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मिरा भाईंदर िहानगरपामऱका 
भाांडार विभाग 

सन 2021-22 

करभ 4 (1) (b) (i) 

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाांडाय वलबाग कामाारमातीर कामे ल कताव्म ेमाांचा तऩळीर.  
कामाारमाच ेनाांल -:  बाांडाय वलबाग, मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका  
ऩत्ता -:   मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका, स्ल, इांददया गाांधी बलन, छत्रऩती मळलाजी 

भशायाज भागा, बाईंदय (ऩ.), जज.ठाणे 401 101 
 कामाारम प्रभखु-: आमकु्त, मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका, बाईंदय (ऩ.), जज.ठाणे. 

ळावकीम वलबागाच ेनाांल :- बाांडाय वलबाग  

 कोणत्मा भांत्रारमातीर खात्माच्मा अधधनस्त :- नगय वलकाव वलबाग, भशायाष्ट्र ळावन. 
 कामाषेत्र :-  मभया-बाईदय ळशय बौगोमरक :- 79 चौ.कक.भी.    

कामाानरुूऩ :-  भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अधधननमभ ननमभातीर तयतदुी अन्लमे 
भशानगयऩामरकेच्मा वलवलध वलबागाव स्टेळनयी, फ़ननाचय, फोडा-फॅनय ऩयुवलणे, वलवलध 
प्रकायची नभनेु, फ़ोभा, यजजस्टय छऩाई कयणे, लतृ्तऩत्र ेखयेदी कयणे इ. 

 विशिष्ट कार्य   : 
लयीरप्रभाणे भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अधधननमभ ननमभातीर तयतदुी अन्लमे  
वलबागाच ेध्मेम / धोयण / कामााचे स्लरुऩ  -: 
भशायाष्ट्रÅõ भशानगयऩामरका अधधननमभ ननमभातीर तयतदुी अन्लमे भशानगयऩामरकेच्मा वलवलध 
वलबागाव स्टेळनयी, फ़ननाचय, फोडा-फॅनय ऩयुवलणे, वलवलध प्रकायची नभनेु, पॉभम, यजजस्टय छऩाई 
कयणेकरयता ननवलदा तवेच दयऩत्रके भागलनु ठेकेदायाांकडुन काभे करुन घेणे.  

 

 वला वांफांधधत अधधकायी/ कभाचायी खारीरप्रभाणे.  
 

अ.क्र. अधधकाय/ कभाचा-माचे नाल  ऩद 

1.  श्री. यवल ऩलाय उऩ-आमकु्त (बाांडाय) 
2.  श्री. वनुनर मादल वशा.आमकु्त (बाांडाय) 
3.  श्रीभ. भाधुयी घेगडभर लरयष्ट्ठ मरऩीक 
4.  श्री. वनुनर याठोड यखलारदाय 
5.  श्री. वनुनर यॉड्रीक्व भजुय (अऩांग) 
6.  श्री. याजुलेर आयभगुभ व.का. 

 

 उऩरब्ध वेला : दयुध्लनी भ्रभणध्लनी, इांटयनेट वेला  
 प्राधधकयणाच्मा वांयचनेच्मा तक्ता - वोफत जोडरा आशे . 
 कामाारमीन दयुध्लनी क्रभाांक ल लेऱा -: 28193028, 28181183, 28181353,  

28145985,28192828                                      
(वलस्ताय क्र. 144) 

    लेऱ -: वकाऱी 9.45 त ेवांध्माकाऱी 6.15 ला. 
    वाप्तादशक वटु्टी ल वलमळष्ट्ट वेलेवाठी ठयवलरेल्मा लेऱा : 

भदशन्माचा प्रत्मेक ळननलाय ल यवललाय तवेच ळावनाने जादशय केरेल्मा वटु्मा.  
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मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 

बाांडाय वलबाग 
 

भा.आमुक्त 
 

उऩ-आमुक्त (बाांडाय)   

 

    वशा.आमुक्त (बाांडाय) 

 

    

  लरयष्ट्ठ मरऩीक 

 
 

 यखलारदाय /भजुय / व.का. 
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कऱि 4 (1) (b) (ii) (अ) 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाांडाय वलबाग कामामरमीतीर अधधकायी ल 
कभमचायी माांच्मा अधधकायाांचा तऩळीर. 

