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प्रसताििा- 

 र्महाराष्ट्र राज्यार्मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्ांच्या इर्मारतींच्या  पिुर्विकास योजिा 
र्मोठया प्रर्माणािर सुरु आहेत. पुिर्विकनसत होणाऱ् या सहकारी ससं्ांच्या यवयिस्ापिाबाबत 
गृहनिर्माण ससं्ा, गृहनिर्माण संघ ि ियैक्ततक  स ासदांच्या अिेक तक्रारी प्राप्त होतात. 
बहुतांशी सहकारी गृहनिर्माण संस्ांचा पुिर्विकास करतािंा प्राप्त होणाऱ् या तक्रारींचे सिरुप 
खालीलप्रर्माणे आहे :-  

  1) पुिर्विकास प्रनक्रयेत स ासदांिा निश्वासात ि घेणे. 
  2) निनिदा प्रनक्रयेर्मध्ये पारदशणकता िसणे. 
  3) र्मिर्मािीपणे ठेकेदारांच्या नियतुत्या करणे. 

4) सहकारी कायदा, नियर्म ि उपनिधीतील तरतुदींचे उल्लंघि करुि           
कार्मकाज करणे. 
5) िासतुनिशारद ि प्रकल्प सल्लागार यांिी कराियाच्या कार्मात सुसूरता             
िसणे. 

  6)  पुिर्विकास प्रकल्प अहिालाचे नियोजि ि करणे. 
  7) निनिदा अंनतर्म करण्यासाठी योग्य त्या कायणपध्दतीचा अिलबं ि करणे. 
  8) निकासकाशंी कराियाच्या करारिाम्यात सर्मािता िसणे. 
2. शासिािे नदिांक 3 जािेिारी, 2009 च्या शासि निणणयान्िये  र्महाराष्ट्र सहकारी 
संस्ा अनधनियर्म, 1960 चे कलर्म 79(अ)  खाली निदेश देिूि  सहकारी गृहनिर्माण 
संस्ांच्या इर्मारतींचा पुिर्विकास करण्याबाबत कायणपध्दती निहीत केली आहे. िर निहीत 
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करण्यात आलेल्या तक्रारींचे सिरूप निचारात घेऊि राज्यात  पुिर्विकास  प्रनकयेला 
चालिा देण्याकनरता नदिांक 3 जािेिारी 2009 च्या निदेशार्मध्ये बदल करणे आिश्यक 
आहे. सदर बाब निचारात घेता यासंद ात सुधानरत र्मागणदशणक सचुिा निगणनर्मत करण्याची 
बाब शासिाच्या निचाराधीि होती. त्यास अिुसरूि  सदं ाधीि नद 3 जािेिारी, 2009 चा 
शासि निणणयाद्वारे अनधक्रनर्मत करूि  र्महाराष्ट्र सहकारी ससं्ा अनधनियर्म 1960 र्मधील 
कलर्म 79(अ) िुसार शासि खालीलप्रर्माणे निदेश देत आहे :-  
 

 शासि निणणय -   
 1)  सहकारी गृहनिर्माण संस्ेची इर्मारत सक्षर्म प्रानधकरणािे निध्िसंक ककिा पडायला 
आलेली ककिा राहण्यास धोकादायक ककिा त्या शेजारुि जाण्यास ककिा शेजारील 
कोणत्याही सरंचिेस ककिा नठकाणास धोकादायक म्हणिू जाहीर केली असले आनण 
निकास नियंरण नियर्मािुसार ससं्ा इर्मारत पुिर्विकास करण्यासाठी पार ठरत असले तर 
संस्ा सिणसाधारण स ेर्मध्ये त्या इर्मारतीचा पुिर्विकास करण्याबाबतचा निणणय घेिू शकते. 
  

2)  सदर निदेश निकासकाकडूि कराराद्वारे होणारा पुिर्विकास, सिपिुर्विकास, संघीय 
संस्ेतील होणारा सरू्मह पुिर्विकास, ससं्ांच्या गटार्मार्ण त होणारा पुिर्विकास इ. 
संस्ांकडूि होणाऱ् या सिण प्रकारच्या पुिर्विकासाकनरता लागू राहतील. निकासकाच्या 
नियुततीकनरता निधानरत करण्यात आलेल्या सिण कायणपध्दती हया उपरोतत िरू्मद सिण 
प्रकारच्या पुिर्विकासाकनरता, कंराटदाराची नियुतती करण्याकनरता ककिा करारायवदारे 
होणाऱ् या निकासाकनरता लागू राहतील.  
 

3) गृहनिर्माण ससं्ांच्या इर्मारतींचा पुिर्विकास करण्याचा निणणय हा त्या सोसायटीच्या 
िोंदणीकृत उपनिधी अन्िये त्या संस्ेच्या निशेष सिणसाधारण स ेर्मध्ये सदरच्या र्मागणदशणक 
सुचिांयवदारे निधारीत कायणपध्दतीिुसार घेतला जाईल.   
 

4)  सहकारी गृहनिर्माण ससं्ेच्या इर्मारतींच्या पिुर्विकासाचा निणणय  निबंधकािे नियुतत 
केलेल्या प्रानधकृत अनधकारी / प्रशासक यांिा  घेता येणार िाही. 
 

