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कें� शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधनयम, 2005 मधील कलम 2 (एच) व 4 (1) (बी) नुसार 17 

बाबींवर �िसध्द करावयाची मािहती व उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभागाची मािहती खालील�माणे आह.े 
कलम 2(एच) नमुना 'क' 

 िवभाग 
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम,2005 नुसार 

सावर्जिनक �ािधकरणाचे नाव: नािशक महानगरपािल�ा 
 

अ.�. सावर्जिनक �ािधकरणाची 
िन�मतीकारकानुसार 

िवभागणी 

सावर्जिनक �ािधकणाचे 
नाव 

िठकाण/संपूणर् प�ा 

1 नािशक नगरपािलका, 
नािशकरोड, देवळाली 
नगरपािलका व सातपूर 
नगरपािलका यांच े

एकि�करण क�न िदनांक 

07/11/1982 अन्वये 
महानगरपािलकेची 

स्थापना 

नािशक महानगरपािलका 
नािशक 

 

ितसरा मजला, उ�ान व 

वृक्ष�ािधकरण िवभाग, 
नािशक महानगरपािलका 
नािशक मुख्यालय, राजीव 

गांधी भवन, शरणपुर रोड, 
नािशक 422 002 

 
 
 
 
 
  

कलम 2(एच) नमुना 'ख' 
उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

नािशक महानगरपािलका,नािशक 

 

अ.�. सावर्जिनक �ािधकरणाची अथर् 
सहाय्यानुसार िवभागणी 

सावर्जिनक �ािधकणाचे 
नाव 

िठकाण/संपूणर् प�ा 

1 स्थािनक स्वराज्य संस्था नािशक महानगरपािलका 
नािशक 

ितसरा मजला, उ�ान व 

वृक्ष�ािधकरण िवभाग, 
नािशक महानगरपािलका 
नािशक मुख्यालय, राजीव 

गांधी भवन, शरणपरु रोड, 
नािशक 422 002 
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कलम 4(1)(b)(i) 

उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

नािशक महानगरपािलका,नािशक 

नािशक महानगरपािलकेच्या उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभागाची रचना, काय� आिण कतर्व्य यांचा तपिशल 

अ. 
�. 

तपिशल मािहती 

 महानगरपािलकेच ेनाव नािशक महानगरपिलका,नािशक 

 सक्षम अिधकारी महापािलका आयुक्त 

 संपूणर् प�ा नािशक महानगरपािलका नािशक मुख्यालय, राजीव 

गांधी भवन, शरणपुर रोड, नािशक 422 002 

 काय�लय �मुख उ�ान अिधक्षक 

 कोणत्या खात्याचे अंतगर्त ह ेकाय�लय आह े नािशक महानगरपािलका,नािशक 

उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

 कामाचा अहवाल कोणत्या काय�लयाकड ेसादर 
केला जातो 

मा.अित.आयुक्त – --(शहर) नामनपा. यांचेमाफर्त 

मा.आयुक्त साहेब यांचेकडेस 

 कायर्कक्षा: भौगोिलक संपुणर् मनपा क्षे� 

 अंिगकृत µÉiÉ(Mission) - 
 ध्येय/धोरण मनपा कायर्क्षे�ात अ�स्तत्वात असलेल्या उ�ानाचं◌ी 

देखभाल, दु�स्ती व सवर् वृक्षांचे संवधर्न व जतन 

करणे. 
 साध्य पय�वरणाचा समतोल राखणे व उ�ानाचा लाभ 

जास्तीत जास्त नागिरकांना िमळवुन देवन सेवा 
पुरिवणे. 

 �त्यक्ष कायर् 1) मनपा कायर्क्षे�ात हस्तांतरीत झालेल्या अिवकिसत  

    भुखंडावर नवीन उ�ान िवकसीत करणेसाठी  
    आराखडा करणे. 
2) अ�स्तत्वात असलेल्या उ�ानांची देखभाल व 

दु�स्ती  
   करण.े 
3) वृक्षतोडी संदभ�त �ाप्त अज�वर �स्ताव सादर   
   करण.े 
4) वृक्ष लागवड / संगोपन करणे. 
5) वाहतुक बेटे,दुभाजके सुशोिभकरण करण.े 
6) मनपा कायर्क्ष�ेातील सवर् झाडांच ेसंवधर्न व जतन  

   करण.े 
7) वृक्ष लागवडी संदभ�त नागरीकांमध्ये जनजागृती  
    करण.े 
8) पावसाळयात नागरीकांना वृक्ष लागवड/वृक्ष  

   संरक्षक पुरिवणे. 
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अ. 
�. 

तपिशल मािहती 

अिधिनयम तरतुद - महाराष्� महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 कलम 63, 1 (अ) व 1 (ब) 
1)  हस्तांतरीत झालेल्या िवकिसत व अिवकिसत 
भुंखडाच े 
    वग�करण करणे. उ�ान िवकिसत करण्यासाठी 
कामाचा  
    आराखडा तयार करण.े 
2)  नािशक महानगरपािलका क्षे�ातील उ�ान,ेरस्ता  
     दुभाजके, चौक, मोकळया जागा इत्यादी िवकिसत 
करणे  
     व सौंदय�करण करण ेव त्यांचे संवधर्न व 
संरक्षणाच्या  
     �ष्टीने कामावर िनयं�ाण ठेवणे.उ�ान िवषयक 
कामाच े 
    अंदाजप�क तपासण.े 
1. �शासकीय मान्यतेसाठी �स्ताव सादर करणे. 
�शासकीय मंजुरी िमळालेनंतर िनिवदा �ि�या पुणर् 
करणे. मंजुर िनिवदा धारक यांचेशी करारनामा क�न 
कामाचा काय�देश दणे.े  
2. मा.सवर् साधारण सभा व मा.स्थायी सिमती सभेतील  
    मंजुर ठरावावर कायर्वाही करणे. 
1. िवभाग स्तरावरील सु� असलेल्या कामांवर 

देखरेख व िनयं�ण ठेवण.े 
2. मुख्यालयातील कायर्रत असलेल्या 

कमर्चाऱ्यांकडुन �शासकीय काम ेक�न घेणे व 
िनयं�ण ठेवणे. 
अिधिनयम तरतुद uमहाराष्� (नागरी क्षे�ो) झाडांच े
संरक्षण व जतन अिधिनयम, 1975 आिण वृक्ष 
संरक्षण व संवधर्न िनयम, 2004 

1. नािशक महानगरपािलकेतील सवर् जिमनीवरील 
सवर् झाडांचे संरक्षण व जतन करण.े 

2. पाच वष�तुन एकदा वृक्ष गणना करण.े (�त्येक 
भुखंडात जी असतील व लावण्यात येतील अशा 
झाडांची संख्या व  �कार िविनिदष्ट करण.े) 

3. नवीन रस्त ेबांधण्यासाठी िंकवा अ�स्तत्वात 
असलेले रस्त े�ंद करण्यासाठी िंकवा मालम�ा 
यात असलेल्या धोक्यापासुन संरक्षण 
करण्यासाठी दुसऱ्या जागी लावण ेआवश्यक 
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अ. 
�. 

