कलम ४ (१)(ख)(दोन)
नमुना ‘ ‘क’

नािशक महानगरपािलका, नािशक
राष्�ीय फेरीवाला धोरण

राष्�ीय फेरीवाला धोरण िवभागातील अिधकारी व कमर्चारी यांच्या अिधकार कक्षा

अ.�.
१.

अिधकार पद
उपआयुक्त,

तथा

खाते�मुख राफेधो

आ�थक अिधकार
१)लेखािशष��माणे

�ािधकृत

अिधकारी

म्हणुन वेतन देयके मंजुर करणे व �वासभ�ा
मंजुर करणे.

२)खात्याच्या

िनयं�णाखालील

सुरक्षा अनामत रकमेचा परतावा.
३)संगणक/झेरॉक्स
लागणारी

आवश्यक

मिशन

अनामत,
इ.साठी

स्टेशनरी

दु�स्तीसाठी मिशनचे सुटे भाग खरेदी.

व

संबिधत कायदा/िनयम/आदेश

१)लेखािशष��माणे �ािधकृत अिधकारी

म्हणुन वेतन देयक मंजुर करणे व
�वासभ�ा मंजुर करणे.

२)मा.आयुक्तसाहेब
आदेश.

यांचेकडील

जा.�./लेखा/विश/392/2013

िदनांक 19/06/2013

४)तातडीच्या आक�स्मक खच�स मंजुरी देणे,

अभ्यंगतासाठी

चहापान

खचर्

िव�ीय

मंजुरीची मय�दा �पये 1.00 लक्ष. (वा�षक
मय�दा �.5.00 लक्ष)

अ.�.
१.

अिधकार पद
उपआयुक्त,

तथा

खाते�मुख राफेधो

�शासिनक अिधकार

संबिधत कायदा/िनयम/आदेश

मंजुर करणे.

1981.

१)अिधनस्त अिधकारी/कमर्चारी यांच्या रजा
२)गैरिशस्त

व

गैरवतर्णुक

करणा-या

१)महाराष्� नागरी सेवा (सेवा) िनयम
२)महाराष्�

महानगरपािलका

अिधकारी कमर्चारी यांचेवर िशस्तभंगाची

अिधिनयम 1949.

३)काय�लयाचे

आ.�1098, िदनांक 18/11/2014.

कायर्वाही करणे.

कामकाजावर

�शासकीय िनय�ंण.
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३)मा.आयुक्तसो

यांचेकडील

कलम ४ (१)(ख)(एक)

नािशक महानगरपािलका, नािशक
राष्�ीय फेरीवाला धोरण

काय�लयीन संरचना:-

आयुक्त तथा अध्यक्ष शहर
फेरीवाला सिमती

उपआयुक्त तथा खाते�मुख राफेधो

सहायक अिधक्षक

किनष्ठ िलिपक
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कलम ४ (१)(ख)(दोन)
नमुना ‘ ‘ख’

नािशक महानगरपािलका, नािशक
राष्�ीय फेरीवाला धोरण

राष्�ीय फेरीवाला धोरण िवभागातील अिधकारी व कमर्चारी यांची कतर्व्ये
अ.�.
1.

अिधकार पद

आ�थक कतर्व्ये

खाते�मुख

स्व�पाची

उपआयुक्त, तथा
राफेधो

क

१)िनिवदा �ि�या राबवुन खात्यातील िनयिमत
आ�थक

खच�ची

काम

करणे,

त्यासाठी मा.आयुक्तांच्या वतीने संिवदा करणे.

संबिधत कायदा/िनयम/आदेश
१)महाराष्�

महानगरपािलका

अिधिनयम 1949 चे कलम 73

२) क�न घेणेत आलेल्या कामांच्या खच�ची
देयके मंजुर

2.

सहायक

१)खात्यातील खचर् िवषयक बाबींची पडताळणी

१)महाराष्�

महानगरपािलका

3.

किनष्ठ िलिपक

१)खात्यातील खचर् िवषयक बाबींच्या नस्त्या

१)महाराष्�

महानगरपािलका

अ.�.
1.

अिधक्षक

क�न विरष्ठांकडे अ�ेिसत करणे.
तयार करणे, देयके तयार करणे.

ख

अिधकार पद

�शासिनक कतर्व्ये

तथा खाते�मुख

पय�तचे कामांना �शासकीय मान्यता देणे.

उपआयुक्त,
राफेधो

१)खात्यात करण्यात येणा-या �.1.00 लक्ष
२)खात्यातील सवर् कामकाजावर खाते�मुख

म्हणुन �शासकीय िनय�ंण ठेवणे.

अिधिनयम
अिधिनयम

संबिधत कायदा/िनयम/आदेश
१)महाराष्�

महानगरपािलका

अिधिनयम

२)मा.स्थायी सिमती ठराव �.१५४

िदनांक 06/06/2013

३)मा.आयुक्तसाहेब यांचेकडील आदेश
जा.�./लेखा/विश/392/2013

2.

