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मिरा भाईदंर िहानगरपामिका 

िेखापरीक्षण मिभाग 

 

िामहती अमिकार अमिमनयि 2005 किि 4(1) ख अन्वये 17 िुद्ांची िामहती 

सन 2021-22 

 

किि २ (ह) : निुना (अ) 

मिभागिार सािवजमनक प्रामिकरणांची (िोकप्रामिकारी यांची) यादी 

किि २ (ह) (अ) (ब) (क) (ड) 
 

खात्याचे नाि :- िेखापरीक्षण कायाविय  
 

अ.क्र िोक प्रामिकारी संस्था संस्था प्रिुखाचे नाि मिकाण / संपुणव पत्ता 

१ 
 

मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका 

 

आयुक्त 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

स्व.इंमदरा गांधी भवन, चौथा िाळा, 

छत्रपती मिवाजी िहाराज िागग, 

िुख्य कायागिय, भाईंदर पमिि, 

मज.ठाणे-४०११०१ 

 
 

 

किि २ (ह) : निुना (ब) 

शासनाकडुन पुरेसा मनिी/ अथव सहाय्य मिळत असिेल्या सािवजमनक प्रामिकरणांची यादी. 

खात्याचे नाि :- िेखापरीक्षण कायावलय 

किि २ (ह) (एक) (दोन) अंतगवत 

अ.क्र िोक प्रामिकारी संस्था संस्था प्रिुखाचे नाि मिकाण / संपुणव पत्ता 

१ मिरा भाईंदर िहानगरपामिका िुख्यिेखापरीक्षक मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

स्व.इंमदरा गांधी भवन, चौथा िाळा, 

छत्रपती मिवाजी िहाराज िागग, 

िुख्य कायागिय, भाईंदर 

पमिि,मज.ठाणे-४०११०१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

किि ४ (१) (ब) (एक) 
 

             मिरा भाईदंर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण कायावलय या सािवजमनक 

प्रामिकरणाच्या कािांचा आमण कतवव्ांचा तपमशि. 
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१ सावगजमनक प्रामधकरणाचे नाव िेखापरीक्षण कायागिय 

२ संपुणग पत्ता मिरा भाईंदर िहानगरपामिका. 

स्व.इंमदरा गांधी भवन, चौथा िाळा, छत्रपती, 

मिवाजी िहाराज िागग, िुख्य कायागिय, भाईंदर 

पमिि,मज.ठाणे-४०११०१ 

३ कायागिय प्रिुख िुख्यिेखापरीक्षक 

४ कोणत्या खात्याच्या अंतगगत हे कायागिय आहे? िा.स्थायी समिती, मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

५ कािाचा अहवाि कोणत्या कायागियाकडे सादर 

केिा जातो. 

िा.स्थायी समिती, मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

६ कायगकक्षा : भौगोमिक मिरा भाईदर िहानगरपामिका 

७ अंगीकृत व्रत (Mission) १. िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमधमनयिाचे 

किि 105 (1) व किि 106 च्या 

तरतुदीप्रिाणे तसेच अनसुमचत “ड” प्रकरण 

3 (2) च्या मनयि 5 नुसार मवमहत केिेिी सवग 

कतगव्य पार पाडणे. 

२. िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमधमनयि किि 

47 अन्वये अन्य कतगव्य पार पाडणे.  

३. िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमधमनयिाचे 

तरतुदीप्रिाणे िहानगरपामिकेच्या 

िुख्यिेखापरीक्षकांनी प्रते्यक वर्ागचा वामर्गक 

िेखापरीक्षण अहवाि तसेच साप्तामहक 

िेखापरीक्षण अहवाि                    िा. 

स्थायी समितीस सादर करणे. 

८ धे्यय धोरण (Vision)   िेखापरीक्षण करणे. 
 
 

९ साधे्य - 
 

 

१० प्रत्यक्ष कायग १ िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमधमनयि  

किि 105 (1) व किि 106 च्या 

तरतुदीप्रिाणे तसेच अनसुमचत “ड” प्रकरण 

3 (2) च्या मनयि 5 नुसार मवमहत केिेिी सवग 

कतगव्य पार पाडणे. 

२ िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमधमनयि किि 

47 अन्वये अन्य कतगव्य पार पाडणे.  

३ िहानगरपामिकेच्या िेख्याची तपासणी व 

िेखापरीक्षण करुन वामर्गक अहवाि                

िा. स्थायी समितीस सादर करणे. 

११ जनतेिा देत असिेल्या सेवांचा थोडक्यात तपमिि - 

१२ स्थावर िािित्ता (येथे तुिच्या प्रामधकरणाची जमिन 

इिारत आमण अन्य स्थावर िाििते्तचा तपमिि 

द्यावा) 

- 
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१३ प्रामधकरणाच्या संरचनेचा तक्ता (विवृक्षाचा तक्ता 

जसा असतो तसा तक्ता काढुन, प्रते्यक पातळीवर 

कायगकक्षा व संपकागच्या पत्यािी त्याची जोड घािुन 

दाखवावी) 

स्वतंत्रपणे संिग्न केिा आहे. 

१४ कायागियाची वेळ आमण दुरध्वनी क्रिांक (सवग 

दुरध्वनी क्रिांक,फॅक्स क्रिांक,ई-िेि आमण 

कायागियीन काळानंतर संपकागचा तातडीचा क्रिांक 

असेि तर तोही क्रिांक द्यावा) 

सकाळी 9.45 ते संध्याकाळी 6.15 पयंत  

कायागियीन दुरध्वनी- २८१९२८२८ / २८१९३०२८ 

फॅक्स क्र. २८१९७६३६/२८१८११८३/ २८१८१३१३ 

mbmcaudit@gmail.com 

१५ साप्तामहक सुट्टी आमण मविेर् सेवेचा कािावधी प्रते्यक िमनवार व रमववार तसेच सावगजमनक सुट्टी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

किि ४ (१) (ब) (एक) 
निुना अ 

       मिरा भाईदंर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण कायावलय या सािवजमनक प्रामिकरणातीि 

अमिकारी ि किवचारी यांच्या अमिकाराचा तपमशि    

अ.

