माहितीचा अहिकारी अहिहियम, 2005 चे कलम 4 (1) (ब) अंतर्गत माहिती :कलम 2 एच िमुिा (अ)
माहितीचा अहिकार अहिहियम 2005 अन्वये हिभार्ािर लोकप्राहिकरण यांची यादी

सन 2021

- 2022

शासकीय हिभार्ाचे िाि :- हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलका, भाईंदर (प.) हि.ठाणे
कलम 2 (एच) a/b/c/d
लोक प्राहिकारी संस्था

अ.क्र

हमरा-भाईंदर
मिािर्रपाहलका

1.

संस्था प्रमुखांचे
पदिाम

आयुक्त

हठकाण / पत्ता

हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलका, स्व.
इं हदरा र्ांिी भिि, दु सरा मिला, छ.
हशिािी मिाराि मार्ग, भाईंदर (प.)
हि.ठाणे 401 101

कलम 2 एच िमुिा (ब)
शासिाकडूि पूरेसा हििी प्राप्त लोकप्राहिकारी संस्थांची यादी
शासकीय हिभार्ाचे िाि :- िाचिालय हिभार्, िर्र िाचिालय
दु सरा मिला, नगर भवन,
भाईंदर (प.) हि.ठाणे 401 101
कलम 2 (h) (i) (ii) अंतर्गत
अ.क्र

1.

लोक प्राहिकारी संस्था

हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलका

संस्था प्रमुखांचे पदिाम
उपायुक्त
(िाचिालय हिभार्)

हठकाण / पत्ता
हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलका, स्व,
इं हदरा र्ांिी भिि,
पहिला मिला,
छ.हशिािी मिाराि मार्ग, भाईंदर
(प.)हि.ठाणे 401 101
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कलम 4 (1) (b)( i)
ममरा भाईदर महानगरपामलका येथील वाचनालय मवभाग कायाालयातील काया व कता व्ये याांचा तपमिल

कायागलयाचे िांि :-

िाचिालय हिभार्, हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलका

पत्ता :- िर्र िाचिालय, दु सरा मिला, नगर भवन, भाईंदर (प.) हि.ठाणे 401 101
कायागलय प्रमुख :-

ग्रंथपाल, हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलका, भाईंदर (प.), हि.ठाणे.

शासकीय हिभार्ाचे िांि :- िाचिालय हिभार्

1

कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अहििस्त :- िर्र हिकास हिभार् मंत्रालय, मुबंई
कायगक्षेत्र :- हमरा-भाईदर शिर भौर्ोहलक :- 79 चौ.हक.मी.
कायागिुरूप :- हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलका
विविष्ट कार्ये :- 1) हमरा भाईंदर मिािर्रपाहलका क्षेत्रातील िार्ररकां िा िाचि साहित्य पुरहिणे.
2) हमरा भाईंदर मिािर्रपाहलका क्षेत्रातील हिद्यार्थ्ाां साठी अभ्याहसकेची सेिा
उपलब्ध करुि दे णे.
3) मोफत िृतपत्र िाचिाची सोय.
4) भाईंदर (प.), भाईंदर (पुिग) ,हमरारोड ि काहशहमरा येथे िाचिालय/अभ्याहसका
कायगरत आिेत.
हिभार्ाचे ध्येय / िोरण :शासिाचे आदे श ि पररपत्रकाची अंमलबिािणी करणे आहण मा. मिासभा ि मा. स्थायी सहमतीच्या
ठरािाप्रमाणे कायगिािी करणे.
िोरण :- िररलप्रमाणे
सिग संबंहित कमगचारी :- िर्ग ३ ि ४ संिर्ागतील
कायग :- िाचिालय हिभार्ातील सेिा हिषयक सिग बाबी पिाणे.
कामाचे हिस्तृत स्वरुप :1) शासहकय / हिमशासकीय /खािर्ी/लोकप्रहतहििी/पदाहिकारी/ िर्रसेिक इ. पत्र व्यििार.
2) मिापाहलका क्षेत्रात ििीि िाचिालय/अभ्याहसका स्थापि करणे.
3) सिग िाचिालयाकरीता ििीि ग्रंथ, हियतकाहलके यांची खरे दी करुि िाचकांिा उपलब्ध करुि
दे णे.
उपलब्ध सेिा : ग्रंथ दे िाण घेिाण, अभ्याहसका सेिा, संदभग सेिा इत्यादी उपलब्ध करुि दे णे.
प्राहिकरणाऱ्या संरचिेचा तक्ता िंशिृक्षाचा तक्ता असा असतो तसा तक्ता काढू ि प्रत्येक पातळीिर
कायगकक्ष ि संपकागच्या पत्त्ां शी त्यांची िोड घालूि दाखिा. तक्ता सोबत िोडला आिे .
कायागलयीि दु रध्विी क्रमांक ि िेळा :- 28044959
िेळ :- सकाळी 9.45 ते संध्याकाळी 6.15 वा
साप्ताहिक सुट्टी :- शहििार, रहििार ि शासहकय सुट्टया
कलम 4 (1) (b) (i) (क)
हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलका येथील िाचिालय हिभार् कायागलयातील अहिकारी ि कमगचारी यांच्या अहिकार
कक्षा

