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क� ��य मा�हती अ�धकार

कायदा-2005

�वभागीय काया�लय �.3

सोलापरू महानगरपा�लका,सोलापरू

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम कलम 4 (1) ख मधील 1 त े17  ची मा�हती

कलम 4 (1) (क)

सोलापरू महानगरपा�लक येथील �वभागीय काया�लय �.3 कडील काय� व कत��य यांचा तप�शल

काया�लयाचे नाव:-                                            �वभागीय काया�लय �.3 सोलापरू महानगरपा�लका,सोलापरू
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प�ा:-                                                             मंगळवार बाजार  उदू� शाळा,क�तम चौक

काया�लय �मखु:-                                             �वभागीय अ�धकार�, �वभागीय काया�लय �.3

शासक�य �वभागाचे नावं:-                                 �वभागीय काया�लय �.3 सोलापरू महानगरपा�लका,सोलापरू

कोण�या मं�ालयातील खा�या�या अ�धन�त:- नगर �वकास मं�ालय

काय��े�:- जनेु �भाग �ं:- 5,   6,    15,     16,   20,    21.

�व�श�ट काय�:- उपरो�त �भागातील
र�त,ेपाणी,�नेेज,�दवाब�ी,आकाश�च�हे,आरो�य

�वभाग,�भाग स�मती गठन व काय�.

�वभागाचे �येय /धोरणे:-                             �व�छता,पाणी परुवठा,न�वन नळ कने�शन,जनेु �नेेज लाईन द�ु�ती,

न�वन �नेेज लाईन घालणे,न�वन र�त ेकरणे,जनेु र�त ेद�ु�ती, �मशान भमूी
,म.न.पा.

शाळा,बागा दवाखाने देखभाल     द�ु�ती,�ववाह न�दणी

करणे,आ�थापना�वषयक कामे करणे.

धोरणे:-                                                   �भागातील नाग�रकांना उपरो�त �माणे मलुभतु सोयी स�ुवधा परु�वणे.

सव� संबं�धत कम�चार� :-                        �वभागीय अ�धकार�,अवे�क,भमुापक,आरो�य

�नर��क,व.म.ुले,व.�े.�ल,क.�े.�ल,वाहनचालक ,मकुादम,जमादार, �शपाई,मजरु.

काय�:-                                                      उपरो�त �माणे

कामाचे �व�ततृ �व�प:- नाग�रकांचे आरो�य,र�त,े पाणी, �नेेज,साफ सफाई ��ट�ने सोयी स�ुवधा
परु�वणे.

मालम�ेचे तप�शल:-                          मंगळवार बाजार  उदू� शाळा,क�तम चौक

उपल�ध सेवा:- नळ कने�शन ,�नेेज कने�शन, �ववाह न�दणी,�शासक�य श�ुक,आकाश�च�हे,सं�थे�या
संरचना�म त��याम�ये काय��े�ाचे ��येक �तरावर�ल तप�शल:-       सोबत जोडला आहे.

काया�लयीन दरू�वनी �मांक :-                             0217274032

सा�त�हक स�ुट� व �व�श�ट सेवेसाठ� ठर�वले�या वेळा:-       श�नवार व र�ववार सोडून सकाळी 10:00 त े1.30
दपुार� 2.00 सांय 6.15 वाजेपय�त
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कलम 4 (1) ख (1)

�वभागीय अ�धकार�

अवे�क

भमुापक

व�र�ठ म�ुय लेख�नक

व�र�ठ �ेणी �लपीक

व�र�ठ �ेणी �लपीक

�शपाई

म�ुय आरो�य �नर��क

मोटार �ाय�हर

गवंडी

वडार

पाईप �फटर

मकुादम
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जमादार

चावीवाला

मजरू

इले.सपुरवायझर

वायरमन

लॅ�पलायटर कायम

रो.लॅ�पलायटर

कलम 4 (1)(ख)(2)

अ.� पदनाम पदसं
�या

कत��य

1 �वभागीय अ�धकार�
(सहा.अ�भयंता)

�वभागीय काया�लय
�ं.3

1 मुंबई महानगरपा�लका अ�ध�नयम 1941 चे तरतदु�नसुार अकार बहाल
केले�माणे �वभागीय काया�लय �.3 अतंग�त येणा-या �भागातील
र�त,ेपाणी परुवठा,�नेेज,�दवाब�ी,�व�छता,सामान मांडव �फ वसलु�
,अना�धकृत बांधकामे,�ववाह न�दणी इ.मलुभतू स�ुवधा परु�वणे
�व.का.�.3 कडील सव� सेवकांचे कामकाजावर खात�ेमखु या ना�याने
देखरेख व �नयं�ण,�भाग स�मतीचा स�चव या ना�याने �भाग स�मती�या
बठै�कचे �नयोजन करणे.

