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1) थानांतरण  
महापािलका आ थापनेवरील एकाच िवभागात 06 वषापे ा अिधक सेवा                      

झाले या कमचा-यांचे एका िवभागातून दुस-या िवभागात थानंतर कर यात येते. 
अपवादा मक प रि थतीत कमचा-यांचा बदली िमळणेबाबतचा अज, कमचा-यांसंबधीची 
त ार अथवा कमचारी िमळ याबाबत िवभागांची मागणी िवचारात घेवुन 06 वषापे ा 
कमी सेवा झाले या कमचा-यांची बदली कर यात येते.  
 
पदो ती  

र  पदावर पदो ती देताना र  पदसं या, पद ेभर याची आव यकता, आर ण, 
पदो तीपुव पदावरील कमचा-यांची सेवा ये ता, यांच ेगोपनीय अिभलेख व सेवािवषयक 
तपिशल इ यादी बाब चा िवचार क न तर गट  ड  मिधल कमचा-यांच ेगोपिनय अहवाल 
िलहीले जात नस याने गट  ड मिधल पदांव न गट क मिधल पदावर पदो ती देताना अशा 
कमचा-यांचे मािगल 05 वषातील कामकाज अहवाल िवचारात घेवुन पदो ती दे याकामी 
गठीत केले या पदो ती सिमती या िशफारशीनुसार पदो ती दे याची कायवाही कर यात 
येते.  
 
सरळसेवा    

सरळसेवा वेशाने पद े भरताना र  असणारी पदसं या, पद े भर याची 
आव यकता र  पदांवर येणारे आर ण, पदासाठीची अहता, अनुभव, वयोमयादा इ यादी 
बाबीनुसार िवहीत पदासाठी पा  असणा-या उमेदवारांकडून अज मागिव याकामी 
वतमानप ात जािहरात दे यात येते. ा  होणा-या पा  अजानुसार उमेदवारांची लेखा 
प र ा व आव यकतेनुसार ा यि क प र ा घेवुन भरावया या एका पदास तीन 
या माणे गुणानु मे वरील मांकावरील उमेदवारांना मुलाखतीसाठी पाचारण कर यात 
येते. लेखी ा यि क व मौिखक प र ेत उमेदवाराने ा  केले या  गुणांनुसार गुणानु म 
यादी तयार क न आर ण व भरावया या पदसं येनुसार गुणानु म यादीवरील 
उमेदवारांना नेमणुक आदेश दे यात येतो.  
 नेमणुक आदेश दे यापुव  संबंिधत उमेदवारांची पुवचा र य वतणुक पडताळणी 
क न घे यात येते. नेमणुक आदेश द यानंतर संबंिधत उमेदवारांची वै क य तपासणी 
क न तो काम कर यास पा  अस यास याला जु क न घेतले जाते. तसेच िनयु नंतर 6 
मिहने कालावधीत जाती दावा पडताळणी केली जाते.   

वग 1 ते 4 या अिधकारी / कमचा-यांची सरळसेवा भरती, पदो ती, थानांतरण 
याबाबत या एकुण 8961 न ती उपल ध आहेत. 
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2) सुधारीत सेवातंगत आ वािसत गती योजना -  
  शासनाने िनगिमत केले या शासन िनणया या धत वर पपरी चचवड 
महानगरपािलकेतील अिधकारी / कमचा-यांना सुधारीत सेवांतगत आ ािसत गती 
योजनेचा पिहला व दुसरा लाभ दे यात येत आहे.  करणी ितवषा माणे अिधकारी / 
कमचा-यांना दनांक ३१ माच अखेर 10 वष , 20 वष, 30 वष पुण होतात अशा कमचा-
यांची मािहती िवहीत केले या िववरणप ामधून मागिव यात येते. यानंतर संबंिधत 
कमचा-यां या सेवान द पु तकाव न िववरणप ा मधील मािहती तपास यात येते. व र  
पदाची वेतन ेणी दे यासाठी शासन िनणयामधील पदो ती िमळिव यासाठी िवहीत 
कायप दती, जे ता, पा ता, अहता परी ा, िवभागीय परी ा, गोपिनय अहवालची 

तवारी, मालम ा िववरणप  इ यादी बाब ची शहिनशा क न सव ा  मािहती िनवड 
सिमती समोर ठेव यात येते. यानुसार िनवड सिमती कमचा-यांना पा  / अपा  ठरिवले 
जाते.त ंतर पा  / अपा  कमचा-यांचे आदेश िनगत केले जातात. 

