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प्रस्तावना  
म ुंबई शहर बेटावरील उपकरप्राप्त/नबर्र उपकरप्राप्त इमारती आनर् महाराष्ट्र रृ्हननमार् व 

क्षते्रनवकास प्रानिकरर्ाशी सुंबुंनित इमारतींशी ननर्डीत समस्याुंसदभात िोरर्ात्मक ननर्णय 
घेण्यासाठी शासनास स चना करण्याकनरता रृ्हननमार् नवभार्ाच्या शासन ननर्णय क्र.नवमुंका-
2016/प्र.क्र.142/ द वप -1, नद.29.10.2016 अन्वये आठ नविानमुंडळ सदस्याुंची सनमती र्नठत 
करण्यात आली होती. सदर सनमतीमिील सदस्याुंनी प नर्ववकासाबाबत नवनवि नशफारसी सादर 
केलेल्या आहेत. सदर नशफारशीच्या अन षुंर्ाने सनमतीचा अहवाल तयार करण्यात आला असून 
त्यातील नशफारसीन सार प नर्ववकासाबाबत आवश्यक मार्णदशणक स चना ननर्णनमत करावयाच्या 
आहेत.   

     म ुंबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींचे मालक व त्या इमारतीमिील 51% 
भाडेकरू/रनहवाशी याुंच्या सहमतीसह इमारतीच्या प नर्ववकासासाठी नवकासकाची ननय क्ती करून 
त्या नवकासकास ना-हरकत प्रमार्पत्र देण्याची नवनुंती म ुंबई इमारत द रूस्ती व प नरणचना मुंडळास 
करतात. त्यान सार सुंबुंनित इमारतीमिील भाडेकरू/रनहवाशी याुंची पात्रता तपासून  सुंबुंनित 
नवकासकास म ुंबई इमारत द रूस्ती व प नरणचना मुंडळामाफण त ना-हरकत प्रमार्पत्र देण्यात येते.   

म ुंबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतीच्या प नर्ववकासात आर्विक/ताुंनत्रकदृष्ट्या सक्षम 
नवकासक ननवडरे् र्रजेचे आहे. उपकरप्राप्त इमारतींच्या प नर्ववकासासाठी नवकासक ननवडीमध्ये 
म्हाडाचा कोर्ताही प्रत्यक्ष हस्तक्षपे/ ननयुंत्रर् नसते. त्याम ळे प नर्ववकासात आर्विक/ताुंनत्रकदृष्ट्या 
नवकासक ननवडण्यासाठी  नवकासकाुंची नोंदर्ी व नवकासकाची पात्रता नननित कररे् आवश्यक 
आहे. त्याम ळे यावर ननयुंत्रर् ठेवण्यासाठी नवकासकाुंची नोंदर्ी व नवकासकाुंची पात्रता नननित 
करण्याबाबत शासनामाफण त काही मार्णदशणक स चना ननर्णनमत कररे् आवश्यक आहेत. तसेच बऱ्याच 
प नर्ववकास प्रकल्पातील भाडेकरू/रनहवाशी याुंना वळेेवर भाडे नमळत नाही, त्याचबरोबर पयाप्त  
पयायी ननवासव्यवस्िा नसल्याम ळे भाडेकरू/रनहवाशी याुंना नवनवि अडचर्ींना सामोरे जाव े
लार्तात. त्याअन षुंर्ाने प नर्ववकास योजनेमध्ये एस्क्रो खाते (Escrow Account) उघडरे् व 
नवकासकाकडून भाडेकरू/रनहवाशी याुंच्या भाड्यापोटी रक्कम आर्ाऊ स्वरूपात घेरे्बाबत, 
प नर्ववकासाच्या बाुंिकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी दक्षता सनमतीची स्िापना कररे्बाबत, म्हाड 
अनिननयम 1976 मिील कलम-103 ब अन्वये भसूुंपानदत केलेल्या मालमत्तेच्या प नर्ववकासास 
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चालना देण्यासाठी काही मार्णदशणक स चना ननर्णनमत कररे् आवश्यक आहेत. याबाबत शासन 
खालील प्रमारे् ननर्णय घेत आहे- 

 

शासन ननर्णय:- 

1. नवकासकाुंची नोंदर्ी व नवकासकाची पात्रता नननित कररे् -  

उपकरप्राप्त इमारतींच्या प नर्ववकासासाठी सुंबुंनित इमारतींचे मालक व त्यातील 
भाडेकरू/रनहवाशी याुंच्याकडून प नर्ववकासासाठी नवकासकाची ननय क्ती केली जाते. नवकासक 
ननवडीमध्ये महाराष्ट्र रृ्हननमार् व क्षते्रनवकास प्रानिकरर्ाचा कोर्ताही हस्तक्षपे/ ननयुंत्रर् नसते. 
त्याम ळे आर्विक/ताुंनत्रकदृष्ट्या सक्षम नवकासक ननवडरे् अत्युंत आवश्यक असते. त्याअन षुंर्ाने 
उपकरप्राप्त इमारतींच्या प नर्ववकासासाठी नवकासकाुंची नोंदर्ी व नवकासकाची पात्रता नननित 
करण्याबाबत खालील मार्णदशणक स चना ननर्णनमत करण्यात येत आहेत -  

