
मालम�ता �वभाग 

मालम�ता �वभागाची कत��ये व जबाबदा�या 
अ.

�. 

अ�ध�नयमातील तरतदू� �वभागाची कत��य शरेा 

1 महारा�� महापा
लका 

अ�ध�नयमातील कलम 76 

मालम�ता सपंादन कर�यासबंधंीचा 

महापा
लकेचा अ�धकार.  

महारा�� महानगरपा
लका अ�ध�नयम कलम 76 

अ!वये महापा
लका #थापन हो�यापवू' �या 

(े)ातील *ामपचंायत, िज.हा प/रषद यां1या 

अख�यार3तील मालम�ता महापा
लकेकड े �नह3त 

होतात. अशा मालम�ता महापा
लकेकड े वग6 क7न 

घेणे. 

 

2 महारा�� महापा
लका 

अ�ध�नयमातील कलम 77 #थावर 

मालम�ता सपंादन कर�यासबंधंीचा 

महापा
लकेचा अ�धकार.  

  महारा�� महापा
लका अ�ध�नयमातील कलम 77 

;माणे शासन, 
सडको, एम.आय.डी.सी. अथवा 

खाजगी >य?ती/स#ंथकेडून करारनामा क7न 

महापा
लके1या मा!यतनेे  मालम�ता सपंादन करता 

येत.े  

  नवी मुबंई महापा
लका (े)ात महापा
लके1या 

#वत: 1या जागा नाह3त. �यामळेु नागर3 

सEुवधांसाठG वेळोवेळी शासन, 
सडको, 

एम.आय.डी.सी. यांचेकड े जागेची मागणी करणे 

आवHयक असत.े तसेच नागर3 सEुवधा 

परुEव�यासाठG लोक;�त�नधी जागा ;ाIत क7न 

घे�यासाठG मालम�ता Eवभागाकड े पाठपरुावा करत 

असतात. अशा ;करणामKये सदर जागेच ेनगररचना 

Eवभागाकडून आर(ण तपासनू उ?त ;ा�धकरणाकड े

जागेची मागणी करणे. ;#ततू ;ा�धकरणाकडून 

जागेच े वाटपप) ;ाIत झा.यानतंर �यांनी मागणी 

केलेल3 र?कम अदा करणे व �यास महापा
लका 

सव6साधारण सभेची मा!यता घेणे या काय6वाह3चा 

समावेश होतो.    

 

3 महारा�� महापा
लका 

अ�ध�नयमातील कलम 78 करार 

क7न  मालम�ता सपंादन करणे 

श?य नसेल त>ेहा अनसुरावयाची 

काय6पKदती.  

Qया ;करणात कलम 77 ;माणे काय6वाह3 करता 

येत नाह3 अशा मालम�ता/सEुवधा�धकार साव6ज�नक 

;योजनासाठG भमूी सपंादन अ�ध�नयमानसुार 

शासनाकडून महापा
लकेमKये �नRहत होतात. 

अशावेळी #थायी स
मती1या मा!यतनेे ;#ताव 

राQय शासनास पाठEवणे या काय6वाह3चा समावेश 

होतो.  

 

4 महारा�� महापा
लका 

अ�ध�नयमातील कलम 79 

नगरपा
लके1या मालम�तचेा 

Eव�नयोग कर�यासबंधंी तरतदू. 

अ.) आय?ुतास आप.या #वे1छा �नण6यानसुार 

;�येक बाबतीत Vकंवा शासना1या मा!यतनेे 

महापा
लका वेळोवेळी ठरEवल �यापे(ा अ�धक 

Vकंमतीची नसेल अशी कोणतीह3 जंगम मालम�ता 

12 मRह!या1या कालावधीसाठG भाडयाने 

दे�याचे/EवWX कर�याच े अ�धकार आहेत �यानसुार 

;ाIत ;करणे मा. आय?ुतांना सादर करणे.  

ब) Qया मालम�तचे े म.ूय 7.5000/- हजाराहून 

 



जा#त नाह3 अशा मालम�तचेा #थायी स
मती1या 

मा!यतनेे EवWX क7न Vकंवा भाडयाने देऊन 

Eव�नयोग करता येतो Vकंवा िजच े अ�धम.ूय 

7.50000/- पे(ा अ�धक नाह3 अशी मालम�ता 

#थायी स
मती1या मा!यतनेे Eवकता Vकंवा 

कायम1या प]याने देता येत.े अशी ;करणे तयार 

झा.यास ती ;#ताEवत करणे. 

क) महापा
लके1या मजूंर3ने महापा
लकेची कोणतीह3 

मालम�ता Eवकता येईल Vकंवा भाडयाने देता येईल 

Vकंवा अ
भह#तांतर3त करता येईल अशी तरतदू आहे 

�यानसुार मालम�ता Eवभागामाफ6 त महापा
लका 

मालम�तांचा Eव�नयोग करताना  �नEवदा 

मागदा/#वार#याची अ
भ>य?ती सचूना व�ृतप)ात 

जाह3र क7न #पधा6�मक /र�या जा#तीत जा#त 

भाडदेर/अ�धम.ूय देणा`या >य?ती/स#ंथाना 

महापा
लका सव6साधारण सभे1या मा!यतनेे  

महाप
लकेच े>यावसा�यक दकुान गाळे, समाजमRंदर, 

बहूउददे
शय इमारती, >यायामशाळा 5 वषा6साठG 


ल>ह अडँ लायस!स त�वावर दे�यासाठGच े ;#ताव 

मालम�ता Eवभागाकडून सादरन कर�यात येतात. 

ड) महापा
लकेची कोणतीह3 मालम�ता चाल ूबाजार 

Vकंमतीपे(ा कमी दराने Eवकता Vकंवा प]याने देता 

येत नाह3 �यामळेु महापा
लका मालम�तचेा 

Eव�नयोग कर�यापवू' मालम�तचेे 
शc
सKदगणक 

पKदतीनसुार, (Ready Reckoner) दराने 

नगररचना Eवभागाकडून भाड�ेनिHचती क7न 

>यवसा�यक गाळयांच ेEवतरण कर�यात येत.े 

5 महारा�� महापा
लका 

अ�ध�नयमा1या कलम 80 ;माणे 

मालम�तसेबंधंी महापा
लकेने Vकंवा 

महापा
लकेEव7Kद केले.या 

दा>यांचा �नण6य. 

महारा�� महापा
लका अ�ध�नयमा1या कलम 80 

;माणे मालम�तसेबंधंी महापा
लकेने Vकंवा 

महापा
लकेEव7Kद केले.या दा>यांमKये 

महापा
लके1या वतीने िज.हा�धकार3 Vकंवा Rदवाणी 

!यायालयामKये सनुावणीसाठGची आवHयक ती 

काय6वाह3  पणू6 करणे. 

 

6 महारा�� महापा
लका 

अ�ध�नयमा1या कलम 81 ;माणे 

�या वेळ1या जमीनमालकांEव7Kद 

;सEंवदेची अमंलबजावणी 

कर�याचा महानगरपा
लकेचा 

अ�धकार. 

कोण�याह3 #थावर मालम�तचेा मालकाने Vकंवा 

महानगरपा
लकेची अशी मालम�ता िज1याकड ेEवWX 

क7न Vकंवा अदलाबदल क7न ह#तांतर3त कर�यात 

आल3 असेल अशा कोण�याह3 >य?तीने अशा 

मालम�तसेबंधंी या अ�ध�नयमा1या ;योजनासाठG 

महानगरपा
लकेबरोबर केले.या ;सEंवदेची 

अमंलबजावणी महानगरपा
लकेस कोण�याह3 

>य?तीEव7Kद करत येईल. िज1या फायpयासाठG 

अशी ;सEंवदा कर�यात आल3 ती मालम�ता 

महनगरपा
लके1या कqजात नसल3 Vकंवा तीत �तचा 

Rहतसबंधं नसल3 तर3ह3, जणू अशी मालम�ता 

�त1या कqजात होती, Vकंवा तीत �तचा होता असे 

समजून �याच र3तीने व �या मया6देपयrत, 

 



;सEंवदाक�या6चा अधीन ह?क ;ाIत करणा`या 

कोण�याह3 >य?तीEव7Kद करता येईल. अशा 

;करणात काय6वाह3 करणे. 

7 महारा�� महापा
लका 

अ�ध�नयमा1या कलम 81 (ब) 

;माणे महानगरपा
लके1या 

जागांमधून >य?तींना काढून 

टाक�याचा अ�धकार. 

