
 
 
 

 

 

 

 

माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005 

कलम 4(1)(ख) नुसार स्वयंप्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती 
(हिनांक :- 20/01/2020) 

 

 

 

 

 

 

उदयाि व वकृ्षप्राधिकरण ववभाग, 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकर भवन (नगरभवन), 

भाईंिर (प) ता. जि. ठाणे - 401 101, िरुध्वनी - 28184553 
 
 



 
 

कलम 4(1)(ख)(एक) 

ममरा भाईंदर मिािगरपामलका उदयाि व वकृ्षप्राधिकरण ववभाग कायाालयातील अधिकारी व 
कमाचारी याांच्या अधिकाराांचा  तपशील 

 

1. सावविननक प्राधिकरणाच ेनाव उियान व वकृ्षप्राधिकरण षवभाग,  
ममरा भाईंिर मिानगरपामलका 

2. संपूणव पत्ता डॉ. बाबासािेब आंबेडकर भवन (नगरभवन), मांडली तलाव 
िवळ, भाईंिर (प) ता.जि. ठाणे - 401 101  
िरूध्वनी - 28184553    
ई-मेल :- garden@mbmc.gov.in 

3. कायावलय प्रमुख डॉ. संभािी पानपट्टे. 
मा. उप-आयकु्त,् ममरा भाईंिर मिानगरपामलका 

4. कोणत्या खात्याच्या अधिनस्त िे 
कायावलय आिे ॽ 

नगरषवकास षवभाग, मंत्रालय,मंुबई,मिाराष्ट्र राज्य ्

5. कामाचा अिवाल कोणत्या 
कायावलयाकड ेसािर केला िातो ॽ 

कामाचा अिवाल मा. उप-आयुक्त ्यांच्या मार्व त मा. आयुक्त ्
यांच्याकड ेसािर केला िातो. 

6. कायवकक्षा: भौगोमलक  ममरा भाईंिर मिानगरपामलका 
7. अंगीकृत व्रत -- 
8. ध्येय/िोरण 1) ननयमातील तरतिुीनुसार आरक्षीत िागते उियाने षवकमसत  

   करणे व त्यांची िेखभाल करणे.  
2) मिानगरपामलका क्षेत्रात वकृ्षांची लागवड करणे त्यांची ननगा     
   िेखभाल करणे,  
3) वकृ्षतोडीवर ननबिं घालणे. 

9. साध्य -- 
10. प्रत्यक्ष कायव 1) महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडाांच ेसांरक्षण व  अधिननयम, 1975, 

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वकृ्षसांरक्षण आणण सांविधन ननयम 2009, 
सह शासन आदेश, अधिसुचना 

2) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिननयम 
 

11. िनतेला िेत असलेल्या सवेाचंा 
थोडक्यात तपशील 

1) प्रशासककय षवभागाकडून तसचे ममरा भाईंिर मिानगरपामलका 
क्षेत्रातील नागररक, नगरसवेक, व इतर पिाधिकारी 
यांच्याकडून प्राप्त िोणाऱ्या पत्रावर कायवननयमावलीनुसार 
तसेच मा. आयुक्त ्सो. यांच्या ननिेशानुसार आवश्यक 
कारवाई करण्यात येते. 

2) ममरा भाईंिर मिानगरपामलका क्षेत्रातील उियाने, मिैान े
षवकमसत करुन व त्यांची िेखभाल िरुुस्ती करुन नागररकांना 
उपलब्ि करुन हिली िातात. 

3) िोकािायक व अस्ताव्यस्त वाढलले्या झाडांच्या र्ािंया ककंवा 
मुळासहित झाड काढण्यास परवानगी मा. आयुक्त ्सो. याचं्या 
मान्यतनेे िेण्यात येते. 



 
 

12. स्थावर मालमत्ता -- 
13. कायावलयीन वळे आणण िरूध्वनी 

क्रमांक 
सकाळी 10.00 वा. पासून सायंकाळी 05.45 वा. पयतं 
िरूध्वनी क्र. :- 28184553 
वेबसाईट :- www.mbmc.gov.in 

14. प्राधिकरणाच्या संरचनेचा तक्ता 

  
 
 
 
 

15. साप्ताहिक सुट्टी आणण षवशिे 
सेवांचा कालाविी 

सवव रषववार यामशवाय प्रत्येक महिन्यातील िसुरा व चौथा 
शननवार तसचे शासनाने घोषित केलले्या सावविननक सुट्टयांचे 
हिवस. 

