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 कलम 4 (1) (बी) (i) 

नवी मुंबई महानगरपा�लके�या उ�यान �वभागाचा कामांचा आ ण कत#$यांचा तप�शल 

 

1 साव#. (ा)धकरणाच ेनाव नवी मुंबई महानगरपा�लका 

2 स�म अ�धकार� महापा�लका आयु�त 

3 संपूण� प�ता उ�यान �वभाग नवी मुंबई महानगरपा�लका, 

'लॉट नं. 1 व 2, गोवध�नी चौक, से�टर -

15ए,  सी.बी.डी., बेलापूर  नवी मुंबई -     

4 0 0 6 1 4   फोन 2756 7064   

4 �वभाग 9नयं:क अ9त;र�त आयु�त (सेवा) 

5 �वभाग >मुख उप आयु�त (उ�यान) 

6 कोण�या खा�या@या अतंग�त हे काया�लय 

आहे ? 

नवी मुंबई महानगरपा�लका. उ�यान �वभाग 

7 कामाचा अहवाल कोण�या काया�लयाकड े

सादर केला जातो ? 

मा.आयु�त, (नमुंमपा) 

8 काय�क�ा : भौगो�लक संपूण� महानगरपा�लका �े: 

9 अगंीकृत Hत (Mission) - 

10 Nयेय धोरण (Vision) नवी मुंबई महानगरपा�लका �े:ातील उ�याने 

/रQता दभुाजक  सवंध�न व संर�ण  करणे, 

उ�यान �वक�सत करणे, सुशो�भकरण करणे 

व�ृ लागवड करणे व �यांच े सवंध�न करणे. 

व�ृतोडीस/व�ृ Qथलांतर�त परवानगी देणे. 

अथवा नाकारणे.   

11 साNय - 

12 >�य� काय� 

1)  नवी मुंबई महनगरपा�लका �े:ातील  

    उ�याने /रQता दभुाजक  सवंध�न  व    

    संर�णा@या कामावर देखरेख ठेवणे.   

     2) न�वन उ�याने �वक�सत करणे 

     3) उ�यानामNये न�वन खेळणी व बVचसे    

        बस�वणे. 

4) उ�यानांतील नादWुQत खेळणी दWुQत  

   करणे. 

5) व�ृ लागवड करणे व �यांच ेसवंध�न  

   करणे. 

6) व�ृतोडीस >9तबंध घालणे. 

7) व�ृतोडीस परवानगी देणे तसेच परवानगी  

   नाकरणे. 

8) अना�धकृत व�ृतोड केYयास कायदेशीर 

कारवाई करणे इ. 

13 जनतेला देत असलेYया सेवांचा थोड�यात 

तप�शल 

- 
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14 Qथावर मालम�ता (येथे तुम@या 

>ा�धकरणाची जमीन , इमारत आ[ण 

अ\य Qथावर मालम�तेचा तप�शल �यावा) 

- 

15 >ा�धकरणा@या संरचनेचा त�ता 

(वंशव,ृाचा त-ता जसा असतो तसा 

त�ता काढून >�येक पातळीवर काय�क�ा 

व संपका�@या प�याशी �याची जोड घालून 

दाखवावी) 

खाल� नमुद केYया>माणे. 

16 काया�लयाची वेळ आ[ण दरुNवनी 

^मांक(सव� दरुNवनी ^मांक, फॅ�स 

^मांक, ई-मेल आ[ण काया�लयीन 

कालानंतर संपका�चा तातडीचा ^मांक 

असेल तर तोह� ^मांक �यावा) 

वेळ : सकाळी 10.00 त े5.45 

दरुNवनी ^ : 27567064 / 7567197,  

�वQतार : - 7064/7197 

 

17 सा'ताह�क सु`ी आ[ण �वशषे सेवांचा 

कालावधी 

मbह\याचा दसुरा व चौथा श9नवार, 

मbह\यातील सव� र�ववार व शासकcय 

साव�ज9नक सु`या. 

(�वशषे सेवा :- आवdयकते>माणे) 
 

 

कलम 4 (1) (बी) (i) (अनु. /. 14) 

 

उ�यान �वभागाची सव#साधारण रचना :- 

महापा�लका आयु�त 

 
 

अ9त;र�त आयु�त (2) 

 
 

उप आयु�त (उ�यान) 

 
 
 

उ�यान अ�धकार� 

 
 

सहा. उ�यान अ�धकार� (>.) 

