माहिती अहिकार अहिहियम 2005 (17 मुद्दे)
कलम 4 (1) (b) (ii) (अ)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभाग कायााियीतीि अमिकारी व किाचारी यांच्या
अमिकारांचा तपशीि.
अ.क्र.

पदिाम

अहिकार-प्रशासकीय

1.

उप-आयुक्त
(वाहन)

1) किाचा-यां च्या रजा
िंजुर करणे (अ) वगा-03
व 04 च्या अमिमनस्त
किाचा-यां च्या 60 मदवस
पयंत रजा िंजुर करणे.

2) उप-आयुक्तां कडे
सोपमविेल्या मवभागां तीि
मवमवि कािां साठी
प्रत्येक कािाच्या
प्रकरणी रु. 2.00 िक्ष
पयंतची मनमवदा
िागमवणे, मनमवदा िंजुर
करणे व मवमवि
कािां च्या िंजुर मनमवदा
िारकां सोबत करारनािा
करणे, कािाचा आदे श
दे णे, वेळोवेळी कािास
िुदतवाढ दे णे.

कोणता कायदा
हियम शासि हिणणय
/पररपत्रक िुसार
िहाराष्ट्र
िहानगरपामिका
अमिमनयि 1949,
िहाराष्ट्र नागरी सेवा
मनयि व शासन
मनणायानुसार.

िहाराष्ट्र
िहानगरपामिका
अमिमनयि 1949,
िहाराष्ट्र नागरी सेवा
मनयि व शासन
मनणायानुसार.

अहिप्राय

1) रजा िंजुरीचे मदनां कास
अमिकारी/ किाचा-यां च्या खाती
रजा मशल्लक असल्याची खात्री
करुन घेणे आवश्यक आहे .
2) रजा िंजुर करताना, िहाराष्ट्र
नागरी सेवा (रजा) मनयि 1981
ििीि तरतुदीचे पािन करणे
आवश्यक आहे .
1) िोरणात्मक मनणायासंबिी सवा
प्रस्ताव आयुक्त यां ना योग्य
चाकोरीतून सादर करावे. मनमवदा
िागमवण्यापुवी नमवन कािाचे िुळ
ध्येय िोरण आयुक्तां नी िंजुर केिेिे
असावे.
2) िंजुर करावयाची कािे ही
संबिीत आमथाक वर्ाा त िंजुर ही
उपिब्ध अथासंकल्पीय तरतुदीच्या
ियाा देत असावी.
3) मनमवदे स िंजुरी दे ताना मवहीत
कायापध्दतीचा अविंब करण्यात
यावा. प्राकियीन दरापेक्षा अमिक
दराची
मनमवदा
आयुक्तां च्या
पुवाा नुितीमशवाय स्विकारणेत येऊ
नये.
4) अमिकार वापरत असताना सवा
मनयिां चे काटे कोरपणे अनुपािन
करण्याची जबाबदारी संबिीत उपआयुक्त यां ची राहीि.
5)िोरणात्मक मनणाय घेण्या संबिीचे
आमण िहानगर पामिका स्थायी
समिती मकंवा िहासभा यां चेसिोर
सादर करावयाचे सवा प्रस्ताव
आयुक्त यां ची िान्यता घेऊनच
सादर करण्यात यावेत.
6) उप-आयुक्तां नी पारीत केिेल्या
आदे शािध्ये पुनामनररक्षण अथवा
पुनमवािोकन करण्याचे अमिकार
आयुक्तां नी राखीव ठे विेिे आहे त.

क
अ.क्र.

पदिाम

अहिकारीफौजदारी

कोणता कायदा हियम /
शासि हिणणय/पररपत्रक
िुसार

अहिप्राय

-

-

मनरं क

-

-

ड
अ.क्र.

पदिाम

1

उप-आयुक्त
(वाहन)

अहिकारी-अिणन्यायीक

उप-आयुक्त (वाहन)
यां चेकडे सोपमविेल्या
मवभागातीि जन िामहती
अमिकारी यां चेमवरुध्द
दाखि केिेल्या प्रथि
अपीिावर मनणाय घेणे

कोणता कायदा हियम /
शासि हिणणय/पररपत्रक
िुसार

अहिप्राय

िामहतीचा अमिकार अमिमनयि
2005

-

कलम 4 (1) (b) (ii) िमुिा (ब)
हमरा िाईंदर मिािगरपाहलका येथील वािि हविाग कायाणलयातील अहिकारी व
कमणचारी यांच्या कतणव्ांचा तपशील.
अ.क्र.

