
अ.क्र. पदनाम अधधकार  /  कततव्ये
कोणत्या  कायद्या/धनयमा/शासन 

धनणतया/पररपत्रकानुसार

1)  धिकास  योजना  अधभप्राय  ि  सेट  बँक  दाखला 

 २००० चौ.मी. पेक्षा जास्त भूखंड क्षेत्रासाठी दणेे.  

एन.2.3  नुसार  रस्तारंदीने  बाधधत  क्षेत्र  ताब्यात  

घेणे,  TDR द्वारे जागा  ताब्यात  घेणे,  सुसंगत  

अहिाल  दणेे,  9(3)(4)  च्या  अनुषंगाने  मनपाचे  

अधभप्राय  दणेे,  भुईभाड े धनधित  करणे  गाळे  धिक्री 

 ककमत  ठरधिणे  ककिा  माधसक  भाड े ठरधिणे,  

कोटत  केसेस  अधभप्राय,  दनैंददन  पत्रव्यिहार.

महाराष्ट्र  प्रादधेशक  ि  नगररचना  अधधधनयम  

1966,  महाराष्ट्र महानगरपाधलका अधधधनयम,  

धिकास  योजना  ि  धिकास धनयंत्रण  धनयमािली,  

शासन  ि  महापाधलकेच्या  िेळोिेळी धनगतधमत  

पररपत्रकानुसार  

1)  प्रशा/1/काधि/595/94,  दद.30/07/94. महाराष्ट्र 

महानगरपाधलका अधधधनयम. 69(1),69(2).

2) भूसंपादन  प्रस्ताि,  2/3  रक्कम  भरणे,  1/3  

रक्कम  भरणे,  धिकास  योजनेत  फेरबदल  करणे,  

खाजगी  िाटाघाटीने  जागा  ताब्यात  घेण्याची  

प्रदक्रया  करणे,  म्युधनधसपल  रस्ता  घोधषत  करणे,  

शासन  संदभाततील  अधभप्राय,  

एमआयडीसी/प्राधधकरण/शासकीय  जमीनी  ताब्यात  

घेण्याबाबत  कामकाज  इ.  प्रस्ताि  मा.  आयुक्त  

यांच्याकड े सादर  करणे.

2)  प्रशा/1/काधि/512/94,  दद.07/07/94.  

शासन  धनणतय -टीपीव्ही/1293/9/प्रक्र10/93,  नधि-

27,  दद.06/08/1997. महाराष्ट्र महानगरपाधलका 

अधधधनयम. 69(1).

3)  महापाधलकेच्या  सभांना  ।  बैठकांना  उपधस्थत  

राहणे.

3)  प्रशा।1।काधि।954।93,  दद.30-11-93.  शासन  

धनणतय - टीपीव्ही।1293।9।प्रक्र10।93,  नधि-27,  

दद.06/08/1997. महाराष्ट्र महानगरपाधलका 

अधधधनयम.69(1)
4)  नगररचना  ि  धिकास  धिभागांतगतत  अपीलीय  

अधधकारी  म्हणून  कामकाज  पाहणे.

4)  प्रशा।1।काधि।88।96,  दद.24-01-96.  महाराष्ट्र 

महानगरपाधलका अधधधनयम  कलम  69(1)  

क्र.नरधि।काधि।4ब2।82।04,  दद.05/04/04.  5) 

केमाअ/1/काधि/1641/07 दद. 31/07/2007

2 नगररचनाकार 1) टी.डी.आर द्वारे जागा  ताब्यात घेणे, (प्रस्ताि 

छाननी) धिकास योजना ि धिकास धनयंत्रण 

धनयमािलीत फेरबदल प्रस्ताि करणे,  

2) धिधानसभा/धिधानपररषद (तारांदकत/अतारांदकत 

प्रश्न, लक्षिेधी सूचना) धिभागाकडील कॉमन धिषय. 

3) मा. उपसंचालक, नगररचना यांचे सूचनेनुसार 

कामकाज.

