कलम 4 (1) ( ) ( )
िज हािधकारी काया लय, मुंबई उपनगर िज हा येिथल िज हा िनयोजन सिमती / काया लयाची काय व कत $य याचा तपिशल.
1
2

काया लयाचे नांव
प'ा

काया लय 
4 शासक(य िवभागाचे नांव
कोण5या मंलय6या
5
खा5या6या अिधिन8त
6 - काय 9े
1
2 भौगोिलक
3 काया न>
ु प
7 िविश? काय
8 िवभागाचे धेAय / धोरण
9 धोरण
3

10 सव संबिधत कम चारी
11 काय

12 कामाचे िव8तृत 8व>प

िज हा िनयोजन सिमती
िज हािधकारी काया लय, िज हा िनयोजन सिमती , मंबु ई उपनगर िज हा, शासक(य इमारत, 9
वा मजला, बां+ा (पवू  ), मुंबई - 51
िज हा िनयोजन अिधकारी मुंबई उपनगर िज हा
िनयोजन िवभाग , मंालय, मुंबई - 400032
िनयोजन िवभाग , मं लय, मंबु ई - 400032
मंबु ई उपनगर िज हा
बां+ा ते दिहसर (पि<म),कुला ते मल
ु ूंड (पवू  ).
अंधेरी, कु ला , बोरीवली तालुका .
आमदार / खासदार 8थािनक िवकास काय मांची अंमलबजावणी करणे .
िज हा वािष क योजना तयार करणे .
मंबु ई उपनगर िज Cाकरीता शासनाने िदले या िव'ीय मया दे मDये वािष क योजना तयार
क>न काया Eवयीन यं   काया Eवयीन   .
एकूण 15 पदे
1) िज हा वािष क योजना
2) आमदार 8थािनक िवकास काय म
3) खासदार 8थािनक िवकास काय म
1) िज

हा वािष क योजना तयार क>न शासनास सादर करणे. शासनाने माEयनता िद यानंतर
योजनेअतं ग त कामाना शासक(य मंजूरी देण.े मंजूर िनयत$यय पणु  पणे खच होणे साठी योजनेचे
संिनयण करणे.
2)आमदार / खासदार 8थािनक िवकास काय मांतग त मा. आमदार/ खासदार महोदयांनी
8तािवत के ले या अनI
ु ेय कामांना शासक(य मंजूरी देणे, खचा चा आढावा घेण,े िज हा
िनयोजन सिमती6या बै
ठका आयोिजत करणे.
3)तसेच अ पसंMयाक िवकास िवभाग अंतग त डाँ.झाक(र हPसेन मदरसा आधिु नक(करण योजना,
अ पसंMयाक शाळांना पायाभतु सिु वधासाठी अनदु ान योजना राबिवणे.)आमदार / खासदार
8थािनक िवकास काय मांतग त मा. आमदार/ खासदार महोदयांनी 8तािवत के ले या अनुIेय
कामांना शासक(य मंजूरी देण,े खचा चा आढावा घेण,े िज हा िनयोजन सिमती6या बै
ठका
आयोिजत करणे.

13 मालम'ेचा तपिशल
इमारती व जागेचा तपिशल
14 उपलRध सेवा
15 सं8थे6या रचना5मक
तS5यामDये काय 9े 
   

16 काया लयीन दूरDवनी
मांक व वेळा
17 साUािहक सट
ु ी व िविश?
सेवेसाठी ठरिवले या वेळा

-शासक(य इ
मारत, 9 वा मजला, बां+ा (पवू  ), मुबं ई - 51

--सोबत जोडला आहे.
दूरDवनी मांक 26550066. वेळ सकाळी 9.45 ते सांयकाळी 5.30.
रिववार व दस
ू रा आिण चौथा शिनवार, कुठलीही िविशW सेवा परु िवXयात येत नाही.

िजहािधकारी
मंबु ई उपनगर िजहा
िज हा िनयोजन अिधकारी
मंबु ई उपनगर िज हा

सहाAयक िज हा िनयोजन अिधकारी
मुंबई उपनगर िज हा (2 पदे )

संशोधन सहाAयक (5)

सांिMयक( सहाAयक (2)

वाहनचालक (1)

लेखा अिधकारी (पद YरZ)

उपलेखापाल (1)

िलिपक (1)

िशपाई (1)

कलम 4 (1) ()() नमनु ा (अ)
िज हािधकारी काया लय, मुंबई उपनगर िज हा येिथल िज हा िनयोजन सिमती, काया लयातील

अ.. पदनाम
1

2

1

िज हािधकारी,
मंबु ई उपनगर
िज हा

2

िज हा िनयोजन
अिधकारी, मुंबई
उपनगर िज हा

अिधकारी व कम चारी यां6या अिधकारांचा तपिशल.
(अ)
अिधकार आिथक
कोणया कायदा / िनयम / शासन िनणय /
प"रपकानस
ु ार
3

4

िवभाग [मुख
अ) आमदार 8थािनक
िवकास काय \म
आहरण व संिवतरण
अिधकारी
ब) खासदार 8थािनक
िवकास योजना िनयं]ण
अिधकारी
क) िज हा वािष क
योजनेतील िनधी
अथ सक
ं ि पत करणे,
िवतरीत करणे व
िनधीतील कामांना
[शासक(य माEयता
(8थािनक 8वरा^य
सं8थांकडील [8ताव
वगळता इतर सव
[8तावांना [शासक(य
माEयतेचे सव अिधकार)
िनयं]क अिधकारी.
काया लय [मख
ु
आहरण व संिवतरण
अिधकारी (कम चा-यांचे
वेतन व भ'े आिण आिथ क
बाबी)

1) महारा_` शासन िनयोजन िवभाग शासन िनण य \.
एसडीपी 1085 / 507 / सीआर 7 / पीआरजी 2
िदनांकः 24 एि[ल, 1985.
2) भारत सरकार यांचे आदेश \ं . सी / 22 /
2004.एमपीएमएडीएस, िदनांकः 1/6/2005.
3) भारत सरकार यांचे सांिMयक( एव काय \म
काया Eवयन मंलय, भारत सरकार यांचे माग दश क
त5वे, माहे ऑग? 2012.
4) महारा_` शासन िनयोजन िवभाग शासन िनण य \.
िजवायो 1007 / [.\. 39 / का.1444 िद.16.02.08

महारा_` शासन िव' िवभाग \. िवअ 1099 / [. \.
10 / 99 / िविनयम िद. 1 / 9 / 1999 िव'ीय अिधकार
िनयम पिु 8तका 1978 भाग पिहला, उप िवभाग एक
मिधल अ. . 3 नस
ु ार.

