जिल्हाजिकारी व जिल्हा जिवडणूक अजिकारी, ठाणे याांचे कायालय.
पत्ता:- 1, जिल्हा जिवडणूक शाखा, तळमिला, जिल्हाजिकारी कायालय ठाणे . प. 400 601
दुरध्विी क्रमाांक 022 - 25454142,/ 022 - 25342125
Website - www.thaneelection. com

-------------------------------------------------------------------------------------------------क्र.सामान्य/कक्ष-1/मेि-1/जिवडणूक/काजवजदिाांक:- /08/2018.
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कलम 2 एच िमुिा अ
माजहतीचा अजिकारी अजिजियम 2005 अन्वये जवभागवार लोकप्राजिकारी याांची यादी
शासकीय जवभागाचे िाांव:-महसुल जवभाग ( जिवडणुक शाखा )
कलम-2 ( एच )
अ.क्र. लोक प्राजिकारी सांस्था

सांस्था प्रमुखाचे पदिाम

जठकाण / पत्ता

1

3
जिल्हाजिकारी

4
जिल्हाजिकारी कायालय ठाणे,
कोर्ट िाका, ठाणे
( प. ) 400 601

1

2
जिल्हाजिकारी कायालय ठाणे

१

कलम 2 (एच) िमुिा ब
शासिाकडु ि पुरेसा जििी प्राप्त लोकप्राजिकारी सांस्थाची यादी.
शासकीय जवथागाचे िाांव :- महसुल जवभाग ( जिवडणुक शाखा )
कलम-2 (h) (i) (ii) अांतगटत.
अ.क्र.
1
1

लोक प्राजिकारी सांस्था

सांस्था प्रमुखाचे पदिाम

2

3

जिल्हाजिकारी कायालय ठाणे

जिल्हाजिकारी

जठकाण / पत्ता
4
जिल्हाजिकारी कायालय ठाणे,
कोर्ट िाका, ठाणे
( प. ) 400 601

2

कलम-4 (1) (b) (i)
जिल्हाजिकारी कायालय ठाणे येथील जिवडणुक शाखेतील काये व कतटव्ये याांचा तपशील.
कायालयाचे िाांव

जिल्हाजिकरी कायालय ठाणे. (जिवडणुक)

पत्ता
कायालय प्रमुख

तळमिला, जिवडणुक शाखा, जिल्हाजिकारी कायालय ठाणे.(प)
जिल्हाजिकारी व जिल्हा जिवडणुक अजिकारी, ठाणे.

शासकीय जवभागाचे िाांव
कोणत्या मांत्रालयातील खात्याच्या
अजभिस्त

सामान्य प्रशासि जवभाग, मांत्रालय मुांबई-400 032
सामान्य प्रशासि जवभाग,

कायटक्षेत्र
भौगोजलक / कायािुरुप
जवजशष्ठ काये

ठाणे जिल्हा
ठाणे जिल्हा (शहरी व ग्राजमण जवभाग)
लोकसभा, जविािसभा, जविाि पजरषद, कोकण जशक्षक मतदार
सांघ, कोकण जवभाग पदजविर मतदार सांघ, सांस्थाच्या जिवडणुका
घे णे, परीजसमि आयोगाकडील कामे, मतदार यादया तयार करणे,
जविािसभा मतदार सांघजिहाय मतदाराांिा ओळखपत्रे दे णेचा
कायटक्रम राबजवणे, माजहतीच्या अजिकारात माहीती तयार करणे व
सांबजिताांस पुरजवणे.

जवभागाचे ध्येय / िोरण

भारत जिवडणुक आयोगािे घोजषत केले ल्या कायटक्रमािुसार
पुिजरक्षण कायटक्रम, मतदाराांिा छायाजचत्र ओळखपत्र कायटक्रम व
जिवडणुका घे णे.
वगट-1=03, वगट-2=03, वगट-3=09, वगट-4=02

सवट सांबांजित कमचारी
कायट
कामाचे जवस्तृत स्वरुप
मालमत्ते चा तपशील

जिवडणुक सांबांिातील सवट कामे करणे.
लोकसभा, जविािसभा, जशक्षक/पदवीिर मतदारसांघाच्या
जिवडणुका व मतदार िोंदणीची कामे.
सरकारी इमारत (इमारती व िागेचा तपशील)

उपलब्ि सेवा

जविािसभा मतदार सांघजिहाय मतदार यादी व सीडीज्

सांस्थेच्या सांरचिात्मक तक्तत्यामध्ये
कायटक्षेत्राचे प्रत्येक स्तरावरचे
तपशील.
कायालयीि दुरध्विी क्रमाांक
साप्ताजहक सुर्ी व जवशेष सेवेसाठी
ठरजवलेल्या वेळा

जविािसभा मतदार सांघजिहाय कायटक्षेत्राचे िकाशे व मतदार यादी
उपलब्ि करुि ठे वण्यात आली आहे .
022-25342125/022-25454142
मजहन्यातील सवट (रजववार, दुसरा व चौथा शजिवार तसेच
सावटिजिक सुर्र्या वगळु ि) कामाच्या वेळा सकाळी 10.00ते
5.45

३

सांस्थेचा प्रारुप तक्तता
जिल्हाजिकारी व जिल्हा जिवडणुक अजिकारी, ठाणे.

उपजिल्हा जिवडणुक अजिकारी, ठाणे.

तहजसलदार

जिवडणुक िायब तहजसलदार

अव्वल कारकुि

लघुलेजखका (जि.श्रे.)

