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अ �भाग काया�लय, पाणीपुरवठा �वभाग, िनगड� �ािधकरण पणेु -४११ ०४४ या 

काया�लयातील अिधकार� व कम�चार� यांचे अिधकारांचा तपशील 

 

अअअअ....####.... पदनामपदनामपदनामपदनाम कत�)येकत�)येकत�)येकत�)ये कोण6याकोण6याकोण6याकोण6या    कायदाकायदाकायदाकायदा/ / / / 

िनयमिनयमिनयमिनयम/ / / / शासनशासनशासनशासन    

िनण�यिनण�यिनण�यिनण�य/ / / / प8रप9काप8रप9काप8रप9काप8रप9का    

नुसारनुसारनुसारनुसार 

अिभ�ायअिभ�ायअिभ�ायअिभ�ाय 

१ काय�कार� 

अिभयंता 

१) अ �भागातील 

पाणीपुरवठा �वतरण 

)यव:थेवर व िनयं9ण 

ठेवणे.     

 २) �शासक<य कामकाज 

�वकासकामांसाठ> िन�वदे 

�वषयक कामकाज व 

देखरेख 

३) मा.हती अिधकाराबाबत 

कामकाजावर िनयं9ण  

४) २५,००,०००/- 

B.पयCतचे अंदाजप9कास 

तां�9क माDयता 

५) वग� २ मधील अिध -

यांEया .करकोळ रजा 

मंजूर करणे  

६) वग� २ धील कम�चा-

यांEया ३० .दवसापेIा 

जा:त अ'ज�त रजा मजंूर 

करणेकामी िशफारस 

करणे.  

७) पणु� वेतने, अध� वेतने,  

परावतLत रजा मजंूर 

करणे. िशफारस करणे. 

म.ना.से.रजा िनयम, 

वेतन िनयम, 

लेखासं.हता व महाराM 

महानगरपािलका (दसर� ु
सुधारणा) अिधिनयम 

२०११ मधील 

तरतूद�नुसार या 

अिधकाराची 

अंमलबजावणी करणे. 
 

महाराM 

महानगरपािलका 

(दसर� सधुारणाु ) 

अिधिनयम २०११  

मधील 

तरतूद�नुसार 

एमसीएसआर 

(वेतन) व लेखा 

सं.हतानुसार काम 
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गोपनीय अहवालाचे (वग� 

२ व ३) अनु.�ितवेदन व 

पुन��वलोकन पाठ�वणे.  

८) मोजमाप 

पु:तके,देयके,िन�वदा 

कामाचे आदेश देणे. देयके 

मंजुर करणे इ6याद�. 

२ उपअिभयंता १) आरहरण �वतरणा 

अिधकार� Rहणून  काम  

पहाणे (वेतन बील,े फरक 

बील,े वैT.कय बीले, 

सहभUा बील,े रजा �वास 

भUा अदा करणेचे 

संदभा�त)  

२) वग� ३ व ४ कम�चा-

यांचे बाबतीत .करकोळ 

रजा, वVैल�पक रजा मंजरू 

करणे, ३० .दवसांपयCतEया 

अ'ज�त रजा मंजूर�कामी 

िशफारस करणे. 

३)  बेिश:त वत�नाबाबत 

नोट�स ,Xापन याYारे 

खलुासा माग�वणे, ता.कद 

देणे सेवानZद प:ुताकाम[ये 

रजा मजंूर�, वेतनवाढ 

,शा:ती इ.बाबत नZद घेणे. 

४) अ �भागाचे 

काय�Iे9ातील नाग8रकांना 

अधा� इंची , पाउणइंची एक 

इंची )यासाचे घरगुती,  

बीगर घरगुती 

मा.आयु^ यांचेकड�ल 

आदेश 

�शा/१/का�व/७७६/९५, 

.दनाक २६.१०.१९९५  

अDवय,े 

मा.आयु^ यांचेक.डल 

आदेश 

�शा/१/का�व/९२८/९८ 

.दनांक ४.१०.१९९७  

अDवये  

महाराM 

महानगरपािलका 

(दसर� सधुारणाु ) 

अिधिनयम २०११ 

मधील 

तरतूद�नुसार 

एमसीएसआर 

(वेतन) व लेखा 

सं.हतानुसार काम 
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नळकनेVशन मंजुर 

करणेकामी अिभ�ाय देणे. 

