
कलम 4(1)(ड)(त्)

म�यवत� भांडार िवभाग 

नािशक महानगरपािलका,नािशक

नािशक महानगरपािलके�या �शासन िवभागाची रचना, काय� आिण कत�� यांचा तपिशल

अ.�. तपिशल मािहती

महानगरपािलकेचे नाव नािशक महानगरपिलका,नािशक

स�म अिधकारी महापािलका आयु�

संपूण� प�ा नािशक महानगरपािलका नािशक 
मु�यालय, राजीव गांधी भवन, शरणपुर 

रोड, नािशक 422 002
काया�लय �मुख उपआयु� ( �शासन ) 

कोण�या खा�याचे अंतग�त हे काया�लय आहे नािशक महानगरपािलका,�शासन 

िवभागाचे अंतग�त 

म�यवत� भांडार िवभाग काय�रत आहे.

कामाचा अहवाल कोण�या काया�लयाकडे सादर केला 
जातो

मा.आयु� नामनपा.

काय�क�ा: भौगोिलक संपुण� मनपा �े�

+ÆÊMÉEÞòiÉ µÉiÉ(Mission) -

�येय/धोरण महानगरपािलके�या िविवध काया�लया�या 

दैन�दन कामकाजासाठी  लागणारी 

�टेशनरी, फ�नचर तसेच कम�चारी गणवेश 

खरेदी क�न िवतरीत करणे 

सा�य उपरो��  सािह�य पुरिवणे

��य� काय� महानगरपािलके�या िविवध काया�लया�या 

दैन�दन कामकाजासाठी  लागणारी 

�टेशनरी, फ�नचर तसेच कम�चारी गणवेश 

खरेदी क�न िवतरीत करणे

जनतेला देत असले�या सेवांचा थोड�यात तपिशल लागू नाही

�थावर मालम�ा(येथे जिमन,इमारत आिण अ�य �थावर 
मालम�ेचा तपिशल)

तळ मजला, म�यवत� भांडार िवभाग, 
नािशक महानगरपािलका नािशक 

मु�यालय, राजीव गांधी भवन, शरणपुर 
रोड, नािशक 422 002

महानगरपािलकेचा �शासन संरचनेचा त�ा पृ� �.4 वर नमुद के�या�माणे

महानगरपािलका काया�लयाची वेळ आिण दुर�वनी 
�मांक,फॅ�स,ई-मेल,काया�लयीन कालानंतर संपका�चा 

तातडीचा �मांक

वेळ: सकाळी 9.45 ते 6.15
दूर�वनी �. : 0253 2222464

ई-मेल :

सा�ािहक सुटटी आिण िवशेष सेवांचा कालावधी मिह�याचा सव� शिनवार, व मिह�यातील 
सव� रिववार व शासक�य साव�जिनक सु�या 

कलम 4 (1)(बी)(त्) (अनु.�.14)

म�यवत� भांडार िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

                                          म�यवत� भांडार िवभाग िवभागाची सव�साधारण रचना

महापािलका आयु� 

उप आयु� ( �शासन )

सहा. आयु� (�) 



 
 व�र�ठ �लपीक

      
EòÊxÉ¹`ö Ê±É{ÉÒEò

  Ê¶É{ÉÉ<Ç     



4 (1) (ड) (त्) नमुना 'क'

म�यवत� भांडार िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

नािशक महानगरपिलके�या म�यवत� भांडार 
 िवभागा�या अिधकारी व कम�चा�यां�या अिधकार क�ा

(क)

अ.�. अिधकार पद आ�थक अिधकार संबिधत कायदा/िनयम/आदेश/राजप� शेरा

1 मा.आयु� �.25 ल� पावेतो  महारा� महानगरपािलका अिधिनयम 
�माणे

2 उपआयु� �शासन �.5 ल� पय�त व 
मा.आयु� यांनी 

वेळोवेळी अिधकार 
�दान के�या�माणे

 महारा� महानगरपािलका अिधिनयम 
�माणे आदेश �मांक 514, जा.�  

.मनपा/आ�वीस/514/2018, 

�दनाक.09/10/2018

3 सहा.आयु� ( � ) �नरक  महारा� महानगरपािलका अिधिनयम 
�माणे4 व�र� िलपीक

5 किन� िलपीक

6 िशपाई

म�यवत� भांडार िवभाग

 (ख)

अ.�. अिधकार पद �शासिनक 
अिधकार

संबिधत कायदा/िनयम/आदेश/राजप� शेरा

1 मा.आयु� महारा� 
महानगरपािलका 
अिधिनयमा�माणे

महारा� महानगरपािलका अिधिनयम

2 उपआयु� 
(�शासन)

महारा� 
महानगरपािलका 
अिधिनयमा�माणे

1. ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ 
¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É

2. ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ 
Eò¨ÉÇSÉÉ-ªÉÉÆSÉä 
¤Énù±ªÉÉÆSÉä ÊxÉÊxÉªÉ¨ÉxÉ 
+ÉÊhÉ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ EòiÉÇ´ªÉä 
{ÉÉ®ú {ÉÉb÷iÉÉxÉÉ 
½þÉähÉÉ-ªÉÉ Ê´É±ÉÆ¤ÉÉºÉ 
|ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 2005 

3. Eåòpù ¶ÉÉºÉxÉÉSÉÉ 
¨ÉÉÊ½þiÉÒSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú 
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É 2005

4. ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä 
´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ {ÉÉÊ®úiÉ 
Eäò±Éä±Éä ÊxÉªÉ¨É,={ÉÊ´ÉvÉÒ 
´É <iÉ®ú ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É <.