2 अवे�क P.H.E-1.ह�द�तील नाग�रकांचे व लोक��त�नधी�या ��तावानसुार व
अदंाजप�क�य तरतदूनसुार इ�ट�म�ट तयार करणे,मंजरू घेणे,ट�डर काढणे
व मंजरू �माणे �दले�या नेमणु �दले�या वॉडा�त �प�याचे पाईप लाईन
घालणे व द�ु�ती करणे, तसेच नाग�रकां�या पाणी �वषयक आले�या
त�ार� दरू करणे.
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2.�वशषेता �नेेज लाईन म��टे�स पाहणे व वर�ल दोन अ�भयंता यांना
सहा�य करणे, मा.सद�यां�या व नाग�रकां�या त�ार� दरू करणे व
मा.�वभागीय अ�धकार� आदेश देतील या �माणे काम करणे.
C.E- 1. ह�द�तील नाग�रकांचे व लोक��त�नधी�या ��तावानसुार व
अदंाजप�क�य तरतदूनसुार इ�ट�म�ट तयार करणे,मंजरू घेणे,ट�डर काढणे
व मंजरू �माणे �दले�या नेमणु �दले�या वॉडा�त नवीन र�ते तयार करणे
व द�ु�ती करणे, बाधकाम करणे इ�याद� कामे मंजरू म�तदेारंकडून
क�न घेणे व �यावर �नयं�ण ठेवणे व �करकोळ द�ु�ती म.न.पा.
कम�चा-याकडून क�न घेणे व �यावर �नयं�ण ठेवणे.
3. �नेेज लाईन यांचे इ�ट�म�ट तयार करणे, ट�डर काढणे व �यानसुार
कामावर सपुर�वजन क�न काम पणु� क�न घेणे व कामाचे �बल (एम.बी)
रेकॉड� करणे.�भागातील म��टेने�सची सव� कामे करणे.

3 भमुापक 1 1.साव�ज�नक आरो�य अ�भयंता �वभागाकडील अ�भयंता यानी �दले�या
सचूना�माणे जागेची मोजमापे घेणे, नकाशे तयार करणे व अ�भयं�यानी
�दले�या आदेशा�माणे काम करणे.
2.नगर अ�भयंता �वभागाकडील अ�भयंता यानी �दले�या सचुना�माणे
जागेची मोजमापे घेणे,नकाशे तयार करणे व अ�भयं�यानी �दले�या
आदेशा�माणे काम करणे.

4 व�र�ठ म�ुय लेख�नक 1 �वभागीय काया�लय कडील अदा �बले करणे व व�र�ठ अ�धकार� वेळोवेळी
सांग�तल ती करणे माह�ती अ�धकार कायदा 2005 चे अजा�वर
सहा.जनमा�हती अ�धकार� �हणनू काय�वाह� ठेवणे �ा�त झाले�या
अजा�ची दखल घेऊन �याचा वेळीच �नपटारा करणे , लोकशाह�
�दन,म�यवत� त�ार �नवारण क� � या मा�यमातनू आले�या त�ार�चे
�नवारण करणे , काया�लयातील आ�थापना�वषयक कामावर �नयं�ण
ठेवणे,तसेच �भाग स�मती बठैकांचे आयोजना संदभा�त �वभागीय
अ�धकार� यांना मदत करणे

5 व�र�ठ �ेणी �लपीक 1 1.सव� आ�थापनावर �नयं�ण ठेवणे. मा�हती अ�धकाराखाल�ल �करणे
हाताळणे.
2. मा.�भाग स�मती कामकाज पाहणे.
3.मा.म�ुयलेखापालकडील ॲड�हा�स जमा खच� �करणी बजेट कं�ोल
रिज�टर बाबत कामे.
4.अना�धकृत डीिजटल बोडा� बाबत वेळोवेळी व�र�ठा सांगतील �यानसुार
�नण�य घेऊन कामे करणे.

6 क�न�ठ �ेणी �लपीक 3 1.सा.आ.अ.म�ुयकाया�ल,म.ुआ.�न. यांची पगाग�बले, परुवणी �बले करणे
व सव� आ�थापना �वषयक कामे करणे.
2.लाईट �वभागाकडील �शासक�य कामे व आ�थापना�वषयक कामे
करणे.
3. नळ व �नेेज कने�शन �या पाव�या करणे, अदा �बले क�न तपासनु
आणणे,व.म.ुले ना मदतनीस ,चेकचा पाठपरुावा करणे, मजरुांचा पगार
करणे.
4.उपरो�त सा.आ.अ. आ�थापनेस मदतनीस व बार�नशीची कामे पाहणे.
5.�ववाह न�दणी काम पाहणे.
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6.आरो�य �वभागाकडील चतथु��ेणी सेवकांचे सेवा प�ुतक हाताळणे व
सेवा�नव�ृ �करण पाहणे.

7 �शपाई 4 1.�वभागीय काया�लयातील �व�छता करणे व ऑ�फसमधील
अ�धका-यांनी �दले�या आदेशाचे पालन करणे.
2.�वभागीय काया�लयाकडील व बाहेर�ल टपाल देवाण-घेवाण करणे व
ऑ�फस मधील कामकाज पाहणे.

8 म�ुय आरो�य
�न�र�क

1 �व.का.�.3 कडील �.�.--------------------व –मधील साफ
सफाई,�व�छता व आरो�य �नर��कांवर �नयं�ण ठेवणे व नागर� कामे इ.

