
क�� शासना�या मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-२००५ मधील कलम २ (एच) व ४ (१) (बी) नुसार १७ बाब�वर 

�िस� करावयाची मािहती व तं��ान िवभागाची मािहती खालील�माणे आहे.

कलम (२) एच-नमुना (क)

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, २००५ अ�वये िवभागवार लोक�ािधकारी यांची यादी.

साव�जिनक �ािधकरणाचे नाव :- नािशक महानगरपािलका, नािशक

अ.�. संबंधीत �ािधकरणाची 

िन�मतीकरणानुसार 

िवभागणी

साव�जिनक �ािधकरणाचे नाव �ठकाण/ संपुण� प�ा

1. नािशक नगरपािलका, 

नािशकरोड, देवळाली 

नगरपािलका व सातपूर 

नगरपािलका यांचे एकि�करण 

क�न �दनाक 07/11/1982 
अ�वये महानगरपािलकेची 

�थापना

नािशक महानगरपािलका, नािशक

(महारा� शासन राजप� गु�वार, 

�द.२८ ऑ�टोबर,१९८२/ का�तक 

६, शके १९०४)

नािशक महानगरपािलका, 

नािशक

मु�यालय,राजीव गांधी भवन, 

शरणपुर रोड, नािशक- ४२२ 

००२

कलम (२) एच-नमुना (ख)

भरीव �माणात शासक�य अथ� साहा�य िमळत असले�या साव�जिनक �ािधकरणाची यादी.

अ.�. लोक �ािधकारी सं�थेचा 

िवभाग

सं�था �मुखाचे पदनाम �ठकाण/ प�ा

1. मािहती व तं��ान िवभाग
मा. आयु� सो., 

नािशक महानगरपािलका, नािशक

नािशक महानगरपािलका, 

नािशक

मु�यालय,राजीव गांधी भवन, 

शरणपुर रोड, नािशक-

४२२००२



                                      कलम ४ (१) (ब) (एक) 

नािशक महानगरपािलका,  - मािहती व तं��ान िवभागा�या कामांचा कत��ांचा तपिशल

1. साव�जिनक �ािधकरणाचे नाव नािशक महानगरपािलका, नािशक

2. स�म अिधकारी आयु�, नािशक महानगरपािलका, नािशक

3. संपुण� प�ा नािशक महानगरपािलका, नािशक

मु�यालय,राजीव गांधी भवन, शरणपुर रोड, नािशक-४२२ ००२

4. िवभाग�मुख �ी. एन.आर.धामणे.

संचालक, मािहती व तं��ान िवभाग,

नािशक महानगरपािलका

5. कोण�या खा�या�या अंतग�त हे 

काया�लय आहे

नािशक महानगरपािलका, नािशक

6. कामाचा अहवाल कोण�या 

काया�लयाकडे सादर केला जातो

आयु�, नािशक महानगरपािलका, नािशक

7. काय�क�ा : भौगोिलक संपुण� महानगरपािलका �े�

8. अंगीकृत �त (Mission)
9. �येय धोरण (Vision) ई- �शासन धोरण अंमलबजावणी

1
0.
सा�य वरील�माणे

1
1.
��य� काय� व�रल �माणे

1
2.
जनतेला सेवा देत असले�या 

सेवांचा थोड�यात तपिशल

1
3.
�थावर मालम�ा (येथे तुम�या 

�ािधकरणाची जमीन, इमारत 

आिण अ�य �थावर मालम�ेचा 

तपिशल �ावा.)

सदर बाब िमळकत िवभाग, नािशक महानगरपािलका, नािशक यांचेशी 

संबंधीत आहे.

1
4.
�ािधकरणा�या संरचनेचा त�ा 

(वंशवृ�ाचा त�ा जसा असतो 

तसा त�ा काढुन ��येक 

पातळावर काय�क�ा व संपका��या 

प�याची जोड घालून दाखवावी.)

खालील नमूद के�या�माणे.

1
5.
काया�लयाची वेळ आिण दुर�वनी 

�मांक (सव� दुर�वनी �मांक, 

फॅ�स �मांक, ई-मेल आिण 

काया�लयीन कालानंतर संपका�चा 

तातडीचा �मांक असेल तर तोही 

�मांक �ावा.)

