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धमरा-भाईंदर मिािगरपाधलका 
पाणी पुरवठा ववभाग 

मुख्य कायाालय, पहिला मजला 
स्व. इांहदराú गाांिी भवि, छत्रपती  धिवाजी मिाराज मागा, भाईंदर (प.) 

 ता.. जज. ठाण े– 401 101 
 
 

दरुध्विी क्र. 
28198988 (107), 28192828 (108), 28192828 (110), 
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28192828 (112), 28192828 (114) 
 
मिाराष्ट्र राज्य येथील धमरा भाईंदर मिािगरपाधलका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजधिक प्राधिकरणाच्या 

कामाांचा आजण कर्तयावयाांचा तपिील 
 

1 सावाजधिक प्राधिकरणाचे िाव:-    धमरा-भाईंदर मिािगरपाधलका, 
पाणी पुरवठा ववभाग 

2 सांपूणा पत्ता:- स्व. इांहदरा गाांिी भवि,  
मखु्य कायाालय, पहिला मजला  
छत्रपती धिवाजी पथ, भाईंदर 
(प.) 

3 कायाालय प्रमखु:- श्री. सरेुि वाकोडे,  
कायाकारी अधभयांता,  
पाणी पुरवठा ववभाग 
 

4 कोणर्तया खार्तयाच्या अांतगात िे कायाालय  
आिे?:- 

धमरा-भाईंदर मिािगरपाधलका 
 

5 कामाचा अिवाल कोणर्तया कायाालयाकडे सादर केला 
जातो ?:-   
                                    

मा. आयुक्त सोाा. (धमभामिपा) 

6 कायाकक्षा : भौगोधलक:- 79.40 चौ.हक.मी.        
धमरा-भाईंदर मिािगरपाधलका 
िद्द 

7 अांगीकृत व्रत (Mi ssi on):- 
 
 
 
 
 
  

ििाड-टेमघर (स्टेम) प्राधिकरण 
व एम.आय.डी.सी. ठाणे 
याांच्यामार्ा त येणाऱ्या पाण्याचे 
झोिधििाय व समाि ववतरण 
करणे, िागरी सेवा, दगुाम 
भागात टँकरवदारे पाणी पुरवठा 
करणे, पाणी पुरवठा ववतरण 
वयवस्था देखभाल/दरुूस्ती, 
िगारीकाांच्या पाणीववषयक 
तक्रारीांचे धिवारण करणे.  



C:\Users\Administrator\Downloads\माहिती अधिकार अधिधियम 2005 कलम 4 (1) ख अन्वये 17 मदुदयाांची माहिती सि 
2021-22.docx 

 

C:\Users\Administrator\Downloads\माहिती अधिकार अधिधियम 2005 कलम 4 (1) ख अन्वये 17 मदुदयाांची माहिती सि 2021-22.docx 

 

 
8 ध्येय / िोरण (Vi si on):- धमरा-भाईंदर ििरवाधसयाांिा 

स्वच्छ धियधमत व समाि पाणी 
पुरवठा करणे 
 

9 साध्य:- सधुियोजजत, मबुलक व 
धियधमत पाणी पुरवठा  
 

10 प्रर्तयक्ष काया:- ििाड-टेमघर (स्टेम) प्राधिकरण 
व एम.आय.डी.सी. ठाणे 
याांच्यामार्ा त येणाऱ्या पाण्याचे 
जलकुां भामध्ये साठवण करूि 
र्तयाचे धियधमत व समाि 
ववतरण करणे, ववतरण 
वयवस्थेची दरुूस्ती व अिुषाांधगक 
कामे करणे. 

11 जितेला देत असलेल्या सेवाांचा थोडक्यात तपिील - पाणी पुरवठा करणे 
 

12 स्थावर मालमत्ता (येथे तमुच्या प्राधिकरणाची         
जमीि, इमारत आजण अन्य स्थावर मालमते्तचा 
तपिील द्यावा.):- 

साठवण टाक्या (जलकुां भ), 
पाईप लाईि ववतरण वयवस्था, 
मलधि:सारण कें दे्र, पांवपांग 
स्टेिि, देखभाल/दरुूस्ती साििे 
व इतर 
(यादी सोबत जोडलेली आिे.) 
 

13 प्राधिकरणाच्या सांरचिेचा तक्ता (वांिवकृ्षाचा         
तक्ता जसा असतो तसा तक्ता काढूि, प्रर्तयेक 
पातळीवर कायाकक्षा व सांपकााच्या पत्त्यािी र्तयाची 
जोड घालिू दाखवावी.) :- 
 

सोबत सांरचिेचा तक्ता सोबत 
जोडलेला आिे. 

14 कायाालयाची वेळ आजण दरुध्विी क्रमाांक (सवा 
दरुध्विी क्रमाांक, रॅ्क्स क्रमाांक, ई-मेल आजण 

वेळ 9.45 ते 18.15 सोबत 
यादीप्रमाणे 
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कायाालयीि कालािांतर सांपकााचा तातडीचा क्रमाांक 
असेल तर तोिी क्रमाांक द्यावा.):- 

दरुध्विी क्र. 28192828 
मा. आयुक्त सोाा. दालि 
कायाालयीि कालाांितरचा सांपका  
क्र.र्ाटक जलकुां भ - 28195018   
        

15 साप्ताहिक सुट्टी आजण वविेष सेवाांचा कालाविी:-  प्रर्तयेक िधिवार, रवववार व 
कायाालयीि सटु्टी, इतर 
सावाजधिक सटु्टयाांच्या हदविी 
तसेच पाणी पुरवठा ववतरण 
वयवस्था िी अर्तयावश्यक सेवा 
असल्यािे 24 तास कायारत 
असते.  
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    कलम 4(1)(b)(i ) िमिुा 'क' 
 

मिाराष्ट्र राज्य येथील धमरा भाईंदर मिािगरपाधलका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजधिक 
प्राधिकरणातील अधिकारी व कमाचारी याांच्या अधिकार कक्ष 

 
क 

अ.क्र. अधिकार पद आधथाक अधिकार सांबांधित 
कायदा/धियम/आदेि/राजपत्र 

िेरा 
(असल्यास

) 
1 कायाकारी 

अधभयांता 
1) अांदाजपत्रकास ताांवत्रक 
मांजरूी देणे (25 लक्षपयतं)  

मुांबई प्राांधतक मिािगरपाधलका 
अधिधियम 1949 

 

2 उप-अधभयांता धिरांक -  
3 कधिष्ठ अधभयांता धिरांक -  

 
 

ख 
अ.क्र. अधिकार पद प्रिासधिक अधिकार सांबांधित 

कायदा/धियम/आदे
ि/ 

राजपत्र 

िेरा 
(असल्यास) 

1 कायाकारी 
अधभयांता 

ववभागातील कमाचाऱ्याांच्या 
खार्तयाअांतगात बदल्या करणे, िववि 
जलजोडण्या मांजरूी, ववववि धिववदा 
मांजरूीसाठी धिर्ारस करणे. 
पाणीपट्टी थकबाकीदाराांवर कारवाई 
करणे, अिधिकृत 
जलजोडणीिारकाांवर दांडार्तमक 
कारवाई करणे, कें द्र िासिाचा 
माहितीचा अधिकार 2005 अन्वये 
आलेल्या अवपलाांवर कायावािी करणे. 

  

2 उप-अधभयांता िववि जलजोडण्या मांजरूी, ववववि 
धिववदा मांजरूी, पाणीपट्टी 
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थकबाकीदाराांवर कारवाई करणे, 
अिधिकृत जलजोडणीिारकाांवर 
दांडार्तमक कारवाई करणे या 
बाबीांसाठी कायाकारी अधभयांता 
याांचेकडे धिर्ारस करणे. पाणीपट्टी 
वसलुीकरीता कायावािी करणे. कें द्र 
िासिाचा माहितीचा अधिकार 2005 
अन्वये आलेल्या माहिती 
अधिकाराच्या पत्राांवर कायावािी करणे. 

