
अ. अिधकार कोण या प रप कानुसार

1 महानगरपािलका मंडई, बाजारात अंमलात असले या कोण याही िनयमांचे, 
उपिवधीचे कवा थायी आदेशांचे उ लंघन के याब ल या कोण याही  

स कवा ित या नोकरास िस दअपराध ठरिव यात आले असेल ितला 
अशा कोण याही मनपा मंडई बाजारातुन काढुन टाकता येईल आिण अशा 

ने वत: कवा ित या नोकरदाराकडून अशा मंडई बाजारात यापुढे 
कोणताही ापार कवा धंदा चालिव यास कवा यात कोणताही गाळा, 
दुकान, उ याने माल िवक याची जागा, टपरी कवा अ य जागा याचा 
भोगवटा कर यास या स ितबंध करता येईल. आिण चा 
कोण याही गाळयात, दुकानात, उ याने माल िवक याचे जागेत जो कोणताही 
प ा कवा धारणािधकार असेल असा प ा कवा  धारणािधकार समा  करता 
येईल.

महारा  महानगरपािलका अिधिनयनानुसार 
व मा. आयु  यांचेकडील आदेश ं . 

शा/1/कािव/777/95/ दनाक 
26/10/1995 अ वये

2 जर एखा ा कडुन िन काळजीपणामुळे कवा चुकुन कोण याही साव. 
र यात कवा नगरपािलके या बाजाराम ये कवा जागेत कवा साव. जागेत 
कवा मनपाम ये िनिहत असले या इमारतीम ये कवा कोण याही 

र यावरील महापािलके या मालक या कोण याही मालम ेची मोडतोड 
दु त कर यास येणारा खच वसुल करण.े

वरील माणे

3 महापािलकेची शाळा, मैदान भा ाने देणे, यासाठी अनामत हणुन घेतलेली  
र म आव यक या बाबीची पुतता के यानंतर परत करणे.

मा. आयु  यांचेकडील प रप क 
भूिज/१/कािव/१५६/२०१३ 
द.२०/०४/२०१३

4 कोणताही नाला, नळ,  संडास,  शौचकुप कवा मुतारी  कवा ानाची जागा 
कवा धु याची जागा कवा ित याशी जोडलेली  जाली आ छादन कवा अ य 

जोडणीकामी कवा साधन या संदभात मंुबई ांितक महापािलका अिधिनयम 
1949 मधील कलम 186 (1) अबकडईफग (2) म ये असले या तरतुदी िनयम 
कवा उपिवधी यांचे उ लघंन कर या या कवा मंजूरी न घेता केले या 

कृ यांना मनाई करण.े

महारा  महानगरपािलका अिधिनयनानुसार 
व मा. आयु  यांचेकडील आदेश ं . 

शा/1/कािव/777/95/ दनाक 
26/10/1995 अ वये

५ महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 करण 18 िनयम 290 (अ) 
शहंरातील सव कच-यांचे डबे व कच-या या पेटया यातील कचरा काढून नेणे 
आिण धुळ, राख अिधिनयमा या तरतुदीमुळे तरतुद केले या कवा नेमुन 
दले या सव जागेत साचले या पदाथ काढुन टाकण.े

महारा  महानगरपािलका अिधिनयनानुसार 
व मा. आयु  यांचेकडील आदेश ं . 

शा/1/कािव/777/95/ दनाक 
26/10/1995 अ वये

६ महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 292 नुसार केरकचरा 
इ. कच-याचे डबे कच-या या पेटया व जागा यांची तरतुद करणे व नेमून देणे

वरील माणे

क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ कलम 4(1) (ख)  अ वये
ब ेि य कायालय,   अिधकारी आिण कमचारी यांचे अिधकार आिण कत े

ेि य अिधकारी



७ महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 293 नुसार मलमुञ व 
दुिषत पदाथ गोळा करणे इ यादीसाठी तरतुद करण.े

वरील माणे

८ महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 294 (1) नुसार 
िवव ीत जागामं ये व छता िवषयंक खास व था करणे व कलम 294 (2) 
नुसार महापा लकेने वेळोवेळी ठरिवले या  दरानुसार र म वसूल करण.े

वरील माणे

९ महारा  महानगरपािलका  अिधिनयम 1949 चे कलम 296 नुसार 
व छतािवषयंक योजनासाठी जागांची पहाणी कर याचा अिधकार

वरील माणे

१० महारा  महानगरपािलका  अिधिनयम 1949 चे कलम 297 नुसार कोण याही 
इमारत व छते या योजनासाठी साफ कर यास फमावण.े

