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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका पिंिंरी १८ 

इ क्षते्रीय कायाािय  भोसरी िंणु े– ३९ 

कें द्रशासन मालहतीिंा अलधकार किम ४ (१) व ख (२) 

अ. 

क्र. 

िंदनाम कताव्य े कोणत्या 

कायदयानसुार 

अलभ

प्राय 

०१ क्षेत्रीय 

अलधकारी 

मा.प्रभाग सलमती सदस्य म्हणून सभेस 

उिंलस्थत राहणे. 

महाराष्ट्र 

महानगरिंालिका 

किम २९ अ 

नुसार 

 

  क्षेत्रीय कायााियाकडीि सवा उिंलवभागाांिंा 

प्रशासकीय प्रमुख 
मा. आयुक्त याांिंे 

आदशेानुसार 

 

  क्षेत्रीय कायााियाकडीि सवा लवभागाकडीि 

प्रशासककयआर्थथक व इतर प्रस्तावाांवर प्रदान 

करण्यात आिेल्या अलधकारात व कायदयातीि 

तरतुदींनुसार लनणाय घेणे, प्रदान करण्यात 

आिेल्या अलधकाराांव्यलतररक्त सवा प्रस्ताव 

स्वयांस्िंष्ट अलभप्रायाांसह  वररष्ठ अलधकारी 

याांिंेकडे िंाठवणे.  

  

  मा.स्थायी सलमती सभेस उिंलस्थत राहणे व 

आवश्यकतेनुसार मा. महािंालिका सभेस 

उिंलस्थत राहणे. 

  

  क्षेत्रीय कायााियातीि जनतेच्या नागरी 

सुलवधाांिंेबाबत तक्रारींिंे लनवारण करणेकामी 

सांबांलधत अलधका-याांना फमाावणे  

  

  क्षेत्रीय कायााियाकडीि सवा प्रकारिंे 

लनलवदाकरीता लनलवदा उघडणे सलमतीिंेसदस्य 
  

  क्षेत्रीय कायााियाकडीि सवा प्रकारिंे कर, शुल्क 

फी,भाडे वसुिीकडे िक्ष देणे. 
  

  क्षेत्रीय कायााियाकडीि सवा अलधकारी 

कमािंारी याांिंेवर प्रशासकीय लनयांत्रण ठेवणे.  
  

  कायदयातीि तरतुदीनुसार महािंालिकेिंी 

अत्यावश्यक तसेिं ऐच्छीक कताव्ये िंार िंाडणे. 
  

२ प्रशासन 

अलधकारी 

मा.प्रभाग सलमतीने सभेिंे वेळी सभासलिंव 

म्हणून कामकाज करावे. 

  

  क्षेत्रीय अलधकारी याांिंेकडे मांजुरीकामी अथवा 

लनणायास्तव जाणा-या लवभागाांिंे प्रशासकीय 

प्रकरणे तसेिं प्रस्तावाांवर कायदयातीि तरतुदी 

लनयम लविंारात घेवून स्वयांस्िंष्ट अलभप्राय 

नोंदलवणे. प्रभाग कायााियाकडीि भूमी पजदगी 

आकारणी व वसुिी वर लनयांत्रण ठेवणे 

प्रदान करण्यात आिेल्या अलधकाराांिंा िंूणा 

वािंर करणे 
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३ िेखालधकारी क्षेत्रीय कायााियाकडीि आर्थथक व्यवहाराांिंी 

तिंासणी करणे. 

  

  क्षेत्रीय कायााियाकडून होणा-या सवा आर्थथक 

लबिाांिंी तिंासणी करणे व आर्थथक बाबींवर 

लनयांत्रण ठेवणे.    

  

  सवा आर्थथक प्रस्तावावर कायदयातीि तरतुदी 

व लनयमाांिंा लविंार करुन अलभप्राय नोंदलवणे 

  

  क्षेत्रीय कायााियाकडीि सवा लवभागाांिंे 

महसुिी व भाांडविी जमा खिंाािंे अांदाजिंत्रक 

तयार करणे.   

