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बाजार विभाग 
दि.  

कलम 4 (1) (b) (i) 
 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि बाजार विभाग कायााियातीि काये ि कताव्ये याांचा तपशीि. 
 
कायााियाचे नाि :- बाजार विभाग, मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

पत्ता   :- मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, स्ि. इांददरा गाांधी भिन, छत्रपती मशिाजी िहाराज  
               िागा, भाईंदर (प.), जज. ठाणे 401 101. 

 कायाािय प्रिखु :- आयकु्त, मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, भाईंदर (प.), जज. ठाणे. 

 शासकीय विभागचे नाि :- बाजार विभाग 

 कोणत्या िांत्राियातीि खात्याच्या अधधनस्त :- नगरविकास विभाग, िहाराष्ट्र शासन. 

 कायाक्षेत्र :- मिरा भाईंदर शहर भौगोमिस – 79 चौ.कक.िी. 

 कायाानरुुप :- िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अधधननयि ननयिातीि तरतदुी अन्िये 
िहानगरपामिकेच्या क्षते्रातीि ठेकेदाराांिार्ा त बाजार िसिुी करून 
िहापामिका र्ां डात जिा करणे, िेळोिेळी ठेका सांपषु्ट्टात आल्यानांतर नविन 
ननविदा काढणे, बाजार िसिुीिर ननयांत्रण ठेिणे.  

 विशिष्ट कार्य : 

िरीिप्रिाणे. 

 विभागाचे ध्रे्र् / धोरण / कार्ायचे स्िरुप :- 

िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अधधननयि ननयिातीि तरतदुी अन्िये िहानगरपामिकेच्या क्षेत्रातीि 

ठेकेदाराांिार्ा त बाजार िसिुी करून िहापामिका र्ां डात जिा करणे, िेळोिेळी ठेका सांपषु्ट्टात 

आल्यानांतर नविन ननविदा काढणे, बाजार िसिुीिर ननयांत्रण ठेिणे. 

 

 सिा सांबधीत अधधकारी / किाचारी खािीिप्रिाणे. 

अ.क्र. अधधकारी / कमयचा-र्ाचे नाि पि 

1. श्री. गणेश देशिखु उप-आयकु्त (बाजार) 
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2. श्रीि. स्िाती देशपाांड े विभाग प्रिखु (बाजार) 

3. श्रीि. मििरि रु्ल्टो मिवपक 

4. श्री. हसिखु सोनी मशपाई 

 उपिब्ध सेिा :- दरुध्िनी, भ्रिणध्िनी, इांटरनेट सेिा 

 प्राधधकरणाच्या सांररचनचेा तक्ता :- सोबत जोडिा आहे.  

 कायााियीन दरुुध्िनी क्रिाांक :- 28193028 /28181183/28181353/28145985/28192828 
(विस्तार क्र. 146) 

 िेळ :- सकाळी 10.00 त ेसांध्याकाळी 5.45 िा. 

 साप्तादहक सटु्टी ि विमशष्ट्ट सेिेसाठी ठरवििेल्या िेळा :- रवििार ि शननिार, शासनाने जाहीर 
केिेल्या सटु्ट्या.  
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शमरा भाईंिर महानगरपाशलका 
 

बाजार विभाग 
 

िा.आयुक्त 
 
 

उप-आयुक्त (बाजार) 
 
 

सहा.आयुक्त (बाजार) 
 
 

मिवपक 
 
 

संगणकचालक (ठेक्यावर) 
. 
 

शिपाई 

 
 

सफाई कामगार 
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कलम 4 (1) (b) (ii) (अ) 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि बाजार विभाग कायााियीतीि अधधकारी ि किाचारी 
याांच्या अधधकाराांचा तपशीि. 

