कलम 4(1)(b)(i)
अपर िज हिधकरी (अित मण िन कासन) पूव उपनगरे , मुंबई उपनगर िज हा यांचे काय लयातील
काय व कत ये यांचा तपशील
काय लयाचे नांव

:

प ा

:

काय लय मुख

:

शासकीय िवभागाचे नांव
मं ालयातील कोण या
अिधन त
काय े

:
:

खा या या

:

भौगोिलक
िविश ट काय

:
:

िवभागाचे ये य/धोरण

:

मालम े चा तपशील
इमारती व जागेचा तपशील

:

सं थे या संरचना मक त यामये
काय े ाचे येक तरावरचे तपशील
काय लयीन दूर वनी मांक

:

काय लयीन वेळ
सा तािहक सु टी
िविश ट सेवेसाठी ठरिवले या वेळा

:
:
:

:

अपर िज हिधकारी (अित मण िन कासन) पूव उपनगरे , मुंबई
उपनगर िज हा, मुंबई
इंड यल ॲ युर स िब डग, पिहला मजला, चचगेट
टे शनजवळ, चचगेट, मुंबई-400 020
अपर िज हिधकारी (अित मण िन कासन) पूव उपनगरे व
अिपलीय ािधकारी
गृहिनम ण िवभाग, मं ालय, मुंबई
गृहिनम ण व िवशेष सहा य िवभाग
कुल तालुका व अिपलीय ािधकारी हणून :1. कुल ते मुलंड
ु गावातील शासकीय जिमनी व घोिषत
केले या खाजगी झोपडप ी जिमनी.
2. ए,बी,सी,डी,ई, एफ/दि ण, एफ/उ र, जी/दि ण, आिण
जी/उ र वॉडमधील हाडा या जिमनी.
3. एल, एम/पूव, एम/प चम आिण एल वॉडकधील बृह मुंबई
महानगरपािलके या जिमनी.
कुल ते मुलंड
ु
अिपलीय ािधकारी
महारा झोपडप ी (सु.िन.व पु.) अिधिनयम 1971 चे कलम
35 अ वये अपील करणे चालिवणे.
शासना या
गृहिनम ण
धोरणांची
अित मण
िन कासनािवषयीची अंमजबजावणी करणे
पिहला मजला, इंड यल ॲ युर स िब डग, चचगेट
टे शनजवळ, चचगेट, मुंबई-20 येथील एल.आय.सी.कडू न
भाडे त वावर घे तलेली काय लयाची जागा.
वतं पणे जोडले आहे .
022-22820815, 022-22820866,
022-22820712 (फॅ स)
सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30
(1) रिववार (2) मिह यातील दूसरा व चौथा शिनवार
दुपारी 3 ते 4 अ यागतां या भे टीसाठी

सं थे या संरचना मक त यामये काय े ाचे

ये क तरावरचे तपशील

अपर िज हािधकारी (अित मण िन कासन)
पूवÔ उपनगरे
िनवासी उपिज हािधकारी (अित मण िन कासन)
पूवÔ उपगनरे
उपिज हािधकारी
(अित.िन का.)
मुलंड
ु
तहिसलदार
(अित.िन का.)
मुलंड
ु

उपिज हािधकारी
(अित.िन का.)
भांडुप
तहिसलदार ü
(अित.िन का.)
भांडुप

उपिज हािधकारी उपिज हािधकारी
(अित.िन का.)
(अित.िन का.)
घाटकोपर
कुल
तहिसलदारü
(अित.िन का.)
घाटकोपर

तहिसलदार
(अित.िन का.)
कुल

लेखािधकारी
नायब तहिसलदार
लघुलेखक
सहा यक लेखािधकारी
अ वल कारकून
मुख भूमापक
भूमापक
वसूली कारकून
िशपाई
सफाई कामगार

