा अचधकारी : ------------------       हदनांक : ------------ 

 क) जात वैधता प्रमाणपत्र : देणारा अचधकारी : ------------------ हदनांक : ------------ 

 ड) जात वैधता प्रमाणपत्र नसेल तर उमेदवाराने  
         जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी सशमतीकडे  
         सादर केलेल्या अजाणच्या पोचपावतीचा तपशील : -------------------------- 
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शपथपत्र 
(2/6) 

 (४) मतर्दार यार्दीतील माझा तपशील - 
 अ) नाव :         -------------------------------- 

 ब) प्रभाग क्रमांक :       -------------------------------- 

 क) यादी भाग क्रमांक : --------------------------------  

 ड) अनुक्रमांक :  --------------------------------  

(५) शकै्षणिक अ ण्ता -  
अ.क्र. शशक्षि ववद्यालय /             

ववश्वववद्यालयाचे नाव 
उत्तीिण 

्ोण्याचे वषण 
प्राप्त झालेली 
टतकेवारी 

१ इयत्ता (दहावी उत्तीणण 
नसल्यास) 

   

२ दहावी    
३ बारावी    
४ पदवी (उदा.बीए, 

बीएस्सी, बी.कॉम. इ.) 
   

५ पदव्युत्तर (उदा.एमए, 
एमएस्सी, एमकॉम. इ.) 

   

६ इतर    
 

(६) अपत्यांची संख्या - 

 अ) आज रोजी असलेल्या अपत्यांची संख्या     --------- -  

ब) त्यापैकी हदनांक 12 सप्टेंबर, 2001 नंतर जन्मलेल्या अपत्यांची संख्या ----------  
    व त्यांच्या जन्मतारखा  

(७) गुन्ेगारी पाश्वणभूमी - 

 अ) मला दोषशसध्दीनंतर दोन वषे ककंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीकररता कैद होऊ शकेल 

अशा अपराधांचा माझ्यावर आरोप आहे/नाही व त्याबाबत आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे.  

त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे :- 
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शपथपत्र 
(3/6) 

(क्जथे र्दोन वषे ककंवा त्यापेक्षा जास्त कालाविीकररता शशक्षा ्ोऊ शकेल अशा प्रलंबबत प्रकरिाचंा तपशील येथे 
द्यावा.) 

अ.
क्र. 

ज्या नयायालयाने र्दखल 
घेतली आ्े त्या नयायालयाचे 

नाव 

र्दावा क्रमांक नयायालयाने र्दखल 
घेतलेल्या 

आरे्दशाचा हर्दनांक 

कायद्याचे कलम व 
र्दखल घेण्यात आलेल्या 

गुन्यांचा तपशील 
     
     

 

ब) मला खालील अपराधांसाठी दोषी ठरषवण्यात आले आहे. (ज्या अपराधांच् या अपराध 
शसध्दीमुळे आणण शशक्षेमुळे मला ननवडणूक लढषवण्याकररता अपात्र ठरषवता येईल अशा 
अपराधांव्यनतररक्त) आणण एक वषण ककंवा त्यापेक्षा अचधक कालावधीच्या कारावासाची शशक्षा 
देण्यात आली आहे, त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे :-  

 
अ.
क्र. 

नयायालयाचे 
नाव 

र्दावा 
क्रमांक 

नयायालयीन 
आरे्दशाचा 
हर्दनांक 

कायद्याचे कलम 
व र्दोषी 

ठरववण्यात 
आलेल्या 

गुन्यांचा तपशील 

र्दखल घेतलेल्या 
उपरोतत आरे्दशाच्या 

ववरोिात केलेल्या अपील 
(ले) / पुनररक्षि (िे) 
इत्यार्दीबाबतचा तपशील 

      
      

(८) व्यवसाय ककंवा कामधंदा याचा तपशील:-  

 (अ) स्वत:    : --------------------------------------------------------  

 (ब) पती/पत्नी  : --------------------------------------------------------  

(९) वाषषणक उत्पन्नाबाबतचा तपशील:- 

अ.क्र. तपशील पॅन क्रमांक आयकर ररटनण भरणा 
केलेले मागील वषण 

आयकर ररटनणमध्ये 
दशणषवलेले एकूण वाषषणक 

उत्पन्न 
१. उमेदवाराचे    
२. उमेदवाराचे पती/पत्नी    
३. अवलंबबत व्यक्ती -१    
४. अवलंबबत व्यक्ती -२    
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शपथपत्र 