रोखपाल

जलपीक

जशपाई

४

कलम-4(1) (b) (ii) िमूिा (अ)

अ.क्र.
1

जिल्हाजिकारी कायालय ठाणे येथील जिवडणुक शाखेतील अजिकारी व कमटचारी
याांच्या अजिकाराांचा तपशील.
अ
पदिाम
अजिकारकोणत्या कायद्या /जियम/ शासि जिणटय/
आर्थथक
पजरपत्रकािुसार
उपजिल्हा जिवडणूक आहरण
महारा शासि, सामान्य प्रशासि जवभागाकडील
अजिकारी, ठाणे
व
शासि जिणटय क्रमाांक ईएसर्ी-1279/(233) XXXiii
सांजवतरण जदिाांक-06 सप्र्ें बर 1979
अजिकारी
ब

अ.क्र.

पदिाम

1

जिल्हाजिकारी व
जिल्हा जिवडणुक
अजिकारी, ठाणे

अ.क्र.

पदिाम

अजिकार
फौिदारी

जिल्हाजिकारी व
जिल्हा जिवडणूक
अजिकारी, ठाणे

------

1

अजिकारप्र
शासकीय

कोणत्या कायदया /जियम /शासि जिणटय /
पजरपत्रकािुसार
1.Manual of Election Law Volume I and II
2.Compendium of Instructions on Conduct
of Volume – III, Volume-IV,
3.Handbook for Electroal Registration Officer
4. Handbook for ReturningOfficer.
5.महाराष्र सहकारी सांस्था अजिजियम 1960 व
महाराष्र सहकारी सांस्था जियम 1961.
6.महाराष्र जवजिर्थदष्र् सहकारी सांस्थाांच्या सजमत्याांवरील
जिवडणूक जियम 1971
7.महाराष्र कृ जष उत्पन्ि खरे दी जवक्री (जियमि)
अजिजियम 1963.
क
कोणत्या कायदया/जियम/शासि जिणटय
पजरपत्रकािुसार

अजभप्राय
----

अजभप्राय

----

अजभप्राय

-------

---

ड
अ.क्र.

1

पदिाम

अजिकारअिटन्याजयक

कोणत्या कायदया/जियम/शासि जिणटय/
पजररपत्रकािुसार

जिल्हाजिकारी व
जिल्हा जिवडणूक
अजिकारी, ठाणे.

मतदार
यादीतील िाांव
िोंदणी सांदभात

भारत जिवडणूक आयोगाकडील क्रमाांक
429/एमर्ी/2006(A.C.),भारत जदिाांक 17
आगस्र्ा,2006 ची अजिसूचिा.

अजभप्राय

---

5

कलम 4 (1) (b) (ii) िमुिा (ब)
जिल्हाजिकारी कायालय ठाणे येथील जिवडणूक शाखेतील अजिकारी व कमटचारी
याांच्या अजिकाराांचा तपशील
अ.क्रां
1

पदिाम
जिल्हाजिकारी
व जिल्हा
जिवडणूक
अजिकारी,
ठाणे.

कतटव्यट

कोणत्या कायदया/ जियम/ शासि जिणटय
पजरपत्रकािुसार

अजभप्राय

1.Manual of Election Law Volume I and II
2.Compendium of Instructions on Conduct
of Election Volume-I, Volume -II,
Volume-III, Volume- IV,
3.Handbook for Electroal Registration
Officer.
4.Handbook for Returning officer.
5.महाराष्र सहकारी सांस्था अजिजियम 1960 व
महाराष्र सहकारी सांस्था जियम 1961.
6.महाराष्र जवजिर्थदष्र् सहकारी सांस्थाांच्या
सजमत्याांवरील जिववडणूक जियम 1971
7.महाराष्र कृ जष उत्पन्ि खरे दी जवक्री (जियमि)
अजिजियम 1963
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कलम 4 (1) (ब )

(iii)

जिणटय प्रजक्रयेतील पयटवेक्षण व िबाबदारीचे उत्तरदाईत्व जिश्चचत करूि कायटपध्दतीचे प्रकाशि
(कामाचा प्रकार / िाांव)
कामाचे स्वरूप

:- भारत जिवडणूक आयोगाच्या अखत्याजरतील लोकसभा/ जविािसभा तसेच
जविािपजरषद जिवडणूकाांचे कामकाि तसेच मतदार यादयाांचे पुिजरक्षण, जिरां तर
िाांव िोंदणी प्रजक्रया, मतदार िाांव िोंदणी प्रकीया, मतदार छायाजचत्र ओळखपत्रे तयार
करणे व त्याांचे जवतरण करणे व त्याांचे जवतरण करणे, मतदार सांघाचे पजरसीमि,
जिवडणूक ,खचाच्या ले खयाांचा जिपर्ारा, जिवडणूक जवषयक गुन्हे , तसेच माजहतीच्या
अजिकारात आले ल्या अिािुसार माजहती पुरजवणे इत्यादी बाबींसाठी तातडीिे आजण
समयमयादे मध्ये कायटवाही करणे .

सांबजित तरतूद

:-

-----

अजिजियमाचे िाांव :- लोकप्रजतजििीत्व अजिजियम 1950 व 1951
The Registration of Elector Rule 1960.
जियम

:- The Conduct of Election Rules 1961

शासि जिणटय

:-

--

पजरपत्रके

:-

--

कायालयीि आदे श :अ.
क्रां.
1
1

--

कामाचे स्वरूप
2
भारत जिवडणूक आयोगाच्या
अखत्यारीतील लोकसभा/ जविािसभा तसेच
जविाि पजरषद जिवडणूकाांचे कामकाि तसेच
मतदार यादयाांचे पुिजरक्षण,जिरां तर िाांव
िोंदणी प्रजकया, मतदार छायाजचत्र
ओळखपत्रे तयार करणे व त्याांचे जवतरण
करणे मतदार सांघाचे पजरसीमि, जिवडणूक
खचाच्या ले खयाांचा जिपर्ारा, जिवडणूक
जवषयक गून्हे इत्यादी बाबींसाठी तातडीिे
आजण समयमयादे मध्ये कायटवाही करणे .

