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मािहतीचा अिधकारी अिधिनयम, 2005 चे कलम 4 (1) (ब) अंतगत मािहती
कलम 2 एच नमुना (अ)
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अ वये िवभागावर लोक िधकारी यांची यादी
शासकीय िवभागाचे नाव :- िमरा -भाईंदर महानगरपािलका, भाईंदर (प.) िज.ठाणे
कलम 2 (एच) a/b/c/d
अ.
1.

लोक

सं था मुखांचे
पदनाम

ािधकारी सं था

िमरा-भाईंदर महानगरपािलका

आयु त

िठकाण / प ा
िमरा-भाईंदर महानगरपािलका,
व.
इंिदरा गांधी भवन, दुसरा माळा,
छ.िशवाजी महाराज माग, भाईंदर
(प.) िज.ठाणे 401 101.

कलम 2 एच नमुना (ब)
शासनाकडू न पूरेसा िनधी ा त लोक ािधकारी सं थांची यादी
शासकीय िवभागाचे नाव :- जािहरात िवभाग, िमरा-भाईंदर महानगरपािलका
व. इंिदरा गांधी भवन, पिहला माळा, छ.िशवाजी महाराज माग,
भाईंदर (प.)िज.ठाणे 401 101
कलम 2 (h) (i) (ii) अंतगत
अ.
1.

लोक

ािधकारी सं था

िमरा-भाईंदर महानगरपािलका

सं था

मुखांचे पदनाम

उपायु त (जा)

िठकाण / प ा
िमरा-भाईंदर महानगरपािलका, व.
इंिदरा गांधी भवन,
चौथा माळा, छ.िशवाजी महाराज
माग, भाईंदर (प.)िज.ठाणे 401 101
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िमरा भाईंदर महानगरपािलका
जािहरात िवभाग

मा.आयु त सो.

मा.उप-आयु त (जा.)

सहा.आयु त (जा.)

िलिपक

िशपाई/स.का./मजुर
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कलम 4 (1) (b) (i)
िमरा-भाईंदर महानगरपािलका ये थील जािहरात िवभाग काय लयातील काय व कत ये यांचा
तपशील.
काय लयाचे नांव
प ा

::-

काय लय मुख
शासकीय िवभागाचे
नांव
कोण या मं ालयातील
खा या या अिधन त
काय े
िविश ट काय :-

::-

जािहरात िवभाग, िमरा-भाईंदर महानगरपािलका
िमरा-भाईंदर महानगरपािलका, व, इंिदरा गांधी भवन, पिहला माळा,
छ.िशवाजी महाराज माग, भाईंदर (प.)िज.ठाणे 401 101.
उपायु त, (जािहरात) िमरा-भाईंदर महानगरपािलका, भाईंदर (प.), िज.ठाणे.
जािहरात िवभाग

:-

नगर िवकास िवभाग

::-

िमरा-भाईदर शहर भौगोिलक :- 79 चौ.िक.मी. / काय नु प
1) मनपा े ातील दुकाने आ थापनेवरील जािहरातीचे सव न क न
आकारणी कर यांत येते व यानुसार जािहरात फी ची वसुली करणे.
2) मनपा े ाम ये मनपा या जागेवर कवा खाजगी जागेवर ठे का
होिड ज/ खाजगी होिड ज, कॅ टीिल हर/ कमानी ( थायी
चरवर )
यांना िनयम टाकने व ठरावा या अनुषंगे िनयमांचे पालन क न
परवानगी दे ने व जािहरात फी वसुली करणे.

िवभागाचे येय / धोरण

:-

१)महापािलके या उ प नात वाढ करणे तसेच शहर व छ व सुंदर,
नीटनीटके राह याकरीता शहरातील आकाशिच ह? (हो ड ज) उभारणेस
परवानगी दे ने व निवन जािहरात
ोतापासुन महानगरपािलके या
उ प नात वाढ करणे.

धोरण
सव संबंिधत कमचारी
काय

:::-

२)मनपा
े ातील िनयमबा
अनिधकृ त हो ड ज ( थायी
चरवर
कायम व पी) वर कारवाई क न हटिवनॆ व उभारणार नाहीत य़ाबाबतची
द ता घे णे.
विरल माणे
सव संवग तील 6
मनपा े ातील दुकाने आ थापने यांचा सव क न जािहरात फी ची वसुली
करणे. व ठे का हो ड ज, खाजगी हो ड ज, कँ टीिल हर, कमानी, िकआँ स
यांची िनयिमतपणे वसुली क न रिज टर अ ावत करणे तसेच िवभागात
ा त होणारी शासिकय/िनमशासिकय प े, मािहती अिधकार यांची मािहती
वेळेत तयार करणे.

