
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¯ÖÖê™ü ×®Ö¾Ö›ÞÖæÛú ü2017 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤üêÃÖÖšüß ÝÖã¹ý¾ÖÖ¸ü, ×¤®ÖÖÓÛúú 7 ×›üÃÖë²Ö¸üü 2017 ¸üÖê•Öß ÃÖÛúÖôûß 9-00 

ŸÖê 4-00 µÖÖ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ÃÖ³ÖÖÝÖéÆü, “ÖÖî£ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, ×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³Ö¾Ö®Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 400 032 

µÖê£Öê ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖê™ü ×®Ö¾Ö›ÞÖæÛúßŸÖ ´ÖŸÖ¤üÖ®Ö Ûú ü̧ÞµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ - 

 

अ. मतदानाची पद्धत  

    १. मतदानाच्या प्रयोजनार्थ, ननवडणूक ननणथय अनिकाऱयाांनी आपणास नदलेल्या 
पेनाचाच वापर करा. हे पेन आपणास मतपनिकेबरोबर देण्यात येईल. कोणतेही 
इतर पेन, पेन्ससल ककवा बॉल पेन ककवा नचसहाांकन करण्याचे इतर कोणतेही सािन 
याांचा वापर करु नका. कारण तसे केल्यास आपली मतपनिका अवैि ठरेल.  

२. आपला प्रर्म पसांतीक्रम म्हणून आपण ननवड केलेल्या उमेदवाराच्या नावासमोर 
दर्थनवलेल्या "पसांतीक्रम" या स्तांभामध्ये "१" हा अांक नलहून मतदान करावे.  "१" 
असा अांक फक्त एकाच उमेदवाराच्या नावासमोर नलनहण्यात यावा.  

३. एकापेक्षा अनिक उमेदवार जरी ननवडणूक लढनवत असले तरी "१" हा अांक फक्त 
एकाच उमेदवाराच्या नावासमोर दर्थनवण्यात येईल. 

४. ननवडून येण्याजोग्या उमेदवाराांच्या सांख्येव्यनतनरक्त ननवडणूक लढनवणारे अनेक 
उमेदवार असल्यास तुम्हाला अनिक पसांतीक्रम असेल. उदा. जर पाच उमेदवार 
ननवडणूक लढनवत असतील आनण केवळ दोनच उमेदवाराांना ननवडून द्यावयाचे 
असल्यास तुम्ही तुमच्या पसांतीक्रमानुसार एक ते पाच या उमेदवाराांच्या नावाांपुढे 
दर्थनवलेल्या अांकाकनरता पसांतीनुसार नचसहाांकन करु र्कता.  

५. तुमच्या पसांतीक्रमानुसार तुमच्या पसांतीच्या उमेदवाराांच्या नावासमोरील 
"पसांतीक्रमाचा नचसहक्रम" या रकासयामध्ये "२", "३", "४" इत्यादी असे अांक 
नलहून तुम्ही उवथनरत उमेदवाराांना पसांतीक्रमानुसार मत देऊ र्कता.   



६. तुम्ही कोणत्याही उमेदवाराच्या नावासमोर केवळ एकच अांक दर्थनवला आहे 
याची खािी करा आनण एका पेक्षा अनिक उमेदवाराांच्या नावासमोर तोच अांक 
दर्थनवलेला नाही याचीही खािी करावी. 

७. पसांतीक्रम हा केवळ अांकामध्येच म्हणजेच "१", "२", "३" इत्यादी याप्रमाणे 
दर्थवावा आनण पसांतीक्रम हा र्बदाांमध्ये म्हणजेच एक, दोन, तीन इत्यादी 
याप्रमाणे दर्थवू नये.  

८. पसांतीक्रम हे "१", "२", "३" इत्यादी सारख्या भारतीय सांख्याांच्या आांतरराष्ट्रीय 
स्वरुपात ककवा I, II, III याप्रमाणे रोमन स्वरुपात ककवा "१","२","३" या 
देवनागरी स्वरुपात नकवा भारतीय सांनविानाच्या आठव्या अनुसूनचतील 
मासयताप्राप्त कोणत्याही भारतीय भाषेत वापरण्यात येणाऱया अांकाच्या स्वरुपात 
दर्थनवण्यात यावेत.   

९. मतपनिकेवर तुमचे नाव ककवा कोणतेही र्बद नलहू नका आनण तुमची स्वाक्षरी 
करु नका ककवा आद्याक्षरे नलहू नका. तसेच तुमच्या अांगठ्याचा ठसा उमटवू नका. 
यामुळे तुमची मतपनिका अवैि ठरेल.  

१०. तुमचा पसांतीक्रम दर्थनवण्यासाठी कोणतेही नचसह ककवा 'X' यासारखे नचसह 
दर्थनवणे योग्य ठरणार नाही. अर्ी मतपनिका बाद ठरनवण्यात येईल. तुमचा 
पसांतीक्रम फक्त "१","२","३" इत्यादी अांकामध्येच दर्थवावा.  

