क शासनाचा मा हतीचा अधकार अधनयम, 2005 मधील

कलम 2 (एच) व 4(1) (बी)

नुसार 17 बाबींवर $%स& करावयाची '(डा *वभागाची मा हती खाल.ल$माणे आहे
कलम (2) एच - नमुना (क)
माहतीचा अ धकार अ धनयम, 2005 अवये वभागवार लोका धकार यांची याद
साव3. $ाधकरणाचे नांव :- नवी मुंबई महानगरपा%लका.
अ.'.
1

साव3जनक $धकरणाची

साव3जनक $धकरणाचे

न%म3तीकारानुसार *वभागणी.

नांव

ठकाण / संपूण3 प<ता

संब धत रा$य सरकार वा

नवी मुंबई

नवी मुंबई महानगरपा-लका,

क%& शासना(या प*रप+काने

महानगरपा-लका,

वा आदे शाने न-म.ती.

(महारा34 शासन राजप+

>व.राजीव गांधी ;<डा संकुल,

द.17 7डस%बर, 1991.)

से?टर-3 ए, सी.बी.डी., बेलापूर,

;<डा वभाग, भारतर=न

नवी मुंबई-400614
कलम (2) एच - नमुना (ख)
भरव माणात शासक<य अथ. साहाIय -मळत असलेKया साव.जनक ा धकरणाची याद.
अ.'.
1

साव3जनक $धकरणाची

साव3जनक $धकरणाचे

अथ3साहा>यानु?प *वभागणी.
>थानक >वरा$य

नांव

सं>था

ठकाण / संपूण3 प<ता

नवी मुंबई

नवी मुंबई महानगरपा-लका,

महानगरपा-लका,

;<डा वभाग, भारतर=न
>व.राजीव गांधी ;<डा संकुल,
से?टर-3 ए, सी.बी.डी.,
बेलापूर, नवी मुंबई-400614

कलम 4 (1) (बी) (i)
नवी मुंबई महानगरपा%लकेAया '(डा *वभागाचा कामांचा आBण कत3Cयांचा तप%शल.
अ.'.

साव3. $ाधकरणाचे नाव

1.

सLम अ धकार

2.

संपूण. प=ता

नवी मुंबई महानगरपा%लका
महापा-लका आयु?त
नवी मब
ंु ई महानगरपा-लका, ;<डा वभाग, भारतर=न
>व.राजीव गांधी ;<डा संकुल, से?टर-3 ए, सी.बी.डी.,
बेलापरू , नवी मंब
ु ई-400614

3.

वभाग मख
ु

Nी.नतीन काळे , उप आय?
ु त, ;<डा व सां>कृतक
वभाग

4.

कोण=या खा=या(या अंतग.त हे

नवी मुंबई महानगरपा-लका.

काया.लय आहे ?
5.

कामाचा अहवाल कोण=या

मा.आयु?त, नवी मुंबई महानगरपा-लका.

काया.लयाकडे सादर केला जातो ?
6.

काय.कLा : भौगो-लक

संपूण. नवी मुंबई महानगरपा-लका काय.Lे+

अ.'.
7.

साव3. $ाधकरणाचे नाव
अंगीकृत Tत (Mission)

नवी मंब
ु ई महानगरपा%लका
नवी

मुंबई

महानगरपा-लका

Lे+ातील

शालेय

िजKहा>तर >पधा. तसेच नवी मुंबई महापौर चषक
>पधा. आयोिजत करणे.
8.

]येय धोरण (Vision)

नवी मुंबई महानगरपा-लका Lे+ातील उदयोमुख व
होतक_ खेळाडून
ं ा आव`यक ;<डा -शLण, ;<डा
सुवधा

वेळोवेळी

अथ.

सहाIय

योजना

राबवुन

नावलौaकक करbयास ा=साहन दे णे.
9.

सा]य

महापा-लका Lे+ातील शालेय ;<डा >पधाcना
िजKdयाचा

दजा.

