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भाहशतीअधधकायअधधननमभ 2005 (17 भदु्द)े 
ऩरयलशन वलबाग (2022-23) 

भाहशती अधधकाय अधधननमभ २००५ करभ ४(१) (ख) 
 

(१)        ४(१) (ख) (१)  

यचना, कामे ल कततव्म माॊचा तऩशळर :- 

१ .  कामातरमाच ेनाल  ऩरयलशन वलबाग, 
शभया बाईदय भशानगयऩाशरका  
 

२.  ऩत्ता  नाभदाय जगन्नाथ नाना ळॊकयळठे फव आगार, आय.टी.ओ 
कॅम्ऩ कामातरमाजलऱ घोङफॊदय गाॊल योड, घोडफॊदय,  
ता.जज.ठाणे ४०११०७.  
 

३.  कामातरम प्रभुख अनतरयक्त आमुक्त तथा ऩरयलशन व्मलस्थाऩक 

४.  कामातरमीन दयुध्लनी क्र. ल 
लेऱ  

लेऱ – वकाऱी ९.४५ 
ते वॊध्माकाऱी - ०६.१५ ला.  
 

५.  वाप्ताहशक वुट्टी ल वलशळष्ट 
वेलेवाठी ठयवलरेल्मा लेऱा  

ळननलाय ल यवललाय  

६.  ळावककम वलबागाच ेनाल  ऩरयलशन वलबाग 

७.  कोणत्मा भॊत्रारमातीर 
खात्माच्मा अधधननस्त  

नगयवलकाव वलबाग  

८.  कामतषेत्र  बौगोशरक ल 
कामातनुरुऩ  

शभया बाईदय ळशय ल ळशयारगतची इतय ळशये  

९.  वलशळष्ट कामत १ ) भशायाष्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ , ळावन आदेळ , 
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ऩरयऩत्रक तवेच भा.भशावबा ल भा. ऩरयलशन  वशभती  
माॊनी ठयवलरेल्मा धोयणात्भक ननणतमानुवाय शभया बाईदय 
भशानगयऩाशरका षेत्राअॊतगतत तवेच फोयीलरी (ऩू.) ठाणे ‚ 
वायख्मा ळशयात प्रलाळाॊना  ऩरयलशन वुवलधा उऩरब्ध 
करुन देणे.  

२) ऩरयलशन वुवलधा देणेवाठी फवेव चारवलण्माच ेधोयण 
ठयवलणे.  

३) ऩरयलशन वुवलधा कामतषभ कयणे  
४) नलनवलन मोजनाॊची / वॊकल्ऩनाॊची अॊभरफजालणी  कयणे.  
५) ळावनाच्मा नलनवलन मोजना याफवलणे. 
६) कें द्रळावन, याज्मळावन तवेच वलत्तीम वॊस्था माॊचकेडून 

ऩरयलशन वुवलधा कामतषभ कयणेवाठी अनुदान प्राप्त करुन 
घेणे.  

७) फववेलेवाठी रागणाऱ्मा वाधनवाभुग्रीची ननशभतती कयणे 
उदा. फव थाॊफा, आगाय 

८) ळावनाच्मा आदेळाप्रभाणे कामतलाशी कयणे  
९) भा.भशावबा ल भा.ऩरयलशन वशभतीच्मा ठयालाची 

अॊभरफजालणी कयणे.  
१०.  वलबागाच ेध्मेम धोयण  

 

ळशयलाशवमाॊना/प्रलाळाॊना वुखकय ऩरयलशन वेला प्रदान कयणे. 

११ .  वलत वॊफॊधीत कभतचायी  

 

१ ) भा. आमुक्त 
२) अनत.आमुक्ततथाऩरयलशन व्मलस्थाऩक  
३) ऩरयलशन उऩ-व्मलस्थाऩक  
४) प्रळावकीम अधधकायी 
५) शरऩीक  
६) शळऩाई  
७) वफ़ाई काभगाय 
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१२.  कामत  

 

ळशयातॊगतत ल ळशयाफाशेयीर भागातलय ळशयलाशवमाॊना/प्रलाळाॊना 
ऩरयलशन वुवलधा उऩरब्ध करुन देणे. 

