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वाचल े:- 
१) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ६९ 

२) मा. स्थायी सिमती कडील मंजूर  ठराव . ४०३१,िदनांक ०४ /०९ /२०१३ 

३) िदनांक १७/०९/२०१३ चा मंजूर स्ताव 

     पपरी चचवड महानगरपािलका, 
     पपरी १८, लेखा िवभाग, 
     .लेखा/१/कािव/७७०/२०१३ 

     िदनांक :- १७/०९/२०१३   
 

िवषय :- िवि य अिधकार दान करणबेाबत. 
 

आदशे, 
 
 

 पपरी चचवड महानगरपािलकेमध्ये िवि य िवभागांच्या कायार्लयीन 

कामकाजासाठी िवभाग मुख यांच्या िनयु या करणेत आलेल्या आहते.  सध्या सदरचे 

अिधकारांकड े दान करणेत आलेले िवि य अिधकार मयार्िदत असलेने व 

महानगरपािलकेचा वाढता ाप व िदवसिदवस वाढत जाणा-या वस्तुंच्या कमती 

िवचारात घेता संद भय वाचले . २ अ वये मा.स्थायी सिमतीने िवभाग मुखांच्या 

िवि य अिधकारात वाढ करणे व याचे एकि त आदशे िनगर्त करणे बाबत मा यता 

िदलेली आह.े 

 सबब, महारा  महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम ६९ अ वये मी, आयु , 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी यापूव  दान केलेले सवर् िवि य अिधकार 

िनरस्त करुन सोबत प  " अ " नमूद केले माणे िदनांक  १७  / ०९  /२०१३ पासून 

िवि य अिधकार दान करणेस स्तुतच्या आदशेा वये मा यता दते आह.े 

 स्तुतचे अिधकारामध्ये बदल करणे अथवा िनरस्त करणे याबाबतचे ह  मी 

स्वत:कड ेराखून ठेवीत आह.े 
 
 
 

 

            सही/- 
    (डॉ. ीकर परदशेी) 
            आयु , 

     पपरी चचवड महानगरपािलका, 
                                                                                    पपरी १८ 

ित :- 
           िवभाग मुख 

त :- १) लेखा िवभाग 

        २) मुख्यलेखाप रक्षण       
        ३) सगंणक शासन,                                                                     
                                                          मखु्यलखेापाल 

     पपरी चचवड महानगरपािलका, 
                                                                                      पपरी १८ 
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

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

 

अ. . पदनाम िव ीय अिधकाराच ेस्वरुप 

१ अित र  आयु ,                    

शासन िवभाग 
१) र.रु.१०,००,०००/- कमाल मयार्दपेयर्त खचर् अंतभूतर् असलेल्या 
    कामाचे  संदभार्त  िनिवदा  मागिवण,े िनिवदा िस्वकारणे, व 
   महानगरपािलकेचे वतीने करारनाम्यांवर स्वाक्षरी करणे. 
२) र.रु. २,००,०००/- पयर्तच्या कामासाठी  कोटेशन  काढणे, मंजूर 
    करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
३) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/- स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
४) वाहन इंधनासाठी र.रु. ५०,०००/- मजंूर करणे.                                 

२ सह आयु  (भाडंार 
शाखेकरीता), 
मध्यवत  भाडंार 

१) र.रु.१०,००,०००/- कमाल मयार्दपेयर्त खचर् अंतभूतर् असलेल्या 
     कामाचे संदभार्त िनिवदा मागिवणे, िनिवदा िस्वकारणे, व 
    महानगरपािलकेचे वतीने करारनाम्यांवर स्वाक्षरी करणे. 
२) र.रु. २,००,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन काढणे, मंजूर 
     करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
३) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/- स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
४) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे.                                 

३ सहाय्यक आयु , शासन १) र.रु.१०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन काढणे, मंजूर करणे, 
     कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करण.े  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-  स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. ४०,०००/- मजंूर करणे.    

४ शहर अिभयतंा, स्थाप य १)र.रु.२५,००,०००/- कमाल मयार्दपेयर्त खचर् अंतभूतर् असलेल्या 
    कामाचे  संदभार्त िनिवदा मागिवणे, िनिवदा िस्वकारणे,  व 
    महानगरपािलकेचे वतीने करारनाम्यांवर स्वाक्षरी करणे. 
२) र.रु.१०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन काढणे, मंजूर करणे, 
     कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करण.े  
३) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/- स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
४) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे.     

