�स्तावना
भूतपूवर् नािशक नगरपािलका, नािशकरोड देवळाली नगरपािलका, सातपूर नगरपािलका व 22
खेडी िमळून िदनांक 07 नोव्हेंबर,1982 रोजी नािशक महानगरपािलकेची स्थापना झालेली आहे. सन
2011 च्या जनगणनेनुसार नािशक शहराची लोकसंख्या सुमारे 14.86 लक्ष इतकी आहे.नािशक
महानगरपािलका क्षे�ातील नागरीकांना पाणी पुरवठा,रस्ते,िदवाब�ी,वै�िकय सुिवधा,सावर्जिनक
आरोग्य व स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, मलिनसऱर्ण शैक्षिणक,इत्यादी सोयी सुिवधा नािशक
महानगरपािलकेच्या सहा िवभागीय काय�लये व इतर काय�लयांमाफर्त उपलब्ध क�न देण्यात येत
असतात.
िदवसें िदवस महानगरपािलका क्षे�ातील वाढत्या नागरी वसाहती यामुळे नागरीकांच्या दैनिदन
जीवनाशी संबंिधत �श्न देिखल वाढत असून,सोयी-सुिवधा पुरिवणेबाबत नागरीकांच्या मागण्यांचे
िनराकरण करणेसाठी स्थािनक स्वराज्य संस्था म्हणून महानगरपािलकेचे दायीत्व मोठया �माणावर
आहे.
नािशक महानगरपािलका क्षे�ातील नागरीकांना उपलब्ध क�न दयावयाच्या उपलब्ध िविवध
सेवा सुिवधांचा तपिशल,त्या पुरिवण्यासाठी आवश्यक ती कालमय�दा,सेवा पुरिवणारा अिधकारी, व
सेवेचा लाभ िमळण्यास नागारीकांना अडचण िनम�ण झाल्यास सेवा मुदतीत न पुरिवल्यास विरष्ठ
अिधकाऱ्याकडे त�ार नोंदिवणे यासाठी सोबतची नागरीकांची सनद तयार करण्यात आली
आहे.त्यामुळे नािशक महानगरपािलकेचे �शासन अिधक गितमान,पारदशर्क,जबाबदार व लोकािभमुख
होण्यास मदत होणार आहे.
Sd/-

आयुक्त,
नािशक महानगरपािलका,नािशक
जा.�.आस्था/विश/2128/2017
िदनांक 07 /12/2017

1

िवभाग:सावर्जिनक आरोग्य व स्वच्छता
अ.�.

सेवांचा तपिशल

सेवा पुरिवणारे अिधकारी /
कमर्चारी यांचे नांव व हुददा

सेवा
पुरिवण्याची
िविहत मुदत

सेवा मुदतीत न पुरिवल्यास
त�ार करावयाच्या विरष्ठ
अिधकाऱ्याचे नाव ,हुददा़

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

जन्म �माणप� देणे

सवर् िवभागीय अिधकारी

3 िदवस

आरोग्य वै�िकय अिधकारी

2

मृत्यू �माणप�

सवर् िवभागीय अिधकारी

3 िदवस

आरोग्य वै�िकय अिधकारी

3

िववाह नोंदणी �माणप�

सवर् िवभागीय अिधकारी

3 िदवस

आरोग्य वै�िकय अिधकारी

4

रस्ते साफसफाई

सवर् िवभागीय स्वच्छता िनरीक्षक

48 तास

सवर् िवभागीय अिधकारी

5

घंटागाडी

सवर् िवभागीय स्वच्छता िनरीक्षक

48 तास

सवर् िवभागीय अिधकारी

6

मृत जनावरांची िवल्हेवाट सवर् िवभागीय स्वच्छता िनरीक्षक
लावणे

48 तास

सवर् िवभागीय अिधकारी

48 तास

जीवशास्�ज्ञ

7

डास
िनमुर्लन
फवारणी

औषध वरीष्ठ क्षे� कायर्कत�

िवभाग : वै�िकय िवभाग
अ.�.

