
 

  कलम 4(1)(b)(xvi) 

 

नमुमंपा परवाना �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 तप+शलवार मा�हती 

ख  

सहा%यक मा�हती अ#धकार� (म-ुयालय) 

 

अ.�. सहा�यक मा�हती 

अ�धका-याचे नाव 

अ�धकार 

पद 

सहा�यक मा�हती अ�धकार� �हणून 

�याची काय�क�ा 

सपंणू� प�ता/ दरु#वनी 

�मांक 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

र�)त पद 

 

 

 

*ी. अशोक शांताराम 

कोळी 

 

 

 

*ी. बबन धम�नाथ 

आ1हाड 

 

 

*ी. सोमे3वर मरुल�धर 

पाठक 

 

 

 

अ�ध�क / 

वसलु� 

अ�धकार� 

 

वर�6ठ 

7ल8पक 

/कर 

9न:र�क  

 

वर�6ठ 

7ल8पक 

/कर 

9न:र�क 

;व<छता 

9न:र�क 

  

 

 

परवाना 8वभागाशी सबं�ंधत 

असले@या 8व8वध परवाना 8वषयक 

मा�हती अज�दार यांना उपलDध 

कEन देणे कर�ता तयार कEन 

साव�ज9नक मा�हती अ�धकार� 

यांचेकड ेसादर करणे. 

 

-------------- ,, --------------- 

 

------------- ,, --------------- 

 

 

 

बेलापरू त े�दघा 8वभागाशी सबं�ंधत 

असले@या साठा परवाना व कारखाने 

व उदयोगधंदे परवानगी 8वषयक 

मा�हती अज�दार यांना उपलDध 

कEन देणे कर�ता तयार कEन 

साव�ज9नक मा�हती अ�धकार� तथा 

सहा. आय)ुत / 8वभाग अ�धकार� 

बेलापरू त े�दघा याचंेकड ेसादर 

करणे. 

न8वन मIुयालय इमारत  

तळमजला, भखूंड �मांक. 

1 व 2, पामबीच जं)शन, 

से)टर - 15 अे, 

सी.बी.डी., बेलापरू, नवी 

मुबंई -400614 

दरु#वनी �मांक : 

27567051/52/53/54 

 

 

 

 

 

 

 

 

ख 
  

सहा%यक मा�हती अ#धकार� (�वभाग काया"लय) 

अ.�. सहा�यक मा�हती 

अ�धका-याचे नाव 

अ�धकार 

पद 

सहा�यक मा�हती अ�धकार� �हणून 

�याची काय�क�ा 

सपंणू� प�ता/ दरु#वनी 

�मांक 

1 2 3 4 5 

1 *ी. पवन कोवे 

 

;व<छता 

9न:र�क  

(अे 8वभाग 

बेलापरू) 

बेलापरू 8वभागाशी सबं�ंधत 

असले@या वयवसाय परवाना 

8वषयक मा�हती अज�दार यांना 

उपलDध कEन देणे कर�ता तयार 

कEन साव�ज9नक मा�हती अ�धकार� 

तथा सहा. आय)ुत / 8वभाग 

अ�धकार� बेलापरू याचंेकड े सादर 

करणे. 

ऐ 8वभाग काया�लय, 

बेलापरू भवन, से)टर - 

11, सी.बी.डी., बेलापरू, 

नवी मुबंई - 400614 

दरु#वनी �मांक : 

27573826 



 

2 *ी. राजUV बा8व;कर उप 

;व<छता 

9न:र�क  

( बी 

8वभाग 

नेEळ ) 

नेEळ 8वभागाशी सबं�ंधत असले@या 

1यवसाय परवाना 8वषयक मा�हती 

अज�दार यांना उपलDध कEन देणे 

कर�ता तयार कEन साव�ज9नक 

मा�हती अ�धकार� तथा सहा. 

आय)ुत / 8वभाग अ�धकार� नेEळ 

यांचेकड ेसादर करणे. 

