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कऱम 4 (1) (b) (एक) 
मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाईंदय ऩुलव, प्रबाग वमभती क्र.३ कामावरमातीर कामे ल 

कतवव्मे माांचा तऩळीर... 
1 कामावरमाच ेनाांल-:  कै. भोयेश्लय नायामण ऩाटीर, प्रबाग कामावरम क्र.३,  

2 ऩत्ता -: कै. भोयेश्लय नायामण ऩाटीर प्रबाग कामावरम क्र.3 
खायी तराल योड, भयाठी ळाऱा क्र. ६, दवुया भजरा, 

बाईंदय (ऩूर्व) जज.ठाणे 401 105. 

3 कामावरम प्रभुख-:  श्री. प्रबाकय म्शात्र,े सहाय्मक आमुक्त तथा ऩद्ननदेशित 

अधधकायी 

4 कामावरमीन दयुध्लनी क्रभाांक ल लेऱ :- 28162378 / 9167860019,  
लेऱ वकाऱी 9.45 त ेवांध्मा 6.15 

5 वाप्ताहशक वुट्टी ल वलमळष्ट वेलेवाठी 
ठयवलरेल्मा लेऱा :- 

ळननलाय ल यवललाय 

6 ळावकीम वलबागाच ेनाांल :- -- 

7 कोणत्मा भांत्रारमातीर खात्माच्मा 
अधधनस्त 

नगयवलकाव वलबाग, भांत्रारम, भुांफई 

8 कामवषेत्र :- प्रबाग वमभती क्र. ३, बाईंदय ऩलुव 

9 वलमळष्ट कामे :- स्थाननक ऩातऱीलय वलव काभकाजालय ननमांत्रण 

10 वलबागाच ेध्मेम / धोयण :- ळावनाच्मा आदेळाप्रभाणे ल ऩरयऩत्रकाप्रभाणे 
अभांरफजालणी कयणे, तवेच भा. भशावबा ल भा. स्थामी 

वमभतीच्मा ठयालाप्रभाणे कामवलाशी कयणे. 

11 धोयण :- भारभत्ता कयाची लावऴवक इांष्टाांकानवुाय जास्तीत जास्त 
लवरुी कयणे. 

12 वलव वांफांधधत कभवचायी कननष्ठ अमबमांता, कय ननरयषक, मरवऩक ल मळऩाई 
कभवचायी 

13 कामव :- -- 

14 काभाच ेवलस्ततृ स्लरुऩ :- स्थाननक ऩातऱीलयीर नागरयकाांच्मा वभस्मा ल तक्रायीांचे 
ननलायण कयणे, कय लवरुी ल अनतक्रभणे शटवलणे. 

15 भारभत्तेचा तऩमळर इभायतीचा ल 
जागेचा तऩमळर :- 

कै. भोयेश्लय नायामण ऩाटीर प्रबाग कामावरम क्र.3 
खायी तराल योड, भयाठी ळाऱा क्र. ६, दवुया भजरा, 

बाईंदय (ऩूर्व) जज.ठाणे 401 105 

16 उऩरब्ध वेला :- प्रबाग स्तयालरुन रुग्णलाहशका तवेच ळललाहशनी वेला 
तवेच लाचनारम ल ळारेम वलद्मार्थमाववाठी अभ्मामवकेची 

ववुलधा 

17 वांस्थेच्मा वांयचनात्भक तक्तत्माभध्मे 
कामवषेत्राच ेप्रत्मेक स्तयालयच ेतऩमळर :- 
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कऱम 4 (1) (b) (i) 
नमुना-अ 

ममरा-भाईंदर मषानगरऩामऱका येथीऱ भाईंदर ऩुळव, प्रभाग शममती क्र.३ कायावऱयातीऱ अधधकारी 
ळ कमवचारी याांच्या अधधकाराांचा तऩऴीऱ 

अ 

अ.क्र ऩदनाभ अधधकाय-अधथवक 
कोणता कामदा/ ननमभ  /
ळावनननणवम / ऩरयऩत्रक 

नुवाय 
अमबप्राम 

1 
 

सहाय्मक आमुक्त 

तथा ऩद्ननदेशित 

अधधकायी 

रु. ५ राखाऩमतंच्मा काभाव 
आधथवक ल प्रळावकीम भांजूयी 
देणे 

भशायाष्र  भशानगयऩामरका 
अधधननमभ 1949  

प्रबाग वमभतीचे 
अधधकाय आशेत. 

२ कननष्ठ अमबमांता 

-- 
 

----- 
 

----- 
 

३ लरयष्ठ 
मरवऩक/कय 
ननरयषक 

४ मरवऩक 
५ व.का. 
६ भजूय 

फ 

अ.क्र ऩदनाभ अधधकाय-प्रळावकीम 
कोणता कामदा/ ननमभ  /

ळावनननणवम / ऩरयऩत्रक नुवाय 
अमबप्राम 

1 
 

सहाय्मक आमुक्त 

तथा ऩद्ननदेशित 

अधधकायी 

प्रबाग वमभती कामावरमातीर 
भारभत्ता, कय वलबाग, तवेच 
अनतक्रभण वलबागात कामवयत 
कभवचा-माांलय ननमांत्रण ठेलणे, 

