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     अितरी  आयु  यांना मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73(क) व (ड)69 
(1) अ वये अिधकार दान करणेबाबत आदेश . शा/01/कािव/624/2006 / द.10/06/2006 अ वये 
मु य मािहती व तं ान अिधकारी यांची जवाहरलाल नेह  रा ीय नागरी पुन थापन अिभयान 
Jnnurm व अमृत अिभयान या क पांचे सम वयक हणुन िनयु  करणेत आलेली आहे. 
 
अ. . अिधकाराचे नाव  अिधकार 

वापर याचे 
े  

िविहत कायप ती 

1 र.  25 लाख कमाल मयादेपयत खच अंतभुत 
असले या कामाचे संदभात िनिवदा मंजुर 
क न, कामाचे आदेश देणे, िबले मंजुर करणे 
व महानगरपािलकेचे वतीने करारना यवर 
वा री करणे (मा. थायी सिमती सभा 
ठराव . 7115 द.2112/99 नुसार)  

मािहती व 
तं ान 
िवभाग 

1.महानगरपािलकेने मंजुर 
केले या अथसंक पात अशा 
कामासाठी िनि त तरतुद 
केली असली पािहजे. 
2.मुबंई ांितक महानगर 
पािलका अिधिनयम 1949 चे 
कलम 73 खंड (क) व 
(ड)तसेच अनुसूची कारण 
5म ये दले या िनयमा नुसार 
कायवाही करावी. 

2 िवभागामधील फ  वग-1 चे अिधका-यांचे 
बाबतीत करकोळ रजा,अ जत रजा 
सव कार या कालावधी या परावत त रजा, 
अधवेतनी रजा यरोग,प पात, कृ रोग 
,िवकलांगता, सुती, गभपात . िवशेष रजा 
मंजुर करणे. 

मािहती व 
तं ान 
िवभाग 

महारा  नागरी सेवा रजा 
िनयम 1981 मधील िविहत 
कायप ती ,तसेच मुंबई 
ाितक म.न.पा. अिधिनयम 

1949 चे कलम 57(3) नुसार 
कायवािह करावी.  

3 िवभागातील अिधकारी / कमचारी यांचे 
िव  यांचे वतनाबाबत ठपका ठेवणे, 
वेतनवाढ रोखुन ठेवणे व तपासणी पथकाचे 
संदभात तपासणीम ये आढळुन आले या 
दोषी कमचा-यांना कारणे दाखवा नोटीस, 
ापन तसेच दंड कर याच ेअिधकार. 

मािहती व 
तं ान 
िवभाग 

मुंबई ांितक म.न.पा. 
अिधिनयम 1949 चे कलम 
56(2) मधील पोटकलम (अ) 
(ब) (ड) (इ) व महारा  
नागरी सेवा (िश त व अपील) 
िनयम 1979 मधील िविहत 
प तीचा अवलंब क न 
कायवाही करावी. 

4 महानगरपािलके या वतीने यायालयात 
दाखल केले या अथवा महानगरपािलके 
िव  यायालयात दाखल झाले या दा ांचे 
संदभात उपि थत झाले या मु ांवर 
महापािलकेतफ कैफ यत, जबाब, ित ाप  
एँ फडे हीट लेखी व पात तयार. क न 
यावर वा री क न यायालयात सादर 
करणे. 

मािहती व 
तं ान 
िवभाग 

मुबंई ांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम 
1949 कलम 481(1)(अ) 
मधील तरतूदी व अटीचे 
पालन क न कायवाही करणे. 

    
   सही/- 
   आयु   

          पपरी चचवड महानगरपािलका 
       पपरी-411 018 

 



मा हती व तं ान अिधकार  यांना मा.आयु सो यांचेकड ल आदेश . 
शा/1/का व/1175/2013 द.29/08/2013 अ वये अिधकार दान करणेबाबत. 

अ. . अिधकार दान करणेत 
आलेले पदनाम  

दान करणेत आले या 
अिधकारांच े व प व 
काय े   

अिधकार अमंलात आण याची 
काय़प ती  

1) मा हती व तं ान 
अिधकार  

1.वग 3 व 4 मधील 
कमचा-यां या करकोळ 
रजा, वैक पक रजा मंजुर 
करणे. 

महारा  नागर  सेवा रजा 
िनयम लेखा सं हता व मंुबई 
ांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 मधील 
तरतुद नुसार या अिधकारांची 
अंमलबजावणी करावी. 

  2.वग 3 व 4 मधील 
कमचा-यां या वेतनवाढ  
मंजुर करणे. 

मा हती व तं ान 
वभागापुरते मया दत 

  3. आहरण सं वतरण 
अिधकार  हणुन काम 
पाहणे  

मा हती व तं ान 
वभागापुरते मया दत 

  सेवान द पु तक सव 
न द सह अ ावत करणे 

मा हती व तं ान 
वभागापुरते मया दत 

  5.वग-3 व 4 मधील 
कमचा-यांची िनयिमत 
वा षक वेतनवाढ मंजूर 
करणे. 

मा हती व तं ान 
वभागापुरते मया दत 

  वग-3 व 4 मधील कमचा-
यांची वेतनिन ती करणे. 

मा हती व तं ान 
वभागापुरते मया दत 

 

 

आदेशा माणे 
आयु  

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -411 018 


