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        प्रस्ताविा व राज्य निवडणकू आयोगाची रचिा 

  भारतीय संनवधािाच्या अिुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए च्या 
तदतूदीिुसार नदिांक २३ एनप्रल, 1994 पासूि राज्य निवडणकू आयोग, 
महाराष्ट्र ची स्थापिा करण्यात आली आहे.  राज्यातील स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांच्या निवडणुका निभकय, पारदर्कक व मुक्त वातावरणात पार पाडण्याची 
जबाबदारी राज्य निवडणकू आयोगावर सोपनवण्यात आलेली आहे.  राज्य 
निवडणकू आयकु्त यांच्या नियकु्तीसंदभ त राज्य निवडणूक आयकु्त ( अहकता 
व नियकु्ती ) अनधनियम, १९९४ ( 1994 चा महा. 22) यात तरतूदी करण्यात 
आल्या आहेत.  राज्य निवडणकू आयोग हा राज्य निवडणकू आयकु्त प्रमुख 
असलेला एक व्यक्ती आयोग आहे.  राज्य निवडणकू आयोग ( अहकता व 
नियकु्ती ) अनधनियम, १९९४ यामधील कलम १० मध्ये राज्य निवडणूक 
आयकु्तांच्या अन्य सेवा र्ती महाराष्ट्र प्रर्ासकीय न्यायाधीकरणाच्या 
सदस्यांप्रमाणे असतील अर्ी तरतूद आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रर्ासकीय 
न्यायाधीकरण अनधनियम, 1985 मधील कलम ८ (3)  मध्ये अध्यक्ष व 
सदस्यांच्या सेवा र्ती या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीर्ांिा लागू असलेल्या 
सेवार्तीप्रमाणे असतील, अर्ी तरतूद आहे.   अनधनियमातील उपरोक्त 
तरतूदी नवचारात घेता राज्य निवडणकू आयकु्त पदाचा दज  उच्च 
न्यायालयाच्या न्यायाधीर्ांर्ी समकक्ष आहे. 
 राज्य निवडणकू आयोगाच्या काय लयाकनरता सनचवांचे एक पद मंजूर 
असूि त्या पदी भारतीय प्रर्ासि सेवतेील अनधका-यांची िेमणकू करण्यात 
येते.  सनचवांिा आयोगाच्या काय लयापरुते प्रर्ासकीय नवभागप्रमुख म्हणिू 
घोनित करण्यात आले आहे.  त्यांच्याकडे आयोगाच्या कामकाजाचे 
सुसूत्रीकरण व नियंत्रण करण्याची जबाबदारी सोपनवलेली आहे. 
       
 



 
 

िागनरकांिा हमी 
 राज्य निवडणकू आयोगाकडे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था जसे 
महािगरपानलका, िगरपनरिदा, िगर पंचायती, नजल्हा पनरिदा, पंचायत 
सनमत्या व ग्रामपंचायतींच्या निवडणकुा निभकय, पारदर्कक व मुक्त वातारणात 
पार पाडण्याची सांनवधानिक जबाबदारी सोपनवण्यात आली आहे.  िागनरकांिा 
सौजन्यपवूकक वागणकू व मतदारांिा सवकतोपरी मदत करण्यासाठी आयोग 
कटीबद्ध आहे. 
  



 
 