अिभय
5

(ब)
अ.. पदनाम
1

अिधकार आिथक
2

1

िज हािधकारी,
मंबु ई उपनगर िज हा

2

िज हा िनयोजन
अिधकारी, मुंबई उपनगर
िज हा

3

4

अिभय
5

1) शा.िन. . एस.डी.पी. 1085 / 507 /
सीआर 7 / पीआरजी 2 िद. 24 / 4 /
1985.
2) शा.िन. . 8थािवका / 1092 / मातब /
सीआर 13 / योजना 6 िद. 18 / 1 /
1993.
3) शा.िन. . 8थािवका / 1095 / . . 16 /
का 1445 िद. 21 / 4 / 1995.
4) शा.िन. . 8थािवका / 2004 / . . 27 /
का 1445 िद. 9 / 4 / 2004.
2) खासदार 8थािनक 9े 1) शा.िन. . खािविन 1094 / . . 12 / का
िवकास योजना
1445 िद. 17 माच , 1994.
2) भारत सरकार यांचे आदेश \ं . सी / 89
एमपीएलएडीएस, िद. 15 / 2 / 97.
3) भारत सरकार यांचे आदेश # . सी / 22 /
2004, $$$%$&, िद. 1 / 6 /
2005.
4) भारत सरकार सांिMयक( एव काय म
काया Eवयन मं लय,भारत सरकार
माग दश क त5वे, ऑग? 2012.
5) भारत सरकार सांिMयक( एव काय म
काया Eवयन मं लय,भारत सरकार
माग दश क त5वे, 15 मे 2014
3) िज हा वािष क योजना 1) महारा_` शासन िनयोजन िवभाग शासन
िनण य \. िजवायो 1007 / [.\. 39 /
का.1444 िद.16.02.08
1) आ8थापना िवषयक
1) महारा_` नागरी सेवा िनयम 1981.
कामकाज
1) आमदार 8थािनक
िवकास काय \म
शासक(य मंजूरी देणे

(क)
अ.. पदनाम
1
1

कोणया कायदा / िनयम / शासन िनणय /
प"रपकानुसार

2
िज हा िनयोजन अिधकारी, मुंबई
उपनगर िज हा

अिधकार
फौजदारी
3

कोणया कायदा / िनयम / शासन िनणय /
प"रपकानस
ु ार
4

अिभय
5

िनरंक

(ड)
अ.. पदनाम
1
1

2
िज हा िनयोजन अिधकारी, मंबु ई
उपनगर िज हा

अिधकार अध
$यायीक
3

कोणया कायदा / िनयम / शासन िनणय /
प"रपकानस
ु ार
4
िनरंक

अिभ%ाय
5

कलम 4 (1) ()() नमनु ा (ब)
िज हािधकारी काया लय, मुंबई उपनगर िज हा येिथल िज हा िनयोजन सिमती, काया लयातील
अिधकारी व कम चारी यां6या कत $याचा तपिशल.(अ)
अ.

पदनाम

कत)ये

कोणया कायदा / िनयम /
शासन िनणय /
प"रपकानुसार

अिभ%ाय

3

4

5



1

2

िज हा िनयोजन
अिधकारी,
मुंबई उपनगर िज हा

1) िज हािधका-यांना िज हा िनयोजन सिमतीचे सद8य सिचव कोणया कायदा / िनयम
/ शासन िनणय /
eहणून करा$या लागणा-या कामात सहाAय करणे.
प"रपकानुसार
2) िज हा िनयोजन सिमती अख5यारीत येणा-या िज हा वािष क
योजनांची / पंचवािष क योजनांची शासना6या आदेशा[माणे
आखणी क>ण 5या िज हा िनयोजन सिमती / लहान गट /
काय कारी सिमती यां6या माEयतेसाठी तयार करणे.
3) िज हा िनयोजन सिमती 5यांची काय कारी सिमती / लहान
गट व अस यास िवशेष काय कारी िवशेष सिमती यां6या
बै
ठका आयोिजत करणे व 5यासाठीची पवू  तयारी करणे.
4) 8थािनक िवकास काय \म (आमदार िनधी / खासदार िनधी).
^या िज Cात लागू असेल तेथे डfगरी िवभाग िवकास,
िवशेष कृ ती काय \म , इतर िवशेष काय \म (जसे या]ा
8थळे िवकास काय \म, पय टन िवकास काय \म इ5यादी ),
यासंबधी काय \म तयार कgन शासनाने िविहत के ले या
िनयमानस
ु ार पढु ील िविहत काय वाही करणे.
5) िज हा योजना व इतर िवशेष काय \मां6या [गतीचा आढावा
घेऊन 5यासंबंधात आवiयक असले या बाबjचा िविवध
8तरावर पाठपुरावा करणे व या योजनांचा आढावा
घेXयासाठी मािहती संकिलत कgन ती सिम5यांपढु े सादर
करणे. .
6) िज हा िनयोजन व इतर अनुषिं गक िवषयासंबधं ी
संगणक(करण कामावर देखरेख कgन िज हा
िनयोजनासाठी व िनयोजन क9ा6या इतर काय \मासाठी
आवiयक असलेली मािहती अkावत ठेवणे व संबधं ीताना
परु वणे.
7) िज हा िनयोजन क9ामाफत जे काय \म राबिवले जातात
5या काय \मांसाठी (खासदार 8थािनक िवकास काय \म,
डfगरी िवभाग िवकास काय \म) िवहीत आवiयक 5या
नfदवCा उघडणे, तसेच लेखािवषक नfदवCा ठेवणे,
संबधीत काय \मा6या खचा चा ताळमेळ दर 3 मिहEयांनी
महालेखापाल काया लयाशी घालून 5याबाबतचा अहवाल
िनयोजन िवभाग व िवशेष काय अिधकारी (िनयोजन) यांना
सादर करणे.
8) खचा चा मेळ महालेखापाल काया लयातील नfदीशी
घालून ितमाही खच मेळाचा अहवाल िनयिमतपणे
िनयोजन िवभागास सादर करणे.

अ.

पदनाम

कत)ये

कोणया कायदा /
िनयम / शासन िनणय /
प"रपकानुसार

3

4


1.

