राज्य िनवडणूक आयोग
महारा टर्

नागिरकांची सनद

राज्य िनवडणूक आयोग, महारा टर्

आयोगाची संरचना
मा. राज्य िनवडणूक आयुक्त
सिचव
1) उप सिचव
2) उपायुक्त
3) सहायक आयुक्त -2
4) अवर सिचव -2
5) उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी
6) िविध अिधकारी
7) लेखा अिधकारी
8) मािहती व जनसंपकर् अिधकारी
9) सांिख्यकी अिधकारी
10) कक्ष अिधकारी (कायार्-2, आ थापना)
11)िनवडणूक कायार्सने :अ) कक्ष अिधकारी (कायार्-5,महानगरपािलका िनवडणूक)
ब) कक्ष अिधकारी (कायार्-6, नगर पिरषद/नगर पंचायत िनवडणूक)
क) कक्ष अिधकारी (कायार्-7, िज हा पिरषद/पंचायत सिमती िनवडणूक )
ड) तहिसलदार (कायार्-8, गर्ामपंचायत िनवडणूक)
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तावना व राज्य िनवडणूक आयोगाची रचना
भारतीय संिवधानाच्या अनुच्छे द 243 के व 243 झेडए च्या तरतुदीनुसार
िदनांक- 23 एि ल, 1994 पासून राज्य िनवडणूक आयोग, महारा टर् ची थापना करण्यात आली
आहे .

राज्यातील

थािनक

वराज्य सं थांच्या िनवडणुका भयमुक्त व न्या य वातावरणात पार

पाडण्याची जबाबदारी राज्य िनवडणूक आयोगावर सोपिवण्यात आलेली आहे . राज्य िनवडणूक
आयुक्त यांच्या िनयुक्तीसंदभार्त राज्य िनवडणूक आयुक्त (अहर् ता व िनयुक्ती) अिधिनयम, 1994
(1994 चा महा.22) यात तरतूदी करण्यात आ या आहे त.

राज्य िनवडणूक आयोग हा राज्य

िनवडणूक आयुक्त मुख असलेला एक यक्ती आयोग आहे . राज्य िनवडणूक आयुक्त (अहर् ता व
िनयुक्ती) अिधिनयम, 1994 यामधील कलम 10 मध्ये

राज्य िनवडणूक आयुक्तांच्या अन्य

सेवा शतीर् महारा टर् शासकीय न्यायािधकरणाच्या सद यां माणे असतील अशी तरतूद आहे . तसेच
शासकीय न्यायािधकरण अिधिनयम, 1985 मधील कलम 8(3) मध्ये अध्यक्ष व सद यांच्या सेवा शतीर्
या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना लागू असले या सेवाशतीर्ं माणे असतील, अशी तरतूद आहे .
अिधिनयमातील उपरोक्त तरतुदी िवचारात घेता राज्य िनवडणूक आयुक्त पदाचा दजार् उच्च
न्यायालयाच्या न्यायाधीशांशी समकक्ष आहे .
राज्य िनवडणूक आयोगाच्या कायार्लयाकिरता सिचवांचे एक पद मंजूर असून त्या
पदी भारतीय

शासन सेवत
े ील अिधकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येते. (सध्या या पदावर सिचव

कायर्रत आहे त.) त्यांच्याकडे आयोगाच्या कामकाजाचे सुसूतर्ीकरण व िनयंतर्ण करण्याची जबाबदारी
सोपिवलेली आहे .
नागिरकांना हमी
राज्य िनवडणूक आयोगाकडे राज्यातील थािनक वराज्य सं था जसे महानगरपािलका, नगर
पिरषदा, नगर पंचायती, िज हा पिरषदा, पंचायत सिमत्या व गर्ामपंचायतींच्या िनवडणुका भयमुक्त व
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न्या य वातावरणात पार पाडण्याची सांिवधािनक जबाबदारी सोपिवण्यात आली आहे . नागिरकांना
सौजन्यपूवक
र् वागणूक व मतदारांना सवर्तोपरी मदत करण्यासाठी आयोग कटीबध्द आहे .

कायर्पूतीर्चे वेळापतर्क

थािनक वराज्य सं थांच्या मुदती संपण्यापूवीर् सावर्ितर्क िनवडणुका घेऊन नवीन थािनक
वराज्य सं था वेळेत कायर्रत हावी, यासाठी राज्य िनवडणूक आयोग कायर्पत
ू ीर्चे वेळापतर्क आखून
दे ते.