  

  िेखािंरीक्षण आक्षेिंाांिंी िंूताता करुन घेणे.   

  क्षेत्रीय कायााियाकडीि सवा प्रकारिंे 

लनलवदाकरीता लनलवदा उघडण्यािंे सलमतीिंे 

सदस्य 

  

  क्षेत्रीय कायााियाकडीि सवा कामाांच्या लनलवदा 

प्रलसध्द करणे व त्यािंुढीि सवा तदअनुषांलगक 

कामे करणे.  

  

४ कायाािय 

अलधक्षक 

सवा कायााियीन कमािंा-याांवर प्रत्यक्ष लनयांत्रण 

अलतक्रमण िंथकािंा िंथकप्रमुख म्हणून सवा 

अलतक्रमण लवषयक कामकाज िंार िंाडणे 

  

  वररष्ठाांिंे आदशेानुसार कायााियीन कामे करणे 

व सांबांलधताांकडून करुन घेणे 

  

५ उिं -

िेखािंाि 

क्षेत्रीय कायााियाकडीि सवा महसुिी तसेिं 

भाांडविी खिंाािंे बीिाांिंी तिंासणी करणे  

  

  िेखािंरीक्षण आक्षेिंाांिंी िंूताता करुन घेणे   

  सवा आर्थथक प्रस्तावाांवर कायदयातीि तरतुदी 

लनयम इत्यादींिंा अभ्यास करुन त्यािंी नोंद 

प्रस्तावात करणे व स्वयांस्िंष्ट मत नोंदलवणे. 

  

६ मुख्य 

लिलिंक 

लिलिंकाांकडून कामे करुन घेणे.कायााियीन 

कामकाजात मदत करणे. प्रस्ताव सादर करणे. 

कायालववरण तिंासणे, दप्तर तिंासणी करणे. 

हजेरी रलजस्टर तिंासणे. रजा मांजूरी प्रकरणे, 

भूमी पजदगी , हॉकसा इ बाबत कामकाज करणे.   

  

  सादर झािेल्या प्रकरणाांवर, प्रस्तावाांवर 

कायदयातीि तरतुदी लनयम नोंदवणे 

कायदयातीि तरतुदीनुसार प्रकरणे प्रस्ताव 

बरोबर आह ेककवा नाही यािंी तिंासणी करणे. 

  

७ लिलिंक आिेल्या प्रकरणाांबाबत वस्तु लस्थतीजन्य 

प्रस्ताव सादर करणे रेकॉडा तयार करणे व 

साांभाळणे. वररष्ठाांच्या सूिंनेनुसार कामकाज 

करणे. 

  

८ लशिंाई 

/मजूर 

वररष्ठाांच्या सूिंनेनुसार कायााियीन कामे 

करणे. 
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कें द्रशासन मालहतीिंा अलधकार किम ४ (१) व ख (२) 

