
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
पयावरण अिभयांि क  िवभाग 

मॅ युअल कॅ.२ 
अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत  

 
कलम ४(१) (b) (ii) नमुना (अ) 
 
 सह शहर अिभयंता (जलिनसा:रण) प. च.मनपा.   

 
१. मा. आयु  यांचे कडील अिधकार दान आदेश . शा/१/कािव/३०/१९९३              

द. ११/१/१९९३, बीपीएमसी अ ट १९४९ चे कलम ६९ मधील तरतुदीनुसार. 
२. मा. आयु  यांचे कडील अिधकार दान आदेश . शा/१/कािव/११७५/२०१३,         

द. २९/८/२०१३, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७२-ब मधील 
तरतुदीनुसार. 

३. मनपा या वतीने दाखल असले या दा ां या संदभात यायालयात ित ाप क 
सादर करणे. 

 
 कायकारी अिभयंता 
१. पपरी चचवड काय े ातील पयावरण िवषयक कामांचे िनयोजन क न संपुण 

वषाचे अंदाजप क तपासणी क न मंजुरीसाठी सादर करणे. 
२. अंदाजप क य र. . २५ लाखापयत या िवकास कामां या गणनाप कांना तांि क 

मा यता देणे, िनिवदा मागिव याची, िनिवदा मंजुरीसाठीची अथवा र  
कर यासाठीची  कायवाही करणे, पयावरणिवषयक कामांचे आदेश देणे. चालु 
असले या कामाची पहाणी व तपासणी करणे आिण िवकासकामांची देयके मंजुर 
करणे. 

३. शहरामधील जल, वायु, वनी, व जमीन दुषण रोखणे व पयावरण संर णासाठी 
आव यक कामे करणे. 

४. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ६७-अ माणे शहराचा पयावरण 
स ि थती अहवाल (Environment Status Report) येक वष  िनधा रत 
वेळेत तयार करणे. ( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६७ अ नुसार ) 

५. पयावरण संर ण व संवधनासाठी पाणी,हवा,वायू व जिमन यांची तपासणी व 
यावर उपाययोजना कर याक रता िनयोजन करणे. 

६. ीन िब ड ग कं से ट राबिवणे, काबन े डीट रपोट तयार करणे. 
७. पयावरण अिभयांि क  िवभागाचे कामकाजाम ये महारा  महानगरपािलका 

अिधिनयम  मधील खालील कलमा वये कामकाज पार पाडणे. 
 I  कलम ६७ अ - पयावरण ि थती अहवाल. 

  I I कलम ३१० ते ३१४ – साविजक व छतागृह,े कारखाने, उ ोग धंदे यां यावाटे 
रासायिनक े इ या द दारे होणारे दुषण रोखणे इ या द. 

८. वरील ित र  महारा  िवघटनिशल व अिवघटनिशल कचरा िनयं ण अ यादेश 
२००६ अ वये पयावरण अिभयांि क  क ाचे काम चालेल. 



९. Construction and Operation of Solid Waste Management ( 
processing Units) 

१०. िनयं णाखालील अिधकारी व कमचारी यां या रजा मंजुर करणे, पगार िबले मंजुर 
करणे. 

११. िनयं णाखालील अिधकारी व कमचारी यांनी नेमुन दले या कत ाम ये कसूर 
के याचे िनदशनास आ यास महारा  नागरी सेवा िनयमावलीनुसार दंडा मक 
अथवा शा ती तावीत करणे. 

१२. वग ३ व ४ ची रजा मंजूरी, पगार िबले व इतर पुरवणी िबले, गणवेश िशलाई 
िबले, रजा वास भ ा िबले इ. मंजुर करणे. 

 
 उप अिभयंता 
          

१. पपरी चचवड काय े ातील पयावरण संवधना िवषयक कामांचे िनयोजन 
क न संपुण वषाचे अंदाजप क तपासणी क न मंजुरीसाठी सादर करणे. 

२. िवकासकांची अंदाजप के तपासणे, िनिवदा कायवाहीसाठी आव यक कागद 
प ांची तपासणी करणे, कामांचे आदेश ा  झा यानंतर कामांचे िनयोजन क न 

य  कामांची अंमलबजावणी कर यासाठी यो य ती कायवाही करणे, कामांची 
देयके तपासणे. 

३. मोशी कचरा डेपो व थापन, या क प, िवकास कामे इ यादी.  
४. उप अिभयंता (पयावरण) – सव मलशु दीकरण क े  व पंप ग टेशन यांची 

थाप यिवषयक चालन देखभाल व दु ती, मशानभुमी वायू दुषण, पयावरण 
स ि थती अहवाल, नदी सुधार क प तसेच इतर सव पयावरण अिभयांि क  
िवभागाकडून चालू असलेली सव कामकाज. 

५. कायकारी अिभयंता, पयावरण यांनी वेळोवेळी दले या िनदशानुसार कामकाज. 
 
 उप अिभयंता, (िव ुत) 
 

१. सव पंप ग टेशन चालन, देखभाल व दु ती तसेच मैलाशु दीकरण क , िव ुत 
व यांि क  िवषयक कामकाज  

२. िवकासकांची अंदाजप के तपासणे, िनिवदा कायवाहीसाठी आव यक कागद 
प ांची तपासणी करणे, कामांचे आदेश ा  झा यानंतर कामांचे िनयोजन क न 

य  कामांची अंमलबजावणी कर यासाठी यो य ती कायवाही करणे, कामांची 
देयके तपासणे. 

