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नवी मुंबई महानगरपा�लका अि�नशमन �वभागातील अ�धकार� व कम�चार� यांचे कत� य 

 

अ.". पदनाम कामाचे $व%प 

01    क� � अ�धकार� (�.) 

  

1. अि�नशमन दल �मुख या ना�याने नवी मुंबई माहनगरपा%लकेचे 

अि�नशमन दल कायम काय'(म ि)थतीत ठेवणे. 

2. मुंबई �ा/तक माहनगरपा%लका अ�ध/नयमातील अि�नशमन अ�धका-याला 

असले2या वेगवेगळया कलमांखाल�ल अ�धका-यांचा वापर करणे. 

3. अि�नशमन 5वषयासंबेधाची अ7यायावत मा8हती घेवुन आव;यकत�ेमाणे 

महानगरपा%लका अि�नशमन दलातील अ�धका-यांना �%श<(त करणेबाबत 

काय'वाह� करणे. 

4. हाताखाल�ल अ�धका-यांना कामाचे वाटप करणे. 

5. नवी मुंबई महानगरपा%लका हदद�तील  नागर�कांम@ये आगीAया धोCयाबदल 

जागEकता /नमा'ण करणे. 

6. महानगरपा%लके Gय/तHरCत ,इतर शासKकय/)वाय�त वा खाजगी सं)थांAया 

अि�नशमन दलाशी संबंधीत कामाAया सभांसाठN /पHरसंवांदासाठN आयुCत 

,नवी मुंबई महानगरपा%लका यांचे परवानगीने )वत: हजर राहणे Kकंवा 

हाताखाल�ल  अ�धका-यांना हजर राहPयास सांगणे Kकंवा अशा स%म�यांचे 
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सद)यांचे सद)य�व ि)वकारणे. 

7. बहुमिजल� इमारती / 5वशेष इमारती,पेRोल पंप,रासाय/नक कारखाने, %सनेमा 

गहृ , के%मकल गोडावुन व वेअर हाऊ स ना-हरकत दाखले देणे. 

8. आयुCत ,नवी मुंबई महानगरपा%लका यांनी वेळोवेळी सोप5वलेल� इतर सव' 

कामे. 

9. महाराXR आग �/तबंधक व जीव संर(क उपाययोजना अ�ध/नयम 2007 व 

/नयम 2009 याची �भावीपणे अंमलबजावणी करणे. 

10. मह�वाAया व आणीबाणीAया �संगी वदZवर जाणे. 

 

11. अि�नशमन अ�धकार� यांAया /नयमाखाल� व त ेआदेश देतील ती कामे 

करणे. 

12. आगीAया व इतर आणीबाणीAया वेळी पो%लस तसेच इतर 5वभागाशी 

संपक'  ठेवुन आव;यक ती मदत %मळ5वणे. 

13. वाष[क �शासन अहवाल तयार करणे. 

14. अि�नशमन दलाचे वा5ष'क अंदाज प\क तयार करणे. 

15. अि�नशमन दल अ7यावत ठेवPयासाठN /नयोजन करणे. 

16. आगीAया व आणीबाणीAया �संगी उपि)थत राहुन आप2या वर�Xठांना 
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वेळोवेळी याबाबत मा8हती देतील व 5व5वध 5वभागाशी संपका'त राहुन 

आव;यक मदत %मळवणे. 

 

02   )टेशन इंचाज' 

(एकुण काय'रत 04)  

 

 

 

 

1. )टेशन इंचाज' या ना�याने )थानकाAया संपुण' �शासनाचे /नयं\ण . 

2. )थानकातील भांडारावर /नयं\ण ठेवणे, तसेच आव;यकतनेुसार साधन 

सामु^ी व इतर सा8ह�य उपल_ध ठेवुन ते सुि)थतीत ठेवणे. 

3. हाताखाल�ल अ�धकार� व कम'चा-यांना अि�नशमन साधनांची मा8हती देवुन ते 

वापरPयाची �यांAया (मता /नमा'ण करणे. 

4. क� �ात �ा`त होणा-या ��येक वदZवर अि�नशमन वाहनासोबत उपि)थत 

राहणे. 

5. हाताखाल�ल GयCती सव' वेळी कोण�याह� वदZवर पुण' तयार�/नशी जाPयास 

%स@द आहेत Kकंवा कसे ,याची वेगवेगळया वेळी चाचणी घेणे व �यांचा उप -

अि�नशमन अ�धका-यांना लेखी अहवाल देणे. 

