नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड साव ऽक िनवडणुक-2017
िनवडणूक संदभात सं

ट पणी

¾ ूभाग रचना :नांदेड वाघाळा शहर महानरगपािलका, नांदेड साव ऽक िनवडणूक 2017 साठ मा. रा य िनवडणुक आयोगाने
द.14.08.2017 रोजी अंितम ूभाग रचना ूिस द केली आहे .

¾ मतदार याद :-

ूभाग रचना ूिस द नंतर दसरा
ट पा मतदार याद चा आहे . द. 01.07.2017 रोजी अ ःत वात असले या
ु

वधानसभे या मतदार याद व न मतदार याद तयार करणे व ूिस द करणेचा कायबम मा.रा य िनवडणुक

आयोगाने िन शत क न दलेला आहे . या िनवडणूक त ूथमच True Voter Mobile Application

फ न वसूली िलपीकामाफत संपुण 20 ूभागाची मतदार याद तयार क न, ूा प

ूभागात सम
मतदार याद

ारे

द. 19.08.2017 रोजी ूिस द कर यात आली. या ूा प याद वर आ ेप व हरकती द.

19.08.17 ते 28.08.2017 पयत माग व यात आ या हो या. सदर कालावधीत 4
एकूण 62 आ ेप ◌ेअज ूा

झाले. सदर आ ेप संबंिधत

े ऽय कायालयामाफत तपासणी क न अंितम

मतदार याद तयार कर यात आलेली आहे . सदर मतदार याद महारा
कलम 7 अ मधील तरतुद नुसार

े ऽय कायालयात

महानगरपािलका अिधिनयमाचे

द. 09.09.2017 रोजी ूिस द कर यात येणार आहे . तसेच

यानंतर

मतदान कि िनहाय मतदार याद अिधूमा णत क न ूिस द कर यात येणार आहे .

¾ मतदान कि िन

त करणे :-

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या साव ऽक िनवडणूक साठ 20 ूभागाकर ता मा. रा य िनवडणूक
आयोगा या िनदशानुसार ू येक मतदान किात 750 ते 800 मतदारांूमाणे मतदानाकर ता मतदान किे
िन

त कर यात आलेली आहे त. एकुण 575 मतदान किे िन

त कर यात आली आहे त.यात शास कय

कायालय/शाळा, मनपा शाळा व खाजगी शाळा ई याद म ये मतदान किे ठे व यात आलेली आहे त. एका
ूभागात सरासर

25 ते 30 मतदान कि िन

त कर यात आलेली आहे त. सव मतदान किे हे

इमारती या तळमज यावर ूःता वत कर यात आलेली आहे त. तसेच आवँयक या ठकाणी रॅ पची यवःथा
कर यात येणार आहे .

¾ VVPAT यंऽाचा वापर:मा.रा य िनवडणुक आयोगाने VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) ूथमच वापर कर याचा
माणस आहे .

यानुषंगाने ECIL Company Hyderabad व रा य िनवडणूक आयोगा या ूितिनधी माफत

महानगरपािलकेत दनांक 28.08.2017 व 29.08.2017 रोजी ूिश णाचे आयोजन कर यात आले होते.
सदर ूिश णास महानगरपािलकेचे उप अिभयंता, सव सहा यक आयु

व इतर कमचार यांनी ूिश ण

घेतले. सदर यंऽात मतदारांना कोणास मतदान केले याची जानीव होणार आहे .

यामुळे मतदान ू बयेत

पारदशकता िनमाण होईल. सदर िनवडणुक त VVPAT यंऽाचा वापर आयोगाची मा यता ूा
दोन िनवडणूक िनणय अिधका-यां या

ेऽात जवळपास 235 मतदान किावर ूायोिगक त वावर वापर

कर याचा मानस आहे .परं तू या बाबत स या अंतीम मंजुर ूा
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झा यास

नाह .

