कद्र शासना या मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 मधील कलम 2 (एच) व 4 (1) (बी) नुसार 17
बाबींवर प्रिस ध करावयाची िनवडणूक िवभागाची मािहती खालीलप्रमाणे आहे .
कलम (2) एच-नमुना (क)
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 अ वये िवभागवार लोकप्रािधकारी यांची यादी.
सावर्जिनक प्रािधकरणाचे नाव :- नािशक महानगरपािलका, नािशक
अ.क्र
.

संबंधीत प्रािधकरणाची

सावर्जिनक प्रािधकरणाचे नाव

िनिमर्तीकरणानुसार

िठकाण/ संपुणर् प ा

िवभागणी

1.

संबंधीत रा य सरकार वा नािशक
कद्र

महानगरपािलका, नािशक

शासना या नािशक

पिरपत्रका वये

वा (महारा ट्र

आदे शा वये िनिमर्ती

महानगरपािलका,

नािशक
शासन

गु वार,

राजपत्र मुख्यालय,राजीव
िद.28 भवन,

ऑक्टोबर,1982/

गांधी

शरणपुर

रोड,

काितर्क 6, नािशक-422002

शके 1904)

कलम (2) एच-नमुना (ख)
भरीव प्रमाणात शासकीय अथर् साहा य िमळत असले या सावर्जिनक प्रािधकरणाची यादी.

अ.क्र
.

लोक प्रािधकारी सं थेचा
िवभाग

सं था प्रमुखाचे पदनाम

िठकाण/ प ा
नािशक

महानगरपािलका,

नािशक
1.

थािनक

वरा य सं था

नािशक महानगरपािलका,
नािशक

िनवडणूक

मुख्यालय,

िवभाग,
दस
ु रा

मजला,

राजीव गांधी भवन, शरणपुर

रोड, नािशक-422002

कलम 4 (1) (ब) (एक)
नािशक महानगरपािलका, िनवडणूक िवभागाचा कामांचा कतर् यांचा तपिशल
1. सावर्जिनक प्रािधकरणाचे

नािशक महानगरपािलका, नािशक

नाव
2. सक्षम अिधकारी
3. संपण
ु र् प ा
4. िवभागप्रमख
ु

5. कोण या खा या या अंतगर्त

आयक्
ु त, नािशक महानगरपािलका, नािशक

नािशक महानगरपािलका, नािशक

मुख्यालय,राजीव गांधी भवन, शरणपुर रोड, नािशक-422002
ी. एच. डी. फडोळ,

उपआयक्
ु त िनवडणूक

िनवडणूक िवभाग, नािशक महानगरपािलका

नािशक महानगरपािलका, नािशक

हे कायार्लय आहे
6. कामाचा अहवाल कोण या
कायार्लयाकडे सादर केला

आयक्
ु त, नािशक महानगरपािलका, नािशक

जातो
7. कायर्कक्षा : भौगोिलक
8. अंगीकृत त (Mission)
9. येय धोरण (Vision)

संपुणर् महानगरपािलका क्षेत्र
मा. रा य िनवडणूक आयोगा या मागर्दशर्क सुचनानस
ु ार िनवडणूका

घेणे
10. सा य
11. प्र यक्ष कायर्
12. जनतेला सेवा दे त असले या
सेवांचा थोडक्यात तपिशल
13. थावर मालम ा (येथे
तुम या प्रािधकरणाची

वरीलप्रमाणे
विरल प्रमाणे

सदर

बाब

िमळकत

िवभाग,

यांचेशी संबंधीत आहे .

जमीन, इमारत आिण अ य
थावर मालम ेचा तपिशल
यावा.)
14. प्रािधकरणा या संरचनेचा
तक्ता (वंशवक्ष
ृ ाचा तक्ता

जसा असतो तसा तक्ता
काढुन प्र येक पातळावर

कायर्कक्षा व संपकार् या
प याची जोड घालून

दाखवावी.)

खालील नमूद के याप्रमाणे.

नािशक

महानगरपािलका,

नािशक

15. कायार्लयाची वेळ आिण
दरु वनी क्रमांक (सवर्

वेळ सकाळी 10.00 ते सं याकाळी 5.45 वाजेपयर्ंत
अिधकारी/कमर्चारी यांची जेवणाची वेळ दप
ु ारी 1.30 ते 2.00

दरु वनी क्रमांक, फॅक्स

वाजेपयर्ंत

कायार्लयीन कालानंतर

ई-मेल- nmcelection2017@gmail.com

क्रमांक, ई-मेल आिण

दरु वनी क्रमांक :- 0253 2222468

(पीबीएक्स क्रमांक- 468)

संपकार्चा तातडीचा क्रमांक
असेल तर तोही क्रमांक
यावा.)
16. सा तािहक सु टी आिण

िवशेष सेवांचा कालावधी

सा तािहक सु टया : मिह याचा दस
ु रा व चौथा शिनवार, आिण
सवर् रिववार

सवर् शासकीय सावर्जिनक सु टया

िवशेष सेवा : आव यकतेप्रमाणे

कलम 4 (1) (ब) (एक)
िनवडणूक िवभागाची सवर्साधारण रचना खालीलप्रमाणे
आयुक्त

अितिरक्त आयक्
ु त-1

उप आयुक्त

विर ठ िलपीक

किन ठ िलपीक

किन ठ िलपीक

नाईक/ द तरी 

िशपाई

कलम (1) (ब) (एक) नमुना ‘क’
नािशक महानगरपािलके या िनवडणूक िवभागा या अिधकारी व कमर्चारी यां या अिधकार कक्षा
अ.क्र
1.

अिधकार पद
उपआयक्
ु त

आिथर्क अिधकार

संबंधीत कायदा/ िनयम/ आदे श/

शेरा

राजपत्र

(अस यास)
--

वािषर्क र. .5 लक्ष महारा ट्र महानगरपािलका
अिधिनयमातील कलम 69 नुसार
मा. आयुक्तांना प्रदान केले या
अिधकारानुसार

2.

विर ठ िलपीक

3.

किन ठ िलपीक

4.

नाईक/द तरी

5.

िशपाई

---

---

---

कलम (1) (ब) (एक) नमन
ु ा ‘ख’
अ.क्र
1.

