कद्र शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधनयम, 2005 मधील कलम 2 (एच) व 4 (1) (बी) नुसार 17 बाबींवर प्रिस द
करावयाची मािहती व सम वय कक्ष िवभागाची मािहती खालीलप्रमाणे आहे .
कलम 2(एच) नमुना 'क'
सम वय कक्ष

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम,2005 नस
ु ार

सावर्जिनक प्रािधकरणाचे नाव: नािशक महानगरपािलका
सावर्जिनक प्रािधकरणाची

अ.क्र.

सावर्जिनक प्रािधकणाचे नाव

िनिमर्तीकारकानुसार

िठकाण/संपूणर् प ा

िवभागणी

1

नािशक नगरपािलका,

नािशक महानगरपािलका

नािशकरोड, दे वळाली

नािशक

नगरपािलका व सातपूर

नािशक महानगरपािलका

नािशक मुख्यालय, राजीव

गांधी भवन, शरणपुर रोड,

नगरपािलका यांचे

नािशक 422 002

एकित्रकरण क न िदनांक
07/11/1982 अ वये
महानगरपािलकेची

तळ मजला, सम वय कक्ष,

थापना

कलम 2(एच) नमुना 'ख'
सम वय कक्ष

नािशक महानगरपािलका,नािशक
सावर्जिनक प्रािधकरणाची अथर्

अ.क्र.
1

थािनक

सहा यानुसार िवभागणी
वरा य सं था

सावर्जिनक प्रािधकणाचे नाव
नािशक महानगरपािलका
नािशक

िठकाण/संपूणर् प ा
तळ मजला, आ थापना
िवभाग, नािशक

महानगरपािलका नािशक
मुख्यालय, राजीव गांधी

भवन, शरणपुर रोड, नािशक

422 002

कलम 4(1)(b)(i)
सम वय कक्ष

नािशक महानगरपािलका,नािशक

नािशक महानगरपािलके या प्रशासन िवभागाची रचना, काय आिण कतर् य यांचा तपिशल
अ.क्र.

तपिशल

मािहती

1.

महानगरपािलकेचे नाव

नािशक महानगरपिलका,नािशक

2.

सक्षम अिधकारी

3.

संपूणर् प ा

महापािलका आयक्
ु त

नािशक महानगरपािलका नािशक

अ.क्र.

तपिशल

मािहती
मुख्यालय, राजीव गांधी भवन,

4.
5.

शरणपरु रोड, नािशक 422 002

कायार्लय प्रमुख

सम वय अिधकारी

कोण या खा याचे अंतगर्त हे कायार्लय आहे

नािशक महानगरपिलका,नािशक

6.

कामाचा अहवाल कोण या कायार्लयाकडे सादर केला जातो

मा. आयक्
ु त व मा.अित-आयक्
ु त-शहर,

7.

कायर्कक्षा: भौगोिलक

8.

अंिगकृत µÉiÉ(Mission)

9.

मा. अित-आयुक्त-शहर सा◌ो,
नामनपा.

संपुणर् मनपा क्षेत्र
-

येय/धोरण

मा.महासभा, मा. थायी सिमती,
मा.प्रभाग सिमती, मा.मिहला व

बालक याण सिमती, मा.वक्ष
ृ

प्रािधकरण सिमती,मा.िवधी सिमती,
मा.वै यिकय सहा य व आरोग्य

सिमती, मा. शहर सुधारणा सिमती,

मा.िशक्षण सिमती, इ यादी

प्रािधकरणाकडेस मंजुरीस सादर करणे
किरता नगरसिचव िवभागाकडेस

पाठिवणेत येतात. उक्त डॉकेटला

अनुस न या या प्रािधकरणाकडुन
पािरत झालेले ठराव नगरसिचव

िवभागामाफर्त सम वय कक्ष कडेस
न द घेणेकरीता व पुढील

कायर्वाहीसाठी या या संबंधीत

िवभागाकडेस पाठिवणेसाठी सम वय
कक्षा कडेस प्रा त होतात. यानुसार
मा.आयुक्त सो◌ा,यांच मंजुरीने

ठे वले या डॉकेटवर मंजुर ◌ा झालेले

ठराव व मा.सद यांनी मा.नगरसिचव

यांचेकडेस पर पर िदले या प्र तावावर

पािरत झाले ठराव सम वय कक्षाकडेस
प्रा त झा यानंतर याची रिज ट्ररी
न द घेऊन या या संबंधीत

िवभागाकडे पाठिव यात येतात.
सा य
10.