2

9) िज हा िनयोजन सिमती क9ासाठी अथ संकि पय अंदाज व 9) भारत सरकार
सधु ारीत अंदाज िविहत कालावधीत िनयोजन िवभागास
सांिMयक( एवं
सादर करणे, तसेच मंजूर अनदु ानापे9ा अिधक खच होणार
काय \म
नाही याबाबत द9ता घेण.े
काया Eवयन
10) खचा 6या नfदी अथ सक
मं]ालय, भारत
ं पीय िनयम पुि8तके तील िवहीत
नमनु ा \. 10 मDये ठेवून खचा चा मािसक अहवाल
सरकार माग दश क
िनयिमतपणे सादर करणे.
त5वे,माहे आँग?
11) िज हा िनयोजन क9ामाफत राबिवXयात येणा-या
2012.
योजनांगत तसेच िज हा िनयोजन सिमती6या अख5याYरत
येणा-या योजनांतग त काय \मासंबधी संगणका6या 10) भारत सरकार
सांिMयक( एवं
सहाAयाने अहवाल कgन तेथे िवि'य [गतीबरोबर भौितक
काय \म
[गतीचा आढावा घेऊन िवहीत अहवाल शासनास सादर
काया Eवयन
करणे.
मं]ालय, भारत
12) िनयोजन िवभागाने िवहीत के या[माणे, िज हा योजनांतग त
सरकार माग दश क
10 कामांची पाहणी कgण 5यांचा िनयतकािलत अहवाल
त5वे, माहे 15 मे
िनयोजन िवभागास सादर करणे. पाहणीत आढळून
2014.
आले या ]टु ी संबधं ीत काया लयीन यं]णेस कळवून 5या दूर
करXयाचा [य5न करणे.
13) िज हा योजनेचा भाग eहणून िविवध िज हा8तरीय
योजनांसाठी मंजूर के लेला िनधी अमलबजावणी यं]णांना
[ाU कgन देXयासाठी िविवध 8तरांवर पाठपुरावा करणे.
14) िज हा योजनेची दरवषm पिु 8तका तयार करणे.
15) िज हा वािष क योजनेचा वािष क िनयत$यय, अथ संक पीय
तरतूद व खच यांचा योजनािनहाय ]ै
मािसक अहवाल
िनयोजन िवभागास सादर करणे.
16) खासदार / आमदार 8थािनक िवकास व डfगरी िवभाग
िवकास काय \मांतग त खचा चे मािसक व ]ै
मािसक अहवाल
िविहत वेळेत शासनास सादर करणे. तसेच काही कारणाने
8थिगत के लेले मािसक / ]ै
मािसक अहवाल पवू m[माणे
िनयोजन िवभागास िनयिमत सादर करणे.
17) खासदार / आमदार 8थािनक िवकास काय \मांतग त मागील
वषात पूण झाले या समु ारे 15 ते 20 कामांची शासनाने
गठीत के ले या सिमतीकडून तपासणी कgन 5याबाबतचा
अहवाल शासनास सादर करणे.
18) िनयोजन िवभागाने / िज हािधका-यांनी वेळोवेळी
सोपिवलेली इतर कामे

अिभ%ाय

5

अ.

1

2

3

4

5

6

7

पदनाम

कत)ये

कोणया कायदा / िनयम
अिभ%ाय
/ शासन िनणय /
प"रपकानुसार

2

3

4

सहायक िज हा
िनयोजन अिधकारी,
मंबु ई उपनगर िज हा

1) उपरोZ िदलेली कत $ये बजावणे साठी काया लयीन कम चायांकडून नेमलेले काम कgन घेणे व तपासलेले काम िज हा
िनयोजन अिधकारी यांना सादर करणे.
2) िज हा िनयोजन अिधकारी यां6या अनुपि8थतीत काया लयीन
कामकाज सांभाळणे व बै
ठकांना उपि8थत राहणे

--“--

िज हा वािष क योजना मंजूर िनयत$यय अथ संकि पत करणे व
यं]णांना मािसक कॅ शoलो नस
ू ार िनधी िवतरण, उपलेखापाल
लेखा अिधकारी
यांनी के ले या कामाची छाननी कgन [8ताव मंजरु ीसाठी सादर
करणे.
संशोधन सहायक (1) िज हा वािष क योजना तयार करणे व तदनषु िं गक कामकाज
आमदार 8थािनक िवकास काय \म काया Eवयन व तदनषु ंिगक
संशोधन सहायक (2)
कामकाज (िव.प.स) , अ पसंMयाक शाळा अनदू ान योजना
आमदार 8थािनक िवकास काय \म काया Eवयन व तदनुषिं गक
संशोधन सहायक (3)
कामकाज (िव.स.स)
आमदार 8थािनक िवकास काय \म कायq'र मंजूरी, मािसक
संशोधन सहायक (4) [गती अहवाल, उपयोिगता [माणप]े, संकलन, कामांची नfदवही
अkयावत ठेवणे.
खासदार 8थािनक िवकास काय \म काया Eवयन व तदनषु िं गक
संशोधन सहायक (5)
कामकाज
20 कलमी काय \म अनशु ेषांतग त योजना वै
धािनक िवकास
मंडळा6या योजना, [गती अहवाल घेणे, संकिलत करणे, िज हा
सांिMयक( सहाAयक (1)
वािष क योजना संबधं ीत कामकाजात संशोधन सहायक यांना
सहाAयकरणे.
आमदार / खासदार 8थािनक िवकास काय \म काया Eवयन
अंतग त संबधं ीत संशोधन सहायकांना सहाAय करणे. मािहतीचा
सांिMयक( सहाAयक (2)
अिधकार, त\ारी इ5यादी बाबत द9तेने पाठपरु ावा करणे.
कामांचे तपासणीचे अहवाल अkयावत करणे.
आमदार 8थािनक िवकास काय \म व िज हा वािष क
योजनांतग त योजनां6या अनदु ानाची देयके तयार करणे,
उपलेखापाल
रोखनfदवही ठेवणे, व लेखा िवषयक कामे पाहणे, व लेखा
पYर9ण अहवालातील आ9ेपांची पूतता करणे. ताळमेळ घेण.े
आवकजावक टपालाची नfद ठेवणे, लेखा शाखा व आ8थापना
िलपीक
िवषयक कामकाज, तसेच संगणकावरील कामकाज पाहणे
कामकाज पाहणे.

--“---“---“---“---“---“---“--

--“--

--“--

--“--

5

आिथ क
लेखा शाखा
शासक(य

1) िज

हा वािष क योजना
2) खासदार / आमदार 8थािनक िवकास काय मांतग त कामांना
शासक(य माEयता देण.े
3) शासनाकडून [ाU इ
तर िनधी
4) आ8थापना
फौजदारी
िनरंक
अध Eयायीक
िनरंक

कलम 4 (1) () ()
िनणय येतील पयव1
े ण व जबाबदारीचे उ3र दाियव िनि4त क5न कायप6दतीचे %काशन
(कामाचा कार / नाव)
कामाचे 8वgप
संबधं ीत तरतदु
अिधिनयमाचे नाव
िनयम
शासन िनण य
पYरपके
काया लयीन आदेश
अ. .

कामाचे 8वgप

:
:
:
:
:
:
:
कालावधी िदवस
िनरंक

कामासाठी जबाबदार
अिधकारी

अिभ य

कलम 4 (1) (ब) () नमूना (अ)
नम$ु याम6ये कामाचे कटीकरण
संघटनाचे ल1 (वािषक )
अ..

