
अ. . द तऐवजाचा कार  िवषय संबंधीत /पदनाम
चे  ठकाण/ उपरो  

कायालयात उपल ध 
नस यास

१ िवभागातील कायरत 
कमचा-यां या वैय क 
न या

वैय क न या कमचारी वग --    े ीय अिधकारी
शासन अिधकारी, काया.अिध क,

लेखािधकारी, सहा.आरो यािधकारी, मु य
आरो य िन र क, आरो य िन र क, मु य
िलिपक, उपलेखापाल, लेखापाल, िलिपक,
संगणक चालक,  वाहन चालक, आरो य मुकादम,
िशपाई, मजूर/हाय सथ मजूर सफाई

ड े ीय कायालय 
शासन व आरो य िवभाग

कलम -६० अ-१
                         पपरी चचवड महानगरपािलका, ड े ीय कायालय, उपल ध द त वजांची मािहती

कामाशी संबंधीत कायालयीन आदेश / धोरणा मक िनणय
MMC Act –  Sec. 60 A

धोरणा मक िनणय घे यापुव  / कायालयात अमंलबजावणीपुव  जनतेशी अथवा जनते या ितिन धशी चचा करणेबाबत अि त वात
असले या व थेचा तपशील

िशपाई, मजूर/हाय सथ मजूर सफाई
कामगार/सेवक, गटर कुली  मले रया िनरी क

२ सेवान द पु तके सेवान द पु तके वरील माणे वरील माणे
३ जंगम मालम ा न दवही टेशनरी िलिपक वरील माणे
४ आवक जावक न दवही आवक जावक िलिपक वरील माणे
५ रोज कद चलन पाव या जमा र मेबाबत रोखपाल वरील माणे
६ थायी आदेश शासन िनणय 

व धोरणा मक प रप के
मािहती अिधकार 
२००५

आ थापना िलिपक / मु य िलिपक वरील माणे

७ पावती पु तके न दवही  
पोट कद व कॅशबुक रिज टर 
सामा य व पाणीप ी 
पोट कद

सामा य पावती 
पाणीप ी व इतर

रोखपाल वरील माणे

८ थायी अि मधन व न द 
वही ( शासन/आरो य)

अ याव यक खच िलिपक/उपलेखापाल वरील माणे

९ े ील कायालयातील 
सािह याचे साठा न द वही

टेशनरी व अ य टेशनरी िलिपक वरील माणे

१० कायमजागा भाडे रिज टर भागांतगत मनपा भुिम आिण जदगी िलिपक वरील माणे१० कायमजागा भाडे रिज टर भागांतगत मनपा 
िमळकतीची मािहती

भुिम आिण जदगी िलिपक वरील माणे

११ मंडई गाळा भाडे रिज टर भागांतगत मनपा 
मंडई िवषयक मािहती

रोखपाल/उपलेखापाल/लेखापाल वरील माणे

१२ नळ कने शन अनामत 
रिज टर

खाजगी नळ कने शन 
िवषयक

संबंधीत नळ कने शन िलिपक वरील माणे

१३ आरो य साफ सफाई 
िवषयक सािह य साठा 
रिज टर (उदा, झाडु, 
फावड,े घमेले, औषधे इ.)

भागांतगत साफ 
सफाई करणेबाबत

सव संबंधीत आरो य िन र क वरील माणे

१४ िववाह न दणी रिज टर िववाह न दणी िववाह न दणी िलिपक वरील माणे

१५ पाणीप ी मागणी रिज टर िमटर िनरी क िमटर िनरी क वरील माणे

१६ वै क य अगाउ रकमेचे न द 
रिज टर

 रिज टर आ थापना िलिपक वरील माणे

१७ घरबांधणी कज रिज टर  रिज टर आ थापना िलिपक वरील माणे

१८ संगणक कज वसुली रिज टर  रिज टर आ थापना िलिपक वरील माणे१८ संगणक कज वसुली रिज टर  रिज टर आ थापना िलिपक वरील माणे

