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शासकीय विभागाचे नाि  :- प्रभाग कायाालय कं्र.06, विरा-भाईंदर िहानगरपावलका,  

  स्व. विलासराि देशमुख भिन, जाांगीड एनके्लव्ह, कनावकया, विरा रोड (पु) 

कलि 2 (ह ((अ) (ब) (क) (ड) 

अ.क्र लोक प्राधिकारी संस्था 
संस्था प्रमुखांचे 

पदनाम 
धिकाण   / पत्ता 

1. विरा-भाईंदर िहानगरपावलका आयुक्त वमरा-भाईांदर महानगरपावलका, स्व. 

इांवदरा गाांधी भिन, दुसरा माळा, 

छ.वशिाजी महाराज मागग, भाईांदर (प), 

ता.वज.ठाणे. 

 

कलि 2 ह निुना ब 

शासनाकडून पूरेसा वनधी प्राप्त लोकप्रावधकारी संस्ांची यादी 

शासकीय धिभागाचे नाि  :- प्रभाग कायाालय कं्र.06, विरा-भाईंदर िहानगरपावलका,  

  स्व. विलासराि देशमुख भिन, जाांगीड एनके्लव्ह, कनावकया, विरा रोड (पु) 

कलि 2 (ह) (एक) (दोन) अंतगात 

अ.क्र 

 

लोक प्राधिकारी संस्था 

 

संस्था प्रमुखांचे पदनाम धिकाण   / पत्ता 

 

1. वनरंक वनरंक  वनरंक 

 

कलम 4 (1) (ब) (एक) 

विरा-भाईंदर िहानगरपावलका ये्ील प्रभाग कायाालय कं्र.06 कायाालयातील काये ि कतावे्य यांचा तपशील... 

कायाालयाचे नांि  :-  प्रभाग कायाालय कं्र.06,  विरा-भाईंदर िहानगरपावलका ,  

पत्ता  :-     स्व. विलासराि देशमुख भिन, जाांगीड एनके्लव्ह, कनावकया, विरा रोड (पु) 

 

कायाालय प्रमुख   :- स्वविल सािांत 

शासकीय धिभागाचे नांि :- प्रभाग कायाालय  06 

कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनस्त :- नगर विकास विभाग 

कायाके्षत्र :-  प्रभाग कायाालय कं्र.06 हद्द मायााधदत 

धिधशष्ट काये  :-  

1) प्रभाग सविती कायाालयात प्रभाग त्रातील िालित्ता कराचा  ,पाणी पट्टी कराचा भरणा स्विकारणे.  

2) िालित्ता हस्तारण करुन आकारणी िागणी रविस्टरा  िधे्य नोद घेणे.   

3)  िालित्ता रविस्टर ेशन करण्यासाठी आिश्यक नाहरकत दाखला देणे, असेसिेंट उतारा देणे. 

4) िैदाने   / हॉल भाडयाने उपलब्ध करुन देणे. 

5)  प्र्ि के्षत्रात साफ-सफाई कािकािािर िच्छता वनरीक्षकािाफा त देखरेख ि वनयंत्रण ठेिणे, नागरीकांच्या 

तक्रारी दुर करणे. 

6) प्रभाग के्षत्रािधील अवतक्रिणे दुर करणे, कवनष्ठ अवभयंता ि अवतक्रिण विभाग प्रिुख यांच्या साह्याने 

अनवधकृत बांधकािे वनष्काषीत करणे, अनवधकृत बांधकाि व्यिसायीकांिर वनयिानुसार गुने्ह दाखल 

करणे. 

7)   दहन   /दफ़न दाखला देणे . 

8)   प्रभाग सवितीच्या सभा आयोवित करणे .सवितीने केलेले ठराि िहापावलकेत पाठिुन त्यािर कायािाही 

होणेकरीता पाठपुरािा करणे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

धिभागाचे धे्यय   / िोरण  :-  

शासनाच्या आदेशाप्रिाणे ,पररपत्रकाप्रिाणे ि िररष्ठच्या आदेशाप्रिाणे अंिलबिािणी करणे, आवण िा .

िहासभा ि िा.स्ायी सवितीच्या ठरािाप्रिाणे कायािाही करणे. 

 

िोरण  :- िररलप्रिाणे 

सिा संबंधित कमाचारी  :- सिा संिगाातील 39 

काया  :- िररलप्रिाणे 

 

कामाचे धिसृ्तत स्वरुप  :-  

1) शासवकय   / वनिशासकीय  / खािगी/लोकप्रवतवनधी/पदावधकारी / नगरसेिक इ .पत्र व्यिहार. 

2) िहानगरपावलका के्षत्रात शासनाच्या योिना ि अवभयान राबविणे. 
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3) शहरातील नागरीकांकडून प्राप्त होणारे तक्रारी अिाािर कायािाही करणे 

4) प्रभाग सविती कायाालयात प्रभागातील िालित्ता कराचा  ,पाणी पट्टी कराचा भरणा स्विकारणे.  

5) िालित्ता हस्तारण करुन आकारणी िागणी रविस्टरा  िधे्य नोद घेणे.   