प्र यक्ष कायर्

11.

जनतेला दे त असले या सेवांचा थोडक्यात तपिशल

12.

थावर मालम ा(येथे जिमन,इमारत आिण अ य

तपिशल)

-------

------थावर मालम ेचा

तळ मजला, सम वय कक्ष, नािशक

महानगरपािलका नािशक मुख्यालय,
राजीव गांधी भवन, शरणपुर रोड,

नािशक 422 002

अ.क्र.

तपिशल

13.

महानगरपािलकेचा प्रशासन संरचनेचा तक्ता

14.

महानगरपािलका कायार्लयाची वेळ आिण दरु वनी क्रमांक,फॅक्स,ई-

15.

सा तािहक सुटटी आिण िवशेष सेवांचा कालावधी

मेल,कायार्लयीन कालानंतर संपकार्चा तातडीचा क्रमांक

मािहती
प ृ ठ क्र.4 वर नमुद के याप्रमाणे
वेळ: सकाळी 10.00 ते 05.45

दरू वनी क्र. : 0253-2222454

मिह याचा दस
ु रा व चौथा शिनवार,

मिह यातील सवर् रिववार व शासकीय
सावर्जिनक सु टया (िवशेष सेवा-

आव यकतेनुसार)

कलम 4 (1)(¤ÉÒ)(i) (अन.ु क्र.14)

सम वय कक्ष
सम वय कक्ष सवर्साधारण रचना
महापािलकाÉ आयक्
ु त
मा. अित-आयुक्त-(शहर)
सम वयÉ अिधकारी
किन ठ िलपीक
िशपाई
4(1)(b)(i) नमुना 'क'
सम वय कक्ष

नािशक महानगरपािलका,नािशक
नािशक महानगरपिलके या सम वय कक्ष अिधकारी व कमर्चार्यां या अिधकार कक्षा
(क)
अ.क्र.
1.

अिधकार पद
मा.आयुक्त

2.

मा. अित-आयुक्त-(शहर)

3.

सम वय अिधकारी

आिथर्क

संबिधत

अिधकार

कायदा/िनयम/आदे श/राजपत्र

.25 लक्ष

महारा ट्र महानगरपािलका

.10 लक्ष

महारा ट्र महानगरपािलका

िनरं क

िनरं क

पयर्ंत
पयर्ंत

अिधिनयम प्रमाणे
अिधिनयम प्रमाणे

शेरा

सम वय कक्ष
(ख)

अ.क्र.

अिधकार पद

प्रशासिनक अिधकार

संबिधत कायदा/िनयम/आदे श/राजपत्र

मा.आयुक्त

महारा ट्र महानगरपािलका

महारा ट्र महानगरपािलका अिधिनयम

मा. अित-आयुक्त-

महारा ट्र महानगरपािलका

महारा ट्र महानगरपािलका अिधिनयम

सम वय अिधकारी

-

1.

2.

3.
4.

(शहर)

अिधिनयमाप्रमाणे
अिधिनयमाप्रमाणे

किन ठ िलपीक

-

िशपाई

-

शेरा

1. महारा ट्र महानगरपािलका अिधिनयम

2. कद्र शासनाचा मािहतीचा अिधकार
अिधिनयम 2005

3. महारा ट्र शासनाने वेळोवेळी पािरत

केलेले िनयम,उपिवधी व इतर संबंिधत

5.

अिधिनयम इ.

4. महारा ट्र नागरी सेवा िनयम इ.
सम वय कक्ष
(ग)

अ.क्र.
1.

अिधकार पद

फौजदारी
अिधकार

संबिधत

कायदा/िनयम/आदे श/राजपत्र

मा.आयुक्त

2.

मा. अित-आयुक्त-(शहर)

3.

सम वय अिधकारी

4.

किन ठ िलपीक

5.

िशपाई

िनरं क

शेरा

सम वय कक्ष
(घ)

अ.क्र.
1.

अिधकार पद

अधर् यायीक

संबिधत कायदा/िनयम/आदे श/राजपत्र

मा.आयुक्त

महारा ट्र

महारा ट्र महानगरपािलका अिधिनयम

अिधकार

महानगरपािलका

अिधिनयमाप्रमाणे
2.

3.

