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शासन बनिणय क्र. बवमुंका -2016/प्र.क्र. 142/ द वपू-1, 
मुंत्रालय, म ुंबई - 400 032   

बदनाुंक:-  29 ऑक्टोबर, 2016 
प्रस्तावना 
 महाराष्ट्र बविानमुंडळाच्या ज लै, 2016 च्या पावसाळी अबिवशेनात गृहबनमाि बवभागाच्या 
सन 2016-17 च्या प रविी मागण्याुंवरील चचेदरम्यान "चालू अबिवेशन सुंपण्यापूवी दोन्ही 
सभागृहाुंशी सुंबुंबित सवण सदस्याुंची एक कबमटी बनवून ती जाहीर करण्यात येईल, त्या कबमटीस दोन 
मबहन्याुंची म दत देण्यात येईल व या कबमटीसमोर सेस, नॉन सेस, बीआयटी, पीएमजीपी इमारती व 
आर.आर.बोडाचा तसेच 33(7) वगैरे सवण बवषयाुंचा अभ्यास करुन दोन मबहन्याुंच्या कालाविीत 
अहवाल मागबवण्यात येईल" अस ेआश्वासन मा. मुंत्री, गृहबनमाि याुंनी बदलेले आहे. सदर आश्वासन 
प तणतेच्या दृष्ट्टीने एक सबमती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या बवचारािीन होती.  
शासन बनिणय:- 
 म ुंबई शहर व उपनगरातील ज न्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त/बबगर उपकरप्राप्त 
इमारती, बी.आय.टी. इमारती,रेफ्य जी इमारती, पी.एम.जी.पी. इमारती आबि महाराष्ट्र गृहबनमाि व 
क्षते्रबवकास प्राबिकरिाशी सुंबुंबित इमारतींशी बनगडीत सवण बवषय तसेच  गृहबनमािासुंबुंिी कामामध्ये 
स्पष्ट्ट िोरिात्मक बनिणय घेण्यासाठी बवकास बनयुंत्रि बनयमावलीत आव्यक स िारिाुंबाबत 
शासनास बशफारस करण्याकबरता खाली दशणबवल्याप्रमािे सबमती गठीत करण्याचा बनिणय घेतला 
आहे.  
1. मा. श्री. मुंगलप्रभात लोढा, बविानसभा सदस्य  - सदस्य 
2. मा.श्री. राज के. प रोबहत, बविानसभा सदस्य  - सदस्य 
3. मा. श्री. कॅ.ताबमल सेल्वन, बविानसभा सदस्य  - सदस्य 
4. मा. श्री. अजय चौिरी, बविानसभा सदस्य  - सदस्य 
5. मा. श्री. स बनल शशदे, बविानसभा सदस्य  - सदस्य 
6. मा. श्री. वारीस पठाि, बविानसभा सदस्य  - सदस्य 
7. मा. श्री. अमीन पटेल, बविानसभा सदस्य  - सदस्य 
8. मा. ॲङ राहूल नावकेर, बविानपबरषद सदस्य  - सदस्य 
 
2. सबमतीचे सुंयोजक (Convener) म्हिनू प्रिान सबचव (गृहबनमाि) हे कामकाज पाहतील. 
सबमतीच्या बैठकाुंना बनमुंबत्रत सदस्य म्हिनू  प्रिान सबचव (गृहबनमाि) याुंना उबचत वाटेल त्या 
अबिकाऱ याुंना बोलाबवण्याचा अबिकार राबहल.   
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3. या सबमतीची कायणकक्षा सोबतच्या पबरबशष्ट्टामध्ये दशणबवल्याप्रमािे राबहल.  
 
