
कलम 4(1)(b)(i) नमनुा 'क' 

नमुुंमपा येथील एफ विभागाच्या अवधकारी ि कममचारी याुंच्या अवधकार कक्षा 
क 
 

अ.क्र. अवधकार पद आर्थथक अवधकार सुंबुंवधत कायदा वनयम /  
आदेश/राजपत्र 

शेरा          
(असल्यास) 

01 सहा.आयकु्त रू. 1.50 लक्ष पयंत   

02 उप अभियंता (स्था/पा.प)ु 

भनरंक 
महाराष्ट्र महानगरपाभलका 

अभधभनयम 

 
03 शाखा अभियंता 

(स्थापत्य/पा.प/ुभि.) 

04 कभनष्ट्ठ अभियंता 
(स्थापत्य/पा.प/ुभि.) 

05 स्िच्छता अभधकारी 
06 अभधक्षक / िसलुी अभधकारी 
07 उपलेखापाल 
08 स्िच्छता भनरीक्षक 

09 उपस्िच्छता भनरीक्षक 

10 िभरष्ट्ठ भलपीक / कर भनरीक्षक 

11 भलपीक-टंकलेखक / माभहती 
नोंदणीकार -भलभपक 

12 प्र.भलभपक 

13 प्लंबर/भिटर 

14 िायरमन 
15 िाहन चालक 
16 सहा. प्लंबर 
17 उदयान सहाययक 

18 भशपाई 
19 सिाई कामगार 

 
 
 
 
 
 



 
ख 
 

अ.क्र. अवधकार पद प्रशासवनक 

अवधकार 

सुंबुंवधत             कायदा 
वनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा          
(असल्यास) 

01 सहा.आयकु्त महाराष्ट्र 

महानगरपाभलका 
अभधभनयम प्रमाणे 

महाराष्ट्र महानगरपाभलका 
अभधभनयम 

 

02 उप अभियंता (स्था/पा.प)ु 

भनरंक 

1.महाराष्ट्र महानगरपाभलका 
अभधभनयम 

2.कें द्र शासनाचा माभहतीचा 
अभधकार अभधभनयम 2005 

3.महाराष्ट्र शासनाने िेळोिेळी 
पारीत केलेले भनयम उपभिधी ि 

इतर संबंभधत अभधभनयम इ. 
4.महाराष्ट्र नागरी सेिा भनयम 

इत्यादी. 

 
03 शाखा अभियंता 

(स्थापत्य/पा.प/ुभि.) 

04 कभनष्ट्ठ अभियंता 
(स्थापत्य/पा.प/ुभि.) 

05 स्िच्छता अभधकारी 
06 अभधक्षक / िसलुी अभधकारी 
07 उपलेखापाल 
08 स्िच्छता भनरीक्षक 

09 उपस्िच्छता भनरीक्षक 

10 िभरष्ट्ठ भलपीक / कर भनरीक्षक 

11 भलपीक-टंकलेखक / माभहती 
नोंदणीकार –भलभपक 

12 प्र.भलभपक 

13 प्लंबर/भिटर 

14 िायरमन 
15 िाहन चालक 
16 सहा. प्लंबर 
17 उदयान सहाययक 

18 भशपाई 
19 सिाई कामगार 

  

 

 

 

 
 
 
 



 

       ग 
 

अ.क्र. अवधकार पद फौजदारी अवधकार सुंबुंवधत             कायदा 
वनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा          
(असल्यास) 

01 सहा.आयकु्त  

 

 
 
 
 
 
 

भनरंक 

02 उप अभियंता (स्था/पा.प)ु 

03 शाखा अभियंता (स्थापत्य/पा.प/ुभि.) 

04 कभनष्ट्ठ अभियंता (स्थापत्य/पा.प/ुभि.) 