कालाविी
जदवस

कामासाठी िबाबदार
अजिकारी

3
भारत
जिवडणूक
आयोगाचे
जिदे शािुसार

4
जिल्हाजिकारी व जिल्हा
जिवडणूक अजिकारी, ठाणे,
उपजिल्हा जिवडणूक
अजिकारी,ठाणे, सवट मतदार
िोंदणी अजिकारी/
जिवडणूक जिणटय अजिकारी
,सवट तहजसलदार, सवट
जिवडणूक िायब
तहजसलदार

अजभप्राय
5

7

कलम 4 (1) (ब) (iv) िमुिा (अ)
िमुन्यामध्ये कामाचे प्रकर्ीकरण
सांघर्िाचे लक्ष (वाषीक)
अ.क्र.

काम/कायट

कामाचे प्रमाण

आर्थथक लक्ष

अजभप्राय

जिरां क

8

कलम 4 (1) (ब) (ix)

ई

.
1

2

3

फ

1
1.

2

5

6

7

1

07/07/2015

022-25342125

114577

-

--

3

3

4
ए
5

फ
3

.

3

6
2.

7

,

3.

3

ए ए
ई

2.
3.
4.

ए

ए
(Gross
Pay)

4

2

8

फ

4

-

--

05/06/2017

022-25454142

73942

15/02/2016

022-25454142

48238

29/07/2016

022-25454142

54581

01/11/2017

022-25454142

63727

-

-

29/06/2017

022-25454142

56552

21/08/2009

022-25454142

38052

09/01/2014

022-25454142

40951

01/06/2018

022-25454142

37905

01/06/2015

022-25454142

43875

01/08/2016

022-25454142

25142

29/07/2017

022-25454142

26723

02/11/2015

022-25454142

25379

25/06/2015

022-25454142

28544

-

-

-

19/08/1999

022-25454142

29966

04/06/2010

022-25454142

28541

-

-

-

9

कलम 4 (1) (ब) (v) िमुिा (अ )
जिवडणूक शाखेच्या कामाशी सांबांजित जियम / अजिजियम
अ.क्र.

1

सूचिा पत्रािुसार
जदले ले जवषय

जियम क्रमाांक व वषे

अजभप्राय
( असल्यास)

1.Manual of Election Law Volume i and ii
2.Compendium of Instructions on Conduct of
Election Volume –I, Volume-II, Volume-III,
Volume-IV
3.Handbook for Electroal Registration Officer.
4.Handbook for Returning officer.
5.महाराष्र सहकारी सांस्था अजिजियम 1960 व महाराष्र
सहकारी सांस्था जियम 1961.
6.महाराष्र जवजिर्थदष्र् सहकारी सांस्थाच्या सजमत्याांवजरल
जिवडणूक जियम 1971
7.महाराष्र कृ जष उत्पन्ि खरे दी जवक्री (जियमि)
अजिजियम 1963
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कलम 4 (1) (ब) (v) िमुिा (ब)
जिवडणूक कामाशी सांबांजित शासि जिणटय
अ.क्रां.

शासि जिणटय िुसार जदले ले
जवषय
2

शासि जिणटय क्रमाांक व तारीख

1.

भारत पजरसीमि
आयोगाच्या आदे शािुसार
ठाणे जिल्हयातील
जविािसभा मतदारसांघाची
पुिरट चिा

भारत पजरजसमि आयोगाकडील आदे श क्रां
26, जदिाांक 31 िुलै 2006

---

2

भारत जिवडणूक
आयोगाच्या जिदे शािुसार
मतदार केंद्रस्तरीयअजिकायाांच्या िेमणुका
मतदािकेंद्रस्तरीय
अजिकाऱयाांच्या व इतर
कमटचाऱयाांच्या मतदार फोर्ो
ओळखपत्राच्या
कामासाठीप्रोत्साहिात्मक
रक्तकम दे णेबाबत
मतदाि केंद्रस्तरीय
अजिकाऱयाांच्या मोबदल्यात
वाढ करणे व छायाजचत्र
ओळखपत्राच्या
कामासाठीप्रोत्साहिात्मक
रक्तकम दे णेबाबत .

सामान्या प्रशासि जवभाग याांचेकडील
शासिजिणटय क्रां. एपीर्ी – 10/ प्र. क्रां.
193/07/33 जदिाांक 11 मे 2007

---

सामान्य प्रशासि जवभागाकडील शासि
जिणटय क्रमाांक अेपोर्ी – 1009/ प्र.
क्रां.828/ 09/33 जदिाांक 15 िुलै 2009

---

सामान्य प्रशासि जवभाग याांचेकडील
शासिजिणटय क्रां. ईएलआर- 1010/ प्र.क्रां.
272/10/33/ जदिाांक 28 िुि 2010.

----

1

3

4

3

अजभप्राय
(असल्यास)
4
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कलम 4 (1) ( ब ) (V) िमुिा (क)
जिवडणूक कामाशी सांबांजित पजरपत्रके
अ.क्रां.

शासकीय पजरपत्रका िुसार
जदले ले जवषय

पजरपत्रक क्रमाांक व तारीख

अजभप्राय
(असल्यास)

1.

मतदार याद्याांचे पुिजरक्षण

सामान्य प्रशासि जवभागाकडील शासिपत्र
क्रमाांक : ईएलआर – 1004/ प्र.क्रां. 298/
2004/33 जदिाांक 3 िूि2004

---

2.

मतदार यादयाांचे पीडीएफ
सीडी जवक्रीचे दर जिश्चचत
करणे.

