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�ामीण पाणी परुवठा �वभाग�ामीण पाणी परुवठा �वभाग�ामीण पाणी परुवठा �वभाग�ामीण पाणी परुवठा �वभाग, , , , �ज�हा प�रषद नांदेड�ज�हा प�रषद नांदेड�ज�हा प�रषद नांदेड�ज�हा प�रषद नांदेड    

नागर�कांची सनदनागर�कांची सनदनागर�कांची सनदनागर�कांची सनद    
� तावना� तावना� तावना� तावना    :::: 

महारा# $ शासन पाणी पुरवठा व   व& छता �वभाग मुंबई  �वभाग *.�ापापु/1093/�.*.819/पापु07/मं3ालय/मुंबई/ 

6द06.माच8 1997.नुसार �ामीण पाणी पूरवठा �वभाग िनमा8ण कर;यांत आला आहे.  =यानुसार या �वभागाकडे खालील 

�माणे कामे सोप�व;यांत आली आहेत. 

 

:: :: :: :: �वषय सुची �वषय सुची �वषय सुची �वषय सुची ::::::::    

    

1111....रा@ीय �ामीण पेयजल काय8*मरा@ीय �ामीण पेयजल काय8*मरा@ीय �ामीण पेयजल काय8*मरा@ीय �ामीण पेयजल काय8*म    
रा@ीय �ामीण पेयजल काय8*म अंतग8त  पाणी पुरवठा योजनांचा  अंमल बजावणीसाठB शासनाने माग8दश8क सुचना 

शासन िनण8य *ं.�ापाधो-1109/�.*.104 (अ) / पाप-ु07,6द.17.03.2010 पा�रत केले आहे. 

 

((((अअअअ) ) ) ) पाणी पुरवठा सिमतीची  थापना पाणी पुरवठा सिमतीची  थापना पाणी पुरवठा सिमतीची  थापना पाणी पुरवठा सिमतीची  थापना     

(शासन िनण8य *ं.�ापापु-1001/�.*.-190/पापु-07 6द.03.09.2001) नुसार  थापन करणे.या सिमतीमJये कमीत 

कमी 12 सद य असतील =यामJये कमीत कमी 50% म6हला व मागासवगMय �ितिनधीचा समावेश असेल. 

((((ब) सामा�जक लेखा प�रNण सिमती    

(शासन िनण8य *ं.�ापापु-1002/ �.*.577/ पापु-07, 6द.19.10.2002) नुसार  थापन करणे, �ाम पाणी पुरवठा व 

 व&छता सिमती&या कामकाजावर  वंत3पणे लN ठेवुन �ामसभेला मा6हती उपलPध कQन दे;यासाठB लाभधारक 

�ाम था मधुनच सामा�जक लेखा प�रNण सिमती गठBत करावयाची आहे. 

    

िनयोजन टSपा व अमंलबजावणी टSपािनयोजन टSपा व अमंलबजावणी टSपािनयोजन टSपा व अमंलबजावणी टSपािनयोजन टSपा व अमंलबजावणी टSपा::::    
1.�ाम आरोTय, पोषण, पाणी पुरवठा व  व&छता सिमती&या नांवे बॅ◌ेकेत बचत खाते उघडणे 

       2.पाणी पुरवठा योजनेचा � ताव सादर करतांना गांव 6कमान 60% हंगणदार� मुX असणे आवYयक आहे. 

       3.भुवै[ािनकाकडुन उदभव \ोताचे �माण प3 �ा] कQन घेणे. 

       4.संबंिधत पापु उप�वभागीय अिभयंता माफ8 त योजनेचे स�व तर सव_Nण कQन घेणे व आराखडा तयार कQन घेणे. 

       5.अंदाजप3क तां�3क मा`यतेसाठB �वभागीय काया8लयात � ताव सादर करणे. 

       6.तां�3क मा`यता �ा] अंदाजप3कास �ामसभेत �शासकaय मा`यता घेणे. 

       7.योजनेचे शेडयुल बी िन�वदा �ाQप �ज�हा प�रषद �वभागाकडुन मंजुर कQन घेणे. 

       8.Q.5.00 लN ते Q.5.00 कोट� पय8̀ त&या योजना ई-िन�वदा bदारेच कराbयात. 

       9.दोन कोट� पय8तची ई- िन�वदा सुचना सिमतीमाफ8 त �िसJद करणे. 

      10.�ज�हा प�रषद लेखा सं6हता 1968 मधील तरतुद� नुसार िन�वदा �6*या पुण8 कQन काया8रंभ आदेश ठेकेदारास 

         सिमतीमाफ8 त देणे. 

सिमतीने सव8 �कारची आथMक व �शासकaय अिभलेखे ठेवणे बंधनकारक राह�ल. 

 

2222....महारा@ सुवण8 महो=सवी �ामीण दिलत व ती पाणी पुरवठा व  व&छता योजनामहारा@ सुवण8 महो=सवी �ामीण दिलत व ती पाणी पुरवठा व  व&छता योजनामहारा@ सुवण8 महो=सवी �ामीण दिलत व ती पाणी पुरवठा व  व&छता योजनामहारा@ सुवण8 महो=सवी �ामीण दिलत व ती पाणी पुरवठा व  व&छता योजना    
1. महारा@ सुवण8 महो=सवी �ामीण दिलत व ती पाणी पुरवठा व  व&छता योजना ह� महारा@ शासन, पाणी पुरवठा व 

 व&छता �वभाग, शासन िनण8य *मांक �ापाधो-1111/�.*.156/पाप-ु07, मं3ालय, मुंबई-32 18/011/2011 &या शासन 

िनण8या �माणे महारा@ातील �ामीण भागात अनुसुिचत जाती व नवबौJद घटकांमधील कुटंबाना खाजगी नळ जोडणी �ित ु

कुटंब Qु .4000/- आ�ण वैय�Xक शौचालय �ित कुटंब Qु .11000/-या �माणे राब�व;यास मा`यता दे;यात आली आहे. 

2. संबंिधत योजना �ामपंचायती माफ8 त राबवायची असुन 5% लोकसहभाग �ामपंचायतीने भरणे आवYयक आहे. (5% पैकa  

   3% रोख आ�ण 2% eमदानाbदारे अथवा साधन सामु�ी bदारे अदा करता येईल.) 

3. योजने अंत8गत �क�प � ताव संबंिधत �ामपंचायतीने शासन िनण8या सोबत जोडले�या प�रिशfा नुसार तयार करावा. 

4. जागे अभावी वैय�Xक शौचालयाचे बांधकाम करणे शgय नसेल तर सामुदाियक शौचालयाची कामे करता येईल.  
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5. �ामपंचायतीने मागणी � ताव गट �वकास अिधकार� यां&या माफ8 त काय8कार� अिभयंता, �ामीण पाणी पुरवठा �वभाग,  

   �ज�हा प�रषद यां&याकडे सादर करावेत.  

6. सदर�ल � तावास तां�3क मा`यता ह� काय8कार� अिभयंता पापु �ज�हा प�रषद यांनी 6द�यानंतर �शासकaय मा`यता  

   संबंिधत �ामपंचायतीने दयावी. 

7. �ज�हा प�रषद माफ8 त शासकaय िनधीचा प6हला ह]ा 50% �माणे (5% लोकसहभागाची रgकमेसह) गट �वकास  

   अिधकार�, पंचायत सिमती माफ8 त संबंिधत �ामपंचायतीस �वतर�त कर;यात  येईल. 