१९ भिव य िनवाह िनधी 
रिज टर

 रिज टर आ थापना िलिपक वरील माणे

२० सेवान द पु तके कमचारी सेवान द 
पु तके

आ थापना िलिपक वरील माणे

२१ िनवादा न ती िनवीदा िवषयक िनिवदा िलपीक वरील माणे
२२ िनिवदा न द िनवीदा िवषयक िनिवदा िलपीक वरील माणे
२३ िनिवदा अनामत िनवीदा िवषयक िनिवदा िलपीक वरील माणे
२४ बयाना रिज टर िनवीदा िवषयक िनिवदा िलपीक वरील माणे
२५ ठेकेदार न द रिज टर िनवीदा िवषयक िनिवदा िलपीक वरील माणे
२६ अनादर धनादेश रिज टर रोखपाल रोखपाल वरील माणे
२७ मािहतीचा अिधकार न द

रिज टर
मािहती अिधकारी
िवषयक

िलिपक वरील माणे



अ. . द तऐवजाचा 
कार

िवषयक कोण या इले-
नमु यात

मािहती िमळव याची 
प दती

जबाबदार कती

१ टेप िनरंक िनरंक िनरंक

२ फ क िनरंक िनरंक िनरंक

३ सीडी िनरंक िनरंक िनरंक

४ लॉपी िनरंक िनरंक िनरंक

५ इतर िनरंक िनरंक िनरंक

कलम -६० अ-२
        पपरी चचवड महानगरपािलका, ड े ीय कायालय,

      इले िनक व पात उपल ध असलेली मािहती 

धोरणा मक िनणय घे यापुव  / कायालयात अमंलबजावणीपुव  जनतेशी अथवा जनते या ितिन धशी चचा
करणेबाबत अि त वात असले या व थेचा तपशील



MMC Act – Sec. 60 A

िविश  काय :- घरगुती/िबगर घरगुती नळजोड मंजूर करणे, िववाह न दणी िवषयक कामकाज, आरो य िवषयक दैनं दन कामे

कलम -६० अ-३-१
         पपरी चचवड महानगरपािलका, ड े ीय कायालय,

िवभागाची मािहती

कायालयाचे नांव :- पपरी चचवड महानगरपािलका, ड े ीय कायालय

काय े  :- ड े ीय कायालयातील वॉड .२५,२६,२८ आिण २९

प ा :-  ध रावेत र ता, पे ोल पंपासमोर, रहाटणी, पुणे ४११०१७

कायालय मुख :- े ीय अिधकारी

कोण या मं ालयातील खा या या अिधन त :- नगर िवकास मं ालय, मंुबई

िवभागाचे नांव :- ड े ीय कायालय, शासन व आरो य िवभाग

धोरणा मक िनणय घे यापुव /कायालयात अमंलबजावणीपुव  जनतेशी अथवा जनते या ितिन धशी चचा करणेबाबत
अि त वात असले या व थेचा तपशील

िविश  काय :- घरगुती/िबगर घरगुती नळजोड मंजूर करणे, िववाह न दणी िवषयक कामकाज, आरो य िवषयक दैनं दन कामे
करणे, पाणी िबला या त ारी, अनामत र म परत करणे, र ते साफसफाई, कचरा कंुडीतील कचरा हलिवणे,  थािनक
अित मणे काढणे इतर त ारी इ यादी, मनपा िमळकती भा ाने देणे व वसुली करणे, व छता अिभयान राबिवणे.

सव संबंधीत कमचारी :- शासन अिधकारी, कायालयीन अिध क, िलिपक, मु य िलिपक, सहा. आरो यिधकारी, आरो य 
िन र क, मु य आरो य िन र क, आरो य सहा यक, मुकादम, वाहनचालक, सफाईकामगार, अित मण िनरी क, मजूर

सा ािहक सु ी :- दुसरा व चौथा शिनवार, येक रिववार व साव. सु ी

काय :-  िववाह न दणी करणे, घरगुती/िबगर घरगुती नळजोड मंजूर करणे, आरो य िवषयक दैनं दन कामे करणे, पाणी
िबला या त ारी, अनामत र म परत करणे, र ते साफसफाई, कचरा कंुडीतील कचरा हलिवणे, इतर त ारी इ यादी,
र यावरील अित मण हलिवणे, मनपा िमळकतीचे भाडे वसूल करणे.
उपल ध सेवा :- दुर वनी, संगणक
मालम ेचा तपिशल :- े ीय कायालयाची वतं  मालम ा नाही.