तपिशल मािहती 

झालेल्या झाडांच े�ितरोपण करणे.  
4. महानगरपािलकेच्या क्षे�ातील सोसायटी अजर्, 

सावर्जिनक जागा रस्ता दुभाजक, रस्ताच्या दुतफ� 
िनयोिजत भुखंडामध्ये अडथळा िनम�ण करणारी 
झाड ेमंजुरीस्तव वृक्ष �ािधकरण सिमतीकड ेसादर 
करणे. 

5. अनािधकृत वृक्षतोड �ितबंधकरण 7 
अिधकारातेतील सवर् जिमनीवरील सवर् झाडांचे 
संरक्षण व जतन करणे. 

6. महानगरपािलका मोकळया जागा, मैदाने,शाळा, 
�ी-बेल्ट नाल्याच्या बाजुला अशा िठकाणी वृक्ष 
लागवड क�न त्यांचे संरक्षण व संवधर्न करण.े 

7. वृक्ष लागवडीचे महत्व पटवुन देण्यासाठी फळ,े 
फुल ेव भाजीपाला �दशर्नाचे आयोजन करणे. 
(पुष्पोत्सव ) 

8. वृक्षांच्या जतन व संवधर्ना िवषयी नागिरकांमध्ये 
�ोत्साहन िनम�ण करणेसाठी वृक्षिंदडी, 
वनमहोत्सव आयोिजत क�न त्यामध्ये  झाड े
लागवडीसंबंधी मािहती देणे. 

9.  िकड�स्त झाडांवर औषधांची फवारणी करणे. 
10. महानगरपािलका क्षे�ातील सुकलेल्या व   

धोकादायक झाडांची तोड क�न तयाची 
िवल्हेवाट लावण.े 

11. पावसाळयामध्य ेनागिरकांना वृक्षारोपण 
करण्यासाठी रोपे उपलबध क�न देण.े  

12. स��स्थतीत नािशक महानगरपािलका क्षे�ात 
झाड ेव झाडांच्या फांदया तोडणेस मा.उच्च 
न्यायालयाचा मनाई हुकूम असल्यान ेउच्च 
न्यायालयाच ेआदेशा�माणे या बाबतचे �स्ताव 
मा.वृक्ष �ािधकरण सिमतीवर ठेवुन त्यांच्या 
मंजुरीनुसार कायर्वाही करण.े 

 जनतेला देत असलेल्या सेवांचा थोडक्यात 

तपिशल 

मनपा कायर्क्षे�ातील सवर् उ�ान ेसु�स्थत ठेवुन त्याची 
देखभाल दु�स्ती िनयिमत करणे व िविवध उ�ाना 
मध्ये◌ ेखेळणी व �ीन जीम सािहत्य बसवुन लहान 

मुलांच ेनागिरकांचे आरोग्य अबािधत ठेवण्याचा �यत्न 

करणे. 
 स्थावर मालम�ा(येथे जिमन,इमारत आिण अन्य 

स्थावर मालम�ेचा तपिशल) 
ितसरा मजला, उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग, 

नािशक महानगरपािलका नािशक मुख्यालय, राजीव 
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अ. 
�. 

तपिशल मािहती 

गांधी भवन, शरणपुर रोड, नािशक 422 002 

 महानगरपािलकेचा �शासन संरचनेचा तक्ता  पृष्ठ �.  7   वर नमुद केल्या�माण े

 महानगरपािलका काय�लयाची वेळ आिण दुरध्वनी 
�मांक,फॅक्स,ई-मेल,काय�लयीन कालानंतर 

संपक�चा तातडीचा �मांक 

वेळ: सकाळी 9.45 त े6.15 

दूरध्वनी �. : 0253 2578226 

ई-मेल: garden_sup@nashikcorporation.in 

 साप्तािहक सुटटी आिण िवशेष सेवांचा कालावधी  मिहन्यातील सवर् शिनवार, रिववार व शासकीय 

सावर्जिनक सु�या (िवशेष सेवा-आवश्यकतेनुसार)  
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कलम 4 (1)(¤ÉÒ)(i) (अन.ु�.14) 
 

नािशक महानगरपािलका,नािशक 

उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

 

अितिरक्तÉ आयुक्त – शहर 
 
 

उप आयुक्त (उ�ान) 
 
 
 

 िवभागीयÒअिधकारी®          

                                  उ�ानÉिनरीक्षकÉEò 

क.  िलपीकò. Ê±हेडमाळी½äþbमाळीÒ    िबगारी  /¤वॉचमन´ÉÉìSÉ¨ÉxÉ          व.  िलपीकÊ±É{Éक.  िलपीक±É{ÉÒEò िशपाईÉ{ÉÉ<Ç 
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                           4(1)(ड)(त्))(i) xÉ¨ÉÖ'क'"उ�ानtवÉ 

वृक्ष�ािधकरणúिवभागÉनािशकÉमहानगरपािलका,नािशकÉनािशकÉमहानगरपिलकेच्याªउ�ानÉव 

वृक्ष�ािधकरणúिवभागाच्याªअिधकारी®व कमर्चाऱ्यांच्याªअिधकारÉकक्षाI(क)Eò) 
अ.�. अिधकार पद आ�थक 

अिधकार 
संबिधत 

कायदा/िनयम/आदेश/राजप� 

शेरा 

1 मा.आयुक्त �.10 लक्ष त े

25 लक्ष पावेतो 
 महाराष्� महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 �माण े

 

2 मा.अित.आयुक्त --
(शहर) 

�.5 लक्ष त े10 

लक्ष पावेतो 
महाराष्� महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 �माण े

 

3 उप आयुक्त 

(उ�ान)  
 

�.5 लक्ष 

पावेतो  
(मा.आयुक्त 

यांनी वेळोवेळी 
अिधकार �दान 

केल्या�माण)े 

 महाराष्� महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 �माणे 

 

