
 

नवी मुबंई महानगरपा�लका 
��डा व सां�कृ�तक �वभागाची कत��यसुची 

अ. 

�. 

अ"धकार$/ 

कम�चार$ नाव  

पदनाम कत��यसुची 

 

1. 

 

�ी.डी.एस. 

चाबूक�वार 

 

उप आय�ुत 

(��डा) 
• ��डा व सां�कृ�तक  �वभागाच े�वभाग #मखु.  

• ��डा व सां�कृ�तक �वभागा&या कामकाजाच ेस�नयं)ण व 

�नयोजन. 

• मंुबई #ां�तक महानगरपा.लका अ1ध�नयम 1949 &या कलम 49 

म5ये �व6हत केलेल7 अ1धकार, कत9:य व जबाबदा<या पार पाडणे. 

• ��डा व सां�कृ�तक �वभाग #मुख =हणून अ1धन�त अ1धकार7 

/कम9चा<यांवर #शासक�य �नयं)ण ठेवण.े  

• शासन / मं)ालय �तरावर7ल बठैकानंा मा.आय�ुतांसमवेत उपि�थत 

राहणे. 

• महानगरपा.लका सव9साधारण सभा/�थायी स.मती/��डा व 

सां�कृ�तक काय9�म स.मती&या बैठक�ंना उपि�थत राहणे. 

• मा.महापौर, मा.आयु�त, व इतर सव9 वर7Fठ अ1धकार7 /पदा1धकार7 

यांनी आयोिजत केलेGया बठैक�स उपि�थत राहणे. 

• मा6हतीचा अ1धकार अ1ध�नयम 2005 अKवये अ�प.लय अ1धकार7 

=हणून काम पाहणे. 

• �वभागाकड ेसोप�वLयात आलेGया सव9 कामाच े#�ताव तपासून मा. 

आयु�त यां&याकड े#�ता�वत करणे. 

• �व�वध Kयायालयीन #करणे/�वधानसभा तारांMकत #Nन महOवा&या 

शासक�य मा6हतीसंबधंी पाठपरुावा व पतु9ता करणे. 

• ��डा व सां�कृ�तक �वभागा&या वतीने आयोिजत करLयात येणा-या 

�व�वध ��डा व सां�कृ�तक काय9�म/उप�म राब�वणे. 

• शासनाकडून ��डा �वकासाकर7ता .मळणार7 अनुदानाबाबत काय9वाह7 

करणे. 

• ��डा #योजनासाठR शहराम5ये नवीन खेळाच े��डा #.शSण कT U 

सुV करणे. 

• नवी मुबंई महानगरपा.लका Sे)ातील शालेय ��डा �पधाWना 

िजGहयाचा दजा9 #ाXत झाGयामळेु एकुण 65 ��डा #कारां&या 

�पधाWचे यश�वी[र\या आयोजन करLयाची काय9वाह7 करणे. 

• मा.आयु�त यानी वेळोवेळी सेाप�वलेल7 इतर सव9 काम.े 



2. �ी. आर.एच. 

गुरव 

 

��डा 

आ1धकार7 
• िजGहा�तर शालेय ��डा �पधाWच ेआयोजन करण.े 

• शासना&या �व�वध योजने अंतग9त शासMकय अनदुान #ाXत 

करणेबाबतची काय9वाह7 #�ता�वत करणे. 

• रा]य शासना&या ��डा धोरणास अनुसVन ��डा �वषयक 

#शासMकय #�ताव तयार करणे. 

• िजGहा�तरावर7ल 65 #कार&या ��डा �पधाWच े आयोजन कVन 

संपणू9 �पध_चे स�व�तर अहवाल मा. उप संचालक, ��डा व युवक 

सेवा संचालनालय,मुंबई �वभाग व मा.िजGहा ��डा अ1धकार7,ठाणे 

यांचे कड ेपाठ�वणे. 

• ��डा व सां�कृ�तक काय9�म राब�वLयाबाबत काय9वाह7 अहवाल 

तयार कVन घेणे. 

• ��डा व सां�कृ�तक काय9�म उ6दFaटे पतु9तेबाबत काय9वाह7 कVन 

�नयोजन करण े

• मा6हतीचा अ1धकार अ1ध�नयम -2005 अKवये #ाXत अजाWवर  

जनमा6हती अ1धकार7 =हणून काय9वाह7 करणे व #\येक 

म6हKया&या 3 तारखेपवूd मा.सक अहवाल  #शासन �वभागाकड े

सादर करणे. 

• मा. मं)ी, खासदार, आमदार, महापौर, उप महापौर, पदा1धकार7, 

नगरसेवक व शासनाकडून आलेGया प):यवहाराबाबत पाठपुरावा 

कVन पुत9ता कVन घेणे. 

