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मु ा मांक – ०५  
 

िनयम व उपिवधी  
 
 
 
 
 
 
 
िनयम, अिधिनयम व उपिवधी  
 

01. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम  
 

02. महानगरपािलके या सेवकांसाठी तयार करणेत आलेले सेवािवषयक िनयम, िविनयम व 
उपिवधी 

 
03. मा.महापािलका, मा. थायी सिमती, मा.िवधी सिमतीचे संमत ठराव 

 
04. महानगरपािलके या सेवकांना वेतन वास भ ा सेवािनयम आदी बाब साठी महारा  मूलक  

सेवा िनयमावलीम य े (M.C.S.R.) सेवा अटी व सवसाधारण िनयम, वेतन, जू वेळ, 
ितिनयु  सेवा, िनलंबीत कालावधीतील वेतन व रजा सेवािनवृ ी िनयम या िवषयावरील 

करणेत आलेल े िनयम या भागांम य े िस द झालेल े आहेत ते जसे या तसे यो य या फेर 
फारासह लाग ूकरणेत आल ेआहेत. 

 
05. क  शासन व रा या शासनाकडील िनगमीत शासन िनणय. 
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टेबल 

 
अ.  िवषय शासन िनणय मांक दनांक 

सरळसेवा, अनुशेष, भरती, समातंर आर ण संदभात  

1, 2,  
3 अ 

1 पदिन मती, पदभरती व पदांचे 
पुन ीवन याबाबतचे िनबध व 
अनुषंिगक आढाव े आिण अित र  
संवग योजनांतगत क ाची थापना 
व यांचे व थापन  

असंक-1001/ . .29 
/2001/िव ीय सुधारणा 

10/09/01 

 2 अिधसूिचत होणा-या र  
पदाकरीता उमेदवारां या ेषणाचे 

माण 1:1 
5 कर याबाबत 

रां वसं-3/धोका . /3111-64   26/02/02 

 3. नगरप रषदा व 
महानगरपािलकेतील पद े
भर याबाबत 

मागास 222002/ 510 / . . 53 
/2002/निव-6 

17/08/02 

 4. महारा ातील नगरप रषदा व 
महानगरपािलकां या मधील पद े
भर याबाबत 

मागास 222002/ 
510/ . .53/2002 /निव-6 

27/09/02 

 5. सेवाभरती रोजगार व वयंरोजगार 
मागदशन क ामाफत (सेवायोजन 
कायालय) व सार मा यमातून 

िस दी देऊन कर याबाबत 

संक ण-1003/ .क.-
96/2003/13-अ 

19/11/03 

 6. भूतपूव दु यम सेवा मंडळा या 
क ेतील गट क वग य पदावंरील 
सेवाभरतीबाबत 

ािनम -3004/ . . 
32/2004/13-अ 

09/06/04 

 7. सेवाभरतीसाठी िविहत 
अनुभवा या ाहयतेबाबत  

एसआर ही-2004/ . 
.10/2004/12 

03/07/04 

 8 शासक य अिधकारी / कमचारी 
यां या बद या कर यासंदभात 
अ यादेश  

एसआर ही-2004/ . 
.15/2004/12 

08/07/04 

 9 शासन सेवा वेशाची कमाल 
वयोमयादा वाढिव याबाबत  

एसआर ही-2004/ 
. .19/2004/12 

17/08/04 

 10 शासक य कमचा-यां या बद यांचे 
िविनयमन करणेसाठी 

यािपतकेले या अ यादेशातील 
तरतूदीचे काटेकोरपण े पालन 
करणेबाबत  

एसआर ही-2004/ 
644/ . .22/2004/12 

12/10/04 

 11 रा यातील नगरपािलका/ महानगर 
-पािलका मधील पद े अित र  
संवगातून भर याबाबत  

मागास 222002/ 
510/ . .53/2000/ 
निव-6 

31/05/05 

 12 संिविध  05 पदांची शै िणक 
अहता 

पीसीसी-2185/1345 /सीआर-
193/युडी-21 

04/10/85 

 13 शासक य सेवकां या िनयतकालीक 
बद या संदभात धोरण 

शा/2/कािव/77/2015  13/2/2015 
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 14 अिधकार दानबाबत शा/1/कािव/441/97 29/05/97 

 15 सहा. आयु , शासन अिधकार 
दानबाबत 

शा/1/कािव/124/98 10/02/98 

 16 सहा यक आयु , ( शासन) दान 
िनर त करण े 

शा/1/कािव/199/99 16/03/99 

 17 माजी सैिनक कमचा  याचे वेतन 
िनि तीबाबत अिधकार दान 
करण े

शा/1/कािव/161/02 11/03/02 

 18 सहा क आयु , शासन यांना 
अिधकार दानबाबत 

शा/1/कािव/801/03 25/08/03 

 20 सहा क आयु , शासन यांना 
अिधकार दान करण ेबाबत 

शा/1/कािव/970/97 13/10/97 

 21 अिधकार दानबाबत शा/1/कािव/453/04 19/06/04 
 

 22 शासन अिधकारी, आ थापना व 
तपासणी अिधकारी यांचे कामकाज 
वाटपाबाबत 

शा/1/कािव/209/97 19/03/97 

2 23 नवीन प रभािषत अंशदान 
िन ूि वेतन योजने या 
पा वभुमीवर क /क ा या वाय  
सं थांम य ेजाणारे रा य/रा या या 
वाय  सं थामधील कमचारी व 

क /कदा या वाय  सं थांमधुन 
रा य/रा या या वाय  
सं थाम य े येणारे क ीय मचा-
यां या पु ी या सेवे या 
िनवूि वेतन दािय वा या 
वाटपाबाबत 

अंिनयो 1009/सेवा 4 27/02/200
9 

 24 नवीन प रभािषत अंशदान 
िन ूि वेतन योजने या पि करण  

अंिनयो 1009/13/सेवा 4 24/02/200
9 

 25 महानगरपािलकांम य े सेवा भरती 
करताना पोलीसांकडून चा र य 
पडताळणी क न उमेदवारांची 
िनयु  कर याबाबत 

प रप क चापअ 
१०१२/ . .६३/१६अ 

21/11/200
7 

 26 भूतपूव द यम सेवा िनवड 
मंडळां या क ेतील नामिनदशन 
को ातील गट क वग य पद े
भरताना अनुसरावयाची 
कायप दती 

िनम-ं2007/ . .46/07/13-अ 
िनम-ं

2010/209/ . .66/10/१३अ 
िनम-ं1011/ . 99/11/13-अ 
िनम-ं1214/ . .(43/14)-अ 
िनम1ं289/( . .108/14)/13अ 

19/10/2007 
19/06/2010 

 
26/12/2011 
5/6/2014 

11/3/2015 

 27 भूतपूव दु यम सेवा िनवड 
मंडळा या क ेतील 
नामिनदशना या को ातील गट क 
मधील पद ेभरताना अनुसरावयाची 
कायप दती सुधा रत कर याबाबत 

िनम-2007/ . .46/07/13-अ 27/06/200
8 

 28 क प त ा  व यां यावर 
अवलंबून असणा-या ा ना 
तसेच भुकंप तांना शासक य 

ं . याय -
1009/ . .202/09/16-अ 

27/10/200
9 
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सेवेतील गट क व गट ड मधील 
पदांवर िनयुि  देणे बाबत 

 29 शासक य िवभाग/कायालयांमधील 
व शासन अनुदानीत सं थामधील 
गट-क व गट -ड संवगातील 
पदभरतीस िनबध घाल याबाबत 

असंक-1010- -
1/2010/िवि य सुधारणा-1 

05/06/201
0 

 30 िविवध िव ापीठे, अिभमत 
िव ापीठे सं था, वाय  सं था इ. 

या पदिवका, पदवी प र 
पद ांना के  शासनाने  दान 
केलेली समक ता रा य 
शासना या सेवेसाठी लागू  करणे 

आरजीडी 
1511/ . ं .89/2011/13 

23/08/201
1 

 31 शासक य िवभाग/कायालयांमधील 
व शासन अनुदानीत सं थामधील 
गट-क व गट -ड संवगातील 
पदभरतीस िनबध घाल याबाबत 

पदिन ् 
2010/ . .83/10/िवि य 
सुधारणा-1 

21/11/201
0 

 32 मागासवग यांचा अनुशेष भरला 
जा या या ू ीने दनांक 
14.4.2011 पासुन िवशेष मोहीम 
राबिव याबाबत 

बीसीसी-2011-
. ।86/2011/16-ब 

13/04/201
1 

 33 शासक य कमचा-यांकडून शासक य 
कत े पार पाडताना होणा-या 
िवलंबाबत आिण कत े पार 
पाडताना होणा-या िवलंबाबाबत 
आिण कत  पालनातील 
कसूरीबाबत िश तभंग कारवाई 
कर याबाबत  

संक ण 
1010/ . .126/2010/18(र.व.
का.) ,  

06/04/201
1 

 34 शासक य िवभाग / 
कायालयांमधील व शासन 
अनुदानातील सं थांमधील गट क व 
गट ड संवगातील पदभरतीवरील 
िनबधांची मुदत वाढिव याबाबत  

पदिन2011/ . .110/11/िव ीय 
सुधारणा-1  

30/06/201
1 

 35 रा  िनवारे कायाि वत करण े व 
यांचे संचलन व देखभाल िवषयी 

मागदशक त व े 

संक ण-2010/ .. . 45/निव 20 14/07/201
1 

 36 वै य वाणी व कुलवंत वाणी या 
जाती समुहास मागासवगामधनु 
वगळ याबाबत  

सीबीसी-10/2010/ . . 
104/मावक-5 

19/07/11 

 37 रा य शासक य अिधकारी/कमचारी 
यांना पदो ती देणेकरीता 
अनुसरावया या कायवाही 
बाबतची एकि त मागदशक त व े

शासन िनणय .एस.आर. ही.-
२०१८ / . .१५९/कायासन १२ 

01/08/19 

सरळसेवा, अनुशेष, भरती, समातंर आर ण संदभात 

3 अ  23 1) िनयत वयोमानानुसार सेवा 
िनवृ ी  
बाबत  
  

महारा  नागरी सेवा (िनवृ ी 
वेतन) िनयम 1982 मिधल 10(2) 

 

  2) वे छा सेवा िनवृ ीबाबत महारा  नागरी सेवा (िनवृ ी  
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वेतन) िनयम 1982 मिधल 66 
नुसार 