     कायकपतूीचे वळेापत्रक 
 
 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदती संपण्यापवूी सावकनत्रक निवडणकुा 
घेऊि िवीि स्थानिक स्वराज्य संस्था वळेेत कायकरत व्हावी, यासाठी राज्य 
निवडणकू आयोग कायकपतूीचे वळेापत्रक आखूि देते.  स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांची मुदत दर पाच विांिी संपते.  सदर मुदत संपण्यापवूी तेथील 
सावकनत्रक निवडणुकीची प्रनिया पणूक करण्याचे घटिात्मक बधंि राज्य 
निवडणकू आयोगावर आहे.  याखेरीज जेथे जेथे पदे नरक्त होतील त्या पदांच्या 
पोटनिवडणकुांचा कायकिमही आयोगामार्क त देण्यात येतो. 
 आयोगातील दैिंनदि प्रर्ासकीय कामासाठी व जितेच्या 
अजक/कामासाठी कालमय दा “महाराष्ट्र र्ासकीय कमकचा-यांचे बदल्यांचे 
नवनियमि व र्ासकीय कतकव्ये पार पाडण्यास होणा-या नवलंबास प्रनतबधं 
अनधनियम,  २००५ मधील प्रकरण ि. ३ च्या कलम १० (1) मधील तरतुदीस 
अिुसरुि तात्काळ िस्ती एका नदवसात ककवा दुस-या नदवर्ी आनण 
तातडीच्या स्वरुपाची िस्ती ४ नदवसात निकाली काढण्यात येईल.  अन्य 
नवभागांर्ी संबनंधत िसलेल्या िस्तीवर ४५ नदवसांच्या आत व दुस-या 
नवभागाची बाब अंतभूकत असलेल्या व त्या नवभागाचे अनभप्राय आवश्यक 
असलेल्या िस्तीवर ३ मनहन्यांच्या आत निणकय घेऊि योग्य कायकवाही 
करण्यात येईल.” याप्रमाणे लागू राहील. 
  



आयोगाची काय े

 नवनर्ष्ट्ट काय े            
महािगरपानलका/िगरपनरिदा/िगर पंचायती/नजल्हा पनरिदा/पंचायत 
सनमत्या/ग्रामपंचायती या  स्थानिक  स्वराज्य संस्थांच्या निवडणकुा 
भयमुक्त व न्याय्य  वातावरणामध्ये घेणे. 
 

 आयोगाचे ध्येय/धोरण  
     निवडणकुांसंबधी सवक जबाबदारी व कतकव्ये पार पाडणे. 
 

 मंजूर आकृतीबधं   
     एकूण 79 अनधकारी/कमकचारी  
 

 कायक     
     स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणकुा घेणे   
 

  कामाच ेनवस्तृत स्वरूप    
निवडणकुा घ्यावयाच्या िगरपानलका /िगर पंचायती /नजल्हा पनरिद 
/पंचायत सनमत्या / ग्रामपंचायती यांची यादी तयार करणे, नरक्त 
पदांच्या पोटनिवडणकुा, सावकनत्रक निवडणकुा नवनहत मुदतीत पार  
पाडणे. 
 

 काय लयीि कामाची वळे 
सोमवार ते रु्िवार -सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 6.15     
        

 मालमत्तेचा तपर्ील    
निरंक 
 

 उपलब्ध सेवा   
     राजकीय पक्ष िोंदणी  



आयोगाच्या काय लयातील अनधकारी व कमकचारी यांच्यावर सोपनवण्यात 
आललेी जबाबदारी 
अ.
ि. 

पदिाम जबाबदारी 

1 अपर मुयय सनचव/ 
प्रधाि सनचव/सनचव 

सनचव यांिा राज्य निवडणकू आयोगाच्या 
काय लयापुरते प्रर्ासकीय नवभाग प्रमुख म्हणिू 
घोनित करण्यात आले आहे.  र्ासिाच्या नवनवध 
नवत्तनवियक तसेच सेवानवियक नियमान्वये 
र्ासिाच्या मंत्रालयीि प्रर्ासकीय नवभाग 
प्रमुखांिा जे अनधकार प्रदाि केलेले आहेत ते 
अनधकार राज्य निवडणकू आयोगाच्या सनचवांिा 
आहेत.  त्यांच्याकडे आयोगाच्या कामकाजाच े
सुसूत्रीकरण व नियंत्रण करण्याची जबाबदारी 
आहे. 