6. म8हaयातून एकदा हजेर� संचलन घेवुन कम'चा-यांकडील गणेवश व इतर 

सरंजाम सुि)थतीत आहे Kकंवा कसे याचे /नHर(ण करणे. 

7. कम' चा-यांस �यांAया कत'Gयाची /नि;चत जाण आहे Kकंवा कसे यासाठN 

वारंवार चाचणी घेणे. 
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8. आपले हदद�तील नळखांब सुि)थतीत आहेत Kकंवा कसे याची Kकमान सहा 

म8हaयातुन एकदा तपासणी करणे.व �याबाबतचा लेखी अहवाल अि�नशमन 

अ�धका-यांना देणे. 

 

 

9. अि�नशमन क� �ाकडील सव' नcद वहया ,घटनापुि)तका,उपि)थती पट तसेच 

अि�नशमन क� �ाशी संबंधीत सव' रिज)टस' सुि)थतीत व अ7यावत ठेवणे . 

10. उपहारगहृ ,लॉिजंग बोडeग ,कारोसीन डपेो,फन फेअर,सक' स ,Gह�डीओ स�टर 

,सायबर कॅफे , हाड'वेअर )टोअस' ,इ�याद�ंना ना-हरकत दाखला देणेबाबत 

तपासणी कEन आप2या वर�Xठांना �याचा अहवाल सादर करतील. 

11. अि�नशमन क� �तील दळणवळण  यं\णा अ7यावत ठेवणे. 

12. या Gय/तHरCत क� � अ�धकार� (�.) यांनी नेमुन 8दलेल� इतर कामे करणे. 

13. क� �  अ�धकार� यांचे गैरहजर�त �यांची कामे पाहणे. 

 

03  सहाjयक क� � अ�धकार� 

  (एकुण काय'रत 09)  

1. सहाjयक क� � अ�धकार� kया पाळी�ला असेल �या पाळीचा तो �भार� 

अ�धकार� (डयुट� ऑफmसर ) असेल. 

2. क� �ात �ा`त होणा-या ��येक वदZवर अि�नशमन वाहनासोबत उपि)थत 
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राहणे. 

3. कम'चा-यांची )थानक अ�धकार� यांचे /नयंं\णाखाल� व �यांचे  आदेशानुसार 

काम करणे. 

4. क� �ामधील कम'चा-यांची हजेर� घेणे. 

5. ता_यात असलेल� वाहने व इतर सा8ह�य सुि)थतीत आहे.याची कामावर हजर 

होPयाचे ��येक वेळी खा\ी कEन घेणे. आव;यकते �माणे काय'शाळेकडुन 

यो�य ती दEु)त  कEन घेणे. 

6. दसु-या अ�धका-यास चाज' 8द2या%शवाय काया'लय ()थानक ) न सोडणे. 

7. उपि)थत कम'चा-यांकडुन परेड व nील कoन घेणे. 

8. अि�नशमन व 5वमोचन ,अि�न�/तबंधक सुर(ा ,�ाथ%मक उपचार या 

संबंधीAया कम'चा-यांAया pानाची वेळोवेळी चाचणी घेणे. 

9. नाम/नदq%शत अ�धकार� rहणुन  नेमुन 8दले2या काय'(े\ातील इमारतीवर 

महाराXR आग �/तबंधक व जीव संर(क उपाययोजना अ�ध/नयम 2007 

व /नयम 2009 याची �भावीपणे अंमलबजावणी करणे. 

10.    वदZवर गे2यावर �यासंबंधी संपुण' कामे  करणे व अहवाल तयार करणे. 

11. नेमुन 8देले2या 5वभागातील उपहारगहृ ,लॉिजंग बोडeग ,कारोसीन डपेो,फन 

फेअर,सक' स , Gह�डीओ स�टर ,सायबर कॅफे , हाड'वेअर )टोअस' ,इ�याद�ंना 
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ना-हरकत दाखला देणेबाबत तपासणी कEन आप2या वर�Xठांना �याचा 

अहवाल सादर करतील. 

12. घटना पु)तक तपासुन �याम@ये नcद� यो�य �कारे के2या जात आहेत Kकंवा 

नाह� हे तपासणे. 

