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क�द्र शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�धनयम, 2005 मधील कलम 2 (एच) व 4 (1) (बी) नुसार 17 बाबींवर
प्र�सध्द करावयाची मा�हती व कामगार कल्याण �वभागाची मा�हती खाल�लप्रमाणे आहे.
कलम 2(एच) नमुना 'क'
�वभाग

मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम,2005 नुसार

अ.क्र.
1

सावर्ज�नक प्रा�धकरणाचे नाव: ना�शक महानगरपा�लका

सावर्ज�नक प्रा�धकरणाची

सावर्ज�नक प्रा�धकणाचे नाव

�ठकाण/संपूणर् पत्ता

ना�शक नगरपा�लका, ना�शकरोड,

ना�शक महानगरपा�लका

�तसरा मजला, उद्यान व

�न�मर्तीकारकानुसार �वभागणी

देवळाल� नगरपा�लका व सातपूर
नगरपा�लका यांचे एक�त्रकरण

ना�शक

वृ�प्रा�धकरण �वभाग, ना�शक

महानगरपा�लका ना�शक मुख्यालय,

करुन �दनांक 07/11/1982

राजीव गांधी भवन, शरणपुर रोड,

अन्वये महानगरपा�लकेची

ना�शक 422 002

स्थापना

कलम 2(एच) नमुना 'ख'

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग
ना�शक महानगरपा�लका,ना�शक

अ.क्र.

सावर्ज�नक प्रा�धकरणाची अथर्

सावर्ज�नक प्रा�धकणाचे

�ठकाण/संपूणर् पत्ता

1

स्था�नक स्वराज्य संस्था

ना�शक

�तसरा मजला, उद्यान व वृ�प्रा�धकरण

सहाय्यानुसार �वभागणी

नाव

महानगरपा�लका
ना�शक

1

�वभाग, ना�शक महानगरपा�लका ना�शक
मुख्यालय, राजीव गांधी भवन, शरणपुर
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रोड, ना�शक 422 002

कलम 4(1)(b)(i)

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग
ना�शक महानगरपा�लका,ना�शक

अ.क्र.

ना�शक महानगरपा�लकेच्या प्रशासन �वभागाची रचना, काय� आ�ण कतर्व्य यांचा तप�शल
तप�शल

मा�हती

महानगरपा�लकेचे नाव

ना�शक महानगरप�लका,ना�शक

संपूणर् पत्ता

ना�शक महानगरपा�लका ना�शक मुख्यालय,

स�म अ�धकार�

महापा�लका आयुक्त

राजीव गांधी भवन, शरणपुर रोड, ना�शक 422
002

कायार्लय प्रमुख

कोणत्या खात्याचे अंतगर्त हे कायार्लय आहे

उद्यान अ�ध�क

ना�शक महानगरपा�लका,ना�शक

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग

कामाचा अहवाल कोणत्या कायार्लयाकडे सादर

मा.अ�त.आयुक्त – --(सेवा) नामनपा.

कायर्क�ा: भौगो�लक

संपुणर् मनपा �ेत्र

ध्येय/धोरण

मनपा कायर्�ेत्रात अिस्तत्वात असलेल्या

केला जातो

अं�गकृत µÉiÉ(Mission)

-

उद्यानाचंी◌ देखभाल, दुरुस्ती व सवर् वृ�ांचे
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अ.क्र.

तप�शल

मा�हती

संवधर्न व जतन करणे.

साध्य

पयार्वरणाचा समतोल राखणे व उद्यानाचा लाभ

जास्तीत जास्त नाग�रकांना �मळवुन देवन सेवा
पुर�वणे.

प्रत्य� कायर्

1) मनपा कायर्�ेत्रात हस्तांतर�त झालेल्या

अ�वक�सत भुखंडावर नवीन उद्यान �वकसीत
करणेसाठ� आराखडा करणे.

2) अिस्तत्वात असलेल्या उद्यानांची देखभाल व

दुरुस्ती

करणे.

3) वृ�तोडी संदभार्त प्राप्त अजार्वर प्रस्ताव
सादरकरणे.

4) वृ� लागवड / संगोपन करणे.

5) वाहतुक बेट,े दुभाजके सुशो�भकरण करणे.

6) मनपा कायर्�ेत्रातील सवर् झाडांचे संवधर्न व
जतन

करणे.

7) वृ� लागवडी संदभार्त नागर�कांमध्ये
जनजागृती

करणे.

8) पावसाळयात नागर�कांना वृ� लागवड/वृ�
संर�क

पुर�वणे.

अ�ध�नयम तरतुद - महाराष्ट्र महानगरपा�लका

अ�ध�नयम 1949 कलम 63, 1 (अ) व 1 (ब)

1) हस्तांतर�त झालेल्या �वक�सत व अ�वक�सत
भुंखडाचे वग�करण करणे. उद्यान �वक�सत

करण्यासाठ� कामाचा आराखडा तयार करणे.
2) ना�शक महानगरपा�लका �ेत्रातील

उद्याने,रस्ता दुभाजके, चौक, मोकळया जागा

इत्याद� �वक�सत करणे व स�दय�करण करणे व
त्यांचे संवधर्न व संर�णाच्या दृष्ट�ने कामावर
�नयंत्राण ठेवणे.उद्यान �वषयक कामाचे
अंदाजपत्रक तपासणे.

1. प्रशासक�य मान्यतेसाठ� प्रस्ताव सादर करणे.
प्रशासक�य मंजुर� �मळालेनंतर �न�वदा प्र�क्रया
पुणर् करणे. मंजुर �न�वदा धारक यांचेशी

करारनामा करुन कामाचा कायार्देश देण.े

2. मा.सवर् साधारण सभा व मा.स्थायी स�मती
सभेतील मंजुर ठरावावर कायर्वाह� करणे.

1. �वभाग स्तरावर�ल सुरु असलेल्या कामांवर
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अ.क्र.

तप�शल

मा�हती

देखरेख व �नयंत्रण ठेवणे.

2. मुख्यालयातील कायर्रत असलेल्या

कमर्चार्यांकडुन प्रशासक�य कामे करुन घेणे
व �नयंत्रण ठेवणे.

अ�ध�नयम तरतुद uमहाराष्ट्र (नागर� �ेत्रो)

झाडांचे संर�ण व जतन अ�ध�नयम, 1975
1.

2.

आ�ण वृ� संर�ण व संवधर्न �नयम, 2004
ना�शक महानगरपा�लकेतील सवर्

ज�मनीवर�ल सवर् झाडांचे संर�ण व जतन
करणे.

पाच वषार्तुन एकदा वृ� गणना करणे.