३. कायकारी अिभयंता, पयावरण यांनी वेळोवेळी दले या िनदशानुसार कामकाज. 
 
 
 

 किन  अिभयंता, पयावरण 
१. ि न िब ड ग संदभातील कामकाज, पयावरण स ि थती अहवाल, वनी/ वायु 

दुषणिवषयक कामकाज इ. कामे करणे.  



२. शहरातील मैलाशु दीकरण क ांचे सव कामकाज, क ाचे चालन, देखभाल व 
दु ती िवषयक कामकाज करणे. सव मैलाशु ीकरण क ा या िनयं णासाठी 
बसिवणेत आले या काडा णालीची दैनं दन तपासणी करणे व या माणे सव 
क ांवर देखरेख ठेवून संबंिधतांशी सम वय ठेवणे. शु द केलेले पाणी पुनवापर 
कर यासंबंधी सव कामकाज,  

३. शांतता झोन संबंधी कामकाज, िवभागातील मािहती अिधकार संदभातील, 
अिभलेखा संबंधी कामकाज पाहणे, लेखा प र ण िवषयक, व छ भारत / 
महारा  अिभयान, पयावरण स ि थती अहवाल कामकाजात मदत करणे, या 
िवभागाचे सम वयक हणून हणुन कामकाज करणे  

४. मोशी कचरा डेपो िवषयी तसेच घनकचरा िवषयी सव व पाचे कामकाज 
(याम ये ई वे ट, लॅि टक वे ट, बायोमेडीकल वे ट, हॉटेल वे ट इ.) तसेच वनी 
व वायु दुषणासाठी उपाययोजना करणे, पयावरण िवषयक ना हरकत दाखले 
कामकाज इ. सह वेळोवेळी नेमुन दलेले कामकाज करणे. 

५. नदी सुधार क पा िवषयी कामकाज करणे. 
६. मनपा या िविवध िवकास कामा या शास कय मा यते िवषयक कामकाज 

करणे. 
७. सावजिनक बांधकाम िवभागाचे दरसुची म ये समािव  नसलेले परंतु मनपाचे 

िविवध िवकास कामासाठी आव यक असले या बाब साठी बाजारातील 
दरानुसार दर पृ थकरण क न मंजूरीसाठी सादर करणे. 

८. शासक य मा यता झाले या िवकास कामासंबंधीची तांि क मा यतेिवषयक 
कायवाही करणे. 

९. िनिवदा येसाठी कामां या िनिवदा ि वकृत दराची तांि क छाननी करणे. 
१०. िविवध िवकास कामांची चालू व अ तम देयक तसेच भाववाढफरक िबले 

करणे. 
११. मा. सह शहर अिभयंता कायालयातील तांि क व इतर मािहती व 

प वहार इ. तसेच मा. सह शहर अिभयंता यांचे िनयं णाखाली व 
आदेशा माणे कामकाज पहाणे. 

१२. मा. कायकारी अिभयंता यांनी वेळोवेळी नेमून दलेले कामकाज करणे, 
प वहार, नाग रकां या प ांचे उ रे देणे, नागा रकां या त ारीचा, 
िनपटारा करणे इ यादी. 

 
 किन  अिभयंता, िव ुत 
 

१. सव पंप ग टेशन चालन, देखभाल व दु ती तसेच मैलाशु दीकरण क , िव ुत 
व यांि क  िवषयक कामकाज  

२. िवकास कामांची अंदाजप के तयार करणे.  
३. मनपा या िविवध िवकास कामा या शास कय मा यते िवषयक कामकाज 

करणे. 
४. िविवध िवकास कामांची चालू व अ तम देयक तसेच भाववाढफरक िबले करणे. 
५. कायकारी अिभयंता, पयावरण कायालयातील तांि क व इतर मािहती व 

प वहार इ. तसेच मा.अित र  आयु  यांचे िनयं णाखाली व आदेशा माणे 
कामकाज पहाणे. 



६. मा. कायकारी अिभयंता यांनी वेळोवेळी नेमून दलेले कामकाज करणे, 
प वहार, नाग रकां या प ांचे उ रे देणे, नागा रकां या त ारीचा, 
िनपटारा करणे इ यादी. 

७. शासक य मा यता झाले या िवकास कामासंबंधीची तांि क मा यतेिवषयक 
कायवाही करणे. 

८. िनिवदा येसाठी कामां या िनिवदा ि वकृत दराची तांि क छाननी करणे. 
 

 
 था.अिभ.सहा. 

१. िवभागाकडील थाप य िवषयक चालू असले या कामकाजांवर देखरेख ठेवणे, 
आव यक रेकॉड ठेवणे, उपअिभयंता, किन  अिभयंता, यांचे िनयं णाखाली 
कामकाज पहाणे तसेच मा.कायकारी अिभयंता यांचे वेळोवेळी सुचने माणे 
कामकाज करणे, अिभलेखक यांचे रेकॉड अ ावत करणेसाठी मदत करणे इ. 
 
 

 केिम ट  
 

१. शहरातील सव मैलाशु दीकरण क पांचे चालन, देखभाल, दु तीचे 
कामकाज, रासायिनक तपास या, तसेच घनकचरा िवषयी मोशी कचरा डेपो 

क पाचे कामकाजावर िनयं ण, नदी, नाले, तलाव हवा- वनी दुषणा 
बाबतचे कामकाज करणे.  

