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    नगरसिचव कायालय 
------- 

                        महारा  महानगरपािलका अिधिनयम - कलम ६० अ 
िविन द  मािहती कटीकरण - १ 

अिभलेख व थापन 
पपरी चचवड महानगरपािलका नगरसिचव कायालयात होणा-या कामासंबधी  
सवसामा यपणे आखलेले िनयम कायालयातील द तऐवजाबाबतची मािहती. 

अ.  द तऐवजाता कार  

१ हजेरी प क B1 
२ कमचारी सेवान द पु तके A 
३ कमचारी वैय क न या A 
४ वेतनवाढ रिज टर B 
५ करकोळ रजा रिज टर C 
६ करकोळ रजा अज D 

७ वाहनकज वसुली रिज टर A 
८ घरबांधणी कज वसुली रिज टर A 
९ अंदाजप कय तरतुद रिज टर B 

१० आवक जावक रिज टर B1 

११ जावक टपाल वही B1 
१२ अितकालीन भ ा रिज टर B1 
१३ कायिववरण रिज टर C 

१४ जंगम मालम ा रिज टर A 
१५ टेशनरी मागणी चलन पु तक C 
१६ पगारबील पुरवणी बील े A 
१७ कॅशबुक रिज टर B 
१८ कॅशवाटप रिज टर B 
१९ वाहनांचे िह ीशीट रिज टर B 
२० मा.सभासद मानधन सभाभ ा रिज टर B 

२१ वाहन इंधन िनवाह रिज टर व िबले  B 
२२ सिमती सभा चहापान खच रिज टर व िबल े B 

 २३ इतर खच रिज टर व िबल े B 

२४ मा.महापािलका सभा ठराव, मा. थायी सिमती 
सभा ठराव व मा.िवशेष सिमती सभा ठराव 

A 
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मािहती कटीकरण प दत 

 

मा.महापािलका सभा , मा. थायी सिमती सभा, व मा.िवशेष सिमती सभांचे कायपि का व        
ठराव इ. इले ॉिनक व पात साठिवलेली मािहती वेबसाईटवर कािशत   
करणे कायालयीन संपुण मािहती www.pcmcindia.gov.in या   
वेबसाईट वर कािशत केली जाते. 
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                      महारा  महानगरपािलका अिधिनयम - कलम ६० अ  
िविन द  मािहती कटीकरण 

बाब .१, महानगरपािलकेचा तपशील 

१ सावजिनक ािधकरणाचे नांव पपरी चचवड महानगरपािलका, नगरसिचव कायालय 
 

२ संपुण प ा पपरी चचवड महानगरपािलकाभवन, मु य कायालय,, 3 रा 
मजला, मुंबई-पुणे र ता, पपरी ४११ ०१८. 

३ कायालय मुख नगरसिचव 
४ कोण या खा या या अंतगत हे कायालय 

आहे ? 
पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी ४११०१८ 

 
५  कामाचा अहवाल कोण या 

कायालयाकडे सादर केला जातो  
पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी ४११०१८. 

 
६ कायक ा – भौगोिलक पपरी चचवड महानगरपािलका मु य इमारत. 

 
७ येय / धोरण नाग रकांचे सोईसाठी मनपा या होणा-या सव सभांचे वृतांत 

मनपा या www.pcmcindia.gov.in या वेबसाईटवर 
िस द  कर यात येतात. मािहती अिधकाराखाली 

मािगतलेली मािहती देणे. 

८ सा य - 
९ य  काय मा.महापौर िनवडणुक घेणे, मा. थायी सिमती सभापती 

िनवडणुक घेणे, िवषय सिम यांचे सद य व सभापती 
िनवडणुक घेणे, मा.महापािलका सभा, मा. थायी सिमती 
सभा व इतर िवषय सिमती सभांची िवषयप े ि वकारणे, 
कायपि का तयार करणे, सभावृतांत तयार करणे  कायपि का 
व सभावृतांताचे सद यांना वाटप करणे ते मनपाचे वेबसाईट 
वर िस द करण े

१० जनतेला देत असले या सेवांचा 
थोड यात तपिशल 

जनते या सोईसाठी मनपा या होणा-या सव सभांचे वृतांत 
मनपा या www.pcmcindia.gov.in या वेबसाईटवर 

िस द  कर यात येतात. मािहती अिधकाराखाली 
मािगतलेली मािहती देणे. 