वेळ सकाळी ९.४५ ते सं�याकाळी ६.१५ वाजेपय�त

अिधकारी/कम�चारी यांची जेवणाची वेळ दुपारी १.३० ते २.०० 

वाजेपय�त

दुर�वनी �मांक :- ०२५३- २२२२५२८  (पीबीए�स �मांक- ५२८)

ई-मेल- itnmcnashik@gmail.com

1
6.
सा�ािहक सु�ी आिण िवशेष 

सेवांचा कालावधी

सा�ािहक सु�या : सव� शिनवार व रिववार

सव� शासक�य साव�जिनक सु�या

िवशेष सेवा : आव�यकते �माणे

mailto:ई-मेल-%20itnmcnashik@gmail.com
mailto:ई-मेल-%20itnmcnashik@gmail.com


कलम ४ (१) (ब) (एक)

मािहती व तं��ान िवभागाची सव�साधारण रचना खालील�माणे  

संगणक िवभाग संरचना (Organization Chart)
काया�लयीन संरचना

 
           मा. आयु� सो.,

संचालक, मािहती व तं��ान िवभाग

सॉ�टवेअर सपोट� इंिजिनअर (मानधन)

           �ी.एस.आर .नाईक                                                                                    सौ.एस.एन.गाडेकर

    ( सॉ�टवेअर सपोट� इंिजिनअर)                                                                     ( सॉ�टवेअर सपोट� 

इंिजिनअर)

 

�ी.एन.एस.स. पंडीत            �ी.एस.एस.आिहरे                      �ी.एच.बी.बैरागी             कु.सायली सुिनल 

पवार    किन�् लेखाप�र�क               किन�् िलपीक                            किन�् िलपीक               किन�् िलपीक  

काया�सन �मांक - २       काया�सन �मांक- ३                   काया�सन �मांक-४               काया�सन �मांक-५

                                   िशपाई (२)



कलम (१) (ब) (एक) नमुना

नािशक महानगरपािलका मािहती व तं��ान िवभागा�या अिधकारी व कम�चारी यां�या अिधकार क�ा 

अ.� अिधकार पद आ�थक अिधकार संबंधीत कायदा/ िनयम/ आदेश/ 

राजप�

शेरा 

(अस�यास)

1. संचालक, मािहती व 

तं��ान िवभाग वा�षक र.� ३ ल�

महारा� महानगरपािलका 

अिधिनयमातील कलम ६९ नुसार    

मा. आयु�ांना �दान केले�या 

अिधकारानुसार

--

2. किन� लेखाप�र�क

3. किन� िलपीक

4. िशपाई

कलम (१) (ब) (एक) नमुना ख

अ.� अिधकार पद �शासिनक अिधकार संबंधीत कायदा/ िनयम/ आदेश/ 

राजप�

शेरा 

(अस�यास)

1. संचालक, मािहती व 

तं��ान िवभाग

िवभाग �मुख �हणुन मा. आयु�ांना �दान केले�या 

अिधकारानुसार

--

2. किन� लेखाप�र�क

3. किन� िलपीक

4. िशपाई

कलम (१) (ब) (एक) नमुना  ग

अ.� अिधकार पद फौजदारी कायदा संबंधीत कायदा/ िनयम/ आदेश/ 

राजप�

शेरा 

(अस�यास)

1. संचालक, मािहती व 

तं��ान िवभाग

2. किन� लेखाप�र�क

3. किन� िलपीक

4. िशपाई

कलम (१) (ब) (एक) नमुना 

अ.� अिधकार पद अध��याियक अिधकार संबंधीत कायदा/ िनयम/ आदेश/ 

राजप�

शेरा 

(अस�यास)

1. संचालक, मािहती व 

तं��ान िवभाग



किन� लेखाप�र�क

3. किन� िलपीक

4. िशपाई

कलम (१) (ब) (एक) नमुना 

अ.� अिधकार पद �याियक अिधकार संबंधीत कायदा/ िनयम/ आदेश/ 

राजप�

शेरा 

(अस�यास)

1. संचालक, मािहती व 

तं��ान िवभाग

2. किन� लेखाप�र�क

3. किन� िलपीक

4. िशपाई

कलम  ४ (१) (ब) (दोन) नमुना  

नािशक महानगरपािलके�या मािहती व तं��ान िवभागा�या अिधकारी व कम�चारी यांची कत��े.

