
क� �शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम, 2005 मधील कलम 2 (एच) व 4 (1) 

(बी) 

नुसार 17 बाबीवंर $%स&द करावयाची मा�हती व एफ )वभागाची मा�हती खाल-ल$माणे आहे 

कलम (2) एच-नमुना (क) 

मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम, 2005 अ2वये )वभागवार लोक$ा�धकार- याचंी याद- 

साव4.$ा�धकरणाचे नावं:- नवी मुबंई महानगरपा%लका 

 

अ.9. साव4ज�नक $ा�धकरणाची 

�न%म4तीकारानुसार )वभागणी 

साव4ज�नक $ा�धकरणाचे नावं �ठकाण/सपंुण4 प=ा 

1. संबं�धत रा�य सरकार वा 

क� � शासना�या प�रप�काने 

वा आदेशाने �न�म�ती 

नवी  मंुबई  महानगरपा�लका 

(महारा&' शासन  राजप�- 

*द.17 ,डस�बर,1991) 

नवी मंुबई महानगरपा�लका 

मु1यालय, 

भूखंड 5. 1 व 2 से7टर-15ए, 

;क<ले गांवठाण जवळ, सी.बी.डी., 

बेलापूर, नवी मंुबई-400614 

                                   

कलम (2) एच-नमुना (ख) 

 

भर-व $माणात शासक>य अथ4 साहा@य %मळत असलेBया साव4ज�नक $ा�धकरणाची याद-. 

 

अ.9. साव4ज�नक $ा�धकरणाची 

अथ4साहा@यानुCप )वभागणी 

साव4ज�नक $ा�धकरणाचे 

नावं 

�ठकाण/सपुंण4 प=ा 

1. संबं�धत रा�य सरकार वा 

क� � शासना�या प�रप�काने 

वा आदेशाने �न�म�ती 

नवी मंुबई महानगरपा�लका 

(महारा&' शासन  राजप�- 

*द.17 ,डस�बर ,1991) 

एफ् Eवभाग, घणसोलH          

घणसोलH गांव मु1य रIता 

नमंुमपा पाJया�या   टाकK 

जवळ  नवी मंुबई - 400 701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कलम 4(1) बी (i) 

नवी मुबंई महानगरपा%लकेEया एफ )वभाग, घणसोल- )वभागाचंा कामाचंा व कत4Gयाचंा तपशील 

1 साव�.Lा�धकरणाचे नाव नवी मंुबई महानगरपा�लका 

2 सNम Lा�धकारH आयु7त 

 काया�लयाचे नाव एफ Eवभाग घणसोलH 

 सNम अ�धकारH सहा.आयु7त तथा Eवभाग अ�धकारH 

3 संपूण� पRा एफ् Eवभाग घणसोलH, घणसोलH गांव मु1य रIता नमंुमपा 

पाJया�या टाकK जवळ, नवी मंुबई - 400 701 

4 काया�लय  Lमुख Sी.दRा�य का.नागरे  

सहा.आयु7त तथा Eवभाग अ�धकारH, नमंुमपा. 

5 कोणTया खाTया�या अंतग�त हे 

काया�लय आहे? 

प�रमंडळ-2 

6 कामाचा अहवाल कोणTया 

काया�लयाकडे सादर केला जातो? 

संबं�धत Eवभागाचे Eवभाग Lमुख 

7 काय�कNा : भौगो�लका संपुण� घणसोलH काय�Nे� 

8 अंगीकृत Zत (Mission) - 

9 `येय धोरण (Vision)  घणसोलH Eवभाग काय�Nे�ातील नाग�रकांना सेवा पुरEवणे.  

10 सा`य - 

11 LTयN काय� 1. Eवभाग काय�Nे�ातील अ�त5मणे / अन�धकृत बांधकामे / 

रIते, पदपथ व साव�ज�नक जागांवरHल फेरHवा<यांना 

एम.आर.टH.पी. व मु.Lां. मनपा अ�ध�नयमा नुसार हटEवणे. 

2. जcम, मTृयूची नdद  व Eववाहाची नdद घेउन दाखला देणे. 

3. fवानाची नेांद घेऊन fवान परवाना EवतरHत करणे. 

4. �सगंल फेज Eवदयुत कने7शन देणे 

5. डेhiज सफाई ना-हरकत दाखला देणे. 

6. मािज�नल ओपन Iपेस, वेदरशेड, डेhiज, ताTपुरते कापडी 

      फलक, ताTपुरती होडlmज, ताTपुरती Iवागत कमान  

      उभारणेस परवानगी देणे.मंुबई Lां�तक महानगरपा�लका  

      अ�ध�नयम 1949 मधील कलम 234 अcवये उTसव व  

      समारंभा�या Lसंगी  रIते, पदपथ, साव�ज�नक जागा, मैदाने  

      इTयादH *ठकाणी मंडप, Iटेज उभारणेस ताTपुरTया Iवpपात  

      परवानगी देणे. 

