
 

 

माहिती अहिकार अहिहियम 2005 (17 मुदे्द) 

कलम 4 (1) (b) (ii) (अ) 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि भांडार मिभाग कायााियीतीि अमिकारी ि किाचारी यांच्या 

अमिकारांचा तपशीि. 

अ.क्र. पदिाम अहिकार-

प्रशासकीय 

कोणता कायदा 

हियम शासि हिणणय 

/पररपत्रक िुसार 

अहिप्राय 

1. उप-

आयुक्त 

(भांडार) 

1) किाचा-यांच्या 

रजा िंजुर करणे 

(अ) िगा-03 ि 04 

च्या अमिमनस्त 

किाचा-यांच्या 60 

मदिस पयंत रजा 

िंजुर करणे. 

िहाराष्ट्र  

िहानगरपामिका 

अमिमनयि 1949, 

िहाराष्ट्र  नागरी सेिा 

मनयि ि शासन 

मनणायानुसार. 

1) रजा िंजुरीचे मदनांकास 

अमिकारी/ किाचा-यांच्या खाती 

रजा मशल्लक असल्याची खात्री 

करुन घेणे आिश्यक आहे. 

2) रजा िंजुर करताना, िहाराष्ट्र  

नागरी सेिा (रजा) मनयि 1981 

ििीि तरतुदीचे पािन करणे 

आिश्यक आहे.  

  2) उप-आयुक्तांकडे 

सोपमििेल्या 

मिभागांतीि मिमिि 

कािांसाठी प्रते्यक 

कािाच्या प्रकरणी रु. 

2.00 िक्ष पयंतची 

मनमिदा िागमिणे, 

मनमिदा िंजुर करणे 

ि मिमिि कािांच्या 

िंजुर मनमिदा 

िारकांसोबत 

करारनािा करणे, 

कािाचा आदेश देणे, 

िेळोिेळी कािास 

िुदतिाढ देणे. 

िहाराष्ट्र  

िहानगरपामिका 

अमिमनयि 1949, 

िहाराष्ट्र  नागरी सेिा 

मनयि ि शासन 

मनणायानुसार. 

1) िोरणात्मक मनणायासंबिी सिा 

प्रस्ताि आयुक्त यांना योग्य 

चाकोरीतून सादर करािे. मनमिदा 

िागमिण्यापुिी नमिन कािाचे िुळ 

धे्यय िोरण आयुक्तांनी िंजुर केिेिे 

असािे. 

2) िंजुर कराियाची कािे ही 

संबिीत आमथाक िर्ाात िंजुर ही 

उपिब्ध अथासंकल्पीय तरतुदीच्या 

ियाादेत असािी. 

3) मनमिदेस िंजुरी देताना मिहीत 

कायापध्दतीचा अििंब करण्यात 

यािा. प्राकियीन दरापेक्षा अमिक 

दराची मनमिदा आयुक्तांच्या 

पुिाानुितीमशिाय स्विकारणेत येऊ 

नये. 

4) ज्या मठकाणी काि कराियाचे 

आहे ती जागा खाजगी िािकीची 

नसुन ि.न.पा. मकंिा सािाजमनक 

िािकीची आहे. याची खात्री करुन 

फक्त ि.न.पा./ सािाजमनक 

िािकीच्या जागेिरीि कािांनाच 



 

िंजुरी देणे आिश्यक आहे. 

5) कोणत्याही मठकाणी एखादे 

काि िंजुर करताना सदरहू काि 

संबिीत मठकाणी मिकास 

आराखड्याप्रिाणे अनुजे्ञय आहे. 

याची खात्री करुन घेणे बंिनकारक 

राहीि.  

6) दुरुस्तीची कािे िंजुर करताना 

कराियाच्या कािाचे पुिीचे ि काि 

पुणा झािेनंतरचे त्या कािाचे 

फोटोग्राफ नस्तीिर ठेिणे 

आिश्यक आहे. 

7) कािाचे तुकड्यात मिभाजन 

करुन काि करता येणार नाही. 

8) सिा आदेशाच्या प्रती आयुक्त 

तसेच िुख्य िेखामिकारी यांना 

पाठमिणे आिश्यक राहीि.  

9) अमिकार िापरत असताना सिा 

मनयिांचे काटेकोरपणे अनुपािन 

करण्याची जबाबदारी संबिीत उप-

आयुक्त यांची राहीि. 

10) िोरणात्मक मनणाय 

घेण्यासंबिीचे आमण 

िहानगरपामिका स्थायी समिती 

मकंिा िहासभा यांचेसिोर सादर 

कराियाचे सिा प्रस्ताि आयुक्त 

यांची िान्यता घेऊनच सादर 

करण्यात यािेत. 

11) उप-आयुक्तांनी पारीत 

केिेल्या आदेशािधे्य पुनामनररक्षण 

अथिा पुनमिािोकन करण्याचे 

अमिकार आयुक्तांनी राखीि 

ठेििेिे आहेत.  

 

क 

अ.क्र पदनाम 
अधिकार  – फौजदारी 

धनरंक 

कोणता कायदा धनयम / 

शासनधनणणय/पररपत्रक नुसार 
अधिप्राय 



 

- - धनरंक  - - 

 

 

ड 

अ.क्र पदनाम अधिकार  – अिणन्यायीक 

कोणता कायदा धनयम / 

शासनधनणणय/पररपत्रक 

नुसार 

अधिप्राय 

१. 
उप-आयुक्त 

(िांडार) 

उप-आयुक्त (िांडार) यांचेकडे सोपधिलेल्या 

धििागातील जन माधिती अधिकारी यांचेधिरुद् 

दाखल केलेल्या प्रथम अधपलािर धनणणय घेणे. 