किम ४ (१) अ व ब नुसार बाब क्र. २ 

िंाांजरिंोळ समोर भोसरी येथीि इ क्षते्रीय कायााियातीि अलधकारी कमािंारी याांिं े

अलधकाराांिंा तिंशीि 

क्षेत्रीय अलधकारी 

अ.क्र. अलधकार कोणत्या िंररिंत्रकानसुार 

१ महािंालिका मांडई बाजारात अमिात असिेल्या कोणत्याही 

लनयमाांिें उिंलवपधिें ककवा स्थायी आदेशािें उल्िांघन 

केल्याबदि ज्या कोणत्याही व्यक्तीस ककवा   लतच्या नोकरीस 

लसध्द अिंराध ठरलवण्यात आिे असेि 

लतिा अशा कोणत्याही मनिंा मांडई बाजारातुन  काढून टाकता 

येईि आलण अशा व्यक्तीने स्वत: ककवा लतच्या नोकरदाराकडून 

अशा मांडई बाजारात यािुंढे कोणताही गाळा दकुानात ककवा 

उभ्याने माि लवक्री करण्यास त्या व्यक्तीस प्रलतबांध करता 

येईि. कोणत्याही गाळयात, दकुानात, उभ्याने माि 

लवकण्यािें जागेत िंटटा ककवा धारणालधकार समाप््त    करता 

येईि 

मा. आयुक्त याांिेंकडीि आदेश 

प्रशा/१/कालव/७७७/९५ 

कद. २६/१०/९५ अन्वय े

 

२ जर एखादया व्यक्तीकडून लनष्काळजी िंणामुळे ककवा िुंकून 

कोणत्याही सावा. रस्त्यात ककवा नगर िंालिकेच्या  

बाजारामध्ये ककवा बागेत ककवा सावा. जागेत ककवा मनिंामध्ये 

लनहीत असिेल्या  इमारतीमध्ये ककवा कोणत्याही रस्त्यावरीि 

महािंालिकेच्या मािकीच्या कोणत्याही मािमते्तिंी  

मोडतोड झाल्यास ककवा नुकसान झाल्यास अशा व्यक्ती कडून 

झािेिी मोडतोड दरुुस्त करण्यात येणारा खिंा वसुि करणे. 

 

वरीिप्रमाण े

 

३ महािंालिकेिंी शाळा, मैदाने भाडयाने देणे, त्यासाठी अनामत 

म्हणून घेतिेिी रक्कम आवश्यक त्या बाबींिंी िंूताता केिेनांतर 

िंरत करणे 

वरीिप्रमाण े

 

४ कोणतीही नािी, वायुलवजनािंा दाांडा ककवा नळ मिकुां डी, 

जिधौत, सांडास  सांडास शौिंकुिं, ककवा मुतारी ककवा 

स्नानािंी जागा ककवा धुण्यािंी जागा ककवा मांजुरी न घेता 

केिेल्या कृत्याांना मनाई करणे. जािी आच्छादन ककवा अन्य 

जोडणीकामी ककवा साधन या सांदभाात महाराष्ट्र 

महानगरिंालिका अलधलनयम किम (१८६) २ मध्ये असिले्या 

तरतुदी लनयम ककवा उिंलवधी याांिें उल्िांघन करण्याच्या ककवा 

मांजुरी न घेता केिेल्या कृत्याांना मनाई  करणे    

वरीिप्रमाण े

 

५ जिधौत सांडास इ. खराब न करणे  ककवा ते अयोग्य रीतीने 

दलूषत न करणे महाराष्ट्र  महानगरिंालिका  

अलधलनयम १९४९ िें किम (१८७) (१)(२) मधीि तरतूदींिें 

उल्िांघन करणा-या लवरुध्द कारवाई करण े

 

वरीिप्रमाण े

 

६ महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलधलनयम प्रकरण १८ लनयम 

२८० (अ) शहरातीि सवा रस्त्याांिें िृंष्ठभाग दररोज  स्वच्छ 

करणे आलण रस्त्यावरीि केरकिंरा काढून टाकणे. 

(ब) सवा किं-यािें डबे व किं-याच्या िंेटया यातीि किंरा 

काढून नेणे आलण धूळ, राख 

अलधलनयमाच्या तरतुदीमुळे तरतुदीत केिेल्या ककवा नेमून 

कदिेल्या सवा जागेत सािंिेिे िंदाथा  काढून नेणे 

वरीिप्रमाण े

 

७ महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलधलनयम किम २९२ नुसार वरीिप्रमाण े
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केरकिंरा इ. किं-यािें डबे  

किं-याच्या िंेटया व जागा याांिंी तरतुद करणे व नेमून दणेे  
 

 

८ महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलधलनयम किम २९३ नुसार 

मिमूत्र व दलूषत िंदाथा  गोळा करणे इत्यादीसाठी तरतूद 

करणे 

 

वरीिप्रमाण े

 

९ महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलधलनयम किम २९४ नुसार 

लवलवक्षीत जागाांमध्ये स्वच्छता खास  व्यवस्था व  किम    

२४९(१) नुसार महािंालिकेने वेळोवेळी ठरविेल्या दरा नुसार 

रक्कम वसुि करणे  

 

वरीिप्रमाण े

 

१० महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलधलनयम किम २९६ नुसार 

स्वच्छता  लवषयक प्रयोजनासाठी  जागाांिंी िंाहणी करण्यािंा  

अलधकार  

 

वरीिप्रमाण े

 

११ महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलधलनयम किम २९७ नुसार  

कोणत्याही इमारत स्वच्छतेच्या प्रयोजनासाठी साफ करण्यास 

फमाावण े

 

वरीिप्रमाण े

 

१२ महािंालिकेने अथवा महािंालिकेलवरुध्द दाखि झािेल्या 

दाव्याच्या कैकफयत जबाब अकफडेव्हीट िेखी स्वरुिंात तयार 

करुन त्यावर स्वाक्षरी करुन न्यायाियात  सादर करणे.  

 

वरीिप्रमाण े

 

१३ वगा २ मधीि अलधका-यािंी ककरकोळ अर्थजत व इतर सवा 

प्रकारच्या रजा मांजुर करणे  

 

वरीिप्रमाण े

 

१४ वगा ३ व ४ मधीि कमािंा-याांिें  बाबतीत  महाराष्ट्र  

महानगरिंालिका  अलधलनयम  किम ५६(२) ड मधीि 

िंोटकिम (ड) दांड करणे (इ) महानगरिंालिकेच्या रक्कम  

िूंणाता  ककवा अांशत : वेतनातुन  वसुि करणे   

वरीिप्रमाण े

 

१५ वगा २ ते ४  कमािंा-याांना वेतनलनलित करणे वरीिप्रमाण े

 

१६ वगा २ मधीि अलधका-याांिंी लनयलमत  वेतनवाढ मांजुर करणे 

 

वरीिप्रमाण े

 

१७ महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलधलनयम किम ८१ इ  आयुक्तास 

कदवाणी  न्यायाियाच्या आसिेल्या शक्ती   

किम ८१ (ह) अलधकारतेस  प्रलतबांध  

महाराष्ट्र  महानगरिंालिका अलधलनयम किम ८१  (आय) 

लवलनमय करण्यािंी शक्ती  

महाराष्ट्र  महानगरिंालिका अलधलनयम किम ८१ (ज) या  

प्रकरणािंी  शास्ती लवधी 

सांमत  वािंर करताना अउथळा आणल्याबदि शास्ती 

 

वरीिप्रमाण े

 

 

१८ महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलधलनयम किम ३३२ (अ) नुसार 

प्रमाने महािंालिका मांडई बाजार आवारातीि कोणत्याही 

गाळा दकुान उभ्याने माि लवकण्यािंी जागा याांिंा भोगवटा 

ककवा वािंर करण्याबददि स्थायी सलमतीच्या मान्यतेने 

भाडयाने फी आकारणे 

(स्थायी सलमतीच्या उमेदमान्यतेवर) 

 

वरीिप्रमाण े

 

१९ स्थायी सलमतीच्या मान्यतेने आकारणी योग्य असिेिे दकुान 

भाडे फी ककवा त्याांिंा कोणताही भाग एकावेळी एका 

वरीिप्रमाण े
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वषाािेंक्षा अलधक होणार नाही अशा कोणत्याही 

कािावधीसाठी  मक्तयाने दणेे (किम ३३२ ( ब) प्रमाणे 

(स्थायी सलमतीच्या उमेदमान्यतेवर)  

 

२० प्रभाग कायााियाच्या लनयांत्रणाखािी स्थािंत्य , िंाणीिुंरवठा  

जिलनसारण लवदयुत आरोग्य्   लवषयक कामकाज सोिंवण्यात 

आिे आह.े या कामकाजाकरीता लनयुक्त करण्यात आिेल्या सवा 

कमािंा-याांिें कामकाजावर प्रभाग अलधकारी प्रभाग कायाािय 

याांिें प्रशासकीय लनयांत्रण राहीि.  

