कलम 4 (1) (b) (i)
िज हािधकारी काय लय सोलापूर ये थील िनवडणूक शाखे तील काय व कत ये यांचा तपशील.
काय लयाचे नाव :- िज हािधकारी काय लय सोलापूर. ( िनवडणूक शाखा )
प ा

:- उपिज हा िनवडणुक अिधकारी ,काय लय सां कृतीक भवन , पिहला मजला,
िस दे वर पेठ सोलापूर.

काय लय मुख :- िज हािधकारी सोलापूर.
शासकीय िवभागाचे नाव :- महसुल व वन िवभाग
कोण या मं ालयातील खा या या अिधन त
:- सामा य शासन िवभाग, िनवडणुक , मं ालय मुंबई
400 032.
काय े
:- सोलापूर िज हा
भौगोिलक

:-

/ काय नु प

िविश ट काय

:- लोकसभा, िवधानसभा, िवधान पिरषद, पुणे िश क मतदार संघ, पुणे
िवभाग पदवीधर मतदार संघ, सं थां या िनवडणूका घे णे,
पिरिसमन आयोगाकडील कामे, मतदार यादया तयार करणे.
िवभागाचे येय/धोरण :- भारत िनवडणूक आयोगाने ठरवून िद यानुसार िनवडणुका घे णे.
सव संबंिधत कमचारी
काय

:- िनवडणूक संबंधातील सव कामे करणे.

कामाचे िव तृत व प
मालम े चा तपशील

:- वग - 1 = 2 , वग -2 =2, वग- 3 = 4, वग - 4 = 2.

:- िनवडणूक संबंधातील सव कामे करणे.
:- सरकारी इमारत.

उपल ध सेवा
:- मतदार यादी िनरं तर सेवा
सं थे या संरचना मक त याम ये काय े ाचे येक तरावरचे तपशील :- ---------------------काय लयीन दुर वनी ं . :- 2731005.
काय लयीन सेवासाठी ठरिवले या वेळा
सोडू न इतर िदवशी कामा या वेळा सकाळी
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:- मिह यातील सव रिववार व दुसरा / चौथा शिनवार
:- 09:45 ते 5:45.
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िनवडणूक शाखे तील ा प त ता.
िज हािधकारी

उपिज हा िनवडणूक अिधकारी

तहिसलदार

िनवडणूक नायब तहिसलदार

अ वल कारकुन

िलपीक
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कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (अ)
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखेतील अिधकारी व कमचारी यां या
अिधकारांचा तपशील.
अ.}
अ. ं .
1.

पदनाम
उपिज हा िनवडणूक
अिधकारी, सोलापूर

अिधकार
आ थक
आहरण व
संिवतरण
अिधकारी

कोण या कायदया / िनयम / शासन
िनणय पिर कानुसार
महारा शासन, सामा य शासन
िवभागाकडील शासन िनणय
मांक ईएसटी- 1279/(233)xxxiii िदनांक 06 स टबर 1979

अिभ ाय

ब.}
अ. ं .
1.

पदनाम
िज हािधकारी व
िज हा िनवडणूक
अिधकारी,
सोलापूर
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अिधकार
शासकी
य

कोण या कायदया / िनयम / शासन िनणय
पिर कानुसार
1. Manual of Election Law
2. The Representative of People ◌ंAct,
1950
3. The Representative of People ◌ंAct,
1951
4. The Registration of Election Roll
1960
5. The Conduct of Election Rules, 1961.
[Statutary & Orders ]
6. Handbook for Electroal Registration
Officer.
7. Compedium of Instruction on conduct
of Elections.
8. Handbook for Returning officer
9. महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960
व
महारा सहकारी सं था िनयम 1961.
10. महारा िविन द ट सहकारी सं था या
सिम यावरील िनवडणूक िनयम 1971.
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अिभ ाय

क.}
अ. ं .
1.

पदनाम

अिधकार फौजदारी

िज हा िनवडणूक
अिधकारी,
सोलापूर.

कोण या कायदया / िनयम / शासन
िनणय पिर कानुसार
इंिडयन िपनल कोड

अिभ ाय

कोण या कायदया / िनयम / शासन
िनणय पिर कानुसार

अिभ ाय

ड.}
अ. ं .
1.

पदनाम

अिधकार
अध याियक

िज हािधकारी व
िज हा िनवडणूक
अिधकारी,
सोलापूर.

