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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-१८ 
वाहन दु ती कायशाळा िवभाग 

 
वाहन दु ती कायशाळा िवभागाकडून करणेत येणा-या कामकाजाचा तपिशलः- 
 
१). वाहन दु ती- 

 म.न.पा. या वापरात असले या सव कार या वाहनांची दु ती कायशाळेमाफत कर यात येते. 
वाहनां या करकोळ वरपाची दु ती व वाहनांचे वॉ शग ि सग कायशाळेतील तांि क कमचा-यांकडून 
क न घे यात येते. वाहनांचे मेजर वरपाचे दूस त कामे गटवार प दतीने िनिवदा मागवून ठेकेदार िनि त 
क न यां याकडून क न घे यात येतात.  
 

म.न.पा. या वापरात असले या वाहनांचे एकूण पाच गट करणेत आलेले आहेत ते खालील माण े
 

१) अ गट - अँबेिसडर, मा ती एसटीम, ओमनी , टाटा इंिडका,  इंिडगो,   म ह ा लोगान, जीप 
२) ब गट - टाटा सुमो(सव कारची वाहने) ,मोबाईल , टे पो ॅ हलर, वगर, जेिसबी 
३) क गट(१)-टाटा ४०७,६०८,७०९,७१२, ॅ टर ॉली , फरते शौचालय 
    क गट(२)-टाटा ए.सी.ई, िडिस टग, हाई ेशर जे टग, िडटॅज हेईकल 
४) ड गट - HGV , वराज मझदा,  वॉटर टँकर अि शमक वाहने ,   
                  लोड बॉडी हाय ॉिलक लॅडर या सव वाहनांचे मेकॅिनकल व पाचे काम 
५) ई गट - हाय ॉिलक यं णेचे कामकाज-   हाय ॉिलक लॅडर, ट पर, कारकस  
                   वाहने, गुरे वाहक, िबफ वाहने, ी कट ग 

      
 
 वरील माणे गट तयार करणेत आले असून यांचे दु तीकामी गटवार प दतीने िनिवदा मागिवणेत 
येतात. ा  झाले या िनिवदांचे अवलोकन क न लघु म दरा या िनिवदाधारकांकडून या या गटातील 
वाहनांची दु तीकामे क न घेणेस मा. थायी सिमतीची मा यता घेणेत येते. मा. थायी सिमती या मा यतेने 

येक गटासाठी दु ती एज सीज िनि त कर यात येतात. िनि त केले या ठेकेदाराकडून ठरािवक 
कालावधीकरीता करारनामे क न घे यात येतात. तदनंतर यांना कामाचा आदेश िनगत कर यात येतात. 
 
 अ) वाहन दु तीकामी कायशाळेत आले नंतर सव थम सदर वाहनाची न द सुर ा गेटवर घे यात येते. 
याचवेळी वाहना या कलोमीटरची न द सु दा घेणेत येते. तदनंतर सदरचे वाहन कायशाळे या तांि क कमचा-

यां या ता यात दे यात येते. तांि क कमचारी वाहनचालका या अजानुसार सदर वाहनाची तपासणी क न 
जॉबकाड तयार करतात. दु तीचे काम करकोळ व पाचे असलेस कायशाळेकडील कमचा-यांकडून क न 
घे यात येते. मेजर व पाची दु ती अस यास या या गटासाठी िनि त केले या ठेकेदारांना कामाचे आदेश 
देणेत येतात. दु ती कामा या व पानुसार यांना कामाचा कालावधी देणेत येतो. 
 
 ब) ठेकेदारानी वाहनाची दु ती क न दले नंतर यानी वाहनासोबत सादर केले या चलनानुसार सदर 
वाहनाची तपासणी तांि क कमचा-यां दारे कर यात येते. सदर वाहनाची ायल घेवून वाहन ता यात घेणेत येते. 
वाहन वि थत दु त झा याची खा ी क न सदरचे वाहन वाहन चालका या ता यात देणेत येते. 
 

क) वाहन दु तीनंतर ठेकेदारांनी सादर केले या िबलांची तांि क तपासणी क न िबल अदायगीची 
कायवाही करणेत येते. िबल अदा करतेवेळी मंज  िनिवदा दराचे व िनिवदेतील व करारना यातील अटी/शत चे 
तंतोतंत पालन क न ठेकेदारास िबलाची अदायगी करणेत येते. 
 
