
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका 
पाणी पुरवठा ववभाग 

िुख्य कायाािय, पहहिा िजिा 
स्व. इंहदराú गांधी भवन, छत्रपती  मिवाजी िहाराज िागा, भाईंदर (प.) 

 ता.. जज. ठाणे – 401 101 
 
 

दरुध्वनी क्र. 
28198988 (107), 28192828 (108), 28192828 (110), 



 

 

28192828 (112), 28192828 (114) 
 
िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजननक प्राधधकरणाच्या 

कािांचा आणण कर्तयावयाचंा तपिीि 
 

1 सार्वजनिक प्राधिकरणाचे िार्:-    मिरा-भाईंदर िहािगरपामिका, 
पाणी पुरर्ठा वर्भाग 

2 संपूणव पत्ता:- स्र्. इंददरा गांिी भर्ि,  
िुख्य कायाविय, पदहिा िजिा  
छत्रपती मिर्ाजी पथ, भाईंदर 
(प.) 

3 कायाविय प्रिुख:- श्री. िरद िािेगांर्कर,  
कायवकारी अमभयंता,  
पाणी पुरर्ठा वर्भाग 
 

4 कोणत्या खात्याच्या अंतगवत हे कायाविय आहे?:- मिरा-भाईंदर िहािगरपामिका 
 

5 कािाचा अहर्ाि कोणत्या कायावियाकडे सादर केिा 
जातो ?:-   
                                    

िा. आयुक्त सोा.  
(मिभाििपा) 

6 कायवकक्षा : भौगोमिक:- 79.40 चौ.कक.िी.        
मिरा-भाईंदर िहािगरपामिका 
हद्द 

7 अंगीकृत व्रत (Mission):- 
 
 
 
 
 
  

िहाड-टेिघर (स्टेि) प्राधिकरण 
र् एि.आय.डी.सी. ठाणे 
यांच्यािार्व त येणाऱ्या पाण्याचे 
झोिनिहाय र् सिाि वर्तरण 
करणे, िागरी सेर्ा, दगुवि 
भागात टँकरव्दारे पाणी पुरर्ठा 
करणे, पाणी पुरर्ठा वर्तरण 
व्यर्स्था देखभाि/दरुूस्ती, 
िगारीकांच्या पाणीवर्षयक 
तक्रारींचे निर्ारण करणे.  
 



 

 

 
8 ध्येय / िोरण (Vision):- मिरा-भाईंदर िहरर्ामसयांिा 

स्र्च्छ नियमित र् सिाि पाणी 
पुरर्ठा करणे 
 

9 साध्य:- सुनियोजजत, िुबिक र् 
नियमित पाणी पुरर्ठा  
 

10 प्रत्यक्ष कायव:- िहाड-टेिघर (स्टेि) प्राधिकरण 
र् एि.आय.डी.सी. ठाणे 
यांच्यािार्व त येणाऱ्या पाण्याचे 
जिकंुभािध्ये साठर्ण करूि 
त्याचे नियमित र् सिाि 
वर्तरण करणे, वर्तरण 
व्यर्स्थेची दरुूस्ती र् अिुषांधगक 
कािे करणे. 

11 जितेिा देत असिेल्या सेर्ांचा थोडक्यात तपिीि - पाणी पुरर्ठा करणे 
 

12 स्थार्र िािित्ता (येथे तुिच्या प्राधिकरणाची         
जिीि, इिारत आणण अन्य स्थार्र िािित्तेचा 
तपिीि द्यार्ा.):- 

साठर्ण टाक्या (जिकंुभ), पाईप 
िाईि वर्तरण व्यर्स्था, 
ििनि:सारण कें दे्र, पंवपगं 
स्टेिि, देखभाि/दरुूस्ती साििे 
र् इतर 
(यादी सोबत जोडिेिी आहे.) 
 

13 प्राधिकरणाच्या संरचिेचा तक्ता (र्ंिर्कृ्षाचा         
तक्ता जसा असतो तसा तक्ता काढूि, प्रत्येक 
पातळीर्र कायवकक्षा र् संपकावच्या पत्त्यािी त्याची 
जोड घािूि दाखर्ार्ी.) :- 
 

सोबत संरचिेचा तक्ता सोबत 
जोडिेिा आहे. 

14 कायावियाची र्ेळ आणण दरुध्र्िी क्रिांक (सर्व 
दरुध्र्िी क्रिांक, रॅ्क्स क्रिांक, ई-िेि आणण 
कायावियीि कािािंतर संपकावचा तातडीचा क्रिांक 

र्ेळ 9.45 ते 18.15 सोबत 
यादीप्रिाणे 
दरुध्र्िी क्र. 28192828 



 

 

असेि तर तोही क्रिांक द्यार्ा.):- िा. आयुक्त सोा. दािि 
कायावियीि कािांितरचा संपकव  
क्र.र्ाटक जिकंुभ - 28195018   
        

15 साप्तादहक सुट्टी आणण वर्िेष सेर्ांचा कािार्िी:-  प्रत्येक िनिर्ार, रवर्र्ार र् 
कायावियीि सुट्टी, इतर 
सार्वजनिक सुट्टयांच्या ददर्िी 
तसेच पाणी पुरर्ठा वर्तरण 
व्यर्स्था ही अत्यार्श्यक सेर्ा 
असल्यािे 24 तास कायवरत 
असते.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

 

    किि 4(1)(b)(i) निुना 'क' 
 

िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजननक 
प्राधधकरणातीि अधधकारी व किाचारी यांच्या अधधकार कक्ष 

 
क 

अ.क्र. अधधकार पद आधथाक अधधकार संबंधधत 
कायदा/ननयि/आदेि/राजपत्र 

िेरा 
(असल्यास

) 
1 कायवकारी 

अमभयंता 
1) अंदाजपत्रकास तांत्रत्रक 
िंजूरी देणे (25 िक्षपयतं)  

िुंबई प्रांनतक िहािगरपामिका 
अधिनियि 1949 

 

2 उप-अमभयंता निरंक -  
3 कनिष्ठ 

अमभयंता 
निरंक -  

 

 
ख 

अ.क्र. अधधकार पद प्रिासननक अधधकार संबंधधत 
कायदा/ननयि/आदेि/ 

राजपत्र 

िेरा 
(असल्यास) 

1 कायवकारी 
अमभयंता 

वर्भागातीि किवचाऱ्यांच्या 
खात्याअंतगवत बदल्या करणे, िवर्ि 
जिजोडण्या िंजूरी, वर्वर्ि निवर्दा 
िंजूरीसाठी मिर्ारस करणे. 
पाणीपट्टी थकबाकीदारांर्र कारर्ाई 
करणे, अिधिकृत 
जिजोडणीिारकांर्र दंडात्िक 
कारर्ाई करणे, कें द्र िासिाचा 
िादहतीचा अधिकार 2005 अन्र्ये 
आिेल्या अवपिांर्र कायवर्ाही 
करणे. 

  

2 उप-अमभयंता िवर्ि जिजोडण्या िंजूरी, वर्वर्ि 
निवर्दा िंजूरी, पाणीपट्टी 
थकबाकीदारांर्र कारर्ाई करणे, 

  



 

 

अिधिकृत जिजोडणीिारकांर्र 
दंडात्िक कारर्ाई करणे या 
बाबींसाठी कायवकारी अमभयंता 
यांचेकडे मिर्ारस करणे. पाणीपट्टी 
र्सुिीकरीता कायवर्ाही करणे. कें द्र 
िासिाचा िादहतीचा अधिकार 
2005 अन्र्ये आिेल्या िादहती 
अधिकाराच्या पत्रांर्र कायवर्ाही 
करणे. 

3 कनिष्ठ 
अमभयंता 

दैिंददि पाणी पुरर्ठा व्यर्स्थापि 
देखभाि/दरुूस्ती, दैिंददि पाणी 
पुरर्ठा संबंिी येणाऱ्या तक्रारी 
निर्ारण करणेकरीता तांत्रत्रक 
किवचाऱ्यांर्र नियंत्रण ठेर्णे. 
पाणीपट्टी र्सुिीकरीता कायवर्ाही 
करणे. 

