
अ. . पदनाम कत े कोण या काय ानुसार अिभ ाय

१ ेि य 
अिधकारी

मा. भाग सिमती सद य हणुन सभेस उप थीत राहणे
महारा  महानगर 
पािलका कलम २९ अ 
नुसार

भाग कायालयाकडील सव उपिवभागांचा शासक य मुख.
मा. आयु  
यां याकडील 
आदेशानुसार

 

मा. थायी सिमती  सभेस उप थीत राहणे.व  आव यकतेनुसार 
मा.महापािलका सभेस उप थीत रहाणे.

भाग कायालयातील जनते या नागरी सुिवधांचेबाबत त ार चे 
िनवारण करणेकामी संबंिधत अिधका-यांना फमावणे.

भाग कायालयाकडील सव कारचे िनवीदाकरीता िनवीदा उघडणे 
सिमतीचे सद य.

भाग कायालयाकडील सव कारचे कर,शु क,फ ,भाडे वसुलीकडे 
ल  देणे

भाग कायालयाकडील सव सव अिधकारी कमचारी यांचेवर 
शासक य िनयं ण ठेवणे.

िववाह िनबंधक हणुन कामकाज करणे

काय ातील तरतुद नुसार महापािलकेची अ याव यक तसेच 
ए छीक कत े पार पाडणे.

२ शासन 
अिधकारी

मा. भाग समीतीने सभेचे वेळी सभासिचव हणुन कामकाज करणे.

ंि य अिधकारी यांचेकडे मंजुरीकामी अथवा िनणया तव जाणा-
या िवभागांचे शासक य करणे तसेच तावांवर काय ातील 
तरतुदी,िनयम िवचारात घेवुन वयं प  अिभ ाय न दिवणे. भाग 
कायालयाकडील भूमी जदगी आकारणी व वसुली वर िनयं ण 
ठेवणे. अित मण िवभागा या  कामकाजावर िनयं ण ठेवणे.

दान कर यात आले या अिधकारांचा  पुण वापर करणे.

              पपरी चचवड महानगपािलका पपरी १८
 ड ेि य कायालय,रहाटणी पुणे १७ 

 क शासन मािहतीचा अिधकार कलम ४(१) व ख(२) 
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अ. . पदनाम कत े कोण या काय ानुसार अिभ ाय

३ लेखािधकारी भाग कायालयाकडील अ थक वहारांची तपासणी करणे.

भाग कायालयाकडुन होणा-या सव आ थक बीलांची तपासणी 
करणे व आ थक बाब वर िनयं ण ठेवणे

सव आ थक तावांवर काय ातील तरतुदी व िनयमांचा िवचार 
क न अिभ ाय न दवीणे.

भाग कायालयाकडील सव िवभागांचे महसुली व भांडवली जमा 
खचाचे अंदाजप क तयार करणे.

लेखाप र ण आ ेपांची पुतता क ण घेणे.

भाग कायालयाकडील सव कारचे िनवीदाक रता िनिवदा 
उघड याचे सिमतीचे सद य.

भाग कायालयाकडील सव कामां या िनवीदा िस  करणे व 
यापुढील सव  तदअनुशंिगक  कामे करणे.

४ कायालय 
अिध क

अित मण मुख हणुन शासन अिधकारी यां या िनयं णाखाली 
अित मण िवषयक कामकाज करणे

व र ांचे आदेशानुसार कायालयीन कामे करणे व संबंिधतांकडुन 
क ण घेणे.

५ लेखापाल
भाग कायालयाकडील सव महसुली तसेच भांडवली खचाचे 

बीलांची तपासणी करणे.

६ उप लेखापाल
भाग कायालयाकडील सव महसुली तसेच भांडवली खचाचे 

बीलांची तपासणी करणे.

लेखापरी ण आ ेपांची पुतता क न घेणे

सव आ थक तावांवर काय ातील तरतुदी िनयम इ याद चा 
अ यास क न याची न द तावात करणे व वयं प त मत 
न दिवणे.

७ मु य िलिपक िलपीकांकडुन कामे क ण घेणे

सादर झाले या करणांवर, तावांवर काय ातील तरतुदी िनयम 
न दवणे.काय ातील तरतुदीनुसार करणे ताव बरोबर आहे 
कवा नाही याची तपासणी करणे.

८ िलपीक
आले या करणांबाबत व तु ि थतीज य ताव सादर करणे रेकॉड 
तयार करणे व सांभाळणे.व र ां या सुचनेनुसार कामकाज करणे.