महापा
लके1या कोण�याह3 जागांचा भोगवटा 

करणा`या >य?तीकडून कायदे
शर येणे असलेले भाड े

Vकंवा कर 2 मRह!यापे(ा अ�धक मदुतीपयrत Rदलेले 

नाह3त Vकंवा भोगवटया1या अट3-शत'Eव7Kद जागा 

पोटभाडयाने Rद.यास Vकंवा जागेस कोणतहे3 

नकुसान पोहोचEव.यास Vकंवा कोण�याह3 जागेचा 

अन�धकृत/र�या भोगवटा के.यास Vकंवा साव6ज�नक 

Rहता1या t�ट3ने महापा
लके1या जागेची आवHयकता 

अस.यास �या >य?तींना जागेतनू काढून टाकणेची 

काय6वाह3 करता येत े यामKये सबं�ंधत >य?तीला 

पणू6 14 Rदवसाची नोट3स देणे, सबंधंीत >य?तीची 

सनुावणी घेणे, Rदलेल3 नोट3स व�ृतप)ात Vकंवा 

राजप)ात ;
सKद करणे अशी ;WXया अवलuंब�याची 

तरतदू आहे. �यानसुार काय6वाह3 क7न जागा 

ताqयात घे�याची काय6वाह3 करणे. 

 

8 महारा�� महापा
लका 

अ�ध�नयमा1या कलम 81 (क) 

;माणे भाडयाची Vकंवा 

नकुसानभरपाईची र?कम 

मालम�ता कराची थकबाकX vहणून 

वसलू कर�याच ेअ�धकार 

81 (ब) ;माणे काय6वाह3 क7न थकXत भाड े Vकंवा 

येणे र?कम सबं�ंधत >य?तीने महापा
लकेकड ेभरणा 

कर�यास कसनू के.यास सदरच ेयेणे मालम�ता कर 

Qया ;माणे वसलू केला जातो �या;माणे वसलू 

कर�यासाठG ;करण मालम�ता कर आकारणी 

Eवभागाकड े;#ताEवत करणे. 

 

9 महारा�� महापा
लका 

अ�ध�नयमा1या कलम 81 (ड) 

;माणे महापा
लके1या कम6चा`या 

बाबतीत �या1या वेतनातनू Vकंवा 

मजुर3तनू भाड ेवसलु3 करणे. 

उ?त अ�ध�नयमा1या कलम 81 (ड) ;माणे 

महापा
लके1या कम6चा`या बाबतीत �या1या 

वेतनातनू Vकंवा मजुर3तनू भाड ेवसलु3 करणे. 

 

10 महारा�� महापा
लका 

अ�ध�नयमा1या कलम 81 (इ) 

;माणे आय?ुतास Rदवाणी 

!यायालयाच ेअ�धकार आहेत. 

कलम 81 (ब) व (क) सदंभा6त काय6वाह3 करताना 

आय?ुतांना Rदवाणी !यायालयाचे अ�धकार आहेत 

�यामळेु मालम�ता सदंभा6तील 81 (ब) व (क) च े

;करणांवर आय?ुतां1या आदेशा!वये काय6वाह3 

करणे. 

 

11 महारा�� महापा
लका 

अ�ध�नयमा1या कलम 81 (आय) 

;माणे Eव�नयमन कर�याचा 

अ�धकार. 

आय?ुतास #थायी स
मती1या समंतीने आwण 

यथाि#थती प/रवहन >यव#थापकास प/रवहन 

स
मती1या समंतीने पढु3ल सव6 Vकंवा कोण�याह3 

बाबीसाठG Eव�नयमन करता येतील. 

अ) कलम 81-ब व 81-क खाल3ल नोRटशींच ेनमनेु 

आwण �या कलमा!वये �या Qया अ!य र3तीने 

बजाव�यात येतील ती अ!य र3त EवRहत करणे. 

ब) कलम 81-ब अ!वये महानगरपा
लके1या 

कोण�याह3 जागांचा कqजा घेताना अनसुरावयाची 

काय6पKदती.  

क) कलम 81-क अ!वये Qया र3तीने 

नकुसानभरपाई �नधा6/रत कर�यात येईल ती र3त 

 



आwण अशी नकुसानभरपाई �नधा6/रत करताना 

Eवचारात xयावयाची त��वे. 

(ई) कलम 81-फ अ!वये Qया र3तीने अपील दाखल 

करता येईल ती र3त आwण अEपलात अनसुरावयाची 

काय6पKदती व अ!य Eव�नयमन कर�याची तरतदू 

आहे �या नसुार Eवभागाने नमनेु व Eव�नयम करणे 

आवHयक आहे. (नवी मुबंई महानगरपा
लका 

मालम�ता सपंादन Eव�नयोग, व >यव#थापन 

Eव�नयम ;#ताEवत आहे.) 

12 महारा�� महापा
लका 

अ�ध�नयमा1या कलम 477 ;माणे 

जागे1या मालकX सबंधंी माह3ती 

मागEव�याचा अ�धकार. 

महारा�� महापा
लका अ�ध�नयमा1या कलम 477 

;माणे महापा
लका (े)ातील कोण�याह3 

>य?तीकडून (आवHयक असेल तथेे) जागे1या 

मालकX सबंधंी माRहती मागEवणे. (सदरच ेअ�धकार 

त�काल3न मा. आय?ुतांनी उप आय?ुतांना ;दान 

केलेले आहेत.) 

 

13 महारा�� महापा
लका अ�ध�नयम 

कलम 73 नसुार 

महानगरपा
लके1या वतीने सEंवदा 

क7न दे�याच ेआय?ुतांच ेअ�धकार 

मालम�ता सपंादन ;WXया Vकंवा मालम�ता 

Eव�नयोग ;WXया पणू6 कर�याकर3ता कलम 73 

;माणे मा. आय?ुतां1या वतीने अ�ध�नयमा1या 

;करण 5 मKये सEंवदा कर�याची पKदत EवRहत 

के.या;माणे पKदतीचा अवलबं क7न सEंवदा 

;#ताEवत करणे. 

 

14 महारा�� साव6ज�नक बांधकाम 

�नयम पिु#तका �नयम W. 363 

तपासणी कर�याच ेअ�धकार. 

महारा�� साव6ज�नक बांधकाम �नयम पिु#तका 

�नयम W. 363 नसुार साव6ज�नक  इमारतीची व 

तथेील व#तूचंी (Fixtures & Furniture) व (Plant 

& Machinery) ची बांधकाम Eवभागातील काय6कार3 

अ
भयतंा दजा61या अ�धका`याकडून �नयतकाल3क 

तपासणी करणे. 

 

15 नॅशनल vय�ुन
सपल अकाऊट 

मॅ!यअुल मKये EवRहत केले.या 

नमनुा-  

1) Form GEN-30 मKये 

#थावर मालम�ता 

रिज#टर  (REGISTER 

OF IMMOVABLE 

PROPERTY) 

2) Form GEN-31 मKये 

अ#थायी मालम�ता 

रिज#टर  (REGISTER 

OF MOVABLE 

PROPERTY) 

3) Form GEN-32 मKये 

भमूी न�दवह3 

(REGISTER OF 

LAND)  

नॅशनल vय�ुन
सपल अकाऊट मॅ!यअुल मKये 

EवRहत केले.या नमनुा Form GEN-30 मKये 

#थावर मालम�ता रिज#टर  (REGISTER OF 

IMMOVABLE PROPERTY) Form GEN-31 

मKये अ#थायी मालम�ता रिज#टर  (REGISTER 

OF MOVABLE PROPERTY) आwण Form 

GEN-32 मKये भमूी न�दवह3 (REGISTER OF 

LAND) मKये मालम�तां1या अpययावत न�द3 

ठेवणे.  

