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कलम 4(1)(b)(ii)   
                                     अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत े  
अ.  पदनाम अिधकार कत  े
१ उप आयु   

/ भांडार 
िनयं क 

१.मुंबई ांितक महापािलका अिधिनयम 
१९४९ मधील कलम ६९(१),६९(२) 
आिण अनुसुची करण ५  
२. मा.आयु  यांचेकडील आदेश .       

शा/१/कािव२९८/९८, द.२१.४.१९९८ 
नुसार अिधकार 
३. मा.आयु  यांचेकडील आदेश . 

शा/१/कािव/८३३/२००७, द.८.११.२०
०७ नुसार अिधकार 
४. मा.आयु  यांचेकडील आदेश . 
लेखा/धनादेश/कािव/६७/२०११, द.७.०३
.२०११ नुसार अिधकार 
५. मभा/िनिवदा/कािव/६१३/२००८ द. 
१४.११.२००८ 
६. मा.आयु  यांचेकडील आदेश  
लेखा/१/कािव/७७०/२०१३ द. 
१७.९.२०१३ अन े िव ीय अिधकार 
७.मा.आयु  यांचेकडील आदेश  

शा/१/कािव/११७५/१३ द. २९.८.१३  
8) लेखा/१अ/कािव/572/2018 द. 
23/5/2018 
 

अ) अिधकार दान करणे अथवा काढून 
घेणे. 
ब) १) िनयमा माणे र म पये 25 
लाखापयत कामाचे िनिवदा मागिवणे, 
ि वकारणे व करारनामा करणे. 
२) र. . २,००,०००/- पयत कोटेशन 
काढणे, मंजुर करणे, कामाचे आदेश देणे, 
बील मंजुर करणे. 
क) कायालयीन वापरासाठी र. . 
10,000/- थायी अि मधन बील मंजुर 
करणे, थायी अ ीम धना ारे पयत 
खरेदी 
ड) वाहन इंधनासाठी .१०,०००/- 
मंजुर करण े
क) िवभागाचे संपूण िनयं ण, िनयोजन 
आिण देखरेख. 
ड) िवभागाशी संबंधीत सव कामकाज. 
इ) सािह य, साधन साम ी इ.चा पुरवठा 
करणा-या पुरवठा धारकां या 
बयाणा/अनामत परतावा करण े
 

 सहाआयु   
/ भांडार 
िनयं क 

मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ 
अ वये नागरी सुिवधा क ाकडील 
मा.आयु  यांचेकडील आदेश . 
नासुके/१/कािव/५८८/२०१२, 
द.२५/०९/२०१२ अ वये अिपलीय 

अिधकारी नेमणुक 

मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ 
अ वये  अिपलीय अिधकारी हणून 
कामकाज 

2 भांडार 
अिधकारी 

अ) सािह य व थापन ( शासक य व 
तांि क इ.) 
ब) दनं दन बाब वर देखरेख, िनयं ण, 
िनयोजन. 
क) भांडार शासना या दृ ीने 

अ) सािह य व थापन ( शासक य व 
तांि क इ.) 
ब) दनं दन बाब वर देखरेख, िनयं ण, 
िनयोजन. 
क) भांडार शासना या दृ ीने 



                                                                                                           
     पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -१८            

ISO 9001:2008 
मा हती अ धकार अ ध नयम २००५ 

म यवत  भांडार िवभाग                                                                                       
      

भांडारपालांचे कामकाजांवर िनयं ण. 
ड) खरेदी आिण वाटपाबाबत िनयोजन 
आिण वापर. 
इ) उपल ध सािह याचे साठवण व वाटप 
यांचे िनयोजन 

भांडारपालांचे कामकाजांवर िनयं ण. 
ड) खरेदी आिण वाटपाबाबत िनयोजन 
आिण वापर. 
इ) उपल ध सािह याचे साठवण व वाटप 
यांचे िनयोजन. 

 
 
 
 
 

भांडार 
अिधकारी 

C    मािहती अिधकार अिधिनयम २००५  
       अ वये नागरी सुिवधा क ाकडील  
       मा.आयु  यांचेकडील आदेश .  
       नासुके/१/कािव/५८८/२०१२,  
       द.२५/०९/२०१२ अ वये मािहती  
       अिधकारी नेमणुक 

मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ 
अ वये  मािहती अिधकारी हणून 
कामकाज 

अ) सहा.भांडारपाल यांचे 
कामकाजावर िनयं ण करण े

आ) आव यकतेनुसार कमचा-यांकडून 
खरेदीिवषयक कामकाज क न 
घेणे 

इ) कमचा-यां या कामकाजावर 
शासक य िनयं ण ठेवण े

३ लेखापाल सह.आयु  (भांडार) यांचेकडील आदेश . 
मभां/१/कािव/१३१/२०१४, 
द.५/५/२०१४ अ वये कामकाज वाटप 

आदेश 
मा.आयु  यांचेकडील आदेश   

शा/१/कािव/११७५/१३ द. २९.८.१३ 
अ वये 
 

अ) भांडार िवभागातील सव तरावरील 
लेखा संदभाम ये कामकाज. 
ब) भांडार िवभागातील लेखा संदभाम ये 

