ि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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------मांक/िनवडणूक /काया 12(3)/166/2019
सुधा रत आदेश
अहमदनगर, दनांक
11/03/2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ज्याअथ , 38 िशड (अ.जा) लोकसभा मतदार संघामध्ये समािवष्ट असलेल्या 216 अकोले (अ.ज.) िवधानसभा
मतदार संघातील 307 मतदान क ांवरील मतदान
या सुरळीतपणे पार पाडणेसाठी खालील माणे े ीय अिधका-यांची िनयुक्ती
करणे आवश्यक आहे.
ज्याअथ 38 िशड लोकसभा मतदार संघामध्ये समािवष्ट असलेल्या 216 अकोले (अ.ज.) िवधानसभा मतदार
संघातील 307 मतदान क ाक रता मतदान
या सुरळीतपणे पार पाडणेसाठी एकू ण 33 सेक्टर िनमाण करण्यात आलेले आहेत.
त्यासाठी ती सेक्टर एक या माणे 33 आिण 04 राखीव असे एकू ण 37 े ी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 नाव व पदनाम

सेक्टरचे नाव

१

ी. डी. टी. वाकचौरे , उप अंिभयंता,
पाटबंधारे उपिवभाग अकोले
मो.नं.७५०७३७१४८२

अकोले

२

ी.एम.एन.डोके , सहा. कायकारी
अिभयंता अप्पर वरा िवभाग अकोले
मो.नं. ९६२३७४२५६३

कळस बु.

३

ी. आर.एच.बोरसे, शाखा अिभयंता,
पाटबंधारे उपिवभाग , अकोले मो.नं
९४२३७८५२७९

महदुरी

४

ी.ए.यु.देशमुख, किनष्ठ अिभयंता
पाटबंधारे अपिवभाग, अकोले मो.नं.
९५०३४६५९९९

ं भोडी

५

ी.ए.डी.पवार, किनष्ठ अिभयंता
पाटबंधारे अपिवभाग, अकोले मो.नं.
९२८४६५२५६५

िवरगाव

सेक्टरमध्ये समािवष्ट मतदान
क व नाव
१२३ ते १३५ अकोले
१३७ ते १३९ धामनगाव
आवारी
१४० ते १४२ धुमाळवाडी
१४३, १४४ नवलेवाडी
१४५, १४६ आंबड
१११, ११२ कु भेफळ
११३ सुगाव खुद
११४ रे डे
११५ ते ११७ कळस बु
११८ कळस खु
११९ मनोहरपुर
१२० वाशेरे
१२१, १२२ सुगाव बु
१३६ परखतपुर
८१ उं चखडक खु
८२, ८३ ढोकरी
८४ महेदरु ी
८५ िबहरवाडी
८६ टाकळी
८७, ८८ गदणी
८९ खानापुर
७१ म्हाळादेवी
७२, ७३ िन ळ
७४ ते ७६ ं भोडी
७७, ७८ इं दोरी
७९ औरं गपुर
८० उं चखडक बु
६६ िनळवंडे

सेक्टरमध्ये समािवष्ट
एकु ण मतदान क

९०, ९१ तांभोळ
९२, ९३ पपळगाव िनपाणी
९४,९५ िवरगाव
९६ ते ९९ गणोरे
१००, १०१ िहवरगाव
१०२,१०३ ड गरगाव

१४

२३

१३

९

११

अ. .

