
मा�हती अ	धकार अ	धनयम 2005 कलम 4(1)(b)(i) 

 

काया�लयाची रचना,काय� व कत��ये यांचा तपशील.. 
 

1 काया�लयचे नाव   संगणक (वभाग , अहमदनगर महनगरपा+लका  

2 प�ता  न�वन 
शासक�य काया�लय,�डएसपी चौक,नगर-औरगांबाद रोड, 

अहमदनगर - 414001  

वेबसाईट   http://amc.gov.in  

ईमेल      amc_anr@rediffmail.com  

3 काया�लय 
मुख  उप-आयुDत 

4 शासक�य �वभागाचे नावं माFहती तंGHान - संगणक �वभाग , अहमदनगर महनगरपाJलका  

5 कोण�या मंGालयातील 

खा�याLया खालM अNधनPत  

नगर�वकास �वभाग,महाराQR शासन.   

6 काय�TेG  अहमदनगर महनगरपाJलका हUीतील संपुण� भाग  

7 �वJशQठ काय� महानगरपाJलकेत संगणकाचा 
भावीपणे व पXरणामकारक वापर होYयाLया 

ZQटMने माFहती व तंGHानाचे धोरण ठर�वणे, धोरणांची 
भावी 

अमंलबजावणी �व�वध �वभागांचे संगणक�करण तसेच ई-ग\ह�न]स 
क^प 

राबा�वणे व सम]वय साधणे. कर ऑनलाईन भरणे बाबतची सु�वधा.          

8 �वभागाचे aयेय / धोरण वरMल 
माणे  

9 धोरण मा.सव�साधारण व मा.Pथायी सJमती ठर�वते   

10 सव� संबधंीत कम�चारM  संगणक �वभागातील कम�चारM 

वग� 2 -  2 

वग� 3 -  2 

वग� 4 -  1 

एकूण -  5  

11 काय�  ई-ग\ह�न]स 
क^प राबा�वणे 

12 कामाचे �वPततृ Pवfप महानगरपाJलकेत संगणकाचा 
भावीपणे व पXरणामकारक वापर होYयाLया 

ZQटMने माFहती व तंGHानाचे धोरण ठर�वणे, धोरणांची 
भावी 

अमंलबजावणी �व�वध �वभागांचे संगणक�करण तसेच ई-ग\ह�न]स 
क^प 

राबा�वणे व सम]वय साधणे. कर ऑनलाईन भरणे बाबतची सु�वधा.          

13 मालम�तेचा तपशील - 

इमारती व जागेचा तपशील   

मुhयालयातील संगणक �वभागातील संगणक व संगणक साFह�य ,JसPटMम  

सोiटवेअर,�
टंस�, नेटवjकk ग संरचना ,स\ह�र ,फmन�चर इ�यादM      

अहमदनगर महानगरपा+लका,अहमदनगर  :  संगणक (वभाग 



14 उपलnध सु�वधा  1. महानगरपाJलकेLया www.amc.gov.in या वेबसाईटचे \यवPथापन. 

2. सव� �वभागातील कम�चायानंा वेळोवेळी संगणकाचे 
ाथJमक 
JशTण 

देणे. 

3. �व�वध �वभागाकडून 
ाqत झालेलM माFहती वेळोवेळी वेब साईटवर 

अsययावत करणे. 

4. महानगरपाJलकेतील सव� संबNंधत �वभागांLया संगणक व संगणक 

साFह�य, संगणक आHाव^या, इ�यादM संबधंी हाड�वेअर सपोट� देणे, 

देखभाल व दtुPती कfन घेणे. 

5. मालम�ता कराचा online भरणा करणे बाबत सु�वधा 

6. महानगरपाJलकेतील मुhयालय येथील सव� सी.सी.टM.\हM. चे 

\यवPथापन कंGाटदारा माफ� त कfन घेणे. 

7. Online RTS (Right to Service) व AMCCARE माफ� त 
ाqत 

अज� संबNंधत �वभागांकडून अsययावत कfन घेणे. 

8. Whats App , SMS Alert , मोबाईल App व Web 

Application sवारे  नांगXरकांना त�ार mनवारणसाठ� सु�वधा 

उपलn ध कfन देY यात आलM.  