6)  िालित्ता रविस्टर ेशन करण्यासाठी आिश्यक नाहरकत दाखला देणे, असेसिेंट उतारा देणे. 

7) िैदाने   / हॉल भाडयाने उपलब्ध करुन देणे. 

8)  प्र्ि के्षत्रात साफ-सफाई कािकािािर िच्छता वनरीक्षकािाफा त देखरेख ि वनयंत्रण ठेिणे, नागरीकांच्या 

तक्रारी दुर करणे. 

9) प्रभाग के्षत्रािधील अवतक्रिणे दुर करणे, कवनष्ठ अवभयंता ि अवतक्रिण विभाग प्रिुख यांच्या साह्याने 

अनवधकृत बांधकािे वनष्काषीत करणे, अनवधकृत बांधकाि व्यिसायीकांिर वनयिानुसार गुने्ह दाखल 

करणे. 

10)   दहन   /दफ़न दाखला देणे . 

11)   प्रभाग सवितीच्या सभा आयोवित करणे .सवितीने केलेले ठराि िहापावलकेत पाठिुन  त्यािर कायािाही 

होणेकरीता पाठपुरािा करणे . 

12)  िहाराष्ट्र  लोकसेिा अवधवनयि २०१५ ची अंिलबिािणी करणे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

उपलब्ध सेिा  : वनरंक 

 

कायाालयीन दुरध्वनी क्रमांक ि िेळा  :- 28456103 

                                    िेळ  :- सकाळी 9.45 ते संध्याकाळी 6.15 िा . 

 

साप्ताधहक सुट्टी ि धिधशष्ट सेिेसािी :- रवििार ि प्रते्यक शवनिार ि शासवकय सुट्ट्या 

 

 

 

 

 

 संस्ेचा प्रारुप तक्ता )निुना(  

 विभागातील अवधकारी परंपरा :-  

                                                  िा .आयुक्त 

                                                              ↓ 

                           अवत. आयुक्त 

  ↓ 

िा.उपायुक्त िुख्यालय 

  ↓ 

                                                प्रभाग अवधकारी   

                                                       ↓                                                 

                                                     कवनष्ठ अवभयंता    

                                                         ↓                  ↓ 

                                           कर वनररक्षक      िच्छता वनरीक्षक 

                                   ↓                          ↓                    ↓ 

                                   वलवपक               वलवपक             िुकादि                                     
              

                                   ↓                          ↓                       ↓ 

 

                                धशपाई                  मजुर           सफाई कामगार 
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कलम 4 (१) (ब) (एक) 

नमुना अ 

धमरा-भाईदंर महानगरपाधलका येथील प्रभाग कायाालय कं्र.06 कायाालयातील अधिकारी ि कमाचारी 

यांच्या अधिकारांचा तपशील 

अ 

अ.क्र पदनाम अधिकार-अधथाक 

कोणता कायदा   /

धनयम   /

शासनधनणाय   /

पररपत्र क नुसार 

अधभप्राय 

1 

 

पदवनदेवशत 

अवधकारी 

त्ा प्रभाग 

अधिकारी 

धनरंक 

 

धनरंक 

 

धनरंक 

 

ब 

 

अ.क्र पदनाम अधिकर - प्रशासकीय कोणत्या कायद्या   / धनयम   /

शासनधनणाय पररपत्रक नुसार 

अधभप्राय 

1 

 

पदवनदेवशत 

अवधकारी 

त्ा प्रभाग 

अधिकारी 

धनरंक 

 

धनरंक धनरंक 

 

क 

अ.क्र पदनाम अधिकार  - फौजदारी 
कोणता कायदा   / धनयम   /

शासनधनणाय   / पररपत्र नुसार 
अधभप्राय 

1 

 

पदवनदेवशत 

अवधकारी 

त्ा प्रभाग 

अधिकारी 

अधिकार प्राप्त महाराष्टर  महानगरपाधलका 

अधिधनयम १९४९ ि महाराष्टर  

प्रादेधशक ि नगररचना 

अधिधनयम १९६६ 

धनरंक 

 

ड 

अ.क्र पदनाम अधिकार  - अिान्यायीक 

कोणता कायदा   /

धनयम   / शासनधनणाय 

/ पररपत्र नुसार 

अधभप्राय 

1 

 

पदवनदेवशत 

अवधकारी 

त्ा प्रभाग 

अधिकारी 

धनरंक 

 

धनरंक धनरंक 

 

कलम 4 (1) (ब) (दोन)  

नमुना (ब) 

धमरा-भाईदंर महानगरपाधलका येथील प्रभाग कायाालय कं्र.06 कायाालयातील अधिकारी ि कमाचारी 

यांच्या अधिकारांचा तपशील 

अ.क्र 

 

पदनाम 

 

अधिकार  - अिान्यायीक 

 

कोणता कायदा   / धनयम   /

शासनधनणाय   / पररपत्र 

नुसार 

अधभप्राय 

 

1 

 

पदवनदेवशत 

अवधकारी 

त्ा प्रभाग 

अधिकारी 

 

कर विभागातील िालित्ता हस्तांतरण प्रकरणे िंिूर 

करणे, ना हरकत दाखले देणे, कर विभागणी, चटई 

के्षत्रफळाप्रिाणे कर आकारणी प्रस्ताि 

अवभप्रायासह िंिूरीसाठी कर वनधाारक ि संकलक 

यांचे कडे पाठिीणे. वििाह नोदणी करणे. िा 

िहासभा, िा. स्ायी सविती सभेस उपस्वस्त राहणे. 