९ िशपाई/मजुर व र ां या सुचनेनुसार कायालयीन कामे करणे
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                    क शासन मािहतीचा अिधकार कलम ४(१) व ख(2) 
                         कलम ४ (१) अ व ब  नुसार बाब क २
रहाटणी पपरी येथील ड ेि य कायालयातील अिधकारी कमचारी यांचे अिधकारांचा तपिशल

ेि य अिधकारी
अ. अिधकार कोण या प रप कानुसार

१ महापािलका मंडई,बाजारात अमलात असले या कोण याही 
िनयमांचे,उपिवध चे कवा थायी

मा.आयु  यांचेकडील आदेश

आदेशाचे उ लंघन के याब ल या कोण याही स 
कवा ित या नोकरास िस अपराध

शा/१/कािव/७७७/९५

ठरिव यात आले असेल ितला अशा कोण याही मनपा मंडई 
बाजारातुन काढुन टाकता यईल

दनांक २६.१०.९५ अ वये

अिण अशा ने वतः कवा ित या नोकरदाराकडुन 
अशा मंडई बाजारात यापुढे कोणताही गाळा दुकानात कवा 
उ याने माल िव  कर यास या स ितबंध करता 
येईल

कोण याही गा यात ,दुकानात,उ याने माल िवक याचे 
जागेत प ा कवा धारणिधकार समा  करता येईल

२ जर एखा ा कडुन िन काळजीपणामुळे कवा चुकुन 
कोण याही साव. र यात कवा नगरपािलके या 
बाजाराम ये कवा बागेत कवा साव. जागेत कवा 
मनपाम ये िनहीत असले या

व रल माणे

इमारतीम ये कवा कोण याही र यावरील महापािलके या 
मालक या कोण याही मालम ेची

इमारती म ये कवा कोण याही र यावरील महापािलके या 
मालक या कोण यही मालम ाची
मोडतोड झा यास कवा नुकसान झा यास अशा कडुन 
झालेली मोडतोड दु त
कर यात येणारा खच वसूल करणे

३ महापािलकेची शाळा मैदाने भा ाने देण,े यासाठी अनामत 
हणून घेतलेली र म आव यक या बा बची पुतता 

के यानंतर परत करणे.
व रल माणे

४ कोणतीही नाली, वायुिवजनाचा दांडा कवा नळ मलकंुडी, 
जलधौत संडास, व रल माणे

संडास शौचकुप कवा मुतारी कवा ानाची जागा कवा 
धु याची जागा कवा ित याशी जोडले या कोण याही 
उपिवधी यांचे उ लंघन कर या या कवा मंजुरी न घेता 
केले या कृ यांना मनाई करण.े जाली आ छादन कवा अ य 
जोडणीकामी कवा साधन या संदभात महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम (१८६) २ म ये 
असले या तरतुदी िनयम कवा उपिवधी यांचे उ लंघन 
कर य़ा या कवा मंजुरी न घेता केले या कृ यांना मनाई 
करणे.
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अ. अिधकार कोण या प रप कानुसार
५ जलधौत संडास इ. खराब न करणे कवा ते अयो य रतीने 

दुिषत न करणे महारा  महानगरपािलका व रल माणे

 अिधिनयम १९४९ चे कलम १८७ (१) (२) मिधल 
तरतु दचे उ लंघन करणा-या
िव  कारवाई करणे

६ महारा  महानगरपािलका अिधिनयम करण १८ िनयम 
२८०(अ) शहरातील सव

व रल माणे

र यांचे पृ भाग दररोज व छ करणे आिण र यावरील 
केरकचरा काढुन टाकणे
(ब) सव कच-याचे डबे व कच-या या पे ा यातील कचरा 
काढुन नेणे आिण धुळ, राख
अिधिनयमा या तरतुद मुळे तरतुदल केले या कवा नेमुन 
दले या सव जागेत साचलेले पदाथ

काढुन नेणे
७ महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम २९२ नुसार 

केरकचरा इ. कच-याचे डबे
व रल माणे

कच-या या पे ा व जागा यांची तरतुद करणे व नेमुन देण.े

८  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम २९३ नुसार 
मलमु  व दुिषत पदाथ

व रल माणे

गोळा करणे इ यादीसाठी तरतुद करण.े
९ महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम २९४ (१)  

नुसार िविव ीत जागांम ये
व रल माणे

व छता िवषयक खास व था करण.े व कलम
२४९ (१) नुसार महापािलकेने वेळोवेळी ठरवले या 
दरानुसार र म वसुल करणे

१० महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम २९६  नुसार 
व छता िवषयक

