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      वर�ल�माणे �व�वध उप�म, योजना  म�हला व 

बालक�याण स�मती माफ�त राब�व�यात येतात.

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1) ख अ�वये 17 मु�यांची 
मा�हती सन 2021-22

कलम २ (ह) : नमुना (अ)
�वभागवार साव�ज�नक �ा�धकरणांची (लोक�ा�धकार� यांची) याद�

कलम २ (ह) (अ) (ब) (क) (ड)

खा�याचे नाव :- म�हला व बालक�याण �वभाग
अ.� लोक �ा�धकार� सं�था सं�था �मुखाचे नाव �ठकाण / संपुण� प�ा
१

�मरा भा�दर आयु�त
�मरा भा�दर महानगरपा�लका 
�व.इं�दरा गांधी भवन, प�हला 
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महानगरपा�लका माळा, छ�पती �शवाजी महाराज 
माग�, मु�य काया�लय, भा�दर 
पि�चम, िज.ठाणे-४०११०१

कलम २ (ह) : नमुना (ब)
शासनाकडुन पुरेसा �नधी/ अथ� सहा�य �मळत असले�या साव�ज�नक �ा�धकरणांची याद�.
खा�याचे नाव :- म�हला व बालक�याण �वभाग

कलम २ (ह) (एक) (दोन) अंतग�त
अ.
�

लोक �ा�धकार� सं�था सं�था �मुखाचे 
नाव

�ठकाण / संपुण� प�ा

१ �मरा भा�दर 
महानगरपा�लका

�.उपायु�त �मरा भा�दर महानगरपा�लका 
�व.इं�दरा गांधी भवन, प�हला 
माळा, छ�पती �शवाजी महाराज 
माग�, मु�य काया�लय, भा�दर 
पि�चम,िज.ठाणे-४०११०१

कलम ४ (१) (ब) (एक)

             �मरा भा�दर महानगरपा�लका येथील म�हला व बालक�याण �वभाग
   
या साव�ज�नक 

�ा�धकरणा�या कामांचा आ�ण कत��यांचा तप�शल.

१ साव�ज�नक �ा�धकरणाचे नाव म�हला व बालक�याण �वभाग

२ संपुण� प�ा �मरा भा�दर महानगरपा�लका.
�व.इं�दरा गांधी भवन, प�हला माळा, छ�पती, 
�शवाजी महाराज माग�, मु�य काया�लय, 
भा�दर पि�चम,िज.ठाणे-४०११०१
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३ काया�लय �मुख �.उपायु�त (म.बा.क)

४ कोण�या मं�ालयातील खा�या�या अ�धन�त  नगर �वकास �वभाग

५ कामाचा अहवाल कोण�या काया�लयाकडे सादर 
केला जातो.

मा. आयु�त, �मरा भा�दर महानगरपा�लका

६ काय�क�ा : भौगो�लक �मरा भाईदर महानगरपा�लका

७ अंगीकृत �त (Mission)  महारा�� महानगरपा�लका अ�ध�नयम 
कलम- 30 अ�वये म�हला व 
बालक�याण �वशेष स�मतीची �थापना 
कर�यात येते.

 शासन �नण�य �मांक सं�क�ण� 2005 
�.�.156/05/न�व-20 �द.30/12/2006 
नुसार व  योजना�या  �व�वध माग�दश�न 
सुचने�या अट�शत�स अ�धन राहून 
योजना राब�वणे अ�भ�ेत आहे. 

 म�हला व बालक�याण �वभागाकर�ता 
महानगरपा�लका �न�धम�ये 5 ट�के 
तरतुद राखीव ठेवणे आव�यक आहे. 

८ �येय धोरण (Vision)  शासन �नण�य �मांक सं�क�ण� 2005 
�.�.156/05/न�व-20 �द.30/12/2006 
नुसार �व�वध योजना राब�वणे. 

९ सा�ये  -

१० ��य� काय�  शासन �नण�य �मांक सं�क�ण� 2005 
�.�.156/05/न�व-20 �द.30/12/2006 
नुसार �व�वध योजना राब�वणे.