(1)

सेवांचा तपिशल

(2)

सेवा पुरिवणारे अिधकारी

सेवा

सेवा मुदतीत न पुरिवल्यास

/ कमर्चारी यांचे नांव व

पुरिवण्याची

त�ार करावयाच्या विरष्ठ

हुददा

िविहत मुदत

अिधकाऱ्याचे नाव ,हुददा़

(3)

(4)

(5)

1

सोनो�ाफी रिजस्�ेशन

2

�ग्णालय
नोंदणी उपवै�िकय अिधक्षक
(रिजस्�ेशन परवाना देणे)
�ग्णालय नोंदणी परवाना उपवै�िकय अिधक्षक
नुतनीकरण
�ग्णवािहका सेवा
मुख्य वै�िकय अिधकारी
जेडीसी िबटको �ग्णालय
डॉ.झाकीर हुसेन �ग्णालय
अ�ग्नशमन
दल
व
�ग्णवािहका
िवभाग,
िंशगा|डा तलाव
रक्तपेढी सेवा
मुख्य वै�िकय अिधकारी
जेडीसी िबटको �ग्णालय

3
4

5

उपवै�िकय अिधक्षक

2

90 िदवस

वै�िकय अिधक्षक

15 िदवस

वै�िकय अिधक्षक

15 िदवस

वै�िकय अिधक्षक

24 तास

वै�िकय अिधक्षक
मुख्य अ�ग्नशामक दल अिधकारी

24 तास

वै�िकय अिधक्षक

महानगरपािलकेचे िविवध िठकाणातील �ग्णालये/�सुतीगृहे/दवाखाने
अ.�
.
1

महानगरपािलकेचे
�ग्णालये/दवाखाने
जेडीसी िबटको �ग्णालय

2

डॉ.झाकीर हुसेन �ग्णालय

3

गंगापूर रग्णालय

4

स्वामी समथर् �ग्णालय

5

इंिदरागांधी �सुतीगृह

6

िजजामाता �सुतीगृह

7
8

सािव�ीबाई ज्योतीबा फुले स.9.00 ते दु.1.00
�सुतीगृह
दु.4.00 ते 6.00
मायको दवाखाना �सुतीगृह स.9.00 ते दु.1.00

9

दसकपंचक �सुतीगृह

10

उपनगर �सुतीगृह

11

12

सािव�ीबाई ज्यातीबा फुले स.9.00 ते दु.1.00
�सुतीगृह
िसन्नरफाटा,ना.रोड
मल्हारगेट दवाखाना
स.9.00 ते दु.1.00

13

िसडको दवाखाना

14

िंपपळगावखांब दवाखाना

15

संत
गाडगे
महाराज स.9.00 ते दु.1.00
ॲलोपॅिथक दवाखाना
वाल्मीकनगर
कुष्ठरोग स.9.00 ते दु.1.00
उपचार कें�
महाराष्� हौिंसग कॉलनी स.9.00 ते दु.1.00
दवाखाना

16
17

वेळ
स.9.00 ते दु.1.00
दु.4.00 ते 6.00
स.9.00 ते दु.1.00
दु.4.00 ते 6.00
स.9.00 ते दु.1.00
स.9.00 ते दु.1.00
दु.4.00 ते 6.00
स.9.00 ते दु.1.00
दु.4.00 ते 6.00
स.9.00 ते दु.1.00