2 सहसनचव/उप 
सनचव 

पद नरक्त‘ (प्रभारी कायकभार) 
जबाबदारी- 
नियंत्रक अनधकारी-निवडणकू काय  3,५, ७, ८ व 
११ तसेच मानहतीचा अनधकार अनधनियमांतगकत 
अनपलीय प्रानधकारी  

3 उप आयकु्त  पद नरक्त -(प्रभारी कायकभार)  
4 अवर सनचव  1  पद नरक्त  
5 अवर सनचव - 2 1. महािगरपानलका निवडणकुा  

2.नजल्हा पनरिद/पंचायत सनमती निवडणकुा  
३.ग्रामपंचायत यांचे पयकवके्षीय अनधकारी 

6 अवर सनचव-3  िगर पनरिद/िगरपंचायत निवडणकू 
7 नवनध अनधकारी पद नरक्त 



८ सहायक आयकु्त-१ उपायकु्त/उपसनचव या पदाचा अनतनरक्त कायकभार 
९ सहायक आयकु्त-2 आस्थापिा व भांडार र्ाखा या काय सिाचा 

कायकभार   
1० सहायक आयकु्त 

(जिसंपकक  )  
निवडणकू कायकिमाला प्रनसद्धी देणे, पत्रकार 
पनरिदा आयोनजत करणे इ. निवडणकू वात  
पखु्स्तका तयार करणे, निवडणकू नवियी लेख 
तयार करणे. 

1१ तहनसलदार-1 संगणकीकरण, मतदार यादी िामनिदेर्ि  
1२ तहनसलदार-2 राजकीय पक्ष िोंदणी काय सिाचे कामकाज 

अनतनरक्त कायकभार आहरण व संनवतरण 
अनधकारी, रोखर्ाखा 

1३. कक्ष अनधकारी-1 आस्थापिानवियक तसेच भांडार व िोंदणी 
यासंदभ तील बाबी हाताळणे व महािगरपानलका 
निवडणकूांचे काम 

1४. कक्ष अनधकारी-2 नजल्हा पनरिद व पंचायत सनमती निवडणकूांचे 
काम 

1५. कक्ष अनधकारी-3 ग्रामपंचायतींच्या निवडणकुीचे काम  
1६. कक्ष अनधकारी-4 पद नरक्त 
1७. लेखा अनधकारी 1.लेखानवियक कामे हाताळणे 

2.आहरण व संनवतरण अनधकारी म्हणिू काम 
पाहणे. 

1८. सांख्ययकी अनधकारी पद नरक्त 
19 वनरष्ट्ठ स्वीय 

सहायक 
मा. आयकु्त व सनचव यांच्याकडे येणाऱ्या िस्तींची 
िोंद घेणे, दूरध्विी िोंदवही ठेवणे 
 तसेच श्रृतलेखि व टंकलेखिाचे काम करणे. 20. निवडश्रेणी 

लघुलेखक 



21. सहायक/ 
रोखलेखापाल/ 
िायब तहनसलदार 

नटप्पणी लेखि व अन्य कामे करणे. 

22. लघुलेखक श्रुतलेखि व टंकलेखिाचे काम करणे. 
23. उप लेखापाल रोख र्ाखेतील लेखानवियक काम पाहणे. 
24. गं्रथपाल गं्रथालय अद्ययावत ठेवणे, राजकीय पक्षांच्या 

िोंदणीनवियक कामे करणे. 
25. अिुवादक पद नरक्त भािांतर करणे.   
26. सांख्ययकी सहायक पद नरक्त 
27. रोखपाल पद नरक्त 
28. देयक लेखापाल देयके तयार करणे 
29. नलनपक-टंकलेखक पदास अिुसरुि सवक कामे 
30. संगणक चालक संगणकार्ी संबनंधत कामे 
31. वाहि चालक आयोगातील अनधकाऱ्यांची वाहिे चालनवणे 
32. िाईक/रोनिओ 

ऑपरेटर/झेरॉक्स 
ऑपरेटर/नर्पाई 

पदास अिुसरुि सवक कामे 

 
 वरील सवक कामे /जबाबदाऱ्या िेमूि नदलेल्या अनधकारी/कमकचारी यांिी 

ि केल्यास त्यांची तिार ककवा मानहती  
उप सनचव/उपायकु्त, राज्य निवडणकू आयोग यांच्याकडे करावी. 

