िसी पक

े डाइ - एमसीएचआयतफ ना अांा नावाची घोषणा
~ घर खरे दीदारां ना 'अ े िदन' परत िमळावे त यासाठी ेडाइ-एमसीएचआयचे अ नयन हा यांचे
या अिभयानात पु ढचे पाऊ# ~
बदल घडिव%ासाठीचे मु(े:



)रअल इ+े ट उ.ोग वहाय1 आिण ऑपरे ट कर%ास सु लभ 4ावा
सवा5साठी परवडणारी घरे तयार करणे



पया1वरण678ा, तां िक678ा आिण आिथ1क678ा वहाय1तेब(ल शेवटा ट;<ातील



मह=ाा सम>ा हाताळणे


अंमलबजावणी, पू त1ता, सुBवात हा )रअल इ+े ट उ.ोगासाठी माग1दश1क मं  आहे

मुंबई, ३१ जु लै २०१८: $रअल इ&े ट उ)ोगा,ा मुंबई आिण एमएमआर प$रसरातील िशखर सं1थे चे 3ी.
मयू र शहा (मॅरेथॉन $रअ7ीचे 8मुख) यांनी नविनवा9 िचत अ 3ी. नयन शहा (मे फेअर $रअ7ीचे
8मुख) यां ,ाकडे अपदा,ा जबाबदारीची धु रा सोपिवली. या समारं भास बँ िकंग, िव?, िवधी, शासन,
िवकासक वतु9ळातील 8ितिनधी आिण इतर पू रक @वसायां चे भागधारक उपA1थत होते .
सJाननीय मुKमंी Lी. दे वMN फडणवीस या समारं भाचे मुख पाPणे होते. या वे ळी सBाननीय
मुCमंDी Eणाले, "२०२२ पयHत सवाHसाठी घरे हे सरकारचे िमशन आहे . ही कदािचत जगातील सवा9त
मोठी गृ हयोजना असावी. ही पाJ9 भूमी लात घेता ेडाइ-एमसीएचआय हे सरकार,ा खां )ाला खां दा
लावू न करत आहे आिण बांधकाम @वसायासाठी धोरणे आखKात सिय सहभागी होत आहे , हे
िनिLतच 8शंसनीय आहे . या ेDातफM पारदश9कता आणKासाठी आिण गृ ह खरे दीदारांचे िहत
जपKासाठी जाणीवपू व9क 8यN करKात ये त आहे त."
या ेDातील एक आदरणीय @AOमP आिण अथ9 जगतातील जागितक Qरावरील आदश9 असलेले
एचडीएफसीचे अ पQभूषण Lी. दीपक पारे ख या वेळी सBाननीय अितथी Eणू न उपA1थत होते.
या िवशे ष 8संगी 3ी. दीपक पारे ख यांनी $रअल इ&े ट उ)ोगासमोरील आSाने आिण पु ढील वाटचाल
यावर अTंत 8भावशाली भाषण केले.
महारे राचे अ 3ी. गौतम चटजV आिण मुंबई महानगरपािलकेचे आयु O आयएएस 3ी. अजोय मेहता
सBाननीय पाWणे Eणू न उपA1थत होते . Tाच8माणे एसआरए िवभागाचे मुC काय9 कारी अिधकारी 3ी.
दीपक कपू र आिण महारे राचे सदX 3ी. िवजय सतबीर िसंग यां चीही उपA1थती होती.
या समारं भात जाहीरनामा 8कािशत करKात आला. नविनवा9 िचत अ 3ी. नयन शहा यां,ा
उपA1थतीत

8कािशत

करKात

आलेYा

जाहीरनाZात

अं मलबजावणी,

पू त9ता

व

8ारं भ

यां,ा

आव[कते साठीची उि\]े समािव] करKात आली आहे त. जीएसटी, रे रा, डीसीपीआर २०३४, कॉमन

डीसीआर हे उपम पु ढे नेKाचा आिण वे ळेवर हे सव9 उपम पूण9 करKाचा 8यN करणार
असYाची `ाही 3ी. नयन शहा यां नी िदली.
या वे ळी