१३.  काभाच ेवलस्ततृ स्लरुऩ  

 

१ ) ळशयातॊगतत ल ळशयाफाशेयीर भागातलय हदरेल्मा लेऱेत ल 
वॊख्मेत फवेव ऩुयवलणे  

२) ळावकीम/ननभळावकीम/खाजगी/रोकप्रनतननधी/ऩदाधधकयी 
/नगयवेलक इ.ऩत्रव्मलशाय कयणे , आरेल्मा ऩत्राॊना ल 
तक्रायीॊना उत्तय देऊन त्माॊच ेननयाकयण कयणे  

३) भशाऩाशरका षेत्रात ऩरयलशन वॊफॊधी ळावनाच्मा मोजना 
/अशबमान याफवलणे.  

१४.  भारभत्ता तऩशळर इभायती 
ल जागेचा तऩशळर  

 

प्रळावकीम काभकाज शे भशानगयऩाशरका भुख्मारम मेथनू ल 
फव Operation शे घोडफॊदय फव आगाय , शभयायोड (ऩू.) मेथनू 
चारते.  

१५.  उऩरब्ध वेला ऩरयलशन वेला  

१६.  वॊस्थेच्मा वॊयचनात्भक 
तक्ता  

आमुक्त 

अनत. आमुक्ततथाऩरयलशन व्मलस्थाऩक 

ऩरयलशन उऩ-व्मलस्थाऩक 

           प्रळावकीम अधधकायी 

शरवऩक 

शळऩाई 

वफ़ाई काभगाय 
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(२)       ४ १ ख (२) 

अधधकायी ल कभतचायी माॊच ेअधधकाय ल कततव्मे :- 

अ. क्र. नाल ऩदनाभ प्रळावकीम / आधथतक अधधकाय ल 
कततव्मे 

कोणत्मा कामद्मा / 
ननमभ / ळावन 
ननणतमा ऩरयऩत्रक 

1) डॉ. 
वॊबाजीऩानऩट्टे 

अनत.आमुक्ततथा
ऩरयलशनव्मलस्था

ऩक 

1) रोकाॊच्मा गयजेनुवाय ल 
आलश्मकतेनुवाय ऩरयलशन 
वुवलधा उऩरब्ध करुन देणे.  

2) ऩरयलशन वुवलधा देणेवाठी 
फवेव चारवलण्माच्मा धोयणा 
फाफत भा. आमुक्त माॊचेकड े 
प्रस्ताल वादय कयणे.  

3) ळावन ननणतमानुवाय तवेच 
ऩरयऩत्रकानुवाय प्राप्त 
झारेत्मा आदेळाची 
अॊभरफजालणी कयणे    

4) भा. भशावबा ल भा. स्थामी 
वशभती माॊनी केरेल्मा 
ठयालाची अॊभरफजालणी 
कयणे. 

5) ऩरयलशन वुवलधा देण्मावाठी 
शोणा-मा खचातव भान्मता 
घेण्मावाठी भा. आमुक्ताॊकड े
प्रस्ताल वादय कयणे.  

6) देमके प्रदान कयणे.  

भशायाष्र 
भशानगयऩाशरका  
अधधननमभ  
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2) श्री. 
स्लजप्नरवालॊत 

ऩरयलशन  

उऩ-व्मलस्थाऩक  

1) वलबागाॊतगतत नेभुन हदरेरी 
काभे ऩाय ऩाडणे 

2) फव वुवलधा वॊदबाततीर 
प्रस्ताल ऩरयलशन व्मलस्थाऩक 
माॊचेकड ेवादय कयणे.  

3) ळावन ननमभानुवाय ऩरयलशन  
वेला देण्मावाठी फवेव  
चारवलण्माचे धोयण  
ठयवलणेफाफत प्रस्ताल वादय  
कयणे.  

4) फव चारवलणेवाठी मेणा-मा  
खचातव ल त्मा अनुऴॊगाने 
मेणा-मा इतय खचातव   
भान्मता घेणेवाठी प्रस्ताल 
वादय कयणे.  

5) ळावन ननणतम ऩरयऩत्रकाची 
अॊभरफजालणी कयणे.  

भशायाष्र 
भशानगयऩाशरका  
अधधननमभ  

 

3) श्री. हदनेळ 
कानगुड े

प्रळावकीम 
अधधकायी 
(अ.का.) 

१)वलबागाॊतगततनेभून हदरेरी 
प्रळावकीम काभे कयणे.  

