परिरिष्ट - 1
कलम (4) (1) (ख) (एक)
मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरण येथील िें टल हौसिंग रिभागातील कक्षाच्या कामाुंचा
आवण कर्तवयाुंचा र्पशील
रिभागाचे /िाखे ची कततव्ये याांचा तपरिल
रिभागाचे / कक्षाचे नाांि

पत्ता

प्रमख

रें टल हौससग विभाग
रें टल हौससग विभाग, 6 िा मजला,
मुं.म.प्र.वि.प्रा. नविन इमारर्,
िाुंद्रे –कला सुंकल, िाुंद्रे (पूित)
मुंबई – 400 051
श्री. प्रवदप यादि,
प्रमख, रें टल हौससग विभाग, (अवर्.कायत)
मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरण

प्राविकरणाचे नाुंि

मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरण

कोणत्या मुंत्रालयीन खात्याच्या अविनस्र्

नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंत्रालय

कायतक्षेत्र

मुंबई महानगर प्रदे श

भौगोवलक

मुंबई महानगर प्रदे श
-

कायानरुप
विवशष्ट्ट काये

विभाग /कक्ष ध्येय/िोरण
िोरण

सित सुंबुंविर् कमतचारीिगत, कामाचे विस्र्ृर्
स्िरुप / उपलब्ि सेिा
मालमत्तेचा र्पवशल
सुंस्थे च्या सुंरचनात्मक र्लत्यामध्ये
कायतक्षेत्राचे प्रत्येक स्र्रािरचे र्पशील

सिावरर्, लोकेशन क्ललअरन्स, रे खाुंकन मुंजरू ी, िेळोिेळी बाुंिकाम
प्रारुं भपत्रासाठी/भोगिटा प्रमाणपत्रासाठी आवण गहाणसाठी ना हरकर्
प्रमाणपत्र (NOC for CC/OC), विकासकाबरोबर करार करणे, प्रकल्पाच्या
अुंमलबजािणीिर दे खरे ख ठे िणे.
रें टल हौससग विभाग
महाराष्ट्र शासनाच्या गृहवनमाण िोरण 2007 च्या आिारे महाराष्ट्र शासनाने
खाजगी क्षेत्राच्या सहभागार्ून भाडे र्त्िािरील घरे योजना सरु केली आहे , जी
नुंर्र पात्र ठरणाऱ्या अल्प उत्पन्न गटार्ील लोकाुं ना दे ण्यार् येर्ील ि
मुं.म.प्र.वि.प्राविकरणास प्रकल्प अुंमलबजािणी करीर्ा नेमण्यार् आली आहे .
प्रमख, वनयोजक, उप-वनयोजक, कक्ष अविकारी, वलवपक/टुं कलेखक, वशपाई
-

विभाग / कक्षार्ील दूरध्िनी क्रमाुंक ि 2659 4069/5954 सोमिार र्े शक्रिार
कायालयीन कामकाजाच्या िेळा
सकाळी 9.30 र्े सायुंकाळी 6.00 पयंर्
साप्र्ावहक सट्टी ि विवशष्ट्ट सेिेसाठी साप्र्ावहक सटटी : शवनिार, रवििार या साप्र्ावहक सट्टया आवण
ठरविले ल्या िेळा
महाराष्ट्र शासनाच्या अविसचनेनसार साितजवनक सटटयाच्या वदिशी
कायालय बुंद असर्े.

1

परिरिष्ट - 2

िें टल हौसिंग रिभाग

प्ररिप यािि
प्रमुख, िें .हौ.रि. (अरत.कायत )

वनवकर्ा ठाकरे
वनयोजक

विदया शेिाळे
वनयोजक

प्रणया लचके
उप-वनयोजक

आस्थापना अविकारी
रिक्त

2

परिरिष्ट - 3
कलम 4 (1) (ख) (दोन) नमना ‘क’
मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरण येथील िें टल हौसिंग रिभागा मिील अविकारी ि कमतचारी याुंच्या अविकाराचा
र्पशील

(क) रिभागाचे नाि / िाखेचे नाांि: िें टल हौसिंग रिभाग
अनु.
क्र.

