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मु!ा "मांक ०१ 

कलम ४ (१)(ब)(I) 

काया�लयाचा तपशील, कामकाज आ*ण कत�+ये  
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 काया�लयाची रचना, काय� व कत�+ये यांचा तपिशल  

कामाचा आ*ण कत�+याचाकामाचा आ*ण कत�+याचाकामाचा आ*ण कत�+याचाकामाचा आ*ण कत�+याचा तपिशल तपिशल तपिशल तपिशल 

११११ काया�लयाचेकाया�लयाचेकाया�लयाचेकाया�लयाचे    नावनावनावनाव �पंपर� िचंचवड महानगरपािलका, अ �भाग काया�लय 

पाणीपुरवठा �वभाग 

२२२२ संपणू�संपणू�संपणू�संपणू�    प2ाप2ाप2ाप2ा संत 3ाने4र, चौक से.".२५, िनगड�, �ािधकरण िनगड� 

पणेु ४११०४४. 

 

३३३३ काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय    �मुख�मुख�मुख�मुख काय�कार� अिभयतंा (पाणीपुरवठा)  

४४४४ कोण;याकोण;याकोण;याकोण;या    खा;या<याखा;या<याखा;या<याखा;या<या    अंतग�तअंतग�तअंतग�तअंतग�त    हेहेहेहे    

काया�काया�काया�काया�लयलयलयलय    आहेआहेआहेआहे 

सह शहर अिभयंता, पाणीपुरवठा �वभाग �पंपर� िचंचवड 

महानगरपािलका,  �पंपर� - ४११०१८ व �भाग 

अिधकार� अ �भाग काया�लय �पंपर� िचंचवड 

महानगरपािलका,िनगड�- ४४  
 

५५५५ कामाचा अहवाल कोण;याकामाचा अहवाल कोण;याकामाचा अहवाल कोण;याकामाचा अहवाल कोण;या    

काया�लयाकडे सादर केकाया�लयाकडे सादर केकाया�लयाकडे सादर केकाया�लयाकडे सादर केला जातो ला जातो ला जातो ला जातो  

सह शहर अिभयंता, पाणीपुरवठा �वभाग �पंपर� िचंचवड 

महानगरपािलका,  �पंपर� - ४११०१८ 

 

६६६६    काय�क?ाकाय�क?ाकाय�क?ाकाय�क?ा    ----भौगोिलकभौगोिलकभौगोिलकभौगोिलक    -�भाग ".१,२,३,४,५,६,९,१०,११,१२,१३,१४,१५,१६,१७ ,२६ 

इ. 

जल?ेC 

"मांक  

�भाग 

"मांक 
�भागाचे नाव पDरसर किनE अिभयंता  

१ 
     १४          

    १७   

भFG शFG        

संत तकुाराम 

उIान 

जल?ेC "मांक अ.१ :-  ई-१ 

पाLयाची टाकG, से.".२३ ते २८, 

िनगड� गावठाण (मुंबई-पणेु 

रN;या<या प*Oमकेड�ल भाग), 

िसPद��वनायक नगर�, आकुडQ मधील 

ई -१ पाLया<या टाकGवRन 

पाणीपुरवठा होणारा भाग. 

Sीमती जाधव 

मनाली Tदलीप     

९५५२५७०५९१ 

७ 

  १०(पाट�)              

    १५           

    १६          

२५(पाट�) 

तुळजाईवNती 

अजंठानगर                             

द2वाड� 

आकुडQ 

जल?ेC ".अ-७ :- आकुडQ 

खडंोबामाळ टाकG, आकुडQ िचंचवड 

Nटेशन मधील (मुंबई पणेु रN;या<या 

प*Oमेकड�ल) खडंोबा माळ टाकGवRन 

Sी.वIै संTदप 

रमेशराव       

९९२२९९४१०२ 
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गावठाण                 

िचंचवड 

Nटेशन - 

आंनदनगर   

पाणीपुरवठा होणारा भाग( द2वाड�, 

�वXठलवाड�, Yपेश कॉलनी, एकता 

नगर, Sी कृ]ण नगर आकुडQ 

गावठाण, "ांती नगर, �ववेकनगर, 

तुळजाई वNती, पचंतारानगर, गुRदेव 

नगर, पांढारकर नगर, 3ाने4र नगर 

इ.) 

