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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  – ४११०१८ 

आरो य मु य कायालय 

मॅ युअल .२ 

 

कायालयाचे अिधकार  आ ण कमचार  यांचे 
अिधकार आ ण कत ये  
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कलम ४ (१)(B)(II) नमुना (अ)  

आरो य वभाग कमचार /अिधकार  यांचे अिधकार कत ये  
 

अ. . पदनाम अिधकार-आिथक 
कोण या काय ा / िनयम/शासन िनणय 

पर प कानुसार 
अिभ ाय 

१) 
आरो य 
वै कय 
अिधकार  

करकोळ रजा मंजुर करणे, 
आरो य वभागा या 
िनयं णाखालील वग १ चे  
अिधका-यासाठ  

आदेश मांक आ/१/का व/३६१/२००४ 
दनांक १६/१२/२००४ अ वये मा.आयु  
यांनी बी.पी.एम.सी. अ ट १९४९ मधील 
कलम ६९ (१) अ वये दान केले या 

अिधकारानुसार 

महारा  नागर  
सेवारजा िनयमातील 
तरतुद नुसार काम. 

  

वग १  या    अिधका-यां या 
३० दवसापयत या अ जतरजा 
मंजुर करणे, यरोग, प घात 
वकलांगता, सुती,गभपात 
यासार या वशेष रजा तसेच 
परावत त रजा मंजुर करणे. 

वर ल माणे वर ल माणे 

  

१) आरो य वषयक मंुबई- ाितंक 
महानगरपािलका अिधिनयम 
१९४९ चे तरतुद नुसार 
उ लंघन करणा-या 
नाग रकांवर कारवाई करणे. 

२) आरो य वषयक ना हरकत 
दाखले देणे. 

३) र. .25 लाखापयत कामा या 
िन वदा माग वणे, िन वदा 
वकारणे, कामाचा करारनामा 

करणे, कामाचे आदेश देणे, 
कामाची बले दे याचे अिधकार 
आहेत. 

वर ल माणे 

आरो य वषयक मंुबई-
ाितंक 

महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ 
मधील कलम 
१८६,१८७,२९०, 

२९२,२९३,२९४,२९६,२९
७,१६४, १६५,१८१,१८२,    

१८४ नुसार. 
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2 
आरो य 
कायकार  
अिधकार  

आहरण वतरण  अिधकार  

1) वेतन बीले पुरवणी, बीले इ. 
अदायगी कामी मंजुर  देणे.  

आदेश मांक शा/१/का व/341/2००8 
दनांक 3/5/2००8 अ वये मा.आयु  यांनी 
बी.पी.एम.सी. अ ट 1949 मधील कलम 69 
(1) अ वये दान केले या अिधकारानुसार  

एम.सी. एस.आर.वेतन 
व लेखा स हता नुसार 

काम  

  
2) थायी अ ीम  धन रकमेतून 
25000/- पयत  खचाची बले  
मंजुर करणे  

वर ल माणे  

  

3) . 10000/- पयत वाहन 
दु ती व वाहन  इंधन व इतर 
करकोळ खच मंजुर करणे तसेच 
3000/- पयत या कामासाठ  
कोटेशन काढणे  

वर ल माणे 

बी. पी. एम.सी ऍ ट 
1949  चे कलम  73 

ड माणे 1 लेखा 
सह ता चलीत 

िनयमानुसार कामकरण 

  

4) वग 2,3,4 मधील कमचा-
यां या क रकोळ रजा वैक लक 
रजा 30 दवसापे ा कमी अथवा 
जा त कालावधीत मंजुर करणे. 

शा/१/का व/341/2००8 दनांक 
3/5/2००8 अ वये मा.आयु  यांनी 
बी.पी.एम.सी. अ ट 1949 मधील कलम 69 
(1) अ वये दान केले या अिधकारानुसार 

महारा  नागर  सेवा 
रजा िनयमातील  
तरतुद  नुसार 

  

5) वग 2,3,4 मधील कमचा-
यां या सव कार या 30 दवसा 
पयत  कालावधी या अधवेतनी व 
परावतीत यरोग, प घात,  
सुतीव गभपात इ. वशेष रजा  

मंजुर करणे.   

वर ल माणे वर ल माणे 

३ 
सहा. 
आरो यािध
कार  

क  शासन मा हती अिधकार 
२००५ नुसार ा  अजावर ल 
कायवाह  

क  शासन मा हती अिधकार २००५ नुसार  

 