माधितीचा अधिकार अधिधनयम 

२००५ - 

 

कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (ब) 

धमरा-िाईंदर मिानगरपाधलका येथील िांडार धििाग कायाणलयातील अधिकारी ि कमणचारी 

यांच्या कतणव्ांचा तपशील 

अ.क्र पदनाम 
आधथणक, प्रशासकीय, फ़ोजदारी, 

अिणन्यायीक कतणवे् 

कोणता 

कायदा/धनयम/शासन 

धनणणय / पररपत्र नुसार 

अधिप्राय 
 

१ 
उप-आयुक्त 

(िांडार) 
१) मिाराष्ट्र  मिानगरपाधलका अधिधनयम 

धनयमातील तरतुदी अन्वये मिानगरपाधलकेच्या 

धिधिि धििागास से्टशनरी, फ़धनणचर, बोडण-बॅनर 

पुरधिणे, धिधिि प्रकारची नमुने, फॉमण, रधजस्टर 

Uपाई करणे, िृत्तपते्र खरेदी करणे इ. 

२) सिा.आयुक्त (िांडार) यांनी जन माधिती 

अधिकारी म्हणुन अजणदारांस माधिती देणे. 

मिाराष्ट्र  मिानगरपाधलका 

अधिधनयम १९४९ 

मिारा¹]Åõ नागरी सेिा 

धनयम ि शासन 

धनणणयानुसार.   
 

- 
२ 

सिा. आयुक्त 

(िांडार) 

३ िररष्ठ धलधपक 

 

कलम 4 (1) (ब) (iii) 
धनणणय प्रधक्रयेतील पयणिेक्षण ि जबाबदारीचे उत्तरदाईत्व धनधित करून कायणपध्दतीचे प्रकाशन 

(कामाचा प्रकार / नांि) 

कामाचे स्वरुप  - मिाराष्ट्र  मिानगरपाधलका अधिधनयम धनयमातील तरतुदी अन्वये मिानगरपाधलकेच्या धिधिि 

धििागास से्टशनरी, फ़धनणचर, बोडण-बॅनर पुरधिणे, धिधिि प्रकारची नमुने, ¡òÉìमण, रधजस्टर 

Uपाई करणे, िृत्तपते्र खरेदी करणे इ.  

संबिीत तरतुद – सिणसािारणपणे धनणणय प्रधक्रयेतील पयणिेIÉण मा. आयुक्त, अधत-आयुक्त (िांडार) यांच्या 

स्तरािर करण्यात येते. तसेच जबाबदारीचे उत्तरदायीत्व प्रकरण िाताळणा-या सिण 

सबंिीतांिर धनधित करण्यात येते. प्रकरणरते्व कािी प्रकरणे, िोरणात्मक बाबीसाठी 

मा. मिासिेपुढे सादर करण्यात येतात. सिणसािारण प्रकरणे उप-आयुक्त (िांडार), 

िांडार अधिकारी, िररष्ठ धलपीक या स्तरािर धनकाली काढण्यात येतात. 

अधिधनयमाचे नांि - मिाराष्ट्र  मिानगरपाधलका अधिधनयम. 

शासन धनणणय - मिाराष्ट्र  शासनाच्या धिधिि धििागाकडुन धनगणधमत िोणारे शासन धनणणय. 



 

पररपत्रके – मिाराष्ट्र  शासनाच्या धिधिि धििागाकडुन धनगणधमत िोणारे शासन पररपत्रके. 

कायाणलयीन आदेश – मिानगरपाधलका आयुक्त यांनी िेळोिेळी प्रकरण धनिाय धनगणधमत केलेले आदेश. अ.क्र. 

कामाचे स्वरुप कालाििी धदिस कामासाठी जबाबदार अधिकारी अधिप्राय. 

अ.क्र. कामाचे स्वरुप 
कालाििी 

धदिस 

कामासाठी 

जबाबदार 

अधिकारी 

अधिप्राय 

1. १) मिाराष्ट्र  मिानगरपाधलका अधिधनयम धनयमातील 

तरतुदी अन्वये मिानगरपाधलकेच्या धिधिि धििागास 

से्टशनरी, फ़धनणचर, बोडण-बॅनर पुरधिणे, धिधिि 

प्रकारची नमुने, फॉमण, रधजस्टर Uपाई करणे, िृत्तपते्र 

खरेदी करणे इ. 

२) सिा.आयुक्त (िांडार) यांनी जन माधिती 

अधिकारी म्हणुन अजणदारांस माधिती देणे.  

 

धनयमाप्रमाणे 

  

िांडार धििागातील सिण 

संबधित अधिकारी / 

कमणचारी 

 

- 

 

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (अ) 

संघटनाचे लIÉ (िाधषणक) 

अ.क्र. काम / कायण   कामाचे प्रमाण आधथणक लक्ष अधिप्राय 

धनरंक 

 

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (ब) 
कामाची कालमयाणदा िांडार धििागाची काम पुणण िोण्यासाठी प्रते्यक कामाची कालमयाणदा  

अ.क्र. काम / कायण   
धदिस / तास पुणण 

करण्यासाठी 
जबाबदार अधिकारी 

तक्रार धनिारण 

अधिकारी 

१. 
िांडार धििागास नेमुन धदलेले 

कामकाज 
धनयमानुसार 

सिण संबधित अधिकारी / 

कमणचारी 

मा. उप-आयुक्त 

(िांडार) 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (अ)  
िांडार धििागाच्या कामाशी संबधित धनयम / अधिधनयम  

अ.क्र. 
सुचना पत्रकानुसार धदलेले 

धिषय 
धनयम क्रमांक ि िषे 

अधिप्राय 

(असल्यास) 

१. िांडार धििागाधिषयक कामकाज 
मिाराष्ट्र  मिानगरपाधलका अधिधनयम शासन 

धनणणय ि पररपत्रके 
- 

कलम 4 (1) (ब) (v)  नमुना (ब) 

