
कलम 4(1)(ख)(दोन) नमुना 'क' 

नमंुमपा येथील एफ �वभागा�या अ�धकार! व कम"चार! यां�या अ�धकार क$ा 

क 

अ.&. अ�धकार पद आ�थ"क अ�धकार संबं�धत कायदा +नयम /  

आदेश / राजप/ 

शेरा          

(अस0यास) 

01 सहा.आयु�त . 1.50 ल� 

पय�त 

  

02 उप अ�भयंता (�था./पा.पु.) 

�नरंक 
महारा#$ महानगरपा�लका 

अ&ध�नयम 

 

03 शाखा अ�भयंता (�था./पा.पु.) 

04 अ&ध�क / वसुल- अ&धकार- 

05 �व.छता अ&धकार- 

06 क�न#ठ अ�भयंता(�था./पा.पु/2व.) 

07 उपलेखापाल 

08 �व.छता �नर-�क 

09 उप�व.छता �नर-�क 

10 व7र#ठ �लपीक / कर �नर-�क 

11 �ल./टं./मानो�ल 

12 ;. �ल2पक 

13 जोडार-/नळ कारागीर 

14 तारतं?ी 

15 वाहन चालक 

16 सहा. नळ कारागीर 

17 उदयान सहाययक 

18 �शपाई 

19 सफाई कामगार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ख 

अ.&. अ�धकार पद 1शास+नक 

अ�धकार 

संबं�धत कायदा +नयम / 

आदेश / राजप/ 

शेरा          

(अस0यास) 

01 सहा.आयु�त महारा#$ 

महानगरपा

�लका 

अ&ध�नयम 

;माणे 

महारा#$ महानगरपा�लका 

अ&ध�नयम 

 

02 उप अ�भयंता (�था./पा.पु.) 

�नरंक 

 

 

1. महारा#$ 

महानगरपा�लका 

अ&ध�नयम.  

2. कE F शासनाचा माGहतीचा 

अ&धकार अ&ध�नयम-

2005. 

3. महारा#$ शासनाने 

वेळोवेळी पार-त केले 

�नयम उप2वधी व इतर 

संबं&धत अ&ध�नयम. 

4. महारा#$ नागर- सेवा 

�नयम 

5. महारा#$ ;ादे�शक 

नगररचना अ&ध�नयम 

1966. 

 

03 शाखा अ�भयंता (�था./पा.पु.) 

04 अ&ध�क / वसुल- अ&धकार- 

05 �व.छता अ&धकार- 

06 क�न#ठ अ�भयंता(�था./पा.पु/2व.) 

07 उपलेखापाल 

08 �व.छता �नर-�क 

09 उप�व.छता �नर-�क 

10 व7र#ठ �लपीक / कर �नर-�क 

11 �ल./टं./मानो�ल 

12 ;. �ल2पक 

13 जोडार-/नळ कारागीर 

14 तारतं?ी 

15 वाहन चालक 

16 सहा. नळ कारागीर 

17 उदयान सहाययक 

18 �शपाई 

19 सफाई कामगार 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ग 

अ.&. अ�धकार पद फौजदार! अ�धकार संबं�धत             

कायदा +नयम / आदेश 

/ राजप/ 

शेरा          

(अस0यास) 

01 सहा.आयु�त  

 

 

 

 

 

�नरंक 

02 उप अ�भयंता (�था./पा.पु.) 

03 शाखा अ�भयंता (�था./पा.पु.) 

04 अ&ध�क / वसुल- अ&धकार- 

05 �व.छता अ&धकार- 

06 क�न#ठ 

अ�भयंता(�था./पा.पु/2व.) 

07 उपलेखापाल 

08 �व.छता �नर-�क 

09 उप�व.छता �नर-�क 

10 व7र#ठ �लपीक / कर �नर-�क 

11 �ल./टं./मानो�ल 

12 ;. �ल2पक 

13 जोडार-/नळ कारागीर 

14 तारतं?ी 

15 वाहन चालक 

16 सहा. नळ कारागीर 

17 उदयान सहाययक 

18 �शपाई 

19 सफाई कामगार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

घ 

अ.

&. 

अ�धकार पद अध"4या+यक अ�धकार संबं�धत कायदा +नयम / 

आदेश / राजप/ 

शेरा          

(अस

0यास) 

01     

02 

सहा.आयु�त 

उप अ�भयंता (�था./पा.पु.) 

महारा#$ महानगरपा�लका 

अ&ध�नयम ;माणे. 

महारा#$ महानगरपा�लका 

अ&ध�नयम 

 

1. महारा#$ महानगरपा�लका    

  अ&ध�नयम ;माणे 

2. माGहतीचा अ&धकार  

  अ&ध�नयम 2005. 

1. महारा#$ महानगरपा�लका  

  अ&ध�नयम. 

2. महारा#$ शासनाने  

  वेळोवेळी पा7रत केलेले  

  �नयम उप2वधी व इतर  

  संबं&धत अ&ध�नयम इ. 

