अनु स ू ि चत - १
नामिनद शनप ाचा नमु न ा
( िज हा पिरषद िनवडणू क)
( सूचकाने भरावयाचे )
भाग एक
नामिनद शनप ाचा अनु मांक :मी या ारे :यांस,िज हा पिरषद
िनवडणूक िवभाग/िनव िचत गण

मांक :-

, नाव :-

मधून िनवडणुकीकरता:

यांना उमेदवार हणून नामिनदिशत करत आहे

१) उमेदवाराचे नाव :२) उमेदवारा या विडलांचे /पतीचे नाव :३) लग:
४) ज म तारीख व वय :
५) यवसाय / धंदा :६) उमेदवारा या डाकेचा प ा (पो टाचा संपण
ू प ा) :-

िपन :-

७) उमेदवाराचं मतदार यादीतील तपशील
अ) नाव :ब) िनवडणूक िवभाग / िनव चक गण
क) यादी भाग

मांक :-

नाव:-

मांक:

ड) अनु मांक:
८) उमेदवाराचा वग (राखीव जागेची िनवडणूक अस यास ):मु य वग :
वग :
(अनुसिू चत जाती या उमेदवारां या बाबतीत धम नमूद करावा)धम :९) मिहलांकिरता राखीव असले या जागेकिरता िनवडणूक आहे काय:१०) मतदार यादीतील सूचकाचा तपशील
अ) नाव :-
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ब) िनवडणूक िवभाग / िनव चक गण
क) यादी भाग

मांक व नाव

मांक:

ड) अनु मांक:

िदनांक : __/__/____

सूचकाची सही कवा अंगठयाचा
ठसा
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उमेदवाराचे ित ापन
मी या ारे सूिचत करतो /करते िक , िनवडून आ यास िज हा पिरषद सद य हणून काम कर यास मी तयार आहे.
उमेदवाराची सही कवा अंगठयाचा

िदनांक : __/__/____

ठसा

उमे द वाराने करावयाचे घोषणाप
मी, या ारे असे घोिषत करतो की, माझी या नामिनदशनास संमती असून, मी असेही घोिषत करतो की,
(अ) मा या वयाची
(ब) महारा

वष

मिहने वष पूण झालेली आहेत.

महानगरपािलका अिधिनयम, १९६१ या कलम १६ मधील तरतुदीनुसार मी िज हा पिरषद सद य

हणून िनवडून ये यासाठी अपा नाही.
(क) मी िज हा पिरषद ठेकद
े ार नाही.
(ड) मी िज हा पिरषद िनयमानुसार देय असलेली कोण याही र कमेची थकबाकी िश लक ठेवलेली नाही.

(उमेदवार सही कवा अंगठयाचा ठसा)
िदनांक : __/__/____
िज हा पिरषद िनवडणूक िवभाग िनव चक गणाचा

नाव :.:-

नाव:-
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भाग दोन
िनवडणू क िच हां या िनवडीबाबतचे घोषणाप
(उमे द वाराने भरावयाचे )
मी, या ारे आणखी असे घोिषत करतो/करते की,
(1) मी, या िनवडणुकीम ये

प (रा य िनवडणूक आयोग, महारा , मुब
ं ई यां याकडे

न दणी झाले या प ाचे नाव) यां यातफ उभा आहे. (ब) मी िनवडलेली िनवडणूक िच ह ही पंसती मानुसार पुढील माणे
आहेत :
(१)
(२)
(३)

िदनांक : __/__/____

उमेदवार सही कवा अंगठयाचा
ठसा

टीपा :(1) उमेदवारास कोण याही प ाने कवा आघाडीने पुर कृत केले नस यास व तो अप उमेदवार हणून िनवडणूक
लढवीत अस यास बाब (अ) खोडून टाकावी.
(2)

येक उमेदवाराने, मग याला कोण याही प ाने कवा आघाडीने पुर कृत केलल
े े असो वा नसो, बाब (ब) मधील तीन

िच हे िन द ट करावयाची आहेत.
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भाग तीन
नामिनदशनप ाचा अनु मांक :हे नामिनदशनप ,_____________ *उमेदवाराने / उमेदवारा या सूचकाने िदनांक ________
रोजी____________(वेळ) मा याकडे ,
मा या____________________________________________________________________________येथील
काय लयात मा या वाधीन केल.े

िदनांक : __/__/____

नामिनद शनप

िनवडणूक िनणय अिधकारी यांची सही

वीकार याब ल कवा ते नाकार याब ल िनवडणू क
िनण य अिधका यां च ा िनण य

मी, या नामिनदशन प ाची महारा

पंचायत सिम या (िनव चक गण व िनवडणूक घेणे) िनयम, 1962 मधील िनयम 19

अनुसार तपासणी केली आहे
आिण पुढील माणे िनणय घेतला आहे :_________________________________________________________________________.

िदनांक : __/__/____

िनवडणूक िनणय अिधकारी यांची सही

टीपा :- (* जे लागू नसेल ते खोडावे)

(नामिनद शनप
(नामिनद शनप

आिण छाननीची नोटीस यां च ी पोहोच)
सादर करणा या य तीकडे

ावयाची)

नामिनदशनप ाचा अनु मांक :िज हा पिरषदे या

मांक :- ,

िनवडणूक िवभागातील िनवडणुकीसाठी असलेले उमेदवार

यांचे

नामिनदशनप ____________(िदनांक) रोजी____________ (वेळ) वाजता * उमेदवाराकडून / उमेदवारा या नाव
सुचिवणा याकडून / अनुमोदनक य कडून मा याकडे मा या काय लयात सुपूद केले आहे.
सव नामिनदशनप ांची _____________(िठकाण) येथे ___________________ (िदनांक) रोजी____________(वेळ)
वाजता छाननी कर यात येईल.
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िदनांक : __/__/____

िनवडणूक िनणय अिधकारी यांची सही

टीपा :- (* जे लागू नसेल ते खोडावे)
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