उपिज हािधकारी
(अित.िन का.)
चबूर
तहिसलदार
(अित.िन का.)
चबूर

कलम 4(1)(b)(ii) नमुना (अ)
अपर िज हािधकारी (अित.िन का.) पूव उपनगरे , मुंबई उपनगर िज हा यांचे काय लयातील अिधकारी
व कमचारी यां या अिधकारांचा तपशील
अ
अ. .
पदनाम
अिधकार
कोण या काय ा/िनयम/
अिभ ाय
आिथक/ शासकीय
शासन िनणय/पिरप कानुसार
1.
अपर िज हािधकारी
आिथक/ शासकीय िवभाग महारा
शासन, गृहिनम ण
(अित.िन का.) पूव
मुख
व
वत:चे िवभाग . मुदत-2001/ . .
उपनगरे
काय लयाचे
काय लय 99/ शा3, िदनांक 6.9.02 व
मुख
िव ीय
अिधकार
िनयम
शासन अिधसुचना िद. 18 पु तका 1978 भाग पिहला
जाने.
2014
नुसार उपिवभाग 1 अ. . 1 िनयम
अिपलीय ािधकारी हणून
. 2 अ वये िवभाग मुख व
िनयुकती केली आहे .
काय लय मुख
2.
िनवासी
आहरण व संिवतरण
महारा
शासन, गृहिनम ण
उपिज हािधकारी
अिधकारी (कमचा-यांचे
िवभाग . मुदत-2001/ . .
(अित.िन का.) पूव
वेतन व भ े आिण आिथक 99/ शा-3,
िद.6/9/02
उपनगरे
बाबी
(पिर छे द 4 अ वये
ब
अ. .
पदनाम
अिधकार शासकीय
कोण या काय ा/िनयम/ शासन अिभ ाय
िनणय/पिरप कानुसार
1.
उपिज हािधकारी व 1. आ थापना
िवषयक 1. महारा
नागरी सेवा
स म ािधकारी
कामकाज
िनयम 1981
कुल , भांडुप, चबूर, 2. अनिधकृ त
बांधकामे 2. महारा
झोपडप टी
मुलंड
ु , घाटकोपर
िन कासन
(सुधारणा, िनमुलन व
3. गिल छव ती
घोिषत
पुनिवक स) अिधिनयम,
करणे
1971
4. पा
झोपडी धारकांना 3. शासन िनणय . झोपधोओळखप
िवतिरत
1001/ . .125/14/झोप
करणे
सु-1, िद.22/7/2014
5. पिरिश ट-II दे णे
4. शासन िनणय
. वसु1220/ . .204(1)/
झोपु-1096/ . .68/
गृ.िन.सेल, िद.9 मे,1996

अ. .
ú

पदनाम

क
अिधकार
फौजदारी
िनरं क

कोण या काय ा/िनयम/ शासन
िनणय/पिरप कानुसार

अिभ ाय

कलम 4(1)(b)(ii) नमुना (ब)
अपर िज हािधकारी (अित/िन का) पूव उपनगरे , मुंबई उपनगर िज हा यांचे काय लयातील
अिधकारी व कमचारी यां या कत याचा तपशील
अ. .

पदनाम

कत ये

कोण या काय ा /
िनयमा / शासन
िनणया /
पिरप कानुसार

नमुना “†” माणे
आ थक - लेखा शाखा
शासकीय - आ थापना
अध यायीक - सव संबंिधत

अिभ ाय

कलम 4(1)(b)(iv) नमुना (अ)
नमु याम ये कामाचे
अ. .

काम / काय

कटीकरण संघटनाचे ल य (वा षक)

कामाचे माण
आिथक ल य
या काय लयाशी संबंिधत नाही

अिभ ाय

कलम 4(1)(b)(iv) नमुना (अ)
कामाची कालमय दा... ... ... ... ... ...
काम पूण हो यासाठी येक कामाची कालमय दा
अ. .

काम / काय

िदवस / तास पूण
जबाबदार
कर यासाठी
अिधकारी
या काय लयाशी संबंिधत नाही

अिभ ाय

कलम 4(1)(b)(ii) नमुना (ब)
अपर िज हािधकारी (अित/िन का) पूव उपनगरे , मुंबई उपनगर िज हा यांचे काय लयातील
कामाशी संबंिधत िनयम / अिधिनयम
अ. .
1.
2.

सूचना प कानुसार िदलेले िवषय
शासकीय जिमन वर अित मण
केले या झोप ा िन कािसत करणे
बृह मंबईतील सरकारी / खाजगी
जिमन वरील झोपडीधारकांची पा ता
िन चत क न झोपडी धारकांना
पा तेचा दाखला (पिरिश ट-II) दे णे

3.

अ) गिल छव ती घोिषत करणे

4.

ब) गिल छव ती हणून घोिषत
झाले या िमळकतीवर बांधकामे
िन कासनाची कारवाई करणे.
झोपडप ी सुधारणा काय म तसेच
झोपडप ी
पुनवसन
योजना
राबिवणेसाठी खाजगी जिमनीवरील
घोिषत
झोपडप यांची
जमीन
भूसंपादन करणे.

