िवषय – लोकसभा सावि क िनवडणूक – 2019
िनवडणूक कामासाठी े ीय अिधकारी यांची नेमणूक करणेबाबत.
वाचले – 1. लोक ितिनधीत्व अिधिनयम 1951 चे कलम 26
2. िनवडणूक िनणय अिधकारी हस्तपुि तका 2018 करण मांक 3.14.1
मधील िनदश.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
िनव/काया12(3)/166/2019
सुधा रत
आदेश
द.11/03/2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ज्याअथ , 38 िशड (अ.जा) लोकसभा मतदार संघामध्ये समािवष्ट असलेल्या 219 कोपरगाव िवधानसभा मतदार
संघातील 269 मतदान क ांवरील मतदान
या सुरळीतपणे पार पाडणेसाठी खालील माणे े ीय अिधका-यांची िनयुक्ती करणे
आवश्यक आहे.
ज्याअथ 38 िशड लोकसभा मतदार संघामध्ये समािवष्ट असलेलया
्
219 कोपरगाव िवधानसभा मतदार संघातील
मतदान 269 क क रता मतदान
या सुरळीतपणे पार पाडणेसाठी एकू ण 21 सेक्टर िनमाण करण्यात आलेले आहेत. त्यासाठी
ती सेक्टर एक या माणे 21 आिण 03 राखीव असे एकू ण 24 े ीय अिधका-यांची िनयुक्ती करणे आवश्यक आहे.
त्याअथ मी िजल्हा िनवडणूक अिधकारी व िजल्हािधकारी अहमदनगर लोक ितिनधीत्व अिधिनयम 1951 चे कलम 26
अन्वये मला ाप्त अिधकारानुसार त्येक सेक्टरसाठी खालील माणे अिधकारी यांची ेि य अिधकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे.
अ.
िे य
अिधकारी
यांचे
नांव से टरचे नांव
से टरम ये समािव
मतदान से टरम ये समािव एकु ण
.
व पदनाम
क
मांक व नांव
मतदान क े
27 वेळापुर,
१
करवाडी
ी. पोळ गजानन जयकांत,
28 वेळापुर,
उपअिध क
भुमी
अिभलेख
कोपरगाव
165 कारवाडी,
166 कारवाडी,
167 हंडेवाडी,
23 मंजुर,

१२

24 मंजुर,
20 चासनळी,
21 चासनळी,
22 चासनळी,
19 वडगांव,
18 ब रपुर.

२

ी. मड वार बालाजी यानोबा,
दु यम िनबधंक कोपरगाव

सुरेगाव

153 हगणी,
154, कुं भारी,
155 कुं भारी,
156 माहेगांव देशमुख,
157 माहेगांव देशमुख,
158 माहेगांव देशमुख,
37 कोळगांवथडी,
38 कोळगांवथडी,

१६

29 सुरेगांव,
30सुरेगांव,
31 सुरेगांव,
32 सुरेगांव,
33 सुरेगांव,
34 सुरेगांव,
35 सुरेगांव,
36 सुरेगांव

अ.
.
३

िे य
अिधकारी
यांचे
नांव
व पदनाम
ी.वळवी महेश सतीश, सहा.
गटिवकास
अिधकारी,पंचायत

से टरचे नांव
मायगावदेवी

से टरम ये समािव
क
मांक व नांव
11 सांगवीभुसार,
12 सांगवीभुसार,

मतदान

से टरम ये समािव एकु ण
मतदान क े
९

सिमती कोपरगाव

25 मायगांवदेवी,
26 मायगांवदेवी,
13 धामोरी,
14 धामोरी,
15 धामोरी,
16 धामोरी

४

ी. पावटेकर राजे ं भाकर,
गोदावरी
कालवे
जल नसरण
उपिवभागीयअिभयंता कोपरगाव

सोनारी

3

ा हणगांव,

4

ा हणगांव,

5

ा हणगांव,

6

ा हणगांव,

7

ा हणगांव,

११

9 रवंदे,
10 रवंदे,
39 मळे गांवथडी,
40 बडदे व ती मळे गांवथडी,
41 सोनारी
५

ी.
आहेर
द ा य
दादा,
ाचाय औदयोिगक िश ण सं था
कोपरगाव

धारणगाव

146 जेऊरपाटोदा
147 जेऊरपाटोदा,
148 मुशतपुरगावठाण,
149 मुशतपुर,

८

150 मुशतपुर,
151 धारणगांव,
152 धारणगांव,
173 चांदग हाण
६

ी. आढाव अशोक यादवराव,
तालुका कृ षी अिधकारीकोपरगाव,

येसगाव

42
43
44
45

१२

टाकळी,
टाकळी,
टाकळी,
येसगांव,

46 येसगांव,
48 िखड गणेश,
49 िखड गणेश,
50 बोलक ,
51 आंचलगांव,
1 नाटेगांव,
2 नाटेगांव,
47 येसगांव

