
माहिती अधिकार अधिधियम 2005 कलम 4(1) ख अन्वये 17 मुद्ाांची माहिती 
सि 2022-23 (हि.31/10/2022 पयतं) 

 
कलम २ (ि) : िमिुा (अ) 

ववभागवार साववजधिक प्राधिकरणाांची (लोकप्राधिकारी याांची) यािी 
कलम २ (ि) (अ) (ब) (क) (ड) 

 

खात्याचे िाव :- लेखापरीक्षण कायावलय  
 

अ.क्र लोक प्राधिकारी सांस्था सांस्था प्रमुखाचे िाव हिकाण / सांपुणव पत्ता 
१  

धमरा भाईंिर 
मिािगरपाधलका 

 

आयुक्त 
धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका 
स्व.इांहिरा गाांिी भवि, चौथा 
माळा, छत्रपती धिवाजी मिाराज 
मागव, मुख्य कायावलय, भाईंिर 
पश्चिम, श्चज.िाणे-४०११०१ 

 
 

 
कलम २ (ि) : िमिुा (ब) 

िासिाकडुि पुरेसा धििी/ अथव सिाय्य धमळत असलेल्या साववजधिक प्राधिकरणाांची यािी. 
खात्याचे िाव :- लेखापरीक्षण कायावलय 

कलम २ (ि) (एक) (िोि) अांतगवत 
अ.क्र लोक प्राधिकारी सांस्था सांस्था प्रमखुाचे िाव हिकाण / सांपुणव पत्ता 
१ धमरा भाईंिर 

मिािगरपाधलका 
मुख्यलेखापरीक्षक धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका 

स्व.इांहिरा गाांिी भवि, चौथा 
माळा, छत्रपती धिवाजी मिाराज 
मागव, मुख्य कायावलय, भाईंिर 
पश्चिम,श्चज.िाणे-४०११०१ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



कलम ४ (१) (ब) (एक) 
 

             धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका येथील लेखापरीक्षण कायावलय या साववजधिक प्राधिकरणाच्या 
कामाांचा आश्चण कतववयाांचा तपधिल. 

१ साववजधिक प्राधिकरणाचे िाव लेखापरीक्षण कायावलय 

२ सांपुणव पत्ता धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका. 
स्व.इांहिरा गाांिी भवि, चौथा माळा, छत्रपती, 
धिवाजी मिाराज मागव, मुख्य कायावलय, 
भाईंिर पश्चिम,श्चज.िाणे-४०११०१ 

३ कायावलय प्रमुख मुख्यलेखापरीक्षक 

४ कोणत्या खात्याच्या अांतगवत िे कायावलय आिे? मा.स्थायी सधमती, धमरा भाईंिर 
मिािगरपाधलका 

५ कामाचा अिवाल कोणत्या कायावलयाकडे सािर 
केला जातो. 

मा.स्थायी सधमती, धमरा भाईंिर 
मिािगरपाधलका 

६ कायवकक्षा : भौगोधलक धमरा भाईिर मिािगरपाधलका 

७ अांगीकृत व्रत (Mi ssi on) १. मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियमाचे 
कलम 105 (1) व कलम 106 च्या 
तरतुिीप्रमाणे तसेच अिसुधचत  ड  प्रकरण 3 
(2) च्या धियम 5 िुसार ववहित केलेली 
सवव कतववय पार पाडणे. 

२. मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम कलम 
47 अन्वये अन्य कतववय पार पाडणे.  

३. मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियमाचे 
तरतुिीप्रमाणे मिािगरपाधलकेच्या 
मुख्यलेखापरीक्षकाांिी प्रत्येक वर्ावचा वावर्वक 
लेखापरीक्षण अिवाल तसेच साप्ताहिक 
लेखापरीक्षण अिवाल  मा. स्थायी सधमतीस 
सािर करणे. 

८ ध्येय िोरण (Vi si on)   लेखापरीक्षण करणे. 

९ साध्ये सि 2003-04 ते 2016-17 या ववत्तीय 
वर्ावतील लेखापरीक्षण अिवाल पुणव केलेला 
असुि मिपाच्या सांकेतस्थळावर प्रधसध्ि 
केलेला आिे. 