क्र. 

अमिकार पद अमिकार-आमथवक कोणत्या कायद्ा / मनयि / शासन 

मनणवयानुसार पररपत्रकानुसार 

अमभप्राय 

१ िुख्य िेखापरीक्षक १.िहानगरपामिकेच्या िेख्याची 

तपासणी व िेखापरीक्षण अहवाि 

िा.स्थायी समितीस सादर करणे. 

२.िा.स्थायी समिती व 

िहानगरपामिकेच्या आदेिावरुन 

िेखापरीक्षण करणे. 

3.Pre Audit व Post Audit 

कािकाजाचे पयगवेक्षण करणे. 

१) िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका 

अमधमनयि चे किि १०५(१) च्या 

तरतुदीप्रिाणे. 

२) अनुसुची “ड” प्रकरण ३ च्या  मनयि 

५ नुसार मवमहत केिेिी सवग कतगव्य 

पार पाडणे 

३) िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका 

अमधमनयि मनयि ४७ अन्वये अन्य 

कतगव्य पार पाडणे. 

- 

 

   

   निुना ब 
 

अ.

क्र. 

अमिकार पद अमिकार-आमथवक कोणत्या कायद्ा / मनयि / शासन 

मनणवयानुसार पररपत्रकानुसार 

अमभप्राय 

१ १) उप.िुख्य   

  िेखापरीक्षक 

 

2) िेखापरीक्षा 

अमधकारी 

1) िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका 

अमधमनयिातीि तरतुदीप्रिाणे 

िेखापरीक्षणाचे कािकाज करणे. 

2) मवभागातीि दैनंमदन प्राप्त पते्र, 

िासन पत्रव्यवहाराची कािे 

१) िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमधमनयि 

किि १०५ (१) च्या तरतुदीप्रिाणे  

२) अनुसुची “ड” प्रकरण ३ च्या  मनयि ५ 

नुसार मवमहत केिेिी सवग कतगव्य पार पाडणे 

३) िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमधमनयि मनयि 

- 
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पाहणे. 

3)मवभागस्तरीय व कायागियीन 

अमभिेख्याचे वरे्मनहाय केिेल्या 

िेखापररक्षण अहवािाबाबत 

िा.िुख्यिेखापररक्षक यांच्या 

आदेिानुसार कािकाजावर 

मनयंत्रण ठेवणे. 

4) िामहतीचा अमधकार – 2005 

अंतगगत िामहती अमधकारी व 

अमपिीय अमधकारी म्हणुन 

कािकाज करणे. 

5) िुख्यिेखापरीक्षक यांनी 

सांमगतिेिी इतर कतगव्य पार 

पाडणे. 

6) िहापामिकेच्या सवग मवभागाच्या 

कािकाजाचे पूवग व उत्तर 

िेखापरीक्षण करणे. 

४७ अन्वये अन्य कतगव्य पार पाडणे.  

२    मिपीक आवक-जावक देयके/ प्रस्ताव  

यांची नोदं रमजस्टर िधे्य घेणे. व 

वरीष्ांनी सांमगतिेिी कािे करणे. 

 

१. िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमधमनयि चे 

किि १०५(१) च्या तरतुदीप्रिाणे  

२. अनुसुची “ड” प्रकरण ३ च्या मनयि ५ नुसार 

मवमहत केिेिी सवग कतगव्य पार पाडणे 

३. िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमधमनयि मनयि 

४७ अन्वये अन्य कतगव्य पार पाडणे. 

 

                                      

                                                                                 निुना  क 

 

अ.

क्र. 

अमिकार पद अमिकार-आमथवक कोणत्या कायद्ा / मनयि / शासन 

मनणवयानुसार पररपत्रकानुसार 

अमभप्राय 

 

१ 

 

मनरंक 
 

 

  
 

 

 

 

 

निुना  ड 

 

अ.

क्र. 

अमिकार पद अमिकार-आमथवक कोणत्या कायद्ा / मनयि / शासन 

मनणवयानुसार पररपत्रकानुसार 

अमभप्राय 

 

१ 

 

मनरंक 

            
 
 
 
 

 

किि ४ (१) (ब) (दोन) 
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निुना ब 

        मिरा भाइंदर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण कायावलय या सािवजमनक प्रामिकरणातीि 

अमिकारी ि किवचारी यांच्या अमिकाराचा तपमशि. 

अ.

क्र. 

अमिकार पद अमिकार-आमथवक कोणत्या कायद्ा / मनयि / शासन 

मनणवयानुसार पररपत्रकानुसार 

अमभप्राय 

१ िा.स्थायी समिती सक्षि प्रामधकारी िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमधमनयि व इतर 

शासन मनणगय /परीपत्रक इ. 

 

२ िुख्यिेखापरीक्षक िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका 

अमधमनयि च्या तरतुदीनुसार 

िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमधमनयि व इतर 

शासन मनणगय /परीपत्रक इ. 

 

३ उप.िुख्य 

िेखापरीक्षक 

 

 

वरीि प्रिाणे 
 

 

िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमधमनयि व इतर 

शासन मनणगय /परीपत्रक इ. 

 

४ िेखापरीक्षाा 

अमधकारी 

िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमधमनयि व इतर 

शासन मनणगय /परीपत्रक इ. 

 

५ मिपीक मवभागािधीि कािकाज -  

६ मिपाई मवभागािधीि कािकाज -  
 

 

 

अ.

क्र. 

अमिकार पद फौजदारी 

कतवव् 

कोणत्या कायद्ा / मनयि / शासन 

मनणवयानुसार पररपत्रकानुसार 

अमभप्राय 

 

१ 

  

मनरंक 

 

 

मनरंक 

 

मनरंक 

 

मनरंक 

 
 

अ.