कामाचे िव तृत व प :१) मनपा े ातील दुकाने आ थापनेवरील जािहरातीचे सव न क न आकारणी कर यांत येते व
यानुसार जािहरात फी ची वसुली करणे.
२) मा. आयु त यांनी िनदश िद या माणे कत य पार पाडणे.
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३) महारा महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 244,245 व महारा महानगरपािलका (जािहरात व
फलक िनयं ण) िनयम 2003 अंतगत तरतुदीनुसार जािहरात फलकांवर िनयं ण व िनयमन करणेची
कायवाही करणे.
४) वसुलीचा इ टांक पुण करणे या
यांकडू न काम क न घे णे.

टीने

य न करणे व या अनुषंगाने अिधप याखालील कमचा-

५) मा.आयु त यां या आदे शा माणे िलिपक व कमचारी यां या कृ ती व कामकाजांवर पयवे ण व
िनयं ण ठे वणे.
६) शासन िनणय, पिरप क, आदे श यांची अंमलबजावणी करणे.
उपल ध सेवा : महापािलकेतील वेबसाईटचे यव थापन / ई-ग हन स
ािधकरणा-या संरचने या त ता वंशवृ ाचा त ता असा असतो तसा त ता काढू न
ये क पातळीवर कायक व संपक या प यांशी यांची जोड घालून दाखवा. त ता
सोबत जोडला आहे .
काय लयीन दुर वनी

मांक व वेळा :- 28193028, 28181183, 28181353, 28145985,
28192828 (िव तार .242)
वेळ :- सकाळी 10.00 ते सं याकाळी 17.45 वा.

सा तािहक सु ी व िविश ट सेवस
े ाठी :- रिववार व येक मिह याचा दुसरा व चौथा शिनवार तसॆच
सावजिनक सु ीचे िदवस
कलम 4 (1) (b) (ii) (अ)
िमरा-भाईंदर महानगरपािलका ये थील जािहरात िवभाग काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या
अिधकारांचा तपशील
कोणता कायदा / िनयम
अ.
पदनाम
अिधकार-अ थक
/ शासनिनणय / पिरप
अिभ ाय
क नुसार
1
उपायु त 1) मनपा े ातील दुकाने आ थापनेवरील
महारा
महानगरपािलका
(जािहरात)
जािहरातीचे सव न क न आकारणी
अिधिनयमाचे कलम 244,
कर यांत येते व यानुसार जािहरात फी
245
व
महारा
ची वसुली करणेबाबत िवभाग मुख
महानगरपािलका (जािहरात
(जािहरात) व कमचारी यांना िनदशीत
व फलक िनयं ण) िनयम
करणे.
2003
अंतगत
2) महापािलके या उ प नात वाढ करणे व
तरतुदीनुसार
जािहरात
शहर व छ व सुंदर ,नीटनीटके
फलकांवर
िनयं ण
व
राह याकरीता शहरातील अनिधकृ त व
िनयमन करणेची कायवाही
िनयमबाहय बोड, बॅनर, हो ड ज लागणार
करणे.
नाहीत याबाबत द ता घे णे.
3) निवन जािहरात ोतापासुन
महानगरपािलके या उ प नात वाढ
करणेबाबत धोरण आखने
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अ.
1

पदनाम
िवभाग
मुख
(जािहरात)

अिधकार -

शासकीय

१. मनपा े ातील दुकाने आ थापने यांचा
सव क न जािहरात फी ची वसुली
करणेबाबत िलिपक कमचा-यांना िनदिशत
करणे.
२. वसुलीचा इ टांक पुण करणे या
टीने
यन
करणे
व
या
अनुषंगाने
अिधप याखालील कमचा-यांकडू न काम
क न घे णे.
३. मा. आयु त यांनी िनदश िद या माणे
कत य पार पाडणे.

2.

िलपीक

3.

