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अ. 
पदनाम कत कोण या काय ानुसार अिभ ाय

१ कायकारी अिभयंता

भाग अंतगत  र. . १०,००,०००/- पयतचे महसुली व भांडवली ( 
िवकास व दखेभाल दु ती ) या कामाचे अंदाजप क उप / किन  
अिभयंता यांचेकडुन तयार कन घेण,ेिनिवदा काढण.े कामा या 

गतीनुसार बीले अदायगी करण.े लाईट,टेलीफोन, मोबाईल िबल 
अदा करणे. र.  १०,०००/- पयत कोटेशन काढण,े मंजुर करणे, 
कामाचे आदशे दणे,े व या संदभात आलेली बीले मंजुर करणे 
१०,०००/- पयत वाहन दु ती व वाहन इंधन बीले मंजुर करण,े 
कमचा यांना वाहन व घरबांधणी कज अदा करणे,सव कमचायाना 
बेिश तपणाचे वतनाबाबत शा ती लावण,े दडं करणे कोण याही 
आ थक हानीची र म वसुलात आणण,े ठपका ठेवणे इ.क रता 
कारणे दाखवा नोटीस बजावण,े खलुासा मािगवणेठपका ठेवणे  व  
पुढील  कायवाही  े ीय अिधकारी यांचेकडे  तािवत करणे, 
र यावरील दवाब ी शासक य इमारत शाळा, णालय,े 
दवाखाने, िव ुत  यांि क  कामावर िनयं ण ठेवणे,नाग रकां या 
त ारी  व सुचनावर िनयमाधीन कायवाही करण.े

१. शा/१/कािव/७७९/९५  
द.३०/१०/१९९५ 

२. शा/१/कािव/७२९/०६ 
द.२१/०८/२००६ 

३. शा/१/कािव/११७५/१३         
द. २१/१२/२००३ 

४. शा/१/कािव/११७५/२०१३   द. 
२९/०८/२०१३ 
५.लेखा/१/कािव/७७०/२०१३      
द. १७/०९/२०१३

२ उप अिभयंता

महसुली भांडवली कामांची तपासणी क न बीले अदा करणे. वग ३ 
व ४ मधील कमचा या या करकोळ रजा तसेच सेवान द पु तकात 
सव कार या न दी  घेण,े कमचा या या बेिश त वतनाबाबत 

ापन, नोटीस,व ताकद दणेे दखेभाल व दु तीची कामावर दखेरेख 
ठेवणे  व िनयं ण ठेवणे, टॉक रिज टर मे टेन  ठेवण,े ऑडीट 
िनयमा माणे काम करण,े िव ुत िवषयक कामांचे िनयोजन करण,े 
अंदाजप क  किन  अिभयंता यांचकडुन तयार कन घेणे येणा या 
खचास  तरतुदीनुसार संबंिधत सिमतीकडुन मा यता 
घेणे,म.रा.िव.िव.कं.िल. तसेच इतर िवभांगशी सम वय ठेवनु 
प वहार करणे पदािधकारी तसेच नाग रकां या सुचनावर 
व रत कायवाही करण.े महसुली व भांडवली कामाची बीले अदा 

करणे., र.. ५,०००/- पयत कोटेशन काढण,े मंजुर करणे, कामाचे 
आदशे दणे,े व यासंदभात आलेली बीले मंजुर करणे

१. शा/१/कािव/६३०/९४  
द.१७/१०/१९९४ 

२. शा/१/कािव/७७९/९५  
द.३०/१०/१९९५  

३. शा/१/कािव/३०/०३ द. 
२१/१२/२००३ 
४. शा/१/कािव/११७५/२०१३ द. 
२९/०८/२०१३ 
५.लेखा/१/कािव/७७०/२०१३ द. 
१७/०९/२०१३