5)   संस्ेच्या इर्मारतीच्या  पुिर्विकासासाठी निशेष सिणसाधारण स चेे आयोजि करणे : - 
 ज्या सहकारी गृहनिर्माण ससं्ांच्या इर्मारतींचा पुिर्विकास कराियाचा आहे अशा 
संस्ांच्या 1/5 पेक्षा कर्मी िाही इततया स ासदांिी ससं्ेच्या उपनिधीिुसार नििडूि 
आलेल्या ि कायद्योग वािुसार गनठत झालेल्या संस्ेच्या यवयिस्ापि सनर्मतीच्या सनचिांकडे 
इर्मारत पुिर्विकासासबंधंीच्या त्यांच्या योजिा ि सचुिांसह संस्ेच्या इर्मारतीचा पुिर्विकास 
करण्याबाबतच ेधोरण ठरनिण्यासाठी निशेष सिणसाधारण स ेच ेआयोजि करण्याकरीताचा 
अजण सादर करणे आिश्यक राहील. अजण प्राप्त झाल्यािर 8 नदिसात यवयिस्ापि सनर्मती 
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स ेत त्याबाबत िोंद घेिूि 2 र्मनहन्याच्या आत संस्ेचे सनचि संस्ेच्या सिण स ासदांची 
निशेष सिणसाधारण स ा बोलाितील. स चेी निषयपनरका संस्ेच्या प्रत्येक स ासदास 14 
नदिस अगोदर द्योग वािी ि त्याची पोहोच संस्ेच्या दप्तरी ठेिािी. सदर स ा बोलािण्यापिूी 
संस्ेची यवयिस्ापि सनर्मती िासतूनिशारद कायदा, 1972 खालील िासतूनिशारद 
पनरषदेकडील िोंदणीकृत नकर्माि 3 िासतनूिशारदांची  शासकीय / स्ानिक 
प्रानधकारणाकडील  पिॅलिरील  प्रकल्प यवयिस्ापि सल्लागार (Project Management 
Consultant) यांचेकडूि इर्मारतीच्या पुिर्विकास कार्माचा प्रकल्प अहिाल (Project 
Report) तयार करण्यासाठी दरपरक (Quotation) प्राप्त करुि घेतील ि त्यातूि एका तज्ञ 
यवयततीची निशेष सिणसाधारण स ेत नििड करण्यात येईल. 
 

6)  पारदशणकतेच्यादृष्ट्टीिे पुिर्विकास प्रसतानित असणाऱ्या संस्ा इंटरिेटिर 
संकेतस्ळ तयार करतील. त्या संकेतस्ळािर पुिर्विकासाशी संबंनधत सिण प्रकारची 
र्मानहती, जसे सुचिा, इनतिृत्त आनण प्रकल्प यवयिस्ापि सल्लागाराचंा अहिाल इत्यादी बाबी 
ठेिण्यात येतील. सदरची र्मानहती संस्ेच्या स ासदांकनरता उपलब्ध असले. सदर 
प्रकल्पासंबधंात सुचिा ि इनतिृत्ते स ासदांिा ई-रे्मलयवदारे/सर्मक्ष/िोंदणीकृत डाकेिे 
पाठनिण्यात येतील. सदर प्रकल्पासबंंधात सुचिा ि इनतिृत्ते ई-रे्मलद्वारे पाठनिण्याकनरता 
प्रत्येक स ासदांिा त्याचंा ई-रे्मल आयडी ि सपंकण  तपनशल सादर करणे आिश्यक राहील. 
निबंधकांिा सदरच्या संकेतस्ळाबद्दल कळनिण्यात येईल. तसेच उपरोतत र्मानहती 
संस्ेच्या िोटीस बोडािर स ासदांच्या र्मानहतीकरीता प्रनसध्द करतील. 
 

7)  पुिर्विकासासंद ात यवयिस्ापि सनर्मती ि निशेष सिणसाधारण स ा यांच्या सुचिा ि 
इनतिृत्ताद्वारे होणारे सपें्रषण (Communication) ई-रे्मलद्वारे ि हाडणकॉपीद्वारे सदर बैठक 
झाल्याच्या 15 नदिसाचं्या आत संबंनधत निबधंक कायालयास कळनिणे आिश्यक राहील. 
सदर ससं्ांिी याबाबतच्या पोचपाित्या जपूि ठेिायवयात. 
 

8)     सदरच्या निशेष सिणसाधारण स ेत निषयिार खालीलप्रर्माणे कार्मकाज होईल :- 
1. ससं्ेच्या इर्मारतीचा पुिर्विकास करण्याबाबत स ासदाचंी र्मागणी ि प्राप्त सुचिा 

निचारात घेिूि प्रा्नर्मक निणणय घेणे. 
2. इर्मारतीच्या पुिर्विकास कार्मासाठी शासिाचे / स्ानिक प्रानधकरणाकडील 

पॅिलिरील तज्ञ ि अिु िी िासतूनिशारद / प्रकल्प यवयिस्ापि सल्लागार यांची नििड 
करणे ि त्यांिी कराियाच्या कार्माच्या बाबी ि अटी / शती निनित करणे. 

