अहमदनगर महानगरपािलका,
महानगरपािलका अहमदनगर
ूिसदी िवभाग
ूिसदी अिधकारी यांचे अखयारीत मािहती अिधकाराचे कामकाजामये मा.उपायु$ यांचे
संमतीने मािहती अिधकारी व सहा.मािहती अिधकारी यां%या नेमणूका करणे, अपीले िःवकारणे,
मा.उपायु$ तथा ूथम अिपलीय अिधकारी यांचेकडे त,संबंधी अपील सुनावणी होउन अपीलां%या
िनकाला%या ूती मा.मािहती आयु$ नािशक,

संबध
ं ीत अिधकारी मनपा, संबध
ं ीत खाते ूमुख,

अिपलाथ1 यांना पाठिव3यात येतात.
मनपा%या सव4 मािहती अिधका-यांकडे दरमहा आले6या अजा7चा गोषवारा तयार क9न
याबाबतची िववरणपऽे तयार क9न मा.िवभागीय आयु$ नािशक, मा.ूधान सिचव नगर िवकास व
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येतात.

तसेच

मा.िज6हािधकारी अ. नगर यांचेकडे महापािलकेत मािहती%या अिधकारात येणा-या अजा4चा केले6या
िनपटाराचा तपिशल ूयेक मिह;या%या 5 तारखे%या आत कळिव3यात येतो. तसेच ूिशदी
िवभागाशी संबिं धत मािहती अिधकार अज4 िःवकारणे व याबाबत काय4वाही करणे. अिपल िनण4य
मा.मािहती आयु$, नािशक याचेकडे पाठिवणे. मािहती अिधकार कायदा 2005 मधील िनCम 4 (1)
ख नुसार मुHा ब. 1 ते 17 मु,Kांची मािहती मनपा%या िविवध खायाकडू न मागवून वेबसाईटवर
ूिसद करणे.
अहमदनगर

महानगरपािलके%या

िविवध

राLीय,साव4जिनक

िवकास

कामांची

ूिसदी

छायािचऽासह दै िनकांना दे णे, काय4बमपूव4 व काय4बमोOर बातPया दै िनकांना दे ण,े याचूमाणे िविवध
िवभागां%या जािहराती ूिसदीस दे ण,े जािहतीचे बीले तयार करणे. महापािलकेचे महावीर कलादालन,
अंिबका वाचनालय, हतामा
ःमारक, ःपधा4 पिर=ा कRि, पदािधकारी अिधकारी याना वृOपऽे
ु
पुरिवणेसाठी तसेच िविवध काय4बमांचे फोटो व िWहडीओशुटींग करणेकरीता वािष4क टR डर मागवणे.
महापािलके%या राLीय (प6स पोिलओ मोहीम) तसेच िनरिनराळया साथी%या रोगाबाबत जनिहताथ4
लोकांना केलेली जाहीर आवाहने ूसारीत करणे, आपकालीन पिरिःथती उदभव6यास महापािलकेने
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नागरीकां%या सोयीसाठी केले6या उपाययोजनांची मािहती व संपक4 क=ाची मािहती ूिसद आिण
नागरीकांना Yयावया%या काळजी याबाबत माग4दश4क सुचना ूिसद करणे. दरिचऽवाणी
, आकाशवाणी
ू
याव9न महापािलकेची आवाहने, िनवेदने जनिहताथ4 ूसारीत कर3यास दे णे. याWयितिर$ फोटZची
बीले, वृOपऽांची बीले व इतर बीले तयार करणे. दै नंिदन वृOपऽामये महापािलकेसंदभा4तील बातPयांचे
काऽण रिजःटर तयार करणे, यांचे जतन करणे. तसेच महापािलके%या िविवध िवभागा%या
सदभा4तील वत4मानपऽामये येणा-या

तबारी िनवारणाथ4 संबध
ं ीत िवभागांना पाठिवणे इ. कामे केली

जातात.
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