वलहशत ऩद्धतीने काभे करुन घेणे 

भशायाष्र भशानगयऩामरका 
अधधननमभ 1949 अांतगवत भा. 
आमकु्तत वो, माांचे े्कडून लेऱोलेऱी 

देणमाांत मेणाये आदेळ 

 

२ कननष्ठ अमबमांता वलबागातगतं नेभनू हदरेरी काभ े

भशायाष्र भशानगयऩामरका 
अधधननमभ 1949 ल भशायाष्र 
प्रादेमळक नगययचना अधधननमभ 

१९६६ नवुाय 

 

३ 
लरयष्ठ 

मरवऩक/कय 
ननरयषक 

वलबागा अांतगवत कय वलऴमक 
काभ े

भशायाष्र भशानगयऩामरका 
अधधननमभ 1949  

४ मरवऩक वलबागातगतं नेभनू हदरेरी काभ े भशायाष्र भशानगयऩामरका 
अधधननमभ 1949 वलव भशायाष्र 

नागयी वेला ननमभ 

 

५ व.का. वलबागातगतं नेभनू हदरेरी काभ े  

६ भजूय वलबागातगतं नेभनू हदरेरी काभ े  

क 

अ.क्र ऩदनाभ अधधकाय - पौजदायी 
कोणता 

कामदा/ननमभ/ळावन ननणवम 
/ऩरयऩत्रक नुवाय 

अमबप्राम 
 

1  
 

सहाय्मक 

आमुक्त 

तथा 
ऩद्ननदेशित 

अधधकायी 

अनधधकृत फाांधकाभे / अनतक्रभणाांचे 
अनऴुांधगक वलकावकत्मांलय MRTP 
कामद्मा अांतगवत वांफांधधत ऩोमरव 
स्टॆळन भध्मे गनु्शे दाखर कयणे 

भशायाष्र  भशानगयऩामरका 
अधधननमभ 1949 अांतगवत  ल 
भशायाष्र प्रादेमळक नगययचना 
अधधननमभ १९६६ नवुाय ल 
भा. आमकु्तत वो, माांचे े्कडून 
लेऱोलेऱी देणमाांत मेणाये आदेळ   

 

२ कननष्ठ 
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अमबमांता 
३ लरयष्ठ 

मरवऩक/कय 
ननरयषक 

राग ूनाशी राग ूनाशी राग ूनाशी 

४ मरवऩक 
५ व.का. 
६ भजूय 
 

 ड 

अ.क्र ऩदनाभ अधधकाय - अधवन्मामीक 
कोणता 

कामदा/ननमभ/ळावन 
ननणवम /ऩरयऩत्रक नुवाय 

अमबप्राम 
 

1 
 

सहाय्मक आमुक्त 
तथा ऩद्ननदेशित 

अधधकायी 

राग ूनाशी 
२ कननष्ठ अमबमांता 
३ लरयष्ठ मरवऩक/कय 

ननरयषक 
४ मरवऩक 
५ व.का. 
६ भजूय 

कऱम 4 (1) (b) (दोन) 
 नमुना (ब) 

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाईंदय ऩुलव, प्रबाग वमभती क्र.३ कामावरमातीर अधधकायी 
ल कभवचायी माांच्मा कतवव्माांचा तऩळीर 

अ.क्र ऩदनाभ आधथवक कतवव्मे 
कोणता कामदा/ननमभ/ळावन 

ननणवम /ऩरयऩत्र नुवाय 
अमबप्राम 

 
1 
 

सहाय्मक आमुक्त 
तथा ऩद्ननदेशित 

अधधकायी 

राग ूनाशी 
२ कननष्ठ अमबमांता 
३ लरयष्ठ मरवऩक/कय 

ननरयषक 
४ मरवऩक 
५ व.का. 

 
 

अ.क्र ऩदनाभ प्रळावननक कतवव्मे 
कोणता कामदा/ननमभ/ळावन 

ननणवम /ऩरयऩत्र नुवाय 
अमबप्राम 

 

१ 

सहाय्मक 
आमुक्त तथा 
ऩद्ननदेशित 
अधधकायी  

प्रबाग कामवषेत्रात अनधधकृत 
फाांधकाभे / अनतक्रभणे शोणाय 
नाशीत, मालय कननष्ठ 
अमबमांत्माभापव त दषता घेऊन 
कामदेळीय कामवलाशी कयणे. 

भशायाष्र  भशानगयऩामरका 
अधधननमभ 1949 अांतगवत ल भा. 
आमकु्तत वो, माांचेकडून लेऱोलेऱी 
देणमाांत मेणाये आदेळ ल भा. 
भशावबा ठयाल  

 

२ कननष्ठ 
अमबमांता वलबागातगतं नेभनू हदरेरी काभ े

 

भशायाष्र भशानगयऩामरका 
अधधननमभ 1949 ल भशायाष्र 
प्रादेमळक नगययचना अधधननमभ 
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१९६६ नवुाय 
३ लरयष्ठ 

मरवऩक/कय 
ननरयषक 

वलबागा अांतगवत कय वलऴमक 
काभ े

भशायाष्र भशानगयऩामरका 
अधधननमभ 1949  

४ मरवऩक वलबागातगतं नेभनू हदरेरी काभ े भशायाष्र भशानगयऩामरका 
अधधननमभ 1949 वलव भशायाष्र 

