कलम ४(१)(फ)(l)
जिल्हाlधधकारी कार्ाालर्,ऩुणे र्ेथील ननवडणूक कार्ाालर्ातील कार्ा व कताव्र्े र्ाांचा तऩशील...
१कामाारमाचे नाल

: जिल्शाधधकायी कामाारम, ऩुणे

२ ऩत्ता

: ननलडणूक ळाखा, जिल्शाधधकायी कामाारम, ऩुणे

३ कामाारम रमुभख
ु

: जिल्शाधधकायी

४ ळावकीम वलबागाचे नाांल

: ननलडणूक वलबाग

५ कोणत्मा भांत्रारमातीर कामाारमाचे अधधनस्त

: वाभान्म रमुळावन वलबाग

६ कामाषेत्र / बौगोलरक / कामाानुरूऩ

: ऩुणे जिल्शा

७ वललळष्ट कामा

: रोकवबा वलधानवबा, वलधानऩरयऴद, ननलडणूक
कामाक्रभ याफवलणे, भतदाय मादमाांचे ऩुनरयषण,
भतदाय वांघाचे ऩरयलवभन ल भतदान केंद्राचे

वुवूत्रीकयण ल उऩरब्धता कामाक्रभ याफवलणे.

८ वलबागाचे ध्मेम / धोयण

: बायत ननलडणूक आमोगाने आदे ळीत केरेल्मा
ननलडणुकीच्मा कामाक्रभानुवाय ननलडणूक

कामाक्रभ ल इतय ननलडणूक रमुक्रक्रमा वलहशत
कारालधीत मळस्लीऩणे याफवलणे.

९ वला वांफांधधत अधधकायी / कभाचायी

: उऩजिल्शा ननलडणूक अधधकायी, ननलडणूक नामफ
तशलवरदाय, अव्लर कायकून, लरवऩक, लळऩाई.

१० कामा / काभाचे वलस्तत
ृ स्लरूऩ

: बायत ननलडणूक आमोगाने आदे ळीत
ननलडणक
ु ीच्मा कामाक्रभानव
ु ाय ननलडणक
ू कामाक्रभ
ल इतय ननलडणूक रमुक्रक्रमा वलहशत कारालधीत
मळस्लीऩणे याफवलणे.

११ भारभत्तेचा तऩळीर

: ळावकीम इभायत

१२ उऩरब्ध वेला
१३ वांस्थेच्मा वांयचनात्भक तक्त्माांभध्मे
१४ कामाारमीन दयू ध्लनी क्रभाांक, ई-भेर ल लेऱ

: लीि, दयू ध्लनी,पकव, वांगणक इत्मादी

: वोफत िोडरा आशे . कामाषेत्राचे रमुत्मेक
स्तयालयचे तऩळीर

: लेऱ : वकाऱी १०.०० ते वामांकाऱी. ५.४५

१५ वाप्ताहशक वुट्टी ल वललळष्ट वेलेवाठी ठयवलरेल्मा लेऱा

: रमुत्मेक भहशन्माचा दव
ु या ल चौथा
ळननलाय ल वला यवललाय वललळष्ट
वेलेवाठी लेऱी आल्मा नाशीत.

ननवडणूक शाखा प्रारूऩ तक्ता ...
जिल्हाधधकारी तथा जिल्हा ननवडणूक अधधकारी ऩुणे

जिल्शा स्तय

उऩवलबागीम अधधकायी ( भतदाय नोंदणी अधधकायी )

उऩजिल्शा ननलडणक
ू अधधकायी

ननलडणूक नामफ तशवीरदाय

ननलडणूक अव्लर कायकून

ननलडणूक लरवऩक

लळऩाई

तशलवरदाय (वशा. भतदाय नोंदणी अधधकायी)

ननलडणूक नामफ तशवीरदाय

ननलडणूक लरवऩक

करभ ४ १ फ११
नभन
ु ा अ
जिल्हाधधकारी कार्ाालर् , ऩुणे र्ेथील ननवडणूक कार्ाालर्ातील अधधकारी व कमाचारी र्ाांच्र्ा
अधधकाराांचा तऩशील ...
अ
अ

ऩदनाभ

अधधकाय –आधथाक

कोणत्मा कामदमा /ननमभ /ळावन /ननणाम

.क्र.
१

जिल्हाधधकारी

रु.१०,०००/-ऩेषा
अधधक

अलबरमुाम

ऩरयऩत्रकानव
ु ाय

१ भशायाष्र वलत्तीम अधधकाय ननमभ१९७८
.२ ळावन ननणाम ननमोिन वलबाग क्र.
वलअऩ -१०८९ /१ वलननमभ ,हदनाांक
०६/१०/१९९०

२

उऩजिल्हा

रु .१०,०००/-ऩमंत

१ भशायाष्र वलत्तीम अधधकाय ननमभ १९७८
२ ळावन ननणाम ननमोिन वलबाग क्र .