 



२) वाहन खरेदी – 
 मा. आयु  यांचेकडील प रप क . शा/१५/कािव/२८९/९९ दनांक २६/०६/१९९९ अ वये फ  
तांि क व पाची वाहने कायशाळेकडून खरेदी करणेत येतात. शासक य वाहने आव यकतेनुसार संबंधीत 
िवभागामाफत खरेदी कर यात येतात. 
 
 
 तांि क वाहने खरेदी करतेवेळी सदर वाहनासाठी आव यक असणा-या चािसज शासक य दराने चािसज 
उ पादीत कंपनीकडून खरेदी करणेत येतात. सदर चािसजवर बॉडी िब ड गचे काम करणेकामी िनिवदा मागिवणेत 
येतात. ा  झाले या िनिवदांचे अवलोकन क न लघु म दराचे िनिवदाधारकाची एज सी मा. थायी सिमती या 
मा यतेने िनि त कर यात येते. यानंतर सदर वाहनां या बॉडी िब ड गचे काम क न घे यात येते. 
 
 वाहनांचे बॉडी िब ड ग झाले नंतर यासोबत सादर केले या चलनानुसार सदर वाहनाची तपासणी क न 
मंजूर पेिस फकेशन माणे बॉडी िब ड गचे काम समाधानकारक झाले असलेस सदर बॉडी िब ड गचे िबल 
संबंधीत ठेकेदारास अदा करणेत येते. सदर वाहनाम ये हमी कालावधीम ये काही अडचणी िनमाण झालेस 
संबंधीत ठेकेदाराकडून या िनर त क न घेणेत येतात. 
३) थायी अि मधन – 
 म.न.पा. या वापरात असले या वाहना या करकोल व पां या दु तीसाठी आव यक असणारे 
पेअरपाटस थायी अि मधनातून खरेदी केले जातात.तदनंतर सदर िबलांची लेखाशाखेकडून ितपूत  क न 

घेणेत येते. 
 
४) मािहती अिधकार – 
 क  शासन मािहतीचा अिधकार २००५ नुसार कायशाळा िवभागाशी संबंधीत मागिवणेत आलेली 
मािहती संकलीत क न उपल ध असलेली माहीती अजदारास देणेत येते. 
 
५) जे. सी. बी. – 
 म.न.पा. कडील जे.सी.बी. या कार या वाहनाची दु ती करणेकामी खालील माणे कायवाही करणेत 
येते. 
 
 थम वाहने कती आहेत याची सिव तर मािहती घेऊन या माणे िनिवदा र म ठरिवली जाते. यास 

शासक य मा यता घेऊन जनतासंपक िवभागाकडून रोटेशन घेऊन िनिवदा वतमानप ात िस द केली जाते. 
आलेले िनिवदा फॉम हे म यवत  भांडार िवभागाम ये टडर कमीटी दारे सदर या िनिवदा उघडणेत येतात. 
आले या िनिवदामधून जे सवात कमी दराचे िनिवदाधारक असतील यां या समवेत करारनामा करणेकामी मा. 
आयु  यांची मा यता घेऊन मा. थायी सिमतीकडे िवषयप  सादर करणेत येते. व मा. थायी सिमतीने िवषय 
मंजूर केलेनंतर िनिवदाधारकाशी करारनामा क न यांना कामाचा आदेश दे यात येतो. व वाहन मनपा 
कायशाळेत आले नंतर संबंधीत वाहनाचा दु ती अज घेऊन वाहनाची तपासणी क न फटर जॉबकाड बनवतात 
यानुसार संबंधीत ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत येतो. व या वाहनाची दु ती नंतर ठेकेदाराने दले या 

िबलाची न द िहि िशटला घेऊन िबले एकि त क न मा. कायकारी अिभयंता (िव/काशा) यांची वा रीने लेखा 
िवभागाकडे अदा करणेकामी पाठिवली जातात या माणे कायवाही करणेत येते. 
 
६) म.न.पा. कडील वाहनांना जादा सुिवधा बसिवणेबाबत. – 
 म.न.पा. या पदािधकारी व अिधकारी यांचे वापरात असले या वाहनांना जादा सुिवधा बसिवणेत 
येतात. सदर या सुिवधा ा याचे कामाचे अंदाजप क बनिवणेत येऊन याचा खच कती होईल याची 
खातरजमा करणएत येते. व यास मा. आयु  / मा. कायकारी अिभयंता (िव/काशा) यांची मा यता िमळालेनंतर 
संबंधीत ठेकेदारास काम ेकर याचा आदेश दे यात येतो. यानंतर िबल अदायगीची कायवाही करणेत येते. 
 
