
अ. पदनाम कत कोण या काय ानुसार अिभ ाय
वग २ मधील अिधका-यां या करकोळ रजा मंजूर 
करणे तसेच र. .५,०००/- चे थायी अ ीमधन 
मंजूर करणे.

म.ना.से. रजा िनयम, वेतन 
िनयम, लेखासंिहता व 
बीपीएमसी अँ ट १९४९ 
मधील तरतूदीनुसार या 
अिधकाराचे अंमलबजावणी 
करणे.

वग २, मधील कमचा-यां या ३० दवसांपे ा जा त 
रजा मंजूर करणे, पूण वेतने, अध वेतने, परावत त 
रजा मंजूर करणे. गोपनीय अहवालाचे (वग २ व ३) 
पुनिवलोकन पाठिवणे. आदेश . 

शा/२/कािव/२७/२०१३ द. १७/१०/२०१३ 
अ वये  पाणी नळ जोडणी मंजूरी , पाणीपुरवठा 
तोडून टाकणे कवा बंद करणे तसेच पाणी 
िबलाबाबतची (दु तीसह) सव कायवाही  
(आथ क अिधकारासह) करणेबाबत अिधकार 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम 
६९(१) नुसार दान करणेस मा यता दे यात येत 
आह.े

बीपीएमसी अँ ट १९४९ 
िनयमानुसार मनपाने या 
संदभात केलेले िनयम व 
उपिवधीनुसार मा.आयु  
सो. . 

शा/२/कािव/२७/२०१३ 
द. १७/१०/२०१३ 
शा/१/कािव/११७५/२०१३

 द. २८/०८/२०१३

२ ९)     मनपा या वतीने दाखल असले या 
दा ां या संदभात यायालयात 

ित ाप क सादर करणे.

मा.आयु  यांचेकडील 
अिधकार दान आदेश 

. शा/१/कािव/३६०/०५/, 
द.४/६/०५ अ वये

२) िवभागामधील अिधकारी / कमचारी यां या 
करकोळ रजा, अ जत रजा, वै क य रजा, 

कु रोग, प घात, िवकलांगता, सुती, गभपात 
यासार या िवशेष रजा मंजुर करणे.

आदेश 
.पापु/२/कािव/७४४/०६, 

द.२६/११/०६ अ वये 
मा.आयु  यांनी बीपीएमसी 
अँ ट १९४९ चे कलम ६९ 

३) िवभागामधील अिधकारी / कमचारी यां या 
िव  यां या वतनाबाबत ठपका ठेवणे, वेतनवाढ 
रोखणे व दंडा मक कारवाई कर याचे अिधकार.

उपअिभयं
ता

बीपीएमसी अँ ट १९४९ चे 
कलम ६९ मधील 
तरतूदीनुसार एमसीएसआर 
(वेतन) व लेखा संिहतानुसार 
काम

शासन 
अिधकारी

३

४

बीपीएमसी अँ ट १९४९ चे 
कलम ६९ मधील 
तरतूदीनुसार एमसीएसआर 
(वेतन) व लेखा संिहतानुसार 
काम

 ब ेि य कायालय चचवड-३३
िनणय येसाठी अनुसरली जाणारी प दत पयवे ण आिण जबाबदारी

क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ कलम 4(1) (ख)  अ वये

१



५ लंबर पाणीपुरवठा येथील लंब ग संबंधीचे सव कामकाज 
(देखभाल दु ती) वरी ांचे सुचने माणे करणे.

कायकारी अिभयंता 
पाणीपुरवठा यांचेकडील 
आदेश .जशुक/८५८/०१, 
द.२/८/०१

६ मु य 
िलपीक

 िलिपकाचे कामकाजावर पयवे ीय िनयं ण ठेवणे 
व याचे कायिववरणवरील टपाला या न दी 
तपासुन लंिबत प वहार िनकाली काढ या या 
दृ ीकोनातुन मागदशन करणे.         कायालयीन व 

शासक य कामकाजावर िनयं ण ठेवणे. सादर 
झाले या करणांवर काय ातील तरतूदी िनयम 
न दिवणे. काय ातील तरतूदीनुसार करणे ताव 
बरोबर आहेत कवा नाही याची तपासणी करणे, 
वरी ां या सुचनेनुसार काम करणे.  िलिपकाने 
सादर केले या तावावर आवलोकन करणे व प  
अिभ ायासह ताव वरी ांकडे सादर करणे.

िनयंि त अिधकारी यांचे 
आदेशानुसार

७ िलपीक पाणीपुरवठा येथील आ थापना िवषयक कामकाज, 
शासन िनणय मनपा धोरण, आदेश, प रप के, 
थायी आदेश िवचारात घेऊन िनयमानुसार  िवहीत 

मुदतीत ताव सादर करणे, रेकॉड सांभाळणे, 
अंदाजप क तयार करणे, थायी अ ीम धन, सव 
कमचा-यां या रजा मंजुर, सव कारची बीले तयार 
करणे, आयकराबाबतचे कामकाज करणे, पुरवणी 
बीले तयार करणे, वरी ांचे सुचने माणे कामकाज 
करणे. नवीन नळ कने शन मंजूरी, र-कने शन, 
कने शन ह तांतर, व संबिधत बाबतचे इतर तव 
कामकाज.

िनयंि त अिधकारी यांचे 
आदेशानुसार

८ इल.े पंप 
ऑपरेटर

या ठकाणी पा याची टाक  आहे या ठकानी 
िव य़त मोटारपंप चालु बंद करणे, पा याची उंच 
ठाक  पंप ारे भरणे, पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवणे, 
िव य़त मोटारपंप स हसीग दु ती अ यावत 
ठेवणे.

१० िशपाई टपाल ने-आण करणे, उपअिभयंता यांचे केिबन 
सांभाळणे. तसेच वरी ाचे सुचनेनुसार कायालयीन 
काम करणे.

११ मजूर पा या या टा या भरणे, वॉलमन – पाणी चालु बंद 
करणे, पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवणेकामी लंबर 
कमचा-यांना मदत करणे. पा या या त ारीची 
पाहणी करणे.

१२ सफाई 
सेवक / 
कामगार

पा या या टा या भरणे, वॉलमन – पाणी चालु बंद 
करणे

९ िमटर 
िनरी क

अनािधकृत नळ कने शन अिधकृत करणे, नॉन 
मीटर नळ कने शन मीटर करणे, पाणीप ी वसूली 
करणे व याबाबतची तव अनुषंिगत कामकाज करणे 
तसेच वरी  अिधक-या या िनयं णाखाली काम 
करणे.


