नगरपररषद / नगरपंचायतीमध्ये काययरत
मुख्यारिकारी संवगातील अरिकाऱयांचे
गोपनीय अहवाल रलरहणे/ पुनर्ववलोरकत
करण्याबाबतच्या काययपध्दतीत सुिारणा.
महाराषट्र शासन
नगर रवकास रवभाग
शासन पररपत्रक क्र. एमसीओ-2018/प्र.क्र.115/नरव-14,
मंत्रालय (मुख्य) इमारत, 4 था मजला,
मादाम कामा मागय, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई 400 032
रद. 16 मे, 2018
वाचा:- 1) शासन पररपत्रक, नगर रवकास रवभाग क्र. एमसीओ2485/1113/सीआर136/85/युडी-14,
रद.12.02.1986.
2) नगरपररषद प्रशासन संचालनालय पररपत्रक क्र. सीओडी 2004/प्र.क्र.7/04/1,रद.12.03.2004.
3) सन-2018 चा महाराष्ट्ट्र अरिरनयम क्र.25 रद.31.03.2018
पररपत्रक
मुख्यारिकारी संवगातील अरिकाऱयांचे गोपनीय अहवाल रलरहणे व पुनर्ववलोरकत करणे याबाबत
संदभािीन अ.क्र. 1 येथील शासन पररपत्रक रद.12.02.1986 अन्वये काययपध्दती रवरहत करण्यात आली होती.
सदर पररपत्रक व तद्नंतर रनगयरमत झालेल्या सूचनांचे एकरत्रकरण करून मुख्यारिकारी संवगातील अरिकाऱयांचे
गोपनीय अहवाल प्ररतवेदीत व पुनर्ववलोकीत करण्याबाबत एकरत्रत सूचना नगरपररषद प्रशासन संचालनालयाच्या
रद.12.03.2004 च्या पररपत्रकान्वये दे ण्यात आलेल्या आहे त.
2.

रद.12.03.2004 च्या पररपत्रकानुसार नगरपररषद/ नगरपंचायतीमध्ये काययरत मुख्यारिकारी यांचे

गोपनीय अहवाल संबरं ित नगराध्यक्ांनी रवरहत नमुन्यामध्ये रलहू न ते प्रत्येक वषाच्या रदनांक 25 एरप्रलपयंत ककवा
तद्पूवी रजल्हारिकाऱयांकडे पुनर्ववलोकनासाठी पाठरवणे अपेरक्त आहे. नगराध्यक्ांनी रदनांक 25 एरप्रलपयंत
गोपनीय अहवाल रलहू न न पाठरवल्यास रजल्हारिकाऱयांनी स्वत: प्ररतवेदन करणे व प्रादे रशक संचालक,
नगरपररषद प्रशासन यांनी पुनर्ववलोरकत करणे अशी तरतूद रवरहत आहे .
3.

सन-2018 चा महाराष्ट्ट्र अरिरनयम क्र.25 रद.31.03.2018 अन्वये महाराष्ट्ट्र नगरपररषद, नगरपंचायती व

औद्योरगक नगरी अरिरनयम, 1965 मध्ये सुिारणा करण्यात आल्या आहे त.
4.

तद्नुसार, नगराध्यक्ांच्या कायासंबि
ं ातील कलम 58 च्या पोटकलम 1 मिील खंड (ब), (ड) व (इ)

वगळण्यात आले आहे त. या सुिारणेचा पररणाम म्हणून नगरपररषदे च्या रवत्तीय व काययकारी प्रशासनावर तसेच,
लेखे व अरभलेख यावर रनयंत्रण ठे वणे याबाबतच्या नगराध्यक्ांच्या जबाबदारीत बदल झाले आहेत.
5.

अरिरनयमाच्या कलम 77 पोटकलम 1 मिील खंड अ नंतर नव्याने समारवष्ट्ठ खंडानुसार मुख्यारिकारी

नगरपररषदे मध्ये शासनाचे प्ररतरनिी म्हणून शासनाच्या रनयंत्रणाखाली काम करतील. शासनाच्या योजना

शासन पररपत्रक क्रमांकः एमसीओ-2018/प्र.क्र.115/नरव-14

अंमलबजावणीचे उत्तरदायीत्व व शासन आदे श अंमलबजावणीची जबाबदारी मुख्यारिकाऱयावर सुरनरित करण्यात
आली आहे . तसेच, मुख्यारिकाऱयाच्या अरिकार व कतयव्यासंदभातील कलम 77 पोटकलम 1 मिील खंड अ नुसार
मुख्यारिकाऱयाने अध्यक्ाच्या रनयंत्रणास, रनदे शास व पययवक्
े णास अरिन राहू न काम करण्याबाबतची तरतूद
वगळण्यात आली आहे .
6.

अरिरनयमातील उपरोक्त सुिारणांमुळे नगरपररषदा/ नगरपंचायतींमध्ये काययरत मुख्यारिकारी संवगातील

अरिकाऱयांचे गोपनीय अहवाल प्ररतवेदीत व पुनर्ववलोकीत करण्याच्या काययपध्दतीत सुिारणा करण्याची बाब
शासनाच्या रवचारािीन होती.
7.

अरिरनयमातील सुिारणा तसेच, मुख्यारिकाऱयांचे गोपनीय अहवाल रलरहताना योजना अंमलबजावणी,

रवत्तीय प्रशासन, नगरपररषद कामकाज रनयमानुसार करणे या बाबींची वस्तुरनष्ट्ठ नोंद होवून मुख्यारिकाऱयांचे
कामाचे मुल्यमापन योग्य ररतीने त्यांच्या गोपरनय अहवालात होणे आवश्यक आहे . त्यानुसार, नगरपररषद/
नगरपंचायतीमिील

मुख्यारिकाऱयांचे

गोपनीय

अहवाल

रजल्हारिकारी

यांचेकडू न

रलरहण्यात

यावेत

(रजल्हारिकारी हे प्ररतवेदन अरिकारी असतील) व रवभागीय आयुक्त तथा प्रादे रशक संचालक, नगरपररषद
प्रशासन हे पुनर्ववलोकन अरिकारी असतील अशी काययपध्दती रवरहत करण्यात येत आहे .
8.

गोपनीय अहवाल रलरहणे व पुनर्ववलोरकत करणे यासाठी रवरहत नमुन,े शासन आदे श व कालमयादा

याबाबतचे शासन आदे श कायम राहतील.
9.

सदर शासन पररपत्रक महाराष्ट्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि

करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 201805161427449525 असा आहे . हे पररपत्रक रडजीटल स्वाक्रीने
साक्ांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,
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( सरचन द. सहस्त्रबुध्दे )
शासनाचे अवर सरचव
प्ररत :1. आयुक्त तथा संचालक, नगरपररषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई.
2. सवय रवभागीय आयुक्त तथा प्रादे रशक संचालक
3. सवय रजल्हारिकारी
4. सवय मुख्यारिकारी, नगरपररषद/ नगरपंचायत.
5. प्रिान सरचव (नरव-1) /(नरव-2) यांचे रवशेष कायय अरिकारी, नगर रवकास रवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
6. सह सरचव/ उप सरचव (सवय), नगर रवकास रवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
7. नगर रवकास रवभागातील सवय कायासने
8. रनवडनस्ती (नरव-14).
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