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© ही कार्यपसु्तिका आणि त्र्ािील माहहिी पप िंपरी चचिंचवड महानगरपाललकेच्र्ाव ब प्रभाग 

पािीपुरवठा पवभागाची मालमत्िा आहे. पप िंपरी चचिंचवड महानगरपाललकेच्र्ा व्र्वतथापन प्रतितनधी 

ककिं वा ब प्रभाग पािीपुरवठा पवभागप्रमखुािंच्र्ा लेखी परवानगीलिवार् र्ाच े अिंििः अथवा पिूय 
पनुमुयद्रण ि क न नरे्.  

सिंदभय क्रमािंक  : ब प्रभाग  पािीपुरवठा प्रिाली अिंमलबजाविी : ०१.०८.२०११ 

तनर्िंत्रिि प्रि धारकाच े
नाव (पदनाम) 

: 
श्री. िरद दादाभाऊ जाधव – 

कार्यकारी अलभर्िंिा 

आवतृ्िी क्र / आवतृ्िी 
हद 

 
: ०१ / ०१.०८.२०११ 

तनर्िंत्रिि प्रि क्र. : 2  सधुारिा क्र. २/ हदनािंक: : ०० / ३१.१२.२०१२ 
 नाव पदनाम तवाक्षरी 

िर्ार केल े
मखु्र् माहहिी         
समन्वर्क 

श्री. ककिोर सोपाना 
महाजन उपअलभर्िंिा (पािीपरुवठा)  

िपासले 
व्र्वतथापन           

प्रतितनधी 
श्री. ककरि गार्कवाड जनिासिंपकय  अचधकारी  
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मान्र्िा 
हदली मा. पवभागप्रमखु 

श्री. कारच ेए. वार्. प्रभाग अचधकारी  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कें द्रण  िासनाचा माहहिीचा अचधकार अचधतनर्म २००५ कलम 
४ (१) (ब) प्रमािे जनिेस प्रलसध्द करावर्ाची तनर्म 

पुस्तिका 
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       पप िंपरी चचिंचवड महानगरपाललका 

ब प्रभाग –  पािीपरुवठा पवभाग 

कें द्रण िासनाचा माहहिीचा अचधकार – २००५ 

किम ४ (१) ब नसुार प्रलसध्दीकरण 

 

कें द्रण  िासनाच्र्ा नव्र्ाने अस्तित्त्वाि आलेल्र्ा माहहिीचा अचधकार कार्दा नसुार कलम ४ (१) ब 

नसुार पािीपरुवठा पवषर्क कामाबाबि नागररकािंचे माहहिासाठी आवश्र्क िी माहहिी र्ाद्वारे प्रलसध्द 

करिेि रे्ि आहे, र्ाची नोंद घ्र्ावी. 

१) महापाललकेच्र्ा पवपवध पवभागािंचे पवषर्ािंचे परवाने/दाखले हे पवषर्ाकररिा लागिारी कागदपि े
र्ािंची र्ादी व काम पिुय होण्र्ाचा कालावधी र्ाची सपवतिर माहहिी सोबि जोडलेली आहे. 

िासनाचे आदेिानसुार अपपललर् अचधकारी माहहिी अचधकार र्ािंच े नावाचे बोडय म.न.पाच े
मखु्र् इमारिीमध्रे् दियनी जागी प्रलसध्द केलेले आहे. 

२) ब प्रभाग पािीपरुवठा पवभाग कार्ायलर्ािील कमयचा-र्ािंचे वरै्स्तिक पगाराची माहहिी प्रलसध्द 
करिेि रे्ि आहे.  

३) म.न.पाचे कामकाजासिंदभायि नागररकािंच्र्ा िक्रारी असल्र्ास प्रत्रे्क महहन्र्ाचे पहहल्र्ा 
सोमवारी महानगरपाललका लोकिाही हदनामध्रे् मा.आर्तुिसाहेब व सिंबिंचधि पवभागाच े
पवभाग प्रमखु हे कै.नारार्ि मेघाजी लोखिंड े भवन, आिंबेडकर पिुळ्र्ाजवळ स. १०.०० ि े
१२.०० र्ा वळेाि नागररकािंची तनवेदने स्तवकारिाि. व नागररकािंचे िक्रारीबाबि माहहिी 
साधारिपिे १ महहन्र्ाि कळपविेि रे्ि आहे. र्ाचा लाभ नागररकािंनी घ्र्ावा. 
 

 

 

सही/- 
कार्यकारी अलभर्िंिा  

पािीपरुवठा, ब प्रभाग कार्ायलर् 

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपाललका 
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चच िंचवड – ३३ 

 

कें द्रण िासनाचा माहहिीचा अचधकार – २००५ 

किम ४ (१) b (i) 

कलम ४ (१) ब अन्वरे् प्रलसध्द करावर्ाच्र्ा माहहिीचा िपलिल चचिंचवड रे्थील पप िंपरी चचिंचवड 
महानगरपाललका र्ा सावयजतनक प्राचधकरिाच्र्ा कामािंचा आणि कियव्र्ािंचा िपलिल  

१) सावयजतनक प्राचधकरिाचे नाव  - पप िंपरी चचिंचवड महानगरपाललका 

२) सिंपिुय पत्िा    - पािीपरुवठा ब प्रभाग कार्ायलर्, एल्प्रो किं पनी  

  किं पाऊिं ड, चाफेकर चौक, चच िंचवड - ३३  

३) कार्ायलर्ाचे प्रमखु   - कार्यकारी अलभर्िंिा (पािीपरुवठा) िथा माहहिी 

अचधकारी 

४) कोित्र्ा खात्र्ाच्र्ा अिंिगयि कार्ायलर् आहे - ब प्रभाग पािीपरुवठा पवभाग 

५) कामाचा अहवाल कोित्र्ा कार्ायलर्ाकड े 

सादर केला जािो    - सह. िहर अलभर्िंिा कार्ायलर् व ब 

प्रभाग अचधकारी  

  कार्ायलर्    र्ािंचेकड े

६) कार्यकक्षा – भौगोललक   - वाडय क्र. १८ ि े२५,२७,२८,३९ ि े४३,५२  

       एकूि १६ वाडय व ब प्रभाग सिंपिुय कार्यक्षेि 

७) अिंगीकृि व्रि (Mission) पवकासकाम े -  

१) नागररकािंना तवच्छ, िधु्द व परेुिा पाण्र्ाचा 

परुवठा करिे. 
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२) अचधकार क्षिेािील पविरि व्र्वतथा 

ससु्तथिीि राखण्र्ासाठी देखभाल दरुुतिी व 

नपवन पविरि व्र्वतथा करिे. 

३) कार्यक्षेिािील भपवष्र्काळािील गरजािंचा 

पवचार करुन तनर्ोजनबध्द (चचरिंिन व 

चचरतथार्ी) पवकास करिे. 

४) िासकीर् र्ोजनािंचा पाठपरुावा करिे. 

५) माहहिीच्र्ा अचधकाराखाली माहहिी देिे. 

 

८) ध्रे्र्/धोरि    -  िधु्द व परेुिा पाण्र्ाचा परुवठा करिे 

९) साध्र्     - िहराचा पािीपरुवठा पवषर्क पवकास करिे. 

१०)  प्रत्र्क्ष कार्य    - िधु्द व परेुिा पाण्र्ाचा परुवठा करिे. 

११) जनिलेा देि असलले्र्ा 

   सेवािंचा थोडतर्ाि िपलिल  - वरील अन.ुक्र.१० प्रमािे  

१२)  तथावर मालमत्िा (रे्थ े िमुच्र्ा प्राचधकरिाची जमीन, इमारि आणि अन्र् तथावर 

मालमत्त्िचेा िपलिल द्र्ावा) – ब प्रभाग सिंपिुय कार्यक्षेि अिंिगयि उिंच पाण्र्ाच्र्ा टातर्ा व 

पविरि व्र्वतथा.  
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१३)  प्राचधकरिाच्र्ा सिंरचनेचा ितिा    - खालीलप्रमािे 

   कार्यकारी अलभर्िंिा 

  पािीपरुवठा 

 

 

उपअलभर्िंिा                               उपअलभर्िंिा                         उपअलभर्िंिा   

वॉडय क्र.१८,व ५२   वॉडय क्र.२० ि े२५ व ४१,४२,४३            वॉडय क्र.१९(सव्हे                  

(से.क्र.२९ टाकीवरील                       निं.९६ टाकीवरील 

पािीपरुवठा)              पािीपरुवठा)  

               

 कतनष्ठ अलभर्िंिा                       कतनष्ठ अलभर्िंिा     कतनष्ठ 
अलभर्िंिा 

मखु्र् ललपपक 

  ललपपक   तथापत्र् अलभर्ािंत्रिकी सहाय्र्क      वाहन चालक  

 

       इले.मोटार पिंप ऑपरेटर 

प्लिंबर         

      मजूर 

         सफाई कमयचारी 

१४) कार्ायलर्ाची वेळ आणि दरुध्वनी क्रमािंक  - वेळ स.१०.०० ि ेसार्िं.५.४५ वा. पर्िं 

  दरूध्वनी क्र. ०२०-२७३५०१५३ 

१५)  साप्िाहहक सटु्टी आणि पविषे सेवािंचा कालावधी - दसुरा व चौथा ितनवार आणि रपववार  
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महाराष्ट िासनाने घोपषि केलेल्र्ा 
सावयजतनक सटु्टर््ा व तथातनक सटु्टर््ा. 

 

 

ब प्रभाग –  पािीपरुवठा पवभाग 

कें द्रण िासनाचा माहहिीचा अचधकार – २००५ 

किम ४ (१) b (ii) नमनुा (अ)  

अ.क्र पदनाम अचधकारी / फौजदारी कोित्र्ा कार्दा/ तनर्म/ 

िासन तनियर्/ 

पररपिकानसुार 

अलभप्रार् 

१ सहिहर अलभर्िंिा ------ ------ ------ 

२ कार्यकारी अलभर्िंिा ------ ------ ------ 

 

 

कें द्रण िासनाचा माहहिीचा अचधकार – २००५ 

किम ४ (१) b (ii) नमनुा ड 

अ.क्र पदनाम अचधकार/ 
अधयन्र्ार्ीक 

कोित्र्ा कार्दा/ तनर्म/ िासन तनियर्/ 

पररपिकानसुार 
अलभप्रार् 

१ सहिहर 
अलभर्िंिा 

मनपाच्र्ा विीने 
दाखल 
असलेल्र्ा 
दाव्र्ािंच्र्ा 
सिंदभायि 
न्र्ार्ालर्ाि 

मा.आर्तुि र्ािंच्र्ाकडील अचधकार प्रदान 
आदेि क्र.प्रिा/१/कापव/३०/१९९३ 
हद.११/१/१९९३ अन्वरे् व 
प्रिा/१/कापव/३६०/२००५,हद.४/६/२००५ 

बीपीएमसी 
अतट १९४९ 
चे कलम ६९ 
मधील 
िरिदुीनसुार 
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प्रतिज्ञापि सादर 
करिे. 

