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पंपरी चंचवड महानगरपािलका, पंपरी ४११ ०१८ 

महापािलका अिधकारी यांची िव ीय अिधकार िवषयक मािहती. 
प  "अ" 

(आदेश .लेखा/१अ/कािव/५७२/२०१८  द.२३/५/२०१८ लगत) 
 

अ. . पदनाम िव ीय अिधकाराचे व प 
 

१ 
अित र  आयु  – १ 

 
शासक य मंजुरी साठी तािवत क न र. .१,००,००,०००/- (१ कोटी)                    

पयतची कामे. 
 

२ 
अित र  आयु  – २ शासक य मंजुरी साठी तािवत क न र. . १,००,००,०००/- (१ कोटी)          

पयतची कामे. 
३ सह आयु   

यांचे अख यारीत असलेले 
िवभागांक रता  
 

१) र. .५०,००,०००/- (५० ल ) कमाल मयादेपयत या कामांना/ 
खचाला शासक य व िव ीय मा यता देणे संबधी कायवाही करणे व 
संबंिधत कामांसाठी िनिवदा  मागवून अटी शत  िनधा रत क न 
वा री करणे, करारनामा    

     करणे, देयके अदा करणे.  
२) र. . २,००,०००/- मयादेपयत या कायालयीन खचासाठी आव यक ती   

सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व संगणक सािह य 
(Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर करणे.  

३) कायालयीन कामकाजासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
४) वाहन इंधनासाठी र. . ५०,०००/- मंजूर करणे.                                   

४ 
 

शहर अिभयंता 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१) र. .२५,००,०००/- कमाल मयादेपयत या कामांना/ खचाला  
     शासक य व िव ीय मा यता देण ेसंबधी कायवाही करणे व संबंिधत     
     कामांसाठी िनिवदा मागवून अटी शत  िनधा रत क न वा री करणे, 
     करारनामा  करणे, देयके अदा करणे.  
२) र. . २,००,०००/- मयादेपयत या कायालयीन खचासाठी आव यक ती   

सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व संगणक सािह य 
(Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर करणे.  

३) कायालयीन कामकाजासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
४) वाहन इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे.                                

५ े ीय कायालयांकडील सव 
कायकारी अिभयंता  
 

 अिभयांि क  व पा या कामाकरीता र. .१०,००,०००/- कमाल 
मयादेपयत या कामांना/ खचाला शासक य व िव ीय मा यता देणे 
व संबंिधत कामांसाठी िनिवदा मागवून अटी शत  िनधा रत क न वा री 
करण,े करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

६ सह शहर अिभयंता, थाप य १) र. .२५,००,०००/- कमाल मयादेपयत या कामांना/ खचाला  
     शासक य व िव ीय मा यता देणे व संबंिधत कामांसाठी िनिवदा     
     मागवून अटी शत  िनधा रत क न वा री करणे, करारनामा    
     करणे, देयके अदा करणे.  
२) र. . २,००,०००/- मयादेपयत या कायालयीन खचासाठी आव यक ती   

सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व संगणक सािह य 
(Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर करणे.  

३) कायालयीन कामकाजासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
४) वाहन इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे.                                   

७ सहशहर अिभयंता (िव/या),  
िव ुत 

१) र. .२५,००,०००/- कमाल मयादेपयत या कामांना/ खचाला  
     शासक य व िव ीय मा यता देणे व संबंिधत कामांसाठी िनिवदा     
     मागवून अटी शत  िनधा रत क न वा री करणे, करारनामा    
     करणे, देयके अदा करणे.  
२) र. . २,००,०००/- मयादेपयत या कायालयीन खचासाठी आव यक ती   

सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व संगणक सािह य 
(Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर करणे.  

३) कायालयीन कामकाजासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
४) वाहन इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे.                                   
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८ सहशहर अिभयंता (पा.पु) ३) र. .२५,००,०००/- कमाल मयादेपयत या कामांना/ खचाला  
     शासक य व िव ीय मा यता देणे व संबंिधत कामांसाठी िनिवदा     
     मागवून अटी शत  िनधा रत क न वा री करणे, करारनामा    
     करणे, देयके अदा करणे.  
४) र. . २,००,०००/- मयादेपयत या कायालयीन खचासाठी आव यक ती   

सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व संगणक सािह य 
(Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर करणे.  

