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मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
भाांडार विभाग 

 

किि २ (h) निनुा ’क’  

भाांडार विभाग सािवजननक प्राधिकरणाांची खातेननहाय यादी  
खात्याच ेनाि:- भाांडार विभाग   

अ.क्र 

 

सािवजननक प्राधिकरणाची 
ननमिवतीकारकानुसार विभागणी 

सािवजननक 
प्राधिकरणाच ेनाि ठिकाण/ सांपूणव पत्ता 

1.  राज्यघटनेतच अनुस्यूत ककां िा 
राज्यघटनेनुसार ननमिवती  

 

- 

 

- 

2.  सांसदेने पाररत केिेल्या कायद्यािुळे 
ननमिवती  - - 

3.  वििान िांडळाने पाररत केिेल्या 
कायद्यािुळे ननमिवती    - 

 

- 

 

4.  सांबांधित राज्य िा कें द्र शासनाच्या 
पररपत्रकाने िा आदेशाने ननमिवती    

- 

 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
स्ि. इांठदरा गाांिी भिन, िुख्य 
कायाविय, छत्रपती मशिाजी िहाराज 
िागव, भाईंदर (प.), ता. जज. िाणे - 
401 101, दरुध्िनी क्र.: 819 
2828. 

 

किि २ (h) निनुा ’ख’  

भरीि प्रिाणात शासकीय अर्व साहाय्य मिळ्त सािवजननक प्राधिकरणाांची यादी  
खात्याच ेनाि:- भाांडार विभाग   

अ.क्र 

 

सािवजननक प्राधिकरणाची 
अर्साहाय्यानुरुप विभागणी 

सािवजननक 
प्राधिकरणाच ेनाि 

ठिकाण/ सांपूणव पत्ता 

 

१ सांपुणव िािकीच,े पुणवत: 
ताब्यातीि अर्िा भरीि प्रिाणात 
अर् साहाय्य केिेिे प्राधिकरण 

 

- 

 

- 
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२ भरीि प्रिाणात अर् साहाय्य 
केिेिी अशासकीय स्ियांसेिी 
सांस्र्ा प्राधिकरण 

- 

 

- 

 

किि ४ (१) (b) (i)  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येर्ीि भाांडार विभाग या सािवजननक 
प्राधिकरणाच्या कािाचा आणण कतववयाांच्या तपमशि 

१ सािवजननक प्राधिकरणाच ेनाि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

२ सांपुणव पत्ता  स्ि. इांठदरा गाांिी भिन, िुख्य 
कायाविय, छत्रपती मशिाजी िहाराज 
िागव, भाईंदर (प.), ता. जज. िाणे - 
401 101, दरुध्िनी क्र.: 819 
2828. 

३ कायाविय प्रिुख भाांडार अधिकारी 
४ कोणत्या खात्याच्या अांतगवत हे कायाविय आहे ?    सािान्य प्रशासन  
५ कािाचा अहिाि कोणत्या कायावियाकड ेसादर 

केिा जातो ? 
उपायुक्त (भाांडार) 

६ कायवकशा : भौगोमिक मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
७ अांगीकृत व्रत (Mission) िहानगरपामिका कायावियीन 

कािकाजाकररता िेखन सािुग्री, 
फ़ािव, रजजस्टर छपाई ि साठहत्य 
खरेदी करुन पुरविणे.   

८ ध्येय/िोरण (Vision) िहानगरपामिकेस विविि प्रकारच े
िेखन सािुग्री(स्टेशनरी) इ. पुरविणे  

९ साध्य - 

१० प्रत्यक्ष कायव 
 

E-Tendering पध्दतीने स्टेशनरी 
सािुग्री, फननवचर इ. खरेदी करणे ि 
सांबांिीत विभागास िाटप करणे.    

