
अ. 
.

अिधकार कोण या प रप कानुसार

१ महापािलका मंडई, बाजारात अमलात असले या कोण याही िनयमांच,े उपिवध चे िकंवा थायी आदेशाचे 
उ लंघन के याब ल या कोण याही य स िकंवा ित या नोकरास िस अपराध  ठरिव यात आले असेल ितला 
अशा कोण याही मनपा मंडई बाजारातुन काढुन टाकता येईल आिण अशा य ने वतः िकंवा ित या 
नोकरदाराकडुन अशा मंडई बाजारात यापु ढे कोणताही गाळा, दु कानात िकंवा उ याने माल िव  कर यास या 
य स ितबंध करता येईल. कोण याही गा यात, दु कानात, उ याने माल िवक याचे जागेत प ा िकंवा 

धारणिधकार समा  करता येईल.

मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/१/कािव/७७७/९५ िदनांक २६.१०.९५ 

अ वये
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ 
कलम ७९ नुसार

२ जर एखा ा य कडुन िन काळजीपणामुळे िकंवा चुकून कोण याही साव. र यात िकंवा नगरपािलके या 
बाजाराम ये िकंवा बागेत िकंवा साव. जागेत िकंवा मनपाम ये िनहीत असले या इमारतीम ये िकंवा कोण याही 
र यावरील महापािलके या मालक या कोण याही मालम ेची इमारती म ये िकंवा कोण याही र यावरील 
महापािलके या मालक या कोण याही मालम ेची  मोडतोड झा यास िकंवा नुकसान झा यास अशा य कडुन 
झालेली मोडतोड दु त कर यात येणारा खच वसूल करणे.

व रल माणे

३ महापािलकेची शाळा मैदाने भाड्याने देण,े यासाठी अनामत हणून घेतलेली र कम आव यक या बाब ची पुतता 
के यानंतर परत करण.े

व रल माणे

४ कोणतीही नाली, वायु िवजनाचा दांडा िकंवा नळ मलकंुडी, जलधौत संडास, शौचकुप िकंवा मुतारी िकंवा नानाची 
जागा िकंवा धु याची जागा िकंवा ित याशी जोडले या कोण याही उपिवधी यांचे उ लंघन कर या या िकंवा 
मंजुरी न घेता केले या कृ यांना मनाई करणे. जाली आ छादन िकंवा अ य जोडणीकामी िकंवा साधन या संदभात 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम-१९४९ कलम (१८६) २ म ये असले या तरतुदी िनयम िकंवा उपिवधी 
यांचे उ लंघन कर य़ा या िकंवा मंजुरी न घेता केले या कृ यांना मनाई करणे.

व रल माणे

५ जलधौत संडास इ. खराब न करणे िकंवा ते अयो य रतीने दु िषत न करणे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
१९४९ चे कलम १८७ (१) (२) मिधल तरतुद चे उ लंघन करणा-या  िव  कारवाई करण.े

व रल माणे

६ महारा  महानगरपािलका अिधिनयम-१९४९ करण १८ िनयम २८०(अ) शहरातील सव  र यांचे पृ भाग 
दररोज व छ करणे आिण र यावरील केरकचरा काढून टाकणे (ब) सव कच-याचे डबे व कच-या या पेट्या 
यातील कचरा काढुन नेणे आिण धुळ, राख अिधिनयमा या तरतुद मुळे तरतुद केले या िकंवा नेमून िदले या सव 
जागेत साचलेले पदाथ काढुन नेणे

व रल माणे

७ महारा  महानगरपािलका अिधिनयम-१९४९ कलम २९२ नुसार केरकचरा इ. कच-याचे डबे कच-या या पेट्या व 
जागा यांची तरतुद करणे व नेमून देणे.

