क शासनाचा मा हतीचा अधकार अधनयम, 2005 मधील कलम 2 (एच) व 4(1) (बी)
नस
वर $%स&ध करावयाची समाज (वकास (वभागाची मा हती खाल,ल$माणे आहे
ु ार 17 बाबीं
कलम (2) एच-नमन
ु ा (क)
माहतीचा अ धकार अ धनयम, 2005 अवये वभागवार लोका धकार यांची याद
सार्व. ा धकरणाचे नाव -:

समाज वकास वभाग, झोपडप+ट क- नवी मब
ुं ई महानगरपा1लका

साव3जनक $ाधकरणाची

साव3जनक $ाधकरणाचे नाव

ठकाण / सं
पण
ू 3 प8ा

समाज वकास वभाग ,

नवी मब
ुं ई महानगरपा1लका

समाज वकास वभाग

नवी मब
ंु ई महानगरपा1लका

(महारा45 शासन राजप7 -

नवी मब
ंु ई महानगरपा1लका,

दनांक 17 9डस:बर 1991)

भख
ू ंड ?. 1,@कAले गांवठाण

अ.2.

न%म3तीकारानस
ु ार (वभागणी

1

जवळ, पामबीच जंDशन सेDटर
15-ए, सीबीडी बेलापरू
फोन नं -0222-7567279

कलम (2) एच-नमन
ु ा (ख)
भरव माणात शास@कय अथI साहाJय ् 1मळत असलेAया सावIजनक ा धकरणाची याद.
अ.2.

साव3जनक $ाधकरणाची अथ3साहा:यान;
ु प (वभागणी

साव3जनीक
$ाधकरणाचे नाव

1

लागू नाह

लागू नाह

ठकाण/ सं
पण
ू 3 प8ा.

कलम 4 (1) (बी) (i)
नवी मब
ुं ई महानगरपा%लके>या समाज (वकास (वभागाचा आ?ण कत3@याचा तप%शल
काया3लयीन दरू Bवनी 2मां
क व वेळा :कायाIलयीन वेळ - सोमवार ते श?
ु वार सका. 09.45 ते सायं. 6.15
(सवI शनवार तसेच सवI रववार व शासनाने जाहर केलेAया सावIजनीक स+
ु +या वगळून)

समाज (वकास (वभागातील अधकाEयां
ची नां
वे व दरू Bवनीचा तप%शल

अ.2.

अधकाEयाचे नां
व

1

Lीम. ?ांती पाटल

2

Lी. सजPराव परांडे

हु&दा
उप आयD
ु त, समाज वकास वभाग/ झोपडप+ट

काया3लयीन
27567279

कसमाज वकास अ धकार तथा जन माहती
अ धकार

27567279

(वFतार
-----

---

Clause 4 (1) (B) (i)
अ. समाज (वकास (वभागाची सं
रचना
उप आयD
ु त (समाज वकास वभाग/झोपडपटट)

समाज वकास अ धकार
शास@कय अ धकार

समाज सेवक (4)

अ ध./व.अ धकार(1) वैदय@कय समाजसेवक (1)

व.1ल. (लेखा)(1)

व.1ल./क.न(4)

मा.नो.1ल / 1ल.टं (3)

समह
ु संघटक (22)

माळी / ब.सेवक आTण 1शपाई (3)

ब. मBयवतN Oं
थालय (वभागाची सं
रचना
उप आयD
ु त (समाज वकास वभाग )

समाज वकास अ धकार तथा जन माहती अ धकार
शास@कय अ धकार

Uंथपाल (2)

सहा. Uंथपाल (6)
माहती नVदणीकार /1लपीक / भांडारपाल (9)

1शपाई/माळी/बगीचा नोकर(3)

सफाई कामगार(3)

सरु -ा र-क(1)