क्र. 

अमिकार पद अिवन्यामयक 

कतवव् 

कोणत्या कायद्ा / मनयि / शासन 

मनणवयानुसार पररपत्रकानुसार 

अमभप्राय 

 

१ 
  

 मनरंक 

 

 

मनरंक 

 

मनरंक 

 

मनरंक 
 

 

 

अ.

क्र. 

अमिकार पद न्यामयक 

कतवव् 

कोणत्या कायद्ा / मनयि / शासन 

मनणवयानुसार पररपत्रकानुसार 

अमभप्राय 

 

१ 
  

 मनरंक 

 

मनरंक 

 

मनरंक 

 

मनरंक 
 

 
 

किि ४ (१) (ब) (तीन) 
 

      मिरा भाईदंर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण कायावलय या सािवजमनक प्रामिकरणात 

कोणताही मनणवय घेताना पाळिी जाणारी मनणवय प्रमक्रयेची आमण त्यािरीि देखरेखीची पध्दत 

आमण सोपििेिे व्क्तिगत उत्तरदामयत्व 
 

कािाचे स्वरुप:- 

१. िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमधमनयि किि 47 अन्वये अन्य कतगवे्य पार पाडणे. 

२. िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमधमनयि चे किि 105 (1) च्या तरतुदीप्रिाणे िहानगरपामिकेच्या 

िेख्यांची तपासणी व िेखापरीक्षण अहवाि िा.स्थायी समितीस सादर करणे. 
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३. िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमधमनयि चे किि 105 (1) व किि 106 च्या तरतुदीप्रिाणे तसेच 

अनसुमचत “ड” प्रकरण 3 (2) च्या मनयि 5 नुसार मवमहत केिेिी सवग कतगव्य पार पाडणे. 

४. िासन मनणगय, परीपत्रक यांची अंििबजावणी करणे. 

 

किि ४ (१) (ब) (चार) 
निुना (अ) 

 

       मिरा भाईदंर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण कायावलय या सािवजमनक प्रामिकरणािधे्य 

होणा-या कािाचे प्रकटीकरण 
   

संघटनेचे िक्ष (िामषवक) 
 

अ.

क्र 

काि/कायव कािा

चे 

प्रिाण 

आमथवक 

िक्ष 

मदिस / तास पुणव 

करण्यासािी 

जबाबदार 

अमिकारी 

तक्रार 

मनिारण 

अमिकारी 

अमभप्राय 

१. िहानगरपामिकेच्या

िेख्यांची तपासणी व 

िेखापरीक्षण करुन 

वामर्गक अहवाि 

िा.स्थायी समितीस 

सादर करणे  

 
- 

 
- 

िागु नाही सवग संबंमधत 

अमधकारी व 

किगचारी 

िुख्य 

िेखापरीक्षक 

मनरंक 

 
 
 

किि ४ (१) (ब) (पाच) 
निुना (अ) 

 

       मिरा भाईदंर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण कायावलय या सािवजमनक प्रामिकरणात 

होणा-या कािाशी संबंिीत कायावियीन आदेश/ िोरणात्मक पररपत्रके 
 

अ.क्र सुचना पत्रकानुसार मदिेिे 

मिषय 

संबंमित शासकीय मनणवय/ कायावियीन 

आदेश/मनयि िगैरचा क्रिांक ि तारीख 

अमभप्राय 

(असल्यास) 

१ िेखा परीक्षण मवर्यक 

कािकाज 

1) िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमधमनयि किि 105 (1) 

व किि 106 च्या तरतुदीप्रिाणे तसेच अनसुची “ड” 

प्रकरण 3 (2) च्या मनयि 5 नुसार मवमहत केिेिी सवग 

कतगव्य पार पाडणे.  

2) िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमधमनयि किि 47 

अन्वये अन्य कतगवे्य पार पाडणे.  

3) िहानगरपामिकेच्या िेख्याची तपासणी करुन प्रते्यक 

वर्ागचा वामर्गक िेखापरीक्षण अहवाि तसेच 

साप्तामहक िेखापरीक्षण अहवाि िा. स्थायी समितीस 

सादर करणे. 

 

मनरंक 

 
 
 

किि ४ (१) (ब) (सहा) 
निुना (अ) 
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         मिरा भाईदंर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण कायावलय या सािवजमनक प्रामिकरणात 

उपिब्ध असिेल्या दस्ताऎिजाची 
 

अ.

क्र 

दस्ताएिजाचा 

प्रकार 

मिषय नोदंिही 

क्र. 

प्रिुख बाबीचंा तपमशििार 

मिषय 

सुरमक्षत 

िेिण्याचा 

कािाििी 

१ नोदंवही हािचाि रमजस्टर - आमधकारी/ किगचारी यांच्या 

कायागियीन हािचािी बाबत 

१ वर्ग 

२ नोदंवही आवक/जावक रमजस्टर - िेखापरीक्षण मवभागास प्राप्त 

होणा-या तसेच मवभागािाफग त 

बाहेर पाठमवल्या जाणा-य़ा देयक 

,प्रस्ताव पत्राची नोदंवही 

५ वर्ग 

३ वामर्गक 

अहवाि 

प्रतीवर्ीचा िेखापरीक्षण 

अहवाि 

- प्रते्यक वर्ागचा  िेखापरीक्षण 

अहवाि तसेच साप्तामहक 

िेखापरीक्षण अहवाि 

कायि 

स्वरुपी 

 

किि ४ (१) (ब) (सात) 
 

निुना (अ) 

        मिरा भाईदंर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण या कायावियाच्या पररणािकारक 

कािासािी जनसािान्याशी सल्लािसित करण्याचीी व्िस्था 
 

अ.क्र सल्लािसिती चा मिषय कायावप्रणािीचे 

मिसृ्तत िणवन 

कोणत्या 

अमिमनयि /मनयि 

पररपत्रकाद्वारे 

पुनवमििोकनाचा 

काळ 

१ मनरंक 
 

 
 

किि ४ (१) (ब) (आि) 
निुना (अ) 

 

       मिरा भाईदंर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण या कायावियाच्या समित्या/ पररषदा / 

िंडळांच्या बैिकीचे तपमशि प्रकामशत करणे. 
 