1 to 17 RTI election 01.07.20199

िनरं क
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कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (ब)
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखेतील अिधकारी व कमचारी यां या कत यांचा
तपशील
अ.
कोण या कायदया / िनयम /
अिभ
पदनाम
कत ये
ं.
शासन िनणय पिर कानुसार
ाय
िज हा िनवडणूक अिधकारी,यांचे वतीने
िनवडणुक शाखेकडील सव
िनवडणुकां या कामकाजावर िनयं ण
ठे वुन कालमय दे नुसार काय म यश वी
करणे व मतदार या ा तयार करणे तसेच
उपिज हा
पुनिरर ण कामाकरीता िज हयातील
िनवडणूक
1
िनवडणुक कमचा-यांना दरमहा सभा
महारा नागरी सेवा-1979 नुसार
अिधकारी,
घे ऊन सिव तर सुचना दे णे
सोलापूर.
िनवडणुकी या संदभ त अहरण व
संिवतरण अिधकारी हणुन कामकाज
पहाणे . िनवडणुक शाखेतील कमचायावर िनयं ण ठे ◌ेवुन कामकाज क न
घे णे.
2
तहिसलदार मतदार या ा तयार करणेसंबधी
/ नायब
िवधासभा मतदार संघा या परीिसमनाचे
तहिसलदार कामकाज करणे व िनवडणुकी या
कालावधीत EVM वाटप करणे व यांचे
रे कॉड तयार करणे व िनवडणुक
शाखेतील कमचा-यावर िनयं ण ठे ◌ेवुन
कामकाज क न घे णे.
3
अ वल
1.सहकारी सं था या िनवडणुकांसाठी 1. Manual of Election Law
कारकुन 1
ा प / अंितम यादी तयार करणे दावे 2. The Representative of
हरकती वकारणे व िनगत करणे , People Act, 1950
िनवडणुक काय म तयार करणे व 3. The Representative of
अनुषंगीक कामे .
People Act, 1951
2. मा. भारत िनवडणुक आयोगा दारे 4. The Registration of
आयोजीत होणा-या पुनिर ण काय म Election Roll 1960
राबिवणे .मतदार यादी डाटा उपल ध 5. The Conduct of Election
क न घे ऊन ा प / अंितम मतदार Rules, 1961.
या ा तयार क न घे णे ते संबिधतास [Statutory & Orders ]
वाटप करणे . संबिधत अिधकारी / 6. Handbook for Electoral
कमचारी यांना िश णाचे आयोजन Registration Officer.
करणे / SR 01-08 मािहती संकिलत 7. Compendium of
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क न पाठिवणे व इतर कामे
3. वप काय म राबिवणे .अहवाल
सादर करणे
4. मा. भारत िनवडणुक आयोगाचे
आदे शानुसार वेळोवेळी होणा-या
िनवडणुकीम ये उपिज हा िनवडणुक
अिधकारी यांचे आदे शा वये कामे करणे
.

4

अ वल
कारकुन 2

1.िववीध लेखािशष खाली अनुदान
ा त क न घे णे. BLO यांचे मानधन व
इतर अनुषंगीक बाबी .
2.िज हा
काय लयातील
/
अिधप याखालील
काय लयातील डी.सी. िबले सादर
करणे .
3. सभा, प कार पिरषदा यां या
िटप या व इितवृ िलहीणे .
4.
लोकसभा
व
िवधानसभा
िनवडणुकीचे दे यके तयार करणे /
काय लयीन अिधकारी -कमचारी यांची
वास दे यके तयार करणे .
5. मा. भारत िनवडणुक आयोगाचे
आदे शानुसार वेळोवेळी होणा-या
िनवडणुकीम ये उपिज हा िनवडणुक
अिधकारी यांचे आदे शा वये कामे करणे
.
6 िवधानपिरषदा/ िनयोजन सिमती
िनवडणुकाबाबतचे सव कामकाज.
7. शासन / लोकायु त /तारांकीतअतांरांकीत न बाबतची मािहती
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Instruction on conduct of
Elections.
8. Handbook for Returning
officer
9. महारा सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 व महारा
सहकारी सं था िनयम 1961.
10. महारा िविन द ट सहकारी
सं था या सिम यंवरील
िनवडणूक िनयम 1971.
11. इंिडयन िपनल कोड.
12. महारा शासन, सामा य
शासन िवभागाकडील शासन
िनणय मांक ईएसटी1279/(233)-xxxiii िदनांक 06
स टबर 1979
1. Manual of Election Law
2. The Representative of
People Act, 1950
3. The Representative of
People Act, 1951
4. The Registration of
Election Roll 1960
5. The Conduct of Election
Rules, 1961.
[Statutory & Orders ]
6. Handbook for Electoral
Registration Officer.
7. Compendium of
Instruction on conduct of
Elections.
8. Handbook for Returning
officer
9. महारा सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 व महारा
सहकारी सं था िनयम 1961.
10. महारा िविन द ट सहकारी
सं था या सिम यंवरील
-6-

संकिलत क न अहवाल सादर करणे .

4

िलपीक 1

1. लेखा िवषयक मािसक िववरणप े
सादर करणे
2.िनवडणुक शाखेतील आ थापना
संकलन / लेखािवषयक सव बाबी
3. ा त अनुदान वाटप करणे / वेतन
दे यके तसेच काय लयीन दे यके तयार
करणे
4. सेवा पु तके /सेवािवषयक बाबी
अ यावत करणे
5. सहकारी सं था िनवडणुक /
लोकसभा - िवधानसभा - िवधानपिरषद
बाबतचे लेखे ठे वणे, कश बुक
अ यावत ठे वणे .
6. मा. भारत िनवडणुक आयोगाचे
आदे शानुसार वेळोवेळी होणा-या
िनवडणुकीम ये उपिज हा िनवडणुक
अिधकारी यांचे आदे शा वये कामे करणे
.

