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प्रस्तावना - 
म्हाडा अशिशनयम, 1976 मिील प्रकरण  8 मध्ये नमूद केलले्या कलम 76 ते कलम 103 मिील 

तरतुदीनुसार मंुबर्व बेटावरील जुन्या व उपकरप्राप्त र्मारतीची दुरूस्ती तसेच, काही शवशिष्ट्ट पशरस्स्िती 
मध्ये तयाचंे संपादन करण्यात येते.  जुन्या उपकरप्राप्त र्मारती िोकादायक म्हणनू घोशित झाल्यावर 
अिवा/ककवा दुरूस्ती पशलकडे असल्यास भाडेकरू/ रशहवािाचंे स्िलातंर मंुबर्व र्मारत दुरुस्ती व 
पुनरवचना मंडळाच्या मालकीच्या संक्रमण शिबीरात करण्याची तरतूद म्हाड अशिशनयम 1976 मिील 
प्रकरण 8 कलम 90 (1) मध्ये आहे.  तसेच दुरूस्ती पशलकडे असलेली उपकरप्राप्त र्मारत तोडून 
भाडेकरू/ राहीवािाचंे स्िलातंर मंडळाच्या संक्रमण शिबीरात करण्याची तरतूद म्हाड अशिशनयम 1976 
मिील प्रकरण 8 कलम 77 (ब) मध्ये आहे.  तयाप्रमाणे सन 1977 पासून मंुबर्व मंडळातरे्फ िोकादायक;  
जीणव र्मारती तसेच दुरूस्ती पशलकडे असलेल्या, कोसळलेल्या र्मारतींमिील रशहवािाना वळेोवळेी  
मंडळामार्फव त तातपुरता संक्रमण शनवारा उपलब्ि करून देण्यात येतो. मंुबर्व मंडळाकडे मंुबर्व िहरामध्ये 
एकूण 56 संक्रमण शिबीरे असून, तयामध्ये 21,135 गाळे  आहेत. सन 2010 मध्ये मंुबर्व मंडळाने सवव 
संक्रमण शिबीरातील गाळयामंध्ये वास्तव्यास असलेल्या रशहवािाचंी तपासणी केली होती. सदर 
तपासणीमध्ये आढळून आलेल्या  अपात्र/अनशिकृत  रशहवािाचं्या शवरूध्द म्हाड अशिशनयम, 1976 च्या 
प्रकरण 8 मिील कलम 15 (अ) च्या तरतुदींनुसार शनष्ट्कासनाची कायववाही मंुबर्व मंडळातरे्फ वळेोवळेी  
करण्यात आली.   तद्नंतरच्या तपासणीत माहे जुलै, 2013 अखेरपयंत संक्रमण शिशबरातील सुमारे 
8,448 गाळयामंध्ये अपात्र/अनशिकृत रशहवािी वास्तव्यास असल्याचे शनदिवनास आले आहे. संपूणव 
मंुबर्वमिील 56 संक्रमण शिबीरामध्ये 21,000 पेक्षा जास्त रशहवािी राहत आहेत आशण तयापैकी काही 
रशहवािी 40 विांपेक्षा जास्त कालाविीपासून संक्रमण शिबीरामंध्ये वास्तव्यास आहेत. जुन्या मोडकळीस 
आलेल्या र्मारतीमध्ये स्िंलातरापूवी वास्तव्यास असलेल्या काही मूळ रशहवािाचं्या र्मारतींची 
पुनबांिणी सुध्दा करण्यात आलेली नाही. याशिवाय संक्रमण शिबीरातील रशहवािी जे तयाचं्या पूवीच्या 
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मूळ वास्तव्याच्या शठकाणापासून दूर असलेल्या संक्रमण शिबीरामध्ये सध्या सुमारे 30-40 विापेक्षा जास्त 
कालाविीपासून वास्तव्य करीत आहेत. तयानंा काळानुरूप आता सध्याच्या शठकाणाच्या वास्तव्यािी 
एकरूप होऊन, तया स्िळाची सवय झाली आहे. तयामुळे संक्रमण शिबीराचंे पुनर्ववकास करताना अिा 
रशहवािाचे पुनववसन तयाच शठकाणी (in situ) करण्याची बाब िासनाच्या शवचारािीन होती. तयानुिंगाने 
िासनाने खालीलप्रमाणे शनणवय घेतलेला आहे:- 