११ जनतेला देत असले�या सेवांचा थोड�यात 
तप�शल

-

१२ �थावर मालम�ा (येथे तुम�या �ा�धकरणाची 
ज�मन इमारत आ�ण अ�य �थावर मालम�ेचा 
तप�शल �यावा)

-

१३ �ा�धकरणा�या संरचनेचा त�ता (वशवृ�ाचा 
त�ता जसा असतो तसा त�ता काढुन, ��येक 
पातळीवर काय�क�ा व संपका��या प�याशी 
�याची जोड घालुन दाखवावी)

�वतं�पणे संल�न केला आहे.

१४ काया�लयाची वेळ आ�ण दुर�वनी �मांक (सव� 
दुर�वनी �मांक,फॅ�स �मांक,ई-मेल आ�ण 

सकाळी 9.45 ते सं�याकाळी 6.15 पय�त 
काया�लयीन दुर�वनी- २८१९२८२८ / २८१९३०२८
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काया�लयीन काळानंतर संपका�चा तातडीचा 
�मांक असेल तर तोह� �मांक �यावा)

womenchildwelfarec@gmail.com

१५ सा�ता�हक सु�ट� आ�ण �वशेष सेवेचा 
कालावधी

��येक श�नवार व र�ववार तसेच साव�ज�नक 
सु�ट�

         
कलम ४ (१) (ब) (एक)

नमुना अ

       �मरा भा�दर महानगरपा�लका येथील म�हला व बालक�याण �वभाग
    

या साव�ज�नक 
�ा�धकरणातील अ�धकार� व कम�चार� यां�या अ�धकाराचा तप�शल

अ.
�.

अ�धकार पद अ�धकार-आ�थ�क कोण�या काय�या / �नयम / शासन 
�नण�यानुसार प�रप�कानुसार

अ�भ�ाय

१ �. उपायु�त शासन �नण�य �मांक सं�क�ण� 

2005 �.�.156/05/न�व-20 

�द.30/12/2006 म�ये नमुद 
तसेच म�हलां�या संवा��गण 

�वकासाकर�ता स�मतीने �नद��शत 

केले�या इतर योजनेची 

अमंलबजावणी करणे.

 महारा�� महानगरपा�लका 
अ�ध�नयमातील तरतुद��माणे.

 महारा�� महानगरपा�लका अ�ध�नयम 

कलम 30 अ�वये गठ�त म�हला व 

बालक�याण स�मती

 शासन �नण�य �.सं�कण�-2005/ 

�.�.156/05/न�व-20 �द.30/12/2006 

अंतग�त नमुद योजना तसेच स�मतीने 

�नद��शत केले�या योजना राब�वणे.

-

 

  नमुना ब

अ.
�.

अ�धकार पद अ�धकार-आ�थ�क कोण�या काय�या / �नयम / शासन 
�नण�यानुसार प�रप�कानुसार

अ�भ�ाय

१ चा��शला खरपडे 
- म�हला व 
बालक�याण 
अ�धकार�

 मा.महासभा व  मा.म�हला 

बालक�याण स�मतीने मंजुर 

केले�या ��तावावर काय�वाह� 

करणे व व�र�ठां�या 

वर�ल नमुद केले�या अ�ध�नयमातील 

तरतुद�नुसार

-
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मा�येतेसाठ� सादर करणे.

 म�हला व बालक�याण 

स�मती�या बैठका आयोिजत 

क�न �व�वध योजनांची 

अंमलबजावणी करणेसाठ� 

��ताव सादर करणे.

२    व�र�ठ     
�लपीक

 �व�वध योजना राब�व�याक�रता 
��ताव वर��ठामाफ�त म�हला व 
बालक�याण स�मती पुढे सादर 
करणे

म�हला व बालक�याण स�मती 
अंतग�त �व�वध ��श�ण योजना 
अंमलबजावणी करणेसाठ� 
��ताव तयार करणे.

