
 

 

क ीय मािहती अिधकार 

कायदा -2005 

मिहला व बालक याण िवभाग 

सोलापूर महानगरपािलका,सोलापूर 

मािहती अिधकार कलम 4(ब) मधील 1 त े17 

   व कलम 4 (क) व (ड) ची मािहती 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          (कलम 4(1) (ब) (1)) 

सो.म.पा.येथील मिहला व बालक याण िवभागाकडील काय व कतव्  ये यांचा तपशील. 

कायालयाचे नांव - मिहला व बालक याण िवभाग,सो.म.पा.सोलापूर.  

पत्  ता  - इं भुवन रेल्  व ेलाईन, सोलापूर.  

कायालय मुख- सहायक आयुक्  त    

शास कय िवभागाचे नांव – स्  थािनक स्  वराज्  य संस्  था, सोलापूर.   

कोणत्  या  मं ालयातील खा याचा अिधनस्  त  - नगर िवकास िवभाग महाराष्    शासन  

काय े  -   सोलापूर शहर /हददवाढ. 

भौगोिलक -  सोलापूर / शहर हददवाढ. 

िविशष्  ट  काय - मिहला, मुली व बालके यांच्  या उ थानासाठी मा.शासन िनदशीत व मा.सवसाधारण 
सभेच्  या मा यतेन ेिविवध शास कय योजना व उप म राबिवण.े  

िवभागाचे ध्  येय/धोरण - मिहला स मीकरण व सबलीकरण. 

कामाचे िवस्  तृत स्  व प - मा. आयुक्  त  यांच्  या मा यतेनुसार िववीध योजना व उप म राबिवण.े   

मालम ेचा तपिशल -इं भुवन,सोलापूर महानगरपािलका, सोलापूर .  

उपलबध सेवा - - - - - - - - - -   

संस्  थेच्  या   संरचना मक त ्  यामध्  ये काय े ाच्  या  येक तरावरचे तपिशल - िनरंक  

कायालयाचा दरु वनी मांक  - 0217 2740333   

कायालयाची साप्  तािहक सुटटी व िविशष्  ट सेवेसाठी ठरिवलेल् या  वेळा - रिववार, शिनवार ,शास कय 
सावजिनक सुटटया, कायालयीन वेळ सकाळी 9.45  ते 1.30 व 2.00  ते 6. 15.  

कायालयाचा ा प तक्  ता  .  

  

 

 



 

मिहला व बालक याण िवभाग 

मा. आयुक्  त 
T 

उपायुक्  त 
T 

सहा.आयुक् त 
T 

. म.बा.क.अिधकारी 
T 

व. े. िलपीक 
T 

क. े.िलपीक 
T 

िशपाई 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                     कलम 4 (1) (ब) (2) अ-ब 
अ. . पदनाम  अिधकार कोणत्  या  

कायदा/िनयम/शासन िनणय  
अिभ ाय 

1.  आयुक्  त   सोलापूर मनपा चे शासक य व 
आिथक्  मुख म्  हणून िविहत 
केलेल् या सव जबाबदा-या पार 
पाडण,े संपूण कायालयावर िनयं ण 
अिधकारी म्  हणून काम पाहण.े 

महाराष्   महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 

 

2.  उपायुक्  त   मा. आयुक्  त यांनी नेमून दलेल्  या 
प रवेि य कामकाज इतर 
सोपिवलेल्  या जबाबदा-या व दान 
केलेले आ थक व्  यवहार . 

महाराष्   महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 

 

3.  सहा. 
आयुक्  त  

मा. आयुक्  त यांनी नेमून दलेल्  या 
प रवेि य कामकाज इतर 
सोपिवलेल्  या जबाबदा-या व दान 
केलेले आ थक व्  यवहार . 

महाराष्   महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 

 

4.  मिहला व 
बालक याण 
अिधकारी 

मा. शासन िनदशानुसार व मा. 
सवसाधारण बजेट तरतुदीनुसार 
िविवध योजना व उप म 
राबिवण.ेखाते मुख या नात्  याने 
काय माची अंमलबजावणी करणे. 