मा. अित-आयुक्त(शहर)

महारा ट्र

महारा ट्र महानगरपािलका अिधिनयम

महानगरपािलका

अिधिनयमाप्रमाणे

सम वय अिधकारी

1. महारा ट्र महानगरपािलका अिधिनयम

1. महारा ट्र

महानगरपािलका 2. महारा ट्र शासनाने वेळोवेळी पािरत
अिधिनयम

केलेले िनयम,उपिवधी व इतर संबंिधत

2. मािहतीचा

अिधिनयम इ.

अिधकार

3. महारा ट्र शासकीय कमर्चार्यांचे

अिधिनयम
2005

बद यांचे िविनयमन आिण शासकीय

या

कतर् ये पार पाडताना होणार्या िवलंबास

कलम 19

प्रितबंध अिधिनयम 2005

प्रमाणे अिपिलय 4. कद्र शासनाचा मािहतीचा अिधकार
अिधकारी व

अिधिनयम 2005

या अनुषंिगक

अिधकार
4.

किन ठ िलपीक

5.

िशपाई

िनरं क

सम वय कक्ष
(य)

शेरा

अ.क्र.

अिधकार पद

यायीक अिधकार

संबिधत

कायदा/िनयम/आदे श/

शेरा

राजपत्र

1.

मा.आयक्
ु त

महारा ट्र

महारा ट्र महानगरपािलका

महानगरपािलका

अिधिनयम

अिधिनयमाप्रमाणे
2.

मा. अित-आयुक्त-(शहर)

3.

सम वय अिधकारी

4.

किन ठ िलपीक

5.

िशपाई

महारा ट्र महानगरपािलका अिधिनयमाप्रमाणे

िनरं क

कलम 4(1)(b)(ii) नमुना 'ख'
सम वय कक्ष

नािशक महानगरपािलका,नािशक

नािशक महानगरपिलके या सम वय कक्ष

अिधकारी व कमर्चारी यांचे अिधकार व कतर् ये
(क)

अ.क्र.
1.

अिधकार पद

आिथर्क कतर् य ú

मा.आयुक्त

महारा ट्र

महानगरपािलका

अिधिनयमाप्रमाणे
2.

मा.अित.आयुक्त-(शहर)

महारा ट्र

महानगरपािलका

अिधिनयमाप्रमाणे
3.

सम वय अिधकारी

4.

किन ठ िलपीक

5.

िशपाई

िनरं क

संबिधत

कायदा/िनयम/आदे श/राजपत्र
महारा ट्र महानगरपािलका
अिधिनयम

महारा ट्र महानगरपािलका
अिधिनयम
िनरं क
िनरं क

शेरा

सम वय कक्ष
(ख)

अ.क्र.
1.

अिधकार पद
मा.आयुक्त

प्रशासिनक कतर् य

संबिधत

कायदा/िनयम/आदे श/राजपत्र

महारा ट्र

महारा ट्र महानगरपािलका

महानगरपािलका

अिधिनयम

अिधिनयमाप्रमाणे
2.

मा.अित.आयुक्त(शहर)

3.

सम वय अिधकारी

4.

किन ठ िलपीक

महारा ट्र

महारा ट्र महानगरपािलका

महानगरपािलका

अिधिनयम

अिधिनयमाप्रमाणे
महारा ट्र

महानगरपािलका

1. महारा ट्र महानगरपािलका
अिधिनयम

अिधिनयमाप्रमाणे व 2. महारा ट्र शासकीय
मा.आयुक्त यांनी

कमर्चार्यांचे बद यांचे

वेळोवेळी अिधकार

िविनयमन आिण शासकीय

प्रदान के याप्रमाणे

कतर् ये पार पाडताना होणार्या
िवलंबास प्रितबंध अिधिनयम
2005

3. कद्र शासनाचा मािहतीचा

अिधकार अिधिनयम 2005

4. महारा ट्र शासनाने वेळोवेळी

पािरत केलेले िनयम,उपिवधी
व इतर संबंिधत अिधिनयम
इ.

5. महारा ट्र नागरी सेवा िनयम
इ.

सम वय कक्ष
(ग)

शेरा

अ.क्र.

अिधकार पद

प्रशासिनक कतर् य

संबिधत

कायदा/िनयम/आदे श/राजपत्र

1.

मा.आयक्
ु त

फौजदारी कतर् य

महारा ट्र महानगरपािलका

2.

मा.अित.आयुक्त-

फौजदारी कतर् य

महारा ट्र महानगरपािलका

3.

