
 
 

 
 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
ड ेि य काय लय, रहाटणी 

. ड े/ था/१/कािव/११५/१६ 
        िदनांक :-   ११/०२/२०१६ 
 
 

    िवषय :- सारथी हे पलाईनवरील ा  त ारीची पूतता झालेिशवाय  
                                                       त ार Close न करणे बाबत.... 

पिरप क 
 

 पपरी चचवड महानगरपािलके या ड ेि य काय लया या ह ीतील नागिरकांना मािहती 
उपल ध क न देणे व यां या त ारी वकारणेसाठी िद. १५ ऑग ट २०१३ पासून सारथी हे पलाईन 
काय वीत कर यात आलेली आहे. याअंतगत ा  होणा-या त ार ची तातडीने दखल घेऊन व 
यावर कायवाही क न नागिरकांस कळिवणे म ा  आहे. यानंतर त ारीवर केले या कायवाहीची 

खातरजमा क नच त ार सारथी हे पलाईनवर Close क णे आव यक आहे. मा  तशी कायवाही 
संबंिधत किन  अिभयंता व उपअिभयंता याचंेकडून केली जात नस याचे माझे िनदशनास आणुन 
िदलेले आहे. सदरची बाब खिचतच यो य नाही.  
 सबब, या पिरप का वये सव संबंिधत किन  अिभयंता व उपअिभयंता, थाप य ड ेि य 
काय लय यांना सुिचत करणेत येते की, सारथी हे पलाईन वर ा  होणा-या त ारी या सव संबंिधत 
किन  अिभयंता/उपअिभयंता यांनी संगणकावर दैनंिदन पहाणे. व दैनंिदन ा  होणा-या त ारीची 
पूतता वेळेत संबंिधत किन  अिभयंता व उपअिभयंता यांचेकडून होणे अपेि त आहे. तसेच सदर 
त ारीची पूतता करणेपूव  संबंिधत किन  अिभयंता व उपअिभयंता यानंी त ार कोण या व पाची 
आहे. याबाबत य  जागेवर जाऊन त ारीचे व प िवचारात घेऊन त ारीची पूतता तातडीने 
क न घेऊन पूतता झालेबाबत त ारदारांस लेखी/ई-मेल/दुर वनी/एस.एम.एस ारे कळिव यानंतर 
मगच त ार सारथी हे पलाईन या वेब पोटलव न त ार Close करावी. त ारीची पूतता झालेबाबत 
त ारदारांस कळिवले या लेखी/ई-मेल/दुर वनी/एस.एम.एस इ यादीची एक त मा याकडे सादर 
करावी. सारथी हे पलाईन वरील त ाराची पूतता न करताच त ार Close केले बाबतची त ार 
माझेकडे येणार नाही याची सव संबंिधतांनी खबरदारी यावी.  
 

                 सही /- 
कायकारी अिभयंता ( था) 

ड ेि य काय लय 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

रहाटणी, पुणे १७ 
ित, 

संबंिधत अिधकारी/कमचारी 
       
                सही /- 

उपअिभयंता 
ड ेि य काय लय 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
रहाटणी, पुणे १७ 

 



 
 
 

 
 
पपरी चचवड महानगरपािलका 
ड ेि य काय लय, रहाटणी 

. ड े/ था/१/कािव/१४७/१६ 
        िदनांक :-    २६/०२/२०१६ 
 

    िवषय :- तपासणी पथक िनयु ी बाबत.... 
पिरप क 
 
 पपरी चचचड महानगरपािलकेतील िवभागांचे शासनाकडून लेखापिर ण तसेच मनपाचे 
लेखापिर ण िवभागाकडून अंतगत लेखापिर ण केले जाते. लेखापिर णाम ये अिनयिमतता व 
आ थक बाबी संदभ त बरेच आ ेप न दिव यात आलेले आहे. यािवषयी शासनाकडे सु दा त ारी 

