
म ुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लललमटेड, 
म ुंबई मेट्रो लाईन – 3 (क लाबा- बाुंद्रा-सीप्झ) 

 

भारत सरकार आणि महाराष्ट्ट्र सरकार याुंचा सुंय क्त प्रकल्र्प  

माहहतीचा अधिकार अधिननयम 2005 कलम 4 (1) (ख)  न सार  

स्वयुंप्रेरिेने घाषित करावयाची माहहती दि. 2 मार्च, 2018,  

पत्ता – म ुंबई मटे्रो रेल कॉपोरेशन लल, नामट्री,  

प्लॉट आर 13, ई ब्लॉक बाुंद्रा- क लाच,                         

 वाुंदे्र (पूवच) म ुंबई – 400 051 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

माहहतीचा अधिकार कायदा  2005 कलम 4 (1) (ब)  खुंड - 5 अुंतर्गत सावगजननक 

प्राधिकरिाुंची उत्तरदानयत्व अुंतर्गत प्रकटन  काये व कतगव्ये याुंचा स्र्पष्ट्ट तर्पशील  

 

1) प्राधिकरिाची काये व कतगव्ये याुंचा स्र्पष्ट्ट तर्पशील -   कृपया आमर्े सुंकेतपषृ्ठ 

य आरए  व म ुंबई मेट्रो रेल कॉपोरेशन www.mmrcl.com या सुंकेतस्थळाुंला भेट 

द्या. 

प्रस्तावना  

म ुंबई मेट्रो रेल कॉपोरेशन लललमटेड ही कुं पनी म ुंबई मध्ये जलमनी खालर्ी मेट्रो लाईन 

– 3 स्थापना करण्यासाठी स्थापन केली गेली.  ही मेट्रो लाईन क लाबा ते सीप्झ अशी 

असेल. ती 33.05 ककलोमीटर लाुंबीर्ी असेल. म ुंबई मेट्रो रेल क ापोरेश् न लललमटेड ही 

कुं पनी कायिा 1956 खाली 30.04.2018 रोजी नोंिली गेली. ही कुं पनी भारत सरकार 

व महाराष्ट्र सरकार याुंर्ा सुंय क्त प्रकल्प आहे. या कुं पनीर्ा अधिक तपशील 

जाणण्यासाठी आमर् ेसुंकेतस्थळ www.mmrcl.com या सुंकेतस्थळाुंला भेट द्या. 

 

http://www.mmrcl.com/
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सुंघटनेची रचना 

• अध्यक्ष 

• व्यवस्थार्पकीय सुंचालक 

• सुंचालक मुंडळ : -       याचे खालीलप्रमािे 15 सदस्य आहेत 

• भारत सरकार – 5 सदस्य 

• महाराष्ट्ट्र सरकार – 5 सदस्य 

• स्वतुंत्र सुंचालक – 2 (भारत सरकार-1  आणि  महाराष्ट्ट्र सरकार -1 ) 

• रू्पिग वेळ कायगकारी सुंचालक-3  

कुं र्पनीचे कायागलय एम. ए. एम. एम. टी. टी. आय. बबलल्डुंर् प्लॉट नुं. # आर 

13, इ ब्लॉक, बीकेसी,  बाुंद्रा (रू्पवग) म ुंबई – 400 051 येथे आहे. 

2) कुं र्पनीच्या अधिकाऱयाुंच ेव कमगचाऱयाुंचे  अधिकार व कतगव्ये र्प ढीलप्रमािे आहेत. 



i. ननयोजन-ननयोजन प नवसचन व प नचप्रस्थापन कायच, जनसुंपकच  कायच, स रक्षा, 

पयाचवरण ववषयक बाबी व सवचसािारण सल्लागार. 

ii. र्पयागवरि षवियक र्परवानग्या - भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकार याुंच्या 

कडून तसेर् अन्य अधिकाऱयाुंकडून आवश्यक त्या परवानग्या प्राप्त 

करणे. 

iii. र्प नवगसन व र्प नस्थार्पन कायग - मान्यताप्राप्त शासकीय िोरणान सार 

प्रकल्प बाधित व्यक्तीर्े प नवसचन  व प नचप्रस्थापन करणे. म ुंबई मेट्रो रेल 

कॉपोरेशन लललमटेडर् े सुंकेतस्थळ http://www.mmrcl.com / en / 

project /rehabilitation – resettlement 

 

iv. भूसुंर्पादन -  ववववि शासकीय व खाजगी जमीनी ववदहत पध्ितीने पालन 

करुन सुंपािन करणे. म ुंबई मेट्रो रेल कॉपोरेशन लललमटेडर्े सुंकेतस््ळ 

http://www.mmrcl.com / en / project land/ requirement 

v. कायदा षवभार् -स्वारस्यिारक (स्टेक होल्डसच) याुंच्याशी सुंबुंधित सवच 

कायिेशीर बाबीवर सल्ला िेणे व आवश्यक कृती करण े(कुं त्राटाुंशी सुंबुंधित 

बाबी सुंबुंधित य ननट हाताळतात.) 