(४/6) 
(10) मत्ता व र्दानयत्व यांचा तपशील - 

माझी तसेच माझे पती / पत्नी व अवलंनबत यांच्या नावे असलेल्या स्थावर व जंगम मालमत्तचेा तपशील 
तसेच मी रे्दय असलेल्या साववजननक नवत्तीय संस्था यांच्याकडील व शासकीय / ननमशासकीय संस्थांकडील 
र्दानयत्वे/थकीत रकमा यांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 
अ.क्र. वणवन स्वत: पती/पत्नीचे 

नाव 
अवलंनबत-1 

च ेनाव 
अवलंनबत-२ 

च ेनाव 
अवलंनबत-३  

इ.च ेनाव 
१. जंगम मालमत् तेचा तपशील      
२. स्थावर मालमत्तचेा तपशील      
३. मी रे्दय असलेल्या 

साववजननक नवत्तीय संस्था 
यांच्याकडील व शासकीय / 
ननम शासकीय संस्थांकडील 
र्दानयत्वे/ थकीत रकमा 
यांचा तपशील 

 

  

       (i) जंगम मालमत्तचेा तपशील:- उर्दा. (१) रक्कम, (२) बँक नवत्तीय संस्था व बँकेव्यनतनरक्त नवत्तीय कंपनयामधील 
ठेवी, (३) कंपनयामंधील बंधपत्रे, कजवरोखे व भाग, (४) इतर नवत्तीय र्दस्तऐवज,राष्टीय बचत प्रमाणपत्रे पोस्टाच्या 
बचती, एलआयसी पॉनलसी इ., (५) मोटार वाहने (बनावटीचा तपशील इत्यार्दी),  (६) जडजवाहीर (वजन व मूल्य 
यांचा तपशील), (७) र्दाव्यांचे /व्याजांचे मूल्य यासारखी इतर मालमत्ता (बंधपत्र े/ कजवरोखे/भाग यांच ेमूल्य सूचीतील 
कंपनयांच्या बाबतीत शेअर बाजारामधील सध्याच्या बाजारभाव मूल्यानुसार व सूचीबाह्य कंपनयांच्या बाबतीत पुस्तकी 
मूल्यानुसार रे्दण्यात यावे. *अवलंनबत म्हणजे उमेर्दवाराच्या नमळकतीवर सारत: अवलंबून असलेली व्यक्ती. 
      (ii) स्थावर मालमत्तचेा तपशील :-  (१) कृनष जमीन,  (२) अकृनषक जमीन, (३) इमारती (व्यापारी व ननवासी),  (४) 
घरे /सर्दननका इत्यार्दी यांचे स्थान (ने), सवे /क्रमांक, क्षते्र(एकूण मोजमाप), सध्याचे बाजारभावानुसार मूल्य, (५) 
इतर (संपत्तीमधील हक्क या सारखे) 
     (iii) नर्दनांक ............... रोजी रे्दय असलले्या साववजननक नवत्तीय संस्था यांच्याकडील व शासकीय / 
ननमशासकीय संस्थांकडील र्दानयत्वे/थकीत रकमा यांचा  तपशील :-   

(अ) (१) बँकाकडून कजे, (२) नवत्तीय संस्थांकडून कजे, (३) शासकीय/ननमशासकीय रे्दणी (आयकर व 
संपत्तीकर याव्यनतनरक्त), (साववजननक संस्थेत एखारे्द पर्द धारण करत असल्यास अथवा केले असल्यास 
त्यांच्याकडील रकमांच्या प्रकरणी ना रे्दय प्रमाणपत्र सार्दर करावे.) 

(ब) (१) अनधभारासह आयकर (जेव्हापासून आयकर नरटनव अजव भरला तेव्हापासूनचे ननधारण वषव नमूर्द 
करावे. तसेच पॅन क्रमांक द्यावा.) (२) संपत्तीकर (जेव्हापासून संपत्तीकर नरटनव अजव भरला तेव्हापासूनचे ननधारण 
वषव नमूर्द कराव.े) (३) नवनक्रकर (फक्त संपत्ती व्यवसायाच्या प्रकरणी) (४)  मालमत्ता कर 
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शपथपत्र 