8.  उप�वभागीय अिभयंता यांनी संबंिधत कामाचे देखरेख व सहिनयं3ण कQन कामाचे मोजमाप पु� तका (MB) तयार  

    करावी. तसेच गट �वकास अिधकार�  यांनी संबंिधत �ामपंचायतीकडुन उपयोिगता �माणप3 �ा] कQन  काय8कार�  

    अिभयंता पापु �ज�हा प�रषद यां&याकडे सादर करावी. 

9. गट �वकास अिधकार� यांनी दसु-या हhयाची मागणी काय8कार� अिभयंता, �ामीण पाणी पुरवठा �वभाग, �ज�हा प�रषद  

यां&याकडे करावी, िनधी �ा] झा�यानंतर संबंिधत �ामपंचायतीला िनधी �वतर�त करावे. कामे पुण8 झा�या नंतर 

उप�वभागीय अिभयंता पापु यांनी अंतीम मोजमाप पु� तका (MB) तयार करावी आ�ण गट �वकास अिधकार� यांनी संबंिधत 

�ामपंचायतीकडुन अंतीम उपयोिगता �माणप3 �ा] कQन काय8कार� अिभयंता पापु �ज�हा प�रषद यां&याकडे सादर करावते.  

10. गट �वकास अिधकार� यांनी योजनेचा भौितक �गती अहवाल दर 15 6दवसाला काय8कार� अिभयंता पापु �ज�हा प�रषद  

   यां&याकडे सादर करावेत.  

 

3.पाणी टंचाई काय8*मपाणी टंचाई काय8*मपाणी टंचाई काय8*मपाणी टंचाई काय8*म:::: 
       शासन िनण8य 6द.3.2.1999 नुसार उ`हाळ� पाणी पुरवठा अंतग8त पाणी टंचाई काय8*म राब�व;यात येतो.माहे 

सSटjबर अखेर वर�k भुवै[ािनक हे वा�ष8क पज8̀ यमान व िनर�Nण �वह�र�तील पाणी पातळ�तील वाढ अथवा घट लNात 

घेवुन पाणी टंचाई भास;याची शgयता असलेली गावे िन�mत करतात. 

      तालुका पातळ�वQन गावातील लोक�ितिनधी, गट�वकास अिधकार�,तहसीलदार व उपअिभयंता यां&या सम`वयाने 

पाणी टंचाईचे कृती आराखडे तयार कर;यात येतात.सदर�ल आराखडे हे ऑgटोबर ते 6डसjबर,जानेवार� ते माच8 व ए�ील ते 

जुन अशा तीन कालावधीचे तयार केले जातात.सदर�ल आराखडयात खालील ( 9 ) उपाययोजनांचा समावेश केलेला असतो. 

1111....                नवीन �वंधन �वह�र� घेणेनवीन �वंधन �वह�र� घेणेनवीन �वंधन �वह�र� घेणेनवीन �वंधन �वह�र� घेणे....    

2222....                नळ योजना �वशेष दQ ती करणेनळ योजना �वशेष दQ ती करणेनळ योजना �वशेष दQ ती करणेनळ योजना �वशेष दQ ती करणेुु ुु ....    

3333....                ता=पुर=या पुरक नळ योजना घेणेता=पुर=या पुरक नळ योजना घेणेता=पुर=या पुरक नळ योजना घेणेता=पुर=या पुरक नळ योजना घेणे....    

4444....                टँकरbदारे पाणी पुरवठा करणेटँकरbदारे पाणी पुरवठा करणेटँकरbदारे पाणी पुरवठा करणेटँकरbदारे पाणी पुरवठा करणे....    

5555....                खाजगी �वह�र� अिध�हण करणेखाजगी �वह�र� अिध�हण करणेखाजगी �वह�र� अिध�हण करणेखाजगी �वह�र� अिध�हण करणे....    

6666                    �वंधन �वह�र�ची �व�वंधन �वह�र�ची �व�वंधन �वह�र�ची �व�वंधन �वह�र�ची �वशेष दQ ती करणेशेष दQ ती करणेशेष दQ ती करणेशेष दQ ती करणेुु ुु ....    

7777....                साव8जिनक �वह�र� खोल करणेसाव8जिनक �वह�र� खोल करणेसाव8जिनक �वह�र� खोल करणेसाव8जिनक �वह�र� खोल करणे////गाह काढणेगाह काढणेगाह काढणेगाह काढणे    

8888                    �गतीपथावर�ल योजना पुण8 करणे�गतीपथावर�ल योजना पुण8 करणे�गतीपथावर�ल योजना पुण8 करणे�गतीपथावर�ल योजना पुण8 करणे....    

9999....                    बुडgया घेणेबुडgया घेणेबुडgया घेणेबुडgया घेणे....    

 

        सदर�ल आराखडे तयार के�यानंतर आराखडयातील समा�वf गावांचे भुवै[ािनकांमाफ8 त सव_Nण कQन गावासाठB 

6कमान खचा8ची उपाययोजना � ता�वत केली जाते. 

    आराखडयातील उपाययोजना हाती घेत असताना नळ योजना �वशेष दQ तीआराखडयातील उपाययोजना हाती घेत असताना नळ योजना �वशेष दQ तीआराखडयातील उपाययोजना हाती घेत असताना नळ योजना �वशेष दQ तीआराखडयातील उपाययोजना हाती घेत असताना नळ योजना �वशेष दQ तीुु ुु ,,,,पुरक नळ योजना व �वंधन �वह�र�ची पुरक नळ योजना व �वंधन �वह�र�ची पुरक नळ योजना व �वंधन �वह�र�ची पुरक नळ योजना व �वंधन �वह�र�ची 

�वशेष दQ ती या उपाययोजनांसाठB �वशेष दQ ती या उपाययोजनांसाठB �वशेष दQ ती या उपाययोजनांसाठB �वशेष दQ ती या उपाययोजनांसाठB ुु ुु 5555%%%% लोकवग8णी �ामपंचातीने भरणे आवYयक आहे लोकवग8णी �ामपंचातीने भरणे आवYयक आहे लोकवग8णी �ामपंचातीने भरणे आवYयक आहे लोकवग8णी �ामपंचातीने भरणे आवYयक आहे....    

     5% लोकवग8णीचा ठराव व �ामसभेचा ठराव घेउन अंदाजप3क मा.�ज�हािधकार� यांना सादर करावे 

लागते.अंदाजप3कास मा.�ज�हािधकार� यांनी मा`यती 6द�यानंतर ता=काळ काम हाती पुण8 कर;यात येते. 

    rया 6ठकाणी टँकरbदारे पाणी पुरवठा करणे आवYयक आहे अशा गावाची मागणी �ामपंचायतीकडुन आ�यानंतर 

� ताव तहिसलदार यांचे माफ8 त उप�वभागीय अिधकार� ( महसुल ) यांना सादर के�या जातो.सदर � तावास उप�वभागीय 

अिधकार� ( महसुल ) हे � तावाची तपासणी कQन � ताव मंजुर� तव मा.�ज�हािधकार� यांना सादर करतात व नंतर 

मा.�ज�हािधकार� हे आवYयकतेनुसार टँकर मंजुर�ची काय8वाह� करतात. 