 

---------------------------xxxxxxx----------------------- 

  



मालम�ता �वभाग 
�वभागाची मु&य कत��ये (Major Heads) 

अ.�. काया�लयाच े

नाव 

�वभागाची म&ुय कत��ये (Major Heads) (उप आय3ुत) 

01 मालम�ता 

�वभाग 

1. महारा�� महापा
लका अ�ध�नयमातील कलम 76 ;माणे त�काल3न 

*ामपचंायत, िज.हा प/रषद यांचेकडील मालम�ता महापा
लकेमKये 

�नRहत करणे, कलम 77 ;माणे करार क7न मालम�ता सपंादन 

कर�यासबंधंी आवHयक ती काय6वाह3 करणे. नवी मुबंई 

महानगरपा
लका (े)ामKये महापा
लका मालकX1या #वत:1या ज
मनी 

नाह3त. �यामळेु नागर3 सEुवधांसाठG आवHयक असलेले भखूंड 
सडको, 

एम.आय.डी.सी, शासन यांचेकड े मागणी करावे लागतात. तसेच 

नाग/रक नागर3 सEुवधांची मागणी कर3त असतात. �याच;माणे 

लोक;�त�नधी महापा
लका सव6साधारण सभेमKये ठरावा>दारे नागर3 

सEुवधांसाठG जागेची मागणी करतात. अशावेळी सदर जागेच ेआर(ण 

तपासनू सबं�ंधत ;ा�धकरणाकड ेजागेची मागणी करणे, ;ा�धकरणाने 

जागा Eवतर3त कर�यासदंभा6त कळEव.यानतंर जागेचे अ�धम.ूय अदा 

करणे, �यास महापा
लका सव6साधारण सभेची मा!यता घेणे.  

2.   महारा�� महापा
लका अ�ध�नयमातील कलम 79 नसुार 

महापा
लका मालम�तांचा Eव�नयोग करणे यामKये >यावसा�यक 

गाळे/जागेच े नगररचना Eवभागाकडून रेडीरेकनर दरानसुार भाड े

�नधा6र3त करणे. EवतरणासाठG आवHयक तथे े
ललाव, �नEवदा ;WXया 

पणू6 करणे व ;करण �नहाय मा. आय?ुत/मा. #थायी स
मती/मा. 

महापा
लका सव6साधारण सभा यांची मा!यता घेणे. 

  सामािजक वापराच ेइमारतीसाठG महापा
लके1या मजूंर धोरण ठराव 

W.427, Rद.15/10/2008 व ठराव W.1141, Rद.15/02/2010 नुसार 

व�ृतप)ात जाह3र सचूना ;
सKद क7न अ
भ>य?ती सचूना मागEवणे 

व �यानसुार पा) स#ंथेची �नवड करणे व �यास महापा
लका 

सव6साधारण सभेची मा!यता घेऊन समाजमRंदर, बहूउ�े
शय इमारती, 

>यायामशाळा यांच ेEवतरण करणे.    

3. मालम�ता सपंादन ;WXया Vकंवा मालम�ता Eव�नयोग ;WXया पणू6 

कर�याकर3ता महारा�� महापा
लका अ�ध�नयमा1या कलम 73 

;माणे मा. आय?ुतां1या वतीने सEंवदा करणे. 

4. महारा�� महापा
लका अ�ध�नयमा1या कलम 80 ;माणे 

मालम�तसेबंधंी महापा
लकेने Vकंवा महापा
लकेEव7Kद केले.या 

दा>यांमKये महापा
लके1या वतीने िज.हा�धकार3 Vकंवा Rदवाणी 

!यायालयामKये सनुावणीसाठGची आवHयक ती काय6वाह3 पणू6 करणे. 

5. महारा�� महापा
लके1या कलम 81(ब) ;माणे महापा
लकेच े येणे 

असलेला थकबाकXदार/अन�धकृत भोगवटा करणारा भोगवटाधार याला 

जागेतनू काढून टाकणे. यामKये सबं�ंधत थकबाकXदाराला कायदे
शर 

नोट3स देणे, �याची सनुावणी घेणे व मा. आय?ुत यांचे मा!यतनेे 

आदेश �नग6मीत करणे.  

6. अ�ध�नयमा1या कलम 81(क) ;माणे भाडयाची Vकंवा नकुसान 

भरपाईची र?कम मालम�ता कराची थकबाकX vहणून वसलू करणे. 

7. उ?त अ�ध�नयमा1या कलम 81(ड) ;माणे महापा
लके1या कम6चा`या 



बाबतीत �या1या वेतनातनू Vकंवा मजुर3तनू भाड ेवसलु3 करणे. 

8. महारा�� महापा
लका अ�ध�नयमा1या कलम 477 ;माणे 

महापा
लका (े)ातील कोण�याह3 >य?तीकडून (आवHयक असेल तथेे) 

जागे1या मालकX सबंधंी माRहती मागEवणे. 

9. महारा�� महानगरपा
लका अ�ध�नयम 60 नसुार नगरपा
लका 

अ�धकार3 व कम6चार3 यां1यासाठG महापा
लकेने परुEवले.या जागांच े

(�नवास#थानांचा) वाटप व �या सोडणेबाबतची काय6वाह3 करणे. 

10. महारा�� साव6ज�नक बांधकाम �नयम पिु#तका �नयम W. 363 

नसुार साव6ज�नक  इमारतीची व तथेील व#तूचंी (Fixtures & 

Furniture) व (Plant & Machinery) ची बांधकाम Eवभागातील 

काय6कार3 अ
भयतंा दजा61या अ�धका`याकडून �नयतकाल3क तपासणी 

करणे.(Survey & Structural Audit) 

11. नॅशनल vय�ुन
सपल अकाऊट मॅ!यअुल मKये EवRहत केले.या नमनुा 

Form GEN-30 मKये #थावर मालम�ता रिज#टर  (REGISTER 

OF IMMOVABLE PROPERTY) Form GEN-31 मKये 

अ#थायी मालम�ता रिज#टर  (REGISTER OF MOVABLE 

PROPERTY) आwण Form GEN-32 मKये भमूी न�दवह3 

(REGISTER OF LAND) मKये मालम�तां1या अpययावत न�द3 

ठेवणे. 

12. मालम�तांचा Eव�नयोग करताना महारा�� महापा
लका 

अ�ध�नयमातील कलम 79(ड) नसुार जागेचे अ�धम.ुय, भाड े Vकंवा 

अ!य मोबदला चाल ू बाजार Vकंमती नसुार (Ready Reckoner) 

दरा;माणे नगररचना Eवभागाकडून भाड े�निHचत क7न घेणे. 

13. महापा
लका मालम�तांची नगररचना Eवभागामाफ6 त अ�धम.ूय 

(Valuation) क7न घेणे. 

14.   महापा
लका मालम�तांचा Eवमा उतरEवणे.   

15. 
सडको, एम.आय.डी. सी कडून ह#तांतर3त होणारे भखूंड 

करारनाvयातील अट3-शत' ;माणे सरं�(त करणे �यासाठG 

अ
भयांu)कX Eवभागामाफ6 त सरं(ण 
भतं घालणे, नामफलक लावणे. 

16. महापा
लका मालम�तांसदंभा6त वेळोवेळी आवHयक त े धोरणा�मक 

�नण6य ;#ताEवत करणे.   

17.  मालम�ता Eवभागा1या अ�धन#त अ�धकार3/कम6चा`यांवर ;शासकXय 

�नय)ंण ठेवणे. 

18. शासन/म)ंायल #तरावर3ल बठैकांना मा.आय?ुतांच े आदेशा;माणे 

उपि#थत राहणे. 

19. महानगरपा
लका सव6साधारण सभा/ #थायी स
मती1या बठैकXंना 

उपि#थत राहणे. 

20. मा.महापौर, मा.आय?ुत व इतर सव6 व/र�ठ अ�धकार3/ पदा�धकार3 

यांनी आयोिजत केले.या बठैकXस उपि#थत राहणे. 

21. माRहती अ�धकार अ�ध�नयम 2005 अ!वये अEप
लय अ�धकार3 

vहणून काम पाहणे. 

22. महारा�� महानगरपा
लका अ�ध�नयम कलम 49 मKये EवRहत 

के.या;माणे आय?ुतां1या आदेशां1या अ�धन राहून आय?ुत आपले 

अ�धकार व कत6>यापकैX वेळोवेळी सोपवतील असे अ�धकारांचा वापर 

करणे व कत6>य पार पाडणे. 

23. मा.आय?ुत यांनी वेळोवेळी सोपEवलेल3 इतर सव6 कामे. 



-------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx--------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मालम�ता �वभाग 
�वभागाची द6ुयम कत��ये (Sub- Heads) 

अ.

�. 

