
अर्जदाराने कागदपत्र े/ प्रमाणपत्र े/ दाखल े/ परुावे या चेकललस्ट सह र्ोडून सादर करावेत 
 

महत्वाची सचूना : अर्जदाराने त्याला लाग ू होणाऱ्या ननकषाप्रमाणे सादर करावयाची 
                      घोषणापत्र े साध्या कागदावर करता येतील. त्यासाठी न्यानयक                        
                       कागदाची (Stamp Paper) आवश्यकता नाही. 
 

अर्जदाराच ेनाव     : 
 
योर्नेच ेठिकाण   : 
 
योर्ना सकेंत क्र.  :                                           प्रवगज (category)  : 
 
प्राधान्य क्र.          :                                           अर्ज क्रमांक         : 
 
गाळा क्र.              : 
 
 

1) अर्जदाराने त्याला लाग ूहोणाऱ्या ननकषाप्रमाणे कागदपत्र / दाखल े / प्रमाणपत्र र्ोडल ेअसल्याची 

खात्री करावी, मर्कूर समर्ून घ्यावा व त्या नतंरच स्वाक्षरी करावी. कोणतीही माहहती खोटी 

आढळल्यास वाटप रद्द करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. 

2) कागदपत्र े / प्रमाणपत्र े स्स्वकारणाऱ्या अधिकाऱ्याने मळू प्रतीसह प्रमाणणत प्रती तपासनू स्वाक्षरी 

करावी. 

3) पढुील तक्तत्यातील अनकु्रमांक 1 त े9 मध्ये नमदू केलेली कागदपत्र ेसवज अर्जदारांना लाग ूआहेत 

(सवजसामान्य गट आणण सवज आरक्षक्षत गट / प्रवगज) अनकु्रमांक 10 त े 23 (सवजसािारण गट 

सोडून) सबंिंीत गटाच्या अर्जदारांना लाग ूआहेत. कोणत्याही कागदपत्रासाठी Stamp Paper ची 

आवश्यकता नाही, हह प्रत डाऊनलोड करून आवश्यक माहहती त्यामध्ये भरून व प्रत्येक कागदावर 

स्वत:ची स्वाक्षरी करून स्वप्रमाणणत करून अॅस्क्तसस बँकेत दाखल करता येतील. 

 

 



 

अ. 
क्र. 

पात्रतचेा ननकष 
व कागदपत्रांचा 

तपशील 

सादर करावयाची प्रमाणणत केलेली कागदपत्र े/ 
प्रमाणपत्र े

अर्जदाराने 
खात्री 
करून 

चौकटीमध्ये 
टीकमाकज  
करावे 

स्स्वकृत 
करणा-या 

अधधकाऱ्याने 
मळु प्रती 
पाहून 

चौकटीमध्ये 
टीकमाकज  
करावे 

शरेा 

1 2 3 4 5 6 

1 
(अ) 

अर्जदाराच े
स्स्वकृती पत्र 

स्स्वकृती पत्र (Acceptance Letter) नमनुा 
(स) 

   

1 
(ब) 

प्रमाणणत फोटो प्रमाणणत फोटो नमनुा (फ)    

2 अटीशती 
दशजववणारे 
अॅपेडडक्तस 

अपेस्न्डक्तस सचूना (एपी)    

3 
(अ) 

प्रनतज्ञापत्र  ववहहत नमनुा (प्र)    

3 
(ब) 

क्षतीपतूी बिंपत्र ववहहत नमनुा (क्ष)    

4 18 वष े वयाचा 
परुावा 

(1) सक्षम प्राधिकाऱ्याने हदलेला वविीग्राह्य 
र्न्म तारखेचा दाखला  
ककंवा  
(2) शाळा सोडल्याचा दाखला 

   

5 महाराष्ट्रातील 
रहहवास / 
वास्तव्याचा 
दाखला  

(1) सक्षम प्राधिकाऱ्याने हदलेले डोममसाईल 
सहटजकफकट (Domicile Certificate)   
ककंवा 
(2) ककमान 15 वष े वास्तव्याच े रहहवास 
प्रमाणपत्र. 