 

 

 

 

किम ४ (१) (b) (ii) नमनुा (ब) 

ब प्रभाग पािीपरुवठा पवभागािील अचधकार व कमयचारी र्ािंच्र्ा 
प्रिासकीर् कियव्र्ािंचा िपलिल  

अ.क्र पदनाम कियव्र् े कोित्र्ा कार्दा/ तनर्म/ 

िासन तनियर्/ 

पररपिकानसुार 

अलभप्रार् 

१ प्रभाग 
अचधकारी 

मनपाच्र्ा विीने दाखल 
असलेल्र्ा सिंदभायि न्र्ार्ालर्ाि 
प्रतिज्ञापि सादर करिे. 
पवभागामधील वगय १ व २ मधील 
अचधका-र्ािंच्र्ा ककरकोळ रजा, 
वकैस्ल्पक रजा, ३० हदवसापके्षा 
कमी अथवा जाति कालावधीच्र्ा 
अस्जयि रजा (सरेंडर व रजा 
प्रवासभत्त्र्ासह) मिंजूर करिे.वगय 
१ ि े४ मधील कमयचारी 
अचधकारी र्ािंच्र्ा सवय प्रकारच्र्ा 
व कालावधीच्र्ा पराविीि रजा, 
अधयवेिनी रजाक्षर्रोग रजा, 
कुष्ठरोग रजा, पक्षघाि, 

पवकलािंगिा, प्रसिुी गभयपाि इ. 

पविषे रजा मिंजूर करिे. 

म.ना.से. (रजा) तनर्मािील 
िरिदुी व बीपीएमसी 
अतट १९४९ चे कलम ६९ 
अन्वरे् प्रदान केलले्र्ा 
अचधकारानसुार  
मा.आर्तुि र्ािंचेकडील 
अचधकार प्रदान आदेि 
१)क्र.प्रिा/१/कापव/९२८/९७ 
हद.४/१०/९७ अन्वरे् 

 

बीपीएमसी 
अतट १९४९ 
चे कलम ६९ 

मधील 
िरिदुीनसुार 
एमसीएसआर 
(वेिन) व 
लेखा 
सिंहहिानसुार 
काम   
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पवभागािील अचधकारी /कमयचारी 
त्र्ािंच्र्ा वियनाबाबि ठपका ठेविे. 
व दिंडात्मक करवाई करण्र्ाचे 
अचधकार िसेच र.रु.५०००/- 
पर्िंचे अचिमधन मिंजुर करिे. 

२ कार्यकारी 
अलभर्िंिा  

वगय २ मधील अचधका-र्ािंच्र्ा 
ककरकोळ रजा मिंजूर करिे वगय २ 
मधील ३० हदवसापके्षा जाति 
अस्जयि रजा मिंजूर करिेकामी 
लिफारस करिे.गोपतनर् अहवाल 
(वगय २ व ३) पनुयपवलोकन 
पाठपविे, मोजमाप पतुिके, 
देर्के, तनपवदा कामाचे आदेि 
देिे. देर्के मिंजूर करिे इत्र्ादी. 
पवभागामधील वगय ३,४,मधील 
कमयचा-र्ािंच्र्ा ३० हदवसापर्िं 
अस्जयि रजा मिंजूर करिे. वगय ३,४ 
अचधकारी वेिनवाढ मिंजूर करिे. 

म.ना.से.रजा तनर्म, 
वेिन तनर्म, लेखासिंहहिा 
व बीपीएमसी अतट १९४९ 
मधील िरिदुीनसुार र्ा 
अचधकाराची 
अिंमलबजाविी करिे  
बीपीएमसी अतट १९४९ च े
िरिदुीनसुार मनपाने र्ा 
सिंदभायि केलेले तनर्म व 
उपपवचध परीपिकानसुार  
मा.आर्तुि र्ािंचेकडील 
अचधकार प्रदान आदेि 
क्र.प्रिा/१/कापव/९२८/९७ 
हद.४/१०/९७ अन्वरे् 

बीपीएमसी 
अतट १९४९ 
चे कलम ६९ 

मधील 
िरिदुीनसुार 
एमसीएसआर 
(वेिन) व 
लेखा 
सिंहहिानसुार 
काम 

३ उपअलभर्िंिा  आरहि पविरि अचधकारी म्हिून 
काम पाहिे (वेिन बीले, फरक 
बीले, वदै्र्.बीले,सहभत्िा 
बीले,रजा प्रवास भत्िा अदा करिे 
इ. वगय ३ व ४ मधील कमयचा-
र्ािंच्र्ा ककरकोळ रजा, वकैस्ल्पक 
रजा मिंजूर करिे.  ३० 
हदवसापर्िं अस्जयि रजा मिंजूर 
करिे. . वगय ३,४ अचधकारी 
वेिनवाढ मिंजूर करिे. बेलिति 
वियनाबाबि नोटीस, ज्ञापन र्ाव्दरे 

मा.आर्तुि र्ािंनी 
बीपीएमसी अतट १९४९ च े
कलम ६९ अन्वरे् प्रदान 
केलेल्र्ा अचधकारानसुार  
मा.आर्तुि र्ािंचेकडील 
अचधकार प्रदान आदेि 
क्र.प्रिा/१/कापव/९२८/९७ 
हद.४/१०/९७ अन्वरे् 
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खुलासा मागपविे, िाकीद देिे, 
सेवानोंद पतुिकाि 
रजा,वेिनवाढ,िातिी इ. बाबि 
नोंदी घेिे. ब प्रभागाच े
कार्यक्षेिािील नागरीकािंना एक  
इिंची  व्र्ासाच ेघरगिुी व बीगर 
घरगिुी नळकनतेिन मिंजूरीकामी 
अभीप्रार् देिे. क.अलभर्िंिा व 
िािंत्रिक कमयचारी र्ािंचेवर तनर्िंिि 
ठेविे. प्रत्र्क्ष कामाच्र्ा साईटवर 
जाऊन कामाच्र्ा प्रगिीची पाहिी 
करिे. सचुना देिे. अिंदाजपिक 
िर्ार करिे. कामाचे नकाि े
िपासिे कामाचे आदेि देिे, 
देर्के िर्ार करुन घेिे ऑडडट 
करुन घेिे.कामासिंदभायि आवश्र्क 
िो पिव्र्वहार करिे इ. 
कामकाज 
.  

 

४ कतनष्ठ अलभर्िंिा 
/ 
तथा.अलभ.सहाय्र्क 

ब प्रभाग पािीपरुवठा पवभागाचे 
कार्यक्षेिािील दैनिंहदन कामकाजावर 
व कमयचा-र्ािंवर देखरेख, तनर्िंिि 
ठेविे आवश्र्क िी रस्जतटर 
अद्र्ावि ठेविे देखभाल द ुनतिी व 
नपवन आवश्र्क कामािंच े
अिंदाजपिक िर्ार करिे. कामाचे 
नकाि ेिर्ार करिे, तटॅक मेंटन 
करिे. देर्के िर्ार करिे, ऑडडट 
करुन घेिे व िक पिुयिा करिे. 
पिव्र्वहार करिे, वररष्ठािंच्र्ा 

कार्यकारी अलभर्िंिा पाप ु
र्ािंचेकडील आदेि 
क्र.ज.ि.ुकें ./८५८/०१ 
हद.२/८/०१ 
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सचुनेप्रमािे काम करिे. 

५ प्लिंबर १) पाण्र्ाचा दाबावर तनर्िंिि 
ठेविे. 

२) वेळोवेळी पाण्र्ाची लेवल 
चेक करिे. 

३) पािीगळिी ककिं वा ित्सम 
पािीपरुवठा बाबि प्लिंबीिंग 
कामकाज, देखभाल दरुुतिी 
वररष्ठािंचे सचुनेप्रमािे 
करिे. 

  

६ वरीष्ठ ललपपक कार्ायलर्ीन व प्रिासककर् 
कामकाजािंवर तनर्िंिि ठेविे. सादर 
झालेल्र्ा प्रकरिािंवर, प्रतिावािंवर 
कार्द्र्ािील िरिदुी तनर्म 
नोंदपविे, कार्द्र्ािील 
िरिदुीनसुार प्रकरिे प्रतिाव बरोबर 
आहेि ककिं वा नाही र्ाची िपासिी 
करिे  वरीष्ठािंच्र्ा सचुनेनसुार 
काम करिे. लखेापरीक्षिाबाबि सवय 
कामकाज करिे. 

तनर्िंत्रिि अचधकारी र्ािंचे 
आदेिानसुार 

 

७ ललपपक  पािीपरुवठा ब प्रभाग रे्थील 
आतथापना पवषर्क 
कामकाज,आवक जावक करिे, 

टार्पप िंग करिे,आर्एसओ, माहहिी 
अचधकार अद्र्र्ावि करिे, 

अिंदाजपिक िर्ार करिे, तथार्ी 
अिीम धन, सवय कमयचा-र्ािंच्र्ा रजा 

तनर्िंत्रिि अचधकारी र्ािंचे 
आदेिानसुार 
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मिंजूर,सेवानोंद पतुिकाि नोंदी घेिे, 

सवय प्रकारची त्रबले िर्ार करिे. 

आर्कराबाबिचे कामकाज करिे, 

परुविी त्रबले िर्ार 
करिे.वरीष्ठािंच्र्ा सचुनेनसुार 
वेळोवेळी काम करिे.   

८ वाहन चालक अचधकारी र्ािंचे सचुनेप्रमािे वाहन 
चालवनू टॅंकरने आवश्र्क त्र्ा 
हठकािी पािीपरुवठा करिे. 

  

९ मजूर पाण्र्ाच्र्ा टातर् भरिे, वॉल्व्हमन 
– चाल-ुबिंद करिे, पािीपरुवठा 
सरुळीि ठेविेकामी प्लिंबर कचाय-
र्ािंना मदि करिे. 

  

१० सफाई सेवक/ 
कामगार 

पाण्र्ाच्र्ा टातर् भरिे, वॉल्व्हमन 
– चाल-ुबिंद करिे. 

  

 

 

टिप – किम ४ (१)(b) (ii) 

प्रत्रे्क कार्य, सेवा, किृयत्व, अचधकाराची अिंमलबजाविी करिेकरीिा अचधतनर्म, तनर्म, िासन 
तनियर्, पररपिक, आदेि र्ािंची आधार घेऊनच कार्यपध्दिी ठरि.े 

प्रत्रे्क कार्य, सेवा, किृयत्व, अचधकाराची अिंमलबजाविी किी होि ेर्ाची पध्दिी प्रकालिि करिे 
र्ासाठी लोकप्रचधकारी महहिीचे सिंकलन, परतपर सिंबिंध व कार्यपध्दिी ठरपविेसाठी वर अनतुनदेलिि 
अटीनसुार पिुयिा करावी. 

उद.प्रकरिािंचा तनपटारा करिेची कार्यपध्दिी ?  

सनुाविीच्र्ा िारखा तनस्श्चिीची कार्यपध्दिी ? 
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कालक्रमािंकानसुार प्रकरिािंचा तनपटारा केला जािो का ? 

काही पविषे प्रकल्पािंना प्राधान्र् हदले जाि ेका ? 

उद. अनदुानाच्र्ा र्ाद्र्ािंची कार्यपध्दिी / सवलि  देिेची कार्यपध्दिी / लाभाथीच्र्ा तनवडीची 
कार्यपध्दिी. प्रतििु माहहिी काही पवलिष्ट कोटा हदला जािो कार् ?  
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किम ४ (१) (b) (iii) 
ब प्रभाग पािीपरुवठा पवभागािील अचधकार व कमयचारी र्ािंच्र्ा 

प्रिासकीर् कियव्र्ािंचा िपलिल  

तनियर् प्रकक्ररे्िील पर्यवेक्षि व जबाबदारीचे उत्िरदार्ीत्व तनस्श्चि क नन कार्यपध्दिीचे 
प्रकािन  

(कामाचा प्रकार/नाव) 

 

कामाचे तव नप  - पािीपरुवठ्र्ासाठी उिंच टाकीचे बािंधकाम व पविरि व्र्वतथेसाठी कामािंचे  
 तनपवदािंबाबि.  

