
 
 
 

 

 

 

 

भाहशतीचा अधधकाय अधधननमभ-2005 

करभ 4(1)(ख) नुवाय स्लमॊप्रेयणेने घोषऴत कयालमाची भाहशती 
(हदनाॊक :- 29/07/2022) 

 

 

 

 

 

 

उदमान ल लषृ प्राधधकयण वलबाग, 
तळ मजला, प्रभाग सममती क्र.४, कै. मिलासराि देशमखु भिन,  

जाांमगड इन्क्लेव्ह, कनकिया, ममरारोड (पिुव), ता.मज.ठाणे-401 107. दरुध्िनी 
क्र.28103409 

 
 

 



 
 

करभ 4(1)(ख)(एक) 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका उदमान ल लषृ प्राधधकयण वलबाग कामाारमातीर अधधकायी ल 
कभाचायी माांच्मा अधधकायाांचा  तऩळीर 

 

1. वालवजननक प्राधधकयणाच ेनाल उदमान ल लषृ प्राधधकयण षलबाग,  
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 

2. वॊऩूणव ऩत्ता तल मजऱा, प्रभाग सममती क्र.४, कै. वळऱासराळ देऴमुख भळन,  
जाांगगड इन्क्रेव्श, कनककमा, ममरारोड (ऩुळव), ता.जज.ठाणे-401 107. 
दरुध्ळनी क्र.28103409 
ई-भेर :- mbmc.garden@gmail.com 

3. कामावरम प्रभुख श्री. वॊजम मळॊदे. 
उऩ-आमु्त,् मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 

4. कोणत्मा खात्माच्मा अधधनस्त शे 
कामावरम आशे ॽ 

नगयषलकाव षलबाग, भॊत्रारम,भुॊफई,भशायाष्ट्र याज्म ्

5. काभाचा अशलार कोणत्मा 
कामावरमाकड ेवादय केरा जातो ॽ 

काभाचा अशलार भा.उऩ-आमु्त माॊच्मा भापव त भा.अनत.आमु्त ल 
भा.आमु्त माॊच्माकड ेवादय केरा जातो. 

6. कामवकषा: बौगोमरक  मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
7. अॊगीकृत व्रत -- 
8. ध्मेम/धोयण 1) ननमभातीर तयतुदीनुवाय आयषीत जागेत उदमान ेषलकमवत  

   कयणे ल त्माॊची ननगा ल देखबार कयणे.  
2) भशानगयऩामरका षेत्रात लषृाॊची रागलड कयणे त्माॊची ननगा ल 

देखबार कयणे,  
3) लषृतोडीलय ननफधं रालणे. 

9. वाध्म -- 
10. प्रत्मष कामव 1) महाराष्ट्र महानगरऩामऱका अगधननयम, 1949 

2) महाराष्ट्र (नागरी ऺेत्र) झाडाांचे सांरऺण ळ  अगधननयम, 1975, 
महाराष्ट्र (नागरी ऺेत्र) ळृऺ सांरऺण आणण सांळधवन ननयम 2009, सह 

ऴासन आदेऴ, अगधसुचना 
11. जनतेरा देत अवरेल्मा वेलाॊचा 

थोड्मात तऩळीर 
1) नागयीकाॊच्मा भनोयॊजना कयीता ल ळशयाच्मा वौंदमावकयीता 

उद्मान ेषलकवीत कयणे. 
2) ळारेम षलद्माथांना उद्मानाभध्मे वशरी कयीता ऩयलानगी देणे. 
3) मभया बाईंदय भशानगयऩामरका शद्दीत लषृायोऩण कयणे. 
4) पऱे, पुरे ल बाजीऩारा रागलडीची आलड नागरयकाॊभध्मे ननभावण 

व्शाली मावाठी पुरे,पऱे, बाजीऩारा प्रदळवनाच ेआमोजन कयणे. 
5) ळशयातीर नागरयक तवेच षलद्मार्थमांभध्मे ऩमावलयण षलऴमक 

जागतृी तवेच आलड ननभावण कयणे. तवेच नागरयक ल 
षलद्मार्थमांचा लषृ वॊलधवनाभध्मे वशबाग लाढलणे मा उदे्दळान े
शरयत ऩमावलयण भशोत्वलाच ेआमोजन कयणे. 

6) भोकळ्मा जागा ल  तराल माहठकाणी लषृ रागलड करून 
वुळोमबकयण कयणे. 

7) यस्ता दबुाजक  ल यस्त्माच्मा केडने े लषृ  रागलड कयणे. 



