
मुबंई गृहिनमा�ण व �े�िवकास मडंळ, मुबंई 
जाहीर िनवेदन 

 मुबंई गहृिनमा�ण व �े�िवकास मंडळ,  मुंबई ने  िद.02/12/2016 रोजी मुंबई 
महानगर �देश िवकास �ािधकरण (MMRDA) यांनी मौजे कोन,ता. पनवेल, िज.रायगड 
येथे बांधले�या 2417 सदिनकांचे िगरणी कामगारांना / �यां�या वारसाला सदिनका 
िवतरण कर�यासाठी सोडत काढली होती.  

तथािप याबाबत काही िगरणी कामगार संघटनांनी शासनाकडे अशी मागणी केली 
होती क�, '�या िगर�याचंा वाटा िनि�त झाला आह े िकंवा जिमन �ा� झा�यावर 
बाधंकाम स�ु झाल ेआह ेिकंवा भिव�यात बाधंकाम स�ु होईल' अशा िगर�यांमधील 
जे िगरणी कामगार िकंवा �यांचे वारस वरील नमूद सोडतीम�ये यश�वी झाले आहेत, 
अशा सव� कामगारांची नावे कोण गाव पनवेल येथील घराक�रता काढ�यात आले�या 
लॉटरी मधून र� क�न �यांची नावे �यां�या िगरणी�या जागेवर होत असले�या अथवा 
होणारया घरा�या लॉटरी म�ये �ाधा�याने समािव� कर�यात यावी.  

सदर�या मागणी�माणे उ�च �तरीय सिमतीने मौजे.कोन, ता. पनवेल येिथल 
2417 यश�वी िगरणी कामगारांना / �यां�या वारसांना सदरह� सदिनका नको अस�यास 
�यांची नावे एमएमआरडीए�या सदर सोडती�या यादीतून रदद क�न �यांना �यां�या 
िगर�यां�या जागेवर होत असले�या अथवा होणार असले�या घरां�या लॉटरीम�ये भाग 
घे�याचा िवक�प ( �हाडाने तयार केले�या नम�ुयात ) दे�यात यावा. '' असे िनद�श िदले 
आहेत.  

 
�हाडाने तयार केलेला िवक�प नम�ुयातील सारांश पढुील �माणे -------- 
 

िवक�प -1  िद.02/12/2016 �या सोडतीम�ये यश�वी झालेले िगरणी कामगार/ वारस 
जे मौजे कोन, ता. पनवेल येिथल सदिनका घे�यास इ�छुक आहेत. �यांची 
पा�ता िनि�त क�न सदिनका िवतरणाची काय�वाही केली जाईल. 

 
िवक�प -2 िद.02/12/2016 रोजी�या सोडतीम�ये यश�वी झालेले िगरणी कामगार / 

वारसदार मळु िगरणी कामगार �या िगरणीम�ये कामाला होते �याच 
िगरणी�या जिमनीवर बांधले�या सदिनकांसाठी भिव�यात जे�हा कधी 
सोडत काढ�यात येईल, �या सोडतीम�ये �यांचे नाव समािव� कर�यात 
यावे. िवक�प-2 भ�न िद�यास मौजे कोन, ता. पनवेल, िज. रायगड 
येथील आता िमळाले�या सदिनकेवर �यांचा कोणताही ह�क राहाणार 



नाही िकंवा �याबाबत िगरणी कामगार/ वारसदार कोणताही दावा करणार 
नाही.तसेच �यांना लागले�या सदिनकेसाठी �ित�ा यादीवरील पढुील 
अज�दारास संधी दे�यास �यांची काहीही हरकत राहणार नाही.'' असे नमूद 
आहे. 

    
सदर सोडतीमधील यश�वी अज�दारानंा या�दार ेिनवेदन कर�यात येत ेक�, मडंळान े
काढल�ेया सोडतीमधील यश�वी अज�दारानंी शासना�या िनद�शानसुार सोबत 
िदले�या दोन िवक�पा�ंया नम�ुयापैंक� �वे�छेनसुार कोणताही एक िवक�प उपम�ुय 
अिधकारी / धापु� /िगरणी कामगार क�, याचं े काया�लय, मुबंई गृहिनमा�ण व 
�े�िवकास मडंळ, क� � 205 येथ े सम� हजर राह�न व ओळख पटवून सादर 
करणे बधंनकारक आह.े 
 
  सदर िवक�प देताना �याबाबत िदले�या सचुना काळजीपूव�क वाचा�यात . एकदा 
सादर कर�यात आले�या िवक�पाम�ये कोणतेही बदल करता येणार नाही याची कृपया 
न�द �यावी. 
 

 

 

          सही /-  

      उपम�ुय अिधकारी/ धाप�ु/ िगरणी क�  

      मुंबई गहृिनमा�ण व �े�िवकास मंडळ,मुंबई  

 

 

 

 

 

 

 

 



िवक�प दे�यापूव� खालील �माणे सूचना अव�य वाचा�यात. 

