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मालम�ा �वभागाची कत��य व जबाबदा-या 

अ.�. अ�धनयमातील तरतदू� �वभागाची कत��ये  
 

01 महारा�� महापा	लका 

अध�नयमातील कलम 76 

मालम�ा सपंादन 

कर�यासबंधंीचा महापा	लकेचा 

अधकार. 

महारा�� महापा	लका अध�नयमातील कलम 76 अ�वये 

महापा	लका !थापन हो�यापवु% &या 'े(ातील )ामपचंायत, 

िज-हा प.रषद यां0या अख&यार2तील मालम�ा महापा	लकेकड े

�नह2त होतात. अशा मालम�ा महापा	लकेकड ेवग6 क7न घेणे.  

02 महारा�� महापा	लका 

अध�नयमातील कलम 77  

!थावर मालम�ा सपंादन 

कर�यासबंधंीचा महापा	लकेचा 

अधकार2. 

महारा�� महापा	लका अध�नयमातील कलम 77 :माणे शासन, 

	सडको, एम.आय.डी.सी. अथवा खाजगी =य>ती/स!ंथेकडून 

करारनामा क7न महापा	लके0या मा�यतनेे मालम�ा सपंादन 

करता येत.े 

    नवी मुबंई महापा	लका 'े(ात महापा	लके0या !वत:0या 

जागा नाह2त. &यामळेु नागर2 सDुवधांसाठF वेळोवेळी शासन, 

	सडको, एम.आय.डीयसी. यांचेकड े जागेची मागमी करणे 

आवGयक असत.े तसेच नागर2 सDुवधा परुDव�यासाठF 

लोक:�त�नधी जागा :ाHत क7न घे�यासाठF मालम�ा 

Dवभागाकड े पाठपरुावा करत असतात. अशा :करणामJये सदर 

जागेच े नगररचना Dवभागाकडून आर'ण तपासनू उ>त 

:ाधकणाकडून जागेच े वाटपप( :ाHत झा-यानतंर &यांनी 

मागणी केलेल2 र>कम अदा करणे व &यास महापा	लका 
सव6साधारण सभेची मा�यता घेणे या काय6वाह2चा समावेश होतो. 

03 महारा�� महापा	लका 

अध�नयमातील कलम 78 

करार क7न मालम�ा सपंादन 

करणे श>य नसेल त=ेहा 
अनसुरावयाची काय6पJदती.  

Oया :करणात कलम 77 :माणे काय6वाह2 करता येत नाह2. 

अशा मालम�ा / सDुवधाधकार साव6ज�नक :योजनासाठF भमूी 

सपंादन अध�नयमानसुार शासनाकडून महापा	लकेमJये �नPहत 

होतात. अशावेळी !थायी स	मती0या मा�यतनेे :!ताव राOय 
शासनास पाठDवणे या काय6वाह2चा समावेश होतो.  

04 महारा�� महापा	लका 

अध�नयमातील कलम 79 

नगरपा	लके0या मालम�ेचा 

Dव�नयोग कर�यासबंधंी तरतदू. 

अ) आय>ुतांस आप-या !वे0छा �नण6यानसुार :&येक 

बाबतीत Tकंवा शासना0या मा�यतनेे महापा	लका 

वेळोवेळी ठरवील &यापे'ा अधक Tकंमतीची नसेल अशी 

कोणतीह2 जंगम मालम�ा 12 मPह�या0या 

कालावधीसाठF भाWयाने दे�याच/ेDवXY कर�याच े



अधकार2 आहेत. &यानुसार :ाHत :करणे मा. 

आय>ुतांना सादर करणे. 

ब) Oया मालम�ेच े म-ुय 7.5000/- हजाराहून जा!त 

नाह2. अशा मालम�ेचा !थायी स	मती0या मा�यतनेे 

DवXY क7न Tकंवा िजच े अधम-ुय 7.50000/- पे'ा 

अधक नाह2 अशी मालम�ा !थायी स	म�त0या 

मा�येतने Dवकता Tकंवा कायम0या प]]याने देता येत.े 

अशी :करणे तयार झा-यास ती :!ताDवत करणे. 

क) महापा	लके0या मजंुर2ने महापा	लकेची कोणतीह2 

मालम�ा Dवकता येईल Tकंवा भाWयाने देता येईल Tकंवा 

अ	भहं!तात.ंरत करता येईल अशी तरतदू आहे. 

&यानसुार मालम�ा Dवभागामाफ6 त महापा	लका 

मालम�ांचा Dव�नयोग करताना �नDवदा 

मागदा/!वार!याची अ	भ=य>ती सचुना व�ृप(ात जाह2र 

क7न !पधा6&मक .र&या जा!तीत जा!त 

भाडदेर/अधम-ुय देणा-या =य>ती/स!ंथांना महापा	लका 

सव6साधारण सभे0या मा�यतनेे महापा	लकेच े

=यवसा�यक दकुान गाळे, समाजमPंदर, बहुउ`दे	शय 

इमारती, =यायामशाळा 5 वषा6साठF 	ल=ह ॲड लायस�स 

त&वावर दे�यासाठFच े :!ताव मालम�ा Dवभागाकडून 

सादर कर�यात येतात. 

ड) महापा	लकेची कोणतीह2 मालम�ा चाल ू बाजार 

Tकंमतीपे'ा कमी दराने Dवकता Tकंवा प]]याने देता 

येत नाह2.&यामळेु महापा	लका मालम�ेचा Dव�नयोग 
कर�यापवू% मालम�ेच े 	शc	सJदगणक पJदतीनसुार 

(Ready Reckoner) दराने नगररचना Dवभागाकडून 

भाड�ेनिGचती क7न =यवसा�यक गाoयांचे Dवतरण 

कर�यात येत.े 

5. महारा�� महापा	लका 

अध�नयमा0या कलम 80 
:माणे मालम�ेसबंधंी 

महापा	लकेने Tकंवा 

महापा	लकेDव7Jद केले-या 

दा=यांचा �नण6य. 

महारा�� महापा	लका अध�नयमा0या कलम 80 :माणे 

मालम�ेसबंधंी महापा	लकेने Tकंवा महापा	लकेDव7Jद केले-या 
दा=यामJंये महापा	लके0या वतीने िज-हाधकार2 Tकंवा Pदवाणी 

�यायालयामJये सनुावणीसाठFची आवGयक ती काय6वाह2 पणू6 

करणे. 



6. महारा�� महापा	लका 

अध�नयमा0या कलम 81 

:माणे &या वेळ0या 

जमीनमालकांDव7Jद :सDंवदेची 

अमंलबजावणी करpयाचा 

महानगरपा	लकेचा अधकार. 