पदिाम

1.

उप-आयुक्त
(वाहन)
मवभाग प्रिुख
(वाहन)

2.
3.

मिपीक

आहथणक, प्रशासकीय, फौजदारी,
अिणन्यायीक कतणव्े

कोणता कायदा /
हियम / शासिहिणणय/
पररपत्रकािुसार
िहाराष्ट्र
1)
िहाराष्ट्र
िहानगरपामिका
िहानगरपामिका
अमिमनयि मनयिातीि तरतुदी
अमिमनयि 1949,
अन्वये िहानगरपामिकेच्या मवमवि
िहाराष्ट्र नागरी सेवा
मवभागास वाहने पुरवठा करणे,
मनयि व शासन
ठे का वाहने पुरवठा करणे तसेच
मनणायानुसार
िहापामिकेच्या मवमवि मवभागाच्या
िािकीच्या
वाहनावर
ठे का
पध्दतीने वाहनचािक पुरवठा
करणे, वाहनां ची दे खभाि, दु रुस्ती
करणे. पदामिकारी, अमिकारी यां ना
वाहन प्रमतपुती भत्ता अदा करणे.
तसेच आपतकािीन व अत्यावश्यक
सेवेत ठे का पध्दतीने वाहने व
वाहनचािक पुरवठा करणे.
2) सहा.आयुक्त (वाहन)यांनी जन
िामहती
अमिकारी
म्हणून
अजादारां स िामहती दे णे.

अहिप्राय

-

कलम 4 (1) (ब) (iii)
हिणणय प्रहक्रयेतील पयणवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदाईत्व हिहित करुि कायणपध्दतीचे प्रकाशि
(कामाचा प्रकार / िाव)
कामाचे

स्वरुप

:-

िहाराष्ट्र

िहानगरपामिका

अमिमनयि

मनयिातीि

तरतुदी

अन्वये

िहानगरपामिकेच्या मवमवि मवभागास वाहने पुरवठा करणे, ठे का वाहने
पुरवठा करणे तसेच िहापामिकेच्या मवमवि मवभागाच्या िािकीच्या
वाहनावर ठे का पध्दतीने वाहनचािक पुरवठा करणे, वाहनां ची दे खभाि,
दु रुस्ती करणे. पदामिकारी, अमिकारी यां ना वाहन प्रमतपुती भत्ता अदा

करणे. तसेच आपतकािीन व अत्यावश्यक सेवेत ठे का पध्दतीने वाहने व
वाहनचािक पुरवठा करणे.
➢

संबिीत तरतुदी :- सवासािारणपणे मनणाय प्रमियेतीि पयावेक्षण िा. आयुक्त, उप-आयुक्त
(वाहन),

यां च्या

स्तरावर

करण्यात

येते.

तसेच

जबाबदारीचे

उत्तरदामयत्व प्रकरण हाताळणा-या सवा संबिीतावर मनमित करण्यात
येते. प्रकरणपरत्वे काही प्रकरणे, िोरणात्मक बाबीसाठी िा.
िहासभेपुढे सादर करण्यात येतात. सवासािारण प्रकरणे उप-आयुक्त
(वाहन), मिपीक या स्तरावर मनकािी काढण्यात येतात.
➢

अहिहियमाचे िाव :- िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अमिमनयि.

➢

शासि हिणणय :- िहाराष्ट्र शासनाच्या मवमवि मवभागाकडून मनगामित होणारे शासन मनणाय.

➢

पररपत्रके :- िहाराष्ट्र शासनाच्या मवमवि मवभागाकडून मनगामित होणारे शासन पररपत्रके.

➢

कायाणलयीि आदे श :- िहानगरपामिका आयुक्त यांनी वेळोवेळी प्रकरण मनहाय
मनगामित केिेिे आदे श.

अ.क्र.

1.

कामाचे स्वरुप

कालाविी
हदवस

1)िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अमिमनयि
मनयिातीि
तरतुदी
अन्वये
िहानगरपामिकेच्या मवमवि मवभागास वाहने
पुरवठा करणे, ठे का वाहने पुरवठा करणे
तसेच िहापामिकेच्या मवमवि मवभागाच्या
िािकीच्या वाहनावर ठे का पध्दतीने
वाहनचािक पुरवठा करणे, वाहनां ची
दे खभाि, दु रुस्ती करणे. पदामिकारी,
अमिकारी यां ना वाहन प्रमतपुती भत्ता अदा
करणे. तसेच आपतकािीन व अत्यावश्यक
सेवेत ठे का पध्दतीने वाहने व वाहनचािक
पुरवठा करणे.
2) मवभाग प्रिुख (वाहन) यांनी जन िामहती
अमिकारी म्हणून अजादारास िामहती दे णे.

