माहितीचा अहिकार अहिहियम - 2005
कलम 4 (1) (ख) िुसार स्व्यंप्रेरणेिे घोहित करावयाची
माहिती
सि 2020-21

समाजहवकास हवभाग
हमरा भाईद
ं र मिागरपाहलका
स्व. इं हदरा गांिी भवि, पहिला मजला, मुख्य कायाालय,
छत्रपती हिवाजी मिाराज मागा, भाईद
ं र पहिम, ता. हज. ठाणे. 401 101

document1

कलम 60-अ(1)
ममरा-भाईंदर महानगरपामलका येथील समाजविकास विभाग कायाालयातील काये व कताव्ये
यांचा तपशील.
कायाालयाचे नांव -:
पत्ता -:

समाजविकास विभाग, ममरा-भाईंदर महानगरपामलका
ममरा-भाईंदर महानगरपामलका, स्व, इं मदरा गांधी भवन, छत्रपती मशवाजी
महाराज मागा, भाईंदर(प.), ठाणे 401 101

➢

कायाालय प्रमुख:- आयुक्त, ममरा-भाईंदर महानगरपामलका, भाईंदर(प.), ठाणे.

➢
➢
➢
➢

शासकीय मवभागाचे नांव :- समाजविकास विभाग
कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अमधनस्त :- नगर मवकास मवभाग, महाराष्ट्र शासन.
कायाक्षेत्र :- ममरा-भाईदर शहर भौगोमलक :- 79 चौ.मक.मी.
कायाानुरूप :- महाराष्ट् महानगरपाविका अविवनयम ि शासन वनणणयातीि तरतुदीनुसार
कायणिाही करणे.
मवमशष्ट् काया : महापामलका क्षेत्रातील वदव्ांग व्क्ींकरीता विविि योजना राबविणे
मवभागाचे ध्येय / धोरण / कायााचे स्वरुप -:
• वदव्ांग व्क्ींकरीता पेंशन योजना राबविणे.
• वदव्ांग विदयार्थ्ाांना शैक्षवणक वशष्यिृत्ती दे णे.
• वदव्ांग व्क्ींकरीता सावहत्य् ि उपकरणे पुरिठा करणे.
• वदव्ांग व्क्ींना स्वयंरोजगाराकरीता कजण उपिब्ध करुन दे णे.

➢

➢

➢
➢
➢

उपलब्ध सेवा दु रध्वनी, भ्रमणध्वनी, इं टरनेट सेिा
प्रामधकरणाऱ्या संरचनेच्या तक्ता - सोबत जोडला आहे .
कायाालयीीन दु रध्वनी क्रमांक व वेळा -: 28193028, 28181183, 28181353,
28145985,
28192828, 28193087 (मवस्तार क्र. 289, 389)

➢ वेळ -: सकाळी 09.45 ते संध्याकाळी 6.15 वा.
➢ साप्तामहक सुट्टी व मवमशष्ट् सेवेसाठी ठरमवलेल्या वेळा : रमववार व प्रत्येक शमनवार ि शासनाने
जावहर केिेल्या सुट्या

विभागाची रचना
ममरा भाईंदर महानगरपामलका
document1

समाजविकास विभाग

मा.आयुक्त

मा.अमत. आयुक्त
उपायुक्त (समाजविकास विभाग)
समाजविकास

अविकारी

मशपाई/ सफाई कामगार

कलम 60 –अ (2)(अ)
वमरा भाईंदर महानगरपाविका येथीि समाजविकास विभाग कायाणियाच्या सवमतीची यादी
प्रकावशत करणे

अ.
क्र.

सहमतीचे
िाव

सहमतीचे
सदस्य

सहमतीचे
उहिष्ट

हकती वेळा
घेण्यात येते

सभा
जिसामान्ांसा
ठी खुली आिे
हकंवा िािी

1

वनरं क

वनरं क

वनरं क

वनरं क

वनरं क

कलम 60
document1

- अ (2) (ब)

सभेचा
कायावृत्ांत
(कोणाकडे
उपलब्ध)
वनरं क

वमरा भाईंदर महानगरपाविका येथीि

अ.
क्र.

अहिसभेचे िाव

समाजविकास विभाग या कायाणियाच्या अविसभांची यादी
प्रकाशीत करणे.