२. पयावरण स ि थती अहवाला बाबतचे कामकाज करणे.  
३. कायकारी अिभयंता, पयावरण यांनी वेळोवेळी दले या िनदशानुसार 

कामकाज करणे.  
 

 
 सहा. केिम ट 

    
१. शहरातील ठक ठकाण या मैलाशु दीकरण क पाचे चालन, देखभाल िवषयी 

संपुण कामकाजावर िनयं ण ठेवणे इ. सह वेळोवेळी नेमुन दलेले कामकाज 
करणे. 

२. कायकारी अिभयंता, पयावरण यांनी वेळोवेळी दले या िनदशानुसार 
कामकाज कराणे. 

 
 

 एम.पी.ड य.ु 
    

१. नदी ना यां या दुषण िवषयक तपास या करणे, उ ोगधंदा परवाना 
िवषयक त ार ची य  पहाणी क न अहवाल देणे, तसेच मा.कायकारी 



अिभयंता यांनी वेळोवेळी दले या सुचनेनुसार काम करणे. अिभलेखक यांचे 
रेकॉड अ ावत करणेसाठी मदत करणे. 

२. नाग रकां या त ारी िनवारण करणे बाबतचे कामकाज. 
 

 आरो य िन र क 
     

१. मोशी कचरा डेपो व थापन िनयमक कामकाज. किन  अिभयंता, उप 
अिभयंता यांचे िनयं णाखाली व मा.कायकारी अिभयंता यांनी वेळोवेळी 
दले या सुचनांनुसार कामकाज करणे. 

 
 उपलेखापाल 
 

१. मा.आयु  यांचा आदेश . शासन/१/कािव/१२००/२०१३ 
द.०४/०९/२०१३ अ वये पयावरण िवभागाकडील सव कारचे अ थक 
व पाचे कामकाज करणे.  

२. पयावरण िवभागाकडील भांडवली व महसुली जमा खचाचे अंदाजप क तयार 
करणे 

३. महसुली व िवकास कामांची बीले तपासून अदा करणेची कायवाही करणे. 
४. सव देयकांचे पूव लेखाप र ण व पो ट लेखाप र ण िवषयक कामकाजाची 

पूण जबाबदारी 
५. िनिवदा िवषयक संपूण आ थक कामकाज तपासणी.  
६. महारा  लेखासंिहता अिधिनयम १९७१ सावजिनक बांधकाम संिहता 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा माणे अंमलबजावणी करणे.  
७. वेतनिनि ती िवषयक कामकाज करणे. 
८. आयकर संबंधीत कामकाज करणे.  
९. कमचा-यांचे रजा वेतन, िनवृ ी वेतन करणे तपासून देणे व इतर अ थक 

िवषयक कामकाजावर िनयं ण ठेवणे.  
१०. शासक य व मनपा लेखापरी ण िवषयक कामकाज पाहणे. 

 
 मु य िलपीक  

 
१. पयावरण अिभयांि क  िवभागाकडील सव आ थापना िवषयक, मािहती 

अिधकार िवषयक, अिभलेख क  िवषयक सव कामकाज इ यादीसह 
कामकाजावर िनयं ण ठेवून पूतता क न घेणे. तसेच मा.कायकारी अिभयंता 
यांचे सुचनेनुसार सव कामकाज 

 िलपीक (िनिवदा) 
    

१. पयावरण अिभयांि क  िवभागाकडील िनिवदा िवषयक सव कामकाज, 
जािहरात चे पेपर िबले काढणे, ठेकेदार रिज ेशन िवषयक कामकाज, वाहन 
इंधन, भ े यािवषयीचे कामकाज उप अिभयंता, क.अिभयंता तसेच 



लेखािधकारी, व र  िलपीक यांचे िनयं णाखाली कामकाज करणे तसेच 
कायकारी अिभयंता यांनी वेळोवेळी दले या आदेशा माणे कामकाज करणे. 

 
 

 िलपीक (आ थापना) 
 

१. मु य िलपीक यांचे िनयं णाखाली अ थापनािवषयक पगार बीले, भ े, 
वै क य बीले, आवक जावक प वहार, टेशनरी िवषयक सव कामकाज 
तसेच कायकारी अिभयंता यांचे सुचनेनुसार सव कामकाज, अिभलेखक यांचे 
रेकॉड अ ावत करणेसाठी मदत करणे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
वाचले. 
१. मा.आयु  यांचेकडील आदेश . शा/१/कािव/६६०/२०१६ दनांक १९/०९/२०१७ 
२. पाणीपुरवठा िवभागाकडील आदेश .पापु/जिन/१/कािव/८३०/१७ द.२६/०९/१७  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

पपरी चचवड महानगरपािलका, 
पयावरण अिभयांि क  िवभाग 
जा. .पअक/४/कािव/५८२ /२०१७ 

आदेश                                                             दनांक -  २९ /०९/२०१७ 

िवषय िवषय --  कामकाज वाटपाबाबतकामकाज वाटपाबाबत....  
 

उपरो  वाचले नुसार पयावरण िवभागाकडील किन  अिभयंता यांचे थानांतरण 
इतर िवभागात झा याने कामकाजा या सोई या दृ ीकोनातुन कायकारी अिभयंता 
पयावरण यां या िनयं णाखाली खाली नमुद केले माणे उप अिभयंता, किन  अिभयंता 
यांचे कामकाज वाटप कर यात येत आहे. 