4 उ�ान िनरीक्षक िनरंक ---  

5 विरष्ठ िलपीक 

6 किनष्ठ िलपीक 

7 िशपाई 
 

 
उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

 (ख) 
 

अ.�. अिधकार पद �शासिनक 

अिधकार 
संबिधत 

कायदा/िनयम/आदेश/राजप� 

शेरा 

1 मा.आयुक्त महाराष्� 

महानगरपािलका 
अिधिनयमा�माणे 

महाराष्� महानगरपािलका 
अिधिनयम 

 

2 अित.आयुक्त- शहर महाराष्� 

महानगरपािलका 
अिधिनयमा�माणे 

महाराष्� महानगरपािलका 
अिधिनयम 

 

3 उप आयुक्त (उ�ान)  
 

महाराष्� 

महानगरपािलका 
अिधिनयमा�माणे 

महाराष्� महानगरपािलका 
अिधिनयम महाराष्� शासकीय 

कमर्चाऱ्यांचे बदल्यांचे िनिनयमन 

आिण शासकीय कतर्व्य े पार 
पाडताना होणाऱ्या िवलंबास 

�ितबंध अिधिनयम 2005 कें� 
शासनाचा मािहतीचा अिधकार 
अिधिनयम 2005 महाराष्� 
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शासनान ेवेळोवेळी पािरत केलेले 
िनयम,उपिवधी व इतर संबंिधत 

अिधिनयम इ. 
महाराष्� नागरी सेवा िनयम इ. 

 
 
 
 
 
 

उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

 (ग) 
 

अ.�. अिधकार पद फौजदारी 
अिधकार 

संबिधत 

कायदा/िनयम/आदेश/राजप� 

शेरा 

 अित. आयुक्त- 
शहर 

िनरंक 

 उप आयुक्त 

(उ�ान)  
 उ�ान िनरीक्षक 

 विरष्ठ िलपीक 

 किनष्ठ िलपीक 

 

उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग (घ) 
 

अ.�. अिधकार पद अधर्न्यायीक 
अिधकार 

संबिधत कायदा/िनयम/आदेश/राजप� शेरा 

1 मा.आयुक्त महाराष्� महानगरपािलका 
अिधिनयमा�माणे 

महाराष्� महानगरपािलका अिधिनयम  

2 अित.आयुक्त---
(शहर)  

महाराष्�महानगरपािलका 
अिधिनयम मािहतीचा 
अिधकार अिधिनयम 

2005 च्या कलम 19 

�माणे अिपिलय अिधकारी 
व त्या अनुषंिगक 

अिधकार 

महाराष्� महानगरपािलका अिधिनयम 

महाराष्� शासनान े वेळोवेळी पािरत 

केलेले िनयम, उपिवधी व इतर 
संबंिधत अिधिनयम इ.महाराष्� 

शासकीय कमर्चाऱ्यांचे  िविनयमन 

आिण शासकीय कतर्व्य ेपार पाडताना 
होणाऱ्या िवलंबास �ितबंध अिधिनयम 

2005 कें� शासनाचा मािहतीचा 
अिधकार अिधिनयम 2005 

 

3 उप आयुक्त 

(उ�ान)  
 

महाराष्� महानगरपािलका 
अिधिनयम 

मािहतीचा अिधकार 
अिधिनयम 2005 च्या 

महाराष्� महानगरपािलका अिधिनयम 

महाराष्� शासनान े वेळोवेळी पािरत 

केलेले िनयम, उपिवधी व इतर 
संबंिधत अिधिनयम इ.महाराष्� 
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कलम 19 �माणे 
अिपिलय अिधकारी व त्या 
अनुषंिगक अिधकार 

शासकीय कमर्चाऱ्यांचे  िविनयमन 

आिण शासकीय कतर्व्य ेपार पाडताना 
होणाऱ्या िवलंबास �ितबंध अिधिनयम 

2005 कें� शासनाचा मािहतीचा 
अिधकार अिधिनयम 2005 

3 वृक्ष अिधकारी, 
जनमािहती 
अिधकारी तथा 
िवभागीय 

अिधकारी 
िनरंक  उ�ान िनरीक्षक, 

सह जनमािहती 
अिधकारी 

 विरष्ठ िलपीक 

 किनष्ठ िलपीक 

 

उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग (य) 
 

अ.�. अिधकार पद न्यायीक अिधकार संबिधत 

कायदा/िनयम/आदेश/राजप� 

शेरा 

1 मा.आयुक्त महाराष्� 

महानगरपािलका 
अिधिनयमा�माणे 

महाराष्� महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 

 

2 अित.आयुक्त---
(शहर) 

िनरंक 

3 उप आयुक्त 

(उ�ान) िनरंक 
4 उ�ान िनरीक्षक 

5 विरष्ठ िलपीक  

6 किनष्ठ िलपीक  

 

कलम 4(1)(b)(ii) नमुना 'ख' 
उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग  

नािशक महानगरपािलका,नािशक 

नािशक महानगरपिलकेच्या उ�ान िवभाग अिधकारी व कमर्चारी यांच ेअिधकार व कतर्व्य े

 (क) 
 

अ.�. अिधकार पद आ�थक कतर्व्य ú संबिधत 

कायदा/िनयम/आदेश/राजप� 

शेरा 

1 मा.आयुक्त महाराष्� 

महानगरपािलका 
महाराष्� महानगरपािलका 

अिधिनयम 1949 
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अिधिनयमा�माणे 
2 अित.आयुक्त---

(शहर)  
मा.आयुक्त यांनी 

वेळोवेळी 
अिधकार �दान 

केल्या�माण े

महाराष्� महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 

 

3 उप आयुक्त 

(उ�ान) 
मा.आयुक्त यांनी 

वेळोवेळी 
अिधकार �दान 

केल्या�माण े

महाराष्� महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 

 

4 उ�ान िनरीक्षक िनरंक 
5 विरष्ठ िलपीक िनरंक 
6 किनष्ठ िलपीक िनरंक 
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उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग  

 (ख) 
 

अ.�. अिधकार पद �शास�नक कतर्व्य संब�धत 

कायदा/िनयम/आदेश/राजप� 

शेरा 

1 मा.आयुक्त महाराष्� 

महानगरपािलका 
अिधिनयमा�माणे 

महाराष्� महानगरपािलका 
अिधिनयम 

 

   2 अित.आयुक्त---
(शहर)  

महाराष्� 

महानगरपािलका 
अिधिनयमा�माणे 
व मा.आयुक्त 

यांनी वेळोवेळी 
अिधकार �दान 

केल्या�माण े

महाराष्� महानगरपािलका 
अिधिनयम महाराष्� शासकीय 

कमर्चाऱ्यांचे िविनयमन आिण 

शासकीय कतर्व्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या िवलंबास �ितबंध 

अिधिनयम 2005  

कें� शासनाचा मािहतीचा अिधकार 
अिधिनयम 2005 

महाराष्� शासनान ेवेळोवेळी पािरत 

केलेले िनयम,उपिवधी व इतर 
संबंिधत अिधिनयम इ. 
महाराष्� नागरी सेवा िनयम इ. 