19 मोटार �ाय�हर ह�द�तील आजोरा उचलणे,भर घालणे या कामी असणा-या वाहनावरती
वाहन चालकानी काम पाहणे.

10 गवंडी - �वभागीय काया�लय अतंग�त म.न.पा. इमारती,शाळा,समाज
मं�दर,साव�ज�नक संडास इ.�ठकाणी बांधकाम करणे व द�ु�ती करणे.

11 वडार 1 �वभागीय काया�लय ह�द� अतंग�त नवीन टाक�यात येणा-या उदा.�प�याचे
लाईन,�नेेज लाईन म�ये जमीन खोदताना कठ�ण दगड लाग�यास
फोड�याचे काम करणे.

12 पाईप �फ�टर 1 �वभागीय काया�लय ह�द� अतंग�त नवीन पाईप लाईन घालताना मदत
करणे,नवीन नळ कने�शन देणे,द�ु�ती करणे व अ�भयंता आदेश देतील
�या �माणे  काम करणे.

13 मकुादम - �भागातील पाणी परुवठा संबंधीत पाईप लाईन द�ु�ती व त�ार
�नवारणाची कामे व  इतर सोप�वले�या जबाबदा-या पार पाडणे.

14 जमादार 2 1.नेमनु �दले�या वॉडा�तनू मकुादम यां�या �दले�या मंजरूकडून काम
क�न घेणे व �या�या वर देखरेख करणे.

15 चावीवाला 3 �व.का.�.3 कडील मधील पाणी परुवठा वेळेवर होईल याची द�ता घेणे व
वर��ठांनी सोप�वलेल� कामे करणे.

16 मजरु 25 �व.का.�.3 कडील पणु� �भागातील नवीन नळ कने�शन जोडणी/द�ु�ती
,�नेेज कने�शन जोडणी/द�ु�ती,साफ सफाई,व व�र�ठांने सोप�वलेले कामे
करणे.

17 इले.सपुरवायझर 1 �वभागीय काया�लय �.3 ह�द� अतंग�त इले.पोल उभारणे,लाईन
ओढणे,�यावर �दवे बस�वणे कामाचे इ�ट�म�ट तयार करणे,मंजरू� घेणे ह�
सव� कामे मा.सद�य व नाग�रकां�या ��तावानसुार एम.एस.ई.बी. यांचे
कडून क�न घेणे तसेच ह�द�तील र�तवेर�ल �दवे म��टे�स
करणे,ह�द�तील म.न.पा. व म.न.पा. शाळा येथील लाईट �फंट�ंग
करणे,द�ु�ती करणे ह� सव� कामे लाईट इ��पे�टर प लॅ�प लायटर यांचे
कडून क�न घेणे व �यां�या देखरेख करणे व तसेच मा.�वभागीय अ�धकार�
यांनी �दले�या आदेशाचे पालन करणे.

18 वायरमन 1 �वभागीय काया�लय अतंग�त येणा-या म.न.पा. इमारतीतील इले.�फट�ंग
करणे, द�ु�ती करणे व इले.सपुरवायझर यांनी �दले�या आदेशा�माणे
काम करणे.

19 लॅ�प लायटर कायम
रो.लॅ�प लायटर

1 --त-े- �वभागीय काया�लय ह�द� अतंग�त नेमणू �दले�या वॉडा�तील
र�तवेर�ल �दवे वेळेत चालू करणे व वेळेत बंद करणे. तसेच ह�द�तील बंद
पडलेले �दवे आठव�यातनू नेमणू �दले�या �दवशी चालू करणे. रोज�या
रोज ह�द�त �फ�न बंद �द�याची न�द ठेवणे.चालू केले�या �द�यांची खा�ी
करणे तसेच र��यावर�ल लाईट बंद अस�यास �वर�त एम.एस.ई.बी. यांना
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कळ�वणे तसेच �रपोट� देणे इले.सपुरवायझर यांनी �दले�या आदेशाचे
पालन करणे.

कलम 4 (1) ख (3)

मुंबई �ां�तक महानगरपा�लका अ�ध�नयम 1949 �या तरतदू�नसुार �नण�य घे�याची काय�प�दती ह�
मा.सहा.आय�ुत यांचेमाफ� त मा.आय�ुत यांचेकडे ��ताव पाठवनू घेतले जातात. �यावर मा.सहा.आय�ुत (स), मा.
सहा. आय�ुत (म) व म�ुय �वभाग (हेड ऑफ �द �डपाट�म�ट) यांचे कडून प�रवे�ण केले जाते व उ�र दा�य�व हे संबं�धत
काम करणा-या �वभागाकड ेजात.े

कलम 4 (1) ख (4)

मुंबई �ां�तक महानगरपा�लका अ�ध�नयम 1949 �या तरतदू�नसुार �नण�य घे�याची काय�प�दती ह�
मा.सहा.आय�ुत यांचेमाफ� त मा.आय�ुत यांचेकडे ��ताव पाठवनू घेतले जातात. �यावर मा.सहा.आय�ुत (स), मा.
सहा. आय�ुत (म) व म�ुय �वभाग (हेड ऑफ �द �डपाट�म�ट) यांचे कडून प�रवे�ण केले जाते व उ�र दा�य�व हे संबं�धत
काम करणा-या �वभागाकड ेजात.े

कलम 4 (1) ख (5)

महारा�� नागर� सेवा शत� 1981 (रजा) व (वत�णकू) तसेच महारा�� �ां�तक महानगरपा�लका 1949 तसेच
शासन �नण�य व प�रप�के अ�वये काय� पार पाडल� जातात.

