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माहहतीचा अधधकारी अधधधनयम, 2005 चे कलम 4 (1) (ब) अंतगगत माधिती  
 

कलम 2 एच नमनुा (अ) 

माधितीचा अधधकार अधधधनयम 2005 अन्वये धवभागावर लोकप्रधधकारी यांची यादी  
 

शासकीय विभागाचे नाि :- वमरा -भाईंदर महानगरपावलका, भाईंदर (प.) वज.ठाणे 
कलम 2 (एच) a/b/c/d 

अ.क्र लोक प्रावधकारी संस्था संस्था प्रमखुांचे 
पदनाम वठकाण / पत्ता 

1. वमरा-भाईंदर महानगरपावलका आयकु्त वमरा-भाईंदर महानगरपावलका, स्ि. 
इंवदरा गांधी भिन, दसुरा माळा, 
छ.वशिाजी महाराज मागग, भाईंदर 
(प.) वज.ठाणे 401 101. 

 

 
कलम 2 एच नमनुा (ब) 

शासनाकडून परेूसा धनधी प्राप्त लोकप्राधधकारी संसथांची यादी 
 
शासकीय धवभागाचे नाव :-  जाधिरात धवभाग, वमरा-भाईंदर महानगरपावलका  

शभुम आरे्कड, पहहला माळा, डी-मार्ट पहरसर, M.I.R.A. हॉस्पपर्लच्या पढेु 
भाईंदर (प.)वज.ठाणे 401 101 

 

कलम 2 (h) (i) (ii) अंतगगत 

 

अ.क्र लोक प्रावधकारी संस्था संस्था प्रमखुांचे पदनाम वठकाण / पत्ता 
1. वमरा-भाईंदर महानगरपावलका उपायकु्त (जा) वमरा-भाईंदर महानगरपावलका, स्ि. 

इंवदरा गांधी भिन,  
चौथा माळा, छ.वशिाजी महाराज 
मागग, भाईंदर (प.)वज.ठाणे 401 101  
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धमरा भाईंदर मिानगरपाधलका 
जाधिरात धवभाग 

 
 

मा.आयकु्त सो. 
 
 

मा.उप-आयकु्त (जा.) 
 

सिा.आयकु्त (जा.) 
 

धलधपक 
 

धशपाई/स.का./मजरु 
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कलम 4 (1) (b) (i) 

धमरा-भाईंदर मिानगरपाधलका येथील जाधिरात धवभाग कायालयातील काये व कतगव्ये यांचा 
तपशील. 

 
कायालयाचे नांि :- जाधिरात धवभाग, वमरा-भाईंदर महानगरपावलका 
पत्ता :- शभुम आरे्कड, पहहला माळा, डी-मार्ट पहरसर, M.I.R.A. हॉस्पपर्लच्या पढेु 

भाईंदर (प.)वज.ठाणे 401 101 
कायालय प्रमखु :- उपायकु्त, (जाधिरात) वमरा-भाईंदर महानगरपावलका, भाईंदर (प.), वज.ठाणे. 
शासकीय विभागाचे 
नांि 

:- जाधिरात धवभाग 

कोणत्या मंत्रालयातील 
खात्याच्या अवधनस्त   

:- नगर विकास विभाग 

कायगक्षेत्र :- वमरा-भाईदर शहर भौगोवलक :- 79 चौ.वक.मी. / कायानरुूप 
विवशष्ट काये :- :- 1) मनपा क्षेत्रातील दकुाने आस्थापनेिरील जावहरातीचे सिेक्षण करुन 

आकारणी करणयांत येते ि त्यानसुार जावहरात फी ची िसलुी करणे. 
2)  मनपा क्षेत्रामध्ये मनपाच्या जागेिर ककिा खाजगी जागेिर ठेका 

होवडिंग्ज/ खाजगी होवडिंग्ज (स्थायी स्रक्चरिर ) यांना वनयम टाकने ि 
ठरािाच्या अनषंुगे वनयमांचे पालन करुन परिानगी देने ि जावहरात फी 
िसलुी करणे. 

विभागाचे ध्येय / धोरण 
:
-
  

 

:- १) महापावलकेच्या उत्पन्नात िाढ करणे तसेच शहर स्िच्छ ि सुंदर, 
नीटनीटके राहणयाकरीता शहरातील आकाशवचन्ह? (होर्डडग्ज) उभारणेस 
परिानगी देने ि नविन जावहरात स्त्रोतापासनु महानगरपावलकेच्या 
उत्पन्नात िाढ करणे.  

२) मनपा क्षेत्रातील वनयमबाह्य अनवधकृत होर्डडग्ज (स्थायी स्रक्चरिर 
कायमस्िरुपी) िर कारिाई करुन हटविनॆ ि उभारणार नाहीत य़ाबाबतची 
दक्षता घेणे.  

