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कलम ४ (१) (ब) (iv) नमुना (अ) 
 

नमु याम ये कामाचे कटीकरण 
 

संघटनाचे ल  (वा षक) 
अ. . काम / काय कामाचे माण आ थक ल  अिभ ाय 
१ र यावर दवाब ीची व था 

करण,े सुय दय व सुया ता माणे 
दवे चालूबंद करण,े यासाठी 

िविवध उपाय योजना राबिवण,े 
उजाबचत करणे, र यावरील 
चौकावर वाहतूक िनयं क 
बसिवण,े वाहतुक या सुर े या 
दृ ीने मनपा इमारती, 
हॉ पीटल, गणालय े व 
चौकाम य े CCTV यं णा 
बसिवण,े दुर वनी यं णा, मेटल 
िडटे टर यं णा उभारण े व 
देखभाल दु ती करण.े 

मनपा 
अंदाजप क य 
समािव  काम े

िविवध उपाययोजम 
राबवून उजाबचत 
क न वा षक बीलात 
बचत करण ेव 
नाग रकां या 
सुर ेसाठी िव ुत 

काश व था 
करण.े 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

कलम ४ (१) (ब) (iv) नमुना (ब) 

कामाची कालमयादा (संदभ:- नासुके/३/कािव/९५/२०१० द.२३/०५/२०१७) काम पुण 
हो यासाठी 
 

येक कामाची कालमयादा 
 
अ. . काम / काय दवस / तास 

पुण 
कर यासाठी 

जबाबदारी अिधकारी  त ार िनवारण अिधकारी 

१ मनपामधील मनपा या 

िविवध शाळा, 

७ दवस उपअिभयंता(िव) तारतं ी, िवजपयवे क, 

किन  अिभयंता(िव) 
२ र यावरील, बागामधील 

दवाब ीस शॉक बसण,े 
पोल पडण,े पोल वाकण,े 
फट ग ल बकळण,े आग 

लागण े

 ता काळ उपअिभयंता(िव) तारतं ी, िवजपयवे क, 
किन  अिभयंता(िव) 
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३ सारथी पोटल वरील 
त ार चे िनराकरण 

१ ते ७ दवस कायकारी 
अिभयंता(िव) 

तारतं ी, वीजपयवे क, 
किन  अिभयंता(िव), 
उपअिभयंता(िव) 

४ आपले सरकार पोटल 
वरील त ार चे 
िनराकरण 

२१ दवस िवभाग मुख 
कायकारी 
अिभयंता(िव) 

तारतं ी, वीजपयवे क, 
किन  अिभयंता(िव), 
उपअिभयंता(िव) 

५ महारा  शासन UD 
वरील त ार चे 
िनराकरण 

७ दवस िवभाग मुख 
कायकारी 
अिभयंता(िव) 

तारतं ी, वीजपयवे क, 
किन  अिभयंता(िव), 
उपअिभयंता(िव) 

६ पी.जी. पोटल वरील 
त ार चे िनराकरण 

३० दवस िवभाग मुख 
कायकारी 

अिभयंता(िव) 

तारतं ी, वीजपयवे क, 
किन  अिभयंता(िव), 

उपअिभयंता(िव) 
 
 
 
 