 
 

8) दय ५ लऴांनी ळशयातीर लषृाॊची लषृगणना कयणे. 
9) लनभशोत्वल, जागनतक ऩमावलयण हदना ननमभत्त जनजागतृी 

षलऴमक कामवक्रभ कयणे. 
10) ऩालवाऱी शॊगाभात, धामभवक  वणाननमभत्त ल इतय  भशत्लाच्मा 

  हदलवाननमभत्त  योऩाॊच े भोपत लाटऩ कयणे. 
11) लषृ छाटणीव ऩयलानगी देणे. 
12) मभऱकतीभधीर फाॊधकाभ नकाळा भान्कम कयणेवाठी,फाॊधकाभ ऩुलव 

ना शयकत दाखरा देणे. 
13) प्रत्मष फाॊधकाभाव अडथऱा कयणाये लषृ काढणे/ लषृाॊच ेऩुनयोऩण 

कयणेव ऩयलानगी देणे. 
14) धोकादामक लषृ काढणेव ऩयलानगी देणे. 
15) ऩुनयोऩण कयणेच्मा फदल्मात बयरेरी अनाभत य्कभ ऩयत 

कयणे. 
16) अनधधकृत लषृ तोडीफाफत कायलाई कयणे. 
17) शरयत आच्छादन लाढलणे. 

12. स्थालय भारभत्ता -- 
13. कामावरमीन लेऱ आणण दयूध्लनी 

क्रभाॊक 
वकाऱी 09.45 ला. ऩावून वामॊकाऱी 06.15 ला. ऩमतं 
दयूध्लनी क्र. :- 28184553 
लेफवाईट :- www.mbmc.gov.in 

14 प्राधधकयणाच्मा वॊयचनेचा त्ता 

  
15. वाप्ताहशक वुट्टी आणण षलळऴे 

वेलाॊचा कारालधी 
वलव ळननलाय ल यषललाय तवेच ळावनान ेघोषऴत केरेल्मा वालवजननक 
वुट्टमाॊच ेहदलव. 

उऩ-आयुक्त
(प्रथम अपऩऱीय अधधकारी)

उऩ.मुख्य उदयान
अधधसक

(जनमाहषती अधधकारी)

प्रभाग क्र. 1,2 ळ 3

लऱपऩक

लऴऩाई

ळाषनचाऱक

माली

मुकादम

मजूर

उऩ.मुख्य उदयान
अधधसक

(जनमाहषती अधधकारी)

प्रभाग क्र. 4, 5  ळ 6

लऱपऩक

लऴऩाई

ळाषनचाऱक

माली

मुकादम

मजूर



 
 

करभ 4(1)(ख)(दोन) 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका उदमान ल लषृप्राधधकयण वलबागतीर अधधकायी ल कभाचायी 

माांच्मा कामाकषा 
 

अ.क्र. 
 

अधधकाऱ्माचे नाल वांफांधधत वलबाग 
कोणत्मा कामदमा/ननमभ/ 

ळावन ननणाम ल ऩरयऩत्रकानुवाय 
 
1. श्री. वांजम मळांदे. 

उऩ-आमुक्त, 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 

1) उदमान ल लषृ 
प्राधधकयण षलबाग 
प्रबाग क्र. 1,2 ल 3 

1) भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अधधननमभ 
1949 

2) भशायाष्ट्र (नागयी षेत्र) झाडाॊचे वॊयषण 
ल अधधननमभ,1975 भशायाष्ट्र (नागयी 
षेत्र) लषृवॊयषण ल वॊलधवन ननमभ, 
2009 

2) उदमान ल लषृ 
प्राधधकयण षलबाग 
प्रबाग क्र.4,5 ल 6 

 
2. श्री. शांवयाज भेश्राभ  

उऩ.भुख्म उदमान अधधषक 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 

उदमान ल लषृ 
प्राधधकयण षलबाग  
प्रबाग क्र. 1,2 ल 3  

1) भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अधधननमभ 
1949 

2) भशायाष्ट्र (नागयी षेत्र) झाडाॊचे वॊयषण 
ल अधधननमभ,1975 भशायाष्ट्र (नागयी 
षेत्र) लषृवॊयषण ल वॊलधवन ननमभ, 
2009 

 
3. श्री. नागेळ वलयकय 

उऩ.भुख्म उदमान अधधषक 
मभया बाईेंदय भशानगयऩामरका 

उदमान ल लषृ 
प्राधधकयण षलबाग 
प्रबाग क्र. 4,5 ल 6 

1) भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अधधननमभ 
1949 

2) भशायाष्ट्र (नागयी षेत्र) झाडाॊचे वॊयषण ल 
अधधननमभ,1975 भशायाष्ट्र (नागयी षेत्र) 
लषृवॊयषण ल वॊलधवन ननमभ, 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

करभ 4(1)(ख)(तीन) 
ननणाम घेण्माच्मा प्रक्रक्रमेत अनुवयण्मात मेणायी कामाऩध्दती, तवेच ऩमालेषण आणण 