05 स्िच्छता अभधकारी 
06 अभधक्षक / िसलुी अभधकारी 
07 उपलेखापाल 
08 स्िच्छता भनरीक्षक 

09 उपस्िच्छता भनरीक्षक 

10 िभरष्ट्ठ भलपीक / कर भनरीक्षक 

11 भलपीक-टंकलेखक / माभहती नोंदणीकार 

-भलभपक 

12 प्र.भलभपक 

13 प्लंबर/भिटर 

14 िायरमन 
15 िाहन चालक 
16 सहा. प्लंबर 
17 उदयान सहाययक 

18 भशपाई 
19 सिाई कामगार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



घ 

 
अ.क्र. अवधकार पद अथमन्यावयक अवधकार सुंबुंवधत             कायदा 

वनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा          
(असल्यास) 

01 सहा.आयकु्त 
 

महाराष्ट्र महानगरपाभलका 
अभधभनयम प्रमाणे 

महाराष्ट्र महानगरपाभलका अभधभनयम  

1.महाराष्ट्र महानगरपाभलका 
अभधभनय प्रमाणे 

2. माभहतीचा अभधकार 

अभधभनयम 2005च्या कलम 

19प्रमाणे अभपलीय अभधकारी 
ि त्या अनषंुभगक अभधकार 

1.महाराष्ट्र महानगरपाभलका अभधभनयम 

2.महाराष्ट्र शासनाने िेळोिेळी पाभरत 

केलेले भनयम उपभिधी ि इतर संबंभधत 

अभधभनयम इ. 
3.माभहतीचा अभधकार अभधभनयम 

2005 

 

02 उप अभियंता (स्था/पा.प)ु 

भनरंक 

03 शाखा अभियंता 
(स्थापत्य/पा.प/ुभि.) 

04 कभनष्ट्ठ अभियंता 
(स्थापत्य/पा.प/ुभि.) 

05 स्िच्छता अभधकारी 
06 अभधक्षक / िसलुी अभधकारी 
07 उपलेखापाल 
08 स्िच्छता भनरीक्षक 

09 उपस्िच्छता भनरीक्षक 

10 िभरष्ट्ठ भलपीक / कर भनरीक्षक 

11 भलपीक-टंकलेखक / माभहती 
नोंदणीकार -भलभपक 

12 प्र.भलभपक 

13 प्लंबर/भिटर 

14 िायरमन 
15 िाहन चालक 
16 सहा. प्लंबर 
17 उदयान सहाययक 

18 भशपाई 
19 सिाई कामगार 

 

 

 



य 
अ.क्र. अवधकार पद न्यावयक अवधकार सुंबुंवधत             कायदा 

वनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा          
(असल्यास) 

01 सहा.आयकु्त  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भनरंक 

02 उप अभियंता (स्था/पा.प)ु 

03 शाखा अभियंता 
(स्थापत्य/पा.प/ुभि.) 

04 कभनष्ट्ठ अभियंता 
(स्थापत्य/पा.प/ुभि.) 

05 स्िच्छता अभधकारी 

06 अभधक्षक / िसलुी 
अभधकारी 

07 उपलेखापाल 

08 स्िच्छता भनरीक्षक 

09 उपस्िच्छता भनरीक्षक 

10 िभरष्ट्ठ भलपीक / कर 

भनरीक्षक 

11 भलपीक-टंकलेखक / 

माभहती नोंदणीकार -
भलभपक 

12 प्र.भलभपक 

13 प्लंबर/भिटर 

14 िायरमन 

15 िाहन चालक 

16 सहा. प्लंबर 

17 उदयान सहाययक 

18 भशपाई 

19 सिाई कामगार 

 

 

 

 

 

 

 



कलम 4(1)(ख)(ii) नमनुा 'ख' 

नमुुंमपा येथील एफ विभागाच्या अवधकारी ि कममचारी याुंची कतमव्य 

क 
 

अ.क्र. अवधकार पद आर्थथक  कर्तव्ये सुंबुंवधत कायदा वनयम /  
आदेश/राजपत्र 

शेरा   (असल्यास) 

01 सहा.आयकु्त 1.महाराष्ट्र 

महानगरपाभलका 
अभधभनयम 
2.शासनाने / 
महापाभलका 
कायालयाने 
िेळोिेळी पाभरत 
केलेले आदेश ि 
भनयम उपभिधी ि 
इतर संबंधीत 
अभधभनयम  इ. 