कोण&याह2 !थावर मालम�ेचा मालकाने Tकंवा महानगरपा	लकेची 

अशी मालम�ा िज0याकड े DवXY क7न Tकंवा अदलाबदल क7न 

ह!तांत.रत कर�यात आल2 असेल. असा कोण&याह2 =य>तीने 

अशा मालम�ेसबंधंी या अध�नयमा0या :योजनासाठF 

महानगरपा	लकेबरोबर केले-या :सDंवदेची अमंलबजावणी 

महानगरपा	लकेस कोण&याह2 =य>तीDव7Jद करता येईल. िज0या 

फाय`यासाठF अशी :सDंवदा कर�यात आल2 ती मालम�ा 

महानगरपा	लके0या कqजात नसल2 Tकंवा तीत �तचा Pहतसबंधं 

नसल2 तर2ह2, जण ूअशी मालम�ा �त0या कqजात होती, Tकंवा 

तीत �तचा होता असे समजून &याच .रतीने व &या मया6देपयrत 

:सDंवदाक&याrचा अधीन ह>क :ाHत करणा-या कोण&याह2 

=य>तीDव7Jद करता येईल. अशा :करणात काय6वाह2 करणे. 

7. महारा�� महापा	लका 

अध�नयमा0या कलम 81 (ब) 

:माणे महानगपा	लके0या 

जागामधून =य>तींना काढून 

टाक�याचा अधकार. 

महापा	लके0या कोण&याह2 जागांचा भोगवटा करणा-या 

=य>तींकडून कायदेशीर येणे असलेले भाड े Tकंवा कर 2 

मPह�यापे'ा अधक मदुतीपयrत Pदलेले नाह2त Tकंवा 

भोगव]या0या अट2 / शत%Dव7Jद जागा पोटभाWयाने Pद-यास 

Tकंवा जागेस कोणतहे2 नकुसान पोहोचDव-यास Tकंवा कोण&याह2 

जागेचा अनधकृत.र&या भोगवटा के-यास Tकंवा साव6ज�नक 

Pहता0या t�ट2ने महापा	लके0या जागेची आवGयकता अस-यास 

&या =य>तींना जागेतनू काढून टाकणेची काय6वाह2 करता येत े

यामJये सबंंधता =य>तीची सनुावणी घेणे, Pदलेल2 नोट2स 

व�ृप(ात Tकंवा राजप(ात :	सJद करणे अशी :TXया 

अवलuंब�याची तरतदू आहे. &यानसुार काय6वाह2 क7न जागा 

ताqयात घे�याची काय6वाह2 करणे. 

8. महारा�� महापा	लका 

अध�नयमा0या कलम 81(क) 

:माए भाWयाची Tकंवा 

नकुसानभरपाईची र>कम 

मालम�ा कराची थकबाकY 

pहणून वसपल कर�याच े

अधकार 

81 (ब) :माणे काय6वाह2 कvन थकYत भाड ेTकंवा येणे र>कम 

सबंंध =य>तीने महापा	लकेकड ेभरणा कर�यास कसनू के-यास 

सदरच े येणे मालम�ा कर Oया :माणए वसलू केला जात े

&या:माणे वसलू कर�यासाठF :करण मालम�ा कर आकारणी 

Dवभागाकड े:!ताDवत करणे. 

9. महारा�� महापा	लका 

अध�नयमा0या कलम 81 (ड) 

:माणे महापा	लके0या 

उ>त अध�नयमा0या कलम 81 (ड) :माणे महापा	लके0या 

कम6चा-या0या बाबतीत &या0या वेतनातनू Tकंवा मजुर2तनू भाड े

वसलु2 करणे. 



कम6चा-याबाबतीत &या0या 

वेतनातनू Tकंवा मजुर2तनू भाड े

वसलू करणे. 

10 महारा�� महापा	लका 

अध�नयमा0या कलम 81 (इ) 

:माणे आय>ुतास Pदवाणी 

�यायालयाच ेअधकार आहेत. 

कलम 81 (ब) व (क) सदंभा6त काय6वाह2 करताने आय>ुतांना 

Pदवाणी �यायालयाचे अधकार आहेत &यामळेु मालम�ा 

सदंभा6तील 81 (ब) व (क) च े :करणांवर आय>ुतां0या 

आदेशा�वये कायवाह2 करणे. 

11 महारा�� महापा	लका 

अध�नयमा0या कलम 81 

(आय) :माणे Dव�नयमन 

कर�याचा अधकार 

आय>ुतास !थायी स	मती0या समंतीने आwण यथाि!थती 

प.रवहन =यव!थापकास प.रवहन स	मती0या समंतीने पढु2ल 

सव6 Tकंवा कोण&याह2 बाबीसाठF Dव�नयमन करता येतील. 

अ) कलम 81 – ब व 81- क खाल2ल नोट2शींच े नमनेु 

आwण &या कलमा�वये &या Oया अ�य .रतीने 

बजाव�यात येतील ती अ�य र2त DवPहत करणे. 

ब) कलम 81 – ब अ�वये महानगरपा	लके0या कोण&याह2 

जागांचा कqजा घेताने अनसुरावयाची काय6पJदती 

क) कलम 81- क अ�वये Oया र2तीने नकुसानभरपाई 

�नधा6.रत कर�यात येईल ती र2त आwण अशी 

नकुसानभरपाई �नधा6.रत करताना Dवचारात yयावयाची त&वे. 

(ई) कलम 81 फ अ�वये Oया .रतीने अपील दाखल करता 

येईल ती र2त आwण अDपलात अनसुरावयाची काय6पJदती व 

अ�य Dव�नयमन कर�याची तरतदू आहे &यानसुार Dवभागाने 

नमनेु व Dव�नयम करणे आवGयक आहे. (नवी मुबंई 

महानगरपा	लका मालम�ा सपंादन Dव�नयोग व =यव!थापन 

Dव�नयम :!ताDवत आहे. 

12 महारा�� महापा	लका 

अध�नयमा0या कलम 477 

:माणए जागे0या मालकY 

सबंधंी माह2ती मागDव�याचा 

अधकार2 

महारा�� महापा	लका अध�नयमा0या कलम 477 :माणे 

महापा	लका 'े(ातील कोण&याह2 =य>तीकडून (आवGयक असेल 

तथेे) जागे0या मालकYसबंधंी माPहती मागDवणे (सदरच ेअधकार2 

त&काल2न मा. आय>ुतांनी उप आय>ुतांना :दान केलेले आहेत. 

13 महारा�� महापा	लका 

अध�नयम कलम 73 नसुार 

महानगरपा	लके0या वतीने 

सDंवदा क7न दे�याच े

आय>ुताचं ेअधकार 

मालम�ा सपंादन :TXया Tकंवा मालम�ा Dव�नयोग :TXया पणू6 

कर�याकर2ता कलम 73 :माणे मा. आय>ुतां0या वतीने 

अध�नयमा0या :करण 5 मJये सDंवदा कर�याची पJदत Dवह2त 

के-या:माणे पJदतीचा अवलबं क7न सDंवदा :!ताDवत करणे. 