थािनक वराज्य सं थांची मुदत दर पाच वषार्ंनी संपते. सदर मुदत संपण्यापूवीर् तेथील

सावर्ितर्क िनवडणुकीची िकर्या पूणर् करण्याचे घटनात्मक बंधन राज्य िनवडणूक आयोगावर आहे .
याखेरीज जेथे जेथे पदे िरक्त होतील त्या पदांच्या पोटिनवडणुकांचा कायर्कर्मही आयोगामाफर्त
दे ण्यात येतो.

आयोगातील दै नंिदन

शासकीय कामासाठी व जनतेच्या अजर् / कामासाठी कालमयार्दा

“महारा टर्ü शासकीय कमर्चाऱ्यांचे बद यांचे िविनयमन व शासकीय कतर् ये पार पाडण्यास होणाऱ्या
िवलंबास

ितबंध अिधिनयम, 2005 मधील

करण कर्. 3 च्या कलम 10(1) मधील तरतुदीस

अनुसरुन तात्काळ न ती एका िदवसात िंकवा दु सऱ्या िदवशी आिण तातडीच्या वरूपाची न ती 4
िदवसात िनकाली काढण्यात येईल. अन्य िवभागांशी संबिं धत नसले या न तीवर 45 िदवसांच्या
आत व दु सऱ्या िवभागाची बाब अंतभूर्त असले या व त्या िवभागाचे अिभ ाय आव यक असले या
न तीवर 3 मिहन्यांच्या आत िनणर्य घेऊन योग्य कायर्वाही करण्यात येईल” या माणे लागू राहील.
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आयोगाची काय
 िविश ट काय
महानगरपािलका/नगर
/गर्ामपंचायती या

पिरषदा/नगर

थािनक

पंचायती/िज हा

पिरषदा/पंचायत

सिमत्या

वराज्य सं थांच्यािनवडणुका भयमुक्त व न्या य वातावरणामध्ये

घेणे.
 आयोगाचे ध्येय/धोरण
िनवडणुकांसब
ं धी सवर् जबाबदारी व कतर् ये पार पाडणे.
 मंजूर आकृतीबंध
एकूण 82 अिधकारी/कमर्चारी
 कायर्
थािनक वराज्य सं थांच्या िनवडणुका घेणे


कामाचे िव तृत वरूप
िनवडणुका घ्यावयाच्या नगरपािलका /नगर पंचायती /िज हा पिरषद /पंचायत सिमत्या /
गर्ामपंचायती यांची यादी तयार करणे, िरक्त पदांच्या पोटिनवडणुका, सावर्ितर्क िनवडणुका
िविहत मुदतीत पार पाडणे.



कायार्लयीन कामाची वेळ
सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30

 मालम च
े ा तपशील
िनरं क
 उपल ध सेवा
 राजकीय पक्ष न दणी

आयोगाच्या कायार्लयातील अिधकारी व कमर्चारी यांच्यावर सोपिवण्यात आलेली जबाबदारी
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अ.कर्.
1

पदनाम

जबाबदारी

अपर मुख्य सिचव/
धान

सिचव यांना राज्य िनवडणूक आयोगाच्या कायार्लयापुरते

शासकीय िवभाग

मुख

हणून घोिषत करण्यात आले आहे . शासनाच्या िविवध िव िवषयक तसेच सेवािवषयक

सिचव/सिचव

िनयमान्वये शासनाच्या मंतर्ालयीन

शासकीय िवभाग

मुखांना जे अिधकार

दान

केलेले आहे त ते अिधकार राज्य िनवडणूक आयोगाच्या सिचवांना आहे त. त्यांच्याकडे
आयोगाच्या कामकाजाचे सुसूतर्ीकरण व िनयंतर्ण करण्याची जबाबदारी आहे .
2

उप सिचव

1.आ थापना शाखा, भांडार शाखा, रोख शाखा, संगणक व सांिख्यकी शाखा, गर्ंथालय,
राजकीय पक्ष न दणी शाखा, ई- होिंटग या कायार्सनांचे पयर्वक्ष
े ीय अिधकारी
2.मािहतीचा अिधकार अिधिनयमांतगर्त अिपलीय ािधकारी
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उप आयुक्त