अ.
.
७

िे य
अिधकारी
यांचे
नांव
व पदनाम
ी. सोनवणे मनोज िशवराम,
मंडळकृ षी अिधकारी कोपरगाव.

से टरचे नांव
शगणापूर

से टरम ये समािव
क
मांक व नांव
82 शगणापुर,

मतदान

से टरम ये समािव एकु ण
मतदान क े

83 शगणापुर,
84
85
86
87
88
53
54
55
52

शगणापुर,
शगणापुर,
शगणापुर,
शगणापुर,
शगणापुर,
करं जीबु,
करं जीबु,
करं जीबु,
ओगदी,

१५

70 पढेगांव,
71 पढेगांव,
56 िशरसगांव,
57 कासली.
८

ी.
ि भुवन रतन ल मण,
सहा यक िनबंधक अिधकारी सं था
कोपरगाव.

सावळगाव

59 सावळगांव,
58 ितळवणी,
64 गोधेगांव,
65 गोधेगांव,
63 घोयेगांव,
62 आपेगांव,

१०

60 उ डगांव,
61 उ डगांव,
189 तळे गांवमळे ,
66 लौक
९

ी. सावंत दपक आंनदराव,
लेखा परी क ेणी-1 सहकारी
सं था कोपरगाव,

संव सर

72 संव सर,

१५

73 संव सर,
81 संव सर,
75 संव सर,
79 संव सर,
80 संव सर,
74 संव सर,
76 संव सर,
77 संव सर,
78 संव सर,
187 भोजडे,
188 भोजडे,
67 दहेगांवबोलका,
68 दहेगांवबोलका,
69 दहेगांवबोलका

अ.
.
१०

िे य
अिधकारी
यांचे
नांव
व पदनाम
ी. ठोबंरे नवनाथ आ ु .
िवशेष लेखा परी ण
ेणी -2
सहकारी
( दु ध ) सं था
कोपरगाव.

से टरचे नांव

से टरम ये समािव
क
मांक व नांव

वारी

185 का हेगांव,

मतदान

से टरम ये समािव एकु ण
मतदान क े

186 का हेगांव,
194 वारी,
195 वारी,
196 वारी,
197 वारी,

१२

198 वारी,
199 वारी,
190 धो े,
191 धो े,

११

ी.
ए.ए.
गावडे,
शाखा
अिभयंता,
िज.प.ल.पा.पं.सं.
कोपरगाव

कोकमठाण

192 धो े.
193 खोपडी
177 कोकमठाण,
178 कोकमठाण,
179 कोकमठाण,
180 कोकमठाण,
181 कोकमठाण,
182 कोकमठाण,
183 कोकमठाण,

११

184 सडे,
201 शगवे,
202 शगवे,
203 शगवे.

१२

ी.
एस.डी. हरदास, शाखा
अिभयंता,म.िज. ा. कोपरगाव

जेऊरकुं भारी

174 जेऊरकुं भारी,
175 जेऊरकुं भारी,
176 जेऊरकुं भारी,
204 डाऊचखुद,
205 डाऊचखुद
206 चांदेकसारे ,

१२

207 चांदेकसारे ,
208 चांदेकसारे ,
209 घारी,
172 डाऊचबु क
ु ,
210 देडको-हाळे ,
211 देडको-हाळे

१३

ी. भांगरे मलीद भा कर
सहा. उपिवभागीयअिभयंता -2
जीवन ाि करण कोपरगाव

कोळपेवाडी

159 कोळपेवाडी,
160 कोळपेवाडी,
161 कोळपेवाडी,
162 कोळपेवाडी,
163 शहजापुर,
164 शहजापुर,

१२

212 मढीखुद,
213 मढीखुद,
168 मढीबु क
ु ,
169 मढीबु क
ु
170 देडचांदवड,
171 देडचांदवड

