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�मरा-भा�दर महानगरपा�लका

 साव�ज�नक बांधकाम �वभाग
छ�पती �शवाजी महाराज माग�, 
मु�य काया�लय, चौथा मजला

�व. इं�दरा गांधी भवन, भा�दर (प.) 
ता. िज. ठाणे – 401 101

दुर�वनी �. 28192828, 28193028
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सन 2020-21

सन 2020-21

     

महारा� रा�य येथील िमरा भा�दर महानगरपािलका, साव�जिनक बांधकाम िवभाग या साव�जिनक 

�ािधकरणा�या कामांचा आिण कत��ांचा तपशील

1
साव�जिनक �ािधकरणाचे नाव         :- 

िमरा-भा�दर महानगरपािलका, साव�जिनक बांधकाम 
िवभाग

2
संपूण� प�ा

:- िमरा भा�दर महानगरपािलका

�व. इं�दरा गांधी भवन, 

छ�पती िशवाजी पथ, भा�दर (प.)  

ता. िज. ठाणे.

3
काया�लय �मुख

:- 
�ी. िशवाजी बारकुंड

शहर अिभयंता 
िमरा-भा�दर महानगरपािलका 

4
कोण�या खा�या�या अंतग�त हे काया�लय 
आहे ? 

:- 
बांधकाम िवभाग

िमरा-भा�दर महानगरपािलका

5
कामाचा अहवाल कोण�या काया�लयाकड े

सादर केला जातो ?                                      

:-
आयु�, िमरा भा�दर महानगरपािलका

6
काय�क�ा : भौगोिलक :- 79.40 चौ.�क.मी.       

िमरा-भा�दर महानगरपािलका ह�

7
अंगीकृत �त (Mission) :- 

सोबत त�ा जोडला आहे.    प�रिश� – 1

8
�येय / धोरण (Vision)                        :-

शासना�या आदेशा�माणे व प�रप�का�माणे 

अंमलबजावणी करणे तसेच मा. महासभा व मा. 

�थायी सिमती�या ठरावा�माणे काय�वाही करणे.

9 सा�य :- 
नागरीकांसाठी िविवध सुिवधा उपल�ध क�न देणे. 

10
��य� काय� :- 

नागरीकांसाठी शहरातील र�ते, गटारे, व 

�दवाब�ीची सोय करणे इ.  मुलभूत सुिवधा 

पुरिवणे, मैदाने व उ�ाने िवकिसत करणे, 

�मशानभुमी व दफन भुमी िवकिसत करणे. 

हॉ�पीटल, वाचनालय इ�यादी सुिवधा पुरिवणे कामे 
करणे.

11
जनतेला देत असले�या सेवांचा थोड�यात :- 

नागरीकांना मुलभूत व सुस� अशा सोयी सुिवधा 

Eò±É¨É 4 (1)(b)(i)
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तपशील उपल�ध क�न देणे.

12
�थावर मालम�ा (येथे तुम�या 

�ािधकरणाची जमीन, इमारत आिण अ�य 

�थावर मालम�ेचा तपशील �ावा.)

:- 
साव�जिनक इमारती , �भाग काया�लय, �मशानभूमी 

/ दफनभुमी, समाजमं�दर, बालवाडी  अंगणवाडी, 

तलाव, उदयाने, शाळा, क�डवाडा, माक�ट, 

�ायामशाळा          

�ाथिमक आरो�य क��, शौचालय,इ.               
13

�ािधकरणा�या संरचनेचा त�ा 

(वंशवृ�ाचा त�ा जसा असतो तसा त�ा 

काढून, ��येक पातळीवर काय�क�ा व 

संपका��या प�याशी �याची जोड घालून 
दाखवावी.)

:- 
सोबत संरचनेचा त�ा सोबत जोडलेला आहे.  

प�रिश� – 2 

14
काया�लयाची वेळ आिण दुर�वनी �मांक 

(सव� दुर�वनी �मांक, फॅ�स �मांक, ई-मेल 

आिण काया�लयीन कालानंतर संपका�चा 

तातडीचा �मांक असेल तर तोही �मांक 
�ावा.

:- 
सकाळी 9.45 ते सं�या 6.15

दुर�वनी �. 28193028, 28181183, 

28181353, 28145985, 28192828, ( िव�तार  

�. 216) 

15
सा�ािहक सु�ी आिण िवशेष सेवांचा 

कालावधी 

:- 
मिह�या�या ��येक  शिनवार व रिववार काया�लयीन 

सु�ी.   
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प�रिश� - 1

अंगीकृत �त (Mission)                                               
कलम 4 (1)(b)(i)

िमरा-भा�दर महानगरपािलका

�धानमं�ी आवास योजना

योजनेची थोड�यात मािहती

क�� शासन पुर�कृत �धानमं�ी आवास योजनेम�ये िमरा-भा�दर महानगरपािलकेचा सहभाग असुन सन 2022 पय�त 

75 वष� पुण� होत असुन देशातील ��येक कुटुंबाला जल जोडणी,शौचालयची �व�था, 24 तास व िवज व पोहोचर�ता या 

सुिवधासह प�े घर असायला हवे असे िवचारात घेऊन पंत�धान महोदया�या सन 2022 पय�त सवा�साठी घरे या संक�पने�या 

अनुषंगाने क�� शासनाने नागरी भागाकरीता �धानमं�ी आवास योजना सु� केली आहे. क�� शासना�या गृह िनमा�ण व शहरी 

दा�र�य िनमु�लन मं�ालयाने सवा�साठी घरे या अिभयांना अंतग�त �धानमं�ी आवास योजने अंतग�त झोपडप�यांचे सव��ण 

कर�यासाठी िमरा-भा�दर महानगरपािलकेने मा. महासभा ठराव �द. 22/09/2015 ठराव �. 35 अ�वये सव��णासाठी 

स�लागार नेम�यास मा�यता �ा� आहे. सदर सव��णासाठी िनिवदा मंजुर क�न चार ठेकेदारांना सव��ण कर�याचे आदेश 

दे�यात आले आहेत.

1) एकुण झोपडी धारकांची अंदािजत सं�या 27,507

2) एकुण अंदािजत लोकसं�या 1,31,356

िमरा-भा�दर महानगरपािलके�या ह�ीम�ये एकुण 46 झोपडप�या अि�त�वात आहेत. सदर झोपडयाचे समािजक आ�थक, 

स�ह��ण कर�यासाठी चार स�लागार सं�थांना िवभागुन ? काम दे�यात आले होते. सदर ठेकेदारांनी खाली�माणे सव��णाचे व 

सिव�तर �क�प अहवाल खालील त��यात दश�िव�यात आला आहे. 

अ.�. झोपडप�ीचे नाव झोपडयांची 

सं�या

स�ह��ण केले�या 

झोप�ांची सं�या / MIS 
Entry

1. मुदा� खाडी �ा�हण देव नगर (भा�दर (प.) 1150 1150

2. रेवा आगार, सदानंद नगर 1100 1150

3. राई िशवनेरी 950 950

4. इं�दरा कोठार, भा�दर (प.) 350 350

5. हनुमान नगर, भा�दर (प.) 130 00

6. मोवा� भाट, भा�दर (प.) 105 00

7. �ा�हण देव नगर (मोवा�) 100 00

8. लालबहादुर शा�ीनगर (उ�न) 700 650

9. नागला बंदर 00 00

10. इं�दरा नगर (भाटेबंदर ) 00 00

11. आंबेडकर नगर, गांधीनगर, भोलानगर 2736 2462

12. नेह�नगर, लालबहादुर शा�ीनगर, जाभळी आगार 2136 1764
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मोतीनगर, 268 183

14. गणेशनगर देवल नगर, 3513 2806

15. अ�णा नगर, 134 93

16. जय अंबेनगर 1 व 2 1729 1188

17. साईबाबा नगर 111 100

18. नाझरेथ आगर 124 28

19. जयनगर मांडवी पाडा 00 00

20. मांडवी पाडा 1500 893

21 आदश� इं�दरा नगर (भा�दर (पुव�) 1398 1142

22 ह�रचं� नगर (भा�दर (पुव�) 350 00

23 िशवश��नगर (भा�दर (पुव�) 712 67

24 साई ��दावेलफेअर (भा�दर (पुव�) 155 80

25 पानटेकडी (भा�दर (पुव�) 00 00

26 सेनानगर (भा�दर (पुव�) 00 00

27 बंदरवाडी (भा�दर (पुव�) 105 105

28 �ीरामनगर (फाटक भा�दर (पुव�) 135 27

29 गांवदेवी नगर (भा�दर (पुव�) आदश� इं�दरा नगर 150 00

30 आझाद नगर (गो�डन ने�ट) 00 00

31 पंचवटी चाळ (भा�दर (पुव�) 00 00

32 शेवंते चाळ (भा�दर (पुव�) 00 00

33 मॉड�न कंपनी (घोडबंदर गांव) 630 424

34 साईनाथ सेवा नगर (घोडबंदर गांव) 185 180

35 काजुपाडा 290 139

36 चेना वेलंकनी पाडा 48 21

37 चेना पाटील पाडा 252 112

38 दाचकुलपाडा 800 105

39 माशाचा पाडा 65 22

40 िमना�ीनगर 790 384

41 महाजनवाडी (िमरागांवठाण) 1800 262

42 कमलेश नगर (बाभळीचा भाट िमरारेाड पुव�) 00 00

43 रायकर वाडी (िमरारोड पुव�) 300 00

44 पांडुरंगवाडी / पेणकरपाडा गुजराती चाळ िमरारोड (पुव�) 948 203

45 मुं�शी कं�पाऊंड िमरारोड (पुव�) 1350 416

46 गांवदेवी नगर नं1 िमरारोड (पुव�) 110 00

एकूण 27507 17262

अ) �धानमं�ी आवास योजनेतंग�त स�ह��ण व जागेचा मालक� ह�ाबाबत, CRZ, DP नुसार आर�ण इ.बाबतची मािहती.

अ.� झोपडप�ीचे नाव ��य� 

(उपल�ध) 

झोपडयांची 

स�ह��ण 

केले�या 

झोप�ांची 

जिमनीचा 

मालक� ह�

CRZ बाधीत 

आहे का

DP नुसार 

आर�ण

अंदािजत 

झोपडप�ीची 

लोकसं�या
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सं�या सं�या

1 मुधा� खाडी �ा�हण देव नगर 

(भा�दर (प.)

1150 1150 सरकारी CRZ-II R-Zone 1600

2 रेवा आगार, सदानंद नगर 1100 1150 सरकारी CRZ-III R-Zone 6000

3
राई िशवनेरी 950 950 सरकारी CRZ 

Mangroves 
Buffer zone

No.Dev. 
Zone (pt) 
R-Zone

6000

4 इं�दरा कोठार, भा�दर (प.) 350 350 खाजगी - R-Zone 1600

5
हनुमान नगर, भा�दर (प.) 130 00 खाजगी - R-Zone 400

6
मोवा� भाट, भा�दर (प.) 105 00 सरकारी CRZ-(II) & 

(III)
No.Dev. 

Zone
408

7 �ा�हण देव नगर (मोवा�) 100 00 सरकारी CRZ R-Zone 400

8
लालबहादुर शा�ीनगर, धावगी 

ड�गरी (उ�न) 

700 650 सरकारी - R-Zone
(Hill )

4000

9
नागला बंदर 00 00 खाजगी CRZ (III) No.Dev. 

Zone
400

10 इं�दरा नगर (भाटेबंदर) 00 00 सरकारी CRZ (II) R-Zone
(Hill )

2000

11
आंबेडकर नगर, गांधीनगर, 

भोलानगर 

2736 2462 सरकारी CRZ (III) R-Zone
Municipal 

Res. 

10000

12 नेह�नगर, लालबहादुर 

शा�ीनगर, जाभळी आगार

2136 1764 सरकारी CRZ (IV) R-Zone 5716

13 मोतीनगर, 268 183 खाजगी CRZ (II) R-Zone 644

14
गणेशनगर देवल 

नगर,आनंदनगर, �ांतीनगर, 

हनुमाननगर

3513 2806 सरकारी CRZ (III) No.Dev. 
Zone

15000

15 अ�णा नगर, 134 93 सरकारी - D.P.Road 
Res.

368

16
जय अंबेनगर 1 व 2 1729 1188 सरकारी CRZ (I) Res.ST 

Depot
5952

17 साईबाबा नगर 111 100 खाजगी R-Zone 400

18
नाझरेथ आगर 124 28 सरकारी CRZ (III) No.Dev. 

Zone
400

19
जयनगर मांडवी पाडा 00 00 खाजगी - Municipal 

Res.
1300

20
मांडवी पाडा 1500 893 खाजगी No. Dev. 

Zone
4000

21 आदश� इं�दरा नगर (भा�दर 

(पुव�)

1398 1048 सरकारी/ 

खाजगी
CRZ

No.Dev. 
Zone

6000

22 ह�रचं� नगर (भा�दर (पुव�) 350 00 खाजगी - R-Zone 2000

23
िशवश��नगर (भा�दर (पुव�) 712 67 खाजगी CRZ Industrial 

Zone
2000

24 साई ��दावेलफेअर (भा�दर 
(पुव�)

155 80 खाजगी CRZ No.Dev. 
Zone

1800

25
पानटेकडी (भा�दर (पुव�) 00 00 खाजगी - Municipal 

Res.
600

26 सेनानगर (भा�दर (पुव�) 00 00 सरकारी - R-Zone 2000
27 बंदरवाडी भा�दर (पुव�) 105 105 सरकारी CRZ (III) R-Zone 320

28 �ीरामनगर (फाटक भा�दर 
(पुव�)

135 27 खाजगी - R-Zone 208

29 गांवदेवी नगर (भा�दर (पुव�) 
आदश� इं�दरा नगर

150 00 खाजगी - R-Zone 1400
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30
आझाद नगर (गो�डन ने�ट) 00 00 खाजगी - Municipal 

Res.
1200

31 पंचवटी चाळ (भा�दर (पुव�) 00 00 खाजगी - R-Zone 1200

32 शेवंते चाळ (भा�दर (पुव�) 00 00 खाजगी - R-Zone 160

33
मॉड�न कंपनी (घोडबंदर गांव) 630 424 खाजगी CRZ No.Dev. 

Zone
1880

34 साईनाथ सेवा नगर (घोडबंदर 
गांव)

185 180 सरकारी CRZ R-Zone 400

35 काजुपाडा 290 139 खाजगी - R-Zone 800

36 चेना वेलंकनी पाडा 48 21 खाजगी - R-Zone 700

37 चेना पाटील पाडा 252 112 खाजगी - R-Zone 300

38 दाचकुलपाडा 800 105 खाजगी - R-Zone 600

39
माशाचा पाडा 65 22 खाजगी - No.Dev. 

Zone
4000

40
िमना�ीनगर 790 384 खाजगी - No.Dev. 