अ.क्र समितीचे नाि समितीचे 

सदस्य 

समितीचे 

उद्दीष्ट 

मकती िेळा 

घेण्यात येते 

सभा 

जनसािान्यांसािी 

खुिी आहे मकंिा 

नाही 

सभेच्या 

कायविृत्तांत 

(कोणाकडे 

उपिब्ध) 

 

१ 

मनरंक 

 

 
 

 

किि ४ (१) (ब) (आि) 
निुना (ब) 

     मिरा भाईदंर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण या कायावियाच्या अमिसभांची यादी 

प्रकामशत करणे. 
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अ.क्र अमिसभेचे नाि सभेचे 

सदस्य 

मकती िेळा 

घेण्यात येते 

सभा 

जनसािान्यांसािी 

खुिी आहे मकंिा 

नाही 

सभेच्या कायविृत्तांत 

(कोणाकडे उपिब्ध) 

 

१ 

 

मनरंक 

 

किि ४ (१) (ब) (आि) 
 

निुना (क) 
 

अ.

क्र 

पररषदेचे 

नाि 

पररषदेचे 

सदस्य 

पररषदेचे 

उद्दीष्ट 

मकती िेळा 

घेण्यात येते 

सभा 

जनसािान्यांसािी 

खुिी आहे मकंिा नाही 

सभेचा 

कायविृत्तांत 

(उपिब्ध) 

 

१ 

 

मनरंक 

 
 

किि ४ (१) (ब) (आि) 
 

निुना (ड) 
 

      मिरा भाईदंर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण या कायावियाच्या कोणत्याही संस्थेची यादी 

प्रकाशीत करणे. 
 

अ.क्र पररषदेचे 

नाि 

पररषदेचे 

सदस्य 

पररषदेचे 

उद्दीष्ट 

मकती िेळा 

घेण्यात येते 

सभा 

जनसािान्यांसािी 

खुिी आहे मकंिा 

नाही 

सभेचा 

कायविृत्तांत 

(उपिब्ध) 

१ मनरंक 

 

 
 

किि ४ (१) (ब) (नऊ) 
 

      मिरा भाईदंर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण या कायावियातीि अमिकारी ि किवचारी 

यांची नािे, पते्त ि त्यांचे िामसक िेतन 
 

अ.

क्र 

पदनाि अमिका-याचे िा किवचा-

य़ाचे नाि 

िगव रुजू 

मदनांक 

दुरध्वनी क्र. 

फॅक्स /ई-

िेि  

एकुण 

िेतन 

१ िुख्य िेखापरीक्षक श्री.मदग्विजय चव्हाण वगग-1 17 िे 2018 28192828 

EXT-141 

 

२ उप.िुख्य िेखापरीक्षक श्रीि.िंमजरी मडिेिो वगग-2 सन- 2021 EXT-161  

३ िेखापरीक्षाा अमधकारी श्रीि.चारुमििा खरपडे वगग-2 सन- 2021 EXT-158  
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४ मिपाई श्री. कुणाि म्हाते्र वगग-4 सन- 2018 किगचारी वगग 

EXT-133 

 

५ मशपाई श्री. नरेश नीजाई वगग-4  सन- 2003 -  

६ मशपाई श्री. तानाजी इंगोिे वगग-4 सन- 2017 -  

 
    

 

किि ४ (१) (ब) (दहा) 
 

      मिरा भाईदंर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण कायावलय या कायावियातीि अमिकारी ि 

किवचा-यांची िेतनाची मिसृ्तत िामहती प्रकामशत करणे 
 

 

अ.क्र 

 

िगव 

 

िेतन रुपरेषा 

 

इतर अनुजे्ञय भते्त 

मनयमित (िहागाई 

भत्ता, घरभाडे भत्ता, 

शहर भत्ता)  

िेतनशे्रणी 

प्रसंगानुसार (जसे 

प्रिास भत्ता) 

िहागाई भत्ता) 

मिशेष (जसे 

प्रकल्प भत्ता, 

प्रमशक्षण भत्ता) 

गे्रड पे 

१ वगग-1 श्री. मदग्विजय चव्हाण - - - 

२ वगग-2 श्रीि. िंमजरी मडिेिो - - - 

३ वगग-2 श्रीि.चारुमििा खरपडे - - - 

४ वगग-4 श्री.कुणाि म्हाते्र - - - 

५ वगग-4  श्री. नरेश मनजाई - - - 

६ वगग-4 श्री. तानाजी इंगोिे - - - 

 

मटप:- सदरची िामहती आस्थापना मवभागाकडुन प्रमसध्द करण्यात येते. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

किि ४ (१) (ब) (अकरा) 
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          मिरा भाईदंर  िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण कायावलय या कायावियाचे  मद. 1 एमप्रि 

2018 ते 30 िाचव 2019 या कािाििीसािीचे िंजुर अंदाजपत्रक ि खचावचा तपमशि याची मिसृ्तत 

िामहती प्रकामशत करणे 
 

 

अंदाजपत्रकाच्या प्रतीचे प्रकािन करणे (रुपयािधे्य) 
 

 

अनुदानाच्या मवतरणाच्या प्रतीचे प्रकािन करणे (रुपयािधे्य) 
 
 

(रुपायािधे्य) 

अ.क्र. 

अंजापत्रकीय मशषावचे 

िणवन 

तरतुद खचव  अमिक 

अनुदान 

अपेमक्षत 

असल्यास 

रुपयात 

अमभप्राय 

१ मनरंक 
 

 

मटप :- सदरची िामहती लेखा मिभागाशी संबंमित आहे. 
 