िशपाई/स.का
/मजुर

४. महारा
महानगरपािलका
अिधिनयम
कलम
244,245
व
महारा
महानगरपािलका (जािहरात व फलक
िनयं ण)
िनयम
2003
अंतगत
तरतुदीनुसार जािहरात फलकांवर िनयं ण
व िनयमन करणेची कायवाही करणे.
मनपा े ातील दुकाने आ थापने यांचा
सव क न जािहरात फी ची वसुली करणे.
जािहरात िवभागाअंतगत दै नंिदन काम
करणे. आवक-जावक दे यकांचे व
तावांचे
संबंिधतांना
वाटप,
प यहार
उपायु त
(जािहरात) यां या िनदशनास आणणे व
विर ठांनी आदे शीत केलेली इतर कामे
करणे.

कोण या काय ा / िनयम
/ शासनिनणय पिरप क अिभ ाय
नुसार
महारा
महानगरपािलका
अिधिनयमाचे कलम 244,
245
व
महारा
महानगरपािलका (जािहरात
व फलक िनयं ण) िनयम
2003
अंतगत
तरतुदीनुसार
जािहरात
फलकांवर
िनयं ण
व
िनयमन करणेची कायवाही
करणे.

महारा
महानगरपािलका
अिधिनयम कलम 244,
245
व
महारा
महानगरपािलका (जािहरात
व फलक िनयं ण) िनयम
2003
अंतगत
तरतुदीनुसार
जािहरात
फलकांवर
िनयं ण
व
िनयमन करणेची कायवाही
करणे.

िवभागांतगत नेमन
ु िदलेली कामे करणे
अनिधकृ त जािहरातीचा सव फा ँम/नोिटसा
वाटप करणे. विर ठांनी आदे शीत केलेली
इतर कामे करणे.
क

अ.

पदनाम

अिधकार - फौजदारी

कोणता कायदा /
िनयम / शासनिनणय
/ पिरप नुसार

अिभ ाय

गैरलागू
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ड

अ.

पदनाम

अिधकार - अध यायीक

कोणता कायदा /
िनयम / शासनिनणय
/ पिरप नुसार

अिभ ाय

गैरलागू

कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (ब)
िमरा-भाईंदर महानगरपािलका येथील जािहरात िवभाग काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या
कत यांचा तपशील
अ.

पदनाम

अिधकार - अध यायीक

1

आयु त

स म ािधकारी

2.

उपायु त
(जािहरात)

3.

िवभाग मुख
(जािहरात)

4.

िलपीक

5.

िशपाई
स.का
मजुर

महारा महानगरपािलका
अिधिनयम कलम 244,245 व
महारा महानगरपािलका
(जािहरात व फलक िनयं ण)
-//-

िवभागातगत नेमन
ू िदलेली
कामे शासकीय कामे करणे.
मनपा े ातील दुकाने
आ थापने यांचा सव क न
जािहरात फी ची वसुली करणे
िवभागातगत नेमन
ू
िदलेली
कामे
मुदतबा
अनिधकृ त/
िनयमबा
कमानी/
होिड ज
आदे शा माणे काढणेची कारवाई
करणे.

कोणता कायदा / िनयम /
शासनिनणय / पिरप नुसार
महारा महानगरपािलका
अिधिनयम कलम 244,245 व
महारा महानगरपािलका
(जािहरात व फलक िनयं ण)
महारा महानगरपािलका
अिधिनयम कलम 244,245 व
महारा महानगरपािलका
(जािहरात व फलक िनयं ण)
महारा महानगरपािलका
अिधिनयम कलम 244,245 व
महारा महानगरपािलका
(जािहरात व फलक िनयं ण)
महारा महानगरपािलका
अिधिनयम कलम 244,245 व
महारा महानगरपािलका
(जािहरात व फलक िनयं ण)
महारा
अिधिनयम
महारा
(जािहरात

अिभ ाय

महानगरपािलका
कलम 244,245 व
महानगरपािलका
व फलक िनयं ण)
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कलम 4 (1) (ब) (iii)
िनणया

ि येतील पयवे ण व जबाबदारीचे उ रदाई व िन चत क न कायप दतीचे
कार/ नांव )
कामाचे व प :१) मनपा

काशन (कामाचा

े ातील दुकाने आ थापने याविरल जािहरातीचा सव क न जािहरात फी ची वसुली करणे.