व रल माणे

८  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम-१९४९ कलम २९३ नुसार मलमु  व दु िषत पदाथ गोळा करणे इ यादीसाठी 
तरतूद करण.े

व रल माणे

९ महारा  महानगरपािलका अिधिनयम-१९४९ कलम २९४ (१)  नुसार िविव ीत जागांम ये व छता िवषयक 
खास यव था करण.े व कलम २४९ (१) नुसार महापािलकेने वेळोवेळी ठरवले या दरानुसार र कम वसुल करणे

व रल माणे

१० महारा  महानगरपािलका अिधिनयम-१९४९ कलम २९६  नुसार व छता िवषयक ायोजनासाठी जागांची 
पाहणी कर याचा अिधकार

व रल माणे

११ महारा  महानगरपािलका अिधिनयम-१९४९कलम २९७ नुसार कोण याही ईमारत व छते या योजनासाठी  
साफ कर यास फमावणे

व रल माणे

१२ महापािलकेने अथवा महापािलके िव  दाखल झाले या दा या या संदभात महापािलकेतफ कैिफयत जबाब अ 
िफडेि हट लेखी व पात तयार क न यावर वा री क न यायालयात सादर करणे

व रल माणे

१३ वग २ मधील अिधका-यांची िकरकोळ अिजत व इतर सव कार या रजा मंजुर करणे. व रल माणे

१४ वग ३ व ४ मधील कमचा-यांचे बाबतीत महारा  महानगरपािलका अिधिनयम-१९४९ कलम ५६ (२) ड मधील  
पोटकलम (ड) दंड करणे (इ) महापािलके या कोण याही आिथक हानीची र कम पूणतः िकंवा अंशतः वेतनातुन 
वसुल करणे

व रल माणे

१५ वग २ ते ४ मधील कमचा-यांना वेतनिनि ती  करण.े व रल माणे

१६ वग २ मधील अिधका-यांची िनयिमत वेतनवाढ मंजुर करणे. व रल माणे

"फ" े ीय  कायालय,िनगडी, पुण-े ४४ ( शासन िवभाग)

 कलम ४(१) ब नुसार बाब .३

अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकाराचा तपिशल 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 

े ीय अिधकारी
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१७ महारा  महानगरपािलका अिधिनयम-१९४९ कलम ८१ इ आयु ास िदवाणी यायालया या असले या श  
कलम ८१ (ह) अिधकारतेस ितबंध महारा  महानगरपािलका अिधिनयम-१९४९  कलम ८१ (आय) िविनमय 
कर याची श  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम-१९४९ कलम ८१ (ज) या करणातील शा ती िवधी संमत 
वापर करताना अडथळा आण याब ल शा ती

व रल माणे

१८ महारा  महानगरपािलका अिधिनयम-१९४९ कलम ३३२ (अ) नुसार माणे महापािलका मंडई बाजार, 
आवारातील कोण याही गाळा, दु कान, उ याने माल िवक याची जागा यांचा भोगवटा िकंवा वापर कर याब ल 
थायी सिमती या मा यतेने भाड्याने फ  आकारणे ( थायी सिमती या उमेद मा यतेवर)

व रल माणे

१९ थायी सिमती या मा यतेने आकारणी यो य असलेले दु कान भाडे,फ  िकंवा यांचा कोणताही भाग एकावेळी एका 
वषापे ा अिधक होणार नाही अशा कोण याही कालावधी  साठी म याने देणे (कलम ३३२ (ब) माणे ( थायी 
सिमती या उमेदमा यतेवर)

व रल माणे

२० भाग कायालया या िनयं णाखाली थाप य,पाणीपुरवठा जलिनसारण िव ुत,आरो य िवषयक कामकाज 
सोपव यात आले आहे या कामकाजा करीता िनयु  कर यात आले या सव कमचा-यांचे कामकाजावर े ीय 
अिधकारी े ीय कायालय यांचे शासिकय िनयं ण राहील

मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/१/कािव/८२५/९५ िदनांक १४.११.९५ 

अ वये

२१ र.  ५००००/- कमाल मयादेपयत खच अंतभूत असले या सािह य खरेदी अथवा िकरकोळ व पाची  कामे क न 
घेणेचे अिधकार

मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
लेखा/१/कािव/७७०/२०१३ िदनांक 
१७.०९.२०१३ अ वये

२२ वग ३ व ४ मधील कमचा-यां या अिजत रजा व परावत  रजा अज, अधवेतनी रजा, यरोग, प ाघात, 
िवकलांगता, सुती व गभपात, कु रोग इ. िवशेष रजा मंजुर करण.े

मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/१/कािव/९५७/९५ िदनांक १५.१२.९५ 

अ वये

२३ वाहनकज,घरबांधणी कज,संगणक कज,मंजुर कर यात आले या कमचा-यांची महापािलके या वतीने कर यात 
येणा-या करारना यावर वा री

