
करभ (1) (फ) 1 
भशायाष्ट्र मेथीर मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका रेखा वलबाग मा वालवजननक प्राधधकयणाच्मा काभाॊचा आणण  

कतवव्माचा तऩमळर :- 
 

1 वालवजननक प्राधधकयणाचे नाल मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका 
2 वॊऩणुव ऩत्ता मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका, स्ल. इॊददया गाॊधी 

बलन, चौथा भजरा, छ. मळलाजी भशायाज भागव 
बाईंदय (ऩ.)जज. ठाणे. वऩन नॊ. 401 101. 

3 कामावरम प्रभखु आमकु्त.मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका, बाईंदय (ऩ) 
जज.ठाणे. 

4 कोणत्मा खात्माच्मा अॊतगवत शे कामावरम आशे. भा. आमकु्त.मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका 
5 काभाचा अशलार कोणत्मा कामावरमाकड ेवादय 

केरा जातो. 
भा.आमकु्त.मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका, बाईंदय 
(ऩ.)जज. ठाणे. 

6 कामवकषा: बौगोमरक  वभुाये 79 चौयव कक.भी. 
7 अॊगीकृत व्रत रेखे ठेलणेचे काभ. रेखा रेखन 
8 ध्मेम धोयण  अॊदाजऩत्रककम तयतदुीनवुाय खचावलय ननमॊत्रण ठेलणे. 
9 वाध्मे खचावलय ननमॊत्रण आणणे. 
10 प्रत्मष कामव भशायाष्ट्र नगयऩरयऴद रेखावॊदशता 1971 नवुाय रेखा 

वलऴमक रेखा रेखन, नभनेु ठेलणे.    
11 जनतरेा देत अवरेल्मा वेलाॊचा थोडक्मात 

तऩमळर 
अॊदाजऩत्रक/त्रभैामवक/ लावऴवक जभा खचव जनतवेाठी 
प्रमवध्द कयणे. 

12 स्थालय भारभत्ता मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका, स्ल. इॊददया गाॊधी 
बलन, चौथा भजरा, छ. मळलाजी भशायाज भागव 
बाईंदय (ऩ.)जज. ठाणे. वऩन नॊ. 401 101. 

13 प्राधधकयणाच्मा वॊयचनेचा तक्ता (लटलषृाचा 
तक्ता जवा अवतो तवा तक्ता काढून प्रत्मेक 
ऩातऱीलय कामवकषा ल वॊऩकावच्मा ऩत्माळी 
त्माची जोड घारनू दाखलाली. 

वोफत जोडरेरा आशे. 

14 कामावरमाची लेऱ आणण दयुध्लनी क्रभाॊक वकाऱी 9.45 ला. त ेवॊध्मा. 06.15 लाजऩमतं 
28193028, 28181183  (वलस्ताय 
क्र.119,263,264) 

15 वाप्तादशक वटु्टी आणण वलळऴे वेलेचा कारालधी  ळननलाय, यवललाय, ऩजलरक शॉरीड े
 

 



मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका 

रेखा वलबाग 

कामवयत अधधकायी/कभवचायी माॊचा आकृतीफॊध 

  भा.आमुक्त 

  

भुख्मरेखाधधकायी (1) 

 

 रेखाधधकायी (1) 
 

  रेखाऩार (1) 

 

  योखऩार (1) 

 

 मरवऩक (7) 

 

 मळऩाई (5) 
 

 

 

 

 



करभ 4(1) (फ) 2 
मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर रेखा वलबाग कामावरमातीर अधधकायी ल कभवचायी माॊच्मा अधधकायाचा 

तऩमळर 
अ
क्र 

ऩदनाभ अधधकाय आधथवक कोणता 
कामदा/ननमभ/ळावनननणवम/ ऩरयऩत्रक  
क नवुाय 

1 भखु्मरेखाधधकायी लयीर अधधकायी/कभवचायी लगावव वलव 
वलऴमाॊचे काभाचे लाटऩ केरे अवरे तयी वलव 
वलऴम ल कभवचाऱमाॊलय ननमॊत्रण 
भखु्मरेखाधधकायी माॊचे याशीर. अथववॊकल्ऩ 
तमाय कयणे, कॅळ फकु तऩावणे, लावऴवक 
जभा खचव, ठेली गुॊतलणूक/कजव 
ऩयतपेड/नोंदी तऩावणे, वादय कयणे, 
आमकय/कामवकॊ त्राटकय/ मळषण/ योजगाय/ऩाणी 
फीर/इरेजक्रक बफरे भदुतीत बयणा कयणे. 
रेखावॊदशत ेनवुाय नभनेु ठेलणे, कामववललयण, 
वाप्तादशक आढाला घेणे, ऩत्रालय भदुतीत 
कामवलाशी कयणे. 

भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका 
अधधननमभ MAC-1971 अन्लमे 
भा. स्थामी   वमभती ठयाल क्र. 09 
दद.10/10/2002 नवुाय रेखे ठेलणे 

2 रेखाऩार, योखऩार 
ल मरवऩक 

वलबागातॊगवत नेभनु ददरेरी काभे प्रळावककम 
काभे कयणे 

--//-- 

3 मळऩाई वलबागातॊगवत नेभनु ददरेरी काभे प्रळावककम 
काभे कयणे 

--//-- 

 

क 
 

अ
क्र 

ऩदनाभ अधधकाय-पौजदायी कोणता 
कामदा/ननमभ/ळावनननणवम/ ऩरयऩत्रक  
क नवुाय 

  राग ूनाशी  
 

ड 
 

अ
क्र 

ऩदनाभ अधधकाय-पौजदायी कोणता 
कामदा/ननमभ/ळावनननणवम/ ऩरयऩत्रक  
क नवुाय 

  राग ूनाशी  
 
 
 
 
 
 
 



करभ 4 (1) (फ) 3 
भशायाष्ट्र मेथीर मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका रेखा वलबाग मा वालवजननक प्राधधकयणात कोणताशी ननणवम 

घेताना प्रकक्रमेची आणण त्मालयीर देखयेखीची ऩध्दत आणण वोऩलरेरे व्मजक्तगत उत्तय दानमत्ल. 
काभाचे स्लरुऩ   :- भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अधधननमभ 1949 नवुाय MAC-1971 रेखावॊदशतनेवुाय  
                      नभनेु ठेलणे. 
वॊफधधत तयतदु   :-  

वॊफधधत अधधननमभ  :-   भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अधधननमभ 1949  

ननमभ    :-  MAC-1971 अन्लमे भा. स्थामी वमभती ठयाल क्र.09 

ळावन ननणवम   :-                  दद. 10/10/2002 नवुाय रेखे ठेलणे.  

ऩरयऩत्रक क्रभाॊक  :-  

कामावरमीन आदेळ 
 
अधधकायी/कभवचायी माॊचे काभाचे स्लरुऩ  
अ.क्र. अधधकायी/कभवचाऱमाचे 

नाल ल ऩदनाभ 
वोऩवलरेरी काभ े

1 श्री. अजजत कुरकणी, 
भखु्मरेखाधधकायी 

खारीर अधधकायी/कभवचायी लगावव वलव वलऴमाॊचे काभाचे लाटऩ केरे 
अवरे तयी वलव वलऴम ल कभवचाऱमाॊलय ननमॊत्रण भखु्मरेखाधधकायी माॊचे 
याशीर. अथववॊकल्ऩ तमाय कयणे, कॅळ फकु तऩावणे, लावऴवक जभा खचव, 
ठेली गुॊतलणूक/कजव ऩयतपेडी/नोंदी तऩावणे, वादय कयणे, 
आमकय/कामवकॊ त्राटकय/मळषण/योजगाय/ऩाणीफीर/इरेजक्रक बफरे भदुतीत 
बयणा कयणे. अवऩरीम अधधकायी म्शणून काभ ऩाशणे, रेखावदशत े
नवुाय नभनेु ठेलणे, कामववललयण, वाप्तादशक आढाला घेणे, ऩत्रालय 
भदुतीत कामवलाशी कयणे. 

2 श्री. उत्तभ तायभऱे 
रेखाधधकायी (लगव-2) 

 रेखा वलबागातीर कामावरमीन अॊतगवत काभकाजाचे मोग्म त े
ननमोजन करून त्मालय भा . भखु्मरेखाधधकायी/भा. आमकु्त वाोो ., 
माॊचे लतीने ल भागवदळवनाखारी ननमॊत्रण ठेलणे. 

 भा. भखु्मरेखाधधकायी माॊचेकड ेवादय कयणमाॊत मेणाऱमा 
भशानगयऩामरकेच्मा वलव वलबाग /प्रबागाॊच्मा वलव वॊफॊधधत वॊधचका , 
नस्त्मा, वलव प्रकायची देमके इत्मादी रेखावलऴमक फाफी ल 
अथववॊकजल्ऩम तयतदूी तऩावनू वादय कयणे. 

 भहानगयऩालरका रेखाऩयीऺण विबाग, स्थाननक ननधी रेखा, 
भहारेखाऩार माांच्मा रेखा आऺेऩाांची सांफांधधताांकडून ऩुततता करून 
घेऊन सादय कयणे 

 रेखा वलबागाच्मा काभकाजालय ऩमवलेषण कयणे. 
 आमकय ल इतय कय तऩावणे. 
 जभा-खचव ल लगीकयण तऩावणे. 
 



 भशानगयऩामरकेचा अथववॊकल्ऩ तऩावनू वादय कयणमाव 
भा.भखु्मरेखाधधकायी माॊना वशाय्म कयणे. 

 गुॊतलणूक नोंदलशीलय ननमॊत्रण ठेलणे. 
 रेखा ळाखेतीर कभवचाऱमाॊलय अॊतगवत ननमॊत्रण ठेलणे. 
 भशानगयऩामरका ननधीळी वॊफॊधधत योखलशमा ल फॉक ताऱभेऱ 

तऩावनू भखु्मरेखाधधकायी माॊचेकड ेवादय कयणे. 
 लरयष्ट्ठाॊच्मा आदेळानवुाय जभेची ऩडताऱणी कयणे. 
 रेखा वलबागाकड ेमेणाये टऩार वॊफॊधधताॊना भाकव  कयणे. 
 भा.आमकु्त वाोो.,ल भखु्मरेखाधधकायी माॊच्मा आदेळानवुाय लेऱोलेऱी 

नेभनू ददरेरी काभ. 
 

3 श्री. चॊद्रकाॊत अदशययाल,  
लरयष्ट्ठ मरवऩक 

 लदै्मककम आयोग्म, वालवजननक आयोग्म, उद्मान वलबाग, 
लषृप्राधधकयण,वॊगणक वलबाग आस्थाऩना वलबाग नेभणू ददरेल्मा 
तयतदू यजजस्टयभध्मे नोंदी घेणे 

 ळावककम कय बयणा जवे योजगाय शभीकय, मळषण कय इत्मादी 
वॊदबावतीर काभकाज ऩाशणे. 

