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राज्य णनिडिूक आयोग, महाराष्र,मुुंबई या कायालयाची रचना,कायय ि कर्यव्ये याुंचा

3 र्े ९

र्पशील
2

(दोन)

राज्य णनिडिूक आयोग, महाराष्र,मुुंबई या कायालयार्ील पदाणिकारी,

१0 र्े
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4

(चार)

कामाचा णनपटारा करण्यासुंबि
ुं ी ठरणिण्यार् आलेले णनकष

१2

5

(पाच)

राज्य णनिडिूक आयोग, महाराष्र,मुुंबई या कायालयाच्या कामाशी सुंबणुं िर् णनयम /
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(सहा)

राज्य णनिडिूक आयोग, महाराष्र,मुुंबई या कायालयार्ील दतर्ऐिजाुंची िगयिारी

१4

7

(सार्)

राज्य णनिडिूक आयोग, महाराष्र,मुुंबई या कायालयाचे पणरिामकारक कामासाठी

१5

जनसामानयाुंशी सल्ला मसलर् करण्याची व्यितथा
8

(आठ)

ज्यामध्ये सल्ला दे ण्यासाठी दोन ककिा अणिक व्यक्र्ींचे घटक असिाऱ्या मुंडळार्,
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पणरषदे र् अथिा इर्र सुंतथाुंमध्ये त्या मुंडळाच्या पणरषदे च्या सणमर्ीच्या बैठका त्याुंचे
इणर्िृर्, खुलासा जनर्ेसाठी खुल्या आहे र् ककिा कसे
9

(नऊ)

राज्य णनिडिूक आयोग, महाराष्र,मुुंबई या कायालयार्ील पदाणिकारी, अणिकारी ि
कमयचारी याुंची णनदे णशका

10

(दहा)

राज्य णनिडिूक आयोगाच्या कायालयार् काययरर् असलेल्या अणिकारी ि कमयचारी
याुंना णमळिारे माणसक िेर्न ( माणहर्ी अद्ययािर् करिे सुरु आहे.)

11

(अकरा)

राज्य णनिडिूक आयोगास मुंजूर झालेल्या अनुदानाबाबर्-अथयसुंकल्प ( माणहर्ी

17 र्े
२0
२1 र्े
२3
24 र्े

अद्ययािर् करिे सुरु आहे.)
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12

(बारा)

राज्य णनिडिूक आयोग, महाराष्र,मुुंबई या कायालयार्ील अनुदान िाटपाची पध्दर्
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13

(र्ेरा)

राज्य णनिडिूक आयोग महाराष्र मुुंबई या कायालयार्ील योजनेच्या सिलर्ी

26

णमळिाऱ्या, लािाथीचा र्पशील ि परिाने ककिा प्रिान करण्यार् आलेले प्राणिकार
14

(चौदा)

राज्य णनिडिूक आयोग, महाराष्र,मुुंबई या कायालयार्ील माणहर्ीचे इलेक्रॉणनक्स

26

तिरुपार् साठणिलेली माणहर्ी प्रकाणशर् करिे
15

(पुंिरा)

राज्य णनिडिूक आयोग, महाराष्र,मुुंबई या कायालयार् नागरीकाुंना माणहर्ी उपलब्ि

26

होण्यासाठी करुन ठे िण्यार् आलेल्या सुणििाुंचा र्पशील
ग्रुंथालय ककिा अभ्यास कक्षाुंच्या िेळा र्शी व्यितथा केली असल्यास
16

(सोळा)

राज्य णनिडिूक आयोग, महाराष्र,मुुंबई या कायालयार्ील शासकीय जनमाणहर्ी

27

अणिकारी / सहाय्यक जनमाणहर्ी अणिकारी / माणहर्ी अणिकारी याुंची णितर्ृर् माणहर्ी
प्रकाणशर् करिे
17

(सर्रा)

राज्य णनिडिूक आयोग, महाराष्र,मुुंबई या कायालयार्ील काही अनय माणहर्ी
असल्यास
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कलम 4 (1)(ख)(एक)
आयोगाची काये

कायािि निहाय कामाुंची यादी
कायािि-2 (आतथापिा)
रजा , नियक्ती/प्रनतनियक्ती/िेवा अनिग्रहण/बदली, कायगमक्त आदे श, िनवष्ट्य निवाह नििी, गोपिीय अहवाल, िेवा
ज्येष्ट्ठता िूची, वैद्यकीय दे यक प्रनतपूती, घरबाुंिणी/िुंगणक अनग्रम, मानहतीचा अनिकार, िागनरकाुंची ििद, नवपि
िनमती/पदोन्नती/नरक्त पदे िरती, कबदू िामावली/जात वैिता प्रमाणपत्र, नविागीय चौकशी/कायालयीि नशतत,
िेवानिवृत्ती प्रकरणे/गटनवमा, प्रनशक्षण/शाििाकडील पत्रव्यवहार इत्यादी, कायालयीि उनपतथतीची िोंद, मानहती
अनिकार अनिनियम अुंतगगत मानहती दे णे, कायालयीि अनिलेखाुंचे वगीकरण/िोंदणीकरण/तकॅकिग, अिावश्यक
अनिलेख िष्ट्ट करणे इ. मा .वनरष्ट्ठाुंिी वेळोवेळी िोपनवलेली इतर कामे.

कायािि-2अ -(िाुंडार व िोंदणी शाखा)

िानहत्य खरे दी व वाटप, झेरॉक्ि युंत्र दे खिाल व दरुतती, वाहि दे खिाल व दरुतती व वाहि नवमा, फ्रँककग युंत्र
दे खिाल व दरुतती, एिी व वॉटर कलर दे खिाल दरुतती, दू रध्विी व फॅक्ि मशीि दे खिाल दरुतती, दू रध्विी व
फॅ क्ि मशीि दे खिाल द रुतती, कायालयीि टे बल व खच्या दे खिाल दरुतती, गणवेष वाटप, नशलाई ित्ता,
कायालयीि तवच्छता व दे खिाल, कायालयीि लेखि िामग्री मागणी येरवडा व चिीरोड, कायालयीि
ओळखपत्रे/रबरी नशक्के, मुंत्रालयीि उपहारगृहे/केबलदे यके, बैठक चहापाि/ िोजिखचग, िवीि वाहि खरेदी
करणे, राजनशष्ट्टाचार व्यवतथा पाहणे, वनरष्ट्ठाुंची दू रध्विी/निवािी नशपाई व अनय ित्तेबाबत , कायालयाचे
आवक/जावक टपालावर नियुंत्रण ठे वणे, मानहती अनिकार अनिनियम अुंतगगत मानहतीदे णे, निवडणूक
कायाििाुंकडू ि आवश्यक निवडणूक िानहत्याुंची आकडे वारी प्राप्त होताच आवश्यक अिलेली इव्हीएम /पॉवरपॅक
/मेमरी/पेपरिील /पट्टीिील/तपेशल/ॲड्रेिटॅ ग/माकगरपेि इ खरे दी/प्रेिकडू ि छपाई, वाटप / देयके अदाकरणे,
िोंद ठे वणे ,.ईव्ही एम हाताळण्याबाबत प्रनशक्षण/ििारीत आदे श, ईव्हीएम उििवार तत्वावर शाििाि परनवणे ,
िादरुतत इव्हीएम दरुतती व दे यके अदाकरणे, मानहती अनिकार अनिनियम अुंतगगत मानहतीदे णे, कायालयीि
अनिलुंखाुंचे वगीकरण/िोंदणीकरण/तकॅकिग, अिावश्यक अनिलेख िष्ट्ट करणे इ

,मा

.वनरष्ट्ठाुंिी वेळोवेळी

िोपनवलेली इतर कामे.