२)फव वुवलधा वॊदबाततीर प्रस्ताल 
ऩरयलशन उऩ-व्मलस्थाऩक 
माॊचेकडे वादय कयणे.  

भशायाष्र 
भशानगयऩाशरका  
अधधननमभ  

4) श्री.उन्भेळनाई
क 

शरवऩक वलबागाॊतगतत नेभून हदरेरी 
प्रळावकीम काभे कयणे.  

भशायाष्र 
भशानगयऩाशरका  
अधधननमभ  
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5) श्री.मोगेळ 
ताॊडरे  

वॊगणक चारक  
तथा  शरवऩक 

लरयष्ठाॊनी नेभून हदरेरी काभे 
कयणे.  

 

6) श्रीभ.शळलानी 
कदभ 

वॊगणक चारक  
तथा  शरवऩक 

लरयष्ठाॊनी नेभून हदरेरी काभे 
कयणे. 

 

 

अधधकाय अधतन्मानमक  

ऩदनाभ   कोणता कामदा / ननमभ ळावन ननणतम 
/ ऩरयऩत्रकानवुाय  

आमकु्त वषभ  
प्राधधकायी  

भशायाष्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ  

अनत.आमुक्ततथाऩरयलशनव्मलस्थाऩक वषभ  
प्राधधकायी  

भशायाष्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ  

 

 

 

 

 



7…. 
 

C:\Users\USER\Downloads\17-ख ची माहिती - 2022-23 -.docx 

(३)      ४(१) (ख) (३) 

ननणतम घेण्माच्मा प्रकक्रमेतीर अनवुयण्मात मेणायी कामतऩध्द्ती तवेच ऩमतलेषण 
आणण उत्तयदानमत्ल प्रणारी :- 

भशायाष्र भशानगयऩाशरका ननमभ , ळावनाच ेलेऱोलेऱी ननगतभीत शोणाये 
आदेळ ल ऩरयऩत्रक , ळावनाच ेलेऱोलेऱी ननगतभीत शोणाये आदेळ तवेच भा. भशावबा 
ठयाल ल भा. ऩरयशलन वशभती ठयालान्लमे प्राप्त झारेल्मा ननदेळानवुाय शरवऩकाकडून 
प्रस्ताल वादय केरा जाऊन त्मालय ऩरयलशन उऩ-व्मलस्थाऩक आऩरे अशबप्राम वादय 
करुन ऩरयलशन व्मलस्थाऩक माॊनी केरेल्मा शळफ़ायवीनवुाय अॊनतभ भान्मता  भा. 
आमकु्त माॊची घेतरी जाते. 

नलीन ननणतम अथला धोयणात्भक फाफीॊवाठी वदय प्रस्ताल भा.आमकु्ताॊकडून 
भा. ऩरयलशन वशभती / भा. भशावबा माॊचकेड ेवादय केरे जाऊन नतथे अॊनतभ 
भान्मता घेतरी जाते. 

ननवलदा प्रकक्रमा अॊनतभ कयणेवाठी ननवलदा प्रकक्रमा करुन अॊनतभ 
भान्मतेवाठी भा. ऩरयलशन वशभती माॊचकेड ेगोऴलाया वादय केरा जालनू अॊनतभ 
भान्मता घेतरी जाते.  

ऩमतलेषण ल उत्तयदानमत्ल प्रणारी 
१ ) प्रत्मेक कामत , वेला, कततव्म अधधकाय माॊची अॊभरफजालणी कयण्माकरयता 

भशायाष्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ , वलवलध ळावनननणतम, ळावन ऩरयऩत्रक, 
आदेळ, भा. ऩरयलशन वशभती ठयाल / भा.भशावबा ठयाल माॊचा आधाय घेलनू 
कामतऩध्दती ठयते. 
उदा : फव चारवलण्माच ेधोयण ठयवलणे. 

