
अ�त�मण �वभागातील अ�धकार� यां�या कामाची जबाबदार� व कत��य सचुी खाल�ल  माणे- 
अ.

�. 

अ�धकार� यांचे नाव व पदनाम महारामहारामहारामहारा     महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका    
अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम        

कत��य व जबाबदा-या 

१ डॅा.अमर�श पट�नगीरे 

उप आयु$त (अ�त�मण) 

महारामहारामहारामहारा     नागरीनागरीनागरीनागरी    सेवासेवासेवासेवा    ((((रजारजारजारजा) ) ) ) 
िनयमिनयमिनयमिनयम    1981 1981 1981 1981 नुसारनुसारनुसारनुसार                                    
मामामामा. . . . आयुआयुआयुआयु     याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    आदेशआदेशआदेशआदेश    जाजाजाजा.... . . . . 
नमुंमपानमुंमपानमुंमपानमुंमपा//// शासनशासनशासनशासन////आ थाआ थाआ थाआ था----
7/7/7/7/ .... .51/703/2016  .51/703/2016  .51/703/2016  .51/703/2016  
दददद.25/2/2016 .25/2/2016 .25/2/2016 .25/2/2016     

िवभाग मुखां या अिधन त असले या सव अिधकारी/कमचा-
यां या (वग 1 ते वग 4 मधील) करकोळ रजा तसेच 180 
दवसा पयत या सव कार या दये/अनु ेय रजा म ा  

वा षक वेतननाढ,  व ाम/रजा वास सवलत. 

 

 

 

     िवभाग मुख हणून नवी मुंबई महानगरपािलका काय े ा 
अंतगत असणा-या अित मण िवभागा या कामकाजावर  
िनयं ण  ठेवणे. 

 

 

 

     अित मण िनमुलन िवभाग  मोिहमेसाठी पुरिव यात आलेला 

पोलीस बंदोब त व यं सामु ी याचंे िनयोजन व सिनयं ण. 
 

 

 

 

  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम  अ वये तरतूद चे 
पालन करणे व यानुसार अित मण अनिधकृत बांधकाम 
िन कािसत करणे. 

  260 िनयमां या कवा उपिवध या िव द सु  केले या 
बांधकामां या कवा कामा या बाबतीत करावयाची 
कायवाही. 

  261 अिधिनयमा या िव द सु  कर यात आलेली इमारत कवा 
काम पहाणी या योजनासाठी तोडता येईल कवा खुले करता 
येईल. 

  264 मोडकळीस आलेली कवा पड याचा संभव असलेली बांधकाम े

इ.काढून टाकणे 
  267 बेकायदशेीर र या काम करवुन घेणा-या ि स काढून 

टाक या िवषयी िनदशे दे याचे अिधकार  
  478 (पदिनदिशत अिधका-या या) लेखी परवानगी िशवाय केलेले 

बांधकाम कवा गो  अनिधकृत मानणे 
  376 
 एखा ा जागेचा वापर करणे घातक कवा उप वकारक असेल 

ते हा असा वापर थांबिव याचा अिधकार  
 

महारा  ादिेशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, 1966 
 

2  52 अनिधकृत िवकास कर याब ल कवा िवकास योजनेत नमूद केले 
असेल या ित र  अ य कारे जिमिनचा वापर कर याब ल 
शा ती 



  53 अनिधकृत िवकासाची कामे काढून टाक यास भाग पाड याची 
श  

  54 अनिधकृत िवकास थांबिव याची श  
  55 ता पुर या व पाचे अनिधकृत िवकासाचे काम ता काळ काढून 

टाकणे कवा बंद करणे. 
 

 
  56 अिधकृत िवकासाचे बांधकाम काढून टाकणेबाबत कवा अिधकृत 

वापर थांबिव याबाबत फमािव याची श  
  56 
 अनिधकृत बांधकामािव द कायवाही कर यास कसूर के याब ल 

िश ा 
  57 केले या खचाची वसूली 

 
  1995 महारा  मालम ा िव िुपकरण ितबंध कायदा 

 
  2005 माहीतीचा अिधकार अिधिनयम मिधल तरतूदीनुसार अिपिलय 

अिधकारी हणून काम पहाणे 
3   अित मण िवभागात कायरत असणारे अिधकारी/कमचा-यां या 

कामकाजावर  िनयं ण ठेवणे.  
4   मा.आयु  यांनी वेळोवेळी दले या आदशेाचे पालन करणे. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              सन 2017-18  व 2018-19 अ�त�मण /वभागातील कम�चार� (वग�-2 व 3) यां4या कामाची 

कत��य सचुी  

 

अ.

