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झोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरण, , , , पुणेपुणेपुणेपुणे    
    

झोपडप�ी पुनव�सन ािधकरणझोपडप�ी पुनव�सन ािधकरणझोपडप�ी पुनव�सन ािधकरणझोपडप�ी पुनव�सन ािधकरण, , , , पुणे व �पपरी �चचवड �े�पुणे व �पपरी �चचवड �े�पुणे व �पपरी �चचवड �े�पुणे व �पपरी �चचवड �े�, , , , पणेु पणेु पणेु पणेु     
या साया साया साया साव�जिनक ािधकरणा�या कामांचा आिण कत�व�जिनक ािधकरणा�या कामांचा आिण कत�व�जिनक ािधकरणा�या कामांचा आिण कत�व�जिनक ािधकरणा�या कामांचा आिण कत�!यां!यां!यां!यांचा तपशीलचा तपशीलचा तपशीलचा तपशील    

1. साव�जिनक ािधकरणाच ेनाव झोपडप�ी पनुव�सन ािधकरण, पणेु व �पपरी �चचवड �े�, पणेु  

2. संपणू� प(ा  1) 4 था मजला, काकडे बीझ आयकॉन, गणेश�खड रोड, 
भांबडु1, िशवाजीनगर, पणेु -05. 

2) मु5था च6बस� - II, सनेापती बापट माग�, पणेु -16. 
3. काय1लय मुख मु;य काय�कारी अिधकारी 

झोपडप�ी पनुव�सन ािधकरण, पणेु व �पपरी �चचवड �े�, पणेु 
4. कोण=या खा=या�या अंतग�त हे 

काय1लय आहे? 
गृहिनम1ण िवभाग, महाराAB शासन, मं�ालय, मंुबई-32. 

5. कामाचा अहवाल कोण=या 
काय1लयाकडे सादर केला जातो? 

गृहिनम1ण िवभाग, महाराAB शासन, मं�ालय, मंुबई-32. 

6. भौगोिलक काय�क�ा पणेु व �पपरी �चचवड महानगरपािलका �े�. 
7. Gयेय / धोरण (Vision) महाराAB शासना�या धोरणामाणे काय���ेातील 

झोपडप�यांमGये अह�ता िदनांकाला वाOत!य असणाPया पा� 
झोपडीधारकां�या पनुव�सनासाठी झोपडप�ी पनुव�सन योजना 
राबवून मोफत सदिनका / गाळा देणे, =यां�या राहणीमान व 
जीवनमान उंचावणे व काय���े झोपडप�ी मुUत करणे. 

8. साGय • एकूण झोपडप�यांची सं;या - पणेु 486, �पपरी �चचवड 
-71 

•  झोपडप�ी पनुव�सन योजन6तग�त िवकसकांकडून दाखल 
Oताव - 248 

• बांधकाम चालू असलेXया योजना - 53 
सदिनका / गाYयांची स;ंया - 13078 

• पणू� झालेXया झोपडप�ी पनुव�सन योजना - 47 
 सदिनका / गाYयांची सं;या - 8018 

9 =य� काय� • िवकसकाकडून दाखल करणेत आलेXया झोपडप�ी 
पनुव�सन योजनां�या Oतांवांची छानानी करणे व Oताव 
दाखल क\न घेणे. 

• झोपडप�यांच ेस!ह̂�ण क\न झोपडीधारकांची पा�ता 
िनि_त करणे तसेच कॅडेaOBयल स!ह̂ नकाशा तयार 
करणे. 

• झोपडप�ी पनुव�सन �े� घोिषत करणे. 
• झोपडप�ी िनमु�लन आदेश िनग�िमत करणे व =याची 

अंमलबजावणी करणे. 
• झोपडप�ी पनुव�सन योजने�या बांधकामाला परवानगी 
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देणे व बांधकामावर िनयं�ण ठेवणे. 
• झोपडप�ी पनुव�सन योजनेतील सदिनकांच ेपा� 

लाभाथcना सोडत पdतीने वाटप करणे, सदिनकांचा 
ताबा देणे, अिभहOतांतरण प� तयार करणे. 

• िवकसकांना झो.प.ुा.योजने�या अनुषंगाने मोबदला 
(खुला िवeी घटक / टीडीआर देणे) 

• झोपडप�ी पनुव�सन योजना राबिवfयासंबधंी इतर 
अनुषंिगक काम करणे. 

10. जनतेला देत असलेXया सोयhचा 
थोडUयात तपशील  

िनरंक  

11. Oथावर मालम(ा िनरंक  
12. ािधकरणा�या सरंचनेचा तUता तUता सोबत जोडलेला आहे. 

13. काय1लयाची वळे आिण दूरGवनी eमांक  1. सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 6.15 
2. दूरGवनी eमांक - मु;य काय1लय 020-25577999 

                          मु5था च6बस� - 020/ 25630234/36 
3. फॅUस eमांक - 020/ 25630235 
4. ई मेल - srapune@yahoo.in 
5. वबेसाईट - www.srapune.gov.in 

14. साtतािहक सु�ी आिण िवशेष सेवांचा 
कालावधी 

महाराAB राuय शासना�या िनयमामाणे.  
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झोपडप�ी पुनव�सन काय1लयात ितिनयुUतीवर काय�रत असणाPया अिधकारी झोपडप�ी पुनव�सन काय1लयात ितिनयुUतीवर काय�रत असणाPया अिधकारी झोपडप�ी पुनव�सन काय1लयात ितिनयुUतीवर काय�रत असणाPया अिधकारी झोपडप�ी पुनव�सन काय1लयात ितिनयुUतीवर काय�रत असणाPया अिधकारी / / / / कम�चारी कम�चारी कम�चारी कम�चारी 
यांचा तपशील यांचा तपशील यांचा तपशील यांचा तपशील     

    
अ.e. अिधकारी / कम�चारी यांचे नाव पदनाम काय1लयीन दूरGवनी काय1लयीन 

दूरGवनी 
िवOतार eमांक 

1 vी.राज6w �नबाळकर, भा..से. मु;य काय�कारी अिधकारी 020-25577999 901 

2 vीमती. वशैाली इंदाणी - 
उंटवाल  

अtपर िजXहािधकारी तथा सिचव 
(अितिरUत काय�भार) 

020-25577999 
020- 25630234/36    

902 

3 vी.आमोद कंुभोजकर उपसंचालक लेखा  020-25577999    922 

4 vी. संजय बारई सहाyयक सचंालक नगररचना  020-25577999    903 

5 vी. संजय पवार उपिजXहािधकारी तथा स�म 
ािधकारी e.1 

020-25577999 
020- 25630234/36    

920 

6 vीमती. वशैाली इंदाणी - 
उंटवाल 

अपरिजXहािधकारी तथा स�म 
ािधकारी e.2 

020-25630234/36     

7 vीमती. वशैाली इंदाणी - 
उंटवाल 

अपरिजXहािधकारी तथा स�म 
ािधकारी e.3 (अितिरUत 
काय�भार) 

020-25630234/36     

8 vीमती. िवनया पzुीवार िवधी अिधकारी 020-25577999    921 

9 vी.िश.तु.िशताफ नगररचनाकार 020-25577999    904 

10 vी.ए.आर.माळी उपअिभयंता 020-25577999    924 

11 vी.िवकास भालेराव तहिसलदार 020-25630234/36     

12 vीमती. Oवाती पाटील तहिसलदार 020-25630234/36     

13 vीमती. सोिनया घुगे तहिसलदार 020-25630234/36     

14 vीमती. aOमता पवार तहिसलदार 020-25630234/36  

15 vी. नागेश गायकवाड तहिसलदार 020-25577999 917 

16 vी. समाधान च!हाण लेखािधकारी  020-25577999    916 

17 vी. पंढरीनाथ घुगे सहायक िनबधंक सहकारी सOंथा 020-25630234/36     

18 vीमती. सोनल पतंगे सहायक नगररचनाकार 020-25577999    913 

19 vीमती. vdा िसनकर सहायक नगररचनाकार 020-25577999    912 



C:\Users\CA1TY2\Desktop\Kalam 4 - Copy.doc Page 4 

 

20 vी.भाOकर बोदवडे सहायक लेखािधकारी 020-25577999    915 

21 vी. भषूण गायकवाड सहायक  020-25577999    905 

22 vी. िवशाल दाते सहकार अिधकारी vणेी 1 020-25630234/36     

23 vीमती.शिशकला कोकाटे उपलेखापाल 020-25577999    930 

24 vीमती.पAुपा सुपे अ!वल कारकून 020-25630234/36  

25 vीमती.िशXपा भांगे अ!वल कारकून 020-25577999     

26 vीमती. वदंना पवार अ!वल कारकून 020-25577999        

27 vीमती. विनता जायभाये तलाठी 020-25630234/36        

28 vी. सुिजत पारव े अ!वल कारकून 020-25630234/36        
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झोपडप�ी पुनव�सन ािधकरणझोपडप�ी पुनव�सन ािधकरणझोपडप�ी पुनव�सन ािधकरणझोपडप�ी पुनव�सन ािधकरण, , , , पुणे व �पपरी �चचवड ��ेपुणे व �पपरी �चचवड ��ेपुणे व �पपरी �चचवड ��ेपुणे व �पपरी �चचवड ��े, , , , पुणे पुणे पुणे पुणे     
या साया साया साया साव�जव�जव�जव�जिनक ािधकरणात कोणताही िनण�य घेताना पाळली जाणारी िनण�य िeयेची आिण =यावरील िनक ािधकरणात कोणताही िनण�य घेताना पाळली जाणारी िनण�य िeयेची आिण =यावरील िनक ािधकरणात कोणताही िनण�य घेताना पाळली जाणारी िनण�य िeयेची आिण =यावरील िनक ािधकरणात कोणताही िनण�य घेताना पाळली जाणारी िनण�य िeयेची आिण =यावरील 

देखरेखीची पdत आिण सोपवलले े!यaUतगत उ(रदािय=वदेखरेखीची पdत आिण सोपवलले े!यaUतगत उ(रदािय=वदेखरेखीची पdत आिण सोपवलले े!यaUतगत उ(रदािय=वदेखरेखीची पdत आिण सोपवलले े!यaUतगत उ(रदािय=व    
    
 

1. संबिंधत अिधिनयम         :        1) महाराAB झोपडप�ी (सुधारणा, िनमु�लन व पनु}वकास) अिधिनयम, 1971  

                                                   2) महाराAB ादेिशक नगररचना अिधिनयम, 1966 

                                                   3) महाराAB (नागरी �े�) झाडांचे संर�ण व जतन मु;य अिधिनयम 1975 

                                                   4) गृहिनम1ण िवभाग अिधसचूना e. झोपयुो2004/.e213/झोपसू-1, 
                                                         िद. 30/06/2005. 
 

2. िनयम                            : झोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणासाठी शासनाने अंमलात आणलेली  िद. 11/12/2008  
                                                  रोजीची व िद. 11/09/2014 रोजीची िवशेष िनयमावली. 
 

 

3. शासन िनण�य  :                        1) गृहिनम1ण िवभाग शासन िनण�य  e. गवसु1099/.e.166/झोपसू,    
                  िद.28/05/2001 
                                                   2)गृहिनम1ण िवभाग शासन िनण�य  e. गवसु1220/.e.204(1)/झोपस-ू1,                     
                                                        िद.11/07/2001 
                                                   3) गृहिनम1ण िवभाग शासन पिरप�क  e. झोपय ू2007/ .e.205/ झोपस-ू1,      
                                                         िद.17/01/2008 
                                                   4) गृहिनम1ण िवभाग शासन पिरप�क  e. झोपय ू2008/ .e.105/ झोपस-ू1, 
                                             िद.04/06/2008 
                                                   5) गृहिनम1ण िवभाग शासन पिरप�क  e. झोपयो 2008/ .e.236/ झोपस-ू1, 
                                             िद.26/05/2009 
                                                   6) गृहिनम1ण िवभाग शासन िनण�य  e. झोपय ू2010/ .e.1/ झोपस-ू1,       
                                                          िद.02/01/2012 
                                                   7) गृहिनम1ण िवभाग शासन िनण�य  e. झोपधो 1001/ .e.125/14/ झोपस-ू1,      
                                                          िद.22/07/2014 
                                                   8) गृहिनम1ण िवभाग शासन िनण�य  e. झोपधो 1001/ .e.125/14/ झोपस-ू1,      
                                                          िद.16/05/2015 
                                                   9) नगरिवकास िवभाग शासन िनण�य  e.टी.पी.एस.1815/सी.आर.2016/            
                                                         15/य.ुडी.15, िद. 11/07/2017 
                                                 10) गृहिनम1ण िवभाग शासन िनण�य  e. झोपधो0810/.e.96/2018 झोपस-ू1  
                                                           िद.16/05/2018 
                                                  11) गृहिनम1ण िवभाग शासन िनण�य  e. झोपधो0810/.e.96/2008 झोपस-ू1  
                                                           िद.07/09/2018. 
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4.पिरप�क                        :        शासकीय कामकाजात ससुू�ता आणणेकरीता वळेोवळेी िनग�िमत केलेली 

पिरप�के. 
 