कलम 4 (1) ख (6)

शासन �नण�यानसुार कम�चा-याला �यां�याकड ेअसले�या �कंवा �यां�या �नयं�णाखाल� असले�या द�तऐंवजाचे
वग�करण सहा.संच प�दतीने अ ब क ड या वग�वार�ने अ�यावत आहे.

कलम 4 (1) ख (7)

मुंबई �ां�तक महानगरपा�लका अ�ध�नयम 1949 �या तरतदू�नसुार �भाग स�मती शासन सचूने अनसुार गठ�त आहे.
�यानसुार नाग�रकांचे ��न,गा-हाणी,नाग�रकांना आव�यक सोयी बाबतचे कामकाज �भाग स�मती सद�यामाफ� त

8
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मांड�यात येऊन �याचे �नवारण करणेची तरतदू आहे.नाग�रकां�या त�ार� ि�वकारणे व संपका�साठ� आठव�यातील
बधुवार हा �दवस ठर�वणेत आला आहे.

कलम 4 (1) ख (8)

�भाग स�मतीने कामकाज जनतसेाठ� खलेु आहे व या स�मतीची काय�व�ेृ लोकासाठ� पहावयास �मळतात.
या स�मतीचे सद�या कडून स�ला देणेचे व माग�दश�न करणे काम केले जात.े

कलम 4 (1) ख (9)

अ�धकार� व कम�चार� यांचे �नद��शका कलम 4 (1) (ख) 10 म�ये नमदु केले�या त�त ेनसुार

कलम 4 (1) ख (10)

कम�चार� व अ�धकार� यांना �मळणारे मा�सक वेतन यांचा त�ता सोबत जोडला आहे.

�वभागीय काया�लय �.3

म�ुय काया�लय आ�थापना

अ.
�

सेवकांचे नाव हु�दा वग� �ज ू�दनांक मो.नं एकूण
पगार

1. �ी.नेताजी धो�डबंा मठंाळकर व.�े.�ल 3 12/12/2018 8855938585 46449

2. सौ.अि�मता महेश इंगळे क.�े.�ल 3 13/09/2019 28853

3. �ी.�काश माधवराव सलुाखे �शपाई 4
17/01/2018 9890917299

34761

4. �ी.म�हार� �भाकर वाळवे �शपाई 4
03/11/2018 9665993533

35831

5. अ�णा नथजुी नांदे �शपाई 4
09/03/2020

21286

9
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वाहनचालक म.ुआ.�न

अ.� सेवकांचे नाव हु�दा वग� �ज ू�दनांक मो.नं एकूण
पगार

1. शाम अजु�न आवताडे वाहनचालक 4 01/12/2017 7775851602 44230

2. अ�नल �व�वानाथ �शदें वाहनचालक 4 16/10/2018 9970781715 48310

3. म.र�फक मनुीर स�यद वाहनचालक 4 01/12/2017 9822181837 37943

4. सयु�कांत जग�नाथ घाडगे वाहनचालक 4 04/12/2015 7796807066 41877

5. �म�लदं �भमराव सरुवसे वाहनचालक 4 01/12/2017 9881526272 37943

6 स�ुधर �दगंबर आकाडे वाहनचालक 4 13/02/2019 9890977081 29895

10
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�वभागीय काया�लय �.3

नगरअ�भयतंा �वभाग

अ.
�

सेवकांचे नाव हु�दा वग� �ज ू�दनांक मो.नं एकूण
पगार

1 �ी.अ�वनाश अशोक वाघमारे सहा.अ�भ
यंता

3 17/05/2022 9422457929 79205

2 �ी.ह�ण म�ुताक �स�द�क� अवे�क 3 27/06/2022 9764734734 61029
3 �ी.केतन द�ा�य भांडकेर भमुापक 3 04/09/2018 8104253882 45043
4 �परजादे साजीद महमद जमादार 4 9096555328 31953
5 शंकर राम रो�हटे मजरू 4 19/02/2021 8625846851 32937
6 संतोष पांडूरंग रोडगे मजरू 4 08/08/2012 9960480727 31923
7 चंद ुशंकर दोडतले मजरू 4 08/08/2012 9604115121 36996
8 लाभे�वर ल�मण �शवशरण मजरू 4 08/08/2012
9 �दनेश नागनाथ बनसोडे मजरू 4 02/09/2014 9960609089 26169

10 रमेश नरस�या �हे�े मजरू 4 02/09/2014 9764174470
11 मो�हयो�द�न ई.बागवान मजरू 4 08/08/2012 9096202167 28509
12 �ी�नवास शंकर �मसालेलु मजरू 4 27/11/2020 7385539905 32937
13 कमल भरत �चट�मल मजरू 4 27/11/2020 8421518451 41547
14 नागनाथ नामदेव जाधव मजरू 4 27/11/2020 9850497244 24778
15 �हंता�पा शामराव कोळी मजरू 4 19/09/2014 8208706145 25473