 

3 उप आयुक्त 

(उ�ान) 

4 उ�ान िनरीक्षक 

5 विरष्ठ िलपीक 

6 किनष्ठ िलपीक 
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उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग  

 (ग) 
 

अ.�. अिधकार पद �शासिनक कतर्व्य संबिधत 

कायदा/िनयम/आदेश/राजप� 

शेरा 

1 मा.आयुक्त फौजदारी कतर्व्य महाराष्� महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 

 

2 अित.आयुक्त--
(शहर) 

 
िनरंक 3 उप आयुक्त 

(उ�ान)  
4 उ�ान िनरीक्षक 

5 विरष्ठ िलपीक िनरंक 
6 किनष्ठ िलपीक िनरंक 

 

उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग  

 (घ) 
 

अ.�. अिधकार पद अधर्न्यायीक 
कतर्व्य 

संबिधत 

कायदा/िनयम/आदेश/राजप� 

शेरा 

1 मा.आयुक्त महाराष्� 

महानगरपािलका 
अिधिनयमा�माणे 

महाराष्� महानगरपािलका 
अिधिनयम 

 

2 अित.आयुक्त-
(शहर) 

महाराष्� 

महानगरपािलका 
अिधिनयम 

मािहतीचा 
अिधकार 

अिधिनयम 2005 

च्या कलम 19 

�माणे अिपिलय 

अिधकारी व त्या 
अनुषंिगक कतर्व्ये 

महाराष्� महानगरपािलका 
अिधिनयम महाराष्� शासनान े

वेळोवेळी पािरत केलेले िनयम, 
उपिवधी व इतर संबंिधत 

अिधिनयम इ.महाराष्� शासकीय 

कमर्चाऱ्यांच ेबदल्यांचे िनिनयमन 

आिण शासकीय कतर्व्य ेपार 
पाडताना होणाऱ्या िवलंबास 

�ितबंध अिधिनयम 2005 कें� 
शासनाचा मािहतीचा अिधकार 
अिधिनयम 2005 

 

3 उप आयुक्त 

(उ�ान) 
महाराष्� 

महानगरपािलका 
अिधिनयम 

मािहतीचा 
अिधकार 

महाराष्� महानगरपािलका 
अिधिनयम महाराष्� शासनान े

वेळोवेळी पािरत केलेले िनयम, 
उपिवधी व इतर संबंिधत 

अिधिनयम इ.महाराष्� शासकीय 
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अिधिनयम 2005 

च्या कलम 19 

�माणे अिपिलय 

अिधकारी व त्या 
अनुषंिगक कतर्व्ये 

कमर्चाऱ्यांचे बदल्यांचे िनिनयमन 

आिण शासकीय कतर्व्य ेपार 
पाडताना होणाऱ्या िवलंबास 

�ितबंध अिधिनयम 2005 कें� 
शासनाचा मािहतीचा अिधकार 
अिधिनयम 2005 

4 उ�ान िनरीक्षक िनरंक 
 विरष्ठ िलपीक िनरंक 
 किनष्ठ िलपीक िनरंक 
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उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

 (य) 
 

अ.�. अिधकार पद न्यायीक कतर्व्य संबिधत 

कायदा/िनयम/आदेश/राजप� 

शेरा 

1 मा.आयुक्त महाराष्� 

महानगरपािलका 
अिधिनयमा�माणे 

महाराष्� महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 

 

2 अित.आयुक्त(शहर)  
िनरंक 3 उप आयुक्त (उ�ान) 

4 उ�ान िनरीक्षक 

5 विरष्ठ िलपीक  

6 किनष्ठ िलपीक  

 
 

कलम 4(1)(b)(iii) 
उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

नािशक महानगरपािलकेत कोणताही िनणर्य घेतांना पाळली जाणारी िनणर्य �ि�येची आिण त्यावरील 

देखरेखीची पध्दत आिण सोपिवलेले व्यक्तीगत उ�रदाियत्व 

 

  उ�ान िवभागाची �करण सादर करण्याची पध्दती   वृक्ष�ािधकरण िवभागाची �करण सादर करण्याची 
पध्दती 
    किनष्ठ /वरीष्ठ िलपीक/उ�ान िनरीक्षक                      उ�ान िनरीक्षक    

 

         उपÉ आयुक्त (उ�ान)                                वृक्ष अिधकारी तथा                     
                                                            िवभागीय अिधकारी 
     िव� व लेखा िवभागाचा अिभ�ाय घेवन 

 

     अितिरक्तiआयुक्तi(शहर)ú)                              उपÉ आयुक्त (उ�ान) 
 

          आवश्यकतेनुसार                                    वृक्ष�ािधकरण सिमती 
        मा.आयुक्त/मा.महासभा                                                                
                                                                   

कामाच ेनाव :    उ�ान, वृक्ष�ािधकरण िवषयक कामे अंतगर्त कामकाजाची �करणे/मािहती अिधकार या 
िवषयावरील �करणे 
संबंिधत तरतुद     :  उ�ान, वृक्ष�ािधकरण िवषयक कामे अंतगर्त कामकाजाची �करणे/मािहती अिधकार 

अिधिनयम 2005 . 
संबंिधत अिधिनयम :  महाराष्� महानगरपािलका अिधिनयम उ�ान, वृक्ष�ािधकरण िवषयक कामे.  
                     अिधकारी/ अंतगर्त कामकाजाची �करणे/मािहती अिधकार पार पाडताना   
                     होणाऱ्या िवलंबास �ितबंध अिधिनयम 2005  

िनयम              : महाराष्� नागरी सेवा िनयम व उ�ान, वृक्ष�ािधकरण िवषयक कामे.अिधकारी. 
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                    / अंतगर्त कामकाजाची �करणे पार पाडताना होणाऱ्या िवलंबास �ितबंध अिधिनयम  

2005/ मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 च्या अनुषंगाने शासनान ेवेळोवेळी   
                    पारीत केलेले िनयम, मनपा उपिवधी  

शासन िनणर्य       :  महाराष्� शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर �िसध्द  
    झालेल ेसंबंिधत शासन िनणर्य  

पिरप�क �मांक/ काय�लयीन आदेश :        

 अ.�. िवषय �मांक व िदनांक 

1 िकरकोळ िशक्षेच ेअिधकार महाराष्� (नागरी क्षे�) झाडांचे संरक्षण व जतन 

अिधिनयम 1975 व महाराष्� (नागरी क्षे�) झाडांच े

संरक्षण व संवधर्न अिधिनयम 2009 महाराष्� 

महानगरपािलका अिधिनयम व महाराष्� नागरी सेवा 
िनयम 

 
 
 
 

अ.�
. 