 पी.एम./जी.एम पोट�ल, आपले 
सरकार यावर �ा�त त�ार� 
तपासणे �यानुसार काय�वाह� 
करणेसाठ� ��ताव सादर करणे

म�हती अ�धकार अ�ध�नयम 
2005 अ�वये सहा. जनमा�हती 
अ�धकार� �हणुन कामकाज 
पहाणे.

 �वभागात �ा�त होणार� शासन/ 
लोक ��त�नधी, मा.खासदार / 
आमदार/ नगरसेवक,�व�वध 
सामािजक सं�था व इतर प�े 
इ. ची दखल घेउन सदर प�ावर 
काया�वाह� करणेबाबत �व�हत 
वेळेत व�र�ठांकडे ��ताव सादर 
करणे.

 िज�हा �तरावर�ल बैठकांना 
व�र�ठा समवेत उपि�थत राहणे.

 ई-ट�डर�ंग (ऑफ-लाईन) �न�वदा 
��स�ध करणे बाबत काय�वाह� 
करणे.

 �था�नक �नधी, एजी व लेखा 
पर��ण काया�लय यांचे माफ�त 
केले�या लेखापर��ण आ�ेपांचे 
अनुपालने तयार करणे

वर�ल नमुद केले�या अ�ध�नयमातील 
तरतुद�नुसार
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 व�र�ठांनी वेळोवेळी �दले�या 
�नद�शा�माणे कत��य पार पाडणे.

बालवाडी 
�श��का/ 
�ल�पक

 सकाळी 10 ते 12 पय�त 

नेमुन �दले�या बालवाडीतील 

मुलांना �शक�वणे, त�नंतर 

काया�लयीन कामकाज 

पहाणे.

 �वभागात �ा�त होणार� 

शासन / लोक ��त�नधी, 

मा.खासदार / आमदार/  

नगरसेवक, �व�वध 

सामािजक सं�था व इतर 

प�े इ.  �ा�त होणारे टपाल 

व�र�ठांना दाखवुन �याची 

न�द द�नंद�न न�दवह�त घेणे.

 आवक / जावक न�दवह� 

अ�यावत ठेवणे.

 ��श�ण व सकसक 

आहाराचे रिज�टर न�द� 

घेवून अ�यावत ठेवणे

 व�र�ठांनी वेळोवेळी �दले�या 
�नद�शा�माणे कत��य पार 
पाडणे

वर�ल नमुद केले�या अ�ध�नयमातील 
तरतुद�नुसार

                                     

                                                                                 नमुना  क

अ.
�.

अ�धकार पद अ�धकार-आ�थ�क कोण�या काय�या / �नयम / शासन 
�नण�यानुसार प�रप�कानुसार

अ�भ�ाय

१ �नरंक

नमुना  ड

अ. अ�धकार पद अ�धकार-आ�थ�क कोण�या काय�या / �नयम / शासन अ�भ�ाय
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�. �नण�यानुसार प�रप�कानुसार

१ �नरंक
           

कलम ४ (१) (ब) (दोन)
नमुना ब

        �मरा भाइंदर महानगरपा�लका येथील म�हला व बालक�याण �वभाग या साव�ज�नक 
�ा�धकरणातील अ�धकार� व कम�चार� यां�या अ�धकाराचा तप�शल.

अ.
�.

अ�धकार पद अ�धकार-आ�थ�क कोण�या काय�या / �नयम / शासन 
�नण�यानुसार प�रप�कानुसार

अ�भ�ाय

१ मा. आयु�त स�म �ा�धकार�

महारा�� महानगरपा�लका अ�ध�नयम व 
इतर शासन �नण�य /पर�प�क इ.

-

२ �. उपायु�त महारा�� महानगरपा�लका 
अ�ध�नयम �या 
तरतुद�नुसार

३ म�हला व 
बालक�याण 
अ�धकार�

वर�ल �माणे

४ व�र�ठ �लपीक
५ बालवाडी �श��का/ 

�लपीक
�वभागामधील कामकाज

६ �शपाई �वभागामधील कामकाज

अ.
�.

अ�धकार पद फौजदार� 
कत��य

कोण�या काय�या / �नयम / शासन 
�नण�यानुसार प�रप�कानुसार

अ�भ�ाय

१ �नरंक

अ.
�.