3 कधिष्ठ 
अधभयांता 

दैिांहदि पाणी पुरवठा वयवस्थापि 
देखभाल/दरुूस्ती, दैिांहदि पाणी 
पुरवठा सांबांिी येणाऱ्या तक्रारी 
धिवारण करणेकरीता ताांवत्रक 
कमाचाऱ्याांवर धियांत्रण ठेवणे. 
पाणीपट्टी वसलुीकरीता कायावािी 
करणे. 

  

 
ग 

अ.क्र. अधिकार पद र्ौजदारी  
अधिकार 

सांबांधित 
कायदा/धियम/आदेि/राजपत्र 

िेरा 
(असल्यास) 

1 कायाकारी 
अधभयांता 

धिरांक   

2 उप-अधभयांता धिरांक   
3 कधिष्ठ अधभयांता धिरांक   

 

  

घ 
अ.क्र. अधिकार पद अिान्याधयक 

अधिकार 
सांबांधित 

कायदा/धियम/आदेि/राजपत्र 
िेरा 

(असल्यास) 
1.  कायाकारी अधभयांता धिरांक   
2.  उप-अधभयांता धिरांक   
3.  कधिष्ठ अधभयांता धिरांक   
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य 
अ.क्र. अधिकार पद न्याधयक अधिकार सांबांधित 

कायदा/धियम/आदेि/राजपत्र 
िेरा 

(असल्यास) 
1.  कायाकारी 

अधभयांता 
कें द्र िासिाचा 

माहितीचा अधिकार 
अधिधियम 2005 
अांतगात अवपलीय 

अधिकारी  

  

2.  उप-अधभयांता धिरांक   
3.  कधिष्ठ अधभयांता धिरांक   
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कलम 4(1)(b)(i i ) िमिुा 'ख' 
 

मिाराष्ट्र राज्य येथील धमरा भाईंदर मिािगरपाधलका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजधिक 
प्राधिकरणातील अधिकारी व कमाचारी याांची कर्तयावये 

क 
 

अ.क्र. अधिकार पद आधथाक  
कतावये  

सांबांधित 
कायदा/धियम/आदेि/राजपत्र 

िेरा 
(असल्यास) 

1 सोबतच्या 
तक्र्तयाप्रमाणे  

सोबतच्या 
तक्र्तयाप्रमाणे  

  

 
ख 
 

अ.क्र. अधिकार पद प्रिासधिक 
कतावये 

सांबांधित 
कायदा/धियम/आदेि/राजपत्र 

िेरा 
(असल्यास) 

1 सोबतच्या 
तक्र्तयाप्रमाणे  

सोबतच्या 
तक्र्तयाप्रमाणे  

  

 
ग 
 

अ.क्र. अधिकार पद र्ौजदारी 
कतावये 

सांबांधित 
कायदा/धियम/आदेि/राजपत्र 

िेरा 
(असल्यास) 

 धिरांक धिरांक धिरांक  धिरांक  
 

घ 
 

अ.क्र. अधिकार पद अिान्याधयक 
कतावये 

सांबांधित 
कायदा/धियम/आदेि/राजपत्र 

िेरा 
(असल्यास) 

 धिरांक धिरांक धिरांक  धिरांक  
 

य 
 

अ.क्र. अधिकार पद न्याधयक 
कतावये 

सांबांधित 
कायदा/धियम/आदेि/राजपत्र 

िेरा 
(असल्यास) 
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 धिरांक धिरांक धिरांक  धिरांक  
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कलम 

(1)(b)(i v) 
िमिुा ‘JÉ’ 

अ. क्र. अधिकार पद आधथाक कतावये सांबांधित कायदा/धियम/आदेि/राजपत्र िेरा 

1 कायाकारी अधभयांता  मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम अन्वये 

मा. आयुक्त सोाा. याांचे आदेि 

 

2 उप-अधभयांता  मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम अन्वये 

मा. आयुक्त सोाा. याांचे आदेि 

 

3 कधिष्ठ अधभयांता वावषाक तरदीतूि लेखाधिषाािुसार अांदाजपत्रक तयार 

करणे, पाणीपट्टी वसलुी इष्ाांकपूती करणे 

मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम अन्वये 

मा. आयुक्त सोाा. याांचे आदेि 

 

4 मखु्य धलवपक पाणीपट्टी वसलुी इष्ाांकपूती करणे मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम अन्वये 

मा. आयुक्त सोाा. याांचे आदेि 

 

5 वररष्ठ धलवपक पाणीपट्टी वसलुी इष्ाांकपूती करणे मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम अन्वये 

मा. आयुक्त सोाा. याांचे आदेि 

 

6 धलवपक पाणीपट्टी वसलुी इष्ाांकपूती करणे मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम अन्वये  
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क 
 
 

मा. आयुक्त सोाा. याांचे आदेि 

अ. 
क्र. 

अधिकार पद प्रिासधिक कतावये सांबांधित 
कायदा/धियम/आदेि/राजपत्र 

िेरा 

1 कायाकारी अधभयांता खार्तयाअांतगात बदल्या करणे, पाणी पुरवठा ववभागातील कमाचारी/अधिकारी याांच्या 
कामकाजावर धियांत्रण ठेवणे, धियमीत बैठका घेऊि कामाबाबत आढावा घेणे. 
आवश्यकतेिुसार दरपत्रके/धिववदा मागवूि ववकास कामे करणे. ववववि 
सधमर्तयाांच्या बैठकाांिा / स्टेम प्राधिकरण/मजीप्रा/िासकीय बैठकाांिा उपजस्थत 
रािणे.  

मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका 
अधिधियम अन्वये मा. 

आयुक्त सोाा. याांचे आदेि 

 

2 उप-अधभयांता पाणी आरक्षणाबाबत पत्रवयविार करणे, पाठपुरावा करणे, बैठकाांस उपजस्थत रािणे 
व र्तया अिषुांगािे सवा कामे स्टेम प्राधिकरणाकडील सवा पत्र वयविार व ठोक 
पाणी वयवस्थापि, ववतरण वयवस्थेची देखभाल व दरुूस्तीची कामे, 50 द.ल.धल. 
पाणी योजिेतील मिाराष्ट्र जीवि प्राधिकरणाकडील अिावट कामासांबांिी पत्रवयविार 
व पाठपुरावा इ. तसेच कधिष्ठ अधभयांर्तयाांवर धियांत्रण ठेउि र्तयाांच्या कडुि कामाचा 
दैिांहदि आढावा घेणे. 
 

  

3 कधिष्ठ अधभयांता दैिांहदि पाणी पुरवठा वयवस्थापि देखभाल/दरुुस्ती, दैिांहदि पाणीपुरवठ्यासांबांिी 
येणा-या तक्रारी धिवारण करणे. स्टेम प्राधिकरण व मजजप्राचा पत्रवयविार, वरील 
ववभागातील जलवाहिन्या टाकणेकामी व इतर अिुषाांधगक कामाांची अांदाजपत्रके 
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तयार करुि धिववदा काढणेपयतंची सवा कामे. सवा िासकीय पत्रवयविार व 
जलकुां भावर पाण्याच्या दाबाववषयी माहिती गोळा करूि ती वररष्ठाांिा कळववणे.  
 

4 मखु्य धलवपक मा. कायाकारी अधभयांता, मा. उप-अधभयांता व वररष्ठाांच्या आदेिाप्रमाणे पाणी 
पुरवठा ववभागासांबांिी कामकाजावर धियांत्रण ठेवणे. लेखा ववभागािी सांबांधित सवा 
माहिती तयार करणे. पाणीपट्टी देयक ववतरण वयवस्थेवर धियांत्रण ठेवणे व सदर 
ववभागातील पाणीपट्टी वसलुी करणे. तसेच सदर ववभागातील जलजोडणी अजावंर 
कायावािी करणे. िासकीय देयक प्रदािाची कायावािी करणे. 

