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सन 2022-23 

      

िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, सार्वजमनक बाांधकाि वर्भाग या सार्वजमनक 
प्रामधकरणाच्या कािाांचा आजण कतववयाांचा तपिीि 

1 सार्वजमनक प्रामधकरणाचे नार्          
 

:-  मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका,  
सार्वजमनक बाांधकाि वर्भाग 

2 
 

सांपूणव पत्ता :-  मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
स्र्. इांददरा गाांधी भर्न,  
छत्रपती मिर्ाजी पथ, भाईंदर (प.)   
ता. जज. ठाणे. 

3 
 

कायाविय प्रिुख :-  श्री. ददपक खाांवबत 
िहर अमभयांता  
मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका  

4 कोणत्या खात्याच्या अांतगवत हे कायाविय 
आहे ?  

:-  बाांधकाि वर्भाग 
मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका 

5 
 

कािाचा अहर्ाि कोणत्या कायावियाकडे 
सादर केिा जातो ?                                       

:- आयुक्त, मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

6 
 

कायवकक्षा : भौगोमिक  :-  79.40 चौ.दक.िी.        
मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका हद्द 

7 
 

अांगीकृत व्रत (Mi ssi on)  :-  सोबत तक्ता जोडिा आहे.    पररमिष्ट – 1 

8 
 

ध्येय / धोरण (Vi si on)                         :- िासनाच्या आदेिाप्रिाणे र् पररपत्रकाप्रिाणे 
अांििबजार्णी करणे तसेच िा. िहासभा र्  
िा. स्थायी समितीच्या ठरार्ाप्रिाणे कायवर्ाही 
करणे. 

9 साध्य  :-  नागरीकाांसाठी वर्वर्ध सुवर्धा उपिब्ध करुन देणे.  
10 
 

प्रत्यक्ष कायव  :-  नागरीकाांसाठी िहरातीि रस्ते, गटारे, र् 
ददर्ाबत्तीची सोय करणे इ.  िुिभूत सुवर्धा 
पुरवर्णे, िैदाने र् उद्याने वर्कमसत करणे, 
स्ििानभुिी र् दफनभुिी वर्कमसत करणे. 
हॉस्पीटि, र्ाचनािय इत्यादी सुवर्धा पुरवर्णे, 
कािे करणे. 

11 जनतेिा देत असिेल्या सेर्ाांचा 
थोडक्यात तपिीि  

:-  नागरीकाांना ििुभूत र् सुसज्ज अिा सोयी 
सुवर्धा उपिब्ध करुन देणे. 

12 
 

स्थार्र िािित्ता (येथे तुिच्या 
प्रामधकरणाची जिीन, इिारत आजण 
अन्य स्थार्र िाििते्तचा तपिीि द्यार्ा.) 

:-  सार्वजमनक इिारती, प्रभाग कायाविये, 
स्ििानभूिी / दफनभुिी, सिाजिांददर, बािर्ाडी  
अांगणर्ाडी, तिार्, उदयाने, िाळा, कोंडर्ाडा, 
िाकेट, वयायाििाळा प्राथमिक आरोग्य कें द्र, 
िौचािय, इ.                

Eò±É¨É 4 (1)(b)(i) 
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13 
 

प्रामधकरणाच्या सांरचनेचा तक्ता 
(र्ांिर्कृ्षाचा तक्ता जसा असतो तसा तक्ता 
काढून, प्रत्येक पातळीर्र कायवकक्षा र् 
सांपकावच्या पत्त्यािी त्याची जोड घािून 
दाखर्ार्ी.) 

:-  सोबत सांरचनेचा तक्ता सोबत जोडिेिा आहे.  
पररमिष्ट – 2  

14 
 

कायावियाची रे्ळ आजण दरुध्र्नी क्रिाांक 
(सर्व दरुध्र्नी क्रिाांक, फॅक्स क्रिाांक, ई-
िेि आजण कायावियीन कािानांतर 
सांपकावचा तातडीचा क्रिाांक असेि तर 
तोही क्रिाांक द्यार्ा. 

:-  सकाळी 9.45 ते सांध्या 6.15 
दरुध्र्नी क्र. 28193028, 28181183, 
28181353, 28145985, 28192828,  
(वर्स्तार  क्र. 216)  

15 

 

साप्तादहक सुट्टी आजण वर्िेष सेर्ाांचा 
कािार्धी  

:-  िदहन्याच्या प्रत्येक िमनर्ार र् रवर्र्ार 
कायावियीन सुट्टी.    
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                      अांगीकृत व्रत (Mi ssi on)         पररमिष्ट - 1 
 

किि 4 (1)(b)(i ) 
मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका 

गहृ योजना  
 

 जर्ाहरिाि नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अमभयानाांतगवत “िहरी गरीांबाांना िुिभूत सुवर्धा पुरवर्णे”  
(BSUP) या उपकायवक्रि अांििबजार्णी बाबत िहाराष्ट्र िासन गहृमनिावण वर्भाग याांनी दद. 25 जून 2007 
िासन मनणवय अन्र्ये सुचना मनगवमित केल्या होत्या.  

 त्या नुसार मिरा-भाईंदर िहानगरपामिकेने कें द्र िासनाच्या जर्ाहरिाि नेहरु नागरी  पुनवरुत्थान 
अमभयानाांतगवत “िहरी गररबाांना िुिभतू सुवर्धा पुरवर्णे”  या उपक्रिािध्ये िहानगरपामिका के्षत्रातीि कािी 
मिरा येथीि जनतानगर र् कािीचचव या दोन  झोपडपट्टयाांिध्ये िुिभूत सुवर्धाांसह पुरवर्ण्यासाठी सवर्स्तर 
प्रकल्प अहर्ाि तयार करुन म्हाडा िाफव त कें द्र िासनास सादर केिा हेाता. 

 

प्रकल्पाचे उपाांगे खािीि प्रिाणे आहे. 
 

1 एकूण झोपडपट्टी - दोन (1) जनतानगर 

        (2) कािीचचव 
2  िाभार्थयाांची सांख्या 

 

- 4136 (1) जनतानगर 3665  

           (2) कािीचचव 471 

3 पुरवर्ण्यात येणाया सदामनकेचे स्र्रुप  

 

- सदमनका 1 BHK स्र्रुपाची असून त्यािध्ये 

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

Bath, Passage, Balcony. याांचा सिारे्ि आहे. 

4 चटई के्षत्र - 25 चौ.िी (269 चौ.फुट)/प्रमत िाभाथी 
5 पुरवर्ण्यात येणाया पायाभूत सुवर्धा 

 

 

 

 

  

 i. अांतगवत रस्ते 

ii. पाणीपुरर्ठा र् ििमन:स्सारण 

iii. पथददरे् 

iv. बािर्ाडी (7) 

v. सिाजिांददर (6) 

 

मनधी उपयोमगता                                                                                                                           (रुपये िाखात) 

अ.क्र. मनधीचा स्त्रोत कें द्र िासना प्रिाणे  िांजूर 
मनधी  

प्राप्त मनधी 

ददनाांक रक्कि 

1 कें द्र िासन 11,429.99 नोवहे 2010 2856.00 

   जुिै  2015 1170.08 

2 राज्य िासन 7,856.12 एवप्रि 2011 1964.03 

   जुिै 2015 804.03 
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3 मिरा भाईंदर िनपा 7,234.56 - - 

4 िाभाथी 1,434.75 - - 

 एकूण 27,955.42  6794.14 

 

 कें द्र िासन र् राज्य िासन याांच्याकडुन प्राप्त रु. 67.94 कोटी मनधी िोवबिायझेिन अॅडवहान्स, सांक्रिण 
मिवबर बाांधकाि, पॅकेज अांतवगत इिारत बाांधकाि र् िाभाथीना भाडेचे धनादेि अदा करण्यासाठी 
ठेकेदाराांना प्रदान करण्यात आिेिा आहे. 

 

एि.एि.आर.डी.ए. (कजव मनधी) 

 
एकुण कजव िागणी  िांजुर कजव मनधी प्राप्त कजव मनधी ददनाांक 

150.00 कोटी 40.00 कोटी 8.00 कोटी ऑगस्ट 2021 

 

 

योजनेची सद्यजस्थती :- 

पॅकेज ठेकेदाराचे नार्  कािाची सद्यजस्थती 

जे-1 िे. िायोना 
टॉस्कॅनो 

1) इिारत क्र.06, 294 सदमनका, सदर इिारतीचे RCC चे काि 16 वया 
िजल्या पयांत पुणव झािे आहे. सदर इिारतीिधीि पात्र िाभार्थयाांन 
सोबत नोंदणीकृत करारनािा करुन सदमनका वर्तरीत करण्याची 
कायवर्ाही सुरु आहे. 

िे. िायोना 
कॉपोरेिन 

2) इिारत क्र. 07, 362 सदमनका, सदर इिारतीचे 1 ल्या िजल्याचे 
काि पुणव झािे असून 2 िजल्याचे काि सुरु आहे. 

जे-3 िे. श्रीजी 
वबटकोन 

1) इिारत क्र. 01, (179 सदमनका) ची सर्व कािे पणुव झािी असनु पात्र 
िाभाथीना सदमनकाचा ताबा देण्यात आिा आहे. 

2) इिारत क्र. 02, 299 सदमनका, सदर इिारतीचे 14 वया 
िजल्यापयांतचे RCC चे काि पुणव झािे असुन 09 वया िजल्याचे            चे 
काि सुरु आहे. 

3) इिारत क्र.03, 299 सदमनका, सदर इिारतीचे RCC चे काि 16 वया 
िजल्याचे काि पुणव झािे असुन 14 वया िजल्याचे Br i ck Wor k चे 
काि पुणव झािे आहे.  

जे-3 िे. िायोना 
कॉपोरेिन 

1) इिारत क्र. 04, 299 सदमनका, सदर इिारतीचे 06 वया िजल्याचे 
RCC चे काि पुणव झािे आहे. 

2) इिारत क्र. 05, 299 सदमनका, सदर इिारतीच्या Pl i nt h चे काि 
पुणव झािे आहे. 

कामिचचव 
(पॅकेज) 

िे.डी.के. 
एस.(जेवही) 

कामिचचव इिारत क्र.03, 129 सदमनका, सदर इिारतीचे 60% RCC चे 
काि 8 वया िजल्यापयांत पुणव झािे आहे. सदर इिारतीचे Br i ck wor k 
चे काि 8 वया िजल्यापयांत पुणव झािे आहे.  
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मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका 
गहृ योजना  

 

योजनेची सद्यजस्थती :- 

पॅकेज ठेकेदाराचे नार्  कािाची सद्यजस्थती 

जे-1 िे. िायोना 
कॉपोरेिन 

1) इिारत क्र. 07, 362 सदमनका, सदर इिारतीचे 1 ल्या िजल्याचे 
काि पुणव झािे असून 2 िजल्याचे काि सुरु आहे. 

जे-3 िे. िायोना 
कॉपोरेिन 

1) इिारत क्र. 04, 299 सदमनका, सदर इिारतीचे 06 वया िजल्याचे 
RCC चे काि पुणव झािे आहे. 

2) इिारत क्र. 05, 299 सदमनका, सदर इिारतीच्या Pl i nt h चे काि 
पुणव झािे आहे. 
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मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका 
प्रधानिांत्री आर्ास योजना 

 
योजनेची थोडक्यात िादहती 
 

कें द्र िासन पुरस्कृत प्रधानिांत्री आर्ास योजनेिध्ये मिरा-भाईंदर िहानगरपामिकेचा सहभाग असुन 
सन 2022 पयांत 75 र्षव पुणव होत असुन देिातीि प्रत्येक कुटुांबािा जि जोडणी,िौचाियची वयर्स्था, 24 
तास र् वर्ज र् पोहोचरस्ता या सुवर्धासह पक्के घर असायिा हरे् असे वर्चारात घेऊन पांतप्रधान िहोदयाच्या 
सन 2022 पयांत सर्ाांसाठी घरे या सांकल्पनेच्या अनुषांगाने कें द्र िासनाने नागरी भागाकरीता प्रधानिांत्री आर्ास 
योजना सुरु केिी आहे. कें द्र िासनाच्या गहृ मनिावण र् िहरी दाररद्रय मनिुांिन िांत्राियाने सर्ाांसाठी घरे या 
अमभयाांना अांतगवत प्रधानिांत्री आर्ास योजने अांतगवत झोपडपट्टयाांचे सर्के्षण करण्यासाठी मिरा-भाईंदर 
िहानगरपामिकेने िा. िहासभा ठरार् दद.22/09/2015 ठरार् क्र.35 अन्र्ये सर्के्षणासाठी सल्िागार नेिण्यास 
िान्यता प्राप्त आहे. सदर सर्के्षणासाठी मनवर्दा िांजुर करून चार ठेकेदाराांना सर्के्षण करण्याचे आदेि देण्यात 
आिे आहेत. 

1) एकुण झोपडी धारकाांची अांदाजजत सांख्या 27,507 

2) एकुण अांदाजजत िोकसांख्या 1,31,356 
 
 मिरा-भाईंदर िहानगरपामिकेच्या हद्दीिध्ये एकुण 46 झोपडपट्टया अजस्तत्र्ात आहेत. सदर झोपडयाचे 
सिाजजक आमथवक, सवहेक्षण करण्यासाठी चार सल्िागार सांस्थाांना वर्भागुन ? काि देण्यात आिे होते. सदर 
ठेकेदाराांनी खािीप्रिाणे सर्के्षणाचे र् सवर्स्तर प्रकल्प अहर्ाि खािीि तक्त्यात दिववर्ण्यात आिा आहे.  

अ.क्र. झोपडपट्टीचे नार् झोपडयाांची 
सांख्या 

सवहेक्षण केिेल्या झोपडयाांची 
सांख्या / MI S Ent ry 

1 िुधाव खाडी ब्राम्हण देर् नगर (भाईंदर (प.) 1150 1150 
2 रेर्ा आगार, सदानांद नगर 1100 1150 
3 राई मिर्नेरी 950 950 
4 इांददरा कोठार, भाईंदर (प.) 350 350 
5 हनुिान नगर, भाईंदर (प.) 130 00 
6 िोर्ाव भाट, भाईंदर (प.) 105 00 
7 ब्राम्हण देर् नगर (िोर्ाव) 100 00 
8 िािबहादरु िास्त्रीनगर (उत्तन)  700 650 
9 नागिा बांदर 00 00 
10 इांददरा नगर (भाटेबांदर ) 00 00 
11 आांबेडकर नगर, गाांधीनगर, भोिानगर  2736 2462 
12 नेहरुनगर, िािबहादरु िास्त्रीनगर, जाभळी आगार 2136 1764 
13 िोतीनगर,  268 183 
14 गणेिनगर देर्ि नगर, 3513 2806 
15 अण्णा नगर, 134 93 
16 जय अांबेनगर 1 र् 2 1729 1188 
17 साईबाबा नगर 111 100 
18 नाझरेथ आगर 124 28 
19 जयनगर िाांडर्ी पाडा 00 00 
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20 िाांडर्ी पाडा  1500 893 
21 आदिव इांददरा नगर (भाईंदर (पुर्व) 1398 1142 
22 हररचांद्र नगर (भाईंदर (पुर्व) 350 00 
23 मिर्िक्तीनगर (भाईंदर (पुर्व) 712 67 
24 साई श्रध्दारे्िफेअर (भाईंदर (पुर्व) 155 80 
25 पानटेकडी (भाईंदर (पुर्व) 00 00 
26 सेनानगर (भाईंदर (पुर्व) 00 00 
27 बांदरर्ाडी (भाईंदर (पुर्व) 105 105 
28 श्रीरािनगर (फाटक भाईंदर (पुर्व) 135 27 
29 गाांर्देर्ी नगर (भाईंदर (पुर्व) आदिव इांददरा नगर 150 00 
30 आझाद नगर (गोल्डन नेस्ट) 00 00 
31 पांचर्टी चाळ (भाईंदर (पुर्व) 00 00 
32 िेर्ांते चाळ (भाईंदर (पुर्व) 00 00 
33 िॉडवन कां पनी (घोडबांदर गाांर्) 630 424 
34 साईनाथ सेर्ा नगर (घोडबांदर गाांर्) 185 180 
35 काजुपाडा  290 139 
36 चेना रे्िांकनी पाडा 48 21 
37 चेना पाटीि पाडा 252 112 
38 दाचकुिपाडा 800 105 
39 िािाचा पाडा 65 22 
40 मिनाक्षीनगर 790 384 
41 िहाजनर्ाडी (मिरागाांर्ठाण) 1800 262 
42 कििेि नगर (बाभळीचा भाट मिरारेाड पुर्व) 00 00 
43 रायकर र्ाडी (मिरारोड पुर्व) 300 00 
44 पाांडुरांगर्ाडी / पेणकरपाडा गुजराती चाळ मिरारोड 

(पुर्व) 
948 203 

45 िुांन्िी कां म्पाऊां ड मिरारोड (पुर्व) 1350 416 
46 गाांर्देर्ी नगर नां1 मिरारोड (पुर्व) 110 00 
 एकूण  27507 17262 

 

अ) प्रधानिांत्री आर्ास योजनेतांगवत सवहेक्षण र् जागेचा िािकी हक्काबाबत, CRZ, DP नुसार आरक्षण 
इ.बाबतची िादहती. 

