
अ.क्र. ऩदनाभ कर्तव्मे कोणत्मा कामद्मानुसाय अभबप्राम

कामयषेत्रातीर अ.क्र. 1 भध्मे नभुद केरेल्मा स्थाऩत्म वलऴमक काभाांच ेननमोजन करुन वांऩुणय लऴय अांदाजऩत्रक तऩावणी करुन भांजुयीवाठी वादय कयणे.

अांदाजऩत्रकीम य.रु 10 ते 25 राखाऩमतंच्म वलकाव काभाांच्मा गणनाऩत्रकाांना ताांत्रत्रक भान्मता देणे, ननवलदा भागवलण्माची ननवलदा भांजुयीवाठीची अथला यद द कयण्मावाठीची कामयलाशी कयणे, ननवलदा य.रु. 10 राखाच ेऩुढीर स्थाऩत्मवलऴमक काभाांच ेआदेळ देणे. चारू अवरेल्मा काभाची ऩशाणी ल तऩावणी कयणे य.रु. 10 राखाच ेलयीर वलकावकाभाांची देमक भांजुय कयणे.

• भाहशती अधधकाय २००५ अांतगयत नागरयकाांना भाहशती देणे
• पटाका स्टॉर, भांडऩ ऩयलान,े यवलांतीगशृ इ. वाठी प्राप्त अजांलय 

मोग्म ती कामयलाशी करुन ना शयकत प्रभाणऩत्र देणे.

• नागरयकाांच्मा मेणा-मा तक्रायीांलय ऩाठऩुयाला करुन तक्रायीच ेननलायण 

करुन तवा अशलार वादय कयणे.

ननमांत्राखारीर अधधकायी माांच्मा यजा भांजुय कयणे.
ननमांत्राखारीर अधधकायी ल कभयचायी माांना नेभुन हदरेल्मा कतयव्माभध्मे कवूय केल्माच ेननदळयनाव आल्माव भशायाष्ट्र नागयी वेला ननमभालरीनुवाय दांडात्भक अथला ळास्ती प्रस्तावलत कयणे

• वादय झारेल्मा प्रकयणाांलय कामदमातीर तयतुदी ननमभ नोंदवलणे, • 

कामदमातीर तयतूदीनुवाय प्रकयणे प्रस्ताल फयोफय आशेत ककां ला नाशी 

माची तऩावणी कयणे ल लरऩीक कभयचा-माांलय ननमांत्रण ठेलणे,

• आरेल्य़ा प्रकयणाांफाफत लस्तुस्स्थतीजन्म प्रस्ताल वादय कयणे.

• येकॉडय वाांबाऱणे, वलहशत नभुन्मात अलबरेख कयणे.

• लरयष्ट्ठाांच ेवुचनेनुवाय काभकाज कयणे.

२ उप अभियंता

स्थायत्म वलऴमक काभकाजालय ननमांत्रण ठेलणे. नागरयकाांच्मा तक्रायीांची दखर घेऊन ऩुढीर कामयलाशी कयणे. भाहशती अधधकाय वलऴमक काभकाजालय ननमांत्रण ठेलणे.

भशायाष्ट्र भशानगय ऩालरका 

अधधननमभ 1949 ल

भा. आमुक्त माांच्माकडीर 
३ कनिष्ठ अभियंता

•1) कामयषेत्रातीर अ.क्र. 1 भध्मे नभुद केरेल्मा स्थाऩत्म वलऴमक 

वलकावकाभाांच ेवांऩुणय लऴायच ेअांदाजऩत्रक तऩावणी करुन भांजुयीवाठी 

वादय कयणे..२) वलकावकाभाांची अांदाजऩत्रके तऩावणे, ननवलदा 

कामयलाशीवाठी आलश्मक कागदऩत्राांची तऩावणी कयणे, काभाच ेआदेळ 

प्राप्त झाल्मानांतय काभाांच ेननमोजन करुन प्रत्मष जागेलय काभ चारू 

अवताना स्थाननक ऩरयस्थीतीनुवाय ल काभाांच ेदेमके वादय कयणे.

महाराष्ट्र महानगर पालऱका 
अधिननयम 1949  नुसार मा. 