वरील माणे

११ कै फयत जबाब अँफ डे हीट लेखी व पात तयार क न यावर वा री क न 
यायालयात सादर करण.े

वरील माणे व मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
 शा/१/कािव/११७५/२०१३ दनांक 

२९/०८/२०१३
१२ गट-ब मधील अिधका-यांची करकोळ अ जत व इतर सव कार या रजा मंजूर 

करण.े
वरील माणे व मा.आयु  यांचेकडील आदेश 

 शा/१/कािव/११७५/२०१३ दनांक 
२९/०८/२०१३

१३ गट क  व ड मधील कमचा-यांचे बाबतीत महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 चे कलम 56 (2) ड मधील पोटकलम (ड) दंड करणे (इ) 
महापािलके या कोण याही आ थक हानीची र म पूणत: कवा वेतनातून 
वसूल करणे.

वरील माणे व मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
 शा/१/कािव/११७५/२०१३ दनांक 

२९/०८/२०१३

15 वग 3 व 4 कमचा-यांना द ता रोध पार करणेस मा यता देणे, वेतनिनि ती 
करण.े

वरील माणे व मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
 शा/१/कािव/११७५/२०१३ दनांक 

२९/०८/२०१३
16 गट-ब मधील अिधका-याची िनयमीत वेतनवांढ मंजूर करणे. वरील माणे व मा.आयु  यांचेकडील आदेश 

 शा/१/कािव/११७५/२०१३ दनांक 
२९/०८/२०१३

17 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 81 इ. आयु ास 
दवाणी यायालया या असले या श , महारा  महानगरपािलका  

अिधिनयम 1949 चे कलम 81 (ह) अिधकारतेस ितबंध महारा  
महानगरपािलका  अिधिनयम 1949 चे कलम 81 (आय) िविनयमय 
कर याची श  महारा  महानगरपािलका  अिधिनयम 1949 चे कलम 81 
(जृ) या कराणातील श चा िवधी संमत वापर करताना अडथळा 
आण याब ल शा ती

मा. आयु  यांचेकडील आदेश ं . 
शा/1/कािव/777/95/ दनाक 

26/10/1995 अ वये

18 महारा  महानगरपािलका  अिधिनयम 1949 चे कलम 332 (अ) माणे 
महापािलका मंडई बाजार आवारातील कोण याही गाळा दुकान उ याने माल 
िवक याची जागा यांचा भोगवटा कवा वापर कर याब ल थायी सिमती या 
मा यतेने भाडयाने फ  आकारणे.

वरील माणे

19 थायी सिमती या मा यतेने आकारणी यो य असलेले दुकान, भाडे आिण फ  
कवा यांचा कोणताही भाग एकावेळी एका वषापे ा अिधक  होणार नाही 

अशा कोण याही कालावधीसाठी म याने देणे (कलम 332 (ब) माणे ( 
थायी सिमतीचे उमेदमा यतेवर)

वरील माणे



20 ेि य कायालयांचे िनयंञणाखाली थाप य ,पाणीपुरवठा जलिनसा:रण 
िव ुत, आरो य िवषयक कामकाज सोपिवणेत आले आह.े या कामकाजाक रता 
िनयु  करणेत आले या सव कमचा-यांचे कामकाजावर ेि य अिधकारी 

ेि य कायालय यांचे शास कय िनयंञण  राहील.            कमचा-यांचे फ  
याच िवभागांतगत येणा-या उपिवभागाम ये थानांतरण करणे ( ेि य 

कायालय बदलीसह)

मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/1/कािव/825/95 दनाक 14/11/1995 

अ वये                                                  
                                                        
मा. आयु  यांचेकडील आदेश . 

शा/२/कािव/०५/२०१६ द. 
०२/०१/२०१६ अ वये

21 १)  र. . १० ल  पयतची िवकास कामे, देखभाल दु ती कामे व खरेदीसाठी 
शासक य व िव ीय मंजूरीचे अिधकार

२) र. . २०००००/- मयादेपयत या कायालयीन खचासाठी आव यक ती 
सामु ी/स लागार खच/संगणक टेशनरी व संगणक सािह य(Hardware) 
िवकत घेणे, कामाचे आदेश देण,े िबल मंजूर करणे. 
३) कायालयीन कामकाजासाठी र. .१००००/- थायी अि मधन िबल मंजूर 
करण.े                                    
४) वाहन इंधनासाठी र. . २०,०००/- मंजूर करण.े

