क शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधनयम, 2005 मधील कलम 2 (एच) व 4 (1) (बी)
नुसार 17 बाब वर िस द करावयाची मािहती व डा िवभागाची मािहती खालील माणे आहे.
कलम 2(एच) नमुना 'क'
डा िवभाग
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम,2005 नुसार
सावजिनक ािधकरणाचे नाव: नािशक महानगरपािलका
अ. . सावजिनक ािधकरणाची
सावजिनक ािधकणाचे
ठकाण/संपूण प ा
िन मतीकारकानुसार
नाव
िवभागणी
1
नािशक नगरपािलका,
नािशक महानगरपािलका
डा िवभाग, तळ मजला,
नािशकरोड, देवळाली
नािशक
नािशक महानगरपािलका
नगरपािलका व सातपूर
,नािशक मु यालय, राजीव
नगरपािलका यांचे
गांधी भवन, शरणपुर रोड,
एकि करण क न दनांक
नािशक 422 002
07/11/1982 अ वये
महानगरपािलकेची
थापना
कलम 2(एच) नमुना 'ख'
डा िवभाग
नािशक महानगरपािलका,नािशक
अ. .

1

सावजिनक
ािधकरणाची अथ
सहा यानुसार
िवभागणी
थािनक वरा य
सं था

सावजिनक ािधकणाचे
नाव

ठकाण/संपूण प ा

नािशक महानगरपािलका
नािशक

डा िवभाग, तळ मजला, नािशक
महानगरपािलका ,नािशक
मु यालय, राजीव गांधी भवन,
शरणपुर रोड, नािशक 422 002

उपआयु (िमळकत)तथा
खाते मुख डा िवभाग
नािशक महानगरपािलका,नािशक

अ. .
1.
2.

कलम 4(1)(b)(i)
डा िवभाग
नािशक महानगरपािलका,नािशक
नािशक महानगरपािलके या डा िवभागाची रचना, काय आिण कत यांचा तपिशल
तपिशल
मािहती
महानगरपािलकेचे नाव
नािशक महानगरपिलका,नािशक
स म अिधकारी
मा.आयु साो.नािशक महानगरपािलका

संपूण प ा

4.
5.

कायालय मुख
कोण या खा याचे अंतगत हे कायालय आहे

6.
7.
8.
9.

कामाचा अहवाल कोण या कायालयाकडे सादर केला
जातो
कायक ा: भौगोिलक
अंिगकृत त (Mission)
येय/धोरण

10.

सा य

11.

य काय

12.

जनतेला देत असले या सेवांचा थोड यात तपिशल

13.

थावर मालम ा(येथे जिमन,इमारत आिण अ य
थावर मालम ेचा तपिशल)

नािशक महानगरपािलका नािशक मु यालय,
राजीव गांधी भवन, शरणपुर रोड, नािशक
02
उपआयु (िमळकत)
उपआयु (िमळकत) िवभाग नािशक
महानगरपिलका,नािशक
मा.आयु साो. नामनपा.
संपुण मनपा े
शासन िनणय नुसार एकुण बजेट या 5% ट े
र म डा े ासाठी खच करणे याम ये
िविवध डा पधा आयोजन करणे मनपा
े ातील मैदाने, टेिडयम, ायाम शाळा,
जॉगीग ॅक,जलतरण तलाव,इ.बाब या
िवकास कर या करीता धोरण ठरिवणे व या
क रता 5% ट े सदर बाब वर खच करणे
िविवध डा पधा या मा यमातुन
शहरातील मुला/मुलना खेळा िवषयी आवड
िनमाण करणे िविवध डागणे, ायाम
शाळा, टेिडयम,
जॉिगग ॅक,जलतरण तलाव,यामधील सोई
सुिवधाचा लाभ शहरातील नागरीक ायाम
ेमी व खेळाडू घेत आहेत.
नािशक मनपा े ाम ये िमनाताई ठाकरे
टेिडयम,छ.सभाजी टेिडयम,अनंत का हेरे
(गो फ लब)मैदान,सातपुर लब हाऊस,
िशखरेवाडी मैदान,तसेच 5 जलतरण तलाव
व िविवध कारचे डा पधा वषभर सु
असतात.नािशक मनपा तफ महापौर चषक
डा पधा अंतगत िविवध पध चे आयोजन
कर यांत येते व मनपा तफ यासव मैदाने व
जलतरण यांचे कामे सात याने सु ठेऊन व
चांग या दजा या सोयी सिवधा पुरिव या
जातात.
नािशक मनपा े ातील िविवध जॉगीग ॅक
ायाम शाळा डागणे, टेिडयम,जलतरण
तलाव,ि न िजम इ.यां या मा यमातुन
जनतेला िवना मु य सेवा द या जातात.
तसेच शहराम ये सदर सोयी सुिवधा मोठया
माणात अस यामुळे सव भागातील नागरीक
या सुिवधाचा लाभ घेत आहे.व नागरीकांम ये
ायामाची शरीर,आरो य चांग या
रहा ा य दृ ीने आवड िनमाण होत आहे.
डा िवभाग, तळ मजला, नािशक
महानगरपािलका, नािशक मु यालय, राजीव