अ.� अिधकार पद आ�थक कत��े संबंधीत कायदा/ िनयम/ आदेश/ 

राजप�

शेरा 

(अस�यास)

1. संचालक, मािहती व 

तं��ान िवभाग

िवभाग �मुख 

�हणून 

महारा� महानगरपािलका 

अिधिनयमा तील कलम 69 नुसार 

मा. आयु�ांना �दान केले�या 

अिधकारानुसार

-

2. किन� लेखाप�र�क

3. किन� िलपीक - - -4. िशपाई



कलम ४ (१) (ब) कलम  (दोन) 

नमुना 

नािशक महानगरपािलका, नािशक

मािहती व तं��ान िवभाग,

 काया�सनाबाबतची मािहती

अ.�. पदनाम व काया�सन काया�सनातील कामकाजाचा तपशील

१. �ी. एन.आर.धामणे

संचालक, मािहती व तं��ान 

िवभाग,

मािहती व तं��ान िवभागातील संगणक�करण करणे संबंधी नेमले�या 

अिधकारी - कम�चारी यां�याकडुन सदर काम क�न घेणे व �यासंबंधी 

मह�वाचे �नणय घेणे.

काया�सन �मांक - 1  (Info. System Manager) िवकिसत केले�या 

सॉ�टवेअर व हाड�वेअरचे तां�ीक तपासणी करणे तसेच वेळोवेळी संगणक 

क�ाम�ये कम�चा-यावर सोपिव�यात आले�या कामांचे सुपरि�हजन करणे 

व यो�य �या सुचना देणे व  िविवध कामांचे देयकांचे रेकॉड�ग तयार करणे

काया�सन �मांक - 2 (Manager Operations / Hardware) संगणक 

दु��ती व देखभाल संबंधी कामे बघणे. याम�ये हाड�वेअर / सॉ�टवेअर, 

�लॉट�ग, ि�ट�ग, डेटा बॅकअप घेवुन मं◌ेटेन ठेवणे तसेच हाड�वेअर खरेदी 

करणे संबंधी �पेिसफ�केशन करणे व इ�पीम�ट करणे.

काया�सन �मांक - 3 (Office Superintendent) दैनं�दन काया�लयीन 

कामे करणे �रपोट�ग, �ट�पणी, मह�वाचे प��वहार, नोटीसेस इ. कामे 

संबंधीत �टाफकडुन क�न घेवुन ते तपासणे व तसा अहवाल तयार क�न 

वरी�ाकडे सादर करणे. 

काया�सन �मांक - 4 (Lead System Analyst )- िवकिसत कर�यात 

आले�या सॉ�टवेअरचे तां�ीक बाबी तपासुन �याम�ये आव�यक �या 

दु���या करणे व आक�टे�चर �ेमवक� तयार करणे. 

काया�सन �मांक - 6 (Lead System Analyst) याचे सहा�यक �ह�न 

काम करणे. 

काया�सन �मांक - 7 (Programmer)- वेळोवेळी लागणारे छोटे 

सॉ�टवेअर िवकिसत क�न �याचे ऑपरेशन व इ��टॉलेशन करणे व 

मनपातील कम�चा-यांना संगणक वापराबाबत �े�नग देणे. 

काया�सन �मांक - 8  (Data Base Administrator)- नेटवक� म�ये 

आलेले सव� संगणकाचा डाटा सव�र म�ये वेळोवेळी बॅकअप घेणे व सदर 

डाटा सुरि�त राहील याची द�ता घेणे व सव� डेटा बेस क�ेा�लग करणे. 

काया�सन �मांक - 9 (Network Administrator) - नेटवक�म�ये असलेले 

सव� संगणक स��ह�र, ��टर यांची तां�ीक अडचणी तसेच ते सदैव लॅन म�ये 

राहतील याची खा�ी क�न द�ता घेणे तसेच इतर नेटवक�ग संबंधी सव� 

कामे बघणे. 

अ.�. पदनाम व काया�सन काया�सनातील कामकाजाचा तपशील



२. �ी.एस.आर.नाईक,

सॉ�टवेअर सपोट� इंिजिनअर

१  �व�छ सव��ण कामकाजास तांि�क सहा�य करणे.

 मनपा�या ऑनलाईन त�ार िनवारण संगणक�य काय��णाली तसेच 2 

एल.एफ.एम.एस �णाली कामकाजाचा आढावा घेणे, �याबाबत 

तांि�क माग�दश�न करणे व �याबाबतचा सा�ाहीक आढावा सादर 

करणे.