सभेचे सदस्य

हकती वेळा
घेण्यात येते

1

सभा
जिसामान्ांसाठी
खुली आिे हकंवा
िािी

सभेचा
कायावृत्ांत
(कोणाकडे
उपलब्ध)

मनरं क

कलम कलम 60 - अ (2) (क)
वमरा भाईंदर महानगरपाविका येथीि समाजविकास विभाग पररषदांची यादी प्रकाशीत करणे
सभा
सभेचा
अ.
पररिदे चे
पररिदे चे
पररिदे चे
हकती वेळा
जिसामान्ांसा
कायावृत्ांत
क्र.
िाव
सदस्य
उहिष्ट
घेण्यात येते
ठी खुली आिे
(उपलब्ध)
हकंवा िािी

वनरं क

कलम 60

- अ (2) (ड)

वमरा भाईंदर महानगरपाविका येथीि समाजविकास विभाग या कायाणियाच्या कोणत्याही संस्थेची यादी
प्रकाशीत करणे.

अ.
क्र.

document1

संस्वथेचे िाव

संस्वथेचे
सदस्य

संस्वथेचे
उहिष्ट

हकती वेळा
घेण्यात येते

सभा
जिसामान्ांसा
ठी खुली आिे
हकंवा िािी

सभेचा
कायावृत्ांत
(उपलब्ध)

अ.
क्र.

संस्वथेचे िाव

संस्वथेचे
सदस्य

संस्वथेचे
उहिष्ट

हकती वेळा
घेण्यात येते

वनरं क

document1

सभा
जिसामान्ांसा
ठी खुली आिे
हकंवा िािी

सभेचा
कायावृत्ांत
(उपलब्ध)

कलम 60 - अ (3)
वमरा भाईंदर महानगरपाविका समाजविकास विभाग या कायाण ियातीि अविकारी ि कमणचारी
यांची नािे, पत्ते ि त्यांचे मावसक िेतन
अ.
क्र.

पदिाम

1

अवत. आयुक्
क्र.02

2

3

प्र. उपायुक्

अहिकाऱ्याचे वा
कमाचाऱ्याचे िांव
श्री.संभाजी
पानपट्टे
श्री. स्वप्नीि

वगा

िगण -1

रुजू
हदिांक

-

िगण -1

सािंत

समाजविकास

श्रीम. वदपािी

अविकारी

जोशी

िगण –2

06/06/20
11

सौ. िषाण तांबे

िगण - 3

25/11/20
11

श्री. िमाण आिटे

िगण –4

बाििाडी वशवक्षका/
4

विवपक

7

वशपाई

8

सफाई कामगार

9

सफाई कामगार

दु रध्विी क्र.
/ फॅक्स /
ईमेल

28192828
EXT289/389

श्री. मुवनयन
अिकनंदन
श्री. विदयािर
पाटीि

िगण –4

िगण-4

सदरची माविती आस्थापना विभागाकडु न प्रवसध्द करण्यात येते.

कलम 60-अ(4)
वमरा भाईंदर महानगरपाविका समाजविकास विभाग कायाणियातीि वमळणाऱ्या/सिितीचा
परिाना याची चािु िषाणची तपशीििार मावहती परिाना/परिानगी/सिितीचे प्रकार
परीिाना
वदनांका
परिान्याची
वदनांक ते सािारण
अ.क्र िारकांचे परिान्याचा परिाना
पासुन
सविस्तर
प्रकार
क्रमाक
वदनांकापयांत
अटी
नाि
वदनांकपय्रंत
मावहती
Document1
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वनरं क

किम 60 –अ (5)
वमरा भाईंदर महानगरपाविका येथीि समाजविकास विभाग कायाणियाचे मंजुर अंदाजपत्राके ि
खचाणचा तपशीि यांची विस्तृत मावहती प्रकारशीत करणे
अ.क्र.

अंदाजपत्रकीय
वशषाण चे िणणन

अनुदान

वनयोवत िापर (क्षेत्र
ि कामाचा
तपवशि)

अविक अनुदान
अपेवक्षत असल्यास
रुपयात

अवभपा्रय

िेखा विभागाशी संबंवित

किम 60 –अ (6) (अ)
समाजविकास विभाग विभागाच्या कामाशी संबंिीत वनयम/ अविवनयम
अ.क्रò.

