
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

प्रभाग कार्ाालर् 
क्र.३, भाईंदर पुर्ा 

2018-19 



कलम 4 (1) (b) (i) 

मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका येथीि भाईंदर पुर्व, प्रभाग समिती क्र.३ कायावियातीि काये 
र् कतवव्ये याांचा तपशीि... 

1 कायावियाच ेनाांर्  :-  कै. िोरेश्र्र नारायण पाटीि, प्रभाग कार्ाालर् 
क्र.३,  

2 पत्ता :-  खारी तिार् रोड, िराठी शाळा क्र. ६, दसुरा 
िजिा, भाईंदर  ( प). जज.ठाणे 401 101. 

3 कायाविय प्रिुख  :-  श्री. सांजय दोंदे, प्रभाग अधिकारी 
4 कायावियीन दरुध्र्नी क्रिाांक र् र्ेळ :- २८१८६२२३, र्ेळ सकाळी 9.45 ते सांध्या 6.15  
5 साप्ताहहक सुट्टी र् वर्मशष्ट सेर्ेसाठी 

ठरवर्िेल्या र्ेळा :- 
रवर्र्ार  

6 शासकीय वर्भागाच ेनाांर् :- -- 
7 कोणत्या िांत्राियातीि खात्याच्या 

अधिनस्त 
नगरवर्कास वर्भाग, िांत्रािय, िुांबई 

8 कायवक्षेत्र :- प्रभाग सममती क्र. ३, भाईंदर पुर्ा 
9 वर्मशष्ट काये :- स्थानिक पातळीर्र सर्ा कामकाजार्र निर्ंत्रण 

10 वर्भागाच ेध्येय / िोरण :- शासनाच्या आदेशाप्रिाणे र् पररपत्रकाप्रिाणे 
अिांिबजार्णी करणे, तसेच िा. िहासभा र् िा. 
स्थायी समितीच्या ठरार्ाप्रिाणे कायवर्ाही करणे. 

11 िोरण :- िािित्ता कराची र्ावषवक इांष्टाांकानुसार जास्तीत 
जास्त र्सुिी करणे. 

12 सर्व सांबांधित किवचारी कननष्ठ अमभयांता, कर ननररक्षक, मिवपक र् 
मशपाई किवचारी 

13 कायव :- -- 
14 कािाच ेवर्स्ततृ स्र्रुप :- स्थानिक पातळीर्रील िागररकांच्र्ा समस्र्ा र् 

तक्रारींच ेनिर्ारण करणे, कर र्सुली र् 
अनतक्रिणे हटवर्णे. 

15 िाििते्तचा तपमशि इिारतीचा र् 
जागेचा तपमशि :- 

-- 

16 उपिब्ि सेर्ा :- प्रभाग स्तरार्रुन रुग्णर्ाहहका तसेच शर्र्ाहहनी 
सेर्ा तसेच र्ाचनािय र् शािेय वर्द्यार्थयावसाठी 
अभ्यामसकेची सुवर्िा 

17 सांस्थेच्या सांरचनात्िक तक्तत्यािध्ये 
कायवक्षेत्राच ेप्रत्येक स्तरार्रच ेतपमशि 
:- 

 

 
   

 



कलम 4 (1) (b) (i)  
िमुिा-अ 

ममरा-भाईंदर महािगरपामलका रे्थील भाईंदर पुर्ा, प्रभाग सममती क्र.३ कार्ाालर्ातील 
अधिकारी र् कमाचारी र्ांच्र्ा अधिकारांचा तपशील 

अ 
अ.क्र पदनाि अधिकार-अधथवक कोणता कायदा/ ननयि  /

शासनननणवय / पररपत्रक नुसार अमभप्राय 

1 
 

प्रभाग अधिकारी रु. ५ िाखापयतंच्या कािास 
आधथवक र् प्रशासकीय िांजूरी 
देणे 

िहाराष्र  
िहानगरपामिका 
अधिननयि 1949  

प्रभाग समितीच े
अधिकार आहेत. 

२ कननष्ठ 
अमभयांता 

-- 
 

----- 
 

----- 
 

३ िुख्य मिवपक / 
र्ररष्ठ 

मिवपक/कर 
ननररक्षक 

४ मिवपक 
५ स.का. 
६ िजूर 

 

ब 
अ.क्र पदनाि अधिकार-प्रशासकीय कोणता कायदा/ ननयि  /

शासनननणवय / पररपत्रक नुसार अमभप्राय 

1 
 

प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती कायावियातीि 
िािित्ता, कर वर्भाग, तसेच 
अनतक्रिण वर्भागात कायवरत 
किवचा-याांर्र ननयांत्रण ठेर्णे, 
वर्हहत पद्ितीने कािे करुन 
घेणे 

िहाराष्र  िहानगरपामिका 
अधिननयि 1949 अांतगवत िा. 
आयुक्तत सो, याांचे े्कडून 
र्ेळोर्ेळी देणयाांत येणारे आदेश 

 