अ.क्र. पिनाम अधधकार-प्रिासकीर् कोणता कार्िा 
ननर्म िासन ननणयर् 

/पररपत्रक नसुार 

अशभप्रार् 

1. उप-आयकु्त 
(बाजार) 

1) किाचा-याांच्या रजा 
िांजुर करणे (अ) िगा-
03 ि 04 च्या 
अधधननस्त किाचा-
याांच्या 60 ददिस पयतं 
रजा िांजुर करणे. 

िहाराष्ट्र 
िहानगरपामिका 
अधधननयि 1949, 
िहाराष्ट्र नागरी सेिा 
ननयि ि शासन 
ननणायानसुार. 

1) रजा िांजुरीचे ददनाांकास 
अधधकारी/ किाचा-याांच्या खाती 
रजा मशल्िक असल्याची खात्री 
करुन घेणे आिश्यक आहे. 
2) रजा िांजुर करताना, िहाराष्ट्र 
नागरी सेिा (रजा) ननयि 1981 
िधीि तरतदुीच े पािन करणे 
आिश्यक आहे.  

  2) उप-आयकु्ताांकड े
सोपवििेल्या 
विभागाांतीि विविध 
कािाांसाठी प्रत्येक 
कािाच्या प्रकरणी रु. 
2.00 िक्ष पयतंची 
ननविदा िागविणे, 
ननविदा िांजुर करणे ि 
विविध कािाांच्या िांजुर 
ननविदा धारकाांसोबत 
करारनािा करणे, 
कािाचा आदेश देणे, 
िेळोिेळी कािास 
िदुतिाढ देणे. 

िहाराष्ट्र 
िहानगरपामिका 
अधधननयि 1949, 
िहाराष्ट्र नागरी सेिा 
ननयि ि शासन 
ननणायानसुार. 

1) धोरणात्िक ननणायासांबधी सिा 
प्रस्ताि आयकु्त याांना योग्य 
चाकोरीतनू सादर करािे. ननविदा 
िागविण्यापिुी नविन कािाच े
िळु ध्येय धोरण आयकु्ताांनी 
िांजुर केिेिे असािे. 
2) िांजुर कराियाची कािे ही 
सांबधीत आधथाक िर्ाात िांजुर ही 
उपिब्ध अथासांकल्पीय तरतदुीच्या 
ियाादेत असािी. 
3) ननविदेस िांजुरी देताना विहीत 
कायापध्दतीचा अििांब करण्यात 
यािा. प्राकियीन दरापके्षा अधधक 
दराची ननविदा आयकु्ताांच्या 
पिुाानिुतीमशिाय जस्िकारणेत येऊ 
नये. 
4) अधधकार िापरत असताना 
सिा ननयिाांच े काटेकोरपणे 
अनपुािन करण्याची जबाबदारी 
सांबधीत उप-आयकु्त याांची राहीि. 
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5)धोरणात्िक ननणाय घेण्या 
सांबधीच ेआणण िहानगर पामिका 
स्थायी समिती ककां िा िहासभा 
याांचेसिोर सादर कराियाचे सिा 
प्रस्ताि आयकु्त याांची िान्यता 
घेऊनच सादर करण्यात यािेत. 
6) उप-आयकु्ताांनी पारीत केिेल्या 
आदेशािध्ये पनुाननररक्षण अथिा 
पनुविािोकन करण्याच े अधधकार 
आयकु्ताांनी राखीि ठेििेिे आहेत.  

                            क 
 

अ.क्र. पिनाम अधधकारी-फौजिारी 
कोणता कार्िा ननर्म / 

िासन ननणयर्/पररपत्रक नसुार अशभप्रार् 

- - ननरांक - - 

 

ड 

अ.क्र. पिनाम 
अधधकारी-अधयन्र्ार्ीक कोणता कार्िा ननर्म / 

िासन ननणयर्/पररपत्रक नसुार अशभप्रार् 

1 
उप-आयकु्त 
(बाजार) 

उप-आयकु्त (बाजार) 
याांचेकड ेसोपवििले्या 

विभागातीि जन िादहती 
अधधकारी याांचवेिरुध्द 
दाखि केिेल्या प्रथि 
अपीिािर ननणाय घेणे 

िादहतीचा अधधकार 
अधधननयि 2005 

- 

 
कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (ब) 

शमरा भाईंिर महानगरपाशलका रे्थील िाहन विभाग कार्ायलर्ातील अधधकारी ि कमयचारी 
र्ाांच्र्ा कतयवर्ाांचा तपिील. 