अ�धकार पद अध��या�यक 
कत��य

कोण�या काय�या / �नयम / शासन 
�नण�यानुसार प�रप�कानुसार

अ�भ�ाय

१ �नरंक
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अ.
�.

अ�धकार पद �या�यक 
कत��य

कोण�या काय�या / �नयम / शासन 
�नण�यानुसार प�रप�कानुसार

अ�भ�ाय

१ �नरंक

कलम ४ (१) (ब) (तीन)

      �मरा भा�दर महानगरपा�लका येथील म�हला व बालक�याण या साव�ज�नक �ा�धकरणात 
कोणताह� �नण�य घेताना पाळल� जाणार� �नण�य ���येची आ�ण �यावर�ल देखरेखीची प�दत 
आ�ण सोपवलेले �यि�तगत उ�रदा�य�व

कामाचे �व�प:-
1. महारा�� महानगरपा�लका अ�ध�नयमातील तरतुद��माणे कत��य पार पाडणे
2. महारा�� महानगरपा�लका अ�ध�नयम कलम 30 अ�वये गठ�त म�हला व बालक�याण स�मती

3. शासन �नण�य �मांक सं�क�ण� 2005 �.�.156/05/न�व-20 �द.30/12/2006 म�ये नमुद तसेच 
म�हलां�या संवा��गण �वकासाकर�ता स�मतीने �नद��शत केले�या इतर योजनेची अमंलबजावणी करणे.

4. शासन �नण�य, पर�प�क यांची अंमलबजावणी करणे.

कलम ४ (१) (ब) (चार)
नमुना (अ)

       �मरा भा�दर महानगरपा�लका येथील म�हला व बालक�याण �वभाग या साव�ज�नक 
�ा�धकरणाम�ये होणा-या कामाचे �कट�करण
 

संघटनेचे ल� (वा�ष�क)

अ.
�

काम/काय� कामाचे 
�माण

आ�थ�क 
ल�

�दवस / तास 
पुण� कर�यासाठ�

जबाबदार 
अ�धकार�

त�ार 
�नवारण 
अ�धकार�

अ�भ�ाय

१. लागु नाह� सव� संबं�धत �. उपायु�त �नरंक
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- - अ�धकार� व 
कम�चार�

(मबाक)

कलम ४ (१) (ब) (पाच)
नमुना (अ)

       �मरा भा�दर महानगरपा�लका येथील म�हला व बालक�याण �वभाग या साव�ज�नक 
�ा�धकरणात होणा-या कामाशी संबंधीत काया�लयीन आदेश/ धोरणा�मक प�रप�के

अ.� सुचना प�कानुसार �दलेले 
�वषय

संबं�धत शासक�य �नण�य/ काया�लयीन 
आदेश/�नयम वगैरचा �मांक व तार�ख

अ�भ�ाय
(अस�यास)

१ म�हला व बालक�याण 
�वषयक कामकाज

1 ) महारा�� महानगरपा�लका अ�ध�नयमातील  

  तरतुद��माणे कत��य पार पाडणे

2 ) महारा�� महानगरपा�लका अ�ध�नयम कलम   

 30 अ�वये गठ�त म�हला व बालक�याण  

स�मती शासन �नण�य �मांक सं�क�ण� 2005 

�.�.156/05/न�व-20 �द.30/12/2006 म�ये 

नमुद तसेच म�हलां�या संवा��गण 

�वकासाकर�ता स�मतीने �नद��शत केले�या 

इतर योजनेची अमंलबजावणी करणे.

3 )शासन �नण�य, पर�प�क यांची अंमलबजावणी 

करणे.

�नरंक

कलम ४ (१) (ब) (सहा)
नमुना (अ)

         �मरा भा�दर महानगरपा�लका येथील म�हला व बालक�याण �वभाग या साव�ज�नक 
�ा�धकरणात उपल�ध असले�या द�ताऎवजाची

अ.
�

द�ताएवजा
चा �कार

�वषय न�दवह�
�.