  3) वै कय कारणा तव सेवा 
िनवृ ीबाबत 

महारा  नागरी सेवा (िनवृ ी 
वेतन) िनयम 1982 मिधल 80 
नुसार 

 

 
 
 
िविनयम, उपिवधी,  पदिन मती  

1अ 1 पपरी चचवड महानगरपािलका - 
िव ुत िवभागा या आ थापनेवर 
पद े िनमाण कर यास शासन 
मा यता 

पीसीसी-3096/823 
/ . .125/निव-22 

20/06/97 

 2 पपरी चचवड महानगरपािलका - 
पाणी पुरवठा व जलिन:सारण 
िवभागाचे पदांना मा यता 
दे याबाबत 

पीसीसी-3091/869 / . . 
144/91 /निव-22 

18/04/94 

 3 पपरी चचवड महानगरपािलका 
यशवंतराव च हाण मेमो रयल 
हॉि पटल व पपळे गुरव व वाकड 
या ठकाण या दवाखा यासाठी 
लागणारी पद ेिनमाण करणे 

पीसीसी-3089/359 
/सीआर74/89 निव-22 

17/10/89 

 4 पपरी चचवड महानगरपािलका 
आ थापनेवर पद भांडार अिधकारी 
अिधमानाचे पद िनमाण 
कर याबाबत 

पीसीसी-30201/ 1603/ . . 
249/ 2001/निव-22 

27/02/02 

 5 पपरी चचवड 
महानगरपािलके या आ थापनेवर 
कर आकारणी व कर संकलन मुख 
या अिभनामाचे निवन पद मंजुर 
कर यास शासनाची मंजूरी 
देणबाबत 

पीसीसी-3096/ 1409/ . . 
200/ 96/निव-22 

17/08/01 

 6 पपरी चचवड 
महानगरपािलके या (इं दरा गांधी 
उ ान) मनोरंजन क ाक रता पद े
मंजूरी बाबत  

पीसीसी-3090/ 
1062/सीआर168/90/निव-22 

15/09/94 

 7 पपरी चचवड महानगरपािलका 
कायदा अिधकारी अिभनामा या 
पदांस शासन मा यता 

पीसीसी-3097/ 1273/ . . 
162/ निव-22 

25/08/98 

 8 पपरी चचवड 
महानगरपािलके या 
आ थापनेवरील कायदा स लागार 
पदाची वेतन ेणी सुधारणा 
कर याबाबत  

पीसीसी-3089/ . . 259/निव-
22 

16/02/91 

 9 पपरी चचवड महानगरपािलका 
थाप य िवभागाकडील 

कामकाजासाठी िनमाण केले या 
पदांना शासन मा यता दे याबाबत 

पीसीसी-3096/824 / . . 
127/निव-22 

25/08/98 
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 10 पपरी चचवड 
महानगरपािलके या आ थपनेवर 
गटिनदशेक अिभनामा या 3 नवीन 
पदां या िन मतीस मा यता 
दे याबाबत 

पीसीसी 3020/ 1240 / . . 
339/ 2000/निव-22 

13/03/01 

 11 पपरी चचवड 
महानगरपािलके या आ थपनेवर 
टी.बी. ऍ ड चे ट फिजिशयन या 
अिभनामाचे एक नवीन पद िनमाण 
कर याबाबत 

पीसीसी-3098/ 2285/ . . 
221/ 99/निव-22 

01/03/01 

 12 पपरी चचवड 
महानगरपािलके या आ थपनेवर 
लेखापाल वग-3 लेखापाल वग-2 
ची पद ेिनमाण कर याबाबत 

पीसीसी-3097/ 89/ . . 6/97/ 
निव-22 

24/03/99 

1अ 13 पपरी चचवड महानगरपािलका 
इं दरागांधी उ ान मनोरंजन 
क ासाठी पद िनमाण कर यास 
शासन मा यता 

पीसीसी-3090/ 1022/ . . 168 
/90/निव-22 

25/08/98 

 14 पपरी चचवड महानगरपािलका 
पाणी पुरवठा व जलिनसारण 
िवभागातील पदांना शासन 
मा यता दे याबाबत 

पीसीसी-3094 /1109/ . . 
228/ 94/निव-22 

25/08/98 

 15 पपरी चचवड महानगरपािलका 
सहा क अिध क (झू) अिभनामाचे 
पदास शासन मा यता दे याबाबत 

पीसीसी-3096/ 2075/ . . 
285/ 96 /निव-22 

25/08/98 

 16 पपरी चचवड महानगरपािलका 
वाहन वहार मु यलेखा व िव  
अिधकारी पदास शासन मा यता  

पीसीसी-3095/ 228/ . . 
29/95/ निव-22 

22/04/98 

 17 पपरी चचवड महानगरपािलका 
उपायु  पदाची ेणीवाढ क न 
यास अित र  आयु /िवशेष काय 

अिधकारी पदाम य े पांत रत 
कर यांचे शासन मा यता 

पीसीसी-3097/ 262/ . . 27/ 
निव-22 

18/06/98 

 18 पपरी चचवड महानगरपािलका 
िवशेष अिधकारी अिभनामाचे पद 
िनमाण कर यास शासन मा यता  

पीसीसी-3096/ 1747/ . . 
248/निव-22 

25/08/98 

 19 पपरी चचवड 
महानगरपािलके या संगणक क ा 
क रता संगणक अिधकारी पद 
िनमाण कर यास शासन मा यता 
दे याबाबत 

पीसीसी3094/461/ 
. . 117/निव-22 

22/02/95 

 20 पपरी चचवड महानगरपािलका 
िवकास अिभयंता (िव ुत 
/यांि क ) पद िनमाण कर यास 
शासन मा यता 

पीसीसी-3096/825 
/ . .126/निव-22 

20/06/97 

 21 पपरी चचवड महानगरपािलका 
भांडार िवभागासाठी भांडार 
िनयं क पद िनमाण कर यास 
शासन मा यता  

पीसीसी-3094/ 
1428/ . . 245/ 
निव-22 

22/02/95 
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 22 पपरी चचवड महानगरपािलका 
डा िवभागा या आ थापनेवर 
डा अिधकारी पद िनमाण 

कर यास शासन मा यता  

पीसीसी-3091/34/ 
सीआर-34/निव-22 

22/02/95 

 23 पपरी चचवड महापािलके या 
आ थापने वर हया वेतन ेणीत 
र  असलेल े एक पद िश ण 

मंडळा या आ थापनेवर सहा यक 
शा◌ासन अिधकारी हणून वग 

कर यास व सदर पदासाठी 
शै िणक अहता िविहत कर यास 
शासन मा यता 

पीसीसी-3093/790 
/ . .115/निव-22 

18/04/95 

 24 पपरी चचवड महापािलका 
िश ण मंडळा या आ थापनेवर 
लेखािधकारी अिभनामाचे पद 
िनमाण कर यास शासन मा यता  

पीसीसी-3094/ 
1416/ . . 242/ 
94/निव-22 

07/06/95 

 25 पपरी चचवड महापािलका 
यशवंतराव च हाण णालयासाठी 
त ां या व काळेवाडी, थेरगाव, व 
पपळे िनलख णालयासाठी 

वै क य अिधकारी पदांना शासन 
मा यता  

पीसीसी-3095/128 
/ . ./141/ 
निव-22 

25/07/95 

 26 आ थापना सूची  31/10/05 

1 अ  27 िप.िच.मनपा िविवध संवगात 
पदिन मती करणेबाबत  

पीसीसी-
302003/1506/ . 78/03/निव
-22  

14/09/05 

 28 िप.िच.मनपा मधील व थापक 
म यवत  औषध भांडार पदाची 
अहता िनि त कर यास मा यता 
देणेबाबत  

पीसीसी 
3006/2538/ . .150/निव-22  

31/05/20
07 

 29 िप.िच.मनपा आ थापनेवर सह 
शहर अिभयंता (िव/यां) या 
अिभनामाचे पद न ाने िनमाण 
कर यास मा यता देणेबाबत  

पीसीएम 3008/1025/ . . 
330/05/निव-22  

10/07/20
08 

 30 िप.िच.मनपा कासारवाडी येथील 
औ ोिगक िश ण क  (मिहला) 
यासाठी महानगरपािलका 
आ थापनेवर िविवध पदां या 
िन मतीस मा यता िमळणेबाबत  

पीसीस -3008/276/ . .-
110/2208/निव-22 

30/07/20
09 

 31 िप.िच.मनपा आ थापनेवर 
वाहनचालक अिभनामाची 42 पद े
न ाने िनमाण कर यास मा यता 
िमळणेबाबत  

पीसीसी-
3008/1246/ . .379/2008/न
िव-22 

26/04/20
10 

 32 िप.िच.मनपा आ थापनेवर सह 
शहर अिभयंता या अिभनामाचे एक 
पद न ाने िनमाण कर यास आिण 
यापूव  मंजूर पदाचे पदनाम 
बदल यास मा यता देणेबाबत  

पीसीसी 3010/225/ . . 66/ 
निव 22  

07/06/20
10 

 33 कायकारी अिभयंता ( पयावरण) पीसीसी-3010/ . .- 01/10/20
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तथा पयावरण संवधन अिधकारी 
या अिभनामाचे एक पद न ाने 
िनमाण कर याबाबत  

176/2010/निव-22 10 

 34 िप.िच.मनपा आ थापनेवर अंतगत 
लेखा परी णासाठी 
उपमु यलेखापाल (अंतगत लेखा 
प र क) या अिभनामाचे पद 
िनमाण कर याबाबत  

पीसीसी-3005/3007/ . .-
215/2005/निव-92  

13/10/20
10 

 35 िप.िच.मनपा आ थापनेवर सह 
आयु  या संवगातील एक पद 
न ाने िनमाण कर यास मा यता 
दे याबाबत  

पीसीसी-
3010/225/ . .574/निव-22 

15/11/20
11 

36 िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका 
आ थापनेवरील मु य अि शमन 
अिधकारी या अिभनामाचे पद 
न ाने िनमाण करणे व स या 
महानगरपािलके या 
आ थापनेवरील अि शमन 
अिधकारी पदाची ेणीवाढ क न 
उपमु य अि शमन अिधकारी 
करणे.  

