
ममाहहिततीचमा अहधिकमार अहधिहनियम, 2005 चचे कलम 4 (1) (ब) अअंतरर्गत ममाहहितती

कलम 2 एच निममनिमा (अ)

ममाहहिततीचमा अहधिकमार अहधिहनियम 2005 अन्वयचे हवभमारमावर ललोकपपरमाहधिकमारती यमाअंचती यमादती 

शमासकतीय हवभमारमाचचे निमाअंव : औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा, औरअंरमाबमादटमाऊनि हिहॉल, औरअंरमाबमाद.  

कलम 2 (एच) /// 
अ.कप र ललोक पपरमाहधिकमारती सअंस्थमा सअंस्थमा पपरम मखमाअंचचे पदनिमाम हठिकमाण/पतमा
1. औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा आयमक्त औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा, 

औरअंरमाबमादटमाऊनि हिहॉल, औरअंरमाबमाद. 

कलम 2 एच निममनिमा (ब)
शमासनिमाकडडनि प मरचेसमा पपरमाप्त्  ललोकपपरमाहधिकमारती सअंस्थमाअंचती यमादती.

शमासकतीय हवभमारमाचचे निमाअंव : घनिकचरमा व्यवस्थमापनि कक, औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा, औरअंरमाबमाद टमाऊनि 
हिहॉल, औरअंरमाबमाद 431001. 

कलम 2 () () () अअंतरर्गत 
अ.कप

र
ललोक पपरमाहधिकमारती सअंस्थमा सअंस्थमा पपरम मखमाअंचचे पदनिमाम हठिकमाण/पतमा

1. घनिकचरमा व्यवस्थमापनि कक हवभमार पपरम मख, घनिकचरमा 
व्यवस्थमापनि कक तथमा सहिमाय्यक
आयमक्त

औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा, 
औरअंरमाबमादटमाऊनि हिहॉल, औरअंरमाबमाद.

कलम 4 (1) () ()
औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा यचेथतील हवभमार पपरम मख, घनिकचरमा व्यवस्थमापनि कक यमाअंचचे दमालनि यमा हवभमारमाततील 
कमायर्ये व कतर्गव्यचे यमाअंचमा तपहशल.
1 कमायमार्गलयमाचचे निमाअंव    महिमानिररपमाहलकमा, औरअंरमाबमाद.

2 पतमा     महिमानिररपमाहलकमा म मख्य पपरशमासकतीय इममारत टप्पमा कप र.1,
टमाऊनिहिहॉल, औरअंरमाबमाद  431 001.

3 कमायमार्गलय पपरम मख आयमक्त, महिमानिररपमाहलकमा औरअंरमाबमाद

4 शमासहकय हवभमारमाचचे निमाअंव  घनिकचरमा व्यवस्थमापनि कक, औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा 

5 कलोणत्यमा मअंतपरमालयमाच्यमा खमात्यमाच्यमा 
अहधिनिस्त

महिमारमाष्टपर शमासनि निरर हवकमास मअंतपरमालय, ममअंबई.

6 कमायर्गकचेतपर औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा हिदतीततील सअंपडणर्ग भमार 
(हसडकलोसहि).

7 हवहशष्ट कमायर्ये (1) वहॉडर्ग  अ  तचे  फ  अअंतरर्गत  निमाररती  घनिकचरमा
व्यवस्थमापनि करणचे.

(2) 50  ममायकप रहॉनिपचेकमा  कमती  जमाडतीचचे  प्लमास्टतीक
कक रतीबकर जप्तती मलोहहिम रमाबहवणचे.

(3) स्वच्छ  भमारत  व  स्वच्छ  महिमारमाष्टपर  अहभयमानि
रमाबहवणचे.

(4) घनिकचरमा  व्यवस्थमापनि  पपरहकप रयमा  ककें दपरमावर
पपरहकप रयमा करणचे.

ममा. आयमक्तमाअंच्यमा वचेळलोवचेळती हदलचेल्यमा स मचनिमाअंपपरममाणचे 



कमायर्गवमाहिती करूनि अअंमलबजमावणती करणचे.
8 हवभमारमाचचे ध्यचेय धिलोरण वचेळलोवचेळती शमासनिमाच्यमा हनिदर्येशमापपरममाणचे. 

9 धिलोरण ममा.स्थमायती सहमतती व ममा.सवर्गसमाधिमारण सभमा ठिरवतचे.

