
संपूणर्  इलेक््न ल्ननलमे्सट ेॉल्ट.



सु�ॉधा

मतदार याद� जातलनपुार .

मतदार याद� नेता व जोन् पदसयानुपार .

मतदार याद�बुथनुपार.

मतदार याद� बद््ेलया पतयानसुार
मतदार याद�  पंयु� जातलनुपार. 



उपइबध या�ा
तयार याद�

 पंपूणर मतदार
 अबकड नुपार
आडनाव नुपार
 घर नंबर नुपार
 वयानुपार
 दबुार याद�
 फॅिम्लनुपार
 पतयानुपार

िनयोजनानंतरचल याद�
 भागानुपार
 कायरकतारनुपार
 जातल नुपार
 पंदभर वय��नुपार
 मॄत मतदार
 बद््ेलया पतयानुपार 
 वयवपायानुपार
 र�गटानुपार
 वाढ�दवपानुपार



टाजययकार् न यल्यपइल्लॉासक्यगल



मासटर ममये ६ पु�वधा उप्बध 
आहेत. 

१) कायरकतार मासटर  
२) भाग मासटर  
३) जात मासटर  
४) पाट� मासटर  
५) पाट� चल ताकत  
६) बुथ मासटर  

नालेट 



 याममये ४ पु�वधा उप्बध 
आहेत. 

१) क्र कोड नुपार �वभागणल 
२) भागानुपार �वभागणल 
३  जातलनुपार �वभागणल 
४) कायरकतारनुपार �वभागणल 
 

 

नकदाट �ॉभासणी 



यान यल्यपण्याददनधधया्नकदाटां्ा्यइट्इाॉू्कयकक 



याममये १७ या�ा उप्बध आहेत.  
१) पंपूणर मतदार 
२) घर नंबर नुपार 
३) वयानुपार 
४) दबुार याद� 
५) फॅिम्लनुपार 
६) अबकड नुपार  
७) कायरकतारनुपार 
८) जातल नुपार 
९) बद््ेलया पतयानुपार  
१०) पंदभर वय��नुपार 
११) भागानुपार 
१२) आडनाव नुपार 
१३) पतयानुपार 
१४) मॄत मतदार 
१५) वयवपायानुपार 
१६) र�गटानुपार  
१७) वाढ�दवपानुपार 

 

नकदाट्या�ा 



यान यल्यपण्संपूणर्नकदाट्यादद्� ू्कयकक. ॉ्तयााी् कट्नागदकी्
भर्कयकक. 



याममये ५ पु�वधा उप्बध आहेत.  
१) �चाराचे अकं 
२) इ्ेक्न आ�ापन 
३) �चाराचे पाह�तय 
४) इ्ेक्न �चाराचे मॅनेजमेनट 
५) अिंतम �दवपाचे मॅनेजमेनट  
 

 

यकन्ा 



यान यल यपण नकदाटांाी ॉक लेड््ट््ॉक लेड िल्की � ू्कयकक.् 



यान यल यपण नकदाटााल््ाॉ संपूणर्�ॉधा्सभलन यल ३्सलयंदाक्ककधू्कयकक. 
्



याममये ९ पु�वधा उप्बध आहेत.
१)अनुमतल पञ
२)देवनागर� �कबोडर
३)एपएमएप 
४)आचार पं�हता
५)ईमे्
६)बूथ पमर�
७)ताकत नपुार पमर�
८)्ेवटचया �दवपाचे वयवसथापन
९)मोबाई् िपं�ोनायझे्न

सु�ॉधा

 



यान यल यपण कायक्सुाट सनटद � ू्कयकक.् 



यान यल यपण ्ं�कन �दॉस सनटद ॉक लेड््ट््ॉक लेड िल्की्ुसाट � ू्
कयकक. 



नक�ाईइ नधू््डललयेटपसााठ्डलेा 

नक�ाईइ नधू््
डललयेटपइा्डलेा्
पााॉणल 

Steps: 
१)मोबाई् पॉफटवेअर ममये ‘BACK UP’ इा क्लक करा, आपलया मोबाई् ममये  

MOB_BKUP फाई् तयार होई्. 
२) डेसकटॉप्पॉफटवेअर  ममये  ‘MOB_BKUP’ फाई् ओपन करा. 



गद  “SINGLE POINT PUNCHING” सु�ॉधा्यगल, यान यल यपण डललयेटपाा्डलेा्BACKUP 
यर्कयकक.् 

Steps:    
१) “Get Data From Local” वरतल क्लक करा . 
२) Open वरतल क्लक करा आ�ण MOB_BKUP  फाई् ओपन करा.  
३)्याद� मधून रेकॉडर िप्ेकट करा. 
४ ) “Send To Desktop” वरतल  क्लक करा. 

