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माहिती अहिकार अहिहियम 2005 (17 मुदे्द) 

पररविि हवभाग (2020-21) 

माहिती अहिकार अहिहियम २००५ कलम ४(१) (ख) 

 

(१)        ४(१) (ख) (१)  
 

रचिा, काये व कततव्य याांचा तपहिल:- 
 

१.  कार्ाालर्ाचे नाव  परिवहन ववभाग, 

वििा भाईदि िहानगिपावलका  

२.  पत्ता  स्व. इंवदिा गांधी भवन‚ पवहला िजला‚छत्रपती विवाजी िहािाज 

िागा‚ भाईदि (प.)‚ वज. ठाणे ४०११०१.  

३.  कार्ाालर् प्रिुख परिवहन व्यवस्थापक  

४.  कार्ाालर्ीन दुिध्वनी क्र. व वेळ  ववस्ताि क्र. २७६‚ वेळ – सकाळी ९.४५ 

ते संध्याकाळी -०६.१५वा.  

022-28192828 

५.  साप्तावहक सुट्टी व ववविष्ट 

सेवेसाठी ठिववलेल्या वेळा  

िवनवाि व िवववाि  

६.  िासवकर् ववभागाचे नाव  परिवहन ववभाग 

७.  कोणत्या िंत्रालर्ातील 

खात्याच्या अवधवनस्त  

नगिववकास ववभाग  

८.  कार्ाके्षत्र  भौगोवलक व 

कार्ाानुरुप  

वििा भाईदि िहि व िहिालगतची इति िहिे  

९.  ववविष्ट कार्ा १) मिाराष्ट्र  मिािगरपाहलका अहिहियम, िासि आदेि, 

पररपत्रक तसेच मा.मिासभा व मा.पररविि सहमती  

याांिी ठरहवलेल्या िोरणात्मक हिणतयािुसार हमरा 

भाईदर मिािगरपाहलका के्षत्राअांतगतत तसेच बोरीवली 

(पू.) ठाणे‚ सारख्या ििरात प्रवािाांिा  पररविि 

सुहविा उपलब्ध करुि देणे.  

२) पररविि सुहविा देणेसाठी बसेस चालहवण्याचे िोरण 

ठरहवणे.  

३) पररविि सुहविा कायतक्षम करणे  

४)  िविहवि योजिाांची / सांकल्पिाांची अांमलबजावणी  

करणे.  

५) िासिाच्या िविहवि योजिा राबहवणे. 

६) कें द्रिासि, राज्यिासि तसेच हवत्तीय सांस्था याांचेकडूि 

पररविि सुहविा कायतक्षम करणेसाठी अिुदाि प्राप्त 

करुि घेणे.  

७) बससेवेसाठी लागणाऱ्या साििसामुग्रीची हिहमतती 
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करणे उदा. बस स्टाप, डेपॊ  

८) िासिाच्या आदेिाप्रमाणे कायतवािी करणे  

९) मा. मिासभा व मा.पररविि सहमतीच्या ठरावाची 

अांमलबजावणी करणे.  

१०.  ववभागाचे धे्यर् धोिण  

 

िहिवावसर्ांना/प्रवािांना सुखकि परिवहन सेवा प्रदान किणे.  

११.  सवा संबंधीत किाचािी  

 

१) िा. आरु्क्त 

२) अवत. आरु्क्त 

३) उपारु्क्त (परिवहन) 

४) परिवहन उप-व्यवस्थापक  

५) वलपीक  

६) विपाई  

७) सफ़ाई कािगाि 

१२.  कार्ा  

 

िहिातंगात व िहिाबाहेिील िागाावि िहिवावसर्ांना/प्रवािांना 

परिवहन सुववधा उपलब्ध करुन देणे. 

१३.  कािाचे ववसृ्तत स्वरुप  

 

१) िहिातंगात व िहिाबाहेिील िागाावि वदलेल्या वेळेत व 

संखे्यत बसेस पुिववणे  

२) िासकीर् / वनििासकीर् / खाजगी / लोकप्रवतवनधी / 

पदावधकिी / नगिसेवक इ. पत्रव्यवहाि किणे, आलेल्या 

पत्रांना व तक्रािीनंा उत्ति देऊन त्यांचे वनिाकिण किणे  

३) िहापावलका के्षत्रात परिवहन संबंधी िासनाच्या र्ोजना / 

अवभर्ान िाबववणे.  