नागयी वेला ननमभ 

 

५ व.का. वलबागातगतं नेभनू हदरेरी काभ े  

६ भजूय वलबागातगतं नेभनू हदरेरी काभ े  

 

अ.क्र ऩदनाभ पौजदायी कतवव्मे 
कोणता कामदा/ननमभ/ळावन 

ननणवम /ऩरयऩत्र नुवाय 
अमबप्राम 

 

१ 

सहाय्मक आमुक्त 
तथा ऩद्ननदेशित 

अधधकायी 
 

अनधधकृत फाांधकाभे / 
अनतक्रभणाांचे अनऴुांधगक 
वलकावकत्मांलय MRTP कामद्मा 
अांतगवत वांफांधधत ऩोमरव स्टॆळन 
भध्मे गनु्शे दाखर कयणे  

भशायाष्र  भशानगयऩामरका 
अधधननमभ 1949 अांतगवत  ल 
भशायाष्र प्रादेमळक नगययचना 
अधधननमभ १९६६ नवुाय ल भा. 
आमकु्तत वो माांचे े्कडून लेऱोलेऱी 
देणमाांत मेणाये आदेळ र् भा. 
भशावबा ठयाल.  

 

२ कननष्ठ अमबमांता 

राग ूनाशी 

 
 

राग ूनाशी 

 

३ लरयष्ठ मरवऩक/कय 
ननरयषक  

४ मरवऩक 
 ५ व.का. 

६ भजूय 
 

अ.क्र ऩदनाभ 
अधवन्मानमक 

कतवव्मे 
कोणता कामदा/ननमभ/ळावन 

ननणवम /ऩरयऩत्र नुवाय 
अमबप्राम 

 

१ सहाय्मक आमुक्त तथा 
ऩद्ननदेशित अधधकायी 

राग ूनाशी 
२ कननष्ठ अमबमांता 
३  लरयष्ठ मरवऩक/कय ननरयषक 
४ मरवऩक 
५ व.का. 
६ भजूय 
 

अ.क्र ऩदनाभ न्मानमक कतवव्मे 
कोणता कामदा/ननमभ/ळावन 

ननणवम /ऩरयऩत्र नुवाय 
अमबप्राम 

 

१ 

सहाय्मक 
आमुक्त तथा 
ऩद्ननदेशित 
अधधकायी  

भशाऩामरकेच्मा लतीने 
न्मामारमात रेखी कथन कॅव्शेट 
दाखर कयणे, आलश्मकतनेवुाय 
न्मामारमात उऩजस्थत याशणे. 

भा. आमकु्तत वो, माांचे े्कडून 
लेऱोलेऱी देणमाांत मेणाये आदेळ ल 
भा. न्मामारमाच्मा आदेळानवुाय    

२ कननष्ठ 
अमबमांता 

भा. न्मामारमात भशाऩामरकेच्मा 
लतीने दाखर दाव्माांभध्मे वाष 
ऩयुाव्मा काभी शजय शणे 

भा. न्मामारमाच्मा आदेळानवुाय   

 

३ लरयष्ठ 
मरवऩक/कय 
ननरयषक 

४ मरवऩक 
५ व.का. 
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६ भजूय 
कऱम 4(1) (ब) (तीन) 

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाईंदय ऩुलव, प्रबाग वमभती क्र.३ मा वालवजननक प्राधधकयणात 
ननणवम प्रक्रक्रमेतीर ऩमवलेषण ल जफाफदायीच ेउत्तयदानमत्ल ननजश्चत करुन कामवऩध्दतीच ेप्रकाळन 

काभाच ेस्लरुऩ :- प्रबाग स्तयालय प्रबागा अांतगवत काभकाज कयणे 
वांफांधधत तयतुद :- भशायाष्र भशानगयऩामरका अधधननमभ 1949 ल भशायाष्र प्रादेमळक नगययचना   

 अधधननमभ १९६६ नुवाय नुवाय 
अधधननमभाच ेनाांल :- भशायाष्र भशानगयऩामरका अधधननमभ 1949 ल भशायाष्र प्रादेमळक 
नगययचना   

 अधधननमभ १९६६ नुवाय नुवाय 
ळावन ननणवम :- -- 
ऩरयऩत्रके :- -- 
कामावरमीन आदेळ :- भा. आमुक्तत वो., माांनी लेऱोलेऱी देणमाांत मेणाये आदेळ 
 
 

अ.क्र. कामाच ेस्ळरुऩ कामाच ेटप्ऩे 
काऱाळधी 
ददळश 

कामाशाठी 
जबाबदार 
अधधकारी 

अमभप्राय 

१ 
सहाय्मक आमुक्त तथा 
ऩद्ननदेशित अधधकायी 

 

प्रबाग कामवषेत्रात अनधधकृत 
फाांधकाभे / अनतक्रभणे 
शोणाय नाशीत, मालय कननष्ठ 
अमबमांत्माभापव त दषता 
घेऊन कामदेळीय कामवलाशी 
कयणे. 