10 सवर्ग सअंबअंहधित अहधिकमारती/कमर्गचमारती हवभमार पपरम मख, घनिकचरमा व्यवस्थमापनि कक
स्वच्छतमा हनिरतीकक (2)
कहनिष्ठि हलहपक (2) 
हशपमाई (3)

11 कमायर्ग (1) वहॉडर्ग  अ  तचे  फ  अअंतरर्गत  निमाररती  घनिकचरमा
व्यवस्थमापनि करणचे.

(2) 50  ममायकप रहॉनिपचेकमा  कमती  जमाडतीचचे  प्लमास्टतीक
कक रतीबकर जप्तती मलोहहिम रमाबहवणचे.

(3) स्वच्छ  भमारत  व  स्वच्छ  महिमारमाष्टपर  अहभयमानि
रमाबहवणचे.

(5) घनिकचरमा  व्यवस्थमापनि  पपरहकप रयमा  ककें दपरमावर
पपरहकप रयमा करणचे. 
ममा. आयमक्तमाअंच्यमा वचेळलोवचेळती हदलचेल्यमा स मचनिमाअंपपरममाणचे
कमायर्गवमाहिती करूनि अअंमलबजमावणती करणचे.

12 कमाममाचचे हवस्ततत स्वरुप अ.कप र.11 निमसमार 
13 ममालमतचेचमा तपहशल हनिरअंक

14 उपलब्धि सचेवमा हनिरअंक
15 सअंस्थचेच्यमा सअंरचनिमात्मक तक्त्यमामध्यचे कमायर्गकचेतपरमाचचे पपरत्यचेक स्तरमावरचचे तपहशल

आययक्त

घनकचररा व्यवस्थरापण ववभराग पपरमयख

पपरभराररी स्वच्छतरा वनररीक्षक

वशिपराई 



16 कमायमार्गलयतीनि द मरध्वनिती कप रममाअंक व वचेळ 0240233353640 
वचेळ सकमाळती 10:00 तचे समाअंय 5:45

17 समाप्तमाहहिक समट्टती व हवहशष्ट सचेवचेसमाठिती 
ठिरहवलचेल्यमा वचेळ

दमसरमा व चचौथमा शहनिवमार, रहववमार तसचेच वचेळलोवचेळती पपरमाप्त्  
असलचेल्यमा अथवमा / जमाहितीर कचे लचेल्यमा स मटप  टयमा

कलम 4 (1) () () निममनिमा (अ) 
औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा यचेथतील घनिकचरमा व्यवस्थमापक यमाअंचचे हवभमारमाततील कमर्गचमारती यमाअंच्यमा अहधिकमारमाअंचमा
तपहशल.

अ
अ.कप र
.

पदनिमाम अहधिकमारआहथर्गक कलोणत्यमा कमायदमा/हनियम/ शमासनि हनिणर्गय/पहरपतपरक 
नि मसमार

अहभपपरमाय

हनिरअंक
ब

अ.कप र
.

पदनिमाम अहधिकमारपपरशमासकतीय कलोणत्यमा कमायदमा/हनियम/ शमासनि हनिणर्गय/पहरपतपरक 
नि मसमार

अहभपपरमाय

  हनिरअंक             

क
अ.कप र
.

पदनिमाम अहधिकमारफचौजदमारती कलोणत्यमा कमायदमा/हनियम/ शमासनि हनिणर्गय/पहरपतपरक 
नि मसमार

अहभपपरमाय

            हनिरअंक             

ड
अ.कप र
.

पदनिमाम अहधिकमारअधिर्गन्यमायतीक कलोणत्यमा कमायदमा/हनियम/ शमासनि हनिणर्गय/पहरपतपरक
निमसमार

अहभपपरमाय

            हनिरअंक             

कलम 4 (1) () () निममनिमा (ब)
औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा यचेथतील घनिकचरमा व्यवस्थमापनि कक हवभमारमाततील अहधिकमारती व कमर्गचमारती यमाअंच्यमा 
कतर्गव्यमाअंचमा तपहशल.  

अ.
कप र
.

पदनिमाम कतर्गव्यचे कलोणत्यमा कमायदमा/हनियम/ शमासनि 
हनिणर्गय/पहरपतपरक नि मसमार

अहभपपरमाय

1 हवभमार 
पपरम मख, 
घनिकचरमा 
व्यवस्थमापनि 

घनिकचरमा व्यवस्थमापनि अअंतरर्गत
शहिर स्वच्छतचेवर हनियअंतपरण 
करणचे.