अ.क्र. पिनाम 
आधथयक, प्रिासकीर्, फौजिारी, 

अधयन्र्ार्ीक कतयवर् े
कोणता कार्िा / 

ननर्म / िासनननणयर्/ 
पररपत्रकानसुार 

अशभप्रार् 

1. उप-आयकु्त 
(बाजार) िहाराष्ट्र िहानगरपामिका 

िहाराष्ट्र 
िहानगरपामिका 
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2. Ê´É¦ÉÉMÉ |É¨ÉÖJÉ      

(बाजार) 
अधधननयि ननयिातीि तरतदुी 

अन्िये िहानगरपामिकेच्या 

क्षेत्रातीि ठेकेदाराांिार्ा त बाजार 

िसिुी करून िहापामिका र्ां डात 

जिा करणे, िेळोिेळी ठेका 

सांपषु्ट्टात आल्यानांतर नविन 

ननविदा काढणे, बाजार िसिुीिर 

ननयांत्रण ठेिणे. 

 

 

अधधननयि 1949, 
िहाराष्ट्र नागरी सेिा 
ननयि ि शासन 
ननणायानसुार 

 
- 

3. 
 

मिपीक 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (iii) 

ननणयर् प्रक्रक्ररे्तील पर्यिेक्षण ि जबाबिारीचे उत्तरिाईत्ि ननश्चचत करुन कार्यपध्ितीचे प्रकािन 
(कामाचा प्रकार / नाि) 

कामाचे स्िरुप :- िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अधधननयि ननयिातीि तरतदुी अन्िये 

िहानगरपामिकेच्या क्षेत्रातीि ठेकेदाराांिार्ा त बाजार िसिुी करून िहापामिका र्ां डात जिा 

करणे, िेळोिेळी ठेका सांपषु्ट्टात आल्यानांतर नविन ननविदा काढणे, बाजार िसिुीिर ननयांत्रण 

ठेिणे. 

 

सांबधीत तरतिुी :- सिासाधारणपणे ननणाय प्रकक्रयेतीि पयािेक्षण िा. आयकु्त, उप-आयकु्त 

(बाजार), याांच्या स्तरािर करण्यात येत.े तसेच जबाबदारीच ेउत्तरदानयत्ि 

प्रकरण हाताळणा-या सिा सांबधीतािर ननजश्चत करण्यात येत.े 

प्रकरणपरत्िे काही प्रकरणे, धोरणात्िक बाबीसाठी िा. िहासभेपढेु सादर 

करण्यात येतात. सिासाधारण प्रकरणे उप-आयकु्त (बाजार), मिपीक या 

स्तरािर ननकािी काढण्यात येतात. 



7 
 

 अधधननर्माचे नाि :- िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अधधननयि. 

 िासन ननणयर् :- िहाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागाकडून ननगामित होणारे शासन 
ननणाय.  

 पररपत्रके :- िहाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागाकडून ननगामित होणारे शासन 
पररपत्रके. 

 कार्ायलर्ीन आिेि :- िहानगरपामिका आयकु्त याांनी िेळोिेळी प्रकरण ननहाय  

   ननगामित केिेिे आदेश.   

 
 

अ.क्र. कामाचे स्िरुप कालािधी 
दििस 

कामासाठी जबाबिार 
अधधकारी 

अशभप्रार् 

1. 
1) िहाराष्ट्र िहानगरपामिका 

अधधननयि ननयिातीि तरतदुी अन्िये 

िहानगरपामिकेच्या क्षेत्रातीि 

ठेकेदाराांिार्ा त बाजार िसिुी करून 

िहापामिका र्ां डात जिा करणे, िेळोिेळी 

ठेका सांपषु्ट्टात आल्यानांतर नविन 

ननविदा काढणे, बाजार िसिुीिर 

ननयांत्रण ठेिणे. 