कायािि-3 - (रोखशाखा)
िेवा पततके अद्ययावत करणे, नियनमत वेति वाढ दे णे, वेति/कायालयीि व इतर दे यके करणे, चतथग श्रेणी
कमगचाऱ्याुंचा िनिनि लेखा ठे वणे, आयकर वार्षषक नववरणपत्र ठे वणे व िमिा-16 तयारकरणे, प्रवािित्ता दे यके
/िेवानिवृत्ती

नवषयक

दे यके,

वाहिाुंिाठीचे

पेरोल/नडझेल

दे यके

िुंनक्षप्त

अनग्रमाद्वारे

काढणे,

िुंगणक/दूरध्विी/नयायालयीि फी इ .दे यके करणे, तथायी अनग्रमाची दे यके, अथगिुंकल्प तयार करुि तो शाििाकडे
पाठनवणे, महालेखापाल कायालयाकडू ि लेखापनरक्षण व आक्षेप पूतगता, वेति निनिती व वेतिपडताळणी
पथकाकडील आक्षेपाुंची पूतगता, जमाखचाचा नतमाही ताळमेळ व त्याची मानहती शाििाि िादर करणे, रोखवहीत
4

जमाखचाची िोंद, िागरी तथानिक तवराज्य िुंतथाुंकडू ि आयोगाकडे जमा होणारा नििी आयोगाच्या तटे ट बँकेच्य
खात्यात जमाकरणे, िनमतीकडे प्रतताव िादर करणे, TDS Certificates, मानहती अनिकार अनिनियम अुंतगगत
मानहती दे णे, कायालयीि अनिलुंखाुंचे वगीकरण/िोंदणीकरण/तकॅकिग, अिावश्यक अनिलेख िष्ट्ट करणे इ.
मा .वनरष्ट्ठाुंिी वेळोवेळी िोपनवलेली इतर कामे तिेच वरील िवग कामाुंशी िुंबि
ुं ीत इतर िवग कामे

कायािि-4 (िाुंस्ययकी शाखा)
िाुंस्ययकी मानहती तक्ता अद्ययावत ठे वणे, तथानिक तवराज्य िुंतथाुंच्या मदत िमाप्तीििार कालतानलका
(Calendar) नियनमत तयारठे वणे, कायालयीि अनिलुंखाुंचे वगीकरण/िोंदणीकरण/तकॅकिग, अिावश्यक अनिलेख
िष्ट्ट करणेइ, मानहती अनिकार अनिनियम अुंतगगत मानहती दे णे, झालेल्या निवडणूकािुंबि
ुं ीत िवग अहवाल वेळेत
प्राप्त करूि घेणे, िुंगणकीकरणातील तिेच महापानलका / नजल्हानिकारी कायालयाकडू ि प्राप्त करावयाचे िवग
अहवालाचा पाठपरावा करणे व िदर अहवाल प्राप्त करूि वनरष्ट्ठाुंिा िादर करणे.

कायािि-5 (महािगरपानलका)
िावगनत्रक/पोटनिवडणकाचे वेळापत्रक तयार करणे, प्रिाग रचिा, मतदार यादी व प्रत्यक्षनिवडणूक कायगक्रम
राबनवणे,

निवडणूक

पूवत
ग यारी

आदेश/

तथायीआदेश/िवगिािारण

िूचिा

निगगनमत

करणे,

स्व्हनडओ

कॉनफरनि/दौरे द्वारे बैठका, निवडणूक िमानवयक/आयकर निरीक्षक िेमणूक, निवडणकाुंचे खचग िादर ि करणाया

उमेदवाराुंनवरूध्द

अनिनियमातील

तरतूदीििार

कारवाईकरणे/पाठपरावाकरणे/अहवालघेणे ,

निवडणककाळामध्ये आचारिुंनहता अुंमलबजावणीबाबत आवश्यक िवगकायगवाही करणे तिेच आचारिुंनहताबाबत
आलेल्या पत्राुंवर कायगवाहीकरणे ,.नयायालयीि प्रकरणे उदृिवल्याि आवश्यकतो िमनवय िािणे ,.आयोगाच्या
नवनवि िुंगणक प्रणाली व मोबाईल प्रणाली अुंमलबजावणीबाबत आवश्यक िहाय्य व िमनवयकरणे ,.निवडणूक
खचाचा प्राप्त झालेल्या नवश्लेषण अहवाल वनरष्ट्ठाुंिािादरकरणे ,. प्राप्त होणाऱ्या टपालाुंवर मागगदशगि/निकाली,
मतदाि िानहत्याची मागणीबाबत कायगवाही करणे,. मतदािाच्या नदवशी कायालयात हजर राहू ि मतदािाचा आढावा
घेणे व वनरष्ट्ठाुंिा अवगत करणे तिेच अुंनतम मतदाि टक्केवारी अहवाल िादर करणे, मानहती पस्ततका /आदेश
/पनरपत्रके

अद्ययावत

करणे

तिेच

िुंकेततथळावर

प्रनिध्द

करणे,

कायालयीि

अनिलुंखाुंचे

वगीकरण/िोंदणीकरण/तकॅकिग, अिावश्यक अनिलेख िष्ट्ट करणे इ ,.मतदार जागृती अनियािाबाबत आवश्यक
कायगवाही करणे. ,मानहती अनिकार अनिनियमअुंतगगत मानहती दे णे, मा .वनरष्ट्ठाुंिी वेळोवेळी िोपनवलेली इतर कामे.

कायािि-6 िगरपनरषदा/िगरपुंचायत)
िावगनत्रक/पोटनिवडणकाचे वेळापत्रक तयार करणे, प्रिाग रचिा, मतदार यादी व प्रत्यक्षनिवडणूक कायगक्रम
राबनवणे,

निवडणूक

पूवत
ग यारी

आदेश/

तथायीआदेश/िवगिािारण

िूचिा

निगगनमत

करणे,

स्व्हनडओ

कॉनफरनि/दौरे द्वारे बैठका, निवडणूक िमानवयक/आयकर निरीक्षक िेमणूक, निवडणकाुंचे खचग िादर ि करणाया उमेदवाराुं नवरूध्द अनिनियमातील तरतूदीििार कारवाईकरणे/पाठपरावाकरणे/अहवाल घेणे, निवडणक
काळामध्ये आचारिुंनहता अुंमलबजावणीबाबत आवश्यक िवगकायगवाही करणे तिेच आचारिुंनहताबाबत आलेल्या
5

पत्राुंवर कायगवाहीकरणे ,.नयायालयीि प्रकरणे उदृिवल्याि आवश्यकतो िमनवय िािणे ,.आयोगाच्या नवनवि
िुंगणक प्रणाली व मोबाईल प्रणाली अुंमलबजावणीबाबत आवश्यक िहाय्य व िमनवयकरणे ,.निवडणूक खचाचा
प्राप्त झालेल्या नवश्लेषण अहवाल वनरष्ट्ठाुंिािादरकरणे, प्राप्त होणाऱ्या टपालाुंवर मागगदशगि/निकाली, मतदाि
िानहत्याची मागणीबाबत कायगवाही करणे, मतदािाच्या नदवशी कायालयात हजर राहू ि मतदािाचा आढावा घेणे व
वनरष्ट्ठाुंिा अवगत करणे तिेच अुंनतम मतदाि टक्केवारी अहवाल िादर करणे, मानहती पस्ततका /आदेश /पनरपत्रके
अद्ययावत करणे तिेच िुंकेततथळावर प्रनिध्द करणे, कायालयीि अनिलुंखाुंचे वगीकरण/िोंदणीकरण/तकॅकिग,
अिावश्यक अनिलेख िष्ट्ट करणे इ, मतदार जागृती अनियािाबाबत आवश्यक कायगवाही करणे, मानहती अनिकार
अनिनियमअुंतगगत मानहती देणे, मा. वनरष्ट्ठाुंिी वेळोवेळी िोपनवलेली इतर कामे.