 

. किन  
अिभयंता 

उप 
अिभयंता 

नेमून दलेले कामकाज 

१ ीम. 
सुरेखा 

कुलकण  

ी. 
मोहाडीकर 
आर.बी. 

भाटनगर, िचखली ट पा १ व २ या ठकाणचे 
मैलाशु दीकरण क ाचे सव कामकाज, पयावरण 
सदयि थती अहवाल कामकाज, CNG र ांना अनुदान 
वाटपा संबंधी कामकाज, लेखापरी ण िवषयी कामकाज, 
मािहती अिधकारा िवषयक कामकाज इ.सह वेळोवेळी 
नेमून दलेले कामकाज करणे. 

२ ी.भाबड 
बाळकृ ण 

रावेत, च-होली व दापोडी येथील मैलाशु दीकरण क ाचे 
दैनं दन चालन, देखभाल व दु तीचे कामकाज तसेच  
पयावरण स ि थती अहवाल िवषयक कामकाज, 
कायकारी अिभयंता, पयावरण यांचेकडील दैनं दन 
कामकाज सम वयक इ. सह वेळोवेळी नेमुन दलेले 
कामकाज करणे. 

३ ी. 
स मान 
भोसल े

ी.एम.टी. 
जावराणी 

चचवड लकरोड व आकुड  या ठकाणचे मैलाशु दीकरण 
क ाचे सव कामकाज, नदी सुधार क पािवषयी कामकाज 
जैव िविवधता सिमती बाबत कामकाज, पयावरण 
स ि थती अहवाल िवषयी कामकाज, ीन िब ड ग 
िवषयी कामकाज, MPCB कडील कामकाज, STP/SPS 
Scada System िवषयी कामकाज, ( ी.भालसाखळे, 
किन  अिभयंता, िव ुत यांचे मदतीने), CETP िवषयक 
कामकाज, एमपीसीबी कडील सेस िवषयक कामकाज, 
फॅ टरी रिज ेशन संबंधी कामकाज तसेच कायकारी 
अिभयंता यांनी वेळोवेळी नेमून दलेले कामकाज. 



. किन  
अिभयंता 

उप 
अिभयंता 

नेमून दलेले कामकाज 

४ ी. 
मोरे चं कांत 

ी. 
एम.टी. 

जावरानी 

कासारवाडी ट पा १,२,३ व  सांगवी, पपळे िनलख 
मैलाशु दीकरण क ाचे कामकाज, वाय.सी.एम. येथील 

या क , या केललेे पाणी पुनवापर कर यासंबंधी 
कामकाज, थाप य िवषयक देखभाल दु तीचे 
कामकाज, सांगवी गॅसदाहीनी व भोसरी APC बाबतचे 
कामकाज तसेच दूषणािवषयक येणा-या त ार चे 
(सारथी) ी.मु ला व ी.गायकवाड यांचे सहा याने 
िनवारण करणे, इ यादीसह कायकारी अिभयंता, 
पयावरण यांनी नेमून दलेले कामकाज करणे. 

५ ी.खरटमोल 
मनोज िव ल 

घनकचरा व थापन अंतगत मोशी डेपो येथील या 
िवषयक सव कामकाज, तसेच वायू दूषण उपाययोजना 
िवषयक कामकाज, क लखाना िवषयक कामकाज, 
सांगवी ओला कचरा या क ाचे कामकाज, व छ 
भारत अिभयान अंतगत कामकाज, उ ोगधंदा               
ना-हरकत िवषयक कामकाज, पयावरण स ि थती 
अहवाल संबंिधत कामकाज इ यादीसह वेळोवेळी नेमून 
दलेले कामकाज करणे. 

 
 

उपरो  कमचा-यांनी यां या नावासमोर नमुद केले माणे कामकाज कायकारी 
अिभयंता, पयावरण यांचे िनयं णाखाली करावे. यासाठी संबंिधत न ती/कागदप े 
संबंिधतांकडून ह तांतरीत क न यावीत.      
  

सही/- 
कायकारी अिभयंता, पयावरण 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी ४११ ०१८ 
त - सव संबंिधत अिधकारी/कमचारी  

 
त - 

मा. सह शहर अिभयंता, (पा.पू/जिन), प. च.मनपा  
२/- यांचे मािहतीकामी 

 
 
 
 

 



             वाचले :- १(आदेश .पापु/मु य/१०७/२०१७ ,द.१७/१०/२०१७  
               २ (आदेश .पअक/४/कािव/५८२/१७,द.२९/९/१७  
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी  -४११ ०१८   

पयावरण अिभयांि क  िवभाग 
जा ..पअक/४/कािव // /६९३ /२०१७ 
द.    १५  /११/२०१७ 

  
  िवषय : - कामकाज वाटपाबाबत  

आदेश, 
  वरील संद भय १ चे आदेशा वये ी .मनोज खरटमोल ,किन  अिभयंता यांचे ब 

ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग येथे थानांतरण संद भय १ अ वये र  झालेले आहे.यामुळे 
संदभ .२ चे आदेशा वये ी. मनोज खरटमोल  ,किन  अिभयंता यांचेकडे सोपवलेले कामकाज 

ी.मोरे सी .ए., क .अिभयंता यांचेकडे सोपवणेत येत आहे.ी.मोरे यांनी यांचेडील कामकाज 
सांभाळून हे कामकाज सांभाळावे.  