कायालयाचे संरचना मक त याम ये काय े ाचे येक तरावरचे तपिशल :- सोबत जोडला आह.े

कायालयीन दुर वनी मांक :- ९९२२५०१४५९/६० - २७२७८०९९

कायालयीन वेळ :- सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ५.४५

िवभागाचे येय धोरण :- नाग रकांचे िहत जोपासणे, सम या िनवारण करणे, मािहती अिधकारात मािहती देणे.



                                     भाग  शासक य  रचना 
                               ेि य  अिधकारी , ड ेि य कायालय

ी.- खोराटे ही.ए.    ९११२२७२५५५

शासन िवभाग लेखा िवभाग आरो य  िवभाग थाप य िवभाग िव ुत िवभाग पाणी पुरवठा िवभाग अित मण िवभाग

कायकारी अिभयंता कायकारी अिभयंता कायकारी अिभयंता कायालयीन अिध कशासन अिधकारी लेखािधकारी सहा. आरो यािधकारी

ी. ब रे एस.डी.
७७२२०६०९२७ 

ी. बोनगीर ए.एम.  
९९२१४०९१७९

   ी. बडाळे ही.के. 
    ९९२२५९१८७७

ी. बासे पी एस  
९२२५०१७५६

ी. च हाण एस.एस. 
९९२२५०१७३१

ी. तांबे आर.जी. 
९९२२५०१७२५

अित मण िन र क

मु य आ.िन. सं या -०२ 
आरो य िन. सं या – ०५ 

वाहन चालक

       मजुरउपअिभयंता (पा.पु.)उपअिभयंता (व.)

ी. पाटील एस ी. साबळे बी.आर.ी. सोनवणे  एम.बी

मु य िलिपक

िलिपक

उपलेखापाल
उपअिभयंता ( था)

ी. पाटील एस ी. साबळे बी.आर.ी. सोनवणे  एम.बी

ीम. वाघ एम एनी. पाटील.एस.वाय 

किन  अिभयंता

  किन   अिभयंता किन  अिभयंता

ी. मोिहते एस



अ. .
स ला 

मसलतीचा 
िवषय

काय णालीचे िव तृत वणन
कोण या 

अिधिनयम/प रप का ारे
पुनरावृ ी 
कालावधी

१ नाग रकां या 
सम या

भाग सिमती या ादेिशक े ामधील
िनवडणुक भागातुन िनवडुन आलेले नगरसद य

भागाचे ितिनिध व करतात. व रा य
शासनाकडील मा यता ा  वयंसेवी
संघटनेमधील आव यक असलेली अहता 
नामिनदे शत करणेत येत.े यानुसार दर
मिह याला मािसक सभा घेऊन याम ये

महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम २९ 
अ नुसार

दर मिह या या 
पिह या शु वारी

कलम -६० अ-३-२

            पपरी चचवड महानगरपािलका, ड े ीय कायालय,

MMC Act – Sec. 60 A

धोरणा मक िनणय घे यापुव  / कायालयात अमंलबजावणीपुव  जनतेशी अथवा जनते या ितिन धशी चचा करणेबाबत 
अि त वात असले या व थेचा तपशील

मिह याला मािसक सभा घेऊन याम ये
थािनक व अ याव यक पािलका सेवा या

संबंधातील नाग रकां या सवसाधारण गा-हाणी
अडचणी दुर करणे. इ. कामकाज

टप :- े ीय कायालया या प रणामकारक कामासाठी जनसामा यांशी स ला मसलत कर याची तशी वतं  व था 
अि तवात नसुन जनसामा यांशी स ला मसलत मा. भाग सिमती माफत केली जाते.