क
अ.क्र
1.
2.

अहिकार पद

अहथगक अहिकार

ग्रंथपाल
हलपीक

---------

संबहित कायदा/हियम/
शासिहिणगय/पररपत्रक िुसार
---------

शेरा

ख
अ.क्र
1.
2.

अहिकार पद

प्रशासहिक अहिकार

ग्रंथपाल
हलपीक

र्ैरलार्ू
र्ैरलार्ू

संबहित कायदा/हियम/
शासिहिणगय/पररपत्रक िुसार

शेरा

---------

र्
अ.क्र
1.

अहिकार पद

फौिदारी अहिकार

संबहित कायदा/हियम/
शासिहिणगय/पररपत्रक िुसार

ग्रंथपाल

र्ैरलार्ू

-----

शेरा

2

2.

हलपीक

र्ैरलार्ू

-----

घ
अ.क्र
1.
2.

अहिकार पद

अिगन्याहयक अहिकार

ग्रंथपाल
हलपीक

र्ैरलार्ू
र्ैरलार्ू

संबहित कायदा/हियम/
शासिहिणगय/पररपत्रक िुसार

शेरा

---------

य
अ.क्र
1.
2.

अहिकार पद

न्याहयक अहिकार

ग्रंथपाल
हलपीक

र्ैरलार्ू
र्ैरलार्ू

संबहित कायदा/हियम/
शासिहिणगय/पररपत्रक िुसार

शेरा

---------

कलम 4 (1) (b) (ii) (ख)
हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलका येथील िाचिालय हिभार् कायागलयातील अहिकारी ि कमगचारी यांची कतगव्ये

क
अ.क्र
1.
2.

अहिकार पद

अहथगक कतगव्ये

ग्रंथपाल
हलपीक

र्ैरलार्ू
र्ैरलार्ू

संबहित कायदा/हियम/
शासिहिणगय/पररपत्रक िुसार
---------

शेरा

ख
अ.क्र
1.
2.

अहिकार पद

प्रशासहिक कतगव्ये

ग्रंथपाल
हलपीक

र्ैरलार्ू
र्ैरलार्ू

संबहित कायदा/हियम/
शासिहिणगय/पररपत्रक िुसार
---------

शेरा

र्
अ.क्र
1.
2.

अहिकार पद

फौिदारी कतगव्ये

ग्रंथपाल
हलपीक

र्ैरलार्ू
र्ैरलार्ू

संबहित कायदा/हियम/
शासिहिणगय/पररपत्रक िुसार
---------

शेरा

घ
अ.क्र
1.
2.

अहिकार पद

अिगन्याहयक कतगव्ये

ग्रंथपाल
हलपीक

र्ैरलार्ू
र्ैरलार्ू

संबहित कायदा/हियम/
शासिहिणगय/पररपत्रक िुसार
---------

शेरा

य
अ.क्र
1.

अहिकार पद

न्याहयक कतगव्ये

ग्रंथपाल

र्ैरलार्ू

संबहित कायदा/हियम/
शासिहिणगय/पररपत्रक िुसार
-----

शेरा

3

हलपीक

2.