 

                                                                                         सही/- 
                                                                           कायकारीअिभयंता )पयावरण (  

पपरी चचवड महानगरपािलका 
     पपरी -४११ ०१८   

त :- मा.सह शहर अिभयंता)जिन(  
        यांचे मािहतीकामी  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



वाचले :- १ (आदेश . पाप/ुजिन/ १/कािव/८३०/१७ द.२६/०९/२०१७ 
           २  (पअक/४/कािव/५८२/१७  ,द.२९/९/१७  

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

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी -४११ ०१८   

पयावरण अिभयांि क  िवभाग 
जा ..पअक/४/कािव   / ७३० /२०१७ 

द.     ३० /११/२०१७ 
आदेश  

 िवषय :- ी.भोसले एस.एस.,किन  अिभयंता यांचेकडे सोपवलेले कामकाजाबाबत 
 
उपरो  संद भय आदेशा वये ी.भोसले एस.एस.,क.अिभयंता यांचे पयावरण िवभागाकडे  थानांतरण 

कर यात आले अस याने यांना पयावरण िवभागाकडून संदभ .२ चे आदेशा वये कामकाज सोपिव यात आले आहे .
तथािप शासक य तांि क अडचणीमुळे यांची आ थापनािवषयक कामकाज अ भाग पाणीपुरवठा िवभागाकडे वग 
कर यात आले आहे  .परंतू संद भय आदेश .१ अ वये कामकाजा या सोई या दृ ीने ी. भोसले एस .एस., क .अिभयंता 
यांनी यांचे कामकाज सांभाळून पयावरण िवभागाकडील यांचेकडे सोपवलेले कामकाज कायकारी अिभयंता ,
पयावरण यांचे िनयं णाखाली कराव े

 
                   सही/- 

                                                                              सह शहर अिभयंता )पाणीपु.व जलिन (  
  पपरी चचवड महानगरपािलका 
          पपरी -४११ ०१८  

त  :- १ (कायकारी अिभयंता ,अ भाग पाणीपुरवठा  
        २  (ी.भोसले एस.एस., किन  अिभयंता 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
वाचल े-  
१) मा.आयु  यांचे कडील आदेश  िव/मुका/१/कािव/३९/२०१६. द. २५/०१/२०१६ 

          पपरी चचवड महानगरपािलका, 
          पयावरण अिभयांि क  िवभाग 
          जा. . पअक/४/कािव/१०५/२०१६ 
          दनांक - १०/०२/२०१६ 

आदेश  
िवषयिवषय  --  पयावरणपयावरण  अिभयांि कअिभयांि क   िवभागाकडीलिवभागाकडील  िव ुतिव ुत//  यांि कयांि क   

                                                        िवषयकिवषयक  कामकाजकामकाज  वाटपाबाबतवाटपाबाबत....  
 

२/- उपरो   वाचले (१) नुसार मा.आयु  यांचेकडील आदेशा वये शहरातील 
मैलाशु ीकरण क  ेव यास सल  असलेली पं पग टेश स संबंिधत कामकाज उपअिभयंता 
व किन  अिभयं यांसह कायकारी अिभयंता (पयावरण) यांचेकडे ह तांतरीत करणेत 
आलेली आहेत.या िवभागाकडील िव ुत / यांि क  बाबत या कामकाजा या सोई या 
दृ ीन े खालील अिधकारी कमचा-यांकडे यांचे नावासमोर नमुद केलेले कामकाज 
सोपव यात येत आहे. 

. अिधका या
चे नांव 

किन  
अिभयंता 
(िव ुत) 

नेमून दलेले कामकाज 

१. सौ. ए.ए. 
कंुभार,             

उप 
अिभयंता 

ी.नांगरे 
एस.एन. 

मनपाचे १) रावेत, २) आकुड , ३) चचवड भाटनगर,                 
४) चचवड एस बी आर ५) िचखली ट पा १,२ ही 
मैलाशु दीकरण क े व या क ांशी संल  असणारे  
कवळे पंप हाऊस, आकुड  पंप हाऊस, पपरी मेन पंप 

हाऊस, पपरी वाघेरे, पपरी लो लेवल, वैभवनगर, 
काकडे पाक, देऊळ मळा, गोखले पाक, केशवनगर, 
िचखली १२५३, नेवाळे व ती पंप हाऊस इ. सव 
पंप ग टेशन इ यादी ठकाणची िव ुत / यांि क  
िवषयक कामकाजासह वेळोवेळी कायकारी अिभयंता, 
पयावरण यांनी नेमुन दलेले कामकाज करणे.  

२.  ी.भालसाखळे 
ए.टी 

मनपाचे (१) पपळे िनलख, (२) सांगवी, (३) 
कासारवाडी ट पा १,२,३, (४) च होली, (५) दापोडी 
ही मैलाशु दीकरण क े व या क ांशी संल  असणारे  
वाकड पंप हाऊस, मुळानगर पंप हाऊस, फुगेवाडी, 
लांडेवाडी पी.एस.१, लांडेवाडी पी.एस.२, भोसरी 
२१७, भोसरी २३१, काळेवाडी, पपळे सौदागर, 
दापोडी, च होली पंप हाऊस, नवी सांगवी इ. सव 
पंप ग टेशन इ यादी ठकाणची िव/यां िवषयक 



कामकाजासह वेळोवेळी कायकारी अिभयंता, पयावरण 
यांनी नेमुन दलेले कामकाज करणे. 

