
 

 

 

   ×¾ÖÂÖµÖ„- म ुंबई प्रुंतिक महरनगरपरलिकर अधिनयम-१९४९ किम ६० (अ)(३) अन्वये 
               जरहीर कररवयरची मरहहिी ववभरग अ प्भरग ववद्य ि ववभरग.ववषयरुंककि प्करणी 
     इकडीि ववभरगरकडीि मरहहिी खरिीिप्मरणे. 
    
अ.क्र. किम ६० (अ) (३) मरहहिी 
१ महरपलिकेचर िवपशि वपुंपरी धचुंचवड मनपरच्यर मरिकीच े

सरववजतनक रस्िे, मनपर इमररिीमध्ये प्करश 
व्यवस्थर करणे,िसेच मनपर जकरि नरके, 
शरळर, सरुंस्कृतिक भवन, पोहण्यरचर 
ििरव,व्यरयरम शरळर,दवरखरने,िसेच स्मशरन 
भूलममध्ये प्करश व्यवस्थर करणे,सवव 
ववद्य ि ववषयक करमे करणे.त्यरची वीजबीिे 
भरणे व ववववि प्कल्प ववषयक करमे करणे. 

२ महरनगरपरलिकेच े करयव परर परडण्यरच्यर 
प्योजनरसरठी ककुं वर स्िर देण्यरसरठी 
घहिि करण्यरि आिेिी कोणत्यरही 
नरवरने सुंबोििी जरणररी मुंडळे,पररषद 
सलमत्यर व इिर तनकरयरुंच्यर बैठकीसरठी 
जनिेसरठी ख ल्यर असोि ककुं वर अशर 
बैठकीुंची करयवविृे जनििेर परहण्यरसरठी 
उपिब्ि असोि ककुं वर नसोि. 

मर.ववकरस अलभयुंिर (वव/यरुं) हे ववभरग 
प्म ख असून ववद्य ि ववभरगरच े तनयुंत्रण व 
तनगडीि सवव िोरणरत्मक तनणवय व ववद्य ि 
ववषयक करमे केिी जरिरि. 

३ ववभरगरिीि अधिकररी व कमवचर-यरुंची 
तनदेलशकर. 

सोबि समरववष्ठ यरदी 

४ महरनगरपरलिकेच्यर कोणत्यरही 
करमरकरीिर सवििी / परवरनगी ककुं वर 
प्रप्ि  करपत्रक देण्यरसरठी अधिकरर 
प्िरन करण्यरि आिेल्यर अधिकर-यरुंच े
िपलशि. 

मर.ववकरस अलभयुंिर (वव/यरुं). 

५ प्त्येक तिमरही नुंिर दोन महहन्यरच्यर 
आि त्यर तिमरहीचर िेखरपररक्षिि िरळे 
बुंद,जमर व खचव आणण पैशरचर ओघ 
दशवववणररे ववत्िीय वववकृरण पत्र आणण 
ववत्िीय वषव सुंपिेनुंिर िीन महहन्यरच्यर 
आि सुंप णव ववत्िीय वववरण वषरवचे 
िेखरपररिीि ववत्िीय वववरण पत्र 

िरगू नरही. 

६ महरनगरपलिकर सवव सेवर दशवववणररे 
वववरण पि 

वपुंपरी-धचुंचवड मनपरच्यर मरिकीच्यर 
रस्त्यरवर हदवरबत्िी बसववणे. 

७ सवव योजनरुंच े िपलशि.प्स्िरववि खचव 
प रववणेि आिेल्यर प्म ख सेवरसरठी ककुं वर 
परर पडिेल्यर करमरसरठी झरिेिर प्त्यि 
खचव आणण सुंवविरीि केिेल्यर 
रक्कमरबरबि अहवरि 

सोबि पररलशष्ठ क समरववष्ठ केिे आहे. 



८ महरनगरपरलिकेने प रवविेल्यर प्म ख 
सेवरसरठीच्यर ककुं वर परर पडिेल्यर 
करमरुंसरठीच्यर अथव सहरय्य करयवक्रमरुंचर 
िपलशि आणण अशर करयवक्रमरुंसरठीचे 
िरभरथी तनश्चचि करण्यरची ररि व 
तनकष. 

िरगू नरही. 

९ महरनगरपरलिकेच्यर िेत्ररच्यर ववकरसरशी 
सुंबुंिीि बहृि योजनोचर,शहर ववकरस 
योजनेचर ककुं वर इिर कोणत्यरही 
योजनेचर िपलशि. 