13. अि�नशमन क� �ातील अि�नशमन वाहनांची लॉगबुके चालक यो�य Hर�या 

भरत आहे Kकंवा नाह� हे तपासणे व  �याची नcद घटना पु)तकेम@ये करणे. 

14. वHरXठांनी 8दलेल� कामे पार पाडणे. 

 

04 अि�नशमन �णेता 

(एकुण काय'रत 13) 

1. kया )थानकात �यांना पद )थापना 8दलेल� असेल �या 8ठकाणी उपल_ध 

असणे. 

2. वHरXठांचे आदेश /न5ववा'दपणे पाळणे व हाताखाल�ल कम'चा-यांकडुन 

सौजaयाने पण काटेकोर   

    आpापालन कEन काम  कEन घेणे. 

3. क� �ाम@ये �ा`त ��येक वदZवर अि�नशमन वाहनासोबत उपि)थत राह�ल व 

आव;यकत�ेमाणे अि�नशमनाचे व 5वमोचनाचे काम करेल. 

4. हाताखाल�ल कामावर असले2या GयCतींचा पोषाख आहे हे पाहणे. 

5. अि�नशमन क� �ाAया व अि�नशमन साघनांAया संबंधातील सव' अनुशंगीक 
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कामे करणे. 

6. अि�नशमन क� �ाचे आवार )वAछ व सुबक ठेवPयास तो जबाबदार असेल. 

7. अि�नशमन क� �ात असलेल� साधने ,सरंजाम /नट ,सुरळीत आuण 

कामकरPयाAया ि)थतीत   

    ठेवPयास तसेच   सेवेAया  कालावधीत कोण�याह� वेळी बोल5व2यास 

त�पर राहPयास  

    जबाबदार राह�ल. 

8. )थानकात असले2या सव' व)तुंची सुची ठेवणे व काह� हर5व2यास अथवा 

तुट -फुट झा2यास �याबाबत डयुट�    अ�धका-यास 5वना 5वलंब कळ5वणे. 

9. सव' व)तु व साधनांची जमा व वजा यांची नcद वेळोवेळी घेणे व ती नcद 

डयुट� अ�धका-यास दाख5वणे. 

10. हजेर� पट अ7यावत ठेवुन ,रजेवर व हजर असले2या GयCतींचा दैनं8दन 

8हशोब �यात नcद5वणे. 

11. )थानकाचा ताबा घेतवेेळी व)तुसुचीचे /नHर(ण कEन सव'साठा /नHर(ण 

के2याचे व तो सव' बरोबर अस2याचे Kकंवा  जशी पHर�थती असेल �यानूसार 

इतीवतृ डयुट� अ�धका-यास �याच वेळी सादर करणे. 

12. घटना पुि)तकेत बोला5वणे आले2या तंतोतंत वेळेची ,जागेची आuण मोटार 
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वाहनांAया �याण केले2या व परत    आले2या वेळेची अचुक नcद करणे .हे 

काम अि�नशमन काया' वEन परत आ2यावर करता येईल,तथापी कामावर     

असले2या GयCतींने �याची नcद कागदाAया पॅडवर ठेवल� पा8हजे.आuण घटना 

पु)तकात नcद5वPयात येई पयwत ती नcद पुसता कामा नये. 

13. वHरXठांना सव' साधनांचा तप%शल देणे. 

14. अि�नशमन 8ठकाणी kयांनी काम केले आहे अशी दलाची कोणतीह� GयCती 

Kकंवा इतर GयCती आगीची सुचना     देतवेेळी  वा नंतर जखमी झाल� असेल 

तर �यांचा अहवाल देणे. 

15. अि�नशमन अ�धकार� यांचे सव' साधारण आदेशा नुसार हाताखाल�ल 

GयCतींना सुचना देणे व �यांAयाकडुन अि�नशमन   सा8ह�यासह कवायत कEन 

घेणे. 

 

05 nायGहर ऑपरेटर  

(एकुण काय'रत 21) 

1. nायGहर ऑपरेटरला पद )थापना 8दलेल� असेल �या 8ठकाणी डयुट� काळात 

उपल_ध असणे . 

2. वHरXठांचे आदेश /न5ववा'द पणे पाळPयाकर�ता �यांAया हाताखाल�ल सेवा 

करणा-यांकडुन (जर कोणी असेल  तर) काटेकोर आpापालन व सौkयaयाने 

काम कEन घेणे. 
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3. क� �ाम@ये �ा`त ��येक वदZवर अि�नशमन वाहनासोबत उपि)थत राहणे. 