 
 
 
 

उप-आयुक्त
(अपपलीय अअिकारी)

उदयान अधिक्षक
(जनमाहिती अधिकारी)

प्रभाग क्र. 1,2,3 व 4

ललपपक

लिपाई

वािनचालक

माळी

मुकादम

मजूर

सफाईकामगार

उदयान अधिक्षक
(जनमाहिती अधिकारी)

प्रभाग क्र. 5 व 6

ललपपक

लिपाई

वािनचालक

माळी

मुकादम

मजूर

सफाईकामगार



 
 

कलम 4(1)(ख)(दोि) 
ममरा भाईंदर मिािगरपामलका उदयाि व वकृ्षप्राधिकरण ववभागतील अधिकारी व कमाचारी 

याांच्या कायाकक्षा 
 

अ.क्र. 
 

अधिकाऱ्याचे िाव सांबांधित ववभाग 
कोणत्या कायदया/नियम/ 

शासि निणाय व पररपत्रकािुसार 
 
1. डॉ. सांभाजी पािपट्टे. 

उप-आयुक्त,् 
ममरा भाईंदर मिािगरपामलका 

1) उियान व वकृ्ष 
प्राधिकरण षवभाग 
प्रभाग क्र. 1,2 व 3 

1) मिाराष्ट्र मिानगरपामलका अधिननयम 
2) मिाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण 

व अधिननयम,1975 मिाराष्ट्र (नागरी 
क्षेत्र) वकृ्षसंरक्षण व संविवन ननयम, 
2009 

2) उियान व वकृ्ष 
प्राधिकरण षवभाग 
 प्रभाग क्र.4,5 व 6 

 
2. श्री. िागेश ववरकर 

उदयाि अधिक्षक 
ममरा भाईंदर मिािगरपामलका 

उियान व वकृ्ष 
प्राधिकरण षवभाग  
प्रभाग क्र. 1,2 व 3  

1) मिाराष्ट्र मिानगरपामलका अधिननयम 
2) मिाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे 

संरक्षण व अधिननयम,1975 मिाराष्ट्र 
(नागरी क्षेत्र) वकृ्षसंरक्षण व सवंिवन 
ननयम, 2009 

 
3. श्री. िांसराज मेश्राम 

उदयाि अधिक्षक 
ममरा भाईेंदर मिािगरपामलका 

उियान व वकृ्ष 
प्राधिकरण षवभाग 
प्रभाग क्र. 4,5 व 6 

1) मिाराष्ट्र मिानगरपामलका अधिननयम 
2) मिाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण 

व अधिननयम,1975 मिाराष्ट्र (नागरी 
क्षेत्र) वकृ्षसंरक्षण व संविवन ननयम, 
2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

कलम 4(1)(ख)(तीि) 
निणाय घेण्याच्या प्रक्रक्रयेत अिुसरण्यात येणारी कायापध्दती, तसेच पयावेक्षण आणण 

उत्तरदायीत्व प्रणाली व ठरववण्यात आलेली मािके  
 

 
कामाचे स्वरुप    :- माहिती अधिकारात माहिती िेण े
संबंधित तरतुि    :- उियान व वकृ्षप्राधिकरण षवभागासंबंधित असणारी माहिती िेण े
अधिननयमाचे नाव :- माहिती अधिकार अधिननयम 2005 (भारत सरकार रािपत्र 22/12/2005) 
ननयम           :- माहिती अधिकार अधिननयम 2005 
शासन ननणवय     :-  
पररपत्रक         :-  
कायावलयीन आिेश :- 
अ.क्र. कामाचे स्वरुप कामासाठी जबाबदार व्यक्ती अमभप्राय 
    
    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

कलम 4 (1) (ख) (चार) 
ममरा भाईंदर मिािगरपामलका उदयाि व वकृ्षप्राधिकरण ववभागामध्ये िोणाऱ्या कामाचे 

प्रकटीकरण 
 
 

सांघटिाचे लक्ष (वार्षीक) 
 

अ.क्र. काम / काया कामाचे 
प्रमाण 

आधथाक 
लक्ष 

हदवस / 
तास पूणा 
करण्यासाठी 

जबाबदार 
अधिकारी 

तक्रार 
निवारण 
अधिकारी 

अमभप्राय 

        
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
कलम 4(1)(ख)(पाच) 

ममरा भाईंदर मिािगरपामलका उदयाि व वकृ्षप्राधिकरण ववभागामध्ये त्याांचे काया पार 
पाडण्यासाठी त्याांच्या कमाचाऱ्याकडूि वापरण्यात येणारे नियम, ववनियम, सचूिा, 

नियमपुसस्तिका आणण अमभलेख  
 

अ.क्र. सुचिा पत्रकािुसार 
हदलेले ववर्षय 

सांबांधित शासक्रकय निणाय / कायाालयीि आदेश / 
नियम वगैरेंचा क्र. व तारीख अमभप्राय असल्यास 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

कलम 4(1)(ख)(सिा) 
ममरा भाईंदर मिािगरपामलका उदयाि व वकृ्षप्राधिकरण ववभाग याांच्या नियांत्रणाखाली 

असलेल्या दस्तऐवजाांच्या प्रवगााचे वववरण 
 

अ.क्र. ववर्षय 

दस्तऐवज/ 
िारीणी/ िोंदविी 
यापकैी कोणत्या 
प्रकारात उपलब्ि 

िारीणी 
क्रमाांक/ 
िोंदविी 

तपमशल 

क्रकती काळापयतं 
िी माहिती 

साांभाळूि ठेवली 
जात े

1 आवक रजिस्टर नोंिविी प्रमाणसुची 80 
म. 