Zone
4000

41 महाजनवाडी (िमरागांवठाण) 1800 262 सरकारी - R-Zone 10000
42 कमलेश नगर (भाबलीचा भार 

िमरारेाड पुव�)

00 00 खाजगी - No.Dev. 
Zone

800

43 रायकर वाडी (िमरारोड पुव�) 300 00 खाजगी - R-Zone 2000

44
पांडुरंगवाडी / पेणकरपाडा 
गुजराती चाळ िमरारोड (पुव�)

948 203 सरकारी/ 
खाजगी

- R-Zone 8000

45
मुं�शी कं�पाऊंड िमरारोड (पुव�) 1350 416 खाजगी - R-Zone 12000

46 गांवदेवी नगर नं1 िमरारोड 
(पुव�)

110 00 खाजगी CRZ (IV) R-Zone 400

एकूण
27,507 17,262 1,31,356

ब) शासन िनण�य �मांक, एमयुएन-2018/�.�197/निव-18 �द.17 नो�ह�बर 2018 रोजी�या शासन िनण�यानुसार शासक�य 

जिमन�वरील अित�मणे िनयमानुकूल कर�याबाबतची झोपडप�यांची यादी

अ.� झोपडप�ीचे नाव ��य� 
(उपल�ध) 

झोपडयांची 
सं�या

स�ह��ण 
केले�या 

झोप�ांची 
सं�या

जिमनीचा 
मालक� ह�

CRZ बाधीत 
आहे का

DP नुसार 
आर�ण

अंदािजत 
झोपडप�ीची 
लोकसं�या

1
मुधा� खाडी �ा�हण देव नगर 
(भा�दर (प.)

1150 1150 सरकारी CRZ-II R-Zone 1600

2 रेवा आगार, सदानंद नगर 1100 1150 सरकारी CRZ-III R-Zone 6000

3
राई िशवनेरी 950 950 सरकारी CRZ 

Mangroves 
Buffer zone

No.Dev. 
Zone (pt) 
R-Zone

6000

4 मोवा� भाट, भा�दर (प.) 105 00 सरकारी CRZ-(II) & 
(III)

No.Dev. 
Zone

408

5 �ा�हण देव नगर (मोवा�) 100 00 सरकारी CRZ R-Zone 400

6 लालबहादुर शा�ीनगर, 
धावगी ड�गरी (उ�न) 

700 650 सरकारी - R-Zone
(Hill )

4000

7 इं�दरा नगर (भाटेबंदर) 00 00 सरकारी CRZ (II) R-Zone
(Hill )

2000

8 आंबेडकर नगर, गांधीनगर, 
भोलानगर 

2736 2462 सरकारी CRZ (III) R-Zone
Municipal 

Res. 

10000
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9 नेह�नगर, लालबहादुर 
शा�ीनगर, जाभळी आगार

2136 1764 सरकारी CRZ (IV) R-Zone 5716

10

गणेशनगर देवल 
नगर,आनंदनगर, �ांतीनगर, 
हनुमाननगर

3513 2806 सरकारी CRZ (III) No.Dev. 
Zone

15000

11 अ�णा नगर, 134 93 सरकारी - D.P.Road 
Res.

368

12 जय अंबेनगर 1 व 2 1729 1188 सरकारी CRZ (I) Res.ST 
Depot

5952

13
आदश� इं�दरा नगर (भा�दर 
(पुव�)

1398 1048 सरकारी/ 
खाजगी

CRZ
No.Dev. 

Zone
6000

14 सेनानगर (भा�दर (पुव�) 00 00 सरकारी - R-Zone 2000

15 बंदरवाडी भा�दर (पुव�) 105 105 सरकारी CRZ (III) R-Zone 320

16
साईनाथ सेवा नगर (घोडबंदर 
गांव)

185 180 सरकारी CRZ R-Zone 400

17 महाजनवाडी (िमरागांवठाण) 1800 262 सरकारी - R-Zone 10000

18

पांडुरंगवाडी / पेणकरपाडा 
गुजराती चाळ (िमरारोड 
(पुव�)

948 203 सरकारी/ 
खाजगी

- R-Zone 8000

एकुण 18789 14011 84164

क) िमरा-भा�दर महानगरपािलका ह�ीतील खाजगी जिमनीवरील झोपडप�यांची यादी

अ.� झोपडप�ीचे नाव ��य� 
(उपल�ध) 

झोपडयांची 
सं�या

स�ह��ण 
केले�या 

झोप�ांची 
सं�या

जिमनीचा 
मालक� ह�

CRZ 
बाधीत 
आहे का

DP नुसार 
आर�ण

अंदािजत 
झोपडप�ीची 
लोकसं�या

1 इं�दरा कोठार, भा�दर (प.) 350 350 खाजगी - R-Zone 1600
2 हनुमान नगर, भा�दर (प.) 130 00 खाजगी - R-Zone 400

3 नागला बंदर 00 00 खाजगी CRZ (III) No.Dev. 
Zone

400

4 मोतीनगर, 268 183 खाजगी CRZ (II) R-Zone 644

5 साईबाबा नगर 111 100 खाजगी R-Zone 400

6
नाझरेथ आगर 124 28 सरकारी CRZ (III) No.Dev. 

Zone
400

7
जयनगर मांडवी पाडा 00 00 खाजगी - Municipal 

Res.
1300

8 मांडवी पाडा 1500 893 खाजगी No. Dev. 
Zone

4000

9 ह�रचं� नगर (भा�दर (पुव�) 350 00 खाजगी - R-Zone 2000

10
िशवश��नगर (भा�दर (पुव�) 712 67 खाजगी CRZ Industrial 

Zone
2000

11 साई ��दावेलफेअर (भा�दर 
(पुव�)

155 80 खाजगी CRZ No.Dev. 
Zone

1800

12 पानटेकडी (भा�दर (पुव�) 00 00 खाजगी - Municipal 
Res.

600

13 �ीरामनगर फाटक भा�दर 
(पुव�)

135 27 खाजगी - R-Zone 208

14 गांवदेवी नगर (भा�दर (पुव�) 
आदश� इं�दरा नगर

150 00 खाजगी - R-Zone 1400

15 आझाद नगर (गो�डन ने�ट) 00 00 खाजगी - Municipal 
Res.

1200

16 पंचवटी चाळ भा�दर (पुव�) 00 00 खाजगी - R-Zone 1200
17 शेवंते चाळ भा�दर (पुव�) 00 00 खाजगी - R-Zone 160
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18
मॉड�न कंपनी (घोडबंदर गांव) 630 424 खाजगी CRZ No.Dev. 

Zone
1880

19 काजुपाडा 290 139 खाजगी - R-Zone 800

20 चेना वेलंकनी पाडा 48 21 खाजगी - R-Zone 700

21 चेना पाटील पाडा 252 112 खाजगी - R-Zone 300

22 दाचकुलपाडा 800 105 खाजगी - R-Zone 600

23 माशाचा पाडा 65 22 खाजगी - No.Dev. 
Zone

4000

24 िमना�ीनगर 790 384 खाजगी - No.Dev. 
Zone

4000

25 कमलेश नगर (भाबलीचा भार 
िमरारेाड पुव�)

00 00 खाजगी - No.Dev. 
Zone

800

26 रायकर वाडी (िमरारोड पुव�) 300 00 खाजगी - R-Zone 2000

27
मुं�शी कं�पाऊंड (िमरारोड 
(पुव�)

1350 416 खाजगी - R-Zone 12000

28 गांवदेवी नगर नं1 िमरारोड 
(पुव�)

110 00 खाजगी CRZ (IV) R-Zone 400

एकुण 8620 3351 47192

िमरा भा�दर महानगरपािलकेन े सिव�तर �क�प अहवाल (DPR) तयार क�न शासनास पाठव�यात आले आहेत ते 
खालील�माणे.

अ.�. झोपडप�ीचे नाव
DPR नुसार सदिनकांची 

सं�या

�क�पाची �कमत �हाडास ��ताव 
सादर �दनांक

1. लालबहादूर शा�ीनगर (धावगी ड�गरी)
650 + 1384 (िव�� घटक 

सदिनका)  = 2034
267.64 कोटी 27/06/2018

2. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरनगर (भा�दर 
पि�म)

1239 +  उव��रत जागा (िव�� 
घटक)  

145.94 कोटी 27/06/2018

एकूण सदिनकांची सं�या 3273 413.58

अ.

�.
झोपडप�ीचे नाव

DPR नुसार 
सदिनकांची सं�या

जागेची मालक� ह� जागेचा 
तपशील

DPR ची 
एकुण र�म

(कोटी)

चटई�े�  
िनद�शांक 
अनुदेय

वाढीव 
चटई�े�  
िनद�शांकDPR िव��

घटक

1
लालबहादूर 
शा�ीनगर (धावगी 
ड�गरी)

650 1384

शासक�य

िमरा-भा�दर 
महानगरपािलकेकड े
(घनकचरा 
�व�थापनसाठी वग�)

Green 
Zone

267.64 0.20 1.60

2
डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकरनगर 
(भा�दर पि�म)

1239

उव��रत 
जागा 
िव�� 
घटक

शासक�य / मनपा 
आर�ण

R-Zone
CRZ-III

145.94 1.00 2.50

एकुण 1889 1384 - - 413.58 - -

 लालबहादुर शा�ीनगर झोपडप�ी जिमनीचे �े� = 54,105.00 Sq Mtr.
 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरनगर झोपडप�ी जिमनीचे �े� = 22,490.73 Sq.mtr.

�धानमं�ी आवास योजने�या माग�दश�क सुचनाम�ये खालील चार घटक समािव� आहेत.

अ.�. घटक केलेले काय�वाही

1. जिमनीचा साधनसंप�ी �हणुन वापर क�न �यावरील 

झोपडप�यांचा आहे तेथेचच पुन�िवकास करणे. (In situ 
Slum Redevelopment)

1) लालबहादूर शा�ीनगर (धावगी ड�गरी)

अ) �द.18/05/2017 रोजी लाभाथा�सोबत बैठक.

ब) लाभाथा�चा कज� घे�यास नकार.

क) मा.अित�र� मु�य सिचव, गृहिनमा�ण िवभाग 

यां�याकडे �द.29/06/2017 रोजीचे 

माग�दश�नासाठी प�.

ड) लालबहादूर शा�ी नगर चा DPR �हाडाकडे 

�द.27/06/2018 ला पाठव�यात आला �यानंतर 



10
PC8/2020-21/|NM/O/MA- Kalam 4 (ख) 2020-21

�हाडाने �द.12/09/2018 रोजी �ुट�ची पुत�ता 

करणेबाबत �दले�या प�ानुसार �द.10/10/2018 

रोजी �ुटीची पुत�ता कर�यात आली.

2) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरनगर            

   (भा�दर पि�म)

अ) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरनगर चा DPR �हाडाकडे 

�द.27/06/2018 ला पाठव�यात आला �यानंतर 

�हाडाने �द.12/09/2018 रोजी �ुटीची पुत�ता करणे 

बाबत �दले�या प�ानुसार �द.12/10/2018 रोजी 

�ुटीची पुत�ता कर�यात आली.

2. कज� संल� �ाज अनुदाना�या मा�यमातुन आ�थकदृ�या 

दुब�ल आिण अ�प उ�पन घटकांसाठी पररवडणा�या घरांची 

िन�मती करणे. (Affordable Housing Through Credit 
Linked Subsidy)

 शासनाने नोडल एज�सी �हणुन Axis Bank ची 

िनयु�� कर�यात आली आहे.

 मनपा �े�ाम�ये सदर घटकातंग�त एकुण अज� 

14,155, �ा� झाले असून सदरील लाभा�या�ची 

�द.19/01/2018 रोजी काय�शाळा घे�यात आली. 

3. खाजगी भागीदारी�दारे परवडणा�या घरांची िनम�ती करणे. 
(Affordable Housing in Partnership)

सदर घटकाम�ये �द.28/02/2018 रोजी िनिवदा 

मागिव�यात आली होती. सदर िनिवदेस �ितसाद नस�याने 

�थम मुदतवाढ �द.02/04/2018 व फेरिनवीदा 

�द.20/05/2018 दे�यात आली. तरीही सदर िनिवदेस 

�ितसाद िमळाला नाही.

4 आ�थकदृ�या दुब�ल घटकातील लाभा�या��दारे वैय��क 

�व�पातील घरकुल बांध�यास अनुदान  (Subsidy for 
beneficiary-led individual house Construction or 
enhancement)

सदर घटकातंग�त शासनाने िनयु�� केले�या KPMG या 

सं�थेमाफ�त �द.26/04/2018 रोजी नगरभवन भा�दर 

(प.) येथे मेळावा आयोिजत कर�यात आला होता. सदर 

मेळा�ास लाभा�या�चा �ितसाद िमळाला नाही. कारण 

मनपा �े�ातील ब�तांश झोपडप�या या कांदळवन �े� 
CRZ, वनिवभाग, मीठागरे, शासक�य जागा यांनी �ा� 

अस�यामुळे तसेच जागे�या मालक� ह�ाबाबत �प� 

कागदप�े / न�दी नस�यामुळे सदर घटका अंतग�त 

लाभाथा�चा �ितसाद िमळत नाही.

शासन िनण�य �मांक, एमयुएन-2018/�.�197/निव-18 �द.17 नो�ह�बर 2018 रोजी�या शासन िनण�यानुसार शासक�य 
जिमन�वरील अित�मणे िनयमानुकूल कर�याबाबतची झोपडप�यांची यादी 

शासक�य जागेवरील झोपडप�ीची सं�या  -  18
खाजगी जागेवरील झोपडप�ीची सं�या   -   28
एकुण                             -  46

 शासक�य जागेवरील सिव�तर �क�प अहवाल (DPR) सं�या -  02
1.  लालबहादुर शा�ीनगर झोपडप�ी, उ�न (महारा� गृहिनमा�ण �े� िवकास �ािधकरण यांनी �द.27/06/2019 

रोजी �थळ पाहणी कर�यात आली.)

2.  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नगर झोपडप�ी, भाईदर (प.)
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�ब.एस.यु.पी. योजना

�ट�पणी

 जवाहरलाल नेह� रा�ीय नागरी पुन��थान अिभयानांतग�त “शहर� गर�बांना मुलभूत सुिवधा पुर�वणे” (BSUP) या 

उपकाय��म अंमलबजावणी बाबत महारा� शासन गृहिनमा�ण िवभाग यांनी �द. 25 जून 2007 शासन िनण�य अ�वये सुचना 

िनग�िमत के�या हो�या. 

 �या नुसार �मरा-भा�दर महानगरपािलकेने क�� शासना�या जवाहरलाल नेह� नागरी  पुन���थान अिभयानांतग�त “शहर� 

ग�रबांना मुलभूत सुिवधा पुर�वणे” या उप�माम�ये महानगरपािलका �े�ातील काशी िमरा येथील जनतानगर व काशीचच� 

या दोन  झोपडप�यांम�ये मुलभूत सुिवधांसह पुरिव�यासाठी सिव�तर �क�प अहवाल तयार क�न �हाडा माफ�त क�� शासनास 

सादर केला हेाता.