उत्तयदामीत्ल प्रणारी ल ठयवलण्मात आरेरी भानके  
 

 
काभाच ेस्लरुऩ    :- भाहशती अधधकायात भाहशती देणे 
वॊफॊधधत तयतुद    :- उदमान ल लषृप्राधधकयण षलबागावॊफॊधधत अवणायी भाहशती देणे 
अधधननमभाच ेनाल :- भाहशती अधधकाय अधधननमभ 2005 (बायत वयकाय याजऩत्र 22/12/2005) 
ननमभ           :- भाहशती अधधकाय अधधननमभ 2005 
ळावन ननणवम     :-  
ऩरयऩत्रक         :-  
कामावरमीन आदेळ :- 
अ.क्र. काभाचे स्लरुऩ काभावाठी जफाफदाय व्मक्ती अमबप्राम 
    
    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

करभ 4 (1) (ख) (चाय) 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका उदमान ल लषृप्राधधकयण वलबागाभध्मे शोणाऱ्मा काभाचे 

प्रकटीकयण 
 
 

वांघटनाच ेरष (लाऴीक) 
 

अ.क्र. काभ / कामा 
काभाच े
प्रभाण 

आधथाक 
रष 

हदलव / 
ताव ऩणूा 
कयण्मावाठी 

जफाफदाय 
अधधकायी 

तक्राय 
ननलायण 
अधधकायी 

अमबप्राम 

        
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
करभ 4(1)(ख)(ऩाच) 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका उदमान ल लषृप्राधधकयण वलबागाभध्मे त्माांच ेकामा ऩाय 
ऩाडण्मावाठी त्माांच्मा कभाचाऱ्माकडून लाऩयण्मात मेणाये ननमभ, वलननमभ, वचूना, 

ननमभऩुसस्तीका आणण अमबरेख  
 

अ.क्र. वुचना ऩत्रकानुवाय 
हदरेरे वलऴम 

वांफांधधत ळावक्रकम ननणाम / कामाारमीन आदेळ 
/ ननमभ लगैयेंचा क्र. ल तायीख अमबप्राम अवल्माव 

1 भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका 
अधधननमभ 1949 

  

2 भशायाष्ट्र (नागयी षेत्र) 
झाडाॊचे वॊयषण ल 
अधधननमभ,1975 भशायाष्ट्र 
(नागयी षेत्र) लषृवॊयषण 
ल वॊलधवन ननमभ, 2009 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

करभ 4(1)(ख)(वशा) 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका उदमान ल लषृप्राधधकयण वलबाग माांच्मा ननमांत्रणाखारी 

अवरेल्मा दस्तऐलजाांच्मा प्रलगााच ेवललयण 
 

अ.क्र. वलऴम 

दस्तऐलज/ 
धायीणी/ नोंदलशी 
माऩैकी कोणत्मा 
प्रकायात उऩरब्ध 

धायीणी 
क्रभाांक/ 
नोंदलशी 

तऩमळर 

क्रकती काऱाऩमतं 
शी भाहशती 

वाांबाऱून ठेलरी 
जात े

1 आलक यजजस्टय नोंदलशी प्रभाणवुची 80 
भ. 

भा.नगयवेलक, 
नागरयक, वयकायी ऩत्र 
माॊची नोंद घेणे. 

ळावकीम 
अधधननमभाप्रभाणे 

2 जालक यजजस्र नोंदलशी Gen 40 M 

भा.नगयवेलक, 
नागरयक, वयकायी ऩत्र 
ल कामावरमीन ऩत्र 
व्मलशायाच्मा नोंद 
घेणे. 

ळावकीम 
अधधननमभाप्रभाणे 

3 स्टॉक यजजस्टय नोंदलशी नभुना नॊ. 
116 

षलबागात भागलरेल्मा 
वाभानाची नोंद घेणे. 

ळावकीम 
अधधननमभाप्रभाणे 

4 जॊगभ भारभत्ता नोंदलशी नभुना नॊ. 
114 

षलबागात भागलरेल्मा 
वाभानाची नोंद घेणे. 

ळावकीम 
अधधननमभाप्रभाणे 

5 
ककयकोऱ ऩालती 

फुक 
(वलववाधायण) 

नोंदलशी नभुना नॊ. 02 

लनीकयणाची योऩ े
षलक्री, अनाभत 
य्कभ घेणे इत्मादी 
काभाकरयता 

ळावकीम 
अधधननमभाप्रभाणे 

6 
ऩाशणी पी 
ऩालती फुक 

नोंदलशी ऩालती ऩुवत्क 

झाडाॊची छाटणी 
कयणे, झाड काढणे 
फाफत आरेल्मा 
ऩत्रालय ऩाशणी पी 
घेणे. 

ळावकीम 
अधधननमभाप्रभाणे 

7 ऩोटककदव नोंदलशी नभुना नॊ. 78 
योजननळी ऩालतीच्मा 
यकभाॊची नोंद घेणे. 