कामाच ेस्व�प कामाच े

टप्प े

अपेिक्षत 

कालावधी 
�त्येक कामाबाबत आिण �त्येक टप्प्यावर 

कमर्चाऱ्याची व अिधकाऱ्याची भूिमका आिण 

जबाबदारी 

शेरा 

1 सवर्साधारण 

�करणे 
तीन 7 िदवस उ�ान िनरीक्षक - �करण सादर करण,े  

काय�लय �मुख- अिभ�ाय नमुद करणे, 
िवभाग�मुख- िनणर्य घेणे. 

उ�ान 

िवषयक 

कामे  
2 सवर्साधारण 

�करणे 
तीन 7 िदवस िलपीक - �करण सादर करणे,  

काय�लय �मुख- अिभ�ाय नमुद करणे, 
िवभाग�मुख- िनणर्य घेणे. 

काय�लयीन 
कामकाज 

3 तात्काळ 

�करण 

तीन शक्यतो 
त्याच/दुसऱ्या 
िदवशी 
सकाळी 

उ�ान िनरीक्षक -�करण सादर करण,े  
काय�लय �मुख- अिभ�ाय नमुद करणे, 
िवभाग�मुख- िनणर्य घेणे 

 

4 तातडीच्या 
स्व�पाची 
फाईल 

तीन शक्यतो चार 
िदवसात 

िलपीक- �करण सादर करणे,  
काय�लय �मुख- अिभ�ाय नमुद करणे, 
िवभाग�मुख- िनणर्य घेणे 

 

5 कोणत्याही 
िवभागाकडे 
िवचाराथर् 
पाठवायची 
आवश्यकता 
असलेली 
फाईल 

तीन 30 िदवस िलपीक- �करण सादर करणे,  
काय�लय �मुख- अिभ�ाय नमुद करणे, 
िवभाग�मुख- िनणर्य घेणे 

 

 

http://www.maharashtra.gov.in/�
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कलम 4(1)(b)(iv) नमुना 'क' 
उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

नािशक महानगरपािलकेत होणाऱ्या कामासंबंधी सामान्यपणे ठरिवलेली भौितक व आ�थक उ�ीष्ट े

संस्थापातळीवर ठरवलेले मािसक/�ैमािसक/अधर्वा�षक अथवा वा�षक उ�ीष्ट े

 

अ.�. अिधकार पद काम भौितक 

उ�ीष्ट े

 

आ�थक उ�ीष्टे कालावधी शेरा 

1 उप आयुक्त 

(उ�ान) 
1,00,000 

वृक्ष 

लागवड 

करणे  
(माहे जुन 

त ेसष्टेंबर 
2022) 

1,00,000 

वृक्ष 

लागवड 

करणे  
(माहे जुन 

त ेसष्टेंबर 
2022) 

अदांज ेखचर् 
र.�.1,00,00,000/- 

(अपेिक्षत) 

खात्यामाफर्त/ 
नागरीक/सी.एस.आर 

 

 
 
 

कलम 4(1)(b)(v) नमुना 'क' 
उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

नािशक महानगरपािलकेत होणाऱ्या कामासंबंधी सवर्सामान्यपण ेआखलेल ेिनयम 

 

अ.�. िवषय संबंिधत शासकीय िनणर्य/काय�लयीन 

आदेश/िनयम/राजप� वगैरेचा �मांक 

व तारीख 

शेरा 

1 �शासकीय �करणे 1) महाराष्� महानगरपािलका अिधिनयम, 
महाराष्� शासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर �िसध्द झालेल ेसंबंिधत 

शासन िनणर्य, महाराष्� नागरी सेवा 
िनयम, शासकीय कतर्व्य ेपार पाडताना 
होणाऱ्या िवलंबास �ितबंध अिधिनयम 

2005  

 

2 मािहती अिधकार �करणे कें�ीय मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 

2005 
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कलम 4(1)(a)(vi) 

उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

नािशक महानगरपािलकेतील उपलब्ध कागदप�ांची यादी 
 

अ.�. दस्तऐवजाचा �कार 
नस्ती/मस्टर/नोंदपुस्तक, 

व्हाऊचर 

तपिशल सुरिक्षत ठेवण्याचा  
कालावधी 

1 काय�लयीन नस्त्या समवेतच्या पिरिशष्ट “+’’ �माण े “+’’ वग�य, कायम  

नािशक महानगरपािलका 
अिभलेख जतन व 

वग�करण मागर्दशर्क 

पु�स्तकेत िवहीत 

केल्या�माण े

2 स्थायी आदेश नस्ती पृष्ठ न.ं 1 त े45 

3 िनयम/अिधसूचना नािशक महानगरपािलका  
4 शासन नणर्य/ पिरप�क/ेआदेश मा.शासनाकडून वेळोवेळी �ाप्त व 

मा.महाराष्� शासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर �िसध्द झालेल े

संबंिधत शासन िनणर्याची संिचका  
5 हजेरी पुस्तक उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभागात 

कायर्रत अिधकारी/कमर्चारी यांच े

हजेरी पुस्तक पृष्ठ 1 ते 100 

6 वजावट रिजस्टर रिजस्टर स्व�पात उपलब्ध  

पृष्ठ 1 त े200 (2 नग) 
7 सेवापुस्तक/वैय�क्तक धािरका उ�ान  मुख्यालय -5  

 

कलम 4(1)(b)(vii) 
उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

नािशक महानगरनपािलकेत कोणताही धोरणात्मक िनणर्य घेण्यापूव� िंकवा त्याची काय�लयात 

अंमलबजावणी करण्यापूव� जनतेशी अथवा जनतेच्या �ितिनधीशी चच� करण्याबाबत अ�स्तत्वात 

असलेल्या व्यवस्थेचा तपिशल 

 

