मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका
अतिक्रिण व अनधिकृि बाांिकाि तनयांत्रण ववभाग
दद.09/12/2015 रोजीची सांकेि स्थळावरीि िदहिी

(एक) आपिी रचना, काये व कितव्ये याांचा िपशीि,
मिरा-भाईंदर

िहानगरपामिका

क्षेत्रातीि

अततक्रिण

व

अनधिकृत

बाांिकाि

तनयांत्रण

तसेच

तनिि
मु नासाठी िख्
म य कायाुिय व प्रभाग कायाुिय अशा दोन ववभागाांिध्ये ववभागणी करणयाांत

आिेिी आहे .िख्
म य कायाुिय़ाकडे आिेल्या सवु तक्रारी प्रभाग कायाुिय़ात प्रािान्याने पाठवन
म प्रभाग
अधिकारी याांच्याकडमन शहातनशा करुन केिेल्या कायुवाहीचा अहवाि आवश्य़कतेनस
म ार प्राप्त करुन
िा .उपायक्
े डे सादर करणयात येत असतो.
म त व िा .आयक्
म त याांचक
(दोन) आपिे अधिकारी व कितचारी याांचे अधिकार व कितव्ये,
मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका क्षेत्रात होणा-या अततक्रिण व अनधिकृत बाांिकािास आळा

घािणयाच्या दृष्टीने खािीिप्रिाणे कायुपध्दती व जबाबदारी तनश्श्चत करणयात आिेिी आहे .

मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका क्षेत्राचे एकमण सहा प्रभाग स्थापन करणयात आिेिे आहे त .या सहा

प्रभागाांचा काय़ुभार सहा प्रभाग अधिकारी याांच्य़ाकडे आहे .प्रत्येक प्रभागात प्रभागस्तरावर अनधिकृत

बाांिकाि /अततक्रिणतनयांत्रण /तनिि
मु न पथक स्थापन करणयात आिेिे आहे .प्रत्येक प्रभाग
अधिकारी याांचे अधिनस्त एक कतनष्ठ अमभयांता व िजमर वगु असे पथक तयार करणयात आिेिे
आहे . प्रभागा अांतगुत होणा-या अततक्रिण व पमणत
ु :अनधिकृत बाांिकािाांवर कारवाई करणयाची
जबाबदारी सांबांधित प्रभाग अधिकारी याांची आहे .

िा .प्रिान सधचव, नगरववकास ववभाग याांचे कडीि शासन पररपत्रक क्र .ठािपा/2008/प्र.क्र.05/
2008/नवव-23/दद.28/02/2008 अन्वये िा.आयक्
म त याांचे कडीि कायाुियीन आदे श क्र .िनपा /
आयक्
म त/05/2008-09 दद .01/04/2008 अन्वये बीट तनररक्षक म्हणन
म कर ववभागाच्या मिवपकाांची
नेिणक
म करणयात आिेिी आहे .

प्रभाग अधिकारी याांनी अनधिकृत बाांिकािाची व उपिब्ि असिेल्या अमभिेखाची तपासणी
केल्यानांतर ते सिािानकारक न आढळल्यास तनयिानस
म ार सांबधिताांना िहाराष्टू

िहानगरपामिका

अधितनयि १९४९ किि २६० अन्वय़े नोटीस बजावन
म तनयिानस
म ार पढ
म ीि कायुवाही प्रभाग अधिकारी
तथा पदतनदे मशत अधिकारी याांचि
े ार्ुत करणयात येते.

(िीन) तनणतय घेण्याच्या प्रक्रक्रयेि अनुसरण्याि येणारी कायतपध्द्िी, िसेच पयतवेक्षण आणण
उत्तरदातयत्व प्रणािी,
अ .

