संदभर्:- 1) कें�ीय मािहतीचा अिधकार अिधिनयम,2005 मधील िनयम �मांक 5 मधील तरतुद
2) जा.�.आस्था/विश/1534/2005 आदेश �मांक 741 िदनांक 29/08/2005
3) काय�लयीन आदेश जा.�.म.आ./िवधी/125/2005 िदनांक 16/12/2005
4) काय�लयीन आदेश जा.�.िवधी/विश/07/2008 िदनांक 30/01/2008
5) काय�लयीन आदेश जा.�.आस्था/विश/माध्य/271/2010 िदनांक 21/12/2010
6) जा.�.आस्था/विश/327/2011 आदेश �मांक 204 िदनांक 01/02/2011
7) जा.�.आस्था/विश/1875/2012 िदनांक 12/10/2012
नािशक महानगरपािलका,नािशक
जा.�.आस्था/विश/2101 /2017
िदनांक 05/12 /2017

आदेश

संदभर् �मांक 2 ते 7 च्या आदेशान्वये कें�ीय मािहतीचा अिधकार अिधिनयम,2005 मधील कलम 5 मधील तरतुदीनुसार
नािशक महानगरपािलकेच्या िविवध िवभागांसाठी जनमािहती अिधकारी, सहाय्यक जनमािहती अिधकारी आिण अिपलीय �ािधकारी
म्हणून पदिनद�िशत करणेत आलेले आहेत.
संद�भय आदेशातील नमूद केलेले जन मािहती अिधकारी,सहाय्यक जन मािहती अिधकारी आिण अिपलीय �ािधकारी
यांच्या सेवािनवृ�ी/बदली/पदोन्नतीने िनयुक्तीमुळे तसेच काही िवभागात नव्याने जनमािहती अिधकारी,सहाय्यक जनमािहती अिधकारी
आिण अिपलीय �ािधकारी पदिनद�िशत करणे �म�ाप्त असल्याने,विरल अ.�.2 ते 7 हे आदेश अिध�िमत करणेत येत असून आता
उक्त अिधिनयमांतील तरतुदीनुसार नािशक महानगरपािलकेच्या िविवध िवभागांसाठी खालील�माणे अिधकारी व कमर्चाऱ्यांना जन
मािहती अिधकारी, सहाय्यक जन मािहती अिधकारी आिण अिपलीय �ािधकारी म्हणून पदिनद�िशत करणेत येत आहे.
अ.�.

िवभागाचे नांव

सहाय्यक जनमािहती
अिधकारी

जनमािहती अिधकारी

�थम अिपिलय अिधकारी

नािशक महानगरपािलका राजीव गांधी भवन मुख्य काय�लयातील िवभाग व अन्य िवभाग
1

2

आस्थापना/आयुक्त काय�लय

नोंदणी बटवडा

विरष्ठ िलिपक
सहाय्यक अिधक्षक
लघुलेखक

सहा.आयुक्त (�शासन)

उपआयुक्त(�शासन)

विरष्ठ िलिपक
सहाय्यक अिधक्षक

सहा.आयुक्त(�शासन)

उपआयुक्त (स्था.सं.कर)

विरष्ठ िलिपक
सहाय्यक अिधक्षक

उपमुख्यलेखापाल

सहाय्यक अिधक्षक

3

िनवडणूक/जनगणना िवभाग

किनष्ठ िलिपक

4

अिभलेख कक्ष

किनष्ठ िलिपक

5

ि�डा िवभाग

किनष्ठ िलपीक

7

िवधी िवभाग

किनष्ठ िलिपक

6

8
9

सुरक्षा िवभाग

विरष्ठ िलिपक

भांडार िवभाग (स्टोअर)

किनष्ठ िलिपक

जनसंपकर् िवभाग

सहाय्यक अिधक्षक

आयुक्त

ि�डा अिधकारी

उपआयुक्त (अित�मण)

