
धारावी पनुर्ववकास प्रकलपाांतर्गत देण्यात येणा-या सखुसोयींची माहिती 

 

अ.क्र. विषय  धारािी पनुर्विकास प्रकल्पाअतंर्गत केलली तरतदू 

1 धारािी पनुर्विकास प्रकल्प. धारािी अवधसवुित क्षेत्रात एकूण 5 सेक्टसग तयार करण्यात 

आलेले आहेत. त्यातील सेक्टर क्र.5 हा वद.21.05.2011 च्या 

शासन वनणगयानसुार महाराष्ट्र र्हृवनमाण ि क्षेत्रविकास 

प्रावधकरणास पनुर्विकास करण्याकवरता प्रदान केलेला आहे. ि 

त्यानसुार पनुर्विकासािे काम म्हाडामार्ग त प्रर्तीपथािर आहे. 

तसेि सेक्टर 1 ते 4 साठी स्पधात्मक वनविदेद्वारे विकासक 

नेमण्यािी कायगिाही सरुू आहे. 
 

2 
 

धारािी पनुर्विकास प्रकल्पातील मोर्त 

सदवनका वमळणा-या लाभाथींिी पात्रता. 

 

धारािी पनुर्विकास प्रकल्पामळेु बावधत होणा-या 

झोपडपट्टीिासीयांिी पात्रता वनश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र 

शासनाच्या वद.17.04.2008 च्या अवधसिुनेद्वारे 

वद.01.01.2000 ही तारीख पात्रतेकवरता वनश्चित केलेली आहे. 

तसेि वद.16.05.2015 च्या शासन वनणगयानसुार 

वद.01.01.2000 िा त्यापिूीच्या संरक्षणपात्र झोपडीत 

वद.01.01.2000 नंतरच्या वदनांकापासनू सध्या राहत असलेल्या 

झोपडीधारकांिी हस्तांतरण प्रकरणे वनयवमत करण्यािी तरतदू 

करण्यात आलेली आहे. त्यासाठी वनिासी झोपडीिे हस्तांतर 

शलु्क रू.40,000/- ि अवनिासी झोपडीिे हस्तांतर शलु्क 

रू.60,000/- भरल्यानंतर अशी हस्तांतरण प्रकरणे वनयवमत 

करण्यात येतील. 

3 स्ियंविकास ककिा प्रकल्पातनू िर्ळणे.  धारािीिा पनुर्विकास एकवत्रतवरत्या (Integrated 

Development) करण्यािे प्रस्तावित आहे. तसेि स्ियंविकास 

कराियािा झाल्यास बहृनमुंबई महानर्रपावलकेच्या विकास 

वनयंत्रण वनयमािली 1991 मधील वनयम 32 नसुार करता येईल. 

4 झोपडीधारकांच्या सदवनकेिे स्िरूप. प्रत्येक पनुिगसन सदवनकेमध्ये स्ितंत्र Living Room, 

Bedroom, आवण Kitchen देण्यात येईल. सदवनकेमध्ये 10% 



बाल्कनी क्षेत्र समाविष्ट्ट असेल. त्या व्यवतवरक्त 50 िौ.रू्टािे 

अवतवरक्त क्षेत्रर्ळ रं्विबल क्षेत्रर्ळाच्या स्िरूपात देण्यािे 

वनश्चित झाले आहे. त्यामळेु रवहिाचयांना एकूण िापरण्यायोग्य 

क्षेत्रर्ळ (Usable Area) 350.00 िौ.रू्ट राहणार आहे. 

5 िाळीतील ि िनुया इमारतीत राहणा-या 

रवहिाचयांना पनुर्विकासाअंतर्गत देण्यात 

येणा-या सदवनकें िे क्षेत्र. 

धारािीतील म्हाडा तसेि शासकीय संस्थांच्या िनुया इमारती ि 

िाळींिा विकास वनयंत्रण वनयमािली 33 (9)(अ) या नार्री 

नतुनीकरणाअंतर्गत विकास करताना विकास वनयंत्रण 

वनयमािली 35(4) च्या माध्यमातनू 35% रं्विबल क्षेत्रर्ळ 

देऊन 300 िौ.रू्ट + 35% =405 िौ.रू्ट इतके वकमान 

सदवनका क्षेत्रर्ळ देण्यात येणार आहे. 