११. तुमची मतपनिका वैि ठरण्यासाठी, तुम्ही कोणत्याही एका उमेदवारासमोर '१' 
हा अांक नलहून तुमचा पसांतीक्रम दर्थनवणे आवश्यक आहे. इतर पसांतीक्रम 
वैकन्ल्पक आहेत, म्हणजे तुम्ही दसुरा आनण त्यानांतरचा पसांतीक्रम दर्थवू र्कता 
ककवा दर्थनवला नाही तरी चालेल. 

  

  



 

"¾Ö¸üß»Ö¯ÖîÛúß ÛúÖêÞÖßÆüß ®ÖÖÆüß" (NOTA) ÆüÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ×®Ö¾Ö›üÞµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ  

´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔÛú ÃÖæ“Ö®ÖÖ. 
 

1. ´ÖŸÖ¯Ö×¡ÖÛêúŸÖß»Ö "¾Ö¸üß»Ö ¯ÖîÛúß ÛúÖêÞÖßÆüß ®ÖÖÆüß" (NOTA) µÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ¯ÖÃÖÓŸÖßÛÎú´Ö 

¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖ®ÖÖ •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ®ÖÖ¾ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü "1","2","3" †ÃÖÖ †ÓÛúÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÃÖÓŸÖßÛÎú´Ö 

¤ü¿ÖÔ×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê“Ö ŸÖÖê Ûêú¾Öôû "1","2","3" µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †ÓÛúÖÓ“µÖÖ 

†ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ØÛú¾ÖÖ I, II ‡ŸµÖÖ¤üß ¸üÖê´Ö®Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ØÛú¾ÖÖ ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß †®µÖ 

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖŸÖß»Ö "1","2","3" ‡. †ÓÛú ×»ÖÆæü®Ö“Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. 

2. ´ÖŸÖ¯Ö×¡ÖÛêúŸÖß»Ö "¾Ö¸üß»Ö ¯ÖîÛúß ÛúÖêÞÖßÆüß ®ÖÖÆüß" (NOTA) µÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖÖ¯Öãœêü "1" †ÃÖÖ †ÓÛú 

¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ´ÖŸÖ ×¤ü»Öê ®ÖÖÆüß †ÃÖê ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö ¾Ö †¿Öß 

´ÖŸÖ¯Ö×¡ÖÛúÖ "†¾Öî¬Ö" šü¸ü×¾Ö»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö †Ö×ÞÖ µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê "¾Ö¸üß»Ö ̄ ÖîÛúß ÛúÖêÞÖßÆüß ®ÖÖÆüß" (NOTA) 

¯ÖµÖÖÔµÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü "1" †ÓÛú ¤ü¿ÖÔ¾Öæ®Ö ‡ŸÖ¸ü ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ®ÖÖ¾ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü¤êü×ÜÖ»Ö "1" 

†ÓÛú ×»ÖÆæü®Ö ¯ÖÃÖÓŸÖßÛÎú´Ö ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸üß¤êü×ÜÖ»Ö †¿Öß ´ÖŸÖ¯Ö×¡ÖÛúÖ "†¾Öî¬Ö" šü¸ü×¾Ö»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. 

3. ´ÖŸÖ¯Ö×¡ÖÛêúŸÖß»Ö ‹ÛúÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ®ÖÖ¾ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü "1" †ÃÖÖ †ÓÛú ×»ÖÆæü®Ö ¯ÖÃÖÓŸÖßÛÎú´Ö ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ 

†Ö×ÞÖ "2" †ÃÖÖ †ÓÛú ×»ÖÆæü®Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÃÖÓŸÖßÛÎú´Ö "¾Ö¸üß»Ö ¯ÖîÛúß ÛúÖêÞÖßÆüß ®ÖÖÆüß" (NOTA) µÖÖ 

¯ÖµÖÖÔµÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü †¿Öß ´ÖŸÖ¯Ö×¡ÖÛúÖ •µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ®ÖÖ¾ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü "1" †ÃÖÖ 

¯ÖÃÖÓŸÖßÛÎú´Ö ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ¯Öã¸üŸÖß ¾Öî¬Ö šü ȩ̂ü»Ö. ¤ãüÃÖ¸üÖ ̄ ÖÃÖÓŸÖßÛÎú´Ö ÆüÖ "¾Ö¸üß»Ö ̄ ÖîÛúß ÛúÖêÞÖßÆüß 

®ÖÖÆüß" (NOTA) †ÃÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖßÛÎú´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÞÖß“µÖÖ¾Öêôûß 

