
पपरी  चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८ 

अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ 

(मॅ युअल . १) 

कायालयाचा तपशील, कामकाज व कत  े

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपरी चचवड महानगरपािलका, अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ 

कायालयाचा तपशील, कामकाज व कत  े

कायालयाचे नाव  िप.िच.म.न.पा अ ेि य िव ुत िवभाग िनगडी-४४      

प ा  अ ेि य िव ुत िवभाग िनगडी-४४      

कायालय मुख  कायकारी अिभयंता (िव) 

कोण या मं ालयातील खा या या अिधन त  नगरिवकास िवभाग मं ालय, मुंबई   

काय े   अ ेि य कायालय काय े   

कायानु प िविश  काय करणे  िप.िच.म.न.पा अ ेि य काय े ातील र यावरील दवाब ी 
व था/िस ल व था/ इ. देखभाल दु ती करण.े       

िवभागाचे येय/धोरण  िप.िच.म.न.पा अ ेि य काय े ातील र यावरील दवाब ी 
व था/िस ल व था/ इ. देखभाल दु ती करण.े       

सव सबंिधत कमचारी                                                                                                         ४१  

काय  र यावरील दवाब ी व था/िस ल व था/मनपा 
इमारती शाळा, दवाखाने इ. मधील िव ुत व था व    
देखभाल दु ती करण.े    

कामाचे िव तृत व प नाग रकांसाठी र यावरील दवाब ी व था/िस ल 
व था/मनपा इमारती शाळा, दवाखाने इ. मधील िव ुत 
व था व देखभाल दु ती करण.े    

मालम ेचा तपशील  महानगरपािलका इमारत, र ते  जमीन, मैदाने जमीन    

उपल ध सेवा  र यावरील दवाब ी व था/िस ल व था 

कायालयीन दूर वनी व वेळा  अ ेि य कायालय मोबाईल दूर वनी  मांक ....... 

सा ािहक सु ी व िविश  सेवेसाठी 
ठरिवले या वेळा  

शिनवार व रिववार व अ य जाहीर सु ा (तांि क कमचारी 
सोडून ) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८ 

अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ 

(मॅ युअल . २) 

कायालयाचे अिधकारी आिण कमचारी यांचे अिधकार आिण कत  े

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



 

                                कलम ४ (१) (b) नमुना (अ) 

पपरी चचवड महानगरपािलका, अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ येथील िव ुत कायालय 
अिधकारी व कमचारी यां या अिधकाराचा तपशील  

अ  

अ. .  पदनाम  अिधकारी - आ थक  कोण या काय ा/िनयम/ शासन 
िनणय/ प रप कानुसार    

अिभ ाय  

१) कायकारी 
अिभयंता  

अंदाजप क  तयार करणे, कामांची िबले 
अदायगी करणे. लाईटिबले, टेिलफोन, मोबाईल 
िबले अदा करण,े र. .१०,०००/- पयत 
कोटेशन काढणे, मंजूर करण,े कामाचे आदेश 
देणे व या संदभात आलेली िबले मंजूर करणे. 
र. .१०,०००/- पयत वाहन दु ती व इंधन 
िबले मंजूर करणे. कमचा-याना  घर बांधणी  
कज, वाहन कज अदा करणे.          

१- शासन /१/कािव/ ७७९/९५ 
द.३०.१०.१९९५  

२ - शासन /१/कािव/ ७२९/०६  
द.२१.०८.२००६  

३- शासन /१/कािव/ ३० /०३   
द.२१.१२.२००६  
 ४- शासन /१/कािव/८९७ /०९    
द.२९.०९.२००९  

 ५-लेखा /१/कािव/ ७७०/ २०१३  
द.१७.०९.२०१३                  

 

२)  उप अिभयंता 
(िव) 

अंदाजप क  तयार करणे, येणा या खचास 
तरतुदी नुसार सबंिधत सिमतीकडून मा यता 
घेणे र. .५०००/- पयत कोटेशन काढणे, 
कामांची िबले अदायगी करणे. कमचा-या या 
बेिश त वतनाबाबत र ापन , नोटीस व 
ताक द देणे. आहरण व िवतरण अिधकारी 
हणून काम पाहणे, देखभाल व दु ती या 

कामावावर देखरेख ठेवणे ऑडीट िनयमा माणे 
काम करणे, िव ुत िवषयक कामांचे िनयोजन 
करणे, म रा िव िव कं.िल. तसेच इतर 
िवभागांशी सम वय ठेवून प  वहार करणे, 
पदािधकारी तसेच नाग रकां या सुचनावर 
व रत कायवाही करण.े            

१- शासन /१/कािव/ ६३० /९४  
द.१७.१०.१९९४   

२ - शासन /१/कािव/ ७७९/९५   
द.३०.१०.१९९५  

३ -लेखा /१/कािव/ ७७०/ २०१३  
द.१७.०९ .२०१३                  

 

अ. .  पदनाम  अिधकारी – शासक य  कोण या काय ा/िनयम /शासन 
िनणय/ प रप कानुसार    

अिभ ाय  

१) कायकारी 
अिभयंता 
(िव) 

आ थापना िवषयक सव कामकाज 
लेखापरी णा बाबत सव कामकाज, रजा 
मंजुरीबाबत सव काम,े थावर जंगम  
मालम ा, भांडार सािह याबाबत िलिपकाने  
केले या कामकाजावर भावीपण ेिनयं ण ठेवून 
यांना मागदशन क न यातील ुटीबाबत 

कामकाज करणे.          

१- शासन /१/कािव/ ६३० /९४  
द.१७ .१०.१९९४   

२ - शासन /१/कािव/ ७७९/९५   
द.३०.१०.१९९७   

३ - शासन /१/कािव/ ९२८ /९७    
द.०४.१०.१९९७   

४- शासन /१/कािव/ ११७५ / 
२०१३  द.२९ .०८ .२०१३                  

 

२)  उप अिभयंता 
(िव) 

अंदाजप क  तयार करणे, सव कारची अि म 
धने वै क य िबले अदा करणे, आवक –जावक , 
पगार िबले अदा करणे , रजा मंजुरी, कमचारी 
बेिश त वतनाबाबत नोटीस काढणे, वाहन 
इंधन पे ोल िबले तयार करणे, िनिवदा िस ी 
व इतर कामकाज करणे, बद या नेमणुक बाबत 
कामे, शासन िवभागाकडील मागिवणेत   
आलेली मािहती वेळेत पूण करण,े िश ण व 
सेिमनार क रता अिधकारी व कमचारी 
पाठिवणे बाबत सव कामे करणे.                   

