
कलम 4 (1) (b) (i) 

विभागाचा तपविल 

विभागाचे नाि :- िाचनालय विभाग, वमरा-भाईंदर महानगरपावलका 

कायाालयाचे नांि :-  िाचनालय विभाग, वमरा-भाईंदर महानगरपावलका 

पत्ता :- नगर िाचनालय, दुसरा मजला, नगर भिन, भाईंदर (प.) वज.ठाणे 401 101  

कायाालय प्रमुख :-गं्रथपाल, वमरा-भाईंदर महानगरपावलका, भाईंदर (प.), वज.ठाणे. 

शासकीय विभागाचे नांि :- िाचनालय विभाग  

कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अविनस्त :- नगर विकास विभाग 

कायाके्षत्र :-  वमरा-भाईदर शहर भौगोवलक :- 79 चौ.वक.मी. / 

कायाानुरूप :- वमरा-भाईंदर महानगरपावलका 

कलम 4 (1) (b) (ii) (ख) 

वमरा-भाईंदर महानगरपावलका येथील िाचनालय विभागातील काया पार पाडणेकरीता घटीत 

करण्यात आलेली मंडळे, पररषद, सवमत्या यांचे वििरण पत्र.  

 

लागू नाही 

कलम 4 (1) (b) (iii) 

 वमरा-भाईंदर महानगरपावलकेच्या िाचनालय विभागाअंतगात या सािाजवनक प्राविकरणातील 

कायाालयातील अविका यांची ि कमाचा यांची यादी. 

नगरिाचनालय, भाईंदर (प.) 
 

 

अ.क्र पदनाम अविकारी/कमाचाऱयांचे नांि िगा रुजू वदनांक 
दुरध्वनी क्र. /फॅक्स 

/ ईमेल 

1.  वलवपक श्रीम. यशोिरा वशंदे 3 20/06/2000 9870520126 

2.  मजुर श्रीम. चंद्रा पुसूमुतू 4 21/05/1998 9619541276 

3.  वशपाई श्री. भरत पाटील 4 23/01/1990 9967412337 

4. सफाई कामगार श्री. प्रभात सोलंकी 4 15/07/1991 7738218843 

 
 

राष्ट्र ावपता महात्मा गांिी गं्रथालय, वमरारोड (पुिा) 

अ.क्र पदनाम अविकारी/कमाचाऱयांचे नांि िगा रुजू वदनांक 
दुरध्वनी क्र. /फॅक्स 

/ ईमेल 

1.  वलवपक श्री. उदय राणे 3 1/06/2000 8169724968 

2.  सफाई कामगार श्री. राजेश अ. कांबळे 4 1/06/2010 9004488446 

3.  सफाई कामगार श्री. रघुनाथ तारमाळे  4 28/10/2003 9221265645 

 
 

  (श्रीम.यिोधरा विदे) 

       (िाचनालय विभाग) 

वमरा भाईदंर महानगरपावलका 

 

विभागीय िाचनालय, प्र.स.का.क्र. 3, तलाि रोड, भाईंदर (पुिा) 

 

अ.क्र पदनाम अविकारी/कमाचाऱयांचे नांि िगा रुजू वदनांक 
दुरध्वनी क्र. /फॅक्स 

/ ईमेल 

1.  बालिाडी वशवक्षका श्रीम. भािना सुतार 3 1/06/2007 7709544080 
2.  मुकादम श्री. मोरेश्वर मेहेर 4 1/06/2000 8551098843 

3.  सफाई कामगार श्री. वक्रष्णवपल्लई गणपती 4 1/05/2002 9967883469 



 
 

हनुमान नगर िाचनालय, भाईंदर (पुिा) 

 

अ.क्र पदनाम अविकारी/कमाचाऱयांचे नांि िगा रुजू वदनांक 
दुरध्वनी क्र. /फॅक्स 

/ ईमेल 

1. रखिालदार श्रीम. भारती वकसन कातकडे 4 13/04/2012 9870545558 

 

जरीमरी तलाि िाचनाल, काशीगाि 

अ.क्र पदनाम अविकारी/कमाचाऱयांचे नांि िगा रुजू वदनांक 
दुरध्वनी क्र. /फॅक्स 

/ ईमेल 

1. -- वनरंक -- -- -- 
 

सावित्रीबाई फुले अभ्यावसका भाईंदर (पुिा) 

 

अ.क्र पदनाम अविकारी/कमाचाऱयांचे नांि िगा रुजू वदनांक 
दुरध्वनी क्र. /फॅक्स 

/ ईमेल 

1. सफाई कामगार श्री. हेमंत पांडुरंग पाटील 4 1/06/2000 9004999588 

ॲवमवनटी ओपन से्पस अभ्यावसका वमरा रोड (पुिा) 

 

अ.क्र पदनाम अविकारी/कमाचाऱयांचे नांि िगा रुजू वदनांक 
दुरध्वनी क्र. /फॅक्स 

/ ईमेल 

1. सफाई कामगार श्री पयानीिेल गोविंदन 4 18/05/2018 8097875540 

  