मा.नगरसेवक, 
नागररक, सरकारी पत्र 
यांची नोंि घेणे. 

शासकीय 
अधिननयमाप्रमाणे 

2 िावक रजिस्र नोंिविी Gen 40 M 

मा.नगरसेवक, 
नागररक, सरकारी पत्र 
व कायावलयीन पत्र 
व्यविाराच्या नोंि 
घेणे. 

शासकीय 
अधिननयमाप्रमाणे 

3 स्टॉक रजिस्टर नोंिविी नमुना नं. 
116 

षवभागात मागवलेल्या 
सामानाची नोंि घेणे. 

शासकीय 
अधिननयमाप्रमाणे 

4 िंगम मालमत्ता नोंिविी नमुना नं. 
114 

षवभागात मागवलेल्या 
सामानाची नोंि घेणे. 

शासकीय 
अधिननयमाप्रमाणे 

5 
ककरकोळ पावती 

बुक 
(सववसािारण) 

नोंिविी नमुना नं. 02 

वनीकरणाची रोपे 
षवक्री, अनामत 
रक्कम घेणे इत्यािी 
कामाकररता 

शासकीय 
अधिननयमाप्रमाणे 

6 
पािणी र्ी 
पावती बकु नोंिविी पावती पसु्तक 

झाडांची छाटणी 
करणे, झाड काढणे 
बाबत आलेल्या 
पत्रावर पािणी र्ी 
घेणे. 

शासकीय 
अधिननयमाप्रमाणे 

7 पोटककिव नोंिविी नमुना नं. 78 रोिननशी पावतीच्या 
रकमांची नोंि घेणे. 

शासकीय 
अधिननयमाप्रमाणे 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

कलम 4(1)(ख)(सात) 
आपले िोरण तयार करण्यासाठी व त्याची अांमलबजावणी करण्याच्या सांदभाात, लोकाांशी 

ववचारववनिमय करण्यासाठी क्रकां वा लोकाांकडूि निवेदि केले जाण्यासाठी असस्तत्वात असलेल्या 
व्यवस्थिोोचा तपमशल 

 
 

अ. 
क्र. 

कोणत्या 
पवषयासंबिी 
सल्लामसलत 

व्यवस्थेची काययपध्दत 

संबधित िासकीय 

ननणयय/कायायलयीन आदेि 

/राजपत्र वगैरेंचा क्रमाकं व 

तारीख 

पुनलोकनाचा काळ 

(Periodicity) 

1. 
आधथधक / 
प्रशासकीय 

मा .वकृ्षप्राधिकरण सलमती सभा 
मा .स्थायी सलमती सभा 
मा .महासभा  

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडाांचे 
सांरक्षण व  अधिननयम, 1975, 

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) 
वकृ्षसांरक्षण आणण सांविधन 

ननयम 2009, सह शासन 

आदेश, अधिसुचना 
Maharashtra (Urban 
Areas) Protection and 
preservation of Trees 
Act, 1975 (Mah. XL IV 
of 1975) Maharashtra 
(Urban Areas) 
Protection and 
Preservation of Trees 
Rules, 2009 with 
Government order and 
notification. 
 

सदर 

अधिननयमाप्रमाणे 

 

1 िोरणात्मक ननणयय 

2.  िोरणाची अंमलबजावणी 

 

 
 
 
 
 



 
 

कलम 4(1)(ख)(आठ) 
लमरा-भाईंदर मिानगरपाललका उद्यान व वकृ्षप्राधिकरण सलमत्या, पररषदा अथवा मंडळाच्या बैठकीचे 

तपिील. 
 

अ. 
क्र. 

सलमती, मंडळ 

वा पररषदेची 
संरचना 

सलमती, मंडळ 

वा पररषदेचा 
उद्देि 

सलमतीची 
उद्हदष्टे 

सलमती, 
मंडळ वा 
पररषदेच्या 
बैठकीची 
संख्या 

त्या बैठकीस 

उपअस्थत 

रािण्याची 
जनतेस 

मुभा आिे 

का? 

त्या बैठकीस 

इनतवतृ्त 

जनतेस 

पािण्यासाठी 
उपलब्ि आिे 

का ? 