14.
15.

महानगरपािलकेचा शासन संरचनेचा त ा
महानगरपािलका कायालयाची वेळ आिण दुर वनी
मांक,फॅ स,ई-मेल,कायालयीन कालानंतर संपकाचा
तातडीचा मांक

16.

सा ािहक सुटटी आिण िवशेष सेवांचा कालावधी

गांधी भवन, शरणपुर रोड, नािशक 422
002
पृ
.4 वर नमुद के या माणे
वेळ: सकाळी 10.00 ते 05.45
दूर वनी . : 0253- 2222461
ई-मेल: nashikcorporation
@nashikcorporation.in
मिह याचा दुसरा व चौथा शिनवार,
मिह यातील सव रिववार व शासक य
सावजिनक सु या (िवशेष सेवाआव यकतेनुसार) िवशेष व छता मोिहम

कलम 4 (1)(¤ÉÒ)(i) (अनु. .14)
डा िवभाग
शासन िवभागाची सवसाधारण रचना
महानगरपािलका मा.आयु साो.
उपआयु (िमळकत) तथा
खाते मुख डा िवभाग
डाÉ अिधकारी
क.िलपीक
िशपाई
सफाई कामगार

उपआयु (िमळकत)तथा
खाते मुख डा िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

4(1)(b)(i) नमुना 'क'
डा िवभाग
नािशक महानगरपािलके या डा िवभागा या अिधकारी व कमचा यां या अिधकार क ा
(क)
अ. .
अिधकार पद
आ थक अिधकार
संबिधत
शेरा
कायदा/िनयम/आदेश/राजप
1.
मा.आयु साो.
.25 ल पयत
महारा महानगरपािलका
अिधिनयम माणे
2.
उपआयु (िमळकत)
.5 ल पयत व
महारा महानगरपािलका
तथा खाते मुख डा
मा.आयु यांनी
अिधिनयम माणे
िवभाग
वेळोवेळी
अिधकार दान
के या माणे
3.
डा अिधकारी
4.
क.िलपीक
महारा महानगरपािलका
िनरंक
5.
अिधिनयम
िशपाई
6.
सफाई कामगार
डा िवभाग
(ख)
अ. .
अिधकार पद
शास कय
संबिधत
शेरा
अिधकार
कायदा/िनयम/आदेश/राजप
1.
मा.आयु साो.
महारा
महारा महानगरपािलका
महानगरपािलका
अिधिनयम
अिधिनयमा माणे
2.
उपआयु (िमळकत)
1. महारा महानगरपािलका
तथा खाते मुख डा
अिधिनयम
िवभाग
2. महारा शासक य कमचा यांचे
3.
बद यांचे िनिनयमन आिण
डा अिधकारी
4.
शासक य कत े पार पाडताना
क.िलपीक
5.
होणा या िवलंबास ितबंध
िशपाई

सफाई कामगार

अ. .
1.
2.

3.
4.
5.
6.

अ. .
1.

2.

3.
4.
5.
6.