२ कननष्ठ 
अमभयांता वर्भागातगतं नेिून हदिेिी 

कािे 

िुांबई प्राांनतक िहानगरपामिका 
अधिननयि 1949 र् िहाराष्र 

प्रादेमशक नगररचना 
अधिननयि १९६६ नुसार 

 

३ िुख्य 
मिवपक/र्ररष्ठ 
मिवपक/कर 
ननररक्षक 

वर्भागा अांतगवत कर वर्षयक 
कािे 

िुांबई प्राांनतक िहानगरपामिका 
अधिननयि 1949 

 

४ मिवपक वर्भागातगतं नेिून हदिेिी 
कािे िुांबई प्राांनतक िहानगरपामिका 

अधिननयि 1949 सर्व 
िहाराष्र नागरी सेर्ा ननयि 

 

५ स.का. वर्भागातगतं नेिून हदिेिी 
कािे 

 



६ िजूर वर्भागातगतं नेिून हदिेिी 
कािे 

 

 
क 
 

अ.क्र पदनाि अधिकार  - फौजदारी 
कोणता 

कायदा/ननयि/शासन ननणवय 
/पररपत्रक नुसार 

अमभप्राय 
 

1  
 

प्रभाग 
अधिकारी 

अनधिकृत बाांिकािे / 
अनतक्रिणाांच े अनुषांधगक 
वर्कासकत्यांर्र MRTP कायद्या 
अांतगवत सांबांधित पोमिस स्टॆशन 
िध्ये गुन्हे दाखि करणे 

िहाराष्र  िहानगरपामिका 
अधिननयि 1949 अांतगवत  
र् िहाराष्र प्रादेमशक 
नगररचना अधिननयि 
१९६६ नुसार र् िा. आयकु्तत 
सो, याांचे े्कडून र्ेळोर्ेळी 
देणयाांत येणारे आदेश   

 
२ कननष्ठ 

अमभयांता 

३ िुख्य 
मिवपक / 
र्ररष्ठ 

मिवपक/कर 
ननररक्षक 

िागू नाही िागू नाही िागू नाही 

४ मिवपक 
५ स.का. 
६ िजूर 

 ड 

अ.क्र पदनाि अधिकार  - अिवन्यायीक 
कोणता 

कायदा/ननयि/शासन 
ननणवय /पररपत्रक नुसार 

अमभप्राय 
 

1 
 

प्रभाग अधिकारी 

िागू नाही 

२ कननष्ठ अमभयांता 
३ िुख्य मिवपक / 

र्ररष्ठ मिवपक/कर 
ननररक्षक 

४ मिवपक 
५ स.का. 
६ िजूर 

 
 

 



कलम 4 (1) (b) (ii) िमुिा (ब) 

मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका येथीि भाईंदर पुर्व, प्रभाग समिती क्र.३ कायावियातीि 

अधिकारी र् किवचारी याांच्या कतवव्याांचा तपशीि 

अ.क्र पदनाि आधथवक कतवव्ये 
कोणता कायदा/ननयि/शासन 

ननणवय /पररपत्र नुसार 
अमभप्राय 

 
1 
 

प्रभाग अधिकारी 

िागू नाही 

२ कननष्ठ अमभयांता 
३ िुख्य मिवपक / 

र्ररष्ठ मिवपक/कर 
ननररक्षक 

४ मिवपक 
५ स.का. 

 

 

अ.क्र पदनाि प्रशासननक कतवव्ये कोणता कायदा/ननयि/शासन 
ननणवय /पररपत्र नुसार 

अमभप्राय 
 

१ 
प्रभाग 

अधिकारी 
 

प्रभाग कायवक्षेत्रात अनधिकृत 
बाांिकािे / अनतक्रिणे होणार 
नाहीत, यार्र कननष्ठ 
अमभयांत्यािाफव त दक्षता घेऊन 
कायदेशीर कायवर्ाही करणे. 

िहाराष्र  िहानगरपामिका 
अधिननयि 1949 अांतगवत र् 
िा. आयुक्तत सो, याांचकेडून 
र्ेळोर्ेळी देणयाांत येणारे आदेश   

 

२ कननष्ठ 
अमभयांता 

वर्भागातगतं नेिून हदिेिी 
कािे 
 

िुांबई प्राांनतक िहानगरपामिका 
अधिननयि 1949 र् िहाराष्र 
प्रादेमशक नगररचना अधिननयि 

१९६६ नुसार 

 

३ िुख्य 
मिवपक / 
र्ररष्ठ 

मिवपक/कर 
ननररक्षक 

वर्भागा अांतगवत कर वर्षयक 
कािे 

िुांबई प्राांनतक िहानगरपामिका 
अधिननयि 1949 

 

४ मिवपक वर्भागातगतं नेिून हदिेिी 
कािे 

िुांबई प्राांनतक िहानगरपामिका 
अधिननयि 1949 सर्व 

िहाराष्र नागरी सेर्ा ननयि 

 

५ स.का. वर्भागातगतं नेिून हदिेिी 
कािे 

 