अ. 
क्र. 

झोपडपट्टीचे नार् प्रत्यक्ष 
(उपिब्ध) 
झोपडयाांची 
सांख्या 

सवहेक्षण 
केिेल्या 

झोपडयाांची 
सांख्या 

जमिनीचा 
िािकी 
हक्क 

CRZ बाधीत 
आहे का 

DP नुसार 
आरक्षण 

अांदाजजत 
झोपडपट्टीची 
िोकसांख्या 

1 िुधाव खाडी ब्राम्हण 
देर् नगर (भाईंदर 
(प.) 

1150 1150 सरकारी CRZ-I I  R-Zone 1600 

2 रेर्ा आगार, सदानांद 
नगर 

1100 1150 सरकारी CRZ-I I I  R-Zone 6000 

3 राई मिर्नेरी 950 950 सरकारी CRZ 
Mangr oves 

Buf f er  
zone 

No.Dev. 
Zone (pt ) 

R-Zone 

6000 
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4 इांददरा कोठार, 
भाईंदर (प.) 

350 350 खाजगी - R-Zone 1600 

5 हनुिान नगर, 
भाईंदर (प.) 

130 00 खाजगी - R-Zone 400 

6 िोर्ाव भाट, भाईंदर 
(प.) 

105 00 सरकारी CRZ-(I I ) & 
(I I I ) 

No.Dev. 
Zone 

408 

7 ब्राम्हण देर् नगर 
(िोर्ाव) 

100 00 सरकारी CRZ R-Zone 400 

8 िािबहादरु 
िास्त्रीनगर, धार्गी 
डोंगरी (उत्तन)  

700 650 सरकारी - R-Zone 
(Hi l l  ) 

4000 

9 नागिा बांदर 00 00 खाजगी CRZ (I I I ) No.Dev. 
Zone 

400 

10 इांददरा नगर 
(भाटेबांदर) 

00 00 सरकारी CRZ (I I ) R-Zone 
(Hi l l  ) 

2000 

11 आांबेडकर नगर, 
गाांधीनगर, 
भोिानगर  

2736 2462 सरकारी CRZ (I I I ) R-Zone 
Muni ci pal  

Res.  

10000 

12 नेहरुनगर, 
िािबहादरु 
िास्त्रीनगर, जाभळी 
आगार 

2136 1764 सरकारी CRZ (I V) R-Zone 
 

5716 

13 िोतीनगर,  268 183 खाजगी CRZ (I I ) R-Zone 644 
14 गणेिनगर देर्ि 

नगर, आनांदनगर, 
क्राांतीनगर, 
हनुिाननगर 

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

15000 

15 अण्णा नगर, 134 93 सरकारी - D.P.Road 
Res. 

368 

16 जय अांबेनगर 1 र् 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 (I I I ) No.Dev. 

Zone 
400 

19 जयनगर िाांडर्ी 
पाडा 

00 00 खाजगी - Muni ci pal  
Res. 

1300 

20 िाांडर्ी पाडा  1500 893 खाजगी  No. Dev. 
Zone 

4000 

21 आदिव इांददरा नगर, 
भाईंदर (पुर्व) 

1398 1048 सरकारी/ 
खाजगी 

 
CRZ 

No.Dev. 
Zone 

6000 

22 हररचांद्र नगर,  
भाईंदर (पुर्व) 

350 00 खाजगी - R-Zone 
 

2000 

23 मिर्िक्तीनगर, 
भाईंदर (पुर्व) 

712 67 खाजगी CRZ I ndust r i al  
Zone 

2000 

24 साई श्रध्दा रे्िफेअर, 
भाईंदर (पुर्व) 

155 80 खाजगी CRZ No.Dev. 
Zone 

1800 
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25 पानटेकडी,  
भाईंदर (पुर्व) 

00 00 खाजगी - Muni ci pal  
Res. 

600 

26 सेनानगर,  
भाईंदर (पुर्व) 

00 00 सरकारी - R-Zone 2000 

27 बांदरर्ाडी, भाईंदर 
(पुर्व) 

105 105 सरकारी CRZ (I I I ) R-Zone 320 

28 श्रीरािनगर, फाटक 
भाईंदर (पुर्व) 

135 27 खाजगी - R-Zone 
 

208 

29 गाांर्देर्ी नगर, 
भाईंदर (पुर्व) आदिव 
इांददरा नगर 

150 00 खाजगी - R-Zone 
 

1400 

30 आझाद नगर, 
गोल्डन नेस्ट 

00 00 खाजगी - Muni ci pal  
Res. 

1200 

31 पांचर्टी चाळ, भाईंदर 
(पुर्व) 

00 00 खाजगी - R-Zone 
 

1200 

32 िेर्ांते चाळ, 
भाईंदर (पुर्व) 

00 00 खाजगी - R-Zone 
 

160 

33 िॉडवन कां पनी, 
घोडबांदर गाांर् 

630 424 खाजगी CRZ No.Dev. 
Zone 

1880 

34 साईनाथ सेर्ा नगर, 
घोडबांदर गाांर् 

185 180 सरकारी CRZ R-Zone 
 

400 

35 काजुपाडा  290 139 खाजगी - R-Zone 800 
36 चेना रे्िांकनी पाडा 48 21 खाजगी - R-Zone 700 

37 चेना पाटीि पाडा 252 112 खाजगी - R-Zone 300 
38 दाचकुिपाडा 800 105 खाजगी - R-Zone 600 
39 िािाचा पाडा 

 
65 22 खाजगी - No.Dev. 

Zone 
4000 

40 मिनाक्षीनगर 790 384 खाजगी - No.Dev. 
Zone 

4000 
 

41 िहाजनर्ाडी 
(मिरागाांर्ठाण) 

1800 262 सरकारी - R-Zone 10000 

42 
 

कििेि नगर 
(भाबिीचा भार 
मिरारेाड पुर्व) 

00 00 खाजगी - No.Dev. 
Zone 

800 

43 रायकर र्ाडी 
(मिरारोड पुर्व) 

300 00 खाजगी - R-Zone 
 

2000 

44 पाांडुरांगर्ाडी / 
पेणकरपाडा गुजराती 
चाळ (मिरारोड (पुर्व) 

948 203 सरकारी/ 
खाजगी 

- R-Zone 
 

8000 

45 िुांन्िी कां म्पाऊां ड 
(मिरारोड (पुर्व) 

1350 416 खाजगी - R-Zone 
 

12000 

46 गाांर्देर्ी नगर नां1 
मिरारोड (पुर्व) 

110 00 खाजगी CRZ (I V) R-Zone 
 

400 

एकूण 27,507 17,262    1,31,356 
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ब) िासन मनणवय क्रिाांक, एियुएन-2018/प्र.क्र197/नवर्-18 दद.17 नोवहेंबर 2018 रोजीच्या िासन 
मनणवयानुसार िासकीय जमिनीांर्रीि अमतक्रिणे मनयिानुकूि करण्याबाबतची झोपडपट्टयाांची यादी 

अ. 
क्र. 

झोपडपट्टीचे नार् प्रत्यक्ष 
(उपिब्ध) 
झोपडयाांची 
सांख्या 

सवहेक्षण 
केिेल्या 

झोपडयाांची 
सांख्या 

जमिनीचा 
िािकी हक्क 

CRZ बाधीत 
आहे का 

DP नुसार 
आरक्षण 

अांदाजजत 
झोपडपट्टीची 
िोकसांख्या 

1 िुधाव खाडी ब्राम्हण 
देर् नगर (भाईंदर 
(प.) 

1150 1150 सरकारी CRZ-I I  R-Zone 1600 

2 रेर्ा आगार, सदानांद 
नगर 

1100 1150 सरकारी CRZ-I I I  R-Zone 6000 

3 राई मिर्नेरी 950 950 सरकारी CRZ 
Mangr oves 

Buf f er  
zone 

No.Dev. 
Zone (pt ) 

R-Zone 

6000 

4 िोर्ाव भाट, भाईंदर 
(प.) 

105 00 सरकारी CRZ-(I I ) & 
(I I I ) 

No.Dev. 
Zone 

408 

5 ब्राम्हण देर् नगर 
(िोर्ाव) 

100 00 सरकारी CRZ R-Zone 400 

6 िािबहादरु 
िास्त्रीनगर, धार्गी 
डोंगरी (उत्तन)  

700 650 सरकारी - R-Zone 
(Hi l l  ) 

4000 

7 इांददरा नगर 
(भाटेबांदर) 

00 00 सरकारी CRZ (I I ) R-Zone 
(Hi l l  ) 

2000 

8 आांबेडकर नगर, 
गाांधीनगर, 
भोिानगर  

2736 2462 सरकारी CRZ (I I I ) R-Zone 
Muni ci pal  

Res.  

10000 

9 नेहरुनगर, 
िािबहादरु 
िास्त्रीनगर, जाभळी 
आगार 

2136 1764 सरकारी CRZ (I V) R-Zone 
 

5716 

10 गणेिनगर देर्ि 
नगर, आनांदनगर, 
क्राांतीनगर, 
हनुिाननगर 

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

15000 

11 अण्णा नगर, 134 93 सरकारी - D.P.Road 
Res. 

368 

12 जय अांबेनगर 1 र् 2 1729 1188 सरकारी CRZ (I ) Res.ST 
Depot  

5952 

13 आदिव इांददरा नगर 
(भाईंदर (पुर्व) 

1398 1048 सरकारी/ 
खाजगी 

 
CRZ 

No.Dev. 
Zone 

6000 

14 सेनानगर (भाईंदर 
(पुर्व) 

00 00 सरकारी - R-Zone 2000 

15 बांदरर्ाडी भाईंदर 
(पुर्व) 

105 105 सरकारी CRZ (I I I ) R-Zone 320 

16 साईनाथ सेर्ा नगर 
(घोडबांदर गाांर्) 

185 180 सरकारी CRZ R-Zone 
 

400 
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17 िहाजनर्ाडी 
(मिरागाांर्ठाण) 
 

1800 262 सरकारी - R-Zone 10000 

18 पाांडुरांगर्ाडी / 
पेणकरपाडा गुजराती 
चाळ (मिरारोड (पुर्व) 

948 203 सरकारी/ 
खाजगी 

- R-Zone 
 

8000 

 एकुण 18789 14011    84164 

 

क) मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका हद्दीतीि खाजगी जमिनीर्रीि झोपडपट्टयाांची यादी 
 

अ. 
क्र. 

झोपडपट्टीचे नार् प्रत्यक्ष 
(उपिब्ध) 
झोपडयाांची 
सांख्या 

सवहेक्षण 
केिेल्या 

झोपडयाांची 
सांख्या 

जमिनीचा 
िािकी हक्क 

CRZ बाधीत 
आहे का 

DP नुसार 
आरक्षण 

अांदाजजत 
झोपडपट्टीची 
िोकसांख्या 

1 इांददरा कोठार,  
भाईंदर (प.) 

350 350 खाजगी - R-Zone 1600 

2 हनुिान नगर,  
भाईंदर (प.) 

130 00 खाजगी - R-Zone 400 

3 नागिा बांदर 00 00 खाजगी CRZ (I I I ) No.Dev. 
Zone 

400 

4 िोतीनगर,  268 183 खाजगी CRZ (I I ) R-Zone 644 
5 साईबाबा नगर 111 100 खाजगी  R-Zone 400 
6 नाझरेथ आगर 124 28 सरकारी CRZ (I I I ) No.Dev. 

Zone 
400 

7 जयनगर िाांडर्ी पाडा 00 00 खाजगी - Muni ci pal  
Res. 

1300 

8 िाांडर्ी पाडा  1500 893 खाजगी  No. Dev. 
Zone 

4000 

9 हररचांद्र नगर  
(भाईंदर पुर्व) 

350 00 खाजगी - R-Zone 
 

2000 

10 मिर्िक्तीनगर (भाईंदर 
पुर्व) 

712 67 खाजगी CRZ I ndust r i al  
Zone 

2000 

11 साई श्रध्दारे्िफेअर 
(भाईंदर पुर्व) 

155 80 खाजगी CRZ No.Dev. 
Zone 

1800 

12 पानटेकडी  
(भाईंदर पुर्व) 

00 00 खाजगी - Muni ci pal  
Res. 

600 

13 श्रीरािनगर  
(फाटक भाईंदर पुर्व) 

135 27 खाजगी - R-Zone 
 

208 

14 गाांर्देर्ी नगर  
(भाईंदर पुर्व) आदिव 
इांददरा नगर 

150 00 खाजगी - R-Zone 
 

1400 

15 आझाद नगर  
(गोल्डन नेस्ट) 

00 00 खाजगी - Muni ci pal  
Res. 

1200 

16 पांचर्टी चाळ  
(भाईंदर पुर्व) 

00 00 खाजगी - R-Zone 
 

1200 

17 िेर्ांते चाळ  
(भाईंदर पुर्व) 

00 00 खाजगी - R-Zone 
 

160 
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18 िॉडवन कां पनी 
(घोडबांदर गाांर्) 

630 424 खाजगी CRZ No.Dev. 
Zone 

1880 

19 काजुपाडा  290 139 खाजगी - R-Zone 800 
20 चेना रे्िांकनी पाडा 48 21 खाजगी - R-Zone 700 

21 चेना पाटीि पाडा 252 112 खाजगी - R-Zone 300 
22 दाचकुिपाडा 800 105 खाजगी - R-Zone 600 
23 िािाचा पाडा 

 
65 22 खाजगी - No.Dev. 

Zone 
4000 

24 मिनाक्षीनगर 790 384 खाजगी - No.Dev. 
Zone 

4000 
 

25 कििेि नगर 
(भाबिीचा भार 
मिरारेाड पुर्व) 

00 00 खाजगी - No.Dev. 
Zone 

800 

26 रायकर र्ाडी  
(मिरारोड पुर्व) 

300 00 खाजगी - R-Zone 
 

2000 

27 िुांन्िी कां म्पाऊां ड 
(मिरारोड पुर्व) 

1350 416 खाजगी - R-Zone 
 

12000 

28 गाांर्देर्ी नगर नां.1 
(मिरारोड पुर्व) 

110 00 खाजगी CRZ (I V) R-Zone 
 

400 

 एकुण 8620 3351    47192 

 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेने सवर्स्तर प्रकल्प अहर्ाि (DPR) तयार करुन िासनास पाठर्ण्यात आिे आहेत 
ते खािीिप्रिाणे. 

अ. 
क्र. झोपडपट्टीचे नार् DPR नुसार सदमनकाांची 

सांख्या 
प्रकल्पाची दकां ित म्हाडास प्रस्तार् 

सादर ददनाांक 

1. िािबहादरू िास्त्रीनगर  
(धार्गी डोंगरी) 

650 + 1384 (वर्क्री घटक 
सदमनका)  = 2034 

267.64 कोटी 27/06/2018 

2. डॉ.बाबासाहेब आांबेडकरनगर  
(भाईंदर पजिि) 

1239 +  उर्वररत जागा 
(वर्क्री घटक)   

145.94 कोटी 27/06/2018 

एकूण सदमनकाांची सांख्या 3273 413.58  

 
अ.
क्र. 

झोपडपट्टीचे नार् DPR नुसार 
सदमनकाांची सांख्या 

जागेची िािकी 
हक्क 

जागेचा 
तपिीि 

DPR ची 
एकुण 
रक्कि 
(कोटी) 

चटईके्षत्र  
मनदेिाांक 
अनुदेय 

र्ाढीर् 
चटईके्षत्र  
मनदेिाांक DPR वर्क्री 

घटक 
1 िािबहादरू 

िास्त्रीनगर (धार्गी 
डोंगरी) 

650 1384 िासकीय 
मिरा-भाईंदर 
िहानगरपामिकेकडे 
(घनकचरा 
वयर्स्थापनसाठी 
र्गव) 

Gr een 
Zone 

267.64 0.20 1.60 

2 डॉ.बाबासाहेब 
आांबेडकरनगर 
(भाईंदर पजिि) 

1239 उर्वररत 
जागा 
वर्क्री 
घटक 

िासकीय / िनपा 
आरक्षण 

R-Zone 
CRZ-I I I  

145.94 1.00 2.50 

एकुण 1889 1384 - - 413.58 - - 
 

 िािबहादरु िास्त्रीनगर झोपडपट्टी जमिनीचे के्षत्र = 54,105.00 Sq Mt r . 
 डॉ.बाबासाहेब आांबेडकरनगर झोपडपट्टी जमिनीचे के्षत्र = 22,490.73 Sq.mt r . 
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प्रधानिांत्री आर्ास योजनेच्या िागवदिवक सचुनािध्ये खािीि चार घटक सिावर्ष्ट आहेत. 
 