िासन शनणवय- 
              मंुबई र्मारत दुरुस्ती व पुनरवचना मंडळाच्या संक्रमण शिबीरातील अनाशिकृत रशहवाशयाचंे 

पुनववसन करण्याच्या ृषष्ट्टीने सवकंि शवचार करुन तयाचंे खालीलप्रमाणे तीन प्रवगव करण्यात आलेले 
आहेत:-                                                                                                                                                                                                                              

 अ) मूळ रशहवािी यानंा संक्रमण शिबीरामध्ये स्िानातंरण करण्यात आलेले आहे,  
  ब) अिा प्रकारचे रशहवािी जयानंी मुखतयारपत्र (Power of attorney) ककवा ततसम प्राशिकार 

पत्राद्वारे मूळ रशहवािाकंडून संक्रमण शिबीरातील गाळयाचंा हक्क घेतला आहे , 
      क) अिा प्रकारचे घुसखोर रशहवािी जयानंी म्हाडाच्या संक्रमण शिबीरातील गाळयाचंा 

अनशिकृतपणे ताबा घेतला आहे .  
2.      उपरोक्त ¨अ°, ¨ब° व ¨क° येिील अशिकृत, अपात्र, अनशिकृत (घुसखोर) रशहवािाचंे पुनर्ववकशसत 
होणाऱ्या संक्रमण शिबीरात खालीलप्रमाणे पुनववसन करण्यात याव:े-  
 

(अ)    मूळ  रशहवािी जयानंा संक्रमण शिबीरामध्ये स्िानातंरण करण्यात आलले ेआहे - 

              सदर गाळेिारक हा िासकीय आदेिानुसार ताबािारक असल्यामुळे सदरहू 
गाळेिारकास मूळ  शठकाणच्या पुनरवशचत र्मारतीमध्ये गाळा अनुज्ञये आहे. सदर बाब शवचारात 
घेता, प्रस्ताशवत पुनरवशचत र्मारतीमध्ये गाळे  वाटप स्स्वकारण्याच्या, मालकी हक्क सोडण्याच्या 
अिीन राहून, सदर गाळेिारकास तो सध्या वास्तव्यास असलेल्या संक्रमण शिबीरातील 
र्मारतींचा, आहे तयाच शठकाणी (in-situ) संक्रमण शिबीर पुनर्ववकास होत असलेल्या र्मारतीमध्ये 
शन:िुल्क पुनववसन करण्यात येर्वल. मात्र,  ताबािारक सध्या मंुबर्व दुरूस्ती मंडळास अदा करीत 
असलेल्या भाडे /देखभाल िुल्क (मेंटेनन्स) यामिून तयास कोणतीही सूट शमळणार नाही. तसेच 
पुनववसन करण्यात आलेल्या नवीन सदनीकेसंदभात भशवष्ट्यात देय असलेले माशसक िुल्क र्. 
तयास अदा करणे आवशयक राहील. तद्वतच  पुनवाटप होर्वपयंतच्या कालविीतील सवव प्रकारची 
देणी म्हाडा प्राशिकरणास देणे संबंशितास बिंनकारक राहील. 
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ब)  अिा प्रकारचे रशहवािी जयानंी मुखतयारपत्र (power of attorney)  ककवा ततसम प्राशिकार 
पत्राद्वारे मूळ रशहवािाकंडून संक्रमण शिबीरातील गाळयाचंा हक्क घेतला आहे-        
                          