1.महाराष्ट्र 

महानगरपाभलका 
अभधभनयम 
2.शासनाने / महापाभलका 
कायालयाने िेळोिेळी 
पाभरत केलेले आदेश ि 
भनयम उपभिधी ि इतर 
संबंधीत अभधभनयम  इ. 

 

02 उप अभियंता (स्था/पा.प)ु    
03 शाखा अभियंता (स्थापत्य/पा.प/ुभि.) 

04 कभनष्ट्ठ अभियंता (स्थापत्य/पा.प/ुभि.) 

05 स्िच्छता अभधकारी 
06 अभधक्षक / िसलुी अभधकारी 
07 उपलेखापाल 
08 स्िच्छता भनरीक्षक 

09 उपस्िच्छता भनरीक्षक 

10 िभरष्ट्ठ भलपीक / कर भनरीक्षक 

11 भलपीक-टंकलेखक / माभहती 
नोंदणीकार -भलभपक 

12 प्र.भलभपक 

13 जोडारी/नळ कारागीर 

14 िायरमन 
15 िाहन चालक 
16 सहा. नळ कारागीर 
17 उदयान सहाययक 

18 भशपाई 
19 सिाई कामगार 

 



ख 
 

अ.क्र. अवधकार पद प्रशासवनक कतमव्य सुंबुंवधत             कायदा 
वनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा    (असल्यास) 

01 सहा.आयकु्त 1.महाराष्ट्र 

महानगरपाभलका 
अभधभनयम 
2.शासनाने / नमुंमपा 
कायालयाने िेळोिेळी 
पाभरत केलेले आदेश 
ि भनयम उपभिधी ि 
इतर संबंधीत 
अभधभनयम  इ. 

1.महाराष्ट्र 

महानगरपाभलका 
अभधभनयम 
2.शासनाने / 
महापाभलका 
कायालयाने िेळोिेळी 
पाभरत केलेले आदेश ि 
भनयम उपभिधी ि इतर 
संबंधीत अभधभनयम  इ. 

 

02 उप अभियंता (स्था/पा.प)ु 

भनरंक 

1.महाराष्ट्र 

महानगरपाभलका 
अभधभनयम 

2.कें द्र शासनाचा 
माभहतीचा अभधकार 

अभधभनयम 2005 

3.महाराष्ट्र शासनाने / 
नम ुंमपा कार्ाालर्ाने 
िेळोिेळी पारीत केलेले 

भनयम उपभिधी ि इतर 

संबंभधत अभधभनयम इ. 
4.महाराष्ट्र नागरी सेिा 
भनयम इत्यादी. 
5.महाराष्ट्र  प्रादेशीक 
नगररचना अभधभनयम 
1966 
6. घनकचरा भनयम 
2016 पयािरण 
सिेक्षण कायदा 1986  

 
03 शाखा अभियंता 

(स्थापत्य/पा.प/ुभि.) 

04 कभनष्ट्ठ अभियंता 
(स्थापत्य/पा.प/ुभि.) 

05 स्िच्छता अभधकारी 
06 अभधक्षक / िसलुी अभधकारी 
07 उपलेखापाल 
08 स्िच्छता भनरीक्षक 

09 उपस्िच्छता भनरीक्षक 

10 िभरष्ट्ठ भलपीक / कर भनरीक्षक 

11 भलपीक-टंकलेखक / माभहती 
नोंदणीकार -भलभपक 

12 प्र.भलभपक 

13 प्लंबर/भिटर 

14 िायरमन 
15 िाहन चालक 
16 सहा. प्लंबर 
17 उदयान सहाययक 

18 भशपाई 
19 सिाई कामगार 

 

 

 

 



 

  ग 
 

अ.क्र. अवधकार पद फौजदारी कतमव्ये सुंबुंवधत             कायदा 
वनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा          
(असल्यास) 

01 सहा.आयकु्त  

 

 
 
 
 
 
 

भनरंक 

02 उप अभियंता (स्था/पा.प)ु 

03 शाखा अभियंता (स्थापत्य/पा.प/ुभि.) 