14 महारा�� साव6ज�नक बांधकाम 

�नयम पिु!तका �नयक X. 

363 तपासणी कर�याच े

अधकार 

महारा�� साव6ज�नक बांधकाम �नयम पिु!तका �नयम X. 363 

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

Furniture) व (plant & Machinery) ची बांधकाम 

Dवभागातील काय6कार2 अ	भयतंा दजा60या अधका-यांकडून 

�नयतकाल2क तपासणी करणे. 

15 नॅशनल pय�ुन	सपल अकाऊंट 

मॅ�यअुल मJये DवPहत केले-या 

नमनुा –  

1) Forn Gen – 30 

मJये !थावर मालम�ा 

रिज!टर (Register of 

Immovable 

Property) 

2) Form Gen – 31 

मJये अ!थायी 

मालम�ा रिज!टर 

(Register Of 

Movable Property) 

3) Form Gen – 32 

मJये न�दवह2 

(Register Of Land) 

नॅशनल pय�ुन	सपल अकाऊंट मॅ�यअुल मJये DवPहत केले-या 

नमनुा Form Gen – 30 मJये !थावर मालम�ा रिज!टर 

(Register Of Immovable Property ) Form Gen -31 

मJये अ!थायी मालम�ा रिज!टर (Register Of Movable 

Proeprty) आwण Form Gen – 32 मJये भमूी न�दवह2 

(Register Of Land ) मJये मालम�ां0या अ`ययावत न�द2 

ठेवणे. 
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�वभागाची मु*य कत��ये (Major Heads) 

†.ÛÎú. काया�लयाच ेनाव �वभागाची म*ुय कत��ये (Major Heads) 

01 मालम�ा Dवभाग 1) महारा�� महापा	लका अध�नयमातील कलम 76 :माणे त&काल2न 

)ामपचंायत, िज-हा प.रषद यांचेकडील मालम�ा महापा	लकेमJये 

�नPहत करमे, कलम 77 :माणे करार क7न मालम�ा सपंादन 

कर�यासबंधंी आवGक ती काय6वाह2 करणे. नवी मुबंई 

महानगरपा	लका 'े(ामJये महापा	लका मालकY0या !वत:0या 

ज	मनी नाह2त. &यामळेु नागर2 सDुवधांसाठF आवGयक असलेले 

भखुंड 	सडको, एम.आय.डी.सी. शासन यांचेकड े मागणी करावे 

लागतात. तसेच नाग.रक नागर2 सDुवधाचंी मागणी कर2त असतात. 

&याच:माणे लोक:�त�नधी महापा	लका सव6साधारण सभेमJये 

ठरावा`वारे नागर2 सDुवधासंाठF जागेची मागणी करतात. अशावेळी 

सदर जागेच े आर'ण तपासनू सबंंधत :ाधकरणाकड े जागेची 

मागणी करणे, :ाधकणाने जागा Dवत.रत कर�यासदंभा6त 
कळDव-यानतंर जागेच े अधम-ुय अदा करणे, &यास महापा	लका 

सव6साधारण सभेची मा�यता घेणे. 

2) महारा�� महानगरपा	लका अध�नयम कलम 79 नसुार महापा	लका 

मालम�ां0या Dव�नयोग करणे यामJये =यवसा�यक गाळे/जागेच े

नगररचना Dवभागाकडून रेडीरेकनर दरानसुार भाड े �नधा6.रत करणे. 

DवतरणासाठF आवGयक तथेे 	ललाव, �नDवदा :TXया पणू6 करणे व 

:करण �नहाय मा. आय>ुत/मा. !थायी स	मती/मा. महापा	लका 

सव6साधारण सभा यांची मा�यता घेणे. 

   सामािजक वापराच े इमारतीसाठF महापा	लके0या मजंूर धोरण 

ठराव X.427, Pद.15/10/2018 व ठराव X.1141 Pद.15/02/2010 

नसुार व�ृप(ात जाह2र सचुना :	सJद क7न अ	भ=य>ती सचुना 

मागDवणेव &यानसुार पा( स!ंथचेी �नवड करणे व&या 

महापा	लकासव6साधारण सभेची मा�यता घेऊन समाजमPंदर, 

बहुउ`दे	शय इमारती, =यायामशाळा यांचे Dवतरण करणे. 

3) मालम�ा सपंादन :TXया Tकंवा मालम�ा Dव�नयोग :TXया पणू6 

कर�याक.रता महारा�� महानगरपा	लका अध�नयमा0या कलम 73 

:माणे मा. आय>ुतां0या वतीने सDंवदा करणे.  

4) महारा�� महापा	लका अध�नयमा0या कलम 80 :माणे 



मालम�ेसबंधंी महापा	लकेने Tकंवा महापा	लकेDव7Jद केले-या 

दा=यांमJये महापा	लके0या वतीने िज-हाधकार2 Tकंवा Pदवाणी 

�यायालयामJये सनुावणीसाठFची आवGयक ती काय6वाह2 पणू6 करणे. 

5) महारा�� महापा	लके0या कलम 81 (ब) :माणे महापा	लकेच े येणे 

असलेला थकबाकYदार/अनधकृत भोगवटा करणारा भोगवटाधार याला 

जागेतनू काढून टाकणे. यामJये सबंंधत थकबाकYदाराला कायदेशीर 

नोट2ल देणे, &याची सनुावणी घेणे व मा. आय>ुत यांचे मा�येतनेे 

आदेश �नग6	मत करणे 

6) अध�नयमा0या कलम 81 (क) :माणे भाWयाची Tकंवा नकुसान 

भरपाईची र>कम मालम�ा कराची थकबाकY pहणून वसलू करणे.  

7) उ>त अध�नयमा0या कलम 81 (ड) :माणे महापा	लके0या कम6चा-

याबाबतीत &या0या वेतनातनू Tकंवा मजूर2तनू भाड ेवसलु2 करणे. 

8) महारा�� महापा	लका अध�नयमा0या कलम 477 :माणे 

महापा	लका 'े(ातील कोण&याह2 =य>तीकडून ( आवGयक असेल 

तथेे ) जागे0या मालकY सबंधंी माPहती मागDवणे. 

9) महारा�� महानगरपा	लका अध�नयम 60 नसुार नगरपा	लका 

अधकार2 व कम6चार2 यां0यासाठF महापा	लकेने परुDवले-या जागांच े

(�नवास!थानांचा) वाटप व &या सोडणेबाबतची काय6वाह2 करणे.  