दुरध्वनी
�मांक
व 2462051/2
465357/
2462722
व 2590049
-

प�ा
नािशकरोड

व्दारका,नािशक
आनंदवली,नािशक

व 2393425

मोरवाडी,निवन नािशक

व 2621331

पंचवटी,नािशक

2597981
व -

मेनरोड,नािशक
िंदडोरीरोड,पंचवटी

2350598

सातपूर,नािशक

स.9.00 ते दु.1.00

2436058

जेलरोड,ना.रोड

स.9.00 ते दु.1.00

2416320

उपनगर,नािशक

2464054

िसन्नरफाटा,ना.रोड

-

रिववारपेठ,नािशक

स.9.00 ते दु.1.00

2373422

जुने िसडको,निवननािशक

स.9.00 ते दु.1.00

2381131(पी.
प)
-

नािशकरोड

-

पंचवटी,नािशक
2365990

बुधवारपेठ,नािशक

सातपूर,नािशक

शहरी आरोग्य सेवा कें�े
शहरी �ाथिमक आरोग्य सेवा कें�ामाफर्त 50 हजार लोकसंख्येसाठी राष्�ीय आरोग्य कायर्�म राबिवला जातो
त्यात
1) कुटूंब कल्याण कायर्�म

2) सावर्ि�क लसीकरण कायर्�म 3) माता बाल संगोपन कायर्�म

4) राष्�ीय कुष्ठरोग िनमुर्लन कायर्�म 5) राष्�ीय मलेिरया िनयं�ण कायर्�म
6) राष्�ीय क्षयरोग िनमुर्लन कायर्�म

7) राष्�ीय अंधत्व िनमुर्लन कायर्क्म इत्यादी

3

आरोग्य िशक्षण,साथरोग िनयं�ण,एडस जनजागरण ,प्लस पोिलओ याव्दारे मोिहम राबवून पोिलओ
िनमुर्लन,शालेय आरोग्य तपासणी,कुष्ठरोग िनयं�ण हे आरोग्य कायर्�म राबिवले जातात.
अ.�.

वेळ

दुरध्वनी �मांक

1

महानगरपािलकेचे �ग्णालये/
दवाखाने
शहरी आरोग्य सेवा कें�,नािशक

स.9.00 ते दु.5.00

2597981

2

शहरी आरोग्य सेवा कें�,

स.9.00 ते दु.5.00

3

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

4

शहरी आरोग्य सेवा कें�,

स.9.00 ते दु.5.00

2590049

5

शहरी आरोग्य सेवा कें�,

स.9.00 ते दु.5.00

2350598

6

शहरी आरोग्य सेवा कें�,

स.9.00 ते दु.5.00

2373422

7

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

2462051

िसडको,निवन
नािशक
नािशकरोड

8

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

2464054

िसन्नरफाटा

9

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

2530137

पंचवटी,नािशक

10

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

तपोवन,पंचवटी

11

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

संजीवनगर

12

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

वडाळागांव

13

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

म्हस�ळ

14

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

मखमलाबाद

15

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

बजरंगवाडी

16

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

भारतनगर

17

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

रामवाडी

18

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

अंबड

19

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

कामठवाडे

20

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

गंगापूर

21

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

एमएचबी कॉलनी

22

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

मोरवाडी

23

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

पवननगर

24

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

िंपपळगांवखांब

25

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

िहरावाडी

26

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

गोरेवाडी

27

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

दसकपंचक

28

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

उपनगर

29

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

मुलतानपुरा

30

शहरी आरोग्य सेवा कें�

स.9.00 ते दु.5.00

-

वडनेरदुमाला

4

प�ा

2576106/2572038 शासकीय �ग्णालय,
नािशक
2504926
रेड�ॉस,नािशक
संग गाडगे महाराज,
कथडा,नािशक
सातपूर,नािशक

वै�िकय िवभागाचे �ग्णालय/दवाखाने माफर्त वै�िकय उपचाराबाबत पुरिवण्यांत
येणाऱ्या सेवा
1) बाहय �ग्ण् िवभाग - सोमवार ते शिनवार वेळ सकाळी 9.00 ते दुपारी 1.00 वाजेपय�त व दुपारी 4.00 ते
सायंकाळी 6.00 वाजेपय�त
तातडीच्या अंतर�ग्ण सेवा 24 तास
लसीकरण सेवा सकाळी 9.00 ते 12.00 वाजेपय�त
2) वै�िकय उपचाराबाबत
िवशेष उपचाराबाबत लसीकरण आिण रोग �ितबंधक उपाययोजना
1) क्षयरोग 2) गोवर 3) पोिलओ 4) डांग्या खोकला 5) घटस्पर् 6) धनुरवात इत्यािद �ितबंधक लसीकरण
िनयिमत दरमंगळवार व शु�वारी केले जाते. गरोदर मातेस धनुरवात �ितबंधक लस व लोह गोळया िदल्या
जातात. बाल िजवीत्व व सुरिक्षत मातृत्व यात भर घालून िर�ॉडक्टीव्ह चाईल्ड हेल्थ (आर.सी.एच.) कायर्�म
राबिवला जातो.
लसीकरण