अिधकार पद

-

फौजदारी
अिधकार

अिधिनयम 2005
3. क शासनाचा मािहतीचा
अिधकार अिधिनयम 2005
4. महारा शासनाने वेळोवेळी
पा रत केलेले िनयम,उपिवधी व
इतर संबंिधत अिधिनयम इ.
5. महारा नागरी सेवा िनयम इ.
डा िवभाग
(ग)
संबिधत
कायदा/िनयम/आदेश/राजप

मा.आयु साो.
उपआयु (िमळकत)
तथा खाते मुख डा
िवभाग
डा अिधकारी
क.िलपीक
िशपाई
सफाई कामगार

शेरा

िनरंक

-5डा िवभाग
(घ)
अिधकार पद
अध यायीक
संबिधत
अिधकार
कायदा/िनयम/आदेश/राजप
मा.आयु साो.
महारा
महारा महानगरपािलका
महानगरपािलका
अिधिनयम
अिधिनयमा माणे
उपआयु (िमळकत)
1. महारा
1. महारा महानगरपािलका
तथा खाते मुख डा
महानगरपािलका
अिधिनयम
िवभाग
अिधिनयम
2. महारा शासनाने वेळोवेळी
पा रत केलेले िनयम,उपिवधी व
2. मािहतीचा
अिधकार
इतर संबंिधत अिधिनयम इ.
अिधिनयम
3. महारा शासक य कमचा यांचे
बद यांचे िनिनयमन आिण
2005 या
कलम 19 माणे
शासक य कत े पार पाडताना
अिपिलय
होणा या िवलंबास ितबंध
अिधकारी व या
अिधिनयम 2005
अनुषंिगक
4. क शासनाचा मािहतीचा
अिधकार
अिधकार अिधिनयम 2005
डा अिधकारी
किन िलपीक
िनरंक
िशपाई
सफाई कामगार

डा िवभाग

शेरा

अ. .
1.

2.

3.
4.
5.
6.

अ. .
1.

2.

3.
4.
5.
6.

अ. .
1.

अिधकार पद
मा.आयु

साो.

उपआयु (िमळकत)
तथा खाते मुख डा
िवभाग
डा अिधकारी
क.िलपीक
िशपाई
सफाई कामगार

(य)
यायीक अिधकार
महारा
महानगरपािलका
अिधिनयमा माणे

संबिधत
कायदा/िनयम/आदेश/राजप
महारा महानगरपािलका
अिधिनयम

शेरा

िनरंक

कलम 4(1)(b)(ii) नमुना 'ख'
डा िवभाग
नािशक महानगरपािलका,नािशक
नािशक महानगरपिलके या डा िवभागातील अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत े
(क)
अिधकार पद
आ थक कत ú
संबिधत
शेरा
कायदा/िनयम/आदेश/राजप
मा.आयु साो.
महारा
महारा महानगरपािलका
महानगरपािलका
अिधिनयम
अिधिनयमा माणे
उपआयु (िमळकत)
मा.आयु यांनी
महारा महानगरपािलका
तथा खाते मुख डा
वेळोवेळी
अिधिनयम
िवभाग
अिधकार दान
के या माणे
डा अिधकारी
क.िलपीक
िनरंक
िशपाई
सफाई कामगार

अिधकार पद
मा.आयु

साो.

डा िवभाग
(ख)
शासिनक कत
संबिधत
कायदा/िनयम/आदेश/राजप
महारा
महारा महानगरपािलका
महानगरपािलका
अिधिनयम
अिधिनयमा माणे

शेरा

3.
4.
5.
6

उपआयु (िमळकत)
तथा खाते मुख डा
िवभाग
डा अिधकारी
क.िलपीक
िशपाई
सफाई कामगार

महारा
1. महारा महानगरपािलका
महानगरपािलका
अिधिनयम
अिधिनयमा माणे 2. महारा शासक य कमचा यांचे
व मा.आयु
बद यांचे िनिनयमन आिण
यांनी वेळोवेळी
शासक य कत े पार पाडताना
अिधकार दान
होणा या िवलंबास ितबंध
के या माणे
अिधिनयम 2005
3. क शासनाचा मािहतीचा
अिधकार अिधिनयम 2005
4. महारा शासनाने वेळोवेळी
पा रत केलेले िनयम,उपिवधी व
इतर संबंिधत अिधिनयम इ.
5. महारा नागरी सेवा िनयम इ.
डा िवभाग
(ग)

अ. .
1.
2.