त्या बैठकीच े

इनतवतृ्त 

(1) 
 

मा .
वकृ्षप्राधिकरण  

सलमती सभा 

महाराष्ट्र 
(नागरी क्षेत्र) 

झाडाांचे जतन व 
अधिननयम 

1975, (2009 
पयतं 

सुिारिेिा) 
प्रकरण क्र.2 
किम 3(1) 
अन्वये 

चचाध करुन 

सवाधनमुते 
िोकापयोगी 
ननणधय घेणे . 

45 ददवसात 
एकदा नाही होय 

नगरसधचव 
ववभाग 

• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
कलम 4(1)(ख)(िऊ) 

लमरा-भाईंदर मिानगरपाललका उद्यान व वकृ्षप्राधिकरण कायायलयातील  

अधिकारी  व कमयचा-यांची यादी. 
 

अ.क्र. अधिकारी / कमाचारी याांची िाव े अधिकार पद 
िोकरीवर रुजू 

झाल्याचा हदिाांक 
1 डॉ. संभािी पानपट्टे उप-आयुक्त  

2 श्री .नागेश रामचांद्र षवरकर 
उद्यान अधिक्षक 
प्र. क्र. 1,2 व 3  

03/07/2003 

3 श्री .हांसराज सुयधभान मेश्राम 
उद्यान अधिक्षक  
प्र. क्र. 4,5 व 6 

01/06/2000 

4 श्री. रािेंद्र पांगळ कननष्ट्ठ अमभयंता  

5 श्री. गणेश गोडगे 
लिपीक प्र. क्र. 1,2 व 3  

27/07/2007 

6 श्री. सतंोि इरकर  

7 श्री. योगेश म्िाते्र 
मलपीक प्र. क्र. 4,5 व 6 

 

8 श्री. रणजित भामरे   

9 श्री. मेघनाथ पाटील मशपाई  

10 श्री. ित्तात्रय िािव प्र. मुकािम 01/01/2000 

11 श्री. षवलास साळवी वािन चालक  

12 श्री. अच्यतु नलावड े वािन चालक  

13 श्री. सुरेश म्िाते्र वािन चालक 01/01/2000 

14 श्री. मशवराम मिाल े माळी 08/10/2003 

15 श्री. ियराम खुताडे माळी 01/10/2003 

16 श्री. ियराम बुिड मिुर 08/10/2003 

17 श्री.संिीव िरी पाटील मिुर 08/10/2003 

18 श्री. िोिेर् परेरा मिुर 17/07/2007 

19 श्रीम. चदं्रा ियत मिुर 08/10/2003 

20 श्री. व्िी. छन्नास्वामी स.का 01/01/2004 

21 श्री. रमेश पाटील स.का  

22 श्री. शेिेराव अल्िाट स.का 07/04/1991 

23 श्री. रमेश लोखंड े स.का  

24 श्री. िरेश चनाल स.का 05/05/2002 

25 श्री. बाळु षवधंगयन स.का  

26 श्री. श्रीिर पाटील स.का 01/09/1986 

27 श्री. प्रशांत िांडे रखवालिार  

  



 
 
 

अ.क्र. अधिकारी / कमाचारी याांची िाव े अधिकार पद िोकरीवर रुजू 
झाल्याचा हदिाांक 

28 श्री.वासुदेव पाटीि स.का. 07/02/1991 

29 श्री. सत्यवेि पेरुमि स.का.  

30 श्री. अरुण पाटीि स.का.  

31 श्री. सुहास बागुि गवांडी  

32 श्री. िक्ष्मण मेमाणे स.का.  

33 श्री. कोिांजी मुनीयन स.का.  

34 श्री. मिुकर दहांदोळा रखवािदार  

35 ¸ÉÒ. ÊnùxÉä¶É 
®úÉ>ðiÉ 

´ÉÉ½þxÉSÉÉ±ÉEò  

36 ¸ÉÒ. näù´Éåpù 
¨ÉÉ³ýÒ  

¨ÉVÉÖ®ú 
 

37 ¸ÉÒ. ºÉÖ¦ÉÉ¹É 
VÉÉvÉ´É 

¨ÉÉ³ýÒ 
 

38 ¸ÉÒ. Eò±{Éä¶É 
Ê´É¶Éä 

®úJÉ´ÉÉ±ÉnùÉ®úú 
10/04/2012 

39 ¸ÉÒ. ®úiÉxÉ 
xÉÉ¨Énäù´É =¨ÉÉ{É 

ºÉ.EòÉ. 
 

40 ¸ÉÒ. ®úÉVÉÚ 
+É´½þÉb÷ 

ºÉ.EòÉ. 
 

41 ¸ÉÒ. ¨ÉÖÊxÉªÉxÉ 
ºÉÖ¥É¨ÉhÉÒ  

ºÉ.EòÉ. 
 

42 ¸ÉÒ. Ê´É¯û¨ÉÖkÉÂÖ 
Uô±±ÉxÉ  

ºÉ.EòÉ. 
 