५) पाणीपुरवठा �वषयक 

त#ार�चे िनवारण करणे. 

६)किन` अिभयंता व 

तां�9क कम�चार� यांचेवर 

िनयं9ण ठेवणे, �6यI 

कामाEया साईटवर जाऊन 

कामाEया �गतीची पहाणी 

करणे. सुचना देणे. 

७)अंदाजप9क तयार 

करणे. कामाचे नकाशे 

तपासणे कामाचे आदेश 

देणे, देयके तयार कBन 

घेणे ऑ.डट कBन घेणे.  

८)कामासंदभा�त आवdयक 

तो प9)यवहार करणे 

इ6याद� कामकाज. 

 ९)अ �भाग पाणीपरुवठा 

�वषयक त#ार�चे िनवारण 

करणे. 

१०)किन` अिभयंता व 

तां�9क कम�चार� यांचेवर 

िनयं9ण ठेवणे. 

३ किन` 

अिभयंता / 

:थाप6य 

अिभ.सहाeयक 

 
 
 
 
 

पाणीपुरवठा दैनं.दन 

कामकाजावर व कम�चा-

यांवर देखरेख, िनयं9ण 

ठेवणे. पाणीपुरवठा 

�वषयक त#ार�चे िनवारण 

करणे. �वकास कामावर व 

देखरेख दf:तीEयाु  

काय�कार� अिभयतंा 

पाप.ु यांचेकड�ल आदेश 

#.ज.शु.क* ./८५८/०१, 

.द.२/८/२००१ 
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कामावर देखरेख  कामाचे 

मोजमाप घेऊन कामाची 

�बले तयार करणे. लेखा 

प8रIणाबाबत आवdयक 

ती न:ती व मोजमाप 

पु:तके उपलgध कfन 

देणे व आIेपाचीं पतु�ता 

करणे. अिभलेख कIाम[ये 

अ, ब, ब१, क, ड, इ. �माणे 

रेकॉड� जमा करणे. 

बांधकाम परवानगी व 

पुण�6वासाठ> पाiयाबाबत 

�6यI जागेवर पहाणी 

कfन ना हरकत दाखला 

देणे, काया�लयीन कामकाज 

उदा.प9)यवहार इ. 

अंदाजप9क तयार करणे व 

िन�वदाबाबत काय�वाह� 

करणे.  पपंासाठ> 

आवdयकतेनुसार .डझेल 

इ. ची )यव:था करणे. अ 

�भागाचे काय�Iे9ातील 

नाग8रकांना अधा� इंची , 

पाउणइंच,  एक इंची 

)यासाचे घरगुती/  बीगर 

घरगुती नळकनेVशन 

मंजुर करणेकामी अिभ�ाय 

देणे. आवdयक ती 

र'ज:टर अदयावत ठेवणे. 

देखभाल दB:तीु  व न�वन 

आवdयक कामांचे 



 

�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका 

‘अअअअ’ �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय �भाग काया�लय, , , , पाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभागपाणीपुरवठा �वभाग 

िनगड�िनगड�िनगड�िनगड�    �ािधकरण�ािधकरण�ािधकरण�ािधकरण,,,,    पणुेपणुेपणुेपणुे    ----४११४११४११४११    ०४४०४४०४४०४४ 

 

अंदाजप9क तयार 

करणे.कामाचे नकाशे 

तयार करणे,  :टॉक म*टेन 

करणे, देयके तयार कBन 

घेणे ऑ.डट िनयमानुसार 

काम करणे. कामासदंभा�त 

आवdयक तो प9)यवहार 

करणे इ6याद� कामकाज. 