4. सरंजाम आuण �गअस' Kकंवा आगीAया )थानकावर /वदZ वर ठेवPयात येणा-

या साधनांची यो�य /नगा ,यांx\क सुि)थती    आuण हालचाल� कHरता तो 

�मूख अि�नशामकास जबाबदार राह�ल. 

5. कामावर हजर झा2यावर �याAया ता_यात असले2या साधनांची ती 

उपयोगाची आहेत Kकंवा नाह� याची कमीत कमी एकदा चाचणी घेईल. व 

�यासाठN Aया रिज)टरवर नcद करेल. 

6.  आढळणा-या कोण�याह� दोषांबाबत तो �मुख     अि�नशामकास  आuण 

Kकंवा डयुट� अ/घका-यास ता�काळ अहवाल सादर कर�ल. 

7. �याAया ता_यात असले2या सव' व)तुंची आuण साधनांची तो व)तुसुची 

ठेवील आuण �यात कामाची वेळ , अंतर    (Kक.मी.म@ये)पेRोल ,डीझेल व 

तलेाचा वापर इ�याद�ंची नcद करेल लॉग बुक %ल8हPयाची जबाबदार� �याची 

असेल. 

8. रोजAया डयुट�Aया वेळी %लडींग फायरमन घेत असले2या कवायतीत भाग 

घेईल. 

06   अि�नशामक 

(एकुण काय'रत 79 ) 

1. काय'रत असले2या )थानकात �याला kया 8ठकाणी पद)थापना 8दल� 

असेल �या 8ठकाणी उपल_ध असणे . 
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2. क� �ाम@ये �ा`त ��येक वदZवर अि�नशमन वाहनासोबत उपि)थत राह�ल व 

अि�नशमन व 5वमोनचाचे काम कर�ल. 

3. डयुट� काळात वॉचEम डयुट� असताना कंaटोल Eमची संपुण' जबाबदार� 

साभांळणे व येणा-या वदZची व मेसेजची संपुण' मा8हती वर�Xठ अ�धका-

यांना देणे. 

4. नवी मुंबई महानगरपा%लकेAया आप�ती Gयव)थापन 5वभागाAया कंaRोल 

Eमचे कामकाज पाहणे. 

5. वHरXठांचे आदेश /न5ववा'द पणे पाळPयाकHरता त�पर असणे. 

6. वHरXठांनी ठरवुन 8दलेल� सव' कामे काय'(मतनेे पार पाडणे. 

7. )वत: नीट नेटके राहणे आuण जर /नवा)थान पुर5वPयात आले असेल तर 

ते नीट ठेवणे. 

8. अि�नशमन सेवेतील कामाला अवधानपुव'क संपुण' वेळ वाहुन घेणे. 

9. अि�नशमन क� � आवार ,साधने ठेवलेल� खोल� ,भांडारगहृ ,काया' लय 

,कवायत आवार,पहारा क(,काय'शाळा,कॉमन Eम (5वzांती गहृ),कवायत 

मनोरा,होज पाईप चाल5वPयाचा मनोरा इ�याद� जागा /नटनेटकेपणाने 

ठेवPयास जबाबदार असेल. 

10. आगीAया व इतर वदZवर जाPयाकHरता तसेच आगीची कवायत 
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करPयाकर�ता इशारा %मळा2यापासुन कमीत कमी वेळेत हजर राहPयास तो 

)वत :ला त�पर ठेवील. 

11. �याला वेळोवेळी 8दलेल� कामे पार पाडPयास तसेच अि�नशमन क� �ाला 

पुर5वPयात आले2या साधनांची काळजी    घेPयाकर�ता व काटेकोरपणाने 

करावयाची )वAछता आuण सव' साधने xबनचुक टापट�पीने साठवुन 

ठेवPयाकHरता व �यांAया देखभाल� कर�ता �मुख अि�नशामकासह संयुCतHर�या 

तो जबाबदार राह�ल. 