८ 

       ११                              

      १२                                       

      १३ 

यमुनागनर                                      

मधकुर पवळे 

हायNकुल                                                 

िनगड� 

गावठाण  

जल?ेC ".अ-८ :- यमुनानगर 

(से.".२१), से.".२२ (ओटा*Nकम), 

आंबेडकर वसाहत (२५६,५७६ गाळे), 

साईनाथनगर, िनगड� गावठाण, 

जे.एन.एन.यु.आर.एम .अतंग�त 

एस-१ ते एस-२ पपंीग ११०० मी.मी .

पाईपलाईन व आकुडQ खडंोबा माळ 

पाLयाची नवीन टाकG, एस-२ येथील 

जाधववाड�साठa पाLयाची नवीन 

टाकG. 

Sी.लवटे 

सुिशलकुमार 

िनव2ृी                    

९९२२५००६८८ 

३ १ 
Yपीनगर 

तळवडे 
Yपीनगर तळवडे 

२ �Cवेणीनगर  bहेCेवNती, �Cवेणीनगर, सहयोगनगर  

मोरेवNती 

Sी.जोशी ए. 

एस. 

९८५०६६०५६३ 

३ िचखली  सोनवणेवNती, दगा�नगरु , िचखली 

गाव, धम�राजनगर   

४ कृ]णानगर कोयनानगर सरुदश�नगर  

४ 

५  जाधववाड�  
हरगुडे वN2ी, कुदळवाड�, रN;याचे 

प*Oमेकड�ल भाग 

सिचन *Nकम, कृ]णानगर,  

Sी.िशंदे +ह�.बी .

९९२२५०१९४५ 

४ कृ]णानगर 
फुलेनगर, पणुा�नगर, िशवतेजनगर  

९ संभाजीनगर संभाजीनगर, शाहनगरु   
५ 

५  जाधववाड�   जाधववाड�, से.".१३,१६ 

Sी.जाधव 

एस.एस.   

९५५२५२१७४० 
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२६ काळभोरनगर काळभोरनगर, मोहननगर  

२५ 

िचंचवड 

Nटेशन 

आनंदनगर  

ऑटो fलNटर, इंTदरानगर  

८ �वIानगर  �वIानगर, रामनगर, द2नगर 

६ 

१० तुळजाई वNती 
अजंठानगर, दगा�नगरु , शरदनगर, 

कNतुर� माकg ट 

Sी.जोशी ए. 

एस. 

९८५०६६०५६३ 

 

७७७७    अंगीकृत hत  (Mission) १) नागDरकांना Tकमान मानांकनानुसार Nव<छ व शPुद 

पाणीपुरवठा करणे.  

२) माTहती<या अिधकाराखाली माTहती देणे. 

३) अिधकार ?ेCातील �वतरण +यवNथा सु*Nथतीत 

राखLयासाठa जलवाTहjयांची देखभाल दYNतीु  करणे व 

सात;याने सुधारणा करणे. 

४) काय�?ेCातील भ�व]यकाळातील गरजांचा �वचार कYन 

िनयोजनबPद (िचरंतन व िचरNथायी) �वकास करणे. 

५) शासकGय योजनांचा पाठपरुावा करणे. 
 

८८८८ Pयेय / धोरण (Vision) शुPद पाLयाचे �वतरण करणे. 

९९९९ साPय शहराचा पाणीपुरवठा �वषयक �वकास करणे. 