सुधारीत सेवांतगत आ ािसत गती योजनेचा लाभ देताना शाखा मुखांकडुन ा  
झालेली कमचा-यांची मािहती व यावरील शाखा मुखांचा अिभ ाय, कमचा-यांची 
सेवाजे ता व वग १ ते ३ या अिधकारी / कमचा-यांचे गोपिनय अिभलेख व सेवािवषयक 
तपिशल तसेच शासन िनकष इ यादी बाब चा िवचार क न व र  पदाचा लाभ 
दे याकरीता गठीत केले या पदो ती सिमती या  िशफारशीनुसार या योजनेचा लाभ 
दे याची कायवाही कर यात येते. 
सुधारीत सेवांतगत आ ािसत गती योजने या लाभा या एकुण ३५८ न ती उपल ध 
आहेत. 
 
3) वाहन कज  
 मनपा कमचारी व अिधकारी यांना वयंचलीत दुचाक  वाहन खरेदी करणेसाठी  
50 % पगाराचे मयादेत एकुण कमती इतके वाहनकज मंजुर केले जाते सदर वाहनकज 
रकमेचा धनादेश संबंिधत एज सीचे नावे काढणेत येतो.  

वाहनकजा या लाभा या एकुण 6981 न ती उपल ध आहेत. 
 
7) संगणक कज  

1) वग 1 व 4 अिधकारी व कमचा-यांना र. .30000/- चे कमाल मयादेत 
ाजरिहत संगणक कज मंजुर केले जाते.  

संगणक कज लाभा या एकुण 1874 न ती उपल ध आहेत. 
 
4) अनुकंपा / लाड वारस  
 अनुकंपा/ लाड सिमती िशफारशी नुसार कमचारी वे छा/िनयम/िनधन झालेनंतर 
तो कमचारी या िवभागात कायरत होता तेथे सबंधीत कमचा-याचे वारसाने १ वषाचे 
आत अज क न आव यक ते कागदप ांची पुतता करणे. सबंधीत कागदप ांची पुतता 
झालेनंतर या िवभाग मुखाने सव कागदप ांची पुतता क न सदर करण वंय प  
िशफारशीने शासन िवभागास सादर होते. करणी तपासणी होऊन शासन िनणयानुसार 
िनयु  देता येत अस यास सबंधीत उमेदवारांकडून पुव चा र य पडताळणीसाठी 
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सा ांकन फॉम भ न घेवून मा. पोलीस आयु  यांना ावयाचे प  वा री झालेनंतर 
यांना पुव चा र य पडताळणीस पाठिव यात येते. सदर अहवाल ा  झालेनंतर 

उमेदवाराची पदाबाबत मागणी िवचारात घेता सफाई संवग सोडून इतर वग ४ व ३ चे 
पदावर िनयु  देणे क रता आलेस मागासवग य क ाकडील अहवालानुसार पद र  
असलेस वै क य  तपासणी क रता न ती सादर कर यात येते. सदर प  सहीस झालेनंतर 
वै क य तपासणीस पाठिव यात येते. वै क य तपासणी अहवाल ा  झालेनंतर 
िनयु बाबतचा आदेश सहीस ठेवला जातो. िनयु  आदेश सही झा यावर टपालाने 
पाठिव यात येतो. 

अनुकंपा / लाड वारस िनयु या एकुण 1953 न ती उपल ध आहेत. 
 