मनयिाप्रिाणे

कामासाठी
जबाबदार
अहिकारी
वाहन मवभागातीि
सवा संबिीत
अमिकारी / किाचारी

कलम 4 (1) (ब) (iv) िमुिा (अ)
संघटनाचे िक्ष (वार्ीक)
अ.क्र.

काम / कायण

कामाचे प्रमाण

आहथणक लक्ष

अहिप्राय

मनरं क

कलम 4 (1) (ब) (iv) िमुिा (ब)
कािाची कािियाादा वाहन मवभागाची काि पूणा होण्यासाठी

अहिप्राय

-

प्रत्येक कािाची कािियाा दा
अ.क्र.

काम / कायण

हदवस/तास पुणण
करण्यासाठी

1.

वाहन मवभागास
नेिून मदिेिे
कािकाज

मनयिानुसार

जबाबदार
अहिकारी
सवा संबिीत
अमिकारी /
किाचारी

तक्रार हिवारण
अहिकारी
िा. उप-आयुक्त
(वाहन)

कलम 4 (1) (ब) (v) िमुिा (अ)
वाहन मवभागाच्या कािाशी संबिीत मनयि / अमिमनयि
अ.क्र.

1.

सुचिा
पत्रकािुसार
हदलेले हवषय
वाहन मवभागा
मवर्यक कािकाज

हियम क्रमांक व वषे

अहिप्राय
(असल्यास)

िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अमिमनयि,
शासन मनणाय व पररपत्रके

-

कलम 4 (1) (ब) (v) िमुिा (ब)
वाहन मवभागाच्या कािाशी संबिीत शासन मनणाय
अ.क्र.
1.

शासि हिणणयािुसार
हदलेले हवषय
वाहन मवभागा मवर्यक
कािकाज

शासि हिणणय क्रमांक व तारीख
शासनाकडून मनगामित होणारे मवमवि
शासन मनणाय व पररपत्रके

अहिप्राय
(असल्यास)
-

कलम 4 (1) (ब) (v) िमुिा (क)
वाहन मवभागाच्या कािाशी संबिीत पररपत्रके
अ.क्र.
1.

शासि हिणणयािुसार
हदलेले हवषय
वाहन मवभागा मवर्यक
कािकाज

पररपत्रक हिणणय क्रमांक व तारीख
शासनाकडून मनगामित होणारे मवमवि
शासन मनणाय व पररपत्रके

अहिप्राय
(असल्यास)
-

कलम 4 (1) (ब) (v) िमुिा (ड)
वाहन मवभागाच्या कािाशी संबिीत कायााियीन आदे श / िोरणात्मक पररपत्रके
अ.क्र.

हवषय

क्रमांक व तारीख

1.

वाहन मवभागा मवर्यक
कािकाज

िा. आयुक्त यां नी वेळोवेळी मनगामित
केिेिे आदे श

कलम 4 (1) (ब) (v) िमुिा (इ)

अहिप्राय
(असल्यास)
-

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभागाच्या कायााियािध्ये उपिब्ध दस्ताऐवजींची यादी
दस्ताऐवजाचा मवर्य
अ.क्र.

1.

दस्ताऐवजाचा प्रकार

1. निुना नं. 126
2. निुना नं. 127
3. आवक-जावक रमजस्टर
3. दे यक रमजस्टर
4. स्टॉक रमजस्टर
5. पावती साठा रमजस्टर
6. जंगि िािित्ता रमजस्टर

हवषय

संबिीत
व्क्ती/पदिाम

वाहन मवभागा
मवर्यक कागदपत्रे

संबिीत
अमिकारी /
किाचारी

व्क्तीचे हठकाण
/उपरोक्त
कायाणलयात उपलब्ध
िसल्यास
िहानगरपामिका,
िुख्य कायाा िय येथे
वाहन मवभागात

कलम 4 (1) (अ) (vi)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभागाच्या कायााियािध्ये उपिब्ध दस्ताऐवजींची
वगावारी
अ.क्र.

हवषय

1.