१- शासन /१/कािव/ ६३० /९४  
द.१७ .१०.१९९४   

२ - शासन /१/कािव/ ७७९/९५   
द.३०.१०.१९९७   

३ - शासन /१/कािव/ ११७५ / 
२०१३  द.२९ .०८ .२०१३                  

उप 
अिभयंता 
(िव) 



३)  किन   
अिभयंता 
(िव) 

िव ुत िवषयक कामावर देखरेख ठेवणे, तांि क 
कमचा-याना काम वाटप करणे व याचेवर 
िनयं ण ठेवणे िवभागाअंतगत कामासाठी 
लागणारे सािह य भांडारातून मागिवणे व 
याची न द टोक रिज टर म ये घेणे 

पदािधकारी व नाग रक यांचे त ारी व 
सुचानावर व रत कायवाही करणे.     

  

४) िवज 
पयवे क  

र यावरील दवाब ी, शासक य इमारत 
शाळा णालय,े दवाखाने यांचे िव युती 
यांि क  उपकरणांची देखभाल दु ती करण.े 
िवजपयवे क क.क.अ.(िव) यांनी दले या 
सूचनेनुसार कामकाज करणे.         

  

 

क 

अ. .  पदनाम  अिधकारी – फौजदार  कोण या काय ा/िनयम/ 
शासन िनणय/ 
प रप कानुसार    

अिभ ाय  

 िनरंक     
 

ड 

अ. .  पदनाम  अिधकारी – अध यायीक  कोण या काय ा/िनयम/ 
शासन िनणय/ 
प रप कानुसार    

अिभ ाय  

 िनरंक     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८ 

अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ 

(मॅ युअल . ३ ) 

िनणय येसाठी अनुसरली जाणारी प त पयवे ण आिण जबाबदारी  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

कलम ४ (१) (b) (ii) नमुना (ब) 

पपरी चचवड महानगरपािलका, अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ येथील िव ुत कायालय 
अिधकारी व कमचारी यां या कत ांचा तपशील  

अ  

अ. .  पदनाम  कत  े कोण या काय ा/िनयम/ शासन 
िनणय/ प रप कानुसार    

अिभ ाय  

१) कायकारी 
अिभयंता  

भागाअंतगत कामावर िनयं ण ठेवणे अंदाजप क 
तयार करणे, कामांची िबले अदायगी करणे, लाईट 
िबले, टेिलफोन, मोबाईल िबले अदा करणे. 
र. .१०,०००/- पयत वाहन दु ती व वाहन इंधन 
िबले मंजूर करणे. कमचा-याना घर बांधणी कज, 
वाहन कज अदा करणे. वग २ मधील कमचा-
या या ३० दवसापयत अ जत रजा व सव 

कार या कालावधी या पराव तत रजा, 
अधवेतनी रजा, यरोग, कु रोग, प घात, 
िवकलांगता, सूती, गभपात इ.िवशेष रजा मंजूर 
करणे. वग ३ व ४ मधील कमचा यांचे द ता रोध 
मंजूर करणे, िनयिमत वेतनवाढी मंजूर करणे. 
बेिश तपणाचे वतनाबाबत शा ती लावणे, दंड 
करणे कोण याही आ थक हानीची र म वसूलात 
आणणे. र यावरील दवाब ी शासक य इमारत, 
शाळा, णालय,े दवाखाने, उ ान,े  
मलैाशु ीकरण क  यांचे िव ुत/यांि क  व नवीन 

क पावर देखरेख करणे भाग सिमतीस िवषयप  
पाठिवणे, पदािधकारी व नाग रकां या त ारी व 
सूचनांवर व रत कायवाही करणे. आहरण िवतरण 
अिधकारी हणून काम पाहणे. भागाअंतगत 
कामावर िनयं ण ठेवणे.                                   

१- शासन /१/कािव/ ७७९/९५ 
द.३०.१०.१९९५  

२ - शासन /१/कािव/ ७२९/०६  
द.२१.०८ .२००६  

३- शासन /१/कािव/ ३० /२ 
००३   द.०१ .१२ .२००३  
४- शासन /१/कािव/६०३ 
/१९९४ / द.१७ .१० .१९९४  
  

 

२)  उप 
अिभयंता 
(िव) 

वग .३ व ४ मधील कमचा-यां या करकोळ रजा 
वकैि पक रजा मंजूर करणे वग ३ व ४ या 
कमचा या या ३० दवसापयत या रजा मंजूर 
करणे. तसेच सेवान द पु तकात सव कार या 
न दी घेणे. कमचा याचे बेिश तपणाचे वतनाबाबत 

ापन नोटीस व ताक द देणे. देखभाल दु तीचे 
कामांवर िनयं ण ठेवण.े ऑडीट िनयमां माणे काम 
करण.े भागांतगत िवकास कामांवर  िनयं ण 
ठेवणे िव ुत िवषयक कामांचे िनयोजन करणे, 
अंदाजप क तयार करणे,  येणा या  खचास 
तरतुदीनुसार संबिधत सिमतीकडून मा यता घेणे. 
कामांचे िबले अदा करणे, म.रा.िव. िव.कं. तसेच 
इतर िवभागांशी सम वय साधून प  वहार 
करणे. पदािधकारी व नाग रक  यांचे त ारी व 
सूचनांवर व रत कायवाही करणे.                        

१- शासन /१/कािव/ ६३० / 
१९९४  द.१७ .१०.१९९४   
२ - शासन /१/कािव/ ७७९/९५   
द.३०.१०.१९९५  

 

 

३) किन  
अिभयंता 
(िव) 

िव ुत िवषयक कामांचे िनयोजन करणे. अंदाज 
प क तयार करणे , येणा या खचास तरतुदीनुसार 
सबंिधत सिमतीकडून मा यता  घेणबेाबत सव कामे 
करण,े कामावर य  देखरेख ठेवणे, याच माणे  
कामाचे िबल तयार करणे, एम .बी. रेको डग 
करणे, म.रा.िव.िव.कं. तसेच इतर िवभागांशी 

   



सम वय साधून प वहार करणे.  पदािधकारी व 
नाग रक  यांचे त ारी  व सूचनांवर व रत 
कायवाही करणे. वीजपयवे क व तांि क कमचारी 
यांना कामाबाबत सूचना देण े व यांचे करकोळ 
रजा मंजूर करणे. टॉक  रिज टर मटेन करणे. 
ऑडीट िनयमां माण े काम करणे. नेमून दले या 
काय े ातील िव ुत िवषयक कामाची 
अंमलबजावणी बाबत सव जबाबदारी, लेखा 
प र ण िवषयक कामकाजाबाबत .    