� 
अ�धकार�/कम�चार� 

नाव े
पदनाम कत��य व जबाबदा-या 

1. 6ी. 7शांत /पपंळे शाखा 

अ:भयतंा 

1.प;रमंडळ -1 अंतग�त येणा-या /वभाग काया�लय <तरावर�ल  
  काय�रत क.अ:भयंता,सव>अर/अ�ध?क यां4याकडून अ�त�मण    

   /अन�धकृत बांधकामे या संदभा�त 7Bय? पहाणी केलेDया  

   तांEFक पाहणी अहवाला4या 7ती 7ाGत कHन घेणे. तसेच  

   MRTP 1966 अंतग�त OदलेDया नोट�स व Bयाची याद� उप  

   आयु$त  यां4याकड ेसादर करणे. 

2. (प;र-1/2)काय�?ेFातील अन�धकृत वेदरशेड पाहणी व �नQकासन  
   कामकाज अन�धकृत बांधकामे/अ�त�मणे,फेर�वाले, होSडTUज,  

   पो<टस�,बॅनस�,मोबाईल टॉवस� हट/वणेबाबत कारवाई करणे. 

3.  नमुंमपा काय�?ेFातील अन�धकृत बांधकामे/ फेर�वाले, होSडTUज 

    पो<टस�, बॅनस�  हट/वणेकर�ता पुरवXयात येणारा पोल�स  

    बंदोब<तबाबत �नयोजन कHन /वभाग काया�लयास पोल�स  

    बंदोब<त उपलYध कHन देणे.  

4.  �न/वदा 7[कयेसंबंधी तांEFक बाबींची पुत�ता करणे. 

5.  दैनंOदन [फरती तसेच काया�लयातील कामाचा व उपरो$त  

    नमूद सव� बाबींचा साGताOहक अहवाल उप आयु$त यांना   

    सादर करावा. 

6.  व;रQठांनी वेळोवेळी सोप/वलेल� काया�लयीन कामे पार पाडणे. 

2. 6ीम.वशैाल� कांबळे    �न_न6ेणी 

लघुलेखक 
 1..उप आयु$त (अ�त�मण) यांचकेडील <वीय सहा`यक _हणून काम  

   करणे. 

 2. <थायी स:मती व महासभे4या काय��मपEFका सं�चका बन/वणे. 

 3. महासभा 7bनोBतरे तयार करणे व न<ती जतन करणे. 

 4.  माOहती अ�धकारा4या सुनावणीची Oटपणी घेणे व इ�तवBृत  

     बन/वणे. 

 5. अ�त�मण /वभागामdये वेळोवेळी पार पडणा-या बैठंकाबाबत  

    संबं�धतांना दरुdवीवHन संदेश देणे बैठकांच ेइ�तवBृत बन/वणे,  

    संबंधीतांना पाठ/वणे व न<ती जतन करणे. 

. 6. ई मेल व जी मेल त�ार�, आपले सरकार, P.G.Portal,P.M.Portal  

.   ,Online �oि�हयqस बाबत /वभाग काया�लयाशी संपक�  साधुन  

.    व;रQठां4या मदतीने उBतरे तयार करणे.  

. 7 टोल [r �मांकावर 7ाGत त�ार� /वषयकची कामे पार पाडणे. 



8. साGताह�क अहवाल तयार करणे. 

9. व;रQठांनी वेळोवेळी सोप/वलेल� काया�लयीन कामे पार पाडणे. 

3 6ी. उBतम खरात 

 

अ�ध?क/ 

वसुल� 

अ�धकार� 
अ�ध?क 

1. ल?वेधी,तारांकtत,अतारांकtत 7bनोBतरे, कपात सुचना संबंधीत  
   कम�चा-यांकडून तयार कHन घेणे.  
2. जनOहत या�चका १५५/२०११ च ेअनुषंगाने कामकाज अन�धकृत  
   धा:म�क <थळे व qयायालयीन 7करणे पF�यवहार. 
3. कम�चा-यां4या काय�/ववरण नxदवह� तपासणे.  

4. मा.आयु$त लोकशाह� Oदन,/वभागीय आयु$त, लोकशाह� Oदन,  
   मंFालय लोकशाह� Oदन, सरकार राज पFोBतर व अहवाल  
   सादर करणेबाबतची काय�वाह� करणे.  

5. जनOहत या�चका �. १३८/२०१२,८०/२०१३ ची अंमलबजावणी  
   /वषयक कामकाज.  