वाहन मवभागा
मवर्यक
कागदपत्रे

दस्ताऐवजाचा प्रकार
िस्ती/मस्टर/िोंदपुस्तक/व्हाऊचर
इ.
1. निुना नं. 126
2. निुना नं. 127
3. आवक-जावक रमजस्टर
3. दे यक रमजस्टर
4. इं िन बुक रमजस्टर
5. जंगि िािित्ता रमजस्टर

प्रमुख बाबीचा
तपशीलवार
किि 4 (1)
(b) (i) िध्ये
निुद केिेल्या
कायाा च्या
तपशीिानुसार
उपिब्ध नस्ती

सुरहक्षत
ठे वण्याचा
कालाविी
शासन
मनयिानुसार

कलम 4 (1) (ब) (vii)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभागाच्या कायााियाच्या पररणािकारक कािांसाठी
जनसािान्यां शी सल्ला िसित करण्याची व्यवस्था.

अ.क्र.

सल्लामसलतीचा
हवषय

कायणप्रणालीचे हवस्तृत वणणि

1.

िोकशाही मदन

2.

िामहतीचा
अमिकार

िहानगरपामिकेचे आयुक्त
नागररकां च्या वैयस्वक्तक िरुपाच्या
तिारी दर िमहन्याच्या पमहल्या
सोिवारी िोकशाही मदनािध्ये
सुनावणी घेऊन कायावाहीच्या सुचना
दे तात.
िामहतीचा अमिकारी अमिमनयि
2005 अंतगात प्राप्त अजाा वर
िामहती दे णे तसेच प्रथि अपीिीय
अजाा वर मनणाय प्रमिया करणे,

कोणत्या
पुिरावृत्तीकाल
अहिहियमा/हियमा/
पररपत्रकाव्दारे
शासन मनयिानुसार
दर िमहन्याच्या
पमहल्या
सोिवारी

िामहतीचा अमिकार
अमिमनयि 2005

मनयिानुसार

कलम 4 (1) (ब) (viii) िमुिा (अ)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभागाच्या कायााियाच्या समितीची यादी प्रकामशत
करणे.
अ.क्र.

सहमतीचे
िाव

-

-

सहमतीचे
सदस्य

-

सहमतीची
उहद्दष्टे

हकती
वेळा
घेण्यात
येते.
-

मनरं क

सिा
जिसामान्यांसाठी
खुली आिे हकंवा
िािी
-

सिेचा
कायणवृत्तांत
(उपलब्ध)
-

कलम 4 (1) (ब) (viii) िमुिा (ब)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभागाच्या कायााियाच्या अमिसभांची यादी प्रकाशीत
करणे.
अ.क्र.

अहिसिेचे
िाव

सिेचे
सदस्य

सिेची उहद्दष्टे

हकती
वेळा
घेण्यात
येते.

सिा
जिसामान्यांसाठी
खुली आिे हकंवा
िािी

सिेचा
कायणवृत्तांत
(उपलब्ध)

मनरं क

कलम 4 (1) (ब) (viii) िमुिा (क)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभागाच्या कायााियाच्या पररर्दांची यादी प्रकाशीत
करणे.
अ.क्र.

पररषदे चे
िाव

पररषदे चे
सदस्य

पररषदे ची
उहद्दष्टे

हकती
वेळा
घेण्यात
येते.

सिा
जिसामान्यांसाठी
खुली आिे हकंवा
िािी

मनरं क

कलम 4 (1) (ब) (viii) िमुिा (ड)

सिेचा
कायणवृत्तांत
(उपलब्ध)

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभागाच्या कायााियाच्या कोणत्याही संस्थेची यादी
प्रकाशीत करणे.
अ.क्र.

संस्थेचे
िाव

संस्थेचे
सदस्य

संस्थेचे उहद्दष्टे

हकती
वेळा
घेण्यात
येते.

सिा
जिसामान्यांसाठी
खुली आिे हकंवा
िािी

सिेचा
कायणवृत्तांत
(उपलब्ध)

मनरं क

कलम 4 (1) (ब) (xi)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभागातीि सवा अमिकारी व किाचारी यांची नावे व
त्यांचे िामसक वेतन
अ.क्र.

पदिाम

अहिकारी/कमणचा-यांचे
िाव
श्री. िारुती गायकवाड

1.

3.

उप-आयुक्त
(वाहन)
मवभाग प्रिुख
(वाहन)
मिपीक

वगा-1

-

श्री. समचन बच्छाव

वगा-2

-

श्री. उल्हास आं ग्रे

वगा-3

4.