अ.
.
१४

िे य
अिधकारी
यांचे
नांव
व पदनाम
ी. सरोदे शांत वसंत ,
मु यािधकारी
नगरपािलका
कोपरगाव

से टरचे नांव

से टरम ये समािव
क
मांक व नांव

पोहेगाव

214
215
216
217
218
219

मतदान

से टरम ये समािव एकु ण
मतदान क े

पोहेगांव,
पोहेगांव,
पोहेगांव,
पोहेगांव,
पोहेगांव,
पोहेगांव,

243 शहापुर,
220 सोनेवाडी,

१३

221 सोनेवाडी,
222 सोनेवाडी,
246 जवळके ,
242 (वेस) ध डेवाडी,
241 बहादराबाद.

१५

ी. पवार उ म चं भान,
िज.प. ल. पा. उपिवभागीय
अिभयंता कोपरगाव

रांजणगावदेशमुख

244 बहादरपुर,
245 बहादरपुर,
264 अंजनापुर,
265 रांजणगांवदेशमुख,
266 रांजणगांवदेशमुख,
267 रांजणगांवदेशमुख,
268 मनेगांव,

247 वेस,
248 सोयेगांव,
269 काकडी,

१२

262 काकडी,
263 काकडी
१६

ी.
िसनगर
परशराम
बाबासाहेब,
कृ षी
उप
बाजार
सिमती
कोपरगाव

पुणतांबा

225 पुणतांबा,
226 पुणतांबा,
227 पुणतांबा,
228 पुणतांबा,
229 पुणतांबा,
230 पुणतांबा,
233 पुणतांबा,

११

234 पुणतांबा,
200 र तापुर,
231 पुणंताबाचांगदेवनगर,
232 पुणंताबाचांगदेवनगर,

१७

ी. आि न पंडीत वाघ, शाखा
अिभयंता,
िज.प.ल.पा.
पंचायत सिमती कोपरगाव

रामपूरवाडी

239 रामपुरवाडी,
240 रामपुरवाडी,
238 येलमवाडी,
235 जळगांव,
236 जळगांव,
237 जळगांव,

१०

267 िचतळी टेशन,
258 िचतळी टेशन,

259 िचतळीगांव,
260 िचतळीगांव
अ.
.

िे य
अिधकारी
व पदनाम

१८

ी. कानोजे िनखील सुरेश ,
सा. बां. िव. सहा. अिभयंता
ेणी 2 कोपरगाव,

यांचे

नांव

से टरचे नांव

से टरम ये समािव
क
मांक व नांव

वाकडी

249 वाकडी,

मतदान

250 वाकडी,
251 वाकडी,
252 वाकडी,
253 वाकडी,
254 वाकडी,
255
256
223
224
261

१९

ी. भावसारसंजयकृ णराव ,
सा.बां.िव.
िवभागीयअिभयंताकोपरगाव

से टरम ये समािव एकु ण
मतदान क े

कोपरगावशहर

११

वाकडी,
वाकडी,
न.पा. वाडी,
न.पा.वाडी,
धनगरवाडी.

95 सेवा िनके तन इं लीश

कु ल,

96 सेवा िनके तन इं लीश

कु ल,

97 सेवा िनके तन इं लीश

कु ल,

98नगरपािलका अंगणवाडी इमारत
ल मीनगर,
99 नगरपािलका
अंगणवाडी इमारत ल मीनगर,
100 निवन मंडळािधकारी
कायालय,
101 उपअिध क भुमी अिभलेख
कायालय,

१८

102 महसुल भवन जुन तलाठी
कायालय
135 कृ षी मंडळ कायालय
कोपरगांव,
136 कृ षी मंडळ कायालय
कोपरगांव,
129 एजी िवदयालय कोपरगांव,
130 एजी िवदयालय कोपरगांव,
131 एजी िवदयालय कोपरगांव,
132 एजी िवदयालय कोपरगांव,
133 एजी िवदयालय कोपरगांव,
134 एजी िवदयालय कोपरगांव,

142 एजी िवदयालय कोपरगांव,
143 एजी िवदयालय कोपरगांव.

अ.
.