अरिकाि पि

आर्थिक अरिकाि

िंांबांरित कायिा/
रनयम/आिे ि/िाजपत्र

िे िा
(अिंल्यािं)

रनिां क

(ख)
अनु
क्र.

1.

अरिकाि पि

प्रिािंरनक कततव्य

िंांबांरित कायिा/ रनयम/
आिे ि/िाजपत्र

िे िा
अिंल्यािं)

प्रमख अवर्वरलर्
कायतभार

1. मालपरिठा विषयक ि इर्र
दे यकाुंिर स्िाक्षरी करणे.
2. विभागार्ील अविकारी /
कमतचारी याुंची रजा, प्रिास भत्ता,
िेर्निाढ मुंजरू करणे.
3. सेिा पस्र्कािर स्िाक्षरी
करणे.
4. विभागार्ील पवरपत्रकास ि
इर्र आदे शास मान्यर्ा दे णे.

रनिां क

रनिां क

(ग )
अनु.
क्र.

अरिकाि पि

फौजिािी अरिकाि

िंांबांरित कायिा/ रनयम/
आिे ि/िाजपत्र

िे िा
(अिंल्यािं)

रनिां क

(घ )
अनु.
क्र.

अरिकाि पि

अित न्यारयक
अरिकाि

िंांबांरित कायिा/ रनयम/
आिे ि/िाजपत्र

िे िा
(अिंल्यािं)

रनिां क

य)
अनु.
क्र.

रिभाग / िाखा /
कक्षाचे नाांि

अरिकाि पि

न्यारयक
अरिकाि

िंांबांरित कायिा/ रनयम/
आिे ि/िाजपत्र

िे िा (अिंल्यािं)

रनिां क
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परिरिष्ट - 4
कलम 4 (1) (ख) (िोन) नमुना “ख”

मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरण येथील िें टल हौसिंग रिभागा मिील अविकारी ि कमतचारी याुंची कर्तवये

(क) रिभागाचे नाि / िाखेचे नाांि: िें टल हौसिंग रिभाग
अनु
क्र.

िंांबांरित कायिा/ रनयम/
आिे ि/िाजपत्र

प्रिािंरनक अरिकाि

अरिकाि पि

िे िा
अिंल्यािं)

रनिां क

(ख)
अनु
क्र.

प्रिािंरनक अरिकाि

अरिकाि पि

1.

प्रमख, रें टल हौससग
विभाग
अवर्. कायतभार

2.

वनयोजक

1. लोकेशन क्ललअरन्स, सिावरर् लोकेशन क्ललअरन्स,
रे खाुंकन मुंजरू ी, िेळोिेळी बाुंिकाम प्रारुं भपत्रासाठी/भोगिटा
प्रमाणपत्रासाठी परिानगी दे णे.
2. विकासकाबरोबर करार करणे.
3. विभागािर प्रशासवकय वनयुंत्रण ठे िणे.
1. लोकेशन क्ललअरन्स, सिावरर् लोकेशन क्ललअरन्स,
रे खाुंकन मुंजरू ी, िेळोिेळी बाुंिकाम प्रारुं भपत्रासाठी/भोगिटा
प्रमाणपत्रासाठी प्रस्र्ाि सादर करणे.
2.प्रकल्पाच्या अुंमलबजािणीबाबर् प्रस्र्ाि सादर करणे.
3. प्रकल्पाचे स्थळ पवरक्षण करणे ि वनयुंत्रण ठे िणे.
4. RTI, LAQ ि इर्र प्रशासकीय मावहर्ी दे णे.

िंांबांरित
कायिा/ रनयम/
आिे ि/िाजपत्र

िे िा
अिंल्यािं)

रनिां क

रनिां क

रनिां क

रनिां क

(ग)
अनु.
क्र.

अरिकाि पि

फौजिािी कततव्ये

िंांबांरित कायिा/ रनयम/
आिे ि/िाजपत्र

िे िा (अिंल्यािं)

रनिां क

(घ )
अनु.
क्र.
1.
2.

अरिकाि पि
प्रमख, रें टल हौससग विभाग
अवर्. कायतभार
वनयोजक

अित न्यारयक कततव्ये
प्राप्र् झालेल्या अवपल अजािर
सनािणी घे णे ि त्यािर आदे श दे णे
प्राप्र् झालेल्या अजािर मावहर्ी
परविणे.

