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महाराष्ट्र गृहनिमााण व क्षेत्रनवकास प्रानिकरण (म्हाडा) 

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

जा.क्र./मुजसंअका/प्रससद्धी पत्रक/४८७/२०२०                                                                               सि. ११/०२/२०२०    

प्रससद्धी पत्रक 

कामाठीपुराचा समूह पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून - गृहर्नमािण मंत्री  श्री. र्ितेंद्र आव्हाड  
 

प्रतीक्षा नगर-सायन येथील संक्रमण शिशबरातील रशिवािांचे बायोमेशरिक सवेक्षण मशिन्याभरात पूणण करण्याचे शनदेि  
 

म ंबई, शद. ११ फेब्र वारी, २०२० : म ंबईतील मध्यवती शिकाणी वसलेल्या कामािीप रा येथील इमारतीचंा समूि 

प नशवणकास करण्यासंदभाणत तात्काळ प्रस्ताव सादर करून सवेक्षणाला स रवात करावी असे शनदेि  राज्याचे 

गृिशनमाणण मंत्री श्री. शजतेंद्र आव्हाड यांनी म्हाडाचा शवभागीय घरक असलेल्या म ंबई इमारत द रुस्ती व प नरणचना 

मंडळास आज शदले.  

मिाराष्ट्ि  गृिशनमाणण व के्षत्र शवकास प्राशधकरणाच्या (म्हाडा) वांदे्र पूवण येथील म ख्यालयात आज झालेल्या 

आढावा बैिकीत श्री. आव्हाड बोलत िोते. कामािीप रा येथील स मारे ४० एकर जशमनीवर वसलेल्या एक िजार 

इमारतीपैंकी ७०० इमारती आशण चाळी १०० वरे्ष ज न्या असून अतं्यत धोकादायक अवस्थेत आिेत. शकमान ५० ते 

१८० चौ. फ राच्या छोट्याश्या खोलीत येथील रशिवािी धोकादायक अवस्थेत राित असल्याने िा प नशवणकास एक 

आव्हानात्मक बाब िरणार आिे. म ंबई इमारत द रुस्ती व प नरणचना मंडळाने सैफी-ब ऱ्िाणी अपशलफ्टमेन्ट रिस्ट 

(एसबीयूरी) च्या धतीवर कामािीप रा समूि प नशवणकासाचा प्रस्ताव तयार करावा, असे शनदेि यावेळी श्री. 

आव्हाड यांनी शदले.     

या बैिकीत सन १९६९ नंतरच्या उपकरप्राप्त इमारतीसंंदभाणत धोरण िरशवण्याच्या अन रं्षगाने 

शवकासकांबरोबर झालेल्या चचेत उपकरप्राप्त इमारतीचं्या समूि प नशवणकासासािी म ंबईतील उपकरप्राप्त 

जशमनीचें मालक, भाडेकरू-रशिवािी यांनी प ढे येण्याची गरज असल्याचे श्री. आव्हाड यांनी सांशगतले. तसेच 

उपकर प्राप्त इमारतीचं्या प नशवणकासानंतर म्हाडास प्राप्त िोणाऱ्या अशतररक्त के्षत्राच्या (surplus area 

) शवतरणाबाबत शनशित धोरण लवकरच जािीर करण्यात येईल, असेिी त्यांनी याप्रसंगी सांशगतले.   

वास्त िास्त्रज्ांबरोबर झालेल्या बैिकीत म्हाडाच्या म ंबईतील ज न्या वसाितीचंा समूि प नशवणकास 

करण्याच्या दृष्ट्ीने प्रस्ताव सादर करण्यात यावे तसेच प नशवणकास करतांना प नशवणकशसत इमारतीमंधे्य मूळ 

रशिवािांना देण्यात येणाऱ्या प नशवणकसीत सदशनकांचे आकारमान शनशित करण्यासंदभाणत धोरण तयार करण्याचे 

शनदेि देखील याप्रसंगी श्री. आव्हाड यांनी शदले.  

राज्यातील  घरांची वाढती मागणी आशण प रविा यातील वाढती तफावत लक्षात घेता गृिशनशमणतीच्या 

कामाला वेग देणे मित्वाचे असल्याचे सांगत श्री. आव्हाड म्हणाले की, राज्यात प्रधान मंत्री आवास योजनेची 

अंमलबजावणी सक्षमतेने िोणे गरजेचे आिे. कररता म्हाडाच्या अखत्यारीत राज्यात उपलब्ध असलेल्या 

जशमनीचंा संपूणण माशिती अिवाल येत्या आि शदवसात सादर करावा, असेिी त्यांनी याप्रसंगी सांशगतले. तसेच 

नाशिक, प णे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती या मित्वाच्या ििरांलगत िररत पट्टयामधील आशण ना-शवकशसत 

के्षत्रातील िासकीय भूखंडांची माशिती घ्यावी व िे भूखंड म्हाडाला परवडणाऱ्या दरातील  गृिप्रकल्प 

राबशवण्याकररता देण्यासंदभाणत संबंशधत शजल्हाशधकाऱ्यांिी चचाण करून अिवाल सादर करावा, असे शनदेििी 

श्री. आव्हाड यांनी शदले.  

मिाराष्ट्ि ातील ताल क्याच्या शिकाणी छोट्या आकारमानाची अंदाजे ३०० ते ४०० चौ. फ राच्या अतं्यत 

परवडणाऱ्या दरातील सदशनका नागररकांना बांधून देण्याचा िासनाचा मानस आिे.  या सदशनका प्री-फॅब 

तंत्रज्ानावर बांधल्यास  परवडणाऱ्या दरात नागररकांना उपलब्ध करून देण्यात येऊ िकतील, असे मत त्यांनी 
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व्यक्त केले. याकररता बांधकाम के्षत्रातील नाशवन्यपूणण तंत्रज्ाचा उपयोग करून स्वस्त दरातील गृिशनमाणण प्रकल्प 

उभारण्याकररता  जागशतक स्तरावर शनशवदा मागवाव्यात, अिी सूचना याप्रसंगी संबंशधत अशधकाऱ्यांना केली.    

म्हाडाच्या अखत्यारीतील संक्रमण शिशबरातील भाडेकरंूची "अ", "ब" व " क"  वगाणतील पात्रता शनशिती 

कररता  बायोमेशरिक सवेक्षण करण्यात यावे, असे शनदेि श्री. आव्हाड यांनी संबंशधत अशधकाऱ्यांना सांशगतले . 

पथदिी प्रकल्प तत्वावर सवाणत प्रथम सायन येथील प्रतीक्षा नगर संक्रमण शिशबरातील रशिवािांचे बायोमेशरिक 

सवेक्षण मशिन्याभरात पूणण करण्याचे शनदेि श्री. आव्हाड यांनी शदले. 

यावेळी गृिशनमाणण राज्यमंत्री श्री. सतेज पारील, म्हाडाचे उपाध्यक्ष श्री. शमशलंद मै्हसकर, म ंबई इमारत 

द रुस्ती व प नरणचना मंडळाचे म ख्य अशधकारी श्री. सतीि लोखंडे यांच्यासि म्हाडातील अशधकारी उपस्स्थत िोते. 
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