5.  ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ xÉÉMÉ®úÒ 
ºÉä´ÉÉ ÊxÉªÉ¨É <.
6.  मा.आयु� सो यांचे कडील आदेश �मांक  

      1007 �द.01/07/2018 अ�वये रजा मंजुरी 

      बाबत अिधकार �दान कर�याचे आदेश

म�यवत� भांडार िवभाग



 (ग)

अ.�. अिधकार पद फौजदारी

अिधकार

संबिधत 
कायदा/िनयम/आदेश/राजप�

शेरा

1 उपआयु� 
(�शासन)

�नरक

2
सहा.आयु� (�) 

3 व�र� िलपीक

4 किन� िलपीक

म�यवत� भांडार िवभाग

 (घ)

अ.�. अिधकार पद अध��यायीक

अिधकार

संबिधत कायदा/िनयम/आदेश/राजप� शेरा

1 मा.आयु� महारा� महानगरपािलका 
अिधिनयमा�माणे

महारा� महानगरपािलका अिधिनयम

2 उपआयु�

(�शासन)

महारा� महानगरपािलका 
अिधिनयम

मािहतीचा अिधकार 
अिधिनयम 2005 �या कलम 

19 �माणे अिपिलय 
अिधकारी व �या अनुषंिगक 

अिधकार

1. ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ 
¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É

2. ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ 
¶ÉÉºÉxÉÉxÉä 
´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ {ÉÉÊ®úiÉ 
Eäò±Éä±Éä 
ÊxÉªÉ¨É,={ÉÊ´ÉvÉÒ ´É 
<iÉ®ú ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É <.

3. ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ 
¶ÉÉºÉEòÒªÉ 
Eò¨ÉÇSÉÉ-ªÉÉÆSÉä 
¤Énù±ªÉÉÆSÉä 
ÊxÉÊxÉªÉ¨ÉxÉ +ÉÊhÉ 
¶ÉÉºÉEòÒªÉ EòiÉÇ´ªÉä 
{ÉÉ®ú {ÉÉb÷iÉÉxÉÉ 
½þÉähÉÉ-ªÉÉ 
Ê´É±ÉÆ¤ÉÉºÉ 
|ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ 
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É 2005 
4. Eåòpù ¶ÉÉºÉxÉÉSÉÉ 

¨ÉÉÊ½þiÉÒSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú 
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É 2005

3 सहा.आयु� (�) �नरक

4 व�र� िलपीक

5 किन� िलपीक

म�यवत� भांडार िवभाग

 (य)

अ.�. अिधकार पद �यायीक अिधकार संबिधत 
कायदा/िनयम/आदेश/राजप�

शेरा

1 मा.आयु� महारा� महानगरपािलका 
अिधिनयमा�माणे

महारा� महानगरपािलका 
अिधिनयम

2 उपआयु� (�शासन) �नरक

3 सहा. आयु� (�शासन)

4 व�र� िलपीक

5 किन� िलपीक



कलम 4(1)(ड)(��्)

म�यवत� भांडार िवभाग

नािशक महानगरपािलकेत कोणताही �नणय घेतांना पाळली जाणारी �नणय ���येची आिण �यावरील देखरेखीची प�दत 
आिण सोपिवलेले ���गत उ�रदािय�व

                                       म�यवत� भांडार  िवभागाची �करण सादर कर�याची प�दती

किन� िलपीक

व�र�ठ �लपीक

सहा आयु� (�शासन)

उप आयु� (�शासन)

आव�यकतेनुसार

मा.आयु�/मा.महासभा/मा.�थायी सिमती

कामाचे नाव :           अिधकारी/कम�चारी यांचे म�यवत� भांडार िवभाग योजने अंतग�त कामकाजाची 
                            �करणे/मािहती अिधकार या िवषयावरील �करणे

संबंिधत तरतुद     :   म�यवत� भांडार �वभागावर सोप�वलेल�  अंतग�त कत��े पार पाडताना होणा�या  �वलबास  
��तबध अिधिनयम 2005 मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 

संबंिधत अिधिनयम :  महारा� महानगरपािलका अिधिनयम,व म�यवत� भांडार िवभागातील  योजने अंतग�त  
                            कत��े  पार पाडताना होणा�या �वलबास ��तबध अिधिनयम   2005/ मािहतीचा 
                            अिधकार  अिधिनयम 2005
िनयम              ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ xÉÉMÉ®úÒ ºÉä´ÉÉ ÊxÉªÉ¨É,¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ 