  

                                                                             

                                उ�यान अ�ध�क  

 

व;रeठ उ�यान�सहाgयक/उ�यान सहाgयक 

 
 
 

मा.नो.�ल./�लपीक टंकलेखक  

 

 

                                    �शपाई 
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कलम 4(1) (b)(i) नमुना 'क' 
 

नमुंमपा येथील उ�यान �वभागा�या अ)धकार5 व कम#चार5 यां�या अ)धकार क,ा 

क 

अ. 

/. 

अ)धकार पद आ)थ#क अ)धकार संबं)धत कायदा / 8नयम / 

आदेश / राजप: 

शरेा 

(अस;यास) 

1 मा. आयु�त h. 25 ल� पयiत महाराej महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  सन 2011 चा 

अNयादेश ^. 12 >माणे 

- 

2 मा.अ9त;र�त आय�ुत (2) h. 10 ल� पय�त महाराej महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम 

- 

3 उप आयु�त (उ�यान) मा. आयु�त यांनी 

वेळोवेळी अ�धकार 

>दान केYया>माणे 

 

 

 

1) महाराej महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

 

 

 

 

- 4 उ�यान अ�धकार�  

 

9नरंक 

5 सहाgयक उ�यान अ�धकार� 

(>.) 

6 उ�यान अ�ध�क (>.) 

7 वर�eठ उ�यान सहाgयक/ 

उ�यान  सहाgयक 

8 मा.नो.�ल./�लपीक टंकलेखक  

9 माळी /बहु उkे�शयसेवक 

10 �शपाई 

ख 

अ. 

/. 

अ)धकार पद (शास8नक अ)धकार संबं)धत कायदा / 8नयम / 

आदेश / राजप: 

शरेा (अस;यास) 

1 मा. आयु�त 1. महाराej 

महानगरपा�ल

का अ�ध9नयम 

>माणे 

2. महाराej नागर� 

सेवा 

अ�ध9नयम 

>माणे 

महाराej महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम 

 

- 

2 मा.अ9त;र�त आय�ुत 

(2) 

1. महाराej 

महानगरपा�ल

का अ�ध9नयम 

>माणे 

2. महाराej नागर� 

सेवा 

अ�ध9नयम 

महाराej महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम 

 

- 
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>माणे 

3 उप आयु�त (उ�यान)  - 1) महाराej 

महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम 

2)  कV l शासनाचा 

माbहतीचा अ�धकार 

अ�ध9नयम 2005 

3)  महाराej शासनाने 

वेळोवेळी पार�त केलेले 

9नयम उप�वधी व इतर 

संबं�धत अ�ध9नयम इ. 

4)  महाराej नागर� सेवा 

9नयम इ. 

5) महाराej (नागर� �:े) 

झाडाचV संर�ण व 

जतन अ�ध9नयम 

2005  

6) महाराej (नागर� �:े) 

व�ृ संर�ण आ[ण 

संव�धन 9नयम 2009 

 

 

 

- 

4 उ�यान अ�धकार� - 

5 सहाgयक उ�यान 

अ�धकार� (>.) 

- 

6 उ�यान अ�ध�क (>.) - 

7 वर�eठ उ�यान 

सहाgयक/ उ�यान  

सहाgयक 

- 

8 मा.नो.�ल./�लपीक 

टंकलेखक  

- 

9 माळी /बहु 

उkे�शयसेवक 

- 

10 �शपाई - 

 

ग 

अ. 

/. 

अ)धकार पद फौजदार5 अ)धकार संबं)धत कायदा / 8नयम / 

आदेश / राजप: 

शरेा 

(अस;यास) 

1 मा. आयु�त  

 

 

8नरंक 

 

2 मा.अ9त;र�त आय�ुत 

(2) 

3 उप आयु�त (उ�यान) 

4 उ�यान अ�धकार� 

5 सहाgयक उ�यान 

अ�धकार� (>.) 

6 उ�यान अ�ध�क (>.) 

7 वर�eठ उ�यान 

सहाgयक/ उ�यान  

सहाgयक 

8 मा.नो.�ल./�लपीक 

टंकलेखक  

9 माळी /बहु उkे�शयसेवक 

10 �शपाई 

 

 

 

 



 5 

 

घ 

अ. 

/. 