3. इर्मारत पुिर्विकासासंबंधीच्या कायणक्रर्माची रुपरेषा सादर करणे. 
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9) इर्मारत पुिर्विकासासबंधंीच्या स ासदांच्या लखेी सुचिा क्सिकारणे :- 
 संस्ेच्या स ासदांिा संस्ेच्या इर्मारतीच्या पुिर्विकासासंबधंीच्या िासतिदशीय 
योजिा, सुचिा ि नशर्ारशी याबाबत तसेच त्यांच ेर्मानहतीतील पॅिेलिरील अिु िी ि तज्ञ 
िासतुनिशारद / प्रकल्प यवयिस्ापि सल्लागार याचंी िांि े लेखी सिरुपात सनर्मतीकडे 
स ेच्या तारखेपिूी 8 नदिस  अगोदर सादर करता येतील. परंतू सदर पुिर्विकासाच े
कार्मकाज करण्याकरीता िासतूनिशारद / प्रकल्प यवयिस्ापि सल्लागार इच्छुक 
असल्याबाबतचे त् यांच ेपर ससं्ेस सादर केले पानहज.े 
 

10) निशेष सिणसाधारण स ेत घ्याियाचे निणणय :-  
 अ) सहकारी गृहनिर्माण ससं्ांच्या इर्मारतीच्या पिुर्विकासासाठी आयोनजत केलेल्या 
निशेष सिणसाधारण स ेचा कोरर्म हा ससं्ेच्या एकूण स ासद संख्येच्या 2/3 इतका 
राहील. कोरर्मची पूतणता ि झाल्यास सदर स ा तहकुब करण्यात येईल आनण 7 नदिसाचंी 
सुचिा देिूि पुढील 1 र्मनहन्याच्या आत पुन्हा आयोनजत करण्यात येईल. सदर स से पुि:ि 
कोरर्मची पूतणता ि झाल्यास स ासदांिा ससं्ेच्या इर्मारतीच्या पिुर्विकासासाठी रस िाही, 
असे सर्मजूि स ा रद्द करण्यात येईल ि सदरचा निषय पुन्हा पुढे 3 र्मनहन्यापयंत निशेष 
सिणसाधारण स ेपुढे र्मान्यतेसाठी आणता येणार िाही.  निशेष सिणसाधारण स ेत संस्ेच्या 
पुिर्विकासासाठीच्या सिण स ासदांच्या सुचिा, नशर्ारशी ि हरकती या निचारात घेतल्या 
जातील ि सिण स ासदांची याबाबत िरू्मद केलेली र्मते ही स ेच्या इनतिृत्तात िािासह िरू्मद 
करण्यात येतील. या सिणसाधारण स ेत संस्ेचा पुिर्विकास कराियाचा ककिा कसे, 
याबाबतचा प्रा्नर्मक निणणय ससं्ेच्या एकूण स ासद संख्येच्या नकर्माि 51% पेक्षा कर्मी 
िाही इततया उपक्स्त स ासदांच्या बहुर्मतािे रं्मजूर करण्यात येईल. सदरच्या 
निणणयाकनरता ससं्ेच्या एकूण स ासद संख्येच्या नकर्माि 51% स ासदाचंी र्मान्यता 
आिश्यक राहील. याकनरता सिणसाधारण स ेत कोणत्याही अिुपक्स्त स ासदाचंी 
लेखी/तोंडी अ्िा इतर कोणत्याही प्रकारची र्मान्यता, र्मत, अन प्राय निचारात घेण्यात 
येणार िाही. 

अशाप्रकारे ससं्ेच्या एकूण स ासदांच्या 51% पेक्षा कर्मी िाही इततया बहुर्मतािे 
सदरचा निणणय रं्मजूर करण्यात येईल. (उदाहरणा ण्, एखादया गृहनिर्माण संस्ेची एकूण 
स ासद सखं्या 100 असल्यास,त्या ससं्ेच्या पुिर्विकासासाठी आयोनजत केलेल्या निशेष 
सिणसाधारण स ेचा कोरर्म 66.66 म्हणजचे 67 स ासद इतका राहील आनण 
बहुर्मताकरीता त्यापैकी 51 ककिा अनधक स ासदांची र्मान्यता आिश्यक राहील. म्हणजचे 



शासि निणणय क्रर्मांकः सगृयो 2018/प्र.क्र. 85 /14-स, 
 

पषृ्ठ 12 पैकी 5 

जर त्यास ेस 67 इतके स ासद उपक्स्त असतील तर बहुर्मताकरीता उपक्स्त 67 
स ासदापंैकी 51 ककिा अनधक स ासदांची र्मान्यता आिश्यक असले. तसेच 75 स ासद 
उपक्स्त असतील तरीही बहुर्मताकरीता उपक्स्त 75 स ासदांपैकी 51 ककिा अनधक 
स ासदाचंी र्मान्यता आिश्यक असेल ि याप्रर्माणे पुढे.) 

ब) पुिर्विकासाच्या र्मान्यतेच्या निणणयािंतर िर िरू्मद केल्यािुसार निशेष  
सिणसाधारण स ेच्या र्मान्यतेिे खाली िरू्मद केल्याप्रर्माणे कार्मकाज केले जाईल.  
 1. इर्मारत पुिर्विकासाच्या कार्मासाठी शासिाचे / स्ानिक प्रानधकरणाकडील 
पॅिलिरील तज्ञ ि अिु िी िासतूनिशारद / प्रकल्प यवयिस्ापि सल्लागार यांची नििड 
करण्यासाठी त्यांिी कराियाच्या कार्माच्या बाबी ि अटी / शती निनित करणे. 

2. इर्मारत पुिर्विकासासंबंधीच्या कायणक्रर्माची रुपरेषा सादर करणे. 
 

11)  स ािृत्तांत सिण स ासदांिा देणे :- 
 संस्ेचे सनचि यांिी िरील निशेष सिणसाधारण स चेे इनतिृत्त तयार करुि  7  
नदिसाचंे आत सिण स ासदांिा त्याची प्रत देिूि पोहोच दप्तरी ठेिािी ि एक प्रत निबंधक 
कायालयास सादर करािी. 
 