1.1 नवकासकाुंची नोंदर्ी- 

उपाध्यक्ष तिा म ख्य कायणकारी अनिकारी अिवा महाराष्ट्र रृ्हननमार् व क्षते्रनवकास 
प्रानिकरर् यापैकी प्रस्त त प्रकरर्ी जे योग्य असतील ते, कोर्तीही व्यक्ती ककवा व्यक्तींची सुंघटना 
ककवा भार्ीदारी अनिननयम 1932 अन्वये नोंदलेली भार्ीदारी सुंस्िा अिवा मयानदत दानयत्व 
भार्ीदारी अनिननयम 2008 ककवा कुं पनी अनिननयम 2013 अन्वय े नोंदलेली कुं पनी यापकैी 
कोर्ाचीही प नर्ववकास योजना राबनवण्यासाठी म्हर्नू नवनहत पद्धतीने नोंदर्ी करून घेऊ शकतील. 
महाराष्ट्र रृ्हननमार् व क्षते्रनवकास प्रानिकरर् नोंदर्ीपूवी खालील कार्दपत्रे सुंबुंनिताकडून प्राप्त 
करून घेतील आनर् नोंदर्ीच्या वळेी सादर केलेली मानहती वळेोवळेी अद्ययावत केली जाईल. 

अ ] नवकासक एक कुं पनी असल्यास-  

*सनदी लखेापाल / कुं पनी सनचव याुंनी साक्षाुंनकत केलेली कुं पनी अस्स्तत्वात आल्याच े
प्रमार्पत्र  

* सनदी लेखापाल कुं पनी सनचव याुंनी साक्षाुंनकत केलेला सुंस्िापन लेख  

* सनदी लेखापाल / कुं पनी सनचव याुंनी साक्षाुंनकत केलेली सुंस्िापन ननयमावली 

* सनदी लेखापाल / कुं पनी सनचव याुंनी साक्षाुंनकत केलेली कुं पनीची कायम खाते क्रमाुंक    
पनत्रका  

    * महाराष्ट्र रृ्हननमार् व क्षते्रनवकास प्रानिकरर्ाकडे प्रस्ताव कार्दपत्रे सादर 
करण्यासाठी   एखाद्या सुंचालकास अनिकार देण्याचा   व्यवस्िापकीय सुंचालक / कुं पनी 
सनचव ककवा कोर्त्याही दोन सुंचालकाुंच्या स्वाक्षरीसह असलेला सुंचालक मुंडळाचा ठराव  

ककवा 

* अनिमान्य व्यक्ती कुं पनीचा सुंचालक नसल्यास नोंदर्ीकृत क लम खत्यार पत्र 

* कुं पनी सनचवाने प्रमानर्त केलेली सवण सुंचालकाुंची डी आय एन क्रमाुंकासह यादी  

* सवण सुंचालकाुंच्या स्वसाक्षाुंनकत कायम खाते क्रमाुंक पनत्रकेच्या प्रती.  
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         * बँकेने खातरजमा केलेली सवण सुंचालकाुंची छायानचत्र ओळखपत्र आनर् स्वाक्षऱ्या 

ब] नवकासक भार्ीदारी सुंस्िा असेल तर - 

* भार्ीदारी ननबुंिक याुंचेकडे नोंदर्ी केल्याच्या प्रमार्पत्राची साक्षाुंनकत प्रत ककवा 
प नर्ववकास योजनेतील प नवणसन घटकासाठी पनहले कायारुंभ प्रमार्पत्र नमळरे् पूवी 
अशी प्रत सादर करण्याची नोटराईज्ड हमी   

* सुंस्िा नोंदर्ीकृत असल्यास सुंस्िा ननबुंिक याुंचकेडील नोंदीच्या  स्वरूपाचा खरा 
उतारा. 

* अनलकडील नोटराईज्ड भार्ीदारी दस्त. 

* सनदी लेखापालाुंनी साक्षाुंनकत केलेली, भार्ीदारी सुंस्िेच्या नावाच्या कायम खाते 
क्रमाुंक पनत्रकेची प्रत 

* कोर्त्याही भार्ीदारास महाराष्ट्र रृ्हननमार् व क्षते्रनवकास प्रानिकरर्ाकडे प्रस्ताव 
/कार्दपत्रे दाखल करण्याचा अनिकार देर्ारे सवण भार्ीदाराुंनी स्वाक्षरी केलेले  रु.500 
च्या म द्ाुंकावरील नोटराईज्ड पत्र.  