¾ िनवडणूक िनणय अिधकार /सहा.िनवडणूक िनणय अिधकार यां या िनयु

या :-

मा.रा य िनवडणुक आयोगा या आदे श नुसार महानगरपािलकेसाठ साधारणत: 3 ते 4 ूभागाकर ता 1
याूमाणे िनवडणुक िनणय अिधकार िनयु

कर यास िनदश दलेले आहे त. सदर ल िनवडणुक िनणय
मा. वभागीय आयु

अिधकार हे उप ज हािधकार दजापे ा कमी नाह अशा अिधकार यांची िनयु

यां या

मा यतेने कर यास आदे शात नमुद केलेले आहे .
तसेच सहा यक िनवडणुक िनणय अिधकार बं. 1 हणून तहिसलदार संवगातील अिधकार िनयु

कर याचे

िनदश दलेले आहे त. सहा यक िनवडणुक िनणय अिधकार बं. 2 हा अिधकार मनपाचा ूभाग अिधकार अथवा
सहा यक आयु

दजा या अिधकार असेल. सहा यक िनवडणुक िनणय अिधकार बं. 3 हा महानगरपािलके या

उप अिभयंता अथवा सहा यक आयु

दजा या अिधकार असेल.

मनपा साव ऽक िनवडणूक-2017 साठ

मा.

वभागीय

आयु ,

औरं गाबाद यां याकडन
8
ु

उप ज हािधकार व 7 तहिसलदार यां या नांवांची िशफारस कर यात आली असून

यानुसार िनवडणुक साठ

िनवडणूक िनणय अिधकार व सहा. िनवडणूक िनणय अिधकार यांची िनयु

कर यात आली आहे .

तसेच सदर अिधका-यांचे मदतीसाठ महानगरपािलकेतील सहा. आयु
िनयु

व उप अिभयंता यांची दे खील

कर यात आली आहे .

¾ मतदान कमचार (Polling Staff) :नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका साव ऽक िनवडणूक 2017 कर ता एकूण 20 ूभागासाठ खालील ूमाणे
ू येक मतदान किावर एक मतदान किा य , ितन मतदान अिधकार व एक िशपाई यांची िनयु

करणे

आवँयक आहे . तसेच मु ःलम बहसं
ु य मतदान किावर 1 म हला दे णे आवँयक आहे . याचा तपिशल खालील

ूमाणे आहे . सदर लागणा-या कमचा-यांची मा हती शासक य/ िनमशासक य कायालय,शाळा, खाजगी
शाळा, महा व ालय यांचेकडन
ू उपल ध क न घे यात आली आहे .
मतदान किाची सं या

किा य

मतदान अिधकार

चतुथ ौेणी कमचार

एकूण

575

575

1725

575

2875

राखीव

60

175

60

0295

एकुण :-

635

1900

635

3170

¾ झोनल ऑ फसर :सदर िनवडणुक स एकूण
(झोनल ऑफ सर) िनयु
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तसेच एका ूभागासाठ 1 या ूमाणे राखीवसह एकुण 30

कर यात येणार आहे .

े ऽय अिधकार

¾ ूिश ण (Training) :नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या िनवडणूक साठ 7 िनवडणूक िनणय अिधकार यांची िनयु
आली असुन मतदान किावर ल िनयु

कमचा-यांना यां यामाफत िन

कर यात

त केले या िनवडणूक िनणय अिधकार

यांचे कायालय अथवा सभागृहात ूिश ण आयो जत कर यात येणार आहे .

¾ िनवडणूक संिनयंऽण सिमती :मा.रा य िनवडणुक आयोगाकडन
ू आदे श द. 21.07.2017 अ वये महापािलके या िनवडणुक साठ आचार

स हं तेची अमलबजावणी ूभावीपणे करणे, उमेदवारां या खचावर िनयंऽण ठे वणे, आिथक बळाचा
द ु पयोग टाळणे व कायदा सु यवःथा राखणे यासाठ िनवडणूक संिनयंऽण सिमती महानगरपािलका
आयु

यां या अ य ते खाली िनयु

कर यास िनदश मा.रा य िनवडणुक आयोगाने

द यानुसार

व वध वभागांचे अिधका-यांची खालील ूमाणे सिमती गठ त कर यात आलेली आहे .
अ.