12)   पुिर्विकासाच्या कायणिाहीकनरता स ासदांचे लखेी संर्मतीपर घेणे :- 
 िर िरु्मद केल्यािुसार, निशेष सिणसाधारण स ेर्मध्ये  संस्ेचा पुिर्विकास 
करण्याबाबतचा निणणय एकूण स ासदांच्या 51% पेक्षा कर्मी िाही इततया बहुर्मतािे पानरत 
झाल्यािंतर, यवयिस्ापि सनर्मतीस पुिर्विकासाबाबतची पुढील कायणिाही करण्याकनरता 
पुिर्विकासाच्या ठरािाच्या बाजुिे र्मत िोंदिणाऱ्या स ासदांच े लेखी संर्मतीपर घेणे 
आिश्यक राहील.  
 

13)   िासतनूिशारद / प्रकल्प यवयिस्ापक सल्लागार यांिा नियुततीपर देणे:- 
 संस्ेचे सनचि निशेष सिणसाधारण स ेत नििड झाललेे िासतूनिशारद / प्रकल्प 
यवयिस्ापक सल्लागार यांिा स ेच्या तारखेिंतर 30 नदिसांच्या आत त्यांच्या 
नियुततीबाबतचे पर देतील ि सिणसाधारण स ेर्मध्ये रं्मजूर झालले्या शती ि अटींिुसार 
सनर्मती िासतूनिशारद / प्रकल्प यवयिस्ापि सल्लागार यांचशेी करार करतील.  
14)   सुरुिातीच्या टप्प्यात  िासतुनिशारद / प्रकल्प यवयिस्ापक सल्लागार यांिी कराियाची 
कारे्म:- 

अ) संस्ेची इर्मारत ि जर्मीि यांचे सिके्षण करणे. 
ब) संस्ेच्या जर्मीिीचे अन हसतांतरणासंबधंी र्मानहती घेणे. 
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क) शासिाचे प्रचनलत धोरणािुसार तसचे जर्मीिीच्या र्मालकीप्रर्माणे म्हाडा / 
एस.आर.ए / र्महािगरपानलका याचंी त्या-त्या िळेी लागू असणारी नियर्मािली निचारात 
घेिूि ससं्ेच्या इर्मारती ि जनर्मिीिुसार उपलब्ध होणारा एर्.एस.आय. ि टी.डी.आर. 
यांची र्मानहती प्राप्त करुि घेणे.  त्यािुसार सबंंनधत ससं्ांिी या संद ातील कायणिाही करणे 
आिश्यक राहील.   

ड) संस्ेच्या स ासदाचं्या पुिर्विकासाबाबतच्या सचुिा, नशर्ारशी निचारात घेिूि, 
स ासदासंाठी उपलब्ध कराियाचे नििासी क्षेर, यवयापारी क्षेर, र्मोकळी जागा, बगीचा, 
पानकंग, बांधकार्माचे सपेनसर्ीकेशि इ. बाबी निचारात घेिूि िासतििादी प्रकल्प अहिाल 
तयार करणे. 

इ) िासतुनिशारद / प्रकल्प यवयिस्ापि सल्लागार यांिी त्याचंे नियुततीचे नदिांकापासूि 
दोि र्मनहन्यांचे आत प्रकल्प अहिाल तयार करुि, तो संस्ेच्या यवयिस्ापि सनर्मतीकडे 
सादर करािा.  

 

15) पुिर्विकास प्रकल्प अहिाल प्राप्त झाल्यािंतरची कायणिाही :- 
 अ) संस्ेचा सनचि िरीलप्रर्माणे पिुर्विकास प्रकल्प अहिाल प्राप्त झाल्यािर 

यवयिस्ापि सनर्मतीची स ा बोलाितील. सदर  स ेत िासतुनिशारद / प्रकल्प यवयिस्ापि 
सल्लागार  यांिा निरं्मनरत करुि त्या स ेत स ासदांच्या सुचिा निचारत घेिूि, प्रकल्प 
अहिालास र्मान्यता घेण्यात येईल. सदर स ेची िोटीस, स ेची िळे ि नठकाण 
इत्यादींसह  संस्ेच्या िोटीस बोडािर प्रनसद्ध करतील. सदर िोटीशीर्मध्ये प्राप्त प्रकल्प 
अहिालाची प्रत संस्ेच्या स ासदांिा ससं्ेच्या कायालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध 
असल्याबाबत ि पुढील होणाऱ्या सनर्मती स ेपिूी 7 नदिस अगोदर सचुिा सादर 
करणेबाबतची िोटीस प्रत्येक स ासदास देिूि त्याची पोहोच दप्तरी ठेिण्यांत येईल. 

 ब) िरीलप्रर्माणे यवयिस्ापि सनर्मती स पेूिी 7 नदिस अगोदर स ासदांकडील प्राप्त 
सुचिा ससं्ेचे सनचि िासतुनिशारद / प्रकल्प यवयिस्ापि सल्लागार  यांचकेडे निचारा ण् 
पाठितील. 