अ.क्र. घटक केिेिे कायवर्ाही 
1. जमिनीचा साधनसांपत्ती म्हणुन र्ापर करुन 

त्यार्रीि झोपडपट्टयाांचा आहे तेथेचच 
पुनववर्कास करणे. (I n si t u Sl um 
Redevel opment ) 

1) िािबहादरू िास्त्रीनगर (धार्गी डोंगरी) 
अ) दद.18/05/2017 रोजी िाभाथाांसोबत 

बैठक. 
ब) िाभाथावचा कजव घेण्यास नकार. 
क) िा.अमतररक्त िुख्य समचर्, गहृमनिावण 

वर्भाग याांच्याकडे दद.29/06/2017 
रोजीचे िागवदिवनासाठी पत्र. 

ड) िािबहादरू िास्त्री नगर चा DPR म्हाडाकडे 
दद.27/06/2018 िा पाठर्ण्यात आिा 
त्यानांतर म्हाडाने दद.12/09/2018 रोजी 
त्रुटीांची पुतवता करणेबाबत ददिेल्या 
पत्रानुसार दद.10/10/2018 रोजी त्रुटीची 
पुतवता करण्यात आिी. 

2) डॉ.बाबासाहेब आांबेडकरनगर             
   (भाईंदर पजिि) 
अ) डॉ.बाबासाहेब आांबेडकरनगर चा DPR 

म्हाडाकडे दद.27/06/2018 िा पाठर्ण्यात 
आिा त्यानांतर म्हाडाने दद.12/09/2018 
रोजी त्रुटीची पुतवता करणे बाबत ददिेल्या 
पत्रानुसार दद.12/10/2018 रोजी त्रुटीची 
पुतवता करण्यात आिी. 

2. कजव सांिग्न वयाज अनुदानाच्या िाध्यिातुन 
आमथवकदृष्टया दबुवि आजण अल्प उत्पन 
घटकाांसाठी पररर्डणाऱ्या घराांची मनमिवती करणे. 
(Af f or dabl e Housi ng Thr ough Cr edi t  
Li nked Subsi dy) 

 िासनाने नोडि एजन्सी म्हणुन Axi s Bank 
ची मनयुक्ती करण्यात आिी आहे. 

 िनपा क्षेत्रािध्ये सदर घटकातांगवत एकुण 
अजव 14,155, प्राप्त झािे असून सदरीि 
िाभार्थयाांची दद.19/01/2018 रोजी 
कायविाळा घेण्यात आिी.  

3. खाजगी भागीदारीवदारे परर्डणाऱ्या घराांची 
मनिीती करणे. (Af f or dabl e Housi ng i n 
Par t ner shi p) 

सदर घटकािध्ये दद.28/02/2018 रोजी 
मनवर्दा िागवर्ण्यात आिी होती. सदर 
मनवर्देस प्रमतसाद नसल्याने प्रथि िुदतर्ाढ 
दद.02/04/2018 र् फेरमनर्ीदा 
दद.20/05/2018 देण्यात आिी. तरीही सदर 
मनवर्देस प्रमतसाद मिळािा नाही. 

4 आमथवकदृष्टया दबुवि घटकातीि िाभार्थयाववदारे 
र्ैयक्तीक स्र्रुपातीि घरकुि बाांधण्यास अनुदान  
(Subsi dy f or  benef i ci ar y-l ed i ndi vi dual  
house Const r uct i on or  enhancement ) 

सदर घटकातांगवत िासनाने मनयुक्ती केिेल्या 
KPMG या सांस्थेिाफव त दद.26/04/2018 रोजी 
नगरभर्न भाईंदर (प.) येथे िेळार्ा आयोजजत 
करण्यात आिा होता. सदर िेळावयास 
िाभार्थयाांचा प्रमतसाद मिळािा नाही. कारण 
िनपा के्षत्रातीि बहुताांि झोपडपट्टया या 
काांदळर्न क्षेत्र CRZ, र्नवर्भाग, िीठागरे, 
िासकीय जागा याांनी वयाप्त असल्यािुळे तसेच 
जागेच्या िािकी हक्काबाबत स्पष्ट कागदपते्र / 
नोंदी नसल्यािुळे सदर घटका अांतगवत 
िाभाथावचा प्रमतसाद मिळत नाही. 
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िासन मनणवय क्रिाांक, एियुएन-2018/प्र.क्र197/नवर्-18 दद.17 नोवहेंबर 2018 रोजीच्या िासन मनणवयानुसार 
िासकीय जमिनीांर्रीि अमतक्रिणे मनयिानुकूि करण्याबाबतची झोपडपट्टयाांची यादी  

िासकीय जागेर्रीि झोपडपट्टीची सांख्या  -  18 
खाजगी जागेर्रीि झोपडपट्टीची सांख्या   -   28 
एकुण                             -  46 
 
 िासकीय जागेर्रीि सवर्स्तर प्रकल्प अहर्ाि (DPR) सांख्या -  02 

1.  िािबहादरु िास्त्रीनगर झोपडपट्टी, उत्तन (िहाराष्ट्र गहृमनिावण के्षत्र वर्कास प्रामधकरण याांनी     
दद.27/06/2019 रोजी स्थळ पाहणी करण्यात आिी.) 

2.  डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर नगर झोपडपट्टी, भाईदर (प.) 
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मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
कें द्र िासन पुरस्कृत अितृ अमभयान मिरा-भाईंदर िहराच्या पजवन्य र्ादहनी टप्पा क्र. 2 

 
 कें द्रिासन पुरस्कृत अितृ अमभयान मिरा-भाईदर िहराच्या पजवन्य जिर्ादहनी टप्पा 2 अांतगवत रु.104.07 

कोटीचा प्रस्तार् तयार करण्यात आिा होता. 
 सदर प्रकल्पाकरीता प्रकल्प वयर्स्थापन सल्िागार (PMC) म्हणून िासनाने िहाराष्ट्र जीर्न प्रामधकरण, ठाणे 

याांची नेिणुक करण्यात आिेिी आहे. 
 सदर प्रस्तार्ास िुख्य अमभयांता, िहाराष्ट्र जीर्न प्रामधकरण, ठाणे याांच्याकडे पत्र क्र.1066 दद.16/06/2017 

अन्र्ये रु.94.06 मनवर्ळ रक्किेस ताांवत्रक िान्यता प्राप्त झािेिी आहे. 
 नगरवर्कास वर्भाग िासन मनणवय क्र. अितृ-2017 /प्र.क्र.310 / नवर्-33 दद.1 जुिै 2017 अन्र्ये 

रु.94.06 कोटी रक्किेची योजना िांजूर करण्यात आिी. 
 सदरीि योजने अांतगवत िहरात एकूण 22 दठकाणी नािे बाांधणेची कािे (8.6 दक.िी.) प्रस्तावर्त करण्यात 

आिी आहेत. 
 सदर प्रस्तार्ास मिरा-भाईंदर िहराच्या पजवन्य जिर्ादहनी टप्पा 2 कें द्र िासनाकडून िांजूर राज्यर्ावषवक 

कृती आराखडयानुसार वर्त्तीय आकृती बांध पुढीिप्रिाणे आहे. 
 

अ. 
क्र. 

नागरी स्थामनक 
स्र्राज्य सांस्थेचे 

नार् 

योजनेची िांजूर 
दकां ित 

(डी. पी.आर. 
नुसार) 

कें द्र िासना िाफव त 
अनुजे्ञय अनुदान 

(प्रकल्प 
दकां ितीच्या 50%) 

राज्य िासनािाफव त 
अनुजे्ञय अनुदान 

(प्रकल्प दकां ितीच्या 
25%) 

नागरी स्थामनक 
स्र्राज्य सांस्थेचा 

सहभाग 
(प्रकल्प दकां ितीच्या 

25%) 
1 2 3 4 5 6 
1 मिरा-भाईंदर 

िहानगरपामिका 
रु. 94.06 कोटी रु. 47.03 कोटी रु. 23.515 कोटी रु. 23.515 कोटी 

 
 कें द्र िासन / राज्य िासन कडून प्राप्त झािेिा मनधीचा तपमिि 

 (रु. कोटी िध्ये) 
अ. 
क्र. 

प्राप्त मनधी ददनाांक कें द्र िासन 
प्राप्त मनधी 

राज्य िासन 
प्राप्त मनधी 

एकूण िनपा 
दहस्सा 

प्रकल्पाकरीता 
एकूण प्राप्त मनधी 

आतापयांत 
झािेिा खचव 

I  I I  I I I  I V (I I I  + 
I V)  = V 

VI  (V + VI ) = VI I  VI I I  

1 दद.22/01/2018 9.406  4.703  14.109   

78.135 77.324 

2 दद.14/10/2020 15.00  7.50  22.50   
3 दद.18/03/2021 20.00  10.00  30.00   
 एकूण 44.406 22.203  66.606   

(-) 7.988 (-) 3.994 (-) 
11.982 

  

36.412 18.209 54.624 23.515 

 

 ठेकेदार िे. आर. ॲण्ड बी इन्रा प्रोजेक्ट प्रा.मि. याांना जा.क्र.िनपा/साबाां/कायाव/638/2017-18 
दद.29/01/2018 अन्र्ये कायावदेि देण्यात आिेिा आहे.  

 अितृ अमभयान अांतगवत एकूण 22 दठकाणी (8.6 दक.िी.) नािे बाांधण्याची कािे प्रस्तावर्त आहेत. 
सदरीि एकूण 22 नाल्यापैकी 17 नाल्याांची कािे (5.62 दक.िी.) पूणव झािेिी आहे. एक नाल्याचे काि 
सुरू आहे.  
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 नािा क्र. FN-2 (उत्तन नािा) नाल्याच्या कािाची उप समिती स्थळ पाहणी केिी. सी.आर.झेड. 
दृष्टीकोनातुन अद्याप परर्ानगी प्राप्त झािेिी नाही. 

 भाईंदर (पूर्व) वत्रिुती अपाटविेंट पासून (दकरण नगर नािा) जाणारा नािा बाांधणे र् भाईंदर (पजिि) ओि 
साई कॉम्प्िेक्सच्या पाठीिागून जय अांबे नगर नां.1 ते खाडीकडे जाणारा नािा (नािा नां.3) बाांधणे कािात 
िँग्रोजची र्ाढ झाल्याने काि करता येत नाही.  

 भाईंदर (पजिि) क्राांतीनगर िौचािय पासून बजरांगनगर कडे जाणारा नािा (नािा नां.3b)  बाांधणे हे काि 
राखीर् र्नक्षेत्रािध्ये येत असल्याने सदरचे काि सुरु करण्याकरीता रेंज फॉरेस्ट ऑदफसर (मभर्ांडी, ठाणे) 
िुांबई काांदळर्न सांधारण घटक याांचेकडे पत्रवयर्हार करण्यात आिेिा  आहे. परांतु सदर दठकाणी नाल्याचे 
बाांधकाि करण्यास परर्ानगी नाकारण्यात आिेिी आहे. 

 सद्यजस्थतीत एकुण नाल्याचे 78% भौमतक काि पूणव झािेिे असून आजमिमतस ठेकेदारास एकूण 

रु.77.324 कोटी एर्ढे देयक अदा करण्यात आिेिे आहे.  
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MIRA BHAINDAR MUNICIPAL CORPORATION  

 पररमिष्ट – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOUSING FOR ALL 

PMAY CELL 

 

Nodal Officer – PMAY CELL 

(City  Engineer) 

 

 
(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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                      मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका                  पररमिष्ट – 2  

सार्वजमनक बाांधकाि वर्भाग 
 

                                                                                                                    िहर अमभयांता 
 
 

कायवकारी अमभयांता 
 
 
 

                          उपअमभयांता      उपअमभयांता           उपअमभयांता 
 

  

      कमनष्ठ अमभयांता               िुख्य मिवपक                            
 

      िेस्त्री                                          मिवपक                    

                  गर्ांडी                         मिपाई 
 

                                                            सफाई कािगार
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 ठळक र्ैमिष्टये 

 बाांधकाि वर्भागािाफव त सरुु असिेिी प्रिखु कािे र् योजना 
1. भाईंदर (पजिि) स्टेिन िगतच्या पररसराचे सिुोभीकरण करणे.  
2. घोडबांदर दकल्िा सांर्धवन, नुतनीकरण करणे 
3. िुांबई िहानगर प्रदेि वर्कास प्रामधकरणाच्या (MMRDA) िाध्यिातुन वर्वर्ध रस्त्याांची कािे 

करणे. 
4. भाईंदर (पजिि) डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर िागाविगत असिेल्या वर्द्यिान अजग्नििन कें द्र 

इिारतीच्या जागेत “कम्युमनटी हॉि” बाांधणे. 
5. भाईंदर (पुर्व) आरक्षण क्र. 122 या जागेत दहांद ूहद्यसम्राट स्र्. बाळासाहेब ठाकरे याांचे 

किादािन उभारणे.  
6. मिरारोड (परु्व) आरक्षण क्र. 300 येथे स्र्. प्रिोद िहाजन याांचे किादािन उभारणे. 
7. कामिमिरा पोमिस स्टेिन िगतच्या जागेत पिुर्ैद्यकीय दर्ाखाना बाांधणे. 
8. भाईंदर (पूर्व) नर्घर िोकिान्य दटळक सभागहृ पदहल्या िजल्याचे बाांधकाि करणे. 
9. मिरागाांर् आरक्षण क्र.356 उदूव िाळा इिारत बाांधणे. 
10. घोडबांदर प्ररे्िद्वारा सिोरीि छत्रपती मिर्ाजी िहाराज पुतळा सभोर्तािच्या र्ाहतूक चौक 

पररसराचे सिुोभीकरण करणे. 
11. गहृयोजने अांतगवत सदमनका बाांधणे. 
12. भाईंदर (पूर्व) आरक्षण क्र. 108, वर्कास योजनेतीि िाकेट वर्कमसत करणे 
13. भाईंदर (पूर्व) आरक्षण क्र. 241 कम्युमनटी सेंटर बाांधणे. 
14. राई आरक्षण क्र.56 सी कम्युमनटी हॉि बाांधणे. 
15. िुांबई िहानगर प्रदेि वर्कास प्रामधकरणािाफव त (MMRDA) िेट्रो - 9 अांतगवत ददहसर ते मिरा 

भाईंदर या 9 दक.िी. िागावर्र िेट्रो रेल्रे् बाांधण्याचे काि सरुु आहे. सदर िेट्रोच्या िागावत 
एकूण आठ स्टेिन आहेत. 
 

 बाांधकाि वर्भागािाफव त पूणव केिेिी प्रिखु कािे 
 

1.  भाईंदर पूर्व र् पजिि याांना जोडणारा जेसिपाकव  येथे सबरे् बाांधणे 
2. घोडबांदर येथे बस डेपो बाांधणे. 
3. चौक, उत्तन, पािी, िोर्ाव, िधुाव, भाईंदर सेकां डरी, बांदरर्ाडी, नर्घर, गोडदेर्, खारीगाांर्,   
  मिरारोड, मिरागाांर्, कािीगाांर्, िािाचापाडा, पेणकरपाडा, घोडबांदर, काजपूाडा येथे िाळागहृ   
  इिारती बाांधणे. 
4. मिरारोड (पुर्व) आरक्षण क्र. 178 कम्युमनटी सेंटर बाांधणे. 
5. मिरारोड (पुर्व) आरक्षण क्र. 241 कम्युमनटी सेंटर बाांधणे. 
6.  भाईंदर (पुर्व) आरक्षण क्र. 218 प्रिोद िहाजन कम्युमनटी सेंटर बाांधणे. 
7.  भाईंदर (पजिि) टेंबा हॉस्पीटि बाांधणे. 
8.  मिरारोड (पुर्व) इांददरा गाांधी हॉस्पीटि बाांधणे 
9.  भाईंदर (पुर्व) आरक्षण क्र. 231 िाकेट बाांधणे.  
10. भाईंदर (पजिि), मसल्र्र पाकव  येथे अजग्नििन कें द्र तसेच अजग्नििन स्थानके बाांधणे. 
11. मिरा भाईंदर िहानगरपामिका िखु्य कायाविय, नगरभर्न इिारत, प्रभाग कायाविये बाांधणे.  



PC 10/22-23/NM/website-Kalam 4 (KH)                                                                                                                                                 21 

 

12. मिरा भाईंदर िहानगरपामिका हद्दीत सिाजिांददरे, बािर्ाडी, िौचािये, स्ििानभिूी, 
दफनभिूी, दिदक्रया वर्धीिेड इ. वर्कमसत करण्यात आिे.  