ळावकीम 
अधधननमभाप्रभाणे 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

करभ 4(1)(ख)(वात) 
आऩरे धोयण तमाय कयण्मावाठी ल त्माची अांभरफजालणी कयण्माच्मा वांदबाात, रोकाांळी 

वलचायवलननभम कयण्मावाठी क्रकां ला रोकाांकडून ननलेदन केरे जाण्मावाठी असस्तत्लात अवरेल्मा 
व्मलस्थो्ोभचा तऩमळर 

 
 

अ. 
क्र. 

कोणत्या 
पळवयाशंबधी 
शल्ऱामशऱत 

व्यळस्थेची काययऩध्दत 

शंबधधत ऴाशकीय 

ननणयय/कायायऱयीन आदेऴ 

/राजऩत्र ळगैरेंचा क्रमांक ळ 

तारीख 

ऩुनऱोकनाचा काल 

(Periodicity) 

1. 

आगथवक  /
प्रऴासकीय 

मा .ळृऺ प्रागधकरण सममती सभा 
मा .स्थायी सममती सभा 
मा .महासभा  

1) भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका 
अधधननमभ 1949 
 

2) भशायाष्ट्र (नागयी षेत्र) 
झाडाॊचे वॊयषण ल 
अधधननमभ,1975 भशायाष्ट्र 
(नागयी षेत्र) लषृवॊयषण 
ल वॊलधवन ननमभ, 2009 

 

सदर 
अगधननयमाप्रमाणे 

 

1 धोरणात्मक ननणयय 

2 धोरणाची अंमऱबजाळणी 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

करभ 4(1)(ख)(आठ) 
लमरा-भाईंदर मषानगरऩालऱका उद्यान ळ ळसृ प्राधधकरण शलमत्या, ऩररवदा अथळा मंडलाच्या 

बैठकीच ेतऩऴीऱ. 
 

अ. 
क्र. 

शलमती, मंडल 

ळा ऩररवदेची 
शंरचना 

शलमती, मंडल 

ळा ऩररवदेचा 
उद्देऴ 

शलमतीची 
उहद्दष्टे 

शलमती, 
मंडल ळा 
ऩररवदेच्या 
बैठकीची 
शंख्या 

त्या बैठकीश 

उऩस्स्थत 

राषण्याची 
जनतेश 

मुभा आषे 

का? 

त्या बैठकीश 

इनतळतृ्त 

जनतेश 

ऩाषण्याशाठी 
उऩऱब्ध आषे 

का ? 

त्या बैठकीचे 

इनतळतृ्त 

(1) 
 

मा .
ळृऺ प्रागधकरण  

सममती सभा 

महाराष्ट्र 
(नागरी ऺेत्र) 

झाडाांचे जतन ळ 
अगधननयम 

1975, (2009 
ऩयतं 

सुधारऱेऱा) 
प्रकरण क्र.2 
कऱम 3(1) 
अन्ळये 

चचाव करुन 

सळावनुमते 

ऱोकाऩयोगी 
ननणवय घेणे. 

45 ददळसात 
एकदा 

नाही होय नगरसगचळ 
वळभाग 

• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
करभ 4(1)(ख)(नऊ) 

लमरा-भाईंदर मषानगरऩालऱका उद्यान ळ ळसृप्राधधकरण कायायऱयातीऱ  

अधधकारी  ळ कमयचा-यांची यादी. 
 

अ.क्र. 
अधधकायी / कभाचायी 

माांची नाल े अधधकाय ऩद  
वलबाग नोकयीलय रुजू 

झाल्माचा हदनाांक 

1)  डॉ. वॊबाजी ऩानऩटे्ट अनतरय्त-आमु्त 
प्रबाग वमभती 
क्र. 1 त े6  

2)  श्री. वॊजम मळॊदे उऩ. आमु्त 
प्रबाग वमभती 
क्य. 1 त े6  

3)  श्रीभ. कषलता फोयकय 
वशाय्मक आमु्त तथा लषृ 

अधधकायी 
प्रबाग वमभती 
क्र. 1 त े6  

4)  श्री. शॊवयाज भेश्राभ उऩ. मुख्य उद्यान अगधऺक प्रबाग वमभती 
क्र. 1, 2 ल 3 

01/06/2000 

5)  श्री. नागेळ षलयकय उऩ. मुख्य उद्यान अगधऺक  प्रबाग वमभती 
क्र. 4, 5 ल 6 

03/07/2003 

6)  श्री. मोगेळ म्शात्र े मऱऩीक प्रबाग वमभती 
क्र. 1, 2 ल 3 

 