 

 क) सदर यवयिस्ापि सनर्मती स ेत स ासदांकडील सुचिा / नशर्ारशी ि 
िासतुनिशारद / प्रकल्प यवयिस्ापि सल्लागार यांची र्मते या सिण बाबींिर सिंकष  चचा 
होऊि, आिश्यक ते बदल करुि प्रकल्प अहिालास बहुर्मतािे र्मान्यता देण्यात येईल ि 
निनिदा र्मसुदा तयार करुि त्यासबंंधी चचा / निचारनिनिर्मय करुि, निनिदा र्मसदुा अंनतर्म 
करण्याबाबतच्या पुढील यवयिस्ापि  स चेी तारीख, िळे ि नठकाण निनित करण्यात 
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येईल. निनिदा र्मसदुा तयार करतांिा िासतुनिशारद / प्रकल्प यवयिस्ापि सल्लागार 
िार्मांनकत तज्ञ ि अिु िी निकासकांकडूि सपधात्र्मक निनिदा प्राप्त होण्यासाठी कापेट 
एनरया ि कॉपणस रं्ड यापैकी एक बाब कायर्म (ि बदलणारी) ठेिूि ि इतर तांनरक बाबी 
निनित करुि निनिदा र्मागितील. संस्ेच्या स ासदांिा त्याचंे र्मानहतीतील िार्मांनकत ि 
अिु िी निकासकांिा याबाबत र्मानहती देता येईल. सिपुिर्विकासाच्या प्रकरणी देखील 
प्रकल्प अहिाल निनिदा तयार करतािा आनण कंराटदारांकडूि निनिदा र्मागनितािा 
संस्ा ि िासतुनिशारद / प्रकल्प यवयिस्ापि सल्लागार यांिी िर िरू्मद केललेीच 
कायणपध्दती अिुसरािी.   

 

16) प्राप्त निनिदांची यादी जाहीर करणे:- 
 अ) संस्ेचे सनचि निनिदा नर्मळण्याच्या शेिटच्या नदिशी नकती निनिदा प्राप्त झाल्या, 
याची यादी तयार करुि ती संस्ेच्या िोटीस बोडािर प्रनसध्द करतील. 
 ब) संस्ेचे सनचि, निनिदा प्राप्त होण्याच्या शेिटच्या तारखेिंतर 15 नदिसांचे आत 
संस्ेच्या यवयिस्ापि सनर्मतीची स ा बोलाितील. सदर स से निनिदाकार  अ्िा त्यांच े
अनधकृत प्रनतनिधी ि संस्ेतील इच्छुक  स ासद यांिा उपक्स्त राहण्यास र्मज्जाि करता 
येणार िाही. प्राप्त झालेल्या निनिदा स से उपक्स्त असलेल्या  सिांसर्मक्ष उघडण्यात 
येतील. िासतूनिशारद / प्रकल्प यवयिस्ापि सल्लागार सिण निनिदांची छाििी करुि 
तुलिात्र्मक ततता तयार करतील ि प्राप्त निनिदाधारकांची गुणित्ता, प्रनतष्ट्ठा, अिु ि ि 
सपधात्र्मक दर इत्यादी बाबी तपासूि कर्मीत कर्मी 3 निनिदा प्राप्त झाल्या असल्यास,  सदर 
निनिदा निशेष सिणसाधारण स ेर्मध्ये ठेिण्यासाठी रं्मजूर करतील. निनिदा सपधात्र्मक 
होण्यासाठी कर्मीत कर्मी 3 निनिदा प्राप्त होणे आिश्यक आहे.  त्ानप, 3 पेक्षा कर्मी निनिदा 
प्राप्त झाल्यास प्र्र्म नकर्माि एका आठिडयाची रु्मदतिाढ द्योग वािी. अशी रु्मदतिाढ 
नदल्यािंतरदेखील 3 पके्षा कर्मी निनिदा प्राप्त झाल्यास दुसऱ्यांदा 1 आठिडयाची रु्मदतिाढ 
द्योग वािी. तरीदेखील 3 पके्षा कर्मी निनिदा प्राप्त झाल्यास जिेढया निनिदा प्राप्त झाल्या आहेत 
तेिढया निनिदा निशेष सिणसाधारण स ेर्मध्ये ठेिण्यासाठी रं्मजूर करण्यात येतील. 
 