 

 

सिंबिंचधि िरिदु   - पािीपरुवठा – १.०० कोटी 
 

अचधतनर्माचे नाव - मुिंबई प्रािंतिक महानगरपाललका अचधतनर्म १९४९ व महाराष्र प्रादेलिक व  

 नगररचना अचधतनर्म १९६६,पी-डब्लल्र् ूडी मन्र्अुल िसेच िासन    

 तनियर्/पररपिके लेखासिंहीिा महाराष्ट जीवन प्राचधकरिाकडील प्रिीवषी    

 प्रलसध्द होिारी दरसचुी (डी.एस.आर.) 
 

कार्ायलर्ीन आदेि - मा. आर्तुि साहेब, मा.िहर अलभर्िंिा र्ािंचकेडून तनपवदा कामािंबाबि   

  वेळोवेळी प्रसाररि होिारे कार्ायलर्ीन आदेि/परीपिके. 
 

अ.क्र कामाचे तव नप कालावधी 
हदवस 

कामासाठी जबाबदार 
अचधकारी 

अलभप्रार् 

१ पाप.ु पवषर्क कामाचे तनपवदा 
मागपविे व कार्ायरिंभ आदेि 
देिे व कामाची त्रबले अदार्गी 

कामाचे 
तवरुप व 
गरजेनसुार 

सह िहर अलभर्िंिा व त्र्ािंच े
तनर्ििंिाखाली कार्यकारी 
अलभर्िंिा, उपअलभर्िंिा व 
कतनष्ठ अलभर्िंिा. 
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किम ४(१) (ब) (iv)  नमनुा (अ) 

   नमनु्र्ामध्रे् कामाच ेप्रकटीकरि 

सिंघटनाचे लक्ष (वापषयक) र.रु. १ कोटी 
अ.क्र काम/ कार्य कामाचे प्रमाि आचथयक लक्ष अलभप्रार् 

१ तनपवदा कामकाज उपलब्लध 
अिंदाजपिककर् 
िरिदुीनसुार 

वापषयक अिंदाजपिककर् िरिदुीनसुार 
खचय करिे. व पवकास साधिे. 

  

 पािीपरुवठा 
पवषर्क काम े

१ कोटी १ कोटी  

 पािीपरुवठा र्ोजना 
तनधी 

   

 जलक्षेि क्र. बी/२ 
पररसरािील रावेि 
स.न.९६ रे्थील 
नवीन पाण्र्ाच्र्ा 
टातर्ािंवरुन पविरि 
व्र्वतथेि सधुारिा 
करिेकामी 
जलवाहहनी टाकिे. 

 रु.२५७४३२५/-  
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किम ४(१) (ब) (iv)  नमनुा (ब) 

कामाची कालमर्ायदा नेमनु हदलेला हदनािंक काम पिुय होण्र्ासाठी 
प्रत्रे्क कामाची कालमर्ायदासः- 
अ.क्र काम/ कार्य हदवस/िास 

पिुय 
करण्र्ासाठी 

जबाबदार अचधकारी िक्रार 
तनवारि 
अचधकारी 

 तनपवदा काम े कामाचे तवरुप 
व गरज 
र्ानसुार 

प्रभाग अचधकारी, कार्यकारी 
अलभर्िंिा, उपअलभर्िंिा 

प्रभाग 
अचधकारी 

१ रावेि भागाि पािीपरुवठा 
पविरि व्र्वतथेि ककरकोळ 
द ुनतिीची कामे करिे. 

१२ महहने सह िहर अलभर्िंिा, 
कार्यकारी अलभर्िंिा, 
उपअलभर्िंिा 

सह िहर 
अलभर्िंिा  

२ िाथवड े/मामडुी भागाि 
पािीपरुवठा पविरि व्र्वतथेि 
ककरकोळ द ुनतिीची कामे 
करिे. 

१२ महहने सह िहर अलभर्िंिा, 
कार्यकारी अलभर्िंिा, 
उपअलभर्िंिा 

सह िहर 
अलभर्िंिा  

३ ब प्रभागाि पवपवध हठकािी 
बोअरवेल घेिे व दरुुतिी  

१२ महहने सह िहर अलभर्िंिा, 
कार्यकारी अलभर्िंिा, 
उपअलभर्िंिा 

सह िहर 
अलभर्िंिा  

४ भाट नगर व इिर भागाि 
पािीपरुवठा पविरि व्र्वतथेि 
ककरकोळ द ुनतिीची कामे  

१२ महहने सह िहर अलभर्िंिा, 
कार्यकारी अलभर्िंिा, 
उपअलभर्िंिा 

सह िहर 
अलभर्िंिा  

५ आनिंद नगर गाधीिंनगर 
मोरवाडी व इिर भागाि 
पािीपरुवठा पविरि व्र्वतथेि 
ककरकोळ द ुनतिीची कामे 

१२ महहने सह िहर अलभर्िंिा, 
कार्यकारी अलभर्िंिा, 
उपअलभर्िंिा 

सह िहर 
अलभर्िंिा  
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कें द्रण िासनाचा माहहिीचा अचधकार – २००५ 

किम ४ (१) b (v) नमनुा (अ)  

ब प्रभाग पािीपरुवठा पवभागािील तथापत्र् पवषर् कामािी सिंबिंचधि तनर्म / अचधतनर्म 

अ.क्र सचुना पिकानसुार हदलेले 
पवषर् 

तनर्म व वषय अलभप्रार् 
(असल्र्ास) 

१ तनपवदा काम े १) मुिंबई प्रा.म.न.पा. अचधतनर्म १९४९ 

२) महाराष्ट स्जवन प्राचधकरिाचे  दरसचुीनसुार 
(प्रिीवषीच)े 

३) पी.डब्लल्र्.ुडी. मॅन्र्अुल 

४) माहहिी अचधकार तनर्म २००५ 

५) वेळोवेळी म.न.पा.ने काढलेल ेआदेि व 
पररपिके 

तनरिंक 
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किम ४ (१) b (v) नमनुा (क)  

ब प्रभाग पािीपरुवठा पवभागाचे कामािी सिंबिंचधि कार्ायलर्ीन आदेि / धोरिात्मक पररपिके 

अ.क्र अचधतनर्माचे नाव  िरेा 

१ मुिंबई प्रा.म.न.पा. अचधतनर्म १९४९  

२ महाराष्ट नागरी सेवा(रजा) तनर्म १९८१  

३ महाराष्ट नागरी सेवा(वेिन व स.ु वेिन) तनर्म १९८१  

४ महाराष्ट नागरी सेवा(लिति, अपपल व वियिूक) तनर्म १९८१  

५ माहहिी अचधकार तनर्म २००५  

६ महाराष्ट स्जवन प्राचधकरिाचे  दरसचुीनसुार (प्रिीवषीच)े  
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किम ४ (१) (ब) (v) नमनुा (ड) 

अ.क्र. पवषर् क्रमािंक व िारीख अलभप्रार् असल्र्ास 

१ प्रिासककर् 
कामकाज 

मा.आरु्ति र्ािंचकेडील आदेि प्रिा/१/कापव/७७६/९५ महाराष्ट नागरी सेवा तनर्मानुसार 
कारवाई करिे. 

२ प्रिासककर् 
कामकाज 

मा.आरु्ति र्ािंचकेडील आदेि प्रिा/१/कापव/७७७/९५ 
हद.२६/१०/९५ 

लितिभिंगाची कारवाई करिे. 

३ प्रिासककर् 
कामकाज 

मा.आरु्ति र्ािंचकेडील आदेि प्रिा/१/कापव/८२५/९५ 
हद.१४/११/९५ 

प्रभागामधील कमयचा-र्ािंवर  
प्रिासकीर् तनर्िंिि ठेविे   

४ प्रिासककर् 
कामकाज 

मा.आरु्ति र्ािंचकेडील आदेि प्रिा/१/कापव/९५७/९५ 
हद.१५/१२/९५ 

क्षर्रोग, पक्षघाि, इ. पविेष रजा 
मिंजूर करिे.  

५ प्रिासककर् 
कामकाज 

मा.आरु्ति र्ािंचकेडील आदेि प्रिा/१/कापव/८८/९६ 
हद.२४/१/९६ 

वाहन, घर कजय करारनाम्र्ावर 
तवाक्षरी करिे. 

६ प्रिासककर् 
कामकाज 

मा.आरु्ति र्ािंचकेडील आदेि प्रिा/१/कापव/१५१/९६ 
हद.२७/०२/९६ 

तथार्ी अिीमधन मिंजूर करिे. 
तनपवदा उघडिे. 

७ प्रिासककर् 
कामकाज 

मा.आरु्ति र्ािंचकेडील आदेि प्रिा/१/कापव/४३७/९६ 
हद.१४/५/९६ 

रजा प्रवास भत्िा मिंजूर करिे. 

८ प्रिासककर् 
कामकाज 

मा.आरु्ति र्ािंचकेडील आदेि प्रिा/१/कापव/३९३/९७ 
हद.१६/०५/९७ 

एक वेिनवढ तथगीि करिे. 

९ प्रिासककर् 
कामकाज 

मा.आरु्ति र्ािंचकेडील आदेि प्रिा/१/कापव/९२८/९७ 
हद.४/१०/९७ 

प्रभागािील अचधकारािंची पुनयरचना 

१० प्रिासककर् 
कामकाज 

मा.आरु्ति र्ािंचकेडील आदेि प्रिा/४/कापव/४५९/०२ 
हद.१०/०७/०२ 

वाहन भत्िा मिंजूरीच ेअचधकार 

११ प्रिासककर् 
कामकाज 

मा.आरु्ति र्ािंचकेडील आदेि प्रिा/१/कापव/४६०/०३ 
हद.२५/०८/०३ 

सेवातनवतृ्ि कमयचा-र्ािंच ेरजा 
रोखीकरि  

१२ प्रिासककर् मा.आरु्ति र्ािंचकेडील आदेि प्रिा/१/कापव/२२७१/०३ ड प्रकारािील कागदपि नष्ट करिे. 
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कामकाज हद.१४/११/०३ 

१३ प्रिासककर् 
कामकाज 

मा.आरु्ति र्ािंचकेडील आदेि प्रिा/१/कापव/३६०/०५ 
हद.४/६/०५ 

प्रतिज्ञापि करिे. 

१४ प्रिासककर् 
कामकाज 

मा.आरु्ति र्ािंचकेडील आदेि प्रिा/१/कापव/४६९/०५ 
हद.४/६/०५ 

१० लाखािंपर्िं तनपवदा मागपविे व 
स्तवकारिे. 