  

5.  व. े.िल. मिहला व बालकल्  याण कडील सव 
योजनांचे स्  ताव तयार करणे, 
ई-टडर या राबिवण,े 
मबाककडील काय माचे िनयोजन 
करणे,मबाक संबंधी मा. 
शासनाच्  या प ास उत्  तरे दणेे.  

  

6.  िलपीक मबाककडील अदािबले करणे, 
अॅडव ् हान्  स जमाखच  करण,े बँक 
व्  यवहार पाहण,े अनुपालन अहवाल 
तयार क न मा. मुख ् यलेखापाल 
कायालयाकड ेसादर करण.े   

  

7.  िशपाई  कायालयीन साफसफाई करण,े 
अंतगत व बाहरेील टपाल दणेे, 
कायालयीन दस्  तऐवजावर दखेरेख 
ठेवण ेइत्  यादी.  

  

 
 



कलम 4(1) (ब) (3) 
िनणय येतील प रवे ण व जबाबदारीचे उत्  तर दाियत्  व िनि त क न कायपध्  दतीचे काशन (कामाच े

कार,नांव)  
कामाचे स्  व प मिहला व बालकल्  याण िवभागामध्  ये सोलापूर 

महानगरपािलकेकड ेमा.महासभा, मा. स्  थायी 
सिमती तसेच मबाक सिमती यांच्  या सभेमधील 
ठरावानुसार व िनयमातील तरतुदीनसुार कामकाज 
पाहण,े सुचनेनसुार िविवध उप म राबिवण.े   

संबंिधत तरतूद अिधिनयमातील तरतुदीनसुार 
अिधिनयमाचे नांव  महाराष्   महानगरपािलका अिधिनयम 1949 
िनयम उपिवधी मंजूर केल्  या माण े 
शासनाचे िनणय शासनाचे िनणया माण ेकायवाही करणे  
प रप क  शासनाचे प रप का माण ेकायवाही करण े
कायालयीन आदशे कायालयीन आदशेा माण ेकायवाही करणे. 

कलम 4(1) (ब) 4 ब  
कामाची मयादा/काम पणू होण्  यासाठी 

त्  यके कामाची कालमयादा  
अ. . काम/काय दवस/तास पूण 

करण्  यासाठी 
जबाबदार 
अिधकारी 

त ार िनवारण 
अिधकारी 

1 मािहती अिधकार अिधिनयम 
2005 चे अज  

30 दवस मिहला व 
बालकल्  याण 
अिधकारी 

थम अिपिलय 
अिधकारी 

 
 

कलम 4 (1) (ब) (5) अ  
मिहला व बालकल ् याण िवभाग कामकाजाक रता लागू असलले े  

कामाशी सबंिधत िनयम/अिधिनयम 
अ. . सूचना प कानुसार दलेल ेिनणय  िनयम मांक व वष  अिभ ाय 

1) महाराष्   महानगरपािलका अिधिनयम 1949 2) मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 
  
 

कलम 4 (1) (ब) (5) ब   
कामासबंिंध शासन िनणय    

अ. . शासन िनणयानुसार दलेल ेिवषय  शासन िनणय मांक व 
दनांक  

अिभ ाय  

               वेळोवेळी पारीत होणारे शासन िनणय / प रप क /िनदश माण े 
 
  
 
 



कलम 4 (1) (ब) (5) क   
कामाशी सबंिंधत प रप के    

अ. . शासन प रप कानुसार दलेले िवषय प रप क  मांक व 
तारीख   

अिभ ाय  

               वेळोवेळी पारीत होणारे शासन िनणय/ प रप क /िनदश माण े 
 
 

 
कलम 4 (1) (ब) (5) ड   

कामाशी सबंिंधत कायालयीन आदशे/धोरणात्  मक प रप के     
अ. .            िवषय    मांक व तारीख   अिभ ाय  
         वेळोवेळी पारीत होणारे प रप क / कायालयीन आदशे माण ेिनरंक  
 
 
 
 

कलम 4 (1) (ब) (5) इ    
कायालयामध ् ये उपलब्  ध दस्  तऐवजाचंी यादी दस्  तऐवजाचंा िवषय  

अ. .            िवषय    मांक व तारीख      अिभ ाय  
          
 
 

कलम 4 (1) (ब) (6)      
    सोमनपा यथेील मिहला व बालकल ् याण िवभागाकडील असलले ेदस्  तदवेजाचंी वगवारी  
अ. . िवषय दस्  तऐवजाचा कार 

नस्  ती/मस्  टर/न द 
पुस्  तक, व्  हावचर इ.  