व रल माणे

योजनासाठी जागांची पाहणी कर याचा अिधकार
११ महारा  महानगरपािलका अिधिनयमकलम 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 संदभात महापािलकेतफ

व रल माणे

कै फयत जबाब अ फडेि हट लेखी व पात तयार क न 
यावर वा री क न यायालयात

सादर करणे
१३ वग २ मधील अिधका-यांची करकोळ अ जत व इतर सव 

कार या रजा मंजुर करण.े
व रल माणे

१४ वग ३ व ४ मधील कमचा-यांचे बाबतीत महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम व रल माणे

५६ (२) ड मधील  पोटकलम (ड) दंड करणे (इ) 
महापािलके या कोण याही आ थक हानीची

र म पूणतः कवा अंशतः वेतनातुन वसुल करणे
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अ. अिधकार कोण या प रप कानुसार

१५ वग २ मधील अिधका-यांची िनयमीत वेतनवाढ मंजुर करणे. व रल माणे

१६ महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ८१ इ 
आयु ास दवाणी यायालया या आसले या श

व रल माणे

कलम ८१ (ह) अिधकारतेस ितबंध
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम  कलम ८१ (आय) 
िविनमय कर याची श
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ८१ (ज) या 

करणातील शा ती िवधी
संमत वापर करताना अडथळा आण याब ल शा ती

१७ महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ३३२ (अ) 
नुसार माणे मबापािलका मंडई

व रल माणे

बाजार आवारातील कोण याही गाळा दुकान उ याने माल 
िवक याची जागा यांचा भोगवाटा
कवा वापर कर याब ल थायी सिमती या मा यतेने 

भा ाने फ  आकारणे
( थायी सिमती या उमेदमा यतेवर)

१८ थायी सिमती या मा यतेने आकारणी यो य असलेले दुकान 
भाड,ेफ  कवा यांचा

व रल माणे

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)

१९ भाग कायालया या िनयं णाखाली थाप य,पािणपुरवठा 
जलिनसारण िव ुत,आरो य िवषयक कामकाज सोपव यात 
आले आहे

मा.आयु  यांचेकडील आदेश

या कामकाजा करीता िनयु  कर यात आले या सव शा/१/कािव/८२५/९५
कमचा-यांचे कामकाजावर ेि य अिधकारी ेि य 
कायालय यांचे शास कय िनयं ण राहील दनांक १४.११.९५ अ वये

२० र.  ५००००/- कमाल मयादेपयत खच अंतभुत असले या 
सािह य खरेदी अथवा करकोळ

मा.आयु  यांचेकडील आदेश

व पाची  कामे क न घेणेचे अिधकार लेखा/१/कािव/७७०/२०१३
दनांक १७.०९.२०१३ अ वये

२१ 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

२२ 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

२३ महारा  महानगरपािलका अिधिनयम  कलम ५६ (२) (ब) 
नुसार वग ३ व ४ मिधल अिधकारी /कमचारी यांची एक 
वेतनवाढ थिगत करणे.

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

२४
महापािलके या जागांतुन ना काढूण टाक याचा 

अिधकार मा.आयु  यांचेकडील आदेश शा/१/कािव/५१५/९७ 
दनांक ३०.७.९७ अ वये

२५ िनयं णाखालील सव वग २ मिधल अिधका-यांची िनयमीत 
वेतन वाढ मंजुर करणे व वेतनिनि ती करणे

व रल माणे
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अ. अिधकार कोण या प रप कानुसार
२६ िनयं णाखालील सव वग  २ मिधल अिधका-यांकडुन 

कामकाज, वतन इ. बाबत नोटीस देवून खुलासा मागिवणे व 
ता कद देणे

व रल माणे

२७ िनयं णाखालील सव वग  २ मिधल अिधका-यां या 
करकोळ रजा मंजुर करण.े

व रल माणे

२८ िनयं णाखालील सव वग  २ मिधल अिधका-यांची िनयमीत 
रजा ३० दवसांपे ा कमी अथवा जा त कालावधी या 
अ जत रजा वासभ यासह मंजुर करणे.

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

२९ वग २ मधील कमचारी अिधकारी यां या सव कार या व 
सव कालावधी या  अ जत रजा व परावत  रजा मंजुर करणे 
अज, अधवेतनी रजा, यरोग,प घात,िवरंलांगता, सुती व 
गभपात इ. िवशेष रजा मंजुर करणे.