१५ प्रिासककर् 
कामकाज 

मा.आरु्ति र्ािंचकेडील आदेि प्रिा/१/कापव/६८२/११ 
हद.१२/८/११ 

जािी प्रमािपि पडिाळिी करिे. 
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किम ४ (१) (ब) (v) नमनुा (इ) 

पप िं.चच िं.म.न.पा रे्थील तथापत्र् ब प्रभाग कार्ायलर्ामध्रे् उपलब्लध दतिऐवजािंची र्ादी 
दतिऐवज पवषर् 

अ.क्र दतिऐवजाचा प्रकार पवषर् सिंबिंचधि 
व्र्तिी/पदनाम 

व्र्तिीचा 
हठकाि / 

उपरोति 
कार्ायलर्ाि 
उपलब्लध 
नसल्र्ास 

१ पवभागािील कार्यरि 
कमयचा-र्ािंच्र्ा वरै्स्तिक 
नतत्र्ा 

वरै्स्तिक नतिी कमयचारी वगय – 

उपअलभर्िंिा  
पािीपरुवठा ब 
प्रभाग 

२ सेवानोंद पतुिके सेवानोंद पतुिके वरील प्रमािे वरील प्रमािे 

३ जिंगम मालमत्िा नोंदवही भािंडारपाल वरील प्रमािे 

४ तटेिनरी नोंद रस्जतटर तटेिनरी वाटप नोंद ललपपक वरील प्रमािे 

५ आवक – जावक नोंदवही ललपपक वरील प्रमािे 

६ हजेरी मतटर कमयचारी हजेरी ललपपक वरील प्रमािे 

७ तथार्ी आदेि, िासन 
तनियर् व धोरिात्मक 
पररपिके िसेच अचधकार 
प्रदान नतिी 

माहहिी अचधकार २००५ उपअलभर्िंिा, कतनष्ठ 
अलभर्िंिा, तथापत्र् 
अलभर्ािंत्रिकी 
सहाय्र्क,मख्र् 
ललपीक,ललपीक,वाहन 
चालक,प्लिंबर,सफाई 
सेवक,मजूर(लिपाई), 
सफाई कामगार 

वरील प्रमािे 
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गटार कुली 

८ तथार्ी अिीमधन 
नोंदवही 

नोंदवही ललपपक वरील प्रमािे 

 साठा नोंदवही नोंदवही ललपपक व ब प्रभाग 
प्रिासन 

वरील प्रमािे 

९ कार्यपववरि दैनिंदीन कामकाजाच्र्ा 
नोंदी 

ललपपक वरील प्रमािे 

१० आतथापना नोंदवह्र्ा १) सवय प्रकारचे 
अिीमधन 

२) वेिन भत्ि े
अदार्गी 
नोंदवही 

३) घरबािंधिी कजय 

४) वाहन कजय 

५) सिंगिक कजय  

ललपपक वरील प्रमािे 

११ मोजमाप पतुिके व 
नतत्र्ा 

कामाची मोजमाप 
पतुिके व त्रबलािंच्र्ा 
नतत्र्ा 

कतनष्ठ अलभर्िंिा वरील प्रमािे 

१२ नकाि े पविरि व्र्वतथा, 
पाण्र्ाचे जलकुिं भ र्ािंचे 
नकाि े

 कतनष्ठ अलभर्िंिा वरील प्रमािे 

१३ तटॉक रस्जतटर पाईप व प्लिंबीग 
साहहत्र् 

 कतनष्ठ अलभर्िंिा वरील प्रमािे 
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१४ तटेिनरी चलन पतुिके  तटेिनरी मागिी ललपपक वरील प्रमािे 
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किम ४ (१) (ब) (v) नमनुा (इ) 

पप िं.चच िं.म.न.पा रे्थील तथापत्र् ब प्रभाग कार्ायलर्ामध्रे् उपलब्लध दतिऐवजािंची र्ादी 
दतिऐवज पवषर् 

अ.क्र दस्तऐवजाचा प्रकार पवषय सिंबिंचित व्यक्ती/पदनाम व्यक्तीचा टठकाण 
/ उपरोक्त 
कायायियात 
उपिब्ि 
नसल्यास 

१ १) तनपवदा नतिी 

२) अिंदाजपिक/ इतटीमेंट 
नतिी 

३) बील नतिी 

४) मोजमाप पतुिक 

५) कॉन्टतट रस्जतटर 

६) अॅडव्हान्स रस्जतटर 

७) अिंदाजपिकीर् िरिदु 
रस्जतटर  

तनपवदा कामकाज १) एन.एस.इिराज 
लेखाचधकारी 

२) नाना देिमखु, 
लेखापाल 

३) श्री.पी.एस.भागवि,
ललपीक  

पािीपरुवठा 
पवभाग, मखु्र् 
कार्ायलर्  

 



 
 

 

  

 

 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका  - ब प्रभाग पाणीपुरवठा पवभाग  

दस्तावेजः गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणािी काययपुस्स्तका  

25 

कलम ४ (१) (a)(vi) 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपाललका रे्थील ब प्रभाग कार्ायलर् चचिंचवडगाव 

होिा-र्ा कामासिंबिंधी सवयसामान्र्पिे आखलेले तनर्म कार्ायलर्ािील दतिऐवजािंबाबिची 
माहहिी 

प्रिासन पवभाग 

अ.क्र. दतिऐवजाचा प्रकार ü 
सिंबिंचधि 
व्र्तिी व्र्तिीच ेहठकाि  

1.  हजेरी पिक ललपीक  "ब" प्रभाग कार्ायलर् 

2.  कमयचारी सेवानोंद पतुिके ललपीक "ब" प्रभाग कार्ायलर् 

3.  कमयचारी वरै्तिीक नतत्र्ा ललपीक "ब" प्रभाग कार्ायलर् 

4.  वेिनवाढ रस्जतटर ललपीक "ब" प्रभाग कार्ायलर् 

5.  ककरकोळ रजा रस्जतटर ललपीक "ब" प्रभाग कार्ायलर् 

6.  ककरकोळ रजा अजय ललपीक "ब" प्रभाग कार्ायलर् 

7.  वाहनकजय वसलुी रस्जतटर ललपीक "ब" प्रभाग कार्ायलर् 

8.  घरबािंधिी कजय वसलुी रस्जतटर ललपीक "ब" प्रभाग कार्ायलर् 

9.  आर्कर वसलुी रस्जतटर  ललपीक "ब" प्रभाग कार्ायलर् 

10.  अिंदाजपिकीर् िरिदु रस्जतटर ü ललपीक "ब" प्रभाग कार्ायलर् 

11.  आवक जावक रस्जतटर  ललपीक "ब" प्रभाग कार्ायलर् 

12.  जावक टपाल वही ललपीक "ब" प्रभाग कार्ायलर् 

13.  अतिकालीन भत्िा रस्जतटर  ललपीक "ब" प्रभाग कार्ायलर् 

14.  कार्यपववरि रस्जतटर ü ललपीक "ब" प्रभाग कार्ायलर् 
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15.  जिंगम मालमत्िा नोंद रस्जतटर  ललपीक "ब" प्रभाग कार्ायलर् 

16.  तटेिनरी मागिी चलन पतुिक ललपीक "ब" प्रभाग कार्ायलर् 

17.  पगार बीले परुविी बीले  ललपीक "ब" प्रभाग कार्ायलर् 

18.  बािंधकाम परवानगीसाठी नळ कनेतिनचे ना हरकि प्रमािपि  
कतनष्ठ 
अलभर्िंिा  

"ब" प्रभाग कार्ायलर् 

19.  पािीपरुवठा ककरकोळ देखभाल दरुुतिी बीलािंच्र्ा नतत्र्ा  
कतनष्ठ 
अलभर्िंिा  

"ब" प्रभाग कार्ायलर् 

20.  मोजमाप पतुिके  
कतनष्ठ 
अलभर्िंिा  

"ब" प्रभाग कार्ायलर् 

21.  तटॉक रस्जतटर 
कतनष्ठ 
अलभर्िंिा  

"ब" प्रभाग कार्ायलर् 

22.  पािीपरुवठा िक्रार रस्जतटर  
कतनष्ठ 
अलभर्िंिा  

"ब" प्रभाग कार्ायलर् 

23.  त्रबल अदागर्ी नतिी  
कतनष्ठ 
अलभर्िंिा  

"ब" प्रभाग कार्ायलर् 
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किम ४ (१) (अ) (vi) 

पप िं.चच िं.म.न.पा. रे्थील ब प्रभाग पािीपरुवठा कार्ायलर्ामध्रे् दतिऐवजािंची वगयवारी 
 

 

 

अ.क्र पवषर् दतिऐवजाचा प्रकार 
नतिी/मतटर/नोंदपतुिक, 

व्हाउचर इ. 

प्रमखु बाबीचा 
िपिीलवार 

सरुक्षक्षि 
ठेवण्र्ाचा 
कालावधी 

वगीकरि 

१ प्रिासककर् 
कामकाज 

अिंिगयि टपाल टपाल वही अिंदाजे ५ 
वषय 

क 

२ प्रिासककर् 
कामकाज 

अचधकारी बठैक 
सभाविृािंि 

सिंपिुय नतिी अिंदाजे ५ 
वषय 

क 

३ प्रिासककर् 
कामकाज 

लेखापरीक्षि अहवाल सिंपिुय नतिी मनपाचे 
मलेुप माफय ि 
होिारे िसेच 
महालेखाकार 
मुिंबई र्ािंचे 
माफय ि 
होिारे 
लेखापररक्षि 
होईपर्िं 
अिंदाजे ५ 
वषय 

क 

४ प्रिासककर् 
कामकाज 

कमयचा-र्ािंना नोटीसा  सिंपिुय नतिी अिंदाजे ५ 
वषय 

क 

५ प्रिासककर् 
कामकाज 

साठा सस्जतटर  सिंपिुय नतिी अिंदाजे ५ 
वषय 

क 

६ प्रिासककर् 
कामकाज 

भपवष्र् तनवायह तनचध 
कजय  

सिंपिुय नतिी व 
रस्जतटर 

अिंदाजे ५ 
वषय 

क 
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७ प्रिासककर् 
कामकाज 

भपवष्र् तनवायह तनचध 
कजय वसलुी 

सिंपिुय नतिी व 
रस्जतटर 

अिंदाजे ५ 
वषय 

क 

८ प्रिासककर् 
कामकाज 

कफरिी अिीम सिंपिुय नतिी अिंदाजे ५ 
वषय 

क 

९ प्रिासककर् 
कामकाज 

महहन्र्ाचा कामकाज 
गोषवारा 

रस्जतटर अिंदाजे १ 
वषय 

ड 

१० प्रिासककर् 
कामकाज 

प्रलिक्षि व सािंणखकी 
महहिी 

सिंपिुय नतिी अिंदाजे १ 
वषय 

ड 

११ प्रिासककर् 
कामकाज 

अचधकार प्रदान सिंपिुय नतिी कार्मतवरुपी 
 

अ 

 

१२ प्रिासककर् 
कामकाज 

आदेि व पररपि े सिंपिुय नतिी कार्मतवरुपी अ  

१३ प्रिासककर् 
कामकाज 

तनर्म व उपपवधी सिंपिुय नतिी कार्मतवरुपी अ 

१४ प्रिासककर् 
कामकाज 

िासककर् तनर्म सिंपिुय नतिी कार्मतवरुपी अ 

१५ प्रिासककर् 
कामकाज 

सेवातनवतृ्िी आदेि सिंपिुय नतिी कार्मतवरुपी अ 

१६ प्रिासककर् 
कामकाज 

कमयचारी वाहन अिीम रस्जतटर अिंदाजे ३० 
वषय 

ब 

१७ प्रिासककर् 
कामकाज 

कमयचारी सिंगिक अिीम रस्जतटर अिंदाजे ३० 
वषय 

ब 

१८ प्रिासककर् कमयचारी घरासाठी 
अिीम 

रस्जतटर अिंदाजे ३० ब 
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कामकाज वषय 

१९ प्रिासककर् 
कामकाज 

खाितेनहार् चौकिी सिंपिुय नतिी अिंदाजे १० 
वषय 

ब – १ 

२० प्रिासककर् 
कामकाज 

कमयचारी बदल्र्ा व 
नेमिुका 

सिंपिुय नतिी अिंदाजे १० 
वषय 

ब – १ 
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किम ४ (१) (अ) (vii) 

पप िं.चच िं.म.न.पा. रे्थील तथापत्र् ब प्रभाग कार्ायलर्ाच्र्ा पररिामकारक कामासाठी जनसामान्र्ािंिी 
सल्ला मसलि करण्र्ाची व्र्वतथा 