शमासनि  हनियममा  नि मसमार  व  महिमारमाष्टपर
महिमानिररपमाहलकमा  अहधिहनियम  नि मसमार  व
ममा.सवर्गसमाधिमारण सभमा व ममा.स्थमायती सहमतती
सभचेनिचे ठिरहवलचेल्यमा धिलोरणमानि मसमार



कक घनिकचरमा व्यवस्थमापनि हिमातमाळणती हनियम 
2000 कमायदमा अअंमलबजमावणती.

2. घनिकचरमा 
व्यवस्थमापक

घनिकचरमा व्यवस्थमापनि अअंतरर्गत
शहिर स्वच्छतचेवर 
हनियअंतपरणमासअंदभमार्गत निचेमडनि 
हदलचेलती कमामचे करणचे.

शमासनि  हनियममा  नि मसमार  व  महिमारमाष्टपर
महिमानिररपमाहलकमा  अहधिहनियम  नि मसमार  व
ममा.सवर्गसमाधिमारण सभमा व ममा.स्थमायती सहमतती
सभचेनिचे ठिरहवलचेल्यमा धिलोरणमानि मसमार
घनिकचरमा व्यवस्थमापनि हिमातमाळणती हनियम 
2000 कमायदमा अअंमलबजमावणती.

×¸üŒŸ
Ö¯Ö¤ü

3. कहनिष्ठि 
हलपतीक

हवभमारमातअंरर्गत निचेमडनि हदलचेलती 
कमामचे करणचे.

''

4 हशपमाई हवभमारमातअंरर्गत निचेमडनि हदलचेलचे कमामचे
करणचे.

कलम 4 (1) (ब) () 
हनिणर्गय पपरहकप रयचेततील पयर्गवचेकण व जबमाबदमारतीचचे उतरदमाईत्व हनिहशचत करुनि कमायर्गपध्दततीचचे पपरकमाशनि (कमाममाचमा
पपरकमार/निमाअंव)
कमाममाचचे स्वरुप (1) वहॉडर्ग अ तचे फ अअंतरर्गत निमाररती घनिकचरमा व्यवस्थमापनि करणचे.

(2) 50  ममायकप रहॉनिपचेकमा  कमती  जमाडतीचचे  प्लमास्टतीक कक रतीबकर  जप्तती  मलोहहिम
रमाबहवणचे.

(3) स्वच्छ भमारत व स्वच्छ महिमारमाष्टपर अहभयमानि रमाबहवणचे.
(4) घनिकचरमा व्यवस्थमापनि पपरहकप रयमा ककें दपर

ममा. आयमक्तमाअंच्यमा वचेळलोवचेळती हदलचेल्यमा स मचनिमाअंपपरममाणचे कमायर्गवमाहिती करूनि 
अअंमलबजमावणती करणचे. 

सअंबअंहधित तरत मद :  कमायमार्गलयतीनि आदचेशमानि मसमार
अहधिहनियममाचचे निमाअंव :  महिमारमाष्टपर महिमानिररपमाहलकमा अहधिहनियम अन्वयचे.
हनियम : वरतील अहधिहनियम अअंतरर्गत कमामकमाज करणचे.
शमासनि हनिणर्गय : शमासनिमाकडडनि वचेळलोवचेळती पपरमाप्त्  शमासनि हनिणर्गय.
पहरपतपरकचे            : शमासनिमाकडडनि वचेळलोवचेळती हनिरर्गमतीत हिलोत असलचेलचे शमासनि पहरपतपरक.
कमायमार्गलयतीनि  आदचेश    :   शमासनि,  ममा.  सवर्गसमाधिमारण  सभमा  /  ममा.  स्थमायती  सहमतती  सभमा  व  ममा.आयमक्त

महिमानिररपमाहलकमा औरअंरमाबमाद. 

अ.
कप र.

कमाममाचचे स्वरुप कमालमावधिती हदवस कमाममासमाठिती जबमाबदमार
अहधिकमारती 

अहभपपरमाय

1 (1)वहॉडर्ग  अ तचे फ अअंतरर्गत निमाररती घनिकचरमा
व्यवस्थमापनि करणचे.