सम वय अिधकारी

4.

किन ठ िलपीक

5.

िशपाई

(शहर)

शेरा

अिधिनयम
अिधिनयम
िनरं क

सम वय कक्ष
(घ)

अ.क्र.
1.

अिधकार पद
मा.आयुक्त

अधर् यायीक

संबिधत

कतर् य

कायदा/िनयम/आदे श/राजपत्र

महारा ट्र

महानगरपािलका

महारा ट्र महानगरपािलका
अिधिनयम

अिधिनयमाप्रमाणे
2.

मा.अित.आयक्
ु त(शहर)

महारा ट्र

महानगरपािलका

महारा ट्र महानगरपािलका
अिधिनयम

अिधिनयमाप्रमाणे
3.

सम वय अिधकारी

1. महारा ट्र

महानगरपािल

का अिधिनयम

2. मािहतीचा
अिधकार

अिधिनयम
2005

या

कलम 19

प्रमाणे अिपिलय
अिधकारी व

या अनुषंिगक

कतर् ये

1. महारा ट्र महानगरपािलका
अिधिनयम

2. महारा ट्र शासनाने वेळोवेळी

पािरत केलेले िनयम,उपिवधी
व इतर संबंिधत अिधिनयम
इ.

3. महारा ट्र शासकीय

कमर्चार्यांचे बद यांचे

िविनयमन आिण शासकीय

कतर् ये पार पाडताना होणार्या
िवलंबास प्रितबंध अिधिनयम
2005

4. कद्र शासनाचा मािहतीचा

अिधकार अिधिनयम 2005

4.

किन ठ िलपीक

5.

िशपाई

िनरं क

शेरा

प्रशासन िवभाग
(य)

अ.क्र.

अिधकार पद

1.

यायीक कतर् य

मा.आयुक्त

महारा ट्र

महानगरपािलका

संबिधत

कायदा/िनयम/आदे श/राजपत्र
महारा ट्र महानगरपािलका
अिधिनयम

अिधिनयमाप्रमाणे
2.

मा.आयुक्त

महारा ट्र

महानगरपािलका

महारा ट्र महानगरपािलका

अिधिनयमाप्रमाणे

3.

सम वय अिधकारी

4.

किन ठ िलपीक

5.

िशपाई

शेरा

अिधिनयम

िनरं क

कलम 4(1)(b)(iii)
सम वय कक्ष

नािशक महानगरपािलकेत कोणताही िनणर्य घेतांना पाळली जाणारी िनणर्य प्रिक्रयेची आिण यावरील दे खरे खीची प दत
आिण सोपिवलेले यक्तीगत उ रदािय व
सम वय कक्ष

प्रकरण सादर कर याची प दती
किन ठ िलपीक,

सम वय अिधकारी
अित.-आयुक्त (शहर)
आव यकतेनस
ु ार

महापािलका आयक्
ु त

कामाचे नाव
संबंिधत तरतद
ु

िनयम

अिधकारी/कमर्चारी यांचे सवर्प्रकारचे सेवािवषयक कामकाजाची

:

महारा ट्र शासकीय कमर्चार्यांचे बद यांचे िविनयमन आिण शासकीय

प्रकरणे/मािहती अिधकार या िवषयावरील प्रकरणे

संबंिधत अिधिनयम

2005

:

:

कतर् ये पार पाडताना होणार्या िवलंबास प्रितबंध अिधिनयम 2005
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005

महारा ट्र महानगरपािलका अिधिनयम,महारा ट्र शासकीय कमर्चार्यांचे

बद यांचे िविनयमन आिण शासकीय कतर् ये पार पाडताना होणार्या

िवलंबास प्रितबंध अिधिनयम 2005/ मािहतीचा अिधकार अिधिनयम
:

महारा ट्र नागरी सेवा िनयम,महारा ट्र शासकीय कमर्चार्यांचे

बद यांचे िविनयमन आिण शासकीय कतर् ये पार पाडताना होणार्या

िवलंबास प्रितबंध अिधिनयम 2005/ मािहतीचा अिधकार अिधिनयम

2005

उपिवधी

या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी पारीत केलेले िनयम, मनपा

शासन िनणर्य

:

महारा ट्र शासना या www.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर प्रिस द

झालेले संबंिधत शासन

िनणर्य

पिरपत्रक क्रमांक/ कायार्लयीन आदे श :
िवषय

अ.क्र.
1.