११ जनतेिा देत असिेल्या सेिाांचा र्ोडक्यात 
तपशीि 

- 

१२ स्र्ािर िािित्ता  - 

१३ प्राधिकरणच्या सांरचनेचा तक्ता  - 
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१४ कायावियाची िेळ आणण दरुध्िनी क्रिाांक (सिव 
दरुध्िनी क्रिाांक फ़क्स क्रिाांक, ई-िेि आणण 
कायावियीन कािानांतर सांपकावचा तातडीचा क्रिाांक 
असेि तर तोही द्यािा 

सकाळी १० ते ५.४५ 
०२२२८१९२८२८ 
Ext No - 146  

१५ साप्ताठहक सुट्टी आणण विशषे सेिाांचा कािाििी शासकीय सिव सुट्या 

 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

भाांडार विभाग 

 

िा.आयुक्त 
 

उप-आयुक्त (भाांडार)   

 

    भाांडार अधिकारी 

 

    

  मिवपक 

 

 

  मशपाई 
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   िजुर  

 

 

 

 

        किि ४ (१) (b) (i) निनुा 
’क’  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येर्ीि भाांडार विभाग या सािवजननक 
प्राधिकरणातीि अधिकारी ि किवचारी याांच्या अधिकार कक्षा. 

’क’ 

अ.क्र अधिकार 
पद 

आधर्वक 
अधिकार 

सांबधित 
कायदा/ननयि/आदेश/राजपत्र 

शेरा 
(असल्यास) 

१ - - - - 

 

’ख’ 

अ.क्र अधिकार 
पद 

प्रशासकीय 
अधिकार 

सांबधित 
कायदा/ननयि/आदेश/राजपत्र 

शेरा 
(असल्यास) 

१ - - - - 

 

’ग’ 

अ.क्र अधिकार 
पद 

फ़ौजदारी 
अधिकार 

सांबधित 
कायदा/ननयि/आदेश/राजपत्र 

शेरा 
(असल्यास) 

१ - - - - 
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’घ’ 

अ.क्र अधिकार 
पद 

अिवन्यानयक 
अधिकार 

सांबधित 
कायदा/ननयि/आदेश/राजपत्र 

शेरा 
(असल्यास) 

१ - - - - 

 

’य’ 

अ.क्र अधिकार 
पद 

न्यानयक 
अधिकार 

सांबधित 
कायदा/ननयि/आदेश/राजपत्र 

शेरा 
(असल्यास) 

१ - - - - 

 

 

 

किि ४ (१) (b) (ii)निनुा ’ख’  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येर्ीि भाांडार विभाग या सािवजननक 
प्राधिकरणातीि अधिकारी ि किवचारी याांची कतववये. 

क 

अ.क्र अधिकार 
पद 

आधर्वक 
कतववये 

सांबधित 
कायदा/ननयि/आदेश/राजपत्र 

शेरा 
(असल्यास) 

१ - - - - 

 

ख 

अ.क्र अधिकार 
पद 

प्रशासकीय 
कतववये 

सांबधित 
कायदा/ननयि/आदेश/राजपत्र 

शेरा 
(असल्यास) 

१ - - - - 

 

ग 
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अ.क्र अधिकार 
पद 

फ़ौजदारी 
कतववये 

सांबधित 
कायदा/ननयि/आदेश/राजपत्र 

शेरा 
(असल्यास) 

१ - - - - 

 

घ 

अ.क्र अधिकार 
पद 

अिवन्यानयक 
कतववये 

सांबधित 
कायदा/ननयि/आदेश/राजपत्र 

शेरा 
(असल्यास) 

१ - - - - 

 

य 

अ.क्र अधिकार 
पद 

न्यानयक 
कतववये 

सांबधित 
कायदा/ननयि/आदेश/राजपत्र 

शेरा 
(असल्यास) 

१ - - - - 
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किि ४ (१) (b) (iii)  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येर्ीि भाांडार विभाग या सािवजननक 
प्राधिकरणात कोणताही ननणवय घेताना पाळिी जाणारी प्रकक्रयेची आणण त्यािरीि 
देखरेखची पध्दत आणण सोपििेिे वयक्तीगत उत्तरदानयत्ि. 