प्रभाग सविती सभा घेणे ि त्यातील वनणाय िररष्ट्ाना 

कळविणे.  तसेच अवतक्रिण हटविणे, अनवधकृत 

बांधकाि तोडणे, न्यायालयीन काि करणे. 

फ़ेरीिाला प्कािर वनयंत्रण ठेिणे कायाालयातील 

किाचांयािर वनयंत्रण ठेिणे  ,न्यायालयीन 

िंुबई प्रांवतक 

िहानगरपावलका अवधवनयि 

1949 सिा िहाराष्ट्र  नागरी 

सेिा वनयि ि महाराष्टर  

महानगरपाधलका 

अधिधनयम १९४९ ि 

महाराष्टर  प्रादेधशक 

नगररचना अधिधनयम 

१९६६ 
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कािकािाबाबत विधी विभागास िाहीती देणे,    

2. 

 

कवनष्ठ 

अवभयंता 

त्ा उप के्षत्र 

वनयत्रक 

प्रभाग सविती क्र.6 के्षत्रातील अवतक्रिण त्ा 

अनवधकृत बांधकािािर वनयंत्रण ठेिणे   / हटविणे. 

अवतक्रिण त्ा अनवधकृत बांधकािाबाबतची 

नोटीस रवि  ,कायािाही रवि तयार ठेिणे   

िाहीती अवधकारास   

िंुबई प्रांवतक 

िहानगरपावलका अवधवनयि 

1949 सिा िहाराष्ट्र  नागरी 

सेिा वनयि 

 

३. 

 

िररष्ठ 

वलवपक 

िावहती अवधकाराअतंगतची िावहती संकलीत करणे 

ि आलेल्या पत्रांना उत्तर देणें, िालित्ता हस्तांतरण 

प्रकरणे िंिुरीसाठी वशफारस करणे, िालित्ता 

कराची िसुली प्रभािीपणे करणेकािी कायािाही 

करणे, िावहती  अवधकार पत्रांिर कायािाही ि 

िालित्ता कर आकारणी ि िालित्ता कर हस्तांतरण 

प्रकरण तपासुन वशफारस करणे .िालित्ता कर  ि 

वकरकोळ पािती पुस्तकासह पोटकीद तपासणे, 

साठा रविस्टर तपासणे, नविन कर आकारणी नोदं 

रविस्टर तपासणे, टपाल नोदं करणे ि संबवधत 

वलवपकांना िाटप करणे, नागररकांच्या सिस्ांचे 

वनिारण करणे . 

िंुबई प्रांवतक 

िहानगरपावलका अवधवनयि 

1949 सिा िहाराष्ट्र  नागरी 

सेिा वनयि 

 

४. वलवपक िालित्ता हस्तांतरण प्रकरणांची छाननी करून  

प्रकरणे तयार करणे/वनकाली काढणे, कर 

आकारणी न झालेल्या िालित्तांचे सरे्व्हक्षण करणे, 

कर आकरणी प्रस्ताि तयार  करणे, िालित्ता कर  

िसुली करणे, कर भरणा पाित्या वकरकोळ पाित्या  

फाडणे ि पोटवका द तायार करून चलन तयार  

करणे, आलेल्या पत्रािंर कायािाही करणे, िावहती  

अवधकाराची उत्तरे तयार करणे .विभागणी/के्षत्रफळ  

दुरूस्ती प्रस्ताि तयार करणे  .वबट वनरीक्षण करणे . 

िंुबई प्रांवतक 

िहानगरपावलका अवधवनयि 

1949 सिा िहाराष्ट्र  नागरी 

सेिा वनयि 

 

५. वशपाई िालित्ता कराची वबले, नोटीस, अंवति नोटीस, 

अवधपत्र, िॉरंट िाटप िारसाहक्कसच्या नोटीस  

वचटकिणे, िालित्ता कराचा  भरणा, चलन िुख्य  

कायाालयात ििा करणे, कायाालयीन पत्र िाटप  

करणे. 

िंुबई प्रांवतक 

िहानगरपावलका अवधवनयि 

1949 सिा िहाराष्ट्र  नागरी 

सेिा वनयि 

 

६. सफाई 

कािगार 

प्रभाग कायाालय क्र .06 साफसफाई करणे 

 

िंुबई प्रांवतक 

िहानगरपावलका अवधवनयि 

1949 सिा िहाराष्ट्र  नागरी 

सेिा वनयि 

 

७. ििुर अवतक्रिण ि अनवधकृत बांधकाि वनष्कासीत करणे 

 

िंुबई प्रांवतक 

िहानगरपावलका अवधवनयि 

1949 सिा िहाराष्ट्र  नागरी 

सेिा वनयि 

 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (तीन) 

(वनणाया प्रवक्रयेतील पयािेक्षण ि िबाबदारीचे उत्तरदाईत्व वनवित करून कायापध्दतीचे प्रकाशन  ) कािाचा प्रकार 

/ नांि  

कामाचे स्वरुप  :-  

1) शासवकय पत्र व्यिहार ि विधानसभा   / विधानपररषद तारांवकत प्रश्न, आतांरवकत प्रश्न, लक्षिेधी इ .ची उत्तरे देणे . 