http://www.mmrcl.com/
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vi. जनसुंर्पकग  काये-  जनसुंपकाचशी सुंबुंधित सवच काये यामध्ये जनसुंपकच  

सुंस्थार्ी नेमणूक करणे माध्यमाुंमध्ये कुं पनीच्या कायचक्रमाुंना प्रलसद्िी 

िेणे इत्यािी. 

vii. प्रकल्र्प षवभार्-  प्रकल्पार् ेअुंिाजपत्रक तयार करणे, त्याुंना प्रशासकीय 

ताुंत्रत्रक मान्यता लमळववणे, ननवविा कागिपत्रे तयार करणे, कुं त्राट िेणे, 

काम पार पाडणे  व त्यार्े पयचवेक्षण करणे, कुं त्राटिाराुंना पैसे िेणे,  

ववववि परवानग्या प्राप्त करणे.  

viii. शासकीय कजग, अधिकारी / स्थाननक  अधिकारी याुंच ेबरोबर सुंर्पकग  कायग 
करिे व स्वारस्यिारकाुंबरोबर स सूत्रीकरि करिे –  
  
 म ुंबई मेट्रो रेल कॉपोरेशन लललमटेडर्े सुंकेतस्थळ 
https://www.mmrcl.com/en/about-mmrc/our-organisation 

 
3) लसलस्टम्स (युंत्रिा) षवभार्- ववद्य त ववववि उजाच प रवठा, प्रकल्पार्ी प्राप्ती, प रवठा 

स्थापना, र्ार्णी व कायचन्वय यामध्ये सुंबुंधित स्थापत्य प्रकल्प  करणे. प्रेषण 

वादहन्याुंर्ा सुंप णच मेट्रो लाईन – 3 साठी वळवणे, म ुंबई मेट्रो रेल कॉपोरेशन लललमटेड 

सुंकेतस्थळ  https://www.mmrcl.com/en/about-mmrc/our-organisation 

 

किरता / वापरात असलेला माल मेट्रो लाईन – 3 साठी किरत्या वापरलेल्या मालार् े

डडझाईन उत्पािन, प रवठा, ननवविाकाराुंर्ा पात्रता पूवच ननवविाुंसाठी आमुंत्रण करणे. 

https://www.mmrcl.com/en/about-mmrc/our-organisation
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म ुंबई मेट्रो रेल्वे कॉपोरेशन लललमटेडर्े सुंकेतस्थळ  

https://www.mmrcl.com/en/about-mmrc/our-organisation  

सुंकेत (लसग्नल) व दरूध्वनी -   सुंकेत िेणे,  पी.एन.डी.मेट्रो – 3 साठी स्वयुंर्ललत 

भाडे गोळा करण्यार्ी युंत्रणा याुंर्ी प्राप्ती, उत्पािन, प रवठा स्थापन र्ार्णी व 

कायाचन्वीत करणे म ुंबई मेट्रो रेल्वे कॉपोरेशन लललमटेडर्े सुंकेतस्थळ 

https://www.mmrcl.com/en/about-mmrc/our-organisation 

 

माहहती तुंत्रज्ञान-  म ुंबई मटे्रो रेल्वे कॉरपोरेशन लल. र् ेसुंकेतस्थळ  ननमाचण करणे व 

त्यार्ी प्रलसद्िी करणे, मेट्रो -3 साठी सामाजजक माध्यम ेननमाचण करणे तसेर् म ुंबई 

मेट्रो साठी सवच मादहती तुंत्रज्ञान सुंबुंधित कायच . म ुंबई मेट्रो रेल्वे कॉपोरेशन लललमटेडर्े 

सुंकेतस्थळ  https://www.mmrcl.com/en/about-mmrc/our-organisation 

4) षवत्त तथा लखेा षवभार् – अुंिाज पत्रक तयार करणे, कुं पनी कायिा ववषयक काम 

करणे, कुं त्राटिार / सल्लागार याुंना राशी प्रिान करणे, अुंतगचत लेखा पररक्षण, 

सुंवैिाननक लखेापररक्षण, महालेखापररक्षण करुन घेणे, लेखापररक्षण करुन घेणे.  

