
-  
 
 

िपंपरी –िचंचवडमहानगरपािलका, 
िपंपरी-४११०१८. 

मािहती व तं ान िवभाग 

MMC ACT -1949 

SEC.60A नुसार िस   करावयाची मािहती 

 

 



                  मािहती व तं ान िवभाग 

MMC Act -1949 Sec.60A 

१.अ भलेख यव थापन  

१. अ भलेख यव थापन  
 

महारा  सावजनीक अ भलेख ध नयम 2005 व प रप क .अ भ./1/का व/140/12, 
A-वग (कायम रेकॉड) 

१. संगणक देखभाल व दु ती या न या  

२. ई-ग हन स वषयक संगणक णाल या न या 
३. डेड टॉक रिज टर  

४. सेवान द पु तके 

५. जी.आर.फाईल 

६. कमचा-यां या वैय तीक न या  

७. आदेश न ती,प रप के न या  

८. मॅ युयल स /बायलॉज 

९. एस.ओ.फाईल,सरकार  आदेश GR, पमनंट रेकॉड रिज टर  

B-वग रेकॉड (३० वष) 
१. पगार बले 
२. गोपनीय अहवाल न ती  

३. वाहन कज,कॉ युटर कज,घरबांधणी कज रिज टस  

४. पी.एफ.कज न ती व रिज टर  

५. लॉग बुक  
B 1 वग रेकॉड (१० वष) 

१. हजेर  प क  

२. वेतन आयोग,१२ वषाचे आ वा सत गती योजना न ती 
३. थायी अ मधन रिज टर  

४. वै यक य अ म रिज टर  

C वग रेकॉड (५ वष) 
१. काय ववरण रिज टर  

२. टपालव ह, सभावृतांत  
३. मनपाची प रप के, आदेश, नयमावल   

४. सेवाजे ठता या द  

५. लेखाप र ण अहवाल  

६. शास कय रिज टर   

७. वास भ ता/रजा वास भ ता बीले 

 



               मािहती व तं ान िवभाग 

MMC Act -1949 Sec.60A 
१. सवसाधारण प यवहार न ती  
२. डेड टॉक प यवहार /कायवाह  

३. पी.एफ.वसुल  रिज टर,३. दवाळी ऐंड हा स रिज टर  
४. वेतन नि चती न ती  
५. अिजत रजा अज  

D वग रेकॉड (१ वष) 
१. काय व वरण घोषवारा रिज टर  
२. श ण व इतर कायवाह  न ती  
३. करकोळ प यवहार  
४. करकोळ रजा अज / रिज टर    



 

   मािहती व तं ान िवभाग 

MMC Act -1949 Sec.60A 
 

१. मा हती कट करण  
 

२.इले ॉ नक व पात साठवलेल  मा हती मनपा या वेबसाईटवर स   

  करणे. 
 

१. वतमान प ात जािहरात / ेस नोट ारे िस ी 
२. कायालयीन  संपुण मािहती मनपा या www.pcmcindia.gov.inया वेबसाईटवर िस  केली जाते.  
३   Email Id - computer@pcmcindia.gov.in, egov@pcmcindia.gov.in 
४. ले स व मािहती पु तीके ारे जािहर सुचना   



 

   मािहती व तं ान िवभाग 

MMC Act -1949 Sec.60A 
३. कट करावयाची मा हती 
३.१ महापा लकेचा तपशील 

 
 
 

 

१ कायालयाचे नाव मािहती व तं ान िवभाग  

२ कायालयाचा प ा  पपरी चचवड महानगरपािलका,मु य शासक य इमारत, ४ था मजला मंुबई-
पुणे रोड, पपरी -४११०१८ 

३ कायालय मुख  आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- १८ 

४ शाखा अिधकारी  मु य मािहती व तं ान अिधकारी, पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी -
१८ 

५ संपक तपशील  दुर वनी -020-67331120/1110/1129/1130 
ई-मेल- १) computer@pcmcindia.gov.in 
           २) egov@pcmcindia.gov.in 
      ३) pcmc@vsnl.com 

६ िवभागाचे येय  १.ई-ग हन स या मा यमातुन नाग रकांना जा तीत जा त Online सेवा उपल ध 
क ण देण.े 
२) शासक य कामकाजाम ये गितमानता पारदशकता आण यासाठी e-
governance  महापािलकेत भावीपणे वापरण.े 

७ िवभागाचे धोरण  ई- शासन क ण आव यक नागरी सुिवधा कमीत कमी वेळेत व यां या 
घराजवळ या ठकाणी तसेच Online  उपल ध क ण देणे.  