िे य
अिधकारी
व पदनाम

२०

ी.
राज टी. दघे, शाखा
अिभयंता,िज.प.ल.पा.पं.सं.
कोपरगाव

यांचे

नांव

से टरचे नांव

से टरम ये समािव
क
मांक व नांव

कोपरगाव शहर

118 एस जी िवदयालय
कोपरगांव,

मतदान

119 एस जी िवदयालय
कोपरगांव,
120 नपा दवाखा या जवळ व.
नामदेवराव परजणे िवधी
महािवदयालय कोपरगांव,
121 नपा दवाखा याजवळ व.
नामदेवराव परजणे िवधी
महािवदयालय कोपरगांव,
125 नपा दवाखा याजवळ व.
नामदेवराव परजणे
िवधीमहािवदयालय कोपरगांव,
123 नपा दवाखा याजवळ व.
नामदेवराव परजणे
िवधीमहािवदयालय कोपरगांव,
124 नपा दवाखा याजवळ व.
नामदेवराव परजणेिवधी
महािवदयालय कोपरगांव,
125 डॉिस.एम. मेहता िवदया
मं दर कोपरगांव,
126 डॉिस.एम. मेहता
िवदयामं दर कोपरगांव,
127 डॉिस.एम. मेहता
िवदयामं दर कोपरगांव,
128 डॉिस.एम. मेहता
िवदयामं दर कोपरगांव,
137 नगरपािलका ाथिमक शाळा
जुने साय य कॉलेज कोपरगांव,
138 नगरपािलका ाथिमक शाळा
जुने साय य कॉलेज कोपरगांव,
139 नगरपािलका ाथिमक शाळा
जुने साय य कॉलेज कोपरगांव,
140 नगरपािलका ाथिमक शाळा
जुने साय य कॉलेज कोपरगांव,
141 नगरपािलका ाथिमक शाळा

से टरम ये समािव एकु ण
मतदान क े

१९

जुने साय य कॉलेज कोपरगांव,
103 कोपरगांव नगरपािलका
शाळा मां क 6,
104 कोपरगांव नगरपािलका शाळा
मांक 6,
105 कोपरगांव नगरपािलका उद
शाळा मांक 4

२१

22

ी. वाकचौरे
शांत पंढरीनाथ
सा.बां.अिधकारी कोपरगाव

कोपरगाव शहर

89 के .बी.पी. िवदयालय
टेशनरोड कोपरगांव,
90 के .बी.पी. िवदयालय
टेशन रोड कोपरगांव,
91 के .बी.पी. िवदयालय
टेशन रोड कोपरगांव,
92 के .बी.पी. िवदयालय
टेशनरोड कोपरगांव,
106 माकट कमीट आवार
कोपरगांव,
107 माकटकमीट आवार
कोपरगांव,
108 माकट कमीट आवार
कोपरगांव,
109 माकट कमीट आवार
कोपरगांव,
93, को.न.शाळानंबर 5
बेट,
94 के जे सोमे या कॉलेज
कोपरगांव,
113 एस एस जी एम कॉलेज
कोपरगांव,
114 एस एस जी एम कॉलेज
कोपरगांव,
113 एस एस जी एम कॉलेज
कोपरगांव,
116 महा मा गांधी चॅ रटेबल
ट दशन आवार कोपरगांव,
117 महा मा गांधी चॅ रटेबल
ट दशन आवार कोपरगांव,
144 िज.प.शाळा के शव
अजुन व तीजवळ,
145 िज.प.शाळा के शव
अजुन व तीजवळ,
110 कोपरगांव नगरपािलका
ाथ शाळानंबर 9 खडक ,
111 कोपरगांव नगरपािलका
ाथ शाळानंबर 9 खडक ,
112 कोपरगांव नगरपािलका
ाथ शाळानंबर 9 खडक

२०

सौ. र ाटे पूजा शंतनू सामािजक राखीव
वनीकरण अिधकारी
23
ीमती माधव बाळकृ ष्ण गडाख, राखीव
िवस्तार
अिधकारी,
िश ण
िवभाग कोपरगाव
24
ीमती कु हाडे िनक ता उ म, राखीव
गोदावरी
डावा
तट
कालवा
उपिवभागीयअिभयंता कोपरगाव
िे य अिधकारी यांचे कतव्य व जबाबदा-या खालील माणे असतील.
अ)
मतदान पुव
1.
झोन मधील सव गावे, मतदान क , माग, दळणवळण यांची सखोल मािहती क न घेणे व त्याबाबत सिवस्तर अहवाल
देण.
े

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
ब)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
क)
1.
2.
3.
4.
5.

