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माहितीचा अधिकार अधिननयम-2005 

कलम 4(1)(ख) नसुार स्वयंपे्ररणेने घोवित करावयाची माहिती 

(हिनयांक :-    /   /२०२०) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހހ

परवाना ववभाग, 

स्थयननक सांस्थय कर कय्याल्, पहिलय मजलय,  
मॅक्सेस मॉलच््य मयगे, भयईंिर (प.). 

 

 
 



१७ मुद्द््यांची मयहिती परवयनय 2019-20 

 

कलम 4(1)(ख)(एक) 
मिाराष्ट्र येथील ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका परवाना ववभाग या साववजननक प्राधिकारणाच्या कामांचा 

आणण कतववयांचा तपमिल :- 

1.  सयवाजननक प्रयधिकरणयच ेनयांव परवयनय ववभयग 

2.  सांपूणा पत्तय स्थयननक सांस्थय कर कय्याल्, पहिलय मजलय, मॅक्सेस मॉलच््य 
मयगे, भयईंिर (प.) 
Website : www.mbmc.gov.in 

3.  कय्याल् प्रमुख श्री. प्रभयकर म्ियत्रे (ववभयगप्रमखु – परवयनय) 

4.  कोणत््य खयत््यच््य अधिनस्त 
िे कय्याल् आिे? 

ममरय भयईंिर मियनगरपयमलकय, पहिलय मजलय, भयईंिर (प.) 

5.  कयमयचय अिवयल कोणत््य 
कय्याल्यकड ेसयिर केलय जयतो? 

मय. उप-आ्ुक्त (परवयनय), ममरय भयईंिर मियनगरपयमलकय 

6.  कय्ाकक्षय : भौगोमलक ममरय भयईंिर मियनगरपयमलकय 

7.  अांगीकृत व्रत -- 

8.  ध््े् / िोरण ममरय भयईंिर कय्ाक्षेत्रयतील व््यपयरी आस्थयपनय, स्टॉलियरक ्यांनय 
व््वसय् परवयनय िेणे. 

9.  सयध्् -- 

10. प्रत््क्ष कय्ा नयगररकयांच ेिैंनहिन आलेल््य व््यपयरी आस्थयपनयांसांबांिी / 
स्टॉलसांबांिी पत्रयच ेननरसन करणे, फी आकयरणे. 

11. जनतलेय िेत असलेल््य सेवयांचय 
थोड्कक््यत तपशील 

अांि/अपांग, गटई स्टॉल व व््यपयरी आस्थयपनयियरकयांनय व््वसय् 
परवयनय िेणे. 

12. स्थयवर मयलमत्तय -- 

13. प्रयधिकरणयच््य सांरचनेचय तक्तय -- 

14. कय्याल्ीन वेळ व िरुध्वनी 
क्रमयांक 

सकयळी १०.०० वय. पयसून, सांध््यकयळी ५.४५ वय. प्तं. 
िरुध्वनी क्र. ०२२-२८१९२८२८, (E-mail) – mbmclicence@gmail.com 

15. सयप्तयिीक सुट्टी आणण ववशेष 
सेवयांचय कयलयविी 

सवा रवववयर ्यमशवय् प्रत््ेक महिन््यतील िसुरय व चौथय शननवयर 
तसेच शयसनयने घोवषत केलेल््य सयवाजननक सुट्ट््यांच ेहिवस. 

 
 

ववभागप्रमुख 
परवाना ववभाग 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका 
  

http://www.mbmc.gov.in/
mailto:mbmclicence@gmail.com


१७ मुद्द््यांची मयहिती परवयनय 2019-20 

 

कलम ४(१) (ख) (दोन) 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलकेतील सिा. आयुक्त, (परवाना ववभाग) यांच्या कायवकक्षा 
 

अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव संबंधित ववभाग कोणत्या कायद्या/ ननयम/ िासन 
ननणवय व पररपत्रकानुसार 

१) डॉ. श्री. संभाजी पानपट्टे परवाना ववभाग संबंधित ववभागाचे कायदे ननयम/ 
िासन ननणवय व पररपत्रकानुसार 

 

 
ववभागप्रमुख 

परवाना ववभाग 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



१७ मुद्द््यांची मयहिती परवयनय 2019-20 

कलम ४(१) (ख) (तीन) 

 मिाराष्ट्र येथील ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका परवाना ववभाग या साववजननक प्राधिकरणात 

कोणतािी ननणवय घेताना ननणवय प्रक्रक्रयेची आणण त्यावरील देखरेखीची पध्दत आणण सोपवलेले 
वयक्क्तगत उत्तरदानयत्व. 