.पीसीसी-३०१०/ . . ३६/निव-
२२ 

०३ एि ल 
२०१३ 

 
 
 
 

 

 37 िपपंरी िचचंवड महानगर 
पािलके या यशवंतराव च हाण 
मृती णालयाम ये पद ु र 

अ यास म सु  कर यासाठी 
आरो य िवभागाम ये िविवध 
संवगातील पदांना मा यता 
देणेबाबत. 

.पीसीसी-३०१३/ . . 
६०१/निव-२२ 

०४ माच 
२०१४ 

 38 अनिधकृत बांधकाम /अित मण 
िनमूलनासाठी न ाने सम पत 
यंञणा िनमाण कर यासाठी 
आव यक पदे िनमाण करणेबाबत. 

.पीसीसी-३०१४/ . . 
४१३/निव-२२ 

३० ऑग ट 
२०१४ 

 39 महानगरपािलकाम ये अित र  
आयु ांची पदे िनमाण करणे व 
सदर पदे भर याबाबतची 
कायप दती िनि त करणेबाबत.  

ं .एमसीओ-२०१४/ .२१८/निव-
१४ 

०६ 
जानेवारी 
२०१५ 

 40 पपरी चचवड महानगर 
पािलकेतील मािहती व तं ान 
िवभागातील पदनामे व 
वेतन ेणीबाबत. 

.पीसीसी-३०१७/ . २५४/निव-
२२ 

०१ 
जानेवारी 
२०१८ 

 41 महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ ( मु यलेखापाल 
पदाचे पदनाम बदल मु य लेखा 
अिधकारी )  

अिधसुचना २३ मे 
२०१८ 

 42 पपरी चचवड महानगर 
पािलकेतील िवभागांकरीता िविवध 
संवगातील पदे िनमाण कर यास व 
महानगरपािलके या आकृतीबंधास 
मा यता देणेबाबत. 

शासन िनणय . पीसीसी-
३०१५/ . .५४५/निव-२२ 

30/08/20
19 

 43 पपरी चचवड महानगरपािलका 
सेवा (सेवा वेश व सेवांचे 

असाधारण राजप  भाग चार ब 18/02/20
20 
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वग करण) िनयम २०२० 
लाड , अनुकंपा , क प त, भुकंप त िनयु   
6 1 लाड किमटी या िशफारशी - वारसा 

(विशला) प दती या 
अंमलबजावणीक रता 

संक ण-2292/ 
1999/ . .164/
92/निव-6 

12/01/94 

 2 लाड किमटी या िशफारशी - 
(विशला) प दती या 
अंमलबजावणीक रता 

संक ण-2292/ 
1999/ . .164/
92/निव-6 

05/11/92 

 3 लाड किमटी या िशफारशी - वारसा 
(विशला) प दती या 
अंमलबजाणीक रता -  प रप क 

संक ण-2292/ 
1999/ . .164/
92/निव-6 

30/06/94 

 4 वातं य सैिनक तथा याचा पा य 
यांचे नेमणुका देणेबाबत  

सीएनएस-
1065/4652जे 

12/10/65 

 5 सहा ा वगातील भुमीगत वातं य 
सैिनकांना पे शन व इतर सहा य 
दे याबाबत  

पीओएस-1283-
भु वा.सै/िवक-
1/ वासे 

03/12/83 

 6 वातं य सैिनकांना शासक य सेवेत 
वग 3 आिण वग 4 या पदांवर 
सेवा वेशासाठी सवलत 
िमळणेबाबत- नातेवाईक अवलंिबत 

  

सीएनएस-
1084/सीआर 
103/16अ 

10/01/85 

 7 नगरपािलका आिण महानगरपािलका 
वातं यसैिनक आिण भुिमगत 
वातं यसैिनक यांना व यां या 

मुलांना तसेच नामिनदिशत वारसांना 
शासक य धोरणानुसार सवलती 
देणेसंबंधात  

जीईएन/1685/8
82  
/सीआर/115/युडी
-21 

09/08/85 

 8 िज हा अिधकारी कायालय प रप क  पमह-03/9-दोन 17/03/90 
 

 9 वातं यसैिनक व यांचे नामिनदिशत 
यांना शासनसेवेत वग 3 व वग 4 
मधील पदांवर नेमणूक साठी  

सीएनएस-1090 
/3497/सीआर-
74/90/16अ 

22/01/91 

 10 वातं यसैिनक व यांचे नामिनदिशत 
यांना शासनसेवेत नेमणूक साठी 
दले या सवलतीनुसार नेमणुका 

दे याबाबत कायवाही त परतेने 
करणेबाबत  

सीएनएस-1090 
/3497/सीआर-
74/90/16अ 

22/01/91 

 11 वातं यसैिनक / यांचे नामिनदिशत 
यांना शासनसेवेत वग 3 आिण वग 4 
मधील  पदांवर नोकरी दे याबाबत 
वेळोवळेी िनगिमत केले या आदेशांचे 
एक ीकरण  

सीएनएस-1087 
/499/के.नं12/16
अ 

04/03/91 

 12 वातं यसैिनक व यांचे नामिनदिशत 
यांना शासनसेवेत नेमणूक साठी 
दले या सवलतीनुसार नेमणुका 

सीएनएस-1092 
/3647/ . .77/ 

18/01/93 
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दे याबाबत कायवाही त परतेने 
करणेबाबत  

16अ 

 13 वातं यसैिनकां या पा यास 
शासनसेवेत घणेबाबत - प रप क  

पमई/927/-दोन 26/08/93 

 14 वग 3 व वग 4 मध े
वातं यसैिनकां या पा यास नेमणुका 

देणेबाबत  

पमई/105-दोन 13/06/97 

 15 क प त ना शासक य 
सेवेतील वग 3, वग 4 मधील 
भरतीबाबत ाथ य म   

एइएम-1080 
/35/16-अ 

21/01/80 

 16 क पाबाधीत  व ित यावर 
अवलंबून असणा-या ना क प 
आ थापना आिण इतर शासक य 
आिण शासन पुर कृत महा मंडळे 
िज हा प रषद, महानगरपािलका 
इ यादी िनमशासक य सेवेतील वग 
3, वग 4 संवगातील पदावर िनयु  
करताना ाथ य म देण् ◌ेबाबत  

आरपीए-
1093/  
139/र-1 

22/09/93 

3 17 शासनसेवेत िनयु साठी क प 
तांसाठी असले या 5% 

आर णाम य ेभुकंप तांचा समावेश 
करणेबाबत  

इ युआर1084/ . 
.1768/भ् ◌ुपुक-

1 

ऑग ट 1995 

 18 क प त  अथवा यां यावर 
अवलंबून असले या या 
नेमणुका दु यम सेवा िनवड 
मंडळा या क ेतून वगळ याबाबत  

ािनम-ं
1296/ .  
149/96/13-अ 

03/01/97 

 19 क प त अथवा यां यावर 
अवलंबून असणा-या  यांना 
शासक य सेवेतील गट क व ड मधील 
पदावंर िनयु  दे याबाबत 
अनुसरावयाची कायप दती  

क प-
1000/ . .27 
/2000/16-अ 

13/09/00 

 20 क प त अथवा यां यावर 
अवलंबून असणा-या  यांना 
शासक य सेवेतील गट क व ड मधील 
पदांवर िनयु  दे याबाबत 
अनुसरावयाची कायप दती 

क प-
1000/109/ . .
13/2000/16-अ 

07/04/01 

 21 क प त अथवा यां यावर 
अवलंबून असणा-या  यांना 
शासक य सेवेतील गट क व ड मधील 
पदांवर सव  ाथ य मानुसार 
िनयु  दे यासंबंधी या आदेशाची 

भावीपण े अंमलबजावणी 
कर याबाबत  

क प-
1002/मु.स. 
142/ . . 24 
/2002/16- अ 

02/08/02 

 22 पदिन मती, पदभरती व पदांचे 
पुन ीवन याबाबतचे िनबध 
आनुषांिगक आढाव े आिण अित र  
संवग योजनांतगत क ाची थापना 
व याचे व थापन 

असंक-
1001/ . .29◌ं(
भाग-
3)/2002/िव ीय 
सुधारणा  

09/01/03 
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 23 क प तांना 
शासक य/िनमशासक य सेवेत गट क 
व गट ड मधील पदांवर िनयु  
देतांना उ तम वयोमयादा िशिथल 
कर याबाबत  

िवसआ-1001/60 
/ . .139/01(भा
ग-1)/16अ 

30/05/03 

 24 अनुकंपा त वावर वारस नेमणुका 
दे याबाबत   

थायी सिमती 
सभा ठराव ◌् . 
203 

29/06/83 

 25 अनुकंपा त वावर वारस नेमणुका 
दे याबाबत   

महापािलका सभा 
ठराव .171 

29/06/83 

 27 अनुकंपा त वावर वारस नेमणुका 
दे याबाबत   

अकंपा/1084/18
9/ सीआर-155 
तेरा-अ 

08/03/85 

 28 अनुकंपा त वावर वारस नेमणुका 
दे याबाबत   

थायी सिमती 
सभा ठराव . 
256 

16/07/85 

 29 अनुकंपा त वावर वारस नेमणुका 
दे याबाबत   

महापािलका सभा 
ठराव . 152 

16/07/85 

 30 अनुकंपा त वावर वारस नेमणुका 
दे याबाबत   

अकंपा/1088/91
2/ . . 169/8 

06/10/89 

 31 अनुकंपा त वावर वारस नेमणुका 
दे याबाबत   

अकंपा/1090/60
5/ . . 90-आठ 

28/06/91 

 32 अनुकंपा त वावर वारस नेमणुका 
दे याबाबत   

अकंपा/1091/16
31/ . . 54/आठ 

06/10/93 

 33 अनुकंपा त वावर वारस नेमणुका 
दे याबाबत   

अकंपा/1093/23
05/ . . 
90/93/8 

26/10/94 

 34 अनुकंपा त वावर वारस नेमणुका 
दे याबाबत   

अकंपा/1095// . 
. 34अ/आठ 

23/08/96 

 35 अनुकंपा त वावर वारस नेमणुका 
दे याबाबत   

अकंपा1095/ . 
. 34अ/आठ 

11/09/96 

3 36 अनुकंपा त वावर वारस नेमणुका 
दे याबाबत   

अकंपा1093/233
5/ 

. . 90/93/आठ 

21/11/97 

 37 अनुकंपा त वावर वारस नेमणुका 
दे याबाबत   

अकंपा-1000/ . 
. 20/2000/आठ 

28/03/01 

 38 अनुकंपा त वावर वारस नेमणुका 
दे याबाबत   

अकंपा 1003/ . 
. 51/2003/आठ 

29/10/03 

 39 अनुकंपा त वावर वारस नेमणुका 
दे याबाबत   

अकंपा 1004/ . 
. 51/2004/आठ 

22/08/05 

3 40 रा य शासन सेवेतील अनुकंपा 
िनयु ची योजना चिलत 

अकंपा-
1007/ . .181/

01/01/08 
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कायप दती व योजने या तरतुदीत 
सुधारणा करणेबाबत  