3 मनपातील िविवध स�ह�स�ची िनयिमत प�र�ण करणे, डाटा बॅक अप 

घेणे, सव� डाटा बेस कं�ो�लग करणे, डाटा सुरि�त राहील याबाबत 

द�ता घेणे,

4 नवीन काय��णा�यांकरीता स�ह�र Enviornment उपल�ध क�न 

घेणे,

5 नेटवक�म�ये असलेले सव� संगणक स�ह�स�, संगणक व ��टस� यांतील 

तांि�क अडचणी सोडिवणे व लॅनम�ये काय�रत ठेवणे,

6 मनपा वायरलेस नेटवक�ग संबंिधत कामकाज पाहणे,

7 मनपातील िविवध संगणक�य काय��णा�यांचे प�र�ण करणे व 

काय��णा�या सुरळीतपणे सु� राहतील यबाबत द�ता घेणे

8 नागरी सुिवधा क�� कामकाज िनयमन व �नय�ण ठेवणे.

9 नामनपातील काय�रत नागरी सेवांचे आपले सरकार या शासना�या 

पोट�लशी इंटी�ेशन करणे, �याबाबत आव�यक ती काय�वाही करणे.

10 नामनपा संगणक�य कामकाजात मािहती व तं��ानाचा पया�� 

वापर करणेकामी उपाययोजना करणे.

३. सौ.एस.एन.गाडेकर

सॉ�टवेअर सपोट� इंिजिनअर

१ बायोमे�ीक अट�ड�स िसि�ट�स व पे रोल इंटी�ेशनबाबतचे कामकाज 

करणे.

२ से�फ� अट�ड�स काय��णालीचे �व�थापन व अप�ेडेशन करणे.

3 या Ease of Leaving Index व Municipal Performance 
Index चे कामकाज करणे, िविवध िवभागांशी सम�वय साधणे.

4 मािहती व तं��ान िवभागातील दैनं�दन कामकाजाबाबत येणा-या 

तांि�क अडचण�चे िनराकरण करणे, डॉ�युम�ट �कॅ�नग 

कामकाजाबाबत सम�वय साधुन आढावा घेणे तसेच िविवध 

कामकाजाशी संबंिधत डॉ�युम��स, तसेच �ेझ�टेशन तयार करणे.

5 नामनपा संगणक�य कामकाजात मािहती व तं��ानाचा पया�� 

वापर करणेकामी उपाययोजना करणे.



अ.�. पदनाम व काया�सन काया�सनातील कामकाजाचा तपशील

४. �ी. एन.एस. पंडीत,

किन� लेखाप�र�क,

मािहती व तं��ान िवभाग 

काया�सन �मांक - २ 

1. दैनं�दन काया�लयीन कामकाज करणे उदा. प��वहार �ट�पणी, बजेट 

तयार करणे, ट�डर / कोटेशन संबंधी कामे करणे. 

2. साठा / रेकॉड� बुक म�टेन ठेवणे व हाड�वेअर व सॉ�टवेअर यांचे रेकॉड� 

ठेवणे.

3. हाड�वेअर/ सॉ�टवेअर संबंधी त�ार�बाबत त� सं�थेस कळिवणे व 

�याचा पाठपुरावा घेणे,

4. िविवध कामांचे देयके तयार करणे,

5. मािहती अिधकार अजा�बाबत काय�वाही करणे., आर.टी.आय 

ऑनलाईन, त�ार िनवारण काय��णाली

काया�सन �मांक - 10 Computer Operation Supervisor

िविवध िवभागातील संगणक चालक -डाटा ए��ी ऑपरेटर यांचे कडुन 

आले�या त�ार�चे िनराकरण करणे, तसेच हाड�वेअर व सॉ�टवेअर 

�वि�थत चालु राहतील याची द�ता घेणे व ऑपरेटीग यां�या कामावर 

सुपरि�हजन ठेवणे. 

काया�सन �मांक - 11 Computer Operator 

दैनं�दन प� �वहार, �टपणी, ट�डर डा�युम�ट, �ेझेट�शन इ. कामे 

संगणकावर टाय�पग करणे. �कॅ�नग, ��ट�ग, डेटा ए��ी, ई-मेल, इंटरनेट 

संबंधी कामे करणे.

काया�सन �मांक - 12 (Data Entry Operator) 

िविवध सॉ�टवेअर मधील डाटा �फड�ग करणे, काड� पंच�ग, डाटा ए�टी चे 

काम संगणकावर करणे व सव� �कारची डेटा ए��ीचे कामे करणे. 