अ.�. कोणत्या िवषया 
संबंधी 

सल्लामसलत 

व्यवस्थेची 
कायर्पध्दती 

संबिधत शासकीय 

िनणर्य/काय�लयीन 

आदेश/राजप� 

वगैरेचा �मांक व 

तारीख 

पुनर्िवलोकनाचा 
काळ 

 नव्यान ेउ�ान 

�निमती/झाड ेतोडने  
अथवा झाडांचा 

िवस्तार कमी करणे   

 �स्ताव तयार 
क�न  महासभा/ 
वृक्ष�ािधकरण 

सिमतीचे 
मान्यतेसाठी ठेवणे   

आवश्यकत ेनुसार 
�स्तावात समिवष्ट 

करणे   

60 िदवस 
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कलम 4(1)(b)(viii) नमुना 'क' 
उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

नािशक महानगरनपािलकेत सिमत्या,पिरषदा अथवा मंडळाच्या बैठकीचे तपिशल 

 

अ.� सिमती,मंडळ 

वा पिरषदेच े

नाव 

सिमती,मंडळ वा 
पिरषदेच्या 
रचनेचा ढाचा 

सिमती,मंडळ 

वा पिरषदेचा 
उ�ेश  

सिमती,मंडळ 

वा पिरषदेच्या 
बैठकीची 
वारंवारता  

त्या 
बैठकीस 

उप�स्थत 

राहणेची 
जनतेस 

मुभा 
आह ेका 

त्या 
बैठकीचा 
इितवृ�ांत 

जनतेस 

पाहण्यासाठी 
उपलब्ध  

आह ेका 

त्या 
बैठकीचा 
इितवृ�ांत 

कोणाकड े

उपलब्ध 

असतो 

 वृक्ष�िधकरण 

सिमती 
आयुक्त – 1 

मनपा �ितिनधी 
-7 

अशासकीय 

सदस्य -6 

1) पय�वरणाच्या 
�ष्टीकोनातुन 

जास्तीत जास्त 

पय�वरणाचा 
समतोल 

राखण्यासाठी 
वृक्ष लागवड 

करण्या िवषयी 
िनयोजन करण े 

2) धोकादायक 

वृक्ष तोडण ेयावर 
िनणर्य घेणे  

45 िदवसातुन 

एकदा बैठक  

नाही नाही नगरसिचव 

िवभाग 

   स��स्थतीत 

�शासकीय 

राजवट  

    

कलम 4(1)(a)(ix) 
उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

नािशक महानगरपािलका उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभागातील अिधकारी व कमर्चारी यांची िनद�िशका 
 

अ.�. अिधकाऱ्याचे नावं पद वगर् नोकरीत �जु 
झाल्याचा िदनांक 

संपक�साठी 
दुनध्वनी �मांक 

1.  डॉ. िवजयकुमार मं◌ुडे  उप आयुक्त 

(उ�ान) 
1 13/07/2010 9421972532 

2.  �ी नानासाहेब राघो साळव े व.िलपीक  3 7/10/1989 9834060176 
3.  �ी.िमलींद िवष्ण ुराजगु� क. िलपीक 3 10/5/2003 9422272303 
4.  �ी.संजय बाबुराव लोखंड े माळी 4 29/4/1999 9511845118 
5.  �ी.एस .व्ही. सहाण े िशपाई 4 1/5/2003 8007290130 
6.  �ीमती. �व्ह.क.ेचं�मोरे  िबगारी  4 18/3/1994 9657066640 
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  कलम 4(1)(Æa)(x) 
उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

नािशक महानगरपािलका उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभागातील 

अिधकारी व कमर्चारी यांची यादी. 
 

अ. 
� 

अिधकाऱ्याचे नांव धारण केलेल े

पद 

वगर् मुळवेतन, 
�ेड वेतन 

,�ितिनयु
क्ती भ�ा 

महागाई 
भ�ा 

घरभा
डे भ�ा 

शहर भ�ा, 
वै�िकय 

भ�ा, 
वहातुक 

भ�ा, धुलाई 
भ�ा 

एकुण  
वेतन 

1.  �ी नानासाहेब राघो 
साळव े 

व.िलपीक  3 67900 21049 12222 2530 103701 

2.  �ी.िमलींद िवष्ण ु

राजगु� 

क.िलपीक 3 44400 13764 7992 2530 68686 

3.  �ी.संजय बाबुराव 

लोखंड े

माळी 4 39600 12276 7128 2630 61634 

4.  �ी.एस �व्ह सहाणे  िशपाई 4 33700 10447 6066 3800 54193 
5.  �ीम  य ु.क.ेचं�मोरे  िबगारी  4 36800 11408 6624 2630 57462 

 
 

कलम 4(1)(b)(xi) 
उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

नािशक महानगरनपािलका,नािशक 

िदनांक 1 एि�ल,2018 ते िदनांक 31 माचर्,2019 या काळासाठी मंजुर झालेल्या व खचर् झालेल्या रक्कमेचा 
तपिशल 

मंजुर रक्कमेपैकी वापर झालेल्या रक्कमेचा तपिशल 

चाल ुवष�साठी 
 

अ.�. अंदाजप�कीय शीषर्क संगणक कोड मंजुर रक्कम लाखात िनयोिजत वापर शेरा 
1 स्थायी आस्थापना 2499 1440   

2 आक�स्मत खचर्  2500 2.00   

3 �ी गाडर् कंम्पाऊड 2501 00   

4 रोप ेखरेदी  2502 00   

5   औषध ेखते  हत्यारे 
खरेदी व दु�स्ती 

2503 6.00   

6 उ�ान व्यवस्था व 

खेळणी दु�स्ती 
2504 50.00   

7 िवज िबले  2696 55.00   
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8 पाणी िबले  2697 5.00   

9 उ�ान देखभाल  2730 600.00   

10 उ�ान िवकास 2596 1100.00   

11 उ�ानात खेळणी 
बसिवण े

2834 45.00   

12 वृक्षिनधी 4008 1009.63   

 
 
 
 
 

मागील वष�साठी 
 

अ. 
�. 