 
१. उपरो  कमचा यांनी यांना नेमून दले या कामकाजासंबंधी सव कारचे 

लेखापरी ण, अिभलेख, मािहती अिधकार इ यादी सह सव कामकाज करावयाचे आह.े  
२. कोणतेही पं पग टेशन मिशनरी / पंप कायाि वत नस याने ओ हर लो होत अस याचे 

काडा णालीनुसार िनदशनास आ यास संबंिधत िव ुत / यांि क  िवभागा या उप 
अिभयंता व किन  अिभयंता व पं पग टेशनचे ठेकेदार यांना जबाबदार धरणेत येईल. 

३. पंप ग टेशन या मिशनरी रपे रगसाठी पं पग टेशन काही काळासाठी बंद राहणार 
अस यास यासाठी पूव परवानगी मा य क न घेणे बंधनकारक आह,े यािशवाय इतर 
कारणांनी पं पग टेशन ओ हर लो झा यास संबंिधत िव ुत / यांि क  िवभागा या 
उप अिभयंता व किन  अिभयंता यांना जबाबदार धरणे येईल. 

४. सव पं पग टेशन २४x७ कालावधीसाठी चालू अस याने कोण याही पं पग टेशनम ये 
कधीही तपासणी के यास या ठकाणी आव यक कमचारी / ऑपरेटर, क ामधील 
आव यक रिज टर, क ाची व प रसराची व छता ठेव याची द ता यावी. 

५. मैलाशु दीकरण क े व पं पग टेशनमधील िव ुत / यांि क  संबंिधत कामाचे तांि क 
मा यता िवषयक कामकाज मा.सह शहर अिभयंता (िव/यां) यांचेकडे सोपव यात आलेले 
अस याने या माणे कायवाही करावी.  

६. उपरो  नमुद केले माणे मैलाशु दीकरण क े व यां याशी संल  पं पग टेशनची 
संबंिधत िव ुत / यांि क  िवभागा या उप अिभयंता क किन  अिभयंता यांनी थाप य 
िवभागा या संबंिधत उपअिभयंता, किन  अिभयंता व केिम ट यांचेशी सम वय ठेवून 
कामकाज करावयाचे आह.े  

उपरो  सुचने माणे सव कमचा यांनी यां या नांवासमोर नमुद केले माणे 
कामकाज आदेशा या दनांकापासून कायकारी अिभयंता, पयावरण यांचे िनयं णाखाली 
करावे यासाठी संबंिधत न ती / कागदप े संबंिधत िवभागाकडून ह तांतरीत क न 
या ात.  

       सही/- 
अित र  आयु  

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी ४११ ०१८ 

ित -  
१) सौ.कंुभार ए.ए, उप अिभयंता, (िव), पयावरण 
२) ी.भालसाखळे ए.टी.,किन  अिभयंता (िव),पयावरण. 
३) ी.नांगरे.एस.एन. किन  अिभयंता (िव) पयावरण.,  

त -  
१) सहा यक आयु , शासन २) सह.शहर अिभयंता (िव/या)  
३) सहा आयु , नागरी सुिवधा क   ४) कायकारी अिभयंता, पयावरण  
                 यांचे मािहतीकामी 

 
पपरी चचवड महानगरपािलका, 



          पयावरण अिभयांि क  िवभाग 
          जा. . पअक/४/कािव/५८०/२०१६ 
          दनांक - २१/०९/२०१६ 

आदेश  
िवषयिवषय  --  कामकाजकामकाज  वाटपाबाबतवाटपाबाबत....  

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.आयु  सो यांचेकडील आदेश 

. शा/३/कािव/८४५/१६, द.४/८/१६ अ वये ी.गायकवाड आर.बी.,एमपीड यू यांचे 
पयावरण अिभयांि क  िवभाग येथे थानांतरण झाले असलेने यांना कायालयीन व शासक य 
कामकाजा या सोयी या दृ ीने पुढील माणे कामकाज वाटप करणेत येत आह.े.  

. अिधका याचे नांव नेमून दलेले कामकाज 
१. ी.मु ला एच.ए., 

एमपीड य ू
शहरातील मुंबई पुणे जूना महामागा या उ रेकडील 

े ातील कामकाज,नदी , ना यां या दुषण िवषयक 
त ारी िनवारण व तपास या करण,े उदयोगधंदा 
परवाना िवषयक त ार ची य  पहाणी क न 
अहवाल देण,ेनाहरकत िवषयी कामकाज , हवा, वनी 

दूषण िवषयी त ार चे िनराकरण करण,े पयावरण 
सदयि थती अहवालासाठी तपास या करण.े तसेच 
मा.कायकारी अिभयंता यांनी वेळोवेळी दले या 
सुचनेनुसार काम करण.े अिभलेख रेकॉड अदयावत 
करणेसाठी मदत करण.े  

२. ी.गायकवाड आर.बी., 
एमपीड य ू

शहरातील मुंबई पुणे जूना महामागा या दि णेकडील 
े ातील कामकाज,नदी , ना यां या दुषण िवषयक 

त ारी िनवारण व तपास या करण,े उदयोगधंदा 
परवाना िवषयक त ार ची य  पहाणी क न 
अहवाल देण,ेनाहरकत िवषयी कामकाज , हवा, वनी 

दूषण िवषयी त ार चे िनराकरण करण,े पयावरण 
सदयि थती अहवालासाठी तपास या करण.े तसेच 
मा.कायकारी अिभयंता यांनी वेळोवेळी दले या 
सुचनेनुसार काम करण.े अिभलेख रेकॉड अदयावत 
करणेसाठी मदत करण.े 