2) प्रभाग सविती कायाालयात प्रभाग त्रातील िालित्ता कराचा  ,पाणी पट्टी कराचा भरणा स्विकारणे.  

3) िालित्ता हस्तारण करुन आकारणी िागणी रविस्टरा  िधे्य नोद घेणे.   

4)  िालित्ता रविस्टर ेशन करण्यासाठी आिश्यक नाहरकत दाखला देणे, असेसिेंट उतारा देणे. 

5) िैदाने   / हॉल भाडयाने उपलब्ध करुन देणे. 

6)  प्र्ि के्षत्रात साफ-सफाई कािकािािर िच्छता वनरीक्षकािाफा त देखरेख ि वनयंत्रण ठेिणे, नागरीकांच्या 

तक्रारी दुर करणे. 

7) प्रभाग के्षत्रािधील अवतक्रिणे दुर करणे, कवनष्ठ अवभयंता ि अवतक्रिण विभाग प्रिुख यांच्या साह्याने अनवधकृत 

बांधकािे वनष्काषीत करणे, अनवधकृत बांधकाि व्यिसायीकांिर वनयिानुसार गुने्ह दाखल करणे. 

8)  दहन   /दफ़न दाखला देणे . 

9) प्रभाग सवितीच्या सभा आयोवित करणे .सवितीने केलेले ठराि िहापावलकेत पाठिुन त्यािर कायािाही 

होणेकरीता पाठपुरािा करणे.      
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10)    शहरातील नागररकांकडून प्राप्त होणारे तक्रारी अिाािर कारिाई क 

अवनवनयिाचे नाि   : िंुबई प्रांवतक िहानगरपावलका अवधवनयि, 1949  कलि ि महाराष्टर  प्रादेधशक ि  

 

 

नगररचना अधिधनयम १९६६ 

  

शासनाची िेळोिेळी पररपत्रके   : वनदाशाप्रिाणे अंिलबिािणी करणे. 

 

अ.क्र कामाचे स्वरुप 
कालाििी 

धदिस 

कामासािी 

जबाबदार 

अधिकारी 

अधभप्राय 

1.  शासवकय पत्र व्यिहार   / तारांवकत   / अतांरावकत प्रश्न   /

कपात सुचना 

प्र्म्याने 

 

उपायुक्त (मु) -- 

2.  प्रभाग सविती कायाालयात प्रभाग त्रातील िालित्ता 

कराचा  ,पाणी पट्टी कराचा भरणा स्विकारणे .  

कायाालयीन 

कािकािाचे 

वदिस 

प्रभाग 

अधिकारी 

  

-- 

3.  िालित्ता हस्तारण करुन आकारणी िागणी रविस्टरा  

िधे्य नोद घेणे . 

कायाालयीन 

कािकािाचे 

वदिस 

प्रभाग 

अधिकारी 

 

-- 

4.  िालित्ता रविस्टर ेशन करण्यासाठी आिश्यक नाहरकत 

दाखला देणे, असेसिेंट उतारा देणे 

कायाालयीन 

कािकािाचे 

वदिस 

प्रभाग 

अधिकारी 

 

-- 

5.  िैदाने   / हॉल भाडयाने उपलब्ध करुन देणे कायाालयीन 

कािकािाचे 

वदिस 

प्रभाग 

अधिकारी 

 

-- 

6.  प्र्ि के्षत्रात साफ-सफाई कािकािािर िच्छता 

वनरीक्षकािाफा त देखरेख ि वनयंत्रण ठेिणे, 

नागरीकांच्या तक्रारी दुर करणे. 

कायाालयीन 

कािकािाचे 

वदिस 

प्रभाग 

अधिकारी 

 

-- 

7.  प्रभाग के्षत्रािधील अवतक्रिणे दुर करणे, कवनष्ठ 

अवभयंता त्ा उप शेत्र वनयतं्रक ि अवतक्रिण विभाग 

प्रिुख यांच्या साह्याने अनवधकृत बांधकािे वनष्काषीत 

करणे, अनवधकृत बांधकाि व्यिसायीकांिर 

वनयिानुसार गुने्ह दाखल करणे. 

कायाालयीन 

कािकािाचे 

वदिस 

 

प्रभाग 

अधिकारी 

 

-- 

8.  दहन   /दफ़न दाखला देणे कायाालयीन 

कािकािाचे 

वदिस 

प्रभाग 

अधिकारी 

 

-- 

9.  प्रभाग सवितीच्या सभा आयोवित करणे .सवितीने 

केलेले ठराि िहापावलकेत पाठिुन त्यािर कायािाही 

होणेकरीता पाठपुरािा करणे.      

01 िवहना  प्रभाग 

अधिकारी 

 

-- 

10.  शहरातील नागररकांकडून प्राप्त होणारे तक्रारी अिाािर 

कारिाई करणे. 