५. �ी. एस.एस. आिहरे

क.िलपीक,

मािहती व तं��ान िवभाग

काया�सन �मांक - ३

दैनं�दन कामकाज करणे, इ. कामे करणे. मािहती अिधकाराचे अजा�बाबत 

काय�वाही करणे व�र�ा�या सुचनेनुसार काय�वाही क�न, संबं�धताना 

मािहती देणे इ�यादी बाबत कामकाज करणे, िबल िलिपक व कम�चारी 

आ�थापना िवषयक कामे करणे वेतन, रजा तसेच इतर तद्अनुषंिगक 

कामकाज करणे.ई- सुिवधा क��ाबाबतचे कामकाज करणे, ई- सुिवधा 

क��ांबाबत प��वहार करणे, ई- सुिवधा क�� व िविवध िवभाग 

यां�याम�ये सम�वय साधणे, येस बँकेशी प��वहार करणे, ई- सुिवधा क�� 

कामकाजाशी संबंिधत िविवध अहवाल तयार करणे, ई- सुिवधा क�� 

िविवध �करणे, िनकाली- �लंिबत �करणांचा गोषवारा तयार करणे, 

�लंिबत �करणांचा पाठपुरावा करणे, �याबाबतचा अहवाल खाते�मुखांना 

सादर करणे. 



अ.�. पदनाम व काया�सन काया�सनातील कामकाजाचा तपशील

7. �ी. एच.बी. बैरागी,

क.िलपीक,

काया�सन �मांक -४

आवक जावक प��वहार, फाई�स,आवक-जावक रिज�टर म�टेन करणे, 

आले�या प�ां�या न�दी घेणे व रेकॉड� अ�यावत करणे इ�यादी , Know 
Our Works, Quotations �िस�द करणे,मा.खाते�मुख यांनी सांगीत�या 

�माणे िवभागास प� देणे व िवभागाकडुन ��् झाले�या प�ास प� काढणे, 

दैनं�दन ई- मे�स तपासणे व संबंिधत िवभागाकडे फॉरवड� करणे इ�यादी.

9. कु.सायली सुिनल पवार

क.िलपीक,

मािहती व तं��ान िवभाग

काया�सन �मांक - 16

मनपामाफ�त िवकिसत केले�या िविवध संगणक�य काय��णा�या जसे क�, 

बायोमे�ीक काय��णाली, से�फ� अट�ड�स काय��णाली, कम�चारी अट�ड�स 

काय��णाली व ई.आर.पी. काय��णालीचे कामकाजाचे िनयमन व 

�व�थापन करणे, बायोमे�ीक काय��णालीबाबत न�ाने  िनयु�् कम�चा-

यांचे बायोमे�ीक रिज��ेशन करणे, बदली झाले�या कम�चा-यांचे बॅक ए�ड 

�ोसेसला िवभाग व पे. स�टरम�ये बदल करणे.  तसेच िविवध ऑनलाईन 

िमट��ज बैठका आयोिजत करणेकामी �लक तयार करणे व �व�थापन 

करणे इ�यादी कामकाज

8. �ी. आर.एस. जं�े,

िशपाई,

काया�सन �मांक 14

िविवध वृ�प�ातील मनपाशी संबंिधत बात�याची का�णे काढणे, िविवध 

िवभागांकडील �ा� रिज�टरची डाटा ए��ी करणे �याबाबतचा अहवाल 

सादर करणे, �व�छता करणे, व�र�ा�या सुचनेनुसार कामकाज करणे

9. �ीम.मंदाबाई वामन रंधे

िशपाई,

काया�सन �मांक 

काया�लयीन साफसफाई - �व�छता करणे, व�र�ा�या सुचनेनुसार 

कामकाज करणे



कलम ४ (१) (ब) (दोन) नमुना 

अ.� अिधकार पद अध��याियक कत��े संबंधीत कायदा/ िनयम/ आदेश/ 

राजप�

शेरा 

(अस�यास)

1. मा. आयु� सो.,

-- --

2. संचालक, मािहती व 

तं��ान िवभाग

3. किन� लेखाप�र�क

4. किन� िलपीक

कलम ४ (१) (ब) (एक) नमुना u

अ.� अिधकार पद �याियक कत��े संबंधीत कायदा/ िनयम/ आदेश/ 

राजप�

शेरा 

(अस�यास)

1. मा. आयु� सो.,

--

2. संचालक, मािहती व 

तं��ान िवभाग

3. किन� लेखाप�र�क

4. किन� िलपीक

5. िशपाई



कलम ४ (१) (ब) (चार) नमुना 

नािशक महानगरपािलके�या भागात होणा�या कामासंबंधी सव�सामा�यपणे ठरिवलेली भौितक व आ�थक उ���े.