वेळ व वार

सेवा उपलब्धता िठकाण

मंगळवार ते शु�वार
स.8.00 ते 12.00
इतर िदवशी
आरोग्य िशक्षण व इतर कायर्�म
सोमवार ते शिनवार
स.9.00 ते 12.00
आठवडयातून दोन ते तीन वेळा
मागणीनसार

सवर् शहरी �ाथिमक आरोग्य सेवा कें�े

2

िवशेष
उपचाराबाबत
लसीकरण व रोग
�ितबंधक उपाय
िफरते दवाखाने

3

�ग्णवािहका सेवा

24 तास सेवा

4

शव वाहीका

24 तास सेवा

1

पंचवटी िवभाग - आडगाव, मखमलाबाद, म्हस�ळ,
नांदूर-मानूर
ना.रोड िवभाग - िवहीतगांव, देवळालीगांव, वडनेर,
दाढेगाव, िंपपळगाव,गौळाणे,पाथड�गांव
सातपूर िवभाग- िंपपळगाव बहुला,चुंचाळे,आनंदवल्ली ,
गंगापूर
निवन नािशक िवभाग- पाथड�,अंबड,कामवाडा
जे.डी.सी.िबटको �ग्णालय-दुरध्वनी -2565722
अ�ग्नशमन िवभाग,िंशगाडा तलाव- दुरध्वनी- 101
अ�ग्नशमन िवभाग,िंशगाडा तलाव- दुरध्वनी- 101

िवभाग: मूल्य िनध�रण व कर संकलन
अ.�.

सेवांचा तपिशल

सेवा पुरिवणारे अिधकारी
/ कमर्चारी यांचे नांव व

सेवा

पुरिवण्याची

सेवा मुदतीत न पुरिवल्यास

हुददा

िविहत

अिधकाऱ्याचे नाव ,हुददा़

त�ार करावयाच्या विरष्ठ

मुदत
1
2
3

मालम�ा
कराची
थकबाकी सवर् िवभागीय अिधकारी
नसलेबाबत ना-हरकत दाखला देणे
दस्तऐवजाच्या आधारे मालम�ा सवर् िवभागीय अिधकारी
हस्तांतरण नोंद �माणप� देणे
वारसा
हक्काने
मालम�ा सवर् िवभागीय अिधकारी
हस्तांतरण �माणप� देणे.
5

3 िदवस

संबंिधत उपआयुक्त

15 िदवस

संबंिधत उपआयुक्त

15 िदवस

संबंिधत उपआयुक्त

4

3 िदवस

संबंिधत उपआयुक्त

5

िमळकत कर आकारणी रिजष्टर अिधक्षक,िवभागीय
उतारा देणे
काय�लय

मालम�ा कर उतारा देणे

सवर् िवभागीय अिधकारी

3 िदवस

संबिधत उपआयुक्त

6

िरव्हीजन रिजष्टर / असेसमेंट
रिजष्�र उतारा देणे
वीज कनेक्शन घेणेकामी नाहरकत दाखला देणे
िमळकत रिजष्�रला कजर् बोजा
नोंद करणे