5.कम�चाPयांची / अिधकाPयांची जबाबदारी : 1) महाराAB झोपडप�ी (सुधारणा, िनमु�लन व पनु}वकास) अिधिनयम, 
1971 
                                                                  2) काय1लयीन आदेश e.209, झोपुा/अक/.e.2/शा/2017  
                                                                       िद. 03/06/2017 
                                                                  3) काय1लयीन आदेश e.212, झोपुा/आOथा/1018/2017, 
                                                                      िद. 21/06/2017 
                                                                 4) काय1लयीन आदेश e.216, झोपुा/तांि�क/1362/2017, 
                                                                     िद. 16/08/2017 (वृ� अिधकारी) 
                                                                  5) काय1लयीन आदेश e.216, झोपुा/आOथा/2017/1156, 
                                                                      िद. 15/07/2017 (काय1लयीन आदेश e.209,सुधािरत) 
                                                                  6) काय1लयीन आदेश e.218, झोपुा/तांि�क/1398/2017, 
                                                                      िद. 28/08/2017 (पय1वरण क�) 
                                                                  7) काय1लयीन आदेश e.220, झोपुा/आOथा/1487/2017 
                                                                       िद. 19/09/2017 
                                                                  8) काय1लयीन आदेश e.225, झोपुा/आOथा/1655/2017 
                                                                        िद. 13/10/2017 
                                                                  9) काय1लयीन आदेश e.226, झोपुा/शा/1705/2017 
                                                                        िद. 02/11/2017 
                                                                 10) काय1लयीन आदेश e.231, झोपुा/आOथा/1745/2017 
                                                                        िद. 13/11/2017 
                                                                 11) काय1लयीन आदेश e.4/18, झोपुा/शा/345/2018 
                                                                        िद. 06/03/2018 
                                                                  12) काय1लयीन आदेश e.10/18, झोपुा/ तांि�क /2018 
                                                                        िद. 09/07/2018 
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झोपडप�ी पुनव�सन ािधकरणझोपडप�ी पुनव�सन ािधकरणझोपडप�ी पुनव�सन ािधकरणझोपडप�ी पुनव�सन ािधकरण, , , , पुणे व �पपरी �चचवपुणे व �पपरी �चचवपुणे व �पपरी �चचवपुणे व �पपरी �चचवड ��ेड ��ेड ��ेड ��े, , , , पुणे पुणे पुणे पुणे नागिरकाचंी सनदनागिरकाचंी सनदनागिरकाचंी सनदनागिरकाचंी सनद    
अअअअ....eeee....    काय1सनाकडून परुिवली काय1सनाकडून परुिवली काय1सनाकडून परुिवली काय1सनाकडून परुिवली 

जाणारी सेवाजाणारी सेवाजाणारी सेवाजाणारी सेवा    
आव~यक कागदप�ांची आव~यक कागदप�ांची आव~यक कागदप�ांची आव~यक कागदप�ांची 
पतू�ता केXयानंतर िकती पतू�ता केXयानंतर िकती पतू�ता केXयानंतर िकती पतू�ता केXयानंतर िकती 
कालावधी सेवा परुिवली कालावधी सेवा परुिवली कालावधी सेवा परुिवली कालावधी सेवा परुिवली 

जातेजातेजातेजाते    

सेवा परुिवणारा सेवा परुिवणारा सेवा परुिवणारा सेवा परुिवणारा 
अिधकारी अिधकारी अिधकारी अिधकारी / / / / कम�चारीकम�चारीकम�चारीकम�चारी    

सेवा िवहीत सेवा िवहीत सेवा िवहीत सेवा िवहीत 
कालावधीत परुिवली कालावधीत परुिवली कालावधीत परुिवली कालावधीत परुिवली 

न गेXयास न गेXयास न गेXयास न गेXयास 
uयां�याकडे तeार uयां�याकडे तeार uयां�याकडे तeार uयां�याकडे तeार 

करता येईल तो करता येईल तो करता येईल तो करता येईल तो 
अिधकारी अिधकारी अिधकारी अिधकारी     

1 िवकसक न�दणी  िवकसकाने सव� आव~यक 
कागदप�ांची पतू�ता 

केXयानंतर 08 िदवस 

 मु;य काय�कारी 
अिधकारी 

2 झोपडप�ी पनुव�सन 
योजनांच ेपिरपणू� Oताव 
दाखल क\न घेणेबाबत 

08 िदवस  उपअिभयंता  मु;य काय�कारी 
अिधकारी 

3 झोपडीधारकांची पा�ता 
यादी (पिरिशAट 2) तयार 

करणे  

45 िदवस स�म ािधकारी मु;य काय�कारी 
अिधकारी 

4 पिरिशAट 2 मधील अपा� 
लाभाथcना 1971 चे कलम 
35 अ�वये अपील दाखल 

करणे 

अपील रिजOटरमGये eमाने 
दाखल अपील eमांकानुसार 

सिचव तeार िनवारण 
सिमती, पणेु 

5 झोपडप�ी पनुव�सन आदेश 
3 (क) काढणे 

10 िदवस मु;य काय�कारी 
अिधकारी 

आदेश िसd 
केलेनंतर 30 

िदवसांचे आत िशखर 
तeार िनवारण 
सिमती, मंुबई 

6 झोपडप�ी िनमु�लन आदेश 
3 (ड) काढणे  

10 िदवस मु;य काय�कारी 
अिधकारी 

आदेश िसd 
केलेनंतर 30 

िदवसांचे आत िशखर 
तeार िनवारण 

सिमती 
7 संeमण िशबीराला मंजूरी 

देणे  
10 िदवस तहिसलदार ताबा  मु;य काय�कारी 

अिधकारी 
8 झोपडप�ी पनुव�सन 

योजनेस शासकीय 
मा�यता देणे  

08 िदवस  उप अिभयंता / 
नगररचनाकार 

मु;य काय�कारी 
अिधकारी 

9 बळपवू� काय�वाही 
िनAकासन कारवाई 

िवकसक यांचा अज� ाtत 
झालेनंतर पोिलस बदंोबOत 
ाtत झाXयावर अंदाज े15 

िदवसांत  

संबिंधत स�म 
ािधकारी  

मु;य काय�कारी 
अिधकारी 

10 योजना�या बांधकाम पिरपणू� Oतावा�या बाबत 2 उप अिभयंता / मु;य काय�कारी 
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आराख�ास मंजूरी देणे  िदवस नगररचनाकार अिधकारी 
11 बांधकाम परवानगी 

संमतीप� 
एस.आर.4 (5) नंतर 2 

िदवसांत  
उपअिभयंता  मु;य काय�कारी 

अिधकारी 
12 इमारतीच ेजोते पणू�=व / 

आरसीसी बांधकाम / सव� 
बांधकाम पणू�=व िटडीआर 

िवकसकाने जोते बांधकाम 
पणू� झालेब�ल आ}कटेUट 
माफ� त कळिवXयानंतर 10 

िदवस 

नगररचना मु;य काय�कारी 
अिधकारी 

13 इमारतhना भोगवटा 
माणप� देणे 

भोगवटा माणप�ासाठी 
आ}कटेUट यांचा बांधकाम 

पणू�=वाचा दाखला व 
आव~यक सव� नाहरकत 

प�ासह अज� केXयानंतर 10 
िदवसांत 

उपअिभयंता मु;य काय�कारी 
अिधकारी 

14 झोपडीधारकांना 
सदिनकांचे लॉटरी 

पdतीने वाटप करणे  

िवकसक यांचा पिरपणू� अज� 
ाtत झालेनंतर 05 िदवसांत 

तहिसलदार, ताबा मु;य काय�कारी 
अिधकारी  

15 पा�ता यादी (पिरिशAट 2) 
बाबतच ेतeार अज� / 
वारसाबाबतचे अज� 

/फेरचौकशhसाठी ाtत 
करणे  

30 िदवस संबिंधत स�म 
ािधकारी 

मु;य काय�कारी 
अिधकारी 

16 वृ� तोडणेस परवानगी देणे  30 िदवस वृ� ािधकारी तथा 
तहिसलदार, ताबा  

मु;य काय�कारी 
अिधकारी 

    

    
(वरील सव� नमूद कालावधी हा शासनाकडील वळेोवळेी िनग�िमत शासनिनण�य व िवकसक या�ंयाकडील 
पिरपूण� ाtत Oतावातील कागदप�ाचंे आधारे नमूद केलेXया असून =यामाणे हे झोपडप�ी पुनव�सन 
ािधकरण नागरीकाचंी सनद िसd करीत आहे. ) 
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झोपडप�ी पुनव�सन ािधकरणझोपडप�ी पुनव�सन ािधकरणझोपडप�ी पुनव�सन ािधकरणझोपडप�ी पुनव�सन ािधकरण, , , , पुणे व �पपरी �चचवड �े�पुणे व �पपरी �चचवड �े�पुणे व �पपरी �चचवड �े�पुणे व �पपरी �चचवड �े�, , , , पणुे या साव�जिनक ािधकरणात सिम=यापणुे या साव�जिनक ािधकरणात सिम=यापणुे या साव�जिनक ािधकरणात सिम=यापणुे या साव�जिनक ािधकरणात सिम=या, , , , पिरषदा अथवा मंडळां�या पिरषदा अथवा मंडळां�या पिरषदा अथवा मंडळां�या पिरषदा अथवा मंडळां�या 
बैठकीचे तपिशलबैठकीचे तपिशलबैठकीचे तपिशलबैठकीचे तपिशल    

    
अ.e सिमतीच ेनाव सिमतीची रचना सिमतीचा उ�ेश सिमती�या 

बठैकhची 
वारंवारता 

सिमती�या 
बठैकीस 
उपaOथत 
राहणेची 

जनतेस मुभा 
आहे का? 

सिमती�या 
बठैकhचा 

इितवृ(ांत जनतेस 
पाहfयासाठी 

उपल�ध आहे का? 

सिमती�या 
बठैकhचा 
इितवृ(ांत 
कोणाकडे 

उपल�ध असतो? 

 
 
 
 
 
 

1 

झोपडप�ी पनुव�सन 
ािधकरण 

अGय� - मा. मु;यमं�ी, महाराAB राuय झोपडप�ी 
पनुव�सन योजनांची 

अंमलबजावणी 

िनि_त नाही नाही होय झोपडप�ी 
पनुव�सन 

ािधकरण, पणुे 
 सदOय 

1. मा. मं�ी, गृहिनम1ण 
     

2. मा. राuयमं�ी, गृहिनम1ण 
3. मा. राuयमं�ी, नगरिवकास 
4. मा. मु;य सिचव, महाराAB राuय 
5. मा. धान सिचव, गृहिनम1ण िवभाग 
6. मा. धान सिचव, महसूल व वन िवभाग 
7. मा. धान सिचव, नगरिवकास िवभाग 
8. मा. महापािलका आयुUत, �पपरी 

 �चचवड महानगरपािलका 
9. मा. िजXहािधकारी, पणुे 



C:\Users\CA1TY2\Desktop\Kalam 4 - Copy.doc Page 10 

 

झो.प.ुा.,पणेु काय1लयात मािहती अिधकार अिधिनयम, 2005 चे कलम 5 (1) व (2) आिण 19 अ�वये सुधािरत जन 
मािहती अिधकारी व अिपलीय अिधकारी यांची मािहती 

 

शाखा/िवभाग पदाचे नाव नाव व पदनाम 

 
 
 

आOथापना शाखा 
 
 

सहायक जन मािहती अिधकारी vीमती. वदंना पवार,  अ!वल कारकून 

जन मािहती अिधकारी vी. पां.स.देवकर,  से.िन.क� अिधकारी 

अिपलीय अिधकारी vी. नागेश गायकवाड, तहिसलदार 

 
 

शासन शाखा 
 

सहायक जन मािहती अिधकारी vीमती. वदंना पवार,  अ!वल कारकून 
जन मािहती अिधकारी vी. पां.स.देवकर,  से.िन.क� अिधकारी 
अिपलीय अिधकारी vी. नागेश गायकवाड, तहिसलदार 

 
 
 

तांि�क 1 

 

सहायक जन मािहती अिधकारी 
 

vी. शुभम सोमवशंी, क.अ. (कं�ाटी) 
जन मािहती अिधकारी vी. ए.ए�.मठ, से.िन.उप अिभयंता 

अिपलीय अिधकारी vी. संजय बारई , सहायक संचालक 

नगररचना  
 
 
 

तांि�क 2 

सहायक जन मािहती अिधकारी vी. \पेश कारिखले, क.अ.  (कं�ाटी) 

जन मािहती अिधकारी vी. ए.आर.माळी ,उप अिभयंता 

अिपलीय अिधकारी vी. संजय बारई , सहायक संचालक 

नगररचना  
 
 

तांि�क 3 

सहायक जन मािहती अिधकारी vी. साद चंदन, क.अ.  (कं�ाटी) 

जन मािहती अिधकारी vी.  बी.ए�.जाधव , से.िन.उप अिभयंता   

अिपलीय अिधकारी vी. संजय बारई , सहायक संचालक 

नगररचना 
 
 

Oताव शाखा 
 सहायक जन मािहती अिधकारी vी. आर. डी. कांबळे. से.िन.किनAठ 

अिभयंता 
जन मािहती अिधकारी vी. ए.ए�.मठ, से.िन.उप अिभयंता 

अिपलीय अिधकारी vी. संजय बारई , सहायक संचालक 

नगररचना 
 

उ.िज.अ. 
तथा 

स.ा.e.-1 

सहायक जन मािहती अिधकारी vी.िवलास वाघमारे, स!ह̂�क (कं�ाटी) 
जन मािहती अिधकारी vीमती.िवजया टfण,ू  स.ेिन.ना. त 

अिपलीय अिधकारी vीमती. Oवाती पाटील, तहिसलदार 
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उ.िज.अ. 
तथा 

स.ा.e.-2 

सहायक जन मािहती अिधकारी vीमती. पAुपा सुपे, अ!वल कारकून 

जन मािहती अिधकारी vीमती.अच�ना परुी,  से.िन.ना. त 

अिपलीय अिधकारी vीमती. सोिनया घुगे, तहिसलदार 

 

उ.िज.अ. 
तथा 

स.ा.e.-3 

सहायक जन मािहती अिधकारी vीमती. पAुपा सुपे, अ!वल कारकून 
(अित.काय�.) 

जन मािहती अिधकारी vीमती.अच�ना परुी, से.िन.ना.त (अित.काय�.) 