अ.क्र. पदनाि अधिकार-प्रशासकीय कोणता कायदा 
ननयि शासन ननणणय 
/पररपत्रक नुसार 

अमभप्राय 

1. उऩ-
आमुक्त 
(बाांडाय) 

1) कभमचा-माांच्मा 
यजा भांजुय कयणे 
(अ) लगम-03 ल 04 
च्मा अधधननस्त 
कभमचा-माांच्मा 60 
ददलव ऩमतं यजा 
भांजुय कयणे. 

भशायाष्ट्र 
भशानगयऩामरका 
अधधननमभ 1949, 
भशायाष्ट्र नागयी वेला 
ननमभ ल ळावन 
ननणममानुवाय. 

1) यजा भांजुयीच ेददनाांकाव 
अधधकायी/ कभमचा-माांच्मा खाती 
यजा मळल्रक अवल्माची खात्री 
करुन घेणे आलश्मक आशे. 
2) यजा भांजुय कयताना , 
भशायाष्ट्र नागयी वेला (यजा) 
ननमभ 1981 भधीर तयतुदीच े
ऩारन कयणे आलश्मक आशे.  

  2) उऩ-आमुक्ताांकड े
वोऩवलरेल्मा 
वलबागाांतीर वलवलध 
काभाांवाठी प्रत्मेक 
काभाच्मा प्रकयणी 
रु. 2.00 रष 
ऩमतंची ननवलदा 
भागवलणे, ननवलदा 
भांजुय कयणे ल 
वलवलध काभाांच्मा 
भांजुय ननवलदा 
धायकाांवोफत 
कयायनाभा कयणे, 
काभाचा आदेळ 
देणे, लेऱोलेऱी 
काभाव भुदतलाढ 
देणे. 

भशायाष्ट्र 
भशानगयऩामरका 
अधधननमभ 1949, 
भशायाष्ट्र नागयी वेला 
ननमभ ल ळावन 
ननणममानुवाय. 

1) धोयणात्भक ननणममावांफधी 
वलम प्रस्ताल आमुक्त माांना 
मोग्म चाकोयीतून वादय कयाले . 
ननवलदा भागवलण्माऩुली नवलन 
काभाच ेभुऱ ध्मेम धोयण 
आमुक्ताांनी भांजुय केरेरे अवाल.े 
2) भांजुय कयालमाची काभे शी 
वांफधीत आधथमक लऴामत भांजुय शी 
उऩरब्ध अथमवांकल्ऩीम 
तयतुदीच्मा भमामदेत अवाली. 
3) ननवलदेव भांजुयी देताना 
वलशीत काममऩध्दतीचा अलरांफ 
कयण्मात माला . प्राकरमीन 
दयाऩेषा अधधक दयाची ननवलदा 
आमुक्ताांच्मा ऩुलामनुभतीमळलाम 
स्स्लकायणेत मेऊ नमे. 
4) ज्मा दठकाणी काभ 
कयालमाच ेआशे ती जागा 
खाजगी भारकीची नवुन 
भ.न.ऩा. ककां ला वालमजननक 
भारकीची आशे . माची खात्री 
करुन पक्त भ .न.ऩा./ 
वालमजननक भारकीच्मा 
जागेलयीर काभाांनाच भांजुयी देणे  
आलश्मक आशे. 
5) कोणत्माशी दठकाणी एखादे 
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काभ भांजुय कयताना वदयशू 
काभ वांफधीत दठकाणी वलकाव 
आयाखड्माप्रभाणे अनुसेम आशे . 
माची खात्री करुन घेणे 
फांधनकायक याशीर.  
6) दरुुस्तीची काभे भांजुय 
कयताना कयालमाच्मा काभाच े
ऩुलीच ेल काभ ऩुणम झारेनांतयच े
त्मा काभाच ेपोटोग्रा प नस्तीलय 
ठेलणे आलश्मक आशे. 
7) काभाच ेतुकड्मात वलबाजन 
करुन काभ कयता मेणाय नाशी. 
8) वलम आदेळाच्मा प्रती आमुक्त 
तवेच भुख्म रेखाधधकायी माांना 
ऩाठवलणे आलश्मक याशीर.  
9) अधधकाय लाऩयत अवताना 
वलम ननमभाांच ेकाटेकोयऩणे 
अनुऩारन कयण्माची जफाफदायी 
वांफधीत उऩ -आमुक्त माां ची 
याशीर. 
10) धोयणात्भक ननणमम 
घेण्मावांफधीच ेआणण 
भशानगयऩामरका स्थामी वमभती 
ककां ला भशावबा माांचवेभोय वादय 
कयालमाच ेवलम प्रस्ताल आमुक्त 
माांची भान्मता घेऊनच वादय 
कयण्मात मालेत. 
11) उऩ-आमुक्ताांनी ऩायीत 
केरेल्मा आदेळाभध्मे 
ऩुनमननरयषण अथला ऩुनवलमरोकन 
कयण्माच े अधधकाय आमुक्ताांनी 
याखील ठेलरेरे आशेत.  
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क 