विरष्ठ िलिपक

िवधी िवभाग �मुख

सुरक्षा अिधकारी

उपआयुक्त (स्था.सं.कर)

अिधक्षक

जनसंपकर् अिधकारी

11

स्थािनक संस्था कर िवभाग

12

छपाई व िवतरण िवभाग

13

14

अित�मण िवभाग (मुख्यालय)

कामगार कल्याण िवभाग

किनष्ठ िलपीक

15

मुल्य िनध�रक व कर संकलन
िवभाग(मुख्यालय)

विरष्ठ िलिपक
सहाय्यक अिधक्षक

सहाय्यक आयुक्त

मुल्य
िनध�रक
संकलन अिधकारी

कर

16

िविवध कर वसूली (मुख्यालय)

सहाय्यक अिधक्षक

सहाय्यक आयुक्त

कर

17

स्लम िवभाग (मुख्यालय)

सहाय्यक अिधक्षक

अिधक्षक

मुल्य
िनध�रक
संकलन अिधकारी

19

मिहला व बाल कल्याण िवभाग

किनष्ठ िलिपक

सहाय्यक आयुक्त

उपआयुक्त(गोदावरी)

लेखापिरक्षण िवभाग

विरष्ठ लेखापिरक्षक

उपमुख्य लेखापिरक्षक

मुख्य लेखापिरक्षक

20
21

22

किनष्ठ िलपीक

मनपा िशक्षण िवभाग(�ाथिमक/
माध्यिमक)
लेखा िवभाग
आरोग्य

िवभाग

(मुख्य

किनष्ठ िलिपक
विरष्ठ िलिपक

लेखापाल

उपलेखापाल

किनष्ठ िलिपक

अिधकारी,

उपआयुक्त (स्था.सं.कर)

गोदावरी संवधर्न कक्ष

किनष्ठ िलपीक
सहाय्यक अिधक्षक

िवभागीय
(पंचवटी)

उपआयुक्त (स्था.सं.कर)

10

18

क.िलिपक
विरष्ठ िलिपक

सहाय्यक
(�शासन)

उपआयुक्त (गोदावरी)

अिधक्षक

उपआयुक्त (स्था.सं.कर)

विरष्ठ िलिपक
सहाय्यक अिधक्षक

उपआयुक्त (अित�मण)

कामगार
अिधकारी

उपआयुक्त (गोदावरी)

अिधक्षक

कल्याण

अिधक्षक

उपमुख्यलेखापाल

पशुवै�िकय अिधकारी

उपआयुक्त(अित�मण)

उपआयुक्त(अित�मण)
�शासन अिधकारी

मुख्यलेखािधकारी
आरोग्य

वै�िकय

अ.�.

सहाय्यक जनमािहती
अिधकारी

जनमािहती अिधकारी

वै�िकय िवभाग

मनपा
�ग्णालयातील
संबंिधत वै�िकय अिधकारी

24

नगररचना िवभाग

25

उ�ान व वृक्ष �ािधकरण िवभाग
(मुख्यालय)

सहाय्यक अिभयंता
शाखा अिभयंता
किनष्ठ िभयंता
किनष्ठ िलपीक

िनवासी
वै�िकय
अिधकारी (बाहय)

23

26

िवभागाचे नांव
काय�लयातील अिधनस्त िवभाग)

अ�ग्नशमन िवभाग
आपत्कालीन िवभाग

विरष्ठ िलिपक

वै�िकय अिधक्षक
सहाय्यक
नगररचना

किनष्ठ िलिपक
विरष्ठ िलिपक

उ�ान िनिरक्षक

उ�ान व वृक्ष �ािधकरण
अिधक्षक

संचालक

किनष्ठ िलपीक
विरष्ठ िलिपक

सहाय्यक नगरसिचव

किनष्ठ िलपीक
विरष्ठ िलिपक

स्टेशन ऑिफसर

सहाय्यक अिभयंता
शाखा अिभयंता
किनष्ठ अिभयंता

उपअिभयंता

कायर्कारी अिभयंता

कायर्कारी
अिभयंता
(बांधकाम िवभाग )