               या प्रवगातील गाळेिारकानंी मूळ गाळेिारकानंा काही आर्विक मोबदला देऊन 
मुखतयारपत्र (power of attorney)  ककवा ततसम प्राशिकार पत्राद्वारे अशनयशमत/ बेकायदेिीर 
व्यवहार जरी केला असला व तो व्यवहार जरी बेकायदेिीर असला तरीही झालेल्या 
व्यवहारामध्ये तयानंी काही आिीक रक्कम शदली असल्याने, सहानुभतूीपुववक द्दष्ट्टीकोनातून या 
प्रवगातील गाळे िारकाकडून ते सध्या रहात असलेल्या संक्रमण शिबीरातील गाळयाच्या 
क्षते्रर्फळा र्तकी सदशनकेच्या बािंकाम खचाची रक्कम (construction cost)  अशिक  सदरहू 
पुनववशसत गाळयास पुरशवण्यात येणाऱ्या पायाभतू सोयी- सुशविाचंा खचव (Infrastructure cost) 
तयाचं्याकडून वसूल करण्यात यावा. याप्रमाणे बािंकाम खचव, पायाभतू सोयी- सुशविावंरील खचव 
वसूल  करून, पुनवाटप करण्यात येणारे गाळे तयाचं्या नावावर हस्तातंरीत करण्यात यावते. 
यासाठी मुद्ाकं िुल्क व लागू असलेल्या र्तर कोणतयाही प्रकारच्या िासकीय िुल्काची रक्कम 
गाळेिारकाने भरणे आवशयक राहील. 

 

क) अिाप्रकारचे घुसखोर रशहवािी जयानंी म्हाडाच्या संक्रमण शिबीरातील गाळयाचंा 
अनशिकृतपणे ताबा घेतला आहे-   

           या प्रवगातील गाळेिारक हे 100 टक्के घुसखोर असले तरी देखील सदर 
गाळेिारकानंा  प्रिानमंत्री आवास योजनेच्या मूळ अटी/िती (जसे भारतामध्ये स्वत:च्या 
मालकीचे घर नसणे, रू. 3/6 लक्ष उतपन मयादा) हे शनकि पूणव करणा-या गाळेिारकाकंडून 
ते सध्या रहात असलेल्या संक्रमण शिबीरातील गाळयाच्या क्षते्रर्फळार्तकी सदशनकेच्या 
बािंकाम खचाची रक्कम (construction cost), सदरहू पुनववशसत गाळयास पुरशवण्यात 
येणाऱ्या पायाभतू सोयी- सुशविावंरील खचव (Infrastructure cost)  व या दोन्ही खचाची 
रक्कम शमळून येणाऱ्या रकमेवर 25 टक्के दंडाची रक्कम तयाचं्याकडून वसूल करण्यात यावी.  
याप्रमाणे बािंकाम खचव, पायाभतू सोयी- सुशविावंरील खचव व दंडाची रक्कम वसलू  करून, 
पुनवाटप करण्यात येणारे गाळे तयाचं्या नावावर हस्तांतरीत करण्यात यावते. यासाठी मुद्ाकं 
िुल्क व लागू असलेल्या र्तर कोणतयाही प्रकारच्या िासकीय िुल्काची रक्कम 
गाळेिारकाने भरणे आवशयक राहील . 