मशपाई

श्री. रोमहत पाटीि

वगा-4

5.

स.का.

श्री. भरत पाटीि

वगा-4

-

6.

स.का.

श्री. मपटर थॉिस

वगा-4

-

7.

संगणक
चािक (ठे का)

कु. मनमििा वैती

ठे का

-

2.

वगण

दु रध्विी क्र./
फॅक्स/ईमेल

एकुण वेति

28192828
मवस्तार
146

-

कलम 4 (1) (ब) (xi)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभागाच्या कायााियाचे िंजुर अंदाजपत्रक व खचााचा
तपशीि याची मवस्तृत िामहती प्रकामशत करणे.
अ.क्र. अंदाजपत्रकीय
हशषाणचे वणणि

अिुदाि

हियोहजत वापर
अहिक अिुदाि
(क्षेत्र व कामाचा
अपेहक्षत
तपशील)
असल्यास रुपयात
िेखा मवभागाशी संबिीत

अहिप्राय

कलम 4 (1) (ब) (xii) िमुिा (अ)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभागाच्या कायााियातीि अनुदान वाटपाच्या
कायाििाची कायापध्दती.

------------- मनरं क -------------

कलम 4 (1) (ब) (xii) िमुिा (ब)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभागाच्या कायााियातीि अनुदान कायाििाअंतगात
िाभाथीची मवस्तृत िामहती प्रकामशत करणे.
योजना / कायाििाचे नाव :अ.क्र.

लािाथीचे
िाव व पत्ता

अिुदाि / लाि यांची
रक्कम /स्वरुप
मनरं क

हिवड पात्रतेचे
हिकष

अहिप्राय

कलम 4 (1) (ब) (xiii)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभागाच्या कायााियातीि मिळणा-या / सवितीचा
परवाना याची चािू वर्ााची तपशीिवार िामहती.
परवाना / परवानगी / सवितीचे प्रकार :अ.क्र.

परवािा
िारकाचे
िाव

परवान्याचे
प्रकार

परवािा
क्रमांक

हदिांका हदिांका सािारण परवान्याची
पासुि
पयंत
अटी
हवस्तृत
माहिती
मनरं क

कलम 4 (1) (ब) (xiv)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभागाच्या कायााियातीि िामहतीचे इिेक्ट्रॉमनक
िरुपात साठमविेिी िामहती प्रकाशीत करणे, चािु वर्ााकररता.
परवाना / परवानगी / सवितीचे प्रकार :अ.क्र.

परवािा
िारकाचे
िाव

परवान्याचे
प्रकार

परवािा
क्रमांक

हदिांका हदिांका सािारण परवान्याची
पासुि
पयंत
अटी
हवस्तृत
माहिती
मनरं क

कलम 4 (1) (ब) (xvi)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभागाच्या कायााियातीि शासकीय िामहती
अमिकारी/ सहाय्यक शासकीय िामहती अमिकारी / अमपिीय प्रामिकारी (तेथीि िोक
प्रामिकारीच्या कायाक्षेत्रातीि यांची मवस्तृत िामहती प्रकाशीत करणे.
अ. शासकीय िामहती अमिकारी
अ.क्र
.

1.

शासकीय
माहिती
अहिका-याचे
िाव

पदिाम

कायणक्षे
त्र

श्री. सहचि
बच्छाव

हविाग वािि
प्रमुख हविाग
(वािि)

पत्ता / फोि

मिािगरपाहलका,
मुख्य कायाणलय,
िाईंदर (प.)
28192828
हवस्तार क्र. 146

ईमेल

mbmcvehicle@gmail.com

अहपलीय अहिकारी

श्री. िारुती
गायकवाड
उप-आयुक्त
(वाहन)

ब. सहाय्यक शासकीय िामहती अमिकारी
अ.क्र.

1.

सिाय्यक
शासकीय माहिती
अहिका-याचे िाव
श्री. समचन बच्छाव

पदिाम

कायणक्षेत्र

पत्ता / फोि

मिमपक

वाहन
मवभाग

िहानगरपामिका िुख्य
कायाा िय, भाईंदर (प.)
28192828
मवस्तार ि. 146

ईमेल

mbmcvehicle@gmail.com

क. प्रथि अमपिीय अमिकारी
अ.क्र.

1.