(प्रत्येक भुखंडात जी असतील व लावण्यात
येतील अशा झाडांची संख्या व

3.

�व�न�दष्ट करणे.)

प्रकार

नवीन रस्ते बांधण्यासाठ� �कंवा अिस्तत्वात
असलेले रस्ते रुंद करण्यासाठ� �कंवा

मालमत्ता यात असलेल्या धोक्यापासुन

संर�ण करण्यासाठ� दुसर्या जागी लावणे

4.

आवश्यक झालेल्या झाडांचे प्र�तरोपण करणे.

महानगरपा�लकेच्या �ेत्रातील सोसायट� अजर्,

सावर्ज�नक जागा रस्ता दुभाजक, रस्ताच्या
दुतफार् �नयोिजत भुखंडामध्ये अडथळा

�नमार्ण करणार� झाडे मंजुर�स्तव वृकष
्
5.

6.

प्रा�धकरण स�मतीकडे सादर करणे.

अना�धकृत वृ�तोड प्र�तबंधकरण 7

अ�धकारातेतील सवर् ज�मनीवर�ल सवर्

झाडांचे संर�ण व जतन करणे.

महानगरपा�लका मोकळया जागा,

मैदाने,शाळा, ट्र�-बेल्ट नाल्याच्या बाजुला
अशा �ठकाणी वृ� लागवड करुन त्यांचे

7.

8.

संर�ण व संवधर्न करणे.

वृकष
् लागवडीचे महत्व पटवुन देण्यासाठ�

फळे, फुले व भाजीपाला प्रदशर्नाचे आयोजन
करणे. (पुष्पोत्सव )

वृ�ांच्या जतन व संवधर्ना �वषयी

नाग�रकांमध्ये प्रोत्साहन �नमार्ण करणेसाठ�
वृ��दंडी, वनमहोत्सव आयोिजत करुन

9.

त्यामध्ये झाडे लागवडीसंबंधी मा�हती देणे.
�कडग्रस्त झाडांवर औषधांची फवारणी

करणे.

10. महानगरपा�लका �ेत्रातील सुकलेल्या व
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अ.क्र.

तप�शल

मा�हती

धोकादायक झाडांची तोड करुन तयाची
�वल्हेवाट लावणे.

11. पावसाळयामध्ये नाग�रकांना वृ�ारोपण
करण्यासाठ� रोपे उपलबध करुन देणे.

12. सद्यिस्थतीत ना�शक महानगरपा�लका

�ेत्रात झाडे व झाडांच्या फांदया तोडणेस
मा.उच्च न्यायालयाचा मनाई हुकूम

असल्याने उच्च न्यायालयाचे आदेशाप्रमाणे
या बाबतचे प्रस्ताव मा.वृ� प्रा�धकरण
स�मतीवर ठेवुन त्यांच्या मंजुर�नुसार
कायर्वाह� करणे.

जनतेला देत असलेल्या सेवांचा थोडक्यात

मनपा कायर्�ेत्रातील सवर् उद्याने सुिस्थत ठेवुन

तप�शल

त्याची देखभाल दुरुस्ती �नय�मत करणे व �व�वध

उद्याना मध्ये◌
े खेळणी व ग्रीन जीम सा�हत्य
बसवुन लहान मुलांचे नाग�रकांचे आरोग्य

स्थावर मालमत्ता(येथे ज�मन,इमारत आ�ण
अन्य स्थावर मालमत्तेचा तप�शल)

अबा�धत ठेवण्याचा प्रयत्न करणे.

�तसरा मजला, उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग,
ना�शक महानगरपा�लका ना�शक मुख्यालय,

राजीव गांधी भवन, शरणपुर रोड, ना�शक 422

महानगरपा�लकेचा प्रशासन संरचनेचा तक्ता
महानगरपा�लका कायार्लयाची वेळ आ�ण
दुरध्वनी क्रमांक,फॅक्स,ई-मेल,कायार्लयीन

पृष्ठ क्र.

7

002

वर नमुद केल्याप्रमाणे

वेळ: सकाळी 10.00 ते 05.45

दूरध्वनी क्र. : 0253 2578226

कालानंतर संपकार्चा तातडीचा क्रमांक

ई-मेल: garden_sup@nashikcorporation.in

साप्ता�हक सुटट� आ�ण �वशेष सेवांचा

म�हन्याचा दुसरा व चौथा श�नवार, म�हन्यातील

कालावधी

सवर् र�ववार व शासक�य सावर्ज�नक सुट्टया
(�वशेष सेवा-आवश्यकतेनुसार)

कलम 4 (1)(¤ÉÒ)(i) (अनु.क्र.14)
ना�शक महानगरपा�लका,ना�शक

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग
अ�त�रक्तÉ आयुक्त – सेवा

उपआयुक्त (उद्यान)

5
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क.�लपीकò. Ê±हेडमाळी½äþbमाळीÒ

उद्यानt�नर��कIÉEò

�बगार� /¤वॉचमन´ÉÉìSÉ¨ÉxÉ

�लपीक±É{ÉÒEò �शपाईÉ{ÉÉ<Ç

6

व.

�लपीकÊ±É{Éक.
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4(1)(ड)(त्))(i) xÉ¨ÉÖ'क'"उद्यानtवÉ

वृ�प्रा�धकरणú�वभागÉना�शकÉमहानगरपा�लका,ना�शकÉना�शकÉमहानगरप�लकेच्याªउद्यानÉव
अ.क्र.
1

2

3

वृ�प्रा�धकरणú�वभागाच्याªअ�धकार�®व कमर्चार्यांच्याªअ�धकारÉक�ाI(क)Eò)
अ�धकार पद
मा.आयुक्त

मा.अ�त.आयुक्त -(सेवा)

उपआयुक्त
(उद्यान)

आ�थर्क

संब�धत

अ�धकार

कायदा/�नयम/आदेश/राजपत्र

25 ल�

अ�ध�नयम 1949 प्रमाणे

रु.5 ल� ते

महाराष्ट्र महानगरपा�लका

रु.10 ल� ते
पावेतो

10 ल�

महाराष्ट्र महानगरपा�लका

अ�ध�नयम 1949 प्रमाणे

पावेतो

रु.5 ल�

महाराष्ट्र महानगरपा�लका

पावेतो

अ�ध�नयम 1949 प्रमाणे

(मा.आयुक्त

यांनी वेळोवेळी
अ�धकार
प्रदान

4

उद्यान �नर��क

6

क�नष्ठ �लपीक

5
7

व�रष्ठ �लपीक

केल्याप्रमाणे)
�नरंक

---

�शपाई

8

शेरा
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उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग
अ.क्र.