िनयम . व वष
महारा झोपडप टी सुधारणा िनमुलन व
पुनवसन अिधिनयम, 1971
1. िवकास िनयं ण िनयमावली, 1991
कलम 33(10)
2. शासन िनणय
. गवसू-1220/
. .204(1)झोपसु-1,
िद.11/7/2007
3. शा.िन. .गवसु.1220/ . .364(2)
झोपसु-1, िद.3/5/2003
4. शासन पिरप क . झोपुयो-2007/
. . 105/ झोपसु-1, िद.17/1/2008
महारा झोपडप टी (सुधारणा िनमुलन व
पुनिवक स) अिधिनयम 1971 चे कलम
4(1)
महारा झोपडप टी (सुधारणा िनमुलन व
पुनिवक स) अिधिनयम 1971 चे कलम
33 व 38
महारा झोपडप टी (सुधारणा िनमुलन व
पुनिवक स) अिधिनयम 1971 चे कलम
14(1) 15 ते 17

अिभ ाय

नमुना ब
अ. .
5.

अ. .
1.
2.
3.
4.
5.

सूचना प कानुसार िदलेले िवषय
िद.1/1/2000 रोजी
अ त वांत 1.
असले या झोपडीधारकांचे बाबतीत
कोणताही
भे दाभे द
न
करता
झोप यांचे सव ण करणे, गणना 2.
क न
िद.1/1/2000
या
मतदारयादीत नांवे असले या व याच
प यावर
रहात
असले या
झोपडीधारकांना ओळखप े दे णे.
नमुना

िनयम . व वष
शासन िनणय गृहिनम ण व िवशेष
सहा य िवभाग . गवग/1220/ . .
115/1, िदनांक 9/3/2000.
शासन
िनणय
.
झोपुधो1001/ . .125/14/झोपसु-1, िदनांक
22/7/2014.

अिभ ाय

क

सूचना प कानुसार िदलेले िवषय
झोप या तबदील कर यास परवानगी दे णे
वारसा ह काने झोपडी ह तांतिरत करणे
िनवासी / अिनवासी वापरा माणे तबदील फी
आकारणे
वाढीव बांधकामावरील दं ड आकारणी करणे.
वापरामधील अनिधकृ त बदल के याब दल

िनयम . व वष
झोपडी गणना मोहीम 2000
अंतगत शासनाने वेळोवेळी
िन चत केलेले शासन िनणय व
पिरप के

नमुना ड
वरील नमुना क माणे

अिभ ाय

नमुना - इ
अ. .

द तऐवजाचा कार

1.

गिल छव ती घोिषत करणे
व पिरिश ट-2 चा दाखला
दे णे
तबदील आदे श व वाढीव
े
िनयिमत
करणेचे
आदे श
ओळखप े
/
दु यम
ओळखप े
यायालयीन दावे

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

वाढीव े ाबाबतचे ताव
पुनवसनाची करणे
झोपडी गणना प के
भूसंपादनाची करणे
महारा
गिल छव ती
(सु.िन.व पु.) अिधिनयम
1971 चा कलम 33/38
ची करणे

िवषय

संबंिधत य ती

य तीचे
िठकाण
उपरो त काय लयात
उपल ध नस यास

झोपडप ी सुधारणा

संर णास पा झोपडे

संर णास पा झोपडे
गिल छ व ती
भूसंपादन, झोपुयो
फोटोपास
झोपु योजना
झोपडी गणना
झोपडी सुधार योजना
झोपडप ी सुधारणा
(एस.आर.ए.)

उपिज हािधकारी
मुलंड
ु , भांडुप,
कुल , घाटकोपर,
चबूर

काय लयीन मु यालय,
प े, दूर वनी मांक व
मण वनी मांक प
4(1)(²Ö)(x) माणे

कलम 4(1) (अ) (vi)
अपर िज हािधकारी (अित/िन का) पूव उपनगरे , मुंबई उपनगर िज हा यांचे काय लयातील
द तऐवजांची वगवारी
अ. .

िवषय

1.

वैय तक संिचका

द तऐवजांचा कार
न ती/म टर/
न दपु तक/ हाउचर
न ती

मुख बाब चा
तपशील

2.

हजेरी प क

म टर

3.

सेवा पु तक

न दपु तक

4.

जनिहतसंिचका

न ती

5.

भूसंपादन करणे

न ती

रजा मंजुरी, िनयु ती
आदे श, कायमु त
आदे श
दै िनक हजेरी या
न दी
िनवृ ीचा आदे श,
वेतनवाढी रजे या
न दी, िश े या न दी
अिपलाथ या
कागदप ांची संिचका
-

6.

