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जा.क्र. जसंवि/ प्रवसद्धी पत्रक/९७८                                                                               वि. १/४/२०२१ 

प्रसिद्धी पत्रक 

म्हाडाच्या म ुंबई शहर व उपनगरातील विाहती ुंमधील 

रसहवाशाुंकररता थकीत िेवाश ल्क भरण्यािाठी अभय योजना  

 

वि. १ एवप्रल १९९८ ते वि. ३१ मार्च २०२१ या कालािधीतील थकीत 

सेिाशुल्काच्या िसूल योग्य रकमेिरील व्याज माफ करण्यार्ा विर्चय 

 

मंुबई, वि. ०१ एवप्रल, २०२१ :- म्हाडार्ा विभागीय घटक असलेल्या मंुबई गृहविमाचर् ि के्षत्रविकास मंडळाच्या 

अखत्यारीतील िसाहतीमंधील सहकारी गृहविमाचर् संस्था / रवहिाशी यांच्याकडूि थकीत सेिाशुल्कािरील व्याज 

रद्द करूि सेिाशुल्क िसुल करण्यासाठी शासिाच्या विर्चयािुसार अभय योजिा सुरु करण्यात आली आहे. 

         मंुबईत म्हाडाच्या ५६ हूि अवधक िसाहती आहेत. म्हाडातफे या िसाहतीिंा सेिा पुरविल्या जातात त्यापोटी 

म्हाडा या िसाहतीमंधील रवहिाशांकडूि सेिाशुल्क िसूल करते. सेिाशुल्क आकारर्ीच्या बिल्यात म्हाडातफे 

पंप हाऊसर्ी िेखभाल, पंप र्ालकारे् िेति,  टँकसचर्ी आपत्कालीि िुरुस्ती, स्वच्छता कमचर्ाऱयांरे् िेति, 

स्वच्छतेसाठी लागर्ारे सावहत्य इत्यािीसारख्या सुविधा पुरविते .                          

          सेिाशुल्काच्या िसुलीकररता सुरु करण्यात आलेल्या अभय योजिेिुसार मंुबई मंडळांतगचत विविध 

योजिेतील गाळेधारकांकडूि वि. १ एवप्रल, १९९८ ते वि. ३१ मार्च, २०२१ या कालािधीर्ी सुधाररत िरािे येरे् 

असलेली रक्कम ि प्रत्यक्ष भरर्ा केलेली रक्कम यांरे् समायोजि करूि वि. ३१ मार्च, २०२१ रोजी येरे् असलेली 

उिचररत रकमेर्ी मागर्ी गाळेधारकांकडे केली जाईल. तसेर् िसूल होण्यासाठी प्रोत्साहिात्मक बाब म्हरू्ि या 

थकीत सेिाशुल्काच्या िसूल योग्य रकमेिरील वि. १ एवप्रल, १९९८ ते वि. ३१ मार्च, २०२१ या कालािधीरे् त्यािर  

होर्ारे व्याज माफ करण्यात यािे, असा विर्चय राज्य शासिातफे घेण्यात आला आहे.    

           त्यार्बरोबर थकीत सेिाशुल्कार्ी िसूल योग्य रक्कम पुढील ५ िर्ाचत १० समाि हप्त्यात िसूल 

करण्यासही शासिािे मान्यता विली आहे. या िसूल योग्य रकमेरे् पार् िर्ाचत समाि १० हप्त्यात िसुलीसाठी 

िसूल योग्य रकमेरे् ८ टके्क िावर्चक व्याज िरािे उन्नतीकरर् करूि िहा हपे्त पाडूि गाळेधारकांकडूि िर सहा 

मवहन्याला स्वतंत्र वबलाद्वारे िसूल करण्यास मान्यता विली आहे.            

            जे गाळेधारक सिर थकीत सेिाशुल्कार्ी िसूल योग्य रक्कम प्रथम हप्त्यात एकरकमी भरण्यास तयार 

आहेत, त्यांिा व्याजारे् ८ टके्क िरािे उन्नतीकरर् ि करता थकीत सेिाशुल्कार्ी सुधाररत िरािे िेय मूळ 

रक्कमेच्या िसुलीस या योजिेअंतगचत मान्यता िेण्यात आली आहे.                      

            सिरील अभय योजिा म्हाडाच्या मंुबई शहर ि मंुबई उपिगरातील िसाहतीिंा लागू करण्यात आली 

असूि मंुबई गृहविमाचर् ि के्षत्रविकास मंडळातफे सिच संबंवधतांिा आिाहि करण्यात येत आहे की, अवधकावधक 

िागररकांिी या योजिेर्ा लाभ घ्यािा ि मंडळास सहकायच करािे.  
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