६ िजूर वर्भागातगतं नेिून हदिेिी 
कािे 

 

 



अ.क्र पदनाि फौजदारी कतवव्ये 
कोणता कायदा/ननयि/शासन 

ननणवय /पररपत्र नुसार 
अमभप्राय 

 

१ 
प्रभाग अधिकारी 

 

अनधिकृत बाांिकािे / 
अनतक्रिणाांच े अनुषांधगक 
वर्कासकत्यांर्र MRTP 
कायद्या अांतगवत सांबांधित 
पोमिस स्टॆशन िध्ये गुन्हे 
दाखि करणे  

िहाराष्र  िहानगरपामिका 
अधिननयि 1949 अांतगवत  र् 
िहाराष्र प्रादेमशक नगररचना 
अधिननयि १९६६ नुसार र् 
िा. आयुक्तत सो याांचे े्कडून 
र्ेळोर्ेळी देणयाांत येणारे आदेश   

 

२ कननष्ठ अमभयांता 

िागू नाही 

िागू नाही  

३ िुख्य मिवपक/ 
र्ररष्ठ मिवपक/कर 

ननररक्षक 
 

४ मिवपक 
 ५ स.का. 

६ िजूर 
 

अ.क्र पदनाि 
अिवन्यानयक 

कतवव्ये 
कोणता कायदा/ननयि/शासन 

ननणवय /पररपत्र नुसार 
अमभप्राय 

 
१ प्रभाग अधिकारी 

िागू नाही 

२ कननष्ठ अमभयांता 
३ िुख्य मिवपक / र्ररष्ठ 

मिवपक/कर ननररक्षक 
४ मिवपक 
५ स.का. 
६ िजूर 

 

अ.क्र पदनाि न्यानयक कतवव्ये 
कोणता कायदा/ननयि/शासन 

ननणवय /पररपत्र नुसार 
अमभप्राय 

 

१ 
प्रभाग 

अधिकारी  

िहापामिकेच्या र्तीन े
न्यायाियात िेखी कथन 
कॅव्हेट दाखि करणे, 
आर्श्यकतेनुसार न्यायाियात 
उपजस्थत राहणे. 

िा. आयुक्तत सो, याांचे े्कडून 
र्ेळोर्ेळी देणयाांत येणारे आदेश 
र् िा. न्यायाियाच्या 
आदेशानुसार   

 

२ कननष्ठ 
अमभयांता 

िा. न्यायाियात 
िहापामिकेच्या र्तीने दाखि 
दाव्याांिध्ये साक्ष पुराव्या 
कािी हजर राहणे 

िा. न्यायाियाच्या 
आदेशानुसार   

 

३ िुख्य मिवपक 
/ र्ररष्ठ 

मिवपक/कर 
ननररक्षक 

४ मिवपक 



५ स.का. 
६ िजूर 

कलम 4(1) (ब) (तीि) 
मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका येथीि भाईंदर पुर्व, प्रभाग समिती क्र.३ र्ा सार्ाजनिक 
प्राधिकरणात निणार् प्रक्रक्ररे्तील पर्ार्ेक्षण र् जबाबदारीच ेउत्तरदानर्त्र् निश्चचत करुि 

कार्ापध्दतीच ेप्रकाशि  
कािाच ेस्र्रुप :- प्रभाग स्तरार्र प्रभागा अांतगवत कािकाज करणे 
सांबांधित तरतुद :- िहाराष्र िहानगरपामिका अधिननयि 1949 र् िहाराष्र प्रादेमशक 
नगररचना   

 अधिननयि १९६६ नुसार नुसार 
अधिननयिाच ेनाांर् :- िहाराष्र िहानगरपामिका अधिननयि 1949 र् िहाराष्र प्रादेमशक 
नगररचना   

 अधिननयि १९६६ नुसार नुसार 
शासन ननणवय :- -- 
पररपत्रके :- -- 
कायावियीन आदेश :- िा. आयुक्तत सो., याांनी र्ेळोर्ेळी देणयाांत येणारे आदेश 

अ.क्र. कामाच ेस्र्रुप कामाच ेटप्पे 
कालार्िी 
ददर्स 

कामासाठी 
जबाबदार 
अधिकारी 

अमभप्रार् 

१ 
प्रभाग अधिकारी 

 

प्रभाग कायवक्षेत्रात 
अनधिकृत बाांिकािे / 
अनतक्रिणे होणार नाहीत, 
यार्र कननष्ठ 
अमभयांत्यािाफव त दक्षता 
घेऊन कायदेशीर कायवर्ाही 
करणे. 