धोरण :- िवरलप्रमाणे 
सिग संबंवधत कमगचारी :- सिग संिगातील 6 
कायग :- मनपा क्षेत्रातील दकुाने आस्थापने यांचा सिेक्षण करुन जावहरात फी ची  िसलुी 

करणे. ि ठेका  होर्डडग्ज, खाजगी होर्डडग्ज, प्रदषुण ि िातािरन वनयंत्रण दशगक 
फलक यांची वनयवमतपणे िसलुी करुन रवजस्टर अद्याित करणे तसेच विभागात 
प्राप्त होणारी शासवकय/वनमशासवकय पते्र, मावहती अवधकार यांची  मावहती िेळेत 
तयार करणे. 

    
र्कामाचे विस्ततृ स्िरुप :- 

१) मनपा क्षेत्रातील दकुाने आस्थापनेिरील जावहरातीचे सिेक्षण करुन आकारणी करणयांत येते ि 
त्यानसुार जावहरात फी ची िसलुी करणे. 

२) मा. आयकु्त यांनी वनदेश वदल्याप्रमाणे कतगव्य पार पाडणे. 
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३) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनयमाचे किम 244, 245 व महाराष्ट्र महानगरपालिका (आकाशलचन्हे 
(स्काय साईन) व जालहरात प्रदर्शशत करण्याचे लनयमन आलि लनयंत्रि लनयम-2022  अंतगगत तरतुदीनसुार 
जाहिरात फलकांिर हनयंत्रण ि हनयमन करणेची कायगिािी करणे. 

४) िसलुीचा इष्टांक पुणग करणेच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे ि त्या अनषंुगाने अवधपत्याखालील कमगचा-
यांकडून काम करुन घेणे.  

५) मा.आयकु्त यांच्या आदेशाप्रमाणे वलवपक ि कमगचारी यांच्या कृती ि कामकाजांिर पयगिेक्षण ि 
वनयंत्रण ठेिणे. 

६) शासन धनणगय, पधरपत्रक, आदेश यांची अंमलबजावणी करणे. 
 
उपलब्ध सेिा : महापावलकेतील िेबसाईटचे व्यिस्थापन / ई-गव्हगनन्स 

प्राधधकरणा-या संरचनेच्या तक्ता वंशवकृ्षाचा तक्ता असा असतो तसा तक्ता काढून 
प्रत्येक पातळीवर कायगकक्ष व संपकाच्या पत्त्यांशी त्यांची जोड घालनू दाखवा. तक्ता 
सोबत जोडला आिे. 

 

कायालयीन दरुध्िनी क्रमांक ि िेळा :- 28193028, 28181183, 28181353, 28145985,  
28192828 
िेळ :- सकाळी 9.45 ते संध्याकाळी  18.15 िा. 

 
साप्तावहक सटु्टी ि विवशष्ट सेिेसाठी :- शवनिार ि रवििार तसॆच सािगजवनक सटु्टीचे वदिस 

 

कलम 4 (1) (b) (ii) (अ) 

धमरा-भाईंदर मिानगरपाधलका येथील जाधिरात धवभाग कायालयातील अधधकारी व कमगचारी यांच्या 
अधधकारांचा तपशील 

अ.क्र पदनाम अधधकार-अर्थथक 
कोणता कायदा / धनयम 
/ शासनधनणगय / पधरपत्र 

क नसुार 
अधभप्राय 

1 
 

उपायकु्त 
(जाधिरात) 

1) मनपा क्षेत्रातील दकुाने आस्थापनेिरील 
जावहरातीचे सिेक्षन करुन आकारणी 
करणयांत येते ि त्यानसुार जावहरात फी 
ची िसलुी करणेबाबत विभाग प्रमखु 
(जावहरात) ि कमगचारी यांना वनदेशीत 
करणे. 

2) महापावलकेच्या उत्पन्नात िाढ करणे ि 
शहर स्िच्छ ि सुंदर ,नीर्नीर्रे्क 
राहणयाकरीता शहरातील अनवधकृत ि 
वनयमबाहय होर्डडग्ज लागणार नाहीत 
याबाबत दक्षता घेणे. 

3) नविन जावहरात स्त्रोतापासनु 
महानगरपावलकेच्या उत्पन्नात िाढ 
करणेबाबत धोरण आखने 

महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अलिलनयमाचे किम 244, 
245 व महाराष्ट्र 
महानगरपालिका 
(आकाशलचन्हे (स्काय 
साईन) व जालहरात प्रदर्शशत 
करण्याचे लनयमन आलि 
लनयंत्रि लनयम -2022 
अंतगगत तरतुदीनसुार 
जाहिरात फलकांिर हनयंत्रण 
ि हनयमन करणेची 
कायगिािी करणे. 
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अ.क्र पदनाम अधधकार - प्रशासकीय 
कोणत्या कायद्या / धनयम 
/ शासनधनणगय पधरपत्रक 

नसुार 
अधभप्राय 

1 
 

सिा.आयकु्त 
(जाधिरात) 

१. मनपा क्षेत्रातील दकुाने आस्थापने यांचा 
सिे करुन जावहरात फी ची िसलुी 
करणेबाबत वलवपक कमगचा-यांना 
वनदेवशत करणे.   