मतदान क ांतगत असणा-या मतदार े ाची मािहती असणे.
नवीन मतदान क ाबाबत मतदारांमध्ये जास्तीत जास्त िसध्दी करणे.
त्येक मतदान क ाच्या इमारतीची सवसाधारण मािहती घेणे व त्या ठकाणी आवश्यक ाथािमक सुिवधा उपलब्ध असलेची
खा ी करणे.(उदा.छत, भती,िवदयुतजोडणी, दूरध्वनी जोडणी, रॅ मप,पाणी,
्
शैाचालय इ,) व त्याबाबत स्थािनक
समन्वय क न आवश्यक इतर सुिवधांची व्यवस्था करणे.
आचार संिहतेबाबत िनयिमत अहवाल सादर करणे. झोनमधील अनिधकृ त वाहने, मालमत्तेचे िव प
ु ीकरण, कालमयादेपे ा
जास्त वेळ चालणा-या चारसभा, सावजिनक मालमत्तेचा दु पयोग, शासक य वाहनांचा दु पयोग तपासणे. आदश
िनवडणूक आचारसंिहता अंमलबजावणी करणे.
EVM / VVPAT मशीन्स बाबत मतदारांना मािहती देण,
े त्याबाबत आवश्यक िश ण देण.
े
मतदार संपक काय मांतगत मतदारांचया
्
त ार ची दखल घेणे व त्याबाबत िवनािवलंब ितसाद देण.
े
दिलत, आ दवासी, मागासवग य, अल्पसंखयां
् क मतदारांच्या संपकात राहणे.
Vulnerable & Critical Polling Stations बाबत मािहती संकिलत क न सहा. िनवडणूक िनणय अिधकारी यांचेकडेस सादर
करावी.
संवेदनशील मतदान क ांना वारं वार भेटी देऊन तेथील मतदारांचा आत्मिवश्वास वाढिवणे व मतदानासाठी पोषक वातावरण
िन मती करणे.
स्थािनक पोलीस यं णा व शासन यांचया
्
समन्वयाने समाजकं टकांची मािहती गोळा क न िनवडणूक िनणय अिधकारी
यांना कळिवणे.
सव समाजातील मुख व्यक् तीशी संपक साधून त्यांचा दुरध्वनी मांक घेणे व स्वतःचा मांक त्यांना देण.
े
मतदानासाठी आवश्यक सािहत्य उपलब्ध असलेबाबत खा ी करणे,
े ातील सव मतदान कमचारी यांचया
्
मतदान
सािहत्यािनशी मतदान क ावर पोहोच झालेचा अहवाल िनवडणूक िनणय अिधकारी, सहा. िनवडणूक िनणय अिधकारी यांना
कळिवणे.
िनयोिजत मतदान क ांचे ठकाणी 100 मी. व 200 मी.. अंतराबाबत सीमा रे षा काढलेची खा ी करणे तसेच
सीमारे षेच्या आत कोणत्याही राजक य प ाचे कायालय नसल्याची खा ी करणे.
क ावर पोहोचलेल्या कमचा-यांना सव आवश्यक सोयीसुिवधा उपलब्ध असल्याची खा ी करणे.
े ातील पोलीस बंदोबस्ताबाबत अहवाल पाठिवणे.
मतदान संपलेनंतर सािहत्य जमा करावयाच्या क ाबाबत मािहती घेणे व त्याबाबतची
या योग्य कारे समजून घेणे व
आपल्या सेक्टरमधील सव मतदान क ाध्य व अिधकारी यांना समजावून सांगणे.
ज्या मतदान क ास सहा यकारी मतदान क स्थापन झाल्यास त्या सहा यकारी मतदान क ाचे कामकाज संबंिधत े ीय
अिधकारी यांना पार पाडावे लागेल.
मतदान दवशी
आदश आचारसंिहतेची अंमलबजावणी होत असलेबाबत पाहणी करणे.
मॉक पोलचे वेळी आपल्या े ातील कोणत्याही एका मतदान क ावर उपि थत राहणे.
मतदानाच्या दवशी सव मतदान क ांना भेटी देऊन मतदान
या व्यवि थत सु झालेबाबत खा ी करणे.
दर दोन तासाला मतदानाबाबत अहवाल पाठिवणे.
आवश्यकता असल्यास तात्काळ EVM / VVPAT मशीन्स बदली करता येईल, याबाबत तजवीज ठे वणे.
मतदान ितिनधी यांचे उपि थती / अनुपि थतीबाबत अहवाल घेण.
े
मतदान क ामधील मतदान कमचारी मतदान िवषयक िवहीत कायपध्दतीचा अवलंब क न िनयमानुसार काम करतात काय
याची पाहणी करणे.
आपले े ामध्ये सव मतदार े ात, मतदान क ात दौरा क न मतदान काळात आदश आचारसंिहता अंमलबजावणी,
कायदा व सुव्यवस्था व योग्य कारे मतदान
या याबाब ची अंमलबजाणी करणे. तसेच मतदान
या सुरळीत व
शांततेत सु असलेबाबत खा ी करणे व तसा अहवाल पाठिवणे.
मतदान
येअंतगत िवहीत नमुन्यातील मािहती संबंिधत मतदान टप्प्यावर अ ावत के ली जाईल, याबाबत िवशेषतः
क ाध्य दैनं दनीबाबत मािहतीच्या अचूकतेची द ता घेण.
े
मतदाना नंतर
मतदानानंतर मतदान यं े व्यवि थत मोहोरबंद के ल्याची खा ी करणे.
भारत िनवडणूक आयोगाच्या िनदशानुसार फॉम नं.17 A अचूक भरला असलेबाबत खा ी करणे.
सव मतदान क ावरील कमचारी व्यवि थत सािहत्य जमा करावयाच्या ठकाणी पोहोचलेबाबत खा ी करणे.
झालेल्या मतदानाची अंितम आकडेवारी घेण,
े मतदान क ाध्य ाची दैनं दनी बरोबर भरली असलेबाबत खा ी क न घेणे व
त्याबाबत अहवाल सादर करणे.
मतदान संपलेनंतर सािहत्य जमा करावयाच्या क ावर आपल्या सेक्टरमधील सव क ांचे सािहत्य ठरवून दलेल्या पध्दतीने
व शांततेत जमा होईल याबाबत द राहणे.
यािशवाय मा. भारत िनवडणूक आयोगाच्या िविवध ाप्त सूचना व िनवडणूक िनणय अिधकारी यांनी दलेल्या सूचना

