
 

 

 

 

 

 

 

माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005 

कलम 4(1)(ख) नुसार स्वयप्ररणन घ षित करावयाची माहिती 
(हिनाक :- 26/03/2018) 

 

 

 

 

 

 

उदयाि व वकृ्षप्राधिकरण ववभाग, 
डॉ. बाबासािब आबडकर भवन (नगरभवन), 

भाईंिर (प) ता. जि. ठाण - 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. सपूणव पत्ता डॉ. बाबासािब आबडकर भवन (नगरभवन), माडली तलाव 
िवळ, भाईंिर (प) ता.जि. ठाण - 401 101  

िरूध्वनी - 28184553    
ई-मल :- mbmc.garden@gmail.com 

3. कायावलय प्रमुख श्री. सभािी पानपट्ट 
मा. उप-आयुक्त,् ममरा भाईंिर मिानगरपामलका 

4. क णत्या खात्याच्या अधिनस्त ि 
कायावलय आि ॽ 

नगरषवकास षवभाग, मत्रालय,मुबई,मिाराष्ट्र राज्य ्

5. कामाचा अिवाल क णत्या 
कायावलयाकड सािर कला िात  ॽ 

कामाचा अिवाल मा. उप-आयुक्त ्याच्या मार्व त मा. आयुक्त ्
याच्याकड सािर कला िात . 

6. कायवकक्षा: भ ग मलक  ममरा भाईंिर मिानगरपामलका 
7. अगीकृत व्रत -- 

8. ध्यय/ि रण 1) ननयमातील तरतिुीनुसार आरक्षीत िागत उियान षवकमसत  
   करण व त्याची िखभाल करण.  

2) मिानगरपामलका क्षत्रात वकृ्षाची लागवड करण त्याची ननगा     
   िखभाल करण,  

3) वकृ्षत डीवर ननबिं घालण. 

9. साध्य -- 

10. प्रत्यक्ष कायव 1) महाराष्ट्र (नागरी क्षत्र) झाडाांच सांरक्षण व  अधिननयम, 1975, 
महाराष्ट्र (नागरी क्षत्र) वकृ्षसांरक्षण आणण सांविधन ननयम 2009, 

सह शासन आदश, अधिसुचना 
2) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिननयम 
 

11. िनतला ित असलल्या सवाचा 
थ डक्यात तपशील 

1) प्रशासककय षवभागाकडून तसच ममरा भाईंिर मिानगरपामलका 
क्षत्रातील नागररक, नगरसवक, व इतर पिाधिकारी 
याच्याकडून प्राप्त ि णाऱ्या पत्रावर कायवननयमावलीनुसार 
तसच मा. आयुक्त ्स . याच्या ननिेशानुसार आवश्यक 

कारवाई करण्यात यत. 
2) ममरा भाईंिर मिानगरपामलका क्षत्रातील उियान, मिान 

षवकमसत करुन व त्याची िखभाल िरुुस्ती करुन नागररकाना 
उपलब्ि करुन हिली िातात. 

3) ि कािायक व अस्ताव्यस्त वाढलल्या झाडाच्या र्ािया ककवा 
मुळासहित झाड काढण्यास परवानगी मा. आयुक्त ्स . याच्या 
मान्यतन िण्यात यत. 



 

 

12. स्थावर मालमत्ता -- 

13. कायावलयीन वळ आणण िरूध्वनी 
क्रमाक 

सकाळी 10.00 वा. पासून सध्याकाळी 17.45 वा. पयतं 
िरूध्वनी क्र. :- 28184553 

वबसाईट :- www.mbmc.gov.in 

14. प्राधिकरणाच्या सरचनचा तक्ता 

  
 

 

 

 

15. साप्ताहिक सुट्टी आणण षवशि 
सवाचा कालाविी 

सवव रषववार यामशवाय प्रत्यक महिन्यातील िसुरा व च था 
शननवार तसच शासनान घ षित कलल्या सावविननक सुट्टयाच 
हिवस. 

