
कलम ४ (१) (b) (ii) नमुना (अ) 
 
प. च.म.न.पा. येथील वाहन दु ती कायशाळा कायालयातील अिधकारी व कमचारी यां या अिधकाराचा तपिशल 

            ( अ ) 

अ. . पदनाम अिधकार – आ थक कोण या काय ा/िनयम/शासन 
िनणय/प रप ानुसार अिभ ाय 

१) अित र  आयु  -३ 

 

शासक य मंजुरी साठी तािवत 
क न ) र. .१०००००००/-       
(एक  कोटी )  पयतची कामे  

 

आदेश .  
.लेखा/१अ/कावी/५७२/२०१८ द 
२३/०५/२०१८ 

आदेश 
. . शा/२/कािव/१७१/२०२० दनांक 
११/०६/२०२० 

 

   २) सह शहर अिभयंता 
(िव/यां) 

१) र. . २५,००,०००/- कमाल 
मयादेपयत य कामांना /खचाला 

शासक य व िवतीय मा यता देणे 
सांबधीत कामासाठी िनिवदा 
मागावून अटी शत  िनधा रत क न 
वा री करणे ,देयके अदा करणे   

२)र. . दोन लाख  पयत या 
कामासाठी कोटेशन काढण,े मंजूर 
करणे, कामाचे आदेश देण,े िबल 
मंजूर करण.े 
३)वाहन इंधनासाठी र. .दहा हजार 
मंजूर करण.े 

आदेश . 
लेखा/१अ/कािव/१०३२/९४११ 
दनांक १६/८/२०१८ 

 
 
 
आदेश . लेखा/१अ/कािव/५७२/१८ 
दनांक २३/५/२०१८ 

 
 
आदेश . लेखा/१अ/कािव/५७२/१८ 
दनांक २३/५/२०१८ 

 

 

  ३) कायकारी अिभयंता 
(िव/काशा) 

१)र. १०,००,०००/- 
मयादेपयतची कामे मंजूर करणे 
,कायालयीन खचासाठी आवशक ती 
सामु ी /स लागार खच /संगणक 
टेशनरी व संगणक सािह य 

(hardware)िवकत घेणे, कामाचे 
आदेश देणे िबल मंजूर करणे 
,करारनामा करणे देयेके अदा करणे .  
 २)वाहन दु तीची िबले मंजूर 
करेणे 
 
३)िडझेल िबले मंजूर करणे 
 
४)आर.टी.ओ. कडील कागदप ांवर 
वा री करण े

 
५)तांि क व पाची वाहने खरेदी 
करणे 
६)  र. . दोन लाख  पयत या 
कामासाठी कोटेशन काढण,े मंजूर 
करणे, कामाचे आदेश देण,े िबल 

आदेश . लेखा/१अ/कािव/५७२/१८ 
दनांक २३/५/२०१८ 

 
 
 
 
 
 
आदेश . शा/१/कािव/६०/१७ 
दनांक १८/१/२०१७ 

 
आदेश . शा/१/कािव/६०/१७ 
दनांक १८/१/२०१७ 

आदेश . शा/१/कािव/७२९/०६ 
दनांक २१/०८/२००६ 

 
आदेश . शा/१५/कािव/२८९/९९ 
दनांक २५/०६/१९९९ 

 
आदेश . शा/१/कािव/६०/१७ 
दनांक १८/१/२०१७ 

 



मंजूर करण.े 
  ७) कायालयीन वापरासाठी र. . 
प ास हजार थायी अि म धन 
िबल मंजूर करणे. 
  ८)वाहन इंधनासाठी र. .पंचवीस 
हजार मंजूर करण.े 
 
 
९)अिपलीय अिधकारी हणून 
कामकाज करणे  

 
आदेश . लेखा/१अ/कािव/५७२/१८ 
दनांक २३/५/२०१८ 

 
आदेश . लेखा/१अ/कािव/५७२/१८ 
दनांक २३/५/२०१८ 

 
 
आदेश .नासुके/१/कािव/२१/२०१८ 
दनांक१६/०१/२०१८ 

 
 ४) काय व थापक १)म.न.पा.कडील वाहनांचे देखभाल 

दु तीचे कामकाज पहाण.े 
 
 
२)वाहन दु ती कायशाळा मािहती 
अिधकारी हणून कामकाज करण े

आदेश .काशा/२/कािव/३९७/०५ 
दनांक २३/०६/२००५ 

 
 