 सशस्रध्िज ननधीफाफत काभकाज ऩाहणे. 
 धनादेळ मरदशणे ल अनऴुाॊधगक काभे. 
 जनभादशती अधधकायी म्शणून काभकाज ऩाशणे. 
 रेखा वलऴमक वलव काभाॊची कतवव्मननष्ट्ठेने ऩतुवता कयणे. 
  लरयष्ट्ठाॊनी लेऱोलेऱी नेभनू ददरेरी काभे. 

4 श्री. याजेश बोईय 
लरयष्ट्ठ मरवऩक 

 भशानगयऩामरका वलववाधायण ननधी  योकडलशी , भारभत्ता कय  
योकडलशी, ऩाणीऩट्टी योकडलशी, स्लच्छ बायत अमबमान योकडलशी,  
लेतन खात ेयोकडलशी मरदशणे ल अनऴुाॊधगक काभे. 

 भदु्राॊक ळलु्क अनदुान, स्थाननक वॊस्था कय अनदुान इत्मादी 
अनदुानाॊची नोंदलशी अद्मालत ठेलणे. 

 लरयष्ट्ठाॊच्मा आदेळानवुाय लेऱोलेऱी नेभनू ददरेरी काभे कयणे. 
 

5 श्री. वलकाव वालॊत  
मरवऩक 

 रेखा वलबागात भशानगयऩामरकेच्मा इतय वलबागाॊकडून प्राप्त शोणायी 
देमक तऩावणी तवेच वॊगणकाव्दाये प्राप्त देमकाॊची तऩावणी , 
देमकाॊतीर चेकमरस्टनवुाय ऩतुवता आशे की नाशी इत्मादी रेखा 
तऩावणी कयणे. मा तऩावणीवाठी लाटऩ कयणमाॊत आरेरे वलबाग 
1) फाॊधकाभ वलबाग 
2) अनतक्रभण वलबाग 
3) अजग्नळभन वलबाग 
4) भदशरा ल फारकल्माण वलबाग 
5) वाभान्म प्रळावन वलबाग 
6) नगयवधचल वलबाग 
7) बाॊडाय वलबाग 



8) लाचनारम वलबाग 
9) इतय कोणताशी लाटऩ न केरेरा वलबाग 
10) फाॊधकाभ वलबागाॊची देमके, भधुाव त ेउत्तन वलबाग 

 

 याज्म-कें दद्रममोजना :-1)नवलन ऩाणी ऩयुलठा मोजना 
2)आगाभी काऱात मेणायी मोजना 
वदय मोजनाॊची रेखावलऴमक आणण तदनऴुॊगाने मेणायी वलव काभे.  

 लावऴवक ल वधुायीत अथववॊकल्ऩ तमाय कयणमाव आलश्मक भादशती 
वॊकमरत कयणे ल तऩावणे. 

 भशानगयऩामरका आगवयुषा ननधीची रेखावलऴमक आणण अनऴुाॊधगक 
काभ.े 

 रेखावलऴमक वलव काभाॊची कतवव्मननष्ट्ठेने ऩतुवता कयणे. 
 भशानगयऩामरका रेखाऩरयषण वलबाग , स्थाननक ननधी रेखा तथा 

भशारेखाऩार माकडीर रेखा आषेऩाॊचे अनऩुारन/ऩतुवता कयणे. 
 ळावककम कामावरमाॊचा ऩत्रव्मलशाय कयणे ल ळावनाव आलश्मक ती 

भादशती वादय कयणे. 
 लरयष्ट्ठाॊनी लेऱोलेऱी नेभनू ददरेरी काभे. 
 

6 श्री. ननर डडवोजा, 
मरवऩक 

 रेखावलबागात 
1) 14 ला वलत्त आमोग,  
2) 15 ला वलत्त आमोग, 
3) प्रधानभॊत्री आलाव मोजना 
4) यस्त ेदेखबार दरुुस्ती 
5) लषृननधी 
लयीर याज्म /कें दद्रम मोजनाॊची योखनोंदलशी त अद्मालत कयणे ल 
अनऴुाॊधगक काभे कयणे. 

 िाहन विबाग, ऩाणीऩुयिठा विबाग, विधी विबाग ि यस्त ेदेखबार 
दरुुस्ती नेभूण ददरेल्मा तयतूद यजजस्टयभध्मे नोंदी घेणे. 

 आऩरे सयकाय ऩोटतरिय मेणाऱ्मा तक्रायीांच ेननिायण कयणे ि त्माची 
उत्तये देणे.  

 वॊगणक आसालरीभध्मे नोंदवलरेल्मा योखलशमाॊच्मा नोंदीची 
तऩावणी कयणे ल रेखामळऴवननशाम लगीकयण कयणे.  

 वॊगणक आसालरी भधून भामवक , त्रभैामवक ल लावऴवक जभा खचव 
अशलार ल इतय वलव अशलार करून वादय कयणे.  

 वलव ननधीॊच्मा जभा यकभाॊचे रेखामळऴवननशाम जभा लगीकयण 
नोंदलशीत नोंदी घेणे ल जभा लगीकयण अद्मालत कयणे.  