 

 

 

किि ४ (१) (ब) (बारा) 
 

निुना (अ) 
 

       मिरा भाईदंर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण कायावलय या कायावियातीि अनुदान 

िाटपाच्या कायवक्रिाची कायवपध्दती 2018-19 या िषावसािी प्रकामशत करणे   
 

 

 

मनरंक 

 
 
 

किि ४ (१) (ब) (बारा) 
 

                                  निुना (ब) 
 

        मिरा भाईदंर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण कायाविय या कायावियातीि अनुदान 

कायवक्रिाअंतगवत िाभाथींचा तपमशि योजना / कायवक्रिाचे नाि 
 

 
 

 

 

मनरंक 
 
 

 
 

किि ४ (१) (ब) (तेरा) 
 

     मिरा भाईदंर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण या कायावियातुन मिळािेल्या कोणत्याही 

सििती, परिाना अथिा अमिकारपत्र  याची चािु िषावसािी मिळािेल्या िाभाथीचा तपमशि 
 

 

 

 

परिाना/ परिानगी / सिित याचा प्रकार 
 

मनरंक 

 

किि ४ (१) (ब) (चौदा) 
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       मिरा भाईदंर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण कायाविय या कायावियात इिेक्ट्र ॉमनक 

स्वरुपात उपिब्ध असिेिी िाहीती. 

 

मनरंक 
 

 

 

 

किि ४ (१) (ब) (चौदा) 
  

        मिरा भाईदंर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण या कायावियातीि शासकीय िामहती 

अमिकारी/ सहाय्यक िामहती अमिकारी / अमपिीय प्रामिकारी (तथा िोकप्रामिकाराच्या 

कायवके्षत्रातीि) याची मिसृ्तत िामहती प्रकामशत करणे. 
 

िाहीती अमिकारी 
 

अ.

क्र 

शासकीय 

िामहती 

अमिकारीचे नाि 

पदनाि कायवके्षत्र संपुणव पता/ 

दुरध्वनी 

क्रिांक 

ई-िेि अमपिीय प्रामिकारी 

१. श्रीि.चारुमििा 

खरपडे 

िेखा परीक्षा 

अमधकारी 

मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका 

िुख्य कायागिय 

चौथा िजिा, 

भाईंदर पमिि 

२८१९२८२८ 

Ext no158 

mbmcaud
it@gmail.

com 

श्रीि. िंमजरी मडिेिो 

उप-िुख्य िेखापरीक्षक 

२८१९२८२८ 

Ext no -161 

 
 

 

सहाय्यक शासकीय िामहती अमिकारी 
 
 

अ.क्र सहाय्यक शासकीय 

िामहती अमिकारीचे 

नाि 

पदनाि कायवके्षत्र संपुणव पता/ 

दुरध्वनी 

क्रिांक 

ई-िेि 

१. -- -- मिरा भाईदर 

िहानगरपामिका 

वरीि प्रिाणे mbmcaudit@ 
gmail.com 

 

 

अमपिीय अमिकारी 
 
 

अ.क्र अमपिीय प्रामिका-

याचे 

       नाि 

पदनाि अमपिीय 

प्रामिकारी म्हणुन 

त्याची कायवकक्षा 

अहिाि देणारे 

िामहती अमिकारी 

ई-िेि 

१. 
 

श्रीि. िंमजरी मडिेिो 

उप-िुख्य 

िेखापरीक्षक 

उप-िुख्य 

िेखापरीक्षक 
 

मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका  

श्रीि. चारुमििा खरपडे 

िेखा परीक्षा अमधकारी 

mbmcaudit@ 
gmail.com 
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किि ४ (१) (ब) (पंिरा) 
 

 

       मिरा भाईदंर िहानगरपामिका येमथि िेखापरीक्षण कायावियात उपिब्ध सुमििांचा तिा 

प्रकामशत करणे. 

 

उपिब्ध सुमििा:- 

• भेटण्याच्या वेळे संदभागत िामहती 

• वेबसाईट मवर्यी िामहती 

 
 

अ.क्र सुमििेचा प्रकार िेळ कायवपध्दती मिकाण जबाबदार व्िी/ 

किवचारी 

तक्रार  

मनिारण 

१ भेटण्याच्या वेळे 

संदभागत िामहती 

दु.११.०० ते 

दु.१.३० 

- मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका 

उप-िुख्यिेखापरीक्षक िुख्यिेखापरीक्षक 

२ वेबसाईट मवर्यी 

िामहती 

पुणग वेळ - मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका 

मसस्टि िॅनेजर, नागरी 

सुमवधाकें द्र 

 

 

 

 
 
 

किि ४ (१) (ब) (सोळा) 
 

        मिरा भाईदंर िहानगरपामिका येमथि िेखापरीक्षण कायावियातीि शासकीय िामहती 

अमिकारी/सहाय्यक शासकीय िामहती अमिकारी/अमपिीय प्रामिकारी (तेथीि िोक प्रामिकारीच्या 

कायवके्षत्रातीि) यांची मिसृ्तत िामहती प्रकामशत करणे. 

 

अ. शासकीय िामहती अमिकारी 

 

अ

क्र 

शासकीय िामहती 

पदनाि अमिका-याचे 

नाि 

पदनाि कायवके्षत्र पत्ता/फोन ई-िेि अमपिीय अमिकारी 

१ 

 
श्री. चारुमशिा खरपडे िेखा परीक्षा 

अमधकारी 

मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका 

मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका 

स्व.इंमदरा गांधी 

भवन, चौथा 

िाळा,छत्रपती. 

मिवाजी िहाराज 

िागग, भाईंदर (प.) 

