
कें द्रशासनाचा माहहतीचा अहधकार अहधहनयम, 2005 मधील कलम 2 (एच) व 4 (1) 

(बी) 
नसुार 17 बाबींवर प्रहसध्द करावयाची माहहती व एफ हवभागाची माहहती खालीलप्रमाण ेआहे 

कलम (2) एच-नमनुा (क) 

माहहतीचा अहधकार अहधहनयम , 2005 अन्वये हवभागवार लोकप्राहधकारी याांची यादी 
सावव.प्राहधकरणाचे नाांव:- नवी मुांबई महानगरपाहलका 

 
अ.क्र. साववजहनक प्राहधकरणाची 

हनर्ममतीकारानसुार हवभागणी 
साववजहनक प्राहधकरणाचे 

नाांव 
 

हिकाण/सांपणुव पत्ता 

1. संबंधित राज्य सरकार वा कें द्र 

शासनाच्या पधरपत्रकाने वा 
आदेशाने धनर्ममती 

नवी  म ंबई  महानगरपाधिका 
(महाराष्ट्र शासन  राजपत्र- 

धद.17  धिसेंबर ,1991) 

नवी  म ुंबई  
महानगरपालिका, 

भखूुंड क्र.1, लकल्िे गाुंवठाण 

जवळ, पामबीच जुंक्शन, 
सेक्टर-15ए,सी.बी.डी., 

बेिापरू, नवी म ुंबई-400614 

                                   

कलम (2) एच-नमनुा (ख) 
 

भरीव प्रमाणात शासकीय अथव साहाय्य हमळत असलेल्या साववजहनक प्राहधकरणाची यादी. 
 

अ.क्र. साववजहनक प्राहधकरणाची 
अथवसाहाय्यानरुुप 

हवभागणी 
 

साववजहनक प्राहधकरणाचे 

नाांव 

हिकाण/सांपणुव पत्ता 

1. संबंधित राज्य सरकार वा कें द्र 

शासनाच्या पधरपत्रकाने वा 
आदेशाने धनर्ममती 

नवी म ंबई महानगरपाधिका 
(महाराष्ट्र शासन  राजपत्र- 

धद.17 धिसेंबर ,1991) 

एफ् धवभाग, घणसोिी          
घणसोिी गांव म ख्य रस्ता 

नम ंमपा पाण्याच्या   टाकी जवळ  

नवी म ंबई - 400 701 

 
 
 
 
 
 



 
 

कलम 4(1) बी (i) 

नवी मुांबई महानगरपाहलकेच्या एफ हवभाग, घणसोली हवभागाांचा कामाांचा व कतववयाांचा 
तपशील 

 

1 सावव.प्राहधकरणाचे नाव नवी  मुांबई  महानगरपाहलका 
 

2 सक्षम अहधकारी सहा.आयकु्त तथा हवभाग अहधकारी 

3 सांपणूव पत्ता एफ्  हवभाग घणसोली ,  घणसोली  गाांव मखु्य रस्ता  नमुांमपा 
पाण्याच्या   टाकी जवळ, नवी  मुांबई - 400 701 

4 कायालय  प्रमखु श्री.महेंद्रससग िोके  

सहा.आयकु्त तथा हवभाग अहधकारी, नमुांमपा. 
5 कोणत्या खात्याच्या अांतगवत हे 

कायालय आहे? 

पहरमांडळ-2 

6 कामाचा अहवाल कोणत्या 
कायालयाकडे सादर केला जातो? 

पहरमांडळ-2 

7 कायवकक्षा : भौगोहलका सांपणुव  घणसोली  कायवके्षत्र 

8 अांगीकृत व्रत (Mission) - 
9 ध्येय धोरण (Vision) हवभाग कायालयातील अहधकारी/कमवचारी याांच्या आस्थापना 

हवषयक सवव बाबीचे हनयोजन व प्रशासकीय हनयांत्रण 

10 साध्य - 
11 प्रत्यक्ष कायव 1.हवभाग कायवके्षत्रातील अहतक्रमणे/अनहधकृत बाांधकामे/रस्ते, 

पदपथ व साववजहनक जगाांवरील फेरीवाल्याांना एम.आर.टी.पी. 
वम.ुप्राां.मनपा अहधहनयमा नसुार हटहवणे 
2.जन्म, मतृ्यचूी नोंद  ळ वळळाहाची नोंद घेउन दाखला देणे 

3.श्वानाची नेाांद घेउन श्वान परवाना हवतरीत करणे 

4.नळ कनेक्शन देणे                                                        

5.ससगल फेज हवदयतु कनेक्शन देणे 

6.डेहिज क्क्लअरन्स सटीफीकेट देणे 

7.मार्मजनल ओपन स्पेस, वेदरशेड, डेहिज, तात्परुते कापडी 
फलक, तात्परुती होडीग्ज, तात्परुती स्वागत कमान उभारणेस 

परवानगी देणे. 