07/आठ,  

 41 शासन सेवेतील दवंगत झाले या 
कमचा-यां या कुटंुबीया या अनुकंपा 
त वावर गट क व गट ड व रल पदावर 
िनयु  देणेबाबत  

अकंपा-
1008/अनौ.17/0
8/ . . 
35/08/आठ  

31/3/08 

 42 रा यशासन सेवेतील अनुकंपा 
िनयु ची योजना चिलत 
कायप दती व योजने या तरतुदीत 
सुधारणा कर याबाबत  

अकंपा/1007/12
95/ . . 
181/07/आठ 

23/04/08 

 43 अनुकंपा िनयु या योजनेत 
सुधारणा करणेबाबत  

अकंपा/1008/11
42/ . . 
166/08/आठ 

10/07/09 

 44 अनुकंपा िनयु क रता येणा-या 
अडचणीबाबत  

अकंपा/1009/82
6/ . . 
201/09/आठ 

05/2/10 

 45 शासक य कमचा-यां या पा  
कुटंुबीयांना अनुकंपा िनयु  
दे यासाठी कमाल वयोमयादेचा व 
टंकलेखन प र ा उ ीण हो याचा 
िनकष सुधा रत कर याबाबत  

अकंपा/1010/ .

. 308/10/आठ  

6/12/10 

 46 सामा य शासन िवभागा या 
अिधकार े ातील अनुकंपा िनयु  
योजनेची संबंधीत कोणताही 
धोरणा मक िनणय शासक य 
िवभागांनी पर पर न घे याबाबत  

अकंपा/1009/58
2/ . . 
76/2009/आठ 

5/03/11 

 47 शासक य िवभाग / कायालयांमधील 
व शासन अनुदािनत सं थामधील गट 
क व गट ड संवगातील पदभरतीवरील 
िनबधाबाबत अनुकंपा त वावरील 
िनयु या पदभरतीवरील िनबध 
िशिथल कर याबाबत  

पदिन-
2012/ . . 
15/12/िव ीय 
सुधारणा-1 

22/03/12 

 48 लाड किमटी या िशफारसी नुसार 
वारसा ह  प दती या 
अंमलबजावणीबाबत  

लासिश/2006/59
/ . . 
77/06/निव 6,  

11/08/06 

 49 लाड सिमती या िशफारसीनुसार 
वारस प दती या 
अंमलबजावणीबाबत  

लासिश/2006/69
/ . . 
10/06/निव-6 

18/01/07 

 50 सफाई कमचा-यांची र  पद े लाड 
सिमती या िशफारशी माण े वारसा 
प दतीनुसार भर याबाबत  

सफाई-
2007/132/ . .
132/07/निव-6 

10/09/07 

 51 लाड/पाग ेसिमती या िशफारसीनुसार 
वारसा ह ा या अंमलबजावणीबाबत   

सफाई-
2011/ . .327/
िवघयो-2 

21/11/11 

 52 लाड-पागे सिमती या िशफारशीनुसार २०१४/ . .०७/ द. २६ फे ुवारी २०१४ 
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वारसा ह ा या अंमलबजावणीबाबत महामंडळे 
 53 अनुकंपा त वावर शासन सेवेत 

िनयु  दे यासंदभात िनगिमत 
कर यात आले या शासन िनणय / 
प रप क यांचे एकि करण 

अकंपा 
१२१७/ . .१०२
/आठ 

द. २१ स टबर २०१७ 

 54 लाड- पागे सिमती या 
िशफारशीनुसार शासनाने वळोवेळी 
दले या शासन िनणय / शासन 

प रप कातील सुचनांची काटेकोर पणे 
अंमलबजावणी करणेबाबत.  

 द. १९ एि ल २०१८ 

 55 सफाई कमचा यां या वारस 
ह ांबाबत नगरप रषद शासन 
संचालनालयाने िनगिमत केलेली 
प रप के/ थायी आदेश 
महानरपािलकांमधील सफाई 
कमचा यां या वारस ह  करणांम ये 
लागू कर याबाबत. 

. शा/६/कािव/७
७७/२०२० 

द.२५/०९/२०२० 

िश णाथ  नेमणुक , वज दन िनधी व भ  ेिवषयक  

4 1 िशकाऊ उमेदवार नेमणूकाबाबत जा. . 
10/एटीएस/4 
पूनसव/20624 

23/08/02 
 

 2 िशकाऊ उमेदवार नेमणूकाबाबत जा. . 
10/एटीएस/4 
पूनसव/20624 

12/07/04 

 3 िशकाऊ उमेदवार नेमणूकाबाबत जा. . 
10/एटीएस/4 
पूनसव/34025 

10/09/04 

 4 िशकाऊ उमेदवार नेमणूकाबाबत . 
बीओटी/नोटीस/ 
122455/13849 

10/11/04 

 5 एलएसजीडी व एलजीएसबाबत. प रप क . 
टीआरएन 
/1072/18940/ए
न, 

18/02/75 

 6 वज दन िनधी संकलनाबाबत मासै व-
2005/1533/  

. . 
281/2005/28 

24/10/05 

 7 मनपा वाहनाऐवजी वाहनखच 
देणेबाबत. 

वाहन 1002/ . 
. 75/ 

2002/िविनमय 

13/03/03 

 8 मनपा वाहनाऐवजी वाहनखच 
देणेबाबत. 

वाहन 10/05/ . 
.13/ 

2005/िविनमय 

25/05/05 

 9 कॅश अल सबाबत. वेतन/-1298/ . 23/12/98 
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. 16/98सेवा-3,  

4 10 िशकाऊ उमेदवार नेमणुकाबाबत ं .एटीएस-
3/पुनरसव/2011/
15396 

30/09/2011 

 11 अितकालीन भ याबाबत ं -अकाभ-
1311/ . .9/से
वा-6 

09/09/2011 

 12 अितकालीन भ याबाबत ं -अकाभ-
1411/ . .10/से
वा-6 

04/10/2011 

 13 वाहन खच मंजुरी बाबत ं -वाहन-
20.11/ . .30/1
1/िविनयम 

24/05/2011 

 14 वाहन खच मंजुरी बाबत ं -वाहन-
10.7/ . .48/07
/िविनयम 

31/12/2007 

 15 वाहन खच मंजुरी बाबत ं -वाहन-10-
12/ . .01/12/
िविनयम 

29/02/2012 

 16 वज दन िनधी संकलना बाबत मांक मासै व-
2011/1259/ .
.501/28 

28/11/2011 

 17 िवप यना िश ना बाबत मांक यशदा ् 
2011/645/ . .
134/11/12/अ 

04/07/2011 

 18 अिधकारी /पदािधकारी परदेश द  
बाबत 

ं -सीडीआर-
1006/ . .9/06/
2011 

15/06/2006 

 19 िड लोमा इन लोकल ग हमट इन 
फायनानिशयल कोस बाबत  

.जीईन-
1003/889/ . .
98/2003/नािव-
14 

03/11/2003 

 20 तांि क अिधकारी/ कमचा-यांना L S 
G D or L G S  उितण के यास 
जादा वेतन वाढ देणेबाबत 

ं -पी.एम.सी-
3006/2527/ .
.26/07/नवी -22 

15/05/2008 

सेवाजे ता यादी बाबत  
7 1 महारा  नागरी सेवा ( ये तेचे 

िविनयमन) िनयमावली 1982 

.एसआर ही-
1076/बारा 

21/06/82 

 2 महारा  नागरी सेवा (सेवे या 
सवसाधारण शत ) िनयम 1981 या 
38 खालील सुचना मांक 1,2,3 
नुसार कायवाही कर याबाबत  

ज म द  1095 
, .27/92/13-

अ 

03/03/98 
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 3 शासन सेवेतील मागा वग य/ 
अमागा वग य कमचारी/अिधकारी 
यांची पदो ती संवगात आपापसातील 
जे ता िविनयिमत कर याबाबत  

एसआर ही-
1096/ . . 
32/96/बारा  

20/10/97 

 4 शासक य कमचा-यां या पदो ती 
संदभात मानीव दनांक दे याबाबत 

करण तपासणी अिधकाराबाबत  

एसआर ही-
2002/ . . 
2/02/बारा  

06/06/02 

 5 पदिन मती, पदभरती व पदांचे 
पुन ीवन याबाबतचे िनबध व 
अनुषंिगक आढावे आिण अित र  
संवग योजनांतगत क ाची थापना व 
यांचे व थापन 

असंक-
1001/ . .29 
(भाग-
4)/2004/िव ीय 
सुधारणा-1 

26/03/04 

 6 शासन सेवेतील कमचा-यांची 
/राजपि त अिधका-यांची ये ता 
यादी येक वष  तयार करण े व 

िस द करणेबाबत  

एसआर ही-
2005/ . . 
56/05/बारा  

30/09/05 

7 7 िव ापीठ अनुदान आयोगाने मा यता 
दलेली िव ापीठे  

रा य सेवेतील पदांसाठी पदवी / 
पदिवकास मा यता  

आरजीडी-
1305/ . .24/2
005/13 

12/12/2006 

 8 महारा  नागरी सेवा ( ये ता 
िविनयम) िनयम, 1982 नुसार 
रा यातील सफाई कमचा-यांची 
वतं  सेवा ये ता सूची ठेव याबाबत  

नप सं/सं.13891
/2010/का-6  

20/07/2011 

 9 शासन सेवेतील अिधकारी/ कमचारी 
यांची जे ता सुची येक वष  तयार 
करणे व िस द करणे याबाबतचे 
सवकष धोरण  