४)  

१४.  िालित्ता तपविल इिािती व 

जागेचा तपविल  

 

प्रिासकीर् कािकाज हे िहानगिपावलका िुख्यालर् रे्थून व 

बस Operation हे घोडबंदि बस आगाि, वििािोड (पू.) रे्थून 

चालते.  

१५.  उपलब्ध सेवा 

 

परिवहन सेवा  

१६.  संस्थेच्या संिचनात्मक तक्ता  आरु्क्त 

 

अवत. आरु्क्त 

 

उपारु्क्त (परिवहन) 

 

परिवहन उप-व्यवस्थापक 

 

वलवपक 

 

विपाई 

 

सफ़ाई कािगाि 
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(२)       ४ १ ख (२) 
 

अवधकािी व किाचािी र्ांचे अवधकाि व कतावे्य:- 
 

अ. क्र. नाव पदनाि प्रिासकीर् / आवथाक अवधकाि व 

कतावे्य 

कोणत्या कार्द्या / 

वनर्ि / िासन वनणार्ा 

परिपत्रक 

1) श्री.स्वविल 

सावंत 

उपारु्क्त 

(परिवहन) 
1) लोकांच्या गिजेनुसाि व 

आवश्यकतेनुसाि परिवहन 

सुववधा उपलब्ध करुन देणे.  

2) परिवहन सुववधा देणेसाठी बसेस 

चालववण्याच्या धोिणाबाबत िा. 

आरु्क्त र्ांचेकडे  प्रस्ताव सादि 

किणे.  

3) िासन वनणार्ानुसाि तसेच 

परिपत्रकानुसाि प्राप्त झालेत्या 

आदेिाची अंिलबजावणी किणे    

4) िा. िहासभा व िा. स्थार्ी 

सविती र्ांनी केलेल्या ठिावाची 

अंिलबजावणी किणे. 

5) परिवहन सुववधा देण्यासाठी 

होणा-र्ा खचाास िान्यता 

घेण्यासाठी िा. आरु्क्तांकडे 

प्रस्ताव सादि किणे.  

6) देर्के प्रदान किणे.   

िहािाष्टर  

िहानगिपावलका  

अवधवनर्ि  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) श्री. वदलीप 

जगदाळे 

परिवहन उप-

व्यवस्थापक  
1) ववभागांतगात नेिुन वदलेली कािे 

पाि पाडणे 

2) बस सुववधा संदभाातील प्रस्ताव 

परिवहन व्यवस्थापक र्ांचेकडे 

सादि किणे.  

3) िासन वनर्िानुसाि परिवहन 

सेवा देण्यासाठी  बसेस 

चालववण्याचे धोिण ठिववणेबाबत 

प्रस्ताव सादि किणे.  

4) बस चालववणेसाठी रे्णा-र्ा 

िहािाष्टर  

िहानगिपावलका  

अवधवनर्ि  
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खचाास व त्या अनुषंगाने रे्णा-र्ा 

इति खचाास   िान्यता घेणेसाठी 

प्रस्ताव सादि किणे.  

5) िासन वनणार् परिपत्रकाची 

अंिलबजावणी किणे.  

3) श्री. वदनेि 

कानगुडे 

वलवपक 1) ववभागांतगातनेिून वदलेली 

प्रिासकीर् कािे किणे.  

2) बस सुववधा संदभाातील प्रस्ताव 

परिवहन उप-व्यवस्थापक 

र्ांचेकडे सादि किणे.  

िहािाष्टर  

िहानगिपावलका  

अवधवनर्ि  

4) श्री.उने्मि 

नाईक 

वलवपक ववभागांतगात नेिून वदलेली 

प्रिासकीर् कािे किणे.  

िहािाष्टर  

िहानगिपावलका  

अवधवनर्ि  

 

5) श्री. पंढिीनाथ 

भासे 

वलवपक ववभागांतगात नेिून वदलेली 

प्रिासकीर् कािे किणे.  