 दशेुयी रेखानोंद ऩध्दतीनवुाय वॊगणकालय जभा खचव ल प्रत्मष जभा 
खचव यकभाॊच्मा नोंदी घेणे ल अनऴुाॊधगक काभे.  

 रेखावलऴमक वलव काभाॊची कतवव्म ननष्ट्ठेने ऩतुवता कयणे.  
 भशानगयऩामरका रेखाऩयीषण वलबाग , स् थाननक ननधी रेखा तथा 



भशारेखाऩार माकडीर रेखा आषेऩाॊचे अनऩुारन/ऩतुवता कयणे. 
 ळावककम कामावरमाॊचा ऩत्रव्मलशाय कयणे ल ळावनाव आलश्मक ती 

भादशती वादय कयणे.  
 लरयष्ट्ठाॊनी लेऱोलेऱी नेभनू ददरेरी काभे. 
 

7 श्रीभती. ळमभवरा गामकय, 
मरवऩक 

 रेखा वलबागाव भशानगयऩामरकेच्मा इतय वलबागाॊकडून प्राप्त शोणायी 
देमकाॊची नोंद घेणे ल देमकाॊलय नोंद क्रभाॊक टाकून वॊफॊधधत कामवबाय 
अवल्माव रेखा मरवऩकाॊकड ेऩढुीर तऩावणीवाठी देणे ल त्माची 
ऩोशोच घेणे. 

 रेखा वलबागात प्राप्त शोणायी वलकाव आकाय , यस्त ेखोदाइ, ननवलदा 
पॉभव पी , इवाया, वयुषा अनाभत यक्कभ भादशती अधधकायी ळलु्क 
तत्वभ यकभा , योख बाडे , ना शयकत दाखरा ळलु्क , कोंडलाड ेदॊड , 
चौऩाटी बाडे, इत्मादी यकभा जस्लकारुन ननमभानवुाय ऩालत्मा देणे ल 
अनऴुाॊधगक काभे. 

 रेखा वलऴमक वलव काभाॊची कतवव्मननष्ट्ठेने ऩतुवता कयणे. 
 रेखा आषेऩाॊचे अनऩुारन/ऩतुवता कयणे. 
 लरयष्ट्ठाॊनीलेऱोलेऱीनेभनूददरेरीकाभे. 
 

8 श्रीभती.वलनमा मभयाॊडा, 
मरवऩक 

 कजव ननलायण ननधी , कभवचायी ननलतृ्ती लेतन BSUPइत्मादी 
मोजनाॊची रेखावलऴमक वलव काभ.े 

 यस्ता अनदुान, शयीतषेत्र वलकाव, ऩमवटन वलकाव, आभदाय ननधी, 
खावदाय ननधी, दमरतलस्ती वधुायणा, 145 मभया-बाईंदय वलधानवबा 
षेत्र, 146 ओलऱा भाजीलाडा वलधानवबा षेत्र. 

 आमकय, लटॅ, जीएवटी इत्मादीॊचे ननममभत रयटन्वव वादय करून 
त्माची वॊफॊधधताॊना प्रभाणऩत्र ेदेणमाची काभे. 

 अधिभ नोंदलशी अद्मालत कयणे ल अनऴुाॊधगक कयणे. 
 वशाय्मक जन भादशती अधधकायी म्शणून काभ ऩशाणे. 
 ळावककम कामावरमाचा ऩत्रव्मलशाय कयणे ल ळावनारा आलश्मक 

अवणायी भादशती वादय कयणे ल अनऴुाॊधगक काभे. 
 रेखा आषेऩाॊची ऩतुवता/अनऩुारन कयणे. 
 लरयष्ट्ठाॊच्मा आदेळानवुाय लेऱोलेऱी देतीर ती काभे कयणे. 
 

9 श्री. हैफत खडके,  
लरवऩक 

 इसाया ि सुयऺा नोदिही अद्माित ठेिणे ि अनुषाांधगक काभ.े 
 इसाया ि सुयऺा अनाभत ऩयतािा देमकाांची तऩासणी करून 

अलबरेखमाांिय खारी कयणे ि अनुषाांधगक काभ.े 



 रेखाविबागाच े आिक/जािक विषमक काभकाज ऩहाणे. मात 
सितसाभान्म ऩर,े शासककम रोकप्रनतननधीांची ऩर,े इत्मादी भहत्िाच्मा 
ऩराांची नोंद घेऊन िरयषठाांची ननदशतनास आणून देणे. 

 ऩराांच्मा ननऩटाऱ्माचा भालसक/साजहहक अहिार तमाय कयणे. प्ररांबफत 
ऩराचा अहिार तमाय करून िरयषठाांना सादय कयणे 

 जभेचा भहानगयऩालरकेचा अथतसांकल्ऩ तमाय कयणे. 
 जभा यकभाांच ेिगीकयण करून भालसक िावषतक रेखे तमाय कयणे. 
 शासककम ऩरव्मिहायाच्मा अनुषांगाांन ेकाभ.े 
 रेखा आऺेऩाांची ऩुततता/अनुऩारन कयणे. 
 लरयष्ट्ठाॊच्मा आदेळानवुाय लेऱोलेऱी देतीर ती काभे कयणे. 