10)  महारा�� साव6ज�नक बांधकाम �नयम पिु!तका �नयम X. 363 

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

Furniture ) व (Plant & Machinery) ची बांधकाम Dवभागातील 

काय6कार2 अ	भयतंा दजा60या अधका-याकडून �नयतकाल2क तपासणी 

करणे. (Survey & Structural Audit) 

11)  नॅशनल pय�ुन	सपल अकाऊंट मॅ�यअुल मJये DवPहत केले-या 
नमनुा Form Gen – 30 मJये !थावर मालम�ा रिजसट्र 

(Register Of Immovable Property ) Form Gen – 31 मJये 

अ!थायी मालम�ा रिज!टर ( Register Of Movable Peroperty 

) आwण Form Gen – 32 मJये भमूी न�दवह2 (Register Of 

Land ) मJये मालम�ां0या अदययावत न�द2 ठेवणे. 

12)  मालम�ांचा Dव�नयोग करताना महारा�� महापा	लका 

अध�नयमातील कलम 79 (ड) नसुार जागेच ेअधम-ुय, भाड ेTकंवा  

अ�य मोबदला चाल ू बाजार Tकंमती नसुार (Ready Reckoner) 

दरा:माणे नगररचना Dवभागाकडून भाड े�निGचत क7न घेणे. 

13)  महापा	लका मालम�ाचंी नगररचना Dवभागामाफ6 त अधम-ुय 

(Valuation ) क7न घेणे. 



14)  महापा	लका मालम�ांचा Dवमा उतरDवणे. 

15)  	सडको, एम.आय.डी.सी. कडून ह!तांत.रत होणारे भखूंड 

करारनाpयातील अट2 – शत% :माणे सरंं�'त करणे &यासाठF 

अ	भयांu(कY Dवभागामाफ6 त सरं'ण करमे &यासाठF अ	भयांu(कY 

Dवभागामाफ6 त सरं'ण 	भतं घालणे, नामफलक लावणे. 

16)  महापा	लका मालम�ासदंभा6त वेळोवेळी आवGयक त े धोरणा&मक 

�नण6य :!ताDवत करणे. 

17)  मालम�ा Dवभागा0या अधन!त अधकार2/कम6चा-यांवर :शासकYय 

�नय(ंण ठेवणे. 

18)  शासन / म(ंालय !तरावर2ल बठैकांना मा. आय>ुताचं ेआदेशा:माणे 

उपि!थत राहणे. 

19)  महानगरपा	लका सव6साधारण सभा/!थायी स	मती0या बठैकYंना 

उपि!थत राहणे. 

20) मा. महापौर, मा. आय>ुत व इतर सव6 व.र�ठ अधकार2 / 

पदाधकार2 यांनी आयोिजत केले-या बठैकYस उपि!थत राहणे. 

21) माPहती अधकार अध�नयम 2005 अ�वये अDपल2य अधकार2 

pहणून काम पाहणे. 

22) महारा�� महानगरपा	लका कलम 49 मJये DवPहत के-या:माणे 

आय>ुतां0या आदेशां0या अधन राहून आय>ुत आपले अधकार2 व 

कत6=यापकैY वेळोवेळी सोपवतील असे अधकारांचा वापर करणे व 

कत6=य पार पाडणे. 

23) मा. आय>ुत यांनी वेळोवेळी सोपवलेल2 इतर सव6 कामे.  
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�वभागाची द6ुयम कत��ये (Sub - Heads) 

†.ÛÎú. काया�लयाच ेनाव �वभागाची म*ुय कत��ये (Major Heads) 

01 सहा�यक 

आय>ुत/Dवभाग 

अधकार2/इ!टेट 

मॅनेजर 

1) महारा�� महापा	लका अध�नयमातील कलम 76 :माणे त&काल2न 

)ामपचंायत, िज-हा प.रषद यांचेकडील मालम�ा महापा	लकेमJये 

�नPहत करणे, कलम 77 :माणे करार क7न मालम�ा सपंादन 

कर�यासबंधंी आवGयक ती काय6वाह2 करणे. नवी मुबंई 

महानगरपा	लका 'े(ामJये महापा	लका मालकY0या !वत:0या 

ज	मनी नाह2त. &यामळेु नागर2 सDुवधांसाठF आवGयक असलेले 

भखुंड 	सडको, एम.आय.डी.सी. शासन यांचेकड े मागणी करावे 

लागतात. तसेच नाग.रक नागर2 सDुवधाचंी मागणी कर2त असतात. 

&याच:माणे लोक:�त�नधी महापा	लका सव6साधारण सभेमJये 

ठरावा`वारे नागर2 सDुवधासंाठF जागेची मागणी करतात. अशावेळी 

सदर जागेच े आर'ण तपासनू सबंंधत :ाधकरणाकड े जागेची 

मागणी करणे, :ाधकरणाने जागा Dवत.रत कर�यासदंभा6त 
कळDव-यानतंर जागेच े अधम-ुय अदा करणे, &यास महापा	लका 

सव6साधारण सभेची मा�यता घेणे कर2ता :!ताव सादर करणे. 

2) महारा�� महानगरपा	लका अध�नयम कलम 79 नसुार महापा	लका 

मालम�ां0या Dव�नयोग करणे यामJये =यवसा�यक गाळे/जागेच े

नगररचना Dवभागाकडून रेडीरेकनर दरानसुार भाड े �नधा6.रत करणे. 

DवतरणासाठF आवGयक तथेे 	ललाव, �नDवदा :TXया पणू6 करणे व 

:करण �नहाय मा. आय>ुत/मा. !थायी स	मती/मा. महापा	लका 

सव6साधारण सभा यांची मा�यता घेणे. सामािजक वापराच े

इमारतीसाठF महापा	लके0या मजंूर धोरण ठराव X. 427 

Pद.15/10/2008 व ठराव X. 1141 Pद. 15/02/2010 नुसार 

व�ृप(ात जाह2र सचूना :	सJद क7न अ	भ=य>ती सचूना मागDवणे 

व &यानसुार पा( स!ंथेची �नवड करणे व &यास महापा	लका 

सव6साधारण सभेची मा�यता घेऊन समाजमPंदर, बहुउ`दे	शय 

इमारती, =यायामशाळा यांचे Dवतरण करणे. 

3) मालम�ा सपंादन :TXया Tकंवा मालम�ा Dव�नयोग :TXया पणू6 

कर�याक.रता महारा�� महानगरपा	लका अध�नयमा0या कलम 73 

:माणे मा. आय>ुतां0या वतीने सDंवदा कर�याच े:!ताDवत करणे. 

4) महारा�� महापा	लका अध�नयमा0या कलम 80 :माणे 



मालम�ेसबंधंी महापा	लकेने Tकंवा महापा	लकेDव7Jद केले-या 

दा=यांमJये महापा	लके0या वतीने िज-हाधकार2 Tकंवा Pदवाणी 

�यायालयामJये सनुावणीसाठFची आवGयक ती काय6वाह2 पणू6 

कर�याच े:!ताDवत करणे. 

5) अध�नयमा0या कलम 81 (क) :माणे भाWयाची Tकंवा नकुसान 

भरपाईची र>कम मालम�ा कराची थकबाकY pहणून वसलू कर�याच े

:!ताDवत करणे. 

