
(मदु्दा 01) 

   कें द्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिननयम, 2005 मिील कलम  2 (एच) व 4 (1) (बी)  नसुार 17 बाबीींवर प्रससध्द 

करावयाची माहिती व प्राथसमक सशक्षण ववभागाची माहिती खालीलप्रमाणे आिे 

कलम (2) एच- नमनुा (क) 

माहितीचा अधिकार अधिनीयम, 2005 अन्वये ववभागाांवर लोकप्राधिकारी याांची यादी  

सावव. प्राधिकरणाचे नावीं :- नवी मुींबई मिानगरपासलका. 

अ.क्र. साववजननक प्राधिकरणाची 
ननसमवतीनसुार ववभागणी. 

साववजननक प्राधिकरणाचे नाव हिकाण / सींपणूव पत्ता  

1 सांबांधित राज्य सरकार वा कें द्र  

शासनाच्या पररपत्रकाने वा  

आदेशाने ननर्मिती. 

नवी मुांबई मिानगरपार्लका,  

र्शक्षण ववभाग. 

(मिाराष्ट्र शासन राजपत्र -        

  हद.  17 डिसेंबर 1991.) 

नवी मुांबई मिानगरपार्लका र्शक्षण 

ववभाग,मुख्यालय, तळमजला, भूखांि 
क्र. १, पामबीच जांक्शन, से.१५ ए, सी, 
बी. िी. बेलापूर ,नवी मुांबई. वपन – 
४००६१४ 

 

कलम  (2)  एच-नमनुा (ख) 

भरीव प्रमाणात शासकीय अर्ि सिाय्यक र्मळत असलले्या साविजनीक प्राधिकरणाची यादी. 

 

अ.क्र. साववजननक प्राधिकरणाची अथव 
सािाय्यानरुुप ववभागणी 

साववजननक प्राधिकरणाचे नाव हिकाण / सींपणूव पत्ता 

1 स्र्ाननक स्वराज्य सांस्र्ा  नवी मुांबई मिानगरपार्लका, 

 र्शक्षण ववभाग 

नवी मुांबई मिानगरपार्लका 
र्शक्षण ववभाग,मुख्यालय, 
तळमजला, भूखांि क्र. १, 
पामबीच जांक्शन, से.१५ ए, सी, 
बी. िी. बेलापूर ,नवी मुांबई. 
वपन – ४००६१४  

 



 

 

कलम 4 (1) बी  (|) 

नवी मुींबई मिानगरपासलकेच्या माहिती व प्राथसमक सशक्षण ववभागाच्या कामाींचा आणण कतववयाींचा तपसशल 

1 सावि प्राधिकरणाच ेनाव नवी मुांबई मिानगरपार्लका र्शक्षण ववभाग 

2 सक्षम अधिकारी मा. र्शक्षणाधिकारी 

3 सांपणूि पत्ता  नवी मुांबई मिानगरपार्लका र्शक्षण ववभाग,मुख्यालय, 
तळमजला, भूखांि क्र. १, पामबीच जांक्शन, से.१५ ए, सी, 
बी. िी. बेलापूर ,नवी मुांबई. वपन – ४००६१४ 

4 ववभाग प्रमखु र्शक्षणाधिकारी 

5 कोणत्या खात्याच्या अांतगित िे कायािलय आिे? नवी मुांबई मिानगरपार्लका 

6 कामाचा अिवाल कोणत्या कायािलयाकि ेसादर 

केला जातो? 

नवी मुांबई मिानगरपार्लका व र्शक्षण ववभाग 

7 कायिकक्षा : भौगोर्लक सांपणूि मिानगरपार्लका क्षते्र 

8 अांगीकृत व्रत (Mission) नमुांमपा क्षते्रातील सवि व्यवस्र्ापनाच्या/  मनपा/ 

खाजगी अनदुाननत/ववना अनदुाननत / कायम 
ववनाअनदुाननत शाळाांवर सननयांत्रण ठेवणे. 