¶ÉÉºÉEòÒªÉ Eò¨ÉÇSÉÉ-ªÉÉÆSÉä ¤Énù±ªÉÉÆSÉä 
Ê´ÉÊxÉªÉ¨ÉxÉ +ÉÊhÉ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ EòiÉÇ´ªÉä {ÉÉ®ú {ÉÉb÷iÉÉxÉÉ 
½þÉähÉÉ-ªÉÉ Ê´É±ÉÆ¤ÉÉºÉ |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 2005/ 
¨ÉÉÊ½þiÉÒSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 2005 SªÉÉ 
+xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ {ÉÉ®úÒiÉ Eäò±Éä±Éä 
ÊxÉªÉ¨É, ¨ÉxÉ{ÉÉ ={ÉÊ´ÉvÉÒ

शासन �नणय       :  ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ www.maharashtra.gov.in ªÉÉ 
ºÉÆEäòiÉºlÉ³ýÉ´É®ú |ÉÊºÉvnù ZÉÉ±Éä±Éä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ
प�रप�क �मांक/ काया�लयीन आदेश :      
 अ.�. िवषय �मांक व �दनाक

1 �करकोळ िश�ेचे अिधकार महारा� महानगरपािलका अिधिनयम व महारा� नागरी सेवा िनयम

अ.�. कामाचे �व�प कामाचे 
ट�पे

अपेि�त कालावधी ��येक कामाबाबत आिण ��येक ट��यावर 
कम�चा�याची व अिधका�याची भूिमका आिण 

जबाबदारी

शेरा

1 सव�साधारण �करणे तीन 7 �दवस िलपीक-�करण सादर करणे, 
काया�लय �मुख- अिभ�ाय नमुद करणे,

िवभाग�मुख- �नणय घेणे

2 ता�काळ �करण तीन श�यतो 
�याच/दुस�या �दवशी 

सकाळी

िलपीक-�करण सादर करणे, 
काया�लय �मुख- अिभ�ाय नमुद करणे,

िवभाग�मुख- �नणय घेणे

3 तातडी�या �व�पाची 
फाईल

तीन श�यतो चार 
�दवसात

िलपीक- �करण सादर करणे, 
काया�लय �मुख- अिभ�ाय नमुद करणे,

िवभाग�मुख- �नणय घेणे

4 कोण�याही िवभागाकडे 
िवचाराथ� पाठवायची 
आव�यकता असलेली 
फाईल

तीन 45 �दवस िलपीक- �करण सादर करणे, 
काया�लय �मुख- अिभ�ाय नमुद करणे,

िवभाग�मुख- �नणय घेणे

http://www.maharashtra.gov.in


कलम 4(1 )(ड) (�ध्)  नमुना 'क'

म�यवत� भांडार िवभाग

नािशक महानगरपािलकेत होणा�या कामासंबंधी सामा�यपणे ठरिवलेली भौितक व आ�थक उ�ी�े

सं�थापातळीवर ठरवलेले मािसक/�ैमािसक/अध�वा�षक अथवा वा�षक उ�ी�े

अ.�. अिधकार पद काम भौितक 
उ�ी�े

आ�थक 
उ�ी�े

कालावधी शेरा

�नरक



कलम 4 (1 ) ( ड) (ध्)  नमुना 'क'

म�यवत� भांडार िवभाग

नािशक महानगरपािलकेत होणा�या कामासंबंधी सव�सामा�यपणे आखलेले िनयम

अ.�. िवषय संबंिधत शासक�य �नणय/काया�लयीन 
आदेश/िनयम/राजप� वगैरेचा �मांक व 

तारीख

शेरा

1 �शासक�य �करणे 1) महारा� महानगरपािलका अिधिनयम, 
महारा� शासना�या 
www.maharashtra.gov.in या 
संकेत�थळावर �िस�द झालेले संबंिधत 
शासन �नणय, महारा� नागरी सेवा 
िनयम, शासक�य कत��े पार पाडताना 
होणा�या �वलबास ��तबध अिधिनयम 
2005 

2 मािहती अिधकार �करणे क��ीय मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 
2005

http://www.maharashtra.gov.in


कलम 4(1)(�)(�त्)

कामगार क�याण िवभाग

नािशक महानगरपािलकेतील उपल�ध कागदप�ांची यादी

अ.�. द�तऐवजाचा �कार 
न�ती/म�टर/न�दपु�तक, 

�हाऊचर

तपिशल सुरि�त ठेव�याचा 
कालावधी

1 काया�लयीन न��या ºÉ¨É´ÉäiÉSªÉÉ {ÉÊ®Ê¶É¹]õ “+’’ 
|É¨ÉÉhÉä

“+’’ ´ÉMÉÔªÉ, 
EòÉªÉ¨É 
xÉÉÎ¶ÉEò 

¨É½þÉxÉMÉ®
ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 
+Ê¦É±ÉäJÉ 
VÉiÉxÉ ´É 

´ÉMÉÔEò®úh
É 

¨ÉÉMÉÇnù¶É
ÇEò 

{ÉÖÎºiÉEäòiÉ 
Ê´É½þÒiÉ 

Eäò±ªÉÉ|É¨É
ÉhÉä

2 �थायी आदेश न�ती पृ� नं. 

