
Page 1 of 4 
 

 

 

 

 

भ ुंफई भशानगय प्रदेळ वलकाव प्राधधकयण 

 

२६ नोव्शेंफय २०१० 
 

प्रसा शळदोये 

 
 

 
GreenEarth Social Development Consulting Pvt. Ltd. 

contactus.greenearth@gmail.com 
 
 

(ळावनव्मलस्थेच्मा नीरप्रतीवाठी) 
 

 

 

  

 

 

 

mailto:contactus.greenearth@gmail.com


Page 2 of 4 
 

भ ुंफई भशानगय प्रदेळ वलकाव प्राधधकयण 

ऩार्शलवबभूी 
भ ुंफई भशानगय प्रदेळ वलकाव प्राधधकयण (MMRDA) शी भशायाष्ट्र याज्मातीर एक वयकायी वुंस्था 
आशे. भ ुंफई भशानगय षेत्राचा ऩामाबूत व वलधेचा वलकाव कयण्मावाठी हश वुंस्था जफाफदाय आशे. 
मा वुंस्थेची स्थाऩना २६ जानेलायी १९७५ योजी भ ुंफई भशानगय प्रदेळ वलकाव प्राधधकयण कामदा 
अुंततगत झारी. १९७४ वारी भशायाष्ट्र ळावनाने मा बागातीर वभन्लम ल मोजनाफद्ध कामतक्रभ 
मावाठी वुंस्था ननशभततीव चारना हदरी. मा वलकाव प्रधीकायणाभध्मे १७ वदस्म आशेत. 

भ ुंफई भशानगय म्शणजे काम? 

मा प्रदेळाच ेषेत्रपऱ ४,३५५ चौ. कक.भी अवून माची रोकवुंख्मा १.९ कोटी आशे. (२००१ च्मा 
जनगणनेन वाय) मा प्रदेळातीर ळशये ल उऩनगये उऩनगयीम येल्ले वेला ल यस्ते मा भाध्मभातनू 
एकभेकाुंळी जोडरे गेरे आशे. भ ुंफई भशानगय प्रदेळ (MMR) / भुंफई भशानगय शी आऩल्मा देळाची 
आधथतक याजधानी अवून ते वभ द्रककनार् मारगत लवरेरा प्रदेळ आशे. मा प्रदेळाभध्मे १७ 
भशानगयऩाशरका ल व भाये एक शजाय गालाुंचा वभालेळ शोतो. 
 

MMR ची प्राथमभक भाहशती  फशृनभ ुंफई  अनम भ ुंफई भशानगय प्रदेळ 

 षेत्रपऱ (चौ.कक.भी)  ४६८    ३,८८७ 

 रोकवुंख्मा (दळरष) (२००१ च्मा जनगणनेन वाय)  ११.९१  ५.९० 

 गाले (१९९१)  -  ९८२ 

 भशानगयऩामरका ( डिवेंफय २०१०)  १  ६ 

 नगयऩरयऴद (डिवेंफय २०१०)   -  १३ 
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उऩक्रभ: 

 भ ुंफई भशानगय प्रदेळाचा वलकाव आयाखडा तमाय कयणे 

 भशानगयच्मा व धायणाुंचा आयाखडा ल प्रादेशळक ऩामाबूत व वलधाुंवाठी तयतूद कयणे 

 वलकावावाठी अथतवशाय्माची तयतूद कयणे ल वभन्लम लाढवलणे 

 मोजनाुंची व्मलस्स्थत भाुंडणी कयणे आणण प्रकल्ऩ ऩूणत कयणे आणण प्रादेशळक 
ग ुंतलण कीवाठी भदत कयणे भ ख्मत्लेकरुन नलनलीन कल्ऩना कयणे, 

  भशत्लाच्मा वलकाव प्रकल्ऩाुंना उत्तेजन देऊन त्मालय रष कें द्रीत कयणे आणण लाशतूक, 

गशृ, ऩाणीऩ यलठा आणण ऩमातलयण मा षेत्रात व धायणा घडलून आणणे. 

वलोच्च/ उच्च अधधकायी भुंिऱ 

भ ुंफई भशानगय प्रदेळ वलकाव प्राधधकयणाच्मा वलत उऩक्रभाुंची आखणी/ ननमोजन ल त्मालय देखयेख 
ठेलणाये अधधकायी भुंडऱ शे ननणतम प्रकक्रमेतीर वलवोचच्च भुंडऱ आशे. माभध्मे १७ वबावदाुंचा 
वभालेळ शोतो. भशायाष्ट्र ळावनाच ेनगय वलकाव भुंत्री माच ेअध्मषऩद वाुंबाऱतात.  भुंडऱाच्मा 
वबावदाुंभध्मे गशृभुंत्री, नगय वलकाव याज्मभुंत्री ,भ ुंफई भशाऩौय, वलधानवबेचे दोन वदस्म, 

वलधानऩरयऴदेच ेदोन वदस्म, अध्मष स्थामी वशभती, भशायाष्ट्राच ेभ ख्म आम क्त, भशानगय 
ऩाशरका आम क्त, नगय वलकाव वधचल,गशृवधचल, ळशय ल औद्मोधगक वलकाव प्राधधकयण माुंचा 
वभालेळ शोतो. शे अधधकायी भुंडऱ तीन भहशन्मातनू एकदा फैठक घेते. वध्माच े
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भशायाष्ट्राचे भ ख्मभुंत्री ल नगयवलकाव भुंत्री ऩथृ्लीयाज चव्शाण शे MMRDA च ेअध्मषऩद 
बूऴलत आशेत ल गशृभुंत्री आय. आय. ऩाटीर मा अधधकायी भुंडऱात आशेत. 

कामवकायी भुंिऱ 

प्राधधकयणाच्मा प्रकल्ऩाुंना कामतकायी भुंडऱ ताुंत्रत्रक वशाय्म देते ल कायबायालय देखयेखशी ठेलते. 
माभध्मे भशायाष्ट्र ळावनाच े६ वदस्म आणण नगय खात्मातीर ३ वदस्माुंचा वभालेळ शोतो. 
भशायाष्ट्राच ेभ ख्म वधचल माच ेअध्मष अवतात. मा भुंडऱाची भहशन्मातून एकदा फैठक शोते. 

ळशय आम क्त कामावरम 

भशायाष्ट्र ळावन ळशय आम क्ताुंची ननम क्ती कयते. ळशय आम क्त प्राधधकयणाच्मा कामातरमातीर 
भ ख्मत् ननमोजन, ळशय ल देळ प्रकल्ऩ ननमोजन, लाशतूक, दऱणलऱण, भ ुंफई नागयी ऩरयलशन 
प्रकल्ऩावाठी प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन, वलत्त हशळफे आणण व्मलस्था मा वलवलध वलबागाुंच ेभ ख्म 
अवतात. एभएभआयडीए भध्मे ताुंत्रत्रक ल अताुंत्रत्रक अवे वलवलध वलबाग शभऱून ३०० कभतचायी 
काभ कयत आशेत. 