7)  श्री. गणेळ गोडगे प्र. उद्मान अधधषक प्रबाग वमभती 
क्र. 4, 5 ल 6 

27/06/2007 

8)  श्री. षलनामक मळके मरऩीक  

9)  श्री. दत्तात्रम जाधल प्र. भुकादभ 

प्रबाग वमभती 
क्र. 1, 2 ल 3 

01/01/2000 

10)  श्री. षलराव वाऱली लाशन चारक  

11)  श्री. अच्मुत नरालड े लाशन चारक  

12)  श्री. वुयेळ म्शात्र े लाशन चारक 01/01/2000 

13)  श्री. मळलयाभ भशारे शेडभाऱी 08/10/2003 

14)  श्री. जमयाभ खतुाड े शेडभाऱी 01/10/2003 

15)  श्री.वॊजील शयी ऩाटीर भजुय 08/10/2003 

16)  श्री. जोजेप ऩयेया भजुय 17/07/2007 

17)  श्रीभ. चॊद्रा दमत भजुय 08/10/2003 

18)  श्री. व्शी. छन्कनास्लाभी वपाई काभगाय 01/01/2004 

19)  श्री. यभेळ ऩाटीर वपाई काभगाय  

20)  श्री. ळऴेेयाल अल्शाट वपाई काभगाय 07/04/1991 

21)  श्री. यभेळ रोखॊड े वपाई काभगाय  

22)  श्री. शयेळ चनार वपाई काभगाय 05/05/2002 

23)  श्री. फाऱु षल ॊधगमन वपाई काभगाय  

24)  श्री. प्रळाॊत शाॊड े यखलारदाय  

 

 

 



 
 

अ.क्र. अधधकायी / कभाचायी माांची 
नाल े

अधधकाय ऩद वलबाग नोकयीलय रुजू 
झाल्माचा हदनाांक 

25)  श्री. दत्तात्रम गबारे शेडभाऱी   
26)  श्री. वुबाऴ जाधल शेडभाऱी   
27)  श्री.हदनेळ याऊत लाशनचारक 

प्रबाग वमभती क्र. 
4, 5 ल 6 

 
28)  श्री. अरुण ऩाटीर वपाई काभगाय  
29)  श्री. वुशाव फागुर गलॊडी  
30)  श्री. कल्ऩेळ षलळ े यखलारदाय  
31)  श्री. देलेंद्र भाऱी भजूय  
32)  श्री. भधकुय हशॊदोऱा यखलारदाय  
33)  श्री. वत्मलेर ऩेरुभर वपाई काभगाय  
34)  श्री. कोरॊजी भुनीमन वपाई काभगाय  
35)  श्री. भुननमन वुब्रभणी वपाई काभगाय  

36)  श्री. षलरुभुत्त ुछल्रन वपाई काभगाय  

37)  श्री. ऩालाड ेकुभायस्लाभी वपाई काभगाय  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

करभ 4(1)(ख)(दशा) 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका उदमान ल लषृप्राधधकयण कामाारमातीर अधधकाऱ्माांचे ल 

कभाचाऱ्माांचे भामवक लेतन 

 

अ.क्र. 
अधधकायी / कभाचायी 

माांची नाल े अधधकाय ऩद  भामवक लेतन 

1)  डॉ. वॊबाजी ऩानऩटे्ट अनतरय्त-आमु्त 

भामवक लेतना फाफतची भाहशती 
आस्थाऩना षलबाग माॊच्माकड े

उऩरब्ध आशे. 

2)  श्री. वॊजम मळॊदे उऩ. आमु्त 

3)  श्रीभ. कषलता फोयकय 
वशाय्मक आमु्त तथा लषृ 

अधधकायी 
4)  श्री. शॊवयाज भेश्राभ उऩ. मुख्य उद्यान अगधऺक 
5)  श्री. नागेळ षलयकय उऩ. मुख्य उद्यान अगधऺक  

6)  श्री. गणेळ गोडगे प्र. उद्मान अधधषक 

7)  श्री. मोगेळ म्शात्र े मऱऩीक 
8)  श्री. दत्तात्रम जाधल प्र. भुकादभ 
9)  श्री. षलराव वाऱली लाशन चारक 
10)  श्री. अच्मुत नरालड े लाशन चारक 
11)  श्री. वुयेळ म्शात्र े लाशन चारक 
12)  श्री. मळलयाभ भशारे शेडभाऱी 
13)  श्री. जमयाभ खतुाड े शेडभाऱी 
14)  श्री.वॊजील शयी ऩाटीर भजुय 
15)  श्री. जोजेप ऩयेया भजुय 
16)  श्रीभ. चॊद्रा दमत भजुय 
17)  श्री. व्शी. छन्कनास्लाभी वपाई काभगाय 

18)  श्री. यभेळ ऩाटीर वपाई काभगाय 

19)  श्री. ळऴेेयाल अल्शाट वपाई काभगाय 

20)  श्री. यभेळ रोखॊड े वपाई काभगाय 

21)  श्री. शयेळ चनार वपाई काभगाय 

22)  श्री. फाऱु षल ॊधगमन वपाई काभगाय 

23)  श्री. प्रळाॊत शाॊड े यखलारदाय 
 

 

 

 

 

 



 
 

अ.क्र. अधधकायी / कभाचायी माांची 
नाल े

अधधकाय ऩद भामवक लेतन 

24)  श्री. दत्तात्रम गबारे शेडभाऱी 

भामवक लेतना फाफतची भाहशती 
आस्थाऩना षलबाग माॊच्माकड े

उऩरब्ध आशे. 