• िजGहा�तर �पधाWच े आयोजन कVन #ा�वLय संपादन केलेGया 

खेळाडूचं े#माणप) तयार कVन \यांना वाटप करणे. 

• नवी मुबंई महापौर चषकांतग9त �व�वध ��डा �पधा9 व सां�कृ�तक 

काय9�मांच ेआयोजन करणे. 

• महापा.लका आंतर�वभाग ��डा �पधाWचे आयोजन करणे. 

• खेळाडू&ंया गुणवeा वाढ7साठR उKहाळी व 6दवाळी सaुट7म5ये 

�व�वध खेळांच े�वशेष ��डा #.शSण .शgबराचे आयोजन करणे. 

• ��डा #.शSण कT U �नय.मतपणे काया9िKवत राह7ल व उ\कृFठ 

खेळाडू तयार होतील या hFट7ने कामे करणे.  

• ��डा #.शSण कT Uांतग9त #ा�वLय#ाXत खेळाडूनंा रा]य�तर7य व 

राFi7य�तरावर सहभागी होता येईल यासाठR योjय काय9वाह7 

#�तुत करणे. 

• राFi7य ��डा �पध_त #ा�वLय#ाXत खेळाडूनंा ��डा .शFयवeृीच े

वाटप करणे. 

• तसेच शहराम5ये इतर �वभागातसु5दा �व�वध खेळाच े#.शSण कT U 

सुV करLयासाठR पाठपुरावा करण.े  

• ��डा सकुंल मैदानाची देखभाल व दVु�ती �वषयक कामावर 

�नयं)ण ठेवणे. 

• मा.महासभा, मा.महापौर, मा.पदा1धकार7 याचें कडून �वचारGया 



जाणा<या #Nनांची स�व�तर मा6हती देणे. 

• �वधानसभा, �वधानप[रषद अ1धवेशनातंग9त �वचारGया जाणा<या 

#Nनांची स�व�तर मा6हती देणे.  

• महापा.लका मालक�चे साव9ज�नक व शालेय मैदान े �वक.सत 

करणेकर7ता #य\न करण.े 

• �वभागातील हजेर7 म�टर,लेट म�टर,हलचाल रिज�टर,दरु5वनी 

रिज�टर इ\याद7वर �नय)ंण ठेवणे.  

• काया9लयातील कम9चा<याकंड े सोप�वLयात आलेGया �वषयाची याद7 

ठेवणे व साXता6हक,पधंरावडा, मा.सक काय9�ववरण नkदवह7 

तपासणे. 

• शासनाकडील व महापा.लका अंतग9त वेळोवळी �नग9.मत केलेले 

ठराव, आदेश, महापा.लका ठराव याबाबत अlययावत �थायी 

आदेश सं1चका ठेवणे. 

• #\येक .ल�पकाच े दXतर तपासणी कVन तसा अहवाल व[रFठानंा 

सादर करणे. 

• ��डा �वभागातील टपालांचे साXता6हक अहवाल,लेखा �वषयक 

खचा9चे साXता6हक अहवाल �व6हत वेळेत सादर होतील यावर 

�नयं)ण ठेवणे. 

• ��डा �वभागाअंतग9त येणा<या सव9 बाबींच ेपतु9ता करणे. 

• तसेच व[रFठांनी वेळोवेळी सोप�वलेल7 इतर सव9 काम.े 

3. �ी. नवनाथ 

खेडकर 

 

मा6हती 

नkदणीकार 

तथा 

.ल�पक 

• #शासMकय व आ�थापना �वषयक सव9 कामकाज हाताळणे. 

• मा6हतीचा अ1धकार7 व लोकशाह7 6दन संब1धत सव9 कामकाज 

हाताळणे व �व6हत कालमया9देत #करणांचा �नपटारा/काय9वाह7 

करणे. 

•••• ��डा �वभागात काय9रत अ1धकार7 व कम9चार7, �वभागात नेमणूक 

केलेGया ��डा #.शSक व सहा.��डा #.शSक तसेच सुरSा 

रSकां&या वेतन देयके, MSEDCL ची देयके �व6हत कालमया9देत 

सादर कVन अदायगी बाबतची पुढ7ल काय9वाह7 करणे.  

•••• ��डा व सां�कृ�तक �वभागाकडील �व�वध �न�वदा सदंभा9तील सव9 

कामकाज हाताळणे.  

•••• ��डा �वभागाच ेवा�ष9क अंदाजप)क (Budget) तयार करणे. 

•••• ��डा सकुंल दैनं6दन साफसफाई ठेकेदाराच े व ��डा सकुंलातील 

6हरवळीचे (लॉन) देखभाल व दVु�ती ठेकेदाराच े देयक #दानासाठR 

#�ता�वत करणे. 

•••• दैनं6दन ई- मेल चेक कVन संब1ंधत :य�ती व अ1धका<यांकड े

प)/प[रप)क सादर करणे. 