अिधक्षक,िवभागीय
अिधकारी
अिधक्षक,िवभागीय
अिधकारी
अिधक्षक,िवभागीय
अिधकारी

5 िदवस

सवर् िवभागीय अिधकारी

5 िदवस

सवर् िवभागीय अिधकारी

5 िदवस

सवर् िवभागीय अिधकारी

सवर् िवभागीय अिधकारी

5 िदवस

संबंिधत उप आयुक्त

पाणीपटटीची
थकबाकी
नसलेबाबत दाखला देणे
पाणी
िबलाची
थकबाकी
भरल्यानंतर खंडीत केलेला पाणी
पुरवठा पुवर्वत सु� करणे
अजर्दाराच्या िवनंतीनुसार नळ
कनेक्शन बंद करणे

अिधक्षक,संबंिधत
िवभागीय काय�लय
अिधक्षक,संबंिधत
िवभागीय काय�लय

5 िदवस

सवर् िवभागीय अिधकारी

3 िदवस

सवर् िवभागीय अिधकारी

अिधक्षक,संबंिधत
िवभागीय काय�लय

3 िदवस

सवर् िवभागीय अिधकारी

7
8
9
10
11

12

पाणी पटटी आकारणी करणे

िवभाग:अित�मण िवभाग
अ.�.

सेवांचा तपिशल

1

रस्त्यावरील
अित�मण
काढणेबाबत त�ार

2

अनािधकृत
फलक
हटिवणेबाबत त�ार

3

मनपा सरकारी जागेवरील
अित�मण काढणे

4

अनािधकृत
काढून टाकणे

बांधकामे

सेवा पुरिवणारे अिधकारी
/ कमर्चारी यांचे नांव व
हुददा
संबंिधत
िवभागातील
अित�मण िनमुर्लन पथक,
अित�मण िनरीक्षक व
संबंिधत िवभागीय अिधकारी
संबंिधत
िवभागातील
अित�मण िनमुर्लन पथक,
अित�मण िनरीक्षक व
संबंिधत िवभागीय अिधकारी
संबंिधत
िवभागातील
अित�मण िनमुर्लन पथक,
अित�मण िनरीक्षक व
संबंिधत िवभागीय अिधकारी
अित�कमण
िवभाग
मुख्यालय
व
संबंिधत
िवभागाचे
िवभागीय
अिधकारी

6

सेवा
पुरिवण्याची
िविहत मुदत
2 िदवस

सेवा मुदतीत न पुरिवल्यास
त�ार करावयाच्या विरष्ठ
अिधकाऱ्याचे नाव ,हुददा़
उपआयुक्त(अित�मण)

1 िदवस

उपआयुक्त(अित�मण)

7 िदवस

उपआयुक्त(अित�मण)

10 िदवस

उपआयुक्त(अित�मण)

िवभाग:िव�ुत िवभाग
अ.�.

1

सेवांचा तपिशल

सेवा पुरिवणारे अिधकारी
/ कमर्चारी यांचे नांव व
हुददा

सावर्जिनक
जागेतील शाखा अिभयंता(िव�ुत)
अथवा रस्त्यावरील पथिदप किनष्ठ अिभयंता (िव�ुत)
बंद असणे,केबल,डॅमेज व
फॉल्ट व्यितिरक्त

सेवा
पुरिवण्याची
िविहत मुदत

10 िदवस

सेवा मुदतीत न पुरिवल्यास
त�ार करावयाच्या विरष्ठ
अिधकाऱ्याचे नाव ,हुददा़

उप अिभयंता (िव�ुत)

िवभाग:िमळकत व्यवस्थापन िवभाग
अ.�.

सेवांचा तपिशल

1

भुसंपादन िवषयक
कामकाज करणे व
महानगरपािलकेच्या
िमळकतींचे करारनामे
आिण िमळकत संबंधी
इतर अनुषंगीक कामकाज
करणे

सेवा पुरिवणारे अिधकारी
/ कमर्चारी यांचे नांव व
हुददा

शाखा अिभयंता
सहाय्यक किनष्ठ अिभयंता

सेवा
सेवा मुदतीत न पुरिवल्यास
पुरिवण्याची
त�ार करावयाच्या विरष्ठ
िविहत मुदत
अिधकाऱ्याचे नाव ,हुददा़
कामाचे स्व�प
िमळकत व्यवस्थापक
भुसंपादन
कायदा व
महाराष्�
�ादेिशक
नगररचना
अिधिनयम
1966
तरतूदी�माणे व
महानगरपािलका
िमळकत
िवषयक
धोरणात्मक
िनणर्यानंतर
�शासकीय
मान्यता
िमळालेनंतर
180 िदवस

िवभाग:िविवधकर वसुली िवभाग
अ.�.

