
 

 

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

नसुार 17 बाबीवंर $%स&ध करावयाची अि(नशमन  )वभागाची मा�हती खाल-ल$माणे आहे 

 

कलम (2) एच-नमनुा (क) 

 

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

 

साव2.$ा�धकरणाचे नाव  :  नवी मुबंई महानगरपा%लका  

 

अ.7. साव2ज�नक $ा�धकरणाची 

�न%म2तीकारानसुार )वभागणी 

साव2ज�नक 

$ा�धकरणाच ेनाव 
�ठकाण / सपंणु2 प;ा 

1 सबं
ंधत रा$य सरकार वा 

क% & शासना(या प*रप+काने 

वा आदेशाने �नम-ती 

नवी मुबंई 

महानगरपा0लका 

(महारा23 शासन 

राजप+ – �दनांक 17 

7डस%बर 1991) 

अि<नशमन �तसरा मजला, 

भखुंड >.1, @कAले 

गांवठाणजवळ,पामबीच जंEशन, 

सेEटर-15ए,सीबीडी बेलापरू, 

नवी मुबंई-400614 

 

कलम (2) एच- नमनुा (ख) 

 

भर�व �माणात शास@कय अथM सहाNय 0मळत असलेAया सावMज�नक �ा
धकरणाची याद�. 

 

अ.7. साव2ज�नक $ा�धकरणाची 

अथ2 साहा=यान>ुप )वभागणी 

साव2ज�नक 

$ा�धकरणाच ेनाव 
�ठकाण / सपंणु2 प;ा 

1 Oथा�नक Oवरा$य सOंथा नवी मुबंई 

महानगरपा0लका 

  

अि<नशमन �वभाग, �तसरा 

मजला, भखुंड >.1, @कAले 

गांवठाणजवळ,पामबीच जंEशन, 

सेEटर-15ए,सीबीडी बेलापरू, 

नवी मुबंई-400614 

 

     कलम 4 (1) (बी) (i) 

 

नवी मुबंई महानगरपा%लका येथील अि(नशमन  )वभाग काया2लयातील काय@ व कत2Aये याचंा तप%शल 

 

1 सावMज�नक �ा
धकरणाचे नाव  नवी मुबंई महानगरपा0लका 

2 सPम अ
धकार� महापा0लका आयEुत. 

3 सपंणुM पRा नवी मुबंई महानगरपा0लका अि<नशमन �वभाग, 

अि<नशमन क% & वाशी, सेEटर-16ए, वाशी, नवी 

मुबंई - 400614. 

4 �वभाग �मखु Sी.अकुंश चTहाण,अ�त*रEत आयEुत (अि<नशमन) 

5 कोणUया खाUया(या अतंगMत हे कायाMलय 

आहे 

नवी मुबंई महानगरपा0लका,अि<नशमन �वभाग 

6 कामाचा अहवाल कोणUया कायाMलयाकड े

सादर केला जातो. 

मा.अ�त*रEत आयEुत (अि<नशमन) 

7 कायMकPा- भौगो0लक सपंणुM महापा0लका P+े 

 

2-- 



--2-- 

 

8 अगंीकृत Yत (Mission) -- 

9 _येय धोरण (Vision) आपUकाल�न प*रिOथती उbभवAयास 

महानगरपा0लका P+ेातील तसेच  बाजु(या 

Pे+ातील नाग*रकांचे ,  मालमRेचे व िज�वR 

हानी यापासनु   सरंPण करणे.  

10  सा_य       -- 

11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 �UयP कायM  

1. नवी मुबंई महानगरपा0लका P+ेामधील 

नाग*रकांचे िज�वR व मालमRेचे आगीपासनु 

सरंPण करणे. 

2.औbयो
गक P+ेामधील रासाय�नक कारखाने व 

Tयवसायीकांना आग व आपUकाल�न प*रिOथतीत 

म_ये ताUकाळ मदत करणे. 

3.नमुमंपा Pे+ाम_ये कोणUयाह� �ठकाणी 

आपUकाल�न प*रिOथती उbभवAयास ताUकाळ 

मदत करdयास अि<नशमन �वभाग तUपर असत.े 

4) नाग*रकांना आगीपासनु कसे सरंPण करावे 

व आग लागAयास �ाथ0मक Oवeपातकोणती 

उपाययोजना करावेत याबाबत �ाUयfPक कeन 

Uयाबदल  मा�हती देणे. 