काया�लयाच ेनाव �वभागाची द6ुयम कत��ये (Sub Heads) (सहा6यक आय?ुत/Eवभाग 

अ�धकार3/इ#टेट मॅनेजर) 

 सहा�यक 

आय?ुत/Eवभाग 

अ�धकार3/इ#टेट 

मॅनेजर 

1. महारा�� महापा
लका अ�ध�नयमातील कलम 76 ;माणे 

त�काल3न *ामपचंायत, िज.हा प/रषद यांचेकडील मालम�ता 

महापा
लकेमKये �नRहत करणे, कलम 77 ;माणे करार क7न 

मालम�ता सपंादन कर�यासबंधंी आवHयक ती काय6वाह3 करणे. 

नवी मुबंई महानगरपा
लका (े)ामKये महापा
लका मालकX1या 

#वत:1या ज
मनी नाह3त. �यामळेु नागर3 सEुवधांसाठG आवHयक 

असलेले भखूंड 
सडको, एम.आय.डी.सी, शासन यांचेकड ेमागणी 

करावे लागतात. तसेच नाग/रक नागर3 सEुवधांची मागणी कर3त 

असतात. �याच;माणे लोक;�त�नधी महापा
लका सव6साधारण 

सभेमKये ठरावा>दारे नागर3 सEुवधांसाठG जागेची मागणी करतात. 

अशावेळी सदर जागेच ेआर(ण तपासनू सबं�ंधत ;ा�धकरणाकड े

जागेची मागणी करणे, ;ा�धकरणाने जागा Eवतर3त 

कर�यासदंभा6त कळEव.यानतंर जागेच े अ�धम.ूय अदा करणे, 

�यास महापा
लका सव6साधारण सभेची मा!यता घेणे कर3ता 

;#ताव सादर करणे. 

2. महारा�� महापा
लका अ�ध�नयमातील कलम 79 नसुार 

महापा
लका मालम�तांचा Eव�नयोग करणे यामKये >यावसा�यक 

गाळे/जागेच े नगररचना Eवभागाकडून रेडीरेकनर दरानसुार भाड े

�नधा6र3त करणे. EवतरणासाठG आवHयक तथेे 
ललाव, �नEवदा 

;WXया पणू6 करणे व ;करण �नहाय मा. आय?ुत/मा. #थायी 

स
मती/मा. महापा
लका सव6साधारण सभा यांची मा!यता घेणे.  



सामािजक वापराच े इमारतीसाठG महापा
लके1या मजंूर धोरण 

ठराव W.427, Rद.15/10/2008 व ठराव W.1141, 

Rद.15/02/2010 नसुार व�ृतप)ात जाह3र सचूना ;
सKद क7न 

अ
भ>य?ती सचूना मागEवणे व �यानसुार पा) स#ंथेची �नवड 

करणे व �यास महापा
लका सव6साधारण सभेची मा!यता घेऊन 

समाजमRंदर, बहूउ�े
शय इमारती, >यायामशाळा यांचे Eवतरण 

करणे. 

3. मालम�ता सपंादन ;WXया Vकंवा मालम�ता Eव�नयोग ;WXया 

पणू6 कर�याकर3ता महारा�� महापा
लका अ�ध�नयमा1या कलम 

73 ;माणे मा. आय?ुतां1या वतीने सEंवदा कर�याच े;#ताEवत 

करणे. 

4. महारा�� महापा
लका अ�ध�नयमा1या कलम 80 ;माणे 

मालम�तसेबंधंी महापा
लकेने Vकंवा महापा
लकेEव7Kद केले.या 

दा>यांमKये महापा
लके1या वतीने िज.हा�धकार3 Vकंवा Rदवाणी 

!यायालयामKये सनुावणीसाठGची आवHयक ती काय6वाह3 पणू6 

कर�याच े;#ताEवत करणे. 

5. अ�ध�नयमा1या कलम 81(क) ;माणे भाडयाची Vकंवा नकुसान 

भरपाईची र?कम मालम�ता कराची थकबाकX vहणून वसलू 

कर�याच े;#ताEवत करणे. 

6. उ?त अ�ध�नयमा1या कलम 81(ड) ;माणे महापा
लके1या 

कम6चा`या बाबतीत �या1या वेतनातनू Vकंवा मजुर3तनू भाड े

वसलु3 कर�याच े;#ताEवत करणे. 

7. महारा�� महापा
लका अ�ध�नयमा1या कलम 477 ;माणे 

महापा
लका (े)ातील           

     कोण�याह3 >य?तीकडून (आवHयक असेल तथेे) जागे1या 

मालकX सबंधंी माRहती    

     मागEवणेच े;#ताEवत करणे. 

8. महारा�� साव6ज�नक बांधकाम �नयम पिु#तका �नयम W. 363 

नसुार साव6ज�नक इमारतीची व तथेील व#तूचंी (Fixtures &   

Furniture) व (Plant & Machinery) ची बांधकाम 

Eवभागातील काय6कार3  अ
भयतंा दजा61या अ�धका`याकडून 

�नयतकाल3क तपासणी कर�याच े;#ताEवत करणे. (Survey & 

Structural Audit)  

9. नॅशनल vय�ुन
सपल अकाऊट मॅ!यअुल मKये EवRहत केले.या 

नमनुा Form GEN-30 मKये #थावर मालम�ता रिज#टर  

(REGISTER OF IMMOVABLE PROPERTY) Form 

GEN-31 मKये अ#थायी मालम�ता रिज#टर  (REGISTER 

OF MOVABLE     PROPERTY) आwण Form GEN-32 

मKये भमूी न�दवह3 REGISTER OF      LAND) मKये 

मालम�तां1या अpययावत न�द3 ठेवणे. 

10. मालम�तांचा Eव�नयोग करताना महारा�� महापा
लका 

अ�ध�नयमातील कलम 79(ड) नसुार जागेच े अ�धम.ुय, भाड े

Vकंवा अ!य मोबदला चाल ू बाजार Vकंमती नसुार (Ready 

Reckoner) दरा;माणे नगररचना Eवभागाकडून भाड े �निHचत 

क7न घेणेकर3ता ;#ताव सादर करणे. 

11. महापा
लका मालम�तांची नगररचना Eवभागामाफ6 त अ�धम.ूय 



(Valuation) क7न घेणेबाबत ;#ताव सादर करणे. 

12. महापा
लका मालम�तांचा Eवमा उतरEवणे बाबत ;#ताव सादर 

करणे. 

13. 
सडको, एम.आय.डी. सी कडून ह#तांतर3त होणारे भखूंड 

करारनाvयातील अट3-शत' ;माणे सरं�(त करणे �यासाठG 

अ
भयांu)कX Eवभागामाफ6 त सरं(ण 
भतं घालणे, नामफलक 

लावणे बाबतची काय6वाह3 करणेकर3ता ;#ताव सादर करणे. 

14. महापा
लका मालम�तांसदंभा6त वेळोवेळी आवHयक त ेधोरणा�मक 

�नण6य ;#ताEवत करणे. 

15. 0महापा
लका समाजमRंदर, >यायामशाळा, बहूउ�े
शय इमारती, 

सां#कृ�तक भवन,#टेज न
ैम�तीक भाडते�वावर शाळा इमारती 

वग6 खो.या (
श(ण Eवभागा1या अ
भ;ायानसुार) (;�तRदन 

Vकंवा 1 वषा6पे(ा कमी कालावधी) भाडते�वावर दे�याच े पणू6 

अ�धकार सहा�यक आय?ुत/Eवभाग अ�धकार3 यांचेकड ेअसतील. 

16. महारा�� ;ादे
शक व नगररचना अ�ध�नयम 1966 1या कलम 

37 (अ) अतंग6त मदैाने ;�तRदन भाडते�वावर दे�याच े पणू6 

अ�धकार सहा�यक आय?ुत/Eवभाग अ�धकार3 यांचेकड ेअसतील.  

17. मासळी/फळे व भाजीपाला माक� टमधील ओटले परवाना धारकांना 

Eवतर3त करणे व भाड/ेपरवाना श.ुक वसलू करणे/भाडते�वावर 

दे�याच े पणू6 अ�धकार सहा�यक आय?ुत/Eवभाग अ�धकार3 

यांचेकड ेअसतील. 

18. तलाव व धारण तलाव मासेमार3/नौकाEवहाराकर3ता भाडयाने 

दे�यासाठG ;#ताEवत करणे व मजूंर धोरणा;माणे �यावर 

�नय)ंण ठेवणे. 

19. महापा
लका मालम�तांच ेसरं(ण करणे, मोकळया जागा, मदैाने, 

उदयाने व महापा
लकेकड े अ!य कोण�याह3 ;योजनासाठG 

ह#तांतर3त झाले.या महापा
लका भखूंडांवर होणारे अ�तWमण 

हटEवणे व उदयान, मोकळे मदैाने येथील साव6ज�नक उप�व 

करणा`यांवर Eवभाग #तराव7न कारवाई करणे. 