-- 
 

सहाय्मक 
आमुक्त तथा 
ऩद्ननदेशित 
अधधकायी  

-- 
 

२ कननष्ठ अमबमांता वलबागातगतं नेभनू हदरेरी 
काभ े
 

-- 
 

कननष्ठ 
अमबमांता 

-- 
 

३ लरयष्ठ मरवऩक/कय 
ननरयषक वलबागा अांतगवत कय वलऴमक 

काभ े

-- 
 

लरयष्ठ 
मरवऩक/कय 
ननरयषक 

-- 
 

४ मरवऩक वलबागातगतं नेभनू हदरेरी 
काभ े

-- 
 

मरवऩक -- 
 

५ व.का. वलबागातगतं नेभनू हदरेरी 
काभ े

-- 
 

-- -- 
 

६ भजूय वलबागातगतं नेभनू हदरेरी 
काभ े

-- 
 

-- -- 
 

कऱम 4(1) (ब) (चार) 
नमुना (अ) 

ममरा-भाईंदर मषानगरऩामऱका येथीऱ भाईंदर ऩुळव, प्रभाग शममती क्र.३ या शाळवजननक 
प्राधधकरणामध्ये षोणा-मा कामाच ेप्रकटीकरण 

शांघटनाच ेऱस (ळार्ववक) 

अ.क्र. 
 

काम/कायव 
 

कामाच े
प्रमाण 

 

आधथवक 
ऱस 
 

ददळश/ताश 
ऩूणव 

करण्याशाठी 
 

जबाबदार 
अधधकारी 

 

तक्रार 
ननळारण 
अधधकारी 

 

अमभप्राय 
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ऱागु  नाषी 
 

कऱम 4(1) (ब) (ऩाच) 
नमुना (अ) 

ममरा-भाईंदर मषानगरऩामऱका येथीऱ भाईंदर ऩुळव, प्रभाग शममती क्र.३ या शाळवजननक 
प्राधधकरणामध्ये षोणा-या कामाऴी शांबांधधत कायावऱयीन आदेऴ/धोरणात्मक ऩररऩत्रके 

 

अ.क्र. 
 

शुचना ऩत्रकानुशार 
ददऱेऱे र्ळवय 

 

शांबांधधत ऴाशकीय 
ननणवय/कायावऱयीन आदेऴ/ननयम 

ळगैरेचा क्रमाांक ळ तारीख 
 

अमभप्राय अशल्याश 
 

ऱागु  नाषी 
कऱम 4 (1) (ब( )सहा) 

नमुना-  
ममरा-भाईंदर मषानगरऩामऱका येथीऱ भाईंदर ऩुळव, प्रभाग शममती क्र.३ या कायावऱयामध्ये 

उऩऱब्ध अशऱेल्या दस्ताऎळजाांची यादी 

अ.क्र. दस्तऎलजाचा प्रकाय वलऴम 
नोंदलशी 
क्रभाांक 

प्रभुख फाफीांचा 
तऩमळरलाय 

वलऴम 

वुयक्षषत 
ठेलणमाचा 
कारालधी 

1 नोटीस नोंदर्ही अनतक्रभण र् अनधधकृत 

फाांधकाभ 
1 

अनधधकृत 

फाांधकाभाच े

अनुषांगान े

कयार्माच्मा 

5 र्षव 

2 कायर्ाई नोंदर्ही 
 

अनधधकृत फाांधकाभ 

 

1 
 

अनधधकृत 

फाांधकाभार्य 

केरेल्मा 
कायर्ाईफाफत 

5 र्षव 

3 तक्राय नोंदर्ही 
 

दैनांददन मेणा-मा ऩत्ाांची 
नोंदर्ही 

1 
 

दैनांददन मेणा-मा 
तक्रायी 

5 र्षव 
 

4 सभाज भांदीय फुक ांग 

नोंदर्ही  
1 
 

  

5 वर्र्ाह नोंदर्ही 
 

वर्र्ाह नोंदणी 
 

1 
 

दैनांददन होणा-मा 
वर्र्ाह नोंदणी 

60 र्षव 
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कऱम 4 (1) (ब( )सात) 

ममरा-भाईंदर मषानगरऩामऱका येथीऱ भाईंदर ऩुळव, प्रभाग शममती क्र. ३ या कायावऱयाच्या 
ऩररणामकारक कामाशाठी जनशामानयाांऴी शल्ऱामशऱत करण्याची व्यळस्था 

अ.क्र वल्राभवरतीचा वलऴम 
कामवप्रणारीच े
वलस्ततृ लणवन 

कोणत्मा अधधननमभ 
/ ननमभ / ऩरयऩत्रक 

ऩुनववलरोकनाचा 
काऱ 

1. 
 

राग ूनाशी 

 
कऱम 4 (1) (ब( )आठ) 

नमुना (अ) 
ममरा-भाईंदर मषानगरऩामऱका येथीऱ भाईंदर ऩुळव, प्रभाग शममती क्र.३ या कायावऱयाच्या शममत्या. 

ऩररवदा / मांडलाच्या बैठकीच ेतऩऴीऱ प्रकामऴत करणे. 