15 काया�लयाचे दरुaवनी �माकं  मुhय काया�लय 0241-2343622 

 

16 साqतFहक सु�ी व �वJशQठ 

सेवेसाठ� ठर�वले^या वेळा  

- सकाळी 10.00 ते सांय. 5.45 

- दसुरा व चौथा शmनवार व दर र�ववारM साqताFहक सु�ी  

-  
ाqत असले^या अथवा / जाFहर केले^या सु�य्ा  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

मा�हती अ	धकार अ	धनयम 2005 कलम 4(1)(b)(ii) नमुना अ 

 
काया�लयाच ेअ	धकार. आ0ण कम�चार. यांच ेअ	धकार आ0ण कत��ये 

अ	धकारांचा तपशील -           अ 

अ.2ं. पदनाम अ	धकार-

अ	थ�क   

अ	धकार अमंलात 

आणवयाचे काय�4े5  

कोणता कायदा/नयम/शासन 

नण�य/प8रप5कानुसार  

अ+भ9य 

1. -------------- N.A.----------------- 

 

अ	धकारांचा तपशील -           ब 

अ.2ं. पदनाम  अ	धकार - 9शासक=य   अ	धकार अमंलात 

आणवयाचे काय�4े5  

कोणता कायदा 

/नयम/शासन 

नण�य/ 

प8रप5कानुसार  

अ+भ9य  

1. JसPटMम 

मॅनेजर   

�वभागांताग�त कम�चारM कामकाज 

वाटप करणे कामकाजामaये बदल 

करणे   

संगणक �वभागातील 

कम�चा-यांपुरते 

मया�दMत  

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

  jकरकोळ रजा मंजुर करणे   ------------  

 

 

 

 

 

अहमदनगर महानगरपा+लका,अहमदनगर  :  संगणक (वभाग 



मा�हती अ	धकार अ	धनयम 2005 कलम 4(1)(b)(ii) नमुना ब 

 
काया�लयातील अ	धकार. व कम�चार. यां>या कत��याचा तपशील 

अ.2ं. पदनाम  कत��ये    कोणता कायदा /नयम/शासन 

नण�य/ प8रप5कानुसार  

अ+भ

9य  

1 JसPटMम 

मॅनेजर  

1) �व�वध �वभागांशी संबNधत संगणक�करण 

करYयासाठ� धोरण ठर�वणे. 

2) ई-ग\ह�न]स 
क^प राबा�वणे. 

• महाराQR महानगरपाJलका अNधmनयम 

• क� �शासन माFहतीचा अNधकार सन 

2005 

• लोक
mतmनधी�व अNधmनयम 1950 

• महाराQR नागरM सेवा 1981 

 

2 संगणक 


ो�ामर 

�व�वध �वभागांशी संबNधत संगणक�करण/ई-

ग\ह�न]स 
क^प अमंलबजावणी मaये JसPटMम 

मॅनेजर यानंा सहा�य करणे. 

3 Jल�पक-1  

 

 

 

 

Jल�पक-2 

 

 

1) BSNL-Leased Line Internet 

Connectivity \यवPथा. 

2) सहा�यक माFहती आNधकारM �हणनु काम 

करणे. 

3) मनपाचे संकेतPथळ अsयावत ठेवणे.   

4) jकरकोळ रजेची न�दवहM अsयावत ठेवणे. 

5) अNधकारM/कम�चारM यांचे वेतन �बल तयार 

करणे 

6) RTI ची माFहती संकेतPथळावर 
Jसaद करणे. 

• महाराQR महानगरपाJलका अNधmनयम 

• लोक
mतmनधी�व अNधmनयम 1950 

• महाराQR नागरM सेवा 1981 

 

1) द�नFदन काया�लयातील संNचका 
Pता�वत 

करणे. 

2)काया�लयीन ई-मेल तपासणे व संबंNधत मुhय 

आवक/सा
�व कड ेपाठ�वणे. 

3) आवक जावक न�दवहMमaये न�द 

घेणे,पG\यवहार पहाणे.    

वXरQठांनी वेळोवेळी Fदले^या आदेशाचे पालन 

करणे. 

4 Jशपाई  1) काया�लयीन कामकाज व 2) वXरQठानंी 

वेळोवेळी Fदले^या आदेशाचे पालन करणे. 

अहमदनगर महानगरपा+लका,अहमदनगर  :  संगणक (वभाग 



मा�हती अ	धकार अ	धनयम 2005 कलम 4(1)(b)(iii) 

 
नण�य 9@2येत अनुसरAयात येणार. काय�पBती तसेच पय�वे4ण आ0ण उDतरदायDव 9णाल.  