3.
4.
5.
6.

अिधकार पद
मा.आयु

शासिनक कत
साो.

फौजदारी कत

संबिधत
कायदा/िनयम/आदेश/राजप
महारा महानगरपािलका
अिधिनयम

उपआयु (िमळकत)
तथा खाते मुख डा
िवभाग
डा अिधकारी
क.िलपीक
िशपाई
सफाई कामगार

शेरा

िनरंक

डा िवभाग
(घ)
अ. .
1.

2.

अिधकार पद
मा.आयु

साो.

उपआयु (िमळकत)
तथा खाते मुख
डा िवभाग

अध यायीक
संबिधत
कत
कायदा/िनयम/आदेश/राजप
महारा
महारा महानगरपािलका
महानगरपािलका
अिधिनयम
अिधिनयमा माणे
1. महारा
1. महारा महानगरपािलका
महानगरपािलका
अिधिनयम
अिधिनयम
2. महारा शासनाने वेळोवेळी
पा रत केलल
े े िनयम,उपिवधी व
2. मािहतीचा अिधकार
अिधिनयम 2005
इतर संबंिधत अिधिनयम इ.
या कलम 19 माणे 3. महारा शासक य कमचा यांचे
अिपिलय अिधकारी
बद यांचे िनिनयमन आिण
व या अनुषंिगक
शासक य कत े पार पाडताना
कत े
होणा या िवलंबास ितबंध

शेरा

अिधिनयम 2005
4. क शासनाचा मािहतीचा
अिधकार अिधिनयम 2005
डा अिधकारी
क.िलपीक
िशपाई
सफाई कामगार

3.
4.
5.
6.

िनरंक

डा िवभाग
(य)
अ. .

अिधकार पद
मा.आयु

1.

2.

3.
4.
5.
6.

यायीक कत
साो.

महारा
महानगरपािलका
अिधिनयमा माणे

संबिधत
कायदा/िनयम/आदेश/राजप
महारा महानगरपािलका
अिधिनयम

उपआयु (िमळकत)
तथा खाते मुख डा
िवभाग
डा अिधकारी
क.िलपीक
िशपाई
सफाई कामगार

शेरा

िनरंक

कलम 4(1)(b)(iii)
डा िवभाग
नािशक महानगरपािलकेत कोणताही िनणय घेतांना पाळली जाणारी िनणय
देखरेखीची प दत आिण सोपिवलेले
गत उ रदािय व

येची आिण यावरील

डा िवभागातील करण सादर कर याची प दती
किन िलपीक,
डा अिधकारी
उपआयु (िमळकत)तथा
खाते मुख डा िवभाग
मा.आयु

साो. महानगरपािलका

आव यकतेनुसार
मा. थायी सिमती/ मा.महासभा
कामाचे नाव
अिधकार या

: अिधकारी/कमचारी यांचे सव कारचे सेवािवषयक कामकाजाची करणे/मािहती
िवषयावरील करणे

संबंिधत तरतुद
अिधिनयम 2005

: महारा शासक य कमचा यांचे कत े पार पाडताना होणा या िवलंबास ितबंध
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005

संबंिधत अिधिनयम
पाडताना होणा या

िवलंबास ितबंध अिधिनयम 2005/ मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005

िनयम
होणा या िवलंबास

शासन िनणय

महारा महानगरपािलका अिधिनयम,महारा शासक य कमचा यांच कत े पार

:

: महारा नागरी सेवा िनयम,महारा शासक य कमचा यांचे कत े पार पाडताना
ितबंध अिधिनयम 2005/मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 या अनुषंगाने शासनाने
वेळोवेळी पारीत केलेले िनयम मनपा उपिवधी
:महारा शासना या www.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर िस द झालेले
संबंिधत शासन िनणय

प रप क मांक/ कायालयीन आदेश
अ. . कामाचे व प कामाचे
ट पे

:
अपेि त
कालावधी

1.

सवसाधारण
करणे

तीन

7 दवस

2.

ता काळ
करण

तीन

श यतो
याच/दुस या
दवशी
सकाळी

3.