अ.क्र. वमभतीच ेनाल 
वमभतीच े
वदस्म 

वमभतीच े
उद्दीष्ट 

क्रकती लेऱा 
घेणमात मेत े

वबा 
जनवाभान्माांवाठी 
खरुी आशे क्रकां ला 

नाशी 

वबेचा 
कामवलतृ्ताांत 
(कोणाकड े
उऩरब्ध) 

१ प्रबाग वमभती क्र. 
३ 

20 वलकाव 
काभाांना 

भांजूयी देणे 

प्रत्मेक 
भहशन्मात १ 

लेऱ 

नाशी सहाय्मक 
आमुक्त 

तथा 
ऩद्ननदेशित 
अधधकायी ल 
अधधनस्त 
कभवचायी 

कऱम 4 (1) (ब( )आठ) 

नमुना (ब) 
ममरा-भाईंदर मषानगरऩामऱका येथीऱ भाईंदर ऩुळव, प्रभाग शममती क्र.3 या कायावऱयाच्या 

अधधशभाांच ेयादी प्रकामऴत करणे 

अ.क्र. वमभतीच ेनाल 
वमभतीच े
वदस्म 

क्रकती लेऱा 
घेणमात मेत े

वबा 
जनवाभान्माांवाठी 
खरुी आशे क्रकां ला 

नाशी 

वबेचा कामवलतृ्ताांत 
(कोणाकड ेउऩरब्ध) 

१ प्रबाग वमभती 
क्र.३ 

20 प्रत्मेक 
भहशन्मात १ 

लेऱ 

नाशी सहाय्मक आमुक्त तथा 
ऩद्ननदेशित अधधकायी ल 

अधधनस्त कभवचायी 
 
 

कऱम 4(1) (ब) (आठ) 
नमुना (क) 

अ.क्र. 
 

ऩरयऴदेच े
नाांल 
 

ऩरयऴदेच े
वदस्म 

 

ऩरयऴदेच े
उद्दीष्ट 

 

क्रकती लेऱा 
घेणमात मेत े

 

वबा जनवाभान्माांवाठी 
खरुी आशे क्रकां ला नाशी 

 

वबेचा 
कामवलतृ्ताांत 
(उऩरब्ध) 

राग ुनाशी 
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कऱम 4(1) (ब) (आठ) 

नमुना (ड) 
मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाईंदय ऩुलव, प्रबाग वमभती क्र.३ कामावरमाच्मा कोणत्माशी 

वांस्थेची मादी प्रकामळत कयणे 

अ.क्र. 
 

शांस्थेच ेनाांळ 
 

शांस्थेच े
शदस्य 

 

शांस्थेच ेउद्दीष्ट 
 

ककती ळेला 
घेण्यात 
येत े
 

शभा 
जनशामानयाांशाठी 
खऱुी आषे ककां ळा 

नाषी 

शभेचा 
कायवळतृ्ताांत 
(उऩऱब्ध) 

 
ऱागु नाषी 

 
कऱम 4 (1) (ब( )नऊ) 

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाईंदय ऩुलव, प्रबाग वमभती क्र.३ मा कामावरमातीर अधधकायी 
ल कभवचायी माांची नाले ल ऩत्ते ल त्माांच ेभामवक लेतन 

अ.क 
पद्नाम 

 

अधिकारी/ 

कममचा-याांच ेनाांळ 

ळर्म 
 

रुजू ददनाांक 

 

दरूध्ळनी 
क्र./फॅक्स/ईमेऱ 

 

एकूण 

ळेतन 

 

1 
सहाय्मक आमुक्त 

तथा ऩद्ननदेशित 

अधधकायी 
प्रबाकय म्शात्र े २ -- 9892851180 

 

2 
कननष्ठ अमबमांता 

(ठेका) चांचर ठाकये ३ -- 8668346768 

 

3 
लरयष्ठ मरवऩक 

(कय ननयीषक) 
याजेंद्र याऊत ३ -- 9082456475 

 

4 
लरयष्ठ मरवऩक 

(कय ननयीषक) 
रुतजुा वऩ ांऩऱे ३ -- 8433911979 

 

5 लरयष्ठ मरवऩक प्रकाळ चौधयी ३ --      8108222143  

6 मरवऩक यवल चव्शाण ३ --    9022812522  

7 मरवऩेक प्रवलण ऩाटीर ३ -- 8169284751  

8 मरवऩक याभमरांग नायामणकय ३ -- 9323749669  

9 मरवऩेक यॉफीन लऱली ३ -- 9594195525  

10 मरवऩेक धनयाज ठाकूय ३ -- 9892693427  

11 मरवऩेक ळयद ताांडरे ३ -- 9619935222  

12 शरवऩक ियद सोनार्णे ३ -- 7977313445  

13 शरवऩक र्सांत ऩेंढाये ३ -- 8369812634  

14 प्र.मरवऩक वजुजत घोणे ४ -- 9987173585  

15 प्र.मरवऩक वलद्माध्रय म्शात्र े ४ -- 9820342536  

16 प्र.मरवऩक वतीळ वऱेु ४ -- 9673228393  

17 फारलाडी मळक्षषका वलुणाव भशागालकय ३ -- 9769566407  

18 फारलाडी मळक्षषका यांजना ऩाटीर ३ -- 9867402342  

19 फारलाडी मळक्षषका येखा शेभयाज ऩाटीर ३ -- 8850982027  

20 फारलाडी मळक्षषका बायती हशांग ु ३ -- 9967116611  

21 लाशन चारक वांहदऩ म्शात्र े ३ -- --  

22 मळऩाई गणेळ बारचांद्र बोईय ४ -- 9867298101  

23 मळऩाई क्रकळोय वल ांदे ४ -- 8452080232  

24 व.का. प्रळाांत ऩी ऩाटीर ४ -- 9321562658  
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रुग्णलाहशका / ळललाहशनी वेला 

