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   प्रस्तार्ना :-  

झोपडपट्टीमुक्त मंुबई आनर् पयायाने झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र करण्याच्या उदात्त 
हेतुने शासन झोपडपट्टी पनुर्वसन योजना राबनर्त आहे.  सुरुर्ातीला नोटबंदी आनर् त्यानंतरच्या 
कालार्िीतील कोरोनासारख्या जागनतक महामारीमुळे खाजगी नर्कासकाचंी आर्थिक स्स्िती 
कमकुर्त झालेली आहे. त्यामुळे मंुबईतील बहुताशं झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रखडल्या असल्याचे 
ननदशवनास आले आहे.  नर्कासक पात्र झोपडीिारकाचंे भाडे िकर्तात तसेच योजना रखडत 
असल्याने झोपडपट्टीिारकाचंे पुनर्वसन र्ळेेत होत नाही. त्यामुळे झोपडीिारकामंध्ये असंतोषाच े
र्ातार्रर् ननमार् होत आहे.  

    झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे नर्कासक योजनेतील पात्र झोपडीिारकानंा र्ळेेर्र भाडे 
अदा करत नाहीत. अशा रखडलेल्या योजनाबंाबत नर्कासकानंा नर्नर्ि शुल्कामंध्ये सर्लत देऊन 
सुध्दा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना कायास्वर्त होत नसल्याचे ननदशवनास आल े आहे. झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्रानिकरर्ामार्व त झोपडीिारकाचंे िनकत भाडे र् रखडलेल्या योजनाबंाबत र्ारंर्ार 
नर्कासकासंोबत बैठका घेऊनसुध्दा त्यात आर्श्यक ती प्रगती झाल्याचे नदसून येत नसल्याने अशा 
रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनाकंरीता  नननर्दा प्रनक्रयेने नर्ीन नर्कासकाची ननयुक्ती 
करण्यास मंजुरी देण्याची, तसेच अशा पुनर्वसन योजनेमध्ये ज्या नर्त्तीय संस्िानंी गंुतर्र्कू केलेली 
आहे र् ज्या नर्त्तीय संस्िानंा भारतीय नरझर्व बँक, SEBI अिर्ा NHB याचंी मावयता आहे, अशा आर्थिक 
संस्िा पुढे आल्यास त्यानंा रखडलेली योजना पूर्व करण्यासाठी परर्ानगी देण्याची बाब शासनाच्या 
नर्चारािीन होती.  

शासन ननर्वय :- 
  रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्व करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्रानिकरर्ास  पुढील उपाययोजना करण्यास यावर्ये मावयता देण्यात येत आहे :-   
1) नननर्दा प्रक्रीयेने न र्कासकाची ननयुक्ती कररे् :- 
 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रानिकरर्ातंगवत रखडलेल्या योजनांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्रानिकरर्ाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षते्र (सु.नन र् पु.)अनिननयम, 1971 च्या कलम 13(2) अवर्ये 
नर्कासकानर्रुध्द कारर्ाई करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच सदर योजनांमध्ये 
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सहकारी गृहननमार् संस्िेस नर्ीन नर्कासक ननयुक्तीची मुभा देण्यात आलेली आहे. यासाठी त्यानंा 
तीन मनहवयाचंा कालार्िी देण्यात आलेला आहे.  परंतु काही कारर्ास्तर् अशा  योजनामंध्ये नर्ीन 
नर्कासकाची ननयुक्ती करता आलेली नसल्यास आनर् अशा योजनामंध्ये झोपडीिारकाचंे भाडे िनकत 
असल्यामुळे पुनर्वसनाचे काम रखडलेले असल्यास अशा रखडलेल्या योजनामंध्ये झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्रानिकरर्ाकडून नननर्दा प्रनक्रया राबर्ून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबनर्ण्याकनरता 
सक्षम नर्कासकाचंी यादी तयार करुन त्यास शासन मावयता घेण्यात यार्ी. सदर यादीतनू 
रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनाकंनरता नर्ीन नर्कासकाची ननयुक्ती करण्यात येईल. 
जेरे्करून अशा रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अनिक गतीने कायावर्ीत होतील. सदर 
योजनेमध्ये उपलब्ि होर्ा-या नर्क्री घटकातील जास्तीत जास्त चटईक्षते्र "सर्ांकरीता परर्डर्ारी 
घरे" याचं्या स्र्रूपात जो नर्कासक शासनास हस्तातंरीत करेल, त्याची सदर योजनेकरीता नर्कासक 
म्हर्नू ननयुक्ती करण्यात येईल.  