िैनुंदिनी ववत्तीय व लखेा कायच.  

म ुंबई मेट्रो रेल्वे कॉपोरेशन लललमटेडर्े सुंकेतस्थळ  

https://www.mmrcl.com/en/about-mmrc/our-organisation 

https://www.mmrcl.com/en/about
https://www.mmrcl.com/en/about
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5) प्रशासन / मानव सुंसािन षवभार्-  मानव सुंसािन सुंबुंधित कायच करण ेव तत्सम 

कायच मानव सुंसािन िोरणार्ी अमुंलबजवणी करणे महामुंडळार्े सवचसािारण प्रशासन, 

शासकीय व सवचसािारण पत्रव्यवहार, मादहती अधिकारार्ी अुंमलबजावणी. 

 
6) कुं र्पनी सधचव – सुंर्ालक  मुंडळाच्या सभा घेणे व वावषचक सवचसािारण सभा घेणे, 

कुं पनी कायिा 2013 न सार आवश्यक असलेले सवच  काम करणे. 

(3) ननिगय घेण्यामिील प्रक्रिया, र्पयागवरि व उत्तरदानयत्व याुंची प्रिाली:- महामुंडळामध्ये 

ननिगय घेण्याच्या प्रक्रियेची साखळी खालील प्रमािे आहे. 

 

सुंचालक मुंडळ 

 
व्यवस्थार्पकीय सुंचालक 

 

सुंचालक /कायगकारी सुंचालक 

 

सुंर्ालक मुंडळ हे ननणचय घेण्याच्या प्रकक्रयेतील सवोच्र् सुंस्था आहे. म ुंबई मटे्रो रेल 

कॉपोरेशन लललमटेड ही महाराष्ट्र राज्य सरकार व कें द्र सरकार याुंर्ी सुंय क्त प्रकल्प 



कुं पनी आहे. िोन्ही सरकाराुंर्े या कुं पनीत प्रत्येकी 50 %  समभाग आहेत. 

महामुंडळार्े सुंर्ालक िोन्ही सरकाराुंना जबाबिार असतात. 

कुं पनी कायिा 2013 न सार कुं पनीच्या कारभाराववषयक बाबीुंस कुं पनीच्या बाबीुंसाठी 

सभासिाुंर्ी सवचसािारण सभामध्ये मान्यता घ्यावी लागते.  

सुंचालक  मुंडळ  र्प ढील कायग  करत े:- 

कुं पनीच्या सवच कारभारावर िेखरेख करणे, ववववि नीतीत्मक व िोरणात्मक ननणचय 

घेणे, सवच वैिाननक आवश्यकताुंर्ी पूतचता करण ेव भागिारकाुंर् ेदहत जपणे. 

महामुंडळार्े िैनुंदिन कामकाज व्यवस्थापकीय  सुंर्ालकाकडे सोपववलेले आहे. त्याुंना 

महामुंडळार्े कायाचत्मक सुंर्ालक, अन्य अधिकारी व कमचर्ारी याुंर्ी मित  होत.े 

 सुंर्ालक मुंडळाने व्यवस्थापकीय सुंर्ालकाुंना अधिकार प्रिान केल े आहेत. 

महामुंडळार्े कामकाज कायचक्षमतेने व पररणामकारक व्हावे यासाठी व्यवस्थापकीय 

सुंर्ालकाुंनी कायचकारी कायचकारी सुंर्ालक, ववभागाध्यक्ष व उपववभागाध्यक्ष याुंना काही 

ववलशष्ट अधिकार प्रिान केले आहेत. व्यवस्थापकीय सुंर्ालक,व इतर सवच कायाचत्मक 

सुंर्ालक हे अधिकाराुंच्या सूर्ी प्रमाण ेजबाबिार आहेत. 

 4) महामुंडळाने आर्पले कायग र्पार र्पाडण्यासाठी ठरवून हदललेी मानके:-  

महामुंडळ ववववि क्षते्रामध्ये शासकीय तसेर् सावचजननक उद्योगातील पध्ितीपेकी 

सवोकृष्ट पद्ितीच्या अवलुंब करते. प्रकल्प व बाबी जास्तीत जास्त लवकर पूणच 

करण्यासाठी प्रयत्न केल ेजातात.  



5) महामुंडळाकडे असलेले ककुं वा महामुंडळाच्या ननयुंत्रणाखाली असलेले ननयम व 

ववननयम, सूर्ना, कायचप जस्तका, व महामुंडळार्े अलभलखे इ. 