महाराष्ट्र  प्रादधेशक  ि  नगररचना  अधधधनयम  

1966,  महाराष्ट्र महानगरपाधलका  अधधधनयम,  

धिकास योजना ि धिकास  धनयंत्रण  धनयमािली,  

शासन  ि  महापाधलकेच्या  िेळोिेळी  धनगतधमत  

पररपत्रकानुसार - प्रशा/1/काधि/274/2010 दद. 

22/2/2010  

मा. आयुक्त यांचेकडील आदशे क्रमांक 

प्रशा/2/काधि/588/14 दद. 30/12/2014 नुसार  

मा. आयुक्त सो यांचेकडील आदशे क्र. 

नासुके/१/काधि/२२/२०१५ दद. १३/०१/२०१५ 

अन्िये

धिकास योजना अधभप्राय ि सामाधसक अंतर 

तपासणी २००० चौ.मी. पेक्षा कमी भूखंड क्षेत्रासाठी 

अधभप्राय दणेे.

नगररचना  ि  धिकास  धिभाग  या  कायातलयातील  अधधकारी  ि  कमतचारी

यांच्या  अधधकार  /  कततव्यांचा  तपशील.

कलम 4(1) (ब) (ii)  

1 उपसंचालक,  

नगररचना.
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अ.क्र. पदनाम अधधकार  /  कततव्ये
कोणत्या  कायद्या/धनयमा/शासन 

धनणतया/पररपत्रकानुसार

1) धिकास  योजना  अधभप्राय,  एन.2.3  नुसार  

रस्तारंदीने  बाधधत  क्षेत्र  ताब्यात  घेणे,  एन.2.4  

नुसार  जागा  ताब्यात  घेणे,  टीडीआर  खची  

टाकणे,  समािेशक  आरक्षणे  प्रस्ताि,  भूसंपादन  

प्रस्ताि,  सुसंगत  अहिाल  दणेे,  9(3)(4)  च्या  

अनुषंगाने  मनपाचे  अधभप्राय  दणेे,  2/3  रक्कम  

भरणे,  1/3  रक्कम  भरणे,  कोटत  केसेस  अधभप्राय,  

धिकास  योजनेत  फेरबदल  करणे,  भुईभाड े धनधित 

 करणे,  गाळे  धिक्री  ककमत  ठरधिणे  ककिा  माधसक 

 भाड े ठरधिणे,  खाजगी  िाटाघाटीने  जागा  

ताब्यात  घेण्याची  प्रदक्रया  करणे,  म्युधनधसपल  

रस्ता  घोधषत  करणे,  सेटबँक,  इ.  प्रस्ताि  

उपसंचालक,  नगररचना  यांच्याकड े सादर  करणे.  

महाराष्ट्र  प्रादधेशक  ि  नगररचना  अधधधनयम  

1966,  महाराष्ट्र महानगरपाधलका अधधधनयम,  

धिकास  धनयंत्रण  धनयमािली,  शासन  ि  

महापाधलकेच्या  िेळोिेळी  धनगतधमत  पररपत्रका-  

नुसार - 1) प्रशा/1/काधि/274/2010 दद. 

22/2/2010. 2)केमाअ/१/काधि/1641/07 दद. 

31/07/2007. 

मा. आयुक्त यांचेकधडल आ.क्र. प्रशा/२/काधि/३४/१४ 

दद. १८/०१/२०१४ अन्िये महाराष्ट्र प्रादधेशक ि 

नगररचना अधधधनयम १९६६ मधील तरतूदीनुसार  

मा. आयुक्त सो यांचेकडील आदशे क्र. 