क्रमांक व िदनांक

िकरकोळ िशक्षेचे अिधकार

uuuuuuuuu]uu uuuuuxuMuuu{uuuuuEuu

+uvuuxuuuuu uu uuuuuuuuu]uu xuuMuuuu
uuuuuu uxuuuuu

2.

निवन पिरभािषत अंशदान िनव ृ ी वेतन योजना

आदे श क्रमांक 785, जा.क्र.आ था/विश/1375/2008 िदनांक

सहावा वेतन आयोगाचे सध
ु ािरत वेतन ेणीतील

आदे श क्रमांक 701 जा.क्र.आ था/विश/2951/2009 िदनांक

लागु करणे

3.

वेतन लागू करणेचे अनुषंगाने करावयाची

कायर्वाही
4.

अिधकारी/कमर्चारी यांचे सेवाभरती, पदो नती

िनयम
अ.Gò
.

1.

2.

कामाचे

व प

सवर्साधारण प्रकरणे

ता काळ प्रकरण

कामाचे
ट पे

तीन

तीन

अपेिक्षत

4.

तातडी या

फाईल

व पाची

कोण याही िवभागाकडे

िवचाराथर् पाठवायची

आव यकता नसलेली
फाईल

तीन

तीन

31/08/2009

नािशक महानगरपािलका सेवाप्रवेश िनयम 1985

प्र येक कामाबाबत आिण प्र येक ट यावर

कालावधी

कमर्चार्याची व अिधकार्याची भिू मका आिण

7 िदवस

िलपीक-प्रकरण सादर करणे,

शक्यतो

याच/दस
ु र्या

जबाबदारी

कायार्लय प्रमुख- अिभप्राय नमद
ु करणे,

िवभागप्रमुख- िनणर्य घेणे

िलपीक-प्रकरण सादर करणे,

कायार्लय प्रमुख- अिभप्राय नमद
ु करणे,

िदवशी

िवभागप्रमुख- िनणर्य घेणे

शक्यतो चार

िलपीक-प्रकरण सादर करणे, कायार्लय

सकाळी
3.

25/06/2008

िदवसात

प्रमुख- अिभप्राय नमुद करणे,

45 िदवस

िलपीक-प्रकरण सादर करणे,

िवभागप्रमुख- िनणर्य घेणे

कायार्लय प्रमख
ु - अिभप्राय नमद
ु करणे,

िवभागप्रमुख- िनणर्य घेणे

शेरा

कलम 4(1)(b)(iv) नमुना 'क'
सम वय कक्ष

नािशक महानगरपािलकेत होणार्या कामासंबंधी सामा यपणे ठरिवलेली भौितक व आिथर्क उ दी टे
सं थापातळीवर ठरवलेले मािसक/त्रैमािसक/अधर्वािषर्क अथवा वािषर्क उ दी टे

अ.क्र.

अिधकार पद

काम

आिथर्क

भौितक

उ दी टे

कालावधी

उ दी टे

शेरा

िनरं क

कलम 4(1)(b)(v) नमुना 'क'
सम वय कक्ष

नािशक महानगरपािलकेत होणार्या कामासंबंधी सवर्सामा यपणे आखलेले िनयम
अ.क्र.

िवषय

संबंिधत

शासकीय

आदे श/िनयम/राजपत्र
तारीख

1

प्रशासकीय प्रकरणे

िनणर्य/कायार्लयीन

वगैरेचा

क्रमांक

व

1) महारा ट्र महानगरपािलका अिधिनयम,
महारा ट्र शासना या

www.maharashtra.gov.in या

संकेत थळावर प्रिस द झालेले संबंिधत शासन
िनणर्य, महारा ट्र नागरी सेवा िनयम,

महारा ट्र शासकीय कमर्चार्यांचे बद यांचे

िविनयमन आिण शासकीय कतर् ये पार
पाडताना होणार्या िवलंबास प्रितबंध

अिधिनयम 2005
2

मािहती अिधकार प्रकरणे

कद्रीय मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005

शेरा

कलम 4(1)(a)(vi)
सम वय कक्ष

नािशक महानगरपािलकेतील उपल ध कागदपत्रांची यादी
अ.क्र.
1.
2.
3.
4.