मज.ठाणे 

४०११०१ 

दुरध्वनी क्र  

8192828 

EXT NO.158 

mbmc
audit

@gma
il.com 

श्रीि. िंमजरी मडिेिो 

उप-िुख्य 

िेखापरीक्षक 
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ब. सहाय्यक शासकीय िामहती अमिकारी 
 
 

 

अ.क्र शासकीय िामहती पदनाि 

अमिका-याचे नाि 

पदनाि कायवके्षत्र पत्ता/फोन ई-िेि 

१ 

 

-- -- वरीि प्रिाणे वरीि प्रिाणे वरीि प्रिाणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क. अमपमिय अमिकारी 
 

अ.क्र शासकीय िामहती 

पदनाि अमिका-

याचे नाि 

कायवके्षत्र पत्ता/फोन ई-िेि यांच्या 

अमिनस्त 

शासकीय 

िामहती 

अमिकारी 

१. 

 
 
 
 

 

श्रीि. िंमजरी मडिेिो 

उप-िुख्य 

िेखापरीक्षक 

मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका 

मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका 

स्व.इंमदरा गांधी भवन, 

चौथा 

िाळा,छ.मिवाजी 

िहाराज िागग, भाईंदर 

(प.) मज.ठाणे ४०११०१ 

दुरध्वनी क्र.  

२८१९२८२८ 

मवस्तारीत क्र.141 

      

mbmcaudit@gmail.com       
 

िेखा परीक्षा 

अमधकारी 

 
 

 

किि ४ (१) (ब) (सतरा) 

 

        मिरा भाईदंर िहानगरपामिका येमथि िेखापरीक्षण कायावियातीि प्रकामशत िामहती िेखा 

परीक्षण अहिाि सन 2003-04 ते सन 2014-15 पयवत 
  

 

किि ४ (१) (क) 

 
 

मनरंक 
 

 
 

किि ४ (१) (ड) 
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मनरंक 
 
 

किि 4 (1) (ख) नुसार सं्वयप्ररणेने घोमषत कराियाची िामहती सन 2021-22 

60 (अ) मिमनमदवष्ट िामहती 

                           किि 60 अ (1) 

मिरा भाईदर िहानगरपामिका येथीि िेखा परीक्षण कायागियातीि काये व कतगवे्य यांचा तपिीि. 

कायागियाचे नाव :- िेखा परीक्षण, मिरा भाईदर िहानगरपामिका 

पत्ता    :-  मिरा भाईदर  िहानगरपामिका , स्व. इंमदरा गांधी भवन, छत्रपती मिवाजी िहाराज  

            िागग, भाईदर (प),मज. ठाणे 401101 
 

➢  कायागियाचे प्रिुख  :- आयुक्त, मिरा भाईदर िहानगरपामिका, भाईदर (प), मज ठाणे. 

➢  िासकीय मवभागाचे नाव :- िेखापरीक्षण कायागिय 

➢  कोणत्या िंत्राियातीि खात्याच्या अमधनस्त :- नगरमवकास मवभाग, िहाराष्ट्र  िासन 

➢  कायगके्षत्र :- मिरा भाईदर िहर भौगोमिक -79 चौ.मक.िी 

➢ कायागनुरुप :-  िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमधमनयि किि-105 (1) व किि 106 च्या तरतुदीप्रिाणे 

अनुसुची “ड” प्रकरण 3 च्या मनयि 5 नुसार मवमहत केिेिी सवग कतगव्य पार पाडणे.  िेखापरीक्षण 

कायागियािाफग त िनपाच्या मनधीतुन खचग झािेल्या रक्किांचे िेखापरीक्षण तसेच िनपाच्या सवग मवभागाच्या 

कािकाजाचे पुवगिेखापरीक्षण व उत्तर (पिात) िेखापरीक्षण करण्यात येते. 

➢ मवभागाचे धे्यय /धोरणे / कायागचे स्वरुप :-  िहाराष्ट्र  िहानगरपामिका अमधमनयि किि-105 (1) व 

किि 106 च्या तरतुदीप्रिाणे अनुसुची “ड” प्रकरण 3 च्या मनयि 5 नुसार मवमहत केिेिी सवग कतगव्य पार 

पाडणे.   

 

 

 

 

 

 

➢ सवग संबंधीत अमधकारी / किगचारी खािीि प्रिाणे 

 

अ.क्र अमधकारी / किगचा-याचे नाव पद 

1 श्री.मदग्विजय चव्हाण िुख्य िेखापरीक्षक 
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2 श्रीि.िंमजरी मडिेिो उप.िुख्य िेखापरीक्षक 

3 श्रीि.चारुमििा खरपडे िेखापरीक्षाा अमधकारी 

6 श्री.कुणाि म्हाते्र मिपाई 

7 श्री. नरेि नीजाई मिपाई 

8 श्री. तानाजी इंगोिे मिपाई 

 

➢ उपिब्ध सेवा :- दुरध्वनी , भ्रिणध्वनी ,इंटरनेट सेवा 

➢ प्रामधकरणाच्या संररचनेचा तक्ता :- सोबत जोडिा आहे. 

➢ कायागियीन दुरध्वनी क्रिांक :- 28192828 (मवस्तार क्र.133) 

➢ वेळ : - सकाळी 09.45 ते संध्याकाळी 6.15 वा. 

➢ साप्तामहक सुटटी व मवमिष्ट् सेवेसाठी ठरमविेल्या वेळा :- रमववार व प्रते्यक िमहन्याचा दुसरा व 

चौथा िमनवार व िासनाने जाहीर केिेल्या सुटया                                                                      

                                                                                  

 

 

   

 

 

किि 60 – अ (2) (अ)  
 

     मिरा भाईदर िहानगरपामिका येथीि िेखा परीक्षण कायागियाच्या समितीचा यादी प्रकामित करणे.   

