ि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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. िनवडणूक/काया12(2)/166/2019
सुधा रत आदेश
द.
11/03/2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ज्याअथ , 37 अहमदनगर लोकसभा मतदार संघामध्ये समािवष्ट असलेल्या 222 शेवगाव िवधानसभा मतदार संघातील
361 मतदान क ांवरील मतदान
या सुरळीतपणे पार पाडणेसाठी खालील माणे े ीय अिधका-यांची िनयुक्ती करणे आवश्यक
आहे.
ज्याअथ 37 अहमदनगर लोकसभा मतदार संघामध्ये समािवष्ट असलेल्या 222 शेवगाव िवधानसभा मतदार संघातील
मतदान 361 क क रता मतदान
या सुरळीतपणे पार पाडणेसाठी एकू ण 28 सेक्टर िनमाण करण्यात आलेले आहेत.
त्यासाठी ती एक या माणे 28 आिण 03 राखीव असे एकू ण 31 े ी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.
े ीय अिधकारी यांचे नाव
से टरचे नाव
से टरम ये समािव मतदान क
से टरम ये समािव
अ.क.
व पदनाम
मांक व नाव
एकू ण मतदान क
1

ी. पालवे यु.डी. ाचाय
आय.टी. आय. शेवगाव
8788155067

दहीगाँव ने शहरटाकली

2

ी.ए. ही. साळी तालुका
कु ष अिधकारी तालुका कृ षी
कायालय शेवगाव मो.
8788155067

देवटाकळी- दिहफळ
जुने

3

ी. ए. एम. भवारी गट
िवकास अिधकारी. पंचायत
सिमित शेवगाव
7066215427

घोटण व खानापुर

अ.क.

े ीय अिधकारी यांचे नाव
व पदनाम
ी आर ही कदम िव तार
अिधकारी पंचायत सिमित
शेवगाव 996056707

से टरचे

ी.ए. ही भांगरे सहा यक
रिज ार ऑ फसर
9881425497

वडु ले-बु व जोहरापूर

4

5

नाव

िवजयपूर

1 ते 6 दहीगाँव ने
7 राजनी
12 ते 14 शहरटाकली
8 ते 9 सु तानपुर
10 ते 11 भिविनमगाव
15 ते 16 मजलेशहर
20 ते 21 देवटाकळी
19 बकतपुर
23 ढोरसडे
25 बोडखे
26 दिहफळ नवीन
27ते28 दिहफळ जुने
42 खुंटेफळ
24 ताजनापूर
29 एरं डगाव भागवत
43 दादेगाव
41 तळणी
37 ते 40 घोटण
30 ते 31 एरं डगाव समसुद
32 लाखेफळ
36 अंतरवली खू.ने.
35 खानापुर
34 कहटाकळी

14

से टरम ये समािव
मांक व नाव
33 िवजयपूर

से टरम ये समािव
एकू ण मतदान क
1

69
53
67
54
45

मतदान क

ते 70 वडु ले बु
लोळे गाव
ते 68 सामानगाव
ते 55 आखातवाडे
ते 46 जोहरापुर

14

11

13

6

ी ए एन गकळ,
मु या याकारी नगर प रषद
शेवगाव 8999818858
ी कासार बी.ए., िवस्तार
अिधकारी, पंचायत सिमती
शेवगाव 7774047979
ी. डी.आय. क गे शाखा
अिभयंता सां.बा.शेवगाव

भातकु डगाव व
शेवगाव

9

ी. आर.एस.
जाधव,िवस्तार अिधकारी,
पंचायत सिमती शेवगाव
(मो.नं. 9881928207)