कामाच ेस्वरुप : १) व््यपयरी आस्थयपनयांनय परवयनय िेणे (िकुयने, कयरखयने, धचकन,  मटण, बबफ)  
२) आरे, गटई, अांि/अपांग (टेमलफोन बुथ) स्टॉल परवयनय िेणे. 

संबधित तरतुद : 

संबधित अधिननयम : 

ननयम : मियरयष्ट्र मियनगरपयमलकय अधिनन्मयच ेकलम ३१३, 
३७६, ३८६ व मय. मियसभय ठरयव क्र.३४, शयसन ननणा्  

िासन ननणवय : 

पररपत्रक क्रमांक : 

कायावलयीन आदेि : 
अ.क्र. कामाचे 

स्वरुप 

कामाचे टप्प े अपेक्षक्षत 
कालाविी 

प्रत्येक कामाबाबत आणण प्रत्येक 
टप्प्यावर कमवचा-यांची व अधिका-
यांची भमुीका आणण जबाबदारी 

िरेा 
(असल्यास) 

(१) परवाने 
देणे 

दकुाने, कारखाने, स्टॉलिारक यांना 
ननयमाच्या अधिन रािून नववन 
परवाने देणे व नतुनीकरण करणे. 
ज्या वाणणज्य मालमत्ता िारकांनी 
परवाने घेतले नािीत, त्यांचा सवे 
करुन त्यांना नोटीसा बजावणे. 
परवाना बाबतीत येणा-या तक्रारी / 
सचुनांचे ननवारण करणे, माहिती 
अधिकार २००५ अतंगवत येणा-या 
अपील व सनुावणी घेणे, आपले 
सरकार, P.G. Portal वरील तक्रारीच े
ननरासन करणे. 

परवाना 
देणेचा 

कालाविी 
कमीत-कमी 

१ विव, 
जास्तीत-
जास्त ३ 

विे 

 दकुाने, कारखाने, स्टॉलिारक 
यांना ननयमाच्या अधिन रािून 
नववन परवाने घेणेकरीता प्रवतृ 
करणे. 

 नोटीसा बजावणे, परवाना फी 
वसुल करणे. 

 परवानाबाबत तक्रारींचे ननराकरण 

करणे 
 
 

 

 

 
 

ववभागप्रमुख 
परवाना ववभाग 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका 



१७ मुद्द््यांची मयहिती परवयनय 2019-20 

 

कलम ४(१) (ख) (चार)  

नमुना “क” 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका येथील परवाना ववभाग या साववजननक प्राधिकरणात िोणा-या कामा 
संबिीत सववसामान्यपणे ठरववलेली भौतीक व आधथवक उद्हदष्ट्टे 

संस्थापातळीवर ठरवलेले मामसक / त्रमैामसक / अध्वावविवक अथवा वाविवक उद्हदष्ट्टे 

अ.क्र. अधिकार 
पद 

काम भौनतक उद्हदष्ट्टे 
(एकांकात) 

आधथवक 
उद्हदष्ट्टे (रु.) 

कालाविी (असल्यास) िरेा 

१ ववभागप्रमखु वयापारी 
आस्थापनांना 
परवाना देणे 

- - कमीत-कमी १ विव, 
जास्तीत-जास्त ३ वि े

 

 

 

ववभागप्रमुख 
परवाना ववभाग 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



१७ मुद्द््यांची मयहिती परवयनय 2019-20 

 

कलम ४(१) (ख) (पाच)  

नमुना “क” 

मिाराष्ट्र येथील ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका परवाना ववभाग या साववजननक प्राधिकरणात िोणा-या 
कामासंबिी सववसामान्यपणे आखलेले ननयम. 

- ननरंक 

 
 

ववभागप्रमुख 
परवाना ववभाग 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका 
 

 

 

 

 

 

  



१७ मुद्द््यांची मयहिती परवयनय 2019-20 

कलम ४(१) (ख) (सिा) 

मिाराष्ट्र येथील ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका परवाना ववभाग या साववजननक प्राधिकरणात उपलब्ि 
असलेल्या कागदपत्रांची यादी. 

अ.क्र. वविय दस्तऐवज/िाररणी/
नोंदविी यापैकी 
कोणत्या प्रकारात 

उपलब्ि 

िारणी 
क्र./नोंदविी क्र. 

तपमिल क्रकती 
काळापयतं िी 

माहिती 
सांभाळुन 

ठेवली जाते? 