व भारत िनवडणूक आयोग, नवी दल्ली यांचे कडील Returning Officer Handbook Handbook 2018, Compendium of Instruction
on Election Expenditure Monitoring, Compendium of Instruction on Model code of conduct 2018, Manual of Cvigil web version
2, Manual on Vulnerability Mapping , Document 5, Edition 1, Manual on EVM & VVPAT, Edition 4, Document2 मधील दलेल्या
िनदशानुसार, सहायक िनवडणूक िनणय अिधकारी व िनवडणूक िनणय अिधकारी यांनी

दलेल्या सूचना व आदेशानुसार कायवाही

करण्यात यावी. तसेच वेळोवेळी उक् त िनदशानुसार िवहीत नमुन्यातील अहवाल सहायक िनवडणूक िनणय अिधकारी, िनवडणूक
िनणय अिधकारी, िनवडणूक िन र क व िजल्हा िनवडणूक अिधकारी यांचे कडेस सादर करावेत.

वरील माणे

ेि य अिधकारी यांनी कामाचे काटेकोरपणे व्यवस्थापन करावे व नेमून दलेले काम िबनचूक व वेळेत पूण

होईल याची द ता घ्यावी. उपरोक् त नेमून दलेल्या कामात हलगज पणा अथवा टाळाटाळ के ल्यास लोक ितिनधीत्व अिधिनयम
1951 चे कलम 134 नुसार दंडात्मक अथवा फौजदारी कवा दोन्ही िश ेस आपण पा
ेि य अिधकारी यांचे िनवडणूक िवषयक

ठराल याची न द घ्यावी.

िश ण वगाच्या दनांक व ठकाणाबाबत संबिधत तहिसल कायालया माफत

स्वतं पणे िनदश देणयात
्
येतील.

स्वा रीत/--( रा ल ि दवेदी )
िजल्हा िनवडणूक अिधकरी
व िजल्हािधकारी अहमदनगर.
त – सव संबंिधतांस
त – अपर िजल्हािधकारी तथा िनवडणूक िनणय अिधकारी 38 िशड
त - सहा. िनवडणूक िनणय अिधकारी 219 कोपरगाव िवधानसभा मतदारसंघ.

तहिसलदार (िनवडणूक )
िजल्हािधकारी कायालय अहमदनगर.