(५/6) 
 (11) मी शपथेवर सांगतो / सांगते की - 

 (i) वरील मजकूर माझ्या माहहती व समजतुीप्रमाणे सत्य व अचूक आहे. यातील कोणताही भाग 
खोटा नसून, त्यामध्ये कोणतीही महत्वाची वस्तुस्स्थती लपषवण्यात आलेली नाही. 
 (ii) मी नगर पररषद / नगर पंचायतीचा ठेकेदार नाही.  
(iii) मी नगर पररषद */ नगर पंचायतीस ननयमानुसार देय असलेली कोणत्याही रकमेची 

थकबाकी शशल्लक ठेवलेली नाही. 
(iv)  हदनांक १२ सप्टेंबर, २००१ नंतर माझ्या एकूण मुलांच्या संख्येत भर पडून ती दोनपेक्षा 

जास्त झाल्यास मी उपरोक्त स्थाननक स्वराज्य संस्थेचा सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र 
ठरेन याची मला जाणीव आहे. 

(v)  ननवडून आल्याच्या हदनांकापासून सहा महहन्याच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर 
करण्यात कसूर केल्यास माझी ननवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द होईल आणण मी त्या स्थाननक 
स्वराज्य संस्थेचा सदस्य राहण्यास अनहण / अपात्र ठरेन याची मला जाणीव आहे. 

(vi)  ननकाल जाहीर झाल्याच्या हदनांकापासून ३० हदवसाच्या कालावधीमध्ये ननवडणूक खचाणचा 
हहशोब षवहहत पध्दतीने सादर न केल्यास मी त्या स्थाननक स्वराज्य संस्थेचा सदस्य 
राहण्यास अनहण / अपात्र ठरेन याची मला जाणीव आहे. 

(vii)  अचधननयमातील सोबत जोडलेल्या तरतुदींचे मी वाचन केले असून त्यानुसार मी नगर 
पररषद / नगर पंचायत सदस्य म्हणून ननवडून येण्यासाठी अपात्र नाही.  

 

स्थळ :  
हदनांक :        (उमेदवाराची सही ककंवा अंगठयाचा ठसा) 
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                                 पडताळिी 
 

मी वर नमूद केलेला अशभसाक्षी, तपासणी करून घोषषत करतो की, या शपथपत्रातील मजकूर 

माझ्या माहहती व समजतुीप्रमाणे सत्य व अचूक आहे. यातला कोणतीही भाग खोटा नसून, त्यापासून 

कोणतीही महत्वाची वस्तुस्स्थती लपषवण्यात आलेली नाही. 

...........................येथे हदनांक ........................माहे ........................... 20--   रोजी तपासले. 
 

अशभसाक्षी 
माझ्यापुढे तपासले 

(तपासणी प्राचधकाऱ्याची स्वाक्षरी व पदनाम शशक्का) 
स्थळ :  
हदनांक :  
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पक्षाच्या उमेदवाराबाबतचे जोडपत्र (१/३) 

जोडपत्र 1 
 

राजकीय पक्षांनी पुरस्कृत केलेल्या उमेदवारांची नावे कळषवण्यासाठी                    
प्राचधकृत करण्यात आलेल्या व्यक्तींबाबत द्यावयाचे सूचनापत्र. 
(केवळ नगरपररषदा व नगरपंचायतीच्या ननवडणुकांसाठी लागू) 

 
प्रनत, 

1) स्जल्हाचधकारी, ................................ स्जल्हा 
2) ननवडणूक ननणणय अचधकारी, 

प्रभाग क्र. ............., ...............................  नगरपररषद / नगरपंचायत ननवडणूक 
 

षवषय :- सावणबत्रक / पोट ननवडणूक  ...............................                                                  
नगर पररषद / नगर पंचायत, स्जल्हा .......................... 

               नचनह वाटपासाठी उमेर्दवारांची नाव ेकळनवण्याचे दृष्टीने व्यक्तींना  प्रानधकृत करणेबाबत. 