6) उ>त अध�नयमा0या कलम 81 (ड) :माणे महापा	लके0या 

कम6चा-याबाबतीत &या0या वेतनातनू Tकंवा मजुर2तनू भाड े वसलु2 

कर�या0या :!ताDवत करणे. 

7) महारा�� महापा	लका अध�नयमा0या कलम 477 :माणे 

महापा	लका 'े(ातील कोण&याह2 =य>तीकडून ( आवGयक असेल 

तथेे ) जागे0या मालकY सबंधंी माPहती मागDवणेच े:!ताDवत करणे. 

8) महारा�� साव6ज�नक बांधकाम �नयम पिु!तका �नयम X. 363 

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

Furniture ) व (Plant & Machinery) ची बांधकाम Dवभागातील 

काय6कार2 अ	भयतंा दजा60या अधका-याकडून �नयतकाल2क तपासणी 

कर�याच े:!ताDवत करणे. (Survey & Structural Audit) 

9)  नॅशनल pय�ुन	सपल अकाऊंट मॅ�यअुल मJये DवPहत केले-या 

नमनुा Form Gen – 30 मJये !थावर मालम�ा रिजसट्र 

(Register Of Immovable Property ) Form Gen – 31 मJये 

अ!थायी मालम�ा रिज!टर ( Register Of Movable Peroperty 

) आwण Form Gen – 32 मJये भमूी न�दवह2 (Register Of 

Land ) मJये मालम�ां0या अदययावत न�द2 ठेवणे. 
10)  मालम�ांचा Dव�नयोग करताना महारा�� महापा	लका 

अध�नयमातील कलम 79 (ड) नसुार जागेच ेअधम-ुय, भाड ेTकंवा   

अ�य मोबदला चाल ू बाजार Tकंमती नसुार (Ready Reckoner) 

दरा:माणे नगररचना Dवभागाकडून भाड े �निGचत क7न घेणेकर2ता 

:!ताव सादर करणे. 

11)  महापा	लका मालम�ाचंी नगररचना Dवभागामाफ6 त अधम-ुय 

(Valuation ) क7न घेणे. 

12)  महापा	लका मालम�ांचा Dवमा उतरDवणेबाबत :!ताव सादर करणे. 

13)  	सडको, एम.आय.डी.सी. कडून ह!तांत.रत होणारे भखूंड 

करारनाpयातील अट2 – शत% :माणे सरंं�'त करणे &यासाठF 

अ	भयांu(कY Dवभागामाफ6 त सरं'ण करमे &यासाठF अ	भयांu(कY 



Dवभागामाफ6 त सरं'ण 	भतं घालणे, नामफलक लावणे याबाबतची 

काय6वाह2 करणेकर2ता :!ताव सादर करणे. 

14)  महापा	लका मालम�ासदंभा6त वेळोवेळी आवGयक त े धोरणा&मक 

�नण6य :!ताDवत करणे. 

15)  महापा	लका समाजमPंदर, =यायायमशाळा, बहुउददे	शय इमारती, 

सां!कृ�तक भवन, !टेज न	ैमD�क भाडते&वावर शाळा इमारती वग6 

खो-या ( 	श'ण Dवभागा0या अ	भ:ायानसुार) (:�तPदन Tकंवा 1 

वषा6पे'ा कमी कालावधी) भाडते&वावर दे�याच े पणु6 अधकार2 

सहा�यक आय>ुत / Dवभाग अधकार2 यांचेकड ेअसतील.  

16) महारा�� :ादे	शक व नगररचना अध�नयम 1966 0या कलम 37 

(अ) अतंग6त मदैाने :�तPदन भाडते�वावर दे�याच े पणू6 अधकार 

सहा�यक आयु>्त / Dवभाग अधकार2 यांचेकड ेअसतील. 

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

Dवत.रत करणे व भाड/ेपरवाना श-ुक वसलू करणे/भाडते&वावर 

दे�याच े पणु6 अधकार सहा�यक आय>ुत / Dवभाग अधकार2 

यांचेकड ेअसतील. 

18) तलाव व धारण तलाव मासेमार2/नौकाDवहाराकर2ता भाWयाने 

दे�यासाठF :!ताDवत करणे व मजंूर धोरणा:माणे &यावर �नय(ंण 

ठेवणे. 

19) महापा	लका मालम�ाचं े सरं'ण करणे, मोकoया जागा, मदैाने, 

उ`याने व महापा	लकेकड ेअ�य कोण&याह2 :योजनासाठF ह!तातं.रत 

झाले-या महापा	लका भखूंडांवर होणारे अ�तXमण हटDवणे व 

उ`यान, मोकळे मदैाने येथील साव6ज�नक उप�व करणा-यांवर 

Dवभाग !तराव7न कारवाई करणे. 
20) महापा	लका मालम�ा उदा. समाजमPंदर, बहुउ`दे	शय इमारती, 

!टेज, मगंल काया6लय, ओटले Dपचेस इ. ची भाडवेसलु2 करणे.  

21) !मशान भमूी, दफनभमूी यांचे प.रचलनावर Dवभाग !तराव7न 

�नय(ंण ठेवणे. शौचालया0या प.रचलनावर Dवभाग !तराव7न 

�नय(ंण ठेवणे. 

22) महापा	लका जागांमधून Dव`यतु वाPहनी, दरूसचंारवाPहनी, नसैग6क 

वाय ू(गॅस पाईप लाईन )इ. साव6ज�नक वापरासाठF Pदले-या जागांच े

भईुभाड ेवसलू करणेबाबतची काय6वाह2 :!ताDवत करणे. 

23) अधकार2/कम6चा-यां0या �नवास!थानाच ेभाड ेवसलू करणे. 

24) Dवभाग !तरावर2ल काय6कार2 अ	भय&ंयामाफ6 त महापा	लका 

मालकY0या भखूंडांना आवGयकत:ेमाणे सरं'ण 	भतं घालणे, 



महापा	लकेचा नामफलक लावणे, मालम�ांची Tकरकोळ द7ु!ती, 

रंगरंगोट2, Hलuंबग व Dव`यतु सबंधंी द7ु!तीची कामे :!ताDवत 

करणे. 

25) अ	भयांu(कY Dवभागाकडून ह!तांत.रत झाले-या मालम�ा 

उप आय>ुत मालम�ा यांचे माफ6 त व वतीने ताqयात घेणे, ताqयात 

ठेवणे Tकंवा ताबा देणे याबाबतची काय6वाह2 :!ताDवत करणे. 

26) महापा	लका मालम�ा समाजमPंदर, =यायामशाळा , बहुउ`दे	शय 

इमारती , सां!कृ�तक भवन, !टेज, उ`यान इ. साफसफाई 

Dवभागामाफ6 त कम6चा-यांकडून क7न घेणे व &यावर �नय(ंण ठेवणे व 

आवGयकत:ेमाणे काय6वाह2 :!ताDवत करणे. 