 सदर �. 279.55 कोटी �कमती�या �क�पास �द. 11/11/2009 रोजी क�� शासनाची मा�यता �ा� झाली असून योजनेचा मंजूर 

िव�ीय आकृती बंध खालील �माणे आह.े   

(�पये लाखात)

अ.� तपिशल क�� िह�सा रा�य िह�सा मनपा िह�सा लाभाथ� िह�सा एकूण

1) घराची �कमत 6521.59

(50 %)

3912.96

 (30 %)

1173.88 

 (9%)

1434.75 

(11 %)

13043.18

2) मुलभूत सुिवधा 4908.40 (50%) 2454.19

 (25 %)

2454.19 

(25 %)

- 9816.78

3) सं�मण िशबीर - 1488.96

(50 %)

1065.08

(50 %)

- 5095.44

4) इतर - - 2541.40 -

एकूण 11429.99 7856.12 7234.56 1434.75 27955.42

 महानगरपािलके�या िह�याची र�म �पये 72.34 कोटी उभार�यासाठी तसेच �क�प वध�न�म (Viable) हो�यासाठी  महारा� 

शासन नगरिवकास िवभाग मं�ालय, मुंबई यांचे शासन िनण�य �.�टपीएस 1107/अनौ.36/�.�.135/08/न�व-5 �द. 24 

िडस�बर 2008 मधील तरतुदीनुसार 2.5 चटई�े� िनद�शांक लागू क�न �यातील 25% चटई�े� िव�� घटकासाठी वाप�न 

अित�र� िनधीची उभारणी कर�यात येणार आह.े

 �यानुसार महानगरपािलके�या ��तावास मा. मु�य अिभयंता �हाडा यांनी �यांचे काया�लयीन प� �मांक जा.�.2/उमुअ/ 

जेएनएनयुआरएम/689/10 �द.30/09/2010 अ�वये मंजुरी �दलेली असून जमीन िव��ची परवानगी �दलेली आहे. 

   �क�पाचे उपांगे खालील �माणे आह.े
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1 एकूण झोपडप�ी - दोन (1) जनतानगर

      (2) काशीचच�

2  लाभा�या�ची सं�या - 4136 (1) जनतानगर 3665 

      (2) काशीचच� 471

3
पुरिव�यात येणा-या सदािनकेचे �व�प - सदिनका 1 BHK �व�पाची असून �याम�ये 

Living in  Room, Bedroom, Kitchen, W.C. 

Bath, Passage, Balcony. यांचा समावेश आहे.

4 चटई �े� - 25 चौ.मी (269 चौ.फुट)/��त लाभाथ�

5
पुरिव�यात येणा-या पायाभूत सुिवधा i. अंतग�त र�ते

ii. पाणीपुरवठा व मल�न:�सारण
iii. पथ�दवे

iv. बालवाडी (7)
v. समाजमं�दर (6)

6 घरा�या �कमती

��य� घराची �कमत 

पायाभूत सुिवधा �कमत

एकूण घराची �कमत (पायाभूत सु�वधांसह)

-

-

-

�. 3.46 ल�  �ती घर

�. 3.30 ल� �ती घर

�. 6.76 ल� �ती घर

7 झोपडप�ी धारकाचा िह�सा

i)  अनुसुिचत जाती /जमाती साठी  

( ��य� घरा�या �कमती�या 10%)

ii) सव�साधारण घटकांसाठी

  (��य� घरा�या �कमती�या 12%) 

-

-

�. 34,689/-

�. 41,627/-

�क�प जलद गतीने पूण� कर�या�या उ�ी�ाने �क�पाचे काम चार पॅकेजम�ये िवभागून खालील�माणे दे�यात आले आहे. (�पये 

कोटीत)
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पॅकेज नेमलेला कं�ाटदार िनिवदा�कमत सदिनका

जनता नगर जे 1 मे. शायनो काप�रेशन - टो�कॉनो इ��ा�ट�चर �ा.िल. 

(जे.�ही)
106.73 1336

जनता नगर जे 2 मे. िड�हीिनटी (जे.�ही) 93.30 1156

जनता नगर जे 3 मे.�ीजी क���शन व िबटकॉन इंडीया इ��ा���चर 

डे�हलपस� �ा.िल. (जे.�ही)
93.28 1173

काशीचच� मे. डी.के. इ��ा���चर �ा.िल.,सुमेर काप�रेशन,

एस.�ही. िजवानी, ��े��ट. िल. (जे.�ही)

37.24 471

 िनधी उपयोिगता                                                                                                                               (�पये लाखात)

अ.�. िनधीचा �ोत क�� शासना �माणे  मंजूर िनधी �ा� िनधी

�दनांक र�म

1 क�� शासन 11,429.99 नो�हे 2010 2856.00

जुलै  2015 1170.08

2 रा�य शासन 7,856.12 एि�ल 2011 1964.03

जुलै 2015 804.03

3 िमरा भा�दर मनपा 7,234.56 - -

4 लाभाथ� 1,434.75 - -

एकूण 27,955.42 6794.14

 क�� शासन व रा�य शासन यां�याकडुन �ा� �. 67.94 कोटी िनधी मोिबलायझेशन अ◌ॅड�हा�स, सं�मण िशिबर 

बांधकाम, पॅकेज अंत�गत इमारत बांधकाम व लाभाथ�ना भाडेचे धनादेश अदा कर�यासाठी ठेकेदारांना �दान कर�यात 

आलेला आह.े

बी.एस.यु.पी. �क�पास िवलंबाची कारणे

1) सदर �क�प हा सरकारी जागेवर करावयाचा अस�याने जागा मागणीचा ��ताव मा.िज�हा�धकार� ठाणे 

यां�याकडे �द.31/08/2009 रोजी सादर कर�यात आला. सदर जागा ता�यात िमळिव�यासाठी मा. िज�हािधकारी 

काया�लय ठाणे, मा. िवभागीय आयु� कोकण भवन, महसुल �वभाग, महारा� शासन यां�याकडे पाठपुरावा व 

प��वहार के�यानंतर सदर जागेचा आगाऊ ताबा मा. िज�हािधकारी ठाणे यांनी महानगरपािलकेस 
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�द.05/04/2011 रोजी �दला व त�ंतर शासनाची जागा ह�तांतरणास �द.16/11/2011 रोजी अंितम मा�यता �ा� 

झाल�. 
2) सदर �क�पास पया�वरणा�या दृ�ीने पया�वरण िवभागाची आव�यकता अस�याने सदर िवभागा�या मा�यतेसाठी 

��ताव सादर क�न �द.25/01/2011 रोजी मा�यता �ा� क�न घे�यात आल�. 
3) सदर �क�पांतग�त सं�मण िशिबर �क ट�मनल�या आर�णावर ��तािवत अस�याने सदर आर�णाचा काही भाग 

हा महारा� �ादेिशक नगररचना, अिधिनयम 1966 चे कलम 37 अ�वये फेरबदल करणे आव�यक होते. �या 

अनुशंगाने मा. महासभा �द. 20/11/2009 ठराव �. 36 अ�वये मंजूरी घेऊन फेरबदलाचा ��ताव रा�य शासनाकडे 

पाठिव�यात आला. या बाबत सात�याने पाठपुरावा के�यानंतर नगरिवकास िवभाग अिधसुचना �मांक ट�पीएस-

1211/248/�.�.294/11/ न�व-12 �द. 27/03/2012 अ�वये 12,239 चौ.मीटर �े�ावर सं�मण िशिबराचे 

आर�ण मंजूर कर�यात आले आह.े

4) झोपडप�ी धारकांचा सव��णास िवरोध अस�याने सव��ण िवहीत वेळेत पूण� न होता �यास अिधक कालावधी 

लागणे.  

5) झोपडप�ी�या जवळच सं�मण िशबीर पाह�जे, अित�र� सं�मण िशबीराची मागणी करणे. सं�मण  

    िशबीराची खोली अपूरी आहे �हणून िशबीरात जा�यास िवरोध करणे.

6) �क�पातग�त �ड.पी.आर म�य े नमूद �. 3000/- �ित माह �माणे देय भाडे ि�वका�न झोपडी �रकामी कर�यास 

लाभाथ�चा िवरोध असणे. वाढीव भाडे िमळावे �हणून लाभाथ�चा आ�ह असणे.

7) झोपडप�ी�या �ठकाणीच घरे असावीत असा आ�ह असणे आहे �याच जागेवर घरे देणे बाबत आ�ही असणे

8) झोपडी खाली कर�या�या पूव� सदिनकाचे रिज��ेशन करावे असा आ�ह असणे. रिज��ेशन साठी झालेनंतरच 

झोपडी खाली करणे.

9) पा� झोपडी धारक झोपडी खाली कर�या�या पूव� �यांनी �मळणा-या सदिनकाचे लॉटरी करावी असा आ�ह 

असणे.

10) पा� झोपडी धारक �वत:�या पा� झोपडीत पाट�शन, नवीन दरवाजा बस�वणे, नवीन बांधकाम करणे व �यास 
नवीन नंबर देणे बाबत मागणी करणे व पा� झोपडी खाली कर�यास नकार देणे 

11) जनतानगर येथे जे-3 पॅकेजअंतग�त आ�दवासी समाजा�या रिहवाशं�या झोपडया हो�या व �यांचा सव��णास �खर 

िवरोध होता. सदर �ठकाणावरील आ�दवासी समाज �मिजवी संघटनेशी सल� होता. �यानुसार �मिजवी संघटनेचे 

सं�थापक मा. आमदार िववेक पंडीत यांचे सोबत वेळोवेळी बैठका घे�यात आ�या व सदर योजनेत सहभागी 

होणेबाबत मत वळिव�यात आल.े त�ंतर माहे नो�ह�बर 2013 या कालावधीत सदर आ�दवासी लाभा�यांनी 

योजनेत सहभागी होणेस संमती दश��वल�.

CSMC बैठक �द.20/03/2015

क��ीय गृहिनमा�ण आिण शहरी उपशमन मं�ालया�ारे �द. 20/03/2015 रोजी�या सी.एस.एम.सी. �या बैठक�म�ये 

िमरा भा◌�इंदर महानगरपािलके�या बी.एस.यु.पी. �क�पाबाबत चचा� कर�यात आली होती. सदर बैठक�त स�ि�थतीत सु� 
असले�या 2351 घरकुल पुण� करणेबाबत िनण�य घे�यात आला असून �यास लागणारा िनधी क�� व रा�य शासनाचा िह�सा 
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िमरा भा◌�इंदर महानगरपािलकेस िमळणार आह.े तसेच उव��रत 1785 घरकुलांसाठी महानगरपािलकेन े�वत: �या िनधीतुन 

खच� करणेबाबत िनद�श सदर बैठक�म�य े�दलेले आहेत. 

योजनेची स�ि�थती :-

पॅकेज ठेकेदाराचे नाव कामाची स�ि�थती

जे -1 मे. शायोना 
टॉ�कॅनो

1) इमारत �.06, 294 सदिनका, सदर इमारतीचे RCC चे काम 16 �ा 
मज�या पय�त पुण� झाले आहे. सदर इमारतीचे Internal Plaster, 

Window, Door Frame, Colour, Fire Fighting, Electric work, 

Plumbing Work ची कामे सु� आहेत.

मे. शायोना 
कॉप�रेशन

2) इमारत �. 07, 362 सदिनका, सदर इमारतीचे Foundation साठी 
खोदकाम सु� कर�यात आले आहे.

जे -2 मे. �ीजी िबटकोन 1) इमारत �. 01, (179 सदिनका) ची सव� कामे पुण� झाली असुन पा� लाभाथ�ना 
सदिनकाचा ताबा दे�यात आला आहे.

2) इमारत �. 02, 299 सदिनका, सदर इमारतीच े7 �ा मज�यापय�तचे RCC चे 
काम पुण� झाले असुन 4 �या मज�याचे Brickwork चे काम सु� आहे. 

3) इमारत �.03, 299 सदिनका, सदर इमारतीचे RCC चे काम 11 �ा मज�या 
पय�त पुण� झाले असुन 8 �ा मज�याचे Brick Work चे काम सु� आहे. 

जे- 3 मे. शायोना 
कॉप�रेशन

4) इमारत �. 04, 299 सदिनका, सदर इमारतीचे RCC चे काम 1 ला मज�या 
पय�त RCC चे काम पुण� झाले आहे. सदर इमारतीची क�स�टंट माफ�त NDT 

Test घे�यात आलेली असून RCC Drawings तयार कर�याचे काम सु� आहे. 
क�स�टंट कडून Drawings �ा� होताच कामास सु�वात कर�यात येणार आहे.

5) इमारत �. 05, 299 सदिनका, सदर इमारतीचे खोदकाम 50% पुण� झाले आहे. 
फुट�ग �टफ कॉलम आिण �ल�थ चे काम पुण� झाले आहे.

काशीचच� 
पॅकेज

मे.डी.के.

एस.(जे�ही)

कािशचच� इमारत �.03, 129 सदिनका,सदर इमारतीचे 60% RCC चे काम 8 �ा 
मज�यापय�त पुण� झाले आहे. सदर इमारतीचे Brick work चे काम 8 �ा 
मज�यापय�त पुण� झाले आहे. स�ि�थतीत काम बंद आहे. 

1. जनतानगर येथील इमारत �.02,03,06 व कािशचच� पॅकेज मधील इमारत �.03 चे काम �गतीपथावर आहे. 
2. जनतानगर येथील इमारत �.04,05 व 07 ची िनिवदा ���या पुण� झाली असुन मे. शायोना कॉप�रेशन यांना काया�देश 

दे�यात आला असुन कामास सु�वात कर�यात आलेली आहे.

3. जनतानगर येथील इमारत �.04,05 व 07 ची उव��रत कामे पुण� कर�यासाठी �.150 कोटी ची आव�यकता असून सदर कज� 
िनधी िमळणेसाठी मुंबई महानगर �देश िवकास �ािधकरण यांचेकडे पाठपुरावा सु� असून �.40 कोटी मंजुर झालेले आहेत. 

�मरा भा�दर महानगरपा�लका
क�� शासन पुर�कृत अमृत अ�भयान �मरा-भा�दर शहरा�या पज��य वा�हनी ट�पा �. 2

// सं���त �ट�पणी //

 �मरा भा�दर हे मुंबई महानगर �देश �वकास �ा�धकरणा म�धल एक झपा�याने �वकसीत होणारे शहर आहे. 

�मरा-भा�दर महानगरपा�लकेची �थापना �द. 28 फे�ुवार� 2002 रोजी झालेल� असून शहराचे एकूण �े�फळ 



16
PC8/2020-21/|NM/O/MA- Kalam 4 (ख) 2020-21

79.80 चौ.�क.मी. आहे. शहराचे वा�ष�क पज��यमान सरासर� 2060 मी.मी. एवढे आहे.शहरातील झपा�याने 

होणा�या �वकास कामामुळे बदलत असले�या ज�मन वापरामुळे पा�याचा �वाह वाढत असून �यामुळे 

शहरातील ना�यांची �वाह वाहून ने�याची �मता घटत आहे. शहरातील सांडपाणी तसेच पावसाळी पाणी 

वाहून नेणारे नाले हे मु�यत: क�न क�या �व�पात आहेत.शहराचा पूव� भाग संजय गांधी उ�याना�या 

ड�गरांनी �यापलेला असून संपूण� ड�गरावर�ल पाणी पावसा�यात पि�चम भागाकडे येऊन खाडीस �मळते. 