  

5 वररष्ठ धलवपक मा. कायाकारी अधभयांता, मा. उप-अधभयांता याांिी वेळोवेळी हदलेल्या आदेिाप्रमाणे 
आपले अधििस्त असलेले वररष्ठ धलवपक, धलवपक, कधिष्ठ अधभयांता याांचेमार्ा त 
प्रिासकीय कामकाज करणे. पाणीपट्टी वसलुी इष्ाांकपुती करणे. धलवपकाांच्या 
कामकाजावर धियांत्रण ठेवणे. 

  

6 धलवपक पाणीपट्टी देयके जस्वकारणे व पोटकीदा धलहिणे. टँकर पॉईंट वरील कामकाज 
पािण्याची जबाबदारी. पाणीपुरवठा ववभागािी सांबांधित पते्र जस्वकारणे व र्तयाांचे 
वाटप करणे. आवक  - जावक ववभागाची जबाबदारी. िवीि जल जोडणी िुल्क 
जस्वकारणे तसेच बँकेिी सांबांधित कामकाज करणे.मा. स्थायी सधमती व मा. 
मिासभेिी सांबांधित सवा कामे. धिववदा प्रहक्रयेसांबांधित सवा कामे. जलजोडणी 
अजावंर कायावािी करणे. दैिांहदि पाणीपट्टी वसलुी अिवाल तयार करणे, माधसक 
त्रैमाधसक, वावषाक वसलुी अिवाल तयार करणे, ििादेि परतावा आलेल्या 
थकबाकीदाराांवर वसलुी कामी कारवाई करणे, मागणी रजजस्टरमध्ये िववि 
जलजोडणीच्या िोंदी घेणे, लेखापररक्षण आके्षपाांची पूताता करणे, मा. आयुक्त सोाा, 
मा. कायाकारी अधभयांता व वररष्ठाांच्या आदेिाांचे पालि करणे. 
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ख 
 
 

 
7 मेस्त्री िवीि जलजोडणी, दरुुस्ती व  ववतरण वयवस्था िाताळणे. तसेच पथक प्रमखुाची 

जबाबदारी. िेमिू हदलेल्या के्षत्रामध्ये ववतरण प्रणाली वयवस्था तथा पाईपालाईि 
दरुुस्ती वयवस्था िाताळणे व िववि िळजोडण्या व दरुुस्ती व इतर वयवस्थापि 
कामे पािणे. 

  

8 धिपाई पाणी पुरवठा ववभागात ववभागवार िेमण्यात आलेल्या ववभागप्रमखुाांिी साांधगतलेली 

कामे करणे.  

  

9 धमटर रीडर (स.का.) जलमापक यांत्राांचे वाचि करणे.   

10 प्लांबर िवीि जलजोडणी व जलजोडणी दरुुस्तीसांबांिीची सवा कामे करणे.   

11 विॉल्विमि  िेमिू हदलेल्या झोिप्रमाणे ववभागवार पाणी ववतरण करणे.   

12 मकुादम मजूर वगाावर धियांत्रण ठेवणे.   

13 हर्टर मखु्य जलवाहििी व ववतरण जलवाहििी दरुुस्ती करणे.   

14 मजूर गळती काढणेसारख्या कामावेळी प्रर्तयक्ष जागेवर खोदाई काम, सामािाची िे-आण 

सारखी कामे करणे. 

  

15 पांप मदतिीस पांपचालकास मदत करणे.   
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मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका 
पाणी परुवठा मवभाग 

 

कार्यकारी अमभरं्ता 
 

 

 
 उप-अमभरं्ता 

 
 

 
 
      कमनष्ठòअमभरं्ता                    िखु्र् मिमपकò 

                                               

  िेस्त्री                                                          वमरष्ठ मिमपक 

  

मिटर/प्िंबर/पंपचािक/व्हॉल्विन ì                                मिमपक 
 
                                                             िकुादिò                                                                                   मिटरÉमरडर ú 

 

   िजरू                       मिपाई                                                          
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            कलम 4(1)(b)(i i i ) 
 

  मिाराष्ट्र राज्य येथील धमरा भाईंदर मिािगरपाधलका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजधिक 
प्राधिकरणात कोणतािी धिणाय घेतािा पाळली जाणारी धिणाय प्रहक्रयेची आजण र्तयावरील 

देखरेखीची पद्धत आजण सोपवलेले वयवक्तगत उत्तरदाधयर्तव 
 

कामाचेä िाव :- िववि पाईपलाईि टाकणे 
सांबांधित तरतूद :- मा. स्थायी सधमती सभेच्या मान्यतेिे 
सांबांधित अधिधियम :- मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम  
धियम :- 
िासि धिणाय :- 
पररपत्रक क्र. :- 
कायाालयीि आदेि :-  
 

अ.क्र. कामाचे स्वरूप कामाचे टप्पे 
 

 

अपेजक्षत 
कालाविी 

 

प्रर्तयेक कामाबाबत आजण 
प्रर्तयेक टप्प्यावर 
कमाचाऱ्याची व 

अधिकाऱ्याची भधूमका 
आजण जबाबदारी 

िेरा 
(अस
ल्यास) 

  1) अांदाजपत्रक वविीत 
मदुतीत 

1) कधिष्ठ अधभयांता 
अांदाजपत्रक तयार करतात. 

 

  2) आधथाक व 
प्रिासकीय मांजरूी 

वविीत 
मदुतीत 

2) कायाकारी अधभयांता 
याांचेमार्ा त कामाचे धिववदा 
मागवूि मांजरूी देणेबाबत 
मा. स्थायी सधमतीत धिणाय 
घेणे 

 

  3) धिववदा 
मागववणे 

वविीत 
मदुतीत 

3) ठेकेदारामार्ा त काम पूणा 
केले जाते. कधिष्ठ 
अधभयांर्तयामार्ा त कामाचे 
मोजमाप घेण्यात येते. 
ठेकेदाराांच्या मागणी 
देयकाांबाबत कधिष्ठ 
अधभयांता मोजणी पुजस्तका 
तपासिू देयक प्रदािाबाबत 
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धिर्ारस करूि मा. 
कायाकारी अधभयांता देयके 
प्रदाि करणेबाबत मळु 
िस्ती मा. आयुक्त सो. 
याांची मांजरूीकरीता 
लेखापररक्षण ववभागामार्ा त 
देयक प्रदाि करणेबाबत 
लेखा ववभागासपुढील देयक  
प्रदाि करण्याची कायावािी 
केली जाते व प्रर्तयक्ष 
ठेकेदार देयकाची रक्कम 
जस्वकारतो. 

  4) धिववदा मांजरूी    
  5) कामाचे 

कायाादेि 
   

  6) प्रर्तयक्ष काम    
  7) कामाचे 

मोजमाप 
   

  8) मोजणी 
पुजस्तका िोंद 

   

  9) कामाचे देयक 
प्रदाि करणे 

   

  10) काम पूणा 
झाल्यािांतर सिा 
महिन्यात सरुक्षा 
ठेव परतावा करणे. 
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कलम 4 (1)(b)(i v) िमिुा 'क' 
 

 मिाराष्ट्र राज्य येथील धमरा भाईंदर मिािगरपाधलका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजधिक 
प्राधिकरणात िोणा-या कामासांबांिी सवासामान्यपणे ठरववलेली भौधतक व आधथाक उद्दीषे् 

 
सांस्थापातळीवर ठरवलेले माधसक / त्रैमाधसक / अिावावषाक अथवा वावषाक उद्दीषे् 

अ.क्र. अधिकार पद काम भौधतक 
उद्दीषे् 

(एकाांकात) 

आधथाक 
उद्दीषे् (रू.) 