नगरसिचव िवभाग

28

सावर्जिनक बांधकाम िवभाग
(मुख्यालय)

29

संगणक िवभाग

किनष्ठ िलपीक

संगणक िवभाग �मुख

30

मलिन:स्सारण िवभाग
(मुख्यालय)

उपअिभयंता

31

पाणी पुरवठा (िवतरण) (मुख्यालय)

सहाय्यक अिभयंता
शाखा अिभयंता
किनष्ठ अिभयंता

32

यांि�की िवभाग
पाणी पुरवठा (यांि�की)

खत �कल्प

अिधकारी

उपअिभयंता

27

मोटार दु�स्ती िवभाग

�थम अिपिलय अिधकारी

मुख्य अ�ग्नशामक दल
अिधकारी
नगरसिचव

कायर्कारी अिभयंता

सहाय्यक अिभयंता
शाखा अिभयंता
किनष्ठ अिभयंता

उपअिभयंता

कायर्कारी अिभयंता

सहाय्यक अिभयंता
शाखा अिभयंता
किनष्ठ अिभयंता

उपअिभयंता (यांि�की)

कायर्कारी अिभयंता (यां)

किनष्ठ अिभयंता

उपअिभयंता (यांि�की)

किनष्ठ िलिपक

किनष्ठ अिभयंता (यां)

33

नाटयगृह/फाळके स्मारक/सभागृह/
तारांगण िवभाग

नाटयगृह सुपरवायझर

सहाय्यक व्यवस्थापक

34

जलतरणतलाव िवभाग

उपअिभयंता

35

िव�ुत िवभाग

सहाय्यक अिभयंता
शाखा अिभयंता
किनष्ठ अिभयंता

उपअिभयंता

कायर्कारी अिभयंता

36

िमळकत िवभाग

शाखा अिभयंता

िमळकत व्यवस्थापक

37

राष्�ीय नागरी उपिजिवका अिभयान
(NULM) (मुख्यालय)

सहाय्यक
अिभयंता

किनष्ठ िलिपक

सहाय्यक आयुक्त

उपआयुक्त(गोदावरी)

विरष्ठ िलिपक
किनष्ठ िलिपक

अिधक्षक
सहाय्यक अिधक्षक

उपआयुक्त(स्था.सं.कर)

38

शाखा अिभयंता
किनष्ठ अिभयंता

राष्�ीय फेरीवाला धोरण िवभाग

किनष्ठ

सहाय्यक
(नाटयगृहे
स्मारक)

आयुक्त,
व फाळके

कायर्कारी अिभयंता
(भुगयो)

नािशक महानगरपािलकेचे िवभागीय काय�लये

िवभागीय काय�लय, नािशक पूव,र् नािशक प�श्चम,पंचवटी,नािशकरोड,निवन नािशक व सातपूर
1

2

सामान्य �शासन िवभाग

आरोग्य िवभाग

अिधक्षक

िवभागीय अिधकारी

उपआयुक्त(�शासन)

3

जन्म मृत्यु व िववाह नोंदणी िवभाग

सहाय्यक अिधक्षक

िवभागीय अिधकारी

घरपटृी,पाणी टृी वसूली िवभाग

सहाय्यक अिधक्षक

िवभागीय अिधकारी

आरोग्य
अिधकारी

4
5

िविवध कर वसूली िवभाग

सहाय्यक अिधक्षक

िवभागीय अिधकारी

6

झोपडपटटी िनमुर्लन िवभाग

सहाय्यक अिधक्षक

िवभागीय अिधकारी

िवभागीय
िनरीक्षक

स्वच्छता

िवभागीय अिधकारी

आरोग्य
अिधकारी

वै�िकय
वै�िकय

मुल्य
िनध�रण
संकलन अिधकारी
मुल्य
िनध�रण
संकलन अिधकारी

कर
कर

उपआयुक्त(अित�मण)

अ.�.