1. कुं पनी कायिा 2013 

2. मेट्रो रेल्वे कायिा 2009 

3. मेट्रो रेल्वे (प्रकल्प बाुंिणी) कायिा 1997 

4. मेट्रो रेल्वे सवचसािारण ननयम 2013  

5. कुं र्पनीकडे असललेी कार्दर्पत्राुंची प्रवर्ागची षववरि:े-कुं पनी ववववि प्रकारर्ी  

कागिपत्रे िारण करत,े कुं पनीच्या ननयुंत्रणाखाली ववववि तऱहेर्ी कागिपत्रे आहेत.  

अ. कुं र्पनीच्या र्ठनासुंबुंधित  कार्दर्पत्रे     

•   मेमोरँडम ॲड आजन्टकल्सच  ऑि असोलसएशन्स  

ब. कुं र्पनीच्या कारभाराबाबतची कार्दर्पत्रे  

1) कुं पनी कायिा 1956 अुंतगचत वैिाननक नोंिवह्या 

2) अन्य कायिे व ननयम या अुंतगचत  वैिाननक  नोंिवह्या 

3) वावषचक अहवाल 

4) वावषचक  वववरण 

5) कुं पनी ननबुंिक याुंर्े कडे सािर केलेले  वववरण ेव नम ने  

क) सुंचालक मुंडळाच्या बठैकी सुंबुंधित कार्दर्पत्र े   

1)  बैठकीर्ी ववषयसूर्ी  



2) सुंर्ालक मुंडळाच्या बठैकीर् ेइनतवतृ्त 

ड) लेख्याबाबतची कार्दर्पत्रे  

1) लेखा प स्तके 

2) वावषचक अहवाल 

3) आयकर उद्गमकर  कपात याबाबतर्ी कागिपत्र े

4) वाऊर्सच इत्यािी  

5) वावषचक ववत्तीय अुंिाजपत्रक  

ई ) कायागबाबतची कार्दर्पत्रे  :- 

1) रेल्वे गाडयार्ी काये उत्पन्न इत्यािी / बाबतर्ी  कागिपत्रे  

2) िीडर बस सुंबुंधित कागिपत्रे 

3) लसग्नल व टे्रन ननयुंत्रण याबाबती कागिपत्र े

4) टेललकम्य ननकेशन बाबतर्ी कागिपत्रे   

5) भाडे गोळा करण्याच्या स्वयुंर्ललत  युंत्रणेबाबतर्ी कागिपत्रे  

 

 

6. प्रकल्र्पाबाबतची कार्दर्पत्र े

1) प्रकल्प अहवाल / शक्यता (किजजत्रबलीटी ) याबाबतर्ी कागिपत्र े

2) ननवविासुंबुंिीर्ी कागिपत्र े



3) प्रकल्पाच्या अमुंलबजावणी बाबतर्ी कागिपत्रे, ड्रॉईग,पूणचतेर्ी जस्थती 

(कम्पलीशन स्टेटस) इत्यािी  

4) स रक्षक्षतता, आरोग्य व पयाचवरण  याुंच्याशी सुंबुंधित कागिपत्रे  

ग) आस्थार्पनेबाबतची कार्दर्पत्र े  

1) कमचर्ाऱयार्ा तपशील बाबतर्ी कागिपत्र े

2) आस्थापनेसुंबुंधित ववववि अुंतगचत िोरणे,ननयम उपननयम याबाबतर्ी 

कागिपत्रे  

3) कमगचाऱयाुंचे वाषिगक र्ोर्पनीय अहवाल 

ि) खरेिी व वस्तूच्यासाठी सुंबुंिीर्े कागिपत्र े

य) जादहराती  सुंबुंिीर्ी कागिपत्रे 

ज) षवद्य त युंत्रिेसुंबुंिीची कार्दर्पत्रे   

1) ववद्य त उपकें दे्र व डोक्यावरील ववद्य तीकरण युंत्रणा  
(ओव्हरहेड इलेक्ट्रीशन्स लसजस्टम) वायूवीजन व वातान क लीन युंत्रणा 
याबाबतर्ी कागिपत्र े
 

2) उद्गवाहन (ललफ्ट ) सरकते जजन े (एक्सलेक्टर) ववद्य त व अलभयाुंत्रत्रकी 
उपकरण ेइत्यािी याबाबतर्ी कागिपत्रे. 