व थापन, िनयं ण आिण िनयोजन. 
क) कमचा-यांचे आिण पुरवठाधारकांचे 
वेतन आिण देयक. 
ड) लेखा संदभाम ये िनयं ण करणे 
इ) िनिवदा उघडणे कामकाज 
ई) आयकर िवषयक संपुण कामकाज 

 
४ भांडारपा

ल (खरेदी 
आिण 

(िनयं ण) 

सह.आयु  (भांडार) यांचेकडील आदेश . 
मभां/१/कािव/१३१/२०१४, 
द.५/५/२०१४ अ वये कामकाज वाटप 

आदेश  

ई) सहा.भांडारपाल यांचे 
कामकाजावर िनयं ण करण े

उ) आव यकतेनुसार कमचा-यांकडून 
खरेदीिवषयक कामकाज क न 
घेणे 
 

५ भांडारपा
ल (कोठार 

आिण 
(िनयं ण) 

सह.आयु  (भांडार) यांचेकडील आदेश . 
मभां/१/कािव/१३१/२०१४, 
द.५/५/२०१४ अ वये कामकाज वाटप 

आदेश 

अ) भांडार व थापन संदभाम ये 
कामकाज. 
ब) तांि क कामकाज. 
क) सािह य ि वकारणे आिण वाटप 
करणे. 
ड) भंगार माल व अनाव यक/ वाढीव 
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मालाची िव हेवाट. 
फ) शासक य कामकाज. 
ग)लेखाप र ण संदभात कामकाज 

६ मु य 
िलिपक 

सह.आयु  (भांडार) यांचेकडील आदेश . 
मभां/१/कािव/१३१/२०१४, 
द.५/५/२०१४ अ वये कामकाज वाटप 

आदेश 

अ) आ थापना िवषयक कामकाजावर  
पयवे क य िनयं ण 
ब) सव िवभागांशी सम वय साधणे. 
िवभागाचा अ याव यक प वहार 
करणे तसेच सव कार या शा ती करणे 
क) लेखाप र ण  व वा षक 
अंदाजप कासंबंधी सव प वहार 
करणे ड) ई-िनिवदा न दणी, नुतनीकरण 
करणे इ.कामकाजावर पयवे क य 
िनयं ण  
इ) मािहती अिधकार व लोकशाही दन 
िवषयक कामकाज 

ई) शासक य प वहार करणे. 
पयवे क य िनयं ण 
 

7 िलिपक सह.आयु  (भांडार) यांचेकडील आदेश . 
मभां/१/कािव/१३१/२०१४, 
द.५/५/२०१४ अ वये कामकाज वाटप 

आदेश 

अ) आ थापना िवषयक सव कामकाज 

ब) िवभागाकडील वाहनांचे इंधन , 
वाहन िनवाह इ.चे कामकाज 

क) आ थापना िवषयक वा षक 
अंदाजप क कामकाज 

इ) ई-िनिवदा न दणी, नुतनीकरण 
करणे 

ई) आवक जावक टपाल व न ती 
फ) सव सभांिवषयक कामकाज 

ग) िवभागाचा सा ािहक गोषवारा 
तयार क न पाठिवणे 

च) िवभागाकडील थायी अि मधन 
िवषयक सव कामकाज तसेच सव 

कार या न दी घेऊन संबंिधत 
रिज टर अ यावत ठेवण े

छ) मािहती अिधकार, सम वयक 
िवषयक कामकाज 

ज) िवभागासाठी आव यक टेशनरी 
मागिवणे वाटप करणे, न दी घेणे. 
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८ सहा.भांडा
रपाल 

सह.आयु  (भांडार) यांचेकडील आदेश 
. मभां/१/कािव/१३१/२०१४, 

द.५/५/२०१४ अ वये कामकाज वाटप 
आदेश 

 सािह याची वा षक मागणी आिण 
िववरण संकिलत करणे. 
ब) खरेदीचे माण िनि त करणे. 
क) िनिवदा या राबिवणे. 
ड) खरेदी या राबिवणे. 
इ) सािह य ि वकारणे आिण वाटप करणे. 
फ) भंगार मालाची व अनाव यक 
मालाची िव हेवाट. 
क) लखेाप र ण संदभाम ये कामकाज.  
ख) शासनाचे िनयमानुसार कामकाज 
करणे 
ग) भांडार व थापनाचे दृ ीने संबंधीत 
िवभागाची सां यीक  मािहती 
संदभाम ये कामकाज. 
घ) भांडार िवभागाचे जंगम मालम ा 
िवषयक कामकाज 
 

९ संगणक 
चालक 

सह.आयु  (भांडार) यांचेकडील आदेश 
. मभा/ं१/कािव/१३१/२०१४, 

द.५/५/२०१४ अ वये कामकाज वाटप 
आदेश 

अ) भांडार िवभागातील वेगवेगळे टोअर 
( टेशनरी, डायरी, संगणक सािह य, 
िवदुयत, फ नचर, आरो य, 
आय.टी.आय., पाणीपुरवठा, अि शामन 
इ.) ची संगणक णाली  ब ल अडचणी 
सोडवणे 
ब) ई-टडर िवषयक िनिवदा उघडणेचे 
कामकाज. ड) कमचा-यांचे वेतन िवषयक 
आयकर ैमािसक अहवाल तयार करणे. 
इ) िवभागाचे िविवध ेझटेशन तयार 
करणे. 
ई) िवभागाचे संगणक य कामकाज 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