अिधकार पद
उपआयक्
ु त

6.

विर ठ िलपीक

2.

किन ठ िलपीक

3.

नाईक/द तरी

4.

िशपाई

प्रशासिनक अिधकार
िवभाग प्रमख
ु
हणुन

संबंधीत कायदा/ िनयम/

शेरा

आदे श/ राजपत्र

(अस यास)
--

मा. आयुक्तांना प्रदान केले या
अिधकारानस
ु ार

---

---

---

कलम (1) (ब) (एक) नमुना ‘ग’
अ.क्र
1.

अिधकार पद

फौजदारी कायदा

संबंधीत कायदा/ िनयम/

शेरा

आदे श/ राजपत्र

(अस यास)

उपआयक्
ु त

2.

विर ठ िलपीक

3.

किन ठ िलपीक

4.

नाईक/द तरी

5.

िशपाई

---

---

कलम (1) (ब) (एक) नमुना ‘घ’
अ.क्र
1.

अिधकार पद

अधर् याियक

संबंधीत कायदा/ िनयम/

शेरा

अिधकार

आदे श/ राजपत्र

(अस यास)

उपआयक्
ु त

2.

विर ठ िलपीक

3.

किन ठ िलपीक

4.

नाईक/द तरी

5.

िशपाई

---

---

कलम (1) (ब) (एक) नमुना ‘य’
अ.क्र
1.

अिधकार पद

याियक अिधकार

संबंधीत कायदा/ िनयम/

शेरा

आदे श/ राजपत्र

(अस यास)
--

उपआयक्
ु त

2.

विर ठ िलपीक

3.

किन ठ िलपीक

4.

नाईक / द तरी

5.

िशपाई

---

कलम

4(1) (ब) (दोन) नमुना ‘ख’

नािशक महानगरपािलके या िनवडणूक िवभागा या अिधकारी व कमर्चारी यांची कतर् ये.
अ.क्र
1.

अिधकार पद
उपआयक्
ु त

आिथर्क कतर् ये
िवभाग प्रमुख
हणून

संबंधीत कायदा/ िनयम/

शेरा

आदे श/ राजपत्र

(अस यास)
--

महारा ट्र महानगरपािलका
अिधिनयमातील कलम 69 नुसार

मा. आयुक्तांना प्रदान केले या
अिधकारानुसार

2.

विर ठ िलपीक

3.

किन ठ िलपीक

4.

नाईक / द तरी

5.

िशपाई

---

---

---

कलम
अ.क्र
1.

4(1) (ब) (दोन) नमुना ‘ख’

पदनाम

कतर् य
1. िनवडणूक िवभाग प्रमुख अस याने प्रािधकृत अिधकारी

उपआयक्
ु त

2. िनवडणूक िवभागाशी सवर् प्रशासकीय कामकाज करणे

हणून सवर् कामकाज करणे

3. मा. रा य िनवडणक
ू आयोगाचे सच
ु ना नुसार कामकाज करणे

2.

विर ठ िलपीक
(कायार्सन
1)

1. मा. शासन पत्र यवहार

क्र-

2. मा. आयक्
ु त यांचे कडील पत्र यवहार

3. मा. अित.आयक्
ु त यांचेकडील पत्र यवहार

4. उपआयक्
ु त यांचेकडील पत्र यवहार

5. नागरीकां या िनवडणूक िवषयक तक्रार
6.

यायालयीन प्रकरणे

7. मािहती अिधकार

3.

किन ठ

िलपीक 1. मा. रा य

िनवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र

(कायार्सन क्र - 2. तारांकीत/अतारांिकत प्र न
2)
3. मंत्री महोदय यांचे कडील प्रकरणे /पत्रे,
4. आवज-जावक

4.

किन ठ िलपीक
(कायार्सन
3)

क्र.-

1. संगणकीय कामकाज
2. मा. िवभागीय आयुक्त कायार्लय

3. नगरसेवक/नगरसेिवका पत्र

4. अंतगर्त कायार्लयीन पत्र यवहार

5.

नाईक द तरी

1. अिभलेख कक्षातील अिभलेखांचे सुरिक्षत जतन करणे. (वाळवी लागणार नाही
याची दक्षता घेणे तसेच पे टकंट्रोल कर याची आव यकता अस यास

याबाबत

विर ठांचे िनदशर्नास आणुन दे णे.)

2. अिभलेखांवरील सवर् संिचकांची यादी तयार क न न द घेणे.
3. न याने मंजुर होणारी प्रकरणे संबंिधत िलपीकांकडून अिभलेख कक्षाकडे जमा
क न घेणे,

यां या घेणे,

4. विर ठांचे मागणीप्रमाणे अिभलेखे न दी घेऊन
काम झा यानंतर

यांना वेळेत उपल ध क न दे णे व

या संिचका परत ता यात घेणे.

5. सवर् संिचकांची यादी तयार क न

याची न द घेणे.

6. विर ठांचे सुचनेनुसार कामकाज करणे.

6.

िशपाई

1. सवर् िशपाई संवगार्तील कमर्चार्यांनी दररोज सकाळी 9.15 पयर्ंत कायार्लय

अ.क्र

पदनाम

कतर् य
उघडुन कायार्लयाची

छता, िप याचे पाणी इ.

यव था करावा. तसेच

दररोज गणवेश पिरधान करावा.

2. िनवडणूक िवभागाचे टपाल/पत्रे/नोटीस/संिचका संबंिधतांना वाटप करावे. तसेच
टपाल वाटपाचे कामकाज करणे.

3. अिधकारी/कमर्चारी यांचे अनप
ु ि थतीत
उपकरणे बंद करणे.

कलम
अ.क्र
1.

अिधकार पद

यांचे दालनाचे पंखा/लाईट इ.िवजेचे

4(1) (ब) (दोन) नमुना ‘घ’

अधर् याियक कतर् ये

संबंधीत कायदा/ िनयम/

शेरा

आदे श/ राजपत्र

(अस यास)

उपआयक्
ु त

2.

विर ठ िलपीक

3.

किन ठ िलपीक

4.

नाईक/द तरी

5.

िशपाई

--

--

कलम (1) (ब) (एक) नमन
ु ा ‘य’
अ.क्र
1.