5) घरबांधणी कज  

पपरी चचवड मनपा कमचारी व अिधकारी यांना सन १९७९ – ८० पासुन 
िनणय व मनपा धोरणानुसार घरबांधणी कज मंजुर केले जाते याची या पुढील माणे  
१) मनपा कमचा-यांचा िवहीत नमु यातील अज आव यक या कागदप ांसह शाखा 

मुखां या िशफारशीन े शासन िवभागात ा  होतो.  
२) सदर कमचारी खरेदी करीत असले या लॅट या बांधकामाचा अहवाल मा. कायकारी 
अिभयंता ( थाप य ) यांचेकडुन  व रसल लॅटचा बांधकाम मु यांकन अहवाल मा. 
उपसंचालक नगररचना यांचेकडुन मागिवणेकामी करारनामा व नकाशा त थाप य 
िवभागास पाठिव यात येते.  
३) थाप य व नगररचना िवभागाकडुन बांधकाम अहवाल ा  झालेनंतर कमचारी / 
अिधकारी यांना मुळ वेतन + ेड वेतना या २०० पट माणे कवा परतफेडीची मता व 
पेमट ऑफ वेजेस ऍ ट  १९३६ नुसार ५०% पगाराचे मयादते व मुळ वेतन + ेड 
वेतना या १०० ट े  * १९२ ह े या माणे जी र म कमी असेल ती व जा तीत जा त 
५०,००,०००/- पयत घरकज मंजूर क न बांधकामाचे माणात ९०% पयत र म अदा 
केली जाते. 
४) बांधकाम पुण वाचा दाखला सादर केलेनंतर घरकज िश लक १०% र म / अंितम ह ा 
अदा कर यात येतो. 
५) घरकजाची मु ल वसुल झालेनंतर  लेखा िवभागाकडुन ाज आकारणी कर यात येते. 
६) लेखा िवभागाने कमचा-यांचे घरकज मु ल व ाज रकमेची संपुण वसुल झा याचे ना 
देय माणप  सादर के यानंतर कमचारी अज व शाखा मुखांची िशफारस घऊेन सदर 
लॅटवरील महानगरपािलकेचा अि म बोजा र  करणेत यतो.  

घरबांधणी कजा या लाभा या एकुण ४७१८ न ती उपल ध आहेत 
 
6) सेवा िनलंबन  
 
 पपरी चचवड महानगरपािलकेतील अ थापनेवरील वग १ ते ४ मधील कमचारी / 
अिधकारी यांचे िव द िश त भंग व खातेिनहाय चौकशीची कायवाही केली जाते. या 
कारवाईसाठी पुढील माणे द तावेज / अिभलेख उपल ध आहे.  
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१) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
२) महारा  नागरी सेवा ( िश त व अिपल) िनयम १९७९ 
३) महारा  नागरी सेवा (वतणूक) िनयम १९७९ 

 

पपरी चचवड महानगरपािलकेची िन मती मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 
१९४९ स याचा महारा  महानगरपािलका अिधिनयम या अिधनयमानुसार झालेली आहे. 
व महानगरपािलके या कामकाजासाठी सदर अिधिनयम बंधनकारक आहे. 
 महापािलके या अिधकारी/ कमचा-यांवर  िनयं ण ठेवणे यांना सेवािवषयक लाभ 
दणेे, यांनी कामकाजात िन काळजीपणा के यास फौजदारी गु हा याचेवर दाखल, 
म.न.पा. पैशाची अफरातफर के यस याचेवर कारवाई करणे इ यादी बाबत उ  
अिधिनयमा या अनुषंगाने शासनाने तयार केलेले सेवािवषयक िनयम म.न.पा. कमचा-
यांना लागू कर याचा ठराव महापािलका सभेने ठराव . ८ द.०४/०१/१९८३ अ वये 
पारीत केला आहे. यानुसार शासनाचे अि त वात असलेले महारा  नागरी सेवा िनयम व 
भिव यात होणा-या दु तीसह मा य कर यात आले आहेत. 

सेवा िनलंबीत कर याची कायवाही – कमचा-यां या गैरवतनाबाबत िनि त व 

ठोस द तावेज उपल ध झालेवर गैरवतनाचे गांिभयानुसार कारवाईचे व प ठरिवले जाते. 
उदा. कमचारी सेवेत रािह यास चौकशीत बाधा िनमाण हो याचा संभव अस यास अथवा 
कमचारी सेवेत रहावा हे लोकिहतािव द असे (भ ाचार, पैशाची अफरातफर  करणारे 
कमचारी) अशा वेळी दोषी कमया-यांना सेवािनलंबीत कर यात येते. (  महारा  नागरी 
सेवा ( िश त व अिपल) िनयम १९७९ चा िनयम ४ ) 

खातेिनहाय चौकशी करणे (जबर व पा या िश ेसाठी)– कमचा-यांचे गैरवतना 

बाबत याचेवर वेतनवाढी रोख याची शा ती के यास याचा प रणाम या या िनवृ ी 
वेतनावर होणार अस यास कवा कमचा-यांचे गैरवतन यास सेवेत ठेवणे यो य 
नस याइतपत गंभीर अस यास महारा  नागरी सेवा (िश त व अिपल) िनयम १९७९ चा 
िनयम ८ नुसार खातेिनहाय चौकशी कर यात येते. 

