
                             

 

 

कामगार कल्याण विभाग 

पिंिंरी पिंिंिड महानगरिंाविका   

पिंिंरी - १८ 

 

 

महाराष्ट्र महानगरिंाविका अविवनयम  

 किम ६० (अ) (३) अन्िय े 

जाहीर कराियािंी कामगार कल्याण विभागािंी 

मावहती. 
 



                                                             

 

अ.

क्र किम ६० (अ) (३) मावहती 

१ महानगरिंाविकेिंा तिंविि 
 
 
 
 
 

कामगार कल्याण विभाग पिंिंरी 
पिंिंिड महानगरिंाविकेत स्िंतत्र 
विभाग असून  या विभागामार्फ त 
महानगरिंाविकेतीि सिफ अविकारी / 

कमफिंारी यांिंेसाठी विविि 

विषयांिरीि  प्रविक्षण कायफकम 

राबविणे  विविि औदयोवगक ि 
कामगार  कायदयािंी 
अंमिबजािणी करणे, इतर 
विभागांना कामगार कायद े बाबत 
मागफदिफन करणे, कामगार, विविि 
कामगार संघटना आवण प्रिासन  
यांिंेिी समन्िय राखून सुदढ  ि 
सौद्याहाफिंे संबंि प्रस्थाविंत करणे, 
त्यािंबरोबर महानगरिंाविका 

कमफिंा-यांसाठी कामगार कल्याणकारी 
योजना राबविण े इत्यादी कामकाज 
केिे जाते. 

 

 

 



                                                               

 

अ.

क्र किम ६० (अ) (३) मावहती   

२ महानगरिंाविकेिंी काये िंार िंाडण्याच्या 

प्रयोजनासाठी ककिा वतिा सल्िा दणे्यासाठी 

गठठत करण्यात आििेी, कोणत्याही नािाने   

संबोििी जाणारी मंडळे, िंठरषदा,सवमत्या ि 

इतर वनकायाच्या   दिफविणारे वििरणिंत्र मग 

त्या मंडळाच्या, िंठरषदांच्या सवमत्यांच्या ि 

इतर वनकायाच्या बैठकी जनतेसाठी खुल्या 

असोत ककिा नसोत अथिा अिा बैठकींिंी 

कायफिृत्ते जनतेिा िंाहण्यासाठी उिंिब्ि 

असोत ककिा नसोत.   

२:- १) कामगार कल्याण वनिी  

कामगार कल्याण वनिी - पिंिंरी 

पिंिंिड महानगरिंाविका कामगार 

कल्याण वनिी स्थािंण करण्यात आिा 

असून या वनयमाििीतीि 

तरतुदीनुसार मा. अवत आयुक्त यांिंे 

अध्यक्षतेखािी सवमती गठीत करण्यात 

आिी आह.े  

      सदरच्या वनिीिंी रक्कम मनिंा 

कमफिंा- िगफणीतून जमा होत असल्याने  

कमफिंारी कल्याणासाठी त्यािंा 

विवनयोग केिा जातो. नागठरकांिंा 

त्यामध्ये सहभाग नाही. 

कामगार कल्याण वनिी कायफकारी 

सवमती िंठरविष्ट ‘अ’ मध्ये नमुद 

करण्यात आिी आह.े   

२) कमफिंारी तक्रार वनिारण सवमती -

पिंिंरी पिंिंिड महानगरिंाविकेमध्ये 

िोकिाही ददनािंे ितीिर 

महािंाविकेच्या आस्थािंनेिर काम 

करणा-या  कमफिंा-यांच्या तक्रारीिंे 

वनिारण करण्यासाठी मा.सह आयुक्त 

यांिंे अध्यक्षतेखािी       कमफिंारी          

तक्रार  

 

 

 



 

 

अ.