अिधकार पद

याियक कतर् ये

संबंधीत कायदा/ िनयम/

शेरा

आदे श/ राजपत्र

(अस यास)

उपआयक्
ु त

2.

विर ठ िलपीक

3.

किन ठ िलपीक

4.

नाईक/द तरी

5.

िशपाई

--

--

कलम 4 (1) (ब) (तीन) नमुना ‘य’
कायार्लयातील प्रकरण सादर कर याची प धती

1.

सवर् साधारण पत्र यवहार / मािहती अिधकार / िनवडणूक कायर्क्रमानस
ु ार िनवडणूका घेणे.
किन ठ िलपीक
विर ठ िलपीक
उप आयुक्त
अितिरक्त आयुक्त

2.

कोटर् प्रकरणे

आव यकता वाट यास
मा यतेसाठी/मागर्दशर्नाकरीता
िकं वा आदे श/पत्र

वाक्षरीसाठी

विर ठ िलपीक
उप आयुक्त
आव यकता वाट यास

अितिरक्त आयुक्त

मा यतेसाठी/मागर्दशर्नाकरीता
िकं वा आदे श/पत्र

वाक्षरीसाठी

कलम 4 (1) (ब) (चार) नमुना ‘क’
नािशक महानगरपािलके या िनवडणूक िवभागात होणार्या कामासंबंधी सवर्सामा यपणे ठरिवलेली भौितक व
आिथर्क उ िद टे .
अ.क्र अिधकार पद
1.

उपआयक्
ु त

काम

भौितक

आिथर्क

कालावधी

शेरा

उ िद टे . उ िद टे . अस यास
---महानगरपािलका
सन
201718

महारा ट्र
अिधिनयम

कलम 4 (1) (ब) (पाच) नमुना ‘क’
नािशक महानगरपािलके या िनवडणूक िवभागात होणार्या कामासंबंधी सवर्सामा यपणे आखलेले िनयम.
अ.क्र

िवषय

संबंधीत शासकीय िनणर्य/ कायार्लयीन

शेरा

आदे श/ िनयम/ राजपत्र वैगरे चा क्रमांक व

(अस यास)

तािरख
1.

प्रशासकीय प्रकरणे

महारा ट्र महानगरपािलका अिधिनयम
भारतीय

संिवधान

अनु छे द

243-के

व

243-झेड अ वये प्रा त अिधकार
मा.रा य िनवडणूक आयोगाचे आदे श
2.

मािहती अिधकार

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005

प्रकरणे

कलम 4 (1) (ब) (सहा)
नािशक महानगरपािलके या िनवडणूक िवभागातील उपल ध असले या कागदपत्रांची यादी व द तऐवजांची
वगर्वारी.
अ.क्र

द तऐवजांचा प्रकार न ती/
म टर/ न द पु तक,

हाऊचर

सरु िक्षत ठे व याचा कालावधी

इ यादी

संिचकेचे नांव
1.

वगर्

सवर् प्रकार या कायार्लयीन
संिचका
नािशक महानगपािलका, सावर्.

अ

अ.क्र

द तऐवजांचा प्रकार न ती/
म टर/ न द पु तक,

हाऊचर

सुरिक्षत ठे व याचा कालावधी

इ यादी

संिचकेचे नांव

वगर्

िनवडणूक 2017 कायार्लयीन आदे श

फाईल (मुळ न ती)

आदशर् आचार संिहता सावर् िनवडणूक
2017 अंमलबजावणी बाबत

आचारसंिहता

वे छा िनधी खचर्

िनबर्ध आदे श फाईल
महारा ट्र शासन असाधारण भाग
1/2 प्रा प यादी 10 ऑक्टोबर

ड
ड
ड

2016 अंितम यादी 25 नो हे बर
2016
आदशर् मतदान कद्र

थापन करणे व

ई हीएम गोडाउन बाबत
सावर्. िनवडणूक 2017 करीता
केद्रा यक्ष व मतदान अिधकारी
यां या नेमणक
ू ी बाबत

मा. रा य िनवडणक
ू आयोग

शासकीय जी आर / पत्र/ पिरपत्रक

ड
ड
ब

/ आदे श संिचता
नािशक महानगरपािलका मनपा
सद य यांचे राजीनामे पत्राबाबत
आगामी सावर्. िनवडणूक 2017
करीता मुंबई येथे जाणे / येणे

ड
ड

करीता वाहन उपल ध क न िमळणे
बाबत
िनवडणूक जािहरात, जािहर नोटीस,

ड

मुख्यिनवडणक
ू कायार्लय अितकालीन

ड

िदनांक 29/01/2016 पासू ्न

ड

िवभागीय कायार्लयाकडून जमा व

ड

िनवणूक 2017 जात वैधता

ड

िनवडणूकीनंतर रा. िन. आयोगास

क

सच
ू ना, जािहर प्रकटन संिचका
भ ा बाबत

ि ह.सी. मािहती फाईल
िश लक मेमरी

प्रमाणपत्र बाबत

सादर करावयाची प्रमाणपत्रे व इतर
मािहती.
ग ठा क्रमांक 2

नािशक महानगरपािलका, सावर्ित्रक

ड

अ.क्र

सुरिक्षत ठे व याचा कालावधी

द तऐवजांचा प्रकार न ती/
म टर/ न द पु तक,

हाऊचर

इ यादी

संिचकेचे नांव

वगर्

िनवडणूक 2017 प्रभाग क्र. 1 ते
31
पेड

या प्रा प मतदार यादी बाबत

यूज संदभार्त येणार्या तक्रारींवर

िनणर्य घे यासाठी सिमती
करणे बाबत (पेड

थापन

यज
ू )

ई ि ह एम मशीनचे एफ एल सी
कमर्चारी यांना चहा, ना ता, भोजन

ड
ड

दे णे बाबत.
ई हीएम मशीनची एफ एल सी करणे
बाबत.
आगामी सावर्ित्रक िनवडणूकी या पूवर्
तयारी बाबतची मािहती मा.

ड
ड

िवभागीय आयुक्त नािशक यांना दे णे
बाबत.