3. माGहतीचा अ&धकार  

  अ&ध�नयम 2005 

 

03 शाखा अ�भयंता (�था./पा.पु.) 

�नरंक 

04 अ&ध�क / वसुल- अ&धकार- 

05 �व.छता अ&धकार- 

06 क�न#ठ अ�भयंता(�था./पा.पु/2व.) 

07 उपलेखापाल 

08 �व.छता �नर-�क 

09 उप�व.छता �नर-�क 

10 व7र#ठ �लपीक / कर �नर-�क 

11 �ल./टं./मानो�ल 

12 ;. �ल2पक 

13 जोडार-/नळ कारागीर 

14 तारतं?ी 

15 वाहन चालक 

16 सहा. नळ कारागीर 

17 उदयान सहाययक 

18 �शपाई 

19 सफाई कामगार 



 

 

य 

अ.

&. 

अ�धकार पद 4या+यक 

अ�धकार 

संबं�धत कायदा +नयम / 

आदेश / राजप/ 

शेरा          

(अस0या

स) 

01 सहा.आयु�त 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�नरंक 

02 उप अ�भयंता (�था/पा.पु) 

03 शाखा अ�भयंता(�था./पा.पु/) 

04 अ&ध�क / वसुल- अ&धकार- 

05 �व.छता अ&धकार-  

06 क�न#ठ अ�भयंता (�था./पा.पु/2व.) 

07 उपलेखापाल 

08 �व.छता �नर-�क 

09 उप�व.छता �नर-�क 

10 व7र#ठ �लपीक / कर �नर-�क 

11 �ल./टं./मानो�ल 

12 ;.�ल2पक 

13 जोडार-/नळ कारागीर 

14 तारतं?ी 

15 वाहन चालक 

16 सहा. नळ कारागीर 

17 उदयान सहाययक 

18 �शपाई 

19 सफाई कामगार 

 

 

 

 

 

 

 

 



कलम 4(1)(ख)(दोन) नमुना 'ख' 

नमंुमपा येथील एफ �वभागा�या अ�धकार! व कम"चार! यांची कत"5ये 

क 

अ.&. अ�धकार पद आ�थ"क  कत"5ये संबं�धत कायदा +नयम /  

आदेश / राजप/ 

शेरा          

(अस

0यास

) 

01 सहा.आयु�त 1. महारा#$ महानगर  

   पा�लका अ&ध�नयम. 

2. महारा#$ शासनाने  

  वेळोवेळी पा7रत केलेले  

  �नयम उप2वधी व इतर  

  संबं&धत अ&ध�नयम इ. 

 

1. महारा#$ महानगर     

  पा�लका अ&ध�नयम. 

2. महारा#$ शासनाने  

  वेळोवेळी पा7रत केलेले  

  �नयम उप2वधी व इतर  

  संबं&धत अ&ध�नयम इ. 

 

 

02 उप अ�भयंता (�था./पा.पु)    

03 शाखा अ�भयंता (�था./पा.पु.) 

04 अ&ध�क / वसुल- अ&धकार- 

05 �व.छता अ&धकार- 

06 क�न#ठ अ�भयंता(�था./पा.पु/2व.) 

07 उपलेखापाल 

08 �व.छता �नर-�क 

09 उप�व.छता �नर-�क 

10 व7र#ठ �लपीक / कर �नर-�क 

11 �ल./टं./मानो�ल 

12 ;.�ल2पक 

13 जोडार-/नळ कारागीर 

14 तारतं?ी 

15 वाहन चालक 

16 सहा. नळ कारागीर 

17 उदयान सहाययक 

18 �शपाई 

19 सफाई कामगार 

 

 



 

ख 

अ.&. अ�धकार पद 1शास+नक कत"5य संबं�धत कायदा +नयम / 

आदेश / राजप/ 

शेरा          

(अस

0यास

) 

01 सहा.आयु�त 1. महारा#$ महानगर  

   पा�लका अ&ध�नयम. 

2. महारा#$ शासनाने  

  वेळोवेळी पा7रत केलेले  

  �नयम उप2वधी व   

  इतर संबं&धत अ&ध-  

  �नयम इ. 

 

1. महारा#$ महानगर  

   पा�लका अ&ध�नयम. 

2. महारा#$ शासनाने  

  वेळोवेळी पा7रत केलेले  

  �नयम उप2वधी व   

  इतर संबं&धत अ&ध-  

  �नयम इ. 

 

 

02 उप अ�भयंता (�था/पा.पु) 

�नरंक 

 

 

1. महारा#$ महानगरपा�लका 

अ&ध�नयम.  

