
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अ.क्र. कलम 
4(1)(ख) 

विषय पषृ्ठ 
क्र. 

1 (एक) राज्य वनिडणकू आयोग, महाराष्र,म ुंबई या कायालयाची रचना,कायय ि कतयव्ये याुंचा 
तपशील 

१ ते २ 

2 (दोन) राज्य वनिडणकू आयोग, महाराष्र,म ुंबई या कायालयातील पदावधकारी, 
अवधकारी,कमयचारी याुंचे अवधकार ि कतयव्याचा तपशील 

३ ते ४ 

3 (तीन) वनणयय प्रवक्रयेतील पययिके्षण ि जबाबदारीच ेउत्तरदावयत्ि काययपध्दती ५ 
4 (चार) कामाचा वनपटारा करण्यासुंबुंधी ठरविण्यात आलेले वनकष ५ 
5 (पाच) राज्य वनिडणकू आयोग, महाराष्र,म ुंबई या कायालयाच्या कामाशी सुंबुंवधत वनयम / 

अवधवनयम / पवरपत्रके / शासन वनणयय /वनयम प स्ततका ि अविलेख 
६ ते ७ 

6 (सहा) राज्य वनिडणकू आयोग, महाराष्र,म ुंबई या कायालयातील दततऐिजाुंची िगयिारी ८ 
7 (सात) राज्य वनिडणकू आयोग, महाराष्र,म ुंबई या कायालयाच ेपवरणामकारक कामासाठी 

जनसामानयाुंशी  सल्ला मसलत करण्याची व्यितथा 
९ 

8 (आठ) ज्यामध्ये सल्ला देण्यासाठी दोन ककिा अवधक व्यक्तींच ेघटक असणाऱ्या मुंडळात, 
पवरषदेत अथिा इतर सुंतथाुंमध्ये त्या मुंडळाच्या पवरषदेच्या सवमतीच्या बठैका त्याुंच े
इवतिृत, ख लासा जनतेसाठी ख ल्या आहेत ककिा कस े

१० 

9 (नऊ) राज्य वनिडणकू आयोग, महाराष्र,म ुंबई या कायालयातील पदावधकारी, अवधकारी ि 
कमयचारी याुंची वनदेवशका  

११ ते 
१४ 

10 (दहा) राज्य वनिडणकू आयोगाच्या कायालयात काययरत असलेल्या अवधकारी ि कमयचारी 
याुंना वमळणारे मावसक ितेन ( मावहती अद्ययाित करणे स रु आहे.) 

१५ ते 
१७ 

11 (अकरा) राज्य वनिडणकू आयोगास मुंजूर झालेल्या अन दानाबाबत-अथयसुंकल्प ( मावहती 
अद्ययाित करणे स रु आहे.) 

१८-
१९ 

12 (बारा) राज्य वनिडणकू आयोग, महाराष्र,म ुंबई या कायालयातील अन दान िाटपाची पध्दत 20 
13 (तेरा) राज्य वनिडणकू आयोग महाराष्र म ुंबई या कायालयातील योजनेच्या सिलती 

वमळणाऱ्या, लािाथीचा तपशील ि परिाने ककिा प्रधान करण्यात आलेले प्रावधकार 
२० 

14 (चौदा) राज्य वनिडणकू आयोग, महाराष्र,म ुंबई या कायालयातील मावहतीच ेइलेक्रॉवनक्स 
तिरुपात साठविलेली मावहती प्रकावशत करणे 

20 

15 (पुंधरा) राज्य वनिडणकू आयोग, महाराष्र,म ुंबई या कायालयात नागरीकाुंना मावहती उपलब्ध 
होण्यासाठी करुन ठेिण्यात आलेल्या स विधाुंचा तपशील 
ग्रुंथालय ककिा अभ्यास कक्षाुंच्या िळेा तशी व्यितथा केली असल्यास 

20 

16 (सोळा) राज्य वनिडणकू आयोग, महाराष्र,म ुंबई या कायालयातील शासकीय जनमावहती 
अवधकारी / सहाय्यक जनमावहती अवधकारी / मावहती अवधकारी याुंची विततृत मावहती 
प्रकावशत करणे 

२१ 

17 (सतरा) राज्य वनिडणकू आयोग, महाराष्र,म ुंबई या कायालयातील काही अनय मावहती 
असल्यास 

२० 



कलम 4 (1)(ख)(एक) 
राज्य वनिडणकू आयोग, महाराष्र 

आयोगाची सुंरचना 
 
 

मा. राज्य वनिडणकू आय क्त 
 

            मा. अपर म ख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि 
 

1) सह सवचि/उप सवचि 

2) उपाय क्त 

3) अिर सवचि -3 

4) विवध अवधकारी 

5) सहायक आय क्त -2 

6) तहवसलदार-2 

7) सहायक आय क्त ( जनसुंपकय  ) 

8) कक्ष अवधकारी -1 (आतथापना/िाुंडार-नोंदणी, का-2,2अ, का-५ ( महानगरपावलका 

वनिडणकू) 