पिरिश ट-2 करणे

न ती

-

सुरि त
ठे व याचा
कालावधी
10 वष

कायम व पी
सेवािनवृ ीपय त
व नंतर 5
वष पयत
30 वष
कायम
कायम

कलम 4(1) (ब) (vii)
अपर िज हािधकारी (अित/िन का) पूव उपनगरे , मुंबई उपनगर िज हा यांचे काय लया या
पिरणामकारक कामासाठी जनसामा यांशी स लामसलत कर याची यव था
अ. .

स लामसलतीचा िवषय

1

गिल छव ती सुधारणा,
िनमुलन, पुनवसन

काय णालीचे
िव तृत वणन
पारदशकतेसाठी
कागदप े िस द
करणे

कोण या अिधिनयमा/िनयमा/
पिरप का ारे
महारा झोपडप ी सुधारणा, िनमुलन
व पुनवसन अिधिनयम, 1971

िटप:- कलम 4(1)(ब)(vii) अंतगत येक लोक ािधकारी सं थे ने अिधिनयम/िनयम/पिरप क
इ यािद अंितम कर यापूव / राबिवताना जनतेची मते / आ ेप जाणून घे यासाठी अ त वांत
असले या कायप दतीची मािहती दे णे अपेि त आहे .

कलम 4(1)(ब)(viii) नमुना (अ)
अपर िज हािधकारी (अित/िन का) पूव उपनगरे , मुंबई उपनगर िज हा यांचे काय लया या
सिमत ची यादी कािशत करणे
अ. . सिमतीचे
सिमतीचे
सिमतीचे
िकती वेळा
सभा
सभे चा
नाव
सद य
उि ट
घे यांत येते जनसामा यांसाठी कायवृ ांत
खुली आहे कवा (उपल ध)
नाही
या काय लयाशी संबंिधत नाही

कलम 4(1)(ब)(viii) नमुना (ब)
अपर िज हािधकारी (अित/िन का) पूव उपनगरे , मुंबई उपनगर िज हा यांचे काय लया या
अिधसभांची यादी कािशत करणे
अ. . अिधसभे चे
अिधसभे चे
अिधसभे चे िकती वेळा
सभा
सभे चा
नाव
सद य
उि ट
घे यांत येते जनसामा यांसाठी कायवृ ांत
खुली आहे कवा (उपल ध)
नाही
या काय लयाशी संबिं धत नाही

कलम 4(1)(ब)(viii) नमुना (क)
अपर िज हािधकारी (अित/िन का) पूव उपनगरे , मुंबई उपनगर िज हा यांचे काय लया या
पिरषदांची यादी कािशत करणे
अ. . पिरषदे चे
पिरषदे चे
पिरषदे चे
िकती वेळा
सभा
सभे चा
नाव
सद य
उ िद ट
घे यांत येते जनसामा यांसाठी कायवृ ांत
खुली आहे कवा (उपल ध)
नाही
या काय लयाशी संबंिधत नाही

कलम 4(1) (ब) (viii) नमुना (ड)
अपर िज हािधकारी (अित/िन का) पूव उपनगरे , मुंबई उपनगर िज हा यांचे काय लया या
कोण याही सं थेची यादी कािशत करणे
अ. .
सं थे चे
सं थे चे
सं थे चे
िकती वेळा
सभा
सभे चा
नाव
सद य
उि ट
घे यांत येते जनसामा यांसाठी कायवृ ांत
खुली आहे कवा (उपल ध)
नाही
या काय लयाशी संबंिधत नाही

कलम 4(1)(ब)(X)
अपर िज हािधकारी (अित/िन का) पूव उपनगरे , मुंबई उपनगर िज हा यांचे काय लया या
अिधकारी / कमचारी या या वेतनाची िव तृत मािहती
वग
वेतन परे षा
इतर अनु ेय भ े
महागाई घरभाडे
शहर
संगानुसार
िवशेष (जसे
भ ा
भ ा
भ ा
(जसे
क प भ ा,
वासभ ा)
िश ण भ ा
I
15600- 39100
100%
30%
िनयमा
ेड पे 7600
नुसार
II
III

IV

9300- 34800
ेड पे 4300
[9300-34800 ेड पे 4300]
[5200-20200 ेड पे 4200]
[5200-20200 ेड पे 2800]
[5200-20200 ेड पे 2400]
[5200-20200 ेड पे 1900]
[5200-20200 ेड पे 1600]

100%

30%

100%

30%

100%

30%

िनयमा
नुसार
िनयमा
नुसार

-

-

-

-

िनयमा
नुसार

-

-

1. वेतन ेणी 5200-20200 ेड पे 2400 ेणीतील 1 भूमापक यांना .119/- वास भ ा
िदला जातो.
2. वेतन ेणी (5200-20200) 8910 + ेड पे 1600 िशपाई यांना कोषागार भ ा .156/िदला जातो.