११  थावर मालम ा  नगरसिचव कायालयाची वतं  मालम ा नाही. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१२  ािधकरणा या संरचनेचा त ा सोबत जोडला आहे 
१३ कायालयाची वेळ, दुर वनी मांक सकाळी ९.४५ ते सायं ६.१५ दुर वनी मांक ६७३३१३१४ 

१४ सा ािहक सु ी आिण िवशेष सेवांचा 
कालावधी 

सव शिनवार, रिववार तसेच महारा  शासनाने घोिषत 
केले या सावजिनक सु ा. 
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िविन द  मािहती कटीकरण 

बाब .२ 
       पपरी चचवड महानगरपािलका नगरसिचव कायालय या सावजिनक ािधकरणातील सिम या, प रषदा अथवा 

मंडळा या बैठक चे तपिशल 
अ. . सिमतीचे नांव सिमतीचे 

सद य 
सिमती वा मंडळ 
प रषदेचा उ ेश 

सिमती, मंडळ 
वा प रषदे या 

बैठक ची 
वारंवारता 

या बैठक स 
उपि थत 
राह याची 

जनतेस मुभा 
आहे काय? 

या बैठक चा 
इितवृतांत 
कोणाकडे 

उपल ध असतो 

१ मा.महापािलका 
सभा 

मािहती 
वतं पणे 

जोडणेत येत 
आहे.  

महारा  
महानगरपािलका 
अिधिनयमाची 
अंमलबजावणी 

करणे  

मािसक सभा होय नगरसिचव 
कायालय व 

मनपा 
वेबसाईटवर   

२ मा. थायी सिमती 
सभा  

मािहती 
वतं पणे 

जोडणेत येत 
आहे 

महारा  
महानगरपािलका 
अिधिनयमाची 
अंमलबजावणी 

करणे 

सा ािहक सभा नाही नगरसिचव 
कायालय व 

मनपा 
वेबसाईटवर 

३ मा. िवधी सिमती 
सभा 

मािहती 
वतं पणे 

जोडणेत येत 
आहे 

महारा  
महानगरपािलका 
अिधिनयमाची 
अंमलबजावणी 

करणे 

पाि क सभा नाही नगरसिचव 
कायालय व 

मनपा 
वेबसाईटवर 

४ मा. डा, 
कला,सािह य व 

सां कृितक सिमती 
सभा 

मािहती 
वतं पणे 

जोडणेत येत 
आहे 

महारा  
महानगरपािलका 
अिधिनयमाची 
अंमलबजावणी 

करणे 

पाि क सभा नाही नगरसिचव 
कायालय व 

मनपा 
वेबसाईटवर 

५ मा.मिहला व 
बालक याण 
सिमती सभा 

मािहती 
वतं पणे 

जोडणेत येत 
आहे 

महारा  
महानगरपािलका 
अिधिनयमाची 
अंमलबजावणी 

करणे 

पाि क सभा नाही नगरसिचव 
कायालय व 

मनपा 
वेबसाईटवर 

६ मा. शहर 
सुधारणा सिमती 

सभा 

मािहती 
वतं पणे 

जोडणेत येत 
आहे 

महारा  
महानगरपािलका 
अिधिनयमाची 
अंमलबजावणी 

करणे 

पाि क सभा नाही नगरसिचव 
कायालय व 

मनपा 
वेबसाईटवर 
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बाब .३ 
                      पपरी चचवड महानगरपािलका-नगरसिचव कायालय  या ािधकरणातील कायालयातील अिधकारी व 