9) लेखा अवधकारी 

10) साुंस्ख्यकी अवधकारी  

11)  वनिडणकू कायासने:- 

 अ)  कक्ष अवधकारी-2 (काया-6, नगर पवरषद/नगर पुंचायत वनिडणकू)  

  ब)  कक्ष अवधकारी -3 (काया-7,वजल्हा पवरषद/पुंचायत सवमती वनिडणकू ) 

  क) कक्ष अवधकारी -४ (काया-8, ग्रामपुंचायत वनिडणकू) 
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कलम 4 (1)(ख)(एक) 
आयोगाची काये 

 विवशष्ट काये             

महानगरपावलका/नगर पवरषदा/नगर पुंचायती/वजल्हा पवरषदा/पुंचायत सवमत्या/ग्रामपुंचायती या  

तथावनक  तिराज्य सुंतथाुंच्यावनिडण का ियम क्त ि नयाय्य  िातािरणामध्ये घेणे. 

 आयोगाच ेध्येय/धोरण  

     वनिडण काुंसुंबधी सिय जबाबदारी ि कतयव्ये पार पाडणे. 

 मुंजूर आकृतीबुंध   

     एकूण 79 अवधकारी/कमयचारी  

 कायय     

     तथावनक तिराज्य सुंतथाुंच्या वनिडण का घेणे   

  कामाच ेविततृत तिरूप    

वनिडण का घ्याियाच्या नगरपावलका /नगर पुंचायती /वजल्हा पवरषद /पुंचायत सवमत्या / ग्रामपुंचायती 

याुंची यादी तयार करणे, वरक्त पदाुंच्या पोटवनिडण का, साियवत्रक वनिडण का विवहत म दतीत पार  पाडणे. 

 कायालयीन कामाची िळे 

सकाळी 9.45 ते सायुंकाळी 5.30            

 मालमत्तेचा तपशील    

वनरुंक 

 उपलब्ध सेिा   

     राजकीय पक्ष नोंदणी  
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कलम-4(1)(ख)(दोन) 
आयोगाच्या कायालयातील अवधकारी ि कमयचारी याुंच्यािर सोपविण्यात आललेी जबाबदारी 

अ.क्र. पदनाम जबाबदारी 
1 अपर म ख्य सवचि/ 

प्रधान सवचि/सवचि 
सवचि याुंना राज्य वनिडणकू आयोगाच्या कायालयाप रते प्रशासकीय वििाग 
प्रम ख म्हणनू घोवषत करण्यात आले आहे.  शासनाच्या विविध वित्तविषयक 
तसेच सेिाविषयक वनयमानिये शासनाच्या मुंत्रालयीन प्रशासकीय वििाग 
प्रम खाुंना ज े अवधकार प्रदान केलेले आहेत ते अवधकार राज्य वनिडणकू 
आयोगाच्या सवचिाुंना आहेत.  त्याुंच्याकडे आयोगाच्या कामकाजाच े
स सूत्रीकरण ि वनयुंत्रण करण्याची जबाबदारी आहे. 

2 सहसवचि/उप सवचि पद वरक्त  
 

3 उप आय क्त  पद वरक्त ( सहायक आय क्त  ( प्रिारी काययिार ) सुंगणकीकरण कक्ष तसेच 
वनिडणकू सावहत्य कामकाज/िाटप यािर पययिके्षण ) ि रोखशाखा 
कायासन ५, ७, ८ ि ११ च े वनयुंत्रक अवधकारी तसेच मावहतीचा अवधकार 
अवधवनयमाुंतगयत अवपलीय प्रावधकारी 

4 अिर सवचि  1  पद वरक्त  
5 अिर सवचि - 2 पद वरक्त ( प्रिारी काययिार ) 

1. महानगरपावलका वनिडण का  
2.वजल्हा पवरषद/पुंचायत सवमती वनिडण का  
३.ग्रामपुंचायत याुंचे पययिके्षीय अवधकारी 

6 अिर सवचि-3  आहरण ि सुंवितरण अवधकारी, रोखशाखा, न.प./नगरपुंचायत वनिडणकू 
7 विवध अवधकारी पद वरक्त 
८ सहायक आय क्त-2 आतथापना ि िाुंडार शाखा या कायासनाचा अवतवरक्त काययिार )  
10 तहवसलदार-1 राजकीय पक्ष नोंदणी कायासनाचे कामकाज 
11 तहवसलदार-2 सुंगणकीकरण, मतदार यादी नामवनदेशन 
12. कक्ष अवधकारी-1 आतथापनाविषयक तसचे िाुंडार ि नोंदणी यासुंदिातील बाबी हाताळणे ि 

महानगरपावलका वनिडणकूाुंचे काम 
13. कक्ष अवधकारी-2 वजल्हा पवरषद ि पुंचायत सवमती वनिडणकूाुंच ेकाम 
14. कक्ष अवधकारी-3 नगर पवरषद/नगरपुंचायतींच्या वनिडण कीच ेकाम  
15. कक्ष अवधकारी-4 अिर सवचि पदाचा अवतवरक्त काययिार देण्यात आला असून का-५, 7 ि 8 

याुंचे पययिके्षण ) 
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16. लेखा अवधकारी पद वरक्त 
1.लेखाविषयक कामे हाताळणे 
2.आहरण ि सुंवितरण अवधकारी म्हणनू काम पाहणे. 