कालाविी 
(असल्यास) 

िेरा 

1.  कायाकारी 
अधभयांता 

सोबतच्या 
तक्र्तयाप्रमाणे 

    

2.  उप-अधभयांता सोबतच्या 
तक्र्तयाप्रमाणे 

    

3.  कधिष्ठ अधभयांता सोबतच्या 
तक्र्तयाप्रमाणे 

    

4.  मखु्य धलवपक सोबतच्या 
तक्र्तयाप्रमाणे 

    

5.  वररष्ठ धलवपक सोबतच्या 
तक्र्तयाप्रमाणे 

    

6.  धलवपक सोबतच्या 
तक्र्तयाप्रमाणे 

    

7.  मेस्त्री सोबतच्या 
तक्र्तयाप्रमाणे 

    

8.  धमटर ररडर सोबतच्या 
तक्र्तयाप्रमाणे 

    

9.  प्लांबर सोबतच्या 
तक्र्तयाप्रमाणे 

    

10.  हर्टर सोबतच्या 
तक्र्तयाप्रमाणे 

    

11.  मुकादम सोबतच्या     
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तक्र्तयाप्रमाणे 
12.  विॉल्वमि सोबतच्या 

तक्र्तयाप्रमाणे 
    

13.  मजरू सोबतच्या 
तक्र्तयाप्रमाणे 
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कलम 4 (1)(b)(i v) िमिुा ‘क’ 
 

अ. 
क्र. 

अधिकारी / कमाचा-
याचे पद 

कामाचे स्वरुप 

1 कायाकारी अधभयांता पाणी पुरवठा ववभागातील कमाचारी/अधिकारी याांच्या कामकाजावर धियांत्रण ठेवणे, धियमीत बैठका घेऊि कामाबाबत 
आढावा घेणे. आवश्यकतेिुसार दरपत्रके/धिववदा मागवूि ववकास कामे करणे. ववववि सधमर्तयाांच्या बैठकाांिा / स्टेम 
प्राधिकरण/मजीप्रा/िासकीय बैठकाांिा उपजस्थत रािणे.  

2 उप-अधभयांता पाणी आरक्षणाबाबत पत्रवयविार करणे, पाठपुरावा करणे, बैठकाांस उपजस्थत रािणे व र्तया अिुषांगािे सवा कामे स्टेम 
प्राधिकरणाकडील सवा पत्र वयविार व ठोक पाणी वयवस्थापि, 50 द.ल.धल. पाणी योजिेतील मिाराष्ट्र जीवि 
प्राधिकरणाकडील अिावट कामासांबांिी पत्रवयविार व पाठपुरावा इ. तसेच कधिष्ठ अधभयांर्तयाांवर धियांत्रण ठेउि र्तयाांच्या 
कडुि कामाचा दैिांहदि आढावा घेणे. 

2 कधिष्ठ अधभयांता दैिांहदि पाणी पुरवठा वयवस्थापि देखभाल/दरुुस्ती, दैिांहदि पाणीपुरवठ्यासांबांिी येणा-या तक्रारी धिवारण करणे. स्टेम 
प्राधिकरण व मजजप्राचा पत्रवयविार, वरील ववभागातील जलवाहिन्या टाकणेकामी व इतर अिुषाांधगक कामाांची अांदाजपत्रके 
तयार करुि धिववदा काढणेपयतंची सवा कामे. सवा िासकीय पत्रवयविार व जलकुां भावर पाण्याच्या दाबाववषयी माहिती 
गोळा करूि ती वररष्ठाांिा कळववणे.  

3 मखु्य धलवपक लेखा ववभागािी सांबांधित सवा माहिती तयार करणे. पाणीपट्टी देयक ववतरण वयवस्थेवर धियांत्रण ठेवणे व सदर 
ववभागातील पाणीपट्टी वसलुी करणे. तसेच सदर ववभागातील जलजोडणी अजावंर कायावािी करणे. िासकीय देयक 
प्रदािाची कायावािी करणे. 

4 वररष्ठ धलवपक मा. कायाकारी अधभयांता, मा. उप-अधभयांता याांिी वेळोवेळी हदलेल्या आदेिाप्रमाणे आपले अधििस्त असलेले वररष्ठ 
धलवपक, धलवपक, कधिष्ठ अधभयांता याांचेमार्ा त प्रिासकीय कामकाज करणे. पाणीपट्टी वसलुी इष्ाांकपुती करणे. 

5 धलवपक पाणीपट्टी देयके जस्वकारणे व पोटकीदा धलहिणे. टँकर पॉईंट वरील कामकाज पािण्याची जबाबदारी. पाणीपुरवठा 
ववभागािी सांबांधित पते्र जस्वकारणे व र्तयाांचे वाटप करणे. आवक  - जावक ववभागाची जबाबदारी. िवीि जल जोडणी 
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िुल्क जस्वकारणे तसेच बँकेिी सांबांधित कामकाज करणे.मा. स्थायी सधमती व मा. मिासभेिी सांबांधित सवा कामे. धिववदा 
प्रहक्रयेसांबांधित सवा कामे. जलजोडणी अजावंर कायावािी करणे. 

6 मेस्त्री िवीि जलजोडणी, दरुुस्ती व  ववतरण वयवस्था िाताळणे. तसेच पथक प्रमखुाची जबाबदारी. िेमिू हदलेल्या के्षत्रामध्ये 
ववतरण प्रणाली वयवस्था तथा पाईपालाईि दरुुस्ती वयवस्था िाताळणे व िववि िळजोडण्या व दरुुस्ती व इतर 
वयवस्थापि कामे पािणे. 

7 मेस्त्री (स.का.) िेमिू हदलेल्या के्षत्रामध्ये ववतरण प्रणाली वयवस्था तथा पाईपालाईि दरुुस्ती वयवस्था िाताळणे व िववि िळजोडण्या व 
दरुुस्ती व इतर वयवस्थापि कामे पािणे. 

8 मेस्त्री (पांप चालक) िेमिू हदलेल्या के्षत्रामध्ये ववतरण प्रणाली वयवस्था तथा पाईपालाईि दरुुस्ती वयवस्था िाताळणे व िववि िळजोडण्या व 
दरुुस्ती व इतर वयवस्थापि कामे पािणे. 

9 धिपाई पाणी पुरवठा ववभागात ववभागवार िेमण्यात आलेल्या ववभागप्रमखुाांिी साांधगतलेली कामे करणे.  
10 धमटर रीडर (स.का.) जलमापक यांत्राांचे वाचि करणे. 
11 प्लांबर िवीि जलजोडणी व जलजोडणी दरुुस्तीसांबांिीची सवा कामे करणे. 
12 प्लांबर (स.का.) िवीि जलजोडणी व जलजोडणी दरुुस्तीसांबांिीची सवा कामे करणे. 
13 विॉल्विमि (स. का.) िेमिू हदलेल्या झोिप्रमाणे ववभागवार पाणी ववतरण करणे. 
14 मकुादम मजूर वगाावर धियांत्रण ठेवणे. 
15 हर्टर मखु्य जलवाहििी व ववतरण जलवाहििी दरुुस्ती करणे. 
16 मजूर गळती काढणेसारख्या कामावेळी प्रर्तयक्ष जागेवर खोदाई काम, सामािाची िे-आण सारखी कामे करणे. 
17 मजूर (स.का.) गळती काढणेसारख्या कामावेळी प्रर्तयक्ष जागेवर खोदाई काम, सामािाची िे-आण सारखी कामे करणे. 
18 टँकरपॉईंट कमाचारी 

(स.का.) 
पाणी पुरवठा ववभागामार्ा त पावती र्ाडूि टँकर देणे व िोंदी ठेवणे. 