२) त्मानवुाय त्माफाफत ळावन ननणतम काम आशे? 
३) भा. आमकु्त माॊनी ननमभानवुाय गोऴलाया वादय केरा आशे का? 
४) भा. ऩरयलशन वशभतीने धोयणात्भक ननणतम घेतरा आशे का? 
५) भा.भशावबेने कोणता धोयणात्भक ननणतम घेतरा आशे का? 
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त्मानवुाय धोयण ठयवलरे जात.े 

 प्रत्मेक कामतऩध्द्तीभध्मे वलवलध स्तयालयीर कभतचा-माॊचा/अधधका-माॊचा वशबाग 
अवतो. प्रत्मेक अधधकायी/कभतचायी माॊची कामे ननश्चीत केरेरी अवनु त्मा त्मा 
स्तयानवुाय ऩमतलेषण उदा : १) शरवऩकाच्मा काभाच ेऩमतलेषण - उऩऩरयलशन 
व्मलस्थाऩक २) उऩऩरयलशन व्मलस्थाऩक माॊच ेकाभाच ेऩमतलेषण - ऩरयलशन 
व्मलस्थाऩक ३) ऩरयलशन व्मलस्थाऩक माॊच ेकाभाच ेऩमतलेषण – भा.आमकु्त ल 
उत्तयदानमत्ल ननश्चीत कयण्मात मेते. 

(४)     ४(१) (ख) (४) 

स्लत:ची कामे ऩाय ऩाडण्मावाठी त्माॊच्माकडून ठयवलण्मात आरेरी भानके :- 

१ ) भशायाष्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ नवुाय कामतलाशी कयणे. 
२) ळावन आदेळ, ननणतम, ऩरयऩत्रकानवुाय कामतलाशी कयणे. 
३) भा.भशावबा, भा.ऩरयलशन वशभती वबा माॊनी केरेल्मा ठयालाॊची अॊभरफजालणी 

कयणे. 
(५)      ४(१) (ख) (५) 

त्माच्माकड ेअवरेरे ककॊ ला त्माच्मा ननमॊत्रणात अवरेरे ककॊ ला त्माची कामे ऩाय 
ऩाडण्मावाठी त्माच्मा कभतचायी लगातकडुन लाऩयण्मात मेणाये ननमभ , वलननमभ, वचुना, 
ननमभऩजुस्तका आणण अशबरेख:- 

१ ) भशायाष्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ 
२) वलवलध ळावनननणतम – कें द्र ळावन, याज्मळावन 
३) ळावन ऩरयऩत्रक - कें द्र ळावन, याज्मळावन 
४) भा.भशावबा ल भा.ऩरयलशन वशभती वबा माॊचकेडीर ठयाल 
५) भा.आमकु्त माॊच ेआदेळ 
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(६)      ४(१) (ख) (६) 
त्माच्माकड ेअवरेल्मा ककॊ ला त्माच्मा ननमॊत्रणाखारी अवरेल्मा दस्तऎलजाॊच्मा 

प्रलगातच ेवललयण :- 
अ.क्र. उऩरब्ध अवरेरी कागदऩत्र/े दस्तालेजाच ेस्लरुऩ कारालधी 

१ )  आलक-जालक ऩत्रनोंद  वन २००५ ऩावनू 

२)  वाठा यजजस्टय  वन २००५ ऩावनू 

३)  भा.भशावबा ठयाल वन २००५ ऩावनू 

४)  भा.स्थामी वशभती वबा ठयाल / भा. ऩरयलशन वशभती 
ठयाल 

वन २००५ ऩावनू 

५)  भा.आमकु्त माॊचकेडीर आदेळ वन २००५ ऩावनू 

६)  ननलीदा दस्तालेज वन २००५ ऩावनू 

७)  कामातदेळ, कयायनाभा वन २००५ ऩावनू 

८)  MMRTA कडीर फव बाड ेननजश्चतीकयण इनतलतृ वन २००५ ऩावनू 

९)  वलवलध फवस्टॉऩ थाॊब्माची मादी वन २००५ ऩावनू 

१०)  वलवलध फवभागातच ेनाल े वन २००५ ऩावनू 

११ )  फवटप्मानवुाय बाडऩेत्रक वन २००५ ऩावनू 

 

 

 



10…. 
 

C:\Users\USER\Downloads\17-ख ची माहिती - 2022-23 -.docx 

(७)       ४(१) (ख) (७) 

आऩरे धोयण तमाय कयण्माच्मा ककॊ ला त्माची अॊभरफजालणी कयण्माच्मा वॊफॊधात 

रोकाॊळी वलचाय वलननभम कयण्मावाठी ककॊ ला रोकाॊकडुन ननलेदने केरी जाण्मावाठी 

अजस्तत्लात अवरेल्मा कोणत्माशी व्मलस्थेचा तऩशळर:- 

१ ) नागरयकाॊकडुन प्रश्नालरी बरुन घेणे. 