४ kलंबर १) पाणी परुवठा �वषयक 

दlन.दन त#ार�चे िनवारण 

करणे २) मंजूर  झालेmया 

�:तावानुसार 6या 

)यासाचे नळ जोड देणे  

४) आपआपmया 

काय�Iे9ात पहाणी कfन 

अनािधकृत नळ जोड होत 

असmयास 6यावर कारवाई 

करणे. ५) म.न.पा.Eया 

शाळा, दवाखाने इ.म[ये 

पाणीपुरवठा )यव':थत, 

सुरळ�त होत असलेबाबत 

खातरजमा करणे. ६) पाणी 

पुरवठा होत असलेmया 

वेळेत आपापmया 

काय�Iे9ात .फBन पाणी 

पुरवठा सुरळ�त होत 

असmयाबाबत खातरजमा 

करणे.  

७) पाiयाEया दाबाबर 

िनयं9ण ठेवणे.  

८) वेळोवेळ� पाiयाची 

काय�कार� अिभयतंा 

पाप.ु यांचेकड�ल आदेश 

#.ज.शु.क* ./८५८/०१, 

.द.२/८/२००१ 
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लेवल चेक करणे. 

९) पाणीगळती .कंवा 

त6सम पाणीपुरवठा बाबत 

kलंबींग कामकाज, देखभाल 

दB:तीु  इ.व8र`ांचे 

सुचने�माणे करणे. 

५ मुoय िलपीक १) �शास.कय व 

अ:थापना �वषयक 

कामकाज व मा.हती 

अिधकाराबाबत प9)यवहार   

२) िलपीक व िशपाई यांचे 

वर िनयं9ण  

सादर झालेmया �करणावर, 

�:तावांवर कायदयातील 

तरतुद� िनयम नोद�वणे. 

३)कायदयातील 

तरतुद�नुसार �करणे 

�:ताव बरोबर आहेत 

�व�वध नाह� याची 

तपासणी करणे. 

४)व8र`ांEया सूचनेनुसार 

काम करणे. 

५)लेखाप8रIणाबाबत सव� 

कामकाज करणे. 
 

िनयं�9त अिधकार� यांचे 

आदेशानुसार 

 

६ िल�पक 

 

१) �शास.कय व 

आ:थापना�वषयक 

कामकाज - उदा.सव� 

�कारची बील,े रजा मंजुर�, 

�:ताव, व'ैpकय 

समायोजन, अंदाजप9क 

�वषयक कामकाज, आवक 

िनयं�9त अिधकार� यांचे 

आदेशानुसार 
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जावक पाप.ु येथील 

आ:थापना �वषयक 

कामकाज, शासन िनण�य 

मनपा धोरण, आदेश, 

प8रप9के, :थायी आदेश 

�वचारात घेऊन 

िनयमानसुार �वह�त 

मुदतीत �:ताव सादर 

करणे रेकोड� संभाळणे 

:थायी अqीम धन , सव� 

कम�चा-यांEया रजा मंजुर�, 

�करणे, सव� �कारची �बले 

तयार करणे, वाहन इंधन 

पेrोल �बले तयार करणे. 

आयकराबाबतचे कामकाज 

करणे, परुवणी �बले तयार 

करणे, व8र`ांचे  

सूचनेनुसार  कामकाज 

करणे.�शासन 

�वभागाकडून माग�वणेत 

आलेली मा.हती वेळेत पणु� 

करणे.  

७ वाहन चालक १)अिधकार� यांचे 

सुचने�माणे वाहन चालवनू 

टँकरने आवdयक 6या 

.ठकाणी पाणीपुरवठा 

करणे. 

  

८ मजूर १) पाiयाEया टाVया भरणे  

२) पाणी चालुबदं 

करणेसाठ> वॉल सोडणे व 

बंद करणे.  
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३) पाणीपुरवठा सुरळ�त 

ठेवणेकामी kलंबर 

कम�चाtयांना मदत करणे   

अिधकार� वग� व kलंबर 

यांचे सुचनेनुसार कामकाज 

करणे. 

९ पपं ऑपरेटर १)नेमुन .दलेmया संपवर 

पंपीग करणे, �बघाड 

झालेस ता6काळ वर�`ांशी 

संपक�  साधुन �वTुत 

�वभागामाफ� त दf:तीु  

करणेबाबत पाठपरुावा 

करणे. 

  

१० िशपाई १) टपाल, ने आण करणे 

व वर�`ांEया सुचनेनुसार 

कामकाज करणे. 

  

 

 