अ.� अिधकार पद काम भौितक 

उ���े.

आ�थक 

उ���े.

कालावधी 

अस�यास

शेरा

1. मा. आयु� महारा� महानगरपािलका अिधिनयम -- --- सन 

2020-21

कलम ४ (१) (ब) (पाच) नमुना u

नािशक महानगरपािलके�या मािहती व तं��ान िवभागात होणा�या कामासंबंधी सव�सामा�यपणे आखलेले िनयम.

अ.� िवषय संबंधीत शासक�य �नणय/ काया�लयीन आदेश/ 

िनयम/ राजप� वैगरेचा �मांक व ता�रख

शेरा 

(अस�यास)

1. �शासक�य �करणे महारा� महानगरपािलका अिधिनयम

मा.महारा� शासन ई- �शासन धोरण २०११

2. मािहती अिधकार 

�करणे

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-२००५

कलम ४ (१) (ब) (सहा) 

नािशक महानगरपािलके�या मािहती व तं��ान िवभागातील उपल�ध असले�या कागदप�ांची यादी व 

द�तऐवजांची वग�वारी. 

अ.� द�तऐवजांचा �कार न�ती/ म�टर/ 

न�द पु�तक, �हाऊचर इ�यादी

सुरि�त ठेव�याचा कालावधी

संिचकेचे नांव वग�

1. सव� �कार�या काया�लयीन संिचका

अ.� द�तऐवजांचा �कार न�ती/ म�टर/ 

न�द पु�तक, �हाऊचर इ�यादी

सुरि�त ठेव�याचा कालावधी

2. आवक/जावक न�दवही 2020-21 क

3. देयक/वजावट रिज�र 2020-21 क

4. कम�चा�यांचे हजेरी म�टर 2020-21 क

कलम ४ (१) (ब) (सात) 



नािशक महानगरपािलके�या मािहती व तं��ान िवभागात कोणताही धोरणा�मक �नणय घे�यापुव� �कवा �याची 

काया�लयात अंमलबजावणी कर�यापुव�, जनतेशी अथवा जनते�या �ितिनध�शी चचा� कर�याबाबत अ�ती�वात 

असलेला तपशील.

अ.� कोण�या 

िवषयाशी 

स�लामसलत

�व�थेची काय�प�ती संबंधीत शासक�य 

�नणय/ काया�लयीन 

आदेश/ राजप� 

वैगरेचा �मांक व 

ता�रख

पुन��वलोकनाचा 

कालावधी

1. धोरणा�मक 

�व�पातील �नणय
-- -- --

 

कलम ४ (१) (ब) (आठ) नमूना क

नािशक महानगरपािलके�या मािहती व तं��ान िवभागातील सिम�या, प�रषदा अथवा बैठक�चे तपशील.

अ.� सिमती, 

मंडळ वा 

प�रषदेचे 

नाव

सिमती, मंडळ 

वा प�रषदे�या 

रचनेचा ढाचा 
(Composition

)

सिमती, 

मंडळ वा 

प�रषदेचा 

उ�ेश

सिमती 

मंडळ वा 

प�रषदे�या 

बैठक�ची 

वारंवारता

�या 

बैठक�स 

उपि�थत 

राह�याची 

जनतेस  

मुभा आहे 

का ?

�या 

बैठक�चा 

इितवृ�ांत 

जनतेस 

पाह�यासा

ठी उपल�ध 

आहे का ?

�या 

बैठक�चा 

इितवृ�ांत 

कोणाकडे 

उपल�ध 

असतो ?

-- -- -- -- -- -- -- --



कलम ४ (१) (ब) (नऊ)

नािशक महानगरपािलके�या मािहती व तं��ान  काया�लयातील अिधकारी व कम�चा�यांची यादी.

अ.�

.