५ सह शहर अिभयतंा, स्थाप य १)र.रु.२५,००,०००/- कमाल मयार्दपेयर्त खचर् अंतभूतर् असलेल्या 
    कामाचे  संदभार्त िनिवदा मागिवणे, िनिवदा िस्वकारणे, व 
   महानगरपािलकेचे  वतीने करारनाम्यांवर स्वाक्षरी करणे. 
२) र.रु.१०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन काढणे, मंजूर करणे, 
     कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करण.े  
३) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/- स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
४) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे.   

६ सहशहर अिभयतंा (िव/या),  
िव तु 

१) र.रु.२५,००,०००/- कमाल मयार्दपेयर्त खचर् अंतभूतर् असलेल्या 
    कामाचे     संदभार्त  िनिवदा  मागिवणे, िनिवदा िस्वकारणे, व 
   महानगरपािलकेचे वतीने करारनाम्यांवर स्वाक्षरी करणे. 
२) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी  कोटेशन  काढणे, मजंूर करणे, 
     कामाचे आदशे दणेे िबल मंजूर करण.े  
३) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/- स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
४) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे.                                 

७ सवर् भाग 
अिधकारी, शासन,          

भाग 

१) र.रु.१०,००,०००/- कमाल मयार्दपेयर्त खचर् अंतभूतर् असलेल्या 
    कामाचे  संदभार्त  िनिवदा  मागिवण,े िनिवदा िस्वकारणे, व 
   महानगरपािलकेचे वतीने करारनाम्यांवर स्वाक्षरी करणे. 
२) र.रु. ५०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी  कोटेशन  काढणे, मजंूर 
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  करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
३) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/- स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
४) वाहन इंधनासाठी र.रु. २०,०००/- मजंूर करणे.                                 

८ सवर् कायर्कारी अिभयतंा, 
(पा.प.ुवगळून) 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर करणे, 
  कामाचे  आदशे दणेे िबल मंजूर करण.े  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/- स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे.         

९ कायर्कारी अिभयतंा,  सवर् 
(पाणीपरुवठा), भाग 

१) र.रु. १०,००० /- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
    करणे, कामाच े आदशे दणेे िबल मजंरू करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/- स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. ४०,०००/- मजंूर करणे.                                 

१० िवकास अिभयतंा, िव तु १) र.रु.२५,००,०००/- कमाल मयार्दपेयर्त खचर् अंतभूतर् असलेल्या 
    कामाचे  संदभार्त  िनिवदा  मागिवण,े िनिवदा िस्वकारणे, व 
   महानगरपािलकेचे वतीने करारनाम्यांवर स्वाक्षरी करणे. 
२) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी  कोटेशन  काढणे, मजंूर     करणे, 
 कामाच ेआदशे दणेे िबल मजंूर करणे.  
३) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.५,०००/- स्थायी अ ीम धन िबल     मंजूर 
करणे. 
४) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे.  

११ उपअिभयतंा (मखु्यालय) 
स्थाप य, िव तु, 
पा.प.ु,स्थाप य 

१) र.रु. ५,००० /- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर करणे, 
    कामाचे आदशे दणेे िबल मंजूर करण.े  
 

१२ आरोग्य कायर्कारी अिधकारी, 
आरोग्य 

१) र.रु.१०,००,०००/- कमाल मयार्दपेयर्त खचर् अंतभूतर् असलेल्या 
     कामाचे  संदभार्त  िनिवदा  मागिवणे, िनिवदा िस्वकारणे, व  
    महानगरपािलकेचे वतीने करारनाम्यांवर स्वाक्षरी करणे. 
२) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी  कोटेशन  काढणे, मजंूर  करणे, 
     कामाचे आदशे दणेे िबल मंजूर करण.े  
३) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/- स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
४) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे. 