    खाजगी �वह�र� अिध�हण कर;याची आवYयकता अस�यास �ामपंचातीने तसा � ताव गट�वकास अिधकार� यांना 

सादर करावा लागतो व गट�वकास  अिधकार� हे सदर � ताव तहिसलदार यांना सादर करतात.तहिसलदार हे � तावाची 

तपासणी कQन आवYयकतेनुसार �वह�र अिध�हणाचे मंजुर�चे आदेश काढतात. 
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   �वंधन �वह�र�ची �वशेष दQ ती कर;यासाठB �=येक तालुgयातील पंचायत सिमती  तरावर हातपंपाचे युनीट काय8रत ु
असतात.गावाची �वंधन �वह�र दQ तीची मागणी आ�यानंतर सदर�ल युनीट माफ8 त हातपंपाची दQ ती केली जातेु ु .हातपंपाची 

दQ ती कर;यासाठB हातपंपा&या सुु टया भागाची खरेद� टंचाई कालावधी सुQ हो;यापुवMच केली जाते. 

   टंचाई अंतग8त हाती घेतले�या उपाययोजनासाठB �ज�हा प�रषद िनधी मागणी मा.�ज�हािधकार� यांचे माफ8 त शासनाकडे 

केली जाते.व =यानुसार शासन मा.�ज�हािधकार� यांचे माफ8 त �ज�हा प�रषदेस िनधी उपलPध कQन देते. 

 

4444....अनुसुिचत जाती उपयोजनाअनुसुिचत जाती उपयोजनाअनुसुिचत जाती उपयोजनाअनुसुिचत जाती उपयोजना    
रा@ीय �ामीण पेयजल काय8*म अंतग8त  पाणी पुरवठा योजनांचा  अंमल बजावणीसाठB शासनाने माग8दश8क सुचना 

शासन िनण8य *ं.�ापाधो-1109/�.*.104 (अ) / पाप-ु07,6द.17.03.2010 पा�रत केले आहे.अनुसुचीत जाती उपयोजने 

अंतग8त उपलPध झालेला िनधी हा अनुसुिचत जाती वगा8साठB खच8 करणे आवYयक आहे.अनुसुिचत जाती लोकसंsया 

एकुण लोकसंsये&या 50%पेNा जा त अस�यास संपुण8 व तीसाठB अनुसुिचत जाती उपयोने अंतग8त योजना घेता येते. 

((((अअअअ) ) ) ) पाणी पुरवठा सिमतीची  थापना पाणी पुरवठा सिमतीची  थापना पाणी पुरवठा सिमतीची  थापना पाणी पुरवठा सिमतीची  थापना     

(शासन िनण8य *ं.�ापापु-1001/�.*.-190/पापु-07 6द.03.09.2001) नुसार  थापन करणे.या सिमतीमJये कमीत कमी 12 

सद य असतील =यामJये कमीत कमी 50% म6हला व मागासवगMय �ितिनधीचा समावेश असेल. 

((((बबबब) ) ) ) सामा�जक लेखा प�रNण सिमतीसामा�जक लेखा प�रNण सिमतीसामा�जक लेखा प�रNण सिमतीसामा�जक लेखा प�रNण सिमती    

(शासन िनण8य *ं.�ापापु-1002/ �.*.577/ पाप-ु07, 6द.19.10.2002) नुसार  थापन करणे, �ाम पाणी पुरवठा व 

 व&छता सिमती&या कामकाजावर  वंत3पणे लN ठेवुन �ामसभेला मा6हती उपलPध कQन दे;यासाठB लाभधारक �ाम था 

मधुनच सामा�जक लेखा प�रNण सिमती गठBत करावयाची आहे. 

िनयोजन टSपा व अंमलबजावणी टSपा 

1.�ाम आरोTय, पोषण, पाणी पुरवठा व  व&छता सिमती&या नांवे बॅ◌ेकेत बचत खाते उघडणे 

2.पाणी पुरवठा योजना सु�वधासाठB 6कमान 5% लोकवाटा जमा करणे 

3 पाणी पुरवठा योजनेचा � ताव सादर करतांना गांव 6कमान 60% हंगणदार� मुX असणे आवYयक आहे. 

4.भुवै[ािनकाकडुन उदभव \ोताचे �माण प3 �ा] कQन घेणे. 

5.संबंिधत पापु उप�वभागीय अिभयंता माफ8 त योजनेचे स�व तर सव_Nण कQन घेणे व आराखडा तयार कQन घेणे. 

6.अंदाजप3क तां�3क मा`यतेसाठB �वभागीय काया8लयात � ताव सादर करणे. 

7.तां�3क मा`यता �ा] अंदाजप3कास �ामसभेत �शासकaय मा`यता घेणे. 

8.योजनेचे शेडयुल बी िन�वदा �ाQप �ज�हा प�रषद �वभागाकडुन मंजुर कQन घेणे. 

 10.Q.5.00 लN  ते  Q.5.00 कोट� पय8̀ त&या योजना =या ई-िन�वदा bदारेच कराbयात. 

9. ई- िन�वदा सुचना सिमतीमाफ8 त �िसJद करणे. 

10.�ज�हा प�रषद लेखा सं6हता 1968 मधील तरतुद� नुसार िन�वदा �6*या पुण8 कQन काया8रंभ आदेश ठेकेदारास   

  सिमतीमाफ8 त देणे. 

11 सिमतीने सव8 �कारणे आथMक व �शासकaय अिभलेखे ठेवणे बंधन कारक राह�ल. 

    

5555....आ6दवासी उपयोजना आ6दवासी उपयोजना आ6दवासी उपयोजना आ6दवासी उपयोजना ::::    
 रा@ीय �ामीण पेयजल काय8*म अंतग8त  पाणी पुरवठा योजनांचा  अंमलबजावणीसाठB शासनाने माग8दश8क सुचना शासन 

िनण8य *ं.�ापाधो-1109/�.*.104 (अ) / पाप-ु07,6द.17.03.2010 पा�रत केले आहे.आद�वसा◌ी उपयोजने अंतग8त उपलPध 

झालेला िनधी हा �क�प अिधकार� एका�=मक आद�व◌ासी �वकास �क�प यांनी िन�mत केले�या गावात योजना करणे 

आवYयक आहे. 

((((अअअअ) ) ) ) पाणी पुरवठा सिमतीची  थापना पाणी पुरवठा सिमतीची  थापना पाणी पुरवठा सिमतीची  थापना पाणी पुरवठा सिमतीची  थापना     

 (शासन िनण8य *ं.�ापापु-1001/�.*.-190/पाप-ु07 6द.03.09.2001) नुसार  थापन करणे.या सिमतीमJये कमीत कमी 

12 सद य असतील =यामJये कमीत कमी 50% म6हला व मागासवगMय �ितिनधीचा समावेश असेल. 

        

    

((((बबबब) ) ) ) सामासामासामासामा�जक लेखा प�रNण सिमती�जक लेखा प�रNण सिमती�जक लेखा प�रNण सिमती�जक लेखा प�रNण सिमती    
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 (शासन िनण8य *ं.�ापापु-1002/ �.*.577/ पापु-07, 6द.19.10.2002) नुसार  थापन करणे, �ाम पाणी पुरवठा व 

 व&छता सिमती&या कामकाजावर  वंत3पणे लN ठेवुन �ामसभेला मा6हती उपलPध कQन दे;यासाठB लाभधारक �ाम था 

मधुनच सामा�जक लेखा प�रNण सिमती गठBत करावयाची आहे. 

    

िनयोजन टSपा व अंमलबजावणी टSपािनयोजन टSपा व अंमलबजावणी टSपािनयोजन टSपा व अंमलबजावणी टSपािनयोजन टSपा व अंमलबजावणी टSपा    

1.�ाम आरोTय, पोषण, पाणी पुरवठा व  व&छता सिमती&या नांवे बॅ◌ेकेत बचत खाते उघडणे 

2.पाणी पुरवठा योजना सु�वधासाठB 6कमान 5% लोकवाटा जमा करणे 

3 पाणी पुरवठा योजनेचा � ताव सादर करतांना गांव 6कमान 60% हंगणदार� मुX असणे आवYयक आहे. 

