कलम ४(१)(b)(i) नमुना

पपरी चचवड मनपा या जलशु ीकरण क िव ुत िवभाग िनगडी या सावजिनक ािधकरणातील अिधकारी व कमचारी
यां या अिधकारक ा

क

अ. .

अिधकारपद

आ थक अिधकार

संबंिधत कायदा / िनयम / आदेश / राजप

1

कायकारी अिभयंता (िव)

र. .५००००/- पयत या कामासाठी कोटेशन काढणे,मंजूर
करणे,कामाचे आदेश देणे,बील मंजूर करणे,करारनामा
करणे,वीजदेयके अदा करणे.२०००००/- पयत या कायालयीन
१) . शा/१अ/कािव/६०/२०१७ द.
खचासाठी आव यक ती सामु ी िवकत घेणे. वाहन इं धनासाठी
र. .१००००/- मंजूर करणे. जनरेटर इं धन िबल र. . २५००० /- १८.१.२०१७
मंजूर करणे. कमचा-यांचे घरबांधणी कज,वाहनकज इ. तािवत
करणे.

2

उपअिभयंता (िव)

कामाची िबले सादर करणे

शेरा अस यास

१) . शा/१अ/कािव/३०/२००३ द.
२१.१२.२००३

ख
अ. .

अिधकारपद

शासक य अिधकार

संबंिधत कायदा / िनयम / आदेश / राजप

वग ३ व ४ मधील कमचा-यां या ३० दवसापे ा जा त
कालावधी या अ जत रजा,सव कार या कालावधी या

1

कायकारी अिभयंता (िव)

परावत त रजा,अधवेतनी रजा,िवशेष रजा मंजूर करणे, िनयिमत
वेतनवाढी मंजूर करणे,बेिस त वतनाबाबत शा ती लावणे,दंड
करणे,कोण याही आ थक हानीची वसुली करणे.आहरण िवतरण
अिधकारी हणून कामकाज पहाणे.
वग ३ व ४ मधील कमचा-यां या करकोळ

2

उपअिभयंता (िव)

१) शासन/१/ कािव/६३०/९४ द.१७.१०.९४

¸ü•ÖÖ

मंजूर करणे

तसेच सेवान द पु तकात सव कार या न दी घेणे, कमचा-यांचे
बेिश त वतनाबाबत ताक द देणे.किन अिभयंता यांचे
कामकाजावर िनयं ण ठे वणे.

२) शासन/१/ कािव/७७९/९५ द.३०.१०.९५

1) शासन/१/ कािव/630/94

×¤ü 17.10.94

२) शासन/१/ कािव/७७९/९५ द.३०.१०.९५

शेरा अस यास

ग
अ. .

अिधकारपद

फौजदारी अिधकार

संबंिधत कायदा / िनयम / आदेश / राजप

शेरा अस यास

िनरं क

घ
अ. .

अिधकारपद

अध याियक अिधकार

संबंिधत कायदा / िनयम / आदेश / राजप

शेरा अस यास

िनरं क

य
अ. .

अिधकारपद

याियक अिधकार

िनरं क

संबंिधत कायदा / िनयम / आदेश / राजप

शेरा अस यास

कलम ४(१)(b)(ii) नमुना

पपरी चचवड मनपा या जलशु ीकरण क िव ुत िवभाग िनगडी या सावजिनक ािधकरणातील अिधकारी व कमचारी यांची
कत े

क

अ. .

1

2

3

अिधकारपद

कायकारी अिभयंता (िव)

आ थक कत े
नगरसिचवांकडे िवषयप पाठिवणे , िनयिमत वेतनवाढी मंजूर
करणे, 25 लाखांचे आतील कामास तांि क मा यता देणे,
कामाची िबले अदा करणे, वीजिबले अदा करणे, आहरण िवतरण
अिधकारी हणून काम पहाणे कामाचे आदेश देणे,कोण याही
आ थक हानीची र म वसुलात आणणे.

उपअिभयंता (िव)

कामाची िबले अदा करणे.

किन अिभयंता (िव)

िव ुत िवषयक कामांचे िनयोजन करणे, अंदाजप क तयार करणे,
येणा-या खचास तरतुदीनुसार संबंिधत सिमतीकडू न मा यता
घेणेबबात सव कामे करणे, कामाचे बील तयार कऱणे,बजेट तयार
करणे.
सव कारचे अ ीमधन मंजूर करणे,वै क य िबले सादर
करणे,आवक,जावक ,पगारबील, वाहन इं धन बील तयार करणे

4

िलिपक

महसूली अंदाजप क तयार करणे,कमचा-यांची सव कारची
िबले तयार करणे, वाहन इं धन िबल तयार करणे
आ थापनािवषयक कामे करणे, शासन िवभागाने मागिवलेली
मािहती पूण करणे.

संबंिधत कायदा / िनयम / आदे श / राजप
१) शासन/१/कािव/६३०/९४ द. १७.१०.९४
२) शासन/१/कािव/७७९/९५ द. ३०.१०.९५
३) शासन/१/कािव/३०/०३ द. २१.१२.०३
४) शासन/१/कािव/७२९/०६ द. २१.०८.०६
१) शासन/१/कािव/६३०/९४ द. १७.१०.९४
२) शासन/१/कािव/७७९/९५ द. ३०.१०.९५

शेरा
अस यास

ख
अ. .