१० प्रत्यक्ष कायव १ मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम  
कलम 105 (1) व कलम 106 च्या 



तरतुिीप्रमाणे तसेच अिसुधचत  ड  प्रकरण 
3 (2) च्या धियम 5 िुसार ववहित 
केलेली सवव कतववय पार पाडणे. 

२ मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम 
कलम 47 अन्वये अन्य कतववय पार 
पाडणे.  

३ मिािगरपाधलकेच्या लेख्याची तपासणी व 
लेखापरीक्षण करुि वावर्वक अिवाल                
मा. स्थायी सधमतीस सािर करणे. 

११ जितेला िेत असलेल्या सेवाांचा थोडययात 
तपधिल 

धिरांक 

१२ स्थावर मालमत्ता (येथे तुमच्या प्राधिकरणाची 
जधमि इमारत आश्चण अन्य स्थावर मालमते्तचा 
तपधिल द्ावा) 

सिर ववर्य सावव. बाांिकाम ववभागािी 
धिगडीत आिे. 

१३ प्राधिकरणाच्या सांरचिेचा तक्ता (विवकृ्षाचा 
तक्ता जसा असतो तसा तक्ता काढुि, प्रत्येक 
पातळीवर कायवकक्षा व सांपकावच्या पत्यािी 
त्याची जोड घालुि िाखवावी) 

स्वतांत्रपणे सांलग्ि केला आिे. 

१४ कायावलयाची वेळ आश्चण िरुध्विी क्रमाांक (सवव 
िरुध्विी क्रमाांक,फॅयस क्रमाांक,ई-मेल आश्चण 
कायावलयीि काळािांतर सांपकावचा तातडीचा 
क्रमाांक असेल तर तोिी क्रमाांक द्ावा) 

सकाळी 9.45 ते सांध्याकाळी 6.15 पयतं  
कायावलयीि िरुध्विी- २८१९२८२८ / 
२८१९३०२८ 
फॅयस क्र. २८१९७६३६/२८१८११८३/ 
२८१८१३१३ 
         @     .    

१५ साप्ताहिक सुट्टी आश्चण वविेर् सेवेचा कालाविी प्रत्येक िधिवार व रवववार तसेच साववजधिक 
सुट्टी 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
कलम ४ (१) (ब) (एक) 

िमिुा अ 

       धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका येथील लेखापरीक्षण कायावलय या साववजधिक 
प्राधिकरणातील अधिकारी व कमवचारी याांच्या अधिकाराचा तपधिल 
   

अ.
क्र. 

अधिकार पि अधिकार-आधथवक कोणत्या कायद्ा / धियम / 
िासि धिणवयािुसार 

पररपत्रकािुसार 

अधभप्राय 

१ मुख्य लेखापरीक्षक १.मिािगरपाधलकेच्या लेख्याची 
तपासणी व लेखापरीक्षण 
अिवाल मा.स्थायी सधमतीस 
सािर करणे. 
२.मा.स्थायी सधमती व 
मिािगरपाधलकेच्या 
आिेिावरुि लेखापरीक्षण 
करणे. 
3.Pr e Audi t  व Post  Audi t  
कामकाजाचे पयववेक्षण करणे. 

१) मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका 
अधिधियम चे कलम १०५(१) च्या 
तरतुिीप्रमाणे. 
२) अिुसुची  ड  प्रकरण ३ च्या  
धियम ५ िुसार ववहित केलेली सवव 
कतववय पार पाडणे 
३) मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका 
अधिधियम धियम ४७ अन्वये 
अन्य कतववय पार पाडणे. 

- 

 
   

   िमिुा ब 
 

अ.
क्र. 