3 िनयम/अिधसूचना नािशक महानगरपािलका 
4 शासन नण�य/ प�रप�के/आदेश मा.शासनाकडून वेळोवेळी �ा� व मा.महारा� 

शासना�या www.maharashtra.gov.in या 
संकेत�थळावर �िस�द झालेले संबंिधत शासन 

�नणयाची संिचका 
5 हजेरी पु�तक म�यवत� भांडार 

 िवभागात काय�रत अिधकारी/कम�चारी यांचे हजेरी 
पु�तक पृ� 1 ते 100

6 वजावट रिज�टर रिज�टर �व�पात उपल�ध 
पृ� 1 ते 200

7 सेवापु�तक/वैयि�क धा�रका ºÉ¨É´ÉäiÉSªÉÉ {ÉÊ®Ê¶É¹]õ “ब’’ 
|É¨ÉÉhÉä 

{ÉÊ®Ê¶É¹]õ “+’’

सन 2020 ते 2021 मधील ि�थती
डेड �टॉक संगणक कोड नंबर- 2340

अ.� तपिशल म�ेदाराचे नांव िबल र.�पये

1 �नरक �नरक �नरक

 कम�चारी गणवेश संगणक कोड नंबर –2341

अ.� तपिशल म�ेदाराचे नांव िबल र.�पये

1 �नरक �नरक �नरक

�टेशनरी संगणक कोड नंबर- 2342

अ.� तपिशल म�ेदाराचे नांव िबल र.�पये

1 उप आयु� (�शासन) काया�लया�या अिध��या िवभागाना 

झेरॉ�स पेपर खरेदी बाबत

मे. �ी सती �ेडस�, कलक�ा 68,316.50

सन 2021 ते 2022 मधील ि�थती
डेड �टॉक संगणक कोड नंबर- 2340

अ.� तपिशल म�ेदाराचे नांव िबल र.�पये

1 �नरक �नरक �नरक

 कम�चारी गणवेश संगणक कोड नंबर –2341

अ.� तपिशल म�ेदाराचे नांव िबल र.�पये

1 �नरक �नरक �नरक

�टेशनरी संगणक कोड नंबर- 2342

अ.� तपिशल म�ेदाराचे नांव िबल र.�पये

1 �नरक �नरक �नरक

http://www.maharashtra.gov.in


कलम 4(1) (ड) (��्)
म�यवत� भांडार िवभाग

नािशक महानगरनपािलकेत कोणताही धोरणा�मक �नणय घे�यापूव� �कवा �याची काया�लयात अंमलबजावणी 
कर�यापूव� जनतेशी अथवा जनते�या �ितिनधीशी चचा� कर�याबाबत अि�त�वात असले�या �व�थेचा 

तपिशल

अ.�. कोण�या िवषया 
संबंधी 

स�लामसलत

�व�थेची 
काय�प�दती

संबिधत शासक�य 
�नणय/काया�लयीन 

आदेश/राजप� 
वगैरेचा �मांक व 

तारीख

पुन�िवलोकनाचा 
काळ

धोरणा�मक �नणय �नरक

1) धोरणा�मक अंमलबजावणी- �नरक

2) धोरणाची अंमलबजावणी- �नरक



कलम 4(1)(ड)(���्) नमुना 'क'
म�यवत� भांडार िवभाग

नािशक महानगरनपािलकेत सिम�या,प�रषदा अथवा मंडळा�या बैठक�चे तपिशल

अ.� सिमती,मंडळ 
वा प�रषदेचे 

नाव

सिमती,मंडळ वा 
प�रषदे�या रचनेचा 

ढाचा

सिमती,मंडळ वा 
प�रषदेचा उ�ेश 

सिमती,मंडळ वा 
प�रषदे�या 
बैठक�ची 

वारंवारता 

�या 
बैठक�स 
उपि�थत 
राहणेची 
जनतेस 

मुभा आहे 
का

�या बैठक�चा 
इितवृ�ांत 

जनतेस 
पाह�यासाठी 
उपल�ध  आहे 

का

�या 
बैठक�चा 
इितवृ�ांत 
कोणाकडे 
उपल�ध 
असतो

1. गणवेश पसंत 

सिमती

1) भांडार िवभागचे खाते 

�मुख

   अ�य�

2. मु�यलेखािधाकरी    
   सद�य

3.मु�यलेखाप�र�क   

   सद�य

4. वै�क�य अिध�क  
   सद�य

5. वै��कय अिधकारी   
   सद�य

6. कामगार क�याण 

अिधकारी सिचव

7. मु�य अि�शमन 

अिधकारी सद�य

8. सुर�ा अिधकारी सद�य

मनपा गणवेश 

पा� कम�चा-

यांसाठी लागणारे 

गणवेश कापड 

साडया इ�यादीचे 

नमु�यांची 

गुणव�ा व �कमत 

यांची तुलना�मक 

पहाणी क�न 

गणवेश कापड व 

साडयाचे नमुने 

पसंत क�न 

�यानुसार खरेदी 

करणे बाबत 

िशफारस करणे

आव�यकते�माणे नाही नाही म�यवत� 

भांडार 
िवभागाकडे

खरेदी सिमती

1. अित.   