४)   मु य 
िलिपक  

आ थापनािवषयक सव कामकाज, लेखा 
परी णाबाबत सव कामकाज, रजा मंजुरीबाबत 
सव कामे, थावर जंगम मालम ा, भांडार सािह य 
याबाबत िलिपकाने केले या कामकाजावर 

भावीपणे िनयं ण ठेवून यांना मागदशन क न 
यातील ुटीबाबत कामकाज करणे. अिभलेख 

क ात अ,ब,क,ड नुसार वगवारी क न रेकॉड 
लावणे. लेखापरी ण िवषयक कामकाज.            

  

५)   िलिपक  अंदाजप क  तयार करणे, सव कारची अि म धन 
मंजूर करणे, वे क य  िबले अदा करणे. आवक , 
जावक, पगार िबल , रजा मंजुरी, कमचारी बेिश त 
वतन यासाठी नोटीस िस  व याबाबत इतर 
कामकाज करणे, बद या नेमणुकाबाबत काम,े 

शासन िवभागाकडील मागिवणते आलेली 
मािहती वेळेत पूण करणे, िश ण व सेिमनार 
क रता अिधकारी व कमचारी यांना पाठिवणे 
बाबतची सव कामे करणे. व र ां या सूचनेनुसार 
वेळोवेळी नेमून दलेले काम करणे. लेखापरी ण 
िवषयक कामकाज.            

  

६)  वीज 
पयवे क  

िव ुत िवषयक कामावर देखरेख ठेवणे . तांि क 
कमचा-याना काम वाटप करणे व याचे िनयं ण 
ठेवणे, िवभागातंगत कामासाठी लागणारे सािह य 
भांडारातून मागिवणे  व याची न द  टॉक 
रिज टर म ये अ ावत ठेवणे , पदािधकारी व 
नाग रक यांचे त ारी व सूचनांवर व रत 
कायवाही करणे . अिभलेख िवषयक काम ेकरणे.      

  

७)  वीजतं ी  र यावरील दवाब ी, शासक य इमारत , शाळा 
णालये, दवाखाने, उ ान,े यांचे िव ुत / यांि क  

उपकरणांची देखभाल दु ती वीज पयवे क यांनी 
दले या सूचनेनुसार करणे.  

  

    
८)                                                                                                                              

तारतं ी  र यावरील दवाब ी, शासक य इमारती मधील  
िव ुत / यांि क  उपकरणांची देखभाल दु तीची 
कामे  करणे किन  अिभयंता/वीज पयवे क यांनी 
दले या सूचनेनुसार करणे. 

  

९)  जनरेटर 
ऑपरेटर   

शासक य इमारती, णालये , दवाखाने, जकात 
नाका इ. ठकाणी असले या जिन संच चालू बंद 
करणे. यासाठी िडझेल चे आव यक तेनुसार साठा 
उपल ध करणेबाबत कामे, रिज टर मटेन करणे.       

  

१०)  िल टमन  िल ट चालन करणे .   
११)  मदतनीस  तारतं ी व वीजतं ी यांना यांचे कामात मदत 

करणे.  
  

१२ ) िशपाई  कायालयीन व छता करणे. व र ांनी दले या 
आदेशानुसार काम करणे.   

  



१३)  ऑपरेटर   र यावरील दवाब ी, शासक य इमारती मधील 
िव ुत / यांि क  उपकरणांची देखभाल दु तीची 
कामे करणे.  किन  अिभयंता /वीज पयवे क यांनी 
दले या सूचनेनुसार करणे. 

  

१४)  मट. हे पर  तारतं ी व वीजतं ी यांना यांचे कामात मदत 
करणे.  

  

१५)  वाहन 
चालक  

अिधका यां या सूचनेनुसार वाहन चालवून  यांना 
इि छत थळी  ने - आण करणे. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

कलम ४ (१) (a) नमुना (iii) 

पपरी चचवड महानगरपािलका, अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ येथील सावजिनक 
ािधकरणात कोणताही िनणय घेताना िनणय येची आिण यावरील देखरेखीची प त आिण सोपवलेले 

जबाबदारीचे उ र दािय व िनि त क न कायप तीचे काशन.  

कामाचे व प  

सबंिधत तरतूद  

अिधिनयमाचे नाव   

िनयम  

शासन िनणय  

प रप के  

कायालयीन आदेश  

अ.
. 

कामाचे व प कालावधी 
दवस 

कामासाठी जबाबदार 
अिधकारी 

अिभ ाय 

१ भागामधील िवकास 
कामे/देखभाल दु ती 
कामे.   

कामा या 
व पानुसार  

कामा या आदेशात 
दलेला कालावधी  

किन  अिभयंता/ उप 
अिभयंता यांनी दैन दन 
कामावर देखरेख ठेवणे.  
कामाची मोजमापे घेणे व 
यानुसार िबले अदायगीसाठी 

सादर करणे. कायकारी 
अिभयंता यांनी कामाची 
तपासणी करणे व िबले 
अदायगी करणे.     

 

कलम ४ (१) (b) नमुना (iii) 

पपरी चचवड महानगरपािलका, अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ येथील सावजिनक 
ािधकरणात कोणताही िनणय घेताना िनणय येची आिण यावरील देखरेखीची प त आिण सोपवलेले 

जबाबदारीचे उ र दािय व  

कामाचे व प  

सबंिधत तरतूद  

अिधिनयमाचे नाव   

िनयम  

शासन िनणय  

प रप के  

कायालयीन आदेश  



पपरी चचवड महानगरपािलका, अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ येथील सावजिनक 
ािधकरणात होणा या कामांसंबंधी सव सामा यपणे ठरलेली भौितक आ थक दृ ा सं था पातळीवर 

ठरलेली/मािसक/ ेमािसक/अधवा षक अथवा वा षक उ े      

 

अ. .  अिधकार पद  काम  भौितक  उ े   आ थक उ  े कालावधी 
अस यास  

शेरा  

१ कायकारी 
अिभयंता 

भागामधील 
िवकास काम े 

१. थाप य 
िवभागा या 
कामानुसार 
िव ुत िवषयक 
िवकास कामे 
करणे.    
२. भागामधील  
देखभाल दु ती 
कामे 
नाग रकां या 
सोयीसाठी करणे.  