- प्रभाग 

अधिकारी 

-- 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (चार) 

नमुना (अ) 

सािाजधनक प्राधिकरणामधे्य होणाया कामाचे प्रकटीकरण  

अ .क्र. काम  /

काया 

कामाचे 

प्रमाण 

आधथाक 

लक्श 

धदिस तास  /

पुणा 

करण्यासािी 

जबाबदार 

अधिकारी 

तक्रार 

धनिारण 

अधिकारी 

अधभप्राय 

धनरंक धनरंक धनरंक धनरंक धनरंक धनरंक धनरंक धनरंक 

 

कलम 4 (1) (ब) (पाच) 

नमुना (अ) 

सािाजधनक प्राधिकरणामधे्य होणाया कामाशी संबंिीत कायाालयीन आदेश   िोरणात्मक पररपत्रके / 

 

अ .क्र. सुचना पत्रकानुसार 

धदलेले धिषय 

संबंधित शासधकय धनणाय   /

धनयम ि िैगर  / कायाालयीन आदेश

क्रमांक ि तारीख 

अधभप्राय असल्यास 
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धनरंक धनरंक धनरंक धनरंक 

4 (1) (ब) (सहा) 

कर अवतक्रिण / विभागात उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांची यादी 

अ.क्र. विषय 

 

दस्तऐिि उपलब्ध 

असलेले िरुप 

नोदंिही 

क्र. 

 

तपवशल 

 

कालािधी 

 

1 अ 

 

कर आकारणी 

 

नोदंिही 

निुना क्र  .४३  

 

------ 

 

िनपातील प्रभाग क्र .6 िधील 

िालित्तांना कर आकारणी 

दशाविणारे नांद रविस्टर 

01/04/2021 ते 

31/03/2022 

1 ब 

 

मागणी रवजस्टर 

 

 

न ांदिही 

नमुना क्र  .६९  

 

 

------ 

 

मनपातील प्रभाग क्र .6 मधील थकीत 

ि चालु िर्ागतील मालमत्ता कराच्या 

वबलाची मागणी दशगविणारे रवजस्टर 

01/04/2021 ते 

31/03/2022 

1 क 

 

आिक   / जािक 

 

न ांदिही 

 

------ 

 

मनपातील प्रभाग क्र .6 मधील दैवनक 

पत्रव्यिहार ि त्यािर केलेली 

कारिाई दशगविणारे रवजस्टर 

01/04/2021 ते 

31/03/2022 

1 ड 

 

मांडप  / हॉल 

परिानगी 

रवजस्टर 

 

न ांदिही 

 

------ 

 

मनपातील प्रभाग क्र .6 मधील मांडप 

/हॉल – परिानगी वदलेले तारखेचे 

रवजस्टर 

01/04/2021 ते 

31/03/2022 

2 

 

प्रभाग सवमती 

सभा रवजस्टर 

 

न ांदिही 

 

------ 

 

मनपातील प्रभाग क्र .6 मधील 

घेण्यात येणाऱ्या मावसक सभेचे 

इवतिृत्ताांत  / ठराि याांचे रवजस्टर 

01/04/2021 ते 

31/03/2022 

3 

 

हजेरी पुस्तक 

 

 

तक्रार न ांदिही 

न ांदिही 

 

------ 

 

मनपातील प्रभाग क्र .6 मधील दैवनक 

कमगचाऱ्याांचे हजेरी पत्रक 

नागरीकाांच्या तक्रारी असलेले न ांद 

रवजस्टर 

01/04/2021 ते 

31/03/2022 

4 

 

मालमत्ता 

हस्ताांतरण 

रवजस्टर 

न ांदिही 

 

------ 

 

मनपातील प्रभाग क्र .6 मधील 

मालमत्ता हस्ताांतरणाची न ांद घेतलेले 

रवजस्टर 

01/04/2021 ते 

31/03/2022 

5 

 

नमुना नां 50 

रवजस्टर 

 

न ांदिही 

प टवकदग  

 

------ 

 

मनपातील प्रभाग क्र .6 मधील 

घरपट्टी िसुली रवजस्टर 

01/04/2021 ते 

31/03/2022 

6 

 

नमुना नां .78 

 

न ांदिही 

 

------ 

 

मनपातील प्रभाग क्र .6 मधील 

हस्ताांतरण  / नाहरकत दाखला फॉमग 

/असेसमेंट उतारा   / कर आकारणी 

दाखला ि हस्ताांतरण फॉमग फी 

आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काचे 

रवजस्टर 

01/04/2021 ते 

31/03/2022 

7 

 

हालचाल रवजस्टर 

 

न ांदिही 

 

------ 

 

मनपातील प्रभाग क्र .6 मधील 

कमगचाऱ्याांचे दैवनक फीरती रवजस्टर 

01/04/2021 ते 

31/03/2022 

8 न टीस रवजस्टर 

 

न ांदिही 

 

------ 

 

मनपातील प्रभाग क्र .6 मधील 

अवतक्रमण तथा अनवधकृत 

बाांधकामाना बजाविण्यात आलेल्या 

न टीस रवजस्टर न ांदिही 

01/04/2021 ते 

31/03/2022 

9 कारिाई रवजस्टर 

 