सामान्य प्रशासि जवभागाकडील शासि
पजरपत्रक क्रमाांक ईएलआर -1098/ 1809/
33,जदिाांक 25/08/2005.

---

3.

छायाजचत्रासह मतदार यादी
तयार करणे.

सामान्य प्रशासि जवभागाकडील शासि
पजरपत्रक क्रमाांक-इपीक-1006/प्र.क्रां.
51/2006/33 जदिाांक 21 ऑगस्र्ा 2006

---

4.

मतदार यादीची
जवचवसिीयता सुजिश्चचत
होण्यासाठी मतदाि
केंद्रस्तरीय अजिकारी याांची
जियुक्तती करणेबाबत..

सामान्य प्रशासि जवभाकडील शासिपत्र
क्रमाांक: ईएलआर-1006/ प्र.क्रां. 180/
2006/33, जदिाांक 30ऑगस्र्ा, 2006.

---

5.

जविािसभा मतदारसांघाच्या
मतदार याद्याांच्या माजहतीचा
(Databasea) राज्या
जिवडणूक आयोगास
पुरवठा करणेबाबत.

शासि,सामान्य प्रशासि जवभागाकडील
शासिपत्र क्रमाांक : ईएलआर 1006
प्र. क्रां.140/2006/33 जदिाांक 31 ऑगस्र्ा
2006

---

6.

मतदार िोंदिी जियम
1960 जियम 23 अन्वये
अजपलीय प्राजिका-याचे
िेमणुक करणेबाबत .

सामान्य प्रशासि जवभागाकडील शासिपत्र
क्रमाांक : ईएलआर 1006 प्र. क्रां. 145/06/
33 जदिाांक 26 सप्र्ें 2006

---

7.

जिरां तर प्रजकयेव्दारे मतदार
यादीत िाव िोंदणी
होणेबाबत.

शासि, सामान्य प्रशासि जवभागाकडील
शासिपत्र क्रमाांक : ईएलआर
1006/253(VIP)/ प्र.क्रां.286/06/33
जदिाांक 30/10/2006

---
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8.

मतदार याद्याांचे पुिजरक्षण
मतदार यादीतील दुबार
िावे तपासणी सांदभातील
प्रमाणके

सामान्य प्रशासि जवभागाकडील शासिपत्र क्रमाांक : ईएलआर
1007/32 प्र. क्रां. 105/ 33 जदिाांक 5 फेब्रु 2007

---

9.

मतदार याद्याांचे पुिजरक्षण
वसतीगृहात राहणा-या
जवद्यार्थ्यांच्या सामान्य
रजहवासाबाबत
1/1/2007 या अहट ता
जदिाांकावर आिाजरत
मतदार याद्याांचे सांजक्षप्त
पुिजरक्षण

सामान्य प्रशासि जवभागाकडील शासिपत्र क्रमाांक : ईएलआर
1007/182 प्र.क्रां. 278/07/33 जदिाांक 5 एजप्रल 2007

---

सामान्य प्रशासि जवभागाकडील शासिपत्र क्रमाांक : ईएलआर
1007/ प्र.क्रां. 308/ 07/ 33 जदिाांक 18 िुलै 2007

---

मतदार यादी प्रमाजणत
प्रतीचा पुरवठा
Preparation of
Electoral Rolls in
alphabetical orderregarding
मतदार याद्याांचे (फॉमट17अ) पडताळणीबाबत
मतदार याद्याांचे पुिजरक्षण..
र्पाल खात्याच्या प्रमुखास
पदजिदे जशत अजिकारी
घोजषत ि करणेबाबत.
Special Revision of
“Photo Electoral Rolls
(PERs)”.
Appontments Of
Divisional
Commissioners as
“Electoral Roll
Observers”

सामान्य प्रशासि जवभागाकडील शासिपत्र क्रमाांक : ईएलआर
1007/ प्र. क्रां. 594/443/33 जदिाांक 13 सप्र्ें 2007
भारत जिवडणुक आयोगाकडील इांग्रिी पत्र क्रां. 23/
LOCATOR/ 2007-ERS Dated 05 Nov. 2007

---

सामान्य प्रशासि जवभागाकडील शासिपत्र क्रमाांक : ईएलआर
1007/483/प्र.क्रां. 685/07/33 जदिाांक 7 िोव्हें . 2007
शासि,सामान्य प्रशासि जवभागाकडील शासिपत्र क्रमाांक :
ईएलइआर 1007/567/प्र.क्रां. 793/07/33
जदिाांक 3 जडसेंबर 2007

---

No ELR- 2008/ceo/Elr. Obs Dated 21 July 2008

---

10.

11.
12.

13.
14.

15.

---

---
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16.

17.

18.

19.

Preparation of
Electoral Rolls Regarding
छायाजचत्र मतदार
ओळखपत्र तयार
करणेसाठी मतदाराांचे
फोर्ो श्स्वकारण्याबाबत
छायजचत्र मतदार यादीमध्ये
एकापेक्षा िास्ता वेळा िावां
आढळू ि येणा-या
मतदाराांबाबत मागटदशटक
सुचिा
Biennial/ Bye
Elecrions to the
Legislative councils
from Constituencies
Instructions

भारत जिवडणुक आयोगाकडील इांग्रिी पत्र क्रां. 23/
GOA/2008 Dated 02 Sep. 2008

---

सामान्य प्रशासि जवभागाकडील शासि पजरपत्रक
क्रमाांक – ईएलइआर-1008/प्र.क्रां. 494/08/ 33
जदिाांक 16 सप्र्ें 2008

---

सामान्य प्रशासि जवभागाकडील शासि पजरपत्रक
क्रमाांक – ईएलआर – 1009/ प्र.क्रां. 66/09/का33
जदिाांक 19 िािे 2009

---

No. 322/LC/INST/2010/CC&BE Dated 24
Feb 2010

---
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कलम 4 (1) (ब) (v) िमुिा (ड)
जिवडणूक कामाशी सांबांजित कायालयीि आदे श/िोरणात्मक पजरपत्रके
अ.क्रां.