कामा या 
व पानुसार 

खचाची मयादा 
कामा या 
आदेशानुसार 
पाळणे. िविवध 
उपाय योजना 
राबवुन उजा बचत 
क न वा षक 
िबलात बचत 
करणे.   

१. भागामधील 
िवकास कामे, 
कामाचे आदेश 
द यानंतर 
दले या मुदतीत. 

२. दवे दु ती 
कामे -२ दवस     

 
२ उप अिभयंता भागामधील 

देखभाल 
दु ती काम े  किन   

अिभयंता 

 

कलम ४ (१) (b) (v) 

पपरी चचवड महानगरपािलका  येथील अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय  येथील सावजिनक 
ािधकरणात होणा या कामांसंबंधी सव सामा यपणे आखलेले िनयम  

अ. . िवषय सबंिधत शासक य िनणय/कायालयीन 
आदेश/िनयम/राजप  वगेरेचा मांक 

तारीख 

शेरा 

१ अ भाग अंतगत दवाब ीची 
देखभाल दु ती करण.े  

सबंिधत कामा या िनिवदा अटी व शत ची 
त सादर करणेत आलेली आहे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८ 

अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ 

(मॅ युअल . ४) 

कामकाज पूतता कर यासाठी व िविहत केलेले िन कष   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८ 

कायालयाचा तपशील, कामकाज व कत  े
अ. .  ताएवजाचा कार   िवषय  सबंिधत / पदनाम   चे  ठकाण/ 

उपरो  
कायालयात 

उपल ध नस यास 
िव ुत िवभाग    

१ िवभागातील कायरत 
कमचाया या वैयि क 
नस या   

वैयि क नस या  कमचारी वग, सह शहर अिभयंता 
(िव/यां), कायकारी अिभयंता, उप 
अिभयंता, किन   अिभयंता, 
लेखािधकारी, उपलेखापाल, मु य 
िलिपक , िलिपक, वीज पयवे क, 
िवजतं ी, तारतं ी, मदतनीस, िशपाई, 
जनरेटर ऑपरेटर, पंप  ऑपरेटर, 
वायरलेस इनचाज, वायरलेस मेकॅिनक, 
वायरलेस ऑपरेटर वरील माणे              

िव ुत िवभाग   

२ सेवान द पु तके  सेवान द पु तके वरील माणे      वरील माणे      
३ जंगम 

मालम ा/ थावर 
मालम ा    

न दवही  आ थापना  िलिपक  वरील माणे      

४ आवक-जावक    न दवही आवक-जावक  िलिपक वरील माण े

५ थायी अ ीम धन 
न दवही 

अ याव यक खच 
र. .२५००/-  
पयत करणे.     

िलिपक  वरील माण े

६ साठा न दवही टेशनरी व अ य  आ थापना  िलिपक व वीज पयवे क  वरील माण े

७ थायी आदेश, शासन 
िनणय व धोरणा मक 
प रप के   

मािहती 
अिधकारी 
२००५  

जन मािहती अिधकारी, मािहती 
अिधकारी, अिपलीय अिधकारी    

वरील माण े

८ कायिववरण न दवही  दैन दन  
कामकाजा या  
न दी  

िलिपक  वरील माण े

९ आ थापना न दवही  सव कारचे 
अ ीमधन वेतन 
व भ े अदायगी 
न दवही   

िलिपक  वरील माण े

१० िनिवदा फाईल  अंदाज प क, 
शासक य 

मा यता, थायी, 
िवधी,सिमती 
ठराव तांि क 
मा यता      

िलिपक व किन  अिभयंता 
 
 
  

वरील माण े

११ मोजमाप पु तके  कामाचे नाव 
मोजमाप , 
िव तृत  

किन  अिभयंता वरील माण े

१२ हजेरी पु तक  कमचा यांचे नाव 
व हजेरी  

कायालयीन अिध क  वरील माण े

१३ चलन पु तक  सािह याचे नाव, 
दनांक   

वीजपयवे क  वरील माण े

 



 

संघटनाचे ल  (वा षक) 

अ. . काम काय कामाचे माण आ थक ल  अिभ ाय 

१ र यावर दवाब ीची व था 
करणे, सुयादय व सुया ता माणे 
दवे चालू बंद करणे, यासाठी 

िविवध  उपाय योजना राबिवणे, 
उजाबचत करणे .     

 िविवध उपाययोजना  
राबवून उजाबचत क न 
वा षक िबलात बचत 
करणे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८ 

अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ 

(मॅ युअल . ५) 

कामकाज कायवाही कर यासाठी कमचा यांकडून वापर यात येणारे िनयम, अटी, 
िनदश, िनयमावली आिण अिभलेख.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८ 

कायालयाचा तपशील, कामकाज व कत  े
 

अ. .  ताएवजाचा कार   िवषय  सबंिधत / पदनाम   चे  ठकाण/ 
उपरो  कायालयात 
उपल ध नस यास 

िव ुत िवभाग    

१ िवभागातील कायरत 
कमचाया या वैयि क 
नस या   

वैयि क नस या  कमचारी वग, सह शहर अिभयंता 
(िव/यां), कायकारी अिभयंता, उप 
अिभयंता, किन   अिभयंता, 
लेखािधकारी, उपलेखापाल, मु य 
िलिपक , िलिपक, वीज पयवे क, 
िवजतं ी, तारतं ी, मदतनीस, 
िशपाई, जनरेटर ऑपरेटर, पंप  
ऑपरेटर, वायरलेस इनचाज, 
मेकॅिनक वायरलेस   ऑपरेटर 
वरील माणे               

िव ुत िवभाग   

२ सेवान द पु तके  सेवान द पु तके वरील माणे      वरील माणे      
३ जंगम मालम ा/ थावर 

मालम ा    
न दवही  आ थापना  िलिपक  वरील माणे      

४ आवक-जावक    न दवही आवक-जावक   िलिपक वरील माण े
५ थायी अ ीम धन 

न दवही 
अ याव यक खच 
र. .२५००/-  
पयत करणे.     