र्ैरलार्ू

-----

कलम 4 (1) (ब) (iii)
हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलकेच्या िाचिालय हिभार्ांतर्गत हिणगय घेतािा पाळली िाणारी हिणगय प्रहक्रयेची
आहण त्यािरील दे खरे खीची पध्दत ि सोपहिलेले व्यक्तीर्त उत्तर दाहयत्व.
अहिहियमाचे िाि : मुंबई प्रां हतक मिािर्रपाहलका अहिहियम, 1949 कलम 4 (1) (ब) (iii)
हियम : 68, 69, 94
शासिाची िेळोिेळी पररपत्रके

अ.क्र

कामाचे स्वरुप

कामाचे टप्पे

कालाििी हदिस

लार्ू िािी

लार्ू िािी

लार्ू िािी

कामासाठी
िबाबदार
अहिकारी
लार्ू िािी

शेरा
लार्ू िािी

कलम 4 (1) (ब) (iv) िमुिा क
हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलकेच्या िाचिालय हिभार्ांतर्गत या सािगिहिक प्राहिकरणात िोणाऱ्या
कामासंबिी सिगसामान्यपणे ठरहिलेली भौहतक ि आहथगक उहिष्टे.
अ.क्र

अहिकार पद

काम

भौहतक उहिष्टे

लार्ू िािी

लार्ू िािी

लार्ू िािी

आथीक
उहिष्टे
लार्ू िािी

कालाििी

शेरा

लार्ू िािी

लार्ू िािी

कलम 4 (1) (a) (vi)

4

हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलकेच्या िाचिालय हिभार्ांतर्गत या सािगिहिक प्राहिकरणात उपलब्ध असलेल्या
कार्दपत्रांची यादी.

हिषय

दस्तऎिि / िारीणी /
िोंदििी या पैकी
कोणत्या प्रकारात
उपलब्ध

िाररणी क्र. /
िोंदििी क्र.

1.

ग्रंथ दाखल
िोंदििी

िोंदििी

--

2.

सभासद
िोंदििी

िोंदििी

--

3.

हकरकोळ
िमा िोंदििी

िोंदििी

७८

4.

अिामत
िोंदििी

िोंदििी

१४७

5.

साठा
िोंदििी

िोंदििी

११६

6.

कायग हििरण

िोंदििी

--

7.

िंर्म
मालमत्ता
िोंदििी

िोंदििी

११४

अ.क्र

तपशील
ग्रंथालयात आलेल्या
ग्रंथाची िोंद घेणे
ग्रंथालयात िर्गणी
भरलेल्या
सभासदांची िोंद
घेणे
िाचिालयात िमा
िोणा या हकरकोळ
रक्कमाची िोंद घेणे
िाचिालय अिामत
रक्कमेची िोंदििी
िाचिालय
िर्गणी/हकरकोळ
पािती पुस्तकाची
िोंद घेंणे
पत्रव्यििाराची िोंद
घेणे
िंर्म मालमत्तेची
िोंद घेणे

हकती काळापयांत
िी माहिती
सांभाळू ि ठे िली
िाते?
शासकीय
अहिहियमाप्रमाणे
शासकीय
अहिहियमाप्रमाणे
शासकीय
अहिहियमाप्रमाणे
शासकीय
अहिहियमाप्रमाणे
शासकीय
अहिहियमाप्रमाणे
शासकीय
अहिहियमाप्रमाणे
शासकीय
अहिहियमाप्रमाणे

कलम 4 (1) (b) (vii)
हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलकेच्या िाचिालय हिभार्ांतर्गत या सािगिहिक प्राहिकरणात कोणत्यािी
िोरणात्मक हिणगय घेण्यापुिी हकंिा त्याची कायागलयात अंमलबिािणी करण्यापुिी, िितेशी अथिा िितेच्या
प्रहतहििींशी चचाग करण्याबाबत अस्तस्तत्वात असलेल्या व्यिस्थेचा तपशील.

अ. क्र.

कोणत्या
हिषयासंबिी
सल्लामसलत

व्यिस्थेची कायगपद्धती

1.

