
 
 
 
 
 
 
 
 

मािहती संिचता 
 

उप मु  अिभयंता (िवतरण उ र) यांचे कायालय 
(बृह ुंबई िवद्युत पुरवठा आिण प रवहन उप म) 

 
(मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, २००५ ा कलम (४) (१) (ब) नुसार १७ 

िविभ  बाबीचंी मािहती उप मा ा संकेत थळावर उपल  करणे) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
उप मु  अिभयंता (िवतरण उ र) यांचे कायालय 

 
 ४ (ब) (१) सं थे ा कामाने उदेश, काय व िवभागाने कामकाज : 
 
 उप मु  अिभयंता (िवतरण उ र) कायालयाची काय कत  : 

 

िवभागाचे नाव 
 

उप मु  अिभयंता (िवतरण उ र) यांचे 
कायालय 
 

प ा 
 

बे  उप म २ रा मजला, दादर वकशॉप 
इमारत, िटळक रोड, दादर, मंुबई ४०० ०१४. 
 

 
उप मु  अिभयंता (िवतरण उ र) हे बृह ुंबई ा उ र भागातील वतण आिण प रर ण 
(म  उ र), वतण आिण प रर ण (उ र पूव) व वतण आिण प रर ण (उ र पि म) 
या िवभागांचे सवागीन मुख आहेत. तसेच ते मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ साठी 

थम अिपलीय अिधकारी आहेत. उप मु  अिभयंता (िवतरण उ र) हे मु  अिभयंता 
(प रर ण व काय) यांना थेट जबाबदार असतील. 
 
जे ा जे ा िवद्युत पुरवठा खंडीत होईल ते ा ते िवद्युत पुरवठा तातडीने पुनः थापीत 
कर ाक रता वतण व प रर ण िवभागांना मागदशन तसेच सुचना देतील. 
 
४ (ब) (२) कमचारी व अिधकारी यांचे अिधकार व काय: 

अनु . ा सं ा 
१. उप मु  अिभयंता १ 
२. पयवे क १ 

 
 
 



 कमचारी व अिधकारी यांचे अिधकार व काय : 
 
 १. उप मु  अिभयंता (िवतरण उ र) यांचे अिधकार व काय : 
 
 (१) उप मु  अिभयंता (िवतरण उ र) हे मु  अिभयंता (प रर ण व काय) यांना थेट 
जबाबदार असतील. 

(२) मु  अिभयंता (प रर ण व काय) यां ा कत ाचे पालन कर ाक रता ांना 
सहा  करणे तसेच ४ (ब) म े नमुद के ा माणे आव क ते कमचारी पुरिवणे. 

(३) वतण अिण प रर ण िवभागांनी तयार केले ा योजनांवर िट णी / मंजुरी देणे. 

(४) िनयोजन िवभागाने तयार केले ा योजनांवर िट णी / मंजुरी देणे. 

(५) सेवा िविनमय, थायी आदेश, सुर ा िनयम तसेच वेळोवेळी सा रत केलेले िवभागीय 
 आिण कायदेिवषयक िनयामांची अंमलबजावणी करणे. 

(६) िवभागीय अिभयंता यांनी तयार केले ा ावांना िट णी / मा ता देऊन व र   
 अिधका यांकडे अ ेिषत करणे. 

(७) ां ा अिधप ाखाली काम करणा या िवभागीय अिभयंता तसेच 'ब' ेणी 
 अिधका याची हजेरी मािणत करणे. 

(८) ां ा अिधप ाखाली काम करणा या िवभागीय अिभयंता तसेच 'ब' ेणी 
 अिधका याची रजा मंजुर करणे  

(९) िवभागीय अिभयंता यांनी तयार केलेला गंभीर नैसिगक आप ी िकंवा उपकरणातील 
 िबघाडामुळे िवज पुरवठा खंडीत झा ाचा तपशील अहवालांची छाननी करणे, 
 मा ता देणे व उ  व थापनाला अ ेिषत करणे. 

१०) वतन आिण प रर ण िवभागां ा सव घडामोडीचें सतत प र ण / पुनरावलोकन 
 करणे. तसेच वतन आिण प रर ण िवभागांची काय मता सुधार ाक रता 
 कोणतेही बदल प रिचत करणे. हे सव स म ािधका या ा मंजुरीने ायला हवे. 