कलम 4(1)(ब)(X)
अपर िज हािधकारी (अित/िन का) पूव उपनगरे , मुंबई उपनगर िज हा यांचे काय लयाचे मं जरू
अंदाजप क व खच चा तपशील याची िव तृत मािहती कािशत करणे
 अंदाजप का या तीचे काशन
 अनुदाना या िवतरणा या तीचे काशन
अ.
.

अंदाजप कीय शीष चे
वणन

1.

(02)
(07)
अपर
िज हािधकारी (अित मण
िन कासन) पूव उपनगरे
22161327 भािरत, यु-3

अनुदान

िनयोिजत वापर
( े व कामाचा
तपशील

9,47,70 वेतन
200 वास खच
1000 काय लयीन खच
- पे ोल, तेल, वंगण

िनरं क
िनरं क
िनरं क

550 दूर वनी
1 अित कािलक भ ा

24000/-

1 जािहरात व िस दी
5 भाडे प ी व कर

50 संगणक खच

एकूण...
िटप:-

(आकडे हजारांत)
अिधक
अिभ ाय
अनुदान
अपेि त
अस यास
पयांत
िनरं क

- मोटार वाहने
9,65,77

काय लयीन
खच त
सन
2007-08 पासून
समािव ट आहे .
कमचा यां या
मागणीनुसार

9000/-

250,000

िनरं क

दरमहा .1108/माणे वा षक
भाडे .13296
अस याने अिधक
अनुदान
आव यक आहे .
काय लयांत
कामकाजासाठी
आव यक आहे .
-

आठमाही अंदाजप क तयार करतेवेळी अिधक अनुदानाची गरज भास यास याची मागणी
कर यांत येईल.

कलम 4(1)(ब)(X)
अपर िज हािधकारी (अित/िन का) पूव उपनगरे , मुंबई उपनगर िज हा यांचे काय लयातील
अिधकारी / कमचारी यांची नांवे, प े व यांचे मािसक वेतन
अ.
पदनाम
अिधकारी / कमचारी वग
जू िदनांक
दूर वनी .
एकूण वेतन
.
यांचे नांव
फॅ स / -मेल
1.
अपर िज हािधकारी
ी. दौलत दे साई
I
7/3/2014
22820815/
34830/22820712
2.
िनवासी
ीम. सोनाली मुळे
I
13/8/2013
22820866/
30510/उपिज हािधकारी
22820712
3.
लेखािधकारी
िर त
II
4.
नायब तहिसलदार
ी. एकनाथ पाटील
II
16/6/2014 22820866/
20710/22820712
5.
नायब तहिसलदार
ी. शांत अजुन
II
1/7/2013
22820866/
24500/सावंत
22820712
6.
नायब तहिसलदार
ी. भगवान जाधव
II
5/2/2013
22820866/
20510/22820712
7.
स.िन.ग.व.
िर त
II
8.
सहा यक लेखा
ीम.ि ती पालेकर
III
3/1/2012
22820866/
19750/अिधकारी
22820712
9.
सहा यक लेखा
ी. स. िश. सावंत
III
2/9/2011
22820866/
18850/अिधकारी
22820712
10. सहा यक लेखा
ीम. एच. जी. गोगटे
III 20/8/2013
22820866/
17760/अिधकारी
22820712
11. सहा यक लेखा
ीम. सर वती नाईक
III 11/10/2011
22820866/
19420/अिधकारी
22820712
12. सहा यक लेखा
ीम.रे खा मोरे
III
2/6/2012
22820866/
18300/अिधकारी
22820712
13. लघुलेखक
ीम.समता साळसकर III
1/7/2009
22820815/
24080/22820712
14. किन ठ लेखा
ीम. पुव गवस
III
3/5/2010
22820866/
15210/परी क
22820712
15.
मुख भूमापक
ी. एस. ए. ल ढे
III 26/11/2013 22820866/
17120/22820712
16.
मुख भूमापक
ी. ही. यु. काळे
III 24/9/2012
22820866/
15970/22820712
17.
मुख भूमापक
िर त
III
18. भूमापक
ी.र व वडनेरे
III 2/12/2014
22820866/
22820712

19.