जवषय

क्रमाांक व तारीख

मतदार यादीची जवचवसिीयता
सुजिश्चचत होण्यासाठी मतदाि
केंद्रस्तजरयअजिकारी याांची
जियुक्तती करणेबाबत ..

सामान्य प्रशासि जवभागाकडील
शासिपत्र क्रमाांक: ईएलआर- 1006/प्र.
क्रां. 180/2006/33, जदिाांक 30ऑगस्र्ा,
2006 .

2.

जविािसभा मतदारसांघाच्या
मतदार यद्याांच्या माजहतीचा
(Database) राज्यजिवडणूक
आयोगास पुरवठा करणेबाबत.

शासि, सामान्य प्रशासि जवभागाकडील
शासिपत्र क्रमाांक : ईएलआर1006
प्र.क्रां. 140/ 2006/33 जदिाांक
31ऑगस्र्ा 2006

3.

मतदार िोंदणी जियम 1960
जियम 23 अन्वये अजपजलय
प्राजिका-याचे िेमणूक
करणेबाबत
मतदार याद्याांचे पुिजरक्षण मतदार
यादीतील दुबार िावे तपासणी
सांदभातील प्रमाणके
Special Revision of “Photo
electoral Rolls (PERS)”
Appontments of Divisional
Commissioners as “Electoral
Roll Observers”

सामान्य प्रशासि जवभागाकडील
शासिपत्र क्रमाांक: ईएलआर 1006 प्र.
क्रां.145/06/33 जदिाांक 26 सप्र्ें 2006

4.

5.

अजभप्राय(असल्यास)

सामान्य प्रशासि जवभागाकडील
शासिपत्र क्रमाांक: ईएलआर 1007/32
प्र.क्रां. 105/33 जदिाांक 5 फेब्रु 2007
No. ELR- 2008/ ceo/Elr. Obs
Dated 21 July 2008
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कलम 4 (1) (ब) (v) िमुिा (इ)
जिवडणूक शाखा येथील जिल्हाजिकारी कायालयामध्ये उपलब्ि दस्ताऐविाांची यादी
दस्ताऐविचा जवषय
अ.क्रां.

दस्तऐविाचा
प्रकार

जवषय

सांबांजित व्य
पदिाम

/

व्यक्ततीचे जठकाण/उपरोक्तत
कायालयात उपलब्ि
िसल्यास)

1.

सीडीज् व
कागदपत्रके

सावटजत्रक लोकसभा/
जविािसभा जिवडणूका सांबांजित
माजहती

अवल कारकूि /
जलपीक

---

2.

सीडीज् व
कागदपत्रके

अव्वल कारकूि/
जलपीक

---

3.

सीडीज् व
कागदपत्रके

अवल कारकूि /
जलजपक

---

4.

सीडीज् व
कागदपत्रके

कोकण जवभाग जशक्षक /
पदवीिर मतदार सांघ सांबांिीत
माजहती .
महाराष्र जविािपजरषद ठाणे
स्थाजिक प्राजिकारी मतदाि
सांघ , ठाणे सांबांिीत माजहती.
उमेदवाराांचे खचाचे अजभले ख
सांबांजित माजहती .

अवल कारकूि /
जलपीक

---

5.

सीडीज् व
कागदपत्रके

मतदार याद्याांचे पुिजरक्षण
करणेबाबतचे अजभले ख
सांबांजित माजहती .

अवल कारकूि /
जलपीक

---
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कलम 4 (1) (अ) (vi)
जिल्हाजिकारी कायालय ठाणे येथील जिवडणूक शाखेमध्ये दस्ताऐविाांची वगटवारी
अ.
क्र.

1.
2.

जवषय

दस्ताऐविाचा प्रकार िस्ती / मस्र्र/
िोंदपुस्तक, व्हाउचर इ.

प्रमुख बाबीचा
तपशीलवार

सुरजक्षत ठे वण्याचा
कालाविी

जिकालपत्रक

जिवडणूकीचे जिकाल

लोकसभा, जविािसभा,
स्थाजिक प्राजिकारी

सी

अिामत रकमेची
िोंदवही
हिेरीपर्

उमेदवार अिामत जिजवदा अिामत

3.
4.

कायालयीि खचट

वगट -3 व वगट-4 कमटचा-याांचे
हिेरीपर्
व्हाउचसट

-//उपश्स्थतीबाबत
अहवाल
--

सी -1
ड
मा. महालेखापाल,
मुांबई याांचेकडील लेखा
पजरक्षण झालेिांतर िष्र्
करावयाचे आहे .

5.

6.

उपजशषटजिहाय
कायालयीि
खचाची िोंदवही
रोख िोंदवही
दै िांजदि
कायालयीि
कामकािाच्या
कायटवाही
बाबतच्या
िोंदवहया

प्रजतस्वाक्षरी िोंदवहया

1. जविािसभा/ जव.प. सांदभट
2.शासि सांदभट .
3. लोकआयुक्तत/उपलोकआयुक्तत
सांदभट
4.मा. मांत्री / मुखयमांत्री महोदय
सांदभट
5. मा. आमदार/ खासदार सांदभट
6. मा.जवभागीय आयुक्तत सांदभट
7. अ. शा. प.िोंदवही
8. श्स्वय सहायक सांदभट
9. महाराष्र् माजहतीचा अजिकार
सांदभट
10. लोकशाही जदि सांदभट
11. प्रजतक्षािीि सांदभट
12. कायटजववरण िोंदवही गोषवारा.
13. ििता दरबार/ पालकमांत्री
सांदभट .
14.
15.