4.भुवै[ािनकाकडुन उदभव \ोताचे �माण प3 �ा] कQन घेणे. 

5.संबंिधत पापु उप�वभागीय अिभयंता माफ8 त योजनेचे स�व तर सव_Nण कQन घेणे व आराखडा तयार कQन घेणे. 

6.अंदाजप3क तां�3क मा`यतेसाठB �वभागीय काया8लयात � ताव सादर करणे. 

7.तां�3क मा`यता �ा] अंदाजप3कास �ामसभेत �शासकaय मा`यता घेणे. 

8.योजनेचे शेडयुल बी िन�वदा �ाQप �ज�हा प�रषद �वभागाकडुन मंजुर कQन घेणे. 

    Q.5.00 लN Q.5.00 कोट� पय8̀ त&या योजना =या ई-िन�वदा bदारेच कराbयात. 

9. ई- िन�वदा सुचना सिमतीमाफ8 त �िसJद करणे. 

10.�ज�हा प�रषद लेखा सं6हता 1968 मधील तरतुद� नुसार िन�वदा �6*या पुण8 कQन काया8रंभ आदेश ठेकेदारास  

   सिमतीमाफ8 त देणे. 

11. सिमतीने सव8 �कारणे आथMक व �शासकaय अिभलेखे ठेवणे बंधन कारक राह�ल. 

    

::::: : : : �ज�हा प�रषद नांदेड येथील काय8कार� अिभयंता�ज�हा प�रषद नांदेड येथील काय8कार� अिभयंता�ज�हा प�रषद नांदेड येथील काय8कार� अिभयंता�ज�हा प�रषद नांदेड येथील काय8कार� अिभयंता,,,,((((पापुपापुपापुपापु)))), , , , काया8लयातील अिधकार� व कम8चार� यां&याकाया8लयातील अिधकार� व कम8चार� यां&याकाया8लयातील अिधकार� व कम8चार� यां&याकाया8लयातील अिधकार� व कम8चार� यां&या    

�वभागीय संरचना �वभागीय संरचना �वभागीय संरचना �वभागीय संरचना ::::::::    
पाणी पूरवठा व रा@ीय �ामीण पेयजल इ. बाबींवर धोरणा=मक िनण8य घेतले जातात. शIसन  तरावर या �वभागाचे �मुख 

मुsय काय8कार� अिधकार�, आहेत. �शासकaय पातळ�वर मुs य काय8कार� अिधकार� �मुख u हणून काय8रत आहे. = यां& या 

िनय3ंणा खाली काय8कार� अिभयंता / उप काय8कार� अिभयंता व कN अिधकार� व इतर कम8चार� वग8 काय8रत आहे. या 

�वभागाचा रचना=मक तXा सोबत जोउला आहे. तसेच या �वभागाशी संबिधत कामकाज कर;यासाठB पूढ�ल �माणे �वषयांचे 

वाटप व काया8सनांची िनिम8ती कर;यांत आली आहे. 

 

अअअअ. . . . 

****.... 

िनयं3ण िनयं3ण िनयं3ण िनयं3ण 

अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� 

काया8सन काया8सन काया8सन काया8सन 

*मांक*मांक*मांक*मांक 

ठळक �वषयठळक �वषयठळक �वषयठळक �वषय 

1. काय8कार� 

अिभयंता

(पापु) 

�ज.प. 

नांदेड 

काय8कार� 

अिभयंता 

कN *. 1 

1. काया8लयात काय8रत आसलेले अिभयंता वग8-1 , वग8-2 ,कम8चार� वग8-3  व वग8-4 यांचे 

कामकाजावर िनय3ंण ठेवणे. 

2.  पाणी पुरवठा �वषयक कामे पहाणे . 

3. काया8लयातील दैनं6दन कामकाजावर िनयं3ण ठेवणे,तसेच शासनाकडे सादर कर;यात 

येणा-या सव8 प3bयवहाराची  छानणी कQन सांNा6कत कर;याचे अिधकार तसेच धोरणा=मक 

िनण8य घेणे,=यात बदल करणे इ=याद�. 

4. महारा@ नागर� सेवा िनयम व �वvीय िनयम यां&या आधारे काया8लय �मुख अिधकार� 

uहणुन कामकाज करतील. 

5. पाणी पूरवठा �वभागांतग8त शासना&या सव8 आदेशांचे पालन त=परेने कर;यासाठB सव8 

संबिधताना जबाबदार धर;यात येईल. 

6. महारा@ शासन आ�ण पाणी पूरवठा  �वभागाचे सिचव यांचे माफ8 त महारा@ शासनासाठB 

जबाबदार अिधकार�/अिभयंता uहणुन काम करतील. 

         वेळोवेळ� �वषेश कामासाठB तपासणी,6कंवा आवYयक भेट� दे;यात 

येतात.=यांबाबतचा िनर�Nण अहवाल वर�k काया8लया&या िनद8शास आणुन दे;यात येणे. 
 

2 काय8कार� 

अिभयंता

उप 

काय8कार� 

1) �शास6कय व इतर शास6कय कामे पहाणे. 

2) आहरण व सं�वतरण अिधकार� u हणून कामकाज करणे. 
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(पापु) 

�ज.प. 

नांदेड 

अिभयंता 

कN *. 2 

3) लेखा �वषयक कामकाज पहाणे. 

4) लेखा प�रNण अहवाल =याचे अनूपालन ,भाडांर पडताळणी यांची जबाबदार�. 

5) पापु योजना&या तां�3क बाबीचे आवलोकन करणे. 

6) वर�kाचे आदेशानुसार अनुदानाचा खच8 व �वतरण करणे .अनुदाना&या मया8देबाहेर खच8 

होणार नाह� याची दNता घेणे. 

7) वर�k काया8लयाकडुन आले�या आदेशा�माणे काम करणे  

8) अिधिन त काया8लयातील कम8चा-यांना माग8दश8न करणे.�वधान सभा व 

तांरा6कत/अतांरा6कत �wाची उvरे तयार करणे. 

3 काय8कार�

अिभयंता

(पापु) 

�ज.प. 

नांदेड 

कN 

अिधकार� 

कN *. 9 

1. संपूण8 काया8लयीन कामकाजावर िनयं3ण ठेवणे व इतर शाखेकड�ल कम8चाx यांकडुन काम 

कQन घेणे.  

2. खाते �मुखां&या व िनयं3ण अिधकार� गैरहजर�त काया8लयीन कामकाज वेळे&यावेळ� व 

िश तीत पार पाडणे.  

3. काया8लयीतील सव8 शाखेतील पं�जका कN अिधकार� यांचेकडून खाते, �मुख िनयं3ण 

अिधकार� यांचेकडे सादर करणे.  

4. �=येक म6ह`यात एक टेबलची तपासणी करणे. 

5. खाते �मुख, िनयं3ण अिधकार� यांचेकडून िनण8यासह �ा] झाले�या पं�जका संबंधीत 

शाखेस वाटप करणे.  

6. आवक/जावक �वभागावर िनयं3ण ठेवणे. 

7. व�रkाकडून �ा] झाले�या प3, अधा8शास6कय प3,फॅgस इ=याद� प3ावर वेळ&यावेळ� 

काय8वाह� संबंिधत शाखेकडून कQन घेणे.  

8. पोfा&या 6टकaटा&या खचा8चे फॉम8 'अ' व 'ब' न{दवह�त  वाNर� करणे. 

9. वाहन,  टोअर शाखेवर �शास6कय िनयं3ण ठेवणे. 