ननवडणूक

वलअऩ -१०८९/१ वलननमभ , हदनाांक

अधधकारी

०६/१०/१९९०
फ

अ .क्र

ऩदनाभ

अधधकाय रमुळावकीम

कोणत्मा कामदमा /ननमभ /ळावन ननणाम
ऩरयऩत्रकानुवाय

१

जिल्शाधधकायी

१ रोकरमुनतननधधत्ल कामदा १९५० ल १९५१
२ ननलडणूक कामारमुणारी ननमभ १९६१
३ भतदाय नोंदणी ननमभ १९६०
४ ऩरयवीभन अधधननमभ २००२
५ रोकवबा /वलधानवबा ननलडणुकीवाठी
आलश्मक ननलडणक
ू ननणाम अधधकायी
माांचव
े ाठीची शस्तऩजु स्तका

६ वलधान ऩरयऴद ननलडणुकीवाठी आलश्मक
ननलडणक
े ाठीची
ू ननणाम अधधकायी माांचव
२

उऩजिल्शा
ननलडणूक

शस्तऩजु स्तका

१ रोकरमुनतननधधत्ल कामदा १९५० ल १९५१
२ ननलडणूक कामारमुणारी ननमभ १९६१

अलबरमुाम

अधधकायी

३ भतदाय नोंदणी ननमभ १९६०
४ ऩरयवीभन अधधननमभ २००२ ५
रोकवबा /वलधानवबा ननलडणुकीवाठी
आलश्मक ननलडणूक ननणाम अधधकायी
माांचव
े ाठीची शस्तऩुजस्तका

६ वलधान ऩरयऴद ननलडणुकीवाठी आलश्मक
ननलडणूक ननणाम अधधकायी माांचव
े ाठीची
शस्तऩुजस्तका
क

अ .क्र
१

ऩदनाभ

अधधकाय –पौिदाय

कोणत्मा कामदमा /ननमभ /ळावन

अलबरमुाम

ननणाम ऩरयऩत्रकानव
ु ाय

जिल्शाधधकायी

१ रोकरमुनतननधधत्ल अधधननमभ १९५० ल
`१९५१
२ बायतीम दां ड वांहशता करभ

२

उऩजिल्शा

रोकरमुनतननधधत्ल अधधननमभ १९५० ल

ननलडणूक

१९५१

अधधकायी

अ.क्र

२ बायतीम दां ड वांहशता करभ

ऩदनाभ

अधधकाय –
अधान्मानमक

कोणत्मा कामदमा
/ननमांभ

/ळावन

ननणाम
१

जिल्शाधधकायी

ऩरयऩत्रकानुवाय
ननलडणुकीळी

वांफांधधत नाशी .
२

उऩजिल्शा
ननलडणक
ू
अधधकायी

ननलडणक
ु ीळी

वांफांधधत नाशी

अलबरमुाम

करभ ४ १ फ
नभुना फ
जिल्शाधधकायी कामाारम ,ऩण
ु े मेथीर ननलडणक
ू कामाारमातीर अधधकायी ल कभाचायी माांच्मा
कताव्माचा तऩळीर ...

अ .क्र

ऩदनाभ

कताव्म

कोणत्मा कामदमा
/ननमभ/ ळावन ननणाम
ऩरयऩत्रकानुवाय

१

जिल्शाधधकायी

आधथाक ...