अहपलीय
अहिका-याचे
िाव
श्री. िारुती
गायकवाड

पदिाम

कायणक्षेत्र

पत्ता / फोि

उप-आयुक्त
(वाहन)

वाहन
मवभाग

28192828

ईमेल

mbmcvehicle@gmail.com

यांच्या अहििस्त
शासकीय माहिती
अहिकारी
वरीिप्रिाणे

हिहवदा :वाहन मवभागािार्ात मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या मवमवि मवभागात ठे का पध्दतीने वाहनचािक पुरवठा
केल्याचे दे यक अदा करणेबाबत. िहापामिेकेस मवमवि मवभागातीि अमिकारी कररता ठे का पध्दतीने वाहन
पुरवठा केल्याचे दे यक अदा करणेबाबत.

६० (अ) हवहिहदण ष्ट माहिती प्रकट करणे
कलम 60 अ (1)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभाग कायााियातीि काये व कताव्ये यां चा तपशीि.
कायाा ियाचे नाव :- वाहन मवभाग, मिरा भाईंदर िहानगरपामिका
पत्ता

:- मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, ि. इं मदरा गां िी भवन, छत्रपती मशवाजी िहाराज
िागा, भाईंदर (प.), मज. ठाणे 401 101.
➢ कायाा िय प्रिुख :- आयुक्त, मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, भाईंदर (प.), मज. ठाणे.
➢ शासकीय मवभागचे नाव :- वाहन मवभाग
➢ कोणत्या िंत्राियातीि खात्याच्या अमिनस्त :- नगरमवकास मवभाग, िहाराष्ट्र शासन.
➢ कायाक्षेत्र :- मिरा भाईंदर शहर भौगोमिस – 79 चौ.मक.िी.
➢ कायाा नुरुप :- िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अमिमनयि मनयिातीि तरतुदी अन्वये िहानगरपामिकेच्या
मवमवि मवभागास वाहने वाहनचािकासह व इं िनासह (संपूणा सेवा) भाडयाने घेणे,
िहानगरपामिकेच्या वाहनां वर ठे का पध्दतीने वाहनचािक पुरवठा करणे. आवश्यकतेनुसार वाहन
दु रुस्ती करणे.

हवहशष्ट कायण :
➢ हविागाचे ध्येय / िोरण / कायाणचे स्वरुप :िहाराष्ट्र

िहानगरपामिका

अमिमनयि

मनयिातीि

तरतुदी

अन्वये

िहानगरपामिकेच्या मवमवि मवभागास वाहने वाहनचािकासह व इं िनासह
(संपूणा सेवा) भाडयाने घेणे, वाहने वाहनचािकासह इं िनासह (संपुणा सेवा)
भाडयाने घेणे. आवश्यकतेनुसार वाहन दु रुस्ती करणे. रुग्णवामहका /
शववामहनी अत्यावश्यक सेवा नागरीकां ना पुरमवणे. इ.

➢ सवा संबिीत अमिकारी / किाचारी खािीिप्रिाणे.
अ.क्र.
1.

अहिकारी / कमणचा-याचे िाव
श्री. िारुती गायकवाड

पद
उप-आयुक्त (वाहन)

2.

श्री. समचन बच्छाव

मवभाग प्रिुख (वाहन)

3.

श्री. उल्हास आं ग्रे

मिपीक

4.

श्री. रोमहत पाटीि

मशपाई

5.

कु. मनमििा वैती

संगणक चािक (ठे का)

➢ उपिब्ध सेवा :- दु रध्वनी, भ्रिणध्वनी, इं टरनेट सेवा
➢ प्रामिकरणाच्या संररचनेचा तक्ता :- सोबत जोडिा आहे .
➢ कायाा ियीन दु रुध्वनी ििां क :- 28193028 /28181183/28181353/28145985/28192828
(मवस्तार ि. 146)
➢ वेळ :- सकाळी ९.४५ ते संध्याकाळी ६.१५ वा.
➢ साप्तामहक सुट्टी व मवमशष्ट् सेवेसाठी ठरमविेल्या वेळा :- शमनवार व रमववार व शासनाने जाहीर
केिेल्या सुट्ट्या.