ड�गराव�न येणारे पावसाचे पा�याचा वेग व �माण जा�त अस�याने शहरात पूरस��य ि�थती �नमा�ण 

होते.सदर सव� नैस�ग�क नाले हे क�चा �व�पात अस�याने तसेच �यास कमी उतार अस�याने ना�यात 

वारंवार गाळ साच�याचे �माण जा�त आहे. �यामुळे ना�याची �वाह वाहून ने�याची �मता कमी झालेल� 

आहे.तसेच यामुळे शहरात पूर ि�थतीह� �नमा�ण होऊन पाणी शहरात घुसते. शहरातील �मरा गावठाणातील 

26 जुलै 2005 �या पुरात 9 लोकांचा ना�यात पडून मु�यू झाला होता. शहरात दरवष� पाणी साठ�यामुळे 

आ�थ�क नुकसान होते तसेच नागर�कांची गैरसोय होते.शहरातील जागां�या गगनाला �भडले�या �कंमतीमुळे 

नैस�ग�क ना�यावर अ�त�मणाचा धोका वाढलेला आहे. ना�या�या बांधकामामुळे पा�याचा �नचरा हो�यास 

मदत होईल. तसेच ना�यावरती होणारे अ�त�मास आळा घाल�यास श�य होईल.

 �मरा-भा�दर महानगरपा�लकेने शहराम�ये क��या �व�पात अि�त�वात असले�या ना�याचे आर.सी.सी. 

बांधकाम कर�यासाठ� �.278.71 कोट�चा स�व�तर ��ताव तयार कर�यात आलेला होता.परंतु “महारा�� 

सुवण� जयंती नगरो�थान अ�भयानाअंतग�त” �.178.71 कोट� र�कमेचा ��ताव मंजुर शासन �नण�य 

�.नगरो-2011/��.-218/11/न�व-33 �द.31/03/2012 मंजुर कर�यात आलेला होता. सदर �क�प पुण� 

झालाअसुन �क�पाअंतग�त 39 नाले (20.40 �क.मी. लांबीचे) बांध�यात आलेले होते.

 मा. संचालक तथा आयु�त, नगरप�रषद संचलनालय यां�याकडे �द.27/01/2014 रोजी उव�र�त ना�याचा 

पज��य जलवा�हनी �क�प ट�पा-2 अंतग�त ��ताव सादर केला होता. पाठपुरा�यानंतर सदर ��ताव 

स�व�तर �क�प अहवालासह नगर�वकास�वभाग, न�व-33 यां�याकडे �द.22/09/2016 रोजी पाठ�व�यात 

आलेला होता. परंतु सदरचा ��ताव हा “अमृत अ�भयान” सन 2017-18 म�ये सामा�व�ट कर�यात आला. 

�मरा-भा�दर महानगरपा�लका ह�द�म�ये पज��य जलवा�ह�याचा �क�प “अमृत अ�भयान” काय��माअंतग�त 

��ता�वत कर�यात आलेला आहे. सदर �क�पाकर�ता �क�प �यव�थापन स�लागार �हणून महारा�� 

जीवन �ा�धकरण, ठाणे �हणून काम पाहत आहेत.

�मरा भा�दर महानगरपा�लका

क�� शासन पुर�कृत अमृत अ�भयान �मरा-भा�दर शहरा�या पज��य वा�हनी ट�पा �. 2
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 क��शासन पुर�कृत अमृत अ�भयान �मरा-भाईदर शहरा�या पज��य जलवा�हनी ट�पा 2 अंतग�त 

�.104.07 कोट�चा ��ताव तयार कर�यात आला होता.

 सदर �क�पाकर�ता �क�प �यव�थापन स�लागार(PMC) �हणून शासनाने महारा�� जीवन 

�ा�धकरण, ठाणे यांची नेमणुक कर�यात आलेल� आहे.

 सदर ��तावास मु�य अ�भयंता, महारा�� जीवन �ा�धकरण, ठाणे यां�याकडे प� �.1066 

�द.16/06/2017 अ�वये �.94.06  �न�वळ र�कमेस तां��क मा�यता �ा�त झालेल� आहे.

 नगर�वकास �वभाग शासन �नण�य �. अमृत-2017 /�.�.310 / न�व-33 �द.1 जुलै 2017 अ�वये 

�.94.06 कोट� र�कमेची योजना मंजूर कर�यात आल�.

 सदर�ल योजने अंतग�त शहरात एकूण 22 �ठकाणी नाले बांधणेची कामे (8.6 �क.मी.) ��ता�वत 

कर�यात आल� आहेत.

 सदर ��तावास �मरा-भा�दर शहरा�या पज��य जलवा�हनी ट�पा 2 क�� शासनाकडून मंजूर 

रा�यवा�ष�क कृती आराख�यानुसार �व�ीय आकृती बंध पुढ�ल�माणे आहे.

अ. 
�.

नागर� �था�नक 
�वरा�य 

सं�थेचे नाव

योजनेची मंजूर 
�कंमत

(डी. पी.आर.
नुसार)

क�� शासना 
माफ�त अनु�ेय 

अनुदान
(�क�प 

�कंमती�या 
50%)

रा�य 
शासनामाफ�त 

अनु�ेय अनुदान
(�क�प 

�कंमती�या 25%)

नागर� �था�नक 
�वरा�य सं�थेचा 

सहभाग
(�क�प 

�कंमती�या 25%)

1 2 3 4 5 6
1 �मरा-भा�दर 

महानगरपा�लका
�. 94.06 कोट� �. 47.03 कोट� �. 23.515 कोट� �. 23.515 कोट�

 क�� शासन/ रा�य शासन कडून �ा�त झालेला �नधीचा तप�शल

अ.�. �ा�त �नधी 

�दनांक

क�� शासन �ा�त �नधी रा�य शासन �ा�त �नधी एकूण

1 �द.22/01/2018 9.406 कोट� 4.703 कोट� 14.109 कोट�

2 �द.14/10/2020 15.00 कोट� 7.50 कोट� 22.50 कोट�

एकूण 24.406 कोट� 12.203 कोट� 36.609 कोट�

 ठेकेदार मे. आर. ॲ�ड बी इ��ा �ोजे�ट �ा.�ल. यांना जा.�. मनपा/साबां/काया�/638/2017-18 

�द.29/01/2018 अ�वये काया�देश दे�यात आलेला आहे. 

 अमृत अ�भयान अंतग�त एकूण 22 �ठकाणी (8.6 �क.मी.) नाले बांध�याची कामे ��ता�वत आहेत. 

सदर�ल एकूण 22 ना�यापैक� 7 ना�यांची कामे (2.40 �क.मी.) पूण� झालेल� असून 10 ना�यांची 

कामे सु� आहेत. उव�र�त 5 ना�यांची कामे सी.आर.झेड. ने बा�धत होत अस�याने सी.आर.झेड. 
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�ा�धकरणाकडे �द.05/08/2017 रोजी परवानगीकर�ता ��ताव पाठ�व�यात आलेला असून अ�याप 

मंजूर� �ा�त झालेल� नाह�. सदर�या 5 ना�यांची कांदळवन क�ाने पाहणी क�न मा. उ�च 

�यायालया�या परवानगी घे�या�या अट��या अ�धन राहून सदरचा अहवाल पया�वरण �वभागाकडे 

�द.13/08/2020 रोजी सादर केलेला आहे. त�नंतर �द.27/10/2020 रोजी पया�वरण �वभागाची 

(MCZMA) बैठक झाल�. सदर�ल बैठक�त �ा�धकरणाने एकूण 5 ना�यापैक� 4 ना�यां�या कामी 

SEIAA या स�मती कडे अट� व शत�ची पुत�ता करावी अशी �शफारस केल� असून उव�र�त उ�न 

ना�या�या कामाची �ा�धकरणा�या त� स�मतीने पाहणी करावी असे ठर�व�यात आले. अदयाप 

SEIAA या स�मतीची बैठक झालेल� नाह�. 

 क�� शासन व रा�य शासन यांचे कडून एकूण �.36.60 कोट� एवढा �नधी �ा�त झालेला आहे. 

तसेच �.20.43 कोट� �नधी महानगरपा�लके�या �वत:�या फंडातून खच� केलेला आहे.   

 स�यि�थतीत सदर�ल ना�यांचे 55% भौ�तक काम पूण� झालेले असून आज�म�तस ठेकेदारास 

एकूण �.39.74 कोट� एवढे देयक अदा कर�यात आलेले आहे.
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MIRA BHAINDAR MUNICIPAL CORPORATION 

 प�र�श�ट – 2HOUSING FOR ALL

PMAY CELL

Nodal Officer – PMAY CELL
(City  Engineer)

Project Manager - PMAY CELL
(Executive Engineer)

Co-Ordinator – PMAY CELL
Social Devlopment Officer

Co-Ordinator – PMAY CELL
(Deputy Engineer)

Social Devlopment Specialist Capacity Building and Training Co-Ordinator
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                     �मरा-भा�दर महानगरपा�लका                  प�र�श�ट – 2 

साव�ज�नक बांधकाम �वभाग

                                                                                                                   
शहर अ�भयंता

काय�कार� अ�भयंता

                          उपअ�भयंता      उपअ�भयंता           उपअ�भयंता

      क�न�ठ अ�भयंता        मु�य �ल�पक                          
      मे��ी                                          �ल�पक  

                
                  गवंडी                   �शपाई
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                                                            सफाई कामगार
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 ठळक वै�श�टये
1) पतं�धान आवास योजनेतंग�त सद�नका बांधणे.

2) लोढा ॲ�म�नट� येथे तरण तलाव बांधणे.

3) घोडबंदर �क�ला संवध�न, नुतनीकरण करणे

4) एम एम आर डी ए �या मा�यमातुन �व�वध र��यांची कामे करणे.

5) अमृत अ�भयान अंत�गत पज��य जलवाह��या बांध�याची कामे करणे.

6) मह�ला व बाल�वकास भवन बांधणे. 

7) �मरा भा�दर महानगरपा�लका ह�द�तील भा�दर (पुव�) येथील �दपक हॉ�पीटल ते से�हन 

इले�हन हॉ�पीटल र�ता, �फु�ल पाट�ल चौक ते �वमल डेअर� र�ता, गो�डन ने�ट 

रोडवर�ल �पोट�स् कॉ��ले�स ते से�हन इले�हन हॉ�पीटल पय�तचा र�ता, �मरारोड (पुव�) 

येथील �स��हर पाक� सृ�ट� र�ता, साईबाबा नगर ते �शतल नगर र�ता, शांतीनगर सक�ल ते 

कुणाल शॉ�पंग स�टर (नया नगर पोल�स चौक�) र�ता, नर�� पाक� ते उ�डाणपूल पय�तचा 

र�ता, �मरारोड �टेशन शांती शॉ�पंग स�टर ते भ�ती वेदांत पय�तचा र�ता, घोडबंदर र�ता 

(गोवळा देवी मं�दर ते वस�वा नाका) पय�तचा र�ता UTWT करणे कामे अं�तम ट��यात 

आहेत.

8) अमृत अ�भयान अंतग�त आर�ण �. 305, 261, 273, 255, 269 म�ये �व�वध �थाप�य 

व �व�युत �वषयक कामे सु� आहेत.

9) �मरा भा�दर महानगरपा�लका रा.म. �. 8 वर�ल का�श�मरा उ�डाणपूलाखाल�ल जागेम�ये 

उ�यान �वकसीत करणे.

10( चौक येथील शाळेची पुन�:बांधणी करणे काम अं�तम ट��यात आहेत.

11)  �मरा भा�दर महानगरपा�लका �े�ात मेडीटेशन स�टर बांधणे

12) भा�दर (पुव�) नवघर शाळा �. 13 येथे वाढ�व दोन मज�याचे बांधकाम करणे.

13) भा�दर (प.) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागा�लगत असले�या �व�यमान अि�नशमन क�� 

इमारती�या जागेत “क�यु�नट� हॉल” बांधणे.

14( उ�न येथील शाळेची पुन�:बांधणी करणे काम सु� आहे.

15( पाल� येथील शाळेची पुन�:बांधणी करणे काम सु� आहे.

16) �मरा भा�दर शहराम�ये �व�वध �ठकाणी बायो  �म�थनायझेशन �क�प उभारणे.

17) भा�दर (पुव�) आर�ण �. 122 या जागेत �हंदु ह�यस�ाट �व. बाळासाहेब ठाकरे यांचे 

कलादालन उभारणे.
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18) �मरारोड (पुव�) आर�ण �. 300 येथे �व. �मोद महाजन यांचे कलादालन उभारणे.

19) भा�दर (पुव�) आर�ण �. 121 वाचनालय बांध�याचे काम अं�तम ट��यात आहे.

20) �मरारोड (पुव�)  इं�दरा गांधी हॉ�पीटल येथे वाढ�व मजला बांधणे.

21) का�श�मरा पो�लस �टेशन लगत�या जागेत पशुवै�यक�य दवाखाना बांधणे.
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महारा� रा�य येथील िमरा भा�दर महानगरपािलका, साव�जिनक बांधकाम िवभाग या साव�जिनक 

�ािधकरणातील अिधकारी व कम�चारी यां�या अिधकार क�

क

अ.�. अिधकार पद आ�थक अिधकार संबंिधत कायदा/ िनयम/आदेश 

/राजप�

शेरा

(अस�यास)

1 शहर अिभयंता 25 ल�ावरील  अंदाजप�क�य  

कामांना तांि�क मंजूरीचे अिधकार

महारा� महानगरपािलका 

अिधिनयम

2 काय�कारी अिभयंता 25 लाखापय�त  अंदाजप�क�य  

कामांना तांि�क मंजूरीचे अिधकार

महारा� महानगरपािलका 

अिधिनयम

3 उप-अिभयंता - -
4 किन� अिभयंता - -

ख

अ. �. अिधकार पद �शासिनक अिधकार संबंिधत कायदा/ 

िनयम/आदेश/राजप�

शेरा

(अस�यास)

1 शहर अिभयंता िवभागातील कम�चा�यांवर िनय�ण 

ठेवणे, िवहीत प�दतीत कामे क�न 

घेणे. 

महारा� महानगरपािलका 

अिधिनयम  अंतग�त           मा. 

आयु� यांचे वेळोवेळी दे�यात 

येणारे आदेश 

2 काय�कारी अिभयंता िवभागातील कम�चा�यांना कामे 

नेमूण देणे, िविवध ��ताव अ�ेसीत 

करणे. िनिवदा संबंिधत ���या 

करणे, क�� शासनाचा मािहतीचा  

अिधकार 2005 अ�वये आले�या 

अिपलांवर काय�वाही करणे इ.

महारा� महानगरपािलका 

अिधिनयम  अंतग�त           मा. 

आयु� यांचे वेळोवेळी दे�यात 

येणारे आदेश 

3 उप-अिभयंता कामाचे आ�थक व �शासक�य 

मंजूरीबाबतचे ��ताव, िनिवदा 

मंजूरीकरीता वरी�ाकडे िशफारस 

करणे. 

4 किन� अिभयंता अंदाजप�क तयार करणे, 

वरी�ाकडे मा�यतेकरीता सादर 

करणे.