5

िलपीक 2

1. आवक जावक संकलन पहाणे
2. सैिनकी मतदार यादी
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िनवडणूक िनयम 1971.
11. इंिडयन िपनल कोड.
12. महारा शासन, सामा य
शासन िवभागाकडील शासन
िनणय मांक ईएसटी1279/(233)-xxxiii िदनांक 06
स टबर 1979
1. Manual of Election Law
2. The Representative of
People Act, 1950
3. The Representative of
People Act, 1951
4. The Registration of
Election Roll 1960
5. The Conduct of Election
Rules, 1961.
[Statutory & Orders ]
6. Handbook for Electoral
Registration Officer.
7. Compendium of
Instruction on conduct of
Elections.
8. Handbook for Returning
officer
9. महारा सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 व महारा
सहकारी सं था िनयम 1961.
10. महारा िविन द ट सहकारी
सं था या सिम यंवरील
िनवडणूक िनयम 1971.
11. इंिडयन िपनल कोड.
12. महारा शासन, सामा य
शासन िवभागाकडील शासन
िनणय मांक ईएसटी1279/(233)-xxxiii िदनांक 06
स टबर 1979
1. Manual of Election Law
2. The Representative of
-7-

3.रा ीय मतदार िदवसाचे िनयोजन
करणे
4.मा. भारत िनवडणुक आयोगाचे
आदे शानुसार वेळोवेळी होणा-या
िनवडणुकीम ये उपिज हा िनवडणुक
अिधकारी यांचे आदे शा वये कामे
करणे
5. मतदार यादी छपाई व इतर
अनुषंगीक कामे.
6. मतदार यादी संबिधत त ारीबाबत
कायवाही करणे .
7 संबिधतांकडू न मािहती संकलीत
क न वरी ठ काय लयास अहवाल
सादर करणे.
8 िनवडणुक िवषयक सव अनुषंगीक
कामे.
9
काय लयातील
मािहती
अिधकारा वये
ात
करणांचा
िनपटारा करणे
10. दै नंिदन इमेल काढणे व ते विर ठांचे
अवलोकनाथ सादर करणे.
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People Act, 1950
3. The Representative of
People Act, 1951
4. The Registration of
Election Roll 1960
5. The Conduct of Election
Rules, 1961.
[Statutory & Orders ]
6. Handbook for Electoral
Registration Officer.
7. Compendium of
Instruction on conduct of
Elections.
8. Handbook for Returning
officer
9. महारा सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 व महारा
सहकारी सं था िनयम 1961.
10. महारा िविन द ट सहकारी
सं था या सिम यंवरील
िनवडणूक िनयम 1971.
11. इंिडयन िपनल कोड.
12. महारा शासन, सामा य
शासन िवभागाकडील शासन
िनणय मांक ईएसटी1279/(233)-xxxiii िदनांक 06
स टबर 1979
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कलम 4 (1) (ब) (iii)
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखेतील िनणय ि येतील पयवे ण व
जबाबदारीचे उ रदायी व िन चत क न कायप दतीचे काशन
(कामाचा कार / नांव )
कामाचे व प :- संि त पुनिर ण काय मांतंगत मतदार यादया अ ायवत करणे.
लोकसभा व िवधानसभा सावि क व पोटिनवडणुकां घे णे.
संबंिधत तरतूद :अिधिनयमाचे नांव :- लोक ितिनधी व अिधिनयम 1950 व 1951
The Registration of Election Roll 1960.
िनयम
:- --शासन िनणय
:- --पिरप के
:- --काय लयीन आदे श :कलम 2 एच

अ. ं .
1.

कालावधी
कामासाठी जबाबदार
िदवस
अिधकारी
मतदार यादया तयार करणे व भारत िनवडणूक िज हा िनवडणूक
लोकसभा, िवधानसभा
आयोगाचे
अिधकारी,व उपिज हा
सावि क िनवडणुकांचे
िनदशानुसार
िनवडणुक अिधकारी
कामकाज करणे.
सोलापूर.
कामाचे व प

अिभ ाय

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (अ)
नमु याम ये कामाचे कटीकरण
संघटनाचे ल

( वाष क )

अ. ं .

काम / काय

कामाचे माण

आ थक ल

िनरं क
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अिभ ाय

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (ब)
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखेतील कामाची कालमय दा काम पुण
हो यासाठी येक कामाची कालमय दा :िदवस / तास पुण
त ार िनवारण
अ. ं .
काम / काय
जबाबदार अिधकारी
कर यासाठी
अिधकारी
1
िनवडणुकी
कामाचे िदवशी
उपिज हा िनवडणुक
िज हािधकारी
संबिधत सव
सकाळी 9.45 ते सायं 5.45 अिधकारी सोलापूर
सोलापुर
कांमावर िनयं ण

अ. ं .
1.