काम /काय

कामाचे माण

आिथक ल1

अिभय

लागू नाही
कलम 4 (1) (ब) () नमूना (ब)
कामाची कालमयादा काम पूण हो;यासाठी येक कामाची कालमयादा
अ.. काम /काय िदवस/तास पूण कर;यासाठी जबाबदार अिधकारी तर िनवारण अिधकारी
लागू नाही
कलम 4 (1) (ब) () नमूना (अ)
िजहा िनयोजन सिमती, मंबु ई उपनगर िजहा कामाशी संबधं ीत िनयम / अिधिनयम
अ..

सूचना पकानूसार िदलेले िवषय

िनयम मांक व वष>
लागू नाही

अिभय (असयास)

कलम 4 (1) (ब) () नमूना (ब)
िजहा िनयोजन सिमती, मंबु ई उपनगर िजहा कामाशी संबधं ीत शासन िनणय
अ.. शासन िनणयानूसार शासन िनणय मांक व तारीख
िदलेले िवषय
1
िज हा वािष क योजना 1) महारा_` शासन, िनयोजन िवभाग शासन िनण य
\मांक : िजवायो 1007/.\.39/का.1444
िद.16 फे sुवारी, 2008
2

आमदार 8थािनक
िवकास काय \म

3

खासदार 8थािनक
9े िवकास काय \म

अिभय
(असयास)

1) शासन िनण य .एस.डी.पी.1085/507/सीआर
7/पीआरजी2 िद.24.04.85
2) शासन िनण य .8थािवका/1092/मातब/सीआर
13/योजना6 िद.18.01.1993
3) शासन िनण य .8थािवका/1015/. .16/
का.1445 िद.21.04.95
4) शासन िनण य .8थािवका/2004/. .27/
का.1445 िद.19.04.2004
5) महारा_` शासन िनयोजन िवभाग शासन िनण य
\.8थािवका2011/. .47/का.1482, िदनांक 13/09/2011
1) शासन िनण य .एस.डी.पी.1085/507/सीआर 7/पीआरजी2 िद.24.04.85
2) भारत सरकार यांचे आदेश # .सी /89 एमपीएलएडीएस,िद.15/02/97.
3) भारत सरकार यांचे आदेश # .सी /22 /2004,$$$%$&,
िद.1जून, 2005.
4) भारत सरकार सांिMयक( एव काय म काया Eवयन मं लय,भारत सरकार
माग दश क त5वे, माहे ऑग? 2012.
5) भारत सरकार सांिMयक( एव काय म काया Eवयन मं लय,भारत सरकार
माग दश क त5वे, माहे 15 मे 2014.

कलम 4 (1) (ब) () नमनू ा (क)
िजहा िनयोजन सिमती, मुंबई उपनगर िजहा कामाशी संबधं ीत प"रपके
अ. . शासक(य पकानूसार
िदलेले िवषय़
1
िज हा वािष क योजना
तयार करणे 2015-16

पYरपक मांक व तारीख
1) महारा_` शासन िनयोजन िवभाग, पYरपक . िडएपी1014 /. .
142 / का.1481 िद. 05.08.2014 (सव साधारण योजना)
2) िनयोजन िवभाग, शुDदीप]क . िडएपी1014 /. . 142 /
का.1481 िद. 25.09.2014
3) महारा_` शासन सामािजक Eयाय िवभाग पYरपक \. िवघयो 2014
/ . . 60 / िवघयो 1 िद. 06.09.2014 (अनुसूिचत जाती
उपयोजना)
4) महारा_` शासन आिदवासी िवकास िवभाग पYरपक मांक टीएसपी
2014 / [.\. 224 /का. 6, मं लय, मुंबई िद. 09.09.2014
(ओ. टी. एस. पी.)

अिभ य
(अस यास)

कलम 4 (1) (ब) (न) नमूना (ड)
िजहा िनयोजन सिमती, मंबु ई उपनगर िजहा कामाशी संबधं ीत कायालयीन आदेश /धोरणामक प"रपके
अ..

मांक व तारीख

िवषय

अिभय (असयास)

िनरंक
कलम 4 (1) (ब) () नमूना (इ)
िजहा िनयोजन सिमती, मंबु ई उपनगर िजहा कायालयाम6ये उपलBध दCताऐवजांची यादी
द8तावेजाचा िवषय
िवषय
संबंिधत )यEF/
)यEFचे िठकाण/ उपरोE
अ.. दCतऐवजाचा
पदनाम
कायालयात उपलBध
कार
नसयास
न8ती
िज हा वािष क योजना
संशोधन सहायक (1)
1
न8ती
आमदार 8थािनक िवकास काय \म संशोधन सहायक (2)
1
न8ती
खासदार 8थािनक िवकास काय \म संशोधन सहायक (3)
2
कलम 4 (1) (अ) ()
िजहा िनयोजन सिमती, मंबु ई उपनगर िजहा कायालयाम6ये दCताऐवजाची वगवारी
अ.

िवषय

दCतऐवजाचा %कार
/नCती / मCटर /
नGदपCु तक,
)हाऊचर इ.

.

1
2
3
4
5
6

वै
यिZक संिचका
हजेरी पक
सेवा प8ु तक
आमदार 8थािनक िवकास काय \म
खासदार 8थािनक िवकास काय \म
िज हा वािष क योजना

न8ती
हजेर पु तक

नfद प8ु तक
न8ती
न8ती
न8ती

%मुख बाबIचा तपिशल

सुरि1त ठे व;याचा कालावधी

रजा मंजूरी, काय मZ
ु आदेश.
दै
िनक हजेरी नfदी
वेतनवाढ, रजे6या नfदी
शासक(य मंजूरी आदेश
शासक(य मंजूरी आदेश
 gप आराखडा,
शासक(य मंजूरी आदेश, िनधी
िवतरण आदेश इ.

10 वष
कायम8वgपी
सेवा िनवृ'ी नंतर व 5 वषा पयvत
10 वष
10 वष
10 वष

कलम 4 (1) (ब) ()
िजहा िनयोजन सिमती, मुंबई उपनगर िजहा कायालयाJया प"रणामकारक कामासाठी जनसामा$यांशी सला मसलत
कर;याची )यवCथा
अ.. सला मसलतीचा
िवषय

काय%णालीचे िवCतृत
वणन

कोणया अिधिनयमा/ िनयमा/
प"रपकाLारे
लागू नाही

पुनरावृ3ीकाल

कलम 4 (1) (ब) () नमूना (अ)
िजहा िनयोजन सिमती, मंबु ई उपनगर िजहा कायालयाJया सिमतीची यादी कािशत करणे.
अ.
.