19 पांप मदतिीस पांपचालकास मदत करणे. 



 
 

 

 

 
कलम 4 (1)(b)(vi )  

 
मिाराष्ट्र राज्य येथील धमरा भाईंदर मिािगरपाधलका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजधिक 

प्राधिकरणात िोणा-या कामासांबांिी सवासामान्यपणे आखलेले धियम 
 
 

अ.क्र. ववषय दस्तऐवज/िाररणी/ 
िोंदविी यापैकी 
कोणर्तया प्रकारात 

उपलब्ि 

िाररणी क्र./ 
िोंदविी क्र. 

तपिील हकती 
काळापयतं िी 

माहिती 
साांभाळूि 

ठेवली जाते ? 
1. जलजोडणी अांथरणे एम.बी. िोंद 

रजजस्टर 
तरतूद रजजस्टर 

   

        
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

कलम 4 (1)(b)(vi i )  
 
मिाराष्ट्र राज्य येथील धमरा भाईंदर मिािगरपाधलका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजधिक 
प्राधिकरणात कोणतािी िोरणार्तमक धिणाय घेण्यापूवी हकां वा र्तयाचे कायाालयात अांमलबजावणी 
करण्यापूवी  जितेिी अथवा जितेच्या प्रधतधििीिी चचाा करण्याबाबत अजस्तर्तवात असलेल्या 
वयवस्थेचा तपधिल. 
 

अ.क्र. कोणर्तया 
ववषयासांबिी 
सल्लामसलत 

वयवस्थेची  कायापद्धती सांबांित िासहकय 
धिणाय/ कायाालयीि 
आदेि / राजपत्र 
वगैरेचा क्रमाांक व 

ताररख 

पूिाववलोकिाचा 
काळ 

1.  आधथाक व 
प्रिासकीय मांजरूी, 
धिववदा मांजरूी, 
मा. आयुक्त सोाा. 
याांिी मांजरूी 
हदलेल्या कामाचे 
अवलोकि, 
िोरणार्तमक 
धिणाय 

ववभागामार्ा त कामाचे 
अांदाजपत्रक तयार करूि 
मा. आयुक्त सोाा. याांच्या 
मांजरूीिे स्थायी सधमती 
सभेपुढे मान्यतेकरीता 
पाठववणे, िोरणार्तमक 
धिणाय घेणेकरीता मा. 
आयुक्त सोाा. याांचे 
मान्यतेिे मा. मिासभेपुढे 
िोरणार्तमक धिणाय 
घेतल्यािांतर र्तयाबाबत 
अांमलबजावणी करणे 

मा. स्थायी सधमती 
मा. मिासभा 

मािे िोविेंबर ते 
हडसेंबर 
अांदाजपत्रकीय 
तरतूदबाबत. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
कलम 4 (1)(b)(vi i i ) िमिुा ‘क’ 

 
मिाराष्ट्र राज्य येथील धमरा भाईंदर मिािगरपाधलका पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजधिक 
प्राधिकरणातील सधमर्तया, पररषदा, अथवा मांडळाच्या बैठकीचे तपिील 
 

अ.क्र. सधमती , 
मांडळ वा 
पररषदेचे 
िाांव 

सधमती, मांडळ व 
पररषदेच्या 
रचिेचा ढाचा 
(Composi t i on ) 

सधमती, 
मांडळ व 
पररषदेचा 
उदे्दष 

 सधमती, मांडळ 
व पररषदेच्या 
बैठकीची 
वारांवारता  
( Fr equency)   

र्तया 
बैठकीस 
उपजस्थत 
रािण्याची 
जितेस 
मभुा आिे 
का? 

र्तया 
बैठकीचा 
इधतवतृ्ताांत 
जितेस 
पािण्यासाठी 
उपलब्ि 
आिे का? 

र्तया 
बैठकीचा 
इधतवतृ्ताांत 
कोणाकडे 
उपलब्ि 
असतो ?  

1) स्थायी 
सधमती  

- आढावा 
घेणे, 
चचााकरुि 
सवाािुमते 
धिणाय 
घेणे 

महिन्यातूि 
दोिदा 

िािी िोय  सधचव  
ववभाग 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 
कलम 4 (1)(b)(i x)  

मिाराष्ट्र राज्य येथील धमरा भाईंदर मिािगरपाधलका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजधिक 
प्राधिकरणातील कायाालयीि अधिकाऱ्याांची व कमाचाऱ्याांची यादी. 

अ.
क्र. 

अधिकार पद अधिकाऱ्याचे वा  
कमाचाऱ्याचे िाव 

वगा िोकरीवर 
रज ू

झाल्याचा 
हदिाांक 

सांपकाासाठी 
दरुध्विी/ रॅ्क्स 

/इ-मेल 

1 कायाकारी अधभयांता श्री. सरेुि वाकोडे वगा-1  8422811356 
2 उप-अधभयांता श्री. िरद िािेगाांवकर वगा-1  8422811413 
  श्री. हकरण राठोड वगा-1  8422811396 
3 कधिष्ठ अधभयांता श्री. अरववांद पाटील वगा-3  8422811470 
  श्री. हदपक जािव वगा-3  8422811449 
  श्री. प्राांजल कदम वगा-3  8422811460 
4 वरीष्ठ धलवपक श्रीम. वैिाली पाटील वगा-3   
5 धलवपक श्री. ववजय वाकडे वगा-3   
  श्री. अिोक सावांत वगा-3   
  श्री. िरद पाटील वगा-3   
  श्री. धिलेि िरणगप्पु         वगा-3   
  श्री. परमेश्वर गाडे वगा-3   
  श्री. आिांद दाभाडे वगा-3   
  श्री. सधुिल कावळकर वगा-3   
  श्री. ववजय गायकवाड  वगा-3   
6 बालवाडी धिजक्षका सौ. ववजया गवळी वगा-3   
  सौ. राजश्री सांख्ये वगा-3   
7 मेस्त्री श्री. सांजय सोिावणे वगा-3   
  श्री. दत्ताते्रय जािव वगा-3   
  श्री. प्रववण जािव वगा-3   
8 धमटर ररडर (स.का.) श्री. उमेि राऊत वगा-4   
  श्री. उमेि तारवी वगा-4   
  श्री. पुांडधलक चौिरी वगा-4   
  श्री. राजेंद्र गवारी वगा-4   
  श्री. राजेि पाटील वगा-4   
  श्री. वसांत िांकर पाटील वगा-4   
  श्री. मोिि पाटील वगा-4   



 
 

 

 

  श्री. सांधगत गोतारणे वगा-4   
  श्री. मिेि डावाळे वगा-4   
  श्री. सांजय पवार वगा-4   
  श्री. िेमांत गोऱ्िेकर वगा-4   
  श्री. लक्ष्मण ताांडेल वगा-4   
  श्री. िेमचांद गोसावी वगा-4   
  श्री. अधिल भराडे वगा-4   
  श्री. अधिल पवार वगा-4   
  श्री. वविाल पाटील वगा-4   
  श्री. दत्ता मते वगा-4   
  श्री. हदलीप गोतारणे वगा-4   
  श्री. योगेि गायकवाड वगा-4   
  श्री. प्रहदप पाटील वगा-4   
  श्री. सांतोष परब वगा-4   
  श्री. राजाराम बच्छाव वगा-4   
  श्री. िरेि म्िात्र वगा-4   
  श्री. िांदकुमार राऊत वगा-4   
  श्री. भरत पाटील वगा-4   
  श्री. िेमांत म्िाते्र वगा-4   
  श्री. प्रिाांत पाटील वगा-4   
  श्री. रत्नाकर पाटील वगा-4   
  श्री. िरद पारिी वगा-4   
  श्री.राजेंद्र मो. पाटील वगा-4   
9 धिपाई श्री. िरद चौिरी वगा-4   
  श्री. सधचि पाटील  वगा-4   
  श्री. रववद्र पाटील वगा-4   
  श्री. सांतोष पवार  वगा-4   
  श्री. िाांताराम पाटील वगा-4   
  श्री. सदािांद िेदड वगा-4   
  श्री.योगेि सुदाम करवांदे वगा-4   
10 धिपाई (स.का.) श्री. भषुण पाटील वगा-4   
  श्री. ववश्विाथ पाटील वगा-4   
  श्रीम.जधसांटा डायस वगा-4   
  श्री. मिवेल मायावि वगा-4   
  श्री.छल्लि आरमुगम वगा-4   



