1
केंद्र ळावनाचा भाहशतीचा अधधकाय अधधननमभ, 2005 भधीर करभ 2(एच) ल 4(1) (फी)
नव
ु ाय 17 फाफीॊलय प्रसवद्ध कयालमाची रेखा वलबागाची भाहशती खारीरप्रभाणे आशे

करभ (2) एच-नभन
ु ा (क)
भाहशतीचा अधधकाय अधधननमभ, 2005 अन्लमे वलबागलाय रोकप्राधधकायी माॊची मादी
वालव. प्राधधकयणाचे नाल :- नली भुॊफई भशानगयऩासरका
अ.क्र.

वालवजननक

प्राधधकयणाची
ननसभवतीनुवाय वलबागणी

1

वॊफॊधधत याज्म वयकाय
ला केंद्र ळावनाच्मा

ऩरयऩत्रकाने ला आदे ळाने

वालवजननक प्राधधकयणाचे नाल
नली भुॊफई भशानगयऩासरका,
(भशायाष्ट्र ळावन याजऩत्र हद.17 डिवेंफय 1991)

ननसभवती.

हिकाण / ऩत्ता
नली भुॊफई भशानगयऩासरका

भुख्मारम, बुखि
ॊ क्र.1 ल 2,
वे.15ए, ककल्रे गालिाण

जलऱ वी.फी.िी. फेराऩूय, नली
भुॊफई 400 614.

करभ (2) एच-नभुना (ख)

बयील प्रभाणात ळावकीम अथव वाशाय्म सभऱत अवरेल्मा वालवजननक प्राधधकयणाची मादी.
वालवजननक
अ.क्र.

प्राधधकयणाची
अथववाशाय्मानुरुऩ

वालवजननक प्राधधकयणाचे नाल

हिकाण / ऩत्ता

वलबागणी

1

स्थाननक स्लयाज्म
वॊस्था

नली भुॊफई भशानगयऩासरका

नली भुॊफई भशानगयऩासरका

भुख्मारम, बुखि
ॊ क्र.1 ल 2,
वे.15ए, ककल्रे गालिाण

जलऱ वी.फी.िी. फेराऩूय, नली
भुॊफई 400 614.

करभ 4 (1) (फी) (i)
नली भॊफ
ु ई भशानगयऩासरकेच्मा रेखा वलबागाचा काभाॊचा आणण कतववमाॊचा तऩसळर
1

वालव.प्राधधकयणाचे नाल

2

वषभ अधधकायी

3

वॊऩुणव ऩत्ता

नली भॊफ
ु ई भशानगयऩासरका
भशाऩासरका आमुक्त

नली भुॊफई भशानगयऩासरका
रेखा वलबाग

तऱ भजरा, भुख्मारम, बुखि
ॊ क्र. 1 ल 2,
वे.15ए, ककल्रे गालिाॊण जलऱ, वी.फी.िी.

4
5

वलबाग प्रभुख
कोणत्मा भॊत्रारमीन खात्माच्मा
अधधनस्त आशे?

6

काभाचा अशलार कोणत्मा
कामावरमाकिे वादय केरा जातो?

7

कामवकषा : बौगोसरक

8

ध्मेम / धोयण

फेराऩूय, नली भुॊफई -400 614.
श्री. धनयाज भ. गयि

भुख्म रेखा ल वलत्त अधधकायी

नगय वलकाव वलबाग, भॊत्रारम, भॊफ
ु ई -32
भा.आमुक्त, नभुॊभऩा
वॊऩुणव भशाऩासरका कामवषेत्र

भशानगयऩासरकेच्मा ननधीखाती बयण्माजोग्मा वलव
यक्कभा स्स्लकारुन भशानगयऩासरकेने ननस्चचत
केरेल्मा फॉकेत जभा कयणे ल त्मातुन खचव
शोणाऱ्मा यकभाॊचा हशळेफ िे लणे.

9

वाध्म

10

प्रत्मष कामव

1) भशानगयऩासरकेचे लावऴवक अॊदाजऩत्रक

,

वध
ु ारयत अॊदाजऩत्रक तमाय कयणे.

2) भशाऩासरकेच्मा रेखा वलऴमक आधथवक
फाफीॊवॊदबावत असबप्राम दे णे.
3) कभवचाऱ्माॊचे लेतन ल इतय बत्त्माॊची दे मके
तऩावून प्रदान कयणे.

4) जभा खचावचा ननमतकारीक आढाला घेणे .
5) वलवलध वलबागाकिीर प्रस्तालाॊची ल आरेल्मा
ननवलदाॊची छाननी करुन अशलार दे णे ल
प्राप्त दे मके ऩारयत कयणे.
6) वेलाननलत्ृ त अधधकायी

/कभवचाऱ्माॊचे

वेलाननलत्ृ ती लेतन /कुटुॊफ ननलत्ृ तीलेतन /कुटुॊफ
ननलत्ृ तीलेतन अॊळयाळीकयण माफाफतची
प्रकयणे तऩावून अॊनतभ प्रदान कयणे.