5) उंच �नवासी/ अ�नवासी इमारती मधील 

कायम Oवeपी आग �वझ�वdया(या     

य+ंणेची TयवOथा करणे तसेच सदरची य+ंणा 

कायाM�वीत करdयासबंधंीची मा�हतीदेऊ न 

आपUकाल�न प*रिOथतीत Uयाचा वापर कसा 

करता येईल याबदल  जनजागतृी �नमाMण 

करणे. व Uयासबंधंी आवkयकअसलेल� ना-

हरकत दाखला देणे. 

6) हॉटेल,पे3ोल पपं,लॉिजंग बोड-ग , 
च+पट 

गहृ,केरोसीन डपेो,प%ट माटM ,�टबंर माटM व इतर 

Tयवसायास आवkयक असणार� कायम Oवeपी व 

पोटmबल फायर य+ंणा ठेऊ न Uयाचे हाताळणी 

कशी करावे या बाबत मा�हती देणे. व सदर 

Tयवसायास आवkयक असलेल�  ना- हरकत 

दाखला देणे. 

7)अि<नशमन �वभागात वापरdयात येणा-या 

उपकरणा बाबतची अbयावत मा�हती शाळेतील 

�वbयाoयाpना व नाग*रकांना देणे. 

8) महारा23 आग ��तबधंक व जीवसरुPा 

उपाययोजना अ
ध�नयम 2006 �नयम 2009 या 

कायदयाची �भावीपणे अमंलबजावणी करणे. 

 

12 जनतलेा देत असलेAया सेवांचा थोडEयात 

तपशील 

मदुदा >. 11 �माणे  
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13 Oथावर मालमRा (येथे तमु(या �ा
धकरणाची 

जमीन,इमारत आqण अ�य Oथावर मालमRेचा 

तपशील bयावा) 

नवी मुबंई महानगरपा0लके अतंगMत सbया एकुण 

4 क% & कायMरत आहेत Uयाचा तपशील 

खाल�ल�माणे  आहे. 

1.अि<नशमन क% & वाशी,  सेEटर-16ए, 

�व2णदुास भावे नाटयगहृाजवळ, वाशी, नवी 

मुबंई. 

2. अि<नशमन क% &- सी.बी.डी सेEटर- 1 अ, 

सी.बी.डी , नवी मुबंई 

3. अि<नशमन क% &-ऐरोल� , सेEटर - 03 , 

ऐरोल�, नवी मुबंई 

4. अि<नशमन क% & नेeळ, sलॉट न.ं54,सेEटर-

19अे, नेeळ,नवी मुबंई. 

14 �ा
धकरणा(या सरंचनेचा तEता (वशंवPृाचा 

तEता जसा असतो तसा तEता काढुन �Uयेक 

पातळीवर कायMकPा व सपंकाM(या पuयाशी 

Uयाची जोड घालनु दाखवावी) 

 

प2ृठ >. 4  वर नमदु केले�माणे 

15  कायाMलयाची वेळ आqण दरु_वनी >मांक (सवM 

दरु_वनी >मांक ,फॅEस >मांक ,ई मेल आqण 

कायाMलयीन काळानतंर सपंकाMचा तातडीचा 

>मांक असेल तर तोह� >मांक bयावा) 

कायाMलयीन वेळ - सोमवार त े श�नवार सका. 

10.00 त ेसाय.ं 5.45  

कायाMलयीन दरु_वनी >मांक - 022- 27660101 

 

16 साsता�हक सटुट� आqण �वशषे ्  सेवाचा 

कालावधी 

म�ह�याचा दसुरा व चौथा श�नवार तसेच सवM 

र�ववार व शास@कय सावMज�नक सटुटया (�वशषे 

सेवा आवkयकत�ेमाणे) 

अि(नशमन )वभागातील सेवा 24 तास $माणे 

चाल ुआहे. 
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कलम 4(1) (बी)(i) (अन.ु7. 14 ) 

 

 *  अि(नशमन )वभागाची सव2साधारण रचना :- 

 

                                       आयCुत 

 

 

          अ�तDरCत  आयCुत (शहर) 

 

 

   क� � अ�धकार-($.) 

 

 

 

    सहा=यक क� � अ�धकार-                                        क�नEठ अ%भयतंा (यांFGकH)            

     

    अि(नशमन $णेता                                                  उपलेखापाल  

                     

                                                                    %ल)पक 

 

JायAहर ऑपरेटर  अि(नशामक           वाहनचालक                            %शपाई     

                                                                               

        

                     

   

           

          