एस.आर. ही-
2011/ .284/1
2 

21/10/2011 

आ थापना िवषयक 
8 1 रा य शासक य मिहला कम याची 

सुती रजेची मयादा 180 दवसा 
पयत वाढिवने बाबत 

मांक/अरजा/14
09/ . .8/9/सेवा
-6  

24/08/2009 

 2 अ जत रजेचे रोखीकरन सुधा रत 
वेतन संरचने नुसार करण ेवाबत 

ं /अरजा/2009/
. ं /21/सेवा-6 

27/08/2009 

 3 शासक य कमचा-याना अनु ेय 
असले या वास भ ा व दैिनक 
भ या या दरात सुधारणा  

मांक वास -
1010/ . -
2/सेवा-5  

03/03/2012 

 4 म.ना.से (सुधारीत वेतन) िनयम 
2009 या अनु गाने शासक य 
कमचारी वै कय माणप ािशवाय 
असाधारण रजेवर असताना वा षक 
वेतनवाढीचा पुढील दनांक 
िविनयिमत करणेबाबत 

मांक वेतन-
1010/ . 38/से
वा-3  

26/12/2011 

 5 दोन कवा अिधक पदावरील मांक वेतन- 27/12/2011 
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िनयु या कालावधीतील अित र   
वंतन/ िवशेष वेतना या दरात 
सुधारणा करण े 

1311/ 17-
सेवा-3  

गोपनीय अहवाल 
22 1 वग 1 ते 3 अिधकारी /कमचारी यांचे 

गोपनीय अहवाल संकलीत करण े व 
शासन िनणयानुसार कायवाही क न 
जतन करण े 

सीएफआर- 
1295/ 

. .36/95/13 

01/02/96 

 2 शासक य अिधकारी/कमचारी यांनी 
यां या गोपनीय अहवालासंदभात 

लोक ितिनध माफत राजक य दबाव 
आण यास अशा अिधकारी/कमचारी 
यां या गोपनीय अहवालात 
याबाबतची न द घे याबाबत  

सीएफआर-1202/ 
440/13 

01/08/03 

 3 गोपनीय अहवालाचे सुधारीत प  
िवहीत करण े

सीएफआर1298/
. .2/तेरा 

19/03/99 

9 4 गोपनीय अहवाल बाबत  ं /सीपीएफ-
1004/ . .239/
2004/2010 

15/07/2004 
 

 5 गोपनीय अहवाल बाबत ं /सीपीएफ-
1206/ . .60/0
6/तेरा 

12/12/2006 

 6 गोपनीय अहवाल बाबत ं /सीपीएफ-
2007/ . .398/
07/दहा 

01/08/2007 
 

 7 गोपनीय अहवाल बाबत ं /सीपीएफ-
1008/ . .346/
08/दहा 

22/08/2008 

 8 पदो ोती पा ता गुना बाबत ं /एईओ-
1010/ . .379/
2010/दहा 

19/10/2010 

 9 गोपनीय अहवाला बाबत ं /सीएफआर-
1210/ . .47/2
010/तेरा 

01/11/2011 

 10 गट आिण गट ब (राजपि त) 
संवगातील सव अिधका-यांचे 
कायमु यमापन अहवाल महापार या 
संगणक णालीत न दिव याबाबत 
आिण रा य शासन सेवेतील 
अिधकारी आिण कमचारी यांचे  
कायमु यमापन अहवाल 
िलह यासाठी नमुना िन ीत 
करणेबाबत. 

सीएफआर – 
१२११/ . .२५७
/तेरा 

द. ०७/०२/२०१८ 

 11 तांि क सेवेमधील अिधका-यांसाठी 
कायमु यमापन अहवालाचा वतं  
नमुना िवहीत करणेबाबत. 

सी.एफ आर-
१२१८/ . .-
८/तेरा  

द. ०५/०३/२०१८ 
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वाहन / संगणक अि म  

10 1 शास कय अिधका-यांना वैयि क 
संगणक  खरेदी कर यासाठी अि म 
मंजूर कर याबाबत  

अि म-
1098/ . . 
16/98/िविनयम 

17/06/1998 

 2 महापािलका अिधका-यांना वैयि क 
संगणक खरेदी कर यासाठी अि म 
मंजूर कर याबाबत प रप क  

शा/11अ/कािव/ 
682/99 

22/04/1999 

 3 महापािलकेतील वग 3 कमचा-यांना 
वैयि क संगणक खरेदी कर यासाठी 
अि म मंजूर कर याबाबत आदेश  

शा/10/कािव/11
04/2005 

25/07/2005 

 4 शासक य वाहनाचंा खाजगी 
कामासाठी वापर  

वास-1005/ .  
33/सेवा-5 

08/07/2005 

 5 राजपि त रा य शासक य अिधका-
यांना मोटार कार खरेदी कर यासाठी 
अि म मंजूर कर याबाबत  

अ ीम-
1099/ . . 
16/99/िविनयम 

10/03/2000 

 6 मोटारकार/जीप या वाहनासाठी 
दे यात येणा-या वाहनकजाबाबत - 
प रप क  

शा/11अ/कािव/ 
110/2001 

14/06/2001 

 7 वग-4मधील कमचा-यांना 
मोटारसायकल/ कूटर/मोपेड 
यासार या वयंचल वाहनासाठी कज 
देणेबाबत     प रप क 

शा/11अ/कािव/ 
233/97 

05/02/1997 

 8 सायकल,तीनचाक , वयंचिलत 
सायकल, मोटारसायकल, कूटर, 
मोपेड, मोटारकार खरेदी 
कर यासाठी द या जाणा-या 
अ ीमावर आकारवयाचा ाजाचा 
दर  

अि म( ाजदर) 
10.04/ . . 44/   
2004/िविनयम 

13/09/2004 

 9 सन 79-80 ते 2004-05 पयत 
ाजदर त ा 

 79-80 ते 2015-16 

 10 शासक य अिधकारी / कमचारी यांना 
वैयि क संगणक खरे दी 
कर यासाठी अि म मंजुरीबाबत  

अि म-
1000/ . . 
42/2000/िविनय
म  

1/07/2006 

 11 मोटार सायकल , कुटर,मोपेड, 
सायकल व अपंग रा यशासक य 
कमचा-यांसाठी वयंचिलत कवा 
मनु यबळाने चालणारी तीन चाक  
सायकल खरेदीसाठी शासक य 
कमचा-यांना मंजुर करावया या 
अि माबाबत  

अि म-
2010/ . .16/1
0/िविनिनयम  

10/06/2010 

 12 राजप ीत  रा य शासक य 
अिधका  यानंा नवीन मोटारकार 
खरेदीसाठी अि म मंजूर 
कर याबाबत. 

अि म-
2010/ . .26/1
0/िविनयम  

17/06/2010 

 13 शासक य अिधकारी / कमचारी यांना अि म-10- 01/08/2011 
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वैयि क संगणक / लॅपटॉप व टॅबलेट 
संगणक खरेदी कर यासाठी अि म 
मंजुर कर याबाबत  

11/ . .38/201
1/िविनयम  

 14 शासक य अिधकारी / कमचारी यांना 
वैयि क संगणक / लॅपटॉप व टॅबलेट 
संगणक खरेदी कर यासाठी अि म 
मंजुर कर याबाबत 

अि म-
1011/ . .50/2
011/िविनयम 

03/02/2012 

 15 राजपि त रा यशासक य अिधका-
यांना मोटार कार खरेदीकर यासाठी 
अि म मंजुर कर याबाबत  

अि म 
2011/ . .57/2
011/िविनयम  

17/02/2012 

घरबांधणी अि म  
15 1 शासक य कमचारी सेवेत असताना 

मृ यू पाव यास मृ य ू दनांका अखेरचे 
ाज मािपत करणबेाबत. 

एच.बी.ए.1076,/
सीआर/765- 
जीईएन 
5,मं ालय 32 

05/02/81 
 
 

 2 शासक य कमचारी सेवेत असताना 
मृ यू पाव यास मृ य ू दनांकाअखेरचे 

ाज मािपत करणेबाबत. 

एचएसजी 
/1185/ 

. .64/19. सी 
मं ालय,मुंबई 32 

26/7/93 

 3. घरकजावरील ाजदर 
सन 1979-80 

एचबीए--1080 
/सी आर-
8/जीईएन-5 

27/02/80 

 4. सन 1980-81 घरकजावरील ाज एचबीए-
1081/सीआर/14
0/जीईएन-5  

08/01/82 

 5. सन 1981-82 घरकज ाजदर 
( द.1/4/81 ते 31/5/81) 

एचबीए-
1081/सी आर-

783/जीईएन5 

12/03/82 

 6. सन 81-82 ( द.1/6/81 ते 
31/3/82) 
1 जून 1981 ते 31/7/1990 

एचबीए1080/सी
आर 
/277/जीईएन5 

05/03/86 

15 7. द.1/8/90  पासून 7/7/99 पयत घबांअ/1092/ .
.238/92 
िविनमय 

03/08/93 

 8. द.8/7/99 ते 31/3/2001 पयत घबांअ/1099/ .
.28/99 िविनमय 

08/07/99 

 9. द.1/4/2001 ते 31/3/2003 घबांअ/10.02/ .
.58/2002/ 

िविनमय 

06/07/02 

 10 द.1/4/2003 ते 31/3/2004 घबांअ/10.03/ .
.75/2003/ 

िविनमय 

03/09/03 



19 
 

 11. द.1/4/2004- 2005 घबांअ( ाजदर)1
0_04/ . .52/2
004/ िविनमय 

25/10/04 

 12 घरकज ाजदर .1,25,000 ते  

2,00,000 
र. .2,50,000 ते 3,00,000/- 

 

शा/11/कािव/10
80/2004 

05/10/04 

 13. मनपा कमचा-यांना शासन 
िनणयानुसार व मनपा धोरणानुसार 
घरकज, घरदु ती व घरिव तार कज 
मंजूर करणेबाबतचे प रप क 

प रप क . 
शा/11/कािव/17

0/2005 

23/03/05 

15 14 घरबांधणी अि म ाज 
आकारणीबाबत सन 1/04/04 ते  
31/3/05  व सन 1/4/05 ते 
31/03/06 पयत  

