
 
Form 2 

(See rule 4) 
 

Nomination Paper 
 

Election to the ………………………………. Municipal Corporation/ Municipality/ Notified 

Area. 

 
STRIKE OFF PART-I OR PART-II BELOW WHICH EVER IS NOT APPLICABLE  

 
PART – I 

(To be used by the candidate set up by recognised political party) 
 

 I nominate,………………………………………, particulars of whom are given 

below, as a candidate for election to the ………………………………… Municipal 

Corporation/ Municipality/ Notified Area from Ward No. ………………… of the said 

Municipal Corporation/ Municipality/ Notified Area:- 

 

Candidate's Name : 

Father’s / Mother’s / Husband's Name : 

Full Postal Address : 

 His name is entered at Sl. No. ……… in Part No. ……………. of the electoral roll for 

the ………………………………… Municipal Corporation/ Municipality/ Notified Area. 

 

 My name is ………………………………………… and it is entered at Sl. No. 

…………. in Part No. ………. of the electoral roll for the …………………………… 

Municipal Corporation/ Municipality/ Notified Area. 

 
 
Date: (Signature of Proposer) 
, assent to  

PART – II 
 

(To be used by the candidate not set up by recognised political party) 
 

We hereby nominate …………………………………..…, particulars of whom are 

given below, as candidate for election to the ………………………… Municipal Corporation/ 

Municipality/ Notified Area from Ward No. ………….of the said Municipal Corporation/ 

Municipality/ Notified Area. 

 
Candidate's Name : 



Father’s / Mother’s / Husband's Name : 

Full Postal Address : 

His name is entered at Sl. No. ………… in Part No. ………… of the electoral roll for 

the ………………….. Municipal Corporation / Municipality / Notified Area. 

 We declare that we are electors of Ward No…………………. of the Municipal 

Corporation / Municipality / Notified Area and our names are entered in the electoral roll of 

Ward No. ……………………. Of the Municipal Corporation / Municipality / Notified Area 

as indicated below and we append our signatures below in token of subscribing to this 

nomination; 

Electoral Roll No. of Proposer 
 

Sl. 
No. 

Part No of 
electoral  

Roll Constituency  

Sl. No. in 
that part 

Full name  Signature Date  

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

N.B: There should be ten lectors of the Constituency (Ward) as proposer. 
 

PART- III 
(Declaration by the nominated candidate) 

 
I, the above mentioned candidate, assent to this nomination and hereby declare:- 
 
a)  that I have completed ______________ years of age  
 

*b)  that I am set up at this election by the _________________________ Party,  
 
c)  that the symbols I have chosen are, in order of preference  
i)_____________________ii)______________________iii) ________________________ 
 
d) that my name and my father's / mother's/ husband's name have been correctly spelt out 

above in ___________________________(name of the language) 

 



e) that to the best of my knowledge and belief, I am qualified and not also disqualified for 

being chosen to fill the seat in the ________________________ Municipal Corporation/ 

Municipality/ Notified Area. 

 
*I further declare that I am a member of the ______________________ caste/ tribe which is a 

Scheduled Caste/ Tribe of the State of West Bengal. 

 
Date: (Signature of Candidate) 
* Score out the word not applicable 

 
PART –IV 

 

(To be filled by the Municipal Returning Officer) 
 

 Serial No. of nomination paper___________________________ 

This nomination was delivered to me at my office at ____________(hours) on 

________________ (date) by the * candidate/ proposer. 

 
Date: Municipal Returning Officer 
* Score out the word not applicable 
 

PART – V 
 

Decision of Municipal Returning Officer Accepting or Rejecting the Nomination Paper 
 

 I have examined this nomination paper in accordance with Section 43 of the West 

Bengal Municipal Elections Act, 1994, and decide as follows: 

 
Date: Municipal Returning Officers 
 

PART – VI 
 

Receipt for Nomination Paper and Notice of Scrutiny 
(To be handed over to the person presenting the nomination paper) 