अ.क्र ऩदनाभ 
अधधकाय  – पौजदायी 

ननयांक 

कोणता कामदा ननमभ /
ळावनननणाम/ऩरयऩत्रक 

नुवाय 
अमबप्राम 

- - ननयांक  - - 

 

 
ड 

अ.क्र ऩदनाभ अधधकाय  – अधान्मामीक 
कोणता कामदा ननमभ /
ळावनननणाम/ऩरयऩत्रक 

नुवाय 
अमबप्राम 

१. उऩ-आमुक्त 
(बाांडाय) 

उऩ-आमुक्त (बाांडाय) माांचकेड ेवोऩवलरेल्मा 
वलबागातीर जन भादशती अधधकायी माांचवेलरुद् 
दाखर केरेल्मा प्रथभ अवऩरालय ननणाम घेणे. 

भादशतीचा अधधकाय 
अधधननमभ २००५ - 

 

करभ 4 (1) (b) (ii) नभुना (फ) 

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाांडाय वलबाग कामाारमातीर अधधकायी ल 
कभाचायी माांच्मा कताव्माांचा तऩळीर 

अ.क्र ऩदनाभ 
आधथाक, प्रळावकीम, फ़ोजदायी, 

अधान्मामीक कताव्मे 

कोणता 
कामदा/ननमभ/ळावन 
ननणाम /ऩरयऩत्र नुवाय 

अमबप्राम 
 

१ उऩ-आमुक्त 
(बाांडाय) 

१) भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अधधननमभ 
ननमभातीर तयतुदी अन्लमे 
भशानगयऩामरकेच्मा वलवलध वलबागाव 
स्टेळनयी, फ़ननाचय, फोडा-फॅनय ऩुयवलणे, 
वलवलध प्रकायची नभुने, पॉभा, यजजस्टय Uऩाई 
कयणे, लतृ्तऩत्रे खयेदी कयणे इ. 
२) वशा.आमुक्त (बाांडाय) माांनी जन भादशती 
अधधकायी म्शणुन अजादायाांव भादशती देणे. 

भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका 
अधधननमभ १९४९ 

भशाया¹]Åõ नागयी वेला 
ननमभ ल ळावन 
ननणामानुवाय.   

