
पं पर  चंचवड महानगरपालका, पंपर  – १८ 

थाप य वभाग 

            मॅ युअल . २ 

अधकार  व कमचा-यांचे अधकार व कत ये 

अ) कायकार  अभयंता 
१) नेमून दले या काय े ातील थाप य वषयक कामांचे नयोजन क न संपुण वषाचे अंदाजप क 

तपासणी क न मंजुर साठ  सादर करणे. 

२) अंदाजप क य र.  १ कोट पयत या वकास कामां या गणनाप कांना तां क मा यता देणे, 
नवदा मागव याची, नवदा मंजुर साठ ची अथवा र  कर यासाठ ची कायवाह  करणे, नवदा 
र. . १० लाखाचे पुढ ल थाप यवषयक कामांचे आदेश देणे. चालु असले या कामाची पहाणी व 
तपासणी करणे र. . १० लाखाचे पुढ ल वकासकामांची देयके मंजुर करणे. 

i)  नयं णाखाल ल अधकार  व कमचार  यां या रजा मंजुर करणे, पगार बले मंजुर करणे 
ii) नयं णाखाल ल अधकार  व कमचार  यांनी नेमुन दले या कत याम ये कसूर के याचे 

नदशनास आ यास महारा  मागर  सेवा नयमावल नुसार दंडा मक अथवा शा ती 
तावीत करणे. 

ब) शासन अधकार  

  शासक य कामकाजावर नयं ण ठेवणे, वग ३-४ चे कमचार  करकोळ रजा, अिजत रजा   

  वेतनवाढ  मंजुर करणे सम या नवारण वषयक कामकाज पहाणे. 

क) उपअभयंता 
i) नेमुन दले या काय े ातील थाप य वषयक वकासकामांचे संपुण वषाचे अंदाजप क 
तपासणी क न मंजुर साठ  सादर करणे. 

ii) वकासकामांची अंदाजप के तपासणे, नवदा कायवाह साठ  आव यक कागदप ांची तपासणी 
करणे, कामाचे आदेश ा त झा यानंतर कामांचे नयोजन क न य  जागेवर काम चालू 
असताना था नक प र थीतीनुसार व कामांचे नयोजनानुसार कामांची अंमलबजावणी 
 कामांची देयके तपासणे. 
iii) महारा  गु ंठेवार  वकास ( नयमाधन करणे, ेणीवाढ व नंय ण) अध नयम सन २००१ 
अ वये गु ंठेवार  प दतीने झाले या अनाधकृत भुखंड व बांधकामे ह  नयमाधन कर यासाठ  
अथवा फेटाळ यासाठ  तावत करणे. 

iv) नेमुन दले या काय े ातील थाप य वषयक भाडंवल /महसुल  व पा या वकास कामांवर 
देखरेख ठेवणे व झाले या कामांची देयके पुढ ल कायवाह साठ  सादर करणे. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ड) क न ठ अभयंता पदाची कत ये 

१) नेमुन दले या काय े ातील थाप य वषयक नवीन तसेच दू ती वषयक 
भांडवल /महसुल  व पा या वकास कामांची वाषक अंदाजप क तयार करणे. 

२) नेमून दले या काय े ातील थाप य वषयक भांडवल /महसुल  व पा या कामांची 
अंदाजप के तयार करणे. 

३) आदेश ा त झाले या कामांचे पे सफकेशननुसार य  जागेवर ठेकेदारांचे कामकाजांवर 
नयं ण ठेवणे तसेच झाले या कामांची मोजमापे घेऊन देयक तयार करणे 

४) नेमुन दले या काय े ातील थाप य वषयक ा त त ार ंचे नवारण करणे. 
५ ) मनपा या ववध वकास कामा या शासक य मा यतेसाठ  न यांची छाननी वषयक 

कामकाज करणे. 

६) सावज नक बांधकाम वभागाकडील दरसुचीनुसार मनपासाठ  वतं  दरसुची तयार करणे. 

७ ) सावज नक बांधकाम वभागाचे दरसुची म ये समाव ट नसलेले परंतु मनपाचे ववध वकास 
कामासाठ  आव यक असले या बाबींसाठ  बाजारातील दरानुसार दरपृथकरणाची तां क 
छाननी करणे. 