िहािाष्टर  

िहानगिपावलका  

अवधवनर्ि  

 

 

अवधकाि अधान्यावर्क  
 

पदनाि   कोणता कार्दा / वनर्ि 

िासन वनणार् / 

परिपत्रकानुसाि  

आरु्क्त सक्षि  प्रावधकािी  िहािाष्टर  िहानगिपावलका 

अवधवनर्ि  

अवत. आरु्क्त सक्षि  प्रावधकािी  िहािाष्टर  िहानगिपावलका 

अवधवनर्ि  

उपारु्क्त (परिवहन) सक्षि प्रावधकािी  िहािाष्टर  िहानगिपावलका 

अवधवनर्ि  

 

 

 

(३)      ४(१) (ख) (३) 
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वनणार् घेण्याच्या प्रवक्ररे्तील अनुसिण्यात रे्णािी कार्ापध्द्ती तसेचपर्ावेक्षणआवण 

उत्तिदावर्त्व प्रणाली:- 
 

िहािाष्टर  िहानगिपावलका वनर्ि, िासनाचे वेळोवेळी वनगािीत होणािे आदेि व 

परिपत्रक, िासनाचे वेळोवेळी वनगािीत होणािे आदेि तसेच िा. िहासभा ठिाव व िा. 

परिहवन सविती ठिावान्वरे् प्राप्त झालेल्या वनदेिानुसाि वलवपकाकडून प्रस्ताव सादि केला 

जाऊन त्यावि परिवहन उप-व्यवस्थापक आपले अवभप्रार् सादि करुन परिवहन 

व्यवस्थापक र्ांनी केलेल्या विफ़ािसीनुसाि अंवति िान्यता िा. आरु्क्त र्ांची घेतली जाते. 

नवीन वनणार् अथवा धोिणात्मक बाबीसंाठी सदि प्रस्ताव िा.आरु्क्तांकडून िा. 

परिवहन सविती / िा. िहासभा र्ांचेकडे सादि केले जाऊन वतथे अंवति िान्यता घेतली 

जाते. 

वनववदा प्रवक्रर्ा अंवति किणेसाठी वनववदा प्रवक्रर्ा करुन अंवति िान्यतेसाठी िा. 

परिवहन सविती र्ांचेकडे गोषवािा सादि केला जावून अंवति िान्यता घेतली जाते.  
 

पर्ावेक्षण व उत्तिदावर्त्व प्रणाली 

१) प्रते्यक कार्ा, सेवा, कताव्य अवधकाि र्ांची अंिलबजावणी किण्याकरिता िहािाष्टर  

िहानगिपावलका अवधवनर्ि, ववववध िासनवनणार्, िासन परिपत्रक, आदेि, िा. 

परिवहन सविती ठिाव / िा.िहासभा ठिाव र्ांचा आधाि घेवून कार्ापध्दती ठिते. 

उदा : बस चालववण्याचे धोिण ठिववणे. 

२) त्यानुसाि त्याबाबत िासन वनणार् कार् आहे? 

३) िा. आरु्क्त र्ांनी वनर्िानुसाि गोषवािा सादि केला आहे का? 

४) िा. परिवहन सवितीने धोिणात्मक वनणार् घेतला आहे का? 

५) िा.िहासभेनेकोणताधोिणात्मकवनणार्घेतलाआहे का? 
 

त्यानुसािधोिणठिववलेजाते. 

प्रते्यक कार्ापध्द्तीिधे्य ववववध स्तिाविील किाचा-र्ांचा/अवधका-र्ांचा सहभाग 

असतो. प्रते्यक अवधकािी/किाचािी र्ांची कारे् वनश्चीत केलेली असुन त्या त्या स्तिानुसाि 

पर्ावेक्षण उदा : १) वलवपकाच्या कािाचे पर्ावेक्षण - उपपरिवहन व्यवस्थापक २) उपपरिवहन 

व्यवस्थापक र्ांचे कािाचे पर्ावेक्षण - परिवहन व्यवस्थापक ३) परिवहन व्यवस्थापक र्ांचे 

कािाचे पर्ावेक्षण – िा.आरु्क्त व उत्तिदावर्त्व वनश्चीत किण्यात रे्ते. 

(४)     ४(१) (ख) (४) 

स्वत:ची कारे् पाि पाडण्यासाठी त्यांच्याकडून ठिववण्यात आलेली िानके:- 
 

१) िहािाष्टर  िहानगिपावलका अवधवनर्ि नुसाि कार्ावाही किणे. 

२) िासन आदेि, वनणार्, परिपत्रकानुसाि कार्ावाही किणे. 

३) िा.िहासभा, िा.परिवहन सविती सभा र्ांनी केलेल्या ठिावांची अंिलबजावणी किणे. 