6 व्यािसावयक ि औद्योवर्क र्ाळे                             

असणा-या झोपडीधारकांना देण्यात 

येणारे क्षेत्र. 

सेक्टर वनहाय मोठ्या तसेि 60 रू्ट ि 90रू्ट रस्त्यालर्त 

व्यािसावयक र्ाळेधारकांिे आहे त्याि वठकाणी व्यापारी 

संकुलात (Rehab mall), एक ककिा दोन मिल्यांपयंत पनुिगसन 

करण्यािे वनयोवित आहे. 

7 पोटमाळ्यािर राहणा-या रवहिाचयांच्या 

झोपड्या. 

धारािी अवधसवुित क्षेत्रातील पोटमाळ्यािर राहणा-या  

रवहिाचयांिे पनुिगसन करण्यािी कोणतीही तरतदू नाही. 

8 देखभाल वनधीिी तरतदू.  प्रत्येक सदवनकाधारकामारे् रू.40,000/- इतका देखभाल वनधी 

देण्यात येईल. 

9 संक्रमण वशबीरे. धारािीतील झोपडीधारकांना शक्यतो त्यांच्या घराििळील 

पवरसरात संक्रमण र्ाळे (Transit Camp) देण्यािा प्रयत्न 

राहील. 

10 बांधकाम विरवहत सोयी सवुिधा. नर्र विकास विभार्ाने अंवतम मंिरुी वदलेल्या वनयोिन 

प्रस्तािास अनसुरून बांधकाम विरवहत सोई सवुिधा िसे की, 

खेळािे मैदान, उद्याने, मनोरंिनािे मैदान, रु्टबॉल ग्राऊंड 

इत्यादीकवरता आिचयक ती तरतदू करण्यात आली आहे.  



11 बांधकाम सवहत सोयी सवुिधा. धारािी पनुर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत सेक्टर वनहाय शैक्षवणक 

सवुिधा, िैद्यवकय सेिासवुिधा, रूग्णालये, दिाखाने, गं्रथालये, 

अश्ग्नशमन कें द्र, व्यायामशाळा, समाि कल्याण कें दे्र, इत्यादी 

बांधनू देण्यािे प्रस्तावित आहे. त्यांिे एकूण बांधीि क्षेत्र खालील 

प्रमाणे (BUA) आहे. तसेि प्रत्येक सेिासवुिधांिे बांधीि क्षेत्र 

(BUA) दशगविणारा तक्ता पवरवशष्ट्ट “अ” नसुार असणार आहे. 

 

 

 

 

 

 

       या व्यवतवरक्त 100 सदवनकेमारे् प्रत्येकी 1 बालिाडी ि 1 

कल्याण कें दे्र ि सोसायटी ऑर्ीस वनयमानसुार देण्यात येईल. 

अ.क्र. सेक्टर 
क्रमांक 

क्षेत्र 

1. 1 27316.99 िौ.मी. 
2. 2 53552.04 िौ.मी. 
3. 3 39965.57 िौ.मी. 
4. 4 41255.95 िौ.मी. 
5. 5 20580.69 िौ.मी. 

12 धारािी अवधसवुित क्षेत्रातील 

झोपडपट्टीिासीयांिी पात्रता वनश्चित 

करण्याबाबत. 

धारािी अवधसवुित क्षेत्रातील झोपडपट्टीिासीयांिी पात्रता 

वनश्चित करण्याकवरता शासनाने वदनांक 26.12.2013 रोिीच्या 

अवधसिुनेद्वारे उपविल्हावधकारी संिर्ातील 7 सक्षम प्रावधका-

यांिी वनयकु्ती केलेली आहे. िरूर पडल्यास ही संख्या 

िाढविण्यात येईल. 

13 धारािी अवधसवुित क्षेत्रातील झोपडपट्टी 

व्याप्त खािर्ी िवमनीिे भसंूपादन. 

झोपडपट्टी व्याप्त खािर्ी िवमनींिे संपादन महाराष्ट्र् झोपडपट्टी 

(सधुारणा, वनमुगलन आवण पनुर्विकास) अवधवनयम, 1971 प्रमाणे 

करण्यािे वनयोवित आहे. 