िंांबांरित कायिा/ रनयम/
आिे ि/िाजपत्र

मावहर्ीचा अविकार
अविवनयम, 2005
मावहर्ीचा अविकार
अविवनयम, 2005

िे िा (अिंल्यािं)

-

(य)
अनु.
क्र.

अरिकाि पि

अित न्यारयक कततव्ये

िंांबांरित कायिा/ रनयम/
आिे ि/िाजपत्र

िे िा (अिंल्यािं)

रनिां क
4

परिरिष्ट - 5

कलम 4 (1) (ख) (तीन)
कलम 4 (1) (ख) (िोन) नमुना ख

मुां.म.प्र.रि.प्रारिकिणामध्ये कोणताही रनणतय घे ताना पाळली जाणािी रनणतय प्ररक्रये ची आरण त्याििील िे खिे ख
पध्ित आरण िंोपिलेले व्यक्क्तगत उत्तििारयत्ि
रिभागाचे नाि /

िें टल हौसिंग रिभाग

कक्षाचे नाांि
कामाचे नाांि

सिावरर्, लोकेशन क्ललअरन्स, रे खाुंकन मुंजरू ी, िेळोिेळी बाुंिकाम प्रारुं भपत्रासाठी /
भोगिटा प्रमाणपत्रासाठी “ना हरकर् प्रमाणपत्र” (NOC for CC/OC), विकासकाबरोबर
करार करणे, प्रकल्पाच्या अुंमलबजािणीिर दे खरे ख ठे िणे.

िंांबांरित तितूि

10 कोटी (2019-20 िषाकरीर्ा)

िंांबांरित अरिरनयम

-

रनयम

-

िािंन रनणतय

शासनाने वद. 06/08/20008, 21/08/2008, 04/11/2008, 26/11/2008, 25/08/2009,
21/02/2014, 07/08/2014, 26/08/2014 रोजी वनगतवमर् केले ले शासन वनणतय.

परिपत्रक क्रमाांक

शासनाने वद. 18/03/2009, 07/06/2011 ि 25/08/2011 रोजी वनगतवमर् केले ले पवरपत्रके. वद
22/08/2013, 21/02/2014, 25/05/2017.

कायालयीन आिे ि

अ.क्र

-

कामाचे स्िरुप

कामाचे टप्पे

अपे रक्षत कालाििी

प्रत्ये क
कामाबाबत
आरण प्रत्ये क

िे िा
(अिंल्यािं
)

टप्प्यािि
कमतचाऱयाांची ि
अरिकाऱयाांची
भूरमका आरण
जबाबिािी
1.

2.

स्थळदशतक
मुंजरू ी
(लोकेशन क्ललअरन्स)

रे खाुंकन मुंजरू ी

--

--

(वद.
07/08/2014 ि
26/8/2014
रोजीच्या शासकीय
अविसूचनेननसार
बुंद)

वनयोजक

वनरुं क

30 वदिस

वनयोजक

वनरुं क

5

3.

बाुंिकाम प्रारुं भपत्रासाठी 1. बाुंिकाम परिानगी
ना हरकर् दाखला
ज्योत्यापयतर् (सुंबुंिीर्
(ठरले ल्या टप्प्याुंमध्ये)
नगरपावलका/विशेष वनयोजन
प्राविकरण याुंच्याकडू न)
2. रें टल हौससग
Component चे 50%
ज्योत्यापयतर् काम पूणत

30 वदिस

वनयोजक

वनरुं क

30 वदिस

वनयोजक

वनरुं क

08 वदिस

वनयोजक

वनरुं क

झाल्यानुंर्र.
3. रें टल हौससग
Component चे 50%
बाुंिकाम पूणत झाल्यानुंर्र.
4. रें टल हौससग
4.

रें टल
घटकाच्या
बाुंिकामाच्या
प्रमाणार्
विवक्रयोग्य
घटकाला
भोगिटा प्रमाणपत्रासाठी
ना हरकर् दाखला

Component चे 75%
बाुंिकाम पूणत झाल्यानुंर्र.
5. रें टल हौससग

Component चे 100%
बाुंिकाम पूणत झाल्यानुंर्र.
6. रें टल हौससग
Component ला भोगिटा
प्रमाणपत्र ि 25% जमीन
MMRDA च्या नािे
झाल्यानुंर्र.

