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महाराष्ट्र गृहनिमााण व क्षेत्रनवकास प्रानिकरण (म्हाडा) 

जिसंपका नवभाग 
========================================================================================= 

जा.क्र.जसंवि/प्रवसद्धी पत्रक/१५७८                                                                                                 वद.२८/१०/२०२० 

 प्रसिद्धी पत्रक 

ना. म. जोशी मागग-लोअर परळ बीडीडी चाळ पुनविगकास प्रकल्प 

संक्रमण गाळ्यात स्थलांतरीत २७२ पात्र भाडेकरंना प्रस्तावित पुनिवसन 

इमारतीमंधील सदवनका वनवितीसाठी  ०३ नोव्हेंबर रोजी कायवक्रम    
 

म्हाडाच्या मंुबई गृहवनमागण ि के्षत्रविकास मंडळातरे्फ दवक्षण मंुबईतील बीडीडी चाळ पुनविगकास 

प्रकल्पाच्या पवहल्या टप्प्याअंतगगत ना. म. जोशी मागग-लोअर परळ येथे उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित 

पुनिगसन इमारतीमंधे्य म्हाडा संक्रमण गाळ्यात स्थलांतरीत झालेल्या २७२ पात्र भाडेकरंना वितररत 

कराियाच्या पुनिगसन सदवनका संगणकीय प्रणालीद्वारे वनवितीसाठी मंगळिार, वद. ०३ नोव्हेंबर, 

२०२०रोजी दुपारी ३.००  िाजता कायगक्रमाचे आयोजन म्हाडा मुख्यालयात करण्यात आले आहे.       

        सदवनका वनवितीच्या कायगक्रमाचा शुभारंभ राज्याचे गृहवनमागण मंत्री श्री. वजतेंद्र आव्हाड यांच्या 

हसे्त केला जाणार असून मंुबई शहराचे पालकमंत्री श्री. अस्लम शेख, मंुबई उपनगरचे पालकमंत्री श्री. 

आवदत्य ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्स्थतीत हा कायगक्रम होणार आहे. तसेच या कायगक्रमाला गृहवनमागण 

राज्यमंत्री श्री. सतेज पाटील, मंुबईच्या महापौर श्रीमती वकशोरी पेडणेकर, मंुबई इमारत दुरुस्ती ि 

पुनरगचना मंडळाचे सभापती श्री. विनोद घोसाळकर, मंुबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे सभापती श्री. 

विजय नाहटा,  गृहवनमागण विभागाचे प्रधान सवचि श्री. एस. व्ही. आर. श्रीवनिास, 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा 

मुख्य कायगकारी अवधकारी श्री.अवनल वडग्गीकर, मंुबई मंडळाचे मुख्य अवधकारी डॉ.  योगेश म्हसे, 

माजी आमदार श्री. सवचन अवहर, माजी आमदार श्री. सुनील वशंदे आदी उपस्स्थत राहणार आहेत.  

बीडीडी चाळ पुनविगकास प्रकल्प हा देशातील सिागत मोठा नागरी पुनरुत्थान प्रकल्प असून या 

प्रकल्पाची जबाबदारी शासनाने म्हाडाकडे सोपविली आहे. कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुभागिाच्या 

पार्श्गभूमीिर म्हाडातरे्फ या कायगक्रमाचे लाईव्ह िेबकास्टंग (Live Webcasting) (थेट 

प्रके्षपण) http://mhada.ucast.in  या वलंकिर उपलब्ध करन देण्यात येणार आहे तसेच म्हाडाचे 

अवधकृत संकेतस्थळ https ://mhada.gov.in  िर देखील थेट प्रके्षपणाकररता िेबकास्टंगची वलंक 

उपलब्ध करन देण्यात येणार आहे. या ऑनलाईन प्रणालीच्या माध्यमातून प्रस्तावित पुनिगवसत 

इमारतीमंधे्य वितररत करण्यात येणाऱ्या सदवनकेचा वनकाल सिग संबंवधतांनी पहािा, असे आिाहन मंुबई 

मंडळातरे्फ करण्यात येत आहे.   

 

P.T.O. 
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वद. ११ सप्टेंबर, २०१९ रोजी उच्चस्तरीय सवमतीच्या संयुक्त बैठकीत ि मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी 

वद. २४ रे्फबु्रिारी, २०२० रोजीच्या संयुक्त बैठकीत वदलेल्या वनदेशानुसार ना. म. जोशी मागग-लोअर 

परळ बीडीडी चाळ पुनविगकास प्रकल्पातील पात्र लाभार्थ्ाांसाठी या कायगक्रमाचे आयोजन करण्यात 

आले आहे.  ना. म. जोशी मागग-लोअर परळ येथील बीडीडी चाळीत एकूण ३३४४ रवहिाशी असून 

त्यांची पात्रता वनवित करणे ि तद्नुषंवगक बाबीसंाठी सक्षम प्रावधकारी तथा उपवजल्हावधकारी 

(अवतक्रमण / वनष्कासन) कुलाबा विभाग, मंुबई शहर यांची शासनाने वनयुक्ती केली आहे. अद्यापपयांत 

१० चाळीतंील ८०० भाडेकरंचे पात्रतेबाबत सिेक्षण करण्यात आले असून ६०७ भाडेकर आतापयांत 

पात्र ठरले आहेत. संक्रमण गाळ्यात स्थलांतररत होण्यासाठी आतापयांत म्हाडाने पात्र भाडेकरंपैकी 

३१४ भाडेकरंशी जागेिरच करारनामा पंजीकृत करन घेतला असून यापैकी २७२ भाडेकर संक्रमण 

गाळ्यात स्थलांतररत झाले आहेत.            

जुन्या चाळीतून संक्रमण गाळ्यात घरातील सामानासह स्थलांतरणासाठी म्हाडातरे्फ वनिःशुल्क 

िाहन व्यिस्था उपलब्ध करन देण्यात आली आहे. तसेच संक्रमण गाळ्याच्या ऑनलाईन नोदंणीसाठी 

टॅम्प डु्यटी ि नोदंणी शुल्कही 'म्हाडा'तरे्फ भरण्यात येत आहे. संक्रमण गाळ्यात स्थलांतररत 

भाडेकरंकडून कुठलेही सेिा शुल्क म्हाडातरे्फ घेण्यात आलेले नाही. मात्र, िीज वबल हे भाडेकरंनी 

भराियाचे आहे.                             

 

 

 

                                                                        (िैशाली गडपाले)    

                                                            मुख्य जनसंपकव  अवधकारी / म्हाडा    
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