(2)50  ममायकप रहॉनिपचेकमा  कमती  जमाडतीचचे
प्लमास्टतीक  कक रती  बकर  जप्तती  मलोहहिम
रमाबहवणचे.

(3)स्वच्छ  भमारत  व  स्वच्छ  महिमारमाष्टपर
अहभयमानि रमाबहवणचे.

ममा. आयमक्तमाअंच्यमा वचेळलोवचेळती हदलचेल्यमा 
स मचनिमाअंपपरममाणचे कमायर्गवमाहिती करूनि अअंमलबजमावणती
करणचे. 

कमाममावर अवलअंब मनि हवभमार पपरम मख, 
घनिकचरमा व्यवस्थमापनि 
कक

कलम 4 (1) (ब) () निममनिमा (अ)
निममन्यमामध्यचे कमाममाचचे पपररटतीकरण
सअंघटनिमाचचे लक (वमाहरर्गक) 

अ.कप
र.

कमाम/कमायर्ग कमाममाचचे पपरममाण आहथर्गक लक अहभपपरमाय



01 हवभमार पपरम मख, घनिकचरमा व्यवस्थमापनि कक 
यमाअंचचे अहधिपत्यमाखमालतील हवभमारमाचचे आहथर्गक व 
पपरशमासकतीय बमाबती

आहथर्गक वरर्ग

कलम 4 (1) (ब) () निममनिमा (ब) 
कमाममाचती कमालमयमार्गदमा 1 एहपपरल तचे 31 ममाचर्ग कमाम प मणर्ग हिलोण्यमासमाठिती

पपरत्यचेक कमाममाचती कमालमयमार्गदमा : एक वरर्ग 
अ.कप र
.

कमाम/कमायर्ग हदवस/तमास प मणर्ग 
करण्यमासमाठिती 

जबमाबदमार 
अहधिकमारती 

तकप रमार हनिवमारण 
अहधिकमारती 

01 हवभमार पपरम मख, घनिकचरमा व्यवस्थमापनि कक 
यमाअंचचे अहधिपत्यमाखमालतील हवभमारमाचचे आहथर्गक व 
पपरशमासकतीय बमाबती.

आथर्थीक वरर्ग हवभमार 
पपरम मख, 
घनिकचरमा 
व्यवस्थमापनि 
कक

आयमक्त, मनिपमा 
औरअंरमाबमाद

कलम 4 (1) (ब) () निममनिमा (अ) 
घनिकचरमा व्यवस्थमापनि ककमाततील कमाममाशती सअंबअंहधित हनियम/अहधिहनियम 

अ.कप र
.

सडचनिमा पतपरकमावर हदलचेलचे 
हवरय

हनियम कप रममाअंक व वरर्ये अहभपपरमाय 
(असल्यमास)

01 पपरस्तमाहवत धिलोरणमानि मसमार शमासनि हनियममा नि मसमार व महिमारमाष्टपर महिमानिररपमाहलकमा 
अहधिहनियम, शमासनि हनिणर्गय व पहरपतपरक व 
ममा.सवर्गसमाधिमारण सभमा व ममा.स्थमायती सहमतती सभचेनिचे 
ठिरहवलचेल्यमा धिलोरणमानि मसमार

कलम 4 (1) (ब) () निममनिमा (ब) 
घनिकचरमा व्यवस्थमापनि ककमाततील कमाममाशती सअंबअंहधित शमासनि हनिणर्गय 

अ. 
कप र.

शमासनि हनिणर्गयमानि मसमार हदलचेलचे
हवरय

शमासनि हनिणर्गय कप रममाअंक व तमारतीख अहभपपरमाय 
(असल्यमास)

01 पपरशमासकतीय धिलोरणमानि मसमार 1. महिमारमाष्टपर महिमानिररपमाहलकमा अहधिहनियम 
2. वचेळलोवचेळती आलचेलचे शमासनि हनिणर्गयमापपरमामणचे
3. ममा.सवर्गसमाधिमारण सभमा व ममा.स्थमायती सहमतती सभमा, 
महिमानिररपमाहलकमा यमाअंनिती ठिरहवलचेलचे धिलोरण.

कलम 4 (1) (ब) () निममनिमा (क) 
घनिकचरमा व्यवस्थमापनि ककमाततील कमाममाशती सअंबअंहधित पहरपतपरकचे

अ. 
कप र.

