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महाराष्ट्र गृहनिमााण व क्षेत्रनवकास प्रानिकरण (म्हाडा) 

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

जा.क्र./मुजसंअका/प्रससद्धी पत्रक/१९३६ /२०१९                      सि. ०३/१२/२०१९   

 

प्रनसद्धी पत्रक  

 

मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्प  

म्हाडाच्या सवेक्षणाला रर्िवाशाांनी सिकार्ि करावे : मधू चव्हाण  

म्हाडातरे्फ प्रकल्पाच्या कामाबाबत रहहवाशाांसाठी सादरीकरण; रहहवाशाांचा उत्स्रू्फतत प्रहतसाद   

म ांबई, हद. ०३ हडसेंबर, २०१९:- म्हाडाच्या म ांबई गृहहनमातण व के्षत्रहवकास मांडळातरे्फ राबहवण्यात येणाऱ्या गोरेगाव 

पहिम येथील मोतीलाल नगर १,२ व ३ येथील ज न्या वसाहती ांचा सांय क्त प नहवतकास प्रकल्प आदशत नगर रचनेचा 

पथदशी प्रकल्प ठरणार असून अत्याध हनक सोयीस हवधाांनीय क्त या प्रकल्पाची व्याप्ती जाणून घेण्यासाठी जहमनीची 

उपलब्धता व रहहवाशाांबाबत वस्त स्थथतीन रुप माहहती जाणून घेण्याकररता मांडळातरे्फ उद्यापासून स रु होणाऱ्या 

सवेक्षणाला रहहवाशाांनी सहकायत करावे, असे आवाहन म ांबई मांडळाचे सभापती श्री. मधू चव्हाण याांनी काल 

गोरेगाव येथे केले.   

           मोतीलाल नगर-१ मधील गणेश मैदान येथे म ांबई मांडळातरे्फ मोतीलाल नगर १,२ व ३ या सांय क्त प नहवतकास 

प्रकल्पाच्या कामाबाबत रहहवाशाांसाठी न कतेच सादरीकरण (Presentation) करण्यात आले, याप्रसांगी श्री. चव्हाण 

बोलत होते.  यावेळी व्यासपीठावर आमदार श्रीमती हवद्या ठाकूर, म ांबई मांडळाचे म ख्य अहधकारी श्री. बी. 

राधाकृष्णन, सहम ख्य अहधकारी  श्री. जीवन गलाांडे, उपम ख्य अहभयांता श्री. सांतोष बोबडे, कायतकारी अहभयांता श्री. 

भूषण देसाई, नगरसेवक श्री. हषत पटेल, श्री. सांदीप पटेल, श्री. दीपक ठाकूर, श्रीमती राज ल देसाई आदी उपस्थथत 

होते.            

            श्री. चव्हाण प ढे म्हणाले, की स मारे १४३ एकर जहमनीवर राबहवण्यात येणाऱ्या मोतीलाल नगर १,२ व ३ या 

सांय क्त प नहवतकास प्रकल्पाची व्याप्ती लक्षात घेता हा म्हाडाचा सवातत मोठा प नहवतकास प्रकल्प ठरतो. या 

प्रकल्पाअांतगतत स मारे ३ हजार ७०० रहहवाशाांचे अत्याध हनक आहण मोठ्या आकाराच्या सदहनकेत प नवतसन केले 

जाणार आहे. तसेच मूळ रहहवाशाांचे प नवतसन केल्यानांतर स मारे ४० हजार परवडणाऱ्या अहतररक्त सदहनका 

सवतसामान्य नागररकाांना हवक्रीसाठी उपलब्ध होणार असल्याची माहहती श्री. चव्हाण याांनी हदली.  

          " मोतीलाल नगर १,२ व ३ या सांय क्त प नहवतकास प्रकल्पातील मूळ रहहवाशाांचे थथलाांतर सांक्रमण हशहबरात न 

करता थेट नव्याने बाांधण्यात येणाऱ्या सदहनकाांमधे्य करण्याचे हनयोजन मांडळातरे्फ याप्रकल्पाांतगतत करण्यात आले 
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आहे, ही बाब या प्रकल्पाचे म ख्य आकषतण ठरणार आहे",  अशी माहहती श्री. चव्हाण याांनी हदली. या प्रकल्पाकररता 

पी. के. दास अँड असोहसएट्स याांची प्रकल्प हनयोजन सल्लागार (PMC) म्हणून हनवड करण्यात आली असून 

त्याांच्यामार्फत त सवेक्षण करण्यात येणार आहे. सवेक्षण हा या प्रकल्पातील महत्वाचा टप्पा असून थथलाकृतीक 

(Topographical) व सामाहजक (Social) असे दोन प्रकारचे सवेक्षण करण्यात येणार आहे. थथलाकृतीक 

सवेक्षणाच्या माध्यमातून उपलब्ध जहमनीबाबत माहहती तर सामाहजक सवेक्षणाद्वारे रहहवाशाांची माहहती सांकहलत 

केली जाणार आहे. म्हाडावर लोकाांचा हवश्वास असून पारदशतक, कायतक्षमपणे, गतीने हा प्रकल्प राबवून 

रहहवाशाांच्या हवश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही श्री. चव्हाण याांनी हदली.            