तातडी या
व पाची
फाईल

तीन

श यतो चार
दवसात

4.

कोण याही
िवभागाकडे
िवचाराथ
पाठवायची
आव यकता
नसलेली फाईल

तीन

45 दवस

येक कामाबाबत आिण येक ट यावर
कमचा याची व अिधका याची भूिमका आिण
जबाबदारी
िलपीक- करण सादर करणे,
व.िलपीक/सहा.अिध क- अिभ ाय/
िशफारश सह करण अ ेिषत करणे,
कायालय मुख- अिभ ाय नमुद करणे,
िवभाग मुख- िनणय घेणे
िलपीक- करण सादर करणे, व.िलपीक/
सहा.अिध क- अिभ ाय/िशफारश सह करण
अ ेिषत करणे,
कायालय मुख- अिभ ाय नमुद करणे,
िवभाग मुख- िनणय घेणे
िलपीक- करण सादर करणे,
व.िलपीक/सहा.अिध कअिभ ाय/िशफारश सह करण अ ेिषत करणे,
कायालय मुख- अिभ ाय नमुद करणे,
िवभाग मुख- िनणय घेणे
िलपीक- करण सादर करणे,
व.िलपीक/सहा.अिध क- अिभ ाय/
िशफारश सह करण अ ेिषत करणे,
कायालय मुख- अिभ ाय नमुद करणे,
िवभाग मुख- िनणय घेणे

कलम 4(1)(b)(iv) नमुना 'क'
डा िवभाग
नािशक महानगरपािलकेत होणा या कामासंबंधी सामा यपणे ठरिवलेली भौितक व आ थक उ ी े
सं थापातळीवर ठरवलेले मािसक/ ैमािसक/अधवा षक अथवा वा षक उ ी े
अ. .
अिधकार पद
काम
भौितक उ ी े आ थक उ ी े
कालावधी
शेरा

शेरा

िनरंक

अ. .
1

2

अ. .
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

कलम 4(1)(b)(v) नमुना 'क'
डा िवभाग
नािशक महानगरपािलकेत होणा या कामासंबंधी सवसामा यपणे आखलेले िनयम
िवषय
संबंिधत
शासक य
िनणय/कायालयीन शेरा
आदेश/िनयम/राजप वगैरेचा मांक व तारीख
शासक य करणे
1) महारा महानगरपािलका अिधिनयम, महारा
शासना या www.maharashtra.gov.in या
संकेत थळावर िस द झालेले संबंिधत शासन िनणय,
महारा नागरी सेवा िनयम, महारा शासक य िनयमन
आिण शासक य कत े पार पाडताना होणा या िवलंबास
ितबंध अिधिनयम 2005
मािहती अिधकार करणे
क ीय मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005
-10कलम 4(1)(a)(vi)
डा िवभाग
नािशक महानगरपािलकेतील उपल ध कागदप ांची यादी
द तऐवजाचा कार
तपिशल
सुरि त ठेव याचा
न ती/म टर/न दपु तक, हाऊचर
कालावधी
कायालयीन न या
समवेत या प रिश “+’’ माणे
“+’’ वग य,
--कायम
थायी आदेश न ती
नािशक
अिधिनयम/िनयम/अिधसूचना
नािशक महानगरपािलका सेवा वेश िनयम
1985
महानगरपािलका
शासन नणय/ प रप के/आदेश
मा.शासनाकडून वेळोवेळी ा व मा.महारा
अिभलेख जतन व
शासना या www.maharashtra.gov.in या
वग करण
संकेत थळावर िस द झालेले संबंिधत शासन मागदशक
िनणयाची संिचका
पुि तकेत िवहीत
हजेरी पु तक
डा िवभागात कायरत अिधकारी/कमचारी
के या माणे
यांचे हजेरी पु तक पृ 1 ते पृ 50
वजावट रिज टर
रिज टर व पात उपल ध पृ 1 ते 200
सेवापु तक/वैयि क धा रका
वर नमुद अ. . 1 म ये नमुद के या माणे

कलम 4(1)(b)(vii)
डा िवभाग
नािशक महानगरनपािलकेत कोणताही धोरणा मक िनणय घे यापूव कवा याची कायालयात
अंमलबजावणी कर यापूव जनतेशी अथवा जनते या ितिनधीशी चचा कर याबाबत अि त वात असले या
व थेचा तपिशल
अ. . कोण या िवषया
व थेची कायप दती संबिधत शासक य
पुनिवलोकनाचा काळ

संबंधी स लामसलत

धोरणा मक िनणय
1) धोरणा मक अंमलबजावणी- िनरंक
2) धोरणाची अंमलबजावणी- िनरंक

अ.

