
 

 

 

 

1) कामाचे � व	प Ð शहर व ह�वाढ भागातील उ�ाने सु��थत ठेवणे तसेच 

शहराम� ये वन महो" सव अंतग%त व'ृरोपण क	न पया%वरणाचा समतोल 

राखणे. 

 

2) नाग*रकांकडून आले. या त/ार0 अजा%नुसार धोकादायक झाडां5 या फांदया व 

धोकादायक झाडे मोफत तेाडणे. 

 

3) धोकादायक झाड तोडणे व फांदया तोडणेबाबत छपाई नमुना तयार कर:यात 

आलेला नाह0 नाग*रकांकडून लेखी अज% व धोकादायक झाडाचे फोटो घेऊन व 

" यांची >"य'ात पाहणी क	न पुढ0ल काय%वाह0 कर: यात येते.  

4) काया%लयीन वेळ सकाळ0 10 ते 1.30 दपुार0 2 ते 5.45 व बागेतील 

मजूरांची वेळ 7.30 ते 12 व दपुार0 2 ते 5.30  

5) उ�ानाची एकूण संH या Ð 29 

 

6) महाराJ K नागर0 सुवण% महो" सव नगरो" थान अंतग%त 13 उ�ानाचे 

नुतनीकरणाचे काम सु	 आहे.  

 

 

 

 

 

 

उ�ान Lवभागाचे कामकाजाचे �वMप 



 

सोलापूर महानगरपािलका  उदयान Lवभागाकड0ल नाग*रकांना दे:यांत येणा-या 

सेवा 

अ./. सेवेचे नांव  अजा%चा 

नमुना 

फP  

1 शहरातील धोकादायक 

झाडे तोडणे  

नाग*रकांचा 

अज%  

- 

2 सावलीची रोपे देणे  नाग*रकांचा 

अज%  

- 

3 लQन समारंभासाठR 

साधु वा�वानी उदयान 

भाडयाने देणे  

नाग*रकांचा 

अज%  

उदयान भाडे  - M. 

2500/- 

Tडपॉझीट     - M. 

1000/-  

साफसफाई    - M. 

300/-  

टॅWस        -  M. 

255/-  
4 महा"मा गांधी >ाणी 

संXहालय   

- >ौढांसाठR     - M. 

5/-  

लहानासाठR    -  M. 

3/-  
5 Tक.ला बालोदयान - >ौढांसाठR     - M. 

3/- लहानासाठR    -  

M. 2/-  
6 राणी लZमीबाई 

उदयान  

- >ौढांसाठR      -  M. 

2/-  
7 Mपाभवानी Lपकनीक - >ौढांसाठR      -  M. 



�पॉट  2/-  
 

सोलापरू महानगरपािलका ह�0म�ये असणा-या उ�ानाची माTहती 

अ./. बागेचे नांव  Tठकाण  बागेचे 

'े[फळ 

(एकर)  