सिमतीतील अिधकार

ब.
1

/ सदःयांची नांवे
ौी. गणेश दे शमुख

पदनाम

संिनयंऽण

वभाग

सिमतीतील पदनाम
आयु

तथा िनवडणूक

अ य

महापािलका नांदेड

सदःय

पोलीस वभाग, नांदेड

अिधकार
2

ौी. चंि कशोर मीना

ज हा पोलीस अिध क

3

ौी. एस.बी. शडगे

सहा यक आयु

सदःय

आयकर वभाग, नांदेड

4

ौी. पी.एस. गोपनवार

सहा यक आयु

सदःय

वब कर वभाग, नांदेड

5

ौी. के.जी.राऊत

अिध क

सदःय

रा य उ पादन शु क वभाग,
नांदेड

6

ौी. राजि एस. प क

रजनल मॅनेजर

सदःय

रजनल ऑफ स, एस.बी.आय.
बँक, इं डःश यल ए रया, नांदेड

7

ौी. एस.जी. शेलार

अिध क अिभयंता

सदःय

सावजिनक बांधकाम वभाग,
नांदेड

8

ौी. वजय करणकर

सह. ूादे िशक प रवहन

सदःय

अिधकार
9

ौी. आर. आर. कांबळे

ूादे िशक प रवहन वभाग
(आर.ट .ओ.) नांदेड

अिध क अिभयंता

सदःय

महारा य रा य व ूत
महा वतरण िल., नांदेड

10

ौी. संतोष कंदे वार

उप आयु

(िनवडणूक)

सदःय सिचव

नांदेड वाघाळा शहर
महानगरपािलका, नांदेड
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¾ आचारसं हता ( Code of Conduct) :मा.रा य िनवडणूक आयोगाने महापािलका साव ऽक िनवडणूक कर ता आदश आचार सं हता लागु केले या
दनांकापासुन ती िनवडणुक ू बया संपेपयत अमलात राहणार आहे .
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची िनवडणूक ूब या सुरळ तपणे पार पाड यासाठ रा य िनवडणुक
आयोगा या सुधार त आदे श द. 14 ऑ टोबर 2016 व वेळोवेळ सुधार त केले या आदे शानुसार आचारसं हतेची
अंमलबजावणी कर यासाठ उप ज हािधकार संवगातील अिधका-यांची िनयु

कर यात आलेली आहे .

आचारसं हते या अमंबजावणीसाठ िनवडणुक िनणय अिधकार िनहाय सहा यक िनवडणुक िनणय अिधकार
यांना सहा यक हणुन आचारसं हतेची कामे सोप व यात येणार आहे त.
आचारसं हतेचे अंमलबजावणी ूभावीपणे राब व यासाठ मा. ज हा पोलीस अिध क व शहरातील (06) पोलीस
ःटे शन या पोलीस िन र कांची बैठक िनवडणूक िनणय अिधकार यांचे समवेत घे यात येणार आहे . तसेच
व वध राजक य प ां या पदािधका-यांची दे खील बैठक घे यात येणार आहे . आचारसं हते या कालावधीत
राजक य प

व उमेदवारांनी काय करावे ? व काय क नये ? याबाबत आयोगाचे िनदशाची ूत उपल ध

क न दे यात येणार आहे .

¾

हड ओ माफ स ह िलय स पथक (Video Surveillance Team) :-

मा.रा य िनवडणूक आयोगाने आचारसं हता जा हर के यापासून महापािलका

ेऽात िनवडणूक िनणय अिधकार

यां या कायालयातील आचारसं हता पथकात तसेच मागणीनूसार सव पोलीस ःटे शन अंतगत अंमलबजावणी
कर यासाठ

हड ओ माफ स ह िलय स पथकाची िनयु

कर यात आली आहे .

¾ िमड या सटर :नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या साव ऽक िनवडणूक 2017 साठ नागर कांना / पऽकारांना दररोजची
अ ावत मा हती उपलबध हो या य

ीने महापािलके या ःटे डयम प रसरातील इमारतीत िमड या सटर

ःथापन कर यात येणार असून तेथून सव मा हती उपलबध क न दे यात येणार आहे .

¾ भरार पथक (Flying Squad) व चेक पोःट साठ पथक (SST):िनवडणुक या काळात मतदारांना ूलोभन ठरतील अशा व अ य संशयाःपद हालचालीवर ल
ठे व यासाठ भरार पथक तैनात कर यात येणार आहे . तसेच महानगरपािलका

ेऽातील

ह वाचे नाके

इ याद येथून म /श ांची अवैध वाहतूक होउ नये यासाठ पोलीस व अ य अिधका-यांची िनयु
क न चेकपोःट तयार क न SST पथक नेम यात येणार आहे .
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¾ िनवडणुक िनणय अिधकार यांचे िनवडणुक कायालय व मत मोजणीसाठ ूःता वत ठकाण :अ.