ग

अ.�. अिधकार पद फौजदारी अिधकार संबंिधत कायदा/ 

िनयम/आदेश/राजप�

शेरा

(अस�यास)

1 शहर अिभयंता िनरंक

2 काय�कारी अिभयंता िनरंक

Eò±É¨É 4(1)(b)(i) 
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3 उप-अिभयंता िनरंक

4 किन� अिभयंता िनरंक

घ

अ.�. अिधकार पद अध��याियक अिधकार संबंिधत कायदा/ 

िनयम/आदेश/राजप�

शेरा

(अस�यास)

1 शहर अिभयंता िनरंक

2 काय�कारी अिभयंता िनरंक

3 उप-अिभयंता िनरंक

4 किन� अिभयंता िनरंक

य

अ.�. अिधकार पद �याियक अिधकार संबंिधत कायदा/िनयम/ 

आदेश/राजप�

शेरा

(अस�यास)

1 शहर अिभयंता

2 काय�कारी अिभयंता क�� शासनाचा मािहतीचा 

अिधकार अिधिनयम 2005 

अंतग�त अिपलीय अिधकारी

3 उप-अिभयंता िनरंक

4 किन� अिभयंता िनरंक

महारा� रा�य येथील िमरा भा�दर महानगरपािलका, साव�जनक बांधकाम िवभाग या साव�जिनक �ािधकरणातील 

अिधकारी व कम�चारी यांची कत��े.

क

अ.�. अिधकार पद आ�थक 

कत��े

संबंिधत कायदा/िनयम/ आदेश/राजप� शेरा

(अस�यास)

1 शहर अिभयंता महारा� महानगरपािलका अिधिनयम 

अंतग�त मा. आयु� यांचे वेळोवेळी दे�यात 

येणारे आदेश

Eò±É¨É4(1)(b)(ii) 
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2 काय�कारी अिभयंता महारा� महानगरपािलका अिधिनयम 

अंतग�त मा. आयु� यांचे वेळोवेळी दे�यात 

येणारे आदेश

3 उप-अिभयंता

ख

अ.�. अिधकार पद �शासिनक

कत��े

संबंिधत कायदा/िनयम/आदेश/राजप� शेरा

(अस�यास)

1 शहर अिभयंता महारा� महानगरपािलका अिधिनयम  

अंतग�त मा. आयु� यांचे वेळोवेळी दे�यात 

येणारे आदेश

2 काय�कारी अिभयंता महारा� महानगरपािलका अिधिनयम  

अंतग�त मा. आयु� यांचे वेळोवेळी दे�यात 

येणारे आदेश

3 उप-अिभयंता

ग

अ.� अिधकार पद फौजदारी

कत��े

संबंिधत कायदा/िनयम/आदेश/राजप� शेरा

(अस�यास)

1 शहर अिभयंता िनरंक िनरंक िनरंक 

2 काय�कारी अिभयंता िनरंक िनरंक िनरंक 

3 उप-अिभयंता िनरंक िनरंक िनरंक 

घ

अ.� अिधकार पद अध��याियक

कत��े

संबंिधत कायदा/िनयम/आदेश/राजप� शेरा

(अस�यास)

1 शहर अिभयंता िनरंक िनरंक िनरंक 

2 काय�कारी अिभयंता

3 उप-अिभयंता

य

अ.� अिधकार पद �याियक

कत��े

संबंिधत कायदा/िनयम/आदेश/राजप� शेरा

(अस�यास)

1 शहर अिभयंता िनरंक िनरंक िनरंक 

2 काय�कारी अिभयंता िनरंक िनरंक िनरंक 

3 उप-अिभयंता िनरंक िनरंक िनरंक 
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महारा� रा�य येथील िमरा भा�दर महानगरपािलका, साव�जिनक बांधकाम िवभाग या साव�जिनक 

�ािधकरणात कोणताही िनण�य घेताना पाळली जाणारी िनण�य ���येची आिण �यावरील देखरेखीची 

प�दत आिण सोपवलेले �ि�गत उ�रदािय�व

कामाचे नाव :-  निवन कामे / दु��ती कामे.

संबंिधत तरतूद :- मा. �थायी सिमती सभे�या मा�यतेने

संबंिधत अिधिनयम :- मुंबई �ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949

िनयम :-
शासन िनण�य :-
प�रप�क �. :-
काया�लयीन आदेश :- 

अ� कामाचे �व�प कामाचे ट�पे अपेि�त 

कालावधी

��येक कामाबाबत आिण ��येक 

ट��यावर कम�चा�याची व 

अिधका�याची भूिमका आिण 

जबाबदारी

शेरा

(अस�यास)

1 निवन कामे / 

दु��ती कामे.

��य� कामाची 

पाहणी क�न 

आव�यकते �माणे 

अंदाजप�क तयार 

करणे.

किन� अिभयंता / उपअिभयंता 

अंदाजप�क तयार करणे.

2 आ�थक व 

�शासक�य मंजूरी

मा. आयु� / मा. �थायी सिमती / 

मा. महासभा िवहीत प�दतीने 

�शास�कय व आ�थक मंजूरी घेणे. 

Eò±É¨É4(1)(b)(iii) 
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3 िनिवदा मागिवणे जाहीर वृ�प�ात िनिवदा �िस�द 

करणे.  मजूर सहकारी सं�थेकडे 

िवकास कामांना  मंजूरी 

िमळणेबाबत िशफारस करणे,  

िनिवदा संबंिधत ���या पूण� करणे,

4 िनिवदा मंजूरी मा. �थायी सिमतीनुसार िनिवदाना 

मंजूरी देणे, 

5 कामाचे काया�देश मा. �थायी सिमती�या मंजूरीनुसार 

ठेकेदारांस काया�देश देणे.

6 ��य� काम किन� अिभयंता / उपअिभयंता 

यां�या देखरेखेखाली काम करणे.

7 कामाचे मोजमाप किन� अिभयंता / उपअिभयंता 

कामाचे मोजमाप घेणे व ठेकेदारांस 

देयक तयार करणे, व वरी�ाकडे 

अ�सीत करणे.

8 मोजणी पुि�तका 

न�द

किन� अिभयंता / उपअिभयंता 

यां�यामाफ�त कामांचे मोजमाप 

घेवून मोजमाप न�दवहीत न�द घेणे

9 कामाचे देयक 

�दान करणे

ठेकेदारांची देयके किन�अिभयंत / 

उपअिभयंता यां�यामाफ�त तयार 

क�न मा. काय�कारी अिभयंता / मा. 

शहर अिभयंता यां�याकडे �दानास 

अ�ेसीत करणे, त�ंतर लेखाप�र�ण 

िवभागातून तपासणी क�न अंितम 

मा�यतेसाठी मा. आयु� यांचेकडे 

पाठिवणे.

10 काम पूण� 

झा�यानंतर सहा 

मिह�यात सुर�ा 

ठेव परतावा करणे.

सदर कामांची पाहणी किन� 

अिभयंता यां�याकडून कर�यात 

घेवून उपअिभयंता यां�यामाफ�त 

सदरचे सुर�ा ठेव परतावा देयक 

मा. काय�कारी अिभयंता यां�याकडे 

अदा कर�यास पाठिव�यात येते.

Eò±É¨É 4 (1)(b)(iv) 
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महारा� रा�य येथील िमरा भा�दर महानगरपािलका, साव�जिनक बांधकाम िवभाग या साव�जिनक 

�ािधकरणात होणा-या कामासंबंधी सव�सामा�यपणे ठरिवलेली भौितक व आ�थक उ�ी�े सं�थापातळीवर 

ठरवलेले मािसक / �ैमािसक / अध�वा�षक अथवा वा�षक उ�ी�े

अ.�. अिधकार पद काम भौितक 

उ�ी�े

(एकांकात)

आ�थक 

उ�ी�े (�.)

कालावधी

(अस�यास)

शेरा

1 शहर अिभयंता सोबतचा त�ा प�रिश� 

-3 �माणे

2 काय�कारी अिभयंता सोबतचा त�ा प�रिश� 

-3 �माणे

3 उप-अिभयंता सोबतचा त�ा प�रिश� 

-3 �माणे

4 किन� अिभयंता सोबतचा त�ा प�रिश� 

-3 �माणे

5 किन� अिभयंता 

(िव�ुत)

सोबतचा त�ा प�रिश� 

-3 �माणे

6 मु�य िलिपक सोबतचा त�ा प�रिश� 

-3 �माणे

7 िलिपक सोबतचा त�ा प�रिश� 

-3 �माणे

8 मे�ी सोबतचा त�ा प�रिश� 

-3 �माणे

9 तारतं�ी सोबतचा त�ा प�रिश� 

-3 �माणे

10 गवंडी सोबतचा त�ा प�रिश� 

-3 �माणे

11 िशपाई सोबतचा त�ा प�रिश� 

-3 �माणे

12 सफाई कामगार सोबतचा त�ा प�रिश� 

-3 �माणे

प�रिश� – 3 

 कलम 4 (1)(b)(iv) नमुना ‘Eò’

अ.�. अिधकारी / कम�चा-याचे पद कामाचे �व�प



PC 2/19-20/NM/Y-2-Kalam 4 (KH)                                                                                                                                                 30

1 शहर अिभयंता साव�जिनक बांधकाम िवभागामाफ�त पार पाड�यात येणा-या 

कामकाजावर िनयं�ण ठेवणे, अंदाजप�कांना तांि�क मा�यता देणे

2 काय�कारी अिभयंता साव�जिनक बांधकाम िवभागामाफ�त पार पाड�यात येणा-या 

कामकाजावर िनयं�ण ठेवणे, अंदाजप�कांना तांि�क मा�यता देणे.

3 उप-अिभयंता शहर अिभयंता, काय�कारी अिभयंता यां�या िनयं�णाखाली नेमुन 

�दलेली िविवध िवकास कामावर देखरेख, िनयं�ण ठेवणे, तपासणी 

करणे, िविहत प�दतीत काय�वाही करणे, इ.

4 किन� अिभयंता �भागा मधील िविवध िवकास कामांची पाहणी करणे, अहवाल 

देणे, अंदाजप�के तयार करणे, कामावर देखरेख ठेवणे व वरी�ां�या 

सुचना व माग�दश�नानुसार िविहत प�दतीत काय�वाही करणे. 

िवकास कामांचे तसेच साव�जिनक र��यांचे दाखले तयार करणे, इ.

5 किन� अिभयंता (िव�ुत) िमरा-भाईदर महानगरपािलका �े�ात िविवध िव�ुतिवषयक कामे 

करणे, अहवाल देणे, अंदाजप�के तयार करणे, कामावर देखरेख 

ठेवणे व वरी�ां�या सुचना व माग�दश�नानुसार िविहत प�दतीत 

काय�वाही करणे, इ.

6 िलिपक �भाग मधील िवकास कामांची देयके तयार करणे, अ�ेसीत करणे, 

िवकास कामांबाबत मािहती अदयावत ठेवणे, देयक रिज�टर 

अदयावत ठेवणे, �भागातील देयके वेळोवेळी लेखा िवभागातुन 
Certify करणे, तसेच अिभलेख क� किन� अिभयंता यां�या 

देखरेखेखाली अदयावत ठेवणे. साव�जिनक �व�पाचे दाखले, 

गोपनीय अहवाल, अनुभव दाखले, रिज�टस� अ�यावत ठेवणे.  ट�डर 

�लाक� �हणून िनिवदा बाबत ट�डर फॉम� तयार करणे, िव�� करण, 

िनिवदा उघडणेबाबत काय�वाही करणे, तुलना�मक त�े, ठरावाचे 

नमुने, काय�दश दे�याबाबतची काय�वाही, करारनामे, सुर�ा 

अनामत व इसारा र�मेबाबत िविहत काय�वाही करणे, िज�हा मजूर 

सोसायट�ना प��वहार करणे, बी-1 फॉम� अ�यावत ठेवणे, 

कामांचे काया�देश �द�यानंतर संबंिधत किन� अिभयं�याकडे संिचका 

वग� करणे, िनिवदा सुचना देयके तयार करणे, िनिवदा सुचना 

�िस�दी रिज�टर अ�यावत ठेवणे व धोकादायक इमारतीबाबत 

रेकॉड� अ�यावत ठेवणे व वरी�ां�या सुचने�माणे कामे करणे, 

प��वहार अ�यावत ठेवणे, शास�कय िवमा कपात संबंिधत 

िवभागाशी वेळोवेळी प��वहार करणे, रजा न�द रिज�टर 

अ�यावत ठेवणे. आवक जावक न�दवही अ�ावत ठेवणे. �रलाय�स 

एनज�, एम.टी.एन.एल र�ता खोदाई परवानगी तयार करणे. 

वरी�ां�या सुचनेनुसार काम करणे. 

7 मे�ी �भाग मधील िवकास कामावर देखरेख ठेवणे, किन� अिभयंता 

यांना सहा�य करणे व �यांचे आदेशानुसार आव�यक ती कामे करणे

8 तारतं�ी िवदयुत िवभागातील कामांवर देखरेख ठेवणे व वेळोवेळी अहवाल 

व�र�ांकडे सादर करणे.

9 गवंडी �भाग मधील िवकास कामावर देखरेख ठेवणे, किन� अिभयंता 

यांना सहा�य करणे व �यांचे आदेशानुसार आव�यक ती कामे करणे 

10 िशपाई साव�जिनक बांधकाम िवभागात िवभागवार नेम�यात आले�या 

िवभाग�मुखांनी सांिगतलेली कामे करणे. 

11 सफाई कामगार �भागातील ��ीट लाईट पाहणी, र�ते खोदाई पहाणी, आिण 

�भागातील किन� अिभयंता यांना सहा�य करणे व �यांचे 

आदेशानुसार आव�यक ती कामे करणे. 
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महारा� रा�य येथील िमरा भा�दर महानगरपािलका, साव�जिनक बांधकाम िवभाग या साव�जिनक 

�ािधकरणात होणा-या कामासंबंधी सव�सामा�यपणे आखलेले िनयम

अ.�. िवषय द�तऐवज/धा�रणी/

न�दवही यापैक� कोण�या 

�कारात उपल�ध

धा�रणी �./ 

न�दवही �.

तपशील �कती काळापय�त 

ही मािहती 

सांभाळून ठेवली 

जाते?

1 निवन र�ते, निवन 

गटारे / नाले 

बांधकाम, मैदाने, 

उ�ाने, समाजमंदीर, 

तलाव, �मशानभुमी, 

शाळा, साव�जिनक 

इमारती, शौचालये, 

क�डवाडे, इ�यादी 

िवकास कामे. 

तरतूद रिज�टर

तांि�क मंजूरी रिज�टर, 

काया�देश रिज�टर

मोजमाप न�दवही

बांधकाम रिज�टर

मालम�ा रिज�टर

2 आवक जावक न�दवही काया�लयीन कामी येणा�या 

व जाणा�या प�ाचा 

तपशील न�दवही.

3 टपाल न�दवही िविवध िवभागातील 

प�ाचा तपशील.

महारा� रा�य येथील िमरा भा�दर महानगरपािलका, साव�जिनक बांधकाम िवभाग या साव�जिनक 

�ािधकरणात कोणताही धोरणा�मक िनण�य घे�यापूव� �कवा �याचे काया�लयात अंमलबजावणी कर�यापूव� 

जनतेशी अथवा जनते�या �ितिनधीशी चचा� कर�याबाबत अि�त�वात असले�या �व�थेचा तपिशल.

अ.

�.