-- 
 

प्रभाग 
अधिकारी 

 

-- 
 

२ कननष्ठ अमभयांता वर्भागातगतं नेिून 
हदिेिी कािे 

 

-- 
 

कननष्ठ 
अमभयांता 

-- 
 

३ िुख्य मिवपक / 
र्ररष्ठ मिवपक/कर 

ननररक्षक 

वर्भागा अांतगवत कर 
वर्षयक कािे 

-- 
 

र्ररष्ठ 
मिवपक/कर 
ननररक्षक 

-- 
 

४ मिवपक वर्भागातगतं नेिून 
हदिेिी कािे 

-- 
 

मिवपक -- 
 

५ स.का. वर्भागातगतं नेिून 
हदिेिी कािे 

-- 
 

-- -- 
 

६ िजूर वर्भागातगतं नेिून 
हदिेिी कािे 

-- 
 

-- -- 
 



कलम 4(1) (ब) (चार) 
िमुिा (अ) 

ममरा-भाईंदर महािगरपामलका रे्थील भाईंदर पुर्ा, प्रभाग सममती क्र.३ र्ा सार्ाजनिक 
प्राधिकरणामध्रे् होणा-या कामाच ेप्रकटीकरण 

 

संघटिाच ेलक्ष (र्ार्षाक) 

अ.क्र. 
 

काम/कार्ा 
 

कामाच े
प्रमाण 

 

आधथाक 
लक्ष 
 

ददर्स/तास 
पूणा 

करण्र्ासाठी 
 

जबाबदार 
अधिकारी 

 

तक्रार 
निर्ारण 
अधिकारी 

 

अमभप्रार् 
 

लागु  िाही 
कलम 4(1) (ब) (पाच) 

िमुिा (अ) 
ममरा-भाईंदर महािगरपामलका रे्थील भाईंदर पुर्ा, प्रभाग सममती क्र.३ र्ा सार्ाजनिक 
प्राधिकरणामध्रे् होणा-र्ा कामाशी संबंधित कार्ाालर्ीि आदेश/िोरणात्मक पररपत्रके 

 

अ.क्र. 
 

सुचिा पत्रकािुसार 
ददलेले र्र्षर् 

 

संबंधित शासकीर् 
निणार्/कार्ाालर्ीि आदेश/निर्म 

र्गैरेचा क्रमांक र् तारीख 
 

अमभप्रार् असल्र्ास 
 

लागु  िाही 
कलम 4 (1) (ब) (vi) 

िमुिा-  
ममरा-भाईंदर महािगरपामलका रे्थील भाईंदर पुर्ा, प्रभाग सममती क्र.३ र्ा कार्ाालर्ामध्रे् 

उपलब्ि असलेल्र्ा दस्ताऎर्जांची र्ादी 

अ.क्र. 
दस्तऎर्जाचा 

प्रकार 
वर्षय 

नोंदर्ही 
क्रिाांक 

प्रिुख बाबीांचा 
तपमशिर्ार 

वर्षय 

सुरक्षक्षत 
ठेर्णयाचा 
कािार्िी 

१ 

आर्क-जार्क 
नोंदर्ही 

कायावियीन कािी 
येणा-या र् जाणा-या 

पत्राांचा तपमशि 
नोंदर्ही 

-- -- -- 

२ 
िािित्ता कर 
र्सुिी कर 

आकारणी रजजस्टर 

िािित्ता िारकाांची 
नोंद -- -- -- 

३ 
िािित्ता कर 
र्सुिी िागणी 

रजजस्टर 

र्ावषवक िािित्ता कर 
र्सुिी करणे -- -- -- 



कलम 4 (1) (ब) (vii) 

ममरा-भाईंदर महािगरपामलका रे्थील भाईंदर पुर्ा, प्रभाग सममती क्र. ३ र्ा कार्ाालर्ाच्र्ा 
पररणामकारक कामासाठी जिसामानर्ांशी सल्लामसलत करण्र्ाची व्र्र्स्था 

अ.क्र सल्िािसितीचा वर्षय 
कायवप्रणािीच े
वर्स्ततृ र्णवन 

कोणत्या अधिननयि 
/ ननयि / पररपत्रक 

पुनववर्िोकनाचा 
काळ 

1. 
 

िागू नाही 

कलम 4 (1) (ब) (viii) 

िमुिा (अ) 
ममरा-भाईंदर महािगरपामलका रे्थील भाईंदर पुर्ा, प्रभाग सममती क्र.३ र्ा कार्ाालर्ाच्र्ा 

सममत्र्ा. पररषदा / मंडळाच्र्ा बैठकीच ेतपशील प्रकामशत करणे. 

अ.क्र. समितीच ेनार् 
समितीच े
सदस्य 

समितीच े
उद्दीष्ट 

ककती र्ेळा 
घेणयात येत े

सभा 
जनसािान्याांसाठी 
खिुी आहे ककां र्ा 

नाही 

सभेचा 
कायवर्तृ्ताांत 
)कोणाकड े
उपिब्ि( 

१ प्रभाग समिती 
क्र. ३ 

20 वर्कास 
कािाांना 

िांजूरी देणे 

प्रत्येक 
िहहन्यात १ 

र्ेळ 

नाही प्रभाग 
अधिकारी 

र् 
अधिनस्त 
किवचारी 

कलम 4 (1) (ब) (viii) 

िमुिा (ब) 
ममरा-भाईंदर महािगरपामलका रे्थील भाईंदर पुर्ा, प्रभाग सममती क्र.3 र्ा कार्ाालर्ाच्र्ा 