(११) उप मु  अिभयंता (िवतरण उ र) हे सं ाही क ातील उपकरणांची नादु ी 
 तसेच नादु  २२ / ३३ के ी केबलची दु ी यासार ा मह ा ा घडामोडीचंी 
 तपासणी कर ास जबाबदार राहतील. 

(१२) थम अिपलीय अिधकारी णुन मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ अंतगत 
 अिपलां ा सुनावणीचे आयोजन करतील. 
 
२. पयवे क यांचे अिधकार आिण कत  : 

(१) पयवे क हे थेट उप मु  अिभयंता ( िवतरण उ र) यांना जबाबदार असतील. 

(२) िवभागातील कमचा यांचे अिभलेख तयार करणे व अ यावत ठेवणे.  

(३) अ थन रोख, िबले अ यावत ठेवणे आिण भ न घेणे. 

(४) मािसक आिण ैमािसक अहवाल मािणत करणे. 

(५) सवसाधारण प वहार हाताळणे. 

(६) उप मु  अिभयंता (िवतरण उ र) यां ा आव कतेनुसार फाई चा संबंिधत 
अिधका यांकडे पाठपुरावा करणे. 

(७) शासकीय अहवाल, आ थापना सुची, भांडवल महसुल अथसंक  तयार करणे. 

(८) िवभागीय इं टरी नोदंवही अ यावत ठेवणे. 

(९) सेवा अिभलेख अ यावत ठेवणे. 

(१०) मािहतीचा अिधकार यांची नोदंवही अ यावत ठेवणे व अजदारांना ु र पाठिवणे. 

(११) आवक जावक नोदंवही तयार क न आवक-जावकाची नोदं ठेवणे, तसेच बाहेर 
 जाणा या कागदप ांची काळजीपुवक छाननी करणे अितमह ा ा तसेच बाहेरील 
 प कारां ा ( ाहक त ारी) प ांचे वग करण क न उप मु  अिभयंता (िवतरण 
 उ र) यांना अ ेषीत करणे. 



(१२) 'अ' आिण 'ब' ेणी अिधकारी तसेच कमचा यांचे मािसक गैरहजेरीचे अहवाल 
 पाठिवणे व हजेरी नोदंवहीम े रजा नोदं करणे. 

(१३) अथसंक ीय अंदाजप क तयार करणे व ाची नोदं ठेवणे. 

(१४) संगणक ि ंटर काटज व एअर े शनर खरेदी कर ासाठी खरेदी प  भरणे. 

(१५) रजेचे प , भिव िनवाह िनधी प  तसेच कमचारी व अिधकारी याचे रजा वास 
 सहा  प  समयपालन तसेच लेखा िवभागाला पाठिवणे. 

(१६) इं टरी नोदंवही तयार करणे अ यावत ठेवणे  

(१७) िवतरण घट भ ा, िवद्युत पुरवठा िवतरण काय मता भ ा यासार ा भ ां ा 
 देयकांचे अहवाल तयार करणे. 

(१८) िवभागीय वापराक रता ेशनरी साम ी मागिवणे. 

(१९) सणासाठी िमळणा या आगाऊ रकमेसाठी अहवाल तयार करणे. 

(२०) वािषक दैनंिदनीक रता शासकीय व थापक (िवद्युत पुरवठा) / सामु ी 
 व थापन िवभाग यांना ाव सादर करणे. 

(२१) हजेरी व रजा यांची नोदं ठेवणे. 

(२२) िनकडी ा संगी उप मु  अिभयंता ( िवतरण उ र) यांना मदत करणे. 

(२३) मजकुर िल न घेऊन संगणकावर टाईप करणे. 

(२४) आव ता असेल ते ा उप मु  अिभयंता (िवतरण उ र) यांनी िदले ा लेखी 
 नोट टाईप करणे. 

३. नवघाणीचे अिधकार आिण कत  : 
 
(१) सकाळी सुर ा िवभागातुन चावी घेऊन िवभागाची दारे, खड ा उघडणे व 
 सं ाकाळी िवभागाची दारे, खड ा बंद क न चावी सुर ा िवभागात जमा करणे. 
 
(२) अिधकारी / कमचारी यां ा टेबल व खु ा  करणे. 



 
(३) केबीनची बेल तसेच कमचा यांना अटड करणे. 
 
(४) चहा, कॉफी व पा ाची व था करणे. 
 
(५) िवभागतील कागदप े, फाई  इ. िविवध िवभागांना पाठिवणे. 
 
(६) िवभागासाठी लागणारे ेशनरी आिण इतर सािह  जसे साबण कपडा इ. दादर 
 कसारा साम ी व थापन िवभागातुन आणणे. 
 
