
संदभ –  1) या कायालयाचे आदेश .का 9/आ था 2/मा हतीचा अ धकार/61-200, द.3/1/2003 

         2) या कायालयाचे आदेश .का 9/आ था 2/मा हतीचा अ धकार/901, द. 5/3/2004 

   3) या कायालयाचे आदेश .का 9/आ था 2/ममाअ/3718/2005, द. 16/9/2005 

   4) या कायालयाचे आदेश .का 9/आ था 2/मा हती अ धकार /08/3652, द. 1/9/2008  

        5) या कायालयाचे आदेश .का 9/आ था 2/मा हती अ धकार /08/772, द. 4/3/2009 

        6) या कायालयाचे आदेश .का 9/आ था 2/मा हती अ धकार  नयु ती/2877, द. 9/10/2009 

   7) अपर मु ांक नयं क, मु ंबई यांचे प  जा. .अमु न/आ थापना/6071/14 दनांक13/11/2014. 
 

 
.का9/आ था-2/के.मा.अ./3510/14                  

न दणी महा नर क व मु ांक नयं क       
महारा  रा य, पुणे यांचे कायालय, पुणे 

             दनांक :-11/12/2014 
 

वषयः- क य मा हतीचा अ धकार अ ध नयम -2005 अ वये शासक य मा हती अ धकार   

       व अपील य ा धकार  यांची नयु ती करणे बाबत. 
आदेश 
 
 या अथ , संदभात नमुद 1 ते 6 आदेशा वये क य माह ती अ धकार सन 2005 मधील कलम 5(1) 
मधील तरतु दनुसार न दणी व मु ांक वभागातगत असले या  कायालयातील अ धकार  यांना मा हती अ धकार 
नयम 2005 अ वये कत य व जबाबदा-या पार पाड यासाठ  शासक य  मा हती अ धकार  हणून घोषीत कर यात 
आले आहे, 
 आ ण या अथ , न दणी व मु ांक वभागामधील काह  कायालयांचे काय े ाम ये बदल झाला आहे व काह  
कायालयाचे प याम ये बदल झाला आहे व काह  कायालये न याने नमाण झाल  असुन सदर कायालयासाठ  
शासक य मा हती अ धकार  घोषीत करणे आव यक आहे,   

आ ण या अथ ,  सह िज हा नबंधक कायालयातील जन मा हती अ धकार  यांचे नणया व द न दणी 
उपमहा नर क व मु ांक उप नयं क  यांना थम अपील य अ धकार  हणून यापुव च घोषीत कर यात आले आहे, 
तथा प, जनते या सोई व हत ह बाब वचारात घेवुन याम ये बदल कर याची अव यकता वभाग मुख या 
ना याने न न वा र कार यांचे मत झाले आहे, 
 याअथ  वर ल सव घटनांचा/बाबींचा एक ीत वचार क न  स या अि त वात असले या सव आदेशांचे 
अ ध मण क न खाल ल त यात नमुद के या माणे वभागातील येक कायालयासाठ ,  मा हती अ धकार नयम 
2005 अ वये कत य व जबाबदा-या पार पाड यासाठ  शासक य  माह ती अ धकार  व थम अ पल य अ धकार   
घोषीत कर यात आलेले आहेत.  

 तथा प, अपर मु ांक नयं क यांनी संदभ .7 माणे ता वत के या माणे सादर केले या पुव या 
आदेशाची अनु मांक 1 ते 21 माणे सुधा रत कर यात येत आहे.  
 
अ. . कायालय जन मा हती अ धकार  अपील य ा धकार  

1 दु यम नबंधक संबं धत दु यम नबंधक संबं धत िज हयाचे सह िज हा नबंधक 

 



2 ववाह अ धकार  संबं धत ववाह अ धकार  संबं धत िज हयाचे सह िज हा नबंधक 

 

3 सह िज हा नबंधक 
संबं धत सह िज हा नबंधक 

कायालयातील शासक य अ धकार  
तथा सह िज हा नबंधक वग-2 

संबं धत िज हयाचे सह िज हा नबंधक 

4 न दणी 
उपमहा नर क 

संबं धत कायालयातील शासक य 
अ धकार  तथा सह िज हा 

नबंधक वग-2 

संबं धत न दणी उपमहा नर क 

5 न दणी महा नर क सहा यक न दणी महा नर क 
तथा कायासन अ धकार  .9 

न दणी उपमहा नर क (मु यालय) 