क्र किम ६० (अ) (३) मावहती   

  वनिारण सवमती  गठठत करण्यात आिेिी 

आह.े दर मवहन्यात दसु-या  सोमिारी 

कमफिंा-यांच्या तक्रारी सवमतीमार्फ त 

स्िीकारण्यात येतात. कमफिंारी तक्रार 

वनिारण सवमती िंठरविष्ट ‘ ब ’  मध्ये नमुद 

करण्यात आिी आह.े  

३) मवहिा तक्रार वनिारण सवमती 

      िासन वनणफयानुसार महानगरिंाविका 

सेिेतीि मवहिा   कमफिंा-यांच्या  िैपगक 

सतािणूकीस प्रवतबंि करण्यासाठी ि  या 

अनुषंगाने  प्राप्त होणा-या  तक्रारींिंी  ि 

समस्यांिंी तिंासणी करण्यासाठी मवहिा 

तक्रार वनिारण सवमती स्थािंना करण्यात 

आिेिी आह.े 

 मवहिा तक्रार वनिारण सवमतीिं े

अध्यक्ष मवहिा अविकारी असुन सवमती 

मध्ये ५०% िंेक्षा जास्त मवहिांिंा समाििे 

आह.े सवमतीिंे अध्यक्ष, सदस्य यांिंी 

मावहती िंठरविष्ट 'क' मध्ये नमुद करण्यात 

आिी आह.े 

 

 

 



 

अ.

क्र किम ६० (अ) (३) मावहती   

३.  अविकार यांिंी ि कमफिंार यांिंी 

वनदवेिका   
सोबत िंठरविष्ट ' ड '  प्रमाण े 

४. महानगरिंाविकेच्या कोणत्याही 

कामाकठरता सििती, िंरिानगी ककिा 

प्राप्तीकरिंत्र दणे्यासाठी अविकार 

प्रदान करण्यात आिेल्या अविकार यांिंे 

तिंविि   

इकडीि कायाफियास िागु नाही.  

५.  प्रत्येक वतमाहीनंतर तर दोन मवह-

यांच्या आत, त्या वतमाहीिंा 

िेखािंठरवक्षत ताळेबंद,जमा ि खिंफ 

आवण िंैिािंा ओघ दिफविणारे वित्तीय 

वििरणिंत्र आवण वित्तीय  िषफ 

संिंल्यानंतर तीन मवहन्याच्या आत, 

संिंूणफ वित्तीय िषाफिंे िेखािंठरवक्षत 

वित्तीय वििरणिंत्र.  

कामगार कल्याण वनिीिंे जमाखिंाफिं े

वहिोब प्रत्येक मावसक  कायफकारीणीच्या 

बैठकीत सादर करुन  मान्य  करण्यात 

येतात. आर्थथक िषे िंूणफ होतािं ते सनदी 

िेखािंठरक्षकामार्फ त िार्थषक जमा/ नािे 

िंत्रक,तेरीज, ताळेबंद इत्यादी वहिोब िंत्रके 

तिंासणी करुन िार्थषक सिफसािारण 

सभेच्या िेळी सादर केिी जातात.  

६.  महानगरिंाविका िंुरित असिेल्या 

सिफ सेिा दिफविणारे वििरणिंत्र.  

इकडीि कायाफियास िागू नाही.  

७.  सिफ योजनांिंे  तिंविि, प्रस्तावित 

खिंफ,िंुरविण्यात आिेल्या प्रमुख 

सेिांसाठी ककिा िंार िंाडिेल्या 

कामांसाठी झािेिा प्रत्यक्ष खिंफ आवण 

संवितठरत केिेल्या रकमांबाबतिंा 

अहिाि  

इकडीि कायाफियास िागू नाही.  

 

 

 



 

अ.

क्र किम ६० (अ) (३) मावहती 

८.  महानगरिंाविकेने िंुरवििेल्या प्रमुख 

सेिांसाठीच्या ककिा िंार िंाडिेल्या 

कामांसाठीच्या अथफसहाय्य 

कायफक्रमांिंा तिंविि आवण अिा 

कायफक्रमांसाठीिंे िाभाथी वनवित 

करण्यािंी रीत ि वनकष   

१)महािंाविका सेिेतीि कामगार कल्याण 

वनिी सभासद मृत्यू िंािल्यास त्यािं े

िारसास र.रु. २०,०००/- तात्काळ 

आर्थथक सहाय्य ददि ेजाते. 