कमचा-यांची यादी 
माहे जान े२०२३ चे पगारबीलानुसार 

08-03-23 16:52 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी - ४११०१८  

अ. . संगणक 
. अिधकारी/कमचारी नाव पदनाम वग 

म.न.पा. ज ू
दनांक 

स या या 
पदावरील दनांक 

1 328 उ हास बबनराव जगताप नगरसिचव 1 05-04-88 06-12-13 

2 230 गोरखनाथ शंकर िलमण 
कायालय 
अिध क 

3 06-12-88 13-07-21 

3 172 शांत मािणकराव काळेगोरे लघुलेखक 3 11-10-88 11-10-88 

4 8968 िश पा शांत िनफाडकर लघुलेखक 3 02-05-05 02-05-05 

5 9858 रावसाहेब फुल सग राठोड लघुलेखक 3 23-07-08 23-07-08 

6 153 राजू केशव कोपरे मु य िलिपक 3 01-10-91 15-12-20 
7 3573 राजु िव णु काळभोर मु य िलिपक 3 01-05-90 07-03-18 
8 4117 सुधीर िशवाजी मरळ मु य िलिपक 3 01-06-90 07-03-18 

9 6266 मोद ीकृ ण सावरकर मु य िलिपक 3 01-05-90 07-03-18 

10 7674 संतोष नामदेव जाधव मु य िलिपक 3 15-05-99 18-07-21 
11 8721 रमेश सुरेश खाडे िलिपक 3 19-01-04 16-03-16 
12 10935 िव म दशरथ लांडग े िलिपक 3 30-12-14 30-12-14 
13 11015 िनलेश सुरेश आढाव िलिपक 3 04-06-15 04-06-15 

14 11048 सुशांत काश गायकवाड िलिपक 3 25-06-15 25-06-15 

15 11151 िवकास काश वेताळ िलिपक 3 21-09-15 21-09-15 

16 13037 िनरंजन दलीप गांिधले िलिपक 3 01-03-21   

17 13155 आदश िस दाथ जगताप िलिपक 3 25-10-21   



18 635 िनवृ ी सदािशव उभ े वाहन चालक 3 01-04-92 12-05-00 

19 3729 बाळू िसताराम पंचपीड वाहन चालक 3 01-07-92 18-09-97 

20 10175 करण नामदेव पुंड वाहन चालक 3 21-07-10 21-07-10 

21 10176 मोहनकुमार बाबग डा 
पाटील 

वाहन चालक 3 21-07-10 21-07-10 

22 10177 िवनोद ल मण कुसाळकर वाहन चालक 3 21-07-10 21-07-10 

23 10180 गोपाळ िव ल तळप े वाहन चालक 3 21-07-10 21-07-10 

24 9203 अिवनाश ाने र ढमाले उपलेखापाल 3 08-02-06 15-12-20 

25 6736 सुरेश ल  तनपुरे 
कॉ युटर 
ऑपरेटर 

3 13-11-97 13-05-03 

26 6743 द ा य बबन घुले 
कॉ युटर 
ऑपरेटर 

3 17-11-97 22-11-06 

27 7805 िशवाजी बबनराव टळे 
कॉ युटर 
ऑपरेटर 

3 01-11-99 01-11-99 

28 5063 दलीप िनवृ ी औटी वायरलेस 
ऑपरेटर 

3 15-05-89 15-05-89 

29 10656 वि ल िवलास कांबळे वॉड बॉय 4 03-06-13 03-06-13 

30 217 आनंद राजाराम जाधव मजूर 4 01-03-90 01-03-90 

31 2861 िनमला परशूराम शद े मजूर 4 01-03-96 01-03-96 

32 6783 गो वद िव णू गायकवाड मजूर 4 01-03-97 01-03-97 

33 7186 द ा य पांडुरंग शडग े मजूर 4 23-06-98 23-06-99 

34 11435 िशला ल मण सुयवंशी मजूर 4 18-05-17 18-05-17 

35 12820 समथ अ ण काळे मजूर 4 31-08-19 31-08-19 

36 883 गणेश ाने र गायकवाड िशपाई 4 17-08-92 17-08-92 

37 1148 चं कांत बबनराव घारे िशपाई 4 01-07-91 01-07-91 

38 2938 िवनोद नारायण गायकवाड िशपाई 4 01-11-95 01-11-95 

39 6423 सुयकांत ल मण तोडकरी िशपाई 4 01-05-97 01-05-97 

40 6820 शांत रामभाऊ पाडळे िशपाई 4 01-01-97 01-01-97 

41 6826 नर  गो वद शडग े िशपाई 4 01-02-97 01-02-97 
42 7721 सितश मा ती कांबळे िशपाई 4 21-05-99 21-05-99 