1

2
3
4

सेवांचा तपिशल

सेवा पुरिवणारे अिधकारी
/ कमर्चारी यांचे नांव व
हुददा

जािहरात - तात्पूरते शुभेच्छा सवर् िवभागीय अिधकारी
फलक (मनपा मालकीचे
एकूण 70 फलक)
जािहरात - कायमस्व�पी संबंिधत उपआयुक्त
(एक वष� मुदतीकिरता)
जािहरात
कायमस्व�पी संबंिधत उपआयुक्त
(नूतनीकरण)
इतर लायसेन्स पीठ िगरणी,
हेअर कटींग सलून लाकूड
वखार

सवर् िवभागीय अिधकारी

7

सेवा
पुरिवण्याची
िविहत मुदत

सेवा मुदतीत न पुरिवल्यास
त�ार करावयाच्या विरष्ठ
अिधकाऱ्याचे नाव ,हुददा़

7 िदवस

संबंिधत उपआयुक्त

45 िदवस

अितिरक्त आयुक्त(2)

30 िदवस

अितिरक्त आयुक्त (2)

07 िदवस

संबंिधत उपआयुक्त

5

6

7

8

रस्त्यावर सामान ठेवणे व
मंडप (स्टेज)/कमान/स्टॉल
- सण व उत्सव वगळून)
महानगरपािलका मालकीचे
मैदाने/खुली जागा िविवध
कायर्�माकिरता तात्पूरत्या
स्व�पात उपलब्ध क�न
देणेबाबत
महानगरपािलका मालकीचे
गाळे/ओटे/खुली जागा या
वरील जागा लायसेन्स फी
हस्तांतरण करणेबाबत
जािहरात फलक परवानगी
देणे ( साईज 10× 10 चे
आतील )

सवर् िवभागीय अिधकारी

05 िदवस

संबंिधत उपआयुक्त

संबंिधत उपआयुक्त

15 िदवस

अितिरक्त आयुक्त (2)

सवर् िवभागीय अिधकारी

15 िदवस

अितिरक्त आयुक्त (2)

सवर् िवभागीय अिधकारी

15 िदवस

संबंिधत उपआयुक्त

िवभाग:अ�ग्नशमन व आिणबाणी सेवा िवभाग
काय�लये: मुख्यालय,िंशगाडा तलाव
अ�ग्नशमन कें�:े 1) नािशकरोड 2) पंचवटी 3) सातपूर 4) निवन नािशक
5) िवभागीय अ�ग्नशमन कें�,पंचवटी
अ.�.

1
2
3
4

5
6

सेवांचा तपिशल

सेवा पुरिवणारे
अिधकारी / कमर्चारी
यांचे नांव व हुददा

सेवा
सेवा मुदतीत न पुरिवल्यास
पुरिवण्याची
त�ार करावयाच्या विरष्ठ
िविहत
अिधकाऱ्याचे नाव ,हुददा़
मुदत
अ�ग्नशमन ना-हरकत दाखला देणे
मुख्य अ�ग्नशमन दल 07 िदवस
अितिरक्त आयुक्त (1)
अिधकारी
अ�ग्नशमन अंतीम ना-हरकत दाखला मुख्य अ�ग्नशमन दल 15 िदवस
अितिरक्त आयुक्त (1)
देणे
अिधकारी
शववािहका
मुख्य अ�ग्नशमन दल 24
तास अितिरक्त आयुक्त (1)
अिधकारी
सेवा
सकर्स,र् �दशर्न,े शामीयाना,मंडप(धा�मक मुख्य अ�ग्नशमन दल 15 िदवस
अितिरक्त आयुक्त् (1)
/सांस्कृतीक कायर्�मासाठी)ना-हरकत अिधकारी
दाखला देणे
स्टॅण्डबाय डयुटी ना-हरकत दखला मुख्य अ�ग्नशमन दल 8 िदवस
अितिरक्त आयुक्त (1)
देणे
अिधकारी
फटाके स्टॉल ना-हरकत दाखला मुख्य अ�ग्नशमन दल 15 िदवस
अितिरक्त आयुक्त् (1)
(तात्पूरत्या स्व�पात)
अिधकारी