  

 
ग 

अ.क्र. अधधकार पद फौजदारी  
अधधकार 

संबंधधत कायदा/ननयि/आदेि/राजपत्र िेरा 
(असल्यास) 

1 कायवकारी 
अमभयंता 

निरंक   

2 उप-अमभयंता निरंक   
3 कनिष्ठ 

अमभयंता 
निरंक   

 

  

घ 
अ.क्र. अधधकार पद अधान्यानयक 

अधधकार 
संबंधधत 

कायदा/ननयि/आदेि/राजपत्र 
िेरा 

(असल्यास) 
1.  कायवकारी अमभयंता निरंक   
2.  उप-अमभयंता निरंक   
3.  कनिष्ठ अमभयंता निरंक   

 



 

 

  

य 
अ.क्र. अधधकार पद न्यानयक अधधकार संबंधधत 

कायदा/ननयि/आदेि/राजपत्र 
िेरा 

(असल्यास) 
1.  कायवकारी 

अमभयंता 
कें द्र िासिाचा 

िादहतीचा अधिकार 
अधिनियि 2005 
अंतगवत अवपिीय 

अधिकारी  

  

2.  उप-अमभयंता निरंक   
3.  कनिष्ठ 

अमभयंता 
निरंक   

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

किि 4(1)(b)(ii) निनुा 'ख' 
 

िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजननक 
प्राधधकरणातीि अधधकारी व किाचारी यांची कर्तयावये 

क 
 

अ.क्र. अधधकार पद आधथाक  
कतावये  

संबंधधत कायदा/ननयि/आदेि/राजपत्र िेरा 
(असल्यास) 

1 सोबतच्या 
तक्त्याप्रिाणे  

सोबतच्या 
तक्त्याप्रिाणे  

  

 
ख 
 

अ.क्र. अधधकार पद प्रिासननक 
कतावये 

संबंधधत कायदा/ननयि/आदेि/राजपत्र िेरा 
(असल्यास) 

1 सोबतच्या 
तक्त्याप्रिाणे  

सोबतच्या 
तक्त्याप्रिाणे  

  

 
ग 
 

अ.क्र. अधधकार पद फौजदारी 
कतावये 

संबंधधत कायदा/ननयि/आदेि/राजपत्र िेरा 
(असल्यास) 

 निरंक निरंक निरंक  निरंक  
 

घ 
 

अ.क्र. अधधकार पद अधान्यानयक 
कतावये 

संबंधधत कायदा/ननयि/आदेि/राजपत्र िेरा 
(असल्यास) 

 निरंक निरंक निरंक  निरंक  
 

य 
 

अ.क्र. अधधकार पद न्यानयक 
कतावये 

संबंधधत कायदा/ननयि/आदेि/राजपत्र िेरा 
(असल्यास) 

 निरंक निरंक निरंक  निरंक  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

     
किि (1)(b)(iv) 

निुना ‘JÉ’ 

अ. क्र. अधधकार पद आधथाक कतावये संबंधधत कायदा/ननयि/आदेि/राजपत्र िेरा 

1 कायवकारी अमभयंता  िहाराष्र िहािगरपामिका अधिनियि अन्र्ये 

िा. आयुक्त सोा. यांचे आदेि 

 

2 उप-अमभयंता  िहाराष्र िहािगरपामिका अधिनियि अन्र्ये 

िा. आयुक्त सोा. यांचे आदेि 

 

3 कनिष्ठ अमभयंता र्ावषवक तरदीतूि िेखामिषाविुसार अंदाजपत्रक तयार 

करणे, पाणीपट्टी र्सुिी इष्टांकपूती करणे 

िहाराष्र िहािगरपामिका अधिनियि अन्र्ये 

िा. आयुक्त सोा. यांचे आदेि 

 

4 िुख्य मिवपक पाणीपट्टी र्सुिी इष्टांकपूती करणे िहाराष्र िहािगरपामिका अधिनियि अन्र्ये 

िा. आयुक्त सोा. यांचे आदेि 

 

5 र्ररष्ठ मिवपक पाणीपट्टी र्सुिी इष्टांकपूती करणे िहाराष्र िहािगरपामिका अधिनियि अन्र्ये 

िा. आयुक्त सोा. यांचे आदेि 

 

6 मिवपक पाणीपट्टी र्सुिी इष्टांकपूती करणे िहाराष्र िहािगरपामिका अधिनियि अन्र्ये 

िा. आयुक्त सोा. यांचे आदेि 

 



 

 

क 
 
 

अ. 
क्र. 

अधधकार पद प्रिासननक कतावये संबंधधत 
कायदा/ननयि/आदेि/राजपत्र 

िेरा 

1 कायवकारी अमभयंता खात्याअंतगवत बदल्या करणे, पाणी पुरर्ठा वर्भागातीि किवचारी/अधिकारी यांच्या 
कािकाजार्र नियंत्रण ठेर्णे, नियिीत बैठका घेऊि कािाबाबत आढार्ा घेणे. 
आर्श्यकतेिुसार दरपत्रके/निवर्दा िागर्ूि वर्कास कािे करणे. वर्वर्ि समित्यांच्या 
बैठकांिा / स्टेि प्राधिकरण/िजीप्रा/िासकीय बैठकांिा उपजस्थत राहणे.  

िहाराष्र िहािगरपामिका 
अधिनियि अन्र्ये िा. 
आयुक्त सोा. यांचे आदेि 

 

2 उप-अमभयंता पाणी आरक्षणाबाबत पत्रव्यर्हार करणे, पाठपुरार्ा करणे, बैठकांस उपजस्थत राहणे 
र् त्या अिुषंगािे सर्व कािे स्टेि प्राधिकरणाकडीि सर्व पत्र व्यर्हार र् ठोक पाणी 
व्यर्स्थापि, वर्तरण व्यर्स्थेची देखभाि र् दरुूस्तीची कािे, 50 द.ि.मि. पाणी 
योजिेतीि िहाराष्र जीर्ि प्राधिकरणाकडीि अिवर्ट कािासंबंिी पत्रव्यर्हार र् 
पाठपुरार्ा इ. तसेच कनिष्ठ अमभयंत्यांर्र नियंत्रण ठेउि त्यांच्या कडुि कािाचा 
दैिंददि आढार्ा घेणे. 
 

  

3 कनिष्ठ अमभयंता दैिंददि पाणी पुरर्ठा व्यर्स्थापि देखभाि/दरुुस्ती, दैिंददि पाणीपुरर्ठ्यासंबंिी 
येणा-या तक्रारी निर्ारण करणे. स्टेि प्राधिकरण र् िजजप्राचा पत्रव्यर्हार, र्रीि 
वर्भागातीि जिर्ादहन्या टाकणेकािी र् इतर अिुषांधगक कािांची अंदाजपत्रके 
तयार करुि निवर्दा काढणेपयतंची सर्व कािे. सर्व िासकीय पत्रव्यर्हार र् 
जिकंुभार्र पाण्याच्या दाबावर्षयी िादहती गोळा करूि ती र्ररष्ठांिा कळवर्णे.  
 