(१ ) * येथे िगरणी कामगार िकंवा �या�या प�ात �या�या वारसाने िवक�प �मांक १  (एक ) िकंवा  

िवक�प �मांक २   (दोन ) यापैक� कोण�याही एका पया�याचा िवक�प �मांक �प� पणे नमूद करणे आव�यक 

आहे . दो�ही पैक� कोणताही िवक�प न िद�याक िकंवा दो�ही िवक�प िद�यास आपणास मौजे कोण , 

ता.पनवेल येथे लागलेली सदिनका पसंद आहे असे समज�यात येईल.    

(२ ) (xx ) लागू नाही ते खोडावे. 

(३ ) िगरणी कामगार जो िवक�प �वीकारणार आहेत �याचा िवक�प �मांकातील मजकूर भरावा . इतर 

िवका�पातील मजकूर भर�याची आव�यकता नाही . 

(४ ) मयत िगरणी कामगारा�या बाबतीत एकापे�ा अिधक वारसांनी अज� क�न दोन वेगवेगळे िवक�प िद�यास 

जो अज� �थम �ा� होईल �याचा िवचार कर�यात येईल . 

(५ ) िगरणी कामगारनंी / वारसांनी दोन वेगवेगळे अज� क�न �याम�ये वेगवेगळे िवक�प िद�यास जो अज� �थम 

�ा� होईल �याचा िवचार कर�यात येईल . 

(६ ) सदर िवक�प अज� भ�न देणे अिनवाय�  अस�याने सव� यश�वी िगरणी कामगार / वारसांनी �व�रत िवक�प 

भ�न �ावे, जेणेक�न आप�या पसंती नसुार पढुील काय�वाही िनयमानुसार करणे श�य होईल . िवक�प 

िविहत वेळेत �ा� न झा�यास आपला िवचार फ� मौजे कोण ,ता .पनवेल येथील सदिनकेसाठी कर�यात 

येईल . 

(७ ) खालील �माणे िगर�यांची जमीन �हाडाला िमळणार नाही . कृपया याची न�द �यावी.  

अ .�. िगरणीचे नाव  अ .� . िगरणीचे नाव  
१  मॉडंन   िमल  ६  कोिहनूर िमल नं -२  (एन .टी .सी .) 
२  कमला िमल  ७  पो�ार िमल (एन .टी .सी .) 
३  खटाव िमल  ८  मफतलाल िमल नं -१  
४  िफिन�स िमल  ९  मफतलाल िमल नं -२  
५  कोिहनूर िमल नं -१   (एन .टी .सी .) १०  मकेुश टे�सटाईल िमल    
(८ ) सदर िवक�प अज� िदनांक 30/07/2018  पय�त उपम�ुय अिधकारी / धाप�ु / िगरणी, क� �मांक २०५, 

पिहला मजला , गृहिनमा�ण भवन ,कलानगर ,वां�े (पूव�  ),मुंबई -४०००५१ या िठकाणी दे�यात यावा व छापील 

पोच पावती �यावी . 

 

पोच पावती 

 
आज िदनांक----------------------- रोजी ------------------------ वाजता  

 िगरणी कामगार / वारस �ी /�ीमती -------------------------------------------------------- 

मोबाईल नं -------------------------------- यांचे कडून िवक�प अज� िमळाला याबाबतची न�द  उपम�ुय 

अिधकारी / धाप�ु / िगरणी क� / मुंबई मंडळ, �हाडा,मुंबई यां�या काया�लयातील रिज�टर म�ये अन�ुमांक ---

--------------- वर न�द घे�यात आली .  



 

िवक�प सादर करणेबाबत 
 

MMRDA-1/2016 �या मौजे कोन, ता.पनवेल,  िज�हा रायगड येथील सदिनकां�या िद.02/12/2016 
रोजी�या सोडतीतील यश�वी िगरणी कामगार / वारस यांना सदिनका िवतरणाबाबत दयावयाच ेिवक�प 

 
 

 मी �ित�ाथ� नावे �ी /�ीमती/------------------------------------------------------  िगरणी कामगार �ी / 

�ीमती िगरणी कामगाराचे नाव  ----------------------------------हे (िगरणीचे नाव) --------------------------------

-------------------------------------------------------या िगरणीम�ये िगरणी कामगार �हणनु काय�रत होते. मी 

�वत: मळु िगरणी कामगार आहे िकंवा िगरणी कामगार यांचा ----------------------- (नाते) असनु माझे स�या 

वा�त�य )प�ा ( --------------------------------------------------------------------------- येथे आहे.  

 मुंबई गहृिनमा�ण व �े�िवकास मंडळातप� मुंबई महानगर �देश िवकास �ािधकरण (MMRDA) यांनी 

मौजे कोन (ता. पनवेल, िज. रायगड( येथे बांधले�या 2417 सदिनकांची संगणक�य सोडत िद.02/12/2016 

रोजी काढ�यात आली.  

सदर सोडतीम�ये �ाधा�य � .------  वर यश�वी झालेले िगरणी कामगार �ी ----------------- यांचा 

अज� �--------------- हा सदिनका �ं .------  साठी पा�ता िनि�त कर�या�या आिधन राह�न यश�वी ठरिव�यात 

आलेला आहे.  