 2) अभय योजना (Amnesty Scheme) राबनर्रे् :- 

    झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनामंध्ये नर्नर्ि नर्त्तीय संस्िादं्वारे गंुतर्र्कू करण्यात येते. 
तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या नर्कासकादं्वारे योजनेत उपलब्ि होर्ा-या नर्क्री घटकाची नर्क्री 
करण्याचे अनिकार अशा नर्त्तीय संस्िेस त्याचं्या गंुतर्र्कुीच्या सापेक्ष देण्यात येतात. 

    सदर नर्त्तीय संस्िा या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रानिकरर्ाच्या अनभलेखार्र नसतात. 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे नर्कासक काही कारर्ामुंळे सदर योजनेतील पुनर्वसन घटकाचे 
बािंकाम पूर्व करत नाहीत. तसेच नर्त्त पुरर्ठा होऊन सुध्दा पात्र झोपडीिारकाचंे भाडे िकर्तात र् 
योजना जार्नूबुजून रखडर्त असल्याने झोपडपट्टीिारकाचंे पुनर्वसन र्ळेेत होत नाहीत. अशा 
पुनर्वसन योजनेमध्ये ज्या नर्त्तीय संस्िानंी गंुतर्र्कू केलेली आहे, त्याचंे नर्त्तीय नुकसान होते. सदर 
नर्त्तीय संस्िा या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रानिकरर्ाच्या अनभलेखार्र नसल्याने त्याचंी योजना पूर्व 
करण्याची आर्थिक कुर्त असतानंाही त्यानंा मंजुरी देरे् झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रानिकरर्ास शक्य होत 
नाही. अशा रखडलेल्या योजनामंिील झोपडीिारकाचंे भाडे र् रखडलेली योजना पूर्व करण्यासाठी 
ज्या नर्त्तीय संस्िानंा भारतीय नरझर्व बँक, SEBI अिर्ा NHB याचंी मावयता आहे, अशा आर्थिक संस्िा 
पुढे आल्यास त्यानंा रखडलेली योजना पुर्व करण्यासाठी परर्ानगी नदली जाईल.ज्या नर्त्तीय 
संस्िानंी ( RBI, SEBI , NHB मावयता प्राप्त ) योजनेच्या अंमलबजार्र्ीसाठी ननिी उपलब्ि करुन 
नदलेला आहे, त्याचंी आशयपत्रामध्ये संयुक्त नर्कासक ( Co-Developer ) म्हर्नू नोंद घेण्यात येईल 
र् अशा नर्त्तीय संस्िेस रखडलेली योजना राबनर्ण्यास परर्ानगी नदली जाईल. 

उपरोक्त दोवही योजनाकंरीता पुढीलप्रमारे् अटी र् शती राहतील :- 

1) नर्ीन नर्कासकाची/ नर्त्तीय संस्िाचंी ननयुक्ती करण्याकरीता झोपडीिारकाचं्या संमतीची, 
सर्वसािारर् सभचे्या मंजुरीची आर्श्यकता राहर्ार नाही.  

2) सदर नर्त्तीय संस्िानंा झोपडपट्टी पुनर्वसन िोरर्ाप्रमारे् 5% इतके अनिमूल्य भरण्याची अट 
राहर्ार नाही. 
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3) नर्कासकाने/नर्त्तीय संस्िेने पुनर्वसन घटकाचे बािंकाम नर्हीत र्ळेेत पूर्व कररे् बंिनकारक 
राहील.   

4) सर्व पात्र झोपडीिारकाचंे भाडे ननयनमतपरे् अदा कररे् नर्ीन नर्कासकार्र बंिनकारक राहील.  
5) योजनेमिील झोपडीिारकाचंे िकीत भाडे अदा करण्याच्या अनुषंगाने मुख्य कायवकारी अनिकारी, 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रानिकरर् हे नर्कासक/नर्त्तीय संस्िा तसेच संबंनित गृहननमार् संस्िेच्या    
पदानिका-यासंह एकनत्रत बैठक घेऊन सर्वसहमतीने उनचत ननर्वय घेतील. तद्नंतरच योजनेस 
आशयपत्र (LOI) देण्यात यईेल. 

6) आर्थिक कुर्तीबाबत प्रमार्पत्र (Annexure- III) सादर कररे् सदर नर्त्तीय संस्िानंा बंिनकारक 
राहील.  