3.        वरीलप्रमाणे प्रवगव (ब) तसेच (क) या दोन्ही प्रवगातील गाळेिारकाचंे पुनववसन िक्य असल्यास 
पुनर्ववकास होत असलेल्या संक्रमण शिबीराच्या शठकाणी शवकशसत होणाऱ्या र्मारतीमध्ये, आहे तयाच 
शठकाणी (in-situ) करण्यात येर्वल व ते िक्य नसल्यास, सदर प्रवगातील गाळेिारकाचंे पुनववसन 
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बृहन्मंुबर्व क्षते्रातील र्तरत्र उपलब्ि असलेल्या शठकाणी करण्यात येर्वल. या तीनही प्रवगातील 
ताबािारक सध्या मंुबर्व दुरूस्ती मंडळास/संबंशित सक्षम प्राशिकरणास सध्या अदा कशरत आलेल्या भाडे 
व देखभाल िुल्क (मेंटेनन्स) यामध्ये तयास कोणतीही सूट शमळणार नाही. पुनवाटप करण्यात येणार 
असलेल्या जागेचा ताबा घेण्यापूवी तयास सध्या ताब्यात असलेल्या गाळयािी संबंशित देय असलेले सवव 
माशसक िुल्क र्. अदा करणे आवशयक राशहल. वरील कायववाही पूणव केल्याखेरीज संबंशित गाळेिारक 
रे्फर गाळे वाटपासाठी पात्र ठरणार नाही.   
4. उपरोक्त तीनही प्रवगातील रशहवािानंा पात्र - अपात्रतेचे शनकि ठरशवण्याबाबतची कायववाही 
म्हाडाने तयाचं्या स्तरावर करावी.  
5. या गाळेिारकानंा उपरोक्त प्रमाणे शनयमानुकुल केल्यामुळे तयानंा िासकीय योजनेचा लाभ 
एकदा शदला जात असल्यामुळे, यापुढे घराबंाबतच्या कोणतयाही प्रकारच्या िासकीय योजनेचा लाभ 
तयानंा देण्यात येणार नाही. यासाठी मूळ गाळेिारकास करण्यात आलेल्या गाळयाचे वाटप तयाच्या आिार 
क्रमाकंािी संलंग्न करण्यात येईल. 
6. या संदभात म्हाडा अशिशनयम, 1976 मध्ये आवशयक तया सुिारणा करण्याची कायववाही 
स्वतंत्रपणे करण्यात येईल.    

सदर िासन शनणवय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून तयाचा संकेताक 201909111824033909 असा आहे. हा आदेि 
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाशंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राजयपाल याचं्या आदेिानुसार व नावाने.  

                       ( रा. कों. िनावडे ) 
                 उप सशचव, महाराष्ट्र िासन 

        प्रत, 
1. मा. राजयपालाचंे सशचव, राजभवन, मंुबई, 
2. मा. मुख्यमंत्रयाचंे अपर मुख्य सशचव, मुख्यमंत्री सशचवालय, मंुबई, 
3. खाजगी सशचव, मा. मंत्री (गृहशनमाण), मंत्रालय, मंुबई, 
4. खाजगी सशचव, मा. राजयमंत्री (गृहशनमाण), मंत्रालय, मंुबई, 
5. खाजगी सशचव, मा. शवरोिी पक्षनेता ( शविानपशरिद / शविानसभा ), महाराष्ट्र शविीमंडळ 

सशचवालय, मंुबई, 
6. महाप्रबंिक, उच्च न्यायालय, मंुबई, (पत्राने) 

Ramchandra 
Dhanawade
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7. महालेखापाल 1 / 2, (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राजय मंुबई / नागपूर, 
8. महालेखापाल 1 / 2, (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र राजय मुंबई / नागपूर,  
9. उपाध्यक्ष तिा मुख्य कायवकारी अशिकारी,  महाराष्ट्र गृहशनमाण व क्षते्रशवकास प्राशिकरण 

(म्हाडा)  गृहशनमाण भवन वादें् (पू.) मुंबई, 
10. मुख्य अशिकारी, मंुबई र्मारत दुरुस्ती व पुनरवचना मंडळ,  गृहशनमाण भवन वादें् (पू.) मुंबई, 
11. सह सशचव, मा. मुख्य सशचव कायालय, मंत्रालय, मंुबई, 
12. उप सशचव, शवत्त शवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
13. उप सशचव, शविी व न्याय शवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
14. अशिदान व लेखाशिकारी, मंुबई, 
15. शनवासी लेखा अशिकारी, मंुबई, 
16. सवव कायासने, गृहशनमाण शवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
17. शनवडनस्ती (दुवपु-2). 

 
 