 उप सनचव/उपायुक्त यांच्या पातळीवरील काम ि झाल्यास/नवलंब 
झाल्यास, त्याची तिार मा. सनचव, राज्य निवडणकू आयोग यांच्याकडे 
करावी. 

 
 



स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणकुीसंबनंधत  अनधनियम व नियम 
अ.ि. नविय अनधनियम/नियम 

1 महािगरपानलका  
निवडणकू  

1) मंुबई महािगरपानलका अनधनियम, 1888 
बृहन्मंुबई महािगरपानलका निवडणकू नियम, 2006 
2 ) महाराष्ट्र महािगरपानलका अनधनियम,1949 
अनधनियमांतगकत अिुसचूी-ड मधील निवडणकू नियम 

2 िगर पनरिद/ िगर 
पंचायती 
निवडणकूा 

1) महाराष्ट्र िगर पनरिदा, िगर पंचायती व औद्योनगक िागरी 
अनधनियम, 1965 
2) महाराष्ट्र िगर पनरिद, िगर पंचायती निवडणकू नियम 
1966. 

3 नजल्हापनरिद व 
पंचायत सनमती  
निवडणकू  

नजल्हापनरिदा व त्या अंतगकत असलेल्या 351 पंचायत 
सनमतींच्या सावकनत्रक निवडणकुा व पोट निवडणकूा 
यासंदभ तील कामकाज हाताळल े जाते. सबंंनधत अनधनियम व 
नियम खालीलप्रमाणे आहेत. 
अ) महाराष्ट्र नजल्हापनरिद व पंचायत सनमत्या अनधनियम 1961 
ब) महाराष्ट्र नजल्हापनरिदा ( मतदार नवभाग आनण निवडणकू 
घेणे) नियम 1962 
क) महाराष्ट्र  पंचायत सनमत्या ( निव चक गण आनण निवडणकू 
घेणे) नियम 1962 
ड) महाराष्ट्र नजल्हापनरिदा व पंचायत सनमत्या (जागाचं्या 
आरक्षणाची पद्धत व चिािुिम ) नियम 1996 

4 ग्रामपंचायत 
निवडणकू 

अ) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अनधनियम, 1958 
   (1959 चा मंुबई अनधनियम ि. 3) 
ब) मंुबई ग्रामपंचायत ( गावाच ेप्रभागात नवभाजि करणे आनण 
निया, अ.जा. व अ.ज. साठी जागा राखूि ठेवणे) नियम, 1966 
क) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (निवडणकू) नियम, 1959 

 

 

 



 

मानहतीचा अनधकार अनधनियम 2005 खालील अनपलीय प्रनधकारी, जि 
मानहती अनधकारी, सहायक जि मानहती अनधकारी यांची यादी 

अ.ि. िाव व पदिाम पद 

1 उपसनचव श्री. अ. तु. सणस, प्रभारी सहसनचव  अनपलीय प्रानधकारी 

2 प्रत्येक काय सिाचे तहनसलदार/ कक्ष 
अनधकारी/ जि संपकक  अनधकारी/ 
लेखानधकारी/ सांख्ययकी अनधकारी/  सहायक 

 जि मानहती अनधकारी 

3 प्रत्येक काय सिाचे सहायक /िायब 
तहनसलदार/उप लेखापाल/ रोखलेखापाल/ 
नलनपक-टंकलेखक/गं्रथपाल 

 सहायक जि मानहती 
अनधकारी 

    

पत्ता   :- राज्य निवडणकू आयोग महाराष्ट्र 

               िवीि प्रर्ासि भवि, पनहला मजला, 
               मादाम कामा मागक, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
               मुंबई -  400 032 

        दूरध्विी िमांक :  022 - 2284 6720/2204 5075/ 
2204 5589 

 
ई- मेल :- sec.mh@gov.in 
संकेत स्थळ :- www.mahasec.maharashtra.gov.in 
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गाऱ्हाणी/तिारी यांचे निराकरण 
 

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणकुीसंदभ त काही गा-हाणी 
असल्यास, िागनरकांिा राज्य निवडणकू आयोगाकडे तिार करता येते.  