कु.लायेका मनगोळी मानधन
अवे�क

3 /12/2022 8793704785 24000

�ी.�नलेश अ�नल कंदलगावकर मानधन
अवे�क

3 02/08/2022 8830453848 19000

�ी.राहुल कांबळे मानधन
अवे�क

3 29/06/2022 9922612227 24000

�वभागीय काया�लय �.3

जल�वतरण �वभाग
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अ.
�

सेवकांचे नाव हु�दा वग� �ज ू�दनांक मो.नं एकूण
पगार

1 गौरव ल�मण पवार अवे�क 3 गैरहजर
2 इ�नसू उ�मान पटेल पाईप �फटर 3 18/11/2017 9175389298 33459

3. श�शकांत �शवाजी काळे मजरू 4 08/08/2012 8484061577 38133

4. बाब ू�शवाजी उडाण�शवे मजरू 4 08/08/2012 8805649807 37026

5. कड�पा गौतम कांबळे मजरू 4 07/09/2019 7387379196 22691

6. एस.एस.उळाग�डे क.�े.�ल 3 01/07/2017 9766238566 38035

7. इलाईब� म.बागवान चावीवाला 3 08/08/2012 9960382093 33027

8. का�शनाथ �स.गोडगाव चावीवाला 3 08/08/2012 7028611597 33027

9. आर.एस.वाघमारे चावीवाला 3 18/09/2017 9322688870 30405

10. सरेुश भारत भारती रो.मजरू 08/08/2012 9503613202 13037
11. �ीमंत पंढर�नाथ उडाण�शवे रो.मजरू 08/08/2012 9850609073 13037
12 धनाजी माधव चराटे रो.मजरू 08/08/2012 9552372738 13037

�वभागीय काया�लय �.3

जल�न�सारण �वभाग

अ.� सेवकांचे नाव हु�दा वग� �ज ू�दनांक मो.नं एकूण पगार

1. �तप�णा धळु�पा घोडके वडार 3 08/08/2012 7798096516 48028
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2. �व�ठल ल�मण भरले मजरू 4 08/08/2012 9130183688 37026

3. राम �व�ठल �शदें मजरू 4 08/08/2012 9075859258 37026

4. �शवाजी हाम ुपवार मजरू 4 08/08/2012 9975292814 37026

5. ल�मण तकुाराम कांबळे मजरू 4 07/11/2015 9673934085 26169

6. नागेश जयराम जगताप मजरू 4 19/09/2016 7776990428 24778

7. चं�कांत सदा�शव कांबळे मजरू 4 07/10/2016 9890763037 25473

8. गौसपाक आ�लाउ�द�न शखे मजरू 4 01/12/2016 8830004955 25473

9. नाना काल�दास कोळी मजरू 4 18/05/2018 9850758539 24082

10. सायब ुसंग�पा कांबळे मजरू 4 18/08/2018 8055550011 24082

लाईट �वभाग

अ.
�

सेवकांचे नाव हु�दा वग� �ज ू�दनांक मो.नं एकूण
पगार

1. �ी.�शवाजी रामचं� मोरे इले.सपुरवा
यझर

3 25/03/2017 9423068025

2. �वामीराव नारायण भावाथ� वायरमन 3 08/08/2012 9921664255
3. सयु�कांत �यानबा सगर लॅ�पलायटर 4 08/08/2012 7498007994
4 जा�कर इसाक बागवान रो.मजरू 08/08/2012
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5 �शवाजी मो.�नचरे रो.मजरू 08/08/2012

म�ुय काया�लय आ�थापना

अ.
�

सेवकांचे नाव हु�दा वेतन
�ेणी

मळु
वेतन

महागा
ई

घरभाड
DCPS
म.न.पा
�ह�सा

�था�न
क परुक
भ�ा

इतर भ�े
व EPF
म.न.पा
�ह�सा

एकूण
पगार

1. �ी.नेताजी धो�डबंा
मंठाळकर

व.�े.
�ल

25500-
81100

38600 4632 3088 120 400 46840

2. सौ.अि�मता महेश इंगळे क.�े.
�ल

19900-
63200

21100 2532 4996 65 400 29093

3. �ी.�काश माधवराव
सलुाखे

�शपाई 18000-
56900

28800 3456 2304 65 430 35055

4. �ी.म�हार� �भाकर
वाळवे

�शपाई 18000-
56900

29700 3564 2376 65 430 36135

5. अ�णा नथजुी नांदे �शपाई 15000-
47600

15500 1860 3670 35 400 21465

वाहनचालक म.ुआ.�न �वभाग

अ.
�

सेवकांचे नाव हु�दा वेतन
�ेणी

मळु
वेतन

महागा
ई

घरभाड
DCPS
म.न.पा
�ह�सा

�था�न
क परुक
भ�ा

इतर भ�े
व EPF
म.न.पा
�ह�सा

एकूण
पगार

1. शाम अजु�न आवताडे वाहन
चालक

25500-
81100

36400 4368 2912 120 430 44230

2. अ�नल �व�वानाथ �शदें वाहन
चालक

25500-
81100

39800 4776 3184 120 430 48310

3. म.र�फक मनुीर स�यद वाहन
चालक

19900-
63200

27600 3312 6536 65 430 37943

4. सयु�कांत जग�नाथ घाडगे वाहन
चालक

19900-
63200

30500 3660 7222 65 430 41877

5. �म�लदं �भमराव सरुवसे वाहन
चालक

19900-
63200

27600 3312 6536 65 430 37943
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6 स�ुधर �दगंबर आकाडे वाहन
चालक