अ�धकार पद

प्रशास�नक

1

मा.आयुक्त

महाराष्ट्र

2

3

अ�त.आयुक्त-सेवा

उपआयुक्त
(उद्यान)

(ख)

संब�धत

अ�धकार

कायदा/�नयम/आदेश/राजपत्र

महानगरपा�लका

अ�ध�नयम

शेरा

महाराष्ट्र महानगरपा�लका

अ�ध�नयमाप्रमाणे
महाराष्ट्र

महाराष्ट्र महानगरपा�लका

महानगरपा�लका

अ�ध�नयम

अ�ध�नयमाप्रमाणे
महाराष्ट्र

महाराष्ट्र महानगरपा�लका

महानगरपा�लका

अ�ध�नयम महाराष्ट्र शासक�य

अ�ध�नयमाप्रमाणे कमर्चार्यांचे बदल्यांचे

�न�नयमन आ�ण शासक�य

कतर्व्ये पार पाडताना होणार्या
�वलंबास प्र�तबंध अ�ध�नयम
2005 क�द्र शासनाचा

मा�हतीचा अ�धकार

अ�ध�नयम 2005 महाराष्ट्र
शासनाने वेळोवेळी पा�रत

केलेले �नयम,उप�वधी व इतर
संबं�धत अ�ध�नयम इ.

महाराष्ट्र नागर� सेवा �नयम
इ.

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग
अ.क्र.

अ�धकार पद
अ�त. आयुक्त-

फौजदार�

(ग)

अ�धकार

संब�धत

कायदा/�नयम/आदेश/राजपत्र

शेरा

सेवा

उपआयुक्त
(उद्यान)

�नरंक

उद्यान �नर��क
व�रष्ठ �लपीक

क�नष्ठ �लपीक

अ.क्र.

अ�धकार पद

1

मा.आयुक्त

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग (घ)
अधर्न्यायीक

संब�धत

अ�धकार

कायदा/�नयम/आदेश/राजपत्र

महानगरपा�लका

अ�ध�नयम

महाराष्ट्र

9

महाराष्ट्र महानगरपा�लका

शेरा
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2

अ�त.आयुक्त--(सेवा)

अ�ध�नयमाप्रमाणे
महाराष्ट्र

महाराष्ट्र महानगरपा�लका

महानगरपा�लका

अ�ध�नयम

अ�ध�नयम

महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी

मा�हतीचा अ�धकार

अ�ध�नयम 2005 च्या
कलम 19 प्रमाणे

अ�प�लय अ�धकार� व
त्या अनुषं�गक
अ�धकार

पा�रत केलेले �नयम,उप�वधी व
इतर संबं�धत अ�ध�नयम इ.

महाराष्ट्र शासक�य कमर्चार्यांचे
�व�नयमन आ�ण शासक�य

कतर्व्ये पार पाडताना होणार्या
�वलंबास प्र�तबंध अ�ध�नयम
2005

क�द्र शासनाचा मा�हतीचा
3

उपआयुक्त
(उद्यान)

अ�धकार अ�ध�नयम 2005

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र महानगरपा�लका

महानगरपा�लका

अ�ध�नयम

अ�ध�नयम

महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी

मा�हतीचा अ�धकार

पा�रत केलेले �नयम,उप�वधी व

कलम 19 प्रमाणे

महाराष्ट्र शासक�य कमर्चार्यांचे

त्या अनुषं�गक

कतर्व्ये पार पाडताना होणार्या

अ�ध�नयम 2005 च्या
अ�प�लय अ�धकार� व

इतर संबं�धत अ�ध�नयम इ.
�व�नयमन आ�ण शासक�य

�वलंबास प्र�तबंध अ�ध�नयम

अ�धकार

2005

क�द्र शासनाचा मा�हतीचा

3

अ�धकार अ�ध�नयम 2005

वृ� अ�धकार�,
जनमा�हती

अ�धकार� तथा

�वभागीय अ�धकार�

उद्यान �नर��क,

�नरंक

सह जनमा�हती
अ�धकार�

व�रष्ठ �लपीक

क�नष्ठ �लपीक
उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग (य)
अ.क्र.

अ�धकार पद

1

मा.आयुक्त

न्यायीक

संब�धत

अ�धकार

कायदा/�नयम/आदेश/राजपत्र

महानगरपा�लका

अ�ध�नयम 1949

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र महानगरपा�लका

अ�ध�नयमाप्रमाणे

10

शेरा
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2

अ�त.आयुक्त---

3

उपआयुक्त

(सेवा)

(उद्यान)

4

उद्यान

5

व�रष्ठ �लपीक

6

�नरंक

�नरंक

�नर��क

क�नष्ठ �लपीक
कलम 4(1)(b)(ii) नमुना 'ख'

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग
ना�शक महानगरपा�लका,ना�शक

ना�शक महानगरप�लकेच्या उद्यान �वभाग अ�धकार� व कमर्चार� यांचे अ�धकार व कतर्व्ये
अ.क्र.

अ�धकार पद

आ�थर्क कतर्व्य

1

मा.आयुक्त

महाराष्ट्र

2

3

अ�त.आयुक्त--(सेवा)

उपआयुक्त
(उद्यान)

4

उद्यान

5

व�रष्ठ �लपीक

6

(क)

ú

कायदा/�नयम/आदेश/राजपत्र

महानगरपा�लका

अ�ध�नयम 1949

शेरा

महाराष्ट्र महानगरपा�लका

अ�ध�नयमाप्रमाणे
मा.आयुक्त यांनी

महाराष्ट्र महानगरपा�लका

वेळोवेळी

अ�ध�नयम 1949

अ�धकार प्रदान
केल्याप्रमाणे

मा.आयुक्त यांनी

महाराष्ट्र महानगरपा�लका

वेळोवेळी

अ�ध�नयम 1949

अ�धकार प्रदान
केल्याप्रमाणे

�नरंक

�नर��क

क�नष्ठ �लपीक

संब�धत

�नरंक
�नरंक

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग
(ख)

अ.क्र.