शासिाकडू ि मांिरू
झाले ल्या अिुदािाचा
सजवस्तर तपशील
अजभले ख .
दै िांजदि कामकािातील
पत्रव्यावहाराबाबत
तपशील.

अ

ड
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कलम 4 (1)(ब)(vii)
जिवडणूक शाखा येथील जिल्हाजिकारी कायालयाच्या पजरणामकारक कामासाठी
ििसामान्याांशी सल्ला मसलत करण्याची व्यवस्था
अ
अ.क्र.

1.

2.

सल्लामसलतीचा
जवषय

कायटप्रणालीचे जवस्तृत
वणटि

कोणत्या
अजिजियमा/ जियमा/
पजरपत्रकाव्दारे

मतदार सांघाच्या प्रारूप
व अांजतम मतदार
प्रजसध्दी दरम्याि
रािकीय पक्षाांची
बैठक.

पुिजरक्षण कायटक्रमा
सांदभात जविािसभा
मतदार सांघात प्रजसध्दी
करावयाच्या मतदार
यादी बाबत चचा करूि
त्याांचे शांकेचे जिराकरण
करणे,

भारत जिवडणूक
आयोग / मुखय
जिवडणूक
अजिकारी, महाराष्र
राज्य .

मतदाि केंद्रे जिश्चचत
करणेबाबत..

मतदाि केंद्राबाबत चचा
करूि त्याांचे शांकेचे
जिराकरण करणे ,
वस्तूश्स्थती स्पष्र्
करणे, मागटदशटि दे णे,
जवस्तृत माजहती दे णे.

भारत जिवडणूक
आयोग/ मुखय
जिवडणूक अजिकारी
, महाराष्र राज्य.

पुिरावृतीकाल

---

--
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कलम 4(1)(ब)(viii)िमुिा (अ)
जिवडणूक शाखा येथील जिल्हाजिकारी कायालयाच्या सजमतीची यादी प्रकाशीत करणे

अ.क्र.

सजमतीचे
िाव

सजमतीचे सदस्य

सजमतीचे
उजिष्र्

जकती वेळा
घे णेत येते

सभा
ििसामान्यासाठी
खुली आहे ककवा
िाही

सभे चा
कायटवत्त
ृ ाांत
(उपलब्ि )

जिरां क

कलम 4 (1)(ब)(viii)िमुिा (ब)
जिल्हाजिकारी कायालय ठाणे येथील जिवडणूक शाखेच्या अजिसभाांची यादी प्रकाशीत करणे

अ.क्र

1.

अजिसभे चे िाांव
(माजसक सभा)

सभे चे सदस्य

जिवडणूक िायब सवट
तहजसलदार याांची तालुक्तयाांचे
मासीक सभा
जिवडणूक
िायब
तहजसलदार

सभे चे उजिष्र्

जकती वेळा
घे ण्यात येते

सभा
ििसामान्या
साठी खुली
आहे ककवा
िाही.

सभे चा
कायटवत्त
ृ ाांत
(उपलब्ि)

भारत जिवडणूक
आयोगािे ठरवूि
जदले ल्या
कामकािाचा
आढावा तसेच
कामाची
अांमलबिावणी
करणे .

प्रत्येक
मजहन्यात
एकदा

होय

होय
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कलम 4(1) (ब)(viii) िमुिा (क)
जिवडणूक शाखा येथील जिल्हाजिकारी कायालयाच्या पजरषदाांची यादी प्रकाशीत करणे
अ.
क्र.

पजरषदे चे िाांव

पजरषदे चे
सदस्य

पजरषदे चे उजिष्र्

जकती वेळा
घे ण्यात येते

सभा
ििसामान्याांसाठी
खुली आहे ककवा
िाही

सभाांचा
कायटवत्त
ृ ाांत
(उपलब्ि)

लागू िाही

कलम 4 (1) (ब)(viii)िमुिा (ड)
जिवडणूक शाखा येथील जिल्हाजिकारी कायालयाच्या कोणत्याही सांस्थेची यादी प्रकाशीत करणे
अ.
क्रां.

सांस्थेचे िाव

सांस्थेचे
सदस्य

सांस्थेचे
उजिष्र्

जकती वेळा
घे ण्यात येते

सभा
ििसामान्याांसा
ठी खुली आहे
ककवा िाही

सभे चा कायटवत्त
ृ ाांत
( उपलब्ि)

लागु िाही
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कलम 4 (1) (ब) (x)
जिल्हाजिकारी कायालय ठाणे येथील जिवडणूक शाखेच्या अजिकारी व कमटचा-याांच्या वेतिाची जवस्तृत
माजहती प्रकाशीत करणे
अ.क्र. वगट
सांखया
इतर अिज्ञेय भत्ते
वेति रूपरे षा
जियजमत (महागाई भत्ता,
प्रसांगािुसार
जवशेष (िसे
घरभाडे भत्ता, शहर भत्ता)
(िसे प्रवास
प्रकल्प
भत्ता )
भत्ता,प्रजशक्षण
भत्ता )
1
वगट-1
3
15600-39100
132%
Grade pay
30%
----5400
300
4
9300-34800
132%
2
वगट-2
Grade pay
30%
----300
3

4

वगट-3

वगट-4

9

4

5200-20200
Grade pay
3500/2800/
1900
4440-7440
Grade pay
1600

132%
30%
300/200
132%
30%
200

---

---

---

---
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कलम 4 (1)(ब )(xi)
जिल्हाजिकारी कायालय ठाणे येथील जिवडणूक शाखेतील मांिरू अांदािपत्रक व खचाचा तपशील याची
जवस्तृत माजहती प्रकाशीत करणे
अांदािपत्रकाच्या प्रतीचे प्रकाशि
अिुदािाच्या जवतरणाच्या प्रतीचे प्रकाशि
अ.
क्र.