25)  श्री. वुबाऴ जाधल शेडभाऱी 
26)  श्री.हदनेळ याऊत लाशनचारक 
27)  श्री. अरुण ऩाटीर वपाई काभगाय 
28)  श्री. वुशाव फागुर गलॊडी 
29)  श्री. कल्ऩेळ षलळ े यखलारदाय 
30)  श्री. देलेंद्र भाऱी भजूय 
31)  श्री. भधकुय हशॊदोऱा यखलारदाय 
32)  श्री. वत्मलेर ऩेरुभर वपाई काभगाय 
33)  श्री. कोरॊजी भुनीमन वपाई काभगाय 
34)  श्री. भुननमन वुब्रभणी वपाई काभगाय 
35)  श्री. षलरुभुत्त ुछल्रन वपाई काभगाय 
36)  श्री. ऩालाड ेकुभायस्लाभी वपाई काभगाय 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

करभ 4(1)(ख)(अकया) 
वला मोजनाांचा तऩळीर, प्रस्तावलत खचा दळावलणाया, आऩल्मा प्रत्मेक अमबकयणारा नेभुन 

हदरेरा अथावांकल्ऩ आणण वांवलतरयत केरेल्मा यकभाांचा अशलार 
 

 

 अदंाज ऩत्रकाची प्रत प्रलशध्द कराळी     (रुऩयांमध्ये) 
 मंजुर रकमेऩैकी ळाटून झाऱेल्या रकमेचा तऩऴीऱ प्रलशध्द कराळा.      (रुऩयांमध्ये) 

 

उदयान ळ ळसृप्राधधकरण अथयशंकल्ऩीय अदंाजऩत्रक शन 2022-23 
                                   उदयान पळभाग                 (रुऩमे राखात) 

अ.क्र. रेखामळऴा कयण्मात आरेरी तयतूद 
(रुऩमे राखात) 

1.  स्थामी आस्थाऩना 200.00 
2.  उद्मान ेअस्थामी आस्थाऩना/वुयषा यषक 600.00 
3.  भाती/ळणेखत/वपेद येती ऩुयलठा कयणे 100.00 
4.  खत/ेककटकनाळके ल फुयळीनाळके 10.00 
5.  भजुय ऩुयलठा 300.00 
6.  लाशन ऩेरोर इॊधन-लाशन बाड/ेदरुुस्ती/खयेदी 40.00 
7.  जुनी खेऱणी / फॉचवे दरुुस्ती 50.00 
8.  टॉकयव्दाये ऩाणी ऩुयलठा कयणे/ नषलन टॉकय खयेदी कयणे 100.00 
9.  नेताजी वुबाऴचॊद्र फोव भैदान षलकमवत कयणे 75.00 
10.  नलीन खेऱणी/फॉचवे/व्मामाभाच ेवाहशत्म फवषलणे 200.00 
11.  हठफक/तुऴायवॊच फवषलणे 15.00 
12.  जैल षलषलधता उद्मान (फाॊधकाभ) 

अ) ळावन अनुदान  100.00 
फ) भनऩा हशस्वा 100.00 

13.  आयषण क्र. 221 भा. फाऱावाशेफ ठाकये भैदान 
षलकमवत कयणे 25.00 

14.  उद्मानात मळल्ऩकरा ऩुतऱे फवषलणे 25.00 
15.  वेंहद्रम (कॊ ऩोस्ट)/गाॊडुऱ खत तमाय कयणे 25.00 
16.  कुॊ ऩणे, उद्मानाची दरुुस्ती / यॊगयॊगोटी कयणे 200.00 
17.  उद्मान/ेदबुाजक वुळोमबकयण कयणे 150.00 
18.  आय.जी. षेत्र उद्मान/ेनववयी षलकमवत 25.00 
19.  भेजय कौस्तुब याणे जॉगवव ऩाकव  षलकमवत 200.00 

 एकुण 2540.00 
 

 



 
 
 

         लषृ प्राधधकयण         (रुऩमे राखात) 

अ.क्र. रेखामळऴा कयण्मात आरेरी तयतूद 
(रुऩमे राखात) 

1.  लषृायोऩण / वाभाजजक लनीकयण / ननवगव उद्मान 150.00 
2.  खत े/ ककटकनाळके ल फुयळीनाळके 20.00 
3.  ऩनुव:योऩण कयणे  25.00 
4.  लषृगणना जजओ टॅधगॊग 50.00 
5.  वॊयषण षऩ ॊजये खयेदी/झाडाॊच्मा वॊयषणाथव षलटेच ेकठड े