िरगू नरही. 

१० ररज्यशरसन,ररज पत्ररिीि 
अधिस चनेदररे,ववतनहदवष्ठ करेि असे 
प्म ख बरुंिकरमरच ेिपलशि िसेच 
बरुंिकरमरच ेम ल्य प िविेचर करिरविी 
आणी कररररचर िपलशि यरबरबिची 
मरहहिी. 

िरगू नरही. 

११ महरनगरपरलिकेच्यर तनिीचर िपलशि 
म्हणेजच मरगीि वषरवमध्ये प ढीि 
बरबीदररे लमळरिेिे उत्पन्न. 
अ) कर,श ल्क,उपकर आणण अधिभरर, 
मरिमत्िेिून लमळणररे भरड ेिरयसन्स व 
परवरनगी यरिून लमळणररी फी. 
ब) वसूि न केिर गेिेिर कर श ल्क 
कर,श ल्क,उपकर आणण अधिभरर, 
मरिमत्िेिून लमळणररे भरड ेिरयसन्स व 
परवरनगी यरिून लमळणररी फी. 
क) ररज्य शरसनरने वस ि केिेल्यर 
कररुंचर महरनगरपलिकेकडे हस्िरुंिरीि 
केिेिर हहस्सर आणण महरनगरपरलिकेिर 
लमळरिेिी अन दरने. 
ड) महरनगरपरलिकेिर नेम न हदिेल्यर 
ककुं वर तिच्यरकड ेसोपवविेल्यर 
योजनर,प्क्िप व आररखड ेयरुंच्यर 
अुंमिबजरवणीसरठी ररज्य शरसनरने 
हदिेिर अन दरने ि  ुंयरच ेस्वरूप आणण 
ववतनयोगरची मयरवदर. 
इ) जनिोकडून ककुं वर अशरसककय 
अलभकरणरकडून लमळरिेल्यर देणग्यर 
ककुं वर अुंशदरने यरमरफव ि उभर केिेिर 
पैसर. 

िरगू नरही. 

१२ प्त्येक ववभरगरिर तनयिवरिप केिेिी 
वरवषवक अथवसुंकल्पीय िरि द 

-- 

१३ ववहहि करण्यरि येईि अशी इिर 
मरहहिी. 

-- 

 



 

 

 

 

      विद्युत विभागाकडीस अधिका-याांची ि कर्मचा-याांची निरे्दशिका 
 

 

अ.क्र. ह द्दर नरुंव करयरवियरचर पत्िर द रध्वनी क्रमरुंक 

१ अवपि अधिकररी 
िथर ववकरस 

अलभयुंिर (वव/यरुं) 

श्री.अशोक िोंडडबर स रग ड े ववद्य ि ववभरग पहहिर 
मजिर,वप ुंपरी-धच ुंचवड 
महरनगरपरलिकर भवन,वप ुंपरी-
४११ ०१८ 

६७३३१४०५ 

२ करयवकररी 
अलभयुंिर (वव) 
िथर मरहहिी 
अधिकररी 

श्री.लमलि ुंद भरगीनरथ कवपि े अ प्भरग करयरविय, से.क्र.२५ 
भेळ चौक प्रधिकरण तनगडी-
४११ ०४४. 

२७६५६६२१ 
ववस्िरररि क्र. 

३ उप-अलभयुंिर (वव) श्रीम.ििर स दरम बरबर अ प्भरग करयरविय, से.क्र.२५ 
भेळ चौक प्रधिकरण तनगडी-
४११ ०४४. 

२७६५६६२१ 
ववस्िरररि क्र. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       परिशिष्ठ क 

अांर्दाजपत्रक सि २०१३-२०१४ र्ुख्यालयाकडील 

 

 

अ.क्र. ववभरगरचे नरुंव करये अुंदरजपत्रकीय 
रक्कम (िरखरि) 

चरि ूश्स्थिी 

१ अ प्भरग 
ववद्य ि ववभरग 

अ प्भरग अुंिगवि तनगडी गरवठरन उप 
ववभरगरमिीि स्थरपत्य ववभरगरच ेमरगणीन सरर 
रस्िर रूुं दी करणरमध्ये अडथळर तनमरवण करणरच े
म.रर.वव.लि. कुं .च ेकफडर वपिर खरुंब व  िररर 
हिववणे. 

५६.६८  

२ --"-- अ प्भरगरिुंगवि तनगडी गरवठरण उप 
ववभरगरमध्ये आवचयक त्यर चौकरमध्ये 
हरयमरस्ि हदवे उभररणे व देखभरि द रूस्िी 
करणे. 