महोदय, 
 मी, याद्वारे ................................. हा पक्ष, जो राष्रीय मान्यताप्राप्त पक्ष/ राज्यस्तरीय  
मान्यताप्राप्त पक्ष/ नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त पक्ष असून, वरील ननवडणुकीसाठी सदर पक्षाद्वारे 
पुरस्कृत केलेल्या उमेदवारांची नावे कळषवण्यासाठी प्राचधकृत केलेल्या व्यक्तींची नावे 
खालीलप्रमाणे कळवू इस्च्छतो :- 
 

सूचनापत्र पाठववण्यासाठी प्राधिकृत      पक्षामध्ये िारि करीत  प्रभाग क्र. .......... .........   
केलेल्या व्यततीचे नाव / व्यतत्तींची       असलेले पर्द          नगरपररषर्द / नगर पंचायत 
नावे      याबाबत प्राधिकृत      

    (१)                         (2)      (3) 
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पक्षाच्या उमेदवाराबाबतचे जोडपत्र (२/३) 

2. वर नमूद केलेल्या व्यक्तींची / व्यक्तींच्या नमुना स्वाक्षऱ्या खालीलप्रमाणे आहेत :-  
(1) श्री. ........................................ यांची 

  नमुना स्वाक्षरी 
(अ)...............................................  (ब)............................................. 
(क)...............................................   

 
(2) श्री. ............................................. यांची 

  नमुना स्वाक्षरी 
(अ)...............................................  (ब)............................................. 
(क)...............................................  

 
(3) श्री. ............................................. यांची 

  नमुना स्वाक्षरी 
(अ) ...............................................  (ब)............................................. 
(क)...............................................   

 
 
 

आपला षवश्वासू, 
 
 

अध्यक्ष/सचचव. 
(शाईची अथवा बॉलपॉईंट पेनची स्वाक्षरी) 

पक्षाचे नाव 
पक्षाची मुद्रा 

(सील) 
हठकाण : 
हदनांक : 
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पक्षाच्या उमेदवाराबाबतचे जोडपत्र (३/३) 
जोडपत्र 2 

राजकीय पक्षातफे पुरस्कृत करण्यात आलेल्या उमेर्दवारांची नावे कळवविारे सूचनापत्र 
(केवळ नगरपररषर्दा व नगरपंचायतींच्या ननवडिुकांसाठी लागू) 

प्रनत, 
१) स्जल्हाचधकारी, ................................ स्जल्हा 
२) ननवडणूक ननणणय अचधकारी, 

प्रभाग क्र. ............., ...............................  नगरपररषद / नगरपचंायत  
 

षवषय :- ........................नगरपररषद / नगरपचंायत ननवडणूक, 
स्जल्हा .......................... उमेदवार उभे करणेबाबत. 

महोदय, 
 ................................. पक्षातरे्फ प्रभाग क्रमांक.............. नगरपररषद/ नगर पचंायत या सावणबत्रक / पोट 
ननवडणुकीमध्ये उभे करण्यात आलेल्या उमेदवारांची नावे मी खालीलप्रमाणे कळव ूइस्च्छतो :- 
 
प्रभागाचे 
नाव/ 
क्रमाकं 

मान्यता 
हदलेल्या 

उमेदवाराचे 
नाव 

मान्यता 
हदलेल्या 

उमेदवाराच्या 
वडडलाचें / 
पतीचे नाव 

मान्यता 
हदलेल्या 

उमेदवाराचा 
पोस्टाचा 
पत्ता 

मान्यता हदलेल्या उमेदवाराचे 
नामननदेशन छाननीमध्ये रद्द 

झाल्यास अथवा मळू 
उमेदवाराने माघार घेतल्यास 
त्याची जागा घेणाऱ्या पयाणयी 

उमेदवाराचे नाव 

पयाणयी 
उमेदवाराच्या 
वडडलाचें 

/पतीचे नाव 

पयाणयी 
उमेदवाराचा 
पोस्टाचा 
पत्ता 

       
       
 
 
हठकाण :            आपला षवश्वासू, 
हदनांक : 

नावे कळषवण्यासाठी प्राचधकृत केलेल्या 
व्यक्तीचे नाव व स्वाक्षरी. 

(शाईची अथवा बॉलपॉईंट पेनची स्वाक्षरी) 
 

पक्षाचे नाव 
पक्षाची मुद्रा 

(सील) 
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16. (1)  पढुीलपैकी कोणतीही व्यक्ती, ननवडणुकीद्वारे [*   *   *] ककवा नामननरे्दशनद्वारे पनरषर्द 
सर्दस्य होण्यास अहव असणार नाही:--  

(क)  (एक) नजला त्या त्या वळेी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे ककवा त्याअनवये 
राज्य नवधीमंडळाच्या ननवडणुकांसाठी अशा प्रकारे अनहव ठरनवण्यात आल ेअसेल: 

 परंत,ु कोणत्याही व्यक्तीस, नतच्या वयाला एकवीस वषव पणूव झाली असतील तर, नतच े वय 
पंचवीस वषाहून कमी आहे या कारणावरुन अनहव ठरनवले जाणार नाही. 

