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महाराष्ट्र  निवडणूक आयोग 

• महाराष्ट्र  राज्य निवडणूक आयोग ही 26 एनिल 1994 रोजी स्थापि झालेली महाराष्ट्र  सरकारची एक स्वतंत्र संस्था 

आहे. ती महाराष्ट्र  राज्यातील ग्रामीण आनण शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेते. 

• हे लक्षात ठेवा नक, भारताचा निवडणूक आयोग हा भारतातील संघ आनण राज्य निवडणूक िनियांचे व्यवस्थापि 

करण्यासाठी जबाबदार एक स्वायत्त घटिात्मक िानिकरण आहे. 

• ही संस्था भारतातील लोकसभा, राज्यसभा आनण राज्य नविािसभेच्या निवडणुका आनण देशातील राष्ट्र पती आनण 

उपराष्ट्र पतीचं्या कायाालयांचे व्यवस्थापि करते. 

महाराष्ट्र  राज्य निवडणूक आयोग इनिहास: 

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांिा (LSGs) कायदेशीर पानवत्र्य िदाि करण्यासाठी 1992 मधे्य भारतीय राज्यघटिेत 73व्या 

आनण 74व्या दुरुस्तीद्वारे दुरुस्ती करण्यात आली, ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थां (Local Self Governace) ला 

राष्ट्र  उभारणीच्या िनियेत त्ांचे योग्य स्थाि देण्यात आले. LSG मधे्य शहरी भागातील महािगरपानलका, िगर पररषदा 

आनण िगर पंचायतीचंा आनण ग्रामीण भागातील नजल्हा पररषदा, पंचायत सनमत्ा आनण ग्रामपंचायती यांचा समावेश 

होतो.  

• या दुरुस्त्या, इतर गोष्ट्ीबंरोबरच, मुक्त आनण निष्पक्ष आनण पारदशाक पद्धतीिे निवडणुका वेळेवर आयोनजत 

करण्यासाठी (कलम 243-K आनण 243-ZA अंतगात) िते्क राज्यात स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोग िदाि करतात. 

महाराष्ट्र  राज्य निवडणूक आयुक्त: 

सध्याचे निवडणूक आयुक्त: 

 
• श्री यूपीएस मदाि, महाराष्ट्र ाचे 6 वे SEC, हे महाराष्ट्र  केडरमिील IAS च्या 1983 च्या बॅचचे होते. ते राज्याचे मुख्य 

सनचव म्हणूि निवृत्त झाले आनण 5/9/2019 रोजी SEC म्हणूि रुजू होण्यापूवी त्ांिी मुख्यमंत्र्यांचे नवशेष सल्लागार 

म्हणूि काम केले. 

• मूळचे पंजाबचे, श्री मदाि यांिा िशासिाचा खूप मोठा अिुभव आहे, त्ांिी राज्य आनण कें द्र सरकारमधे्य नवनवि 

महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. राज्याचे नवत्त अनिकारी म्हणूि काम करण्याबरोबरच त्ांिी महािगर आयुक्त, 

MMRDA, VP आनण CEO म्हाडा, आयुक्त KDMC, नजल्हानिकारी िांदेड आनण CEO, नजल्हा पररषद सांगली म्हणूि 

काम केले. 
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• 2004-2007 या कालाविीत महाराष्ट्र ाचे मुख्य निवडणूक अनिकारी म्हणूि काम करतािा, राज्य नविािसभेच्या 

सावानत्रक निवडणुका घेण्याबरोबरच, सवा संसदीय आनण राज्यातील नविािसभा मतदारसंघ पररसीमि कवायत 

आयोनजत करण्यातही त्ांिी मोलाचा वाटा उचलला होता.  

पूवीचे निवडणूक आयुक्त: 

राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र  (SECM) ची स्थापिा 26 एनिल 1994 रोजी झाली. 1994 पासूि नियुक्त केलेले राज्य 

निवडणूक आयुक्त खालीलिमाणे आहेत: 

अ. क्र. िाव नििाांक पासूि नििाांक पयंि 

1 श्री. नड. एि. चौिरी 26.04.1994 25.04.1999 

2 श्री. वाय. एल. राजवाडे 15.06.1999 14.06.2004 

3 श्री. िंदलाल 15.06.2004 14.06.2009 

4 श्रीमती िीला सत्िारायण 07.07.2009 06.07.2014 

5 श्री. जगेश्वर सहारीया 05/09/2014 04/09/2019 

6 श्री. यु.पी.एस. मिाि 05/09/2019 काययरि आहेि 

 

महाराष्ट्र  राज्य निवडणूक आयोग रचिा 
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