२. िसलुीचा इष्टांक पुणग करणेच्या दृष्टीने 
प्रयत्न करणे ि त्या अनषंुगाने 
अवधपत्याखालील कमगचा-यांकडून काम 
करुन घेणे.  

३. मा. आयकु्त यांनी वनदेश वदल्याप्रमाणे 
कतगव्य पार पाडणे. 

४. महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनयमाचे 
किम 244, 245 व महाराष्ट्र 
महानगरपालिका (आकाशलचन्हे (स्काय 
साईन) व जालहरात प्रदर्शशत करण्या चे 
लनयमन आलि लनयंत्रि लनयम -2022 
अंतगगत तरतुदीनसुार जावहरात 
फलकांिर वनयंत्रण ि वनयमन करणेची 
कायगिाही करणे. 

महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अलिलनयमाचे किम 244, 
245 व महाराष्ट्र 
महानगरपालिका 
(आकाशलचन्हे (स्काय 
साईन) व जालहरात प्रदर्शशत 
करण्याचे लनयमन आलि 
लनयंत्रि लनयम-2022 
अंतगगत तरतुदीनसुार 
जावहरात फलकांिर 
वनयंत्रण ि वनयमन 
करणेची कायगिाही करणे. 

 

2. 
 

वलपीक 
 

मनपा क्षेत्रातील दकुाने आस्थापने यांचा 
सिे करुन जावहरात फी ची िसलुी करणे. 

जावहरात विभागाअंतगगत दैनंवदन काम 
करणे. आिक-जािक देयकांचे ि 
प्रस्तािांचे संबंवधतांना िाटप, पत्रव्यहार 
उपायकु्त (जावहरात) यांच्या वनदशगनास 
आणणे ि िवरष्ठांनी आदेशीत केलेली 
इतर कामे करणे. 

महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अलिलनयमाचे किम 244, 
245 व महाराष्ट्र 
महानगरपालिका 
(आकाशलचन्हे (स्काय 
साईन) व जालहरात प्रदर्शशत 
करण्याचे लनयमन आलि 
लनयंत्रि लनय म-2022 
अंतगगत तरतुदीनसुार 
जावहरात फलकांिर 
वनयंत्रण ि वनयमन 
करणेची कायगिाही करणे. 

 

3. वशपाई/स.का/
मजुर 

विभागांतगगत नेमनु वदलेली कामे करणे    
अनवधकृत जावहरातीचा सिे 

फा ाँमग/नोवटसा िाटप करणे. िवरष्ठांनी 
आदेशीत केलेली इतर कामे करणे.    
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क 
 

अ.क्र पदनाम अवधकार - फौजदारी 
कोणता कायदा / 

वनयम / शासनवनणगय 
/ पवरपत्र नसुार 

अवभप्राय 

गैरलाग ू
 

ड 
 

अ.क्र पदनाम अवधकार - अधगन्यायीक 
कोणता कायदा / 

वनयम / शासनवनणगय 
/ पवरपत्र नसुार 

अवभप्राय 

गैरलाग ू
 

कलम 4 (1) (b) (ii) नमनुा (ब) 

वमरा-भाईंदर महानगरपावलका येथील जाधिरात धवभाग कायालयातील अवधकारी ि कमगचारी यांच्या 
कतगव्यांचा तपशील 

 

अ.क्र 
 

पदनाम 
 

अधधकार - अधगन्यायीक 
 

कोणता कायदा / धनयम / 
शासनधनणगय / पधरपत्र नसुार 

अधभप्राय 
 

1 
 

आयकु्त 
 

सक्षम प्रावधकारी 
 

महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अलिलनयमाचे किम 244, 245 

व महाराष्ट्र महानगरपालिका 
(आकाशलचन्हे (स्काय साईन) व 

जालहरात प्रदर्शशत करण्याचे लनयमन 
आलि लनयंत्रि लनयम-2022 

 

2. 
 

उपायकु्त 
(जावहरात) 

महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अलिलनयमाचे किम 244, 245 

व महाराष्ट्र महानगरपालिका 
(आकाशलचन्हे (स्काय साईन) व 

जालहरात प्रदर्शशत करण्याचे लनयमन 
आलि लनयंत्रि लनयम-2022 

महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अलिलनयमाचे किम 244, 245 

व महाराष्ट्र महानगरपालिका 
(आकाशलचन्हे (स्काय साईन) व 

जालहरात प्रदर्शशत करण्याचे लनयमन 
आलि लनयंत्रि लनयम-2022 

 

3. 
 