1

सिमतीचे
नाव

सिमतीचे सदCय

सिमतीचे उMीN

2

3

4

िज हा
िनयोजन
सिमती

िज Cाचे पालक मं]ी अDय9
मा.ना.wी. िवनोद तावडे. महारा_` शासन
(शालेय िश9ण,ि\डा आिण युवक क याण,
उ6च व तं] िश9ण, वै
kक(य िश9ण,
मराठी भाषा, सा8कृ ितक काय )
िज Cाचे इतर मं]ी , रा^यमं]ी सह अDय9
(वरीW मं]ी )
1) मा.मं]ी wी [काश मांचभु ाई मेहता,
(गृहिनमा ण, खिनकम , कामगार )
2) मा.मं]ी wी रामदास गंगाराम कदम, (पया वरण )
3) मा.मं]ी wी सभु ाष राजाराम देसाई,( उkोग)
4) मा.मं]ी डाँ. िदपक रामचंy सावंत, (साव जिनक आरोxय आिण कु टूंब
क याण )
5) मा.रा^यमं]ी wीमती िवkा ठाकूर,(मिहला व बाल िवकास,अEन व
नागरी परु वठा आिण औषधी [शासन )
6) मा.रा^यमं]ी wी रिवy द'ाराम वायकर, ( गृहिनमाण, उ6च आिण
तं]िश9ण )
मंबु ई महानगरपािलके चे महापौर सद8य

िज हा हा
िनयोजनाचा
घटक मानून
िज Cासाठी
पंचवािष क आिण
वािष क योजना
तयार
करXयासाठी
िज हा8तरा वर
सुयोxय िनयोजन
यं]णा eहणून
काम करणे.

िज हािधकारी मबंु ई उपनगर सद8य सिचव मा.+. शेखर चEने.
िज Cातील आमदार व खासदार या मधून भारी मं{यांनी नामिनद|िशत
के लेले दोन सद8य
1) (लहान गटा6या बै
ठक(साठी मा.आ.wी. आिशष शेलार
2) मा.नगरसेवक मनोज कोटक यांना मा.पालकमं]ी महोदयांकडून
नामिनद|िशत करXयात आलेले आहे.)
रा^यपालांनी संबिं धत सांिविधक िवकास मंडळा6या सद8यामधून
नामिनद|िशत के लेले सद8य.
पालकमं]ी यांनी नामिनद|िशत करावयाचे िज हा िनयोजन सिमतीचे Iान
असलेले चार सद8य सद8य
1) मा.
2) मा.
3) मा.
सदरील िनयुZ( पुढील आदेशापयv त अबािधत राहील असे शासनिनण यात
नमूद के लेले आहे...
महानगरपािलके 6या िनवा िचत सद8यांनी 5यां6या मधून िनवडणूक(ने िनवडून
kावयाचे 40 सद8या मधून 38 सद8य िनयुZ व 2 YरZ.
अ)अनसु ूिचत जाती (ि}या ) [वग
1) डॉ.बावदाने भारती सूबोध
ब) अनस
ु ूिचत जाती [वग
1) खरटमोल िवल अंबाजी

कलम 4 (1) (ब) () नमूना (अ)

बैठका िकती
वेळा घे;यात
येते

सभा
जनसामा
$यांसाठी
खुली िकं वा
नाही आहे

5

वषा तून
जा8तीत
जा8त 4
वेळा

6

नाही

सभेचा
काय
वृ3ांत
(उपलBध)
7

आहे

अ. सिमतीचे
नाव
.

1
1

2

िजहा िनयोजन सिमती, मबुं ई उपनगर िजहा कायालयाJया सिमतीची यादी कािशत करणे.
सिमतीचे सदCय
सिमतीचे
बैठका िकती सभा जनसामा$यां साठी
उMीN
वेळा घे;यात
खुली आहे िकं वा नाही
येते

3
क) नागरीकांचा मागास वग (, )
1) भावना भािवन जोबनपु
2) पाटील नेहा िवनायक
3) पांचाळ मिनषा मनोहर
4) सु दा काश 
5) अनघा काश eहा
6) 8नेहल सहु ास िशंदे
ड) नागरीकांचा मागास वग
1) आंबेरकर देवy +-
2) सरु शे हYर<ंy कोपरकर
3) रमेश गजानन कोरगावकर
4) िदलीप पटेल
5) पेडणेकर राजू +पाद
6) िदपकबाबा हांडे.
इ)अनुसूिचत जमाती वग
1)िजतy िहरालाल वळवी
ई) सव साधारण (, ) वग
1) जामसांडेकर कोमल कमलाकर
2) िदघे ^यो58ना अभय
3) संDया िवपूल दोशी
4) सिवता शरद पवार
5) सुखदा राहल पवार
6) पाटकर शभु दा शिशकांत
7) राज+ +   #%
8) महाडेर पूजा िवनाथ
9) मांगेला भावना अिमत
10) डाँ.अजंता राजपती यादव
11)सनु ंदा िवल लोकरे
उ) सव साधारण वग
1) अ+ ./
2) मनोज िकशोरभाई
3) िगरकर शै
लजा िवजय
4) छे डा िवण वेलजी
5) आसीफ अहमद झके Yरया
6) िवजय पंढरीनाथ तांडेल
7)
8) पाटेकर उदेश शांताराम
9) राजन वसंत पाDये
10) यशोधर प. फणसे
11) िदलीप भाऊसाहेब लांडे
12) अँड.शमा xयानमूतm रामचंy

4

5

6

सभेचा
काय वृ3ांत
(उपलBध)

7

अ
\

सिमतीचे
नाव

1

2

सिमतीचे सद8य

सिमतीचे उी?