अधिसभांच ेर्ादी प्रकामशत करणे 

अ.क्र. समितीच ेनार् 
समितीच े
सदस्य 

ककती र्ेळा 
घेणयात येत े

सभा 
जनसािान्याांसाठी 
खिुी आहे ककां र्ा 

नाही 

सभेचा कायवर्तृ्ताांत 
)कोणाकड ेउपिब्ि( 

१ प्रभाग समिती 
क्र.३ 

20 प्रत्येक 
िहहन्यात १ 

र्ेळ 

नाही प्रभाग अधिकारी र् 
अधिनस्त किवचारी 

 

कलम 4(1) (ब) (आठ) 
िमुिा (क) 

अ.क्र. 
 

पररषदेच े
नाांर् 
 

पररषदेच े
सदस्य 

 

पररषदेच े
उद्दीष्ट 

 

ककती र्ेळा 
घेणयात येत े

 

सभा जनसािान्याांसाठी 
खिुी आहे ककां र्ा नाही 

 

सभेचा 
कायवर्तृ्ताांत 
(उपिब्ि) 

िागु नाही 
 
 



कलम 4(1) (ब) (आठ) 
                            िमुिा (ड) 

मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका येथीि भाईंदर पुर्व, प्रभाग समिती क्र.३ कायावियाच्या 
कोणत्याही सांस्थेची यादी प्रकामशत करणे 

अ.क्र. 
 

संस्थेच ेिांर् 
 

संस्थेच े
सदस्र् 

 

संस्थेच े
उद्दीष्ट 

 

क्रकती र्ेळा 
घेण्र्ात 
रे्त े
 

सभा 
जिसामानर्ांसाठी 
खलुी आहे क्रकंर्ा 

िाही 
 

सभेचा 
कार्ार्तृ्तांत 
(उपलब्ि) 

 

लागु िाही 
कलम 4 (1) (ब) (ix) 

मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका येथीि भाईंदर पुर्व, प्रभाग समिती क्र.३ या कायावियातीि 
अधिकारी र् किवचारी याांची नार्े र् पते्त र् त्याांच ेिामसक र्ेतन 

अ.क्र. पदनाि 
अधिकारी /       किवचा-

याच ेनार् 
र्गव 

रुजू 
हदनाांक 

दरुध्र्नी / 
फॅक्तस / ईिेि 

एकूण 
र्ेतन 

1 प्रभाग अधिकारी श्री. सांजय दोंदे २ --  -- 

2 
कर 
ननरीक्षक/र्रीष्ठ 
मिपीक 

श्रीि. रुतुजा आर.वपांपळे 
२ 

   

3  प्र. कर ननरीक्षक श्री. शमशकाांत पाटीि ३ --  -- 
4  मिवपक श्री.रािमिांग नारायणकर ३ --  -- 
5  मिवपक श्री. प्रिोद िोरेश्र्र 

पाटीि 
३ --  -- 

6 मिवपक श्री. वर्नोद एि. भोईर ३ --  -- 
7 मिवपक श्री. सुननि कार्णकर ४ --  -- 
8 मिवपक श्री. रवर् गणपत 

चव्हाण 
३ --  -- 

9 मिवपक  श्री.प्रवर्ण एकनाथ 
पाटीि 

३ --  -- 

10 मिवपक श्री. धिरज भोये     
11 मिवपक श्री. रॉबीन र्ळर्ी     
12 मिवपक श्री. राजेंद्र रार्ते     
13 प्र. मिवपक श्री. सुजजत घोणे     
14 प्र. मिवपक श्री. वर्द्यािर म्हात्रे     
15  बािर्ाडी मशक्षक्षका श्रीि.सुर्णाव िहागार्कर ४ --  -- 
16 बािर्ाडी मशक्षक्षका श्रीि.रांजना हेिांत पाटीि ३ --  -- 
17 बािर्ाडी मशक्षक्षका श्रीि. रेखा हेिराज 

पाटीि 
३ -- 

 -- 

18 बािर्ाडी मशक्षक्षका भारती अ. हहांग ु     



अ.क्र. पदनाि 
अधिकारी /       किवचा-

याच ेनार् 
र्गव 

रुजू 
हदनाांक 

दरुध्र्नी / 
फॅक्तस / ईिेि 

एकूण 
र्ेतन 

19 मशपाई श्री. नरेश गोपाळ 
पाटीि 

३ -- 
- -- 

20 मशपाई श्री. देर्राि खांडर्ी  ३ --  -- 
21 मशपाई श्री. गणेश भािचांद्र 

भोईर 
३ -- 

 -- 

22 मशपाई श्री. ककशोर िु. वर्दे     
23 स.का. मशपाई श्री. राजेंद्र हेिांत पाटीि ३ --  -- 
24 स.का. मशपाई श्री. रघुवर्र पद्िण 

भोईर 
३ --  --+ 

25 स.का. मशपाई श्री. जयप्रकाश 
आर.पाटीि 

३ --  -- 

26 स.का. मशपाई श्री. बांडु घोडवर्ांदे ३ --  -- 
27 स.का. मशपाई श्री. नािदेर् पाांडुरांग 

पाटीि 
३    

28 स.का. मशपाई श्री. प्रशाांत ब. पाटीि     
29 स.का. मशपाई श्री. मिळण पा. म्हात्रे     
30 स.का. मशपाई श्री. कृष्णकाांत पा. 