न ांदिही 

 

------ 

 

मनपातील प्रभाग क्र .6 मधील 

अवतक्रमण तथा अनवधकृत 

बाांधकामािर केलेल्या कारिाईचे 

रवजस्टर न ांदिही 

01/04/2021 ते 

31/03/2022 

10 एम .आर.टी.पी 

रवजस्टर 

 

न ांदिही 

 

------ 

 

मनपातील प्रभाग क्र .6 मधील 

अवतक्रमण तथा अनवधकृत 

बाांधकाम प्रकरणी विकासकािर 

एम .आर.टी. दाख्ल अांतगगत पी

गुन्ह्याचे केलेल्या रवजस्टर न ांदिही 

01/04/2021 ते 

31/03/2022 
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11 बील रवजस्टर 

 

न ांदिही 

 

------ 

 

मनपातील प्रभाग क्र .6 मधील 

अवतक्रमण तथा अनवधकृत 

बाांधकाम  वनष्कासना कररता 

आलेल्या खचागची मागणी न टीस 

रवजस्टर न ांदिही 

01/04/2021 ते 

31/03/2022 

12 िाढ घाट रवजस्टर न ांदिही न  .नां .१२३   मनपातील प्रभाग क्र .6 मधील िाढ 

/ आकारणी कर घाट रवजस्टर 

न ांदिही 

01/04/2021 ते 

31/03/2022 

13 बीट वनररक्षक 

अहिाल नोदंिही  

- - िनपातील प्रभाग क्र .6 िधील 

अवतक्रिण त्ा अनवधकृत 

बांधकाि   

01/04/2021 ते 

31/03/2022 

 

कलि 4 (1) (ब) (सात) 

कायाालयाच्या पररणात्मक कािासाठी िनसािान्यांशी सल्ला िसलत करण्याची व्यिस्ा 

 

अ.क्र. सल्लािसलतीचा 

विषय 

कायााप्रणालीचे विसु्त्रत िणान 

 

कोणत्या अवधवनयि / 

वनयि / पररपत्रकाद्वारॆ  

पुनाविलोकनाचा 

काळ 

 

वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक 

 

कलम 4 (1) (ब) (आि) 

नमुना (अ) 

कायाालयाच्या सधमत्या  मंडळाच्या / पररषदा /बैिकीचॆ तपशील प्रकाधशत करणे 

अ.क्र. सवितीचे नाि सवितीचे 

सदस् 

सवितीचे 

उविषे्ट् 

वकती िेळा 

घेण्यांत येते 

सभा िन 

सािान्यांसाठी 

खुली आहे वकंिा 

नाही 

सभेचा कायावु्रत्तांत 

)कोणाकडे 

उपलब्ध(  

वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक 

 

कलम 4 (1) (ब) (आि) 

नमुना (ब) 

कायाालयाच्या अधिसभांचे यादी प्रकाधशत करणे 

अ.क्र. अवधसभेचे नाि सभेचे 

सदस् 

वकती िेळा घेण्यांत 

येते 

सभा िन सािान्यांसाठी 

खुली आहे वकंिा नाही 

सभेचा कायावु्रत्तांत 

)उपलब्ध(  

वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक 

 

कलम 4 (1) (ब) (आि) 

नमुना (क) 

 

अ.क्र. पररषदेचे नाि पररषदेचे 

सदस् 

पररषदेचे 

उविषे्ट् 

वकती िेळा 

घेण्यांत येते 

सभा िन 

सािान्यांसाठी 

खुली आहे वकंिा 

नाही 

सभेचा कायावु्रत्तांत 

)उपलब्ध(  

वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (आि) 

नमुना (ड) 

कायाालयाच्या कोणात्याही संस्थेची यादी प्रकाधशत करणे 

 

अ.क्र. संस्ेचे नाि संस्ेचे 

सदस् 

संस्ेचे 

उविषे्ट् 

वकती िेळा 

घेण्यांत येते 

सभा िन 

सािान्यांसाठी 

खुली आहे वकंिा 

नाही 

सभेचा कायावु्रत्तांत 

)उपलब्ध(  

वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक 
 

कलि 4 (1) (ब) )नऊ) 

प्रभाग सविती कायाालय क्र .6 अवधकाऱयांची ि किाचाऱयांची यादी    

(सन 2021-2022) 
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अ.क्र. 