अधिकारी व किुचाऱयाांचे

क्र

नाांव

1)

श्री. दादासाहे ब खेत्रे

पदनाि

सध्या करीत असिेिी कािे

ववभाग प्रिमख

मिरा भाईंदर क्षेत्रातीि एकमण ६ प्रभाग अधिकारी

तथा

सहा.आयमक्त

याांच्यावर

तनयांत्रण

ठे वणे.

िोक

प्रतततनिीांच्या/नागररकाांच्या तक्रारर, न्याय प्रववष्ठ
प्रकरणे, शासककय पत्रे, प्रपत्रे प्रभाग तनहाय वगु
करुन कायुवादह बाबत आढावा घेणे, वेगवेगळ्या
ववषयाच्या अनमषांगाने व वररष्ठाच्या आदे शाप्रिाणे

प्रभाग अधिकारर याांच्याशी सिन्वय सािन
म समचना
करणे अततक्रिणे/अनधिकृत बाांिकािे या बाबत
कारवाईची

िादहती

अविोकनाथु
आदे शाप्रिाणे

सांकमित

सादर
सवु

करुन

करणे,

प्रभाग

वररष्ठाांकडे

वररष्ठाच्या

अधिकारी-फ़ेररवािा

पथक प्रिख
याांना कारवाईसाठी िागुदशुन करणे
म
व

त्याांच्या

कडमन

केिेल्या

ववभाग

िख्
म य

कारवाई

बाबत

वररष्ठाांना अवगत करणे व अह्वाि दे णे.
2)

श्री. उदय राणे

मिवपक

अततक्रिण
आवक/जावक

व

िा.

नागररकाांकडमन

आिेिी

कायाुियातीि
नगरसेवक

तक्रार

ववभाग

तसेच
प्रिमख

याांच्या आदे शानमसार प्रभागवार पाठववणे व नेिमन
ददिेिे कािे करणे
3)

4)

श्री .तमकाराि तळपे

श्री .समरेश कोकेरा

िजमर
िजमर

अततक्रिण ववभाग िमख्य कायाुियातीि ववभाग

प्रिमख याांचे िागुदशुनाखािी कािकाज पार पाडणे
व नेिमन ददिेिी कािे करणे.

या ववभागातीि िोक प्रतततनिी याांचे आिेल्या
तक्रारी प्रभाग कायाुियात पाठववणे, कागदपत्रे
टपािाने दे णे व छायाांककत प्रती काढणे व इतर
कागदपत्रे र्ाईि िध्ये ठे वणे .तसेच िांत्रािय,
कोकण भवन, ठाणे येथे पत्र घेवमन जाणे .व
दै नांददन व्यवहारातीि सवु कािे करणे.

5)

श्री. ददिीप बरम पल्िे

कॉम्प्यट
म र
ऑपरे टर

(अस्थायी)

ववभाग प्रिख
म याांनी नेिन
म ददिेिी कािे
सांगणकाद्वारे पण
म ु करणे.

(चार) स्वि:ची काये पार पाडण्यासाठी त्याच्याकडून ठरववण्याि आिेिी िानके,

िा .आय़क्
म त

िा .उपआयक्
म त

ववभाग प्रिमख
प्रभाग अधिकारी

कतनष्ठ अमभयांता

बबट तनररक्षक

(पाच) त्याच्याकडे असिेिे क्रकांवा त्याच्या तनयांत्रणाि असिेिे क्रकांवा त्याची काये पार
पाडण्यासाठी त्याच्या कितचारीवगातकडून वापरण्याि येणारे तनयि, ववतनयि, सूचना,
तनयिपुस्स्िका आणण अमभिेख,
िादहती तनरां क आहे .

(सहा) त्याच्याकडे असिेल्या क्रकांवा त्याच्या तनयांत्रणाखािी असिेल्या ्स्िऎवजाांच्या प्रवगातचे
वववरण,
अ.क्र.

ववषय

दस्तावेज

नोंदवही

उपिब्ि

क्र.