2) सहा.आयकु्त (बाजार) याांनी जन 
िादहती अधधकारी म्हणनू अजादारास 
िादहती देणे.  

ननयिाप्रिाणे िाहन विभागातीि 
सिा  सांबधीत 
अधधकारी / 
किाचारी 

- 

 

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (अ) 

सांघटनाच ेिक्ष (िार्ीक) 
 

अ.क्र. काम / कार्य कामाचे प्रमाण आधथयक लक्ष अशभप्रार् 

ननरांक 

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (ब) 
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कािाची कािियाादा बाजार विभागाची काि पूणा होण्यासाठी 

प्रत्येक कािाची कािियाादा 
 

अ.क्र. काम / कार्य दििस/तास पणुय 
करण्र्ासाठी 

जबाबिार 
अधधकारी 

तक्रार ननिारण 
अधधकारी 

1. बाजार विभागास 
नेिनू ददिेिे 
कािकाज 

ननयिानसुार 
सिा सांबधीत 
अधधकारी / 
किाचारी 

िा. उप-आयकु्त 
(बाजार) 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (अ) 

बाजार विभागाच्या कािाशी सांबधीत ननयि / अधधननयि 
 

अ.क्र. सचुना पत्रकानसुार 
दिलेले विषर् 

ननर्म क्रमाांक ि िष े अशभप्रार् 
(असल्र्ास) 

1. बाजार विभागा 
विर्यक कािकाज 

िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अधधननयि, 
शासन ननणाय ि पररपत्रके 

- 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ब) 

बाजार विभागाच्या कािाशी सांबधीत शासन ननणाय 
 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (क) 

बाजार विभागाच्या कािाशी सांबधीत पररपत्रके 
 

 

अ.क्र. िासन ननणयर्ानसुार 
दिलेले विषर् 

िासन ननणयर् क्रमाांक ि तारीख अशभप्रार् 
(असल्र्ास) 

1. बाजार  विभागा विर्यक 
कािकाज 

शासनाकडून ननगामित होणारे विविध 
शासन ननणाय ि पररपत्रके 

- 

अ.क्र. िासन ननणयर्ानसुार 
दिलेले विषर् 

पररपत्रक ननणयर् क्रमाांक ि तारीख अशभप्रार् 
(असल्र्ास) 

1. बाजार  विभागा विर्यक 
कािकाज 

शासनाकडून ननगामित होणारे विविध 
शासन ननणाय ि पररपत्रके 

- 
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कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ड) 

बाजार विभागाच्या कािाशी सांबधीत कायााियीन आदेश / धोरणात्िक पररपत्रके 
 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (इ) 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि िाहन बाजार विभागाच्या कायााियािध्ये उपिब्ध 
दस्ताऐिजीांची यादी दस्ताऐिजाचा विर्य 

 

 

कलम 4 (1) (अ) (vi)  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि बाजार विभागाच्या कायााियािध्ये उपिब्ध दस्ताऐिजीांची 
िगािारी 

 

अ.क्र. विषर् क्रमाांक ि तारीख अशभप्रार् 
(असल्र्ास) 

1. बाजार  विभागा विर्यक 
कािकाज 

िा. आयकु्त याांनी िेळोिेळी ननगामित 
केिेिे आदेश 

- 

अ.क्र. िस्ताऐिजाचा प्रकार विषर् सांबधीत 
वर्क्ती/पिनाम 

वर्क्तीच ेदठकाण 
/उपरोक्त कार्ायलर्ात 
उपलब्ध नसल्र्ास  

1. 1. निनुा नां. 126 
2. निनुा नां. 127 
3. आिक-जािक रजजस्टर 
3. देयक रजजस्टर 
4. स्टॉक रजजस्टर 
5. पािती साठा रजजस्टर 
6. जांगि िािित्ता रजजस्टर  

बाजार  विभागा 
विर्यक कागदपत्र े

सांबधीत 
अधधकारी / 
किाचारी 

िहानगरपामिका, 
िखु्य कायाािय येथे 
िाहन विभागात 

अ.क्र. विषर् िस्ताऐिजाचा प्रकार 
नस्ती/मस्टर/नोंिपसु्तक/वहाऊचर इ. 