अांदािपत्रकीय
शीषाचे वणटि

अिुदाि (पुणट
रूपयात)

जियोजित वापर (क्षेत्र व कामाचा
तपशील )

1

उपजशषट 102जिवडणूक
अजिकारी

3840000/-

2

उपजशषट 103मतदार याद्या
तयार
करणे
व त्याांचे मुद्रण

6942000/-

वेति ( सहावा वेति )
(जिल्हास्तरावरील वगट 1 चे
अजिकारी 3, वगट2चे अजिकारी 5,
वगट3चे 9,वगट4चे 4 इ. अजिकारी
व कमटचारी तसेच
तालुकास्तरावरील वगट2चे 2
अजिकारी व वगट3चे 15 इ. माजसक
वेति )
वेति (सहावा वेति)
(तालुकास्तरावरील वगट2 चे 18 व
वगट3 चे 11 व वगट 4 चे 11
इत्यादीचे माजसक वेति )

अजिक
अिुदाि
अपेजक्षत
असल्यास
रूपयात
-

-

अजभप्राय

-

-
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उपजिल्हाजिकारी सांवगाची माजहती जदिाांक 01/01/2000 ते 31/7/2018
अ.क्र.

अजिका-याांचे िाव

पदिाम

कायटरतअसले चा कालाविीची

1

श्री. आर.एस.कार्कर

उप जिल्हाजिवडणूकअजिकारी

01/12/1999 ते 12/01/2000

2

श्री. आर.िे .पार्ील

उप जिल्हाजिवडणूकअजिकारी

13/01/2000 ते 18/07/2001

3

श्री.कमले श एस.सोिाले

उप जिल्हाजिवडणूकअजिकारी

19/07/2001 ते09/05/2006

4

श्रीमती. आर. जवमला

उप जिल्हाजिवडणूकअजिकारी

10/05/2006 ते 02/03/2009

5

श्री. प्रताप िािव

उप जिल्हाजिवडणूकअजिकारी

03/03/2009 ते 14/07/2011

6

श्रीमती मािवी सरदे शमुख

उप जिल्हाजिवडणूकअजिकारी

14/07/2011 ते 07/07/2015

7

श्रीमती फरोग मुकादम

उप जिल्हाजिवडणूकअजिकारी

07/07/2015 ते आि पयंत कायटरत

शेरा

जदिाांक:- 31 /07/2018
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कलम 4(1)(ब)(xii)िमुिा अ
जिवडणूक शाखा येथील जिल्हाजिकारी कायालयातील अिुदाि वार्पाच्या कायटक्रमाची
कायटपध्दती एका या वषासाठी प्रकाशीत करणे.
कायटक्रमाचे िाांव.

:-

जिरां क

लाभाथीच्या पात्रता सांबांिीच्या अर्ी व शती.

:-

जिरां क

लाभ जमळण्यासाठीच्या अर्ी.

:-

जिरां क

लाभ जमळण्यासाठीची कायटपध्दती

:-

जिरां क

पात्रता ठरजवण्यासाठी आवचयक असले ले कागदपत्रक

:-

जिरां क

कायटक्रमामध्ये जमळणा-या लाभाची जवस्तृत माजहती

:-

जिरां क

अिुदाि वार्पाची कायटपध्दती .

:-

जिरां क

सक्षम अजिका-याचे पदिाम.

:-

जिरां क

जविांती अिासोबत लागणारे शुल्क.

:-

जिरां क

इतर शुल्क

:-

जिरां क

जविांती अिाचा िमुिा.

:-

जिरां क

कागदपत्राांची यादी. (दस्तऐवि/ दाखले )

:-

जिरां क

िोड कागदपत्राचा िमुिा.

:-

जिरां क

सांबांिीत अजिका-याचे पदिाम .

:-

जिरां क

तपजशलवार व प्रत्येक स्तरावर उपलब्ि जििी.

:-

जिरां क

:-

जिरां क

सोबत िोडणे आवचयक असले ल्या

कायटपध्दती सांदभात तक्रार जिवारणासाठी

(उदा. जिल्हा पातळी , तालुका पातळी , गाव
पातळी )
लाभाथीची यादी खालील िमुन्यात .
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कलम 4 (1)(ब)(xii) िमुिा ब
जिवडणूक शाखा येथील जिल्हाजिकारी कायालयातील अिुदाि कायाक्रमाअांतगटत लाभाथीची
जवस्तृत माहीती प्रकाशीत करणे
योििा/ कायटक्रमाांचे िाांव : जिरां क
अ. क्रां.

लाभाथीचे िाव व पत्ता

अिुदाि / लाभ
याची रक्तकम /
स्वरूप
लागु िाही

जिवड पात्रतेचे
जिकष

अजभप्राय
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कलम 4 (1) (ब) (xiii)
जिवडणूक शाखा येथील जिल्हाजिकारी कायालयातील जमळणा-या / सवलतीचा परवािा
याची चालू वषाची तपशीलवार माजहती
परवािा / परवािगी / सवलतीचे प्रकार
अिु.
क्रां.

