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महाराष्ट्र गृहनिमााण व क्षेत्रनवकास प्रानिकरण (म्हाडा) 

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

जा.क्र./मुजसंअका/प्रससद्धी पत्रक/     /२०२०                      सि. १८/०१/२०२० 

   

प्रनसद्धी पत्रक  

 

म ुंबईतील चिराग नगर-घाटकोपर येथे अण्णा भाऊ साठे याुंिे 

व बीआयटी िाळ-परळ येथे डॉ. बाबासाहेब आुंबेडकर याुंिे 

राष्ट्र ीय स्मारक उभारणार- गृहचनमााण मुंत्री श्री. चितेंद्र आव्हाड  

 
 

म ुंबई, चद. १८ िानेवारी, २०२० : म ुंबईतील चिराग नगर-घाटकोपर येथे अण्णा भाऊ साठे याुंिे वास्तव्य 

असणारे  घर व बीआयटी िाळ-परळ येथे डॉ. बाबासाहेब आुंबेडकर याुंिे वास्तव्य असणाऱ्या घराच्या 

चठकाणी महाराष्ट्र  शासनाच्या गृहचनमााण चवभागामार्ा त राष्ट्र ीय दिाािी स्मारके उभारण्यािा चनणाय 

घेण्यात आल्यािी माचहती राज्यािे गृहचनमााण मुंत्री श्री. चितेंद्र आव्हाड याुंनी चदली.  

        वाुंदे्र पूवा येथील महाराष्ट्र  गृहचनमााण व के्षत्र चवकास प्राचधकरणाच्या (म्हाडा) गृहचनमााण भवन या 

म ख्यालयात आि आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी म्हाडामार्ा त राबचवण्यात येणाऱ्या चवचवध 

प्रकल्ाुंिी माचहती श्री. आव्हाड याुंनी घेतली. या बैठकीनुंतर पत्रकाराुंशी बोलताुंना श्री. आव्हाड याुंनी 

ही माचहती चदली.  

        यावेळी श्री. आव्हाड म्हणाले की,  'या दोन्ही स्मारकाुंसुंदभाात लवकरि प ढील कायावाहीला प्रारुंभ 

करण्यािे चनदेश देण्यात आले आहेत. अण्णा भाऊ साठे याुंिे वास्तव्य असणाऱ्या घराच्या चठकाणी 

सद्यस्थथतीत राहत असलेल्या रचहवाशाुंिे व डॉ. बाबासाहेब आुंबेडकर याुंिे वास्तव्य असणाऱ्या घराच्या 

चठकाणी राहणाऱ्या रचहवाशाुंिे प नवासन म ुंबईत प्रकल्ग्रस्त म्हणून शासनातरे् इतरत्र करण्यात येणार 

आहे. या दोन्ही स्मारकाुंना पयाटन थथळािा दिाा देण्यात येणार आहे.  

         म ुंबईमधे्य म्हाडाच्या मोठ्या भूभागावर ि न्या वसाहती आहेत. या वसाहती ुंच्या प नचवाकासातून 

मोठ्या प्रमाणात गृह साठा उपलब्ध होणार आहे. या ि न्या वसाहती ुंच्या प नचवाकासासाठी थेट परदेशी 

ग ुंतवणूक (Foreign Direct Investment) आणण्यासुंदभाात शासनातरे् प्रयत्न करण्यात येणार आहे, 

असेही श्री. आव्हाड याुंनी साुंचगतले. मध्यमवगीय मराठी माणसािे घर घेण्यािे स्वप्नपूती करणारी म्हणून 

म्हाडा या सुंथथेकडे मोठ्या आशेने लोक पाहतात. म्हाडाच्या माध्यमातून गृहचनचमातीच्या प्रचियेला वेग 

 
प ढील पानावर..    
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देण्यािा प्रयत्न करणार असून परवडणाऱ्या दरातील अचधकाचधक सदचनका उपलब्ध करून देण्यािा 

शासनािा मानस असल्यािे गृहचनमााण मुंत्री महोदयाुंनी साुंचगतले. ४५ चदवसाुंच्या आत र्ायलीिा 

चनपटारा म्हाडामधे्य केला िात असून ही कौत कास्पद बाब असल्यािे श्री. आव्हाड म्हणाले.  

         यावेळी श्री. आव्हाड याुंच्या हसे्त म ुंबई मुंडळाच्या चनवासी कायाकारी अचभयुंता (प नचवाकास कक्ष) 

याुंच्यासाठी चवकचसत आरइइ सुंगणकीय प्रणाली व म ुंबई मुंडळाच्या अखत्यारीतील सहकारी 

गृहचनमााण सुंथथा याुंच्यासाठी म्हाडातरे् चवकचसत ई-चबचलुंग या सुंगणकीय प्रणालीिा श भारुंभ करण्यात 

आला.  

        म ुंबई मुंडळाच्या  चनवासी कायाकारी अचभयुंता (प नचवाकास कक्ष) याुंच्यासाठी चवकचसत आरइइ 

सुंगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून प नचवाकासासाठी सहकारी गृहचनमााण सुंथथाुंनी प्रस्ताव सादर 

करावयािा आहे. या सुंगणकीय प्रणालीम ळे प नचवाकासासाठी ऑर्र लेटर देणे, ना हरकत प्रमाणपत्र, 

चत्रपक्षीय करार, आरुंभ प्रमाणपत्र (CC), भोगवटा प्रमाणपत्र  (OC) चमळण्यापयंतिी सवा प्रचिया 

ऑनलाईन झाली आहे.  

         म ुंबई मुंडळाच्या अखत्यारीतील सहकारी गृहचनमााण सुंथथा याुंच्यासाठी म्हाडातरे् चवकचसत ई-

चबचलुंग या सुंगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून म्हाडाच्या िचमनीवरील  सहकारी गृहचनमााण सुंथथाुंकडून 

चवचवध कराुंिी वस ली प्रचिया ऑनलाईन झाली आहे.                       

        यावेळी म ुंबई इमारत द रुस्ती व प नरािना मुंडळािे सभापती श्री. चवनोद घोसाळकर, म्हाडािे 

उपाध्यक्ष श्री. चमचलुंद मै्हसकर, म्हाडािे म ख्य अचभयुंता-१ श्री. धीरिक मार पुंचदरकर, म ख्य अचभयुंता-२ 

श्री. सुंिय लाड,  म ख्य अचभयुंता-३ श्री. स नील िाधव,  म ुंबई मुंडळािे म ख्य अचधकारी श्री. बी. 

राधाकृष्णन, म ुंबई इमारत द रुस्ती व प नरािना मुंडळािे म ख्य अचधकारी श्री. सतीश लोखुंडे, कोुंकण 

मुंडळािे सभापती श्री. माधव क सेकर, औरुंगाबाद मुंडळािे म ख्य अचधकारी श्री. अण्णासाहेब चशुंदे, 

चवत्त चनयुंत्रक श्री. चवकास देसाई आदी उपस्थथत होते.  
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