* सवण   भार्ीदाराुंच्या कायम खाते क्रमाुंक पनत्रकेच्या स्व-  साक्षाुंनकत प्रती.   

* सवण भार्ीदाराुंची बँकेने खातरजमा केलेली  छायानचत्र ओळखपत्र ेआनर् स्वाक्षऱ्या. 

 क] नवकासक जर मयानदत दानयत्वाची भार्ीदारी सुंस्िा असेल तर  -  

* ननर्मीय व्यवहार मुंत्रालयाकडे नोंदर्ीचे स्वसाक्षाुंनकत नोंदर्ी   प्रमार्पत्राची प्रत.    

* अनलकडील नोटराईज्ड भार्ीदारी दस्त. 

* सनदी लेखापालाुंनी साक्षाुंनकत केलेली, भार्ीदारी सुंस्िेच्या नावाच्या कायम खाते 
क्रमाुंक  पनत्रकेची प्रत 

* कोर्त्याही भार्ीदारास महाराष्ट्र रृ्हननमार् व क्षते्रनवकास प्रानिकरर्ाकडे प्रस्ताव /  
कार्दपत्रे दाखल करण्याचा अनिकार देर्ारे सवण भार्ीदाराुंनी स्वाक्षरी केलेले  रु.500 
च्या म द्ाुंकावरील नोटराईज्ड पत्र.  

*  सवण   भार्ीदाराुंच्या कायम खाते क्रमाुंक पनत्रकेच्या स्व-  साक्षाुंनकत प्रती.   

*  सवण भार्ीदाराुंची बँकेने खातरजमा केलेली  छायानचत्र ओळखपत्र ेआनर् स्वाक्षऱ्या.  
 

ड ] नवकासक जर वयैस्क्तक मालकीची सुंस्िा / वयैस्क्तक व्यक्ती असेल तर  -  

*नोंदर्ीकृत असल्यास, द काने  आनर् आस्िापना परवान्याची  स्वसाक्षाुंनकत प्रत 

* मालकाच्या कायम खाते क्रमाुंक पनत्रकेची प्रत  

* बँकेने खातरजमा केलेले मालकाचे  छायानचत्र   ओळखपत्र आनर् स्वाक्षरी.  
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इ] नवकासक जर कहदू अनवभक्त क ट ुंब  असेल तर  -  

* सवण कहदू अनवभक्त क ट ुंबातील सवण क ट ुंनबयाुंनी स्वाक्षरी केलेले  रु.  500/-च्या 
म द्ाुंकावरील घोषर्ापत्र. 

* सनदी लेखापाल / कुं पनी सनचव  याुंनी साक्षाुंनकत केलेल्या सवण क ट ुंनबयाुंच्या कायम 
खाते क्रमाुंक पनत्रकेच्या प्रती  

* स्वसाक्षाुंनकत केलेल्या सवण क ट ुंनबयाुंच्या कायम खाते क्रमाुंक  पनत्रकेच्या प्रती 

*  सवण क ट ुंनबयाुंची बँकेने खातरजमा केलेली  छायानचत्र ओळखपत्र ेआनर् स्वाक्षऱ्या.  

 फ] नवकासक जर सुंय क्त उपक्रम  असेल तर  -  

* सुंय क्त उपक्रम म्हर्नू नोंदर्ी केल्याच्या प्रमार्पत्राची नोटरीने प्रमानर्त केलेली प्रत 
ककवा प नर्ववकास योजनेतील प नवणसन घटकासाठी पनहले कायारुंभ प्रमार्पत्र नमळरे् 
पूवी अशी प्रत सादर करण्याची नोटराईज्ड  हमी   

* सनदी लेखापाल / कुं पनी सनचव  याुंनी साक्षाुंनकत केलेल्या अशा सुंय क्त उपक्रमाच्या  
आनर् त्या उपक्रमातील सवण घटकाुंच्या कायम खाते क्रमाुंक पनत्रकेच्या प्रती 

* सुंय क्त उपक्रमातील कोर्त्याही घटकाला महाराष्ट्र रृ्हननमार् व क्षते्रनवकास 
प्रानिकरर्ाकडे प्रस्ताव / कार्दपत्रे  दाखल करण्याचा अनिकार देर्ारे नोंदर्ीकृत 
क लम खत्यारपत्र  

*  सवण घटकातील प्रत्येक व्यस्क्तची बँकेने खातरजमा केलेली  छायानचत्र ओळखपत्रे आनर् 
स्वाक्षऱ्या.  