आगामी सावर्ित्रक िनवडणूक 2017
नोडल अिधकारी (संगणक िवभाग
प्रमुख )

ड

हणून झालेली िनयुक्ती

र द करणे बाबत

िनवडणक
ू िवभागास संगणक व

ड

िद. 26/10/2016 रोजी मा.

ड

िप्रंटर िमळणे बाबत.

रा य िनवडणक
ू आयोगाकडे होणार्या
कायर्शाळा व आढावा बैठकीबाबत.

मा. कक्ष अिधकारी गह
ृ िवभाग यांना
सी सी टी ही कॅमेरे बसिवणे

ड

बाबतची मािहती दे णे बाबत.

सावर्ित्रक िनवडणक
ू 2017 करीता

िविवध प्रकारचे परवाने व नाहरकत

ड

दाखले बाबत एक िखडकी कमर्चारी
िनयक्
ु ती करणे बाबत.

नािशक महानगरपािलका, सावर्ित्रक
िनवडणूक 2017 करीता मतपित्रका

ड

छपाई करणे बाबत.

प्रभाग क्र. 13 मधील मतदान
कद्रा या हरकती बाबत.
नािशक महानगरपािलका सावर्ित्रक
िनवडणक
ू 2017 करीता एक िखडकी

ड
ड

योजना राबिवणे बाबत.

सन 2017 नािशक मनपा महापौर

ड

अ.क्र

द तऐवजांचा प्रकार न ती/
म टर/ न द पु तक,

हाऊचर

सुरिक्षत ठे व याचा कालावधी

इ यादी

संिचकेचे नांव

वगर्

पदा या आरक्षणा बाबत.
नािशक महानगरपािलका संबंधीची
मािहती मा. रा य आयोगास

ड

कळिवणे
मतदार यादीम ये नाव समािव ट
करणे बाबत ( यायालयीन)
मतदार यादीम ये नाव समािव ट
करणे बाबत
नविनवार्िचत सद यांची मािहती
नगरसिचव िवभागास पाठिवणे बाबत
बहुजन िरपि लकन पाटीर्, धमर्राज
पक्ष, िज हा यक्ष रा ट्रीय समाज

क
ड
ड
ड

पक्ष यां या उमेदवारास एक िच ह
िमळणे बाबत
मतमोजणी करणे बाबतचा अहवाल
(प्रभागिनहाय करणे)
सावर्. िनवडणूक 2017 करीता

संगणक संच िप्रंटर लॅ न कनेक्शन

ड
ड

ब्रॉडबॅ ड कने. उपल ध क न दे णे
बाबत
मनपा िनवडणक
ू 2017 करीता

मतदान कद्रावर अिधकारी कमर्चारी

ड

िनयक्
ु त करणेबाबत. (मा. रा य
आयोगाचे अिभप्रायासाठी)

िनवडणूक सिनयंत्रण सिमतीची
थापना करणे बाबत

उमेदवाराचे जािहराती,

वनीिफत,

िचत्रिफत/ सीडी तपासणी बाबत
सावर्. िनवडणूक 2017 करीता
ि हडीओग्राफर व फोटोग्राफरची
िनयक्
ु ती करणे बाबत

नािशक िवभाग पदवीधर मतदारसंघ
िनवडणूक 2017 मतमोजणी या

ड
ड
ड
ड

िठकाणी नोडल अिधकार्याची
नेमणूक करणेबाबत

मनपा सावर्. िनवडणूक 2017 बॅलेट

यिु नटवर एकाच जागेसाठी मतपित्रका

ड

ठे वणे बाबत

प्रभाग क्र. 30 मधील उमेदवारांचे

ड

अ.क्र

द तऐवजांचा प्रकार न ती/
म टर/ न द पु तक,

हाऊचर

सुरिक्षत ठे व याचा कालावधी

इ यादी

संिचकेचे नांव

वगर्

छाणणी प्रिक्रये बाबत (शकंु तला

खोडे व इतर 2 यांचे) हरकत अजर्
नािशक पदवीधर िनवडणूक 2017

ड

प्रभाग क्र. 14 मधील मतदारांचे

ड

आचारसंिहता अंबलबजावणी बाबत

नावे वगळून प्रभाग क्र. 17 व 19
म ये वगर् करणे बाबत

सावर्. िनवडणूकी या मतदान

कद्रिनहाय उमेदवारास पडले या

ड

मतदाराची मािहती नागरीकांस
उपल ध क न दे णे बाबत
सावर्. िनवडणूक 2017 करीता

मतदार यादी छपाई करणे बाबतचे

ड

दर िनि चत करणे बाबत
जात प्रमाणपत्र प्रािधकृत करणेकामी
एस. डी. ठाकरे यांची िनयक्
ु ती

पेपर सील, प टी सील,

पेशल

टॅ ग, बॅटरी, माकर्र पेन, पत्र

ड
ड

यवहार फाईल
नगरपािलका िनवडणूकात गु हे गारी

ड

िनवडणुक िनणर्याबाबत योग्य तो

ड

कायर्मुक्ती आदे श

ड

इ. िमनी नगर सेवक बाबत
िनयम करणे बाबत

ीमती क पना सोनार यांचे
िनवडणूक प्रिशक्षण कालावधील पगार

ड

(वेतन) अदा करणे बाबत

तूषार उखाडे व इतर प्र.क्र. मधील
मतदार यादीतील नावे

ड

वगळ याबाबत
प्रभाग क्र. 3 मतमोजणी
प्रक्रीयेबाबत तक्रार अजर्,

ी.

