
अ. . पदनाम कत य कोण या काय यानुसार अ भ ाय

१) वग-२ मधील अ धका-यां या करकोळ 

रजा मंजरू करण,े तसेच र. .१०,०००/- चे 

थायी अ ीमधन मंजूर करण.े

म.ना.से. रजा नयम, वेतन नयम, 

लेखासं हता व बीपीएमसी अँ ट १९४९ 

मधील तरतदू नुसार या अ धकाराचे 

अमंलबजावणी करण.े
२) वग-२ मधील कमचा-यां या ३० 

दवसांपे ा जा त रजा मंजूर करण,े 

पूणवेतनी, अधवेतनी, परावत त रजा 

मंजूर करण,े गोपनीय अहवालाचे (वग २ 

व ३) पुन वलोकन पाठ वण,े आदेश 

. शा/०२/का व/२७/२०१३ द.१७/१०/२०१३ 

अ वये पाणी नळजोडणी मंजूर , 

पाणीपुरवठा तोडून टाकणे कंवा बंद 

करणे, तसेच पाणी बलाबाबतची 

(दु तीसह) सव कायवाह  (आ थक 

अ धकारासह) करणेबाबत अ धकार 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयम 

मधील कलम ६९(१) नुसार दान करणेस 

मा यता दे यात येत आहे.

बीपीएमसी अँ ट १९४९ नयमानुसार 

मनपाने यासंदभात केलेले नयम व 

उप वधीनुसार मा.आयु त सो. यांचेकडील 

. शा/०२/का व/२७/२०१३ 

द.१७/१०/२०१३, 

. शा/०१/का व/११७५/२०१३ 

द.२८/०८/२०१३.

१) मनपा या वतीने दाखल असले या 

दा यां या संदभात यायालयात 

त ाप क सादर करणे.
२) वभागामधील अ धकार /कमचार  यां या 

करकोळ रजा, अिजत रजा, वै यक य 

रजा, कु टरोग, प घात, वकलांगता, 

सुती, गभपात यांसार या वशेष रजा 

मंजुर करण.े
३) वभागामधील अ धकार /कमचार  यां या 

व ध यां या वतनाबाबत ठपका 

ठेवण,े वेतनवाढ रोखणे व दंडा मक 

कारवाई कर याचे अ धकार.

आदेश .पापु/२/का व/७४४/०६, 

द.२६/११/०६ अ वये मा.आयु त यांनी 

बीपीएमसी अँ ट १९४९ चे कलम ६९ (१) 

अ वये दान केले या अ धकारानुसार 

बीपीएमसी अँ ट १९४९ चे कलम ६९ (२) 

मधील पोट कलम अ, ब, ड, व ई 

म.ना.से. ( श त व अ पल) नयम १९७९ 

मधील वह त प धतीचा अवलंब क न 

कायवाह  करणे.

३ लंबर पाणीपुरवठा येथील लंबींग संबंधीचे सव 

कामकाज (देखभाल दु ती) वर ठांचे 

सुचने माणे करण.े

कायकार  अ भयंता, पाणीपुरवठा 

यांचेकडील आदेश .जशुक/८५८/२००१ 

द.०२/०८/२००१.
१) ल पकाचे कामकाजावर पयवे ीय 

नयं ण ठेवणे व यांचे काय ववरणवर ल 

टपाला या न द  तपासुन लं बत 

प यवहार नकाल  काढ या या 

ट कोनातुन मागदशन करणे.

"ग" े य कायालय, पाणीपुरवठा वभाग, थेरगाव ४११ ०३३.

नणय येसाठ  अनुसरल  जाणार  प दत पयवे ण आ ण जबाबदार

क शासनाचा मा हतीचा अ धकार अ ध नयम, २००५ कलम ४ (१) (ख) अ वये

१

पपंर  चचंवड महानगरपा लका, पपंर  ४११ ०१८.

२

मु य लपीक४

उपअ भयंता बीपीएमसी अँ ट १९४९ चे कलम ६९ 

मधील तरतदू नुसार एमसीएसआर (वेतन) 

व लेखा सं हतानुसार काम

शासन अ धकार मा.आयु त यांचेकडील अ धकार दान 

आदेश . शा/१/का व/३६०/०५/, 

द.४/६/०५ अ वये

नयं त अ धकार  यांचे आदेशानुसार

बीपीएमसी अँ ट १९४९ चे कलम ६९ 

मधील तरतदू नुसार एमसीएसआर (वेतन) 

व लेखा सं हतानुसार काम
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"ग" े य कायालय, पाणीपुरवठा वभाग, थेरगाव ४११ ०३३.

नणय येसाठ  अनुसरल  जाणार  प दत पयवे ण आ ण जबाबदार

क शासनाचा मा हतीचा अ धकार अ ध नयम, २००५ कलम ४ (१) (ख) अ वये

पपंर  चचंवड महानगरपा लका, पपंर  ४११ ०१८.

२) कायालयीन व शासक य कामकाजावर 

नयं ण ठेवणे, सादर झाले या 

करणांवर काय यातील तरतदू  नयम 

न द वण,े काय यातील तरतदू नुसार 

करणे ताव बरोबर आहेत कंवा नाह  

याची तपासणी करणे, वर ठां या 

सुचनेनुसार काम करण,े ल पकाने सादर 

केले या तावावर आवलोकन करणे व 

प ट अ भ ायासह ताव वर ठांकड े

सादर करणे.

६ इले. पंप ऑपरेटर या ठकाणी पा याची टाक  आहे 

या ठकाणी व य़ुत मोटारपंप चालु बंद 

करणे, पा याची उंच टाक  पंप वारे 

भरणे, पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवणे, 

व य़ुत मोटारपंप सि हसीग दु ती 

अ ययावत ठेवण.े
७ मटर नर क अना धकृत नळकने शन अ धकृत करण,े 

नॉन-मीटर नळकने शन मीटर करणे, 

पाणीप ट  वसूल  करणे व याबाबतचे 

सव अनुषं गक कामकाज करण,े तसेच 

वर ठ अ धक-या या नयं णाखाल  काम 

करणे.
८ शपाई टपाल न-ेआण करण,े उपअ भयंता यांचे 

के बन सांभाळणे, तसेच वर ठांचे 

सुचनेनुसार कायालयीन काम करणे.

९ मजूर पा या या टा या भरणे, वॉलमन पाणी-

चालु बंद करणे, पाणीपुरवठा सुरळीत 

ठेवणेकामी लंबर कमचा-यांना मदत 

करणे, पा या या त ार ची पाहणी करणे.

१० सफाई सेवक/ सफाई कामगार पा या या टा या भरणे, वॉलमन पाणी-

चालु बंद करणे.