  



 

 

4 िुख्य मिवपक --   
5 र्ररष्ठ मिवपक िा. कायवकारी अमभयंता, िा. उप-अमभयंता र् र्ररष्ठांच्या आदेिाप्रिाणे पाणी 

पुरर्ठा वर्भागासंबंिी कािकाजार्र नियंत्रण ठेर्णे. िेखा वर्भागािी संबंधित सर्व 
िादहती तयार करणे. पाणीपट्टी देयक वर्तरण व्यर्स्थेर्र नियंत्रण ठेर्णे र् सदर 
वर्भागातीि पाणीपट्टी र्सिुी करणे. तसेच सदर वर्भागातीि जिजोडणी अजांर्र 
कायवर्ाही करणे. िासकीय देयक प्रदािाची कायवर्ाही करणे.िा. कायवकारी अमभयंता, 
िा. उप-अमभयंता यांिी र्ेळोर्ेळी ददिेल्या आदेिाप्रिाणे आपिे अधििस्त असिेिे 
र्ररष्ठ मिवपक, मिवपक, कनिष्ठ अमभयंता यांचेिार्व त प्रिासकीय कािकाज करणे. 
पाणीपट्टी र्सुिी इष्टांकपुती करणे. मिवपकांच्या कािकाजार्र नियंत्रण ठेर्णे. 

  

6 मिवपक पाणीपट्टी देयके जस्र्कारणे र् पोटकीदव मिदहणे. टँकर पॉईंट र्रीि कािकाज 
पाहण्याची जबाबदारी. पाणीपुरर्ठा वर्भागािी सबंंधित पते्र जस्र्कारणे र् त्यांचे 
र्ाटप करणे. आर्क  - जार्क वर्भागाची जबाबदारी. िर्ीि जि जोडणी िुल्क 
जस्र्कारणे तसेच बँकेिी संबंधित कािकाज करणे.िा. स्थायी समिती र् िा. 
िहासभेिी संबंधित सर्व कािे. निवर्दा प्रकक्रयेसंबंधित सर्व कािे. जिजोडणी 
अजांर्र कायवर्ाही करणे. दैिंददि पाणीपट्टी र्सुिी अहर्ाि तयार करणे, िामसक 
तै्रिामसक, र्ावषवक र्सुिी अहर्ाि तयार करणे, ििादेि परतार्ा आिेल्या 
थकबाकीदारांर्र र्सुिी कािी कारर्ाई करणे, िागणी रजजस्टरिध्ये िवर्ि 
जिजोडणीच्या िोंदी घेणे, िेखापररक्षण आक्षेपांची पूतवता करणे, िा. आयकु्त सोा, 
िा. कायवकारी अमभयंता र् र्ररष्ठांच्या आदेिांचे पािि करणे. 
 

  

7 िेस्त्री िर्ीि जिजोडणी, दरुुस्ती र्  वर्तरण व्यर्स्था हाताळणे. तसेच पथक प्रिुखाची 
जबाबदारी. िेिूि ददिेल्या क्षेत्रािध्ये वर्तरण प्रणािी व्यर्स्था तथा पाईपािाईि 
दरुुस्ती व्यर्स्था हाताळणे र् िवर्ि िळजोडण्या र् दरुुस्ती र् इतर व्यर्स्थापि 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

कािे पाहणे. 
8 मिपाई पाणी पुरर्ठा वर्भागात वर्भागर्ार िेिण्यात आिेल्या वर्भागप्रिुखांिी सांधगतिेिी 

कािे करणे.  

  

9 मिटर रीडर (स.का.) जििापक यंत्रांचे र्ाचि करणे.   

10 प्िंबर िर्ीि जिजोडणी र् जिजोडणी दरुुस्तीसंबंिीची सर्व कािे करणे.   

11 व्हॉल्व्हिि  िेिूि ददिेल्या झोिप्रिाणे वर्भागर्ार पाणी वर्तरण करणे.   

12 िुकादि िजूर र्गावर्र नियंत्रण ठेर्णे.   

13 कर्टर िुख्य जिर्ादहिी र् वर्तरण जिर्ादहिी दरुुस्ती करणे.   

14 िजूर गळती काढणेसारख्या कािार्ेळी प्रत्यक्ष जागेर्र खोदाई काि, सािािाची िे-आण 

सारखी कािे करणे. 

  

15 पंप िदतिीस पंपचािकास िदत करणे.   



 

 

 
ख 

 

मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका 
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कार्यकारी अमभरं्ता 
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            किि 4(1)(b)(iii) 
 

  िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजननक 
प्राधधकरणात कोणताही ननणाय घेताना पाळिी जाणारी ननणाय प्रक्रक्रयेची आणण र्तयावरीि 

देखरेखीची पद्धत आणण सोपविेिे वयजततगत उर्ततरदानयर्तव 
 

कािाचेä नाव :- िवर्ि पाईपिाईि टाकणे 
संबंधधत तरतूद :- िा. स्थायी समिती सभेच्या िान्यतेि े
संबंधधत अधधननयि :- िहाराष्र िहािगरपामिका अधिनियि  
ननयि :- 
िासन ननणाय :- 
पररपत्रक क्र. :- 
कायााियीन आदेि :-  
 

अ.क्र. कािाचे स्वरूप कािाचे टप्पे 
 

 

अपेक्षक्षत 
कािावधी 

 

प्रर्तयेक कािाबाबत आणण 
प्रर्तयेक टप्प्यावर 
किाचाऱ्याची व 

अधधकाऱ्याची भूमिका आणण 
जबाबदारी 

िेरा 
(अस
ल्यास) 

  1) अंदाजपत्रक वर्हीत 
िुदतीत 

1) कनिष्ठ अमभयंता 
अंदाजपत्रक तयार करतात. 

 

  2) आधथवक र् 
प्रिासकीय िंजूरी 

वर्हीत 
िुदतीत 

2) कायवकारी अमभयंता 
यांचेिार्व त कािाचे निवर्दा 
िागर्ूि िंजूरी देणेबाबत 
िा. स्थायी समितीत निणवय 
घेणे 

 

  3) निवर्दा 
िागवर्णे 

वर्हीत 
िुदतीत 

3) ठेकेदारािार्व त काि पूणव 
केिे जाते. कनिष्ठ 
अमभयंत्यािार्व त कािाचे 
िोजिाप घेण्यात येते. 
ठेकेदारांच्या िागणी 
देयकांबाबत कनिष्ठ 
अमभयंता िोजणी पुजस्तका 
तपासूि देयक प्रदािाबाबत 
मिर्ारस करूि िा. 
कायवकारी अमभयंता देयके 

 



 

 

प्रदाि करणेबाबत िुळ 
िस्ती िा. आयकु्त सो. 
यांची िंजूरीकरीता 
िेखापररक्षण वर्भागािार्व त 
देयक प्रदाि करणेबाबत 
िेखा वर्भागासपुढीि देयक  
प्रदाि करण्याची कायवर्ाही 
केिी जाते र् प्रत्यक्ष 
ठेकेदार देयकाची रक्कि 
जस्र्कारतो. 

  4) निवर्दा िंजूरी    
  5) कािाचे 

कायावदेि 
   

  6) प्रत्यक्ष काि    
  7) कािाचे 

िोजिाप 
   

  8) िोजणी 
पुजस्तका िोंद 

   

  9) कािाचे देयक 
प्रदाि करणे 

   

  10) काि पूणव 
झाल्यािंतर सहा 
िदहन्यात सुरक्षा 
ठेर् परतार्ा करणे. 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

किि 4 (1)(b)(iv) निनुा 'क' 
 

 िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजननक 
प्राधधकरणात होणा-या कािासंबंधी सवासािान्यपणे ठरवविेिी भौनतक व आधथाक उद्दीष्ट्टे 

 
संस्थापातळीवर ठरविेिे िामसक / तै्रिामसक / अधावावषाक अथवा वावषाक उद्दीष्ट्टे 

अ.क्र. अधधकार पद काि भौनतक 
उद्दीष्ट्टे 

(एकांकात) 

आधथाक 
उद्दीष्ट्टे (रू.) 