अिपलीय अिधकारी vीमती. aOमता पवार, तहिसलदार  
 
 

 

अिपल िवभाग 
जन मािहती अिधकारी vी. सुिजत पारव,े अ!वल कारकून  

अिपलीय अिधकारी vी. िवकास भालेराव, तहिसलदार 

 
 
 

ताबा िवभाग 

सहायक जन मािहती अिधकारी vी. आिशतोष �शदे, सवअ̂र (कं�ाटी) 

जन मािहती अिधकारी vीमती. विनता जायभाये,  तलाठी  

अिपलीय अिधकारी vी. िवकास भालेराव, तहिसलदार 

 
 
 

लेखा िवभाग 

सहायक जन मािहती अिधकारी vी.भाOकर बोदवडे,  सहा.लेखािधकारी 

जन मािहती अिधकारी vी.समाधान च!हाण, लेखािधकारी 

अिपलीय अिधकारी vी. आमोद कंुभोजकर, उपसचंालक लेखा. 
 

 
 

सहकार िवभाग 

जन मािहती अिधकारी vी. िवशाल दाते, सहकार अिधकारी 
vेणी -1 

अिपलीय अिधकारी vी. पंढरीनाथ घुगे, सहायक िनबधंक 

सहकारी संOथा 

तeार िनवारण सिमती 

जन मािहती अिधकारी vी.िशवकांत रतनलाल उपाGये, बधंक  

अिपलीय अिधकारी vी.नागेश गायकवाड, तहिसलदार 

(शा/आOथा) 
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संगणक िवभाग 

 

सहायक जन मािहती अिधकारी vी. भषुण राऊत,  संगणक  अिधकारी 
जन मािहती अिधकारी vी. पां.स.देवकर,  से.िन.क� अिधकारी 

(शा/आOथा) 
अिपलीय अिधकारी vी.नागेश गायकवाड, तहिसलदार 

(शा/आOथा) 

पी.एम.ए.वाय.क� व 
स!ह̂�ण 

 

सहायक जन मािहती अिधकारी vी.चwंकांत भोके,  समाज िवकास 
अिधकारी (कं) 

जन मािहती अिधकारी vी. पां.स.देवकर,  से.िन.क� अिधकारी 
(शा/आOथा) 

अिपलीय अिधकारी vी.नागेश गायकवाड, तहिसलदार 

(शा/आOथा) 



C:\Users\CA1TY2\Desktop\Kalam 4 - Copy.doc Page 13 

 

 

1111 ((((बबबब))))  स�मस�मस�मस�म  ािधकारीािधकारीािधकारीािधकारी यांचेयांचेयांचेयांच ेकाय�काय�काय�काय��ेञ�ेञ�ेञ�ेञ 

 

 

    स�मस�मस�मस�म    ािधकारीािधकारीािधकारीािधकारी    eeee....1111                                                                                                                                                    स�मस�मस�मस�म    ािधकारीािधकारीािधकारीािधकारी    eeee....2222                                                                                                                                                सससस�म�म�म�म    ाााािधकारीिधकारीिधकारीिधकारी    eeee....3333    

    

       
                             

   

 

 

 

 

 

 

 

काय��ञेकाय��ञेकाय��ञेकाय��ञे    एकूणएकूणएकूणएकूण  

झोपडप�यांचीझोपडप�यांचीझोपडप�यांचीझोपडप�यांची 
सं;यासं;यासं;यासं;या 

1.1.1.1.    ढोलेढोलेढोलेढोल ेपाटीलपाटीलपाटीलपाटील  

�ेि�य�ेि�य�ेि�य�ेि�य 

काय1लयकाय1लयकाय1लयकाय1लय 

57575757    

2.2.2.2.    कसबाकसबाकसबाकसबा ---- 

िवvामबागिवvामबागिवvामबागिवvामबाग 

वाडावाडावाडावाडा �ेञीय�ेञीय�ेञीय�ेञीय 

काय1लयकाय1लयकाय1लयकाय1लय 

38383838    

3.3.3.3.    नगरनगरनगरनगर रोडरोडरोडरोड 

वडगाववडगाववडगाववडगाव शेरीशेरीशेरीशेरी 
�ेि�य�ेि�य�ेि�य�ेि�य 

काय1लयकाय1लयकाय1लयकाय1लय 

13131313    

4.4.4.4.    येरवडायेरवडायेरवडायेरवडा कळसकळसकळसकळस 

धानोरीधानोरीधानोरीधानोरी �ेञीय�ेञीय�ेञीय�ेञीय 

काय1लयकाय1लयकाय1लयकाय1लय 

48484848    

 एकूणएकूणएकूणएकूण    156156156156    

काय��ञेकाय��ञेकाय��ञेकाय��ञे    एकूणएकूणएकूणएकूण  

झोपडप�यांचीझोपडप�यांचीझोपडप�यांचीझोपडप�यांची 
सं;यासं;यासं;यासं;या 

1111.... िबबववेाडीिबबववेाडीिबबववेाडीिबबववेाडी �ेञीय�ेञीय�ेञीय�ेञीय 

काय1लयकाय1लयकाय1लयकाय1लय मधीलमधीलमधीलमधील 

सव�सव�सव�सव� झोपडप�याझोपडप�याझोपडप�याझोपडप�या 

10101010    

2222.... �सहगड�सहगड�सहगड�सहगड रोडरोडरोडरोड 

�ेञीय�ेञीय�ेञीय�ेञीय काय1लयकाय1लयकाय1लयकाय1लय 

34343434    

3333.... धनकवधनकवधनकवधनकवडीडीडीडी 
सहकारनगरसहकारनगरसहकारनगरसहकारनगर 

�ेञीय�ेञीय�ेञीय�ेञीय काय1लयकाय1लयकाय1लयकाय1लय  

24242424    

4444.... भवानीभवानीभवानीभवानी पेठपेठपेठपेठ �ेञीय�ेञीय�ेञीय�ेञीय 

काय1लयकाय1लयकाय1लयकाय1लय  

65656565    

5555.... क�ढवाक�ढवाक�ढवाक�ढवा येवलवेाडीयेवलवेाडीयेवलवेाडीयेवलवेाडी 
�ेञीय�ेञीय�ेञीय�ेञीय काय1लयकाय1लयकाय1लयकाय1लय  

03030303    

6666.... हडपसरहडपसरहडपसरहडपसर मंुढवामंुढवामंुढवामंुढवा 
�ेञीय�ेञीय�ेञीय�ेञीय काय1लयकाय1लयकाय1लयकाय1लय  

32323232    

7777.... वानवडीवानवडीवानवडीवानवडी रामटेकडीरामटेकडीरामटेकडीरामटेकडी 
�ेञीय�ेञीय�ेञीय�ेञीय काय1लयकाय1लयकाय1लयकाय1लय  

30303030    

 एकूणएकूणएकूणएकूण    198198198198    

काय��ञेकाय��ञेकाय��ञेकाय��ञे    एकूणएकूणएकूणएकूण  

झोपडप�यांचीझोपडप�यांचीझोपडप�यांचीझोपडप�यांची 
सं;यासं;यासं;यासं;या 

1111    औधंऔधंऔधंऔधं ---- बाणेरबाणेरबाणेरबाणेर 

�ेि�य�ेि�य�ेि�य�ेि�य 

काय1लयकाय1लयकाय1लयकाय1लय 

33333333    

2222    िशवाजीनगरिशवाजीनगरिशवाजीनगरिशवाजीनगर 

घोलेघोलेघोलेघोल ेरोडरोडरोडरोड 

�ेि�य�ेि�य�ेि�य�ेि�य 

काय1लयकाय1लयकाय1लयकाय1लय 

48484848    

3333    कोथ�डकोथ�डकोथ�डकोथ�ड 

बावधनबावधनबावधनबावधन �ेि�य�ेि�य�ेि�य�ेि�य 

काय1लयकाय1लयकाय1लयकाय1लय 

26262626    

4444    वारजेवारजेवारजेवारज े

कवन̂गरकवन̂गरकवन̂गरकवन̂गर 

�ेि�य�ेि�य�ेि�य�ेि�य 

काय1लयकाय1लयकाय1लयकाय1लय 

25252525    

 एकूणएकूणएकूणएकूण    132132132132    
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1111.... स�मस�मस�मस�म ािधकारीािधकारीािधकारीािधकारी eeee.... 1111    ----    काय��ञेकाय��ञेकाय��ञेकाय��ञे वववव कत�!येकत�!येकत�!येकत�!ये  

काय��ेञकाय��ेञकाय��ेञकाय��ेञ    कत�!येकत�!येकत�!येकत�!ये    
स.नं. 132/2+286/2+287/1, हडपसर झोपडप�यांच ेाथिमक सव�̂ण करणे व  

झोपडीधारकांकडून जोडपञ 3, 4 भ�न घेणे व 
परुा!याची कागदपञ ेगोळा करणे,  
ाथिमक पाञता यादी व अंितम पाञता यादी तयार 
करणे ,  
परुवणी  पाञता  यादी  तयार करणे,  
झोपडप�ी पनुव�सन �ेञ आदेश(3क) Oतावीत करणे व 
मा�यतेअंती योजना�ञेात िसGद करणे, योजना �ेञात 
Oतािवत केलेले झोपडप�ी पनुव�सन आदेश डकिवणे व 
पंचनामा करणे, 
झोपडप�ी िनमु�लन आदेश (3ड) Oतावीत करणे व 
मा�यतेअंती योजना�ञेात िसGद करणे,  योजना �ेञात 
Oतािवत केलेले  
झोपडप�ी पनुव�सन आदेश डकिवणे व पंचनामा करणे, 
आव~यकतेनुसार योजना�ेञात स�म ािधकारी  यां�या 
माग�दश�नाखाली  
झोपडप�ी  िनAकासन करणे,  
ाथिमक  यादीवरील हरकतhवरील सुनावणी,     
वारस न�द , फेरचौकशी, तeार िनवारण सिमती पढुील 
अिपल करणे इ. कामकाज स�म ािधकारी यां�या 
माग�दश�नाखाली करणे,  
मािहती अिधकारांतग�त ाtत अज�ना उ(रे देणेकामी  
मािहती उपल�ध क�न देणे इ., 
आव~यकतेनुसार  
झोपडप�ी  �ेञात Oथळपाहणी  क�न पंचनामा करणे. 

स.नं. 12, vिमक वसाहत, धनकवडी, सहकार नगर 
स.नं. 77 , दाते बस Oटॉप, पव�ती 
स.नं. 54/2, अfणाभाऊ साठे वसाहत, पव�ती 
स.नं. 10/3ब, गाडीतळ, हडपसर (एस आर 2 (7)) 
स.नं. 393, क�ढवा ,कमेला 
स.नं. 226 अ, गाडीतळ, हडपसर 
स.नं. 110अ/1, िहOसा नं. 2अ,3अ,5ब, 6ब, 7ब,8अ व 
9क, रामटेकडी, हडपसर 
स.नं. 110 ब, रामटेकडी, हडपसर 
स.नं. 110/1अ, िहOसा e. 4+9ब+12, रामटेकडी, 
हडपसर 
स.नं. 1, जयकाशनगर, गवळी अळी, मंुढवा 
स.नं. 17/4, क�ढवा खुद� 
स.नं. 49/1, मंुढवा 
स.नं. 124, 126, िभमनगर, हडपसर 
स.नं. 296, शेवकर वOती , हडपसर 
स.नं. 92, ल�मीनगर, शाहू वसाहत, पव�ती 
स.नं. 132, पव�ती पायथा 
िस.स.नं. 631, 632अ, 632ब, 593 क, 633, महा=मा 
फुले पेठ 
फा.tलॉट e 580, ललीतादेवी झोपडप�ी, द(वाडी  
स.नं. 1179, 1180, 1181, 1182, चमडेगzी, नाना 
पेठ 
स.नं. 561, नाना पेठ, पणेु 
स.नं. 526, �पपळमळा, गंज पेठ 
स.नं. 160, 162, 163, व 167 लोिहयानगर 
िस.स.नं.337, डाळवाला tलॉट, घोरपडी पेठ, पणेु 
िस.स.नं. 237, गणेश पेठ, नाडेगzी 
स.नं. 526/18, महा=मा फुले पेठ 
स.नं. 512, हरकानगर, भवानी पेठ 
स.नं. 41/1, घोरपडी पेठ, पणेु 
फा.tलॉट e. 528/20, पव�ती पणेु 
स.नं. 76 ते 81, िस.स.नं. 2596, 2597, 2612, 2613, 
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पव�ती, र�वw सोसायटीजवळ 
स.नं. 570, आंबडेकरनगर, िबबववेाडी 
स.नं. 580, आनंदनगर, िबबववेाडी 
स.नं. 710, 711, भवानी पेठ, गु�नानक नगर 
स.नं. 47, िहOसा नं. 13 ते 26, तावरे कॉलनी, 
सहकारनगर 
स.नं. 105, 107, 108 व 109, जनता वसाहत, पव�ती 
स.नं. 544, tलॉट नं.430/20, 430/41, डायस tलॉट , 
गुलटेकडी 
स.नं. 544, tलॉट नं.42, डायस tलॉट , गुलटेकडी 
स.नं. 544, tलॉट नं.44, डायस tलॉट , गुलटेकडी 
स.नं. 544, tलॉट नं.45, डायस tलॉट , गुलटेकडी 
िस.स.नं. 960, 962, 963 व 964, अfणाभाऊ  साठे  
वसाहत, भवानी  पेठ 
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2222.... स�मस�मस�मस�म ािधकारीािधकारीािधकारीािधकारी eeee.... 2222    ----    काय��ञेकाय��ञेकाय��ञेकाय��ञे वववव कत�!येकत�!येकत�!येकत�!ये  

 

काय��ेञकाय��ेञकाय��ेञकाय��ेञ    कत�!येकत�!येकत�!येकत�!ये    
स.नं.26/1/1,26/2/1,26/2/2ब,26/2/3,26/2/4,26/2/5,2
6/3/अ,26/3/ब,िस.स.नं1132,बोपोडी पणेु, 

झोपडप�यांच ेाथिमक सव�̂ण करणे 
व झोपडीधारकांकडून जोडप� 3,4 
भ�न घेणे व परुा!याची कगदप�े गोळा 
करणे, ाथिमक पा�ता यादी व अंितम 
पा�ता यादी तयार करणे,परुवणी 
पा�ता यादी तयार करणे, झोपडप�ी  
पनुव�सन �े� (3क) Oतािवत करणे व 
मा�यतेअंती योजना�े�ात िसGद 
करणे, योजना ��ेात Oतिवत केलेले 
झोपडप�ी पनुव�सन आदेश डकिवणे व 
पंचनामा करणे, झोपडप�ी िनमु�लन 
आदेश (3ड) Oतािवत करणे व 
मा�यतेअंती योजना�े�ात िसGद 
करणे, योजना ��ेात Oतािवत केलेले 
झोपडप�ी पनुव�सन आदेश डकिवणे व 
पंचनामा करणे, आव~यकतेनुसार 
योजना�े�ात स�म ािधकारी यां�या 
माग�दश�नाखाली झोपडप�ी िनAकासन 
करणे,ाथिमक यादीवरील 
हरकतhवरील सुनावणी, वारस न�द, 
फेरचौकशी, तeार िनवारण सिमती 
पढुील अिपल करणे इ.कामकाज 
स�म ािधकारी यां�या 
माग�दश�नाखाली करणे, मािहती 
अिधकारांतग�त  ाtत अज�ना उ(रे देणे 
इ., आव~यकतेनुसार झोपडप�ी �े�ात 
Oथळपहाणी क�न पंचनामा करणे. 