आयु� सो -(1)   

    अ�य�

2. मु�यलेखा

    प�र�क   

    सद�य 

3. मु�यलेखािधकारी  
    सद�य 

4.  मा.उ�ोग सह 

संचालक / 

मा.महा�व�थापक 

िज�हा उ�ोग क��/ 

�ितिनधी

5.  मा. उप आयु� 

(�शासन) तथा खाते 

�मुख म.भांडार िवभाग  
सद�य सिचव

मनपा�या 

म�यवत� भांडार 

िवभागाची िविवध 

सािह�याची 

खरेदीकामी �नणय 
घेणे बाबत

आव�यकते�माणे नाही नाही म�यवत� 

भांडार 
िवभागाकडे



3 िनिवदा सिमती 1. सबंधीत 

िवभाग�मुख  अ�य�

2. संबंिधत 

िवभागातील इतर 

अिधकारी सद�य सिचव

3. मु�यलेखाधीकारी 

यांचा �ितिनधी सद�य 

4. मु�यलेखाप�र�क 

यांचा �ितिनधी सद�य

�पये 50 ल� 

पय�त�या 

िनिवदाची 

छानणी करणे 

कामी �नणय घेणे 
बाबत

आव�यकते�माणे नाही नाही म�यवत� 

भांडार 
िवभागाकडे

4 िनिवदा सिमती 1. सबंधीत 

िवभाग�मुख  अ�य�

2. संबंिधत 

िवभागातील इतर 

अिधकारी सद�य सिचव

3. उपमु�यलेखाधीकारी 

सद�य

4. उपमु�यलेखाप�र�क 

सद�य

�पये 50 ल� ते 

2 कोटी पय�त�या 

िनिवदाची 

छानणी करणे 

कामी �नणय घेणे 
बाबत

आव�यकते�माणे नाही नाही म�यवत� 

भांडार 
िवभागाकडे

5 िनिवदा सिमती 1.संबंधीत अित�र� 

आयु� अ�य�

2. संबंिधत 

िवभाग�मुख सद�य 

सिचव

3.संबंिधत िवभागातील 

इतर अिधकारी सद�य 

4. मु�यलेखाधीकारी 

सद�य

5.मु�यलेखाप�र�क 

सद�य 

2 कोटी पुढील 

िनिवदाची 

छानणी करणे 

कामी �नणय घेणे 
बाबत

आव�यकते�माणे नाही नाही म�यवत� 

भांडार 
िवभागाकडे



कलम 4(1)(�)(�्)

म�यवत� भांडार िवभाग

नािशक महानगरपािलका म�यवत� भांडार 
िवभागातील अिधकारी व कम�चारी यांची िनद�िशका

अ.�. अिधका�याचे नांव पद वग� नोकरीत �जु 
झा�याचा �दनाक

संपका�साठी 
दुन�वनी �मांक

1. ¸ÉÒ. मनोज घोडे पाटील ={É+ÉªÉÖCiÉ 
(|É)

2 सामा�य �शासन 

िवभागाकडे

9890909300

2.  �ी.पंडीत �शदे |É¦ÉÉ®úÒ 
ºÉ½þÉ.+ÉªÉÖCi
É (|É)

3 सामा�य �शासन 

िवभागाकडे

3. �ीमती.भा�य�ी मंगेश वझरे व�र�  िलपीक 3 23/12/1999 0253/2222464
4. �ी.िव�णू कारभारी दातीर किन� िलपीक 3 01/12/1987 0253/2222464
5. �ी.यु.जे.िबडगर किन� िलपीक 3 01/05/2003 0253/2222464
6. �ीमती.�ितमा िनितन फुले किन�िलपीक     3 28/03/2008 0253/2222464
7. �ी. �दनेश कच� भालेकर िशपाई    4 02/08/1996 0253/2222464

म�यवत� भांडार िवभाग

�दनाक 1 एि�ल,2019 ते �दनाक 31 माच�,2020 या काळासाठी मंजुर झाले�या व खच� झाले�या र�मेचा तपिशल ( 

�थायी आ�थापना मधून 31 ऑ�ट�बर 2019 पय�त झालेला खच�)

अ.�. अंदाजप�क�य शीष� संगणक कोड मंजुर र�म िनयोिजत वापर शेरा

1 �थायी आ�थापना 2328 �.48 ल� 21,31,226
2 कम�चारी गणवेश 2341 �.10 ल� �नरक

3 �टेशनरी 2342 �.20,ल� �नरक

4 डेड �टॉक 2340 �.5 ल� �नरक

�दनाक 1 एि�ल,2020 ते �दनाक 31 माच�,2021 या काळासाठी मंजुर झाले�या व खच� झाले�या र�मेचा तपिशल ( 