अधिकार पि अधिकार-आधथवक कोणत्या कायद्ा / धियम / िासि 
धिणवयािुसार पररपत्रकािुसार 

अधभप्राय 

१ १) उप.मुख्य   
  लेखापरीक्षक 
 
2) लेखापरीक्षा 
अधिकारी 

1) मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका 
अधिधियमातील तरतुिीप्रमाणे 
लेखापरीक्षणाचे कामकाज 
करणे. 
2) ववभागातील िैिांहिि प्राप्त 
पते्र, िासि पत्रवयविाराची कामे 
पािणे. 
3)ववभागस्तरीय व कायावलयीि 
अधभलेख्याचे वर्धेििाय 
केलेल्या लेखापररक्षण 
अिवालाबाबत 
मा.मुख्यलेखापररक्षक याांच्या 
आिेिािुसार कामकाजावर 

१) मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम 
कलम १०५ (१) च्या तरतुिीप्रमाणे  
२) अिुसुची  ड  प्रकरण ३ च्या  धियम ५ 
िुसार ववहित केलेली सवव कतववय पार 
पाडणे 
३) मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम 
धियम ४७ अन्वये अन्य कतववय पार 
पाडणे.  

- 



धियांत्रण िेवणे. 
4) माहितीचा अधिकार – 
2005 अांतगवत माहिती 
अधिकारी व अवपलीय 
अधिकारी म्िणुि कामकाज 
करणे. 
5) मुख्यलेखापरीक्षक याांिी 
साांधगतलेली इतर कतववय पार 
पाडणे. 
6) मिापाधलकेच्या सवव 
ववभागाच्या कामकाजाचे पूवव व 
उत्तर लेखापरीक्षण करणे. 

२    धलपीक आवक-जावक िेयके/ प्रस्ताव  
याांची िोंि रश्चजस्टर मध्ये घेणे. 
व वरीष्ाांिी साांधगतलेली कामे 
करणे. 

 

१. मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम चे 
कलम १०५(१) च्या तरतुिीप्रमाणे  

२. अिुसुची  ड  प्रकरण ३ च्या धियम ५ 
िुसार ववहित केलेली सवव कतववय पार 
पाडणे 
३. मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम 
धियम ४७ अन्वये अन्य कतववय पार 
पाडणे. 

 

                                      

                                                                                 िमिुा  क 
 

अ.
क्र. 

अधिकार पि अधिकार-आधथवक कोणत्या कायद्ा / धियम / िासि 
धिणवयािुसार पररपत्रकािुसार 

अधभप्राय 

 
१ 

 
धिरांक 
 

 
  
 
 
 
 

 
िमिुा  ड 

 

अ.
क्र. 

अधिकार पि अधिकार-आधथवक कोणत्या कायद्ा / धियम / िासि 
धिणवयािुसार पररपत्रकािुसार 

अधभप्राय 

 
१ 

 
धिरांक 

 



 
 

कलम ४ (१) (ब) (िोि) 

िमिुा ब 

        धमरा भाइांिर मिािगरपाधलका येथील लेखापरीक्षण कायावलय या साववजधिक 
प्राधिकरणातील अधिकारी व कमवचारी याांच्या अधिकाराचा तपधिल. 

अ.
क्र. 

अधिकार पि अधिकार-आधथवक कोणत्या कायद्ा / धियम / िासि 
धिणवयािुसार पररपत्रकािुसार 

अधभप्राय 

१ मा.स्थायी सधमती सक्षम प्राधिकारी मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम व 
इतर िासि धिणवय /परीपत्रक इ. 

 

२ मुख्यलेखापरीक्षक मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका 
अधिधियम च्या 
तरतुिीिुसार 

मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम व 
इतर िासि धिणवय /परीपत्रक इ. 

 

३ उप.मुख्य 
लेखापरीक्षक 

 

 
वरील प्रमाणे 

 

 

मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम व 
इतर िासि धिणवय /परीपत्रक इ. 

 

४ लेखापरीक्षा 
अधिकारी 

मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम व 
इतर िासि धिणवय /परीपत्रक इ. 

 

५ धलपीक ववभागामिील कामकाज -  

६ धिपाई ववभागामिील कामकाज -  
 

 

 

अ.
क्र. 

अधिकार पि फौजिारी 
कतववय 

कोणत्या कायद्ा / धियम / िासि 
धिणवयािुसार पररपत्रकािुसार 

अधभप्राय 

 
१ 

  

धिरांक 

 

 

धिरांक 

 

धिरांक 

 

धिरांक 

 
 

अ.
क्र. 