43 
लाशन 

चारक 

कभराकय व.ु ऩाटीर ३ -- -- -- 

44 व.का बानदुाव घारु ४ -- -- -- 

45 व.का वनभगुभ याभमरांगभ ४ -- -- -- 

46 व.का ऩेयीस्लाभी मळलरीांगभ ४ -- 9833345286 -- 

47 व.का फाफय काया वोरांकी ४ -- -- -- 

 
अमबरेख कष 

48 मरऩीक अजजभ ळखे ३ -- 766606515 -- 

49 मळऩाई प्रपुर ऩाटीर ४ -- 8446356784 -- 

 
लाचनारम 

50 
फारर्ाडी 
शिक्षऺका 

बार्ना सुताय ३ -- 7709544080 -- 

51 व.का जमश्री ऩात्र े ४ -- 9689613775 -- 

52 व.का योहशणी मळगलन ४ -- 7738657057 -- 

53 मळऩाई दभमांती बोईय ४ -- 7718805100 -- 

       

 
 
 
 
 
 
 

25 मळऩाई मभरन म्शात्र े ४ -- 9920130368  

26 व.का याजेंद्र शेभांत ऩाटीर ४ -- 9323638582  

27 व.का जमप्रकाळ ऩाटीर ४ -- 7678095294  

28 व.का याजेंद्र नाईक ४ -- 7276996941  

29 व.का नाभदेल ऩाटीर ४ -- 9930906046  

30 व.का वर्ठ्ठर पयड े ४ -- 8209685057  

31 व.का. मळऩाई प्रळाांत फऱलांत ऩाटीर ४ -- 9819528283  

32 व.का. शयेश्लय ऩाटीर ४ -- 9769685544  

33 व.का. ळखेय तांगलेर ४ -- 9920860330  

34 व.का. फारकृष्ण लेर ू ४ -- 9867831749  

35 व.का. प्रपुल्र याऊत ४ -- 9765830922  

36 व.का. प्रळाांत याऊत ४ -- 8983107002  

37 व.का. ळोबा चौशाण ४ -- 9819832921  

38 व.का. वांतोऴ ठाकुय ४ -- 9224938068  

39 व.का. प्रकाळ ऩाटीर ४ -- 9892535469  

40 व.का. ककसन तुषाभ ४ -- 9930182232  

41 मळऩाई वलनोद मळ ांदे ४ -- 7397866629  

42 व.का. अननर म्शात्र े ४ -- 8369049760  
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कऱम ४ (१) (ब) (दहा) 
ममरा-भाईंदर मषानगरऩामऱका येथीऱ भाईंदर ऩुळव, प्रभाग शममती क्र.३ या कायावऱयातीऱ अधधकारी 

ळ कमवचा-याांची ळेतनाची र्ळस्त्रतु माषीती प्रकामऴत करणे. 
 

अ.क्र. लगव 
 

लेतन 
रुऩयेऴा 

इतय अनुन्मेम बत्त े

-- -- -- 

ननममभत 
(भशगाई बत्ता, 
घयबाड ेबत्ता, 
ळशय बत्ता) 

प्रवांगानवुाय 
(जवे प्रलाव 

बत्ता) 

वलळऴे (जवे 
प्रकल्ऩ बत्ता, 
प्रलाव बत्ता, 
प्रमळषण 
बत्ता) 

 

राग ुनाशी 
 

       

कऱम ४ (१) (ब) (अकरा) 
ममरा-भाईंदर मषानगरऩामऱका येथीऱ भाईंदर ऩुळव, प्रभाग शममती क्र.३ या कायावऱयाच ेमांजुर 

अांदजऩत्रक ळ खचावचा तऩऴीऱ याांची र्ळस्त्रतु माषीती प्रकामऴत करणे. 
 अांदजऩत्रकाचा प्रतीच ेप्रकाळन 

 अनुदानाच्मा वलतयणाच्मा प्रतीच ेप्रकाळन  

 

अ.क्र. 
अांदजऩत्रक्रकम 
मळऴावच ेलणवन 

अनुदान 

 

ननमोजजत लाऩय 
(षेत्र ल 
काभाचा 
तऩळीर) 

अधधक अनुदान 

अऩेक्षषत 
अवल्माव 
रुऩमात 

अमबप्राम 

 

 

रागु नाशी 
कऱम ४ (१) (ब)(बारा)  

नमुना (अ)  

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाईंदय ऩुलव, प्रबाग वमभती क्र.३ मा कामावरमातीर अनुदान 
लाटऩाच्मा कामवक्रभाची कामवऩध्द्ती २०२२-२०२३ मा लऴाववाठी प्रकामळत कयणे. 