२) मा. आयु त यांनी िनदश िद या माणे कत य पार पाडणे.
३) महारा महानगरपािलका अिधिनयम कलम 244,245 व महारा महानगरपािलका (जािहरात व
फलक िनयं ण) िनयम 2003 अंतगत तरतुदीनुसार जािहरात फलकांवर िनयं ण व िनयमन
करणेची कायवाही करणे.
४) वसुलीचा इ टांक पुण करणे या
यांकडू न काम क न घे णे.

टीने

य न करणे व या अनुषंगाने अिधप याखालील कमचा-

५) मा.आयु त यां या आदे शा माणे िलिपक व कमचारी यां या कृ ती व कामकाजांवर पयवे ण व
िनयं ण ठे वणे.
६) शासन िनणय, पिरप क, आदे श यांची अंमलबजावणी करणे.
िमरा-भाईंदर महानगरपािलके या जािहरात िवभागांतगत िनणय घे ताना पाळली जाणारी िनणय
यावरील दे खरे खीची प दत व सोपिवले ले य तीगत उ र दािय व.
अिधिनयमाचे नाव : महारा

ि येची आिण

महानगरपािलका अिधिनयम, 1949 कलम 4 (1) (ब) (iii)

िनयम : 244, 245, 2003.
शासनाची वेळोवेळी पिरप के : महारा
महानगरपािलका अिधिनयम कलम 244,245 व महारा
महानगरपािलका (जािहरात व फलक िनयं ण) िनयम 2003 अंतगत.
कामासाठी
कालावधी
अ.
कामाचे व प
जबाबदार
अिभ ाय
िदवस
अिधकारी
उपायु त
1.
१) मनपा े ातील दुकाने आ थापने यावरील जािहरातचा लागू
नाही
(जािहरात)
सव क न जािहरात फी ची वसुली करणे.
२) मा. आयु त यांनी िनदश िद या माणे कत य पार पाडणे.
३) महारा
महानगरपािलका अिधिनयम कलम 244, 245
व महारा
महानगरपािलका (जािहरात व फलक
िनयं ण) िनयम 2003 अंतगत तरतुदीनुसार जािहरात
फलकांवर िनयं ण व िनयमन करणेची कायवाही करणे.
४) वसुलीचा इ टांक पुण करणे या टीने य न करणे व
या अनुषंगाने अिधप याखालील कमचा-यांकडू न काम
क न घे णे.
५) मा.आयु त यां या आदे शा माणे िलिपक व कमचारी
यां या कृ ती व कामकाजांवर पयवे ण व िनयं ण ठे वणे.
६) शासन िनणय, पिरप क, आदे श यांची अंमलबजावणी करणे
व शासन प यवहार इ. करणे
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कलम 4(1) (ब) (चार)
नमुना (अ)
िमरा भा दर महानगरपािलका येथील नगरसिचव या सावजिनक ािधकरणाम ये होणा या कामाचे कटीकरण
संघटनाचे ल (वा षक)
अ. .

काम/काय

आ थक ल

कामाचे
माण

दवस/तास पूण

जबाबदार

त ार िनवारण

कर यासाठी

अिधकारी

अिधकारी

अिभ ाय

लागु नाही
कलम 4(1) (ब) (पाच)
नमुना (अ)
िमरा भा दर महानगरपािलका येथील जािहरात या सावजिनक ािधकरणात होणा या कामाशी संबिं धत
कायालयीन आदेश/धोरणा मक प रप के
अ. .

सुचना प कानुसार दलेले

संबिं धत शासक य िनणय/कायालयीन

िवषय

आदेश/िनयम वगैरेचा मांक व तारीख

अिभ ाय अस यास

लागु नाही
कलम 4(1) (ब) (सहा)
नमुना
िमरा भा दर महानगरपािलका येथील जािहरात या कायालयाम ये उपल ध असले या द ताऐवजाची यादी
अ. .

