
 
 
 
 

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

नसुार 17 बाबीवंर स  करावयाची समाज वकास वभागाची मा हती खाल ल माणे आहे 
 

कलम (2) एच-नमनुा (क) 
 
मा हतीचा अ धकार अ ध नयम, 2005 अ वये वभागवार लोक ा धकार  यांची याद  
 
सावज नक ा धकरणाच ेनाव -: समाज वकास वभाग, नवी मुबंई महानगरपा लका 
 
 

 
अ. . 

सावज नक ा धकरणाची 
न मतीकारानसुार वभागणी 

सावज नक ा धकरणाच ेनाव ठकाण / सपंणू प ता 

1 समाज वकास वभाग ,  
नवी मुबंई महानगरपा लका 

नवी मुबंई महानगरपा लका 
(महारा  शासन राजप  - 
दनांक 17 डसबर 1991) 

समाज वकास वभाग 
नवी मुबंई महानगरपा लका, 
भखंूड . 1, क ले गांवठाण 

जवळ, पामबीच जं शन से टर 
15-ए, सीबीडी बेलापरू 

 
 
 

कलम (2) एच-नमनुा (ख) 
 

भर व माणात शास कय अथ साहा य ्  मळत असले या सावज नक ा धकरणाची याद . 
 

अ. . सावज नक ा धकरणाची अथसाहा यानु प वभागणी  सावजनीक 
ा धकरणाच ेनाव 

ठकाण/ सपंणू 
प ता. 

1 लागू नाह  लागू नाह   
 



कलम 4 (1) (बी) (i) 
नवी मुबंई महानगरपा लके या समाज वकास वभागाचा आ ण कत याचा तप शल 

 
कायालयीन दरू वनी माकं व वळेा :- 

 
कायालयीन वेळ - सोमवार त ेशु वार सका. 09.45 त ेसाय.ं 6.15 

(सव श नवार तसचे सव र ववार व शासनाने जाह र केले या सावज नक सु  या वगळून) 
 
 

समाज वकास वभागातील अ धका याचंी नावं ेव दरू वनीचा तप शल 
 

अ. . अ धका याच ेनावं हु ा कायालयीन व तार 

1 डॅा. ीराम पवार उप आयु त, समाज वकास वभाग     -- -- 

2 ी.सजराव परांड े समाज वकास अ धकार   तथा जन मा हती अ धकार  -- -- 

 



Clause 4 (1) (B) (i) 
 

अ. समाज वकास वभागाची सरंचना 
 

          उप आयु त (समाज वकास वभाग) 
 

                   समाज वकास अ धकार  तथा जन मा हती अ धकार  
                  
                                     
      
  
        
समाज सेवक (4)   अ ध./व.अ धकार (1) वदैय कय समाजसेवक (1)   व. ल. (लखेा)(1)     व. ल./क. न(5) 
 
 
        
       
ल.टं (3)             समहुसघंटक (22)      न न ेणी ल.ल(े1)     माळी/ब.सेवक आ ण शपाई (3) 
 

 
ब. म यवत  थंालय वभागाची सरंचना 
 

     उप आयु त (समाज वकास वभाग ) 
 
 

                समाज वकास अ धकार  तथा जन मा हती अ धकार  
        
                              
                              थंपाल (2)  
 
 

                             सहा. थंपाल (6)  
 
                     मा हती न दणीकार / लपीक / भांडारपाल (6) 
 
 
शपाई / माळी/ बगीचा नोकर(3)                             सफाई कामगार(5)           
 