2. कE F शासनाचा माGहतीचा 

अ&धकार अ&ध�नयम-2005 

3. महारा#$ शासनाने 

वेळोवेळी पार-त केले 

�नयम उप2वधी व इतर 

संबं&धत अ&ध�नयम 

4. महारा#$ नागर- सेवा 

�नयम 

5. महारा#$ ;ादे�शक 

नगररचना अ&ध�नयम 

1966 

6. घनकचरा �नयम 2016 

7. पयाLवरण सवM�ण कायदा 

1986 

 

03 शाखा अ�भयंता (�था./पा.पु.) 

04 अ&ध�क / वसुल- अ&धकार- 

05 �व.छता अ&धकार- 

06 क�न#ठ अ�भयंता (�था./पा.पु/2व.) 

07 उपलेखापाल 

08 �व.छता �नर-�क 

09 उप�व.छता �नर-�क 

10 व7र#ठ �लपीक / कर �नर-�क 

11 �ल./टं./मानो�ल 

12 ;.�ल2पक 

13 जोडार-/नळ कारागीर 

14 तारतं?ी 

15 वाहन चालक 

16 सहा. नळ कारागीर 

17 उदयान सहाययक 

18 �शपाई 

19 सफाई कामगार 

 

 



 

  ग 

अ.&. अ�धकार पद फौजदार! कत"5ये संबं�धत             

कायदा +नयम / आदेश 

/ राजप/ 

शेरा          

(अस0यास) 

01 सहा.आयु�त  

 

 

 

 

 

�नरंक 

02 उप अ�भयंता (�था/पा.पु) 

03 शाखा अ�भयंता (�था./पा.पु/2व.) 

04 अ&ध�क / वसुल- अ&धकार- 

05 �व.छता अ&धकार- 

06 क�न#ठ अ�भयंता (�था./पा.पु/2व.) 

07 उपलेखापाल 

08 �व.छता �नर-�क 

09 उप�व.छता �नर-�क 

10 व7र#ठ �लपीक / कर �नर-�क 

11 �ल./टं./मानो�ल 

12 ;.�ल2पक 

13 जोडार-/नळ कारागीर 

14 तारतं?ी 

15 वाहन चालक 

16 सहा. नळ कारागीर 

17 उदयान सहाNयक 

18 �शपाई 

19 सफाई कामगार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

घ 

अ.& अ�धकार पद अध"4या+यक कत"5ये संबं�धत कायदा +नयम / आदेश / 

राजप/ 

शेरा          

(अस

0या

स) 

01       

02 

सहा.आयु�त 

उप अ�भयंता (�था/पा.पु) 

महारा#$ महानगरपा�लका 

अ&ध�नयमा ;माणे 

महारा#$ महानगरपा�लका अ&ध�नयम  

1. महारा#$ महानगर-  

  पा�लका अ&ध�नय-   

  ;माणे 

2. माGहतीचा अ&धकार   

  अ&ध�नयम 2005 

1. महारा#$ महानगरपा�लका  

  अ&ध�नयम 

2. महारा#$ शासनाने वेळोवेळी  

  पा7रत केलेले �नयम उप2वधी  

  व इतर संबं&धत अ&ध�नयम इ. 

3. माGहतीचा अ&धकार अ&ध�नयम  

  2005 

 

03 शाखा अ�भयंता (�था./पा.पु.) 

 

04 अ&ध�क / वसुल- अ&धकार- 

05 �व.छता अ&धकार- 

06 क�न#ठ अ�भयंता 

(�था./पा.पु/2व.) 

07 उपलेखापाल 

08 �व.छता �नर-�क 

09 उप�व.छता �नर-�क 

10 व7र#ठ �लपीक / कर �नर-�क 

11 �ल./टं./मानो�ल 

12 ;.�ल2पक 

13 जोडार-/नळ कारागीर 

14 तारतं?ी 

15 वाहन चालक 

16 सहा. नळ कारागीर 

17 उदयान सहाNयक 

18 �शपाई 

19 सफाई कामगार 

 



 

य 

अ.&. अ�धकार पद 4या+यक कत"5ये संबं�धत कायदा +नयम / आदेश 

/ राजप/ 

शेरा          

(अस0यास) 

01 सहा.आयु�त 1.महारा#$ 

महानगरपा�लका 

अ&ध�नयमा 

;माणे 

महारा#$ महानगरपा�लका 

अ&ध�नयम 

 

02 उप अ�भयंता (�था/पा.पु) 

�नरंक 

03 शाखा अ�भयंता (�था./पा.पु.) 

04 अ&ध�क / वसुल- अ&धकार- 

05 �व.छता अ&धकार- 

06 क�न#ठ अ�भयंता (�था./पा.पु/2व.) 

07 उपलेखापाल 

08 �व.छता �नर-�क 

09 उप�व.छता �नर-�क 

10 व7र#ठ �लपीक / कर �नर-�क 

11 �ल./टं./मानो�ल 

12 ;.�ल2पक 

13 जोडार-/नळ कारागीर 

14 तारतं?ी 

15 वाहन चालक 

16 सहा. नळ कारागीर 

17 उदयान सहाNयक 

18 �शपाई 

19 सफाई कामगार 

    


