शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�धनयम, 2005 मधील कलम 2 (एच)
व 4 (1) (बी) नुसार 17 बाबींवर प्र�सध्द करावयाची मा�हती व सुर�ा
�वभागाची मा�हती खाल�लप्रमाणे आहे.
कलम 2(एच) नमुना 'क'
सुर�ा -

�वभाग

मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम,2005 नुसार

सावर्ज�नक प्रा�धकरणाचे नाव: ना�शक महानगरपा�लका

अ.क्र.

सावर्ज�नक

प्रा�धकरणाची

�न�मर्तीकारकानुसार
1

�वभागणी

सावर्ज�नक

प्रा�धकणाचे नाव

�ठकाण/संपूणर्
पत्ता

ना�शक

ना�शक

तळ मजला,

ना�शकरोड,

ना�शक

ना�शक

नगरपा�लका,

महानगरपा�लका

देवळाल�

नगरपा�लका व
सातपूर

नगरपा�लका यांचे
एक�त्रकरण करुन
�दनांक

07/11/1982
अन्वये

महानगरपा�लकेची

स्थापना

कलम 2(एच) नमुना 'ख'

सुर�ा �वभाग,
महानगरपा�लका
ना�शक

मुख्यालय, राजीव
गांधी भवन,

शरणपुर रोड,
ना�शक 422
002

सुर�ा -

�वभाग

ना�शक महानगरपा�लका,ना�शक
अ.क्र.

1

सावर्ज�नक प्रा�धकरणाची
अथर् सहाय्यानुसार
�वभागणी

स्था�नक स्वराज्य संस्था

सावर्ज�नक

प्रा�धकणाचे नाव

�ठकाण/संपूणर्
पत्ता

ना�शक

तळ मजला,

ना�शक

ना�शक

महानगरपा�लका

सुर�ा �वभाग,
महानगरपा�लका
ना�शक

मुख्यालय, राजीव
गांधी भवन,

शरणपुर रोड,
ना�शक 422

002

कलम 4(1)(b)(i)

सुर�ा -

�वभाग

ना�शक महानगरपा�लका,ना�शक

ना�शक महानगरपा�लकेच्या सुर�ा �वभागाची रचना, काय� आ�ण कतर्व्य
अ.क्र.

तप�शल

यांचा तप�शल

1.

महानगरपा�लकेचे नाव

ना�शक

2.

स�म अ�धकार�

आयुक्त

3.

संपूणर् पत्ता

मा�हती

महानगरप�लका,ना�शक
ना�शक महानगरपा�लका

ना�शक मुख्यालय, राजीव

गांधी भवन, शरणपुर रोड,

4.
5.

ना�शक 422 002

कायार्लय प्रमुख

उपआयुक्त (अ�त.)

कायार्लय आहे

महानगरप�लका,ना�शक

कोणत्या खात्याचे अंतगर्त हे

ना�शक

उपआयुक्त (अ�त.)�वभाग

6.

कामाचा अहवाल कोणत्या

7.

कायर्क�ा: भौगो�लक

संपुणर् मनपा �ेत्र

ध्येय/धोरण

महानगरपा�लका

8.
9.

कायार्लयाकडे सादर केला जातो
अं�गकृत µÉiÉ(Mission)

उपआयुक्त (अ�त.) नामनपा.

-

अ�धकार�/कमर्चार� यांच्या
आस्थापना �वषयक सवर्

बाबींचे �नयोजन व

10. साध्य

11. प्रत्य� कायर्

प्रशासक�य �नयंत्रण
-

महानगरपा�लकेच्या

अ.क्र.

तप�शल

मा�हती

मालक�च्या मालमत्तेचे

संर�ण व सुर�ा बंदोबस्त
ठेवणे

12. जनतेला देत असलेल्या सेवांचा
थोडक्यात तप�शल

-

13. स्थावर मालमत्ता(येथे ज�मन,इमारत तळ मजला, सुर�ा �वभाग,
आ�ण अन्य स्थावर मालमत्तेचा

तप�शल)

ना�शक महानगरपा�लका

ना�शक मुख्यालय, राजीव

गांधी भवन, शरणपुर रोड,

ना�शक 422 002

14. महानगरपा�लकेचा प्रशासन संरचनेचा पृष्ठ क्र.4 वर नमुद
तक्ता

केल्याप्रमाणे

आ�ण दुरध्वनी क्रमांक,फॅक्स,ई-

05.45

15. महानगरपा�लका कायार्लयाची वेळ
मेल,कायार्लयीन कालानंतर संपकार्चा
तातडीचा क्रमांक

16. साप्ता�हक सुटट� आ�ण �वशेष
सेवांचा कालावधी

वेळ: सकाळी 10.00 ते
दूरध्वनी क्र. : 0253
2222432

ई-मेल:

o........a@gmail.com

म�हन्याचा दुसरा व चौथा

श�नवार, म�हन्यातील सवर्
र�ववार व शासक�य

सावर्ज�नक सुट्टया (�वशेष

सेवा-आवश्यकतेनुसार)