पद िरक्त

4

अवर सिचव - 1

1. नगर पिरषदा/नगर पंचायती िनवडणुका,
2. नागरी थािनक वराज्य सं थांच्या िनवडणुकासंदभार्तील न्यायालयीन करणे,
3. ई- होिंटग
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अवर सिचव - 2

1. महानगरपािलका िनवडणुका,
2.राज्यातील पंचायत सिमती, िज हा पिरषदांच्या िनवडणुका वेळेवर व मुदतीत
घेण्यासाठी िनवडणुकांचे कायर्कर्म तयार करुन मंजूर करुन घेण्याची जबाबदारी
सोपिवलेली आहे .
3.िज हा पिरषद व पंचायत सिमती िनवडणुकीसंदभार्त िनवडणूक यंतर्णेशी पतर् यवहार
करणे व िनवडणुक यंतर्णेकडू न ा त झाले या पतर् यवहारांवर िनणर्य घेऊन उत्त्तर दे णे.

6.

उप

मुख्य 1. आ थापना, भांडार व न दणी शाखा,

कायर्कारी

2. क प कक्ष

अिधकारी
7.

िविध अिधकारी
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सहायक आयुक्त- 1. गर्ामीण थािनक वराज्य सं थांच्या िनवडणुकांसंदभार्तील न्यायालयीन करणे
1

9.
10.

पद िरक्त
2. िनवडणूक सािहत्य कामकाज/वाटप यावर पयर्वक्ष
े ण

सहायक आयुक्त-

राज्यातील गर्ामपंचायत िनवडणुका वेळेवर व मुदतीत घेण्यासाठी िनवडणुकांचा

2

कायर्कर्म तयार करुन मंजूर करुन घेण्याची जबाबदारी सोपिवलेली आहे .

तहिसलदार-1

राज्यातील गर्ामपंचायतींच्या िनवडणुका वेळेवर व मुदतीत घेण्यासाठी िनवडणुकांचे
कायर्कर्म तयार करुन मंजूर करुन घेण्याची जबाबदारी सोपिवलेली आहे .

11.

तहिसलदार-2

िवधी शाखा - न्यायालयीन करणे हाताळणे

12.

कक्ष अिधकारी-1

िज हा पिरषद व पंचायत सिमती िनवडणुकीचे काम

13.

कक्ष अिधकारी-2

महानगरपािलका िनवडणूकांचे काम

14.

कक्ष अिधकारी-3

नगर पिरषद/नगरपंचायतींच्या िनवडणुकीचे काम

15.

कक्ष अिधकारी-4

पद िरक्त

16.

लेखा अिधकारी

1.लेखािवषयक कामे हाताळणे
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2.आहरण व संिवतरण अिधकारी हणून काम पाहणे
17.

सांिख्यकी

सांिख्यकीिवषयक काम, राजकीय पक्षांची न दणी तसेच संगणक शाखेचे काम पाहणे

अिधकारी
18.

मािहती

व 1. िनवडणुकीच्या कायर्कर्माला िसध्दी दे णे, पतर्कार पिरषदा आयोिजत करणे इत्यादी

जनसंपकर्

2. गर्ंथालय व मािहतीचा अिधकार अिधिनयमांतगर्त जन मािहती अिधकारी

अिधकारी
19.

वीय सहायक

मा. आयुक्त व सिचव यांच्याकडे येणाऱ्या न तींची न द घेणे, दू रध्वनी न दवही ठे वणे
तसेच

20.

सहायक/

ृतलेखन व टं कलेखनाचे काम करणे

िट पणी लेखन व अन्य कामे करणे

नायब तहिसलदार
21.

लघुलेखक

ृतलेखन व टं कलेखनाचे काम करणे

22

रोखलेखापाल

रोख शाखेतील लेखािवषयक कामे करणे

23.

उप लेखापाल

रोख शाखेतील लेखािवषयक कामे करणे

24.

गर्ंथपाल

गर्ंथालय अ यावत ठे वणे, जन मािहती अिधकारी यांना सहा य करणे, राजकीय पक्षांच्या
न दणीिवषयक कामे करणे

25.

अनुवादक

भाषांतर करणे (पद िरक्त)

26.

सांिख्यकी

सांिख्यकीिवषयक मािहती गोळा करणे

सहायक
27.

रोखपाल

पद िरक्त

28

दे यक लेखापाल

कायार्लयातील दे यके तयार करणे

29.

िलिपक-

पदास अनुसरुन सवर् कामे

टं कलेखक
30.

संगणक चालक

संगणकाशी संबिं धत कामे

31.