कायािि-7 (नजल्हापनरषदा/पुंचायत िनमती)
िावगनत्रक/पोटनिवडणकाचे वेळापत्रक तयार करणे, प्रिाग रचिा, मतदार यादी व प्रत्यक्षनिवडणूक कायगक्रम
राबनवणे,

निवडणूक

पूवत
ग यारी

आदेश/

तथायीआदेश/िवगिािारण

िूचिा

निगगनमत

करणे,

स्व्हनडओ

कॉनफरनि/दौरे द्वारे बैठका, निवडणूक िमानवयक/आयकर निरीक्षक िेमणूक, निवडणकाुंचे खचग िादर ि करणाया

उमेदवाराुंनवरूध्द

अनिनियमातील

तरतूदीििार

कारवाईकरणे/पाठपरावाकरणे/अहवाल

घेणे,

निवडणककाळामध्ये आचारिुंनहता अुंमलबजावणीबाबत आवश्यक िवगकायगवाही करणे तिेच आचारिुंनहताबाबत
आलेल्या पत्राुंवर कायगवाहीकरणे ,.नयायालयीि प्रकरणे उदृिवल्याि आवश्यकतो िमनवय िािणे, आयोगाच्या
नवनवि िुंगणक प्रणाली व मोबाईल प्रणाली अुंमलबजावणीबाबत आवश्यक िहाय्य व िमनवय करणे, निवडणूक
खचाचा प्राप्त झालेल्या नवश्लेषण अहवाल वनरष्ट्ठाुंिािादरकरणे, प्राप्त होणाऱ्या टपालाुंवर मागगदशगि/निकाली,
मतदाि िानहत्याची मागणीबाबत कायगवाही करणे, मतदािाच्या नदवशी कायालयात हजर राहू ि मतदािाचा आढावा
घेणे व वनरष्ट्ठाुंिा अवगत करणे तिेच अुंनतम मतदाि टक्केवारी अहवाल िादर करणे, मानहती पस्ततका /आदेश
/पनरपत्रके

अद्ययावत

करणे

तिेच

िुंकेततथळावर

प्रनिध्द

करणे,

कायालयीि

अनिलुंखाुंचे

वगीकरण/िोंदणीकरण/तकॅकिग, अिावश्यक अनिलेख िष्ट्ट करणे इ. मतदार जागृती अनियािाबाबत आवश्यक
कायगवाही करणे, मानहती अनिकार अनिनियमअुंतगगत मानहती दे णे, मा .वनरष्ट्ठाुंिी वेळोवेळी िोपनवलेली इतर कामे.

कायािि-8 (ग्रामपुंचायत)
िावगनत्रक/पोटनिवडणकाचे वेळापत्रक तयार करणे, प्रिाग रचिा, मतदार यादी व प्रत्यक्षनिवडणूक कायगक्रम
राबनवणे,

निवडणूक

पूवत
ग यारी

आदेश/

तथायीआदेश/िवगिािारण

िूचिा

निगगनमत

करणे,

स्व्हनडओ

कॉनफरनि/दौरे द्वारे बैठका, निवडणूक िमानवयक/आयकर निरीक्षक िेमणूक, निवडणकाुंचे खचग िादर ि करणाया

उमेदवाराुंनवरूध्द

अनिनियमातील

तरतूदीििार

कारवाईकरणे/पाठपरावाकरणे/अहवाल

घेणे,

निवडणककाळामध्ये आचारिुंनहता अुंमलबजावणीबाबत आवश्यक िवगकायगवाही करणे तिेच आचारिुंनहताबाबत
आलेल्या पत्राुंवर कायगवाही करणे, नयायालयीि प्रकरणे उदृिवल्याि आवश्यकतो िमनवय िािणे, आयोगाच्या
नवनवि िुंगणक प्रणाली व मोबाईल प्रणाली अुंमलबजावणीबाबत आवश्यक िहाय्य व िमनवय करणे, निवडणूक
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खचाचा प्राप्त झालेल्या नवश्लेषण अहवाल वनरष्ट्ठाुंिा िादर करणे, प्राप्त होणाऱ्या टपालाुंवर मागगदशगि/निकाली,
मतदाि िानहत्याची मागणीबाबत कायगवाही करणे,. मतदािाच्या नदवशी कायालयात हजर राहू ि मतदािाचा आढावा
घेणे व वनरष्ट्ठाुंिा अवगत करणे तिेच अुंनतम मतदाि टक्केवारी अहवाल िादर करणे, मानहती पस्ततका /आदेश
/पनरपत्रके

अद्ययावत

करणे

तिेच

िुंकेततथळावर

प्रनिध्द

करणे,

कायालयीि

अनिलुंखाुंचे

वगीकरण/िोंदणीकरण/तकॅकिग, अिावश्यक अनिलेख िष्ट्ट करणे इ. मतदार जागृती अनियािाबाबत आवश्यक
कायगवाही करणे, मानहती अनिकार अनिनियमअुंतगगत मानहती दे णे, मा .वनरष्ट्ठाुंिी वेळोवेळी िोपनवलेली इतर कामे.

कायािि-9 (नविी शाखा)
वकीलाुंची नियक्ती व देयके, वकालतिामा पाठनवणे यानचकाुंवर आवश्यकतेििार प्रनतज्ञापत्र दाखल करणे इत्यादी,
िुंबनुं ित कायाििाुंिा प्राप्त झालेल्या नरटया नचकाुंबाबत कायगवाही करणे, मानहती अनिकार अनिनियम अुंतगगत
मानहती दे णे, मा .वनरष्ट्ठाुंिी वेळोवेळी िोपनवलेली इतर कामे.

कायािि-10 (मानहती व प्रनिध्दी)
निवडणूक कायगक्रम, प्रनक्रया व नवनवि उपक्रमाुंिा प्रनिध्दी, मतदार जागृती मोनहमेचे िुंकलि व प्रनिध्दी, दैिुंनदि
वृत्तपत्रीय कात्रणे िादर करणे व िुंकलि, दैिुंनदि वृत्तपत्रीय कात्रणे िादर करणे व िुंकलि, पत्रकार पनरषद
आयोजि, िहामाही निवडणूक वाता पततकाचे लेखि, िुंपादि, प्रकाशि, नवतरण इत्यादी., मानयवर अनतथींचे
तवागत व निवािव्यवतथा, मानहती अनिकार अनिनियम अुंतगगत मानहती दे णे, मा वनरष्ट्ठाुंिी .वेळोवेळी िोपनवलेली
इतर कामे.