तपमशि

कािाविी

असिेिे
स्वरुप
1. आवक-जावक

नोंद वही

1+1

अततक्रिण ववभागात दै नांददन

1/04/2015

प्राप्त होणा-या नागरीकाांच्या

ते

तक्रारी

उपअमभयांता

तनदशुनाखािी
कायाुियात

याांचे

31/03/2016

प्रभाग
वगु

करणयाांत

येतात
2. िादहती अधिकार

नोंद वही

1

िादहती

अधिकारा

अांतगुत

1/01/2015

केिेिा अजु प्रभाग कायाुियात
वगु करणे.
3. शासककय

नोंद वही

1

रश्जस्टर
4. नगरसेवक

शासककय

31/12/2015
रश्जस्टर

शासनाशी
नोंद वही

1

रश्जस्टर

ते

िध्ये

केिेल्या

1/04/2015
पत्र

ते

व्यवहाराची नोंद घेणयात येते.

31/03/2016

नगरसेवक

1/04/2015

रश्जस्टर

िध्ये

नगरसेवकाांच्या प्राप्त होणा-या
तक्रारीांची नोंद

करुन प्रभाग

ते
31/03/2016

कायाुियात पाठववणयाांत येतात.
5. िोकशाही

नोंद वही

1+1

िोकशाही ददन/ जनता दरबार

1/04/2015

ददन/जनता

बाबत प्रत्येक िदहन्यात प्राप्त

ते

दरबार

होणा-या नागरीकाांच्या तक्रारी

31/03/2016

प्रभाग

कायाुियात

करणयाांत येतात

वगु

(साि) आपिे िॊरण ियार करण्याच्या क्रकांवा त्याची अांििबजावणी करण्याच्या सांबिाि,
िोकाांशी ववचार ववतनयि करण्यासाठी क्रकांवा िोकाांकडून तनवेदने केिी जाण्यासाठी
अस्स्ित्वाि असिेल्या कोणत्याही व्यवस्थेचा िपशीि,
िादहती तनरां क आहे .
(आठ) आपिा एक भाग म्हणून क्रकांवा सल्िा दे ण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणून गदठि केिेल्या
दोन क्रकांवा अधिक व्यकिीांच्या मिळून बनिेल्या िांडळाांच,े पररषदाांच,े समित्याांचे आणण

अन्य तनकायाांचे वववरण आणण त्या िांडळाांच्या, पररषदाांच्या, समित्याांच्या आणण अन्य
तनकायाांच्या बैठकी िोकाांसाठी खल्
ु या आहे ि क्रकांवा कसे क्रकांवा अशा बैठकीची कायेव्रुत्ते
जनिेिा पाहावयास मिळण्याजोगी आहे ि क्रकांवा कसे याबाबिचे वववरण,
िादहती तनरां क आहे .

(नऊ) आपल्या अधिका-याांची आणण कितचा-याांची तनदे मशका,
अ.क्र.

1)

अधिकार

अधिकारी/किुचारी

पद

याांची नाांवे

ववभाग

श्री. दादासाहे ब खेत्रे

वगु

नोकरीवर रुजम झाल्याचा

सांपकाुसाठी दरम ध्वनी

1

05/02/1986

8422811213

श्री. उदय राणे

3

04/07/1991

--

ददनाांक

क्रिाांक

प्रिमख तथा

2)

सहा.आयमक्त
मिवपक

3)

िजमर

श्री .तमकाराि तळपे

4

25/09/2003

--

4)

िजमर

श्री .समरेश कोकेरा

4

29/08/2003

--

5)

सांगणक

श्री. ददिीप बरम पल्िे

-

01/09/2005

--

चािक
(अस्थायी)

(दहा) आपल्या प्रत्येक अधिका-यािा व कितचा-याांिा मिळणारे िामसक वेिन, िसेच
प्राधिकरणाच्या ववतनयिाांध्दये
अ.क्र.