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (अ)
िनवडणूक शाखे या कामाशी संबंिधत िनयम / अिधिनयम
सुचना प कानुसार
िनयम मांक व वष
अिभ ाय
िदलेले िवषय
( अस यास )
1.लोकसभा/िवधानस
1. Manual of Election Law
भा/िवधानपरीषद यां या 2. The Representative of People ◌ंAct, 1950
िननवडणुका घे णे
3. The Representative of People ◌ंAct, 1951
2.िवधानसभा संघ
4. The Registration of Election Roll 1960
िनहाय मतदार या ा
5. The Conduct of Election Rules, 1961.
तयार करणेचे कामावर [Statutary & Orders ]
िनयं ण ठे ◌ेवणे
6. Handbook for Electroal Registration
3. तीवष मतदार
Officer.
यां ांचा पुनिर ण
7. Compedium of Instruction on conduct of
कायकम राबिवणे
Elections.
4.िविवध सं थां या
8. Handbook for Returning officer
िनवडणुकी या मतदार 9. महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व
या ा अंितम करणे व
महारा सहकारी सं था िनयम 1961.
िनवडणुक कायकम
10. महारा िविन द ट सहकारी सं था या
घोषीत करणे
सिम यावरील िनवडणूक िनयम 1971.
11. इंिडयन िपनल कोड.
12. महारा शासन, सामा य शासन
िवभागाकडील शासन िनणय मांक ईएसटी 1279/(233)-xxxiii िदनांक 06 स टबर 1979
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कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ब)
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखेतील. कामाशी संबंधीत शासन िनणय
अ. ं . शासन िनणया नुसार िदलेले िवषय शासन िनणय मांक व तारीख
अिभ ाय
1.
उमे दवारांसाठी आदश आचार संिहता
1. 1.उमेदवार व राजकीयप यांचे
क.437/6 इएसओ/23/94 एमसीएम िदनांक
वतणुकीबाबत
2.आचार संहीतेम ये काय करावे 4 ऑ टो 94
व काय क नये
2. कायदा व सु यव था मतदान
क.576/11/ईएस/028/85/जे एस-02/िदनांक
केदा या िनषी द िनवडणुक
10 जाने 95
चारास ितबंध करणे
3. दु◌ुबलतर वग तील उमेदवारा या
नामिनदे शन ितबंध धाक दपटशा क.3/इआर/94/जे एस-2/िदनांक 16 ऑग ट
94
बळाचा वापर यासाठी भारतीय
दं ◌ंड िवधान संिहता मधील 171
बी/171 सी व इतर कामा या
तरतुदी
4. केद अथवा रा यामधील स ाधारी क.437/6/ईएस/005/94/एमसीएल/5102
प ाने स ा थनाचा वापर करणे
िदनांक 1 स टबर 1994
5. साव ीक िनवडणुकीचे
क.464/96/एल आणी ओ/ पीएलएन/-1/
कालावधीत श ा े बाळगणेवर
िदनांक 13 माच96
िनबध
6. िनवडणुकी संबिधत
आर पी ॲ ट 1951
आपराधासाठी कलमांची मािहती
7. िवधानसभा साव िनवडणुका
क.437/6/ईएस-023/94/एमसीएस/ 8175
1994 उमेदवार व राजकीयप
िदनांक 14/10/94
यांचे वतणुकीबाबत प टीकरण
2.
वाहनांचा गैर वापर
1. शासकीय वाहन गैरवापरास
क.437/6/96 पीएलएन/3/24/ 11/ िदनांक
ितबंध करणे
15 जाने 1996
2. साव. िनवडणुका/पोटिनवडणुका भारत िनवडणुक आयोग आदे ◌ेश
वाहनां या गैरवापर िनब◌ंध
क.437/6/96 पीआरतीन/2297 िदनांक 16
जाने 1996
3. साव. िनवडणुका/पोटिनवडणुका भारत िनवडणुक आयोग आदे श
वाहनां या गैरवापर िनब◌ंध
क.437/6/97 /जे एसएन/ िदनांक 18 माच
1997
1 to 17 RTI election 01.07.20199

- 11 -

3.
1.
2.

4.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
5.
1.
2.

3.

6.
1.
2.