२)महािंाविका आस्थािंनेिरीि अंि / 

क्षीणदष्टी / मुकबविर आवण अवस्थव्यगं 

कमफिंा-यांना त्यांच्या िंदांिंी कतफव्ये ि 

जबाबदा-या िंार िंाडण्यासाठी सहाय्यक 

तंत्रज्ञान/ उिंकरणे   उिंिब्ि करुन दणेे. 

 िाभिारकासाठी िंात्रतेच्या अटी  :- 

महािंाविका सेिेत कायम स्िरुिंात   

वनयुक्त  असणे आिश्यक आह.े  

     २)दकमान ४०% अिंंगत्ि असिेबाबत    

         िासकीय  रुग्णाियातीि 

प्रमाणिंत्र. 

3) योजनेिंा िाभ घेण्यासाठी असिेिी       

महािंाविका आस्थािंनेिरीि 

अंि/क्षीणदष्टी/                              

कायफिंध्दती  मुकबविर आवण अवस्थव्यगं 

कमफिंा-यांना त्यांच्या िंदांिंी कतफव्ये ि 

जबाबदा-या   िंार िंाडण्यासाठी सहाय्यक 

तंत्रज्ञान/उिंकरणे  वमळणेबाबतिंा विनंती 

अजफ विभागप्रमखुांच्या   विर्ारस ि  

आिश्यक कागदिंत्रासह सादर  करण े

आिश्यक  

 

 

 



 

 

अ.

क्र किम ६० (अ) (३) मावहती 

९.  महानगरिंाविका क्षेत्राच्या 

विकासािी संबंवित बृहत योजनेिंा, 

िहर विकास योजनेिंा ककिा इतर 

कोणत्याही योजनेिंा तिंविि.  

इकडीि कायाफियास िाग ूनाही.  

१०

.  

राज्य िासन  राजिंत्रातीि अविसूिं-

नेद्बारे,विवनर्ददष्ट करेि अस,े प्रमुख 

बांिकामांिं े तिंविि तसेिं 

बांिकामािं ेमूल्य, िंूतफतेिंा कािाििी 

आवण करारािंा तिंविि याबाबतिंी 

मावहती 

इकडीि कायाफियास िाग ूनाही. 

 

११

. 

महानगरिंाविका वनिीिंा तिंविि, 

म्हणजेिं, मागीि िषाफमध्ये िंुढीि 

बाबींद्बारे वमळािेिे उत्िंन्न.  

अ) कर,िुल्क,उिंकर आवण अविभार, 

मािमते्ततून  वमळणारे भाडे, िायस-

स ि िंरिानगी यातून  वमळणारी र्ी.  

ब) िसुि न केिा गेिेिा कर, िुल्क, 

उिंकर आवण अविभार, मािमते्ततून 

वमळणारे भाडे, िायस-स ि 

िंरिानगी यातून वमळणारे र्ी आवण 

िसुिी न करण्यामागिंी कारणे.  

 

इकडीि कायाफियास िाग ूनाही. 

 

 



 

 

अ.

क्र किम ६० (अ) (३) मावहती 

 क) राज्य िासनाने  िसुि केिेल्या 

करांिंा महानगरिंाविकेकडे हस्तांतरीत 

केिेिा वहस्सा आवण महा-

नगरिंाविकेिा वमळािेिी अनुदान े 

ड) महानगरिंाविकेिा नेमून  ददिेल्या 

ककिा वतच्याकड े सोिंवििेल्या योजना 

प्रकल्िं ि आराखड े यांच्या 

अंमिबजािणीसाठी राज्य िासनाने  

ददिेिी अनुदाने,  त्यांिंे स्िरुिं आवण 

विवनयोगािंी  मयाफदा.  

इ) जनतेकडून  ककिा अिासकीय 

अवभकरणांकडून वमळािेल्या दणेग्या 

ककिा अंिदाने  यामार्फ त उभा केिेिा 

िंैसा.  