चौकशी पुण झा यावर – चौकशी अहवालाचे अनुषंगाने अपचारी यांना यांचे 

हणणे / मांड यासाठी / अिभवेदन सादर करणेस संधी दली जातेव तदनंतर , कमचा-याचे 
चौकशीपूव चे रेकॉड व चौकशी नंतरची वतणूक िवभाग मुखांचे अिभ ाय िवचारात 
घेऊन अंितम िश ेची  कायवाही तािवत क न ािधकारी यांचेकडुन िनणय ा  क न 
घेवून या माणे आदेश िनगत करणेची कायवाही केली जाते.  

तरी सदरची मािहती अ ावत करणेकामी अ ेषीत करणेत येत आहे.  
 
8) सेवाजे ता यादी  
 महानगरपािलका आ थापनेवरील वग 1 ते 4 मधील अिधकारी व कमचारी यांचे 
सेवाजे ता यादी िस दीबाबतचे कामकाज शासन टेबल मांक 12 माफत केले जाते. 
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सदरचे कामकाज महारा  नागरी सेवा (जे ता िविनयम) िनयम 1982 मधील 
तरतुदी माणे केले जाते. 
 िडसबर अखेरची सेवाजे ता यादी िस द क न संबंिधतांस यादी बजावून 
याबाबतचा पूतता अहवाल शाखा मुखांमाफत घेऊन यादीमधील नमूद नावाबाबत, जात, 

ज मतारीख, शै िणक अहता, जे ता मांक, जू तारीख अथवा यादीम य े नाव 
नसलेबाबत संबंिधत अिधकारी / कमचारी यांचेकडून हरकती एक मिह या या मुदतीम ये 
मागिव या जातात. मुदतीत हरकती दाखल झालेनंतर या कागदप ांची तपासणी क न 
यावर मा.आयु  सा◌ो. यां या मा यतेने कायालयीन िनणय घेऊन या माणे सेवाजे ता 

यादी म ये यो य ती दु ती क न अंितम सेवाजे ता यादी िस द करणेत येत. 
वग 1 ते 3 मधील अिधकारी / कमचा-यां या सेवाजे ता या ा बाबत या एकुण 

457 न ती उपल ध आहेत 
 
9) तपासणी पथकाच ेकामकाज 

01. नागरीक जाहीरना यात नमूद केले या कामाची तपासणी करणे 
02. मनपा नागरीक, मा.सद य यांचे ा  लेखी / त डी तसेच िननावी त ार ची 

तपासणी करणे. 
03. मनपा िवभागाची हजेरीप काची तपासणी करणे 
04. मनपा िवभागाची कायालयीन कामकाजाची द र तपासणी करणे 
05. मनपास उ प  िमळून देणारे िवभागातील अ थक बाब चे तपासणी करणे 
06. मनपा कमचारी कायालयीन िश तीचे पालन करतात क  नाही यांची तपासणी 

करणे 
07. मा.आयु ांनी दलेले आदेश सुचनेव न िवभागाचे तपासणी करणे व अहवाल 

मा.आयु ांना सादर करणे. 
 
10) गोपनीय अहवाल 
 महारा  शासन, सामा य शासन िवभागाकडील द. 01/11/2011 या शासन 
िनणयानुसार   

01. पपरी चचवड महानगरपािलका आ थआपनेवरील गट अ ते गट क चे 
अिधकारी / कमचारी यांचे गोपनीय अहवाल दरवष  31 माच रोजी संपणा-या 
वषासाठी िलहीणे, ितवेदन करणे व पुनिवल कन करणे.  