कािावधी 
(असल्यास) 

िेरा 

1.  कायाकारी 
अमभयंता 

सोबतच्या 
तक्त्याप्रिाणे 

    

2.  उप-अमभयंता सोबतच्या 
तक्त्याप्रिाणे 

    

3.  कननष्ट्ठ अमभयंता सोबतच्या 
तक्त्याप्रिाणे 

    

4.  िुख्य मिवपक सोबतच्या 
तक्त्याप्रिाणे 

    

5.  वररष्ट्ठ मिवपक सोबतच्या 
तक्त्याप्रिाणे 

    

6.  मिवपक सोबतच्या 
तक्त्याप्रिाणे 

    

7.  िेस्त्री सोबतच्या 
तक्त्याप्रिाणे 

    

8.  मिटर ररडर सोबतच्या 
तक्त्याप्रिाण े

    

9.  प्िंबर सोबतच्या 
तक्त्याप्रिाण े

    

10.  क्रफटर सोबतच्या 
तक्त्याप्रिाणे 

    

11.  िुकादि सोबतच्या 
तक्त्याप्रिाणे 

    

12.  वहॉल्विन सोबतच्या 
तक्त्याप्रिाणे 

    

13.  िजूर सोबतच्या 
तक्त्याप्रिाणे 

    



 

 

किि 4 (1)(b)(iv) निनुा ‘क’ 
 

अ. 
क्र. 

अधधकारी / किाचा-
याचे पद 

कािाचे स्वरुप 

1 कायवकारी अमभयंता पाणी पुरर्ठा वर्भागातीि किवचारी/अधिकारी यांच्या कािकाजार्र नियंत्रण ठेर्णे, नियिीत बैठका घेऊि कािाबाबत 
आढार्ा घेणे. आर्श्यकतेिुसार दरपत्रके/निवर्दा िागर्ूि वर्कास कािे करणे. वर्वर्ि समित्यांच्या बैठकांिा / स्टेि 
प्राधिकरण/िजीप्रा/िासकीय बैठकांिा उपजस्थत राहणे.  

2 उप-अमभयंता पाणी आरक्षणाबाबत पत्रव्यर्हार करणे, पाठपुरार्ा करणे, बैठकांस उपजस्थत राहणे र् त्या अिुषगंािे सर्व कािे स्टेि 
प्राधिकरणाकडीि सर्व पत्र व्यर्हार र् ठोक पाणी व्यर्स्थापि, 50 द.ि.मि. पाणी योजिेतीि िहाराष्र जीर्ि 
प्राधिकरणाकडीि अिवर्ट कािासंबंिी पत्रव्यर्हार र् पाठपुरार्ा इ. तसेच कनिष्ठ अमभयंत्यांर्र नियंत्रण ठेउि त्यांच्या 
कडुि कािाचा दैिंददि आढार्ा घेणे. 

2 कनिष्ठ अमभयंता दैिंददि पाणी पुरर्ठा व्यर्स्थापि देखभाि/दरुुस्ती, दैिंददि पाणीपुरर्ठ्यासंबंिी येणा-या तक्रारी निर्ारण करणे. स्टेि 
प्राधिकरण र् िजजप्राचा पत्रव्यर्हार, र्रीि वर्भागातीि जिर्ादहन्या टाकणेकािी र् इतर अिुषांधगक कािांची अंदाजपत्रके 
तयार करुि निवर्दा काढणेपयतंची सर्व कािे. सर्व िासकीय पत्रव्यर्हार र् जिकंुभार्र पाण्याच्या दाबावर्षयी िादहती 
गोळा करूि ती र्ररष्ठांिा कळवर्णे.  

3 िुख्य मिवपक - 
4 कायाियीि अधिक्षक िा. कायवकारी अमभयंता, िा. उप-अमभयंता यांिी र्ेळोर्ेळी ददिेल्या आदेिाप्रिाणे आपिे अधििस्त असिेिे र्ररष्ठ 

मिवपक, मिवपक, कनिष्ठ अमभयंता यांचेिार्व त प्रिासकीय कािकाज करणे. पाणीपट्टी र्सुिी इष्टांकपुती करणे. िेखा 
वर्भागािी संबंधित सर्व िादहती तयार करणे. पाणीपट्टी देयक वर्तरण व्यर्स्थेर्र नियंत्रण ठेर्णे र् सदर वर्भागातीि 
पाणीपट्टी र्सुिी करणे. तसेच सदर वर्भागातीि जिजोडणी अजांर्र कायवर्ाही करणे. िासकीय देयक प्रदािाची कायवर्ाही 
करणे. 

5 मिवपक पाणीपट्टी देयके जस्र्कारणे र् पोटकीदव मिदहणे. टँकर पॉईंट र्रीि कािकाज पाहण्याची जबाबदारी. पाणीपुरर्ठा वर्भागािी 



 

 

संबंधित पते्र जस्र्कारणे र् त्यांचे र्ाटप करणे. आर्क  - जार्क वर्भागाची जबाबदारी. िर्ीि जि जोडणी िुल्क 
जस्र्कारणे तसेच बँकेिी संबंधित कािकाज करणे.िा. स्थायी समिती र् िा. िहासभेिी संबंधित सर्व कािे. निवर्दा 
प्रकक्रयेसंबंधित सर्व कािे. जिजोडणी अजांर्र कायवर्ाही करणे. 

6 िेस्त्री िर्ीि जिजोडणी, दरुुस्ती र्  वर्तरण व्यर्स्था हाताळणे. तसेच पथक प्रिुखाची जबाबदारी. िेिूि ददिेल्या क्षेत्रािध्ये 
वर्तरण प्रणािी व्यर्स्था तथा पाईपािाईि दरुुस्ती व्यर्स्था हाताळणे र् िवर्ि िळजोडण्या र् दरुुस्ती र् इतर 
व्यर्स्थापि कािे पाहणे. 

7 िेस्त्री (स.का.) िेिूि ददिेल्या क्षेत्रािध्ये वर्तरण प्रणािी व्यर्स्था तथा पाईपािाईि दरुुस्ती व्यर्स्था हाताळणे र् िवर्ि िळजोडण्या र् 
दरुुस्ती र् इतर व्यर्स्थापि कािे पाहणे. 

8 िेस्त्री (पंप चािक) िेिूि ददिेल्या क्षेत्रािध्ये वर्तरण प्रणािी व्यर्स्था तथा पाईपािाईि दरुुस्ती व्यर्स्था हाताळणे र् िवर्ि िळजोडण्या र् 
दरुुस्ती र् इतर व्यर्स्थापि कािे पाहणे. 

9 मिपाई पाणी पुरर्ठा वर्भागात वर्भागर्ार िेिण्यात आिेल्या वर्भागप्रिुखांिी सांधगतिेिी कािे करणे.  
10 मिटर रीडर (स.का.) जििापक यंत्रांचे र्ाचि करणे. 
11 प्िंबर िर्ीि जिजोडणी र् जिजोडणी दरुुस्तीसंबंिीची सर्व कािे करणे. 
12 प्िंबर (स.का.) िर्ीि जिजोडणी र् जिजोडणी दरुुस्तीसंबंिीची सर्व कािे करणे. 
13 व्हॉल्व्हिि (स. का.) िेिूि ददिेल्या झोिप्रिाणे वर्भागर्ार पाणी वर्तरण करणे. 
14 िुकादि िजूर र्गावर्र नियंत्रण ठेर्णे. 
15 कर्टर िुख्य जिर्ादहिी र् वर्तरण जिर्ादहिी दरुुस्ती करणे. 
16 िजूर गळती काढणेसारख्या कािार्ेळी प्रत्यक्ष जागेर्र खोदाई काि, सािािाची िे-आण सारखी कािे करणे. 
17 िजूर (स.का.) गळती काढणेसारख्या कािार्ेळी प्रत्यक्ष जागेर्र खोदाई काि, सािािाची िे-आण सारखी कािे करणे. 
18 टँकरपॉईंट किवचारी 

(स.का.) 
पाणी पुरर्ठा वर्भागािार्व त पार्ती र्ाडूि टँकर देणे र् िोंदी ठेर्णे. 

19 पंप िदतिीस पंपचािकास िदत करणे. 