5.

लोकेशन क्ललअरन्स ि
भोगिटा प्रमाणपत्रासाठी
बहाल केलेल्या ना हरकर्
दाखल्याला मदर् िाढ
दे ण्याबाबर्

--

6

परिरिष्ट – 6

कलम 4 (1) (ख) (चाि) नमुना “क”
मुां.म.प्र.रि.प्रारिकिणात होणाऱया कामािंांबांिी िंितिंामान्यपणे ठिरिलेली भौरतक ि आर्थिक उरिष्टे
सुंस्था पार्ळीिर ठरविलेले मावसक / त्रैमावसक / अितिार्षषक अथिा िार्षषक उविष्ट्टे

अ.
क्र.

अरिकाि पि

रिभागाचे / िाखे चे /कक्षाचे
नाांि आरण
काम

भौरतक उरिष्टे
(एकाांतात)

आर्थिक उरिष्टे
(रु.)

कालाििी

िे िा
(अिंल्यािं)

वनरुं क

7

परिरिष्ट - 7

कलम 4 (1) (ख) (पाच) नमना “क”
मुं.म.प्र.वि.प्राविकरणार्ील िें टल हौसिंग रिभागाच्याकामासुंबुंिी आखले ले वनयम
अनु.
क्र.

रिषय

िंांबांरित िािंकीय रनणतय / कायालयीन
आिे ि/रनयम/िाजपत्र इत्यािीचा क्रमाांक ि रिनाांक

िे िा
(अिंल्यािं)

रनिां क
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परिरिष्ट - 8
कलम 4 (1) (क) (सहा)
मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरण येथील िें टल हौसिंग रिभागा मध्ये उपलब्ि कागदपत्राुंची यादी
रिभाग / िाखे चे नाि :- िें टल हौसिंग रिभाग

दस्र्ऐिज विषय: खालीलप्रमाणे
इ
अनु.
रिषय
क्र.
1.
मावहर्ी अविकाराबाबर्

2.
3.

4.

5.

िस्ताऐिज / नस्ती /
नोंििही यापैकी कोणत्या
प्रकािात उपलब्ि
रवजस्टर/ कायालयीन
नस्त्या

भाडे र्त्िािरील घरे
योजनेअुंर्गतर् प्राप्र् प्रस्र्ाि
भाडे र्त्िािरील घरे
योजनेअुंर्गतर् प्राप्र् प्रस्र्ाि

आिक/ जािक रवजस्टर
कायालयीन नस्त्या
लोकेशन क्ललअरन्स

भाडे र्त्िािरील घरे
योजनेअुंर्गतर् प्राप्र् प्रस्र्ाि

रे खाुंकन मुंजरी

भाडे र्त्िािरील घरे
योजनेअुंर्गतर् प्राप्र् प्रस्र्ाि

बाुंिकाम प्रारुं भपत्रासाठी/
भोगिटा प्रमाणपत्रासाठी
ना-हरकर् दाखला

नस्ती नां.
/ नोंििही
क्र.

प्रमुख
बाबींचा
तपरिलिाि

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

रकती काळापयं त ही
मारहती िंाांभाळून
ठे िली जाते?
अ िगत- कायम स्िरुपी
जर्न कराियाची
कागदपत्रे.
क िगत – 5 िषे जर्न
कराियाची कागदपत्रे
अ िगत- कायम स्िरुपी
जर्न कराियाची
कागदपत्रे.
अ िगत- कायम स्िरुपी
जर्न कराियाची
कागदपत्रे.
अ िगत- कायम स्िरुपी
जर्न कराियाची
कागदपत्रे.
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परिरिष्ट - 9
कलम 4 (1) (ख) (सार्)

मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरण येथे कोणर्ाही िोरणात्मक वनणतय घेण्यापूिी सकिा त्याची कायालयार्
अुंमलबजािणी करणेपि
ू ी जनर्ेशी अथिा जनर्ेच्या प्रवर्वनिींशी चचा करण्याबाबर् अक्स्र्त्िार् असलेल्या वयिस्थे चा
र्पवशल

िें टल हौसिंग रिभाग -

अनु.क्र.

