
 

कलम 4 (1) (बी) (iii) 

                  परवाना �वभागात काया�लयातील �करण सादर कर�याची प�ती 

 

अ�ध!क / वसलु$ अ�धकार$ / व%र&ठ (लपीक / कर )नर$!क / व%र&ठ (लपीक (लेखा) / उप -व.छता 

)नर$!क  

  

 

    सहा. आय3ुत (परवाना) 

 

 

    उप. आय3ुत (परवाना) 

 

 

 अ)त%र3त आय3ुत (1) 
 

 
 

महापा(लका आय3ुत 

  

 

   आव4यकतनेसुार मा. -थायी स(मती / मा. महासभा 
 

नमुमंपा�या परवाना �वभागात कोणताह� �नण�य घेताना पाळल� जाणार� �नण�य ���येची आ"ण 

#यावर�ल देखरेखीची प&दत आ"ण सोपवलेले (यि*तगत उ#तरदा�य#व 

कामाच ेनाव  : उदा.सव� साधारण �करणे / मा/हती अ1धकार या �वषयावर�ल �करणे 

सबं�ंधत तरतदू : महारा34 शासक6य कम�चा-यांच ेबद9यांच े�व�नयमन आ"ण शासक6य कत�(ये पार  

                    पाडताना होणा-या �वलबंास ��तबधं अ1ध�नयम 2005 / मा/हतीचा अ1धकार  

                    अ1ध�नयम 2005  

सबं�ंधत अ�ध)नयम : महारा34 शासक6य कम�चा-यांच ेबद9यांच े�व�नयमन आ"ण शासक6य कत�(ये पार  

                    पाडताना होणा-या �वलबंास ��तबधं अ1ध�नयम 2005 / मा/हतीचा अ1धकार  

                    अ1ध�नयम 2005  

)नयम   : महारा34 शासक6य कम�चा-यांच ेबद9यांच े�व�नयमन आ"ण शासक6य कत�(ये पार  

                    पाडताना होणा-या �वलबंास ��तबधं अ1ध�नयम 2005 /मा/हतीचा अ1धकार  

                    अ1ध�नयम 2005 �या अनषुगंाने शासनाने वेळोवेऴी पार�त केलेले �नयम. 

शासन )नण�य  : सबं1ंधत शासन �नण�य 

प%रप:क ;.  : सबं1ंधत प?रप@क  

काया�लयीन आदेश : सबं1ंधत काया�लयीन आदेश 

 

अ.

;. 

कामाच े-व<प कामाच े

ट>पे 

अपे?!त 

कालावधी 

�@येक कामाबाबत आAण �@येक 

ट>>यावर कम�चा-याची व अ�धका-याची 

भ(ूमका आAण जबाबदार$ 

शरेा 

(असDयास) 

1 सव�साधारण  �करणे तीन  7 /दवस अ1धCक / व.अ. / व.Dल./क.�न व उप 

Eव�छता �नर�Cक :-  

�करण सादर करणे 

काया�लय �मखु :- अDभ�ाय 

/Dशफारसींसह �करण अIे�षत करणे. 

�वभाग �मखु :- �नण�य घेणे 

- 



 

2 ता#काळ �करणे तीन  श*यतो 

#याच 

/दवशी / 

दसु-या 

/दवशी 

सकाळी 

अ1धCक / व.अ. / व.Dल./क.�न व उप 

Eव�छता �नर�Cक :-  

�करण सादर करणे 

काया�लय �मखु :- अDभ�ाय 

/Dशफारसींसह �करण अIे�षत करणे. 

�वभाग �मखु :- �नण�य घेणे 

- 

3 तातडी�या EवKपाची 

फाईल 

तीन श*यतो 

चार 

/दवसात 

अ1धCक / व.अ. / व.Dल./क.�न व उप 

Eव�छता �नर�Cक:-  

�करण सादर करणे 

काया�लय �मखु :- अDभ�ाय 

/Dशफारसींसह �करण अIे�षत करणे. 

�वभाग �मखु :- �नण�य घेणे 

- 

4 कोण#याह� �वभागाकड े

�वचाराथ� पाठवायची 

आवPयकता नसलेल� 

फाईल 

तीन 45 /दवस अ1धCक / व.अ. / व.Dल./क.�न व उप 

Eव�छता �नर�Cक :-  

�करण सादर करणे 

काया�लय �मखु :- अDभ�ाय 

/Dशफारसींसह �करण अIे�षत करणे. 

�वभाग �मखु :- �नण�य घेणे 

- 

 