17. साुंस्ख्यकी अवधकारी पद वरक्त 
साुंस्ख्यकीविषयक काम, राजकीय पक्षाुंची नोंदणी काम पाहणे. 

18. सहायक आय क्त 
(जनसुंपकय  )  

मावहती ि प्रवसध्दी यासुंदिात कामकाज  

19 िवरष्ठ तिीय सहायक मा. आय क्त ि सवचि याुंच्याकडे येणाऱ्या नततींची नोंद घेणे, दूरध्िनी 
नोंदिही ठेिणे तसेच श्रृतलेखन ि टुंकलेखनाच ेकाम करणे. 20. वनिडश्रेणी लघ लेखक 

21. सहायक/रोखलेखापाल 
नायब तहवसलदार 

वटप्पणी लेखन ि अनय कामे करणे. 

22. लघ लेखक श्र तलेखन ि टुंकलेखनाच ेकाम करणे. 
23. उप लेखापाल लेखाविषयक काम पाहणे. 
24. ग्रुंथपाल ग्रुंथालय अद्ययाित ठेिणे, राजकीय पक्षाुंच्या नोंदणीविषयक कामे करणे. 
25. अन िादक िाषाुंतर करणे.  सद्यस्तथतीत पद वरक्त 
26. साुंस्ख्यकी सहायक पद वरक्त - साुंस्ख्यकीविषयक मावहती गोळा करणे 
27. रोखपाल पद वरक्त 
28. देयक लेखापाल देयके तयार करणे 
29. वलवपक-टुंकलेखक पदास अन सरुन सिय कामे 
30. सुंगणक चालक सुंगणकाशी सुंबुंवधत कामे 
31. िाहन चालक आयोगातील अवधकाऱ्याुंची िाहने चालविणे 
32. नाईक/रोवनओ 

ऑपरेटर/झेरॉक्स 
ऑपरेटर/वशपाई 

पदास अन सरुन सिय कामे 

 
 िरील सिय कामे /जबाबदाऱ्या नेमून वदलेल्या अवधकारी/कमयचारी याुंनी न केल्यास त्याुंची तक्रार ककिा 

मावहती उप सवचि/उपाय क्त, राज्य वनिडणकू आयोग याुंच्याकडे करािी. 
 उप सवचि/उपाय क्त याुंच्या पातळीिरील काम न झाल्यास/विलुंब झाल्यास, त्याची तक्रार                        

मा. अपर म ख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, राज्य वनिडणकू आयोग याुंच्याकडे करािी. 
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कलम-4(1)(ख)(तीन) 

 
 िारतीय सुंविधानाच्या अन च्छेद 243के ि 243 झेडएमधील तरत दीन सार राज्य वनिडणकू आयोगाची 

तथापना करण्यात आली असनू, आयोगािर तथावनक तिराज्य सुंतथाुंच्या वनिडण का घेण्याची जबाबदारी आहे.  या 

वनिडण काुंसुंदिातील सिय वनणयय मा.आय क्त याुंच्या मानयतेने घेण्यात येतात. 

 

कलम-4(1)(ख)(चार) 
 
 राज्य वनिडणकू आयोगािर तथावनक तिराज्य सुंतथाुंच्या वनिडण कीची प्रवक्रया या सुंतथाुंची म दत 

सुंपण्यापिूी पणूय करण्याची साुंविधावनक जबाबदारी आहे.  तसेच वरक्त पदाुंच्या पोटवनिडण का लिकरात लिकर 

घेण्याच ेबुंधन आहे.  त्यान सार काययिाही करण्यात येते. 
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कलम-4 (1)(ख)(पाच) 
राज्य वनिडणकू आयोग या कायालयात होणाऱ्या कामासुंबुंधी 

िापरण्यात याियाच ेसियसाधारण वनयम 
 

अ.क्र. विषय अवधवनयम/वनयम 
1 महानगरपावलका  

वनिडणकू  
1) म ुंबई महानगरपावलका अवधवनयम, 1888 
बहृनम ुंबई महानगरपावलका वनिडणकू वनयम, 2006 
2 ) महाराष्र महानगरपावलका अवधवनयम,1949 
अवधवनयमाुंतगयत अन सचूी-ड मधील वनिडणकू वनयम 

2 नगर पवरषद/नगर 
पुंचायती 
वनिडणकूा 

1)महाराष्र नगर पवरषदा, नगर पुंचायती ि औद्योवगक नागरी अवधवनयम, 1965 
2)महाराष्र नगर पवरषद, नगर पुंचायती वनिडणकू वनयम  1966. 