वाहन चालक

आयोगातील अिधकाऱ्यांची वाहने चालिवणे

32.

नाईक/

पदास अनुसरुन सवर् कामे

रोिनओ ऑपरे टर/
झेरॉक्स ऑपरे टर/
िशपाई
 वरील सवर् कामे /जबाबदाऱ्या नेमून िदले या अिधकारी/कमर्चारी यांनी न के यास त्यांची तकर्ार
िंकवा मािहती उप सिचव/उपायुक्त, राज्य िनवडणूक आयोग यांच्याकडे करावी.
 उप सिचव/उपायुक्त यांच्या पातळीवरील काम न झा यास/िवलंब झा यास, त्याची तकर्ार मा.
सिचव,

राज्य िनवडणूक आयोग यांच्याकडे करावी.

7

थािनक वराज्य सं थांच्या िनवडणुकीसंबिं धत अिधिनयम व िनयम
अ.कर्.
1.

िवषय
महानगरपािलका
िनवडणूक

संबिं धत शासन िनणर्य/कायार्लयीन

आदे श/िनयम/राजपतर् वगैरेचा कर्मांक व िदनांक
1. मुंबई महानगरपािलका अिधिनयम, 1888
बृहन्मुंबई महानगरपािलका िनवडणूक िनयम, 2006

2. महारा टर् महानगरपािलका अिधिनयम, 1949

अिधिनयमांतगर्त अनुसूची-ड मधील िनवडणूक िनयम

2.

3.

नगर पिरषद/

1. महारा टर् नगर पिरषदा, नगर पंचायती व औ ोिगक

िनवडणुका

2. महारा टर् नगर पिरषद, नगर पंचायती िनवडणूक

नगरपंचायती

नगरी अिधिनयम,1965
िनयम, 1966

िज हा पिरषद व 1) महारा टर् िज हा पिरषदा व पंचायत सिमत्या
पंचायत

िनवडणूक

सिमती अिधिनयम, 1961

2) महारा टर् िज हा पिरषदा (मतदार िवभाग आिण

िनवडणूक घेणे) िनयम, 1962

3) महारा टर् पंचायत सिमत्या (िनवार्चक गण आिण
िनवडणूक घेणे)िनयम, 1962

4) महारा टर् िज हा पिरषदा व पंचायत सिमत्या (जागांचे
आरक्षण ठरिवण्याची व

चकर्ानुकर्मे िफरिवण्याची पध्दत) िनयम, 1996

4.

गर्ामपंचायत
िनवडणूक

1) मुंबई गर्ामपंचायत अिधिनयम, 1958 (1959 चा मुंबई
अिधिनयम कर्.3)

2) मुंबई गर्ामपंचायत (गावाचे

भागात िवभाजन करणे

आिण

ि या, अनुसूिचत जाती व अनुसूिचत जमातीसाठी

जागा राखून ठे वणे) िनयम, 1966

3) महारा टर् गर्ामपंचायत (िनवडणूक) िनयम, 1959
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मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 खालील अिपलीय ािधकारी,
जन मािहती अिधकारी, सहायक जन मािहती अिधकारी यांची यादी

अ.कर्.

नाव

1

ी. . बा. दांडेकर, उप सिचव

2

ी. जगदीश मोरे,

अिधकारी

3

मािहती

पद
अिपलीय ािधकारी
व

जनसंपकर्

ीमती तृ ती प. हणमशेट, गर्ंथपाल

जन मािहती अिधकारी
सहायक जन मािहती अिधकारी

गाऱ्हाणी / तकर्ारी यांचे िनराकरण
थािनक वराज्य सं थांच्या िनवडणुकीसंदभार्त काही गाऱ्हाणी अस यास, नागिरकांना राज्य

िनवडणूक आयोगाकडे तकर्ार करता येते. गाऱ्हाणी समक्ष भेटीत / खालील पत्त्यावर पतर्ाने िंकवा ईमेल ारेही मांडता येतील.

प ा:-

राज्य िनवडणूक आयोग, महारा टर्

नवीन शासन भवन, पिहला मजला, मादाम कामा मागर्,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मुंबई:- 400 032.
ई-मेल : sec.mh@gov.in

संकेत थळ :www.mahasec.com

नागिरकांच्या सनदे चा आढावा / िंसहावलोकन
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या नागिरकांच्या सनदे च्या उपयुक्ततेबाबतचा िंकवा पिरणामकारकतेचा आढावा राज्य िनवडणूक
आयोगाकडू न दरवषीर् घेण्यात येईल व त्यात आव यकतेनुसार बदल करण्यात येतील.