प्रमखु बाबीचा 
तपिीलिार 

सरुक्षक्षत 
ठेिण्र्ाचा 
कालािधी 

1. बाजार  
विभागा 
विर्यक 

1. निनुा नां. 126 
2. निनुा नां. 127 
3. आिक-जािक रजजस्टर 

किि 4 (1) 
(b) (i) िध्ये 
निदु केिेल्या 

शासन 
ननयिानसुार 
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कलम 4 (1) (ब) (vii)  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि बाजार विभागाच्या कायााियाच्या पररणािकारक 
कािाांसाठी जनसािान्याांशी सल्िा िसित करण्याची व्यिस्था.  

 

 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (अ)  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि बाजार विभागाच्या कायााियाच्या समितीची यादी 
प्रकामशत करणे.   

 

 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (ब)  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि बाजार विभागाच्या कायााियाच्या अधधसभाांची यादी 
प्रकाशीत करणे. 

कागदपत्र े 3. देयक रजजस्टर 
4. स्टॉक रजजस्टर 
5. पािती साठा रजजस्टर 
6. जांगि िािित्ता रजजस्टर  

कायााच्या 
तपशीिानसुार 

उपिब्ध 
नस्ती 

अ.क्र. सल्लामसलतीचा 
विषर् 

कार्यप्रणालीचे विस्ततृ िणयन कोणत्र्ा 
अधधननर्मा/ननर्मा/ 

पररपत्रकाविारे 

पनुराितृ्तीकाल 

1. िोकशाही ददन िहानगरपामिकेचे आयकु्त 
नागररकाांच्या ियैजक्तक स्िरुपाच्या 
तक्रारी दर िदहन्याच्या पदहल्या 
सोििारी िोकशाही ददनािध्ये 
सनुािणी घेऊन कायािाहीच्या 
सचुना देतात. 

शासन ननयिानसुार दर 
िदहन्याच्या 
पदहल्या 
सोििारी 

2. िादहतीचा 
अधधकार 

िादहतीचा अधधकारी अधधननयि 
2005 अांतगात प्राप्त अजाािर 
िादहती देणे तसेच प्रथि अपीिीय 
अजाािर ननणाय प्रकक्रया करणे, 

िादहतीचा अधधकार 
अधधननयि 2005 

ननयिानसुार  

अ.क्र. सशमतीचे 
नाि 

सशमतीचे 
सिस्र् 

सशमतीची 
उद्दिष्टे 

क्रकती िेळा 
घेण्र्ात 
रे्त.े 

सभा 
जनसामान्र्ाांसाठी 

खुली आहे क्रकां िा नाही 

सभेचा 
कार्यितृ्ताांत 
(उपलब्ध) 

- - - ननरांक - - - 
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कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (क)  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि बाजार विभागाच्या कायााियाच्या पररर्दाांची यादी 
प्रकाशीत करणे. 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (ड)  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि बाजार विभागाच्या कायााियाच्या कोणत्याही सांस्थेची 
यादी प्रकाशीत करणे. 