 

 

 

 

उप-आयुक्त  

 (अपपलीय अधिकारी) 

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)(द ि) 
ममरा भाईंदर मिािगरपामलका उदयाि व वकृ्षप्राधिकरण ववभागतील अधिकारी व कमाचारी 

याांच्या कायाकक्षा 
 

अ.क्र. 

 
अधिकाऱ्याच िाव सांबांधित ववभाग क णत्या कायदया/नियम/ 

शासि निणाय व पररपत्रकािुसार 
 

1. श्री. सांभाजी पािपट्ट 
उप-आयुक्त,् 
ममरा भाईंदर मिािगरपामलका 

1) उियान षवभाग 
प्रभाग क्र. 1,2 व 3 

1) मिाराष्ट्र मिानगरपामलका अधिननयम 
2) मिाराष्ट्र (नागरी क्षत्र) झाडाच सरक्षण 

व अधिननयम,1975 मिाराष्ट्र (नागरी 
क्षत्र) वकृ्षसरक्षण व सविवन ननयम, 
2009 

2) उियान षवभाग 
 प्रभाग क्र.4,5 व 6 

 

2. श्री. िागश ववरकर 
उदयाि अधिक्षक 

ममरा भाईंदर मिािगरपामलका 

उियान षवभाग  
प्रभाग क्र. 1,2 व 3  

1) मिाराष्ट्र मिानगरपामलका अधिननयम 
2) मिाराष्ट्र (नागरी क्षत्र) झाडाच 

सरक्षण व अधिननयम,1975 मिाराष्ट्र 
(नागरी क्षत्र) वकृ्षसरक्षण व सविवन 
ननयम, 2009 

 

3. श्री. िांसराज मश्राम 
उदयाि अधिक्षक 

ममरा भाईेंदर मिािगरपामलका 

उियान षवभाग 
प्रभाग क्र. 4,5 व 6 

1) मिाराष्ट्र मिानगरपामलका अधिननयम 
2) मिाराष्ट्र (नागरी क्षत्र) झाडाच सरक्षण 

व अधिननयम,1975 मिाराष्ट्र (नागरी 
क्षत्र) वकृ्षसरक्षण व सविवन ननयम, 
2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

कलम 4(1)(ख)(तीि) 
निणाय घण्याच्या प्रक्रक्रयत अिुसरण्यात यणारी कायापध्दती, तसच पयावक्षण आणण 

उत्तरदायीत्व प्रणाली व ठरववण्यात आलली मािक  

 

 

कामाच स्वरुप    :- माहिती अधिकारात माहिती िण 

सबधित तरतिु    :- उियान व वकृ्षप्राधिकरण षवभागासबधित असणारी माहिती िण 

अधिननयमाच नाव :- माहिती अधिकार अधिननयम 2005 (भारत सरकार रािपत्र 22/12/2005) 
ननयम           :- माहिती अधिकार अधिननयम 2005 
शासन ननणवय     :-  
पररपत्रक         :-  

कायावलयीन आिश :- 
अ.क्र. कामाच स्वरुप कामासाठी जबाबदार व्यक्ती अमभप्राय 
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

कलम 4 (1) (ख) (चार) 
ममरा भाईंदर मिािगरपामलका उदयाि व वकृ्षप्राधिकरण ववभागामध्य ि णाऱ्या कामाच 

प्रकटीकरण 

 

 

सांघटिाच लक्ष (वार्षीक) 

 

अ.क्र. काम / काया कामाच 
प्रमाण 

आधथाक 

लक्ष 

हदवस / 
तास पणूा 

करण्यासाठी 

जबाबदार 
अधिकारी 

तक्रार 
निवारण 

अधिकारी 
अमभप्राय 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

कलम 4(1)(ख)(पाच) 
ममरा भाईंदर मिािगरपामलका उदयाि व वकृ्षप्राधिकरण ववभागामध्य त्याांच काया पार 
पाडण्यासाठी त्याांच्या कमाचाऱ्याकडूि वापरण्यात यणार नियम, ववनियम, सूचिा, 

नियमपुसस्तिका आणण अमभलख  

 

