क्रिकेटवीर श्री. सुक्रिल गावस्कर याांिा वाांद्रे
रेक्लेमेशि येथे क्रवतरीत करण्यात आलेल्या
2000 चौ.मी.भूखांडाचे वाटप रद्द करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासि
गृहक्रिमाण क्रवभाग
शासि क्रिणणय िमाांक :- वाटप-2018/प्र.ि.246/गृक्रिप
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
क्रदिाांक :- 23 जूि, 2022.
वाचा :- 1) शासि क्रिणणय, गृहक्रिमाण क्रवभाग, िमाांक:-एडीएल-1183/(1344)/का-10,
क्रद.10/6/1988
2) शासि क्रिणणय, गृहक्रिमाण क्रवभाग, िमाांक:-एडीएल-1183/(1344)/गृक्रिभू-1,
क्रद.6/7/1999
3) शासि क्रिणणय, गृहक्रिमाण क्रवभाग, िमाांक:-एडीएल-1183/(1344)/गृक्रिभू,
क्रद.29/11/2002
4) शासि क्रिणणय, गृहक्रिमाण क्रवभाग, िमाांक:-एडीएल-1183/(1344)/गृक्रिभू,
क्रद.14/9/2007
5) शासि क्रिणणय, गृहक्रिमाण क्रवभाग, िमाांक :- वाटप-2018/प्र.ि.246/गृक्रिप,
क्रद.15/9/2021
6) शासि शुध्दीपत्रक, गृहक्रिमाण क्रवभाग, ि:- वाटप-2018/प्र.ि.246/गृक्रिप,
क्रद.21/9/2021
प्रस्ताविा :क्रिकेटवीर श्री. सुक्रिल गावस्कर याांिा इिडोअर क्रिकेट प्रक्रशक्षण कदद्र घडडण्यासाी ी
बाांद्रा-कुला सांकुलात (वाांद्रे रेक्लेमेशि) महाराष्ट्र गृहक्रिमाण व क्षेत्रक्रवकास प्राक्रिकरणाकडे घपलब्ि
असलेल्या 2000 चौ.मी. आकाराच्या भूखांडाचे क्रवतरण, वाचा ि.1 येथील क्रद.10/6/1988 च्या
शासि क्रिणणयान्वये काही अटी व शतींच्या अिीि राहू ि करण्यात आलेले आहे . सदरहू भूखांडाच्या
क्रवतरणातील अटी व शतींमध्ये वाचा ि.2 ते 6 येथील शासि क्रिणणयाांन्वये सुिारणा करण्यात
आलेल्या आहे त. तथाक्रप, सुक्रिल गावस्कर क्रिकेट फाऊांडे शि याांिी त्याांच्या क्रद.5/4/2022
पत्रान्वये केलेल्या क्रविांतीस अिुसरुि, मल्टी फॅक्रसक्रलटीज स्पोर्टसण सदटर क्रवथ इिडोअर व
आऊटडोअर फॅक्रसक्रलटीजसाी ी क्रवतरीत करण्यात आलेला बाांद्रा-कुला सांकुल (वाांद्रे रेक्लेमेशि)
येथील भूखांडाचे क्रवतरण रद्द करण्याची बाब शासिाच्या क्रवचारािीि होती.
शासि क्रिणणय :क्रिकेटवीर श्री. सुक्रिल गावस्कर याांिा बाांद्रा-कुला सांकुल (वाांद्रे रेक्लेमेशि) येथे म्हाडाच्या
मालकीचा 2000 चौ.मी. भूखांड मल्टी फॅक्रसक्रलटीज स्पोर्टसण सदटर क्रवथ इिडोअर व आऊटडोअर
फॅक्रसक्रलटीज साी ी क्रवतरीत करण्यात आलेला आहे. श्री. सुक्रिल गावस्कर, क्रवश्वस्त सुक्रिल
गावस्कर क्रिकेट फाऊांडे शि याांच्या क्रद.5/4/2022 रोजीच्या पत्रान्वये केलेल्या क्रविांतीस
अिुसरुि, सुक्रिल गावस्कर क्रिकेट फाऊांडे शि याांिा क्रद.10/6/1988 रोजीच्या शासि

शासि क्रिणणय िमाांकः वाटप-2018/प्र.ि.246/गृक्रिप

क्रिणणयान्वये क्रवतरीत करण्यात आलेल्या ि.भू.ि.791/ए या क्रमळकतीवरील 2000 चौ.मी.
क्षेत्रफळाच्या सदरहू भूखांडाचे क्रवतरण रद्द करण्यात येत आहे .
तरी म्हाडािे यासांदभांत पुढील क्रियमोक्रचत कायणवाही करुि केलेल्या कायणवाहीची माक्रहती
शासिास सादर करावी.
2.