10. ओ अँ`ड एम रेकॉड8 }ँचवर िनयं3ण ठेवणे. 

11. मह=वाचे प3 �ा] झा�यास खाते �मुख, िनयं3ण अिधकार� यांचे नजरेत =वर�त 

आणावे व =यावर संबंधीत शाखेकडून �करण िनकाली काढ;यास कम8चाx यांशी पाठपुरावा 

करणे.  

12. कम8चाx यांचे आयो�जत आठवड�, पंधरवाड� मािसक बैठकa&यावेळ� हजर राहन कामकाज ू
चाल�व;यात खाते �मुख/ िनयं3ण अिधकार� यांना सहकाय8 करणे. 

काया8लयात �ा] झाले�या टपालावर अिभ�ाय न{दवून  वाNर� तव खाते 

�मुख/िनयं3ण अिधकार� यांचेकडे सादर करणे. 

4 

 

काय8कार� 

अिभयंता

(पापु) 

�ज.प. 

नांदेड 

भुवै[िनक  
कN *. 10 

a. �ामीण पाणी पुरवठा �वभाग अंतग8त राब�व�या जाणाx या �व�वध पेयजल 

योजनांसाठB उ~ भव सव_Nण करणे.  

b. नळ पाणी पुरवठा उ~ भव सव_Nण.  

c. आमदार/ खासदार  थािनक �वकास काय8*मांतग8त उ~ भव सव_Nण  

d. �ज.प. उपकर तसेच �वv आयोगांतग8त उ~ भव सव_Nण. 

e. शालेय पेयजला संदभा8त उ~ भव सव_Nण. 

2. पाणी टंचाई काय8*मांतग8त उ~ भव सव_Nण. 

उपरोX योजना संदभा8त सव_Nण कQन उ~ भव �माणप3े अहवाल संबंिधतांना देणे 

5 काय8कार�

अिभयंता

(पापु) 

�ज.प. 
नांदेड 

ताशा  -1 

कN *. 4 

1. नायगाव, �बलोली, देगलुर, तालुgयातील रा@ीय �ामीण पेयजल काय8*म,टंचाई,  थािनक 

�वकास काय8*म, �ज�हा वा�ष8क योजना, �ज�हा प�रषद सेस, 12 वा �वv आयोग सव8 

अंदाजप3के मंजुर�ची काय8वाह�. 

2.  पाणी टंचाई काय8*म सिनयं3ण  

3. अनु.जाती उपयोजना  

4. �ज�हा प�रषद, नांदेड उपकर 

5. दिलत व ती सुधारण योजना  

6. �ज�हा िनयोजन सिमती&या �ा] अनुरानातून अंदाजप3क तपासणी  
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7. पाणी टंचाई काय8*माचा अहवाल व�रkाना सादर करणे . 

6 काय8कार�

अिभयंता

(पापु) 

�ज.प. 
नांदेड 

ताशा -2 

कN *. 4 

1. 6कनवट,माहरू , व मुखेड तालुg यामधील खालील योजनांची अंदाप3कांची      

  तां�3कa तपासणी . 

A  रा@ीय �ामीण पेयजल काय8*म. 

B   पाणी टंचाई काय8*म. 

c. अनुसूिचत जाती उपयोजना अंतग8त नळ पाणी पुरवठा योजना . 

D   �वv आयोग  

E    �ज�हा प�रषद, उपकर 

2.दिलत व ती सुधार योजना  
3. �ज�हा िनयोजन सिमतीकड�ल उपलPध अनुदानांचा आराखडा तयार करणे प3 bयवहार  
�गती अहवाल सादर करणे  
 

7. काय8कार�

अिभयंता

(पापु) 

�ज.प. 
नांदेड 

ताशा -3 

कN *. 4 

 1. उमर�, धमा8बाद, हदगावं व 6हमायतनगर तालुgयातील खालील योजनांची अंदाजप3कांची  

   तां�3क तपासणी.  

a. रा@ीय �ामीण पेजयल काय8*म  

b. पाणी टंचाई काय8*म 

c. अनुसुिचत जाती उपयोजना अंतग8त नळ पाणी पुरवठा योजना.  

d. �वv आयोग.  

e. �ज�हा प�रषद उपकर 

F  दिलत व ती सुधार योजना.  

2..रा@ीय �ामीण पेयजल काय8*म कृती वाषMक आराखडा तयार करणे  

3. शासनास भोितक व आिथ8क �गती अहवाल  / म6हती सादर कर;यासाठB     

  सहा�य करणे . 

8 काया8कार�

अिभयंता 

(पापु) 

�ज.प. 

नांदेड 

ताशा -4 

कN *. 4 

1. . कंधार  लोहा  व नांदेड, तालुgयातील खालील योजनांची अंदाजप3कांची तां�3क 

तपासणी.  

1. रा@ीय �ामीण पेजयल काय8*म  

2. पाणी टंचाई काय8*म 

3. अनुसुिचत जाती उपयोजना अंतग8त नळ पाणी पुरवठा योजना.  

4. �वv आयोग.  

5. �ज�हा प�रषद उपकर 

6.  दिलत व ती सुधार योजना.  

2 .रा@ीय �ामीण पेयजल काय8*म कृती वाषMक आराखडा तयार करणे  

3. शासनास भोितक व आिथ8क �गती अहवाल  / म6हती सादर कर;यासाठB सहा�य करणे 

9 काय8कार� 

अिभयंता 

(पापु) 

�ज.प. 

नांदेड 

ताशा -5 

कN *. 4 

1. भोकर,अधा8पुर व मुदखेड  तालुgयातील खालील योजनांची अंदाजप3कांची तां�3क तपसणी  

2.सांडपाणी व घन b यव  थापन अतंग8त कामा& या अंदाजप3काची तां�3क तपासणी करणे. 

3.िशवकालीन पाणी साठवण योजने अतंग8तव�र# ठ भुवै[ािनक. काया8लयाकडुन �ाS त 

अंदाजप3काची ता�3ंक तपासणी करणे. 

4.बी.आर.जी.एफ.(DRDA)अतंग8त �ाS त अंदाप3कांची तां�3क तपासणी करणे. 

5.�ज.प.उपकर व �व= त आयोग िनधी अतंग8त िनयोजन व प3b यवहार. 

6.मा.खासदार/आमदार िनधी अतंग8त प3b यवहार. 
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10 काय8कार� 

अिभयंता 

(पापु) 

�ज.प. 

नांदेड 

ताशा -6 

कN *. 4 

1. टंचाई मधील �वंधन �व6हर काय8*म सव_Nण, प3bयवहार, �प3 'ब' प3bयवहार, 

�ज�हािधकार� काया8लयाकडून मंजुर�साठB प3bयवहार सव8 संsया=मक अहवाल करणे, 

�वंधनयं3े उपलPध करणे इ=याद�चा  प3bयवहार.  

2. �ज�हा प�रषद सेस मधील �वधंन �वहर�ंची कामे. 

3. पाणी आरNण प3bयहार  

4. उपअिभयंता (यां) काया8लयाकडुन सादर होणार� अंदाजप3के, हातपंप सुटे भाग, पाईप 

हातपंप इ. संिचकांवर काय8वाह�. 

5. आमदार व खासदार  थािनक �वकास िनधीतील, �वंधन �व6हर�ंची अंदाजप3के तपासून 

सादर करणे, मंजुर�ची काय8वाह� करणे.  

6.�ज.प.माफ8 त देखभाल द�  तीु  होणा’या �ादेिशक / संयुg त नळ योजना बाबत प3b यवहार. 