कोणत्या
रिषयािंांबांिी
िंल्लामिंलत

व्यिस्िे ची
कायत पध्िती

िंांबांिीत िािंकीय
रनणतय/कायालयीन आिे ि/
िाजपत्र इत्यािींचा क्रमाांक
ि रिनाांक

पुनर्थिलोकनाचा काळ
(Periodicity)

रनिां क
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परिरिष्ट - 10
कलम 4 (1) (ख) (आठ) नमना “क”
मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरण येथील िें टल हौसिंग रिभागा मिील सवमत्या, पवरषदा, अथिा मुंडळाुंच्या
बैठकीचे र्पशील

अनु.
क्र.

रिभागाचे / िाखे चे/
कक्षाचे नाांि /

िंरमती,
मांडळ िा
परिषिे ची
िंांिचना

िंरमती, मांडळ िा
परिषिे च्या
बै ठकींची
िािां िािता

त्या बै ठकीिं
उपक्स्ित
िाहण्याची
जनतेिं मुभा
आहे का?

त्या बै ठकीचे
इरतिृत्त जनतेिं
पाहण्यािंाठी
उपलब्ि आहे का

त्या बै ठकीचे
इरतिृत्त
कोणाकडे
उपलब्ि अिंजे

रनिां क
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परिरिष्ट – 11
कलम 4 (1) (ख) (नऊ)
मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरण येथील िें टल हौसिंग रिभागा र्ील अविकारी ि कमतचारी याुंची नािे,
पत्ते ि त्याुंचे मावसक िेर्न करणे

अनु
क्र
1

2

3

4

5

6

अरिकाि पि

अरिकािी /
कमत चा-याांचे नाि

िगत

नोकिीिि रुजू
झाल्याचा
रिनाांक

िूिध्िनी क्र/फॅ क्िं/ईमे ल

प्रमख, रें .हौ.वि.
अवर्.कायतभार

श्री. प्रवदप यादि

एक

16/11/2017

26594089
pradeep.yadav@mailmmrda.
maharashtra .gov.in

वनयोजक

श्रीमर्ी वनवकर्ा ठाकरे

एक

17/04/2015

26595921

वनयोजक

श्रीमर्ी विदया शेिाळे

वनयोजक
अवर्.कायतभार

श्रीमर्ी प्रणया लचके

सुंगणक चालकवन-वलवपक

क. सािना िाघोले

वशपाई

श्रीमर्ी उषा वमश्रा

एक

एक

र्ीन

05/11/2009

nikeeta.thakre@mailmmrda.
maharashtra .gov.in
26594169

05/02/2007

vidya.shewale@mailmmrda.
maharashtra .gov.in
26595982

01/04/2016

pranaya.lachake@mailmmrd
a.maharashtra .gov.in
26595954
sadhana.waghole@mailmmr
da.maharashtra .gov.in

चार

25/05/2018

-
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कलम 4 (1) (ख) (िहा)
मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरण येथील िें टल हौसिंग रिभागार्ील अविकारी ि कमतचा-याुंचे पगार ि भत्ते
इर्र अनज्ञे य भत्ते
अ.
क्र.

नाुंि

अविकार
पद

िगत

कायमस्िरुपी /
कुंत्राटी
पद्धर्ीिर

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

प्रमख,
रें .हौ.वि.

श्री. प्रवदप यादि

वनयोजक

श्रीमर्ी वनवकर्ा
ठाकरे

एक

श्रीमर्ी विदया
शेिाळे

एक

उप
वनयोजक

श्रीमर्ी प्रणया
लचके

एक

सुंगणक
चालकवन-वलवपक

क. सािना िाघोले

र्ीन

वशपाई

श्रीमर्ी उषा वमश्रा

वनयोजक

एक

चार

कायमस्िरुपी

कायमस्िरुपी

कायमस्िरुपी

कायमस्िरुपी

कायमस्िरुपी

कायमस्िरुपी

िेर्न रुपरे षा
मळ पगार
+ ग्रेड िेर्न

6

महागाई भत्ता
घरभाडे भत्ता,
शहरभत्ता

7

प्रसुंगा
नसार
(जसे
प्रिास
भत्ता)