३) कायालयीन कामकाजासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
४) वाहन इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे.                                  

९ सहशहर अिभयंता 
(जलिन:सारण) 

१) र. .२५,००,०००/- कमाल मयादेपयत या कामांना/ खचाला  
     शासक य व िव ीय मा यता देणे व संबंिधत कामांसाठी िनिवदा     
     मागवून अटी शत  िनधा रत क न वा री करणे, करारनामा    
     करणे, देयके अदा करणे.  
२) र. . २,००,०००/- मयादेपयत या कायालयीन खचासाठी आव यक ती   

सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व संगणक सािह य 
(Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर करणे.  

३) कायालयीन कामकाजासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
४) वाहन इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे.                                   

१० िवकास अिभयंता, िव तु १) र. .२५,००,०००/- कमाल मयादेपयत या कामांना/ खचाला  
     शासक य व िव ीय मा यता देणे व संबंिधत कामांसाठी िनिवदा      
     मागवून अटी शत  िनधा रत क न वा री करणे, करारनामा    
     करणे, देयके अदा करणे.  
२) र. . २,००,०००/- मयादेपयत या कायालयीन खचासाठी आव यक ती    

सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व संगणक सािह य 
(Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर करणे.  

३) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
४) वाहन इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे.  

११ सहा. आयु  म यवत  
भांडार िवभाग 

१) र. .२५,००,०००/- कमाल मयादेपयत या कामांना/ खचाला  
     शासक य व िव ीय मा यता देणे व संबंिधत कामांसाठी िनिवदा      
     मागवून अटी शत  िनधा रत क न वा री करणे, करारनामा    
     करण,े देयके अदा करणे.  
२) र. . २,००,०००/- मयादेपयत या कायालयीन खचासाठी आव यक ती    

सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व संगणक सािह य 
(Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर करणे.  

३) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
४) वाहन इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे.  

१२ े ीय कायालयांकडील सव 
उपिवभागांच ेकायकारी  
अिभयंता 

१) र. . २,००,०००/- मयादेपयत या कायालयीन खचासाठी आव यक ती   
    सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व संगणक सािह य      
   (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर करणे, करारनामा   
    करणे, देयके अदा करणे.  
२) कायालयीन कामकाजासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे.  
    परंतु पाणी पुरवठा िवभागासाठी सदर मयादा र. . ४०,०००/- इतक  
    राहील.                                    

१३ सव े ीय  अिधकारी, 
े ीय कायालय  

१) अिभयांि क  व पाची कामे वगळून र. .१०,००,०००/- कमाल 
मयादेपयत या कामांना/ खचाला शासक य व िव ीय मा यता देणे व 
संबंिधत कामांसाठी िनिवदा     

     मागवून अटी शत  िनधा रत क न वा री करणे, करारनामा    
     करणे, देयके अदा करणे.  
२) र. . २,००,०००/- मयादेपयत या कायालयीन खचासाठी आव यक ती   

सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व संगणक सािह य 
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(Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर करणे.  
३) कायालयीन कामकाजासाठी र. .१०,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
४) वाहन इंधनासाठी र. . २०,०००/- मंजूर करणे.  

१४ आरो य कायकारी अिधकारी, 
आरो य 

१) र. .२५,००,०००/- कमाल मयादेपयत या कामांना/ खचाला   
     शासक य व िव ीय मा यता देणे व संबंिधत कामांसाठी िनिवदा      
     मागवून अटी शत  िनधा रत क न वा री करणे, करारनामा    
     करणे, देयके अदा करणे.  
२) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे. 