20. महापा
लका मालम�ता उदा. समाजमRंदर, >यायामशाळा, 

बहूउ�
शय इमारती, #टेज, मगंल काया6लय, ओटले Eपचेस इ. 

ची भाडवेसलु3 करणे. 

21. #मशान भमूी, दफनभमूी यांचे प/रचलनावर Eवभाग #तराव7न 

�नय)ंण ठेवणे.शौचालया1या प/रचलनावर Eवभाग #तराव7न 

�नय)ंण ठेवणे. 

22. महापा
लका जागांमधून Eवदयतू वाRहनी, दरूसचंार वाRहनी, 

नसै�ग6क वाय(ूगॅस पाईप लाईन) इ. साव6ज�नक वापरासाठG 

Rदले.या जागांच े भईूभाड े वसलू करणेबाबतची काय6वाह3 

;#ताEवत करणे. 

23. अ�धकार3/कम6चा`यां1या �नवास#थानाच ेभाड ेवसलू करणे. 

24. Eवभाग #तरावर3ल काय6कार3 अ
भय�ंयामाफ6 त महापा
लका 

मालकX1या भखूंडांना आवHयकत;ेमाणे सरं(ण 
भतं घालणे, 

महापा
लकेचा नामफलक लावणे, मालम�तांची Vकरकोळ द7ु#ती, 

रंगरंगोट3, Iलuंबगं व Eवदयतू सबं�ंध द�ूि#तची कामे ;#ताEवत 

करणे. 

25. अ
भयांu)कX Eवभागाकडून ह#तांतर3त झाले.या मालम�ता उप 



आय?ुत मालम�ता यांच ेमाफ6 त व वतीने ताqयात घेणे, ताqयात 

ठेवणे Vकंवा ताबा देणे याबाबतची काय6वाह3 ;#ताEवत करणे. 

26. महापा
लका मालम�ता  समाजमRंदर, >यायामशाळा, बहूउ�े
शय 

इमारती, सां#कृ�तक भवन,#टेज, उदयान, इ. साफसफाई 

Eवभागामाफ6 त कम6चा`यांकडून क7न घेणे व �यावर �नय)ंण 

ठेवणे व आवHयकत;ेमाणे काय6वाह3 ;#ताEवत करणे. 

27. महापा
लका मदैानांच े �नयोजन, देखभाल द�ू#ती व 

Eवकासाबाबतची कामे Eवभाग काया6लय #तरावर3ल काय6कार3 

अ
भय�ंयामाफ6 त क7न घेणे. 

28. महारा�� महानगरपा
लका अ�ध�नयम कलम 49 मKये EवRहत 

के.या;माणे आय?ुतां1या आदेशां1या अ�धन राहून आय?ुत 

आपले अ�धकार व कत6>यापकैX वेळोवेळी सोपवतील असे 

अ�धकारांचा वापर करणे व कत6>य पार पाडणे. 

29. मा.आय?ुत यांनी वेळोवेळी सोपEवलेल3 इतर सव6 कामे. 

---------------------------xxxxxxxxxxxx------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

मालम�ता �वभाग 

अ�धकार�/कम�चार� �नहाय कत��यसूची 
अ.�. अ�धका�यांच ेनांव 

व पदनाम 

�नयम/अ�ध�नयमातील 

तरतदू� 

कत��यसचुी 

01 �ी. जे. एन. 


स!नकर, उप 

आय?ुत 

(मालम�ता) 

1. महारा�� 

महापा
लका 

अ�ध�नयम कलम 

73, 76 त े 81 व 

कलम 477 ची 

अमंलबजावणी 

करणे. 

2.  नॅशलन 

vय�ुन
सपल 

अकाऊंट कोड मKये 

EवRहत अ
भलेख े

ठेवणे 

3.  महारा�� 

साव6ज�नक 

बांधकाम �नयम 

363 ची काय6वाह3 

करणे 

1. महारा�� महानगरपा
लका अ�ध�नयम कलम 49 

मKये EवRहत के.या;माणे आय?ुतां1या आदेशां1या 

अ�धन राहून आय?ुत आपले अ�धकार व 

कत6>यापकैX वेळोवेळी सोपवतील असे अ�धकारांचा 

वापर करणे व कत6>य पार पाडणे. 

2. महारार�� महापा
लका अ�ध�नयमातील कलम 76 

;माणे महापा
लकेसाठG मालम�ता सपंादन 

कर�यासबंधंी आवHयक ती काय6वाह3 करणे. 

3. मालम�ता सपंादन ;WXया Vकंवा मालम�ता 

Eव�नयोग ;WXया पणू6 कर�याकर3ता महारा�� 

महापा
लका अ�ध�नयमा1या कलम73 ;माणे मा. 

आय?ुतां1या वतीने सEंवदा करणे. 

4. महारा�� महापा
लका अ�ध�नयमातील कलम 79 

नसुार महापा
लका मालम�तांचा Eव�नयोग करणे 

यामKये आवHयक तथे े 
ललाव, �नEवदा ;WXया 

पणू6 करणे व ;करण �नहाय मा. आय?ुत/मा. 

#थायी स
मती/मा. महापा
लका सव6साधारण सभा 



4.  शासनाने वेळोवेळी 

पार3त केलेले 

शासन �नण6य 

5.  महारा�� नागर3 

सेवा �नयम (सव6) 

यांचे मा!यता घेणे. 

5. महारा�� महापा
लका अ�ध�नयमा1या कलम 80 

;माणे मालम�तसेबंधंी महापा
लकेने Vकंवा 

महापा
लकेEव7Kद केले.या दा>यांमKये 

महापा
लके1या वतीने िज.हा�धकार3 Vकंवा Rदवाणी 

!यायालयामKये सनुावणीसाठGची आवHयक ती 

काय6वाह3  पणू6 करणे. 

6. महारा�� महापा
लके1या कलम 81 (ब) ;माणे 

महापा
लकेच ेयेणे असलेला थकबाकXदार/अन�धकृत 

भोगवटा करणारा भोगवटाधार याला जागेतनू 

काढून टाकणे. 

7. अ�ध�नयमा1या कलम 81 (क) ;माणे भाडयाची 

Vकंवा नकुसान भरपाईची र?कम मालम�ता कराची 

थकबाकX vहणून वसलू करणे. 

8. उ?त अ�ध�नयमा1या कलम 81 (ड) ;माणे 

महापा
लके1या कम6चा`या बाबतीत �या1या 

वेतनातनू Vकंवा मजुर3तनू भाड ेवसलु3 करणे. 

9. महारा�� महापा
लका अ�ध�नयमा1या कलम 477 

;माणे महापा
लका (े)ातील कोण�याह3 

>य?तीकडून (आवHयक असेल तथेे) जागे1या 

मालकX सबंधंी माRहती मागEवणे. 

10. महारा�� साव6ज�नक बांधकाम �नयम पिु#तका 

�नयम W. 363 नसुार साव6ज�नक  इमारतीची व 

तथेील व#तूचंी (Fixtures & Furniture) व 

(Plant & Machinery) ची बांधकाम Eवभागातील 

काय6कार3 अ
भयतंा दजा61या अ�धका`याकडून 

�नयतकाल3क तपासणी करणे. 

11. नॅशनल vय�ुन
सपल अकाऊट मॅ!यअुल मKये 

EवRहत केले.या नमनुा Form GEN-30 मKये 

#थावर मालम�ता रिज#टर  (REGISTER OF 

IMMOVABLE PROPERTY) Form GEN-31 

मKये अ#थायी मालम�ता रिज#टर  

(REGISTER OF MOVABLE PROPERTY) 

आwण Form GEN-32 मKये भमूी न�दवह3 

(REGISTER OF LAND) मKये मालम�तां1या 

अpययावत न�द3 ठेवणे. 

12. मालम�तांचा Eव�नयोग करताना महारा�� 

महापा
लका अ�ध�नयमातील कलम 79 (ड) नसुार 

जागेच ेअ�धम.ुय, भाड ेVकंवा अ!य मोबदला चाल ू

बाजार Vकंमती नसुार (Ready Reckoner) 

दरा;माणे नगररचना Eवभागाकडून भाड े �निHचत 

क7न घेणे. 