कलम 60 – अ (2) (अ)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभाग कायााियाच्या समितीची यादी प्रकामशत करणे.
अ.क्र. सहमतीचे
िाव

सहमतीचे
सदस्य

सहमतीची
उहदष्टे

हकती वेळा
घेण्यात येते

सिा
जिसामान्यांसाठी
खुली आिे हकंवा
िािी

सिेचा
कायणवृत्तांत
(उपलब्ध)

मनरं क

कलम 60 – अ (2) (ब)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभाग कायााियाच्या अमिसभांची यादी प्रकामशत
करणे.
अ.क्र. अहिसिेचे सिेचे
िाव
सदस्य

सिेची
उहदष्टे

हकती वेळा
घेण्यात येते

सिा
जिसामान्यांसाठी
खुली आिे हकंवा
िािी

सिेचा
कायणवृत्तांत
(उपलब्ध)

मनरं क

कलम 60 – अ (2) (क)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभाग कायााियाच्या पररर्दांची यादी प्रकामशत करणे.
अ.क्र. पररषदे चे
िाव

पररषदे चे
सदस्य

पररषदे ची
उहदष्टे

हकती वेळा
घेण्यात येते

सिा
जिसामान्यांसाठी
खुली आिे हकंवा
िािी

सिेचा
कायणवृत्तांत
(उपलब्ध)

मनरं क

कलम 60 – अ (2) (ड)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभाग कायााियाच्या संस्थेची यादी प्रकामशत करणे.
अ.क्र.

संस्थेचे
िाव

संस्थेचे
सदस्य

संस्थेची
उहदष्टे

हकती वेळा
घेण्यात येते

सिा
जिसामान्यांसाठी
खुली आिे हकंवा
िािी

सिेचा
कायणवृत्तांत
(उपलब्ध)

मनरं क

कलम 60 – अ (3)
हमरा िाईंदर मिािगरपाहलका येथील वािि हविाग कायाणलयातील अहिकारी व
कमणचारी यांची िावे व त्यांचे माहसक वेति
अ.क्र.

कमणचारी
संकेताक क्र

पदिाम

कमणचा-याचे िाव

मोबाईल
क्रमांक

वेति

1.

श्री. समचन बच्छाव

मवभाग प्रिुख (वाहन)

9599513222

61,546/-

2.

श्री. उल्हास आं ग्रे

मिपीक

9967412355

36,613/-

3.

श्री. रोमहत पाटीि

मशपाई

1837

8355972702

17,784/-

कु. मनमििा वैती

संगणक

-

9545947585

-

4

चािक

(ठे का)

कलम 60 – अ (4)
हमरा िाईंदर मिािगरपाहलका येथील वािि हविाग कायाणलयातील हमळणा-या /
सवलतीचा परवािा याची चालू वषाणची तपशीलवार माहिती
परवािा/ परवािगी/सवलतीचे प्रकार
अ.क्र.

परवािा
िारकाचे िाव

परवान्याचा

परवािा

प्रकार

क्रमांक

हदिांकापासुि

सािारण
अटी

परवान्याची
हवस्तृत माहिती

मनरं क

कलम 60 – अ (5)
हमरा िाईंदर मिािगरपाहलका येथील वािि हविाग कायाणलयाचे मंजुर अंदाजपत्रक व
खचाणचा तपशील याची हवस्तृत माहिती प्रकाहशत करणे.
अंदाजपत्रकीय
अ.क्र. हशषाणचे वणणि

अिुदाि

हियोहजत
वापर (क्षेत्र व
कामाचा
तपशील

अहिक अिुदाि
अपेक्षीत असल्यास
रुपयात

अहिप्राय

िेखा मवभागाशी संबिीत

कलम 60 – अ (6) (अ)
वािि हविागाच्या कामाशी संबिीत हियम / अहिहियम
अ.क्र.
1

सुचिा पत्रकािुसार
हदलेले हवषय
वाहन मवभाग मवर्यक
कािकाज

हियम क्रमांक व वषे

अहिप्राय (असल्यास)

िहाराष्ट्र िहानगरपामिका
अमिमनयि, िहाराष्ट्र नागरी

--

सेवा मनयि, शासनाच्या वाहन
मवभागतीि मनयि व पररपत्रके

कलम 60 – अ (6) (ब)
वािि हविागाच्या कामाशी संबिीत शासि हिणणय
अ.क्र.
1

शासि हिणणयािुसार

शासि हिणणय क्रमांक व

हदलेले हवषय

तारीख

अहिप्राय (असल्यास)

वाहन मवभागा मवर्यक
कािकाज

शासनाकडून मनगामित
होणारे मवमवि शासन मनणाय
व पररपत्रके

-

कलम 60 – अ (6) (क)
वािि हविागाच्या कामाशी संबिीत पररपत्रके
अ.क्र.