सहा.आयकु्त 
(जावहरात) 

महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अलिलनयमाचे किम 244, 245 

व महाराष्ट्र महानगरपालिका 
(आकाशलचन्हे (स्काय साईन) व 

जालहरात प्रदर्शशत करण्याचे लनयमन 
आलि लनयंत्रि लनयम-2022 

महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अलिलनयमाचे किम 244, 245 

व महाराष्ट्र महानगरपालिका 
(आकाशलचन्हे (स्काय साईन) व 

जालहरात प्रदर्शशत करण्याचे लनयमन 
आलि लनयंत्रि लनयम-2022 

 

4. वलपीक विभागातगिंत नेमनू वदलेली  
कामे प्रशासकीय कामे करणे. 

मनपा क्षेत्रातील दकुाने 

महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अलिलनयमाचे किम 244, 245 

व महाराष्ट्र महानगरपालिका 
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आस्थापने यांचा सिे करुन 
जावहरात फी ची िसलुी करणे 

(आकाशलचन्हे (स्काय साईन) व 
जालहरात प्रदर्शशत करण्याचे लनयमन 

आलि लनयंत्रि लनयम-2022 
5. वशपाई 

स.का 
मजुर 
 

विभागातगिंत नेमनू वदलेली  
कामे मदुतबाह्य अनवधकृत/ 
वनयमबाह्य कमानी/ होवडिंग्ज 
आदेशाप्रमाणे काढणेची कारिाई 
करणे. 

महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अलिलनयमाचे किम 244, 245 

व महाराष्ट्र महानगरपालिका 
(आकाशलचन्हे (स्काय साईन) व 

जालहरात प्रदर्शशत करण्याचे लनयमन 
आलि लनयंत्रि लनयम-2022 

 

 

कलम 4 (1) (ब)  (iii) 
वनणगया प्रवक्रयेतील पयगिेक्षण ि जबाबदारीचे उत्तरदाईत्ि वनश्चचत करून कायगपध्दतीचे प्रकाशन (कामाचा 

प्रकार/ नांि ) 
कामाचे स्िरुप :-  

१) मनपा क्षेत्रातील दकुाने आस्थापने यािवरल जावहरातीचा सिे करुन जावहरात फी ची िसलुी करणे. 
२) मा. आयकु्त यांनी वनदेश वदल्याप्रमाणे कतगव्य पार पाडणे. 
३) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनयमाचे किम 244, 245 व महाराष्ट्र महानगरपालिका (आकाशलचन्हे 

(स्काय साईन) व जालहरात प्रदर्शशत करण्याचे लनयमन आलि लनयंत्रि लनयम-2022 अंतगगत तरतुदीनसुार 
जावहरात फलकांिर वनयंत्रण ि वनयमन करणेची कायगिाही करणे. 

४) िसलुीचा इष्टांक पुणग करणेच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे ि त्या अनषंुगाने अवधपत्याखालील कमगचा-
यांकडून काम करुन घेणे.  

५) मा.आयकु्त यांच्या आदेशाप्रमाणे वलवपक ि कमगचारी यांच्या कृती ि कामकाजांिर पयगिेक्षण ि 
वनयंत्रण ठेिणे. 

६) शासन धनणगय, पधरपत्रक, आदेश यांची अंमलबजावणी करणे. 
  

वमरा-भाईंदर महानगरपावलकेच्या जाधिरात विभागांतगगत वनणगय घेताना पाळली जाणारी वनणगय प्रवक्रयेची आवण 
त्यािरील देखरेखीची पध्दत ि सोपविलेले व्यक्तीगत उत्तर दावयत्ि. 
अवधवनयमाचे नाि : महाराष्र महानगरपावलका अवधवनयम, 1949 कलम 4 (1) (ब) (iii) 
वनयम : 244, 245,  
शासनाची िेळोिेळी पवरपत्रके : महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनयमाचे किम 244, 245 व महाराष्ट्र 

महानगरपालिका (आकाशलचन्हे (स्काय साईन) व जालहरात प्रदर्शशत करण्याचे 
लनयमन आलि लनयंत्रि लनयम-2022 अंतगगत. 

अ.क्र कामाचे स्िरुप कालािधी 
वदिस 

कामासाठी 
जबाबदार 
अवधकारी 

अवभप्राय 

1.  १) मनपा क्षेत्रातील दकुाने आस्थापने यािरील  जावहरातचा 
सिे करुन जावहरात फी ची िसलुी करणे. 

२) मा. आयकु्त यांनी वनदेश वदल्याप्रमाणे कतगव्य पार पाडणे. 
३) महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनयमाचे किम 244, 245 

व महाराष्ट्र महानगरपालिका (आकाशलचन्हे (स्काय साईन) व 
जालहरात प्रदर्शशत करण्याचे लनयमन आलि लनयंत्रि लनयम -

लाग ू
नाही 
 

उपायकु्त 
(जाधिरात)   
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2022 अंतगगत तरतुदीनसुार जावहरात फलकांिर वनयंत्रण 
ि वनयमन करणेची कायगिाही करणे. 