क 

अ.क्र कािाचे स्िरुप कािाचे 
टप्पे 

अपेÊIÉत 
कािाििी 

प्रत्येक कािाबाबत आणण 
प्रत्येक टप्प्यािर किवचा-याची 

ि अधिका-याची भुमिका 
आणण जबाबदारी  

शेरा 
(असल्यास) 

१ िहानगरपामिकेस 
आिश्यक 
साठहत्याची 

खरेदी ि वप्र ांटीग 

- १ एवप्रि 
१३ ते  

३१ िाचव 
१४ 

िहानगरपामिकेस आिश्यक 
स्टेशनरी, वप्र ांटीग साठहत्य 

खरेदी िा उपआयुक्त ºÉÉÉä., िा 
आयुक्त ºÉÉÉä. याांची िांजुरी 
घेऊन तरतुदीनुसार खरेदी 

करणे  

- 

 

किि ४ (१)(b) (iv) निनुा ’क’  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येर्ीि भाांडार विभाग या सािवजननक 
प्राधिकरणात होणा-या कािासांबिी सिवसािान्यपणे िरवििेिी भौनतक ि आधर्वक 
उठिष्टे. 

 

स्र्ापातळीिर िरििेिे िामसक/त्रेिामसक/अिविावषवक अर्िा िावषवक उिीष्टे.  

अ.क्र अधिकार 
पद 

काि भौनतक उिीष्टे 
 (एकाांकात) 

आधर्वक 
उिीष्टे 
 (रु.) 

कािाििी 
(असल्यास) 

शेरा  

१ भाांडार 
अधिकारी 

िहानगरपामिकेस विविि 
प्रकारच ेिेखन सािुग्री 
(स्टेशनरी) ि साठहत्य 
खरेदी करुन पुरविणे.   

- - १ एवप्रि १३ 
ते  

३१ िाचव १४ 

- 
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किि ४ (१)(b) (v) निनुा ’क’  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येर्ीि भाांडार विभाग या सािवजननक 
प्राधिकरणात होणा-या कािासांबिी सिवसािान्यपणे आखिेिे ननयि. 

 

अ.क्र विषय काि सांबधित शासकीय 
ननणवय/कायावियीन आदेश/ 
ननयि /राजपत्र िगेरेचा 

क्रिाांक ि तारीख 

शेरा 
(असल्यास) 

१ भाांडार 
अधिकारी 

िहानगरपामिकेस विविि 
प्रकारच ेिेखन सािुग्री 
(स्टेशनरी) ि साठहत्य 
खरेदी करुन पुरविणे.   

 

- 

 
- 

 

 

किि ४ (१) (a) (vi)  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येर्ीि भाांडार विभाग या सािवजननक 
प्राधिकरणात उपिब्ि असिेल्या कागदपत्राांची यादी. 

अ.क्र विषय दस्तएिज/ िाररणी/ 
नोंदिही यापैकी 
कोणत्या प्रकारात 

उपिब्ि 

िाररणी क्र./ नोंदिही 
क्र. 

तपशीि ककती काळापयतं 
ही िाठहती 

साांभाळुन िेििी 
जाते ? 

१ भाांडार 
विभाग सािा रजजस्टर  १ ते ४ रजजस्टर  

सािा 
रजजस्टर 
नोंद 

- 
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किि ४ (१) (b)(vii)  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येर्ीि भाांडार विभाग या सािवजननक 
प्राधिकरणात कोणताही िोरणात ननणवय घेण्यापूिी ककां िा त्याची कायावियात 
अांििबजािणी करण्यापुिी, जनतेशी अर्िा प्रनतननिीशी चचाव करण्याबाबत 
अजस्तत्िात असिेल्या वयिस्र्ेचा तपशीि. 

अ.क्र कोणत्या 
विषयासांबिी 
सल्िािसित 

वयिस्र्ेची 
कायवपद्धती 

सांबधित शासकीय 
ननणवय/कायावियीन आदेश/ ननयि 
/राजपत्र िगेरेचा क्रिाांक ि तारीख 

पुनववििोकनाचा 
काळ 

१ - - - - 

 

        किि ४(१) (b) (viii)निनुा 
’क’  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येर्ीि भाांडार विभाग या सािवजननक 
प्राधिकरणातीि समित्या, पररषदा, अर्िा िांडळाांच्या बैिकीचे तपशीि. 

