
कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना (ड) 
 

म.न.पा. वाहन दु ती कायशाळा कामाशी संबंधीत कायालयीन आदेश / धोरणा मक प रप के 

अ. . िवषय मांक व तारीख अिभ ाय 
(अस यास) 

१ िवभाग मुख िनि तीबाबत आदेश .लेखा/१अ/कािव/५७२/२०१८ द 
२३/०५/२०१८ 

 

२ कायशाळा िवभागासाठी आहरण व िवतरण 
अिधकारी िनि तीबाबत 

आदेश . शा/१/कािव/१५६३/२०२० द 
२०/०८/२०२० 

 

३ .कायकारी अिभयंता (यांि क  ) पदा बाबत  सा िव/१/कािव/७३८/२०२२ दनांक :- ३०/१२/२०२२  

४ काय व थापक यांचे कामकाज वाटपाबाबत आदेश .काशा/५/कािव/५९४/२०१८ द 
०९/००७/२०१८ 

 

५ सहा. काय व थापक, .किन  अिभयंता 
यांचे कामकाज वाटपाबाबत 

आदेश .काशा/५/कािव/५०१/२०२१ द 
११/०८/२०२१ 

 

६ सहा. भांडारपाल यांचे कामकाज 
वाटपाबाबत 

आदेश .काशा/५/कािव/५९४/२०१८ द 
०९/००७/२०१८ 

 

७ भांडारपाल/सहा. भांडारपाल/िलिपक यांचे 
कामकाज वाटपाबाबत 

आदेश .काशा/५/कािव/५९४/२०१८ द 
०९/००७/२०१८ 

 

८ कायशाळा िवभागाकडील तांि क/अतांि क 
कमचा-यांचे कामकाज वाटपाबाबत 

आदेश .काशा/२/कािव/६३६/२००८ द 
१९/०६/२००८ 

 

९ कामकाजासंबंधी नेमणूक बाबत (म.न.पा. 
मु य इमारीती मागे वाहनां या करकोळ 
दु तीकामी व वाहनास हवा भरणेकामी) 

आदेश . काशा/२/कािव/१९८/२००९ 
द.२४/०२/२००९ 

आदेश . काशा/२/कािव/१५/२०१३ द.०३/०१/२०१३ 

 

१० कामकाजासंबंधी नेमणूक बाबत (‘अ’, ‘ब’, 
‘क’, ‘ड’ व येथे वाहनां या करकोळ 
दु तीकामी) 

आदेश . काशा/२/कािव/८८३/२००८ 
द.२९/१२/२००८ 

आदेश . काशा/२/कािव/८८९/२०१२ 
द.२२/०८/२०१२ 

आदेश . काशा/२/कािव/८९०/२०१२ 
द.२२/०८/२०१२ 

आदेश . काशा/२/कािव/२५३/२०१३ 
द.०२/०३/२०१३ 

 

११ मा. सह शहर अिभयंता (िव/यां) यांचे 
कायालयात कामकाजासंबंधी नेमणूक बाबत 

आदेश . काशा/२/कािव/४४३अ/२००९ 
द.२९/०६/२००९ 

 

१२ वाहन चालक यांचे कामकाज वाटपाबाबत आदेश . काशा/२/कािव/५८१/२०१३ 
द.२०/०५/२०१३ 

 

१३ मनपा या वापरातील वाहनांचे 
दु तीबाबतचा आदेश 

आदेश . काशा/१/कािव/८६८/२०११ 
द.२३/०८/२०११ 

 

१४ मनपा वाहन वाटपाबाबत आदेश आदेश . शा/१/कािव/८८८/२०१२ 
द.३०/०८/२०१२ 

 

१५ मनपा या फरते शौचा य दु तीबाबत 
आदेश 

आदेश .काशा/३/कािव/४४५/२०१५ 
द.१०/०९/२०१५ 

 

१६ हाय ोिलक यं णा दु ती आदेश आदेश .काशा/३/कािव/४४५/२०१५ 
द.१०/०९/२०१५ 

 