घबांअ-
10.06/ . .23/2
006/िविनयम  

15/06/2006 

 15 घरबांधणी अि म ाज 
आकारणीबाबत  
सन 1/04/2006 ते 31/3/2007 
पयत  

घबांअ-
10.06/ . .75/2
006/िविनयम 

20/02/2007 

 16 घरबांधणी अि म ाज 
आकारणीबाबत  
सन 1/4/2007 ते पुढील आदेशापयत  

घबांअ-
10.07/ . .46/2
007/िविनयम 

29/09/2007 

 17 घर बांधणी अि म ाज 
आकारणीबाबत  
सन 1/04/2008 ते पुढील 
आदेशापयत  

घबांअ-
10.09/ . .9/20
09/िविनयम 

17/06/2009 

 18 घर बांधणी अि म ाज 
आकारणीबाबत  
1/04/2010 ते पुढील आदेशापयत   

घबांअ-
10.10/ . .13/2
010/िविनयम 

20/07/2010 

 19 घर बांधणी अि म ाज 
आकारणीबाबत  
1 एि ल 2011 ते पुढील आदेशापयत  

घबांअ-
20.11/ . .28/2
011/िविनयम 

30/06/2011 

 20 घरबांधणी अि म ाज 
आकारणीबाबत द. 27/02/2012 ते  
31/03/2012 व द. 01/04/2012 
ते पुढील आदेशापयत  

घबांअ( ाजदर)-
1012/ . .7/20
12/िविनयम  

10/05/2012 

 21 घरबांधणी अि म  
सुधा रत वेतनबँड मधील वेतन 
िवचारात घेऊन अ ीमा या रकमेत 
तसेच घरा या कमत मयादेत 
सुधारणा कर याबाबत  

घबांअ-
10.11/ . .56/2
011/िविनयम  

27/02/2012 

 22 घरबांधणी अि मा या रकमेत तसेच 
घरा या कमंत मयादेत सुधारणा 
कर याबाबत 

घबाअ-
2012/ . .30/2
012/िविनयम 

20/02/2015 

 23 घरबांधणी अि मा या रकमेत तसेच 
घरा या कमंत मयादेत सुधारणा 

घबाअ-
2012/ . .30/2

29/02/2015 
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कर याबाबत 012/िविनयम 
 24 घरबांधणी अि मावरील ाज 

आकारणीबाबत 
घबाअ-
2012/ . .30/2
012/िविनयम 

20/05/2017 

 25 घरबांधणी अि मावरील ाज 
आकारणी बाबत द. 1 एि ल 2017 
पासुन पुढील आदेशापयत 

घबाअ-
2015/ . .22/1
5/िविनयम 

01/02/2018 

 26 घरबांधणी / भुखंड / घरदु ती / 
राह या घराचे िव तार करणेकामी 
घरिव तार अि म मयादेत सुधारणा 
करणेबाबत 

शा/15/कािव/41
1/2016 

05/08/2016 

मागासवग क  
10 1 आर. के. सबरवाल आिण इतर 

िव द पंजाबरा य करणी सव  
यायालयाचे  अनुषंगाने 

आर णाबाबतचे आदेश 

बीसीसी 1097/ . 
63/97/16-ब 

18/10/97 

 2 सरळसेवा वेश व पदो तीसाठी 
सुधारीत बद ू नामावली िवहीत 
करणेबाबत  

बीसीसी-1097/ . 
2/97/16-ब 

29/03/97 

 3 शासक य/िनमशासक य इ. सेवेतील 
एकाक  पदांना (isolated post) 
लागू कर यात आलेल े आर ण र  
करण ेसंदभात 

बीसीसी 1097/ . 
20/97/16-ब 

21/09/98 

 4 अनुसुिचत जाती, िवमु  जाती, 
भट या जमाती इतर मागासवग व 
िवशेष मागासवगा या उमेदवारां या 
जाती माण प / दा ांची तपासणी 
जात माणप  पडताळणी 
सिमती या कामाचे व प व 
अिधकाराबाबत 

सीबीसी-12-
2000/252/ .1/इमाव-5 

25/01/00 

 5 शासक य, िनमशासक य व शासन 
अनुदािनत सं थांमिधल सेवाम य े
भरतीसाठी मिहलांक रता 30% 
जागा आरि त ठेवणेबाबत 

82/2001/मसेआ/ 
2000/ . 415 /का-2 

25/05/01 

 6 अनुसुिचत जमात या रािखव 
जागांवर सरळ सेवेने िनयु  अथवा 
पदो त      झाले या 
कमचारी/अिधकारी यांना 
शासक य/िनमशासक य सेवेत 2% 
आर णाबाबत  

बीसीसी-1094/ . 
68/94/16-2 

27/05/02 

 7 शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी 
समांतर आर ण (Horizontal 
Reservation) कायाि वत 
कर यासाठी अनुसरावायाची 
कायप दती िवहीत कर याबाबत 

एसआर ही-1097/ . 
31/ 98/16अ 

16/03/99 

8 पदो तीतील आर ण ह ेपदो ती या 
सव ट यांवर लाग ूकरणेबाबत 

बीसीसी-2001/ 1887/ . 64/01 
/16ब 

25/05/04 

9 अनुसुिचत जमात या राखीव 
जागांवर सरळ सेवा/पदो ती 

बीसीसी 2002/ , 30/06/04 
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झाले या िबगर अ दवासी अिधकारी, 
कमचा  याना शासक य/िनमशासक य 
सेवेत संर ण देणेबाबत 

93/04/16ब 

 10 िवशेष मागास वगातील शासक य, 
िनमशासक य सेवेत आर ण 

बीसीसी 1094/ , 
68/94/16ब 

15/06/95 

 11 शासक य, िनमशासक य व शासन 
अनुदािनत सं थांमिधल सेवांम य े
भरती साठी मिहलांक रता 30% 
जागा आरि त ठेवणेबाबत 
 

सं कण-1096/ .30/का2 01/08/97 

 12 छो ा संवगम य े माग स वगची 
आर णाची पद े भर याबाबतची 
कायप दती 

ं .बीसीसी-
2008/ . ं .407/08/16-ब 

27/10/2008 

 13 अनुसुिचत जाती, क याण सिमती व 
िवमु  जाती, भट या जमाती, क याण 
सिमतीन े बदूनामावली व आर णाची 
पद े भर याबाबत केले या सुचनां या 
अनुषंगान ेकरावया या कायवािहबाबत. 

मांक-बीसीसी-
2009/ . ं .291/09/19-ब 

05/11/2009 

 14 शासक य / िनमशासक य / नगरपािलका 
/ महानगरपािलका / मंडळे / महामंडळे / 
शासक य उप म / संिवधािनक सं था / 
अ य सं था इ. यांनी एकुण मंजुर पदे , 
यानुसार भरावयाची आर णाची पद े , 

भरलेली पद ेव र  पदे यांची मािहती 
वेबसाईटवर िस द करणेबाबत 

बीसीसी-
2010/ . .584/10/16-ब 

30/06/2011 

 15 वै यवाणी व कुलवंत वाणी या 
जातीसमुहास इतर मागासवग मधुन 
वगळणेबाबत 

सीबीसी-
10/2010/ . .104/मावक-5 

19/07/2011 

16 मागासवग याकरीता पदो तीसाठी 
छो ा संवगातील आर ीत पद े 

बीसीस-
2011/ . .1056/2011/16ब 

05/01/12 

17 छोटया संवगातील मागासवग या ंक रता 
आरि त पद े भर याबाबतची 
कायप दती. 

शासन प रप क मांकः बीसीसी 
-2016/ . . 228A/16/16-ब 

29/05/2017 

18 छोटया संवगातील मागासवग या ंक रता 
आरि त पद े भर याबाबतची 
कायप दती 

शासन प रप क मांकः बीसीसी 
-2016/ . . 228A/16/16-ब 

25/07/2018 

19 सामािजक आिण शै िणक मागास 
(एसईबीसी)वगाक रता आर णा या 
तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी 
सुधा रत बदुनामावली िविहत 
करणेबाबत. 

शासन िनणय मांक : बीसीसी 
2018/ . .581 A/2018 /16-ब 

05/12/2018 

21 सन 2018 चा महारा  अिधिनयम 
.62 अ वय े सामािजक व 

शै िणकदृ या मागास (सा.शै.मा. .) 
(SEBC) वगाक रता जात माणप  
व जात माणप  पडताळणीची 
कायप दती तसेच जात माणप  व 
जात माणप  पडताळणीचे नमुन े
िनगिमत करणेबाबत. 

 
शासन िनणय मांक :  
सीबीसी -10/2018/ . . 
130/मावक 

07/12/2018 
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22 सामािजक आिण शै िणक मागास 
(एसईबीसी)वगाक रता आर णा या 
तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी 
सुधा रत बदनुामावली िविहत 
करणेबाबत. 

शासन शु दीप क मांक 
बीसीसी 2018/ . .581 
A/2018 /16-ब 

19/12/2018 

23 शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी 
समांतर आर ण कायाि वत 
कर याबाबत या कायप दतीबाबत. 

शासन शु दीप क मांक: 
संक ण-1118/ . .39/16-अ 

19/12/2018 

24 िविवध पदभरतीत समांतर आर णाची 
पदे िवहीत आर णा माणे िनि त 
करणेबाबत 

संक ण 1118/ . .417 
/16-अ 

28/12/2018 

25 छोटया संवगातील मागासवग या ंक रता 
आरि त पद े भर याबाबतची 
कायप दती. 
 