अ.क्र समिती 
िांडळ 
िा 

पररषदेचे 
नाि 

समिती 
िांडळ िा 
पररषदेच्या 
रचनेचा 
ढाचा 

समिती 
िांडळ िा 
पररषदेचा 
उिेश 

(Composition) 

समिती 
िांडळ िा 
पररषदेच्या 
बैिकीची 
िारांिारता 
(Frequency)  

त्या 
बैिकीस 
उपजस्र्त 
राहण्याची 
जनतेस 
िुभा आहे 
का ? 

त्या बैिकीचा 
इनतितृ्ताांत  
जनतेस 

पाहण्यासािी 
उपिब्ि आहे 

का ? 

त्या बैिकीचा 
इनतितृ्ताांत  

जनतेकोणाकडे 
उपिब्ि 
असतो ? 

- 
- - - - - - - 

 

किि ४ (१) (b) (ix)  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येर्ीि भाांडार विभाग या सािवजननक 
प्राधिकरणातीि कायावियातीि अधिका-याांची ि किवचा-याांची यादी. 

अ.क्र अधिकार अधिका-याांचे िा िगव नोकरीिर रुजु त्या बैिकीस उपजस्र्त राहण्याची 
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पद किवचा-याांचे नाि झाल्याचा 
ठदनाांक   

जनतेस िुभा सांपकव सािी 
दरुध्िनी/फ़क्स/ई-िेि 

१ भाांडार 
अधिकारी 

श्री. धचांतािण मशांदे २ १९८२ ७७३८१५८२४४  

 

किि ४ (१) (b) (x)  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येर्ीि भाांडार विभाग या सािवजननक 
प्राधिकरणातीि कायावियातीि अधिका-याांचे ि किवचा-याांचे पगार ि भत्ते. 

अ.क्र नाि अधिकार 
पद 

िूळ पगार  िहागाई 
भत्ता  

घरभाडे 
भत्ता 

विशेष भत्ता, 
प्रिास भत्ता ि 
प्रकल्प भत्ता 

एकुण 
रक्कि 

१ श्री. धचांतािण मशांदे भाांडार 
अधिकारी 

      
15570 

G.P-4400  

17973 5991    300 
TA.-800 45034 

२ श्री. प्रविण पाटीि मिपीक       
7740 

G.P-1900 

8676 2892    200 
TA.-200 

21600 

३ श्री. सुननि रािोड  
 

     

४ श्री. सुननि राड़्रीक्स  
 

     

५ श्री.राजुिेि आरिुगि 
िोिीयन 

      

 

किि ४ (१) (b) (xi) 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येर्ीि भाांडार विभाग या सािवजननक 
प्राधिकरणासािी ठद. १ एवप्रि २०१२ ते ३१ िाचव २०१४ या काळासािी िांजुर 
झािेल्या आणण खचव झािेल्या रकिेचा तपशीि.  

निनुा क चाि ुिषावसािी 
अांदाजपत्रक सन २०१३-१४ 

अ.क्र िेखामशष े   
 

िेखामशष ेकोड 
नांबर  

तरतदु  
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 िहसिुी खचव   
 

 

     अ   

सािान्य प्रशासन िसिुीचा खचव   

1) 
 

सािान्य प्रशासन. 
  

 

4) किवचारी गणिेश ि पािसाळी साठहत्य  2145 
 

15,00,000/- 
 

 

5) स्टेशनरी/ छपाई. 2214 
 

25,00,000/- 
 

7) टायवप ांग/झेरॉक्स िमशन/दरुध्िनी यांत्र 
दरुुस्ती. 