कलम 4 (1) (ब) (xi)   

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि बाजार विभागातीि सिा अधधकारी ि किाचारी याांची नािे 
ि त्याांच ेिामसक िेतन 

 

अ.क्र. अधधसभेचे 
नाि 

सभेचे 
सिस्र् 

सभेची 
उद्दिष्टे 

क्रकती िेळा 
घेण्र्ात 
रे्त.े 

सभा 
जनसामान्र्ाांसाठी 

खुली आहे क्रकां िा नाही 

सभेचा 
कार्यितृ्ताांत 
(उपलब्ध) 

ननरांक 

अ.क्र. पररषिेचे 
नाि 

पररषिेचे 
सिस्र् 

पररषिेची 
उद्दिष्टे 

क्रकती िेळा 
घेण्र्ात 
रे्त.े 

सभा 
जनसामान्र्ाांसाठी 

खुली आहे क्रकां िा नाही 

सभेचा 
कार्यितृ्ताांत 
(उपलब्ध) 

ननरांक 

अ.क्र. सांस्थेचे 
नाि 

सांस्थेचे  
सिस्र् 

सांस्थेचे 
उद्दिष्टे 

क्रकती िेळा 
घेण्र्ात 
रे्त.े 

सभा 
जनसामान्र्ाांसाठी 

खुली आहे क्रकां िा नाही 

सभेचा 
कार्यितृ्ताांत 
(उपलब्ध) 

ननरांक 

अ.क्र. पिनाम अधधकारी/कमयचा-
र्ाांचे नाि 

िगय िरुध्िनी क्र./ 
फॅक्स/ईमेल 

एकुण िेतन 

1. 
श्री. गणेश देशिखु उप-आयकु्त 

(बाजार) 

िगा-1  
 
 

28192828 
विस्तार 
146 

- 

2. 
श्रीि. स्िाती देशपाांड े विभाग प्रिखु 

(बाजार) 

िगा-2 - 

3. 
श्रीि. मििरि रु्ल्टो मिवपक 

िगा-3 - 

4. 
श्री. हसिखु सोनी मशपाई 

िगा-4 - 
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कलम 4 (1) (ब) (xi)   

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि बाजार विभागाच्या कायााियाच ेिांजुर अांदाजपत्रक ि 
खचााचा तपशीि याची विस्ततृ िादहती प्रकामशत करणे. 

 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (अ) 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि बाजर विभागाच्या कायााियातीि अनदुान िाटपाच्या 
कायाक्रिाची कायापध्दती. 

------------- ननरांक ------------- 
 

 

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (ब)   

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि बाजार विभागाच्या कायााियातीि अनदुान 
कायाक्रिाअांतगात िाभाथीची विस्ततृ िादहती प्रकामशत करणे. 

योजना / कायाक्रिाच ेनाि :- 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (xiii)  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि बाजार विभागाच्या कायााियातीि मिळणा-या / 
सिितीचा परिाना याची चािू िर्ााची तपशीििार िादहती. 

परिाना / परिानगी / सिितीच ेप्रकार :- 

 

 

 

अ.क्र. अांिाजपत्रकीर् 
शिषायचे िणयन 

अनिुान ननर्ोश्जत िापर 
(क्षेत्र ि कामाचा 

तपिील) 

अधधक अनिुान 
अपेक्षक्षत असल्र्ास 

रुपर्ात 

अशभप्रार् 

िेखा विभागाशी सांबधीत 

अ.क्र. लाभाथीचे 
नाि ि पत्ता 

अनिुान / लाभ र्ाांची 
रक्कम /स्िरुप 

ननिड पात्रतचेे 
ननकष 

अशभप्रार् 

ननरांक 

अ.क्र. परिाना 
धारकाच े
नाि 

परिान्र्ाचे 
प्रकार 

परिाना 
क्रमाांक 

दिनाांका 
पासनु 

दिनाांका 
पर्तं 

साधारण 
अटी 

परिान्र्ाची 
विस्ततृ 
मादहती 

ननरांक 



13 
 

कलम 4 (1) (ब) (xiv) 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि बाजार विभागाच्या कायााियातीि िादहतीच ेइिेक्रॉननक 
स्िरुपात साठवििेिी िादहती प्रकाशीत करणे, चािु िर्ााकररता. 