27) महापा	लका मदैानांच े�नयोजन, देखभाल द7ु!ती व Dवकासाबाबतची 

कामे Dवभाग काया6लय !तरावर2ल काय6कार2 अ	भय&ंयामाफ6 त क7न 

घेणे. 

28) महारा�� महानगरपा	लका अध�नयम कलम 49 मJये DवPहत 

के-या:माणे आय>ुतां0या आदेशां0या अधन राहून आय>ुत आपले 

अधकार2 व कत6=यांपकैY वेळोवेळी सोपवतील असे अधकारांचा वापर 

करणे व कत6=य पार पाडणे. 

29) मा. आय>ुत यांनी वेळोवेळी सोपDवलेल2 इतर सव6 कामे.  
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01  ी. डी.एस.चाबकु!वार उप आय>ुत 

(मालम�ा) 

 

1) मालम�ा Dवभागाच ेDवभाग :मखु 

2) महारा�� महानगरपा	लका अध�नयम कलम 49 

मJये Dवह2त केलेले अधकार, कत6=य व जबाबदा-या 

पार पाडणे. 

3) महानगरपा	लका मालम�ा सपंादन व Dव�नयोग 

बाबतच े धोरणा&मक �नण6य मा. आय>ुत / मा. 

महासभा यांना :!ताDवत करणे. 

4) मालम�ा व Dवभाग :मखु pहणून अधन!त 

अधकार2/कम6चा-यांवर :शासकYय �नय(ंण ठेवणे. 

5) शासन / म(ंालय !तरावर2ल बठैकांना मा. 

आय>ुतांसमवेत उपि!थत राहणे. 

6) मा. महापौर, मा. आय>ुत व इतर सव6 व.र�ठ 

अधकार2 / पदाधकार2 यांनी आयोिजत केले-या 

बठैकYस उपि!थत राहणे. 

7) महानगरपा	लका सव6साधारण सभा/!थायी स	मती0या 
बठैकYंना उपि!थत राहणे. 

8) माPहती अधकार अध�नयम 2005 अ�वये अDपल2य 

अधकार2 pहणून काम पाहणे. 

9) मा. आय>ुत यांनी वेळोवेळी सोपवलेल2 कामे.  

 

02  ी. अशोक शकंर 
अPहरे 

इ!टेट मॅनेजर 1) मालम�ा Dवभागाच ेकाया6लय :मखु 
2) मालम�ा Dवभागातील अधन!त अधकार2 / कम6चा-

यांवर :शासकYय �नय(ंण ठेवणे. 

3) उप आय>ुत (मालम�ा) यां0या �नद�शा:माणे 

महानगरपा	लका मालम�ा सपंादन व 

Dव�नयोगाबाबतची धोरणे :!ताDवत करणेबाबत 

सबंंधत अधकार2/कम6चार2 यांना माग6दश6न करणे. 

4) महापा	लका मालम�ा भाWयाने देणे, भाडपे]टा तयार 

करणे, अ	भह!तात.ंरत करणेबाबतची काय6वाह2 

व.र�ठांना :!ताDवत करणे. 

5) महापा	लका मालम�ांची नगररचना Dवभागामाफ6 त 



अधम-ुय (Valuation ) क7न घेणेबाबत :!ताव 

सादर करणे. 

6) महापा	लका मालम�ांचा Dवमा उतरDवणे बाबत :!ताव 

सादर करणे. 

7)  

8) व.र�ठांनी वेळोवेळी सोपवलेल2 इतर कामे व जबाबदा-

या पार पाडणे. 

03  ी. हेमतं अजु6न 

सोनवणे 

आरेखक 1) मालम�ा ह!तांतरणाबाबत काय6वाह2 व पाठपरुावा 

करणे. 

2) ज	मन भईुभाड ेसदंभा6त काय6वाह2 करणे. 

3) �यायालयीन :करणे. 

4) व.र�ठांनी वेळोवेळी सोपवलेल2 कामे. 

04  ी. Pदनेश ध�डू 

गवार2 

सहा. लेखा 

अधकार2 

1) Dवभागातील सव6 लेखे अ`यावत ठेवणे व यासदंभा6त 

पय6वे'ण करणे. 

2) इमारती भाड,े �नवास!थान भाड ेइ&याद2&या न�दव¡या 

सबंंधत कम6चा-यांमाफ6 त अ`यावत कvन घेणे. 

3) Budget Register अ`यावत ठेवणे. 

4) अदंाजप(कYय �नय(ंण न�दवह2 तपासनू व.र�ठांकड े

सादर करणे. 

5) मा. आय>ुतांनी Dवभाग :मखुांना :दान केले-या 

DवD�य अधकाराच ेआदेश अ`ययावत ठेवणे. 

6) अधकार2/कम6चा-यांचे मालम�ा Dववरण व 

आयकरासबंधंीचा तप	शल तपासनू :!ततु करणे. 

7) कायम तसलमत Dवषयक न�द2 अ`यायवत ठेवणे. 

8) Dवभागकडील लेखाप.र'ण आ'ेपाबाबत पाठपरुावा 

क7न सबंंधताकडून पतू6ता क7न घेणे. 

9) लेखासPंहता:माणे सव6 लेखा Dवषयक न�दव¡या सबंंधत 

कम6चा-यांमाफ6 त अ`ययावत ठेवणे. 

10)  भाडवेसलू2 �नय(ंण न�दवह2 (सामािजक वापरा0या 

इमारत, =यवसा�यक इमारती कम6चार2 �नवास!थान इ. 

सबंंधत कम6चा-यांमाफ6 त अ`ययावत ठेवणे. 

11)  लेखा सPंहता :माणे सव6 लेखा Dवषयक न�दव¡या 

अदययावत ठेवणे. 

12)  व.र�ठांनी वेळोवेळी सोपवलेल2 कामे पार पाडणे. 



13)  लेखाप.र'णात आढळून आले-या लेखा आ'ेपाचंी 

DवPहत वेळेत पतू6ता करणे. 

05  ी. राजेश तलेगोटेü 
 

 

 

सव�अर  
 

 

1) मालम�ा सव�'ण, मोजणी सदंभा6तील काय6वाह2 करणे. 

2) ज	मन भईुभाड ेसदंभा6त ज	मनीची मोजणी करणे. 

3) अ�तXमण Dवषयक :करणे हाताळणे. 

4) मालम�ा वेळोवेळी सव�'ण करणे. 

5) व आवGयक &या:माणे 'े(फळ व अनषुंगक माPहती 

उपलqध कvन देणे. ( स`यि!थतीत ने7ळ Dवभाग 

काया6लय येथ ेता&परु&या !व7पात काय6रत) 

06  ी. गजानन शकंर 

कोळी 

लघटंुकलेखक 1) मा. उप आय>ुत यांचे ि!वय सहा�यक Dवषयक सव6 

कामे करणे. 