4. सदर शासन बनिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सुंकेताक 201611031214333309 असा आहे. हा आदेश 
बडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाुंबकत करुन काढण्यात येत आहे. 
  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदेशान सार व नावाने, 
 
 
 
         (मीनल पेडिेकर) 
              अवर सबचव (गृहबनमाि) 
प्रत:  
     (१) सबमतीचे सवण सन्माननीय सदस्य 
     (2)  मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याुंचे बवशेष कायण अबिकारी, राजभवन, म ुंबई. 
     (2) मा. म ख्यमुंत्री याुंचे प्रिान सबचव, मुंत्रालय, म ुंबई - 400 032.   
     (3)   मा. मुंत्री, गृहबनमाि याुंचे खाजगी सबचव, मुंत्रालय, म ुंबई - 400 032. 
     (5)  मा. राज्यमुंत्री, गृहबनमाि याुंचे खाजगी सबचव, मुंत्रालय, म ुंबई - 400 032. 
     (6) मा. राज्यमुंत्री, नगरबवकास याुंचे खाजगी सबचव, मुंत्रालय, म ुंबई - 400 032. 
     (7)  म ख्य सबचव याुंचे उप सबचव, मुंत्रालय, म ुंबई - 400 032. 
     (8) प्रिान सबचव, गृहबनमाि बवभाग याुंचे वबरष्ट्ठ स्वीय सहायक, मुंत्रालय, म ुंबई -32.   
     (8) प्रिान सबचव, नगर बवकास बवभाग (नबव-1)याुंचे वबरष्ट्ठ स्वीय सहायक, मुंत्रालय, म ुंबई -32.   
     (8)  आय क्त, बृहन्म ुंबई महानगरपाबलका, म ुंबई. 
     (9)  उपाध्यक्ष व म ख्य कायणकारी अबिकारी, महाराष्ट्र गृहबनमाि व क्षते्रबवकास प्राबिकरि, 

गृहबनमाि भवन, वाुंदे्र (पू), म ुंबई - 400 051. 
     (10)   उप सबचव, गृहबनमाि बवभाग याुंचे स्वीय सहायक, मुंत्रालय, म ुंबई -32. 
     (11) सवण अवर सबचव, गृहबनमाि बवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई-32. 
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शासन बनिणय क्र. बवमुंका- 2016/प्र.क्र. 142/द वपू-1 चे सहपत्र. 

 
"पबरबशष्ट्ट" 

सबमतीची कायणकक्षा  

1. बृहन् म ुंबई  क्षते्रातील ज न्या मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारती,बबगर उपकरप्राप्त 

इमारती यासुंदभातील मुंजूर बवकास बनयुंत्रि बनयमावलीतील बवबनयम ३३(६),३३ (७) व ३३ 

(९) च्या तरत दी व प्रारुप प्रबसध्द स िाबरत बवकास बनयुंत्रि बनयमावलीतील तरतूदी बवचारात 

घेवून उपाययोजना स चबविे. 

2. म ुंबई तसेच म ुंबईच्या उपनगरातील ज न्या इमारतीं उदा. उपकरप्राप्त / बबगर उपकरप्राप्त 

इमारती, बी.आय.टी. इमारती,  रेफ्य जी इमारती, पी.एम.जी. इमारती व महाराष्ट्र गृहबनमाि 

व  क्षते्रबवकास प्राबिकरिाशी सुंबुंबित इमारतीबाबत  म्हाडा अबिबनयम, 1976 मध्ये 

करावयाच्या स िारिा. 

3. अशा इमारतींच्या द रुस्ती व प नरणचनेकबरता तरत दी करावयाच्या झाल्यास बनिीची उभारिी 

कोित्या प्रकारे करता येईल याबाबत बशफारशी. 

4. अशा इमारतींची द रुस्ती व प नरणचनेच्या कामाची व्याप्ती वाढबवण्याचे बनबित झाल्यास 

इमारतींचे मालक  व भाडेकरु याुंना या कायणक्रमात सहभागी करुन घेण्यासाठी करावयाच्या 

प्रोत्साहनात्मक तरत दी. 

5. म ुंबई शहर व उपनगरातील स स्स्थतीत असलेल्या भाडेतत्वावरील इमारतींची द रुस्ती व 

देखभाल वळेच्या वळेी व्हावी, त्याुंची आय मयादा कमी होऊ नय े म्हिनू करावयाच्या 

प्रबतबुंिात्मक उपाययोजना याबाबत बशफारशी करिे. 

6. सुंक्रमि बशबीराुंची प नबांििी व सुंक्रमि बशबीरातील घ सखोरी रोखिे व त्याुंचेवर कारवाई 

करिेबाबत बशफारशी करिे. 
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