 

मा. आयुक््त याांिेंकडीि आदेश 

प्रशा/१/कालव/८२५/९५ 

कद. १४/११/९५ अन्वय े

 

२१ र रु. २,००,०००/- कमाि मयाादेिंयंत खिंा अांतभुात असिेल्या 

सालहत्य खरेदी अथवा ककरकोळ स्वरुिंािंी कामे करुन घेणिेें 

अलधकार 

 

िेखा/१अ/कालव/५७२/२०१८ 

कद.२३/०५/२०१८ 

 

२२ वगा ३ व ४ मधीि कमािंा-याांच्या अर्थजत रजा व िंरावती रजा 

अजा, अधावेतनी रजा, क्षयरोग रजा, क्षयरोग, िंक्षघात, 

लवकिाांगता, प्रसुती व गभािंात, कुष्ठरोग इ. लवशेष रजा मांजूर 

करणे. 

 

मा. आयुक््त याांिेंकडीि आदेश 

प्रशा/१/कालव/९५७/९५ 

कद. १५/१२/९५ अन्वय े

 

२३ वाहनकजा, घरबाांधणी कजा, सांगणक कजा, मांजूर करण्यात 

आिेल्या कमािंा-याांिंी महािंालिकेच्या वतीने करण्यात येणा-

या  

 

मा. आयुक््त याांिेंकडीि आदेश 

प्रशा/१/कालव/८८/९६ 

कद. २४/१/९६ अन्वय े

 

२४ वगा  ३ व ४ मधीि कमािंा-याांिें रजा प्रवास भत्ता मांजूर करणे. 

 

मा. आयुक््त याांिेंकडीि आदेश 

प्रशा/१/कालव/४३७/९६ 

कद. १४/५/९६ अन्वय े

 

२५ महािंालिका सभेत उिंलस्थत राहण्यािंा व त्यामध्ये होणा-या 

िंिेंत भाग घेण्यािंा अलधकार  

 

मा. आयुक््त याांिेंकडीि आदेश 

प्रशा/१/कालव/११०१/९६ 

कद. २१/१२/९६ अन्वय े

२६ महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलधलनयम किम ५६ (२) (ब) 

नुसार वगा ३ व ४ मधीि अलधकारी / कमािंारी याांिंी एक 

वेतनवाढ  स्थलगत करणे  

 

मा.आयुक्त याांिेंकडीि आदेश 

प्रशा/१/कालव/३९३/९७ 

कदनाांक १६/५/९७ 

 

२७ महानगरिंालिकेच्या जागाांतुन व्यलक्तना काढून टाकण्यािंा 

अलधकार  

 

मा.आयुक्त याांिेंकडीि आदेश 

प्रशा/१/कालव/५१५/९७  

वरीिप्रमाण े

कदनाांक ३०/७/९७ 

 

२८ लनयांत्रणाखािीि सवा वगा १ व २ मलधि अलधका-याांिें 

ककरकोळ वेतन वाढ मांजुर करणे,व वेतनलनिीत करणे. 