परिाना / परिानगी / सिितीच ेप्रकार :- 

 

 

 
कलम 4 (1) (ब) (xvi)  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि बाजार विभागाच्या कायााियातीि शासकीय िादहती 
अधधकारी/ सहाय्यक शासकीय िादहती अधधकारी / अवपिीय प्राधधकारी (तेथीि िोक 

प्राधधकारीच्या कायाक्षेत्रातीि याांची विस्ततृ िादहती प्रकाशीत करणे. 

अ. शासकीय िादहती अधधकारी  

ब. सहाय्यक शासकीय िादहती अधधकारी 
 

क. प्रथि अवपिीय अधधकारी 

अ.क्र. परिाना 
धारकाच े
नाि 

परिान्र्ाचे 
प्रकार 

परिाना 
क्रमाांक 

दिनाांका 
पासनु 

दिनाांका 
पर्तं 

साधारण 
अटी 

परिान्र्ाची 
विस्ततृ 
मादहती 

ननरांक 

अ.क्र. िासकीर् 
मादहती 

अधधका-र्ाच े
नाि 

पिनाम कार्यक्षेत्र पत्ता / फोन ईमेल अवपलीर् अधधकारी 

1. श्रीि. स्िाती 
देशपाांड े
 

Ê´É¦ÉÉMÉ 

|É¨ÉÖJÉ 

(बाजार) 

िाहन 
विभाग 

 

िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, 
भाईंदर (प.) 
28192828 

विस्तार क्र. 146 

mbmcvehicle@gmail.com  
गणेश देशिखु 
उप-आयकु्त 
(बाजार) 

अ.क्र. सहाय्र्क िासकीर् 
मादहती अधधका-र्ाच े

नाि 

पिनाम कार्यक्षेत्र पत्ता / फोन ईमेल 

1. श्रीि. मििरि रु्ल्टो मिवपक बाजार 
विभाग 

िहानगरपामिका िुख्य 
कायाािय, भाईंदर (प.) 

28192828 
विस्तार क्र. 146 

mbmcvehicle@gmail.com  

अ.क्र. अवपलीर् 
अधधका-र्ाच े

नाि 

पिनाम कार्यक्षेत्र पत्ता / फोन ईमेल र्ाांच्र्ा अधधनस्त 
िासकीर् मादहती 

अधधकारी 
1. श्री. गणेश 

देशिुख 
उप-आयुक्त 
(िाहन) 

बाजार 
विभाग 

28192828 
mbmcvehicle@gmail.com  

िरीिप्रिाणे 

mailto:mbmcvehicle@gmail.com
mailto:mbmcvehicle@gmail.com
mailto:mbmcvehicle@gmail.com
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Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
º´É. <ÆÊnù®úÉ MÉÉÆvÉÒ ¦É´ÉxÉ, ¨ÉÖJªÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ, UôjÉ{ÉiÉÒ Ê¶É´ÉÉVÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨ÉÉMÉÇ, ¦ÉÉ<Ènù®ú ({É.), 

iÉÉ. ÊVÉ. `öÉhÉä - 401 101, nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò. : 819 2828. 

** ´ÉÉ½þxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ** 
 

VÉÉ.Gò.¨ÉxÉ{ÉÉ/´ÉÉ½þxÉ/      /2020 – 21                            Ênù. 
 

प्रती,   
िा. सहा.आयकु्त (सा.प्र) 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका. 
 

            विर्य :- िादहतीचा अधधकार अधधननयि २००५ अांतगात अवपि.  
       

 

   मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, िादहतीचा अधधकार अधधननयि २००५ किि 
४(१)(ख) अन्िये १७ िदुयाांची विननददाष्ट्ट िादहती प्रकट करणेकािी बाजार 
विभागाची सन २०१५-१६ ची िादहती सोबत जोडून देण्यात येत आहे. 

 

(स्िजप्नि सािांत) 
विभाग प्रिखु (िाहन) 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका. 

 

 
 
 
 

 
 