कायािि-11 (राजकीय पक्ष िोंदणी)
राजकीय पक्षाुंची िोंदणी दुं ड इत्यादी बाबत आदे श/िोंदणी रन/निलुंबि/व त्याअिषुंगािे कायगवाही करणे.,
िोंदणीिुंदिात प्राप्त झालेल्या पक्षाुंच्याप्रततावातील त्रटींबाबत िुंबनुं ित पक्षाबरोबर पत्रव्यवहार व पूतगता ,
झाल्यािुंतर हरकती मागनवण्याबाबत राजपत्रात अनििूचिा प्रनिध्द करणे., पक्ष िोंदणीकरीता ििाकषाद्वारे
तपािणी शल्क जमा करणे, िोंदणीकृत पक्षाकडू ि प्रत्येक वषाचे खचाचेनववरणपत्र ( आयकर व लेखापनरक्षण)
िुंबनुं ित पक्षािे उमेदवाराुंवर केलेला खचग मागनवणे, राजकीय पक्षाुंच्या बैठका चचाित्रे/कायगशाळा/आयोनजतकरणे,
राजकीय पक्षाुंची िोंदणी प्रणालीबाबत आवश्यक िवग कायावाही करणे, राजकीय पक्षाुंकडू ि घ्यावयाच्या नवनवि
अहवालाुंचा पाठपरावा करणे व त्याबाबत कायगवाही करणे, मानहती अनिकार अनिनियम अुंतगगत मानहती देणे, मा .
वनरष्ट्ठाुंिी वेळोवेळी िोपनवलेली इतर कामे .
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कायािि-12 (िुंगणकीकरण कक्ष)
अस्ततत्वातील िॉफटवेअर महाऑिलाईि िॉफटवेअर (ऑिलाईि िॉनमिेशि, मतदार यादी नविाजि आनण
वेबिाईट), इतर िॉफटवेअर (राज्य निवडणूक आयोगािे नवकनित केलेले ककवा राज्य निवडणूक आयोगाि नदलेल्या
िेवाुंतगगत), राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे नवकनित केलेले मोबाईल ॲप्लीकेशि ककवा राज्य निवडणूक आयोगाि
नदलेल्या िेवा, आयोगाच्या आज्ञावल्या अद्ययावत ठे वणे, िुंगणीकरण, वेबिाईट इत्यादी, िुंगणकजकारे/कप्रटर/
नरनफलींग व वाटप /िामग्रीची खरे दी.इ, दरुतती व दे खिाल, कालबाह्य झालेल्या िुंगणकाचे लॉटरीद्वारे निलेखि
आयोगाचे िुंकेततथळ नवकनित व दे खिाल, स्व्हनडओ कॉनफरन्निगद्वारे िुंगणकीय व्यवतथा, निवडणूक प्रक्रीयेतील
नवनवि टप्याुंिाठी नवनवि िवीििुंगणक प्रणाली प्रततानवत करणे, मा.वनरष्ट्ठाुंिी वेळोवेळी िोपनवलेली इतर कामे

Desk-13 (IDEGG) कायािि-13
(IDEGG)
लोकशाही निवडणक व िशािि अुंतगगत िानवनयपूणग उपक्रम हाती घेणे, लोकशाही पुंिरवडा, महत्चाच्या व्यक्तींचे
Talks, आुंतररास्ष्ट्रय लोकशाही नदवि, रास्ष्ट्रयमतदार नदवि इत्यादी िारखे कायगक्रम िाजरे करणे व त्यामध्ये
नवनवि उपक्रमराबनवणे, नवद्यापीठ, इतर राज्य निवडणूक आयोग, िुंतथा, एिजीओ, िीएिओ इत्यादींशी िुंबि
ुं
प्रपतथानपत करूि नवनवि उपक्रम राबनवणे, IDEGG िुंतथेमध्ये िमनवचारी व िमिूनमका अिणाया-िुंतथाुंचा िमावेश
करणे जिे इतर निवडणूक आयोग, नवद्यापीठे इत्यादी आनण या िवगिदतयाुंमाफगत लोकशाही निवडणूक व िप्रशािि
याबाबत नविायक उपक्रमे राबनवणे, IDEGG व्यवतथापि िनमतीच्या बैठका आयोनजत करणे आनणबैठकाुंमध्ये
घेतलेल्या निणगयाुंची अुंमलबजावणी करणे, अशाच प्रकारच्या काम करणा/ या नवनवि रास्ष्ट्रय-आुंतररास्ष्ट्रय िुंतथा
याुंच्याशी िुंबि
ुं प्रततानपत करणे व िविवीि कायगक्रमराबनवणे.
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कलम 4 (1)(ख)(एक)
आयोगाची काये
 नवनशष्ट्ट काये
महािगरपानलका/िगर पनरषदा/िगर पुंचायती/नजल्हा पनरषदा/पुंचायत िनमत्या/ग्रामपुंचायती या
तथानिक तवराज्य िुंतथाुंच्या निवडणका ियमक्त व नयाय्य वातावरणामध्ये घेणे.
 आयोगाचे ध्येय/िोरण
निवडणकाुंिुंबिी िवग जबाबदारी व कतगव्ये पार पाडणे.
 मुंजूर आकृतीबुंि
एकूण 79 अनिकारी/कमगचारी
 कायग
तथानिक तवराज्य िुंतथाुंच्या निवडणका घेणे


कामाचे नवततृत तवरूप
निवडणका घ्यावयाच्या िगरपानलका /िगर पुंचायती /नजल्हा पनरषद /पुंचायत िनमत्या / ग्रामपुंचायती
याुंची यादी तयार करणे, नरक्त पदाुंच्या पोटनिवडणका, िावगनत्रक निवडणका नवनहत मदतीत पार पाडणे.



कायालयीि कामाची वेळ
िकाळी 9.45 ते िायुंकाळी 6.15

 मालमत्तेचा तपशील
निरुं क
 उपलब्ि िेवा
राजकीय पक्ष िोंदणी

9

कलम-4(1)(ख)(दोि)
आयोगाच्या कायालयातील अनिकारी व कमगचारी याुंची कतगव्ये
अ.क्र.
1

पदिाम

जबाबदारी

अपर मयय िनचव/

िनचव याुंिा राज्य निवडणूक आयोगाच्या कायालयापरते प्रशािकीय

प्रिाि िनचव/िनचव

नविाग प्रमख म्हणूि घोनषत करण्यात आले आहे .

शाििाच्या नवनवि

नवत्तनवषयक तिेच िेवानवषयक नियमानवये शाििाच्या मुंत्रालयीि
प्रशािकीय नविाग प्रमखाुंिा जे अनिकार प्रदाि केलेले आहे त ते अनिकार
राज्य निवडणूक आयोगाच्या िनचवाुंिा आहे त. त्याुंच्याकडे आयोगाच्या
कामकाजाचे ििूत्रीकरण व नियुंत्रण करण्याची जबाबदारी आहे .
2

िहिनचव/उप िनचव

नयायालयीि कामकाजािुंदिात व कायालयीि निवडणूक कायदे नवषयक
कामकजा,

राजकीय

पक्ष,

आतथापिानवषयकबाबीकनरता

नियुंत्रक

अनिकारी (तिेच मानहतीचा अनिकार अनिनियमाुंतगगत अनपलीय प्रानिकारी
)
3

उप आयक्त

िुंगणकीकरण कक्ष तिेच निवडणूक िानहत्य कामकाज/वाटप यावर
पयगवक्ष
े ण ) ,रोखशाखा व कायािि ५, ७, ८ व ११ चे नियुंत्रक अनिकारी

4

अवर िनचव 1

पद नरक्त

5

अवर िनचव - 2

1. महािगरपानलका निवडणका
2.नजल्हा पनरषद/पुंचायत िनमती निवडणका
३.ग्रामपुंचायत निवडणका याुंचे पयगवक्ष
े ीय अनिकारी

6

अवर िनचव-3

िगर पनरषद/िगरपुंचायत निवडणूक

7

नवनि अनिकारी

नयायालयीि प्रकरणे हाताळणे.

८

िहायक आयक्त -१

िुंगणक नवषय व मतदार यादी

९

िहायक आयक्त-2

आतथापिा व िाुंडार शाखा या कायाििाचा कायगिार

१०

िहायक
(जििुंपकग)

आयक्त निवडणूक कायगक्रमाला प्रनिद्धी दे णे, पत्रकार पनरषदा आयोनजत करणे इ.
निवडणूक वाता पस्ततका तयार करणे, निवडणूक नवषयी लेख तयार
करणे.