अ. पदनाम कमचा-याचे नाव वग जु दनांक संपक . एकुण वेतन शेरा

१ े ीय अिधकारी ी. खोराटे िवजय एकनाथ १ १७-०४-२०१८ ९११२२७२५५५ ७०६२५

२ शासन अिधकारी ी. ब रे िसताराम देवचंद २ ०१-०८-२०१६ ९९२३९८९७७४ ६०५१५

३ लेखािधकारी ी. बोनगीर अशोक मोतीराम २ ३०-११-२०१६ ९९२१४०९१७९ ८२६६०

४ उपलेखापाल ी.िशनगारे मंगेश अनंतराव ३ २३-०७-२०१५ ७०५७९५८१२२ ६२५७६

पपरी चचवड महानगरपािलका, ड ेि य कायालय,
अिधकारी व कमचारी यांची नांवे व यांचे मािसक वेतन

MMC Act - 1949 Sec. 60 A

कलम -६० अ-३-३

५ लघुलेखक ीम. टपणीस रेवती राजेश ३ ०३-०७-२०१४ ९९२२५०४७३५ ९१५२१

६ मु य िलपीक ी.मसराम तुकाराम महादेव ३ २३-०१-२०१४ ९९२२३७९७७२ ६७७९५

७ मु य िलपीक ी खानावरे तानाजी महादेव ३ २५-०७-२०११ ९५५२५८२८९६ ६६३३२

८ मु य िलपीक ी फापाळे िवनायक मुरलीधर ३ ०६-०१-२०१७ ९६०४०६१०१२ ५६९३४

९ कॉ युटर ऑपरेटर ीम.जोशी ि मता सु ुत ३ २३-११-२००९ ९८६०५७३०८२ ७१७७६

१० िलपीक ी धुमाळ लव दगडोबा ३ १९-०७-२०१६ ९७६४७०५५९९ ५५५५१

११ िलपीक ी खुने चांगदेव सोपानराव ३ ०१-०१-२०१७ ९७६७८७०१५७ ५०२३६
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अ. . पदनाम कत कोण या काय ानुसार अिभ ाय
१ े ीय अिधकारी 

कायालयाकडील सव 
उपिवभागांचा 

शासक य मुख

मा. भाग सिमती सद य हणुन सभेस उपि थत रहाणे
भाग कायालयाकडील सव िवभागाकडील शासक य

आ थक व इतर तावांवर दान करणेत आले या
अिधकारात व कायदयातील तरतुदीनुसार िनणय घेणे.

दान करणेत आले या अिधकारां ित र  सव ताव
वयं प  अिभ ायांसह व र  अिधका-यांकडे पाठिवणे.

मा. थायी सिमती सभेस उपि थत रहाणे. व
आव यकते नुसार मा.महापािलका सभेस उपि थत
रहाणे े ीय कायालयाचे काय े ातील जनते या
नागरी सुिवधांचे बाबत त ारीचे िनवारण करणेकामी
संबंधीत अिधका-यांना फमावणे. े ीय
कायालयाकडील सव कारचे िनिवदा करीता िनिवदा

महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम २९ 
अ नुसार मा.आयु  
यांचेकडील आदेशानुसार

कलम ६० अ-३-४
   पपरी चचवड महानगरपािलका, ड े ीय कायालय,

अिधकारी यांना धान अिधकाराचा तपिशल

          धोरणा मक िनणय घे यापुव /कायालयात अमंलबजावणीपुव  जनतेशी अथवा जनते या ितिन धशी चचा करणेबाबत 
अि त वात असले या व थेचा तपशील

उघडणेचे सिमतीचे अ य  हणून कायालयाचे
महसुली, भांडवली व शासक य खचावर िनयं ण
ठेवणे. े ीय कायालयाकडील सव कारचे कर शु क
फ  भाडे वसुलीकडे ल  ठेवणे. े ीय कायालयाकडील
सव अिधकारी कमचारी यांचेवर शासक य िनयं ण
ठेवणे. कायदयातील तरतुदीनुसार महापािलकेची
अ याव यक तसेच ऐ छीक कत े पार पाडणे.