अ.क्र समितीचे नाि समितीचे 

सदस्य 

समितीची 

उदीषे्ट 

मकती िेळा 

घेण्यात येते 

सभा 

जनसािान्यासािी 

खुिी आहेमकंिा 

नाही 

सभेचा 

कायविृत्तांत 

(उपिब्ध) 

                                          मनरंक 

 

किि 60 – अ (2) (ब) 

    मिरा भाईदर िहानगरपामिका येथीि िेखा परीक्षण कायागियाच्या अमधसभांची यादी प्रकामित करणे. 
 

अ.क्र समितीचे नाि समितीचे समितीची मकती िेळा सभा सभेचा 
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सदस्य उदीषे्ट घेण्यात येते जनसािान्यासािी 

खुिी आहेमकंिा 

नाही 

कायविृत्तांत 

(उपिब्ध) 

                                          मनरंक 

 

किि 60 – अ (2) (क) 

    मिरा भाईदर िहानगरपामिका येथीि िेखा परीक्षण कायागियाच्या पररष दांची यादी प्रकामित करणे. 
 
 

अ.क्र समितीचे नाि समितीचे 

सदस्य 

समितीची 

उदीषे्ट 

मकती िेळा 

घेण्यात येते 

सभा 

जनसािान्यासािी 

खुिी आहेमकंिा 

नाही 

सभेचा 

कायविृत्तांत 

(उपिब्ध) 

                                        

मनरंक 

 

 

किि 60 – अ (2) (ड) 

    मिरा भाईदर िहानगरपामिका येथीि िेखा परीक्षण कायागियाच्या संस्थेची यादी प्रकामित करणे. 
 

अ.क्र समितीचे नाि समितीचे 

सदस्य 

समितीची 

उदीषे्ट 

मकती िेळा 

घेण्यात येते 

सभा 

जनसािान्यासािी 

खुिी आहेमकंिा 

नाही 

सभेचा 

कायविृत्तांत 

(उपिब्ध) 

                                           
                                           

मनरंक 

                         

किि 60 अ (3) 

        मिरा भाईदर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण कायावियातीि अमिकारी ि किवचारी 

यांची नािे  ि त्याचे िामसक िेतन 
 

अ.क्र अमिकारी ि किवचा-

याचे नाि 

पदनाि 

 

किवचारी 

संकेताक क्र 

िोबाईि 

क्रिांक 

िेतन 

1 श्री.मदक्तिजय चव्हाण िुख्य िेखापरीक्षक  022-28192828 

Ext-141 

 

 

2 श्रीि.िंमजरी मडिेिो उप.िुख्य िेखापरीक्षक 71 Ext-161  

3 श्रीि.चारुमशिा िेखापरीक्षीा 659 Ext-158  
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किि 60 अ (4) 

         मिरा भाईदर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण कायावियातीि मिळणा-या/ सिितीचा परिाना 

याची चािु िषावची तपशीििार िामहती  

परिाना / परिानगी / सिितीचे प्रकार 

अ.क्र परिाना 

िारकांचे नाि 

परिान्याचा 

प्रकार 

परिाना 

क्रिांक 

मदनांका पासुन सािारण अट परिान्याची 

मिसृ्तत िामहती 

                                          मनरंक 

 

किि 60 अ (5) 

                मिरा भाईदर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण कायावियाचे िंजुर अंदाजपत्रक ि खचावचा 

तपशीि यांची मिसृ्तत िामहती प्रकामशत करणे. 
  

अ.क्र अंदाजपत्रकीय 

मशषावचे िणवन 

अनुदान मनयोमजत िापर 

(के्षत्र ि कािाचा 

तपशीि) 

अमिक अनुदान अपेक्षीत 

असल्यास रुपयात 

अमभप्राय 

मनरंक 

                                

किि 60 अ (6) (अ) 

               िेखापरीक्षण कायावियाच्या कािाशी संबंिीत मनयि/ अमिमनयि 

अ.क्र सचुना पत्रकानुसार 

मदिेिे मिषय 

मनयि क्रिांक ि िषव अमभप्राय (असल्यास) 

1 िेखापरीक्षण मिभाग 

मिषयक कािकाज 

िहाराष्टर  िहानगरपामिका अमिमनयि  किि 105 

(1) ि किि 106 च्या तरतुदीप्रिाणे तसेच 

अनसुमचत “ड” प्रकरण 3 (2) च्या मनयि 5 नुसार 

मिमहत केिेिी सिव कतवव् पार पाडणे. 

िहाराष्टर  िहानगरपामिका अमिमनयि किि 47 

अन्वये अन्य कतववे् पार पाडणे.  

 

खरपडे अमिकारी 

6 श्री.कुणाि म्हाते्र मशपाई A/76  

 

Ext-133 

 

7 श्री. नरेश नीजाई मशपाई 1158  

8 श्री. तानाजी इंगोिे मशपाई 1384  
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िहानगरपामिकेच्या िेख्याची तपासणी ि   

िेखापरीक्षण करुन िामषवक अहिाि िा. स्थायी  

समितीस सादर करणे. 

 

किि 60 अ (6) (ब) 
 िेखापरीक्षण कायावियाच्या कािाशी संबंिीत मनयि/ अमिमनयि 
 

अ.क्र शासन मनणवयानुसार मदिेिे 

मिषय 

शासन मनणवय क्रिांक ि तारीख अमभप्राय (असल्यास) 

1 िेखापरीक्षण मिभाग मिषयक 

कािकाज 

शासना कडुन मनगवमित होणारे 

मिमिि शासन मनणवय ि परीपत्रके 

- 

   

                          

किि 60 अ (6) (क) 
               िेखापरीक्षण कायावियाच्या कािाशी संबंिीत परीपत्रके 

अ.क्र शासन मनणवयानुसार मदिेिे 

मिषय 

शासन मनणवय क्रिांक ि तारीख अमभप्राय (असल्यास) 

1 िेखापरीक्षण मिभाग मिषयक 

कािकाज 

शासना कडुन मनगवमित होणारे 

मिमिि शासन मनणवय ि परीपत्रके 

- 

मनरंक 

  