•••• ��डा �वभागातील खचा9चे साXता6हक अहवाल लेखा �वभागाकड े

सादर करणे. 

•••• तसेच व[रFठांनी सोप�वलेल7 कामे वेळोवेळी पार पाडणे. 



4. सु�#या पाट7ल 

 

मा6हती 

नkदणीकार 

तथा 

.ल�पक 

• मा.महासभा, मा.महापौर, मा.पदा1धकार7 व लोक#�त�नधी यांच े

कडून �वचारGया जाणा<या #Nनांची स�व�तर मा6हती व उeरे 

तयार करणे, \याकर7ता सव9 मा6हती वेळोवेळी अlयायावत ठेवण.े 

• �वधानसभा, �वधानप[रषद अ1धवेशनांतग9त �वचारGया जाणा<या 

#Nनांची स�व�तर मा6हती तयार करणे. 

• नवी मुबंई महापौर चषक ��डा �पधा9 व सां�कृ�तक  काय9�मांच े

न�ती 

सादर करणे.  

•••• उKहाळी व 6दवाळी सaुट7म5ये �व�वध ��डा खेळांच े �वशेष ��डा 

.शgबराच ेआयोजनाबाबतची काय9वाह7साठR न�ती #�तुत करणे.  

• �पधा9 आयोजना&या hFट7ने इतर आवNयक कामे करणे. तसेच 

आवNयक सा6ह\य खरेद7कर7ता दरप)के माग�वणे. 

• परुवठादारांचे काया9देश तयार करणे, देयक अदायगीसाठR  

#�ता�वत करणे 

• �पध_कर7ता घेLयात आलेले अ1{मच े �व6हत वेळेत समायोजन 

करणे. 

• �पध_कर7ता तसेच #.शSण .शgबराकर7ता खरेद7 केलेले आवNयक 

सा6ह\य तसेच ��डा सा6ह\याची नkदवह7म5ये नkद घेवनू 

अlयायावत ठेवणे. 

• महापा.लका ��डा �वभागाअंतग9त कब|डी,M�केट,ताय� वादँो व इतर 

खेळाच े �वlयाथd/खेळाडू रा]य�तर7य व राFi7य �तरावर 

सहभागा�वषयक न�ती सादर करणे. 

• महापा.लका Sे)ातील मैदानांबाबत&या त�ार अजाWवर काय9वाह7 

करणे. 

• तसेच व[रFठांनी सोप�वलेल7 कामे वेळोवेळी पार पाडणे. 

5.  

 #~ा भोईर 

 

मा6हती 

नkदणीकार 

तथा 

.ल�पक 

• नमुंमपा&या वतीने ��डा #.शSण कT U (M�केट व ऍ़थले6ट�स) व 

�पोट9स नस9र7 (��डा बालवाडी) #.शSण कT Uाम5ये खेळाडूकंडून 

#वेश शुGक आकाVन #वेश देणे, शुGक र�कम लेखा �वभागात 

जमा करणे, शुGक र�कमेची नkद ठेवणे. 

• राFi7य ��डा �पध_त #ा�वLय#ाXत खेळाडूनंा ��डा .शFयवeृीच े

वाटप करणेची न�ती #�तुत करण.े 

• संकुलातील मदैान तसेच सी.बी.डी. से.8 येथील मदर तरेसा 

बहुउlदेशीय स�ुवधा कT U भाडOेवावर देणे, शुGक र�कम लेखा 

�वभागात जमा करणे, शGुक र�कमेची नkद ठेवणे. 

• 6दवाळी व उKहाळी सaुट7म5ये �व�वध खेळांच े #.शSणाथd 

�वlयाथd खेळाडूकंडून शुGक आकारणी कVन लेखा �वभागात जमा 

करणे, लेखा �वषयक नkद7 ठेवण.े 

• कॅशबकु, पोटMकद9, बजेट कंiोल बकु, �टेशनर7 बुक सह लेखा व 

इतर �वषयक आवNयक नkद7 वेळोवेळी घेऊन ��डा 



अ1धका<यामाफ9 त तपासुन �वभाग #मखुाकडुन #मा�णत कVन घेणे. 

• �वभागातील सव9 देयकांची ERP तयार कVन देणे. 

• �वभागाकडील आवक-जावक नkद7 घेणे याबाबतचा काया9लयीन 

टपाल व लेखा �वषयक साXता6हक अहवाल तयार करण.े  

• व[रFठांनी सोप�वलेल7 कामे वेळोवेळी पार पाडणे. 

6. .स5दाराम 

द6हवड े

 

��डा 

सहा�यक 

• ��डा #.शSण कT U व �पोट9स नस9र7 �नय.मतपणे काया9िKवत 

राहणे कर7ताची काय9वाह7 करणे. 