र्] नवकासक जर व्यक्तींची सुंघटना  असेल तर  -  

* व्यक्तींची सुंघटना  म्हर्नू नोंदर्ी केल्याच्या प्रमार्पत्राची नोटरीने प्रमानर्त केलेली प्रत 
ककवा प नर्ववकास योजनेतील प नवणसन घटकासाठी पनहले कायारुंभ प्रमार्पत्र नमळरे् 
पूवी अशी प्रत सादर करण्याची नोटराईज्ड  हमी   

* सनदी लेखापाल /कुं पनी सनचव  याुंनी साक्षाुंनकत केलेल्या अशा व्यक्तींची सुंघटनेच्या  
आनर् त्या सुंघटनेतील सवण सदस्याुंच्या कायम खाते क्रमाुंक पनत्रकेच्या प्रती 

* व्यक्तींच्या  सुंघटनेतील कोर्त्याही सदस्याला महाराष्ट्र रृ्हननमार् व क्षते्रनवकास 
प्रानिकरर्ाकडे प्रस्ताव /  कार्दपत्रे दाखल करण्याचा अनिकार देर्ारा ठराव. 

ह ] नवकासक जर सहकारी रृ्हरचना सुंस्िा  असेल तर  -  

* रृ्हरचना सुंस्िा म्हर्नू सहकारी सुंस्िा ननबुंिकाुंकडे नोंदर्ी केल्याच्या प्रमार्पत्राची 
प्रत   

* सुंस्िेच्या सनचवाुंनी साक्षाुंनकत केलेली सुंस्िेच्या कायम खाते क्रमाुंक पनत्रकेची प्रत 

* सुंस्िेचे अध्यक्ष, सनचव आनर् खनजनदार याुंच्या कायम खाते क्रमाुंक पनत्रकेच्या स्व - 
साक्षाुंनकत प्रती 
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* सुंस्िेचे अध्यक्ष, सनचव आनर् खनजनदार याुंची बँकेने खातरजमा 
केलेली  छायानचत्र   ओळखपत्रे आनर् त्याुंच्या स्वाक्षऱ्या.  

* रृ्हरचना सुंस्िेतील कोर्त्याही सदस्याला महाराष्ट्र रृ्हननमार् व क्षेत्रनवकास 
प्रानिकरर्ाकडे प्रस्ताव / कार्दपत्रे दाखल करण्याचा अनिकार देर्ारे नोंदर्ीकृत 
क लम खत्यारपत्र  

 

उपरोक्त नम द मानहती व्यनतनरक्त मार्ील तीन आर्विक वषांचे आर्विक ताळेबुंद पत्रक 
(कुं पनी घटकाुंकरीता) देखील सादर कररे् आवश्यक राहील. आर्विक ताळेबुंद पत्रकाच्या  आिारे 
प नर्ववकसीत करावयाच्या इमारतीमिील पात्र भाडेकरू/रनहवाशी याुंच्या सुंख्येवरून नवकासकाची 
आर्विक क वत तपासण्यात येईल. प्रत्येक वषी आर्विक ताळेबुंद स िारीत कररे् आवश्यक राहील. 
त्याअन षुंर्ाने ज्या वषी नवकासकास ना-हरकतप्रमार्पत्र द्यावयाचे आहे त्या वषाच्या मार्ील वषाचे 
आर्विक ताळेबुंद म ुंबई इमारत द रूस्ती व प नरणचना मुंडळाने पहाव.े 

 1.2 नवकासक पात्रतेचे ननकष -  

   प नर्ववकास  योजनेच्या प्रभावी अुंमलबजावर्ीच्या अन षुंर्ाने नवकासकाची पात्रता व ननवड 
नननित करण्याच्या अन षुंर्ाने आवश्यक पूवण ननकषाुंची पूतणता कररे् आवश्यक राहील. सदर ननकष 
जे नवकासक प र्ण करतात त्याुंची ननवड प नर्ववकास करण्यात येर्ा-या इमारतीचे मालक व भाडेकरू/ 
रनहवाशी याुंनी करावी. त्याअन षुंर्ाने खालील ननकषाुंचा नवकासकाची पात्रता ननिीत करण्यासाठी 
वापर करण्यात यावा- 

उपरोक्त ननकष ज े नवकासक पात्र करतील त्याुंची ननवड सुंबुंनित इमारतीचे मालक व 
भाडेकरू/रनहवाशी याुंनी कराव.े तसेच सदरची पात्रता तपासूनच म ुंबई इमारत द रूस्ती व प नरणचना 
मुंडळाने नाहरकत प्रमार्पत्र ननर्णनमत कररे् बुंिनकारक राहील. 
 त्याचबरोबर जर एखाद्या नवकासकास एका प्रकल्पात ना-हरकतप्रमार्पत्र नदले असल्यास 
व त्याने प न्हा ननवन प्रकल्पासाठी ना-हरकत प्रमार्पत्र देण्याचा प्रस्ताव सादर केल्यास प वी मुंज र 

नवकासकाचा 
वर्ण 

मार्ील तीन वषातील 
सरासरी वार्वषक 

उलाढाल 

मार्ील तीन वषात बाुंिकाम 
केलले ेएकूर् क्षते्र चौ.मी. 