१५ स म अिधकारी/ सहा. 
आयु  झोिनपु., झोिनप ू

१) र. .१०,००,०००/- कमाल मयादेपयत या कामांना/ खचाला  
      शासक य व िव ीय मा यता देणे व संबंिधत कामांसाठी िनिवदा     
      मागवून अटी शत  िनधा रत क न वा री करणे, करारनामा    
     करणे, देयके अदा करणे.  
२) र. . २,००,०००/- मयादेपयत या कायालयीन खचासाठी आव यक ती   
    सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व संगणक सािह य  
    (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर करणे.  
३) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/-  थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
४) वाहन इंधनासाठी र. . २०,०००/- मंजूर करणे. 

१६ आरो य वै कय अिधकारी,  
वै कय 

१) र. .२५,००,०००/- कमाल मयादेपयत या कामांना/ खचाला  
     शासक य व िव ीय मा यता देणे व संबिंधत कामांसाठी िनिवदा     
     मागवून अटी शत  िनधा रत क न वा री करणे, करारनामा    
     करणे, देयके अदा करणे.  
२) र. . २,००,०००/- मयादेपयत या कायालयीन खचासाठी आव यक ती   
    सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व संगणक सािह य   
    (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर करणे.  
३) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
४) वाहन इंधनासाठी र. . ५०,०००/- मंजूर करणे. 

 सव णालय,े वै कय १) कायालयीन वापरासाठी र. .५०,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 

 सव दवाखान,े वै कय १) कायालयीन वापरासाठी र. .५०,०००/- थायी अ ीम धन िबल मंजूर 
     करण.े 

 पो ट मॉटम, वै कय १) कायालयीन वापरासाठी र. .५०,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 

 र पेढी (तालेरा), वै कय १) कायालयीन वापरासाठी र. .५०,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 

 कुटंुब क याण णालय-े
मुशािहरा, वै कय 

१) कायालयीन वापरासाठी र. .५०,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 

१७ वै क य संचालक, 
 वै कय 

१) र. .१०,००,०००/- कमाल मयादेपयत या कामांना/ खचाला 
शासक य व िव ीय मा यता देणे व संबंिधत कामांसाठी िनिवदा 

मागवून अटी शत  िनधा रत क न वा री करणे, करारनामा    
     करणे, देयके अदा करणे.  
२) र. . ५०,०००/- मयादेपयत या कायालयीन खचासाठी आव यक ती    
    सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व संगणक सािह य   
    (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर करणे.  
३) कायालयीन वापरासाठी र. . २५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
४) वाहन इंधनासाठी र. . २५,०००/- मंजूर करणे. 

 वै क य अिध क YCMH, 
वै कय 

१) र. .१०,००,०००/- कमाल मयादेपयत या कामांना/ खचाला 
शासक य  

     व िव ीय मा यता देणे व संबंिधत कामांसाठी िनिवदा मागवून अटी  
     शत  िनधा रत क न वा री करणे, करारनामा करणे, देयके अदा   
     करणे.  
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२) र. . १,००,०००/- मयादेपयत या कायालयीन खचासाठी आव यक ती   
    सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व संगणक सािह य   
    (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर करणे.  
३) कायालयीन वापरासाठी र. .१,००,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
४) वाहन इंधनासाठी र. . ४०,०००/- मंजूर करणे. 

 णवािहका व इतर वाहने, 
वै कय 

१) वाहन इंधनासाठी र. . १,००,०००/- मंजूर केले आहेत. 

१८ सहा यक आयु , शासन १) र. . १०,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण,े करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/-  थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . ४०,०००/- मंजूर करणे.    

१९ उपअिभयंता (मु यालय) 
थाप य, िव ुत, 

पा.पु., थाप य 

र. . २,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन खचासाठी 
आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व संगणक सािह य 
(Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर करणे, करारनामा    
करणे, देयके अदा करणे.  

२० पशुवै क य अिधकारी, 
पशुवै क य 

१) र. .१०,००,०००/- कमाल मयादेपयत या कामांना/ खचाला 
शासक य  

     व िव ीय मा यता देणे व संबंिधत कामांसाठी िनिवदा मागवून अटी    
     शत  िनधा रत क न वा री करणे, करारनामा करणे, देयके अदा    
     करणे.  
२) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . २५,०००/- मंजूर करणे. 