अ.क्र. 
सचुिा पत्रकािसुार 

हदलल ववर्षय 
सांबांधित शासक्रकय निणाय / कायाालयीि आदश / 

नियम वगरेंचा क्र. व तारीख 
अमभप्राय असल्यास 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

असलल्या दस्तऐवजाांच्या प्रवगााच वववरण 

 

अ.क्र. ववर्षय 

दस्तऐवज/ 

िारीणी/ िोंदविी 
यापकी क णत्या 
प्रकारात उपलब्ि 

िारीणी 
क्रमाांक/ 

िोंदविी 
तपमशल 

क्रकती काळापयतं 
िी माहिती 

साांभाळूि ठवली 
जात 

1 आवक रजिस्टर नोंिविी प्रमाणसुची 80 
म. 

मा.नगरसवक, 

नागररक, सरकारी पत्र 
याची नोंि घण. 

शासकीय 
अधिननयमाप्रमाण 

2 िावक रजिस्र नोंिविी Gen 40 M 

मा.नगरसवक, 

नागररक, सरकारी पत्र 
व कायावलयीन पत्र 
व्यविाराच्या नोंि 
घण. 

शासकीय 
अधिननयमाप्रमाण 

3 स्टॉक रजिस्टर नोंिविी नमुना न. 
116 

षवभागात मागवलल्या 
सामानाची नोंि घण. 

शासकीय 
अधिननयमाप्रमाण 

4 िगम मालमत्ता नोंिविी नमुना न. 
114 

षवभागात मागवलल्या 
सामानाची नोंि घण. 

शासकीय 
अधिननयमाप्रमाण 

5 

ककरक ळ पावती 
बुक 

(सववसािारण) 

नोंिविी नमुना न. 02 

वनीकरणाची र प 
षवक्री, अनामत 
रक्कम घण इत्यािी 
कामाकररता 

शासकीय 
अधिननयमाप्रमाण 

6 
पािणी र्ी 
पावती बकु 

नोंिविी पावती पसु्तक 

झाडाची छाटणी 
करण, झाड काढण 

बाबत आलल्या 
पत्रावर पािणी र्ी 
घण. 

शासकीय 
अधिननयमाप्रमाण 

7 प टककिव नोंिविी नमुना न. 78 
र िननशी र्ाडलल्या 
पावतीच्या रकमाची 
नोंि घण. 

शासकीय 
अधिननयमाप्रमाण 

 

 

 

 

 

 



 

 

कलम 4(1)(ख)(सात) 
आपल ि रण तयार करण्यासाठी व त्याची अांमलबजावणी करण्याच्या सांदभाात, ल काांशी 

ववचारववनिमय करण्यासाठी क्रकां वा ल काांकडूि निवदि कल जाण्यासाठी असस्तत्वात असलल्या 
व्यवस््िचा तपमशल 

 

 

अ. 
क्र. 

कोणत्या 
पवषयासंबिी 
सल्लामसलत 

व्यवस्थची काययपध्दत 

संबधित िासकीय 

ननणयय/कायायलयीन आदि 

/राजपत्र वगरेंचा क्रमांक व 

तारीख 

पुनलोकनाचा काळ 

(Periodicity) 

1. 
आधथधक  /
प्रशासकीय 

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

महाराष्ट्र (नागरी क्षत्र) झाडाांच 

सांरक्षण व  अधिननयम, 1975, 

महाराष्ट्र (नागरी क्षत्र) 
वकृ्षसांरक्षण आणण सांविधन 

ननयम 2009, सह शासन आदश, 

अधिसुचना 
 (  

A ) P   
   

A , 1975 ( . X  I  
 1975)  

(  A ) 
P   
P    
R , 2009  
G    

. 
 

सदर 

अधिननयमाप्रमाण 

 

 िोरणात्मक ननणयय 

.  िोरणाची अंमलबजावणी 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

तपिील. 
 

अ. 
क्र. 

सलमती, मंडळ 

वा पररषदची 
संरचना 

सलमती, मंडळ 

वा पररषदचा 
उद्दि 

सलमतीची 
उहद्दष्ट 

सलमती, 
मंडळ वा 
पररषदच्या 
बठकीची 
संख्या 

त्या बठकीस 

उपस्स्थत 

रािण्याची 
जनतस 

मुभा आि 

का? 