 
 

 

 

 
किि 4 (1)(b)(vi)  

 
िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजननक 

प्राधधकरणात होणा-या कािासंबंधी सवासािान्यपणे आखिेिे ननयि 
 
 

अ.क्र. ववषय दस्तऐवज/धाररणी/ 
नोंदवही यापैकी 
कोणर्तया प्रकारात 

उपिब्ध 

धाररणी क्र./ 
नोंदवही क्र. 

तपिीि क्रकती 
काळापयतं ही 

िाहहती 
सांभाळून 

ठेविी जाते ? 
1. जिजोडणी अंथरणे एि.बी. िोंद 

रजजस्टर 
तरतूद रजजस्टर 

   

        
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

किि 4 (1)(b)(vii)  
 
िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजननक 
प्राधधकरणात कोणताही धोरणार्तिक ननणाय घेण्यापूवी क्रकंवा र्तयाचे कायााियात अंििबजावणी 
करण्यापूवी  जनतेिी अथवा जनतेच्या प्रनतननधीिी चचाा करण्याबाबत अजस्तर्तवात असिेल्या 
वयवस्थेचा तपमिि. 
 

अ.क्र. कोणर्तया 
ववषयासंबधी 
सल्िािसित 

वयवस्थेची  कायापद्धती संबंधत िासक्रकय 
ननणाय/ कायााियीन 
आदेि / राजपत्र 
वगैरेचा क्रिांक व 

ताररख 

पूनावविोकनाचा 
काळ 

1.  आधथवक र् 
प्रिासकीय िंजूरी, 
निवर्दा िंजूरी, 
िा. आयुक्त सोा. 
यांिी िंजूरी 
ददिेल्या कािाचे 
अर्िोकि, 
िोरणात्िक 
निणवय 

वर्भागािार्व त कािाचे 
अंदाजपत्रक तयार करूि 
िा. आयुक्त सोा. यांच्या 
िंजूरीिे स्थायी समिती 
सभेपुढे िान्यतेकरीता 
पाठवर्णे, िोरणात्िक 
निणवय घेणेकरीता िा. 
आयुक्त सोा. यांचे 
िान्यतेिे िा. िहासभेपढेु 
िोरणात्िक निणवय 
घेतल्यािंतर त्याबाबत 
अंििबजार्णी करणे 

िा. स्थायी समिती 
िा. िहासभा 

िाहे िोव्हेंबर ते 
डडसेंबर 
अंदाजपत्रकीय 
तरतूदबाबत. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
किि 4 (1)(b)(viii) निुना ‘क’ 

 
िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजननक 
प्राधधकरणातीि समिर्तया, पररषदा, अथवा िंडळाच्या बैठकीचे तपिीि 
 

अ.क्र. समिती , 
िंडळ र्ा 
पररषदेचे 
िांर् 

समिती, िंडळ र् 
पररषदेच्या 
रचिेचा ढाचा 
(Composition ) 

समिती, 
िंडळ र् 
पररषदेचा 
उदे्दष 

 समिती, िंडळ 
र् पररषदेच्या 
बैठकीची 
र्ारंर्ारता  
( Frequency)   

त्या 
बैठकीस 
उपजस्थत 
राहण्याची 
जितेस 
िुभा आहे 
का? 

त्या 
बैठकीचा 
इनतर्तृ्तांत 
जितेस 
पाहण्यासाठी 
उपिब्ि 
आहे का? 

त्या 
बैठकीचा 
इनतर्तृ्तांत 
कोणाकडे 
उपिब्ि 
असतो ?  

1) स्थायी 
समिती  

- आढार्ा 
घेणे, 
चचावकरुि 
सर्ाविुिते 
निणवय 
घेणे 

िदहन्यातूि 
दोिदा 

िाही होय  सधचर्  
वर्भाग 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 
किि 4 (1)(b)(ix)  

िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजननक 
प्राधधकरणातीि कायााियीन अधधकाऱ्यांची व किाचाऱ्यांची यादी. 

अ.
क्र. 

अधधकार पद अधधकाऱ्याचे वा  
किाचाऱ्याचे नाव 

वगा नोकरीवर 
रजू 

झाल्याचा 
हदनांक 

संपकाासाठी 
दरुध्वनी/ फॅतस 

/इ-िेि 

1 कायाकारी अमभयंता श्री. िरद िािेगांर्कर र्गव-1  8422811413 
  श्री. ककरण राठोड र्गव-1  8422811396 
2 प्र. उप-अमभयंता श्री. ददपक जािर् र्गव-2  8422811449 
  श्री. उत्ति रणददर्े र्गव-2  8422811390 
3 कननष्ट्ठ अमभयंता श्री. अरवर्दं पाटीि र्गव-3  8422811470 
  श्री. ददपक जािर् र्गव-3  8422811449 
  श्री. चेति म्हाते्र र्गव-3  8422811386 
4 कायाािनयन अधधक्षक श्रीि. िनतका मिदें र्गव-2   
5 मिवपक श्री. भरत सोिारे र्गव-3   
  श्री. अिोक सार्ंत र्गव-3   
  श्रीि. िमिता जोजारे र्गव-3   
  श्री. नििेि िरणगप्पु         र्गव-3   
  श्री. परिेश्र्र गाड े र्गव-3   
  श्री. आिंद दाभाडे र्गव-3   
  श्री. सुनिि कार्ळकर र्गव-3   
  श्री. वर्जय गायकर्ाड  र्गव-3   
6 बािवाडी मिक्षक्षका सौ. वर्जया गर्ळी र्गव-3   
7 िेस्त्री श्री. संजय सोिार्णे र्गव-3   
  श्री. दत्ताते्रय जािर् र्गव-3   
  श्री. प्रवर्ण जािर् र्गव-3   
8 मिटर ररडर (स.का.) श्री. उिेि राऊत र्गव-4   
  श्री. उिेि तारर्ी र्गव-4   
  श्री. पुंडमिक चौिरी र्गव-4   
  श्री. राजेंद्र गर्ारी र्गव-4   
  श्री. राजेि पाटीि र्गव-4   
  श्री. र्संत िंकर पाटीि र्गव-4   
  श्री. िोहि पाटीि र्गव-4   



 
 

 

 

  श्री. संधगत गोतारण े र्गव-4   
  श्री. िहेि डार्ाळे र्गव-4   
  श्री. संजय पर्ार र्गव-4   
  श्री. हेिंत गोऱ्हेकर र्गव-4   
  श्री. िक्ष्िण तांडेि र्गव-4   
  श्री. हेिचंद गोसार्ी र्गव-4   
  श्री. अनिि भराडे र्गव-4   
  श्री. अनिि पर्ार र्गव-4   
  श्री. वर्िाि पाटीि र्गव-4   
  श्री. दत्ता िते र्गव-4   
  श्री. ददिीप गोतारणे र्गव-4   
  श्री. योगेि गायकर्ाड र्गव-4   
  श्री. प्रददप पाटीि र्गव-4   
  श्री. संतोष परब र्गव-4   
  श्री. राजाराि बच्छार् र्गव-4   
  श्री. िरेि म्हात्र र्गव-4   
  श्री. िंदकुिार राऊत र्गव-4   
  श्री. भरत पाटीि र्गव-4   
  श्री. हेिंत म्हात्रे र्गव-4   
  श्री. प्रिांत पाटीि र्गव-4   
  श्री. रत्िाकर पाटीि र्गव-4   
  श्री. िरद पारिी र्गव-4   
  श्री.राजेंद्र िो. पाटीि र्गव-4   
9 मिपाई श्री. िरद चौिरी र्गव-4   
  श्री. सधचि पाटीि  र्गव-4   
  श्री. रवर्द्र पाटीि र्गव-4   
  श्री. संतोष पर्ार  र्गव-4   
  श्री. िांताराि पाटीि र्गव-4   
  श्री. सदािंद िेदड र्गव-4   
  श्री.योगेि सुदाि करर्ंदे र्गव-4   
10 मिपाई (स.का.) श्री. भुषण पाटीि र्गव-4   
  श्री. वर्श्र्िाथ पाटीि र्गव-4   
  श्रीि. जमसटंा डायस र्गव-4   
  श्री. ििर्ेि िायार्ि र्गव-4   
  श्री. छल्िि आरिुगि र्गव-4   