विशेष
(जसे
प्रकल्प
भत्ता,
प्रवशक्षण
भत्ता)

8

9

एकूण रलकम

10

S- 27
B.Pay
रु. 12,2100/-

40,593/-

1,31,648/-

S- 23
B.Pay
रु. 76,200/-

7,158/-

85,758/-

S- 23
B.Pay
रु. 74,000 /-

26,760/-

1,03,520/-

S- 20
B.Pay
रु. 61,300/-

5517/-

S- 6
B.Pay
रु. 21,700/-

7,953/-

S- 1
B.Pay रु.
15,500/-

7,395/-

71,917/29,803/-

23,120/-
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कलम 4 (1) (ख) (अकरा)
मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरण येथील िें टल हौसिंग रिभागा मिील
वदनाुंक 1 एवप्रल 2017 र्े 31 माचत 2018 या काळासाठी मुंजरू झाले ल्या आवण खचत झालेल्या रकमेचा र्पवशल




अुंदाजपत्रकाची प्रर्
मुंजरू रकमेपैकी िाटू न झालेल्या रकमाुंचा र्पशील

(रुपयाुंमध्ये)
(रुपयाुंमध्ये)

नमूना 'क' चालू िषािंाठी
अन.क्र.

अुंदाजपत्रकीय
शीषाचे िणतन

मुंजरू रलकम

वनयोवजर् िापर (क्षेत्र ि कामाचा र्पवशल)

शेरा (असल्यास)

वनरुं क

नमूना 'ख' मागील िषािंाठी
अन.क्र.

विभागाचे /
शाखेचे/ कक्षाचे
नाुंि /

अुंदाजपत्रकीय
शीषाचे िणतन

मुंजरू
रलकम

वनयोवजर् िापर (क्षेत्र ि कामाचा र्पवशल)

शेरा (असल्यास)

वनरुं क
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परिरिष्ट - 12
कलम 4 (1) (ख) (बारा) नमना “क”
मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरण येथील िें टल हौसिंग रिभागा मिील विभाग/कक्षार्ील अनदान िाटपाची पध्दर्

रिभागाचे / कक्षाचे नाि :- िें टल हौसिंग रिभाग
कायतक्रमाचे िा योजनेचे नाि

:

बाहय पायाभूत िंुरििाांचा रिकािं

लाभिारकाुंसाठी पात्रर्ेच्या अटी

:

लागू नाही

लाभ वमळण्यासाठी असलेल्या पूितअटी

:

लागू नाही

योजनेचा लाभ घे ण्यासाठी असलेली कायतपध्दर्ी

:

लागू नाही

पात्रर्ा ठरविण्याचे वनकष आवण आिश्यक असले ले
कागदपत्र
या योजनेर्न
ू वमळणाऱ्या लाभाुंचा र्पवशल

:

लागू नाही

:

लागू नाही

अनदान िाटपाची पध्दर्

:

लागू नाही

अजत कोठे करािा अथिा अजत करण्यासाठी कायालयार्
कोणाला भेटािे
अजाबरोबर भरायची फी

:

लागू नाही

:

लागू नाही

अन्य फी

:

लागू नाही

अजाचा नमना

:

लागू नाही

सोबर् जोडायची पवरवशष्ट्टे

:

लागू नाही

जोड कागदपत्राुंचा नमना

:

लागू नाही

त्या पवरवशष्ट्टाुंचा काही विवशष्ट्ट नमना असल्यास र्ो नमना

:

लागू नाही

कायतिाहीबददल काही र्क्रार असेल र्र र्ी कोणाकडे
करायची त्या अविकाऱ्याचे पदनाम
उपलब्ि रकमेचा र्पवशल

:

लागू नाही

:

लागू नाही

लाभिारकाुंची प्रत्येक िषागवणक वदलेल्या नमन्यानसार यादी

लागू नाही

उवददष्ट्ट

लागू नाही

शेरा असल्यास

लागू नाही
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परिरिष्ट - 13
कलम 4 (1) (ख) (बारा) नमना “ख”

मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरण येथील िें टल हौसिंग रिभाग विभाग/कक्षार्ील अनदान कायतक्रमा
अुंर्गतर् लाभाथीचा र्पवशल

कायत क्रमाचे नाांि/ योजनेचे नाि :- वनरुं क
िषत :- 1 एवप्रल 2018 र्े माचत 2019
अन.क्र

लाभाथीचे नाुंि ि पत्ता

वदले ल्या अनदानाची रलकम /वदले ल्या सिलर्ीची रलकम

रनिां क
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परिरिष्ट - 14
कलम 4 (1) (ख) (र्ेरा)
मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरण येथील िें टल हौसिंग रिभागा मिून कोणर्ीही सिलर्, परिाना अथिा
अविकारपत्र वमळले ल्या लाभाथीचा र्पवशल

रिभागाचे नाि :- िें टल हौसिंग रिभाग
परिाना / परिानगी / सिलर्ीचे प्रकार
परिाना दे णारी अविकारी वयलर्ी
अन.
क्र.

परिाना
िारकाचे नाि

परिाना क्रमाुंक

परिाना
वदल्याची
र्ारीख

वकर्ी
काळा
साठी
िैि

सितसािारण
अटी

परिान्याचा र्पवशल

रनिां क
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परिरिष्ट - 15

कलम 4 (1) (ख) (चौदा)
मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरण येथील िें टल हौसिंग रिभागा मिील कायालयार्ील मावहर्ीचे इले लरॉवनक
स्िरुपार् उपलब्ि असले ली मावहर्ी

रिभागाचे नाि :- िें टल हौसिंग रिभाग

1.

भाडे र्त्िािरील घरे

शासन वनणतय

भाडे र्त्िािरील घरे

कोणत्या प्रकारच्या
इले लरॉवनक
स्िरुपार्
साठविले ली आहे
PDF Format

2.

भाडे र्त्िािरील घरे

शासन पवरपत्रके

भाडे र्त्िािरील घरे

PDF Format

अन.क्र




विभागाचे / शाखेचे/
कक्षाचे नाुंि /

दस्र्ऐिज/नस्र्ी /
नोंदिहीचा प्रकार

विषय

ही मावहर्ी
र्ाब्यार्
असले ल्या
वयलर्ीचे नाुंि
मावहर्ी र्ुंत्रज्ञान
मावहर्ी र्ुंत्रज्ञान

िंीडी
इति कोणत्या स्िरुपात

वटप :- इले लरॉवनलस स्िरुपार् मावहर्ी प्राविकरणार्ील मावहर्ी ि र्ुंत्रज्ञान शाखमाफतर् िेबसाईटिर टाकण्यार् येर्े.
https:://mmrda.maharashtra.gov.in या िेबसाईटिर रें टल हौससग विभाग वनगडीर् मावहर्ी प्राप्र् करर्ा येईल.
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कलम 4 (1) (ख) (पुंिरा)
मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरण येथील िें टल हौसिंग रिभागा मिील उपलब्ि सवििाुंचा र्लर्ा प्रकावशर् करणे

रिभागाचे नाि :- िें टल हौसिंग रिभाग
उपलब्ि सवििा :- खालील र्लत्यानसार
भे टणाच्या िेळे सुंदभार् मावहर्ी

प्राविकरणाचीं कायालयीन िेळ सोमिार र्े शक्रिार
सकाळी 9.30 र्े सायुं. 6.00 अशी आहे .

िेबसाईट विषयी मावहर्ी

https://mmrda.maharashtra.gov.in

कॉलसेंटर विषयी मावहर्ी

लागू नाही.

अवभलें ख र्पासणीसाठी उपलब्ि सवििाुंची मावहर्ी

प्राविकरणाचीं कायालयीन िेळ सोमिार र्े शक्रिार
सकाळी 9.30 र्े सायुं. 6.00 अशी आहे .
लागू नाही.

कामाच्या र्पासणीसाठी उपलब्ि सवििाुंची मावहर्ी
नमने वमळण्याबाबर् उपलब्ि मावहर्ी
सूचना फलकाची मावहर्ी

प्राविकरणाच्या सुंकेर्स्थळािर र्सेच अविका-याुंकडे
उपलब्ि
आिश्यक र्ी मावहर्ी सामवहक फलकािर लािली आहे .