द तऐवजाचा
कार

िवषय

न दवही मांक

मुख बाब चा
तपशीलवार िवषय

1

मािहती अिधकार मािहती अिधकार
प यवहार

कायिववरण न द
वही

िवषयाची न द घे तली
जाते

2

जनता दरबार

जनता दरबार
प यवहार

कायिववरण न द
वही

िवषयाची न द घे तली
जाते

3

लोकशाही िदन

लोकशाही िदन
प यवहार

कायिववरण न द
वही

िवषयाची न द घे तली
जाते

4

आवक-जावक
रिज टर

आवक-जावक
रिज टर

कायिववरण न द
वही

िवषयाची न द घे तली
जाते

आपलॆ सरकार
अंतगत त ार

कायिववरण न द
वही

िवषयाची न द घे तली
जाते

5

आपलॆ सरकार

सुरि त
ठे व याचा
कालावधी

लागु नाही
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कलम 4(1) (ब) (सात)
िमरा भा दर महानगरपािलका येथील जािहरात कायालया या प रणामकारक कामासाठी जनसामा यांशी
स लामसलत कर याची
अ. .

व था

स लामसलतीचा

काय णालीची िव तृत

कोण या

पुनिवलोकनाचा

िवषय

वणन

अिधिनयम/िनयम/प रप का ारे

काळ

लागु नाही
टीप :- कलम 4(1)(ब)(सात) अंतगत

येक लोक ािधकारी सं थेने अिधिनयम/िनयम/प रप क इ यादी अंितम

कर यापूव /राबिवताना जनतेची मते/आ ेप जाणून घे यासाठी अि त वात असले या कायप दतीची मािहती देणे
अपेि त आहे.
अनेक वेळा सिमतीची

थापना क न िशिबरा ारे ,

ामसभे ारे , जनसुनवाई अथवा कमचा यां या

दरबारातून जनमताची चाचणी कर यात येते.
कलम 4(1) (ब) (आठ)
नमुना (अ)
िमरा भा दर महानगरपािलका येथील जािहरात कायालया या सिम या/प रषदा/मंडळा या बैठक चे तपशील
कािशत करणे
अ. .

सिमतीचे

सिमतीचे सद य

सिमतीचे

कती वेळा

सभा

सभेचा

उ ी

घे यात येते

जनसामा यांसाठी

कायवृ ांत

खुली आहे कं वा नाही

(कोणाकडे

नांव

उपल ध)
लागु नाही
कलम 4(1) (ब) (आठ)
नमुना (ब)
िमरा भा दर महानगरपािलका येथील जािहरात कायालया या अिधसभांचे यादी कािशत करणे
अ. .

अिधसभेचे नाव

सभेचे सद य

कती वेळा

सभा जनसामा यांसाठी

सभेचा कायवृ ांत

घे यात येते

खुली आहे कं वा नाही

(उपल ध)

लागु नाही
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मह वाची प रप के व अिधसूचना
कलम 4(1) (ब) (आठ)
नमुना (क)
अ. .

प रषदेचे

प रषदेचे

प रषदेचे

कती वेळा

सभा

सभेचा

नांव

सद य

उ ी

घे यात

जनसामा यांसाठी

कायवृ ांत

येते

खुली आहे कं वा नाही

(उपल ध)

लागु नाही

कलम 4(1) (ब) (आठ)
नमुना (ड)
िमरा भा दर महानगरपािलका येथील जािहरात कायालया या कोण याही सं थेची यादी कािशत करणे
अ. .

सं थेचे नांव

सं थेचे सद य

सं थेचे उ ीष्ट

कती वेळा

सभा

सभेचा

घे यात

जनसामा यांसाठी

कायवृ ांत

येते

खुली आहे कं वा नाही

(उपल ध)

लागु नाही

अ.
1

पदनाम
उपायु त

अिधकारी/कमचा-यांचे
नांव
ी. िदपक पुजारी

(जा हरात)
2
3

सहा.आुय त
जािहरात
िलपीक

ी. दादासाहे ब खे े

4

िशपाई

5

मजुर

1) ी.राजन लाकडे
2) ी.राजेश िपटकर
1) ी.नरे श बाबर

6

स.का.

1)

ी. लीफड परे रा

ी मा ती. धो े

वग
1
गट अ
विर ठ
2
गट ब
3
गट क
4
गट ड
4
गट ड
4
गट ड

जू िदनांक

16/02/2017

दुर वनी .
/फॅ स/ईमेल
28192828

एकू ण
वेतन

28192828
Ext 242
28192828
Ext 243

2011
2005
19/03/2012
01/01/2015
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कलम 4(1) (ब)
(x)
िमरा-भाईंदर महानगरपािलका येथील जािहरात िवभाग काय लया यास अिधकारी व कमचा यांची वेतनाची
िव तृत मािहती काशीत करणे.
अ. .