भाशीती रागु नाशी 
 कामवक्रभाच ेनाल 

 राबाथीच्मा ऩात्रता वांफांधीच्मा अटी 
 राब मभळ्णणमावाठी अटी  

 राब मभळ्णणमावाठी कामवऩद्धती 
 ऩात्रता ठयवलणमावाठी आलश्मक अवरेरे कागदऩत्र 

 कामवक्रभाभध्मे मभळ्णणा-मा राबाची अनुदान वलस्त्रतु भाशीती 
 अनुदान लाटऩाची कामवऩद्धती 
 वषभ अधधका-माच ेऩदनाभ 
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 वलनांती अजाववोफत रागनाये ळुल्क 

 इतय ळुल्क 

 वलनांती अजावचा नभुना 
 वोफए जोडणे आलश्मक अवरेरे कागदऩत्राांची मादी (दस्ताऎलज/दाखरे) 
 जोड कागदऩत्राचा नभुना 
 कामवऩद्धती वांदबावत तक्राय ननलायणावाठी वांफांधधत अधधका-माच ेऩदनाभ 

 तऩमळरलाय ल प्रत्मेक स्तयालय उऩरब्ध ननधी. (उदा. जजल्शा ऩातऱी, तारुका ऩातऱी,  

   गाल ऩातऱी,) 
 राबाथीची मादी खारीर नभुन्मात. 
 

 
कऱम ४ (१) (ब)(बारा) 

 नमुना (ब) 
मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाईंदय ऩुलव, प्रबाग वमभती क्र.३ मा कामावरमातीर अनुदान 

कामवक्रभा अांतगवत राबाथीची वलस्ततृ भाशीती प्रकामळत कयणे. 
 

अ.क्र. 
राबाथीच ेनाल ल 

ऩत्ता 
अनुदान/राब/यक्तकभ/स्लरुऩ 

ननलड ऩात्रतेच े
ननकऴ 

अमबप्राम 

 

 

रागु नाशी 
 

कऱम ४ (१) (ब)(तेरा) 
मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाईंदय ऩुलव, प्रबाग वमभती क्र.३ मा कामावरमातीर   

मभऱणा-मा वलरतीचा ऩयलाना माची चारु लऴावची तऩळीरलाय भाशीती  

 

ऩयलाना/ ऩयलानगी/वलरतीची प्रकाय 

अ.क्र. 
ऩयलाना 

धायकाची नाल 

ऩयलाणमाचा 
प्रकाय 

ऩयलाना 
क्र. 

हदनाांका 
ऩावुन 

हदनाांका 
ऩमतं 

वाधायण 

अटी 
ऩयलाणमाची 

वलस्ततृ भाशीती 
 

रागु नाशी 
 

 
कऱम 4(1) (ब) (चौदा) 

ममरा-भाईंदर मषानगरऩामऱका येथीऱ भाईंदर ऩुळव, प्रभाग शममती क्र.३ या कायावऱयातीऱ 
इऱेक्ट्रॉननक स्ळरुऩात उऩऱब्ध अशऱेऱी मादषती  

 

अ.क्र. 
 

दस्तऐळजाचा 
प्रकार 

 

र्ळवय 
 

कोणत्या इऱेक्ट्रॉननक 
नमुनयात मादषती 
शाठळऱेऱी आषे 

 

मादषती 
ममलळण्याची 

ऩध्दती 
 

जबाबदारी 
व्यक्ट्ती 

 

 -- -- वांगणकाभध्मे भाहशती -- -- 
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वाठवलणमात आरेरी आशे. 
 

 
कऱम 4 (1) (ब( )पांिरा) 

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर बाईंदय ऩुलव, प्रबाग वमभती क्र.३ मा कामावरमात  
उऩरब्ध वुवलधाांचा तक्तता प्रकामळत कयणे.  

उऩरब्ध वुवलधा-:  
 बेटणमाच्मा लेऱे वांदबावत भाहशती. 
 अमबरेख तऩावणीवाठी उऩरब्ध वुवलधाांची भाहशती 
 काभाच्मा तऩावणीवाठी उऩरब्ध वुवलधाांची भाहशती 
 नभुन ेमभऱणमाफाफत भाहशती 
 वुचना परकाची भाहशती 
 रुग्णलाहशका ल ळललाहशनी 
 लाचनारम ल अभ्मामवका 
 

अ.क्र 
 

वुवलधेचा 
प्रकाय 

लेऱ 
कामव 
ऩध्दती 

हठकाण 
जफाफदाय व्मक्तती / 

कभवचायी 

तक्राय 
ननलायण 

 
1 
 

बेटणमाच्मा 
लेऱेवांफांधी 
भाहशती 
 

वकाऱी 
१०.३० ते 
१.३० ल 
दऩुायी २.०० 
ते ५.४५ 
 

-- 
 

प्रबाग कामावरम, 
भनऩा भयाठी 
ळाऱा क्र.२९ ची 
इभायत दवुया 
भजरा,  तराल 
योड, बाईंदय ऩुलव 

वशा. आमुक्तत तथा 
ऩदननदेमळत 
अधधकायी 

 
 

2 
 

अमबरेख 
तऩावणीवाठी 
उऩरब्ध 
वुवलधाांची 
भाहशती 
 

वकाऱी 
१०.३० ते 
१.३० ल 
दऩुायी २.०० 
ते ५.४५ 
 

-- 
 

प्रबाग कामावरम, 
भनऩा भयाठी 
ळाऱा क्र.२९ ची 
इभायत दवुया 
भजरा,  तराल 
योड, बाईंदय ऩुलव, 

वशा. आमुक्तत तथा 
ऩदननदेमळत 
अधधकायी 

 
 

 

कऱम 4 (1) (ब( )सोला) 
ममरा-भाईंदर मषानगरऩामऱका येथीऱ भाईंदर ऩुळव, प्रभाग शममती क्र.३ या कायावऱयातीऱ 

ऴाशकीय मादषती अधधकारी /शषाय्यक ऴाशकीय मादषती अधधकारी/अर्ऩऱीय प्राधधकारी( तेथीऱ 
ऱोक प्राधधकारीच्या कायवसेत्रातीऱ )याांची र्ळस्ततृ मादषती प्रकामऴत करणे. 