 

१२ प्रत्येक विभागािा वनयतिाटिं केिेिी 

िार्थषक  अथफसंकल्िंीय तरतूद.  
िंठरविष्ट 'ई' प्रमाणे अंदाजिंत्रक  

१३ विवहत करण्यात येईि अिी इतर 

मावहती.  
१) दर मवहन्यात सेिावनिृत्त होणा-या सिफ 

अविकारी/कमफिंा-यांना िाि, श्रीर्ळ, 

िंुष्िंगुच्छ,ि स्मृती विंन्ह दऊेन सन्मावनत 

केिे जाते.  

२) सेिावनिृत्तीच्या ददििी  मनिंाकडीि 

दये रकमा अविकारी / कमफिंारी यांना 

ददल्या जातात. 
 

         
कामगार कल्याण अविकारी  

पिंिंरी पिंिंिड महानगरिंाविका.  
                                          पिंिंरी -१८ 

 

 

 



 

 

िंठरविष्ट 'अ' 

 

कामगार कल्याण वनिी कायफकारी सवमती 
 

अ.क्र िंद हुद्दा नाि 

१ अध्यक्ष अवत.आयुक्त श्री.तानाजी पिद े

२ सविंि मुख्य िेखािंाि श्री.प्रमोद भोसिे 

३ सहसविंि सहा.आयुक्त श्री.सुभाष माछरे 

४ सदस्य कामगार कल्याण अविकारी श्री.िंंद्रकांत इंदिकर 

५ सदस्य मुख्य वििंीक श्री.नंददकिोर िाखारे 

६ सदस्य कमफिंारी महासंघ प्रवतवनिी श्री.अंबर पिंिंिडे 

७ सदस्य कमफिंारी महासंघ प्रवतवनिी श्रीम.रेखा गाडेकर 

 

  
 

  

 

 

 



 

 

 

 िंठरविष्ट  'ब' 

 

कमफिंारी तक्रार वनिारण सवमती. 
 

अ.क्र नाि िंदनाम सवमती िंद 

१ मा. िंांडुरंग  झुरे  सह.आयुक्त अध्यक्ष 

२ मा.डॉ.उदय टेकाळे सहा.आयुक्त सदस्य 

३ मा.आिादिेी दरुगुड े सहा.आयुक्त सदस्य 

४ मा.प्रिांत खांडकेकर सहा.आयुक्त सदस्य 

५ मा.बबन पझजुड े अध्यक्ष कमफिंारी महासंघ सदस्य 

६ मा.िंंद्रकांत इंदिकर कामगार कल्याण अविकारी सदस्य सविंि 

 

  
  
 

 

 

 



 

 

 

िंठरविष्ट 'क' 

 

कमफिंारी तक्रार वनिारण सवमती. 
 

  

अ.क्र अविकारी / कमफिंा-

यािंंी नाि े
िंदनाम सवमती 

अतंगफत 
िंदनाम 

मोबाईि क्र. 

१ 
श्रीम.आिाराणी 

िंाटीि 
प्रिासन अविकारी अध्यक्षा ९५५२५७८७०५ 

२ श्रीम.सुिणाफ िंिार 
वजल्हा मवहिा बािकल्याण 

अविकारी 
सदस्या ९३७३३१३३५० 

३ 
श्रीम.विजयश्री 

दसेाई  

िघुिेखक,अवतठरक्त आयुक्त 

कक्ष 
सदस्या ९५५२५१२०२७ 

४ श्रीम.उत्तरा कांबळे 
मुख्याध्याविंका माध्यवमक 

विक्षण 
सदस्या ९८२२१०६६३६ 

५ 
श्रीम.सुषमा 

भरिीरकर 
विविंक,प्रिासन सदस्या ९८२२४९७३८९ 

६ श्रीम.अनघा ददिाकर 
मुख्याध्याविंका विक्षण 

मंडळ 
सदस्या ९९२३०७६८१५ 

७ श्रीम.रेखा गाडेकर विविंक स्थािंत्य विभाग सदस्या ९९२२५०२०८१ 

८ श्रीम.कविता खराड े अिासकीय ससं्था प्रवतवनिी सदस्या ९४२२३०५५७७ 

९ डॉ.उदय टेकाळे सहा.आयुक्त प्रिासन सदस्य ९९२२५०१५२३ 

१० श्री.ददिीिं गािड े सहा.आयुक्त झोवनिं ु सदस्य ९९२२५०१९०९ 

११ श्री.िंंद्रकांत इंदिकर कामगार कल्याण अविकारी 
सदस्य 

सविंि 
९५५२५७८७०१ 

 
 