1१

तहनिलदार-1

राजकीय पक्ष िोंदणी कायाििाचे कामकाज,
अनतनरक्त कायगिार- आहरण व िुंनवतरण अनिकारी, रोखशाखा

1२

तहनिलदार-2

िुंगणकीकरण, मतदार यादी िामनिदेशि

1३

कक्ष अनिकारी-1

आतथापिानवषयक तिेच िाुंडार व िोंदणी यािुंदिातील बाबी हाताळणे व
महािगरपानलका निवडणूकाुंचे काम

1४

कक्ष अनिकारी-2

नजल्हा पनरषद व पुंचायत िनमती निवडणूकाुंचे काम

1५

कक्ष अनिकारी-3

िगर पनरषद व िगर पुंचायत निवडणूकाुंचे काम (पद नरक्त )

1६

कक्ष अनिकारी-4

ग्रामपुंचायत निवडणूकाुंचे काम
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1७

लेखा अनिकारी

पद नरक्त
1.लेखानवषयक कामे हाताळणे
2.आहरण व िुंनवतरण अनिकारी म्हणूि काम पाहणे.

1८

िाुंस्ययकी अनिकारी

पद नरक्त
िाुंस्ययकीनवषयक काम, राजकीय पक्षाुंची िोंदणी काम पाहणे.

१९

वनरष्ट्ठ तवीय िहायक

मा. आयक्त व िनचव याुंच्याकडे येणाऱ्या िततींची िोंद घेणे, दू रध्विी

2०

निवडश्रेणी लघलेखक

िोंदवही ठे वणे तिेच श्रृतलेखि व टुं कलेखिाचे काम करणे.

2१

िहायक/रोखलेखापाल/

नटप्पणी लेखि व अनय कामे करणे.

िायब तहनिलदार
2२

लघलेखक

श्रतलेखि व टुं कलेखिाचे काम करणे.

2३

उप लेखापाल

लेखानवषयक काम पाहणे.

2४

ग्रुंथपाल

ग्रुंथालय अद्ययावत ठे वणे, राजकीय पक्षाुंच्या िोंदणीनवषयक कामे
करणे.

2५

अिवादक

पद नरक्त - िाषाुंतर करणे.

2६

िाुंस्ययकी िहायक

पद नरक्त - िाुंस्ययकीनवषयक मानहती गोळा करणे

2७

रोखपाल

पद नरक्त

2८

दे यक लेखापाल

दे यके तयार करणे

२९

नलनपक-टुं कलेखक

पदाि अििरुि िवग कामे

3०

िुंगणक चालक

िुंगणकाशी िुंबनुं ित कामे

3१

वाहि चालक

आयोगातील अनिकाऱ्याुंची वाहिे चालनवणे

3२

िाईक/रोनिओ

पदाि अििरुि िवग कामे

ऑपरेटर/झेरॉक्ि
ऑपरेटर/नशपाई
 वरील िवग कामे /जबाबदाऱ्या िेमूि नदलेल्या अनिकारी/कमगचारी याुंिी ि केल्याि त्याुंची तक्रार ककवा
मानहती उप िनचव/उपायक्त, राज्य निवडणूक आयोग याुंच्याकडे करावी.
 उप िनचव/उपायक्त याुंच्या पातळीवरील काम ि झाल्याि/नवलुंब झाल्याि, त्याची तक्रार
अपर मयय िनचव/प्रिाि िनचव/िनचव, राज्य निवडणूक आयोग याुंच्याकडे करावी.
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मा.

कलम-4(1)(ख)(तीि)
िारतीय िुंनविािाच्या अिच्छे द 243के व 243 झेडएमिील तरतदीििार राज्य निवडणूक आयोगाची
तथापिा करण्यात आली अिूि, आयोगावर तथानिक तवराज्य िुंतथाुंच्या निवडणका घेण्याची जबाबदारी आहे . या
निवडणकाुंिुंदिातील िवग निणगय मा.आयक्त याुंच्या मानयतेिे घेण्यात येतात.

कलम-4(1)(ख)(चार)
राज्य निवडणूक आयोगावर तथानिक तवराज्य िुंतथाुंच्या निवडणकीची प्रनक्रया या िुंतथाुंची मदत
िुंपण्यापूवी पूणग करण्याची िाुंनविानिक जबाबदारी आहे. तिेच नरक्त पदाुंच्या पोटनिवडणका लवकरात लवकर
घेण्याचे बुंिि आहे . त्याििार कायगवाही करण्यात येते.
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कलम-4 (1)(ख)(पाच)
राज्य निवडणूक आयोग या कायालयात होणाऱ्या कामािुंबुंिी वापरण्यात यावयाचे िवगिािारण नियम
अ.क्र.
1

नवषय

अनिनियम/नियम

महािगरपानलका

1) मुंबई महािगरपानलका अनिनियम, 1888

निवडणूक

बृहनमुंबई महािगरपानलका निवडणूक नियम, 2006
2 ) महाराष्ट्र महािगरपानलका अनिनियम,1949
अनिनियमाुंतगगत अििूची-ड मिील निवडणूक नियम

2

िगर पनरषद/

1)महाराष्ट्र िगर पनरषदा, िगर पुंचायती व औद्योनगक िागरी अनिनियम, 1965

िगर पुंचायती

2)महाराष्ट्र िगर पनरषद, िगर पुंचायती निवडणूक नियम 1966.

निवडणूका
3

नजल्हापनरषद व

नजल्हापनरषदा व त्या अुंतगगत अिलेल्या 351 पुंचायत िनमतींच्या िावगनत्रक

पुंचायत िनमती

निवडणका व पोट निवडणूका यािुंदिातील कामकाज हाताळले जाते. िुंबनुं ित

निवडणूक

अनिनियम व नियम खालीलप्रमाणे आहे त.
अ) महाराष्ट्र नजल्हापनरषद व पुंचायत िनमत्या अनिनियम 1961
ब) महाराष्ट्र नजल्हापनरषदा ( मतदार नविाग आनण निवडणूक घेणे) नियम 1962
क) महाराष्ट्र पुंचायत िनमत्या ( निवाचक गण आनण निवडणूक घेणे) नियम 1962
ड) महाराष्ट्र नजल्हापनरषदा व पुंचायत िनमत्या (जागाुंच्या आरक्षणाची पद्धत व
चक्रािक्रम ) नियम 1996

4

ग्रामपुंचायत

अ) महाराष्ट्र ग्रामपुंचायत अनिनियम, 1958 (1959 चा मुंबई अनिनियम क्र. 3)

निवडणूक

ब) मुंबई ग्रामपुंचायत ( गावाचे प्रिागात नविाजि करणे आनण निया, अ.जा. व
अ.ज. िाठी जागा राखूि ठे वणे) नियम, 1966
क) महाराष्ट्र ग्रामपुंचायत (निवडणूक) नियम, 1959

5

राज्य निवडणूक

महाराष्ट्र िागरी िेवा (रजा) नियम, १९८१

आयोग (खन)