वनी े पकाचा वापर
िनवडणुक मोहीमांमधील
क.3/8/94 जे एस-दोन िदनांक 13 जानेवारी
वनी ेपचा वापर
1994
आगामी साव.िनवडणुका यावेळी क.3/8/ईएस/-006/94 दोन /5060 िदनांक
वनीपे पकाचा वापर
1 स टबर 1994
कर याबाबत
मालम ा िव पण करणेवर िनब◌ंध
मालम ा िव पण करणेवर
क.3/7/94 जे एस/2 िदनांक 5 जाने 1994
िनब◌ंध
मालम ा िव पण करणेवर
क.3/7/94 जे एस/दोन/िदनांक 28 जाने
िनब◌ंध करणे ,सुचना
1994
/ प टीकरण
मालम ा िव पण करणेवर
क 3/7/94 जे एस/दोन/ हीओएल दोन
ितबंध करणे
िदनांक 30 माच 1994
मालम ा िव पण करणेवर
क.3/7/94 जे एस/दोन/ हीओएल /दोन
ितबंध करणे
िदनांक 16 मे 1994
आगामी िनवडणुकां या
क.3/7(ईएस 002)94/जे एसकालावधी म ये मालम ा िव पण दोन/ हीओएल-चार/7534 िदनांक 26
करणेवर ितबंध करणेबाबत
स टबर 1994
मालम ा िव पण
भारत िनवडणुक आयोगाकडील प
.3/7/96-जे एस-2 िदनांक 30 माच 1996
िनवडणुक चार साही य
प के,िभ ीप के,ई याद ◌ं या
क.3/9/ईएस.008/94 जे एस/दोन /5196
मुदणावरील िनब◌ंध
िदनांक 2 स टबर 1994
िनवडणुक कालावधीम ये चंड
क.3/10/ईएस007/94/जे एस/दोन/5260
आकाराचे कटाऊटस ,जाहीरात
िदनांक 2 स टबर 1994
फलक, कापडी फलक इ यादी
लावुन धनसंप ीचे भपके◌ेदार
दशन करणे
मतदान केदा या भोवती िनिषा द क.464/आयएनएसटी/98/पीएलएम/1
े म ये िनवडणुक मंडप
िदनांक 12 फे◌े ुवारी 1998
उभार याबाबत अनुदे◌ेश
मं या या/उमे दवारां या दौ-याबाबत
क याण कारी योजना इ.घोिषत
क.437/6/96/पीएलएन-3/113
करणेबाबत
5 िदनांक 23 फे◌े ुवारी 1996
मं या या दौ-याबाबत
क.437/6/4/2003 पीएलएन-3 िदनांक 12
जुन 2003
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3. साव.िनवडणुका मं याचे दौरे

1.

1.
2.
3.
4.

क.437/96/पीएलएन/3/2620 िदनांक 17
जाने 1996
िनवडणुक व मतदान ितिनधी नेमणुक
मतदान ितिनधी थानीक य ती क.576/12/2003/जे एस-2 िदनांक 5
नेमणेबाबत
फे◌े ुवारी 2003
इतर
फॉम-17ए या छाननीबाबत.
Election commission of indiano.464/INST/2012-EPS dt.8/2/2012
मतमोजणी यव थे बाबत.
Election commission of indiano.470/INST/2012-EPS dt.1/3/2012
इले ॉिनक मतदान यं ा या
Election commission of indiaसुर ेबाबत.
no.51/8/7/2011-EMS dt.14/2/2012
उमेदवारांनी सादर करावया या
Election commission of indiaित ाप ाबाबत.
no.3/ER/2011SDR dt.1/9/2012

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (क)
िनवडणूक कामाशी संबंधीत पिरप के
अ. ं .
1.

शासकीय पिरप का
नुसार िदलेले िवषय
मतदार यादयांचे
पीडीएफ सीडी रोल
िव ीचे दर िन चत
करणे.

पिरप क

मांक व तारीख

अिभ ाय ( अस यास )

शासन,सामा य शासन िवभागाकडील
शासन पिरप क मांक ईएलआर 1098/1809/33, िद. 25/8/2005.

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ड)
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखेतील कामाशी संबंधीत काय लयीन
आदे श/धोरणा मक पिरप के
अ. ं .

िवषय
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कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (इ)
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखेतील येथील काय लयाम ये उपल ध
द ताऐवजांची यादी द ताऐवजा िवषय
अ.
ं

द ताऐवजाचा
कार
अ
सी - 1

अ1
अ

िवषय

िनवडणुकीचे
िनकाल
अनामत रकमेची
न दवही
वग - 3 व वग - 4
कमचा यांचे
हजे रीपट
हावचर

संबंधीत य ती /
पदनाम

िलपीक-1
िलपीक-2

य तीचे िठकाण /
उपरो त काय लयात
उपल ध नस यास

िज हा िनवडणुक
काय लय

उपिशषिनहाय
काय लयीन खच ची
न दवही
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ड

1. िवधानसभा /
िव.प. संदभ .
2. शासन संदभ.
3. लोकआयु त /
उपलोकआयु त
संदभ
4. मा.मं ी /
मु यमं ी महोदय
संदभ .
5.
मा.आमदार/खासदा
र संदभ.
6. मा.िवभागीय
आयु त संदभ .
7. अ.शा.प.न दवही
.
8. वीय सहा यक
संदभ
9. महारा
मािहतीचा अिधकार
संदभ .
10. लोकशाही िदन
संदभ .
11. ित ाधीन
संदभ.
12.कायिववरण
न दवही गोषवारा .
13. जनता दरबार /
पालकमं ी संदभ.
कलम 4 (1) (अ) (vi)

िज हािधकारी काय लय सोलापूर ये थील िनवडणूक शाखे म ये द ताएैवजांची वगवारी
अ. ं .

1.

िवषय

द ताऐवजाचा कार न ती /
म टर / न दपु तक, हाउचर इ.

मुख बाबीचा
तपशीलवार

िनकालप क

िनवडणुकीचे िनकाल

लोकसभा,
िवधानसभा,
थािनक िधकारी
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सुरि त
ठे व याचा
कालावधी
अ

2.

3.
4.
5.

6.