नासुके/१/काधि/२२/२०१५ दद. १३/०१/२०१५ 

अन्िये 

मा. आयुक्त यांचेकडील आदशे क्रमांक 

प्रशा/2/काधि/588/14 दद. 30/12/2014 नुसार

2)  शासन  संदभाततील  अधभप्राय,  दनैंददन  

पत्रव्यिहार,  सी.आर.  धलधहणे  एमआयडीसी  ।  

प्राधधकरण।  शासकीय  जमीनी  ताब्यात  

घेण्याबाबत  कामकाज
3)  टी.डी.आर/एफ.एस.आय. संबंधी  दस्त  नोंदणी  

करणे

4) धिकास योजना अधभप्राय सांमाधसक अंतर 

तपासणी (सेट बॅक)

धिकास योजना अधभप्राय ि सामाधसक अंतर 

तपासणी २००० चौ.मी. पेक्षा कमी भूखंड क्षेत्रासाठी 

अधभप्राय दणेे.

५) नगररचना धिभागातील जनमाधहती अधधकारी

1)  झोन  दाखले  ि  भाग  नकाशे  स्िाक्षांदकत  

करणे,

2)  धिकास  योजना  अधभप्राय,  एन.2.3  नुसार  

रस्तारंदीने  बाधधत  क्षेत्र  ताब्यात  घेणे,  एन.2.4  

नुसार  जागा  ताब्यात  घेणे,  टीडीआर  खची  

टाकणे,  समािेशक  आरक्षणे  प्रस्ताि,  भूसंपादन  

प्रस्ताि,  सुसंगत  अहिाल  दणेे,  9(3)(4)  च्या  

अनुषंगाने  मनपाचे  अधभप्राय  दणेे,  2।3  रक्कम  

भरणे,  1।3  रक्कम  भरणे,  कोटत  केसेस  अधभप्राय,  

धिकास  योजनेत  ि  धनयंत्रण  धनयमािलीत  

फेरबदल  करणे,  भुईभाड े धनधित  करणे  गाळे  

धिक्री  ककमत  ठरधिणे  ककिा  माधसक  भाड े 

ठरधिणे,  खाजगी  िाटाघाटीने  जागा  ताब्यात  

घेण्याची  प्रदक्रया  करणे,  म्युधनधसपल  रस्ता  घोधषत 

 करणे,  सेटबँक,  इ.  प्रस्ताि  उपसंचालक,  

िररष्ांकड ेसादर  करणे

3)शासन  संदभाततील  अधभप्राय,  दनैंददन  

पत्रव्यिहार,  सी.आरक्ष.्  धलधहणे,  एमआयडीसी  ।  

प्राधधकरण  ।  शासकीय  जमीनी  ताब्यात  

घेण्याबाबत  कामकाज
4)  टीडीआर  संबंधी  दस्त  नोंदणी  करणे

५) झोन दाखला, भाग नकाशा, संबधधताकड े

सोपधिलेल्या गािासाठी/कायतक्षेत्रासाठी दणे्याचे 

अधधकार.

महाराष्ट्र  प्रादधेशक  ि  नगररचना  अधधधनयम  

1966,   महाराष्ट्र महानगरपाधलका अधधधनयम,  

धिकास  योजना  ि धिकास धनयंत्रण  धनयमािली,  

शासन  ि  महापाधलकेच्या  िेळोिेळी  धनगतधमत  

पररपत्रकानुसार - प्रशा/1/काधि/274/2010      दद. 

22/2/2010 

मा. आयुक्त यांचेकडील आदशे क्रमांक 

प्रशा/2/काधि/588/14 दद. 30/12/2014 नुसार

3 उपअधभयंता

4 सहा.  

नगररचनाकार
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अ.क्र. पदनाम अधधकार  /  कततव्ये
कोणत्या  कायद्या/धनयमा/शासन 