6. अन�धकृत फेर�वाले यां4यावर व पो<टस�,बॅनस�,होड{Uज तसेच  
   अन�धकृत मोबाईल टॉवस�वर कारवाई करणे.  व तसा अहवाल 
    उप आयु$त यां4याकड ेसादर करणे. 
7. माह�तीचा अ�धकार अ�ध�नयमाqवये 7ाGत अज� पF�यवहार, 
   अ/पल सुनावणी,सुनावणी आदेश व मा:सक अहवाल उप  

   आयु$त यांना सादर करणे . 

8. अ�त�मण त�ार�, online Grivience �नवारण 7Bयेक  
  आठव~यास �नपटारा केलेDया त�ार�चा गोषवारा उप आयु$त  
   (अ�त)/अ�त;र$त आयु$त (शहर) यांना सादर करणे. 

9.व;रQठांनी वेळोवेळी सोप/वलेल� काया�लयीन कामे पार पाडणे. 
4 6ीम. सु�नता गुजर व.:ल./ क.�न. 1. आ<थापना अनुषं�गक कामे करणे. 

2. सेवापु<तक अ�ययावत ठेवणे (रजा नxद� व इतर). 
3. मा.आयु$त लोकशाह� Oदन,/वभागीय आयु$त, लोकशाह� Oदन,  
    मFंालय लोकशाह� Oदन पFोBतर व अहवाल. 
4. महाराQ� शासन,महापा:लका आयु$त, उप आयु$त (मु�यालय)  
   यांच ेआदेश व प;रपFक जतन करणे. 

5. उपरो$त7माणे सोप/वXयात आलेDया काया�लयीन कामकाजाचा  
    अहवाल  अ�ध?क यांना दर आठव~यास सादर करणे. 
6. व;रQठांनी वेळोवेळी सोप/वलेल� काया�लयीन कामे पार पाडणे.  

5 6ीम. योगीता डुबंरे व.:ल./ लेखा 1.लेखा/वषयक कामे(वेतन यक,वेतनवाढ, वेतनफरक,आयकर, 
  अ�तका:लक भBता व पोल�सांच ेदेयक, सश<F सेना �नधी) 

2. अंदाजपFक तयार करणे. /वBतीय माqयतबेाबतच े7<ताव व  
   अहवाल इ.सादर करणे. 

3. /वभाग <तरावर�ल अ�त�मण /वषयक वसुल� अहवाल,  
   सांि�यकt अहवाल संoह�त करणे व एकEFत कHन संगणकtय  



   नxद अ�ययावत कHन व;रQठांना सादर करणे. 

4. /वभाग <तरावर �नयु$त केलेDया ठेकेदारांची देयके तपासून  

   सादर करणे. सव� लेखा आ?ेपांची पुत�ता करणे. 

5. अ�त�मण /वभाग संबंधीत �न/वदा 7[�येबाबतची काय�वाह�  
   करणे.  

6.लेखा /वषयक सव� कामकाज 

7.व;रQठांनी वेळोवेळी सोप/वलेल� काया�लयीन कामे पार पाडणे.   
6 6ी.संOदप औट� :ल/टंकलेखक 1. मोबाईल टॉवस�बाबत पF�यवहार तसेच अन�धकृत मोबाईल  

   टॉवस�ची याद� अ�यावत कHन ,अ�ध?क यांना सादर करणे. 

2. अन�धकृत धा:म�क <थळे पF�यवहार व न<ती अ�ययावत  
   कHन अ�ध?क यांना अहवाल सादर करणे. 

3. जनOहत या�चके4या अनुषंगाने अन�धकृत बांधकामांच े/वभाग  
    काया�लयाने केलेDया बांधकामां4या सव>?णाची याद� तयार  
    कHन अ�ध?क यांना सादर करणे. 

4. :सडको व एम.आय.डी.सी. पF�यवहार 

5. /वभाग काया�लयाने अन�धकृत बांधकामावर केलेDया काय�वाह�च े 
   रिज<टर अ�यायावत कHन,अ�ध?क यांना सादर करणे. 
6. नमुंमपा काय�?ेFातील फटाका <टॅाल /वषयसंबंधीत कामे. 

7. व;रQठांनी वेळोवेळी सोप/वलेल� काया�लयीन कामे पार पाडणे.  

 

7 6ी. अ�नल खैरे :ल/टं. 1. भांडार /वषयक कामे, साOहBय मागणी व पुरवठा करणे (साठा  
   रिज<टर व जड व<तु रिज<टर अ�ययावत  ठेवणे). अ�ध?क  
   यांना अहवाल सादर करणे. 
2. जनOहत या�चका �. १५५/२०११ च ेअनुषंगाने मु�यालयातील  
   टोल [r �मांकावर तसेच /वभाग काया�लया4या �मांकावर 

   7ाGत होड{Uज/बॅनस�/पो<टस�/फेर�वाDयांवर केलेDया कारवाईचा 

अहवाल 

   व दाखल केलेDया गुq�यांचा अहवाल संकेत <थळावर 7:सdद�  

   करणे.तसेच Bयाबाबतचा वसुल� अहवाल /वभाग काया�लयाकडून 

   संoOहत कHन मा:सक अहवाल अ�ध?क यांना सादर करणे.  