2470 
 

5,00,000/- 
 

11) फननवचर देखभाि दरुूस्ती इ. 2470 
 

2,00,000/- 

 13) 26 जानेिारी,15 ऑगस्ट, 1 िे खाऊ 
िाटप       

2742 
 

1,00,000/- 
 

2)  
 

कर िसिुी (अ)स्र्ाननक सांस्र्ा कर/उपकर    
  

 

3) छपाई खचव (स्टेशनरी ि निनेु छपाई) 2214 
 

10,00,000/- 
 

4) नाका बाांिणे ि दरुुस्ती/फननवचर खचव  2540 5,00,000/- 
 

3) 
 

कर विभाग 
  

 

5) स्टेशनरी / छपाई खचव  2214 
 

5,00,000/- 
 

7) ररवहेन्य ुस्टॅम्प खरेदी. 2215 1,00,000/- 
 

        क   

क) 
 

आरोग्य ि सोयी   
  

4) 
 

जन्ि/ितृ्य ृ/ वििाह नोंदणी   

1) स्टेशनरी/छपाई  2214 
 

1,00,000/- 
 

8) 
 

नगरभिन ि सभागहृ 
  

 

1) फननवचर, उपकरण, कुिर ि इतर 4270/60 
 

5,00,000/- 
 

 2) सािवजननक सभागहृ /नगरभिन साठहत्य    2420 
 

5,00,000/- 
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 ड   

 

४) ननयतकामिके खरेदी करणे 2243 
 

5,00,000/- 
 

 5) निनेु छपाई स्टेशनरी खचव 2214 1,00,000/- 

 भाांडििी खचव   

 सािान्य प्रशासन-अ   

 1) फननवचर खरेदी/ िमशन खरेदी     4170 10,00,000/- 

 

निनुा ख िागीि िषावसािी 
अांदाजपत्रक सन २०१२-१३ 

 

अ.क्र िेखामशष े   
 

िेखामशष ेकोड 
नांबर  

तरतदु  
 

 िहसिुी खचव   
 

 

     अ   

सािान्य प्रशासन िसिुीचा खचव   

1) सािान्य प्रशासन.   

 

4) किवचारी गणिेश ि पािसाळी साठहत्य  2145 
 

10,00,000/- 
 

 

5) स्टेशनरी/ छपाई. 2214 
 

50,00,000/- 
 

7) टायवप ांग/झेरॉक्स िमशन/दरुध्िनी यांत्र 
दरुुस्ती. 

2470 
 

5,00,000/- 
 

11) फननवचर देखभाि दरुूस्ती इ. 
2470 

 
2,00,000/- 

 
 13) 26 जानेिारी,15 ऑगस्ट, 1 िे खाऊ   

िाटप       
2742 

 
75,000/- 

 
2)  
 

कर िसिुी (अ)स्र्ाननक सांस्र्ा कर/उपकर    
  

 

3) छपाई खचव (स्टेशनरी ि निनेु छपाई) 2214 
 

12,00,000/- 
 

4) नाका बाांिणे ि दरुुस्ती/फननवचर खचव  2540 5,00,000/- 
 

3) 
 

कर विभाग 
  

 

5) स्टेशनरी / छपाई खचव  2214 
 

1,00,000/- 
 

7) ररवहेन्य ुस्टॅम्प खरेदी. 2215 1,00,000/- 
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        क   

क) 
 

आरोग्य ि सोयी   
  

4) 
 

जन्ि/ितृ्य ृ/ वििाह नोंदणी   

1) स्टेशनरी/छपाई  2214 
 

1,00,000/- 
 

8) 
 

नगरभिन ि सभागहृ 
  

 

1) फननवचर, उपकरण, कुिर ि इतर 4270/60 
 

5,00,000/- 
 

 

2) सािवजननक सभागहृ /नगरभिन साठहत्य    2420 
 

15,00,000/- 
 

 ड   
 ४) ननयतकामिके खरेदी करणे 2243 

 
6,00,000/- 

 
 5) निनेु छपाई स्टेशनरी खचव 2214 1,00,000/- 

 भाांडििी खचव   

 सािान्य प्रशासन-अ   

 1) फननवचर खरेदी/ िमशन खरेदी     4180 5,00,000/- 

 

 

 

 

 

 

किि ४ (१) (b) (xiv)  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येर्ीि भाांडार विभाग या सािवजननक 
प्राधिकरणात इिेक्टोननक स्िरुपात उपिब्ि असिेिी िाठहती. 

