
 

                                 पपरी चचवड महानगरपािलका , पपरी १८. 

                                                  थाप य िवभाग 

                       क शासन मािहतीचा अिधकार २००५ अतंगत मॅ यअुल .२ 

                             अिधकारी कमचा-यांचे अिधकार व कत  े 

 

अ) कायकारी अिभयतंा 

१) काय े ातील अ. . १ म ये नमुद केले या थाप य िवषयक कामांचे िनयोजन क न संपुण 
वषाचे अंदाजप क तपासणी क न मंजुरीसाठी सादर करणे. 

२) अंदाजप क य र.  २५ लाखापयत या िवकास कामां या गणनाप कांना तांि क मा यता 

देणे, िनिवदा मागिव याची, िनिवदा मंजुरीसाठीची अथवा र  कर यासाठीची कायवाही करणे, 

िनिवदा र. . १० लाखाचे पुढील चालु असले या कामांची पहाणी व तपासणी करणे 
िवकासकामांची देयके मंजुर करणे 

i) िनयं णाखालील अिधकारी व कमचारी यां या रजा मंजुर करणे, पगारिबले मंजुर करणे.  

गोपिनय  अहवाल िलहीणे  

ii) िनयं णाखालील अिधकारी व कमचारी यांनी नमेुन दले या कत ाम ये कसूर के याचे 

िनदशनास आ यास महारा  नागरी सेवा िनयमावलीनुसार दंडा मक अथवा शा ती तािवत 
करणे 

iii)  मािहती अिधकारी िवषयक अिपलीय अिधकारी हणून कामकाज करणे. 

ब) उप-अिभयंता  

i) काय े ावरील अ. . १ म ये नमुद केले या थाप यिवषयक िवकासकामांचे संपुण वषाचे 

अंदाजप क तपासणी क न मंजुरीसाठी सादर करणे   

ii) िवकासकामांची अंदाजप के तपासणे, िनिवदा कायवाहीसाठी आव यक कागदप ांची 

तपासणी करणे, कामांचे आदेश ा  झा यानंतर कामांचे िनयोजन क न य  जागेवर कामे 

चालू असताना थािनक प रि थतीनुसार व कामांचे िनयोजनानुसार कामांची अंमलबजावणी 
कर यासाठी यो य ती कायवाही करणे कामांची देयके तपासणे  



iii)  मािहती अिधकारी हणून कामकाज करणे. 

वरी  िलपीक 

१. थाप य िवभागातील आ थापना िवषयक सव कामकाज मािहती अिधकार िवषयक 
कामकाज करणे 

ड) िलिपक  

१) हजेरीप क तयार करणे, कायालयास येणारी सव प  न या आवक व जावक न दवही म ये 

न दवणे  

२) िवभागातील सव अिधकारी कमचारी यां या रजेबाबतची करणे तयार क न मंजुरीसाठी 
सादर करण ेसेवान द पु तकाम ये न दी घेणे  

३) िवभागातील सव अिधकारी कमचारी यांचे पगारिबल ेतयार करणे अ थापनािवषयक संपुण 
करणे तयार क न सादर करणे  

४) िवभागातील सव प वहार तयार क न आव यक या न दव ा तयार करणे  

ई) किन   अिभयंता 

इ) किन  अिभयतंा  

i) काय े ावरील अ. . १ म ये नमुद केले या थाप यिवषयक िवकासकामांचे संपुण वषाचे 

अंदाजप क तपासणी क न मंजुरीसाठी सादर करणे   

ii) िवकासकामांची अंदाजप के तपासणे, िनिवदा कायवाहीसाठी आव यक कागदप ांची 

तपासणी करणे, कामांचे आदेश ा  झा यानंतर कामांचे िनयोजन क न य  जागेवर कामे 

चालू असताना थािनक प रि थतीनुसार व कामांचे िनयोजनानुसार कामांची अंमलबजावणी 
कर यासाठी यो य ती कायवाही करणे कामांची देयके तपासणे  

iii) महारा  गंुठेवारी िवकास (िनयमािधन करणे, णेीवाढ व िनयं ण) अिधिनयम सन २००१ 

अ वये गंुठेवारी प दतीने झाले या अनािधकृत भुखंड व बांधकाम े िनयमािधन कर यासाठी 
अथवा फेटाळ यासाठी ताव करणे  

iv) धोकादायक इमारत ना नोटीसा देऊन सदरची बांधकामे िनकािलत केल.े 



v) वेतन िनि ती करणे, आयकर ितिनयु  वरील कमचा-याचे रजा वेतन व िनवृ ी वेतन 

करणे तपासून दणेे व इतर आ थक िवषयक कामकाजावर िनयं ण ठेवणे 

क) थाप य सहा यक  

i) काय े ातील अ. .१ म ये नमुद केले या िवकासकामांचे संपुण वषाचे अंदाजप क तयार 

कर यास व गणनप के तयार कर यास किन  अिभयंताना मदत करणे  

ii) कामांचे आदेश ा  झा यानंतर कामांचे िनयोजना माणे अंमलबजावणी करताना किन  

अिभयंतांना यांचे सुचने माणे कामे क न घेणे कामांची देयके तयार कर यासाठी किन  
अिभयंतांना तयार करणे  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