पाटीि 
४ --  -- 

31 स.का. मशपाई श्री. हरेश्र्र ज. घरत ४ --  -- 

32 
स.का. मशपाई श्री. हरेश्र्र िहादेर् 

पाटीि 
४ --  -- 

33 
स.का. मशपाई श्री. जक्तिफी िनर्ेि 

घशी 
४ --  -- 

34 र्ाहन चािक श्री. कििाकर सु. 
पाटीि 

    

35  अनतक्रिण श्री. शखेर तांगर्ेि ४ --  -- 
36 अनतक्रिण श्री. अनपथागन कोतन ४    
37 अनतक्रिण श्री. बािकृष्ण र्ेिू ४    
38 अनतक्रिण श्री. प्रफुि राऊत ४ --  -- 
39 िजुर   श्री. उज्र्ि सांखे ४ --  -- 
40 िजुर श्री. सनतश सुळे ४ --  -- 
41 र्ाहन िदतनीस  श्री. सनिुगि 

रािमिांगि 
४ --  -- 

42 र्ाहन िदतनीस श्री. पेरुस्र्ािी 
मशर्मिांगि 

४ --  -- 

43 र्ाहन िदतनीस श्री. गोवर्ांद एस.के. 
इांगनािन 

४ --  -- 



अ.क्र. पदनाि 
अधिकारी /       किवचा-

याच ेनार् 
र्गव 

रुजू 
हदनाांक 

दरुध्र्नी / 
फॅक्तस / ईिेि 

एकूण 
र्ेतन 

44 स.का. श्रीि. शोभा िोहन 
चव्हाण 

४ --  -- 

45 र्ाहन िदतनीस श्री. बाबर कारा सोिांकी ४ --  -- 
46 र्ाहन िदतनीस श्री. रानु भानुदास 

र्ाघिारे 
४ 

--  -- 

47 स.का श्री. रोहहत सोिांकी     
48 स.का श्री. िुरिीिर तु. पाटीि     
49 अनतक्रिण  श्री. प्रशाांत दािोदर 

राऊत 
 

   

रुग्णर्ाहहका / शर्र्ाहहनी सेर्ा 
50 स.का राजािुती ४ -- -- -- 
51 स.का भानुिाि घारु ४ -- -- -- 

 

      कलम ४ (१) (ब) (x) 
ममरा-भाईंदर महािगरपामलका रे्थील भाईंदर पुर्ा, प्रभाग सममती क्र.३ र्ा कार्ाालर्ातील 

अधिकारी र् कमाचा-र्ांची र्ेतिाची र्र्स्त्रतु माहीती प्रकामशत करणे. 
 

अ.क्र. र्गव 
 

र्ेतन 
रुपरेषा 

इतर अनुन्येय भते्त 

-- -- -- 

ननयमित 
)िहगाई भत्ता, 
घरभाड ेभत्ता, 
शहर भत्ता( 

प्रसांगानुसार 
)जसे प्रर्ास 

भत्ता( 

वर्शषे )जसे 
प्रकल्प भत्ता, 
प्रर्ास भत्ता, 
प्रमशक्षण 
भत्ता( 

 

िागु नाही 
 

      कलम ४ (१) (ब) (xi) 
ममरा-भाईंदर महािगरपामलका रे्थील भाईंदर पुर्ा, प्रभाग सममती क्र.३ र्ा कार्ाालर्ाच ेमंजुर 

अदंजपत्रक र् खचााचा तपशील र्ांची र्र्स्त्रतु माहीती प्रकामशत करणे. 
 अांदजपत्रकाचा प्रतीच ेप्रकाशन 

 अनुदानाच्या वर्तरणाच्या प्रतीच ेप्रकाशन  

अ.क्र. 
अांदजपत्रककय 
मशषावच ेर्णवन 

अनुदान 

 

ननयोजजत र्ापर 
)क्षेत्र र् 
कािाचा 
तपशीि( 

अधिक अनुदान 

अपेक्षक्षत 
असल्यास 
रुपयात 

अमभप्राय 

 

 

िागु नाही 
 



कलम ४ (१) (ब)(xii) िमुिा (अ) 
मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका येथीि भाईंदर पुर्व, प्रभाग समिती क्र.३ या कायावियातीि 
अनुदान र्ाटपाच्या कायवक्रिाची कायवपध्द्ती २००९-२०१० या र्षावसाठी प्रकामशत करणे. 