 
 

 

 

  श्री. राकेि पाटीि र्गव-4   
  श्री. दहतेि     
  श्री. देर्राज िुत्तु र्गव-4   

 
        मिरा-भाईदर िहानगरपामिका 

पाणी पुरवठा सवा किाचाऱ्यांची यादी 
 

11 क्रफटर/प्िंबर/पंप 
चािक/पंप िदतनीस 

    

1  श्री. वर्ठ्ठि घोगडे र्गव-4   
2  श्री. रायर पेरीयि र्गव-4   
3  श्री. मिर्ाजी गर्ळे र्गव-4   
4  श्री. देर्ेंद्र िेहेर र्गव-4   
5  श्री. सुनिि धचकुडेकर र्गव-4   
6  श्री. िडेसि वर्रि 

 
र्गव-4   

7  श्री. हरीश्चंद्र दिुाडा र्गव-4   
8  श्री. संजय खैरे र्गव-4   
9  श्री. वर्ठ्ठि चव्हाण र्गव-4   
12 िजुर/वहॉििन/ 

िुकादि/रखवािदार 
    

1  श्री. संतोष संख्ये र्गव-4   
2  श्री. िवर्ि तांडेि र्गव-4   

3  श्री. ििंभाई सोिंकी र्गव-4   
4  श्री. पंढरी िांगरे र्गव-4   
5  श्री. िोहि तळप े र्गव-4   
6  श्री. कष्णा िेंगाळ र्गव-4   
7  श्री. ककिोर ददहर्डे र्गव-4   
8  श्री. रािा िांगरे र्गव-4   
9  श्री. रिेि कांबळे र्गव-4   
10  श्री. हेिेत हरर्टे र्गव-4   
11  श्री. अमित दहरर्े र्गव-4   
12  श्री. रिेि भोये र्गव-4   
13  श्री.िहेि िां. तांबोरे र्गव-4   
14  श्री.अगरर्ेि किीिुती र्गव-4   
15  श्री.सेल्र्राज वर्रिुत्तु र्गव-4   



 
 

 

 

16  श्री.अंबाडायि कमियि र्गव-4   
17  श्री.दािुििी केिर्ि 

आददिुिि 
र्गव-4   

18  श्री.ताराचंद िागरे र्गव-4   
19  श्री.िाि ठाकुर र्गव-4   
20  श्री.केिास पाटीि र्गव-4   
21  श्री.अमिक डडसोझा र्गव-4   
22  श्री.वर्िास र्ांगड र्गव-4   
23  श्री.रिेि िोरे र्गव-4   
24  श्री.िेल्सि निग्रेि र्गव-4   
25  श्री.पन्िािाि श्रीपत यादर् र्गव-4   

26  श्री.ककरण गायकर्ाड र्गव-4   

27  श्री.वर्िायक पाटीि र्गव-4   

28  श्री.िोयेि िछाडो र्गव-4   

29  श्री.वर्िास गायकर्ाड र्गव-4   

30  श्री.म्रुगर्ेि आददिुिि र्गव-4   

31  श्री.ॲन्थेािी कंर्ाडर र्गव-4   

32  श्री.वर्िोद िोरे र्गव-4   

33  श्री.थंडापािी अयागि र्गव-4   

34  श्री.कुप्पुस्र्ािी र्ेल्यि र्गव-4   

35  श्री.गणेि िडेसि र्गव-4   

36  श्री.र्ेिू नछन्िास्र्ािी र्गव-4   

37  श्री.सेल्र्राजि मिगंोडि र्गव-4   

38  श्री.छल्िि वर्रि र्गव-4   

39  श्री.भुषण ि. बरर् र्गव-4   

40  श्री.त्रत्रिुती कमियाि र्गव-4   

41  श्री.दगडु सोिा बागुि र्गव-4   

42  श्री.िहादेर् तारर्ी र्गव-4   

43  श्री.गुरुदत्त म्हात्रे र्गव-4   

44  श्री.ॲन्रीक र्ररया र्गव-4   

45  श्री.प्रदीप िरिे र्गव-4   

46  श्री.हसिुख सोिंकी र्गव-4   

47  श्री.आरुिािंदि नछन्िातंबी र्गव-4   

48  श्री.ििीकांत तारर्ी र्गव-4   

49  श्री.अजुवि गायकर्ाड र्गव-4   



 
 

 

 

50  श्री.िांताराि पाटीि र्गव-4   

51  श्री.चेति सोिंकी र्गव-4   

52  श्री.साईिाथ र्ाघिारे र्गव-4   

53  श्री.ककिोर पाटीि र्गव-4   

54  श्री.अरुिणी सुब्रायण र्गव-4   

55  श्री.अय्यापि कोिंजी र्गव-4   

56  श्री.दत्तप्रसाद पाटीि र्गव-4   

57  श्री.भगर्ाि िेिाडे र्गव-4   

58  श्री.िुनियि कंद्रर्ेि र्गव-4   

59  श्री.कोिंजी पेरुिि र्गव-4   

60  श्री.संजय बा.िेिार र्गव-4   

61  श्री.िक्ष्िण िार्ाि र्गव-4   

62  श्री.आरिुगि कंन्िि र्गव-4   

63  श्री.प्रददप मभिा सोळंकी र्गव-4   

64  श्री.र्डीर्ेि िुिीयि र्गव-4   

65  श्री.राजश्री निर्ासि र्गव-4   

66  श्री.अनिि भोईर र्गव-4   

67  श्री.देर्ािंद ह पाटीि र्गव-4   

68  श्री.सुरेि द.िेिार र्गव-4   

69  श्री.डेजव्हड डडमसल्व्हा र्गव-4   

70  श्री.जोसेर् जबेत र्गव-4   

71  श्री.िेठ िडेसि र्गव-4   

72  श्री.ककिोर म्हाते्र र्गव-4   

73  श्री.भरत य.म्हात्रे र्गव-4   

74  श्री.चंद्रिेखर आम्िास्र्ािी र्गव-4   

75  श्री.गोंवर्दस्र्ािी वर्रुिुत्तु र्गव-4   

76  श्री.गोंवर्द स्र्ािी िक्ष्िण र्गव-4   

77  श्री.भािचंद्र पेंढारकर र्गव-4   

78  श्री.नििी धचन्िापि 
कडडयाि 

र्गव-4   

79  श्री.िमिकांत धचचंोळकर र्गव-4   

80  श्री.भगर्ाि तांडेि र्गव-4   

81  श्री.िरेंद्र तांडेि र्गव-4   

82  श्री.िांताराि काताळे र्गव-4   

83  श्री.सदािंद तांडेि र्गव-4   



 
 

 

 

