
 

कलम (४(१)(b)(xvi) 
नमुमंपा �नवडणूक �वभाग अख�यार�तील मा"हती सदंभा&त मा"हती अ'धकार�, सहा*यक मा"हती अ'धकार� 

आ,ण अ�पल�य -ा'धकार� यांची तपशीलवार मा"हती. 

 

क 

मा"हती अ'धकार� 

 

अ�. मा�हती 

अ�धका�याचे 

नाव  

अ�धकार 

पद 

मा�हती 

अ�धकार� 

�हणून 

�याची 

काय�क�ा 

सपंणू� प�ता / 

दरू!वनी �मांक 

ई-मेल आयडी (या 

काय(यापरुताच) 

अ+पल�य 

,ा�धकार�  

१ .ी. /कशोर 

खाचणे 

अ�ध�क/ 

वसलु� 

अ�धकार�  

मा�हतीचा 

अ�धकार 

अ�ध3नयम 

२००५ 7या 

कलम २(च) 

व (8) 

नवी मुबंई 

महानगरपा;लका, 

3नवडणूक +वभाग 

, म>ुयालय, से. 

१५ए, 

/क@लेगावठाण 

जवळ, सी.बी.डी. 

बेलापरू, नवी 

मुबंई. 

election2015 
@nmmconline.com 

 

 

.ी. रमेश 

चDहाण, 

अ3तEरFत 

आयFुत 

(सेवा)  

 

 

 

ख 

सहा*यक मा"हती अ'धकार� 

अ.�. सहाGयक मा�हती 

अ�धका�याचे नाव 

अ�धकार पद सहाGयक मा�हती 

अ�धकार� �हणून 

सपंणू� प�ता / 

दरू!वनी �मांक  

1 .ी. अ3नल घटूुकड े वEरKठ ;लपीक / कर 

3नEर�क 

 022-27567368 

2 .ी. राजू रोहणकर वEरKठ ;लपीक / कर 

3नEर�क 

 022-27567368 

 

  



 

ग 

अ�पल�य अ'धकार� 
 

अ�. 

अ+पल�य 

,ा�धका�याचे 

नाव 

अ�धकार 

पद 

अ+पल�य 

,ा�धकार� 

�हणून �याची 

काय��मता 

अहवाल देणारे 

मा�हती 

अ�धकार� 

ई-मेल आयडी (या 

काय(यापरुताच) 

1 .ी. रमेश 

चDहाण  

अ3तEरFत 

आयFुत  

मा�हतीचा 

अ�धकार 

अ�ध3नयम 

2005 7या 

कलम १९ 

.ी. /कशोर 

खाचणे, 

अ�ध�क/ 

वसलु� 

अ�धकार�  

election2015@nmmconline.com 

 

  



कT U शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध3नयम 2005 मधील कलम 2(एच) व 4(1) बी नसुार 17 बाबींवर 

,;स!द करावयाची मा�हती व 3नवडणूक +वभागाची मा�हती खाल�ल,माणे आहे. 

 

कलम (2) एच नमनुा (क) 

मा�हतीचा अ�धकार अ�ध3नयम 2005 अWवये +वभागवार लोक,ा�धकार� याचंी याद� 

साव�. ,ा�धकारणाच ेनांव – नवी मबंई महानगरपा;लका  

अ�. साव�ज3नक ,ा�धकरणाची 

3न;म�तीकारानसुार 

+वभागणी 

साव�ज3नक ,ा�धकरणाचे 

नाव  

�ठकाण / सपंणू� प�ता  

1 सबं�ंधत राYय सरकार 

वा कT U शासना7या 

पEरप8काने वा आदेशाने 

3न;म�ती  

नवी मुबंई 

महानगरपा;लका 

(महाराKZ शासन राजप8 

�द. 17 [डसTबर 1991) 

नवी मुबंई महानगरपा;लका 

म>ुयालय, भखूंड �. 1 व 2 

से. 15 ए, /क@ले गावठाण 

जवळ, सी.बी.डी. बेलापरू, नवी 

मुबंई.  

 

कलम (2) एच – नमनुा (ख)  

भर�व ,माणात शासक]य अथ� साहाGय ;मळत असले@या साव�ज3नक ,ा�धकरणाची याद�  

अ�. साव�ज3नक 

,ा�धकरणाची 

अथ�सहाGयान_ुप 

+वभागणी 

साव�ज3नक ,ा�धकरणाचे 

नाव  

�ठकाण/सपंणू� प�ता  

1 `था3नक `वराYय 

सं̀ था 

नवी मुबंई 

महानगरपा;लका 

नवी मुबंई महानगरपा;लका 

म>ुयालय, भखूंड �. 1 व 2 से. 15 

ए, /क@ले गावठाण जवळ, सी.बी.डी. 

बेलापरू, नवी मुबंई. 

 



कलम 4(1) (बी) (i) 

नवी मुबंई महानगरपा;लके7या 3नवडणूक +वभागाचा कामांचा आaण कत�Dयाचंा तपशील 

1 साव�. ,ा�धकरणाच ेनाव  नवी मुबंई महानरपा;लका  

2 स�म अ�धकार� महापा;लका आयFुत  

3 सपंणू� प�ता नवी मुबंई महानगरपा;लका म>ुयालय, भखूंड �. 1 व 2 से. 

15 ए, /क@ले गावठाण जवळ, सी.बी.डी. बेलापरू, नवी मुबंई. 

4 +वभाग ,मखु अ3तEरFत आयFुत (सेवा) 

5 कोण�या खा�या7या अतंग�त हे 

काया�लय आहे 

नवी मुबंई महानगरपा;लका  

3नवडणूक +वभाग  

6 कामाचा अहवाल कोण�या 

काया�लयाकड ेसादर केला जातो 

मा. आयFुत, नमुमंपा 

7 काय�क�ा – भौगो;लक सपंणू� महापा;लका �8े 

8 अगंीकृत dत (Mission) - 

9 !येय धोरण (Vision) नवी मुबंई महानगरपा;लका �े8ात 3नवडणूक काय��म 

यश`वीEर�या पार पाडणे.  

10 सा!य १) मा. 3नवडणकू आयोगाकडून आले@या सव� प8 

Dयवहारासबं�धत काय�वाह� करणे.  

२) 3नवडणून आले@या सद`यां7या +व_!द आले@या 

त�ार�बाबत काय�वाह� करणे.  

3) मा�हतीचा अ�धकार अ�ध3नयम अWवये ,ाkत अजाlवर 

काय�वाह� करणे.  

4) 3नवडणकू सदंभा�त ,ाkत झालेले सव� Wयायालयीन ,करणे 

हाताळणे.  

11 जनतलेा देत असले@या सेवांचा 

थोडFयात तपशील 

- 

12 `थावर मालम�ता (येथे तमु7या 

,ा�धकरणाची जमीन, इमारत 

आaण अWय `थावर मालम�तचेा 

तपशील (यावा) 

नवी मुबंई महानगरपा;लका म>ुयालय, भखूंड �. 1 व 2 से. 

15 ए, /क@ले गावठाण जवळ, सी.बी.डी. बेलापरू, नवी मुबंई. 

13 ,ा�धकरणा7या सरंचनेचा तFता 

(वशंव�ृाचा तFता जसा असतो 

तसा काढून ,�येक पातळीवर 

काय�क�ा व सपंका�चा प��याशी 

�याची जोड घालनू दाखवावी.  

 

पKृठ �. 3  वर नमदू के@या,माणे.  