�थायी आ�थापना मधून 31 जानेवारी  2021 पय�त झालेला खच�)

अ.�. अंदाजप�क�य शीष� संगणक कोड मंजुर र�म िनयोिजत वापर शेरा

1 �थायी आ�थापना 2328 �.48 ल� 17,25.565
2 कम�चारी गणवेश 2341 �.10 ल� �नरक

3 �टेशनरी 2342 �.20,ल� 68,316.50
4 डेड �टॉक 2340 �.5 ल� �नरक

�दनाक 1 एि�ल,2021 ते �दनाक 31 माच�,2022 या काळासाठी मंजुर झाले�या व खच� झाले�या र�मेचा तपिशल ( 

�थायी आ�थापना मधून 31 जानेवारी  2022 पय�त झालेला खच�)

अ.�. अंदाजप�क�य शीष� संगणक कोड मंजुर र�म िनयोिजत वापर शेरा

1 �थायी आ�थापना 2328 �.48 ल� 29,93,146
2 कम�चारी गणवेश 2341 �.10,ल� �नरक

3 �टेशनरी 2342 �.5,ल� �नरक

4 डेड �टॉक 2340 �.1,ल� �नरक



कलम 4(1)(◌ं�)(न्)

म�यवत� भांडार िवभाग

नािशक महानगरपािलका म�यवत� भांडार 
िवभागातील अिधकारी व कम�चारी यांची यादी. (वेतन तपिशल  माच� पेड इन एि�ल 2022 नुसार)

अ.�. अिधका�याचे नांव धारण केलेले 
पद

वग� मुळवेतन, 
�ेड वेतन , 
�ितिनयु

�� भ�ा

महागा

ई भ�ा

घरभाडे 
भ�ा

शहर 
भ�ा, 
वै��क

य 
भ�ा, 

वहातुक 
भ�ा, 
धुलाई 
भ�ा

एकुण 
वेतन

1 �ी.मनोज घोडे 

पाटील

={É+ÉªÉÖ
CiÉ (|É)

2 सामा�य �शासन िवभागाकडून  वेतन अदा केले जाते.

2 �ी.पंडीत �शदे |É¦ÉÉ®úÒ 
ºÉ½þÉ.+É
ªÉÖCiÉ 
(|É)

3 सामा�य �शासन िवभागाकडून  वेतन अदा केले जाते.. 

3 �ीमती.भा�य�ी 

मंगेश वझरे (कानडे)

व.�लपीक 3 52000 16120 9360 1580 79060

4 �ी. िव�णू कारभारी 

दातीर

क.�लपीक 3 62100 19251 11178 1580 94109

5 �ी. यु.जे.िबडगर क.�लपीक 3 50500 15655 9090 3180 78425

6 �ीमती.�ितमा 

िनितन फुले

क.�लपीक 3 24900 7719 4482 1580 38681

7 �ी. �दनेश कच� 

भालेकर

�शपाई 4 37900 11749 6822 1680 58151



कलम 4(1)(ड)(�त्)
म�यवत� भांडार िवभाग

नािशक महानगरनपािलका,नािशक

�दनाक 1 एि�ल,2020 ते �दनाक 31 माच�,2021 या काळासाठी मंजुर झाले�या व खच� झाले�या र�मेचा 
तपिशल

मंजुर र�मेपैक� वापर झाले�या र�मेचा तपिशल

अ.�. अंदाजप�क�य शीष� संगणक कोड मंजुर र�म िनयोिजत वापर शेरा

1 �थायी आ�थापना 2328 �.48 ल� �.17,25,565

2 कम�चारी गणवेश 2341 �.10 ल� �नरक

3 �टेशनरी 2342 �.20,ल� 68,316.50
4 डेड �टॉक 2340 �.5 ल� �नरक

मागील वषा�साठी सन 2020 - 2021

अ.�. अंदाजप�क�य शीष� संगणक 
कोड

मंजुर र�म वापरलेली र�म न वापर�यामुळे 
परत करावी 

लागलेली र�म

शेरा

1 �थायी आ�थापना 2328 �.48 ल� �. 17,25,565 �.30,74,435

2 कम�चारी गणवेश 2341 �.10 ल� �नरक �नरक

3 �टेशनरी 2342 �.20 ल� 68,316.50 19,31,683.50
4 डेड �टॉक 2340 �.5 ल� �नरक �नरक

�दनाक 1 एि�ल,2021 ते �दनाक 31 माच�,2022 या काळासाठी मंजुर झाले�या व खच� झाले�या र�मेचा 
तपिशल

