
क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयमक� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयमक� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयमक� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम, , , , 2005 2005 2005 2005 मधील  कलम  मधील  कलम  मधील  कलम  मधील  कलम  2 (एच) व2 (एच) व2 (एच) व2 (एच) व    4444((((1111) () () () (बीबीबीबी))))    

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

कलम कलम कलम कलम ((((2222) ) ) ) एचएचएचएच----नमनुा नमनुा नमनुा नमनुा (क)(क)(क)(क)  

मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम, 2005 अ3वये *वभागवार लोक$ा�धकार. यांची याद. 

सासासासाव)व)व)व). . . . $ा�धकरणाच ेना$ा�धकरणाच ेना$ा�धकरणाच ेना$ा�धकरणाच ेनाव व व व ::::----    नवी मुबंई महानगरपा%लकानवी मुबंई महानगरपा%लकानवी मुबंई महानगरपा%लकानवी मुबंई महानगरपा%लका.... 

 

अअअअ....9999....    साव)ज�नक $ा�धकरणाची साव)ज�नक $ा�धकरणाची साव)ज�नक $ा�धकरणाची साव)ज�नक $ा�धकरणाची 

�न%म)तीकारानसुार *वभागणी�न%म)तीकारानसुार *वभागणी�न%म)तीकारानसुार *वभागणी�न%म)तीकारानसुार *वभागणी....    
साव)ज�नक $ासाव)ज�नक $ासाव)ज�नक $ासाव)ज�नक $ा�धकरणाच ेनावं�धकरणाच ेनावं�धकरणाच ेनावं�धकरणाच ेनावं    �ठकाण �ठकाण �ठकाण �ठकाण / / / / सपंणू) प=तासपंणू) प=तासपंणू) प=तासपंणू) प=ता    

1 सबं�धत रा>य सरकार वा क� � 

शासना?या प@रपAकाने वा आदेशाने 

�न%म)ती . 

(महाराBC शासन राजपA -   

�द.17 Dडस�बर 1991.) 

नवी मुबंई महानगरपा%लका, 

 

नवी मुबंई महानगरपा%लका, 

मGुयालय,भखूंड 9.1 व 2, 

से.15 ए,HकIले गावठाण 

जवळ, सी.बी.डी.,बेलापरू, 

नवी मुबंई-400614 

          

कलम कलम कलम कलम ((((2222) ) ) ) एचएचएचएच----नमनुा नमनुा नमनुा नमनुा (ख)(ख)(ख)(ख)    

भर.व $माणात शासकLय अथ) साहाNय %मळत असलेIया साव)ज�नक $ा�धकरणाची याद.. 

 अअअअ....9999....    साव)ज�नसाव)ज�नसाव)ज�नसाव)ज�नक $ाक $ाक $ाक $ा�धकरणाची �धकरणाची �धकरणाची �धकरणाची 

अथ)साहाNयानOुप *वभागणीअथ)साहाNयानOुप *वभागणीअथ)साहाNयानOुप *वभागणीअथ)साहाNयानOुप *वभागणी....    
साव)ज�नसाव)ज�नसाव)ज�नसाव)ज�नक $ाक $ाक $ाक $ा�धकरणाच ेनावं�धकरणाच ेनावं�धकरणाच ेनावं�धकरणाच ेनावं    �ठकाण �ठकाण �ठकाण �ठकाण / / / / सपंणू) प=तासपंणू) प=तासपंणू) प=तासपंणू) प=ता    

1 Pथा�नक Pवरा>य  सPंथा  नवी मुबंई महानगरपा%लका, 

  

नवी मुबंई महानगरपा%लका, 

मGुयालय, भखूंड 9. 1 व 2, 

से.15 ए,HकIले गावठाण 

जवळ,सी.बी.डी.,बेलापरू, 

नवी मुबंई-400614 

    

    कलम 4 (1) (कलम 4 (1) (कलम 4 (1) (कलम 4 (1) (bbbb) () () () (iiii))))    

नवी मुबंई महानगरपा%लके?या नवी मुबंई महानगरपा%लके?या नवी मुबंई महानगरपा%लके?या नवी मुबंई महानगरपा%लके?या जनसपंक)  जनसपंक)  जनसपंक)  जनसपंक)  *वभागाचा कामाचंा आSण कत)Tयाचंा तप%शल*वभागाचा कामाचंा आSण कत)Tयाचंा तप%शल*वभागाचा कामाचंा आSण कत)Tयाचंा तप%शल*वभागाचा कामाचंा आSण कत)Tयाचंा तप%शल    

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

2 सUम अ�धकार. महापा%लका आयVुत            

3 सपंणू) प=ता नवी मुबंई महानगरपा%लका, 

जनसपंक)  *वभाग , 

�तसरा मजला, मGुयालय, से.15 ए,HकIले 

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

400614 

4 *वभाग  $मखु  - 

5 कोण=या खा=या?या अतंग)त हे काया)लय आहे ? नवी मुबंई महानगरपा%लका 

6 कामाचा अहवाल कोण=या काया)लयाकड ेसादर 

केला जातो? 

          अ�त@रVत आयVुत 

 

7 काय)कUा : भौगो%लक सपंणू) महापा%लका UAे 

8 अगंीकृत \त (Mission) महापा%लके?या aयेय धोरणांना $%सaद. देणे. 