(७) आव क असेल ते ा कागदप ांचे झेरॉ  बाहे न काढणे. 
 
(८) अनाव क कागदांची टोपली कचरा टोपली खाली करणे आिण ांची यो  
 िठकाणी / िव ेवाट लावणे. 
 
(९) अिधकृततेसह कुलाबा, रोख िवभागातुन अ धन रोख आणणे. 
 
 (१०) दररोज सव फाई  आिण ेशनरी ां ा यो  िठकाणी ठेवणे. 
 
४ (ब) (३) िनणय घे ा ा ि येत अनुसर ात येणारी कायप दती तसेच पयवे ण 
आिण उ रदािय  णाली : 
 
कोणताही निवन िनणय िकंवा िव मान िकया याम े बदल कर ासाठी िवभागीय 
अिभयंता व ां ा संबंिधत 'अ' ेणी अिधका यांची बैठक बोलिवणे. ेक िवभागीय 
अिभयंता यां ाकडे 'अ' ेणी अिधकारी अिव क िकंवा सहा क अिभयंता असतो. ेक 
'अ' ेणी अिधका या ा अिधप ाखाली उप अिभयंता / दु म अिभयंता आहेत जे 
अनुसुिचत / िबघाड दु ी कामे कर ास जबाबदार आहेत कामाची सुरि त आिण यो  
अंमलबजावणीसाठी तो जबाबदार असतो दु म अिभयंता / भारी अिभयंता आिण कुशल 
कारागीर उप अिभयंता यांना मदत करतील. 
 



४ (ब)(४) तः ची काय पार पाड ासाठी ा ा कडून ठरिव ात आलेली मानके  
 

िवद्युत उपकरणांची ितबंधा क देखभाल कर ाची मानके िवद्युत पुरवठा 
व थापनाने िविहत केलेली आहेत. महारा  िवद्युत िनयमक आयोग यां ा मागदशक 

त ानुसार िवद्युत यं णातील िबघाड देखभालीसाठी मानके आहेत जी वेळोवेळी बदलु 
शकतात. 
 

४ (ब) (५) ां ाकडे असलेले िकंवा ां ा िनयं णात असलेले िकंवा ांची काय 
पार पाड ासाठी ां ा कमचारी वगाकडून वापर ात येणारे िनयम िविनयम 
सुचना, िनयम पु का आिण अिभलेख : 
 

भारतीय िवद्युत अिधिनयम २००३, भारतीय िवद्युत िनयम १९५६. िवभागीय पु का, सेवा 
िविनमय, थायी आदेश, सुर ा िनयम इ. िनयम आिण िविनयमानुसार िवभागाचे काम 
चालते. सव अिभलेख िविवध शासकीय आदेश आिण काय णाली आदेश यां ानुसार 
अ यावत ठेवले जातात. सव संप ी िह संप ी व थापन रचनेनुसार अ यावत ठेवली 
जाते या ित र , व थापनाने वेळोवेळी जारी केले ा काय णाली आदेशानुसार काम 
चालते. 
 

४ (ब) (६) बृह ुंबई महानगरपािलका अिधिनयम १९८८ नुसार ां ाकडे 
असले ा िकंवा ां ा िनयं णाखाली असले ा द ाऐवजां ा वगाचे िववरण : 
 

िदनांक २३.१०.१९६८ ा संदभ . एआ/ ४२०८४/६८-६९ नुसार द ाऐवजां ा वगाचे 
वग करण 'अ', 'ब', 'क' आिण 'ड' अशा चार ेणीम े िवभागले जाते ाची मािहती 
खालील माणे : 
 

"अ" : अिनि त कालावधीक रता संरि त कर ासाठी 
 
'ब' : ५ वषाक रता जतन कर ासाठी. 
 
‘क' : ३ वषाक रता जतन कर ासाठी. 
 
'ड' : १ वषाक रता जतन कर ासाठी. 



४ (ब) (७) आपले धोरण तयार कर ा ा िकंवा ाची अंमलबजावणी कर ा ा 
संबंधात लोकांशी िवचार िविनमय कर ासाठी िकंवा लोकांकडून िनवेदने केली 
जा ासाठी अ वात असले ा कोण ाही व थेचा तपशील : 
 
या िवभागात अशा कोण ाही योजना नाहीत. 
 