 

अवधकार पद 

 

अवधकाऱयांचे िा किाचाऱयांचे 

नाि 

 

िगा 

 

नोकरी रूिु झाल्याचा 

वदनांक 

 

संपकाा साठी दुरध्वनी 

/फॅक्स / ई-िेल 

1.  सहा. आयुक्त तथा 

प्रभाग अवधकारी 

स्वविल सािांत    

2.  कवनष्ठ अवभयांता शुभम पाटील    

3.  कवनष्ठ अवभयांता दुगेदास अवहरे    

4.  प्र.कर वनरीक्षक आनांद गभाळे    

5.  प्र. कर वनरीक्षक शवशकाांत पाटील    

6.  वलपीक  रावजि चव्हाण    

7.  वलपीक महादेि ि. बांदीछ डे    

8.  वलपीक पे्रमनाथ पाटील    

9.  वलपीक जानु उघडे    

10.  वलपीक गजानन भ सले    

11.  वलपीक श्री. रमेश भगत    

12.  वलपीक सौ. सुरेखा कुां भारे    

13.  वलपीक सौ. िेर वनका किील     

14.  प्र.वलपीक सांत र् वतटमे    

15.  बालिाडी वशक्षीका आकाांक्षा म्हाते्र    

16.  रखिालदार पाांडुरांग पाटील    

17.  वशपाई राकेश पाटील    

18.  वशपाई सांत र् एस. पिार    

19.  वशपाई मारुती पिार    

20.  वशपाई बाळु वधदळे    

21.  वशपाई बाळकृष्ण यशिांतराि    

22.  वशपाई गणेश ग डे    

23.  वशपाई अश क पगारे    

24.  वशपाई सुभार् पाटील    

25.  वशपाई ताराचांद्र काांबळे    

26.  स.का. नांदकुमार भ ईर    

27.  स.का. राजेन्द्र के. नाईक    

28.  स.का. सुरेश जाधि    

29.  स.का.  रतन उमाप    

30.  रखिालदार राजु क कतरे    

31.  स.का. 

(अवतक्रमण) 
सुहास वकणी 
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32.  स.का (अवतक्रमण) वकष्णन सेंगॉनअजुगन    

33.  स.का आरमुगम मवणकम    

34.  मजुर वजतेंद्र भला    

35.  मजुर छगन भला    

36.  मजुर आनांदा ल हकरे    

37.  माळी सांत र् रत्नपारखी    

38.  मजुर  राजेश कदम    

39.  मजुर विठ्ठल फडे    

 

 

कलि 4 (1) (ब) )दहा) 

कायाालयातील अधिकारी ि कमाचारी िेतनाची धिसु्त्रत माधहती प्रकाधशत करणे . 

अ.क्र. िगा िेतन रुपरेषा इतर अनु  ये भत्त 

वनयवमत )महागाई ,घरभाडे ,

भत्ता शहर(  

प्रसंगानुसा र )िसे 

प्रिास भत्ता(  

विशेष )िसे प्रकल्प 

भत्ता ,प्रवशशेण 

भत्ता(  

वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक 

 

कलि 4 (1) (ब) )अकरा) 

वद .1 एवप्रल     ते 31 िाचा     या काळासाठीचे िंिूर अंदािपत्रक ि खचााचा तपशील याची विसु्त्रत िावहती 

प्रकावशत करणे. 

 

 

अ.क्र. 

 

अंदािपत्रकीय 

शीषााचे िणान 

अनुदान वनयोवित िापर 

(ये्े के्षत्र ि कािाचा तपशील 

अवधक अनुदान अपेक्शीत 

असल्यास रुपयात 

अवभप्राय 

 

1 

 

वनरंक 

 

वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (बारा) 

नमुना (अ) 

कायाालयातील अनुदान िाटपाच्या कायाामाची कायापध्दती या िषाासािी प्रकाधशत करणे 

सदरची िावहती वनरंक िरुपात आहे 

 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (बारा) 

नमुना (ब) 

कायाालयातील अनुदान कायाक्रमा अंतगात लाभथीचा तपशील  

अ.क्र. 

 

लाभाव ा्चे नाि ि 

पत्ता 

अनुदान / लाभ यांची रक्कि / िरुप  वनिड पात्रतेचे वनकष अवभप्राय 

1 

 

वनरंक 

 

वनरंक वनरंक वनरंक 

 

कलम 4 (1) (ब) (तेरा) 

 

कायाालयातील धमळालेल्या कोणत्याही सिलतीपरिाना धकंिा अधिकारपत्र याची चालु िषाासािी  ,

धमळालेल्या लाभथीचा तपशील 

 

अ.क्र. 

 

परिाना 

धारकांचॆ 

परिान्याचा 

प्रकार 

परिाना 

क्रिांक 

वदनांका 

पासुन 

वदनांका 

पयात 

साधारण 

अटी  

परिान्याची 

विसु्त्रत 
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नाि िावहती 

वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक 

 

वनरंक वनरंक वनरंक 

 

कलम 4 (1) (ब) (चौदा) 

 

या कायाालयात इलेक्ट्र ॉवनक िरूपात उपलब्ध असलेली िाहीती. 

 

अ.क्र. 

 

दस्तऐििाचा 

प्रकार 

 

विषय 

 

कोणत्या प्रकारच्या 

इलेक्ट्र ॉवनक िरूपात 

िाहीती साठिलेली आहे? 

ही िाहीती 

विळिण्याची 

पध्द्ती  

िबाबदारी 

व्यक्ती 

वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक 

 

कलम 4 (1) (ब) (पंिरा) 

या विभागाच्या अवभलेखी अद्याित असलेली िावहती नागररकांना पुरविण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधा 

 

1. िनतेसाठी राखून ठेिलेल्या भेटीच्या िेळेसंबंधीची िाहीती 

→  सकाळी 11.00 ते दुपारी 01.00 िािेपयात 

 

2. परस्परसंिादी संकेतस्ळाची (इंटरॅस्वक्ट्र्व्ह िेबसाईट) िाहीती 

→      

 

4. अवभलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची िाहीती 

→  लेखी िरूपात . 