(नकमान) 

एकूर् र्ाळयाुंचा 
प्रकल्प करण्यास 

पात्र. 

1 रू. 10 ते 50 करोड 18000 500 पयंत 

2 रू.51 ते 250 करोड 38000 1000  पयंत 

3 रू. 251 ते 500 करोड 75000 2000  पयंत 

4 
रू. 501 ते 1000 
करोड 

175000 5000  पयंत 

5 
रू. 1000 करोड च्या 
वर 

300000 
10000 पयंत ककवा 

त्यावरील 
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करण्यात आलेल्या सवण प्रकल्पातील प नवणसन र्ाळे/ प्रकल्पाची स्स्िती नवचारात घेऊनच तो 
नवकासक उपरोक्त तक्त्यातील ज्या वर्ात बसतो त्याप्रमारे् पात्रता तपासून ननवन प्रकल्पासाठी 
म ुंबई इमारत द रूस्ती व प नरणचना मुंडळाने   ना-हरकत प्रमार्पत्र ननर्णनमत कराव.े  
 

2.  प नर्ववकास योजनेमध्ये एस्क्रो खाते (Escrow Account) उघडरे् व नवकासकाकडून 
भाडेकरू/रनहवाशी याुंच्या भाड्यापोटी रक्कम आर्ाऊ स्वरूपात घेरे्बाबत- 
 

 म ुंबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींचे मालक व त्या इमारतीमिील 51 % 
भाडेकरू/रनहवाशी याुंच्या सहमतीसह त्या इमारतीच्या प नर्ववकासासाठी नवकासकाची ननय क्ती 
करून त्या नवकासकास ना-हरकत प्रमार्पत्र देण्याची नवनुंती म ुंबई इमारत द रूस्ती व प नरणचना 
मुंडळास करतात. त्यान सार सुंबुंनित इमारतीमिील भाडेकरू/रनहवाशी याुंची पात्रता तपासून  त्या 
इमारतीच्या प नर्ववकासासाठी म ुंबई इमारत द रूस्ती व प नरणचना मुंडळामाफण त नवकासकास ना-
हरकत प्रमार्पत्र नदले जाते. त्यान सार इमारतीच्या बाुंिकामास महानर्रपानलकेकडून IOD/CC 
नमळाल्यानुंतर प्रत्यक्ष बाुंिकाम स रू होते. ज नी इमारत पाडल्यानुंतर त्या इमारतीतील रनहवाशाुंच्या 
तात्प रत्या ननवासाची सोय करण्याची जबाबदारी ही सुंबुंनित नवकासकावर असते. त्यादृष्ट्टीकोनातून 
सुंबुंनित नवकासक भाडेकरू/ रनहवाशी याुंच्या तात्प रत्या ननवासाची सोय करतो ककवा त्याुंना 
तात्प रत्या ननवासापोटी मानसक भाडे देतो. सवणसािारर्परे् ननवन इमारतीचे बाुंिकाम 2 ते 3 वषात 
बाुंिकाम प र्ण होरे् अपेक्षीत असते. तिानप, नवनवि कारर्ाुंम ळे बाुंिकामास नवलुंब होतो ककवा काही 
नवकासक अिणवट बाुंिकाम करून उवणनरत बाुंिकाम करीत नाहीत ककवा त्याुंचा िाुंर्पत्ता लार्त 
नाही. अशा पनरस्स्ितीत त्याचा सवानिक नवपरीत पनरर्ाम ज न्या इमारतीमिील भाडेकरू/ रनहवाशी 
याुंच्यावर होतो. त्याम ळे अशा प्रकल्पातील भाडेकरू/रनहवाशी याुंना भाडे नमळत नाही ककबह ना 
काही प्रकरर्ात जवळपास 3 ते 5 वषण भाडेकरू/ रनहवाशी याुंना भाडे नमळत नाही. ब-याच प्रकरर्ात 
भाडे िकनवल्यानुंतर काही वषांनी ननवन इमारतीचे बाुंिकाम प र्ण होते, त्यावळेेस सुंबुंनित 
भाडेकरू/रनहवाशी याुंना त्याुंच्या िनकत भाड्यात तडजोड करून ककवा िनकत भाडे न घेताच ननवन 
इमारतीमिील र्ाळ्याच्या ताबा नाईलाजास्तव घ्यावा लार्तो. अशाप्रकारे त्या भाडेकरू/रनहवाशी 
याुंची आर्विक नपळवर्कू होते.    