सहायक

अिधक्षक

१)खात्यातुन चालणा-या कामांच्या �शासकीय
मंजु-या घेणेसाठी आलेल्या नस्त्या पडताळणी
क�न संबिधत मंजुरी �ािधका-यांकडे पाठिवणे.

२)शहर फेरीवाला सिमतीच्या बैठकीचे इितवृ�्
तयार करणे.

३)विरष्ठांच्या आदेशानुसार इतर �शासकीय

3.

किनष्ठ िलिपक

कतर्व्ये पार पाडणे.

िदनांक 19/06/2013.
१)महाराष्�
अिधिनयम

२)पथिव�ेता

उपिजिवका

१)महाराष्�

२)खात्यातील कमर्चा-यांच्या रजेची �करणे

२)पथिव�ेता

तयार करणे.

३)राष्�ीय फेरीवाला धोरण संदभ�त संबिधत

िवभागीय अिधकारी यांचेकडुन मािहती संकिलत

क�न शहर फेरीवाला सिमतीवर ठेवणे.

४)शहर फेरीवाला सिमतीच्या बैठका घेणेकामी
कायर्वाही करणे.

५)विरष्ठांच्या आदेशानुसार इतर �शासकीय

कतर्व्ये पार पाडणे.
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आिण

(पथिव�ेत्यांचे
पथिव�ेत्यांचे

िविनयमन) अिधिनयम, 2014.

१)खात्यातुन चालणा-या कामांच्या �शासकीय
मंजु-या घेणेसाठी नस्त्या तयार करणे.

महानगरपािलका

महानगरपािलका

अिधिनयम

उपिजिवका

आिण

(पथिव�ेत्यांचे
पथिव�ेत्यांचे

िविनयमन) अिधिनयम, 2014.

कलम ४ (१)(ख)(तीन)
नमुना ‘ ‘ख’

नािशक महानगरपािलका, नािशक
राष्�ीय फेरीवाला धोरण

राष्�ीय फेरीवाला धोरण िवभागातील कोणताही िनणर्य घेतांना पाळली जाणारी िनणर्य �ि�येची आिण
त्यावरील देखरेखीची पध्दत आिण सोपिवलेले व्यक्तीगत उत्�दाियत्व.
कामाचे नांव

:- नािशक महानगरपािलका क्षे�ात राष्�ीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करणे.

संबिधत अिधिनयम:- पथिव�ेता (पथिव�ेत्यांचे उपिजिवका आिण पथिव�ेत्यांचे िविनयमन) अिधिनयम,
2014.

शासन िनणर्य
अ.

�.
१.

:- शासन िनणर्य �मांक राफेधो-2013/��.39/निव-34, िदनांक 21 ऑक्टोंबर2013.

कामाचे स्व�प
शहर

फेरीवाला

सिमती

गिठत

करणे.
2.

कामाचे टप्पे

अपेिक्षत

--

शहर फेरीवाला
सिमती

करण्यात
१)सव�क्षण व नोंदणीसाठी संस्था

सव�क्षण

२)मनपाच्या

क�न

नोंदणी करणे.

कमर्चा-यांची व अिधका-यांची भूिमका

कालावधी

अ�स्तत्वातील
फेरीवालांचे

�त्येक कामाबाबत आिण �त्येक टप्प्यावर

िनयुक्त करणे.

सहा

िवभागातंगर्त

फेरीवालांचे सव�क्षण करणे.
३)बायोमेि�क

पध्दतीने

४)फेरीवालांना

नोंदणीचे

गिठत

आलेली आहे.

3.

नोंदणीकृत

फेरीवालांना जागा

नेमुण

देण्यासाठी

फेरीवाला

िनम�ण करणे.

क्षे�े

१)फेरीवालांच्या

नोंदणी करणेत

िनिवदा �ि�या राबिवणे.

फेरीवालांची

आलेली आहे.

जागांची

�ितबंिधत

क्षे�ात

आखणी

२)मनपाच्या

सहा

िवभागांना

सवर्

फेरीवालांची नोंदणी क�न घेणेबाबत
आदेिशत करणे.

३)फेरीवाला नोंदणी �माणप� तयार
क�न घेणे.

२)िवभागीय अिधकारी यांनी पहाणी

त्या

िवभागात

फेरीवाला

जागा

पहाणी

करणेबाबत कळिवणे.

२)िवभागीय

अिधकारी

केलेल्या

यांनी

जागांनुसार

३) फेरीवाला क्षे�ांना महासभेची

फेरीवाला

सव�क्षणासाठी संस्था िनयुक्ती करता

क्षे�ांसाठी

त्या

सिमतीची मान्यता घेणे.