त्या बठकीस 

इनतवतृ्त 

जनतस 

पािण्यासाठी 
उपलब्ि आि 

का ? 

त्या बठकीच 

इनतवतृ्त 

(1) 

 

मा .
वकृ्षप्राधिकरण  

सलमती सभा 

महाराष्ट्र 
(नागरी क्षत्र) 

झाडाांच जतन व 
अधिननयम 

1975, (2009 

पयतं 
सुिारििा) 
प्रकरण क्र.2 
किम 3(1) 
अन्वय 

चचाध करुन 

सवाधनमुत 

िोकापयोगी 
ननणधय घण. 

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 रुज ू

झाल्याचा हदिाांक 

1 श्री. सभािी पानपट्ट उप-आयुक्त ्  

2 श्री .नागश रामचांद्र षवरकर 
उद्यान अधिक्षक 

प्र. क्र. 1,2 व 3  03/07/2003 

3 श्री .हांसराज सुयधभान मश्राम उद्यान अधिक्षक  
प्र. क्र. 4,5 व 6 01/06/2000 

4 श्री. गणश ग डग 
लिपीक 

प्र. क्र. 1,2 व 3  27/07/2007 

5 श्री. य गश म्िात्र मलपीक प्र. क्र. 4,5 व 6  

6 श्री. मघनाथ पाटील मशपाई  

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

8 श्री. षवलास साळवी वािन चालक  

9 श्री. हिनश राऊत वािन चालक  

10 श्री. अच्यतु नलावड वािन चालक  

11 श्री. सुरश म्िात्र वािन चालक 01/01/2000 

12 श्री. प्रकाश क टीयन वािन चालक  

13 श्री. मशवराम मिाल माळी 08/10/2003 

14 श्री. ियराम खतुाड माळी 01/10/2003 

15 श्री. ियराम बुिड मिुर 08/10/2003 

16 श्री.सिीव िरी पाटील मिुर 08/10/2003 

17 श्री. ि िर् पररा मिुर 17/07/2007 

18 श्रीम. चद्रा ियत मिुर 08/10/2003 

19 श्रीम. सुमती भ ईर स.का 01/02/2004 

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

21 श्री. रमश पाटील स.का  

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

23 श्री. रमश ल खड स.का  

24 श्री. िरश चनाल स.का 05/05/2002 

25 श्री. बाळु षवधगयन स.का  



 

 

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

27 श्र .वा वे पाट  . ा. 07/02/1991 

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

झाल्याचा हदिाांक 

28 श्र . त् वे  पेरु  . ा.  

29 श्र . अरुण पाट  . ा.  

30 श्र . ा  बा  वंड   

31 श्र . क्ष् ण े ाण े . ा.  

32 श्र . ो जं   . ा.  

33 श्र .  ह ं ो ा वा ा   

34 ¸ÉÒ. näù´Éåpù ¨ÉÉ³ýÒ  ¨ÉVÉÖ®ú  

35 ¸ÉÒ. ºÉÖ¦ÉÉ¹É VÉÉvÉ´É ¨ÉÉ³ýÒ  

36 ¸ÉÒ. Eò±{Éä¶É Ê´É¶Éä ®úJÉ´ÉÉ±ÉnùÉ®úú 10/04/2012 

37 
¸ÉÒ. ®úiÉxÉ xÉÉ¨Énäù´É 

=¨ÉÉ{É 

ºÉ.EòÉ. 
 

38 
¸ÉÒ.Ê´ÉxÉÉªÉEò 

JÉÉäiÉEò®ú 

ºÉ.EòÉ. 
 

39 
¸ÉÒ. ¨ÉÖÊxÉªÉxÉ 

ºÉÖ¥É¨ÉhÉÒ  

ºÉ.EòÉ. 
 

40 
¸ÉÒ. Ê´É¯û¨ÉÖkÉÂÖ 

Uô±±ÉxÉ  

ºÉ.EòÉ. 
 