आवथिक /
प्रशासकीय

मा. स्थायी सहमती
मा. मिासभा

संबिीत शासकीय
हिणगय/कायागलयीि
आदे श / रािपत्र
िर्ैरेंचा क्र. ि तारीख
म.प्रा. अहिहियम
१९४९

पुिगहिलोकिाचा
काळ
सदर
अहिहियमाप्रमाणे

1. िोरणात्मक हिणगय
2. िोरणांची अमलबिािणी

5

कलम 4 (1) (b) (viii)
हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलकेच्या िाचिालय हिभार्ांतर्गत या सािगिहिक प्राहिकरणात सहमत्या, पररषदा
अथिा मंडळाच्या बैठकीचे तपशील.
त्या
त्या बैठकीचे
त्या
सहमती,
बैठकीस
सहमती,
सहमती,
इहतिृत्त
बैठकीचे
मंडळ िा
उपस्तस्थत
मंडळ िा
मंडळ िा
सहमतीची
िितेस
इहतिृत्त
अ.क्र.
पररषदे च्या रािण्याची
पररषदे ची
पररषदेे् चा
उहिष्टे
पािण्यासाठी कोणाकडे
बैठकीची
िितेस
संरचिा
उिे श
उपलब्ध
उपलब्ध
संख्या
मुभा आिे
आिे का?
असते
का?
1.
लार्ु िािी
लार्ु िािी
लार्ु िािी
लार्ु िािी
लार्ु िािी
लार्ु िािी
लार्ु िािी

6

कलम 4 (1) (b) (ix)
हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलकेच्या िाचिालय हिभार्ांतर्गत या सािगिहिक प्राहिकरणातील कायागलयातील
अहिकाऱयांची ि कमगचाऱयांची यादी.
िर्रिाचिालय, भाईंदर (प.)
अ.क्र
1.
2.
3.
4.

पदिाम

अहिकारी/कमगचाऱ्यांचे िांि

वलविक
मिुर
हशपाई
सफाई कामर्ार

श्रीम. यशोधरा वशंदे
श्रीम. चंद्रा पुसूमुतू
श्री. भरत पाटील
श्री. प्रभात सोलंकी

िर्ग

रुिू हदिांक

3
4
4
4

20/06/2000
21/05/1998
23/01/1990
15/07/1991

राष्ट्राविता मिात्मा गां धी ग्रंथालय, वमरारोड (िुवि)
अ.क्र
1.
2.
3.

पदिाम

अहिकारी/कमगचाऱ्यांचे िांि

वलविक
सफाई कामर्ार
सफाई कामर्ार

श्री. उदय राणे
श्री. रािेश अ. कांबळे
श्री. रघुिाथ तारमाळे

िर्ग

रुिू हदिांक

3
4
4

1/06/2000
1/06/2010
28/10/2003

दु रध्विी क्र. /फॅक्स
/ ईमेल
9870520126
9619541276
9967412337
7738218843

दु रध्विी क्र. /फॅक्स
/ ईमेल
8169724968
9004488446
9221265645

ववभागीय वाचनालय, प्र.स.का.क्र. 3, तलाव रोड, भाईंदर (िुवि)
अ.क्र
1.
2.
3.

पदिाम
बालवाडी वशविका
मुकादम
सफाई कामर्ार

अहिकारी/कमगचाऱ्यांचे िांि
श्रीम. भावना सुतार
श्री. मोरे श्वर मेिेर
श्री. हक्रष्णहपल्लई र्णपती

िर्ग

रुिू हदिांक

3
4
4

1/06/2007
1/06/2000
1/05/2002

दु रध्विी क्र. /फॅक्स
/ ईमेल
7709544080
8551098843
9967883469

िनुमान नगर वाचनालय, भाईंदर (िुवि)
अ.क्र
1.

पदिाम
रखिालदार

अहिकारी/कमगचाऱ्यांचे िांि
श्रीम. भारती हकसि कातकडे

िर्ग

रुिू हदिांक

4

13/04/2012

दु रध्विी क्र. /फॅक्स
/ ईमेल
9870545558

जरीमरी तलाव वाचनाल, काशीगाव
अ.क्र
1.

पदिाम

अहिकारी/कमगचाऱ्यांचे िांि

िर्ग

रुिू हदिांक

--

वनरं क

--

--

दु रध्विी क्र. /फॅक्स
/ ईमेल
--

साववत्रीबाई फुले अभ्यावसका भाईंदर (िुवि)
अ.क्र

पदिाम

अहिकारी/कमगचाऱ्यांचे िांि

िर्ग

रुिू हदिांक

दु रध्विी क्र. /फॅक्स
/ ईमेल
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1.