आदेश .नासुके/१/कािव/२१/२०१८ 
दनांक१६/०१/२०१८ 

 

 

 
            

( ब ) 

अ. . पदनाम अिधकार – शास कय कोण या काय ा/िनयम/शासन 
िनणय/प रप ानुसार अिभ ाय 

१) अित र  आयु  -३ 

शासक य मंजुरी 
साठी तािवत क न ) 
र. .१०००००००/-       
(१ कोटी )  पयतची कामे  

 

आदेश  
.लेखा/१अ/कावी/५७२/२०१८ द 
२३/०५/२०१८ 

 

  २) सह शहर अिभयंता 
(िव/यां) 

१) िवभागाचे कामकाज 
 
 
२)वै कय रजा, अ जत 
रजा, रजा वास भ ा, 
िवशेष रजा मंजूर करणे  

आदेश . शा/१/कािव/८२९/०८ 
दनांक १४/१०/२००८ 

 
आदेश .लेखा१अ/कावी/३३४/२०१८  
द २०/०४/२०१८ 

 

  ३) कायकारी अिभयंता 
(िव/काशा) 

१) करकोळ रजा मंजूर करणे 
 

 
२)आर.टी.ओ. कडील 
कागदप ांवर वा री 
करणे. 
३)अहरण िवतरण अिधकारी 
हणून कामकाज करण.े 

 
 

आदेश .लेखा१अ/कावी/३३४/२०१८  
द २०/०४/२०१८ 

 
आदेश . शा/१/कािव/७०९/०६ 
दनांक ०२/०८/२००६ 

 
आदेश .लेखा१अ/कावी/३३४/२०१८  
द २०/०४/२०१८ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ( क ) 

अ. . पदनाम अिधकार – फौजदारी कोण या काय ा/िनयम/शासन 
िनणय/प रप ानुसार अिभ ाय 

१) अित र  आयु  -३ 
 

----- ----- ----- 

२) सह शहर अिभयंता 
(िव/यां) 

----- ----- ----- 

३) कायकारी अिभयंता 
(िव/काशा) 

----- ----- ----- 

४) काय व थापक ----- ----- ----- 
 

            ( ड ) 

अ. . पदनाम अिधकार – अध याियक कोण या काय ा/िनयम/शासन 
िनणय/प रप ानुसार अिभ ाय 

१) अित र  आयु  -३ 
 

----- ----- ----- 

२) सह शहर अिभयंता 
(िव/यां) 

----- ----- ----- 

३) कायकारी अिभयंता 
(िव/काशा) 

----- ----- ----- 

४) काय व थापक ----- ----- ----- 
 

 
 
      
             ( ई ) 

अ. . पदनाम अिधकार – याियक कोण या काय ा/िनयम/शासन 
िनणय/प रप ानुसार अिभ ाय 

१) अित र  आयु  -३ 
 

----- ----- ----- 

२) सह शहर अिभयंता 
(िव/यां) 

----- ----- ----- 

३) कायकारी अिभयंता 
(िव/काशा) 

----- ----- ----- 

४) काय व थापक ----- ----- ----- 
 

 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

कलम ४ (१) (b) (ii) नमुना (ब) 
 
प. च.म.न.पा. येथील वाहन दु ती कायशाळा कायालयातील अिधकारी व कमचारी यां या कत ांचा तपिशल 

 
             ( अ ) 

अ. . पदनाम अिधकार – आ थक कोण या काय ा/िनयम/शासन 
िनणय/प रप ानुसार अिभ ाय 

१) अित र  आयु  -३ 

शासक य मंजुरी साठी तािवत 
क न ) र. .१०००००००/-       
(१ कोटी )  पयतची कामे  

 

आदेश  
.लेखा/१अ/कावी/५७२/२०१८ द 
२३/०५/२०१८ 

आदेश 
. . शा/२/कािव/१७१/२०२० दनांक 
११/०६/२०२० 

 

  २) सह शहर अिभयंता 
(िव/यां) 

१) र. . २५,००,०००/- कमाल 
मयादेपयत य कामांना /खचाला 

शासक य व िवतीय मा यता देणे 
सांबधीत कामासाठी िनिवदा 
मागावून अटी शत  िनधा रत क न 
वा री करणे ,देयके अदा करणे   