9 aयेय धोरण (Vision) महापा%लके?या aयेय धोरणांना $%सaद. देणे, 

मा�हती उपलdध कOन देणे. 

10 साaय - 

11 $=यU काय) 

1) मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 

सबं�ंधत कामे पार पाडणे. 

2) दैन ं�दन व=ृतपAात येणाfया नमुमंपा 

*वषयक बातhयांचे सकंलन करणे. 

3) *व*वध *वभागा?या जा�हराती $%सaद.स 

देणे. 



4) मा.महापा%लका आयVुत ्दालनातील 

अ�तjय खच) तसेच जनसपंक)  

*वभागामाफ) त महापOुषांची 

जयतंी,पlुय�तथी बाबतचा अ�तjय खच) 

व इतर सबं�ंधत कामे  

5) महापा%लकेचे *व*वध 

काय)9म,समारंभ,उदघाटन यांचे �नयोजन 

करणे. 

6) काय)9मा?या �नमAंणपpAका तयार करणे 

व =यांचे *वतरण करणे. 

7) *व*वध राBC.य काय)9ंम,जयतंी पlुय�तथी 

इ.चे आयोजन करणे. 

8) महापा%लके?या *व*वध aयेय ्धोरणांना 

$%सaद. देणे. 

9) *व*वध काय)9म,उप9म, स*ुवधा कामे 

यांना Tयापक $%सaद. देणे. 

10) नमुमंपा सकेंतPथळावर.ल पदा�धकार.-

अ�धकार. व दैन�ंदन व=ृत सबं�ंधत 

मा�हती अदययावत ठेवणे. 

11) महापा%लकेला भेट देणाfया मा3यवरांचे 

राज%शBटाचारा$माणे Pवागत करणे. 

12) पAकार 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) महाराBC लोकसेवा हVक अaयादेश 

सबं�ंधत कामकाज 

16) शासकLय सशPA सेना aवज�दन �नधी 

आSण अधं �नधी सकंलन व सपंादन 

सबंधंातील कामे. 

. 

12 जनतलेा देत असलेIया सेवांचा थोडVयात 

तपशील 

�नरंक   

13 Pथावर मालम=ता (येथे तमु?या $ा�धकरणाची 

जमीन , इमारत आSण अ3य Pथावर 

मालम=तचेा तपशील qयावा) 

�नरंक 

 

14 $ा�धकरणा?या सरंचनेचा तVता (वशंवUृाचा    

तVतातVतातVतातVता जसा असतो तसा तVता काढून $=येक 

पातळीवर  काय)कUा व सपंका)?या प==याशी  

=याची जोड घालनू दाखवावी) 

पBृठ 9. 4  वर नमदू केIया$माणे 

15 काया)लयाची वेळ आSण दरूaवनी 9मांक(सव) 

दरूaवनी 9मांक, फॅVस 9मांक, ई-मेल आSण 

काया)लयीन कालानतंर सपंका)चा तातडीचा 9मांक 

असेल तर तोह. 9मांक qयावा) 

वेळ : सकाळी 10.00 त े5.45 

दरूaवनी 9. :27567174 

फॅVस : - 27567175 

 

16 साtता�हक सuुी आSण *वशषे सेवांचा कालावधी म�ह3याचा दसुरा व चौथा श�नवार, म�ह3यातील 

सव) र*ववार व शासकLय साव)ज�नक 

सuुया.(*वशषे सेवा :- आवvयकत$ेमाणे) 



    

    

    

    

    

कलम 4 (1) (कलम 4 (1) (कलम 4 (1) (कलम 4 (1) (bbbb) () () () (iiii) () () () (अनुअनुअनुअनु. . . . 9999. 14). 14). 14). 14)    

    

                                                                                                जनसपंक)  जनसपंक)  जनसपंक)  जनसपंक)  *वभागाची सव)साधारण रचना *वभागाची सव)साधारण रचना *वभागाची सव)साधारण रचना *वभागाची सव)साधारण रचना ::::----    

    

                                                                                                                                                महापा%लका आयVुतमहापा%लका आयVुतमहापा%लका आयVुतमहापा%लका आयVुत    

    

    

                                                                                                                                                अ�त@रVतअ�त@रVतअ�त@रVतअ�त@रVत    आयVुतआयVुतआयVुतआयVुत        

    

                                                                                                                                            जनसपंक)  अ�धजनसपंक)  अ�धजनसपंक)  अ�धजनसपंक)  अ�धकार.                        कार.                        कार.                        कार.                                                                                                                                    
                                                                                    

                                         

                                        अ�धUकअ�धUकअ�धUकअ�धUक                          

                                                                                                        

                                                                                    %ल*पक%ल*पक%ल*पक%ल*पक    टंकलेखकटंकलेखकटंकलेखकटंकलेखक////मामामामा....नwनwनwनw....%ल%ल%ल%ल////वववव....%ल%ल%ल%ल////कककक....�न�न�न�न////वववव....%ल %ल %ल %ल ((((लेखालेखालेखालेखा))))////वावावावा....चाचाचाचा                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                        

    

                                                                                                                                            %शपाई%शपाई%शपाई%शपाई                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