 

- 
२ वशा. आमुक्त 

(बाांडाय) 

३ लरयष्ट्ठ मरवऩक 
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करभ 4 (1) (फ( )iii) 

ननणाम प्रकक्रमेतीर ऩमालेषण ल जफाफदायीच ेउत्तयदाईत्ल ननजचचत करून कामाऩध्दतीच ेप्रकाळन 
(काभाचा प्रकाय / नाांल) 

काभाच ेस्लरुऩ - भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अधधननमभ ननमभातीर तयतदुी अन्लमे 
भशानगयऩामरकेच्मा वलवलध वलबागाव स्टेळनयी, फ़ननाचय, फोडा-फॅनय ऩयुवलणे, 
वलवलध प्रकायची नभनेु, ¡òÉìभा, यजजस्टय Uऩाई कयणे, लतृ्तऩत्र ेखयेदी कयणे इ.  

वांफधीत तयतुद – वलावाधायणऩणे ननणाम प्रकक्रमेतीर ऩमाले IÉण भा. आमकु्त, अनत-आमकु्त 
(बाांडाय) माांच्मा स्तयालय कयण्मात मेत.े तवेच जफाफदायीचे उत्तयदामीत्ल 
प्रकयण शाताऱणा-मा वला वफांधीताांलय ननजचचत कयण्मात मेत.े प्रकयणयत्ले 
काशी प्रकयणे, धोयणात्भक फाफीवाठी भा. भशावबेऩढेु वादय कयण्मात मेतात. 
वलावाधायण प्रकयणे उऩ-आमकु्त (बाांडाय), बाांडाय अधधकायी, लरयष्ट्ठ मरऩीक 
मा स्तयालय ननकारी काढण्मात मेतात. 

अधधननमभाचे नाांल - भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अधधननमभ. 

ळावन ननणाम - भशायाष्ट्र ळावनाच्मा वलवलध वलबागाकडुन ननगामभत शोणाये ळावन ननणाम. 

ऩरयऩत्रके - भशाया¹]Åõ ळावनाच्मा वलवलध वलबागाकडुन ननगामभत शोणाये ळावन ऩरयऩत्रके. 

कामाारमीन आदेळ – भशानगयऩामरका आमकु्त माांनी लेऱोलेऱी प्रकयण ननशाम ननगामभत केरेरे 
आदेळ. अ.क्र. काभाचे स्लरुऩ कारालधी ददलव काभावाठी जफाफदाय 
अधधकायी अमबप्राम. 

 

 

अ.क्र. काभाच ेस्लरुऩ 

कारालधी 
ददलव 

काभावाठी 
जफाफदाय 
अधधकायी 

अमबप्राम 

1. १) भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अधधननमभ 
ननमभातीर तयतुदी अन्लमे भशानगयऩामरकेच्मा 
वलवलध वलबागाव स्टेळनयी, फ़ननाचय, फोडा-फॅनय 
ऩुयवलणे, वलवलध प्रकायची नभुने, पॉभा, यजजस्टय 
Uऩाई कयणे, लतृ्तऩत्रे खयेदी कयणे इ. 
२) वशा.आमुक्त (बाांडाय) माांनी जन भादशती 
अधधकायी म्शणुन अजादायाांव भादशती देणे.  

 

ननमभाप्रभाणे 
  

बाांडाय वलबागातीर 
वला वांफधधत 

अधधकायी / कभाचायी 
 

- 
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करभ 4 (1) (फ( )iv) नभुना (अ) 

वांघटनाच ेरIÉ (लावऴाक)     

अ.क्र. काभ / कामा   

काभाच े
प्रभाण 

आधथाक रIÉ  अमबप्राम 

ननयांक 

 

करभ 4 (1) (फ( )iv) नभुना (फ) 

काभाची कारभमाादा बाांडाय वलबागाची काभ ऩुणा शोण्मावाठी प्रत्मेक काभाची कारभमाादा  

अ.क्र. काभ / कामा   

ददलव / ताव ऩणुा 
कयण्मावाठी जफाफदाय अधधकायी तक्राय ननलायण 

अधधकायी 

१. 
बाांडाय वलबागाव नेभुन 
ददरेरे काभकाज 
 

ननमभानुवाय 
 

वला वांफधधत अधधकायी / 
कभाचायी 

 