 गा-हाणी समक्ष भेटीत खालील पत्त्यावर पत्रािे ककवा ई-मेलद्वारेही 
मांडता येतील. 

   पत्ता -  राज्य निवडणकू आयोग, महाराष्ट्र 
    िवीि प्रर्ासि भवि, पनहला मजला, 
    मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,  
    मुंबई - 400 032. 
        दूरध्विी िमांक :  022-2284 6720/2204 5075/ 

                    2204 5589 
   ई-मेल  :   sec.mh@gov.in 

   संकेत स्थळ :   www.mahasec.maharashtra.gov.in 
 

िागनरकांच्या सिदेचा आढावा/कसहावलोकि 

या िागनरकांच्या सिदेच्या उपयकु्तेबाबतचा ककवा पनरणामकारकतेचा आढावा 
राज्य निवडणकू आयोगाकडूि दरविी घेण्यात येईल व त्यात आवश्यकते 
िुसार बदल करण्यात येतील. 

जिसामान्यांकडूि सूचिा 

ही िागनरकांची सिद सवकसामान्य िागनरकांच्या छाििीसाठी िेहमीच खुली 
असेल व सन्माििीय िागनरकांच्या बहुमूल्य सूचिांचा गांभीयकपवूकक नवचार 
करुि त्यात वळेोवळेी सुधारणा करण्यात येतील. 
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भारतीय संनवधािाच्या अिुच्छेद २४३ के िुसार राज्य निवडणकू आयोग, 
महाराष्ट्र स्थापिा  ‘ नदिांक २३ एनप्रल, 1994 

अ.ि. अनधका-यांचे पदिाम दूरध्विी िमांक 
1.  मा. राज्य निवडणकू आयकु्त, महाराष्ट्र. 22023437 

22026329  
2.  सनचव   22845114 

22845900  
3.  सह सनचव /उप सनचव 22045589 
4.  उपायकु्त 22886950  

22022909 
5.  अवर सनचव (काय सि- 6)  २२०२७७३७ 

6.  अवर सनचव (काय सि - ५, ७,८) २२०२७७३७ 

7.  सहायक आयकु्त (आस्थापिा) 22846720 

8.  सहायक आयकु्त (जिसंपकक ) 22046909 

9.  तहनसलदार/लेखानधकारी (१) २२८४६७१९ 
10.  तहनसलदार-2 22०२२९०९ 
11.  आयकु्तांचे स्वीय सहायक 22023437 

22026329 
12.  सनचवांचे स्वीय सहायक 22845114 

22845900  
13.    कक्ष अनधकारी  (आस्थापिा) २२०४५५८९ 
14.  कक्ष अनधकारी (ग्रामपंचायत)  

२२०४५०७५ 15.  कक्ष अनधकारी (महािगरपानलका) 
16.  कक्ष अनधकारी (नजल्हा पनरिद) 



 
 
 
 

राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र 
     
 

पत्ता : िवीि प्रर्ासि भवि, पनहला मजला, मादाम कामा रोड,  
           हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - 400 032. 
 

        दूरध्विी िमांक : 022-2284 6720/2204 5075 
/2204 5589 
 

रॅ्क्स :   022-2204 6909/2284 6721/2284 6719 
 

 ई-मेल  :   sec.mh@gov.in 
 
 संकेत स्थळ :   www.mahasec.maharashtra.gov.in 
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