स.नं.160/159अ, गोसावी वOती, कोथ�ड पणेु 
स.नं.84/165,शा�ीनगर, कोथ�ड पणेु 
िस.स.नं.18 फा.tलॉ.eं.14, एरंडवणा रजपतू वसाहत 
स.नं.44/1, केळेवाडी, एरंडवणा, पणेु 
स.नं.5/11,िस.स.नं.2505 ते 2525, 2531,2532,2534,2536 
व 2538 ते 2540, तेली चाळ, बोपोडी पणेु 
िस.स.नं.1197 फा.tलॉ.eं.560, रामनारायण बगंला, भांबडु1 
िशवाजीनगर, पणेु 
िस.स.नं.2 अ, आदश�नगर, बोपोडी पणेु 
िस.स.नं.951 फा.tलॉ.eं.334, वडारवाडी,  भांबडु1 
िशवाजीनगर, पणेु 
स.नं.16/2,िस.स.नं.3164 ते 3208, डबर चाळ, बोपोडी पणेु 
स.नं.46(पै),47(पै), vावणधारा वसाहत, कोथ�ड, पणेु 
स.नं.42, दशभजुानगर, एरंडवणा, पणेु 
स.नं.25, बोपोडी, पणेु 
स.नं.46, धानोरी रोड, पणेु 
िस.स.नं.963अ, फा.tलॉ.नं.391अ, मातीवडार, भांबडु1, 
िशवाजीनगर, पणेु 
फा.tलॉ.नं.340, भांबडु1, िशवाजीनगर,  पणेु 
स.नं.82/6,साईनाथ वसाहत, कोथ�ड, पणेु 
स.नं.102/29/1अ+2अ, पौड रोड, पणेु जयभवानी नगर. 
िस.स.नं.196 ते 200 व 202, बोपोडी, पणेु 
स.नं.165, कोथ�ड, पणेु 
संगमवाडी टी.पी.aOकम, फा.tलॉ.e.8 व 9 मुळा रोड, पणेु 
स.नं.51 , फा.tलॉ.e.5 मुळारोड, संगमवाडी, पणेु 
िस.स.नं.949 फा.tलॉ.eं.332, वडारवाडी, भांबडु1 , पणेु 
स.नं.16 अ/1/4, िस.स.नं.3491 ते 3497, बोपोडी, भाईटे वOती 
पणेु 
फा. tलॉ.e.806 कामगार पतुळा, िशवाजीनगर, पणेु 
िस.स.नं.721,स.नं.88/4,138,161 फा.tलॉ.eं.54/55/56, 
गुजरात कॉलनी, पणेु 
स.नं.159 व 160, औंध, डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर वसाहत पणेु 
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स.नं.1216, पाटील बगंला, िशवाजीनगर, पणेु 
िस.स.नं1202/23,1202/25 िशरोळे tलॉट, भांबडु1 पणेु 
स.नं.26/3क,3ड, टेXको चाळ, बोपोडी, पणेु. 
िस.स.नं.1108/7,फा.tलॉ.e.487(पाट�), भांबडु1, िशवाजीनगर, 
पणेु. 
िस.स.न934+935,व�ै बगंला, मॉडेल कॉलनी, भांबडु1 पणेु. 
कOतरुबा वसाहत, औंध पणेु 
स.नं.28/1, भैयावाडी, िश.नगर पणेु. 
िस.स.नं.254,स.नं.41/5अ/5ब,फा. tलॉ.e.14 एरंडवणा, पणेु. 
स.नं.87 िह.e.7 अ (पै)न.भ.ूe.1204(पै)कोथ�ड, पणेु 
िस.स.नं.2593 ते 2611, बोपोडी, पणेु 
िस.स.नं.107/1,फा.tलॉ.e.787/1, जुना तोफखाना, भांबडु1, 
िश.नगर,पणेु 
स.नं.36,संत �ाने�र नगर, एरंडवणा, पणेु. 
फा. tलॉ.e.65,66,स.नं.32,पाटील इOटेट, संगमवाडी, पणेु 
स.नं.112 कळस, िवvांतवाडी 
स.नं.25/1, गोसावी वOती, कोथ�ड 
िस.स.नं.925, गजमलवाडी, िशवाजीनगर, पणेु 
स.नं.24, बोपोडी, पणेु 
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3333.... स�मस�मस�मस�म ािधकारीािधकारीािधकारीािधकारी eeee.... 3333----    काय��ञेकाय��ञेकाय��ञेकाय��ञे वववव कत�!येकत�!येकत�!येकत�!ये  

 

काय��े�काय��े�काय��े�काय��े�    कत�!येकत�!येकत�!येकत�!ये    
स.नं.653, िस.स.नं.2942, 2943, 2996 ते 2999 
गवळीमाथा, भोसरी 

झोपडप�यांच ेाथिमक सव�̂ण करणे व 
झोपडीधारकांकडून जोडप� 3,4 भ�न घेणे व 

परुा!याची कगदप�े गोळा करणे, ाथिमक 
पा�ता यादी व अंितम पा�ता यादी तयार 
करणे,परुवणी पा�ता यादी तयार करणे, 
झोपडप�ी  पनुव�सन �े� (3क) Oतािवत 
करणे व मा�यतेअतंी योजना�े�ात िसGद 

करणे, योजना �े�ात Oतिवत केलेले 
झोपडप�ी पनुव�सन आदेश डकिवणे व 

पंचनामा करणे, झोपडप�ी िनमु�लन आदेश 
(3ड) Oतािवत करणे व मा�यतेअंती 

योजना�े�ात िसGद करणे, योजना �े�ात 
Oतािवत केलेले झोपडप�ी पनुव�सन आदेश 
डकिवणे व पंचनामा करणे, आव~यकतेनुसार 

योजना�े�ात स�म ािधकारी यां�या 
माग�दश�नाखाली झोपडप�ी िनAकासन 

करणे,ाथिमक यादीवरील हरकतhवरील 
सुनावणी, वारस न�द, फेरचौकशी, तeार 

िनवारण सिमती पढुील अिपल करणे 
इ.कामकाज स�म ािधकारी यां�या 

माग�दश�नाखाली करणे.  

स.नं.103, िहOसा नं.2/2ब, िस.स.नं.5196, राजीवगांधी 
वसाहत 
िस.स.नं.937 कसबा पेठ 
िस.स.नं.775 पै 778, भवानी पेठ 
िस.स.नं.227, 224, फा.tलॉ.e.900, मंगळवार पेठ, पणेु 
िस.स.नं.367, िस.स.नं.368, िस.स.नं.369,  
सचपीर वOती, रOतापेठ, पणेु 
1005 राज6wनगर 
फा.tलॉ.नं.28, स.नं.133 अंिबल ओढा 
1077 शुeवारपेठ, िहराबाग 
िस.स.नं.928, फा.tला.अ ेकागदीपरुा, कसबा पेठ 
िस.स.नं.775 पाट�, भवानी पेठ 
िस.स.नं.1038 ते 1041 नानापेठ 
िस.स.नं. 1038 (पाट�) नानापेठ 
450/2अ, पानमळा, ताडीवाला रोड 
स.नं.200, फा.tलॉ.5 पै, मंगळवार पेठ 
391, 392 बोXहाईखाना, मंगळवार पेठ 
फा.tलॉ.903 मंगळवार पेठ 
स.नं.124 काळाखडक, वाकड 

स.नं.110 िह.e.1 ते 5, िस.स.नं.6227 
िस.स.नं.4505, 4506, 4507, इंिदरानगर, �चचवड 
िस.स.नं.4712, 4713 इंिदरानगर, �चचवड 
स.नं.71/1 अ/े1सी/1/21 तापकीरनगर, �पपरी-�चचवड 
िस.स.नं.4694 फा.tलॉट 45, इंिदरानगर, �चचवड 
भारतमाता नगर, खराडवाडी, �पपरी 
स.नं.103, िस.स.नं.6424, आंबडेकर नगर 
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उ�ोगनगर, �चचवड 
िव�लनगर, �पपरी वाघेरे 
लालटोपीनगर, मोरवाडी 
िस.स.नं.37/1/1, खराडी 
िस.स.नं.1262, 1265 ते 1278, कसबा पेठ, पणेु 
िस.स.नं.214 सदािशव पेठ, पणेु 
साईनाथ नगर, ल�मी नारायण िथयटरजवळ 
िस.स.नं.1045 नानापेठ 
स.नं.170 ते 176, िस.स.नं.3173, िवजयनगर, �चचवड 
स.नं.310/2, 310/1, िस.स.नं.4754 ते 4756, अfणासाहेब 
मगर   
स.नं.67 िनगडी स.नं.86, दुग1नगर, आकुड� 
शरदनगर िनगडी सेUटर 20 
अजठंानगर, आकुड� 
आंबडेकरनगर, आकुड� 
गणेशनगर, भोसरी 
म.फुले नगर, भोसरी 
�हे�ेवOती, िचखली   
अfणाभाऊ साठेनगर, वाकड 
नािशकफाटा, कासारवाडी 
स.नं.32 िह.e.1 बी वडगावशेरी, सुय�नगर, जॉली Oटील, 
येरवडा 
फा.tलॉ.409, कोरेगांव पाक� , दरवडे मळा, घोरपडी 
स.नं.27+28+29 पाट�, मुळक वOती, रामवाडी 
204, 205 िसdाथ�नगर, येरवडा, पणेु   
स.नं.133, फा.tलॉ.587 पव�ती   
स.नं.38/3/अ,े िस.स.नं.6309, साईबाबा मंिदर, पव�ती   
स.नं.93/1, अ,े पव�ती, पणेु  
स.नं.124/9, मंुढवा, हडपसर 
गणेशनगर, �पपरी 
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1. झोपडप�ीझोपडप�ीझोपडप�ीझोपडप�ी  पुनव�सनपुनव�सनपुनव�सनपुनव�सन योजनेअंतग�तयोजनेअंतग�तयोजनेअंतग�तयोजनेअंतग�त स�मस�मस�मस�म ािधकारीािधकारीािधकारीािधकारी eeee.... 1 याचंेयाचंेयाचंेयाचंे काय1लयातकाय1लयातकाय1लयातकाय1लयात ाtताtताtताtत िविवधिविवधिविवधिविवध    OतावाबंाबतOतावाबंाबतOतावाबंाबतOतावाबंाबत     
                    सससस����aOथतीaOथतीaOथतीaOथती        

अ.e. कामकाजचा टtपा योजना 
1. ाथिमक सव�̂णाच ेजािहर 

कटन 
स.नं. 109, रामनगर, रामटेकडी, स.नं. 109, आनंदनगर, 
रामटेकडी, स.नं. 108अ , ल�मीनगर, रामटेकडी 

2. ाथिमक सव�̂ण िनरंक 
3. ाथिमक यादी िनरंक 
4. अंितम यादी स.नं. 132अ, पव�ती 

स.नं. 54/2, अfणाभाऊ साठे वसाहत, पव�ती 
स.नं. 92, ल�मीनगर, शाहू वसाहत 

5. झोपडप�ी पनुव�सन �ेञ आदेश 
(3क) 

िस.स.नं.1179, 1180, 1181, 1182, 1184, चमडे गzी,  
नाना पेठ, पणेु. 
िस.स.नं.561/अ, 561/ब-1/अ, 561/ब/1 आिण 562, 
नाना पेठ, पणेु. 
िस.स.नं.960, 962, 963 व 964, भवानी पेठ, पणेु. 
स.नं. 296 /अ/1/4/2, हडपसर , शेवकरवOती, पणेु 
िस.स.नं. 544, tलॉट नं. 430/42, डायस tलॉट , 
गुलटेकडी 

6. झोपडप�ी िनमु�लन �ेञ आदेश 
(3ड) 

स.नं.76 ते 81, िस.स.नं.2596, 2597, 2612, 2613, 
पव�ती, र�वw सोसायटी जवळ, पणेु   
स.नं. 1, जयकाश नगर, मंुढवा 
िस.स.नं.631, 632अ, 632ब, 593क, 633, महा=मा फुले 
पेठ, पणेु. 
िस.स.नं.2072(स.नं.77), पव�ती, दाते बस Oटॉप, पणेु. 
(अंशत: घोिषत) 
स.नं.526/18, महा=मा फुले पेठ, पणेु. 
िस.स.नं.337, डाळवाला tलॉट, घोरपडे पेठ, पणेु. 
स.नं.570, िस.स.नं.3204, गुलटेकडी, आंबडेकर नगर, 
िबबववेाडी, पणेु   
स.नं.105, 107, 108, 109 जनता वसाहत , पव�ती 
स.नं.512, हरकानगर, भवानी पेठ, पणेु. 
िस.स.नं.167, लोिहयानगर, घोरपडे पेठ, पणेु.   
फा. tलॉट e.528/20, पव�ती, पणेु.         
स.नं.41/1, घोरपडे पेठ, पणेु. 
फा.tलॉट e.580, पव�ती, द(वाडी, पणेु. 