1

अिधकारपद

कायकारी अिभयंता (िव)

शासक य कत े

वग ३ व ४ मधील कमचा-यां या ३० दवसापे ा जा त
कालावधी या अ जत रजा,सव कार या कालावधी या अ जत
१) शासन/१/कािव/६३०/९४ द. १७.१०.९४
रजा,परावत त रजा,अधवेतनी रजा,िवशेष रजा मंजूर
करणे,िनयिमत वेतनवाढी मंजूर करणे,बेिश त वतनाबाबत शा ती
लावणे,दंड करणे,कोण याही आ थक हानीची वसुली
करणे.घरबांधणी कज,वाहन कज िशफारस करणे सव पंप
हाऊस,जलशु ीकरण क ,जलउपसा क या ठकाण या कामावर
व निवन क पावर देखरेख करणे.पदािधकारी व सल
२) शासन/१/कािव/७७९/९५ द. ३०.१०.९५
िवभागातील त ारी व सूचनांवर वरीत कायवाही करणे.रजा
वास भ ा मंजूर करणे,कमचा-यांचे बेिश त वतनाबाबत ापन
नोटीस व ताक द देणे,आहरण -िवतरण अिधकारी हणून
कामकाज पहाणे
वग ३ व ४ मधील कमचा-यां या करकोळ रजा मंजूर करणे तसेच
सेवान द पु तकातील सव

2

उपअिभयंता (िव)

संबंिधत कायदा / िनयम / आदेश / राजप

१) शासन/१/कािव/६३०/९४ द. १७.१०.९४

कार या न दी तपासणे, कमचा-यांचे

बेिश त वतनाबाबत ताक द देणे, अंदाजप किवषयक कामा या
खचास तरतुदीनुसार संबंिधत सिमतीकडू न मा यता घेणे,.म.रा.िव.िव.कं २) शासन/१/कािव/७७९/९५ द. ३०.१०.९५
संबंधी कामकाज पाहणे. ऑडीट कामकाज पाहणे.

३

किन अिभयंता (िव)

४

िलिपक

कामावर य देखरेख करणे एम.बी.रेकॉ डग
करणे,मरािविवकं .शी सम वय साधून संबंिधत कामे
करणे,व र ां या त ारी व सूचनांवर वरीत कायवाही
कऱणे,वीजपयवे क,वीजतं ी यांना कामाबाबत सूचना देणे,ऑडीट
िनयमां माणे काम करणे.
आवक जावक ,पगारिबल रजामंजूरी बेिश त वतनासाठी नोटीस
काढणे,बद या नेमणुकाबाबत कामकाज, शासन िवभागाकडू न
मागिवणेत आलेली मािहती वेळेत पूण करणे,ऑडीट कामकाज
करणे.

शेरा
अस यास

िव ुतिवषयक कामावर

५

वीजपयवे क

६

वीजतं ी

७

पंप ऑपरेटर

८

जनरेटर ऑपरेटर

९
१०

मदतिनस

११

िशपाई
वाहनचालक

य देखरेख करणे,तांि क कमचा-

यांना काम वाटप करणे, यांचेवर िनयं ण करणे, िव ुतिवषयक
त ार चे िनराकरण करणे.
मनपा या सव पंप हाऊसमधील िव ुत उपकरणांची
वीजपयवे क यांनी दले या सूचनेनुसार दु ती करणे.
मनपा या सव पंप हाऊसमधील पंप यो य वेळेत चालू बंद
करणे,पंपां या चालनाबाबत, िबघाड इ.बाबत वीजपयवे कास
अहवाल देणे,लॉगबुक मटेन कऱणे.
मनपा या सव पंप हाऊसमधील जनरेटर आव यकतेनुसार चालू
बंद करणे,जनरेटर चालनाबाबत, िबघाड इ.बाबत
वीजपयवे कास अहवाल देणे,रोजवडा रिज टर मटेन करणे,
जनरेटरसाठी आव यकतेनुसार िडझेल साठा उपल धतेबाबत कामे
करणे,लॉगबुक मटेन कऱणे.
वीजतं ी यांना कामकाजात मदत करणे.
व र ांनी दले या सूचनांनुसार कामकाज करणे.
नेमून दले या साईटवर पंप,जनरेटर,सब टेशनमधील देखभाल
दु तीकामी वाहन घेऊन जाणे व परत आणणे ,अिधका-यांना
इि छत थळी नेणे.

ग
अ. .

अिधकारपद

फौजदारी कत े

संबंिधत कायदा / िनयम / आदेश / राजप

शेरा

संबंिधत कायदा / िनयम / आदेश / राजप

शेरा

संबंिधत कायदा / िनयम / आदेश / राजप

शेरा

िनरं क

घ
अ. .

अिधकारपद

अध याियक कत े

िनरं क

य
अ. .

अिधकारपद

याियक कत े

िनरं क