43 7875 सदािशव रामचं  भोसले िशपाई 4 14-01-00 14-01-00 

44 8254 छाया िवलास ढोक िशपाई 4 20-03-01 20-03-01 

45 8498 अिनता रावसाहेब खळेकर िशपाई 4 03-09-02 03-09-02 



46 8652 अलका अिनल वढण े िशपाई 4 09-10-03 09-10-03 

47 8826 िनलेश दगंबर आरभाईकर िशपाई 4 21-06-04 21-06-04 

48 8924 संतोष वाि मक ढग े िशपाई 4 25-02-05 25-02-05 
49 10349 िव सन जोसेफ पगारे िशपाई 4 01-06-11 01-06-11 
50 10456 ीकांत गुलाब इरोळे िशपाई 4 07-03-12 07-03-12 

51 10953 िम लद कसन भडकवाड िशपाई 4 19-01-15 19-01-15 

52 12722 शांत सुभाष गायकवाड िशपाई 4 27-12-18 27-12-18 

53 12811 अ य ह रभाऊ बोकड िशपाई 4 02-08-19 02-08-19 

54 12833 मोिहत संजय भोसले िशपाई 4 18-09-19 18-09-19 
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बाब .४, अिधकार धान कर यात आले या अिधका-यांचे तपिशल 

  

अ.
. 

पदनाम कत  े कोण या 
काय ानुसार 

अिभ ा
य 

१ नगरसिचव नगरसिचव हणून महानगरपािलके या होणा-या सव सभांना 
उपि थत राहण े

महारा  
महानगरपािल
का अिधिनयम  

 

  नगरसिचव िवभागाचे शास कय मुख   
  मा.महापौर, उपमहापौर पदाची िनवडणुक घेणे, मा. थायी 

सिमती सभापती पदाची िनवडणुक घेणे, िवषय सिम यांचे 
सभापती पदाची िनवडणुक घेणे, यासाठी िनवडणुक 
काय म तयार करणे याची मािहती िवभागीय आयु , 
महापौर, प नेता, िवरोधी प नेता, गटनेता यांना देणे. 

  

  आ थापना िवषयक कामकाजावर अंितम िनणय घेण े   
  नगरसिचव िवभागाकडील सव कमचा-यांवर शास कय 

िनयं ण ठेवणे. 
  

  कायालयाचे महसूली व शास कय खचावर िनयं ण ठेवणे.   
२ कायालय अिध क नगरसिचवांचे अनुपि थतीत महानगरपािलके या होणा-या 

सव सभांना उपि थत रहाणे. 
  

  दान करणेत आले या अिधकारांचा पुण वापर करणे.   
३ मु य िलिपक  िलिपकांकडुन कामे क न घेणे.   
  सादर केले या करणांवर, तावांवर काय ातील तरतुदी 

न दिवणे, काय ातील तरतुदीनुसार करणे, ताव बरोबर 
आहेत कवा नाही याची तपासणी करणे, 

  

४  लघुलेखक  मनपा या होणा-या  मा. महापािलका सभा, मा. थायी 
सिमती सभेचे लघुलेखन करणे व यानुसार सदर सभांचे 
सभावृतांत तयार करणे. आले या िवषयप ांनुसार िविवध 
सिमती या कायपि का तयार करणे 

  

५  संगणक ऑपरेटर सभािवषयक कामकाज करणे   
६ िलिपक आले या करणाबाबत शासन िनणय, मनपा धोरण, आदेश, 

मनपा प रप के थायी आदेश िवचारात घेऊन िविहत 
मुदतीत ताव सादर करणे रेकॉड सांभाळणे, व र ांचे  
सुचनेनुसार कामकाज करणे 

  
 

७ नाईक / िशपाई / 
मजुर 

व र ांचे सुचनेनुसार कायालयीन कामकाज करणे   
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बाब .५, लेखाप र ीत ताळेबंद 
 