धनणतया/पररपत्रकानुसार

5 कधनष्  अधभयंता 1)  धिकास  योजना  अधभप्राय,  एन.2.3  नुसार  

रस्तारंदीने  बाधधत  क्षेत्र  ताब्यात  घेणे,  एन.2.4  

नुसार  जागा  ताब्यात  घेणे,  टीडीआर  खची  

टाकणे,  समािेशक  आरक्षणे  प्रस्ताि,  भूसंपादन  

प्रस्ताि,  सुसंगत  अहिाल  दणेे,  9(3)(4)  च्या  

अनुषंगाने  मनपाचे  अधभप्राय  दणेे,  2।3  रक्कम  

भरणे,  1।3  रक्कम  भरणे,  कोटत  केसेस  अधभप्राय,  

धिकास  योजनेत  फेरबदल  करणे,  भुईभाड े धनधित 

 करणे,  गाळे  धिक्री  ककमत  ठरधिणे  ककिा  माधसक 

 भाड े ठरधिणे,  खाजगी  िाटाघाटीने  जागा  

ताब्यात घेण्याची  प्रदक्रया  करणे,  म्युधनधसपल  रस्ता 

 घोधषत  करणे,  सेटबँक,  इ.  प्रस्ताि  िररष्ांकड े 

सादर  करणे.  

2) शासन  संदभाततील  अधभप्राय,  दनैंददन  

पत्रव्यिहार  एमआयडीसी/प्राधधकरण/शासकीय  

जमीनी  ताब्यात  घेण्याबाबत  कामकाज. 

3) झोन दाखला, भाग नकाशा, संबधधताकड े

सोपधिलेल्या गािासाठी/कायतक्षेत्रासाठी स्िाक्षरी 

करणे.

महाराष्ट्र  प्रादधेशक  ि  नगररचना  अधधधनयम  

1966,  महाराष्ट्र महानगरपाधलका अधधधनयम,  

धिकास  योजना  ि  धिकास धनयंत्रण  धनयमािली,  

शासन  ि  महापाधलकेच्या  िेळोिेळी  धनगतधमत  

पररपत्रकानुसार 

     

मा. आयुक्त यांचेकधडल प्रशा/2/काधि/34/2014 दद. 

18/01/2014 महाराष्ट्र प्रादधेशक ि नगररचना 

अधधधनयम 1966 मधील तरतुदीनुसार. 

मा. आयुक्त यांचेकडील आदशे क्रमांक 

प्रशा/2/काधि/588/14 दद. 30/12/2014 नुसार

6 सव्हअेर धिकास  योजना  अधभप्राय,  एन.2.3  नुसार  

रस्तारंदीने  बाधधत  क्षेत्र  ताब्यात  घेणे,  एन.2.4  

नुसार  जागा  ताब्यात  घेणे,  भूसंपादन  प्रस्ताि,  

सुसंगत  अहिाल  दणेे,  9(3)(4)  च्या  अनुषंगाने  

मनपाचे  अधभप्राय  दणेे,  2।3  रक्कम  भरणे,  1।3  

रक्कम  भरणे,  खाजगी  िाटाघाटीने  जागा  ताब्यात  

घेण्याची  प्रदक्रया  करणे,  म्युधनधसपल  रस्ता  घोधषत 

 करणे,  सेटबँक  तपासणी,  इ.  प्रस्ताि  संबंधधत  

कधनष्  अधभयंता  यांच्याकड े सादर  करणे,  

एमआयडीसी  ।  प्राधधकरण  ।  शासकीय  जमीनी  

ताब्यात  घेण्याबाबत  कामकाज

महाराष्ट्र  प्रादधेशक  ि  नगररचना  अधधधनयम  

1966,  महाराष्ट्र  महानगरपाधलका  अधधधनयम,  

धिकास  योजना  ि  धिकास धनयंत्रण  धनयमािली,  

शासन  ि  महापाधलकेच्या  िेळोिेळी  धनगतधमत  

पररपत्रकानुसार

7 लघुलेखक सभाबाबतचे  कामकाज, अधपधलय सहाय्यक माधहती  

अधधकार  म्हणून  कामकाज.  तसेच  धिधिध  बैठका,  

सित सभांचे धिषयपत्र सभािृत्ांत ि इतर तस्तम 

कागदपते्र जतन करणे ि त्या संदभाततील अधभलेखाचे 

कामकाज करणे. सभांचे िेळापत्रक, सभािृत्ांत तयार 

 करन  मा.  उपसंचालक  यांना  सादर  करणे.