िनवडाणुक िनणय

सहा.िनवडणुक िनणय

सहा.िनवडणुक

सहा.िनवडणुक िनणय

िनवडणुक िनणय अिधकार

ब.

अिधकार यांचे नाव व

अिधकार ब-01

िनणय अिधकार

अिधकार ब-03

यांचे कायालयाचे ठकाण

पदनाम
१
१

ब-02
२

३

४

ौी संजय कुंडे टकर,

ौी ए.पी. ऽभुवन,

उप ज हािधकार (साू)

तहिसलदार,आकृ तीबंध

ज.अ.कायालय,परभणी

ौी संजय जाधव,
े ऽय अिधकार

५

६

ौी दलीप टाकळ कर,

आद वासी चालक सभागृह,

उपअिभयंता, मनपा

एस ट महामंडळ

ज.अ.नांदेड

कायालय,
वकशॉपरोड नांदेड

२

ौी सुदशन गायकवाड

ौी अर वंद नरसीकर,

उप ज हािधकार (रोहयो)

तहिसलदार,अधापुर

ज.अ.का.परभणी
३

ौी संतोष वेणीकर,

ौी िशवाजी डहाळे ,

ौी सुिनल दे शमुख,

जुने

बकेट कोच,मनपा

उपअिभयंता,मनपा

गणेशनगर,पा याचे

संतोषी

ौीमती माधवी

ौी ूकाश कांबळे ,
उपअिभयंता, बएसयुपी

ज हा पुरवठा अिधकार ,

दे वकुळे ,

मारकड,

ज.अ.कायालय,नांदेड

सहा. ज.पु.अ.

सहा.आयु

ौी महे श वडदकर,
ज हापुनवसन अिधकार ,

५

ौी

तहिसलदार, नांदेड

बेग,

ौीमती सुरेखा ःवामी,

उप वभािगय

प र.तह.

अिधकार ,नांदेड

फरहतु लाह

गु

गो वंदिसंघजी

ौी िशवाजी बाबरे ,

कापुस संशोधन कि

उपअिभयंता,सा.बा.

है िाबाद रोड,

उ ान अिध क

ौी ू दप कुलकण ,

ौी
नांदेड

ौी करण अंबेकर,

ज.अ.कायालय नांदेड

े ऽय कायालय ब-ब
ःटे डयम प रसर,

ज.अ.कायालय,नांदेड
४

टाक

जवळ,नांदेड

ज.नांदेड
ौीमती

े ऽय कायालय,

ौी सुधीर इं गोले,
े ऽय अिधकार

दे गलूर नाका नांदेड
ौी दलीप आरसुडे,

महाराजा

उपअिभयंता,

माकट,

तहिसलदार,उमर , ज,

रण जतिसंघज

े ऽय कायालय,
प हला मजला जुना म ढा

नांदेड

नांदेड
६

ौीमती दपाली मोतीयाळे ,

ौी

सुरेश

ू हाद

उप वभािगय अिधकार ,

घोळवे,

भोकर, ज.नांदेड

तहिसलदार,मुखेड

ौी तानाजी कानोटे ,

ौी मनोहर दं डे,

ःथािनक

ू.सहा.आयुकत

उपअिभयंता,सा.बा.

कायालय,मनपा,गांधी
पुतळा

ज.नांदेड
७

ौी एस.ड .म हं िकर,
व.भुसंपादन अिधकार ,
लिसका नांदेड

ौीमती

पा याची

कर
टाक

जवळ,व जराबाद
उ वला

पांगारकर,
महसुल सहा यक,
ज.अ.कायालय,नांदेड
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संःथा

ौी

अ वनाश

अटकोरे ,
े ऽय अिधकार

ौी नरि सुजलेगांवकर

साई मंगल कायालय,

उपअिभयंता,सा.बा.

हडको बस ःटॉप जवळ,
हडको.