कामाच ेEवFप : महानगरपाJलकेत सगंणकाचा 
भावीपणे व पXरणामकारक वापर होYयाLया ZQटMने 

माFहती व तGंHानाचे धोरण ठर�वणे, धोरणांची 
भावी अमलंबजावणी �व�वध �वभागांचे सगंणक�करण 

तसेच ई-ग\ह�न]स 
क^प राबा�वणे व सम]वय साधणे. कर ऑनलाईन भरणे बाबतची स�ुवधा.  

संबधीत तरतूद : �व�वध �वभागांLया सगंणक�करणाबाबतLया आव�यकतनेसुार.     

अ	धनयमाच ेनाव : महारQR महानगरपाJलका अNधmनयम 1949  

       

अ.2ं. कामाचे EवFप मुदत कामासाठI जबाKदार अ	धका अ+भ9ाय  

1 महानगरपाJलका 

संगणक�करणा 

बाबत 


क^पाचे 

Pवfपानसुार 

JसPटMम मॅनेजर  

 

 

 

 

 

 

 

 

अहमदनगर महानगरपा+लका,अहमदनगर  :  संगणक (वभाग 



मा�हती अ	धकार अ	धनयम 2005 कलम 4(1)(b)(iv) नमनुा अ 

 
कामाच ेEपMट.करण  

अ.2ं. कामकाज कामाचे 9माण आ	थ�क लOय अ+भ9ाय 

1 mनरंक  mनरंक  mनरंक   ---- 

मा�हती अ	धकार अ	धनयम 2005 कलम 4(1)(b)(iv) नमनुा ब 

 
(वभागातील कामकाजासाठI कामाची कालमया�दा  

अ.2ं. कामकाज �दवस/तास पुण� 

करAयासाठI 

जबाबदार अ	धकार. त2ार नवारण 

अ	धकार. 

1 �व�वध �वभागांशी संबंNधत असणा-

या संगणक आHानावलM राब�वणे, 

नागXरकानंा सु�वधा \हावी �हणनु ई-

गव�न]स 
क^प सुरळीतपणे 

चाल�वणे.    

�वभागाLया 

आव�यकतेनसुार 

JसPटMम मॅनेजर / 

संगणक 
ो�ामर  

मा.उप-आयुDत  

2 �व�वध �वभागां�वषयीची माFहती 

नागरMकांLया सु�वधेसाठ� 

महानगरपाJलकेLया संकेतPथळावर 


सारMत करणे  

आव�यकतेनसुार 

ता�काळ 

करYयात येते.  

 Jल�पक  JसPटMम मॅनेजर  

3 महानगरपाJलकेतील �व�वध 

�वभागात काय�रत असलेले संगणक 

�
टंस�  इ�यादM.संगणक साFह�याचे 

देखभाल व दfुPती करने , वेळोवेळी 

लागणारे हाड�वेअर सपोट� पुर�वणे    

आव�यकतेनसुार 

ता�काळ 

करYयात येते.  

 JसPटMम मॅनेजर  

अहमदनगर महानगरपा+लका,अहमदनगर  :   संगणक (वभाग 

अहमदनगर महानगरपा+लका,अहमदनगर  :   संगणक (वभाग 



मा�हती अ	धकार अ	धनयम 2005 कलम 4(1)(b)(v) नमनुा अ 

 
(वभागाच ेकामकाजा संबंधी नयम /अ	धनयम  

 महाराMP महानगरपा+लका अ	धनयम 1949 नुसार अमंलबजावणी केल. जाते. 

 

 

 

 

 

 

  

माFहती अNधकार अNधmनयम 2005 कलम 4(1)(b)(v) नमनुा ब 

 
(वभागाच ेकामकाजा संबंधी शासन नण�य 

 

 

शासन नण�या नसुार �दलेले (वषय  शासन नण�य 2माकं व तार.ख  अ+भ9ाय  

1 • ई-ग\ह�न]स 
क^प राबा�वणे 

 

शासन mनण�य पी.एम.सी-1007/54/
.�.-2/ 

न�व-33 Fदनाकं 28 जुलै,2009 

 

 

अहमदनगर महानगरपा+लका,अहमदनगर  :   संगणक (वभाग 

अ.2ं.  सूचना प5कावर �दलेले (वषय  नयम 2माकं व वष�  अ+भ9ाय 

1 mनरंक mनरंक mनरंक 

अहमदनगर महानगरपा+लका,अहमदनगर  :   संगणक (वभाग 



 

माFहती अNधकार अNधmनयम 2005 कलम 4(1)(b)(vi) नमनुा क 

 

 

काया�लयातील दEत ऎवजाची वग�वार.   