3)  
4) ववद्य त िराुंबाबतर्ी कागिपत्रे 

 

 



 

के) वार्परातला / चालू माल 

1) वापरतला / र्ालू माल (रेल्वे) प्राप्त करण्यासाठीर्ी कागिपत्र े

2) ख लासेवर टार्ण (स्पलेसकिकेशन) व इतर ताुंत्रत्रक तपलशल 

3) कायिेशीर बाबीशी सुंबुंधित कागिपत्र े

4) न्यायालयीन खटल्याुंबाबतर्ी सवच कागिपत्र े

म) मालमत्ता / सुंपत्ती याुंर्ा ववकास करण्याबाबतर्ी सवच कागिपत्र े

1) ननवविा कागिपत्र े

2) भाडेपट्टा िारक, ववशेष सवलतिारक  (कन्सेशनसर) याुंर्ेबद्िल करार. 

7.  आपले िोरण तयार करण्याच्या ककुं वा त्यार्ी अमुंलबजावणी करण्याच्या सुंबुंिात 

लोकाुंशी ववर्ार ववननमय करण्यासाठी ककुं वा लोकाुंकडून ननवेिने केली जाण्यासाठी 

असलेल्या कोणत्याही व्यवस्थेर्ा तपशील:- सुंकेतस्थळ  www.mmrcl.comला 

भेट द्या. 

8. महामुंडळार्ा एक भाग म्हणून ककुं वा सल्ला िेण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणून 

गदठत केलेल्या िोन ककुं वा अधिक व्यजक्तीुंच्या लमळून बनलेल्या मुंडळार्े, 

पररषिाुंर् े सलमत्याुंर् े ककुं वा  अन्य ननकायाुंर्े वववरण, आणण त्या मुंडळाच्या 

पररषिाुंच्या, सलमत्याुंच्या आणण अन्य ननकायाुंच्या बैठकी लोकाुंसाठी ख ल्या आहेत 

ककुं वा कस ेआणण अशा बठैकाुंर्ी कायचवतेृ्त जनतेला पहायला लमळण्याजोगी आहेत 
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ककुं वा कस े याबाबतर्े वववरण:- महामुंडळाच्या सुंर्ालक  मुंडळार् े 15 (पुंिरा) 

सिस्य आहेत. भारतसरकार व महाराष्ट सरकार  याुंर्े प्रत्येकी 5 (पार्) 

सुंर्ालक, 3 कायाचत्मक सुंर्ालक, व 2 स्वतुंत्र सुंर्ालक, अशी  सुंर्ालक मुंडळार्ी 

रर्ना आहे. सुंबुंधित कायद्याच्या प्राविानाुंन सार सुंर्ालक मुंडळाने सुंर्ालकाुंच्या 

काही सलमत्या गदठत केल्या आहेत. सुंर्ालक मुंडळाच्या व सुंर्ालक मुंडळाच्या 

सलमत्याुंच्या बैठका सामान्य  जनतेसाठी ख ल्या नाहीत. म ुंबई मेट्रो रेल कॉपोरेशन 

लललमटेडर् े सुंकेतस्थळ http://www.mmrcl.com/en/board of directors 

9. महामुंडळाच्या अधिकाऱयाुंर्ी आणण कमचर्ाऱयाुंर्ी ननिेलशका:- म ुंबई मेट्रो रेल 

कॉपोरेशन  लललमटेडर्े सुंकेतस्थळ http://www.mmrcl.com /en / about 

mmrc/our organization 

10. महामुंडळाच्या प्रत्येक अधिकाऱयाला व कमचर्ाऱयाला लमळणारे मालसक वेतन तसेर् 

प्राधिकरणाच्या ववननमयात तरतूि केल्याप्रमाणे न कसान भरपाई िेण्यार्ी पध्िती. 

र्ट/ सम ह वर्ीकरि औद्योधर्क महार्ाई 

भत्ता 

महामुंडळाची शे्रिी र्पदनाम 

1 2 3 4 5 

 कायचकारी  महाराष्ट्र  शासनाच्या 

न सार 

व्यवस्थापकीय 

सुंर्ालक 

व्यवस्थापकीय सुंर्ालक 

http://www.mmrcl.com/
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 कायचकारी  75,000 -  1,00,000 सुंर्ालक सुंर्ालक 

गट  ई - 4 कायचकारी  62000 – 80000 ई - 9 कायचकारी  सुंर्ालक 

गटई-3 

ववभागाध्यक्ष 

कायचकारी  

51300 – 73000 ई - 8 

महाव्यवस्थापक 

ग ई – 2 

उपववभागाध्यक्ष 

कायचकारी 
43200 – 66000 ई - 7 

अनतरीक्त महाव्यवस्थापक  

कायचकारी 36600 – 62000 ई - 6 वररष्ठ उपमहाव्यवस्थापक 

कायचकारी 32900 – 58000 ई - 5 उप महाव्यवस्थापक  
कायचकारी 29100 – 54500 ई - 4  सहाय्यक महाव्यवस्थापक / 