व

व

१)िवभागीय अिधकारी यांना जागा

पहाणी

मुक्त फेरीवाला क्षे�

नोंदणीसाठी

१)सवर् िवभागीय अिधकारी यांना

फेरीवाला क्षे�ांना शहर फेरीवाला

4.

--

अ�स्तत्वातील

फेरीवालांची नोंदणी करणे.
�माणप� देण.े

आिण जबाबदारी

मान्यता घेणे.

१)जागांची आखणी
२)�ितक्षा

यादीनुसार

लॉटरी

पध्दतीने नोंदणीकृत फेरीवालांना
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पहाणीबाबत ओदिशत करणे.

केलेल्या जागांच्या धारण क्षमतेसह
�स्ताव शहर फेरीवाला सिमतीवर
ठेवणे.

३)शहर

फेरीवाला

सिमतीच्या

मान्यतेनंतर �स्तावास मा.महासभेच्या
मान्येतेसाठी ठेवणे.

१)जागांची आखणी करणेबाबत आिण
फेरीवाला क्षे�ात संबिधत फेरीवालांना
जागा

नेमुण

देणेबाबत

िवभागीय

करणे

वाटप

व

जागांचे

जागा नेमुण देणे.

अिधकारी यांना कळिवणे.

कलम ४ (१)(ख)(पाच)
नमुना ‘ ‘क’

नािशक महानगरपािलका, नािशक
राष्�ीय फेरीवाला धोरण

राष्�ीय फेरीवाला धोरण िवभागातील कामांसंबंधी सवर्सामान्यपणे आखलेले िनयम

अ.नं. िवषय

संबिधत

1.

१)पथ िव�ेता (उपिजिवकेचे संरक्षण व पथिव�ी िविनयमन)

नािशक मनपा क्षे�ातील पथिव�ेत्यांचे
िनयोजन करणे.

शासकीय

िनणर्य/काय�लयीन

आदेश/िनयम/राजप�/वैगरेचा �ंमाक व िदनांक
(महाराष्�) योजना, 2017.

२)महाराष्� पथ िव�ेता (उपिजिवका संरक्षण व पथिव�ी

िविनयमन) (महाराष्�)िनयम, 2016.

3)पथिव�ेता (उपिजिवका संरक्षण व पथिव�ी िविनयमन)

अिधिनयम, 2014.

4)मा.सव�च्च् न्यायालयाचे िदनांक 9 सप्टेंबर 2013 चे आदेश.

५)शासन िनणर्य �मांक राफेधो-2013/��39/निव-34, िदनांक

21 ऑक्टोंबर 2013.

2.

अिधकारी

/कमर्चा-यांना

िवपश्यना

�िशक्षणाकरीता पाठिवणेबाबत.

१)मा.महासभा ठराव �.907 िदनांक 12/02/2016
२)उपआयुकत

22/02/2016

3.

सावर्जिनक सुटया सन 2018

4.

सन 2018 मध्ये सेवािनवृ�् होणारे

5.

काय�लयीन कामकाजातील सुसु�ता

6.

६)राष्�ीय फेरीवाला धोरण 2009
(गो.सं.क)

यांचकडील

पिरप�क

िदनांक

१)मा.आयुक्तसो यांचेकडील आदेश �./आस्था/विश/61/2018

अिधकारी/कमर्चारी

िदनांक 08/01/2018

१)मा.आयुक्तसो यांचेकडील आदेश �. /आस्था /विश/ पेन्शन
/207/2017 िदनांक 11/12/2017

मा.अित.आयुक्तसो-2. यांचेकडील काय�लयीन आदेश िदनांक
मा.आयुक्तसो

यांचेकडील

खाते�मुखांना �दान केलेले शास्तीचे

मा.आयुक्तसो

यांचेकडील

8.

बायोमेि�क हजेरीबाबत.

मा.आयुक्तसो यांचेकडील आदेश �.331 िदनांक 23/03/2015

9.

खाते�मुखांना

10.

“मुंबई

७.

मा.अित.आयुक्त-1 व मा.अित.आयुक्त-

01/06/2015

2 यांना �दान केलेल्या अिधकारांबाबत

व सोपिवलेल्या कामकाजाबाबत.
अिधकाराबाबत.

�दान

िदनांक

�.1098

िदनांक

मा.आयुक्तसो यांचेकडील आदेश जा.�./लेखा /विश /392 /

महानगरपािलका

मा.आयुक्तसो यांचेकडील आदेश जा.�./िवधी/विश/71/2013

अिधिनयम 1949” या मजकुराऐवजी
“महाराष्�

18/11/2014

आदेश

�.456

केलेल्या

�शासकीय व िव�ीय अिधकारांबाबत
�ांितक

28/04/2015

आदेश

महानगरपािलका

2013 िदनांक 19/06/2013

िदनांक 19/11/2013

अिधिनयम” असा मजकुर कामकाजात
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वारणेबाबत.
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