४) िसलुीचा इष्टांक पुणग करणेच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे ि 
त्या अनषंुगाने अवधपत्याखालील कमगचा-यांकडून काम 
करुन घेणे.  

५) मा.आयकु्त यांच्या आदेशाप्रमाणे वलवपक ि कमगचारी 
यांच्या कृती ि कामकाजांिर पयगिेक्षण ि वनयंत्रण ठेिणे. 

६) शासन वनणगय, पवरपत्रक, आदेश यांची अंमलबजािणी करणे  
ि शासन पत्रव्यवहार इ. करणे  

 

कलम 4(1) (ब) (चार) 

नमुना (अ) 

ममरा भाईंदर महानगरपामलका येथील नगरसमचव या साववजमनक प्रामधकरणामध्ये होणाऱ्या कामाचे प्रकटीकरण 

 

संघटनाच ेलक्ष (वार्षषक) 

 

अ.क्र. 

 

काम/कायव 

 

कामाच े

प्रमाण 

 

आर्षथक लक्ष 

 

ददवस/तास पूणव 

करण्यासाठी 

 

जबाबदार 

अमधकारी 

 

तक्रार मनवारण 

अमधकारी 

 

अमभप्राय 

 

लागु  नाही 

कलम 4(1) (ब) (पाच) 

नमुना (अ) 

ममरा भाईंदर महानगरपामलका येथील जाहिरात या साववजमनक प्रामधकरणात होणाऱ्या कामाशी संबंमधत 

कायावलयीन आदशे/धोरणात्मक पररपत्रके 

अ.क्र. 
सुचना पत्रकानुसार ददलेले 

मवषय 

संबंमधत शासकीय मनणवय/कायावलयीन 

आदशे/मनयम वगैरेचा क्रमांक व तारीख 
अमभप्राय असल्यास 

लागु  नाही 

 

कलम 4(1) (ब) (सहा) 

नमुना  

ममरा भाईंदर महानगरपामलका येथील जाहिरात या कायावलयामध्ये उपलब्ध असलेल्या दस्ताऐवजाची यादी 

अ.क्र. 

 

दस्तऐवजाचा 

प्रकार 

 

मवषय 

 

नोंदवही क्रमांक 

 

प्रमुख बाबींचा 

तपशीलवार मवषय 

 

सुरमक्षत 

ठेवण्याचा 

कालावधी 

 

1 मावहती अवधकार मावहती अवधकार कायगवििरण नोंद विषयाची नोंद घेतली लाग ुनाही 
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  पत्रव्यिहार िही जाते 
2 
 

जनता दरबार  
 

जनता दरबार  
पत्रव्यिहार 

कायगवििरण नोंद 
िही 

विषयाची नोंद घेतली 
जाते 

3 
 

लोकशाही वदन 
 

लोकशाही वदन 
पत्रव्यिहार 

कायगवििरण नोंद 
िही 

विषयाची नोंद घेतली 
जाते 

4 
 

आवर्क-जावर्क 
रहजपर्र 

आवर्क-जावर्क 
रहजपर्र 

कायगवििरण नोंद 
िही 

विषयाची नोंद घेतली 
जाते 

5 आपलॆ सरकार  आपलॆ सरकार 
अंतगगत तक्रार 

कायगवििरण नोंद 
िही 

विषयाची नोंद घेतली 
जाते 

 
कलम 4(1) (ब) (सात) 

ममरा भाईंदर महानगरपामलका येथील जाहिरात कायावलयाच्या पररणामकारक कामासाठी जनसामानयांशी 

सल्लामसलत करण्याची व्यवस्था 

 

अ.क्र. 

 

सल्लामसलतीचा 

मवषय 

 

कायवप्रणालीची मवस्तृत 

वणवन 

 

कोणत्या 

अमधमनयम/मनयम/पररपत्रकाद्वारे 

 

पुनवमवलोकनाचा 

काळ 

 

लागु नाही 

 

टीप :- कलम 4(1)(ब)(सात) अंतगवत प्रत्येक लोकप्रामधकारी संस्थेन ेअमधमनयम/मनयम/पररपत्रक इत्यादी अंमतम 

करण्यापूवी/राबमवताना जनतेची मते/आक्षेप जाणून घेण्यासाठी अमस्तत्वात असलेल्या कायवपध्दतीची मामहती दणेे 

अपेमक्षत आह.े 

 अनेक वेळा सममतीची स्थापना करुन मशमबराद्वारे, ग्रामसभेद्वारे, जनसुनवाई अथवा कमवचाऱ्यांच्या 

दरबारातून जनमताची चाचणी करण्यात येते. 

 

कलम 4(1) (ब) (आठ) 

नमुना (अ) 

ममरा भाईंदर महानगरपामलका येथील जाहिरात कायावलयाच्या सममत्या/पररषदा/मंडळाच्या बैठकीचे तपशील 

प्रकामशत करणे 

 

अ.क्र. 