13. महापा
लका मालम�तांची नगररचना Eवभागामाफ6 त 

अ�धम.ूय (Valuation) क7न घेणे. 

14. महापा
लका मालम�तांचा Eवमा उतरEवणे. 

15. महापा
लका मालम�तांसदंभा6त वेळोवेळी आवHयक 



त ेधोरणा�मक �नण6य ;#ताEवत करणे.   

16.  मालम�ता Eवभागा1या अ�धन#त 

अ�धकार3/कम6चा`यांवर ;शासकXय �नय)ंण ठेवणे. 

17. शासन/म)ंायल #तरावर3ल बठैकांना मा.आय?ुतांच े

आदेशा;माणे उपि#थत राहणे. 

18. महानगरपा
लका सव6साधारण सभा/ #थायी 

स
मती1या बठैकXंना उपि#थत राहणे. 

19. मा.महापौर, मा.आय?ुत व इतर सव6 व/र�ठ 

अ�धकार3/ पदा�धकार3 यांनी आयोिजत केले.या 

बठैकXस उपि#थत राहणे. 

20. माRहती अ�धकार अ�ध�नयम 2005 अ!वये 

अEप
लय अ�धकार3 vहणून काम पाहणे. 

21. मा.आय?ुत यांनी वेळोवेळी सोपEवलेल3 इतर सव6 

कामे. 

02 �ी.अशोक शकंर 

अRहरे, 

इ#टेट मॅनेजर 

1. महारा�� 

महापा
लका 

अ�ध�नयम कलम 

73, 76 त े81 व 

कलम 477 ची 

अमंलबजावणी 

करणे. 

2.  नॅशलन 

vय�ुन
सपल 

अकाऊंट कोड मKये 

EवRहत अ
भलेख े

ठेवणे 

3.  महारा�� 

साव6ज�नक 

बांधकाम �नयम 

363 ची काय6वाह3 

करणे 

4.  शासनाने वेळोवेळी 

पार3त केलेले 

शासन �नण6य 

5.  महारा�� नागर3 

सेवा �नयम(सव6) 

1. महारा�� महापा
लका अ�ध�नयमातील कलम 76 

;माणे त�काल3न *ामपचंायत, िज.हा प/रषद 

यांचेकडील मालम�ता महापा
लकेमKये �नRहत 

करणे, कलम 77 ;माणे करार क7न मालम�ता 

सपंादन कर�यासबंधंी आवHयक ती काय6वाह3 

करणे. नवी मुबंई महानगरपा
लका (े)ामKये 

महापा
लका मालकX1या #वत:1या ज
मनी नाह3त. 

�यामळेु नागर3 सEुवधांसाठG आवHयक असलेले 

भखूंड 
सडको, एम.आय.डी.सी, शासन यांचेकड े

मागणी करावे लागतात. तसेच नाग/रक नागर3 

सEुवधांची मागणी कर3त असतात. �याच;माणे 

लोक;�त�नधी महापा
लका सव6साधारण सभेमKये 

ठरावा>दारे नागर3 सEुवधांसाठG जागेची मागणी 

करतात. अशावेळी सदर जागेच े आर(ण तपासनू 

सबं�ंधत ;ा�धकरणाकड े जागेची मागणी करणे, 

;ा�धकरणाने जागा Eवतर3त कर�यासदंभा6त 

कळEव.यानतंर जागेच े अ�धम.ूय अदा करणे, 

�यास महापा
लका सव6साधारण सभेची मा!यता 

घेणे कर3ता ;#ताव सादर करणे. 

2. महारा�� महापा
लका अ�ध�नयमातील कलम 79 

नसुार महापा
लका मालम�तांचा Eव�नयोग करणे 

यामKये >यावसा�यक गाळे/जागेच े नगररचना 

Eवभागाकडून रेडीरेकनर दरानसुार भाड े �नधा6र3त 

करणे. EवतरणासाठG आवHयक तथे े
ललाव, �नEवदा 

;WXया पणू6 करणे व ;करण �नहाय मा. 

आय?ुत/मा. #थायी स
मती/मा. महापा
लका 

सव6साधारण सभा यांची मा!यता घेणे.  सामािजक 

वापराच े इमारतीसाठG महापा
लके1या मजूंर धोरण 

ठराव W.427, Rद.15/10/2008 व ठराव W.1141, 

Rद.15/02/2010 नसुार व�ृतप)ात जाह3र सचूना 

;
सKद क7न अ
भ>य?ती सचूना मागEवणे व 

�यानसुार पा) स#ंथेची �नवड करणे व �यास 



महापा
लका सव6साधारण सभेची मा!यता घेऊन 

समाजमRंदर, बहूउ�े
शय इमारती, >यायामशाळा 

यांचे Eवतरण करणे. 

3. मालम�ता सपंादन ;WXया Vकंवा मालम�ता 

Eव�नयोग ;WXया पणू6 कर�याकर3ता महारा�� 

महापा
लका अ�ध�नयमा1या कलम 73 ;माणे मा. 

आय?ुतां1या वतीने सEंवदा कर�याच े ;#ताEवत 

करणे. 

4. महारा�� महापा
लका अ�ध�नयमा1या कलम 80 

;माणे मालम�तसेबंधंी महापा
लकेने Vकंवा 

महापा
लकेEव7Kद केले.या दा>यांमKये 

महापा
लके1या वतीने िज.हा�धकार3 Vकंवा Rदवाणी 

!यायालयामKये सनुावणीसाठGची आवHयक ती 

काय6वाह3 पणू6 कर�याच े;#ताEवत करणे. 

5. अ�ध�नयमा1या कलम 81(क) ;माणे भाडयाची 

Vकंवा नकुसान भरपाईची र?कम मालम�ता कराची 

थकबाकX vहणून वसलू कर�याच े;#ताEवत करणे. 

6. उ?त अ�ध�नयमा1या कलम 81(ड) ;माणे 

महापा
लके1या कम6चा`या बाबतीत �या1या 

वेतनातनू Vकंवा मजुर3तनू भाड े वसलु3 कर�याच े

;#ताEवत करणे. 

7. महारा�� महापा
लका अ�ध�नयमा1या कलम 477 

;माणे महापा
लका (े)ातील कोण�याह3 

>य?तीकडून (आवHयक असेल तथेे) जागे1या 

मालकX सबंधंी माRहती        मागEवणेच े

;#ताEवत करणे. 

8. महारा�� साव6ज�नक बांधकाम �नयम पिु#तका 

�नयम W. 363 नसुार साव6ज�नक इमारतीची व 

तथेील व#तूचंी (Fixtures &   Furniture) व 

(Plant & Machinery) ची बांधकाम Eवभागातील 

काय6कार3  अ
भयतंा दजा61या अ�धका`याकडून 

�नयतकाल3क तपासणी कर�याच े;#ताEवत करणे. 

(Survey & Structural Audit) 

9. नॅशनल vय�ुन
सपल अकाऊट मॅ!यअुल मKये 

EवRहत केले.या नमनुा Form GEN-30 मKये 

#थावर मालम�ता रिज#टर  (REGISTER OF 

IMMOVABLE PROPERTY) Form GEN-31 

मKये अ#थायी मालम�ता रिज#टर  (REGISTER 

OF MOVABLE     PROPERTY) आwण 

Form GEN-32 मKये भमूी न�दवह3 

REGISTER OF      LAND) मKये 

मालम�तां1या अpययावत न�द3 ठेवणे. 

10. मालम�तांचा Eव�नयोग करताना महारा�� 

महापा
लका अ�ध�नयमातील कलम 79(ड) नसुार 

जागेच ेअ�धम.ुय, भाड ेVकंवा अ!य मोबदला चाल ू

बाजार Vकंमती नसुार (Ready Reckoner) 



दरा;माणे नगररचना Eवभागाकडून भाड े �निHचत 

क7न घेणेकर3ता ;#ताव सादर करणे. 

11. महापा
लका मालम�तांची नगररचना 

Eवभागामाफ6 त अ�धम.ूय (Valuation) क7न 

घेणेबाबत ;#ताव सादर करणे. 

12. महापा
लका मालम�तांचा Eवमा उतरEवणे 

बाबत ;#ताव सादर करणे. 

13. 
सडको, एम.आय.डी. सी कडून ह#तांतर3त 

होणारे भखूंड करारनाvयातील अट3-शत' ;माणे 

सरं�(त करणे �यासाठG अ
भयांu)कX Eवभागामाफ6 त 

सरं(ण 
भतं घालणे, नामफलक लावणे बाबतची 

काय6वाह3 करणेकर3ता ;#ताव सादर करणे. 