84  श्री.िेखर राऊत र्गव-4   

85  श्री.वर्रि गोपाळ र्गव-4   

86  श्री.वर्िोद जिदाडे र्गव-4   

87  श्री.प्रभु अंथोिी र्गव-4   

88  श्री.अरुण अ.म्हाते्र र्गव-4   

89  श्री.मिर्ाजी ि.िडगे र्गव-4   

90  श्री.भागर्त साळर्े र्गव-4   

91  श्री.ज्ञािेश्र्र िेिार र्गव-4   

92  श्री.िगृि वर्रि र्गव-4   

93  श्री.बाल्या धचल्या र्गव-4   

94  श्री.िेखर िक्ष्िण र्गव-4   

95  श्री.उन्िीकुिार पिािी र्गव-4   

96  श्री.ििोज देर्रुखकर र्गव-4   

97  श्री.िुगेि र्िवि िायडु र्गव-4   

98  श्री.चंद्रिेखर भोईर र्गव-4   

99  श्री.दत्ताराि सी.िेिार र्गव-4   

100  श्री.िहादेर् िांगेिा र्गव-4   

101  श्री.िारायण िेहेर र्गव-4   

102  श्री.प्रिोद ज.घरत र्गव-4   

103  श्री.भुषण अदहरे र्गव-4   

104  श्री.वर्जय पाटीि र्गव-4   

105  श्री.मििर्ार बरर् र्गव-4   

106  श्री.धगररिर म्हात्रे र्गव-4   

107  श्री.राजेंद्र वर्.पाटीि र्गव-4   

108  श्री.रिाकांत िोरे र्गव-4   

109  श्री.अजय पाटीि र्गव-4   

110  श्री.बारकु डांगडे र्गव-4   

111  श्री.भगर्ाि िािकर र्गव-4   

112  श्री.रु्िबदि यादर् र्गव-4   

113  श्री.र्ासुदेर् िंगेकर र्गव-4   

114  श्री.बाळु िािदेर् जािर् र्गव-4   

115  श्री.ििीकांत ठाकुर र्गव-4   

116  श्री.ििुकर सुयवर्ंिी र्गव-4   

117  श्री.िंकर पोतदार र्गव-4   

118  श्री.जिावदि पाटीि र्गव-4   



 
 

 

 

119  श्री.सुब्रिण्यि िाडार र्गव-4   

120  श्री.भािचंद्र भा.पाटीि र्गव-4   

121  श्री.ििुकर सोिार्णे र्गव-4   

122  श्री.संतोष खरटिोि र्गव-4   

123  श्री.प्यारेिाि श्रीर्ास्तर् र्गव-4   

124  श्री.सुरेि सोिकांबळे र्गव-4   

125  श्री.प्रवर्ण साळर्े र्गव-4   

126  श्री.कृष्णा तर्टे र्गव-4   

127  श्री.िुदिी तंगर्ेि र्गव-4   

128  श्री.िोर्ेि िुिीस र्गव-4   

129  श्री.रायप्पि रंगिाथि र्गव-4   

130  श्री.आरिासिि िुत्ताि र्गव-4   

131  श्री.संतोष दोराईस्र्ािी र्गव-4   

132  श्री.संददप ईश्र्र टाक र्गव-4   

133  श्री.र्ारुख िेिि र्गव-4   

134  श्री.रिेि राठोड र्गव-4   

135  श्री.वर्िास टेळे र्गव-4   

136  श्री.गणेि तंगडी र्गव-4   

137  श्री.जजतेंद्र पाटीि र्गव-4   

138  श्री.कृष्णा िोतीराि जािर् र्गव-4   

139  श्री.जगि पर्ार र्गव-4   
140  श्री.िहादेर् ओटर्कर र्गव-4   
141  श्री.सुनिि सुरेि जािर् र्गव-4   
142  श्री.पन्िानिर्ेि पडीयाची र्गव-4   
143  श्री.भास्कर त्रत्रभुर्णे र्गव-4   
144  श्री.भास्कर िािे र्गव-4   
145  श्री.िोटि जगदाळे र्गव-4   
146  श्री.हरेि भाटकर र्गव-4   
147  श्री.जजतेंद्र देर्रुखकर र्गव-4   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

किि 4 (1)(b)(x)  
 

िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजननक 
प्राधधकरणातीि अधधकाऱ्यांचे नाव व किाचाऱ्याचे पगार व भर्तते  

 
अ.क्र. नाव अधधकार 

पद 
िूळ 
पगार 

िहागाई 
भर्तता 

घरभाडे 
भर्तता 

वविेष 
िहर 
भर्तता 

वविेष भर्तता, 
प्रवास भर्तता 
व प्रकल्प 
भर्तता 

एकूण 
रतकि 

         
         
         
         
         
         
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

किि 4 (1)(b)(xi)  
 

िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजननक 
प्राधधकरणासाठी  हद. 1 एवप्रि 2021 त े 31 िाचा 2022 या काळासाठी िंजुर झािेल्या 
रकिेचा तपिीि 
 

• अंदाजपत्रकाची प्रत प्रमसध्द करार्ी                   
(रुपयांिध्ये) 

• िंजुर रकिेपैकी र्ाटूि झािेल्या रकिेचा तपिीि प्रमसद्ध करार्ा.           
   (रुपयांिध्ये) 
 

ििुिा 'क' चािू र्षावसाठी 
 

अ. 
क्र. 

अंदाजपत्रकीय िीषा िजुंर रतकि 

ननयोजजत वापर 
(येथे क्षेत्रानुसार 
व कािानुसार 
स्वतंत्र व 

पानांवर िाहहती 
भरावी.) 

िेरा 
(असल्यास) 

अ) िहसुिी खचा (पाणी पुरवठा)    
1 पाणी बीि          6800.00   
2 स्थायी आस्थापिा        -   
3 अस्थायी आस्थापिा  -   
4 प्रर्ास भत्ता / प्रमिक्षण र्ी  1.00   
5 छपाई खचव  5.00   
6 वर्तरण व्यर्स्था र् ककरकोळ खरेदी/दरुुस्ती   400.00   
7 टी.सी.एि. पार्डर र् क्िोरीि गॅस  50.00   
8 िािित्ता निगा दरुुस्ती          60.00   
9 पंवपगं स्टेिि ककरकोळ खरेदी/दरुुस्ती  400.00   
10 पंवपगं र् संपगहृ वर्ज देयक  700.00   
11 टँकर भाडे              200.00   
12 सुचिा प्रमसध्द करणे  3.00   
13 प्रदषुण नियंत्रण िंडळ र्ी  10.00   

14 
फ्िो मिटर/र्ॅग िेक व्हॉल्र् बसवर्णे/दरुुस्ती करणे 
 

150.00  
 

 



 
 

 

 

ििनन:सारण िहसुिी खचा 
15 ििनि:सारण कें द्र देखभाि/दरुस्ती   900.00   
16 ििनि:सारण कें द्र र्ीज त्रबि  250.00   
17 सांडपाणी पुिवर्ापर 10.00   
 
ब) भांडविी खचा (पाणी पुरवठा)    
1 सादहत्य खरेदी (वर्िंि, इिे. पंप, सादहत्य) 100.00   
2 िवर्ि जिर्ादहिी टाकणे  700.00   
3 चेिा MBR ते र्ॉउटंि हॉटेि 1800 मि.िी.पाईप 

िाईि टाकणे. 
500.00   

4 गायिुख येथीि 1350 मि.िी. पाईप स्थिांतररत 
करणे. 

500.00   

5 गौरर् संकल्प ते इंद्रिोक टाकीपयतं पाईप िाईि 
टाकणे. 

1800.00   

6 कुपिमिका/वर्िंि वर्हीर बांिणे  25.00   
7 पाण्याची टाकी/इिारती बांिकाि/िीटर कायविाळा 10.00   
8 रेि र्ॉटर हार्ेस्टींग योजिा 100.00   
9 मसव्हर सकर ििीि खरेदी 400.00   
10 साकेत पंपहाउसची क्षिता र्ाढवर्णे 687.00   
11 िवर्ि ििर्ाहीिी टाकणे 100.00   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजननक 
प्राधधकरणासाठी  हद. 1 एवप्रि 2021 ते 31 िाचा 2022 या काळासाठी िंजुर झािेल्या आणण 
खचा झािेल्या रकिेचा तपिीि 

 
ििुिा 'ख'  िागीि र्षावसाठी (सि 2020-21) 

            
           (रुपयांिध्ये)  

आकडे िाखात 
 

अ. 
क्र. 