३ किन  अिभयंता

िव ुत िवषयक कामाचे िनयोजन करण,े अंदाजप क तयार करण,े 
येणा या खचास तरतुदीनुसार संबंिधत सिमतीकडुन मा यता घेण,े 
बाबतची सव कामे करणे, कामावर य  दखेरेख करणे, या माणे 
कामाचे बील तयार करण,े एम.बी.रेकॉ डग करण.े म.रा.िव. 
िव.कं.िल. तसेच इतर िवभागाशी सम वय साधुन प वहार करण,े 
पदािधकारी व नाग रक त ारी  व सुचनावर व रत  कायवाही 
करणे. वीजपयवे क व तांि क कमचारी यांना कामाबाबत सुचना 
दणेे, टॉक  रिज टर मे टेन करण.े ऑडीट िनयमा माणे काम 
करणे.अिभलेख जतन करण.े मािहती अिधकारासाठी मागणी केलली 
माहीती उपल ध क न दणेे,वा षक दखेभाल दु ती या कामाचे 
रिज टर ठेवण,े जुने सािह य रिज टर ठेवण.े

कलम 4(1) (b) (ii) नमनुा ब
पपरी चचवड महानगरपािलका येथील ह ेि य कायालय िव ुत िवभाग कासारवाडी या सावजिनक ािधकरणातील 

अिधकारी व कमचारी यांची कत
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४ व र  / मु य िलिपक

आ थापना िवषयक सव  कामकाज लेखाप र णाबाबत सव 
कामकाज, रजा मंजुरीबाबत सव कामे, थावर जंगम,मालम ा 
,भांडार सािह यबाबत िलपीकाने केले या कामकाजावर भावीपणे 
िनयं ण ठेवुन यांना मागदशन क न यातील ुटीबाबत कामकाज 
करणे. मािहती अिधकारासाठी मािगवलेली मािहती तयार कन दणे,े 
जगंम मालम ा रिज टर ठेवण.े अिभलेख तयार क न जतन करणे.

५ िलिपक

अंदाजप क तयार करणे सव कारची अ ीम धने वै क य िबले 
अदा करणे,आवक जावक, पगार िबले अदा करण,े रजा 
मंजुरी,कमचारी बेिश त वतनाबाबत  नोटीस काढण,े वाहन इंधन 
िडझेल िबले,िनिवदा िस ी व इ.कामे करणे.बद या नेमणुकबाबत 

शासन िवभागाकडुन मािगवणेत आलेली माहीती वेळेत पूण  करणे 
िश णाकरता अिधकारी/ कमचा यांना पा ठवण.े

६ वीजपयवे क

 िव ुत िवषयक कामावर दखेरेख ठेवण,े तांि क कमचारीना काम 
वाटप करणे व यांचेवर िनयं ण ठेवणे िवभागांतंगत कामासाठी 
लागणारे सािह य  भांडारातुन मागिवणे व याची न द टॉक 
रिज टरम ये घेणे,पदािधकारी  व नाग रक यांचे त ारी व 
सुचनावर व रत कायवाही करण.े

७ वीजतं ी
र यावरील दवाब ी शासक य इमारत शाळा, णालय,े 
दवाखाने, िव ुत  यांि क  उपकरणांची दखेभाल व दु ती 
करणे.वीजपयवे क यांनी दले या  सुचनेनुसार कामकाज करण.े

८ तारतं ी
र यावरील दवाब ी शासक य इमारत शाळा, णालय,े 
दवाखाने, िव ुत  यांि क  उपकरणांची दखेभाल व दु ती 
करणे.वीजपयवे क यांनी दले या  सुचनेनुसार कामकाज करण.े

९ जनरेटर ऑपरेटर

शासक य इमारत शाळा, णालय,े दवाखाने, इ ठकाणी 
असले या जिन  संच चाल/ुबंद करण,े दखेभाल दु ती करण,े 
यासाठी आव यकतेनुसार  

िडझेलचा साठा ठेवण,े रिज टर मे टेन करण.े

१० मदतनीस वीजतं ी व तारतं ी यां या कामात मदत करण.े

११ िशपाई
कायालयीन वछता करण,े व र ांनी दले या आदशेा माणे काम 
करणे.

१२ वाहन चालक
अिधकारी यांचे सूचने माणे वाहन चालवुन यांना  इि छत थळी 
घेऊन जाण.े