अधिकार पि अिवन्याधयक 
कतववय 

कोणत्या कायद्ा / धियम / िासि 
धिणवयािुसार पररपत्रकािुसार 

अधभप्राय 

 

१ 
  

 धिरांक 
 

 

धिरांक 

 

धिरांक 

 

धिरांक 

 
 

 

अ.
क्र. 

अधिकार पि न्याधयक 
कतववय 

कोणत्या कायद्ा / धियम / िासि 
धिणवयािुसार पररपत्रकािुसार 

अधभप्राय 

 

१ 
  

 धिरांक 
 

धिरांक 

 

धिरांक 

 

धिरांक 

 



 

 
 

कलम ४ (१) (ब) (तीि) 

 

      धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका येथील लेखापरीक्षण कायावलय या साववजधिक प्राधिकरणात 
कोणतािी धिणवय घेतािा पाळली जाणारी धिणवय प्रहक्रयेची आश्चण त्यावरील िेखरेखीची पध्ित 
आश्चण सोपवलेले वयवक्तगत उत्तरिाधयत्व 

 

कामाचे स्वरुप:- 

१. मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम कलम 47 अन्वये अन्य कतववये पार पाडणे. 
२. मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम चे कलम 105 (1) च्या तरतुिीप्रमाणे 

मिािगरपाधलकेच्या लेख्याांची तपासणी व लेखापरीक्षण अिवाल मा.स्थायी सधमतीस सािर 
करणे. 

३. मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम चे कलम 105 (1) व कलम 106 च्या तरतुिीप्रमाणे 
तसेच अिसुधचत  ड  प्रकरण 3 (2) च्या धियम 5 िुसार ववहित केलेली सवव कतववय पार 
पाडणे. 

४. िासि धिणवय, परीपत्रक याांची अांमलबजावणी करणे. 
 

कलम ४ (१) (ब) (चार) 

िमिुा (अ) 

 

       धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका येथील लेखापरीक्षण कायावलय या साववजधिक 
प्राधिकरणामध्ये िोणा-या कामाचे प्रकटीकरण 
   

सांघटिेचे लक्ष (वावर्वक) 
 

अ.
क्र 

काम/कायव कामाचे 
प्रमाण 

आधथवक 
लक्ष 

हिवस / तास 
पुणव करण्यासािी 

जबाबिार 
अधिकारी 

तक्रार 
धिवारण 
अधिकारी 

अधभप्राय 

१. मिािगरपाधलकेच्या
लेख्याांची तपासणी 
व लेखापरीक्षण 
करुि वावर्वक 
अिवाल मा.स्थायी 
सधमतीस सािर 
करणे  

 
- 

 
- 

लागु िािी सवव सांबांधित 
अधिकारी व 
कमवचारी 

मुख्य 
लेखापरीक्षक 

धिरांक 



 

 
 

कलम ४ (१) (ब) (पाच) 

िमिुा (अ) 
 

       धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका येथील लेखापरीक्षण कायावलय या साववजधिक प्राधिकरणात 
िोणा-या कामािी सांबांिीत कायावलयीि आिेि/ िोरणात्मक पररपत्रके 

 

अ.क्र सुचिा पत्रकािुसार हिलेले 
ववर्य 

सांबांधित िासकीय धिणवय/ कायावलयीि 
आिेि/धियम वगैरचा क्रमाांक व तारीख 

अधभप्राय 

(असल्यास) 

१ लेखा परीक्षण ववर्यक 
कामकाज 

1) मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम कलम 105 
(1) व कलम 106 च्या तरतिुीप्रमाणे तसेच 
अिसुची  ड  प्रकरण 3 (2) च्या धियम 5 िुसार 
ववहित केलेली सवव कतववय पार पाडणे.  

2) मिाराष्ट्र मिािगरपाधलका अधिधियम कलम 47 
अन्वये अन्य कतववये पार पाडणे.  

3) मिािगरपाधलकेच्या लेख्याची तपासणी करुि 
प्रत्येक वर्ावचा वावर्वक लेखापरीक्षण अिवाल तसेच 
साप्ताहिक लेखापरीक्षण अिवाल मा. स्थायी 
सधमतीस सािर करणे. 