ग्रुंथालय विषयी मावहर्ी

लागू नाही.

परिाना / परिानगी / सिलर्ीचे प्रकार
अन.क्र.

सवििेचा प्रकार

िेळ

कायतपध्दर्ी

वठकाण

जबाबदार वयलर्ी / कमतचारी

र्क्रारी
वनिारण

रनिां क
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परिरिष्ट - 16

कलम 4 (1) (ख) (सोळा)
मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरण येथील िें टल हौसिंग रिभागा मिील शासकीय मावहर्ी अविकारी/सहाय्यक शासकीय
मावहर्ी अविकारी/अवपलीय अविकारी (र्ेथील लोक प्राविकारीच्या कायतकक्षेर्ील) याुंची विस्र्ृर् मावहर्ी प्रकाशीर् करणे.
रिभागाचे नाि / िाखे चे नाि:- िें टल हौसिंग रिभाग

(नमुना: क) शासकीय जनमावहर्ी अविकारी
अनु
क्र.

िािंकीय
मारहती
अरिका-याांचे
नाांि

पिनाम

कायत क्षेत्र

पत्ता / फोन

अरपलीय
अरिकािी

ईमेल

वनयोजक

मुंबई
महानगर
प्रदे श

रें टल हौससग विभाग
मुं.म.प्र.वि.प्रा., 6िा
मजला, नविन इमारर्,
िाुंद्रे-कला सुंकल, िाुंद्रे
(पू),मुंबई – 51.
फोन – 2659 5921

Nikeeta.thakre@mailmmrda
.maharashtra.gov.in

श्री प्रवदप
यादि, प्रमख
रें टल हौससग
विभाग

रें टल हौससग विभाग
मुं.म.प्र.वि.प्रा., 6िा
मजला, नविन इमारर्,
िाुंद्रे-कला सुंकल, िाुंद्रे
(पू),मुंबई – 51.
फोन – 2659 4169
रें टल हौससग विभाग
मुं.म.प्र.वि.प्रा., 6िा
मजला, नविन इमारर्,
िाुंद्रे-कला सुंकल, िाुंद्रे
(पू),मुंबई – 51.
फोन – 2659 5982

vidya.shewale@mailmmrda.
maharashtra.gov.in

श्री प्रवदप
यादि, प्रमख
रें टल हौससग
विभाग

pranaya.lachake@mailmmrd
a.maharashtra.gov.in

श्री प्रवदप
यादि, प्रमख
रें टल हौससग
विभाग

1

श्रीमर्ी वनवकर्ा
ठाकरे

2

श्रीमर्ी विदया
शेिाळे

वनयोजक

मुंबई
महानगर
प्रदे श

3

श्रीमर्ी प्रणया
लचके

उपवनयोजक

मुंबई
महानगर
प्रदे श

(नमुना: ख) सहायक जनमावहर्ी अविकारी
अनु.
क्र.

िंहायक िािंकीय मारहती
अरिका-याांचे नाि

पिनाम

कायत क्षेत्र

पत्ता / फोन

ईमे ल

जनमारहती अरिकािी

वनरुं क
(नमुना: ग) अवपलीय अविकारी

अनु.
क्र.
1.

अरपलीय
अरिकािीचे नाि
श्री प्रवदप यादि

पिनाम
प्रमख
रें टल
हौससग
विभाग

कायत क्षेत्र
मुंबई
महानगर
प्रदे श

पत्ता / फोन
रें टल हौससग विभाग
मुं.म.प्र.वि.प्रा., 3 मजला,
नविन इमारर्, िाुंद्रे-कला
सुंकल, िाुंद्रे (पू),
मुंबई – 51.
फोन – 26594089

याांच्या
अरिनस्त
िािंकीय
अरिकािी

ईमेल
-pradeep.yadav@mailmmrda.
maharashtra.gov.in
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1

कलम 4 (1) (ख) (सर्रा)

मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरण येथील िें टल हौसिंग रिभागार्ील
प्रशासकीय मावहर्ी

रनिां क
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