१०१०१०१०    �;य? काय� �वकास कामांची अंमलबजावणी करणे अनिधकृत 

नळकनेfशनस तोडणे, पाणीपुरवठा करणे. 

११११११११    अ �भाग पाणीपरुवठा 

�वतरण +यवNथेसंबधंी 

थोडfयात माTहती सबंंिधत 

थोडfयात माTहती 

पवना नद�वर�ल रावेत येथील बंधा-यामधून रावेत 

अशुPद जलउपसा कm nामधून पाणी से.".२३ येथील 

म.न.पा.<या जलशुPद�करण कm nामPये जलशुPद�करण 

�T"येसाठa पंप केले जाते. तेथे जलशPुद�करणा<या �व�वध 

�T"या (Aeration,Coagulation,Flocculation,Clariflocculation, 

Filtration, Chlorination etc.) कRन पंपा+दारे पाणी उंच 

टाकGमPये साठवून अ �भागामधील �व�वध भागात 

खालील�माणे पाणीपरुवठा करLयात येतो.  

       १) से.".२३ मधील उंच पाLयाची टाकG  
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  १ (ई-१) मधून �ािधकरणातील से.".२३ ते २८ या 

Tठकाणी पाणीपरुवठा केला जातो. 

२ ई १ मधनु पाणी हे से.".२२ मधील उंच 

पाLया<या टाकGमधुन साठ�वले जाते. तेथुन 

से.".२२ मधील भागाना पाणीपुरवठा केला 

जातो.  

३ से.".२३ येथील शPुद पाणी जलवाTहनी+दारे 

कृ]णानगर येथील सपं २ मPये साठ�वले जाते. 

तेथुन कृ]णानगर येथील उंच पाLया<या 

टाकGमPये पाणी पंप कRन  संभाजीनगर, 

शाहनगरु , पणुा�नगर, जाधववाड�, िचखली, 

कुदळवाड�, (से.".२०, १३, १६), कृ]णानगर, 

सिचन से.".२०, �Cवेणीनगर मोरेवNती, तळवडे 

Yपीनगर �भाग ".१, २, ताbहाणेवNती इ. 

Tठकाणी पाणीपरुवठा करLयात येतो.  

४ ;याच�माणे �Cवेणीनगर येथील उंच पाLया<या 

टाकGमPये देखील पाणी पपं कRन तेथून 

मोहननगर, रामनगर, �वIानगर, द2नगर, 

इंTदरानगर, दगा�नगर यमनुानगर येथे ु
पाणीपुरवठा केला जातो.  

५ तसेच एस २ मधील पाणी हे खडंोबा माळ 

येथील पाLया<या उंच टाकGमPये साठवून तेथनु 

आकुडQ गावठाणाचा पDरसर, (द2वाड�, 

�वXठलवाड�, Yपेश कॉलनी, एकता नगर, 

तुळजाई वNती)  काळभोरनगर िचंचवड Nटेशन 

येथे पाणीपुरवठा केला जातो.  
 

११११२२२२ Nथावर मालम2ा (येथे 

तुम<या �ािधकरणाची 

जमीन, इमारत मालम2ेचा 

तपशील Iावा) 

उंच पाLया<या टाfया, संप व पपं हाऊस 
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उंच पाLया<या टाfया उंच पाLया<या टाfया उंच पाLया<या टाfया उंच पाLया<या टाfया ::::----             

Nथळ ?मता (मीटर) संrया प2ा किनE अिभयं;याचे 

नाव व मोबाईल नं. 

कृ]णानगर ११००००० २ से.".२०, साने 

चौक 

कृ]णानगर 

Sी. जोशी ए. एस. 

९८५०६६०५६३ 

कृ]णानगर २५००००० ३ से.".२०, साने 

चौक 

कृ]णानगर 

Sी. जोशी ए. एस. 

९८५०६६०५६३ 

कृ]णानगर 

एम.बी.आर. 