मुांबई प्राांहतक महानगरपाहलका अहधहनयम 1949 मधील कलम 

234 अन्वये उत्सव व समारांभाच्या प्रसांगी रस्ते, पदपथ, 
साववजहनक जागा, मैदाने इत्यादी हिकाणी मांडप, स्टेज उभारणेस 

तात्परुत्या स्वरुपात परवानगी देणे 

8.हदवाळीपवुी तात्परुत्या स्वरुपात फटाका स्टॉल, हदवाळी 
फराळाचे हजन्नस हवक्रीकरीता परवानगी देणे 

9.रस्ता खोदाई परवानगी देणे 

10.फेरीवाला परवाना नतुनीकरण करणे 

11.मालमत्ता कर ना हरकत दाखला/ मालमत्ता कर हस्ताांतरण 

करणे 

12.खाजगी  सांडास, मलवाहहनी सफाई करीता सक्शन यहुनट, 
जेटींग यहुनट भाडेतत्वावर देणे 

13.महहला, बालकल्याण कल्याणकारी योजनाांचे कामकाज 

पाहणे 

14.मागासवगीयांकरीता राबहवण्यात येणा-या कल्याणकारी 
योजनाांचे कामकाज पाहणे. 

12 जनतेला देत असलेल्या सेवाांचा 
थोडक्यात तपशील 

नागरी सहुवधा कें द्रामाफव त देण्यात येणा-या सवव सहुवधा 

13 स्थावर मालमत्ता (येथे तमुच्या 
प्राहधकरणाची जमीन, इमारत 

आहण अन्य स्थावर मालमते्तचा 
तपशील दयावा) 

एफ हवभाग कायालय,   घणसोली  गाांव मखु्यरस्ता नमुांमपा 
पाण्याच्या   टाकी जवळ,  नवी  मुांबई - 400 701 

 

14 प्राहधकरणाच्या सरांचनेचा तक्ता 
(वांशवकृ्षाचा तक्ता जसा असतो 
तसा तक्ता काढून प्रत्येक 

पातळीवर कायवकक्षा व सांपकाच्या 
पत्त्याशी त्याची जोड घालनू 

दाखवावी) 

पषृ्ि क्र. 5 वर नमदु केल्याप्रमाण े

15 कायालयाची वेळ आहण दरुध्वनी 
क्रमाांक (सवव दरुध्वनी क्रमाांक, 
फॅक्स क्रमाांक, ई-मेल आहण 

कायालयीन कालानांतर सांपकाचा 
तातडीचा क्रमाांक असेल तर तोही 
क्रमाांक दयावा) 

वेळ:- सकाळी  10.00  ते  05.45 

दरुध्वनी क्र. 022 - 27692489 / 27698175 



16 साप्ताहहक सटु्टी आहण हवशेष 

सेवाांचा कालावधी 
महहन्याांचा दसुरा व चौथा शहनवार, महहन्यातील सवव  रहववार व 

शासकीय साववजहनक सटु्टया .  
(हवशेष सेवा:- आवश्यकतेप्रमाणे) 

 
कलम 4(1)(बी)(i)(अन.ुक्र.14) 

                  हवभाग कायालयाची सववसाधारण रचना :- 

सहा.आयकु्त 
 हवभाग, 

घणसोली, न.मुां.म.पा. 
 

 
 
 
अहधक्षक(प्रशासन)     अहधक्षक   

                                              (महसलु)              अहधक्षक          उप लेखापाल                 स्वच्छता  अहधकारी             
                                                                                       (अहतक्रमण)    

 

                                                                   स्वच्छता   हनहरक्षक  
 व.हल./क.हन..          व.हल./क.हन.    क.अभभयंता       भऱ.ट./मा.नो.भऱ                                    

                        

 

  मा.नो.हल./हल.टां         हल.टां         व.हल./क.हन..       स.का.                उप  स्व.¯हनरीक्षक                

                                                  उदयान सहाययक  

                                                                                 मा.नो/हल                          

 वाहन   चालक         नोटीस बजाळणीस          

                                  

                                                                                                                                                वाहन चालक 

                          स.कामगार       स.कामगार                                    

हशपाई/ स.कामगार 

 
 
                                                                                          स.कामगार 

   

 



 

सहा.आयकु्त तथा  हवभाग अहधकारी, 
घणसोली, न.मुां.म.पा. 

 
 

                        

                                         उप अहभयांता (स्थापत्य  /  हवद्यतु /  पा.प ु/   सा.आ.अहभ)                                
 

  

                               

             ऴाखा अभभयंता / कननष्ठ अभभयंता (स्थापत्य  /  हवद्यतु /  पा.प ु/   सा.आ.अहभ)                                
 

 

 

                             मा.नो. भऱ.  /   भऱ.टं.                                               

 

 

                      तारतंत्री / नल कारागीर / सहा.नलकारागीर  

   

                                    

                                ळाहन चाऱक 

  

 

 

                             भऴपाई   /   सफाई कामगार 

 

 