अ)धकार पद अध#@या8यक अ)धकार सबं)ंधत कायदा / 8नयम / 

आदेश / राजप: 

शरेा 

(अस;यास) 

1 मा. आय�ुत महाराej महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम 

 

महाराej महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

 

2 मा.अ9त;र�त आय�ुत (2) महाराej महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम 

 

महाराej महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

 

3 उप आय�ुत (उ�यान) 1. महाराej 

महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम 

          चे कलम 49 

>माणे 

2. माbहतीचा अ�धकार 

अ�ध9नयम 2005 @या 

कलम 19 >माणे 

अ�पल�य अ�धकार� व 

�या अनषु�ंगक 

अ�धकार 

1) महाराej 

महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम 

2) महाराej शासनाने 

वेळोवेळी पार�त केलेले 

9नयम उप�वधी व इतर 

सबं�ंधत अ�ध9नयम इ. 

3) माbहतीचा अ�धकार 

अ�ध9नयम 2005.  

4) महाराej (नागर� �:े) 

झाडाचV सरं�ण व जतन 

अ�ध9नयम 2005  

5) महाराej (नागर� �:े) 

व�ृ सरं�ण आ[ण 

सवं�धन 9नयम 2009 

- 

4 उ�यान अ�धकार�  

 

- 

5 सहाgयक उ�यान 

अ�धकार� (>.) 

6 उ�यान अ�ध�क (>.) 

7 वर�eठ उ�यान सहाgयक/ 

उ�यान  सहाgयक 

8 मा.नो.�ल./�लपीक 

टंकलेखक  

9 माळी /बहु उkे�शयसेवक 

10 �शपाई 

 

य 

अ. 

/. 

अ)धकार पद @या8यक अ)धकार संबं)धत कायदा / 

8नयम / आदेश / 

राजप: 

शरेा (अस;यास) 

1 मा. आयु�त महाराej 

महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

महाराej 

महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

 

2 मा.अ9त;र�त आय�ुत 

(2) 
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3 उप आयु�त (उ�यान)   

9नरंक 

 

- - 

4 उ�यान अ�धकार� 

5 सहाgयक उ�यान 

अ�धकार� (>.) 

6 उ�यान अ�ध�क (>.) 

7 वर�eठ उ�यान 

सहाgयक/ उ�यान  

सहाgयक 

8 मा.नो.�ल./�लपीक 

टंकलेखक  

9 माळी /बहु 

उkे�शयसेवक 

10 �शपाई 

 

कलम 4(1) (b)(ii) नमुना ख  

नमुंमपा येथील उ�यान �वभागा�या अ)धकार5 व कम#चार5 यांची कत#$य 

क 

अ. 

/. 

अ)धकार पद आ)थ#क कत#$य सबं)ंधत 

कायदा/8नयम/आदेश/राजप: 

शरेा 

(अस;यास) 

1 मा. आय�ुत महाराej 

महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

महाराej महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

- 

2 मा.अ9त;र�त आय�ुत 

(सेवा) 

1)  मा. आय�ुत यांनी 

वेळोवेळी अ�धकार >दान 

केYया>माणे 

महाराej महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

- 

3 उप आय�ुत (उ�यान)  1)  मा. आय�ुत यांनी 

वेळोवेळी अ�धकार >दान 

केYया>माणे 

महाराej महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

- 

4 उ�यान अ�धकार� 1) मा. आय�ुत यांनी 

वेळोवेळी अ�धकार >दान 

केYया>माणे 

महाराej महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

 

5 सहा. उ�यान अ�धकार� 

(>.) 

1) मा. आय�ुत यांनी 

वेळोवेळी अ�धकार >दान 

केYया>माणे 

महाराej महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

 

6 उ�यान अ�ध�क (>.) - महाराej महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

- 

7 वर�eठ उ�यान सहाgयक/ 

उ�यान  सहाgयक 

- - 

8 मा.नो.�ल./ �लपीक-

टंकलेखक  

- 

9 माळी /बहु उkे�शयसेवक 

10 �शपाई 
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ख 

अ. 

/. 

अ)धकार पद (शास8नक कत#$य संबं)धत 

कायदा/8नयम/आदेश/राजप: 

शरेा 

(अस;यास) 

1 मा. आयु�त महाराej 

महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

महाराej महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

- 

2 मा.अ9त;र�त आय�ुत 

(2) 

महाराej 

महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम 

• महाराej 

महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम 

• कV l शासनाचा 

माbहतीचा अ�धकार 

अ�ध9नयम 2005 

• महाराej शासनाने 

वेळोवेळी पार�त 

केलेले 9नयम 

उप�वधी व इतर 

संबं�धत अ�ध9नयम 

इ. 