3 वजल्हापवरषद ि 
पुंचायत सवमती  
वनिडणकू  

वजल्हापवरषदा ि त्या अुंतगयत असलेल्या 351 पुंचायत सवमतींच्या साियवत्रक 
वनिडण का ि पोट वनिडणकूा यासुंदिातील कामकाज हाताळले  जाते. सुंबुंवधत 
अवधवनयम ि वनयम खालीलप्रमाणे आहेत. 
अ) महाराष्र वजल्हापवरषद ि पुंचायत सवमत्या अवधवनयम 1961 
ब) महाराष्र वजल्हापवरषदा ( मतदार वििाग आवण वनिडणकू घेणे) वनयम 1962 
क) महाराष्र  पुंचायत सवमत्या ( वनिाचक गण आवण वनिडणकू घेणे) वनयम 
1962 
ड) महाराष्र वजल्हापवरषदा ि पुंचायत सवमत्या (जागाुंच्या आरक्षणाची पद्धत ि 
चक्रान क्रम ) वनयम 1996 

4 ग्रामपुंचायत 
वनिडणकू 

अ) महाराष्र ग्रामपुंचायत अवधवनयम, 1958 
   (1959 चा म ुंबई अवधवनयम क्र. 3) 
ब) म ुंबई ग्रामपुंचायत ( गािाच ेप्रिागात वििाजन करणे आवण विया, अ.जा. ि 
अ.ज. साठी जागा राखून ठेिणे) वनयम, 1966 
क) महाराष्र ग्रामपुंचायत (वनिडणकू) वनयम, 1959 
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5 राज्य वनिडणकू 
आयोग(ख द्द) 
प्रशासन/आतथापना  

महाराष्र  नागरी सेिा (रजा) वनयम  
महाराष्र नागरी सेिा (सेिचे्या सियसाधरण शती) वनयम  
महाराष्र  नागरी सेिा (ितेन) वनयम  
महाराष्र  नागरी सेिा (पदग्रहण अिधी , तिीयेतर सेिा आवण वनलुंबन, 
बडतर्फी ि सेितेून काढून टाकणे याुंच्या काळाुंतील प्रदाने ) वनयम  
महाराष्र  नागरी सेिा (वनिृत्ती ितेन) वनयम  
महाराष्र  नागरी सेिा (मानधन, र्फी, तथावनक परूक ित्ता ि घरिाडे ित्ता) 
वनयम 
महाराष्र  नागरी सेिा ( शासकीय वनिासतथानाुंचा ताबा) वनयम  
महाराष्र  नागरी सेिा (प्रिास ित्ता) वनयम 
महाराष्र नागरी सेिा (वशतत ि अवपल) वनयम   
महाराष्र नागरी सेिा(ितयण क) वनयम 
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कलम 4 (1) (ख) (सहा) 
राज्य वनिडणकू आयोग या कायालयात उपलब्ध असलले्या दतत ऐिजाची यादी-आतथापना शाखेत 

ठेिण्यात येणा-या नोंदिहया 
 

आतथापनाविषयक नोंदिहया 
 

1. टपाल आिक नोंदिही 

2. टपाल जािक नोंदिही 

3. कायालयीन प्रकरण नोंदिही 

4. नैवमवत्तक रजा नोंदिही 

5. बदली रजा नोंदिही 

6. प्रत्येक अवधकारी/कमयचारी याुंची रजा ि गोपनीय अहिाल ियैक्तीक नतती 

 

प्रशासकीय बाबींविषयक नोंदिहया 

1. जडितत ूसुंग्रह नोंदिही 

2. शासकीय िाहनाच ेवहतरीशीट 

3. कायालयीन वकरकोळ खरेदी ि  प रिठा नोंदिही 

4. शासकीय िाहनाुंच ेलॉगब के 

5. तपीडपोतट टपाल नोंदिही 

6. शासकीय म द्रणालयाकडून  प्राप्त झालेल्या लेखनसामग्रीची नोंदिही  

7. फॅ्रकींग िापर नोंदिही 

8. िाुंडार नोंदिही 
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कलम 4 (1) (ख) (सात) 
गाऱ्हाणी/तक्रारी याुंच ेवनराकरण 

 

 तथावनक तिराज्य सुंतथाुंच्या वनिडण कीसुंदिात काही गा-हाणी असल्यास, नागवरकाुंना राज्य वनिडणकू 

आयोगाकडे तक्रार करता येते.  गा-हाणी समक्ष िेटीत/खालील पत्त्यािर पत्राने ककिा ई-मेलद्वारेही माुंडता येतील. 

 

   पत्ता -  राज्य वनिडणकू आयोग, महाराष्र 
    निीन प्रशासन ििन, पवहला मजला, 
    मादाम कामा रोड, ह तात्मा राजग रु चौक,  
    म ुंबई - 400 032. 
 