अ.क्र सल्ला 
मसलिीचा 
पवषर् 

कार्यप्रिालीचे पवतििृ 
वियन 

कोित्र्ा 
अचधतनर्म/तनर्म/पररपिकाव्दारे 

पनुरावतृ्िी 
कालावधी 

१ महानगरपाललका 
लोकिाही हदन 

नागररकािंच्र्ा समतर्ा 
त्वरीि तनवारि 
होण्र्ासाठी मनपा 
लोकिाही हदन प्रत्रे्क 
महहन्र्ाच्र्ा पहहल्र्ा 
सोमवारी स.१० ि े१२ 
र्ा वेळेि आर्ोस्जि 
केला जािो. पप िंपरी 
चचिंचवड 
महानगरपाललका 
पररसरािील कोित्र्ाही 
नागररकािंना समतर्ा 
तनमायि झाल्र्ास 
त्र्ाची पिुयिा करिे 
िसेच अचधकारी व 
कमयचारी र्ािंचे समवेि 
नागररकािंच्र्ा 
कार्यप्रिालीमध्रे् 
समावेि क नन घेिे र्ा 
उद्देिाने महापाललका 
जनहहि लक्षाि घेऊन 
लोकिाही हदन राबपवि 

िासनाने जाहीर केलेल्र्ा 
महानगरपाललका लोकिाही हदन 
र्ाबाबिचे पररपिक क्र.महालो-
१००७/२९२/प्र.क्र.५३/०७/१८ 
अ.हद.७/११/०७ च्र्ा अनषुिंगाने 

दर 
महहन्र्ाच्र्ा 
पहहल्र्ा 
सोमवारी 
सकाळी 
१०.०० ि े
दपुारी १२.०० 
पर्िं 
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असनु जे नागररक र्ा 
सिंधीचा फार्दा घेऊ 
िकि नाहीि अिािंसाठी 
मध्र्विी िक्रार 
तनवारि कें द्रण  ससुज्ज 
स ुन क नन सिंगिकाच्र्ा 
माध्र्माने िक्रारी 
स्तवकृि क नन त्र्ा 
समतर्ािंची पिुयिा 
प्राध्र्ान्र्ाने 
करण्र्ाबाबि पाठपरुावा 
केला जािो.  

 

 

२ माहहिी 
अचधकार 

कें द्रण  िासनाने जाहीर 
केलेल्र्ा कार्द्र्ानसुार 
ज्र्ा नागररकािंना / 

सिंतथेला अथवा 
कोिासही माहहिी 
घ्र्ावर्ाची असेल िर 
पवहहि नमनु्र्ािील अजय 
व त्र्ावर र. न. १०/- चा 
कोटय फी तटॅम्प लावनु 
आवश्र्क िी माहहिी 
मागपविा रे्ि.े असा अजय 
प्राप्ि झाल्र्ावर िो 
सिंबिंचधि पवभागाकड े
ठरापवक कालावधी देऊन 

कें द्रण  िासनाने जाहीर केलेला 
माहहिी अचधकार २००५ 

------- 
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कार्यवाहीसाठी पाठपवला 
जािो. पिुय कार्यवाही 
झाल्र्ावर र्ा पवभागाकड े
प्राप्ि झालेली माहहिी 
र्ोग्र् आहे अथवा नाही 
र्ाची खािरजमा माहहिी 
अचधकारी क नन सिंबिंचधि 
अजयदाराला देिेि रे्ि.ेर्ा 
उपरही ज्र्ा अजयदारास 
माहहिी बाबि साििंकिा 
तनमायि झालेली असेल 
िो अजयदार अपपललर् 
अचधका-र्ािंकड ेर. न. २०/- 

कोटय फी तटॅम्प लावनू 
पनु्हा अपपल क न 
िकिो. अिा प्रसिंगी 
अपपललर् अचधकारी 
सनुाविी घेऊन त्र्ावर 
तनियर् देिाि.  

 

 

 

 

किम ४(१)(b)(Viii) 

अ.

क्र 

सलमिी 
मिंडळ वा 
पररषदेचे 

सलमिीचे सदतर् सलमिी वा 
मिंडळ 
पररषदेचा 

सलमिी 
मिंडळ वा 
पररषदेच्र्ा 
बठैकीिंची 

त्र्ा 
बठैकीिंस 
उपस्तथि 
राहण्र्ाची 

त्र्ा बठैकीिंचा 
इतिवतृ्िािंि 
कोिाकड े
उपलब्लध 
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नाव उद्देि वारिंवारिा जािसे मभुा 
आहे का? 

असिो?  

१ ब प्रभाग 
सलमिी 

मा.नेटके समुन राजेंद्रण  ५ 
लाखापर्िं
च्र्ा कामािंस 
प्रिासकीर् 
मान्र्ािा 
देिे. वापषयक 
अिंदाजपिका
स मान्र्िा 
देिे. 

मालसक 
सभा 
महहन्र्ा
च्र्ा दसु-

र्ा 
िकु्रवारी 

नाही. प्रिासन 
अचधकारी ब 
प्रभाग 
कार्ायलर् 
र्ािंचेकड े
उपलब्लध 
सभेचा 
सभावतृ्िािंिनो
टीस बोडयवर 
प्रलसध्द केला 
जािो. 

२ मा.िरस बाळासाहेब 
जर्विंि 

३ मा.भोंडवे सिंगीिा राजेंद्रण  

४ मा.मोरेश्वर महाद ुभोंडवे 

५ मा.भोईर भाऊसाहेब 
सोपानराव 

६ मा.सरु्यविंिी आिा ज्ञानेश्वर 

७ मा.लोंढे गिेि नारार्ि 

८ मा.िमीम पठाि 
(पठािबाई) 

९ मा.अड.चच िंचवड ेसिंदीप 
गलुाबराव 

१० मा.चच िंचवड ेपाटील 
अस्श्वनी गजानन 

११ मा.डोके अपिाय तनलेि 

१२ मा.को-हाळे अनिंि सभुाष 

१३ मा.लि िंदे लििल उफय  पवजर् 
गोरख 

१४ मा.गावड ेजर्श्री वसिंि 
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१५ मा.पवार मतनषा काळुराम 

 

१६  मा.िटे्टी प्रसाद     

१७  मा.साळुिंखे सपविा सरेुि     

१८  मा.अतलम िखे िौकि     

१९  मा.ठाकरे मिंदाककनी अजुयन     

२०  मा.मासळुकर समीर 
मोरेश्वर 

    

२१  मा.पालािंड ेसजुािा सतुनल     

२२  मा.बहल र्ोगेि मिंगलसेन     

२३  मा.पानसरे अलमना 
मोहिंम्मद 

    

२४  मा.कदम सदग ुन महादेव     

२५  मा.मिंचरकर गीिा सलुिल     

२६  मा.कदम कैलास महादेव     

२७  मा.साबळे छार्ा जगन्नाथ     

२८  मा.पहलानी ग ुनबक्ष 
ककिनदास 

    

२९  मा.चाबकुतवार गौिम 
सखुदेव 

    

३०  मा.आसवानी सपविा     
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धनराज 

३१  मा.वाघेरे सतुनिा राजेि     

३२  मा.आसवानी हहरानिंद उफय  
डब्लब ुककिं मिराव 
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 किम ४(१)(b)(Viii) 

ब प्रभाग  कार्ायलर्, तथापत्र्/अतिक्रमि पवभाग चच िंचवडगािंव पिेु - ४११०३३  

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपाललका सावयत्रिक तनवडिुक २०१२ पार पाडुन हद.१७/२/१२ रोजी 
 खालील नगरसदतर् तनवडुन आले.  

 

अ.

क्र 

प्रभाग क्र. व 
नाव 

सन्मा.नगरसदतर् नाव पत्िा मोबाईल क्र. 

१ १८ अ 
ककवळे 

मा.नेटके समुन राजेंद्रण  नेटके कॉलनी, पवकासनगर 
ककवळे, िा.हवेली, स्ज.पिेु  

९४२३५०७२२३  
९४२२३०२५३४ 

२ १८ ब मा.िरस बाळासाहेब जर्विंि म.ुपो.ककवळे, गावठाि, िा.हवेली, 
स्ज.पिेु 

९८२२६६५२४४ 
८८८८०६८८८९ 

३ १९ अ 
वाल्हेकरवा
डी 

मा.भोंडवे सिंगीिा राजेंद्रण  लिवनेरी तनवास, म.ुपो.रावेि,भोंडवे 
वतिी, िा.हवेली, स्ज.पिेु  

९६२३०८७३७३ 

४ १९ ब 
वाल्हेकरवा
डी 

मा.मोरेश्वर महाद ुभोंडवे म.ुपो.रावेि, िा.हवेली, स्ज.पिेु ९८५०८६९९९९ 

५ २० अ 
चचिंचवडनेगर 

मा.भोईर भाऊसाहेब 
सोपानराव 

स.निं.१६४/१६५, भोईरनगर, 
चच िंचवड, पिेु - ३३ 

९८६०१३५५५५ 

६ २० ब 
चचिंचवडनेगर 

मा.सरु्यविंिी आिा ज्ञानेश्वर से.निं.६०/१ अ, माऊलीिंची आिा 
ओम कॉलनी, त्रबजलीनगर, पिेु - 

३३ 

९९२२५०१६२९ 

७ २१ अ 
दळवीनगर 

मा.लोंढे गिेि नारार्ि लोंढे चाळ, िानाजी नगर, 
चच िंचवडगािंव पिेु - ३३ 

९९२२८८८०८१ 

८ २१ ब मा.िमीम पठाि (पठािबाई) िमा त्रबल्डीिंग, दळवीनगर, चच िंचवड ९८२२२७४७८६ 
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दळवीनगर  पिेु - ३३ 

९ २२ अ 
चचिंचवड 
गािंवठाि 

मा.अड.चच िंचवड ेसिंदीप 
गलुाबराव 

बी१-१३, काकड ेकॉनयर, जुना 
जकािनाका चचिंचवड गािंव पिेु – 
३३ 

९९२१२७०१२३ 

१० २२ ब 
चचिंचवड 
गािंवठाि 

मा.चच िंचवड ेपाटील अस्श्वनी 
गजानन 

मोरर्ा गोसावी मिंदीर रतिा 
चचिंचवडगािंव, पिेु - ३३ 

९९२३२००८८२ 

 

११ २३ अ 
केिवनगर 

मा.डोके अपिाय तनलेि िभुश्री, क. आनिंदाबाई डोके 
उद्र्ानाजवळ मा निीमिंदीरािजेारी 
चचिंचवडगािंव पिेु -३३ 

९८२२५४६०१४ 

१२ २३ ब 
केिवनगर 

मा.को-हाळे अनिंि सभुाष लक्ष्मीकुिं ज, प्लॉट निं.१०, पववके 
वसाहि, केिवनगर चचिंचवड - ३३ 