1)

िरिूद केल्याप्रिाणे नुकसान भरपाई दे ण्याची पध्ददिी,

अधिकार पद

ववभाग प्रिमख

अधिकारी/किुचारी याांची

िामसक वेतन

नाांवे

(रु.)

श्री. दादासाहे ब खेत्रे

46,042/-

श्री. उदय राणे

26,646/-

तथा

2)

सहा.आयमक्त
मिवपक

3)

िजमर

श्री .तमकाराि तळपे

19,989/-

4)

िजमर

श्री .समरेश कोकेरा

19,989/-

5)

सांगणक चािक

श्री. ददिीप बरम पल्िे

14,500/-

(अस्थायी)

(अकरा) सवत योजनाांचा िपशीि, प्रस्िाववि खचत दशतववणारा, आपल्या प्रत्येक अमभकरणािा
नेिून ददिेिा अथतसांकल्प आणण सांवविररि केिेल्या रकिाांचा अहवाि,
निमना क चािम वषाुसाठी
अ.क्र

अांदाज पत्रककय मशषु

िेखामशषु कोड

.

िांजमर रक्कि (तरतमद)
(रु. िाखाांत)

1)

अततक्रिण समरक्षा

2572

11,34,000/-

2)

आस्कमित खचु

2229

1,00,000/-

3)

अततक्रिण सव्हे क्षण

2120

1,00,000/-

4)

जे.सी.बी., गॅसकटसु, ट्रक

2560

60,00,000/-

रक्षक/पोमिस बांदोबस्त

इत्यादी भाडयाने घेणे.

निन
म ा ख िागीि वषाुसाठी

सन 2014-15 अांदाजपत्रककय तरतमद व खचु-:
अांदाजपत्रककय मशषु

िांजमर

प्रत्यक्ष

रक्कि

खचु

(तरतमद)

(रु.िाखात)

2572

12.00

07.99

2229

01.00

0.15

बाांिकािे हटववणे

2120

01.00

--

जे.सी.बी/.गॅसकटसु/ट्रकतनगा/भाडयाने

2560

70.00

64.17

अ.क्र.

िेखामशषु
कोड

(िाखाांत)
1

अतत .समरक्षा रक्षक/पोमिस बांदोबस्त

2

आकश्स्ित खचु

3

अततक्रिण सवेक्षण/अनधिकृत

4

घेणे

(बारा) अथतसाहाय्य कायतक्रिाांच्या अांििबजावणीची रीि िसेच वाटप केिेल्या रकिा आणण अशा
कायतक्रिाांच्या िाभाधिका-याांचा िपशीि,
िादहती तनरां क आहे .

(िेरा) ज्या व्यकिीांना सवििी, परवाने क्रकांवा प्राधिकारपत्रे ददिेिी आहे ि अशा व्यकिीचा
िपशीि,

िादहती तनरां क आहे .
(चौदा) इिेकरोतनक स्वरुपाि त्यास उपिब्ि असिेल्या क्रकांवा त्याच्याकडे असिेल्या िादहिीच्या
सांबिािीि िपशीि,

िादहती तनरां क आहे .
(पांिरा) िादहिी मिळववण्यासाठी नागररकाांना उपिब्ि असणा-या सवु विाांचा िपशीि िसेच
सावतजतनक वापरासाठी चािववण्याि येि असिेल्या ग्रांथाियाच्या क्रकांवा वाचनाियाच्या
कािकाजाच्या वेळाांचा िपशीि,
1) जनतेसाठी राखन
म ठे विेल्या भेटीच्या वेळेसांबांिीची िादहती
कायाुियीन वेळ 10 ते 1.30 वाजेपयुत

2) परस्पर सांवादी सांकेत स्थळाची इांटरश्क्टव्ह वेबसाईट िादहती.
-------------------------------------------3)

अमभिेख तपासणीसाठी उपिब्ि सवम विाांची िादहती
िेखी तसेच सांगणककय स्वरुपात.