१३ सहशहर अिभयतंा पयार्वरण, 
पयार्वरण 

१) र.रु.२५,००,०००/- कमाल मयार्दपेयर्त खचर् अंतभूतर् असलेल्या 
     कामाच े संदभार्त  िनिवदा  मागिवणे, िनिवदा िस्वकारणे, व 
    महानगरपािलकेचे वतीने करारनाम्यांवर स्वाक्षरी करणे. 
२)  र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी  कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  

१४ सक्षम अिधकारी/ सहा. 
आयु  झोिनप.ु, झोिनप ू

१) र.रु.१०,००,०००/- कमाल मयार्दपेयर्त खचर् अंतभूतर् असलेल्या 
    कामाचे  संदभार्त  िनिवदा  मागिवण,े िनिवदा िस्वकारणे, व 
   महानगरपािलकेचे वतीने करारनाम्यांवर स्वाक्षरी करणे. 
२) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी  कोटेशन  काढणे, मजंूर 
    करणे,  कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
३) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/- स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
४) वाहन इंधनासाठी र.रु. २०,०००/- मजंूर करणे. 

१६ आरोग्य वै िकय अिधकारी,  
वै िकय 

१) र.रु.१०,००,०००/- कमाल मयार्दपेयर्त खचर् अंतभूतर् असलेल्या 
    कामाच ेसंदभार्त  िनिवदा  मागिवण,े िनिवदा िस्वकारणे, व 
    महानगरपािलकेचे वतीने करारनाम्यांवर स्वाक्षरी करणे. 
२) र.रु. ५०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी  कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे,  कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
३) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.२५,०००/- स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
४) वाहन इंधनासाठी र.रु. ५०,०००/- मजंूर करणे. 
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 सवर् रुग्णालय,े वै िकय १) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.२०,०००/- स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 

 सवर् दवाखान,े वै िकय १) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.५,०००/- स्थायी अ ीम धन िबल मजंूर 
     करणे. 

 पोस्ट मॉटर्म, वै िकय १) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/- स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 

 र पढेी (तालरेा), वै िकय १) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.२०,०००/- स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 

 कुटंुब कल्याण रुग्णालय-े
मशुािहरा, वै िकय 

१) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.२०,०००/- स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 

१७ वै कीय सचंालक, 
 वै िकय 

१) र.रु.५,००,०००/- कमाल मयार्दपेयर्त खचर् अंतभूतर् असलेल्या 
    कामाचे  संदभार्त  िनिवदा  मागिवण,े िनिवदा िस्वकारणे, व 
    महानगरपािलकेचे वतीने करारनाम्यांवर स्वाक्षरी  करणे. 
२) र.रु. ५०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी  कोटेशन  काढणे, मजंूर  करणे, 
     कामाचे आदशे दणेे िबल मंजूर करण.े  
३) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु. २५,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
४) वाहन इंधनासाठी र.रु. २५,०००/- मजंूर करणे. 

 वै कीय अिधक्षक YCMH, 
वै िकय 

१) र.रु.५,००,०००/- कमाल मयार्दपेयर्त खचर् अंतभूतर् असलेल्या 
    कामाचे संदभार्त  िनिवदा  मागिवण,े िनिवदा िस्वकारणे, व  
    महानगरपािलकेचे वतीने करारनाम्यांवर स्वाक्षरी करणे. 
२) र.रु. १,००,०००/- पयर्तच्या कामासाठी  कोटेशन  काढणे, मंजूर 
     करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
३) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१,००,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
४) वाहन इंधनासाठी र.रु. १,००,०००/- मंजूर करणे. 

 रुग्णवािहका, वै िकय १) वाहन इंधनासाठी र.रु. ७५,०००/- मजंूर केले आहते. 

१८ 

पशवुै कीय अिधकारी, 
पशुवै कीय 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. २५,०००/- मजंूर करणे. 

क डवाडा खावटी, 
पशुवै कीय 

१) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१५,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 

ाणी सं हालय खा , 
पशुवै कीय 

१) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.२०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 

िकरकोळ तातडीची औषधे, 
पशुवै कीय 

१) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 

१९ 

सहाय्यक आयु . करसंकलन १) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. ५०,०००/- मजंूर करणे. 

सवर् िवभागीय करसंकलन, 
कायार्लये, करसंकलन 

१) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.५,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल मजंूर 
    करणे. 

सहाय्यक आयु              
(अिभलेख कक्ष), करसंकलन 

१)कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.५,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल मजंरू 
    करणे. 