अंदाजप�कीय शीषर् संगणक कोड मंजुर रक्कम वापरलेली 
रक्कम 

न 

वापरल्यामुळे 
परत करावी 
लागलेली 
रक्कम 

शेरा 

1 स्थायी आस्थापना 2499 1286 1301.80   

2 आक�स्मत खचर्  2500 1.50 0.54   

3 �ी गाडर् कंम्पाऊड 2501 00 -   

4 रोप ेखरेदी  2502 00 -   

5   औषध ेखते  हत्यारे 
खरेदी व दु�स्ती 

2503 3.00 -   

6 ऊ�ान व्यवस्था व 

खेळणी दु�स्ती 
2504 30.00 -   

7 िवज िबले  2696 55.00 55.36   

8 पाणी िबले  2697 5.00 4.28   

9 ऊ�ान देखभाल  2730 600.00 614.49   

10 उ�ान िवकास 2596 1000.00 1079.90   

11 उ�ानात खेळणी 
बसिवण े

2834 45.00 41.85   

12 वृक्षिनधी 4008 633.83 344.23   
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कलम 4(1)(b)(xii) नमुना 'क' 
उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

नािशक महानगरनपािलका,नािशक 

अनुदान वाटपाची पध्दत 

कायर्�माच ेवा योजनेच ेनाव      : िनरंक 

लाभधारकांसाठी पा�तेच्या अटी      : िनरंक 

लाभ िमळण्यासाठी असलेल्या पूवर् अटी     : िनरंक 

या योजनेच्या लाभ घेण्यासाठी असलेली कायर्पध्दती 
पा�ता ठरिवण्याच ेिनकष आिण आवश्यक कागदप� े

या योजनेतुन िमळणाऱ्या लाभांचा तपिशल    : िनरंक 

   (अनुदान अथवा अन्य काही मदत िदली जात  

   असेल तर तोही तपिशल दयावा) 
अनुदान वाटपाची पध्दत      : िनरंक 

          अजर् कोठे करावा अथवा अजर् करण्यासाठी काय�लयात कोणाला भेटाव े   

अज�बरोबर भरावयाची फी(असल्यास)     : िनरंक 

अन्य फी(असल्यास)       : िनरंक 

अज�चा नमुना        : िनरंक 

सोबत जोडावयाचे पिरिशष्ठ े      : िनरंक 

   (िशफरस प�े,दाखल,ेदस्तऐवज) 
त्या पिरिशष्ठांचा काही िविशष्ठ नमुना असल्यास   : िनरंक 

कायर्वाही ब�ल काही त�ार असल्यास तर    : िनरंक 

   ती कोणाकड ेकरावयाची त्या अिधकाऱ्याचे पदनाम 

उपलब्ध रक्कमेचा तपिशल      : िनरंक 

लाभधारकांची �त्येक वष�गणीक िदलेल्या नमुन्यानुसार यादी  : िनरंक    

उ�ीष्ठ         : िनरंक 

शेरा         : िनरंक 
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कलम 4(1)(b)(xii) नमुना 'ख' 
उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

नािशक महानगरपािलका,नािशक 

अनुदान वाटप कायर्�मातील लाभाथ�चा तपिशल 

कायर्�माच/ेयोजनेच ेनाव :- िनरंक 

वषर् : िदनांक 1 एि�ल,2022   त ेिदनांक 31 माचर्,2023 

 

अ.�. लाभधारकाचे संपूणर् नाव आिण प�ा िदलेल्या अनुदानाची रक्कम/िदलेल्या सवलतीची 
रक्कम 

 िनरंक 
कलम 4(1)(b)(xiii) 

उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

नािशक महानगरपािलका,नािशक 

कोणतीही सवलत,परवाना अथवा अिधकारप� िमळालेल्या लाभाथ�चा तपिशल 

परवाना/परवानगी/सवलत यांचा �कार : िनरंक 

परवाना देणारी अिधकारी व्यक्ती  : वृक्ष अिधकारी 
 

अ. 
�. 

परवानाधारकाच ेनाव परवाना 
�मांक 

परवाना 
िदल्याची तािरख 

िकती 
काळासाठी 

वैध 

सवर्सामान्य 

अटी 
परवान्याचा 
तपिशल 

 वृक्ष अिधकारी तथा 
िवभागीय अिधकारी 

- - - निवन वृक्ष 

लागवड 

करणे 

वृक्ष तोडण्याच्या 
बदल्यात निवन 

वृक्ष निवन वृक्ष 

लागवड क�न 3 

वष� संवधर्न करणे. 
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कलम 4(1)(b)(xiv) 

उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

नािशक महानगरपािलका,नािशक 

इलेक्�ॉिनक स्व�पात उपलब्ध असलेली मािहती 
 

अ.�. एस्तऐवज/धारीणी/नोंदवहीचा 
�कार 

िवषय कोणत्या �कारच्या 
इलेक्�ॉिनक 

स्व�पात मािहती 
साठिवलेली 
आहे ? 

ही मािहती ताब्यात 

असलेल्या 
व्यक्तीच ेनाव 

1 संबंिधत त्या-त्या काय�सनाचे 
दैनंिदन वापरातील संगणक 

संचात समािवष्ट (इलेक्�ॉिनक 

मजकूर) 

उ�ान व 

वृक्ष�ािधकरण 

िवषयक कामकाज 

दे◌ैनंिदन 

वापरातील 

संगणक (हाडर् 
िडस्क) 

संबंिधत काय�सन 

(एकुण तीन) उप 

आयुक्त (उ�ान) 
क.िलपीक 
व.िलपीक 

 
 

कलम 4(1)(b)(xv) 
उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

नािशक महानगरपािलका,नािश� 
 

उपलब्ध असलेली मािहती नागिरकांना पुरिवण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुिवधा 
सुिवधांचा �कार: 

जनतेसाठी राखून ठेवलेल्या भेटीच्या वेळेसंबधीची मािहती- दुपारी 4:00 त े5:00 वा. 
परस्परसंवादी संकेतस्थळाची मािहती- मनपा संकेतस्थळावर 

कॉल सेंटरची मािहती- िनरंक 

अिभलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सुिवधांची मािहती- आवश्यकतेनुसार काय�लयीन वेळेत 

कामाच्या तपासणीच्या संदभ�त उपलब्ध सुिवधांची मािहती- िनरंक 

नमुन ेिमळिवण्याच्या संदभ�त उपलब्ध सुिवधांची मािहती- झेरॉक्स �ती, संकेतस्थळ 

सूचना फलकाची मािहती- िनरंक 

�ंथालयाची मािहती- िनरंक 

चौकशी कक्षाची/िखडकीची अथवा स्वागत कक्षाची मािहती िमळण्याची सुिवधा- स्वागत कक्ष 

 मुख्यालय �वेश�ाराजवळ, पिहला मजला, राजीव गांधी भवन, शरणपूर रोड, नािशक 2 

काय�लयीन काळानंतर संपक�ची सुिवधा असल्यास त्याची मािहती- आपत्कािलन कक्ष 

आपत्कालीन संपक�ची मािहती - आपत्कािलन कक्ष 0253-2222413 

 

अ.�. उपलब्ध सुिवधा वेळ कायर्पध्दती स्थान जबाबदार 
व्यक्ती 

 िनरंक 
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कलम 4(1)(b)(xvi) 
उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

नािशक महानगरपािलका,नािशक 

कें�ीय मािहतीचा अिधकार अिधिनयम,2005 अंतगर्त मािहती अिधकारी,सहाय्यक मािहती अिधकारी आिण 

अिपलीय �ािधकारी यांची तपिशलवार मािहती 
 
 
 

�थम अिपलीय अिधकारी 
अ. 
�. 