िलिपक  वरील माण े

६ साठा न दवही टेशनरी व अ य  आ थापना  िलिपक व वीज 
पयवे क  

वरील माण े

७ थायी आदेश, शासन 
िनणय व धोरणा मक 
प रप के   

मािहती 
अिधकारी 
२००५  

जन मािहती अिधकारी, मािहती 
अिधकारी, अिपलीय अिधकारी    

वरील माण े

८ कायिववरण न दवही  दैन दन  
कामकाजा या  
न दी  

िलिपक  वरील माण े

९ आ थापना न दवही  सव कारचे 
अ ीमधन वेतन 
व भ े अदायगी 
न दवही   

िलिपक  वरील माण े

१० िनिवदा फाईल  अंदाज प क, 
शासक य 

मा यता, थायी, 
िवधी,सिमती 
ठराव तांि क 
मा यता      

िलिपक व किन  अिभयंता  वरील माण े

११ मोजमाप पु तके  कामाचे नाव 
मोजमाप , 
िव तृत  

किन  अिभयंता वरील माण े

१२ हजेरी पु तक  कमचा यांचे नाव 
व हजेरी  

कायालयीन अिध क  वरील माण े

१३ चलन पु तक  सािह याचे नाव, 
दनांक   

वीजपयवे क  वरील माण े

 



 

 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८ 

अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ 

(मॅ युअल . ६) 

उपल ध असले या अथवा अिधप याखाली असले या द तएवजा या                    
(अिभलेखा या) वगवारीची यादी    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कलम ४ (१ ) ख (६ ) 

पपरी चचवड महानगरपािलका, अ े ीय िव ुत िवभाग  

पपरी – १८  

कायालयातील उपल ध द त ऐवजांची वगवारी    
 

अ. .   िवषय ताएवजाचा कार/ 
न ती/म टर/न पु तक, हाऊचर इ.     

मुख बाब चा 
तपशीलवार                                                                                                                     

सुरि त          
ठेव याचा 
कालावधी            

१ वैयि क नस या व 
सेवान द पु तके 

िवभागातील कायरत कमचा-या या 
वैयि क नस या सेवान द पु तके   

 कायम व पी 

२ जंगम सािह य  जंगम मालम ा रिज टर, मागणी 
केले माणे सािह याची साठा 
रिज टरला न द घेणे व चलनावर 
न दीचा . व दनांक न दिवणे .    

िव ुत िवभागातील 
सव  

कायम व पी     

३ न दवही आवक-जावक    येणारे व जाणारे 
प ांची न द ठेवणे   

०५ वष     

४ अ याव यक खच 
वाहन इंधन, वाहन 
िनवाह   

थायी अ ीम धन न दवही अ याव यक टेशनरी 
व कोठारात उपल ध 
नसलेले सािह य व 
खरेदीकामी दैनं दन 
खच न दिवणे व 
समायोजन करणे. 
खचाची मयादा 
र. .२५००/-      

१० वष     

५ मािहती अिधकारी 
२००५ 

थायी आदेश, शासन िनणय व 
अजदारां या अजा संदभातील न ती   

सबंिधत िवभागाकडून 
मािहती ा  क न 
घेणेसाठी प वहार 
व यावर िनकाल देणे.  

३० वष     

६ आ थापना  कमचारी वेतन ब भ े तसेच सव 
कारचे अि म अदायगी न द व ा 

व अंदाजप क  न दवही    

िव ुत िवभागातील 
वग १ ते ४ या सव 
कमचा-यासाठी   

३० वष     

७ फाईल    िनिवदा फाईल  अंदाजप क , 
शासक य मा यता , 
थायी, िवधी सिमती 

ठराव , तांि क 
मा यता      

३० वष     

८ मोजमाप पु तके  पु तके   कामाचे नाव, मोजमाप  
िव तृत व प   

३० वष     

९ हजेरी पु तक  रिज टर   कमचा -यांचे नाव 
हजेरी   

१० वष     

१० चलन पु तक  पु तक    सािह याचे नाव दनांक  १० वष     

 

 

 



 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८ 

अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ 

(मॅ युअल .७) 

धोरणा मक बाबी िनि त कर यासाठी अथवा यांची अंमलबजावणी 
कर यासाबंधात जनते या ितिनधी व अथवा स लामसलत हेतुथ अि त वात 

असले या व थेचे तपशील 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कलम ४ (१) ख (७)                                                                         
पपरी चचवड महानगरपािलका, अ े ीय िव ुत कायालय लोकांशी िवचार 

िविनमय कर यासाठी कवा लोकांकडून िनवेदन केली जा यासाठी/मािहती क न 
देणे कवा कळिवणे   

अ. . स ला  
मसलतीचा 

िवषय 

काय णालीचे िव तृत वणन कोण या 
अिधिनयमा माणे 
प रप का माण े

पुनरावृ ीकल 

१ मािहती 
अिधकारी 
२००५ 

क  शासनाने जाहीर केले या काय ा 
माणे या नागरीकांना/सं थेला  अथवा 

कोणालाही मािहती यावयाची असेल तर 
िविहत नमु यातील अज व यावर 
र. .१०/- चे कोट फ  टँ प लावून 
आव यक  ती मािहती   मागिवता येते. 
असा अज ा  झालेनंतर यासबंधी 
मािहती अजदाराला वेळेत देणेत येते.     

क  शासनाने जाहीर 
केलेला मािहतीचा 
अिधकार २००५  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८ 

अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ 

(मॅ युअल .८) 

कायालायचा भाग हणून अथक स लामसलत हेतूथ नेमलेली दोन कवा अिधक 
चा समावेश असलेली मंडळे, प रषदा सिम या आिण इतर सं था यांची यादी 

आिण अशा मंडळ, प रषदा सिम या व इतर यां या बैठकांचे इितवृ  जनतेस 
सुसा य अस यास याची यादी.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कलम (१) (ब ) (vii) 

पपरी चचवड महानगरपािलका, अ े ीय िव ुत िवभाग या सावजिनक  

ािधकरणातील सिम या, प रषदा, अथवा मंडळा या बैठक चा तपशील    

अ.
.  

सिमती 
मंडळ वा 
प रषदेचे 

नाव  

सिमती मंडळ 
वा प रषदे या  
रचनेचा ढाचा 
(Compositio

n)  

सिमती 
मंडळ वा 
प रषदेचा 

उ ेश  

सिमती मंडळ 
वा 

प रषदे या 
बैठक ची  

वारंवारता   

या 
बैठक स 
उपि थत  
राह याची 

जनतेस 
मुभा आहे 

का?  

या बैठक चा 
इितवृतांत 
जनतेस 

पाह यासाठी 
उपल ध आहे 

का?  

या 
बैठक चा 
इितवृतांत 
उपल ध 
असतो?  