सफाई कामर्ार

श्री. िेमंत पांडुरं र् पाटील

4

1/06/2000

9004999588

ॲवमवनटी ओिन स्पेस अभ्यावसका वमरा रोड (िुवि)
अ.क्र

पदिाम

1.

सफाई कामर्ार

अहिकारी/कमगचाऱ्यांचे िांि
श्री ियानीवेल गोववंदन

िर्ग

रुिू हदिांक

4

18/05/2018

दु रध्विी क्र. /फॅक्स
/ ईमेल
8097875540

कलम 4 (1) (b) (x)
हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलकेच्या िाचिालय हिभार्ांतर्गत या सािगिहिक प्राहिकरणातील कायागलयातील
अहिका यांची ि कमगचा यां चे पर्ार ि भत्ते यादी
िर्रिाचिालय, भाईंदर (प.)

कमिचाऱयां चे मावसक वेतन आस्थािना ववभागाशी वनगडीत आिे .
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कलम 4 (1) (b) (xi)
हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलकेच्या िाचिालय हिभार्ांतर्गत या सािगिहिक प्राहिकरणातील मंिुर वद.1
एवप्रल 2020 ते 31 माचि 2021 अंदाजित्रक झालेल्या आहण खचग झालेल्या रकमेचा तपशील.
िमुिा क चालु ि िषागसाठी (सि 2021-2022)
(आकडे लाखात)
अ.क्र.

अंदािपत्रक

मंिुर रक्कम

हियोहित िापर

1.

स्थायी आस्थािना

23.22

आस्थािना
ववभागामाफित

25.00

वनरं क

2.
3.
4.
5.

अ.क्र.

सािगिहिक िाचिालय
पुस्तक खरे दी
िाचिालय ररडींर् रुम
व्यिस्था/ ई िाचिालय
िाचिालय सुरिा / इतर
खचग
िाचिालय
ववकास/अभ्यावसका
एकूण

10.00
35.00
20.00

बांधकाम
ववभागामाफित
आस्थािना
ववभागामाफित
बांधकाम
ववभागामाफित

113.22

िमुिा ख मागील ि िषागसाठी (सि 2020-2021)
(आकडे लाखात)
हियोहित िापर
अंदािपत्रक
मंिुर रक्कम

1.

सािगिहिक िाचिालय
पुस्तक खरे दी/ शाळा
िुस्तके खरे दी

25.00

-

2.

हियतकाहलके खरे दी

-

-

3.

िमुिे छपाई, स्टे शिरी
िाचिालय ररडींर् रुम
व्यिस्था/ ई िाचिालय
िाचिालय इतर सुरिा

-

-

5.00

-

50.00

34.21

4.
5.

शेरा (असल्यास)

शेरा (असल्यास)
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6.

खचग
िाचिालय
ववकास/अभ्यावसका

20.00

02.03

कलम 4 (1) (ब) (xii) िमुिा "क"
हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलका येथील िाचिालय या सािगिहिक प्राहिकरणासाठी अिुदाि िाटपाची पद्धत
➢ या कायगक्रमाचे योििेचे िाि
➢ लाभ िारकांसाठी पात्रतेच्या अटी
➢ लाभ हमळणेसाठी असलेल्या पूिग अटी
➢ या योििेचा लाभ घेण्यासाठी असलेली कायगपध्दती
➢ पात्रता ठरिण्याचे हिकष आहण आिश्यक कार्दपत्रे

लार्ु िािी

कलम 4 (1) (ब) (xii) िमुिा "ख"
हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलका येथील िाचिालय या सािगिहिक प्राहिकरणासाठी अिुदाि िाटप
कायगक्रमातील लाभाथीचा तपशील
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लार्ु िािी

कलम 4 (1) (ब) (xiii)
हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलका येथील िाचिालय या सािगिहिक प्राहिकरणातुि कोणतीिी सिलत, परिािा
अथिा अहिकार पत्र हमळालेल्या लाभाथीचा तपशील

लार्ु िािी

11

कलम ४ (१) (ब) (xiv)
हमरा भाईंदर मिािर्रपाहलका येथील िाचिालय हिभार्ाअंतर्गत मािीतीची इलेक्ट्रॉहिक स्वरुपात साठहिलेली
मािीती प्रकाहशत करणे, चालु िषागकरीता.