व रल माणे

३० भाग कायालयाकडील वग २ ते ४ महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५६ (२) मिधल 
पोटकलम (ड) नुसार दंड करण,े पोटकलम नुसार 
महापािलके या आ थक हानीची र म पुणतः कवा अंशतः 
वसुल करणे,बेिश त वतना बाबत ताक द देण,े प ीकरण 
मागवणे

व रल माणे

३१ भाग कायालयाचे काय े ातील नाग रकांना संडास लॉक 
वांधणेकामी र.  १६०००/- (सबिसडी) देणे

मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
.जेएनएनयुआरएन/३/कािव/३१३/२०१५         दनांक 

१४/०९/२०१५ अ वये
३२ भागांम ये चालु असणा-या पाणीपुरवठा व जलिनसारण 

िवभांगाची कामे करणा-या
मा.आयु  यांचेकडील आदेश

उपअिभयांता यांचे दैनंदीन कामकाजावर  ेि य अिधकारी 
यांचे शास कय िनयं णाचे

आकां /कािव/६२३/९९

अिधकार दनांक ५.४.९९ अ वये
३३ लायस सिशवाय िविव ीत गो ी न ठेवणे आिण िविव ीत 

वसाय व कामे न करणे
मा.आयु  यांचेकडील आदेश

भाग काय े ापुरते मयादीत शा/१/कािव/९१८/०२
दनांक २३.१२.२००२ अ वये

३४ एखा ा जागेचा वापर करणे हे घातक कवा उप वकारक 
असेल ते हा असा वापर थांबव याचे अिधकार, भाग 
काय े ापुरते  मयादीत

व रल माणे

३५ महापािलका अ थापनेव न सेवािनवृ ी होणा-या कमचारी 
यां या खा यावर िश लक असणा-या

मा.आयु  यांचेकडील आदेश

अ जत व अधवेतनी रजेचे रोखीकरण मंजुर क न अदा 
कर याचे अिधकार (वग ३ व ४)

शा/१/कािव/४६०/०३ दनांक २५.८.२००३ अ वये

३६ चं मु ण व झेरॉ स कामाकरीता मेहनताना मंजुरीचे 
अिधकार

मा.आयु  यांचेकडील आदेश

शा/१/कािव/४४५/०३ दनांक ३१.५.२००२ अ वये
३७ महापािलके या िवकाम आराख ानुसार िवकिसत केले या 

जागा त र  भागांचे
मा.आयु  यांचेकडील आदेश

काय े ात  असणा-या मनपा या जागांवर ता पुर या 
व पात ११ मिह यां या कराराने

शा/१/कािव/६०४/०५

भाजी मंडई,िमनीमाकट, ु ट टॉल इ.साठी जागा मंजुरीचे व 
करार कर याचे भाग कायालयापुरते मया दत अिधकार दनांक १४.७.२००५ अ वये
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अ. अिधकार कोण या प रप कानुसार
३८ महापािलके या मालक ची िनवास थाने महापािलका 

अिधकारी /कमचारी यांना भाडेत वावर देणेबाबत. भाग 
काय े ापुरते मया दत.

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

३९ 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
शासन अिधकारी

१ आहरण िवतरण अिधकारी हणून काम पाहणे (वेतन बीले, 
वै क य बील,े

मा.आयु  यांचेकडील आदेश

बीले,रजा वास भ ा अदा करणेचे संदभात) शा/१/कािव/११७५/२०१३
२ करकोळ रजा वैक पीक रजा मंजुर करण वग ३ व ४ कमचा-

यांचे तपिशल
दनांक २९-०८-२०१३ अ वये

३ वग ३ व ४ कमचारी िनयमीत वेतनवाढ मंजुर करणे व रल माणे
४ ताक द देणे .वग ३ व ४ कयचा-यां या बाबतीत
५ सेवान द पु तकाम ये रजा मंजुरी, वेतनवाढ,शा ती इ. 

बाबत न दी घेणे.
व रल माणे

६ र . ५००/- पयत या आक मीत खचाची बीले मंजुर करण.े

७ मनपा या इमारती मोक या, जागा,मैदाने शाळा इ यादी 
ासंगीक काय मासाठी देण.े

व रल माणे

८ वग ३ ते ४ मधील कमचा-यांना वेतनिनि ती  करणे. व रल माणे
९ वग ३ व ४ मधील कमचा-यां या ३६५ दवसा पयत या 

अ जत रजा व परावत  रजा अज, अधवेतनी रजा, यरोग, 
प घात, िवकलांगता, सुती व गभपात, कु रोग इ. िवशेष 
रजा मंजुर करणे.

व रल माणे

१० वग ३व ४ मधील कमचा-यांचे वास भ ा रजा  (रजा 
वास भ यासह) मंजुर करणे.

व रल माणे
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