ड

सिचन अिहरे , संदीप भवर व इतर
ी शंकर दादा गांगुड शाखा

अ्िभयंता यांना क्षेित्रय अिधकारी

ड

हणुन केले या कामाचे मानधन
अदा करणे बाबत

िवभागीय कायार्लयाचे क्षेत्रानुसार
प्रभाग िनि चत करणेबाबत ्

क

अ.क्र

द तऐवजांचा प्रकार न ती/
म टर/ न द पु तक,

हाऊचर

सुरिक्षत ठे व याचा कालावधी

इ यादी

संिचकेचे नांव

वगर्

महापौर पदाचे आरक्षाची सोडत

ड

बाबत
मालेगाव महानगर पािलकेसाठी
मा टर ट्रे नर उपल ध क न

ड

दे णेबाबत
मा. रा य िनवडणक
ू आयोग

आयोिजत िन ्बंध

पधार् प्रा त अजर्

ड

बाबत

प्रभाग क्र. 3 व 30 मतमोजणी
बाबत िन. िन. अिधकारी यांनी

ड

सादर केलेला अहवाल
ी नारायण राणे िवधान पिरषद
सद य यांची लक्षवेधी सूचना क्र.
1019
अिनल चन
ु ीलाल बहोत प्र.क्र.20
िनवडणूक िच हा बाबत

मा. सद य

ी प्रिवण (बंटी)

सावळीराम ितदमे यांचे मतदार

ड
ड
ड

या या तक्रारी बाबत
ना. पूवर् िवभागातील निवन

प्र.क्र.16 मधील मतपे यामधील

ड

ग धळावर हरकत आणणे बाबत कुणाल वाघ

ना. पूवर् िवभागातील निवन

प्र.क्र.16 मधील मतपे यामधील

ड

ग धळावर हरकत आणणे बाबत उ वला नामदे व िहरे
ना. पूवर् िवभागातील निवन

प्र.क्र.16 मधील मधील टाकळी

ड

पिरसर मतदान प्रक्रीयेबाबत आक्षेप
व फेरमतदान करणे बाबत
प्र. क्र. 13 म ये फेर मतमोजणी
घेणेबाबत

ी संपतराव जाधव

ड

भारतीय जनता पाटीर् प्रदे श उपा यक्ष
अनुसूिचत जाती मोचार् महारा ट्र

प्रदे श यांचा िद. 28/02/2017 चा
अजर्
माजी नगरसेवक

ी केशवराव

भोसले प्र. क्र. 13 येथील

ड

अ.क्र

द तऐवजांचा प्रकार न ती/
म टर/ न द पु तक,

हाऊचर

सुरिक्षत ठे व याचा कालावधी

इ यादी

संिचकेचे नांव

वगर्

बुथबाबत व मतदान कद्र संदभार्त
तक्रारी बाबत

अनामत रक्कम मािहती

ड

उ दव बाबरु ाव िनवसे यांचे जात

ड

प्रमाणपत्र बाबत फसवणक
ू ीचा गु हा
दाखल करणे बाबत

सावर्. िनवडणूक 2017 नमुना फॉमर्
व पाकीटे

क

ग ठा क्रमांक 3
मतदार न दणी दै नंिदन अहवाल
(14/9/2016 ते 21/10/2016)
- नािशक पव
ू र् िवभाग

मतदार न दणी दै नंिदन अहवाल
(14/9/2016 ते 21/10/2016)

ड
ड

- नािशक पि चम िवभाग
मतदार न दणी दै नंिदन अहवाल
(14/9/2016 ते 21/10/2016)

ड

- नािशकरोड िवभाग
मतदार न दणी दै नंिदन अहवाल
(14/9/2016 ते 21/10/2016)

ड

- पंचवटी िवभाग
मतदार न दणी दै नंिदन अहवाल
(14/9/2016 ते 21/10/2016)

ड

- िसडको िवभाग
मतदार न दणी दै नंिदन अहवाल
(14/9/2016 ते 21/10/2016)
- सातपूर िवभाग

अ) मतदान न दणी अजर् ि वकृत
कद्र उभारणेबाबत फाईल सोबत
जनजागत
ृ ी फोटो

ब) मतदान न दणी अजर् ि वकृत
कद्र उभारणेबाबत फाईल सोबत
जनजागत
ृ ी फोटो

ड
ड
ड

मतदान जनजागत
ृ ी आले या

ड

सावर्. िनवडणूक 2017 मतदार

ड

अजार्बाबत फाईल 15/09/2016 ते
21/10/2016
यां यामधील द ु

ती बाबत (उ दव

बाबुराव िनमसे यांचा तक्रार अजर् )

अ.क्र

सुरिक्षत ठे व याचा कालावधी

द तऐवजांचा प्रकार न ती/
म टर/ न द पु तक,

हाऊचर

इ यादी

संिचकेचे नांव

वगर्

124 नािशक िवधान सभेतील यादी

ड

क्र. 204 चा ह दीचा तपिशल
बदलणे बाबत (सितश कुलकणीर्
यांचा अजर्)

गणेशो सव कालावधीत मतदार
जनजागत
ृ ी करणे कामी व बॅनर

छापणे

ड

वनीिफत तयार करणे.

ी. िदनकर पाटील मनपा सद य
यांचा मतदार न दणी बाबतचा हरकत

ड

अजर्
मतदार न दणी अिभयान संदभार्त
सहकारी गह
ृ िनमार्ण सं था

ड

पदािधकार्याचा सहभाग िमळणे
बाबत
िद. 15/09/2016 ते
14/10/2016 पावेतो राबिवले या
जनजागत
ृ ी मोिहमे बाबत

मनपा सावर्ित्रक िनवडणूक 2017
करीता 1 ते 31 प्रभागातील

मतदारांना

ड

ड

हे ाटसर् ि लप वाटप

करणे बाबत

मनपा

सावर्ित्रक िनवडणक
ू 2017

मतदान जनजागत
ृ ी कायर्क्रमाबाबत
मतदान जनजागत
ृ ी अिभयाना
अंतगर्त मतदान न दणी फॉमर्

ड
ड

िज हािधकारी कायार्लयाकडे न
पाठिवले बाबत

ीमती. पूजा अ ण

िधरजे

क युिनटी रे डीओ दारे मतदान

ड

िनवडणुक लढिवणार्या उमेदवारां या

ड

जनजागत
ृ ी करणे

2 ते 3 िमिनटां या मुलाखती घेणे
बाबत

िवभागीय अिधकारी यांनी होड ग
संदभार्तील पत्र
मतदान टक्केवारी वाढिवणे व
मतदान जनजागत
ृ ी (माहे जानेवारी
व फेब्रुवारी)

मतदार यादी िवभाजन हरकत अजर्

ड
ड
ड

अ.क्र

द तऐवजांचा प्रकार न ती/
म टर/ न द पु तक,

हाऊचर

सुरिक्षत ठे व याचा कालावधी

इ यादी

संिचकेचे नांव

वगर्

- िशतल भामरे
ग ठा क्रमांक 4
िवधानसभा मतदार यादी भागिनहाय
छपाई क न िमळणे बाबत

ड

मा. रा य िनवडणक
ू आयोगा या

ड

िनवडणूक िनणर्य अिध ्कारी व सहा.