7. झोपडप�ी िनAकासन स.नं. 47, िहOसा नं. 13 ते 26, तावरे कॉलनी, सहकारनगर 
स.नं. 226अ/1, गाडीतळ, कदमवOती , हडपसर 
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2222. . . . झोपडप�ीझोपडप�ीझोपडप�ीझोपडप�ी        पुनव�सनपुनव�सनपुनव�सनपुनव�सन    योजनेअंतग�तयोजनेअंतग�तयोजनेअंतग�तयोजनेअंतग�त    स�मस�मस�मस�म    ािधकारीािधकारीािधकारीािधकारी    eeee....    2222    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    काय1लयातकाय1लयातकाय1लयातकाय1लयात    ाtताtताtताtत    िविवधिविवधिविवधिविवध    OतावाबंाबतOतावाबंाबतOतावाबंाबतOतावाबंाबत     
      सससस����aOथतीaOथतीaOथतीaOथती    

अ.e. कामकाजचा टtपा योजना 
1. ाथिमक सव�̂णाच ेजािहर 

कटन 
स.नं.120/29/1अ+2अ, पौड रोड, पणेु    
(जयभवानी नगर पाट�)      
संगमवाडी टी.पी.aOकम, फा.tलॉ.e.8 व 9, मुळा रोड, पणेु            
स.नं.30 पै, कवन̂गर, पणेु (SR2) 
स.नं.26/1/1, 26/2/1, 26/2/2ब, 26/2/3, 26/2/4, 
26/2/5, 26/3/अ, 26/3/ब, िस.स.नं.1132, बोपोडी, पणेु   

2. ाथिमक सव�̂ण - 
3. ाथिमक यादी स.नं.84/165, शा�ीनगर, कोथ�ड, पणेु    
4. अंितम यादी - 
5. झोपडप�ी पनुव�सन �ेञ आदेश 

(3क) 
िस.स.नं.963(अ), फा.tलॉ.नं.391(अ), भांबडु1, 
िशवाजीनगर, पणेु. 
स.नं.51, फा.tलॉ.e.5, मुळारोड, संगमवाडी, पणेु. 

6. झोपडप�ी िनमु�लन �ेञ आदेश 
(3ड) 

िस.स.नं.949, फा.tलॉ. नं.332, वडारवाडी, भांबडु1 
िस.स.नं.18 फा. tलॉ.e.14, एरंडवणा रजपतू वसाहत, 
स.नं.44/1, केळीवाडी, एरंडवणा, पणेु 
स.नं.87 िह.e.7 अ (पै) न.भ.ूe.1204 (पै) कोथ�ड, पणेु 
स.नं.16अ/1/4, िस.स.नं.3491 ते 3497, बोपोडी, भोईटे 
वOती, पणेु. 
फा.tलॉ.e.806 कामगार पतुळा, िशवाजीनगर, पणेु. 
स.नं.5/11, िस.स.नं.2505 ते 2525, 2531, 2532, 
2534, 2536 व 2538 ते 2540, बोपोडी, पणेु. 
िस.स.नं.721, स.नं.88/4, 138,161, फा. tलॉ. 
e.54/55/56, गुजरात कॉलनी, पणेु 
िस.स.नं.2अ, बोपोडी, पणेु. 
िस.स.नं.1202/23, 1202/25, िशरोळे वOती, भांबडु1, पणेु    

7. झोपडप�ी िनAकासन स.नं.16/2, िस.स.नं.3164 ते 3208, बोपोडी, पणेु. 
स.नं.159 व 160, औंध, डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर वसाहत, 
पणेु. 
िस.स.नं.254, स.नं.41/5अ/5ब, tलॉट नं.14, एरंडवणा, 
पणेु 
िस.स.नं.1108/7, फा.tलॉ.e.487(पाट�), भांबडु1, 
िशवाजीनगर, पणेु. 
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3333. . . . झोपडप�ीझोपडप�ीझोपडप�ीझोपडप�ी        पुनव�सनपुनव�सनपुनव�सनपुनव�सन    योजनेअंतग�तयोजनेअंतग�तयोजनेअंतग�तयोजनेअंतग�त    स�मस�मस�मस�म    ािधकारीािधकारीािधकारीािधकारी    eeee....    3333    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    काय1लयातकाय1लयातकाय1लयातकाय1लयात    ाtताtताtताtत    िविवधिविवधिविवधिविवध    OतावाबंाबतOतावाबंाबतOतावाबंाबतOतावाबंाबत     
     सससस����aOथतीaOथतीaOथतीaOथती    

अ.e. कामकाजाचा टtपा योजना 
1. ाथिमक सव�̂णाच ेजािहर 

कटन 
स.नं.111, कळस, िवvांतवाडी, पणेु.  

2. ाथिमक सव�̂ण - 
3. ाथिमक यादी स.नं.88/1/1/13, कळस, पणेु. 

स.नं.124/9, मंुढवा, हडपसर, पणेु 
स.नं.93/1/अ, पव�ती, पणेु 

4. अंितम यादी स.नं.141(पै), 36/5, 151(पै), िस.स.नं.5993 ते 5996, 6000 
ते 6003, मोरवाडी, लालटोपीनगर, �पपरी �चचवड, पणेु 
स.नं.38/4अ/2, फा.tलॉ.नं.486/ सी, साईनाथनगर, 
ल�मीनारायण िथएटरजवळ, पव�ती, पणेु 
स.नं.200/1, 244/अ/1, िस.स.नं.4536 ते 4552, 
साईबाबानगर, पणेु 
फा.tलॉट e.28, आंिबल ओढा, सदािशव पेठ, पव�ती, पणेु 

5. झोपडप�ी पनुव�सन �े� 
आदेश (3क) 

स.नं.88/1/1/13, कळस, पणेु. 
स.नं.141(पै), 36/5, 151(पै), िस.स.नं.5993 ते 5996, 6000 
ते 6003, मोरवाडी, लालटोपीनगर, �पपरी �चचवड, पणेु 
स.नं. 124/1, काळाखडक, वाकड, पणेु 

6. झोपडप�ी पनुव�सन �े� 
आदेश (3ड) 

स.नं.103, िस.स.नं.6426 ते 6429, 6462, 6462/1, �पपरी, 
आंबडेकरनगर, नेह�नगर, पणेु. 
स.नं.141(पै), 36/5, 151(पै), िस.स.नं.5993 ते 5996, 6000 
ते 6003, मोरवाडी, लालटोपीनगर, �पपरी �चचवड, पणेु 
स.नं.210, िह.e.3, �पपरी �चचवड, महानगरपािलका, �पपरी, 
पणेु 
िसGदाथ� नगर, स.नं.204+205, 
स.नं.367, 368, 369, राOतापेठ, पणेु 
स.नं.133अ/2, 133अ/3, फा.tलॉ.e.585, पव�ती, पणेु. 
स.नं.200/1, 244/अ/1, िस.स.नं.4536 ते 4552, 
साईबाबानगर, पणेु 
स.नं.500 पैकी, िस.स.नं.1966,भोसरी, कासारवाडी, पणेु 
स.नं.133, फा.tलॉट नं.28, अंिबल ओढा, पणेु  तसचे 
दि�णेलगत 2017 �या मंजूर आराखडया नुसार िनयोिजत 
सरकारी नाला / ओढा यांच ेह�ीवरील Oताव   

7. झोपडप�ी िनAकासन स.नं.13/7, िस.स.नं.10/1-9, फा.tलॉ.e.131, ताडीवाला 
रोड, पणेु 
िस.स.नं.1008(पै), 1009 व 1010, �य ूनाना पेठ, गाडीअ�ा, 
पणेु. 
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4444.... OवतOवतOवतOवत::::चीचीचीची    काय̂काय̂काय̂काय̂    पारपारपारपार    पाडfयासाठीपाडfयासाठीपाडfयासाठीपाडfयासाठी    =यां�याकडून=यां�याकडून=यां�याकडून=यां�याकडून    ठरिवfयातठरिवfयातठरिवfयातठरिवfयात    आललेीआललेीआललेीआललेी    मानकेमानकेमानकेमानके    
            िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक    

    
5555.... कम�चारीकम�चारीकम�चारीकम�चारी    वग1कडूनवग1कडूनवग1कडूनवग1कडून    वापरfयातवापरfयातवापरfयातवापरfयात    येणारेयेणारेयेणारेयेणारे    िनयमिनयमिनयमिनयम,,,,    िविनयमिविनयमिविनयमिविनयम,,,,    सचूनासचूनासचूनासचूना,,,,    िनयमपaुOतिनयमपaुOतिनयमपaुOतिनयमपaुOतकाकाकाका    आिणआिणआिणआिण    अिभलखेअिभलखेअिभलखेअिभलखे    

    
• अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    

महाराAB झोपडप�ी (सुधारणा, िनमू�लन व पनु}वकास) अिधिनयम 1971 

महाराAB ादेिशक िनयोजन व नगर रचना अिधिनयम 1966 

महाराAB झोपडप�ी (सुधारणा, िनमू�लन व पनु}वकास) (सधुारणा ) अिधिनयम 2017 

गृहिनम1ण िवभाग अिधसचूना e. झोपयुो2004/.e213/झोपस-ू1,िद. 30/06/2005. 

 

• िनयमिनयमिनयमिनयम    
           झोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणासाठी शासनाने आमलात आणलेली िद. 11/09/2014 रोजीची िनयमावली. 
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• शासनशासनशासनशासन    िनण�यिनण�यिनण�यिनण�य    

    

    
    

    
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

अअअअ....eeee....    eमांकeमांकeमांकeमांक    िदिदिदिदनांकनांकनांकनांक    तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल    
1 शासन िनण�य eमांक: झोपयुो-

2007/.e.105/झोपस ु1 
17/01/2008 झोपडीधारकां�या पा�तेबाबतच ेपिरिशAट 

तयार करताना स�म ािधका-यांनी 
�यावया�या द�तेबाबत 

2 शासन पिरप�क eमांक: 
झोपयुो-2008/.e.105/ 
झोपस ु1, 

04/06/2008 झोपडीधारकां�या पा�तेबाबतच ेपिरिशAट-
2 तयार करताना स�म ािधका-यांनी 
�यावया�या द�तेबाबत. 

3 शासन िनण�य eमांक: झोपस ू-
2010/.e.1/ झोपस ु1 

02/01/2012 संर�णपा� झोपडयां�या हOतांतरणाबाबत 

4 शासन िनण�य eमांक: झोपधुो-
1001/.e.125/14/ झोपस ु- 
1 

22/07/2014 
 
 
 
 

झोपडी िद.01/01/2000 अथवा 
=यापवु�पासूनची संर�णाtत असXयाच े
ठरिवfयाबाबत तसचे =यात =य� राहणा-
या  
झोपडीवािसयाचािनवारा िनि_त 
करfयाबाबत. 

5 शासन िनण�य eमांक: झोपधुो-
1001/.e.125/14/ झोपस ु- 
1 

12/08/2014 झोपडीवािसयांची पा�ता ठरिवताना  
झोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणाने व स�म 
ािधकारी काय1लयाने पार पाडवया�या 
जबाबदा-या 

6 शासन िनण�य eमांक: झोपधुो-
1001/.e.125/14/ झोपस ु- 
1 

16/05/2015 झोपडी िद.01/01/2000 अथवा 
=यापवु�पासूनची संर�णाtत असXयाच े
ठरिवfयाबाबत तसचे =यात =य� राहणा-
या  
झोपडीवािसयाचा िनवारा िनि_त 
करfयाबाबत. 

7 शासन िनण�य eमांक : झोपधुो-
810/.e.96/2018/ झोपसु -
1 

16/05/2018 झोपडी िद.01/01/2011  अथवा 
=यापवु�पासूनची सशुXक पनुव�सन यो�य 
असXयाच ेठरिवfयाबाबत तसेच =यात  
=य� राहणाPया झोपडीवािसयांचा िनवारा  
िनि_त करfयाबाबत. 
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• काय1लयीनकाय1लयीनकाय1लयीनकाय1लयीन    पिरपञकेपिरपञकेपिरपञकेपिरपञके    वववव    आदेशआदेशआदेशआदेश    

शासकीय कामकाजास ससुञुता आणणेकरीता वळेोवळेी िनग�िमत केलेली पिरपञक e. 1 ते 248 
 

• िविवधिविवधिविवधिविवध    �यायालयीन�यायालयीन�यायालयीन�यायालयीन    िनण�यिनण�यिनण�यिनण�य....    
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1. काय1लयीनकाय1लयीनकाय1लयीनकाय1लयीन रचनारचनारचनारचना 
                                                                         

सिचव सिचव सिचव सिचव िवभागाची रचनािवभागाची रचनािवभागाची रचनािवभागाची रचना 
 

मु;य काय�कारी अिधकारीमु;य काय�कारी अिधकारीमु;य काय�कारी अिधकारीमु;य काय�कारी अिधकारी 
झोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरण, , , , पुणेपुणेपुणेपुणे 

 

 

 

सिचवसिचवसिचवसिचव 

((((vीमvीमvीमvीम. . . . वशैाली इदंाणीवशैाली इदंाणीवशैाली इदंाणीवशैाली इदंाणी----उंटवालउंटवालउंटवालउंटवाल)))) 
((((अितअितअितअित. . . . काय�काय�काय�काय�)))) 

 

 

 

लघुलेखक लघुलेखक लघुलेखक लघुलेखक ((((िनिनिनिन....vेvvेेvे....)))) 
((((vीvीvीvी. . . . चंwकांत मगरचंwकांत मगरचंwकांत मगरचंwकांत मगर)))) (से.िन.) 