महाराष्ट्र िागरी िेवा (िेवच्े या िवगिािरण शती) नियम, १९८१

प्रशािि/

महाराष्ट्र िागरी िेवा (वेति) नियम, १९८१

आतथापिा

महाराष्ट्र िागरी िेवा (पदग्रहण अविी , तवीयेतर िेवा आनण निलुंबि, बडतफी व
िेवत
े ूि काढू ि टाकणे याुंच्या काळाुंतील प्रदािे ) नियम १९८१
महाराष्ट्र िागरी िेवा (निवृत्ती वेति) नियम, १९८२, निवृत्तीवेतिाचे
अुंशराशीकरण नियम, १९८४
महाराष्ट्र िागरी िेवा (माििि, फी, तथानिक पूरक ित्ता व घरिाडे ित्ता) नियम
महाराष्ट्र िागरी िेवा ( शािकीय निवाितथािाुंचा ताबा) नियम
महाराष्ट्र िागरी िेवा (प्रवाि ित्ता) नियम
महाराष्ट्र िागरी िेवा (नशतत व अनपल) नियम, १९७९
महाराष्ट्र िागरी िेवा(वतगणक) नियम, १९७९
तिेच शाििािे वेळोवेळी निगगनमत केलेले नियम, अनिनियम, शािि निणगय,
कायालयीि आदे श, पनरपत्रक इ.
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कलम 4 (1) (ख) (िहा)
राज्य निवडणूक आयोग या कायालयात उपलब्ि अिलेल्या दतत ऐवजाची यादी-आतथापिा शाखेत
ठे वण्यात येणा-या िोंदवहया
आतथापिानवषयक िोंदवहया
1. टपाल आवक िोंदवही
2. टपाल जावक िोंदवही
3. कायालयीि प्रकरण िोंदवही
4. िैनमनत्तक रजा िोंदवही
5. बदली रजा िोंदवही
6. प्रत्येक अनिकारी/कमगचारी याुंची रजा व गोपिीय अहवाल वैयक्तीक ितती

प्रशािकीय बाबींनवषयक िोंदवहया
1. जडवततू िुंग्रह िोंदवही
2. शािकीय वाहिाचे नहतरीशीट
3. कायालयीि नकरकोळ खरे दी व परवठा िोंदवही
4. शािकीय वाहिाुंचे लॉगबके
5. तपीडपोतट टपाल िोंदवही
6. शािकीय मद्रणालयाकडू ि प्राप्त झालेल्या लेखििामग्रीची िोंदवही
7. फ्रॅकींग वापर िोंदवही
8. िाुंडार िोंदवही
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कलम 4 (1) (ख) (िात)
गाऱ्हाणी/तक्रारी याुंचे निराकरण

तथानिक तवराज्य िुंतथाुंच्या निवडणकीिुंदिात काही गा-हाणी अिल्याि, िागनरकाुंिा राज्य निवडणूक
आयोगाकडे तक्रार करता येते. गा-हाणी िमक्ष िेटीत/खालील पत्त्यावर पत्रािे ककवा ई-मेलद्वारे ही माुंडता येतील.

पत्ता - राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
िवीि प्रशािि िवि, पनहला मजला,
मादाम कामा रोड, हतात्मा राजगरु चौक,
मुंबई - 400 032.
िुंपकग क्रमाुंक ई-मेल :

०२२-२२०४६९०९/२२०२३४३७/२२८४५११४
sec.mh@gov.in

िुंकेत तथळ : www.mahasec.maharashtra.gov.in
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कलम 4 (1) (ख) (आठ)

िल्ला दे ण्यािाठी आयोगाकडू ि कोणतीही िनमती गठीत करण्यात आलेली िाही.
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कलम 4(1)(ख)(िऊ)
श्री. य. पी. एि. मदाि, मा.राज्य निवडणूक आयक्त, महाराष्ट्र
िुंपकािाठी दू रध्विी क्र. 22023437/22026329
राज्य निवडणूक आयोगातील अनिकारी /कमगचारी याुंची यादी
अ.क्र.
1

िाव
श्री.नकरण करुुंदकर

पदिाम
िनचव

िुंपकािाठी दू रध्विी क्र.
22845114/2284590
0

2

पद नरक्त

िह िनचव/उपिनचव

3

श्री.अ. त. िणि

प्रिारी उप आयक्त

२२०४५५८९
22886950/2202290
9

4

पद नरक्त

अवर िनचव

--

5

श्री. िुंजय िावुंत

अवर िनचव

22027737

6

श्री. अ. गो. जािव

अवर िनचव (का-५, ७ व ८)

22027737

7

पद नरक्त

नवनि अनिकारी

8

श्री.अ. त. िणि

िहायक आयक्त (िुंगणक कक्ष)

9

श्रीमती आरती िरवदे

िहायक आयक्त (आतथापिा व

-‘
२२846720

िाुंडार शाखा )
10

श्रीमती मनिषा मोनहते

तहनिलदार (िुंगणक, मतदार यादी )

22022909

11

श्री अ. ि. िावे

तहनिलदार (राजकीय पक्ष व लेखा)

22046909

12

श्री. जगदीश मोरे

िहायक आयक्त ( जििुंपकग )

22046909

13

श्रीमती रश्मी कनपलेश्वर

वनरष्ट्ठ तवीय िहायक

22023437/22026329

1५

श्रीमती र. ि. बेले

कक्ष अनिकारी (ग्रामपुंचायत -का-८)

22८4६७२०

1६

श्रीमती ि.त.आरोलकर

कक्ष अनिकारी (नजल्हा पनरषद व

22045075

1४

पद नरक्त

कक्ष अनिकारी (िप- का-६)

22027737

पुंचायत िनमती (का-७)
1७

श्री. प्र. गो. परब

कक्ष अनिकारी (महािगरपानलका
(का-५) व आतथा-२)