भूमापक

20.
21.

भूमापक
अ वल कारकून

22.

ीम. मिनषा च हाण

III

4/6/2014

III
III

14/6/2007

अ वल कारकून

िर त
ी. एस. एल.
पेदापे लीकर
ीम. व नाली धुरी

III

1/1/2011

23.

अ वल कारकून

ी. िदनेश अटकाळे

III

11/9/2014

24.

अ वल कारकून

III

15/9/2014

25.

लेखा िलपीक

ीम. आर.जे.
नारिवलकर
ीम.उ वला काताळे

III

19/6/2012

26.

ीम. माधवी ब े

III

1/4/2008

27.

िलपीक úटं कलेखक
िलपीक úटं लेखक

ी. आर. के. गायकर

III

13/6/2007

28.

िलपीक -टं कलेखक

ी.एच.टी. च हाण

III

1/6/2011

29.

िलपीक-टं कलेखक

ीम. एम. पी. शदे

III

19/6/2007

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

िलपीक टं कलेखक
टं कलेखक
िलपीक
वाहन चालक
िशपाई
िशपाई
िशपाई

III
III
III
III
IV
IV
IV

1/11/2002
4/6/2012
4/6/2014

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

िशपाई
कोषागार िशपाई
हमाल
हमाल
हमाल
हमाल
हमाल
सफाई कामगार

त
त
त
त
ी. एस. आर. बंडबे
ीम.तृ ती पाठारे
ी.रिवकांत राजाराम
जागडे
िर त
िर त
ी. एस.पी.गोरडे
ी. एस. बी. धनावडे
ी.र व राऊत
ी.िवजय कुमार पवार
िर त
िर त

22820866/
22820712
22820866/
22820712
22820866/
22820712
22820866/
22820712
22820866/
22820712
22820866/
22820712
22820866/
22820712
22820866/
22820712
22820866/
22820712
22820866/
22820712
22820866
22820866
22820866

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

23/6/2008
1/11/2002
1/12/2011
10/4/2012
-

22820866
22820866
22820866
22820866
-

िर
िर
िर
िर

-0-0-0-0-

9830/15870/15100/15730/10830/15100/13820/12870/14390/16430/11870/6100/5740/11870/10000/11870/6100/-

कलम 4(1)(ब)(xii)
अपर िज हािधकारी (अित/िन का) पूव उपनगरे , मुंबई उपनगर िज हा यांचे काय लयातील
अनुदान वाटपा या काय माची कायप दती..... ..... .....या वष साठी कािशत करणे
काय माचे ê नांव
लाभाथ या पा तासंबंधी अटी व शत
लाभ िमळिव यासाठी या अटी
लाभ िमळिव यासाठीची कायप दती
पा ता ठरिव यासाठी आव यक असलेले कागदप
काय माम ये िमळणा या लाभाची िव तृत मािहती
अनुदान वाटपाची कायप दती
स म अिधका याचे पदनाम
िवनंती अज सोबत लागणारे श ु क
इतर शु क
िवनंती अज चा नमुना
सोबत जोडणे आव यक असले या कागदप ांची यादी (द तऐवज/दाखले)
जोड कागदप ाचा नमुना
कायप दती संदभ त त ार िनवारणासाठी संबंिधत अिधका-याचे पदनाम
तपशीलवार व येक तरावर उपल ध िनधी (उदा. िज हा पातळी, तालुका पातळी, गांव
पातळी)
 लाभाथ ची यादी
















=== या काय लयाशी संबंिधत नाही ===

कलम 4 ची ख-या अथ ने अंमलबजावणी हो यासाठी सव थम रा यातील सव लोक ािधकारी यांची
यादी िस द करणे आव यक आहे . कोणतीही सं था जी घटनेनस
ु ार, एखा ा काय मानुसार अथवा
िनयम कवा शासकीय आदे शानुसार थािपत कर यांत आली आहे अथवा जी शासना या मालकीची
कवा शासनाने िनयंि तकेलेली अथवा शासनाकडू न या सं थे ला पुरेसा िनधी ा त होतो आहे अशा
सव सं थांनी मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 चे कलम 5 अंतगत आपणहू न मािहती िस द
करणे ही यादी येक संचालनालयाकडू न िस द होणे बंधनकारक आहे .
कलम 2 एच - नमुना (अ)
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 अ वये िवभागवार लोक ािधकारी यांची यादी
शासकीय िवभागाचे नांव:कलम (एच) a/b/c/d
अ. .
लोक ािधकारी सं था
सं था मुखाचे पदनाम
िठकाण / प ा
या काय लयाशी संबंिधत नाही.