िाहीती िागु नाही 
 

 कायवक्रिाच ेनार् 

 िाभाथीच्या पात्रता सांबांिीच्या अटी 
 िाभ मिळ्णणयासाठी अटी  

 िाभ मिळ्णणयासाठी कायवपद्िती 
 पात्रता ठरवर्णयासाठी आर्श्यक असिेिे कागदपत्र 

 कायवक्रिािध्ये मिळ्णणा-या िाभाची अनुदान वर्स्त्रतु िाहीती 
 अनुदान र्ाटपाची कायवपद्िती 
 सक्षि अधिका-याच ेपदनाि 

 वर्नांती अजावसोबत िागनारे शुल्क 

 इतर शुल्क 

 वर्नांती अजावचा निुना 
 सोबए जोडणे आर्श्यक असिेिे कागदपत्राांची यादी )दस्ताऎर्ज/दाखिे( 
 जोड कागदपत्राचा निुना 
 कायवपद्िती सांदभावत तक्रार ननर्ारणासाठी सांबांधित अधिका-याच ेपदनाि 

 तपमशिर्ार र् प्रत्येक स्तरार्र उपिब्ि ननिी. )उदा. जजल्हा पातळी, तािुका पातळी,  

   गार् पातळी,( 
 िाभाथीची यादी खािीि निुन्यात. 
 

 

कलम ४ (१) (ब)(xii) िमुिा (ब) 
मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका येथीि भाईंदर पुर्व, प्रभाग समिती क्र.३ या कायावियातीि 

अनुदान कायवक्रिा अांतगवत िाभाथीची वर्स्ततृ िाहीती प्रकामशत करणे. 
 

अ.क्र. 
िाभाथीच ेनार् र् 

पत्ता 
अनुदान/िाभ/रक्तकि/स्र्रुप 

ननर्ड पात्रतेच े
ननकष 

अमभप्राय 

 

 

िागु नाही 
कलम ४ (१) (ब)(xiii) 

मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका येथीि भाईंदर पुर्व, प्रभाग समिती क्र.३ या कायावियातीि   
मिळणा-या सर्ितीचा परर्ाना याची चािु र्षावची तपशीिर्ार िाहीती  

 

परर्ाना/ परर्ानगी/सर्ितीची प्रकार 

अ.क्र. 
परर्ाना 

िारकाची नार् 

परर्ाणयाचा 
प्रकार 

परर्ाना 
क्र. 

हदनाांका 
पासुन 

हदनाांका 
पयतं 

सािारण 

अटी 
परर्ाणयाची 

वर्स्ततृ िाहीती 
 

िागु नाही 
 

 



कलम 4(1) (ब) (चौदा) 
ममरा-भाईंदर महािगरपामलका रे्थील भाईंदर पुर्ा, प्रभाग सममती क्र.३ र्ा कार्ाालर्ातील 

इलेक्ट्रॉनिक स्र्रुपात उपलब्ि असलेली मादहती  
अ.क्र. 

 
दस्तऐर्जाचा 

प्रकार 
 

र्र्षर् 
 

कोणत्र्ा इलेक्ट्रॉनिक 
िमुनर्ात मादहती 
साठर्लेली आहे 

 

मादहती 
ममळर्ण्र्ाची 

पध्दती 
 

जबाबदारी 
व्र्क्ट्ती 

 

 -- -- सांगणकािध्ये िाहहती 
साठवर्णयात आिेिी आहे. 

 

-- -- 

कलम 4 (1) (ब) (xv) 

मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका येथीि भाईंदर पुर्व, प्रभाग समिती क्र.३ या कायावियात  
उपिब्ि सुवर्िाांचा तक्तता प्रकामशत करणे.  

उपिब्ि सुवर्िा  :-  

 भेटणयाच्या र्ेळे सांदभावत िाहहती. 

 अमभिेख तपासणीसाठी उपिब्ि सुवर्िाांची िाहहती 

 कािाच्या तपासणीसाठी उपिब्ि सुवर्िाांची िाहहती 

 निुने मिळणयाबाबत िाहहती 

 सुचना फिकाची िाहहती 

 रुग्णर्ाहहका र् शर्र्ाहहनी 

 र्ाचनािय र् अभ्यामसका 

अ.क्र 
 

सुवर्िेचा 
प्रकार 

र्ेळ 
कायव 
पध्दती 

हठकाण 
जबाबदार व्यक्तती   /

किवचारी 

तक्रार 
ननर्ारण 

 
1 
 

भेटणयाच्या 
र्ेळेसांबांिी 
िाहहती 
 

सकाळी 
१०.३० ते 
१.३० र् 
दपुारी २.०० 
ते ५.४५ 
 

-- 
 

प्रभाग कायाविय, 
िनपा िराठी 
शाळा क्र.२९ ची 
इिारत दसुरा 
िजिा,  तिार् 
रोड, भाईंदर पुर्व 

प्रभाग अधिकारी 
 

 

2 
 

अमभिेख 
तपासणीसाठी 
उपिब्ि 
सुवर्िाांची 
िाहहती 
 

सकाळी 
१०.३० ते 
१.३० र् 
दपुारी २.०० 
ते ५.४५ 
 

-- 
 

प्रभाग कायाविय, 
िनपा िराठी 
शाळा क्र.२९ ची 
इिारत दसुरा 
िजिा,  तिार् 
रोड, भाईंदर पुर्व, 