जनसामान्यांकडू न सूचना
ही नागिरकांची सनद सवर्सामान्य नागिरकांच्या छाननीसाठी नेहमीच खुली असेल व सन्माननीय
नागिरकांच्या बहु मू य सूचनांचा गांभीयर्पव
ू क
र् िवचार करून त्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात
येतील.

दृ टीक्षेप
अ.कर्. िवभाग

िज हयां महानगरपािल
ची संख्या का

नगर

नगर

िज हा पंचायत गर्ामपंचायती एकूण

पिरषदा पंचायती पिरषदा सिमत्या

1 कोकण

6

8

23

5

5

45

3017

3109

2 नािशक

5

5

37

2

5

54

4900

5008

3 पुणे

5

5

43

1

5

57

5680

5796

4 औरंगाबाद

8

4

51

3

8

76

6644

6794

5 अमरावती

5

2

40

0

5

56

3951

4059

6 नागपूर

6

2

32

2

6

63

3704

3815

35

26

226

13

34

351

27896

28581

एकूण...

एकूण जागा व आरक्षण

आरक्षण 2001 च्या जनगणनेनुसार दशर्िवण्यात आले आहे .
थािनक

वराज्य सं था

एकूण
जागा

एकूण

मिहलां
च्या जागा

महानगरपािल
का

2543

1200

सवर्साधारण
एकूण
1537

अनुसूिचत जाती

मिहला एकूण
711

10

248

अनुसूिचत
जमाती

मिहला एकूण
123

70

नागिरकांचा

मागासवगर् वगर्

मिहला एकूण
37

688

मिहला
329

नगर पिरषदा

4931

2524

2781

1332

565

307

216

122

1369

763

नगर पंचायती

187

97

109

53

17

9

6

3

55

32

िज हा पिरषदा 2007

996

949

456

228

120

291

149

539

271

पंचायत

1976

1955

836

451

245

570

308

1038

587

4014

सिमत्या
गर्ामपंचायती

197338 98669

99304 49652 21530 10765 29432 14716 47072 23536

एकूण

211020 105462 106635 53040 23039 11569 30585 15335 50761 25518
1) मिहलांसाठी असले या 50% आरक्षणा माणे आरिक्षत जागा दशर्िवण्यात आ या आहे त.
2) महानगरपािलकांशी संबिं धत तपशील 2011 च्या जनगणनेवर आधािरत आहे .

भारतीय संिवधानाच्या अनुच्छे द 243के नुसार राज्य िनवडणूक आयोग महारा टर् याची थापना :
िदनांक- 23 एि ल, 1994

अ.कर्.
1
2

पदनाम

कायार्लयीन दू रध्वनी
022-22023437

राज्य िनवडणूक आयुक्त

022-22026329
022-22845900

सिचव

022-22845114

3

उप सिचव

022-22045589

4

सहायक आयुक्त तथा भारी उपायुक्त

022-22886950

5

अवर सिचव

022-22045075

6

अवर सिचव-2

022-22027737

7

सहायक आयुक्त-2

022-22027737

8

उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी

022-22886950

9

लेखा अिधकारी

022-22846720

10

कक्ष अिधकारी (का-2)

022-22846720

11

कक्ष अिधकारी (का-5)

022-22045075

12

कक्ष अिधकारी (का-6)

022-22045075

13

कक्ष अिधकारी/तहिसलदार (का-7)

022-22045075

14

तहिसलदार (का-8)

022-22045075

11

15

सांिख्यकी अिधकारी

022-22846720

16

सहायक संचालक (मािहती)

022-22886950

मािहती व जनसंपकर् अिधकारी

कायार्लयीन दू रध्वनी कर्मांक:- 022-22846720

फॅक्स कर्मांक :- 022-22846719 / 022-22846721 / 022-22046909
राज्य िनवडणूक आयोग
महारा टर्

पिहला मजला, नवीन शासकीय भवन,हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड,मुंबई:-400 032.
दू रध्वनी कर्मांक-022-2284 6720, 022-2204 5075, 022-2204 5589;
फॅक्स. 022-2204 6909/022-2284 6721 / 022-2284 6719
ई-मेल : secmh@gov.in

Web Site : www.mahasec.com
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