17)    निकासकाची नििड करणे:- 
 अ) सिणसाधारण स ेसाठी निबंधक कायालयाकडूि प्रानधकृत अनधकारी नियुतत 
             करणे:-  
 संस्ेच्या यवयिस्ापि सनर्मतीिे िासतुनिशारद / प्रकल् प यवयिस्ापि सल्लागार यांच े
र्मदतीिे नििड केलेल्या निनिदांर्मधूि एका निकासकाची त्याचा अिु ि, गुणित्ता, आर्व्क 
क्षर्मता, तानंरक क्षर्मता ि  सपधात्र्मक दर इ. निनिध कसोटयािंर नििड करण्यासाठी संस्ेची 
निशेष सिणसाधारण स ा बोलािण्यात येईल. यवयिस्ापि सनर्मतीिे सदरची निशेष 
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सिणसाधारण स ा सहकारी ससं्ांच्या निबधंक कायालयांच्या प्रनतनिधींच्या उपक्स्तीत 
होण्यासाठी प्रानधकृत अनधकारी नियतुत करण्याकनरता निबंधकाकडे स ासद यादीसह 7  
नदिसात अजण सादर करािा. त्यािर निणणय घेिूि निबधंक प्रानधकृत अनधकारी यांची 
िेर्मणकू करतील. नििडक निकासक ककिा त्यांचे सहयोगी ककिा सहाय्यक यांचा 
र्महारेराकडे नकर्माि एक प्रकल्प िोंदणीकृत असणे आिश्यक राहील.  
 ब) निनिदा अनंतर्म करण्यासाठी निशेष सिणसाधारण स ा बोलानिणे : - 
 संस्ेचे सनचि, निकासकाच्या नियतुतीकरीता, प्रानधकृत अनधकारी नियुततीिंतर 
एका र्मनहन्याच्या आत त्यांचे पिूण परिािगीिे िळे ि नठकाण निनित करुि निशेष 
सिणसाधारण स ा बोलाितील ि या स चेी निषयपनरका सिण स ासदांिा स ेच्या 14 
नदिस अगोदर हसतनितरण ि डाक-देय पोसटािे पाठिूि तसचे  ारताबाहेर राहणाऱ्या 
स ासदांिा ई-रे्मलयवदारे पाठिूि त्याची पोहोच ससं्ेच्या दप्तरी ठेितील. सदर 
निषयपनरका पुिर्विकास कार्माकनरता तयार करण्यात आलेल्या ससं्ेच्या संकेतस्ळािर 
अपलोड करतील.  स ेपुढे ज्या निनिदा सादर कराियाच्या आहेत त्यांचे अनधकृत प्रनतनिधी 
उपक्स्त असल्याबाबत निबंधक कायालयाचे प्रनतनिधी खारी करतील. तसेच निशेष 
सिणसाधारण बैठकीच ेसंस्ेच्या खचािे क्यवहडीओ नचनरकरण  करण्याची यवयिस्ा करतील. 
सदर स ेत अनधकृत स ासदांयवयनतनरतत कोणासही उपक्स्त राहता येणार िाही. यासाठी 
स ासदांिी स ेच्या नठकाणी ओळखपर सित:जिळ बाळगणे आिश्यक रानहल.  संबंनधत 
प्रानधकारणाकडे पुिर्विकास प्रसताि रं्मजूरीसाठी सादर करतािा निकासकाची नििड ि 
इतर कार्मकाज िासतूनिशारद / प्रकल्प यवयिस्ापि सनर्मती याचंे कायालयातील अनधकृत 
अनधकारी यांच्या उपक्स्तीत होणे आिश्यक राहील. 
         क)  निशेष सिणसाधारण स ेचा कोरर्म िसल्यास:- 
 निशेष सिणसाधारण स ेचा कोरर्म हा संस्ेच्या एकूण स ासदांच्या 2/3 इतका 
राहील. कोरर्मची पूतणता ि झाल्यास स ा  पुढील 7 नदिसांसाठी तहकूब करण्यात येईल ि 
सदर स ेस पुि:ि कोरर्मची पूतणता ि झाल्यास स ासदांिा संस्ेच्या इर्मारतीच्या 
पुिर्विकासासाठी रस िाही, असे सर्मजूि स ा रद्द करण्यात येईल ि सदरचा निषय पुन्हा 
पुढे 3 र्मनहन्यापयंत निशेष सिणसाधारण स ेपढेु र्मान्यतेसाठी आणता येणार िाही.  
 ड) निकासक नििडीबाबत निशेष सिणसाधारण स ेतील कार्मकाज:- 
 सदर स ेस निबंधक कायालयातील प्रानधकृत अनधकारी उपक्स्त राहतील ि 
स ेतील कार्मकाजाच े निरीक्षण करतील. तसेच स ेच्या नठकाणी ि िळेी आिश्यक 
प्रनतनिधी ि प्रानधकृत अनधकारी उपक्स्त झाल्यािर ि िरील प्रर्माणे 2/3 इतका कोरर्म पणूण 
झाल्यािर स चेे कार्मकाज खालीलप्रर्माणे होईल:- 
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1. सादरीकरणासाठी नििड केलेल्या निनिदासंंबधंी तुलिात्र्मक र्मानहती देणे.  
(पुिर्विकास कार्मासंबधंी) 

2.   निनिदा क्रर्मािे सादर करणे (निनिदाचंे सादरीकरण). 
3. इर्मारत पुिर्विकासासाठी  एका निकासकाची /कंराटदाराची अटी ि शतींसह 
    नििड करणे ि निनिदा अंनतर्म करणे. 
4. नििड झालेल्या निकासकाकडूि / कंराटदाराकडूि संर्मती घेणे. 
5. पुढील कार्मकाजाबाबत र्मानहती घेणे - 

    निकासक / कंराटदार यांच्या नियतुतीस संस्ेच्या एकूण स ासद सखं्येच्या नकर्माि 
51% पेक्षा कर्मी िाही इततया उपक्स्त स ासदांची  लखेी र्मान्यता घेणे आिश्यक राहील. 
या कनरता सिणसाधारण स ेत कोणत्याही अिुपक्स्त स ासदाचंी लेखी/तोंडी अ्िा इतर 
कोणत्याही प्रकारची र्मान्यता, र्मत , अन प्राय निचारात घेण्यात येणार िाही. नििड झालले े
ज ेनिकासक /कंराटदार ककिा त्याचंे प्रनतनिधी स ेसाठी उपक्स्त  राहणार िाहीत त्यांची 
सदर प्रकल्पासाठी सरं्मती आहे असे ग्राहय धरुि पुढील कायणिाही करण्यात येईल.  

 

18)     निकासकाशी  कराियाचा करारिार्मा:- 
संस्ेच्या यवयिस्ापि सनर्मतीिे रं्मजूर केलेल्या अटी ि शतीस अनधि राहूि 

िासतूनिशारद / प्रकल्प यवयिस्ापि सल्लागार यांच्या र्मागणदशणिािुसार निकासक / 
कंराटदार यांच्या सोबत  3 र्मनहन्याचं्या आत  करारिार्मा करािा.  