 सदर सदिनके�या िवतरणाबाबत मी खालील �माणे िवक�प �वखशुीने देत आहे. 
 

 

िवक�प �माकं १  ( एक ) 
 

 

िद .02/12/2016 रोजी�या सोडतीम�ये यश�वी झा�यानसुार मला �ा� झाले�या �थम सचुना प� 

� .--------------------------- , िद .--------------------  नसुार मी कोटक मिह�ंा बकेँ�या, ----------- ---------------

या शाखेम�ये िद .-------------------  रोजी पा�तेसाठी आव�यक असलेली कागदप�े सादर केली आहेत(xx)/ 

करणार(xx) आहे .  

मला सोडतीम�ये यश�वी झालेली मौजे कोन,  ता. पनवेल येिथल सदिनका � .------------  घे�यास 

मी इ�छुक आहे. तरी मला सदर सदिनका िवतरणाची काय�वाही करावी. 

 

िदनांक :-  �वा�री ----------------------------------  
िठकाण :- िगरणी कामगार िकंवा िगरणी कामगार मयत अस�यास िगरणी 

कामगारा�या वारसाच ेनाव :- 
-------------------------------------------------------------- 
प�ा :-  

 �मण�वनी �. :- 
 ओळखप� �. 



िकंवा 
 

िवक�प �माकं २ ( दोन)   
 

िद. 02/12/ 2016 रोजी�या सोडतीम�ये यश�वी झा�यानसुार मला �ा� झाले�या �थम सचुना प� 

� .---------------------- , िद .-------------  नसुार मी कोटक मिह�ंा बकेँ�या, ----------- या शाखेम�ये िद .--------

-- रोजी पा�तेसाठी आव�यक असलेली कागदप�े सादर केली आहेत(xx) / नाहीत(xx).  

िद.02/12/2016 रोजी मौजे कोन (ता. पनवेल, िज. रायगड( येथील सदिनकासाठी काढले�या 

सोडतीम�ये जरी मला सदिनका �मांक --------------- साठी यश�वी घोिषत केले असले तरी मला या 

सदिनकेम�ये �वार�य नाही.  

सबब मला िमळाले�या या सदिनकेतील ह�क मी सोडत आहे व मूळ िगरणी कामगार �या िगरणीम�ये 

कामाला होते �याच िगरणी�या जिमनीवर बांधले�या सदिनकांसाठी भिव�यात ज��हा कधी सोडत काढ�यात 

येईल, �या सोडतीम�ये भाग घे�यासाठी मला पा� समज�यात यावे.  

मूळ िगरणी�या जागे वरील  सदिनकेसाठी भिव�यात होणा -या  सोडतीम�ये मी जर अयश�वी झालो 

तरीही मी मौजे कोन, ता. पनवेल, िज. रायगड येथील आता िमळाले�या सदिनकेवर कोणताही ह�क ठेवणार 

नाही िकंवा �याबाबत मी कोणताही दावा करणार नाही. 

तसेच मला लागले�या सदिनकेसाठी �ित�ा यादीवरील अज�दारास संधी दे�यास माझी हरकत 
राहणार नाही. 

 

िदनांक :-  �वा�री ----------------------------------  
िठकाण :- िगरणी कामगार िकंवा िगरणी कामगार मयत अस�यास िगरणी 

कामगारा�या वारसाच ेनाव :- 
-------------------------------------------------------------- 
प�ा :-  

 �मण�वनी �. :- 
 ओळखप� �. 

__________________________________________________________ ______  

      उपरो� नमदु केलेला िवक�प �ंमाक * _____________नसुार  माझी संमती अस�याचे गिृहत ध�न 

िनयमानसुार पढुील काय�वाही कर�यात यावी .याबाबत  भिव�यात मा�याकडुन िकंवा मा�या वारसाकडून 

कोणतीही त�ार /आ�ेप  / दावा कर�यात येणार नाही, याची खा�ी मी देत आहे. मी िदलेला उपरो� िवक�प 

�मांक मा�या कुटंुबातील सव� �य��स लाग ुराहील. 
 

िदनांक :-  �वा�री ----------------------------------  
िठकाण :- िगरणी कामगार िकंवा िगरणी कामगार मयत अस�यास िगरणी 

कामगारा�या वारसाच ेनाव :- 
-------------------------------------------------------------- 
प�ा :-  

 �मण�वनी �. :- 
 ओळखप� �. 



 
https://www.scribd.com/document/382851315/Mill-
Lottery-Notice-Cum-Vikalp-Form-Final 
 
 
 
https://bit.ly/2N6odCt   
 
 
 
कोन पनवेल येथील सोडतीत  यश�वी िगरणी कामगारांना 
िगरणी�या जिमनीवर घर पािहजे अस�यास  िवक�प अज� भ�न 
देणे आव�यक आहे . कृपया  याबाबतचे जाहीर िनवेदन 
https://bit.ly/2N6odCt या िठकाणी �िस� कर�यात आलेले 
आह.े कृपया सव� यश�वी िगरणी कामगार / वारस यांना आप�या 
�तरावर सूिचत करावे. Dy CO/Mill/ DRP /MB 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 


