
क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम, 2005 मधील  कलम  2 (एच) व4(1) (बी) 

नुसार 17 बाबीवंर $%स&ध करावयाची मालम'ा (वभागाची मा�हती खाल,ल$माणे आहे 

कलम (2) एच-नमुना (क) 

मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम, 2005 अ1वये (वभागवार लोक$ा�धकार, याचंी याद, 

साव4. $ा�धकरणाचे नावं :- मालम'ा (वभाग,  नवी मुबंई महानगरपा%लका. 

अ.9. 
साव4जनीक $ा�धकरणाची 

�न%म4तीकारानुसार (वभागणी. 
साव4ज�नक $ा�धकरणाचे नाव �ठकाण / सपंूण4 प'ा 

1 मालम�ा �वभाग नवी मुंबई महानगरपा�लका 

(महारा�� शासन राजप�-            

�द. 17/12/1991.) 

नवी मुंबई महानगरपा�लका 

मु&यालय, से.15ए, पाम,बच रोड, 

सी.बी.डी., बेलापूर, नवी मुंबई-

400614 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कलम (2) एच-नमुना (ख) 

भर4व 5माणात शासक8य अथ; साहा<य �मळत असले>या साव;ज?नक 5ा@धकरणाची याद4. 

 अ.B. 
साव4जनीक $ा�धकरणाची 

अथ4साहा?यानु@प (वभागणी. 
साव4जनीक $ा�धकरणाचे नावं �ठकाण / सपंूण4 प'ा 

1 लागू नाह4 लागू नाह4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 कलम 4 (1) (बी) (i) 

नवी मुबंई महानगरपा%लकेBया मालम'ा (वभागाचंा आCण कत4Dयाचंा तप%शल 

1 साव;. 5ा@धकरणाच ेनाव नवी मुंबई महानगरपा�लका 

2 सCम अ@धकार4 महापा�लका आयुEत 

3 संपूण; प�ा नवी मुंबई महानगरपा�लका मु&यालय, से.15ए, पाम,बच रोड, 

सी.बी.डी., बेलापूर, नवी मुंबई-400614 

4 �वभाग 5मुख Hी. दादासाहेब चाबुकIवार ,उप आयुEत (मालम�ा) 

5 कोणKया खाKयाLया अंतग;त हे 

काया;लय आहे ? 

नवी मुंबई महानगरपा�लका. 

6 कामाचा अहवाल कोणKया 

काया;लयाकडे सादर केला जातो? 

मा. आयुEत, (नमुंमपा) 

7 काय;कCा : भौगो�लक संपूण; महापा�लका Cे� 

8 अंगीकृत Rत (Mission) महारा�� महानगरपा�लका अ@ध?नयम कलम 76, 77, 78, 79, 81 

अंतग;त 

9 Xयेय धोरण (Vision) - 

10 साXय - 

11 

 1. मुंबई 5ां?तक महानगरपा�ला अ@ध?नयम-1949 5माणे, 

महापा�लका व आयुEतांLया वतीने कलम 73 5माणे सं�वदा 

करणे, कलम 77 नुसार मालम�ा संपादन करणे, मालम�ा 

संपादनाच ेकरारनामे करणे, कलम 79 मालम�ेचा �व?नयोग, 

कलम 81 (ब) महापा�लकेLया जागांमधून ZयिEतंना 

(अन@धकृत) काढून टाकणे, कलम 81 (क) भाडयाची ^कंवा 

नुकसान भरपाईची रEकम वसुल करणे. 

2. महापा�लका Cे�ातील नाग_रकांना मुलभूत सु�वधा पुर�वणे 

कर4ता CIDCO/MIDC यांचेकडून भूखंडाची मागणी करणे, 

संबं@धत भूखंडांचे करारनामे करणे, भुखंडांचे �समांकन करणे, 

महानगरपा�लका हdद4तील मालम�ांच ेसवeCण करणे इ. 

3. महापा�लका मालम�ा भाडयाने देणे, भाडपेgटा तयार करणे, 

अ�भहIतांतर4त करणेबाबतची काय;वाह4 करणे. 

4. अपंगाना S.T.D. / P.C.O. कk lाLया जागा वाटप करणे Kया 

संबंधी येणाmया प�ांवर काय;वाह4 करणे, नमुंमपा मालम�ा 

�वषयी कामकाज पाहणे. 

5. मालम�ा �वभागातील माकe ट गाळे संबं@धत �सडकोशी 

प�Zयवहार पाहणे. 

6. महापा�लका मालक8च े माकe ट गाळे �व?नयोगा संबंधी ?न�वदा 

5^Bया कoन गाळा वाटपाची काय;वाह4 करणे. 



7. मालम�ा मु&यालय Iतरावर4ल कम;चाmयांLया सेवा�वषय बाबी 

पाहणे. 

8. वर4ल �वषयाबाबत शासनाकडून, लोक5?त?नधी यांचेकडून 

आलेला प�Zयवहार पाहणे व संबं@धतांस मा�हती पुर�वणे. 

9. दफनभूमी/Iमशानभूमी, समाजमं�दरे, Zयायामशाळा, भाजी 

मंडई/मासळी माकe ट इ.�व?नयोगासंबंधी काय;वाह4 व करारनामे 

करणे. 

12 जनतलेा देत असले>या सेवांचा 

थोडEयात तप�शल 

वर4ल5माणे  

13 Iथावर मालम�ा (येथे तुमLया 

5ा@धकरणाची जमीन , इमारत आqण 

अrय Iथावर मालम�ेचा तप�शल 

dयावा) 

- 

14 5ा@धकरणाLया संरचनेचा तEता 

(वंशवCृाचा तEता जसा असतो तसा 

तEता काढून 5Kयेक 

पातळीवरकाय;कCा व संपका;Lया 

पKयाशी Kयाची जोड घालून 

दाखवावी) 

खाल4 नमुद के>या5माणे 

15 काया;लयाची वेळ आqण दरुXवनी 

Bमांक(सव; दरुXवनी Bमांक, फॅEस 

Bमांक, ई-मेल आqण काया;लयीन 

कालानंतर संपका;चा तातडीचा Bमांक 

असेल तर तोह4 Bमांक dयावा) 

वेळ सकाळी : 10.00 ते 5.45 

दरुXवनी Bमांक :   022-27567281/022-27567282/022- 

                            27567284/022-27567285/022- 

                            27567286/022-27567288 

 

 

16 साuताह4क सुgट4 आqण �वशेष 

सेवांचा कालावधी 

म�हrयाचा दसुरा व चौथा श?नवार, म�हrयातील सव; र�ववार व 

शासक8य साव;ज?नक सुgया. (�वशेष सेवा:- आवvयकत5ेमाणे) 

 

 

 



कलम 4 (1) (बी) (i) (अनु. 9. 14) 

मालम'ा (वभागाची सव4साधारण रचना :- 

            मा. महापा%लका आयुEत 

   

मा. अ�तFरEत आयुEत (सेवा) 

 

उप आयुEत (मालम'ा) 

 

इIटेट मॅनेजर  

 

                                            आरेखक 

 

सहा. लेखा�धकार, 

 

सDहLअर 

 

लघुटकंलेखक 

  

वFरNठ %ल(पक/कर �नFरOक 

 

मा.नो/%ल(पक/टकंलेखक 

 

 %शपाई 

 