१भशायाष्र वलत्तीम
अधधकाय ननमभ १९७८
२ ळावन ननणाम
ननमोिन वलबाग क्र.
वलअऩ-१०८९ १
वलननमभ ,हदनाांक

रमुळावकीम ...
१ ननलडणूक ननणाम
अधधकायी रोकवबा
ननलडणुका वला
कताव्मे

२ वलधानवबा

०६/१०/१९९०
१ रोकरमुनतननधधत्ल
कामदा १९५० ल १९५१
२ ननलडणक
ू

कामारमुणारी ननमभ
१९६१

ननलडणुका जिल्शा

३ भतदाय नोंदणी

म्शणून ऩमालेषण ल

४ ननलडणूक धचन्श

ननलडणूक अधधकायी
वभन्लम

३ वलधानऩरयऴद

ननमभ १९६०
आयषण ल वलतयण
आदे ळ १९६८

ननलडणूक लळषक

५ भतदाय वांघाचे

रमुाधधकायी भतदाय वांघ

६ रोकवबा

/ऩदलीधय /स्थाननक
ननलडणक
ु ा भतदाय

नोंदणी ल ननलडणक
ू

ऩरयवीभन २००२
/वलधानवबा
ननलडणुकीवाठी

अलबरमुाम

काभकाि
४ ननलडणूक वलऴमक

आलश्मक ननलडणूक
ननणाम अधधकायी

वला काभकाि ,उदा

माांचव
े ाठीची

.भतदाय मादी

शस्तऩुजस्तका

ऩुययीषण ,वलधानवबा

७ वलधानऩरयऴद

,भतदाय केंद्र

आलश्मक ननलडणूक

भतदाय वांघ ऩरयवीभन
वुवूत्रीकयण ल

ननलडणुकीवाठी

ननणाम अधधकायी

उऩरब्धता

माांचव
े ाठीची

पौिदायी ...

शस्तऩजु स्तका

अधान्मानमक...

१ रोकरमुनतननधधत्ल
अधधननमभ १९५० ल
१९५१
२ बायतीम दां ड वांहशता
करभ

२

उऩजिल्शा
ननलडणूक
अधधकायी

आधथाक ...
आशयण ल वांवलतयण
अधधकायी
रमुळावकीम ...
१ रोकवबा ननलडणुका
वला कताव्मे

२ वलधानवबा
ननलडणुका वला कताव्मे
३ ननलडणूक वांरग्न

इतय काभकाि ,उदा
.भतदाय मादी

१ भशायाष्र वलत्तीम
अधधकाय ननमभ १९७८
२ ळावन ननणाम
ननमोिन वलबाग क्र
.वलअऩ १०८९ /१
वलननमभ ,हदनाांक
०६/१०/१९९०
१ रोकरमुनतननधधत्ल
अधधननमभ १९५० ल
१९५१
२ ननलडणूक

ऩुनयीषण ,वलधानवबा

कामारमुणारी ननमभ

,भतदान केंद्र

३ भतदाय नोंदणी

वुवूत्रीकयण ल

ननमभ १९६०

भतदाय वांघ ऩरयवीभन

उऩरब्धता

४ भख्
ु मता ऩमालेषकल

१९९६१

४ ननलडणूक धचन्श

आयषण ल वलतयण

वभन्लम

आदे ळ १९६८
५ भतदाय वांघाचे
ऩरयवीभन २००२
६ रोकवबा /
वलधानवबा
ननलडणुकीवाठी

आलश्मक ननलडणूक
ननणाम अधधकायी

पौिदायी ...

माांचव
े ाठीची
शस्तऩजु स्तका

अधान्मानमक ...

...
...