 
Serial No. of Nomination Paper __________________________ 
 
 The nomination paper of  _______________________ a candidate for election from Ward 
No. ____________ of the ____________________________ * Municipal Corporation/ 
Municipality/ Notified Area was delivered to me at my office at _______________ (hours) on 
___________________(date) by the ** candidate/ proposer.  All nomination papers will be 
taken up for scrutiny at _______________ (hours) on _____________________ (date) at 
___________________________ (place) 
 
 Municipal Returning Officer 
* Strike out the word(s) not applicable 
** Strike out the word not applicable 



ফম ২ 

(িবিধ ৪ ব ) 

 

মেনানয়নপ  

 

………………………………… পৗরিনগম/ পৗরসভা/ ািপত অ েল িনবাচন। 

িনে  বিণত ভাগ - ১ অথবা ভাগ - ২ - এর মেধ  যিট অ েযাজ  সিট কািটয়া িদন 

 

ভাগ- ১ 

( ীকৃত রাজৈনিতক দেলর াথীর ে  ব বহায)   

 

আিম ……………………………………………… ক, যাঁহার িবষেয় িববরণ 

িনে  দওয়া হইল, ………………………………………… পৗরিনগম/ 

পৗরসভা/ ািপত অ েলর ………………………………… নং ওয়াড হইেত 

িনবাচেন একজন াথী িহসােব মেনানীত কিরেতিছ। 

 

াথীর নাম   : 

িপতা/ মাতা/ ামীর নাম : 

ডাকেযাগােযােগর স ূণ িঠকানা :  

……………………………… পৗরিনগম/ পৗরসভা / ািপত অ েলর িনবাচক 

তািলকার অংশ নং ………………………………… িমক নং 

……………………………… এ তাঁহার নাম অ ভু  আেছ।   

আমার নাম ………………………………………, এবং 

…………………… পৗরিনগম/ পৗরসভা/ ািপত অ েলর িনবাচক তািলকার অংশ 



নং ……….…………………………… িমক নং ……………………… 

এ আমার নাম অ ভু ।  

 

তািরখ:          ( াবেকর া র) 

ভাগ- ২ 

(িযিন ীকৃত রাজৈনিতক দেলর াথী নন তাঁহার ে  ব বহায) 

আমরা এত ারা …………………………………………………………… 

ক, যাঁহার িবষেয় িববরণ িনে  দওয়া হইল, …………………………… 

পৗরিনগম / পৗরসভা / ািপত অ েলর ………………………………… 

ওয়াড নং হইেত িনবাচেনর একজন াথী িহসােব মেনানীত কিরেতিছ।  

 

াথীর নাম    : 

িপতা/ মাতা/ ামীর নাম  : 

ডাকেযাগােযােগর স ূণ িঠকানা  :  

……………………………….. পৗরিনগম/ পৗরসভা / ািপত অ েলর িনবাচক 

তািলকার অংশ নং …………………………………… িমক নং 

…………………… -এ তাহঁার নাম অ ভু  আেছ।  

আমরা ঘাষণা কিরেতিছ য আমরা …………………………. পৗরিনগম/ পৗরসভা 

/ ািপত অ েলর ওয়াড নং ……………………… র িনবাচক। 

……………………… পৗরিনগম/ পৗরসভা / ািপত অ েলর ওয়াড নং 

……………………… -র িনবাচক তািলকায় (িন িলিখত) আমােদর নাম অ ভু  

এবং এই মেনানয়েনর াবক িহসােব আমােদর া র িনেচ দওয়া হইল; 

 

 



াবকেদর িববরণ এবং া র 

িমক সংখ া িনবাচক 
তািলকার 
অংশ নং  

উ  অংেশর 
িমক সংখ া 

স ূণ নাম া র তািরখ 

১ ২ ৩ ৮ ৫ ৬ 
১)      
২)      
৩)      
৪)      
৫)      
৬)      
৭)      
৮)      
৯)      
১০)      