कोण�या िवषयासंबधी 

स�लामसलत

�व�थेची  काय�प�दती संबंधत शास�कय िनण�य/ 

काया�लयीन आदेश / राजप� 

पून�िवलोकनाचा 

काळ

Eò±É¨É 4 (1)(b)(vi)

      Eò±É¨É 4 
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वगैरेचा �मांक व ता�रख

1 आ�थक व �शासक�य मंजूरी, 

िनिवदा मंजूरी,   मा. आयु� 

सो. यांनी मंजूरी �दले�या 

कामाचे अवलोकन, 

धोरणा�मक िनण�य

िवभागामाफ�त कामाचे 

अंदाजप�क तयार क�न 

मा. आयु� सो. यां�या 

मंजूरीने �थायी सिमती 

सभेपुढे मा�यतेकरीता 

पाठिवणे, धोरणा�मक 

िनण�य घेणेकरीता मा. 

आयु� सो. यांचे मा�यतेने  

मा. महासभेपुढे 

धोरणा�मक िनण�य 

घेत�यानंतर �याबाबत 

अंमलबजावणी करणे

मा. �थायी सिमती

मा. महासभा

महारा� रा�य येथील िमरा भा�दर महानगरपािलका साव�जिनक बांधकाम िवभाग या साव�जिनक 

�ािधकरणातील सिम�या, प�रषदा, अथवा मंडळा�या बैठक�चे तपशील

अ. 

�.

सिमती , 

मंडळ वा 

प�रषदेचे 

नांव

सिमती, मंडळ व 

प�रषदे�या रचनेचा 

ढाचा

( Composition )

सिमती, मंडळ 

व प�रषदेचा 

उ�ेष

सिमती, मंडळ व 

प�रषदे�या 

बैठक�ची 

वारंवारता

( Frequency )

�या बैठक�स 

उपि�थत 

राह�याची 

जनतेस मुभा 

आहे का?

�या बैठक�चा 

इितवृ�ांत 

जनतेस 

पाह�यासाठी 

उपल�ध आहे 

का?

�या बैठक�चा 

इितवृ�ांत 

कोणाकडे 

उपल�ध 

असतो ?

1 �थायी 

सिमती

- आढावा घेणे, 

चचा� क�न 

सवा�नुमते 

मिह�यातून दोनदा नाही होय सिचव  

िवभाग

Eò±É¨É 4 (1)(b)(viii) 
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िनण�य घेणे

महारा� रा�य येथील िमरा भा�दर महानगरपािलका, साव�जिनक बांधकाम िवभाग या 

साव�जिनक �ािधकरणातील काया�लयीन अिधका�यांची व कम�चा�यांची यादी.

अ.�. अिधकार पद अिधका�याचे वा 

कम�चा�याचे नाव

वग� नोकरीवर रजू 

झा�याचा �दनांक

संपका�साठी 

दुर�वनी/ फॅ�स 

/इ-मेल

1. शहर अिभयंता �ी. िशवाजी बारकुंड 1 �द.12/10/1987 8422811334

2. काय�कारी अिभयंता �ी. �दपक भा�कर खांिबत 1 �द.18/02/1997 8422811340

3. उपअिभयंता �ी. िनितन रघुनाथ मुकणे 1 �द.01/08/1997 8422811350

4. �. उपअिभयंता �ी. यितन वसंत जाधव 3 �द.24/08/2004 8422811360

Eò±É¨É 4 (1)(b)(ix)
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किन� अिभयंता �ी. सितश जयवंत तांडेल 3 �द.02/01/2004 8422811440

6. किन� अिभयंता �ी. सिचन ल�मण पवार 3 �द.08/12/2003 8422811345

7. किन� अिभयंता �ी. अर�वद ह�र�ं� पाटील 3 �द.24/08/2004 8422811470

8. किन� अिभयंता �ी. चेतन बाबुराव �हा�े 3 �द.24/08/2004 8422811386

9. किन� अिभयंता �ी. सिचन नारायण पाटील 3 �द.24/08/2004 8422811330

10. किन� अिभयंता �ी. �फु�ल सुरेशराव वानखेडे �द.31/03/2012 8422811308

11. िलिपक �ी. तुषार हरे�र केणी 3 �द.01/01/1990 7738002690

12. िलिपक �ी. संजय मगन भोये 3 �द.07/10/1991 9322796844

13. िलिपक �ी. हेमंत रामु हंबीर 3 �द.27/02/1996 9867503669

14. िलिपक �ी. िवनायक शांताराम िशक� 3 �द.02/05/1998 9967453850

15. िलिपक �ी. उ�हास केशव आं�े 3 �द.01/06/2000 9967412355

16. िलिपक �ी. मोहन सावंत 3 �द.14/12/2006 9967956255

17. िलिपक �ी. िजतेश कािशनाथ मोरे 4 �द.14/12/2006 9987173594

18. �. िलपीक �ी. देिवदास गं. पाटील 4 �द.27/01/1993 9820728796

19. �. िलिपक �ी. िवशाल वनमाळी 4 �द.03/08/2013 9096129160

20. तारतं�ी �ी. र�व� �चतामण पाटील 3 �द.01/06/2000 8422811406

21. गवंडी �ी. दुरेश रघुनाथ भोये 3 �द.01/10/2003 8422811227

22. रखवालदार �ी. �दपक दामोदर सातवे 4 �द.03/02/2004 8422811384

23. मजूर �ी. बळीराम बाबू राठोड 4 �द.09/04/2012 8422811442

24. िशपाई �ी. पंढरीनाथ सखाराम जाधव 4 �द.06/02/1986 9969117249

25. िशपाई �ी. �ीिनवास �ीपती टेळे 4 �द.01/06/2000 9967914056

26. िशपाई �ी. संदीप दगडु यादव 4 �द.18/10/2003 9869670244

27. िशपाई �ी. संजय बाबुलाल खंडवेल 4 �द.31/10/2003 8422811392

28. सफाई कामगार �ी. �व�ील  गायकवाड 4 �द.30/05/2007 9967434069

29. सफाई कामगार �ी. कोढंडपाणी नडेसन 4 �द.01/06/2000 8422811367

30. सफाई कामगार �ी. आ�माराम जयराम सोनावणे 4 �द.01/06/1990 9967231239

31. सफाई कामगार �ी. अिनल भाऊराव पाटील 4 �द.01/06/2000 8422811394

32. सफाई कामगार �ी. सु�मणी कम�ण 4 �द.01/06/2000 8422811395

33. सफाई कामगार �ी. चेन�पाक नाईक 4 �द.01/06/2000 8433911109

34. सफाई कामगार �ी. �िवण जग�ाथ �हा�े 4 �द.01/06/2000 9967231250

35. सफाई कामगार �ी. राजू भवर आ�दवाल 4 �द.01/06/2000 8422811368

36. सफाई कामगार �ी. �भुलाल ध�ालाल �सगोिलया 4 �द.01/06/2000 8433911107

37. सफाई कामगार �ी. मनोहर मा. �हा�े 4 �द.01/06/2000 8466911181

38. 4 9987487145
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सफाई कामगार �ी. िनळकंठ पाटील �द.01/06/2000

39. सफाई कामगार �ी. योगेश घरत 4 �द.15/12/2006 8422811379

40. सफाई कामगार �ी. बालाजी �शदे 4 �द.15/12/2006 9892819559

41. सफाई कामगार �ी. माधव नागोराव होकाण� 4 �द.30/05/2007 8422811454

42. सफाई कामगार �ी. जय िवजय वाघमारे 4 �द.26/06/2007 8422811473

43. सफाई कामगार �ी. देव�� वसंत मोरे 4 �द.26/06/2007 8422811346

44. सफाई कामगार �ी. अतुल रामदेव �सग 4 �द.26/06/2007 8422811343

45. सफाई कामगार �ी. सं�दप द�ा�ेय मोरे 4 �द.26/06/2007 8422811397

46. सफाई कामगार �ी. िशवाजी नारायण मडगे 4 �द.26/06/2007 8422811302

47. सफाई कामगार �ी. जयेश कमळाकर �हा�े 4 �द.26/06/2007 9321467246

48. सफाई कामगार �ी. इ�बाल गुलाब शेख 4 �द.27/06/2007 9867283141

49. सफाई कामगार �ी. �चतामणी माने 4 �द.27/06/2007 8422811385

50. सफाई कामगार �ी. िवजय तुपसुंदर 4 �द.01/07/1989 7045564555

51. सफाई कामगार �ी. चं�शेखर आरसन 4 �द.15/12/2017 9930508096

52. सफाई कामगार �ी. एकनाथ देसले 4 �द.01/06/2000 9076078406
5
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महारा� रा�य येथील िमरा भा�दर महानगरपािलका, साव�जिनक बांधकाम िवभाग या साव�जिनक 

�ािधकरणातील अिधका�यांचे नाव व कम�चा�याचे पगार व भ�े - (एि�ल 2020-21)

अ.�. नाव अिधकार पद
मूळ 

पगार

महागाई 

भ�ा

घरभा

डे भ�ा

िवशे

ष 

शहर 

भ�ा

िवशेष 

भ�ा, 

�वास 

भ�ा 

व 

�क�प 

भ�ा

एकूण 

र�म

1 �ी. िशवाजी बारकुंड शहर अिभयंता 106722

2 �ी. �दपक भा�कर खांिबत काय�कारी अिभयंता 104282

3 �ी. िनितन रघुनाथ मुकणे उपअिभयंता 88141

4 �ी. यितन वसंत जाधव �. उपअिभयंता 67091

5 �ी. सितश जयवंत तांडेल किन� अिभयंता 68473

6 �ी. सिचन ल�मण पवार किन� अिभयंता 55713

7 �ी. अर�वद ह�र�ं� पाटील किन� अिभयंता 61475

8 �ी. चेतन बाबुराव �हा�े किन� अिभयंता 67091

9 �ी. सिचन नारायण पाटील किन� अिभयंता 61475

10 �ी. �फु�ल सुरेशराव वानखेडे किन� अिभयंता 48892

11 �ी. तुषार हरे�र केणी िलिपक 58036

12 �ी. संजय मगन भोये िलिपक 43365

Eò±É¨É 4 (1)(b)(x)
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13 �ी. हेमंत रामु हंबीर िलिपक 42777

14 �ी. िवनायक शांताराम िशक� िलिपक 43982

15 �ी. उ�हास केशव आं�े िलिपक 40278

16 �ी. मोहन सावंत िलिपक 33604

17 �ी. िजतेश कािशनाथ मोरे िलिपक 36133

18 �ी. देिवदास गं. पाटील �. िलपीक 32167

19 �ी. िवशाल वनमाळी �. िलिपक 20377

20 �ी. र�व� �चतामण पाटील तारतं�ी 36018

21 �ी. दुरेश रघुनाथ भोये गवंडी 29991

22 �ी. �दपक दामोदर सातवे रखवालदार 29579

23 �ी. बळीराम बाबू राठोड मजूर 20995

24 �ी. पंढरीनाथ सखाराम जाधव िशपाई 37870

25 �ी. �ीिनवास �ीपती टेळे िशपाई 31637

26 �ी. संदीप दगडु यादव िशपाई 29991

27 �ी. संजय बाबुलाल खंडवेल िशपाई 29991

28 �ी. �व�ील  गायकवाड सफाई कामगार 24376

29 �ी. कोढंडपाणी नडेसन सफाई कामगार 31637

30 �ी. आ�माराम जयराम सोनावणे सफाई कामगार 36400

31 �ी. अिनल भाऊराव पाटील सफाई कामगार 31637

32 �ी. सु�मणी कम�ण सफाई कामगार 30520

33 �ी. चेन�पाक नाईक सफाई कामगार 31637

34 �ी. �िवण जग�ाथ �हा�े सफाई कामगार 31637

35 �ी. राजू भवर आ�दवाल सफाई कामगार 31637

36 �ी. �भुलाल ध�ालाल 

�सगोिलया

सफाई कामगार 31637

37 �ी. मनोहर मा. �हा�े सफाई कामगार 31637

38 �ी. िनळकंठ पाटील सफाई कामगार 31637

39 �ी. योगेश घरत सफाई कामगार 25111

40 �ी. बालाजी �शदे सफाई कामगार 29011

41 �ी. माधव नागोराव होकाण� सफाई कामगार 24376

42 �ी. जय िवजय वाघमारे सफाई कामगार 24226

43 �ी. देव�� वसंत मोरे सफाई कामगार 24226

44 �ी. अतुल रामदेव �सग सफाई कामगार 24376

45 �ी. सं�दप द�ा�ेय मोरे सफाई कामगार 24226
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46 �ी. िशवाजी नारायण मडगे सफाई कामगार 24226

47 �ी. जयेश कमळाकर �हा�े सफाई कामगार 24226

48 �ी. इ�बाल गुलाब शेख सफाई कामगार 24226

49 �ी. �चतामणी माने सफाई कामगार 24226

50 �ी. िवजय तुपसुंदर सफाई कामगार 37106

51 �ी. चं�शेखर आरसन सफाई कामगार 17934

52 �ी. एकनाथ देसले सफाई कामगार 32437
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महारा� रा�य येथील िमरा भा�दर महानगरपािलका, साव�जिनक बांधकाम िवभाग या साव�जिनक �ािधकरणासाठी 

�द. 1 एि�ल 2020 ते 31 माच� 2021 या काळासाठी मंजुर झाले�या आिण खच� झाले�या रकमेचा तपशील

 अंदाजप�काची �त �िस�द करावी             (लाखात)

 मंजुर रकमेपैक� वाटून झाले�या रकमेचा तपशील �िस�द करावा.       (लाखात)

नमुना "क" चालू वषा�साठी

अ.�

.

अंदाजप��कय िशष� मंजुर र�म 

(लाखात)

िनयोिजत वापर (येथे 

�े�ानुसार व 

कामानुसार �वतं� व 

पानांवर मािहती 

भरावी.)