1 

2 3 
4 



 नक�ाईइ्नधू््सवगरटसााठ्डलेा  

मोबाई् मधून 
ऑन्ाईन पवहररपासा  
डेटा पासवणे 

पवहररमधून्
डेसकटॉपपासा डेटा  

Steps: 
१) मोबाई् पॉफटवेअर ममये ‘upload to server’ वरतल क्लक करा. 
२) डेसकटॉप्पॉफटवेअर ममये  ‘update data from server’ वरतल क्लक करा. 



             यान यल यपण्“SERVER” नधू््डलेा््“BACK UP“यर्कयकक.  

Steps: 
१)“Get Data From Server” वरतल क्लक करा. 
२) युजर चे नाव िप्ेकट करा. 
३) याद� मधून डेटा िप्ेकट करा. 
४) “Send To Desktop” वरतल क्लक करा. 

1 

2 

3 

4 

Activist Mob No Activist Mob IMEI No 



यान यल यपण डललयेटपॉर््नक�ाईइॉट्डलेा्पााॉू्कयकक.् 

1 

2 

3 

Steps: 
१)“Mobile Export” वरतल क्लक करा. 
२) जो पाटर नंबर हवा आहे एंटर करा.  
३) “Export Mobile” वरतल क्लक करा. 



टाजययकार नक�ाईइ सट ेॉलयट  

 राजयकतार मोबाई् 
पॉफटवेअर ममये आप्े 
सवागत आहे. START वरतल 
क्लक करा. 

 

Click  



    
 ि्सटमधून 

ElectionData.dat File 
िप्ेकट करा.  

 

select 



      पापवडर िममववयापासा        
1) Licence key एंटर करा. 

   2)मोबाई् नंबर एंटर करा. 
    3)आप्े नाव एंटर करा. 
     नंबर 

3995#355159865236562 
हा आयड�ट� नंबर आहे. 

 send sms वरतल क्लक करा. 

Click 

 

Identity No 

Click 



 पापवडर एंटर करा आ�ण 
update वरतल क्लक करा.  Click 



     
 जेवहा १०० % अपडे्न 
होई् तेवहा पॉफटवेअर चा्ू 
होई्. 

 



     

टाजययकार न यल्यपइल्लॉासक्यगल  



नालेट 

 मासटर ममये ३ प�ुवधा  
उप्बध आहेत.  

1) मतदार याद� 
2) जात मासटर 
3) बथु मासटर 

 



यइट यकड््ुसाट �ॉभासणी 

  याममये आपण 
याद�मधलया मतदारांना 
क्र ्ाव ू्कतो. 



नकदाट्ककधणल 

 याममये आपण मतदाराचे 
नाव काडर नं, अ.�, 
नावानपुार ्ोध ू्कतो. 

 



नकदाट्या�ा 
या ममये ६ या�ा 
 उप्बध आहेत.  
१) पंपूणर मतदार 

२) फॅिम्लनुपार 

३) घर नंबर नुपार 

४) दबुार याद� 
५) पतयानुपार 

६) अबकड नुपार  

 



                          
 
 
 
                       सनटद् 
 या ममये ७ या�ा 

 उप्बध आहेत.  
 1) पंपूणर पमर� 
2) ताकत नुपार पमर� 
3) जातलनुपार पमर� 
4) क्रकोडनुपार पमर� 
5) िनका् 
6) पवारना मेपेज पासवणे 
7) ्ेवटचया �दवपाचे 
वयवसथापन 

 

 



प�्�इा�इका 
 याममये आपण मतदारांचा 
क्र कोड, बुथिनहाय 
आ�ण �वि्� केषानुपार 
आ्ेख बघू ्कतो.  

 



नाकी्ुसाट्सनटद 
 याममये आपण जातलनुपार 
पमर� बघू ्कतो.   



यइट्यकड्ुसाट्सनटद 
 याममये आपण क्र 
कोडनुपार पमर� बघू 
्कतो.  

 



कलॉेचया्�दॉसााल्वयॉल्ाप् 

 याममये आपण पंपूणर 
मतदार तयांचया वोटेड नॉन 
वोटेड �सथतलनुपार बघू 
्कतो. 

 



याममये आपण डेटा बॅकअप 
कर ्कतो. 
�थम“BACKUP” वरतल 
क्लक करा. 
“MOB_BKUP.txt” फाई् 
तयार होई्. 
 

Click 

नक�ा इ्� य्प युेदइीेद 



याममये आपण पवहरर ्ा 
डेटा अप्ोड कर 
तयापासा“UPLOAD TO 
SERVER” वरतल क्लक करा.  
 Click 

� य्प युेदइीेद्सवगरट् 



याममये आपण मतदारांचल 
इतर मा�हतल जपे फोन 
नं, ईमे्, जात, वोटेड 
आ�ण नॉन वोटेड �सथतल 
भर ्कतो. 
 

नकदाटांाी  कट ना�गकी 
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