8 लेखापाल सभाबाबतचे नगररचना ि धिकास धिभागाकडील 

आर्थथक स्िरूपाच्या कामकाजाची तपासणी करणे, 

अंदाजपत्रक तयार करणे. लेखापररक्षणातील तु्रटींची 

पुततता करणेकामी पाठपुरािा करणे.
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9 कायात.अधधक्षक नगररचना  ि  धिकास  धिभागातील  सित  सेिकांचे  

िेतन,  पगारिाढ,  रजा  प्रकरणे,  आस्थापना  

धिषयक  कामकाज,  भुमी  संपादनाचे  

कामकाजासाठी  आिश्यक  असणारी  बीले  ि  

त्यासंबंधधत  येणारे  इतर  दकरकोळ  खचातचे  

धबलांिर  धनयंत्रण.  सेिा  नोंद  पुस्तकातील  नोंदी  

तपासुन  त्यािर  स्िाक्षरी  करणे,  िररष्  धलधपका  

माफत त  इतर  धलधपकांिर  मागतदशतन  आधण  धनयंत्रण 

 करन  त्यांचे  कडुन  धनयोधजत  कामकाज  करन  

घेणे  तसेच  धलधपकांच्या  कायतधििरण  रधजस्टरिर  

लक्ष  घालुन  प्रलंबीत  प्रकरणाचा  धनपटारा  करणे,  

तसेच  उपसंचालक  नगररचना  यांचे  सुचने  नुसार  

धिधिध  बैठकांना  माधहतीसह  हजर  राहणे.  सित  

अधभलेख  ि  कागदपते्र  सुरधक्षत  ठेिणे  ि  

लेखापररक्षण  आक्षेपांचा  पाठपुरािा  करून  धनरस्त  

करन  घेणे.   डी.पी.प्लॅन,  माधहती  अधधकार  या  

लेखाधशषातखाली  येणार् या  भरण्यािर  धनयंत्रण  ि  

रोजचे  रोज  मनपा  कोषागारात  भरले  असल्याची  

खात्री  करणे

 महाराष्ट्र महानगरपाधलका अधधधनयम,  शासन  ि  

महापाधलकेच्या  िेळोिेळी  धनगतधमत  पररपत्रकानुसार

10 मुख्य धलधपक मुख्य धलधपक १ - धिभागातील िगत १ ते ४ 

अधधकारी/कमतचारी यांच्या दकरकोळ ि सित 

प्रकारच्या रजा मंजुरीचे कामकाज, आयएसओ बाबत 

चे संपुणत कामकाजी, शासकीय लेखापररक्षण 

समन्ियक म्हणुन कामकाज करणे. अधभलेखाधिषयक 

कामकाज, शासदकय लेखापररक्षणाचेआक्षेप पुततता 

करणे ि त्याच्या नस्त्या जतन करणे. 

लेखापररक्षणाच्या  आक्षेपांना  क  नमुन्यात  उत्र  

दिुेन  आक्षेप  धनरस्त  करणेची  दक्षता  घेणे. 

मुख्य धलधपक २ - भूसंपादन धबले, स्थायी अधिम 

धन, इतर खचत िाहन इंधन, िाहन धनिातह, िाहन 

खरेदी, इ. धबले तयार करणे त्यांचे समायेजन करणे, 

शासकीय अनुदान धिषयक  कामकाज, धिशेष 

भूसंपादन घटक क्र. १ ते ४ ि उपसंचालक नगररचना 

यांचे िार्थषक अस्थापनाचे आदशे ि धबले तयार करणे. 