43 ¸ÉÒ. {ÉÉ´ÉÉbä÷ 
EÖò¨ÉÉ®úº´ÉÉ¨ÉÒ  

ºÉ.EòÉ. 
 

44 ¸ÉÒ. nùkÉÉjÉªÉ 
MÉ¤ÉÉ³äý 

¨ÉÉ³ýÒ 
 

45 ¸ÉÒ.´ÉºÉÆiÉ 
VÉÖxÉPÉ®äú 

ºÉ.EòÉ. 
 

46 ¸ÉÒ. ®úÉVÉÚ 
®úÉ¨Éº´ÉÉ¨ÉÒ 

ºÉ.EòÉ. 
 

47 ¸ÉÒ. ®úÉVÉ{{ÉxÉ 
+É®ú¨ÉÖMÉÇxÉ 

ºÉ.EòÉ. 
 



 
 

48 ¸ÉÒ. +ÆVÉÉ¨ÉÊhÉ 
¨ÉÉªÉÉ´ÉxÉ 

ºÉ.EòÉ. 
 

49 ¸ÉÒ. näù´É+¤ÉÖ 
®úÉ¨ÉÊxÉVÉ¨É 

ºÉ.EòÉ. 
 

50 ¸ÉÒ ºÉÖ¥É¨ÉhÉÒ 
BºÉ.{ÉÉ´ÉÉbä÷ 

ºÉ.EòÉ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कलम 4(1)(ख)(दिा) 
ममरा भाईंदर मिािगरपामलका उदयाि व वकृ्षप्राधिकरण कायाालयातील अधिकाऱ्याांचे व 

कमाचाऱ्याांचे मामसक वेति 

अ.क्र. अधिकारी / कमाचारी याांची िाव े अधिकार पद मामसक वतेि 
1 डॉ. संभािी पानपट्टे उप-आयुक्त 

मामसक वतेना बाबतची 
माहिती आस्थापना 
षवभाग यांच्याकड े
उपलब्ि आिे. 

2 श्री .नागेश रामचांद्र षवरकर 
उद्यान अधिक्षक 
प्र. क्र. 1,2 व 3  

3 श्री .हांसराज सुयधभान मेश्राम 
उद्यान अधिक्षक  
प्र. क्र. 4,5 व 6 

4 श्री. रािेंद्र पांगळ कननष्ट्ठ अमभयंता 
5 श्री. गणेश गोडगे 

लिपीक प्र. क्र. 1,2 व 3  
6 श्री. सतंोि इरकर 
7 श्री. योगेश म्िाते्र 

मलपीक प्र. क्र. 4,5 व 6 
8 श्री. रणजित भामरे  
9 श्री. मेघनाथ पाटील मशपाई 
10 श्री. ित्तात्रय िािव प्र. मुकािम 



 
 

11 श्री. षवलास साळवी वािन चालक 
12 श्री. अच्यतु नलावड े वािन चालक 
13 श्री. सुरेश म्िाते्र वािन चालक 
14 श्री. मशवराम मिाल े माळी 
15 श्री. ियराम खुताडे माळी 
16 श्री. ियराम बुिड मिुर 
17 श्री.संिीव िरी पाटील मिुर 
18 श्री. िोिेर् परेरा मिुर 
19 श्रीम. चदं्रा ियत मिुर 
20 श्री. व्िी. छन्नास्वामी स.का 
21 श्री. रमेश पाटील स.का 
22 श्री. शेिेराव अल्िाट स.का 
23 श्री. रमेश लोखंड े स.का 
24 श्री. िरेश चनाल स.का 
25 श्री. बाळु षवधंगयन स.का 
26 श्री. श्रीिर पाटील स.का 
27 श्री. प्रशांत िांडे रखवालिार 

 

अ.क्र. अधिकारी / कमाचारी याांची िाव े अधिकार पद मामसक वतेि 
28 श्री.वासुदेव पाटीि स.का. 

मामसक वतेना बाबतची 
माहिती आस्थापना 
षवभाग यांच्याकड े
उपलब्ि आिे. 

29 श्री. सत्यवेि पेरुमि स.का. 
30 श्री. अरुण पाटीि स.का. 
31 श्री. सुहास बागुि गवांडी 
32 श्री. िक्ष्मण मेमाणे स.का. 
33 श्री. कोिांजी मुनीयन स.का. 
34 श्री. मिुकर दहांदोळा रखवािदार 

35 ¸ÉÒ. ÊnùxÉä¶É 
®úÉ>ðiÉ 

´ÉÉ½þxÉSÉÉ±ÉEò 

36 ¸ÉÒ. näù´Éåpù 
¨ÉÉ³ýÒ  

¨ÉVÉÖ®ú 

37 ¸ÉÒ. ºÉÖ¦ÉÉ¹É 
VÉÉvÉ´É 

¨ÉÉ³ýÒ 

38 ¸ÉÒ. Eò±{Éä¶É 
Ê´É¶Éä 

®úJÉ´ÉÉ±ÉnùÉ®úú 

39 ¸ÉÒ. ®úiÉxÉ 
xÉÉ¨Énäù´É =¨ÉÉ{É 

ºÉ.EòÉ. 