   

6 अर्जदाराच े हद. 
01/04/2017 त े
हद.31/03/2018  
या कालाविीतील 
उत्पन्न मसध्द 
करणारे परुावे 

    



6 
(अ)  

अर्जदार नोकरी 
करीत असल्यास  

(1) वेतन प्रमाणपत्र नमनुा 'अ' आणण 
(2) आयकर वववरणपत्र  
आणण  
(3)अर्जदाराच्या पती / पत्नीचे नोकरी करीत 
असल्यास त्याचे नमनुा 'अ' मध्ये वेतन 
प्रमाणपत्र  
आणण  
4)(अर्जदाराच्या पत्नी / पतीचे  आयकर 
वववरणपत्र.  
आणण (वरील 3 व 4 नसल्यास) 
(5) अर्जदाराच्या पत्नी/ पतीच े नमनुा क' 
प्रनतज्ञापत्र. 

   

6 
(ब) 

अर्जदार 
स्वयरंोर्गारीत 
व आयकरदाता 
असल्यास. 

(1) अर्जदाराच ेआयकर वववरणपत्र  आणण 
(2) अर्जदाराच्या पती / पत्नीचे नोकरी करीत 
असल्यास त्याच नमनुा  अ मध्ये वेतन 
प्रमाणपत्र  
आणण  
(3) अर्जदाराच्या पत्नी / पतीच े आयकर 
वववरणपत्र (वरील 2 व 3 नसल्यास) 
आणण 
(4) अर्जदाराच्या पत्नी / पतीच े नमनुा 'क' 
प्रनतज्ञापत्र. 

   

6 
(क) 

अर्जदार 
स्वयरंोर्गारीत 
व आयकरदाता 
नसल्यास. 

(1) अर्जदाराच ेनमनुा 'ब' प्रनतज्ञापत्र  आणण 
(2) अर्जदाराच्या पती / पत्नीचे नोकरी करीत 
असल्यास त्याच नमनुा  अ मध्ये वेतन 
प्रमाणपत्र  
आणण  
(3) अर्जदाराच्या पत्नी / पतीच े आयकर 
वववरणपत्र (वरील 2 व 3 नसल्यास) 
आणण 
(4) अर्जदाराच्या पत्नी/ पतीचे नमनुा क' 
प्रनतज्ञापत्र. 

   

6 
(ड) 

अर्जदार शतेकरी 
असल्यास 

(1) सबंधंित तहसीलदार यांनी हदलेला सन 
2017-18 या वषाजतील अर्जदाराच्या उत्पन्नाचा 
दाखला. 
आणण 
(2) आयकर वववरण पत्र असल्यास  
आणण 

   



(3) अर्जदाराच्या पती / पत्नीचे नोकरी करीत 
असल्यास त्याचे नमनुा अ मध्ये वेतन 
प्रमाणपत्र आणण 
(4) अर्जदाराच्या पत्नी/ पतीचे आयकर 
वववरणपत्र आणण   
(वरील 3 व़ 4 नसल्यास) 
(5) अर्जदाराच्या पत्नी/ पतीचे नमनुा 'क' 
प्रनतज्ञापत्र.  

7 अर्जदाराच े
बहृन्मुबंई 
महानगरपामलकेत 
घर / भखूंड इ. 
नसल्यास 
दाखला 
प्रमाणपत्र. 

शपथपत्र / प्रनतज्ञापत्र नमनुा क्र. 'ई'    

8 अर्जदार राहत 
असलेल्या 
घराबाबत परुावा 

(1) भाडपेावती  
ककंवा 
(2) भाडकेरार पत्राची प्रत प्रमाणणत प्रत. 
ककंवा  
(3) सदननकेची सोसायटी मेन्टेनस भरल्याची 
पावती. आणण  
(4) वीर्बिलाची प्रमाणणत प्रत 
.ककंवा  
(5) दरूध्वनी बबलाची प्रमाणणत प्रत.. 