 

धिरांक 

 
 
 

कलम ४ (१) (ब) (सिा) 

िमिुा (अ) 

         धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका येथील लेखापरीक्षण कायावलय या साववजधिक 
प्राधिकरणात उपलब्ि असलेल्या िस्ताऎवजाची 

 

अ.
क्र 

िस्ताएवजाचा 
प्रकार 

ववर्य िोंिविी 
क्र. 

प्रमुख बाबीांचा तपधिलवार 
ववर्य 

सुरश्चक्षत 
िेवण्याचा 
कालाविी 

१ िोंिविी िालचाल रश्चजस्टर - आधिकारी/ कमवचारी याांच्या 
कायावलयीि िालचाली बाबत 

१ वर्व 

२ िोंिविी आवक/जावक रश्चजस्टर - लेखापरीक्षण ववभागास प्राप्त 
िोणा-या तसेच ववभागामाफव त 
बािेर पािववल्या जाणा-य़ा 

िेयक ,प्रस्ताव पत्राची िोंिविी 

५ वर्व 

३ वावर्वक प्रतीवर्ीचा लेखापरीक्षण - प्रत्येक वर्ावचा  लेखापरीक्षण कायम 



अिवाल अिवाल अिवाल तसेच साप्ताहिक 
लेखापरीक्षण अिवाल 

स्वरुपी 

 

 
कलम ४ (१) (ब) (सात) 

 

िमिुा (अ) 

        धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका येथील लेखापरीक्षण या कायावलयाच्या पररणामकारक 
कामासािी जिसामान्यािी सल्लामसलत करण्याची वयवस्था 

 

अ.क्र सल्लामसलती चा ववर्य कायावप्रणालीचे 
ववस्ततृ वणवि 

कोणत्या 
अधिधियम 
/धियम 

पररपत्रकाद्वारे 

पुिवववलोकिाचा 
काळ 

१ धिरांक 
 

 
 

कलम ४ (१) (ब) (आि) 

िमिुा (अ) 
 

       धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका येथील लेखापरीक्षण या कायावलयाच्या सधमत्या/ पररर्िा / 
मांडळाांच्या बिैकीचे तपधिल प्रकाधित करणे. 

 

अ.क्र सधमतीचे िाव सधमतीचे 
सिस्य 

सधमतीचे 
उद्दीष्ट 

हकती वेळा 
घेण्यात येते 

सभा 
जिसामान्याांसािी 
खुली आिे हकां वा 

िािी 

सभेच्या 
कायववतृ्ताांत 
(कोणाकडे 
उपलब्ि) 

 
१ 

धिरांक 
 

 
 
 

कलम ४ (१) (ब) (आि) 

िमिुा (ब) 

     धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका येथील लेखापरीक्षण या कायावलयाच्या अधिसभाांची यािी 
प्रकाधित करणे. 

 

अ.क्र अधिसभेचे िाव सभेचे 
सिस्य 

हकती वेळा 
घेण्यात 
येते 

सभा 
जिसामान्याांसािी 
खुली आिे हकां वा 

िािी 

सभेच्या कायववतृ्ताांत 
(कोणाकडे उपलब्ि) 



 
१ 

 
धिरांक 

 

                       कलम ४ (१) (ब) (आि) 
 

िमिुा (क) 
 

अ.
क्र 

पररर्िेचे 
िाव 

पररर्िेचे 

सिस्य 

पररर्िेचे 

उद्दीष्ट 

हकती वेळा 
घेण्यात येते 

सभा 
जिसामान्याांसािी 

खुली आिे हकां वा िािी 

सभेचा 
कायववतृ्ताांत 
(उपलब्ि) 

 
१ 

 
धिरांक 

 
 

कलम ४ (१) (ब) (आि) 
 

िमिुा (ड) 

 

धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका येथील लेखापरीक्षण या कायावलयाच्या कोणत्यािी सांस्थेची 
यािी प्रकािीत करणे. 