40 ¸ÉÒ. ®úÉVÉÚ ºÉ.EòÉ. 



 
 

+É´½þÉb÷ 

41 ¸ÉÒ. ¨ÉÖÊxÉªÉxÉ 
ºÉÖ¥É¨ÉhÉÒ  

ºÉ.EòÉ. 

42 ¸ÉÒ. Ê´É¯û¨ÉÖkÉÂÖ 
Uô±±ÉxÉ  

ºÉ.EòÉ. 

43 ¸ÉÒ. {ÉÉ´ÉÉbä÷ 
EÖò¨ÉÉ®úº´ÉÉ¨ÉÒ  

ºÉ.EòÉ. 

44 ¸ÉÒ. nùkÉÉjÉªÉ 
MÉ¤ÉÉ³äý 

¨ÉÉ³ýÒ 

45 ¸ÉÒ.´ÉºÉÆiÉ 
VÉÖxÉPÉ®äú 

ºÉ.EòÉ. 

46 ¸ÉÒ. ®úÉVÉÚ 
®úÉ¨Éº´ÉÉ¨ÉÒ 

ºÉ.EòÉ. 

47 ¸ÉÒ. ®úÉVÉ{{ÉxÉ 
+É®ú¨ÉÖMÉÇxÉ 

ºÉ.EòÉ. 

48 ¸ÉÒ. +ÆVÉÉ¨ÉÊhÉ 
¨ÉÉªÉÉ´ÉxÉ 

ºÉ.EòÉ. 

49 ¸ÉÒ. näù´É+¤ÉÖ 
®úÉ¨ÉÊxÉVÉ¨É 

ºÉ.EòÉ. 

50 ¸ÉÒ ºÉÖ¥É¨ÉhÉÒ 
BºÉ.{ÉÉ´ÉÉbä÷ 

ºÉ.EòÉ. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

कलम 4(1)(ख)(अकरा) 
सवा योजिाांचा तपशील, प्रस्ताववत खचा दशाववणारा, आपल्या प्रत्येक अमभकरणाला िेमुि 

हदलेला अथासांकल्प आणण सांववतररत केलेल्या रकमाांचा अिवाल 
 

 

• अंदाज पत्रकाची प्रत प्रलसध्द करावी     (रुपयांमध्ये) 
• मंजुर रकमेपैकी वाटून झालेल्या रकमेचा तपिील प्रलसध्द करावा.      (रुपयांमध्ये) 

 

उदयानववकृ्षप्राधिकरणअथयसंकल्पीयअंदाजपत्रकसन2019-20 
उदयानपवभाग 

(रुपये लाखात) 

अ.क्र. लेखामशर्षाकाचे िाव 
तरतूद 

(रु. लाखात) 
झालेला खचा मशल्लक 

1 स्थायी आस्थापना 180.00 लाख - 180.00 

2 
उियाने अस्थायी आस्थापना / सुरक्षा 
रक्षक 400.00 लाख 392.94 7.06 

3 
माती/ शेणखत / सरे्ि रेती पुरवठा 
करणे 200.00 लाख  - 200.00 

4 खते/ककटकनाशके व बुरशीनाशके 5.00 लाख - 5.00 

5 
मिुर पुरवठा/ उियाने, मैिान,े 
िभुािक, ननगा व िेखभाल इत्यािी 800.00 लाख 639.75 160.25 

6 वािन-भाड/ेिरुुस्ती/खरेिी 10.00 लाख 5.35 4.65 
7 खेळणी/बँचसे/इले. कर्टींग िरुुस्ती 15.00 लाख - 15.00 
8 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे 65.00 लाख 114.85 0.15 

9 
नेतािी सुभािचदं्र मिैान षवकमसत 
करणे /बािंकाम करणे 200.00 लाख 22.17 177.83 

10 
नवीन खेळणी/बचँेस/व्यायामाचे 
साहित्य बसषवणे 200.00 लाख 80.59 119.41 

11 हठबक / तिुारसंच बसषवणे 25.00 लाख - 25.00 
12 िैव षवषविता उियान 5.00 लाख  - 5.00 

13 
सेंहद्रय (कंपोस्ट) / गांडूळ खत तयार 
करणे 5.00 लाख - 5.00 

  



 
 