४ (ब) (८) आपला एक भाग णुन िकंवा स ा दे ा ा योजनासाठी णुन 
घटीत केले ा दोन िकंवा अिधक ीचंी िमळुन बनिवले ा मंडळाचे, प रषदांचे, 
सिम ांचे आिण अ  िनकालांचे िववरण आिण ा मंडळा ा प रषदांचे, सिम ांचे 
आिण अ  िनकालां ा बैठकी लोकांसाठी खु ा आहेत िकंवा अशा बैठकीची 
कायवृ ी जनतेला पहावयास िमळ ाजोगी आहेत िकंवा याबाबतचे िववरण : 
 
या िवभागात अशा कोण ाही योजना नाहीत. 
 
४ (ब) (९) अिधकारी व कमचारी यां ा मिहतीचा तपशील : 

अनु 
.

  

अिधकारी / 
कमचा  याचे नाव 

ा ेणी प रचय . वे. पृ. . 
ऑ ोबर-२०२२ 

१.
  

िगरीश घ. चंदनकर उप मु  अिभयंता ए-२ २१५५५६ १४५/०२  

२.
  

इं जीत स. कांबळे अिभलेखक 
पयवे क (वै.) 

एजी/७ २१५७४३ १४५/०२ 

 
 

 

 

 



४ (ब) (१०) आप ा ेक अिधका  यास व कमचारी वगास िमळणारे मािसक वेतन, 
तसेच ािधकरणा ा िविनमयाम े तरतूद के ा माणे नुकसान भरपाई दे ाची 
प ती : 

ऑ ोबर २०२२ नुसार 

अनु 
.

  

शीषक अिधकारी / 
कमचा  याचे नाव 

ा मुळ वेतन 
( .) 

मािसक मोबदला 
(मुळ वेतन + 
भ े) ( .) 

१. ी. िगरीश घ. चंदनकर उप मु  
अिभयंता 

८५४००.०० १२२९९२.८० 

२. ी. इं जीत स. कांबळे अिभलेखक 
पयवे क (वै.) 

३५६३०.०० ४७८३०.०० 

 

४ (ब) (११) सव योजनांचा तपशील ािवत खच दशिवणारा आप ा ेक 
अिभकरणाला नेमुन िदले ा अथसंक  आिण संिवतरीत केले ा रकमांचा 
अहवाल : 

या िवभागासाठी तं  अथसंक ाचे वाटप केलेले आहे. सन २०२०-२०२१ म े आलेला 
खच १९,१७,२८३/- एवढा आहे, ाम े आ थापना खच, शासकीय आिण सामा  खच, 
दु ी व देखभाल खच आिण इतर खच समािव  आहेत. 

४ (ब) (१२) अथसहा  काय मा ा अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केले ा 
रकमा आिण असा कायकमां ा लाभािधका  याचा तपशील : 
 

या िवभागात कोणतेही अथसहा  काय म नाहीत.  
 

४ (ब) (१३) ा ंनी सवलती, परवाने आिण िधकरण प े िदलेली आहेत अशा 
ंचा तपशील : 

 

लागु नाही. 
 

४ (ब) (१४) सुट िमळणा यांची यादी व परवानाधारक सं था : 
 

 लागु नाही. 



४ (ब) (१५) इले ॉिनक पात ास उपल  असले ा िकंवा ा ाकडे 
असले ा मािहती ा संबंधातील तपशील : 
 
िवभाग अिधकारी व कमचारी यां ा संदभातील इले ॉिनक पाची मािहती 
www.bestundertaking.com या वेबसाइट वर उपल  आहे. 
 
४ (ब) (१६) मािहती िमळिव ासाठी नाग रकांना उपल  असणा या सुिवधांचा 
तपशील, तसेच सावजिनक वापरासाठी चालिव ात येत असले ा ंथालया ा 
िकंवा वाचनालया ा कामकाजां ा वेळाचा तपशील : 
 
 या िवभागात नाग रकांना ंथालय उपल  नाही. 
 
४ (ब) (१७) जनमािहती अिधका यांची नावे, पदनामे आिण तपशील :  
 
जनमािहती अिधकारी िवभागीय अिभयंता (उ र पि म)  
जनमािहती अिधकारी िवभागीय अिभयंता (म  उ र)  
जनमािहती अिधकारी िवभागीय अिभयंता (उ र पूव)  

थम अिपलीय अिधकारी उप मु  अिभयंता ( िवतरण उ र) 
 
४ (ब) (१८) िविहत कर ात येईल अशी इतर मािहती : 
 
 लागु नाही. 
 
 