41 
¸ÉÒ. {ÉÉ´ÉÉbä÷ 

EÖò¨ÉÉ®úº´ÉÉ¨ÉÒ  

ºÉ.EòÉ. 
 

42 
¸ÉÒ. nùkÉÉjÉªÉ 

MÉ¤ÉÉ³äý 

¨ÉÉ³ýÒ 
 

43 
¸ÉÒ.ºÉiªÉ{ÉÉhÉÒ 

¨É½þÉË±ÉMÉ¨É 

ºÉ.EòÉ. 
 

44 ¸ÉÒ.´ÉºÉÆiÉ VÉÖxÉPÉ®äú ºÉ.EòÉ.  

45 ¸ÉÒ. ®úÉVÉÚ ºÉ.EòÉ.  



 

 

®úÉ¨Éº´ÉÉ¨ÉÒ 

46 
¸ÉÒ. ®úÉVÉ{{ÉxÉ 

+É®ú¨ÉÖMÉÇxÉ 

ºÉ.EòÉ. 
 

47 
¸ÉÒ. +ÆVÉÉ¨ÉÊhÉ 

¨ÉÉªÉÉ´ÉxÉ 

ºÉ.EòÉ. 
 

48 
¸ÉÒ. näù´É+¤ÉÖ 

®úÉ¨ÉÊxÉVÉ¨É 

ºÉ.EòÉ. 
 

49 
¸ÉÒ ºÉÖ¥É¨ÉhÉÒ 

BºÉ.{ÉÉ´ÉÉbä÷ 

ºÉ.EòÉ. 
 

50 
¸ÉÒ. EòSÉ¯û ¶ÉÆEò®ú 

+É´½þÉb÷ 

ºÉ.EòÉ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

कमाचाऱ्याांच मामसक वति 

अ.क्र. अधिकारी / कमाचारी याांची िाव अधिकार पद मामसक वति 
1 श्री. सभािी पानपट्ट उप-आयुक्त ् मामसक वतना बाबतची 



 

 

2 श्री .नागश रामचांद्र षवरकर 
उद्यान अधिक्षक 

प्र. क्र. 1,2 व 3  
माहिती आस्थापना 
षवभाग याच्याकड 
उपलब्ि आि. 

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

4 श्री. गणश ग डग 
लिपीक 

प्र. क्र. 1,2 व 3  
5 श्री. य गश म्िात्र मलपीक प्र. क्र. 4,5 व 6 
6 श्री. मघनाथ पाटील मशपाई 
7 श्री. ित्तात्रय िािव प्र. मुकािम 
8 श्री. षवलास साळवी वािन चालक 

9 श्री. हिनश राऊत वािन चालक 

10 श्री. अच्यतु नलावड वािन चालक 

11 श्री. सुरश म्िात्र वािन चालक 

12 श्री. प्रकाश क टीयन वािन चालक 

13 श्री. मशवराम मिाल माळी 
14 श्री. ियराम खतुाड माळी 
15 श्री. ियराम बुिड मिुर 
16 श्री.सिीव िरी पाटील मिुर 
17 श्री. ि िर् पररा मिुर 
18 श्रीम. चद्रा ियत मिुर 
19 श्रीम. सुमती भ ईर स.का 
20 श्री. व्िी. छन्नास्वामी स.का 
21 श्री. रमश पाटील स.का 
22 श्री. शिराव अल्िाट स.का 
23 श्री. रमश ल खड स.का 
24 श्री. िरश चनाल स.का 
25 श्री. बाळु षवधगयन स.का 
26 श्री. श्रीिर पाटील स.का 
27 श्र .वा वे पाट  . ा. 

28 श्र . त् वे  पेरु  . ा. 

अ.क्र. अधिकारी / कमाचारी याांची िाव अधिकार पद मामसक वति 
29 श्र . अरुण पाट  . ा. 

मामसक वतना बाबतची 
माहिती आस्थापना 
षवभाग याच्याकड 
उपलब्ि आि. 

30 श्र . ा  बा  वंड  

31 श्र . क्ष् ण े ाण े . ा. 

32 श्र . ो जं   . ा. 