२) वले कयणे. 

३) तक्राय नोंदलण्मावाठी यजजस्टय ठेलणे (कामातरमात तवेच चौकीच्मा हठकाणी) 

४) Online तक्राय नोंदवलणे. 

 

(८)    ४(१) (ख) (८) 

आऩल्मा एक बाग म्शणून ककॊ ला वल्रा देण्माच्मा प्रमोजनावाठी म्शणून घहटत 

केरेल्मा दोन ककॊ ला अधधक व्मक्तीॊच्मा शभऱून फनरेल्मा भॊडऱाॊचे , ऩरयऴदाॊचे , वशभत्माॊचे 

आणण अन्म ननकामाॊचे वललयण , आणण त्मा भॊडऱाॊच्मा ऩरयऴदाॊच्मा , वशभत्माॊच्मा आणण 

अन्म ननकामाॊच्मा फैठकी रोकाॊवाठी खुल्मा आशेत ककॊ ला कवे ककॊ ला अळा फैठकीची 

कामतलतृ्ते जनतेरा ऩशालमाव शभऱण्माजोगी आशेत ककॊ ला कवे माफाफतचे वललयण:- 

भा.भशावबेच्मा फैठका जनतेव ऩशालमाव शभऱतात.  
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(९)          ४(१) (ख) (९) 

आऩल्मा अधधका-माॊची आणण कभतचा-माॊची ननदेशळका:- 

अ. 
क्र. 

ऩदनाभ प्रळावकीम / आधथतक अधधकाय ल 
कततव्मे 

कोणत्मा कामद्मा / 
ननमभ / ळावन 
ननणतमा ऩरयऩत्रक 

१ )  अनत.आमुक्ततथाऩरयलशनव्मलस्थाऩक १ ) रोकाॊच्मा गयजेनुवाय ल 
आलश्मकतेनुवाय ऩरयलशन 
वुवलधा उऩरब्ध करुन देणे.  

२) ऩरयलशन वुवलधा देणेवाठी फवेव 
चारवलण्माच्मा धोयणाफाफत भा. 
आमुक्त माॊचकेड े प्रस्ताल वादय 
कयणे.  

३) ळावन ननणतमानुवाय तवेच 
ऩरयऩत्रकानुवाय प्राप्त झारेत्मा 
आदेळाची अॊभरफजालणी कयणे    

४) भा. भशावबा ल भा. स्थामी 
वशभती माॊनी केरेल्मा ठयालाची 
अॊभरफजालणी कयणे. 

५) ऩरयलशन वुवलधा देण्मावाठी 
शोणा-मा खचातव भान्मता 
घेण्मावाठी भा. आमुक्ताॊकड े
प्रस्ताल वादय कयणे.  

६) देमके प्रदान कयणे.   
 
 

भशायाष्र 
भशानगयऩाशरका  
अधधननमभ  

 

 

 

 

 

२)  ऩरयलशन  
उऩ-व्मलस्थाऩक (ऩरयलशन) 

१ ) वलबागाॊतगतत नेभुन हदरेरी काभे 
ऩाय ऩाडणे 

भशायाष्र 
भशानगयऩाशरका  
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२) फव वुवलधा वॊदबाततीर प्रस्ताल 
ऩरयलशन व्मलस्थाऩकाकड ेवादय 
कयणे.  

३) ळावन ननमभानुवाय ऩरयलशन 
वेला देण्मावाठी  फवेव 
चारवलण्माच ेधोयण ठयवलणेफाफत 
प्रस्ताल वादय कयणे.  

४) फव चारवलणेवाठी मेणा-मा 
खचातव ल त्मा अनुऴॊगाने मेणा-मा 
इतय खचातव   भान्मता घेणेवाठी 
प्रस्ताल वादय कयणे.  

५) ळावन ननणतम ऩरयऩत्रकाची 
अॊभरफजालणी कयणे.  

अधधननमभ  

 

३)  प्रळावकीम अधधकायी १)वलबागाॊतगततनेभून हदरेरी 
प्रळावकीम काभे कयणे.  