िांडार धििागाच्या कामाशी संबधित शासन धनणणय  

अ.क्र. 
शासन धनणणयानुसार धदलेले 

धिषय 
शासन धनणणय क्रमांक ि तारीख 

अधिप्राय 

(असल्यास) 

1 
िांडार धििागाधिषयक 

कामकाज 

शासनाकडुन धनगणधमत िोणारे धिधिि 

शासन धनणणय ि पररपत्रके 
- 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) xÉ¨ÉÖxÉÉ (Eò) 
िांडार धििागाच्या कामाशी संबधित पररपत्रके  

अ.क्र. 
शासकीय पत्रकानुसार 

धदलेले धिषय 
पररपत्रक क्रमांक ि तारीख 

अधिप्राय 

(असल्यास) 



 

1 
िांडार धििागाधिषयक 

कामकाज 

शासनाकडुन धनगणधमत िोणारे धिधिि 

शासन धनणणय ि पररपत्रके 
-- 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) xÉ¨ÉÖxÉÉ (b÷ò) 
िांडार धििागाच्या कामाशी संबिीत कायाणलयीन आदेश /िोरणात्मक पररपत्रके  

अ.क्र. धिषय क्रमांक ि तारीख 
अधिप्राय 

(असल्यास) 

1 
िांडार धििागाधिषयक 

कामकाज 

मा. आयुक्त यांनी िेळोिेळी धनगणधमत 

केलेले आदेश 
-- 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) निुना (इ) 

धमरा िाईंदर मिानगरपाधलका येथील िांडार धििागाच्या कायाणलयामधे्य उपलब्ध दस्ताएिजीचंी 

यादी   

दस्ताएिजीचंा धिषय - 

अ.क्र. दस्ताएिजीचा प्रकार  धिषय 

संबिीत व्क्ती / 

पदनाम 

 

व्क्तीचे धठकाण / 

उपरोक्त कायाणलयात 

उपलब्ध नसल्यास 

1 

१. धिधिि प्रकारची नमुने छ्पाई, से्टशनरी, 

बोडण-बॅनर, लेटरिेड छ्पाई, िृत्तपते्र, 

फधनणचर साधित्य इ. कामांचे धनधिदांचे / 

दरपत्रकाचे दस्तएिज  

२. आिक- जािक रधजस्टर 

३. देयक रधजस्टर 

४. स्टॉक रधजस्टर 

५. पािती साठा रधजस्टर 

६. जंगम मालमत्ता रधजस्टर 

िांडार 

धििागाधिषयक 

कागदपते्र 

सिण संबधित 

अधिकारी / 

कमणचारी 

 

- 

 

 

किि 4 (1) (अ) (vi) 

धमरा िाईंदर मिानगरपाधलका येथील िांडार धििागाच्या कायाणलयामधे्य दस्ताएिजांची िगणिारी   

अ.क्र. धिषय 
दस्ताएिजाचा प्रकार 

नस्ती/मस्टर/नोदंपुस्तक, व्हाउचर 

इ. 

प्रमुख बाबीचंा 

तपशीलिार 

 

सुरIÉÒत 

ठेिण्याचा 

कालाििी 

१. 
िांडार 

धििागाधिषयक 

कागदपते्र 

१. धिधिि प्रकारची नमुने छ्पाई, से्टशनरी, 

बोडण-बॅनर, लेटरिेड छ्पाई, िृत्तपते्र, 

फधनणचर साधित्य इ. कामांचे धनधिदांचे / 

दरपत्रकाचे दस्तएिज  

२. आिक- जािक रधजस्टर 

३. देयक रधजस्टर 

४. स्टॉक रधजस्टर 

५. पािती साठा रधजस्टर 

६. जंगम मालमत्ता रधजस्टर 

कलम ४ (१) (b) (i) 

मधे्य नमुद केलेल्या 

कायाणच्या तपशीलानुसार 

उपलब्ध नस्ती 

शासन 

धनणणयानुसार 

 

कलम 4 (1)(¤É) (vii)  

धमरा िाईंदर मिानगरपाधलका येथील िांडार धििागाच्या कायाणलयाच्या पररणामकारक 

कामांसाठी जनसामान्यांशी सल्ला मसलत करण्याची व्िस्था.  

अ.क्र. 
सल्लामसलतीचा 

धिषय कायणप्रणालीचे धिसु्तत िणणन कोणत्या 

अधिधनयमा/धनयम/ 
पुनरािुत्तीकाल 



 

पररपत्रकाव्दारे  

१. लोकशािी धदन 

मिानगरपाधलकेचे आयुक्त 

नागररकांच्या िैयक्तक्तक स्वरुपाच्या 

तक्रारी दर मधिन्याच्या पधिल्या 

सोमिारी लोकशािी धदनामधे्य 

सुनािणी घेऊन कायणिािीच्या सुचना 

देतात.  

शासन धनयमानुसार 

दर मधिन्याच्या 

पधिल्या 

सोमिारी 

 

२. माधितीचा 

अधिकार 

माधितीचा अधिकर २००५ अंतगणत 

प्राप्त अजाणिर माधिती देणे तसेच 

प्रथम अधपलीय अजाणिर धनणणय 

प्रधक्रया करणे. 

माधितीचा अधिकार 

अधिधनयम २००५ 

 
धनयमानुसार 

 

कलम 4 (1)(¤É) (viii) xÉ¨ÉÖxÉÉ (+) 
धमरा िाईंदर मिानगरपाधलका येथील िांडार धििागाच्या कायाणलयाच्या सधमतीची यादी प्रकाशीत 

करणे.  

अ.क्र. 
सधमतीचे 

नांि 
सधमतीचे सदस्य सधमतीची उधिषे्ट् 

धकती 

िेळा 

घेण्यात 

येते. 