मा आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/१/कािव/८८/९६ िदनांक २४/१/९६ अ वये

२४ वग ३ व ४ मधील कमचा-यांचे रजा वास भ ा मंजुर करणे. मा आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/१/कािव/४३७/९६ िदनांक १४.५.९६ 

अ वये

२५ महापािलका सभेत उपि थत राह याचा व याम ये  होणा-या चचत भाग घे याचा अिधकार मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/१/कािव/११०१/९६ िदनांक २१.१२.९६ 

अ वये

२६ महारा  महानगरपािलका अिधिनयम-१९४९  कलम ५६ (२) (ब) नुसार वग ३ व ४ मिधल अिधकारी /कमचारी 
यांची एक वेतनवाढ थिगत करण.े

मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/१/कािव/३९३/९७ िदनांक १६.५.९७ 

अ वये

२७ महापािलके या जागांतुन य ना काढूण टाक याचा अिधकार मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/१/कािव/५१५/९७ िदनांक ३०.७.९७ 

अ वये

२८ िनयं णाखालील सव वग १ व २ मधील अिधका-यांची िनयिमत वेतन वाढ मंजुर करणे व वेतनिनि ती करणे व रल माणे

२९ िनयं णाखालील सव वग १ व २ मधील अिधका-यांकडुन कामकाज, वतन इ. बाबत नोटीस देवून खुलासा 
मागिवणे व तािकद देणे

व रल माणे

३० िनयं णाखालील सव वग १ व २ मधील अिधका-यां या िकरकोळ रजा मंजुर करणे. व रल माणे

३१ िनयं णाखालील सव वग १ व २ मधील अिधका-यांची िनयमीत रजा ३० िदवसांपे ा कमी अथवा जा त 
कालावधी या अिजत रजा वासभ यासह मंजुर करण.े

मा.आयु  यांचेकडील 
आदेश शा/१/कािव/९२८/९७

३२ वग ३ व ४ मधील कमचा-यां या ३० िदवसांपे ा जा त कालावधी या रजा (रजा वास भ यासह) मंजुर करण.े िदनांक ४.१०.९७ अ वये

३३ वग १ व ४ मधील कमचारी अिधकारी यां या सव कार या व सव कालावधी या  अिजत रजा व परावत  रजा 
मंजुर करणे अज, अधवेतनी रजा, यरोग,प ाघात,िवकलांगता, सुती व गभपात इ. िवशेष रजा मंजुर करण.े

व रल माणे

३४ े ीय कायालयाकडील वग २ ते ४ महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५६ (२) मधील पोटकलम (ड) 
नुसार दंड करण,े पोटकलम नुसार महापािलके या आिथक हानीची र कम पुणतः िकंवा अंशतः वसुल 
करण,ेबेिश त वतनाबाबत ताक द देण,े प ीकरण मागवणे

व रल माणे
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३५ े ीय कायालयाचे काय े ातील नाग रकांना संडास लॉक वांधणेकामी र.  ३०००/- (सबिसडी) देणे मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/१/कािव/४२४/९८ िदनांक ९.६.९८ अ वये

३६ भागांम ये चालु  असणा-या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण िवभांगाची कामे करणा-या उपअिभयंता यांचे दैनं िदन 
कामकाजावर े ीय अिधकारी यांचे शासिकय िनयं णाचे अिधकार

मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
आकां /कािव/६२३/९९िदनांक ५.४.९९ अ वये

३७ लायस स िशवाय िविव ीत गो ी न ठेवणे आिण िविव ीत यवसाय व कामे न करणे  भाग काय े ापु रते 
मयादीत

मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/१/कािव/९१८/०२ िदनांक २३.१२.२००२ 

अ वये

३८ एखा ा जागेचा वापर करणे हे घातक िकंवा उप वकारक असेल ते हा असा वापर थांबव याचे अिधकार, भाग 
काय े ापु रते  मयादीत

व रल माणे

३९ महापािलका अ थापने व न सेवािनवृ  होणा-या कमचारी यां या खा यावर िश लक असणा-या अिजत व 
अधवेतनी रजेचे रोखीकरण मंजुर या या र कमा क न अदा कर याचे अिधकार (वग ३ व ४)

मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/१/कािव/४६०/०३ िदनांक २५.८.२००३ 

अ वये

४० च मु ण व झेरॉ स कामाकरीता मेहनताना मंजुरीचे अिधकार मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/१/कािव/४४५/०३ िदनांक ३१.५.२००२ 

अ वये

४१ महापािलके या िवकास आराखड्यानुसार िवकिसत केले या जागां यित र  भागांचे काय े ात  असणा-या 
मनपा या जागांवर ता पुर या व पात ११ मिह यां या कराराने भाजी मंडई,िमनीमाकट, ु ट टॉल इ.साठी जागा 
मंजुरीचे व करार कर याचे े ीय कायालयपुरते मयािदत अिधकार

मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/१/कािव/६०४/०५ िदनांक १४.७.२००५ 

अ वये

४२ महापािलके या मालक ची िनवा थाने महापािलका अिधकारी /कमचारी यांना भाडेत वावर देणेबाबत. े ीय 
काय े ापु रते मयािदत.

मा.आयु  यांचेकडील 
आदेश शा/१/कािव/७५०/०५िदनांक 
२७.१०.२००५ अ वये

४३ सावजिनक र यावर कोण याही कारणासाठी मंडप उभारणीसाठी परवानगी देण.े मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/१/कािव/७४३/०५ िदनांक ११.८.२००६ 

अ वये

४४ िव ीय अिधकार- शासन  िवभागासाठी 
१. र. . ५००००/- पयत या कामासाठी कोटेशन काढण,े मंजुर करण,े कामाचे आदेश देण,े िबल मंजूर करण.े
२. कायालयीन वापरासाठी र. . १००००- थायी अ ीम धन िबल मंजूर करण.े
३. वाहन इंधनासाठी र. . २०,०००/- मंजूर करण.े
िव ीय अिधकार- आरो य िवभागासाठी 
२. र. . १००००- पयत या कामासाठी कोटेशन काढण,े मंजुर करण,े कामाचे आदेश देण,े िबल मंजूर करण.े
२. कायालयीन वापरासाठी र. . २००००/- थायी अ ीम धन िबल मंजूर करण.े
३. वाहन इंधनासाठी र. . २,५०,०००/- मंजूर करण.े

मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
लेखा/१/कािव/७७०/१३ िदनांक १७/९/२०१३ 
अ वये

४५ भाग व भागांतगत सव  िवभागांचे  िवभाग मुख हणुन काम करणे मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/१/कािव/८३४/१३ िदनांक २८/६/२०१३ 

अ वये

४६ शासक य अिधकार-
१. गट अ व ब कमचारी/अिधकारी यांचे िकरकोळ रजा मंजुर करणे.
२. गट ब,क,ड कमचारी/अिधकारी यांचे ३६५ िदवसापयत या अिजत रजा, अधवेतनी रजा, प रवत त रजा, 
िवशेष रजा, असाधारण रजा इ. सव कार या रजा व रजा वास भ ा मंजुर करण.े
३. गट अ,ब,क,ड कमचारी/अिधकारी (िवभाग मुखांसह) यांचे नामिनदशन ि वकारण.े
४. गट अ,ब,कमचारी/अिधकारी यांचे (िवभाग मुख वगळुन) सेवा पु तक सव न दीसह अदययावत करण.े
५. गट अ,ब कमचारी/अिधकारी यांचे मु यलेखापाल यांचेमाफत करणाची तपासणी क न व मा. आयु  स  
यांचे मा यतेने वेतनिनि ती करण.े
६. गट अ,ब,कमचारी/अिधकारी यांचे (िवभाग मुख वगळुन)  िनयिमत- वािषक वेतनवाढ मंजुर करण.े

मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/१/कािव/११७५/१३ िदनांक २९/८/२०१३ 