13. मिरा भाईंदर िहानगरपामिका हद्दीतीि िोर्ाव तिार्, सयूव तिार्, राई तिार्, िधुाव तिार्, 
िाांडिी तिार्, रार् तिार्, गोडदेर् तिार्, खारी तिार्, नर्घर तिार्, मिर्ार तिार्, 
सातकरी तिार्, सकुाळ तिार्, जरीिरी तिार्, इ., वर्कमसत करण्यात आिे. 

14. आरक्षण क्र. 100, 109, 117, 122सी, 167, 170, 216, 221, 235, 242, 255, 261, 269, 
273, 299, 305, 368, इ. उद्यान र् िदैाने वर्कमसत करण्यात आिे. 

15. मिरारोड स्टेिन सिुोभीकरण करणे. 
16. मिरा भाईंदर िहानगरपामिका के्षत्रातीि वर्द्यार्थयाांना अभ्यासासाठी भाईंदर (प.) नगरभर्न, 

भाईंदर (प.) उडडाणपूि िेजारी आरक्षण क्र. 100, भाईंदर (पूर्व) खारीगाांर् िाळा, मिरारोड 
(पूर्व) इांददरा गाांधी हॉस्पीटि या दठकाणी र्ातानुकूमित अभ्यामसका सरुु करण्यात आल्या. 

17. भाईंदर (प.) वर्नायक नगर येथे सिाजिांददर बाांधणे. 
18. एकाजत्िक योजने अांतगवत नािे बाांधणे.  
19. भाईंदर (प.) डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर रस्ता (60 फूट रोड), भाईंदर (प.) र्ािचांद प्िाझा ते 

अररहांत दिवन ( 90 फूट रोड), भाईंदर (पूर्व) गोल्डन नेस्ट रोडर्रीि गोल्डन नेस्ट पोमिस 
चौकी ते हनुिान िांददर रस्ता, मिरारोड (पूर्व) ददपक हॉस्पीटि रस्ता, मिरारोड (पूर्व) हैदरी 
चौक ते नरेंद्र पाकव  सकव ि रस्ता, मिरारोड (पूर्व) उिाकाांत मिश्रा चौक ते सषृ्टी जनूा वब्रज 
पयांत रस्ता, मिरारोड (पूर्व) अयप्पा िांददर ते देना बँक पयांत रस्ता, भाईंदर (पूर्व) जेसिपाकव  
येथीि ओसर्ाि ऑनटे ते ओसर्ाि ऑनेक्स रस्ता, कामिमिरा हॉटेि ते सनराईज नाईट 
मिदटांग पयांत रस्ता, मिरारोड (पूर्व) िाांती पाकव  बािाजी हॉटेि ते देनाबँक रस्ता, भाईंदर 
(पूर्व) जेसिपाकव  कपूर टॉर्र ते रेल्रे् सिाांतर रस्ता, मिरारोड (पूर्व) पय्याडे हॉटेि ते िोढा 
पयांत रस्ता, मिरारोड (पूर्व) मसल्र्र पाकव  ते सषृ्टी पयांत रस्ता, भाईंदर (पूर्व) गोल्डन नेस्ट 
रोडर्रीि स्पोटवस ्कॉम्ल्पेक्स ते सेर्न इिेवहन हॉजस्पटि पयांत रस्ता, मिरारोड (पूर्व) 
िाांतीनगर सकव ि ते कुणाि िॉवपांग सेंटर पयांतचा रस्ता, भाईंदर (पूर्व) प्रफुल्ि पाटीि चौक 
ते वर्िि डेअरी रस्ता, घोडबांदर रस्ता, भाईंदर (पुर्व) जनै उपासना भर्न ते अजक्षता वबल्डीांग 
पयांत मसिेंट काँक्रीट रस्ते तयार करण्यात आिे.  

20. भाईंदर (पूर्व) आरक्षण क्र.119 येथे स्पोटवस ्कॉम्ल्पेक्स बाांधणे. 
21. मिरारोड र् भाईंदर स्टेिन दरम्यान रेल्रे्खािीि कल्र्टव बाांधणे. 
22. मिरारोड (पुर्व) आरक्षण क्र. 262 टाऊनपाकव  बीओटी तत्र्ार्र वर्कमसत करण्यात आिे. 
23. मिरा भाईंदर िहानगरपामिका हद्दीत सार्वजमनक िािित्ता र् रस्त्याांर्र ददर्ाबत्तीची वयर्स्था 

करण्यात आिी. 
24. िहानगरपामिका हद्दीत वर्वर्ध दठकाणी रस्त्यार्र मसग्नि वयर्स्था करण्यात आिी.  
25. मिरारोड (पूर्व) येथे िेजर कौस्तुभ राणे याांचे स्िारक बाांधणे.  
26. भाईंदर (पजिि) फाटक येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर याांचा पुणावकृती पुतळा 

उभारणे, तसेच िहापामिका प्राांगणात डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर याांचा अधावकृती पुतळा 
उभारणे. 
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27. चौक येथे मचिाजी आप्पा याांचा अश्वारुढ पुतळा, भाईंदर (पूर्व) फाटक येथे िहाराणा प्रताप 
याांचा अश्वारुढ पुतळा, भाईंदर (पूर्व) जेसिपाकव  येथे भारतरत्न िाजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. 
अब्दिु किाि याांचा अधावकृती पुतळा बसवर्णे. 

28. भाईंदर (पूर्व) येथे नर्घर स्र्ातांत्र समैनक स्िारक बाांधणे 
29. िदहिा र् बािवर्कास भर्न बाांधणे.  
30. मिरा भाईंदर िहानगरपामिका के्षत्रात िेडीटेिन सेंटर बाांधणे 
31. भाईंदर (पुर्व) नर्घर िाळा क्र.13 येथे र्ाढीर् दोन िजल्याचे बाांधकाि करणे. 
32. भाईंदर (पुर्व) आरक्षण क्र.121 र्ाचनािय बाांधणे. 
33. मिरारोड (परु्व)  इांददरा गाांधी हॉस्पीटि येथे र्ाढीर् िजिा बाांधणे. 
34. मिरा भाईंदर िहानगरपामिका हद्दीतीि      अांतगवत रस्ते वर्कमसत करणे. 
35. िोढा ॲमिमनटी येथे तरण तिार् बाांधणे. 
36. अितृ अमभयान अांतवगत पजवन्य जिर्ाहीन्या बाांधण्याची कािे करणे. 
37. भाईंदर (पूर्व) स्टेिन िगतच्या पररसराचे सिुोमभकरण करणे. 
38. मिरा भाईंदर िहानगरपामिका रा.ि. क्र. 8 र्रीि कामिमिरा उडडाणपूिाखािीि जागेिध्ये 

उद्यान वर्कसीत करणे. 
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 िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, सार्वजमनक बाांधकाि वर्भाग या सार्वजमनक 
प्रामधकरणातीि अमधकारी र् किवचारी याांच्या अमधकार कक्ष 
 

क 
अ.क्र. अमधकार पद आमथवक अमधकार सांबांमधत कायदा/ 

मनयि/आदेि /राजपत्र 
िेरा 

(असल्यास) 

1 

 

िहर अमभयांता 

 

25 िक्षार्रीि  अांदाजपत्रकीय  
कािाांना ताांवत्रक िांजूरीचे 
अमधकार 

िहाराष्ट्र िहानगरपामिका 
अमधमनयि 

 

2 

 

कायवकारी अमभयांता 

 

25 िाखापयांत  अांदाजपत्रकीय  
कािाांना ताांवत्रक िांजूरीचे 
अमधकार 

िहाराष्ट्र िहानगरपामिका 
अमधमनयि 

 

3 उप-अमभयांता - -  
4 कमनष्ठ अमभयांता - -  

 

ख 
अ. क्र. अमधकार पद 

 

प्रिासमनक अमधकार 

 

सांबांमधत कायदा/ 
मनयि/आदेि/राजपत्र 

िेरा 

(असल्यास) 

1 

 

िहर अमभयांता 

 

वर्भागातीि किवचाऱ्याांर्र 
मनयांत्रण ठेर्णे, वर्हीत 
पध्दतीत कािे करुन घेणे.  

 

िहाराष्ट्र िहानगरपामिका 
अमधमनयि  अांतगवत           
िा. आयुक्त याांचे रे्ळोरे्ळी 
देण्यात येणारे आदेि  

 

2 

 

कायवकारी अमभयांता 

 

वर्भागातीि किवचाऱ्याांना कािे 
नेिूण देणे, वर्वर्ध प्रस्तार् 
अगे्रसीत करणे. मनवर्दा 
सांबांमधत प्रदक्रया करणे, कें द्र 
िासनाचा िादहतीचा  अमधकार 
2005 अन्र्ये आिेल्या 
अवपिाांर्र कायवर्ाही करणे इ. 

िहाराष्ट्र िहानगरपामिका 
अमधमनयि  अांतगवत           
िा. आयुक्त याांचे रे्ळोरे्ळी 
देण्यात येणारे आदेि  

 

3 

 

उप-अमभयांता 

 

कािाचे आमथवक र् प्रिासकीय 
िांजूरीबाबतचे प्रस्तार्, मनवर्दा 
िांजूरीकरीता र्रीष्ठाांकडे मिफारस 
करणे.  

  

Eò±É¨É 4(1)(b)(i) xÉ¨ÉÖxÉÉ "Eò' 
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4 

 

कमनष्ठ अमभयांता अांदाजपत्रक तयार करणे, 
र्रीष्ठाांकडे िान्यतेकरीता सादर 
करणे. 

  

 

ग 

अ.क्र. अमधकार पद 

 

फौजदारी अमधकार सांबांमधत कायदा/ 
मनयि/आदेि/राजपत्र 

िेरा 

(असल्यास) 

1 िहर अमभयांता मनरांक   

2 कायवकारी अमभयांता मनरांक   

3 उप-अमभयांता मनरांक   

4 कमनष्ठ अमभयांता मनरांक   

 

घ 

अ.क्र. अमधकार पद अधवन्यामयक अमधकार सांबांमधत कायदा/ 
मनयि/आदेि/राजपत्र 

िेरा 

(असल्यास) 

1 िहर अमभयांता मनरांक   

2 कायवकारी अमभयांता मनरांक   

3 उप-अमभयांता मनरांक   

4 कमनष्ठ अमभयांता मनरांक   
 

य 

अ.क्र. अमधकार पद न्यामयक अमधकार 

 

सांबांमधत कायदा/मनयि/ 
आदेि/राजपत्र 

िेरा 

(असल्यास) 

1 िहर अमभयांता    

2 कायवकारी अमभयांता कें द्र िासनाचा िादहतीचा 
अमधकार अमधमनयि 2005 
अांतगवत अवपिीय अमधकारी 

  

3 उप-अमभयांता मनरांक   

4 कमनष्ठ अमभयांता मनरांक   
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िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, सार्वजनक बाांधकाि वर्भाग या सार्वजमनक प्रामधकरणातीि 
अमधकारी र् किवचारी याांची कतववये. 

क 

अ.क्र. अमधकार पद आमथवक  

कतववये 

सांबांमधत कायदा/मनयि/ 
आदेि/राजपत्र 

िेरा 

(असल्यास) 

1 

 

िहर अमभयांता 

 

 िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अमधमनयि 
अांतगवत िा. आयुक्त याांचे रे्ळोरे्ळी 
देण्यात येणारे आदेि 

 

2 

 

कायवकारी अमभयांता 

 

 िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अमधमनयि 
अांतगवत िा. आयुक्त याांचे रे्ळोरे्ळी 
देण्यात येणारे आदेि 

 

3 उप-अमभयांता    

 
ख 

अ.क्र. अमधकार पद 

 

प्रिासमनक 

कतववये 

सांबांमधत कायदा/मनयि/आदेि/राजपत्र 

 

िेरा 

(असल्यास) 

1 

 

िहर अमभयांता 

 

 िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अमधमनयि  
अांतगवत िा. आयुक्त याांचे रे्ळोरे्ळी 
देण्यात येणारे आदेि 

 

2 

 

कायवकारी अमभयांता 

 

 िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अमधमनयि  
अांतगवत िा. आयुक्त याांचे रे्ळोरे्ळी 
देण्यात येणारे आदेि 

 

3 उप-अमभयांता    

 

ग 

अ.क्र अमधकार पद फौजदारी सांबांमधत कायदा/मनयि/आदेि/राजपत्र िेरा 

Eò±É¨É 4(1)(b)(ii) xÉ¨ÉÖxÉÉ "JÉò' 

 



PC 10/22-23/NM/website-Kalam 4 (KH)                                                                                                                                                 26 

 

 कतववये (असल्यास) 

1 िहर अमभयांता मनरांक मनरांक  मनरांक  

2 कायवकारी अमभयांता मनरांक मनरांक  मनरांक  

3 उप-अमभयांता मनरांक मनरांक  मनरांक  
 

घ 
अ.क्र अमधकार पद अधवन्यामयक 

कतववये 

सांबांमधत कायदा/मनयि/आदेि/राजपत्र िेरा 

(असल्यास) 

1 िहर अमभयांता मनरांक मनरांक  मनरांक  

2 कायवकारी अमभयांता    

3 उप-अमभयांता    

य 

अ.क्र अमधकार पद 

 

न्यामयक 

कतववये 

सांबांमधत कायदा/मनयि/आदेि/राजपत्र 

 

िेरा 

(असल्यास) 

1 िहर अमभयांता मनरांक मनरांक  मनरांक  

2 कायवकारी अमभयांता मनरांक मनरांक  मनरांक  

3 उप-अमभयांता मनरांक मनरांक  मनरांक  
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िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, सार्वजमनक बाांधकाि वर्भाग या सार्वजमनक 
प्रामधकरणात कोणताही मनणवय घेताना पाळिी जाणारी मनणवय प्रदक्रयेची आजण त्यार्रीि देखरेखीची पध्दत 
आजण सोपर्िेिे वयवक्तगत उत्तरदामयत्र् 

कािाचे नार् :-  नवर्न कािे / दरुुस्ती कािे. 
सांबांमधत तरतूद :- िा. स्थायी समिती सभेच्या िान्यतेने 
सांबांमधत अमधमनयि :- िुांबई प्राांमतक िहानगरपामिका अमधमनयि 1949 
मनयि :- 
िासन मनणवय :- 
पररपत्रक क्र. :- 
कायावियीन आदेि :-  

अ. 
क्र. 
 

कािाचे स्र्रूप 
 

कािाचे टप्पे 
 

अपेजक्षत 
कािार्धी 

 

प्रत्येक कािाबाबत आजण प्रत्येक 
टप्प्यार्र किवचाऱ्याची र् 

अमधकाऱ्याची भूमिका आजण 
जबाबदारी 

िेरा 
(असल्यास) 

1 
 

नवर्न कािे / 
दरुुस्ती कािे. 
 

प्रत्यक्ष कािाची 
पाहणी करून 
आर्श्यकते प्रिाणे 
अांदाजपत्रक तयार 
करणे. 

 कमनष्ठ अमभयांता / उपअमभयांता 
अांदाजपत्रक तयार करणे. 

 

2 
 

 आमथवक र् 
प्रिासकीय िांजूरी 

 िा. आयुक्त / िा. स्थायी समिती 
/ िा. िहासभा वर्हीत पध्दतीने 
प्रिासदकय र् आमथवक िांजूरी घेणे.  

 

3 
 

 मनवर्दा िागवर्णे 
 

 जाहीर र्तृ्तपत्रात मनवर्दा प्रमसध्द 
करणे.  िजूर सहकारी सांस्थेकडे 
वर्कास कािाांना  िांजूरी 
मिळणेबाबत मिफारस करणे,  
मनवर्दा सांबांमधत प्रदक्रया पूणव 
करणे. 

 

4  मनवर्दा िांजूरी  िा. स्थायी समितीनुसार 
मनवर्दाना िांजूरी देणे. 

 

5  कािाचे कायावदेि  िा. स्थायी समितीच्या 
िांजूरीनुसार ठेकेदाराांस कायावदेि 

 

Eò±É¨É 4(1)(b)(iii)  
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देणे. 
6 
 

 प्रत्यक्ष काि  कमनष्ठ अमभयांता / उपअमभयांता 
याांच्या देखरेखेखािी काि करणे. 

 

7 
 

 कािाचे िोजिाप 
 

 कमनष्ठ अमभयांता / उपअमभयांता 
कािाचे िोजिाप घेणे र् 
ठेकेदाराांस देयक तयार करणे, र् 
र्रीष्ठाकडे अग्रसीत करणे. 

 

8 
 

 िोजणी पुजस्तका 
नोंद 

 कमनष्ठ अमभयांता / उपअमभयांता 
याांच्यािाफव त कािाांचे िोजिाप 
घेर्ून िोजिाप नोंदर्हीत नोंद 
घेणे 

 

9 
 

 कािाचे देयक 
प्रदान करणे 

 ठेकेदाराांची देयके कमनष्ठअमभयांत / 
उपअमभयांता याांच्यािाफव त तयार 
करुन िा. कायवकारी अमभयांता / 
िा. िहर अमभयांता याांच्याकडे 
प्रदानास अगे्रसीत करणे, तद्नांतर 
िेखापररक्षण वर्भागातून तपासणी 
करुन अांमति िान्यतेसाठी िा. 
आयुक्त याांचेकडे पाठवर्णे. 

