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महाराष्ट्र गृहनिमााण व क्षेत्रनवकास प्रानिकरण (म्हाडा) 

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

जा.क्र./मुजसंअका/प्रनसद्धी पत्रक/१९ /२०१९                          दि. २/१२/२०१९   

 

प्रनसद्धी पत्रक 

 

म्हाडाच्या संक्रमण गाळ्ांमधील विद्युत मीटर 

तात्काळ संबंवधत पात्र भाडेकरंच्या नािे करािे   

 

म्हाडाचे उपाध्यक्ष श्री. मिम िंद मै्हसकर यािंचे पररपत्रकाद्वारे सिंबिंमित अमिकाऱयािंना मनदेश 

      

मंुबई, वद. २ वडसेंबर, २०१९ :- म्हाडाच्या मंुबई इमारत दुरुस्ती ि पुनररचना मंडळाच्या संक्रमण 

विवबरातील गाळ्ांमधील विद्युत मीटर उपअवभयंता वकंिा वमळकत व्यिस्थापक यांच्या नािे न घेता 

संबंधीत पात्र गाळेधारकाच्या नािे घेण्यात यािे. तसेच सध्या मंडळाच्या नािे असणारी विद्युत मीटर 

तात्काळ संबंधीत पात्र भाडेकरंच्या नािे करण्याची कायरिाही करािी, असे वनदेि महाराष्ट्र  गृहवनमारण 

ि के्षत्र विकास प्रावधकरणाचे  (म्हाडा) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायरकारी अवधकारी श्री. वमवलंद मै्हसकर 

यांनी पररपत्रकाद्वारे संबंवधत अवधकाऱयांना वदले आहेत.   

        म्हाडाच्या संक्रमण विवबरातील गाळ्ांचे वितरण ताबा पत्र गाळेधारकाला मंुबई इमारत 

दुरुस्ती ि पुनररचना मंडळाचे सहमुख्य अवधकारी (संक्रमण विबीर गाळे) यांच्या कायारलयामार्र त केली 

जाते. संबंधीत गाळेधारकाच्या नािे विद्युत मीटर बसविण्यासाठी िा गाळेधारकाच्या नािािर 

करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देताना संबंधीत गाळेधारकाच्या पात्रतेबाबतचे पुरािे , चालू 

मवहन्याच्या सेिा िुल्क भरल्याची ताबा पािती , वितरण आदेि , वे्हकेिन नोटीस ि तत्सम बाबी यांची 

पडताळणी करण्यात यािी . तसेच मंुबई इमारत दुरुस्ती ि पुनररचना मंडळाचे सहमुख्य अवधकारी 

(संक्रमण विबीर गाळे ) यांच्या स्तरािर पात्र गाळेधारकास िीज मीटर बसविण्याबाबत वकंिा त्ांचे नािे 

करणेबाबत ना -हरकत प्रमाण पत्र देण्याबाबतची कायरिाही करण्यात यािी . विभागीय मंडळात मुख्य 

अवधकारी यांनी ना -हरकत पत्र देण्याची कायरिाही करािी , असेही वनदेि श्री . मै्हसकर यांनी वदले 

आहेत.    
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      म्हाडाच्या मंुबई मंडळातरे् वकंिा इतर विभागीय मंडळातरे् विक्रीसाठी सदवनका बांधल्या 

जातात. सदवनकांमधे्य िीजेचे मीटर सध्याच्या पद्धतीप्रमाणे उप अवभयंता यांच्या नािे घेतले जातात. 

तथावप असे आढळून आले आहे की, लाभाथींनी विजेची वबले न भरल्यामुळे िीजेच्या देयकांची िसुली 

िीज मंडळ 'म्हाडा'कडून करते. सदरची पद्धत ही अयोग्य आहे. अिा प्रकारे मंुबई इमारत दुरुस्ती ि 

पुनररचना मंडळामार्र त बांधलेल्या पुनरर वचत इमारतीमंधे्य वकंिा संक्रमण विवबरांमधे्य िीजेचे  मीटर 

उपअवभयंता यांच्या नािे घेतले जातात. यापुढे या पररपत्रकातील आदेिाप्रमाणे कायरिाही करण्यात 

यािी, असे वनदेि श्री. मै्हसकर यांनी वदले आहेत.  
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