   ई-मेल  :   sec.mh@gov.in 

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

 

 सल्ला देण्यासाठी आयोगाकडून कोणतीही सवमती गठीत करण्यात आलेली नाही. 
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कलम 4(1)(ख)(नऊ) 

श्री. य . पी. एस. मदान, 
मा.राज्य वनिडणकू आय क्त, महाराष्र 

सुंपकासाठी दूरध्िनी क्र. 22023437/22026329 
        राज्य वनिडणकू आयोगातील अवधकारी /कमयचारी याुंची यादी  

अ.क्र. नाि पदनाम सुंपकासाठी दूरध्िनी क्र. 
1 श्री.वकरण क रुुं दकर सवचि 22845114/22845900 
2 पद वरक्त सह सवचि/उपसवचि २२०४५५८९ 
3 श्री.अ. त . सणस प्रिारी उप आय क्त  22886950/22022909 
4 पद वरक्त अिर सवचि -- 
5 श्री.  अ. गो. जाधि प्रिारी अिर सवचि  
6 श्री.  सुंजय सािुंत अिर सवचि 22027737 
7 पद वरक्त विवध अवधकारी -- 
8 पद वरक्त सहायक आय क्त                     ‘ 
9 श्रीमती आरती सरिदे सहायक आय क्त  २२846720 
10 श्रीमती मवनषा मोवहते तहवसलदार 22022909 
11 श्री अ. स. साि े तहवसलदार 22046909 
12 श्री. जगदीश मोरे सहायक आय क्त ( जनसुंपकय  ) 22046909 
13 श्री. स . स. ग रि िवरष्ठ तिीय सहायक 22845114/22845900 

14 श्रीमती रश्मी कवपलेश्वर  वनिडश्रेणी लघ लेखक 22023437/22026329 
 15 श्री.  अ. गो. जाधि कक्ष अवधकारी( प्र. अिर सवचि) 22027737 

16 श्रीमती र. ध. बलेे  

 

कक्ष अवधकारी  22८4६७२० 
17 श्रीमती स .त .आरोलकर कक्ष अवधकारी 22045075 

18 श्री. प्र. गो. परब कक्ष अवधकारी 22876226 

19 पद वरक्त लेखा अवधकारी  

20 पद वरक्त साुंस्ख्यकी अवधकारी  
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2१ श्री. अ.गो.परब  
 

उच्चश्रेणी लघ लेखक 
 

22023437/22026329 
 

2२ पद वरक्त  उच्चश्रेणी लघ लेखक 
 

-- 

2३ 
 

पद वरक्त उच्चश्रेणी लघ लेखक -- 

2४ पद वरक्त उच्चश्रेणी लघ लेखक -- 

2५ पद वरक्त सहायक -- 

2६ पद वरक्त सहायक -- 

2७ श्रीमती वप्र. प. सािुंत  सहायक -- 

2८ श्री. शै. स . िराडे रोखलेखापाल -- 

2९ श्री. स. अ. राणे सहायक -- 

३० श्री. के. का. स लाने सहायक -- 

3१ श्रीमती ज्योती पुंवडत सहायक -- 

3२ श्रीमती स वप्रया तेंडूलकर सहायक -- 

3३ श्री. अ. म. वगजये सहायक -- 

3४ श्रीमती सा. शा. सािुंत सहायक -- 

3५ पद वरक्त सहायक -- 

3६ पद वरक्त नायब तहवसलदार -- 

3७ पद वरक्त नायब तहवसलदार -- 

3८ श्रीमती अ.आ.िोरािकर  वनम्नश्रेणी  लघ लेखक -- 

3९ श्रीमती तनेहा सुं. महाले वनम्नश्रेणी लघ लेखक -- 

४० पद वरक्त वनम्नश्रेणी लघ लेखक -- 

 

- 12  - 



4१ श्री. वि. बा. चव्हाण वनम्नश्रेणी लघ लेखक -- 

4२ श्री.अ. सा. उतेकर वनम्नश्रेणी लघ लेखक -- 

4३ पद वरक्त वनम्नश्रेणी लघ लेखक -- 

4४ श्रीमती तृ.प.हणमशेट ग्रुंथपाल -- 

4५ श्री. स रेंद्र म्याना उपलेखापाल -- 

4६ पद  वरक्त साुंस्ख्यकी सहायक -- 

4७ पद  वरक्त अन िादक -- 

4८ पद वरक्त रोखपाल -- 

4९ पद वरक्त देयक लेखापाल -- 

५० श्रीमती जा. रु. सािुंत देयक लेखापाल -- 

5१ श्री. सुं. स. िदै्य वलवपक टुंकलेखक -- 

5२ श्री. प . र.राठोड वलवपक टुंकलेखक -- 

5३ श्रीमती वश. स. चव्हाण वलवपक टुंकलेखक -- 

5४ श्रीमती ज्योती ि .पाटील 
 
 
 
 

वलवपक टुंकलेखक -- 

5५ श्री. सुं. रा. चव्हाण वलवपक टुंकलेखक -- 

5६ श्रीमती गौ. गुं. सािुंत वलवपक टुंकलेखक -- 

5७ पद वरक्त वलवपक टुंकलेखक -- 

5८ श्री. स.अ. गुंदपिार वलवपक टुंकलेखक -- 

5९ श्रीमती शो. वि. घोरपडे वलवपक टुंकलेखक -- 

६० श्री. स. सुं. गौड वलवपक टुंकलेखक -- 

6१ श्रीमती वि.वि. कापस े वलवपक टुंकलेखक -- 
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6२ श्रीमती ज्योती हरसोरा वलवपक टुंकलेखक -- 