उपरो  कमचा-यांनी यां या नावासमोर नमुद केले माणे कामकाज आदेशा या 
दनांकापासून कायकारी अिभयंता,पयावरण यांचे िनयं णाखाली कराव.े यासाठी संबंिधत 

न ती/कागदप े संबंिधतांकडून ह तांतरीत क न यावीत. 
       सही/- 

अित र  आयु  
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी ४११ ०१८ 
त - संबंिधत अिधकारी/कमचारी  
त - 

1. कायकारी अिभयंता, पयावरण 
2. सहा.आयु , नागरी सुिवधा क  
 
 



 
 
वाचल े
१. शासन िवभागाकडील आदेश . शा/४/कािव/७१०/१७ द. २९/०९/२०१७  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी-४११०१८ 

पयावरण अिभयांि क  िवभाग 
.पअक/४/कािव/  ६१०   /२०१७ 

द.     १०  /१०/२०१७ 
 

िवषय- पयावरण िवभागाकडील कमचा-यांचे कामकाज 
वाटपाबाबत... 

आदेश, 
 
 पपरी चचवड महानगरपािलकेअंतगत पयावरण अिभयांि क  िवभाग कायरत 
आह.े उपरो  वाचले .१ ते ३ या आदेशा वये शासक य कामकाजासाठी मु य िलिपक 
कमचा-यांचे पयावरण अिभयांि क  िवभागाकडे थानांतरण करणेत आलेले आह.े 
यानुसार यांना कायालयीन व शासक य कामकाजा या सोयी या दृि ने कामकाजाचे 

खालील माणे वाटप करणेत येतआह.े 
 
अ. . कमचारी 

नाव 
पदनाम नेमून दलेलकेामकाज 

१ ीम.मारणे 
एस.डी. 

मु य 
िलिपक 

१) अिधकारी/कमचारी यांचे िश ण, अ यास दौरे, 
बैठका, इ. संबंधी अ ीम/िबले तयार क न िविहत 
मुदतीत समायोजन करणे. 

२) अिभलेख,अंतगत व बाहय लेखाप र ण व मािहती 
अिधकार संबंधी सव कामकाज  

३) मा.कायकारी अिभयंता (पयावरण), उपअिभयंता, 
लेखािधकारी यांनी वेळोवेळी दले या 
सुचना/आदेशा माणे कामकाज करणे  

४) आ थापना िवषयक कामावर िनयं ण ठेवणे व 
आव यकते माणे वत: काम करणे. 

५) िवभागाकडील िनिवदा िवषयक हणजेच िनिवदा 
िस दीपासुन ते कामाचा आदेशापयतचे संपुण 

कामकाज िलिपकां या मदतीने करणे. 
६) िनिवदा िवषयक जािहर आवाहने, िनवदेने इ. 

िसि दचे जािहरात िबले अदा करणेचे कामकाज 
करणे. 

७) ठेकेदारांचे ई-न दणी करणे व याबाबतचे सव रेकॉड 



अदययावत ठेवणे. 
८) दैनं दन जमा होणा-या फ  जमा क न या वेळेवर 

मनपा कोषागरात जमा करणे व याबाबतचे सव 
रेकॉड अदययावत ठेवणे 

९) मा.कायकारी अिभयंता(पयावरण) व मा.अ य  
जैिवक िविवधता व थापन सिमती यांचे वाहनांचे 
वाहन इंधन, वाहन िनवाह िबले व इतर खच, थायी 
अि मधन खच ितपूत  िबलांिवषयक कामकाज 

१०)  STP/SPS मधील जनरेटरसाठी आव यक इंधन 
िबले ( ी.गायकवाड, पंपऑपरेटर यां या मदतीने) 
करणे. 
 
 

 
 तरी, उपरो  कमचा-यांनी यांचे नावांसमोर नमुद केले या कामकाज 
वाटपा माणे सव कामकाज वाटप करणेत येत आह.े यासाठी आव यक न ती संबंिधतांना 
ह तांतरीत करा ात. तसेच मा.कायकारी अिभयंता (पयावरण) यांनी वेळोवेळी दले या 
सुचनेनुसार व िनदशानुसार कामकाज करावे. उपरो माणे नमुद कामकाज ता काळ 
आदेशा या दनांकापासून चालू करणेची द ता यावी. 
 
 
                                                                                 सही/- 
                                                                   कायकारी अिभयंता (पयावरण) 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी-४११०१८ 

ती, 
सव संबंिधत कमचारी 
--------------------------- 

त, 
१) मा.सह शहर अिभयंता (ज.िन./पापू) 
२) मा.सहा यक आयु , शासन िवभाग 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
वाचल े
१. शासन िवभागाकडील आदेश . शा/४/कािव/६७०/१७ द. १९/०९/२०१७  
२. शासन िवभागाकडील आदेश . शा/४/कािव/६३५/१७ द. ०८/०९/२०१७  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी-४११०१८ 

पयावरण अिभयांि क  िवभाग 
.पअक//कािव//५८३/२०१७ 

द.   २९ /०९/२०१७ 
 

िवषय- पयावरण िवभागाकडील कमचा-यांचे कामकाज 
वाटपाबाबत... 
आदेश, 
 
 पपरी चचवड महानगरपािलके अंतगत पयावरण अिभयांि क  िवभाग कायरत 
आह.े उपरो  वाचले .१ ते ३ या आदेशा वये शासक य कामकाजासाठी िलिपक व 
इतर संवंगातील कमचा-यांचे पयावरण अिभयांि क  िवभागाकडे थानांतरण करणेत 
आलेले आह.े यानुसार यांना कायालयीन व शासक य कामकाजा या सोयी या दृि ने 
कामकाजाचे खालील माणे वाटप करणेतयेतआह.े 
 