िवभाग:झोपडपटटी िनमुर्लन िवभाग
अ.�. सेवांचा तपिशल

1

वारसा हक्काने नोंद �माणप� देणे

सेवा
पुरिवणारे
सेवा
अिधकारी / कमर्चारी पुरिवण्याची
यांचे नांव व हुददा
िविहत
मुदत
अिधक्षक
5 िदवस
8

सेवा मुदतीत न पुरिवल्यास
त�ार करावयाच्या विरष्ठ
अिधकाऱ्याचे नाव ,हुददा़
संबंिधत उपआयुक्त

2

हस्तांतरणाने नांव लावणे

अिधक्षक

3 िदवस

संबंधत उपआयुक्त

3

वारसा हक्काने नांव लावणे

अिधक्षक

2 िदवस

संबंिधत उपआयुक्त

4

निवन सेवा शुल्क आकारणे

अिधक्षक

2 िदवस

संबंिधत उपआयुक्त

िवभाग:मलिनस:रण िवभाग
अ.�. सेवांचा तपिशल

1

2

3
4

5

6

निवन मलिनस्सारण (िसवेज)
कनेक्शन मंजूर करणे

सेवा
पुरिवणारे
सेवा
सेवा मुदतीत न पुरिवल्यास
अिधकारी / कमर्चारी पुरिवण्याची त�ार करावयाच्या विरष्ठ
यांचे नांव व हुददा
िविहत मुदत अिधकाऱ्याचे नाव ,हुददा़

सवर्
िवभागीय
अिधकारी
संबंिधत उपअिभयंता
(भुयारी गटार योजना)
मलिनस्सारण (िसवेज) कनेक्शन
सवर्
िवभागीय
पूणर्त्वाचा दाखला देण.े
अिधकारी
संबंिधत उपअिभयंता
(भुयारी गटार योजना)
रस्ता खोदाई परवानगी
संबंिघत उपअिभयंता
(बांधकाम)
मलिनस्सारण निलका तूंबणेबाबत
सवर्
िवभागीय
अिधकारी
उपअ�भ्यता
(भुयारी
गटार योजना)
मलिनस्सारण निलका लहान दु�स्त सवर्
िवभागीय
करणेबाबत
अिधकारी
संबंिधत
उपअिभयंता(भुयारी
गटार योजना)
मलिनस्सारण निलका मोठी दु�स्ती उप अिभयंता
करणे
कायर्कारी
अिभयंता
(मलिनस्सारण)

05 िदवस

कायर्कारी अिभयंता
(मलिनस्सारण)

05 िदवस

कायर्कारी अिभयंता
(मलिनस्सारण)

03 िदवस

कायर्कारी अिभयंता (बांधकाम)

48 तास

कायर्कारी अिभयंता
(मलिनस्सारण)

07 िदवस

कायर्कारी अिभयंता
मलिनस्सारण

3 मिहने

अिधक्षक अिभयंता
मलिनस्सारण

िवभाग:उदयान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग
अ.�. सेवांचा तपिशल

1

नागिरकांसाठी उदयान िवकिसत
करणे,देखभाल करणे, उदयानांची
साफ सफाई करणे, वृक्षारोपण करणे,
सहल परवानगी देणे, मनपा क्षे�ातील
वृक्ष तोडणे, वृक्षांचा िवस्तार कमी
करणे

