
कलम 4 (1) (ड) (त््त) नमुना 'ख' 

मध्यवर्ती भाांडार ववभाग 

नाविक महानगरपावलका,नाविक 

नाविक महानगरपवलकेच्या मध्यवर्ती भाांडार ववभाग 

ववभागार्तील अविकारी व कममचारी याांचे अविकार व कर्तमवे्य 

 (क) 

अ.क्र. अविकार पद आवथमक कर्तमव्य ú सांबविर्त 

कायदा/वनयम/आदेि/राजपत्र 

िेरा 

1 मा.आयुक्त महाराष्ट्र  

महानगरपावलका 

अविवनयमाप्रमाणे 

महाराष्ट्र  महानगरपावलका 

अविवनयम 

 

2 उपआयुक्त 

(प्रिासन) 

मा.आयुक्त याांनी 

वेळोवेळी अविकार 

प्रदान केल्याप्रमाणे 

महाराष्ट्र  महानगरपावलका 

अविवनयम 

 

3 ºÉ½þÉªªÉEò 
+ÉªÉÖCiÉ 

(|É¶ÉÉºÉxÉ) 

वनरांक 

4 प्रभारी अविक्षक वनरांक 

5 कवनष्ठ वलपीक वनरांक 

मध्यवर्ती भाांडार ववभाग 

 (ख) 

अ.क्र. अविकार पद प्रिासैनक कर्तमव्य सांबैिर्त कायदा/वनयम/आदेि/राजपत्र िेरा 

1 मा.आयुक्त महाराष्ट्र  

महानगरपावलका 

अविवनयमाप्रमाणे 

महाराष्ट्र  महानगरपावलड्ढा अविवनयम  

2 उपआयुक्त  

(प्रिासन) 

महाराष्ट्र  

महानगरपावलका 

अविवनयमाप्रमाणे व 

मा.आयुक्त याांनी 

वेळोवेळी अविकार 

प्रदान केल्याप्रमाणे 

महाराष्ट्र  महानगरपावलका अविवनयम 

महाराष्ट्र  िासकीय कममचाऱयाांचे वववनयमन 

आवण िासकीय कर्तमवे्य पार पाडर्ताना 

होणाऱया ववलांबास प्रवर्तबांि अविवनयम 2005  

कें द्र िासनाचा मावहर्तीचा अविकार 

अविवनयम 2005 

महाराष्ट्र  िासनाने वेळोवेळी पाररर्त केलेले 

वनयम,उपवविी व इर्तर सांबांविर्त अविवनयम 

इ.महाराष्ट्र  नागरी सेवा वनयम इ. 

 

   3 

 

ºÉ½þÉªªÉEò 
+ÉªÉÖCiÉ 

(|É¶ÉÉºÉxÉ) 

 

4 प्रभारी अविक्षक 

5 कवनष्ठ वलपीक 

 

 

मध्यवर्ती भाांडार ववभाग 

 (ग) 

अ.क्र. अविकार पद प्रिासवनक कर्तमव्य सांबविर्त कायदा/वनयम/आदेि/राजपत्र िेरा 

1 मा.आयुक्त फौजदारी कर्तमव्य महाराष्ट्र  महानगरपावलका अविवनयम  

2 उपआयुक्त  

(प्रिासन) 

   

3 सहा. आयुक्त  

(प्रिासन) 
वनरांक 

4 अविक्षक 

5 कवनष्ठ वलपीक 

6 विपाई वनरांक 

 

मध्यवर्ती भाांडार ववभाग 

 (घ) 

अ.क्र. अविकार पद अिमन्यायीक 

कर्तमव्य 

सांबविर्त कायदा/वनयम/आदेि/राजपत्र िेरा 

1 मा.आयुक्त महाराष्ट्र  

महानगरपावलका 

अविवनयमाप्रमाणे 

महाराष्ट्र  महानगरपावलका अविवनयम  

2 उपआयुक्त 

(प्रिासन) 

महाराष्ट्र  

महानगरपावलका 

अविवनयम 

महाराष्ट्र  महानगरपावलका अविवनयम 

महाराष्ट्र  िासनाने वेळोवेळी पाररर्त केलेले 

वनयम,उपवविी व इर्तर सांबांविर्त अविवनयम 

 



मावहर्तीचा अविकार 

अविवनयम 2005 

च्या कलम 19 

प्रमाणे अवपवलय 

अविकारी व त्या 

अनुषांवगक कर्तमवे्य 

इ. 

महाराष्ट्र  िासकीय कममचाऱयाांचे बदल्याांचे 

वनवनयमन आवण िासकीय कर्तमवे्य पार 

पाडर्ताना होणाऱया ववलांबास प्रवर्तबांि 

अविवनयम 2005  

कें द्र िासनाचा मावहर्तीचा अविकार 

अविवनयम 2005 

3 सहा आयुक्त 

(प्रिासन) 

वनरांक  

4  अविक्षक वनरांक 

5 कवनष्ठ वलपीक वनरांक 

 

मध्यवर्ती भाांडार ववभाग 

 (य) 

अ.क्र. अविकार पद न्यायीक कर्तमव्य सांबविर्त 

कायदा/वनयम/आदेि/राजपत्र 

िेरा 

1 मा.आयुक्त महाराष्ट्र  

महानगरपावलका 

अविवनयमाप्रमाणे 

महाराष्ट्र  महानगरपावलका 

अविवनयम 

 

2 उप आयुक्त 

(प्रिासन) 

वनरांक 

3 

 

सहा. आयुक्त 

(प्रिासन) 

4 प्रभारी अविक्षक 

5 कवनष्ठ वलपीक 
 
 



 