 क डवाडा खावटी, 
पशुवै क य 

१) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 

 ाणी सं हालय खा , 
पशुवै क य 

१) कायालयीन वापरासाठी र. .२०,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 

 करकोळ तातडीची औषध,े 
पशुवै क य 

१) कायालयीन वापरासाठी र. .१०,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 

२१ सहा यक आयु . करसंकलन १) र. .१०,००,०००/- कमाल मयादेपयत या कामांना/ खचाला 
शासक य  

     व िव ीय मा यता देणे व संबंिधत कामांसाठी िनिवदा मागवून अटी     
     शत  िनधा रत क न वा री करणे, करारनामा    
     करणे, देयके अदा करणे.  
२) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . ५०,०००/- मंजूर करणे. 

२२ 

 
सव िवभागीय करसंकलन, 
कायालय,े करसंकलन 

कायालयीन वापरासाठी र. .१०,०००/- थायी अ ीम धन िबल मंजूर 
करण.े 
 

२३ 

 
सहा यक आयु              
(अिभलेख क ), करसंकलन 

कायालयीन वापरासाठी र. .१०,०००/- थायी अ ीम धन िबल मंजूर 
 करण.े 
 

२४ मु य लेखाप र क,                 
मु य लेखाप र ण 

१) र. . १०,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण,े करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/-  थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे.  
 

 २५ मु य लेखापाल,                        १) र. . २५,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
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लेखा िवभाग खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण,े करारनामा करणे, देयके अदा करणे.   

२) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/-  थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे.    
४) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ९२ मधील आयु ां या     
     िविश  आदेशानुसार पुनिवतरीत कर यात येणारे अिधकार 

२६ नगरसिचव, नगरसिचव 
िवभाग 

१) र. . ५,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण,े करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

 २) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . १,००,०००/- मंजूर करणे. 

२७ सिमती सभा(चहापान), 
नगरसिचव िवभाग 

१) कायालयीन वापरासाठी र. .२०,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 

२८ उपसंचालक ,नगररचना 
िवभाग 

१) र. . ५,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण,े करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल   मंजूर 
करण.े 

३) वाहन इंधनासाठी र. . २०,०००/- मंजूर करणे. 

२९ मु य मािहती व तं ान 
अिधकारी, मािहती व 
तं ान िवभाग 

१) र. . २५,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण,े करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . ४०,०००/- मंजूर करणे. 

३० ाचाय औ ोिगक िश ण 
क , आयटीआय 

१) र. . ५,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण,े करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. . २५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे. 

३१ अि शामक अिधकारी, 
अि शमन िवभाग 

१) र. . ५,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण,े करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. . २५,००० /- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . ५०,०००/- मंजूर करणे. 

३२ सहा. आयु  ,परवाना 
िवभाग 

 

१) र. . ५,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण े, करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल मंजूर 
     करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे. 

३३ 
सहा यक आयु  , डा 

१) र. . ५,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
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करण,े करारनामा करणे, देयके अदा करणे. 
२) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे. 

३४ सहा यक आयु  ,                   
डा बोिधनी व संगीत 

अकादमी 

१) र. . २५,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण,े करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. .१०,०००/- थायी अ ीम धन िबल मंजूर    
     करण.े 

३५ 
 

िश णािधकारी ,    
(िश णसिमती, मा यिमक) 

१) र. . ५,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण े, करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. .१०,०००/- थायी अ ीम धन िबल मंजूर  
     करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे. 

मु या यापक,                     
सव मा यिमक िव ालय,े 

१) कायालयीन वापरासाठी र. .१०,०००/- थायी अ ीम धन िबल मंजूर  
     करण.े 

३६ सहा.आयु , थािनक सं था 
कर (एल.बी.टी) 

१) र. . ५,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण े, करारनामा करणे, देयके अदा करणे.   

२) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/-  थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . २०,०००/- मंजूर करणे.    