ज्यावळेेस ज न्या उपकरप्राप्त इमारतीच्या प नर्ववकासासाठी नवकासकास म ुंबई इमारत 
द रूस्ती व प नरणचना मुंडळाकडून ना-हरकत प्रमार्पत्र नदले जाते, त्यावळेेस त्यासाठी सुंबुंनित 
नवकासक व ननयोनजत सहकारी रृ्हननमार् सुंस्िेसह Escrow Account उघडरे् बुंिनकारक 
करण्यात येत आहे. सदर खात्यात सुंबुंनित नवकासकाने त्या इमारतीमिील भाडेकरू/रनहवाशी याुंना 
द्यावयाच्या भाड्यापोटीची प ढील 3 वषासाठीची रक्कम जमा कररे् आवश्यक असेल. सदर 
रकमेपैकी प्रिम 2 वषाच्या भाड्याची रक्कम सुंबुंनित नवकासकाने ना-हरकत प्रमार्पत्र 
नमळाल्यानुंतर 1 मनहन्याच्या आत खात्यामध्ये जमा कररे् बुंिनकारक राहील व ही रक्कम खात्यात 
जमा केल्याबाबत लेखी प रावा सादर केल्यानशवाय महानर्रपानलकेने Commencement 
Certificate  देऊ नये, अशी अट ना-हरकत प्रमार्पत्रात टाकण्यात यावी. तसेच उवणनरत नतस-या 
वषाच्या भाड्याची रक्कम ही 2 वषे सुंपल्यानुंतर नतस-या वषाच्या स रूवातीस सदर खात्यात सुंबुंनित 
नवकासकाने जमा कररे् बुंिनकारक राहील. नवकासकाने सदरची रक्कम वळेेवर या खात्यात जमा 
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केली ककवा कस ेहे तपासण्याची जबाबदारी सुंबुंनित कायणकारी अनभयुंता, म ुंबई इमारत द रुस्ती व 
प नणरचना मुंडळ याुंचेवर राहील. 

3.  प नर्ववकासाच्या बाुंिकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी दक्षता सनमतीची स्िापना - 

ज न्या इमारतींच्या प नर्ववकासानुंतर नव्याने बाुंिण्यात येर्ा-या इमारतीच्या बाुंिकामाचा दजा 
हा उत्तम असरे् आवश्यक आहे. नवशेषत: महाराष्ट्र रृ्हननमार् व क्षते्रनवकास महामुंडळामाफण त 
बाुंिण्यात येर्ा-या इमारतींचे बाुंिकाम हे उत्कृष्ट्ट प्रतीचे असेल तर सवणसािारर् लोंकामध्ये म्हाडाची 
पनरर्ामी शासनाची प्रतीमा चाुंर्ली ननमार् होऊन शासनाची नवश्वासाहणता वाढेल. त्यान षुंर्ाने प्रत्येक 
प्रकल्पासाठी म ुंबई इमारत द रुस्ती व प नणरचना मुंडळाच्या अनिकाऱ्याुंची  म ख्य अनिकारी, म ुंबई 
इमारत द रूस्ती व प नरणचना मुंडळ याुंनी खालीलप्रमारे् दक्षता सनमती स्िापना करावी .-  

1) सुंबुंनित नवभार्ातील कायणकारी अनभयुंता 

2) सुंबुंनित नवभार्ातील उप अनभयुंता 

3) सुंबुंनित इमारतीमिील भाडेकरू/रनहवाशी याुंचे नकमान 3 प्रनतननिी 
 

सनमतीची कतणव्ये- 

सदर सनमतीने प्रत्येक 3 मनहन्याुंनी सुंबुंनित इमारतीच्या बाुंिकामाची प्रत्यक्ष स्िळपाहर्ी 
करावी. त्यान सार बाुंिकामाच्या प्रर्तीचा अहवाल तयार करावा. त्यान सार सदरचा अहवाल 
स्िळपाहर्ी केल्याच्या नदनाुंकापासून प ढील 15 नदवसात  म ख्य अनिकारी, म ुंबई इमारत द रूस्ती व 
प नरणचना मुंडळ याुंचेमाफण त उपाध्यक्ष तिा म ख्य कायणकारी अनिकारी, महाराष्ट्र रृ्हननमार् व 
क्षते्रनवकास महामुंडळ याुंच्याकडे सादर करावा. 

