
नवी मुंबई महानगरपा�लका 

व�ृ �ा�धकरण/उ�यान �वभाग 

मु�यालय 

उ�यान �वषयक कामे:-  

अ�ध�नयम तरतुद -  MRTP ACT 1966 व महारा�� महानगरपा�लका अ�ध�नयम 1949   

                        कलम 63 1(अ) व 1(ब) 

1. �सडको, एम.आय.डी.सी. यां/या कडून ह1तांतर2त झालेले भुखंड 7वक�सत व अ7वक�सत उ9याने, र1ता 

दभुाजके, चौक, मोक=या जागा इ?याद2ंची याद2 अ9यावत ठेवणे. 

2. ह1तांतर2त झालेCया 7वक�सत व अ7वक�सत भुखंडाच ेवगDकरण करणे. 

3. अ7वक�सत उ9यान भुखंडाच ेउ9यान करEयाकर2ता ?याची संकCपना नुसार    आराखडा तयार करणे. 

4. नवी मुंबई महानगरपा�लका GेHातील उ9याने, र1ता दभुाजके, चौक, मोकळया जागा इ?याद2 7वक�सत 

करणे व सJदयDकरण करणे व ?यांच े संवधKन व संरGणा/या कामांवर �नयंHण ठेवणे. उ9यान 7वषयक 

कामाच ेअंदाजपHक तपासणे, �न7वदा MNOया पुणK करणे. 

5. उ9यान7वषयक कामांच ेM1ताव MशासNकय माRयत1ेतव मा. आयुSतसा◌ो. यांचकेड ेसादर करणे. 

6. मा. सवK साधारण सभा व 1थायी स�मती सभेतील मंजूर ठरावांवर कायKवाह2 करणे. 

7. 7वभाग1तरावर2ल उ9यान अ�धGक, उ9यान सहाWयक यां/याकड ेसोप7वलेCया कामांवर देखरेख ठेवणे. 

8. मुYयालया1तरावर2ल असलेCया कमKचाZयांकडून MशासNकय कामे क[न घेणे व �नयंHण ठेवणे. 

 

व�ृ �ा�धकरण �वषयक कामे:-  

अ�ध�नयम तरतुद - महारा�� (नागर2 GेHे) झाडांच ेसंरGण व जतन अ�ध�नयम, 1975 आ]ण वGृ संरGण व   

                     संवधKन �नयम, 2009 

1. नवी मुंबई महानगरपा�लकेतील सवK ज�मनींवर2ल सवK झाडांच ेसंरGण व जतन करणे. 

2. पाच वषाKतून एकदा वGृ गणना करणे. 

3. M?येक भुखंडात जी असतील व लावEयात येतील अशा झाडांची संYया व Mकार  7व�न`दK�ट करणार2 मानके 

7व`हत करणे.  

4. नवीन र1त ेबांधEयासाठb Nकंवा अि1त?वात असलेले र1त े[ंद करEयासाठb Nकंवा िज7वत वा मालमdा यांना 

असलेCया धोSयापासून संरGण करEयासाठb दसुZया जागी लावणे आवeयक         झालेCया झाडांच े

M�तरोपण करणे. 

5. महानगरपा�लके/या GेHातील सोसायट2 अजK, सावKज�नक जागा र1ता दभुाजक,   र1?या/या दतुफाK, 

�नयोिजत भुखंडामgये अडथळा �नमाKण करणार2 झाड े मंजुर21तव वGृ Mा�धMा�धकरण स�मतीकड े सादर 

करणे. 

6. अन�धकृत वGृतोड M�तबंध करण / अ�धकारतेतील सवK ज�मनीवर2ल सवK झाडांच ेसंरGण व जतन करणे. 

7. महानगरपा�लका मोक=या जागा, मदैाने, शाळा, �2- बेCट नाCया/या बाजुला अशा `ठकाणी वGृ लागवड 

क[न ?यांच ेसंरGण व संवधKन करणे. 

8. वGृ लागवडीच ेमह?व पटवून देEयासाठb फळे, फुले व भाजीपाला MदशKनाच ेआयोजन करणे. 



9. वGृां/या जतन व संवधKनासाठb नागjरकांमgये वGृ`दडंी, वनमहो?सव व झाड लागवडीसंबंधी मा`हती देवुन 

Mो?सा`हत करणे. 

10. Nकडk1त झाडांवर औषधांची फवारणी करणे. 

11. महानगरपा�लका GेHातील सुकलेCया व धोकादायक झाडांची तोड क[न ?याची 7वCहेवाट लावणे. 

12. पावसा=यामgये नागर2कांना वGृारोपण करEयासठb रोपे उपलmध क[न देणे. 

 

 

 

  



नवी मुंबई महानगरपा�लका  

उ�यान व व�ृ �ा�धकरण �वभाग  

�वभाग काया#लय 

उ�यान �वषयक कामे:- 

अ�ध�नयम तरतुद - MRTP ACT 1966 व महारा�� महानगरपा�लका अ�ध�नयम 1949   

                        कलम 63 1(अ) व 1(ब) 

1. 7वभाग1तरावर Mाnत झालेCया अजाoवर व तOार2ंवर आवeयकती कायKवाह2 करणे. 