14 महानर्रपावलकेच्या िवमनीबाबत.  महानर्रपावलकेच्या मालकीच्या िवमनींिा विकास 

करण्याबाबत विकास हक्क धारािी पनुर्विकास प्रकल्पाला 

देण्याबाबत महानर्रपावलकेशी वद.16.08.2013, 

30.08.2013, 06.02.2014, 26.06.2014,27.08.2014, 

17.08.2015 च्या पत्रानिये पत्रव्यिहार केलेला असनू  

महानर्रपावलकेिी अंवतम मंिरूी प्रलंवबत आहे. 



15 रेल्िेच्या िवमनींबाबत. धारािी अवधसवुित क्षेत्रात सेक्टर क्र.1 ि 2 मध्ये 9.46 हेक्टर 

िवमन असनू त्यापैकी अवतक्रमण नसलेली िवमन 7.11 हेक्टर 

ि अवतक्रमण झालेली 2.35 हेक्टर इतकी आहे. सदर िवमनी 

धारािी पनुर्विकास प्रकल्पास वमळणेबाबत रेल्िे मंत्रालय कडे 

वद. 06.04.2013, 16.05.2013 ि 06.02.2015 रोिीच्या 

पत्रानिये मार्णी केली असता त्यांनी सदर िवमनीं देण्याबाबत 

वद.10.06.2015 च्या पत्रानिये असहमती दशगविली आहे. परंत ु

मा.मखु्यमंत्री यांिे स्तरािर रेल्िेिी िवमन वमळणेबाबत 

कायगिाही िाल ूआहे. 

16 इतर िवमनींबाबत. धारािी अवधसवुित क्षेत्रात मालकी वनश्चित नसलेली 4.80 

हेक्टर इतकी िवमन असनू सदर िवमनीं शासनािे नािे 

करणेबाबत मा.अवधक्षक, भवूम अवभलेख, मुंबई शहर यांिेकडे 

पत्रव्यिहार करण्यात आलेला असनू सदर प्रकरणी कायगिाही 

िाल ूआहे. 

 

 

 

 

 

 



पहरहिष्ट “अ” 

धारावी पनुर्ववकास प्रकल्पाअतंर्गत अतततरक्त सतुवधा आति सतुवधा अंतर्गत प्रदान करिे. 
(खंड 7.1 मधील पतरतिष्ट IV (A) तरतदू नं.33 (10)”(अ) ) 

 
अ.क्र. सहुवधाांचा तपिील सचुी माप  
    सेक्टर 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर 5 एकूण  

1 ते 5 
 बांधकाम योग्य सवुिधा 

जयांिे विक्री घटक क्षेत्र 
उपलब्ध होईल. 

        

1 प्राथवमक शाळा  िौ.मीटर 9066.97 16433.89 13600.46 12467.09 5100.17 56668.58 
2 माध्यवमक शाळा  िौ.मीटर 6066.97 16433.89 12650.55 11517.18 10000.00 

(with 2 
colleges) 

56668.58 

3 दिाखाने आवण प्रसवूतर्हेृ  िौ.मीटर 6272.00 11368.00 9408.00 8624.00 3528.00 39200.00 
4 कल्याण कें दे्र + 

व्यायामशाळा+समाि 
मंवदर 

 िौ.मीटर 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1000.00 

5 गं्रथालय  िौ.मीटर 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1000.00 
6 अवर्शमन कें द्र  िौ.मीटर 200.00 0.00 0.00 3990.00 0.00 3990.00 
7 टपाल कायालय  िौ.मीटर 665.00 0.00 0.00 665.00 0.00 1330.00 
8 पोवलस ठाणे  िौ.मीटर 1995.00 1995.00 0.00 0.00 0.00 3990.00 
9 वकरकोळ िस्तुंिा बािार  िौ.मीटर 2511.04 4551.26 3766.56 3452.68 1412.46 15694.00 
10 पोवलस िौकी  िौ.मीटर 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 700.00 
11 राष्ट्रीय रिना संस्था ि 

औद्योवर्क प्रवशक्षण 
संस्था 

 िौ.मीटर 0.00 2230.00 0.00 0.00 0.00 2230.00 

 एकूण   273116.99 53552.04 39965.57 41255.95 20580.64 182471.17 

 