†¿ÖÖ ´ÖŸÖ¯Ö×¡ÖÛêú“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯ÖæÞÖÔ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ´ÖÖ®ÖÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê •Ö¸ü "1" ¾Ö "2" 

†ÃÖê ¯ÖÃÖÓŸÖßÛÎú´Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ®ÖÖ¾ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¤ü¿ÖÔ¾Öæ®Ö "3" †ÃÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖßÛÎú´Ö "¾Ö¸üß»Ö ¯ÖîÛúß 

ÛúÖêÞÖßÆüß ®ÖÖÆüß" (NOTA) †ÃÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü †¿Öß ´ÖŸÖ¯Ö×¡ÖÛúÖ ´ÖŸÖ´ÖÖê•ÖÞÖß“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾Ö 

¤ãüÃÖ·µÖÖ ±êú¸üßÃÖÖšüß ¾Öî¬Ö šü ȩ̂ü»Ö ´ÖÖ¡Ö ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ±êú¸üßÃÖÖšüß †¿ÖÖ ´ÖŸÖ¯Ö×¡ÖÛêú“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯ÖæÞÖÔ —ÖÖ»ÖÖ 

(exhausted) †ÃÖê ´ÖÖ®ÖÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖæ“Ö®ÖÖ ŸµÖÖ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÃÖÓŸÖßÛÎú´Ö ®ÖÖë¤ü×¾ÖÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 

¤êü×ÜÖ»Ö »ÖÖÝÖæ †ÃÖŸÖß»Ö. 



4. •Ö¸ü "1" †ÃÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖßÛÎú´Ö ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ¯Öãœüß»Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÃÖÓŸÖßÛÎú´Ö µÖÖêÝµÖ×¸üŸµÖÖ 

ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ®ÖÖ¾ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖß»Ö ¾Ö "¾Ö¸üß»Ö ¯ÖîÛúß ÛúÖêÞÖßÆüß ®ÖÖÆüß" (NOTA) 

µÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü "±ãú»Öß"() ØÛú¾ÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü () ×“Ö®Æü ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü Ûêú¾Öôû ŸµÖÖ“Ö 

ÛúÖ¸üÞÖÖÃÖÖšüß ´ÖŸÖ¯Ö×¡ÖÛúÖ †¾Öî¬Ö šü¸ü×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖê‰ú®Ö ®ÖÖÛúÖ¸ü»Öß •ÖÖÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü 

¤ü¿ÖÔ×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖßÛÎú´Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú®Ö ´ÖÖê•ÖÞÖßŸÖ ÝÖÏÖÊ ¬Ö¸üÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ´ÖÖ¡Ö 

´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖ“Öß †ÖêôûÜÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÞÖÖ·µÖÖ ×“Ö®ÆüÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×®Ö¾Ö›üÞÖæÛú †ÖµÖÖêÝÖÖ“µÖÖ 

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ, ×®ÖµÖ´Ö µÖÖ "¾Ö¸üß»Ö ¯ÖîÛúß ÛúÖêÞÖßÆüß ®ÖÖÆüß" (NOTA) ¯ÖµÖÖÔµÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖ®ÖÖ 

»ÖÖÝÖæ ÆüÖêŸÖß»Ö †Ö×ÞÖ •Ö¸ü ×®ÖµÖ´Ö 73(2)(›ü) ´Ö¬Öß»Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤üß®ÖãÃÖÖ¸ü ×®Ö¾Ö›üÞÖæÛú ×®ÖÞÖÔµÖ 

†×¬ÖÛúÖ·µÖÖÓ“Öß †¿Öß ×®Ö×¿“ÖŸÖ ÜÖÖ¡Öß —ÖÖ»Öß Ûúß †¿ÖÖ¯ÖÏÛúÖ ȩ̂ü "¾Ö¸üß»Ö ¯ÖîÛúß ÛúÖêÞÖßÆüß ®ÖÖÆüß" 

(NOTA) ÃÖ´ÖÖê¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»µÖÖ ×“Ö®ÆüÖ´Öãôêû ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖ“Öß †ÖêôûÜÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ 

¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß¾Ö¸ü †¿Öß ´ÖŸÖ¯Ö×¡ÖÛúÖ †¾Öî¬Ö šü¸üÞµÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. 

 

ब. अवैध मतपत्रिका - 

    ज्या मतपत्रिकेवर - 

१.  '१' अांक दर्थनवलेला नाही ; 

२.  एकाहून अनिक उमेदवाराांच्या नावाांसमोर '१' अांक दर्थनवलेला आहे ;  

३. अांक '१' अर्ा पद्धतीने दर्थनवलेला असेल की कोणत्या उमेदवाराला तो लागू होतो यानवषयी 
र्ांका ननमाण होईल ; 

४. अांक '१' आनण २, ३ इत्यादींसारखे इतर काही अांक देखील त्याच उमेदवारासाठी नचसहाांनकत 
केले आहेत ;  

५. पसांतीक्रम अांकाऐवजी र्बदाांमध्ये दर्थनवलेला आहे ;  

६.  ज्याद्वारे मतदार ओळखला जाऊ र्कतो असे कोणतेही नचसह ककवा लेखी मजकूर आहे ; 

७. असे अांक दर्थनवण्यासाठी ननवडणूक अनिकाऱयाने नदलेल्या पेन व्यनतनरक्त इतर कुठल्याही 
सािनाने कोणताही अांक नलनहला असेल तर अर्ी मतपनिका अवैि ठरेल. 



