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महाराष्ट्र गृहनिमााण व क्षेत्रनवकास प्रानिकरण (म्हाडा) 

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

जा.क्र./मुजसंअका/प्रससद्धी पत्रक/२२७/२०२०                                                                                सि. २३/०१/२०२०    

प्रनसद्धी पत्रक   

 

पत्रा चाळ पुनर्विकास प्रकल्प लवकरच मार्गी 

लार्गणार - गृहननममाण मंत्री श्री. नितेंद्र आव्हमड  
 

६७२ रनहवमशमंचे पुनवासनमकररतम शमसन कनिबद्ध : िॉनी िोसेफ 

यमंच्यमकडून १५ नदवसमत अहवमल अपेनित      

 
मंुबई, नद. २३ िमनेवमरी, २०२० : गोरेगमव येथील पत्रम चमळीचं्यम पुननवाकमसमचम प्रकल्प लवकरच ममगी लमवून ६७२  

रनहवमशमंचे हक्कमच्यम घरमत पुनवासन करण्यमकररतम शमसन कनिबद्ध असून यमकममी रमज्य शमसनमने नेमलेल्यम सनमतीचम 

अहवमल येत्यम १५ नदवसमत समदर होणे अपेनित आहे, असे प्रनतपमदन रमज्यमचे गृहननममाण मंत्री श्री. नितेंद्र आव्हमड यमंनी 

आि केले. 

    गोरेगमव येथील पत्रम चमळ पुननवाकमस प्रकल्पमची गृहननममाण मंत्री  श्री. आव्हमड यमंनी म्हमडमतील अनधकमऱयमंसमवेत 

आि पमहणी केली. यम वेळी यम प्रकल्पमतील उपस्थथत रनहवमशमंशी संवमद समधतमंनम श्री. आव्हमड बोलत होते. पत्रम चमळ 

येथील रनहवमशमंचे थकीत भमडे, प्रकल्पमतील तमंनत्रक अडचणी तथम पुनवासन प्रनियेचम अभ्यमस करून हम प्रकल्प ममगी 

लमवण्यमकररतम उपमययोिनम सुचनवण्यमसमठी रमज्यमचे ननवृत्त मुख्य सनचव श्री. िॉनी िोसेफ यमंची एक सद्नसय सनमती 

ननयुक्ती करण्यमत आली आहे. श्री. िोसेफ यमंच्यमकडून लवकरच अहवमल प्रमप्त होणमर आहे. हम अहवमल प्रमप्त झमल्यमनंतर 

यम रखडलेल्यम पुननवाकमस प्रकल्पमचम प्रश्न ममगी लमवण्यमसमठी शमसन तत्पर आहे, अशी भूनमकम श्री आव्हमड यमंनी ममंडली. 

तसेच यम प्रकल्पमतील सवा भमगधमरक िसे रनहवमशी, नवकमसक व म्हमडम यमंची संयुक्त बैठक यम प्रकरणी लवकरच घेण्यमत 

येणमर असल्यमची ममनहती देखील त्यमंनी यमप्रसंगी नदली. . 

मंुबई शहरमंत अनेक पुननवाकमस प्रकल्प रखडले आहेत. नवकमसक आनण रनहवमशमंमधील पुननवाकमसमबमबत होणमरे 

करमर बमरकमईने अभ्यमसणे गरिेचे आहे, असे  समंगत श्री आव्हमड म्हणमले की, यमपुढे म्हमडमच्यम िुन्यम वसमहतीचं्यम िमगेवर 

पुननवाकमस प्रकल्प रमबनवतमंनम संबंनधत रनहवमशमंच्यम सहकमरी गृहननममाण संथथेने नवकमसकमबरोबर केलेलम करमर तपमसून 

घेण्यमची िबमबदमरी म्हमडमकडे सोपनवण्यमची तरतूद करणे ही कमळमची गरि आहे, िेणेकरून भनवष्यमत अशम प्रकमरच्यम 

समस्यम उद्भवणमर नमहीत.                                                        

यमवेळी म्हमडमचे उपमध्यि श्री. नमनलंद मै्हसकर, उपमुख्य अनभयंतम श्री. संतोष बोबडे, मंुबई मंडळमचे सहमुख्य 

अनधकमरी श्री. िीवन गलमंडे , म्हमडमचे  सनचव श्री. प्रसमद उकडे, कमयाकमरी अनभयंतम श्री. रमिन पमिील  यमंच्यमसह 

प्रकल्पमतील रनहवमशी उपस्थथत होते. 
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