कम�चा-याचे नांव अिधकार पद वग� नोकरीवर �जु 

झा�याचा �दनाक

संपका�क�रता दुर�वनी �मांक/ 

फॅ�स /ई-मेल आयडी

1 �ी.एन.आर.धामणे संचालक 1 29/04/1999       कक0253-2222528

(पीबीए�स �मांक- 528)

ई-मेल- 
nmchodit@gmail.com

2 �ी.एस.आर.नाईक सॉ�टवेअर सपोट� 

इंिजिनअर (मानधन)

3 01/08/2019

3 सौ.एस.एन.गाडेकर सॉ�टवेअर सपोट� 

इंिजिनअर (मानधन)

3 11/09/2019

4 �ी. एन.एस. पंडीत किन� लेखाप�र�क 3 10/10/2005
5 �ी. एस.एस. आिहरे किन� िलपीक 3 24/12/2001
6 �ी .एच.बी. बैरागी किन� िलपीक 3 19/08/2013
7 कु.सायली सुिनल पवार किन�् िलपीक 3 26/07/2021
8 �ी. आर.एस. जं�े िशपाई 4 01/05/2003
9 �ीम.मंदाबाई वामन रंधे िशपाई 4 11/02/2000

कलम ४ (१) (ब) (दहा)

नािशक महानगरपािलके�या मािहती व तं��ान  काया�लयातील अिधकारी व कम�चा�यांचे पगार व भ�े.

माहे एि�ल-२०२२ अखेर

िव�ुत िवभागातील अिधका�यांचे व कम�चा�यांचे पगार व भ�े.

अ.�.  नांव अिधकार पद वेतन �ेणी 

1. �ी.एन.आर.धामणे संचालक (�.) 9300-34800
2. �ी.एस.आर.नाईक सॉ�टवेअर सपोट�. इंिज.(मानधन) 51193
3. सौ.एस.एन.गाडेकर सॉ�टवेअर सपोट� इंिजिनअर (मानधन) 51193
4. �ी. एन.एस. पंडीत किन� लेखाप�र�क 35500
5. �ी. एस.एस. आिहरे किन� िलपीक 34000
6. �ी .एच.बी. बैरागी किन� िलपीक 19900
7. कु.सायली सुिनल पवार किन� िलपीक 19900
8. �ी. आर.एस. जं�े िशपाई 32700
9. �ीम.मंदाबाई वामण रंधे िशपाई 31500

कलम ४ (१) (ब) (अकरा)

नािशक महानगरपािलके�या मािहती व तं��ान िवभागातील �दनाक १ एि�ल २०२१ ते ३१ माच� २०२२

mailto:ई-मेल-%20nmchodit@gmail.com
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 या कालावधीसाठी मंजुर झाले�या आिण खच� झाले�या र�मेचा तपिशल 

माहे एि�ल -२०२२ अखेर

अ.� अंदाजप�क�य �शष मंजुर र�म िनयोिजत वापर शेरा (अस�यास)

1. संगणक�करण करणे 

व जी.आय.एस. 

�णाली राबिवणे- 

संगणक कोड 

नं.२७५५

मुळ तरतुद 

र.�. ५००. ०० ल�

(सुधा�रत तरतुद 

र.�. २००.०० ल�)

२००.०० ल�

2. संगणक साही�य 

देखभाल दु��ती 

संगणक कोड 

नं.२३६७

मुळ तरतुद 

र.�. ६५. ०० ल�

६०.०० ल�

कलम ४ (१) (ब) (बारा) नमूना क

नािशक महानगरपािलके�या मािहती व तं��ान िवभागातील अुनदान वाटपाची प�त

सदर बाबतची मािहती �नरक

कलम ४ (१) (ब) (बारा) नमूना ख

नािशक महानगरपािलके�या मािहती व तं��ान िवभागातील अुनदान वाटप काय��मातील लाभाथ�चा तपशील.

अ.� लाभधारकाचे संपुण� नाव आिण 

प�ा

�दले�या अनुदानाची र�म/ 

�दले�या सवलतीची र�म

-- �नरक -- 



कलम ४ (१) (ब) (तेरा) 

नािशक महानगरपािलके�या मािहती व तं��ान िवभागातुन कोणतीही सवलत, परवाना अथवा अिधकार प� 

िमळाले�या लाभाथ�चा तपशील

�नरक

कलम ४ (१) (ब) (चौदा)

नािशक महानगरपािलके�या मािहती व तं��ान िवभागात इले��ॉिनक �व�पात उपल�ध असलेली मािहती. 

