ि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 , 37 अहमदनगर लोकसभा मतदार संघामध्ये समािवष्ट असलेल्या 226
ीग दा िवधानसभा मतदार
संघातील 344 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 226 ीग दा िवधानसभा मतदार संघातील
344 मतदान क क रता मतदान
या सुरळीतपणे पार पाडणेसाठी एकू ण 37 सेक्टर िनमाण करण्यात आलेले आहेत. त्यासाठी
ती सेक्टर एक या माणे 37 आिण 03 राखीव असे एकू ण 40 ेि 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 नमुद अिधकारी यांची ेि य अिधकारी म्हणून नेमणूक करीत
आहे.
े ीय अिधका यांचे नाव व पदनाम
से टरचे नाव
से टरम ये समािव मतदान क
से टरम ये
अनु.
मांक व नाव
समािव एकु ण
मतदान क
1
2
3
4
5
1
2

3

4

ी. कडाळे जे.एम., अिभयंता,
िज.प.सा.बा. उपिवभाग ीग दा
ी. गायकवाड अजुन ध डीबा िसि हल
अिस टंट इं िजिनयर, सब िड हीजन ,
कु कडी डावा कालवा क प उपिवभाग
ं . 21, आढळगाव, ता. ीग दा
मो. नं. 9730513355
ी. कांगण
ु े डी. डी. शाखा अिभयंता,
िज.प.सा.बां. उपिवभाग ीग दा मो.
नं. 9422231595
ी. खेडकर रावसाहेब मोहन सहा.
िनबंधक, सहकारी सं था ीग दा मो.
नं. 7588540456

ीग दा -1

240 ते 247

ीग दा

8

ीग दा-2

248 ते 255

ीग दा

8

ीग दा-3

256 ते 264

ीग दा

9

299-वेळु,
300-चोराचीवाडी,
321 ते 324 पेडगाव
325- अधोरे वाडी
326- िचखलठाणवाडी

9

पेडगाव-4

327- कणसेवाडी
5

ी. शिवरकर बी. के . सहा.
अिधकारी ेणी-1, सहकारी सं था
ीग दा मो. नं. 98600033808

6

ी. पाटील एस. डी. सहा. अिधकारी
ेणी-1, सहकारी सं था ीग दा मो.
नं. 8275458544

लपणगाव-5

अजनुज-6

293 ते 295- लपणगाव
296 ते 298- मुंढेकरवाडी
328 ते 330- आनंदवाडी

9

331 ते 334- अजनुज

8

341 ते 342-कौठा
343-अनगरे
344-आव

अनु.

7

े ीय अिधका यांचे नाव व पदनाम

ी. वाघमोडे आर. बी. सहा.
अिधकारी ेणी-1, सहकारी सं था
ीग दा मो. नं.9422666271

से टरचे नाव

से टरम ये समािव
मांक व नाव

मतदान क

िनमगाव खलु-7

336 ते 337- िनमगाव खलु
340- गार,
335-शिपलकरवाडी
338 ते 339- सांगवी दु.

से टरम ये
समािव एकु ण
मतदान क
6

8

9

10

ी. भां दुग बी.एस. उपअिध क,
भुिम अिभलेख ीग दा, मो. नं.
9423146580
ीम. गांगड सारीका क प अिधकारी,
एकाि मक बालिवकास क प बेलवंडी,
ता. ीग दा मो. नं. 9403374822

का ी-8

276 ते 287 का ी

12

वांगदरी-8

271 ते 275- वांगदरी
288 ते 289 जंगलेवाडी

10

ी. जाधव एस. ◌ंि◌ ह. हेड मा टर,
ग हनमट टे कल हाय कु ल ीग दा
मो. नं. 9325101826

मढेवडगाव-10

290 ते 292

ीग दा फॅ टरी

265 ते 266

हतार प ी

267 ते 270 मढेवडगाव
229- बाबुड
198 ते 203- लोणी

11

12

ी. सोलंके पी.ए. उपिवभागीय
अिधकारी, कु कडी क प उपिवभाग ं .
5 ीग दा मो. नं. 9623035240
ी. माने एस. आर. शाखा अिभयंता,
कु कडील क प ं . 5 ीग दा मो.
नं. 9766322344

13

बेलवंडी बु. -11

204 ते 212 बेलवंडी

ंकनाथ
टेशन

11

153 ते 154 उ डगाव
चभळे -12

10

218-बोरी
219 ते 222 हंगेवाडी
224 ते 227 चभळे
228- श रसगाव बोडखा

13

ी. देसाई आर. एस. शाखा
अिभयंता, कु कडील क प ं . 5
ीग दा मो. नं.9860759422

येळपणे-13

6

213- पोलीसवाडी
214 ते 216 येळपणे
223- िपसोरे बु.
217- वडगाव श द◌ोडी

14

ी. शदे एम. डी. सहा.अिभयंता,
शाखा अिभयंता, कु कडील क प ं . 5
ीग दा मो. नं.9766272752

हसे-14

146 ते 147 प ी कोलंदर
151 ते 152

6

हसे

150-माठ
148- रायग हाण

15

16

ी. बनकर जी. एच. उप िवभागीय
अिभयंता, सावजिनक बांधकाम
उपिवभाग ीग दा मो. नं.
8087850890

ढवळगाव-15

ी. लोढे डी. एस. शाखा अिभयंता,
सावजिनक बांधकाम उपिवभाग ीग दा
मो. नं.-822115033

देवदैठण-16

8

94- अरणगाव
93- ढवळगाव
77 ते 78- येवती
149- मगलवाडी,
90 ते 92 राजापुर
79 ते 83 देवदैठण
84 ते 86- हगणी दु.