14. महापा
लका मालम�तांसदंभा6त वेळोवेळी 

आवHयक त े      

      धोरणा�मक �नण6य ;#ताEवत करणे. 

03 �ी. रतनगीर द. 

गोसावी, 

;शासकXय 

अ�धकार3 

1. महारा�� 

महापा
लका 

अ�ध�नयम कलम 

73, 76 त े81 व 

कलम 477 ची 

अमंलबजावणी 

करणे. 

2.  नॅशलन 

vय�ुन
सपल 

अकाऊंट कोड मKये 

EवRहत अ
भलेख े

ठेवणे 

3.  महारा�� 

साव6ज�नक 

बांधकाम �नयम 

363 ची काय6वाह3 

करणे 

4.  शासनाने वेळोवेळी 

पार3त केलेले 

शासन �नण6य 

5.  महारा�� नागर3 

सेवा �नयम(सव6) 

1. मालम�ता Eवभागातील अ�ध�न#त कम6चा`यांवर 

;शासकXय �नय)ंण व पय6वे(ण करणे. 

2. माRहतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 अ!वये 

साव6. माRहती अ�धकार3 vहणून काम पाहणे. 

3. कम6चा`यांकड े आलेले टपाल प) जलद गतीने 

�नपटारा होणेसाठG �नय)ंण ठेवणे तसेच 

अ�ध�न#त कम6चा`यां1या काय6Eववरण न�दवह3व7न 

आठवडा, पधंरवाडा, मा
सक गोषवारा काढून 

व/र�ठांकड ेसादर करणे. 

4. काया6लयीन कामकाजात ;शासकXय गतीमानता 

आणणे व Eवभागाकडील कामे सरुळीत पार 

पाडणेसाठG ;य�न करणे. 

5. Eवभागाच े अ
भलेख 6 गठठा पKदती;माणे 

ठेवणेबाबतची काय6वाह3 करणे, अ�धन#त 

कम6चा`यांची द�तर तपासणी करणे. 

6. Eवभागाकडील सपंणू6 Eवषयासबंधंी ;शासनीक दवुा 

vहणून आwण इ#टेट मॅनेजर यांच े

माग6दशानाखाल3ल जलद गतीने ;करणांचा 

�नपटारा करणे. 

7. मा.उप आय?ुत यांचे आदेशानसुार कामकाज 

सांभाळणे, काय6वाह3 करणे. 

04 �ी. हेमतंकुमार 

सोनावणे, 

#थाप�य आरेखक 

1. महारा�� 

महापा
लका 

अ�ध�नयम कलम 

73, 76 त े81 व 

कलम 477 ची 

अमंलबजावणी 

करणे. 

2.  नॅशलन 

vय�ुन
सपल 

1. मालम�ता ह#तांतरणा बाबत काय6वाह3 व पाठपरुावा 

करणे.  

2. ज
मन भईुभाड ेसदंभाrत काय6वाह3 करणे. 

3. मालम�तसेबंधंी !यायालयीन ;करण हाताळणे व 

�याबाबतची काय6वाह3 ;#ताEवत करणे. 

4. मालकX ह?का सबंधंी अ!य Eवभागाकडून आले.या 

;करणांची ;�य( #थळ पाहणी क7न तांu)क 

अहवालासह माRहती सादर करणे. 

5. व/र�ठांनी वेळोवेळी सोपलेल3 कामे. 



अकाऊंट कोड मKये 

EवRहत अ
भलेख े

ठेवणे 

3.  महारा�� 

साव6ज�नक 

बांधकाम �नयम 

363 ची काय6वाह3 

करणे 

4.  शासनाने वेळोवेळी 

पार3त केलेले 

शासन �नण6य  

05 �ी. राजेश 

तलेगोटे 

सव�(क 

 

 

-- 1. मालम�ता सव�(ण, मोजणी सदंभाrतील काय6वाह3 

करणे. 

2. ज
मन भईुभाड ेसदंभाrत ज
मनीची मोजणी करणे. 

3. अ�तWमण Eवषयक ;करणे हाताळणे. 

4. मालम�तांचे वेळोवेळी सव�(ण करणे. 

5. व आवHयक �या;माणे (े)फळ व अनषुगंीक 

माRहती उपलqध क7न देणे. 

06 �ी. गजानन 

कोळी, 

लघटंुकलेखक 

-- 1. उप आय?ुत यांचे ि#वय सहा�यक Eवषय सव6 कामे 

करणे. 

2. आवक जावक न�दवहया ठेवणे. 

3. रचना व काय6पKदतीमधील नमनुा W.03 (मKयवती 

न�दणी शाखेतील आवक न�दवह3), नमनुा W.07 

(स�ंचका न�दवह3), नमनुा W.09 (अ
भलेख 

क(ाकड े पाठEवले.या स�ंचकांची न�दवह3), नमनुा 

W.11 (�नयतकाल3न Eववरणप)-अ (PR-A)) व 

नमनुा W.12 (Eववरणप)-ब(PR-B)) यांचे Eववरण 

प) ठेवणे. 

4. सव6 सभा, बठैका, तारांVकत व अतारांVकत ;Hन, 

महासभा ;Hनो�तरे, मा.आय?ुतांकडील बठैका यांची 

उ�तरे देणे. 

5. इ�तव�ृत तयार करणे व जतन करणे. 

6. रचना व काय6पKदती;माणे 6 ग े पKदतीनसुार 

दIतर अpयावत ठेवणे. 

7. ई-मेलpवारे येणा`या तWार3 (ई-�*वे!सेस) तपासणे 

व उ�तरे देणे. इ�याद3  

8. ि#वय सहा�यकाशी सबंधंीत सव6 कामे व व/र�ठांनी 

वेळोवेळी सोपवलेल3 कामे. 

07 �ी. सजंय तरेसे, 


लपीक/टंकलेखक 

1) महारा�� नागर3  

   सेवा 

�नयम(सव6) 

1. मालम�ता Eवभागाकडील आ#थापना/;शासकXय 

कामकाज पार पाडणे. 

2. कायम तसलमत Eवषयक कामकाज पाहणे. 

3. गोप�नय अहवाल सकं
लत क7न व/र�ठांना सादर 

करणे. 

4. Eवभागास लागणा`या आवHयक व#तूचंी मागणी 

भांडार Eवभागाकडून करणे. 

5. डडे#टॉक रिज#टर अpययावत ठेवणे. 



6. अ
भलेख सबं�ंधत कामकाज पाहणे. 

7. आयकर व म�ता दायी�व सबं�ंधत कामकाज 

पाहणे.   

8. रचना व काय6पKदतीमधील नमनुा 

W.05(काय6Eववरण न�दवह3), 06 (#थायी आदेश 

स�ंचका), 07 (स�ंचका न�दवह3) व 08 (;लuंबत 

;करणाची न�दवह3) ची Eववरण प) ेठेवणे. 

9. माRहतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 अतंगrत 

मा
सक व वाEष6क अहवालाची वेळोवेळी पतु6ता 

करणे. 

10. व/र�ठांनी वेळोवेळी सोपवलेल3 कामे. 

08 �ी. मा7ती पवार, 

उप लेखापाल 

 

 

1) महारा�� नागर3  

   सेवा 

�नयम(सव6) 

1. Eवभागातील सव6 लेखाEवषयक लेख े अpययावत 

ठेवणे सदंभा6त पय6वे(ण करणे. 

2. इमारती भाड,े �नवास#थान भाड े इ�याद31या 

न�दवहया अpययावत ठेवणेकर3ता सबंधंीत 

कम6चा`यावर �नय)ंण, पय6वे(ण करणे. 

3. Budget Register अpययावत ठेवणे. 

4. कायम तसलमत Eवषयक कामाकाजाच े पय6वे(ण 

करणे. 

5. Eवभागाकडील लेखाप/र(ण बाबत पाठपरुावा क7न 

पतू6ता क7न घेणे. 

6. भाड ेवसलू3 सदंभा6त सबंधंीत 
लपीकावर �नय)ंण व 

पाठपरुावा करणे. 

7. लेखा व लेखा प/र(ण Eवषयक सव6 कामे व 

वधैा�नक लेखे उदा. अदंाजप)क रिज#टर, भाड े

�नय)ंण न�दवह3 व अनषु�ंगत इतर कामे. 