बै
ठका िकती
वेळा घेXयात
येते

3

4

5

रा^यशासनाने उपरोZ (5) मDये नामिनद|िशत के ले या व िज हा
िनयोजन सिमती6या सद8यां$यितYरZ सव साधारणपणे िकं वा 5या
9े]ामधुन िनवडून आलेले संसद सद8य आिण महारा_` रा^य
िवधान मंडळ सद8य िवशेष िनमंि]त
खासदार
1) मा.खा. wी.गोपाल शेी,26, मबंु ई उ'र
2) मा.खा.wी.गजानन िकित कर,27, मबंु ई उ'र-पि<म
3) मा.खा.wी.िकरीट सोमै
या 28, मुंबई उ'र पुव
4) मा.खा.wीमती.पूनम महाजन,29 मंबु ई उ'र मDय
5) मा.खा.wी.राहल शेवाळे ., 30, मंबु ई दि9ण मDय
6) मा.खा.wी.रामदास आठवले, रा^यसभा सद8य
7) मा.खा.wी..माजीद मेमन, रा^यसभा सद8य
8)मा. खा. wी. संजय राऊत ,रा^यसभा सद8य
9)मा. खा. wी. राजीव शSु ला रा^यसभा सद8य
10)मा.खा.हPसेन दलवाई, रा^यसभा सद8य
11) मा.खा.सिचन तडूलकर, रा^यसभा सद8य (नामिनद|िशत)
12) मा.खा. जावेद अMतर,रा^यसभा सद8य (नामिनद|िशत)
आमदार
1) मा.आ.wी.िवनोद तावडे. 152 बोरीवली
2) मा.आ.मिनषा अशोक चौधरी, 153 दिहसर
3) मा.आ.wी.[काश सवु ,| 154 मागाठाणे
4) मा.आ.सरदार तारािसंह, 155 मल
ु डंु
5) मा.आ.wी.सुिनल राजाराम राऊत, 156 िव\ोळी
6) मा.आ. wी अशोक पाटील,157 भांडुप (पि<म)
7) मा.आ.रिवं+ द'ाराम वायकर,158 जोगेरी (पूव)
8) मा.आ. wी.सुिनल [भू,159 िदंडोशी
9) मा.आ.wी.अतल
ु भातखळकर ,160 कांिदवली
10) मा.आ.wी.योगेश सागर, 161 चारकोप
11) मा.आ. wी. अ8लम शेख, 162 मालाड (पि<म)
12) मा.आ. wीमती. िवkा ठाकूर,163 गोरेगांव
13) मा.आ. wीमती भारती हमत ल$हेकर, 164 वसqवा
14) मा.आ. wी. अिमत भा8कर साटम,165 अंधेरी (पि<म)
15) मा.आ. wी .रमेश लटके , 166 अंधेरी (पूव)
16) मा.आ. wी पराग अळवणी, 167 िवलेपाल
17) मा.आ. wी खान मोहमद अरीफ (नसीम),168 चांिदवली
18) मा. आ.wी. राम कदम, 169 घाटकोपर (पि<म)
19) मा.आ.wी. [काश मांचभु ाई मेहता, 170 घाटकोपर (पूव)
20) मा.आ.wी.अबू अिसम आझमी,171 मानखूद िशवाजी नगर
21) मा.आ.wी तक
ु ाराम रामकृ 0 काते,172 अणशु Z( नगर
22) मा.आ.wी. [काश वै
कंु ठ फातप|कर ,173 चबूर.
23) मा.आ.wी.मंगशे कुडाळकर ,174 कुला अ.जा.
24) मा.आ. wी. संजय गोिवंद पोतनीस,175 कािलना.
25) मा.आ.
176 वां+े (पूव)
26) मा.आ.wी.ॲड.आिशष शेलार,177 वां+े (पि<म)

सभा
जनसामाEयां
साठी खुली
आहे िकं वा
नाही

सभेचा
काय व'
ृ ांत
(उपलRध)

6

7

अ.\

1

सिमतीचे
नाव

सिमतीचे सद8य / िवशेष िनमंि]त

सिमतीचे
उी?

2

3

4

27) मा.आ.डॉ.wी.िदपक सावंत, िव.प.स.
28) मा.आ.अडॅ .+.अिनल परब, िव.प.स.
29) मा.आ.+.किपल पाटील, िव.प.स.
30) मा.आ. +.  1 & 1 िव.प.स.
31) मा. आ.+. भाई जगताप िव.प.स.
32) मा.आ.+मती िवkा च$हाण िव.प.स.
33) मा. आ.+. िवजय (भाई ) िगरकर
34) मा.आ.+. /2 12 चादरूं कर
पालक सिचव +. एस.के .wीवा8तव
अपर मMु य सिचव ( िव') िव' िवभाग
आयुZ, कोकण िवभाग िवशेष 2#
मा. +. आर.एस.मोपलवार.
महापािलके चे आयZ
ु िवशेष 2#
िवभागीय आयZ
ु ांचे काया लयातील
उपायZ
ु (िनयोजन) िवशेष 2#
िज हा िनयोजन अिधकारी िवशेष 2#
िज हा िनयोजन सिमती6या अDय9ांशी िवचार िविनमय
कgन रा^य शासन िज हा िनयोजनाचा अनुभव असले या
व सामाEयपणे िज हा िनयोजन सिमती6या 9े]ातील
िनवासी असले या 14 $यZjना िवशेष 2# eहणनू
िज हा िनयोजन सिमतीवर नामिनद|िशत करतील िवशेष
िनमंत
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
रा^य िनयोजन मंडळाचे काय कारी अDय9 / सद8य
यां6यामधून एक सद8य िवशेष 2#

सभा
जनसामाEयां
िकती वेळा
सभेचा
साठी खुली
घेXयात
काय वृ'ांत
आहे िकं वा
येते
(उपलRध)
नाही
5

6

7

कलम 4 (1) ( ब ) () नमनु ा (ब)
िजहा िनयोजन सिमती, मंबु ई उपनगर िजहा कायालयाJया अिधसभांची यादी कािशत करणे.
अ. . अिधसभेचे
नाव

सभेचे
सद8य

सभेचे
उी?

िकतीवेळा
सभा जनसामाEयासाठी खल
ु ी
घेXयात येते
आहे िकं वा नाही
लागू नाही

सभेचा काय वृ'ांत
(उपलRध)

कलम 4 (1) ( ब ) () नमुना (क)
िजहा िनयोजन सिमती, मंबु ई उपनगर िजहा कायालयाJया प"रषदांची यादी कािशत करणे.
अ. . पYरषदेचे
नाव

पYरषदेचे
सद8य

िज हा िनयोजन सिमती, मंबु ई
उपनगर िज हा काया लया6या
कोण5याही सं8थेची यादी
[कािशत करणे.
अ.\.

पYरषदेचे
उी?

सं8थेचे
नाव

िकतीवेळा
सभा जनसामाEयासाठी खल
ु ी
घेXयात येते
आहे िकं वा नाही
लागू नाही

कलम 4 (1) ( ब ) () नमुना ( ड )
सं8थेचे सं8थेचे िकतीवेळा
सद8य उी?
घेXयात येते

सभेचा काय व'
ृ ांत
(उपलRध)

सभा जनसामाEयासाठी सभेचा
खुली आहे िकं वा नाही काय व'
ृ ांत
(उपलRध)

लागू नाही

कलम 4 (1) ( ब ) ()
िजहा िनयोजन सिमती, मंबु ई उपनगर िजहा कायालयाJया कोणयाही संCथेची यादी कािशत करणे.
अ.. संCथेचे
नाव

संCथेचे
सदCय

संCथेचे
उMीN

िकतीवेळा
सभा जनसामा$यासाठी खल
ु ी
घे;यात येते
आहे िकं वा नाही
लागू नाही

सभेचा कायवृ3ांत
(उपलBध)

कलम 4 (1) (ब) ()
िजहािधकारी कायालय, मबुं ई उपनगर िजहा येथील िजहा िनयोजन सिमती कायालयातील अिधकारी व कमचारी यांची नावे
व प3े व यांचे मािसक वेतन देण.े
अ.
.Q.