7. *दवाळीपुवl ताTपुरTया Iवpपात फटाका Iटॉल, *दवाळी  

फराळाचे िजcनस Eव5K करHता परवानगी देणे. 

8. रIता खोदाई परवानगी देणे. 



9. फेरHवाला परवाना नुतनीकरण करणे. 

  10. मालमRा कर ना हरकत दाखला/ मालमRा कर हIतांतरण   

      करणे. 

  11. खाजगी  संडास, मलवा*हनी सफाई करHता स7शन यु�नट,  

      जेटHंग यु�नट भाडेतTवावर देणे. 

  12 लेखा संबं�धत कामे. 

  13. नळ जोडणी हIतांतरण, पाणी पrटH वसुलH कामावर  

      �नयं�ण. 

  14. Eवभाग काया�लयातील LशासकKय कामकाजावर �नयं�ण. 

  15. मा*हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम-2005 अंतग�त कामकाज. 

  16. घनकचरा sयवIथापन Eवषयक कामकाजावर �नयं�ण. 

  17. उदयान Eवषयक कामकाजावर �नयं�ण. 

  18. Eवभाग काया�लयातील EवEवध Eवषयक कामकाजावर �नयं�ण. 

12 जनतेला देत असले<या सेवांचा 

थोड7यात तपशील 

वरHल Lमाणे व नागरH सुEवधा क� �ामाफ� त देJयात येणा-या सव� 

सुEवधा 

13 Iथावर मालमRा (येथे तुम�या 

Lा�धकरणाची जमीन, इमारत आuण 

अcय Iथावर मालमRेचा तपशील 

दयावा) 

मालमRा Eवभाग मु1यालय यांचेशी संबं�धत. 

 

14 Lा�धकरणा�या सरंचनेचा त7ता 

(वंशवNृाचा त7ता जसा असतो तसा 

त7ता काढून LTयेक पातळीवर 

काय�कNा व संपका��या पwयाशी 

Tयाची जोड घालून दाखवावी) 

खालHलLमाणे 

15 काया�लयाची वेळ आuण दरु`वनी 

5मांक (सव� दरु`वनी 5मांक, फॅ7स 

5मांक, ई-मेल आuण काया�लयीन 

कालानंतर संपका�चा तातडीचा 

5मांक असेल तर तोहH 5मांक 

दयावा) 

वेळ:- सकाळी  10.00  ते  05.45 

दरु`वनी 5. 022 - 27692489 / 27698175 

16 साyता*हक सुrटH आuण Eवशेष 

सेवांचा कालावधी 

म*हcयांचा दसुरा व चौथा श�नवार, म*हcयातील सव�  रEववार व 

शासकKय साव�ज�नक सुrटया .  

(Eवशेष सेवा:- आवfयकतेLमाणे) 

 

 



 

कलम 4(1)(बी)(i)(अनु.5.14) 

                  Eवभाग काया�लयाची सव�साधारण रचना :- 

सहा.आयु7त 

 एफ Eवभाग घणसोलH, न.मंु.म.पा. 

 

 

 

 

अ�धNक(Lशासन)  अ�धNक(महसुल) अ�धNक(अ�त5मण)   उप लेखापाल          Iव�छता अ�धकारH                         

                                                                                          

 
 

व.�ल./क.�न      व.�ल./क.�न       क.अ�भयंता      �ल.टं/मा.नो.�ल           Iव�छता �न�रNक 

 

                                                                     

 
 

�ल.टं/मा.नो.�ल.    मा.नो.�ल.        व.�ल./क.�न      स. कामगार             उप Iव. �नरHNक 

 

                                                      उदयान सहाययक 

 

 वाहन चालक    नोटHस बजावणीस      मा.नो.�ल.                                वाहन चालक 

 

 

 

    �शपाई       स. कामगार        स. कामगार                              स. कामगार 

 

 

    

  स. कामगार                                                                         

 

    

                                   

                        

 



 

 

                                 सहा.आयु7त 

                          एफ Eवभाग घणसोलH, न.मंु.म.पा. 

 

 

 

उप अ�भयंता (IथापTय  /  Eव{युत /  पा.पु /   सा.आ.अ�भ) 

 

 

 

शाखा अ�भयंता / क�न&ठ अ�भयंता (IथापTय  /  Eव{युत /  पा.प ु/   सा.आ.अ�भ) 

 

 

 

                              व.�ल./क.�न./मा.नो. �ल. 

 

 

तारतं�ी / नळ कारागीर / सहा.नळ कारागीर 

 

 

                                  वाहन चालक 

 

 

 

                                 सफाई कामगार 

 

 