12. अि�नशमन दलाला पुर5वPयात आले2या वाहनांची )वAछता आuण पॉ%लश 

वाहनावर�ल आाuण साठवणीतील साघने    )वAछ करणे व पॉ%लश करणे ,होज 

पाईप घासणे व धुणे )थानकांAया फर;या %भतंी ,दरवाजे,uखडCया घासुन )वAछ     

करणे,गॅरेज ,कवायत मानोरे व बगीचेची सुGयव)था राखणे या कामांचा यात 

सामावेश असेल. 

13. चालक आuण यं\चालक साधनांची आuण वाहनांAया �गअस' Aया यो�य 

देखभाल�कर�ता सहाjय करणे,तसेच र(णाची    कत'Gये ,काय'शाळेची 

कामे,/नयं\ण क( व पहारा क( येथील कामे,ऑफmस ऑड'रल� कामे व 

आगीAया वेळी    �थोमोपचार व संदेशवाहन ह� कामे करणे. 

14. अि�नशमन क� �ाला पुर5वPयात आले2या साधनांची तचासणी करणे व �मुख 
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अि�नशामकाला ह� साघन   

    सामु^ी तपास2याबाबतचा अहवाल देणे. 

15. )थानकाचा �भार� याला यो�य वाटेल अशा इतर प@दतीने Kकंवा पाळीने 

जेGहा अि�नशामकाची र(क rहणुन नेमणुक  करेल �यावेळी तो पुण' गणवेश 

धारण कर�ल व �यांची जागा घेPयाकर�ता 

16.  दसुरा र(क हजर झा2या%शवाय आपल� जागा  सोडणार नाह�. अशा वेळी 

अि�नशामक   

     खाल�ल कत'GयासाठN जबाबदार असेल. 

17. सदैव द( आuण त�पर रहाणे. 

18. )थानक व पHरसरातील सव' मालम�तेचे र(ण करणे. 

19. )थानकाAया पHरसरातील बाग व झाडांचे र(ण करणे. 

20. वर�ल कत'Gयास जोडुन अि�नशामक गरजे�माणे व वHरXठांकडुन आले2या 

आदेशा�माणे अि�नशमन सेवेAया अंतग'त कोणतहे� काम कर�ल. 

07   वाहन चालक 

(एकुण काय'रत 03) 

अि�नशमन 5वभागातील हलकm वाहने चाल5वणे व ते सुि)थतीत ठेवणे तसेच 

क� �ातील नादEु)त वाहनांची मा8हती वर�Xठांना देवुन ता�काळ दEु)त कEन 

घेणे. 
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†®Öã. 
ÛÎú. 

†×¬ÖÛúÖ¸üß / Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

¯Ö¤ü®ÖÖ´Ö ÃÖÖê¯Ö×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö 
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ÁÖß. &मोद के 

(कडाव  

टेबल ".03ú 

 
Ûú×®ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ 
(µÖÖÓ×¡ÖÛúß) 

 

1. ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÓ®Öß Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®Ö ÜÖ ȩ̂ü¤üß“µÖÖ ÛúÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß“µÖÖ ×®ÖµÖ´Ö ¯Öã×ÃŸÖÛêúÃÖ †®ÖãÃÖ¹ý®Ö 

¾Ö ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ ØÛú´ÖŸÖß“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ ®Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ अि�नशमन 5वभागासाठN 
†Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖê®ÖæÃÖÖ¸ü ¾ÖÖÆü®Öê / µÖÓ¡ÖÃÖÖ´ÖãÝÖÏß ÜÖ¸êü¤üß Ûú¸üÞÖê. 

2. ®Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ अि�नशमन 5वभागाAया   ÃÖª:×Ã£ÖŸÖßŸÖß»Ö ऐर�यल लॅडर 

`लॉटफॅाम' (68 मीटर) या वाहनाची (Ã¯Öê¿Ö»Ö ¯Ö¸ü¯Ö•Ö) ¤êüÜÖ³ÖÖ»Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß ¾Ö ŸÖß ÃÖã×Ã£ÖŸÖßŸÖ šêü¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß  

†Ö×ÞÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤ãü¹ýÃŸÖßÃÖÖšüß“µÖÖ ÜÖ“ÖÖÔ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÓ•Öæ¸üßÃÖÖšüß क� � अ�धकार� (�.) , ´ÖÖ. †×ŸÖ×¸üŒŸÖ †ÖµÖãŒŸÖ ¾Ö ´ÖÖ. 