पदनाम

1

िजहा िनयोजन
अिधकारी
सहायक िज हा
िनयोजन
अिधकारी
सहायक िज हा
िनयोजन
अिधकारी
लेखा अिधकारी
संशोधन
सहाAयक
संशोधन
सहाAयक
संशोधन
सहाAयक
संशोधन
सहाAयक
संशोधन
सहाAयक
उपलेखापाल
सांिMयक(
सहाAयक
सांिMयक(
सहाAयक
िलपीकटंकलेखक
वाहनचालक
िशपाई

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

अिधकारी / कमचाRयाचे नाव

गट

5जू िदनांक

wी. या. िव. कुं भारे.

अ

28/10/2013

wी. [शांत स.ु भामरे

ब (राजपि]त)

22/03/2013

,,

-//-

wी. शा.स.सोनवाणे.

ब (राजपि]त)

01/06/2013

,,

-//-

-

,,

-//-

,,

-//-

पद YरZ
wी.िजवन सुधाकर कडू

,,

ब(अराजपि]त) 22/08/2013

दुर6वनी Qमांक / फॅ Tस / इमेल
26550066 / 26556805 /
dpomsd@maharashtra.gov.in

एकु ण
वेतनwेणी
िनयमा
नस
ु ार

wी. धंनजय पांडूंरग पाटील

,,

28/08/2013

,,

-//-

wीमती.अ>णा सयाजीराव बेले

,,

19/09/2013

,,

-//-

wी. मनोज क.भातणकर.

,,

07/06/2014

,,

-//-

wी. नरेद् कृ . लोखंडे.

,,

30/12/2014

,,

-//-

wी. अ. ऊ. हP याळकर

क

31/12/2011

,,

-//-

wी. िब. एस. पोतनीस

क

19/06/2010

,,

-//-

wी. ए. एस. मेढे

क

13/09/2010

,,

-//-

wीमती संDया नाना देशमुख
wी. बी. $ही. गायकवाड
wी. ए. एन. पEहाळकर

क
क
ड

08/08/2012
26/11/2014
23/12/1996

,,
,,
,,

-//-//-//-

कलम 4 (1) (ब) ()
िजहा िनयोजन सिमती, मुंबई उपनगर िजहा कायालयाJया अिधकारी व कमचाRयांची वेतनाची िवCतृत मािहती कािशत
करणे.
अ.
.
1
2
3

गट

4

ड

वेतन 5परेषा

अ 15,600 - 39,100
ब 9,300 - 34,800
क 9,300 - 34,800
5,200 - 20,200
4,400 - 7,440

महागाई
भ3ा
100 %
100 %
100 %

घरभाडे
भ3ा
30 %
30 %
30 %

िनयमानूसार
,,
,,

िनयमानस
ू ार
,,
,,

िवशेष (जसे कप
भ3ा, िश1ण भ3ा)
लागु नाही
,,
,,

100 %

30 %

,,

,,

,,

शहर भ3ा

संगानूसार (जसे
वास भ3ा)

कलम 4 (1) (ब) ()
िजहा िनयोजन सिमती, मंबु ई उपनगर िजहा कायालयाचे मजूर अंदाजपक व खचाचा तपिशल याची िवCतृत मािहती
कािशत करणे.
3#1 / 4   2

: 2014-15

321 2 4  4   2

: 2014-15

अ.
.

1



 िशषाचे वणन

मMु य लेखािशष 3451से  टरीएट आिथक सेवा,
(02) (01) िज हा िनयोजन सिमती, 34510215

अनदु ान
(सन 2014-15)

िनयोिजत वापर
(1े व कामाचा
तपिशल

5767000.00/32000/-

वेतन
देशांतग त [वास
खच
काया लयीन खच

50,000/5000/-

(हजारात)
अिधक
अिभय
अनदु ान
अपेि1त
असयास
5पयात
िनरंक
,,
,,

Overtime

,,

Allownce

30,000/2

एकुण
मMु य लेखािशष 3451से\ेटरीएट आिथ क सेवा,
101 िनयोजन आयोग/िनयोजन मंडळ पंचवािष क
योजनाअंतग त योजना रा^य योजनांतग त योजना
(03) (01) िज हा िनयोजन सिमती 34500402

एकुण

संगणकावरील खच
दूरDवनी व
इले.चाज|स
,,

5’884’000/-

-

,,

वेतन
िनरंक

136,000/40,000/176000/-

देशांतग त [वास
खच
काया लयीन खच
अितकालीन भ'ा
संगणकावरील खच

,,
,,
,,
,,
,,

कलम 4 (1) (ब) () नमूना (अ)
िजहा िनयोजन सिमती, मंबु ई उपनगर िजहा कायालयातील अनदु ान वाटपाJया कायमाची कायप6दती या वषासाठी
कािशत करणे.
1.
2.
3.
4.
5.

काय माचे नाव
लाभाथm6या पाता संबधं ी6या अटी व शतm
लाभ िमळXयासाठी6या अटी
लाभ िमळXयासाठीची काय पDदती
पा]ता ठरिवXयासाठी आवiयक असलेले कागदप

6. लागू नाह
7. काय मामDये िमळणाया लाभाची िव8तृत मािहती
8. अनदु ान वाटपाची काय पDदती
9. स9म अिधकायाचे पदनाम
10. िवनंती अजा सोबत लागणारे शु क
11.
12. इतर शु क
13. िवनंती अजा चा नमूना
14. सोबत जोडणे आवiयक कागदप #ची यादी (द8तऐवज/दाखले)
15. जोड कागदप चा नमूना
16. काय पDदती संदभा त त\ार िनवारणासाठी संबंिधत अिधकायाचे पदनाम
17. तपिशलवार व 5येक 8तरावर उपलRध िनधी (िज हा पातळी, तालक
ु ा पातळी व गाव पातळी)
लाभाथmची यादी खालील नमूEयात
कलम 4 (1) (ब) () नमूना (ब)
िजहा िनयोजन सिमती, मंबु ई उपनगर िजहा कायालयातील अनदु ान वाटपाJया कायमांतगत लाभाVयाWची िवCतृत
मािहती कािशत करणे.
योजना /काय \माचे नाव
अ. . लाभायाvचे नाव

अनदु ान /लाभ यांची रSकम /8वgप
लागू नाही

िनवड पातेचे िनकष

अिभ य

कलम 4 (1) (ब) ()
िजहा िनयोजन सिमती, मंबु ई उपनगर िजहा कायालयातील िमळणाRया/सवलतीचा परवाना याची चालू वषाची
तपिशलवार मािहती
परवाना/परवानगी/सवलतीचे [कार
अ. परवाना धारकाचे
परवाEयाचा
नाव
[कार
.

परवाना
मांक

िदनांकापासून िदनांका
पयvत
लागू नाही.
परवाना /परवानगी /सवलत या काया लयाकडून देXयात येत नाही.