१ परवयनय घेणेकरीतय 
आलेले अजा 

िस्तयऎवज - अजाियरयांच््य सांधचकय 
- 

२ परवयनय  परवयनय पुस्तके - अजाियरयनय हिलेल््य 
परवयनयांच््य ियु््म प्रती 
व नस्ती 

- 

३ चलन चलन रजजस्टर - ककरकोळ चलनयांची नोंि - 
 

 

 

ववभागप्रमुख 
परवाना ववभाग 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



१७ मुद्द््यांची मयहिती परवयनय 2019-20 

कलम ४(१) (ख) (सात) 

मिाराष्ट्र येथील ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका परवाना ववभाग या साववजननक प्राधिकरणात कोणतािी 
िोरणात्मक ननणवय घेण्यापुवी क्रकंवा त्याची कायावलयात अमंलबजावणी करण्यापुवी, जनतेिी अथवा 
जनतेच्या प्रनतननिींिी चचाव करण्याबाबत अक्स्तत्वात असलेल्या वयवस्थेचा तपमिल. 

अ.क्र. कोणत्या 
ववियासंबिी 
सल्लामसलत 

वयवस्थेची कायवपध्दती संबिीत िासकीय 
ननणवय/कायावलयीन 

आदेि/राजपत्र वैगरेचा 
क्रमांक व ताररख 

पुनवववलोकनाचा 
काळ 

(Periodicity) 

१ अांि/अपांग, 
गटई स्टॉल 
परवयने बयबत 

१) स्टॉलियरक ्यांनी स्टॉल परवयनय 
ममळणेकयमी अजा केल््यस ववहित 
नमुन््यतील कयगिपत्र े तपयसून स्टॉल 
स्थळिशाक जयगेसांबांिी कय्ाकयरी अमभ्ांतय 
(सय.बयां.वव.), प्रभयग अधिकयरी (फेरीवयलय-नय 
फेरीवयलय क्षेत्र), वयितुक पोमलस ननररक्षक, 
वयितुक ववभयग ्यांचय सकयरयत्मक अमभप्रय् 
आलेनांतरच करयरनयम््य मिील अटीशतींस 
अिीन रयिून अजाियर ्यांसकडून िमीपत्र 
घेऊन अजाियरयस ओळखणय-्य ३ जयमीन 
ियरयांच््य स्वयक्ष-्य घेऊन मय. आ्ुक्त सो 
्यांचे मयन््तेने, मय. मियसभय ठरयव व 
शयसन आिेश प्रमयणे भुईभयड,ॆ परवयनय फी, 
अनयमत रक्कम घेऊन स्टॉल परवयनय हिलय 
जयतो. 

२) मय. मियसभय ठरयव क्र.१६ हि.०२/०५/२०१८ 
नुसयर अांि / अपांग तसेच गटई 
स्टॉलियरकयांचे िोरण ननजचचत झयले असून 
सिर ठरयवयच््य अनुषांगयने कय्ावयिी 
प्रस्तयववत आिे. 

१. मय. मियसभय ठरयव 
क्र.३४ हि.०३/०८/२००४ 

२. मियरयष्ट्र शयसन ननणा्  
हि.०६/०६/२००५ अन्व्े 
कय्ावयिी केली जयते. 

३. मय. मियसभय ठरयव 
क्र.१६ हि.०२/०५/२०१८ 

 

 
 

ववभागप्रमुख 
परवाना ववभाग 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका 
  



१७ मुद्द््यांची मयहिती परवयनय 2019-20 

 

कलम ४(१) (ख) (नऊ) 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका परवाना ववभाग येधथल अधिकारी/ कमवचारी यांची नावे. 

अनु क्र. 
अधिकारी / कमवचा-यांच े

नाव 

मुळ पदनाम रुजू हदनांक 

१. डॉ. श्री. सांभयजी पयनपट्टे मुख््यधिकयरी वगा - १  

२. श्री. प्रभयकर म्ियत्रे मुख््यधिकयरी वगा – २  

३. श्री. शयमरयव इांगोले मलवपक  

४. सौ. कल्पनय मियळे प्र. मलवपक  

५. श्री. जेम्स कोरर्य स.कय.  

६. श्री. लक्ष्मण मेिेर स.कय.  

७. श्री. शैलेश ननजप मशपयई  

 

हटप : वरील कमवचाऱ्यांचे रुजू हदनांक आस्थापना ववभागािी संबंधित आिे. 