८) शासक य मा यता झाले या वकास कामासंबंधीची तां क मा यते वषयक कायवाह  करणे. 
९) नवदा येसाठ  कामां या नवदा ि वकृती दराची तां क छाननी करणे. 

१०) ववध वकास कामां या अ तंम देयक न यांची तां क छाननी करणे. 

११) मनपा या ववध वकास कामासाठ या भाववाढफरक बलांची तां क छाननी करणे. 

१२)  मा.शहर अभयंता कायालयातील तां क व इतर मा हती व प यवहार इ.तसेच मा.शहर   
अभयंता यांचे नयं णाखाल  व आदेशा माणे कामकाज पहाण.े 

इ) लेखाधकार  

१) थाप य भांडवल  व महसुल  जमाखचाचे अंदाजप क तयार करणे. 

२) महसूल  व वकासकामांची बले वषयक तपासून अदा करणे. 

३) नवदा स द क न नवदा वषयक संपुण कामकाज पहाणे. 

४) महारा  लेखासं हता अध नयम १९७१ सावज नक बांधकाम सं हता महारा  महापालका  

   अध नयमामधील नयमा माणे अंमलबजावणी करणे. 

५) वेतन न चीती करणे, आयकर त नयु ती वर ल कमचा-याच ेरजा वेतन व नवृ ती  
   वेतन करणे तपासून देणे व इतर आथक वषयक कामकाजावर नयं ण ठेवणे. 

ई) व र ठ लेखाप र क । उपलेखापाल 

१) थाप य भांडवल  व महसुल  जमाखचाचे अंदाजप क तयार करणे. 

२) महसूल  व वकासकामांची बले तपासून अदा करण.े 

३) नवदा स द क न नवदा वषयक संपुण कामकाज पहाणे. 

४) महारा  लेखासं हता अध नयम १९७१ सावज नक बांधकाम सं हता महारा  महापालका  

   अध नयममधील नयमा माणे अंमलबजावणी करणे. 
 
 



५) वेतन न चीती करणे, आयकर त नयु ती वर ल कमचा-याचे रजा वेतन व नवृ ती  
   वेतन करणे तपासून देणे व इतर आथक वषयक कामकाजावर नयं ण ठेवणे. 

६) शासक य व मनपा लेखाप र ण वषयक सम वयाचे काम पहाणे. 

उ) थाप य सहा यक 

i) काय े ातील अ. .१ म ये नमुद केले या वकासकामांचे संपुण वषाचे अंदाजप क तयार  
  कर यास व गणनप के तयार कर यास क न ठ अभयंताना मदत करणे. 

ii) कामांचे आदेश ा त झा यानंतर कामांचे नयोजना माणे अंमलबजावणी करताना क न ठ 

   अभयंता यांचे सुचने माणे कामे क न घेणे कामांची देयके तयार कर यासाठ क न ठ  

   अभयंताना मदत करणे. 

ऊ) वर ठ लपक 

१) थाप य वभागातील टडर वषयक सव कामकाज, मा हती अधकार वषयक कामकाज  

   करणे. 

२) नवदा स द करणे, नवदा फॉम तयार करणे, नवदा न ती तयार क न यावर 
   व र ठांचे आदेश घेणे, न ती थायी समतीकडे पाठवणे, करारनामा क न घेणे, कामाचे  
   आदेश देणे, ठेकेदार रिज टरला यो य या न द  घेणे. बयाना अनामत परतावा करणे व  

   इतर कायालयीन प यवहार पहाणे. 

ख) लपक 

१) हजेर प क तयार करणे, कायालयाकड ेयेणार  सव प  न या आवक व जावक न दवह   

   म ये न दवणे. 

२) वभागातील सव अधकार  कमचार  यां या रजेबाबतची करणे तयार क न मंजुर साठ  

   सादर करणे सेवान द पु तकाम ये न द  घेणे. 

३) वभागातील सव अधकार  कमचार  यांचे पगार बल तयार करणे अ थापनावषयक संपुण 
करणे तयार क न सादर करणे. 

४) वभागातील सव प यवहार तयार क व आव यक या न दव या तयार करणे. 

ग) कॉ पुटर ऑपरेटर 
१) थाप य वभागातील संगणक य कामकाज करणे.  

२) थाप य वभागातील पगार बलासंदभात संगणक य कामकाजात मदत करणे, कमचा-याचे 
फॉम नंबर १६ तयार करणे व वभागाचे आयकर वषयक ववरण (फॉम नं. २४ Q) प ाचे 
कामकाज करणे. 