�मुख बाबींचा तप�शलवार �वषय सुर��त 
ठेव�याचा 
कालावधी

१ न�दवह� हालचाल न�दवह� - आ�धकार�/ कम�चार� यां�या काया�लयीन 
हालचाल� बाबत

१ वष�



18

२ न�दवह� आवक/जावक 
न�दवह�

- �वभागात �ा�त होणा-या तसेच 
�वभागामाफ�त बाहेर पाठ�व�या जाणा-
य़ा देयक ,��ताव प�ाची न�दवह�

५ वष�

३ स�मतीचा 
अहवाल

�तीवष�चा काय� 
अहवाल

- ��येक वषा�चा  काय� अहवाल -

कलम ४ (१) (ब) (सात)
नमुना (अ)

        �मरा भा�दर महानगरपा�लका येथील म�हला व बालक�याण �वभाग या काया�लया�या 
प�रणामकारक कामासाठ� जनसामा�याशी स�लामसलत कर�याची �यव�था

अ.� स�लामसलती चा �वषय काया��णाल�चे 
�व�तृत वण�न

कोण�या 
अ�ध�नयम 
/�नयम 

प�रप�का�वारे

पुन��वलोकनाचा 
काळ

१ �नरंक

कलम ४ (१) (ब) (आठ)
नमुना (अ)

       �मरा भा�दर महानगरपा�लका येथील म�हला व बालक�याण �वभाग या काया�लया�या 
स�म�या/ प�रषदा / मंडळां�या बैठक�चे तप�शल �का�शत करणे.

अ.� स�मतीचे नाव स�मतीचे 
सद�य

स�मतीचे उ�द��ट �कती वेळा 
घे�यात 
येते

सभा 
जनसामा�यांसा
ठ� खुल� आहे 
�कंवा नाह�

सभे�या 
काय�वृ�ांत 
(कोणाकडे 
उपल�ध)

म�हला व 15 शहरातील गर�ब व ��येक नाह� स�चव 
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बालक�याण 
स�मती

गरजु म�हलां�या 
संवा��गण 

�वकासाकर�ता 
योजनेची 

अमंलबजावणी करणे.

म�हना काया�लय

कलम ४ (१) (ब) (आठ)
नमुना (ब)

     �मरा भा�दर महानगरपा�लका येथील म�हला व बालक�याण �वभाग या काया�लया�या 
अ�धसभांची याद� �का�शत करणे.
अ.� अ�धसभेचे नाव सभेचे 

सद�य
�कती वेळा 
घे�यात 
येते

सभा जनसामा�यांसाठ� 
खुल� आहे �कंवा नाह�

सभे�या काय�वृ�ांत 
(कोणाकडे उपल�ध)

१ �नरंक

कलम ४ (१) (ब) (आठ)
नमुना (क)

अ.
�

प�रषदेचे 
नाव

प�रषदेचे
सद�य

प�रषदेचे
उ�द��ट

�कती वेळा 
घे�यात येते

सभा 
जनसामा�यांसाठ� 

खुल� आहे �कंवा नाह�

सभेचा 
काय�वृ�ांत 
(उपल�ध)

१ �नरंक

कलम ४ (१) (ब) (आठ)
नमुना (ड)

      �मरा भा�दर महानगरपा�लका येथील म�हला व बालक�याण �वभाग या काया�लया�या 
कोण�याह� सं�थेची याद� �काशीत करणे.

अ.� प�रषदेचे 
नाव

प�रषदेचे
सद�य

प�रषदेचे
उ�द��ट

�कती वेळा 
घे�यात येते

सभा 
जनसामा�यांसाठ� 
खुल� आहे �कंवा 

नाह�

सभेचा 
काय�वृ�ांत 
(उपल�ध)

१ �नरंक
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कलम ४ (१) (ब) (नऊ)

      �मरा भा�दर महानगरपा�लका येथील म�हला व बालक�याण �वभाग या काया�लयातील 
अ�धकार� व कम�चार� यांची नावे, प�े व �यांचे मा�सक वेतन