ड

VC बाबत (20/09/2016 पासन
ू )
िनवडणूक िनणर्य अिधकारी यांचे
िनयक्
ु ती बाबत

प्रभाग क्र. 1 ते 31 मतदान
कद्रांची अंितम यादी (िनवडणूक

ड

िनणर्य अिधकारी यांचे माफर्त)
प्रभाग क्र. 1 ते 31 मतदान
कद्राची यादी

सावर्ित्रक िनवडणक
ू 2017 फॅामर् व
पाकीटे , पुि तका तयार करणे

ड
ड

बाबत

मा. आयुक्त सो यांचे मुळ

वाक्षरी

असलेली मतदान कद्र यादी

ब

उमेदवार दस
ु -या प्रभागातील असले

ड

सावर्ित्रक िनवडणक
ू 2017 मतदान

ब

सावर्ित्रक िनवडणक
ू 2017

ब

अंितम मतदार यादी 2017 प्रिस दी

ड

बाबतचा उतारा िमळणे बाबत
कद्रे

सवर्साधारण (General File)
िदनांक 05/01/2017 (िवशेष
संिक्ष त पन
ु िरक्षण)

मतदान बथ
ु करीता खाजगी शाळा
कॅालेज इमारती अिधग्रिहत

ड

करणेबाबत

िविवध प्रकारचे नमुने फॉमर्-2017

क

ग ठा क्रमांक 5
कंट्रोल चाटर् True Voter App

ड

कंट्रोल चाटर् True Voter App

ड

वारे - नािशक पूवर् िवभाग

वारे - नािशक पि चम िवभाग
कंट्रोल चाटर् True Voter App

ड

अ.क्र

द तऐवजांचा प्रकार न ती/
म टर/ न द पु तक,

हाऊचर

सुरिक्षत ठे व याचा कालावधी

इ यादी

संिचकेचे नांव

वगर्

वारे - नािशकरोड िवभाग
कंट्रोल चाटर् True Voter App
वारे - पंचवटी िवभाग
कंट्रोल चाटर् True Voter App
वारे - िसडको िवभाग

ड
ड

कंट्रोल चाटर् True Voter App

ड

राजकीय पक्षाने केलेला उमेदवार

ड

वारे - सातपूर िवभाग

िनहाय खचर् (नमन
ु ा 5 ते 9)
ग ठा क्रमांक 6

कंट्रोल चाटर् True Voter App
वारे अपलोड केलेबाबतची मािहती नािशक पव
ू र् िवभाग

कंट्रोल चाटर् True Voter App
वारे अपलोड केलेबाबतची मािहती

ड
ड

- ना. पि चम िवभाग
कंट्रोल चाटर् True Voter App
वारे अपलोड केलेबाबतची मािहती -

ड

नािशकरोड िवभाग
कंट्रोल चाटर् True Voter App
वारे अपलोड केलेबाबतची मािहती -

ड

पंचवटी िवभाग
कंट्रोल चाटर् True Voter App
वारे अपलोड केलेबाबतची मािहती -

ड

िसडको िवभाग
कंट्रोल चाटर् True Voter App
वारे अपलोड केलेबाबतची मािहती सातपूर िवभाग

सावर्ित्रक िनवडणक
ू 2017 चे अंितम
कंट्रोल चाटर् बथ
ु िनहाय

ड
ड

ग ठा क्रमांक 7
िनवडणूक िनणर्य अिधकारी यांचेकडे
प्र यक्षात दाखल झाले या

ड

नामिनदशन पत्र जागा िनहाय
नामिनदशपत्र नमुना -2 िद
27/1/2017
िनवडणूक िनणर्य अिधकारी यांचेकडे
प्र यक्षात दाखल झाले या

नामिनदशन पत्र जागा िनहाय

ड

अ.क्र

द तऐवजांचा प्रकार न ती/
म टर/ न द पु तक,

हाऊचर

सुरिक्षत ठे व याचा कालावधी

इ यादी

संिचकेचे नांव

वगर्

नामिनदशपत्र नमुना -2 िद
28/1/2017
िनवडणूक िनणर्य अिधकारी यांचेकडे
प्र यक्षात दाखल झाले या

ड

नामिनदशन पत्र जागा िनहाय
नामिनदशपत्र नमुना -2 िद
29/1/2017
िनवडणूक िनणर्य अिधकारी यांचेकडे
प्र यक्षात दाखल झाले या

ड

नामिनदशन पत्र जागा िनहाय
नामिनदशपत्र नमुना -2 िद
30/1/2017
िनवडणक
ू िनणर्य अिधकारी यांचेकडे
प्र यक्षात दाखल झाले या

ड

नामिनदशन पत्र जागा िनहाय
नामिनदशपत्र नमुना -2 िद
31/1/2017
िनवडणूक िनणर्य अिधकारी यांचेकडे
प्र यक्षात दाखल झाले या

ड

नामिनदशन पत्र जागा िनहाय
नामिनदशपत्र नमुना -2 िद
1/2/2017
िनवडणूक िनणर्य अिधकारी यांचेकडे
प्र यक्षात दाखल झाले या

ड

नामिनदशन पत्र जागा िनहाय
नामिनदशपत्र नमुना -2 िद
2/2/2017
िनवडणक
ू िनणर्य अिधकारी यांचेकडे
प्र यक्षात दाखल झाले या

ड

नामिनदशन पत्र जागा िनहाय
नामिनदशपत्र नमन
ु ा -2 िद
3/2/2017
Online

नामिनदशन पत्र

भरले या यक्तींची मािहती
संवेदनिशल व अितसंवेदनिशल
मतदान कद्रांची मािहती पाठिवणे

ड
ड

बाबत
वै यिर या नामिनदे िशत उमेदवारांची
यादी
राजकीय पक्ष बैठक िदनांक
16/01/2017, 14/02/2017