   

9 फॉमज पाटज ए व 
बी 

फॉमज पाटज ए व बी ची प्रत (System 
Generated)  

   

10 अनसुधूचत र्ाती 
व 
नवबौध्दांकरीता 
टीप : र्ात 
पडताळणी 
दाखला सादर 
केल्यामशवाय 
गाळ्याचा ताबा 
देणार नाही.  

(1) महाराष्ट्र राज्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने 
हदलेले र्ातीच ेप्रमाणपत्र  
(2) र्ात पडताळणी प्रमाणपत्र (र्ात विैता 
प्रमाणपत्र ) असल्यास 

   

11 अनसुधूचत 
र्माती व टीप : 

(1) महाराष्ट्र राज्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने 
हदलेले र्मातीच ेप्रमाणपत्र  

   



र्ात पडताळणी 
दाखला सादर 
केल्यामशवाय 
गाळ्याचा ताबा 
देणार नाही.  

(2) र्मात पडताळणी प्रमाणपत्र (र्मात विैता 
प्रमाणपत्र) असल्यास 

 

12 नोमॅडीक ट्रराईब 
(NT)  
टीप-र्ात पडताळणी 
दाखला सादर 
केल्यामशवाय 
गाळयाचा ताबा 
देण्यात येणार नाही 

1)  महाराष्ट्र राज्यातील सक्षम प्राधिका-याने 
हदलेले र्ातीच ेप्रमाणपत्र  
2) र्ात पडताळणी प्रमाणपत्र (र्ातविैता 
प्रमाणपत्र) असल्यास 

  

 

13 डडनोटीफाईड  
ट् राईब (DT)  
टीप-र्ात पडताळणी 
दाखला सादर 
केल्यामशवाय 
गाळयाचा ताबा 
देण्यात येणार नाही 

1)  महाराष्ट्र राज्यातील सक्षम प्राधिका-याने 
हदलेले र्ातीच ेप्रमाणपत्र  
2) र्ात पडताळणी प्रमाणपत्र (र्ात विैता 
प्रमाणपत्र) असल्यास 

  

 

14 पत्रकार  (JR)  
 

1) महाराष्ट्र राज्य महासचंालक, माहीती व 
र्नसपंकज  कायाजलयाने हदललेे प्रमाणपत्र  
आणण 
2) ओळखपत्राची छायांकीत प्रत. 
3) इतर कागदपत्र े 
 

  

 
 
 

15
-अ 

स्वांतत्र्य सनैनक  
(FF) 
अर्जदार स्वत:      
 

1) मा. मखु्यमतं्री यांनी स्वांतत्र्य सनैनक 
असल्याबाबतच ेहदलेले प्रमाणपत्र. 
 
 आणण  
2) ताम्रपत्र / सन्मानपत्र  
आणण 
3) स्र्ल्हाधिकारी कायाजलयाने ननगजममत 
केलेले प्रमाणपत्र  
4) नमनुा-एफ एफ प्रनतज्ञापत्र. 

  

 

15
-ब 

स्वांतत्र्य सनैनक  
(FF) 

1) स्वांतत्र्य सनैनकांच े वारसदार असल्याच े
स्र्ल्हाधिका-यांनी हदलेले प्रमाणपत्र 

  

 
 



स्वांतत्र्य सनैनकाच े
वारसदार -   
 

आणण 
2) ताम्रपत्र / सन्मानपत्र  
आणण 
3) नमनुा-एफ एफ प्रनतज्ञापत्र.  
 