33 श्र .  ह ं ो ा वा ा  



 

 

34 ¸ÉÒ. näù´Éåpù ¨ÉÉ³ýÒ  ¨ÉVÉÖ®ú 

35 ¸ÉÒ. ºÉÖ¦ÉÉ¹É VÉÉvÉ´É ¨ÉÉ³ýÒ 

36 ¸ÉÒ. Eò±{Éä¶É Ê´É¶Éä ®úJÉ´ÉÉ±ÉnùÉ®úú 

37 ¸ÉÒ. ®úiÉxÉ xÉÉ¨Énäù´É =¨ÉÉ{É ºÉ.EòÉ. 

38 ¸ÉÒ.Ê´ÉxÉÉªÉEò JÉÉäiÉEò®ú ºÉ.EòÉ. 

39 ¸ÉÒ. ¨ÉÖÊxÉªÉxÉ ºÉÖ¥É¨ÉhÉÒ  ºÉ.EòÉ. 

40 ¸ÉÒ. Ê´É¯û¨ÉÖkÉÂÖ Uô±±ÉxÉ  ºÉ.EòÉ. 

41 ¸ÉÒ. {ÉÉ´ÉÉbä÷ EÖò¨ÉÉ®úº´ÉÉ¨ÉÒ  ºÉ.EòÉ. 

42 ¸ÉÒ. nùkÉÉjÉªÉ MÉ¤ÉÉ³äý ¨ÉÉ³ýÒ 

43 ¸ÉÒ.ºÉiªÉ{ÉÉhÉÒ ¨É½þÉË±ÉMÉ¨É ºÉ.EòÉ. 

44 ¸ÉÒ.´ÉºÉÆiÉ VÉÖxÉPÉ®äú ºÉ.EòÉ. 

45 ¸ÉÒ. ®úÉVÉÚ ®úÉ¨Éº´ÉÉ¨ÉÒ ºÉ.EòÉ. 

46 
¸ÉÒ. ®úÉVÉ{{ÉxÉ 

+É®ú¨ÉÖMÉÇxÉ 

ºÉ.EòÉ. 

47 ¸ÉÒ. +ÆVÉÉ¨ÉÊhÉ ¨ÉÉªÉÉ´ÉxÉ ºÉ.EòÉ. 

48 ¸ÉÒ. näù´É+¤ÉÖ ®úÉ¨ÉÊxÉVÉ¨É ºÉ.EòÉ. 

49 ¸ÉÒ ºÉÖ¥É¨ÉhÉÒ BºÉ.{ÉÉ´ÉÉbä÷ ºÉ.EòÉ. 

50 ¸ÉÒ. EòSÉ¯û ¶ÉÆEò®ú +É´½þÉb÷ ºÉ.EòÉ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

कलम 4(1)(ख)(अकरा) 
सवा य जिाांचा तपशील, प्रस्ताववत खचा दशाववणारा, आपल्या प्रत्यक अमभकरणाला िमुि 

हदलला अथासांकल्प आणण सांववतररत कलल्या रकमाांचा अिवाल 
 

 

 अदंाज पत्रकाची प्रत प्रलसध्द करावी     (रुपयांमध्य) 
 मंजुर रकमपकी वाटून झालल्या रकमचा तपिील प्रलसध्द करावा.      (रुपयांमध्य) 

 

उदयान व वकृ्षप्राधिकरण अथयसंकल्पीय अंदाजपत्रक सन 2017-18 
उदयान पवभाग 

 

अ.क्र. लखामशर्षाकाच िाव 
तरतूद 

(रु. लाखात) 
झालला खचा मशल्लक 

1 
स्थायी आस्थापना 180.00 लाख 1,38,40,945 41,59,055 

2 
उियान सुरक्षा 10.00 लाख 1,59,348 8,40,652 

3 
माती, शणखत, सर्ि रती खरिी 
करण 

35.00 लाख  5,49,100 29,50,900 

4 
खत/ककटकनाशक व बुरशीनाशक 25.00 लाख -- 25,00,000 

5 
मिुर पुरवठा/िखभालिरुुस्ती 200.00 लाख 2,00,00,000 -- 

6 
वािन-भाड/िरुुस्ती/खरिी 10.00 लाख -- 10,00,000 

7 
खळणी/बचस/इल, कर्टीग िरुुस्ती 50.00 लाख 49,88,000 12,000 

8 
टकरद्वार पाणी पुरवठा करण 5.00 लाख 4,68,805 31,195 

9 
नतािी सुभािचद्र मिान 
षवकमसत करण (बािकाम) 