 

 

 

अ!वल कारकूनअ!वल कारकूनअ!वल कारकूनअ!वल कारकून 

((((vीvीvीvी....    सुिजत पारवेसुिजत पारवेसुिजत पारवेसुिजत पारवे)))) 
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स�मस�मस�मस�म ािधकारीािधकारीािधकारीािधकारी िवभागाचीिवभागाचीिवभागाचीिवभागाची रचनारचनारचनारचना    
 

    
 

      स�म ािधकारी e.1                        स�म ािधकारी e.2                             स�म ािधकारी e.3 
 

    
उपिजXहािधकारी तथा सउपिजXहािधकारी तथा सउपिजXहािधकारी तथा सउपिजXहािधकारी तथा स....ाााा.              .              .              .                                  अपरअपरअपरअपरिजXहािधकारी तथा सिजXहािधकारी तथा सिजXहािधकारी तथा सिजXहािधकारी तथा स....ाााा.    .    .    .                                            अपरअपरअपरअपरिजXहािधकारी तथा सिजXहािधकारी तथा सिजXहािधकारी तथा सिजXहािधकारी तथा स....ाााा....                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ((((अितअितअितअित....काकाकाका.).).).)    
            vी.संजय पवार                      vीमती. वशैाली इंदाणी-उंटवाल                 vीमती. वशैाली इंदाणी-उंटवाल 

 
    
तहिसलदारतहिसलदारतहिसलदारतहिसलदार                                                                                                                                                                                    तहिसलदारतहिसलदारतहिसलदारतहिसलदार                                                                                                                                                                                                            तहिसलदारतहिसलदारतहिसलदारतहिसलदार        

vीमती. Oवाती पाटील                                 vीमती. सोिनया घुगे                                     vीमती. aOमता पवार 
 
                
नायब नायब नायब नायब तहिसलदारतहिसलदारतहिसलदारतहिसलदार                                                                                                                                                                नायब नायब नायब नायब तहिसलदारतहिसलदारतहिसलदारतहिसलदार                                                                                                                                                                नायब नायब नायब नायब तहिसलदारतहिसलदारतहिसलदारतहिसलदार                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ((((अितअितअितअित....काकाकाका.).).).)    
 vीमती. !ही.जी.टfण ू                                 vीमती. अच�ना परुी                                        vीमती. अच�ना परुी 
 

    
स!ह̂�क स!ह̂�क स!ह̂�क स!ह̂�क ((((कंकंकंकं))))                                                                                                                                                                                                    स!ह̂�क स!ह̂�क स!ह̂�क स!ह̂�क ((((कंकंकंकं))))                                                                                                                                                                                                स!ह̂�क स!ह̂�क स!ह̂�क स!ह̂�क ((((कंकंकंकं))))    

     vी. धनंजय गरड                                            vी. रवी होनमुटे                                          vी. िनतीन वायचळ        
     vी. ितक काकडे                                          vी. ीतम पवार                                           vी. िवण गुलगे 
     vी. िवलास वाघमारे                                         
     vी. शांत दांडेकर 
 

    

िलिलिलिलपीक पीक पीक पीक ((((कंकंकंकं))))                                                                                                                                                                                        िलपीक िलपीक िलपीक िलपीक ((((कंकंकंकं))))                                                                                                                                                                                                            िलपीक िलपीक िलपीक िलपीक ((((कंकंकंकं))))    
   vीमती. िशXपा खंडाळे                                 vीमती. जयvी वळे                             vीमती. माधुरी काल̂कर 
                                                                                                                                   vीमती. सपना माने 
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लखेालखेालखेालखेा    िवभागाची रचनािवभागाची रचनािवभागाची रचनािवभागाची रचना 
 

मु;य काय�कारी अिधकारी मु;य काय�कारी अिधकारी मु;य काय�कारी अिधकारी मु;य काय�कारी अिधकारी  
झोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरण, , , , पुणेपुणेपुणेपुणे 

 

 

 

उपसंचालक उपसंचालक उपसंचालक उपसंचालक ((((लेखालेखालेखालेखा)))) 
((((vीvीvीvी. . . . आमोद कंुभोजकरआमोद कंुभोजकरआमोद कंुभोजकरआमोद कंुभोजकर)))) 

 

 

 

लेखािधकारीलेखािधकारीलेखािधकारीलेखािधकारी 
((((vीvीvीvी. . . . समाधान च!हाणसमाधान च!हाणसमाधान च!हाणसमाधान च!हाण)))) 

 

 

 

सहायक लेखािधकारीसहायक लेखािधकारीसहायक लेखािधकारीसहायक लेखािधकारी 
((((vीvीvीvी. . . . भाOकर बोदवडेभाOकर बोदवडेभाOकर बोदवडेभाOकर बोदवडे)))) 

 

 

 

 

 

                                                                                                    उपलेखापालउपलेखापालउपलेखापालउपलेखापाल                                                                                                                                                        अ!वल कारकूनअ!वल कारकूनअ!वल कारकूनअ!वल कारकून 

                                                                                ((((vीमvीमvीमvीम. . . . शिशकला कोकाटेशिशकला कोकाटेशिशकला कोकाटेशिशकला कोकाटे))))                                                                                         ((((vीvीvीvी. . . . आरआरआरआर....ए�ए�ए�ए�....�शदे�शदे�शदे�शदे)))) (से.िन.) 

 

 

                                                                                                टंकलेखक टंकलेखक टंकलेखक टंकलेखक (कं)                                                                                                                                                                                                                                टंकलेखकटंकलेखकटंकलेखकटंकलेखक(कं)                                                                                                            

                                                ((((vीमvीमvीमvीम. . . . उषा आवाळेउषा आवाळेउषा आवाळेउषा आवाळे))))                                                                                                                                                ((((vीvीvीvी. . . . सागर राऊतसागर राऊतसागर राऊतसागर राऊत))))                                                                            
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अअअअ) तािं�कतािं�कतािं�कतािं�क    िवभागाची रचनािवभागाची रचनािवभागाची रचनािवभागाची रचना 
 

मु;य काय�कारी अिधकारी मु;य काय�कारी अिधकारी मु;य काय�कारी अिधकारी मु;य काय�कारी अिधकारी  
झोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरण, , , , पुणेपुणेपुणेपुणे 

 
 

सहायक संचालक नगररचनासहायक संचालक नगररचनासहायक संचालक नगररचनासहायक संचालक नगररचना 
((((vीvीvीvी. . . . संजय बारईसंजय बारईसंजय बारईसंजय बारई))))     

 
 

नगररचनाकारनगररचनाकारनगररचनाकारनगररचनाकार 

((((vीvीvीvी. . . . िशिशिशिश....तुतुतुतु....िशताफिशताफिशताफिशताफ)))) 
 

 

 
 

            सहायक नगररचनाकारसहायक नगररचनाकारसहायक नगररचनाकारसहायक नगररचनाकार                                                                                                                                                                                        उपअिभयंता             उपअिभयंता             उपअिभयंता             उपअिभयंता              

                ((((vीvीvीvीमममम. . . . सोनल पतंगेसोनल पतंगेसोनल पतंगेसोनल पतंगे))))                                                                                                                                                     
                    ((((vीमvीमvीमvीम. . . . vdा िसनकरvdा िसनकरvdा िसनकरvdा िसनकर))))                                     
                                                                                                    ((((vीvीvीvी. . . . अर�वद मठअर�वद मठअर�वद मठअर�वद मठ) ) ) ) (से.िन.)            vीvीvीvी. . . . एएएए....आरआरआरआर....माळीमाळीमाळीमाळी))))                vीvीvीvी. . . . बीबीबीबी....ए�ए�ए�ए�....जाधवजाधवजाधवजाधव))))                                 

 

                                                                                                    vीvीvीvी....    शुभम सोमवशंीशुभम सोमवशंीशुभम सोमवशंीशुभम सोमवशंी, , , , ((((कककक....अअअअ.)    .)    .)    .)    vीvीvीvी....    \पेश कारिखल े\पेश कारिखल े\पेश कारिखल े\पेश कारिखल े, , , , ((((कककक....अअअअ.)   .)   .)   .)   vीvीvीvी....    साद चदंनसाद चदंनसाद चदंनसाद चदंन, , , , ((((कककक....अअअअ.).).).) 
 

 

                        स!ह̂�क स!ह̂�क स!ह̂�क स!ह̂�क ((((कंकंकंकं))))                                                                                                                                                                                    टंकलखेक टंकलखेक टंकलखेक टंकलखेक ((((कंकंकंकं)))) 
 ((((vीvीvीvी. . . . इकबाल शेखइकबाल शेखइकबाल शेखइकबाल शेख))))                                                                                                                                                                                                                                            1111. . . . vीvीvीvीमममम....    हष�दा धो�े हष�दा धो�े हष�दा धो�े हष�दा धो�े ((((कं�ाटीकं�ाटीकं�ाटीकं�ाटी))))     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2222....vीvीvीvीमममम. . . . शोभा दरेकर  शोभा दरेकर  शोभा दरेकर  शोभा दरेकर  ((((कं�ाटीकं�ाटीकं�ाटीकं�ाटी)))) 
 

बबबब)  )  )  )  Oताव शाखाOताव शाखाOताव शाखाOताव शाखा 
 

                                                                                                         
                    उपउपउपउप    अिभयंताअिभयंताअिभयंताअिभयंता                                                                                                    किनAठ अिभयंताकिनAठ अिभयंताकिनAठ अिभयंताकिनAठ अिभयंता 

    ((((vीvीvीvी. . . . अर�वद मठअर�वद मठअर�वद मठअर�वद मठ) ) ) ) (से.िन.)                                                                                                                                                                            ((((vीvीvीvी. . . . राजाराम कांबळेराजाराम कांबळेराजाराम कांबळेराजाराम कांबळे) ) ) ) (से.िन.)                        
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                                                                                                                                                                                        संगणकसंगणकसंगणकसंगणक    िवभागाची रचनािवभागाची रचनािवभागाची रचनािवभागाची रचना 
 

मु;य काय�कारी अिधकारी मु;य काय�कारी अिधकारी मु;य काय�कारी अिधकारी मु;य काय�कारी अिधकारी  
झोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरण, , , , पुणेपुणेपुणेपुणे 

 

 

 

 

 

 

संगणक अिधकारी संगणक अिधकारी संगणक अिधकारी संगणक अिधकारी ((((हाड�वअेरहाड�वअेरहाड�वअेरहाड�वअेर))))                                                                                                    संगणक अिधकारी संगणक अिधकारी संगणक अिधकारी संगणक अिधकारी ((((सॉ�टवअेरसॉ�टवअेरसॉ�टवअेरसॉ�टवअेर) ) ) )  
                ((((vीvीvीvी. . . . भषूण राऊत भषूण राऊत भषूण राऊत भषूण राऊत ))))                                                                                                                                                                                        ((((vीvीvीvी. . . . ऋिषकेशऋिषकेशऋिषकेशऋिषकेश    पवार पवार पवार पवार )))) 
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ताबा िवभागाची रचनाताबा िवभागाची रचनाताबा िवभागाची रचनाताबा िवभागाची रचना 

 

मु;य काय�कारी अिधकारी तथा वृ� ािधकरणमु;य काय�कारी अिधकारी तथा वृ� ािधकरणमु;य काय�कारी अिधकारी तथा वृ� ािधकरणमु;य काय�कारी अिधकारी तथा वृ� ािधकरण 

झोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरण, , , , पुणेपुणेपुणेपुणे 

 

 

 

तहिसलदार तहिसलदार तहिसलदार तहिसलदार ((((ताबाताबाताबाताबा) ) ) ) तथा वृ� अिधकारीतथा वृ� अिधकारीतथा वृ� अिधकारीतथा वृ� अिधकारी 
((((vीvीvीvी. . . . िवकास भालेराविवकास भालेराविवकास भालेराविवकास भालेराव)))) 

 

 

 

तलाठीतलाठीतलाठीतलाठी 
((((vीमvीमvीमvीम. . . . विनता जायभायेविनता जायभायेविनता जायभायेविनता जायभाये)))) 

 

 

 

 

 

                                                                                                    स!ह̂�क स!ह̂�क स!ह̂�क स!ह̂�क ((((कंकंकंकं))))                                                                                                                                                    टंकलेखक टंकलेखक टंकलेखक टंकलेखक ((((कंकंकंकं)))) 

                                                                            ((((vीvीvीvी. . . . आिशतोष �शदेआिशतोष �शदेआिशतोष �शदेआिशतोष �शदे))))                                                                                                        ((((vीमvीमvीमvीम. . . . सायली कांबळेसायली कांबळेसायली कांबळेसायली कांबळे)))) 
                                                                            ((((vीvीvीvी. . . . अजु�न जाधवअजु�न जाधवअजु�न जाधवअजु�न जाधव))))                                                                                                                    ((((vीमvीमvीमvीम. . . . िनतलिनतलिनतलिनतल    रोकडेरोकडेरोकडेरोकडे))))                                     
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                                                                                                                    िवधी िवधी िवधी िवधी िवभागाची रचनािवभागाची रचनािवभागाची रचनािवभागाची रचना 
 

मु;य काय�कारी अिधकारी मु;य काय�कारी अिधकारी मु;य काय�कारी अिधकारी मु;य काय�कारी अिधकारी  
झोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरण, , , , पुणेपुणेपुणेपुणे 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    िवधी अिधकारीिवधी अिधकारीिवधी अिधकारीिवधी अिधकारी 
((((vीमvीमvीमvीम. . . . िवनया पुzीवारिवनया पुzीवारिवनया पुzीवारिवनया पुzीवार----रायचूररायचूररायचूररायचूर)))) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    िवधी सहायक िवधी सहायक िवधी सहायक िवधी सहायक ((((कंकंकंकं)))) 