11 काय8कार� 

अिभयंता 

(पापु) 

�ज.प. 

नांदेड 

अनुरेखक 
कN *. 4  

तां�3कa शाखा 6 चे सहा�यक uहणून काम करणे, पापु योजनेचा प3 bयवहार करणे व 
�ज��ांतील सव8 उपाय योजनेची हातपंपाची मा6हती संकिलत करणे. 
सभा शाखाः- 
 थायी सिमती सभा, सव8  साधारण सभा, �वशेष सभा, जलbयव थपण व  व&छता सिमती 

सभा, या सभेसाठB आवYयक �वषयानुसार मा6हती सादर करणे आ�ण सभे&या नंतर सभा 

अहवालांतील इितवvृानुसार अनुपालन सादर करणे, बांधकाम सभा, सव8 साधारण सभा, यांची 

न{द ठेवणे तसेच तालुका  तरवर�ल पंचायत सिमतीचे सभा बाबत प3 bयवहार  केला जातो 

सदर सभेस मह=वांचे ठरव आन;यासाठB व�रk �वभागाकडे आवYयक �ित सादर करणे , 

�=येक सभेची मा6हती ता=काळ सादर कर;यांत येते. 

मा6हती अिधकार शाखाः- 

मा6हती अिधकार अिधिनयमातंग8त मािगतलेली मा6हती �व6हत कालावधीत उपलबध क�न 

देणे. 
 

12 काय8कार� 

अिभयंता 

(पापु) 

�ज.प. 

नांदेड 

भांडार 

शाखा 

कN *. 9 

1. काया8लयातील सव8 शाखांना िलखाण सा6ह=य उपलPध कQन देणे.  

2. फिन8चर, टेबल, खुचM, कपाट, रॅक ई. कम8चार� संsयेनुसार उपलPध कQन देणे.  

3. काया8लयातील सव8 सा6ह=यावर देखरेख ठेवणे. 

4. दरJवनी देयके ु , साद�लवार देयके तयार कQन देणे पार�त कQन घेणे.  

5. काया8लयीन संगणक दQ तीु , लाईट दQ ती व इतर दQ ती कQन देणेु ु .  

6. व�रkांनी वेळोवेळ� 6दले�या आदेशाचे पालन करणे.  
वग8 4 व वाहन चालक यांना िनयमा�माणे गणवेश उपलबध कQन देणे. 
 

13 काय8कार� 

अिभयंता 

(पापु) 

�ज.प. 

नांदेड 

आ थापना

-1 

कN *. 9 

1. उप �वभागीय अिभयंता/शाखा अिभयंता/किनk अिभयंता/सहा�यक भु-वै[ािनक 

/किनk भु-वै[ािनक  यांची अ थापना व सबंिधत सव8 प3bयवहार. 

2. गोपनीय अहवाल संकलन व सबंिधत सव8 प3bयवहार. 

3. त*ार व �वभागीय चौकशी सबंिधत प3bयवहार. 

4. वग8 1 /2 पदावर�ल अिभयं=याचा 3ैमासीक अहवाल सादर करणे. 

5. शाखा अिभयंता /किनk अिभयंता/आरेखक/अनूरेखक यांचे अगावु वेतन वाढ�चे � ताव 

सादर करणे. 

6. सेवा िनवvृी उप अिभयंता/शाखा अिभयंता यांचे िनवvृी वेतन � ताव सादर करणे. 

7. पाणी पुरवठा �वभागात काय8रत शाखा अिभयंता/किनk अिभयंता यांची �ाQप जेkता 

सुची सादर करणे. 

8. म.जी.�ा.कड�ल �ज�हा प�रषदेकडे �ितिनयुXaवर काय8रत अिधकार� कम8चार� यांची 

वेळोवेळ� माह�ती म.जी.�ा.कडे सादर करणे. 

�ज�हा प�रषद कडे �ितिनयुXaवर काय8रत कम8चा-यांचे अशंराशीकरण �प3 मजी�ा कडे 

सादर करणे 
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14 काय8कार� 

अिभयंता 

(पापु) 

�ज.प. 

नांदेड 

आ थापना

-2 

कN *. 9 

1. Qपांतर�त िनयमीत अ थाई अ थापना ()  काय8bयापी अ थापना () व रोजंदार� 

अ थापना () �ादेिशक पाणी पुरवठा योजना व हातपंप देखभाल व दQ ती वर�ल कम8चार� ु
वृंद - यांची अ थापना �वषक कामे.  

2. संबंिधत कम8चाx यांची `यायालयीन �करणे हाताळणे. 

3. 6दघ8 मुदतीनंतरची रजा �करणे, Qजु हो;याची परवानगी मराठB, 6हंद� सुट, सेवािनवvृी/ 

कुटंब िनवvृी वेतन �करणाची कामेु . 

4. िनयमीत किनk अिभयंता/ शाखा अिभयंता (यां)/ यांची बदली/ �ितिनयुXa करणे. 

5. टंचाई काळात पंचायत सिमती  तरावर हातपंप �व�ुत देखभाल दQ तीचे कामासाठB ु
मनु#यबळ उपलबध कम8चाx यांकडून अिध�हन करणे.  

6. Qपांतर�त िनयमीत, अ थाई अ थापना, काय8bयापी अ थापना, रोजंदार� अ थापना जेkता 

सुची. 

7. रोजंदार� कम8चाx यांना िनयमीत कर;याबाबत शासनाकडे, व�रk काया8लयाकडे मा6हती सादर 

करणे. 

8. िनयमीत कम8चाx यांना माहरा@ दश8न रजा �वास सवलत व भ�व#य िनवा8ह िनधी, वै�कaय 

�ितपुतM इ. ची कामे. िनयमीत कम8चाx यांची दNतारोध, समयबJद पदो`नती �करणे    

  हाताळणे.  

10 कामगाराचे माग;या संदभा8त सभा, िनवेदनाची मा6हती देणे. 

11. मा6हतीचा अिधकार, शाखेचे काम . 

15 काय8कार�  

अिभयंता 

(पापु) 

�ज.प. 

नांदेड 

आ थापना

-3 

कN *. 9 

1. पाणी पुरवठा �वभाग, उप�वभाग  यामधील  कम8चार� (कN अिधकार�,सहा�यक लेखा 

अिधकार�,वर�k सहा�यक, किनk सहा�यक,आरेखक,अनूरेखक,वाहन चालक,प�रचर व 

चौ6कदार) यांची अ थापना व सबंिधत सव8 प3bयवहार. 

2. उX सवंगा8तील कम8चा-यांची वेळोवेळ� माग�व;यात येईल,=या�माणे वर�k काया8लयास 

माह�ती पाठ�वणे. 

3. उपरोX सवंगा8तील कम8चा-यांने चौकशी �वषयक प3bयवहार. 

4. आयुX तपासणी पर�&छेदाची आ�ण वाषMक �शासन अहवालाची माह�ती सकंलीत कQन 

वर�k काया8लयास सादर करणे. 

5. उपरोX संवगा8तील म.जी.�ा कड�ल  �ितिनयुXaवर काय8रत कम8चा-यांचे अशंराशीकरण 

�प3 मजी�ा कडे सादर करणे. 

6.  वग8-3,वग8-4  आ�ण �वभागातील कम8चा-यां&या 6करकोळ रजेचा 6हशोब ठेवणे. 

7. काय8�ववरण पं�जकेचा गोषवारा संकलीन कQन वर�k काया8लयास सादर करणे. 

8. वग8-4 कम8चा-यांना सुटट�&या 6दवशी डयुट� लावणे. वेळोवेळ� वर�kाने 6दले�या सुचनेचे 

अनूपालन करणे. 