04 कभनष्ट्ठ अभियंता (स्थापत्य/पा.प/ुभि.) 

05 स्िच्छता अभधकारी 
06 अभधक्षक / िसलुी अभधकारी 
07 उपलेखापाल 
08 स्िच्छता भनरीक्षक 

09 उपस्िच्छता भनरीक्षक 

10 िभरष्ट्ठ भलपीक / कर भनरीक्षक 

11 भलपीक-टंकलेखक / माभहती नोंदणीकार -
भलभपक 

12 प्र.भलभपक 

13 प्लंबर/भिटर 

14 िायरमन 
15 िाहन चालक 
16 सहा. प्लंबर 
17 उदयान सहाययक 

18 भशपाई 
19 सिाई कामगार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

घ 
अ.क्र अवधकार पद अथमन्यावयक कतमव्ये सुंबुंवधत             कायदा 

वनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा          
(असल्यास) 

01 सहा.आयकु्त 
उप अभियंता (स्था/पा.प)ु 

महाराष्ट्र महानगरपाभलका 
अभधभनय प्रमाणे 

महाराष्ट्र महानगरपाभलका अभधभनयम  

1.महाराष्ट्र महानगरपाभलका 
अभधभनय प्रमाणे 

2. माभहतीचा अभधकार 

अभधभनयम 2005च्या कलम 

19प्रमाणे अभपलीय अभधकारी ि 

त्या अनषंुभगक अभधकार 

1.महाराष्ट्र महानगरपाभलका 
अभधभनयम 

2.महाराष्ट्र शासनाने िेळोिेळी पाभरत 

केलेले भनयम उपभिधी ि इतर संबंभधत 

अभधभनयम इ. 
3.माभहतीचा अभधकार अभधभनयम 

2005 

 

02 शाखा अभियंता 
(स्थापत्य/पा.प/ुभि.) 

भनरंक 

03 कभनष्ट्ठ अभियंता 
(स्थापत्य/पा.प/ुभि.) 

04 स्िच्छता अभधकारी 

05 अभधक्षक / िसलुी अभधकारी 

06 उपलेखापाल 

07 स्िच्छता भनरीक्षक 

08 उपस्िच्छता भनरीक्षक 

09 िभरष्ट्ठ भलपीक / कर 

भनरीक्षक 

10 भलपीक-टंकलेखक / माभहती 
नोंदणीकार -भलभपक 

11 प्र.भलभपक 

12 प्लंबर/भिटर 

13 िायरमन 

14 िाहन चालक 

15 सहा. प्लंबर 

16 उदयान सहाययक 

17 भशपाई 

18 सिाई कामगार 

19 सहा.आयकु्त 

 



य 
अ.क्र. अवधकार पद न्यावयक कर्तव्ये सुंबुंवधत             कायदा 

वनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा          
(असल्यास) 

01 सहा.आयकु्त 1.महाराष्ट्र महानगरपाभलका 
अभधभनय प्रमाणे 

महाराष्ट्र महानगरपाभलका अभधभनयम  

02 उप अभियंता (स्था/पा.प)ु 

भनरंक 

03 शाखा अभियंता 
(स्थापत्य/पा.प/ुभि.) 

04 कभनष्ट्ठ अभियंता 
(स्थापत्य/पा.प/ुभि.) 

05 स्िच्छता अभधकारी 

06 अभधक्षक / िसलुी 
अभधकारी 

07 उपलेखापाल 

08 स्िच्छता भनरीक्षक 

09 उपस्िच्छता भनरीक्षक 

10 िभरष्ट्ठ भलपीक / कर 

भनरीक्षक 

11 भलपीक-टंकलेखक / 

माभहती नोंदणीकार -
भलभपक 

12 प्र.भलभपक 

13 प्लंबर/भिटर 

14 िायरमन 

15 िाहन चालक 

16 सहा. प्लंबर 

17 उदयान सहाययक 

18 भशपाई 

19 सिाई कामगार 

 