((((vीमvीमvीमvीम. . . . नीता गांजरेनीता गांजरेनीता गांजरेनीता गांजरे)))) 
 

 

 

टंकलेखक टंकलेखक टंकलेखक टंकलेखक ((((कंकंकंकं)))) 

((((vीमvीमvीमvीम. . . . ियांका िशवतरेियांका िशवतरेियांका िशवतरेियांका िशवतरे)))) 
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आOथापना आOथापना आOथापना आOथापना / / / / शासनशासनशासनशासन    िवभागाची रचनािवभागाची रचनािवभागाची रचनािवभागाची रचना 
 

मु;य काय�कारी अिधकारीमु;य काय�कारी अिधकारीमु;य काय�कारी अिधकारीमु;य काय�कारी अिधकारी 
झोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरण, , , , पुणेपुणेपुणेपुणे 

 
 

सिचवसिचवसिचवसिचव 

((((vीमvीमvीमvीम. . . . वशैाली इदंाणीवशैाली इदंाणीवशैाली इदंाणीवशैाली इदंाणी----उंटवालउंटवालउंटवालउंटवाल)))) 
                ((((अितअितअितअित. . . . काय�काय�काय�काय�)))) 

 

 
 

उपिजXहािधकारी तथा स�म ािधकारीउपिजXहािधकारी तथा स�म ािधकारीउपिजXहािधकारी तथा स�म ािधकारीउपिजXहािधकारी तथा स�म ािधकारी 
((((vीvीvीvी. . . . संजय पवारसंजय पवारसंजय पवारसंजय पवार)))) 

                        ((((अितअितअितअित. . . . काय�काय�काय�काय�)))) 
 
 

तहिसलदारतहिसलदारतहिसलदारतहिसलदार 

((((vीvीvीvी. . . . नागेश गायकवाडनागेश गायकवाडनागेश गायकवाडनागेश गायकवाड)))) 
 
 
 

क� अिधकारीक� अिधकारीक� अिधकारीक� अिधकारी 
                    ((((vीvीvीvी....पांपांपांपां....सससस....देवकरदेवकरदेवकरदेवकर) ) ) ) (से.िन.) 

 

 

 
 
 

                            अ!वल कारकूनअ!वल कारकूनअ!वल कारकूनअ!वल कारकून                                                                                                                                                                                                            अ!वअ!वअ!वअ!वल कारकूनल कारकूनल कारकूनल कारकून 

                    ((((vीमvीमvीमvीम. . . . वदंना पवारवदंना पवारवदंना पवारवदंना पवार))))                                                                                                                                                                                 ((((vीमvीमvीमvीम. . . . ए�ए�ए�ए�....एल्एल्एल्एल्....भांगेभांगेभांगेभांगे)))) 
 

 

                                                    टंकलखेक टंकलखेक टंकलखेक टंकलखेक ((((कंकंकंकं))))                                                                                                                                                                                                                                                                                        टंकलेखक टंकलेखक टंकलेखक टंकलेखक ((((कंकंकंकं)))) 
                        ((((vीमvीमvीमvीम. . . . तaOलम तांबोळीतaOलम तांबोळीतaOलम तांबोळीतaOलम तांबोळी))))                                                                                                                                                                ((((vीमvीमvीमvीम. . . . सुवण1 खरातसुवण1 खरातसुवण1 खरातसुवण1 खरात)))) 
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सहकार सहकार सहकार सहकार िवभागाची रचनािवभागाची रचनािवभागाची रचनािवभागाची रचना 
 

मु;य काय�कारी अिधकारीमु;य काय�कारी अिधकारीमु;य काय�कारी अिधकारीमु;य काय�कारी अिधकारी 
झोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरणझोपडप�ी पनुव�सन ािधकरण, , , , पुणेपुणेपुणेपुणे 

 

 

 

सहायक िनबंधक सहकारी संOथासहायक िनबंधक सहकारी संOथासहायक िनबंधक सहकारी संOथासहायक िनबंधक सहकारी संOथा 
((((vीvीvीvी. . . . पंढरीनाथ घुगेपंढरीनाथ घुगेपंढरीनाथ घुगेपंढरीनाथ घुगे)))) 

 

 

 

सहकार अिधकारी vणेी सहकार अिधकारी vणेी सहकार अिधकारी vणेी सहकार अिधकारी vणेी ----1111 

((((vीvीvीvी. . . . िवशाल दातेिवशाल दातेिवशाल दातेिवशाल दाते)))) 
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िवभागांची िवभागांची िवभागांची िवभागांची काय�क�ाकाय�क�ाकाय�क�ाकाय�क�ा 
 

अअअअ....eeee....    िवभागाचेिवभागाचेिवभागाचेिवभागाचे    नावनावनावनाव    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

1. आOथापना / शासन िवभाग 1. आकृतीबंध तयार करणे. 
2. आकृतीबंधामाणे ितिनयुUती अिधकारी / 

कम�चारी याचंी मागणी करणे. 
ितिनयुUतीवरील अिधकारी / कम�चारी यानंा 
हजर क\न घेणे / काय�मुUत करणे. 

3. आकृतीबंधानुसार िरUत पदी सेवािनवृ( 
कम�चाPयाचंी िनयुUती करणे व =यानंा काय�मुUत 
करणे. 

4. काय�रत अिधकाPयाचंे / कम�चाPयाचंे सेवा 
िवषयक अिभलेख तयार करणे / जतन करणे. 

5. कं�ाटी त=वावर िनयुUत करावया�या 
कम�चाPयासंाठी िनिवदा काढणे व पदे भरणे. 

6. अिधकारी / कम�चारी याचंे िश�ण. 
7. ािधकरण तसेच वगेवगेळया Oतरावर होणाPया 

बैठकाचं े आयोजन, =यावरील इितवृ( तयार 
करणे व =यानुसार काय�वाही करणे. 

8. शासनास पाठवावयाचे अहवाल. मािहती 
अिधकार अिधिनयम अंतग�त ाtत अज1वर 
काय�वाही करणे. 

9. िवधीमंडळ कामकाज. 
10. �यायालयीन करणे 

2. स�म िवभाग 1. िवकसकाने दाखल केलेXया Oतावाची छानणी 
क�न 70% संमतीपञे तपासून अिभाय देणे. 

2. काय��ञेातील दाखल क�न घेतलेXया 
Oतावा�या योजना�ञेात ाथिमक सव�̂णाच े
जािहर कटन िसGद करणे. 

3. सव�̂कामंाफ� त ाथिमक सव�̂ण क�न घेणे व 
जोडपञ 3/4  भ�न घेऊन झोपडीधारकाचं े
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पुराव ेाtत क�न घेणे. 
4. ाtत जोडपञ-3/4 ची  तपासणी क�न 

ाथिमक पाञता यादी तयार करणे 
5. ाथिमक पाञता यादीवर ाtत हरकतhवर 

सुनावणी घेऊन अंितम पाञता यादी तयार 
करणे. 

6. आव~यकतेनुसार झोपडप�ी पुनव�सन �ञे 
आदेश(3क) Oतावीत करणे व मा�यतेअंती 
योजना�ञेात िसGद करणे. 

7. झोपडप�ी िनमु�लन आदेश(3ड) Oतावीत 
करणे. व मा�यतेअंती योजना�ञेात िसGद 
करणे. 

8. आव~यकतेनुसार योजना�ञेात झोपडप�ी 
िनAकासन करणे.  

9. अघोिषत झोपडप�याबंात झोपडप�ी �ञेाची 
सम� पाहणी क�न झोपडप�ी स�~य अहवाल 
तयार करणे 

10. मा. सिचव याचंेकडील अिपल करणामंGये 
�हणणे (Say) सादर करणे. 

11. मा. सिचव याचंेकडून ाtत होणाPया फेरचौकशी 
करणात सुनावणी घेऊन िनकाल देणे.  

12. झोपडप�ी �ञेा�या पुनव�सनाचा हेतू साGय 
करfयासाठी आव~यक अशी सव� काय� पार 
पाडणे. 

13. मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतग�त 
थम अिपलीय अिधकारी �हणनू कामकाज 
करणे 

3. नगररचना िवभाग 1. झोपडप�ी ��ेा�या पुनव�सन आराखडा 
योजनेस मा�यता देणे. 

2. झोपडप�ी ��ेाचा मोबदला अदा करणे. 
3. दाखल Oतािवत िवकास योजना िवचारात 

घेऊन अिभाय देणे. 
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4. मा�य योजनेनुसार बाधंकाम ारंभ माणप� 
देणे. 

5. मा�य योजनेतील RCC वीट बाधंकाम तपासणी 
करणे. व =या टttयावरील TDR िवकसकास 
मंजूर करणे. 

6. अंशत: / पूण� योजनेला पूण�=वाचा दाखलादेणे व 
त¢नुषंगीक TDR िवकसकास मंजूर करणे. 

7. उव�िरत अंितम टtपा (10%) TDR देfयाबाबतची  
काय�वाही करणे. 

8. शासन / Oथािनक Oवराuय संOथे�या 
मालकी�या जागेवरील झोपडप�ी�या जागेचा 
मोबदला िनि_त क\न तो संबंधीत संOथेस 
अदा करणे. 

9. मािहती अिधकार अिधिनयमातंग�त ाtत 
झालेXया अज�वर काय�वाही करणे.  

10. िवधी मंडळ कामकाज. 
11. �यायालयीन करणे. 

4. बाधंकाम / अिभयािं�की िवभाग 1. संeमणासाठी वापरलेXया सदिनका व =याचंी 
दु\Oती. 

2. िरUत सदिनकाचं े संर�ण करणे व देखभाल 
दु\Oती. 

3. बाधंकाम परवानगी िदXयानंतर सदर 
इमारतीची Block Tenting करणे. 

4. बाधंकामासाठी NBC माणे तपासणी क\न 
ना-हरकत दाखला देणे. 

5. बाधंकामावर देखरेख करणे व Specifiation 
नुसार Sample Flat तयार क\न घेणे. 

6. बाधंकाम पूण� क\न घेfयाचा पाठपुरावा करणे 
व Flow Chart नुसार बाधंकाम सु\ असXयाची 
खा�ी करणे. 

7. जोते पुण�=व, RCC व बाधंकाम पुण�=व, भोगवटा 
दाखला देतेवळेी Oथळपाहणी क\न अहवाल / 
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ना-हकरत दाखला देणे. 
8. पूण� झालेXया इमारतhतील बाधंकामा�या 

तeारhचे िनरसन करणे, =याचंी तपासणी, 
दु\Oती इ. 

9. अंितमत: इमारतीचा पूण�=वाचा दाखला देणे.  
10. मािहती अिधकार अिधिनयमातंग�त ाtत  

       झालेXया अज�वर काय�वाही करणे.  
11. िवधी मंडळ कामकाज. 
12.  �यायालयीन करणे. 

5. ताबा िवभाग 1. पा� झोपडीधारकानंा संeमण उपल�Gध क\न 
देणे. 

2. संeमणासाठी िदलेXया सदिनकाबंाबत 
िवकसकाशंी भाडे करार करणे व भाडे वसूल 
करणे. 

3. संeमण िशबीरातील भा�ाने िदलेXया 
सदिनकामंधील पा� लाभा5य�चे रिजOटर ठेवणे 
व वळेोवळेी अ�यावत करणे. 

4. पूण�=वाचा दाखला िदलेXया इमारतीतील 
पुनव�सन घटकातील सदिनकाचं े पा� 
लाभा5य�ना वाटप करणे / अितिरUत सदिनका 
ता�यात घेणे. 

5. िबगरिनवासी गाळे पुनव�सन घटकातील पा� 
लाभा5य�ना वाटपाकरीता मा�यता देणे. 

6. झोपडप�ी पुनव�सन ािधकरणा�या ता�यातील 
इमारतीतील सदिनकातं राहणाPया 
अनिधकृतपणे अितeमण धारकानंा संबंिधत 
सदिनकेतून बेदखल करणे. 
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6. अपील िवभाग 1. कलम 35 अंतग�त दाखल झालेXया अिपला�या 
सुनावणीसाठी संबंिधतानंा नोटीस काढणे. 

2. अपीला�या अनुषंगाने स�म ािधकारी याचंा 
अहवाल मागवणे. 

3. कलम 35 अंतग�त दाखल केलेXया  
झोपडीधारका�ंया अपीलावर सुनावणी घेणे व 
=यावर िनकाल देणे व िनकालप� िनग�िमत 
करणे. 

4. आOथापना / शासन व लेखा िवभागाचे 
कामकाज करणे. 

5. शासन िवभागाकडील बैठकाचंे िनयोजन व 
इितवृ( तयार करणे. 

6.  मािहती अिधकार अिधिनयमातंग�त ाtत  
 झालेXया अज�वर काय�वाही करणे.  

7. िवधी मंडळ कामकाज. 
8.  �यायालयीन करणे. 

7. िवधी िवभाग 1. दाखल Oतावावरील जमीन मालकीबाबत 
अिभाय देणे.  

2. झोपडप�ी पुनव�सन ािधकरणाशी संबंिधत सव� 
�यायालयीन दाव ेहाताळणे. 

3. दाखल Oतािवत िवकास योजना िवचारात 
घेऊन अिभाय देणे. 

4. िवकसक न�दणी Oतावा�या अनुषंगाने सादर 
केलेXया कागदप�ाचंी पडताळणी करणे. 
तसेच िवकसका�या संOथे�या भागीदारी 
बाबत�या कायदेशीर बाबी तसेच संOथेशी 
िनगडीत असलेXया �यायालयीन करणा�ंया 
बाबी तपासून ना-हरकत माणप� देणे.  

5. ािधकरणाशी िनगडीत असणाPया तसेच सव� 
शासकीय / िनमशासकीय कXपा�ंया 
संदभ1तील अज�, आदेश, करार याचंे ा\प / 
मसुदे तयार करणे अथवा तपासून कायदेशीर 
अिभाय देणे 

6. मािहती अिधकार अिधिनयमातंग�त ाtत  
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 झालेXया अज�वर काय�वाही करणे. 
7. िवधी मंडळ कामकाज.  