शमासकतीय पतपरकमानि मसमार 
हदलचेलचे हवरय 

परतीपतपरक कप रममाअंक व तमारतीख अहभपपरमाय 
(असल्यमास)

01 पपरशमासकतीय धिलोरणमानि मसमार 1. रमाज्यशमासनि व ममा.आयमक्त यमाअंनिती वचेळलोवचेळती      
हदलचेलचे आदचेश

ममा.सवर्गसमाधिमारण सभमा व ममा.स्थमायती सहमतती सभमा, 
महिमानिररपमाहलकमा यमाअंनिती ठिरहवलचेलचे धिलोरण.

कलम 4 (1) (ब) () निममनिमा (ड)
घनिकचरमा व्यवस्थमापनि हवभमारमाततील कमाममाशती सअंबअंहधित कमायमार्गलयतीनि आदचेश/धिलोरणमात्मक पहरपहतपरकचे .

अ. 
कप र.

हवरय कप रममाअंक व तमारतीख अहभपपरमाय 
(असल्यमास)



01 पपरशमासकती
य बमाबती

1. रमाज्यशमासनि व ममा.आयमक्त यमाअंनिती वचेळलोवचेळती हदलचेलचे आदचेश
ममा.सवर्गसमाधिमारण सभमा व ममा.स्थमायती सहमतती सभमा, महिमानिररपमाहलकमा यमाअंनिती 
ठिरहवलचेलचे धिलोरण.

कलम 4 (1) (ब) () निममनिमा (इ)
औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा यचेथतील घनिकचरमा व्यवस्थमापनि कक हवभमारमामध्यचे उपलब्धि दस्तमाऐवजमाअंचती यमादती.

अ.कप र
.

दस्तमाऐवजमाचमा पपरकमार हवरय सअंबअंहधित 
व्यक्तती / पदनिमाम

व्यक्ततीचचे हठिकमाण / उपरलोक्त 
कमायमार्गलयमात उपलब्धि 
निसल्यमास

2.  हवभमारमास  पपरमाप्त्  झमालचेल्यमा  पतपरमाअंवर
कमायर्गवमाहिती  करूनि  मअंज मरतीसमाठिती  समादर
कचे लचेल्यमा सअंहचकमा

ममाहहितती अहधिकमार अहधिहनियम 2005 अन्वयचे 
पपरमाप्त्  अजमार्गवरतील स मनिमावणती सअंहचकमा

आवक 
जमावक, 
ममाहहितती 
अहधिकमार

कहनिष्ठि हलहपक

कलम 4 (1) (अ) ()
औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा यचेथतील घनिकचरमा व्यवस्थमापनि ककमामध्यचे दस्तमाऐवजमाअंचती वरर्गवमारती. 

अ.कप र
.

हवरय दस्तमाऐवजमाचमा 
पपरकमार निस्तती/ 
मस्टर/निलोअंदप मस्तक 
व्हिमाऊचर इ.

पपरम मख बमाबती अंचमा 
तपशतीलवमार 

स मरहकत 
ठिचेवण्यमाचमा 
कमालमावधिती 

1 शमासकतीय पतपरव्यवहिमार निस्तती घनिकचरमा व्यवस्थमापनि हिमातमाळणती हनियम 2000 
चती अअंमलबजमावणती सअंदभमार्गत.

कमायम

2 हवधिमानिमअंडळमाशती सअंबअंहधित 
पतपरव्यवहिमार

निस्तती हवधिती मअंडळ, तमारमाअंकतीत/अतमारमाअंकतीत पपरशनि कमायम

3 ललोकपपरहतहनिधिती तकप रमारती निस्तती ममा.मअंतपरती, रमाज्यमअंतपरती, खमासदमार, आमदमार, ममा. 
महिमापचौर, सवर्ग पदमाहधिकमारती व सवर्ग स. निररसचेवक 
यमाअंच्यमाशती कचे लचेलमा पतपरव्यवहिमार. 

10 वरर्ये

4 ममाहहिततीचमा 
अहधिकमार 2005

निस्तती सदर अहधिहनियममाअंतरर्गत सअंबअंधितीत हवभमारमा सअंदभमार्गत 
पपरमाप्त्  झमालचेलती पपरकरणचे.