सेवा
पुरिवणारे
अिधकारी / कमर्चारी
यांचे नांव व हुददा
उदयान िनरीक्षक,निवन
नािशक,
उदयान
िनरीक्षक,नािशक पूवर्
उदयान
िनरीक्षक,नािशक
प�श्चम
�भारी उदयान िनरीक्षक
(पंचवटी पूण)र्
�भारी उदयान िनरीक्षक
(सातपूर)
9

सेवा
सेवा मुदतीत न पुरिवल्यास
पुरिवण्याची त�ार करावयाच्या विरष्ठ
िविहत मुदत अिधकाऱ्याचे नाव ,हुददा़
कामाच्या
�भारी उदयान व वृक्ष�ािधकरण
स्व�पानु
अिधक्षक
सार
कालावधी
60 िदवस

2

मनपा क्षे�ातील उदयानांमध्ये स्थापत्य
िवषयक कामे व दु�स्ती करणे

शाखा अिभयंता (नािशक
पूवर्/
सातपूर )
सहाय्यक
किनष्ठ
अिभयंता
(पंचवटी
िवभाग)
सहाय्यक
किनष्ठ
अिभयंता
(नािशक
प�श्चम व निवन नािशक
िवभाग)
सहाय्यक
किनष्ठ
अिभयंता (ना.रोड िवभाग)

कामाच्या
स्व�पानु
सार
कालावधी
60 िदवस

सेवा
पुरिवणारे
अिधकारी / कमर्चारी
यांचे नांव व हुददा
सवर्
िवभागीय
अिधकारी/ उपअिभयंता
(पाणी पुरवठा )
सवर्
िवभागीय
अिधकारी/ उपअिभयंता
(पाणी पुरवठा िवभाग)
सवर्
िवभागीय
अिधकारी
/
उपअिभयंता
(पाणी
पुरवठा िवभाग)
सवर्
िवभागीय
अिधकारी/ उपअिभयंता
(पाणी पुरवठा िवभाग)

सेवा
पुरिवण्याची
िविहत मुदत
15 िदवस

�भारी कायर्कारी
(उदयान िवभाग)

अिभयंता

िवभाग:पाणी पुरवठा िवभाग
अ.�. सेवांचा तपिशल

1

निवन नळ कनेक्शन देणे

2

नळ कनेक्शन बंद करणे

3

अिधकृत/अनािधकृत नळ
कनेक्शनबाबत

4

नळ कनेक्शन हस्तांतरीत करणेबाबत

सेवा मुदतीत न पुरिवल्यास
त�ार करावयाच्या विरष्ठ
अिधकाऱ्याचे नाव ,हुददा़
सहाय्यक आयुक्त (�शासन)

15 िदवस

संबंिधत उपआयुक्त

30 िदवस

संबंिधत उपआयुक्त

15 िदवस

संबंिधत उपआयुक्त

सेवा
पुरिवण्याची
िविहत मुदत
7 िदवस

सेवा मुदतीत न पुरिवल्यास
त�ार करावयाच्या विरष्ठ
अिधकाऱ्याचे नाव ,हुददा़
कायर्कारी अिभयंता

िवभाग:नगररचना िवभाग
अ.�. सेवांचा तपिशल

1

झोन दाखला देणे

सेवा
पुरिवणारे
अिधकारी / कमर्चारी
यांचे नांव व हुददा
उपअिभयंता

2

भाग नकाशा देणे

उपअिभयंता

3 िदवस

3

बांधकाम परवाना देणे

कायर्कारी अिभयंता

60 िदवस सहा.संचालक,नगररचना

4

जोते �माणप� देणे

उपअिभयंता

15 िदवस कायर्कारी अिभयंता,नगररचना

5

भोगवटा �माणप� देणे

उपअिभयंता

30 िदवस सहा.संचालक,नगररचना

कायर्कारी अिभयंता

Sd/-

आयुक्त,
नािशक महानगरपािलका,नािशक
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