 
10 श्री. विजम िाकड े

अनतरयक्त कायबाय 
 भशानगयऩामरका भदुतठेल गॊतलणूक अद्मालत ठेलणे 
 भा.भखु्मरेखाधधकायी/रेखाधधकायी माॊचे वशाय्मक म्शणून काभ 

ऩशाणे. 
 लरयष्ट्ठाॊच्मा आदेळानवुाय लेऱोलेऱी नेभनू ददरेरी काभे कयणे 

 
 
 

करभ 4(1) (फ) 4 
भशायाष्ट्र मेथीर मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका रेखा वलबाग मा वालवजननक प्राधधकयणात शोणाऱमा काभा 

वॊफॊधीत वलववाभान्मऩणे ठयवलरेरी बौनतक ल आधथवक   उददष्ट्टे 
 

अॊदाजऩत्रक/त्रभैामवक/लावऴवक जभा खचव/अॊदाजऩत्रककम ननमॊत्रण 
 

अ.क्र अधधकाय ऩद काभ बौनतक 
उददष्ट्टे 

आधथवक उददष्ट्टे कारालधी ळयेा 

1 भखु्मरेखाधधकायी रेखा वलबागात 
वॊऩणुव ननमॊत्रण 

ठेलणे 

MAC  
1971 प्रभाणे 
आलश्मक 

नभनेु ठेलणे 

अॊदाजऩत्रकानवुाय 
खचावलय ननमॊत्रण 

ठेलणे 

01/04/2021 
त े 

31/03/2022 

 

 

 
करभ 4(1) (फ) 5 

भशायाष्ट्र मेथीर मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका रेखा वलबाग मा वालवजननक प्राधधकयणात शोणाऱमा काभावॊफॊधी 
वलववाभान्मऩणे आखरेरे ननमभ 

 

अ.क्र वलऴम वॊफॊधधत ळावककम ननणवम/कामावरमीन आदेळ/ ननमभ/याजऩत्र लगैेयेचा 
क्र. ल तायीख 

ळयेा 
(अवल्माव) 

1 रेखावलऴमक 
नभनेु ठेलणे 

भा. स्थामी वमभती ठयाल क्र.09  दद.10/10/2002 अन्लमे भशायाष्ट्र 
रेखा वॊदशता 1971 नवुाय रेखावलऴमक नभनु्माभध्मे भादशती 
ठेलणे. तवेच भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अधधननमभ 1949 भधीर 
तयतदूीप्रभाणे कामवलाशी कयणे. 

 



करभ 4(1) (फ) 6 
भशायाष्ट्र मेथीर मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका रेखा वलबागमा वालवजननक प्राधधकयणात उऩरलध अवरेल्मा 

कागदऩत्राॊची मादी 
 

अ.क्र वलऴम ऐलज/धारयणी 
नोंदलशी माऩकैी 
कोणत्मा प्रकायात 

उऩरलध 

धायणी क्र./ 
नोंदलशी क्र. 

तऩमळर ककती काऱाऩमतं 
शी भादशती 

वाॊबाऱून ठेलरी 
जात.े 

1 वलववाधायण 
योकडलशी 

नोंदलशी नभनुा क्र. 11 भा.स्थामी वमभती ठयाल क्र.0 9 
दद.10/10/2002, अन्लमे 

भशायाष्ट्र रेखा वॊदशता 1971 
नवुाय रेखावलऴमक नभनु्माभध्मे 
भादशती ठेलणे. तवेच भशायाष्ट्र 
भशानगयऩामरका अधधननमभ 
1949 भधीर तयतदूीप्रभाणे 

कामवलाशी कयणे. 

'अ' लगव अमबरेख 

2 वयुषा/इवाया 
प्रभाणके 

धारयणी नभनुा क्र.147 -- // -- 'फ' लगव अमबरेख 

3 जभा/खचव 
लगीकयण 

नोंदलशी नभनुा क्र.24 -- // -- 'फ' लगव अमबरेख 

4 योखऩाराची 
योखलशी 

नोंदलशी नभनुा क्र.18 -- // -- 'फ' लगव अमबरेख 

5 वलववाधयण 
प्रभाणके 

धारयणी  -- // -- 'क' लगव अमबरेख 

6 स्टॅम्ऩ 
यजजस्टय 

नोंदलशी नभनुा क्र.113 -- // -- 'क' लगव अमबरेख 

7 चरन  धारयणी पॉभव क्र.03 -- // -- 'क' लगव अमबरेख 
 
 

8 वलववाधायण 
ऩालती 

धारयणी नभनुा क्र.02 -- // --  

9 वलववाधायण 
ऩोटककव द 

नोंदलशी नभनुा क्र.78 -- // --  

 
 
 
 
 



करभ 4 (1) फ (b) (7) 
भशायाष्ट्र मेथीर मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका रेखा वलबाग मा वालवजननक प्राधधकयणात कोणताशी 

धोयणात्भक ननणवम घेणमाऩलुी ककॊ ला त्माची कामावरमात अॊभरफजालणी कयणमाऩलुी जनतळेी अथला जनतचे्मा 
प्रनतननधीॊळी चचाव कयणमाफाफत अवरेल्मा व्मलस्थेचा तऩमळर 

 
अ.क्र. कोणत्मा 

वलऴमावॊफॊधी 
वल्राभवरत 

व्मलस्थेची कामवऩध्दती वॊफॊधीत ळावककम 
ननणवम/कामावरमीन 
आदेळ/याजऩत्र 
लगैेयेचा क्र. ल 