कमायम

5 हिजचेरती पट मस्टर कमर्गचमार् यमाअंच्यमा उपहस्थततीबमाबत. कमायम
6 आवकजमावक निलोअंद 

रहजस्टर
निलोअंद रहजस्टर महिमापमाहलकचे ततील ददैनिअंहदनि टपमालमाचचे निलोअंद 

ठिचेवणचेबमाबत. 
10 वरर्ये

कलम 4 (1) (ब) () निममनिमा (क)
औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा यचेथतील घनिकचरमा व्यवस्थमापनि ककमाच्यमा पहररदमाअंचती यमादती प परकमाशतीत करणचे. 

अ.कप र पहररदचेचचे निमाअंव पहररदचेचचे 
सदस्य

पहररदचेचचे
उहदष्ट

हकतती वचेळमा घचेण्यमात 
यचेतचे

सभमा जनिसमाममान्यमा समाठिती खमलती 
आहिचे हकअं वमा निमाहिती

सभचेचमा 
कमायर्गवततमाअंत 
(उपलब्धि)

                                         हनिरअंक             
 

कलम 4 (1) (ब) () निममनिमा (ड)
औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा यचेथतील घनिकचरमा व्यवस्थमापनि ककमाच्यमा पहररदमाअंचती यमादती प परकमाहशत करणचे. 

अ.कप र सअंस्थचेचचे 
निमाअंव

सअंस्थचेचचे सदस्य सअंस्थचेचचे 
उहदष्ट

हकतती वचेळमा 
घचेण्यमात यचेतचे

सभमा जनिसमाममान्यमा समाठिती खमलती
आहिचे हकअं वमा निमाहिती

सभचेचमा कमायर्गवततमाअंत 
(उपलब्धि)

                                          हनिरअंक            



कलम 4 (1) (ब) ()

औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा यचेथतील घनिकचरमा व्यवस्थमापनि ककमाततील अहधिकमारती व कमर्गचमारती यमाअंचती निमाअंवचे, पतचे 
व त्यमाअंचचे ममाहसक वचेतनि.

अ.
कप
र

पदनिमाम अहधिकमारती/ कमर्गचमार् यमाअंचचे निमाअंव वरर्ग रुजड हदनिमाअंक दमरध्वनिती कप र./
फक क्स/ईमचेल

सध्यमाचचे (ममळ)
वचेतनि

1. हवभमार पपरम मख, 
घ.क.व्य.क. तथमा 
सहिमाय्क आयमक्त्  

शपरती.निअंदहकशलोर भलोअंबचे अ 13/06/2018 33353640 
हवस्तमार 
कप र.212 
मलो.कप र.
879614267
5

रू.13700/-

2. पपर.स्वच्छतमा हनिरतीकक शपरती.हवशमाल खरमात ड 08/12/20
10

750713333
1 रू.7100/-

3. पपर.स्वच्छतमा हनिरतीकक शपरती.सहचनि भमालचेरमाव ड 17/10/20
08

976793347
0 रू.7760/-

4 कहनिष्ठि हलपतीक शपरती. जयवअंत कम लकणर्थी क 17/10/199
0

976426949
9

रू.17000/-

5. कहनिष्ठि हलहपक शपरतीमतती.अअंबट आर.एस. क 07/06/201
4

976494070
7

रू.8200/-

6. हशपमाई शपरती.मरनि हतपरभ मवनि ड 27/05/199
5

966584401
2

रू.12370

7. हशपमाई शपरतीमतती स महनितमा तमाक्वमालचे ड 13/10/201
6

- रू.6000/-

8 हशपमाई शपरती.जमावचेद खमानि ड 24/12/201
8

742086900
7

रू.6000/-

कलम 4 (1) (ब) ()

औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा यचेथतील घनिकचरमा व्यवस्थमापनि ककमाततील अहधिकमारती व कमर्गचमार् यमाअंचती वचेतनिमाचती 
हवस्ततत ममाहहितती पपरकमाहशत करणचे.