९४२३००६३१८ 

१३ २४ अ 
रामकृष्ि मोरे 
प्रेक्षागहृ 

मा.लि िंदे लििल उफय  पवजर् 
गोरख 

हािंड ेचाळ, चच िंचवड तटेिन 
िा.हवेली, स्ज.पिेु  

९९२१९०१३५५ 

१४ २४ ब 
रामकृष्ि मोरे 
प्रेक्षागहृ 

मा.गावड ेजर्श्री वसिंि सरुभी, लस.स.निं.४१३१/३, गावड े
पाकय  पिेु  

९९२२५०१६१८ 

१५ २५ अ चचिंचवड 
तटेिन 
आनिंदनगर 

मा.पवार मतनषा काळुराम आनिंदनगर चचिंचवड, थोराि 
रेितन िंग िजेारी, पिेु 

९९२२५०१६८० 

१६ २५ ब चचिंचवड 
तटेिन 
आनिंदनगर 

मा.िटे्टी प्रसाद मिंजूळा अपाटयमेंट, चच िंचवड 
तटेिन, पिेु -  १९ 

९९२३२०३६८० 

१७ २७ अ मा.साळुिंखे सपविा सरेुि आर.ए.२२, अजमेरा हौलस िंग ८८८८८२६५१८ 
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मोरवाडी कॉम्प्लतेस,पप िंपरी, पिेु - १८ ८१४९४३५८५९ 

१८ २७ ब 
मोरवाडी 

मा.अतलम िखे िौकि सवोदर्, कॉम्प्लेतस, मोरर्ा बी, 
काळभोरनगर, चच िंचवड पिेु 

९८५०७२७६६९ 
९८५०७२७६५९ 

१९ २८ अ 
मासळुकर 
कॉलनी 

मा.ठाकरे मिंदाककनी अजुयन जे.सी.४/००१, लमत्िल हौ.सोसा. 
अजमेरा कॉलनी, पप िंपरी १८ 

९९६०१६७१११ 
९९६०६९२१४० 

२० २८ अ 
मासळुकर 
कॉलनी 

मा.मासळुकर समीर मोरेश्वर पिंढरी बिंगला, मासळुकर कॉलनी, 
पप िंपरी पिेु - १८ 

९३७३३५६७७७ 

२१ ३९ अ सिंि 
िकुारामनगर 

मा.पालािंड ेसजुािा सतुनल ए/१, आलिवायद 
को.ऑप.हौ.सोसा.सिंि िकुाराम 
नगर, पप िंपरी, पिेु १८ 

९८२२५०९७५० 
९८८१६१११३८ 

     

 

२२ ३९ ब सिंि 
िकुारामनगर 

मा.बहल र्ोगेि मिंगलसेन तनेहमिंगल २२/१६९, सिंि 
िकुारामनगर, पप िंपरी पिेु - १८ 

९८८१२३२३२० 

२३ ४० अ 
खराळवाडी 

मा.पानसरे अलमना मोहिंम्मद ए-२५७४, एच.ए कॉलनी,पप िंपरी 
पिेु १८ 

९८९०६५३२१९ 

२४ ४० ब 
खराळवाडी 

मा.कदम सदग ुन महादेव कदम तनवास, सिंभाजीनगर, 
खराळवाडी, पिेु १८ 

९९२२५०१६३९ 

२५ ४१ अ 
गािंधीनगर 

मा.मिंचरकर गीिा सलुिल जी ४, सतुनिा अपाटयमेंट, 

कामगारनगर, पप िंपरी १८ 

९९२२६६२२७० 

२६ ४१ ब मा.कदम कैलास महादेव कदम तनवास, सिंभाजीनगर, ९८९०५८९९४९ 
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गािंधीनगर खराळवाडी, पिेु १८ 

२७ ४२ अ 
भाटनगर 

मा.साबळे छार्ा जगन्नाथ रमाबाईनगर, लल िंकरोड, पप िंपरी पिेु 
१८ 

९९२२०१२६६६ 

२८ ४२ ब 
भाटनगर 

मा.पहलानी ग ुनबक्ष 
ककिनदास 

प्लॉट निं.२८२, लल िंकरोड, पप िंपरी १७ ९८२२०२२२९५ 

२९ ४३ अ 
स्जजामािा 
हॉस्तपटल 

मा.चाबकुतवार गौिम सखुदेव अश्वतथ बिंगला, स.निं.११, प्लॉट 
.३ मिृाल लॉनिजेारी, पप िंपरी १७ 

९८२३१४३१८४ 

३० ४३ ब 
स्जजामािा 
हॉस्तपटल 

मा.आसवानी सपविा धनराज पी.डब्लल्र्.ूडी.६/८, पप िंपरी पिेु – 
१७ 

९८५०४०९९०३ 

३१ ४४ अ मा.वाघेरे सतुनिा राजेि लक्ष्मि तनवास, िपोवन 
मिंदीराजवळ, पप िंपरी १७ 

९९२२५०४७३२ 

३२ ४४ ब मा.आसवानी हहरानिंद उफय  
डब्लब ुककिं मिराव 

िाम भवन, प्लॉट निं.१४०, 

जमिानी चौक, पप िंपरी पिेु १७ 

९८२२८६७०७० 
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किम ४ (१) (ब) (ix) 

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपाललका, पप िंपरी र्ा सावयजतनक प्राचधकरिािील 

तथापत्र् ब प्रभाग कार्ायलर्ािील अचधका-र्ािंची व कमयचारी र्ािंची नावे पत्ि ेव त्र्ािंचे मालसक वेिन 

 

अ.क्र अचधकार पद अचधका-र्ाचे व कमयचा-
र्ाचे नाव 

वगय नोकरीि  नजू 
झाल्र्ाचा 
हदनािंक 

सिंपकायसाठी 
दरुध्वनी /ई मेल 

एकुि मळु 
वेिन 

1.  
उपअलभर्िंिा  

श्री.ककिोर सोपाना 
महाजन 2 

६/१/१९८७ ९९२२५०१७८४ २४०६०/५४०० 

2.  
उपअलभर्िंिा  

श्री.पवलास नामदेव 
देसले 

2 २/१/१९८४ ९९२२५०१७४८ २२६१०/५४०० 

3.  
उपअलभर्िंिा  

श्रीम.जाहहरा इतमाईल 
मोलमन 

2 ३०/५/१९९६ ९९२२५०१7६१ २२५५०/५४०० 

4.  कतनष्ठ अलभ.  श्री.पोपट बबन घावटे 3 २०/४/१९८७ ९९२२५०१९२३ १९३९०/४६०० 

5.  कतनष्ठ अलभ.  श्री.उमेि सदानिंद मोने 3 १०/७/१९९७ ९९२२५०११५५ १९१८०/४६०० 

6.  कतनष्ठ अलभ.  श्री.रपव िंद्रण  रघनुाथ भोकरे 3 २५/९/१९९८ ९९२२५०११४० १८६५०/४६०० 

7.  
कतनष्ठ अलभ.  

श्री.चिंद्रण कािंि रामदास 
गुिंडाळ 

3 २८/९/२००५ ८८८८८४४२२२ ११४२०/४६०० 

8.  कतनष्ठ अलभ.  श्री.तनलेि सोमा दाि े 3 २०/६/२०१२ ९९३०८३१४९६ १२५४०/४६०० 

9.  
कतनष्ठ अलभ.  

श्री .मनोज पवठ्ठल 
खरटमोल  

3 २१/६/२०१२ ९०११६८२५०० १२५४०/४६०० 
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10.  
कतनष्ठ अलभ.  

श्री.तवप्नील पवलासराव 
लिके  

3 १४/६/२०१२ ९८९०९७७२६९ १०९००/४४०० 

 

11.  
कतनष्ठ अलभ.  

श्री .हृपषकेि बबनराव 
गेंगजे 

3 २०/६/२०१२ ९५५२५२२०१६ १०९००/४४०० 

12.  तथापत्र् 

अलभर्ािंत्रिकी 
सहाय्र्क 

श्री.लिवकुमार 
जर्पाललसिंग ग्वालविंिी 

3 २५/७/१९९७ ९९२२५०१४१९  ८९६०/२८०० 

13.  मखु्र् ललपपक श्री.श्रीकािंि वासदेुव ओक 3 १०/१/१९८१ ९८२२६८६३७२ २१३४०/४६०० 

14.  
ललपपक 

श्रीम.िोभा सखुदेव 
रोकड े

3 २२/८/१९८५ ९९२३९६८१४२ १७६१०/४३०० 

15.  
वाहन चालक 

श्री.पाटील सिंजर् 
भातकर 

3 १७/१/२००४        १०२००/२४०० 

16.  प्लिंबर श्री.पवजर् ज्ञानेश्वर लोंढे ३ १६/४/१९९० ९९२२५०११८९ १२३८०/२७०० 

17.  प्लिंबर श्री.सखाराम बबन मडके 3 २४/७/१९९२ ९९२२५०११९४ १२४१०/२८०० 

18.  
प्लिंबर 

श्री.दत्िािर् र्ादवराव 
खोपड े

3 १०/४/१९८३ ९९२२५०१२१० १२६८०/२८०० 

19.  प्लिंबर श्री.पिंडीि रामचिंद्रण  कुटे 3 २७/८/१९९१ ९९२२५०१२४४ १२४१०/२८०० 

20.  प्लिंबर श्री.अतनल मारुिी भोईर 3 १६/४/१९९० ९९२२५०१४२५ १२४१०/२८०० 

21.  प्लिंबर श्री.सिंिोष बबन वाळके 3 १२/१२/१९९७ ९९२२५०१२०४ १२०२०/२८०० 

22.  
प्लिंबर 

श्री.वासदेुव मरुलीधर 
आल्हाट 

3 २३/१२/१९९७ ९९२२५०१२०३ १२०२०/२८०० 

23.  प्लिंबर श्री.राजाराम लक्ष्मि 3 ११/१२/१९९७ ९९२२५०१३७५ १२०२०/२८०० 
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भालेकर 

24.  प्लिंबर श्री.गोपव िंद खिंडू मोरे 3 १२/१२/१९९७ ९९२२५०१२४५ १२०२०/२८०० 

25.  इल.ेमोटार पिंप 
ऑपरेटर 

श्री.ककिोर जगन्नाथ 
माने 3 

२३/३/१९९२ - १२४१०/२८०० 

26.  मजूर श्री.पोपट महाद ुभोंडवे 4 २८/७/१९८६ ९८८१०३५६७८ ९७८०/२००० 

27.  
मजूर 

श्री.ककसन राजाराम 
चचिंचवड े

4 १/११/१९८८ ९८५०७८५४५५ ९७८०/२००० 

28.  
मजूर 

श्री.र्िविंि महाद ु
नािेकर 

4 १/१/१९८६ ९२७०३१३७४३ ९९५०/२००० 

29.  
मजूर 

श्री.महाद ुमहहपिी 
वाळुिंजकर 

4 १/३/१९९० - ९३९०/२००० 

30.  मजूर श्री.ज्ञानेश्वर बबन काटे 4 १/८/१९८७ ९८५०५३७००३ ९५६०/२००० 

31.  
मजूर 

श्री.हदगिंबर हररभाउ 
चचिंचवड े

4 १/१२/१९९४ ९९२२५०१९९० ९३६०/२००० 

32.  मजूर श्री.रपव िंद्रण  ज्ञानेश्वर बोधे 4 १/३/१९८९ ९८२२५५६६८२ ९९५०/२००० 

33.  मजूर श्री.सोपान बबन भोंडव े 4 १६/८/१९७८ ९९७०४००४०५ १०५५०/२००० 

34.  
मजूर 

श्री.रोहीदास खिंडू 
वाल्हेकर 

4 १/४/१९८८ ९९२२८४३६३३ ९५६०/२००० 

35.  मजूर श्री.सदानिंद बाप ुबारिे 4 २५/४/१९८९ - ९५६०/२००० 

36.  
मजूर 

श्री.अरुि रामचिंद्रण  
सोनाविे 

4 १/१/१९९० - ९७८०/२००० 

37.  मजूर श्री.नौिाद हसन िखे 4 १/१२/१९९२ ९९२२०५४१८६ ८९९०/२००० 



 
 