अ.2ं.

  

दEतऎवजाचा 9कार नEती/मEटर नUदपEुतके इDयाद..   9मुख बाबीचंा 

तपशीलवार  

सुरW4त 

ठेवAयाचा 

कालावधी  

1 हजेरM पGक   10 वष� 

2 शासक�य पGांची नPती   10 वष� 

3 आवक जावक रिजQटर   5 वष� 

4 टपाल वहM   5 वष� 

5 तरतूद / बजेट न�दवहM   5 वष� 

6 कम�चारM jकरकोळ रजा अज�   1 वष� 

7 कम�चारM jकरकोळ रजा न�दवहM   1 वष� 

8 इतर पG\यवहार नPती   1 वष� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अहमदनगर महानगरपा+लका,अहमदनगर  :   संगणक (वभाग 



माFहती अNधकार अNधmनयम 2005 कलम 4(1)(b)(vii) 

 

काया�लयात प8रणामकारक कामासाठI जनसामाXयाशी सYला मसलत करणा-याची �यवEथा  

अ.2ं.

  

सYला मसलतीचा (वषय  काय�9णाल.चे (वEततृ 

वण�न  

कोणता अ	धनयम /नयम पुनरावDृती 

काल  

1. mनरंक mनरंक mनरंक mनरंक 

 

 

 

 

माFहती अNधकार अNधmनयम 2005 कलम 4(1)(b)(viii) 

 

काया�लया>या स+मतीची याद.  

• मा.Pथायी सJमती 

• मा.महापाJलका सभा 

 

 

 

 

 

अहमदनगर महानगरपा+लका,अहमदनगर  :   संगणक (वभाग 

अहमदनगर महानगरपा+लका,अहमदनगर  :   संगणक (वभाग 



माFहती अNधकार अNधmनयम 2005 कलम 4(1)(b)(ix) and (x) 

 

काया�लयातील अ	धकार. व कम�चार. यांच ेनाव ,पDते व Dयांच ेवेतनाची मा�हती  

• महानगरपाJलकेLया सव� अNधकारM कमा�चारM याचंी नावे,प�त ेव �यांचे वेतन इ. बाबतची माFहती 

एक�Gत Xर�या महानगरपाJलकेLया www.amc.gov.in या सकेंतPथळावर 
Jसaद करYयात आलेलM 

आहे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अहमदनगर महानगरपा+लका,अहमदनगर  :  संगणक (वभाग 



माFहती अNधकार अNधmनयम 2005 कलम 4(1)(b)(xi)  

 

काया�लयातील मंजूर अदंाजप5क व खचा�चा तपशील याची (वEततृ मा�हती  

• महानगरपाJलकेLया www.amc.gov.in या सकेंतPथळावर एक�GतXर�या अदंाजपGकामaये 
Jसaद 

करYयात आलेलM आहे. 
 

 

 

माFहती अNधकार अNधmनयम 2005 कलम 4(1)(b)(xii) नमुना अ 

 

काया�लयातील अनुदान वाटपाची काय�प[दती  

N.A. 

 

 

 

 

माFहती अNधकार अNधmनयम 2005 कलम 4(1)(b)(xii) नमुना ब 

 

काया�लयातील अनुदान काय�2मांतग�त लाभाथ\ची (वEततृ मा�हती  

N.A. 

अहमदनगर महानगरपा+लका,अहमदनगर  :   संगणक (वभाग 

अहमदनगर महानगरपा+लका,अहमदनगर  :   संगणक (वभाग 

अहमदनगर महानगरपा+लका,अहमदनगर  :   संगणक (वभाग 



माFहती अNधकार अNधmनयम 2005 कलम 4(1)(b)(xiii)  

 

काया�लयातील +मळाणा-या/सवलतीचा परवाना याची चालू वषा�ची तपशीलवार मा�हती  

परवाना/ परवानगी / सवलतीच े9कार    

N.A. 