८ कामकाजाचे व प / कायप ती  महापािलकेतील जा तीत जा त कामकाजाचे संगणक करण करणे याकरीता 
िविवध िवभागांची मािहती घेवुन यांचे व नाग रकांचे आव यकतेनुसार णाली 
िवकिसत करणे व कायाि वत करण.े 

९ कायालयीन कामकाजाची वेळ सकाळी ९.४५ ते साय.ं ६.१५ शासक य सु ीचे दवस व सा ािहक सु ीचे दवस 
सोडुन. 



     मािहती व तं ान िवभाग 
 

MMC Act -1949 Sec.60A 
 

३.२ महानगरपा लकेची काय पार पाड या या योजनासाठ   
कंवा तला स ला दे यासाठ  संबोधल  जाणार  मंडळे 
,प रषदा ,स म या व इतर नकाय दश वणारे ववरणप  
 
 
 

नरंक  



    मािहती व तं ान िवभाग 

MMC Act -1949 Sec.60A 
३.३ अ धकार ,कमचार  नद शका 

मा हती व तं ान वभाग 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सहा यक आयु त 

मु य मािहती व तं ान अिधकारी  

     कॉ युटर ऑपरेटर         कॉ युटर ो ामर  

मु य िलिपक/ उपलेखापाल 

 मािहती व तं ान अिधकारी  

भांडारपाल 

िशपाई / मजूर 

िलिपक 

आयु त 



   मािहती व तं ान िवभाग 
 

MMC Act -1949 Sec.60A 
 ३.४ सवलती,- ा धकार  नाव व कत ये तपशील  
आयु त यांना महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम ७३ (क) व (ड) चे अ धकार कलम ६९  

(१) अ वये दान आदेश . शा./१/कािव/६४७/२००४ चे लगत माणे आिण आदेश 
. शा./१/कािव/६२४/२००६ द.१०/०७/२००६  अ वये मु य मािहती व तं ान अिधकारी यांची जवाहरलाल नेह  

रा ीय नागरी पुन थान  अिभयान (Jnnurm) या क पाचे सम वयक हणुन  िनयु  करणेत आलेली आह.े 

 
 

 

 

अ. . अिधकाराचे व प अिधकार वापर याचे 
व प 

िविहत कायप ती 

१ र.  २५ लाख मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी /स लागार खच/ संगणक 
टेशनरी व संगणक सािह य (Hardware) िवकत घेणे 

,कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर करण,े करारनामा करणे, 
देयके अदा करण.े  (मा. थायी सिमती सभा ठराव .२६३४ 
द.०९/०५/२०१८)  

मािहती व तं ान 
िवभाग 

१.महानगरपािलकेने मंजुर केले या 
अथसंक पात अशा कामासाठी 
िनि त तरतुद केली असली पािहज.े 
२.महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ 
खंड (क)  व (ड) तसेच अनुसुची 

करण ५ म ये दले या 
िनयमानुसार कायवािह करणे. 

२ िवभागातील फ  वग-२ चे अिधका-यांचे बाबतीत करकोळ 
रजा,अ जत रजा ,सव कार या कालावधी या परावत त 
रजा,अधवेतनी, यरोग,प घात,कृ रोग,िवकलागंता, सुती,
गभपात इ.िवशेष रजा मंजुर करण.े    

मािहती व तं ान 
िवभाग 

महारा  नागरी सेवा रजा िनयम 
१९८१ मधील िविहत कायप ती, 
तसेच मंुबई ांितक म.न.पा. 
अिधिनयम १९४९ चे कलम 
५७(३) नुसार कायवािह करण.े 

३ िवभागातील अिधकारी/कमचारी यांचे िव  यांचे 
वतनाबाबत ठपका ठेवण,े वेतनवाढ रोखुन ठेवणे व तपासणी 
म ये आढुळुन आले या दोषी कमचा-यांना कारणे दाखवा 
नोटीस, ापन तसेच दंड कर याचे अिधकार  

मािहती व तं ान 
िवभाग 

महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे कलण 
५६(२) मधील पोटकलम (अ) (ब) 
(ड)(इ) व महारा  नागरी सेवा 
(िश त व अपील) िनयम १९४९ 
मधील िविहत प तीचा अवलंब 
क ण कायवािह करण.े 

४ महानगरपािलके या वतीने यायालयात दाखल केले या 
अथवा महापािलकेिव  यायालयात दाखल झाले या 
दा ाचे संदभात उपि थत नझाले या मु ांवर 
महापािलकेतफ कै फयत ,जवाब, ित ाप  ए फडेि हट 
लेखी व पात तयार क ण वा री क ण याय़ालयात सादर 
करणे. 