 

  

 

 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका  - ब प्रभाग पाणीपुरवठा पवभाग  

दस्तावेजः गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणािी काययपुस्स्तका  

43 

38.  मजूर श्री.ििंकर गेि ूनवरिंग 4 १/३/१९८९ ९०२८४८३९४७ ९५६०/२००० 

39.  मजूर श्री.अिोक ििंकर गाड े 4 १/४/१९८८ ९८८१३९७७९५ ९५६०/२००० 

40.  
मजूर 

श्री.एकनाथ सखाराम 
वािंलभरे 

4 १/२/१९९२ ९७६७८४८०१३ ९३९०/२००० 

41.  
मजूर श्री.सजेराव उत्िम सरोदे 

4 १/५/१९९६ ८९७५७६२५७१/98
81050137 

९३६०/२००० 

42.  मजूर श्री.बाळासाहेब गेि ूकडू 4 १/११/१९९५ ९८५०७५३९८७ ९३६०/२००० 

43.  मजूर श्री.मदन बबन फिं ड 4 १/१२/१९९५ ९०२८३९००४७ ९५१०/२००० 

44.  
मजूर 

श्री.मिंगेि एकनाथ 
देवगडकर 

4 १/१२/१९९५ ९८९०३७९३६२ ९३६०/२००० 

45.  मजूर श्री.गोपाळ बिंडु नढे 4 २०/१/१९८८ - ९७८०/२००० 

46.  
मजूर 

श्री.रमेिचिंद्रण  समेुरलस िंग 
कुिवाहा 

4 १/३/१९९१ ८०८७४४८८५२ ९३९०/२००० 

47.  
मजूर 

श्री.उत्िरेश्वर ज्ञानोबा 
क्षक्षरसागर 

4 १/३/१९९२ ९९६०७८१०३२ ८९९०/१९०० 

48.  मजूर श्री.सतुनल पवष्िू देवकर 4 १/३/१९९१ ९८५०५५३३९९ ९३९०/२००० 

49.  
मजूर 

श्री.र्ासीन छािंगरु 
अन्सारी 

4 १/५/१९९१ ९८२३५५६४५६ ९७८०/२००० 

50.  मजूर श्री.कैलास ज्ञानेश्वर साठे 4 १/१/१९९१ 9850521336 ९३९०/२००० 

51.  
मजूर 

श्री.लसिाराम आण्िा 
जाधव 

4  - ९७८०/२००० 

52.  मजूर श्री.सिंपि गिंगाराम पवार 4 १/१२/१९९४ ९८२२३९६७५९ ८९९०/१९०० 
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53.  
मजूर 

श्री.राजाभाऊ भागचिंद 
सिंचेिी 

4 १/१/१९९० ९७६३५९१४९० ९७६०/२००० 

54.  मजूर श्री.महेंद्रण  चिंद्रण कािंि पवार 4 १/३/१९९७ ८८०५९८००२३ ९१५०/२००० 

55.  
मजूर 

श्री.ज्ञानेश्वर ककसन 
िाजिे 

4 १२/१२/१९९७ ८९७५२२२७१५ ९१५०/२००० 

56.  
मजूर 

श्री.नवनाथ पवलास 
मुिंडललक 

4 १२/८/२००२ ९८८१९९०९२९ ७९६०/१९०० 

57.  
मजूर 

श्री.पवष्िु मल्हारी 
सपकाळ 

4 १९/१२/२००९ ९९२२३७४३३४ ६५६०/१९०० 

58.  
मजूर 

श्री.सदालिव जालल िंदर 
लभरड 

4 १९/१२/२००९ ९९२२७३२२१६ ६५६०/१९०० 

59.  सफाई 
कामगार 

श्री.आत्माराम नारार्ि 
जमादार 

4 १/८/१९९५ ९८२३७०५७९८ ९५१०/२००० 

60.  सफाई 
कामगार 

श्री.ककिोर आण्िाराव 
त्रबराजदार 

4 १/८/१९९५ 9767582138 ९३६०/२००० 

61.  सफाई 
कामगार 

श्री.सभुाष ककसन कुदळे 
4 १/६/१९९४ ८६०५८६३४८८ ९१७०/१९०० 

62.  सफाई 
कामगार 

श्री.बबन मतुिाजी िडके 
4 १/६/१९९४ ९७६४११५२७१ ९३६०/२००० 

63.  सफाई 
कामगार 

श्री.ििंकर लसध्दप्पा 
टेतकल 

4 १६/१/२००१ ९८८१६७४९४४ ८३००/१९०० 

64.  सफाई 
कामगार 

श्री.सिंिोष बाजीराव 
ओव्हाळ 

4 ७/८/२००१ ९८२३४२६५३४ ८१५०/१९०० 
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65.  सफाई 
कामगार 

श्री.सचचन लक्ष्मि लोंढे 
4 ७/५/२००२ ९८८११६२४६६ ७९६०/१९०० 

66.  
सफाई सेवक 

श्री.प्रभाकर लभकाराम 
वाघमारे 

4 १४/५/१९९९ ९८८१६७४९४४ ८४८०/१९०० 

67.  
गटरकुली 

श्री.अतनल तनवतृ्िी 
गार्कवाड 

4 १९/७/१९९९ ९८५०१४२५७२ ८४८०/१९०० 
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किम ४(१)(ब)(x) 

पप िंपरी चचिंचवड रे्थील ब प्रभाग पािीपरुवठा पवभाग चचिंचवडगाव र्ा प्राचधकरिािील अचधकारी 

कमयचा-र्ािंचे वेिनाची पवििृ माहहिी 

 

अ.क्र वगय पदनाम वेिनशे्रिी इिर अनजु्ञेर् भत्ि े

तनर्लमि 
(महागाई भत्िा 
घरभाड ेभत्िा, 
िहर भत्िा) 

प्रसिंगानसुार 
प्रवास 
भत्िा 

पविषे प्रकल्प 
भत्िा 
प्रलिक्षि 
भत्िा 

१ २ 

उपअलभर्िंिा 
१५६००-

३९१००/६६०० 

तनर्मानसुार सवय देर् आहे देर् आहेि 

२ २ 

उपअलभर्िंिा 
९३००-

३४८००/५४०० 

तनर्मानसुार सवय देर् आहे देर् आहेि 

३ ३ कतनष्ठ 
अलभर्िंिा 

९३००-

३४८००/४६०० 

तनर्मानसुार सवय देर् आहे देर् आहेि 

४ ३ कतनष्ठ 
अलभर्िंिा 

९३००-

३४८००/४४०० 

तनर्मानसुार सवय देर् आहे देर् आहेि 

५ ३ तथा.अलभ.सहाय्र्क ५२००-

२०२००/२८०० 

तनर्मानसुार सवय देर् आहे देर् आहेि 

६  मुख्र् ललपीक ९३००-
३४८००/४६०० 

   

७  ललपीक ९३००-
३४८००/४३०० 
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८ 

३ वाहन चालक 

९३००-
३४८००/४२०० 

तनर्मानसुार सवय देर् आहे देर् आहेि 

९ ३ 
इले.मोटार पिंप 
ऑपरेटर 

५२००-
२०२००/२८०० 

तनर्मानसुार सवय देर् आहे देर् आहेि 

१० ३ प्लिंबर 

५२००-
२०२००/२८०० 

तनर्मानसुार सवय देर् आहे देर् आहेि 

११ ४ 
मजूर ५२००-

२०२००/२००० 

तनर्मानसुार सवय देर् आहे देर् आहेि 

१२ ४ 
मजूर ५२००-

२०२००/१९०० 

तनर्मानसुार सवय देर् आहे देर् आहेि 

१३ ४ 
सफाई सेवक ५२००-

२०२००/१९०० 

तनर्मानसुार सवय देर् आहे देर् आहेि 

१४ ४ 
सफाई कामगार 

५२००-
२०२००/२००० 

तनर्मानसुार सवय देर् आहे देर् आहेि 

१५ ४ 
सफाई कामगार 

५२००-
२०२००/१९०० 

तनर्मानसुार सवय देर् आहे देर् आहेि 

१६ ४ 
गटरकुली 

 

५२००-
२०२००/१९०० 

तनर्मानसुार सवय देर् आहे देर् आहेि 
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किम ४(१)(ब)(xi) 

पप िं.चच िं.म.न.पा. रे्थील पािीपरुवठा पवभाग  ब प्रभाग कार्ायलर्ाचे मिंजूर अिंदाजपिक व खचायचा 
िपलिल र्ाची पवतििृ माहहिी प्रकालिि करिे. 

 अिंदाजपिकाच्र्ा प्रिीच ेप्रकािन 

 अनदुानाच्र्ा पविरिाच्र्ा प्रिीचे प्रकािन 

अ.क्र अिंदाजपिकीर् िीषायचे 
वियन (लखेालिषय) 

अिंदाजपिकीर् 
(िरिदु) 

२०१२-१३ 

तनर्ोस्जि 
वापर (क्षिे व 
कामाचा 
िपलिल )हद. 

३१/१२/२०१२ 
चा प्रत्र्क्ष 
खचय 

अचधक अनदुान 
अपेक्षक्षि 
असल्र्ास 
 नपर्ाि 
(हद.३१/३/२०१३ 
अिंदाजीि खचय) 

अलभप्रार् 

१ तथार्ी अतथापना १२०००००० १९४०६३३३ ०  

२ अतथार्ी अतथापना २००००० १२९८० ०  

३  प्रवास भत्िा २०००० ० ०  

४ रजा प्रवास भत्िा १२०००० १०९००० ०  

५ बोनस व सानिुह 
अनदुान 

८५००००० २०५९२९१ ० 
 

६ वाहन इिंधन ३०००० २२४५७३ ०  

७ वाहन तनवायह ५००० ० ०  

८ कार्ायलर्ीन अकस्तमि 
खचय पररलिष्ठ ब 

३०००० ६२४५ ० 
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प्रमािे 

 

 

किम४(१)(B)(xii) 

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपाललका, पप िंपरी र्ा सावयजतनक प्राचधकरिािील अनदुान वाटपाची पध्दि 

 

 कार्यक्रमाचे वा र्ोजनािंचे नाव     - तनरिंक 

 लाभधारकािंसाठी पाििचे्र्ा अटी     - तनरिंक 

 लाभ लमळण्र्ासाठी असलेल्र्ा पवुयअटी    - तनरिंक 

 र्ा र्ोजनेचा लाभ घेण्र्ासाठी असलेला    - तनरिंक 

 पाििा ठरपवण्र्ाचे तनकष आणि आवश्र्किा   - तनरिंक 

 र्ा र्ोजनेिनु लमळिा-र्ा लाभािंचा िपलिल (अनदुान 

अथवा अन्र् काही मदि हदली जाि असेल, िर िोही  - तनरिंक 

िपिील द्र्ावा) 
 अनदुान वाटपाची पध्दि      - तनरिंक 

 अजय कोठे करावा अथवा अजय करण्र्ासाठी  

कार्ायलर्ाि कोिाला भेटाव?े      - तनरिंक 

 अजाय बरोबर भरार्ची फी (असल्र्ास)    - तनरिंक 

 अन्र् फी (असल्र्ास)      - तनरिंक 

 अजायचा नमनुा (जथेे असा अजय को-र्ा कागदावर क नन  

भागिार असेल िर त्र्ावर अजयदाराने ककमान कोििी 
 माहहिी भरली पाहहजे, हेही तपष्ट करावे.    - तनरिंक 

 सोबि जोडार्ची पररलिष्टे      - तनरिंक 

(लिफारसपि/ेदाखल/ेदतिऐवज) 