1.
2.
3.

अ. .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

िनणय/कायालयीन
आदेश/राजप वगैरेचा
मांक व तारीख
िनरंक

कलम 4(1)(b)(viii) नमुना 'क'
डा िवभाग
नािशक महानगरपािलकेत सिम या,प रषदा अथवा मंडळा या बैठक
सिमती,मंडळ सिमती,मंडळ सिमती,मंडळ सिमती,मंडळ या
वा प रषदेचे वा
वा प रषदेचा वा
बैठक स
नाव
प रषदे या
उ ेश
प रषदे या
उपि थत
रचनेचा ढाचा
बैठक ची
राहणेची
वारंवारता
जनतेस
मुभा आहे
का
---------------------------

चे तपिशल
या बैठक चा
इितवृ ांत
जनतेस
पाह यासाठी
उपल ध
आहे का
----

या
बैठक चा
इितवृ ांत
कोणाकडे
उपल ध
असतो
----

कलम 4(1)(a)(ix)
डा िवभाग
नािशक महानगरपािलका डा िवभागातील अिधकारी व कमचारी यांची िनदिशका
अिधका याचे नांव
पद
वग
नोकरीत जु
संपकासाठी दुन वनी
झा याचा
मांक
दनांक
1
ी.तुकाराम मुढे साो.
मा.आयु साो.
2
0253-2222481
ी.रोिहदास दोरकुळकर
मा.उपआयु (िमळकत)तथा
खाते मुख डा िवभाग
3
18/1/1984 0253-2222412
ी.मह कुमार डी.पगारे
डा अिधकारी
3
11/10/1989 0253-2222461
ी.सुकलाल इसन पवार
किन िलपीक
4
07/10/1989 0253-2222461
ी.रमेश कािशनाथ पागे
िशपाई
4
08/03/1996 0253-2222461
ी.बंडोपंत नामदेव गोवधने
सफाई कामगार

डा िवभाग

कलम 4(1)(Æa)(x)

नािशक महानगरपािलका शासन िवभागातील अिधकारी व कमचारी यांची यादी.
अिधका याचे नांव
धारण केलेले पद वग
मुळवेतन,
महागा घरभाडे शहर भ ा,
ेड वेतन
ईभ ा
भ ा
वै कय
, ितिनयु
भ ा,
भ ा
वहातुक
भ ा,
धुलाई भ ा
1
ी.तुकाराम मुढे साो.
मा.आयु साो.
2
ी.रोिहदास
मा.उपआयु
दोरकुळकर
(िमळकत)
20130
34097
4906
180/1000/
3
ी.मह कुमार
डा अिधकारी
4400
600
डी.पगारे
15120
26275
3864
180/1000
3
ी.सुकलाल इसन
किन िलपीक
4200
400
पवार
12750
21059
3030
180/1000/
4
ी.रमेश कािशनाथ
िशपाई
2400
400/100
पागे
10200
16456
2420
180/1000/
4
ी.बंडोपंत नामदेव
सफाई कामगार
1900
400/100/
गोवधने
100

अ.
.

कलम 4(1)(b)(xi)
डा िवभाग
नािशक महानगरनपािलका,नािशक
दनांक 1 एि ल,2017 ते दनांक 31 माच,2018 या काळासाठी मंजुर झाले या व खच झाले या र मेचा
तपिशल
 मंजुर र मेपैक वापर झाले या र मेचा तपिशल चालु वषासाठी
अ. .
अंदाजप क य शीष
संगणक कोड
मंजुर
िनयोिजत
शेरा
र म
वापर
2327
थायी आ थापना
थायी आ थापना िवभाग हे
कामगार क याण िवभागात
एकि त आहे
2327
2327
मागील वषासाठी
अ. . अंदाजप क य शीष

1.