(र्दोन) नजला महाराष्र राज्य नवधीमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे ककवा कायद्याअनवये 
अशाप्रकारे अनहव ठरनवण्यात आल ेअसेल; ककवा] ; 

(क)  स्जला भारतातील न्यायालयाने कोणत्याही अपराधसाठी शसध्दपराधी ठरषवले 
असेल आणण स्जला कमीत कमी दोन वषे कैदेची शशक्षा झाली असेल, मात्र ज्या 
व्यक्तीच्या बाबतीत कैदेतून सुटका झाल्यापासनू पाच वषाणचा कालावधी ककंवा राज्य 
शासनाने परवानगी हदली असेल अशा एखाद्या षवषवक्षक्षत बाबतीत, त्याहून कमी कालावधी 
लोटलेला नसेल अशी व्यक्ती ; ककंवा ] 
[(क क) स्जला, महाराष्र नगरपाशलका आणण इतर तरतुदी (सुधारणा) अचधननयम, 1974 
याच्या प्रारंभानंतर, कोणत्याही वेळी, भारतीय दंड संहहतेच्या कलम 153-अ ककंवा कलम 
505 याच्या पोट-कलम (2) ककंवा (3) अन्वये शशक्षापात्र असलेल्या अपराधाबद्दल 
शसध्दपराध ठरषवण्यात आले असेल व असा अपराध शसध्द झाल्याच्या हदनांकापासून पाच 
वषाणचा कालावधी लोटलेला नसेल, अशी व्यक्ती; ककंवा, 
(क ख) स्जच्यावर, अस्पशृ्यता (अपराध) अचधननयम, 1955 खालील शशक्षापात्र अपराध 
शसध्द झाला असेल आणण स्जला कोणत्याही मुदतीची कैदेची शशक्षा झाली असेल ककवा 
द्रव्यदंड झाला असेल व नतची सुटका झाल्यापासून [सहा वषाणचा] कालावधी लोटलेला 
नसेल, अशी व्यक्ती; ककंवा 
(क ग)   स्जला भारतातील न्यायालयाने नैनतक अध:पाताचा अंतभाणव होईल अशा 
कोणत्याही अपराधाबद्दल शसध्दपराध ठरषवले असेल व असा अपराध शसध्द झाल्याच्या 
हदनांकापासून [सहा वषाणचा] कालावधी लोटलेला नसेल, अशी व्यक्ती ;  ककंवा] 
(ख)   कलम 42 अन्वये स्जला पदावरुन दरू करण्यात आले आहे व अशा ररतीने 
पदावरुन दरू केल्याचा हदनांकापासून [सहा वषाणचा] कालावधी स्जच्या बाबतीत लोटलेला 
नाही अशी व्यक्ती; परंतु, अशा ररतीने पदावरुन काढून टाकल्यामुळे प्राप्त होणाऱ्या 
अनहणतेतून नतला राज्य शासनाने याबाबतीत हदलेल्या आदेशाद्वारे अगोदरच मुक् त 
करण्यात आले असेल तर गोष्ट वेगळी, ककंवा  
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[(खक)     कलम 55 ख अनवये तरतूर्द करण्यात आलेला अनहवता कालावधी व्यपगत झाला 
नसेल तर, पनरषरे्दच्या अध्यक्षाचे ककवा उपाध्यक्षाचे पर्द धारण करीत असताना आपली कतवव्ये 
पार पाडताना गैरवतवणूक केल्याबद्दल र्दोषी असल्याचे र्दोषी आढळून आले असेल ककवा 
कोणत्याही लज्जास्पर्द वतवणूकीबद्दल र्दोषी असेल;] 

(ग)   जी अमुक्त नादार आहे अशी व्यक्ती ; अथवा 
(घ)   जी षवकल मनाची आहे व सक्षम न्यायालयाने स्जला षवकल मनाची म्हणून घोषषत 

केले आहे अशी व्यक्ती ;  अथवा 
(ङ)    स्जने स्वेच्छेने परदेशी राज्याचे नागररकत्व संपादन केले आहे ककंवा परदेशी 

राज्याशी ननष्ठा ठेवण्याचे ककंवा अनुषक्त राहण्याचे मान्य केले आहे अशी व्यक्ती, 
अथवा 