२ शासन अिधकारी मा. भाग सिमतीचे सभेचे वेळी सिचव हणुन
कामकाज करणे. े ीय अिधकारी यांचेकडे मंजूरीकामी
अथवा िनणया तव जाणा-या सव िवभागांचे शासक य

कारचे तसेच तावांवर कायदयातील तरतुदी, िनयम
िवचारात घेऊन वयं प  अिभ ाय न दिवणे. े ीय
कायालयाकडील पाणीप ी, भुिम जदगी िवषयक
वसुलीवर य  िनयं ण ठेवणे. दान करणेत आले या
अिधकाराचा पूण वापर करणे े ीय कायालयाकडील
संबंधीत आ थक वहारांची तपासणी करणे. सव
कायालयीन कमचा-यांवर य  िनयं ण ठेवणे.

३ लेखािधकारी े ीय कायालयाकडून होणा-या सव आ थक िबलांची३ लेखािधकारी े ीय कायालयाकडून होणा-या सव आ थक िबलांची
तपासणी करणे व आ थक बाब वर िनयं ण. सव
आ थक तावावर कायदयातील तरतुदी व िनयमांचा
िवचार क न अिभ ाय न दिवणे े ीय
कायालयाकडील सव िवभागाचे महसुली व भांडवली
जमा खचाचे अंदाजप क तयार करणे. लेखाप र ण
आ ेपांची पूतता क न घेणे े ीय कायालयाकडील सव

कारचे िनिवदा करीता िनिवदा उघडणेचे सिमतीचे
सद य े ीय कायालयाकडील सव कामा या िनिवदा

िस द करणे.व यापुढील सव तदअनुषंगीक कामे करणे
तसेच दैनं दन होणारा भरणा रोजचे रोज मु य
कायालयाकडे जमा करणे.



अ. . पदनाम कत कोण या काय ानुसार अिभ ाय
४ कायालयीन अिध क अित मण मुख हणुन शासन अिधकारी यां या

िनयं णाखाली अित मण िवषयक कामकाज करणे.
व र ांचे आदेशानुसार कायालयीन कामे करणे व
संबंिधतांकडुन क ण घेणे.

५ लेखापाल े ीय कायालयाकडून होणा-या सव आ थक िबलांची
तपासणी करणे व आ थक बाब वर िनयं ण. सव
आ थक तावंवर कायदयातील तरतुदी व िनयमांचा
िवचार क न अिभ ाय न दिवणे. े ीय
कायालयाकडील सव िवभागाचे महसुली व भांडवली व
भांडवली जमा खचाचे अंदाजप क तयार करणे.
लेखाप र ण आ ेपांची पूतता क न घेणे. े ीय
कायालयाकडील सव कारचे िनिवदा करीता िनिवदा
उघडणेचे सिमतीचे सद य े ीय कायालयाकडील सव
कामा या िनिवदा िस द करणे.व यापुढील सव
तदअनुषंगीक कामे करणे. तसेच दैनं दन होणारा भरणा
रोज मु य कायालयाकडे जमा करणे.

६ मु य िलिपक सादर झाले या करणांवर, तावांवर कायदयातील६ मु य िलिपक सादर झाले या करणांवर, तावांवर कायदयातील
तरतुदी िनयम न दिवणे. कायदयातील तरतुदीनुसार

करणे ताव बरोबर आहेत कवा नाही यांची
तपासणी करणे. व िलिपक कमचा-यांवर िनय ण ठेवणे
आले या करणांबाबत व तुि थती ज य ताव सादर
करणे. रेकॉड सांभाळणे व व र ांचे सुचनेनुसार
कामकाज करणे.

७ उपलेखापाल े ीय कायालयाकडील सव महसूली तसेच भांडवली
खचाचे िबलांची तपासणी करणे. लेखाप र ण
आ ेपांची पूतता करणे. सव आ थक तावांवर
कायदयातील तरतुदी िनयम इ यादीचा अ यास क न
याची न द सतावात करणे.