१७ म.न.पा. वाहनासाठी नवीन टायर ुब 
खरेदी बाबत 

प रप क . काशा/भां/कािव/१२८/०४ द.३१/०३/०४  

१८ कामकाज वाटपा संबंधी निवन वाहने खरेदी 
बाबत (वाहनांची दैनं दन देखभाल दु ती 
बाबत) 

आदेश . काशा/२/कािव/४२१/२००४ 
द.१३/०७/२००४ 

 

 
                                                            संगण कय त  



 
कलम ४ (१) (ब) (v) नमुना (इ) 

प. च.म.न.पा. वाहन दु ती कायशाळेत उपल ध द तऐवजांची यादी 

अ. . द तऐवजांचा कार िवषय संबंिधत  / पदनाम 
चे ठकाण / 

उपरो  कायालयात 
उपल ध नस यास 

१ िवभागात कामकरीत 
असले या कमचा-यां या 
वैयि क नस या 

वैयि क न ती कमचारी वग- काय व थापक, सहा. 
काय व थापक, किन  अिभयंता, 
भांडारपाल, िलिपक, वाहन चालक, फटर, 
ऑटो फटर, पटर, मजूर, मे ट. हे पर, 
िशपाई, सफाई कामगार 

वाहन दु ती 
कायशाळा िवभाग 
नेह नगर 

२ सेवान द पु तके सेवान द पु तके व रल कमचा-यांच े वाहन दु ती 
कायशाळा िवभाग 
नेह नगर 

३ जंगम मालम ा (फ नचर) न द रिज टर भांडारपाल / सहा. भांडारपाल वाहन दु ती 
कायशाळा िवभाग 
नेह नगर 

४ जंगम मालम ा (बॅट-
या/ऑईल) 

साठा रिज टर भांडारपाल / सहा. भांडारपाल वाहन दु ती 
कायशाळा िवभाग 
नेह नगर 

५ आवक जावक न द रिज टर संबंधीत िलिपक वाहन दु ती 
कायशाळा िवभाग 
नेह नगर 

६ थायी अि मधन रिज टर आव यक खच संबंधीत िलिपक वाहन दु ती 
कायशाळा िवभाग 
नेह नगर 

७ साठा न द रिज टर टेशनरी व इतर भांडारपाल / सहा. भांडारपाल वाहन दु ती 
कायशाळा िवभाग 
नेह नगर 

८ थायी आदेश, शासन 
िनणय व प रप के 

थायी आदेश व 
िनणय न ती, 
मािहती अिधकार व 
इतर 

आ थापना िलिपक वाहन दु ती 
कायशाळा िवभाग 
नेह नगर 

९ कायिववरण रिज टर कायिववरण 
रिज टर 

सव िलिपक / भाडांरपाल / सहा. 
भांडारपाल 

वाहन दु ती 
कायशाळा िवभाग 
नेह नगर 

१० अ थापना न द रिज टर व 
न या 

अि मधन, वेतन, 
भ े, अदागयी न द 
रिज टर, वसुली 
रिज टर 

आ थापना िलिपक वाहन दु ती 
कायशाळा िवभाग 
नेह नगर 

११ वाहन दु ती िबले व 
िनिवदा न ताय, वाहनांचे 
िहि िशटस, म यवत  
वाहन न द रिज टर, 
आर.टी.ओ. पा सग संबंिधत 
कागदप े इ. 

द तऐवज माण े संबंिधत िलिपक / भाडांरपाल / सहा. 
भांडारपाल 

वाहन दु ती 
कायशाळा िवभाग 
नेह नगर 

१२ वाहन व जुने सािह य 
िललाव 

द तऐवज माण े संबंिधत िलिपक / भाडांरपाल / सहा. 
भांडारपाल 

वाहन दु ती 
कायशाळा िवभाग 
नेह नगर 

 
                                                                 
                                                                  संगण कय त  