अ.
कप र

पदनिमाम वचेतनि रुपरचेरमा इतर अनिमजचेय भतचे
हनियहमत (महिमारमाई भतमा, 
घरभमाडचे भतमा, शहिर भतमा)

पपरसअंरमानि मसमार 
(जसचे पपरवमास 
भतमा,)

हवशचेर (जसचे 
पपरकल्प भतमा, 
पपरहशकण भतमा)

1 हवभमार पपरम मख, 
घ.क.व्य.क.तथमा 
सहिमाय्क आयमक्त

9300-34800- 
       4400

100 % महिमारमाई भतमा व 
20% घर भमाडचे, हनियममा 
नि मसमार रपरचेड पचे

शमासनि 
हनियममानि मसमार

लमारड निमाहिती

2 स्वच्छतमा हनिरतीकक 4400-
20200
1300 

3 कहनिष्ठि हलपतीक 5200-
20200
1900

,, ,, ,,

4 हशपमाई 4440-
20200
1300

,, ,, ,,



कलम 4 (1) (ब) () 

औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा यचेथतील घनिकचरमा व्यवस्थमापनि ककमाचचे मअंजडर अअंदमाजपतपरक व खचमार्गचमा तपहशल 
यमाचती हवस्ततत ममाहहितती पपरकमाहशत करणचे.

अ.कप
र

अअंदमाजपतपरकतीय 
शतीरमार्गचचे वणर्गनि

अनिमदमानि हनियलोहजत वमापर (कचेतपर व 
कमाममाचमा तपहशल)

अहधिक अनिमदमानि अपचेहकत असल्यमास 
रुपयमात

अहभपपरमाय

          हनिरअंक             

कलम 4 (1) (ब) () निममनिमा (अ)

औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा यचेथतील घनिकचरमा व्यवस्थमापकनि ककमाततील अनि मदमानि वमाटपमाच्यमा कमायर्गकप रममाचती
कमायर्गपध्दतती 2014-15 यमा वरमार्गसमाठिती पपरकमाहशत करणचे.

ममाहहितती हनिरअंक        

कलम 4 (1) (ब) () निममनिमा (ब)

औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा यचेथतील घनिकचरमा व्यवस्थमापनि ककमाततील अनि मदमानि कमायर्गकप रममाअंतरर्गत लमाभमाथर्थीचती
हवस्ततत ममाहहितती पपरकमाहशत करणचे.

यलोजनिमा/कमायर्गकप रममाचचे निमाअंव
अनिम.

कप र.
लमाभमाथर्थीचचे निमाअंव व पतमा अनिमदमानि/लमाभ यमाचती 

रक्कम/स्वरुप
हनिवड पमातपरतचेचचे हनिकर अहभपपरमाय

          हनिरअंक             

कलम 4 (1) (ब) () 

औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा यचेथतील घनिकचरमा व्यवस्थमापनि ककमाततील हमळणमार् यमा/सवलततीचमा परवमानिमा यमाचती
चमालड वरमार्गचती तपहशलवमार ममाहहितती.

परवमानिमा/परवमानिरती/सवलततीचचे पपरकमार
अनिम.
कप र.

परवमानिमा 
धिमारकमाचचे निमाअंव

परवमान्यमाचमा 
पपरकमार

परवमानिमा 
कप रममाअंक

हदनिमाअंकमा 
पमासडनि

हदनिमाअंकमा 
पयर्यंत

समाधिमारण 
अटती

परवमान्यमाचती हवस्ततत 
ममाहहितती

          हनिरअंक             
कलम 4 (1) (ब) () 

औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा यचेथतील घनिकचरमा व्यवस्थमापनि ककमाततील ममाहहिततीचचे इलचेक्टपरमाहनिक स्वरुपमात समाठिहवलचेलती 
ममाहहितती पपरकमाहशत करणचे.  चमालड वरमार्गकहरतमा.

अनिम.

कप र.

दस्तमाऐवजमाचमा 
पपरकमार

हवरय कलोणत्यमा इलचेक्टपरहॉहनिक 
निममन्यमात

ममाहहितती हमळहवण्यमाचती 
पध्दतती

जबमाबदमार व्यक्तती

   हनि रअं क  

कलम 4 (1) (ब) () 

औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा यचेथतील घनिकचरमा व्यवस्थमापनि ककमाततील उपलब्धि स महवधिमाअंचमा तक्तमा पपरकमाहशत करणचे.  
उपलब्धि स महवधिमा.

अ.

कप र
.

समहवधिचेचमा 
पपरकमार

वचेळ कमायर्ग पध्दतती हठिकमाण जबमाबदमार व्यक्तती/ 
कमर्गचमारती

तकप रमार हनिवमारण



1. भचेटण्यमाच्यमा 
वचेळचेसअंदभमार्गत 
ममाहहितती

प मणर्ग 
कमायमार्गलयतीनि 
वचेळचेत.

