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

नसुार 17 बाब�वर ��स� करावयाची नागरी आरो�य क� �ाची मा�हती
खालील�माणे आहे

कलम (2) एच-नमनुा (क)

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

महानगरपा�लका �वभागाचे नावं : नागरी आरो�य क� �, नो�सलनाका

अ.�.

साव�ज�नक
�ा�धकरणाची
�न�म �तीकारानसुार
�वभागणी

साव�ज�नक
�ा�धकरणाचे नाव

�ठकाण / संपुण� प�ा

1 संबं�धत रा�य
शासन वा मुबंई
�ा�ंतक
महानगरपा�लका
अ�ध�नयम, 1949
�ारे �नम�ती.

नागरी आरो�य क� �, ,
नो�सलनाका नवी
मुबंई
महानगरपा�लका

,

ब�उ�ेशीय इमारत
तळवलीनाका ,नवी

मुबंई .

कलम (2) एच-नमनुा (ख)
भरीव �माणात शासक�य अथ� सहा�य �मळत असल�ेया साव�ज�नक �ा�धकरणाची

याद�.



अ�.

साव�ज�नक
�ा�धकरणाची
अथ�साहा�यन�ुप
�वभागणी

साव�ज�नक
�ा�धकरणाचे

नाव
�ठकाण / संपुण� प�ा

1

�ा�नक �वरा�य स�ंा व�ैक�य अ�धकारी
नागरी आरो�य क� �

नो�सलनाका

नागरी आरो�य क� �, ,
नो�सलनाका

नवी मुबंई
महानगरपा�लका,

ब�उ�ेशीय इमारत
तळवलीनाका ,नवी

मुबंई ..

कलम 4 (1) (बी) (i)
नवी मुबंई महानगरपा�लके�या नागरी आरो�य क� � , नो�सलनाका

काया�लयातील कामाचंा आ�ण कत��ाचंा तप�शल

1 साव�.�ा�धकरणाचे नाव नागरी आरो�य क� �, नो�सलनाका.
2 सम� अ�धकारी व�ैक�य अ�धकारी
3 संपणु� प�ा नागरी आरो�य क� �, , नो�सलनाका

नवी मंुबई महानगरपा�लका,

ब�उ�ेशीय इमारत तळवलीनाका ,नवी मंुबई ..
4 �वभाग �मुख डॉ. भावना सुरशे बनसोडे
5 कोण�या खा�या�या अंतग�त हे काया�लय

आहे?
नवी मंुबई महानगरपा�लका आरो�य �वभाग

6 कामाचा अहवाल कोण�या काया�लयाकडे आरो�य �वभाग (मु�यालय) नमंुमपा



सादर केला जातो?
7 काय�क�ा:भौगो�लक नागरी आरो�य क� � नो�सलनाका अंतग�त संपणु�

काय���े
8 अंगीकृत �त (Mission) -
9 �येय धेारण (Vision) �वभागात नागरी आरो�य सु�वधा परु�वण.े

10 सा�य -
11 ��य� काय� 1)�वभागात नागरी आरो�य सु�वधा परु�वणे

2)कौटंू�बकआरो�या �वषयक जनजागतृी करणे
3) रा�ीय �कटकज�य रोग �नय�ंण
4) रा�ीय �यरोग व कु�रोग �नय�ंण काय��मांतग�त
औषधेापचार देणे

12 जनतलेा देत असले�या सेवांचा थेाड�यात
तप�शल

-

13 �ावर मालम�ा (यथेे तमु�या
�ा�धकरणाची जमीन, इमारत आ�ण अ�य
�ावर मालम�ेचा तप�शल �ावा)

नवी मंुबई महानगरपा�लका अंतग�त नागरी आरो�य
क� �, नो�सलनाका

14 �ा�धकरणा�या संरचनचेा त�ा (वशंव�ृाचा
त�ा जसा असतो तसा त�ा काढुन ��येक
पातळ�वर काय�क�ा व संपका��या प�याशी

�याची जोड घालून दाखवावी)

प.ृ�.04 वर नमूद के�या�माणे

15 काया�लयीन वळे व �र�वनी �मांक (सव�
�र�वनी �मांक) फॅ�स �मांक, ई-मेल
आ�ण काया�लयीन कालानतंर संपका�चा
तातडीचा �मांक असेल तर तोही �मांक

�ावा)

काया�लयीन वळे - सोमवार ते शु�वार स.8.30 ते
�.3.30 व श�नवार स.8.30 ते �.12.30
�र�वनी �. 022-6565-0901
ई-मेल-uhpnocilnaka@gmail.com

16 सा�ता�हक सु��आ�ण �वशेष सेवांचा
कालावधी

म�ह�यातील सव� र�ववार व शासक�य साव�ज�नक
सु�या. (�वशेष सेवा:-आव�यकत�ेमाण)े



कलम 4(1) (बी) (i) (अन.ु�.14)
काया�लयाची �व�तृत सव�साधारण रचना :-

वै�क�य अ�धकारी

एन.्एमË्
, एल्.एच्.�ही., आरो�यÖसहा�यक,

ए.एन.्एम.् MPW
औषधî�नमा�ता,

मा.नो/�लê

आया/वॉड�बॉय



स.का..


