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मुददा कमाांक – २ 

पपिंपरी पचिंचवड महानगर पापिकेच्या सुरक्षा पवभागातीि अपिकारी व कममचारी यािंच्या 

अपिकाराचा तपशीि 
 

अनु

.क्र. 
पदनाम अपिकार – आपथमक  

कोणत्या कायद्या/पनयम/शासन 

पनणमय/पररपत्रका नुसार 
अपभप्राय  

1 
उप 

आयुक्त 

१)३० पदवसािंपेक्षा जास्त कािाविीच्या 

अपजमत रजा,वैद्यपकय रजा,कुष्ठरोग, 

पक्षघात पवकिािंगता, प्रसुती,गभमपात या 

सारख्या पवशेष रजा मिंजुर करणे. 

२) वगम२ मिीि कममचा-यािंचे व त्यािंचे 

पवभागािंतगमत येणा-या पवभागामधे्य 

स्थानािंतरण करणेचे अपिकार 

३) घरबािंिणी,वाहनकजम,सिंगणक कजम 

मिंजुर करणेत आिेि्या कममचा-यािंशी 

मनपाचे वपतने करणेत येणा-या 

करारनाम्यावर स्वाक्षरी करणे. 

४)म.न.पा.अस्थापनेवरून सेवापनवृत्त 

होणा-या कममचा-यािंच्या खात्यावर 

पशि्िक असणा-या अपजमत रजेचे 

रोखीकरण मिंजुर करून अदा करणेचे 

अपिकार 
 

आदेश क्र.प्रशा/१/कापव/३०/१९९३ 

पद.११/०/१९९३ अन्वये मा.आयुक्त यािंनी 

बीपीएमसी ऍक्ट १९४९ मिीि किम 

६९ (१) अन्वये प्रदान केिेि्या 

अपिकारानुसार तसेच आदेश 

क्र.प्रशा/१/कापव/२९/१९९३ पदनािंक 

११/०१/१९९३ नुसार सोपपवणेत 

आिेि्या पवभागातीि कममचा-यािंसाठी 

मयामपदत  
आदेश क्र.प्रशा/१/कापव/४६०/२००३ 

पदनािंक २५/०८/२००३ सोबतचे पररपशष्ट 

अ प्रमाणे आदेश 

क्र.प्रशा/१/कापव/१०९९/२००३ पदनािंक 

११/१२/२००३ व आदेश 

क्र.प्रशा/१/कापव/६९५/२००४ पदनािंक 

२०/०९/२००४ 

महाराष्टर  

महानगरपापिका 

अपिपनयम व 

बीपीएमसी ऍक्ट 

१९४९ मिीि ५७ (३) 

तसेच स्थायी आदेश 

यानुसार कायमवाही 

करावी  

2 
 

  सुरक्षा 

अपिकारी 

१)वगम ३ व ४ मिीि पकरकोळ रजा ३० 

पदवसापयंतच्या अपजमत रजा मिंजुर 

करणे.बेपशस्त वतमनाबाबतचे 

नोटीस,ज्ञापन देणे.खुिासा मागपवणे, 

ताकीद देणे इत्यादी वेतनवाढ,रजा प्रवास 

भत्ता,पयामयी रजा सेवानोिंद पुस्तकात नोिंद 

घेणे प्रसु्ततचे अपिकार आहरण पवतरण 

अपिकारी म्हणून वापरत आहेत. १)वेतन 

बीिे,पुरवणी बीिे इत्यदी अदायगीकामी 

मिंजुरी देणे. 
२) र.रू.१,००,०००/- मयामदेपयंतची कामे 

मिंजुर करणे.कायामियीन खचामसाठी 

आवश्यक ती सामुग्री/सि्िागार 

खचम/सिंगणक से्टशनरी व सिंगणक 

सापहत्य(Hardware)पवकत घेणे.कामाचे 

आदेश देणे पबि मिंजुर करणे,देयके अदा 

करणे. 
३)कायामियीन वापरासाठी र.रू.१०,०००/-  

स्थायी अपग्रम िन पबि मिंजुर करणे. 
४)वाहन इिंिनासाठी र.रू.४०,०००/- 

मिंजुर करणे. 
 

आदेश क्र.प्रशा/१अ/कापव/५७२/२०१८ 

पद.२३/०५/२०१८ 
सोबत जोडिेिे प्रपत्र अ नुसार 

 

महाराष्टर  

महानगरपापिका 

अपिपनयम व बीपीएमसी 

ऍक्ट १९४९ चे किम 

७३ (ड) प्रमाणे व िेखा 

सिंपहता/प्रचपित 

पनयमानुसार काम करणे   
 

सुरक्षा पवभागातीि रखवािदार सुरक्षा 

सुपरवायझर व इतर कममचा-यािंचे 

कामकाजावर पनयिंत्रण ठेवणे. रजेच्या 

अजामवर पशफारस करणे.म.न.पा. 

मािमते्तची सुरक्षा करणे व त्या दृष्टीने 

कममचा-यािंच्या त्या त्या पठकाणी नेमणूका 

करणे या बाबतची सुरक्षा पवषयक कामे 

पार पाडणे. 

 
                                            

                                                    सही/- 
          उप आयुक्त सुरक्षा  
          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका 
                                                                                             पपिंपरी – १८, 
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