सिा 

जनसामान्यांसाठी 

खुली आिे धकंिा 

नािी 

सिेचा 

कायणिुत्तांत 

(उपलब्ध) 
 

धनरंक 
 

कलम 4 (1)  (ब)viii) नमुना (ब) 

धमरा िाईंदर मिानगरपाधलका येथील िांडार धििागाच्या कायाणलयाच्या अधिसिांची यादी 

प्रकाधशत करणे. 

अ.क्र. 
अधिसिेचे 

नांि 

सिेचे 

सदस्य 

सिेचे 

उधिषे्ट् 
 

धकती िेळा 

घेण्यात 

येते. 

सिा 

जनसामान्यांसाठी 

खुली आिे धकंिा 

नािी 

सिेचा 

कायणिुत्तांत 

(उपलब्ध) 
 

धनरंक 
 

कलम 4 (1)(¤É) (viii) नमुना (क) 

धमरा िाईंदर मिानगरपाधलका येथील िांडार धििागाच्या कायाणलयाच्या पररषदांची यादी 

प्रकाशीत करणे.  

अ.क्र. 
पररषदेचे 

नाि 

पररषदेचे 

सदस्य 

पररषदेचे 

उधिषे्ट् 

धकती िेळा 

घेण्यात 

येते. 

सिा 

जनसामान्यांसाठी 

खुली आिे धकंिा 

नािी 

सिेचा 

कायणिृत्तांत 

(उपलब्ध) 
 

धनरंक 
 

कलम 4 (1)(¤É) (viii) नमुना (ड) 

धमरा िाईंदर मिानगरपाधलका येथील िांडार धििागाच्या कायाणलयाच्या कोणत्यािी संस्थेची यादी 

प्रकाशीत करणे.  
अ.क्र. संस्थेचे संस्थेचे संस्थेचे उधिषे्ट् धकती सिा सिेचा 



 

नाि सदस्य िेळा 

घेण्यात 

येते. 

जनसामान्यांसाठी 

खुली आिे धकंिा 

नािी 

कायणिुत्तांत 

(उपलब्ध) 
 

धनरंक 
 

कलम 4 (1 (ब)) ix) 

धमरा िाईंदर मिानगरपाधलका िांडार धििागातील सिण अधिकारी ि कमणचारी यांची नांिे, ि त्यांचे 

माधसक िेतन.  

अ.क्र. पदनाम अधिकारी /  कमणचा-याचे 

नाि िगण दुरध्वनी 

क्र./फ़ॅक्स/ईमेल  
एकुण िेतन 

1 सिा.आयुक्त 

(िांडार) 
श्री. सुधनल यादि 

िगण-२ 

 

रु.81,939/- 

2 िररष्ठ धलपीक श्रीम. मािुरी घेगडमल िगण-३ रु.55,126/- 

3 रखिालदार श्री. सुधनल राठोड िगण-४ रु.38,604/- 

4 मजुर (अपंग) श्री. सुधनल रॉडर ीक्स िगण-४ रु.39,176/- 

5 स.का. श्री. राजुिेल आरमुगम िगण-४ रु.27,681/- 

 

कलम 4 (1)(¤É) (xi) 

धमरा िाईंदर मिानगरपाधलका येथील िांडार धििागाच्या कायाणलयाचे मंजुर अदांजपत्रक ि 

खचाणचा तपशील याची धिसु्तत माधिती प्रकाधशत करणे. 

अ.क्र. अंदाजपत्रकीय 

धशषाणचे िणणन  अनुदान  

धनयोधजत 

िापर (IÉäत्र 

ि कामाचा 

तपशील)  

अधिक अनुदान 

अपेIÉÒत असल्यास 

रुपयात  
अधिप्राय  

लेखा धििागाशी संबिीत 
 

कलम 4 (1)(¤É) (xii) नमुना (अ) 

धमरा िाईंदर मिानगरपाधलका येथील िांडार धििागाच्या कायाणलयातील अनुदान िाटपाच्या 

कायणक्रमाची कायणपध्दती.  
--------- धनरंक --------  

 

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (ब) 

धमरा िाईंदर मिानगरपाधलका येथील िांडार धििागाच्या कायाणलयातील अनुदान 

कायणक्रमाअंतगणत लािाथीची धिसु्तत माधिती प्रकाशीत करणे.  

योजना / कायणक्रमाचे नांि :- 

अ.क्र. लािाथीचे नाि ि पत्ता 
अनुदान /लाि याची 

रक्कम /स्वरुप  
धनिड पात्रतेचे 

धनकष  
अधिप्राय 

धनरंक 

 

कलम 4 (1)(¤É) (xiii) 



 

धमरा िाईंदर मिानगरपाधलका येथील िांडार धििागाच्या कायाणलयातील धमळणा-या / सिलतीचा 

परिाना याची चालु िषाणची तपशीलिार माधिती.  

परिाना/परिानगी/सिलतीचे प्रकार :- 

अ.क्र. 
परिाना 

िारकाचे 

नांि  

परिान्याचा 

प्रकार  
परिाना 

क्रमांक  

धदनांका 

पासुन  

 

धदनांका 

पयंत  

 

सािारण 

अटी 

 

परिान्याची 

धिसु्तत माधिती  

धनरंक 
 

कलम 4 (1)(¤É) (xiv) 

धमरा िाईंदर मिानगरपाधलका येथील िांडार धििागाच्या कायाणलयातील माधितीचे इलेक्ट्र ोधनक 

स्वरुपात साठधिलेली माधिती प्रकाशीत करणे.  