 
 

 

 

  श्री. ित्रुघि पाटील वगा-4   
  श्री. देवराज मुत्तु वगा-4   

 
        धमरा-भाईदर मिािगरपाधलका 

पाणी पुरवठा सवा कमाचाऱ्याांची यादी 
 

11 हर्टर/प्लांबर/पांपचा
लक/पांप मदतिीस 

    

1  श्री. ववठ्ठल घोगडे वगा-4   
2  श्री. रायर पेरीयि वगा-4   
3  श्री. धिवाजी गवळे वगा-4   
4  श्री. देवेंद्र मेिेर वगा-4   
5  श्री. सधुिल धचकुडेकर वगा-4   
6  श्री. िडेसि ववरि 

 
वगा-4   

7  श्रीम. भारती सािप वगा-4   
8  श्री. िरीश्चांद्र दमुाडा वगा-4   
9  श्री. सांजय खैरे वगा-4   
10  श्री. ववठ्ठल चविाण वगा-4   
12 मजरु/विॉलमि/ 

मुकादम/रखवालदार 
    

1  श्री. सांतोष सांख्ये वगा-4   
2  श्री. िववि ताांडेल वगा-4   

3  श्री. मिांभाई सोलांकी वगा-4   
4  श्री. पांढरी िाांगरे वगा-4   
5  श्री. मोिि तळपे वगा-4   
6  श्री. कष्णा मेंगाळ वगा-4   
7  श्री. हकिोर दहिवडे वगा-4   
8  श्री. रामा िाांगरे वगा-4   
9  श्री. रमेि काांबळे वगा-4   
10  श्री. िेमते िरवटे वगा-4   
11  श्री. अधमत हिरवे वगा-4   
12  श्री. रमेि भोये वगा-4   
13  श्री.मिेि िाां. ताांबोरे वगा-4   
14  श्री.अगरवेल कलीमतुी वगा-4   
15  श्री.सेल्वराज ववरमतु्त ु वगा-4   



 
 

 

 

16  श्री.अांबाडायि कधलयि वगा-4   
17  श्री.दाममुिी केिवि 

आहदमलुम 
वगा-4   

18  श्री.ताराचांद िागरे वगा-4   
19  श्री.िाम ठाकुर वगा-4   
20  श्री.केलास पाटील वगा-4   
21  श्री.अधलक हडसोझा वगा-4   
22  श्री.ववलास वाांगड वगा-4   
23  श्री.रमेि मोरे वगा-4   
24  श्री.िेल्सि धिगे्रल वगा-4   
25  श्री.पन्िालाल श्रीपत यादव वगा-4   

26  श्री.हकरण गायकवाड वगा-4   

27  श्री.वविायक पाटील वगा-4   

28  श्री.िोयेल मछाडो वगा-4   

29  श्री.ववलास गायकवाड वगा-4   

30  श्री.म्रगुवेल आहदमलुम वगा-4   

31  श्री.ॲन्थेािी कां वाडर वगा-4   

32  श्री.वविोद मोरे वगा-4   

33  श्री.थांडापािी अयागि वगा-4   

34  श्री.कुप्पुस्वामी वेल्यि वगा-4   

35  श्री.गणेि िडेसि वगा-4   

36  श्री.वेल ूधछन्िास्वामी वगा-4   

37  श्री.सेल्वराजि धिांगोडि वगा-4   

38  श्री.छल्लि ववरि वगा-4   

39  श्री.भषुण ल. बरर् वगा-4   

40  श्री.वत्रमतुी कधलयाि वगा-4   

41  श्री.दगडु सोमा बागुल वगा-4   

42  श्री.मिादेव तारवी वगा-4   

43  श्री.गुरुदत्त म्िाते्र वगा-4   

44  श्री.ॲन्रीक र्ररया वगा-4   

45  श्री.प्रदीप मरले वगा-4   

46  श्री.िसमखु सोलांकी वगा-4   

47  श्री.आरुिािांदि धछन्िातांबी वगा-4   

48  श्री.ििीकाांत तारवी वगा-4   

49  श्री.अजुाि गायकवाड वगा-4   



 
 

 

 

50  श्री.िाांताराम पाटील वगा-4   

51  श्री.चेति सोलांकी वगा-4   

52  श्री.साईिाथ वाघमारे वगा-4   

53  श्री.हकिोर पाटील वगा-4   

54  श्री.अरुमणी सुब्रायण वगा-4   

55  श्री.अय्यापि कोलांजी वगा-4   

56  श्री.दत्तप्रसाद पाटील वगा-4   

57  श्री.भगवाि िेमाडे वगा-4   

58  श्री.मधुियि कां द्रवेल वगा-4   

59  श्री.कोलांजी पेरुमल वगा-4   

60  श्री.सांजय बा.िेलार वगा-4   

61  श्री.लक्ष्मण िावाि वगा-4   

62  श्री.आरमगुि कां न्िि वगा-4   

63  श्री.प्रहदप धभमा सोळांकी वगा-4   

64  श्री.वडीवेल मिुीयि वगा-4   

65  श्री.राजश्री धिवासि वगा-4   

66  श्री.अधिल भोईर वगा-4   

67  श्री.देवािांद ि पाटील वगा-4   

68  श्री.सरेुि द.िेलार वगा-4   

69  श्री.डेजविड हडधसल्विा वगा-4   

70  श्री.जोसेर् जबेत वगा-4   

71  श्री.िेठ िडेसि वगा-4   

72  श्री.हकिोर म्िाते्र वगा-4   

73  श्री.भरत य.म्िाते्र वगा-4   

74  श्री.चांद्रिेखर आम्मास्वामी वगा-4   

75  श्री.गोंववदस्वामी ववरुमतु्तु वगा-4   

76  श्री.गोंववद स्वामी लक्ष्मण वगा-4   

77  श्री.भालचांद्र पेंढारकर वगा-4   

78  श्री.धििी धचन्िापि 
कहडयाि 

वगा-4   

79  श्री.िधिकाांत धचांचोळकर वगा-4   

80  श्री.भगवाि ताांडेल वगा-4   

81  श्री.िरेंद्र ताांडेल वगा-4   

82  श्री.िाांताराम काताळे वगा-4   

83  श्री.सदािांद ताांडेल वगा-4   



 
 

 

 