अ�धकार पद

प्रशास�नक कतर्व्य

1

मा.आयुक्त

महाराष्ट्र

2

अ�त.आयुक्त--(सेवा)

संब�धत

कायदा/�नयम/आदेश/राजपत्र
महाराष्ट्र महानगरपा�लका

महानगरपा�लका

अ�ध�नयमाप्रमाणे
महाराष्ट्र

महानगरपा�लका

अ�ध�नयम

महाराष्ट्र महानगरपा�लका

अ�ध�नयम महाराष्ट्र शासक�य

11

शेरा
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3

उपआयुक्त
(उद्यान)

4

उद्यान

5

व�रष्ठ �लपीक

6

�नर��क

क�नष्ठ �लपीक

अ�ध�नयमाप्रमाणे कमर्चार्यांचे �व�नयमन आ�ण
व मा.आयुक्त

शासक�य कतर्व्ये पार पाडताना

अ�धकार प्रदान

अ�ध�नयम 2005

यांनी वेळोवेळी
केल्याप्रमाणे

होणार्या �वलंबास प्र�तबंध
क�द्र शासनाचा मा�हतीचा

अ�धकार अ�ध�नयम 2005

महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी

पा�रत केलेले �नयम,उप�वधी व
इतर संबं�धत अ�ध�नयम इ.

महाराष्ट्र नागर� सेवा �नयम इ.

12
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उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग
अ.क्र.

अ�धकार पद

प्रशास�नक

1

मा.आयुक्त

फौजदार� कतर्व्य

2

अ�त.आयुक्त--

3

उपआयुक्त

संब�धत

कायदा/�नयम/आदेश/राजपत्र

शेरा

महाराष्ट्र महानगरपा�लका
अ�ध�नयम 1949

(सेवा)

�नरंक

(उद्यान)

4

उद्यान

5

व�रष्ठ �लपीक

6

कतर्व्य

(ग)

�नर��क

�नरंक

क�नष्ठ �लपीक

�नरंक
उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग
(घ)

अ.क्र.

अ�धकार पद

अधर्न्यायीक

1

मा.आयुक्त

महाराष्ट्र

2

अ�त.आयुक्त(सेवा)

कतर्व्य

कायदा/�नयम/आदेश/राजपत्र

महानगरपा�लका

अ�ध�नयम

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र महानगरपा�लका

अ�ध�नयम

महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी

महानगरपा�लका

पा�रत केलेले �नयम,उप�वधी व

अ�ध�नयम

महाराष्ट्र शासक�य कमर्चार्यांचे

कलम 19 प्रमाणे

शासक�य कतर्व्ये पार पाडताना

अ�धकार� व त्या

अ�ध�नयम 2005

अ�प�लय

अनुषं�गक

(उद्यान)

अ�ध�नयम

मा�हतीचा

2005 च्या

उपआयुक्त

महाराष्ट्र महानगरपा�लका

अ�ध�नयमाप्रमाणे

अ�धकार

3

संब�धत

इतर संबं�धत अ�ध�नयम इ.
बदल्यांचे �न�नयमन आ�ण
होणार्या �वलंबास प्र�तबंध
क�द्र शासनाचा मा�हतीचा

कतर्व्ये

अ�धकार अ�ध�नयम 2005

महानगरपा�लका

अ�ध�नयम

महाराष्ट्र

अ�ध�नयम
मा�हतीचा
अ�धकार

महाराष्ट्र महानगरपा�लका

महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी

पा�रत केलेले �नयम,उप�वधी व
इतर संबं�धत अ�ध�नयम इ.

13

शेरा
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अ�ध�नयम

महाराष्ट्र शासक�य कमर्चार्यांचे

कलम 19 प्रमाणे

शासक�य कतर्व्ये पार पाडताना

अ�धकार� व त्या

अ�ध�नयम 2005

2005 च्या
अ�प�लय

अनुषं�गक

4

उद्यान �नर��क

कतर्व्ये

बदल्यांचे �न�नयमन आ�ण
होणार्या �वलंबास प्र�तबंध
क�द्र शासनाचा मा�हतीचा

अ�धकार अ�ध�नयम 2005
�नरंक

व�रष्ठ �लपीक

�नरंक

क�नष्ठ �लपीक

�नरंक

14
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उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग
अ.क्र.

अ�धकार पद

न्यायीक कतर्व्य

1

मा.आयुक्त

महाराष्ट्र

2
3

महानगरपा�लका

अ�त.आयुक्त(सेवा)

संब�धत

कायदा/�नयम/आदेश/राजपत्र

अ�ध�नयमाप्रमाणे

अ�ध�नयम 1949

�नरंक

(उद्यान)

उद्यान �नर��क

6

क�नष्ठ �लपीक

शेरा

महाराष्ट्र महानगरपा�लका

उपआयुक्त

4
5

(य)

व�रष्ठ �लपीक

कलम 4(1)(b)(iii)

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग

ना�शक महानगरपा�लकेत कोणताह� �नणर्य घेतांना पाळल� जाणार� �नणर्य प्र�क्रयेची आ�ण
त्यावर�ल देखरेखीची पध्दत आ�ण सोप�वलेले व्यक्तीगत उत्तरदा�यत्व

उद्यान �वभागाची प्रकरण सादर करण्याची पध्दती

करण्याची पध्दती

वृ�प्रा�धकरण �वभागाची प्रकरण सादर

क�नष्ठ /वर�ष्ठ �लपीक/उद्यान �नर��क

उद्यान �नर��क

उपआयुक्तÉ (उद्यान)

वृ� अ�धकार� तथा

�वभागीय अ�धकार�

�वत्त व लेखा �वभागाचा अ�भप्राय घेवन
अ�त�रक्तiआयुक्तi(सेवा)É)

उपआयुक्तÉ (उद्यान)

आवश्यकतेनुसार

वृ�प्रा�धकरण स�मती

मा.आयुक्त/मा.महासभा
कामाचे नाव :
अ�धकार या

संबं�धत तरतुद

उद्यान, वृ�प्रा�धकरण �वषयक कामे अंतगर्त कामकाजाची प्रकरणे/मा�हती
�वषयावर�ल प्रकरणे

: उद्यान, वृ�प्रा�धकरण �वषयक कामे अंतगर्त कामकाजाची प्रकरणे/मा�हती

संबं�धत अ�ध�नयम :

अ�धकार अ�ध�नयम 2005 .

महाराष्ट्र महानगरपा�लका अ�ध�नयम उद्यान, वृ�प्रा�धकरण �वषयक कामे.
अ�धकार�/ अंतगर्त कामकाजाची प्रकरणे/मा�हती अ�धकार पार पाडताना

होणार्या �वलंबास प्र�तबंध अ�ध�नयम 2005

15
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: महाराष्ट्र नागर� सेवा �नयम व उद्यान, वृ�प्रा�धकरण �वषयक

�नयम

कामे.अ�धकार�.