†ÖµÖãŒŸÖ ÃÖÖêÖ. µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ´ÖÓ•Öæ¸üßÃÖÖšüß ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

3. ®Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ अि�नशमन 5वभागाAया   वायरलेस यं\णा(37नग),x|द�ंग 

ॲ�ेटस (56 नग),x|द�ंग ऐअर काँr�ेसर, पोटqबल पंप (15 नग), हाय �ेशर 

पंप 4 नग , वुड कटर व हायnोल�क टु टु2स इ�याद� यं\सामु^ीचे   ¤êüÜÖ³ÖÖ»Ö 

¤ãü¹ýÃŸÖß ¾Ö ŸÖß ÃÖã×Ã£ÖŸÖßŸÖ šêü¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß  †Ö×ÞÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤ãü¹ýÃŸÖßÃÖÖšüß“µÖÖ ÜÖ“ÖÖÔ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÓ•Öæ¸üßÃÖÖšüß क� � अ�धकार� 

(�.) , ´ÖÖ. †×ŸÖ×¸üŒŸÖ †ÖµÖãŒŸÖ ¾Ö ´ÖÖ. †ÖµÖãŒŸÖ ÃÖÖêÖ. µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ´ÖÓ•Öæ¸üßÃÖÖšüß ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

4. ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖÛúÖ¸üÖ †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯ÖÏÛú¸üÞÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê. (•Ö®Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖÛúÖ¸üß) 
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ÁÖß. महेश 

गो.जगताप  

टेबल �.4 

 
Ûú×®ÖÂšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ 
(µÖÖÓ×¡ÖÛúß) 

 

1. ´ÖÖê™ü¸ü ¾ÖÖÆü®Ö †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö ¾Ö ×®ÖµÖ´ÖÖÓÃÖ †®ÖãÃÖ¹ý®Ö ®Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ अि�नशमन 5वभागात 

ÃÖª:×Ã£ÖŸÖßŸÖß»Ö ÛúÖµÖÔ¸üŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö �काराचे 25   फायर फायट�ंग वाहनांचे ®ÖÖë¤üÞÖß, ×¾Ö´ÖÖ, µÖÖêÝµÖŸÖÖ 

¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö ‡. ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ÛúÖ´Öê. 

2. ®Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ अि�नशमन 5वभागातील ÃÖª:×Ã£ÖŸÖßŸÖß»Ö 25 फायर फायट�ंग 

वाहनांचे  ¤êüÜÖ³ÖÖ»Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß ¾Ö ŸÖß ÃÖã×Ã£ÖŸÖßŸÖ šêü¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß  †Ö×ÞÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤ãü¹ýÃŸÖßÃÖÖšüß“µÖÖ ÜÖ“ÖÖÔ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÓ•Öæ¸üßÃÖÖšüß  

क� � अ�धकार� (�.) , ´ÖÖ. †×ŸÖ×¸üŒŸÖ †ÖµÖãŒŸÖ ¾Ö ´ÖÖ. †ÖµÖãŒŸÖ ÃÖÖêÖ. µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ´ÖÓ•Öæ̧ üßÃÖÖšüß ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

3. ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖÛúÖ¸üÖ †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯ÖÏÛú¸üÞÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖê. (•Ö®Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖÛúÖ¸üß) 
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ÁÖß. नर�सगं 

 यवहारे ü 

टेबल ".01 

 
´ÖÖ×ÆüŸÖß ®ÖÖë¤üÞÖßÛúÖ¸ü / 
×»Ö×¯ÖÛú 

 

1. हॉटेल/हॉ)पीटल/सायरबर कॅफे/_युट� पाल'र/लॉजींग बोडeग इ�याद� 

Gयवसाईक धारकांना नाहरकत दाखला तयार करणेबाबतची काय'वाह� 

करणे. 

2. दह�हंडी उ�साव/गणपती उ�साव / नवरा\ी उ�साव/ 8दपावल� उ�साव/ या 

कालावधीम@ये नागर�कांना व मंडळांना लागणा-या नाहरकत दाखला 

देPयाबाबतची काय'वाह� करणे. 

3. शासन /नण'य/पHरप\क न)�या †ªÖ¾ÖŸÖ šêü¾ÖÞÖê.  
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4. अि�नशमन 5वभागामाफ' त आकारPयात येणा-या 5व5वध �कारAया पावती 

ERP या संगणक �णाल�म@ये तयार करणे 

5. ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü / »ÖÖêÛú¿ÖÖÆüß ×¤ü®Ö / •Ö®ÖŸÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü ‡. ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯Ö¡Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¯ÖÆüÖÞÖê. 