1८

पद नरक्त

लेखा अनिकारी

१९

पद नरक्त

िाुंस्ययकी अनिकारी
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२०

श्री. अ.गो.परब

उच्चश्रेणी लघलेखक

2१

पद नरक्त

उच्चश्रेणी लघलेखक

--

2२

पद नरक्त

उच्चश्रेणी लघलेखक

--

2३

पद नरक्त

उच्चश्रेणी लघलेखक

--

2४

पद नरक्त

िहायक कक्ष अनिकारी

--

2५

पद नरक्त

िहायक कक्ष अनिकारी

--

2६

श्री. शै. ि. वराडे

िहायक कक्ष अनिकारी

--

२७

श्रीमती नप्र. प. िावुंत

िहायक कक्ष अनिकारी

2८

श्री. के. का. िलािे

िहायक कक्ष अनिकारी

--

2९

श्री. ि. अ. राणे

िहायक कक्ष अनिकारी

--

३०

श्रीमती िा. शा. िावुंत

रोखलेखापाल

--

3१

श्री. परणकिग राठोड

िहायक कक्ष अनिकारी

--

3२

श्रीमती नशतल चव्हाण

िहायक कक्ष अनिकारी

--

3३

श्रीमती ज्योती पुंनडत

िहायक कक्ष अनिकारी

--

3४

श्रीमती िनप्रया तेंडूलकर

िहायक कक्ष अनिकारी

--

3५

पद नरक्त

िहायक कक्ष अनिकारी

--

3६

पद नरक्त

िायब तहनिलदार

--

3७

पद नरक्त

िायब तहनिलदार

--

3८

श्रीमती अिघा िोरावकर

निम्िश्रेणी लघलेखक

--

3९

श्रीमती तिेहा िुं. महाले

निम्िश्रेणी लघलेखक

--

४०

श्री. नव. बा. चव्हाण

निम्िश्रेणी लघलेखक

--
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4१

पद नरक्त

निम्िश्रेणी लघलेखक

--

4२

पद नरक्त

निम्िश्रेणी लघलेखक

--

4३

पद नरक्त

निम्िश्रेणी लघलेखक

--

4४

श्रीमती तृ.प.हणमशेट

ग्रुंथपाल

--

4५

श्री. िरें द्र म्यािा

उपलेखापाल

--

4६

पद नरक्त

िाुंस्ययकी िहायक

--

4७

पद नरक्त

अिवादक

--

4८

पद नरक्त

रोखपाल

--

4९

श्रीमती जा. रु. िावुंत

दे यक लेखापाल

--

५०

श्री. िुं. ि. वैद्य

दे यक लेखापाल

--

5१

श्रीमती ज्योती ि.पाटील

नलनपक टुं कलेखक

--

5२

श्री. िुं. रा. चव्हाण

नलनपक टुं कलेखक

--

5३

श्रीमती गौ. गुं. िावुंत

नलनपक टुं कलेखक

--

5४

श्री. ि.अ. गुंदपवार

नलनपक टुं कलेखक

--

5५

श्रीमती शो. नव. घोरपडे

नलनपक टुं कलेखक

--

5६

श्री. ि. िुं. गौड

नलनपक टुं कलेखक

--

5७

श्रीमती नव.नव. कापिे

नलनपक टुं कलेखक

--

5८

श्रीमती ज्योती हरिोरा

नलनपक टुं कलेखक

--

5९

श्रीमती नप्र. नव. गोिावी

नलनपक टुं कलेखक

--

६०

पद नरक्त

नलनपक टुं कलेखक

--

6१

पद नरक्त

नलनपक टुं कलेखक

--
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6२

पद नरक्त

नलनपक टुं कलेखक

--

6३

पद नरक्त

नलनपक टुं कलेखक

--

6४

पद नरक्त

नलनपक टुं कलेखक

--

6५

श्रीमती िारती पाटील

िुंगणक चालक

--

6६

श्री. िुं. त. गावडे

वाहि चालक

--

6७

श्री. रा. द. गडाख

वाहि चालक

--

6८

श्री. बा. शा. गोरे

वाहि चालक

--

6९

श्री. ि. जुं. िावुंत

िाईक

--

७०

श्री. िुं. नव. जािव

रोनिओ युंत्रचालक

--

7१

श्री. िुं. द्वा. जगताप

झेरॉक्ि युंत्रचालक

--

7२

श्रीमती ि.पाुं.शेंगाळ

नशपाई

--

7३

श्री. िुं.शुं.चव्हाण

नशपाई

--

7४

श्री. र.नश.गळे कर

नशपाई

--

7५

श्री. िा. ल. ढोपे

नशपाई

--

7६

श्री. अ. नद. मोरे

नशपाई

--

७ 7७

नरक्त पद

नशपाई

--

7८

नरक्त पद

नशपाई

--

7९

नरक्त पद

नशपाई

--

फॅक्ि क्र.022-22046909/022-22846721/022-22846719
ई-मेल - sec.mh@gov.in
वेबिाईट - www.mahasec.maharashtra.gov.in
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कलम 4( 1)ख(10)
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र, पनहला मजला, िवीि प्रशािकीय िवि मुंत्रालयािमोर, मादाम कामा रोड,
हतात्मा राजगरू चौक, मुंबई 32
माहे ऑगतट, 2021
अ.क्र.

िाव

पदिाम

मूळ वेति

महागाई ित्ता

1

2

3

4

5

एकण रक्कम
6

1

श्री. य.पी.एि. मदाि

राज्य निवडणूक आयक्त

₹ 112,500.00

₹ 38,250.00

₹ 150,750.00

2

श्री. नकरण करूुंदकर

िनचव

₹ 95,304.00

₹ 0.00

₹ 95,304.00

3

श्री. अ. त. िणि

िहायक आयक्त

₹ 88,400.00

₹ 15,028.00

₹ 103,428.00

4

श्रीमती आ.ि.िरवदे

िहायक आयक्त

₹ 82,400.00

₹ 14,008.00

₹ 96,408.00

5

श्री. िुं.व.िावुंत

अवर िनचव

₹ 71,800.00

₹ 12,206.00

₹ 84,006.00

6

श्री. अ.गो.जािव

अवर िनचव

₹ 88,400.00

₹ 15,028.00

₹ 103,428.00

7

श्री. जगनदश मोरे

िहायक आयक्त /

₹ 66,100.00

₹ 11,237.00

₹ 77,337.00

जििुंपकग अनिकारी
8

श्रीमती म. व. मोनहते

तहनिलदार

₹ 72,000.00

₹ 12,240.00

₹ 84,240.00

9

श्री. अ.ि. िावे

तहनिलदार

₹ 82,400.00

₹ 14,008.00

₹ 96,408.00

10

श्रीमती र. नश.
कनपलेश्वर

11

श्रीमती. र.ि. बेले

12

श्रीमती. ि.त.
आरोलकर

₹ 106,587.00

वनरष्ट्ठ तवीय िहायक

₹ 91,100.00

₹ 15,487.00

कक्ष अनिकारी

₹ 55,200.00

₹ 9,384.00

₹ 64,584.00
₹ 62,712.00

कक्ष अनिकारी

₹ 53,600.00

₹ 9,112.00

13

श्री. प्र.गो.परब

कक्ष अनिकारी

₹ 55,200.00

₹ 9,384.00

₹ 64,584.00

14

श्री. अ.गो.परब

उच्चश्रेणी लघलेखक

₹ 77,800.00

₹ 13,226.00

₹ 91,026.00

15

श्रीमती नप्र.प्र.िावुंत

िहायक कक्ष अनिकारी

₹ 51,900.00

₹ 8,823.00

₹ 60,723.00

16

श्री. शै. ि.वराडे

िहायक कक्ष अनिकारी

₹ 53,500.00

₹ 9,095.00

₹ 62,595.00

17

श्रीमती िा. शा. िावुंत

िहायक कक्ष अनिकारी

₹ 48,900.00

₹ 8,313.00

₹ 57,213.00

18

श्रीमती ज्यो. प्र. पुंनडत

िहायक कक्ष अनिकारी

₹ 68,000.00

₹ 11,560.00

₹ 79,560.00

21

19

श्री. के.का.िलािे

िहायक कक्ष अनिकारी

₹ 48,900.00

₹ 8,313.00

₹ 57,213.00

20

श्री. ि.अ. राणे

िहायक कक्ष अनिकारी

₹ 48,900.00

₹ 8,313.00

₹ 57,213.00

21

श्रीमती ि.नम.
तेंडलकर

₹ 64,467.00

िहायक कक्ष अनिकारी

₹ 55,100.00

₹ 9,367.00

22

श्रीमती नश. ि. चव्हाण

िहायक कक्ष अनिकारी

₹ 44,800.00

₹ 7,616.00

₹ 52,416.00

23

श्री. प. र. राठोड

िहायक कक्ष अनिकारी

₹ 44,800.00

₹ 7,616.00

₹ 52,416.00

24

श्रीमती अ. आ.
िोरावकर

₹ 103,779.00

निम्िश्रेणी लघलेखक

₹ 88,700.00

₹ 15,079.00

25

श्रीमती तिे. िुं. महाले

निम्िश्रेणी लघलेखक

₹ 73,300.00

₹ 12,461.00

₹ 85,761.00

26

श्री. नव. बा. चव्हाण

निम्िश्रेणी लघलेखक

₹ 47,500.00

₹ 8,075.00

₹ 55,575.00

27

श्री. िरेंद्र म्यािा

उपलेखापाल

₹ 43,600.00

₹ 7,412.00

₹ 51,012.00

28

श्रीमती तृ.प. हणमशेट

ग्रुंथपाल

₹ 57,500.00

₹ 9,775.00

₹ 67,275.00

29

श्री. िुं.ि. वैद्य

दे यक लेखापाल

₹ 32,000.00

₹ 5,440.00

₹ 37,440.00

30

श्रीमती जा. रू. िावुंत

दे यक लेखापाल

₹ 39,800.00

₹ 6,766.00

₹ 46,566.00

31

श्रीमत िा. िुं.पाटील

िुंगणक चालक

₹ 38,300.00

₹ 6,511.00

₹ 44,811.00

32

₹ 37,440.00

श्रीमती ज्यो. ि. पाटील

नलनपक टुं कलेखक

₹ 32,000.00

₹ 5,440.00

33

श्री. िुं.रा. चव्हाण

नलनपक टुं कलेखक

₹ 41,000.00

₹ 6,970.00

₹ 47,970.00

34

श्री. ि. अ.गुंदपवार

नलनपक टुं कलेखक

₹ 26,800.00

₹ 4,556.00

₹ 31,356.00

35

श्रीमत ज्यो. रा.