बोधेगाव व
भूवाडगाव

10

ीमती एस एस राऊळ गट
िश ण अिधकारी शेवगाव
9850026015

मुंगी व हातगाव

11

ी पी जी करपे कृ िष
अिधकारी शेवगाव

कांिब व बालमटाकळी

12

ी ब बले भारत ताजनापूर
म यम क प अिधकारी
शेवगाव

लाडजळगाव व
राणेगाव

13

ी. यू एम के काण िस.
अिधकारी सावजिनक

आखेगाव िततफा व
वाडगाव

7

8

शेवगाव

चापडगाव व हसनापूर

44 खामगाव
22 हगनगाव ने
17 ते 18 भायगाव
47 ते 52 भातकु डगाव
71 ते 76 शेवगाव
77 ते 95 शेवगाव
125 माळे गाव-ने
96 नजीक बाभूळगाव
120 वरखेड
121 सोनेसागवी
122 रा ी
116 ते 118 चापडगाव
182 मग ळ खू
183 मग ळ बु
184 ते 185 हसनापूर
186 कोळगाव
123 ते124 ठाकु र िनमगाव
190 ते 195 बोधेगाव
113 ठाकु र पपळगाव
114 ते 115 भूवाडगाव
119 बेलगाव
189 चेडे चांदगाव
97 कु डगाव
107 खाम पपरी नवीन
108 खाम पपरी जुनी
101 खडका
102 मडके
98 ते 99 गदेवाडी
103 ते 106 मुंगी
100 दिहगाव शे
109 ते 110 पगेवाडी
111 लखमापुरी
196 ते 198 हातगाव
112 सोनिवहीर
205 ते 208 बालमटाकळी
199 ते 201 कांबी
280 बाडगा हान
209 शोभानगर
282 शेकटे-बु
281 मुरमी
204 सुकळी
202 ते 203 गायकवाड जळगाव
277 ते 279 लाडजळगाव
273 ते 274 नागलवाडी
275 ते 276 गोळे गाव
187 अंतरवली खू
188 अंतरवली बु
211 आधोडी
214 ते 215 शगोरी
188 दवटे
212 ते 213 राणेगाव
126 सालवडगाव
176 ते 178 आखेगाव िततफा

12

20

14

14

15

15

15

10

उपिवभाग शेवगाव
14

ी. डी आर िशरसाठ
उपअिभयंता जी. प, ल.पा.
उपिवभाग शेवगाव
8605415099

अमरपूर व वाघोली

15

ी बी जे गुंजाळ डे युटी
इं जीिनयर मुळा पाटबंधारे
अमरापूर

ढोरजळगाव व नबे

16

ी. डी.पी. ीरसागर
उपािभयंता सावजिनक
बांधकाम िवभाग पाथड
9860417532

कासार पपळगाव
हनुमानटाकली

17

ी. कोळे कर धनाजी
सदाशीव मु यािधकारी नगर
प रषद पाथड 9404963943

साके गाव- सोमठाने

18

ी. आर.आर. गोरे शाखा
उपािभयंता रा ीय महामाग
उपिवभागपाथड
9850376398

कोरडगाव - दै यनांदरु

19

ी एन बी मुंढे शाखा
उपअिभयंता रा ीय महामाग
उपिवभाग पाथड
9657159651
ी. सरोदे रामकृ ण
उपअिभयंता िज.प साबा
पाथड 9423462804
ी. एम.एन दराडे क प
अिधकारी एकाि मक
बालिवकास क प पाथड
9423824545

येळी- भुतेटाकळी

20

21

179 थाटे
180 ते 181 वाडगाव
130 ते 131 व र-बु.
132 व र-खू
133 भगूर
135 ते 136 अमरापूर
134 सुलतानपूर-खुद
138 ते 139 आ हाने-बु.
137 आ हाने-खुद
140 बरहाणपूर
141 ते 142 वडु ले-खू.
143 ते 144 वाघोली
65 ते 66 मळे गाव
64 अपेगाव
62 ते 63 ढोरजळगाव शे
61 गरडवाडी
56 ते 57 ढोरजळगाव ने
58 नांदरू िवहीरे 59 ते 60 नबे
157 ते 158 िचतळी
155 ते 156 पाडळी
150 ते 152 कासार पपळगाव
159 ढवळे वाडी
146 जवखेडे दुमला
148 ते 149 जवखेडे खालसा
147 कासारवाडी
153 ते 154 हनुमानटाकली
145 कोपरे
163 ते 164 साके गाव
174 ते 175 पागोरी पपळगाव
165 सांगवी बू
166 भु पपरी
167 काळे गाव फक र
227 खेडे
162 डांगव
े ाडी
172 ते 173 सोमठाने बु
168 ते 171 सुसरे
218 कळस पपरी
219 ते 221 कोरडगाव
216 ते 217 तांडोळी
272 कोनोशी (शेवगाव)
269 िजरे वाडी
270 ते 271 सोनोशी
283 ते 284 नांदरु नबादै य
268 कोळसांगवी
287 ते 289 येळी
293 पपळग हाण
266 ते 267 भुतेटाकळी

15

11

15

15

13

6

पाथड

231 ते 245 पाथड

15

तनपूरवाडी - मढी

246 तनपूरवाडी
247 हंडाळवाडी
160 ते 161 ह राळ
248 ते 249 धामनगाव

15

22

ी. एस.पी.मुंढे गटिवकास
अिधकारी पंचायत सिमती
पाथड 8788763980

दुलेचांदगाव िनपाणीजळगाव

अ.क.