 

सममतीचे 

नांव 

 

सममतीचे सदस्य 

 

सममतीचे 

उद्दीष्ट 

 

दकती वेळा 

घेण्यात येत े

 

सभा 

जनसामानयांसाठी 

खुली आह ेककवा नाही 

 

सभेचा 

कायववृत्ांत 

(कोणाकड े

उपलब्ध) 

लागु नाही 
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कलम 4(1) (ब) (आठ) 

नमुना (ब) 

ममरा भाईंदर महानगरपामलका येथील जाहिरात कायावलयाच्या अमधसभांचे यादी प्रकामशत करणे 

 

अ.क्र. 

 

अमधसभेचे नाव 

 

सभेच ेसदस्य 

 

दकती वेळा 

घेण्यात येत े

 

सभा जनसामानयांसाठी 

खुली आह ेककवा नाही 

 

सभेचा कायववृत्ांत 

(उपलब्ध) 

 

लागु नाही 

 

महत्वाची पररपत्रके व अमधसूचना 

कलम 4(1) (ब) (आठ) 

नमुना (क) 

 

अ.क्र. 

 

पररषदचेे 

नावं 

पररषदचेे 

सदस्य 

 

पररषदचेे 

उद्दीष्ट 

 

दकती वेळा 

घेण्यात 

येत े

सभा 

जनसामानयांसाठी 

खुली आह ेककवा नाही 

सभेचा 

कायववृत्ांत 

(उपलब्ध) 

लागु नाही 

 

 

कलम 4(1) (ब) (आठ) 

नमुना (ड) 

ममरा भाईंदर महानगरपामलका येथील जाहिरात कायावलयाच्या कोणत्याही संस्थेची यादी प्रकामशत करणे 

 

अ.क्र. संस्थेचे नांव संस्थेचे सदस्य संस्थेचे उद्दीष्ट दकती वेळा 

घेण्यात 

येत े

सभा 

जनसामानयांसाठी 

खुली आह ेककवा नाही 

सभेचा 

कायववृत्ांत 

(उपलब्ध) 

 

लागु नाही 

                                                                                                                                                              

 

अ.क्र पदनाम अधधकारी/कमगचा-यांचे 
नांव 

वगग 
 

रुज ूधदनांक 
 

दरुध्वनी क्र. 
/फॅक्स/ईमेल 

एकूण 
वेतन 

1 उपायकु्त 
(जावहरात) 

श्री. अहजत मठेु 1 
गर् अ 

 28192828  

2 सहा.आयकु्त 
जावहरात  

श्री. संजय दोंदे 2 
गट ब 

   



12 

 

3 वलपीक श्री. र्काहशनाथ भोये 3 
गट क 

   

4 बालवाडी हशक्षीर्का श्रीम. रंु्कदा पार्ील 3 
गट क 

   

5 वशपाई  श्री.राजेश वपटकर  4 
गट ड 

   

6 मजुर श्री.नरेश बाबर 4 
गट ड 

   

 
कलम 4(1) (ब) 

(x) 

 

हमरा-भाईंदर महानगरपाहलर्का येथील जाहहरात हवभाग र्कायालयाच्यास अहधर्कारी व र्कमटचाऱयांची वेतनाची 
हवपततृ माहहती प्रर्काशीत र्करणे. 
अ.क्र. वर्ग वेतन 

रुपरेषा 
इतर अनजेु्ञय भते्त 

   

 

 

हनयहमत (महागाई भत्ता 
घरभाडे भत्ता, शहर भत्ता) 

प्रसंगानसुार 
जसे प्रवास 

भत्ता 

हवशेष (जसे प्रर्कल्प भत्ता, 
अपंग भत्ता प्रहशक्षण भत्ता) 

-------------------हनरंर्क--------------------------- 
 

 

कलम 4(1) (ब) (xi) 
 

हमरा-भाईंदर महानगरपाहलर्का येथील जाहहरात हवभाग र्कायांलयचे मंजरु अंदाजपत्रर्क व खचाचा तपहशल यांची 
हवपततृ माहहती प्रर्काशीत र्करणे. 
 

 अंदाजपत्रर्काचा प्रतीर्क प्रर्काशन 

 अनदुानाच्या हवतरणाचा प्रतीचे प्रर्काशन 

 

अ.क्र. अंदाजपत्रहकय 

हिषगकाचे 

वर्गन 

अनदुान हनयोहजत 

वापर (के्षत्र व 

कामाचा 
तपहिल) 

अहधक 

अनदुान 

अपेहक्षत 

असल्यास 

रुपयात 

अहभप्राय 

हनरंर्क 
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कलम 4 (1) (ब) (xii) नमनुा (अ) 
 

हमरा-भाईंदर महानर्रपाहलका येथील जाहहरात हवभार् कायालयातील अनदुान वाटपाच्या कायगक्रमाची 
कायगपद्धती 2013-14 या वषासाठी प्रकािीत कररे्. 
 