16 काय8कार�  

अिभयंता 

(पापु) 

�ज.प. 

नांदेड 

आवक 

�वभाग  

कN *. 5 

1. काया8लयाचे नावे आलेला सव8 �कारचा टपाल � वकारणे व एक�3त करणे.  

2. टपाल “ माक�ग ” कर�ता कN अिधकार� व उप काय8कार� अिभयंता यांचे माफ8 त मा. 

काय8कार� अिभयंता यांचेकडे पाठ�वणे.  

3. टपाल माक�ग कQन आ�यानंतर आवक र�जfर मJये न{द घे;यात येउन संबंधीत 

�वभागास / शाखेस =वर�त वाटप करणे.  

4. शास6कय प3, अधा8शास6कय प3, �वभागीय आयुX, मा6हतीचा अिधकार, लोकशाह� 6दन, 

फॅgस संदेश, �वधान सभा/ �वधान प�रषद / लोकसभा सद य-तारां6कत �w, मं3ी 

महोदय, आमदार, खासदार , लोकायुX यांचेकडून �ा] झाले�या टपालाची न{द 

 वतं3�र=या वेगवेगळया र�जfर मJये घेउन संबंिधतास वाटप करणे.  

�=येक सोमवार� आठवड� गोषवारा काढणे.  
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17 काय8कार�  

अिभयंता 

(पापु) 

�ज.प. 

नांदेड 

जावक 

�वभाग 

कN *. 5 

1. काया8लयीन प3ांवर जावक *मांक टाकणे.  

2. बाहेरगावचा टपाल पोfाने, टपालपेट�ने, डाकन{दणीने पाठ�वणे. 

3. पोfाचे ितकaटाचे जमा खचा8ची न{दवह� ठेवणे.  

4. अंडर सट�6फकेट ऑ◌ॅफ पोfींग आ�ण डाक न{दणीचे संबंधाने आवYयक ते अिभलेखे जतन 

कQन ठेवणे व  थािनक टपाल वाटपाची न{दवह�  ठेवणे. 

�=येक सोमवार� आठवड� गोषवारा काढणे.  

 

18. काय8कार�  

अिभयंता 

(पापु) 

�ज.प. 
नांदेड 

सहा.लेखा  
अिधकार� 

कN *.6 

1. लेखा शाखेकड�ल संपूण8 कामकाजावर िनयं3ण ठेवणे व इतर लेखा शाखेकड�ल कम8चार� 

वगा8कडुन काम कQन घेणे.  

2. खाते �मुख, पंचायत सिमती  तरावर�ल व पदािधकार� यांचेकड�ल अथ8 �वषयक 

6टSपणीवर अिभ�ाय देणे.  

3. वा�ष8क लेखे अथ8 खा=याकडे �व6हत मुदतीत व �व6हत �प3ात �बनचुक सादर करणे.  

4. 6दनांक 31 माच8  रोजीची िश�लक �व6हत मुदतीत �ितवषM पुढ�ल कामकाज सुQ 

करणेपुवM �बनचुक कळ�वणे.  

5. रोज6कद8 मधील िशलकेवर िनयं3ण ठेवणे व आवYयकतेनुसार �वv �ेषणाची मागणी 

करणे.  

6. काया8लयीन िन�वदा दरप3के या संबंधी न तीवर िनयमानुसार अिभ�ाय देणे. 

7.  थािनक िनधी लेखा प�रNण अहवालावर�ल आNेप तसेच महालेखाकार नागपूर यांचे 

तपासणी अहवालातील प�र&छेद िनकाली काढणे आ�ण या संबंधीत आवYयक तो 

प3bयवहार करणे.  

8. नमुना नं.61 मधील आNेप नांदेवह� ठेवणे.  

9. भरणा चलन आ�ण खचा8ची देयके यांचे संकेतांक *मांक व लेखािशष8 �बनचुक राह�ल 

याची दNता घेणे. जमा रकमा व खच8 योTय लेखािशषा8खाली न{द�व�याची खा3ी करणे 

10. �ितवषM आिथ8क बाबीची तपासणी लेखा शाखेतील इतर कम8चाx यांचे मदतीने करणे. 

  तरतुद� पेNा जा त खच8 होणार नाह� यावर िनयं3ण ठेवणे व जादा खचा8स मंजुर� घेणे. 

11. लेखा शाखेतील सव8 न{दवहया अ�ावत अस�याची खा3ी करणे व सभेपूढे ठेवणे व 

=यास मंजुर� घेणे 

19 काय8कार�  

अिभयंता 

(पापु) 

�ज.प. 
नांदेड 

तरतूद 

शाखा  

1. रा# $�य पेयजल काय8*म /अिभकरण / टंचाई / �वशेषिनधी इ= याद� योजनाची 

तरतूद� �वषयक कामे. 

2. वर�ल योजनांचे मासीक / 3ैमािसक खचा8चे अहवल तयार क�न 

3. �व�वध योजनांची पयोगीता �माणप3 सादर करणे. 

4. �व�वध योजना& या खचा8चा ताळमेळ घालणे. 

5. वेतन व भ= याची तरतुद�ची शासनास मागणी करणे व �वतर�त करणे. 

6. मासीक खचा8चे �ववरणप3 सव8 सभांना सादर करणे. 

7. �शासकaय मंजूर� �वषयक काय8वाह� करणे. 

20 काय8कार�  

अिभयंता 

(पापु) 

�ज.प. 
नांदेड 

िन�वदा 

शाखा 1 

कN *.6 

1. नांदेड �ज�हयातील उvर �वभागातील  अधा8पुर, 6हमायतनगर, भोकर, उमर�, 6कनवट, 

माहरु , धमा8बाद, मुदखेड व हदगांव तालुgयांची पाणी पुरवठा योजनेची िन�वदाची 

तपासणी �6*या करणे.  

2. िन�वदा मंजुर झा�यानंतर पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुQ कर;याचे आदेश देणे. 

3. रा@ीय �ामीण पेयजल काय8*म ,विध8त वेग, महाजल, �वशेष घटक योजना, साधी 

�व6हर बांधकाम, आ6दवासी उपाय योजना ( ) योजनेची शासन िनधी&या प6ह�या, 

दसx याु , ितसx या व अंितम हhयाची संिचका मा`यतेस सादर करणे. 

4. संबंिधत संिचका मा`य झा�यानंतर सिमतीस िनधी �वतर�त कर;याचे देयके तयार 

कQन सNम मा`यते तव सादर करणे. 

    संबंिधत पाणी पुरवठा योजने&या संिचका लेखािशषा8 �माणे ठेवणे. 
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21 काय8कार�  

अिभयंता 

(पापु) 

�ज.प. 
नांदेड 

िन�वदा 

शाखा 2 

कN *.6 

1. नांदेड �ज�हयातील द�Nण �वभागातील नांदेड, कंधार, लोहा, नायगाव, मुखेड, �बलोली 

व देगलुर तालुgयांची पाणी पुरवठा योजनेची िन�वदाची तपासणी �6*या करणे.  

2. िन�वदा मंजुर झा�यानंतर पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुQ कर;याचे आदेश देणे. 

3. रा@ीय �ामीण पेयजल काय8*म,विध8त वेग, महाजल, �वशेष घटक योजना, साधी 

�व6हर बांधकाम, योजनेची शासन िनधी&या प6ह�या, दसx याु , ितसx या व अंितम 

हhयाची संिचका मा`यतेस सादर करणे. 

