
३) नणय येसाठ  अनुसरल  जाणार  प दत पयवे ण आ ण जबाबदार    
                            कलम ४ (१)( ii) नुसार  
 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका पंपर ये थल    झोपडप ट  नमुलन व पुनवसन कायालयातील 
अ धकार  अ ण कमचार  यां या अ धकारांचा तप शल:-   

  

 

 

अ.   
 

पदनाम 
 

अ धकार ( शास कय) 
 

कोण या तरतुद नुसार  
 

1) 
 
स म ा धकार  तथा 
सहा यक आयु त 

(झो. न.पु वभाग) 

 

 
१) खाजगी जागेवर ल झोपडप ट  घो षत    

   करणे कामी आव यक ती सव  
   कायवाह  पुण क न झोपडप ट  ेञ  
   घो षत करणे. 
२)पाञ झोपडप ट  मधील झोपडीधारकास  

  ओळखपञ शु क सेवाशु क  शु क  
  वसुल करणे 

३) झोपडप ट  पुनवसन क पाकामी  
   शासन नणय व धोरणानुसार  
   कायवाह  करणे. 
४) संर णपा  झोपडयांचे ह तांतरण   
   करणे. 
५) द.१/१/२००० रोजी अथवा यापुव ची  
   झोपडी संर णपा  ठरवून झोपडीचा  
   नवारा न चीत करणे 
 

 
अ) झोपडप ट कायदा(सुधारणा, नमुलन    
    ,पुनवसन १९७१ 
ब) शासन नणय .गवस१ु०९९/ . .१६६/  
   झोपस-ू१ द.२८ मे २००१ 
क) शासन नणय मांक १२२०/ क२०४  
   झोपस/ु१ दनांक ११/७/२००१ 
ड) शासन नणय .गवसु १२२० प   
    ३६४(२) झोपस-ु१ द.३/५/२००३ 
ई) शासन नणय .जनेयो २००७/ . .५२ 
   / ो नधो-२ द. २५ जुन २००७ 
फ) शासन नणय .झोपस-ु२०१०/ . .१/  
   झोपस-ु१ द.२ जानेवार  २०१२  
ग)  शासन नणय . झोपुधो-१००१/  
   . .१२५/१४/झोपस-ु१ द.२२ जुलै २०१४ 
म) एस.आ.ए- नयमावल  महारा  शसनाचे   
   अ धसुचना .झोपु ा २००४/ . .२१३/  
   महारा  झोस-ु१ द.३० जुन २००५  
भ) शासन नणय .झोपुधो-   
   १००१/ . .१२५/१४/झोपस-ु१, मं ालय    
   मु ंबई दनांक १६ मे २०१५ 

 
2) 

1)कायालयीन अ ध क 

२) मु य ल पक 

३) वसूल  अ धकार   

४) ल पक 

 
 

  

अ) झोपडप टया घो षत कारणेकामी  
  ताव करणे, शास कय कायवाह  पार    
  पाडणे. 
ब) ाञ झोपडीधारकास ओळखपञ देणे. 
क) सेवाशु क वसुल कामी रिज टर ठेवणे 

   बले देणे,वसुल  करणे. 
ड) आव यकतेनुसार ना हरकत दाखले   
   देणे. 
इ) पुनवसन क पकामी शसक य  
   कायवाह  करणे.  
 
 

  

 
         वर ल माणे  