7) अधधकायी/कभवचायी माॊना घयफाॊधणी , वॊगणक
खये दी ल दच
ु ाकी लाशन खये दी वािी कजावचे
धनादे ळ दे णे.

8) अधधकायी/कभवचायी माॊच्मा आमकयाची
ऩरयगणना करुन आमकय वललयणऩत्रे दे णे.

9) भशाऩासरका वलववाधायण ननधीची वलवलध
याष्ट्रीमकृतफॉकाॊभध्मे भशत्तभ वमाज दयाने
गॊत
व ॊत
ु लणक
ु /ऩन
ु ग
ु लणक
ु कयणे ,

ळावनाकिून

उबायरेल्मा कजावची लेऱोलेऱी ऩयतपेि कयणे

ल नोंदी अद्ममालत िे लणे . ऩरयलशन वेला ल
सळषण वलबागाकरयता ननधी लगव कयणे.
10)अधधकायी/कभवचाऱ्माॊचे बवलष्ट्म ननलावश ननधीचे
ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ तीलेतन मोजनेचे

हशळोफ िे लणे . लावऴवक हशळोफाॊचे तक्ते दे णे ,
वेलाननलत्ृ त अधधकायी / कभवचाऱ्माॊचे ननधीचे
अॊनतभ प्रदान कयणे.

11)वॊगणक प्रणारीत दै नॊहदन प्रभाणकाॊची नोंदी
घेणे, लवुरी अशलार /ऩालती माॊची नोंद घेणे ,
वलवलध रेखा सळऴवननशाम यक्कभाॊचा ताऱभेऱ
घेणे, वलवलध फॉकेच्मा रेख्माॊचा भेऱ घेणे ल
लावऴवक जभा खचव ल ताऱे फॊद तमाय कयणे.
12)वुयषा/इवाया ल इतय अनाभत यक्कभ

ऩयताला, ळावककम कय ऩयताला कयणे.

13)भशारेखाऩार, स्थाननक रेखा ऩरयषक माॊनी
वलबागननशाम केरेल्मा आषेऩाॊची वॊफॊधधत
वलबागाकिून भाहशती वॊकसरत कयणे . तवेच
इतय अनुऴॊधगक काभे कयणे.

14)खावदाय ननधी , आभदाय ननधी ल नगयवेलक
ननधीफाफतची कामवलाशी कयणे.
11

जनतेरा वेला दे त अवरेल्मा वेलाॊचा

15)रेखा ऩरयषण आषेऩाॊची ऩत
व ा कयणे.
ु त
-

थोिक्मात तऩळीर
12

स्थालय भारभत्ता (मेथे तुभच्मा

प्राधधकयणाची जभीन, इभायत आणण

वदय भाहशती शी भारभत्ता वलबागाळी वॊफॊधीत
आशे .

अन्म स्थालय भारभत्तेचा तऩसळर
द्माला.)
13

प्राधधकयणाच्मा वॊयचनेचा तक्ता
(लॊळलष
ृ ाचा तक्ता जवा अवतो तवा

खारी नभुद केल्माप्रभाणे

तक्ता काढून प्रत्मेक ऩातऱालय

कामवकषा ल वॊऩकावच्मा ऩत्माची
14

त्माची जोि घारून दाखलाली.

कामावरमाची लेऱ आणण दयु ध्लनी

9.45 ते 6.15

क्रभाॊक (वलव दयु ध्लनी क्रभाॊक, पॅक्व,

दयु ध्लनी क्रभाॊक :- 2756-7090, 7048, 7094,

वाप्ताहशक वट्ट
ु ी आणण वलळेऴ वेलाॊचा

भहशन्मातीर वलव ळननलाय ल यवललाय तवेच

ई भेर)

15

लेऱ :- वकाऱी

कारालधी

7038

ळावकीम वालवजननक वुट्टमा. (वलळेऴ वेला:आलचमकतेप्रभाणे)

करभ 4(1) (फ) (एक)

रेखा वलबागाची वलववाधायण यचना
भशाऩासरका आमुक्त

भख्
ु म रेखा ल वलत्त अधधकायी

रेखा अधधकायी

वशा.रेखा अधधकायी

अधधषक/लवुरी अधधकायी

उऩरेखाऩार

लरयष्ट्ि सरवऩक/कय ननरयषक

लरयष्ट्ि सरवऩक(रेखा)

रघुटॊकरेखक

सरऩीक टॊ करेखक/भाहशती नोंदणीकाय-सरऩीक

लाशन चारक

सळऩाई

वपाई काभगाय

वुयषा यषक