२० मुख्य लेखाप रक्षक,               
मुख्य लेखाप रक्षण 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे. 
१) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
२) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे. 
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२१ मुख्य लेखापाल,                   
लेखा िवभाग 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे. 
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
२) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे. 

२२ 

नगरसिचव, नगरसिचव १) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे,  कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. १,००,०००/- मंजूर करणे. 

सिमती सभा(चहापान), 
नगरसिचव  

१) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 

२३ उपसंचालक ,नगररचना १) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर करणे, 
    कामाचे आदशे दणेे िबल मंजूर करण.े  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. २०,०००/- मजंूर करणे. 

२४ संगणक अिधकारी, ई-ग हनर्र १) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
    करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१५,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे. 

२५ ाचायर् औ ोिगक िशक्षण 
क , आयटीआय 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु. १०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे. 

२६ अि शामक अिधकारी, 
अि शमन 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु. १०,००० /-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. ५०,०००/- मजंूर करणे. 

२७ सहा. आयु  ,परवाना 
 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.५,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल मजंूर 
     करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे. 

२८ 

सहाय्यक आयु  , ि डा 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर करणे, 
कामाचे आदशे दणे ेिबल मजंरू करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे. 

सहाय्यक आयु  ,                
ि डा बोिधनी व संगीत 
अकादमी 

१) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.५,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल मजंूर 
करणे. 
 

२९ 

िशक्षणािधकारी ,   
(िशक्षणसिमती, माध्यिमक) 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.५,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल मजंूर 
करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे. 

मुख्याध्यापक,                     
सवर् माध्यिमक िव ालये, 

१) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.२,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
मंजूर करणे. 
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३० सहा.आयु , स्थािनक संस्था 
कर (एल.बी.टी) 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
    करणे,  कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. २०,०००/- मजंूर करणे. 

३१ कायर्कारी अिभयंता, 
कायर्शाळा 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर करणे, 
कामाचे आदशे दणे ेिबल मजंरू करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.५०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. २५,०००/- मजंूर करणे. 

३२ उपशहर अिभयंता,               
बांधकाम परवानगी,  

१) र.रु. ५,००० /- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर करणे, 
    कामाचे आदशे दणेे िबल मंजूर करण.े  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु. १०,००० /-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे. 

३३ सुरक्षा अिधकारी, सुरक्षा 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर करणे, 
    कामाचे आदशे दणेे िबल मंजूर करण.े  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.५,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल मजंूर 
    करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. ४०,०००/- मजंूर करणे. 

३४ अित र  कायदा सल्लागार, 
कायदा िवभाग 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे. 

३५ कामगार कल्याण अिधकारी, 
कामगार कल्याण िवभाग 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे,  कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.५,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल मजंूर 
     करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे. 

३६ 
सहाय्यक आयु    
सावर्जिनक वाचनालय, 
वाचनालय 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 

३७ 
सहाय्यक आयु ,              
नागरवस्ती िवकास योजना 
िवभाग 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर करणे, 
 कामाच ेआदशे दणेे िबल मजंूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. २०,०००/- मजंूर करणे. 

३८ सहाय्यक आयु ,               
भुमी आिण जदगी िवभाग 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर करणे, 
    कामाचे आदशे दणेे िबल मंजूर करण.े  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे. 

 

३९ 
 

सवर् वस्थापक, ेक्षागृह े
१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
 

४० सहाय्यक आयु ,                 
नागरी सुिवधा क  

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर करणे, 
 कामाच ेआदशे दणेे िबल मजंूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
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३) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे. 
४१ कायर्कारी अिभयंता, 

जलशु ीकरण क  से.न.२३ 
िव ुत 

१) र.रु. ५०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे. 

४२ कायर्कारी अिभयंता, 
जलशु ीकरण क  से.न.२३ 
पाणीपुरवठा 

१) र.रु. ५०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे,  कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.२०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे. 

४३ मुख्यउ ान अिधक्षक,            
उ ान 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर करणे, 
कामाचे आदशे दणे ेिबल मजंरू करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. १,००,०००/- मंजूर करणे. 

४४ मुख्यउ ान अिधक्षक,            
वृक्षसंवधर्न 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे,कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) वाहन इंधनासाठी र.रु. १,००,०००/- मंजूर केले आहते. 