मा.आयु  यांचेकडील दु ती आदेश  लेखा 
/१अ/कािव१०३२/९४११/२०१८  दनांक 
१६/०८/२०१८ अ वये                            
         मा. आयु  यांचेकडील आदेश . 
लेखा/१अ/कािव/५७२/२०१८ 
द.२३/०५/२०१८ अ वये

24 वाहनकज, घरबांधणी कज मंजूर करणेत आले या कमचां-याशी 
महापािलक या वतीने करणेत येणा-या करारना यावर वा री करण.े

मा. आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/१/कािव/११७५/२०१३ दनाक 

२९/०८/२०१३ अ वये
25 गट - ब क ड या  अिधकारी /कमचारी यांचे 365 दवसांपे ा जा त 

कालावधी या अ जत रजा, व परीवत त रजा, िवशेष रजा ,असाधारण रजा 
,अधवेतनी रजा, अना जत रजा,इ. सव कार या रजा मंजूर करणे

मा. आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/1/कािव/4/११७५/२०१३  दनाक 

२९/०८/२०१३ अ वये

26 महापािलका  सभेत उपि थत राह याचा व तीत होणा-या चचत भाग 
घे याचा अिधकार

मा. आयु  यांचेकडील आदेश शा/1/ 
कािव/1101/96 दनाक 21/12/1996 अ वये

27 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील  1949 मधील कलम 56 नुसार 
गट ब क व ड  मधील अिधकारी/ कमचारी यांची एक वेतनवांढ ता पुर या 
व पात  थिगत करणे.

मा. आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/1/कािव/११७५/२०१३  दनाक 

२९/०८/२०१३ अ वये
28 गट -ब  मधील अिधका-यांची िनयमीत(वा षक)   वेतनवांढ मंजूर करणे व 

वेतन िनि ती करणे.
मा. आयु  यांचेकडील आदेश 

शा/1/कािव/११७५/२०१३  दनाक 
२९/०८/२०१३ अ वये

29 िनयंञणाखाली सव गट ब ,क, ड कमचारी /अिधकारी  कामकाज, वतन इ. 
बाबत नो टस देऊन खंुलासा मागिवण,े ता कद देण.े

मा. आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/1/कािव/११७५/२०१३  दनाक 

२९/०८/२०१३ अ वये
30 िनयंञणाखाली गट ब मधील अिधका-यांचा  करकोळ रजा व अ जत रजा 

मंजूर करण.े
मा. आयु  यांचेकडील आदेश 

शा/1/कािव/११७५/२०१३  दनाक 
२९/०८/२०१३ अ वये

32 लायस सिशवाय िविव ीत गो ी न ठेवणे आिण  िविव ीत वसाय व कामे 
न करणे ेि य काय ेञापुरते मया दत.

मा. आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/1/कािव/918/02 दनाक 23/12/2002 

अ वये
33 एखा ा जागेचा वापर करणे हे घातक कवा उप वकारक असेल ते हा असा 

वापर थांबिव याचे अिधकार, ेि य काय ेञापुरते मया दत.
वरील माणे

34  सेवािनवृ /मयत होणा-या कमचा-यां या  खा यावरील िश लक असणा-या 
या अ जत  रजेचे रोखीकरण मंजूर  कर याचे अिधकार (गट ब क व ड )

मा. आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/1/कािव/११७५/२०१३  दनाक 

२९/०८/२०१३ अ वये



35 महापािलके या िवकास आराखडयानुसार िवकसीत केले या जागा ित र  
ेि याचे काय ेञात असणा-या मनपा या जागांवर ता पुर या व पात 11 

मिह याचे कराराने भाजीमंडई, गाळे, िमनीमाकट, ापारी गाळे, वाहनतळ, 
उपहारगृह, सां कृितक हाँल, िवरंगुळा क , मैदान, ु ट टॉल इ. साठी जागा 
मंजूरीचे व करार कर याचे ेि य कायलयापुरते मया दत अिधकार.