माहहती हनरंक 

 

 र्कायटक्रमाचे नांव. 
 लाभाथीचा पात्रता संबंधीतच्या अर्ी व शती . 
 लाभ हमळण्यासाठीच्या अर्ी. 
 लाभ हमळण्यासाठीच्या र्कायटपद्धती. 
 पात्रता ठरहवण्यासाठी आवश्यर्क असलेले र्कागदपत्र. 
 र्कायटक्रमामध्ये हमळणाऱया लाभाची हवपततृ माहहती. 
 अनदुान वार्पाची र्कायटपद्धती. 
 सक्षम अहधर्काऱयाचे पदनाम. 
 हवनंती अजासोबत लागणारे शलु्र्क. 
 इतर शलु्र्क. 
 हवनंती अजाचा नमनुा. 
 सोबत जोडणे आवश्यर्क असलेल्या र्कागदपत्रांची यादी (दपतऐवज/दाखले) 
 जोड र्कागदपत्राचा नमनुा. 
 र्कायटपद्धती संदभात तक्रार हनवारणासाठी संबंहधत अहधर्काऱयाचे पदनाम. 
 तपहशलवार व प्रत्येर्क पतरावर उपलब्ध हनधी.(उदा. हजल्हा पातळी, तालरु्का पातळी, गाव पातळी) 
 लाभाथी  यादी खालील नमनु्यात. 

 
कलम 4 (1) (ब) (xii)  नमनुा (ब) 

 

हमरा-भाईंदर महानगरपाहलर्का येथील जाहहरात हवभाग र्कायालयातील अनदुान र्कायटक्रमाअंतगटत लाभाथीची 
हवपततृ माहहती प्रर्काशत र्करणे. 
 

अ.क्र. लाभाथीचे नांव व पत्ता अनदुान/लाभ 

यांची 
रक्कम/स्वरुप 

हनवड पात्रतेचे 

हनकष 

अहभप्राय 

-----------------------हनरंक--------------------------------- 
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कलम 4 (1) (ब) (xii)   
 

हमरा-भाईंदर महानगरपाहलर्का येथील जाहहरात हवभाग र्कायालयातील हमळणाऱया/सवलतीचा परवाना याची चाल ु

वषाचा तपहशवार माहहती. 
 

परवना/परवानर्ी/सवलतीचे प्रकार. 
 

अ.क्र. परवाना 
धारकाचे 

नांव 

परवान्याचा 
प्रकार 

परवाना 
क्रमांक 

हदनांका 
पासनु 

हदनांका 
पयंत 

साधारर् 

अटी 
परवान्याची हवस्ततृ 

माहहती 

-----------------------हनरंक--------------------------------- 
 

 

 

 

प्रर्कार उदा. जर वाहनाचा परवाना असेल तर दचुार्की/चार चार्की/जड वाहन इ. चा तपशील. 
 

हवपततृ माहहती-हवषयावर परवान्याची माहहती उदा. अरृ्कषी वापरासाठीच्या परवानगीचे असल्यास सवे नं. 
आवश्यर्क आहे. इ. 
 

 

कलम 4 (1) (ब) (xiv)   

 

हमरा-भाईंदर महानगरपाहलर्का येथील जाहहरात हवभागाअंतगटत माहहतीची इलेस््रॉहनर्क पवरुपात साठहवलेली 
माहहती प्रर्काशीत र्करणे. चाल ुवषार्करीता. 
 

अ.क्र. दस्तऐवजाचा हवषय हवषय कोर्त्या इलेक्रॉहनक 

नमनु्यात 

माहहती 
हमळहवण्याची 

पद्धती 

जबाबदार 
व्यक्ती 

 अजाची सद्यस्स्थती माहहतीचा 
अहधकारी 2005 

महानर्रपाहलकेची 
वेबसाईट 

हाडग कॉपी हसस्टीम 

मनेॅजर, 
नार्री 
सहुवधा 
कें द्र 

 

 

 हाडट र्कॉपी. 
 इतर र्कोणत्याही पवरुपात 
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कलम 4 (1) (ब) (xv) 

वमरा-भाईंदर महानगरपावलका येथील जावहरात विभाग कायालयात उपलब्ध सवुिधांचा तक्ता प्रकावशत 
करणे. 

उपलब्ध सधुवधा :- 

 भेटणयाच्या िेळे संदभात मावहती. 

 िेबसाईट विषयी मावहती. 

 कॉलसेटर विषयी मावहती. 

 अवभलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सवुिधांची मावहती 

 कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ध सवुिधांची मावहती 

 नमनेु वमळणयाबाबत मावहती 

 सचुना फलकाची मावहती 

 गं्रथालय विषयी मावहती. 