१ अ भाग 
सिमती 
सभा  

अ भागाचे 
मा यवर सद य 

व भाग 
अिधकारी व 
िवभाग मुख  

भागातील 
अडचणी 

बाबत चचा 
व िनणय  

दर 
मिह या या 

पिह या 
शु वार  

नाही  होय  शासनाती
ल सबंिधत 
अिधकारी  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८ 

अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ 

(मॅ युअल .९) 

कायालयातील अिधका यांची व कमचा यांची यादी  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कलम (१) (ब ) (ix) 

पपरी चचवड महानगरपािलका अ े ीय िव ुत िवभाग 

कायालयातील अिधका यांची व कमचा यांची यादी  

                                            कलम (१) (ब ) (ix) 

पपरी चचवड महानगरपािलका अ े ीय िव ुत िवभाग 

अ. .  अिधकारी/कमचारी नाव    पदनाम  वग  जू दनांक  दुर वनी ./फॅ स/ 
इ.मेल      

१ ी.बाळू िपलाजी लांडे   उप 
अिभयंता  

२ २३/०९/१९९७  ९९२०५०११०८  

२ सौ.िशवशरण सुवणा िजत    िलिपक  ३  ०६/०१/२०१४  ७३५० ७३४२३६   

३ ी.बनसोडे यामसुंदर हाद   किन    
अिभयंता 

३ २०/१२/१९८९   ९९२२५०१११०  

४ ी.वैभव िसताराम पवार   किन    
अिभयंता 

३ २३/१२/२०१३  ७७२२०६०९१२  

५ ी.नायर अिनल अ पुकूटून    वीज 
पयवे क  

३  ३१/०३/१९९२    ९८८१३१२०८७  

६ ी. बोरावके िव म सुयकांत  वीजतं ी  ३ २०/१०/२०१६   ९९ ६०२५ ४१ ९३  

७ ी.मडके बाळासाहेब जग ाथ   जनरेटर 
ऑपरेटर   

३  १९/०९/२००० ९९२२४२८८१३  

८ ी.जगदाळे सुखदेव लाला   जनरेटर 
ऑपरेटर   

३ २०/०९/२०००  ९८२२०६२०१९  

९ ी.पगार व ील िग रधारीलाल   जनरेटर 
ऑपरेटर   

३  २२/०१/२०१४   ९९२३४०९६५१  

१० ी.जगताप यशवंत मा ती   वायरमन ३  १६/०८/१९९०  ९८८१९९५२५०  

११ ी.घोसाळकर द साद पुंडलीक  वायरमन ३ ०३/१२/१९९७  ९९२२५०२५२९  

१२ ी.ढवळे हेमंत सोपान  वायरमन ३  २४/०६/१९८७  ९६०४१३११६७  

१३ ी.जाधव राज  लालु   वायरमन ३ ०१/०४/१९९२  ९८८१३५९१८४  

१४ ी.तडसे मािणक महादेवराव   वायरमन ३ ०६/०८/२००७ ९४२००४८१८० 

१५ ी. दोडके अिवनाश मधुकर  वायरमन ३ १५/१०/२००७  ८७९६९५६८९०  

१६ ी. पाटील सं दप बाबासाहेब  वायरमन ३ ०४/०८/२००७  ९४२२४०८२३२  

१७ ी. पाटील मािणक शंकर  वायरमन ३ २४/०४/२००८  ९२७०००४५८४  

१८ ी. लोणकर द ा ह रभाऊ  वायरमन ३ ०१/०८/२००८   ९४२३०३३९१८  

१९ ी.मालुसरे बाळासाहेब कृ णा   ऑपरेटर ३ ०९/०८/१९९१  ९६५७०४६४६४  

२० ी.िमरजकर चं कांत मनोहर   मजूर  ४ ०१/११/१९८८  ८८८८२९३०१४  



२१  ी.पाटील संजय द ा य   मजूर ४ ०१/०३/१९८९  ९०११०१२२६९  
२२ ी.पवार रमेश नारायण   मजूर ४ ०१/०५/१९८८  ९५११२४२७१६  
२३ ी.पवार बाळू जयवंत   मजूर ४ २२/११/१९९४  ८१८०८२७४६१  
२४ ी.कंुभार सुनील शंकर   मजूर ४ २७/०८/१९९०  ९९२२५०२५५९  
२५ ी.िमसाळ गजानन  िनवृ ी  मजूर ४ ०१/१२/१९९५  ९९२२१६६४४०  
२६ ी.काळभोर अंकुश आनंदा   मजूर ४ ०१/०३/१९९२  ९८९०९१५३६१ 
२७ ी. पजण दलीप बबन  मजूर ४ २९/१२/१९८८  ९८२२७९४३२२  
२८ ी.गायकवाड मा ती शंकर   मजूर ४ २०/१२/१९९३  ९८६०५५०६२५  
२९ ी.साळंुके िनतीन काळूराम   मजूर ४ ०१/१२/१९९५  ९८६०३६०००६  

३०  ी.थरकुडे राज  भागूजी   मजूर ४ ०१/०७/१९८९  ९८५०९३४६४९  
३१  ी.वाघमारे कसान ानोबा    मजूर ४ ०९/०५/१९९५  ९९२२२४३४२७  

३२  ी.पाटील परशुराम सखाराम   मजूर ४ १६/०२/१९९५  ९८३४७९१२१५  

३३ ी.कारंडे मधुकर यशवंत   मजूर ४ ०१/०३/१९९७  ९६५७०५५८१३  
३४ ी. होजी मरीअ पा साब ा   मजूर ४ २२/०२/१९९१  ९७६७३९२१८०  
३५  ी.काळभोर द ा य राघू   मजूर ४ ०१/०७/१९९७  ९८५०५४४१४२  

३६ ी.गावडे देिवदास शंकर   मजूर ४ ०३/०५/१९९२  ९९६०१४०४०२  
३७ ी घाटोळ नंदकुमार रामचं   मजूर ४ २९/१२/१९९८  ९९२२५०२५५६  
३८ ी.थोरवे सिचन सुधाकर   मजूर ४ ०४/०८/२०१४  ९८५०८०११२१  

३९ ी. गावडे पंकज जा लदरनाथ    िशपाई ३ ११/०३/१९९६  ९१७५०२८४८४  

४० ी.गुडसे नागेश िभमा पा   अिस टंट  
ऑपरेटर 

४ ०१/११/१९७०  ९८९०४७१०३२  

४१ अनाळकर अ य उमेश  मे टन स  
हे पर 

४ १६/१०/१९९३  ७३५०००९१३३ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८ 

अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ 

(मॅ युअल .१०) 

                                            कलम (१) (ब ) (ix) 

िप.िच.म.न.पा येथील िव ुत अ े ीय  कायालयातील अिधका यांची व कमचा यांची वेतन 
मािहती कािशत करणे   