/ अंतगर्त कामकाजाची प्रकरणे पार पाडताना होणार्या �वलंबास प्र�तबंध

अ�ध�नयम

2005/ मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 च्या अनुषंगाने शासनाने

वेळोवेळी
:

शासन �नणर्य
प्र�सध्द

पार�त केलेले �नयम, मनपा उप�वधी

महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
झालेले संबं�धत शासन �नणर्य

प�रपत्रक क्रमांक/ कायार्लयीन आदेश :
अ.क्र.
1

�वषय

�करकोळ �श�ेचे अ�धकार

क्रमांक व �दनांक

महाराष्ट्र (नागर� �ेत्र) झाडांचे संर�ण व जतन
अ�ध�नयम 1975 व महाराष्ट्र (नागर� �ेत्र)

झाडांचे संर�ण व संवधर्न अ�ध�नयम 2009
महाराष्ट्र महानगरपा�लका अ�ध�नयम व
महाराष्ट्र नागर� सेवा �नयम

अ.क्र.

1

कामाचे स्वरुप

सवर्साधारण
प्रकरणे

कामाचे
टप्पे

तीन

अपे��त

प्रत्येक कामाबाबत आ�ण प्रत्येक

कालावधी

टप्प्यावर कमर्चार्याची व

अ�धकार्याची भू�मका आ�ण
जबाबदार�

7 �दवस

उद्यान �नर��क - प्रकरण सादर
करणे,

कायार्लय प्रमुख- अ�भप्राय नमुद
करणे,

2

3

सवर्साधारण
प्रकरणे

तात्काळ
प्रकरण

तीन

तीन

�वभागप्रमुख- �नणर्य घेणे.

7 �दवस

तातडीच्या
स्वरुपाची
फाईल

तीन

कामकाज

त्याच/दुसर्या करणे,

कायार्लय प्रमुख- अ�भप्राय नमुद
करणे,

शक्यतो चार
�दवसात

कामे

करणे,

उद्यान �नर��क -प्रकरण सादर

�दवशी

�वषयक

कायार्लयी

�वभागप्रमुख- �नणर्य घेणे.

शक्यतो

उद्यान

�लपीक - प्रकरण सादर करणे,

कायार्लय प्रमुख- अ�भप्राय नमुद

सकाळी
4

शेरा

�वभागप्रमुख- �नणर्य घेणे

�लपीक- प्रकरण सादर करणे,

कायार्लय प्रमुख- अ�भप्राय नमुद
करणे,�वभागप्रमुख- �नणर्य घेणे

16

न
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5

कोणत्याह�

�वभागाकडे

तीन

30 �दवस

�वचाराथर्

�लपीक- प्रकरण सादर करणे,

कायार्लय प्रमुख- अ�भप्राय नमुद
करणे,

पाठवायची

�वभागप्रमुख- �नणर्य घेणे

आवश्यकता

असलेल� फाईल

कलम 4(1)(b)(iv) नमुना 'क'

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग

ना�शक महानगरपा�लकेत होणार्या कामासंबंधी सामान्यपणे ठर�वलेल� भौ�तक व आ�थर्क उद्दीष्टे
संस्थापातळीवर ठरवलेले मा�सक/त्रैमा�सक/अधर्वा�षर्क अथवा वा�षर्क उद्दीष्टे

अ.

अ�धकार

काम

भौ�तक

आ�थर्क उद्दीष्टे

कालावधी

1

उपआयुक्त

50,000

50,000

अदांजे खचर्

खात्यामाफर्त

लागवड

लागवड

(माहे जुन

(माहे जुन

क्र.

पद

(उद्यान)

वृ�

करणे

ते सष्ट�बर
2019)

उद्दीष्टे
वृ�

र.रु.556.00/-ल�
(अपे��त)

करणे

ते सष्ट�बर
2019)

17

शेरा
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कलम 4(1)(b)(v) नमुना 'क'

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग

अ.क्र.

1

ना�शक महानगरपा�लकेत होणार्या कामासंबंधी सवर्सामान्यपणे आखलेले �नयम
�वषय

प्रशासक�य प्रकरणे

संबं�धत शासक�य �नणर्य/कायार्लयीन

आदेश/�नयम/राजपत्र वगैरेचा क्रमांक व
तार�ख

1) महाराष्ट्र महानगरपा�लका
अ�ध�नयम, महाराष्ट्र

शासनाच्या www.maharashtra.gov.in
या संकेतस्थळावर प्र�सध्द झालेले

संबं�धत शासन �नणर्य, महाराष्ट्र नागर�
सेवा �नयम, शासक�य कतर्व्ये पार

पाडताना होणार्या �वलंबास प्र�तबंध
2

मा�हती अ�धकार प्रकरणे

अ�ध�नयम 2005

क�द्र�य मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम
2005

18

शेरा
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कलम 4(1)(a)(vi)

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग

अ.क्र.

1

ना�शक महानगरपा�लकेतील उपलब्ध कागदपत्रांची याद�

दस्तऐवजाचा प्रकार

सुर��त ठेवण्याचा

समवेतच्या प�र�शष्ट “+’’ प्रमाणे

“+’’ वग�य, कायम

ना�शक महानगरपा�लका

महानगरपा�लका

नस्ती/मस्टर/न�दपुस्तक,
व्हाऊचर

कायार्लयीन नस्त्या

2

स्थायी आदेश नस्ती

4

शासन नणर्य/

3

तप�शल

�नयम/अ�धसूचना
प�रपत्रके/आदेश

कालावधी

पृष्ठ नं. 1 ते 45

मा.शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त व

अ�भलेख जतन व

शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

मागर्दशर्क

मा.महाराष्ट्र

या संकेतस्थळावर प्र�सध्द झालेले

5

हजेर� पुस्तक

6

वजावट रिजस्टर

7

सेवापुस्तक/वैयिक्तक
धा�रका

ना�शक

संबं�धत शासन �नणर्याची सं�चका

वग�करण

पुिस्तकेत �वह�त
केल्याप्रमाणे

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभागात

कायर्रत अ�धकार�/कमर्चार� यांचे हजेर�
पुस्तक पृष्ठ 1 ते 100

रिजस्टर स्वरुपात उपलब्ध
पृष्ठ 1 ते 200 (2 नग)

उद्यान मुख्यालय -09

कलम 4(1)(b)(vii)

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग

ना�शक महानगरनपा�लकेत कोणताह� धोरणात्मक �नणर्य घेण्यापूव� �कंवा त्याची कायार्लयात

अंमलबजावणी करण्यापूव� जनतेशी अथवा जनतेच्या प्र�त�नधीशी चचार् करण्याबाबत अिस्तत्वात
अ.क्र.