20.00 लाख 14,68,530 5,31,470 



 

 

10 
नवीन खळणी/बचस बसषवण 50.00 लाख 23,64,870 26,35,130 

11 
िव षवषविता उियान 10.00 लाख  -- 10,00,000 

12 
हठबक/तुिारसच बसषवण/ 

कािळवन-नतवराची लागवड 
595.00 लाख  4,38,39,598 1,56,60,402 

13 
तरण तलाव बािण व 
सुश मभकरण करण (बािकाम) 

200.00 लाख 
-- 

2,00,00,000 

14 

आरक्षण क्र. 221 मा. बाळासािब 
ठाकर मिान षवकमसत करण 

(बािकाम)  
120.00 लाख 1,14,44,375 5,55,625 

 एकुण 2370.00 लाख 16,72,63,946 6,97,36,054 

वकृ्ष प्राधिकरण ववभाग 

1 
वकृ्षार पण/सामाजिक वनीकरण / 

ननसगव उियान 
180.00 लाख 1,38,40,945 41,59,055 

2 
वकृ्षगणना 10.00 लाख 1,59,348 8,40,652 

3 
सरक्षण षपिर अविार / 
साहित्यिरुुस्ती / खरिी 

35.00 लाख  5,49,100 29,50,900 

4 
र्ळ / रु्ल, ग्रीन िाऊस बािण 25.00 लाख -- 25,00,000 

5 
कुपण आणण उियानाची िरुुस्ती 200.00 लाख 2,00,00,000 -- 

6 
मिुर पुरवठा / िखभालिरुुस्ती 10.00 लाख -- 10,00,000 

7 
नतवराची लागवड 50.00 लाख 49,88,000 12,000 

8 
बाधित वकृ्षत डणी / ककरक ळ / 

आकजस्मत खचव 
5.00 लाख 4,68,805 31,195 

9 
अभ्यास / प्रमशक्षण ि रा 20.00 लाख 14,68,530 5,31,470 

10 
वािन-भाड / िरुुस्ती / खरिी 50.00 लाख 23,64,870 26,35,130 

11 
वकृ्षत ड अनामत परतावा 10.00 लाख  -- 10,00,000 

                   एकुण 595.00 लाख  4,38,39,598 1,56,60,402 

 एकूण उदयाि / वकृ्षप्राधिकरण 2965.00 लाख  21,11,03,544 8,53,96,456 



 

 
 

 

 

 

 

कलम 4(1)(ख)(बारा) 
अथासिाय्य ्कायाक्रमाच्या अांमलबजावणीची रीत तसच वाटप कलल्या रकमा आणण 

कायाक्रमाांच्या लाभाधिकाऱ्याांचा तपमशल 
 

 

ववभागाशी सांबांधित िािी 
 

 

 

कलम 4(1)(ख)(तरा) 
ज्या व्यक्तीांिा सवलती, परवाि क्रकां वा प्राधिकारपत्र हदलली आित अशा व्यक्तीांचा तपशील 

 

अ.क्र. 
परवािा िारकाच 

िाव 
परवान्याचा 

प्रकार 
परवािा 
क्रमाांक 

हदिाांका 
पासूि 

हदिाांका 
पयतं 

सािारण 

अटी 

परवान्याची 
ववस्ततृ 
माहिती 

        

 

1) वकृ्षाची छाटणी / मुळासहित काढण कामी पािणी र्ी रु. 100 प्रती झाड घवून परवानगी िण 

2) षवकास कामातील झाड मुळासहित काढणबाबत प्रती झाड रु.5000/- अनामत रक्कम घवून परवानगी 
िण. 

