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1. संबंिधत रा य सरकार वा क  

शासना या पिरप काने वा 
आदेशाने िन मती 

नवी मंुबई महानगरपािलका 
(महारा  शासन  राजप - 

िद.17 िडसबर ,1991) 

ए  िवभाग, घणसोली          
घणसोली गांव मु य र ता 

नमंुमपा पा या या   टाकी जवळ  

नवी मंुबई - 400 701 



कलम 4(1) बी (i) 

नवी मंुबई महानगरपािलके या एफ िवभाग, घणसोली िवभागांचा कामांचा व कत यांचा तपशील 

 

1 साव. ािधकरणाचे नाव नवी  मंुबई  महानगरपािलका 

 

2 स म अिधकारी सहा.आयु त तथा िवभाग अिधकारी 

3 संपूण प ा ए   िवभाग घणसोली ,  घणसोली  गांव मु य र ता  नमंुमपा पा या या   टाकी 
जवळ, नवी  मंुबई - 400 701 

4 काय लय  मुख ी. शंकर येसू खाडे 
 सहा.आयु त तथा िवभाग अिधकारी, नमंुमपा. 

5 कोण या खा या या अंतगत हे काय लय 

आहे? 

पिरमंडळ-2 िवभाग, न.मु.म.पा. 

6 कामाचा अहवाल कोण या काय लयाकडे 

सादर केला जातो? 

पिरमंडळ-2 िवभाग, न.मु.म.पा. 

7 कायक ा : भौगोिलका संपुण  घणसोली  काय े  

8 अंगीकृत त (Mission) - 
9 येय धोरण (Vision) िवभाग काय लयातील अिधकारी/कमचारी यां या आ थापना िवषयक सव 

बाबीचे िनयोजन व शासकीय िनयं ण 

10 सा य - 
11 य  काय 1.िवभाग काय े ातील अित मणे/अनिधकृत बांधकामे/र ते, पदपथ व 

सावजिनक जगांवरील फेरीवा यांना एम.आर.टी.पी. वमु. ां.मनपा अिधिनयमा 
नुसार हटिवणे 
2.ज म, मृ यूची न द  व िववाहाची न द घेउन दाखला देणे 

3. वानाची नेांद घेउन वान परवाना िवतरीत करणे 

4.नळ कने शन देणे                                                        

5. सगल फेज िवदयुत कने शन देणे 

6.डेि ज लअर स सट फीकेट देणे 

7.मा जनल ओपन पेस, वेदरशेड, डेि ज, ता पुरते कापडी फलक, ता पुरती 
होड ज, ता पुरती वागत कमान उभारणेस परवानगी देणे. 
मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील कलम 234 अ वये 

उ सव व समारंभा या संगी र ते, पदपथ, सावजिनक जागा, मैदाने इ यादी 
िठकाणी मंडप, टेज उभारणेस ता पुर या व पात परवानगी देणे 

8.िदवाळीपुव  ता पुर या व पात फटाका टॉल, िदवाळी फराळाचे िज स 

िव ीकरीता परवानगी देणे 

9.र ता खोदाई परवानगी देणे 

10.फेरीवाला परवाना नुतनीकरण करणे 

11.मालम ा कर ना हरकत दाखला/ मालम ा कर ह तांतरण करणे 

12.खाजगी  संडास, मलवािहनी सफाई करीता स शन युिनट, जेट ग युिनट 



भाडेत वावर देणे 

13.मिहला, बालक याण क याणकारी योजनांचे कामकाज पाहणे 

14.मागासवगीय करीता राबिव यात येणा-या क याणकारी योजनांचे कामकाज 

पाहणे. 
12 जनतेला देत असले या सेवाचंा थोड यात 

तपशील 

नागरी सुिवधा क ामाफत दे यात येणा-या सव सुिवधा 

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

थावर मालम ेचा तपशील दयावा) 

एफ िवभाग काय लय,   घणसोली  गांव मु यर ता नमंुमपा पा या या   टाकी 
जवळ,  नवी  मंुबई - 400 701 

 

14 ािधकरणा या सरंचनेचा त ता 
(वंशवृ ाचा त ता जसा असतो तसा 
त ता काढून येक पातळीवर कायक ा 
व संपक या प याशी याची जोड घालून 

दाखवावी) 

पृ ठ . 5 वर नमुद के या माणे 

15 काय लयाची वेळ आिण दरु वनी मांक 

(सव दरु वनी मांक, फॅ स मांक, ई-
मेल आिण काय लयीन कालानंतर 

संपक चा तातडीचा मांक असेल तर 

तोही मांक दयावा) 

वेळ:- सकाळी  ९.४५  ते  ६.१५  
दरु वनी . 022 - 27692489  

16 सा तािहक सु ी आिण िवशेष सेवांचा 
कालावधी 

मिह यातील सव  शिनवार, रिववार व शासकीय सावजिनक सु या .  
(िवशेष सेवा:- आव यकते माणे) 
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