अ.
�

पदनाम अ�धका-याचे वा कम�चा-
य़ाचे नाव

वग� �जू 
�दनांक

दुर�वनी �.
फॅ�स /ई-मेल 

एकुण 
वेतन

१ मा. अ�त�र�त आयु�त �ी संभाजी पानप�टे वग�-1 28192828
EXT-212

२ मा. � उपायु�त �ी �वि�नल सावंत वग�-1

EXT-126३ म�हला व् बालक�याण 
अ�धकार�

�ीम. चा��शला खरपडे वग�-2

४ व�र�ठ �लपीक �ी.दामोदर सं�ये वग�-3

५ बालवाडी �श��का / 
�लपीक

�ीम. �वणा सरोदे वग�-3 -

६ बालवाडी �श��का / 
�लपीक

�ीम. र�वदर कौर 
�बरद�

वग�-3 -

7 �शपाई �ी. �ा�सीस सायमन वग�-4 

8 �शपाई �ीम.शैला तुंबडे वग�-4

9 �शपाई �ी. सु�नल गांगुड� वग�-4

   

कलम ४ (१) (ब) (दहा)
      �मरा भा�दर महानगरपा�लका येथील म�हला व बालक�याण �वभाग या काया�लयातील 
अ�धकार� व कम�चा-यांची वेतनाची �व�तृत मा�हती �का�शत करणे 
अ.�

वग� वेतन �परेषा इतर अनु�ेय भ�े

�नय�मत (महागाई 
भ�ा, घरभाडे भ�ा, 

शहर भ�ा) 
वेतन�ेणी

�संगानुसार 
(जसे �वास 
भ�ा) महागाई 

भ�ा)

�वशेष (जसे �क�प 
भ�ा, ��श�ण 

भ�ा)
�ेड पे

१ वग�-1 �ी संभाजी पानप�टे - - -

२ वग�-1 �ी �वि�नल सावंत - - -

३ वग�-2 �ीम. चा��शला खरपडे - - -
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४ वग�-3 �ी.दामोदर सं�ये - - -

५ वग�-3 �ीम. �वणा सरोदे - - -

६ वग�-3 �ीम. र�वदर कौर �बरद� - - -

7 वग�-4 �ी. �ा�सीस सायमन

8 वग�-4 �ीम.शैला तुंबडे

9 वग�-4 �ी. सु�नल गांगुड�

�टप:- सदरची मा�हती आ�थापना �वभागाकडुन ��स�द कर�यात येते.

कलम ४ (१) (ब) (अकरा)

          �मरा भा�दर  महानगरपा�लका येथील म�हला व बालक�याण �वभाग या काया�लयाचे  �द. 
1 ए��ल 2021 ते 30 माच� 2022 या कालावधीसाठ�चे मंजुर अंदाजप�क व खचा�चा तप�शल 
याची �व�तृत मा�हती �का�शत करणे

अंदाजप�का�या �तीचे �काशन करणे (�पयाम�ये)

अनुदाना�या �वतरणा�या �तीचे �काशन करणे (�पयाम�ये)
अ.�. अंजाप�क�य �शषा�चे 

वण�न
तरतुद खच� अ�धक 

अनुदान 
अपे��त 
अस�यास 
�पयात

अ�भ�ाय
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�टप :- सदरची मा�हती लेखा �वभागाशी संबं�धत आहे.

कलम ४ (१) (ब) (बारा)
नमुना (अ)

       �मरा भा�दर महानगरपा�लका येथील म�हला व बालक�याण �वभाग या काया�लयातील 
अनुदान वाटपा�या काय��माची काय�प�दती 2021-22 या वषा�साठ� �का�शत करणे

             महानगरपा�लकेने म�हला व बालक�याण �वभागाकर�ता सन 2021-22 �या 
अथ�संक�पात केले�या तरतुद��माणे योजना राब�व�या जातात.

 म�हला�या सवा��गण �वकासाकर�ता म�हला व बालक�याण �वभागा अंतग�त काय��म/ 
��श�ण /�श�बर/ मेळावे योजना राब�वणे. 