शेरा (अस�यास)

1 बाजारपेठा देखभाल दु��ती 2.00

2 क�डवाडा दु��ती व बांधकामे 10.00

3 नगरभवन रंगकाम / िल�ट बसिवणे / इतर कामे 10.00

4 साव�. �मशानभुमी व दफनभुमी दु��ती 100.00

5 मनपा साव�. इमारती देखभाल दु��ती व इतर कामे 650.00

6 साव�जिनक र�ते देखभाल / दु��ती / पुन�:पृ�ीकरण 3575.00

7 इंडि��यल र�ते / गटारे देखभाल दु��ती 100.00

8 साव�. शौचालय व मुतारी देखभाल / दु��ती व 

नुतनीकरण / साफ-सफाई (बांधकाम / आरो�य)

900.00

9 तलाव, िवहीरी दु��ती / साफ-सफाई 10.00

10 सव�ध�मय उ�सव / उ�ाटने मंडप, लाईट व इतर �व�था 250.00

11 धोकादायक इमारती संरचना�मक तपासणी / प�र�ण 30.00

12 गटारे दु��ती 350.00

13 गटारावर झाकणे बसिवणे 225.00

14 नगरसेवक िनधी 1850.00

15
�भाग सिमती िनधी - A) �भाग सिमती �. 1

185.00

16 �भाग सिमती िनधी - B) �भाग सिमती �. 2 180.00

17 �भाग सिमती िनधी - C) �भाग सिमती �. 3 275.00

18 �भाग सिमती िनधी - D) �भाग सिमती �. 4 265.00

19
�भाग सिमती िनधी - E) �भाग सिमती �. 5

200.00

20
�भाग सिमती िनधी - F) �भाग सिमती �. 6

280.00

21 महापौर �वे�छा िनण�य िनधी 280.00

22 उपमहापौर �वे�छा िनण�य िनधी 175.00

23 �थायी सिमती सभापती �वे�छा िनण�य िनधी 150.00

24 अ�पसं�यांक िनधी अनुदान 20.00

25 सौर उजा� िनधी / एल.ई.डी. बसिवणे 25.00

26 वाचनालय िवकास / अ�यािसका 20.00
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27 िवजिबलाचा खच� - पथ�दवे  (िव�ुत िवजबील) 2800.00

28 �मशानभुमी / दफनभुमी िवजबील (िव�ुत िवजबील) 25.00

29 बाजारपेठा िवजबील (िव�ुत िवजबील) 5.00

30 साव�जिनक उ�ाने िवजबील (िव�ुत िवजबील) 30.00

31 साव�जिनक इमारती / िस�ल िवजिबल (िव�ुत िवजबील) 300.00

32 �मशानभुमी / दफनभुमी (िव�ुत दु��ती) 150.00

33 बाजारपेठा (िव�ुत दु��ती) 15.00

34 साव�जिनक उदयाने (िव�ुत दु��ती) 70.00

35 साव�. इमारती / िस�ल / जनरेटर / िल�ट / कुलर / 

सौर�दवे / ��ीट लाईट िव�ुत देखभाल दु��ती (िव�ुत 

दु��ती)

300.00

36 घनकचरा �व�थापन (बांधकाम) कच�यावर ���या 
(Biomining / Leachate) अ) मनपा िह�सा

1000.00

37 घनकचरा �व�थापन (बांधकाम) कच�यावर ���या 
(Biomining / Leachate) ब) िवशेष अनुदान

2494.00

38 भाईदर (प.) ��णालय बांधकाम (पं. िभमसेन जोशी 

��णालय)

50.00

39 िमरारोड ��णालय / �भाग काया�लय बांधणे 250.00

40 पशुवै�क�य दवाखाना (िमिनटी ओपन �पेस कािशिमरा) 100.00

41 जैव िविवधता उदयान (बांधकाम) अ) मनपा िह�सा 10.00

42 जैव िविवधता उदयान (बांधकाम) ब) शासन अनुदान 100.00

43 कुंपणे, उ�ानाची दु��ती / रंगरंगोटी करणे 75.00

44 मेजर कौ�तुभ राणे जॉगस� पाक� िवकिसत करणे. 200.00

45 �मशानभुमी / दफनभुमी िवकास खच� / बांधकाम करणे 140.00

46 पेणकरपाडा �मशानभुमी िवकास 50.00

47 गॅस शवदािहनी 50.00

48 माक�ट बांधकाम 155.00

49 क�लखाने बांधकाम करणे 0.25

50 �ी. छ�पती िशवाजी महाराज माग� अ) मु�य �वेश�दार / 

कमान / पुतळा उंच करणे / र�ता �ंदीकरण / सुशोिभकरण 

करणे

10.00

51 �ी. छ�पती िशवाजी महाराज माग� ब) घोडबंदर िशवाजी 

महराज पुतळा उभारणे व सुशोिभकरण करणे.

365.00

52 रा�पु�ष व इतर पुतळे उभारणे 75.00

53 नवघर �वातं�य सैिनक �मारके बांधणे 10.00

54 मा. बाळासाहेब कलादालन उभारणे अ) मनपा िह�सा 100.00

55 मा. बाळासाहेब कलादालन उभारणे ब) शासन अनुदान 2500.00

56 मा. �मोद महाजन कलादालन उभारणे 165.00

57 र�ते, चौक नावांचे फलक / इतर फलक बसिवणे 100.00

58 निवन र�ते / डी. पी. रोड बांधकाम / शासन अनुदान 3500.00

59 निवन गटारे / नाले बांधकाम / शासन अनुदान 3500.00

60 आयु� िनवास 45.00

61 महापौर िनवास 50.00

62 शौचालय / मुता�या / ई-टॉयलेट 150.00

63 भा�दर �टेशन जैसल पाक� सब - वे / जुने रे�वे फाटक 5.00

64 सां�कृितक भवन बांधणे (शासन अनुदान) (डॉ. बाबासाहेब 1200.00
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आंबेडकर सां�कृितक भवन)

65 वारकरी भवन बांधकाम करणे. 25.00

66 �भाग काया�लय / इमारत बांधकाम 1) कमला पाक� / 

िमनी �पोट�स कॉ�पले�स

600.00

67 आमदार िनधी 655.00

68 खासदार िनधी 120.00

69 �पोटस� �लब व इतर कामे 5.00

70 तरण तलाब बांधणे व सुशोभीकरण करणे 

(लोढा कॉ�पले�स / भा�दर (प.))

180.00

71 घोडबंदर �क�ला व प�रसर सुशोिभकरण करणे 350.00

72 घोडबंदर �क�ला शेजारी शासक�य जिमनीवर िशवसृ�ी 

उभारणे. (िशवसृ�ी �क�प राबिवणे शासन अनुदान)

500.00

73 �ये� नागरीकांसाठी िवरंगुळा क�� तयार करणे. 10.00

74 �य�थ लेखापरी�ण फ� 75.00

75 साव�. तळी, िवहीर सुशोिभकरण करणे. 200.00

76 भा�दर �टेशन (पुव� / पि�म / िमरारोड) बाहेर 

सुशोिभकरण करणे.

400.00

77 तांि�क स�लागार फ� 150.00

78 सफाई कम�चारी िनवास�थान बांधणे. 10.00

79 भा�दर पुव�/पि�म रे�वे फाटक सब-वे जवळ फुटओवर ि�ज 

बांधकाम

50.00

80 आर.टी.ओ. �ॅक बांधकाम 5.00

81 बु�द िवहार मेडीटेशन स�टर 300.00

82 �के�टग �रक बांधणे / सायकल �ट��ड 100.00

83 िसम�ट र�ते बांधकाम (मनपा िह�सा) 600.00

84 पाळीव �ा�यांसाठी शे�टर बांधणे 10.00

85 कािशमीरा पुलाखालील बांधकाम करणे 300.00

86 MMRDA र�ते अनुदानातुन खच� 5000.00

87 भा�दर, िमरारोड रे�वे �टेशन दर�यान फुट ओ�हर ि�ज 

दु��ती कामी रे�वे व पादचारी भुयारी माग� (सब-वे) 

कामी रे�वेस र�म देणे.

100.00

88 महानगरपािलका माफ�त होड��ज, कॅ�टीिलवर उभारणे / 

�र�ा �टॅ�ड

70.00

89 र�ते फुटपाथ, लेन माक�ग, थम��ला�टीक प�ट, 

�दशादश�क, मािहती फलक झे�ा �ॉ�सग इ. कामे करणे.

50.00

90 मुलभूत सुिवधा अ) िवशेष अनुदान 2500.00

91 मुलभूत सुिवधा ब) मनपा िह�सा 500.00

92 िमरारोड व दिहसर दर�यान क�वट� बांधण े(MMRDA 
अनुदान)

4000.00

93 आ�दवासी पाडे िवकिसत करणे अ) शासन अनुदान 300.00

94 आ�दवासी पाडे िवकिसत करणे ब) मनपा िह�सा 200.00

95 आर�ण �.365, 367 मौजे काशी, सव� �.1,2,5 येथे �हदी 

िवदयालय बांधणे. 

50.00

96 आर�ण �.365, 367 मौजे काशी, सव� �.1,2,5 येथे खुला 

रंगमंच बांधणे.

50.00

97 आर�ण �.365, 367 मौजे काशी, सव� �.1,2,5 येथे खेळाचे 

मैदान सुशोिभकरण करणे.

50.00

98 काशीिमरा नाका पोिलस �टेशन शेजारी ए.एन.ए. अवांत �ेड 

िवकासकाचा सुिवधा भुखंड 700 चौ.िम. येथे समाज मं�दर 

बांधणे.

50.00

99 मनपा �े�ातील मॅन ओपस िवकासकाचा सुिवधा भुखंड 700 50.00



PC 2/19-20/NM/Y-2-Kalam 4 (KH)                                                                                                                                                 43

चौ.िम. येथे समाज मं�दर बांधणे.

100 ठाणे घोडबंदर रोड जे. कुमार ते पाटीलपाडा, बेलकरीपाडा 

र��याला लागुन चेना नदी वर पुल बांधणे.

300.00

101 ठाणे घोडबंदर रोड जे. कुमार ते पाटीलपाडा, बेलकरीपाडा 

पय�त 18 िमटरचा र�ता बनिवणे.

100.00

102 चेना नदीस संर�ण �भत बांधणे. 100.00

103 काजुपाडा �मशानभुमी पोहोच र��यासह िवकसीत करणे. 25.00

104 आर�ण �.360 बगीचा जरीमरी तलावा शेजारी जागेत खुली 

अ�यािसका बांधणे.

25.00

105 मनपा �े�ातील महामाग� �.8 ते वस�वा गाव पोहोच र�ता 

िवकिसत करणे.

25.00

106 मनपा �े�ातील स�ट झेिवयस� शाळा ते मांडवी पाडा डी.पी. 

र�ता िवकिसत करणे.

100.00

107 िमरा गावठण शाळा ते आर�ण �.370 पय�त जा�यासाठी 

पोहोच र�ता िवकसीत करणे.

25.00

108 आर�ण �.122 सी. सिचन त�डुलकर मैदान येथे ट�पा �.2 

सामािजक सभागृह बांधणे.

25.00

109 आर�ण �. 109 सिचन त�डुलकर मैदाना शेजारील जागेत 

तरण तलाव बांधणे.

100.00

110 आर�ण �. 108 माक�ट मधील ट�पा �.2 सामािजक सभागृह 

बांधणे.

50.00

111 आर�ण �.221 �हदुहदयस�ाट बाळासाहेब ठाकरे उदयानात 

सामािजक सभागृह बांधणे.

50.00

112 गोडदेव गाव येिथल गावदेवी मं�दरा शेजारील जमीन येथे ट�पा 

�.2 सामािजक सभागृह बांधणे.

20.00

113 मनपा �े�ातील वेलकर नगर, वसा�वे जागेवर ट�पा �.2 समाज 

मं�दर बांधणे. 

25.00

114 महानगरपािलका ह�ीत दोन �ठकाणी ऑली�पीक साईज तरण 

तलाव उभारणे.

100.00

115 मु�यमं�ी सडक योजना/नगरो�थान अिभयान (िसम�ट काँ��ट 

र�ते �क�प) 1) शासनाकडील अनुदान

10000.00

116 मु�यमं�ी सडक योजना/नगरो�थान अिभयान (िसम�ट काँ��ट 

र�ते �क�प) 2) मनपा िह�सा

200.00

117 पज��य जलवािह�या - अमृत अिभयान 

क��/रा�य शासनाकडील अनुदान/मनपा िह�सा

5400.00

118 UTWT िसम�ट र�ते बांधकाम 1) मनपा िह�सा (MMRDA 
कज�)

10000.00

119 भा�दर पूव� / पि�म / घोडबंदर चौपाटी 100.00

120 मु�य काया�लय / �भाग काया�लय फ�नचर �व�था / इमारत 

बांधकाम व इतर कामे करणे.

225.00

121 क�युिनटी स�टर बांधणे 200.00

122 मिहला भवन बांधणे 100.00

123 आर�णे / उदयाने दुभाजक िवकिसत करणे 1600.00

124 कुंपण �भत बांधकाम करणे 150.00

125 आर�ण �. 241 (क�युिनटी हॉल) 200.00

126 �ल�टर डे�हलपम�ट - समूह िवकास योजनेचे सव��ण व 
IAR तयार करणे.

50.00

127 साव�जिनक इमारती (निवन िव�ुत कामे) 100.00

128 �मशानभुमी (निवन िव�ुत कामे) 25.00

129 उ�ाने (निवन िव�ुत कामे) 50.00

130 निवन ��ीट लाईट / हायमा�ट (निवन िव�ुत कामे) 100.00

131 िस�ल यं�णा (निवन िव�ुत कामे) 20.00

132 दिलत व�ती अनुदानातुन खच� 783.00

133 अटलजी आवास योजना क) मनपा िह�सा (कज��ारे) 4000.00

134 अटलजी आवास योजना ड) मनपा िह�सा 2500.00
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135 �धानमं�ी आवास योजना अ) क�� / रा�य शासनाकडील 

अनुदान

100.00

136 �धानमं�ी आवास योजना ब) मनपा िह�सा (uअअ 

अंदाजप�कातून ह�ता)

50.00

137 दुब�ल घटक 150.00

138 शाळा इमारत दु��ती, िनगा (िश�ण िवभाग 

अंदाजप�क)

35.00

139 शाळा िव�ुत िवजबील (िश�ण िवभाग अंदाजप�क) 20.00

140 शाळा िव�ुत दु��ती (िश�ण िवभाग अंदाजप�क) 20.00

141 निवन शाळा इमारत बांधणे / शाळा पुन�:बांधणी 

(िश�ण िवभाग अंदाजप�क)

500.00

142 निवन शाळा िव�ुत �फट�ग (िश�ण िवभाग अंदाजप�क) 20.00

143 अि�शमन इमारत / िनवास बांधकाम दु��ती (अि�शमन 

अंदाजप�क)

100.00

144 अि�शमन इमारत बांधकाम / फ�नचर (अि�शमन 

अंदाजप�क)

225.00

145 भूसंपादन आगार बांधकाम इ. (प�रवहन उप�म 

अंदाजप�क)

200.00
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नमुना ‘ख’ मागील वषा�साठी (सन 2019-20)

 (लाखात)

              
अ.�. अंदाजप��कय िशष� मंजुर र�म 

(लाखात)

वापरलेली 
र�म 

(लाखात)

न वापर�यामुळ े
परत करावी 

लागलेली र�म

प�रणाम

1 बाजारपेठा देखभाल दु��ती 2.00 1.96 0.04
2 कोडवाडा दु��ती व बांधकामे 10.00 10.00
3 नगरभवन रंगकाम / फ�नचर 5.00 - 5.00
4 साव�. �मशानभुमी व दफनभुमी 

दु��ती 

150.00 49.17 100.85

5 मनपा साव�. इमारती देखभाल 

दु��ती व इतर कामे

300.00 260.08 39.92

6 साव�जिनक र�ते देखभाल /दु��ती 

/पुन�:पृ�ीकरण

3500.00 3474.01 25.99

7 इंडि��यल र�ते / गटारे देखभाल 

दु��ती

200.00 72.85 127.15

8 साव�. शौचालय व मुतारी देखभाल / 

दु��ती व नुतनीकरण (बांधकाम / 

आरो�य)

700.00 546.93 153.07

9 तलाव, िवहीरी दु��ती / साफ-

सफाई

30.00 14.91 15.09

10 सव�ध�मय उ�सव / उदघाटने मंडप, 

लाईट व इतर �व�था

300.00 299.65 0.35

11 धोकादायक इमारती संरचना�मक 

तपासणी / प�र�ण

40.00 14.55 15.45

12 गटारे दु��ती 300.00 298.74 1.26
13 गटारावर झाकणे बसिवणे 200.00 59.67 140.33
14 नगरसेवक िनधी 1500.00 547.20 952.80
15 �भाग सिमती िनधी

A) �भाग सिमती �. 1 140.00 134.42 5.58

B) �भाग सिमती �. 2 150.00 78.69 71.31

C) �भाग सिमती �. 3 230.00 102.96 127.04

D) �भाग सिमती �. 4 230.00 140.17 89.83

E) �भाग सिमती �. 5 130.00 119.56 10.44

F) �भाग सिमती �. 6 230.00 227.88 2.12
16 महापौर �वे�छा िनण�य िनधी 270.00 151.87 118.13
17 उपमहापौर �वे�छा िनण�य िनधी 150.00 149.84 0.16
18 �थायी सिमती सभापती �वे�छा

िनण�य िनधी 

150.00 19.11 130.89

19 अ�पसं�यांक िनधी अनुदान 20.00 20.00
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20 सौर उजा� िनधी / एल.ई.डी. 