२)फव वुवलधा वॊदबाततीर प्रस्ताल 
ऩरयलशन उऩ-व्मलस्थाऩक माॊचेकडे 
वादय कयणे.  

भशायाष्र 
भशानगयऩाशरका  
अधधननमभ  

४)  शरवऩक १) वलबागाॊतगतत नेभून हदरेरी 
प्रळावकीम काभे कयणे.  

२) फव वुवलधा वॊदबाततीर प्रस्ताल 
ऩरयलशन उऩ-व्मलस्थाऩक माॊचकेड े
वादय कयणे.  

भशायाष्र 
भशानगयऩाशरका  
अधधननमभ  

 

(१०)   ४(१) (ख) (१०) 
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आऩल्मा प्रत्मेक अधधका-मारा ल कभतचा-मारा शभऱणाये भाशवक लेतन, तवेच 
प्राधधकयणाच्मा वलननमभाॊभध्मे तयतुद केल्माप्रभाणे नकुवान बयऩाई देण्माची ऩध्द्ती:-
ननयॊक 

 

 

 

(११) ४(१) (ख) (११) 

अथतवॊकल्ऩ – ऩरयलशन (लऴतननशाम) 

खचतफाजू (रु.राखात) 

अ.क्र. अॊदाजऩत्रकीमशळऴत 
अथतवॊकजल्ऩम भॊजुय 

यक्कभ 

खचत यक्कभ 

वन 2022-23 

1 स्थामीलेतन 1.00  - 

2 अस्थामीलेतन 100.00 3.43 

3 लाशनप्रनतऩतूीबत्ता 6.00  - 

4 बाडतेत्लालयीरलाशनाचेळलु्क 12.00  - 

5 इॊधन, लॊगण, स्ऩेअयऩाटतखचत  -  - 

6 डऩेोदेखबारदरुुस्ती / फवस्टॉऩदरुूस्ती 40.00 - 

7 फवेवदेखबारदरुुस्ती (A.M.C.)  -  - 

8 
व्शामबफशरटीगॅऩपॊ डीग (VGF) तयतदू 

2600.00 739.51 
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खचतफाजू (रु.राखात) 

अ.क्र. अॊदाजऩत्रकीमशळऴत 
अथतवॊकजल्ऩम भॊजुय 

यक्कभ 

खचत यक्कभ 

वन 2022-23 

9 स्टेळनयीखचत / छऩाईखचत 5.00 2.25 

10 जाहशयातप्रशवद्धी 5.00  

11 वलभा 100.00 30.88 

12 दयूध्लनीफीर 0.10  - 

13 वलद्मतुफीर 10.00   

14 ऩोस्टेजलकुयीअयखचत 0.10  - 

15 फॉकचाजेव 1.00  - 

16 
ऩदाधधकायी/अधधकायी/कभतचायीप्रशळषणदौया/प्रलावलइतयख
चत 

25.00 - 

17 ऩरयलशनवशभतीवदस्मभानधन, शभटीॊगबत्ता 15.00 - 

18 ताॊबत्रकवल्रागायपी 25.00 - 

19 फवथाॊफे, प्रलततकचौक्मादेखबारलदरुुस्ती 5.00 - 

20 फवेवयजजस्रे. पी 5.00 - 

21 भा.वबाऩतीअनतथ्मबत्ता 2.00 0.02 

22 
जागनतकभहशराहदनाननशभत्तभहशराॊनाभोपतप्रलावावाठीप्र
नतऩतूीखचत 

5.00 - 

23 आकजस्भक / इतयखचत / प्रलावबत्ता 2.00 0.29 

24 पननतचयखयेदी / लाशनखयेदी 15.00 - 
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खचतफाजू (रु.राखात) 

अ.क्र. अॊदाजऩत्रकीमशळऴत 
अथतवॊकजल्ऩम भॊजुय 

यक्कभ 

खचत यक्कभ 

वन 2022-23 

25 बवूॊऩादनआगायफाॊधकाभइ.   250.00 - 

26 

आगायफाॊधकाभ 

अ) तात्ऩयुतऩेाककिं गस्थऱवलकवीतकयणे 

फ) कामभऩाककिं गस्थऱझारेनॊतय 

तात्ऩयुतऩेाककिं गवाईटराऩलूतलतफनवलणे. 