भा. उऩ-आमुक्त 
(बाांडाय) 

 

 

 

 
करभ 4 (1) (फ( )v) नभुना (अ)  

बाांडाय वलबागाच्मा काभाळी वांफधधत ननमभ / अधधननमभ  

अ.क्र. 
वुचना ऩत्रकानुवाय ददरेरे 

वलऴम 

ननमभ क्रभाांक ल लऴ े

अमबप्राम 
(अवल्माव) 

१. बाांडाय वलबागावलऴमक 
काभकाज 

भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अधधननमभ 
ळावन ननणाम ल ऩरयऩत्रके 

- 

 

 
करभ 4 (1) (फ( )v)  नभुना (फ) 

बाांडाय वलबागाच्मा काभाळी वांफधधत ळावन ननणाम  
अ.क्र. 

ळावन ननणामानुवाय 
ददरेरे वलऴम 

ळावन ननणाम क्रभाांक ल तायीख अमबप्राम 
(अवल्माव) 

1 

बाांडाय वलबागावलऴमक 
काभकाज 

ळावनाकडुन ननगामभत शोणाये 
वलवलध ळावन ननणाम ल ऩरयऩत्रके 

- 

 

करभ 4 (1) (फ( )v) xÉ¨ÉÖxÉÉ (Eò) 
बाांडाय वलबागाच्मा काभाळी वांफधधत ऩरयऩत्रके  

अ.क्र. 
ळावकीम ऩत्रकानुवाय 

ददरेरे वलऴम 

ऩरयऩत्रक क्रभाांक ल तायीख 

अमबप्राम 
(अवल्माव) 

1 

बाांडाय वलबागावलऴमक 
काभकाज 

ळावनाकडुन ननगामभत शोणाये वलवलध 
ळावन ननणाम ल ऩरयऩत्रके 

-- 
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करभ 4 (1) (फ( )v) xÉ¨ÉÖxÉÉ (b÷ò) 
बाांडाय वलबागाच्मा काभाळी वांफधीत कामाारमीन आदेळ /धोयणात्भक ऩरयऩत्रके  

अ.क्र. वलऴम क्रभाांक ल तायीख 

अमबप्राम 
(अवल्माव) 

1 

बाांडाय वलबागावलऴमक 
काभकाज 

भा. आमकु्त माांनी लेऱोलेऱी 
ननगामभत केरेरे आदेळ 

-- 

 
 

करभ 4 (1) (फ( )v) xÉ¨ÉÖxÉÉ (<) 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाांडाय वलबागाच्मा कामाारमाभध्मे उऩरब्ध 

दस्ताएलजीांची मादी   
दस्ताएलजीांचा वलऴम - 

अ.क्र. दस्ताएलजीचा प्रकाय  वलऴम 

वांफधीत व्मक्ती 
/ ऩदनाभ 

 

व्मक्तीच ेदठकाण / 
उऩयोक्त कामाारमात 
उऩरब्ध नवल्माव 

1 

१. वलवलध प्रकायची नभुने छ्ऩाई, 
स्टेळनयी, फोडा-फॅनय, रेटयशेड 
छ्ऩाई, लतृ्तऩत्रे, पननाचय वादशत्म 
इ. काभाांच ेननवलदाांच े/ दयऩत्रकाच े
दस्तएलज  
२. आलक- जालक यजजस्टय 
३. देमक यजजस्टय 
४. º]õÉìक यजजस्टय 
५. ऩालती वाठा यजजस्टय 
६. जांगभ भारभत्ता यजजस्टय 

बाांडाय 
वलबागावलऴमक 

कागदऩत्रे 

वला वांफधधत 
अधधकायी / 
कभाचायी 

 

- 
 

 
करभ 4 (1)(+( )vi)  

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाांडाय वलबागाच्मा कामाारमाभध्मे दस्ताएलजाांची 
लगालायी   

अ.क्र. वलऴम 

दस्ताएलजाचा प्रकाय 
नस्ती/भस्टय/नोंदऩुस्तक, 

व्शाउचय इ. 