आयुक्त याांच्याकडीऱ 
आदेशानुसार            

मा. शहर अलियांता

४ मुख्य भऱपपक
• स्थाऩत्म वलबागातीर काभकाज ल भाहशतीअधीकाय वलऴमक 

काभकाजालय ननमांत्रण ठेलणे

महाराष्ट्र महानगर पालऱका 
अधिननयम 1949 नुसार 

मा. ऺेत्रीय अधिकारी याांच े
आदेशानुसार

५ स्था. अभि. सहा.

•1) कामयषेत्रातीर अ.क्र. 1 भध्मे नभुद केरेल्मा वलकावकाभाांच ेवांऩुणय 

लऴायच ेअांदाजऩत्रक तमाय कयण्माव ल गणनऩत्रके तमाय कयण्माव 

कननष्ट्ठ  अलबमांताना भदत कयणे.2) काभाच ेआदेळ प्राप्त झाल्मानांतय 

काभाांच ेननमोजनाप्रभाणे अांभरफजालणी कयताना कननष्ट्ठ अलबमांता माांच े

वुचनेप्रभाणे काभे करुन घेणे काभाांची देमके तमाय कयण्मावाठी कननष्ट्ठ 

अलबमांताना भदत कयणे.

महाराष्ट्र महानगरपालऱका 
अधिननयम मिीऱ कऱम 

२४४ व २४५

महाराष्ट्र महानगरपालऱका 
अधिननयम कऱम ३८४, ३८५, 

३८६ / म.ेसवोच्च 
न्यायाऱयाच ेआदेश 

दद.१३/९/१३
पपांपरी धचांचवड मनपा 
फेरीवाऱा िोरण / स्ट्रीट 

व्हेंडर अक्ट २०१४

महाराष्ट्र महानगरपालऱका 
अधिननयम कऱम 
२२६,२२९,२३० व २४५

७ भऱपीक
• 1) शजेयीऩत्रक तमाय कयणे, कामायरमात मेणायी वलय ऩत्र नस्त्मा 

आलक ल जालक नोंदलशी भध्मे नोंदलणे.

• 2) वलबागातीर वलय अधधकाय कभयचायी माांच्मा यजेफाफतची प्रकयणे 

तमाय करुन भांजुयीवाठी वादय कयणे वेलानोंद ऩुस्तकाभध्मे नोंदी घेणे

• 3) वलबागातीर वलय अधधकायी कभयचायी माांच ेऩगायत्रफर तमाय कयणे 

अस्थाऩनवलऴमक वांऩुणय प्रकयणे तमाय करुन वादय कयणे.

महाराष्ट्र महानगर पालऱका 
अधिननयम 1949 नुसार 

मा. ऺेत्रीय अधिकारी याांच े
आदेशानुसार

8 भिपाई

• आयोग्म कभयचायी माांचलेय प्रत्मष ननमांत्रण ठेलणे. 

• आयोग्म तक्रायीांच ेननयाकयणाांफाफत त्लयीत कामयलाशी कयणे.

• स्लच्छता वलऴमक काभाफाफत वलय प्रबागाांभध्मे ननमलभत तऩावणी 

कयणे. 

• अस्लच्छता कयणा-मा नागरयकाांलय दांडात्भक कामयलाशी कयणे.

• आयोग्म वलऴमक प्रळावकीम काभकाज कयणे.
9 भिपाई / मजूर • लरयष्ट्ठाांच्मा आदेळानुवाय काभकाज कयणे.

१ भशायाष्ट्र भशानगय ऩालरका 

अधधननमभ 1949 करभ २९ 

अ नुवाय

भा. आमुक्त माांच्माकडीर 

आदेळानुवाय

पपपंरी चचचंवड महािगरपाभऱका 
 "प" क्षेत्रीम  कामातरम,ननगडी, ऩुणे- ४४ स्थाऩत्म विबाग)

अधधकायी ि कभतचायी माांची कर्तव्मे
करभ ४(१) फ नुसाय फाफ क्र.२
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फ क्षेत्रीय कायाािय, स्थािंत्य लवभाग लनगडी , िंुणे -४४. 
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