३८.०४  

३ --"-- अ प्भरग अुंिगवि तनगडी गरवठरन उपववभरग 
मिीि हदवरबत्िी व्यवस्थेची  देखभरि द रूस्िी 
ववषयक करमे करणे. 

३८.०१  

४ --"-- अ  प्भरगरिीि  तनगडीगरवठरन  उपववभरग  
परररसररि  आवचयकिेन सरर  नवीन  उजरवबचि  
करणरयरव  कफिीुंग  बसवीणे   

२८.५५  

५ --"-- अ  प्भरगरिीि  तनगडी गरवठरन  उपववभरग  
परररसररिीि  आवचयक  हठकरण्च्यर  रस्त्यरिर  
श्स्िि  िरईि  हदव्यरुंच े न िनीकरण  करणे    

५७.१०  

६ --"-- तनगडी  गरवठरण  उपववभरगरिीि  ववववि  
झोपडट्यरमध्ये  प्करश  व्यवस्थर  करणे .   

१९.०४  

७ --"-- अ प्भरगर अुंिगवि तनगडी गरवठरण 
उपववभरगरिीि इमररिी शरळर ववद्य िीकरण 
करणे. 

१९.०१  

८ --"-- अ प्भरग अुंिगवि तनगडी प्रधिकरण उप 
ववभरगरमिीि स्थरपत्य ववभरगरच ेमरगणीन सरर 
रस्िर रूुं दी करणरमध्ये अडथळर तनमरवण करणरच े
म.रर.वव.लि. कुं .च ेकफडर वपिर खरुंब व  िररर 
हिववणे. 

५७.४४  

९ --"-- अ  प्भरगरिीि  तनगडी-प्रधिकरण  उपववभरग  
परररसररिीि से.23 िे 26 मिीि आवचयक  
हठकरण्च्यर  श्स्िि  िरईि  हदव्यरुंच े 
न िनीकरण  करणे    

५७.३६  

१० --"-- अ प्भरग अुंिगवि तनगडी प्रधिकरण उपववभरग 
मिीि हदवरबत्िी व्यवस्थेची देखभरि द रूस्िी 
ववषयक करमे करणे. 

३८.०९  

११ --"-- अ प्भरगरिुंगवि तनगडी प्रधिकरण उप 
ववभरगरमध्ये आवचयक त्यर चौकरमध्ये 
हरयमरस्ि हदवे उभररणे व देखभरि द रूस्िी 
करणे. 

३८.०८  



१२ --"-- अ  प्भरगरिीि  तनगडी-प्रधिकरण  उपववभरग  
परररसररि  आवचयकिेन सरर  नवीन  उजरवबचि  
करणररयर  कफिीुंग  बसवीणे   

२८.२६  

१३ --"-- अ  प्भरग  ववद्य ि  ववभरगरअुंिगवि तनगडी-
प्रधिकरण व तनगडी गरवठरण उपववभरग  
परररसररिीि   रुग्णरिये  व  दवरखरने  येथीि  
ववद्य ि  ववषयक  करमरुंची  देखभरि  
द रूस्िीची  करमे  करणे.  (नरगरीकरुंच्यर  व  
रुग्णरुंच्यर  सोईसरठी)   

१९.०४  

१४ --"-- अ प्भरगर अुंिगवि तनगडी प्रधिकरण  
उपववभरगरिीि इमररिी शरळर ववद्य िीकरण 
करणे. 

१८.९१  

१५ --"-- अ प्भरग अुंिगवि  धचखिी-िळवड े उप 
ववभरगरमिीि स्थरपत्य ववभरगरच ेमरगणीन सरर 
रस्िर रूुं दी करणरमध्ये अडथळर तनमरवण करणरच े
म.रर.वव.लि. कुं .च ेकफडर वपिर  खरुंब व  िररर 
हिववणे. 

५७.४४  

१६ --"-- अ प्भरगर अुंिगवि धचखिी-िळवड ेउपववभरगरि 
नव्यने होनर-यर रस्त्यरवर हदवरबत्िीची सोय 
करणे. 

५६.९०  

१७ --"-- अ  प्भरगरिीि  धचखिी िळवड े उपववभरग  
परररसररिीि  आवचयक  हठकरण्च्यर  श्स्िि  
िरईि  हदव्यरुंच े न िनीकरण  करणे   

५४.७५  

१८ --"-- अ प्भरग अुंिगवि धचखिी-िळवड ेउपववभरग 
मिीि हदवरबत्िी व्यवस्थेची  देखभरि द रूस्िी 
ववषयक करमे करणे. 

