
अ. पदनाम कत कोण या काय ानुसार अिभ ाय

1  ेि य 
अिधकारी

मा. ेि य सिमती हणुन सभेस उपि थत राहणे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम  
29 अ नुसार

ेि य कायालयाकडील सव उपिवभांगाचा शासक य 
मुख  हणून कामकाज करण.े

मा. आयु  यांचेकडील आदेशानुसार व 
महारा  ववाह मंडळाचे िविनयमन आिण 
ववाह न दणी अिधिनयम 1998 

आदेश मांक शा/2/कािव/766/2017, 
द.10/10/2017 अ वये जे  वै क य 

अिधकारी, तालेरा णालय यांना अिधकार 
दान)

ेि य कायालयाकडील सव िवभागाकंडील शासक य 
आ थक व इतर तावांवर दान कर यात आले या 
अिधकारात व काय ातील तरतुदीनुसार िनणय घेणे. 

दान कर यात आले या अिधकारां ित र  सव 
ताव वयं प  अिभ ायांसह व र  अिधकारी यांचेकडे 

पाठिवण.े

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम  
29 अ नुसार

मा. थायी सिमती सभेस उपि थत व आव यकतेनुसार 
मा. महापािलका सभेस उपि थत राहण.े

ेि य कायालयातील जनते या नागरी सु वधाचेबाबत 
त ारीचे िनवारण करणेकामी संबिधत अिधका-यांना 
फमावण.े

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम  
29 अ नुसार

ेि य कायालयाकडील सव कारचे िनिवदेक रता, 
िनिवदा उघडणेचे सिमतीचे सद य हणुन काम करण.े

कायालयाचे महसुली व शासक य खचावर िनयंञण 
ठेवणे.

ेि य कायालयाकडील सव कारचे कर, शु क, फ , भाडे 
वसुलीकडे ल  देणे.

ेि य कायलयाकडील सव अिधकारी कमचारी यांचेवर 
शासक य िनयंञण ठेवणे.

काय ातील तरतुदी नुसार महापािलकेची अ याव यक 
तसेच ऐ छीक कत  पार पाडणे.

2
जे  वै क य 
अिधकारी तथा 
िववाह िनबंधक

िववाहमंडळ न दणी व िववाहन दणीचे कामकाज
महारा  िववाह न दणी कायदा १९९८ 
कलम ६ आिण िनयम ५ व िनयम १९९९

3 शासन 
अिधकरी

मा. ेि य सिमतीचे सभेचे वेळी नगरसिचव हणुन 
कामकाज करण.े
आहरण िवतरण अिधकारी हणून काम पाहणे (वेतन 
बील,े वै क य बील,े बील,ेरजा वास भ ा अदा करणेचे 
संदभात

 ब ेि य कायालय चचवड-३३
िनणय येसाठी अनुसरली जाणारी प दत पयवे ण आिण जबाबदारी

क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ कलम 4(1) (ख)  अ वये



ेि य अिधकारी यांचेकडे मंजूरीकामी अथवा िनणया तव 
जाणा-या सव िवभागाचे शासक य करणे तसेच 

तावांवर काय ातील तरतुदी, िनयम िवचारात घेवून 
वयं प  अिभ ाय न दिवणे.

ेि य कायालयीकडील भुमी जदगी िवषयक वसूलीवर 
य  िनयंञण

दान कर यात आले या अिधकांराचा पुण वापर करणे.

4 लेखािधकारी ेि य कायालयाकडील सव आ थक वहाराची 
तपासणी करणे.

ेि य कायालयाकडुन होणा-या सव आ थक िबलांची 
तपासणी करणे व आ थक बाबीवर िनयं ण

सव आ थक तावांवर काय ातील तरतुदी व िनयंमाचा 
िवचार क न अिभ ाय न दिवण.े

ेि य कायालयाकडील सव िवभांगाचे महसुली व 
भांडवली जमा खचाचे आंदाजपञक तयार करण.े
लेखाप र ण आ ेपांची पुतता क न घेणे

ेि य कायालयाकडील सव कारचे िनिवदाक रता 
िनिवदा उघड याचे सिमतीचे सद य.

ेि य कायालयाकडील सव कामां या िनवीदा िस द 
करणे व यापुढील सव तदअनुषंिगत कामे करणे.

5
कायालयीन 
अिध क

ब ेि य कायालयाचे काय े ातील मोक या जागा, 
फुटपाथ, र यावरील अित मण हटिवण,े अनिधकृत 
जािहरात फलक, फे स, बँनस, होड ग हटिवण,े अनिधकृत 
टॉल, रसवंतीगृह,े िनरा िव  क  हटिवण,े टप-या, 

ितनचाक  व चार चाक  वाहनां ारे होणारे ावसायीक 
अित मणे हटिवण.ेइ यादी कामकाज करण.े

7 उपलेखापाल
िनिवदा कायवाही, रोखपाल कामकाज िनयं ण, 
अंदाजप क तयार कर याचे कामकाज, महसुली भांडवली 
खचाची तपासणी करण.े

ेि य कायलयाकडील सव महसुली भांडवली खचाचे 
िबलांची तपासणी करण.े

लेखाप र ण (शासन व म.न.पा) आ ेपांची पुतता करणे.

सव आ थक तावांवर काय ातील तरतुदी िनयम 
इ याद चा अ यास क न याची न द तावात करणे व 
वयं प  मत न दिवणे.

8  मु य िलपीक िलिपक कमचारी कामकाजावर िनयं ण ठेवणे
सादर झाले या करणावर, तावांवर काय ातील 
तरतुदी व  िनयम न दिवणे. काय ातील तरतुदीनुसार 

करणे, ताव बरोबर आहेत कवा नाही यांची 
तपासणी करणे.



9 िलपीक

आले या  करणांबाबत शासन िनणय मनपा धोरण, 
आदेश, प रप के, थायी आदेश िवचारात घेऊन 
िनयमानुसार िवहीत मुदतीत ताव सादर करण,े रेकॉड 
(अिभलेख)सांभाळण.े व र ांचे सुचनेनुसार कामकाज 
करण.े

10 वाहनचालक
मा.अ य /अ य ा/ मा. ेि य अिधकारी, शासन 
अिधकारी यांचे वाहनावर वाहनचालक हणून कामकाज 
करण.े व कायालयीन कामकाज

11  /िशपाई/ मजूर व र ांचे सुचनेनुसार कायालयीन कामे करण.े