ेि य अिधकारी यांचे नाव व पदनाम

सेक्टरचे नाव

६

ी.के .डी.गायकवाड, सहा यक िनबंधक,
सहकारी संसथा
्
अकोले मो.नं.
९६६५२२५६८३

समशेरपुर

७

ी.डी.डी.सोनवणे, उप अिध क भुमी
अिभलेख अकोले, मो.नं.
९४२०२३३७८३

िखरिवरे

८

ी.एम.पी.िबन्नर, शाखा अिभयंता,
म.िज. ा.उप िवभाग अकोले, मो.नं.
९५६१५०३७४३

ितरडे

९

ी. एस.एस.मेटकरी, सहा.अिभयंता
म.िज. ा.उप िवभाग अकोले, मो.नं.
९९७०१०३७२९

पपळगाव
नाक वदा

१०

ी.एल.एन.नवले, मंडळ कृ षी अिधकारी
अकोले, मो.नं. ९४२३०१२४०३

देवगाव

११

ी.व्ही.आर.बांबळे , मंडळ कृ षी
अिधकारी अकोले, मो.नं.
९४२३३७६३५२

राजुर

१२

ी.बी.वाय.बांबळे , मंडळ कृ षी
अिधकारी अकोले, मो.नं.
९४२३६८४८००

वाक

सेक्टरमध्ये समािवष्ट मतदान
क व नाव
१०४, १०५ देवठाण
१०६ देवठाण (कारवाडी)
१०७, १०८ देवठाण
(वरखडवाडी)
१०९,११० देवठाण
(गणेश खड)
२१,२२ सावरगाव पाट
२३ ते २५ समशेरपुर
२८,२९ मुथाळणे
६ एकदरा
७ पपळदरावाडी (एकदरा)
८ पाडोशी
१० िबताका
१३ ते १५ िखरिवरे
१६, १७ सांगवी
१८ के ळी म्हणवाडी
१९ नागवाडी
२० घोडसरवाडी
२६, २७ टाहाकारी
३० क भाळणे
१ पाचप ावाडी
२ ितरढे गावठाण
३ िशवाजी नगर (वैतागवाडी)
४ पेढवाडी
५ कोकणवाडी
९ म्हाळुं गी
३१ शरणखेल
३२ बाभुळवंडी
६७ सुपेवाडी
६८ दगबर
६९,७० पपळगाव नाक वदा
११, शेिणत बु
१२ शेिणत खु
३३ देवगाव
३४ पाभुळवंडी
३५ लाडगाव
३६ आंबेवंगण
५९ टटवी
६० शेलिवहीरे
६१ पपरकणे
६२ ड गरवाडी
६४ कोहंडी
६५ िचतळवेढे
१४७ िनरगुडवाडी
१४८ चचावणे
१४९ जामगाव
१५० िवठा
१५१ भोजदरावाडी
१५२ ते १५८ राजुर
५५
५६
५७
५८
६३

वाक
रणद बु
माळे गाव
कातळापुर
कोदणी

सेक्टरमध्ये समािवष्ट
एकु ण मतदान क
१४

१५

६

६

१०

१४

६
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सेक्टरमध्ये समािवष्ट मतदान
क व नाव
१५९ के ळुं गण

शडी

३७ मान्हरे
३८ ते ४० वारं घुशी
४१ िचच डी
४२ पडशेत
४३ बारी
४४ जहागीरदारवाडी
५२ शडी
४९ रतनवाडी
५३ भंडारदरा
५४ गुिहरे
१६६ ते ं गण
१६७ मुतखेल
१६८ कु मशेत
४५ पांजरे
४६ उडदावणे
४७ घाटघर
४८ सा द
५० शगणवाडी
५१ मुरशेत
१६० मािणक ओझर
१६४ धामनवण
१६५ सावरकु टे
१६९ कु मशेत
१७२ िशरपुंजे खु
१७३ आंिबत
१७४ हगाडवाडी (आंिबत)
१७५ िशरपुंजे बु.
१६१ मवेशी
१६२ बारववाडी
१६३ कौठवाडी
१७६ बलठण
१८० ग दोशी
१८१ साक रवाडी
१७७ िशसवद
१७८ वांजुळशेत
१७९ पु षवाडी
२०५ पपरी
२०६ वागदरी
२०७ खडक बु
२०८ खडक खु
१७० पेढेचीवाडी
१७१ पाचनई
२१० लव्हाळी ओतुर

१३

ी.एन.एच.आस्वले, मंडळ कृ षी
अिधकारी अकोले, मो.नं.
९४२३६८४८६५

१४

ी.एन.एन.गुजरे , शाखा अिभयंता
सां.बा.िव. अकोले, २ मो.नं.
९९२३१७८६२६

१५

ी.एच.एल.दशपु े, शाखा अिभयंता
सां.बा.िव. अकोले, २ मो.नं.
९९२१०५०९९९

घाटघर

१६

ी.पी.आर.घोडे, शाखा अिभयंता
सां.बा.िव. अकोले, २ मो.नं.
९९२१२३२४९९

आंिबत

१७

ी.व्ही.बी. शदे, शाखा अिभयंता
सां.बा.िव. अकोले,२ मो.नं.
९८२२९८०८०२

मवेशी

१८

ी.डी.एम.ठाकरे , शाखा अिभयंता
सां.बा.िव. अकोले, २ मो.नं.
९९२२९०७७०१

वांजुळशेत

१९

ी.एन.बी.खड, शाखा अिभयंता
पाटबंधारे िवभाग अकोले, मो.नं.
९८२२४५३६००

पाचनई

२०

ी. एस.डी.हांडे, शाखा अिभयंता
पाटबंधारे िवभाग अकोले, मो.नं.
८२७५२७८८४६

धामनगावपाट

२१

ी. आर.जी.गोसावी, शाखा अिभयंता

भंडारदरा

कोतुळ

१८२ शेलद
१८३ िघगेवाडी (शेलद)
१८४, १८५ पाडाळणे
१८६, १८७ धामनगाव पाट
१८८ मो स
१८९, १९० पांगरी
१९१ पपळगाव खांड
१९२ ढगेवाडी
२२८ िशदवड
१९३ ते १९८ कोतुळ
२२६ बोरी

सेक्टरमध्ये समािवष्ट
एकु ण मतदान क
९

६

६

८

६

७

३

१२

१७

अ. .