 

 (श्रीम.यिोधरा विदे) 

       (िाचनालय विभाग) 

वमरा भाईदंर महानगरपावलका 
 

 

 

 
कलम 4 (1) (b) (iv) 

िाचनालय विभागातील कामाकरीता सिलती ,परिानगी वकंिा प्रािीकार पत्र देण्यासाठी अविकार 

प्रदान करण्यात आलेल्या अविकाऱयाचे तपवशल 

 

 

कलम 4 (1) (b) (v) 

िाचनालय विभागाच्या वित्तीय िषााचे लेखा परीक्षीत वििरण पत्र 

 

लागू नाही 

लागू नाही 



 

कलम 4 (1) (b) (vi) 

िाचनालय विभागामाफा त देण्यात येणाऱया सेिा 

उपलब्ध सेिा : गं्रथ देिाण घेिाण, अभ्यावसका सेिा, संदभा सेिा, झेरोक्स सेिा इ.इ..   

कायाालयीन दुरध्वनी क्रमांक ि िेळा :- 28044959 

िेळ :- सकाळी 9.45 ते संध्याकाळी 6.15 िा 
साप्तावहक सुट्टी :- शवनिार, रवििार ि शासवकय सुट्टया  

कलम 4 (1) (b) (vii) 

िाचनालय विभागातील योजनांचे तपवशल, प्रस्तावित खचा, पुरविण्यात आलेल्या प्रमुख सेिांसाठी वकंिा 

पार पाडलेल्या कामांसाठी झालेल्या प्रत्यक्ष खचा आवण संवितररत केलेल्या रकमांबाबत अहिाल. 

 

 

(श्रीम. यिोधरा विदे)  

 (िाचनालय विभाग) 

वमरा भाईदंर महानगरपावलका 

कलम 4 (1) (b) (viii) 

िाचनालय विभागाने पुरविलेल्या प्रमुख सेिांसाठी वकंिा पार पाडलेल्या कामांसाठी अथा सहाय्य्  

कायाक्रमांचा तपशील आवण अशा कायाक्रमांसाठीचे लाभाथी वनवित करण्याची रीत ि वनकष 

 

कलम 4 (1) (b) (ix) 

महानगरपावलका के्षत्राच्या विकासाशी संबंवित बृहत योजनेच्या, शहर विकास योजनेचा वकंिा इतर 

कोणत्याही योजनेचा तपशील. 

 

 

कलम 4 (1) (b) (x) 

राज्य शासन, राजपत्रातील अविसुचनेव्दारे, विवनवदाष्ट् करेल असे, प्रमुख बांिकामाचे तपशील, तसेच 

बांध् कामाचे मुल्य, पुतातेचा कालाििी आवण कराराचा तपशील याबाबतची मावहती  

 

कलम 4 (1) (b) (xi) 

लागू नाही 

लागू नाही 

लागू नाही 

लागू नाही 



िाचनालय विभागाव्दारे वमळालेले उत्पन्न   
 

 

(श्रीम. यिोधरा विदे) 

 (िाचनालय विभाग) 

वमरा भाईदंर महानगरपावलका 
 

 

कलम 4 (1) (b) (xii) 

िाचनालय विभागाला वनयतिाटप केलेली िावषाक अथासंकल्पीय तरतुद 

नमुना क चालु ि िषाासाठी (सन 2021-2022) 

                                                              (आकडे लाखात) 

अ.क्र. अंदाजपत्रक मंजुर रक्कम वनयोवजत िापर शेरा (असल्यास) 

1. स्थायी आस्थापना 23.22 
आस्थापना 

विभागामाफा त 

 

2. 
सािाजवनक िाचनालय 

पुस्तक खरेदी 
25.00 वनरंक  

3. 
िाचनालय ररडीगं रुम 

व्यिस्था/ ई िाचनालय 
10.00 

बांिकाम 

विभागामाफा त 

 

4. 
िाचनालय सुरक्षा / इतर 

खचा 
35.00 

आस्थापना 

विभागामाफा त 

 

5. 
िाचनालय 

विकास/अभ्यावसका 
20.00 

बांिकाम 

विभागामाफा त 

 

               एकूण 113.22   

 

कलम 4 (1) (b) (xiii) 

िाचनालय विभागाची विहीत करण्यात येईल अशी इतर मावहती 

 

 

 

(श्रीम. यिोधरा विदे) 

 (िाचनालय विभाग) 

वमरा भाईदंर महानगरपावलका 
 

 

लेखावशषा   एकुण जमा रक्क्म  

िाचनालय फी, अभ्यावसका फी, पुस्तक विलंब फी, 

नविन ओळखपत्र फी , प्रिेश फी   

4,78,500 

लागू नाही 



 
 

 

 

 

 

िाचनालय विभाग 
मावहतीचा अविकार अविवनयम 2005  

मंुबई प्रांवतक महानगरपावलका अविवनयम 1949 कलम 60 

अन्वये सन 2021-2022 या िषााची 13 मुु्दयाची मावहती (पान 

क्र. 1 ते 5) 
 

 

 