19900-
63200

24500 2940 1960 65 430 29895

नगरअ�भयतंा �वभाग

अ.
�

सेवकांचे नाव हु�दा वेतन
�ेणी

मळु
वेतन

महागा
ई

घरभाड
DCPS
म.न.पा
�ह�सा

�था�न
क परुक
भ�ा

इतर भ�े
व EPF
म.न.पा
�ह�सा

एकूण
पगार

�ी.अ�वनाश अशोक
वाघमारे

सहा.अ
�भयंता

56100 8415 4488
9032

120 450
600

79205

�ी.ह�ण म�ुताक
�स�द�क�

अवे�क 43500 5625 3480
7004

120 400 61029

�ी.केतन द�ा�य
भांडकेर

भमुापक 29200-
92300

31900 4785 2552
5136

120 400
150

45043

�परजादे साजीद महमद जमादार 15000-
47600

25600 3840 2048 65 400 31953

शंकर राम रो�हटे मजरू 15000-
47600

26400 3960 2112 65 400 32937

संतोष पांडूरंग रोडगे मजरू 15000-
47600

25600 3840 2048 35 400 31923

चंद ुशंकर दोडतले मजरू 18000-
56900

29700 4455 2376 65 400 36996

लाभे�वर ल�मण
�शवशरण

मजरू

15
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�दनेश नागनाथ बनसोडे मजरू 15000-
47600

18500 2775 1480
2979

35 400 26169

रमेश नरस�या �हे�े मजरू 15000-
47600

18500 2775 1480
2979

35 400 26169

मो�हयो�द�न ई.बागवान मजरू 15000-
47600

22800 3420 1824 65 400 28509

�ी�नवास शंकर
�मसालेलु

मजरू 15000-
47600

26400 3960 2112 65 400 32937

कमल भरत �चट�मल मजरू 18000-
56900

33400 5010 2672 65 400 41547

नागनाथ नामदेव जाधव मजरू 15000-
47600

17500 2625 1400
2818

35 400 24778

�हंता�पा शामराव कोळी मजरू 15000-
47600

18000 2700 1440
2898

35 400 25473

कु.लायेका मनगोळी मानधन
अवे�क

24000
एकवट

24000 24000

�ी.�नलेश अ�नल
कंदलगावकर

मानधन
अवे�क

19000
एकवट

19000 19000

�ी.राहुल कांबळे मानधन
अवे�क

24000
एकवट

24000 24000

नारायण ह�रदास
कोडक

मानधन
अवे�क

24000
एकवट

24000 24000

जल�वतरण �वभाग

अ.
�

सेवकांचे नाव हु�दा वेतन
�ेणी

मळु
वेतन

महागा
ई

घरभाड
DCPS
म.न.पा
�ह�सा

�था�न
क परुक
भ�ा

इतर भ�े
व EPF
म.न.पा
�ह�सा

एकूण
पगार

1. इ�नसू उ�मान पटेल पाईप
�फटर

19900-
63200

26800 4020 2144 65 400
30

33459

2. श�शकांत �शवाजी
काळे

मजरू 18000-
56900

30600 4590 2448 65 400
30

38133

3. बाब ू�शवाजी
उडाण�शवे

मजरू 18000-
56900

29700 4455 2376 65 400
30

37026

4. कड�पा गौतम कांबळे मजरू 15000-
47600

16000 2400 1280
2576

35 400 22691
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5. एस.एस.उळाग�डे क.�े.
�ल

19900-
63200

30500 4575 2440 120 400 38035

6. इलाईब� म.बागवान चावीवा
ला

15000-
47600

26400 3168 2112 65 400
30
60

32235

7. का�शनाथ
�स.गोडगाव

चावीवा
ला

15000-
47600

26400 3168 2112 65 400
30
60

32235

8. आर.एस.वाघमारे चावीवा
ला

15000-
47600

24900 2988 1992 35 400
30
60

30405

9. सरेुश भारत भारती रो.मजू
र

दररोज
425
�माणे

11475 1562 13037

10
.