02. दनांक 15 मे या आत ा  गोपनीय अहवालाचे सं करण करणे 
03. दनांक 30 जून या आत ितकूल शेरे कळिवणे 
04. द. 30 जूनपयत गोपनीय अहवालां या झेरॉ स ती संबंिधत अिधकारी व 

कमचारी यांना देणे.  
05. ितकूल शेरेबाबत ा  अिभवेदनावर ितवेदन / पून वलोकन अिधकारी यांचे 

अिभ ाय ा  क न घेणे 
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06. अिभवेदनावरील ा  अिभ ायावर िनणय घेऊन सदरचा िनणय 3 मिह या या 
आत संबंिधतास कळिवणे 

07. पदो ती सभा, आ वासीत गती योजना सभा करीता प रपूण गोपनीय 
अहवाल न ती ( ितवेदन / पून वलोकन) झालेले सादर करणे 

08. दरवष  शाखा मुख / िवभाग मुख यांना गोपनीय अहवाल िलिहणे व सादर 
करणेबाबत आदेशानुसार कळिवणे. 

09. गट  अ ते गट क चे सव गोपनीय अहवाल दरवष  गोपनीय अहवाल वैय क 
न तीत लावणे 

वग 1 ते 3 मधील अिधकारी व कमचा-यां या गोपनीय अहवाला या एकुण 3976  
न ती उपल ध आहेत 
 
11) मागासवग क   

महानगरपािलका आ थापनेवर भर यात येणा-या वग 1 ते 4 मधील महापािलकेने 
िनयु  केले या कमचा-यांचे / अिधका-यांच ेरो टर तयार क न ते अ यावत ठेवणे. 
तसेच या बद ूनामाव या शासनाकडून तपासून घेणे. 
 
पद ेभरती / बदली संदभात अिभ ाय देणे. वेळोवेळी या संदभात शासनाने िनगमीत 
केले या आदेशांची अंमलबजावणी करणे. 
 

 आर ण / अनुशेष संदभात शासनाला वेळोवेळी मािहती पुरिवणे 
 

िवधान मंडळाने थापन केले या िविवध क याणकारी सिम यांना आर ण / 
अनुशेष तसेच अ यबाबत वेळोवेळी मािहती पुरिवणे. 
 
मागासवग क ाकडील रो टर आर ण इ यादीबाबत या एकुण 344 न ती उपल ध 

आहेत. 
 

12) पदिन मती 
िवभागांकडून ा  झाले या तावाची छाननी क न स म सिमतीची मा यता 
घेत यानंतर प रपूण ताव शासनाकडे पद मंजूरीकामी पाठिवणे. 
आ थापना सूची 

येक मिह या या कमचारी सं येत होणा-या वाढ / घट माणे आ थापना सूची 
अ यावत करणे 

ैमािसक अहवाल  
आ थापना सूचीवरील अ यावत सं ये माणे ैमािसक अहवाल सेवायोजन 
कायालयास सादर करणे. 
लेखा प र ण 
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वषिनहाय मु.ले.प. िवभागाकडून लेखा प र ण केले जाते, याचे अधसमास 
व पात वेळेत पूतता कर यात येते. या याबाबत आ ेप अहवाल व पात ा  

होतात, याची पूतता लेखा प र ण िवभागाकडील क नमु यात कर यात येऊन 
सदरचा आ ेप िनर त कर यात येतो. 

 
महापािलका सेवकांकरीता सेवािवषयक िनयम, िविनयम उपिवधी तयार करणे व 
यास आव यकते माणे शासन मा यता घेणे. 

 
कमचारी संघटनांचे िनवेदनावर आव यक कायवाही करणेकरीता संबंिधत 
िवभागांना कळवून याची पूतता क न घेणे. 
 
पदिन मती, सेवा वेश िनयम,कमचारी महासंघाकडील कामकाज, सिम यांचे 
अहवाल याबाबत या एकुण 909 न ती उपल ध आहेत 

 
13) मािहती अिधकार  

क  शासन मािहती अिधकार 2005 नुसार नाग रकांना मािहती अिधकारांतगत 
मािहती ा  क न देणे. 

 
 शासन िवभागाकडील उपरो  कामकाजांच ेसव द तऐवज जतन केले जातात.  