3. अ�त�मणबाबत 7ाGत बात_यांच ेकाFण व;रQठांना सादर  
   करणे.जतन करणे, अ�ध?क यांना सादर करणे. 

4. सव� अ�त�मण /वषयक साGताOहक/मा:सक अहवाल /वभाग  

   काया�लयाकडून 7ाGत कHन व;रQठांकड ेसादर करणे. 

5. अ:भलेखा/वषयी कामकाज करणे.(दGतर छाननी,वग�वार� करणे. 
    अ:भलेखे अ:भलेख क?ाकड ेपाठ/वणे व नxद� अ�ययावत  
    ठेवणे).अ�ध?क यांना अहवाल सादर करणे.  

6. व;रQठांनी वेळोवेळी सोप/वलेल� काया�लयीन कामे पार पाडणे. 



 

8 6ी. :म:लदं वाज े मा.नx./:ल. 1.जनOहत या�चका �ं.१३८/२०१२,८०/२०१३ व २१८/२०१२ यामdये  
  अंमलबजावणीसाठ� मु�यालय व /वभाग काया�लयामधील टोल  
  [r �मांकावर 7ाGत झालेDया त�ार�ंची नxदवह� अ�ययावत  

  ठेवणे. सदरचा अहवाल,अ�ध?क यांच ेमाफ� त सादर करणे. 

2.सव� qयायालयीन 7करणे सादर करणे. व qयायालयीन 7करणाबाबत  
  अ�यायावत माह�ती ठेवणे.(अ�ध?क यांच ेमाफ� त सादर करणे) 

3. पोल�स <टेशन मdये नxद केलेDया सव� गुqहांयाबाबत माह�ती  

   अ�ययावत ठोवणे/अहवाल देणे. 

4.धोकादायक इमारती,<�$चरल आँडीट ;रपोट� सादर करणे. 
   (अ�ध?क यांच ेमाफ� त सादर करणे.) 
5. व;रQठांनी वेळोवेळी सोप/वलेल� काया�लयीन कामे पार पाडणे. 

9 6ी. सूय�कांत कोळी :ल/पक/टंकलेखक 1.आवक जावक पFां4या नxद� घेण,े मा:सक गोषवारा काढण ेव  

  रिज<टर जतन करण.े 

2. जावक पF�यवहार पोहोच करणे. 

3. मा:सक अहवाल काया�लयीन अ�ध?कांकड ेसादर करणे. 

4. उपरो$त7माणे सोप/वXयात आलेDया काया�लयीन कामकाजाचा  

   अहवाल  अ�ध?क यांना दर आठव~यास सादर करणे. 

5. व;रQठांनी वेळोवळेी सोप/वलेल� काया�लयीन काम ेपार पाडणे.   

10 6ी. रोहन घरत :ल/टं. (करार) 1. माह�तीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 7ाGत अज� पF – �यवहार,  

  अ/पल सुनावणी,सुनावणी आदेश व मा:सक अहवाल सादर करणे. 

2.. नवी मुंबई महानगरपा:लके4या Whatsapp वर येणा-या  

   त�ार�ंची नxदवह� ठेवणे व Bयाबाबतचा काय�वाह� अहवाल  

   अ�ध?कांकड ेसादर करणे. 

3. आवक जावक :ल/पका4या रजे4या कालावधीत आवक जावकच े 

   कामकाज सांभाळणे 

4. व;रQठांनी वेळोवेळी सोप/वलेल� काया�लयीन कामे पार पाडणे. 
 

11 /वजय राऊत मा.नx./:ल. 

(करार) 
1.यापुव� सोप/वXयात आलेले कामकाज सांभाळुन अ�त�मण /वभाग  

 (मु�यालय) येथे 7ाGत झालेले त�ार अज�/�नवेदन संबंधीत /वभाग  

  काया�लयास पाठ/वणे व पाठपुरावा करणे. Bयाबाबतचा अहवाल  

  अ�ययावत ठेवणे. अ�ध?क यांना अहवाल देणे. 

2.व;रQठांनी वेळोवेळी सोप/वलेल� काया�लयीन कामे पार पाडणे. 

12 6ीम. शोभा �ा_हण े :शपाई 1. अ�धकार�/कम�चार� यांनी सांगीतलेल� काया�लयीन काम ेपार पाडण.े 

 

 

 