३

ननलडणूक

१ भतदाय मादी ऩु

१ भतदाय नोंदणी

नयीषण कामाक्रभ

ननमभ १९६०

तशवीरदाय

याफवलणे

२ ननलडणक
ू आमोगाने

नामफ

२ भतदायाांना
ओऱखऩत्र दे णे

वलहशत केरेल्मा
कामाक्रभानव
ु ाय

कामाक्रभ याफवलणे

कामाक्रभ याफवलणे

३ रोकवबा

३ रोकरमुनतननधधत्ल

/वलधानवबा ननलडणक
ु ा

अधधननमभ १९५० ल

कामाक्रभ याफवलणे

१९५१

४ ननलडणूक अ .का

.ल लरवऩक दप्तयालय
ऩमालेषण कयणे
४

ननलडणक
ू
अ .का

रोकवबा /वलधानवबा

१ भतदाय नोंदणी

ननलडणक
ू काभे ऩाय

ननमभ १९६०

ऩाडणे

२ भतदाय केंद्राचा
वुवूत्रीकयण कामाक्रभ

२ ननलडणूक आमोगाने
वलहशत केरेल्मा
कामाक्रभानुवाय

याफवलनेची काभे

कामाक्रभ याफवलणे

३ भतदाय वांघाचे

३ रोकरमुनतननधधत्ल

ऩरयवीभन

अधधननमभ १९५० ल

कामाक्रभाांतगात काभे

१९५१

४) भतदाय मादी
ऩुनयीषण कामाक्रभ
याफवलनेफाफत काभे
५) भतदायाांना
ओऱखऩत्र दे णेचा
कामाक्रभ याफवलनेफाफत
काभे
६) वलधान ऩरयऴदा
ननलडणुका, भतदाय

नोंदणी ल ननलडणक
ू
कामाक्रभ

याफवलणेफाफतची काभे
५

ननलडणक
ू
लरवऩक

१ आस्थाऩना वलऴमक

१) भशायाष्र

वला काभे

वलत्तीम

२)

अधधकायी

ऩगाय,रमुलाव.आकजस्भक

ननमभ १९७८

खचा ल तऩळीरलाय

२) ळावन ननणाम

दे मके ऩारयत कयणे ल

ननमोिन

तमाय कयणे

वलबाग क्र.

३) वेनादरातीर
भतदायाांची
नोंदणीफाफतची काभे

वलअऩ१०८९/(१)
वलननमभ,हदनाांक
०६/१०/१९९०
३)भशायाष्र
नागयी वेला
ननमभ १९८१

करभ ४ (१) (फ ) (lll )
ननणाम रमुक्रक्रमेतीर ऩमालेषण ल िफाफदायीचे उत्तयदानमत्ल ननजश्चत करून कामाऩदधतीचे रमुकाळन
(काभाचा रमुकाय /नाल )
काभाचे स्लरूऩ

:

भतदाय मादी ऩुनयीषण ,भतदान केंद्र वुवूत्रीकयण , वालात्रत्रक ननलडणुका,

भतदाय वांघ ऩरयवीभन.
वांफांधधत तयतद
ू

: ...

अधधननमभाचे नाांल :
ननमभ

रोकरमुनतननधधत्ल अधधननमभ 1950 ल १९५१

: भतदाय नोंदणी ननमभ १९६० ल ननलडणूक कामारमुणारी ननमभ १९६१ ऩरयवीभन

अधधननमभ २००२
ळावन ननणाम :
ऩरयऩत्रके :

...
...

कामाारमीन आदे ळ :
अ .क्र .

...

काभाचे स्लरूऩ

कारालधी /हदलव

काभावाठी
िफाफदाय
अधधकायी

१

भतदाय मादी ऩुनयीषण

बायत ननलडणूक

१ जिल्शाधधकायी

आमोगाच्मा

तथा जिल्शा

ननदे ळानुवाय

ननलडणूक
अधधकायी

२ भतदाय नोंदणी
अधधकायी तथा
उऩवलबागीम
अधधकायी
२

रोकवबा /वलधानवबा
/वलधान ऩरयऴद वालात्रत्रक

३

ननलडणुका

भतदान केंद्र वव
ु त्र
ू ीकयण

बायत ननलडणूक

वांफांधधत

ननदे ळानुवाय

अधधकायी

आमोगाच्मा

ननलडणूक ननणाम

बायत ननलडणक
ू

1 जिल्शाधधकायी

अलबरमुाम

आमोगाच्मा

तथा जिल्शा

ननदे ळानुवाय

ननलडणूक
अधधकायी

२ भतदाय नोंदणी
अधधकायी तथा
उऩवलबागीम
अधधकायी
४

वलधानवबा भतदाय वांघ
ऩरयवीभन
भाहशती तमाय कयणे

बायत ननलडणूक

१ जिल्शाधधकायी

आमोगाच्मा

तथा जिल्शा

ननदे ळानुवाय

ननलडणूक
अधधकायी

२ भतदाय नोंदणी
अधधकायी तथा
उऩवलबागीम
अधधकायी
करभ ४ (१)(फ) नभुना (इ)
जिल्शाधधकायी कामाारम, ऩुणे ननलडणूक ळाखेतीर उऩरब्ध दस्तऐलिाांची मादी
दस्तऐलिाचा रमुकाय
अ .क्र

:

दस्तऐलिाचा रमुकाय

जिल््मातीर ८ वलधानवबा भतदाय वांघाच्मा भतदाय मादमा ...
वलऴम

वांफांधधत व्मक्ती

व्मक्तीचे हठकाण

ऩदनाभ

/उऩयोक्त
कामाारमात
उऩरब्ध
नवल्माव

१

भतदाय मादी

१ वलधानवबा

जिल्शाधधकायी

भतदाय वांघाची

तथा जिल्शा

भतदाय मादी

ननलडणूक

२ वलधान ऩरयऴद
भतदाय वांघ भतदाय
मादी
अ लळषक भतदाय

अधधकायी

...

वांघ भतदाय मादी
फ ऩदलीधय भतदाय
वांघ भतदाय मादी
२

ननलडणूक अांनतभ

वलधानवबा

जिल्शाधधकायी

/रोकवबा अांनतभ

तथा जिल्शा

२०

ननकार ऩत्र

ननलडणूक

ननकार ऩत्र नभुना/

...

अधधकायी
३

ननलडणक
ू ननकाराचा

वलधानवबा

जिल्शाधधकायी

/क्रोक्वबा अांनतभ

तथ जिल्शा

/२१ ल २१/अ

ननकार ऩत्र

ननलडणक
ू

िाशीयनाभा नभन
ु ा

...

अधधकायी
४

ननलडणूक वललयण
नभुना /२१ इ

वलधानवबा/रोकवबा जिल्शाधधकायी
उभेदलायाांचा ऩष ल

तथा जिल्शा

त्माांना ऩडरेरी भते

ननलडणूक

माांचा रेखा

...

अधधकायी

करभ ४ (१)(फ)(vi
जिल्शाधधकायी कामाारम ,ऩुणे मेथीर ननलडणूक कामाारमातीर दस्तऐलिाांची लगालायी
अ .क्र

वलऴम

दस्त ऐलिाचा
रमुकाय नवती

रमुभुख फाफीांचा
तऩळीरलाय

/भस्तय

वुयक्षषत

ठे लण्माचा
कारालधी

/नोंदऩस्
ु तक
व्शाऊचय
इत्मादी
१

ननलडणक
ू

योख लशी

ळाखेतीर रेखा

ननलडणक
ू ळाखेकडे

५ लऴा

कोऴागायातून ऩारयत

हशळोफ

शोणाऱ्मा वला

यकभेचा तऩळीर
२

ऩगाय दे मके

दे मक वांधचका

ऩगाय दे मके

३० लऴा

३

रमुलाव बत्ता दे मके

दे मक वांधचका

रमुलावबत्ता दे मके

५ लऴा

४

आकजस्कभ /

दे मक वांधचका

आकजस्कभ खचा

५ लऴा

तऩळीरलाय दे मके
५

ननलडणूक

दे मके
भालवक ऩत्रक

कारालधीभध्मे

ननलडणूक वांफधध

१ लऴा

भतदान मांत्राची

१ लऴा

तक्रायी दाले

भ्रष्टाचायी भागा
अलरांफणेव क्रकला
इतय ननलडणूक

अऩयाध केरेल्मा
खटल्माांचा
६

ऩाठऩयु ाला

भतदान मांत्रे

वशाभाशी ऩत्रक

वुयक्षषत ठे लणे

वुयक्षषतता

अशलार
७

ननलडणूक

भालवक ऩत्रक

ववलधाननक

नस्ती

ळाखेतीर खचा
८

भालवक खचााचा

१ लऴा

ताऱभेऱ

/अववलधाननक

ननलडणूक वांफांधी

१ लऴा

भतदान केंद्रलयी

५ लऴा

लरपापे

लरपापे
९

१०

आव्शाननत
भताांची मादी

आव्शाननत भताांची

नभन
ु ा १४

मादी

आव्शाननत
भताच्मा पी चे

११

वांधचका

ऩालती ऩस्
ु तक
टऩारी

ऩालती ऩस्
ु तक

भतदान केद्रालयीर

५ लऴा

अव्शानीत भताची
मादी

नोंदलशी

भतऩत्रत्रकाचे

वलधानवबा/रोकवबा ५ लऴा
भतदायवांफधी

िालक यजिस्टय
१२

ननलडणूक

वांधचका

नाभननदे ळन ऩत्र

वलधानवबा/

५ लऴा

रोकवबा
उभेदलायाांचे
ननलडणुकीचे

नाभननदे ळन ऩत्र
१३)