े डाइ-एमसीएचआयचे अ Lी. नयन शहा Eणाले, "ेडाइ-एमसीएचआय ही जागितक

पातळीवर 8ितaीत बांधकाम @वसाय @ापार सं1था Eणू न नावाbपाला यावी, मुंबई महानगर ेDात
परवडणारी व उ?म दजा9 ची घरे बांधली जावीत आिण मुंबई महानगर े Dातील जीवनमाना,ा दजा9त
सुधारणा Sावी हा माझा 8यN असणार आहे . मुंबई महानगर े Dातील १५०० fन अिधक िवकासकां ना
िविवध भागधारकां शी जोडून दे Kासाठी फॅिसिलटे टर व उ)ोग उgेरकाची भूिमका िनभावKा,ा
िमशनची पू त9ता करKासाठी मी काम करणार आहे . या मामातू न सवH कष वाढ आिण िवकास यासाठी
एमएमआर $रअल इ&े ट उ)ोग हा एक िवJासू भागीदार होईल."
"एवढे च नSे तर मुंबई महानगर ेDातील $रअल इ&े ट उ)ोगा,ा वतीने आEी िविवध सरकारी आिण
आं तर-सरकारी सं1था, नागरी 1थािनक सं1था, राh व कijीय पातळीवर 8ितिनधीP कb. या अTंत
8ितिaत आिण @ापक 8माणावर पसरलेYा सं1थे चा अ होणे हा माझा बWमान आहे . हा वारसा
पु ढे नेKाची आिण या ेडाइ-एमसीएचआय,ा पklा पायावर पु ढील बांधकाम करणे ही माझी
जबाबदारी आहे .", अशी पु ]ी Tां नी जोडली. "सा या उ)ोगाची जी काही कोंडी झाली आहे , Tातू न
बाहे र पडKासाठी सव9 काय9 पmतींमे ईओडीबी, लँड टायटिलं ग अॅ o, यूएलसी कायदा र\ करणे ,
कpे qचुअल rॅनबाबत पया9 वरणाबाबतची ना हरकत 8माणपDे, िडफेp एनओसी या सवाHची सुsवात
करKाबरोबरच डीसीपीआर २०३४ आिण कॉमन डीसीआर हे आEी @वहाय9 उ?र दे ऊ.
ASजन २०२२ महाेयाचा एक भाग Eणू न @व1थापकीय सिमतीचे सदX: अ 3ी. नयन शहा,
मावळते अ 3ी. मयू र शहा, माजी अ धमMश जैन, ि8डi ट इलेo दीपक गोरािडया, उपा 3ी.
बोमन इराणी, 3ी. हरीश पडे ल, 3ी. नैनेश शहा, माजी सिचव 3ी. डॉमिनक रोमेल, सिचव 3ी. बं िदश
अजमेरा, खिजनदार 3ी. सुखराज नहार आिण इतर उपA1थत सदX िवकासकां नी पारदश9कता,
बां िधलकी, 8ामािणकपणा, uाय, जबाबदारी आिण पालन आिण uाv वागणू क या मूYां ची शपथ
घेतली.
े डाइ-एमसीएचआयचे मावळते अ Lी. मयू र आर. शहा Eणाले, "२०१७-१८ हे वष9 केवळ
ेडाइ-एमसीएचआयसाठीच नSे तर एकूण $रअल इ&े ट ेDासाठी अTंत फलदायक वष9 ठरले. या
वषV कायापालट घडवणारी अनेक ेय सा करKात आली. रे रा, जीएसटीपासून, ते डीपी rॅन २०३४,
आयटीपी डy ाzपयH त आिण ेडाइ एमसीएचया,ा मुंबई महापािलका आिण इतर सरकारी सं1थां ,ा
भागीदारीपयHत या वषा9 त अनेक यश{ी घडामोडी घडYा. ेडाइ एमसीएचआय,ा अ1थानी 3ी.
नयन शहा यांची िनवड झाYाने गे Yा वषV,ा सव9 उपमां ची यश{ी वाटचाल अशाच 8कारे पु ढे होत
राहील, अशी आशा आहे . Tां चे |ान, अनुभव, बारका@ां बाबत असलेली मािहती आिण ल कijीत
करKाची वृ ?ी यामुळे आपण अिधकािधक उं चीवर जाऊ आिण ेडाइ एमसीएचआयमधील Tां चा
काय9 काळ उ} असेल, अशा शु भे

ा मी Tां ना दे तो.

ेडाइ एमसीएचआयचे उपा Lी. बोमन इराणी यां नी आभार 8दश9 न केYानंतर या काय9 माची
सां गता झाली.
े डाइ-एमसीएचआयब(ल
महारा]y चiबर ऑफ हाऊिसंग इं ड&y ीची (ेडाइ-एमसीएचआय) 1थापना १९८२ साली झाली. मुंबई आिण
मुंबई महानगर ेDातील ही 8मुख आिण माuता8ा संघटना आहे . बांधकाम िवकास े Dात काम
करणाया @ावसाियकां ना ेडाइ-एमसीएचआय एका @ासपीठावर आणू न या उ)ोगाला भेडसावणाया
समXां चे िनराकरण करते . मुंबईतील १८०० अगK िवकासकां ,ा सदXPासह ेडाइ-एमसीएचआयने
मुंबई महानगर े Dातही िवQार केला असून, ठाणे , कYाण-डोंिबवली, िमरा-िवरार शहर, रायगड आिण
नवी मुंबई ये थे संघटने ची काया9 लये आहे त. मुंबई आिण मुंबई महानगर ेDातील िनवासी व @ापारी
मालम?ां ,ा संघिटत िवकासकामांपैकी ८० टे कामां चे िवकासक ेडाइ-एमसीएचआयचे सदX
आहे त.
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