अ.क्र. लेखामशर्षाकाचे िाव तरतूद 
(रु. लाखात) झालेला खचा मशल्लक 

14 
कंुपणे,उद्यानाची िरुूस्ती करणे/रंगरंगोटी 
करणे 100.00 लाख  - 100.00 

15 उद्याने / िभुािक सुशोमभकरण करणे 250.00 लाख  160.47 89.53 
16 आर.िी. क्षेत्र उद्याने/नसवरी षवकसीत  100.00 लाख  38.39 61.61 

 एकुण 2610.00 लाख 1454.51 1155.49 
वकृ्ष प्राधिकरण ववभाग 

1 
वकृ्षारोपण/सामाजिक वनीकरण / ननसगव 
उियान 150.00 लाख  65.35 84.65 

2 खते/ककटकनाशके व बुरशीनाशके 10.00 लाख  - 10.00 
3 वकृ्षगणना 20.00 लाख - 20.00 

4 
संरक्षण षपिंरे खरेिी/ झाडांच्या संरक्षणाथव 
षवटेच ेकठड ेबािंणे 25.00 लाख  24.75 0.25 

5 संरक्षण षपिंरे िरुूस्ती करणे 10.00 लाख - 10.00 
6 अविारे /साहित्य् खरेिी 10.00 लाख 4.95 5.05 
7 लालमाती/शेणखत पुरवठा करणे 25.00 लाख - 25.00 

8 
र्ळे /रु्ले प्रिशवन,ग्रीन िाऊस बांिणे/ 
नसवरी तयार करणे 10.00 लाख - 10.00 

9 
झाडांच्या बुध्याभोवती रोग प्रतीबंिकासाठी 
बोडो पेस्ट लावणे 10.00 लाख 1.97 8.03 

10 मिुर पुरवठा/वकृ्षारोपण ननगा व िेखभाल 110.00 लाख 81.28 28.72 
11 नतवराची लागवड 50.00 लाख 36.00 14.00 

12 
बाधित वकृ्षतोडणी / ककरकोळ / 
आकजस्मत खचव 2.00 लाख 0.78 1.22 

13 अभ्यास / प्रमशक्षण िौरा 5.00 लाख - 5.00 
14 वािन-भाड े/ िरुुस्ती / खरेिी 25.00 लाख 24.61 0.39 
15 टँकरव्िारे पाणण पुरवठा करणे 25.00 लाख 23.87 1.13 
16 अमतृ योिना िररत पटटे खचव (अनुिान) 175.00 लाख 152.74 22.26 
17 अमतृ योिना िररत पटटे खचव (जस्व््निी) 25.00 लाख 14.57 10.42 

                   एकुण 687.00 लाख  430.87 256.12 
 एकूण उदयाि / वकृ्ष प्राधिकरण 3297.00 लाख    
 

 

 

 



 
 

कलम 4(1)(ख)(बारा) 
अथासिाय्य ्कायाक्रमाच्या अांमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केलेल्या रकमा आणण 

कायाक्रमाांच्या लाभाधिकाऱ्याांचा तपमशल 
 
 

ववभागाशी सांबांधित िािी 
 
 

 

कलम 4(1)(ख)(तेरा) 
ज्या व्यक्तीांिा सवलती, परवािे क्रकां वा प्राधिकारपत्रे हदलेली आिेत अशा व्यक्तीांचा तपशील 

 

अ.क्र. 
परवािा िारकाचे 

िाव 
परवान्याचा 

प्रकार 
परवािा 
क्रमाांक 

हदिाांका 
पासूि 

हदिाांका 
पयतं 

सािारण 
अटी 

परवान्याची 
ववस्ततृ 
माहिती 

        
 
 

1) वकृ्षाची छाटणी / मुळासहित काढणे कामी पािणी र्ी रु. 100 प्रती झाड घेवून परवानगी िेणे 
2) षवकास कामातील झाड मुळासहित काढणेबाबत प्रती झाड रु.5000/- अनामत रक्कम घेवून परवानगी 

िेणे. 
 
 
 
 

कलम 4(1)(ख)(चौदा) 
माहिती इलेक्रॉनिक स्वरुपात प्रकामशत करण े

 
 

अ.क्र. दस्तऐवजाचा प्रकार ववर्षय 
कोणत्या 

इलेक्रॉनिक 
िमुन्यात 

माहिती 
ममळववण्याची 

पध्दती 

जबाबदार 
व्यक्ती 

      
 
 
 



 
 

 

कलम 4(1)(ख)(पांिरा) 
लमरा-भाईंदर मिानगरपाललका उद्यान व वकृ्षप्राधिकरण ववभागात उपलब्ि  माहिती नागररकांना 

पुरपवण्यासाठी असलेल्या सुपविा. 
 