 

িব. .: সংি  িনবাচনে ে র (ওয়ােডর) দশজন িনবাচকেক াবক িহসােব থািকেত হইেব। 

ভাগ- ৩ 

(মেনানীত াথী কতকৃ ঘাষণা) 

আিম, উপেরা  াথী, এই মেনানয়েন স িত দান কিরেতিছ এবং এত ারা ঘাষণা 

কিরেতিছ য:- 

ক) আিম …………………………… বছর বয়স পূণ কিরয়ািছ।  

* খ) আিম এই িনবাচেন ………………………………… দেলর সমিথত াথী 

হইেতিছ। 

গ) আিম য সব তীক পছ  কিরয়ািছ অ ািধকােরর ম অ সাের স িল হইলঃ-  

 

১) …………………২)…………………………এবং ৩) ……………….. 

 



ঘ) আমার নাম ও আমার িপতা/ মাতা/ ামীর নােমর বানান উপের সিঠক ভােব 

………………… ভাষায় (ভাষার নাম) বিণত হইয়ােছ। 

ঙ) আমার পূণ ান ও িব াস মেত  …………………………………… 

পৗরিনগম/ পৗরসভা/ ািপত অ েলর উ  আসেন িনবাচেনর জ  িনধািরত যাগ তা মান 

আমার রিহয়ােছ এবং আিম অেযাগ ও নিহ।  

 

*আিম আরও ঘাষণা কিরেতিছ য আিম _____________________ জািত/ উপজািতর 

সদ  যা পি মব  রােজ র একিট তফিসিল জািত/ উপজািত। 

 

তািরখ:          ( াথীর া র) 

*অ েযাজ  শ ( িল)/ অ ে দ কািটয়া িদন। 

ভাগ- ৪  

( পৗর িনবাচনী আিধকািরক কতকৃ পূরণ কিরেত হইেব)   

 

মেনানয়নপে র িমক নং___________________________ 

এই মেনানয়ন আমার করেণ  __________________ তািরেখর 

………………………সমেয় * াথী/ াবক কতকৃ আমার কােছ দািখল করা 

হইয়ােছ।  

  

তািরখঃ         পৗর িনবাচনী আিধকািরক 

* অ েযাজ  শ িট কািটয়া িদন।  

 

 



ভাগ- ৫    

পৗর িনবাচনী আিধকািরক কতকৃ মেনানয়নপ  হণ অথবা বািতেলর িস া  হণ : 

আিম পি মব  পৗর িনবাচন আইন, ১৯৯৪ এর ৪৩ নং ধারা অ যায়ী এই মেনানয়নপ   

পরী া কিরয়ািছ এবং িন প িস া  হণ কিরেতিছঃ    

 

তািরখ:        পৗর িনবাচনী আিধকািরক 

 

ভাগ- ৬    

মেনানয়নপে র াি  ীকার এবং মেনানয়নপে র সমী া সং া  াপন : 

(মেনানয়নপ  দািখলকারী ব ি েক দান কিরেত হইেব)  

মেনানয়নপে র িমক নং ……………………… 

………………………… * পৗরিনগম/ পৗরসভা/ ািপত অ েলর 

……………… নং ওয়াড হইেত িনবাচন াথী ………………………… এর  
মেনানয়নপ িট আমার করেণ আমার িনকট   ………………………… তািরেখ 

………………… সমেয়  ** াথী/ াবক কতকৃ দািখল করা হইয়ােছ। 

সম  মেনানয়নপ  ……………… ােন ……………………… তািরেখ 

………………… সমেয় সমী া করা হইেব।    

  

  

 

পৗর িনবাচনী আিধকািরক  

* অ েযাজ  শ িল কািটয়া িদন  

** অ েযাজ  শ  কািটয়া িদন  