�ीमतं पढंर�नाथ
उडाण�शवे

रो.मजू
र

दररोज
425
�माणे

11475 1562 13037

11 धनाजी माधव चराटे रो.मजू
र

दररोज
425
�माणे

11475 1562 13037
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जल�न�सारण �वभाग

अ.
�

सेवकांचे नाव हु�दा वेतन
�ेणी

मळु
वेतन

महागा
ई

घरभाड
DCPS
म.न.पा
�ह�सा

�था�न
क परुक
भ�ा

इतर भ�े
व EPF
म.न.पा
�ह�सा

एकूण
पगार

1. �तप�णा धळु�पा
घोडके

वडार 25500-
81100

38600 5790 3088 120 400
30

48028

2. �व�ठल ल�मण भरले मजरू 18000-
56900

29700 4455 2376 65 400
30

37026

3. राम �व�ठल �शदें मजरू 18000-
56900

29700 4455 2376 65 400
30

37026

4. �शवाजी हाम ुपवार मजरू 18000-
56900

29700 4455 2376 65 400
30

37026

5. ल�मण तकुाराम
कांबळे

मजरू 15000-
47600

18500 2775 1480
2979

35 400 26169

6. नागेश जयराम
जगताप

मजरू 15000-
47600

17500 2625 1400
2818

35 400 24778

7. च�ंकांत सदा�शव
कांबळे

मजरू 15000-
47600

18000 2700 1440
2898

35 400 25473

8. गौसपाक
आ�लाउ�द�न शखे

मजरू 15000-
47600

18000 2700 1440
2898

35 400 25473

9. नाना काल�दास कोळी मजरू 15000-
47600

17000 2550 1360
2737

35 400 24082

10
.

सायब ुसगं�पा कांबळे मजरू 15000-
47600

17000 2550 1360
2737

35 400 24082

लाईट �वभाग

अ.
�

सेवकांचे नाव हु�दा वेतन
�ेणी

मळु
वेतन

महागा
ई

घरभाड
DCPS
म.न.पा
�ह�सा

�था�न
क परुक
भ�ा

इतर भ�े
व EPF
म.न.पा
�ह�सा

एकूण
पगार
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1. �ी.�शवाजी रामच�ं
मोरे

इले.सपुर
वायझर

25500-
92300

39800 5970 3184 120 400
30

49954

2.
�वामीराव नारायण
भावाथ�

वायरमन 19900-
63200

33000 4950 2640 65 400
60
30

41145

3.
सयु�कांत �यानबा
सगर

लॅ�पलाय
टर

15000-
47600

22800 3420 1824 35 400
60
30

285069

4 जा�कर इसाक
बागवान

रो.मजरू दररोज
425
�माणे

11475 1562 13037

5 �शवाजी मो.�नचरे रो.मजरू दररोज
425
�माणे

11475 1562 13037

कलम 4 (1) (ख) (11)

सोलापरू महानगरपा�लका �वभागीय काया�लय �.3 चे अदंाजप�का व खचा�चा तपशील याची �व�ततृ
मा�हती.

(अदंाजप�काव�न मा�हती त�तासोबत जोडला आहे.)

अदंाजप�क 2022-23

अ.
�

�ववरण वष�
2018-19

न�क� आकडे

वष�
2019-20

न�क� आकडे

वष�
2020-21

न�क� आकडे
2021-2022 2022-2023

शे
रा

19



20

मा�य अदंाज
सधुार�त
अदंाज

मा.आय�ुत
यांनी

सचु�वलेला
अदंाज

मा.म.न.पा
. ने केलेला
अदंाज

1 वेतन व भ�े 73924448 73193279 78698610 140350000 140350000 16840000 16840000

2 मानधन/कं�ाट�
सेवकांवर�ल खच�

2498161 3052260 2229086 3600000 1300000 1500000 1500000

3 काया�लयीन खच� 5220 21215 50000 50000 50000 50000

4 वाहन इंधन खच� 60500 710 - - - - -

5 वाहन द�ु�ती व
�पेअस� खरेद�

159210 120275 - - - - -

6 संक�ण� 16350 - - - - - -

7 झोन क�मट�
यांचा दैनं�दन

खच�

- - - 25000 - 25000 25000

8 र�त ेद�ु�ती 1717741 1916892 2276423 700000 2285000 2000000 2000000

9 म�ुम खरेद� व
पसर�वणे

- - - 700000 700000 1000000 1000000

10 शाळा देखभाल
द�ु�ती

119991 199055 707591 500000 300000 - -

11 इमारत द�ु�ती
–आरो�य ,मंडई

व इतर

652820 444646 1175835 1000000 1000000 700000 700000

12 शॉ�पगं स�टर
द�ु�ती

- 100000 96542 - - - -

13 पतुळे प�रसर
सधुारणा

193881 180000 99816 100000 100000 100000 100000

14 �मशानभमूी
देखभाल  खच�

- 155000 242953 300000 300000 300000 300000

15 बाग देखभाल
द�ु�ती

47288 49277 - 200000 50000 - -

16 �वजेची सोय व
नतु�नकरण

98580 725000 738592 500000 500000 500000 500000

17 सां�क�तक
काय��म खच�

214056 48135 239086 200000 200000 200000 200000

20
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18 आप�काल�न
प�रि�थतीम�ये
�व�वध कामे