कलम 2 एच - नमुना (ब)

अ. .

शासनाकडू न पुरेसा िनधी ा त लोक ािधकारी सं थांची यादी
शासकीय िवभागाचे नांव:कलम (एच) (i)(ii) अंतगत
लोक ािधकारी सं था
सं था मुखाचे पदनाम
िठकाण / प ा
या काय लयाशी संबंिधत नाही.

कलम 4(1)(ब)(xii)
अपर िज हािधकारी (अित.िन का.) पूव उपनगरे मुंबई उपनगर िज हा यांचे काय लयातील
िमळणा-या सवलती / परवाने याबाबतची चालू वष ची तपशीलवार मािहती
परवाना / परवानगी / सवलतीचे कार
अ. .

परवानाधारकाचे
नांव

परवा याचा
कार

परवाना
मांक

िदनांका
पासून

िदनांका
पय त

साधारण
अटी

परवा याची
िव तृत
मािहती

अशी बाब नाही
कार उदा. जर वाहनाचा परवाना असेल तर दुचाकी / चार चाकी / जड वाहन, इ. याचा तपशील
िव तृत मािहती - िवषयवार परवा याची मािहती, उदा. अकृ षी वापरासाठी या परवानगीचे अस यास
सव नंबर आव यक आहे , इ.
िटप-

येक परवा या या कारानुसार वेगळी यादी तयार करणे आव यक आहे .

कलम 4 (1) (ब) (xiv)
अपर िज हािधकारी (अित.िन का.) पूव उपनगरे मुंबई उपनगर िज हा यांचे काय लयातील
मािहतीचे इले ािनक व पात साठिवलेली मािहती कािशत करणे, चालू वष किरता
अ. .







द तऐवजाचा
कार

टे प
िफ म
िस.डी.
लॉपी
इतर कोण याही व पांत

िवषय

कोण या
इले ॉिनक
नमु यांत
िनरं क

मािहती
िमळिव याची
प दती

जबाबदार
य ती

कलम 4(1)(ब)(xv)
अपर िज हािधकारी (अित.िन का.) पूव उपनगरे मुंबई उपनगर िज हा यांचे काय लयातील
उपल ध सुिवधांचा त ता कािशत करणे
उपल ध सुिवधा:
अ.
.

सुिवधे चा कार

1.

भे ट या या वेळेसंदभ त मािहती
वेबसाईट िवषयी
मािहती
अिभलेख
तपासणीसाठी
उपल ध
सुिवधांची
मािहती
सकाळी
कामा या
11.00 ते
तपासणीसाठी
सायं.
उपल ध
5.00
सुिवधांची
पय त
मािहती
नमुने
िमळ याबाबत
उपल ध मािहती
सूचना फलकाची
मािहती
ंथालय िवषयी
मािहती.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