अ. .  अिधकारी/कमचारी नाव    पदनाम  वेतन ेणी 
१ ी.बाळू िपलाजी लांडे   उप अिभयंता  ९३००-३४८००+५४००    

२ सौ.िशवशरण सुवणा िजत    िलिपक ५२००-२०२००+१९००    

३ ी.बनसोडे यामसुंदर हाद   किन  अिभयंता ९३०० -३४८००+४३००   

४ ी.वैभव िसताराम पवार   किन  अिभयंता ९३००-३४८००+४४००    

५ ी.नायर अिनल अ पुकूटून    वीज पयवे क  ९३००-३४८००+४२००    

६ ी. बोरावके िव म सुयकांत  वीजतं ी  ५२००-२०२००+२४००   

७ ी.मडके बाळासाहेब जग ाथ   जनरेटर ऑपरेटर   ५२००-२०२००+२४००   

८ ी.जगदाळे सुखदेव लाला   जनरेटर ऑपरेटर   ५२००-२०२००+२४००   

९ ी.पगार व ील िग रधारीलाल   जनरेटर ऑपरेटर   ५२००-२०२००+१९००   

१० ी.जगताप यशवंत मा ती   वायरमन ९३००-३४८००+४२००  

११ ी.घोसाळकर द साद पुंडलीक   वायरमन ९३००-३४८००+४२००      
 

१२ ी.ढवळे  हेमंत सोपान  वायरमन ५२००-२०२०० +१९००  

१३ ी.जाधव राज  लालु   वायरमन ५२००-२०२०० +१९०० 

१४ ी.तडसे मािणक महादेवराव   वायरमन ५२००-२०२०० +२४ ०० 

१५ ी. दोडके अिवनाश मधुकर  वायरमन ५२००-२०२०० +२४ ०० 

१६ ी. पाटील सं दप बाबासाहेब  वायरमन ५२००-२०२०० +२४ ०० 

१७ ी. पाटील मािणक शंकर  वायरमन ५२००-२०२०० +२४ ०० 

१८ ी. लोणकर द ा ह रभाऊ  वायरमन ५२००-२०२०० +१९०० 

१९ ी.मालुसरे बाळासाहेब कृ णा   ऑपरेटर ९३००-३४८००+४२०० 

२० ी.िमरजकर चं कांत मनोहर   मजूर  ५२००-२०२००+१९००    

२१  ी.पाटील संजय द ा य   मजूर ५२००-२०२००+१९००    
२२ ी.पवार रमेश नारायण   मजूर ५२००-२०२००+१९००    



२३ ी.पवार बाळू जयवंत   मजूर ५२००-२०२००+१९००    
२४ ी.कंुभार सुनील शंकर   मजूर ५२००-२०२००+१९००    
२५ ी.िमसाळ गजानन  िनवृ ी  मजूर ५२००-२०२००+१९००    
२६ ी.काळभोर अंकुश आनंदा   मजूर ५२००-२०२००+१९००    
२७ ी. पजण दलीप बबन  मजूर ४४४०-७४४० +१६००   
२८ ी.गायकवाड मा ती शंकर   मजूर ४४४०-७४४० +१६००   
२९ ी.साळंुके िनतीन काळूराम   मजूर ४४४०-७४४० +१६००   

३०  ी.थरकुडे राज  भागूजी   मजूर ४४४०-७४४० +१६००   
३१  ी.वाघमारे कसान ानोबा    मजूर ४४४०-७४४० +१६००   

३२  ी.पाटील परशुराम सखाराम   मजूर ५२००-२०२००+१९००   

३३ ी.कारंडे मधुकर यशवंत   मजूर ४४४०-७४४० +१६००   
३४ ी. होजी मरीअ पा साब ा   मजूर ४४४०-७४४० +१३००   
३५  ी.काळभोर द ा य राघू   मजूर ४४४०-७४४० +१३००   

३६ ी.गावडे देिवदास शंकर   मजूर ४४४०-७४४० +१३००   
३७ ी घाटोळ नंदकुमार रामचं   मजूर ४४४०-७४४० +१३००   
३८ ी.थोरवे सिचन सुधाकर   मजूर ४४४०-७४४० +१३००   

३९ ी. गावडे पंकज जा लदरनाथ    िशपाई ४४४०-७४४० +१७००   

४० ी.गुडसे नागेश िभमा पा   अिस टंट ऑपरेटर ४४४०-७४४० +१६००   

४१ अनाळकर अ य उमेश  मे टन स हे पर ४४४०-७४४० +१३००   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८ 

अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ 

(मॅ युअल .११) 

सव योजना तािवत खच आिण सं थाना केले या वाटपाचा अहवाल याचा तपशील 
दशिवणारी अंदाजप कातील तरतूद   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कलम (१) (ब ) (  ) 

पपरी चचवड महानगरपािलका अ े ीय िव ुत कायालयाचे मंजूर अंदाजप क 
व खचाचा तपशील यांची िव तृत मािहती कािशत करणे. अंदाजप का या तीचे 

काशन/अनुदाना या िवतरणा या तीचे काशन नमुना  ख चालू वषासाठी मु य 
कायालयाकडील लेखाशीष (अ े ीय कायालय)   

अ. .   अंदाजप क य िशषाचे वणन (लेखाशीष) सन २०२२-२३  
ची मूळ  तरतूद  

सुधा रत ३१ 
माच २०२३ 

अखेर  

अिभ ाय  

१ सावजिनक सुरि तता  ५३९२१००  २५८५०००  म.न.पा. 
अंदाजप क 
२०२२-२३  

नुसार 

२ इमारत शाळा शा पग सटर  ४९५१०००  ७११००००  
३ लोकारो य  २८५२०००  ४१७२०३३  
४ णालये व सुतीगृह व औषधालय  ५७०२०००  ११०९८२४१  
५ करकोळ व देखभाल दु ती    
६ र यात अडथळा येणारे उ  व लघुदाब 

पोल व तारा हलिवणे   
१६३२०००  १६२६४०४  

७ हायमा ट दवे बसिवणे  २४५५०००  २३०००००  
८ उ ाने (उ ान िव ुत) १८६१२०००  १६७०९२५५  
९ अ े ीय िव ुत कायालयाशी थाप य 

सबंिधत क पाची कामे एकूण  
३९५६६०००  ५०८४६५६८  

१० मु य कायालय भांडवली एकूण अ + ब  १७९४३०५००  २०४५३०८१५  
११ अ े ीय कायालय भांडवली कामे भाग 