 

10  काि पूणव 
झाल्यानांतर सुरक्षा 
कािार्धी पूणव 
झाल्यानांतर सुरक्षा 
ठेर् परतार्ा 
करणे. 

 सदर कािाांची पाहणी कमनष्ठ 
अमभयांता याांच्याकडून करण्यात 
येते. सदरचे सुरक्षा ठेर् परतार्ा 
देयक िा. कायवकारी अमभयांता 
याांच्याकडे अदा करण्यास 
पाठवर्ण्यात येते. 
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िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, सार्वजमनक बाांधकाि वर्भाग या 
सार्वजमनक प्रामधकरणात होणा-या कािासांबांधी सर्वसािान्यपणे ठरवर्िेिी भौमतक र् आमथवक उद्दीषे्ट 
सांस्थापातळीर्र ठरर्िेिे िामसक / त्रैिामसक / अधवर्ावषवक अथर्ा र्ावषवक उद्दीषे्ट 

 

अ.क्र. 
 

अमधकार पद 
 

काि 
 

भौमतक 
उद्दीषे्ट 

(एकाांकात) 

आमथवक 
उद्दीषे्ट 
(रू.) 

कािार्धी 
(असल्यास) 

िेरा 
 

1 
 

िहर अमभयांता सोबतचा तक्ता पररमिष्ट 
-3 प्रिाण े

    

2 
 

कायवकारी अमभयांता सोबतचा तक्ता पररमिष्ट 
-3 प्रिाण े

    

3 
 

उप-अमभयांता सोबतचा तक्ता पररमिष्ट 
-3 प्रिाण े

    

4 
 

कमनष्ठ अमभयांता सोबतचा तक्ता पररमिष्ट 
-3 प्रिाण े

    

5 
 

कमनष्ठ अमभयांता 
(वर्द्युत) 

सोबतचा तक्ता पररमिष्ट 
-3 प्रिाण े

    

6 मिवपक सोबतचा तक्ता पररमिष्ट 
-3 प्रिाण े

    

7 िेस्त्री 
 

सोबतचा तक्ता पररमिष्ट 
-3 प्रिाण े

    

8 गर्ांडी 
 

सोबतचा तक्ता पररमिष्ट 
-3 प्रिाण े

    

9 मिपाई 
 

सोबतचा तक्ता पररमिष्ट 
-3 प्रिाण े

    

10 सफाई कािगार 
 

सोबतचा तक्ता पररमिष्ट 
-3 प्रिाण े

    

 

 

Eò±É¨É 4 (1)(b)(iv) xÉ¨ÉÖxÉÉ ‘Eò’ 
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पररमिष्ट – 3  

 कलम 4 (1)(b)(iv) नमनुा ‘Eò’ 

अ.क्र. अमधकारी / किवचा-याचे पद कािाचे स्र्रुप 

1 

 

िहर अमभयांता 

 

सार्वजमनक बाांधकाि वर्भागािाफव त पार पाडण्यात येणा-या 
कािकाजार्र मनयांत्रण ठेर्णे, अांदाजपत्रकाांना ताांवत्रक िान्यता देणे 

2 

 

कायवकारी अमभयांता 

 

सार्वजमनक बाांधकाि वर्भागािाफव त पार पाडण्यात येणा-या 
कािकाजार्र मनयांत्रण ठेर्णे, अांदाजपत्रकाांना ताांवत्रक िान्यता 
देणे. 

3 

 

उप-अमभयांता 

 

िहर अमभयांता, कायवकारी अमभयांता याांच्या मनयांत्रणाखािी नेिुन 
ददिेिी वर्वर्ध वर्कास कािार्र देखरेख, मनयांत्रण ठेर्णे, 
तपासणी करणे, वर्दहत पध्दतीत कायवर्ाही करणे, इ. 

4 

 

कमनष्ठ अमभयांता 

 

प्रभागा िधीि वर्वर्ध वर्कास कािाांची पाहणी करणे, अहर्ाि 
देणे, अांदाजपत्रके तयार करणे, कािार्र देखरेख ठेर्णे र् 
र्रीष्ठाांच्या सुचना र् िागवदिवनानुसार वर्दहत पध्दतीत कायवर्ाही 
करणे. वर्कास कािाांचे तसेच सार्वजमनक रस्त्याांचे दाखिे तयार 
करणे, इ. 

5 

 

कमनष्ठ अमभयांता (वर्द्युत) 

 

मिरा-भाईदर िहानगरपामिका के्षत्रात वर्वर्ध वर्द्युतवर्षयक कािे 
करणे, अहर्ाि देणे, अांदाजपत्रके तयार करणे, कािार्र देखरेख 
ठेर्ण े र् र्रीष्ठाांच्या सुचना र् िागवदिवनानुसार वर्दहत पध्दतीत 
कायवर्ाही करणे, इ. 

6 

 

मिवपक प्रभाग िधीि वर्कास कािाांची देयके तयार करणे, अगे्रसीत 
करणे, वर्कास कािाांबाबत िादहती अदयार्त ठेर्णे, देयक 
रजजस्टर अदयार्त ठेर्णे, प्रभागातीि देयके रे्ळोरे्ळी िेखा 
वर्भागातुन Cer t i f y करणे, तसेच अमभिेख कक्ष कमनष्ठ 
अमभयांता याांच्या देखरेखेखािी अदयार्त ठेर्ण.े सार्वजमनक 
स्र्रूपाचे दाखिे, गोपनीय अहर्ाि, अनुभर् दाखिे, रजजस्टसव 
अद्ययार्त ठेर्णे.  टेंडर क्िाकव  म्हणून मनवर्दा बाबत टेंडर फॉिव 
तयार करणे, वर्क्री करण, मनवर्दा उघडणेबाबत कायवर्ाही करणे, 
तुिनात्िक तके्त, ठरार्ाचे निुने, कायोदि देण्याबाबतची 
कायवर्ाही, करारनािे, सुरक्षा अनाित र् इसारा रक्किेबाबत 
वर्दहत कायवर्ाही करणे, जजल्हा िजूर सोसायटीांना पत्रवयर्हार 
करणे, बी-1 फॉिव अद्ययार्त ठेर्णे, कािाांचे कायावदेि ददल्यानांतर 
सांबांमधत कमनष्ठ अमभयांत्याकडे सांमचका र्गव करणे, मनवर्दा सुचना 
देयके तयार करणे, मनवर्दा सुचना प्रमसध्दी रजजस्टर अद्ययार्त 
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ठेर्ण े र् धोकादायक इिारतीबाबत रेकॉडव अद्ययार्त ठेर्णे र् 
र्रीष्ठाांच्या सुचनेप्रिाणे कािे करणे, पत्रवयर्हार अद्ययार्त ठेर्णे, 
िासदकय वर्िा कपात सांबांमधत वर्भागािी रे्ळोरे्ळी पत्रवयर्हार 
करणे, रजा नोंद रजजस्टर अद्ययार्त ठेर्णे. आर्क जार्क 
नोंदर्ही अद्यार्त ठेर्णे. ररिायन्स एनजी, एि.टी.एन.एि रस्ता 
खोदाई परर्ानगी तयार करणे. र्रीष्ठाांच्या सुचनेनुसार काि 
करणे.  

7 

 

िेस्त्री 

 

प्रभाग िधीि वर्कास कािार्र देखरेख ठेर्णे, कमनष्ठ अमभयांता 
याांना सहाय्य करणे र् त्याांचे आदेिानुसार आर्श्यक ती काि े
करणे 

8 गर्ांडी 

 

प्रभाग िधीि वर्कास कािार्र देखरेख ठेर्णे, कमनष्ठ अमभयांता 
याांना सहाय्य करणे र् त्याांचे आदेिानुसार आर्श्यक ती काि े
करणे  

9 मिपाई सार्वजमनक बाांधकाि वर्भागात वर्भागर्ार नेिण्यात आिेल्या 
वर्भागप्रिुखाांनी साांमगतिेिी कािे करणे.  

10 सफाई कािगार 

 

प्रभागातीि स्ट्रीट िाईट पाहणी, रस्ते खोदाई पहाणी, आजण 
प्रभागातीि कमनष्ठ अमभयांता याांना सहाय्य करणे र् त्याांचे 
आदेिानुसार आर्श्यक ती कािे करणे.  
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िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, सार्वजमनक बाांधकाि वर्भाग या 
सार्वजमनक प्रामधकरणात होणा-या कािासांबांधी सर्वसािान्यपणे आखिेिे मनयि 

अ.क्र. वर्षय दस्तऐर्ज/धाररणी/ 
नोंदर्ही यापैकी कोणत्या 

प्रकारात उपिब्ध 

धाररणी क्र./ 
नोंदर्ही क्र. 

तपिीि दकती काळापयांत 
ही िादहती 

साांभाळून ठेर्िी 
जाते? 

1 
 

नवर्न रस्ते, नवर्न 
गटारे / नािे 
बाांधकाि, िैदाने, 
उद्याने, सिाजिांदीर, 
तिार्, स्ििानभुिी, 
िाळा, सार्वजमनक 
इिारती, िौचािये, 
कोंडर्ाडे, इत्यादी 
वर्कास कािे.  

तरतूद रजजस्टर 
ताांवत्रक िांजूरी रजजस्टर,  
कायावदेि रजजस्टर 
िोजिाप नोंदर्ही 
बाांधकाि रजजस्टर 
िािित्ता रजजस्टर 
 

   

2 
 

आर्क जार्क 
नोंदर्ही  
 

कायावियीन कािी येणाऱ्या 
र् जाणाऱ्या पत्राचा 
तपिीि नोंदर्ही. 

   

3 
 

टपाि नोंदर्ही 
 

वर्वर्ध वर्भागातीि पत्राचा 
तपिीि. 
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िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, सार्वजमनक बाांधकाि वर्भाग या 
सार्वजमनक प्रामधकरणात कोणताही धोरणात्िक मनणवय घेण्यापूर्ी दकां र्ा त्याचे कायावियात 
अांििबजार्णी करण्यापूर्ी जनतेिी अथर्ा जनतेच्या प्रमतमनधीिी चचाव करण्याबाबत अजस्तत्र्ात 
असिेल्या वयर्स्थेचा तपमिि. 

अ. 
क्र. 

कोणत्या वर्षयासांबधी 
सल्िािसित 

 

वयर्स्थेची  कायवपध्दती 
 

सांबांधत िासदकय मनणवय/ 
कायावियीन आदेि / राजपत्र 
र्गैरेचा क्रिाांक र् ताररख 

पूनववर्िोकनाचा 
काळ 
 

1 
 

आमथवक र् प्रिासकीय 
िांजूरी, मनवर्दा िांजूरी,   
िा. आयुक्त सो. याांनी िांजूरी 
ददिेल्या कािाचे अर्िोकन, 
धोरणात्िक मनणवय 
 

वर्भागािाफव त कािाचे 
अांदाजपत्रक तयार करून 
िा. आयुक्त सो. याांच्या 
िांजूरीने स्थायी समिती 
सभेपुढे िान्यतेकरीता 
पाठवर्णे, धोरणात्िक 
मनणवय घेणेकरीता 
िा.आयुक्त सो. याांचे 
िान्यतेने  िा.िहासभेपुढे 
धोरणात्िक मनणवय 
घेतल्यानांतर त्याबाबत 
अांििबजार्णी करणे 

िा. स्थायी समिती 
िा. िहासभा 
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िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका सार्वजमनक बाांधकाि वर्भाग या 
सार्वजमनक प्रामधकरणातीि समित्या, पररषदा, अथर्ा िांडळाच्या बैठकीचे तपिीि 

अ. 
क्र. 

 

समिती , 
िांडळ र्ा 
पररषदेचे 
नाांर् 

समिती, िांडळ र् 
पररषदेच्या 

रचनेचा ढाचा 

(Composi t i on) 

समिती, 
िांडळ र् 
पररषदेचा 
उदे्दष 

समिती, िांडळ र् 
पररषदेच्या 
बैठकीची 
र्ारांर्ारता 

(Frequency) 

त्या 
बैठकीस 
उपजस्थत 
राहण्याची 
जनतेस 
िुभा आहे 

का? 

त्या बैठकीचा 
इमतर्तृ्ताांत 
जनतेस 

पाहण्यासाठी 
उपिब्ध आहे 

का? 

त्या बैठकीचा 
इमतर्तृ्ताांत 
कोणाकडे 
उपिब्ध 
असतो ? 

1 

 

स्थायी 
समिती 

 

- 

 

आढार्ा 
घेणे, चचाव 
करुन 
सर्ावनुिते 
मनणवय घेणे 

िदहन्यातून 
दोनदा 

 

नाही 

 

होय 

 

समचर्  
वर्भाग 
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महाराष्ट्र राज्य येथील ममरा भाईंदर महानगरपामलका, सार्वजमनक बांधकाम मर्भाग या 
सार्वजमनक प्रामधकरणातील कायालयीन अमधकाऱयांची र् कमवचाऱयांची यादी. 

अ.क्र. 
 

अमधकार पद 
 

अमधकाऱ्याचे र्ा  
किवचाऱ्याचे नार् 

र्गव 
 

नोकरीर्र रुजू 
झाल्याचा ददनाांक 

सांपकावसाठी 
दरुध्र्नी/फॅक्स/ 

ई-िेि 
1.  िहर अमभयांता श्री. ददपक भास्कर खाांवबत  1 दद.18/02/1997 8422811340 

2.  कायवकारी अमभयांता श्री. मनमतन रघुनाथ िुकणे 1 दद.01/08/1997 8422811350 

3.  प्र. उपअमभयांता श्री. यमतन र्सांत जाधर् 2 दद.24/08/2004 8422811360 

4.  प्र. उपअमभयांता श्री. राजेंद्र पाांगळ 2 दद.24/08/2004 8422811455 

5.  प्र. उपअमभयांता श्री. समति जयर्ांत ताांडेि 2 दद.02/01/2004 8433911180 

6.  िाखा अमभयांता श्री. भुपेि काकडे 3 दद.24/08/2004 8422811324 

7.  िाखा अमभयांता श्री. उत्ति रणददरे् 3 दद.24/08/2004 8422811390 

8.  कमनष्ठ अमभयांता श्री. मिरीष पर्ार 3 दद.08/12/2003 8422811228 

9.  कमनष्ठ अमभयांता श्री. सांददप साळरे् 3 दद.31/03/2012 8422811320 

10.  कमनष्ठ अमभयांता श्री. प्रफुल्ि सुरेिरार् र्ानखेडे 3 दद.31/03/2012 8422811308 

11.  कमनष्ठ अमभयांता श्री. प्रिाांत जानकर 3 दद.24/08/2004 8422811224 

12.  कमनष्ठ अमभयांता श्री. ििेैि मिांदे 3 दद.16/04/2004 9152078533 

13.  मिवपक श्री. तुषार हरेश्वर केणी  3 दद.01/01/1990 9967052630 

14.  मिवपक श्री. हेिांत रािु हांबीर 3 दद.27/02/1996 9867503669 

15.  मिवपक श्री. राजेि भोईंर 3 दद.02/09/1991 9167726517 

16.  मिवपक श्री. पांढरीनाथ भासे 3 दद.07/03/1996 8422811217 

17.  मिवपक श्री. मधरज भोये 3 दद.16/042005 9049524522 

18.  मिवपक श्री. उल्हास केिर् आांग्रे 3 दद.01/06/2000 9967412355 

19.  मिवपक श्री. िोहन सार्ांत 3 दद.14/12/2006 9967956255 

20.  मिवपक श्री. जजतेि कामिनाथ िोरे 3 दद.14/12/2006 9987173594 

21.  प्र. मिपीक श्री. देवर्दास गां. पाटीि 3 दद.27/01/1993 9820728796 

22.  प्र. मिवपक श्री. वर्िाि र्निाळी 3 दद.03/08/2013 9096129160 

23.  प्र. मिवपक श्री. िाधर् नागोरार् होकाण े 4 दद.30/05/2007 8422811454 

24.  गर्ांडी श्री. दरेुि रघुनाथ भोये 3 दद.01/10/2003 8422811227 
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25.  रखर्ािदार श्री. ददपक दािोदर सातर् े 4 दद.03/02/2004 8422811384 