6३ पद वरक्त वलवपक टुंकलेखक -- 

6४ पद वरक्त वलवपक टुंकलेखक -- 

6५ श्रीमती िारती पाटील सुंगणक चालक  -- 

6६ श्री. सुं. त . गािडे िाहन चालक -- 

6७ श्री. रा. द. गडाख िाहन चालक -- 

6८ श्री. बा. शा. गोरे िाहन चालक -- 

6९ श्री. स . जुं. सािुंत नाईक -- 

७० श्री. सुं. वि. जाधि रोवनओ युंत्रचालक -- 

7१ श्री. अ.श्री.जानकर  झेरॉक्स युंत्रचालक -- 

7२ श्रीमती स .पाुं.शेंगाळ वशपाई -- 

7३ श्री. सुं. द्वा. जगताप वशपाई  -- 

7४ श्री. र.वश.ग ळेकर वशपाई  -- 

7५ 
 

श्री. सुं.शुं.चव्हाण 
 

वशपाई  -- 

7६ 
७ 

श्रीमती वप्र. वि. गोसािी 
 
 

वशपाई -- 

7७ श्री. ना. ल. ढोप े वशपाई -- 

7८ श्री. अ. वद. मोरे वशपाई -- 

7९ 
 

वरक्त पद वशपाई -- 

            
रॅ्फक्स क्र.022-22046909/022-22846721/022-22846719 

   ई-मेल - sec.mh@gov.in  
   िबेसाईट - www.mahasec.maharashtra.gov.in 
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कलम ४  ( 1)(ख)10) 

राज्य ननवडणूक आयोग,महाराष्ट्र , पनहला मजला,नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु 

चौक, मंुबई 32 

माहे नोव्हेंबर,2019 

अ.क्र. 
नाव पदनाम मूळ वेतन महागाई भत्ता एकूण रक्कम 

1 2 3 4 5 6 

1 श्री.यु.पी.एस.मदान राज्य ननवडणूक आयुक्त ₹ 112,500.00 ₹ 38,250.00 ₹ 150,750.00 

2 श्री.नकरण कुरंुदकर सनचव ₹ 95,304.00 ₹ 0.00 ₹ 95,304.00 

3 श्री.अ.तु.सणस सहायक आयुक्त ₹ 83,300.00 ₹ 9,996.00 ₹ 93,296.00 

4 श्रीमती आ .स.सरवदे सहायक आयुक्त ₹ 77,700.00 ₹ 9,324.00 ₹ 87,024.00 

5 श्री.सं.व.सावंत अवर सनचव ₹ 67,700.00 ₹ 8,124.00 ₹ 75,824.00 

6 श्री.सु.स.गुरव वररष्ठ स्वीय सहायक ₹ 96,600.00 ₹ 11,592.00 ₹ 108,192.00 

7 श्रीमती म.व.मोनहते  तहनसलदार ₹ 67,900.00 ₹ 8,148.00 ₹ 76,048.00 

8 श्री.अ.स.सावे तहनसलदार ₹ 74,200.00 ₹ 8,904.00 ₹ 83,104.00 

9 श्री.जगनदश  मोरे 
सहायक आयुक्त (

जनसंपकक ) 
₹ 62,300.00 ₹ 7,476.00 ₹ 69,776.00 

10 श्री.अ.गो.जाधव कक्ष अनधकारी ₹ 82,400.00 ₹ 9,888.00 ₹ 92,288.00 

11 श्रीमती र.ध.बेले कक्ष अनधकारी ₹ 52,000.00 ₹ 6,240.00 ₹ 58,240.00 

12 श्रीम.सु.तु.आरोलकर कक्ष अनधकारी ₹ 50,500.00 ₹ 6,060.00 ₹ 56,560.00 

13 श्री.प्र.गो.परब कक्ष अनधकारी ₹ 52,000.00 ₹ 6,240.00 ₹ 58,240.00 

14 श्रीम.र.नश.कनपलेश्वर ननवडशे्रणी लघुलेखक ₹ 81,200.00 ₹ 9,744.00 ₹ 90,944.00 

15 श्री.अ.गो.परब उच्चशे्रणी लघुलेखक ₹ 73,300.00 ₹ 8,796.00 ₹ 82,096.00 

16 श्री.शै.सू.वराडे रोखलेखापाल ₹ 50,400.00 ₹ 6,048.00 ₹ 56,448.00 

17 श्रीमती नप्र.प.सावंत सहायक कक्ष अनधकारी ₹ 48,900.00 ₹ 5,868.00 ₹ 54,768.00 

18 श्रीमती ज्यो.प्र.पंडीत सहायक कक्ष अनधकारी ₹ 64,100.00 ₹ 7,692.00 ₹ 71,792.00 



19 श्रीम.सु.नम.तेंडुलकर सहायक कक्ष अनधकारी ₹ 51,900.00 ₹ 6,228.00 ₹ 58,128.00 

20 श्री.ए.एम.नगजये सहायक कक्ष अनधकारी ₹ 50,400.00 ₹ 6,048.00 ₹ 56,448.00 

21 श्री.के.का.सुलाने सहायक कक्ष अनधकारी ₹ 46,100.00 ₹ 5,532.00 ₹ 51,632.00 

22 श्री.स.अ.राणे सहायक कक्ष अनधकारी ₹ 46,100.00 ₹ 5,532.00 ₹ 51,632.00 

23 श्रीमती सा.शा.सावंत सहायक कक्ष अनधकारी ₹ 46,100.00 ₹ 5,532.00 ₹ 51,632.00 

24 
श्रीम .