 

अ.क्र पररर्िेचे 
िाव 

पररर्िेचे 

सिस्य 

पररर्िेचे 

उद्दीष्ट 

हकती वेळा 
घेण्यात येते 

सभा 
जिसामान्याांसािी 
खुली आिे हकां वा 

िािी 

सभेचा 
कायववतृ्ताांत 
(उपलब्ि) 

१ धिरांक 
 

 
 

कलम ४ (१) (ब) (िऊ) 
 

      धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका येथील लेखापरीक्षण या कायावलयातील अधिकारी व कमवचारी 
याांची िावे, पते्त व त्याांचे माधसक वेति 

 

अ.
क्र 

पििाम अधिका-याचे वा 
कमवचा-य़ाचे िाव 

वगव रुजू हििाांक िरुध्विी क्र. 
फॅयस /ई-मेल  

एकुण वेति 

१ प्र.मुख्य लेखापरीक्षक तथा 
उप. मुख्य लेखापरीक्षक 

श्रीम.मांश्चजरी हडमेलो वगव-1 -- --- 1,08,170 

२ लेखापरीक्षा अधिकारी श्रीम.चारुधिला खरपडे वगव-2 सि- 2021 EXT-158 1,04,950 

३ धलपीक-टांकलेखक श्री. प्रववण िांबीर वगव-3 ऑयटो-2022 कमवचारी वगव 
EXT-133 

- 



४ धिपाई श्री. तािाजी इांगोले वगव-4 सि- 2017 - 48,289 

५ सफाई कामगार श्री. िरेि धिजाई वगव-4  सि- 2003  52,668 

 

कलम ४ (१) (ब) (ििा) 

      धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका येथील लेखापरीक्षण कायावलय या कायावलयातील अधिकारी 
व कमवचा-याांची वेतिाची ववस्ततृ माहिती प्रकाधित करणे 

 

 
अ.क्र 

 
वगव 

 
वेति रुपरेर्ा 

 

इतर अिुजे्ञय भते्त 

धियधमत (मिागाई 
भत्ता, घरभाडे भत्ता, 

ििर भत्ता)  
वेतिश्रणेी 

प्रसांगािुसार (जसे 
प्रवास भत्ता) 
मिागाई भत्ता) 

वविेर् (जसे 
प्रकल्प भत्ता, 
प्रधिक्षण भत्ता) 

गे्रड पे 

१ वगव-1 श्रीम. मांश्चजरी हडमेलो 
प्र.मुख्य लेखापरीक्षक तथा 
उपमुख्य लेखापरीक्षक 

     22780 (म.भ) 
18090 (घ.भ) 
300 (स्था. भ) 

 
 

 
 

२ वगव-2 श्रीम.चारुधिला खरपडे 22100(म.भ) 
17550 (घ.भ) 
300 (स्था. भ) 

- - 

३ वगव-3 प्रववण िांबीर िववि धियुक्ती 
(रुजु ऑयटो-2022) 

  

४ वगव-4  श्री. तािाजी इांगोले 
 

9316 (म.भ) 
7398 (घ.भ) 
125 (स्था. भ) 

- - 

५ वगव-4 श्री. िरेि धिजाई 10472 (म.भ) 
8316 (घ.भ) 
200 (स्था. भ) 

- - 

 

हटप:- सिरची माहिती आस्थापिा ववभागाकडुि प्रधसध्ि करण्यात येते. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
कलम ४ (१) (ब) (अकरा) 

 
         धमरा  भाईंिर  मिािगरपाधलका  येथील  लेखापरीक्षण  कायावलय या कायावलयाचे  
हि. 1 एवप्रल 2018 ते 30 माचव 2019 या कालाविीसािीचे मांजरु अांिाजपत्रक व खचावचा तपधिल 
याची ववस्ततृ माहिती प्रकाधित करणे 

 

 

अांिाजपत्रकाच्या प्रतीचे प्रकािि करणे (रुपयामध्ये) 
 

 

अिुिािाच्या ववतरणाच्या प्रतीचे प्रकािि करणे (रुपयामध्ये) 

 
 

(रुपायामध्ये) 
अ.क्र. 

अांजापत्रकीय धिर्ावचे 
वणवि 

तरतुि खचव अधिक 
अिुिाि 
अपेश्चक्षत 
असल्यास 
रुपयात 

अधभप्राय 

१ धिरांक 

 

 

हटप :- सिरची माहिती लेखा ववभागािी सांबांधित आिे. 
 