ड
ड

अ.क्र

द तऐवजांचा प्रकार न ती/
म टर/ न द पु तक,

हाऊचर

सुरिक्षत ठे व याचा कालावधी

इ यादी

संिचकेचे नांव

वगर्

उमेदवारांनी उमेदवारी मागे घेतले या

ड

उमेदवारांची यादी नमुना 5
िद 6/02/2017

उमेदवारांनी उमेदवारी मागे घेतले या
उमेदवारांची यादी नमन
ु ा 5

ड

िद 7/02/2017

ऑनलाईन समरी िरपो्टर् बाबत
प्रमाणपत्र सादर करणे बाबत

ड

ग ठा क्रमांक 8 - प्रभाग रचना
प्रभाग रचना प्रिस दी

ड

आरक्षण सोडत

क

प्रभाग रचना सोडत कमर्चारी

ड

िनयक्
ु ती

प्रा प प्रभाग रचनेचा मसुदा

ड

पिरिश ट -2 रा य िनवडणक
ू

क

िवभागीय आयुक्त यांना पाठिवणे
आयोगास सादर करावयाचे िववरण
पत्र
प्रा प प्रभाग रचना राजपत्र

ब

अंितम प्रभाग रचना राजपत्र

ब

प्रा प प्रभाग रचनेवरील 1 ते 32

क

हरकत मळ
ु अजर्

सिमना शोयेब मेमन िव

द अक्तार

नािझया झाकीर िर.पी. क्र.
97005/2017
रा य िनवडणक
ू आयोगास मािहती
दे ण प्रभाग क्र. 27

या मतदार

यादी बाबत चौकशी







क
क

अ.क्र

सुरिक्षत ठे व याचा कालावधी

द तऐवजांचा प्रकार न ती/
म टर/ न द पु तक,

हाऊचर

इ यादी

2.

आवक/जावक न दवही

2017-18

क

3.

दे यक/वजावट रिज टर

2017-18

क

4.

कमर्चार्यांचे हजेची म टर

2017-18

क

5.

िनवडणूक िनकाल/ राजपत्र

सावर्ित्रक िनवडणूक 2017

अ

सावर्ित्रक िनवडणूक 2017

अ

प्रभाग रचना

6.

िनवार्िचत सद यांचे राजपत्र
कलम 4 (1) (ब) (सात)

नािशक महानगरपािलके या िनवडणूक िवभागात कोणताही धोरणा मक िनणर्य घे यापुवीर् िकंवा

याची

कायार्लयात अंमलबजावणी कर यापुवीर्, जनतेशी अथवा जनते या प्रितिनधींशी चचार् कर याबाबत अ ती वात
असलेला तपशील.
अ.क्र

कोण या

यव थेची कायर्प धती

संबंधीत शासकीय

िवषयाशी

िनणर्य/ कायार्लयीन

स लामसलत

आदे श/ राजपत्र

पुनिर् वर्लोकनाचा
कालावधी

वैगरे चा क्रमांक व
तािरख
1.

धोरणा मक
व पातील

--

--

--

िनणर्य
कलम 4 (1) (ब) (आठ) नमूना क
नािशक महानगरपािलके या िनवडणूक िवभागातील सिम या, पिरषदा अथवा बैठकीचे तपशील.
अ.क्र

सिमती,

सिमती, मंडळ वा

सिमती,

सिमती

या

या

या

मंडळ वा

पिरषदे या रचनेचा

मंडळ वा

मंडळ वा

बैठकीस

बैठकीचा

बैठकीचा

पिरषदे चे

ढाचा
पिरषदे चा
(Composition) उ दे श

पिरषदे या

उपि थत

बैठकीची

राह याची

इितव ृ ांत

इितव ृ ांत

वारं वारता

जनतेस

पाह यासाठी

उपल ध

मुभा आहे

उपल ध

असतो ?

आहे का ?
--

--

नाव

--

--

--

--

--

का ?
--

जनतेस

कोणाकडे

कलम 4 (1) (ब) (नऊ)

नािशक महानगरपािलके या िनवडणक
ू कायार्लयातील अिधकारी व कमर्चार्यांची यादी.
अ.

कमर्चा-याचे नांव

अिधकार पद

वगर्

क्र.

नोकरीवर

जु

संपकार्किरता दरु वनी

झा याचा

क्रमांक/ फॅक्स /ई-मेल

िदनांक

आयडी

1

एच. िड. फडोळ

उपआयुक्त

1

10/12/1981 0253-2222468

2

के. आर. मौले

व. िलपीक

3

26/03/1985

3

एस. बी. िवधाते

क. िलपीक

3

27/12/1999

ई-मेल-

4

एस. जी. रे वर

क. िलपीक

3

30/03/1999

nmcelection2017@gmail.com

5

िड. एम. पारखे

नाईक/द तरी

4

23/01/1984

6

एस. पी. िदिक्षत

िशपाई

4

28/12/1999

(पीबीएक्स क्रमांक- 468)

कलम 4 (1) (ब) (दहा)

नािशक महानगरपािलके या िनवडणक
ू कायार्लयातील अिधकारी व कमर्चार्यांचे पगार व भ े.
माहे जानेवारी 2018 अखेर
अ.

कमर्चा-याचे नांव

अिधकार पद

क्र.

मळ
ु

महागाई

घरभाडे

शहर

इतर

एकुण

पगार /

भ ा

भ ा

भ ा

भ े

रक्कम

ग्रेड पे
1.

एच. िड. फडोळ

उपआयक्
ु त

35800

48688

7160

180

1000

92828

2.

के. आर. मौले

व. िलपीक

21300

28968

4260

180

1400

56108

3.

एस. बी. िवधाते

क. िलपीक

12590

17122

2518

180

1400

33810

4.

एस. जी. रे वर

क. िलपीक

12620

17163

2524

180

1500

33987

5.

िड. एम. पारखे

नाईक/द तरी

16990

21238

3398

180

1400

43306

6.

एस. पी. िदिक्षत

िशपाई

12110

16470

2422

180

1500

32682

कलम 4 (1) (ब) (अकरा)

नािशक महानगरपािलके या िनवडणक
ू िवभागातील िदनांक 1 एिप्रल 2017 ते 31 माचर् 2018 या
कालावधीसाठी मंजरु झाले या आिण खचर् झाले या रक्कमेचा तपिशल
माहे जानेवारी 2018 अखेर
अ.क्र
1.