 मुदत ठेिी संदभातत ि अंदाजपत्रकाधिषयी संपुणत 

कामकाज, लेखापररक्षण संपुणत कामकाज ि 

धिभागाकडुन प्राप्त झालेले आक्षेप संबधधताना िाटप 

करून त्यांचेकडुन क नमुन्यात पुततता करून घेणेकामी 

पत्रव्यिहार करणे. संबधधत कामकाजातील लेखा 

 महाराष्ट्र महानगरपाधलका अधधधनयम,  शासन  ि  

महापाधलकेच्या  िेळोिेळी  धनगतधमत  पररपत्रकानुसार

11 धलधपक धलधपक 1 - आस्थापना  धिषयक  सित  कामकाज  

सेिानोंद  पुस्तकात  िेळोिेळी प्रशासकीय संदभाततील 

नोंदी घेिुन स्िाक्षर् या  घेणे,  िेतनिाढ,  रजाप्रिास  

भत्ा,  मनपाकडुन  घेतलली  कजे  यांच्या  नोंदी  

घेणे,  प्रशासकीय  कामकाज  पत्रव्यिहार  संभाळणे.  

धिभागातील  कमतचार् यांचे  माधसक  पगार,  पुरिणी  

बीले,  ि  आयकराचे  कामकाज  करणे. नासुकेकडील 

तक्रार धनिारण टोकन, िेबपाटतल समस्या धनिारण, 

धनडणुक ि जनगनना धिषयक कामकाजाचे आदशे 

बजािणे. िैद्यदकय अधिम/प्रधतपुती ि समायोजन िर 

राजीि गांधी गधतमान अधभयान कामकाज करणे.

 महाराष्ट्र महानगरपाधलका अधधधनयम,  शासन  ि  

महापाधलकेच्या  िेळोिेळी  धनगतधमत  पररपत्रकानुसार
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धलधपक 2 -  धिभागाचे  आिक  जािक  संभाळणे  ि  

टपालाचे  त्याप्रमाणे  िाटप  करणे,  शासनाकडील 

प्राप्त होणा-या पत्रव्यिहाराचे स्ितंत्र रधजस्टर ठेिणे, 

धद्वनोंद धिषयक कामकाज, ध्िजददन धनधी संकलीत 

कराियाचे कामकाज, तसेच संबधधत कामकाजातील 

लेखापररक्षण ि अधभलेख धिषयक कामकाज करणे . 

नगररचना ि धिकास धिभागाचा आिक जािक 

संदभाततील साप्ताधहक ि माधसक गोषिारा तयार 

करणेचे कामकाज

मुख्य धलधपक - नगररचना  ि  धिकास  

धिभागाकडील सहाय्यक माधहती अधधकारी या पदाचे 

संपुणत स्ितंत्र कामकाज, जाधहरात बीले अदा करणे 

संदभाततील संपूणत कामकाज, येरिडा  येथे  शासकीय  

मुद्रणालयात  राजपत्र  जाधहराती  दणेे  ि  त्यांची  

बीले  तयार  करणे
12 कॉम्प्युटर  

ऑपरेटर

१) TDR Generation Reg Updation ि 

सांभाळणे (DRC Entry scan करून ) 

२) िार्थषक फॉमत 16 तयार करणे, 24Q ि त्यासंबधी 

सित कामे. PAYROLL बाबत लागणारी संगणकीय 

मदत आस्थापना धलधपकांना करणे 

३) धिभागाची िेळोिेळी बदलणारी सित माधहती िेब 

साईट िर upload  करणे.

४) संगणक आिश्यक सित स्टेशनरी, दखेभाल दरुूस्ती 

चे कामकाज.

५) सित प्रकारच्या तक्रारीचे कामकाज(Greavance, 

Aaple Sarkar,Aaple Sarkar RTI-5 login,PG 

Portal, Online RTI, सेिा हमी कायदा)

६) आरक्षणांची माधहती xls format & system 

Updation करणे.

७) TDR च्या संबधीत धमटींगचे PPT तयार 

करणेबाबतचे कामकाज तसेत त्यांचे धमधनट scan 

करून web  साईट िर Upload  करणे.