 
 

 

कलम ४ (१) (ब) (बारा) 
 

िमिुा (अ) 
 

       धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका येथील लेखापरीक्षण कायावलय या कायावलयातील अिुिाि 
वाटपाच्या कायवक्रमाची कायवपध्िती 2018-19 या वर्ावसािी प्रकाधित करणे   
 
 

 

धिरांक 
 
 
 

कलम ४ (१) (ब) (बारा) 
 

                                  िमिुा (ब) 
 

        धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका येथील लेखापरीक्षण कायावलय या कायावलयातील अिुिाि 
कायवक्रमाअांतगवत लाभाथींचा तपधिल योजिा / कायवक्रमाचे िाव 

 
 
 



 

 

धिरांक 
 

 
 

कलम ४ (१) (ब) (तेरा) 
 
     धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका येथील लेखापरीक्षण या कायावलयातुि धमळालेल्या कोणत्यािी 
सवलती, परवािा अथवा अधिकारपत्र  याची चाल ुवर्ावसािी धमळालेल्या लाभाथीचा तपधिल 
 
 
 

 

परवािा/ परवािगी / सवलत याचा प्रकार 
 

धिरांक 
 

कलम ४ (१) (ब) (चौिा) 
 
       धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका येथील लेखापरीक्षण कायावलय या कायावलयात इलेयरॉधिक 
स्वरुपात उपलब्ि असलेली मािीती. 
 

धिरांक 

 

 
कलम ४ (१) (ब) (चौिा) 

  

        धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका येथील लेखापरीक्षण या कायावलयातील िासकीय माहिती 
अधिकारी/ सिाय्यक माहिती अधिकारी / अवपलीय प्राधिकारी (तथा लोकप्राधिकाराच्या 
कायवके्षत्रातील) याची ववस्ततृ माहिती प्रकाधित करणे. 
 

मािीती अधिकारी 
 

अ.
क्र 

िासकीय माहिती 
अधिकारीचे िाव 

पििाम कायवके्षत्र सांपुणव पता/ 
िरुध्विी 
क्रमाांक 

ई-मेल अवपलीय प्राधिकारी 

१. श्रीम.चारुधिला 
खरपडे 

लेखा परीक्षा 
अधिकारी 

धमरा भाईंिर 
मिािगरपाधलका 

मुख्य कायावलय 
चौथा मजला, 
भाईंिर पश्चिम 
२८१९२८२८ 
      158 

mbmcaud
it@gmail.

com 

श्रीम. मांश्चजरी हडमेलो 
प्र.मुख्य लेखापरीक्षक 

तथा उपमुख्य 
लेखापरीक्षक 
२८१९२८२८ 
       -141 



 
 
 
 

 
सिाय्यक िासकीय माहिती अधिकारी 
 
 

अ.क्र सिाय्यक िासकीय 
माहिती अधिकारीचे 

िाव 

पििाम कायवके्षत्र सांपुणव पता/ 
िरुध्विी 
क्रमाांक 

ई-मेल 

१. -- -- धमरा भाईिर 
मिािगरपाधलका 

वरील प्रमाणे mbmcaudit@ 
gmail.com 

 

 
अवपलीय अधिकारी 
 
 

अ.क्र अवपलीय  
प्राधिका-याचे िाव 

पििाम अवपलीय 
प्राधिकारी म्िणुि 
त्याची कायवकक्षा 

अिवाल िेणारे माहिती 
अधिकारी 

ई-मेल 

१. 
 

श्रीम. मांश्चजरी हडमेलो 
प्र.मुख्य लेखापरीक्षक 

तथा उपमुख्य 
लेखापरीक्षक 

प्र.मुख्य 
लेखापरीक्षक 

 

धमरा भाईंिर 
मिािगरपाधलका  

श्रीम. चारुधिला 
खरपडे 

लेखा परीक्षा अधिकारी 

mbmcaudit@ 
gmail.com 

 

                                                              
 
 

कलम ४ (१) (ब) (पांिरा) 
 

 

       धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका येधथल लेखापरीक्षण कायावलयात उपलब्ि सवुविाांचा तक्ता 
प्रकाधित करणे. 