कायचकारी अलभयुंता 
गट  ई – 1  कायचकारी 

24900 – 50500 ई - 3 

व्यवस्थापक / उप अलभयुंता 

गेड-1 

20600 – 46500 ई - 2 सहाय्यक महाव्यवस्थापक / 
उप अलभयुंता ग्रेड-2 

16400 – 40500 ई - 1 
कननष्ठ व्यवस्थापक / कननष्ठ 
अलभयुंता  

कायचकारी नसलेला 

एम ई – 3  

(पयचवेक्षक) 

कायचकारी 

 18500 – 35600 डब्लू-8 

खाजगी सधर्व / स्थानक 
व्यवस्थापक ग्रेड-1/ वेळापत्रक 
ननरीक्षक/ महस ल ननरीक्षक/ 
वररष्ठ िक्षता ननरीक्षक  

16000 – 30770 डब्लू-7 

वररष्ठ स्वीय सहाय्यक / 
कननष्ठ अलभयुंता ग्रेड-1/ वविी 
सहाय्यक / ग्रुंथपाल / र्ालक / 
वररष्ठ स्थानक ननयुंत्रक / 
वररष्ठ टे्रन ऑपरेटर / िक्षता 
ननरीक्षक ग्रेड-1/ समाज ववकास 
सहाय्यक / भ मापक  



14000 – 26950 डब्लू-6 

स्वीय सहाय्यक / वररष्ठ 
सहाय्यक / र्ालक ग्रडे-1/ 
Draftsman / JE-2/ स्थानक 
ननयुंत्रक/ टे्रन ऑपरेटर / िक्षता 
ननयुंत्रक ग्रेड-2 

13500 – 25520 डब्लू-5 

स्वीय सहाय्यक / वररष्ठ 
सहाय्यक / र्ालक ग्रडे-1/ 
Draftsman / JE-2/ स्थानक 
ननयुंत्रक/ टे्रन ऑपरेटर / िक्षता 
ननयुंत्रक ग्रेड-2 

कायचकारी नसलेला 
एम ई – 2  
(पयचवेक्षक) 

कायचकारी 

10170-18500 डब्लू-4 

लेखपाल / सहाय्यक / र्ालक 
/ सहाय्यक स्थानक ननयुंत्रक / 
स्थानक सहाय्यक / 
व्यवस्थापक सहाय्यक  

8000-14140 डब्लू-3 
क शल / कननष्ठ स्थानक 
सहाय्यक / कननष्ठ स्थानक 
सहाय्यक / र्ालक  

कायचकारी नसलेला 
एम ई – 2  
(पयचवेक्षक) 

कायचकारी 6670-11470 डब्लू-2 सेमी – क शल / प्रकल्प / 
प्रणाली / ववत्त 

6090-9300 डब्लू-1 क शल नसलेल/े प्रकल्प / 
प्रणाली / ववत्त 

 

 

 

 

 

11) आधथगक तरत द :- 

कें द्र शासनाच्या मान्यतेप्रमाणे प्रकल्पासाठी ननिी उभारण्यार्े स्वरुप 

ननिी उभारिीचा तर्पलशल रुर्पये कोटीत 



कें द्र शासनामािच त समभाग 2402.7 (10.4%) 
राज्य शासन / म ुंबई महानगर प्रिेश ववकास प्राधिकरण याुंच्यामािच त 
समभाग. 

2402.7 (10.4%) 

कें द्र शासन याुंच्यामािच त कें द्रीय कर/श ल्क याकरीता ि य्यम कजच* 
(50%दहस्सा) 

1024.5 (4.4%) 

राज्य शासन याुंच्यामािच त कें द्रीय कर* (50%दहस्सा) तसेर् खाजगी 
जमीन सुंपािन व प नवचसनासाठी ि य्यम कजच * 

1615.1 (7%) 

मालमत्ता ववकास, पररणाम श ल्क (Impact fe) / स िारणा कर 
(Betterment Tax) मिून जमा करावयार्ा ननिी 

1000 (4.3%) 

भागिारकाकडून अथचसहाय्य (MIAL) 777 (3.4%) 
ASIDE  योजनेअुंतगचत अथचसहाय्य / एम.एम.आर.डी.ए. कडून 
अन िान 

679 (2.9%) 

जपान आुंतरराष्ट्रीय सहकायच सुंस्थेकडून कजच 13,235 (57.2%) 
एकूण 23,136 (100%) 
 

12) अथगसहाय्य कायगिमाच्या अुंमलबजाविीतील तसेच वाटर्प केलेल्या रकमा व अशा 
कायगिमाुंच्या लाभार्थयाांचा तर्पशील.  