करारिाम्यात संस्ेचे नियुतत िासतुनिशारद / प्रकल्प यवयिस्ापि सल्लागार यांिी 
सुचनिल्याप्रर्माणे इतर रु्मद्योग वांसोबतच खालील रु्मद्योग वांचाही सर्मािशे असले :- 

1) पुिर्विकास प्रकल्पाच्या आकारर्मािािुसार पनहल्या / पाया उ ारणी प्रर्माणपराच्या 
तारखेपासूि  ससं्ेच्या पुिर्विकासाचा / बांधकार्माचा प्रकल्प पुणण कराियाचा कालािधी 2 
िषांपेक्षा जासत असणार िाही ि अपिादात्र्मक पनरस्ती  3 िषापके्षा जासत असणार िाही. 

2) पुिर्विकास प्रकल्पाच्या एकूण ककर्मतीच्या 20%  इतकी बँक गॅरन्टी निकासक 
संस्ेस देईल.  

3) निकासक पुिर्विकास कालािधीत स ासदांिा शतयतो त्याच क्षरेात प्रकल्प पुणण 
होईपयंत नििासाची पयायी सोय उपलब्ध करूि देईल ककिा स ासदांिा र्मान्य होईल असे 
र्मानसक  ाडे ि नडपॉनजट देण्याची यवयिस्ा करेल ककिा अशी सकं्रर्मण नशबीरे उपलब्ध 
करूि देईल .  

4) संस्ेसोबतचा निकास करारिार्मा आनण ियैक्ततक स ासदासोबतचा स्ायी 
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पयायी नििासी करार (Permanent Alternative Accommodation Agreement) हा 
रनजसरेशि ॲतट, 1908 प्रर्माणे िोंदणीकृत करण्यात येईल. 

5) संस्ेर्मध्ये ििीि स ासद हे पुिर्विकास प्रकल्प पणुण झाल्यािर संस्ेच्या 
सिणसाधारण स ेच्या र्मान्यतेिेच घेण्यात येतील. 

6) करारिाम्यात Real Estate (Regulation And Development) Act, 2016 
िुसार देय कारपेट एनरयाचा सपष्ट्ट उल्लखे असािा .  

7) निकासकास नदलेल ेनिकास हतक हे अहसतांतरणीय असतील. 
8) इर्मारत पुिर्विकासासाठी सिण कायदेशीर र्मान्यता नर्मळाल्यािंतरच आनण 

ियैक्ततक स ासदांसोबतचा स्ायी पयायी नििासी करार (Permanent Alternative 
Accommodation Agreement) िोंदणी झाल्यािंतरच  गाळेधारक स ासद गाळे नरकारे्म 
करतील.    

9) ज्यांच्या ताब्यात सदनिका आहेत त्यांचे हतक अबानधत राहतील.  
10) पुिर्विकास कार्मात कोणताही िाद निर्माण झाल्यास तो अनधनियर्मातील कलर्म  

91 अन्िये सोडनिण्याची तरतुद सदर िासतुनिशारद / कंराटदार आनण संस्ेर्मधील 
करारपरार्मधे असणे आिश्यक आहे. 

11)  ोगिटा प्रर्माणपर (Occupation Certificate) नर्मळाल्यािर पुिर्विकनसत 
इर्मारतीतील सदिीकांचे िाटप करतांिा शतय ते्े सध्याचे क्स्तीिुसार र्मजल्यांच्या 
क्रर्मािे िाटप करण्यात यािे ि सोडत पध्दतीिे सदिीका नितरण करणे आिश्यक 
झाल्यास, इर्मारत पुणण झाल्यािंतर निकासकािे सदनिकांच्या सोडतीची यवयिस्ा करािी ि 
त्यािळेी निबंधकांच्या प्रनतिीधीच्या उपक्स्तीत सोडतीिे सदिीकाच े नितरण कराि े ि 
त्याचे क्यवहडीओ नचरीकरण कराि.े   

12) संस्ेचा कोणीही सनर्मती सदसय ककिा पदानधकारी निकासक ककिा त्याचा 
कोणीही िातेिाईक िसािा. 

13) र्महािगरपानलका / सक्षर्म प्रानधकरणािे रं्मजूर केलेल्या बाधंकार्माचे िकाशे परत 
सिणसाधारण स ेपुढे र्मानहतीसाठी सादर केले पानहज े ि जर एखाद्योग वा स ासदास 
र्मान्यताप्राप्त कागदपरांची प्रत हिी असल्यास त्यािंी ससं्ेकडे त्याबाबत लखेी अजण 
करािा.  योग्य ती र्ी आकारूि र्मानहती पुरनिणे यवयिस्ापि सनर्मतीिर बधंिकारक रानहल. 
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19)     जागेची र्मालकी हतक प्राप्त सहकारी गृहनिर्माण संघा अतंगणत असलले्या ससं्ांचा  
          सरु्मह पुिर्विकास करणे :-  
         1) सहकारी गृहनिर्माण संघाच्या िािािे संलग्ि ससं्ांच्या इर्मारती ि सार्मायीक 
क्षेराच्या जागेचे र्मालकी हतक असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संघार्मार्ण त सरु्मह पुिर्विकास 
करता येईल.  