प्रभाग अधिकारी 
 

 



कलम 4 (1) (ब) (xvi) 

ममरा-भाईंदर महािगरपामलका रे्थील भाईंदर पुर्ा, प्रभाग सममती क्र.३ र्ा कार्ाालर्ातील 
शासकीर् मादहती अधिकारी /सहाय्र्क शासकीर् मादहती अधिकारी/अर्पलीर् प्राधिकारी 

)तेथील लोक प्राधिकारीच्र्ा कार्ाक्षेत्रातील (र्ांची र्र्स्ततृ मादहती प्रकामशत करणे. 
 

अ .शासकीर् मादहती अधिकारी 

अ.
क्र 

शासकीय िाहहती 
पदनाि अधिकारीच े

नाांर् 
पदनाि कायवक्षेत्र पत्ता/फोन 

ई  - 
िेि 

अवपिीय 
प्राधिकारी 

1. 
 

 श्री. सांजय दोंदे 
)अनधिकृत बाांिकाि / 
अनतक्रिण ननयांत्रण 

वर्भाग( 
 

प्रभाग 
अधिकारी 

 

प्रभाग 
समिती क्र. 

३ 
 

कै. िोरेश्र्र नारायण 
पाटीि, प्रभाग कार्ाालर् 
क्र.३, खारी तिार् रोड, 
िराठी शाळा क्र. ६, 
दसुरा िजिा, भाईंदर 
(प).जज.ठाणे 401 101 
 

 

उपायुक्तत )िु.( 
)अनधिकृत 
बाांिकाि / 
अनतक्रिण 
ननयांत्रण 
वर्भाग( 

 
ब. सहाय्र्क शासकीर् माहीती अधिकारी 

अ.क्र 
 

शासकीय िाहहती 
पदनाि अधिकारीच े

नाांर् 

पदनाि 
 

कायवक्षेत्र 
 

पत्ता/फोन 
 

ई  - 
िेि 
 

1 
 

श्री.  कननष्ठ अमभयांता, 
अनतक्रिण तथा 
अनधिकॄत बाांिकाि 
ननयांत्रण वर्भाग 
 

प्रभाग समिती 
क्र. ३ 
 

कै. िोरेश्र्र नारायण 
पाटीि, प्रभाग कार्ाालर् 
क्र.३, खारी तिार् रोड, 
िराठी शाळा क्र. ६, दसुरा 
िजिा, भाईंदर 
(प).जज.ठाणे 401 101 
8433961403 

 

२ श्री. शमशकाांत 
पाटीि )कर वर्भाग( 

प्र. कर ननररक्षक प्रभाग समिती 
क्र. ३ 

9867087719  

क. अपीलीर् अधिकारी 

अ.क्र 
 

शासकीय िाहहती 
पदनाि 

अधिकारीच ेनाांर् 
पदनाि कायवक्षेत्र पत्ता/फोन 

ई  - 
िेि 

याांच्या 
अधिनस्त 
शासकीय 
िाहहती 
अधिकारी 



1 
 

श्री .वर्जयकुिार 
म्हसाळ 
)िुख्यािय( 

)अनधिकृत 
बाांिकाि / 
अनतक्रिण 

ननयांत्रण वर्भाग( 

उपायुक्तत 
(िु) 

प्रभाग 
समिती क्र.३ िुख्य कायाविय, 

४ था िजिा 
भाईंदर पजश्चि 

 
-- 

प्रभाग समितीच े
प्रभाग अधिकारी 

२ श्रीि. स्र्ाती 
देशपाांड े)िािित्ता 
कर वर्भाग( 

सहा. 
आयुक्तत 
तथा कर 
ननिावरक र् 
सांकिक 

कर वर्भाग 
िुख्य कायाविय, 
पहहिा िजिा 
भाईंदर पजश्चि 
७७३८१५८१०४ 

-- 

प्रभाग समितीच े
प्रभाग अधि 
कारी 

 

कलम 4 (1) (ब) (सतरा) 
ममरा भाईंदर महािगरपामलका रे्थील िगरसधचर् र्ा कार्ाालर्ातील प्रकामशत मादहती  

 

------लागु िाही----- 
 

कलम 4(1) (अ)  
     सर्वसािान्य िोकाांशी सांबांधित िहत्र्ाच े ननणवय र् िोरणे याांची यादी प्रकाशनाकरीता 
तयार करणे र् वर्तररत करणे. 

------िागू नाही------ 
 

कलम 4 (1) (ड)  
सर्वसािारणपणे आपल्या कायावियात होणा-या प्रशासकीय/अिवन्यानयक कािकाजाच्या 

प्रकाराची यादी तयार करणे. घेतिेल्या ननणवयाबाबत कायव करणयाची िीिाांसा यापुढे देणयात 
येईि असे जाहहर करणे. 

 ------िागू नाही------ 
 

 
 
 

 