अंदाजपत्रकीय
िशषर्

िनवडणक
ू खचर्

मंजुर रक्कम

िनयोिजत वापर

शेरा (अस यास)

4,00,00,000/- 3,08,44,607/-

संगणक कोड-2343
सन 2017-18

2.

िनवडणक
ू खचर्

4,00,00,000/- 3,23,00,984/-

संगणक कोड-2343

सन 2016-17

कलम 4 (1) (ब) (बारा) नमूना क
नािशक महानगरपािलके या िनवडणूक िवभागातील अनुदान वाटपाची प धत
सदर बाबतची मािहती िनरं क

कलम 4 (1) (ब) (बारा) नमन
ू ा ख
नािशक महानगरपािलके या िनवडणूक िवभागातील अनुदान वाटप कायर्क्रमातील लाभाथ चा तपशील.
अ.क्र

लाभधारकाचे संपुणर् नाव आिण
प ा

-- िनरं क --

कलम 4 (1) (ब) (तेरा)

िदले या अनुदानाची रक्कम/
िदले या सवलतीची रक्कम

नािशक महानगरपािलके या िनवडणूक िवभागातन
ु कोणतीही सवलत, परवाना अथवा अिधकार पत्र
िमळाले या लाभाथ चा तपशील
िनरं क
कलम 4 (1) (ब) (चौदा)
नािशक महानगरपािलके या िनवडणूक िवभागात इलेक्ट्रॉिनक
अ.क्र

द तऐवज धािरणी

िवषय

न दवहीचा प्रकार

व पात उपल ध असलेली मािहती.

कोण या

मािहती

ही मािहती

प्रकार या

िमळिव याची

ता यात

इलेक्ट्रॉिनक

प धती

असले या

व पात

यक्तीचे नाव

साठवलेली
1.

िनवडणूक िनकाल पत्र

सावर्ित्रक िनवडणूक

आहे ?
PDF

2017 म ये

महानगर पािलके या

िवजयी झाले या

संकेत थळावर
प्रिस द

उमेदवारांचे िनकाल
पत्र
3. िनवडणूक चत:
ुर् िसमा

सावर्ित्रक िनवडणूक

PDF

2017 करीता

प ृ ठ र.

प्रभाग रचना
4. नकाशे

2017 करीता
प्रभाग रचनेचे
नकाशे

. 2/-

प्रमाणे उपल ध क न
िद या जातात

चत:
ु िसमा

सावर्ित्रक िनवडणूक

मागणी के यास प्रती

PDF

एच.डी. फडोळ
उप आयक्
ु त

मागणी के यास
प्रभागानुसार नकाशा

(ए4 साईज) र.

.

100/- प्रमाणे व

एकित्रत नकाशा र.

. 500/- प्रमाणे

उपल ध क न िदले
जातात

कलम 4 (1) (ब) (सोळा)
नािशक महानगरपािलके या िनवडणूक िवभाग अख यारीतील मािहती संदभार्त मािहती. अिधकारी सहा यक
मािहती आिण अिपलीय प्रािधकारी यांची तपिशलवार मािहती.

अिपलीय अिधकारी

अ.
क्र
1.

अिधकार्याचे अिधकार पद
नाव

मािहती अिधकारी
हणुन

एच.डी.

उप आयक्
ु त,

फडोळ

िनवडणक
ू

संपुणर् प ा/ दरु वनी

याची कायर्कक्षा

क्रमांक

ई-मेल
आयडी

(या

काय यापरु ताच
)

संपण
ु र् िनवडणूक िवभागाचे

नािशक महानगरपािलका,

अिभलेख्यावर उपल ध

नािशक

असलेली मािहती उपल ध

िनवडणक
ू िवभाग,

क न दे णे

--

मख्
ु यालय, दस
ु रा मजला,
राजीव गांधी भवन,

शरणपरु रोड, नािशक422002

जनमािहती अिधकारी
अ.

अिधकार

जन मािहती

क्र

पद

अिधकार्याचे

मािहती अिधकारी

हणुन

याची कायर्कक्षा

नाव

1.

विर ठ

के.आर.

िलपीक

मौले

संपुणर् प ा/

दरु वनी क्रमांक

संपण
ु र् िनवडणूक

नािशक

उपल ध असलेली मािहती

नािशक

िवभागाचे अिभलेख्यावर

महानगरपािलका,

उपल ध क न दे णे

िनवडणक
ू िवभाग,

ई-मेल

अिपलीय प्रािधकारी

आयडी (या
काय यापुरताच
)

--

एच.डी. फडोळ
उप आयुक्त

िनवडणक
ू

मख्
ु यालय, दस
ु रा

मजला, राजीव
गांधी भवन,

शरणपरु रोड,

नािशक-422002

सहा यक जनमािहती अिधकारी
अ.

अिधकार

जन मािहती

क्र

पद

अिधकार्याचे

मािहती अिधकारी

हणुन

याची कायर्कक्षा

नाव

1.

किन ठ
िलपीक

एस. बी.
िवधाते

संपुणर् प ा/

दरु वनी क्रमांक

संपण
ु र् िनवडणूक

नािशक

उपल ध असलेली

नािशक

िवभागाचे अिभलेख्यावर
मािहती उपल ध क न
दे णे

महानगरपािलका,
िनवडणक
ू िवभाग,

मख्
ु यालय, दस
ु रा

मजला, राजीव

ई-मेल

अिपलीय प्रािधकारी

आयडी (या
काय यापुरताच
)

--

एच.डी. फडोळ
उप आयुक्त

िनवडणक
ू

गांधी भवन,
शरणपरु रोड,

नािशक-422002

कलम 4 (1) (ब) (सतरा)
नािशक महानगरपािलके या िनवडणूक िवभागाम ये जनते या िज हाळयाचे िन य िनयिमत िनणर्य आिण
काही धोरणा मक िनणर्य.
-- सदरची मािहती िनरं क --

कलम 4 (1) (ब) (सतरा)
नािशक महानगरपािलके या िनवडणूक िवभागाम ये घेतले जाणारे काही मह वाचे प्रशासकीय आिण
अधर् याियक िनणर्य.
-- सदरची मािहती िनरं क --