फाॊधणे 
25.00 

6.  वॊयषण षऩ ॊजये दरुुस्ती कयणे 25.00 
7.  अलजाये/वाहशत्म खयेदी 10.00 
8.  रारभाती / ळणेखत ऩुयलठा कयणे 60.00 
9.  पऱे/पुरे प्रदळवन, ग्रीन शाऊव फाॊधणे/ नववयी तमाय 

कयणे 10.00 

10.  झाडाॊच्मा फुॊध्माबोलती योगप्रनतफॊधकावाठी फोडो ऩेस्ट 
रालणे 30.00 

11.  भजुय ऩुयलठा / लषृायोऩण ननगा ल देखबार 200.00 
12.  नतलयाॊची रागलड (Mangroves Plantation) 30.00 
13.  फाधधत लषृतोडणी / ककयकोऱ / अकजस्भत खचव 10.00 
14.  अभ्माव / प्रमळषण दौया 10.00 
15.  लाशन ऩेरोर इॊधन-लाशन बाड/ेदरुुस्ती 75.00 
16.  लाशन खयेदी कयणे 20.00 
17.  टॉकयव्दाये ऩाणी ऩुयलठा कयणे 50.00 
18.  झाडाॊच्मा पाॊद्माॊऩावुन ठोकऱे फनषलणे 50.00 
19.  भाझी लवुॊधया अमबमान  25.00 
20.  अभतृ मोजना शयीत ऩटे्ट खचव (अनूदान) 200.00 
21.  अभतृ मोजना शयीत ऩटे्ट (स्लननधी) 50.00 

 एकुण 1125.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

करभ 4(1)(ख)(फाया) 
अथावशाय्म कामाक्रभाच्मा अांभरफजालणीची यीत तवेच लाटऩ केरेल्मा यकभा आणण 

कामाक्रभाांच्मा राबाधधकाऱ्माांचा तऩमळर 
 

 

वलबागाळी वांफांधधत नाशी 
 
 

 

करभ 4(1)(ख)(तेया) 
ज्मा व्मक्तीांना वलरती, ऩयलाने क्रकां ला प्राधधकायऩत्रे हदरेरी आशेत अळा व्मक्तीांचा तऩळीर 

 

अ.क्र. 
ऩयलाना धायकाचे 

नाल 
ऩयलान्माचा 

प्रकाय 
ऩयलाना 
क्रभाांक 

हदनाांका 
ऩावून 

हदनाांका 
ऩमतं 

वाधायण 
अटी 

ऩयलान्माची 
वलस्ततृ 
भाहशती 

        
 
 

1) लषृाची छाटणी / भुऱावहशत काढणे काभी ऩाशणी पी रु. 100 प्रती झाड घेलून ऩयलानगी देणे 
2) षलकाव काभातीर झाड भुऱावहशत काढणेफाफत प्रती झाड रु.5000/- अनाभत य्कभ घेलून ऩयलानगी 

देणे. 
 
 
 
 

करभ 4(1)(ख)(चौदा) 
भाहशती इरेक्रॉननक स्लरुऩात प्रकामळत कयणे 

 
 

अ.क्र. दस्तऐलजाचा प्रकाय वलऴम 
कोणत्मा 

इरेक्रॉननक 
नभुन्मात 

भाहशती 
मभऱवलण्माची 

ऩध्दती 

जफाफदाय 
व्मक्ती 

      
 
 
 



 
 

 
करभ 4(1)(ख)(ऩांधया) 

लमरा-भाईंदर मषानगरऩालऱका उद्यान ळ ळसृप्राधधकरण वलबागात उऩऱब्ध  माहषती नागररकांना 
ऩुरपळण्याशाठी  अशऱेल्या शुपळधा. 

 

शुपळधांचा प्रकार : 
 

 ऩरस्ऩर सांळादी सांकेत स्थलाची इांटरॅजटटव्ह ळेबसाईट )मादहती -. www.mbmc.gov.in) 

 अमभऱेख तऩासणीसाठी उऩऱब्ध सुवळधाांची मादहती -.नगरभळन कायावऱय, उद्यान ळ ळृऺ प्रागधकरण वळभाग    

 (कामावरमीन लेऱेत) 

 कामाच्या तऩासणीच्या सांदभांत उऩऱब्ध सुवळधाांची मादहती-.नगरभळन कायावऱय, उद्यान ळ ळृऺ प्रागधकरण 

वळभाग (कामावरमीन लेऱेत) 

 नमुने ममलळण्याच्या सांदभांत उऩऱब्ध सुवळधाांची मादहती - .नगरभळन कायावऱय, उद्यान ळ ळृऺ प्रागधकरण 

वळभाग 
 

अ. 
क्र. उऩऱब्ध शुपळधा ळेल काययऩध्दती स्थान जबाबदार व्यक्ती 

1 
 

टऩार जस्लकायणे ल 
टऩार ननगवमभत कयणे 

वकाऱी 
09:45 ला. 
त ेवामॊकाऱी 
6.15 ला. 