मुख बाब चा 
तपशीलवार  

सुरि त ठेवणेचा 
कालावधी 

1. अ वा षक अहवाल, टडर 
स्  ताव, ईिनिवदा 

 5 वषासाठी 

2. ब प  व्  यवहार, स्  ताव, 
ाप्  त अज  

 1 वषासाठी  

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    कलम 4 (1) (ख) (9)  
    सोलापूर महानगरपािलका मिहला व बालकल्  याण िवभागाकड ेआकृतीबधंानुसार अ थापना सचूी 
मंजूर असून अ ाप पद े रक्  त आहते.   
    
 
 

कलम 4 (1) (ब) (12) अ 
मिहला व बालकल्  याण िवभागाचे अनुदान वाटपाच्  या काय मांची कायपध्  दती 2020-21 या वषासाठी 

काशीत करणे. 
मा.मबाक सिमती, मा. थायी सिमती, मा. सवसाधारण सभा यांचे मंजुरीन ेकायवाही केली जाते. 
   
 

कलम 4 (1) (ब) (12) ब 
मिहला व कल्  याण कायालयाचे अनुदान काय मातंगत लाभाथ ची िवस्  तृत मािहती काशीत करण.े  

िनरंक 
 
 

कलम 4 (1) (ब) (13) 
  
मिहला व कल्  याण िवभागाकडून िमळणा-या सवलत चा परवाना याची चालू वषाची तपशीलवार मािहती  

िनरंक 
 

कलम 4 (1) (ब) (14) 
 
 

मिहला व कल्  याण िवभागातील मािहतीचे इलेक्  टॉिनक स्  व पात साठवलेली मािहती काशीत करणे 
चालू वषाक रता  

िनरंक 
 

कलम 4 (1) (ब) (15) 
मिहला व कल्  याण िवभागातील सावजिनक ाप्  त उपलब्  ध असलेली मािहती नाग रकांना पुरवण ् यासाठी 
असलेली सुिवधा.मा. शासन िनदशानुसार योजना व उप मांची मािहती मबाक िवभागाकडून पुरिवली 
जाते.  

कलम 4 (1) (ब) (16) 
सोमनपा मिहला व बालकल्  याण िवभागाकडील शासक य जनमािहती अिधकारी/सहा.शासक य जनमािहती 
अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तथेील लोक ािधकाराच्  या काय े ातील ) याची िवस्  तृत मािहती 

कािशत करणे.  
 
 
 



अ) शासक य जनमािहती अिधकारी.(क) 
अ.
.  

शासक य 
जनमािहती 
अिधकारी यांचे 
नांव  

पदनाम काय े   दरुध्  वनी 
/मोबाईल नं.  

ई-मेल थम अिपलीय 
ािधकारी 

1 ी 
व्  ही.आर.कस्  
तुरे  

मिहला व 
बालकल्  याण 
अिधकारी 

मिहला व 
बालकल्  याण 
िवभाग  

2740333  
मो.नं. 
9860511873  

vrkasture@
gmail.com 

ीमती पुष्  पगंधा भगत 
सहा. आयुक्  त  
द.ू . 2740341 
मो.नं.702033761
9  

 
ब) शासक य सहायक जन मािहती अिधकारी (ख)  

 
 
अ.
. 

शासक य 
जनमािहती 
अिधकारी यांचे 
नांव  

पदनाम काय े   दरुध्  वनी 
/मोबाईल नं.  

ई-मेल थम अिपलीय 
ािधकारी 

1 ी 
एम.ए.नराल  

व. े.िल मिहला व 
बालकल्  याण 
िवभाग  

2740333  
मो.नं. 
827515989
9   

naralmallesh5
@gmail.com 

ीमती पुष्  पगंधा 
भगत सहा. आयुक्  त  
द.ू . 2740341 
मो.नं.702033761
9  

 
                           कलम 4 (1) (ब) (17) 
       िनरंक  
 
 
 
           मिहला व बालकल्  याण अिधकारी  
                                              तथा जनमािहती अिधकारी 
                             सोलापूर महानगरपािलका. 
  