८. ´ÖŸÖ¯Ö×¡ÖÛêúŸÖß»Ö "¾Ö¸üß»Ö ¯ÖîÛúß ÛúÖêÞÖßÆüß ®ÖÖÆüß" (NOTA) µÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖÖ¯Öãœêü "1" †ÃÖÖ †ÓÛú ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ 
ŸÖ¸ü ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ́ ÖŸÖ ×¤ü»Öê ®ÖÖÆüß †ÃÖê ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö ¾Ö †¿Öß ´ÖŸÖ¯Ö×¡ÖÛúÖ "†¾Öî¬Ö" 
šü¸ü×¾Ö»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö †Ö×ÞÖ µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê "¾Ö¸üß»Ö ¯ÖîÛúß ÛúÖêÞÖßÆüß ®ÖÖÆüß" (NOTA) ¯ÖµÖÖÔµÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü "1" †ÓÛú 
¤ü¿ÖÔ¾Öæ®Ö ‡ŸÖ¸ü ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ®ÖÖ¾ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü¤êü×ÜÖ»Ö "1" †ÓÛú ×»ÖÆæü®Ö ¯ÖÃÖÓŸÖßÛÎú´Ö 
¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸üß¤êü×ÜÖ»Ö †¿Öß ´ÖŸÖ¯Ö×¡ÖÛúÖ "†¾Öî¬Ö" šü¸ü×¾Ö»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. 

9. •Ö¸ü "1" †ÃÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖßÛÎú´Ö ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ¯Öãœüß»Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÃÖÓŸÖßÛÎú´Ö µÖÖêÝµÖ×¸üŸµÖÖ 
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ®ÖÖ¾ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖß»Ö ¾Ö "¾Ö¸üß»Ö ¯ÖîÛúß ÛúÖêÞÖßÆüß ®ÖÖÆüß" (NOTA) µÖÖ 
¯ÖµÖÖÔµÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü "±ãú»Öß"() ØÛú¾ÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü () ×“Ö®Æü ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü Ûêú¾Öôû ŸµÖÖ“Ö 
ÛúÖ¸üÞÖÖÃÖÖšüß ´ÖŸÖ¯Ö×¡ÖÛúÖ †¾Öî¬Ö šü¸ü×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖê‰ú®Ö ®ÖÖÛúÖ¸ü»Öß •ÖÖÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü 
¤ü¿ÖÔ×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖßÛÎú´Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú®Ö ´ÖÖê•ÖÞÖßŸÖ ÝÖÏÖÊ ¬Ö¸üÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ´ÖÖ¡Ö 
´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖ“Öß †ÖêôûÜÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÞÖÖ·µÖÖ ×“Ö®ÆüÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×®Ö¾Ö›üÞÖæÛú †ÖµÖÖêÝÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ 
ÃÖæ“Ö®ÖÖ, ×®ÖµÖ´Ö µÖÖ "¾Ö¸üß»Ö ¯ÖîÛúß ÛúÖêÞÖßÆüß ®ÖÖÆüß" (NOTA) ¯ÖµÖÖÔµÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖ®ÖÖ »ÖÖÝÖæ ÆüÖêŸÖß»Ö 
†Ö×ÞÖ •Ö¸ü ×®ÖµÖ´Ö 73(2)(›ü) ´Ö¬Öß»Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤üß®ÖãÃÖÖ¸ü ×®Ö¾Ö›üÞÖæÛú ×®ÖÞÖÔµÖ †×¬ÖÛúÖ·µÖÖÓ“Öß †¿Öß 
×®Ö×¿“ÖŸÖ ÜÖÖ¡Öß —ÖÖ»Öß Ûúß †¿ÖÖ¯ÖÏÛúÖ ȩ̂ü "¾Ö¸üß»Ö ¯ÖîÛúß ÛúÖêÞÖßÆüß ®ÖÖÆüß" (NOTA) ÃÖ´ÖÖê¸ü 
¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»µÖÖ ×“Ö®ÆüÖ´Öãôêû ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÖ“Öß †ÖêôûÜÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß¾Ö¸ü †¿Öß 
´ÖŸÖ¯Ö×¡ÖÛúÖ †¾Öî¬Ö šü¸üÞµÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. 
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