 
 

5. कायाालयीन काळानंतर संपकााची सुविधा असल्यास त्याची िाहीती 

→  प्रभाग अवधकारी - 8422811401               

      उप के्षत्र वनयत्रक त्ा कवनष्ठ अवभयंता-7768887410/8850499493       

 

कलि 4 (1) (b) )सोळा) 

 

कर विभागाच्या अखत्यारीतील िावहती संदभाात िाहीती अवधकारी, साहाय्यक िाहीती अवधकारी आवण अपीलीय 

प्रावधकारी यांची तपशीलािर िाहीती 

क 

िाहीती अवधकारी 

 

अ.क्र 

िाहीती 

अवधकाऱयाचे 

नाि 

 

अवधकारपद 

 

िाहीती अवधकारी 

म्हणून त्याची 

कायाकक्षा 

संपूणा पत्ता   /

दुरध्वनी क्रिांक 

 

ई-िेल आयडी .

या कायदयापुरता 

अवपलीय 

प्रावधकारी 

 

1 

 

श्री. स्वविल 

सािांत 

पदवनदेवशत 

अवधकारी त्ा 

प्रभाग 

अवधकारी 

प्रभाग सविती क्र.6 

अवतक्रिणे / 

अनवधकृत 

बांधकाि 

8422811401 

 

- 

 

प्रभाग 

अवधकारी  

 

ख 

सहाय्यक िाहीती अवधकारी 

 

अ.क्र 

सहाय्यक िाहीती 

अवधकाऱयाचे नाि 

 

अवधकारपद 

 

सहाय्यक िाहीती अवधकारी 

म्हणून त्याची कायाकक्षा 

संपूणा पत्ता   / दुरध्वनी क्रिांक 

 

1 

 

श्री. शुभम पाटील कवनष्ठ अवभयंता 

त्ा उप के्षत्र 

वनयत्रक 

िाहीती अवधकाऱयाच्या 

अनुपस्वस्तीत 

7768887410 

2 श्री. दुगेदास अवहरे कवनष्ठ अवभयंता 

त्ा उप के्षत्र 

वनयत्रक 

िाहीती अवधकाऱयाच्या 

अनुपस्वस्तीत 

8850499493 

 

 

ग 

अपीलीय प्रावधकारी 
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अ.क्र 

अवपलीय 

प्रावधकाऱयाचे नाि 

 

अवधकारपद 

 

िाहीती अवधकारी 

म्हणून त्याची 

कायाकक्षा 

 

अहिाल देणारे िाहीती 

अवधकारी 

 

ई िेल आयडी) .या 

कायदयापुरताचा( 

 

1 

 

श्री. मारुती 

गायकिाड 

िा. उपायुक्त 

अवतक्रिण 

विभाग  

अवतक्रिणे / 

अनवधकृत बांधकाि 

प्रभाग सविती क्र.6 

 

- - 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (सतरा) 

(अ) 

कायाालयातील प्रकाधशत माधहती 

सदरची िावहती वनरंक िरुपात आहे 
 

 

कलम 4 (1)  (अ) 

 

सदरची िावहती वनरंक िरुपात आहे 
 

कलम 4 (1) (ड) 

 
 

सदरची िावहती वनरंक िरुपात आहे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मिरा भाईदंर िहानगरपामिका 

प्रभाग कार्ाािर् क्र. 06 

नगरसेवक र्ादी 

 

अ.क्र. नगरसेिक/नगरसेविका/सदस्यचे नाि म बाईल नां. 

1.  हसनाळे ज त्सना जाली ांद 9224207531 

9224211005 

2.  पारधी सुजाता यशिांत 9920052056 

3.  म्हाते्र सवचन केसरीनाथ 9867969832 

9594699474 

4.  यादि वमरादेिी रामलाल 9224150148 

9870003499 

5.  म्हाते्र म हन ग पाळ 9819309424 

7718887542 

6.  स नार सुरेखा प्रकाश 9869068195 

7.  भ ईर विणा सुयगकाांत 9224610222 
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8.  भ ईर कमलेश यशिांत 9819866789 

9.  पाटील अवनता जयिांत 9224425973 

10.  म्हाते्र परशुराम पद्माकर 7039656038 

11.  भ ईर भािना राजु 9167663222 

12.  भ ईर राजु यशिांत 9819853505 

13.  माांजरेकर आनांद दत्ताराम 9920040175 

14.  अर रा वदवपका पांकज 8108544406 

15.  बेलानी हेमा राजेश 9867599664 

16.  दळिी प्रशाांत ज्ञानदेि 9975134902 

17.  शेख रुबीना वफर झ 9892437164 

18.  वडसा मवलगन मविगन 9930304134 

19.  सािांत अवनल वदिाकर 9323226295 

20.  मेहरा राजीि ओमप्रकाश 9867585404 

21.  सजी.आय.पी. 9820226711 

22.  भरत वमश्रा 9870109566 

23.  स मनाथ पिार 9819045507 

 

 