 गर�ब व गरजु म�हलांना सा�ह�य वाटप

 ग�ल�छ व��या, झोपडयाम�ये �व�छता काय��म मो�हम

 �नराधार/�वधवा/घट�फोट�त मुल�ं�या �ववाहाक�रता अथ�सहा�य/ व मुलांना �श�यवृ�ी देणे

 बेट� बचाव योजना अंतग�त जनजागृती करणे

 कॅ�सर �पडीत ग�रब व गरजु म�हलांना अथ�सहा�य देणे.

 10 वी/12 वी म�ये 90 ट�के पे�ा जा�त माक� �मळाले�या मुला-मुल�चा गौरव करणे

 मनपा शाळेतील मुल�ंना सॅ�नटर� नॅपक�न पुर�वणे

 गरोदर व �तनदा मातांना सकस आहार पुरवठा

कलम ४ (१) (ब) (बारा)
                                  नमुना (ब)

        �मरा भा�दर महानगरपा�लका येथील म�हला व बालक�याण �वभाग या काया�लयातील 
अनुदान काय��माअंतग�त लाभाथ�चा तप�शल योजना / काय��माचे नाव

      महानगरपा�लकेने म�हला व बालक�याण �वभागाकर�ता सन 2021-22 �या 
अथ�संक�पात केले�या तरतुद��माणे योजना राब�व�या जातात. सदर�या योजना �नय�मत 
काया�ि�वत अस�या कारणाने लाभाथ� सं�या/तप�शल �नि�चतपणे करता येत नाह�. तथा�प 
�व�वध योजनांतग�त लाभाथा�चा तप�शल �वतं�य न�दवह�म�ये न�द�वला जातो.

कलम ४ (१) (ब) (तेरा)
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     �मरा भा�दर महानगरपा�लका येथील म�हला व बालक�याण �वभागातुन �मळाले�या 
कोण�याह� सवलती, परवाना अथवा अ�धकारप�  याची चालु वषा�साठ� �मळाले�या लाभाथ�चा 
तप�शल

परवाना/ परवानगी / सवलत याचा �कार

�नरंक

कलम ४ (१) (ब) (चौदा)

       �मरा भा�दर महानगरपा�लका येथील म�हला व बालक�याण या काया�लयात इले��ॉ�नक 
�व�पात उपल�ध असलेल� माह�ती.

�नरंक

कलम ४ (१) (ब) (चौदा)

        �मरा भा�दर महानगरपा�लका येथील म�हला व बालक�याण या �वभागातील शासक�य मा�हती 
अ�धकार�/ सहा�यक मा�हती अ�धकार� / अ�पल�य �ा�धकार� (तथा लोक�ा�धकारा�या काय��े�ातील) 
याची �व�तृत मा�हती �का�शत करणे.

माह�ती अ�धकार�

अ.
�

शासक�य 
मा�हती 

अ�धकार�चे नाव

पदनाम काय��े� संपुण� पता/ 
दुर�वनी �मांक

ई-मेल अ�पल�य �ा�धकार�

१. �ीम.चा��शला 
खरपडे

म�हला व 
बालक�याण 
अ�धकार�

�मरा भा�दर 
महानगरपा�लका

मु�य काया�लय 
प�हला मजला, 
भा�दर पि�चम
२८१९२८२८
Ext no126

womenc
hildwelfa
rec@gm
ail.com

�ी. �वि�नल सावंत
�. उपायु�त 
(मबाक)

२८१९२८२८
Ext no -126
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सहा�यक शासक�य मा�हती अ�धकार�

अ.
�

सहा�यक 
शासक�य 
मा�हती 

अ�धकार�चे 
नाव

पदना
म

काय��े� संपुण� पता/ 
दुर�वनी 
�मांक

ई-मेल

१. �ी.दामोदर 
संखे

व�र�ठ 
�ल�पक

�मरा भाईदर 
महानगरपा�ल

का

वर�ल �माणे womenchildwelfarec@gmail.co
m

अ�पल�य अ�धकार�
अ.
�

अ�पल�य 
�ा�धका-
याचे नाव

पदनाम अ�पल�य 
�ा�धकार� 

�हणुन �याची 
काय�क�ा

अहवाल 
देणारे 
मा�हती 
अ�धकार�

ई-मेल

१. �ी. 
�वि�नल 
सावंत

�. 
उपायु�त 
(मबाक)

�मरा भा�दर 
महानगरपा�लका 

�ीम. 
चा��शला 
खरपडे
म�हला व 
बालक�याण 
अ�धकार�

womenchildwelfarec@gmail.co
m

                                                            

कलम ४ (१) (ब) (पंधरा)

       �मरा भा�दर महानगरपा�लका ये�थल म�हला व बालक�याण �वभागात  उपल�ध सु�वधांचा 
त�ता �का�शत करणे.