अ.क्र.
१

दस्तऎििाचा
हिषय
िाचिालयाची
माहिती

हिषय

कोणत्या
इलेक्ट्रॉहिक
िमुन्यात

मािीती
हमळहिण्याची
पद्धती

िबाबदार
व्यक्ती

िाचिालयाची
माहिती

मिािर्रपाहलकेची
िेबसाईट

मिािर्रपाहलकेची
िेबसाईट

हसस्टीम मॅिेिर,
िार्री सुहििा
केंद्र
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कलम 4 (1) (ब) (xv)
हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलका येथील िाचिालय या सािगिहिक प्राहिकरणात उपलब्ध असलेली माहिती
िार्ररकांिा पुरहिण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुहििा.
सुहििांं चा प्रकार :➢ िितेसाठी राखूि ठे िलेल्या भेटीच्या िेळेसंबिीची माहिती.
➢ परस्पर संिादी संकेत स्थळाची (इं टरएक्ट्ीव्ह िेबसाईट) माहिती.
➢ कॉल सेंटरची माहिती.
➢ अहभलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सुहििांची मािीती
➢ कामाच्या तपासणीच्या संदभागत उपलब्ध सुहििांची माहिती
➢ िमुिे हमळिण्याच्या संदभागत उपलब्ध सुहििांची मािीती.
➢ सुचिा फलकाची माहिती
➢ ग्रंथालयाची माहिती
➢ चौकशी कक्षाची / स्तखडकीची अथिा स्वार्त कक्षाची माहिती हमळण्याची सुहििा.
➢ आपत्कालीि संपकागची माहिती
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ग्रांथालयाची मामहती
अ.क्र सुमवधेचा प्रकार

वेळ

काया
पध्दती

मिकाण

जबाबदार व्यक्ती
/ कमाचारी
संबवधत वलविक

1

सभासदांना ग्रंथ
दे वाण-घेवाण

सोमवार ते शुक्रवार
स. 9.45 ते सं. 6.15

1) िर्रिाचिालय, डॉ. बाबासािेब
आं बेडकर भिि (नगर भवन),
दु सरा मिला, भाईंदर (प.)
हि.ठाणे 401101
2) राष्ट्र्विता मिात्मा र्ांिी
ग्रंथालय, हमरा रोड (पु.)
3) ििुमाि िर्र िाचिालय,
ििुमाि िर्र, भाईंदर (पु.)
4) हिभार्ीय िाचिालय,
तलाि रोड, भाईंदर (पु.)

2

संदभि सेवा

सोमवार ते शुक्रवार
स. 9.45 ते सं. 6.15

1) िर्रिाचिालय, डॉ. बाबासािेब
आं बेडकर भिि (नगर भवन),
दु सरा मिला, भाईंदर (प.)
हि.ठाणे 401101
2) राष्ट्र्विता मिात्मा र्ांिी
ग्रंथालय, हमरा रोड (पु.)
3) ििुमाि िर्र िाचिालय,
ििुमाि िर्र, भाईंदर (पु.)
4) हिभार्ीय िाचिालय,
तलाि रोड, भाईंदर (पु.)

संबवधत वलविक

3

मोफत वृत्तित्र
वाचन सेवा

सिग हदिस
स. 8.00 ते रा. 8.00

1) िर्रिाचिालय, डॉ. बाबासािेब
आं बेडकर भिि (नगर भवन),
दु सरा मिला, भाईंदर (प.)
हि.ठाणे 401101
2) राष्ट्र्विता मिात्मा र्ांिी
ग्रंथालय, हमरा रोड (पु.)
3) ििुमाि िर्र िाचिालय,
ििुमाि िर्र, भाईंदर (पु.)
4) हिभार्ीय िाचिालय,
तलाि रोड, भाईंदर (पु.)