३७ कायकारी अिभयंता, 
कायशाळा 

१) र. . १०,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण,े करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. .५०,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . २५,०००/- मंजूर करणे. 

३८ सहशहर अिभयंता,               
बांधकाम परवानगी व 
अनिधकृत बांधकाम िनयं ण 
िवभाग 

१) र. . ५,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण े, करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. . १०,००० /- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . २०,०००/- मंजूर करणे. 

३९ सुर ा अिधकारी, सुर ा १) र. . १,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण े, करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. .१०,०००/- थायी अ ीम धन िबल मंजूर 
    करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . ४०,०००/- मंजूर करणे. 

४०  कायदा स लागार, कायदा 
िवभाग 

१) र. . २,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण े, करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. .१०,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . २०,०००/- मंजूर करणे. 

४१ कामगार क याण अिधकारी, १) र. . २,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
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कामगार क याण िवभाग खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण े, करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. .१०,०००/- थायी अ ीम धन िबल मंजूर 
     करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . २०,०००/- मंजूर करणे. 
 

४२ सहा यक आयु , नागरव ती 
िवकास योजना िवभाग 

१) र. . २५,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण े, करारनामा करणे, देयके अदा करणे.   

२) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/-  थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . २०,०००/- मंजूर करणे.   
  

४३ सहा यक आयु ,               
भुमी आिण जंदगी िवभाग 

१) र. . ५,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण े, करारनामा करणे, देयके अदा करणे.   

२) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/-  थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे.    
 

४४ 
 

सव व थापक, े ागृह े १) र. . २५,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण े, करारनामा करणे, देयके अदा करणे.   

२) कायालयीन वापरासाठी र. .१०,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 

 
४५ सहा यक आयु ,                    

नागरी सुिवधा क  
१) र. . ५,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 

खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण े, करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. .१०,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . २०,०००/- मंजूर करणे. 

 
४६ कायकारी अिभयंता, 

जलशु दीकरण क  से.न.२३ 
िव ुत 

१) र. . १०,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण े, करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. .१०,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे. 
 

४७ कायकारी अिभयंता, 
जलशु दीकरण क  से.न.२३ 
पाणीपुरवठा 

१) र. . १०,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण े, करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. .२०,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे. 
 

 
४८ मु यउ ान अिध क,             १) र. . १०,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
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 उ ान खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण,े करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/-  थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . १,००,०००/- मंजूर करणे. 

मु यउ ान अिध क,             
वृ संवधन 

१) र. . १०,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण,े करारनामा करणे, देयके अदा करणे.   

२) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/-  थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . १,००,०००/- मंजूर केले आहेत. 

४९ कायकारी अिभयंता,            
दुरसंचार / वायरलेस 

१) र. . ५,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण े, करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/-  थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे. 

५० मािहती व जनसंपक  
अिधकारी, मािहती व  
जन संपक िवभाग 

१) र. . २,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण,े करारनामा करणे, देयके अदा करणे.   

२) कायालयीन वापरासाठी र. .२०,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . २५,०००/- मंजूर करणे. 

५१ सहा यक आयु ,               
िनवडणूक िवभाग 

१) र. . ५,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण े, करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे. 

५२ कायकारी अिभयंता,             
सव े ीय कायालय, 
अित मण 

१) र. . २,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण,े करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . ५०,०००/- मंजूर करणे. 

५३ े ीय अिधकारी,                    
सव े ीय कायालय  
आरो य िवभाग 

१) र. . २,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण,े करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . २,५०,०००/- मंजूर करणे. 

५४ आप ी व थापन 
अिधकारी, आप ी 

व थापन िवभाग 

१) र. . १,००,०००/- मयादेपयतची कामे मंजूर करणे, कायालयीन 
खचासाठी आव यक ती सामु ी / स लागार खच / संगणक टेशनरी व 
संगणक सािह य (Hardware)  िवकत घेणे, कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करण,े करारनामा करणे, देयके अदा करणे.  