मा. आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/1/कािव/604/05 दनाक 14/07/2005 

अ वये व मा. आयु  यांचेकडील प रप क . 
भूिज/१/कािव/१५६/२०१३ 
द.२०/०४/२०१८

36 महापािलक या मालक ची िनवास थाने महापािलका अिधकारी / कमचारी 
यांना भाडेत वावर दे याबाबत, ेि य काय ेञापुरते मया दत

मा. आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/1/कािव/750/05 दनाक 27/10/2005 

अ वये
37 सावजिनक र यावर कोण याही कारणांसाठी मंडप उभार यासाठी परवानगी 

देणे.
मा. आयु  यांचेकडील आदेश 

शा/1/कािव/743/06 दनाक 11/08/2006 
अ वये

38 ववाह न दणी िवषयक कामकाज महारा  शासन, साव आरो य िवभागाकडील 
अिधसुचना ं . एस30/1007/848/ . . 
284/कुक 2 दनाक 27/02/2008

39 ववाह मंडळ न दणी िवषयक कामकाज महारा  शासन, साव आरो य िवभागाकडील 
अिधसुचना ं .नुसार िवनोका/२००४/ . . 
३४६/कुक ३ दनाक ३१/०१/२००७नुसार 
महारा  शासन राजप  दनांक 
०८/०२/२००७ म ये  िस द केले नुसार 
अिघकार व आरो य सेवा संचालनालय 
(महारा  रा य ) यांचेकडील  
संआसे/िववाह न दणी /क  १८/२७४४-
२८५७/१६  दनांक १७/०३/२०१६ चे 
प रप क 
आदेश मांक शा/2/कािव/766/2017, 
द.10/10/2017 अ वये जे  वै क य 

अिधकारी, तालेरा णालय यांना अिधकार 
दान)

४० नागरव ती िवकास योजना िवभागाकडील मिहला बालक याण योजना, 
मागसवग य क याणकारी योजना, अपंग क याणकारी योजना, इतर 
क याणकारी योजना इ यादी योजनांचे  अज ेि य तरावर ि वकारण,े 
तपासणी क ण नागरव ती  िवकास योजना िवभागाकडे पाठिवण.े

मा. आयु  यांचेकडील आदेश . 
नािवयो/०१/२६/२०१९  द. 
०९/०८/२०१८ अ वये ा

४१ ब ेि य कायालयाचे काय े ातील मोक या जागा, फुटपाथ, र यावरील 
अित मण हटिवण,े अनिधकृत जािहरात फलक, फे स, बँनस, होड ग हटिवण,े 
अनिधकृत टॉल, रसवंतीगृह,े िनरा िव  क  हटिवण,े टप-या, ितनचाक  व 
चार चाक  वाहनां ारे होणारे ावसायीक अित मणे हटिवण.ेइ यादी 
कामकाज करण.े

मा. आयु  यांचेकडील 
आ. . शा/२/५५७/२०२० द. 
२९/१०/२०२० अ वये ा



४२ २००० चौ. मी. पयत या भुखंडाची बांधकाम परवानगी व भोगवटा 
माणप  बाधकाम परवानगी िवभागातील किन  अिभयंता, उपअिभयंता 

यांचेमाफत ेि य अिधकारी, अनािधकृत बांधकामांना नोटीस देणे व 
याअनुषंिगक कामकाज..

मा. आयु  यांचेकडील आ. . 
शा/०२/कािव/४५१/२०२२ द. 

७०६/२०२२ व आ. . 
बीपी/अित.म य.पथ./कािव/१/७०७/२०२२ 
द. २२/०६/२०२२

1 आरहण िवतरण अिधकारी हणुन काम पहाणे ( वेतन बीले, फरक बील,े वै  
बील,े अित भ ा बीले, रजा वास भ ा अदा करणेचे संदभात)

 मा.आयु  यांचेकडील आदेश  
शा/१/कािव/११७५/२०१३ दनांक 

२९/०८/२०१३ चे लगत दु ती आ.  
शा/२/कािव/३४/२०१३ दनांक 

२४/१०/२०१३
2 करकोळ रजा, ३६५ दवसांपयत या अ जत रजा प रवत त रजा ,िवशेष 

रजा ,असाधारण रजा,इ. सव कार या रजा व रजा वास भ-ता मंजूर करणे. 
गट क व ड  कमचा-यांचे बाबतीत.