३०००००० १ से.".२०, साने 

चौक 

कृ]णानगर 

Sी. जोशी ए. एस. 

९८५०६६०५६३ 

�Cवेणीनगर २५००००० २ दगा� चौकु , 

बजाज ऑटो 

<या पाठaमागे 

�Cवेणीनगर 

Sी.िशंदे +ह�.बी. 

९९२२५०१९४५ 

खडंोबामाळ ई -१ २५००००० 

२०००००० 

१ 

१ 

खडंोबामाळचौक, 

मुंबई-पणेु 

रN;यालगत 

आकुडQ 

Sी. वIै एस.आर. 

९९२२९९४१०२ 

ई १ २५००००० 

१०००००० 

२ 

१ 

जलशुs�करण 

कm n ,से.२३ 

Sीम. जाधव एम. 

ड�. 

९५५२५७०५९१ 

से.".२२ २५००००० १ ओटाNकGम 

िनगड�, 

से.".२२ 

Sी. लवटे एस. एन. 

९९२२५००६८८ 
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जिमनी खाल<या पाLया<या टाfया जिमनी खाल<या पाLया<या टाfया जिमनी खाल<या पाLया<या टाfया जिमनी खाल<या पाLया<या टाfया ::::----         

Nथळ  ?मता (मीटर) संrया  प2ा किनE 

अिभयं;याचे 

नाव व 

मोबाईल नं. 

कुदळवाड� १००००० १ कुदळवाड� चौक, 

मोशी रNता 

Sी.िशंदे 

+ह�.बी. 

९९२२५०१९४५ 

जाधववाड� ५००००० १ जाधववाड� Sी.िशंदे 

+ह�.बी. 

९९२२५०१९४५ 

एस.२ १७५०००० २ से.".२०, साने चौक 

कृ]णानगर 

Sी. जोशी ए. 

एस. 

९८५०६६०५६३ 
 

१३१३१३१३ काया�लयीन वेळ आ*ण दरुPवनी 

"मांक 

सकाळ� १०.०० ते सायं. ५.४५ वा. 

१४१४१४१४ साuाTहक सvुट� आ*ण �वशेष 

सेवांचा कालावधी  

दसरा व चौथा शिनवारु  

साuाह�क सुvट� र�ववार  
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संवग�संवग�संवग�संवग� पदसrंयापदसrंयापदसrंयापदसrंया    

काय�कार� अिभयतंा  १ 

उपअिभयंता २ 

किनE अिभयंता ६ 

मुrय िल�पक १ 

िल�पक १ 

Nथा.अिभ.सहा. २ 

वाहन चालक १ 

इले. पपं. ऑपरेटर ६ 

Tफटर १ 

xलंबर १२ 

मजुर ५० 

िशपाई १ 

एकूणएकूणएकूणएकूण    ८८८८४४४४    
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अअअअ...."""".... काय� व कत�+येकाय� व कत�+येकाय� व कत�+येकाय� व कत�+ये 

०१. अ �भागातील पाणीपुरवठा �वतरण +यवNथा करणे.   

०२. अ �भाग काय�?ेCातील पाणीपरुवठा �वषयक त"ार�चे िनवारण करणे. 

०३. अ �भाग काय�?ेCात पाणीपरुवठा �वषयक �वकास कामे करणे. 

०४. माTहती<या अिधकारात माग�वलेली माTहती परु�वणे   

०५. �शासTकय व आNथापना�वषयक कामकाज (उदा.सव� �कारची बील,े रजा मंजुर�, �Nताव, 

व*ैzकय समायोजन, अंदाजपCक �वषयक कामकाज, आवक जावक पाप.ु येथील 

आNथापना �वषयक कामकाज, शासन िनण�य मनपा धोरण, आदेश, पDरपCके, Nथायी 

आदेश �वचारात घेऊन िनयमानसुार �वह�त मुदतीत �Nताव सादर करणे रेकोड� संभाळणे 

Nथायी अ|ीम धन , सव� कम�चा-यां<या रजा मंजुर�, �करणे, सव� �कारची �बले तयार 

करणे, वाहन इंधन पे}ोल �बले तयार करणे. आयकराबाबतचे कामकाज करणे, परुवणी 

�बले तयार करणे 

०६. गोपनीय अहवालाचे (वग� २ व ३) अनु.�ितवेदन व पुन��वलोकन पाठ�वणे. 