6. ¾Ö×¸üÂšüÖÓ®Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖÖê̄ Ö×¾Ö»Öê»Öß ÛúÖ´Öê करणे. 
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ÁÖß. महेश &. 

पाट�ल 

टेबल ".02 

 

 

×»Ö×¯ÖÛú/टंकलेखक 
 
1. †×¬ÖÛúÖ¸üß / Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖãÃŸÖÛú †ªÖ¾ÖŸÖ šêü¾ÖÞÖê.  

2. †×¬ÖÛ Ö¸üß / Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖîµÖ×ŒŸÖÛú ÃÖÓ×“ÖÛúÖ ¾Ö ÝÖÖê¯Ö×®ÖµÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ“Öê ˆŸÖÖ¸êü †ªÖ¾ÖŸÖ šêü¾ÖÞÖê. 

3. अि�नशमन ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö Ã™üÖòÛú ¸ü×•ÖÂ™ü¸ü ®ÖÖë¤üß ‘ÖêÞÖê.  

4. ERP †ŸÖÓÝÖÔŸÖ ÛúÖ´ÖÖ“Öê †¤üÖµÖÝÖß †Ö¤êü¿Ö ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞÖê. 

5. अि�नशमन ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö †Ö¾ÖÛú-•ÖÖ¾ÖÛú ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ÛúÖ´Öê. 

6.  अि�नशमन ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•ÖÖ“Öê ¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ Ûú¹ý®Ö †×³Ö»ÖêÜÖê ŸÖµÖÖ¸ü   šêüü¾ÖÞÖê. 

7. अि�नशमन 5वभागामाफ' त आकारPयात येणा-या 5व5वध �कारAया पावती 

ERP या संगणक   

   �णाल�म@ये तयार करणे 

7. ¾Ö×¸üÂšüÖÓ®Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖÖê̄ Ö×¾Ö»Öê»Öß ÛúÖ´Öê करणे.  
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†®Öã. 
ÛÎú. 

†×¬ÖÛúÖ¸üß / Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

¯Ö¤ü®ÖÖ´Ö ÃÖÖê¯Ö×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö 
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zी.संजय अनंत 

rहा\े 

टेबल �.05 
 

उपलेखापाल. 
 

 

1. दैनं8दन वसुल�Aया नcद� पाटKक' द म@ये घेऊन बॅकेत भरणा 

करणे. 

2. दैनं8दन वसुल�Aया नcद� ERP संगणक �णाल�त करणे. 

3. भरणा केलेल� वसुल� रCकम ब�क खा�यात जमा झाल� याबाबात 

खातरजमा करणे. 

4. कॅशबुक अ7यावत ठेवणे. 

5. मु�यालयातून �ा`त 5व5वध अ^ीमाचंे लेखे अ7यावत ठेवणे व 

5व8हत कालावधीत अ^ीमाचे समायोजन करणे. 

6. अि�नशमन 5वभागातील अ�धकार�/कमचा'र� यांचे वेतन 5वषयक, 

रजा �वास सवलतीचे देयके, अ/तका%लक भ�ता देयके, अ�धकार� 

वगा'चे घरभाड े देयक, आयकर कपात कर व करार कम'चार� यांचे 

मा%सक वेतन तपासून मु�यालयात अदायगीस सादर करणे.  तसेच 

संबधीत लेखे/नcदव�या अ7यावत ठेवणे. 

7. मा%सक वसूल� अहवाल मु�यालयास सादर करणे. 
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8. अि�नशमन 5वभागाअंतग'त /न5वदा �K�या पार पाड़णे. 

9. लेखा 5वषयक अ%भलेख जतन करणे. 

10. अि�नशमन 5वभागाअंतग'त 5व5वध सा8ह�य खरेद�Aया न)ती 

तपासून देयक   

   अदायगीसाठN सादर करणे. 

11. अंदाजप\Kकय नcद वह� अ7यावत ठेवणे. 

  12. महालेखाकार, )था/नक /नधी लेखा 5पर(ण व नमुमपा लेखा 

पHर(णांचे   

      लेखाबाबतचे आ(ेपांची पुत'ता करणे 
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