 

ववभागप्रमुख 
परवाना ववभाग 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



१७ मुद्द््यांची मयहिती परवयनय 2019-20 

 

कलम ४(१) (ख) (दिा) 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका परवाना ववभाग येधथल अधिकारी/ कमवचाऱ्यांची यादी व मासीक वेतन. 

(कमवचाऱ्यांच ेमासीक वेतन आस्थापना ववभागािी ननगडीत आिे.) 

 

 

ववभागप्रमुख 
परवाना ववभाग 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



१७ मुद्द््यांची मयहिती परवयनय 2019-20 

 

कलम ४(१) (ख) (अकरा) 

सवव योजनांचा तपमिल, प्रस्ताववत खचव दिवववणार, आपल्या प्रत्येक अमभकरणाला नेमून हदलेला 
अथवसंकल्प आणण संववतरीत केलेल्या रकमांचा अिवाल 

- ननरंक 

 

 

ववभागप्रमुख 
परवाना ववभाग 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



१७ मुद्द््यांची मयहिती परवयनय 2019-20 

 

कलम ४(१) (ख) (बारा) 

अथव सिाय्य कायवक्रमाच्या अमलंबजावणीची रीत तसेच वाटप केलेल्या रकमा आणण कायवक्रमांच्या 
लाभाधिकाऱ्यांचा तपिील 

- ननरंक 

 

ववभागप्रमुख 
परवाना ववभाग 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



१७ मुद्द््यांची मयहिती परवयनय 2019-20 

कलम ४(१) (ख) (तेरा) 

ज्या वयक्तींना सवलती, परवाने क्रकंवा प्राधिकारपत्रे हदलेली आिेत अिा वयक्तींचा तपिील 

- परवाना हदलेल्या वयवसायिारकांची यादी व इतर कागदपत्र ेपरवाना ववभागात उपलब्ि आिेत. 

 

 

ववभागप्रमुख 
परवाना ववभाग 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



१७ मुद्द््यांची मयहिती परवयनय 2019-20 

कलम ४(१) (ख) (चौदा) 

माहिती इलेक्रॉनीक स्वरुपात प्रकामित करणे. 

अ.क्र. दस्तऐवजाचा 
प्रकार 

वविय कोणत्या 
इलेक्रॉनीक 
नमनु्यात  

माहिती 
ममळववण्याची 

पद्िती 

जबाबदार वयक्ती 

१ २ ३ ४ ५ ६ 
 

१  आवक – 
जावक नोंद 

ववववि 
ववभागाकडून, 

जनतकेडुन प्राप्त 
टपाल 

सगंणकीय 
प्रणाली 

 आवक – जावक 
नोंद मलपीक-
टंकलेखक  
टपाल कक्ष 

१  आवक – 
जावक नोंद 

ववववि 
ववभागाकडून, 
प्राप्त टपाल 

सगंणकीय 
प्रणाली 

 आवक – जावक 
नोंद मलपीक-
टंकलेखक  

प्रिासकीय कक्ष 
 

 

ववभागप्रमुख 
परवाना ववभाग 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



१७ मुद्द््यांची मयहिती परवयनय 2019-20 

कलम ४(१) (ख) (पंिरा) 

माहिती ममळववण्यासाठी नागरीकांना उपलब्ि असणाऱ्या सुवविांचा तपिील, तसेच साववजननक 
वापरासाठी चालववण्यात येत असलेल्या ग्रंथालयाच्या क्रकंवा वाचनालयाच्या कामकाजाच्या वेळांचा 
तपमिल. 

- ननरंक 

 

 

ववभागप्रमुख 
परवाना ववभाग 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



१७ मुद्द््यांची मयहिती परवयनय 2019-20 

कलम ४(१) (ख) (सोळा) 

ममरय-भयईंिर मियनगरपयमलकेच््य सयवाजननक प्रयधिकरणयच््य अखत््यरीतील कर ववभयगयतील मयहिती 
सांिभयात अधिकयरी, सियय््क मयहिती अधिकयरी आणण अवपली् अधिकयरी ्यांची तपमशलवयर मयहिती. 