11

87 ते 88 ग हाणेवाडी
89- दाणेवाडी

17

अनु.

18

ी. पाटील एस. एच. शाखा
अिभयंता, सावजिनक बांधकाम
उपिवभाग ीग दा मो. नं.
9850034409
े ीय अिधका यांचे नाव व पदनाम

ी. फं ड के . आर. रज फॉरे ट
ऑफ सर,सामाजीक वनीकरण िवभाग
ीग दा मो. नं. 9420005969

पारगाव सु. 17

193 ते 194- खेतमाळीवाडी
195 ते 197-पारगाव सु.
159 ते 162 घारगाव
163 ते 164 घोटवी

से टरचे नाव

से टरम ये समािव
मांक व नाव

पपळगाव िपसा18

139 ते 142 पपळगाव िपसा

ी. जगताप पी. बी. रज फॉरे ट
ऑफ सर, RFO GIB ीग दा मो. नं.

मतदान क

से टरम ये
समािव एकु ण
मतदान क
13

143 ते 144 नबवी
145- क डेग हाण
115
157
7695-

19

11

िवसापुर- 19

ते 156 एरं डोली
ते 158 खरातवाडी
सारोळा सोमवंशी
कोरे ग हाण

96 ते 98 िवसापुर
138- मुगुंसगाव

8

8308843463

74 ते 75 चांभुड
72 ते 73 उखलगाव

20

21

22

23

ी. वाबळे ि ह. के . उपिवभागीय
अिधकारी जलसंधारण अिधकारी, मृद
आिण जलसंधारण उपिवभाग ीग दा
मो. नं. 7588194320

िचखली -20

ी. चोपडे बी. के . जलसंधारण
अिधकारी, उपिवभागीय अिधकारी
कायालय मृद आिण जलसंधारण
उपिवभाग ीग दा मो. नं.
9860312911

कोळगाव- 21

ी.दरे कर एस. बी. जलसंधारण
अिधकारी, उपिवभागीय अिधकारी
कायालय मृद आिण जलसंधारण
उपिवभाग ीग दा मो. नं.
9226262009

भानगाव-22

ी. शेख जी.एस. जलसंधारण
अिधकारी, उपिवभागीय अिधकारी
कायालय मृद आिण जलसंधारण
उपिवभाग ीग दा मो. नं.
9890997680

वडाळी-23

69 ते 70

िचखली

6

67 ते 68 कोरे गाव
71- घुटेवाडी
99- सुरेगाव
129 ते 136 कोळगाव

11

137- लगडवाडी
100- पांढरे वाडी
101- भापकरवाडी
167 ते 170 भानगाव

8

165 ते 166 ढोरजे
127 ते 128 कोथुळ

7

190- सुरोडी
191 ते 192 वडाळी
230- बेलवंडी कोठार
231 ते 232 देऊळगाव
239- घुगलवडगाव

24

ी. शदे एस.एन. जलसंधारण
अिधकारी, उपिवभागीय अिधकारी
कायालय मृद आिण जलसंधारण
उपिवभाग ीग दा मो. नं.
9423329399

आढळगाव -24

303 ते 306 आढळगाव

12

307-डोके वाडी
308- ग हाणेवाडी
237 ते 238 तांदळी दु.
233 ते 235 टाकळी लोणार
236 -कोसेग हाण

25

ी. ह के पी. एस. तालुका कृ िष
अिधकारी ीग दा मो. नं.
8999169134

िहरडगाव -25

301 ते 302 घोडेगाव

14

312 ते 313 िहरडगाव
309-भावडी
314 ते 315 चांडगाव
316 ते 317 टाकळी कडेवळीत
318 ते 320 शेडगाव

अनु.