प्रभुख फाफीांचा 
तऩळीरलाय 

 

वुयIÉÒत 
ठेलण्माचा 
कारालधी 

१. 
बाांडाय 

वलबागावलऴमक 
कागदऩत्रे 

१. वलवलध प्रकायची नभुने छ्ऩाई, 
स्टेळनयी, फोडा-फॅनय, रेटयशेड छ्ऩाई, 
लतृ्तऩत्र,े पननाचय वादशत्म इ. काभाांच े
ननवलदाांच े/ दयऩत्रकाच ेदस्तएलज  
२. आलक- जालक यजजस्टय 
३. देमक यजजस्टय 
४. º]õÉìक यजजस्टय 
५. ऩालती वाठा यजजस्टय 
६. जांगभ भारभत्ता यजजस्टय 

करभ ४ (१) (b) (i) 
भध्मे नभुद केरेल्मा 

कामााच्मा 
तऩळीरानुवाय 
उऩरब्ध नस्ती 

ळावन 
ननणामानुवाय 
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करभ 4 (1)(¤É( )vii)  

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाांडाय वलबागाच्मा कामाारमाच्मा ऩरयणाभकायक 
काभाांवाठी जनवाभान्माांळी वल्रा भवरत कयण्माची व्मलस्था.  

अ.क्र. 
वल्राभवरतीचा 

वलऴम 
कामाप्रणारीच ेवलस्तुत लणान 

कोणत्मा 
अधधननमभा/ननमभ/ 

ऩरयऩत्रकाव्दाये  
ऩुनयालुत्तीकार 

१. रोकळाशी ददन 

भशानगयऩामरकेच ेआमुक्त 
नागरयकाांच्मा लैमजक्तक 
स्लरुऩाच्मा तक्रायी दय 
भदशन्माच्मा ऩदशल्मा वोभलायी 
रोकळाशी ददनाभध्मे वुनालणी 
घेऊन कामालाशीच्मा वुचना 
देतात.  

ळावन ननमभानुवाय 

दय 
भदशन्माच्मा 
ऩदशल्मा 
वोभलायी 

 

२. भादशतीचा 
अधधकाय 

भादशतीचा अधधकय २००५ अांतगात 
प्राप्त अजाालय भादशती देणे तवेच 
प्रथभ अवऩरीम अजाालय ननणाम 
प्रकक्रमा कयणे. 

भादशतीचा अधधकाय 
अधधननमभ २००५ 

 

ननमभानुवाय 

 
करभ 4 (1)(¤É( )viii) xÉ¨ÉÖxÉÉ (+) 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाांडाय वलबागाच्मा कामाारमाच्मा वमभतीची मादी 
प्रकाळीत कयणे.  

अ.क्र. 
वमभतीच े
नाांल 

वमभतीच ेवदस्म 

वमभतीची 
उदिष्ट्टे 

ककती 
लेऱा 

घेण्मात 
मेते. 

वबा 
जनवाभान्माांवाठी 
खरुी आशे ककां ला 

नाशी 

वबेचा 
कामालुत्ताांत 
(उऩरब्ध) 

 

ननयांक 

 

 
करभ 4 (1)  (फ(viii) नभुना (फ) 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाांडाय वलबागाच्मा कामाारमाच्मा अधधवबाांची 
मादी प्रकामळत कयणे. 

अ.क्र. 
अधधवबेच े
नाांल 

वबेच े
वदस्म 

वबेच े
उदिष्ट्टे 
 

ककती 
लेऱा 

घेण्मात 
मेते. 