4)

कायाुियीन काळानांतर सांपकाुची समवविा असल्यास त्याची िादहती
भ्रिणध्वनी क्र. 8422811213

(सोळा) जन िादहिी अधिका-याांची नावे, पदनािे आणण इिर िपशीि,
अ.क्र.

नाांव

पद

ववभाग

जन िादहती
अधिकारी

1.

2.

3.

श्री. उिेश अवचर

श्री .नरें द्र पाटीि

कतनष्ठ अमभयांता

भाईंदर

प्रभाग क्र .

प्रभाग क्र .01

पश्श्चि व

01

भाईंदर

प्रभाग क्र .

प्रभाग क्र .02

पश्श्चि

02

िमख्य मिपीक

भाईंदर पमवु

प्रभाग क्र .

िमख्य मिपीक

भाईदर पमवु

प्रभाग क्र .

श्री. भप
म ेश काकडे

कतनष्ठ अमभयांता

मिरा रोड

प्रभाग क्र .

श्री. सांददप साळवे

कतनष्ठ अमभयांता

रा.ि.क्र.८

प्रभाग क्र .

प्रभाग क्र .06

पररसर

06

श्री .अशोक गायकवाड

वररष्ठ मिपीक

प्रभाग क्र .03
4.

श्री. अशोक गायकवाड

प्रभाग क्र .04
5.
6.

िि
म ाु ते उत्तन

प्रभाग क्र .05

दरम ध्वनी
क्रिाांक

8422811223

8422811355

8422811207

03
8422811207

04
8422811324

05
8422811320

(सिरा) ववदहि करण्याि येईि अशी इिर िादहिी,
प्रभाग कायाुिय क्र. 1, 2, 3, 4, 5 व
अ.क्र.
1
2.
3.

नाांव
श्री. वांसत राणे
श्री. उिेश अवचर
श्री. सांजय दोंदे

6

याांची िादहती
पद

ववभाग

दरम ध्वनी क्रिाांक

प्रभाग अधिकारी

भाईंदर पश्श्चि व

8422811357

प्रभागक्र .01

िि
म ाु ते उत्तन

कतनष्ठ अमभयांता

भाईंदर पश्श्चि व

प्रभाग क्र. 01

िमिाु ते उत्तन

प्रभाग अधिकारी

8422811223

भाईंदर पश्श्चि

8422811309

भाईंदर पश्श्चि

9967834581

भाईंदर पमवु

8422811363

भाईदर पव
म ु

9421576094

भाईदर पमवु

8422811444

भाईदर पमवु

9421576094

मिरारोड

8422811401

मिरारोड

8422811324

भाईंदर पश्श्चि

842281403

कतनष्ठ अमभयांता

रा.ि.क्र.८

8422811320

प्रभागक्र .06

पररसर

प्रभाग क्र. 02
4.

श्री. इश्म्तयाझ शेख
(ठे का पध्दत)

5

श्री. अववनाश जािव

कतनष्ठ अमभयांता
प्रभाग क्र. 02
प्रभाग अधिकारी
प्रभाग क्र. 03

6

श्री.कांम दन पाटीि

कतनष्ठ अमभयांता

श्री. वासमदेव मशरवळकर

प्रभाग अधिकारी

श्री.. कांम दन पाटीि

कतनष्ठ अमभयांता

श्री . स्वश्प्नि सावांत

प्रभाग अधिकारी

(ठे का पध्दत)
7
8

(ठे का पध्दत)
9

प्रभाग क्र. 03
प्रभागक्र .04
प्रभाग क्र. 04
प्रभाग क्र. 05

10
11

श्री. भमपेश काकडे

कतनष्ठ अमभयांता

श्री.ददिीप जगदाळे

प्रभाग अधिकारी

प्रभाग क्र. 05
प्रभाग क्र .06

12

श्री.सांददप साळवे

