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

नसुार 17 बाबींवर $%स&ध करावयाची मा�हती व जनसपंक)  *वभागाची मा�हती खाल.ल$माणे आहे 

कलम (2) एच-नमनुा (क)  

मा�हतीचा अ
धकार अ
ध�नयम, 2005 अ�वये �वभागवार लोक�ा
धकार� यांची याद� 

साव). $ा�धकरणाच ेनाव :- नवी मुबंई महानगरपा%लका. 

 

अ.6. साव)ज�नक $ा�धकरणाची 

�न%म)तीकारानसुार *वभागणी. 
साव)ज�नक $ा�धकरणाचे नांव �ठकाण / सपंणू) प:ा 

1 सबं
धत रा$य सरकार वा क% & 

शासना(या प*रप+काने वा आदेशाने 

�न-म.ती . 

(महारा12 शासन राजप+ -   

�द.17 6डस%बर 1991.) 

नवी मुबंई महानगरपा-लका, 

 

नवी मुबंई महानगरपा-लका, 

म<ुयालय,भखूंड ?.1 व 2, 

से.15 ए,AकBले गावठाण 

जवळ, सी.बी.डी.,बेलापरू, 

नवी मुबंई-400614 

          

कलम (2) एच-नमनुा (ख) 

भर�व �माणात शासकHय अथ. साहाJय -मळत असलेBया साव.ज�नक �ा
धकरणाची याद�. 

 अ.6. साव)ज�नक $ा�धकरणाची 

अथ)साहा<यान=ुप *वभागणी. 
साव)ज�नक $ा�धकरणाचे नांव �ठकाण / सपंणू) प:ा 

1 Kथा�नक Kवरा$य  सKंथा  नवी मुबंई महानगरपा-लका, 

  

नवी मुबंई महानगरपा-लका, 

म<ुयालय, भखूंड ?. 1 व 2, 

से.15 ए,AकBले गावठाण 

जवळ,सी.बी.डी.,बेलापरू, 

नवी मुबंई-400614 

 

 कलम 4 (1) (b) (i) 

नवी मुबंई महानगरपा%लके@या जनसपंक)  *वभागाचा कामांचा आAण कत)Bयांचा तप%शल 

1 साव.. �ा
धकरणाच ेनाव नवी मुबंई महानगरपा-लका 

2 सLम अ
धकार� महापा-लका आयMुत            

3 सपंणू. पOा नवी मुबंई महानगरपा-लका, 

जनसपंक.  �वभाग , 

�तसरा मजला, म<ुयालय, से.15 ए,AकBले 

गावठांण जवळ,सी.बी.डी.,बेलापरू,नवी मुबंई-

400614 

4 �वभाग  �मखु  - 

5 कोणPया खाPया(या अतंग.त हे काया.लय आहे ? नवी मुबंई महानगरपा-लका 

6 कामाचा अहवाल कोणPया काया.लयाकड ेसादर 

केला जातो? 

          अ�त*रMत आयMुत 

 

7 काय.कLा : भौगो-लक सपंणू. महापा-लका L+े 

8 अगंीकृत Vत (Mission) महापा-लके(या \येय धोरणांना �-स\द� देणे. 

9 \येय धोरण (Vision) महापा-लके(या \येय धोरणांना �-स\द� देणे, 

मा�हती उपल_ध क`न देणे. 

10 सा\य - 

11 �PयL काय. 

1) मा�हतीचा अ
धकार अ
ध�नयम 2005 

सबं
ंधत कामे पार पाडणे. 

2) दैन ं�दन वOृप+ात येणाbया नमुमंपा 

�वषयक बातdयांचे सकंलन करणे. 

3) �व�वध �वभागा(या जा�हराती �-स\द�स 

देणे. 



4) मा.महापा-लका आयMुत ्दालनातील 

अ�तfय खच. तसेच जनसपंक.  

�वभागामाफ. त महापु̀ षांची 

जयतंी,पhुय�तथी बाबतचा अ�तfय खच. 

व इतर सबं
ंधत कामे  

5) महापा-लकेचे �व�वध 

काय.?म,समारंभ,उदघाटन यांचे �नयोजन 

करणे. 

6) काय.?मा(या �नम+ंणपl+का तयार करणे 

व Pयांचे �वतरण करणे. 

7) �व�वध रा12�य काय.?ंम,जयतंी पhुय�तथी 

इ.चे आयोजन करणे. 

8) महापा-लके(या �व�वध \येय ्धोरणांना 

�-स\द� देणे. 

9) �व�वध काय.?म,उप?म, स�ुवधा कामे 

यांना mयापक �-स\द� देणे. 

10) नमुमंपा सकेंतKथळावर�ल पदा
धकार�-

अ
धकार� व दैन�ंदन वOृ सबं
ंधत 

मा�हती अदययावत ठेवणे. 

11) महापा-लकेला भेट देणाbया मा�यवरांचे 

राज-श1टाचारा�माणे Kवागत करणे. 

12) प+कार प*रषदांच ेआयोजन करणे. 

13) नमुमंपा �दनद-श.का व  दैन�ंदनीची 

मा�हती सकंलन करणे. 

14) नवी मुबंई महापा-लका लेाकशाह� �दन 

कामकाज पाहणे.  

15) महारा12 लोकसेवा हMक अ\यादेश 

सबं
ंधत कामकाज 

16) शासकHय सशK+ सेना \वज�दन �नधी 

आnण अधं �नधी सकंलन व सपंादन 

सबंधंातील कामे. 

. 

12 जनतलेा देत असलेBया सेवांचा थोडMयात 

तपशील 

�नरंक   

13 Kथावर मालमOा (येथे तमु(या �ा
धकरणाची 

जमीन , इमारत आnण अ�य Kथावर मालमOेचा 

तपशील oयावा) 

�नरंक 

 

14 �ा
धकरणा(या सरंचनेचा तMता (वशंवLृाचा 

तCता जसा असतो तसा तMता काढून �Pयेक 

पातळीवर  काय.कLा व सपंका.(या पqयाशी  

Pयाची जोड घालनू दाखवावी) 

प1ृठ ?. 4  वर नमदू केBया�माणे 

15 काया.लयाची वेळ आnण दरू\वनी ?मांक(सव. 

दरू\वनी ?मांक, फॅMस ?मांक, ई-मेल आnण 

काया.लयीन कालानतंर सपंका.चा तातडीचा ?मांक 

असेल तर तोह� ?मांक oयावा) 

वेळ : सकाळी 10.00 त े5.45 

दरू\वनी ?. :27567174 

फॅMस : - 27567175 

 

16 साsता�हक सtुट� आnण �वशषे सेवांचा कालावधी म�ह�याचा दसुरा व चौथा श�नवार, म�ह�यातील 

सव. र�ववार व शासकHय साव.ज�नक 

सtुटया.(�वशषे सेवा :- आवuयकत�ेमाणे) 



 

 

 

 

 

कलम 4 (1) (b) (i) (अन.ु 6. 14) 

 

                        जनसपंक)  *वभागाची सव)साधारण रचना :- 

 

                                    महापा%लका आयCुत 

 

 

                                    अ�तDरCत आयCुत  

 

                                   जनसपंक)  अ�धकार.                                                   
                     
                                         

                                        अ�धEक                          

                          

                     %ल*पक टंकलेखक/मा.नG.%ल/व.%ल/क.�न/व.%ल (लेखा)/वा.चा                                                        

                          

 

                                   %शपाई     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