वबा 
जनवाभान्माांवाठी 
खरुी आशे ककां ला 

नाशी 

वबेचा 
कामालुत्ताांत 
(उऩरब्ध) 

 

ननयांक 
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करभ 4 (1)(¤É( )viii) नभुना (क) 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाांडाय वलबागाच्मा कामाारमाच्मा ऩरयऴदाांची ªÉÉnùÒ 

|ÉEòÉ¶ÉÒiÉ Eò®úhÉä. 

अ.क्र. 
ऩरयऴदेच े
नाल 

ऩरयऴदेच े
वदस्म 

ऩरयऴदेच े
उदिष्ट्टे 

ककती 
लेऱा 

घेण्मात 
मेते. 

वबा 
जनवाभान्माांवाठी 
खरुी आशे ककां ला 

नाशी 

वबेचा 
कामालतृ्ताांत 
(उऩरब्ध) 

 

ननयांक 
 

 
करभ 4 (1)(¤É( )viii) नभुना (ड) 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाांडाय वलबागाच्मा कामाारमाच्मा कोणत्माशी 
वांस्थेची ªÉÉnùÒ |ÉEòÉ¶ÉÒiÉ Eò®úhÉä. 

अ.क्र. 
वांस्थेच े
नाल 

वांस्थेच े
वदस्म 

वांस्थेच े
उदिष्ट्टे 

ककती 
लेऱा 

घेण्मात 
मेते. 

वबा 
जनवाभान्माांवाठी 
खरुी आशे ककां ला 

नाशी 

वबेचा 
कामालुत्ताांत 
(उऩरब्ध) 

 

ननयांक 
 

 
करभ 4 (1 (फ)( ix) 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका बाांडाय वलबागातीर वला अधधकायी ल कभाचायी माांची नाांले, 
ल त्माांच ेभामवक लेतन.  

अ.क्र. ऩदनाभ अधधकायी /  कभाचा-माच े
नाल लगा दयुध्लनी 

क्र./फ़ॅक्व/ईभेर  

एकुण लेतन 

1 वशा.आमुक्त 
(बाांडाय) 

श्री. वुननर मादल लगा-२ 

२८१९२८२८ 

रु.81,939/- 

2 लरयष्ट्ठ मरऩीक श्रीभ. भाधयुी घेगडभर लगा-३ रु.55,126/- 
3 यखलारदाय श्री. वुननर याठोड लगा-४ रु.38,604/- 
4 भजुय (अऩांग) श्री. वुननर यॉड्रीक्व लगा-४ रु.39,176/- 
5 व.का. श्री. याजुलेर आयभुगभ लगा-४ रु.27,681/- 
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करभ 4 (1)(¤É( )xi) 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाांडाय वलबागाच्मा कामाारमाच ेभांजुय अदाांजऩत्रक 

ल खचााचा तऩळीर माची वलस्तुत भादशती प्रकामळत कयणे. 

अ.क्र. 
अांदाजऩत्रकीम 
मळऴााच ेलणान  

अनुदान  

ननमोजजत 
लाऩय (IÉäत्र 
ल काभाचा 
तऩळीर)  

अधधक अनुदान 
अऩIेÉÒत अवल्माव 

रुऩमात  
अमबप्राम  

रेखा वलबागाळी वांफधीत 

 
करभ 4 (1)(¤É( )xii) नभुना (अ) 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाांडाय वलबागाच्मा कामाारमातीर अनुदान 
लाटऩाच्मा कामाक्रभाची कामाऩध्दती.  

--------- ननयांक --------  
 
 

करभ 4 (1)(¤É( )xii) नभुना (फ) 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाांडाय वलबागाच्मा कामाारमातीर अनुदान 

कामाक्रभाअांतगात राबाथीची वलस्तुत भादशती प्रकाळीत कयणे.  
मोजना / कामाक्रभाच ेनाांल :- 
अ.क्र. 

