
 

 

माहिती अहिकारी अहिहियम 2005 कलम 4(1) ख अन्वये 17 मुद्ाांची माहिती 

कलम (1) (ब) 1 

मिाराष्ट्र  येथील हमरा भाईांदर मिािगरपाहलका प्रभाग सहमती क्र.02 या सार्वजहिक प्रहिकरणाच्या कामाचा आहण 

कतवव्याचा तपहिल :- 
 

1 सार्वजनिक प्रानिकरणाचे िार् निरा-भाईंदर िहािगरपानिका प्रभाग सनिती क्र.02 

2 संपुणव पत्ता 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भर्ि, पनहिा िजिा 

प्रभाग सनिती कार्ाविर् क्र.02, भाईंदर (प.) नज.ठाणे-
401101 

3 कार्ाविर् प्रिुख 
प्रभाग अनिकारी, प्रभाग सनिती क्र.02 

निरा-भाईंदर िहािगरपानिका, भाईंदर (प.),नज. ठाणे 

4 
कोणत्या खात्याच्या अंतगवत हे कार्ाविर् 

आहे 
िा.उप-आरु्क्त (िु) सो., निरा भाईंदर िहािगरपानिका 

5 
कािाचा अहर्ाि कोणत्या कार्ाविर्ाकडे 

सादर केिा जातो 
िा.उप-आरु्क्त (िु) सो., निरा भाईंदर िहािगरपानिका 

6 कार्वकक्षा : भौगोनिक - 

7 अंगीकृत व्रत 
िािित्ता हस्तारण करणे,नर्र्ाह िोदंणी,परर्ािा बिर्णे, आर्क-

जार्क िोदं ठेर्णे. 

8 धे्यर् िोरण िागररकांची तक्रारीर्र निरं्त्रण करणे 

9 साधे्य िानहती अनिकार पत्रार्र उते्त देणे.  

10 प्रत्यक्ष कार्व अनतक्रिण र्र कारर्ाई करणे/ फेरीर्ाि पथक कारर्ाई करणे. 

11 
जितेिा देत असिेल्या सेर्ांचा थोडक्यात 

तपनिि 
तक्रार निर्ारण करणे. 

12 स्थार्र िािित्ता 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भर्ि, पनहिा िजिा 

प्रभाग सनिती कार्ाविर् क्र.02, भाईंदर (प.) नज.ठाणे-
401101 

13 

प्रानिकरणाच्या संरचिेचा तक्ता 

(र्टरृ्क्षाचा तक्ता जसा असतो तसा तक्ता 

काढूि प्रते्यक पातळीर्र कार्वकक्षा र् 

संपकावच्या तत्यािी त्याची जोड घािूि 

दाखर्ार्ी. 

सोबत जोडिेिा आहे. 
 
 
 
 

14 कार्ाविर्ाची रे्ळ आनण दुरध्विी क्रिांक 
022 28144050 

सकाळी 9.45 ते सांर् 5.45 र्ाजेपर्वत 

15 
साप्तानहक सुट्टी आनण नर्िेष सेरे्चा 

कािार्िी 
िनिर्ार, रनर्र्ार, पब्लिक हॉिीडे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माहिती अहिकार पत्र/उत्तर माहिती (माहिती अहिकार प्राप्त अपील र् उत्तरे) 
 

िानहती अनिकार िानहती  
प्रभाग सहमती क्र.02 

मालमत्ता कर हर्भाग 

 

अ.क्र सि अजव  हिकाली  हिल्लक 

1 2020-2021 19 19 0 

 
 



प्रभाग सहमती क्र.02 

परर्ािा हर्भाग  

 

अ.क्र सि अजव  हिकाली  हिल्लक 

1 2020-2021 1 1 0 

 

प्रभाग सहमती क्र.02 

हर्र्ाि ि ांदणी 

 

अ.क्र सि अजव  हिकाली  हिल्लक 

1 2020-2021 0 0 0 

 

प्रभाग सहमती क्र.02 

अहतक्रमण हर्भाग 

 

अ.क्र सि अजव  हिकाली  हिल्लक 

1 2020-2021 57 57 0 

 

 



 

 

प्रभाग सनिती क्र. 02 

िगरसेर्क/िगरसेनर्का र्ांची र्ादी 

अ.क्र िगरसेर्क/िगरसेनर्का पदिाि िोबाईि क्रिांक 

1 श्रीि.रक्षा सनति भुप्ताणी सभापती 9821208559 

2 श्री.धु्रर्नकिोर िन्साराि पाटीि सदस्य 9820296597 

3 श्रीि.सुनिता िनिकांत भोईर सदस्य 9987518848 

4 श्रीि.गीता भरत जैि सदस्य 9820502299 

5 डॉ.राजेन्द भर्रिाि जैि सदस्य 9920678238 

6 श्री.अिोक सुर्वदेर् नतर्ारी सदस्य 9769120555 

7 श्री.पंकज सुर्विणी पाणे्डर् सदस्य 9322223502 

8 श्रीि.सुनिता रिेि जैि सदस्य 9594949486 

9 श्री.िॉरस जोसेफ रॉडर ीक्स सदस्य 9867715167 

10 श्रीि.नदपािी आिंदरार् िोकािी सदस्य 9930608811 

11 श्री.रनर् र्ासुदेर् व्यास सदस्य 9892815054 

12 श्रीि.ररटा सुभाष िाह  सदस्य 9004332005 

13 श्री.गैारंग कनै्हर्ािार् कंसारा िािनिदेनित सदस्य  - 

 

 

 

 

 

 