 

 

 

 

 

कलम 4(1)(ख)(च दा) 
माहिती इलक्रॉनिक स्वरुपात प्रकामशत करण 

 

 

अ.क्र. दस्तऐवजाचा प्रकार ववर्षय क णत्या माहिती जबाबदार 



 

 

इलक्रॉनिक 

िमुन्यात 
ममळववण्याची 

पध्दती 
व्यक्ती 

      

 

 

 

 

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

पुरपवण्यासाठी  असलल्या सुपविा. 
 

सुपविांचा प्रकार : 
 

 परस्पर सांवादी सांकत स्थळाची इांटरॅक्टटव्ह वबसाईट (मादहती .-  www.mbmc.gov.in)  

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

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

ववभाग  

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

ववभाग 

 

अ. 
क्र. उपलब्ि सुपविा वळ काययपध्दती स्थान जबाबदार 

व्यक्ती 

1 

 

टपाल जस्वकारण व 
टपाल ननगवममत करण 

सकाळी 10 
त 

सायकाळी 
5.45 

-- 

प्रभाग क्र. 1,2 व 3  
डॉ. बाबासािब आबडकर 
भवन, नगरभवन, भाईंिर 
(प) ता.जि. ठाण सबधित 

मलषपक प्रभाग क्र. 4,5 व 6 
5, रसाि टॉकीि िवळ, 

3 रा मिला, ममरार ड 
(पू) 

2 

 

मनपा क्षत्रातीि 71 

उद्यान, 14 मदान, 
ववववि शोलभवांत झाड व 

अत्यािनुनक खळणी िावनू 

सांध्याकाळी 
5.00 त 
8.00 

सदर दठकाणी 
दनांददन कामगार 

पाठवनू उद्यान, 
मदानाांची 

 

लमरा-भाईंदर 
महानगरपालिका क्षत्र 

उद्यान 
अधिक्षक 

प्र.क्र.1,2 व 3  



 

 

नागररकाांसाठी खिुी 
करण्यात आिी आहत. 

दखभाि किी 
जात. 

 उद्यान 
अधिक्षक 

प्र.क्र 4, 5 व 
6 

 

 

 

 

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

 

अ. 
क्र. 

जन माहिती 
अधिकारी (कलम 5 

(1) अनसुार) 

कायाकक्षा / 
ववभाग 

पत्ता / दरूध्विी क्रमाांक व 
ईमल 

प्रथम अपपलीय 

प्राधिकारी  
(कलम 19 अनसुार) 

1. 

श्री. नागश षवरकर 
उद्यान अधिक्षक 

 

प्र .क्र. 
1,2 व 3  

डॉ .बाबासाहब आांबडकर 
भवन (नगरभवन), पदहिा 
मजिा, माांडिी तिावसमोर, 
भाईंदर (प.) 28184553 
ईमल: mbmc.garden@gmail.com 

श्री. सभािी पानपट्ट 
उप-आयकु्त ्

2. 

श्री. िसराि मश्राम 
उद्यान अधिक्षक 

 

प्र .क्र. 
 4,5 व 6 

प्रभाग कायाधिय क्र .5, 
रसाज टॉकीज जवळ, 3 रा 
मजिा, लमरारोड (प.ू) 
28103409 

ईमल: mbmc.garden@gmail.com 

श्री. सभािी पानपट्ट 
उप-आयकु्त ्

  

अ.क्र. 

सिाय्यक माहिती 
अधिकाऱ्याच नाव 

 

काययकक्षा / पवभाग 
 

पत्ता /  दरूध्वनी क्रमांक 

 

1. 

 

श्री. गणश ग डग प्र .क्र. 
1,2 व 3  

डॉ .बाबासाहब आांबडकर भवन (नगरभवन), 
पदहिा मजिा, माांडिी तिावसमोर, भाईंदर 

(प.) 28184553 

 

2. 

 

श्री. य गश म्िात्र प्र .क्र. 
 4,5 व 6 

प्रभाग कायाधिय क्र .5, रसाज टॉकीज 

जवळ, 3 रा मजिा,  
लमरारोड (प.ू) 
28103409   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