 

सदर मु ाबाबत या िवभागाकडील मािहती िनरंक आहे. 
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महारा  महानगरपािलका अिधिनयम -  कलम ६० अ  
िविन द  मािहती कटीकरण 

बाब .६, महानगरपािलका पुरिवत असले या सव सेवा दशिवणारे िववरणप  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

१ य  काय मा.महापौर िनवडणुक घेणे, मा. थायी सिमती सभापती 
िनवडणुक घणेे, िवषय सिम यांचे सद य व सभापती 
िनवडणुक घेणे, मा.महापािलका सभा, मा. थायी सिमती 
सभा व इतर िवषय सिमती सभांची िवषयप े ि वकरणे, 
कायपि का तयार करणे, सभावृतांत तयार करणे  कायपि का 
व सभावृतांताचे सद यांना वाटप करणे ते मनपाचे वेबसाईट 
वर िस द करण े

२ जनतेला देत असले या सेवांचा 
थोड यात तपिशल 

जनते या सोईसाठी मनपा या होणा-या सव सभांचे वृतांत 
मनपा या www.pcmcindia.gov.in या वेबसाईटवर 

िस द  कर यात येतात. मािहती अिधकारीखाली 
मािगतलेली मािहती देणे. 
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नगरसिचव कायालयाकडील अंदाजप क य तरतूद व झालेला य  खच ( द.३१/०३/२०२२ अखेर)  

 