पपरत्यक चचमार्ग 
हकअं वमा फलोनिवर 
चचमार्ग करूनि 
पपरशनि सलोडहवणचे.

घनिकचरमा 
व्यवस्थमापनि 
कक

हवभमार पपरम मख 
घनिकचरमा 
व्यवस्थमापनि कक 
तथमा सहिमाय्क आयमक्त

ममा.आयमक्त

कलम 4 (1) (ब) () 

औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा यचेथतील घनिकचरमा व्यवस्थमापनि ककमाततील शमासकतीय ममाहहितती अहधिकमारती/सहिमाय्यक 
शमासकतीय ममाहहितती अहधिकमारती/अहपलतीय पपरमाहधिकमारती (तचेथतील ललोकपपरमाहधिकमारतीच्यमा कमायर्गकचेतपरमाततील) यमाअंचती हवस्ततत 
ममाहहितती पपरकमाशतीत करणचे.

अ. शमासकतीय ममाहहितती अहधिकमारती.
अ.
कप र
.

शमासकतीय ममाहहितती 
अहधिकमारतीचचे निमाअंव

पदनिमाम कमायर्गकचेतपर पतमा/फलोनि ईमचेल अहपलतीय 
पपरमाहधिकमारती

1 शपरती. निअंदहकशलोर भलोअंबचे घनिकचरमा 
व्यवस्थमापनि 
हवभमार पपरम मख

औरअंरमाबमाद 
महिमानिररपमाहलकमा

मनिपमा क्वमाटर्गर 
हदल्लतीरचेट 
औरअंरमाबमाद 
879614267
5

घनिकचरमा 
व्यवस्थमापनि 
हवभमार पपरम मख

ब. सहिमाय्यक शमासकतीय ममाहहितती अहधिकमारती.
अ.
कप र
.

सहिमाय्यक शमासकतीय ममाहहितती 
अहधिकमारतीचचे निमाअंव

पदनिमाम कमायर्गकचेतपर पतमा/फलोनि ईमचेल

1 शपरती.जयवअंत कम लकणर्थी कहनिष्ठि 
हलहपक

औरअंरमाबमाद 
महिमानिररपमाहलकमा

प्लहॉट नि. 149 पमारतीजमातनिरर एनि-
4 हसडकलो औ.बमाद 9764269499

क. अहपलतीय अहधिकमारती :
अ.कप
र

अहपलतीय अहधिकमारतीचचे
निमाअंव

पदनिमाम कमायर्गकचेतपर पतमा/फलोनि ईमचेल यमाअंच्यमा अहधिहनिस्त 
शमासकतीय ममाहहितती 
अहधिकमारती

1. शपरती.निअंदहकशलोर भलोअंबचे हवभमार 
पपरम मख, 
घ.क.व्य.
क.

औरअंरमाबमाद

महिमानिररपमाहलकमा

औरअंरमाबमाद
महिमानिररपमाहलकमा

टमाऊनि हिहॉल,
औरअंरमाबमाद 01. 

233353640
हवस्तमार कप र.212

मलो.निअं. 
8796142675

घनिकचरमा
व्यवस्थमापक

मलो.
निअं.8796142675

कलम 4 (1) (ब) () औरअंरमाबमाद महिमानिररपमाहलकमा यचेथतील घनिकचरमा व्यवस्थमापनि ककमाततील 
पपरकमाशतीत ममाहहितती हनिरअंक समजण्यमाअंत यमावचे.

कलम 4 (1) (क)

सवर्गसमाममान्य ललोकमाअंशती सअंबधितीत महित्वमाचती हनिणर्गय व धिलोरणचे यमाअंचती यमादती पपरकमाशनिमाकरतीतमा तयमार करणचे व
हवतरतीत करणचे.



कलम 4 (1) (ड) 

सवर्गसमाधिमारणपणचे आपल्यमा कमायमार्गलयमात हिलोणमार् यमा पपरशमासकतीय/अधिर्गन्यमायतीक कमामकमाजमाच्यमा पपरकमारमाचती यमादती
तयमार करणचे. घचेतलचेल्यमा हनिणर्गयमाबमाबत कमायर्ग करण्यमाचती मतीममाअंसमा यमाप मढचे दचेण्यमात यचेईल असचे जमाहितीर करणचे.

 

                               घनिकचरमा व्यवस्थमापनि हवभमार पपरम मख

        महिमानिररपमाहलकमा, औरअंरमाबमाद.