शासन प रप क मांकः 
बीसीसी -2016/ . . 228 
A/18/16-ब 

07/01/2019 

26 2019 शासक य, िनमशासक य व 
शासन अनुदािनत सं थामधील सेवाम य े
भरतीसाठी मिहलांक रता ३० ट े  जागा 
आरि त ठेवणे बाबत 

शासन िनणय . संक ण -
२०१७ /  .  १९१/१७ /का- 
२ 

11/01/2019 
 

सेवा अंतगत सुधा रत आ वािसत गती योजना 
अ.  शासन  िनणयाचे नांव  शासन  िनणय मांक  दनांक 

1 

गट क व ड (वग ३ व ४ ) मधील 
कमचा-यांना पदो ती या संधी 
उपल ध नस याने असलेली कंुठीतता 
घालिव यासंबंधी योजना 

एसआर ही -
१०९५/ . .१/९५/बारा,  

०८-०६-१९९५ 

2 

गट क व ड (पुव चे वग ३ व ४ ) 
मधील कमचा-यांना पदो ती या 
संधी उपल ध नस याने असलेली 
कंुठीतता घालिव यासंबंधी योजना 
मु ांचे प ीकरण 

एसआर ही -
१०९५/ . .३३/९५/बारा,  

०१-११-१९९५ 

3 

पदो ती  िवभागीय चौकशीची 
कायवाही सु  असताना शासक य 
सेवकांस  दले या पदो तीचे  
िनयमन कर याबाबत 

एसआर ही -
१०९५/ . .२९/९५/बारा,  

२२/०४/१९९६ 

4 

गट क व ड (पुव चे वग ३ व ४ ) 
मधील कमचा-यांना पदो ती या 
संधी उपल ध नस याने असलेली 
कंुठीतता घालिव यासंबंधीची योजना  

एसआर ही -
१०९६/ . .३३/९५/बारा,  

२०/०३/१९९७ 

5 
कमचा-यांना पदो ती या संधी 
उपल ध नस याने असलेली कंुठीतता 
घालिव यासंबंधी योजना  

एसआर ही -
१०९५/ . .१/९५/बारा,  

०९-०४-१९९७ 

6 

सुधारीत वेतन ेणी या कमाल 
वेतनावर कंुठीत झाले या कमचा-
यांना मंजूर झाले या कंुठीत वेतनवाढी 
पदो ती या पदावर वेतनिन ती 
करताना िवचारात घेणेबाबत 
प ीकरण 

वेतन-१०९४/ . .२२/सेवा-३ २५/१०/१९९७ 

7 
रा य शासक य कमचा-यांना 
सेवांतगत आ ािसत गती योजना 
लागु करणेबाबत 

वेतन-११९९/ . .२/सेवा-३ २०/०७/२००१ 
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8 

गट क व ड (वग ३ व ४ ) मधील 
कमचा-यांना पदो ती या संधी 
उपल ध नस याने असलेली कंुठीतता 
घालिव यासंबंधी योजना 

वेतन-२०००/ . .१०/सेवा-३ ०३-०८-२००१ 

9 

सेवांतगत आ ािसत गती योजना 
िवभागीय चौकशी लंिबत असले या 
अिधकारी / कमचा-यांना लाभ 
देणेबाबत  

संक ण-२००२/ . १२/सेवा-३ २१/०४/२००३ 

10 

गट क व ड (वग ३ व ४ ) मधील 
कमचा-यांना पदो ती या संधी 
उपल ध नस याने असलेली कंुठीतता 
घालिव यासंबंधी योजना 

वेतन ११०६/ . .३०/सेवा-३ ०१-११-२००८ 

11 

िवभागीय परी ा  िनयमांम ये 
सुधारणा वयािध यामुळे शासक य 
कमचा-यांना परी ा उ ीण 
हो यापासुन सुट दे यािवषयी 

प रप क .परी ा 
१००८/४३८/ . .२६/२००८/१७ 

०४-१२-२००८ 

12 

कालब द / सेवातगत आ ािसत 
गती योजना िवहीत मुदतीत 

िवभागीय परी ा उततीण न झाले या 
कमचा-यांना लाभ अनु ेय कर या या 
संदभात सुधारत प ीकरण 

वेतन ११०९/ . .१/०९/सेवा-३ १५/१०/२००९ 

13 
रा य शासक य कमचा-यांना सुधारीत 
सेवांतगत आ ािसत गती योजना 
लागु करणेबाबत 

वेतन ११०९/ . .४४/सेवा-३ ०१-०४-२०१० 

14 
सुधारीत सेवांतगत आ ािसत गती 
योजना एकाक  पदांना लागु 
कर याबाबत 

वेतन ११०९/ . .४१/सेवा-३ ०५-०७-२०१० 

15 
सुधारीत सेवांतगत आ ािसत गती 
योजनेसंदभातील मु ांचे प ीकरण 

वेतन ११११/ . .८/सेवा-३ ०१-०७-२०११ 

16 

थाप य अिभयांि क  सहा यकांना 
किन  अिभयंता पदावर पदो ती 
अथवा कालब द पदो ती देताना 
वयाची 45 वष पुण झा यामुळे अहता 
परी ेतुन सुट िमळणेबाबत 

परी ा १०१३/ . .१८५/आ था-
२ 

३१/०७/२०१३ 

17 

थाप य अिभयांि क  सहा यकांना 
किन  अिभयंता पदावर पदो ती 
अथवा कालब द पदो ती देताना 
वयाची 45 वष पुण झा यामुळे अहता 
परी ेतुन सुट िमळणेबाबत 

शु दीप क परी ा 
१०१३/ . .१८५/आ था-२ 

२४/०९/२०१३ 

18 म ा व दािय वे याचंी वा षक िववरणे 
सादर कर याबाबत 

विशअ-१२१४/ . .२६/११ ०२-०६-२०१४ 

19 

पदो ती या संधी नसले या हणजेच 
एकाक  पदांना सुधारीत सेवांतगत 
आ ािसत गती योजनेअतगत 
अनु ेय असले या समुिचत ेड 
वेतनाम ये सुधारणा करणेबाबत 

आ यो-१०१४/ . .२१/सेवा-३ ०६-०९-२०१४ 

20 

पदो ती या संधी नसले या हणजेच 
एकाक  पदांना सुधारीत सेवांतगत 
आ ािसत गती योजनेअतगत 
अनु ेय असले या समुिचत ेड 

पुरकप   आ यो-
१०१४/ . .२१/सेवा-३ 

१०-०२-२०१५ 
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वेतनाम ये सुधारणा करणेबाबत 

21 

सुधारीत सेवांतगत आ ािसत गती 
योजना पिहला / दुसरा अथवा दो ही 
लाभ मंजूर के यानंतर य  पदो ती 
नाकारले या अथवा पदो तीस अपा  
ठरले या कमचा-यांना दे यात 
आले या लाभाची वसुली कर यात 
येवु नये याबाबत 

शासन शु दीप क .आ यो-
१०१५/ . .१११/२०१५/सेवा-३ 

२३/१२/२०१५ 

22 
सुधारीत सेवांतगत आ ािसत गती 
योजनेसंदभातील मु ांचे प ीकरण 

वेतन ११११/ . .८/सेवा-३ ०९-१२-२०१६ 

23 

अिभयांि क  पदवी / पदिवकाधारक 
थाप य अिभयांि क  सहा यकांना 

पदो तीसाठी ावसाियक प र ा 
उ ीण होणे बंधनकारक नस याबाबत 

शासन प रप क .पदोन-
३८१५/ . .९८/आ था-१० 

१८/०२/२०१६ 

24 
सुधारीत सेवांतगत आ ािसत गती 
योजनेसंदभातील मु ांचे प ीकरण 

शासन शु दीप क .वेतन 
११११/ . .०८/सेवा-३ 

११-०५-२०१७ 

25 

सात ा वेतन आयोगाम ये  तीन 
लाभां या सुधारीत सेवांतगत 
आ ािसत गती योजने या 
अनु यतेबाबत. 

शासन िनणय . वेतन-
१११९/ . .३/२०१९/सेवा-३ 

०२/०३/२०१९ 

 तपासणी बाबत प रप के 

अ. 
. िवषय प रप क मांक दनांक 

१ 
शासक य कायालयाची 
कामकाजाची वेळ 

शासन िनणय मांक 
समय१०८८/१९/१८ [ र. व 
का.] 

३१-०८-१९८८ 

२ तपासणी पथक कायाि वत 
करणेबाबत. शा/तपासणीपथक/३/९० २६-०७-१९९० 

३ 
कायालयीन उपि थती- उशीरा 
उपि थतीची तपासणी 

शासन प रप क . समय-
१०९२- . . ५३-१८[ र. व 
का.] 

३१-१०-१९९२ 

४ हजेरीप कावर वा री 
करणेबाबत 

शा/१/कािव/४८५/९३ ०५-०६-१९९३ 

५ कायालयात वेळेवर हजर 
राहणेबाबत 

शा/तप/कािव/३०६/९३ १३-०९-१९९३ 

६ वाहन चालकाचे कामाबाबत शा/तप/कािव/४९३/९५ २१-१२-१९९५ 

७ गणवेश प रधान करणेबाबत शा/तप/कािव/५/९७ ०१-०४-१९९७ 

८ 
हजेरीप कावर वा री 
करणेबाबत शा/तप/कािव/५२/९७ १७-०४-१९९७ 
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९ गणवेशाबाबत शा/तप/कािव/१०३/२००१ १२-०३-२००१ 

१० कायालयीन उपि थती- उशीरा 
उपि थतीची तपासणी 

शासन प रप क . संक ण - 
१०.०१/१००३/१८ [र. व. 
का.]  

२९-०१-२००२ 

११ 
कायालयीन उपि थती- उशीरा 
उपि थतीची तपासणी शा/तप/कािव/227/2002 २३-०४-२००२ 

१२ 
कायालयीन वेळेचे बंधन 
पाळ याबाबत. शा/भरारी पथक/१५५/०२ १२-०६-२००२ 

१३ 
महानगरपािलका अिधकारी 
वग कायालयीन 
कामकाजाबाबत. 

शा/तप/कािव/२५९/२००२ ०२-०७-२००२ 

१४ 
हजेरीप कावर वा री 
करणेबाबत शा/तप/कािव/११५४/२००२ २२-०८-२००२ 

१५ कायालयीन िश तीबाबत. शा/तप/कािव/१२६३/२००२ १६-०९-२००२ 

१६ म.न.पा. कमचारी कायालयीन 
िश तीबाबत. शा/तप/कािव/६३०/२००२ १७-१२-२००२ 

१७ 
िननावी व खोटया सहीने 
शासनाकडे आले या 
अजावरील कायवाही. 

शासन प रप क . शाकाप-
१०.०१/९४८/ . .५५/०१/१
८ [र. व. का.] 

२९-०७-२००३ 

१८ 
तपासणीम य ेआढळून 
आले या बिेश त कमचा यांवर 
कायवाही करणेबाबत. 

शासन/तप/कािव/१४३/२००४ ०१-०३-२००४ 

१९ हजेरीप कावर वा री 
करणेबाबत 

शा/तपा/कािव/२७८/२००४ १९-०४-२००४ 

२० 
कायालयीन वेळेचे / 
महानगरपािलका िश तीचे 
बंधन पाळणेबाबत. 

शा/तप/कािव/५२२/२००४ १३-०७-२००४ 

२१ आ थापना िवषयक 
कामकाजाबाबत. शासन/तप/कािव/६६८/२००४ २६-०८-२००४ 

२२ ताव सादर करणेबाबत. शा/तप/कािव/७३०/२००५ ०१-०९-२००५ 

२३ कायालयीन उपि थती- उशीरा 
उपि थतीची तपासणी 

शासन प रप क .समय-
१००५- हीआयपी-४/ . . 
३५/०५/१८[ र. व का.]  