उपल�ध सु�वधा:-
 भेट�या�या वेळे संदभा�त मा�हती

 वेबसाईट �वषयी मा�हती

अ.
�

सु�वधेचा �कार वेळ काय�प�दती �ठकाण जबाबदार �य�ती/ 
कम�चार�

त�ार 
�नवारण

१ भेट�या�या 
वेळे संदभा�त 
मा�हती

दु.११.०० ते 
दु.१.३०

- �मरा भा�दर 
महानगरपा�लका

म�हला व बालक�याण 
अ�धकार�

�.उपायु�त
(मबाक)

२ वेबसाईट पुण� वेळ - �मरा भा�दर �स�टम मॅनेजर, नागर� 
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�वषयी मा�हती महानगरपा�लका सु�वधाक��

कलम ४ (१) (ब) (सोळा)

        �मरा भा�दर महानगरपा�लका ये�थल म�हला व बालक�याण �वभागातील  शासक�य मा�हती 
अ�धकार�/सहा�यक शासक�य मा�हती अ�धकार�/अ�पल�य �ा�धकार� (तेथील लोक �ा�धकार��या 
काय��े�ातील) यांची �व�तृत मा�हती �का�शत करणे.

1. शासक�य मा�हती अ�धकार�
अ
�

शासक�य 
मा�हती 
पदनाम 

अ�धका-याचे 
नाव

पदनाम काय��े� प�ा/फोन ई-मेल अ�पल�य 
अ�धकार�

१ �ी. चा��शला 
खरपडे

म�हला व 
बालक�याण 
�वभागात  
अ�धकार�

�मरा भा�दर 
महानगरपा�लका

�मरा भा�दर महानगरपा�लका 
�व.इं�दरा गांधी भवन, प�हला 
माळा,छ�पती.�शवाजी 
महाराज माग�, भा�दर (प.) 
िज.ठाणे
४०११०१
दुर�वनी � 8192828
EXT NO.158

womenc
hildwelf
arec@g
mail.co

m

�.उपायु�त
(मबाक)

ब. सहा�यक शासक�य मा�हती अ�धकार�

अ.
�

शासक�य मा�हती पदनाम 
अ�धका-याचे नाव

पदनाम काय��े� प�ा/फोन ई-मेल

१ -- -- वर�ल �माणे वर�ल �माणे वर�ल �माणे

1. अ�प�लय अ�धकार�
अ.� शासक�य मा�हती 

पदनाम अ�धका-
याचे नाव

काय��े� प�ा/फोन ई-मेल यां�या अ�धन�त 
शासक�य मा�हती 
अ�धकार�

१.  �ी. �वि�नल 
सावंत
�. उपायु�त

�मरा भा�दर 
महानगरपा�ल
का

�मरा भा�दर 
महानगरपा�लका 
�व.इं�दरा गांधी 
भवन, प�हला 

     
Womenchildwelfare

c @gmail.com 

म�हला व 
बालक�याण 
�वभागात  
अ�धकार�
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माळा,छ.�शवाजी 
महाराज माग�, 
भा�दर (प.) 
िज.ठाणे ४०११०१
दुर�वनी �. 
२८१९२८२८ 
�व�तार�त �.126

कलम ४ (१) (ब) (सतरा)
        �मरा भा�दर महानगरपा�लका ये�थल म�हला व बालक�याण �वभागातील  �का�शत मा�हती

�नरंक

कलम ४ (१) (क)

�नरंक

कलम ४ (१) (ड)

�नरंक


