क शासनाचा मा हतीचा अधकार अधनयम, 2005 मधील

कलम

2 (एच) व4(1) (बी)

नुसार 17 बाबींवर $%स&ध करावयाची मालम'ा (वभागाची मा हती खाल,ल$माणे आहे
कलम (2) एच-नमुना (क)
मा हतीचा अधकार अधनयम, 2005 अ1वये (वभागवार लोक$ाधकार, यांची याद,
साव4. $ाधकरणाचे नांव :- मालम'ा (वभाग,
अ.9.

1

साव4जनक $ाधकरणाची
न%म4तीकारानुसार (वभागणी.
संबंधत रा य सरकार वा क
शासनाया परकाने वा आदे शाने
नमती.
(महारा"# शासन राजप&द. 17/12/1991.)

नवी मुंबई महानगरपा%लका.

साव4जनक $ाधकरणाचे नाव

नवी मंब
ु ई महानगरपालका
(महारा"# शासन राजप&द. 17/12/1991.)

ठकाण / संपूण4 प'ा

नवी मंब
ु ई महानगरपालका
म0
ु यालय, से.15ए, पाम4बच रोड,
सी.बी.डी., बेलापूर, नवी मुंबई400614

कलम (2) एच-नमुना (ख)
भर=व >माणात शासक@य अथ साहाCय मळत असलेEया सावजनक >ाधकरणाची याद=.
अ.F.

साव4जनीक $ाधकरणाची
अथ4सहा?यानु@प (वभागणी

1

लागू नाह=

साव4जनीक $ाधकरणाचे नांव

लागू नाह=

ठकाण / संपूण4 प'ा

-

कलम 4 (1) (बी) (i)
नवी मुंबई महानगरपा%लकेBया मालम'ा (वभागांचा आCण कत4Dयांचा तप%शल
1

साव. >ाधकरणाचे नाव

नवी मुंबई महानगरपालका

2

सGम अधकार=

महापालका आयुHत

3

संपूण पJा

नवी मुंबई महानगरपालका मु0यालय, से.15ए, पाम4बच रोड,
सी.बी.डी., बेलापूर, नवी मुंबई-400614

4

Kवभाग >मुख

Mी. जय&दप पवार , उप आयुHत (मालमJा)

5

कोणOया खाOयाया अंतगत हे

नवी मंब
ु ई महानगरपालका.

कायालय आहे ?
6

कामाचा अहवाल कोणOया

मा. आयुHत, (नमुंमपा)

कायालयाकडे सादर केला जातो?

7

कायकGा : भौगोलक

संपूण महापालका Gे

8

अंगीकृत Uत (Mission)

महारा"# महानगरपालका अधनयम कलम 76, 77, 78, 79, 81
अंतगत

9

[येय धोरण (Vision)

-

10

सा[य

1. मुंबई

>ांतक

महानगरपालका

अधनयम-1949

>माणे,

महापालका व आयुHतांया वतीने कलम 73 >माणे संKवदा
करणे, कलम 77 नुसार मालमJा संपादन करणे, मालमJा
संपादनाचे करारनामे करणे, कलम 79 मालमJेचा Kवनयोग,
कलम

81

(ब)

महापालकेया

जागांमधून

]यिHतंना

(अनधकृत) काढून टाकणे, कलम 81 (क) भाडयाची aकं वा
नुकसान भरपाईची रHकम वसुल करणे.
2. महापालका Gेातील नागरकांना मुलभूत सुKवधा पुरKवणे
कर=ता CIDCO/MIDC यांचेकडून भूखंडाची मागणी करणे,
11

संबंधत भख
ू ंडांचे करारनामे करणे, भख
ु ंडांचे समांकन करणे,
महानगरपालका हfद=तील मालमJांचे सवgGण करणे इ.
3. महापालका मालमJा भाडयाने दे णे, भाडेपiटा तयार करणे,
अभहjतांतर=त करणेबाबतची कायवाह= करणे.
4. अपंगाना S.T.D. / P.C.O. काया जागा वाटप करणे Oया
संबंधी येणाnया पांवर कायवाह= करणे, नमंम
ु पा मालमJा
Kवषयी कामकाज पाहणे.
5. मालमJा

Kवभागातील

माकgट

गाळे

संबंधत

सडकोशी

प]यवहार पाहणे.
6. महापालका मालक@चे माकgट गाळे Kवनयोगा संबंधी नKवदा
>aFया कpन गाळा वाटपाची कायवाह= करणे.

7. मालमJा मु0यालय

jतरावर=ल कमचाnयांया

सेवाKवषयक

बाबी पाहणे.
8. वर=ल

Kवषयाबाबत

शासनाकडून,

लोक>तनधी

यांचेकडून

आलेला प]यवहार पाहणे व संबंधतांस मा&हती पुरKवणे.
9. दफनभूमी/jमशानभूमी,

समाजमं&दरे ,

]यायामशाळा,

भाजी

मंडई/मासळी माकgट इ.Kवनयोगासंबंधी कायवाह= व करारनामे
करणे.
12

जनतेला दे त असलेEया सेवांचा

वर=ल>माणे

थोडHयात तपशल
13

jथावर मालमJा (येथे तुमया
>ाधकरणाची जमीन , इमारत आrण
अsय jथावर मालमJेचा तपशल

-

fयावा)
14

>ाधकरणाया संरचनेचा तHता
(वंशवG
ृ ाचा तHता जसा असतो तसा
तHता काढून >Oयेक
पातळीवरकायकGा व संपकाया

खाल= नमद
ु केEया>माणे.

पOयाशी Oयाची जोड घालून
दाखवावी)
15

कायालयाची वेळ आrण दरु [वनी

वेळ सकाळी :

9.45 ते 6.15

दरु [वनी Fमांक :

022-27567281/022-27567282

Fमांक(सव दरु [वनी Fमांक, फॅHस
Fमांक, ई-मेल आrण कायालयीन
कालानंतर संपकाचा तातडीचा Fमांक
असेल तर तोह= Fमांक fयावा)

022-27567284/022-27567285
022-27567286/022-27567288

16

साvताह=क सुiट= आrण Kवशेष

म&हsयातील सव शनवार, रKववार व शासक@य सावजनक सुiया.

सेवांचा कालावधी

(Kवशेष सेवा :- आवwयकते>माणे)

कलम 4 (1) (बी) (i) (अनु. 9. 14)
मालम'ा (वभागाची सव4साधारण रचना :मा. महापा%लका आयुEत

मा. अतFरEत आयुEत (2)

उप आयुEत (मालम'ा)

इIटे ट मॅनेजर

$शासकLय अधकार,

आरे खक

सDहM अर

लघुटंकलेखक

वFरOठ %ल(पक/कर नFरPक / व.%ल. (लेखा)

मा.नो/%ल(पक/टंकलेखक

वाहनचालक

%शपाई