काही नाही / ननरुंक  

13) ज्या व्यक्तीुंना सवलती, र्परवाने क्रकुं वा प्राधिकारर्पत्र ेहदलेली आहेत अशा व्यक्तीुंचा तर्पशील.  

काही नाही / ननरुंक  

14) इलके्ट्रॉननक स्वरुर्पामध्ये महामुंडळाला उर्पलब्ि असलेल्या क्रकुं वा महामुंडळाकडे असलले्या 

माहहतीच्या सुंबुंिातील म ुं.मे.रे.कॉ.चे सुंकेत स्थळ.  

www.mmrcl.com 

15) माहहती लमळवण्यासाठी नार्ररकाुंना उर्पलब्ि असलेल्या स षविाुंचा तर्पशील. 

पादहजे असलले्या मादहतीसाठी महामुंडळार्े सुंकेतस्थळwww.mmrcl.com  ला भेट द्यावी. जर 

पादहजे असलेली मादहती सिर सुंकेतस्थळावर उपलब्ि नसेल तर मादहती लेखी मागवावी व ती 
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महामुंडळाकडे उपलब्ि नसल्यास जथेे शक्य असले तेथे सुंबुंधित अधिकारी सिर मादहती 

लमळवण्यास मित करील. मादहती अधिकार कायद्या अुंतगचत मादहती प्राप्त करु इजच्ित 

असलेल्या प्रत्येक भारतीय नागरीकाने जन मादहती अधिकारी /  सहाय्यक जन मादहती अधिकारी 

याुंर्े कडे अजच करावा अजाचर्े श ल्क –  

भारत सरकारच्या मानव सुंसािन व प्रलशक्षण ववकास मुंत्रालयाच्या जनता गाऱहाणे व सेवाननवतृ्ती 

ववभाग, याुंनी आपला आिेश क्र. 34012/88 एि// 2005 ESSTTB दिनाुंक 16.09.2005 मध्ये 

दिलेल्या आिेशान सार कलम 6 च्या  उपकलम 1 न सार मादहतीसाठी केलेल्या अजाचबरोबर ववदहत 

श ल्क अिा करणे आवश्यक आहे. सद्या हे श ल्क रु. 10.00  (रुपये िहा) आहे.  

श ल्क भरण्याची र्पध्दती:- रोख रक्कम, त्यार्ी पावती दिली जाईल ककुं वा म ुंबई मेट्रो रेल कॉपोरेशन 

लललमटेड याुंना िेय असलेला अधिकषच (डडमाुंड ड्राफ्ट) ब कें र्ा र्के/ पोस्टल ऑडचर. 

िाररद्रयेरेषखेाली असलेल्या व्यक्तीुंना श ल्क भरण्यार्ी आवश्यकता नाही. मात्र त्याुंनी आपण 

िाररद्र्यरेषखेाली असल्यार्ा प रावा सािर करण्यार्ी आवश्यकता आहे.  

अनतररक्त श ल्क  

जर अनतरक्त श ल्क आवश्यक असेल तर अजचिाराला त्यान सार कळवल ेजाईल.  

16) जन माहहती अधिकारी व अषर्पलीय अधिकारी याुंची नाव.े 

 
अ.ि. 

अषर्पलीय अधिकारी   जन माहहती अधिकारी  काये  

    



1.  अषर्पलीय अधिकारी 
-1  

श्री. स बोि क मार 
ग प्ता, सुंर्ालक 
(प्रकल्प)  

PIO – 1 

श्री. श्रीननवास नुंिगीकर, 
सल्लगार (समन्वय)   

सवच सामन्य समस्या  

2.  PIO – 2 

श्री. राजेश क मार लमत्तल 

म ख्य प्रकल्प व्यवस्थापक -
1  

प केज -1 

 

3.  PIO – 3 

श्री. रवव रुंजन क मार  

म ख्य प्रकल्प व्यवस्थापक -
1 

प केज -2 

 

4.  PIO – 4 

श्री. उमाशुंकर ववराट 

म ख्य प्रकल्प व्यवस्थापक -
3 

प केज -3 व प केज -4 

5.  PIO – 5 

श्री. स यश त्रत्रवेिी 

म ख्य प्रकल्प व्यवस्थापक -
4  

प केज -5 व प केज -6 

 