कोणत्या �वषया
संबंधी

सल्लामसलत

1

नव्याने ऊद्यान
�नर्�मती/झाडे

तोडने अथवा

झाडांचा �वस्तार
कमी करणे

असलेल्या व्यवस्थेचा तप�शल
व्यवस्थेची

कायर्पध्दती

संब�धत शासक�य

�नणर्य/कायार्लयीन
आदेश/राजपत्र

पुनर्�वलोकनाचा
काळ

वगैरेचा क्रमांक व
प्रस्ताव तयार

करुन महासभा/
वृ�प्रा�धकरण
स�मतीचे

मान्यतेसाठ�
ठेवणे

19

तार�ख

आवश्य कते

नुसार प्रस्तावात
सम�वष्ट करणे

60 �दवस
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कलम 4(1)(b)(viii) नमुना 'क'

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग

ना�शक महानगरनपा�लकेत स�मत्या,प�रषदा अथवा मंडळाच्या बैठक�चे तप�शल

अ. स�मती,मंडळ
क्र

वा प�रषदेचे
नाव

वृ�प्र�धकरण
स�मती

स�मती,मंडळ

स�मती,मंडळ

स�मती,मंडळ

प�रषदेच्या

उद्देश

प�रषदेच्या

उपिस्थत

इ�तवृत्तांत

इ�तवृत्तांत

वारंवारता

जनतेस

पाहण्यासाठ�

उपलब्ध

आहे का

आहे का

वा

वा प�रषदेचा

रचनेचा ढाचा

आयुक्त – 1
मनपा

प्र�त�नधी
- 2

अशासक�य

सदस्य 2

1)

पयार्वरणाच्या

दृष्ट�कोनातुन
जास्तीत

वा

बैठक�ची

45

�दवसातुन

एकदा बैठक

जास्त

पयार्वरणाचा
समतोल

राखण्यासाठ�
वृ� लागवड
करण्या
�वषयी

�नयोजन
करणे
2)

20

त्या

बैठक�स

राहणेची
मुभा

नाह�

त्या

बैठक�चा
जनतेस

उपलब्ध
नाह�

त्या

बैठक�चा

कोणाकडे
असतो
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धोकादायक
वृ� तोडणे

यावर �नणर्य
घेणे

कलम 4(1)(a)(ix)

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग

ना�शक महानगरपा�लका उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभागातील अ�धकार� व कमर्चार� यांची
अ.क्र.
1.

2.
3.

�नद��शका

अ�धकार्याचे नांव
श्री. एम एन �तवार�

श्री. पी बी चौकटे

श्री.व्ह� आर डुमसे

पद

उप अ�भयंता

वगर्

झाल्याचा �दनांक

संपकार्साठ�

दुनध्वनी क्रमांक

28/10/1983

9423179154

3

2/11/2001

24/12/1999

8928983794

प्र.उदयान

3

24/12/1999

7020536667

उदयान �नर��क

3

7/8/1992

9423501947

�लपीक

3

7/10/1989

9834060176

प्रभार� कायर्कार�
अ�भयंता

शाखा अ�भयंता
प्र.उदयान

�नर��क पंचवट�

2

नोकर�त रुजु

3

9423961239

4.

श्री इजाज शेख

5.

श्री आर एम पांडे

6.

श्री नानासाहेब राघो

7.

श्री. एस िव्ह पाट�ल

�शपाई

4

25/1/2003

9028555651

श्री. ए.व्ह�.पोरजे

�बगार�

4

1/7/1985

9850865105

8.
9.

10.
11.

साळवे

श्री.एस व्ह सहाणे

श्रीमती. िव्ह.के.चंद्रमोरे
सौ.पी एच बोराडे

�नर��क ना.रोड
पुवर् /पिश्चम

�शपाई

4

�बगार�

4

�बगार�

4

1/5/2003

18/3/1994

15/4/2011

कलम 4(1)(Æa)(x)

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग

ना�शक महानगरपा�लका उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभागातील
अ�धकार� व कमर्चार� यांची याद�.

21

8007290130
9657066640
9423557721
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अ.
क्र

अ�धकार्याचे नांव

धारण केलेले
पद

वगर्

मुळवेतन,
ग्रेड वेतन
,प्र�त�नयु

महागाई
भत्ता

घरभाडे शहर भत्ता,
भत्ता

क्ती भत्ता

वैद्य�कय
भत्ता,

एकुण
वेतन

वहातुक
भत्ता,
धुलाई

1. श्री. एम एन �तवार�

उद्यान

2

35860

2. श्री नानासाहेब राघो

�लपीक

3

17970

3. श्री. एस िव्ह पाट�ल

�शपाई

4

4. श्री.एस िव्ह सहाणे

�शपाई

4

5. श्री. ए.व्ह�.पोरजे

�बगार�

4

6. श्रीम

�बगार�

4

7. सौ.पी एच बोराडे

�बगार�

4

8. श्री. �शंदे दे�वदास

�बगार�

4

9. श्री. लोखंडे संजय

माळी

4

साळवे

यु .के.चंद्रमोरे

रंगनाथ
बाबुराव

अ�ध�क

8492

1180

112425

4454

1180

59927

2318

1280

32046

16458

2318

1280

33646

11540

19085

2688

1280

36893

10740

17949

2528

1280

34778

6090

11204

1578

1280

22352

8810

15066

1280

27356

10930

18361

1280

35557

6600

60293

भत्ता

4300

31623

2400

16458

9190
9190
2400
1900
1900
1800
1800
2000

2586

कलम 4(1)(b)(xi)

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग

ना�शक महानगरनपा�लका,ना�शक

�दनांक 1 ए�प्रल,2019 ते �दनांक 31 माचर्,2020 या काळासाठ� मंजुर झालेल्या व खचर् झालेल्या
रक्कमेचा तप�शल

22
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मंजुर रक्कमेपैक� वापर झालेल्या रक्कमेचा तप�शल
अ.क्र.

अंदाजपत्रक�य शीषर्क

चालु वषार्साठ�

संगणक कोड

मंजुर रक्कम
1200

1

स्थायी आस्थापना

2499

3

ट्र� गाडर् कंम्पाऊड

2501

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12

अ.
क्र.