26.  िजूर श्री. बळीराि बाबू राठोड 4 दद.09/04/2012 8422811442 

27.  मिपाई श्री. सांदीप दगडु यादर् 4 दद.18/10/2003 9869670244 

28.  मिपाई श्री. सांजय बाबुिाि खांडरे्ि 4 दद.31/10/2003 8422811392 

29.  सफाई कािगार श्री. स्र्प्नीि  गायकर्ाड  4 दद.30/05/2007 9967434069 

30.  सफाई कािगार श्री. कोढांडपाणी नडेसन 4 दद.01/06/2000 8422811367 

31.  सफाई कािगार श्री. आत्िाराि जयराि सोनार्णे  4 दद.01/06/1990 9967231239 

32.  सफाई कािगार श्री. सुब्रिणी कपवण 4 दद.01/06/2000 9344753876 

33.  सफाई कािगार श्री. चेनप्पा नाईक 4 दद.01/06/2000 8433911109 

34.  सफाई कािगार श्री. प्रवर्ण जगन्नाथ म्हाते्र 4 दद.01/06/2000 9967231250 

35.  सफाई कािगार श्री. राजू भर्र आददर्ाि 4 दद.01/06/2000 9987948699 

36.  सफाई कािगार श्री. िनोहर िा. म्हाते्र 4 दद.01/06/2000 8466911181 

37.  सफाई कािगार श्री. योगेि घरत 4 दद.15/12/2006 8422811379 

38.  सफाई कािगार श्री. बािाजी मिांदे 4 दद.15/12/2006 9892819559 

39.  सफाई कािगार श्री. जय वर्जय र्ाघिारे 4 दद.26/06/2007 8422811473 

40.  सफाई कािगार श्री. देर्ेंद्र र्सांत िोरे 4 दद.26/06/2007 8422811346 

41.  सफाई कािगार श्री. अतुि रािदेर् मसांग 4 दद.26/06/2007 8422811343 

42.  सफाई कािगार श्री. सांददप दत्तात्रेय िोरे 4 दद.26/06/2007 8422811397 

43.  सफाई कािगार श्री. जयेि किळाकर म्हाते्र 4 दद.26/06/2007 9321467246 

44.  सफाई कािगार श्री. इक्बाि गुिाब िेख 4 दद.27/06/2007 9867283141 

45.  सफाई कािगार श्री. मचांतािणी िाने  4 दद.27/06/2007 8422811385 

46.  सफाई कािगार श्री. वर्जय तुपसुांदर 4 दद.01/07/1989 7045564555 

47.  सफाई कािगार श्री. चांद्रिेखर आरसन 4 दद.15/12/2017 9930508096 

48.  सफाई कािगार श्री. एकनाथ देसिे 4 दद.01/06/2000 9076078406 

49.  सफाई कािगार श्री. हरीि चनाि 4 दद.01/06/2000 8369993228 

50.  िजूर श्री. उज्र्ि यिर्ांत सांखे 4 दद.17/03/2012 8355972068 

51.  सफाई कािगार श्री. तांगप्रकाि कािीमिांगि 4 दद.01/06/2000 9987109489 
5 
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िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, सार्वजमनक बाांधकाि वर्भाग या सार्वजमनक 
प्रामधकरणातीि अमधकाऱ्याांचे नार् र् किवचाऱ्याचे पगार र् भत्त े- (जुन 2022-23) 

अ.क्र. 
 

नार् 
 

अमधकार पद 
 

िूळ 
पगार 

 

िहागाई 
भत्ता 
 

घरभाडे 
भत्ता 
 

वर्िेष 
िहर 
भत्ता 
 

वर्िेष 
भत्ता, 
प्रर्ास 
भत्ता र् 
प्रकल्प 
भत्ता 

एकूण 
रक्कि 

 

1 श्री. ददपक भास्कर खाांवबत िहर अमभयांता 
1223 

     148504 

2 श्री. मनमतन रघुनाथ िुकणे कायवकारी अमभयांता 
1338 

     130492 

3 श्री. समति जयर्ांत ताांडेि प्र. उपअमभयांता 
1356 

     103000 

4 श्री. राजेंद्र पाांगळ प्र. उपअमभयांता 
1374 

     103000 

5 श्री. यमतन र्सांत जाधर् प्र. उपअमभयांता 
1381 

     99998 

6 श्री. भुपेि काकडे िाखा अमभयांता 
1382 

     102554 

7 श्री. उत्ति रणददरे् िाखा अमभयांता 
1378 

     97154 

8 श्री. सांददप साळरे् कमनष्ठ अमभयांता 
1710 

     73296 

9 श्री. प्रफुल्ि सुरेिरार् 
र्ानखेडे 

कमनष्ठ अमभयांता 
1709 

     73296 

10 श्री. प्रिाांत जानकर कमनष्ठ अमभयांता 
1380 

     87516 

11 श्री. ििेैि मिांदे कमनष्ठ अमभयांता 
1388 

     87688 

12 श्री. मिरीषकुिार पर्ार कमनष्ठ अमभयांता 
1340 

     110122 

13 श्री. तुषार हरेश्वर केणी मिवपक 
393 

     90216 

16 श्री. हेिांत रािु हांबीर मिवपक 
660 

     65884 

17 श्री. राजेि भोईर मिवपक 
436 

     54907 

18 श्री. पांढरीनाथ भासे मिवपक 
638 

     51798 

19 श्री. मधरज भोये मिवपक 
1417 

     58674 

20 श्री. उल्हास केिर् आांग्रे मिवपक      60512 
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1102 
22 श्री. िोहन सार्ांत मिवपक 

 -44 
     56260 

23 श्री. जजतेि कामिनाथ िोरे मिवपक 
 -47 

     58314 

24 श्री. देवर्दास गां. पाटीि प्र. मिपीक 
1218 

     56296 

25 श्री. वर्िाि र्निाळी प्र. मिवपक 
1766 

     31553 

26 श्री. िाधर् नागोरार् होकाण े सफाई कािगार 
1509 

     38599 

27 श्री. दरेुि रघुनाथ भोये गर्ांडी 
1289 

     47941 

28 श्री. ददपक दािोदर सातर् े रखर्ािदार 
 -22 

     46677 

29 श्री. बळीराि बाबू राठोड िजूर 
1714 

     33601 

31 श्री. सांदीप दगडु यादर् मिपाई 
1297 

     47531 

32 श्री. सांजय बाबुिाि खांडरे्ि मिपाई 
1309 

     47941 

33 श्री. स्र्प्नीि  गायकर्ाड सफाई कािगार 
1504 

     38499 

35 श्री. कोढांडपाणी नडेसन सफाई कािगार 
810 

     51492 

36 श्री. आत्िाराि जयराि 
सोनार्णे 

सफाई कािगार 
355 

     57876 

37 श्री. सुब्रिणी कपवण सफाई कािगार 
1243 

     47467 

38 श्री. चेनप्पा नाईक सफाई कािगार 
890 

     51492 

39 श्री. प्रवर्ण जगन्नाथ म्हाते्र सफाई कािगार 
800 

     50292 

41 श्री. राजू भर्र आददर्ाि सफाई कािगार 
1193 

     70534 

42 श्री. िनोहर िा. म्हाते्र सफाई कािगार 
1148 

     51492 

43 श्री. योगेि घरत सफाई कािगार 
 -60 

     88181 

44 श्री. बािाजी मिांदे सफाई कािगार 
 -66 

     44169 

45 श्री. जय वर्जय र्ाघिारे सफाई कािगार 
1553 

     38349 

46 श्री. देर्ेंद्र र्सांत िोरे सफाई कािगार 
1568 

     38349 

47 श्री. अतुि रािदेर् मसांग सफाई कािगार 
1546 

     38499 
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48 श्री. सांददप दत्तात्रेय िोरे सफाई कािगार 

1579 
     39699 

49 श्री. जयेि किळाकर म्हाते्र सफाई कािगार 
1564 

     37149 

50 श्री. इक्बाि गुिाब िेख सफाई कािगार 
1555 

     37149 

51 श्री. मचांतािणी िाने सफाई कािगार 
1550 

     38349 

52 श्री. वर्जय तुपसुांदर सफाई कािगार 
240 

     60656 

53 श्री. चांद्रिेखर आरसन सफाई कािगार 
1895 

     29260 

54 श्री. एकनाथ देसिे सफाई कािगार 
1043 

     51492 

55 श्री. हरीि चनाि सफाई कािगार 
1233 

     22195 

56 श्री. उज्र्ि यिर्ांत सांखे िजूर 
1712 

     31378 

57 श्री. तांगप्रकाि कािीमिांगि सफाई कािगार 
999 

     50292 
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िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, सार्वजमनक बाांधकाि वर्भाग या सार्वजमनक 
प्रामधकरणासाठी दद.1 एवप्रि 2022 ते 31 िाचव 2023 या काळासाठी िांजरु झािेल्या आजण खचव 
झािेल्या रकिेचा तपिीि 
 

 अांदाजपत्रकाची प्रत प्रमसध्द करार्ी                  (िाखात) 
 िांजरु रकिेपैकी र्ाटून झािेल्या रकिेचा तपिीि प्रमसध्द करार्ा.         (िाखात) 

 
निनुा "क" चाि ूर्षावसाठी 

अ.क्र
. 
 

अांदाजपत्रदकय मिषव िांजुर रक्कि 
(िाखात) 

मनयोजजत र्ापर (येथे 
के्षत्रानुसार र् 

कािानुसार स्र्तांत्र र् 
पानाांर्र िादहती 

भरार्ी.) 

िेरा (असल्यास) 
 

1 बाजारपेठा देखभाि दरुुस्ती 10.00   
2 कोंडर्ाडा दरुुस्ती र् नवर्न बाांधकािे 100.00   
3 सार्व. स्ििानभुिी र् दफनभुिी दरुुस्ती 80.00   
4 सार्वजमनक रस्ते देखभाि/दरुूस्ती/पुनव:पषृ्ठीकरण 3500.00   
5 इांडजस्ट्रयि रस्ते / गटारे देखभाि दरुूस्ती 150.00   
6 सार्व. िौचािय र् िुतारी देखभाि / दरुूस्ती र् 

नुतनीकरण / साफ-सफाई (बाांधकाि / आरोग्य)  
700.00   

7 धोकादायक इिारती सांरचनात्िक तपासणी / 
पररक्षण 

30.00   

8 गटारे दरुुस्ती 400.00   
9 गटारार्र झाकणे बसवर्णे 300.00   
10 फुटपाथ सुिोमभकरण करणे 50.00   
11 िहरातीि र्स्त्याांिध्ये वर्वर्ध उपयोगी योजना  

(आरोग्य कें द्र / िाळा, रस्ते, गटारे र् गल्िी-
बोळाांत छोटे रस्ते गटारे बाांधणे) 

1500.00   

12 नगरसेर्क मनधी 2500.00   
13 प्रभाग समिती मनधी - प्रभाग समिती मनधी क्र.1 325.00   
14 प्रभाग समिती मनधी - प्रभाग समिती मनधी क्र.2 325.00   
15 प्रभाग समिती मनधी - प्रभाग समिती मनधी क्र.3 500.00   
16 प्रभाग समिती मनधी - प्रभाग समिती मनधी क्र.4 500.00   
17 प्रभाग समिती मनधी - प्रभाग समिती मनधी क्र.5 350.00   
18 प्रभाग समिती मनधी - प्रभाग समिती मनधी क्र.6 500.00   
19 िहापौर स्रे्च्छा मनणवय मनधी 450.00   
20 उपिहापौर स्र्ेच्छा मनणवय मनधी 400.00   
21 स्थायी समिती सभापती स्र्ेच्छा मनणवय मनधी 350.00   
22 सभागहृ नेता स्रे्च्छा मनधी 150.00   
23 वर्रोधी पक्ष नेता स्रे्च्छा मनधी 100.00   
24 अल्पसांख्याांक मनधी अनुदान 20.00   
25 सौरउजाव मनधी / एि.ई.डी. बसवर्णे 170.00   
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26 र्ाचनािय वर्कास/अभ्यामसका/आरक्षण क्र.100 75.00   
27 मिळकत वयर्स्थापन खचव र् इतर 5.00   
28 िनपा सार्व. इिारती देखभाि दरुुस्त र् इतर कािे 900.00   
29 वर्जवबिाचा खचव (पथददरे्) वर्जबीि  3000.00   
30 स्ििानभुिी / दफनभुिी वर्जबीि  30.00   
31 बाजारपेठा वर्जबीि  25.00   
32 सार्वजमनक उद्याने वर्जबीि  55.00   
33 सार्वजमनक इिारती / मसग्नि वर्जवबि  450.00   
34 स्ििानभुिी / दफनभुिी वर्द्युत दरुुस्ती 100.00   
35 बाजारपेठा वर्द्युत दरुुस्ती  15.00   
36 सार्वजमनक उदयाने वर्द्युत दरुुस्ती 50.00   
37 सर्वधमिवय उत्सर् / उद्घाटने िांडप, िाईट र् इतर 

िनपा कायवक्रि वयर्स्था 
300.00   

38 नगरभर्न रांगकाि / मिफ्ट बसवर्णे / इतर कािे 20.00   
39 सार्व. इिारती / मसग्नि / जनरेटर / मिफ्ट / 

कुिर / सौरददरे् / स्ट्रीट िाईट वर्द्युत देखभाि 
दरुुस्ती 

600.00   

40 भाईदर (प.) रूग्णािय बाांधकाि  
(पां. मभिसेन जोिी रुग्णािय) 

50.00   

41 स्र्. इांददरा गाांधी मिरारोड रुग्णािय इिारत 500.00   
42 निो आरोग्य कें द्र (िहरातीि वर्वर्ध र्स्त्याांिध्ये 

आरोग्य कें द्र – OPD उभारणे) 
500.00   

43 उद्यानाची दरुुस्ती / रांगरांगोटी करणे 200.00   
44 िेजर कौस्तुभ राणे जॉगसव पाकव  वर्कमसत करणे 200.00   
45 स्ििानभुिी / दफनभुिी वर्कास खचव / बाांधकाि 

करणे 
250.00   

46 गॅस िर्दादहनी 100.00   
47 िाकेट बाांधकाि (आरक्षण क्र. 108) 200.00   
48 कत्तिखाने बाांधकाि करणे 0.25   
49 रस्ते, चौक नार्ाांचे फिक / इतर फिक बसवर्णे 75.00   
50 िहानगरपामिका िाफव त होडींग्ज, कॅन्टीमिर्र 

उभारणे / ररक्षा स्टॅण्ड 
10.00   

51 रस्ते फुटपाथ, िेनिाकींग, थिोप्िास्टीक पेंट, 
ददिादिवक, िादहती फिक, झेब्रा क्रॉमसांग इ. कािे  

100.00   

52 श्री. छत्रपती मिर्ाजी िहाराज िागव रस्ता रुां दीकरण 
/ सुिोमभकरण करणे 

10.00   

53 श्री. छत्रपती मिर्ाजी िहाराज पुतळा, राष्ट्रपुरुष र् 
इतर पुतळे उभारणे र् सुिोमभकरण करणे  

300.00   

54 नवर्न रस्ते / डी. पी. रोड बाांधकाि / डाांबरी र् 
मसिेंट काँक्रीट रस्ते 

18900.00   

55 नवर्न गटारे / नािे बाांधकाि 5000.00   
56 िा. बाळासाहेब ठाकरे किादािन उभारणे (िनपा 

दहस्सा) 
300.00   
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57 िा. प्रिोद िहाजन किादािन उभारणे 1500.00   
58 िा. िहापौर मनर्ास 50.00   
59 िा. आयुक्त मनर्ास 35.00   
60 नर्ीन िौचािय / िुताऱ्या / ई-टॉयिेट / 

बायोटॉयिेट बाांधणे 
500.00   

61 भाईंदर स्टेिन जैसिपाकव  सब-रे् / जुने रेल्रे् 
फाटक 

10.00   

62 डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर वर्पश्यना कें द्र / 
(साांस्कृमतक भर्न)  
अ) िासन अनुदान  

1250.00   

63 डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर वर्पश्यना कें द्र / 
(साांस्कृमतक भर्न)  
ब) िनपा दहस्सा 

100.00   

64 प्रभाग कायाविय / सार्व. इिारत कािे 800.00   
65 कििा पाकव  मिनी स्पोटवस कॉम्पिेक्स  1400.00   
66 आिदार मनधी (अनुदान) 655.00   
67 खासदार मनधी (अनुदान) 400.00   
68 जजिनेस्टीक सेंटर उभारणे (आरक्षण क्र.233) 300.00   
69 तरण तिार् र् सुिोमभकरण (िोढा कॉम्पिेक्स) 300.00   
70 ज्येष्ठ नागरीकाांसाठी वर्रांगुळा कें द्र तयार करणे  150.00   
71 त्रयस्थ िेखापररक्षण फी 100.00   
72 ताांवत्रक सल्िागार फी 200.00   
73 सार्व. तळी / वर्हीर सुिोमभकरण करणे 100.00   
74 घोडबांदर दकल्िा र् पररसर सुिोमभकरण करणे 700.00   
75 मचिाजी अप्पा स्िारक र् धारार्ी जांजजरा दकल्िा 