परवािा
िारकाचे िाांव

परवान्याचा
प्रकार

परवािा
क्रमाांक

जदिाांका
पासूि

जदिाांका
पयंत

सािारण
अर्ी

परवान्याची
जवस्तृत
माजहती

लागू िाही
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कलम 4(1) (ब) (xiv)
जिवडणूक शाखा येथील जिल्हाजिकारी . कायालयातील माजहतीचे इले क्तरॉिीक स्वरूपात
साठजवले ली माजहती प्रकाशीत करणे चालू वषाकजरता
अिु. दस्तऐविचा प्रकार
क्रां.
1

मतदार यादी छापील प्रत.
मतदार यादी पीडीएफ सीडी

जवषय

18-जविािसभा मतदार

कोणत्या
माजहती
इलक्तरॉजिक
जमळजवण्याची
िमुन्यात
पध्दती
1.वेबसाइर्
2.अिा .
3. आवक िावक जलजपक

िबाबदार
व्यक्तती
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कलम 4 (1) (ब) (xv)
जिल्हाजिकारी कायालय ठाणे येथील जिवडणूक शाखेतील उपलब्ि
सुजविाांचा तक्तता प्रकाशीत करणे
उपलब्ि सुजविा
भे र्ण्याच्या वेळे दभात माजहती :- दशटिी दारावर माजहती िोंदजवले ली आहे .
वेबसाईर् जवषयी माजहती

:- भारत जिवडणूक आयोगाच्या जिदे शािुसार मतदार यादी तयार
करणेबाबत सांबां त लोकसभा व जविािसभा
जिवडणूकाांचे वेळी ऑिलाईि वेबसाइर्वर माजहती
उपलब्ि करूि जदली िाते. तसेच ऑिलाइि
रे मतदाराांिा दावे व हरकती ( िमुिा- 6, 7, 8,8-अ )
समाजवष्र् करणेची सुजविा उपलब्ि करूि जदली िाते.

कॉलसेंर्र जवषयी माजहती .

:- www.thaneelection.com

अजभले ख तपासणीसाठी उपलब्ि :- ििमाजहती अजिकारी
सुजविाांची माजहती .
कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ि :- ििमाजहती अजिकारी
सुजविाांची माजहती .
िमुिे जमळण्याबाबत उपलब्ि माजहती :- ऑिलाईि रे मतदा िा दावे व हरकती
( िमुिा-6, 7, 8,8-अ ) समाजवष्र् करणेची
सुजविा उपलब्ि करूि जदली िाते.
सूचिा फलकाची माजहती

:- जविािसभा मतदार सांघाची माजहती सूचिा
फलकावर प्रकाशीत केली आहे .

ग्रांथालय जवषयी माजहती
अ.
क्रां.

:- जिरां क

सुजविेचा
प्रकार

वेळ

ऑिलाईि

11 ते 5

कायटपध्दती

जठकाण

िबाबदार
व्यक्तती /
कमटचरी
जविािसभा मतदारसांघ मुखयालय

तक्रार जिवारण
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कलम 4(1)(ब) (xvi)
जिल्हाजिकारी कायालय ठाणे येथील जिवडणूक शाखेतील शासकीय माहीती अजिकारी /
सहाय्यक शासकीय माजहती अजिकारी / अजपजलय प्राजिकारी ( तेथील लोक प्राजिकारीच्या
क्षेत्रातील ) याांची जवस्तृत माजहती प्रकाशीत करणे.
शासकीय माजहती अजिकारी
अ.क्र.
1.

शासकीय माहीती
अजिकारीचे पदिाम

कायटक्षेत्र

पत्ता / फोि

जसजियर जिवडणूक िायब
तहजसलदार

ठाणे
जिल्हा

25342125

ई-मेल
dydeothane
@gmail.com

अजपलीय
प्राजिकारी
उपजिल्हा
जिवडणूक
अजिकारी, ठाणे.

ब. सहाय्यक शासकीय माजहती अजिकारी
अिु.
क्र.
1.

सहाय्यक शासकीय माजहती
अजिकारीचे पदिाम
अव्वल कारकूि

कायटक्षेत्र

पत्ता / फोि

ई-मेल

ठाणे
जिल्हा

25342125

dydeothane
@gmail.com

अजपजलय
प्राजिकारी
उपजिल्हा
जिवडणूक
अजिकारी ,ठाणे.

अजपलीय अजिकारी
अ.क्र.

1.

अजपजलय
अजिकारीचे
पदिाम
उपजिल्हा
जिवडणूक
अजिकारी , ठाणे.

कायटक्षेत्र

पत्ता / फोि

ई- मेल

अजपलीय
प्राजिकारी

ठाणे जिल्हा18 जविािसभा
मतदार सांघ

तळमिला,जिल्हाजिका
री कायालय ठाणे.
कोर्ट िाका प. 2534
2125

dydeothane@
gmail.com

अवर सजचव
तथा िि
माजहती
अजिकारी,
सामान्य
प्रशासि
जवभाग,
(जिवडणूक)
मांत्रालय,मुांबई
400032.
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कलम 4(1)(क)
सवटसामान्य लोकाांशी सांबांिीत महत्वाचे जिणटय व िोरणे याांची यादी प्रकाशिा कजरता तयार करणे व
जवतजरत करणे.
ठाणे जिल्हयातील
18 जविािसभा मतदार सांघ जिहाय मतदार यादी करणे ( दरवषी 1 िािेवारी या अहट ता जदिाांकावर
आिाजरत)
कोकण जवभाग पदवीिर मतदार सांघ.
कोकण जवभाग जशक्षक मतदार सांघ.
ठाणे स्थाजिक प्राजिकारी मतदार सांघ.
कलम 4(1) (ड)
सवटसािारणपणे आपल्या कायातयात होणा-या प्रशासकीस / अिटन्यायीक
कामकािाच्या प्रकाराची यादी तयार करणे . घे तलेल्या जिणटयाबाबत कायट करण्याची मीमाांसा
यापुढे दे ण्यात येईल असे िाहीर करणे.

जिरां क
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