26

27

े ीय अिधका यांचे नाव व पदनाम

से टरचे नाव

से टरम ये समािव
मांक व नाव

मतदान क

ी. िनकाळजे आर.एस. सहा.
अिभयंता ेणी-2, उपिवगीय कायालय
कु कडी डावा कालावा ं . 21
आढळगाव ता. ीग दा मो. नं.
7083352845

मांडवगण-26

120 ते 125 मांडवगण

ी. जगताप डी. पी. शाखा
अिभयंता, िज.प.सा.बां. ीग दा मो.
नं. 9226371797

घोगरगाव-27

से टरम ये
समािव एकु ण
मतदान क
10

126-कामठी
172 ते 173 महाडु ंळवाडी
171- वडघुल
174 ते 175 बन प ी
176-तरडग हाण
177-चवरसांगवी

8

178- िथटे सांगवी
179 ते 181- घोगरगाव
28

ी. काळे पी. डी. गटिवकास
अिधकारी पंचायत सिमती ीग दा मो.
नं. 7972799253

ईखेल-28

182 ते 183

ईखेल

184 ते 185 बांगड
186 ते 187 खांडगाव

8

188 ते 189 िपसोरे खांड
29

ी. एस.एस. भोग, िवस्तार
अिधकारी, पं.स. ीग दा

गुंडेगाव 29

12

102 ते 106 गुंडेगाव
107 ते 110 राळे गण
112 ते 113 गुणवडी
111- तांदळी वडगाव

30

ी. साळवे जे. के . कृ िष अिधकारी
पंचायत सिमती ीग दा मो. नं.
8275452537

ईछ ीसी 30

114 ते 116

ईछ

ीसी

6

117- मठ प ी
118-हातवळण
119- आंबीलवाडी

31

ी. रासकर बी. बी. कृ िष अिधकारी
पंचायत सिमती ीग दा मो. नं.
9764107387

साकत खु. 31

36 ते 37 श राढोण

7

62- दिहगाव
63- साकत खु.
64- वाटेफळ
65 ते 66 वडगाव तांदळी

32

33

ी. च हाण एच.डी. जलसंधारण
अिधकारी, िज. प. ल. पा. ीग दा
मो. नं. 9422441866
ी. ठु बे डी. के . शाखा अिभयंता,
िज. प. ल. पा. ीग दा मो. नं.
9422227835

वाळक -32

55 ते 61 वाळक

7

वाळुं ज -33

33 ते 34 वाळुं ज

12

35 - पारगाव मौला
30 ते 32 नारायणडोह
38 ते 39 उ डगाव
51 ते 52 सांडवे
53 ते 54 मांडवे

34

ी. सांगळे एस. बी. शाखा
अिभयंता, िज. प. ल. पा.
मो. नं.9420812733

ीग दा

चचोडी पाटील
34

43 ते 48 चचोडी पाटील

12

49 ते 50 आठवड
41 ते 42 भातोडी पागाव
40 दशमीग हाण
27 मदडगांव

अनु.

35

े ीय अिधका यांचे नाव व पदनाम

ी. देवकाते ानेशवर
्
दादा, ज्यु.
इं िजिनयर कु कडी छावा कालवा,
उपिवभाग . 21 आढळगाव
(मो.नं. 9096987104)

से टरचे नाव

से टरम ये समािव
मांक व नाव

मतदान क

टाकळी काझी-35

28 ते 29 टाकळी काझी

से टरम ये
समािव एकु ण
मतदान क
12

16- को हेवाडी
15- सारोळा ब दी
13 ते 14 नबोडी
9 ते 10 मेहक
े री
12- शहापुर
17- पपळगाव लांडगा

36

ी. शदे बी. एन. शाखा अिभयंता,
िज. प. सा. बां.
ीग दा मो.
नं.9226151400

कौडगाव -36

25- सोनेवाडी
18 ते 19 बारदरी
20 ते 21 कौडगाव
22- बाळे वाडी

8

23- जांब
24- पारगांव भातोडी
26- पारे वाडी पारगांव
37

ी. पोळे पी. डी. शाखा अिभयंता,
िज. प. सा. बां.
ीग दा मो.
9423210721

आगडगाव -37

1 ते 3 आगडगाव
4- देवगांव
5- रतडगाव

8

6- खांडके
7- राजंणी
8- माथणी
38

राखीव
ी. लंके वर काश संपत उपिवभागीय
अिधकारी, घोड पाटबंधारे उपिवभाग
ं .2 मढेवडगाव ता. ीग दा मो. नं.
9822866897
39
राखीव
ी. तापक र भाकर दगडु , मंडळ
कृ िष अिधकारी, तालुका कृ िष अिधकारी
ीग दा मो. नं. 9422727149
40
ी. ए.ए. दातीर, किनष्ठ अिभयंता, राखीव
कु कडी पाटबंधारे . 2 ीग दा
मो. नं. 9890998469
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.

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,
्
शौचालय 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.

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

िश ण देण.
े
ितसाद देण.
े

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 व्सक् 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.
16.
17.
18.

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

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

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

ितिनधी यांचे उपि थती / अनुपि थतीबाबत अहवाल घेण.
े

झालेबाबत खा ी करणे.

े ीय

7.

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

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 करावयाचया 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
ेि 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/िजल्हा िनवडणूक अिधकरी
व िजल्हािधकारी अहमदनगर.
त – सव संबंिधतांस
त - सहा. िनवडणूक िनणय अिधकारी 226

ीग दा िवधानसभा मतदारसंघ.

तहिसलदार (िनवडणूक )
िजल्हािधकारी कायालय अहमदनगर