16 
16.
1 

अिं व अपगं  
प्रवगज / पणूज अिंत्व  
(Blindness) 
 

नॅशनल असोमसएशन फॉर बलांईड या ससं्थेने 
हदलेले प्रमाणपत्र  
          क िंवा   
ऑल इंडीया इन्स्टीट्यटू ऑफ कफर्ीकल 
मेडीसीन अणँ्ड ररहॅबबलीटेशन हार्ीअली मुबंई 
या ंसेस्थेन ेहदलेले प्रमाणपत्र 
         क िंवा SADMDप्रणालीव्दारे 
ननगजममत अपगंात्वाचे प्राप्त प्रमाणपत्र 

  
 

 
 
 

16.
2 

कमी दृष्ट्टी   
(Low Vision ) 
 

 
SADM प्रणालीव्दारे प्राप्त प्रमाणपत्र  
 

  

 

16.
3 

कुष्ट्ठरोग मकु्तत   
(Leprosy  
cured ) 
 

 
SADM प्रणालीव्दारे प्राप्त प्रमाणपत्र  

  

 

16.
4 

कणजबिीर    
(Hearing 
impairment ) 

 
SADM प्रणालीव्दारे प्राप्त प्रमाणपत्र  

 
 
 
 

 
 

 

16.
5 

अवयवातील 
कमतरता 
(Lecomoter 
Disability ) 
 

 
SADM प्रणालीव्दारे प्राप्त प्रमाणपत्र  
 

  

 

16.
6 

मतीमदंत्च 
(Mental 
retardation ) 
 

 
SADM प्रणालीव्दारे प्राप्त प्रमाणपत्र  
 

  

 

16.
7 

मनोववकृती  
(Mental illness) 
 

 
SADM प्रणालीव्दारे प्राप्त प्रमाणपत्र  

  

 

17 सरंक्षण आणण मसमा 1) सबंिीत सरंक्षण प्राधिका-याकडून 
  

 



 

सरुक्षा दलातील 
लढाईत मतृ 
झालेल्या कुटंुबीय 
अथवा र्खमी 
होवनू अपगं झालेले 
कमजचारी   
(DF) 
 

ममळालेल ेप्रमाणपत्र  
आणण 
2) स्र्ल्हा सनैनकी बोडाजचे प्रमाणपत्र  
 
 

18 मार्ी सनैनक व 
त्यांच्यावर अवलबंनू 
असणाऱ्या या व्यक्तती 
(Ex-Servicemen) 

1) सबंिीत सरंक्षण 
प्राधिकरणाच ेप्रमाणपत्र  
आणण  
(2) स्र्ल्हा सनैनक बोडाजचे 
प्रमाणपत्र.  

   

19 महाराष्ट्र राज्यातील 
मतदार सघंाचे 
प्रनतननित्व करणारे, 
ससंद वविानसभा व 
वविानपररषदेच े
ववद्यमान व मार्ी 
सदस्य (MP / MLA 
/ MLC) 

(1) सबंधंित ससंद / 
वविानसभा / वविानपररषद 
सधचवालयाच्या सधचवाने 
हदलेले प्रमाणपत्र  
आणण 
(2) नमनुा प्रनतज्ञापत्र 'एम 
पी'  

   

20 म्हाडा कमजचारी (ME 
) 

(1) सधचव / प्राधिकरण यांनी 
हदलेले नमनुा क्र. 'एम ई' 
आणण 
(2) नमनुा क्र. 'एम ई' 
स्वयघंोषणापत्र. 

   

 म्हाडा कमजचारी प्रवगाजतील ककंवा कल्याणकारी योर्नेंतगजत अर्जदाराने यापवूी सदननकेचा लाभ घेतला 
आहे अथवा नाही. याबाबत प्राधिकरणातगंत ववभागीय मडंळाकडून पडताळणी अहवाल प्राप्त 
झाल्यानतंरच सदननकेचा ताबा देण्यात येईल. 

21 राज्य शासनाचे व 
राज्य शासनाच्या 
ननयतं्रणाखालील 
सवंविान मडंळ / 
महामडंळाच ेकमजचारी 
तसेच अगोदर ननवतृ्त 
झालेले कमजचारी 

(1) सक्षम प्राधिकारी यांनी 
हदलेले नमनुा क्र. 'एसर्ी ' 
प्रमाणपत्र. 