अ.आ.भोरावकर 
ननम्नशे्रणी लघुलेखक ₹ 83,600.00 ₹ 10,032.00 ₹ 93,632.00 

25 श्रीमती से्न.सं.महाले ननम्नशे्रणी लघुलेखक ₹ 69,100.00 ₹ 8,292.00 ₹ 77,392.00 

26 श्री.नव.बा.चव्हाण ननम्नशे्रणी लघुलेखक ₹ 44,800.00 ₹ 5,376.00 ₹ 50,176.00 

27 श्री.अ.सा.उतेकर ननम्नशे्रणी लघुलेखक ₹ 72,000.00 ₹ 8,640.00 ₹ 80,640.00 

28 श्री.सुरेंद्र म्याना उप लेखापाल ₹ 41,100.00 ₹ 4,932.00 ₹ 46,032.00 

29 श्रीमती तृ.प.हणमशेट गं्रथपाल ₹ 54,200.00 ₹ 6,504.00 ₹ 60,704.00 

30 श्रीमती भा.सं.पाटील संगणक चालक ₹ 36,100.00 ₹ 4,332.00 ₹ 40,432.00 

31 श्री.सं.स.वैद्य नलनपक टंकलेखक ₹ 30,200.00 ₹ 3,624.00 ₹ 33,824.00 

32 श्रीमती .जा.रु.सावंत देयक लेखापाल ₹ 26,800.00 ₹ 3,216.00 ₹ 30,016.00 

33 श्री.पु.र.राठोड नलनपक टंकलेखक ₹ 42,200.00 ₹ 5,064.00 ₹ 47,264.00 

34 श्रीमती नश.स.चव्हाण नलनपक टंकलेखक ₹ 42,200.00 ₹ 5,064.00 ₹ 47,264.00 

35 श्रीमती जे.बी.पाटील नलनपक टंकलेखक ₹ 30,200.00 ₹ 3,624.00 ₹ 33,824.00 

36 श्रीमती गौ.गं.सावंत नलनपक टंकलेखक ₹ 28,400.00 ₹ 3,408.00 ₹ 31,808.00 

37 श्री.सं.रा.चव्हाण नलनपक टंकलेखक ₹ 26,800.00 ₹ 3,216.00 ₹ 30,016.00 

38 श्री.स.अ.गंदपवार नलनपक टंकलेखक ₹ 25,200.00 ₹ 3,024.00 ₹ 28,224.00 

39 श्रीम.ज्यो.रा.हरसोरा नलनपक टंकलेखक ₹ 23,100.00 ₹ 2,772.00 ₹ 25,872.00 

40 श्री.एस.एस.गौड नलनपक टंकलेखक ₹ 23,800.00 ₹ 2,856.00 ₹ 26,656.00 

41 श्रीमती नव.नव.कापसे नलनपक टंकलेखक ₹ 23,800.00 ₹ 2,856.00 ₹ 26,656.00 



42 श्रीमती शो.नव.घोरपडे नलनपक टंकलेखक ₹ 21,100.00 ₹ 2,532.00 ₹ 23,632.00 

43 श्री.सं.तु.गावडे वाहन चालक ₹ 38,300.00 ₹ 4,596.00 ₹ 42,896.00 

44 श्री.बा.शा.गोरे वाहन चालक ₹ 36,100.00 ₹ 4,332.00 ₹ 40,432.00 

45 श्री.रा.द.गडाख वाहन चालक ₹ 33,000.00 ₹ 3,960.00 ₹ 36,960.00 

46 श्री.सु.जं.सावंत नाईक ₹ 30,800.00 ₹ 3,696.00 ₹ 34,496.00 

47 श्री.सं.नव.जाधव रोननओ ऑपरेटर ₹ 32,700.00 ₹ 3,924.00 ₹ 36,624.00 

48 श्री.अ.श्री.जानकर झेरॉक्स ऑपरेटर ₹ 29,000.00 ₹ 3,480.00 ₹ 32,480.00 

49 श्री.सं.शं.चव्हाण नशपाई ₹ 29,900.00 ₹ 3,588.00 ₹ 33,488.00 

50 श्री.सं.द्वा.जगताप नशपाई ₹ 29,900.00 ₹ 3,588.00 ₹ 33,488.00 

51 श्रीमती सु.पां.शेंगाळ नशपाई ₹ 28,800.00 ₹ 3,456.00 ₹ 32,256.00 

52 श्री.र.नश.गुळेकर नशपाई ₹ 26,600.00 ₹ 3,192.00 ₹ 29,792.00 

53 श्रीमती नप्र.नव.गोसावी नशपाई ₹ 25,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 28,000.00 

54 श्री.ना.ल.ढोपे नशपाई ₹ 22,100.00 ₹ 2,652.00 ₹ 24,752.00 

55 श्री.अ.नद.मोरे नशपाई ₹ 20,300.00 ₹ 2,436.00 ₹ 22,736.00 
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  कलम 4 (1) (ख) (अकरा) 