द तऐवजाचा प्रकार

न ती/म टर/न दपु तक, हाऊचर

कायार्लयीन न

या

तपिशल
समवेत या पिरिश ट “+’’ प्रमाणे

थायी आदे श न ती
अिधिनयम/िनयम/अिधसूचना

शासन नणर्य/ पिरपत्रके/आदे श

सुरिक्षत ठे व याचा कालावधी
“+’’ वगीर्य, कायम

नािशक महानगरपािलका अिभलेख

uxuuuuEu

जतन व वगीर्करण मागर्दशर्क

नािशक महानगरपािलका अिधिनयम

पुि तकेत िवहीत के याप्रमाणे

मा.शासनाकडून वेळोवेळी प्रा त व

मा.महारा ट्र शासना या

www.maharashtra.gov.in या

संकेत थळावर प्रिस द झालेले संबंिधत
शासन िनणर्य

5.

6.

हजेरी पु तक

सम वय कक्ष िवभागात कायर्रत

अिधकारी/कमर्चारी यांचे हजेरी पु तक

सेवापु तक/वैयिक्तक धािरका

प ृ ठ 1 ते प ृ ठ

41

वर नमुद अ.क्र. 1 म ये नमुद
के याप्रमाणे

कलम 4(1)(b)(vii)
सम वय कक्ष

नािशक महानगरनपािलकेत कोणताही धोरणा मक िनणर्य घे यापूवीर् िकं वा याची कायार्लयात अंमलबजावणी कर यापूवीर्
जनतेशी अथवा जनते या प्रितिनधीशी चचार् कर याबाबत अि त वात असले या यव थेचा तपिशल

अ.क्र.

कोण या िवषया

संबंधी स लामसलत

यव थेची

कायर्प दती

संबिधत शासकीय

िनणर्य/कायार्लयीन

आदे श/राजपत्र वगैरेचा
क्रमांक व तारीख

धोरणा मक िनणर्य
1) धोरणा मक अंमलबजावणी- िनरं क
2) धोरणाची अंमलबजावणी- िनरं क

िनरं क

पुनिर् वलोकनाचा काळ

कलम 4(1)(b)(viii) नमुना 'क'
सम वय कक्ष

नािशक महानगरनपािलकेत सिम या,पिरषदा अथवा मंडळा या बैठकीचे तपिशल
अ.क्र

सिमती,मंडळ

सिमती,मंडळ वा

सिमती,मंडळ

सिमती,मंडळ

नाव

रचनेचा ढाचा

उ दे श

बैठकीची

वा पिरषदे चे

पिरषदे या

वा पिरषदे चा

या

बैठकीस

बैठकीचा

बैठकीचा

वारं वारता

राहणेची

जनतेस

कोणाकडे

उपि थत
जनतेस

का
िनरं क

uxuuuuEu

या

वा पिरषदे या

मुभा आहे

1.

या

uxuuuuEu

uxuuuuEu

uxuuuuEu

इितव ृ ांत

इितव ृ ांत

पाह यासाठी
उपल ध

आहे का
uxuuuuEu

उपल ध
असतो

uxuuuuEu

कलम 4(1)(a)(ix)
सम वय कक्ष

नािशक महानगरपािलका समन ्वय कक्षातील अिधकारी व कमर्चारी यांची िनदिशका
अ.क्र.

अिधकार्याचे नांव

पद

वगर्

सम वय अिधकारी

3

1.

जी.आर.आ हाळे

2.

एम.एस.आटवणे

िलपीक

3

3.

आर.एस.सोपे

ि पाई

4

नोकरीत

जु

झा याचा िदनांक

संपकार्साठी

दन
ु वनी क्रमांक

0253-2222523
28/02/1997

0253-2222454

कलम 4(1)(Æa)(x)
प्रशासन िवभाग

नािशक महानगरपािलका प्रशासन िवभागातील अिधकारी व कमर्चारी यांची यादी.
अ.

अिधकार्याचे नांव

क्र.

धारण केलेले पद

वगर्

मुळवेतन, ग्रेड
वेतन

,प्रितिनयुक्ती

महागाई
भ ा

घरभाडे
भ ा

भ ा

शहर भ ा,
वै यिकय
भ ा,

एकुण
वेतन

वहातुक

भ ा, धुलाई
भ ा

1.

एम.एस.आटवणे

िलपीक

3

18970/-

26368/-

3794/-

1580/-

50712/-

2.