  

 

 

 



 

िंठरविष्ट 'ड' 

 

अविकारी ि कमफिंारी यािंंी नामदर्थिका 
 

 

अ.क्र 
िंदनाम अविकारी  / कमफिंारी 

नाि 
िगफ नोकरीिर रुज ू

झाल्यािंा 

ददनाकं 

सिंंकाफसाठी 

दरूध्िनी  रॅ्क्स / 

ई- मिे 
१ कामगार 

कल्याण 

अविकारी 

श्री.इंदिकर िंंद्रकांत 

िंोिंट 

२ २०/०९/१९८८ ९५५२५७८७०१ 
lwo@pcmcindia.gov.in 

२ मुख्य वििंीक श्री.विरुडे राजेंद्र नरहर 

 

३ २१/०१/१९८२ ९८८१५५७००७ 

३ वििंीक 

 

श्री.गुंडाळ िंंढरीनाथ 

विठोबा  

३ १०/१०/१९९१ ९५५२५३६६२२ 

४ वििंीक श्री.गायकिाड कैिास 

सुदाम  

३ १५/११/१९८९ ९८२३३०१८५९ 

५ वििंीक श्रीम.आरडे विद्या सुिीर ३ २६/०८/१९९२ ९९२२४२०८४९ 

६ विविंक श्री. पिंगळे अरपिद 

गणिंत 

३ ०५/०३/२००८ ९८८१२६१०१५ 

७ िघुिेखक श्रीम. सातिंुते दगुाफ 

िोंवडबा 

३ ११/०३/२०१३ ९६०४०२६०८६ 

८ िाहनिंािक श्री भुजबळ प्रकाि 

िोंवडबा 

३ ०४/०१/१९९० ८६००९२९००१ 

९ वििंाई श्री.िादिड.िंुंडविक 

िंकर 

४ ०८/०८/१९९४ ९६५७६७५००३ 

१० वििंाई श्री.िंाकणकर ईश्र्िर 

िंंद्रकांत 

४ ०९/०४/२००८ ९९७५७३४५४६ 

 
 

 
 

  
 

  

 



 

 

िंठरविष्ट ' ई ' 

 

   सिफ योजना / अदंावजत प्रस्तावित खिंफ आवण िाटिं अहिाि यािंंा 

     तिंिीि दिफिणारी अदंाजिंत्रकातीि तरतदू सन २०१३ – १४ 
 

अ.क्र अदंाज िंत्रकीय िखेाविषफ 
सन २०१३ - १४ िंी 

मळू अदंाजिंत्रकीय 

तरतदू र.रु. 
वनयोवजत 

िािंर िरेा 

१ स्थायी अस्थािंना ४६, ८७,०००/- १६,९५,५१४/-  

२ प्रिास भत्ता   १,५०,०००/- २१,९३०/-  

३ रजा प्रिास भत्ता     ३५,०००/- ०  

४ बोनस अनुदान   ३,५०,०००/- ०  

५ इतर खिंफ     ५०,०००/- ०  

६ िाहन इंिन १,३०,०००/- २२,८४७/-  

७ कामगार प्रविक्षण          ३०,००,०००/- ३,१९,२५४/-  

८ सांस्कृवतक कायफक्रम ८,००,०००/- ३८,२६०/-  

९ िैक्षवणक सहि २,००,०००/- ०  

१० दािे खटि े ५,००,०००/-         ०  

११ िाहन वनिाफह    १०,०००/- ०  

१२ अिंंग कल्याणकारी योजना         २५,००,०००/- ०  

१३ अस्थायी अस्थािंना   २५,०००/- १७००/-  

१४ कमफिंारी विमा योजना         २५,००,०००/- ०  

१५ 

प्रिासकीय गवतमानता 

कायफक्रम ि अविकारी 

कमफिंारी प्रोत्साहन  

    १, ००,००,०००/- 

० 

 

 

  
 

  

 

 