ननलडणक
ू अांनतभ

वांधचका

वलधानवबा

ननकार ऩत्र

/रोकवबा अांनतभ

(नभन
ु ा २०

ऩत्र

कामभ

१४

ननलडणूक

वांधचका

वलधानवबा/

ननकाराचा

रोकवबा अांनतभ

िाशीयनाभा

ननकार ऩत्र

कामभ

नभुना -२१ ल
२१-अ
१५

ननलडणूक

वांधचका

वलधानवबा/रोकवबा कामभ

वललयण नभन
ु ा

उभेदलायाांचा ऩष ल

२१-इ

त्माांना ऩडरेरी भत
माांचा रेखा

१६

ननलडणक
ू
लाऩयाची

वलदमत
ु मांत्र

इरेक्रॉननक

वलधानवबा

कामभ

/रोकवबा
ननलडणुकीत

भतदान मांत्र

भतदानावाठी
लाऩयनेचे मांत्र

करभ ४(1)(फ)(XIV)
जिल्शाधधकायी कामाारम,ऩुणे मेथीर ननलडणूक कामाारमातीर भाहशती इरेक्रॉननक स्लरुऩात वाठवलरेरी भाहशती
रमुकालळत कयणे...
अ.क्र.

दस्तऐलिाचा

वलऴम

रमुकाय
1

वी.डी.

जिल््मातीर ८

कोणत्मा

भाहशती

इरेक्रॉननक

लभऱवलण्मावाठी

नभुन्मात

ऩध्दती

ऩी.डी.एप.

वलधानवबा

वांगणकाचे
वशाय्माने

भतदायवांघाच्मा भतदाय
इांटयनेट लेफवाईट

जिल््मातीर ८

इांटयनेट

वांगणकाचे

वलधानवबा

भशानेट

भतदायवांघाच्मा भतदाय

वशाय्माने

मादीच्मा वी.डी.

1)जिल्शाधधकायी ऩुणे
२)उऩजिल्शा

ननलडणक
ू अधधकायी

मादीच्मा वी.डी.
२

िफाफदायी व्मक्ती

1)जिल्शाधधकायी ऩुणे
२)उऩजिल्शा

ननलडणक
ू अधधकायी

करभ ४(1)(फ)(IX)
जिल्शाधधकायी कामाारम,ऩुणे मेथीर ननलडणूक कामाारमातीर अधधकायी लकभाचायी माांची लेतनाची वलस्तुत
भाहशती रमुकालळत कयणे...

अ.क्र.

लेतन

लगा

रूऩये ऴा

ननमलभत
(भशगाई

बत्ता,घयबाडे
बत्ता,ळशय
बत्ता)

1
२

1
२

३

३

४

४

५

५

इतय अनस
ु ेम बत्ते
रमुवांगानव
ु ाय वलळेऴ (िवे
(िवे
रमुलाव बत्ता

रमुलळषण बत्ता
रमुकल्ऩ बत्ता)

करभ ४(1)(फ)(VIII)
जिल्शाधधकायी कामाारम,ऩुणे मेथीर ननलडणूक कामाारमातीर अधधकायी लकभाचायी माांची नाले ऩत्ते ल त्माांचे भालवक
लेतन...
अ

ऩदनाम

अधधकारी /कमाचारी नाांव

वगा

क्र
उऩजिल्शा ननलडणूक

श्रीभती वलभषा चांद्राकाय

२

तशवीरदाय

३

१

रुिू

ददनाांक

दरू ध्वनी क्रमाक
/पॅक्स/ईमेल

एकूण
वेतन

१

०५/०६/२०१४

०२०-२६०६६१०११

९६७३५

श्री दे लदत्ता ठोंफये

१

०७/१०/२०१६

०२०-२६०६६१०११

६५४३४

तशवीरदाय

श्री भशे ळ ऩाटीर

१

०१/०६/२०१६

०२०-२६०६६१०११

६४२२१

ननलडणूक नामफ

श्री ऩी एव व्शटकय

१

०१/०७/२०१६

ननलडणक
ू नामफ

श्री ऩी डी काळीकय

२

०४/०७/२०१६

ननलडणूक नामफ

श्रीभती के एव कुरकणी

२

ननलडणक
ू नामफ

श्री मु एव ठोंफये

२

रघुरेखक

श्रीभती एव िे ऩाचायणे

२

०१/१०/२०१६

०२०-२६०६६१०११

६५३६९

ननलडणक
ू अ .का .