८ िलिपक नेमुन दलेले सव कारचे शासक य कामकाज करणे व
व र ांचे सुचनेनुसार इतर कामकाज करणे.

९ िशपाई/मजूर व र ांचे सुचनेनुसार कायालयीन कामे करणे.

१० सहा.आरो यािधकारी े ीय कायालयांतगत आरो य िवषयक दैनं दन
व छते या कामावर भावी व शासक य िनयं ण

ठेवणे. आरो य िवषयक कामांकरीता मानांका माणे
कमचारी उपल धतेबाबत े ीय अिधकारी यांना

ताव सादर करणे. आरो य िवषयक त ारीचे
िनराकरण क न घेणेबाबत कायवाही करणे.

महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम २९ 
अ नुसार मा.आयु  
यांचेकडील आदेशानुसार

११ मु य आरो य िन र क आरो य िन र क व आरो य कमचारी यां यावर य११ मु य आरो य िन र क आरो य िन र क व आरो य कमचारी यां यावर य
िनयं ण ठेवणे. आरो य त ारीचे िनराकरणांबाबत
वरीत कायवाही करणे. व छता िवषयक कामांबाबत

िनयिमत तपासणी करणे.
१२ आरो य िन र क आरो य कमचारी यां यावर य  िनयं ण ठेवणे.

आरो य त ारीचे िनराकरणांबाबत व रत कायवाही
करणे. व छता िवषयक कामांबाबत िनयिमत तपासणी
करणे. अ छता करणा-या नाग रकांवर दंडा मक
कारवाई करणे. आरो य िवषयक शासक य कामकाज
करणे.

१३ आरो य सहा यक आरो य िन र क यांचे िनय ंणाखाली कामकाज करणे.

१४ मुकादम आरो य िन र क व व र ां या सुचनेनुसार
व छतेवरील कामांवर िनयं ण ठेवणे.

१५ वाहन चालक संबंधीत िनयंि त अिधका-यांने दले या सुचनां माणे
कामकाज करणे.

१६ वग ४ मधील सफाई 
िवषयक सव 
पदावरील कमचारी

सफाई कामांकरीता िनयु  केले या भागातील रोजचे
रोज सफाई करणे.



अ. .
परवाना 

धारकांचे नांव
परवाना 

मांक
दनांका 
पासून

दनांका पयत
साधारण 

अटी
परवा याची िव तृत 

मािहती

१ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

गणेश मंडप परवाना व 
फटाका टॉल परवाना 
ता पुर या व पात दला 
जातो.

      पपरी चचवड महानगरपािलका, ड े ीय कायालय,
      कायालयातुन िमळणा-या सवलती / परवा यांची मािहती

कलम -६० अ- ३-५

धोरणा मक िनणय घे यापुव  / कायालयात अमंलबजावणीपुव  जनतेशी अथवा जनते या ितिन धशी चचा
करणेबाबत अि त वात असले या व थेचा तपशील



अ. . लाभाथ चे नांव व प ा
अनुदान/लाभ/यांची 

र म/ व प
िनवड पा तेचे िनकष अिभ ाय

१ िनरंक िनरंक िनरंक

कलम -६० अ- ३- ६
       पपरी चचवड महानगरपािलका, ड े ीय कायालय,
        अनुदान काय म अंतगत लाभाथ ची िव तृत मािहती

योजना / काय माचे नांव

धोरणा मक िनणय घे यापुव  / कायालयात अमंलबजावणीपुव  जनतेशी अथवा जनते या ितिन धशी चचा
करणेबाबत अि त वात असले या व थेचा तपशील



पपरी चचवड महानगरपािलका, ड े ीय कायालय,

िनरंक

कलम -६० अ-३-७

धोरणा मक िनणय घे यापुव  / कायालयात अमंलबजावणीपुव  जनतेशी अथवा जनते या ितिन धशी चचा
करणेबाबत अि त वात असले या व थेचा तपशील
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