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कलम 4(1) (b) (ii) नमुना (अ)

�प �. �च�. म.न.पा. येथीलआप�ी�व�ापन �वभाग काया�लयातील अ�धकारी व कम�चारी यां�या अ�धकारांचा तपशील
अ
अनु.
�.

पदनाम अ�धकार - आ�थ�क कोण�या काय�ा / �नयम / शासन �नण�य /
प�रप�का नुसार

अ�भ�ाय

1 सहआय�ु

1. कम�चारी वेतन भ� े अदायगी
करणे

एमसीएसआर (वेतन) व लेखा सं�हतानुसार
काम, तसेच शासनाचे वेळोवेळ� जा�हर
होणारे शासन �नण�य एमसीएसआर

(वेतन) व लेखा
सं�हतानुसार काम

2.�ायी अ�ीमधन रकमेतून �.
2500/- पय �त खचा�ची �बले मंजूर
करणे

मनपाचे �व�ीय अ�धकार �दान आदेशा�वये

बीपीएमसी ऍ�ट
1949 चे कलम
73 (ड) �माणे व
लेखा सं�हता /
�च�लत
�नयमानुसार काम
करणे

3. र.�.10000/- पय �त वाहन
���ती व वाहन इंधन व इतर
�करकोळ खच� �बले मंजूर करणे

४. से.�न. होणा-या वग� ३ व वग� ४
मधील कम�चारी याचें खातेवर्
�श�लक़ असणा-या अ�ज�त व
अध�वेतनी रजेचे रोखीकरण मंजूर
क�न अदा करणे

एमसीएसआर
(रजा)�नयम १९८१
व मु�य लेखापाल
याचंा अ�भ�ाय
घेऊन

अनु
�. पदनाम

अ�धकार - �शासक�य कायदा / �नयम / शासन
�नण�य / प�रप�का नुसार

अ�भ�ाय
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1 सहआय�ु

�करकोळ रजा मंजूर करणे
(वग� १ व २)

�शासन �वभागाकडील रजा
मंजूरी अ�धकार �दान
आदेशानुसार

महारा� नागरी सेवा �नयम व
महारा� महानगरपा�लका
अ�ध�नयम तसेच वेळोवेळ�
�नग��मत प�रप�क, आदेश
यानुसार काय�वाही करावी.३६५ �दवसापय �त�या अ�ज�त रजा,

अध�वेतनी रजा, प�रवत�त रजा,
�वशषे रजा, असाधारण जरा, इ.सव�
�कार�या रजा व रजा �वास भ�ा
मंजूर करणे. २,(वग� ३ व ४)
३६५ �दवसांपे�ा जा�त
कालावधी�या अ�ज�त रजा, प�रवत�त
रजा, �वशषे रजा, असाधारण रजा,
अध�वेतनी रजा, अन�ज�त रजा, इ.सव�
�कार�या रजा मंजूर करणे. ( वग� २,
,(वग� ३ व ४)
नाम�नद�शन ��वकारणे ( वग� १,२,३
व ४ �वभाग�मुखांसह)
गोप�नय अहवालातील ��तकूल श-े
याबाबत �व�हत काय�वाही करणे.
( वग� २, ,(वग� ३ व ४)
अ�धकारी व कम�चारी यांना कारणे
दाखवा नोट�स देणे.
( वग� २)
ठपका ठेवणे (Censure)
( वग� २,(वग� ३ व ४)
एक वेतनवाढ ता�पुर�या �व�पात
रोखून ठेवणे ( वग� २,(वग� ३ व ४)
अ�धकारी व कम�चारी यांना �.५००/
- पय �त दंड करणे
( वग� २, ,(वग� ३ व ४)
अ�धकारी व कम�चारी यांचेकडून
महानगरपा�लके�या आ�थ�क हानीची
र�कम पुण�त: अथवा अंशत:
वेतनामधून वसूल करणे
(�.१०,०००/-) ( वग� २,(वग� ३ व ४)

सहआय�ु
अ�धकारी व कम�चारी यांना कारणे
दाखवा नोट�स देणे. (वग� ३ व ४)

महारा� नागरी सेवा �नयम व
महारा� महानगरपा�लका
अ�ध�नयम

कलम 4(1) (b) (ii) नमुना (अ)

क
अ.�.

पदनाम अ�धकार - फौजदारी कोण�या काय�ा / �नयम / शासन
�नण�य / प�रप�का नुसार

अ�भ�ाय

1 ------- -------- ------

ड
अनु.�.

पदनाम अ�धकार - अध��यायीक

कोण�या काय�ा /
�नयम / शासन
�नण�य / प�रप�का

नुसार

अ�भ�ाय

मनपा�या वतीने दाखल असले�या
दा�ा�ंया संदभा�त �यायालयात
��त�ाप�क सादर करणे

महारा�
महानगरपा�लका
अ�ध�नयमातील कलम
69 मधील तरतूद�नुसार

बीपीएमसी ऍ�ट 1949 चे कलम 481
�माणे मनपाने दाखल केलेले दावे
/�लेम/�रकोळ अज� इ.म�ये सही करणे

महारा�
महानगरपा�लका
अ�ध�नयमातील कलम
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व �यायालयात सादर करणे, मनपाचे  
�व��द दाखल झाले�या दा�ात, 
अ�पलात, अजा�त,�रट �पट�शनम�ये
जबाबावर सही करणे, जबाब, 
कै�फयत मांडणे, �वा�री करणे,
आव�यक तेथे सा�ीस जाणे इ.

481 मधील
तरतूद�नुसार

�शासक� कामकाजापुरते मया��दत
�यायालयाम�ये दाखल झाले�या दा�ाचें
संदभा�त महापा�लकेतफ� कै�फयत

महारा�
महानगरपा�लका
अ�ध�नयमातील
तरतूद�नुसार

कलम 4(1) (b) (ii) नमुना (ब)

�प �. �च�. म.न.पा.आप�ी�व�ापन काया�लयातील अ�धकारी व कम�चारी यां�या कत��ांचा तपशील

अनु.�. पदनाम कत�� े
कोण�या काय�ा / �नयम / शासन
�नण�य / प�रप�का नुसार अ�भ�ाय

1 सहआय�ु
आहरण व �वतरण
अ�धकारी -
1) वेतन �बले, पुरवणी
�बले इ. अदायगी कामी
मंजुरी देणे
2) �ायी अ�ीमधन
रकमेतून �. 2500/-
पय �त खचा�ची �बले
मंजूर करणे
3) वाहन ���ती व
वाहन इंधन व इतर
�करकोळ खच� �बले
मंजूर करणे
४) �करकोळ रजा,
अ�ज�त रजा, वै��कय
रजा, कु�रोग, प�घात,
�वकलांगता, �सुती,
गभ�पात यासर�या
�वशेष रजा मंजूर करणे
�करकोळ रजा, अ�ज�त
रजा, वै��कय रजा,
कु�रोग, प�घात,
�वकलांगता, �सुती,
गभ�पात यासर�या
�वशेष रजा मंजूर करणे

मा.आय�ु यानंी बीपीएमसी ऍ�ट
1949 मधील कलम 69 (1) अ�वये
�दान केले�या अ�धकारानुसार
महारा� महानगरपा�लका अ�ध�नयम
मधील कलम ६७ मधील तरतूद�नुसार

एमसीएसआर
(वेतन) व लेखा
सं�हतानुसार
काम

एमसीएसआर व
बीपीएमसी ऍ�ट
1949 मधील
57 (3) तसेच
�ायी आदेश
यानुसार
काय�वाही
करावी.