ेि य अिधकारी यांचे नाव व पदनाम

सेक्टरचे नाव

पाटबंधारे िवभाग अकोले, मो.नं.
९८२२५०००९३

२२

ी.आर.डी.पाचोरकर, किनष्ठ
अिभयंता, सां.बा.िव.अकोले
मो.नं
९४२३५४४५७७

आंभोळ

२३

आर.डी. पावसे, िश ण िवस्तार
अिधकारी, पं,स, अकोले (मो.नं.
9404052091)

पळसुद
ं े

२४

ी. एस.डी.कोष्टी, कृ षी अिधकारी ,
पं.स.अकोले मो.नं. ८१४९२१४०६८

फोफसंडी

ी.एम.आर.घोडके , कृ षी अिधकारी ,
पं.स.अकोले मो.नं. ९९२३०७२१२४

के ळी कोतुळ

२५

सेक्टरमध्ये समािवष्ट मतदान
क व नाव
२२७ वाघापुर
२२९, २३० लगदेव
२३१ लिहत बु
२३२, २३३ लिहत खु
२४७,२४८ पपळदरी
२४९, २५० चास
१९९ आंभोळ
२०० महादेववाडी
२०१ घोटी
२०२ िशळवंडी
२०३ पैठण
२०४ सोमलवाडी
२०९ कोहणे
२११ तळे
२१२ तळे (कोथळे )
२१३ िवहीर
२१६
२१७
२१८
२१९
२२०
२२१
२२२
२१४

मोरवाडी
उं बरिवहीर
नागमाळ
खेतेवाडी
पळसुंदे
उं बरे वाडी
अिबत खड
फोफसंडी

सेक्टरमध्ये समािवष्ट
एकु ण मतदान क

१०

८

२

२१५ सातेवाडी(जांभळे वाडी)
२२३ भोळे वाडी

६

२२४ िपसेवाडी
२२५ नाचनठाव
२३७ के ळी ओतुर
२३८ गारवाडी
२३९ के ळी कोतुळ

२६

२७

ी.वाय.एन.घारे , शाखा अिभयंता पाणी
पुरवाठा पं.स.अकोले
मो.नं.८२७५०२४०४८

ी.ए.टी.आहीरराव,उपिवभागीय
अिधकारी,िज.प.ल.पा अकोले,
मो.नं.७७७४८२०४७७

ाम्हणवाडा

२३४ मन्याळे

८

२३५ कळं ब
२३६ करं डी
२४१, २४२, २४४, २४५
ाम्हणवाडा
२४३ खुंटेवाडी
बेलापुर

२४६ जांभळे

७

२८४ ते २८६ बेलापुर
२८७ जाचकवाडी
३०२ चैतन्यपुर
३०३ बदगी

२८

ी.डी.एस.बंड, शाख अिभयंता,
िज.प.सां.बा. िवभाग अकोले
मो.नं.९४२२१५१२३१

बोटा

२८२ भोजदरी
२८३ पेमरे वाडी
२९७, २९९, ३००, बोटा
२९८ माळवाडी
३०१ कु रकु टवाडी
३०४ म्हसवंडी
३०५, ३०६ आंबीदुमाला

१०

अ. .

ेि य अिधकारी यांचे नाव व पदनाम

सेक्टरचे नाव

२९

ी. पी. डी. कांबळे , किनष्ठ अिभयंता
सां.बा.िव. अकोले मो.नं.
९४२१०७५३६५

अकलापुर

३०

ी.डी.एन. काकडे, उपिवभागीय
अिधकारी, सां.बा.िवभाग अकोले. मो.नं
८३०८८०३७३६

३१

ी. डी.एस.पवार, उपिवभागीय
अिधकारी, सां.बा.िवभाग अकोले.
मो.नं. ८२७५०१९११६

३२
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िे 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 े ाची मािहती असणे.
3.
नवीन मतदान क ाबाबत मतदारांमध्ये जास्तीत जास्त िसध्दी करणे.
4.
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.

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.

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 देणे.
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 सुवयवस्
्
था 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.
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
स्वतं पणे िनदश देणयात
्
येतील.

िश ण वगाच्या दनांक व ठकाणाबाबत संबिधत तहिसल कायालया माफत

स्वा रीत/---( रा ल ि दवेदी )
िजल्हा िनवडणूक अिधकरी
व िजल्हािधकारी अहमदनगर.
त – सव संबंिधतांस
त –िनवडणूक िनणय अिधकारी 38 िशड तथा अपर िजल्हािधकारी, अहमदनगर
त - सहा. िनवडणूक िनणय अिधकारी 216 अकोले(अ.ज.) िवधानसभा मतदारसंघ.
तहिसलदार (िनवडणूक )
िजल्हािधकारी कायालय
अहमदनगर.