�थम अिपलीय 

अिधकारी 
अिधकार 
पद 

�थम अिपलीय 

अिधकारी म्हणून 

त्यांची कायर्कक्षा 

संपूणर् 
प�ा/दुरध्वनी 
�मांक 

अहवाल देणार े
अिधकारी 

 

1 डॉ.िवजयकुमार 
मं◌ुड े

उप 

आयुक्त 

(उ�ान)  
 

मािहतीचा अिधकार 
अिधिनयम,2005 

अंतगर्त मािहती 
िमळणे बाबत �ाप्त 

अज�नुसार मािहती 
देण.े 

व �थम अिपलावर 
मुदतीत िनणर्य देण.े 

ितसरा मजला, 
उ�ान िवभाग 

काय�लय 

महानगरपािलका 
नािशक मुख्यालय, 
राजीव गांधी भवन, 
शरणपुर रोड, 
नािशक 422002  

दुरध्वनी  �. 
0253-2222537 

,2578226 

�ी.संजय दगड ु

ओहोळ 

स.क.अिभयंता 
�ी.सिचन रामदास 

देवरे   
उ�ान िनरक्षक 

(मानधन) 
 

�ी.िकरण गणेश 

बोडक  

उ�ान िनरक्षक 

(मानधन) 
�ी.आर.जी.भालेराव 

सहा.अिधक्षक 

नािशक पुवर् 
िवभाग 

 
 
 
 
 
 

नािशक 

प�श्चम 

     �ी. राजें� सोनवण े

स.क.अिभयंता 
क.ुभिवष्या संदेश 

िनकम  

उ�ान िनरक्षक 

(मानधन) 

सातपुर  

     �ी.व्ही आर ढुमसे  
सहा क. अिभयंता 
वेताळ वैभव रिंव� 
उ�ान िनरक्षक 

(मानधन) 

पंचवटी  

     �ी.�शं◌ात रोहीदास 

परब उ�ान िनरक्षक 

(मानधन) 

 निवन 

नािशक  

     �ी इजाज शेख ना.रोड 
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सहा क.अिभयंता 
�ी.नानासाहेब 

एकनाथ पठाडे उ�ान 

िनरक्षक (मानधन) 
     �ी.नानासाहेब राघो 

साळव े

 

�ी.िमलींद िवष्ण ु

राजगु� 

उ�ान 

मुख्यालय 

व.िलपीक 
क.िलपीक 

 
 
 
 

जनमािहती अिधकारी  

 

अ
.
�
. 

जनमािहती 
अिधकारी 

अिधकार पद जनमािहती अिधकारी 
म्हणून त्यांची कायर्कक्षा 

संपूणर् प�ा/दुरध्वनी �मांक 

1 �ी.संजय दगड ु

ओहोळ 

सहा.क.अिभयंता 
 

आर.पी.भालेराव  
सहा.अिधक्षक  

नािशक पुवर्  
 
 
 

नािशक प�श्चम  

 
 
 
 

मािहतीचा अिधकार 
अिधिनयम,2005 अंतगर्त 

मािहती िमळणे बाबत 

�ाप्त अज�नुसार मािहती 
देण.े 
व �थम अिपलीय 

अिधकारी यांना �थम 

अिपलावेळी मािहती देणे. 

ितसरा मजला, उ�ान िवभाग 

काय�लय महानगरपािलका नािशक 

मुख्यालय, राजीव गांधी भवन, 
शरणपुर रोड, नािशक 422 002 

दुरध्वनी �.0253-2222537 

,2578226 

 �ी. राजें� सोनवण े

सहा.क.अिभयंता  
सातपुर 

 �ी.व्ही आर ढुमसे  
स.क.अिभयंता 

पंचवटी  

 �ी.राजें� सोनवणे सहा.क.अिभयतंा 
निवन नािशक  

 �ी इजाज शेख 

स.क.अिभयंता 
 ना.रोड 

 �ी.व्ही.आर.ढुमसे
�.उप अिभयंता 

उ�ान मुख्यालय 
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सहाय्यक मािहती अिधकारी 
 

अ.�. साहाय्यक मािहती 
अिधकाऱ्याचे नाव 

अिधकार पद साहाय्यक मािहती 
अिधकारी म्हणून त्यांची 

कायर्कक्षा 

संपूणर् प�ा/दुरध्वनी �मांक 

1 �ी.नानासाहेब राघो 
साळव े 

 

वरीष्ठ िलपीक मािहतीचा अिधकार 
अिधिनयम,2005 अंतगर्त 

मािहती िमळणे बाबत 

�ाप्त अज�नुसार मािहती 
देण े

ितसरा मजला, ऊ�ान 

िवभाग काय�लय 

महानगरपािलका नािशक 

मुख्यालय, राजीव गांधी 
भवन, शरणपुर रोड, नािशक 

422 002 

दुरध्वनी �.0253-
2222537 

,2578226 
 
 

कलम 4(1)(b)(xvii) 
उ�ान व वृक्ष�ािधकरण िवभाग 

नािशक महानगरपािलका,नािशक 

 

नािशक महानगरपािलकेच्या ऊ�ान  िवभागाच ेजनतेच्या िजव्हाळयाचे िनत्य-िनयिमत िनणर्य आिण काही 
महत्वाच ेधोरणात्मक िनणर्य 

 

    मनपा क्षे�ातील उ�ाने सु�स्थतीत ठेवन देखभाल कामे उ�ानामध्ये खेळणी व �ीन जीम सािहत्य बसवुन 

लहान मुलांचे नागिरकांच ेआरोग्य अबािधत ठेवण्याचा �यत्न  तसेच वृक्षांची लागवड करणे व त्यांचे 
संगोपन करण.े 
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