राबाथीच ेनाल ल 
ऩत्ता 

अनुदान /राब माची 
यक्कभ /स्लरुऩ  

ननलड ऩात्रतेच े
ननकऴ  

अमबप्राम 

ननयांक 

 
करभ 4 (1)(¤É( )xiii) 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाांडाय वलबागाच्मा कामाारमातीर मभऱणा-मा / 
वलरतीचा ऩयलाना माची चारु लऴााची तऩळीरलाय भादशती.  

 
ऩयलाना/ऩयलानगी/वलरतीच ेप्रकाय :- 

अ.क्र. 
ऩयलाना 
धायकाच े
नाांल  

ऩयलान्माचा 
प्रकाय  

ऩयलाना 
क्रभाांक  

ददनाांका 
ऩावुन  

 

ददनाांका 
ऩमतं  

 

वाधायण 
अटी 
 

ऩयलान्माची 
वलस्तुत 
भादशती  

ननयांक 
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करभ 4 (1)(¤É( )xiv) 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाांडाय वलबागाच्मा कामाारमातीर भादशतीच े

इरेक्रोननक स्लरुऩात वाठवलरेरी भादशती प्रकाळीत कयणे.  
चारु लऴााकरयता   

अ.क्र. 
दस्तऎलजाचा 

प्रकाय  
वलऴम  

कोणत्मा इरेक्रोननक 
नभुन्मात  

भादशती 
मभऱवलण्माची 

ऩध्दती  

जफाफदाय 
व्मजक्त  

ननयांक 

 

 
करभ 4 (1)(¤É( )xvi) 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाांडाय वलबागाच्मा कामाारमातीर ळावकीम 
भादशती अधधकायी/वशाय्मक ळावकीम भादशती अधधकायी / अवऩरीम प्राधधकायी (तेथीर 

रोक प्राधधकायीच्मा कामाIÉäत्रातीर) माांची वलस्तुत भादशती प्रकाळीत कयणे. 
 

अ. ळावकीम भादशती अधधकायी  

अ.क्र. 

ळावकीम 
भादशती 

अधधका-माच े
नाल 

ऩदनाभ कामाIÉäत्र ऩत्ता / पोन  ई-भेर अवऩरीम 
प्राधधकायी 

१ 
श्री. वुननर 
मादल 

वशा.आमुक्त 
(बाांडाय) 

बाांडाय वलबाग 

भशानगयऩामरका 
भुख्म कामाारम, 
बाईंदय (ऩ.), 
२८१९२८२८ वलस्ताय 
क्र. १४४ 

mbmcstore@gmail.com 

श्री. यवल ऩलाय 
उऩ-आमुक्त (बाांडाय) 
 

 
 
फ. वशाय्मक ळावकीम भादशती अधधकायी 

अ.क्र. 
वशाय्मक 

ळावकीम भादशती 
अधधका-माच ेनाल 

ऩदनाभ कामाIÉäत्र ऩत्ता / पोन  ई-भेर 

१. श्रीभ. भाधुयी घेगडभर 
लरयष्ट्ठ 
मरऩीक 

बाांडाय 
वलबाग 

भशानगयऩामरका भुख्म 
कामाारम, बाईंदय (ऩ.), 
२८१९२८२८ वलस्ताय क्र. 
१४४ 

mbmcstore@gmail.com 

-- 
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क. प्रथभ अवऩरीम अधधकायी 

अ.
क्र. 

अवऩरीम 
अधधका-माचे 

नाल 
ऩदनाभ कामाषेäत्र 

ऩत्ता / 
पोन  

ई-भेर 
 

माांच्मा 
अधधनस्त 
ळावकीम 
भादशती 
अधधकायी 

 

1. 
श्री. यवल ऩलाय 

 

उऩ-आमुक्त 
(बाांडाय) 

 

बाांडाय 
वलबाग 

२८१९२८२८ mbmcstore@gmail.com  लयीरप्रभाण े
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