
 

कलम (4)(1)(बी)(आय) नमनुा क 

नमुमंपा येथील नवडणकू �वभागा�या अ�धकार� व कम�चार� यां�या अ�धकार क�ा 

क 

अ�. अ�धकार पद आ�थ�क अ�धकार सबं�ंधत कायदा/ �नयम / 

आदेश/ राजप" 

शरेा 

(अस#यास ) 

1 मा. आय"ुत  $. 25 ल� पय'त महारा)* महानगरपा+लका 

अ�धनयम ,माणे 

 

2 अत-र"त आय"ुत  $. 10 ल� पय'त व 

मा. आय"ुत यांनी 

वेळोवेळी अ�धकार ,दान 

के2या,माणे.   

मा. आय"ुत याचंे आदेश 4. 

नमुमंपा/,शा/आ6था-

1/अ�ध./,4.7/3643/2015, 

=द. 2/11/2015 

 

3  अ�ध�क/वसलु� 

अ�धकार�  

नरंक महारा)* महापा+लका 

अ�धनयम  

 

4 व-र)ठ +लपीक / कर 

न-र�क  

 

ख 

अ�. अ�धकार पद %शास�नक 

अ�धकार 

संबं�धत कायदा/ �नयम / आदेश/ राजप" शेरा 

(अस#यास) 

1 मा. आयु"त  महारा)* 

महानगरपा+लका 

अ�धनयम 

,माणे 

महारा)* महानगरपा+लका अ�धनयम ,माणे  

2 अत-र"त 

आयु"त  

- 

- 

1) महारा)* महानगरपा+लका अ�धनयम  

2) लोक,तनधी कायदा 1950 
3)   Manul of Election Law 

4)The conduct of election Rules, 1961 

(Statutory & Orders)  

5) Handbook for Election Registration officer.  

6)Compendium of Instruction of Conduct of 

Elections.  

7)Handbook for Returning officer.  

8)शासनाने वळेोवळेी नग�+मत केलेले नयम, अ�धनयम, 

शासन नण�य, काया�लयीन आदेश व अ�धकारानसुार 

कामकाज चाल�वण े

9) कC D शासनाचा मा=हतीचा अ�धकार अ�धनयम 2005 

10) महारा)* शासनान ेवेळोवळेी पा-रत केलेले नयम, 

उप�वधी व इतर संबं�धत अ�धनयम इ. 

 

 

3 अ�ध�क/ वसुल� 

अ�धकार�  

 

4 व-र)ठ +लपीक / 

कर न-र�क  

 



 

 

 

ग 

 

अ�. अ�धकार पद फौजदार) 

अ�धकार 

सबं�ंधत कायदा/ 

�नयम / आदेश/ 

राजप" 

शरेा (अस#यास ) 

1 मा. आय"ुत  नरंक  नरंक   

2 अत-र"त आय"ुत   

3 अ�ध�क/वसलु� अ�धकार�   

4 व-र)ठ +लपीक / कर न-र�क   

 

घ 

अ�. अ�धकार पद अध�+या�यक अ�धकार सबं�ंधत कायदा/ �नयम / आदेश/ 

राजप" 

शरेा 

(अस#यास) 

1 मा. आय"ुत  महारा)* 

महानगरपा+लका 

अ�धनयम ,माणे 

महारा)* महानगरपा+लका 

अ�धनयम ,माणे 

 

2 अत-र"त आय"ुत (सेवा)  १) महारा)* 

महानगरपा+लका 

अ�धनयम ,माणे  

२) मा=हतीचा अ�धकार 

अ�धनयम 2005 �या 

कलम 19 ,माणे 

अ�पल�य अ�धकार� व 

Kया अनुषं�गक अ�धकार  

१) महारा)* महानगरपा+लका 

अ�धनयम  

२) कC D शासनाचा मा=हतीचा अ�धकार 

अ�धनयम 2005 

३) महारा)* शासनाने वेळोवेळी 

पा-रत केलेले नयम, उप�वधी व 

इतर संबं�धत अ�धनयम इ.  

४) महारा)* नागर� सेवा नयम इ. 

 

3 अ�ध�क/वसलु� अ�धकार�  नरंक  

4 व-र)ठ +लपीक / कर 

न-र�क  

 

 

  



य 

 

अ�. अ�धकार पद +या�यक 

अ�धकार 

सबं�ंधत कायदा/ 

�नयम / आदेश/ 

राजप" 

शरेा 

(अस#यास ) 

1 मा. आय"ुत महारा)* 

महानगरपा+लका 

अ�धनयम 

,माणे 

महारा)* 

महानगरपा+लका 

अ�धनयम 

 

2 अत-र"त आय"ुत (सेवा) नरंक  नरंक  

3 अ�ध�क/वसलु� अ�धकार�   

4 व-र)ठ +लपीक / कर न-र�क   

 

  