े ीय अिधकारी यांचे नाव
व पदनाम
ी. व्यवहारे अशोक
परसराम, क अिधकारी,
पंचायत सिमती पाथड (मो.
नं.9822591752)

से टरचे

24

ी.बी.के काटू ळे सहा यक
िनबंधक पाथड 7588540312

टाकळीमानुर ितनखडी

25

ी. के .एस मोरे .तालुका
कृ षी अिधकारी पाथड
9423066515

मािणकद डी जाटदेवळे

26

ी आर. सी मडके तालुका
कृ षी अिधकारी पाथड
८२७५४६६०७३

भालगाव-कसाळवाडो

27

ी.जी .एन.घुले कृ षी
अिधकारी पाथड
९४०४३२४१९६

मालवाडी ते
िमडसांगवी

23

नाव

करोडी - जांभळी

228 ते 230 माळी बाभुळगाव
250 ते 252 िनवडु ंगे
253 ते 255 मढी
225 ते 226 दुलेचांदगाव
224 माळे गाव
258 ते 259 िशरसाठवाडी
256 रांजणी
257 के ळवंडी
222 ते 223 िनपाणीजळगाव
262 आगसखांड
263 ते 264 अकोला
265 शेकटे
से टरम ये समािव मतदान क
मांक व नाव
294 ते 295 मोहोजदेवढे
260 कारे गाव
299 धायतडकवाडी
300 ते 301 करोडी
302 ते 303 मोहोटे
296 जांभळी
297 पनरवाडी
298 पालवेवाडी
304 ते 305 मोहरी
326 ते 327 िभलवडे
329 ते 331 टाकळीमानुर
332 अंिबकानगर
333 चुंभळी
334 गाडेवाडी
328 ितनखडी
306 िपरे वाडी
309 ते 310 मािणकद डी
319 ते 320 जाटदेवळे
307 डमाळवाडी
292 लमानतांडा
316 िचतळवाडी
318 बोरसेवाडी
312 लांडकवाडी
314 आ हनवाडी
315 अ हानवाडी
308 चेकेवाडी
313 घुमटवाडी
317 कोक सपीर तांडा
311 प याचा तांडा
351 ते 352 मुंगुसवाडे
346 ते 349 भालगाव
345 खरमाटवाडी
350 कासाळवाडी
285 ते286 खरवंडी
337 ते338 मालेवाडी
353 ते354 एकनाथवाडी
290 बडेवाडी
291 काटेवाडी
335 जवळवाडी
339 क तनवाडी
336 ढाकणवाडी

14

से टरम ये समािव
एकू ण मतदान क
11

11

11

13

16

28

ीमती. पठाण परवीन जमीर
वन प र े अिधकारी सा.
वनीकरण पाथड
९०२८४९३४५५

340ते341 भाराजवाडी
342 ते 343 िमडसांगवी
344 भावार वाडी
321 ते 322 चचपूर इजदे
323 कु तरवाडी
324 ते 325 पपळगाव ट पा
355 ते 356 चचपूर पांगुळ
357 मानेवाडी
360 जोगेवाडी
358 ते 359 वाडगाव
361 ढाकणवाडी
राखीव

चचपूर इजदे
पपळगाव ट पा

12

खेडकर संदीपकु मार
िशवाजी, व रष्ठ िलपीक,
मुळा पाटबंधारे उपिवभाग
अमरापूर
मो.नं.9850481780
30
राखीव
वाव्हळ अभय सुयकांत,
िवस्तार अिधकारी, पंचायत
सिमती, पाथड
मो.नं.9421592001
31
राखीव
भवर अिनल एकनाथ,
िवस्तार अिधकारी, पंचायत
सिमती पाथड मो.नं.
9421592001
िे 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
29

देण.
े
2.

मतदान क ांतगत असणा-या मतदार

3.

नवीन मतदान क ाबाबत मतदारांमध्ये जास्तीत जास्त

4.

े ाची मािहती असणे.
ि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.
5.

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.
6.

EVM / VVPAT मशीन्स बाबत मतदारांना मािहती देण,
े त्याबाबत आवश्यक

7.

मतदार संपक काय मांतगत मतदारांचया
्
त ार ची दखल घेणे व त्याबाबत िवनािवलंब

8.

दिलत, आ दवासी, मागासवग य, अल्पसंखयां
् क मतदारांच्या संपकात राहणे.

9.