84  श्री.िेखर राऊत वगा-4   

85  श्री.ववरि गोपाळ वगा-4   

86  श्री.वविोद जमदाडे वगा-4   

87  श्री.प्रभ ुअांथोिी वगा-4   

88  श्री.अरुण अ.म्िाते्र वगा-4   

89  श्री.धिवाजी ि.मडगे वगा-4   

90  श्री.भागवत साळवे वगा-4   

91  श्री.ज्ञािेश्वर िेलार वगा-4   

92  श्री.मगृि ववरि वगा-4   

93  श्री.बाल्या धचल्या वगा-4   

94  श्री.िेखर लक्ष्मण वगा-4   

95  श्री.उन्िीकुमार पलािी वगा-4   

96  श्री.मिोज देवरुखकर वगा-4   

97  श्री.मगुिे विाि िायडु वगा-4   

98  श्री.चांद्रिेखर भोईर वगा-4   

99  श्री.दत्ताराम सी.िेलार वगा-4   

100  श्री.मिादेव माांगेला वगा-4   

101  श्री.िारायण मेिेर वगा-4   

102  श्री.प्रमोद ज.घरत वगा-4   

103  श्री.भषुण अहिरे वगा-4   

104  श्री.ववजय पाटील वगा-4   

105  श्री.धििवार बरर् वगा-4   

106  श्री.धगररिर म्िाते्र वगा-4   

107  श्री.राजेंद्र वव.पाटील वगा-4   

108  श्री.रमाकाांत मोरे वगा-4   

109  श्री.अजय पाटील वगा-4   

110  श्री.बारकु डाांगडे वगा-4   

111  श्री.भगवाि मािकर वगा-4   

112  श्री.रु्लबदि यादव वगा-4   

113  श्री.वासदेुव िांगेकर वगा-4   

114  श्री.बाळु िामदेव जािव वगा-4   

115  श्री.ििीकाांत ठाकुर वगा-4   

116  श्री.मिुकर सयुावांिी वगा-4   

117  श्री.िांकर पोतदार वगा-4   

118  श्री.जिाादि पाटील वगा-4   



 
 

 

 

119  श्री.सबु्रमण्यम िाडार वगा-4   

120  श्री.भालचांद्र भा.पाटील वगा-4   

121  श्री.मिुकर सोिावणे वगा-4   

122  श्री.सांतोष खरटमोल वगा-4   

123  श्री.प्यारेलाल श्रीवास्तव वगा-4   

124  श्री.सरेुि सोिकाांबळे वगा-4   

125  श्री.प्रववण साळवे वगा-4   

126  श्री.कृष्णा तवटे वगा-4   

127  श्री.मदुली तांगवेल वगा-4   

128  श्री.िोवेल ििुीस वगा-4   

129  श्री.रायप्पि रांगिाथि वगा-4   

130  श्री.आरिासलम मतु्ताि वगा-4   

131  श्री.सांतोष दोराईस्वामी वगा-4   

132  श्री.सांहदप ईश्वर टाक वगा-4   

133  श्री.र्ारुख मेमि वगा-4   

134  श्री.रमेि राठोड वगा-4   

135  श्री.ववलास टेळे वगा-4   

136  श्री.गणेि तांगडी वगा-4   

137  श्री.जजतेंद्र पाटील वगा-4   

138  श्री.कृष्णा मोतीराम जािव वगा-4   

139  श्री.जगि पवार वगा-4   
140  श्री.मिादेव ओटवकर वगा-4   
141  श्री.सधुिल सरेुि जािव वगा-4   
142  श्री.पन्िाधिवेल पडीयाची वगा-4   
143  श्री.भास्कर वत्रभवुणे वगा-4   
144  श्री.भास्कर मािे वगा-4   
145  श्री.लोटि जगदाळे वगा-4   
146  श्री.िरेि भाटकर वगा-4   
147  श्री.जजतेंद्र देवरुखकर वगा-4   

 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

कलम 4 (1)(b)(x)  
 

मिाराष्ट्र राज्य येथील धमरा भाईंदर मिािगरपाधलका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजधिक 
प्राधिकरणातील अधिकाऱ्याांचे िाव व कमाचाऱ्याचे पगार व भते्त  

 
अ.क्र. िाव अधिकार 

पद 
मूळ 
पगार 

मिागाई 
भत्ता 

घरभाडे 
भत्ता 

वविेष 
ििर भत्ता 

वविेष भत्ता, 
प्रवास भत्ता 
व प्रकल्प 

भत्ता 

एकूण 
रक्कम 

         
         
         
         
         
         
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

कलम 4 (1)(b)(xi )  
 

मिाराष्ट्र राज्य येथील धमरा भाईंदर मिािगरपाधलका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजधिक 
प्राधिकरणासाठी  हद. 1 एवप्रल 2020 ते 31 माचा 2021 या काळासाठी मांजरु झालेल्या रकमेचा 
तपिील 
 

 अांदाजपत्रकाची प्रत प्रधसध्द करावी                   
(रुपयाांमध्ये) 

 मांजरु रकमेपैकी वाटूि झालेल्या रकमेचा तपिील प्रधसद्ध करावा.          
(रुपयाांमध्ये) 
 

िमिुा 'क' चाल ूवषाासाठी 
 

अ. 
क्र. 

अांदाजपत्रकीय िीषा मांजरु रक्कम 

धियोजजत वापर 
(येथे के्षत्रािुसार 
व कामािुसार 
स्वतांत्र व 

पािाांवर माहिती 
भरावी.) 

िेरा 
(असल्यास) 

अ) मिसलुी खचा (पाणी पुरवठा)    
1 पाणी बील          7400.00   
2 स्थायी आस्थापिा        -   
3 अस्थायी आस्थापिा  -   
4 प्रवास भत्ता / प्रधिक्षण र्ी  1.00   
5 छपाई खचा  2.00   
6 ववतरण वयवस्था व हकरकोळ खरेदी/दरुुस्ती   600.00   
7 टी.सी.एल. पावडर व क्लोरीि गसॅ  100.00   
8 मालमत्ता धिगा दरुुस्ती          100.00   
9 पांवपांग स्टेिि हकरकोळ खरेदी/दरुुस्ती  500.00   
10 पांवपांग व सांपगिृ ववज देयक  750.00   
11 टँकर भाडे              250.00   
12 सचुिा प्रधसध्द करणे  5.00   
13 प्रदषुण धियांत्रण मांडळ र्ी  15.00   
14 फ्लो धमटर/वॅग मेक विॉल्व बसववणे/दरुुस्ती करणे 350.00   
मलधि:सारण मिसलुी खचा 
15 मलधि:सारण कें द्र देखभाल/दरुस्ती   1000.00   



 
 

 

 

16 मलधि:सारण कें द्र वीज वबल  500.00   
17 साांडपाणी पुिावापर 5.00   
 
ब) भाांडवली खचा (पाणी पुरवठा)    
1 साहिर्तय खरेदी (वविांि, इले. पांप, साहिर्तय) 250.00   
2 िववि जलवाहििी टाकणे  3800.00   
3 कुपिधलका/ववांिि वविीर बाांिणे  30.00   
4 पाण्याची टाकी/इमारती बाांिकाम/मीटर कायािाळा 400.00   
5 रेि वॉटर िावसे्टीांग योजिा 20.00   
6 धसविर सकर मिीि खरेदी 150.00   
7 िववि मलवािीिी टाकणे 200.00   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

मिाराष्ट्र राज्य येथील धमरा भाईंदर मिािगरपाधलका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजधिक 
प्राधिकरणासाठी  हद. 1 एवप्रल 2019 ते 31 माचा 2020 या काळासाठी मांजरु झालेल्या आजण 
खचा झालेल्या रकमेचा तपिील 

 
िमिुा 'ख'  मागील वषाासाठी (सि 2019-20) 

            
           (रुपयाांमध्ये)  

आकडे लाखात 
 

अ. 
क्र. 