म ख्य अनिकारी, म ुंबई इमारत द रूस्ती व प नरणचना मुंडळ याुंनी प्रत्येक 3 मनहन्याुंनी ज्या 
प्रकल्पासाठी ना-हरकत प्रमार्पत्र नदले आहे, त्या सवण प्रकल्पाचा आढावा सुंबुंनित नवभार्ाच्या 
कायणकारी अनभयुंता याच्यासोबत बैठक आयोनजत करून घ्यावा. सदर आढाव्याच्या अन षुंर्ाने प्रत्येक 
प्रकल्पाच्या वस्त स्स्ितीची मानहती QPR (Quarterly Progress Report) प्रकल्पननहाय उपाध्यक्ष 
तिा म ख्य कायणकारी अनिकारी, महाराष्ट्र रृ्हननमार् क्षते्रनवकास प्रानिकरर् याुंच्यामाफण त शासनास 
सादर कराव.े 

 

4.  म्हाड अनिननयम 1976 मिील कलम-103 ब अन्वये भ सुंपानदत केलले्या मालमत्तेचा 
प नर्ववकासास चालना देण्यासाठी मार्णदशणक स चना-  
 

 उपकरप्राप्त इमारतीमिील भाडेकरू/रनहवाशी याुंनी ते रनहवास करीत असलेल्या 
इमारतीचे भ सुंपादन करून ती मालमत्ता द रूस्ती/प नबांिर्ी (reconstruction) साठी त्या 
इमारतीच्या ननयोनजत सहकारी रृ्हननमार् सुंस्िेकडे हस्ताुंतनरत करण्याची नवनुंती केल्यास म्हाड 
अनिननयम, 1976 मिील प्रकरर् 8 अ मिील कलम 103 ब अन्वय ेअशा मालमत्तेच ेभ सुंपादन केल े
जाते. तिानप, Property Owners Association याुंनी सदर प्रकरर्ानवरूध्द  मा. सवोच्च 
न्यायालयात एसएलपी दाखल केली असून सदर यानचका ही 9 न्यायानिशाुंच्या न्यायनपठाकडे 
प्रलुंनबत आहे. याप्रकरर्ी मा. सवोच्च न्यायालयाने भ सुंपानदत केलेली मालमत्ता सुंबुंनित 
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सोसायटीकडे हस्ताुंतनरत करण्यास ननबंि लादले असून सदरची एसएलपी अद्याप प्रलुंनबत आहे. 
त्याम ळे अशाप्रकारच्या मालमत्तेचे सुंबुंनित ननयोनजत सहकारी रृ्हननमार् सुंस्िेकडे हस्ताुंतरर् 
करता येत नसल्याम ळे अशा इमारतींची प नबांिर्ी/प नर्ववकास होऊ शकत नाही, ही वस्त स्स्िती 
आहे. त्याम ळे अशा मालमत्तेच्या जलद प नर्ववकासासाठी खालीलप्रमारे् कायणवाही करण्यात यावी- 

1) सुंबुंनित इमारतीचे मालक व इमारतीमिील भाडेकरू/रनहवाशी याुंनी एकत्रीतपरे् consent 
Term तयार कराव ेव ते  म्हाडा/शासनामाफण त मा. सवोच्च न्यायालयात दाखल करून मा. 
न्यायालयाची परवानर्ी घेण्यात यावी. मालक व सुंबुंनित इमारतीमिील भाडेकरू/रनहवाशी 
याुंची सुंमुंती घेताना कोर्ाचीही नपळवर्कू होऊ नय े म्हर्नू सुंमुंती घेताना सुंबुंनित 
नवभार्ातील  म ुंबई इमारत द रुस्ती व प नणरचना मुंडळाचे कायणकारी अनभयुंता याुंच्या 
देखरेखीत त्याचे स्व्हडीओ छायानचत्रर् करण्यात याव.े सदर स्व्हडीओ छायानचत्रर्ाचे म ख्य 
अनिकारी, म ुंबई इमारत द रूस्ती व प नरणचना मुंडळ याुंनी काटेकोरपरे् पाहर्ी करूनच मा. 
सवोच्च न्यायालयात एकत्रीतपरे् Consent Term दाखल कराव.े 

2) दरम्यानच्या कालाविीत ज्या मालमत्तेचे कलम-103 ब अन्वये शासनाने भ सुंपादन केल ेआहे 
व भ सुंपादनाबाबतची कायणवाही कलम -93 (5) पयंत झाली आहे, अशा प्रकरर्ामध्ये जर 
सुंबुंनित इमारतीचे सवण मालक व सवण भाडेकरू/रनहवाशी  याुंच्या 70 % सहमतीसह 
म्हाडामाफण त शासनास भ सुंपादन रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर केल्यास त्याबाबत 
ननयमान सार  शासनामाफण त कायणवाही करण्यात येईल. यासाठीस ध्दा सुंबुंनित 
भाडेकरू/रनहवाशी याुंची सुंमुंती घेताना सुंबुंनित नवभार्ातील  म ुंबई इमारत द रुस्ती व 
प नणरचना मुंडळाचे कायणकारी अनभयुंता याुंच्या देखरेखीत त्याचे स्व्हडीओ छायानचत्रर् 
करण्यात याव ेव सदर स्व्हडीओ छायानचत्रर्ाचे म ख्य अनिकारी, म ुंबई इमारत द रूस्ती व 
प नरणचना मुंडळ याुंनी काटेकोरपरे् पाहर्ी करून यामध्ये कोर्त्याही प्रकारची अननयनमतता 
झालेली नाही, असे प्रमानर्त करुन प्रस्ताव शासनास मुंज रीसाठी सादर करावा. 