2) सहकारी गृहनिर्माण संघाशी सलंग्ि ससं्ांच्या इर्मारतींच्या सरु्मह 
पुिर्विकासासाठी आयोनजत केलेल्या निशेष सिणसाधारण स चेा कोरर्म हा संघाच्या एकूण 
संलग्ि स ासद ससं्ांच्या 2/3 इतका राहील. 
3)  सलंग्ि सहकारी संस्ांच्या इर्मारतींच्या पुिर्विकासाच्या प्रा्नर्मक निणणयासाठी 
आयोनजत केलेल्या निशेष सिणसाधारण स ते िरील प्रर्माणे कोरर्म पुणण झाल्यािंतर एकूण 
संलग्ि स ासद संस्ांच्या संख्येच्या नकर्माि 51% पेक्षा कर्मी िाही इततया उपक्स्त 
स ासदांच्या बहुर्मतािे रं्मजूर करण्यात येईल. सदरच्या निणणयाकनरता एकूण सलंग्ि 
स ासद संस्ांच्या सखं्येच्या नकर्माि 51% स ासदाचंी र्मान्यता आिश्यक राहील. या 
कनरता सिणसाधारण स ेत कोणत्याही अिुपक्स्त स ासदांची लेखी/तोंडी अ्िा इतर 
कोणत्याही प्रकारची र्मान्यता, र्मत , अन प्राय निचारात घेण्यात येणार िाही. 

4) संलग्ि संस्ांच्या इर्मारतींच्या पुिर्विकासाच्या कार्मकाजाची सुरुिात करण्यापिुी 
संलग्ि संस्ांिी खालीलप्रर्माणे रं्मजूरी नदली पानहज.े 
  संघाच्या सलंग्ि सिण संस्ांिी त्यांच्या इर्मारतीचा पुिर्विकास करण्यासाठी प्रत्येक 
संस्ेच्या निशेष सिणसाधारण स ेिे त्या संस्ेच्या एकुण स ासदांच्या 2/3 इततया 
स ासदाचंा कोरर्म पणूण करुि त्या ससं्ेच्या एकूण स ासद सखं्येच्या नकर्माि 51% पके्षा 
कर्मी िाही इततया उपक्स्त स ासदांच्या बहुर्मतािे ठराि रं्मजूर करण्यात येईल. याकनरता 
त्या ससं्ेच्या एकूण स ासद सखं्येच्या नकर्माि 51% स ासदांची र्मान्यता आिश्यक 
राहील. तसेच सिणसाधारण स ेत कोणत्याही अिुपक्स्त स ासदांची लेखी/तोंडी अ्िा 
इतर कोणत्याही प्रकारची र्मान्यता, र्मत , अन प्राय निचारात घेण्यात येणार िाही. तसेच  
प्रत्येक ससं्ा ठरािाच्या बाजूिे र्मतदाि केलेल्या सिण  स ासदांची लखेी संर्मती प्राप्त 
करूि त्याचंे ठराि ि लेखी संर्मती संघाच्या सनर्मतीस सादर करेल ककिा संघाशी  संलग्ि 
सिण संस्ांच्या नर्मळूि एकूण स ासदांच्या 60% पेक्षा कर्मी िाही इततया स ासदांिी 
ठरािाच्या बाजुिे र्मतदाि करणे आिश्यक राहील ि प्रत्येक ससं्ा ठरािाच्या बाजूिे 
र्मतदाि केलल्या सिण  स ासदांची लखेी सरं्मती प्राप्त करूि त्यांचे ठराि ि लेखी संर्मती 
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संघाच्या सनर्मतीस सादर करेल. 
िरीलप्रर्माणे संस्ांच्या सरु्मह पुिर्विकासासाठीचा प्रा्नर्मक निणणय झाल्यािंतर 

त्यापुढील कायणपध्दती ही िर िरू्मद करण्यात आलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्ेच्या 
पुिर्विकासाच्या कायणपध्दती प्रर्माणेच राहील.  
 

20)  या शासि निणणयात िरू्मद कायणपध्दतीचे अिलबंि करतांिा कोणतीही पनरगणिा 
करीत असतािा कोणत्याही अपूणांकाचे  उच्चतर्म पूणांकात रुपांतर करण्यात येईल.  

सदर शासि निणणय र्महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्ळािर उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 
201907041556201202 असा आहे. हा आदेश नडजीटल सिाक्षरीिे साक्षांनकत करुि 
काढण्यात येत आहे.  
 

                                र्महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशािुसार ि िािािे 
 
  
                ( क.नस.बडगुजर ) 
        कायासि अनधकारी, र्महाराष्ट्र शासि 
प्रत, 

1) र्मा.रं्मरी (सहकार), याचंे खाजगी सनचि  
2)  र्मा.राज्यरं्मरी (सहकार), यांचे खाजगी सनचि, 
3)  प्रधाि सनचि  (सहकार), सहकार, पणि ि िस्त्रोद्योग वोग नि ाग, र्मुंबई. 
4)  अपर मुख्य सचिव ,महसूल व वन चवभाग,मंत्रालय,मंुबई. 
5) अपर मुख्य सचिव ,गृहचनमाण चवभाग, मंत्रालय,मंुबई. 
6) प्रधाि सनचि, ग्रार्मनिकास नि ाग, रं्मरालय, रंु्मबई, 
7) सहकार  आयतुत ि निबंधक, सहकारी ससं्ा, र्महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
8)  सिण नि ागीय सहनिबधंक सहकारी ससं्ा, 
9)  सिण नजल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्ा, 
10)  चनवडनस्ती,का.14-स, 
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