7) सदर नर्त्तीय संस्िेने/नर्कासकाने  र्ळेेत  पुनर्वसन घटकाचे  बािंकाम नर्हीत कालार्िीत पूर्व 
न केल्यास  पुढीलप्रमारे् दंड भरार्ा  लागेल:- 

अ.क्र. कालार्िीचे 
टप्पे 

 

सदर कालार्िीत पूर्व 
करार्याच्या 
बािंकामाची 
टक्केर्ारी  

 बािंकामास नर्लंब झाल्यास 
आकारण्यात येर्ारा दंड   

1 1 र्षापयंत 33% नर्क्री घटक बािंण्यास लागर्ाऱ्या 
जनमनीच्या ककमतीच्या 1% इतकी रक्कम  

2 2 र्षापयंत 66% नर्क्री घटक बािंण्यास लागर्ाऱ्या 
जनमनीच्या ककमतीच्या 2% इतकी 

रक्कम 

3 3 र्षापयंत सर्व सदननकाचं े
बािंकाम 

नर्क्री घटक बािंण्यास लागर्ाऱ्या 
जनमनीच्या ककमतीच्या 2% इतकी 

रक्कम 

(नटप-र्रील कालार्िी पुनर्वसन घटकाला बािंकाम परर्ानगी नदल्यापासून गर्ला जाईल) 
8) तिानप, मोठ्या  योजनाचं्या  बाबतीत  र्रील  र्ळेापत्रकानुसार  काम  पूर्व  होऊ  शकत नसल्यास 

अशा  
प्रकल्पासंाठी योजनेच्या आकारमानानुसार योजना पूर्व करण्याचा कालार्िी  ठरनर्ण्याचा 
अनिकार मुख्य कायवकारी अनिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रानिकरर् यांना राहील.  

9)  योजनेतील पुनर्वसन घटकाचे बािंकाम पूर्व करण्यास नर्नहत केलेला कालार्िी र् बािंकाम 
र्ळेेत पूर्व न केल्यास नर्त्तीय संस्िेस/नर्कासकास आकारण्यात येर्ा-या  दंडाची रक्कम इत्यादी 
मानहती योजनेच्या आशयपत्रात (LOI) नमूद कररे् बिंनकारक राहील. 

10)  योजनेच्या अनुषंगाने मा. उच्च वयायालय अिर्ा शासनाकडून काही ननदेश प्राप्त झाल्यास सदर 
ननदेशाचंे पालन कररे् नर्त्तीय संस्िारं्र/नर्ीन नर्कासकारं्र बंिनकारक राहील.  
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11)  सदर योजनेमध्ये नर्कासकानर्रुध्द महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षते्र (सु.नन र् पु.)अनिननयम, 1971 च्या 
कलम 13(2) अवर्य ेयोजनेच्या नर्हीत कालार्िीमध्ये कारर्ाई करण्यात येर्ार नाही. तिानप, 
उपरोक्त अटी र् शतींचा भगं झाल्यास अिर्ा सदर नर्त्तीय संस्िा/नर्ीन नर्कासक झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना पूर्व करण्यास असमिव ठरल्यास त्याचंेनर्रुध्द महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षते्र (सु.नन 
र् पु.)अनिननयम, 1971 च्या कलम 13(2) अवर्य ेकारर्ाई केली जाईल. तद्नंतर त्याने सादर 
केलेली कोर्तीही नर्ीन योजना स्र्ीकृत करण्यात येर्ार नाही.    

   सदर शासन ननर्वय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या 
संकेतस्िळार्र उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा साकेंताकं 202205251326055609 असा 
आहे. हा शासन ननर्वय नडजीटल स्र्ाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार र् नार्ाने, 

 

 

(दुगाप्रसाद मैलार्रम) 
अर्र सनचर्, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1.  मा.राज्यपाल याचंे सनचर्, राजभर्न, मंुबई. 
2.  मा.मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सनचर्, मुख्यमंत्री सनचर्ालय, मंत्रालय, मंुबई- 32. 
3.  मा.मंत्री (गृहननमार्)/ मा.राज्यमंत्री (गृहननमार्) याचंे खाजगी सनचर्, मंत्रालय, मंुबई. 
4.  मा.मुख्य सनचर्, याचंे र्नरष्ट्ठ स्र्ीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई. 
5.  प्रिान सनचर् (गृहननमार्), गृहननमार् नर्भाग याचंे स्र्ीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
6. उपाध्यक्ष तिा मुख्य कायवकारी अनिकारी, महाराष्ट्र गृहननमार् र् क्षते्र नर्कास प्रानिकरर्, 

गृहननमार्  भर्न, र्ादें्र (पूर्व) मंुबई-51   
7.  मुख्य कायवकारी अनिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रानिकरर्,प्रशासकीय इमारत,  
     अनंत कारे्कर मागव, र्ादें्र (पूर्व) मंुबई-51   
8.  मुख्य कायवकारी अनिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रानिकरर्, पुरे् र् कपपरी कचचर्ड क्षते्र,  
       पुरे्. 
9.  आयुक्त बृहवमंुबई महानगरपानलका. 
10. मुख्य कायवकारी अनिकारी, मंुबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रानिकरर्,  ठारे् 
11. ननर्ड नस्ती/ झोपसू-1. 

 

 

 

MYLAWARAM 
DURGAPRASAD P
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