सदर शासन ननर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्िळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असून त्याचा सुंकेताक 201909111909118309 असा आहे. हा आदेश नडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाुंनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदेशान सार व नावाने.  

 
 

                                                                  ( श्रीननवास मोकलीकर ) 
        अवर सनचव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

1) मा.राज्यपालाुंचे सनचव (पत्राने), 
2) मा.म ख्यमुंत्रयाुंचे प्रिान सनचव, 
3) मा.मुंत्री (रृ्हननमार्) याुंचे खाजर्ी सनचव,  
4) मा.राज्यमुंत्री (र्ृहननमार्) याुंचे खाजर्ी सनचव, 

Shrinivas 
Bhagvanrao 
Mokalikar
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DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Housing 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=492dca985d041dcc3804f67582578431e1b5a3dd1c
3ba9b38445312a2bad3125, 
serialNumber=bf17c01112182cb5128db70095d8dc01f8f916
c9bc6dace1d8fd8bef272e1f37, cn=Shrinivas Bhagvanrao 
Mokalikar 
Date: 2019.09.11 19:22:17 +05'30'
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5) सवण मुंत्री/राज्यमुंत्री याुंचे खाजर्ी सनचव, मुंत्रालय, म ुंबई 
6) मा.नवरोिी पक्षनेता, नविानपनरषद/नविानसभा, महाराष्ट्र नविानमुंडळ सनचवालय, म ुंबई 
7) सवण सन्मानननय नविानसभा व नविानपनरषद सदस्य  
8) म ख्य सनचव, महाराष्ट्र शासन, मुंत्रालय, म ुंबई, 
9) अपर म ख्य सनचव, रृ्हननमार् नवभार्, मुंत्रालय, म ुंबई, 
10) अपर म ख्य सनचव (महसूल), महसूल व वन नवभार्, मुंत्रालय, म ुंबई, 
11) अपर म ख्य सनचव (नवत्त), नवत्त नवभार्, मुंत्रालय, म ुंबई, 
12) प्रिान सनचव (ननव-१), नर्र नवकास नवभार्, मुंत्रालय, म ुंबई, 
13) प्रिान सनचव (ननव-२), नर्र नवकास नवभार्, मुंत्रालय, म ुंबई, 
14) प्रिान सनचव (सहकार), सहकार व वस्त्रोद्योर् नवभार्, मुंत्रालय, म ुंबई, 
15) प्रिान सनचव, ग्राम नवकास नवभार्, मुंत्रालय, म ुंबई, 
16) आय क्त, बृहन्म ुंबई महानर्रपानलका, म ुंबई 
17) उपाध्यक्ष तिा म ख्य कायणकारी अनिकारी, महाराष्ट्र रृ्हननमार् व क्षते्रनवकास प्रानिकरर्, वाुंदे्, 

म ुंबई, 
18) म ख्य कायणकारी अनिकारी, झोपडपट्टी प नवणसन  प्रानिकरर्, वाुंदे्, म ुंबई 
19) म ख्य अनिकारी, म ुंबई इमारत द रूस्ती व प नरणचना मुंडळ, वाुंदे्, म ुंबई 
20) म ख्य अनिकारी, म ुंबई रृ्हननमार् व क्षते्रनवकास प्रानिकरर्, वाुंदे्, म ुंबई 
21) म ख्य अनिकारी, रृ्हननमार् व क्षते्रनवकास प्रानिकरर्, प रे्/ नानशक/ औरुंर्ाबाद/ अमरावती/ 

नार्प र 
22) महासुंचालक, मानहती व जनसुंपकण  महासुंचालनालय, म ुंबई 
23) सवण नवभार्ीय आय क्त, 
24) सवण आय क्त, महानर्रपानलका, 
25) सवण नजल्हानिकारी, 
26) सवण म ख्य कायणकारी अनिकारी, नजल्हा पनरषद, 
27) सवण म ख्य अनिकारी, नर्र पानलका/नर्र पनरषद, 
28) सवण उप सनचव, रृ्हननमार् नवभार्, मुंत्रालय, म ुंबई, 
29) सवण अवर सनचव/कक्ष अनिकारी, रृ्हननमार् नवभार्, मुंत्रालय, म ुंबई, 
30) ननवडनस्ती, कायासन-द वप -1, सुंग्रहािण. 

 
 

 

 

 