(च)    जी न्यायाधीश आहे, अथवा 
(छ)    जी शासनाचा ककंवा कोणत्याही स्थाननक प्राचधकरणाचा दयु्यम अचधकारी ककंवा 

कमणचारी असेल ककंवा शासनाच्या अथवा कोणत्याही स्थाननक प्राचधकरणाच्या अधीन 
कोणतेही लाभपद धारण करीत असेल, अथवा 

[(छ-क)]   कोणत्याही शासनाच्या ककवा स्थाननक प्रानधकरणाच्या अधीन कोणतेही पर्द धारण 
केले असताना नतला गैरवतवणुकीबद्दल बडतफव  करण्यात आल े असेल—मग ते महाराष्र 
नगरपानलका व इतर तरतुर्दी (सुधारणा अनधननयम, 1974 याच्या प्रारंभापवूी ककवा त्यानंतर 
असो—- नतच्या बडतफीपासून पाच वषाचा कालावधी लोटललेा नसेल अशी व्यक् ती; ककवा] 

(ज)   नगरपररषदेस (षवश्वस्त या नात्याव्यनतररक्त इतर ररतीने) नतच् याकडून देय 
असलेल्या कोणत्याही रकमेबद्दल कलम 150 अन्वये नतला बबल देण्यात आल्यानंतर 
नतच्याकडे अशा रकमेची थकबाकी असेल ; अथवा 
[(ज-क)   स्जने मुंबई स्थाननक ननधी लेखापररक्षा अचधननयम, 1930 अन्वये देय 
असलेली कोणतीही रक्कम--- मग ती अचधभाररत करण्यात आलेली असो वा आकारण्यात 
आलेली असो—प्रदान केलेली नसेल, अशी व्यक्ती; ककंवा] 
(झ)   यात यापुढे तरतूद केली असेल त्याव्यनतररक्त, नगरपररषदेच्या आदेशावरुन 
केलेल्या कोणत्याही कामात ककंवा नगरपाशलकेशी ककंवा नगरपररषदेच्या अधीन ककंवा 
नगरपररषदेने ककंवा नगरपररषदेच्या वतीने केलेल्या कोणत्याही संषवदेत स्जचा स्वत:चा 
ककंवा आपल्या भागीदारामार्फण त प्रत्यक्ष ककंवा अप्रत्यक्षररत्या कोणताही हहस्सा ककंवा 
हहतसंबंध असेल अशी व्यक्ती ; अथवा 
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(ञ) यात यापुढे तरतूद केली असेल त्याव्यनतररक्त, नगरपररषदेच्या कोणत्याही 
अचधकाऱ्यास ककंवा कमणचाऱ्यास हदलेल्या ककंवा त्याच्याकडून घेतलेल्या कोणत्याही कजाणऊ 
रकमेचा व्यवहारात स्जचा स्वत:चा ककंवा आपल्या भागीदारामार्फण त प्रत्यक्ष ककंवा 
अप्रत्यक्षररत्या कोणताही हहस्सा ककंवा हहतसंबंध असेल अशी व्यक्ती. 
[(ट)   स्जला दोनपेक्षा अचधक मुले असतील अशी व्यक्ती: 
पंरतु, महाराष्र महानगरपाशलका आणण नगरपररषदा, नगर पंचायती आणण औद्योचगक 
नगरी (दसुरी सुधारणा) अचधननमय, 1995 याच्या प्रारंभाच्या हदनांकास  (या खंडात यापुढे 
ज्याचा ननदेश अशा प्रारंभाचा हदनांक असा करण्यात आला आहे).  दोन मुलांपेक्षा अचधक 
मुले असणारी व्यक्ती, अशा प्रारंभाच्या हदनांकास नतला असणाऱ्या मलुांच्या संख्येत वाढ 
होत नाही तोपयतं या खंडान्वये ननरहण ठरणार नाही :  
पंरतु, आणखी असे की, अशा प्रारंभाच्या हदनांकापासून एका वषाणच्या कालावधीत, एकाच 
प्रसूतीमध्ये जन्माला आलेले एक मूल ककंवा एकापेक्षा अचधक मुले या खंडात नमदू 
केलेल्या ननरहणतेच्या प्रयोजनाकररता षवचारात घेतली जाणार नाही. 
स्पष्टीकरि.---  या खंडाच्या प्रयोजनाथण, --- 