वग

वेतन

इतर अनु ेय भ े

परे षा
िनयिमत

(महागाई

भ ा

घरभाडे भ ा, शहर भ ा)

संगानुसार
जसे

िवशेष (जसे

क प भ ा,

वास अपंग भ ा िश ण भ ा)

भ ा
-------------------िनरं क--------------------------कलम 4(1) (ब) (xi)
िमरा-भाईंदर महानगरपािलका येथील जािहरात िवभाग काय लयचे मंजरु अंदाजप क व खच चा तपिशल यांची
िव तृत मािहती काशीत करणे.



अंदाजप काचा तीक काशन
अनुदाना या िवतरणाचा तीचे काशन
अ. .

अंदाजप िकय
िशषकाचे
वणन

अनुदान

िनयोिजत
वापर ( े व
कामाचा
तपिशल)

अिधक
अनुदान
अपेि त
अस यास
पयात

अिभ ाय

िनरं क
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कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (अ)
िमरा-भाईंदर महानगरपािलका ये थील जािहरात िवभाग काय लयातील अनुदान वाटपा या काय माची
कायप ती 2013-14 या वष साठी काशीत करणे.
मािहती िनरं क

















काय माचे नांव.
लाभाथ चा पा ता संबंधीत या अटी व शत .
लाभ िमळ यासाठी या अटी.
लाभ िमळ यासाठी या कायप ती.
पा ता ठरिव यासाठी आव यक असलेले कागदप .
काय माम ये िमळणा या लाभाची िव तृत मािहती.
अनुदान वाटपाची कायप ती.
स म अिधका याचे पदनाम.
िवनंती अज सोबत लागणारे शु क.
इतर शु क.
िवनंती अज चा नमुना.
सोबत जोडणे आव यक असले या कागदप ांची यादी (द तऐवज/दाखले)
जोड कागदप ाचा नमुना.
कायप ती संदभ त त ार िनवारणासाठी संबंिधत अिधका याचे पदनाम.
तपिशलवार व येक तरावर उपल ध िनधी.(उदा. िज हा पातळी, तालुका पातळी, गाव पातळी)
लाभाथ यादी खालील नमु यात.
कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (ब)

िमरा-भाईंदर महानगरपािलका येथील जािहरात िवभाग काय लयातील अनुदान काय माअंतगत लाभाथ ची
िव तृत मािहती काशत करणे.
अ. .

लाभाथ चे नांव व प ा

अनुदान/लाभ
िनवड पा तेचे
यांची
िनकष
र कम/ व प
-----------------------िनरं क---------------------------------

अिभ ाय
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कलम 4 (1) (ब) (xii)
िमरा-भाईंदर महानगरपािलका येथील जािहरात िवभाग काय लयातील िमळणा या/सवलतीचा परवाना याची चालु
वष चा तपिशवार मािहती.
परवना/परवानगी/सवलतीचे कार.
अ. .

परवाना
परवा याचा परवाना िदनांका िदनांका साधारण परवा याची िव तृत
धारकाचे
कार
मांक
अटी
मािहती
पासुन
पयत
नांव
-----------------------िनरं क---------------------------------

कार उदा. जर वाहनाचा परवाना असेल तर दुचाकी/चार चाकी/जड वाहन इ. चा तपशील.
िव तृत मािहती-िवषयावर परवा याची मािहती उदा. अकृ षी वापरासाठी या परवानगीचे अस यास सव नं.
आव यक आहे . इ.
कलम 4 (1) (ब) (xiv)
िमरा-भाईंदर महानगरपािलका येथील जािहरात िवभागाअंतगत मािहतीची इले
मािहती काशीत करणे. चालु वष करीता.
अ. .