 

अ.क्र दस्तएिज/ 
िाररणी/ 

विषय कोणत्या प्रकारच्या 
इिेक्टोननक स्िरुपात 

तप ही िाठहती 
ताब्यात असिेल्या 
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नोंदिहीचा 
प्रकार 

िाठहती सािििेिी आहे वयक्तीच ेनाि 

१ सािा रजजस्टर िहानगरपामिका कायावियीन 
कािकाजाकररता िेखन 
सािुग्री पुरविणे ि साठहत्य 
खरेदी करणे.    

१) फ़ीत (टेप)           
- 

२) धचत्रफ़ीत (कफ़ल्ि) - 

३) सीडी                     
- 

४) फ़्िापी                 
- 

५) अन्य कोणत्या प्रकारे - 
रजजस्टर  उपिब्ि 

श्री. प्रविण पाटीि 
(मिपीक) 

 

किि ४ (१) (b) (xv)  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येर्ीि भाांडार विभाग या सािवजननक 
प्राधिकरणात उपिब्ि असिेिी िाठहती नागररकाांना पुरविण्यासािी उपिब्ि 
असिेल्या सुवििा. 

 

अ.क्र उपिब्ि 
सुवििा. 

िेळ कायवपध्दती स्र्ान जबाबदार वयक्ती 

१ सािा 
रजजस्टर 

दपुारी ३.०० नांतर - मिरा भाईंदर 
िहानगरपामिका 
भाांडार विभाग 

श्री. धचांतािण मशांदे 
श्री. प्रविण पाटीि 

 

 

 

 

किि ४ (१) (b) (xvi)  
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मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येर्ीि भाांडार विभाग या सािवजननक 
प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतीि िाहीती सांदभांत िाठहती अधिकारी, साहाय्य्क 
िाठहती अधिकारी प्राधिकारी याांची िाठहती. 
 

"क" 

िाठहती अधिकारी 

अ.क्र िाठहती 
अधिकाऱ्याचां 

नाि 
 

अधिकार 
पद 
 

िाठहती 
अधिकारी म्हणुन 
त्याची कायवकक्षा 

 

सांपणूव पत्ता/दरुध्िनी 
क्रिाांक 

 

इ-िेि आयडी  
(या कायद्या- 

परुताच) 

अवपिीय 
प्राधिकारी 

 

1.  श्री. धचांतािण 
मशांदे 
 

भाांडार 
अधिकारी  

मिरा भाईंदर 
िहानगरपामिका 

कायवक्षेत्र 
 

स्ि.इांठदरा गाांिीभिन, 
िखु्य कायाविय, नतसरा 
िजिा, भाांडार विभाग, 

भाईंदर(प.) 

ननरांक 
 

श्री. ठदपक 
कुरळेकर 

 

 

 "ख" 

सहाय्यक िाठहती  अधिकारी 

अ.क्र सहाय्यक    
अधिकाऱ्याचां नाि 

अधिकारी 
पद 

सहाय्यक िाठहती अधिकारी   
म्हणुन त्याची कायवकक्षा 

सांपणूव पत्ता 
 

1.  श्री. प्रविण पाटीि  मिपीक  
 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
कायवक्षेत्र 

 

स्ि.इांठदरा गाांिीभिन, िखु्य 
कायाविय, नतसरा िजिा, 
भाांडार विभाग, भाईंदर(प.) 

 

"ग" 

अवपिीय  प्राधिकारी 

अ.क्र अवपिीय    
प्राधिकाऱ्याांचे नाि 

 

अधिकारी पद 
 

अवपिीय 
प्राधिकारी म्हणुन 
त्याची कायवकक्षा 

अहिाि देणारे 
िाठहती अधिकारी  

 

सांपणूव पत्ता 
 

1.  श्री. ठदपक कुरळेकर 
 

उप.आयकु्त 
 

मिरा भाईंदर 
िहानगरपामिका 

कायवक्षेत्र 

भाांडार अधिकारी  
 

मिपीक  

स्ि.इांठदरा गाांिीभिन, 
िखु्य कायाविय, पठहिा 
िजिा, भाईंदर(प.) 

 

 

 