 

 

9 िेय्य िोरण (Vission) नमुांमपा क्षेत्रातील सवि व्यवस्र्ापनाच्या /मनपा/ 

खाजगी अनदुाननत/ववना अनदुाननत/ कायम ववना 
अनदुाननत  शाळाांवर सननयांत्रण ठेवणे.र्शक्षणातील 
नव े प्रवाि व नववन शैक्षणणाक तांत्रज्ञान याद्वारे 
शकै्षणणक गणुवत्ता वाढववणे  व दजेदार र्शक्षण देणे.  

10 साध्य नमुांमपा क्षते्रातील सवि व्यवस्र्ापनाच्या/  मनपा/ 

खाजगी अनदुाननत/ववना अनदुाननत / कायम 
ववनाअनदुाननत शाळाांवर सननयांत्रण ठेवणे. ससुांस्कृत व 



सरु्शक्षक्षत सजुाण व्यक्ती समाजाच्या ननर्मितीस सिाय्य 

करणे.ववद्यार्थयाांवर र्शक्षणाचा अनकुुल पररणाम 
घिवनु त्याांना जास्तीत जास्त जजवनार्भमखु 
करणे. 

11 प्रत्यक्ष कायि नमुांमपा क्षेत्रातील सवि व्यवस्र्ापन / मनपा / खाजगी 
अनदुाननत/ववना अनदुाननत / कायम ववनाअनदुाननत 
शाळाांवर ननयांत्रण ठेवणे, शाळाांना भेटी देणे. शासनाच्या 
िोरणाांची अमांलबजावणी करणे. 

12 जनतलेा देत असलले्या सेवाांचा र्ोिक्यात तपर्शल नमुांमपा क्षते्रातील शाळाां सांदभाितील जनतचे्या शकै्षणणक 

समस्याांच े ननराकरण करणे. मनपा व शासनाकिील 

योजनाचा लाभ उपलब्ि करुन देणे. 

13 स्र्ावर मालमत्ता (येर् ेतमुच्या प्राधिकरणाची 
जमीन , इमारत आणण अन्य स्र्ावर मालमते्तचा 
तपर्शल द्यावा.) 

ननरांक 

14 प्रधिकरणाच्या सौरचनेचा तक्ता (वांशवकृ्षाचा 
तक्ता जसा असतो तसा तक्ता काढुन प्रत्येक 

पातळावर कायिकक्षा व सांपकािच्या पत्याशी त्याची 
जोि घालनू दाखवावी.) 

पत्ता:- नवी मुांबई मिानगरपार्लका र्शक्षण 

ववभाग,मुख्यालय, तळमजला, भूखांि क्र. १, पामबीच 

जांक्शन, से.१५ ए, सी, बी. िी. बेलापूर ,नवी मुांबई. 
वपन – ४००६१४ 

15 कायािलयाची वेळ आणण दरुध्वनी क्रमाांक  

(सवि दरुध्वनी क्रमाांक , फॅक्स क्रमाांक, इ- मेल 

आणण कायािलयीन काळानांतर सांपकािच्या तातिीचा 
क्रमाांक असेल तर तो िी क्रमाांक द्यावा. ) 

वेळ           : सकाळी 10.00 त े5.45 

दरुध्वनी क्र. :  ०२२-२७५६७३३४ 

nmmcedu@gmail.com 

 

16 साप्तािीक सटु्टी आणण ववशषे सेवाांचा कालाविी महिन्याचा दसुरा व चौर्ा शननवार, महिन्यातील सवि 
रवववार व शासकीय साविजनीक सटु्टया. (ववशषे सेवा 
:- आवश्यकतपे्रमाणे.)  

 

 



कलम 4 (1) बी (і) (अन.ुक्र.14) 

 

माहिती व प्राथसमक सशक्षण ववभागाची सववसािारण रचना :- 

 

 