 

राज्य वनिडणकू आयोग महाराष्र कायालयासाठी वदनाुंक ०१ एवप्रल, 2019  ते वदनाुंक ३१ माचय, 20२० 
या कालािधीसाठी मुंजूर झालेला रकमाुंचा तपवशल खालीलप्रमाणे: 

सन २०१९- २०२० चे अथयसुंकल्पीय अुंदाजपत्रक 

CIVIL BUDGET ESTIMATES मधील 
PART-II DETAILED BUDGET ESTIMATES OF EXPENDITURE 

िाग - दोन - खचाचे तपशीलिार अथयसुंकल्पीय अुंदाज  
A - GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

ए - सामानय प्रशासन वििाग  
 

सन २०१९-२०२० या वित्तीय िषासाठी राज्य वनिडणकू आयोग, महाराष्र यास मुंजूर झालेल्या अन दानाबाबतच े 
             वििरणपत्र खालीलप्रमाणे              ( आकडे हजारात) 
अ.क्र. योजनाुंतगयत/  

योजनेतर 
अथयसुंकल्पीय  
लेखावशषय  

सन 2019-
2020 च्या 
अथयसुंकल्पात 
समाविष्ट 
करण्यात 
आलेल्या 
सुंपूणय तरतूदी  

वित्त 
वििागाने 
उपलब्ध 
करुन 
वदलेली 
तरतूद 

सन 2019-
2020 
मधील पूरक 
मागणी व्दारे 
वित्त 
वििागाने 
उपलब्ध 
करुन 
वदलेली 
तरतूद 

सन 2019-
2020 
मधील वित्त 
वििागाने 
उपलब्ध 
करुन 
वदलेली 
तरतूद 

योजनेशी 
सुंबवधत 
प्रशासकीय 
कायासन  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 योजनेतर सामानय प्रशासन 

वििाग- मागणी क्रमाुंक 
ए-4,  
2070 इतर प्रशासकीय 
सेिा (00)(08) 
राज्य वनिडणकू आयोग 
(2070 0648) 

 राज्य वनिडणकू आयोग (2070 0648)      

 

 

01. ितेन 7,02,04 3,91,17 0 3,91,17  
06. द रध्िनी विज आवण पाणी 7,40 2,46 0 2,46  
11. देशातुंगयत प्रिास खचय 4,00 1,33 0 1,33  
12. विदेश प्रिास खचय 10,00 3,33 0 3,33  
13. कायालयीन खचय 18,74 6,24 0 6,24  
16. प्रकाशने 50 16 0 16  
17. सुंगणक खचय 48,00 16,00 0 16,00  



20. इतर प्रशासकीय सिेा 1,00 33 0 33  
21. प रिठा ि साम ग्री 25,00 8,33 0 8,33  
26. जावहरात ि प्रवसध्दी 40,00 13,33 0 13,33  
28. व्यािसावयक सिेा 86,00 28,66 0 28,66  

  एकूण 9,42,68 4,71,34 0 4,71,34  
 

िरील वििरणपत्रात नम द करण्यात आलेले अन दान विधानमुंडळाच्या सन 2019 अथयसुंकस्ल्पय अवधिशेनात  
मानय झालेली तरतूद राज्य वनिडण क आयोगास प्राप्त झालेली आहे .  
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कलम 4 (1) (ख) (बारा) 

 

 अथयसहाय्य सुंबुंवधत कोणतीही योजना राज्य वनिडणकू आयोगाकडून राबविली जात नाही. 

 

कलम 4 (1) (ख) (तेरा) 

  

 राज्य वनिडणकू आयोगाकडून व्यक्तींना सिलती, परिाने ककिा प्रावधकारपत्र े देणे ही बाब राज्य 

वनिडणकू आयोगाशी सुंबुंवधत नाही. 

 

  

कलम 4 (1) (ख) (चौदा), (पुंधरा) ि (सतरा) 

 राज्य वनिडणकू आयोगाची मावहती www.mahasec.maharashtra.gov.in या िबेसाईटिर उपलब्ध 

आहे. 
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http://www.mahasec.maharashtra.gov.in/


 
कलम 4(1)(ख)(सोळा) 

मावहतीचा अवधकार अवधवनयम,2005 खालील अवपलीय अवधकारी,  जन मावहती अवधकारी,   
सहायक जन मावहती अवधकारी याुंची यादी 

 
अ.क्र. नाि ि पदनाम पद 

1 श्री. अ. त . सणस, प्रिारी सहसवचि  अवपलीय प्रावधकारी 

2 प्रत्येक कायासनाच ेसहायक आय क्त/तहवसलदार /कक्ष 
अवधकारी/जन सुंपकय  अवधकारी/ लेखावधकारी/साुंस्ख्यकी 
अवधकारी/ सहायक 

 जन मावहती अवधकारी 

3 प्रत्येक कायासनाच े सहायक /नायब तहवसलदार/उप 
लेखापाल/ रोखलेखापाल/ वलवपक-टुंकलेखक/ग्रुंथपाल 

 सहायक जन मावहती अवधकारी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- २१ - 
 