 मा.आयु  यांचेकडील आदेश  
शा/१/कािव/११७५/२०१३ दनांक 

२९/०८/२०१३ चे लगत दु ती आ.  
शा/२/कािव/३४/२०१३ दनांक 

२४/१०/२०१३
3 गट क व ड  कमचारी िनयमीत( वा षक )  वेतनवांढ मंजूर करणे वरील माणे
4 गट क व  ड  कमचारी यांचे  सेवान द पु तकाम ये रजा मंजूरी, वेतनवांढ 

मंजूर, शा ती इ. बाबत न दी घेणे.
वरील माणे

5 ब- भाग सिमती/ भाग/वाँड तरावर े  सभेबाबतन मािसक सभेबाबत 
संपुण कामकाज पाहण.े

6 नागरव ती िवकास योजना िवभागाकडील मिहला बालक याण योजना, 
मागसवग य क याणकारी योजना, अपंग क याणकारी योजना, इतर 
क याणकारी योजना इ यादी योजनांचे  अज ेि य तरावर ि वकारण,े 
तपासणी क ण नागरव ती  िवकास योजना िवभागाकडे पाठिवण.े

मा. आयु  यांचेकडील आदेश . 
नािवयो/०१/२६/२०१९  द. 
०९/०८/२०१८ अ वये ा

• े ीय कायालयाकडुन अदा होणा-या सव आ थक िबलांची तपासणी करणे व 
आ थक बाब वर िनयं ण ठेवणे.
• सव आ थक तावांवर काय ातील तरतुदी व िनयमांचा िवचार क न 
अिभ ाय न दिवण.े
• े ीय कायालयाकडील सव िवभागांचे महसुली व भांडवली जमा खचाचे 
अंदाजप क तयार करण.े 
• लेखाप र ण आ ेपांची पुतता क ण घेणे.
• े ीय कायालयाकडील सव कारचे िनिवदाक रता िनिवदा उघड याचे 
सिमतीचे सद य हणून काम पाहण.े
• े ीय कायालयाकडील सव कामां या िनिवदा िस  करणे व यापुढील सव 
 तदनुषंिगक  कामे करणे. 

महारा  महानगर पािलका अिधिनयम 1949 
 नुसार मा. आयु  यां याकडील आदेशानुसार

कायालयीन अिध क

लेखािधकारी



ब ेि य कायालयाचे काय े ातील मोक या जागा, फुटपाथ, र यावरील 
अित मण हटिवण,े अनिधकृत जािहरात फलक, फे स, बँनस, होड ग हटिवण,े 
अनिधकृत टॉल, रसवंतीगृह,े िनरा िव  क  हटिवण,े टप-या, ितनचाक  व 
चार चाक  वाहनां ारे होणारे ावसायीक अित मणे हटिवण.ेइ यादी 
कामकाज करण.े

महारा  महानगर पािलका अिधिनयम 1949 
 नुसार मा. आयु  यां याकडील आदेशानुसार

उपलेखापाल
ब ेि य कायालयालयातील शासन, आरो य, थाप य, पाणीपुरवठा इ. 
िवभागाचे आ थक िबले व िनिवदािवषयक िबलाची तपासणी करण.े• े ीय 
कायालयाकडील सव िवभागांचे महसुली व भांडवली जमा खचाचे अंदाजप क 
तयार करणे.  दैनं दन भरणा यावर िनय ंण ठेवणे इ यादी कामकाज

महारा  महानगर पािलका अिधिनयम 1949 
 नुसार मा. आयु  यां याकडील आदेशानुसार

मु य िलिपक
• सादर झाले या करणांवर काय ातील तरतुदी िनयम न दिवण,े • 
काय ातील तरतूदीनुसार करणे ताव बरोबर आहेत कवा नाही याची 
तपासणी करणे व िलपीक कमचा-यांवर िनयं ण ठेवणे,
• आले य़ा करणांबाबत व तुि थतीज य ताव सादर करणे.
• रेकॉड सांभाळण,े िविहत नमु यात अिभलेख करणे.
• व र ांचे सुचनेनुसार कामकाज करण.े

महारा  महानगर पािलका अिधिनयम 1949 
नुसार 

मा. े ीय अिधकारी यांचे आदेशानुसार

िलपीक
• नेमून दलेले सव कारचे शासक य कामकाज व व र ां या सुचनेनुसार 
इतर कामकाज करण,े तसेच कायालयातील िश तीचे पालन करणे. िनिवधा 
िवषयक कामकाज करण.े

महारा  महानगर पािलका अिधिनयम 1949 
नुसार 

मा. े ीय अिधकारी यांचे आदेशानुसार

कॉ युटर ऑपरेटर

े ीय कायालयातील सव कारचे संगणक य कामकाज करणे
महारा  महानगर पािलका अिधिनयम 1949 

नुसार 
मा. े ीय अिधकारी यांचे आदेशानुसार

वाहनचालक / िशपाई / मजूर

कायालयीन कामकाज
महारा  महानगर पािलका अिधिनयम 1949 

नुसार 
मा. े ीय अिधकारी यांचे आदेशानुसार