८) रटडीआर बाबत पेपर नोटीस ि कलम ३७ अन्िये 

नोटीसा ि (गॅझेट) scan  करून मनपाच्या 

िेबसाईटिर प्रधसध्द करणे.13 आरेखक नागरी  सुधिधा  कें द्रामधील  अजातनुसार  मान्य  

धिकास  योजने  नुसार  झोन  दाखले  ि  भाग  

नकाशे  तयार  करणे.  िररष्ांच्या  आदशेानुसार  

कायातलयीन  कामकाजासाठी  लागणारे  नकाशे  

तयार  करणे. भोगोधलक सूचना प्रणाधलच्या 

माध्यमाद्वारे ( GIS ) संगणकािर नकाशांच्या 

धनगडीत कामकाज करणे.तसेच  िररष्ांच्या  

आदशेानुसार  कायातलयीन  कामकाजासाठी  लागणारे 

 नकाशे  तयार  करणे.  संगणकािर नकाशे काढून 

मागणी प्रमाणे धिभागामध्ये पैसे भरून नागरीकांना 

दणेे.

महाराष्ट्र  प्रादधेशक  ि  नगररचना  अधधधनयम  

1966,  महाराष्ट्र  महानगरपाधलका  अधधधनयम,  

धिकास  योजना  ि  धिकास धनयंत्रण  धनयमािली,  

शासन  ि  महापाधलकेच्या  िेळोिेळी  धनगतधमत  

पररपत्रकानुसार

m-2.xls - Sheet1 5 28/02/2021 पर्यतंची



अ.क्र. पदनाम अधधकार  /  कततव्ये
कोणत्या  कायद्या/धनयमा/शासन 

धनणतया/पररपत्रकानुसार

14 अनुरेखक नागरी  सुधिधा  कें द्रामधील  अजातनुसार  ि  मान्य  

धिकास  योजने  नुसार  झोन  दाखले  ि  भाग  

नकाशे  तयार  करणे   तसेच  संत गाडगेबाबा नागरी 

स्िच्छता अधभयांना संदभाततील कामकाज, मध्यिती 

भांडार धिभागातुन धिभागाकररता लागणारी 

स्टेशनरी आणने ि त्यासंदभाततील संपुणत कामकाज 

करणे, डडेस्टॉक संदभाततील संपुणत कामकाज, 

अधभलेखाचे स्कॅननगचे कामकाज करणे. दर शधनिारी 

अधभलेख कक्षाला अहिाल दणेे.  अधभलेखाचे 

कस्टडीयने कामकाज करणे, माधहती अधधकार भरणा 

ि इतर भरणा दफच्या पाित्या ि चलन तयार करणेचे 

कामकाज करणे ि त्यासंदभाततील अधभलेखाचे संपुणत 

कामकाज. FSI,TDR साठी लागणारे नकाशे ि 

दरुूस्ती नकाशे तयार करणे

महाराष्ट्र  प्रादधेशक  ि  नगररचना  अधधधनयम  

1966,  महाराष्ट्र  महानगरपाधलका  अधधधनयम,  

धिकास  योजना  ि  धिकास धनयंत्रण  धनयमािली,  

शासन  ि  महापाधलकेच्या  िेळोिेळी  धनगतधमत  

पररपत्रकानुसार

15 िाहनचालक उपसंचालक,  नगररचना  यांना  कायातलयात  तसेच  

कायातलयीन  कामकाजासंबंधी  साईट,  इतर  

शासकीय  कायातलये  इ.  रठकाणी  ने  आण  करणे.

16 धशपाई नेमून  ददलेल्या  धिभागाची  स्िच्छता  करणे,  येणारे 

 अभ्यागतांसाठी  चहापाण्याची  व्यिस्था  करणे  

धलधपकांचे  सुचने  नुसार  धिधिध  धिभागात  

टपालांचे  िाटप  करणे.
17 मजूर सव्हअेर  ि  कधनष्ट  अधभयंता  यांचे  सुचनेनुसार  

रस्ते  धसमांकन  करणे  प्लेन  टेबल  ि  इतर  सव्ह े 

साधहत्यांची िाहतुक  करणे,  नागररकांना  घरोघरी  

जािुन  नोटीसा  बजािणे,  7/12  काढणे,  प्रस्ताि  

पोहोचधिणे  इ.
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