 

 

माFहती अNधकार अNधmनयम 2005 कलम 4(1)(b)(xiv)  

 

काया�लयातील मा�हतीच ेइले^Pॉनक EवFपात साठ(वलेल. मा�हती  

अ.2ं. दEत ऎवजाचा 9कार (वषय कोणDया 

इले^Pॉनक 

नमुXयात 

मा�हती 

+मळ(वAयाची 

प[दत 

जबाबदार 

�य^ती 

1. ई-ग\ह�न]स 
क^पानुसार 

MAINet अंतग�त काया�ि]वत 

करYयात आलेलM सव� 

मॉडे̂ स   
 

ई-ग\ह�न]स 


क^पानुसार 

MAINet 

अंतग�त 

काया�ि]वत 

करYयात 

आलेलM सव� 

मॉडे̂ स   

सगंणकावर अजा�\दारे JसPटMम 

मॅनेजर   

 

 

अहमदनगर महानगरपा+लका,अहमदनगर  :   संगणक (वभाग 

अहमदनगर महानगरपा+लका,अहमदनगर  :   संगणक (वभाग 



 

माFहती अNधकार अNधmनयम 2005 कलम 4(1)(b)(xv)  

 

काया�लयातील उपलKध सु(वधांचा त^ता  

अ.2ं. स(ुवधाच े9कार  वेळ  काय�प[दती  �ठकाण  

1.  

ई-ग\ह�न]स 
क^पानुसार MAINet 

अंतग�त काया�ि]वत करYयात आलेलM 

मालम�ता कर भरणे  

सकेंत Pथळावर व पणु� वेळ 

http://www.amc.gov.in 

http:/ www .anrmuncp.org 

 

Online 

पaदतीने  
सगंणक  

�वभाग  

2. ई-mन�वदा 
j�या  सकेंत Pथळावर 
http://amc.maharashtra.eten 

ders.in  

Online 

पaदतीने  
सगंणक  

�वभाग  

3. सेवा अNधmनयम �मांक ३१ नुसार 

mनधा�रMत केले^या १५ नागरM सेवा 

नागरMकांना Fदनाकं २६ जानेवारM २०१६ 

पासुन www.amcrts.in या पोट�ल वर 

उपलnध आहे 

सकेंत Pथळावर 

www.amcrts.in 

Online 

पaदतीने  
सगंणक  

�वभाग  

4. care.anrmuncp.org  

¢या Website वtन jकंवा Google Play 

Store वtन AMC CARE हे App 

download कtन �या sवारे नागरMक 

आप^या त�ारM अहमदनगर 

महानगरपाJलकेस पाठव ुशकतात. 

सकेंत Pथळावर 

care.anrmuncp.org  

Online 

पaदतीने 

सगंणक  

�वभाग 

 

 

 

 

 

अहमदनगर महानगरपा+लका,अहमदनगर  :  संगणक (वभाग 



माFहती अNधकार अNधmनयम 2005 कलम 4(1)(b)(xvi)  

 

काया�लयातील शासक=य मा�हती अ	धकार. /सहायक शासक=य मा�हती अ	धकार. /अ(प+लय 

अ	धकार. यांची (वEततृ मा�हती  

अ - शासक=य मा�हती अ	धकार.    

अ.2ं. शासक=य मा�हती 

अ	धकार. यांच ेनाव  

पदनाम  काया�लय  पDता  अ(प+लय 

अ	धकार.  

1. £ी अबंादास दे�वदास 

साळी   

JसPटMम 

मॅनेजर 

सगंणक �वभाग न�वन 
शासक�य 

काया�लय,�डएसपी 

चौक,नगर-औरगांबाद 

रोड,अहमदनगर - 414001 

उप-आयDुत 

(सा.) 

 

अ.2ं. सहायक शासक=य 

मा�हती अ	धकार. 

यांच ेनाव  

पदनाम  काया�लय  पDता  अ(प+लय 

अ	धकार.  

1. £ी Fहरा कोहMर   Jल�पक सगंणक �वभाग न�वन 
शासक�य 

काया�लय,�डएसपी 

चौक,नगर-औरगांबाद 

रोड,अहमदनगर - 414001 

उप-आयDुत 

(सा.) 

ब - अ(प+लय अ	धकार.    

अ.2ं. शासक=य मा�हती 

अ	धकार. यांच ेनाव  

पदनाम  काया�लय  पDता  अ(प+लय 

अ	धकार.  

1. उप-आयDुत (सा.)  उप-आयDुत 

(सा.) 

अहमदनगर 

महानगरपाJलका 

अहमदनगर 

न�वन 
शासक�य 

काया�लय,�डएसपी 

चौक,नगर-औरगांबाद 

रोड,अहमदनगर - 

414001  

उप-आयDुत 

(सा.) 

अहमदनगर महानगरपा+लका,अहमदनगर  :  संगणक (वभाग 



माFहती अNधकार अNधmनयम 2005 कलम 4(1)(b)(xvii)  

 

काया�लयातील 9काशीत मा�हती  

अ.2ं. (वषय कालावधी 

1. mनरंक mनरंक 
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