 
उपलब्ि सवुविा:- 

 भेटण्याच्या वेळे सांिभावत माहिती 
 वेबसाईट ववर्यी माहिती 

 
 

अ.क्र सुवविेचा प्रकार वेळ कायवपध्िती हिकाण जबाबिार वयक्ती/ 
कमवचारी 

तक्रार  

धिवारण 

१ भेटण्याच्या वेळे 
सांिभावत माहिती 

ि.ु११.०० ते 
ि.ु१.३० 

- धमरा भाईंिर 
मिािगरपाधलका 

प्र.मुख्यलेखापरीक्षक मुख्यलेखापरीक्षक 

२ वेबसाईट ववर्यी 
माहिती 

पुणव वेळ - धमरा भाईंिर 
मिािगरपाधलका 

धसस्टम मॅिेजर, िागरी 
सुवविाकें द्र 

 



 
 

 
 
 

कलम ४ (१) (ब) (सोळा) 
 

        धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका येधथल लेखापरीक्षण कायावलयातील िासकीय माहिती 
अधिकारी/सिाय्यक िासकीय माहिती अधिकारी/अवपलीय प्राधिकारी (तेथील लोक प्राधिकारीच्या 
कायवके्षत्रातील) याांची ववस्ततृ माहिती प्रकाधित करणे. 
 

अ. िासकीय माहिती अधिकारी 
 

अ
क्र 

िासकीय माहिती 
पििाम  

अधिका-याचे िाव 

पििाम कायवके्षत्र पत्ता/फोि ई-मेल अवपलीय अधिकारी 

१ 
 

श्री. चारुधिला 
खरपडे 

लेखा परीक्षा 
अधिकारी 

धमरा भाईंिर 
मिािगरपाधलका 

धमरा भाईंिर 
मिािगरपाधलका 
स्व.इांहिरा गाांिी 
भवि, चौथा 
माळा,छत्रपती. 
धिवाजी मिाराज 
मागव, भाईंिर (प.) 
श्चज.िाणे 
४०११०१ 
िरुध्विी क्र  
8192828 
      .158 

mbmcau
dit@gma

il.com 

श्रीम. मांश्चजरी हडमेलो 
प्र.मुख्य लेखापरीक्षक 
तथा उपमुख्य 
लेखापरीक्षक 

 
 

 
ब. सिाय्यक िासकीय माहिती अधिकारी 

 
 

 

अ.क्र िासकीय माहिती पििाम 
अधिका-याचे िाव 

पििाम कायवके्षत्र पत्ता/फोि ई-मेल 

१ 
 

-- -- वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 

 

 



 
 
 
 
 

क. अवपधलय अधिकारी 
 

अ.क्र िासकीय माहिती 
पििाम अधिका-
याचे िाव 

कायवके्षत्र पत्ता/फोि ई-मेल याांच्या 
अधििस्त 
िासकीय 
माहिती 
अधिकारी 

१. 
 
 
 
 

 

श्रीम. मांश्चजरी हडमेलो 
प्र.मुख्य 
लेखापरीक्षक तथा 
उपमुख्यलेखापरीक्षक 

धमरा भाईंिर 
मिािगरपाधलका 

धमरा भाईंिर 
मिािगरपाधलका 
स्व.इांहिरा गाांिी 
भवि, चौथा 
माळा,छ.धिवाजी 
मिाराज मागव, 
भाईंिर (प.) 
श्चज.िाणे ४०११०१ 
िरुध्विी क्र.  
२८१९२८२८ 
ववस्तारीत क्र.141 

      

mbmcaudit@gmail.com       
 

लेखा परीक्षा 
अधिकारी 

 
 

 
कलम ४ (१) (ब) (सतरा) 

 

        धमरा भाईंिर मिािगरपाधलका येधथल लेखापरीक्षण कायावलयातील प्रकाधित माहिती लेखा 
परीक्षण अिवाल सि 2003-04 ते सि 2016-17 पयवत 
  

 

कलम ४ (१) (क) 
 

 

धिरांक 
 

 
 

कलम ४ (१) (ड) 
 

 
 

धिरांक 
 



 