अनामत
रकमेची
न दवही
हजे रीपट
हावचर
उपिशषिनहाय
काय लयीन
खच ची
न दवही
दै निदन
काय लयीन
कामकाजा या
कायवाही
बाबत या
न दव ा

-वग - 3 व वग - 4 कमचा यांचे
हजे रीपट
-ित वा री न दव ा

1. िवधानसभा / िव.प. संदभ .
2. शासन संदभ.
3. लोकआयु त /
उपलोकआयु त संदभ
4. मा.मं ी / मु यमं ी महोदय
संदभ .
5. मा.आमदार/खासदार संदभ.
6. मा.िवभागीय आयु त संदभ .
7. अ.शा.प.न दवही .
8. वीय सहा यक संदभ .
9. महारा मािहतीचा अिधकार
संदभ .
10. लोकशाही िदन संदभ .
11. ित ाधीन संदभ.
12.कायिववरण न दवही
गोषवारा .
13. जनता दरबार / पालकमं ी
संदभ.
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सी - 1

उप थतीबाबत
अहवाल
-शासनाकडू न मंजूर
झाले या
अनुदानाचा
सिव तर तपिशल
अिभलेख.
दै नंिदन
कामकाजातील
प यवहाराबाबत
तपिशल.

सी - 1
अ1

अ

ड
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कलम 4 (1) (ब) (vii)
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखेतील येथील काय लया या पिरणामकारक
कामासाठी जनसामा यांशी स ला मसलत कर याची यव था
अ. ं .

स लामसलतीचा
िवषय

काय णालीचे
िव तृत वणन

िनरं क

िनरं क

कोण या
अिधिनयमा/िनयम
पिरप ाका ारे

पुनरावृतीकाल

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (अ)
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखेतील काय लया या सिमतीची यादी काशीत
करणे
अ.
ं.

1

2

सिमतीचे
नांव

सिमतीचे सद य

MCMC 1.िज हािधकारी
सिमती 2.सहा.िनवडणुक
िनणय अिधकारी
सोलापूर व माढा
,3.नागरीकांचा
ितिनधी-जे ठ
प कार
वप
1.िज हािधकारी
किमटी
2.उपिज हा
िनवडणुक
अिधकारी
3.िव ापीठाचे
रिज टार -कॅ प
ॲ बेिसडर व
इतर
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सिमतीचे
उ ीट

सभा िकती वेळा
घे यात येते

पेड युज

िनवडणुकी चे
पुव व वेळी

मतदार
जन
जागृती

मतदार न दणी
मोहीमे पुव व
वेळी

सभा
जनसामा यासा
ठी खुली आहे
कवा नाही.
होय

सभे चा
कायवृ ांत
(
उपल ध )

होय

िनवडणुक
काय लयात
उपल ध आहे
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िनवडणुक
काय लयात
उपल ध आहे

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (ब)
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखे या अिधसभांची यादी काशीत करणे.
अ
.
ं
.
1.

अिधसभे चे
नां◌ंव
(मािसक
सभा)
िनवडणूक
नायब
तहिसलदार
यांची मािसक
सभा

सभे चे
सद य

सभे चे उि ट

सव
तालु यांचे
िनवडणूक
नायब
तहिसलदा
र

भारत िनवडणूक
आयोगाने ठरवून
िदले या
कामाकाजाचा
आढावा.

िकती
वेळा
घे यात
येते
आव य
ककाम
काजनु
सार

सभा
जनसामा यासाठी
खुली आहे कवा
नाही
नाही

सभे चा
कायवृ ांत
( उपल ध )
होय

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (क)
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखेतील येथील काय लया या पिरषदांची
यादी काशीत करणे
अ
.
ं
.

पिरषदे चे नांव

पिरषदे चे
सद य

िनरं क

िनरं क

पिरषदे चे
उ ीट

िकती वेळा सभा
घे यात येते जनसामा यासाठी
खुली आहे कवा नाही

सभे चा
कायवृ ांत
( उपल ध )

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (ड)
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखेतील येथील काय लया या कोण याही
सं थे ची यादी काशीत करणे
अ सं थे चे नांव
सं थे चे
सं थे चे
िकती वेळा
सभा
सभे चा
.
सद य
उ ीट
घे यात येते
जनसामा यासाठी
कायवृ ांत
ं
खुली आहे कवा नाही ( उपल ध )
.
िनरं क

1 to 17 RTI election 01.07.20199
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कलम 4 (1) (ब) (ix)
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखेतील अिधकारी व कमचारी यांची नांवे व यांचे
दूर वनी मांक
पदनाम
अिधकारी /
वग
दुर वनी मं◌ाक /
अ.
कमचा याचे नांव
फॅ स /ई-मेल
ं.
1 उपिज हा िनवडणूक अिधकारी
ीमती नेहल भोसले
1
8805244989
2
तहिसलदार
ी. डी.एस कुंभार
1
9850384085
3
नायब तहिसलदार
ी.एन एच वाकसे
2
9096792147
4

नायब तहिसलदार

ी.ए.एम िनराळी

2

9423861492

5

अ वल कारकुन

ी.सोनवणे पी बी.