अ. . कमचारी 

नाव 
पदनाम नेमून दलेलेकामकाज 

१ ीम.नहीरे िलिपक १) पयावरण िवभागास आव यक असणारी टेशनरीची 
मागणी करणे व संबंधीतास वाटप क न या या 
न दी टॉक रिज टरला व डेड टॉक रिज टरला 
घेणे व सदरचे रेकॉड अ यावत ठेवणे िवषयक 
कामकाज करणे. 

२) पयावरण िवभागाकडील अिधकारी/कमचारी यांचे 
िश ण, अ यास दौरे, बैठका, इ. संबंधी 

अ ीम/िबले तयार क न िविहत मुदतीत समायोजन 
करणे. 

३) आपले टेबलशी संबंधीत सव रेकॉड अ यावत ठेवणे. 
४) पयावरण िवभागाकडील लेखाप र ण व मािहती 

अिधकार संबंधी सव कामकाज  
५) मा.कायकारी अिभयंता (पयावरण), उपअिभयंता, 

लेखािधकारी यांनी वेळोवेळी दले या 
सुचना/आदेशा माणे कामकाज करणे  



 
 
 
 
अ. . कमचारी 

नाव 
पदनाम करावयाचे कामकाज 

१ ीम.नहीरे िलिपक ६) आ थापना िवषयक कामे याम ये पयावरण 
िवभागाकडील थायी व अ थायी अिधकारी 
कमचारी यांचे पगार िबल, पुरवणी िबले, वै क य 
िबले, अितकालीन भ ा िबले, व इतर सव मनपा 
िनयमा माणे भ े व िबले अदा करणे िवषयक 
कामकाज करणे. 

७) पयावरण िवभागाकडे येणा-या सव प ाचे आवक-
जावक बाबतचे कामकाज करणे 

२ ी.सुिनल 
राठोड 

िलिपक १) पयावरण अिभयांि क  िवभागाकडील 
िनिवदािवषयक हणजेच िनिवदा िस दीपासुन ते 
कामाचा आदेशापयतचे संपुण कामकाज करणे 

२) पयावरण िवभागाकडील िनिवदा िवषयक, जािहर 
आवाहने, िनवेदने इ. िस दीचे जािहरात िबले अदा 
करणेचे कामकाज( ी.गायकवाड,MPW यांचे 

मदतीने)करणे 

३) पयावरण अिभ. िवभागाकडील ठेकेदारांचे ई-न दणी 

करणे व याबाबतचे सव रेकॉड अ यावत ठेवणे 
४) पयावरण िवभागाकडील दैनंदीन जमा होणा-या फ  

जमा क न या वेळचे-वेळी मनपा कोषागरात जमा 
करणे व याबाबतचे सव रेकॉड अ यावत ठेवणे. 

५) पयावरण िवभागाकडील सव महसुली व भांडवली 
कामां या िबलांवर तरतुदी टाकुन ती मनपा संगणक 

णाली ारे लेखा िवभागाकडे मंजुरी तव पाठवणे व 
याबाबतचे सव रेकॉड अ यावत ठेवणे. 

६) िनिवदाधारकां या बयाना, अनामत र मा परत 
करणेसंबंधीचे कामकाज करणे. 

७) मा.कायकारी अिभयंता (पयावरण) व मा.अ य , 
जैिवक िविवधता व थापन सिमती यांचे वाहनांचे 
वाहन इंधन िबले, वाहन िनवाह िबले व इतर खच 

ितपुत  िबलांिवषयक कामकाज ी.गायकवाड, 
एम. पी. ड यु यांचे मदतीने करणे व याबाबतचे 



सव रेकॉड अ यावत ठेवणे. 
८) STP/SPSमधील जनरेटरसाठी आव यक इंधन िबले 

( ी.गायकवाड, पंप ऑपरेटर यांचे मदतीन)े करणे.  
९) आपले टेबलशी संबंधीत सव रेकॉड अ यावत ठेवणे. 
१०) मा.कायकारी अिभयंता (पयावरण), उपअिभयंता, 

लेखािधकारी यांनी वेळोवेळी दले या 
सुचना/आदेशा माणे कामकाज करणे 

 तरी, उपरो  कमचा-यांनी यांचे नावांसमोर नमुद केले या कामकाज 
वाटपा माणे सव कामकाज वाटप करणेत येत आह.े यासाठी आव यक न ती संबंिधतांना 
ह तांतरीत करा ात. तसेच मा.कायकारी अिभयंता (पयावरण) यांनी वेळोवेळी दले या 
सुचनेनुसार व िनदशानुसार कामकाज करावे. उपरो माणे नमुद कामकाज ता काळ 
आदेशा या दनांकापासून चालू करणेची द ता यावी. 
 
 
                                                                                  सही/- 

कायकारी अिभयंता (पयावरण) 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी-४११०१८ 
ती, 

सव संबंिधत कमचारी 
--------------------------- 

त, 
१) मा.सह शहर अिभयंता (ज.िन./पापू) 
२) मा.सहा यक आयु , शासन िवभाग 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