०७. मोजमाप पNुतके,देयके,िन�वदा कामाचे आदेश देणे. देयके मंजुर करणे इ;याद�. 

०८. कम�चाया~<या बेिशNत वत�नाबाबत नोट�स ,3ापन या�ारे खलुासा माग�वणे, ताTकद देणे 

सेवान�द पNुताकामPये रजा मंजरू�, वेतjनवाढ ,शाNती इ.बाबत न�द घेणे. 

०९. अ �भागाचे काय�?ेCातील नागDरकांना अधा� इंची , पाउणइंची एक इंची +यासाचे घरगुती,  

बीगर घरगुती नळकनेfशन मंजुर करणेकामी अिभ�ाय देणे. 

१०. देखभाल दYNतीु  व न�वन आव�यक कामांचे अंदाजपCक तयार करणे व िन�वदाबाबत 

काय�वाह� करणे.कामाचे नकाशे तयार करणे,  Nटॉक मmटेन करणे.  

११. देयके तयार कYन घेणे, ऑTडट कYन घेणे. 

१२. कामासदंभा�त आव�यक तो पC+यवहार करणे  

१३. पाणीपुरवठा �वषयक त"ार�चे िनवारण करणे. �वकास कामावर व देखरेख दRNती<याु  

कामावर देखरेख  कामाचे मोजमाप घेऊन कामाची �बले तयार करणे 

१४. लेखा पDर?णाबाबत आव�यक ती नNती व मोजमाप पNुतके उपल�ध कRन देणे व 

आ?ेपाचीं पतु�ता करणे. 

१५. अिभलेख क?ामPये अ, ब, ब१, क, ड, इ. �माणे रेकॉड� जमा करणे. 

१६. बांधकाम परवानगी व पणु�;वासाठa पाLयाबाबत �;य? जागेवर पहाणी कRन ना हरकत 

दाखला देणे 
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अअअअ...."""".... काय� व कत�+येकाय� व कत�+येकाय� व कत�+येकाय� व कत�+ये 

१७. पपंासाठa आव�यकतेनुसार Tडझेल इ. ची +यवNथा करणे. 

१८. आव�यक ती र*जNटर अदयावत ठेवणे. 

१९. आपआप�या काय�?ेCात पहाणी कRन अनािधकृत नळ जोड होत अस�यास ;यावर 

कारवाई करणे. 

२०. म.न.पा.<या शाळा, दवाखाने इ.मPये पाणीपुरवठा +यव*Nथत, सुरळ�त होत असलेबाबत 

खातरजमा करणे. 

२१. पाणी परुवठा होत असले�या वेळेत आपाप�या काय�?ेCात TफYन पाणी परुवठा सुरळ�त 

होत अस�याबाबत खातरजमा करणे.  

 

२२. पाLया<या दाबाबर िनयंCण ठेवणे. 

२३. वेळोवळे� पाLयाची लेवल चेक करणे. 

 

२४. टँकरने आव�यक ;या Tठकाणी पाणीपुरवठा करणे. 

२५. पाLया<या टाfया भरणे, पाणी चालुबदं करणेसाठa वॉल सोडणे व बदं करणे.  

 

२६. नेमुन Tदले�या संपवर पपंीग करणे, �बघाड झालेस ता;काळ वर�Eांशी संपक�  साधुन 

�वIुत �वभागामाफ� त दRNतीु  करणेबाबत पाठपरुावा करणे. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


