
 

महाराष्ट्र गृहनिमाण व क्षते्रनवकास 
प्रानिकरणामार्फ त रु्टकळ भखंूडाचंे 
वाटप करण्यापूवी शासिाची मान्यता 
घेण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासि 
गृहनिमाण नवभाग 

शासि पनरपत्रक क्रमाकं : वाटप-२०१७/प्र.क्र.65/गृनिभ,ू 
मादाम कामा मागफ, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२ 
नदिाकं:- ३० मे, 2019 

 

वाचा:- 1) शासि निणफय, गृहनिमाण नवभाग, क्र.सुनविा-२०११/प्र.क्र.२४२/पुिबांिणी-3/गृनिभ,ू 
     नद.०१.०४.२०१७, 

२) शासि पनरपत्रक, गृहनिमाण नवभाग, क्रमाकं:वाटप-२०१७/प्र.क्र.65/गृनिभ,ू  
                नद.14.07.2017 
           ३) शासि पनरपत्रक, गृहनिमाण नवभाग, क्रमांक:वाटप-२०१७/प्र.क्र.65/गृनिभ,ू  
                नद.23.05.2018 
 

प्रस्ताविा :-  
               महाराष्ट्र गृहनिमाण व क्षते्रनवकास (जनमिीचे वाटप) नवनियम, १९८२ मिील नवनिमय 
१६ अंतगफत शासि स्तरावरुि, म्हाडाच्या निवासी/ अनिवासी भखंूडाच्या नवतरणाकरीता 
शासिास प्राप्त झालेल्या अनिकाराचा वापर करण्यासाठी मा.मंत्री, गृहनिमाण याचं्या 
अध्यक्षतेखाली मंनत्रमंडळाची उप सनमती  शासि निणफय, नद. १ एनप्रल, २०१७ अन्वये गठीत 
करण्यात आली आहे.  

म्हाडाच्या सध्या अस्स्तत्वात असलेल्या जुन्या वसाहतींमिील सहकारी गृहनिमाण 
संस््ािंा पुिबांिणीसाठी नवक्री करावयाचे उवफनरत चटईक्षते्र, रु्टकळ भखंूड, िा रु्टकळ िा 
स्वतंत्रपणे नवकास योग्य भखंूड, करमणकूीचे मैदाि इत्यादींच्या वाटप व ककमतीचे सुिानरत 
िोरण  म्हाडा प्रानिकरणाचा ठराव क्र.६२६०, नद.४.६.२००७  अन्वये जाहीर केले आहे.  

सदरहू ठरावािुसार याबाबतच्या भखंूडाचे नवतरण करण्याचे अनिकार मंनत्रमंडळ 
उपसनमतीस संदभािीि नद.23.05.2018 रोजीच्या शासि निणफयान्वये नदललेे आहेत. उक्त  
नद.२३.५. २०१८ रोजीचा शासि निणफय पारीत केल्यािंतर, राज्यातूि म्हाडाच्या अनभन्यासातील 
रु्टकळ भखंूड नवतरीत करण्याचा एक प्रस्ताव शासिास प्राप्त झाला आहे. तसेच बृहन्मंुबई 
महािगरपानलकेच्या हद्दीमध्ये म्हाडाच्या अनभन्यासामिील मूळ भखंूडाचे क्षते्र ४००० चौ.मी. पेक्षा 
मोठे असलेले अनभन्यास (Lay Out) र्ारच कमी आहेत.  त्यामूळे शासिाकडे अशा प्रकारच े
भखंूड मंजूरीला येण्याचे प्रमाणही अनतशय कमी आहे. त्यामूळे अशा स्वरुपाचे म्हाडा 
प्रानिकरणाकडूि अनतशय कमी प्रमाणात प्राप्त होणारे प्रस्ताव असल्यािे सदरच े प्रस्ताव 
मंनत्रमंडळ उप सनमतीसमोर ठेवण्याऐवजी शासि स्तरावरुिच मंजूर करण्याची बाब शासिाच्या 
नवचारािीि होती.  
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शासि निणफय :-   
     महाराष्ट्र गृहनिमाण व क्षते्र नवकास अनिनियम, १९७६ च्या कलम १६४ मिील 
तरतुदीिुसार, महाराष्ट्र गृहनिमाण व क्षते्रनवकास प्रानिकरणाच्या अनभन्यासातील मूळ भखंूडाचे 
क्षते्र 4000 चौ.मी. क्षते्राहूि अनिक असल्यास त्यालगतच्या रु्टकळ भखंूडाचे नवतरण करण्याचे 
अनिकार शासिास राहतील.    
२.  सदरहू पनरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस््ळावर 
उपलब्ि करण्यात आले असूि त्याचा संकेताकं 201905301759280809 असा आहे. हे 
पनरपत्रक नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षानंकत करुि काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे, 
 
 

                       ( मंु.उ.भरोसे ) 
                         कायासि अनिकारी, महाराष्ट्र शासि. 
प्रत :-  

1) मा.मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सनचव, मंत्रालय, मंुबई-400 032  
2) मा. मंत्री, गृहनिमाण याचंे  खाजगी सनचव, मंत्रालय, मंुबई -400032  
3) मा.मंत्री, शालेय नशक्षण, क्रीडा आनण युवक कल्याण, उच्च व तंत्रनशक्षण, मराठी भाषा, सासं्कृनतक 

कायफ, अल्पसंख्याकं नवकास व वक्र् याचंे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मंुबई-400 032  
4)  मा.राज्यमंत्री, गृहनिमाण, उच्च व तंत्र नशक्षण याचंे  खाजगी सनचव मंत्रालय, मंुबई-400 032  
5)  मा.राज्यमंत्री, िगर नवकास, गृह (शहरे), नविी व न्याय, संसदीय कायफ, कौशल्य नवकास आनण 

उद्योजकता, माजी सैनिकांचे कल्याण  याचंे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मंुबई-400 032  
6)  मा.अपर मुख्य सनचव (गृहनिमाण), गृहनिमाण नवभाग, मंत्रालय, मंुबई-400 032  
7) उपाध्यक्ष त्ा मुख्य कायफकारी अनिकारी, महाराष्ट्र गृहनिमाण व क्षते्र नवकास प्रानिकरण, 

गृहनिमाण भवि, वादें्र (पूवफ), मंुबई-400 051  
8)  सवफ मुख्य अनिकारी, मंुबई/कोकण/पुणे/िानशक/औरंगाबाद/अमरावती/िागपूर गृहनिमाण व 

क्षते्रनवकास मंडळ  
9) मुख्य अनिकारी, मंुबई इमारत दुरुस्ती व पुिरफचिा मंडळ, गृहनिमाण भवि, वांदे्र (पूवफ), मंुबई-400 051 
10) मुख्य अनिकारी, मंुबई झोपडपट्टी सुिार मंडळ, गृहनिमाण भवि, वादें्र (पूवफ), मंुबई-400 051 
11) गृहनिमाण नवभागातील सवफ उप सनचव, अवर सनचव व  कक्ष अनिकारी.  
12) निवडिस्ती, गृनिभ ूकायासि, गृहनिमाण नवभाग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
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