वेळ

कायप दती

िठकाण

स ला,
मागदशन,
न ती
िनरी ण,
य
मािहती
पुरिवणे

अपर
िज हािधकारी
(अित.िन का.)
पूव उपनगरे
काय लय

जबाबदार
य ती /
कमचारी

िनवासी उप
िज हािधकारी
(अित.िन का.)
पूव उपनगरे

त ार
िनवारण

यो य
मागदशन

कलम 4(1)(ब)(x)
अपर िज हािधकारी (अित.िन का.) पूव उपनगरे मुंबई उपनगर िज हा यांचे काय लयातील
शासकीय मािहती अिधकारी / सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी / अपीलीय ािधकारी
(तेथील लोक ािधकारी यां या काय े ातील) िव तृत मािहती कािशत करणे
अ.
काय लयाचे नांव, पूण प ा व
शासकीय मािहती अिधका-याचे
अपीलीय शासकीय मािहती
दूर वनी मांक व काय े
नांव, पदनाम व दूर वनी
अिधका-याचे नांव, पदनाम व
मांक
दूर वनी मांक
1
2
3
4
1
अपर िज हािधकारी
ी. शांत अजुन सावंत
ीम. सोनाली मुळे, िनवासी
(अित.िन का.) पूव उपनगरे , मुंबई नायब तहिसलदार, अपर
उपिज हा-िधकारी (अित.िन का.)
उपनगर िज हा, इंड यल
िज हािधकारी (अित.िन का.)
पूव उपनगरे , मुंबई उपनगर
ॲ युर स िब डग, 1 ला मजला,
पूव उपनगरे , मुंबई उपनगर
िज हा, (अितिर त कायभार)
चचगेट टे शन जवळ, चचगेट,
िज हा, इंड यल ॲ युर स
इंड यल ॲ युर स िब डग, 1
मुंबई-20
िब डग, 1 ला मजला, चचगेट ला मजला, चचगेट टे शनजवळ,
दूर वनी मांक- 22820815/
टे शनजवळ, चचगेट,
चचगेट, मुंबई-20
22820866
मुंबई-20
दूर वनी मांक- 22820866
दूर वनी मांक- 22820866
2
उपिज हािधकारी (अित. िन का.)
ीम. िमलन दळवी,
ी. मोद साळवे,
मुलंड
ु , टोपीवाला कॉलेज िब डग, तहिसलदार, उप-िज हािधकारी उपिज हािधकारी (अित. िन का.)
तळमजला, मुलंड
ु (प), मुंबई-80
(अित. िन का.) मुलंड
ु ,
मुलंड
ु , टोपीवाला कॉलेज
दूर वनी मांक- 25602611
टोपीवाला कॉलेज िब डग,
िब डग, तळमजला, मुलंड
ु (प),
तळमजला, मुलंड
ु (प), मुंबईमुंबई-80 दूर वनी मांक80 दूर वनी मांक25602611
25602611
3
उपिज हािधकारी (अित. िन का.)
ी. एम जी पाटील,
ी.पंकज दे वरे ,
भांडुप, टोपीवाला कॉलेज
तहिसलदार, उप-िज हािधकारी उपिज हािधकारी (अित. िन का.)
िब डग, तळमजला, मुलंड
ु (प),
(अित. िन का.) भांडुप,
भांडुप, टोपीवाला कॉलेज
मुंबई-80 दूर वनी मांकटोपीवाला कॉलेज िब डग,
िब डग, तळमजला, मुलंड
ु (प),
25903193
तळमजला, मुलंड
ु (प), मुंबई-80 मुंबई-80 दूर वनी मांकदूर वनी मांक-25903193
25903193
4
उपिज हािधकारी (अित. िन का.)
ी. ही. अे. खांडेकर, नायब
ी. जल सग वळवी
घाटकोपर, टोपीवाला कॉलेज
तहिसलदार, उप-िज हािधकारी उपिज हािधकारी (अित. िन का.)
िब डग, तळमजला, मुलंड
ु (प),
(अित. िन का.) घाटकोपर,
घाटकोपर, टोपीवाला कॉलेज
मुंबई-80 दूर वनी मांकटोपीवाला कॉलेज िब डग,
िब डग, तळमजला, मुलंड
ु (प),
25917927
तळमजला, मुलंड
ु (प), मुंबईमुंबई-80 दूर वनी मांक80 दूर वनी मांक25917927
25917927

5

उपिज हािधकारी (अित. िन का.)
कुल , टोपीवाला कॉलेज िब डग,
तळमजला, मुलंड
ु (प), मुंबई-80
दूर वनी मांक- 25917931

6

उपिज हािधकारी (अित. िन का.)
चबूर, चबूर वे फेअर से टर, पी.
वाय. थोरात माग, चबूर
टे शनजवळ, चबूर (प) मुंबई-89
दूर वनी मांक- 25260229

ीम. िनिलमा सुयवंशी,
तहिसलदार, उप-िज हािधकारी
(अित. िन का.) कुल ,
टोपीवाला कॉलेज िब डग,
तळमजला, मुलंड
ु (प), मुंबई80 दूर वनी मांक25917931
ीम. अ णा जाधव,
तहिसलदार उप-िज हािधकारी
(अित. िन का.) चबूर, चबूर
वे फेअर से टर, पी. वाय.
थोरात माग, चबूर टे शनजवळ,
चबूर (प) मुंबई-89 दूर वनी
मांक- 25260229

-0-0-0-0-0-

ी. आर. पी. ठाकूर,
उपिज हािधकारी (अित. िन का.)
कुल , टोपीवाला कॉलेज
िब डग, तळमजला, मुलंड
ु (प),
मुंबई-80 दूर वनी मांक25917931
ी. संजय जाधव,
उपिज हािधकारी (अित. िन का.)
चबूर, चबूर वे फेअर से टर, पी.
वाय. थोरात माग, चबूर
टे शनजवळ, चबूर (प) मुंबई-89
दूर वनी मांक- 25260229