सदरहू भूखांडाच्या सांदभांत म्हाडाची व अन्य सांबक्रां ित प्राक्रिकरणाची जी काही प्रलांक्रबत

येणी बाकी असतील ती प्रचक्रलत क्रियमातील तरतुदीिुसार वसूल करण्याची कायणवाही करण्यात
यावी.
3.

सदर शासि क्रिणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

घपलब्ि करुि दे ण्यात आला असूि त्याचा सांगणक सांकेताक 202206241525176909 असा
आहे . हा शासि क्रिणणय क्रडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांक्रकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावाांिे,

Bharose M U

Digitally signed by Bharose M U
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Housing
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=f3abf3ab8b16dfec487f18ce64d6b0ab8e38d892
5d44d15f7dbd61babb4ae6df, cn=Bharose M U
Date: 2022.06.24 15:28:46 +05'30'

( मुां. घ. भरोसे )

कायासि अक्रिकारी, महाराष्ट्र शासि
प्रत :1) मा. राज्यपाल याांचे सक्रचव, राजभवि, मलबार क्रहल, मुांबई
2) मा.सभापती/मा.घपसभापती, क्रविािपक्ररषद याांचे खाजगी सक्रचव, क्रविािभवि, मुांबई
3) मा. अध्यक्ष/मा. घपाध्यक्ष, क्रविािसभा याांचे खाजगी सक्रचव, क्रविािभवि, मुांबई
4) मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सक्रचव, मांत्रालय, मुांबई.
5) मा. घप मुख्यमांत्री याांचे खाजगी सक्रचव, मांत्रालय, मुांबई
6) मा. क्रवरोिी पक्षिेता, क्रविािपक्ररषद याांचे खाजगी सक्रचव, क्रविािभवि, मुांबई
7) मा. क्रवरोिी पक्षिेता, क्रविािसभा याांचे खाजगी सक्रचव, क्रविािभवि, मुांबई
8) मा. मांत्री (गृहक्रिमाण) याांचे खाजगी सक्रचव, मांत्रालय, मुांबई.
9) मा. राज्यमांत्री (गृहक्रिमाण) याांचे खाजगी सक्रचव, मांत्रालय, मुांबई.
10) मा. मांत्री व राज्यमांत्री याांचे खाजगी सक्रचव (सवण), मांत्रालय, मुांबई
11) मा. सांसद सदस्य / क्रविािपक्ररषद सदस्य / क्रविािसभा सदस्य (सवण)
12) मुख्य सक्रचव, महाराष्ट्र शासि, मांत्रालय, मुांबई
13) अपर मुख्य सक्रचव (महसूल), महसूल व वि क्रवभाग, मांत्रालय, मुांबई
14) प्रिाि सक्रचव, िगर क्रवकास क्रवभाग, मांत्रालय, मुांबई
15) घपाध्यक्ष तथा मुख्य कायणकारी अक्रिकारी, महाराष्ट्र गृहक्रिमाण व क्षेत्रक्रवकास प्राक्रिकरण,
(म्हाडा), गृहक्रिमाण भवि, वाांद्रे (पूव)ण , मुांबई.
16) आयुक्त, बृहन्मुांबई महािगरपाक्रलका, मुांबई
17) क्रजल्हाक्रिकारी, मुांबई घपिगरे
18) मुख्य अक्रिकारी, मुांबई गृहक्रिमाण व क्षेत्रक्रवकास मांडळ, गृहक्रिमाण भवि, वाांद्रे (पूव)ण , मुांबई.
19) घप सक्रचव, गृहक्रिमाण क्रवभाग, मांत्रालय, मुांबई
20) सुक्रिल गावस्कर क्रिकेट फाऊांडे शि, 42 सुरय्या, पोचखािवाला रोड, वरळी, मुांबई.
21) क्रिवडिस्ती (गृक्रिप), गृहक्रिमाण क्रवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
xxxxx
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