४५ कायर्कारी अिभयंता,            
दरुसंचार / वायरलेस 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे. 

४६ जनता संपकर्   अिधकारी,        
जनता संपकर्  व स्वागत कक्ष 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१५,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. १५,०००/- मजंूर करणे. 

४७ सहाय्यक आयु ,               
िनवडणूक िवभाग 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
    करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१५,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मजंूर करणे. 

४८ कायर्कारी अिभयंता,             
सवर् भाग, अित मण 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
     करणे, कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.५,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल     मंजूर 
करणे. 
२) वाहन इंधनासाठी र.रु. ५०,०००/- मजंूर करणे. 

४९ भाग अिधकारी,                 
सवर् भाग आरोग्य िवभाग 

१) र.रु. १०,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मजंूर 
    करणे,  कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करणे.  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.२०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. २,५०,०००/- मंजूर करणे. 

५० सहा. आयु ,                      
वाहतूक िवभाग 

१) र.रु. ५,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मंजूर करणे, 
     कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करण.े  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 
३) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,००० /- मंजूर करण.े 

५१ आप ी वस्थापन 
अिधकारी, आप ी 

वस्थापन 

१) र.रु. ५,०००/- पयर्तच्या कामासाठी कोटेशन  काढणे, मंजूर करणे, 
     कामाच ेआदशे दणेे िबल मंजूर करण.े  
२) कायार्लयीन वापरासाठी र.रु.१०,०००/-स्थायी अ ीम धन िबल 
    मंजूर करणे. 



All files/memane sir/vittiy adikar                           8 

३) वाहन इंधनासाठी र.रु. १०,००० /- मंजूर करण.े 
५२ जनरेटरसाठी इंधन  
 सवर् भाग िव ुत जनरेटर इंधनासाठी र.रु. ५०,०००/- मंजरू करणे. 
 सह शहर अिभयंता िव ुत 

मुख्य 
जनरेटर इंधनासाठी र.रु. ५०,०००/- मंजरू करणे. 

 जलशुध्दीकरण क  स.ेन.२३ 
िव ुत 

जनरेटर इंधनासाठी र.रु. ५०,०००/- मंजरू करणे. 

 यशवंतराव च हाण ममेो. 
हॉस्पीटल 

जनरेटर इंधनासाठी र.रु. ५०,०००/- मंजरू करणे. 

 भाग पाणीपरुवठा जनरेटर इंधनासाठी र.रु. ५०,०००/- मंजरू करणे. 
 मुंबई पुण ेरस्ता (िव ुत) जनरेटर इंधनासाठी र.रु. २५,०००/- मंजरू करणे. 
 सवर् रुग्णालये जनरेटर इंधनासाठी र.रु. २५,०००/- मंजरू करणे. 
 जल:िनसारण जनरेटर इंधनासाठी र.रु. २५,०००/- मंजरू करणे. 
 झोिनपू जनरेटर इंधनासाठी र.रु. १०,०००/- मंजरू करणे. 

 

*   स्थायी अ ीम धन व वाहन इंधन खरेदीच्या िबलाची मयार्दा र.रु.५००/- ऐवजी 
     र.रु.२५००/- करणते आली आह.े  
 

उपरो  िवि य अिधकार वापरताना खालील अटीचे पालन करणे आव यक आह.े 
 

१) िवि य अिधकार दान केलेले अिधकारामधील र म या कारणास्तव दणेेत 
आली आह.े याचकारणास्तव वापरणेत यावी. 

 

२) स्थायी अ ीम धनाची र म खचर् करताना ती एका र मेतच करणेत यावी.  
िबलांची िवभाजन करणेत येवू नये. 

 

 

३) या वस्तुची खरेदी करणेसाठी कोटेशन नोटीस काढणेत आली असेल यापुत च 
ती मयार्दते राहील. एकाच कोटेशन नोटीस वर वारंवार खरेदी केली जाऊ नये. 

 

४) कोटेशन नोटीशी बाबत रिजस्टर ठेवणेत यावे म्हणजे याचा आढावा घेणे सोईचे 
होईल. 

 
 
 
 

             
    (डॉ. ीकर परदशेी) 
            आयु , 

     पपरी चचवड महानगरपािलका, 
                                                                                    पपरी १८ 
 
 
 

 
 