तायीख 

ऩनुववलरोकनाचा 
काऱ 

1 वलव वलबागाॊची 
अॊदाजऩत्रककम 
तयतदू ऩाशून 

देमकाॊलय नोंद घेणे 

अॊदाजऩत्रककम तयतदूीनॊतय देमक 
अॊतगवत रेखा ऩरयषक  वलबागाकड े

ऩाठवलणे अरेऩ भॊजुयी ल 
भा.आमकु्त माॊचेकडीमर अॊनतभ 
भॊजुयीनॊतय देमक प्रदान कयणे 

भशायाष्ट्र 
भशानगयऩामरका 

अधधननमभ 

वलऴमातीर 
तयतदूीप्रभाणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



करभ 4(1) (फ) 8 
भशायाष्ट्र मेथीर मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका रेखा वलबाग मा 

वालवजननकप्राधधकयणातीर वमभत्मा, ऩरयऴदा अथला भॊडऱाॊच्मा फैठककचे तऩमळर 
अ 

अ.
क्र 

वमभती 
भॊडऱा ला 
ऩरयऴदेचे 
नाल 

वमभती 
भॊडऱा ला 
ऩरयऴदेचे 

वदस्म ककती 

वमभती 
भॊडऱा ला 
ऩरयऴदेचा 
उदेळ  

वमभती भॊडऱा 
ला ऩरयऴदेच 
ककती लेऱा 
घेणमाॊत मेत  

फठैककव 
उऩजस्थत 
याशणमाची 

जनतवे भबुा 
आशे का? 

फठैककव 
इनतलतृ्ताॊत 
जनतवे 

ऩाशणमावाठी 
उऩरलध 
आशे का? 

फठैककव 
इनतलतृ्ताॊत 
कोणाकड े
उऩरलध 
अवतो? 

        

        

        

 
रेखा वलबागावाठी स्लतॊत्र अळा वमभतीफाफत अधधननमभ तयतदु नाशी. 
 
अ.
क्र 

अधधवबेचे 
नाल 

वबेचे वदस्म 
ककती 

वमभती भॊडऱा 
ला ऩरयऴद 
ककती लेऱा 
घेणमाॊत मेत   

फठैककव 
उऩजस्थत 
याशणमाची 

जनतवे भबुा 
आशे का? 

फठैककव 
इनतलतृ्ताॊत जनतवे 

ऩाशणमावाठी 
उऩरलध आशे का? 

फठैककव 
इनतलतृ्ताॊत 
कोणाकड े

उऩरलध अवतो? 

       

       

       

 
रेखा वलबागावाठी स्लतॊत्र अळा वमभतीफाफत अधधननमभ तयतदु नाशी. 
 
 
 
 
 
 
 



मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका रेखा वलबागात कामवयत अधधकाऱमाॊची ल कभवचाऱमाॊची 
मादी 

 

अ.क्र. अधधकायी/कभवचाऱमाॊचे नाल अधधकाय ऩद लगव 

1 श्री. ळयद फेरलटे भखु्मरेखाधधकायी 1 

2 श्री. अजजतकुरकणी रेखाधधकायी 2 

3 श्री. उत्तभ तायभऱे रेखाऩार 3 

4 श्रीभ. ळमभवरा गामकय मरवऩक 3 

5 श्रीभ. वलनमा मभयाॊडा मरवऩक 3 

6 श्री. नीर डडवोजा मरवऩक 3 

7 श्री. वलकाव वालॊत मरवऩक 3 

8 श्री. नायामण ऩाटीर मरवऩक 3 

9 श्री. चॊद्रकाॊत अदशययाल मरवऩक 3 

10 श्री. शैफत वोभा खडके मरवऩक 3 

11 श्री. दुॊडप्ऩा   मळलणे मळऩाई 4 

12 श्री.ददरीऩ ऩाटीर मळऩाई 4 

13 श्री. याजेंद्र अय्मातोये मळऩाई 4 

14 श्री. कुभाय तॊगलेर मळऩाई 4 

15 श्री. वदानॊद बयुकुॊ ड े मळऩाई 4 

 
 
 
 



 
करभ 4(1) (फ) 10 

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर रेखा वलबाग मा वालवजननक कामावरमातीर 
अधधकायी ल कभवचाऱमाॊची लेतन वलस्ततृ भादशती प्रकामळत कयणे. 

 

अ.क्र लगव लेतन रुऩयेऴा ननममभत            
(भशागाई बत्ता, 

घयबाड ेबत्ता, ळशय 
बत्ता) 

प्रवॊगानवुाय          
(जवे प्रलाव बत्ता) 

वलळऴे           
(जवे प्रकल्ऩ 

बत्ता, प्रमळषण 
बत्ता) 

      
 

 
वदयची भादशती आस्थाऩना वलबागाकडून प्रमवध्द कयणमाॊत मेत.े 
 

करभ 4(1) (फ) 11 
भशायाष्ट्र मेथीर मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका रेखा वलबाग मा वालवजननक 
प्राधधकयणावाठी दद.01 एवप्रर 2021 ते 31 भाचव 2022 मा काऱावाठी भॊजूय 

झारेल्मा आणण खचव झारेल्मा यकभेचा तऩमळर 
 

1) अॊदाजऩत्रकाची प्रत प्रमवध्दकयाली        (रुऩामाॊभध्मे)  

2) भॊजूय यकभेऩकैी लाटून झारेल्मा यकभेचा तऩमळर प्रमवध्द कयाला    (रुऩामाॊभध्मे)  

 
अ.क्र अॊदाजऩत्रककम ळीऴव भॊजूय यक्कभ ननमोजजत लाऩय                

(मेथे षेत्र ल काभाचा तऩमळर स्लतॊत्र) 
ळयेा 

 
 

    

 

अॊदाजऩत्रक भशानगयऩामरका लेफवाईटलय प्रमवध्द कयणमाॊत आरा आशे. 
 