०३-१०-२००५ 

२४ 
कायालयीन उपि थती- उशीरा 
उपि थतीची तपासणी शा/तप/९२/२००६ २२-०२-२००६ 

२५ 
कायालयीन उपि थती 
शासक य वाहन चालक यां या 
उपि थती या तपासणीबाबत. 

शासन प रप क . समय-
१००६/७१९/१८ [र. व. का.] १८-०८-२००६ 
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२६ 

कायालयीन उपि थती 
जा याये या या वेळेम ये 
सवलत घेणा या कमचा यां या 
उपि थती तपासणी. 

शासन प रप क . समय-
१००६/ . .५६/२००६/१८ 
[र. व. का.] 

१२-०९-२००६ 

२७ 
वग ३ व ४ गणवेश देय 
कमचा यांनी गणवेश प रधान 
करणेबाबत. 

शा/तप/कािव/७५४/२००६ १४-०९-२००६ 

२८ 
कायालयीन उपि थतीची 
तपासणीबाबत. 

शासन प रप क . समय-
१००६/११४८/१८ [र.व.का.] २८-०९-२००६ 

२९ 

मनपा अिधकारी / कमचारी 
यां या कायालयीन 
उपि थतीची दैनं दन तपासणी 
कर याबाबत. 

शा/तप/कािव/९११/२००६ १८-१२-२००६ 

३० 
हजेरीप कावर वा री 
करणेबाबत शा/तप/कािव/९३०/२००७ २६-१२-२००७ 

३१ 
महापािलक या आ थक व 

शासक य कामकाजाबाबत. शा/तप/कािव/०१/२००८ ०१-०१-२००८ 

३२ 
ाचारास आळा 

घाल याक रता करावया या 
उपाययोजना. 

मह/२/ िनस/आरआर/६३/०८ २८-०२-२००८ 

३३ 
ाचारास आळा 

घाल याक रता करावया या 
उपाययोजना. 

शा/तप/कािव/१५८/२००८ २६-०३-२००८ 

३४ आ थक िवषयक 
कामकाजाबाबत. शा/तप/कािव/१४७/२००८ १५-०३-२००८ 

३५ महानगरपािलका कमचारी 
कायालयीन िश तीबाबत. शा/तप/कािव/५६५/२००८ २७-०८-२००८ 

३६ 

शासक य अिधकारी / 
कमचा यांची कायालयातील 
उपि थती तपासणीसाठी 
अचानक भेटी देणेबाबत. 

शासन प रप क . अहत-
१६०८/ . .४७/०८/११-अ 

०३-११-२००८ 

३७ कायालयीन िश तीबाबत. शासन/तप/कािव/७३/२००९ ०३-०२-२००९ 

३८ 
वग ३ व ४ गणवेश देय 
कमचा यांनी गणवेश प रधान 
करणेबाबत. 

शासन/तप/कािव/११३/२००९ १८-०२-२००९ 

३९ 
बायोमॅ ीक उपि थती णाली 
सव े ीय कायालयात 
कायाि वत करणेबाबत. 

शासन प रप क . 
मातंसं/न ती०९/ . .६६/३९ २८-०७-२००९ 

४० 
बायोमे ीक उपि थती णाली 
सव े ीय कायालयात 
काया वीत करणेबाबत. 

शासन प रप क . संक ण - 
२००९/१३७६/निव-२० ०८-०९-२००९ 

४१ 
बायोमे ीक उपि थती णाली 
लागू करणेबाबत. शासन/तप/कािव/४००/२०१० १०-०८-२०१० 
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४२ 
बायोमे ीक उपि थती णाली 
कायालयात काया वीत 
करणेबाबत. 

शासन/तप/कािव/२३८/२०१० ०४-०९-२०१० 

४३ 
बायोमे ीक (थं ब इं ेशन) 
उपि थती णाली लागू 
करणेबाबत. 

शासन/तप/कािव/३०२/२०१० २८-१०-२०१० 

४४ 
बायोमे ीक उपि थती णाली 
बाबत. शासन/तप/कािव/५०६/२०१० ०९-१२-२०१० 

४५ 
बायोमे ीक (थं ब इं ेशन) 
उपि थती णाली बाबत. शासन/तप/कािव/१६/२०११ ०५-०१-२०११ 

४६ 
बायोमे ीक थ ब इं ेशन 

णालीची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करणेबाबत. 

शासन/तप/कािव/४८४/२०११ २०-१०-२०११ 

४७ 
बायोमे ीक थ ब इं ेशन 

णालीची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करणेबाबत. 

शासन/तप/कािव/६०/२०१२ १३-०३-२०१२ 

४८ कायालयीन िश तीबाबत. शासन/तप/कािव/३१२/२०१२ ११-०६-२०१२ 

४९ 
बायोमे ीक णालीची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेबाबत. 

शासन/१३/कािव/९५/१३ १०-१२-२०१३ 

५० 

रा य शासनातील सव 
अिधकारी / कमचारी यांनी 
ओळखप  दशनी भागावर 
लाव याबाबत. 

शासन प रप क . संक ण-
२०१४/ . .१६/१८ [र. व. 
का.] 

०७-०५-२०१४ 

५१ 

िननावी व खोटया त ारी, 
खोटया सहीने केले या त ारी 
याबाबत करावयाची 
कायवाही. 

शासन प रप क . 
नासुके/३/कािव/१३/२०१५                
(शासन प रप क . 
शाकाप/२०१५/ . . ५/१८ 
(र.व.का.) २५/२/२०१५ ) 

२३-०३-२०१५ 

५२ बायोमे ीक (थं ब इं ेशन ) 
उपि थती णाली बाबत. 

शासन/तप/१३/कािव/६२/२०
१६ 

०५-०५-२०१६ 

५३ कायालयीन न द रिज टरस 
अ यावत ठेवणेबाबत. 

शासन/तप/१३/कािव/११४/२
०१६ 

०२-०६-२०१६ 

५४ कायालयीन कामकाज 
तपासणीबाबत. 

शासन/तप/१३/कािव/१४१/२
०१६ 

१६-०६-२०१६ 

५५ 
बायोमे ीक थ ब इ ेशन 

णालीची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करणेबाबत. 

शासन/तप/१३/कािव/४७१/२
०१६ २०-१०-२०१६ 

५६ 
बायोमे ीक थ ब इ ेशन 

णालीची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करणेबाबत. 

शासन/तप/१३/कािव/५१८/२
०१६ ३०-११-२०१६ 

५७ 
कायालयीन वेळेनंतर या 
नाग रकां या उपि थतीबाबत. 

शासन/तप/१३/कािव/१८४/२
०१७ ११-०५-२०१७ 
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५८ 

कायालयीन िश तीबाबत 
तसेच बायोमे ीक ( थ ब 
इं ेशन ) उपि थती णाली 
बाबत. 

शासन/तप/१३/कािव/२२२/२
०१७ 

१२-०६-२०१७ 

५९ 
महानगरपािलका अिधकारी / 
कमचारी यांनी  भेट व तू 
(Gifts) न  ि वकारणेबाबत. 

शासन/तप/१३/कािव/४९७/२
०१७ 

१३-१०-२०१७ 

६० 

कायालयीन िश तीबाबत 
तसेच बायोमे ीक ( थ ब 
इं ेशन ) उपि थती णाली 
बाबत. 

शासन/तप/१३/कािव/२२/२०
१८ ०९-०१-२०१८ 

६१ 

कायालयीन िश तीबाबत 
तसेच बायोमे ीक ( थ ब 
इं ेशन ) उपि थती णाली 
कायप दतीबाबत. 

शासन/तप/१३/कािव/२५६/२
०१८ ०३-०२-२०१८ 

६२ 
बायोमे ीक थं ब इ ेशन दारे 
उपि थती न दिव यातून 
सुट/सवलत देणेबाबत. 

शासन/तप/१३/कािव/२८०/२
०१८ 

०९-०२-२०१८ 

६३ 

महापािलका कायालयात 
येणा या नाग रकांना 
सौज यपूण व सौहादपूण 
वागणूक देऊन काम ेत परतेने 
करणेबाबत. 

शासन/तप/१३/कािव/८४४/२
०१८ 

२३-०७-२०१८ 

६४ 
महानगरपािलका अिधकारी / 
कमचारी यांनी  भेट व तू 
(Gifts) न  ि वकारणेबाबत. 

शासन/तप/१३/कािव/१२७८/
२०१८ 

२६-१०-२०१८ 

६५ कायालयीन िश तीबाबत. शासन/तप/१३/कािव/१४३९/
२०१८ १९-११-२०१८ 

खातेिनहाय चौकशी 
खातेिनहाय चौकशी 
 १ खातेिनहाय चौकशी महापािलका सभा 

ठराव .८  
महारा  
महानगरपािलका 
अिधिनयम  मधील 
कलम ४६५ 

०४/०१/१९८३ 
ठराव 

 २ अ वेषण चौकशी कवा फौजदारी 
गु हाबाबतचा खटला लंिबत असले या 
िनलंिबत शासक य सेवकां या करणांचा 
आढावा  

शासन िनणय 
.िन आ/११११/
.८६/११-अ 

१४  ऑ टोबर 
२०११ चा 
शासन िनणय 

 ३ अ वेषण चौकशी कवा फौजदारी 
गु हाबाबतचा खटला लंिबत असले या 
िनलंिबत शासक यकमचा-यां या 

करणांचा आढावा घे यासाठी मागदशक 
त वे  

शासन िनणय 
.िन आ/११११/
.८६/११-अ 

१४  ऑ टोबर 
२०११ चा 
शासन 
िनणया या 
अनुषंगाने 
कायवाही 

 ४ महारा  नागरी सेवा (िश त व अिपल) 
िनयम, १९७९ मधील िनयम ९ – 
िश तभंग िवषयक ािधका-याने िश ेचे 

 २१/०९/२०१० 
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अंितम आदेश काढ यापुव  अपचारी 
अिधकारी / कमचा-यांस चौकशी 
अहवालाची त पुरिवणे. 

 ५ शासक य कमचा-यांकडून शासक य कत  
पार पाडताना होणा-या िवलंबा बाबत 
आिण कत  पालनातील कसूरीबात 
िश तभंग कारवाई कर याबाबत 

 ०६/०४/२०११ 

 