 

बी 8वभाग काया�लय,   

नेEळ नमुमंपा शाळा 

तळमजला, से)टर-4, 

नेEळ, नवी मुबंई  

दरु#वनी �मांक :  

27707669 

 

3 *ी. मोह9नश �हाX े उप 

;व<छता 

9न:र�क  

(करार 

पदधतीवर) 

(सी 8वभाग 

वाशी) 

वाशी 8वभागाशी सबं�ंधत असले@या 

1यवसाय परवाना 8वषयक मा�हती 

अज�दार यांना उपलDध कEन देणे 

कर�ता तयार कEन साव�ज9नक 

मा�हती अ�धकार� तथा सहा. 

आय)ुत / 8वभाग अ�धकार� वाशी 

यांचेकड ेसादर करणे. 

 

सी 8वभाग काया�लय, 

से)टर – 15, वाशी, नवी 

मुबंई -400703 

दरु#वनी �मांक : 

275655370 

4 *ी. महUV अर8वदं Eड े उप 

;व<छता 

9न:र�क  

(डी 8वभाग 

तभुZ) 

तभुZ 8वभागाशी सबं�ंधत असले@या 

1यवसाय परवाना, बेलापरू त े �दघा 

8वभागाशी सबं�ंधत असले@या साठा 

परवाना व कारखाने व उदयोगधंदे 

परवानगी 8वषयक मा�हती अज�दार 

यांना उपलDध कEन देणे कर�ता 

तयार कEन साव�ज9नक मा�हती 

अ�धकार� तथा सहा. आय)ुत / 

8वभाग अ�धकार� तभुZ यांचेकड े

सादर करणे. 

 

डी 8वभाग काया�लय, 

अ[णाभाऊ साठे 

समाजम�ंदर, से]सर� 

गाड�न समोर, से)टर-10 

सानपाडा, नवी मुबंई -

400705 

दरु#वनी �मांक : 

2834069 

5 *ी. शकंर रामचंV 

पाट�ल  

;व<छता 

9न:र�क  

(ई 8वभाग 

कोपरखैरणे) 

कोपरखैरणे 8वभागाशी सबं�ंधत 

असले@या 1यवसाय परवाना 

8वषयक मा�हती अज�दार यांना 

उपलDध कEन देणे कर�ता तयार 

कEन साव�ज9नक मा�हती अ�धकार� 

तथा सहा. आय)ुत / 8वभाग 

अ�धकार� कोपरखैरणे यांचकेड ेसादर 

करणे. 

 

ई 8वभाग काया�लय, _ान 

8वकास रोड, कोपरखैरणे 

बस डपेो समोर, से)टर - 

6, कोपरखैरणे, नवी मुबंई 

-400709 

दरु#वनी �मांक : 

27542406 

6 *ीम. क8वता खरात ;व<छता 

9न:र�क  

(एफ 

8वभाग 

घणसोल�) 

घणसोल� 8वभागाशी सबं�ंधत 

असले@या 1यवसाय परवाना 

8वषयक मा�हती अज�दार यांना 

उपलDध कEन देणे कर�ता तयार 

कEन साव�ज9नक मा�हती अ�धकार� 

तथा सहा. आय)ुत / 8वभाग 

अ�धकार� घणसोल� यांचकेड े सादर 

करणे. 

 

एफ 8वभाग काया�लय, 

;मशानभमुी शजेार�, 

घणसोल� गांव,  

नवी मुबंई - 400701 

दरु#वनी �मांक : 

27698175 



 

7 *ी. भरत रामचVं 

डbगरे  

;व<छता 

9न:र�क  

(जी 8वभाग 

ऐरोल� व 

एच 8वभाग 

�दघा) 

ऐरोल� व �दघा 8वभागाशी सबं�ंधत 

असले@या 1यवसाय परवाना 

8वषयक मा�हती अज�दार यांना 

उपलDध कEन देणे कर�ता तयार 

कEन साव�ज9नक मा�हती अ�धकार� 

तथा सहा. आय)ुत / 8वभाग 

अ�धकार� ऐरोल� व �दघा यांचेकड े

सादर करणे. 

 

जी 8वभाग काया�लय,  

ऐरोल�, नवी मुबंई - 

400708 

दरु#वनी �मांक : 

27792114 

एच 8वभाग काया�लय, 

�दघा, नवी मुबंई - 

400708 

दरु#वनी �मांक : 

65284962 

 

 