आकिस्मत खचर्
रोपे खरेद�

औषधे खते

हत्यारे

लाखात

2500

00

2502

00

5.00

उद्यान व्यवस्था व

2504

58.00

�वज �बले

2696

60.00

उद्यान देखभाल

2730

319.00

खेळणी दुरुस्ती
पाणी �बले

उद्यान �वकास

उद्यानात खेळणी
बस�वणे

वृ��नधी

अंदाजपत्रक�य शीषर्

2697

5.00

2596

2164.00

4008

796.46

2834

440.00

मागील वषार्साठ�

संगणक कोड

मंजुर रक्कम

वापरलेल�
रक्कम

न

वापरल्यामुळे
परत करावी
लागलेल�

1

स्थायी आस्थापना

2499

3

ट्र� गाडर् कंम्पाऊड

2501

2

आकिस्मत खचर्

2500

शेरा

1.00

2503

खरेद� व दुरुस्ती

�नयोिजत वापर

1085

1048.00

00.00

-

00.00

23

-

रक्कम
-

शेरा
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4
5
6
7
8
9

10
11
12

रोपे खरेद�

2502

00.00

-

-

ऊद्यान व्यवस्था व

2504

45.00

-

-

�वज �बले

2696

60.00

46.43

-

उद्यान देखभाल

2730

230.00

252.90

-

2834

224.00

27.82

औषधे खते

हत्यारे

2503

खरेद� व दुरुस्ती
खेळणी दुरुस्ती
पाणी �बले

2697

उद्यान �वकास

2596

उद्यानात खेळणी
बस�वणे

वृ��नधी

4008

00.00

7.00

899.00

396.01

-

3.75

699.41

306.41

-

-

कलम 4(1)(b)(xii) नमुना 'क'

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग

ना�शक महानगरनपा�लका,ना�शक
अनुदान वाटपाची पध्दत

कायर्क्रमाचे वा योजनेचे नाव

लाभधारकांसाठ� पात्रतेच्या अट�

: �नरंक

: �नरंक

लाभ �मळण्यासाठ� असलेल्या पूवर् अट�

या योजनेच्या लाभ घेण्यासाठ� असलेल� कायर्पध्दती
पात्रता ठर�वण्याचे �नकष आ�ण आवश्यक कागदपत्रे

या योजनेतुन �मळणार्या लाभांचा तप�शल

(अनुदान अथवा अन्य काह� मदत �दल� जात
असेल तर तोह� तप�शल दयावा)

: �नरंक

: �नरंक

अनुदान वाटपाची पध्दत

: �नरंक

अजार्बरोबर भरावयाची फ�(असल्यास)

: �नरंक

अजार्चा नमुना

: �नरंक

अजर् कोठे करावा अथवा अजर् करण्यासाठ� कायार्लयात कोणाला भेटावे

अन्य फ�(असल्यास)

: �नरंक

सोबत जोडावयाचे प�र�शष्ठे

: �नरंक

त्या प�र�शष्ठांचा काह� �व�शष्ठ नमुना असल्यास

: �नरंक

(�शफरस पत्रे,दाखले,दस्तऐवज)

कायर्वाह� बद्दल काह� तक्रार असल्यास तर

: �नरंक

उपलब्ध रक्कमेचा तप�शल

: �नरंक

उद्दीष्ठ

: �नरंक

ती कोणाकडे करावयाची त्या अ�धकार्याचे पदनाम

लाभधारकांची प्रत्येक वषार्गणीक �दलेल्या नमुन्यानुसार याद�
शेरा

: �नरंक

: �नरंक

24
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कलम 4(1)(b)(xii) नमुना 'ख'

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग
ना�शक महानगरपा�लका,ना�शक

अनुदान वाटप कायर्क्रमातील लाभाथ�चा तप�शल

अ.क्र.

वषर्

कायर्क्रमाचे/योजनेचे नाव :- �नरंक

: �दनांक 1 ए�प्रल,2018

ते �दनांक 31 माचर्,2019

लाभधारकाचे संपूणर् नाव आ�ण पत्ता

�दलेल्या अनुदानाची रक्कम/�दलेल्या
सवलतीची रक्कम

�नरंक

कलम 4(1)(b)(xiii)

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग
ना�शक महानगरपा�लका,ना�शक

कोणतीह� सवलत,परवाना अथवा अ�धकारपत्र �मळालेल्या लाभाथ�चा तप�शल
परवाना/परवानगी/सवलत यांचा प्रकार : �नरंक

अ.
क्र.

परवाना देणार� अ�धकार� व्यक्ती

परवानाधारकाचे नाव

वृ� अ�धकार� तथा

�वभागीय अ�धकार�

परवाना

परवाना

�कती

: वृ� अ�धकार�

क्रमांक

�दल्याची

काळासाठ�

-

-

-

ता�रख

वैध

सवर्सामान्य

परवान्याचा

न�वन वृ�

वृ� तोडण्याच्या

करणे

5 या प्रमाणे

अट�

लागवड

तप�शल

बदल्यात एकास
न�वन वृ�ाची
लागवड करुन

संवधर्न करणे.
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कलम 4(1)(b)(xiv)

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग
ना�शक महानगरपा�लका,ना�शक

अ.क्र.

इलेक्ट्रॉ�नक स्वरुपात उपलब्ध असलेल� मा�हती

एस्तऐवज/धार�णी/न�दवह�चा
प्रकार

�वषय

कोणत्या

ह� मा�हती

इलेक्ट्रॉ�नक

असलेल्या

प्रकारच्या

स्वरुपात मा�हती
साठ�वलेल�

1

संबं�धत त्या-त्या कायार्सनाचे
दैनं�दन वापरातील संगणक

संचात समा�वष्ट (इलेक्ट्रॉ�नक
मजकूर)

आहे ?

उद्यान व

वृ�प्रा�धकरण

�वषयक कामकाज

दे◌
ैनं�दन

वापरातील

संगणक (हाडर्
�डस्क)

ताब्यात

व्यक्तीचे नाव

संबं�धत कायार्सन
क.�लपीक

कलम 4(1)(b)(xv)

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग
ना�शक महानगरपा�लका,ना�शक

उपलब्ध असलेल� मा�हती नाग�रकांना पुर�वण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या सु�वधा
सु�वधांचा प्रकार:

जनतेसाठ� राखून ठेवलेल्या भेट�च्या वेळेसंबधीची मा�हती- दुपार� 4:00 ते 5:00 वा.
परस्परसंवाद� संकेतस्थळाची मा�हती- मनपा संकेतस्थळावर
कॉल स�टरची मा�हती- �नरंक

अ�भलेख तपासणीसाठ� उपलब्ध सु�वधांची मा�हती- आवश्यकतेनुसार कायार्लयीन वेळेत
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कामाच्या तपासणीच्या संदभार्त उपलब्ध सु�वधांची मा�हती- �नरंक

नमुने �मळ�वण्याच्या संदभार्त उपलब्ध सु�वधांची मा�हती- झेरॉक्स प्रती, संकेतस्थळ
सूचना फलकाची मा�हती- �नरंक
ग्रंथालयाची मा�हती- �नरंक

चौकशी क�ाची/�खडक�ची अथवा स्वागत क�ाची मा�हती �मळण्याची सु�वधा- स्वागत क�

मुख्यालय प्रवेशद्वाराजवळ, प�हला मजला, राजीव गांधी भवन, शरणपूर रोड, ना�शक 2

कायार्लयीन काळानंतर संपकार्ची सु�वधा असल्यास त्याची मा�हती- आपत्का�लन क�
अ.क्र.