र् पररसर सिुोमभकरण करणे 
300.00   

76 मिरा भाईंदर िहरात राष्ट्रध्र्ज उभारणे 100.00   
77 घोडबांदर दकल्िा िेजारी िासकीय जमिनीर्र 

मिर्सषृ्टी प्रकल्प राबवर्णे – िासन अनुदान 
50.00   

78 िहावर्ष्णु िांददर तिार् र् पद्मार्िी / नासका 
तिार् सुिोमभकरण करणे 

400.00   

79 भाईंदर स्टेिन (पुर्व / पजिि / मिरारोड) बाहेर 
सुिोमभकरण करणे 

400.00   

80 सफाई किवचारी मनर्ासस्थान बाांधणे 25.00   
81 आर. टी. ओ. टॅ्रक बाांधकाि 1.00   
82 बुध्दवर्हार िेडीटेिन सेंटर (बाांधकाि र् अांतगवत 

सजार्ट) 
400.00   

83 स्केदटांग ररांक बाांधणे / सायकि स्टॅंण्ड 250.00   
84 पादकां ग वर्कमसत करणे (बाांधकाि) 1.00   
85 मसिेंट रस्ते बाांधकाि / दडफर देयकानुसार मसिेंट 

रस्ते तयार करणे (िनपा दहस्सा) 
11000.00   

86 पाळीर् प्राण्याांसाठी / पक्षाांसाठी िेल्टर बाांधणे / 
उपचार कें द्र 

50.00   



PC 10/22-23/NM/website-Kalam 4 (KH)                                                                                                                                                 43 

 

87 कामििीरा पुिाखािीि बाांधकाि करणे / 
ब्युदटदफकेिन करणे 

400.00   

88 MMRDA रस्ते अनुदानातुन खचव 2500.00   
89 खारिॅन्ड एररया बाांध बांददस्ती करणे 5.00   
90 भाईंदर, मिरारोड रेल्रे् स्टेिन फुट ओवहर ब्रीज 

दरुुस्ती / पादचारी भुयारी िागव (सब-रे्) / 
स्कायर्ॉक िजबुतीकरण कािासाठी रेल्रे्स रक्कि 
देणे 

100.00   

91 िुिभूत सुवर्धा सन 2019-20 पयांतची वर्िेष 
अनुदानाची कािे िनपा मनधीतून करणे 

500.00   

92 मिरारोड र् ददहसर दरम्यान कल्र्टव बाांधणे 10.00   
93 आददर्ासी पाडे वर्कसीत करणे अ) िासन अनुदान 300.00   
94 आददर्ासी पाडे वर्कसीत करणे ब) िनपा दहस्सा 50.00   
95 िुिभूत सुवर्धा अ) वर्िेष अनुदान 

1) िा. बाळासाहेब ठाकरे याांचे किादािन उभारणे 
4700.00   

96 िुिभूत सुवर्धा अ) वर्िेष अनुदान 
2) मिरारोड (पुर्व) उद्यान आरक्षण क्र. 269 िध्ये 
िेजर कौस्तुभ राणे स्िारक बाांधणे 

125.00   

97 िुिभूत सुवर्धा अ) वर्िेष अनुदान 
3) र्ारकरी भर्न बाांधणे 

125.00   

98 िुिभूत सुवर्धा अ) वर्िेष अनुदान 
4) दहांदी भावषक भर्न बाांधणे 

125.00   

99 िुिभूत सुवर्धा अ) वर्िेष अनुदान 
5) चेणा गार्ाकडे जाणारा 18 मिटर रस्ता र् 
गटार पुि बाांधकाि सांरक्षण मभांत 

2900.00   

100 पजवन्य जिर्ादहन्या – अितृ अमभयान  
कें द्र / राज्य िासनाकडीि अनुदान / िनपा 
दहस्सा 

2900.00   

101 UTWT मसिेंट रस्ते बाांधकाि  
िनपा दहस्सा / MMRDA कजव 

100.00   

102 भाईंदर पूर्व / पजिि / घोडबांदर चौपाटी 100.00   
103 िुख्य कायाविय / प्रभाग कायाविय फमनवचर 

वयर्स्था / इिारत बाांधकाि र् इतर कािे करणे 
450.00   

104 कम्युमनटी सेंटर बाांधणे / दरुुस्ती करणे 300.00   
105 फुटबॉि ग्राऊां ड / स्टेदडयि तयार करणे  

(आरक्षण क्र.119) 
200.00   

106 पेणकरपाडा येथे कम्युमनटी सेंटर उभारणे 300.00   
107 नवर्न योग कें द्र / ध्यानधारणा सेंटर उभारणे 150.00   
108 िदहिा भर्न बाांधणे 100.00   
109 िहरातीि वर्वर्ध आरक्षणे वर्कमसत करणे 3050.00   
110 कुां पण मभांत / दभुाजक वर्कसीत करणे 200.00   
111 पिरु्ैद्यकीय दर्ाखाना / प्रभाग कायाविय क्र.06 

इिारत  
200.00   

112 आप्पासाहेब धिावमधकारी (कम्युमनटी हॉि) 5.00   
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113 िौजे घोडबांदर येथीि MTDC ची जागा हस्ताांतरण 
करुन घेणेबाबत रक्कि अदा. 

260.00   

114 आरक्षण क्र. 241 (कम्युमनटी हॉि)  1.00   
115 सार्वजमनक इिारती (नवर्न वर्द्युत कािे)  75.00   
116 स्ििानभुिी (नवर्न वर्द्युत कािे) 30.00   
117 उद्याने (नवर्न वर्द्युत कािे)  75.00   
118 नवर्न स्ट्रीट िाईट / हायिास्ट (नवर्न वर्द्युत 

कािे) 
300.00   

119 मसग्नि यांत्रणा (नवर्न वर्द्युत कािे) 50.00   
120 दमित र्स्ती अनुदानातून खचव 1000.00   
121 अटिजी आर्ास योजना (B.S.U.P.)  

क) िनपा दहस्सा (कजवद्वारे) 
5000.00   

122 अटिजी आर्ास योजना (B.S.U.P.)  
ड) िनपा दहस्सा 

3500.00   

123 प्रधानिांत्री आर्ास योजना  
अ) कें द्र / राज्य िासनाकडीि अनुदान 

75.00   

124 प्रधानिांत्री आर्ास योजना  
ब) िनपा दहस्सा (‘अ’ अांदाजपत्रकातून हस्ता) 

25.00   

125 दबुवि घटक 170.00   
126 िाळा इिारत / कायाविय दरुुस्ती, मनगा 100.00   
127 िाळा वर्द्युत दरुुस्ती / वर्जबीि 50.00   
128 नवर्न िाळा इिारत बाांधणे / िाळा पुनव:बाांधणी 400.00   
129 नवर्न िाळा वर्द्युत दफटीांग 25.00   
130 अजग्नििन इिारत / मनर्ास बाांधकाि दरुुस्ती 100.00   
131 अजग्नििन इिारत बाांधकाि / फमनवचर तसेच 

घोडबांदर येथे अजग्नििन कें द्र उभारणे 
500.00   

132 भूसांपादन आगार बाांधकाि इ.  250.00   
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निनुा ‘ख’ िागीि र्षावसाठी (सन 2021-22) 
     (रु. िाखात) 

अ.क्र. 

 

अांदाजपत्रदकय मिषव 

 

िांजुर रक्कि 
(िाखात) 

र्ापरिेिी 
रक्कि 
(िाखात) 

न र्ापरल्यािुळे 
परत करार्ी 

िागिेिी रक्कि 

पररणाि 

 

1 बाजारपेठा देखभाि दरुुस्ती 2.00 - 2.00  

2 कोंडर्ाडा दरुुस्ती र् बाांधकािे 1.00 - 1.00  

3 नगरभर्न रांगकाि / मिफ्ट 
बसवर्णे / इतर कािे 

25.00 - 25.00  

4 सार्व. स्ििानभुिी र् दफनभुिी 
दरुुस्ती 

80.00 6.04 73.96  

5 सार्वजमनक रस्ते देखभाि / 
दरुूस्ती / पुनव:पषृ्ठीकरण 

3500.00 1581.09 1918.91  

6 इांडजस्ट्रयि रस्ते / गटारे देखभाि 
दरुूस्ती 

100.00 99.84 0.16  

7 सार्व. िौचािय र् िुतारी देखभाि 
/ दरुूस्ती र् नुतनीकरण / साफ-
सफाई (बाांधकाि / आरोग्य) 

600.00 640.42 (-) 40.42  

8 धोकादायक इिारती सांरचनात्िक 
तपासणी / पररक्षण 

15.00 10.27 4.73  

9 गटारे दरुुस्ती 300.00 382.84 (-) 82.84  

10 गटारार्र झाकणे बसवर्णे 200.00 314.35 (-)114.35  

11 फुटपाथ सुिोमभकरण करणे 300.00 - 300.00  

12 नगरसेर्क मनधी 1500.00 1654.85 (-) 154.88  

13 प्रभाग समिती मनधी – A) प्रभाग 
समिती क्र. 1 

180.00 157.07 13.00  

14 प्रभाग समिती मनधी – B) प्रभाग 
समिती क्र. 2 

195.00 135.79 59.22  

15 प्रभाग समिती मनधी – C) प्रभाग 
समिती क्र. 3 

345.00 197.56 147.44  

16 प्रभाग समिती मनधी – D) प्रभाग 
समिती क्र. 4 

315.00 265.72 49.28  

17 प्रभाग समिती मनधी – E) प्रभाग 
समिती क्र. 5 

180.00 153.06 26.94  
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18 प्रभाग समिती मनधी – F) प्रभाग 
समिती क्र. 6 

345.00 291.65 43.38  

19 िहापौर स्रे्च्छा मनणवय मनधी 325.00 439.16 (-) 114.16  

20 उपिहापौर स्र्ेच्छा मनणवय मनधी 225.00 164.46 10.17  

21 स्थायी समिती सभापती स्र्ेच्छा 
मनणवय मनधी 

200.00 212.58 (-) 12.58  

22 सभागहृ नेता स्रे्च्छा मनधी 100.00 41.94 58.06  

23 वर्रोधी पक्ष नेता स्रे्च्छा मनधी 50.00 - 50.00  

24 अल्पसांख्याांक मनधी अनुदान 20.00 - 20.00  

25 सौरउजाव मनधी / एि.ई.डी. 
बसवर्णे 

300.00  270.88  

26 र्ाचनािय वर्कास / अभ्यामसका 20.00 - 20.00  

27 मिळकत वयर्स्थापन खचव र् इतर 2.00 - 2.00  

28 िनपा सार्व. इिारती देखभाि 
दरुुस्ती र् इतर कािे 

600.00 597.12 (-) 23.00  

29 वर्जवबिाचा खचव (पथददरे्) 
वर्जबीि 

2800.00 751.44 2048.55  

30 स्ििानभुिी / दफनभुिी वर्जबीि 30.00 54.00 (-) 24.00  

31 बाजारपेठा वर्जबीि 15.00 4.19 10.80  

32 सार्वजमनक उद्याने वर्जबीि 40.00 12.53 27.47  

33 सार्वजमनक इिारती / मसग्नि 
वर्जवबि 

400.00 171.69 228.31  

34 स्ििानभुिी / दफनभुिी वर्द्युत 
दरुुस्ती 

100.00 106.91 (-) 6.91  

35 बाजारपेठा वर्द्युत दरुुस्ती 10.00 - 10.00  

36 सार्वजमनक उदयाने वर्द्युत दरुुस्ती 50.00 44.63 5.37  

37 सर्वधमिवय उत्सर् / उद्घाटने िांडप, 
िाईट र् इतर वयर्स्था 

200.00 525.79 (-) 325.79  

38 सार्व. इिारती / मसग्नि / 
जनरेटर / मिफ्ट / कुिर / 
सौरददरे् / स्ट्रीट िाईट वर्द्युत 
देखभाि दरुुस्ती 

250.00 892.20 (-) 642.20  

39 घनकचरा वयर्स्थापन -  ) 
कचऱ्यार्र प्रक्रीया (िनपा दहस्सा) 

1000.00 2301.04 (-) 1301.04  

40 घनकचरा वयर्स्थापन - i i ) 1300.00 889.61 410.39  
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बायोिॅमनांग (िासन अनुदान / 
िनपा दहस्सा) 

41 घनकचरा वयर्स्थापन - i i i ) 
मिचेट प्रदक्रया 

175.00 301.06 (-) 126.06  

42 घनकचरा वयर्स्थापन - i v) 
कल्चर पुरर्ठा करणे 

30.00 20.00 10.00  

43 घनकचरा वयर्स्थापन - v) 
घरगुती घातक कचऱ्यार्र प्रदक्रया 
करणे 

60.00 - 60.00  

44 घनकचरा वयर्स्थापन - vi ) 
बायोगॅस प्रकल्प उभारणे 

2500.00 1385.35 1114.65  

45 घनकचरा वयर्स्थापन - vi i ) 
इनवट उचिणे / कचरा सपाटीकरण 
/ िॅन्डदफल्ड 

400.00 229.39 170.60  

46 घनकचरा वयर्स्थापन - vi i i ) 
डस्ट कां ट्रोि ििीन खरेदी करण े

200.00 - 200.00  

47 बाांधकाि, पाडकाि कचरा 
वयर्स्थापन अनुदान 

700.00 338.23 361.77  

48 आरक्षण क्र.302 हॉजस्पटि 
वर्कमसत करणे (िासन अनुदान) 

10.00 - 10.00  

49 भाईदर (प.) रूग्णािय बाांधकाि 
(पां. मभिसेन जोिी रुग्णािय) 

50.00 9.77 40.22  

50 मिरारोड रूग्णािय / प्रभाग 
कायाविय बाांधणे 

500.00 307.12 192.88  

51 जैर्वर्वर्धता उदयान (बाांधकाि) 
अ) िनपा दहस्सा 

100.00 - 100.00  

52 जैर्वर्वर्धता उदयान (बाांधकाि) 
ब) िासन अनुदान 

100.00 - 100.00  

53 कुां पणे, उद्यानाची दरुुस्ती / 
रांगरांगोटी करणे 

200.00 9.23 185.11  

54 िेजर कौस्तुभ राणे जॉगसव पाकव  
वर्कमसत 

200.00 - 200.00  

55 स्ििानभुिी / दफनभुिी वर्कास 
खचव / बाांधकाि करणे 

250.00 156.25 93.75  

56 गॅस िर्दादहनी 75.00 29.66 45.34  

57 िाकेट बाांधकाि 200.00 80.27 119.73  

58 कत्तिखाने बाांधकाि करणे 0.25 - 0.25  
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59 रस्ते, चौक नार्ाांचे फिक/इतर 
फिक बसवर्णे 

75.00 - 40.31  

60 िहानगरपामिका िाफव त होडींग्ज, 
कॅन्टीमिर्र उभारणे / ररक्षा स्टॅण्ड 

300.00 - (-) 72.55  

61 रस्ते फुटपाथ, िेनिाकींग, 
थिोप्िास्टीकपेंट, ददिादिवक, 
िादहती फिक झेब्रा क्रॉमसांग इ. 
कािे करणे 

100.00 - (-) 158.05  

62 श्री. छत्रपती मिर्ाजी िहाराज िागव 
अ) िुख्य प्ररे्िवदार / किान / 
पुतळा उांच करणे / रस्ता 
रुां दीकरण / सुिोमभकरण करणे 

500.00 124.69 375.31  

63 श्री. छत्रपती मिर्ाजी िहाराज िागव 
ब) घोडबांदर मिर्ाजी िहाराज 
पुतळा उभारणे र् सुिोमभकरण 
करणे 

300.00 353.86 (-) 53.86  

64 राष्ट्रपुरुष र् इतर पुतळे बसवर्णे 50.00 104.04 (-) 54.04  

65 नर्घर स्र्ातांत्र्य सैमनक स्िारके 
बाांधणे 

5.00 2.99 2.01  

66 िा. बाळासाहेब ठाकरे किादािन 
उभारणे अ) िनपा दहस्सा 

200.00 642.34 (-) 442.34  

67 िा. बाळासाहेब ठाकरे किादािन 
उभारणे ब) िासन अनुदान 

3800.00 3800.00 0.00  

68 िा. प्रिोद िहाजन किादािन 
उभारणे 

1500.00 1487.99 12.00  

69 नवर्न रस्ते / डी. पी. रोड 
बाांधकाि 

2100.00 1968.03 101.79  

70 नवर्न गटारे / नािे बाांधकाि 3500.00 3277.98 222.02  

71 आयुक्त मनर्ास 50.00 12.40 9.10  

72 िहापौर मनर्ास 50.00 - 50.00  

73 िौचािय / िुताऱ्या / ई-टॉयिेट 
/ बायोटॉयिेट (BI O) 

400.00 346.72 53.29  

74 भाईंदर स्टेिन जैसिपाकव  सब-रे् / 
जुने रेल्रे् फाटक 

5.00 - 5.00  

75 साांस्कृमतक भर्न बाांधणे अ) िासन 
अनुदान (डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर 
साांस्कृतीक भर्न) 

1200.00 - 1200.00  

76 साांस्कृमतक भर्न बाांधणे ब) िनपा 138.00 - 138.00  
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दहस्सा 

77 र्ारकरी भर्न बाांधकाि करणे 25.00 - 25.00  

78 प्रभाग कायाविय / इिारत 
बाांधकाि - (कििा पाकव  मिनी 
स्पोटवस कॉम्पिेक्स र् अांतगवत 
सजार्ट) 

2000.00 2689.41 (-) 689.41  

79 आिदार मनधी 655.00 502.49 152.51  

80 खासदार मनधी 400.00 131.63 268.37  

81 स्पोटवस क्िब र् इतर 
कािे/जजिनेस्टीक स्टेदडयि 
उभारणे 

100.00 9.91 90.08  

82 स्पोटवस कॉम्पिेक्स येथे वयायाि / 
सादहत्य पुरर्ठा 

25.00 - 25.00  

83 तरण तिार् बाांधणे र् सुिोमभकरण 
करणे (िोढा कॉम्पिेक्स / भाईंदर 
(प.)) 