थायी आ थापना

संगणक
कोड

मंजुर
र म

वापरलेली
र म

न
वापर यामुळे
परत करावी
लागलेली
र म

शेरा

थायी आ थापना िवभाग
हे कामगार क याण
िवभागात एकि त आहे

2327

कलम 4(1)(b)(xii) नमुना 'क'

एकुण
वेतन

66049
51039
40919
32756

डा िवभाग
नािशक महानगरनपािलका,नािशक
अनुदान वाटपाची प दत



















काय माचे वा योजनेचे नाव
: िनरंक
लाभधारकांसाठी पा ते या अटी
: िनरंक
लाभ िमळ यासाठी असले या पूव अटी
: िनरंक
या योजने या लाभ घे यासाठी असलेली कायप दती
पा ता ठरिव याचे िनकष आिण आव यक कागदप े
या योजनेतुन िमळणा या लाभांचा तपिशल (अनुदान अथवा अ य काही मदत दली जात : िनरंक
असेल तर तोही तपिशल दयावा)
अनुदान वाटपाची प दत
: िनरंक
अज कोठे करावा अथवा अज कर यासाठी कायालयात कोणाला भेटावे
अजाबरोबर भरावयाची फ (अस यास)
: िनरंक
अजाचा नमुना
: िनरंक
सोबत जोडावयाचे प रिश े
: िनरंक
(िशफारस प े,दाखले,द तऐवज)
या प रिश ांचा काही िविश नमुना अस यास
: िनरंक
कायवाही ब ल काही त ार अस यास तर
: िनरंक
ती कोणाकडे करावयाची या अिधका याचे पदनाम
उपल ध र मेचा तपिशल
:
िनरंक
लाभधारकांची येक वषागणीक दले या नमु यानुसार यादी
: िनरंक
उ ी
: िनरंक
शेरा
: िनरंक

कलम 4(1)(b)(xii) नमुना 'ख'
डा िवभाग
नािशक महानगरपािलका,नािशक
अनुदान वाटप काय मातील लाभाथ चा तपिशल
काय माचे/योजनेचे नाव :- िनरंक
वष : दनांक 1 एि ल,2017 ते दनांक 31 माच,2018
अ. .
लाभधारकाचे संपूण नाव आिण प ा
दले या अनुदानाची र म/ दले या सवलतीची
र म
िनरंक
कलम 4(1)(b)(xiii)
डा िवभाग
नािशक महानगरपािलका,नािशक
कोणतीही सवलत,परवाना अथवा अिधकारप िमळाले या लाभाथ चा तपिशल
परवाना/परवानगी/सवलत यांचा कार
: िनरंक
परवाना देणारी अिधकारी
: िनरंक
अ. . परवानाधारकाचे नाव परवाना
परवाना
कती
सवसामा य
मांक
द याची
काळासाठी
अटी
ता रख
वैध
िनरंक

परवा याचा
तपिशल

अ. .

1

कलम 4(1)(b)(xiv)
डा िवभाग
नािशक महानगरपािलका,नािशक
इले ॉिनक व पात उपल ध असलेली मािहती
ए तऐवज/धारीणी/न दवहीचा
िवषय
कोण या कार या ही मािहती ता यात
कार
इले ॉिनक
असले या
चे
व पात मािहती
नाव
साठिवलेली आहे ?
संबंिधत या- या कायासनाचे
अिधकारी/कमचारी देैनं दन वापरातील संबंिधत कायासन
दैनं दन वापरातील संगणक संचात यांचे सेवािवषयक
संगणक (हाड िड क)
समािव (इले ॉिनक मजकूर)
कामकाज