करणे

- 1014452 - 1000000 500000 200000 200000

19 गटार द�ु�ती 716273 400600 326840 500000 300000 500000 500000

20 भयुार� पावसाळे
गटारे द�ु�ती

2506811 1357027 1439256 700000 700000 2000000 2000000

21 कंटेनर खरेद�
द�ु�ती

- - 41751 - - -

22 सधुार�त
झोप.सफाई खच�

236109 298376 193052 300000 300000 300000 300000

23 ना�या मधील
गाळ काढणे व

द�ु�ती

344151 296166 553879 500000 350000 500000 500000

24 साव�.सडंास व
मतुार� द�ु�ती

92924 300000 629243 100000 100000 100000 100000

25 पाईपलाईन
द�ु�ती

2012409 1454612 596348 400000 400000 1000000 1000000

26 पाणी टंचाई
कालावधी टँकरने
पाणी परुवठा

939885 1391096 1322988 1500000 1000000 500000 500000

27 कूपन�लका
द�ु�ती/इले���क

पंप द�ु�ती

1160015 712624 301346 400000 400000 400000 400000

कलम 4 (1) (ख) (12)

सव� योजनाचा तपशील हेड ऑफ �द �डपाट�म�ट यां�याकडे उपल�ध असनू या योजना हेड ऑफ �द �डपाट�म�ट
कडून काया�ि�वत होत. असतात.

अदंाजप�का�या बाबीवनु म�ुय लेखापाल यांचेकडून अ�भ�ाय �ा�त क�न घेऊन अदंाजप�कातील
बाबीवर�ल र�कम खच� केल� जाते व ती काम करणा-या म�तदेाराला �बल �पाने अदा केल� जात.े या प�दतीने म.न.पा.
कडून �वभागीय काया�लयाला अथ� सहा�य केले जात.े�या�या लाभाथ�चा तपशील हा वक�  रिज�टरवर न�द�वणेत येतो.

कलम 4 (1) (ख) (13)

याबबातची मा�हती �वभागीय काया�लयकड ेनसनू महानगरपा�लकेकडसे उपल�ध होईल.

कलम 4 (1) (ख) (14)
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या काया�लयाची मा�हती ह� कम�चार� �नहाय सहा. संच प�दतीने अ ब क ड अ�भलेखाम�ये अ�यावत कर�यात
आल� आहे.

कलम 4 (1) (ख) (15)

�वभागीय काया�लय �.3 येथील उपल�ध असलेल� मा�हती नाग�रकांना परू�वणेसाठ� उपल�ध असले�या खाल�ल
�माणे �द�या आहेत.

1. दर बधुवार� एक अ�धकार� व �लपीक यांना सदर �दवशी काया�लयाची आव�यक ती मा�हती देणेसाठ� सकाळी
10.00 त े4.00 पय�त ठेवलेले आहे.

2. नाग�रकांनी अ�भलेख तपासणीसाठ� �वनंती के�यास �यांना तशी स�ूवधा उपल�ध क�न �दल� जात.े
3. तसेच एक �खडक� �वागत कराची मा�हती �मळ�वणेची स�ूवधा आहे.
4. काया�लयीन वेळेत संपका�साठ� दरु�वनी �.2740372 ने संपक�  साधणेची स�ुवधा आहे.

कलम 4 (1) (ख) (16)

1) जन मा�हती अ�धकार�

अ.
�.

जन मा�हती
अ�धका-याचे नांव

पदनाम प�ा फोन.नं काय��े� अ�पल�य
�ा�धकार�

1 �ी.नेताजी धो�डबंा
मंठाळकर

व.�े.�ल

�व.का.�.3
उदु� शाळा,
मंगळवार
बाजार

0217-2740372 �वभागीय
काया�लय
�.3

मा.�वभागीय
अ�धकार� तथा
सहा.अ�भयंता

2 ह�ण म�ुताक
�स�द�क�

अवे�क

3 �ी.राहुल गो�वदं कांबळे मानधन
अवे�क

4 लायेका मनगोळी मानधन
अवे�क

�नलेश अ�नल
कंदलगावकर

मानधन
अवे�क

ब)सहा.जनमा�हती अ�धकार�
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अ.
�.

जन मा�हती
अ�धका-याचे नांव

पदनाम काय��े� प�ा फोन.नं ई.मेल

1 �ी एस.एन गदवालकर क.�े.�ल �वभागीय
काया�लय �.3

�व.का.�.3 उदु�
शाळा, मंगळवार
बाजार

0217-27403
72

2
क)�थम अ�पल�य अ�धकार�

अ.
�.

जन मा�हती
अ�धका-याचे नांव

पदनाम काय��े� प�ा फोन.नं ई.मेल अ�पल�य
�ा�धकार�

1 �ी.अ�वनाश अशोक
वाघमारे

मा.�वभागीय
अ�धकार�
तथा
सहा.अ�भयं
ता

�वभागीय
काया�लय
�.3

�व.का.�.3 उदु�
शाळा, मंगळवार
बाजार

0217-274
0372

कलम 4 (1) (ख) (17)

सदरची मा�हती ह� बदल� पदो�नती इ.मळेु बदल झा�यास वेळोवेळी द�ु�ती कर�यात येईल तसेच
शासना�या आदेशा�वये योजना व स�ुवधा नाग�रकांना परु�व�याची �वभागीय काया�लयाकड ेउपल�ध कर�यात येईल.

सोलापरु

�दनांक:-      /10/2022

�वभागीय अ�धकार�
�वभागीय काया�लय �.3

सोलापरू महानगरपा�लका सोलापरू
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