ा  झाले या आहेत. यामुळे वा तिवकच महापािलकेची जनमानसात ितमा मलीन झाली आहे. 
पपरी चचवड महानगरपािलकेतील कमचारी/अिधकारी यांचा कल अिनयमीत कामकाज 
कर याकडे झुकत आहे. यास वेळीच पायबंद घालुन िश त व िनयम याची जाणीव क न देणे गरजेचे 
आहे. तसेच कामकाजाम ये पारदशकता येणेसाठी महानगरपािलका ह ीतील नागिरकां या, 
मा.सद यां या त ारीचे िनवारण करणेसाठी व नागिरकांचे सनद मधील नमुद केलेली कामे िविहत 
मुदतीत पूण केली जातात कवा कसे व काय लयीन कामकाजात असले या ुटी उणीवा दुर क न 
उपरो  गो ची पुनरावृ ी होऊ नये या करीता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील 
कलम ३९ अ (१) नुसार मा.अितिर  आयु  यांचे िनयं णाखाली तपासणी पथकाची िनयु ी करणेत 
आलेली आहे.  
 मा.अितिर  आयु  यांचे िनयं णाखाली तपासणी पथकाची िनयु ी करणेत आलेली 
अस यान े तपासणी पथक के हांही येऊन काय लयाकडील हजरेी प क, थं ब इं ेशन, गणवेश 
पिरधान केले कवा नाही, िफरती रिज टर, ओळख प  लावले कवा नाही, व काय लयीन कामकाज 
इ यादीची तपासणी करतील. यामुळे सव अिधकारी/कमचारी यांचेकडून खालील नमुद केले या 
बाब च ेकाटेकोरपणे पालन होणे आव यक आहे.  
१) िवभागातील हजेरी प काची बायोमे ीक (थं ब इ ेशन) उप थती बाबत तपासणी करणेत येणार 
आहे. यामुळे सव संबंिधत अिधकारी कमचारी यांनी महापािलकेने ठरवून िदले या वेळेत कामांवर 
येणे, थं ब इं ेशन व हजेरी प कावर वेळेवर वा री करणे आव यक आहे. 
२) काय लयीन कामकाजाकरीता िफरती करणा-या अिधकारी/कमचारी यांनी काय लयाकडील िविहत 
नमु यातील िफरती रिज टरला न द के यािशवाय िफरतीचे कामकाजासाठी काय लय सोडू नये. 
िफरती रिज टरला न द न करताच काय लय सोड यास याची सव वी जबाबदारी संबंिधत 
अिधकारी/कमचारी यांची राहील.  
३) या काय लयाकडील काय लयीन कामकाज करणा-या वग ४ मधील कमचा-यांना मनपामाफत 
गणवेश पुरिवणेत आलेले आहेत. अशा सव कमचा-यांनी वेळेवर व छ गणवेश पिरधान क न 
तसेच ओळख प  लावून काय लयात वेळेवर हजर राहणे. याची जबाबदारी सव वग ०४ मधील 
कमचा-यांची आहे. जे वेळेवर काय लयात उप थत राहणार नाही, गणवेश पिरधान करणार नाही, 
ओळख प  लावणार नाही. असे कमचारी तपासणी पथकाम ये आढळुन आ यास याबाबत होणा-या 
कायवाहीस संबंिधत कमचारी जबाबदार राहील. याची यांनी प पणे न द यावी.  
४) काय लयीन कामकाज करणा-या अिधकारी/कमचारी यां या कामकाजाची तपासणी, तपासणी 
पथकामाफत करणेत येणार आहे. याम ये काही अिनयिमता आढळुन आ यास याची सव वी 
जबाबदारी संबंिधत अिधकारी/कमचारी यांची राहील.  
५) या काय लयाकडील संबंिधत अिधकारी/कमचारी यांनी मनपाचे लेखापिर ण िवभागाकडील 

लंिबत आ ेपांची तसेच आ थक बाब शी िनगडीत आ ेपांची तातडीने पुतता करणे. या 
कामकाजाम ये अिनयिमता आढळुन आ यास याची सव वी जबाबदारी संबंिधतांची राहील.   



 
 
 
 

६) या काय लयाकडे काय लयीन व िफरतीचे कामकाम करणारे पी.एम.पी.एम.एल कडील वग ०४ चे कमचारी 
यांना पी.एम.पी.एम.एल कडून गणवेश पुरिवणेत आलेले आहेत. अशा सव कमचा-यांनी व छ गणवेश 
पिरधान क न, ओळख प  लावून काय लयात वेळेवर हजर राहणे. याची जबाबदारी सव वग ०४ मधील 
कमचा-यांची आहे. जे वेळेवर काय लयात उप थत राहणार नाही, गणवेश पिरधान करणार नाही, ओळख प  
लावणार नाही. िफरती रिज टरला न द करणार नाही. असे सव कमचारी तपासणी पथकाम ये आढळुन 
आ यास याबाबत होणा-या कायवाहीस संबंिधत कमचारी जबाबदार राहील. याची यांनी प पणे न द यावी.  
 सबब या पिरप का ारे ड ेि य काय लय थाप य/अित मण िवभागातील सव संबंिधत 
अिधकारी/कमचारी यांना सुिचत करणेत येते की, मा.अितिर  आयु  सो यांचे िनयं णाखाली तपासणी 
पथकाची िनयु ी करणेत आलेली अस याने उपरो  १ ते ६ बाब च े काटेकोरपणे पालन करावे. यािशवाय 
संबंिधत अिधकारी/कमचारी यांना सुिचत करणेत येते की, यांनी रजेवर जाणेपूव  यांचे िनयंि त विर ांची पूव 
परवानगी घेऊन तसेच लेखी अज सादर क न यावर विरठांची िशफारस घेऊन मगच रजेवर जाणे बंधनकारक 
आहे. तसेच या अिधकारी/कमचारी यांचे थं ब इं ेशन होत नाही अशा सव अिधकारी/कमचारी यांनी फेस 
इं ेशन क न यावी. याबाबत कोण याही सबबी चालणार नाही.  याच माणे या काय लयाकडील सव 
संबंिधत अिधकारी/कमचारी यांना कळिवणेत येते की, ते या िवभागात कामकाज करीत आहेत. याच 
िवभागाकडील थं ब इं ेशन मिशनवर थं ब इं ेशन करावे इतर िवभागाकडील थं ब इं ेशन मिशनवर थं ब 
क  नये. इतर िवभागाकडील थं ब इं ेशन मिशनवर थं ब के याचे तपासणी पथका या िनदशनास आ यास 
याबाबत होणा-या कायवाहीस आपण वत: जबाबदार राहाल. तसेच उपरो  १ ते ६ बाब ची पूतता संबंिधत 

अिधकारी/कमचारी यांचकेडून होत नसलेबाबत तपासणी पथकांकडून िनदशनांस आणुन िद यास महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५६ मधील तरतुदीनुसार संबंिधतांिव द शासकीय कडक कारवाई 
करणेत येईल. याची प पणे न द यावी.    
   
                 सही /- 

कायकारी अिभयंता ( था) 

ड ेि य काय लय 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

रहाटणी, पुणे १७ 
ित, 

संबंिधत अिधकारी/कमचारी 
 
                सही /- 

उपअिभयंता ( था) 

ड ेि य काय लय 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

रहाटणी, पुणे १७ 
 
 
 
  

  