िश ण देण.
े
ितसाद देण.
े

Vulnerable & Critical Polling Stations बाबत मािहती संकिलत क न सहा. िनवडणूक िनणय अिधकारी यांचेकडेस सादर
करावी.

10.

संवेदनशील मतदान क ांना वारं वार भेटी देऊन तेथील मतदारांचा आत्मिवश्वास वाढिवणे व मतदानासाठी पोषक वातावरण
िन मती करणे.

11.

स्थािनक पोलीस यं णा व

शासन यांचया
्
समन्वयाने समाजकं टकांची मािहती गोळा क न िनवडणूक िनणय अिधकारी

यांना कळिवणे.
12.

सव समाजातील

13.

मतदानासाठी आवश्यक सािहत्य उपलब्ध असलेबाबत खा ी करणे,

मुख व्यक् तीशी संपक साधून त्यांचा दुरध्वनी

मांक घेणे व स्वतःचा

मांक त्यांना देण.
े

े ातील सव मतदान कमचारी यांचया
्
मतदान

सािहत्यािनशी मतदान क ावर पोहोच झालेचा अहवाल िनवडणूक िनणय अिधकारी, सहा. िनवडणूक िनणय अिधकारी यांना
कळिवणे.
14.

ि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.

15.

क ावर पोहोचलेल्या कमचा-यांना सव आवश्यक सोयीसुिवधा उपलब्ध असल्याची खा ी करणे.

16.
17.
18.

े ा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.
ब)
1.

मतदान दवशी

2.

मॉक पोलचे वेळी आपल्या

3.

मतदानाच्या दवशी सव मतदान क ांना भेटी देऊन मतदान

4.

दर दोन तासाला मतदानाबाबत अहवाल पाठिवणे.

5.

आवश्यकता असल्यास तात्काळ EVM / VVPAT मशीन्स बदली करता येईल, याबाबत तजवीज ठे वणे.

6.

मतदान

7.

मतदान क ामधील मतदान कमचारी मतदान िवषयक िवहीत कायपध्दतीचा अवलंब क न िनयमानुसार

आदश आचारसंिहतेची अंमलबजावणी होत असलेबाबत पाहणी करणे.
े ातील कोणत्याही एका मतदान क ावर उपि थत राहणे.
या व्यवि थत सु

झालेबाबत खा ी करणे.

ितिनधी यांचे उपि थती / अनुपि थतीबाबत अहवाल घेण.
े
काम करतात काय

याची पाहणी करणे.
8.

आपले

े ामध्ये सव मतदार

े ात, मतदान क ात दौरा क न मतदान काळात आदश आचारसंिहता अंमलबजावणी,

कायदा व सुवयवस्
्
था व योग्य
शांततेत सु
9.

मतदान
क ाध्य

कारे मतदान

या याबाब ची अंमलबजाणी करणे. तसेच मतदान

या सुरळीत व

असलेबाबत खा ी करणे व तसा अहवाल पाठिवणे.
येअंतगत िवहीत नमुन्यातील मािहती संबंिधत मतदान टप्प्यावर अ ावत के ली जाईल, याबाबत िवशेषतः
दैनं दनीबाबत मािहतीच्या अचूकतेची द ता घेण.
े

क)
1.

मतदाना नंतर

2.

भारत िनवडणूक आयोगाच्या िनदशानुसार फॉम नं.17 A

3.

सव मतदान क ावरील कमचारी व्यवि थत सािहत्य जमा करावयाच्या ठकाणी पोहोचलेबाबत खा ी करणे.

4.

झालेल्या मतदानाची अंितम आकडेवारी घेण,
े मतदान क ाध्य ाची दैनं दनी बरोबर भरली असलेबाबत खा ी क न घेणे व

मतदानानंतर मतदान यं े व्यवि थत मोहोरबंद के ल्याची खा ी करणे.
अचूक भरला असलेबाबत खा ी करणे.

त्याबाबत अहवाल सादर करणे.
5.

मतदान संपलेनंतर सािहत्य जमा करावयाच्या क ावर आपल्या सेक्टरमधील सव क ांचे सािहत्य ठरवून दलेल्या पध्दतीने
व शांततेत जमा होईल याबाबत द

राहणे.

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 ठराल याची न द घ्यावी.
ेि य अिधकारी यांचे िनवडणूक िवषयक ि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 - सहा. िनवडणूक िनणय अिधकारी 222 शेवगाव िवधानसभा मतदारसंघ.
तहिसलदार (िनवडणूक )
िजल्हािधकारी कायालय अहमदनगर.