आर.एस.सोपे

ि पाई

4

13760/-

19126/-

2792/-

1680/-

37358/-

कलम 4(1)(b)(xi)
प्रशासन िवभाग

नािशक महानगरनपािलका,नािशक

िदनांक 1 एिप्रल,2017 ते िदनांक 31 माचर्,2018 या काळासाठी मंजुर झाले या व खचर् झाले या रक्कमेचा तपिशल


मंजुर रक्कमेपक
ै ी वापर झाले या रक्कमेचा तपिशल

िनरं क

कलम 4(1)(b)(xii) नमुना 'क'
प्रशासन िवभाग

नािशक महानगरनपािलका,नािशक







अनुदान वाटपाची प दत

कायर्क्रमाचे वा योजनेचे नाव

लाभधारकांसाठी पात्रते या अटी

: िनरं क

लाभ िमळ यासाठी असले या पूवर् अटी

: िनरं क

या योजने या लाभ घे यासाठी असलेली कायर्प दती
पात्रता ठरिव याचे िनकष आिण आव यक कागदपत्रे
या योजनेतुन िमळणार्या लाभांचा तपिशल

: िनरं क

(अनुदान अथवा अ य काही मदत िदली जात

असेल तर तोही तपिशल दयावा)







अनद
ु ान वाटपाची प दत

अजर् कोठे करावा अथवा अजर् कर यासाठी कायार्लयात कोणाला भेटावे







: िनरं क

अ य फी(अस यास)

: िनरं क

अजार्चा नमुना

: िनरं क

सोबत जोडावयाचे पिरिश ठे

: िनरं क

या पिरिश ठांचा काही िविश ठ नमुना अस यास

: िनरं क

कायर्वाही ब दल काही तक्रार अस यास तर

: िनरं क

उपल ध रक्कमेचा तपिशल

: िनरं क

ती कोणाकडे करावयाची या अिधकार्याचे पदनाम


: िनरं क

अजार्बरोबर भरावयाची फी(अस यास)

(िशफरस पत्रे,दाखले,द तऐवज)


: िनरं क

लाभधारकांची प्र येक वषार्गणीक िदले या नमु यानुसार यादी
उ दी ठ

शेरा

: िनरं क

: िनरं क

: िनरं क

कलम 4(1)(b)(xii) नमन
ु ा 'ख'
प्रशासन िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

कायर्क्रमाचे/योजनेचे नाव :- िनरं क

वषर् : िदनांक 1 एिप्रल,20
अ.क्र.

अनुदान वाटप कायर्क्रमातील लाभाथ चा तपिशल

ते िदनांक 31 माचर्,20

लाभधारकाचे संपूणर् नाव आिण प ा

िदले या अनुदानाची रक्कम/िदले या सवलतीची रक्कम

िनरं क

कलम 4(1)(b)(xiii)
प्रशासन िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

कोणतीही सवलत,परवाना अथवा अिधकारपत्र िमळाले या लाभाथ चा तपिशल

परवाना/परवानगी/सवलत यांचा प्रकार
परवाना दे णारी अिधकारी यक्ती

अ.क्र.

परवानाधारकाचे नाव

: िनरं क

परवाना क्रमांक

: िनरं क
परवाना

िकती

िद याची

काळासाठी वैध

तािरख

सवर्सामा य

परवा याचा
तपिशल

अटी

िनरं क

कलम 4(1)(b)(xiv)
प्रशासन िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

इलेक्ट्रॉिनक
अ.क्र.

ए तऐवज/धारीणी/न दवहीचा प्रकार

व पात उपल ध असलेली मािहती
िवषय

कोण या प्रकार या

इलेक्ट्रॉिनक

व पात

मािहती साठिवलेली

ही मािहती ता यात

असले या यक्तीचे
नाव

आहे ?

1

संबंिधत या- या कायार्सनाचे दै नंिदन

वापरातील संगणक संचात समािवष ्ट
(इलेक्ट्रॉिनक मजकूर)

सम वय कक्षा

िवषयक कामकाज

दे ◌ैनंिदन वापरातील

संगणक (हाडर् िड क)

संबंिधत कायार्सन

कलम 4(1)(b)(xv)
प्रशासन िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

सुिवधांचा प्रकार:









उपल ध असलेली मािहती नागिरकांना परु िव यासाठी उपल ध असले या सिु वधा

जनतेसाठी राखून ठे वले या भेटी या वेळेसंबधीची मािहती- दप
ु ारी 3:00 ते 5:00 वा.