नभुना ख (भागीर लऴाववाठी) 
 
अ.क्र अॊदाजऩत्रककम ळीऴव भॊजूय यक्कभ न लाऩयल्माभऱेु ऩयत कयाली रागरेरी 

यक्कभ 
ऩरयणाभ 

  
 

   

 
लावऴवक जभा-खचव अॊदाजऩत्रककम तयतदुीवश भा.स्थामी वमभतीच्मा भॊजूयीनॊतय लेफवाईटलय प्रमवध्द कयणमाॊत 
मेईर. 



करभ 4 (1) (फ) 12 
भशायाष्ट्र मेथीर मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका रेखा वलबाग मा वालवजननक प्राधधकयणातीर अनदुान लाटऩाची 

ऩध्दत 
 
कामवक्रभाचे /मोजनेचे नाल 
लऴव :- 01  एवप्रर 2021 त े31 भाचव 2022 
अ.क्र. राबधायकाचे वॊऩणुव नाल ल ऩत्ता ददरेल्मा अनदुानाची यक्कभ 
1 ननयॊक ननयॊक 

2 ननयॊक ननयॊक 

 
 

करभ 4(1) (फ) 13 
भशायाष्ट्र मेथीर मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका रेखा वलबाग मा वालवजननक प्राधधकयणातनू कोणतीशी वलरत, 

ऩयलाना अथला अधधकायऩत्र मभऱारेल्मा राबाथीचा तऩमळर 
 

 

अ.क्र ऩयलाना धायकाचे नाल ऩयलाना क्र. ऩयलाना 
 ददल्माची तायीख 

लधैता वलववाभान्म 
अटी 

1 ननयॊक ननयॊक ननयॊक ननयॊक ननयॊक 

2 ननयॊक ननयॊक ननयॊक ननयॊक ननयॊक 

 
 

करभ 4(1) (फ) 14 
भशायाष्ट्र मेथीर मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका रेखा वलबाग मा कामावरमात इरेक्रॉननक स्लरूऩात उऩरलध 

अवरेरी भादशती 
 

अ.क्र धायणी/नोंदलशीचा 
प्रकाय/दस्तऐलजाचा 

प्रकाय 

वलऴम कोणत्मा इरेक्रॉननक 
नभनु्मात भादशती 
वाठवलरेरी आशे.   

भादशती 
मभऱवलणमाची 
ऩध्दत 

जफाफदाय 
व्मक्ती 

1 ननयॊक ननयॊक ननयॊक ननयॊक ननयॊक 

2 ननयॊक ननयॊक ननयॊक ननयॊक ननयॊक 

 
 
 
 
 
 



करभ 4(1) (फ) 15 
मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका मेथीर रेखा वलबाग मा कामावरमात उऩरलध वुवलधाॊचा 

तक्ता प्रकामळत कयणे 
 

 
 उऩरलध ववुलधा 

 बेटणमाची लेऱ वॊदबावत भादशती 

 लेफवाईट वलऴमी भादशती 

 कॉर वेंटय वलऴमी भादशती 

 अमबरेखे तऩावणीवाठी उऩरलध ववुलधाॊची भादशती 

 काभाच्मा तऩावणीवाठी उऩरलध ववुलधाॊची भादशती 

 नभनेु मभऱणमावाठी उऩरलध भादशती 

 वचुना परकाची भादशती 

 िॊथारमाची भादशती 

 

अ.क्र ववुलधेचा प्रकाय लेऱ कामवऩध्दती दठकाण जफाफदाय 
व्मक्ती 

तक्राय 
ननलायण 

1 ननयॊक ननयॊक ननयॊक ननयॊक ननयॊक ननयॊक 

2 ननयॊक ननयॊक ननयॊक ननयॊक ननयॊक ननयॊक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



करभ 4(1) (फ) 16 
मभया-बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा वालवजननक प्राधधकयणाच्मा अखत्मायीतीर रेखा 

वलबागातीर भादशती वॊदबावत अधधकायी, वशाय्मक भादशती अधधकायी आणण अवऩमरम 
अधधकायी माॊची तऩमळरलाय भादशती. 

भादशती अधधकायी 

अ.
क्र 

भादशती 
अधधकाऱमाचे नाल 

अधधकाय 
ऩद 

भादशती अधधकायी 
म्शणून त्माची कामवकषा 

वॊऩणुव ऩत्ता/दयुध्लनी 
क्र. 

ई-भेर 
आमडी 

अवऩरीम 
अधधकायी 

1 श्री. चॊद्रकाॊत 
अदशययाल 

लरयष्ट्ठ 
मरवऩक 

रेखा वलबागातीर 
भादशती 

मभया-बाईंदय 
भशानगयऩामरका, 
स्ल. इॊददया गाॊधी 
बलन, चौथा भजरा, 
छ. मळलाजी भशायाज 
भागव,बाईंदय (ऩ.) 
जज. ठाणे.  
वऩन नॊ. 401 101. 
भो.नॊ.8422811506 

ननयॊक भखु्मरेखाधधकायी 

 वशाय्मक भादशती अधधकायी 

अ.
क्र 

वशाय्मक भादशती 
अधधकाऱमाचे नाल 

 

अधधकाय 
ऩद 

वशा.भादशती अधधकायी 
म्शणून त्माची कामवकषा 

वॊऩणुव ऩत्ता/दयुध्लनी क्र. 
 