 
७) फरते शौचालय – 
 थम वाहने कती आहेत याची सिव तर मािहती घेऊन या माणे िनिवदा र म ठरिवली जाते. यास 

शासक य मा यता घेऊन जनतासंपक िवभागाकडून रोटेशन घेऊन िनिवदा वतमानप ात िस द केली जाते. 



आलेले िनिवदा फॉम हे म यवत  भांडार िवभागाम ये टडर कमीटी दारे सदर या िनिवदा उघडणेत येतात. 
आले या िनिवदामधून जे सवात कमी दराचे िनिवदाधारक असतील यां या समवेत करारनामा करणेकामी मा. 
आयु  यांची मा यता घेऊन मा. थायी सिमतीकडे िवषयप  सादर करणेत येते. व मा. थायी सिमतीने िवषय 
मंजूर केलेनंतर िनिवदाधारकाशी करारनामा क न यांना कामाचा आदेश दे यात येतो. व वाहन मनपा 
कायशाळेत आले नंतर संबंधीत वाहनाचा दु ती अज घेऊन वाहनाची तपासणी क न फटर जॉबकाड बनवतात 
यानुसार संबंधीत ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत येतो. व या वाहनाची दु ती नंतर ठेकेदाराने दले या 

िबलाची न द िहि िशटला घेऊन िबले एकि त क न मा. कायकारी अिभयंता (िव/काशा) यांची वा रीने लेखा 
िवभागाकडे अदा करणेकामी पाठिवली जातात या माणे कायवाही करणते येते. 
 
८) मा. पदािधकारी व अित उ  अिधकारी यांचे वाहनाबाबत – 
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे उ पद थ पदािधकारी यांचे कायालयीन कामकाजत 
अडथळे िनमाण होऊ नये हणून ला सर व भिव यात खरेदी करणेत येणारी वाहने हे या या  उ पादीत कंपनीचे 
अिधकृत िव े ते /  दु तीधारक यांचेकडून यांचे दरात करारनामा न करता िनिवदा न मागिवता दु त क न 
घे यास मा. थायी सिमती सभा ठराव .५७६ दनांक ०४/०६/२००२ अ वये मा यता देणेत आलेली आह.े 
यानुसार या या वाहनां या उ पादीत कंपनी या अिधकृत िडलरकडून वाहने दु त क न घेणेत येत आहेत. व 
या माणे कायवाही करणेत येत आह.े 

 
९) वाहन वाटपाबाबत – 
 आदेश . जस/५/कािव/२३९/१२ दनांक २०/०९/२०१२  अ वये मनपा या वापरातील वाहनांचे 
वाटपाचे कामकाज कायशाळा िवभागाकडे देणेत आलेले आह.े यानुसार िवभागा या मागणी/आव यकतेनुसार 
वाहनांचे वाटप करणेत येत आह.े 
 
१०) वाहन िवमा – 
 महारा  शासनाकडील शासन िनणय मांक एम. ही.आर./१५९३/३२२/प रवहन – मं ालय, मुंबई ३१ 
दनांक २६ मे १९९३ अ वये म.न.पा. कडील वाहनांचा िवमा उतरिवणे पासून सुट िमळणेत आलेली आह.े या 

प रप कामधील अिधिनयम १९८८ चे कलम १४६/३ नुसार िवमा बाबत तरतूद करणेत आलेली आहे व यानुसार 
कायवाही करणेत येत आह.े 
 
११) जुनी वाहने व भंगार सािह याचे िललावाबाबत – 
 महानगरपािलके या वापरात असलेली जुनी वाहने शासन िनणयानुसार आयुमान पुण झालेली वाहने 
आिण वाहनां या दु ती यावेळी िनघालेले जुने पेअरपाटस रतसर मा यता घेऊन शासक य िललावदार 
िनि त क न यांचे माफत िललावा दार िव  करणेत येते. 
 
१२) म.न.पा. वाहनांचे आर.टी.ओ. पा सग बाबत – 
 म.न.पा. चे वापरासाठी निवन वाहने खरेदी करणेत आ यानंतर सदर वाहनांचे रज ेशन आर.टी.ओ. 
कायालयात कर यात येते. व आव यकतेनुसार वाहनांचे आर.टी.ओ. पा सग कर यात येते.  

 

 

      

 