शासकीय

पररपत्रक क्रमांक व

पररपत्रकािुसार हदलेले

तारीख

अहिप्राय (असल्यास)

शासनाकडून मनगामित
होणारे मवमवि शासन मनणाय
व पररपत्रके

-

हवषय
1

वाहन मवभागा मवर्यक
कािकाज

कलम 60 – अ (6) (ड)
वाहन मवभागाच्या कािाशी संबिीत कायााियीन आदे श / िोरणात्मक पररपत्रके
अ.क्र.

हवषय

क्रमांक व तारीख

अहिप्राय
(असल्यास)

1.

वाहने मवभागा मवर्यक
कािकाज

िा. आयुक्त यां नी वेळोवेळी मनगामित
केिेिे आदे श

-

कलम 60 – अ (6) (इ)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभागाच्या कायााियािध्ये उपिब्ध दस्ताऐवजींची यादी
दस्ताऐवजाचा मवर्य
दस्ताऐवजाचा प्रकार

अ.क्र.

1.

1. निुना नं. १२७ िॉगबुक,
निुना नं. १२६ इं िनबुक, साठा
रमजस्टर, दे यक नोंद रमजस्टर,
वाहनां चे आरसी बुक, इन्शुरन्स,
इ. दस्तऐवज
2. आवक-जावक रमजस्टर
3. दे यक रमजस्टर
४. तरतुद रमजस्टर
५. जंगि िािित्ता रमजस्टर

हवषय

संबिीत
व्क्ती/पदिाम

वाहन मवभागा
मवर्यके
कागदपत्रे

संबिीत
अमिकारी /
किाचारी

व्क्तीचे हठकाण
/उपरोक्त
कायाणलयात उपलब्ध
िसल्यास
िहानगरपामिका,
िुख्य कायाा िय येथे
वाहन मवभागात

कलम 60 – अ (7)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभागाच्या कायााियातीि सवा योजनां चे तपशीि,
प्रस्तामवत खचा, पुरमवण्यात आिेल्या प्रिुख सेवांसाठी मकंवा पार पाडिेल्या कािां साठी झािेल्या
प्रत्यक्ष खचा आमण संमवतररत केिेल्या रकिांबाबतचा अहवाि
------------- मनरं क --------------

कलम 60 – अ (8) िमुिा (अ)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभागाच्या कायााियातीि अनुदान वाटपाच्या
कायाििाची कायापध्दती
------------- मनरं क --------------

कलम 60 – अ (8) िमुिा (ब)
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभागाच्या कायााियातीि अनुदान कायाििाअंतगात
िाभाथीची मवस्तृत िामहती प्रकामशत करणे.
योजना / कायाििाचे नाव :अ.क्र.

लािाथीचे
िाव व पत्ता

अिुदाि / लाि यांची
रक्कम /स्वरुप
मनरं क

हिवड पात्रतेचे
हिकष

कलम 60 – अ (9)

अहिप्राय

िहानगरपामिका क्षेत्राच्या मवकासाशी संबमित बृहत् योजनेचा, शहर मवकास योजनेचा मकंवा इतर
कोणत्याही योजनेचा तपशीि.
------------- मनरं क --------------

कलम 60 – अ (10)
राज्य शासन, राजपत्रातीि अमिसुचनेव्दारे , मवमनमदा ष्ट् करे ि असे, प्रिुख बांिकािाचे तपशीि, तसेच
बांिकािाचे िुल्य, पुतातचा कािाविी आमण कराराचा तपशीि याबाबतची िामहती.
------------- मनरं क --------------

कलम 60 – अ (13)
हवहित करण्यात येईल अशी इतर माहिती.
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका येथीि वाहन मवभागातीि कायाा ियाच्या पररणािकारक कािांसाठी
जनसािान्यांशी सल्ला िसित करण्याची व्यवस्था.
अ.क्र.

सल्लामसलतीचा
हवषय

1.

िोकशाही मदन

कायणप्रणालीचे हवस्तृत वणणि
िहानगरापामिकेचे
आयुक्त
नागररकां च्या वैयस्वक्तक पमहल्या
सोिवारी िोकाशाही मदनािध्ये
नागररकां चे अजा स्विकारुन त्या
अजाा वर
सुनावणी
घेऊन
कायावाहीच्या सुचना दे तात

कोणत्या अहिहियम/
हियमा/पररपत्रकाव्दारे

पुिरावृतीकाल
ृ्
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