(एक) ज्यावेळी एखाद्या जोडप्याला, अशा प्रारंभाच्या हदनांकाला ककंवा हदनांकानंतर आणण 
त्यानंतर र्फक्त एकच मूल असेल आणण त्यानंतरच्या एकाच प्रसूतीमध्ये ककतीही मुलांचा 
जन्म झाली तरी ते एकच मूल असल्याचे समजण्यात येईल; 
(दोन)   मूल यामध्ये दत्तक घेतलेले मूल ककंवा मलेु यांचा समावेश होत नाही.] 
(ठ)   राज्य नवधानमंडळाचा ककवा संसरे्दचा सर्दस्य असेल: 

परंत,ु नवद्यमान सर्दस्याच्या सर्दस्यत्वावर, असा पानलका सर्दस्य म्हणून असलेला त्याचा चालू 
पर्दावधी समाप्त होईपयंत, या खंडातील कोणत्याही गोष्टीचा पनरणाम होणार नाही: 

परंत,ु आणखी असे की, अशा पानलका सर्दस्याने, नर्दनांक 7 ऑक्टोंबर, 2001 पासून 20 
ऑक्टोंबर, 2001 या, महाराष्र महानगरपानलका व नगरपनरषर्द (सुधारणा) (सुधारणा) 
अध्यारे्दश, 2001 च्या प्रनसध्र्दीच्या नर्दनांकापयंतच्या कालावधी केलेली कोणतीही कारवाई 
वधैनरत्या करण्यात आल्याचे मानण्यात येईल आनण उक्त कालावधीत या खंडानवये त्याला 
अनहव ठरनवण्यात आलेले होते, केवळ याच कारणावरुन, अशा कारवाईस कोणत्याही 
नयायालयात आव्हान रे्दण्यात येणार नाही.] 

(ठ-क)   एखाद्या व्यक्तीस, नतच्या पर्दावधीच्या काळात, [कलम 55 ख अनवये ककवा] महाराष्र 
स्थाननक प्रानधकरण सर्दस्य अनहवता अनधननयम, 1986 च्या अनवये पनरषर्द सर्दस्य असण्यास 
अनहव ठरनवण्यात आले असेल तर, ती व्यक्ती, असा पनरषर्द सर्दस्य म्हणून पर्द धारण करण्याचे 
बरं्द होईल]. 
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[  *                   *                     *                       *                     *        ] 

(2)   जेव्हा एखाद्या शासकीय कमवचाऱयास अनुसूची एकच्या भाग 2 ककवा 3 मध्ये नवननर्दर्दष्ट 
केलेल्या नगरपानलका क्षेत्रासाठी असलेल्या नगरपनरषरे्दचा पनरषर्द सर्दस्य म्हणून नामननरे्दनशत 
करण्यात येईल तेव्हा, पोट-कलम (1), खंड (छ) [ककवा पोट-कलम (ठक)] मधील कोणतीही 
गोष्ट लागू होणार नाही. 

  (2-क)   एखार्दी व्यक्ती, ही ज्या पर्दावर राज्य शासनाकडून नेमणूक करण्यात येत असेल.  
अशा (सहकारी संस्थांच्या नोंर्दणीसंबधंात त्यावळेी अंमलात असलेल्या कोणत्याही 
कायद्याअनवये जी नोंर्दण्यात आली असेल नकिें वा नोंर्दण्यात आल्याचे मानण्यात येत असेल   
अशा ) कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या सनमतीच्या सभापतीचे ककवा सर्दस्याचे पर्द सहकारी 
संस्थाच्या ननबधंकाकडून ज्या पर्दावरील नेमणूक करण्यात येते अशा, पनरसमापकाचे ककवा 
सहपनरसमापकांचे पर्द ककवा ननबधंकाच्या नामननरे्दनशत व्यक्तीचे पर्द, --- मग नतला व्यस्क्तश: 
नेमण्यात आलेले असो ककवा नामननरे्दनशत व्यक्तीच्या मंडळावर नेमण्यात आलले असो,--- 
धारण करीत आहे याच केवळ कारणावरुन, अशी व्यक्ती पोट-कलम (1), खंड (छ) खाली अनहव 
ठरल्याचे मानण्यात येणार नाही]. 