150.00 220.19 (-) 70.19  

84 घोडबांदर दकल्िा र् पररसर 
सुिोमभकरण करणे 

300.00 471.06 (-) 171.06  

85 घोडबांदर दकल्िा िेजारी िासकीय 
जमिनीर्र मिर्सषृ्टी प्रकल्प 
राबवर्णे – िासन अनुदान 

500.00 - 500.00  

86 ज्येष्ठ नागरीकाांसाठी वर्रांगुळा कें द्र 
तयार करणे 

100.00 - 100.00  

87 त्रयस्थ िेखापररक्षण फी 75.00 75.00 75.00  

88 सार्व. तळी, वर्हीर सुिोमभकरण 
करणे 

500.00 445.81 54.19  

89 भाईंदर स्टेिन (पुर्व / पजिि / 
मिरारोड) बाहेर सुिोमभकरण करणे 

500.00 704.03 (-) 204.03  

90 ताांवत्रक सल्िागार फी 25.00 - 25.00  

91 सफाई किवचारी मनर्ासस्थान 
बाांधणे 

10.00 - 10.00  

92 आर. टी. ओ. टॅ्रक बाांधकाि 100.00 - 100.00  

93 बुध्दवर्हार िेडीटेिन सेंटर 
(बाांधकाि र् अांतगवत सजार्ट) 

600.00 441.36 158.64  

94 स्केदटांग ररांक बाांधणे / सायकि 
स्टॅंण्ड 

100.00 219.71 (-) 119.71  
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95 पादकां ग वर्कमसत करणे (बाांधकाि) 200.00 - 200.00  

96 मसिेंट रस्ते बाांधकाि (िनपा 
दहस्सा) 

9000.00 6848.72 2151.28  

97 पाळीर् प्राण्याांसाठी िेल्टर बाांधणे 10.00 - 10.00  

98 कामििीरा पुिाखािीि बाांधकाि 
करणे / ब्युदटदफकेिन करणे 

200.00 241.69 (-) 41.69  

99 MMRDA रस्ते अनुदानातुन खचव 4000.00 6843.52 (-) 2843.52  

100 खारिॅन्ड एररया बाांधबांददस्ती करणे 100.00 - 100.00  

101 भाईंदर, मिरारोड रेल्रे् स्टेिन फुट 
ओवहर ब्रीज दरुुस्ती / पादचारी 
भुयारी िागव (सब-रे्) / स्कायर्ॉक 
िजबुतीकरण कािासाठी रेल्रे्स 
रक्कि देणे 

200.00 - 200.00  

102 िुिभूत सुवर्धा अ) वर्िेष अनुदान 2500.00 1147.01 1352.99  

103 िुिभूत सुवर्धा सन 2019-20 
पयांतची वर्िेष अनुदानाची कािे 
िनपा मनधीतून करणे 

2000.00 - 844.28  

104 मिरारोड र् ददहसर दरम्यान कल्र्टव 
बाांधणे (MMRDA अनुदान) 

4000.00 - 4000.00  

105 आददर्ासी पाडे वर्कसीत करणे अ) 
िासन अनुदान 

300.00 - 300.00  

106 आददर्ासी पाडे वर्कसीत करणे ब) 
िनपा दहस्सा 

50.00 - 50.00  

107 िुख्यिांत्री सडक योजना / 
नगरोत्थान अमभयान 

(मसिेंट काँक्रीट रस्ते प्रकल्प) 1) 
िासनाकडीि अनुदान 

10000.00 - 10000.00  

108 िुख्यिांत्री सडक योजना / 
नगरोत्थान अमभयान (मसिेंट 
काँक्रीट रस्ते प्रकल्प) 2) िनपा 
दहस्सा 

200.00 - 200.00  

109 पजवन्य जिर्ादहन्या – अितृ 
अमभयान कें द्र / राज्य 
िासनाकडीि अनुदान / िनपा 
दहस्सा 

2900.00 3368.45 (-) 530.25  

110 UTWT मसिेंट रस्ते बाांधकाि 1) 
िनपा दहस्सा 

(MMRDA कजव) 

2500.00 2472.67 27.33  
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111 भाईंदर पूर्व / पजिि / घोडबांदर 
चौपाटी 

100.00 24.95 75.04  

112 िुख्य कायाविय / प्रभाग कायाविय 
फमनवचर वयर्स्था / इिारत 
बाांधकाि र् इतर कािे करणे 

500.00 379.97 89.49  

113 कम्युमनटी सेंटर बाांधणे 100.00 981.20 (-) 881.20  

114 फुटबॉि ग्राऊां ड / स्टेदडयि तयार 
करणे 

200.00 - 200.00  

115 पेणकरपाडा येथे कम्युमनटी सेंटर 
उभारणे 

400.00 - 400.00  

116 िदहिा भर्न बाांधणे 300.00 89.11 210.89  

117 आरक्षणे / उदयाने दभुाजक 
वर्कमसत करणे 

1200.00 2002.61 (-) 802.61  

118 कुां पण मभांत बाांधकाि करणे 100.00 362.86 (-) 262.86  

119 पिरु्ैद्यकीय दर्ाखाना (ॲमिमनटी 
ओपन स्पेस कामिमिरा) 

250.00 386.25 (-) 136.25  

120 आरक्षण क्र. 241 (कम्युमनटी हॉि) 10.00 421.69 (-) 411.69  

121 क्िस्टर डेवहिपिेंट – सिूह 
वर्कास योजनेचे सर्के्षण र् I AR 
तयार करणे 

25.00 - 25.00  

122 सार्वजमनक इिारती (नवर्न वर्द्युत 
कािे) 

0.25 73.48 (-) 73.23  

123 स्ििानभुिी (नवर्न वर्द्युत कािे) 0.25 - 0.25  

124 उद्याने (नवर्न वर्द्युत कािे) 50.00 5.63 44.36  

125 नवर्न स्ट्रीट िाईट / हायिास्ट 
(नवर्न वर्द्युत कािे) 

300.00 - 300.00  

126 मसग्नि यांत्रणा (नवर्न वर्द्युत 
कािे) 

0.50 - 0.50  

127 दमित र्स्ती अनुदानातुन खचव 783.00 607.60 175.40  

128 अटिजी आर्ास योजना क) िनपा 
दहस्सा (कजवद्वारे) 

11000.00 10996.10 3.90  

129 अटिजी आर्ास योजना ड) िनपा 
दहस्सा 

2500.00 10425.73 (-) 7925.73  

130 प्रधानिांत्री आर्ास योजना 

अ) कें द्र / राज्य िासनाकडीि 
अनुदान 

100.00 32.00 68.00  
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131 प्रधानिांत्री आर्ास योजना 

ब) िनपा दहस्सा (‘अ’ 
अांदाजपत्रकातून हस्ता) 

25.00 - 25.00  

132 दबुवि घटक 160.00 71.43 99.97  

133 िाळा इिारत दरुुस्ती, मनगा 10.00 110.44 (-) 100.44  

134 िाळा वर्द्युत वर्जबीि 10.00 4.15 5.84  

135 िाळा वर्द्युत दरुुस्ती / वर्जबीि 20.00 - 20.00  

136 नवर्न िाळा इिारत बाांधणे / 
िाळा पुनव:बाांधणी 

700.00 959.56 (-) 259.56  

137 नवर्न िाळा वर्द्युत दफटीांग 25.00 1.97 23.03  

138 अजग्नििन इिारत / मनर्ास 
बाांधकाि दरुुस्ती 

100.00 - 100.00  

139 अजग्नििन इिारत बाांधकाि / 
फमनवचर तसेच घोडबांदर येथे 
अजग्नििन कें द्र उभारणे 

700.00 19.74 680.26  

140 भूसांपादन आगार बाांधकाि इ. 400.00 200.00 200.00  
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िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, सार्वजमनक बाांधकाि वर्भाग या 
सार्वजमनक प्रामधकरणातीि अनुदान र्ाटप कायवक्रिातीि िाभाथीचा तपिीि 

 

कायवक्रिाचे / योजनेचे नार् 

र्षव :- 1 एवप्रि 2022 ते 31 िाचव 2023 

निुना "क" चािू र्षावसाठी 
अ.क्र. िाभधारकाचे सांपूणव नार् आजण पत्ता ददिेल्या अनुदानाची रक्कि/ददिेल्या सर्ितीांची 

रक्कि 

 मनरांक मनरांक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eò±É¨É 4 (1)(b)(xii) xÉ¨ÉÖxÉÉ "JÉ' 
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िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, सार्वजमनक बाांधकाि वर्भाग या सार्वजमनक 
प्रामधकरणातून कोणतीही सर्ित, परर्ाना अथर्ा अमधकारपत्र मिळािेल्या िाभाथीचा तपिीि 

 
परर्ाना/परर्ानगी/सर्ित याांचा प्रकार :- 
परर्ाना देणारी अमधकारी वयक्ती   :- 

अ.क्र. 

 

परर्ाना 
धारकाचे नार् 

परर्ाना क्र. परर्ाना 
ददल्याची 
तारीख 

दकती 
काळासाठी 

र्ैध 

सर्वसािान्य 
अटी 

परर्ान्याचा 
तपिीि 

 मनरांक मनरांक मनरांक मनरांक मनरांक मनरांक 

 मनरांक मनरांक मनरांक मनरांक मनरांक मनरांक 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eò±É¨É 4 (1)(b)(xiii) 
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िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, सार्वजमनक बाांधकाि वर्भाग या 

सार्वजमनक प्रामधकरणात इिेक्ट्रॉमनक स्र्रूपात उपिब्ध असिेिी िादहती 

अ.क्र. दस्तऐर्ज/धाररणी/ 
नोंदर्हीचा प्रकार 

वर्षय  कोणत्या प्रकारच्या 
इिेक्ट्रॉमनक स्र्रूपात 

िादहती साठवर्िेिी आहे ? 

ही िादहती ताब्यात 
असिेल्या वयक्तीचे 

नार् 
 मनरांक मनरांक मनरांक मनरांक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eò±É¨É 4 (1)(b)(xiv) 
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िहाराष्ट्र राज्य येथीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, सार्वजमनक बाांधकाि वर्भाग या 
सार्वजमनक प्रामधकरणाच्या अखत्यारीतीि िादहती सांदभावत िादहती अमधकारी, सहाय्यक िादहती 
अमधकारी आजण अवपिीय प्रामधकारी याांची तपिीिर्ार िादहती 

"क" 
िादहती अमधकारी 

अ.
क्र. 
 

िादहती 
अमधकाऱ्याचे 

नार् 
 

अमधकार पद 
 

िादहती 
अमधकारी 

म्हणून त्याची 
कायवकक्षा 

 

सांपूणव पत्ता/ दरुध्र्नी 
क्रिाांक 

 

ई-िेि  
आयडी  
या 

कायद्या 
पूरताच 

अवपिीय 
प्रामधकारी 

 

1 
 

श्री. समति 
ताांडेि 
 

प्र. 
उपअमभयांता 
 

भाईंदर (प.) 
वर्भाग  
(प्रभाग समिती 
क्र.1 र् 2) 
 

4 िा िजिा, 
सार्वजमनक बाांधकाि 
वर्भाग वर्भाग, स्र्. 
इांददरा गाांधी भर्न, 
िुख्य कायाविय, 
भाईंदर (प.) 
8433911180 

 श्री. मनमतन 
िुकणे,  
कायवकारी 
अमभयांता 
 

2 श्री. राजेंद्र पाांगळ प्र. 
उपअमभयांता 
 

भाईंदर (पूर्व) 
वर्भाग  
(प्रभाग समिती 
क्र.3)  

4 िा िजिा, 
सार्वजमनक बाांधकाि 
वर्भाग वर्भाग, स्र्. 
इांददरा गाांधी भर्न, 
िुख्य कायाविय, 
भाईंदर (प.) 
8422811455 
 

 श्री. मनमतन 
िुकणे  
(कायवकारी 
अमभयांता)  

मिरारोड (पूर्व) 
वर्भाग  
(प्रभाग समिती 
क्र.5) 

श्री. ददपक 
खाांवबत  
(कायवकारी 
अमभयांता)  

3 श्री. यमतन 
जाधर् 
 

प्र. 
उपअमभयांता 
 

रा.ि.क्र.08 
र्रीि प्रभाग, 
गहृ योजना, 
(प्रभाग समिती 
क्र.4 र् 6) 

4 िा िजिा, 
सार्वजमनक बाांधकाि 
वर्भाग वर्भाग, स्र्. 
इांददरा गाांधी भर्न, 
िुख्य कायाविय, 
भाईंदर (प.) 

 श्री. ददपक 
खाांवबत,  
कायवकारी 
अमभयांता 
 

किि 4 (1)(b)(xvi )  
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PC 10/22-23/NM/website-Kalam 4 (KH)                                                                                                                                                 57 

 

8422811360 
4 श्री. प्रिाांत 

जानकर 
 

कमनष्ठ 
अमभयांता 
 

वर्द्युत वर्भाग 
(प्रभाग समिती 
क्र.1 ते 6) 

4 िा िजिा, 
सार्वजमनक बाांधकाि 
वर्भाग वर्भाग, स्र्. 
इांददरा गाांधी भर्न, 
िुख्य कायाविय, 
भाईंदर (प.) 
8422811224 

 श्री. ददपक 
खाांवबत,  
कायवकारी 
अमभयांता 
 

   

 

‘ख’ 

सहाय्यक िादहती अमधकारी 

अ. 
क्र. 

सहाय्यक िादहती 
अमधकाऱ्याचे नार् 

अमधकार पद सहाय्यक िादहती अमधकारी 
म्हणून त्याची कायवकक्षा 

दरुध्र्नी क्रिाांक 

1 श्री. भुपेि काकडे कमनष्ठ अमभयांता प्रभाग समिती क्र.1 8422811324 
2 श्री. सांददप साळरे् कमनष्ठ अमभयांता प्रभाग समिती क्र.2 8422811320 
3 श्री. उत्ति रणददरे् कमनष्ठ अमभयांता प्रभाग समिती क्र.4  8422811390 
4 श्री. समति ताांडेि कमनष्ठ अमभयांता प्रभाग समिती क्र.5 8433911180 
5 श्री. प्रफुल्ि र्ानखेडे कमनष्ठ अमभयांता प्रभाग समिती क्र.6 8422811308 
6 श्री. हेिांत हांबीर मिपीक प्रभाग समिती क्र.1, 2 र् 3  9867503669 
7 श्री. तुषार केणी मिपीक प्रभाग समिती क्र.4, 5 र् 6 9967052630 
8 श्री. िोहन सार्ांत मिपीक प्रभाग समिती क्र.1 ते 6 (वर्द्युत 

वर्भाग) 
9967956255 

 

"ग" 

अवपिीय प्रामधकारी 

अ.क्र. 
 

अवपिीय  
अमधकाऱ्याचे नार् 

अमधकार पद 
 

अवपिीय अमधकारी 
म्हणून त्याची 
कायवकक्षा 

अहर्ाि देणारे िादहती 
अमधकारी 

दरुध्र्नी क्रिाांक 

1 
 

श्री. ददपक खाांवबत 
8422811340 

कायवकारी 
अमभयांता 

मिरा-भाईंदर 
िहानगरपामिका 
कायवके्षत्र 

1) श्री. यमतन जाधर् 
2) श्री. राजेंद्र पाांगळ 
 

8422811360 
8422811455 

2 
 

श्री. मनमतन िुकणे 
8422811350 

कायवकारी 
अमभयांता 

मिरा-भाईंदर 
िहानगरपामिका 
कायवके्षत्र 

1) श्री. समति ताांडेि 
2) श्री. राजेंद्र पाांगळ 
  

8433911180 
8422811455 

 
 