मंजुर र�मेपैक� वापर झाले�या र�मेचा तपिशल

अ.�. अंदाजप�क�य शीष� संगणक कोड मंजुर र�म िनयोिजत वापर शेरा

1 �थायी आ�थापना 2328 �.48 ल� �.29,93,146/-

2 कम�चारी गणवेश 2341 �.10 ल� �नरक

3 �टेशनरी 2342 �.05,ल� �नरक

4 डेड �टॉक 2340 �.01 c  ल� �नरक

मागील वषा�साठी सन 2021 - 2022

अ.�. अंदाजप�क�य शीष� संगणक 
कोड

मंजुर र�म वापरलेली र�म न वापर�यामुळे 
परत करावी 

लागलेली र�म

शेरा

1 �थायी आ�थापना 2328 �.48 ल� �.29,93,146/- �.15,06,854/-

2 कम�चारी गणवेश 2341 �.10 ल� �नरक �नरक

3 �टेशनरी 2342 �.05 ल� �नरक �नरक

4 डेड �टॉक 2340   �.01ल� �नरक �नरक



कलम 4(1)(ड)(��्) नमुना 'क'
म�यवत� भांडार िवभाग

नािशक महानगरनपािलका,नािशक

अनुदान वाटपाची प�दत

काय��माचे वा योजनेचे नाव : �नरक

लाभधारकांसाठी पा�ते�या अटी : �नरक

लाभ िमळ�यासाठी असले�या पूव� अटी : �नरक

या योजने�या लाभ घे�यासाठी असलेली काय�प�दती

पा�ता ठरिव�याचे िनकष आिण आव�यक कागदप�े

या योजनेतुन िमळणा�या लाभांचा तपिशल           : �नरक

   (अनुदान अथवा अ�य काही मदत �दली जात 
   असेल तर तोही तपिशल दयावा)

अनुदान वाटपाची प�दत             : �नरक

अज� कोठे करावा अथवा अज� कर�यासाठी काया�लयात कोणाला भेटावे   
अजा�बरोबर भरावयाची फ�(अस�यास) : �नरक

अ�य फ�(अस�यास) : �नरक

अजा�चा नमुना : �नरक

सोबत जोडावयाचे प�रिश�े : �नरक

   (िशफरस प�े,दाखले,द�तऐवज)

�या प�र�श�ाचा काही िविश� नमुना अस�यास             : �नरक

काय�वाही ब�ल काही त�ार अस�यास तर : �नरक

   ती कोणाकडे करावयाची �या अिधका�याचे पदनाम

उपल�ध र�मेचा तपिशल : �नरक

लाभधारकांची ��येक वषा�गणीक �दले�या नमु�यानुसार यादी : �नरक   
उ�ी� : �नरक

शेरा : �नरक



कलम 4(1)(ड)(��्) नमुना 'ख'

म�यवत� भांडार िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

अनुदान वाटप काय��मातील लाभाथ�चा तपिशल

काय��माचे/योजनेचे नाव :- �नरक

वष� : �दनाक 1 एि�ल,2020   ते �दनाक 31 माच�,2021

अ.�. लाभधारकाचे संपूण� नाव आिण प�ा �दले�या अनुदानाची र�म/�दले�या सवलतीची र�म

�नरक

कलम 4(1)(ड)(��्) नमुना 'ख'

म�यवत� भांडार िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

अनुदान वाटप काय��मातील लाभाथ�चा तपिशल

काय��माचे/योजनेचे नाव :- �नरक

वष� : �दनाक 1 एि�ल,2021   ते �दनाक 31 माच�,2022

अ.�. लाभधारकाचे संपूण� नाव आिण प�ा �दले�या अनुदानाची र�म/�दले�या सवलतीची र�म

�नरक

कलम 4(1)(ड)(���्)

म�यवत� भांडार िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

कोणतीही सवलत,परवाना अथवा अिधकारप� िमळाले�या लाभाथ�चा तपिशल

परवाना/परवानगी/सवलत यांचा �कार : �नरक

परवाना देणारी अिधकारी ��� : �नरक

अ.�. परवानाधारकाचे नाव परवाना 
�मांक

परवाना 
�द�याची 
ता�रख

�कती 
काळासाठी 

वैध

सव�सामा�य 
अटी

परवा�याचा 
तपिशल

�नरक



कलम 4(1)(ड)(��त्)
म�यवत� भांडार िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

क��ीय मािहतीचा अिधकार अिधिनयम,2005 अंतग�त मािहती अिधकारी,साहा�यक मािहती अिधकारी आिण अिपलीय 
�ािधकारी यांची तपिशलवार मािहती

�थम अिपलीय अिधकारी

अ.�. �थम 
अिपलीय 
अिधकारी

अिधकार पद �थम अिपलीय 
अिधकारी �हणून �यांची 

काय�क�ा

संपूण� प�ा/दुर�वनी �मांक अहवाल देणारे 
अिधकारी

1 �ी. मनोज 

घोडे पाटील

उपआयु� 
(�शासन)

मािहतीचा अिधकार 
अिधिनयम,2005 

अंतग�त मािहती िमळणे 
बाबत �ा� अजा�नुसार 

मािहती देणे.

व �थम अिपलावर 
मुदतीत �नणय देणे.