   (3)   कोणतीही व्यक्ती, ---- 

        (क)   नजचा कोणत्याही स्थावर मालमत्तचे्या कोणत्याही भाडेपट्टयात, नवनक्रत ककवा 
खरेर्दीत ककवा त्याबाबत केलेल्या कोणत्याही करारात कोणताही नहस्सा ककवा नहतसंबंध आहे; 
अथवा  

        (ख)   जी कोणतीही कंपनी ककवा सहकारी संस्था नगरपनरषरे्दबरोबर संनवर्दा करील ककवा 
अशा नगरपनरषरे्दकडून ककवा नतच्या वतीने नेमली जाईल त्या कंपनीत ककवा त्या संस्थेत नतचा 
नहस्सा ककवा नहतसंबधं आहे; अथवा  

        (ग)   नगरपनरषरे्दच्या कामकाजासंबंधी कोणतीही जानहरात ज्यात रे्दता येईल अशा 
कोणत्याही वृत्तपत्रात नतचा नहस्सा ककवा नहतसंबधं आहे; अथवा 

        (घ)   नगरपनरषरे्दने ककवा नतच्यावतीने उभारललेे कोणत्याही कजातील ऋणपत्रे ती धारण 
करते ककवा अशा कजात नतचा अनयथा नहतसंबधं आहे; अथवा  

        (ड.)   ती ज्या कोणत्याही वस्तूचा ननयनमतपणे व्यापार करीत असेल त्या वस्तूची 
कोणत्याही एका सरकारी वषात, र्दोन हजार रुपयांहून अनधक नसेल इतक्या ककमतीपयंत 
ककवा नगरपनरषर्द राज्य शासनाचा मंजुरीने जास्तीत जास्त र्दहा हजार रुपयांपयंतची जी 
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जास्तीची रक्कम याबाबत ठरवील त्या रकमेच्या ककमतीपयंत नगरपनरषरे्दस कधी कधी जी 
नवक्री करण्यात येते त्या नवक्रीत ककवा नततक्याच ककमतीपयंत नगरपनरषरे्दकडून कोणत्याही 
वस्तूची जी खरेर्दी करण्यात येते त्या खरेर्दीत नतचा नहस्सा ककवा नहतसंबध आहे; अथवा  

       (च)   कोणत्याही एका सरकारी वषात, र्दोनशे रुपयाहून अनधक नसेल इतक्या रकमेस 
ककवा नजल्हानधकाऱयांच्या मंजुरीने जास्तीतजास्त एक हजार रुपयांपयंतची जी जास्तीची 
रक्कम नगरपनरषर्द याबाबत ठरवील त्या रकमेस कोणतीही वस्तू नगरपनरषरे्दस कधी कधी 
भाडयाने रे्दण्यात ककवा नगरपनरषरे्दकडून भाडयाने घणे्यात नतचा नहस्सा ककवा नहतसंबधं आहे; 
अथवा   

       (छ)   कोणत्याही कराराऐवजी नननित आकार रे्दण्यासाठी ककवा ठोक रक्कम रे्दण्यासाठी 
ककवा आपल्या जागेकनरता कोणतेही जलनन:सारणाचे ककवा पाण्याचे नळ बसनवण्याकनरता 
नगरपरषरे्दशी केलेल्या कोणत्याही करारात ती पक्षकार आहे; अथवा  

       (ज)         नगरपनरषरे्दकडून ककवा नगरपनरषरे्दचे ननवृत्तीवतेन घेत आहे; अथवा 

       (झ)   नतचा कोणताही नातेवाईक नगरपनरषरे्दकडे ककवा नगरपनरषरे्दकडून ककवा 
नगरपनरषरे्दच्या वतीने नतचा अनधकारी ककवा कमवचारी म्हणून नेमण्यात आलेला आहे;] या 
कारणावरुन पोट-कलम (1) च्या खंड (झ) अनवये अनहव ठरते असे समजले जाणार नाही. 

(4)   एखार्दी व्यक्ती, नगरपनरषरे्दच्या कोणत्याही अनधकाऱयाला ककवा कमवचाऱयाला जी 
सहकारी संस्था कजाऊ रक्कम रे्दते ककवा नजने अशी रक्कम नर्दली आहे ककवा जी त्यांच्याकडून 
कजाऊ पैसे घेते ककवा नजने असे कजाऊ पैसे घेतले आहेत, अश्या सहकारी संस्थेचा अनधकारी 
ककवा सर्दस्य आहे, याच केवळ कारणावरुन ती पोट-कलम (1), खंड (च) अनवये अनहव ठरते 
आहे, असे समजले जाणार नाही. 

 
 
 
 
 
 
 
 