चालु िषाणकररता   

अ.क्र. दस्तऎिजाचा 

प्रकार  धिषय  कोणत्या इलेक्ट्र ोधनक 

नमुन्यात  
माधिती धमळधिण्याची 

पध्दती  
जबाबदार 

व्क्तक्त  
धनरंक 

 

कलम 4 (1)(¤É) (xvi) 

धमरा िाईंदर मिानगरपाधलका येथील िांडार धििागाच्या कायाणलयातील शासकीय माधिती 

अधिकारी/सिाय्यक शासकीय माधिती अधिकारी / अधपलीय प्राधिकारी (तेथील लोक 

प्राधिकारीच्या कायणIÉäत्रातील) यांची धिसु्तत माधिती प्रकाशीत करणे. 

 

अ. शासकीय माधिती अधिकारी  

अ.क्र. 

शासकीय 

माधिती 

अधिका-याचे 

नाि 

पदनाम कायणIÉäत्र पत्ता / फोन  ई-मेल अधपलीय 

प्राधिकारी 

१ श्री. सुधनल यादि 
सिा.आयुक्त 

(िांडार) 
िांडार धििाग 

मिानगरपाधलका 

मुख्य कायाणलय, 

िाईंदर (प.), 

२८१९२८२८ धिस्तार 

क्र. १४४ 

mbmcstore@gmail.com 

श्री. मारुती गायकिाड 

उप-आयुक्त (िांडार) 

 

 

ब. सिाय्यक शासकीय माधिती अधिकारी 

अ.क्र. 
सिाय्यक शासकीय 

माधिती अधिका-

याचे नाि 
पदनाम कायणIÉäत्र पत्ता / फोन  ई-मेल 

१. श्रीम. मािुरी घेगडमल 
िररष्ठ 

धलपीक 

िांडार 

धििाग 

मिानगरपाधलका मुख्य 

कायाणलय, िाईंदर (प.), 

२८१९२८२८ धिस्तार क्र. 

१४४ 

mbmcstore@gmail.com 

-- 
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क. प्रथम अधपलीय अधिकारी 

अ.

क्र. 

अधपलीय 

अधिका-याचे 

नाि 

पदनाम 
कायणके्षä

त्र 

पत्ता / 

फोन  

ई-मेल 
 

यांच्या अधिनस्त 

शासकीय माधिती 

अधिकारी 

1. 

श्री. मारुती 

गायकिाड 

 

उप-आयुक्त 

(िांडार) 

 

िांडार 

धििाग 
२८१९२८२८ 

mbmcstore@gmail.com  

िरीलप्रमाणे 

 

60 (अ) हिहिहदणष्ट माहिती प्रकट करणे (13 मुदे्द) 

िाांडार हििाग 
सि 2021-22 

कलम 60 अ (1) 
 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि भांडार मिभाग कायााियातीि काये ि कतावे्य यांचा तपशीि. 
 

कायााियाचे नाि :- भांडार मिभाग, मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

पत्ता   :- मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, ि. इंमदरा गांिी भिन, छत्रपती मशिाजी िहाराज  

                िागा, भाईंदर (प.), मज. ठाणे 401 101. 

➢ कायाािय प्रिुख :- आयुक्त, मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, भाईंदर (प.), मज. ठाणे. 

➢ शासकीय मिभागचे नाि :- भांडार मिभाग 

➢ कोणत्या िंत्राियातीि खात्याच्या अमिनस्त :- नगरमिकास मिभाग, िहाराष्ट्र  शासन. 

➢ कायाके्षत्र :- मिरा भाईंदर शहर भौगोमिस – 79 चौ.मक.िी. 

➢ कायाानुरुप :- िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमिमनयि मनयिातीि तरतुदी अन्वये िहानगरपामिकेच्या 

मिमिि मिभागास से्टशनरी, फमनाचर दुरुस्ती/ खरेदी बोडा-बॅनर पुरमिणे, मिमिि 

प्रकारची निुने, फॉिा,रमजस्टर छपाई करणे, िनपा दैनंमदनी छपाई करणे, िृत्तपते्र 

खरेदी करणे इ. 

➢ हिहशष्ट कायण : 

िरीिप्रिाणे. 

➢ हििागाचे धे्यय / िोरण / कायाणचे स्वरुप :- 

िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमिमनयि मनयिातीि तरतुदी अन्वये िहानगरपामिकेच्या मिमिि 

मिभागास से्टशनरी, फमनाचर दुरुस्ती / खरेदी, बोडा-बॅनर पुरमिणे, मिमिि प्रकारची निुने, 

फॉिा, रमजस्टर छपाई करणे, िनपा दैनंमदनी छपाई करणे, िृत्तपते्र खरेदी करणे इ. 

➢ सिा संबिीत अमिकारी / किाचारी खािीिप्रिाणे. 

mailto:mbmcstore@gmail.com


 

अ.क्र. अहिकारी / कमणचा-याचे िाि पद 

1. श्री. िारुती गायकिाड उप-आयुक्त (िु.) (भांडार) 

2. श्री. सुमनि यादि सहा. आयुक्त (भांडार अमिकारी) 

3. श्रीि. िािुरी घेगडिि िररष्ठ मिपीक 

4. श्री. सुमनि राठोड रखिािदार 

5. श्री. सुमनि रॉडर ीक्स िजुर (अपंग) 

6. श्री. राजुिेि आरिुगि िोटीयन स.का. 

➢ उपिब्ध सेिा :- दुरध्वनी, भ्रिणध्वनी, इंटरनेट सेिा 

➢ प्रामिकरणाच्या संररचनेचा तक्ता :- सोबत जोडिा आहे.  

➢ कायााियीन दुरुध्वनी क्रिांक :- 28193028 /28181183/28181353/28145985/28192828 

(मिस्तार क्र. 144) 

➢ िेळ :- सकाळी 9.45 ते संध्याकाळी 6.15 िा. 