सुचना पत्रकानुसार वदिेिे विषय

समाजविकास विभाग
विषयक कामकाज

1

वनयम क्रमां क ि िषे

अवभप्राय (असल्यास )

महाराष्टर महानगरपाविका अविवनयमातीि
तरतुदीप्रमाणे
शासन वनणणय क्रमां क :- वदव्ां ग2018/प्र.क्र.52/18/नवि-28, मादाम कामा मागण,
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रािय, मुंबई-400032
वद.10 मे, 2018

--

किम 60-अ(6)(ब)
अ.क्र.

1

समाजविकास विभाग विभागाच्या कामाशी संबंवित शासन वनणणय É
शासन वनणणयानुसार
अवभप्राय (असल्यास
शासन वनणणय क्रमांक ि तारीख
)
वदिेिे विषय
महाराष्टर महानगरपाविका
अविवनयमातीि तरतुदीप्रमाणे
समाजविकास विभाग
शासन वनणणय क्रमां क :- वदव्ां ग-2018/प्र.क्र.52/18/नवि-28, मादाम कामा मागण,
विषयक कामकाज
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रािय, मुंबई-400032
वद.10 मे, 2018

किम 60 –अ (6)(क)
अ.क्र.

1

समाजविकास विभाग विभागाच्या कामाशी संबंवित पररपत्रकò
शासन वनणणयानुसार
अवभप्राय (असल्यास )
शासन वनणणय क्रमांक ि तारीख
वदिेिे विषय
समाजविकास विभाग
विषयक कामकाज

शासन वनणणय क्रमां क :- वदव्ां ग2018/प्र.क्र.52/18/नवि-28, मादाम कामा मागण,
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रािय, मुंबई-400032
वद.10 मे, 2018

--

किम 60-अ (6) (ड)
समाजविकास विभागाच्या कामाशी संबंवित कायाणियीन आदे श/िोरणात्मक पररपत्रक
अवभप्राय
अ.क्र.
विषय
क्रमांक ि तारीख
(असल्यास)
मा.आयुक् यांनी िेळोिेळी
समाजविकास विभाग
1
-वनगणवमत केिेिे आदे श,
विषयक कामकाज
पररपत्रके
किम 60-अ(6)(इ)
Document1
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वमरा भाईंदर महानगरपाविका येथीि समाजविकास विभाग कायाणियामध्ये उपिब्ध दस्ताऐिजी
यादी दस्ताऐिजाची विषयअ.क्र.

1

दस्ताऐिजाचा प्रकार ú

विषय

समाजविकास विभाग
मार्ात राबविण्यात
येणाऱ्या विविि योजनाचे
दप्त्ऐिज तसेच दै नवदन
प्रशासकीय
कामकाजाबाबत नस्ती