6.  PIO – 6 

श्री. र्ा. म . जािव  

म ख्य प्रकल्प व्यवस्थापक -
5 

प केज -7 व कार 
आगार  



7.  PIO-07 

श्री. एस. के. क लशे्रष्ठ, 

सल्लागार (ट्र क)   

ट्र क सुंबुंधित मादहती  

8.  PIO – 8 

श्री. पारस काुंबळे  

वररष्ठ उपमहाव्यवस्थापक    

सेफ्टी कामे 

9.  अषर्पलीय अधिकारी 
-2  

श्री. अजयक मार 
भट्ट, सुंर्ालक 
(प्रणाली)  

PIO – 9 

श्री. राजीव क मार  

महाव्यवस्थापक (लसग्नलीुंग 
आणण टेललकॉम)   

लसग्नलीुंग आणण 
टेललकॉम सुंबुंधित 
कामे 

10.  PIO – 10 

श्री. राजीव   

महाव्यवस्थापक (रोलीुंग 
स्टॉक)  

रोलीुंग स्टॉक सुंबुंधित 
कामे  

11.  अषर्पलीय अधिकारी 
-3  

श्री. आर. रामणा, 
कायचकारी सुंर्ालक 
(ननयोजन)  

PIO – 11 

श्री. स्वेतल कनकळू  

सहाय्यक महाव्यवस्थापक 
(नगर ननयोजन)  

ननयोजन सुंबुंधित 
कामे 

12.  PIO – 12 

श्री. अजय ि लमाळी, 

वररष्ठ उपमहाव्यवस्थापक 
(पयाचवरण) 

पयाचवरण ववषयक 
कामे 



13.  PIO – 13 

क . ररत  िेब, कुं पनी सधर्व  

कुं पनी सधर्व सुंबुंधित 
कामे  

14.  PIO – 14 

श्रीमती वैिेही मोरे, 

सहाय्यक महाव्यवस्थापक 
(जन सुंपकच )   

जन सुंपकच  सुंबुंधित 
कामे  

15.  PIO – 15 

श्री. गोपाळ कोटवानी, 

ववशेष कायच अधिकारी 
(समन्वय)  

सवच सवचसािारण 
सल्लागार सुंबुंधित 
कामे 

 

16.  PIO - 16 

श्री. सुंजय िाणी,  

सल्लागार (स रक्षा)  

स रक्षा बाबत सवच 
कामे  

17.  PIO - 17 

श्रीमती माया पाटोळे, 

महाव्यवस्थापक (प नवचसन व 
प नवचसाहत)  

प नवचसन व 
प नवचसाहत सुंबुंधित 
कामे  

18.  PIO – 18 

श्रीमती मािवी सरिेशम ख, 

महाव्यवस्थापक (भ मी)   

भ मी सुंपािन सुंबुंधित 
कामे 

19.  अषर्पलीय अधिकारी 
-4  

PIO – 19 

श्रीमती स िा आपटे 

लेखा सुंबुंधित कामे 



श्री. अबोि 
खुंडेवाल, 

सुंर्ालक (ववत्त) 

महाव्यवस्थापक (लेखा)   

20.  PIO – 20 

श्री. जे. आर. िाभाडकर,  

ववशेष कायच अधिकारी (ववत्त)  

वववत्तय सुंबुंधित कामे  

 

 

21.  अषर्पलीय अधिकारी 
-5  

श्री. आर. रमणा, 

कायचकारी सुंर्ालक 
(ननयोजन)  

PIO - 21 

श्रीमती माया पाटोळे, 

महाव्यवस्थापक (मानव 
सुंसािन)  

मानव सुंसािन 
सुंबुंधित कामे   

22.  PIO – 22 

श्रीमती मािवी सरिेशम ख, 

महाव्यवस्थापक (प्रशासन)   

प्रशासन सुंबुंधित कामे  

23.  PIO – 22 

श्री. अववनाश पाटील 
ववशेष कायच अधिकारी 
(प्रशा.)  

समन्वय (प्रश्ने एकार् 
व्यतक्तीरे् अनेक 
शाखेर्ी मादहती 
मागीतली 
असल्यासत्या शाखेर्ी 
समन्वय सािून ती 
मादहती एकत्रत्रत िेण े
शक्य होत)े  

24.  PIO – 22 
श्रीमती जयश्री िेहरकर  
वविी व्यवस्थापक  

वविी ववषयी प्रकरण े 

 

 