ाeत

झाKयाने

वgयाhयाcना

iयासपीठ उपलkध क_न दKयामुळे दरवषl रा34य
;<डा

>पधmत

ावbय

-मळवणा-या

खेळाडू(
ं या

संnयेत वाढ होतांना दसुन येत आहे.
1. ववध ;<डा व सां>कृतक काय.;मा(या >पधा.
आpण उप;मांचे आयोजन करणे.
;<डा/सां>कृतक

(याम]ये 25

काय.;म उप;मांचा

समावेश

आहे .)
2. महानगरपा-लका व नगरपा-लकांनी खेळ aकंवा
संघ द=तक योजना राबवणे तसेच आपKया
वाष.क खचा.पैक< 5% खच. ;<डा बाबींवर करणे.
3. महानगरपा-लकां(या

शहरांना

खेळासाठu

िजKहयाचा दजा. ाeत झाKयामुळे नवी मुंबई
महानगरपा-लका
खाजगी

Lे+ातील

शाळां(या

महापा-लका

िजKहा>तर

शालेय

व
;<डा

>पधाcचे आयोजन करणे.
(याम]ये एकुण 65 खेळ कारांचा समावेश
आहे .)
4. महापा-लका Lे+ात ;<डा -शLण क%& सु_
10. =यL काय.

करणे.

(याम]ये

a;केट,

थलेट?स,

>पोट. स

नस.र, ;<डा बालवाडी, ताय?वाँदो, बु]दबळ,
कबwडी

या

खेळांचे

-शLण

दे णे

तसेच

aफटनेस 4े नंग स%टर चालवणे.)
5. महापा-लका Lे+ातील रा34य व आंतररा34य
>तरावरल ावbय ाeत व सहभागी खेळाडून
ं ा
;<डा -श3यव=ृ ती अदा करणे.
6. महापा-लका Lे+ातील रा34य व आंतररा34य
>तरावर खेळणा-या होतक_ खेळाडून
ं ा आ थ.क
सहाIय करणे
7. ;<डा -शLकांसाठu -शLण -शबीराचे आयोजन
करणे
8. लोकासाठu संगीताची तरतद
ु करणे व दश.ने,
iयायामाचे aकंवा/ अय खेळाचे सामने भरवणे.
9. महापा-लका Lे+ातील खेळाडूक
ं रता हवाळी व
उहाळी

सुyीम]ये

वशेष

;<डा

-शLण

अ.'.

साव3. $ाधकरणाचे नाव

नवी मंब
ु ई महानगरपा%लका
-शबीराचे आयोजन करणे
10. महानगरपा-लका

आंतरवभाग

;<डा

>पधाcचे

आयोजन करणे.
11. महापा-लका मालक<चे राजीव गांधी ;<डा संकुल
व मदर तेरेसा बहुउzे-शय सुवधा क%& दे खभाल
व भाडे त=वावर उपलkध क_न दे णे.
12

जनतेला दे त असलेKया सेवांचा

भारतर=न >व.रािजव गांधी ;<डा संकुल मैदान व

थोड?यात तप-शल

मदर तेरेसा बहुउzे-शय सुवधा क%& इ(छुकांना
मागणीनुसार वेळोवेळी भाडे त=वावर उपलkध क_न
दे णे.

13

>थावर मालम=ता (येथे तुम(या
ा धकरणाची जमीन , इमारत
आpण अय >थावर मालम=तेचा

1) भारतर=न >व. राजीव गांधी ;<डा संकुलातील
मैदान
2) मदर तेरेसा बहुउzे-शय सुवधा क%&

तप-शल gयावा)
14

ा धकरणा(या संरचनेचा त?ता
(वंशवF
ृ ाचा तGता जसा असतो
तसा त?ता काढून =येक
पातळीवर काय.कLा व संपका.(या

कलम 4 (1) (बी) (i) माणे

प=याशी =याची जोड घालून
दाखवावी)
15

काया.लयाची वेळ आpण दरु ]वनी
;मांक(सव. दरु ]वनी ;मांक, फॅ?स
;मांक, ई-मेल आpण काया.लयीन
कालानंतर संपका.चा तातडीचा

वेळ : सकाळी 10.00 ते 5.45
दरु ]वनी ;.:2757 3294,
nmmc.sports@gmail.com

;मांक असेल तर तोह ;मांक
gयावा)
16

साeताहक सुyी आpण वशेष
सेवांचा कालावधी

महयाचा दस
ु रा व चौथा शनवार, महयातील सव.
रववार व शासक<य साव.जनक सुyया.
(वशेष सेवा :- आव`यकतेमाणे)

कलम 4 (1) (बी) (i) (अनु. '. 14)
'(डा *वभागाची सव3साधारण रचना :मा. महापा-लका आय?
ु त
मा.अत*र?त आयु?त (सेवा)
उप आयु?त (;<डा व सां>कृतक)
;<डा अ धकार

मुnय ;<डा माग.दश.क

माहती नदणीकार/-लपीक

सहा.;<डा माग.दश.क

-शपाई
------------------------------------------------