३) थाप य वभागाचे संकेत थळावर ल मा हती व र ठांचे सुचनेनुसार अ यावत करणे. 
४) थाप य वभागातील संगणक य आ ावल  वषयक कामकाज करणे.  आ ावल चा डेटा 

वाप न ववध कारची मा हती तयार क न देणे. 
५ ) थाप य वभागातील अंदाजप क य कामकाजात मदत करणे. 
६) थाप य वभागातील नवदाची मा हती अ यावत करणे. 

 
 
 



७ ) थाप य वभागातील दैनं दन खचाचे गोषवारे अ यावत करणे. 
८) थाप य वभागातील अंदाजप क य तरतूद  वषयक कामकाज तसेच संगणकावर खचाची 

मा हती अ यावत करणे. यानुसार व र ठांचे सुचनेनुसार खचाची मा हती देणे.  
९) थाप य वभागातील पी.जी.पोटल, आपले सरकार वर ल ऑनलाईन त ार  संदभातील 

कामकाज करणे. 
१०)  थाप य वभागातील आपले सरकार, मनपा मा हती अधकार  ऑनलाईन त ार बाबत  

कामकाज करणे.  तसेच मासक गोषवारे तयार करणे. 
११)  थाप य वभागातील ए.जी.ऑडट, लोकल फंड ऑडट, मनपा लेखापर णाचे संगणक य 

कामकाज करणे.  

१२)  थाप य वभागास आव यक असणार  मा हती वेळोवेळी संगणक आ ावल दारे उपल ध  
क न देणे. 

१३)  वभाग मुखांचे आदेशानुसार थाप य वभागातील दलेले कामकाज करणे. 
 घ) आरेखक 

१) थाप य वषयक नकाशांचे ॉ ग तयार करणे (रेखांकन करणे, आरेखन करणे) 
२) वेगवेग या कामकाजासाठ  आव यकतेनुसार नर नरा या कारचे नकाशे तयार करणे,  
   रंगवणे इ. 
a. मनपा े ातील थाप य वषयक नकाशाची यव था देखभाल करणे. 

b. वेळोवेळी नवडणुक वभाग व जनगणना वभाग यांचे गटांचे व भागांचे व या अनुषं गक 
इतर नकाशे बनवण.े 

c. नर नरा या कारचे सग बनवणे अमो नया ंट काढणे. 
d. मनपा े ातील सव र याची य ात पहाणी क न याचा अहवाल मा.शहर अभयंता 

यांना वेळोवेळी देण.े 

e. मनपा े ातील र ता खोद यात परवानगी दले या कामकाजांची य  पहाणी क न 
कामकाजातील गतीनुसार मा.शहर अभयंता यांना अहवाल सादर करणे. 

f. नाग रकां या आले या त ार ची मा.शहर अभयंता यांचे शेरांकनानुसार य  जागेव न 
पहाणी क न अहवाल देणे. 

च) उपअभयंता तथा वीय सहा यक मा.शहर अभयंता पदाची कत ये 

१) मनपा या ववध वकास कामां या शासक य मा यतेकामी न यांची छाननी वषयक 
कामकाज करणे. 

२) सावज नक बांधकाम वभागाकडील दरसुचीनुसार मनपासाठ  वतं  दरसुची तयार करणे. 

३) सावज नक बांधकाम वभागाचे दरसुची म ये समाव ट नसलेले परंतु मनपाचे ववध वकास 
कामासाठ  आव यक असले या बाबींसाठ  बाजारातील दरानुसार दरपृथकरणाची तां क 
छाननी करणे. 

४) शासक य मा यता झाले या वकास कामासंबंधीची तां क मा यते वषयक कायवाह  करणे. 
५ ) नवदा येसाठ  कामां या नवदा ि वकृती दराची तां क छाननी करणे. 

६) ववध वकास कामां या अं तम देयक न यांची तां क छाननी करणे. 



७ ) मनपा या ववध वकास कामांसाठ या भाववाढफरक बलांची तां क छाननी  

  करणे. 

८) मा.शहर अभयंता कायालयातील तां क व इतर मा हती व प यवहार इ. तसेच मा.शहर 
अभयंता यांचे नयं णाखाल  व आदेशा माणे कामकाज पहाण.े 

 
 
 
 