• िजGहा�तर शालेय ��डा �पधाWच े #\यS �पधा9 �थळी जावनू 

�नयोजन करLयास मदत करणे.  

• या �पध_तील #ा�वLय संपादन केलेGया खेळाडूचं े#माणप) तयार 

कVन स�व�तर नkद7 घेणे व संब1ंधतास वाटप करणे. 

• िजGहा�तर �पधाWच े #थम बठैक�चे प) सव9 शाळांना पाठ�वणे, 

��डा .शSक, माग9दश9काशंी सपंक9  करणे. .मट7गंच े 6दनांक, वळे 

व 6ठकाण कळ�वणे. बठैक�चे इ�तवeृांत तयार करणे. 

• #\येक शाळांच े #ाथ.मक #वे.शका ि�वकारणे. #वे.शकेनुसार 

#\येक खेळ �नहाय शाळांची याद7 तयार कVन अंतीम #वे.शका 

ि�वकारणे. 

• अंतीम #वे.शकेनुसार �ॉ टाकLयासाठR याद7/न�तीसह तयार 

करणे. 

• #\येक खेळ �नहाय �कोअर .शट, #\येक मॅचचे प[रपणू9 (6दनांक, 

मॅच नंबर, वेळ, मैदान), �कोअर .शट न�तीम5ये प[रपणू9 ठेवणे. 

• �वभागीय �तरावर पाठ�वLयात येणा<या सघंाच े #वेश अज9 तयार 

करणे. 

• ओळखप) तपासनू प[रपणू9 ओळखप) �वाSर7कर7ता सादर 

करणे.  

• �वभागाकर7ता मु�यालय�तरावVन �टेशनर7ची मागणी करणे, 

आवNयकतेनुसार �वभागात �वतर7त करणे. �टेशनर7 रिज�टर 

नkदवह7 अlयावत ठेवण.े 

• संपणू9 �पधाWचे अंतीम �नकालप) तयार कVन �वतं) न�तीम5ये 

लावणे. 

• व[रFठांनी सोप�वलेल7 कामे वेळोवेळी पार पाडणे. 
 



 

 

 

 

 

 

7. �ी.�वकास 

साटम 

 

मु�य 

��डा 

माग9दश9क 

(M�केट) 

• ��डा #.शSण कT U �नय.मतपणे काया9िKवत राह7ल व उ\कृFठ 

खेळाडू तयार होतील या hFट7ने #.शSणाथ�ना #.शSण देणे. 

• ��डा सा6ह\याची नkद7 घेणे व वेळोवेळी �वभागाकडील 

सोप�वLयात आलेल7 कामे पार पाडणे.  तसेच व[रFठांनी 

सोप�वलेल7 कामे वेळोवळेी पार पाडणे. 
 

8. �ी. सुभाष 

पाट7ल 

 

��डा 

माग9दश9क 

(ताय�वांदो

) 

• ��डा #.शSण कT Uातील ताय�वांदो #.शSणाथ�ना #.शSण देणे. 

• �पधा9 आयोजनासाठR मदत करणे. तसेच व[रFठांनी सोप�वलेल7 

कामे वेळोवेळी पार पाडणे. 

 

9. �ी. 6दपक धुर7 

 

��डा 

माग9दश9क 

(बिु5दबळ) 

• ��डा #.शSण कT Uातील बिु5दबळ #.शSणाथ�ना #.शSण देणे. 

• �पधा9 आयोजनासाठR मदत करणे. तसेच व[रFठांनी सोप�वलेल7 

कामे वेळोवेळी पार पाडणे. 

 

10

. 

�ी. �वजय 

शेलार 

 

Mफटनेस 

iेनर 

• Mफटनेस सTटर (:यायाम शाळा) म5ये खेळाडू व Mफटनेस साठR 

येणा<या म6हला व पVुष यांना Mफटनेसबाबत #.शSण देणे. 

11

. 

�ी. �वजय 

पाट7ल 

 

सहा. ��डा 

माग9दश9क 

(M�केट) 

• ��डा #.शSण कT Uातील M�केट #.शSणाथ�ना #.शSण देणे. 

• M�केट पीच दैनं6दन देखभाल करणे. 

• �पधा9 आयोजनासाठR मदत करणे. तसेच व[रFठांनी सोप�वलेल7 

कामे वेळोवेळी पार पाडणे. 

 

12

. 

�ी. पकंज 

पाट7ल 

 

सहा. ��डा 

माग9दश9क 

(M�केट) 

• ��डा #.शSण कT Uातील M�केट #.शSणाथ�ना #.शSण देणे. 

• M�केट पीच दैनं6दन देखभाल करणे. 

• �पधा9 आयोजनासाठR मदत करणे. तसेच व[रFठांनी सोप�वलेल7 

कामे वेळोवेळी पार पाडणे. 

 