 

अ .ऴाशकीय मादषती अधधकारी 

अ.
क्र 

ळावकीम भाहशती 
ऩदनाभ अधधकायीचे 

नाांल 
ऩदनाभ कामवषेत्र ऩत्ता/पोन 

ई - 
भेर 

अवऩरीम 
प्राधधकायी 

1.  श्री. प्रबाकय म्शात्रे सहाय्मक प्रबाग कै. भोयेश्लय नायामण  उऩामुक्तत (भु.) 
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 (अनधधकृत फाांधकाभ 
/ अनतक्रभण ननमांत्रण 

वलबाग) 
 

आमुक्त तथा 
ऩद्ननदेशित 
अधधकायी  

वमभती 
क्र. ३ 

 

ऩाटीर, प्रभाग कायावऱय 
क्र.३, खायी तराल योड, 
भयाठी ळाऱा क्र. ६, 
दवुया भजरा, बाईंदय 
(ऩूलव) जज.ठाणे 401 
105. 
 

(अनधधकृत 
फाांधकाभ / 
अनतक्रभण 
ननमांत्रण 
वलबाग) 

 

ब. शषाय्यक ऴाशकीय माषीती अधधकारी 

अ.क्र 
 

ळावकीम भाहशती 
ऩदनाभ अधधकायीचे 

नाांल 

ऩदनाभ 
 

कामवषेत्र 
 

ऩत्ता/पोन 
 

ई - 
भेर 
 

1 

 
श्री. चांचर ठाकये  कननष्ठ अमबमांता, 

अनतक्रभण तथा 
अनधधकॄत फाांधकाभ 
ननमांत्रण वलबाग 
 

प्रबाग वमभती 
क्र. ३ 
 

कै. भोयेश्लय नायामण 
ऩाटीर, प्रभाग कायावऱय 
क्र.३, खायी तराल योड, 
भयाठी ळाऱा क्र. ६, दवुया 
भजरा, बाईदय (ऩूलव) 
जज.ठाणे 401 105 
8668346768 

 

२ श्री. याजेंद्र याऊत 
(कय वलबाग) 

कय ननरयषक प्रबाग वमभती 
क्र. ३ 

9892693575  

 
क. अऩीऱीय अधधकारी 

अ.क्र 
 

ळावकीम भाहशती 
ऩदनाभ 

अधधकायीच ेनाांल 
ऩदनाभ कामवषेत्र ऩत्ता/पोन 

ई - 
भेर 

माांच्मा 
अधधनस्त 
ळावकीम 
भाहशती 
अधधकायी 

1 

 
श्री .भारुती 
गामकलाड 

उऩामकु्तत 
(अनधधकृत फाांधकाभ 

/ अनतक्रभण ननमांत्रण 

वलबाग) 

उऩामकु्तत 

(अनधधकृत 

फाांधकाभ / 

अनतक्रभण 

ननमांत्रण 

वलबाग) 

 

प्रबाग वमभती 
क्र.३ 

भखु्म कामावरम, 3 
या भजरा बाईंदय 

ऩजश्चभ 

 -- 

प्रबाग वमभतीचे 
प्रबाग अधधकायी 

२ श्री. वांजम दोंदे 
उऩामकु्तत 

 (भारभत्ता कय 

वलबाग) 

उऩामकु्तत 
 (भारभत्ता 
कय वलबाग) 

कय वलबाग भखु्म कामावरम, 

ऩहशरा भजरा 
बाईंदय ऩजश्चभ 

७७३८१५८१०४ 

-- 

प्रबाग वमभतीचे 
प्रबाग अधध कायी 
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कऱम 4 (1) (ब) (शतरा) 
ममरा भाईंदर मषानगरऩामऱका येथीऱ नगरशधचळ या कायावऱयातीऱ प्रकामऴत मादषती  

------ऱागु नाषी----- 
 
 
 
 
 

कऱम 4(1) (अ)  
     वलववाभान्म रोकाांळी वांफांधधत भशत्लाच ेननणवम ल धोयणे माांची मादी प्रकाळनाकयीता तमाय 
कयणे ल वलतरयत कयणे. 

    ------रागू नाशी------ 
 

कऱम 4 (1) (ड)  
वलववाधायणऩणे आऩल्मा कामावरमात शोणा -मा प्रळावकीम /अधवन्मानमक काभकाजाच्मा 

प्रकायाची मादी तमाय कयणे . घेतरेल्मा ननणवमाफाफत कामव कयणमाची भीभाांवा माऩुढे देणमात मेईर 
अवे जाहशय कयणे. 

    ------रागू नाशी------ 
 
 
 