मािहती व तं ान 
िवभाग 

महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे कलम ४८१ 
(१) (अ) मधील तरतुदी व अटीचे 
पालन क ण कायवाही करण.े 



  

         मािहती व तं ान िवभाग 

MMC Act – 1949 Sec.60A 
३.५  येक तमाह  लेखे स द करणे 

सन २०२२-२३ मधील मािहती व तं ान िवभागाकडील तरतुद व यानुसार खच 

 

अ.  लेखािशष सन २० - 

२२ तरतुद र. . 
सुधा रत 

दनांक-
३१/०८/२०२२ 

अखेर य  
झालेला खच 

िश लक तरतुद 

१ थायी अ थापना २,८८,००,०००/- २,५६,३२,११८/- ३१,६७,८८२/- 

२ अ थायी अ थापना २३,३३,०००/- १४,३३,७४३/- ८,९९,२५७/- 

३ वास भ ा १,५०,०००/- १८,५९२/- १,५६,४०८/- 

४ रजा वास भ ा १,०८,०००/- ३,५००/- ४६,५००/- 

५ बोनस तथा सानु ह अनुदान   २१,२५,८२७/- ---- ---- 

६ कमचारी संगणक िश ण ५,००,०००/- ---- ५,००,०००/- 

७ ई-ग हन स १,५०,००,०००/- ---- ---- 

८ कायालयीन (आकि मक) खच 
परीिश  ब माण े

   

अ पु तके िश लक  सामान ५,०००/- ---- ५,०००/- 

ब गणवेश िशलाई ५,०००/- ---- ५,०००/- 

क इतर खच १,००,०००/-   

 कायालयीन (आकि मक) खच एकुण    

9 संगणक दु ती व देखभाल १,२०,००,०००/- ६६,०४,०७३/- ३७,८५,९२७/- 

10 संगणक खरेदी व साँ टवेअर 
डे हलपमट 

६,५०,००,०००/- १३,५९,७६०/- ६,३६,४०,२४०/- 



11 वाहन इंधन २,५०,००० /- १७,०००/- २,३३,०००/- 

12 िलजलाईन/आय.एस.डी.एन. 

वाय फाय 

१,५०,००,०००/- ---- १,५०,००,०००/- 

13 टायर व टयुब खरेदी ५०,०००/- ---- ५०,०००/- 

14 सारथी हे पलाईन सुिवधा पुरिवणे , 
चालन करणे व देखभाल दु ती 
करणे.  

३५,००,०००/- ---- ३५,००,०००/- 

15 िसटी ा सफॉमशन ऑफ स  ५,००,००,०००/- ---- ५,००,००,०००/- 

 

16 डेटा एडिमिन ेशन  २५,००,०००/- ---- २५,००,०००/- 

17 सीएसआर(CSR) िनधी खच  ५०,००,०००/- ---- ५०,००,०००/- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   मािहती व तं ान िवभाग 

MMC Act -1949 Sec.60A 
३.६ महानगरपा लका पुरवत असले या सेवा व 

यासाठ  आव यक असणारे ववरणप  
पपरी चचवड महानगरपािलकेची www.pcmcindia.gov.inिह वेबसाईट आह.े 

सदर वेबपोटलवर पपरी चचवड महानगरपािलके या सव िवभागांची मािहती,नाग रकां या 
त ारी,मनपा या सव िनिवदा कोटेशन जािहर कटन ,मह वाचे क प ,मािहतीचा अिधकार 
२००५ अंतगत सव िवभागांची मािहती, पपरी चचवड शहराचा इितहास व शहराची मािहती इ. 

िस  करणेत आलेले आहे. सदर वेबपोटल हे पपरी चचवड महानगरपािलकेचे कामकाज िस  
करणेचे मा यम असुन व नाग रकांना िविवध िवभागांना भेट न देता इंटरनेटव न सव कारची 
मािहती ा  क ण घेणेचे उपयु  मा यम अस याने वेबसाईटवरील मािहती वेळोवेळी अ यावत 
करावी लागत.े   
नाग रकांकरीता मनपा या वेबसाईट ारे पुरिवणेत येणा-या सेवा सुिवधा . 

१) मा हतीचा अ धकार २००५ अंतगत सव वभागांची १७ मॅ युअ स या सदरखाल  वभागांची मा हती 
स  करणेत आलेल  आहे.  