“क” 

मयहिती अधिकयरी 

अ.क्र. जन माहिती 
अधिका-याच ेनाव 

अधिकार पद माहिती 
अधिकारी 

म्िणून त्याची 
कायवकक्षा / 

पत्ता, दरुध्वनी क्रमांक 
व ई-मेल 

ई-मेल आयडी 
(या कायद्या 
पुरताच) 

अवपलीय 
प्राधिकारी 

१ श्री. प्रभयकर म्ियत्रे ववभयगप्रमुख 
परवयनय 

परवयनय 
ववभयगयतील 

परवयनय सांबांिी 
मयहिती पुरववणे 

स्थयननक सांस्थय कर 
कय्याल्, पहिलय 
मजलय, मॅक्सेस 
मॉलच््य मयगे, भयईंिर 
(प.) 
मो. क्र. ८४२२८११३०९ 

- 

डॉ. श्री. 
सांभयजी 
पयनपट्टे  

(उप-आ्ुक्त- 
परवयनय) 

 
 

 

 

ववभागप्रमुख 
परवाना ववभाग 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका 
 

 

 

  



१७ मुद्द््यांची मयहिती परवयनय 2019-20 

 

कलम ४(१) (ख) (सतरा) 

ववहित करण्यात येईल अिी इतर माहिती. 

 
ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका 

परवाना ववभागात कायवरत अधिकारी / कमवचारी 
 

अ.क्र. अधिकारी / कमवचारी मुळ पदनाम  सध्याच ेपदनाम वगव 
१. डॉ. श्री. संभाजी पानपट्टे मुख्याधिकारी उप-आयुक्त (मु.) वगव - १ 
२. श्री. प्रभाकर म्िात्र े   मुख्याधिकारी ववभागप्रमुख वगव – २ 

३. श्री. िामराव इंगोले मलवपक मलवपक वगव – ३ 

४. सौ. कल्पना मिाळे प्र. मलवपक प्र. मलवपक वगव - ३ 

५. श्री. जेम्स कोररया स.का स.का. वगव – ४ 

६. श्री. लक्ष्मण मेिेर स.का स.का. वगव – ४ 

७. श्री. िैलेि ननजप मिपाई मिपाई वगव – ४ 
 

परवाना ववभागात कायवरत संगणक चालक  
   

अ.क्र. कमवचा-यांची यादी पदनाम िरेा 
१. सौ. वेलेन्सीया घिी (परेरा) संगणक चालक ठेक्यावर 

 
अनु क्र. विव वसुली 

१. 
सन २०१९-२० 

(हद.३१/१२/२०१९ पयतं) 
रु.१,२८,४२,३६३/- 

 
 

ववभागप्रमुख 

परवाना ववभाग 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका 
 



१७ मुद्द््यांची मयहिती परवयनय 2019-20 

     TM 

ममरा भाईंदर मिानगरपामलका 
मुख्य कायावलय भाईंदर, छत्रपती मिवाजी मिाराज मागव, भाईंदर (प.)  

दरुध्वनी क्र. २८१८११८२, २८१९२८२८ 
  कायावलय – प.पु.डॉ. केिव िेडगेवार भवन, स्थाननक संस्था कर कायावलय, मॅक्सेस मॉलच्या मागे,  

भाईंदर (प.), ता.क्ज.ठाणे ४०१ १०१ 
जा.क्र.मनपा/परवाना/      /२०१९-२०       हद.: 
 
प्रनत, 
मसस्टीम मॅनेजर 
संगणक ववभाग  
ममरा भाईंदर मिानगरपामलका 
 
   वविय : ममरा-भाईंदर मिानगरपामलकेच्या या संकेतस्थळावर स्वयंप्रेरणेने घोवित  

  करावयाची  अद्ययावत माहिती उपलब्ि करणेबाबत. 
   संदभव : आपले जा.क्र.मनपा/साप्रवव/६१५/२०१९-२०, हद.२०/०१/२०२० रोजीच े 

 प्राप्त  हद.२२/०१/२०२० च ेपत्र. 
 

मिोदय, 
 उपरोक्त सांिमभं्  ववष्यन्व्े आपणयांस कळववण््यत ्ेत े की, आपण सांिभ ं क्र.०१ व ०२ 
अन्व्े मयहितीचय अधिकयर अधिनन्म-२००५ कलम ४(१) (ख) नुसयर सन २०१९-२० ्य आधथाक वषयातील 
स्व्ांप्रेरणेने घोवषत करयव्यची परवयनय ववभयगयची मयहिती अपेक्षक्षलेली आिे. 

तरी स्व्ांप्रेरणेन ेघोवषत करयव्यची परवयनय ववभयगयची सन २०१९-२० ची मयहिती सोबत जोडून 
िेण््यत ्ेत आिे. 
   

 

(प्रभाकर म्िात्रे) 
ववभागप्रमुख (परवाना) 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका 

प्रत :  
मा. सिा-आयुक्त 
सामान्य प्रिासन ववभाग 
ममरा-भाईंदर मिानगरपामलका 

 
 