संबवधत वलविक

4

ववदयार्थ्ािसाठी
अभ्यावसका सेवा

1) िर्रिाचिालय, डॉ. बाबासािेब
आं बेडकर भिि (नगर भवन),
दु सरा मिला, भाईंदर (प.)
हि.ठाणे 401101
2) राष्ट्र्विता मिात्मा र्ांिी
ग्रंथालय, हमरा रोड (पु.)
3) ििुमाि िर्र िाचिालय,
ििुमाि िर्र, भाईंदर (पु.)
4) हिभार्ीय िाचिालय,
तलाि रोड, भाईंदर (पु.)
5) आरिण क्र.100 अभ्यावसका,

संबवधत वलविक

सवि वदवस
स. 7.00 ते रा.11.00
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िविला मजला व दु सरा मजला,
ववरं गुळाकेद्र, भाईंदर (ि.)
6) जरीमरी तलाव अभ्यावसका
साई कॉम्पलेक्स जवळ
कावशवमरा (िु.)
7) कै. ववलासराव दे शमुख भवन
अभ्यावसका / ई- वाचनालय
जांगीड ॲवमनीटी िॉल
कनकीया वमरा रोड (िुवि)
8) आ.क्र. 318 वसल्व्हर सरीता
अभ्यावसका / ई- वाचनालय
कावशगाव, वमरा रोड (िु.)
9) साववत्रीबाई फुले अभ्यावसका
यशवंत गाडि न जवळ भाईंदर
(िू.)
10) ॲवमनीटी ओिन स्पेस
अभ्यावसका िुनम गाडि न वमरा
रोड (िु.)

कलम 4 (1) (ब) (xvi)
हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलका येथील िाचिालय हिभार् कायागलयातील शासकीय माहिती अहिकारी/ सिाय्यक
शासकीय माहिती अहिकारी/अहपलीय प्राहिकारी (तेथील लोक प्राहिकारीच्या कायगक्षेत्रातील) यांची हिस्तृत माहिती
प्रकाहशत करणे.
अ. शासकीय माहिती अहिकारी

अ.
क्र

1

शासकीय
माहिती
पदिाम
अहिकारीचे
िांि

श्रीम.
यशोधरा वशंदे

पदिाम

हलहपक

कायगक्षेत्र

पत्ता/फोि

िर्र िाचिालय,
डााँ .बाबासािेब आं बेडकर
हमरा-भाईंदर
भिि(नगर भवन), दु सरा
मिािर्रपाहलका
मिला,भाईंदर (प.)
हि.ठाणे.४०११०५
०२२-२८०४४९५९

ईमेल

अहपलीय प्राहिकारी

उपायुक्त
(िाचिालय ववभाग)
हमरा-भाईंदर
मिािर्र पाहलका

ब. सिाय्यक शासकीय मािीती अहिकारी
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अ.क्र

1

सिा. शासकीय
माहिती पदिाम
अहिकारीचे िांि
श्री. उदय राणे

पदिाम

कायगक्षेत्र

हलहपक

हमरा-भाईंदर
मिािर्रपाहलका

पत्ता/फोि

ई - मेल

िर्र िाचिालय,
डााँ .बाबासािेब आं बेडकर
भिि(नगर भवन), दु सरा
मिला,भाईंदर (प.)
हि.ठाणे.४०११०५
०२२-२८०४४९५९

क. अपीलीय अहिकारी
अ.
क्र

अपीलीय अहिकारीचे
िांि

पदिाम

कायगक्षेत्र

पत्ता/फोि

1

श्री संभाजी िानिट्टे

उपायुक्त
(िाचिालय)

िाचिालय
हमरा-भाईंदर
मिािर्रपाहलका

हमरा-भाईंदर मिािर्रपाहलका, स्व.
इं हदरा र्ांिी भिि, छ.हशिािी
मिाराि मार्ग, भाईंदर (प.)हि.ठाणे
०२२-२८१९२८२८

ईमेल

कलम 4 (1) (क) (xvii)
हमरा भाईंदर मिािर्रपाहलका िाचिालय या सािगिहिक प्राहिकरणात िितेच्या हिव्हाळ्याचे हित्य हियहमत हिणगय
अहण कािी मित्वाचे िोरणात्मक हिणगय

विरं क
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हमरा भाईंदर मिािर्रपाहलका
िाचिालय हिभार्
मा. आयुक्त
उप-आयुक्त
(िाचिालय)
सिा-आयुक्त
(िाचिालय)
ग्रंथपाल
हलपीक
हशपाई
सफाई कामर्ार

रखिालदार
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