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कायालयीन अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकारांचा तपशील
अ) कायकारी अिभयंता

अिधकार

नेमून दले या काय े ातील थाप य िवषयक कामाचे िनयोजन क न संपुण वषाचे अंदाजप क 
तपासणी क न मंजूरीसाठी सादर करणे. थाप य िवषयक कामे अमलात आणणे

अंदाजप क य र. . १ कोटी पयत या  गणनाप काना तांि क मा यता देणे िनिवदा 
मागिव याची िनिवदा मंजूरीसाठी अथवा र  करणेसाठीची कायवाही करणे, िनिवदा र. . १० 
लाख पुढील कामाचे आदेश देणे, चालू असले या कामाची पाहणी व तपासणी करणे र. . १० 
लाखा या पुढील िवकास कामाची देयके मजंूर करणे.
i) िनयं णाखालील अिधकारी व कमचारी यांनी नेमणून कत ा म ये कसुर के यास महारा  
नागरी सेवा िनयमावली नुसार दंड मक अथवा शा ती तािवत कऱणे.

 ब) उपअिभयतंा

अिधकार

i) नेमणून दले या काय े ातील थाप य िवषयक िवकास कामाचे संपुण वषाचे अंदाजप क 
तपासणी क न मंजूरीसाठी सादर करणे.
ii) िवकास कामाचे अंदाजप क तपासणी करणे िनिवदा कायवाहीसाठी आव यक कागदप ाची 
तपासणी कऱणे कामाचे आदेश ा  झा यानंतर कामाचे िनयोजन क न य  जागेवर काम चालू 
असताना थािनक प रि थतीती नुसार व कामाचे िनयोजना नुसार कामाची देयके तपासणे.
iii) महारा  गुंठेवारी िवकास िनयमाधीन करणे ेणीवाढ व िनयं ण अिधिनयम सन २००१ 
अ वये गुंठेवारी प दतीने झाले य़ा अनािधकृत भुखंड व बांधकामे ही िनयमाधीन करणेसाठी अथवा 
फेटाळ यासाठी तािवत कऱणे.
iv) नेमणुन दले या काय े ातील थाप य िवषयक भांडवली / महसुली व पा या िवकास 
कामावर देखरेख ठेवणे व झाले या कामाची देयके पुढील कायवाही साठी सादर करणे.



किन  अिभयंता
अिधकार

१) नेमणुन दले या काय े ातील थाप य िवषयक नवीन तसेच दु ती िवषयक भांडवली, 
महसुली व पा या िवकास कामाची व षक अंदाजप क तयार करणे.
२) नेमणुन दले या काय े ातील थाप य िवषय़क भांडवली, महसुली अंदाजप क तयार करणे.
३) आदेश ा  झाले या कामाचे पेिसफेकेशननुसार य  जागेवर ठेकेदाराचे कामाकाजावर 
िनयं ण ठेवणे तसेच झाले या कामाची मोजमापे घेवनु देयके तयार करणे.
४) नेमणुन दले या काय े ातील थाप य िवषयक ा  त ारीचे िनवारण करणे.
५) मनपा या िविवध िवकास कामा या शासक य मा यतेसाठी न ती या छाननी िवषयक कामे 
करणे.
६) थाप य िवषयक कामां या साईटचे रोज या रोज पयवे ण करणे मानंकना माणे काम क न 
घेणे, त ारी िनर त करणे, दंड नोटीस तािव करणे.
७) मा.शहर अिभयंता, कायालयातील तांि क व इतर मािहती व प हार इ यादी तसेच 
मा.शहर अिभयंता यांचे िनयं णाखाली कामकाज करणे.
थाप य अिभयं ीक सहा यक

अिधकार
नेमणून दले या काय े ातील थाप य िवषयक िवकास कामाचे रोजचे रोज साईट पाहणी करणे. 
साईटवरील कामकाज गुणव ा पुवक क न घेण,े साईट वर आले या अडीअडचणी व र ाना 
सांगणे,
मु यिलिपक

अिधकार

• सादर झाले या करणांवर काय ातील तरतुदी िनयम न दिवणे, • काय ातील तरतूदीनुसार 
करणे ताव बरोबर आहते कवा नाही याची तपासणी करणे व िलपीक कमचा-यांवर िनयं ण 

ठेवण,े
• आले य़ा करणांबाबत व तुि थतीज य ताव सादर करणे.
• रेकॉड सांभाळणे, िविहत नमु यात अिभलेख करणे.
• व र ांचे सुचनेनुसार कामकाज करणे.
  वाहनचालक / िशपाई / मजूर
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