किि 60 अ (6) (ड) 

िेखा परीक्षण कायावियाच्या कािाशी संबंिीत कायावियीन आदेश / िोरणात्मक परीपत्रके 

अ.क्र मिषय क्रिांक ि तारीख अमभप्राय 

1 िेखापरीक्षण 

मिषयक कािकाज 

िा. आयुि यांनी िेळोिेळी मनगवमित केिेिे 

आदेश, पररपत्रक 

- 

 

                            

 

 

 

 

किि 60 अ (6) (ई)  

        मिरा भाईदर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण कायावियािधे्य उपिब्ध दस्ताऐिजीचंी यादी  

                                      दस्ताऐिजाचा मिषय 
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अ.क्र दस्ताऐिजाचा प्रकार मिषय सबंिीत 

व्िी/पदनाि 

व्िीचे िीकाण/उपरोि 

कायावियात उपिब्ध नसल्यास 

                                       

मनरंक 

                                  

किि 60 अ (7) 

मिरा भाईदर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण कायावियातीि सिव योजनांचे तपशीि, प्रस्तामित खचव 

पुरमिण्यात आिेल्या प्रिुख सेिासािी मकंिा पार पाडिेल्या कािासािी झािेल्या प्रत्यक्ष खचव आमण 

संमितरीत केिेल्या रक्किाबाबतचा अहिाि 
                                   

मनरंक 

किि 60 अ (8) निुना (अ) 

मिरा भाईदर िहानगरपामिका येथीि िेखा परीक्षण कायावियातीि अनुदान िाटपाच्या 

कायवक्रिाची कायवपध्दती 

 

मनरंक 
 

किि 60 अ (8) निुना (ब) 

मिरा भाईदर िहानगरपामिका येथीि िेखा परीक्षण कायावियातीि अनुदान  

कायवक्रिा अंतगवत िाभाथीची मिसृ्तत िामहती प्रकामशत करणे. 

 

योजना / कायवक्रिाचे नाि :- 
 

अ.क्र िाभाथीचे नाि ि पत्ता अनुदान / िाभ / रक्कि / 

स्वरुप 

मनिड पात्रतेचे 

मनकष 

अमभप्राय 

मनरंक 

 
 

 

किि 60 अ (9) 
 

िहानगरपामिका के्षत्राच्या मिकासाशी संबंमित बृहत योजनेचा शहर मिकास योजनेचा मकंिा 

इतर कोणत्याही योजनेचा तपमशि 
 

मनरंक 

 

किि 60 अ (10) 

राज्य शासन ,राजपत्रातीि अिक सुचनेव्दारे ,मिमनमदवष्ट करेि असे, प्रिुख बांिकािाचे तपशीि, 

तसेच बांिकािाचे िुल्य, पुतवताचा कािाििी आमण कराराचा तपशीि याबाबतची िामहती 
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मनरंक 

  

किि 60 अ (11) 
 

िहानगरपामिका मनिीचा तपशीि , म्हणजेच िागीि िषाविधे्य पुढीि बाबीव्दारे मिळािेिे उत्पन्न 
 

अ)  कर शुल्क, उपकर आमण अमिभार , िाििते्ततुन मिळणारे 

भाडे, िायसन ि परिानगी यातुन मिळणारे फी  

िागु नाही 

ब) िसुि न केिा गेिेिा कर,शुल्क कर, उपकर आमण अमि 

भार ,िाििते्ततुन मि ळणारे भाडे , िायसन ि परिानगी 

यातून फी आमण िसुिी न करण्यािागची कारणे 

िागु नाही 

   क) राज्य शासनाने िसुि केिेल्या करांचा िहानगरपामिकेकडे 

हस्तांतरीत केिेिा महस्सा आमण िहानगरपामिकेिा 

मिळािेिी अनुदाने 

िागु नाही 

ड) िहानगरपामिकेिा नेिुन मदिेल्या मकंिा मतच्याकडे 

सोपििेल्या योजना, प्रकल्प ि आराखडे यांच्या 

अंििबजािणीसािी राज्य शसनाने मदिेिी अनुदाने, त्यांचे 

स्वरुप आमण मिभागाची ियावदा 

िागु नाही 

इ) जनते कडुन मकंिा अशासकीय अमिकरणांकडुन 

मिळािेल्या देगण्या मकंिा अंशदाने यािाफव त उभा केिेिा 

पैसा 

िागु नाही 

 

किि 60 अ (12) 

मिरा भाईदर िहानगरपामिकेच्या िेखापरीक्षण कायावियातीि मनयत िाटप िामषवक अथवसंकल्पीय 

 

अ.क्र िेखामशषव कोड नंबर अंदाज पत्रकीय तरतुद 

सन 2021-22 

मनरंक 

 

किि 60 अ (13) 

       मिहीत करण्यात येईि अशी इतर िामहती   मिरा भाईदर िहानगरपामिका येथीि िेखापरीक्षण 

कायावियाच्या परीणािकारक कािांसािी  जनसािान्यांशी सल्लािसित करण्याची व्िस्था 
 

अ.क्र सल्लािसितीचा 

मिषय 

कायवप्रणािीचे मिसृ्तत िणवन कोणत्या अमिमनयि / 

मनयि / परीपत्रकाव्दारे 

पुनरािृतीकाि 

1 िोकशाही मदन िहानगरपामिकेचे आयुि 

नागरीकांच्या िैयक्तिक पमहल्या 

शासन परीपत्रक 

क्र.प्रसुिा 2011/प्र.क. 

दर िमहन्याच्या 

पमहल्या 
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सोििारी िोकशाही मदनािधे्य 

नागरीकांचे अजव स्वीकारुन त्या 

अजाविर सुनािणी घेऊन 

कायविाहीच्या सुचना देतात. 

189/11/18-अ िंत्रािय 

,िंुबई  

सोििारी 

 