पािहला मजला, उपआयु� 
काया�लय (�शासन), 
नािशक महानगरपािलका 
नािशक मु�यालय, राजीव 
गांधी भवन, शरणपुर रोड, 
नािशक 422 002
दुर�वनी �.0253-

2222459

सहा. आयु� 

(�शासन 

िवभाग)

जनमािहती अिधकारी

अ.�. जनमािहती 
अिधकारी

अिधकार पद जनमािहती अिधकारी �हणून 
�यांची काय�क�ा

संपूण� प�ा/दुर�वनी �मांक

1 �ी.पंडीत �शदे सहा. आयु� 

(�शासन 

िवभाग)

मािहतीचा अिधकार 
अिधिनयम,2005 अंतग�त 
मािहती िमळणे बाबत �ा� 
अजा�नुसार मािहती देणे.

व �थम अिपलीय अिधकारी 
यांना �थम अिपलावेळी 
मािहती देणे.

तळ मजला, म.भांडार िवभाग, 
नािशक महानगरपािलका नािशक 
मु�यालय, राजीव गांधी भवन, 

शरणपुर रोड, नािशक 422 002
दुर�वनी �.0253-2222464

सहा�यक मािहती अिधकारी

अ.�. साहा�यक मािहती 
अिधका�याचे नाव

अिधकार पद साहा�यक मािहती 
अिधकारी �हणून �यांची 

काय�क�ा

संपूण� प�ा/दुर�वनी �मांक

1 �ीमती.भा�य�ी मंगेश 

(वझरे) कानडे

व�र� िलपीक मािहतीचा अिधकार 
अिधिनयम,2005 अंतग�त 
मािहती िमळणे बाबत �ा� 

अजा�नुसार मािहती देणे

तळ मजला, म.भांडार िवभाग, 
नािशक महानगरपािलका 
नािशक मु�यालय, राजीव 
गांधी भवन, शरणपुर रोड, 

नािशक 422 002
दुर�वनी �.0253-2222464



कलम 4(1)(ड)(���्)

म�यवत� भांडार िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

कोणतीही सवलत,परवाना अथवा अिधकारप� िमळाले�या लाभाथ�चा तपिशल

परवाना/परवानगी/सवलत यांचा �कार : �नरक

परवाना देणारी अिधकारी ��� : �नरक

अ.�. परवानाधारकाचे 
नाव

परवाना 
�मांक

परवाना 
�द�याची 
ता�रख

�कती 
काळासाठी 

वैध

सव�सामा�य 
अटी

परवा�याचा 
तपिशल

�नरक

.
कलम 4(1)(ड)(��ध्)

म�यवत� भांडार िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

इले��ॉिनक �व�पात उपल�ध असलेली मािहती

अ.�. ए�तऐवज/धारीणी/न�दवहीचा 
�कार

िवषय कोण�या �कार�या 
इले��ॉिनक 

�व�पात मािहती 
साठिवलेली आहे ?

ही मािहती 
ता�यात असले�या 

���चे नाव

1 संबंिधत �या-�या काया�सनाचे 
दैनं�दन वापरातील संगणक संचात 

समािव� (इले��ॉिनक मजकूर)

अिधकारी/कम�चारी 
यांचे �टेशनरी तसेच  

गणवेश व गणवेश 

पुरक सािह�य  
कामकाज

näùèxÉÆ
ÊnùxÉ 

´ÉÉ{É®úÉ
iÉÒ±É 

ºÉÆMÉhÉ
Eò 

(½þÉbÇ÷ 
Êb÷ºEò)

संबंिधत काया�सन



कलम 4(1)(ड)(�ध्)
म�यवत� भांडार िवभाग

नािशक महानगरपािलका,नािशक

उपल�ध असलेली मािहती नाग�रकाना पुरिव�यासाठी उपल�ध असले�या सुिवधा

सु�वधाचा �कार:

जनतेसाठी राखून ठेवले�या भेटी�या वेळेसंबधीची मािहती- दुपारी 4:00 ते 5:00 वा.

पर�परसंवादी संकेत�थळाची मािहती- �नरक

कॉल स�टरची मािहती- �नरक

अिभलेख तपासणीसाठी उपल�ध सु�वधाची मािहती- आव�यकतेनुसार काया�लयीन वेळेत

कामा�या तपासणी�या संदभा�त उपल�ध सु�वधाची मािहती- �नरक

नमुने िमळिव�या�या संदभा�त उपल�ध सु�वधाची मािहती- झेरॉ�स �ती, संकेत�थळ

सूचना फलकाची मािहती- �नरक

�ंथालयाची मािहती- �नरक

चौकशी क�ाची/िखडक�ची अथवा �वागत क�ाची मािहती िमळ�याची सुिवधा- �वागत क� 
मु�यालय �वेश�ाराजवळ, पिहला मजला, राजीव गांधी भवन, शरणपूर रोड, नािशक 2

काया�लयीन काळानंतर संपका�ची सुिवधा अस�यास �याची मािहती- आप�कािलन क�

आप�कालीन संपका�ची मािहती - आप�कािलन क� 0253-2222413
अ.�. उपल�ध सुिवधा वेळ काय�प�दती �थान जबाबदार 

���

�नरक