अांदाजपत्रकीय िीषा मांजरु रक्कम 
वापरलेली 
रक्कम 

उवाररत 
रक्कम 

अ) मिसलुी खचा (पाणी पुरवठा)    
1 पाणी बील          6500.00 6432.11 67.89 
2 स्थायी आस्थापिा        - - - 
3 अस्थायी आस्थापिा/अस्थापिा सरुक्षा  - - - 
4 प्रवासभत्ता / प्रधिक्षण र्ी  1.00 0.00 1.00 
5 छपाई खचा  2.00 0.00 2.00 
6 ववतरण वयवस्था व हकरकोळ खरेदी/दरुुस्ती   600.00 373.63 226.37 
7 टी.सी.एल. पावडर व क्लोरीि गसॅ  80.00 27.68 52.32 
8 मालमत्ता धिगा दरुुस्ती          50.00 45.78 4.22 
9 पांवपांग स्टेिि हकरकोळ खरेदी/दरुुस्ती  600.00 276.77 323.23 
10 पांवपांग व सांपगिृ ववज देयक  730.00 729.92 0.08 
11 टँकर भाडे              250.00 171.98 78.02 
12 सचुिा प्रधसध्द करणे  5.00 2.39 2.61 
13 प्रदषुण धियांत्रण मांडळ र्ी  15.00 0.00 15.00 
14 र्लो धमटर/िॉल्व बसववणे व दरुुस्ती करणे. 200.00 29.04 170.96 
 
ब) भाांडवली खचा (पाणी पुरवठा)    
1 साहिर्तय खरेदी (वविांि, इले. पांप, साहिर्तय) 250.00 68.13 181.87 
2 िववि जलवाहििी टाकणे  3800.00 1643.67 2156.33 
3 कुपिधलका/ववांिि वविीर बाांिणे  20.00 13.77 6.23 
5 पाण्याची टाकी/इमारती बाांिकाम/मीटर कायािाळा 400.00 36.93 363.07 
6 रेि वॉटर िावसे्टीांग योजिा 20.00 0.00 20.00 
7 धसविर सकर मिीि खरेदी 150.00 0.00 150.00 
8 िववि अधतररक्त पाणी पुरवठा योजिा    



 
 

 

 

अ) िासि अिुदाि 
ब) मिपा हिस्सा / कजा धििी 

0.00 
1300.00 

0.00 
1292.12 

0.00 
7.88 

अ मलधि:सारण मिसलुी खचा    
1 मलधि:सारण कें द्र देखभाल/दरुुस्ती   850.00 445.73 404.27 
2 मलधि:सारण कें द्र वीज वबल  200.00 107.70 92.30 
3 साांडपाणी पुिावापर 5.00 0.00 5.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

कलम 4 (1)(b)(xi i ) िमिुा 'ख' 
 

मिाराष्ट्र राज्य येथील धमरा भाईंदर मिािगरपाधलका, पाणी पुरवठा ववभाग या 
सावाजधिक प्राधिकरणातील अिुदाि वाटप कायाक्रमातील लाभाथीचा तपिील 

 
कायाक्रमाचे / योजिेचे िाव  
वषा :- 1 एवप्रल ----- ते 31 माचा ------ 
 

िमिुा 'क'  चाल ूवषाासाठी 
अ.क्र. लाभिारकाचे सांपूणा िाव आजण पत्ता हदलेल्या अिुदािाची 

रक्कम/हदलेल्या सवलतीांची रक्कम 
 धिरांक धिरांक 

 
 

 

कलम 4 (1)(b)(xi i i )  
 

 
 
 

मिाराष्ट्र राज्य येथील धमरा भाईंदर मिािगरपाधलका, पाणी पुरवठा ववभाग या 
सावाजधिक प्राधिकरणातूि कोणतीिी सवलत, परवािा अथवा अधिकारपत्र धमळालेल्या 

लाभाथीचा तपिील 
 

परवािा/परवािगी/सवलत याांचा प्रकार :- 
परवािा देणारी अधिकारी वयक्ती   :- 
 

अ.क्र. परवािा 
िारकाचे 
िाव 

परवािा 
क्र. 

परवािा 
हदल्याची 
तारीख 

हकती 
काळासाठी 

वैि 

सवासामान्य 
अटी 

परवान्याचा 
तपिील 

1 धिरांक धिरांक धिरांक धिरांक धिरांक धिरांक 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

                                                           कलम 4 
(1)(b)(xi v)   

 
 

मिाराष्ट्र राज्य येथील धमरा भाईंदर मिािगरपाधलका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजधिक 
प्राधिकरणात इलेक्रॉधिक स्वरूपात उपलब्ि असलेली माहिती 
 

अ.क्र. दस्तऐवज/िाररणी/ 
िोंदविीचा प्रकार 

ववषय  कोणर्तया प्रकारच्या 
इलेक्रॉधिक 

स्वरूपात माहिती 
साठववलेली आिे ? 

िी माहिती 
ताब्यात 
असलेल्या 

वयक्तीचे िाव 
1 पाणीपट्टी मागणी 

रजजस्टर 
1) पाणीपट्टी देयके 
2) पाणीपट्टी भरणा पावती 
3) पाणीपट्टी दैिांहदि वसलुी 

अिवाल 
4) पाणीपट्टी मागणी 

अिवाल 

सांगणकामिील िाडा 
हडक्स 

श्री. राज 
घरत 
धसस्टीम 
प्रोग्रामर 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
कलम 4 (1)(b)(xvi )  

मिाराष्ट्र राज्य येथील धमरा भाईंदर मिािगरपाधलका, पाणी पुरवठा ववभाग या सावाजधिक 
प्राधिकरणाच्या अखर्तयारीतील माहिती सांदभाात माहिती अधिकारी, सिाय्यक माहिती 
अधिकारी  आजण अवपलीय प्राधिकारी याांची तपिीलवार माहिती 

 
'क' 

माहिती अधिकारी 
अ.क्र
. 

माहिती 
अधिकाऱ्याचे 

िाव 

अधिकार पद माहिती 
अधिकारी 

म्िणिू र्तयाची 
कायाकक्षा 

सांपूणा पत्ता/ 
दरुध्विी क्रमाांक 

ई-मेल  
आयडी  

(या कायद्या 
पूरताच) 

अवपलीय 
प्राधिकारी 

1 श्री. िरद 
िािेगाांवकर 

उप-अधभयांता 
 
 
 

 

धमभामिपा 
कायाके्षत्र 

1 ला मजला, 
पाणी पुरवठा 
ववभाग, स्व. 
इांहदरा गाांिी 
भवि, मखु्य 
कायाालय, भाईंदर 
(प.) 
022-28193028 

- श्री. सरेुि 
वाकोडे, 
कायाकारी 
अधभयांता 

2 श्री. हकरण 
राठोड 

उप-अधभयांता 
 
 
 

 

धमभामिपा 
कायाके्षत्र 

1 ला मजला, 
पाणी पुरवठा 
ववभाग, स्व. 
इांहदरा गाांिी 
भवि, मखु्य 
कायाालय, भाईंदर 
(प.) 
022-28193028 

- श्री. सरेुि 
वाकोडे, 
कायाकारी 
अधभयांता 

   
'ख' 

सिाय्यक माहिती अधिकारी 
अ.क्र. सिाय्यक माहिती 

अधिकाऱ्याचे िाव 
अधिकार पद सिाय्यक माहिती 

अधिकारी म्िणिू र्तयाची 
कायाकक्षा 

सांपूणा पत्ता/ 
दरुध्विी क्रमाांक 

1.  श्री. अरववांद पाटील कधिष्ठ अधभयांता धमरारोड, किहकया व 
काधि ते चेिा  

8422811470 



 
 

 

 

2.  श्री. हदपक जािव कधिष्ठ अधभयांता भाईंदर (पुवा),  8422811449 
3.  श्री. प्राांजल कदम कधिष्ठ अधभयांता भाईंदर (प.), मिुाा ते 

उत्ति 
8422811460 

 
'ग'  

अवपलीय प्राधिकारी 
 

अ.क्र. अवपलीय  
अधिकाऱ्याचे िाव 

अधिकार 
पद 

अवपलीय अधिकारी 
म्िणिू र्तयाची कायाकक्षा 

अिवाल 
देणारे 
माहिती 
अधिकारी 

ई-मेल  
आयडी (या 

कायद्यापूरताच) 

1 श्री. सरेुि वाकोडे  कायाकारी 
अधभयांता 

धमरा-भाईंदर 
मिािगरपाधलका कायाके्षत्र 

श्री. िरद 
िािेगाांवकर 

- 

 
 

 

 