अनुसूची २ अ वये
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७. गट ब,क,ड कमचारी/अिधकारी - सैिनक  सेवेतील िनवृ धारकाची वेतनिनि तीची करणे िवभाग मुखां या 
िशफारशीने मंजूर करणे (मु य लेखापाल यांचे माफत करणांची तपासणी क न कायवाही करणे)
८.  गट ब,क,ड कमचारी/अिधकारी यांचे गोपिनय अहवालातील ितकूल श-ेयाबाबत िविहत कायवाही करण.े 
९.  गट ब,क,ड कमचारी/अिधकारी यांचे सेवािनवृ  / मयत होणा-या कमचा-यां या खाा यावरील िश लक 
असणा-या अिजत रजेचे रोखीकरणे मंजूर करण.े 
१०. गट अ,ब,क,ड कमचारी/अिधकारी यांचे भूखंड खरेदी, घरबांधणी, घरदु ती, घरिव तार, वाहन व संगणक 
कज मंजूरीसाठी िशफारस क न करारना यावर वा री करण.े
११. गट क व ड अिधकारी/कमचारी यांचे फ  याच िवभागांतगत येणा-या उपिवभागाम ये थानांतरण करण.े
१२. शासक य कामकाजापुरते मयािदत यायालयाम ये दाखल झाले या दा यांचे संदभात महापािलकेतफ 
कैिफयत, जबाब, फेडे हीट लेखी व पात तयार क न यावर वा री करण.े

१३. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५६ नुसार व महारा  नागरी सेवा (fिश त व अिपल) 
१९७९ मधील िनयमानुसार अिधकारी व कमचारी यां यावर शा ती लादण.े
अ. गट ब कमचारी/अिधकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस देण.े
ब. गट ब,क व ड अिधकारी व कमचारी यांचेवर ठपका ठेवणे Censure.
क. गट ब,क व ड अिधकारी व कमचारी यांची एक वेतनवाढ ता पुर या व पात रोखून ठेवणे. 
ड. गट ब,क व ड मधील अिधकारी व कमचारी यांना . ५००/- पयत दंड करणे
इ. गट ब,क व ड मधील अिधकारी व कमचारी यांना .१००००/- पयत महानगरपािलके या आिथक हानीची 
र कम पुणत: िकंवा अशत: वेतनामधून वसुल करण.े

र. . १०,००,०००/- कमाल

आपले काय े ामधील िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर  िवकास योजनेमधील र ते व आर णाचे 
बािधत े ापैक  अनिधकृत बांधकामाखालील बािधत े  मनपाचे ता यात घेणेबाबतची ाथिमक कायवाही 
करण.े

आदेश . नरिव/कािव/आ२/२८८/२०१४  िद. 
७/७/२०१४  प रिश  अ

र. . १०,००,०००/- कमाल मयादेपयत खच अंतगत असले या थाप य, पाणीपुरवठा, िवदयुत व आरोगय  
िवषयक कामांचे संदभात स म सिमती माफत शासक य मा यता घेणेची कायवाही करणे व शासक य 
मा यतेसाठी पाठवावयाचे िवषय प ावर वा री करणे व िनिवदा मागिवलेनंतर एक िकंवा दोन िनिवदा 
उघडावया या िकंवा नाही या बाबत िनणय घेण.े अनामत / बयाणा र कम ज  करणे व दंडा मक कारवाई करण.े

आदेश . लेखा/१अ/कािव/५६५/२०१४  िद 
१२/८/२०१४ प  अ अ वये

१ आहरण िवतरण अिधकारी हणून काम पाहणे (वेतन बील,े वै क य बील,े बील,ेरजा वास भ ा अदा करणेचे 
संदभात

मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/१/कािव/७७६/९५ िदनांक २६-१०-

१९९५ अ वये

२ िकरकोळ रजा वैक पीक रजा मंजुर करण वग ३ व ४ कमचा-यांचे तपिशल

३ वग ३ व ४ कमचारी िनयिमत वेतनवाढ मंजुर करण.े व रल माणे

४ ताक द देणे वग ३ व ४ कयचा-यां या बाबतीत सेवान द पु तकाम ये रजा मंजुरी, वेतनवाढ,शा ती इ. बाबत न दी 
घेण.े र . ५००/- पयत या आकि मत खचाची िबले मंजुर करण.े

व रल माणे

८ मनपा या इमारती मोक या, जागा,मैदाने शाळा इ यादी ासं िगक काय मासाठी देण.े व रल माणे

९ वग ३ व ४ मधील कमचा-यां या ३० िदवसांपयत या अिजत रजा मंजूर करणे मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
शा/१/कािव/९२८/९७ िदनांक ४-१०-१९९७ 

अ वये

शासन अिधकारी
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