 

(५)      ४(१) (ख) (५) 
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त्याच्याकडे असलेले वकंवा त्याच्या वनरं्त्रणात असलेले वकंवा त्याची कारे् पाि पाडण्यासाठी 

त्याच्या किाचािी वगााकडुन वापिण्यात रे्णािे वनर्ि, वववनर्ि, सुचना, वनर्िपुस्तस्तका आवण 

अवभलेख:- 

१) िहािाष्टर  िहानगिपावलका अवधवनर्ि 

२) ववववध िासनवनणार् – कें द्र िासन, िाज्यिासन 

३) िासन परिपत्रक - कें द्र िासन, िाज्यिासन 

४) िा.िहासभा व िा.परिवहन सविती सभा र्ांचेकडील ठिाव 

५) िा.आरु्क्त र्ांचे आदेि 

 

 

 

 

 

(६)      ४(१) (ख) (६) 

 

त्याच्याकडे असलेल्या वकंवा त्याच्या वनरं्त्रणाखाली असलेल्यादस्तऎवजांच्या प्रवगााचे 

ववविण:- 
 

अ.क्र. उपलब्ध असलेली कागदपते्र/ दस्तावेजाचे स्वरुप कालावधी 

१)  आवक-जावक पत्रनोदं  सन २००५ पासून 

२)  साठा िवजस्टि  सन २००५ पासून 

३)  िा.िहासभा ठिाव सन २००५ पासून 

४)  िा.स्थार्ी सविती सभा ठिाव / िा. परिवहन सविती ठिाव सन २००५ पासून 

५)  िा.आरु्क्त र्ांचेकडील आदेि सन २००५ पासून 

६)  वनवीदा दस्तावेज सन २००५ पासून 

७)  कार्ाादेि, किािनािा सन २००५ पासून 

८)  MMRTA कडील बस भाडे वनवश्चतीकिण इवतवृत सन २००५ पासून 

९)  ववववध बसस्टॉप र्ादी सन २००५ पासून 

१०)  ववववध DPR सन २००९ पासून 

११)  City Bus Modernization plan सन २०१४ पासून 

१२)  कें द्रिासन र्ांचेकडील परिपत्रक, आदेि सन २००९ पासून 

१३)  ववववध बसिागााचे नावे सन २००५ पासून 

१४)  बसटप्यानुसाि भाडेपत्रक सन २००५ पासून 

 

(७)       ४(१) (ख) (७) 
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आपले धोिण तर्ाि किण्याच्या वकंवा त्याची अंिलबजावणी किण्याच्या संबंधात लोकांिी 

ववचाि वववनिर् किण्यासाठी वकंवा लोकांकडुन वनवेदने केली जाण्यासाठी अस्तस्तत्वात 

असलेल्या कोणत्याही व्यवस्थेचा तपविल:- 

 

१) नागरिकांकडुन प्रश्नावली भरुन घेणे. 

२) सवे किणे. 

३) तक्राि नोदंवण्यासाठी िवजस्टि ठेवणे (कार्ाालर्ात तसेच चौकीच्या वठकाणी) 

४) Online तक्राि नोदंववणे. 

 

(८)           ४(१) (ख) (८) 

 

आपल्या एक भाग म्हणून वकंवा सल्ला देण्याच्या प्रर्ोजनासाठी म्हणून घवटत केलेल्या दोन वकंवा 

अवधक व्यक्तीचं्या विळून बनलेल्या िंडळांचे, परिषदांचे, सवित्यांचे आवण अन्य वनकार्ांचे ववविण, 

आवण त्या िंडळांच्या परिषदांच्या, सवित्यांच्या आवण अन्य वनकार्ांच्या बैठकी लोकांसाठी खुल्या 

आहेत वकंवा कसे वकंवा अिा बैठकीची कार्ावृते्त जनतेला पहावर्ास विळण्याजोगी आहेत वकंवा 

कसे र्ाबाबतचे ववविण:- 
 

िा.िहासभेच्या बैठका जनतेस पहावर्ास विळतात.  

 

(९)          ४(१) (ख) (९) 
 

आपल्या अवधका-र्ांची आवण किाचा-र्ांची वनदेविका:- 
 

अ. क्र. पदनाि प्रिासकीर् / आवथाक अवधकाि व कतावे्य कोणत्या कार्द्या / वनर्ि / 

िासन वनणार्ा परिपत्रक 

१)   

उपारु्क्त (परिवहन) 

१) लोकांच्या गिजेनुसाि व आवश्यकतेनुसाि 

परिवहन सुववधा उपलब्ध करुन देणे.  

२) परिवहन सुववधा देणेसाठी बसेस चालववण्याच्या 

धोिणाबाबत िा. आरु्क्त र्ांचेकडे  प्रस्ताव 

सादि किणे.  