2. �सडको, एम.आय.डी.सी. यां/या कडून ह1तांतर2त झालेले भुखंड 7वक�सत व अ7वक�सत उ9याने, र1ता 

दभुाजके, चौक, मोक=या जागा इ?याद2ंची याद2 अ9यावत ठेवणे. 

3. ह1तांतर2त झालेCया 7वक�सत व अ7वक�सत भुखंडाच ेवगDकरण करणे. 

4. अ7वक�सत उ9यान भुखंडाच ेउ9यान करEयाकर2ता ?याची संकCपना नुसार आराखडा तयार क[न M1ताव 

सादर करणे. 

5. नवी मुंबई महानगरपा�लका GेHातील उ9याने, र1ता दभुाजके, चौक, मोकळया जागा इ?याद2 7वक�सत 

करणे व सJदयDकरण करणे इ?याद2 उ9यान 7वषयक कामाच ेअंदाजपHक तयार क[न पढु2ल कायKवाह2साठb 

सादर करणे. 

6. नवी मुंबई महानगरपा�लका GेHातील उ9याने, र1ता दभुाजके, चौक, मोकळया जागा, �2 बेCट 7वक�सत 

करणे, सJदयDकरण करणे व संवधKन/संरGण/या कामांवर नेमून `दलेCया ठेकेदारांमाफK त देखरेख ठेवणे. 

i) दररोज उ9यानाची झाडलोट क[न उ9यान 1व/छ क[न घेणे. 

ii)   उ9यानाला आवeयकतनुेसार पाणी देणेबाबत सुचना देणे. 

iii)  `हरवळीची व झुडुपांची छाटणी क[न घेणे. 

iv)  `हरवळीतील तण काढूण घेणे. 

 v)   झुडुपांना आळी क[न माती सलै करणेबाबत सुचना देणे. 

vi)   झुडूपांना भर देणेबाबत सुचना देणे. 

vii) `हरवळीस झुडूपांना लालमाती व शेणखत देणेबाबत सुचना देणे. 

viii) आवeयकतनुेसार झुडूपांना Nकटकनाशक व जंतुनाशकांची फवारणी करEयाची सुचना देणे. 

ix)   मेलेCया `ठकाणी `हरवळ व झुडुपे लावून घेणे. 

  



व�ृ �ा�धकरण �वषयक कामे:- 

अ�ध�नयम तरतुद - महारा�� (नागर2 GेHे) झाडांच ेसंरGण व जतन अ�ध�नयम, 1975 आ]ण वGृ संरGण व   

                        संवधKन �नयम, 2009 

1. 7वभाग GेHातील सवK ज�मनींवर2ल सवK झाडांच ेसंरGण व जतन करणे. 

2. 7वभाग GेHातील पाच वषाKतून एकदा वGृ गणना करणे. 

3. M?येक भुखंडात जी असतील व लावEयात येतील अशा झाडांची संYया व Mकार 7व�न`दK�ट करणार2 मानके 

7व`हत करणेबाबत पाहणी करणे व अहवाल सादर करणे. 

4. नवीन र1त ेबांधEयासाठb Nकंवा अि1त?वात असलेले र1त े[ंद करEयासाठb Nकंवा िज7वत वा मालमdा यांना 

असलेCया धोSयापासून संरGण करEयासाठb दसुZया जागी लावणे आवeयक झालेCया झाडांच े M�तरोपण 

करणेबाबत M1ताव पुढ2ल कायKवाह21तव सादर करणे. 

5. 7वभाग GेHातील सोसायट2 अजK, सावKज�नक जागा र1ता दभुाजक, र1?या/या दतुफाK, �नयोिजत भुखंडामgये 

अडथळा �नमाKण करणार2 झाडे मंजुर21तव वGृ Mा�धMा�धकरण स�मतीकड ेसादर करणे. 

6. अन�धकृत वGृतोड M�तबंध करणे/अ�धकारतेतील सवK ज�मनीवर2ल सवK झाडांच ेसंरGण व जतन करणे. 

7. 7वभाग GेHातील मोक=या जागा, मदैाने, शाळा, �2- बेCट नाCया/या बाजुला अशा `ठकाणी वGृ लागवड 

क[न ?यांच ेसंरGण व संवधKन करणे. 

8. वGृां/या जतन व संवधKनासाठb नागjरकांमgये वGृ`दडंी, वनमहो?सव व झाड लागवडीसंबंधी मा`हती देवुन 

Mो?सा`हत करणे. 

9. Nकडk1त झाडांवर औषधांची फवारणी करणे. 

10. 7वभाग GेHातील सुकलेCया व धोकादायक झाडांची तोड क[न ?याची 7वCहेवाट लावणे.  

11. पावसा=यामgये नागर2कांना वGृारोपण करEयासठb रोपे उपलmध क[न देणे. . 

 