 - -  

27 ऩरयलशनकामातरमफाॊधकाभ -   - 

28 
नलीनफवस्टॉड (Shelter) ननलायाफाॊधणे / 
फवस्टॉऩऩोरउबायणे 

60.00  - 

29 वॊगणकखयेदी / वॊगणकप्रणारी (वॉफ्टलेअय)  0.50  - 

30 जी.ई.एप.-5 प्रकल्ऩ 
अ) भनऩाननधी 
फ) कें द्रजी.ई.एप.-5 अनदुानखचत 

65.00 9.49 

31 
डी.ऩी.आय. (प्रकल्ऩअशलार) तमायकयणे 
अ) जी.ई.एप.-5 डी.ऩी.आय. (प्रकल्ऩअशलार) 

1.00 - 

32 नलीनफवेवलवाधनवाभगु्रीखयेदी 1100.00 - 

33 इवायाअनाभतऩयताला 10.00 - 

34 वयुषाअनाभतऩयताला 10.00  - 

35 आमकय 75.00 14.58 

36 कामतकॊ त्राटकय / VAT / GST 60.00 11.94  

37 ळावकीमवलभा 1.00  - 
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खचतफाजू (रु.राखात) 

अ.क्र. अॊदाजऩत्रकीमशळऴत 
अथतवॊकजल्ऩम भॊजुय 

यक्कभ 

खचत यक्कभ 

वन 2022-23 

38 फारऩोऴणलअधधबाय 1.00  - 

39 प्रलाळीकय 1.00  - 

40 इतयखचत/PT/Water/Elec.Bill  25.00 4.71  

41 अग्रीभखचत 5.00  - 

42 काभगायकल्माणउऩकय 5.00  - 

TOTAL  817.1 

 

(१२)  ४(१) (ख) (१२) 

अथतवशाय्म कामतक्रभाच्मा अॊभरफजालणीची यीत तवेच लाटऩ केरेल्मा यक्कभा 
आणण अळा कामतक्रभाॊच्मा राबाधधकाऱ्माॊचा तऩशळर:- ननयॊक 

(१३) ४(१) (ख) (१३) 

ज्मा व्मक्तीॊना वलरती, ऩयलाने ककॊ ला प्राधधकायऩत्र ेहदरेरी आशेत अळा 
व्मक्तीॊचा तऩशळर:- 

 वलद्माथ्मािंना ऩावभध्मे ल फव बाड्माभध्मे 50% वलरत हदरी जाते. 
 ज्मेष्ठ नागरयकाॊना फव बाड्माभध्मे 50% वलरत हदरी जाते. 
 40% ल त्मालयीर हदव्माॊग/अऩॊग प्रलाळाॊना नतकीट फव बाडभेध्मे 1 00% 

वलरत हदरी जाते..    

(१४) ४(१) (ख) (१४) 
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इरेक्रॉननक स्लरुऩात त्माव उऩरब्ध अवरेल्मा ककॊ ला त्माच्माकड ेअवरेल्मा 
भाहशतीच्मा वॊफॊधातीर तऩशळर:- ननयॊक 

(१५)       ४(१) (ख) (१५) 

भाहशती शभऱवलण्मावाठी नागरयकाॊना उऩरब्ध अवणा-मा ववुलधाॊचा तऩशळर,ल 
काभकाजाच्मा लेऱाॊचा तऩशळर:- 

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

Mobile App- Majhi Bus- भाझीफव (Google Play Store) 

जनतेवाठी याखून ठेलरेल्मा बेटीच्मा लेऱेवॊफॊधीची भाहशती  

 

(१६)     ४(१) (ख) (१६) 

जन भाहशती अधधकाऱ्माॊची नाल,े ऩदनाभे आणण इतय तऩशळर:- 

लऴत 
जन भाहशती 
अधधकायी 

ऩदनाभ 
अवऩरीम 
अधधकायी 

ऩदनाभ 

वन 
2022-
23 

श्री. 
स्लजप्नरवालॊत 

ऩरयलशन 
उऩ-

व्मलस्थाऩक 

डॉ. 
वॊबाजीऩानऩट्टे 

अनत.आमकु्ततथाऩरयलशनव्मलस्थाऩक 

 

(१७)       ४(१) (ख) (१७) 

वलहशत कयण्मात मेईर अळी इतय भाहशती :-ननयॊक  