2) आवक जावक न�दव¡या ठेवणे. 

3) Dवभागाशी सबंंधत व�ृप(ात :	सJद झाले-या 

व�ृप(ाची संचका दैनPंदन.र&या अ`यायवत ठेवणे. 

4) सव6 सभा बठैका तारांTकत व अतारांTकत :Gन, 

महासभा :Gनो�रे, लोकशाह2 Pदन, शासन प(=यवहार, 

मा. आय>ुताकंडील बठैका यांची उ�रे देणे. 

5) सव6 सभा/बठैकY0या पवु6 सचुना उपाय>ुत (मालम�ा) 
यांना देणे व काया6लयीन फलकावर न�दवनू ठेवणे. 

6) इ�तव�ृ तयार करणे व जतन करणे. 

7) रचना व काय6पJदती:माणे 6 ग£ठे पJदतीनसुार दHतर 

अ`यावत ठेवणे. 

8) ई – मेल`वारे येणा-या तXार2 

(E –Griviance) आपले सरकार तपासणे व उ�रे देणे. 

इ&याद2 

9) ि!वय सहा�यकाशी सबंंधत सव6 कामे व व.र�ठांनी 

वेळोवेळी सोपवलेल2 कामे.   

07 

 

 

08 

 ीम. आशालता 

रासकर 

 

 ीम. पजूा :Dवण 

जाधव 
 

 

व.र�ठ 

	लपीक/कर�नर2'कú  

माPहती 

न�दणीकार/	लपीक 

(करार) 
 

:थावर मालम�ा न<दवह� �.1,2,3,4,6,7,8 

(1) :ाथ./पवु6 :ाथ.शाळा 

(2) नागर2 आरो¥य क¦ � 

(3) 7¥णालय/माता-बाल सगंोपन 7¥णालय 

?ामपचंायत काल�न मालम�ा 

(1) चावडी 

(2) तलाव 



(3) क�डवाडा 

(4) अगंणवाडी 

(5) �नवास!थाने 

(6) =यायामशाळा/वाचनालय/अ§या	सका 

(7) समाजमPंदर 

(8) बहुउ`द	शय इमारती 

(9) !व0छता गहेृ/साव6. शौचालये 

(10) !टेज 

(11) बचत घर/गे!ट हाउस 

(12) पपं हाऊस/मलउदंचन क¦ � 

(13) अि¥नशमन क¦ � 

(14) Dवरंगळुा क¦ � 

(15) मल:TXया के�/मल:�नसारण क¦ �/सांडपाणी  :TXया 

क¦ � 

(16) मJयवत% नाला 

सव6 :कार0या साव6ज�नक वापरा0या मालम�ा तसेच 

• सामािजक सDुवधा सबंंधत सव6 !थायी व अ!थायी 

मालम�ा बाबतची कामे उदा. समाजमPंदरे, 

बहुउ`दे	शय इमारती, =यायमशाळा. �नवास!थाने इ. 

यामJये !थायी व अ!थायी मालम�ांचा सपंादन , 

Dव�नयोग थकबाकY वसलु2 व अनषुंगक काय6वाह2 या 

सव6 बाबींचा समावेश असेल. 

• �नवास!थान इमारतीची देखभाल देयके :!ततु करणे. 

नॅशनल pय�ुन	सपल अकांऊट कोड:माणे ल̈ड रिज!टर 
अ`ययावत ठेवणे. 

• सोपव�यात आले-या Dवषयाबाबत !था�नक �नधी 

लेखा (AG) कडील लेखा आ'ेपांची पतु6ता करणे. 

• व.र�ठांनी वेळोवेळी सोपवलेल2 कामे. 
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10 

 ीम. आशालता 

रासकरü 
 

 

 ी. Pदतशे भोईर 

व.र�ठ 

	लपीक/कर�न.र'क 
 

 

माPहती 

न�दणीकार/	लपीक 

1) =यवसा�यक :योजन सबंंधत सव6 !थायी व अ!थायी 

मालम�ा बाबतची कामे. उदा. दकुान-गाळे, माक� ट 
गाळे, काया6लये, ओटले-Dपचसे, तलाव ,म!&यपालन 

व नाैकाDवहार या :योजनासाठF भाडते&वावर देणे. 

झुणका भाकर क¦ �, इ&याद2 Dव�नयोग, �नय(ंण, 

भाडकेरार, वसलु2 , जाPहरात व &याच ेकरारनामे व 



(करार) &या अनषुंगक सव6 कामकाज पाहणे. 

2) महापा	लका इमारतीची देखभाल देयके :!ततु करणे. 

3) नॅशनल pय�ुन	सपल अकाऊंट कोड:माणे !थायी 

मालम�ा (Immovable) रिज!टर अ`ययावत ठेवणे. 

4) सोपव�यात आले-या Dवषयाबाबत !था�नक �नधी 

      लेखा (AG) कडील लेखा आ'ेपाचंी पतु6ता करणे. 

5) व.र�ठांनी वेळोवेळी सोपवलेल2 कामे. 
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 ीम. शबाना खान 

 

 

 ी. Pदगबंर  ीरंग 

माने 

व.र�ठ 

	लपीक/कर�नर2'क 

 

	लपीक/टंकलेखक 

1) पे ॲ�ड पाTकr ग न=याने �नDवदा काढणे, तसेच पढु2ल 

:TXया करणे. 

2) पे ॲ�ड पाTकr ग सबंधंीत तXार2 �नवारणासबंधंी 

   काय6वाह2 करणे. 

3) इ!टेट मॅनेजर व !थाप&य आरेखक यां0या 

�नय(ंणाखाल2 काम करणे. 

4) माPहतीचा अधकार अध�नयम 2005 अ�वये 

आले-या अजा6सबंधंी माPहती देणे. 

5) मा. खासदार, आमदार, मा. महापौर, स�मा. 

पदाधकार2 , नगरसेवक यां0यामाफ6 त आले-या 

प(ावंर काय6वाह2 करणे. 
6) व.र�ठांनी वेळोवेळी सोपवलेल2 कामे करणे. 
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14 

 ीम. शबाना खान 

 

 ी. सोमनाथ Dवसावे 

व.र�ठ 

	लपीक/कर�नर2'क 

माPहती 

न�दणाकार/	लपीक 

(करार) 

1) महासभा :Gनो�रे, Dवधान सभा तारांTकत 

/अतांरांTकत :Gन , ल'वेधी सचुना इ. सबंधंी 

पतु6ता करणे. 

2) नमुमंपाकड े �नह2त झाले-या सव6 मालम�ां0या 

अदययावत न�द2 ठेवणे, शासन , क¦ � शासन , 
	सडको व एम.आय.डी.सी. यांचेकड े भखूंड/जागा 

ह!तांतरण करणेसदंभा6त प(=यवहार टंक	लwखत 

करणे. 