 कार्यवाहीबद्दल काही िक्रार असेल, िर िी कोिाकड े  - तनरिंक 

करार्ची, त्र्ा अचधका-र्ाचे पदनाम 

 उपलब्लध िकमेचा िपलिल (उदा.िालकुा पािळीवर एवढी रतकम, - तनरिंक 

स्जल्हा पािळीवर एवढी रतकम उपवब्लध वगरेै) 
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 लाभधारकािंची प्रत्रे्क वषायगणिक हदलेल्र्ा नमनु्र्ानसुार र्ादी - तनरिंक 

 उहद्दष्ट (ठरपवले असल्र्ास)     - तनरिंक 

 िरेा (असल्र्ास)       - तनरिंक 

 

 

किम४(१)(B)(xiii) 

 

पप िंपरी चचिंचवड रे्थील ब प्रभाग तथापत्र्  कार्ायलर् चचिंचवडगाव र्ा सावयजतनक प्राचधकरिािनू 

 कोििीही सवलि परवाना अथवा अचधकारपि लमळालले्र्ा लाभाथींचा िपिील 

 

अ.क्र परवाना धारकाचे 
नाव 

परवाना 
क्रमािंक 

परवाना 
हदल्र्ाची 
िारीख 

ककिी 
काळासाठी 

वधै 

सवयसामान्र् 
अटी 

परवान्र्ाचा 
िपिील 

 

ननरिंक 
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किम४(१)(B)(xiv) 

 

पप िंपरी चचिंचवड रे्थील ब प्रभाग पािीपरुवठा ब प्रभाग र्ा पवभागाि  

इलेतटॉतनक तव नपाि उपलब्लध असलेली माहहिी 
 

अ.क्र दतिऐवज/धाररिी/नोंदवहीचा 
प्रकार  

पवषर् कोित्र्ा 
प्रकारच्र्ा 
इलेतटॉतनक 
तव नपाि माहहिी 
साठपवलेली आहे 

ही माहहिी 
िाब्लर्ाि 
असलेल्र्ा 
व्र्तिीच ेनाव 

 

१ 

 

सिंगिक 

 

कामाची गिनापिके व 
कामाची सिंपिुय  
माहहिी 

 

सिंगिकामध्रे् , 

हाडयकॉपी, डॅिबोडय 

 

सिंबिंचधि 
कतनष्ठ 
अलभर्िंिा 
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किम४(१)(B)(xv) 

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपाललका, रे्थील ब प्रभाग पािीपरुवठा 
 उपलब्लध असलेली माहहिी 

सपुवधािंचा प्रकार 
 जनिसेाठी राखून ठेवलेल्र्ा भेटीच्र्ा वेळेसिंबिंधी माहहिी  - दपुारी २.०० ि ेसार्िं ५.०० 

 परतपरवादी सिंकेितथळाची (इिंटरॅस्तटव्ह वेबसाईट) माहहिी - तनरिंक 

 कॉल सेंटरची माहहिी     - तनरिंक 

 अलभलेख िपासिीसाठी उपलब्लध सपुवधािंची माहहिी  - तवििंि अलभलेख कक्ष 
नाही. 

 कामाच्र्ा िपासिीच्र्ा सिंदभायि उपलब्लध सपुवधािंची माहहिी - मोजमाप पतुिके व 
कामाच्र्ा नतत्र्ा  

आहेि. 

 नमनेु लमळपवण्र्ाच्र्ा सिंदभायि उपलब्लध सपुवधािंची माहहिी - मोजमाप पतुिके व कामाच्र्ा 
नतत्र्ा  

आहेि. 

 सचुना फलकाची माहहिी     - मखु्र् कार्ायलर्ाि उपलब्लध 

 ििंथालर्ाची माहहिी     - ििंथालर् नाही. 
 चौकिी कक्षाची/णखडकी अथवा तवागि कक्षाची माहहिी  

लमळपवण्र्ाची सपुवधा      - नाही. 
 कार्ायलर्ीन काळानिंिर सिंपकायची सपुवधा असल्र्ास 

 त्र्ाची माहहिी      - सिंबिंधीि अचधकारी व कमयचारी 
र्ािंचे  

 मोबाईल क्रमािंक 

 आपत्कालीन सिंपकायची माहहिी     

अ.

क्र 

उपलब्लध 
सपुवधा 

वेळ कार्यपध्दिी तथान जबाबदार 
व्र्तिी 

िक्रार 
तनवारि 

१ िक्रार 
तनवारि 
कें द्रण  

सकाळी 
१०.०० ि े
सार्िं.५.४५ 

िक्रारीिंचे तनवारि व 
आपत्कालीन सपुवधा 

पािीपरु
वठा 
मखु्र् 
कार्ायलर्
, व ब 
प्रभाग 
कार्ायलर् 

िहर 
अलभर्िंिा, 
कार्यकारी 
अलभर्िंिा 

सिंबिंधीि 
पवभागाकडून 
पिुयिा 
अहवाल 
प्राप्ि 
झाल्र्ावर 
तनकाली. 

२ िक्रार सकाळी िक्रारीिंचे तनवारि व ब प्रभाग उपअलभर्िंिा सिंबिंधीि 
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तनवारि 
कें द्रण  

१०.०० ि े
सार्िं.५.४५ 

आपत्कालीन सपुवधा कार्ायलर् पवभागाकडून 
पिुयिा 
अहवाल 
प्राप्ि 
झाल्र्ावर 
तनकाली. 

३ माहहिीचा 
अचधकार 
२००५ 
सिंदभायि 
अजय 
स्तवकारिे. 

स.१० ि े
सार्िं.५.४५ 
(जेविाची 
सटु्टी 
वगळून) 

पवहहि नमनु्र्ािील 
अजय वर र. न.१०/- चे 
कोटय फी तटॅम्प लावनू 
सादर केल्र्ावर 
िासनाने ठरदनू 
हदलेल्र्ा मदुिीनसुार 
माहहिी देण्र्ाि रे्ि.े 

पािीपरु
वठा 
कार्ायलर्
, व ब 
प्रभाग 
कार्ायलर् 

अति.िहर 
अलभर्िंिा, 
कार्यकारी 
अलभर्िंिा, 
उपअलभर्िंिा, 
वरीष्ठ 
ललपपक, 

ललपपक 

कार्यकारी 
अलभर्िंिा 
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किम४(१)(B)(xvi) 

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपाललका, पप िंपरी र्ा सावयजतनक प्राचधकरिाच्र्ा अख्त्र्ारीिील माहहिी सिंदभायि,  

माहहिी अचधकारी, सहाय्र्क माहहिी अचधकारी आणि प्राचधकारी र्ािंची िपलिलवार माहहिी  

“क” 
 अ – िासककर् माहहिी अचधकारी 

 

अ.क्र माहहिी        

अचधका-र्ाचे नाव 

अचधकार 
पद 

माहहिी 
अचधकारी 
म्हिून 
त्र्ािंची 
कार्यक्षेि 

ई-मेल/फोन अपपललर् 
प्राचधकारी 

 

१ 

 

श्री.जाधव एस.डी. 
 

कार्यकारी 
अलभर्िंिा 

 

सिंपिुय ब 
प्रभाग 
कार्यक्षेि 

 

s.jadhav@pcmcindia.gov.in  

9922501691 

020-27350153 

020-67333333 

 

सह. िहर 
अलभर्िंिा 
 

 

“ख” 

ब - सहाय्र्क िासकीर् माहहिी अचधकारी 
 

अ.क्र सहाय्र्क िासककर् 
माहहिी अचधकारीचे नाव 

पदनाम कार्यक्षेि ई-मेल/फोन 

१ श्री. कारच ेए.वार्. प्रभाग 
आचधकारी 

ब प्रभाग कार्ायलर् २०-२७३५०१५३ 

 

“ग” 
क – अपपलीर् अचधकारी 

 

अ.क्र अपपलीर् 
प्राचधकारी 

अचधकार 
पद 

माहहिी अचधकारी 
म्हिून त्र्ािंची कार्यक्षेि 

अहवाल  
देिारे 
अचधकारी 

ई-मेल आर्डी (र्ा 
कार्द्र्ापरुिाच) 

१ श्री. 
एम.टी 

सह.िहर 
अलभर्िंिा 

पप िं.चच िं.म.न.पा.(पाप/ुजतन)  m.kamble@pcmcindia.gov.in 

9922501533 

mailto:s.jadhav@pcmcindia.gov.in
mailto:m.kamble@pcmcindia.gov.in
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कािंबळे  

 

 

 

 

 

किम ४(१) ख (xvii) 

 

 

अ.क्र 

 

कामकाजाची माहहिी 
 

िरेा 
 

१     नागररकािंना तवच्छ, िुध्द व पुरेसे पेर् जलाचा 
पुरवठा देिे. िुध्द पाण्र्ाच े पविरि करिे. 
पािीपुरवठा पवषर्क पवकास करिे. 
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दस्तावेज सुिारणा नोंद 

ननयिंत्रित प्रतिारकािंची यादी 
तनर्िंत्रिि 

प्रि क्रमािंक 
प्रि धारकाच ेपदनाम प्रि धारकाच ेनाव 

०१ सहाय्र्क आर्तुि श्री. कारचे अब्लदलु अजीज र्ाकुबसाब 

०२ कार्यकारी अलभर्िंिा श्री. जाधव िरद दादाभाऊ 

०३ उपअलभर्िंिा श्री. महाजन ककिोर सोपाना 

०४ व्र्वतथापन प्रतितनधी श्री. गार्कवाड ककरि देवेंद्रण   

०५ ´Öã•µÖ ×»Ö¯Öß•ú श्रीम.आशािता ठाकुर  

०6 ×»Ö¯Öß•ú श्रीमिी. रोकड ेिोभा सखुदेव   
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कें द्रण िासनाचा माहहिीचा अचधकार – २००५ 

किम ४ (१) ब नसुार (xi) 

ब प्रभाग •úÖµÖÖÔ»ÖµÖü, पािीपरुवठा पवभाग चच िंचवडगाव पिेु - ४११ ०३३  

पािीपरुवठा कार्ायलर्ाचे मिंजुर अिंदाजपिक व खचायचा िपलिल हद.१ एपप्रल २०११ ि े३१ माचय २०१२ 
र्ा काळासाठी महसलुी अिंदाजपिक  

अ.क्र 

अिंदाजपिकीर् िीषायचे 
वियन (लखेालिषय) 

अिंदाजपिकीर् 
(िरिदु) 

२०१२-१३ 

तनर्ोस्जि वापर 
(क्षेि व कामाचा 
िपलिल )हद. 

३१/१२/२०१२ चा 
प्रत्र्क्ष खचय 

अचधक अनदुान 
अपेक्षक्षि 

असल्र्ास  नपर्ाि 
(हद.३१/३/२०१३ 
अिंदाजीि खचय) 

अलभप्रार् 

१ तथार्ी अतथापना २५०००००० १९४०६३३३ १५००००३५  

२ अतथार्ी अतथापना १००००० १२९८० ९४९००  

३  प्रवास भत्िा २५००० ० ०  

४ रजा प्रवास भत्िा ११००००० १०९००० २५५००  

५ 
बोनस व सानिुह 

अनदुान 
२३००००० २०५९२९१ २४०७०९  

६ वाहन इिंधन २५०००० २२४५७३ २५००००  

७ वाहन तनवायह १०००० ० १००००  

८ 
कार्ायलर्ीन 

अकस्तमि खचय 
पररलिष्ठ ब प्रमािे 

१५०००० ६२४५ 

 

१४३७५५ 
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