२) कायालयीन वापरासाठी र. .१०,०००/- थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करण.े 
३) वाहन इंधनासाठी र. . २०,००० /- मंजूर करणे. 

५५ जनरेटरसाठी इंधन  
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 सव े ीय कायालये, िव ुत जनरेटर व हाय ॉिलक िशडी वाहन इंधनासाठी  र. . १,००,०००/- मंजूर 
करणे. 

 सह शहर अिभयंता, िव ुत 
मु य 

जनरेटर इंधनासाठी र. . ५०,०००/- मंजूर करणे. 

 जलशु दीकरण क  से.न.२३ 
िव ुत 

जनरेटर इंधनासाठी र. . ५०,०००/- मंजूर करणे. 

 यशवंतराव च हाण मेमो. 
हॉ पीटल 

जनरेटर इंधनासाठी र. . ५०,०००/- मंजूर करणे. 

 सव े ीय कायालये व 
मु यालय, पाणीपुरवठा 

जनरेटर इंधनासाठी र. . ५०,०००/- मंजूर करणे. 

 सव े ीय कायालये व 
मु यालय, जल:िनसारण 

जनरेटर इंधनासाठी र. . २५,०००/- मंजूर करणे. 

 मुंबई पुणे र ता (िव ुत) जनरेटर इंधनासाठी र. . २५,०००/- मंजूर करणे. 

 सव णालय े जनरेटर इंधनासाठी र. . २५,०००/- मंजूर करणे. 

 झोिनपू जनरेटर इंधनासाठी र. . १०,०००/- मंजूर करणे. 

 
 

उपरो  िवि य अिधकार वापरताना खालील अटीचे पालन करणे आव यक आहे. 
१) िवि य अिधकार दान केलेले अिधकारामधील र म या कारणा तव देणेत 

आली आहे. याचकारणा तव वापरणेत यावी. 
 

२) दान केलेले अिधकार वापरताना काय ातील तरतुद चे व िनयमांचे पालन 
करणे आव यक राहील. कायदा / िनयमांचे उ लंघन के यास यास संबंधीत 
अिधकारी जबाबदार राहतील. 

३) अंदाजप कात आ थक तरतूद उपल ध अस यािशवाय कोणताही खच क  नये. 
४) दान केलेले अिधकार काढून कंवा कमी / जा त करणे हे अिधकार मा.आयु ांनी 

राखून  ठेवले आहेत. अंमलबजावणीत ुटी/अिनयिमतता आढळ यास लेखा 
िवभाग या आयु ां या िनदशनास आणू शकेल वा आयु ांची मा यता घे याचे 
सूिचत क  शकेल. 

५) सव देयके आहरण व संिवतरण अिधका-यांकडून सरळ लेखा िवभागात सादर 
कर यात यावीत. यास आणखी व र ांची मा यता घे याची आव यकता नाही. 

६) शासक य व िव ीय approval झा यानंतर सव करारनामे िवभाग मुखांनी 
करावेत.  व कायादेश िवभाग मुखा या वा रीने िनगिमत करावेत. 

७) शासक य मंजुरीची करणे तािवत कर याचे अिधकार या मयादेपयत दान 
कर यात आलेले आहेत अशा सव करणांची मा.महापािलका सभा व मा. थायी 
सिमती व इतर सव संबंिधत  सिम या यां याकडे पाठवावयाचे िवषयप  असे 
अिधकार ा  असले या अिधका-या या वा रीनेच पाठिव यात यावेत. 

८) अ ीमाचे समायोजन िवभागांनी यांचे तरावरच करणे आव यक आहे. 
शासक य मंजुरीचे अिधकार िवभागातील यांचे ठायी  िवहीत आहेत, अशा 

अिधका-यां या मा यतेनेच अ ीम समायोजनाचे  (खच मंजूरीचे) आदेश 
काढावेत. अ ीमांचे समायोजन संबिधत अिधका-यांनी यां या िव ीय 
अिधकारा या मयादेत करावे. 
 
 
 
 

               
     
 