 

वरीिप्रमाण े

 

२९ लनयांञणाखािीि सवा वगा १व २ मलधि अलधका-याांकडून  

कामकाज , वतान इ. बाबत नोटीस देवून खिुासा मागलवने व 

 

वरीिप्रमाण े

 

३० लनयांत्रणाखालिि सवा १ व २ मलधि अलधका-याांच्या लनयमीत 

रजा मांजूर करणे 

वरीिप्रमाण े

 

३१ लनयांत्रणाखालिि सवा १ व २ मलधि अलधका-याांच्या लनयमीत 

रजा ३०कदवसाांिेंक्षा  कमी अथवा जास्त कािावधीच्या अर्थजत  

रजा  प्रवासभत्यासह मांजुर करणे   

 

मा. आयुक््त याांिेंकडीि आदेश 

प्रशा/१/कालव/९२८/९७ 

कदनाांक ४/१०/९७ 

३२ वगा ३ व ४ मधीि  कमािंा-याच्या ३० कदवसाांिेंक्षा जास्त मा. आयुक््त याांिेंकडीि आदेश 
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कािावधीच्या  रजा ( रजा प्रवास भत्यासह) मांजुर करणे 

 

प्रशा/१/कालव/९२८/९७ 

कदनाांक ४/१०/९७ 

 

३३ वगा १ ते ४ मलधि  कमािंारी  अलधकारी  याांच्या सवा 

प्रकारच्या व सवा कािावधीच्या अर्थजत  रजा व िंरावतीत 

रजा मांजुर करणे अजा अधावेतनी  रजा ,क्षयरोग ,िंक्षघात,  

लवकिाांगता प्रसुती  व गभािंात इ. लवशेष रजा मांजुर करणे. 

वरीिप्रमाण े

 

३४ के्षञीय कायाियाकडीि वगा २ ते ४  महाराष्ट्र 

महानगरिंालिका  अलधलनयम किम ५६ (२) मलधि 

िंोटकिम (ड) नुसार दांड करणे ,िंोटकिम नुसार 

महािंालिकेच्या  आर्थथक हानीिंी  रक्कम  िुंणात ककवा अांशत:  

वसुि करणे ,बेलशस्त  वताना बाबत ताकीद दणेे ,स्िंष्टीकरण 

मागवणे   

वरीिप्रमाण े

 

३५ के्षञीय कायााियािें कायाके्षञातीि नागररकाांना सांडास ब्िॉक 

बाांधणीकामी रू १६०००/- ( अनुदान) दणेे. 

 

स्वभाअ/२०१५/प्र.क्र.२३/नलव ३४ 

कद.    /   / 

३६ प्रभागाांमध्ये  िंािू असणा-या  िंाणीिुंरवठा, व जिलनसारण  

लवभागाांिंी कामे करणा-या उिंअलभयांता  याांिें दैनांदीन  

कामकाजावर के्षत्रीय अलधकारी याांिें प्रशासककय लनयांञणािें 

अलधकार 

मा.आयुक्त याांिेंकडीि आदेश 

प्रशा/१/कालव/६२३/९९ 

कदनाांक ५/४/९९ 

 

३७ िायसन्सलशवाय   लववलक्षत  गोष्टी न ठेवणे आलण  लववक्षीत  

व्यवसाय व कामे न करणे के्षञीय  कायाके्षत्रािुंरते मयााकदत  

 

मा.आयुक्त याांिेंकडीि आदेश 

प्रशा/१/कालव/९१८/०२ 

कदनाांक २३/१२/०२ 

३८ एखादया जागेिंा वािंर करणे ह ेघातक ककवा उिंद्रवकारक  

असेि तेव्हा असा वािंर थाांबवण्यािें अलधकार,के्षञीय  

कायाके्षत्रािुंरते मयााकदत 

वरीिप्रमाण े

 

३९ महािंालिका अस्थािंनेवरुन सेवालनवृत्ती होणा-या कमािंारी 

याांच्या खात्यावर लशल्िक असणा-या  अर्थजत व  अधावेतनी 

रजेिें रोखीकरण मांजूर करुन अदा करण्यािें अलधकार  

(वगा ३ व ४ ) 

मा.आयुक्त याांिेंकडीि आदेश  

प्रशा/१/कालव/४६०/०३ 

कदनाांक २५/८/०३ 

 