२) नाग रकांना मळकत कर (Property tax) आ ण (Water tax)Online प तीने भर याची सु वधा  
उपल ध आहे. 

  ३)  नाग रकांना ज म-मृ यु दाखले Online प तीने मळव याची सु वधा उपल ध आहे. 
  ४)   नाग रकांना मनपा ह ीतील एखा या भागाचा part plan Dakhala /zone Dakhala Online प तीने  

          मळ व याची सु वधा उपल ध आहे. 
   ५)  न वदा  याच माणे कोटेशन नोट स स  करणेत आले या आहेत. 
  ६)  भाग नहाय/ गावा माणे मनपाचे आर ण असलेले ठकाणे पाहणे याच माणे यांचे कारणे पाहणे. 
  ७)  ब डींग पर मशन या सदराखाल  मनपाचे मा यता दले या ोजे टची मा हती. 
  ८)  Unauthorized Construction ची याद  आ ण यावर करणेत आले या कायवाह चा अहवाल. 
  ९)  नागरव ती वभागामाफत राब व यात येणा-या व वध योजनांची मा हती. 
 
 
 
 

 



  मािहती व तं ान िवभाग 
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३.७ सव योजनांचे तपशील, अंदाज खच मुख   
सेवांवर, अथसहा य, य  तपशील 

 
मा हती व तं ान वभागाचा आ थापना वषयक खच 

 
माहे स टबर  - २०२२  

 

अ. . लेखािशष तरतूद र म . ऑग ट २०२२ अखेर 

1. थायी आ थापना २,८८,००,०००/- २,५६,३२,११८/- 

2. अ थायी आ थापना २३,३३,०००/- १४,३३,७४३/- 

3. वास भ ा १,५०,०००/- १८,५९२/- 

4. रजा वास भ ा १,०८,०००/- ३,५००/- 

5. बोनस तथा सानु ह अनुदान २१,२५,८२७/- ---- 

 
 
 
 
 
 
 
 



       मािहती व तं ान िवभाग 

MMC Act -1949 Sec.60A 
 
 

३.८ महानगरपा लकेने पुर वले या मुख 
सेवांसाठ या कंवा पार पाडले या कामांसाठ या 

अथसहा य काय मांचा तपशील 

आ ण अशा काय मांसाठ चे लाभाथ  नि चत 
करणेची र त व नकष 

 
 

नरंक 
  



 

   मािहती व तं ान िवभाग 
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३.९ महानगरपा लका े ा या वकासाशी 
संबं धत बृ हत योजनेचा,शहर वकास योजनेचा 

कंवा इतर कोण याह  योजनेचा तपशील  
 
 

नरंक  



 

          मािहती व तं ान िवभाग 
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३.१०  म.न.पा. उ प न तपशील 
 
 

 
 

नरंक   



 

   मािहती व तं ान िवभाग 
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३.११वा षक अथसंक पीय तरतुद 

अ. . लेखािशष तरतूद र म . खच र. . स टबर -२०२२  अखेर 

1. ई-ग हन स १,५०,००,०००/- ---- 

2. कायालयीन (आकि मक) खच परीिश  
ब माण े

  

3. पु तके िश लक  सामान ५,०००/- ---- 

4. गणवेश िशलाई ५,०००/- ---- 

5. इतर खच १,००,०००/-  

6. कायालयीन (आकि मक) खच एकुण   

7 संगणक दु ती व देखभाल १,२०,००,०००/- ६६,०४,०७३/- 

8 संगणक खरेदी व साँ टवेअर डे हलपमट ६,५०,००,०००/- १३,५९,७६०/- 

9 वाहन इंधन २,५०,००० /- १७,०००/- 

१० िलजलाईन/आय.एस.डी.एन. 

वाय फाय 

१,५०,००,०००/- ---- 

११ टायर व टयुब खरेदी ५०,०००/- ---- 

१२ सारथी हे पलाईन सुिवधा पुरिवणे , 
चालन करणे व देखभाल दु ती करणे. 

३५,००,०००/- ---- 

१३ िसटी ा सफॉमशन ऑफ स ५,००,००,०००/- ---- 

१४ डेटा एडिमिन ेशन २५,००,०००/- ---- 

१५ सीएसआर(CSR) िनधी खच ५०,००,०००/- ---- 



 

     मािहती व तं ान िवभाग 
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३.१२ वह त कर यात येईल अशी इतर मा हती  
 

 

नरंक 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