द तऐवजाचा
िवषय
अज ची स




ॉिनक

व पात साठिवलेली

िवषय

कोण या
मािहती
जबाबदार
इले ॉिनक
िमळिव याची
य ती
नमु यात
प ती
थती
मािहतीचा
महानगरपािलकेची
हाड कॉपी
िस टीम
अिधकारी 2005
वेबसाईट
मॅनेजर,
नागरी
सुिवधा
क

हाड कॉपी.
इतर कोण याही व पात
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कलम 4 (1) (ब) (xv)
िमरा-भाईंदर महानगरपािलका येथील जािहरात िवभाग काय लयात उपल ध सुिवधांचा त ता
करणे.
उपल ध सुिवधा :-

कािशत

 भेट या या वेळे संदभ त मािहती.
 वेबसाईट िवषयी मािहती.
 कॉलसेटर िवषयी मािहती.
 अिभलेख तपासणीसाठी उपल ध सुिवधांची मािहती
 कामा या तपासणीसाठी उपल ध सुिवधांची मािहती
 नमुने िमळ याबाबत मािहती
 सुचना फलकाची मािहती

अ.
1

ंथालय िवषयी मािहती.

सुिवधे चा
कार
भेट या या वेळे
संदभ त मािहती

वेळ
स.11.00 ते
दु. 1.30

2

वेबसाईट
िवषयी मािहती

पूणवेळ

3

सूचना
फलकाची
मािहती

काय लयीन
वेळेत

काय
िठकाण
प दती
िमरा-भाईंदर
महानगरपािलका
भाईंदर (प.)
िमरा-भाईंदर
महानगरपािलका
भाईंदर (प.)
िमरा-भाईंदर
महानगरपािलका
भाईंदर (प.)

जबाबदार य ती
/ कमचारी
उपायु त
(जािहरात)

त ार िनवारण
आयु त

िस टीम म ॅनेजर,
नागरी सुिवधा क

उपायु त (मु.)

िवभाग मुख
(जािहरात)

उपायु त (मु.)
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कलम 4 (1) (ब) (xvi)
िमरा-भाईंदर महानगरपािलका येथील जािहरात िवभाग काय लयातील शासकीय मािहती अिधकारी/
सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील)
यांची िव तृत मािहती कािशत करणे.
अ. शासकीय मािहती अिधकारी

अ.
1.

शासकीय मािहती
पदनाम
अिधकारीचे नांव
ी. दादासाहे ब खे े

पदनाम
सहा.आयु त
(जािहरात)

ईमे ल

काय े

प ा/फोन

िमरा-भाईंदर
महानगरपािलका

िमरा-भाईंदर
महानगरपािलका, व.
इंिदरा गांधी भवन
पिहला माळा, छ.
िशवाजी महाराज माग,
भाईंदर (प.) िज.ठाणे 401101
28192828
िव तारीत .242,243

अिपलीय
ािधकारी
उपायु त
(जािहरात)
िमरा-भाईंदर
महानगर
पिलका

ब. सहा यक शासिकय मािहती अिधकारी
अ. . सहा यक शासिकय
मािहती
अिधकारीचे नांव
1
ी. लीफड परे रा

पदनाम

काय े

प ा/फोन

ई-मे ल

िलिपक

िमरा-भाईंदर
महानगरपािलका

िमरा-भाईंदर महानगरपािलका, व.
इंिदरा गांधी भवन पिहला माळा,छ.
िशवाजी महाराज माग, भाईंदर (प.)
िज.ठाणे 401101
28192828 िव तारीत
.242,243

क. अिपलीय अिधकारी

अ.
1

अिपलीय
अिधका याचे
नांव
ी.िदपक पुजारी
उपायु त
(जािहरात)

काय े

प ा/फोन

िमरा-भाईंदर
महानगरपािल
का

िमरा-भाईंदर महानगरपािलका, व.
इंिदरा गांधी भवन चौथा माळा, छ.
िशवाजी महाराज माग, भाईंदर (प.)
िज.ठाणे - 401101
28192828 िव तारीत .

ई-मे ल

यां या अिधन त
शासिकय मािहती
अिधकारी
िवभाग मुख
(जािहरात)
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कलम 4 (1) (ब) (xvii)
िमरा-भाईंदर महानगरपािलका येथील जािहरात काय लयातील काशीत मािहती.
कलम 4 (1) (क)
सवसामा य लोकांशी संबंिधत मह वाचे िनणय व धोरणे यांची यादी काशना करीता तयार करणे व िवतरीत
करणे.
कलम 4 (1) (ड)
सव साधारणपणे आप या काय लयात होणा-या शासकीय/अध याियक कामकाजा या काराची यादी तयार
करणे. घे तले या िनणयाबाबत काय कर याची मीमांसा यापुढे दे यात येईल असे जाहीर करणे.

सहा.आयु त (जािहरात)
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