1 श्रीभ. वलनमा 
मभयाॊडा 

मरवऩक भादशती अधधकायी माॊना 
भादशती अधधकाय वॊदबावत 

वशाय्म कयणे 

मभया-बाईंदय भशानगयऩामरका, स्ल. इॊददया गाॊधी 
बलन, चौथा भजरा, छ. मळलाजी भशायाज 
भागव,बाईंदय (ऩ.) जज. ठाणे.  
वऩन नॊ. 401 101. 
 

 अवऩरीम अधधकायी 

अ.
क्र 

अवऩरीम 
अधधकाऱमाचे 

नाल 

अधधकाय ऩद अवऩरीम प्राधधकायी 
म्शणून वॊफॊधी 

अवऩरीम प्राधधकायी  

अशलार देणाये भादशती 
अधधकायी/वशाय्मक 
भादशती अधधकायी 

वॊऩणुव ऩत्ता/दयुध्लनी क्र. 

1 श्री.अजजत 
कुरकणी 

(प्र.) 
भखु्मरेखाधधकायी 

रेखा वलबागावॊफॊधी 
अवऩरीम अधधकायी 

1. श्री. शैफत खडके 
2. श्रीभ.वलनमा मभयाॊडा 
3. श्री. चॊद्रकाॊत अदशययाल 

मभया-बाईंदय 
भशानगयऩामरका, स्ल. 
इॊददया गाॊधी बलन, चौथा 
भजरा, छ. मळलाजी 
भशायाज भागव,बाईंदय (ऩ.) 
जज. ठाणे. 401101 

 
 
 



करभ 4(1) (फ) 17 
भहायाषर मेथीर लभया-बाईंदय भहानगयऩालरका रेखा विबाग मा साितजननक 

प्राधधकयणाभध्मे सुविधाांचा तक्ता प्रकालशत कयणे. 
 

1) अांदाजऩरक 

2) रभैालसक जभा/खचत 

3) िावषतक जभा/खचत 

4) ऩुनतविननमोजन ऩरक पॉभत नां.10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

लभया-बाईंदय भहानगयऩालरका 
रेखा विबागातीर 

भुद्दा क्र. 01 त े17 ची भादहती 
सोफत जोडल्माप्रभाणे देण्मात मेत 

आहे. 
सन 2021-2022 



           TM    

  Ê¨É®úÉ-¦ÉÉ<ÇÆnù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 

º´É.<ÆÊnù®úÉMÉÉÆvÉÒ ¦É´ÉxÉ, ¨ÉÖJªÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ, UôjÉ{ÉiÉÒ Ê¶É´ÉÉVÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨ÉÉMÉÇ, 

¦ÉÉ<ÇÆnù®ú ({É.) iÉÉ.ÊVÉ.`öÉhÉä– 401 101 

 

जा.क्र.भनऩा/रेखा/        /2022-23      ददनाांक :- 
 

 
प्रनत, 
सहा.आमुक्त (सा.प्र.) 
लभया-बाईंदयभहानगयऩालरका 
  

 

   विषम :- भादहतीचा अधधकाय अधधननमभ 2005 अांतगतत 01 ते 17 भुद्माांची
      भादहती देणेफाफत. 
भहोदम, 

उऩयोक्त विषमान्िमे कें द्र शासनाचा भादहती अधधकाय अधधननमभ 2005,करभ(4)1(ख) 
अन्िमे स्िमांप्रयणेन े प्रकटन कयािमाची 17 भुद्दमाांची सन 2020-21 ची भादहती सोफत जोडून 
ऩाठवित आहोत. 

 
 
 

(अजजत कुरकणी) 
(प्र.) भुखमरेखाधधकायी 

लभया-बाईंदयभहानगयऩालरका 
 

 

 

 

 

 

 

 



           TM    

   Ê¨É®úÉ-¦ÉÉ<ÇÆnù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 

º´É.<ÆÊnù®úÉMÉÉÆvÉÒ ¦É´ÉxÉ, ¨ÉÖJªÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ, UôjÉ{ÉiÉÒ Ê¶É´ÉÉVÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨ÉÉMÉÇ, 

¦ÉÉ<ÇÆnù®ú ({É.) iÉÉ.ÊVÉ.`öÉhÉä– 401 101 

 

जा.क्र.भनऩा/रेखा/        /2022-23      ददनाांक :- 
 

 
प्रनत, 
लसजस्टभ भॅनेजय 
सांगणक विबाग 
लभया-बाईंदय भहानगयऩालरका 
  

 

   विषम :- भादहतीचा अधधकाय अधधननमभ 2005 अांतगतत 01 ते 17 भुद्माांची
      भादहती देणेफाफत. 
भहोदम, 

उऩयोक्त विषमान्िमे कें द्र शासनाचा भादहती अधधकाय अधधननमभ 2005, करभ(4)1(ख) 
अन्िमे स्िमांप्रयणेन ेप्रकटन कयािमाची 17 भुद्दमाांची सन 2014 ते सन 2021 ची भादहती आऩणाांस 
ई-भेरव्दाये ऩाठविण्माांत मेत आहे. 

 
 

 
(अजजत कुरकणी) 

(प्र.) भुखमरेखाधधकायी 
लभया-बाईंदयभहानगयऩालरका 

 

 