-- 

प्रबाग क्र. 1, 2 ल 3  
डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय 
बलन, नगयबलन, बाईंदय 
(ऩ) ता.जज. ठाणे 

वॊफॊधधत मरषऩक प्रबाग क्र. 4, 5 ल 6  
स्ल. षलरावयाल देळभुख 
बलन, जाॊगीड इन्क्रेल, 
कनाकीमा, मभयायोड (ऩ)ू 
ता. जज. ठाणे - 401107 

2 
 

मनऩा ऺेत्रातीऱ 88 

उद्याने, 15 मैदाने, 
वळवळध ऴोमभळांत झाड ेळ 

अत्याधुननक खेलणी ऱाळून 

नागररकाांसाठी खऱुी 
करण्यात आऱी आहेत. 

सकाली 
05.00 ला. 

ते 09:00 ला. 
वॊध्माकाऱी 
5:00 ला. त े
09.00 ला. 

सदर दठकाणी 
दैनांददन 

कामगार 

ऩाठळून 

उद्याने, 
मैदानाांची 

देखभाऱ केऱी 
जाते. 

 

ममरा-भाईंदर 
महानगरऩामऱका ऺेत्र 

उऩ.भुख्म उद्यान 
अगधऺक 

प्र.स.क्र.1,2 ल 3  

उऩ.भुख्म उद्यान 
अगधऺक 

प्र.स.क्र 4, 5 ळ 6 

 
 
 



 
 

 
करभ 4(1)(ख)(वोऱा) 

जन भाहशती अधधकायी ल अवऩरीम अधधकायी माांची भाहशती 

 

अ. 
क्र. 

जन माहषती 
अधधकारी (कऱम 5 

(1) अनशुार) 

कामाकषा / 
वलबाग 

ऩत्ता / दयूध्लनी क्रभाांक ल 
ईभेर 

प्रथभ अपऩऱीय 

प्राधधकारी  
(कऱम 19 अनशुार) 

1. 

श्री. शॊवयाज भेश्राभ 
उऩ.भुख्म उद्यान 

अगधऺक 
 

प्र.स.क्र. 
1, 2 ल 3  

डॉ .बाबासाहेब आांबेडकर भळन 
(नगरभळन), ऩदहऱा मजऱा, 
माांडऱी तऱाळसमोर, भाईंदर 
(ऩ.) 
पोन नां. 28184553 
ईभेर: garden@mbmc.gov.in / 
mbmc.garden@gmail.com 

श्री. वॊजम मळॊदे 
उऩ-आमु्त 

2. 

श्री. नागेळ षलयकय 
उऩ.भुख्म उद्यान 

अगधऺक 
 

प्र.स.क्र. 
 4 ,5 ळ 6 

प्रभाग कायावऱय क्र .4,  
स्ल. षलरावयाल देळभुख बलन, 
जाॊगीड इन्क्रेल, कनाकीमा, 
मभयायोड (ऩ)ू ता. जज. ठाणे – 
401107. 
पोन नां. 28103409 
ईभेर: garden@mbmc.gov.in / 
mbmc.garden@gmail.com  

3. 
श्री. गणेळ गोडगे 

प्र. उद्मान 
अधधषक 

प्र.स.क्र. 
 4 ,5 ळ 6  

  

अ.क्र. शषाय्यक माहषती 
अधधकाऱ्याच ेनाळ 

काययकसा / 
पळभाग ऩत्ता / दरूध्ळनी क्रमांक 

 

1. 
 

श्री. मोगेळ म्शात्र े प्र.स.क्र. 
1, 2 ल 3  

डॉ .बाबासाहेब आांबेडकर भळन (नगरभळन), 
ऩदहऱा मजऱा, माांडऱी तऱाळसमोर, भाईंदर 

(ऩ.) 28184553 

2 

श्री. गणेळ गोडगे 
प्र. उद्मान अधधषक 

प्र.स.क्र. 
 4 ,5 ळ 6 

प्रभाग कायावऱय क्र .4, स्ल. षलरावयाल 
देळभुख बलन, जाॊगीड इन्क्रेल, कनाकीमा, 
मभयायोड (ऩ)ू ता. जज. ठाणे – 401107. 

28103409   
 

3 
 

श्री. षलनामक मळके प्र.स.क्र. 
 4, 5 ळ 6 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:garden@mbmc.gov.in
mailto:mbmc.garden@gmail.com
mailto:garden@mbmc.gov.in
mailto:mbmc.garden@gmail.com


 
 
 

 

 

करभ 4(1)(ख)(वतया) 
वलहशत कयण्मात मेईर अळी इतय भाहशती 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