३८.३५  

१९ --"-- अ प्भरगरिुंगवि धचखिी-िळवड ेउप  
ववभरगरमध्ये आवचयक त्यर चोकरमध्ये 
हरयमरस्ि हदवे उभररणे व देखभरि द रूस्िी 
करणे. 

३८.०९  

२० --"-- अ  प्भरगरिीि  धचखिी िळवड े 
उपववभरगरिीि औद्योगीक   परररसररिीि 
रस्त्यरवर हदवे बसववणे.   

३५.७०  

२१ --"-- अ  प्भरगरिीि धचखिी-िळवड ेउपववभरग  
परररसररि  आवचयकिेन सरर  नवीन  उजरवबचि  
करणरयरव  कफिीुंग  बसवीणे 

२८.४९  

२२ --"-- धचखिी-िळवड े  उपववभरगरिीि  ववववि  
झोपडपट्ट यरमध्ये प्करश  व्यवस्थर  करणे .   

१९.०४  

२३ --"-- अ प्भरगर अुंिगवि धचखिी िळवड े
उपववभरगरिीि इमररिी शरळर ववद्य िीकरण 
करणे. 

१९.०३  

२४ --"-- आक डी एम.आय.डी.सी. उपववभरगरिीि ववववि 
झोपडपट्ट यरुंमध्ये प्करश व्यवस्थर करणे. 

१९.०४  

 

 



२५ --"-- अ प्भरग ववद्य ि ववभरगरुंिगवि आक डी 
एम.आय.डी.सी. व धचखिी िळवड ेउपववभरग 
परीसररिीि रुग्णरिये व दवरखरने येथीि 
ववद्य ि ववषयक करमरुंची देखभरि द रुस्िीची 
करमे करणे. 

१८.५६  

२६ --"-- अ प्भरगरिुंगवि आक डी उपववभरगरमध्ये 
आवचयक त्यर चौकरमध्ये हरयमरस्ि हदवे 
उभररणे व देखभरि द रुस्िी करणे. 

३८.०९  

२७ --"-- अ प्भरग अुंिगवि आक डी एमआयडीसी 
उपववभरगरिीि स्थरपत्य ववभरगरच ेमरगणीन सरर 
रस्िर रुुं दीकरणरमध्ये अडथळर तनमरवण करणररे 
म.रर.वव.लि. कुं . च ेकफडर वपिर  खरुंब व िररर 
हिववणे. 

१९०.००  

२८ --"-- अ प्भरग अुंिगवि आक डी म.रर.औ.वव.उपववभरग 
मिीि हदवरबत्िी व्यवस्थेची देखभरि द रुस्िी 
ववषयक करमे करणे. 

३८.४५  

२९ --"-- अ  प्भरगरिीि आक डी एमआयडीसी उपववभरग  
परररसररि  आवचयकिेन सरर  नवीन  उजरवबचि  
करणरयरव  कफिीुंग  बसवीणे 

२८.४९  

३० --"-- अ प्भरगर अुंिगवि आक डी एमआयडीसी 
उपववभरगरिीि इमररिी शरळर ववद्य िीकरण 
करणे. 

१९.०३  

३१ --"-- अ प्भरगरिीि आक डी एमआयडीसी उपववभरग 
परीसररिीि आवचयक हठकरणच्यर श्स्िि िरईि 
हदव्यरुंच ेन िनीकरण करणे. 

५७.१३  

एकूणः- १२७०.१९ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 सि २०१२-२०१३ भाांडिली लेखाशिर्म र्ुख्यालय  

 

 

अ.क्र. िेखरलशषव अुंदरजपत्रकीय िरि द 
(िरखरि) 

शरेर. 

१ अ) सरववजतनक स रक्षिििर २६०.३०  

२ इमररि,शरळर,शराँवप ुंग सेंिर ५४.००  

३ िोकररोग्य २०.००  

४ रूग्णरिये २०.००  

५ ककरकोळ देखभरि व द रूस्िी २२२.५०  

 एकूणः- ५७६.८० 
 

१ ब) िघ /उच्चदरब िररर हिववणे. १५५.२०  

२ हरयमरस्ि हदवे ७८.५०  

३ उजरव बचि उपकरणे बसववणे ८९.५०  

 एकूणः- ३२३.२० 
 

 अ + ब  एकूणः- ९००.०० 
 

१ प बजेि १००.००  

 एकूणः- १००.०० 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


