ऑनलाईन माहिती भरण्या कररता मदत पुहततका
1. आपल्या Browser मध्ये http://election.setuonline.com हे संकेत स्थळ उघडणे.

2. पत्रा मध्ये नमदू आपले कायाालयाचा User Name व Password टाईप करून Login वर क्ललक करणे.

3. पत्रा मध्ये नमदू आपले कायाालयाचा User Name व Password टाईप करून Login वर क्ललक करणे.

4. पक्हल्या वेळेस Login के ल्यावर आपला Password बदलण्यात यावा.

5. आपले कायाालयाचा User Name व नक्वन Password टाईप करून पनु ः Login करावे.

6. कायाल्याची माक्हती भरण्या कररता (Office Master) मध्ये खालील प्रमाणे अचक
ू माक्हती भरावी.
a. आपल्या कायाालयाचा नाव आक्ण पत्ता इग्रं जी व मराठी मध्ये बरोबर आहे याची खात्री करावी. काही बदल असल्यास बदल
करावा.
b. कायाालय प्रमख
ु ाचे संपणू ा नाव (Name of Institute / Office Head) येथे भरावे.
c. कायाालय प्रमख
ु ाचे पदनाम (Designation) येथे भरावे.
d. कायाालयात एकूण मंजरू पदे (Total sanctioned posts) येथे भरावे.
e. कायाालयात एकूण भरलेली पदे (Total fulfilled posts) येथे भरावे.
f. कायाालयात एकूण ररक्त पदे (Total Vacant posts) येथे भरावे.
g. कायाालय प्रमख
ु ाचा मोबाईल क्रमांक (Mobile Number) येथे भरावे.
h. कायाालय प्रमख
ु / कायाालयाचा ई-मेल आयडी (Email) येथे टाईप करून Save बटन वर क्ललक करावे.

7. कायाालयाचे कमाचारी व अक्िकारी यांची सक्वस्तर माक्हती भरण्या कररता Add Employee येथे क्ललक करावे.

8. खालील प्रमाणे आपले कायाालयाचे कमाचारी व अक्िकारी यांची सक्वस्तर माक्हती भरणे.

भारायव्याची माक्हती :- ( * दर्ाक्वलेली माक्हती भरणे बंिनकारक राहील )
१. Select Title* :
२. First Name:*
३. Middle Name:
४. Surname:*
५. Gender:*
६. Date of Birth:*
७. Date of Joining:*
८. Working Tehsil:*
९. Res. Address:*
१०. District:*
११. Taluka:*
१२. Village:*
१३. Mobile:*
१४. Alternate Mobile:
१५. WhatsApp Number:
१६. Office Landline No:
१७. Aadhaar No.:*
१८. Email:
१९. Designation:*
२०. Select Class:
२१. Retirement Date:*
२२. Basic Pay:*
२३. Pay Scale:*
२४. Grade Pay:*
२५. Home Assembly No.:*
२६. Part No: *
२७. Voter List Sr. No.:
२८. Voter ID No.:
२९. Account Holder : *
३०. Account No.:*
३१. Confirm Account No. * ३२. Bank Name: * ३३. Select City:* ३४. Select Branch:* ३५. IFSC : *
३६. BLO:
३७. Disability:
३८. Pregnant:
३९. Other Election Duty:

-

४०. Upload Photo:*

-

-

अक्भवादन (श्री/श्रीमती/कुमारी)
पक्हला नाव इग्रं ीजी आक्ण मराठी मध्ये.
वक्डलाचं े / पतीचे नाव इग्रं ीजी आक्ण मराठी मध्ये.
आडनाव इग्रं ीजी आक्ण मराठी मध्ये.
क्लंग
जन्म तारीख (dd-mm-yyyy) या प्रमाणे भरावे.
नोकरीला लागलयाची तारीख (dd-mm-yyyy) या प्रमाणे भरावे.
आपला कायाालय ज्या तहसील अतं गात आहे ते तहसील क्नवडा.
कमाचाऱ्याचे क्नवासाचा सपं णू ा पत्ता
कमाचाऱ्याचे क्नवासाचा क्जल्हा
कमाचाऱ्याचे क्नवासाचा तालक
ु ा
कमाचाऱ्याचे क्नवासाचा गाव
मोबाईल क्रमांक
Alternate मोबाईल क्रमांक
WhasApp Number
कायाल्याचा दरू ध्वनी क्रमांक
आिार क्रमांक
Email ID
पदनाम
वगा
सेवा क्नवृत्त क्दनांक

कमाचाऱ्याचे मतदान यादी मध्ये नाव असलेला मतदार संघ क्रमांक
कमाचाऱ्याचे मतदान यादी मध्ये नाव असलेला यादी भाग क्रमांक
कमाचाऱ्याचे मतदान यादी मध्ये नाव असलेला अनक्र
ु मांक
मतदान ओळखपत्र क्रमांक
बँक खात्यावर असलेले नाव.
कमाचारी यांचा बँक खाते क्रमांक.
कमाचारी यांचा बँक खाते क्रमांक.
ज्या बँकेत खाता आहे त्या बँकेचे नाव क्नवडावे.
ज्या र्हर/गावा मध्ये खाता आहे ते क्नवडावे.
आपली र्ाखा क्नवडावी.
IFSC Code बरोबर आहे याची खात्री करावी.
कमाचारी BLO असल्यास क्टक करावे व कायाालयीन आदेर् Upload करावे.

अपगं कमाचारी असल्यास क्टक करावे व कायाालयीन आदेर् Upload करावे.
मक्हला कमाचारी गभावती असल्यास क्ललक करा
क्नवडणक
ु ीचे कामा कररता दसु ऱ्याक्ठकाणी कायारत असल्यास क्ललक करून
तपर्ील भरा

पासपोटा साईज फोटो अपलोड करावे.

9. आपण भरलेली माक्हती अद्यावत करण्यासाठी Save बटन वर कक्लक करा. या प्रमाणे आपले कायाालयाचे
सवा कमाचारी व अक्िकारी याचं ी माक्हती समाक्वष्ट करा.

10. माक्हती समाक्वष्ट झाल्याचा सदं र्
े ( Data Inserted Successfully..!! ) याला OK करून या प्रमाणे सवा
कमाचारी व अक्िकारी यांची माक्हती भरणे.

11.आपण भरलेली माक्हती Employee List येथे क्ललक करून तपासनू क्प्रटं करावे.

12.आपण भरलेली माक्हती क्प्रंट करून कायाालय प्रमख
ु यांचे प्रमाणपत्रा सोबत तहसील कायाालय येथे जमा करावे.