तर  
० ० 

१२ अ े ीय कायालय भांडवली कामे एकूण  
मुका + भाग  

१७९४३०५००   २०४५३०८१५  

१३ अ े ीय कायालय महसुली कामे भाग 
तर 

९०७९५००  १०६७७०९९  

१४ अ े ीय कायालय महसुली कामे मुका + 
भाग  

५२७१६५००  ४८१७५४६१  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प बजेट अंदाजप क  

अ. . अंदाजप क य िशषाचे वणन 
(लेखाशीष) 

सन २०२२-२०२३  
ची सुधारीत तरतूद 

सुधा रत ३१ माच 
२०२३ अखेर 

अिभ ाय 

१ सावजिनक सुरि तता ४००००००   ३५३७७०८ म.न.पा. अंदाजप क 
२०२२-२०२३  नुसार २  करकोळ व देखभाल दु ती - - 

 

अ. . अंदाजप क य िशषाच ेवणन 
(लेखाशीष) 

सन २०२२-२०२३  
ची सुधारीत तरतूद 

सुधा रत ३१ माच 
२०२३ अखेर 

अिभ ाय 

१ सावजिनक सुरि तता - - म.न.पा. अंदाजप क 
२०२२-२०२३  नुसार २  इमारत शाळा शा पग सटर - - 

३ लोकारो य - - 
४ करकोळ व देखभाल दु ती - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८ 

अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ 

(मॅ युअल .१२) 

सहा य, काय मा या अंमलबजावणीची प त वाटपाची र म आिण अशा काय मा या 
उपभो यांचा तपशील    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कलम (४ )(१) (ब) (xii) 

यामधील नमुना क,ख त े  या िवभागाशी सबंिधत आहे.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८ 

अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ 

(मॅ युअल .१३) 

कायालयातफ, कायदेशीर ह , परवाने व सवलती ा  क याबाबत तपशील       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कलम (४ )(१) (ब) (xiii) 

कलम (४ )(१) (ब) (xiii) त े  या िवभागाशी सबंिधत आहे.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८ 

अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ 

(मॅ युअल .१४) 

कायालयातील अिधका यांची व कमचा यांची यादी  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कलम (४ )(१) (ब) (ix)  

पपरी चचवड महानगरपािलका येथील अ े ीय िव ुत कायालयातील 
इले ॉिनक व पात उपल ध असलेली मािहती   

अ.
.   

द तऐवज/धारणी/
न दवहीचा कार    

िवषय कोण या कार या 
इले ॉिनक व पात 

मािहती साठवलेली आहे  

िह मािहती  

१ िनिवदा रिज टर िनिवदा नोटीस  Pcmcindia.gov.in 
१) मु य कायालय 

िव ुत  
२) अ े ीय कायालय 

िव ुत      

िनिवदा 
िलिपक  
ी.तुषार 
बारगे   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८ 

अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ 

(मॅ युअल .१५) 

मािहती ा  कर यासाठी नाग रकांना उपल ध असले या सुिवधांचे तपिशल यात जनते या वापरासाठी 
नागरीकांना उपल ध असले या सुिवधांचे तपिशल यात जनते या वापरासाठी वाचनालय अथवा ंथालय 

चालवले जात असेल टर या या कामकाजाची वेळ अंतभूत आहे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

कलम (१) (ब ) ( ix ) 

पपरी चचवड महानगरपािलका येथील अ े ीय िव ुत कायालयातील 
इले ॉिनक व पात  उपल ध असलेली मािहती  

 

अ. .  उपल ध सुिवधा  वेळ  कायप ती  थान  जबाबदार   

१ जनतेसाठी राखून 
ठेवले या भेटीची 

वेळ  

दुपारी ३ ते ५  त ार, चचा, 
स लामसलत    

िव ुत अ े ीय 
कायालय िव ुत 

अ े ीय 
कायालय   

- 

२ अिभलेख तपासणी  कायालयीन 
कामकाजाचे वेळेत 
(सावजिनक सु ीचे 

देवास सोडून ) 

रेकॉड उपल ध 
करणे  

िव ुत अ े ीय 
कायालय िव ुत 

अ े ीय 
कायालय   

१.िलपीक, 
२. व र  िलपीक, 
३. किन  अिभयंता    

३ आपतकालीन संपक  २४ तास  िव ुत िवषयक 
सम या  

िव ुत अ े ीय 
कायालय िव ुत 

अ े ीय 
कायालय   

१. वीजपयवे क  
२. किन  अिभयंता 
३. उप अिभयंता     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८ 

अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ 

(मॅ युअल .१६) 

सावजिनक मािहती अिधकारी यांचे नांव, पदनाम व इतर तपशील.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपरी चचवड महानगरपािलका येथील िव ुत मु य कायालयातील अख यारीतील 
मािहती संदभात मािहती अिधकारी, सहा यक मािहती अिधकारी आिण अिपलीय 

ािधकारी यांची तपशीलवार मािहती     

मािहती अिधकारी 

अ.
.   

मािहती 
अिधका याचे 

नाव  

अिधकारी पद मािहती अिधकारी 
हणुन यांची काय 

क ा 

संपूण प ा/ 
दुर वनी ं .   

ई-मेल आयडी 
(या 

काय ापुरताच)    

अिपलीय 
पदािधकारी  

१ ी.लांडे 
बी.पी.    

उप अिभयंता  िव ुत अ े ीय 
कायालय 

से. .१ 
इं ायणीनगर 
भोसरी, पुणे 

९९२२५०११०८      

b.lande 
@pcmcindia.

gov.in  

मा.सुिचता 
पानसरे  

भाग 
अिधकारी 
अ े ीय 
कायालय 

 

अिपलीय  अिधकारी 

अ. .  मािहती 
अिधका याचे 

नाव  

अिधकारी पद मािहती 
अिधकारी हणुन 
यांची काय क ा 

अहवाल देणारे 
मािहती अिधकारी   

ई-मेल आयडी (या 
काय ापुरताच)     

१ मा.सुिचता 
पानसरे   

े ीय 
अिधकारी  

िव ुत अ े ीय 
कायालय 

ी.घोडे िवण 
अ णासाहेब   

    @pcmcindia.gov.in  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८ 

अ े ीय िव ुत िवभाग िनगडी कायालय -४४ 

कलम ४ (१) नुसार  

(मॅ युअल .१७) 

 इतर उपयोगी मािहती  

                                       ...........िनरंक.............  

 

 

 

 

 

 