➢ साप्तामहक सुट्टी ि मिमशष्ट् सेिेसाठी ठरमििेल्या िेळा :-  प्रते्यक शमनिार, रमििार ि शासनाने जाहीर 

केिेल्या सुट्ट्या 

 

 

 

 

 

हमरा िाईांदर मिािगरपाहलका 
 
 

मुख्य कायाणलय 
 
 

भांडार मिभाग 
 

िा. आयुक्त 



 

 
 

 

 अमतररक्त आयुक्त  

 

उप-आयुक्त 
 
 

 

सहा-आयुक्त (भांडार अमिकारी) 
 

 

िररष्ठ मिपीक 

 
 

रखिािदार / िजुर / स.का. 

 
 

कलम 60 – अ (2) (अ) 
 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि भांडार मिभाग कायााियाच्या समितीची यादी प्रकामशत करणे. 

अ.क्र. सहमतीचे 

िाि 

सहमतीचे 

सदस्य 

सहमतीची 

उहदषे्ट 

हकती िेळा 

घेण्यात येते 

सिा 

जिसामान्ाांसाठी 

खुली आिे हकां िा 

िािी 

सिेचा 

कायणिृत्ाांत 

(उपलब्ध) 

मनरंक 

 
 
 

कलम 60 – अ (2) (ब) 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि भांडार मिभाग कायााियाच्या अमिसभांची यादी प्रकामशत 

करणे. 

अ.क्र. अहिसिेचे 

िाि 

सिेचे 

सदस्य 

सिेची 

उहदषे्ट 

हकती िेळा 

घेण्यात येते 

सिा 

जिसामान्ाांसाठी 

खुली आिे हकां िा 

िािी 

सिेचा 

कायणिृत्ाांत 

(उपलब्ध) 

मनरंक 

 
 
 

कलम 60 – अ (2) (क) 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि भांडार मिभाग कायााियाच्या पररर्दांची यादी प्रकामशत करणे. 



 

अ.क्र. पररषदेचे 

िाि 

पररषदेचे 

सदस्य 

पररषदेची 

उहदषे्ट 

हकती िेळा 

घेण्यात येते 

सिा 

जिसामान्ाांसाठी 

खुली आिे हकां िा 

िािी 

सिेचा 

कायणिृत्ाांत 

(उपलब्ध) 

मनरंक 

 
 
 
 
 

कलम 60 – अ (2) (ड) 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि भांडार मिभाग कायााियाच्या संस्थेची यादी प्रकामशत करणे. 

अ.क्र. सांस्थेचे 

िाि 

सांस्थेचे 

सदस्य 

सांस्थेची 

उहदषे्ट 

हकती िेळा 

घेण्यात येते 

सिा 

जिसामान्ाांसाठी 

खुली आिे हकां िा 

िािी 

सिेचा 

कायणिृत्ाांत 

(उपलब्ध) 

मनरंक 

 
 

कलम 60 – अ (3)  

हमरा िाईांदर मिािगरपाहलका येथील िाांडार हििाग कायाणलयातील अहिकारी ि 

कमणचारी  याांची िािे ि त्ाांचे माहसक िेति 

 

अ.क्र. कमणचा-याचे िाि पदिाम कमणचारी 

सांकेताक क्र 

मोबाईल क्रमाांक िेति 

1. श्री. सुमनि यादि सहा. आयुक्त 

(भांडार अमिकारी) 

609 8422811507 रु.81,939/- 

2. श्रीि. िािुरी घेगडिि िररष्ठ मिपीक 697 8355990594 रु.55,126/- 

3. श्री. सुमनि राठोड रखिािदार 1269 9930191997 रु.38,604/- 

4. श्री. सुमनि रॉडर ीक्स िजुर (अपंग) 1401 9082773394 रु.39,176/- 

5. श्री. राजुिेि आरिुगि 

िोटीयन 

स.का. 1621 7021341018 रु.27,681/- 

 

कलम 60 – अ (4)  

हमरा िाईांदर मिािगरपाहलका येथील िाांडार हििाग कायाणलयातील हमळणा-या / 

सिलतीचा परिािा याची चालू िषाणची तपशीलिार माहिती 

परिािा/ परिािगी/सिलतीचे प्रकार 

अ.क्र. परिािा 

िारकाचे िाि 

परिान्ाचा 

प्रकार 

परिािा 

क्रमाांक 

हदिाांकापासुि 

 

सािारण 

अटी 

परिान्ाची 

हिसृ्तत माहिती 



 

मनरंक 

कलम 60 – अ (5)  

हमरा िाईांदर मिािगरपाहलका येथील िाांडार हििाग कायाणलयाचे मांजुर अांदाजपत्रक ि 

खचाणचा तपशील याची हिसृ्तत माहिती प्रकाहशत करणे. 

 

अ.क्र. 
अांदाजपत्रकीय हशषाणचे 

िणणि  अिुदाि 
हियोहजत िापर (के्षत्र ि 

कामाचा तपशील 

अहिक अिुदाि 

अपेक्षीत 

असल्यास 

रुपयात 

अहिप्राय 

1. सामान् प्रशासि   
  

 से्टशनरी / छपाई 75.00 मिमिि प्रकारची से्टशनरी, 

छपाई, बोडा-बॅनर इ. मनमिदा 

काढणे 

-  

2. स्थाहिक सांस्था कर   
  

 से्टशनरी / छपाई खचा 1.00 स्थामनक संस्था कर 

मिभागाची से्टशनरी / छपाई -  

3. कर हििाग   
  

 से्टशनरी / छपाई खचा 7.00 कर मिभागाची से्टशनरी / 

छपाई  -  

4. रुग्णालये   
  

 से्टशनरी / छपाई खचा 7.00 िैद्यकीय मिभागाकररता 

से्टशनरी ि छपाई -  

5. जन्म-मृतू्   
  

 से्टशनरी / छपाई 2.00 जन्म-िृतू्य मिभागाकररता 

से्टशनरी ि छपाई -  

6. ग्रांथालये   
  

 से्टशनरी / छपाई खचा  3.00 िाचनाियाकररता से्टशनरी 

ि छपाई -  

7. मनयतकामिके पुरिठा 7.00 िहानगरपामिका, 

िाचनाियांकररता ि 

मिरंगूळा कें द्राकररता िृत्तपते्र 

पुरिठा 

-  

8. किाचारी गणिेश ि 

पािसाळी सामहत्य 

25.00 आस्थापनेिरीि िगा-4 

किाचा-यांकररता गणिेश ि 

पािसाळी सामहत्य पुरिठा 

-  

9. फमनाचर देखभाि दुरुस्ती 

इ. 