अ. . लेखािशषाच ेनाव तरतुद सन २०२१-
२२ 

माच 2022 
अखेर खच र म 

माच 2022 अखेर 
िश लक र म 

  आ थापना खच     

1 थायी आ थापना 60500000 55934626 6565374 

2 अ थायी आ थापना 100000 84915 15085 

3 रजा वास भ ा 200000 147000 53000 

4 बोनस तथा सानु ह अनुदान 4220000 4217816 2184 

5 मा. सभासद मानधन व सभा भ ा 27500000 23967876 3532124 

6 गणवेश िशलाई 25000 0 0 

  शासक य खच     

1 स मानिनय सद यांचे िश णाक रता 2500000 0 0 

2 इतर खच 400000 244117 155883 

3 वास भ ा 50000 28944 21056 

4 मा.महापौर यिनयमन खच 200000 199647 353 

5 मा.महापौर वास खच 150000 0 0 

6 मा.उपमहापौर वास खच 100000 0 0 

7 मा.अ य  थायी सिमती वास खच 50000 0 0 

8 मा. थायी सिमती वास खच 30000 0 0 

9 मा.िवशेष सिमती वास खच 50000 0 0 

10 
अिखल भारतीय महापौर प रषद महारा  
रा य, महापौर, नगरा य , नगरसेवक 
संघटना वगणी 

100000 
47200 52800 

11 मा. महापािलका व सिमती सभा चहापान 
खच 200000 176147 23853 

  देखभाल व दु ती खच     

1 नगरसिचव कायालय वाहन इंधन 200000 108000 92000 

2 मा.नगरसिचव कायालय वाहन िनवाह 5000 0 0 

3 मा. महापौर वाहन इंधन 500000 266905 233095 



4 मा. महापौर वाहन िनवाह 10000 0 0 

5 मा. उपमहापौर वाहन इंधन 350000 312940 37060 

6 मा. उपमहापौर वाहन िनवाह 5000 0 0 

7 मा. अ य , थायी सिमती वाहन इंधन 200000 0 0 

8 मा. अ य , थायी सिमती वाहन िनवाह 5000 0 0 

9 मा. स ा ढ प नेता वाहन इंधन 150000 0 0 

10 मा. स ा ढ प नेता वाहन िनवाह 5000 0 0 

11 मा. िवरोधी प नेता वाहन इंधन 100000 0 0 

12 मा. िवरोधी प नेता वाहन िनवाह 5000 0 0 

13 मिहला  बालक याण सिमती वाहन इंधन 100000 57069 42931 

14 मिहला  बालक याण सिमती वाहन िनवाह 5000 0 0 

15 मा. िवधी सिमती वाहन इंधन 100000 0 0 

16 मा. िवधी सिमती वाहन िनवाह 5000 0 0 

17 टायर ुब खरेदी 200000 0 0 

18 मा. सभापती, शहर सुधारणा सिमती वाहन 
इंधन 

100000 0 0 

19 मा. सभापती, शहर सुधारणा सिमती वाहन 
िनवाह 

5000 0 0 

20 मा.नगरसिचव वाहन इंधन 150000 128224 21776 

21 मा. नगरसिचव वाहन िनवाह 5000 0 0 
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बाब .१२ 
पपरी चचवड महानगरपािलका- नगरसिचव कायालयाकडील वा षक अथसंक पीय तरतूद  

(सन २०२२-२३) 
अ. . अकाऊंट 

कोड 
लेखािशष सन 2022-23 चा अंदाज 

    आ थापना खच   

1 210 बोनस तथा सानु ह अनुदान 4520000 

2 210 रजा वास भ ा 200000 

3 210 थायी आ थापना 64400000 

4 210 गणवेश िशलाई 25000 

5 210 मा. सभासद मानधन व सभा भ ा 27500000 

6 210 अ थायी आ थापना 200000 

    210 एकूण 96845000 

    शासक य खच   

1 220 वास भ ा 50000 

2 220 इतर खच 700000 

3 220 मा.महापौर यिनयमन खच 200000 

4 220 मा.महापौर वास खच 150000 

5 220 मा.उपमहापौर वास खच 100000 

6 220 मा.अ य  थायी सिमती वास 
खच 

50000 

7 220 मा. थायी सिमती वास खच 30000 

8 220 मा.िवशेष सिमती वास खच 50000 

9 220 अिखल भारतीय महापौर प रषद 
महारा  रा य, महापौर, 

नगरा य , नगरसेवक संघटना 
वगणी 

150000 

10 220 मा. महापािलका व सिमती सभा 
चहापान खच 

500000 

11 220 स मानिनय सद यांचे 
िश णाक रता 

2500000 

    220 एकूण 4480000 



    देखभाल व दु ती खच   

1 230 वाहन इंधन (नगरसिचव कायालय)  200000 

2 230 मा. महापौर वाहन इंधन 500000 

3 230 मा. महापौर वाहन िनवाह 10000 

4 230 मा. उपमहापौर वाहन इंधन 350000 

5 230 मा. उपमहापौर वाहन िनवाह 5000 

6 230 मा. अ य , थायी सिमती वाहन 
इंधन 

400000 

7 230 मा. अ य , थायी सिमती वाहन 
िनवाह 

5000 

8 230 मा. स ा ढ प नेता वाहन इंधन 350000 

9 230 मा. स ा ढ प नेता वाहन िनवाह 5000 

10 230 मा. िवरोधी प नेता वाहन इंधन 350000 

11 230 मा. िवरोधी प नेता वाहन िनवाह 5000 

12 230 मिहला  बालक याण सिमती 
वाहन इंधन 

300000 

13 230 मिहला  बालक याण सिमती 
वाहन िनवाह 

5000 

14 230 मा. िवधी सिमती वाहन इंधन 300000 

15 230 मा. िवधी सिमती वाहन िनवाह 5000 

16 230 मा. नगरसिचव वाहन िनवाह 5000 

17 230 टायर ुब खरेदी 200000 

18 230 मा. सभापती, शहर सुधारणा 
सिमती वाहन इंधन 

300000 

19 230 मा. सभापती, शहर सुधारणा 
सिमती वाहन िनवाह 

5000 

20 230 मा.नगरसिचव कायालय वाहन 
िनवाह 

5000 

21 230 नगरसिचव वाहन इंधन 200000 

    230  एकूण 3505000 

    एकूण  104830000 
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                   महारा  महानगरपािलका अिधिनयम -  कलम ६० अ  
िविन द  मािहती कटीकरण 

बाब .१३, िविहत कर यात येईल अशी मािहती 
 
 

                         सभांचे आयोजन क न या मधील िनणय शासनास अंमलबजावणी करणेकामी     
    कळिव याचे काम ामु याने नगरसिचव कायालयामाफत होते. 

 