3

7020036271

6

अ वल कारकून

ी .एस.बी.दे शमुख

3

9404529742

7

िलपीक

ी.गणेश येवतीवाड

3

7020095062

8

िलपीक

ी.एफ.एच.मुजावर

3

9834949438

9

िशपाई

ी. ए. ही. साबळे

4

9850020883

10

िशपाई

ी.एस.के.बनसोडे

4

7447296307

कलम 4 (1) (ब) (x)
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखे या अिधकारी व कमचा यांची
वेतनाची िव तृत मािहती काशीत करणे.
वग
वेतन परे षा
इतर अन ेय भ े
िनयिमत
संगानुसार
िवशेष (जसे
अ.
महागाई , घरभाडे / शहर
(जसे वास
क प भ ा,
¯Öæ¸Ûú ü भ ा
भ ा)
िश ण
भ ा)
1.
1
93800/12% 16% 120/होय
--1
69900/12% 16% 120/होय
--2.
2
47500/12% 16% 120/होय
--2
71200/12% 16% 120/3.
4.
5.
6.

3
3
3
3
4

35000/36100/21700/26800/19700/-

1 to 17 RTI election 01.07.20199

12%
12%
12%
12%
12%

16%
16%
16%
16%
16%

120/120/65/65/65/-

होय
होय

-----

होय

---
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कलम 4 (1) (ब) (xi)
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखे तील मंजूर अंदाजप क व खच चा
तपिशल याची िव तृत मािहती काशीत करणे अंदाजप काचा तीचे काशन
अनुदाना या िवतरणा या तीचे काशन.
अ.
अंदाजप कीय
अनुदान
िनयोिजत वापर
अिधक अनुदान
अिभ ाय
ं.
शीष चे वणन
वा षक
( े व कामाचा
अपेि त अस यास
तपिशल)
पयात
1.
उपिशष 102 मंजूरी माणे
वेतन (अिधकारी व
िनवडणूक
कमचारी तसेच
अिधकारी
तालुका तरावरील
----िलपीक वग चे
मािसक वेतन )
2.
उपिशष - 103
मंजूरी माणे
वेतन
मतदार यादया
(तालुका तरावरील
तयार करणे व
वग - 2 चे
----यांचे मु ण.
अिधकारी वग चे
मािसक वेतन

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना अ
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखे तील काय लयातील अनुदान वाटपा या
काय माची कायप दती 2005-05 या वष साठी काशीत करणे
काय माचे नांव. :- िनरं क
लाभाथ या पा ता संबंधी या अटी व शत . :लाभ िमळ यासाठी या अटी.
:लाभ िमळ यासाठीची कायप दती.
:पा ता ठरिव यासाठी आव यक असलेले कागदप क:काय माम ये िमळणा या लाभाची िव तृत मािहती.
अनुदान वाटपाची कायप दती.
स म अिधका याचे पदनाम.
िवनंती अज सोबत लागणारे शु क
इतर शु क
1 to 17 RTI election 01.07.20199

:::::-

िनरं क
िनरं क
िनरं क
िनरं क
िनरं क
िनरं क
िनरं क
िनरं क
िनरं क
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िवनंती अज चा नमुना
सोबत जोडणे आव यक असले या
कागदप ांचीयादी जोडणे आव यक असले या
जोड कागदप ाचा नमुना.
कायप दती संदभ त त ार िनवारणासाठी
संबंधीत अिध याचे पदनाम.
तपिशलवार व येक तरावर उपल ध िनधी.
(उदा.िज हा पातळी, तालुका पातळी, गाव पातळी)
लाभाथ चा यादी खालील नमु यात.

:::::::-

िनरं क
िनरं क
िनरं क
िनरं क
िनरं क
िनरं क
िनरं क

:-

िनरं क

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (ब )
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखे तील अनुदान काय माअंतगत
लाभाथ ची िव तृत मािहती काशीत करणे.
योजना / काय माचे नांव :अ
.
ं
.

अनुदान / लाभ
याची र कम
व प

लाभाथ चे नांव व प ा
िनरं क

िनरं क
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िनवड पा तेचे
िनकष

अिभ ाय

िनरं क

िनरं क
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कलम 4 (1) (ब) (xiii)

अ.
ं.
1

िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखे तील काय लयातील िमळणा या /
सवलतीचा परवाना याची चालू वष ची तपशीलवार मािहती.
परवाना / परवानगी / सवलतीचे कार
परवाना
परवा या परवाना िदनांका िदनांका
साधारण
परवा याची िव तृत
धारकाचे नांव चा कार
मांक
पासून
पयत
अटी
मािहती
िनरं क
िनरं क
िनरं क
िनरं क
िनरं क
िनरं क
िनरं क

कलम 4 (1) (ब) (xiv)
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखे तील काय लयातील मािहतीचे
इले ॉनीक व पात साठिवलेली मािहती काशीत करणे चालू वष करीता
अ. ं . द तऐवजचा कार
िवषय
कोण या
मािहती
जबाबदार
इले ॉिनक
िमळिव याची
य ती
नमु यात
प दती
1
िवधानसभा मतदार
मतदार यादी
िसडी
लेखी
उपिज हा
संघातील मतदार या ा
अज दारे
िनवडणुक
अिधकारी
टे प
िफ म
िसडी - लेखी अज दारे
इतर कोण याही व पात

1 to 17 RTI election 01.07.20199
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कलम 4 (1) (ब) (xv)
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखे तील उपल ध
सुिवधांचा त ता काशीत करणे
उपल ध सुिवधा
भे ट या या वेळे संदभ त मािहती.
:- काय लयीन वेळेत सकाळी 09.45 ते 5.45
वेबसाईट िवषयी मािहती.