पर परसंवादी संकेत थळाची मािहती- िनरं क
कॉल सटरची मािहती- िनरं क

अिभलेख तपासणीसाठी उपल ध सिु वधांची मािहती- आव यकतेनस
ु ार कायार्लयीन वेळेत

कामा या तपासणी या संदभार्त उपल ध सुिवधांची मािहती- िनरं क

नमुने िमळिव या या संदभार्त उपल ध सुिवधांची मािहती- झेरॉक्स प्रती, संकेत थळ
सूचना फलकाची मािहती- िनरं क
ग्रंथालयाची मािहती- िनरं क



चौकशी कक्षाची/िखडकीची अथवा

वागत कक्षाची मािहती िमळ याची सुिवधा-

प्रवेश वाराजवळ, पिहला मजला, राजीव गांधी भवन, शरणपूर रोड, नािशक 2



वागत कक्ष

मुख्यालय

कायार्लयीन काळानंतर संपकार्ची सुिवधा अस यास याची मािहती- आप कािलन कक्ष

आपतकालीन संपकार्ची मािहती - आप कािलन कक्ष
अ.क्र.

उपल ध सुिवधा

वेळ

कायर्प दती

थान

जबाबदार यक्ती

िनरं क

कलम 4(1)(b)(xvi)
प्रशासन िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

कद्रीय मािहतीचा अिधकार अिधिनयम,2005 अंतगर्त मािहती अिधकारी,साहा यक मािहती अिधकारी आिण अिपलीय
प्रािधकारी यांची तपिशलवार मािहती

‐
अ.क्र.

1

प्रथम अिपलीय अिधकारी

प्रथम अिपलीय
अिधकारी

ी.जी.आर.आ हाळे

अिधकार पद

प्रथम अिपलीय
अिधकारी

हणून

संपण
ू र् प ा/दरु वनी क्रमांक

यांची कायर्कक्षा

प्रभारी

मािहतीचा अिधकार

दस
ु रा मजला, नगरसिजव

अिधकारी

अंतगर्त मािहती िमळणे

महानगरपािलका नािशक

मािहती दे णे.

भवन, शरणपुर रोड,

सम वय

अिधिनयम,2005

बाबत प्रा त अजार्नुसार
व प्रथम अिपलावर

मद
ु तीत िनणर्य दे णे.

कायार्लय, नािशक

मुख्यालय, राजीव गांधी

नािशक 422 002

दरु वनी क्र.02532222523

अहवाल दे णारे

अिधकारी

ी.एम.एस.

आटवणे क.िलपीक

‐
अ.क्र.

जनमािहती

1

िरक्त

जनमािहती अिधकारी
अिधकार पद

अिधकारी

जनमािहती अिधकारी
यांची कायर्कक्षा

हणून

संपूणर् प ा/दरु वनी क्रमांक

मािहतीचा अिधकार

पिहला मजला, आ थापना िवभाग,

मािहती िमळणे बाबत प्रा त

मुख्यालय, राजीव गांधी भवन,

अिधिनयम,2005 अंतगर्त

अजार्नुसार मािहती दे णे.

व प्रथम अिपलीय अिधकारी
यांना प्रथम अिपलावेळी

नािशक महानगरपािलका नािशक
शरणपुर रोड, नािशक 422 002
दरु वनी क्र.0253-2222416

मािहती दे णे.
‐
अ.क्र.

1.

साहा यक मािहती अिधकारी

साहा यक मािहती
अिधकायाचे नाव

ी.एम.एस.आटवणे

अिधकार पद

साहा यक मािहती

अिधकारी

हणून यांची

संपूणर् प ा/दरु वनी क्रमांक

कायर्कक्षा

क.िलपीक

मािहतीचा अिधकार

पिहला मजला, आ थापना

मािहती िमळणे बाबत प्रा त

महानगरपािलका नािशक

अिधिनयम,2005 अंतगर्त

अजार्नुसार मािहती दे णे

िवभाग, नािशक

मुख्यालय, राजीव गांधी भवन,
शरणपुर रोड, नािशक 422

002

दरु वनी क्र.0253-2222416

कलम 4(1)(b)(xvii)
प्रशासन िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक
नािशक महानगरपािलके या प्रशासन िवभागाचे जनते या िज हाळयाचे िन य-िनयिमत िनणर्य आिण काही मह वाचे
धोरणा मक िनणर्य

-- उक्त मािहती िनरं क --