अ.क्र सधुवधेचा 
प्रकार 

वेळ कायग 
पध्दती 

धिकाण जबाबदार व्यक्ती 
/ कमगचारी 

तक्रार धनवारण 

1 
 

भेटणयाच्या िेळे 
संदभात मावहती 

स.11.00 ते 
द.ु 1.30 

- 
 

वमरा-भाईंदर 
महानगरपावलका 
भाईंदर (प.) 

उपायकु्त 
(जावहरात) 

आयकु्त  
 

2 
 

िेबसाईट 
विषयी मावहती 

पणूगिेळ 
 

- 
 

वमरा-भाईंदर 
महानगरपावलका 
भाईंदर (प.) 

वसस्टीम मनेॅजर, 
नागरी सवुिधा कें द्र 

उपायकु्त (म.ु) 
 

3 
 

सचूना 
फलकाची 
मावहती 

कायालयीन 
िेळेत 

 

- 
 

वमरा-भाईंदर 
महानगरपावलका 
भाईंदर (प.) 

विभाग प्रमखु 
(जावहरात) 

उपायकु्त (म.ु) 
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कलम  4 (1) (ब) (xvi) 

वमरा-भाईंदर महानगरपावलका येथील जावहरात विभाग कायालयातील शासकीय मावहती अवधकारी/ 
सहाय्यक शासकीय मावहती अवधकारी/अवपलीय प्रावधकारी (तेथील लोक प्रावधकारीच्या कायगक्षेत्रातील) 
यांची विस्ततृ मावहती प्रकावशत करणे. 
 

अ. शासकीय मावहती अवधकारी 
 

अ.क्र 
शासकीय माधिती 

पदनाम 
अधधकारीचे नांव 

पदनाम 
 

कायगके्षत्र पत्ता/फोन ई- 
मेल 

अधपलीय 
प्राधधकारी 

1. श्री. संजय दोंदे सह.आयु् त 
(जावहरात) 

वमरा-भाईंदर 
महानगरपावलका 
 

वमरा-भाईंदर 
महानगरपावलका. 
जाहहरात हवभाग,  
शभुम आरे्कड, पहहला 
माळा, डी-मार्ट पहरसर, 
M.I.R.A. हॉस्पपर्लच्या 
पढेु, भाईंदर (प.)वज.ठाणे 
401 101 

 उपायकु्त 
(जावहरात) 
वमरा-भाईंदर 

महानगर 
पवलका 

 

 

ब. सहाय्यक िासहकय माहहती अहधकारी 
 
अ.क्र. सहाय्यक िासहकय 

माहहती 
अहधकारीचे नांव 

पदनाम  कायगके्षत्र पत्ता/फोन ई-मेल 

1 श्री. र्काहशनाथ भोये 

 

वलवपक 
 
 
 

वमरा-भाईंदर 
महानगरपावलका 
 

वमरा-भाईंदर महानगरपावलका. 
जाहहरात हवभाग,  शभुम आरे्कड, 
पहहला माळा, डी-मार्ट पहरसर, 
M.I.R.A. हॉस्पपर्लच्या पढेु, भाईंदर 
(प.)वज.ठाणे 401 101 

 

 

क. अहपलीय अहधकारी 
 

अ.क्र 
अहपलीय 

अहधकाऱ्याचे 

नांव 

कायगके्षत्र  पत्ता/फोन ई-मेल 
यांच्या अहधनस्त 

िासहकय माहहती 
अहधकारी 

1 
 

श्री. अहजत मठेु 
उपआयु् त 
(जाहहरात) 

वमरा-भाईंदर 
महानगरपावल
का 

वमरा-भाईंदर महानगरपावलका, स्ि. 
इंवदरा गांधी भिन चौथा माळा, छ. 
वशिाजी महाराज मागग, भाईंदर (प.) 
वज.ठाणे - 401101 
28192828 विस्तारीत क्र. 

 

सहा.आयकु्त 
(जावहरात) 
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कलम 4 (1) (ब) (xvii) 

 

 

हमरा-भाईंदर महानगरपाहलर्का येथील जाहहरात र्कायालयातील प्रर्काशीत माहहती. 
 

कलम 4 (1) (क) 
 

सवटसामान्य  लोर्कांशी संबंहधत महत्वाचे हनणटय व धोरणे यांची यादी प्रर्काशना र्करीता तयार र्करणे व हवतरीत 

र्करणे. 
 

 

कलम 4 (1) (ड) 
 
 

सिग साधारणपणे आपल्या कायालयात होणा-या प्रशासकीय/अधगन्यावयक कामकाजाच्या प्रकाराची यादी तयार 
करणे. घेतलेल्या वनणगयाबाबत कायग करणयाची मीमांसा यापुढे देणयात येईल असे जाहीर करणे. 

 

 

 

 

(संजय दोंदे) 
सहा.आयकु्त (जाहहरात) 

हमरा-भाईंदर महानर्रपाहलका 