4. संबंिधत संिचका मा`य झा�यानंतर सिमतीस िनधी �वतर�त कर;याचे देयके तयार 

कQन सNम मा`यते तव सादर करणे. 

संबंिधत पाणी पुरवठा योजने&या संिचका लेखािशषा8 �माणे ठेवणे.   

22 काय8कार� 

अिभयंता 

(पापु) 

�ज.प. 
नांदेड 

पूव8 

तपासणी  

कN *.6 

1. �व�वध योजनां&या �शास6कय मंजुर�, िन�वदा मंजुर� बाबत&या संिचकेवर अिभ�ाय 

न{द�वणे. 

2. �व�वध योजनांची देयके तपासून पा�रत करणे. 

3. शाखेशी संबंिधत  थायी आदेश तसेच प�रप3के यांची न ती तयार करणे व जतन 

करणे. 

4. काया8लयीन साद�लवार खचा8ची देयके इ=याद�ची तपासणी करणे व ती सहा�यक 

लेखािधकार� माफ8 त व�रkांकडे  वाNर� तव सादर करणे.  

5. पंचायत राज सिमतीशी संबंिधत मु�ाचे अनुपालन सादर करणे.  

6. सहा�यक लेखािधकार� यां&या माग8दश8नाखाली कामकाज करणे. 

अंतग8त तपासणीसाठB सहा�यक लेखािधकार� यांना सहा�य करणे.  

23 काय8कार�  

अिभयंता 

(पापु) 

�ज.प. 
नांदेड 

रोखशाखा  

कN *.8 

काया8लयातील कम8चाx यांचे वेतन देयके तयार करणे  

2. वेतन वाटप करणे. 

3. रोकड 6कद8 िल6हणे 

4. अिधकार� वग8 1 व 2 वेतन देयक तयार क�न ते वाटप करणे  

5. िनवvृी वेतन देयक तयार करणे वाटप करणे . 

6. काया8लयातील वाहनांचे इंधनाचे देयक तयार करणे व रgकम वाटप करणे . 

7. कम8चाx यां&या पगारातून कपात केलेले कपातीचे धनादेश �ा] क�न भरणा करणे . 

8. खचा8चा ताळमेळ घालणे. 

 

 

 �ामीण पाणी पूरवठा व  व&छता �वषयक काय8*म  थािनक  वराr य सं थामाफ8 त िनयं3णाची जबाबदार� �ज�हा 

प�रषदेकड�ल �ामीण पाणी पूरवठा �वभागाकडे सोप�व;यांत आली आहे. 

 भूगभा8तील पा;याचे सव_Nण, संवध8न व िनयं3ण बाबी Nे3ीय  तरावर भूजल सव_Nण व �वकास यं3णा यांचे 

माफ8 त  हाताळ;यात येते. 

 �ज�हा तरावर�ल पाणी पूरवठा व  व&छता �वषय हाताळ;यात येतात =यां&याकड�ल कामाकाजाबाबतची मा6हती 

=यांचेवर�ल िनयं3ण अिधकारx याबाबतची मा6हती  सोबत&या प�रिशf-अ मJये 6दली आहे. =यानुसार आवYयक ती मा6हती 

संबधीत कN अिधका-याकडून मागवून घेणे , त*ार / िनवेदन देवून =यांचे िनयं3ण क�न घेता येईल. 

 �ामीण पाणी पूरवठा योजनेबाबतची मा6हती या �वभागाकडे अंमलबजावणी यं3णेकडे उपलबध असून 

अंमलबजावणी यं3णे&या कया8Nे3ात येत असले� या काय8*मांची मा6हती / योजनेची मा6हती  �ज�हा तरावर�ल काय8कार� 

अिभयंता (पापु) हे आवYयक ती मा6हती / सु�वधा उपलPध क�न दे;यांत येईल.पाणी पुरवठा व  व&छता �वषयक 

काय8*म हा लोकिभमुख , पारदश8कतापूव8क व त=परतेने सेवा उपलबध हो;या&या �fीकोनातून खालील �माणे काय8वाह� 

कर;यांत येत आहे. 

 

• �ज� �ातील �ामीण पाणी पूरवठा योजनाबाबतची मा6हती �ज� हा  तरावर�ल �वभाग तालकुा  तरावर�ल उप �वभाग 

अंमलबजावणी यं3णे& या काया8लयात उपलP ध क�न दे; यांत येईल. 

• सव8 काया8लया& या ठरवून 6दले� या 6दवशी व वेळ� सव8सामा` य जनतेची �ाहणी / त*ार� ऐकून घेणे व = यांचे 

�भावीपणे िनराकरण करणे.  
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• मा6हती अिधकार अिधिनयमातग8त मािगतलेली मा6हती �व6हत कालावधीत उपलबध क�न देण . 

• �वभाग कामाकाजात सात= य ठेवून व आधुिनकता आणुन काय8Nमता व लोकिभमुखता वाढ�वणे. 

• नागर�के& या सनदेस b यापक �िसJ द� देणे . 

• काय8*माची मा6हती �वभागा& या / काया8लया& या संय3णे& या   तरावर उपलबध क�न देणे व वेळोवेळ� अ�ावत  

करणे. 

 

�वभागाची समा�जक बांिधलकa�वभागाची समा�जक बांिधलकa�वभागाची समा�जक बांिधलकa�वभागाची समा�जक बांिधलकa:::: 
 

 वर�ल सव8 कत8b ये पार पाडतांना पाणी पूरवठा व   व& छता �वभाग  

• सेवे& या गुणवतेत व त= परतेत सामा�जक बांिधलकa ठेवेल. 

• सौज` यपूण8 व मदतीची व=ृ ती ठेवून कामकाजा& या वेळेत िनपटारा करेल. 

• कामात पारदश8कता व िन# ठा ठेवेल. 
 

नागर�काची जबाबदार� नागर�काची जबाबदार� नागर�काची जबाबदार� नागर�काची जबाबदार� :::: 

• �ामीण पाणी पूरवठा काय8*मांतग8त िनमा8ण झालेली मालमता ह� रा# $�य संप= ती समजनू ितचे रNण व जतन 

करणे. 

• �प; यांचे पाणी हे नैसगMक संप= ती ितचा जा�णवपूव8क काटकसर�ने वापर करणे व पून8वापर करणे. 

• �प; यां& या पा; यांचे   3ोत ���षत होणार नाह�त याची काळजी घेवून = यांचे संवध8न कर; यास मदत करणे. 

• पाणी प�ट� वेळेत भरणे. 

• शासकaय अिधकर� / कम8चार� यांचेशी नागर�कांची वत8णुक सौज` यपूव8क असावी . 

• नागर�कांचा �ितसाद �वकासाला मदत करणारा असावा. 

• नगार�काने कायदेशीर तरतूद� , िनयम व अिल�खत संकेत यांचे पालन करावे. 

• आवY कतेनुसार पाणी पुरवठा योजनेची मागणी करणे.  

 

सनदेस b यापक �िसJ द� देवून, नगार�कां& या �*aया / अिभ�ाय माग�व; यांत येवून = यां& या सुचनां& या  योथोिचत 

आदर क�न आवY यकतेनुसार बदल कर; यांत येतील.  

 

 

 

    काय8कार� अिभयंता काय8कार� अिभयंता काय8कार� अिभयंता काय8कार� अिभयंता ((((�ा�ा�ा�ा....पापापापा....पुपपुुपु)))) 

                                                                                                                                                                                                                                    �ज� हा�ज� हा�ज� हा�ज� हा प�रषद प�रषद प�रषद प�रषद,,,, नांदेड नांदेड नांदेड नांदेड....    


