नगर पररषद/ नगर पंचायत मुख्य
अरिकारी यांनी तयांच्या मुख्यालयात
उपस्थित राहण्याबाबत......

महाराष्ट्र शासन
नगर रिकास रिभाग,
शासन पररपत्रक क्रमांक : एमसीओ-2015/प्र.क्र. 309/नरि -14
मंत्रालय, (मुख्य इमारत), 4 िा मजला,
मादाम कामा रोड, हु तातमा राजगुरु चौक, मुंबई -400 032
रदनांक : 19 मे, 2017
िाचा:- शासन पररपत्रक, नगर रिकास रिभाग, क्रमांक, एमसीओ-2015/प्र.क्र.309/नरि- 14,
रद. 15.10.2015

पररपत्रक:महाराष्ट्र नगर पररषदा, नगर पंचायती ि औद्योरगक नगरी अरिरनयम, 1965 च्या
कलम 75 अनुसार प्रतयेक नगर पररषद/ नगरपंचायतींसाठी मुख्य अरिकारी नेमण्याची तरतूद
आहे. मुख्य अरिकारी हा संबंरित नागरी थिारनक थिराज्य संथिेचा प्रशासकीय प्रमुख असतो.
2.

नागरी थिारनक थिराज्य संथिेच्या काययक्षत्र
े ातील नागरीकांचा जीिनािश्क ि दै नंरदन

थिरुपाच्या कामाच्या रनरमत्ताने संबंिीत नागरी थिारनक संथिेशी साततयाने संबंि येत असतो.
या नागरी थिारनक थिराज्य संथिेचा प्रमुख या नातयाने मुख्य अरिकारी यांनी रनयुक्ती रदलेल्या
नगर पररषदा/ नगर पंचायतींच्या मुख्यालयाच्या रठकाणीच िाथतव्य करणे अरनिायय
असल्याच्या सूचना उपरोक्त रदनांक 15.10.2015 च्या पररपत्रकान्िये दे ण्यात आल्या आहेत.
तसेच जे मुख्यारिकारी पूिप
य रिानगीरशिाय मुख्यालय सोडतात अशा मुख्यारिकारी यांचेबाबत
रनयमानुसार आिश्यक रशथतभंगरिषयक काययिाही प्रथतारित करण्याबाबत सूरचत करण्यात
आले आहे.
3.

तिारप, अद्यापही काही मुख्यारिकाऱयांकडू न सदर पररपत्रकातील सूचनांचे पालन

करण्यात येत नसून ते मुख्यालयी उपस्थित रहात नसल्याची बाब शासनाच्या रनदशयनास आली
आहे.
4.

तरी, उपरोक्त पररपत्रकातील सूचनांचा पुनरुच्चार करण्यात येत असून, सिय नगर

पररषद/ नगरपंचायत मुख्यारिकाऱयांनी तयांच्या मुख्यालयाच्या रठकाणी उपस्थित असणे
अरनिायय आहे. तसेच सिय संबंरित रजल्हारिकारी यांनी तयांच्या रजल्हयातील नगर पररषद
मुख्यारिकारी तयांच्या मुख्यालयाच्या रठकाणी उपस्थित राहतील याबाबत दक्षता घ्यािी.
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5.

सदर पररपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.in यासंकेतथिळािर उपलब्ि

करण्यात आले असून तयाचा संकेतांक 201705191714077025 असा आहे. हा आदे श रडजीटल
थिाक्षरीने साक्षांरकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Digitally signed by Jayasingrao N
Patil
Date: 2017.05.19 17:18:07 +05'30'
(ज.ना.पाटील)
शासनाचे सह सरचि
प्रत :1. मा. राज्यपाल महोदयांचे सरचि
2. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रिान सरचि, मंत्रालय, मुंबई
3. मा. राज्यमंत्री (नरि) महोदयांचे खाजगी सरचि, मंत्रालय, मुंबई
4. आयुक्त तिा संचालक, नगर पारलका प्रशासन संचालनालय, िरळी, मुंबई
5. सिय रिभागीय आयुक्त तिा प्रादे रशक संचालक
6. सिय रजल्हारिकारी
7. सिय अध्यक्ष, नगर पररषद/ नगर पंचायत
8. सिय मुख्यारिकारी, नगर पररषद/ नगर पंचायत
9. सिय सह सरचि / उप सरचि, नगर रिकास रिभाग, मंत्रालय, मुंबई
10. नगर रिकास रिभागातील सिय कायासने
11. रनिडनथती (नरि-14)
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