साधारण
अटी

परवाEयाची िव8तृत
मािहती

कलम 4 (1) (ब) ()
िजहा िनयोजन सिमती, मंबु ई उपनगर िजहा कायालयातील मािहतीचे इलेTXॉिनक Cव5पात साठिवलेली मािहती
कािशत करणे , चालू वषा करीता.
अ.. दCतऐवजाचा %कार िवषय कोणया इलेTXॉिनक नमू$यात मािहती िमळिव;याची प6दत जबाबदार )यEF
लागू नाही.
योजनांची मािहती पुि8तका 8वgपात कािशत करXयात येते.
कलम 4 (1) (ब) ()
िजहा िनयोजन सिमती, मंबु ई उपनगर िजहा कायालयात उपलBध सिु वधांचा तEा कािशत करणे.
उपलRध सुिवधा
1. भेटXया6या वेळेसदं भा त मािहती
भेटीत/दरु Dवनीवgन
2. वेबसाईट िवषयी मािहती
3. कॉलसटर िवषयी मािहती
4. अिभलेख तपासणी साठी उपलRध सिु वधांची मािहती
5. कामा6या तपासणी साठी उपलRध सिु वधांची मािहती
6. नमूने िमळXयासाठी उपलRध मािहती
7. सुचना फलकाची मािहती
8. 7#थालय िवषयी मािहती

: काया लयीन वेळेत सकाळी 9.45 ते सायं.5.30

6

: www.mumbaisuburban.nic.in
:
: द8तावेज 8वgपात उपलRध (कायालयीन वेळेत)
:
:
: काया लया6या दश नी भागात सुचना फलक आहे.
:
-

अ..

सुिवधेचा %कार

वेळ

कायप6दती

िठकाण

1

कामकाजाबाबत
सkि8थतीची मािहती
देण.े

सकाळी 9.45
ते सायंकाळी
5.30

[5य9 भेटीत /
दरु Dवनीवर मािहती
देXयात येते

िज हा िनयोजन
सिमती, मंबु ई
उपनगर िज हा

जबाबदार
अिधकारी
/कमचारी
सहा. िज हा
िनयोजन
अिधकारी,
संशोधन
सहायक



िनवारण
िज हा
िनयोजन
अिधकारी

कलम 4 (1) (ब) ()
िजहा िनयोजन सिमती, मंबु ई उपनगर िजहा कायालयातील कािशत मािहती
वािषक योजनांची मािहती पुिCतका
अ.
.
1

2

कामकाजाचा %कार

अिभ%ाय

/8ह  :; </2 (&& -  >?
.1 & </2 ) 3#? </2 #& @
# #%  A    & #/B & @
& 1  .
.1  G 2  &     
  #2  & #/B & @ & 1  .

3

 &1  G 2  &     
  #2  & #/B & @ & 1  .

4

शासनाने सोपिवले या इतर योजना जसे
अ पसंMयाक शाळांना मूलभूत सोयjसाठी
अनदु ान व डाँ झाक(र हPसेन मदरसा
आधिु नक(करण योजना.

 A   #  ?1  #2&
B  C 22 D2  ;E4
#/B 14 F1  3G&#,8 14 3-2  हB 2
 & #/B & @4   > > 2  घ I  <.
 A   # 12 # 2B&  C 22    JK- 2-4
F1   ?1  2B&  #/B  1 > > 2  घI  <.
&  - L  > > .1   #4 &B2     /
I  .
 A   # 12 # 2B&  C 22    JK- 2-4
F1   ?1  2B&  #/B  1 > > 2  घI  <.
&  - L  > >  &1   #4 &B2     /
I  .
 A   #  ?1  #2&
  C 22   , 321 2
NI &  A 3& 8  N # 2% &   D2
 &ह & 1   ,  &2 %B 2  A 321 2  N #2
  .

कलम 4 (1) (क)
सव सामा$य लोकांशी संबंिधत महवाचे िनणय व धोरणे यांची यादी काशना क"रता तयार करणे व िवतरीत करणे.
लागू नाही.

कलम 4 (1) (ड)
सवसाधारण आपया कायालयाच होणाRया शासकFय /अध$यायीक कामकाजाJया काराची यादी तयार करणे. घेतलेया
िनणयाबाबत काय कर;याची िममांसा यापुढे कर;यात येईल असे जािहर करणे.
लागू नाही.

कलम 4 (1) (ब) ()
मुंबई उपनगर येथील िजहा िनयोजन सिमती मुंबई उपनगर िजहा या सावजिनक िधकरणाJया अखयारीतील मािहती
अिधकारी ,सहा[यक मािहती अिधकारी आिण अिपलीय िधकFरी यांची तपशीलवार माहीती

अ मािहती
Q अिधका-याचे
नाव
1 + शांत भामरे

अिधकार पद
सहायक
िज हा
िनयोजन
अिधकारी

मािहती अिधकारी
मािहती अिधकारी संपूण प3ा / दूर6वनी 
ई मेल आयडी
अिपलीय
]हणून याची
(या काय^ापुरताच) िधकारी
कायशाखा
िज हा िनयोजन िज हा िनयोजन सिमती
िज हा
काया लय, मुंबई उपनगर िज हा, dpomsd@
िनयोजन
कायालयाशी
अिधकारी
संबंिधत सव बाबी [शासक(य इमारत, 9 वा
gmail.com
मजला, बां+ा (पूव), मंबु ई - 51,
दूरDवनी \. 26550066
नमुना क
सहा[यक मािहती अिधकारी

अ.Q
1

सहायक मािहती
अिधका-याचे नाव
+. शा.स.सोनवाणे

अिधकार पद
सहायक िज हा
िनयोजन
अिधकारी

सहायक मािहती अिधकारी
संपूण प3ा दूर6वनी 
]हणून याची कायशाखा
िज हा िनयोजन
िज हा िनयोजन सिमती काया लय, मबंु ई
कायालयाशी संबंिधत सव उपनगर िज हा, शासक(य इमारत, 9 वा
मजला, बां+ा (पूव), मुंबई 51, दूरDवनी \.
बाबी
26550066
नमुना ' ख '
अिपलीय %ािधकारी

अ. अिपलीय िधका-याचे अिधकार पद
Q. नाव
1

+. या.िव.कंु भारे.

िज हा
िनयोजन
अिधकारी

अहवाल देणारे मािहती
अिपलीय िधकारी
]हणून याची कायक1ा अिधकारी
िज हा िनयोजन
कायालयाशी संबंिधत
सव बाबी
कलम 4 (1) (ब) ()

िज हा िनयोजन सिमती या काया लयातील [काशीत मािहती
िनरंक

+. # भामरे

ई मेल आयडी
(या काय^ापुरताच)

सहायक dpomsd@ g mail
.com
िज हा िनयोजन
अिधकारी