अ.� द�तऐवज धा�रणी 

न�दवहीचा �कार

िवषय कोण�या 

�कार�या 

इले��ॉिनक 

�व�पात 

साठवलेली 

आहे ?

मािहती 

िमळिव�याची प�ती

ही मािहती 

ता�यात 

असले�या 

���चे नाव

1. िविवध िवभागाचे  ई- 

कोटशे�स

िविवध 

िवभागातील 

काया�लयीन 

कोटेश�स

PDF
महानगर पािलके�या 

संकेत�थळावर   

�िस�द
�ी. एन.आर. 

धामणे, संचालक, 

मािहती व 

तं��ान िवभाग,  

   2. िविवध �कारचा 

जी.आय.एस डाटा

जी.आय.एस डाटा PDF मागणी के�यास �ती 

पृ� र. �. 2/- �माणे 

उपल�ध क�न �द�या 

जातात

कलम ४ (१) (ब) (सोळा) 

नािशक महानगरपािलके�या मािहती व तं��ान िवभाग अख�यारीतील मािहती संदभा�त मािहती. अिधकारी 

सहा�यक मािहती आिण अिपलीय �ािधकारी यांची तपिशलवार मािहती.

अिपलीय अिधकारी

अ.

�

अिधका�याचे 

नाव

अिधकार पद मािहती अिधकारी �हणुन 

�याची काय�क�ा

संपुण� प�ा/ दुर�वनी 

�मांक 

ई-मेल 

आयडी (या 

काय�ापुरता

च)

1. मा. अिध�क 

अ�भयता 

(यांि�क�)

�थम 

अिपलीय 

अिधकारी

संपुण� मािहती व तं��ान 

िवभागाचे अिभले�यावर 

उपल�ध असलेली मािहती 

उपल�ध क�न देणे

नािशक 

महानगरपािलका, 

नािशक

मािहती व तं��ान 

िवभाग, मु�यालय, 

ितसरा मजला, राजीव 

गांधी भवन, शरणपुर 

--



रोड, नािशक- ४२२००२

जनमािहती अिधकारी

अ.

�

अिधकार 

पद

जन मािहती 

अिधका�याचे नाव

मािहती अिधकारी 

�हणुन �याची काय�क�ा

संपुण� प�ा/ 

दुर�वनी �मांक 

ई-मेल 

आयडी (या 

काय�ापुर

ताच)

अिपलीय 

�ािधकारी

1. संचालक �ी.एन.आर.धामणे संपुण� मािहती व 

तं��ान िवभागाचे 

अिभले�यावर उपल�ध 

असलेली मािहती 

उपल�ध क�न देणे

नािशक 

महानगरपािलका

, नािशक, 

मािहती व 

तं��ान िवभाग, 

मु�यालय, 

ितसरा मजला, 

राजीव गांधी 

भवन, शरणपुर 

रोड, नािशक-

४२२ ००२

-- अधी�क 

अ�भयता, 

(यांि�क�)

सहा�यक जनमािहती अिधकारी

अ.

�

अिधकार 

पद

सहा�यक जन 

मािहती 

अिधका�याचे नाव

मािहती अिधकारी 

�हणुन �याची 

काय�क�ा

संपुण� प�ा/ 

दुर�वनी �मांक 

ई-मेल 

आयडी (या 

काय�ापुर

ताच)

अिपलीय 

�ािधकारी

1. क.िलपीक �ी.एस.एस.आिहरे. संपुण� मािहती व 

तं��ान िवभागाचे 

अिभले�यावर 

उपल�ध असलेली 

मािहती उपल�ध क�न 

देणे

नािशक 

महानगरपािलका, 

नािशक

मािहती व 

तं��ान िवभाग, 

मु�यालय, ितसरा 

मजला, राजीव 

गांधी भवन, 

शरणपुर रोड, 

नािशक-422002

-- अिध�क अ�भयता 

(यांि�क�)

कलम 4 (1) (ब) (सतरा) 



नािशक महानगरपािलके�या मािहती व तं��ान िवभागाम�ये जनते�या िज�हाळयाचे िन�य िनयिमत �नणय आिण 

काही धोरणा�मक �नणय.

-- सदरची मािहती �नरक --

कलम 4 (1) (ब) (सतरा) 

नािशक महानगरपािलके�या मािहती व तं��ान िवभागाम�ये घेतले जाणारे काही मह�वाचे �शासक�य आिण 

अध��याियक �नणय.

-- सदरची मािहती �नरक –