३) िासन वनणार्ानुसाि तसेच परिपत्रकानुसाि 

प्राप्त झालेत्या आदेिाची अंिलबजावणी किणे    

४) िा. िहासभा व िा. स्थार्ी सविती र्ांनी 

केलेल्या ठिावाची अंिलबजावणी किणे. 

५) परिवहन सुववधा देण्यासाठी होणा-र्ा खचाास 

िान्यता घेण्यासाठी िा. आरु्क्तांकडे प्रस्ताव 

सादि किणे.  

६) देर्के प्रदान किणे.   

िहािाष्टर  िहानगिपावलका  

अवधवनर्ि  

 

 

 

 

 

२)  परिवहन उप- १) ववभागांतगात नेिुन वदलेली कािे पाि पाडणे िहािाष्टर  िहानगिपावलका  
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व्यवस्थापक (परिवहन) २) बस सुववधा संदभाातील प्रस्ताव परिवहन 

व्यवस्थापकाकडे सादि किणे.  

३) िासन वनर्िानुसाि परिवहन सेवा देण्यासाठी  

बसेस चालववण्याचे धोिण ठिववणेबाबत प्रस्ताव 

सादि किणे.  

४) बस चालववणेसाठी रे्णा-र्ा खचाास व त्या 

अनुषंगाने रे्णा-र्ा इति खचाास   िान्यता 

घेणेसाठी प्रस्ताव सादि किणे.  

५) िासन वनणार् परिपत्रकाची अंिलबजावणी 

किणे.  

अवधवनर्ि  

 

३)  वलवपक १) ववभागांतगातनेिून वदलेली प्रिासकीर् कािे 

किणे.  

२)बस सुववधा संदभाातील प्रस्ताव परिवहन उप-

व्यवस्थापक र्ांचेकडे सादि किणे.  

िहािाष्टर  िहानगिपावलका  

अवधवनर्ि  

 

 

(१०)   ४(१) (ख) (१०) 

 

आपल्या प्रते्यक अवधका-र्ाला व किाचा-र्ाला विळणािे िावसक वेतन, तसेच 

प्रावधकिणाच्या वववनर्िांिधे्य तितुद केल्याप्रिाणे नुकसान भिपाई देण्याची पध्द्ती:- 

वनिंक 

 

 

 

(११)  ४(१) (ख) (११) 

अथासंकल्प – परिवहन (वषावनहार्)  
 

खचत बाजू  (रु.लाखात) 

अ.क्र. अांदाजपत्रकीय हिर्त  
अथतसांकल्पल्पय मांजुर 

रक्कम 

खचत रक्कम 

सि 2021-22 

1 स्थार्ी वेतन 1.00   

2 अस्थार्ी वेतन 100.00 1.81 

3 वाहन प्रवतपूती भत्ता 1.00   

4 भाडे तत्वाविील वाहनाचे िुल्क 12.00   

5 इंधन, वंगण, से्पअि पाटा खचा     

6 डेपो देखभाल दुरुस्ती / बस स्टॉप दुरूस्ती 40.00 0.42 

7 बसेस देखभाल दुरुस्ती (A.M.C.)     
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खचत बाजू  (रु.लाखात) 

अ.क्र. अांदाजपत्रकीय हिर्त  
अथतसांकल्पल्पय मांजुर 

रक्कम 

खचत रक्कम 

सि 2021-22 

8 

बस चालववणेसाठी रे्णािा खचा – अवधकािी-

किाचािी/ठेका किाचािी वेतन  

व्हार्वबवलटी गॅप फंडीग (VGF) तितूद 
2500.00 519.58 

9 से्टिनिी खचा / छपाई खचा 10.00 0.38 

10 जावहिात प्रवसद्धी  0.50   

11 वविा 100.00 25.90  

12 दूिध्वनी बील 2.00   

13 ववद्रु्त बील 10.00   

14 पोसे्टज व कुिीअि खचा 0.10   

15 बँक चाजेस 1.00   

16 
पदावधकािी/अवधकािी/किाचािी प्रविक्षण 

दौिा/प्रवास व इति खचा 
25.00  

17 परिवहन सविती सदस्य िानधन, विटीगं भत्ता 35.00  

18 तांवत्रक सल्लागाि फी 25.00  

19 बस थांबे, प्रवताक चौक्या देखभाल व दुरुस्ती 5.00  

20 बसेस िवजस्टर े. फी 3.00  

21 िा.सभापती अवतथ्य भत्ता 2.00 0.21 

22 
जागवतक िवहला वदनावनवित्त िवहलांना िोफत 

प्रवासासाठी प्रवतपूती खचा 
4.00  

23 आकस्तिक / इति खचा / प्रवास भत्ता 2.00  

24 फवनाचि खिेदी / वाहन खिेदी 0.10  

25 भूसंपादन आगाि बांधकाि इ.   400.00 42.33  

26 

आगाि बांधकाि  

अ) तातु्पिते पावकिं ग स्थळ ववकसीत किणे 

ब) कार्ि पावकिं ग स्थळ झालेनंति 

तातु्पिते पावकिं ग साईटला पूवावत बनववणे. 