2.00 मिमिि मिभागातीि फमनाचर 

दुरुस्ती  
-  

10. 26 जाने., 15 ऑगस्ट,1 िे 

खाऊ िाटप 

1.00 26 जानेिारी, 15 ऑगस्ट 

कररता किाचारी ि 
-  



 

मिद्यार्थ्ााकररता खाऊ िाटप 

11. िाांडिली खचण    
  

 
सामहत्य / फमनाचर / िशीन 

खरेदी  

20.00 मिमिि मिभागांकररता 

फमनाचर खरेदी 
-  

 
 
 

कलम 60 – अ (6) (अ) 

िाांडार हििागाच्या कामाशी सांबिीत हियम / अहिहियम 

अ.क्र. सुचिा पत्रकािुसार 

हदलेले हिषय 

हियम क्रमाांक ि िषे अहिप्राय (असल्यास) 

1 भांडार मिभाग मिर्यक 

कािकाज 

िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका 

अमिमनयि, िहाराष्ट्र  नागरी सेिा 

मनयि, शासनाच्या भांडार 

मिभागतीि मनयि ि पररपत्रके 

 

 

 

-- 

 
 
 
 
 
 

कलम 60 – अ (6) (ब) 

िाांडार हििागाच्या कामाशी सांबिीत शासि हिणणय 

  

अ.क्र. 
शासि हिणणयािुसार 

हदलेले हिषय 

शासि हिणणय क्रमाांक ि 

तारीख अहिप्राय (असल्यास) 

1 भांडार मिभागा मिर्यक 

कािकाज 

शासनाकडून मनगामित 

होणारे मिमिि शासन मनणाय 

ि पररपत्रके 

- 

 

कलम 60 – अ (6) (क) 

िाांडार हििागाच्या कामाशी सांबिीत पररपत्रके 

  

अ.क्र. 
शासकीय पररपत्रकािुसार 

हदलेले हिषय 

पररपत्रक क्रमाांक ि तारीख अहिप्राय 

(असल्यास) 

1 नागरी स्थामनक संस्थािाफा त 

राबमिण्यात येणा-या मनमिदा 

प्रमक्रयेबाबत. 

शासन पररपत्रक क्रिांक – संमकणा-

2018/प्र.क्र.539/नमि-20, िंत्रािय, 

िंुबई – 400 032, मदनांक – 08 जून 
2018. 

- 

2 शासकीय मिभागांनी 

कराियाच्या कायााियीन 

शासन मनणाय क्रिांक – भांखस-

2014/प्र.क्र..82/भाग-III/उद्योग-4 
- 



 

खरेदीसाठीच्या कायापध्दतीची 

सुिाररत मनयिपुस्वस्तका  

िादाि कािा रोड, हुतात्मा राजगूरू 

चौक, िंत्रािय, िंुबई 400032. मदनांक 

1 मडसेंबर 2016 

 
 

कलम 60 – अ (6) (ड) 

भांडार मिभागाच्या कािाशी संबिीत कायााियीन आदेश / िोरणात्मक पररपत्रके 

 

 

कलम 60 – अ (6) (इ) 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि भांडार मिभागाच्या कायााियािधे्य उपिब्ध दस्ताऐिजीचंी यादी 

दस्ताऐिजाचा मिर्य 

 

 
 

कलम 60 – अ (7)  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि भांडार मिभागाच्या कायााियातीि सिा योजनांचे तपशीि, 

प्रस्तामित खचा, पुरमिण्यात आिेल्या प्रिुख सेिांसाठी मकंिा पार पाडिेल्या कािांसाठी झािेल्या प्रत्यक्ष 

खचा आमण संमितररत केिेल्या रकिांबाबतचा अहिाि  

 

------------- मनरंक -------------- 

 

कलम 60 – अ (8) िमुिा (अ) 

अ.क्र. हिषय क्रमाांक ि तारीख अहिप्राय 

(असल्यास) 
1. भांडार मिभागा मिर्यक 

कािकाज 

िा. आयुक्त यांनी िेळोिेळी मनगामित 

केिेिे आदेश 

- 

अ.क्र. दस्ताऐिजाचा प्रकार हिषय सांबिीत 

व्यक्ती/पदिाम 

व्यक्तीचे हठकाण 

/उपरोक्त 

कायाणलयात उपलब्ध 

िसल्यास  

1. 1. मिमिि प्रकारची निुने छपाई, 

से्टशनरी, बोडा-बॅनर, िृत्तपते्र, 

फमनाचर सामहत्य इ. कािांचे 

मनमिदांचे / दरपत्रकांचे 

दस्तऐिज 

2. आिक-जािक करयामििरण 

रमजस्टर 

3. देयक रमजस्टर 

4. स्टॉक रमजस्टर नं.116 

5. पािती साठा रमजस्टर नं.1 

6. जंगि िािित्ता रमजस्टर नं. 114  

7. तरतुद रमजस्टर 

8. प्रस्ताि रमजस्टर 

भांडार मिभागा 

मिर्यक 

कागदपते्र 

संबिीत 

अमिकारी / 

किाचारी 

िहानगरपामिका, 

िुख्य कायाािय येथे 

भांडार मिभागात 



 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि भांडार मिभागाच्या कायााियातीि अनुदान िाटपाच्या 

कायाक्रिाची कायापध्दती 

 

------------- मनरंक -------------- 

कलम 60 – अ (8) िमुिा (ब) 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि भांडार मिभागाच्या कायााियातीि अनुदान कायाक्रिाअंतगात 

िाभाथीची मिसृ्तत िामहती प्रकामशत करणे. 