           यावेळी श्री. राधाकृष्णन म्हणाले, माननीय उच्च न्यायालयाने हदलेल्या हनदेशान सारच हा प्रकल्प म्हाडामार्फत त 

राबहवला जात असून उद्यापासून स रु होत असलेले सवेक्षण हा या प्रकल्पाचा महत्वाचा घटक आहे. 

या सवेक्षणानांतर लाभाथी रहहवाशाांना या प्रकल्पातून उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या स हवधाांबाबत स्पष्टता हमळणार 

आहे. या पात्र लाभाथी रहहवाशाांचे प्रथम प नवतसन हा या प्रकल्पाचा म ख्य कें द्रहबांदू आहे. म्हाडाने सादर केलेल्या 

प्रस्तावावर रहहवाशाांसह प न्हा चचात करून, त्याांना हवश्वासात घेऊन व त्याांच्या सूचना-हरकती याांची दखल घेऊनच 

प ढील कायतवाही केली जाणार आहे, असे श्री. राधाकृष्णन म्हणाले. तसेच रहहवाशाांचे प्रथम प नवतसन या प्रकल्पाचा 

कें द्रहबांदू असून प नवतसन प्रहक्रयेमधे्य रहहवाशाांना प नहवतकासासांदभातत शासनाच्या अद्ययावत हनयमाांप्रमाणे 

अहधकाहधक लाभ हमळवून देण्यास मांडळ कहटबद्ध असल्याचे  श्री. राधाकृष्णन याांनी साांहगतले. प्रकल्प 

राबहवण्याची प्रहक्रया अत्यांत पारदशतकपणे पार पाडली जात असून रहहवाशाांकडून प्राप्त होत असलेल्या सूचना, 

मत देखील वेळोवेळी हवचारात घेतल्या जात आहेत. काही रहहवाशाांनी केलेल्या सूचनेनांतरच 

आजचा सादरीकरणाचा कायतक्रम आयोहजत करण्यात आला आहे, असेही ते म्हणाले.  

          तसेच प्रकल्पासांदभातत रहहवाशाांच्या शांकाांचे हनरसन करण्यासाठी म्हाडातरे्फ हवशेष मागतदशतन कक्ष 

प्रकल्पथथळी उभारण्यात येणार असल्याची माहहती याप्रसांगी म ांबई मांडळाच्या म ख्य अहधकाऱ्याांनी याप्रसांगी हदली.  

             श्री. पी. के. दास याांनी मोतीलाल नगर सांय क्त प नहवतकास प्रकल्पाचे हनयोजन दहशतत करणारे पॉवरपॉईांट 

सादरीकरण रहहवाशाांकररता  केले. याप्रसांगी मोतीलाल नगर समन्वय सहमतीचे अध्यक्ष श्री. रमेश हशांदे, श्री. मल्हारी 

हभसे, श्रीमती माधवी राणे, श्री. य वराज मोहहते याांच्यासह रहहवाशी मोठ्या सांखे्यने उपस्थथत होते. याप्रसांगी आमदार 

श्रीमती हवद्या ठाकूर याांनी रहहवाशाांच्या मागण्याांचा म्हाडाने सकारात्मक हवचार करावा व मोतीलाल नगरमधील 

धाहमतक थथळाांचे योग्य प नवतसन करण्याची मागणी केली. या मागण्याांबाबत म्हाडा सकारात्मक असल्याचे श्री. मधू 

चव्हाण याांनी साांहगतले. यावेळी रहहवाशाांनी प्रकल्पाबाबत हवचारलेल्या प्रश्ाांना श्री. मधू चव्हाण आहण श्री. 

राधाकृष्णन याांनी उत्तरे देऊन त्याांच्या शांकाांचे समाधान केले.    

पुनर्विकास प्रकल्पाची वैर्शष्ट्ये  

* १४३ एकर जमीन  

* ३७०० क ट ांबाांचे होणार प नवतसन  

* स मारे ४० हजार अहतररक्त सदहनका उपलब्ध होणार  

* लहान म लाांसाठी दोन हॉस्स्पटल, वृद्धाश्रम, महहलाांसाठी वसहतगृह, शाळा, माकेट यासारख्या स हवधा असणार  

* ५ एकर जहमनीवर खेळाचे मैदान  

 

 

=============================== 
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