    

27 परिवहन कार्ाालर् बांधकाि     

28 
नवीन बस सँ्टड (Shelter) वनवािा बांधणे / बस 

स्टॉप पोल उभािणे 
70.00    

29 संगणक खिेदी / संगणक प्रणाली (सॉफ्टवेअि)  1.00   

30 परिवहन वनधी 200.00  

31 जी.ई.एफ.-5 प्रकल्प 

अ) िनपा वनधी 

ब) कें द्र  जी.ई.एफ.-5 अनुदान खचा 

100.00 33.61 

32 डी.पी.आि. (प्रकल्प अहवाल) तर्ाि किणे   
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खचत बाजू  (रु.लाखात) 

अ.क्र. अांदाजपत्रकीय हिर्त  
अथतसांकल्पल्पय मांजुर 

रक्कम 

खचत रक्कम 

सि 2021-22 

अ) जी.ई.एफ.-5 डी.पी.आि. (प्रकल्प अहवाल) 

33 नवीन बसेस व साधन सािुग्री खिेदी 1150.00  

34 इसािा अनाित पितावा 10.00  

35 सुिक्षा अनाित पितावा 10.00   

36 आर्कि 150.00   

37 कार्ाकंत्राट कि / VAT / GST 120.00   

38 िासकीर् वविा 1.00   

39 बालपोषण व अवधभाि 55.56   

40 प्रवािी कि 166.82   

41 इति खचा 5.00   

42 अग्रीि खचा 5.00   

43 कािगाि कल्याण उपकि 5.00   

TOTAL 624.24 

 

 

(१२) ४(१) (ख) (१२) 

 

अथासहाय्य कार्ाक्रिाच्या अंिलबजावणीची िीत तसेच वाटप केलेल्या िकिा आवण अिा 

कार्ाक्रिांच्या लाभावधकाऱर्ांचा तपविल:- 

 

वनिंक 

 

(१३) ४(१) (ख) (१३) 
 

ज्या व्यक्तीनंा सवलती, पिवाने वकंवा प्रावधकािपते्र वदलेली आहेत अिा व्यक्तीचंा तपविल:- 
 

ववद्याथ्यािंना पासिधे्य व बस भाड्यािधे्य सवलत वदली जाते. 

जे्यष्ठ नागरिकांना बस भाड्यािधे्य सवलत वदली जाते. 

 

 

(१४)       ४(१) (ख) (१४) 
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इलेक्ट्र ॉवनक स्वरुपात त्यास उपलब्ध असलेल्या वकंवा त्याच्याकडे असलेल्या िावहतीच्या 

संबंधातील तपविल:- वनिंक 

 

 

(१५)       ४(१) (ख) (१५) 

िावहती विळववण्यासाठी नागरिकांना उपलब्ध असणा-र्ा सुववधांचा तपविल, व 

कािकाजाच्या वेळांचा तपविल:- 

संकेतस्थळ–www.mbmc.gov.in And www.mbmcwebportal.amnex.com 

Mobile App- Majhi Bus- िाझी बस (Google Play Store) 

जनतेसाठी िाखून ठेवलेल्या भेटीच्या वेळेसंबंधीची िावहती  

दूिध्वनी –२८१९२८२८ ववस्ताि क्र.२७६     

 

(१६)     ४(१) (ख) (१६) 

 

जन िावहती अवधकाऱर्ांची नावे, पदनािे आवण इति तपविल:- 

 

 

वषा 
जन िावहती 

अवधकािी 
पदनाि 

अवपलीर् 

अवधकािी 
पदनाि 

सन 2021-22 
श्री. वदलीप 

जगदाळे 

परिवहन 

उप-

व्यवस्थापक 

श्री. स्तस्व िल 

सावंत 

(उपारु्क्त) 

परिवहन 

 

(१७)       ४(१) (ख) (१७) 

 
 