योजना / कायाक्रिाचे नाि :-  

 

 
 

 

कलम 60 – अ (9)  

िहानगरपामिका के्षत्राच्या मिकासाशी संबमित बृहत् योजनेचा, शहर मिकास योजनेचा मकंिा इतर 

कोणत्याही योजनेचा तपशीि. 

 

------------- मनरंक -------------- 

 

कलम 60 – अ (10)  

राज्य शासन, राजपत्रातीि अमिसुचनेव्दारे, मिमनमदाष्ट् करेि असे, प्रिुख बांिकािाचे तपशीि, तसेच 

बांिकािाचे िुल्य, पुतातचा कािाििी आमण कराराचा तपशीि याबाबतची िामहती. 

 

------------- मनरंक -------------- 

 
 

कलम 60 – अ (11)  

िहानगरपामिका मनिीचा तपशीि, म्हणजेच िागीि िर्ाािधे्य पुढीि बाबीवं्दारे मिळािेिे उत्पन्न :- 

(अ) कर, शुल््क, उपकर आमण अमिभार, िाििते्ततून मिळणारे 

भाडे, िायसन ि परिानगी यातून मिळणारे फी िागू नाही 

(ब) िसुि न केिा गेिेिा कर, शुल््क, उपकर आमण अमिभार, 

िाििते्ततून मिळणारे भाडे, िायसन ि परिानगी यातून 

मिळणारे फी आमण िसुिी न करण्यािागची कारणे 

िागू नाही 

(क) राज्य शासनाने िसुि केिेल्या करांचा िहानगरपामिकेकडे 

हस्तांतररत केिेिा महस्सा आमण िहानगरपामिकेिा 

मिळािेिी अनुदाने 

िागु नाही 

(ड) िहानगरपामिकेिा नेिून मदिेल्या मकंिा मतच्याकडे 

सोपििेल्या योजना, प्रकल्प ि आराखडे यांच्या 

अंििबजािणीसाठी राज्य शासनाने मदिेिी अनुदाने, त्यांचे 

िरुप आमण मिभागाची ियाादा. 

िागु नाही 

अ.क्र. लािाथीचे 

िाि ि पत्ा 

अिुदाि / लाि याांची 

रक्कम /स्वरुप 

हििड पात्रतेचे 

हिकष 

अहिप्राय 

मनरंक 



 

(इ) जनतेकडून मकंिा अशासकीय अमिकरणांकडून 

मिळािेल्या देगण्या मकंिा अंशदाने यािाफा त उभा केिेिा 

पैसा. 

िागु नाही 

 
 

कलम 60 – अ (12)  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या भांडार मिभागातीि मनयतिाटप केिेिी िामर्ाक अथासंकल्पीय 

अ .क्र. 

 

लेखाहशषण 

 

कोड िांबर अांदाजपत्रकीय तरतुद 

सि 2020-21 

(लाखात) 
1. सामान् प्रशासि   

 से्टशनरी / छपाई 2214 65.00 

2. स्थाहिक सांस्था कर   

 से्टशनरी / छपाई खचा 2214 1.00 

3. कर हििाग   

 से्टशनरी / छपाई खचा 2214 7.00 

4. रुग्णालये   

 से्टशनरी / छपाई खचा 2214 10.00 

5. जन्म-मृतू्   

 से्टशनरी / छपाई 2214 1.00 

6. ग्रांथालये   

 से्टशनरी / छपाई खचा  2214 2.00 

7. मनयतकामिके पुरिठा 2243 7.00 

8. किाचारी गणिेश ि पािसाळी 

सामहत्य 

2145 20.00 

9. फमनाचर देखभाि दुरुस्ती इ. 2480 1.00 

10. 26 जाने., 15 ऑगस्ट,1 िे खाऊ 

िाटप 

2742 1.00 

11. िाांडिली खचण    

 सामहत्य / फमनाचर / िशीन 

खरेदी  

4180 10.00 

 
 

कलम 60 – अ (13)  

हिहित करण्यात येईल अशी इतर माहिती. 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि भांडार मिभागातीि कायााियाच्या पररणािकारक कािांसाठी 

जनसािान्यांशी सल्ला िसित करण्याची व्यिस्था. 



 

अ.क्र. सल्लामसलतीचा 

हिषय कायणप्रणालीचे हिसृ्तत िणणि 
कोणत्ा अहिहियम/ 

हियमा/पररपत्रकाव्दारे 

पुिरािृ ृ्तीकाल 

1. िोकशाही मदन िहानगरापामिकेचे आयुक्त 

नागररकांच्या िैयस्वक्तक पमहल्या 

सोििारी िोकाशाही मदनािधे्य 

नागररकांचे अजा स्विकारुन त्या 

अजाािर सुनािणी घेऊन 

कायािाहीच्या सुचना देतात 

शासन पररपत्रक क्र. 

प्रसुिा 2011 /प्र.क्र. 189 

/11/18-अ िंत्रािय, 

िंुबई 400032,  

मद. 26 सप्टेंबर 2012 

दर िमहन्याच्या 

पमहल्या 

सोििारी 

 

 

 

 

 

 