िवभागाचे नांव

सहाय्यक जनमािहती
अिधकारी

जनमािहती अिधकारी

�थम अिपिलय अिधकारी

7

अित�मण िवभाग

सहाय्यक अिधक्षक

िवभागीय अिधकारी

उपआयुक्त(अित�मण)

9

सावर्जिनक बांधकाम िवभाग

उप अिभयंता

कायर्कारी अिभयंता

10

मलिनस्सारण िवभाग (भुगयो)

सहाय्यक अिभयंता
शाखा अिभयंता
किनष्ठ अिभयंता

11

पाणी पुरवठा िवभाग (िवतरण)

12

िव�ुत िवभाग

सहाय्यक अिभयंता
शाखा अिभयंता
किनष्ठ अिभयंता

8

उ�ान व वृक्ष �ािधकारण िवभाग

उ�ान व वृक्ष �ािधकरण
िनरीक्षक

िवभागीय अिधकारी

उ�ान व वृक्ष �ािधकरण
अिधक्षक

सहाय्यक अिभयंता
शाखा अिभयंता
किनष्ठ अिभयंता

उपअिभयंता

कायर्कारी अिभयंता

उपअिभयंता

कायर्कारी अिभयंता

शाखा अिभयंता
किनष्ठ अिभयंता

उपअिभयंता

कायर्कारी अिभयंता

उक्त अिधिनयमातील कलम 6 मधील तरतुदीनुसार अजर् �स्वकारणेत आल्यानंतर अिधिनयमातील तरतुदीनुसार नािशक
महानगरपािलकेच्या त्या-त्या िवभागांच्या अिभलेखांवर उपलब्ध असलेली मािहती ही वर नमुद पदिनद�िशत जनमािहती अिधकारी यांनी
कलम 7 मधील तरतुदीनुसार अजर्दारास िवहीत मुदतीत देणेत यावी. जनमािहती अिधकारी/�थम अिपलीय अिधकारी यांचे रजा
इत्यादी कारणामुळे अनुप�स्थत कालावधीत त्यांचे िनकटचे िनम्न�ेणीतील अिधकारी हे जनमािहती अिधकारी / �थम अिपलीय
अिधकारी म्हणून काम पाहतील.
तसेच उक्त अिधिनयमांतील कलम 19 (1) मधील तरतुदीनुसार दाखल होणारे �थम अिपल अज�वर �थम अिपलीय
अिधकारी यांनी िवहीत मुदतीत अिपल अज�वर सुनावणी घेऊन िनकाल देण्याचे कायर्वाही करणेत यावी.
वर नमूद पदिनद�िशत केलेल्या सहाय्यक मािहती अिधकारी/जनमािहती अिधकारी/�थम अिपलीय अिधकारी यांची
मािहतीचा फलक नागरीकांना िदसेल अशा िठकाणी महानगरपािलकेच्या मुख्य काय�लय/िवभागीय काय�लये/उपकाय�लये इत्यादी
काय�लयाच्या दशर्नी भागावर लावणेची कायर्वाही शहर अिभयंता,सावर्जिनक बांधकाम िवभाग,नािशक महानगरपािलका यांनी
करावी.
सदर आदेशाची अंमलबजावणी िदनांक 05/12/2017 पासून काटेकोरपणे करणेत यावी. तसेच सदर आदेश नागरीकांच्या
मािहतीसाठी महानगरपािलकेच्या संकेतस्थळावर �िसध्द् करणेत यावा.

�त रवाना
1) सवर् �थम अिपलीय अिधकारी
2) सवर् जनमािहती अिधकारी
3) शहर अिभयंता 4) संगणक िवभाग
5) आदेश फाईल 6) स्थळ�त.
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