11. रचना व काय6पKदतीमधील नमनुा 

W.05(काय6Eववरण न�दवह3), 06 (#थायी आदेश 

स�ंचका), 07 (स�ंचका न�दवह3) व 08 (;लuंबत 

;करणाची न�दवह3) ची Eववरण प) ेठेवणे. 

12. व/र�ठांनी वेळोवेळी सोपवलेल3 कामे. 

09 �ीम. मीना ;Eवण 

जाधव, 

व/र�ठ 
लपीक/कर 

�न/र(क 

1. महारा�� 

महापा
लका 

अ�ध�नयम कलम 

73, 76 त े81 व 

कलम 477 ची 

अमंलबजावणी 

करणे. 

2.  नॅशलन 

vय�ुन
सपल 

अकाऊंट कोड मKये 

EवRहत अ
भलेख े

ठेवणे 

3.  महारा�� 

साव6ज�नक 

बांधकाम �नयम 

1. सामािजक सEुवधा सबंधंीत सव6 #थायी व अ#थायी 

मालम�ता बाबतीची कामे. उदा. समाजमRंदरे, 

बहुउ�े
शय इमारती, >यायामशाळा, �नवा#थाने 

इ�याद3. यामKये #थायी व अ#थायी मालम�तांचा 

सपंादन, Eव�नयोग थकबाकX वसलु3 व अनषुगंीक 

काय6वाह3 या सव6 बाबींचा समावेश असेल. 

2. समाजमRंदर, बहूउ�े
शय इमारती, >यायामशाळा, 

शालेय इमारती Eव�नयोग, महानगरपा
लका 

�नवास#थाने, �नय)ंण, भाडकेरार, वसलु3, जाRहरात 

व �याचे करारनामे करणेसबं�ंधच ेकामकाज पाहणे.  

3. सामािजक सEुवधा सबंधंीत सव6 #थायी व अ#थायी 

मालम�ता बाबतीची कामे. उदा. समाजमRंदरे, 

बहुउ�े
शय इमारती, >यायामशाळा, �नवा#थाने 

इ�याद3. यामKये #थायी व अ#थायी मालम�तांचा 

सपंादन, Eव�नयोग थकबाकX वसलु3 व अनषुगंीक 



363 ची काय6वाह3 

करणे 

4.  शासनाने वेळोवेळी 

पार3त केलेले 

शासन �नण6य 

 

काय6वाह3 या सव6 बाबींचा समावेश असेल. 

4. �नवास#थान इमारतीची देखभाल देयके ;#ततु 

करणे. 

5. नॅशनल vय�ुन
सपल अकाऊंड कोड ;माणे, #थायी 

मालम�ता (Immovable) रिज#टर अpयावत 

ठेवणे. 

6. रचना व काय6पKदतीमधील नमनुा 

W.05(काय6Eववरण न�दवह3), 06 (#थायी आदेश 

स�ंचका), 07 (स�ंचका न�दवह3) व 08 (;लuंबत 

;करणाची न�दवह3) ची Eववरण प) ेठेवणे. 

7. व/र�ठांनी वेळोवेळी सोपवलेल3 कामे. 

10 �ीम. आशालता 

रासकर, 

व/र�ठ 
लEपक व 

कर �न/र(क 

 

 

1. महारा�� 

महापा
लका 

अ�ध�नयम कलम 

73, 76 त े81 व 

कलम 477 ची 

अमंलबजावणी 

करणे. 

2.  नॅशलन 

vय�ुन
सपल 

अकाऊंट कोड मKये 

EवRहत अ
भलेख े

ठेवणे 

3.  महारा�� 

साव6ज�नक 

बांधकाम �नयम 

363 ची काय6वाह3 

करणे 

4.  शासनाने वेळोवेळी 

पार3त केलेले 

शासन �नण6य. 

1. >यवसायीक ;योजन सबंधंीत सव6 #थायी व 

अ#थायी मालम�ता बाबतीची कामे. उदा. दकुान-

गाळे, माक� ट गाळे, काया6लये, ओटले-Eपचेस, तलाव 

इ�याद3. यामKये #थायी व अ#थायी मालम�तांचा 

सपंादन, Eव�नयोग थकबाकX वसलु3 व अनषुगंीक 

काय6वाह3 या सव6 बाबींचा समावेश असेल. 

2. महापा
लका इमारतीची देखभाल देयके ;#ततु 

करणे. 

3. नॅशनल vय�ुन
सपल अकाऊंड कोड ;माणे, #थायी 

मालम�ता (Immovable) रिज#टर अpयावत 

ठेवणे. 

4. रचना व काय6पKदतीमधील नमनुा 

W.05(काय6Eववरण न�दवह3), 06 (#थायी आदेश 

स�ंचका), 07 (स�ंचका न�दवह3) व 08 (;लuंबत 

;करणाची न�दवह3) ची Eववरण प) ेठेवणे. 

5. व/र�ठांनी वेळोवेळी सोपवलेल3 कामे. 

11 �ीम. E;ती 

कोलवालकर, 

व/र�ठ 
लEपक व 

कर �न/र(क 

 

 

1. महारा��महापा
ल

का अ�ध�नयम 

कलम 73, 76 त े

81 व कलम 477 

ची अमंलबजावणी 

करणे. 

2.  नॅशलन 

vय�ुन
सपल 

अकाऊंट कोड मKये 

EवRहत अ
भलेख े

ठेवणे 

3.  महारा�� 

साव6ज�नक 

बांधकाम �नयम 

363 ची काय6वाह3 

1. नवी मुबंई महानगरपा
लकेकड े�नRहत झाले.या सव6 

मालम�तां1या न�द3 ठेवणे, शासन, क¤ � शासन, 


सडको व एम.आय.डी.सी. यांचेकड े भखूंड/जागा 

ह#तांतरण करणेबाबत पाठपरुावा करणे आwण सदर 

बाबतीत आवHयकत;ेमाणे व/र�ठांना माRहती सादर 

करणे. 

2. 
सडको, एम.आय.डी.सी., िज.हा�धकार3 काया6लय 

ठाणे, िज.हा प/रषद ठाणे व शासन यांचेकडून 

आले.या EवEवध 
मळकतींच े द#तऐवज उपलqध 

ठेवणे, आवHयकत;ेमाणे मागणी करणे, सव6 

मालम�तां1या न�द3 ठेवणे, न�दणी रिज#टर 

अpययावत ठेवणे तसेच �याचे करारनामा, मा
सक, 

)मैा
सक, सहामाह3 व वाEष6क वसलू3 बाबत 

अpययावत माRहती ठेवणे. 

3. भमुी अ
भलेख, मालम�ता ह#तांतरण व ज
मन 



करणे 

4.  शासनाने वेळोवेळी 

पार3त केलेले 

शासन �नण6य 

 

भखूंड बाबतची सव6 कामे �यांचा सपंादन, Eव�नयोग 

भईुभाड े वसलु3 व अनषुगंीक काय6वाह3 या सव6 

कंप!या इ. यांना ज
मनी केबल टाक�यासाठG देणे 

व �यांची भाड ेवसलु3 इ�याद3.) 

4. महापा
लका अतंगrत साफसफाई Eवषयक कामकाज 

पाहणे. 

5. नॅशनल vय�ुन
सपल अकाऊंड कोड ;माणे, लँड 

रिज#टर अpयावत ठेवणे. 

6. रचना व काय6पKदतीमधील नमनुा 

W.05(काय6Eववरण न�दवह3), 06 (#थायी आदेश 

स�ंचका), 07 (स�ंचका न�दवह3) व 08 (;लuंबत 

;करणाची न�दवह3) ची Eववरण प) ेठेवणे. 

7. व/र�ठांनी वेळोवेळी सोपवलेल3 कामे. 
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शपाई  1. मालम�ता Eवभागाकडील प)>यवहार, स�ंचकांची ने 

आण करणे. 

2. आवHयकतनेसुार झेरॉ?स ;ती काढून आणणे व 

�याची >यव#थीत न�द करणे. 

3. काया6लय स7ु हो�यापवू' उप आय?ुत यांचे 

दालनातील टेबल, दरुKवनी इ�याद3ची #व1छता 

राखणे. 

4. काया6लय बदं झा.यानतंर Eवभागातील कपाटे, 

टेबल ¦ॉवर व दालनातील Eवpयतु Rदवे बदं करणे. 

5. व/र�ठांनी वेळोवेळी सोपEवलेल3 कामे पार पाडणे. 

------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------- 

 