आकार:यांत येणार0 फP  

1 क�तुरबा बाग बधुवार पेठ  4.30 - 

2 िस�दे]र बाग  िस�दे]र पेठ  2.00 - 

3 हुता"मा बाग  सुभाष चौक  4.15 - 

4 Lवणकर बाग  रLववार पेइ  2.05 - 

5 जयभवानी बाग  भवानी पेठ  3.25 - 

6 डॉ.कोटणीस बाग  सात र�ता  0.30 - 

7 वॉटरवWस% कंपाऊंड  भवानी पेठ  2.00 - 

8 इंbभवुन प*रसर म.न.पा 3.25 - 

9 हनमुान बाग  पा5छा पेठ  0.20 - 

10 रLवंb बाग  पा5छा पेठ  0.20 - 

11 आझाद बाग  Tकडवाई चौक  0.10 - 

12 देगांव बाग  देगांव  3.20 - 

13  सुभाष बाग  तेलंगी पा5छा 

पेठ  

0.40 - 

14 दलुcकर बाग  रLववार पेठ  -  

15 रोटर0 बाग  सात र�ता  5.20 - 

16 साध ुवा�वानी  गुMनानक चौक  1.00 - 

17 भbावती टाकP  शांती चौक  -  

18 बालाजी बाग  दाजी पेठ  0.20 - 

19 माकc डेय उ�ान  पोलीस 

मHुयालय  

4.00 - 

20 Tक.ला बाग  सुभाष चौक  12.00 >ौढासाठR     - M. 

3/- लहानासाठR   -  

M. 2/- 

21 पdावती दगeपाट0ल Tक.ला खंदक 3.00 - 



उ�ान 

22 Lव�ा नगर  Lव�ानगर  1.00 - 

23 सोरेगांव बाग  सोरेगांव  0.20 - 

24 मदुगल बाग पाथMड चौक  1.00  - 

25 कणfकनगर बाग 

�जजामाता उ�ान  

क�ण%क नगर  4.00 - 

26 माठे बाग  िनराळेव�ती  4.00 - 

27 अं[ोळ0कर नगर बाग  अं[ोळ0कर नगर 2.00  

28 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

उ�ान  

िसट0 बस डेपो  4.00  

29 दमाणीनगर बाग  दमाणीनगर  4.00  

30 रोहणी नगर बाग  रोहणीनगर  2.00  
 

आयलॅ:ड व पतुळे 

अ./. आयलॅ:ड पतुळे  Tठकाण  

1 कै.िसWशी पतुळा रे.वे �टेशन चौक  

2 कै.अ:णाभाऊ साठे पतुळा व बाग भhैया चौक 

3 महा"मा iयोतीराव फुले पतुळा  सपुर माकc ट 

4 कै.भाऊराव पाट0ल पतुळा  सjाट चौक  

5 कै.जाज ूपतुळा  बाळ0वेस  

6 लोकमाkय Tटळक पतुळा  Tटळक चौक  

7 कै.लZमण महाराज पतुळा  तरट0नाका पोिलस चौकP 

8 चार हुता"मा पतुळे  पाक%  चौक 

9 अTह.यादेवी पतुळा  पाक%  चौक  

10 कै.कkना पतुळा  कkना चौक  

11 कै.वlडेप.ली पतुळा  भbावती पा:याची टाकP 

12 कै.साळंुके पतुळा  

13 कै.वसंतराव नाईक पतुळा व बाग  नेहM नगर 

14 इंTदरागांधी पतुळा व कारंजा  इंbभवन प*रसर 

15 वारदअmपा पतुळा व कारंजा  इंbभवन प*रसर 

16 यशवंतराव चnहाण पतुळा  इंbभवन प*रसर 



17 वीर महाराणा >ताप पतुळा  सात र�ता  

18 �वा.सावरकर पतुळा व बाग  माक% डेय उ�ान  

19 हुता"मा �तंभ व कारंबा  तुळजापरू वेस 

20 डॉ.अं[ोळ0कर पतुळा दo चौक  

21 सुभाषचंb बोस पतुळा  सुभाष बाग  

22 महा"मा गांधी पतुळा व कारंजा  रे.वे �टेशन चौक  

23 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पतुळा  पाक%  चौक  

24 िशवछ[पती िशवाजी महाराज 

पतुळा  

पांजरापोळ चौक  

25 महा"मा बसवे]र पतुळा  कpतम चौक  

26 राणी लZमीबाई पतुळा  धम%वीर संभाजी तलाव 

27 यशवंतराव चnहाण पतुळा  सात र�ता  

28 डॉ.कोटणीस पतुळा  िसnह0ल हॉ�पीटल  
 

 नस%र0 Lवभागाची माTहती 

1) िस�दे]र उ�ान (नस%र0) 

2) नाग बॉड0 नस%र0 

3) >ाणी संXहालय नस%र0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