आपत्काल�न संपकार्ची मा�हती - आपत्का�लन क� 0253-2222413
उपलब्ध

वेळ

सु�वधा

कायर्पध्दती

स्थान

जबाबदार
व्यक्ती

�नरंक

कलम 4(1)(b)(xvi)

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग
ना�शक महानगरपा�लका,ना�शक

क�द्र�य मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम,2005 अंतगर्त मा�हती अ�धकार�,सहाय्यक मा�हती अ�धकार�
आ�ण अ�पल�य प्रा�धकार� यांची तप�शलवार मा�हती

अ.
क्र.
1

प्रथम

अ�पल�य

अ�धकार

प्रथम अ�पल�य अ�धकार�

प्रथम अ�पल�य

पद

अ�धकार� म्हणून

श्री. �शवाजी

उपायुक्त

मा�हतीचा

आमले

�वभाग

अ�धकार�
कारभार�

उद्यान

त्यांची कायर्क�ा
अ�धकार

अ�ध�नयम,2005
अंतगर्त मा�हती
�मळणे बाबत

प्राप्त अजार्नुसार
मा�हती देण.े
व प्रथम

अ�पलावर

मुदतीत �नणर्य
देणे.

संपूणर्

पत्ता/दुरध्वनी
क्रमांक

�तसरा मजला,

ऊद्यान �वभाग
कायार्लय

महानगरपा�लका
ना�शक

मुख्यालय,

राजीव गांधी

भवन, शरणपुर
रोड, ना�शक

अहवाल देणारे
अ�धकार�

श्री. आर एम पांडे

श्री. आर. पी.
भालेराव

श्री. पी बी चौकटे
शाखा अ�भयंता

422 002

2222537

,2578226

श्री.व्ह� आर डुमसे
सहा क�नष्ठ
अ�भयंता

ना.पुवर्

उदयान

�नर��क

ना.पिश्चम

प्र.उदयान
�नर��क

सातपुर /
ना�शक

प्र.उदयान
�नर��क
पंचवट�

श्री. इजाज शेख

प्र.उदयान

अ�भयंता

ना.रोड

सहा क�नष्ट

श्री. एन. आर.
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�नर��क

न�वन

दुरध्वनी

क्र.0253-

उदयान

�नर��क

मुख्यालय
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साळवे

क. �लपीक

अ
.

जनमा�हती
अ�धकार�

क्र
.

1

श्री आर एम
पांडे

अ�धकार पद

जनमा�हती अ�धकार�

जनमा�हती अ�धकार�
म्हणून त्यांची

संपूणर् पत्ता/दुरध्वनी क्रमांक

कायर्क�ा

उदयान �नर��क मा�हतीचा अ�धकार

�तसरा मजला, ऊद्यान �वभाग

ना. पुवर्

अ�ध�नयम,2005

श्री. पी बी

प्र.उदयान

बाबत प्राप्त अजार्नुसार

भवन, शरणपुर रोड, ना�शक

शाखा अ�भयंता

सातपुर/न.

व प्रथम अ�पल�य

दुरध्वनी क्र.0253-2222537

चौकटे

श्री.व्ह� आर
ढुमसे

सहा क�नष्ट
अ�भयंता

�नर��क
ना�शक

प्र.उदयान

उदयान �नर��क

श्री इजाज शेख

प्र.उदयान

भालेराव

सहा क�नष्ट
अ�भयंता

अंतगर्त मा�हती �मळणे ना�शक मुख्यालय, राजीव गांधी
मा�हती देण.े

अ�धकार� यांना प्रथम
अ�पलावेळी मा�हती

�नर��क पंचवट� देणे.

श्री. आर. पी.

कायार्लय महानगरपा�लका

ना.पिश्चम

�नर��क ना.रोड
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अ.क्र.

1

साहाय्यक मा�हती
अ�धकार्याचे नाव

श्री. नानासाहेब राघो
साळवे

सहाय्यक मा�हती अ�धकार�

अ�धकार पद

साहाय्यक मा�हती
अ�धकार� म्हणून
त्यांची कायर्क�ा

क�नष्ठ
�लपीक

मा�हतीचा अ�धकार
अ�ध�नयम,2005

संपूणर् पत्ता/दुरध्वनी
क्रमांक

�तसरा मजला, ऊद्यान
�वभाग कायार्लय

अंतगर्त मा�हती �मळणे महानगरपा�लका ना�शक
बाबत प्राप्त अजार्नुसार मुख्यालय, राजीव गांधी
मा�हती देणे

भवन, शरणपुर रोड,
ना�शक 422 002

दुरध्वनी क्र.02532222537

,2578226
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कलम 4(1)(b)(xvii)

उद्यान व वृ�प्रा�धकरण �वभाग
ना�शक महानगरपा�लका,ना�शक

ना�शक महानगरपा�लकेच्या ऊद्यान �वभागाचे जनतेच्या िजव्हाळयाचे �नत्य-�नय�मत �नणर्य
आ�ण काह� महत्वाचे धोरणात्मक �नणर्य

मनपा �ेत्रातील उद्याने सुिस्थतीत ठेवन देखभाल कामे उद्यानामध्ये खेळणी व ग्रीन जीम

सा�हत्य बसवुन लहान मुलांचे नाग�रकांचे आरोग्य अबा�धत ठेवण्याचा प्रयत्न तसेच वृ�ांची
लागवड करणे व त्यांचे संगोपन करणे.

ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक
जा.क्र./उद्यान/क�-1/

/2018

�द. –

प्र�त,

मा. संचालक
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मा�हती व तंत्र�ान �वभाग

ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक

�वषय :- मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005 (कलम 2 H व 4 (1) ब नुसार प्र�सध्द करावयाचे
मा�हती बाबत.

उपरोक्त �वषयास अनुसरुन मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005 अन्वये मनापाचे संकेत
स्थळावर प्र�सध्द करावयाची मा�हती तयार करुन सोबत जोडल� आहे.
त्याबाबत पुढ�ल कायर्वाह� होणेस �वनंती

उद्यान अ�ध�क

ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक
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