सुपविांचा प्रकार : 
 

• परस्पर सांवादी सांकेत स्थळाची इांटरॅक्टटव्ह वबेसाईट (मादहती .-  www.mbmc.gov.in)  

• अलभिेख तपासणीसाठी उपिब्ि सुवविाांची मादहती .- नगरभवन कायाधिय, उद्यान व वकृ्षप्राधिकरण ववभाग    

 (कायावलयीन वळेेत) 

• कामाच्या तपासणीच्या सांदभातं उपिब्ि सुवविाांची मादहती .- नगरभवन कायाधिय, उद्यान व वकृ्षप्राधिकरण 

ववभाग (कायावलयीन वळेेत) 

• नमुन ेलमळवण्याच्या सांदभातं उपिब्ि सुवविाांची मादहती  .- नगरभवन कायाधिय, उद्यान व वकृ्षप्राधिकरण 

ववभाग 

 

अ. 
क्र. 

उपलब्ि सुपविा वेळ काययपध्दती स्थान जबाबदार 

व्यक्ती 

1 
 

टपाल जस्वकारणे व 
टपाल ननगवममत करणे 

सकाळी 
10:00 वा. 
ते सायकंाळी 
5.45 वा. 

-- 

प्रभाग क्र. 1,2 व 3  
डॉ. बाबासािेब आंबेडकर 
भवन, नगरभवन, भाईंिर 
(प) ता.जि. ठाणे 

संबंधित 
मलषपक प्रभाग क्र. 4,5 व 6  

स्व. षवलासराव िेशमुख 
भवन, िांगीड इन्क्लेव, 
कनाकीया, ममरारोड (पू) 
ता. जि. ठाणे - 401107 

2 
 

मनपा क्षेत्रातीि 74 

उद्याने, 14 मदैाने, 
ववववि शोलभवांत झाडे व 

अत्यािनुनक खेळणी िावनू 

नागररकाांसाठी खुिी 
करण्यात आिी आहेत . 

सकाळी 
05.00 वा. 

त े09.00 वा. 
संध्याकाळी 
4:00 वा. ते 
08.00 वा. 

सदर दठकाणी 
दैनांददन 

कामगार 

पाठवनू 

उद्याने, 
मैदानाांची 

देखभाि केिी 
जाते. 

 

लमरा-भाईंदर 
महानगरपालिका क्षेत्र 

उद्यान 
अधिक्षक 

प्र.क्र.1,2 व 3  

 उद्यान 
अधिक्षक 

प्र.क्र 4, 5व 6 

 



 
 

 
 
 

कलम 4(1)(ख)(सोळा) 
जि माहिती अधिकारी व अवपलीय अधिकारी याांची माहिती 

 

अ. 
क्र. 

जनमाहिती 
अधिकारी(कलम5

(1)अनुसार) 

कायाकक्षा / 
ववभाग पत्ता / दरूध्विी क्रमाांक व ईमेल 

प्रथम अपपलीय 

प्राधिकारी 
(कलम19अनुसार) 

1. 
श्री. नागेश षवरकर 
उद्यान अधिक्षक 

 

प्र.स.क्र. 
1,2 व 3  

डॉ .बाबासाहेब आांबेडकर भवन 
(नगरभवन), पदहिा मजिा, 
माांडिी तिावसमोर, भाईंदर 
(प.) 
फोि िां. 28184553 
ईमेल: garden@mbmc.gov.in 

डॉ. संभािी पानपट्टे   
उप-आयुक्त 

2. 
श्री. िंसराि मेश्राम 
उद्यान अधिक्षक 

 

प्र.स.क्र. 
 4,5 व 6 

प्रभाग कायाधिय क्र .5,  
स्व. षवलासराव िेशमुख भवन, 
िांगीड इन्क्लेव, कनाकीया, 
ममरारोड (पू) ता. जि. ठाणे – 
401107. 
फोि िां. 28103409 
ईमेल: garden@mbmc.gov.in 

डॉ. संभािी पानपट्टे  
उप-आयुक्त 

  

अ.क्र. 
सिाय्यक माहिती 
अधिकाऱ्याचे नाव 

 

काययकक्षा/पवभाग 
 पत्ता /  दरूध्वनी क्रमांक 

 

1. 
 

श्री. गणेश गोडग े
प्र.स.क्र. 
1,2 व 3  

डॉ .बाबासाहेब आांबेडकर भवन (नगरभवन), 
पदहिा मजिा, माांडिी तिावसमोर, भाईंदर 

(प.) 28184553 

 

2. 
 

श्री. योगेश म्िात्र े प्र.स.क्र. 
 4,5 व 6 

प्रभाग कायाधिय क्र .5, स्व. षवलासराव 
िेशमुख भवन, िांगीड इन्क्लेव, कनाकीया, 
ममरारोड (पू) ता. जि. ठाणे – 401107. 

28103409   

 



 
 

 

कलम 4(1)(ख)(सतरा) 
ववहित करण्यात येईल अशी इतर माहिती 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