:- solapur.nic.in

कॉलसटर िवषयी मािहती.

:- िनरं क

अिभलेख तपासणीसाठी उपल ध
सुिवधांची मािहती.

:- अ.ब.क.ड यादी नुसार

य

हजर राहु न करता

येईल
कामा या तपासणीसाठी उपल ध
सुिवधांची मािहती.

:-

नमुने िमळ याबाबत उपल ध मािहती

:- काय लयात उपल ध आहे .

सुचना फलकाची मािहती

य हजर राहु न करता येईल .

:- सुचना फलक आहे .

ंथालय िवषयी मािहती

:- िनरं क

कलम 4 (1) (ब) (IV)
िज हािधकारी

मािहती.
अ
.
सुिवधे चा
ं
कार
.
1 सव कागदप े

काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखेतील काय लयातील

वेळ
09.45
5.45

1 to 17 RTI election 01.07.20199

कायप दती
ते

य
राहु न

िठकाण

हजर उपिज हा
िनवडणुक
अिधकारी
यांचे
काय लय

जबाबदार य ती /
कमचारी
तहिसलदार,
नायब तहिसलदार
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काशीत

त ार
िनवारण
उपिज हा
िनवडणुक
अिधकारी

कलम 4 (1) (ब) (xvi)
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखेतील काय लयातील मािहती
अिधकारी/सता यक शासकीय मािहती अिधकारी /अिपलीय मािहती अिधकारी (तेिथल लोक
ािधकारी या काय े ातील )याची िव तृत माहीती काशीत मािहती.
अ शासकीय मािहती अिधकारी
अ.क शासकीय
पद नाम
मािहती
अिधकारी
1
ी.डी.एस
तहिसलदार
कुंभार
िनवडणुक

ब सहा. शासकीय मािहती अिधकारी
अ.क सहा. शासकीय पद नाम
मािहती
अिधकारी
1
ी. एन एच
िनवडणुक
वाकसे
नायब
ी. अिनल
तहिसलदार
िनराळी

क अिपलीय अिधकारी
अ. सहा.
पद नाम
क
शासकीय
मािहती
अिधकारी
1
ीमती नेहल उपिज हा
भोसले
िनवडणुक
अिधकारी
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काय े

प ा / फोन

ई-मे ल/मोबा

िज हा
िनवडणुक
काय लय

िज हािधकारी 9922619416 उपिज हा
काय लय
िनवडणुक
आवार
अिधकारी
िनवडणुक
शाखा
2731005

काय े

प ा / फोन

ई-मे ल/मोबाईल

अिपलीय
अिधकारी

िज हा
िनवडणुक
काय लय

िज हािधकारी dydeosolapur
काय लय
@gmail.com/
आवार
िनवडणुक
शाखा
2731005

उपिज हा
िनवडणुक
अिधकारी

काय े

प ा / फोन

ई-मे ल/मोबा

िज हा
िनवडणु
क
काय लय

िज हािधकारी
काय लय आवार
िनवडणुक शाखा
2731005

dydeosolapur
@gmail.com/
8805244989
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अिपलीय
अिधकारी

यांचे अिधन त
शासकीय
मािहती
अिधकारी

कलम 4 (1) (ब) (xvii)
िज हािधकारी काय लय सोलापूर येथील िनवडणूक शाखेतील काय लयातील माहीती काशीत
मािहती.

िनरं क

कलम 4 (1) (क)
सवसामा य लोकांशी संबधीत मह वाचे िनणय व धोरणे यांची यादी काशना करीता तयार
करणे व िवतरीत करणे.
िनरं क

कलम 4 (1) (ड)
सवसाधारणपणे आप या काय लयात होणा या शासकीय / अध यायीक कामाकाजा या काराची
यादी तयार के◌ेली जाते. घे तले या िनणयाबाबत काय करणाची मीमांसा यापुढे दे यात येईल.
कलम 2 एच
नमुना - (अ)
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अ वये िवभागवार लोक ािधकारी यांची
शासकीय िवभागाचे नांव - महसुल िवभाग
कलम 2 (एच) a/b/c/d
अ. ं .

लोक ािधकारी सं था

1

उपिज हा िनवडणुक
अिधकारी, सोलापूर

थळ - सोलापूर
िदनांक 01/07/2019
1 to 17 RTI election 01.07.20199

सं था मुखाचे
पदनाम
उप िज हा िनवडणुक
अिधकारी सोलापूर

िठकाण / प ा
िज हािधकारी काय लय
अवार, पिहला मजला,
िनवडणुक शाखा,
िज.सोलापूर

सही***
( नेहल भोसले )
उपिज हा िनवडणूक अिधकारी,
सोलापूर
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