
क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 मधील कलम 2(एच) व 4(1) 

नसुार 17 बाब वर िस  करावयाची नागरी  ाथ मक आरो य क ाची मािहती खालील माण ेआहे 
 
 
 
 

 

 कलम (2) एच-नमनुा (क) 
  

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 अ वये िवभागवार लोक ािधकारी यांची यादी 
 

महानगरपािलका िवभागाचे नांव : नागरी ाथ मक आरो य क , इलठणपाडा                   
 

अ. . 
सावजिनक ािधकरणाची 

िन मतीकारानसुार 

िवभागणी 
सावजिनक ािधकरणाचे नाव िठकाण / संपणु प ा 

1 

संबंिधत रा य शासन वा मुंबई 

ांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम, 1949 ारे 

िनम ती. 
 

नागरी  ाथिमक आरो य क , 
इलठणपाडा                          

नवी मुंबई महानगरपािलका 

बोधनकार शाळे या 
बाजुला,इलठणपाडा, िदघा, नवी 

मुंबई. 

 
 
 
 

 
 

कलम (2) एच-नमनुा (ख) 

भरीव माणात शासकीय अथ सहा य िमळत असले या सावजिनक ािधकरणाची यादी. 
 

 

अ . सावजिनक ािधकरणाची 
अथसाहा यनु प िवभागणी 

सावजिनक 

ािधकरणाचे नाव 
िठकाण / संपणु प ा 

1 थािनक वरा य सं था 
वै कीय अिधकारी  
नागरी ाथ मक 

आरो य क  इलठणपाडा 

नागरी ाथ मक आरो य क , 
इलठणपाडा नवी मुंबई 

महानगरपािलका, बोधनकार 

शाळे या बाजुला,इलठणपाडा, 
िदघा, नवी मुंबई. 

 
 
 
 



कलम 4 (1) (बी) (i) 

नवी मुंबई महानगरपािलके या नागरी ाथिमक आरो य क  - इलठणपाडा  काय लयातील कामांचा आिण 

कत यांचा तपिशल  
 

1 साव. ािधकरणाचे नाव नागरी ाथिमक आरो य क , इलठणपाडा 
2 सम  अिधकारी वै कीय अिधकारी 
3 संपुण प ा नागरी ाथिमक आरो य क , इलठणपाडा , नवी मुंबई 

बोधनकार शाळे या बाजलुा,इलठणपाडा, िदघा, नवी 
मुंबई. 

4 िवभाग मखु डॉ.  ी. िमल द वसावे 

5 कोण या खा या या अंतगत हे काय लय आहे? नवी मुंबई महानगरपािलका आरो य िवभाग 

6 कामाचा अहवाल कोण या काय लयाकडे सादर 

केला जातो? 

आरो य िवभाग (मु यालय) नमुंमपा 
  

7 कायक ा:भौगोिलक नागरी ाथिमक आरो य क  इलठणपाडा अंतगत संपणु 

काय े  

8 अंगीकृत त (Mission) - 
9 येय धेारण (Vision) िवभागात नागरी आरो य सिुवधा परुिवण.े 

10 सा य - 
11 य  काय 1)िवभागात नागरी आरो य सिुवधा परुिवण े

2)कौटंूिबक आरो या िवषयक जनजागतृी करणे 
3) रा ीय िकटकज य रोग िनयं ण 

4) रा ीय यरोग व कु ठरोग िनयं ण    

     काय मांतगत  औषधेापचार देण.े 
12 जनतेला देत असले या सेवांचा थेाड यात 

तपिशल 

- 

13 थावर मालम ा (येथे तुम या ािधकरणाची 
जमीन, इमारत आिण अ य थावर मालम ेचा 

तपिशल ावा) 

नवी मुंबई महानगरपािलका अंतगत नागरी ाथिमक 
आरो य क , इलठणपाडा 

14 ािधकरणा या संरचनेचा त ता (वंशवृ ाचा 
त ता जसा असतो तसा त ता काढुन येक 

पातळीवर कायक ा व संपक या प याशी 
याची जोड घालनू दाखवावी) 

प.ृ .04 वर नमदू के या माण े

15 काय लयीन वेळ व दरू वनी मांक (सव दरु वनी 
मांक) फॅ स मांक, ई-मेल आिण काय लयीन 

कालानंतर संपक चा तातडीचा मांक असेल तर 

तोही मांक ावा)  

काय लयीन वेळ  - सोमवार ते शु वार स.8.30 ते 

द.ु3.30 व शिनवार  स.8.30 ते द.ु12.30   

दरु वनी . 022-27797668                         

 ई-मेल-uhpilthanpada@yahoo.com 
 

16 सा तािहक सु ी आिण िवशेष सेवांचा कालावधी मिह यातील सव रिववार व शासकीय सावजिनक सु या. 
(िवशेष सेवा:-आव यकते माणे) 

mailto:-uhpilthanpada@yahoo.com


 
  

 
 
 

कलम 4(1) (बी) (i) (अन.ु .14) 

काय लयाची िव ततृ सवसाधारण रचना :- 
 

 

वैदय कय अ धकार  
 
 

 
 
  मु यालय                                 काय े   
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