अंदाजपत्रकीय िीषा िंजुर रतकि 
वापरिेिी 
रतकि 

उवाररत 
रतकि 

अ) िहसुिी खचा (पाणी पुरवठा)    
1 पाणी बीि          6700.00 6306.51 393.49 
2 स्थायी आस्थापिा        - - - 
3 अस्थायी आस्थापिा/अस्थापिा सुरक्षा  - - - 
4 प्रर्ासभत्ता / प्रमिक्षण र्ी  1.00 0.00 1.00 
5 छपाई खचव  2.00 0.00 2.00 
6 वर्तरण व्यर्स्था र् ककरकोळ खरेदी/दरुुस्ती   600.00 597.77 2.23 
7 टी.सी.एि. पार्डर र् क्िोरीि गॅस  53.00 22.89 30.11 
8 िािित्ता निगा दरुुस्ती          60.00 13.82 46.18 
9 पंवपगं स्टेिि ककरकोळ खरेदी/दरुुस्ती  600.00 599.12 0.88 
10 पंवपगं र् संपगहृ वर्ज देयक  750.00 720.42 29.58 
11 टँकर भाडे              200.00 123.07 76.93 
12 सुचिा प्रमसध्द करणे  5.00 1.98 3.02 
13 प्रदषुण नियंत्रण िंडळ र्ी  15.00 0.00 15.00 
14 र्िो मिटर/हॉल्र् बसवर्णे र् दरुुस्ती करणे. 150.00 15.90 134.1 
 
ब) भांडविी खचा (पाणी पुरवठा)    
1 सादहत्य खरेदी (वर्िंि, इिे. पंप, सादहत्य) 300.00 70.93 761.06 
2 िवर्ि जिर्ादहिी टाकणे  1500.00 738.94 6.36 
3 कुपिमिका/वर्िंि वर्हीर बांिणे  20.00 13.64 80.58 
5 पाण्याची टाकी/इिारती बांिकाि/िीटर कायविाळा 300.00 219.42 10 
6 रेि र्ॉटर हार्ेस्टींग योजिा 10.00 0.00 10 
7 मसव्हर सकर ििीि खरेदी 10.00 0.00 132.09 



 
 

 

 

8 िवर्ि अनतररक्त पाणी परुर्ठा योजिा 
अ) िासि अिुदाि 
ब) ििपा दहस्सा / कजव नििी 

400.00 267.91 132.09 

अ ििनन:सारण िहसुिी खचा    
1 ििनि:सारण कें द्र देखभाि/दरुुस्ती   600.00 401.28 198.78 
2 ििनि:सारण कें द्र र्ीज त्रबि  300.00 142.02 157.98 
3 सांडपाणी पुिवर्ापर 5.00 0.00 5.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
किि 4 (1)(b)(xii) निनुा 'ख' 

 
िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, पाणी पुरवठा ववभाग या 
सावाजननक प्राधधकरणातीि अनुदान वाटप कायाक्रिातीि िाभाथीचा तपिीि 

 
कायवक्रिाचे / योजिेचे िार्  
र्षव :- 1 एवप्रि ----- ते 31 िाचव ------ 
 

ििुिा 'क'  चािू र्षावसाठी 
अ.क्र. िाभधारकाचे संपूणा नाव आणण पर्तता हदिेल्या अनुदानाची 

रतकि/हदिेल्या सवितींची रतकि 
 निरंक निरंक 

 
 

 

किि 4 (1)(b)(xiii)  
 

 
 
 

िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, पाणी पुरवठा ववभाग या 
सावाजननक प्राधधकरणातून कोणतीही सवित, परवाना अथवा अधधकारपत्र मिळािेल्या 

िाभाथीचा तपिीि 
 

परर्ािा/परर्ािगी/सर्ित यांचा प्रकार :- 
परर्ािा देणारी अधिकारी व्यक्ती   :- 
 

अ.क्र. परवाना 
धारकाचे 
नाव 

परवाना 
क्र. 

परवाना 
हदल्याची 
तारीख 

क्रकती 
काळासाठी 

वैध 

सवासािान्य 
अटी 

परवान्याचा 
तपिीि 

1 निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 
                                                           किि 4 (1)(b)(xiv)   

 
 

िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजननक 
प्राधधकरणात इिेतरॉननक स्वरूपात उपिब्ध असिेिी िाहहती 
 

अ.क्र. दस्तऐवज/धाररणी/ 
नोंदवहीचा प्रकार 

ववषय  कोणर्तया प्रकारच्या 
इिेतरॉननक 

स्वरूपात िाहहती 
साठवविेिी आहे ? 

ही िाहहती 
ताब्यात 
असिेल्या 
वयततीचे 
नाव 

1 पाणीपट्टी िागणी 
रजजस्टर 

1) पाणीपट्टी देयके 
2) पाणीपट्टी भरणा पार्ती 
3) पाणीपट्टी दैिंददि र्सुिी 

अहर्ाि 
4) पाणीपट्टी िागणी अहर्ाि 

संगणकाििीि हाडव 
डडक्स 

श्री. राज 
घरत 
मसस्टीि 
प्रोग्रािर 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

किि 4 (1)(b)(xvi)  
िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजननक 
प्राधधकरणाच्या अखर्तयारीतीि िाहहती संदभाात िाहहती अधधकारी, सहाय्यक िाहहती 
अधधकारी  आणण अवपिीय प्राधधकारी यांची तपिीिवार िाहहती 

 
'क' 

िाहहती अधधकारी 
अ.क्र
. 

िाहहती 
अधधकाऱ्याचे 

नाव 

अधधकार पद िाहहती 
अधधकारी 

म्हणून र्तयाची 
कायाकक्षा 

संपूणा पर्तता/ 
दरुध्वनी क्रिांक 

ई-िेि  
आयडी  
(या 

कायद्या 
पूरताच) 

अवपिीय 
प्राधधकारी 

1 श्री. उत्ति 
रणददर्े 

उप-अमभयंता 
 
 
 

 

मिभाििपा 
कायवक्षेत्र 

1 िा िजिा, 
पाणी पुरर्ठा 
वर्भाग, स्र्. 
इंददरा गांिी 
भर्ि, िुख्य 
कायाविय, भाईंदर 
(प.) 
022-28193028 

- श्री. िरद 
िािेगांर्कर, 
कायवकारी 
अमभयंता 

2 श्री. ददपक 
जािर् 

उप-अमभयंता 
 
 
 

 

मिभाििपा 
कायवक्षेत्र 

1 िा िजिा, 
पाणी परुर्ठा 
वर्भाग, स्र्. 
इंददरा गांिी 
भर्ि, िुख्य 
कायाविय, भाईंदर 
(प.) 
022-28193028 

- श्री. िरद 
िािेगांर्कर, 
कायवकारी 
अमभयंता 

   
'ख' 

सहाय्यक िाहहती अधधकारी 
अ.क्र. सहाय्यक िाहहती 

अधधकाऱ्याचे नाव 
अधधकार पद सहाय्यक िाहहती 

अधधकारी म्हणून र्तयाची 
कायाकक्षा 

संपूणा पर्तता/ 
दरुध्वनी क्रिांक 

1.  श्री. अरवर्दं पाटीि कनिष्ठ 
अमभयंता 

मिरारोड, किककया र् 
कामि ते चेिा  

8422811470 



 
 

 

 

2.  श्री. ददपक जािर् कनिष्ठ 
अमभयंता 

भाईंदर (पुर्व),  8422811449 

3.  श्री. चेति म्हाते्र कनिष्ठ 
अमभयंता 

भाईंदर (प.), िुिाव ते 
उत्ति 

8422811460 

 
'ग'  

अवपिीय प्राधधकारी 
 

अ.क्र. अवपिीय  
अधधकाऱ्याचे 

नाव 

अधधकार 
पद 

अवपिीय 
अधधकारी म्हणून 
र्तयाची कायाकक्षा 

अहवाि देणारे 
िाहहती अधधकारी 

ई-िेि  आयडी 
(या 

कायद्यापूरताच) 

1 श्री. िरद 
नानेगांवकर  

कायाकारी 
अमभयंता 

मिरा-भाईंदर 
िहािगरपामिका 
कायवक्षेत्र 

1. श्री. उत्ति रणददर् े
2. श्री. ददपक जािर् 

- 

 
 

 

 