8. सहकार िवभाग 1. झोपडीधारकाचंी गृहिनम1ण संOथा Oथापन 
करणे व ित�या कायदेशीर कामकाजा�या 
अनुषंगाने शासिकय िनयं�ण ठेवणे.(संOथेच े
उपिवधी मंजूर/ दु\Oत करणे, िनवडणकू 
िवषयक कामकाज, लेखा पिर�ण िवषयक 
कामकाज, सभासदािव\d वसुली माणप� 
िनग�िमत करणे, लेखा पिर�ण दोष दु\Oती 
अहवालाची छाननी करणे.  

2. आव~यकतेनुसार पुनव�सन घटक व िवeी 
घटक ��ेाचे अिभहOतांतरण क�न देणे. 

3. 10 वष� पुण� झालेXया योजनेतील सह.गृह. 
संOथेमधील सदिनकाचं े हOतातंरण कामकाज 
हाताळणे. 

4. न�दणीकृत सह.गृह.संOथेमधील वारस 
न�दी�या अनुषंगाने कामकाज हाताळणे. 

5. न�दणीकृत सह.गृह. संOथे�या देखभाल 
शुXका�या रकमे�या मुदत ठेवीबाबतचे 
कामकाजाचे अनुषंगाने लेखा िवभागास 
आव~यक मािहती पुरिवणे.  

6. मािहती अिधकार अिधिनयमांतग�त ाtत  
 झालेXया अज�वर काय�वाही करणे.  

7. िवधी मंडळ कामकाज.  
8. �यायालयीन करणे. 

9. लेखा िवभाग 1. िवकसक अ�य घटकाकंडून ािधकरणास 
ाtत होणाPया रकमाचंे लेखे ठेवणे व =याच े
लेखा पिर�ण क\न घेणे. 

2. झोपडप�ी पुनव�सन ािधकरणाचे लेखे 
िवधानमंडळास / शासनास सादर करणे. 

3. झोपडप�ी धारका�ंया गृहिनम1ण संOथेसाठी 
ाtत झालेXया देखभाल शुXका�ंया ठेवी करणे 
व =यावरील !याज संबंधीत संOथेस अदा होईल 
अशी !यवOथा करणे.  

4. झोपडप�ी पुनव�सन ािधकरणाकडील    
 जमा रUकम व पूव� करfयात आलेXया  
 ठेवीवरील !याज याचा वापर क\न  
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 िशzक राहणाPया रकमेचे मुदत ठेवीत  
\पातंर करणे व अशा ठेवhची  
 पुनगु¬तवणकू करणे. 

5. िवकसकाकंडून EMD जमा करणे. 
6. संगणक व �टर खरेदी व दु�Oती तसेच 

=याअनुषंगाने सु�े पाट� खरेदी करणे. 
7. जमा खच1च े व खच1बाबतचे िहशोब व लेखे 

ठेवणे. 
8. सव� अिधकारी कम�चारी याचंे वतेन, भ(े 

मानधन तसेच ठेकेदाराकडुन काय1लयात 
काय�रत असलेXया कं�ाटी कम�चा=याची 
वतेनाची देयके इ. देयके बनिवणे व अदा 
करणे. 

9. महालेखापालाकडुन वा}षक लेखे / 
िववरणप�ाचंे लेखापरी�ण क�न घेणे =या 
अनुषंगाने By CIRCULATION ची काय�वाही 
करणे व वा}षक लेखे झोपडप�ी पुनव�सन 
सिमतीकडे मा�यतेOतव सादर करणे. 

10. सेवाकर भरणेबाबतची काय�वाही करणे. 
11. दैनंिदन मािसक लेखे बनिवणे =याअनुषंगाने 

रोकडवही लेजर इ. न�दवहया अGयावत ठेवणे. 
12. मुदतठेवीचे लेखे अ�ावत करणे, झोपुा बँक 

खा=यात uयादा िशzक असलेXया रकमा 
गंुतवणकु करणे. मुदत संपलेXया ठेवhची 
वळेोवळेी िवहीत मुदतीत पुनगु¬तवणकू करणे. 

13. वा}षक अंदाजप�क बनिवणे. 
14. मUतेदार व सेवापुरवठा धारक याचंी देयके 

तयार करणे व अदा करणे. 
15. इतर सव� देयके जसे की, वत�मान प�ात 

देfयात आलेXया जािहरातीचे देयके, 
िनिवदाची देयके, Oटेशनरी देयके, िव�तु 
देयके, टेिलफोन देयके, इमारत दु�Oती 
देयके, वाहन पुरवठा बनिवणे व अदा 
करfयाची काय�वाही ठेवणे. 

16. िवकसक न�दणी करताना िव(ीय बाबी 
तपासणे. 

17. सोसायटीस देखभाल शुXक हOतातंरीत 
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करणे, व =या�ंया नाव े बँकेमGये मुदत ठेवी 
ठेवणे.  

18. िविवध िशष1अंतग�त उदा. िवकास शुXक, 
Oeुटीनी शुXक, डे!हलपम6�ट चाज̂स, बाXकनी 
िमीयम, सदिनका भाडे, राडा रोडा, उपकर, 
उ´ाहक मिशन �म चाज̂स, हाड�िशप, इ. जमा 
होणाPया रकमा aOवकारणे व बँकेत जमा करणे. 

19. ितिनयुUतीवर असलेXया अिधकारी / 
कम�चारी याचंे ितिनयुUती कालावधीतील 
िनवृ(ी वतेन अंशदान व रजा वतेन अंशदान 
रकमा पिरगणिनत क�न सदर रकमा 
महालेखापाल याचंी मंजूरी ाtत क�न =या 
महालेखापाल या�ंयाकडे जमा करणे. 

20. अिधकारी / कम�चारी या�ंया डी.सी.पी.एस. 
रकमा कोषागारात भरणा करणेबाबत 
काय�वाही करणे. 

21. भ.िन.िन., !यवसाय कर, गटिवमा योजना, सव� 
कारच ेअिµमे इ. रकमा चलनाने कोषागारात 
भरणा करणे. 

22. टी.डी.आर. अदा करावया�या =येक टttयावर 
ना-हरकत माणप� देणे. 

23. अिधकारी / कम�चारी आयकर िववरणप�े 
तयार करणे. 

24. झोपडीधारकाचंे कोषागारात भरावया�या 
हOतातंरण शुXकाचंी चलने देणे. 

25. उपकर बाधंकाम महामंडळाकडे भरणे. 
26. अपूण� / बंद योजनाचंे आ}थक मूXयाकंन 

करणे.  
27. मािहती अिधकार अिधिनयमांतग�त ाtत  

 झालेXया अज�वर काय�वाही करणे.  
28.  िवधी मंडळ कामकाज.  
29. �यायालयनी करणे. 

10. संगणक िवभाग 1. झो.प.ुा. संबंिधत संगणकीय मािहतीच े
!यवOथापन व िव¶ेषण करणे. 

2. डी.टी. उपकरणे, संगणक, �टर इ. याचं े
!यवOथापन. 

3. जी.आय.ए�. बेस मॅप व Oलम डेटा बेस तयार 
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करणे व !यवOथापन िव¶ेषण क\न मािहती 
सादर करणे.  

4. ािधकरणाची वबेसाईट तयार/ अ�यावत 
करणे.  

5. झो.प.ुा.शी सुसंगत िविवध सॉ�टवअेर 
बनिवणे.  

6. िविवध बैठकाचं ेअहवाल व  PPT तयार करणे. 
7. िवकसक न�दणी करणे. 

11. Oताव िवभाग/ भसूंपादन शाखा 1. झोपडप�ी पुनव�सनसाठी िवहीत नमु�यातील 
पुनव�सन Oताव दाखल क\न घेणे. 

2. िवकसकाकंडून EMD जमा करणे. 
3. झोपडप�ी पुनव�सनसाठी खुXया Oपध1=मक 

िनिवदे´ारे िवकसकाची िनयुUती करणे. 
4. दाखल Oतािवत िवकास योजना िवचारात 

घेऊन अिभाय देणे. 
5. शासन / Oथािनक Oवराuय संOथे�या 

मालकी�या जागेवरील झोपडप�ी�या जागेचा 
मोबदला िनि_त क\न तो संबंधीत संOथेस 
अदा करणे 

6. झोपडप�ी ��ेाचे व =याखालील ��ेाच े
भसूंपादन. 

7. िब¸Xडग म6टने�स उदा. इमारती दु�Oती, 
िव�तु दु�Oती, tलं�बग दु�Oती, एसी दु�Oती, 
िल�ट दु�Oती, जनरेटर देखभाल व दु�Oती. 

8. आशय प� देणे.  
9. मािहती अिधकार अिधिनयमांतग�त ाtत  

 झालेXया अज�वर काय�वाही करणे.   
10. िवधी मंडळ कामकाज. 
11. �यायालयनी करणे. 
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अिधकारी अिधकारी अिधकारी अिधकारी / / / / कम�चारी यांची वतेनvणेी कम�चारी यांची वतेनvणेी कम�चारी यांची वतेनvणेी कम�चारी यांची वतेनvणेी     
वतेन मॅिBUस 

अ.e. पदनाम वतेनvेणी 

1 मु;य काय�कारी अिधकारी एस - 27 118500-214100 
2 सिचव (अपर िजXहािधकारी संवग�) एस - 25 78800-209200 
3 उपसंचालक लेखा  एस - 23 67700-208700 
4 सहायक संचालक नगररचना एस - 23 67700-208700 
5 िवधी अिधकारी एस - 23 67700-208700 
6 उपिजXहािधकारी तथा स�म ािधकारी एस - 20 56100-177500 
7 नगररचनाकार  एस - 20 56100-177500 
8 उपअिभयंता /नगररचनाकार  एस - 20 56100-177500 

9 तहिसलदार 
नायब तहिसलदार 

एस - 19 
एस - 14 

55100-175100 
38600-122800 

10 िवधी सहायक एस - 15 41800 - 132300 
11 लेखािधकारी (वग� 1) एस - 16 44900-142400 

12 क� अिधकारी  एस - 17 
एस - 20 

47600-151100 
56100-177500 

(4 वष1नंतर) 

13  शाखा अिभयंता / सहायक नगररचनाकार 
किनAठ अिभयंता 

एस - 15 
एस - 14 

41800 - 132300 
38600 - 122800 

14 सहायक िनबंधक सहकारी संOथा एस - 15 41800 - 132300 
15 उपअिध�क भिूमअिभलेख एस - 15 41800 - 132300 
16 सहायक नगररचनाकार एस - 15 41800 - 132300 
17 सहायक लेखािधकारी एस - 15 41800 - 132300 
18 सहायक एस - 14 38600 - 122800 
19 सहकार अिधकारी vेणी 1 एस - 14 38600 - 122800 
20 लघुलेखक (िन.vे.) एस - 14 38600 - 122800 
21 समाज िवकास अिधकारी एस - 14 38600 - 122800 
22 उपलेखापाल एस - 13 35400-112400 



C:\Users\CA1TY2\Desktop\Kalam 4 - Copy.doc Page 45 

 

23 अ!वल कारकून 
मंडळ अिधकारी 

एस-10 
एस -12 

29200-92300 
32000-101600 

24 आरेखक 
अनुरेखक 

एस - 10 
एस - 7 

29200-92300 
21700-69100 

25 तलाठी /पिरर�ण भमूापक  
भमूापक/ सवअ̂र /स!ह̂�क 

एस - 8 
एस -6 

25500-81100 
19900-63200 
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झोपडप�ी पुनव�सन ाझोपडप�ी पुनव�सन ाझोपडप�ी पुनव�सन ाझोपडप�ी पुनव�सन ािधकरणिधकरणिधकरणिधकरण, , , , पुणे व �पपरी �चचवड �े�पुणे व �पपरी �चचवड �े�पुणे व �पपरी �चचवड �े�पुणे व �पपरी �चचवड �े�, , , , पणेु या साव�जिनक पणेु या साव�जिनक पणेु या साव�जिनक पणेु या साव�जिनक 
ािधकरणातील अिधकारी व कम�चारी यां�या अिधकार क�ाािधकरणातील अिधकारी व कम�चारी यां�या अिधकार क�ाािधकरणातील अिधकारी व कम�चारी यां�या अिधकार क�ाािधकरणातील अिधकारी व कम�चारी यां�या अिधकार क�ा 

 

क 

 

अ.e. अिधकार पद आ}थक अिधकार संबंिधत 
कायदा/िनयम/आदेश/राजप� 

शेरा 
(असXयास) 

1. मु;य काय�कारी अिधकारी पूण� महाराAB झोपडप�ी (सुधारणा, 
िनमू�लन व पुन}वकास) 

अिधिनयम, 1971 

 

2. सिचव =येक करणी \. 
25,000/- पय¬त 

मु;य काय�कारी अिधकारी, 
याचंे काय1लयीन आदेश 

eमाकं िनरंक िद. 
03/09/2007 

 

 

ख 

 

अ.e. अिधकार पद आ}थक अिधकार संबंिधत 
कायदा/िनयम/आदेश/ 

राजप� 

शेरा 
(असXयास) 

1. मु;य काय�कारी अिधकारी पूण� महाराAB झोपडप�ी 
(सुधारणा, िनमू�लन व 

पुन}वकास) अिधिनयम, 
1971 

 

2. सिचव 1. वतेन देयके, िनिवदा 
िबले मंजूर करणे व अदा 
करणे, ठेवी ठेवणे व =याचंे 
नुतनीकरण करणे. 
2.आOथापना, शासन, 
लेखा या िवभागा�या 
कामकाजावंर िनयं�ण 
ठेवणे. 

काय1लयीन आदेश 
e.201 e. 

झोपुा/आOथा/122/ 

2017  िद. 23/01/2017 

 

 