श्री एर व्शी ऩाचायणे

२

०६/०६/२०१६

०२०-२६०६६१०११

३४०४५

ननलडणूक अ .का .

श्री लाम आय ब्रम्शे

३

०१/०६/२०१३

०२०-२६०६६१०११

३५११६

ननलडणूक अ .का .

श्री डी व्शी गणलीये

३

१६/०४/२०१३

०२०-२६०६६१०११

३६२३८

ननलडणूक अ .का .

श्री ऩी डी बाांड

३

०४/०३/२०१४

०२०-२६०६६१०११

३२६६८

ननलडणूक अ .का .

श्रीभती एभ एव िांगभ

३

०७/०७/२०१६

०२०-२६०६६१०११

२७९१९

१४

ननलडणक
ू लरवऩक

श्री ऩी फी गामकलाड

३

१२/०६/२०१३

०२०-२६०६६१०११

२४८३८

१५

ननलडणूक लरवऩक

श्री टी ऩी तऱे गाांलकय

३

०१/०६/२०१३

०२०-२६०६६१०११

३०५५२

ननलडणक
ू लरवऩक

श्रीभती एव एव लळांदे

३

१३/०७/२०१६

०२०-२६०६६१०११

२३३०१

लळऩाई

श्री एन टी ळेडगे

४

०१/०७/२०००

०२०-२६०६६१०११

३४९०५

१८

लळऩाई

श्री डी एर बोकये

४

०१/०८/२०००

०२०-२६०६६१०११

३१३४१

१९

लळऩाई

श्री िी आय ऩठाण

४

०३/०७/२०१२

०२०-२६०६६१०११

२३२८३

४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३

१६
१७

अधधकायी

तशवीरदाय
तशवीरदाय
तशवीरदाय
तशवीरदाय

२७/०६/२०१६
११/१२/२०१३

०२०-२६०६६१०११
०२०-२६०६६१०११
०२०-२६०६६१०११
०२०-२६०६६१०११

४३७९५
५६०२६
५२६७९
५४०८८

करभ ४(1)(फ)(VII)
जिल्शाधधकायी कामाारम,ऩुणे मेथीर ननलडणूक कामाारमातीर ऩरयणाभकायक काभावाठी िनवाभान्माांळी वल्राभवरत
कयणेची व्मलस्था...
अ.

वल्राभवरतीचा वलऴम

कामारमुणारीचे वलस्त्तत
ु लणान

कोणत्मा अधधननमभ

वलधानवबा भतदाय

*ग्राभवबा /लाडावबा

भतदाय नोंदणी

वांघाची रमुारूऩ भतदाय

* भान्मतारमुाप्त यािकीम ऩष

ननमभ १९६० ल

मादी

अध्मषाची फैटक

बायत ननलडणूक

क्र.
1

*ऩत्रकाय ऩरयऴद
२

भतदान केंद्र वव
ु त्र
ू ीकयण

/ऩरयऩत्रकादलाये

*भान्मतारमुाप्त यािकीम ऩष
अध्मषाची फैटक

भागादळाक वूचना
रोकरमुनतननधधत्ल
अधधननमभ१९५१

वालात्रत्रक ननलडणूक

*भान्मतारमुाप्त

कामाक्रभ रमुलवदधी

अध्मषची फैटक

अधधननमभ १९५१

/आचायवां हशता /भतदान

*ऩत्रकाय

ननलडणूक

केंद्र िाशीय

.

कयणे

रमुनतलऴी

आमोगाच्मा

*ऩत्रकाय ऩरयऴद
३

ऩुनयालत्त
ृ ीकार

यािकीम ऩष

ऩरयऴद

रोकरमुनतननधधत्ल

बायत ननलडणक
ू
आमोगाच्मा

कामाक्रभानुवाय
5 लऴांनी

तवेच

बायत ननलडणक
ू
आमोगाच्मा

कामारमुणारी ननमभ

लेऱोलेऱी रमुाप्त

१९६१

शोणाऱ्मा
आदे ळानुवाय