₹ 24,500.00

₹ 4,165.00

₹ 28,665.00

₹ 25,200.00

₹ 4,284.00

₹ 29,484.00

₹ 21,100.00

₹ 3,587.00

₹ 24,687.00

हरािोरा

नलनपक टुं कलेखक

36

श्री. एि. एि.गौड

37

श्रीमती शो. नव. घोरपडे

38

श्रीमती नव.नव.कापिे

नलनपक टुं कलेखक

₹ 25,200.00

₹ 4,284.00

₹ 29,484.00

39

श्रीमती गौ.गुं.िावुंत

नलनपक टुं कलेखक

₹ 30,200.00

₹ 5,134.00

₹ 35,334.00

श्रीमती नप्र. नव. गोिावी

नलनपक टुं कलेखक

₹ 27,600.00

₹ 4,692.00

वाहि चालक

₹ 40,600.00

₹ 6,902.00

40

41

श्री. िुं.त.गावडे

नलनपक टुं कलेखक
नलनपक टुं कलेखक
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₹ 32,292.00

₹ 47,502.00

42

श्री. बा.शा.गोरे

वाहि चालक

₹ 38,300.00

₹ 6,511.00

₹ 44,811.00

43

श्री. रा.द.गडाख

वाहि चालक

₹ 35,000.00

₹ 5,950.00

₹ 40,950.00

44

श्री. ि.जुं. िावुंत

िाईक

₹ 32,700.00

₹ 5,559.00

₹ 38,259.00

45

श्री. िुं.नव.जािव

रोनिओ ऑपरेटर

₹ 34,700.00

₹ 5,899.00

₹ 40,599.00

46

श्री. िुं.द्वा. जगताप

झरॉक्ि ऑपरेटर

₹ 31,700.00

₹ 5,389.00

₹ 37,089.00

47

श्री. िुं. शुं.चव्हाण

नशपाई

₹ 31,700.00

₹ 5,389.00

₹ 37,089.00

48

श्रीमती ि.पाुं.शेंगाळ

नशपाई

₹ 30,600.00

₹ 5,202.00

₹ 35,802.00

49

श्री. र.नश. गळे कर

नशपाई

₹ 29,000.00

₹ 4,930.00

₹ 33,930.00

50

श्री. िा.ल.ढोपे

नशपाई

₹ 24,300.00

₹ 4,131.00

₹ 28,431.00

51

श्री. अ. नद मोरे

नशपाई

₹ 22,800.00

₹ 3,876.00

₹ 26,676.00
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कलम 4(1) (ख) (अकरा)
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र कायालयािाठी नदिाुंक 01 एनप्रल, 2021 ते नदिाुंक 31 माचग, 2022 या कालाविीिाठी मुंजूर
झालेला रकमाुंचा तपनशल खालीलप्रमाणे :
िि 2021-2022 चे अथगिुंकल्पीय अुंदाजपत्रक
CIVIL BUDGET ESTIMATES मिील
PART-II DETAILED BUDGET ESTIMATE OF EXPENDITURE
खचाचे तपनशलवार अथगिुंकल्पीय अुंदाज - िाग दोि

A - GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
ए - िामानय प्रशािि नविाग
िि 2021-2022 या नवत्तीय वषािाठी राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र याि मुंजूर झालेल्या अिदािाबाबतचे नववरणपत्र
खालीलप्रमाणे
(आकडे हजारात)
अ.क्र.

योजिाुंतगगत/
योजिेत्तर

अथगिुंकल्पीय
लेखानशषग

िि 2021-

2022 च्या
अथगिुंकल्पात
िमानवष्ट्ठ
करण्यात

नवत्त
नविागािे
उपलब्ि
करुि
नदलेली
तरतूद

आलेल्या
िुंपणग तरतदी

िि 2021-

िि 2021-

2022 मिील

2022

परक

मिील नवत्त

मागणीद्वारे

नविागािे

नवत्त नविागािे

उपलब्ि

उपलब्ि करुि

करुि

नदलेली तरतूद

नदलेली

योजिेशी
िुंबिीत
प्रशािकीय
कायािि

तरतूद
1

1

2

योजिेत्तर

3

4

5

िामानय प्रशािि

राज्य

नविाग-मागणी क्रमाुंक

निवडणूक

ए-4, इतर प्रशािकीय
िेवा (00)(08)
राज्य निवडणूक

6

7

8

आयोग

(2070
0648)

आयोग (2070 0648)
01. वेति
06. दरध्विी नवज व

8,13,16

8,13,16

0

2,43,94

7,40

7,40

0

1,11

12,58

12,58

0

6,29

4,40

4,40

0

44

पाणी

10. कुंत्राटी िेवा
11. दे शाुंतगगत प्रवाि
खचग

24

12. नवदे श प्रवाि खचग

10,00

10,00

0

0

13. कायालयीि खचग

19,18

19,18

0

3,83

50

50

0

0

20,00

20,00

0

2,00

1,00

1,00

0

10

21. परवठा व िामग्री

25,00

25,00

0

2,50

26. जानहरात व

40,00

40,00

0

0

86,00

86,00

0

8,60

10,39,22

10,39,22

0

26,881

16. प्रकाशिे
17. िुंगणक खचग
20. इतर प्रशािकीय
खचग

प्रनिध्दी
28. व्याविानयक खचग
एकण

वरील नववरणपत्रात िमद करण्यात आलेले अिदाि नविािमुंडळाच्या िि 2021 अथगिुंकल्पीय अनिवेशिात मानय
झालेली तरतूद राज्य निवडणक आयोगाि प्राप्त झालेली आहे .
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कलम 4 (1) (ख) (बारा)

अथगिहाय्य िुंबनुं ित कोणतीही योजिा राज्य निवडणूक आयोगाकडू ि राबनवली जात िाही.

कलम 4 (1) (ख) (तेरा)

राज्य निवडणूक आयोगाकडू ि व्यक्तींिा िवलती, परवािे ककवा प्रानिकारपत्रे दे णे ही बाब राज्य निवडणूक
आयोगाशी िुंबनुं ित िाही.

कलम 4 (1) (ख) (चौदा), (पुंिरा) व (ितरा)
राज्य निवडणूक आयोगाची मानहती www.mahasec.maharashtra.gov.in या वेबिाईटवर उपलब्ि आहे .
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कलम 4(1)(ख)(िोळा)
मानहतीचा अनिकार अनिनियम,2005 खालील अनपलीय अनिकारी, जि मानहती अनिकारी,
िहायक जि मानहती अनिकारी याुंची यादी
अ.क्र.

िाव व पदिाम

पद

1

श्री. अ. त. िणि, प्रिारी उप िनचव

अनपलीय प्रानिकारी

2

प्रत्येक कायाििाचे िहायक आयक्त/तहनिलदार / जि मानहती अनिकारी
कक्ष अनिकारी/ जि िुंपकग अनिकारी /
लेखानिकारी/िाुंस्ययकी अनिकारी/
िहायक कक्ष अनिकारी

3

प्रत्येक कायाििाचे िहायक कक्ष अनिकारी/
िायब तहनिलदार/उप लेखापाल/ रोखलेखापाल/
नलनपक-टुं कलेखक/ग्रुंथपाल
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िहायक जि मानहती अनिकारी