• महाराej नागर� 

सेवा 9नयम इ. 

- 

3 उप आयु�त (उ�यान)  महाराej 

महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

4 उ�यान अ�धकार� महाराej 

महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम 

5 सहा. उ�यान 

अ�धकार� (>.) 

- 

6 उ�यान अ�ध�क (>.) - 

7 वर�eठ उ�यान 

सहाgयक/ उ�यान  

सहाgयक 

- 

8 मा.नो.�ल./ �लपीक-

टंकलेखक 
- 

9 माळी /बहु 

उkे�शयसेवक 

- 

10 �शपाई - 

 

 

ग 

अ. 

/. 

अ)धकार पद फौजदार5 कत#$य संबं)धत कायदा / 8नयम / 

आदेश / राजप: 

शरेा 

(अस;यास) 

1 मा. आयु�त  

 

8नरंक 

2 मा.अ9त.आयु�त (2) 

3 उप आयु�त (उ�यान)  

 

4 

उ�यान अ�धकार� 

5 सहा. उ�यान अ�धकार� 

(>.) 

6 उ�यान अ�ध�क (>.) 

7 वर�eठ उ�यान 

सहाgयक/ उ�यान  

सहाgयक 
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8 मा.नो.�ल./ �लपीक-

टंकलेखक 

9 माळी /बहु 

उkे�शयसेवक 

10 �शपाई 

 

 

 

 

घ 

अ. 

/. 

अ)धकार पद अध#@या8यक कत#$य संबं)धत कायदा / 8नयम / 

आदेश / राजप: 

शरेा 

(अस;यास) 

1 मा. आयु�त महाराej महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

महाराej महानगरपा�लका  - 

2 मा.अ9त.आयु�त (2) महाराej महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

महाराej महानगरपा�लका  - 

3 उप आयु�त (उ�यान)  • महाराej 

महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

• माbहतीचा अ�धकार 

अ�ध9नयम 2005 

@या कलम 19 

>माणे अ�पल�य 

अ�धकार� व �या 

अनुषं�गक कत�nये. 

• महाराej 

महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम महाराej  

• महाराej शासनाने 

वेळोवेळी पार�त केलेले 

9नयम उप�वधी व 

इतर संबं�धत 

अ�ध9नयम इ. 

• माbहतीचा अ�धकार 

अ�ध9नयम 2005  

 

4 उ�यान अ�धकार� • महाराej 

महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

• माbहतीचा अ�धकार 

अ�ध9नयम 2005 

@या कलम 19 

>माणे अ�पल�य 

अ�धकार� व �या 

अनुषं�गक कत�nये. 

• महाराej 

महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम महाराej  

• महाराej शासनाने 

वेळोवेळी पार�त केलेले 

9नयम उप�वधी व 

इतर संबं�धत 

अ�ध9नयम इ. 

• माbहतीचा अ�धकार 

अ�ध9नयम 2005  

 

5 सहा. उ�यान 

अ�धकार� (>.) 

- -  

6 उ�यान अ�ध�क (>.)  

 

8नरंक 

 

 वर�eठ उ�यान 

सहाgयक/ उ�यान  

सहाgयक 

8 मा.नो.�ल./ �लपीक-



 9 

टंकलेखक 

9 माळी /बहु 

उkे�शयसेवक 

10 �शपाई 

 

य 

 

अ. 

/. 

अ)धकार पद @या8यक कत#$य संबं)धत कायदा / 

8नयम / आदेश / 

राजप: 

शरेा 

(अस;यास) 

1 मा. आयु�त महाराej 

महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

महाराej  

महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

 

2 मा.अ9त.आयु�त(2) महाराej 

महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

महाराej  

महानगरपा�लका 

अ�ध9नयम  

 

3 उप आयु�त (उ�यान)   

 

8नरंक 

 

4 उ�यान अ�धकार� 

5 सहा. उ�यान अ�धकार� 

(>.) 

6 उ�यान अ�ध�क (>.) 

7 वर�eठ उ�यान 

सहाgयक/ उ�यान  

सहाgयक 

8 मा.नो.�ल./ �लपीक-

टंकलेखक 

9 माळी /बहु 

उkे�शयसेवक 

10 �शपाई 

 

 

 

 

 

 