बसिवणे

100.00 57.86 42.14

21 वाचनालय िवकास / अ�यािसका 25.00 24.90 0.10
22 िवजिबलाचा खच� - पथ �दवे  

(िव�ुत िवजबील)

2900.00 2636.94 263.06

23 �मशानभुमी / दफनभुमी (िव�ुत 

िवजबील)

25.00 24.85 0.15

24 बाजारपेठा (िव�ुत िवजबील) 5.00 3.54 1.46
25 साव�जिनक उ�ाने (िव�ुत 

िवजबील)

30.00 27.79 2.21

26 साव�जिनक इमारती / िस�ल 

िवजिबल (िव�ुत िवजबील)

350.00 277.73 72.27

27 �मशानभुमी / दफनभुमी (िव�ुत 

दु��ती)

25.00 13.62 11.38

28 बाजारपेठा (िव�ुत दु��ती) 15.00 7.36 7.64
29 साव�जिनक उदयाने (िव�ुत दु��ती) 75.00 7.81 67.19
30 साव�. इमारती / िस�ल / जनरेटर / 

िल�ट / कुलर/ सौर �दवे / ��ीट 

लाईट िव�ुत देखभाल दु��ती 

(िव�ुत दु��ती)

300.00 226.63 73.37

31 घनकचरा �व�थापन 

कच�यावर ���या करणे      

(Biomining / Leachate  करणे  

साईड बनिवणे / र�ते बांधकाम / 

क�पाऊंड वॉल)

1400.00 995.72 404.28

32 भाईदर (प.) ��णालय बांधकाम 

(पं. िभमसेन जोशी ��णालय)

50.00 4.90 45.10

33 िमरारोड ��णालय / �भाग 

काया�लय बांधणे

250.00 156.76 93.24

34 पशुवै�क�य दवाखाना 100.00 - 100.00
35 नेताजी सुभाषचं� मैदान बांधकाम 

करणे

200.00 42.81 157.19

36 कुंपणे, उ�ानाची दु��ती / रंगरंगोटी 

करणे (बांधकाम)

100.00 100.00

37 उ�ाने / दुभाजक सुशोिभकरण करणे 

(शहीद मेजर �ी. कौ�तुभ राणे 

जॉगस� पाक� िवकिसत करणे.)

205.00 204.87 0.13

38 �मशानभुमी / दफनभुमी िवकास 

खच� / बांधकाम करणे

200.00 74.80 125.20

39 गॅस शवदािहनी 500.00 20.86 29.14
40 माक�ट बांधकाम 75.00 74.98 0.02
41 क�लखाने 0.25 0.25
42 �ी. छ�पती िशवाजी महाराज माग�

1) मु�य �वेश�दार / कमान / पुतळा 

उंच करणे / र�ता �ंदीकरण / 

सुशोिभकरण करणे

300.00 1.99 298.01

43 रा�पु�ष व इतर पुतळे उभारणे 150.00 32.24 117.76
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नवघर �वातं�य सैिनक �मारक 

बांधणे

85.00 32.09 52.91

44 मा. बाळासाहेब ठाकरे व मा. �मोद 

महाजन आट� गॅलरी / कलादालन 

उभारणे

700.00 9.75 690.25

45 र�ते, चौक नावांचे फलक / इतर 

फलक बसिवणे 

100.00 65.22 34.78

46 निवन र�ते / डी. पी. रोड बांधकाम 2200.00 1950.09 249.91
47 निवन गटारे / नाले बांधकाम 2100.00 2080.96 19.04
48 महापौर / आयु� िनवास 25.00 12.01 12.99
49 शौचालय / मुता�या / मोबाईल 

टॉयलेट / ई-टॉयलेट

400.00 16.29 383.71

50 भा�दर �टेशन जैसलपाक� सब - वे / 

पोच र�ते 

10.00 1.94 8.06

51 सां�कृितक भवन बांधणे (आगरी / 

कोळी / आ�दवासी / वारकरी भवन)

1000.00 1000.00

52 �भाग काया�लय / इमारत बांधकाम 

1) िवनायक नगर समाज मं�दर

2) कमला पाक� / िमनी �पोट�स 

कॉ�पले�स

600.00 149.08 450.92

53 आमदार िनधी 500.00 265.70 234.30
54 खासदार िनधी 100.00 62.44 37.56
55 �य�थ लेखापरी�ण फ� 200.00 17.37 182.63
56 �पोटस� �लब व इतर कामे 5.00 5.00
57 �ये� नागरीकांसाठी िवरंगुळा क�� 

तयार करणे.

150.00 23.02 126.98

58 तरण तलाब बांधणे व सुशोभीकरण 

करणे (लोढा कॉ�पले�स /भा�दर 

(प.))

200.00 150.93 49.07

59 घोडबंदर �क�ला व प�रसर 

सुशोिभकरण करणे

200.00 38.70 161.30

60 साव�. तळी, िवहीर सुशोिभकरण 

करणे 

400.00 28.25 371.75

61 भा�दर �टेशन (पुव�/ पि�म/ 

िमरारोड) बाहेर सुशोिभकरण करणे.

500.00 125.06 374.94

62 तांि�क स�लागार फ� 200.00 196.08 3.92
63 आ�दवासी वसतीगृह बांधणे िनधी 

खच�

1.00 - -

64 िमरारोड पूव� / पि�म, भा�दर 

उ�ाणपूल सुशोिभकरण 

100.00 60.46 189.54

65 बु�द िवहार मेडीटेशन स�टर 450.00 198.39 251.61
66 �केट�ग �रग बांधणे / सायकल �टॅ�ड 50.00 - 50.00
67 िसम�ट र�ते बांधकाम (मनपा िह�सा) 600.00 599.89 0.11
68 पाळीव �ा�यांसाठी शे�टर बांधणे 25.00 11.28 13.72
69 कािशमीरा पुलाखालील बांधकाम 

करणे

400.00 365.37 34.63

70 MMRDA र�ते अनुदानातुन खच� 2500.00 - 2500.00
71 भा�दर, िमरारोड रे�वे �टेशन 300.00 190.83 109.17
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दर�यान फुट ओ�हर ि�ज दु��ती 

कामी रे�वेस र�म देणे

72 महानगरपािलका माफ�त होड��ज, 

कॅ�टीिलवर उभारणे / �र�ा �टॅ�ड

50.00 - 50.00

73 र�ते फुटपाथ, लेन माक�ग, 

थम��ला�टीक प�ट, �दशादश�क, 

मािहती फलक झे�ा �ॉ�सग इ. कामे 

करणे.

100.00 - 100.00

74 मुलभूत सुिवधा

अ) िवशेष अनुदान

2500.00 999.05 1500.95

ब) मनपा िह�सा 1500.00 931.17 568.83
75 िमरारोड व दिहसर �टेशन दर�यान 

क�वट� बांधणे (MMRDA अनुदान) 

4000.00 4000.00

76 महारा� सुवण� जयंती नगरो�थान 

अिभयान 

पज��य जलवािह�या - अमृत 

अिभयान

1. क�� / रा�य शासनाकडील 

अनुदान

3000.00 2531.44 468.56

िसम�ट र�ते बांधकाम (कज�) 2500.00 728.12 1771.88
77 भा�दर (पूव� / पि�म) चौपाटी 250.00 60.46 189.54
78 मु�य काया�लय फ�नचर / इमारत 

बांधकाम

100.00 8.01 91.99

79 क�युिनटी स�टर  800.00 493.35 306.65
80 आर�णे िवकिसत करणे 2300.00 1081.88 1218.12
81 कुंपण �भत बांधकाम करणे 500.00 147.81 352.19
82 ना�गृह आर�ण �. 241 / निवन 

ना�गृह अंतग�त सजावट 

150.00 - 150.00

83 �ल�टर डे�हलपम�ट - समूह िवकास 

योजनेचे सव��ण व IAR तयार 

करणे.

5.00 - 5.00

84 साव�जिनक इमारती (निवन िव�ुत 

कामे)

100.00 92.23 7.77

85 �मशानभुमी (निवन िव�ुत कामे) 25.00 3.89 21.11

86 उ�ाने (निवन िव�ुत कामे) 50.00 18.32 31.68
87 निवन ��ीट लाईट / हायम�ट 

(निवन िव�ुत कामे)

300.00 47.15 252.85

88 िस�ल यं�णा (निवन िव�ुत कामे) 100.00 85.80 14.20

89 दिलत व�ती अनुदानातुन खच� 500.00 346.54 153.46

90 अटलजी मनपा आवास योजना 

अ) क�� / रा�यशासन अनुदान -

ब) लोक वग�णी -

क) मनपा िह�सा (कज��ारे) - - -

ड) मनपा िह�सा 3500.00 3105.69 394.31
91 �धानमं�ी आवास योजना

अ) क�� / रा�यशासनाकडील 100.00 55.96 44.04
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अनुदान

ब) मनपा िह�सा (अ 

अंदाजप�कातून िह�सा)

100.00 1.60 98.40

92 दुब�ल घटक 150.00 2.50 147.50

93 पंिडत �दनदयाळ अं�योदय योजना 

(अ�छ� योजना / शहरी बेघर 

िनवारा)

100.00 66.71 33.29

94 शाळा इमारत दु��ती, िनगा 50.00 34.90 15.10

95 शाळा िव�ुत िवजबील / दु��ती 45.00 13.71 31.29

96 निवन शाळा इमारत बांधणे / शाळा 

पुन�:बांधणी

500.00 65.22 434.78

97 निवन शाळा िव�ुत �फट�ग 25.00 7.80 17.20

98 अि�शमन इमारत / िनवास 

बांधकाम दु��ती 

(अि�शमन अंदाजप�क)

50.00 - 50.00

99 अि�शमन इमारत बांधकाम / 

फ�नचर 

(अि�शमन अंदाजप�क)

200.00 36.50 163.50

                   

            

महारा� रा�य येथील िमरा भा�दर महानगरपािलका, साव�जिनक बांधकाम िवभाग या साव�जिनक 

�ािधकरणातील अनुदान वाटप काय��मातील लाभाथ�चा तपशील

काय��माचे / योजनेचे नाव

वष� :- 1 एि�ल ........... ते 31 माच� .............

नमुना "क" चालू वषा�साठी

अ.�. लाभधारकाचे संपूण� नाव आिण प�ा �दले�या अनुदानाची र�म/�दले�या 

सवलत�ची र�म

िनरंक िनरंक

Eò±É¨É 4 (1)(b)(xii) 
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महारा� रा�य येथील िमरा भा�दर महानगरपािलका, साव�जिनक बांधकाम िवभाग या साव�जिनक 

�ािधकरणातून कोणतीही सवलत, परवाना अथवा अिधकारप� िमळाले�या लाभाथ�चा तपशील

परवाना/परवानगी/सवलत यांचा �कार :-
परवाना देणारी अिधकारी ��� :-

अ.�. परवाना 

धारकाचे नाव

परवाना �. परवाना 

�द�याची 

तारीख

�कती 

काळासाठी 

वैध

सव�सामा�य 

अटी

परवा�याचा 

तपशील

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

  

Eò±É¨É 4 (1)(b)(xiii)
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महारा� रा�य येथील िमरा भा�दर महानगरपािलका, साव�जिनक बांधकाम िवभाग या साव�जिनक 

�ािधकरणात इले��ॉिनक �व�पात उपल�ध असलेली मािहती

अ.�. द�तऐवज/धा�रणी/

न�दवहीचा �कार

िवषय कोण�या �कार�या 

इले��ॉिनक �व�पात 

मािहती साठिवलेली 

आहे ?

ही मािहती 

ता�यात 

असले�या 

���चे नाव

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

Eò±É¨É 4 (1)(b)(xiv)
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महारा� रा�य येथील िमरा भा�दर महानगरपािलका, साव�जिनक बांधकाम िवभाग या 

साव�जिनक �ािधकरणा�या अख�यारीतील मािहती संदभा�त मािहती अिधकारी, सहा�यक मािहती 

अिधकारी आिण अिपलीय �ािधकारी यांची तपशीलवार मािहती

"क"

मािहती अिधकारी

अ.

�.

मािहती 

अिधका�याचे 

नाव

अिधकार पद मािहती 

अिधकारी 

�हणून �याची 

काय�क�ा

संपूण� प�ा/ दुर�वनी 

�मांक

ई-मेल  

आयडी 

या 

काय�ा 

पूरताच

अिपलीय 

�ािधकारी

1 �ी. िनितन 

मुकणे

उपअिभयंता भा�दर (पूव�) 

िवभाग

4 ला मजला, 

साव�जिनक बांधकाम 

िवभाग िवभाग, �व. 

इं�दरा गांधी भवन, 

मु�य काया�लय, 

भा�दर (प.) 

8422811350

�ी.�दपक खांिबत,  

काय�कारी 

अिभयंता

2 �ी. यितन जाधव �. 

उपअिभयंता

शास�कय 

योजना

4 ला मजला, 

साव�जिनक बांधकाम 

�ी.�दपक खांिबत,  

काय�कारी 

कलम 4 (1)(b)(xvi) 
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िवभाग िवभाग, �व. 

इं�दरा गांधी भवन, 

मु�य काया�लय, 

भा�दर (प.) 

8422811360

अिभयंता

  

‘ख’

सहा�यक मािहती अिधकारी

अ.�

.

सहा�यक मािहती 

अिधका�याचे नाव

अिधकार पद सहा�यक मािहती अिधकारी 

�हणून �याची काय�क�ा

दुर�वनी �मांक

1 �ी. सतीश तांडेल किन� अिभयंता �भाग सिमती �.01 8433911180
2 �ी. अर�वद पाटील किन� अिभयंता �भाग सिमती �.02 8422811470
3 �ी. चेतन �हा�े किन� अिभयंता �भाग सिमती �.03  8422811386

4 �ी. सिचन पवार किन� अिभयंता �भाग सिमती �.04 8422811345

5 �ी. सिचन पाटील किन� अिभयंता �भाग सिमती �.05 8422811330

6 �ी. �फु�ल वानखेडे किन� अिभयंता �भाग सिमती �.06 8422811308

"ग"

अिपलीय �ािधकारी

अ.�. अिपलीय  

अिधका�याचे नाव

अिधकार पद अिपलीय अिधकारी 

�हणून �याची 

काय�क�ा

अहवाल देणारे मािहती 

अिधकारी

दुर�वनी �मांक

1 �ी. �दपक खांिबत

8422811340
काय�कारी 

अिभयंता

िमरा-भा�दर 

महानगरपािलका 

काय��े�

1) �ी. िनितन मुकणे

2) �ी. यितन जाधव 
8422811350
8422811360