४० िंांक्रमुद्रण व झेरॉक्स कामाकरीता मेहनताना मांजूरीिें 

अलधकार  

 

मा.आयुक्त याांिेंकडीि आदेश  

प्रशा/१/कालव/४४५/०३ 

कदनाांक ३१/५/०२ 

४१ महािंालिकेच्या लवकास आराखडयानुसार लवकलसत केिेल्या 

जागाव्यलतरीक्त प्रभागाांिें कायाके्षत्रात असणा-या मनिंाच्या 

जागाांवर तात्िुंरत्या स्वरुिंात ११ मलहन्याांच्या कराराने  

भाजी मांडई, लमनी माकेट, फु्रट स्टॉि इ. साठी जागा मांजुरीिें 

व करार करण्यािें प्रभाग कायााियािंुरते मयााकदत अलधकार 

मा.आयुक्त याांिेंकडीि आदेश  

प्रशा/१/कालव/६०४/०५ 

कदनाांक १४/७/०५ 

 

४२ महािंालिकेच्या मािकीिंी लनवासस्थाने  महािंालिका 

अलधकारी / कमािंारी याांना भाडेतत्त्वावर देणेबाबत प्रभाग 

कायाके्षत्रािुंरते 

मा.आयुक्त याांिेंकडीि आदेश  

प्रशा/१/कालव/७५०/०५ 

कदनाांक २७/१०/०५ 

४३ सावाजलनक रस्त्यावर कोणत्याही कारणासाठी मांडिं 

उभारणीसाठी िंरवानगी देण े

 

मा.आयुक्त याांिेंकडीि आदेश  

प्रशा/१/कालव/७४३/०५ 

कदनाांक ११/८/०६ 
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                                                                                              सही/- 

राजेश आगळे 

ऺेत्रीय अधिकारी 
इ ऺेत्रीय कायााऱय 

पपिंपरी धचिंचवड महानगरपाधऱका 
भोसरी-३९ 

 

अ.क्र. अलधकार कोणत्या िंररिंत्रकानसुार 

 

 

१ 

 

 

    २ 

 

 

३ 

 

 

 

४ 

 

 

    

   ५ 

 

 

६ 

 

प्रशासन अलधकारी 

 

आहरण लवतरण अलधकारी म्हणून काम िंाहणे (वेतन 

बीिे, वैदयकीय बीिे , रजा प्रवास भत्ता अदा 

करणेिंे सांदभाात) 

 

ककरकोळ रजा वैकल्िंीक रजा मांजूर करणे वगा ३ व 

४ कमािंा-याांिंे तिंलशि 

 

वगा ३ व ४ कमािंारी लनयमीत वेतनवाढ मांजूर करणे. 

 

 

ताकीद दणेे वगा ३ व ४ कमािंा-याांच्या बाबतीत 

सेवानोंद िंुस्तकामध्ये रजा मांजुरी, वेतनवाढ, शास्ती 

इ बाबत नोंदी घेणे र रु ५००/- िंयातच्या आकलस्मत 

खिंाािंी लबिे मांजूर करणे  

 

मनिंाच्या इमारती मोकळया, जागा, मैदाने शाळा 

इत्यादी प्रासांलगक कायाक्रमासाठी दणेे. 

 

 

वगा ३ व ४ मधीि कमािंा-याांच्या ३० 

कदवसाांिंयातच्या अर्थजत रजा मांजूर करणे  

 

 

 

 

मा.आयुक्त याांिंेकडीि आदशे  

प्रशा/१/कालव/७७६/९५ 

कदनाांक २६/१०/९५ 

 

वरीिप्रमाणे 

 

 

वरीिप्रमाणे 

 

 

 

वरीिप्रमाणे 

 

 

मा.आयुक्त याांिंेकडीि आदशे  

प्रशा/१/कालव/९२८/९७ 

कदनाांक ४/१०/९७ 

 