3) 	सडको, एम.आय.डी.सी. )ामपचंायत, 

िज-हाधकार2 काया6लय ठाणे, िज-हा प.रषद ठाणे 

व शासन यांचेकडून आले-या DवDवध 	मळकतीचं े

द!तऐवज उपलqध ठेवणे. आवGयकत:ेमाणे 

सबंंधत :ाधकरणाकड े जागेची मागणी 

करणेसाठF प(=यवहार करणे व ह!तांत.रत 

मालम�ां0या वेळोवेळी न�द2 ठेवणे, न�दणी 



रिज!टर अ`ययावत ठेवणे. 

4) Imovable Register अ`ययावत ठेवणे. 

5) ज	मनीबाबतच े न�दणीप!ुतक अ`ययावत ठेवणे. 

!थायी मालम�ाबाबतच ेन�दणीप!ुतक अ`ययावत 

ठेवणे, तसेच अ!थायी मालम�ाबाबतच े न�दणी 

प!ुतक अ`ययावत ठेवेणे. 

6) महानगर गॅस व महानगर टे	लफोन �नगम बाबत 

कामकाज पाहणे. 

7) अपगंाना STD/PCO बथुसबंधंी अनषुंगक 

कामकाज पाहणे. 

8) डी.आर.एस. :णाल2बाबतच ेकामकाज पाहणे. 

9) सगंणकावर Email `वारे मालम�ा Dवभागाशी 

आले-या तXार2 तपासणे व व.र�ठांना सादर 

करणे. 

10) महापा	लकेकड े DवDवध :ाधकरणाकडून 

ह!तांत.रत भखुंडावर2ल अ�तXमणाची न�दवह2 

ठेवनू वेळोवेळी अ�तXमण Dवभागास कळDवणे. 

11) �यायालयीन :करणे हाताळणे. 

12) सोपव�यात आले-या Dवषयाबाबत !था�नक �नधी 

लेखा (AG) कडील लेखा आ'ेपांची पतु6ता करणे. 

13) महापा	लका अतंग6त साफसफाई Dवषयक 

कामकाज पाहणे. 

14) नॅशनल pय�ुन	सपल अकांऊट कोड:माणे ल̈ड 

रिज!टर अ`ययावत ठेवणे. 
15) व.र�ठांनी वेळोवेळी सोपDवलेल2 कामे पार पाडणे. 

 

15  ीम. शभुांगी तषुार 

गोडवे 
 

माPहती 

न�दणीकार/	लपीक 

1) आ!थापनाDवषयक व लेखाDवषयक सव6 कामे पार 

पाडणे. (रजा लेख,े वेतन, हजेर2, बद-या, पे�शन,    

गहृकज6, आयकर व म�ादा�य&व, कायमतसलमत 

इ&याद2). 
2) आ!थापनातील सव6 कामे करणे. 

 3) लेखाDवषयक सव6 कामे 

 4) Dवभागास लागणा-या आवGयक व!तूचंी मागणी भांडार 

    Dवभागाक़डून करणे. 

 5) गोपनीय अहवाल सकंं	लत क7न व.र�ठांना सादर 



    करणे. 

6) माPहतीचा अधकार अध�नयम 2005 अतंग6त मा	सक 

व वाDष6क अहवालाची वेळोवेळी पतू6ता करणे. 

7) शासन व महानगरपा	लकेकडील आदेश/प.रप(क/!थायी 

आदेशां0या !वत(ं संचका ठेवणे. 

8) सोपDव�यात आले-या Dवषयाबाबत !धा�नक �नधी 

लेखा (AG) कडील लेखा आ'ेपांची पतु6ता करणे. 

9) व.र�ठांनी वेळोवेळी सोपवलेल2 कामे पार पाडणे. 
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17 

 ी. 	सJदाथ6 बहादरेु 

 

 ी. र	मझ शखे 

सहा. लेखाधकार2 

(सेवा�नव�ृ) 

माPहती 

न�दणाकार/	लपीक 

(करार) 

1) मालम�ा Dवभागातील सव6 Dवशयां0या मळु 

करारनाpया0या न!तींचे !कॅ�नगं करणे. 

2) 	सडको, एम.आय.डी.सी., मोरबे डॅम, 'ेपणभमुी, 

िज-हा प.रषदेकडून ह!तांत.रत मालम�ांच ेकरारनामे 

अ`ययावत ठेवणे.  

3) 	सडको, एम.आय.डी.सी. व इतर :ाधकरणाकडून 

ह!तांत.रत होणा-या भखुंडा0या अधम-ुयापोट2 

सबंंधत :ाधकरणाकड ेर>कम भरणा करणे. 

4) शहर अ	भयतंा , अ�त. शहर अ	भयतंा Dवभागाकडून 

ह!तांत.रत मालम�ांच ेद!तऐवज अ`ययावत ठेवणे. 
5) मनपा Dवभाग �नहाय ज	मनीची वह2 !थावर मालम�ा 

ह!तांत.रत करणे. अ	भलेखाच े जतन  व सवंध6न 

करणे. 

6) व.र�ठांनी वेळोवेळी Pदलेल2 काया6लयीन कामे करणे. 

18  ी. सजंय महादेव 

बारगडु े

	शपाई 1) मालम�ा Dवभागाकडील प(=यवहार, संचकाचंी ने - 

आण करणे. 
2) आवGयकतनेसुार झेरॉ>स :ती काढून आणणे व 

       &याची =यवि!थत न�द करणे. 

3) काया6लय स7ु हो�यापवू% उप आय>ुत यांच े

दालनातील टेबल, दरुJवनी इ&याद2ंची !व0छता   

राखणे. 

4) काया6लय बदं झा-यानतंर Dवभागातील कपाटे, 

       टेबल ¯ॉवर व दालनातील टयबु लाईट, पखंे बदं 

       करणे. 

5) व.र�ठांनी वेळोवेळी सोपDवलेल2 कामे पार पाडणे. 

 



19  ी. म�सरू इ!माईल 

तडवी 

 

 

 

 

 

 

 

	शपाई 1) मालम�ा Dवभागाकडील प(=यवहार, संचकांची 

 ने - आण  करणे.  

2) आवGयकतनेसुार झेरॉ>स :ती काढून आणणे व 

       &याची =यवि!थत न�द करणे. 

3) काया6लय स7ु हो�यापवू% उप आय>ुत यांचे 

दालनातील टेबल, दरुJवनी इ&याद2ंची !व0छता   

राखणे. 

4) काया6लय बदं झा-यानतंर Dवभागातील कपाटे, 

       टेबल ¯ॉवर व दालनातील टयबु लाईट, पखंे बदं 

       करणे. 

5) व.र�ठांनी वेळोवेळी सोपDवलेल2 कामे पार पाडणे. 

 
 

 

 

       सह�/- 

 (दादासाहेब चाबकु:वार) 

 उप आयFुत (मालम�ा) 

नवी मुबंई महानगरपाHलका 

 

 
 