विविि योजने
विषयक
कागदपत्रे

संबंवित
व्क्ी/पदनाम

व्क्क्ीचे
वठकाण/उपरोक्
कायाण ियात उपिब्ध
नसल्यास

संबंिीत अविकारी
/कमणचारी

महानगरपाविका
मुख्य् कायाण िय येथे
समाजविकास
विभागात

कलम -60-अ(7)
हमरा भाईंदर मिािगरपाहलका येथील समाजहवकास हवभाग कायाालयामध्ये
कायाालयातील सवा योजिांचे तपहिल, प्रस्ताहवत, खचा, पुरहवण्यात आलेल्या प्रमुख
सेवांसाठी हकंवा पार पाडलेल्या कामांसाठी झालेला प्रत्यक्ष खचा आहण संहवतररत
केलेल्या रकामांबाबतचा अिवाल कायाालयाच्या अमभले ख्यामध्ये उपलब्ध आहे
किम 60-अ(8) नमुना (अ)
हमरा भाईंदर मिािगरपाहलका येथील समाजहवकास हवभाग या कायाालयातील अिुदाि
वाटपाच्या कायाक्रमाची कायापध्दती 2021-22 या विाासाठी प्रकाहित करणे
सदर कामाकरीता स्वतंत्र ररत्या अनुदान प्राप्त होत नाही. अथणसंकल्पात तरतुद
केल्याप्रमाणे खचण / िाटप करण्यात येतो.
कलम 60-अ(8) िमुिा (ब)
हमरा भाईंदर मिािगरपाहलका येथील समाजहवकास हवभाग या कायाालयातूि हमळालेल्या
कोणत्यािी सवलती, अहिकारपत्र याची चालू विाासाठी हमळालेल्या लाभाथींचा तपहिल
महानगरपाविकेने समाजविकास विभागाकरीता सन 2021-22 च्या अथणसंकल्पात
केिेल्या तरतुदीप्रमाणे योजना राबविल्या जातात. सदरच्या योजना वनयवमत कायाणक्ित असल्या
कारणाने िाभाथी संख्या/तपवशि वनवितपणे करता येत नाही. तथावप विविि योजनांतगणत
िाभाथाांचा तपवशि स्वतंत्र्य नोंदिहीमध्ये नोंदवििा जातो.
किम 60-अ(9)

Document1

8

महानगरपाविका क्षेत्राच्या विकासाशी संबंवित बृहत् योजनेचा, शहर विकास योजनेचा वकंिा
इतर कोणत्याही योजनेचा तपवशि
----------- वनरं क ----------किम 60-अ(10)
राज्य शासन, राजपत्रातीि अविसूचनेव्दारे , विवनवदण ष्ट करे ि असे, प्रमुख बां िकामां चे तपशीि, तसेच
बां िकामाचे मूल्य, पूतणतेचा कािाििी आवण कराराचा तपशीि यां बाबतची मावहती.

-----------

Document1

वनरं क

-----------

9

किम 60-अ(11)
महानगरपाविका वनिीचा तपशीि, म्हणजेच मागीि िषाणमध्ये पुढीि बाबींव्दारे वमळािेिे
उत्पन्न :(अ) कर शुल्क्, उपकर, आवण अविभार, मािमत्तेतून
िागु नाही
वमळणारे भाडे , िायसन्स् ि परिानगी यांतून वमळणारी
फी
(ब) िसूि न केिा गेिेिा कर, शुल्क, उपकर आवण
अविभार, मािमत्तेतून वमळणारे भाडे , िायसन ि
िागु नाही
परिानगी यांतून वमळणारी फी आवण िसुिी न
करण्यामगची कारणे
(कò) राज्य शासनाने िसूि केिेल्या करांचा महानगरपाविकेकडे

(ड)

(इ)

Document1

हस्तां तररत केिेिा वहस्सा आवण महानगरपाविकेिा वमळािेिी
अनुदाने
महानगरपाविकेिा नेमून वदिेल्या वकंिा वतच्याकडे सोपििेल्या
योजना, प्रकल्प ि आराखडे यां च्या अंमिबाजािणीसाठी राज्य
शासनाने वदिेिी अनुदाने, त्यां चे स्वरुप आवण विवनयोगाची
मयाण दा

जनतेकडून वकंिा अशासकीय अवभकरणांकडून वमळािेल्या
दे णग्या वकंिा अंशदाने यामाफणत उभा केिेिा पैसा.

िागु नाही

िागु नाही

िागु नाही
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कलम 60-अ(12)
हमरा भाईंदर मिािगरपाहलका येथील समाजहवकास हवभाग या
कायाालयाचे 2021-22 या कालाविीसाठीचे मंजुर अंदाजपत्रक व खचााचा तपहिल
याची हवस्तृत माहिती प्रकािीत करणे
महानगरपाविकेने समाजविकास विभागा करीता सन 2021-22 च्या अथणसंकल्पात
एकुण रक्कम रु.175.00 इतकी तरतुद करण्यात आिेिी आहे . सदर तरतुदीप्रमाणे योजना
राबविल्या जातात. तसेच विविि योजनांतगणत झािेल्या खचाणचा तपवशि स्वतंत्र्य नोंदिहीमध्ये
नोंदवििा जातो. सदरच्या नोंदिह्या कायाणियामध्ये ठे िण्यात आिेल्या आहेत.

किम 60-अ(13)
हविीत करण्यात येईल अिी इतर माहिती
माहिती हिरं क आिे.

Document1
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