कलम 4(1)(b)(xv)
डा िवभाग
नािशक महानगरपािलका,नािशक
उपल ध असलेली मािहती नाग रकांना पुरिव यासाठी उपल ध असले या सुिवधा सुिवधांचा कार:
 जनतेसाठी राखून ठेवले या भेटी या वेळे संबधीची मािहती- दुपारी 3:00 ते 5:00 वा.
 पर परसंवादी संकेत थळाची मािहती- िनरंक
 कॉल सटरची मािहती- िनरंक
 अिभलेख तपासणीसाठी उपल ध सुिवधांची मािहती- आव यकतेनुसार कायालयीन वेळेत
 कामा या तपासणी या संदभात उपल ध सुिवधांची मािहती- िनरंक
 नमुने िमळिव या या संदभात उपल ध सुिवधांची मािहती- झेरॉ स ती, संकेत थळ
 सूचना फलकाची मािहती- िनरंक
ंथालयाची मािहती- िनरंक

 चौकशी क ाची/िखडक ची अथवा वागत क ाची मािहती िमळ याची सुिवधा- वागत क
मु यालय वेश ाराजवळ, पिहला मजला, राजीव गांधी भवन, शरणपूर रोड, नािशक 2
 कायालयीन काळानंतर संपकाची सुिवधा अस यास याची मािहती- आप कािलन क
 आपतकालीन संपकाची मािहती - आप कािलन क
अ. .

उपल ध सुिवधा

वेळ

कायप दती
िनरंक

कलम 4(1)(b)(xvi)
डा िवभाग

थान

जबाबदार

नािशक महानगरपािलका,नािशक
क ीय मािहतीचा अिधकार अिधिनयम,2005 अंतगत मािहती अिधकारी,साहा यक मािहती अिधकारी आिण
अिपलीय ािधकारी यांची तपिशलवार मािहती

अ. .

थम अिपलीय अिधकार
अिधकारी
पद

1

ी रोिहदास
दोरकुळकर

अ. .
1

अ. .
1.

उपआयु
(िमळकत)

जनमािहती
अिधकारी
ी.एम.डी.पगारे

साहा यक मािहती
अिधका याचे नाव
ी.एस.आय.पवार

थम अिपलीय अिधकारी
थम अिपलीय
संपूण प ा/दुर वनी मांक
अिधकारी हणून
यांची कायक ा
मािहतीचा अिधकार उपआयु कायालय
अिधिनयम,2005
(िमळकत), तळ मजला,
अंतगत मािहती
नािशक महानगरपािलका
िमळणे बाबत ा
,नािशक मु यालय, राजीव
अजानुसार मािहती
गांधी भवन, शरणपुर रोड,
देणे.
नािशक 422 002
व थम अिपलावर
दुर वनी .0253मुदतीत िनणय देणे.
2222481

जनमािहती अिधकारी
अिधकार पद
जनमािहती अिधकारी हणून
यांची कायक ा
डा
मािहतीचा अिधकार
अिधकारी
अिधिनयम,2005 अंतगत
मािहती िमळणे बाबत ा
अजानुसार मािहती देणे.
व थम अिपलीय अिधकारी
यांना थम अिपलावेळी
मािहती देणे.

अहवाल देणारे
अिधकारी
ी.एम.डी.पगारे
डा अिधकरी

संपूण प ा/दुर वनी मांक
डा िवभाग,
तळ मजला,नािशक
महानगरपािलका ,नािशक
मु यालय, राजीव गांधी भवन,
शरणपुर रोड, नािशक 422
002
दुर वनी .0253-2222461

साहा यक मािहती अिधकारी
अिधकार पद
साहा यक मािहती अिधकारी
संपूण प ा/दुर वनी मांक
हणून यांची कायक ा
क.िलपीक
मािहतीचा अिधकार
डा िवभाग, तळ मजला
अिधिनयम,2005 अंतगत
नािशक महानगरपािलका
मािहती िमळणे बाबत ा
,नािशक मु यालय, राजीव
अजानुसार मािहती देणे
गांधी भवन, शरणपुर रोड,
नािशक 422 002

दुर वनी .0253-2222461
कलम 4(1)(b)(xvii)
डा िवभाग
नािशक महानगरपािलका,नािशक
नािशक महानगरपािलके या

डा िवभागाचे जनते या िज हाळयाचे िन य-िनयिमत िनणय आिण काही मह वाचे
धोरणा मक िनणय
-- उ

मािहती िनरंक –

उपआयु (िमळकत)तथा
खाते मुख डा िवभाग
नािशक महानगरपािलका,नािशक