6 शासक य छाया च  
न दणी कायालय, पुणे 

शासक य अ धकार  वग-2 यव थापक, शासक य छाया च  
न दणी कायालय, पुणे 

7 मु ंबई वभागातील 
मु ांक िज हा धकार  

संबं धत कायालयातील दु यम 
नबंधक, ेणी-1 

संबं धत मु ांक िज हा धकार  

8 
उपसंचालक/ सहा यक 
संचालक, नगररचना 

मू यांकन 

संबं धत उपसंचालक /सहा यक 
संचालक, नगररचना, मू यांकन 

सह संचालक, नगररचना, मू यांकन, 
महारा  रा य,पुणे 

9 
सह संचालक, 

नगररचना, मू यांकन, 
महारा  रा य,पुणे 

नगररचनाकार सह संचालक, नगररचना, मू यांकन, 
महारा  रा य, पुणे. 

10. अपर मु ांक नयं क, 
मु ंबई 

अपर कोषागार अ धकार   कोषागार अ धकार   

11. अपर मु ांक नयं क, 
मु ंबई 

लेखा धकार   अपर मु ांक नयं क  

12. अपर मु ांक नयं क, 
मु ंबई 

मु ांक उपअ ध क(आ थापना)  अपर मु ांक नयं क 

13. अपर मु ांक नयं क, 
मु ंबई 

मु ांक उपअ ध क( ँ कंग शाखा) अपर मु ांक नयं क 

14. अपर मु ांक नयं क मु ांक उपअ ध क(परतावा शाखा) अपर मु ांक नयं क 

15. अपर मु ांक नयं क नगर रचनाकार अपर मु ांक नयं क 

16. मु ांक िज हा धकार  
अंमलबजावणी .1  

मु ांक नर क मु ांक िज हा धकार  अंमलबजावणी 
.1 , मु ंबई 

17. मु ांक िज हा धकार  
अंमलबजावणी .2  

मु ांक नर क मु ांक िज हा धकार  अंमलबजावणी 
.2 , मु ंबई  

18. मु ांक िज हा धकार , 
मु ंबई 

पयवे क, मु ांक िज हा धकार  
कायालय, मु ंबई 

मु ांक िज हा धकार , मु ंबई 



19. मु ांक िज हा धकार , 
अंधेर  

पयवे क, मु ांक िज हा धकार  
कायालय, अंधेर  

मु ांक िज हा धकार , अंधेर  

20. मु ांक िज हा धकार , 
कुला 

पयवे क, मु ांक िज हा धकार  
कायालय, कुला 

मु ांक िज हा धकार , कुला 

21. मु ांक िज हा धकार , 
बोर वल  

पयवे क, मु ांक िज हा धकार   
कायालय, बोर वल  

मु ांक िज हा धकार , बोर वल  

  

वर ल मणे नयु त धका-याने केले या नयु ती माणे आप ये कत य व जबाबदा-या पार पाडा यात. 
        

   

सह /- ीकर परदेशी 

न दणी महा नर क व मु ांक नयं क, 
महारा  रा य, पुणे. 

त, 

1) सव संबंधीत शासक य मा हती अ धकार  / अपील य अ धकार  

2) सव न दणी उपमहा नर क व मु ांक उप नयं क 

3) सव सह िज हा नबंधक 

4) अ पर मु ांक नयं क, मु ंबई  
5) सव कायासन अ धकार , न दणी महा नर क कायालय, पुणे. 

त, 

6) उप स चव, महसुल व वन वभाग (म-1) मं ालय, मु ंबई यांना मा हतीसाठ . 
7) सव वभागीय आयु त यांना मा हतीसाठ . 
8) सव िज हा धकार  तथा िज हा नबंधक यांना मा हतीसाठ . 

 

 

नग मत 

                                                        सह /- (सी.बी.भुरकंु डे) 

न दणी महा नर क व मु ांक नयं क, 
महारा  रा य, पुणेक रता 

 

 