२)र. . दोन लाख  पयत या 
कामासाठी कोटेशन काढण,े मंजूर 
करणे, कामाचे आदेश देणे, िबल 
मंजूर करण.े 
३)वाहन इंधनासाठी र. .दहा 
हजार मंजूर करण े

आदेश . लेखा/१अ/कािव/५७२/१८ 
दनांक २३/५/२०१८ 

 
 
 
 
आदेश . लेखा/१अ/कािव/५७२/१८ 
दनांक २३/५/२०१८ 

 
 
आदेश . लेखा/१अ/कािव/५७२/१८ 
दनांक २३/५/२०१८ 

 

 

 ३) कायकारी अिभयंता 
(िव/काशा) 

१)र. १०,००,०००/- 
मयादेपयतची कामे मंजूर करणे 
,कायालयीन खचासाठी आवशक 
ती सामु ी /स लागार खच 
/संगणक टेशनरी व संगणक 
सािह य (hardware)िवकत घेणे, 
कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर 
करणे ,करारनामा करणे देयेके अदा 
करणे 
 
२)र. .३०००/- पयतचे कोटेशन 
नोटीस िस द करणे, मंजूर करण,े 
िबल अदा करणे इ यादी 
 
 
 

३) थायी अि मधनातून र. . 
२५००/- पयत या खचाची िबले 
मंजूर करण े
 
 

आदेश . लेखा/१अ/कािव/५७२/१८ 
दनांक २३/५/२०१८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आदेश . 
शा/१/कािव/५६०/०३ दनांक 

२०/६/२००३ 

 
आदेश . शा/१/कािव/३०/९३ 
दनांक ११/१/१९९३ 

 
 
 
 
 

आदेश . शा/१/कािव/३०/९३ 

 



४)िडझेल िबले मंजूर करणे 
 
 
 

५)आर.टी.ओ. कडील 
कागदप ावर वा री करणे 
 
 

६)तांि क व पाची वाहने खरेदी 
करणे 
 
७)अहरण िवतरण अिधकारी 
हणून कामकाज करण.े 

दनांक ११/१/१९९३ 
 

आदेश . शा/१/कािव/३०/९३ 
दनांक ११/१/१९९३ 

 

आदेश . शा/१/कािव/७२९/०६ 
दनांक २१/८/२००६ 

 
 

आदेश 
.लेखा१अ/कावी/६६७/२०१८  द 

१४/०६/२०१८ 
 

 
 ४) काय व थापक १)म.न.पा.कडील वाहनांचे 

देखभाल दु तीचे कामकाज 
पहाणे  
 
 

 
२)तांि क व पाची वाहन खरेदी 
कामकाज 
 
 

 

आदेश .काशा/२/कािव/३९७/०५ 
दनांक २३/०६/२००५ 

 

 
 

आदेश . शा/१/कािव/८२/९३ 
दनांक १९/१/१९९३ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
            ( ब ) 

अ. . पदनाम अिधकार – फौजदारी कोण या काय ा/िनयम/शासन 
िनणय/प रप ानुसार अिभ ाय 

१) अित र  आयु  -३ 
 

----- ----- ----- 

२) सह शहर अिभयंता 
(िव/यां) 

----- ----- ----- 

३) कायकारी अिभयंता 
(िव/काशा) 

----- ----- ----- 

४) काय व थापक ----- ----- ----- 
 

            ( क ) 

अ. . पदनाम अिधकार – अध याियक कोण या काय ा/िनयम/शासन 
िनणय/प रप ानुसार अिभ ाय 

१) अित र  आयु  -३ 
 

----- ----- ----- 

२) सह शहर अिभयंता 
(िव/यां) 

----- ----- ----- 

३) कायकारी अिभयंता 
(िव/काशा) 

----- ----- ----- 

४) काय व थापक ----- ----- ----- 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ( ड ) 

अ. . पदनाम अिधकार – याियक कोण या काय ा/िनयम/शासन 
िनणय/प रप ानुसार अिभ ाय 

१) अित र  आयु  -३ 
 

----- ----- ----- 

२) सह शहर अिभयंता 
(िव/यां) 

----- ----- ----- 

३) कायकारी अिभयंता 
(िव/काशा) 

----- ----- ----- 

४) काय व थापक ----- ----- ----- 
 
 
 
 
 
 

  
 