   



(SG)  
22 शासकीय सेवा 

ननवासस्थानात 
राहणारे आणण र्े 
तीन वषाजत 
सेवाननवतृ्त होणार 
आहेत ककंवा 
अगोदरच सेवाननवृ ृ्त 
झाल े असतील असे 
कें द्र शासनाच े
कमजचारी (CG)  
कमजचारी सेवेत 
असल्यास  

(1) कमजचारी सेवेत असल्यास 
सबंधंित सक्षम प्राधिकाऱ्याने 
अर्जदार (र्ाहहरातीच्या 
हदनाकांपासनू) 3 वषाजच्या 
कालाविीत सेवाननवतृ्त होणार 
असल्याच े व त्याला ववतरीत 
झालेल्या महाराष्ट्र राज्यातील 
सेवाननवासस्थानात राहात 
असल्यास प्रमाणपत्र . 

   

22 
(अ)  

कमजचारी अगोदरच 
ननवतृ्त झाला 
असल्यास 

(1) कमजचारी अगोदरच ननवतृ्त 
झाला असल्यास सबंधंित 
अधिकाऱ्यांकडून अर्जदार तीन 
वषांपवूी (र्ाहहरातीच्या 
हदनाकांच्या 3 वषांपवुीचा 
कालाविी ) सेवा ननवतृ्त 
झाला आहे तसेच त्याला 
ववतरीत झालेल्या महाराष्ट्र 
राज्यातील 
सेवाननवासस्थानात राहत 
आहे अशा अथाजची प्रमाणपत्र. 

   

23 कलाकार (AR) हटप 
- या प्रवगाजतील 
अर्जदाराची पात्रता 
सांस्कृनतक 
ववभागाच्या 
मतं्रालयाकडून 
ननस्श्चत करुन 
घेतली र्ाईल. 

(1) महाराष्ट्र राज्य 
सांस्कृनतक सचंालनालयाचे 
15 वष े कलाकार 
असल्याबाबतच ेप्रमाणपत्र. 
आणण  
(2) महाराष्ट्र राज्य कला 
सचंालनालयाच े 15 वष े
कलाकार असल्याचे 
प्रमाणपत्र.  

   



24 सवजसािारण र्नता 
(अर्जदाराला 
वाटल्यास सादर 
करावयाची इतर 
कागदपत्र)े 

(1) 
 
(2) 
 
(3) 

   

 
 
 
(                            )     (    ) 
       अर्जदाराच ेनाव व सही       कागदपत्र ेप्रमाणपत्राच्या प्रमाणणत प्रती मळु  
            प्रती तपासणाऱ ृ् या अधिकाऱ्याचं ेनांव / सही  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

प्रनत, 
मा.मखु्य अधिकारी, 
मुबंई गहृननमाजण व क्षेत्रववकास मडंळ, 
गहृननमाजण भवन, वांदे्र, 
मुबंई-400 051. 
 
 
महोदय, 
 
 हदनांक ______________ रोर्ीच्या आपल्या पत्रास अनसुरुन मी आपणास कळव ूइस्च्छतो की, 

मला गाळयाच्या सदंभाजत हदलेले प्रथम सचूनापत्र व त्या पत्रासोबत देण्यात आलले्या कागदपत्रातील 

(र्ोडण्यात आलेल्या) अटी व शती मला मान्य आहेत. 

 मी घोवषत करतो / करत ेकी, ही स्स्वकृती पणूजपणे, ववना अटी व शती मान्य आहे व माझी 

त्याबाबत कोणतीही तक्रार नाही. 

 
 
हठकाण:                      आपला ववश्वास,ू 
 
 
हदनांक:         (अर्जदाराच ेनाव व स्वाक्षरी) 
 

 

 

 

 

 

 

नमनुा ''स'' 
स्स्वकृती पत्र 



नमनुा ''फ'' 

अर्जदाराच्या फोटोच ेअलिप्रमाणणकरण 
 (Verification of Applicant's Photo) 

प्रमाणणत करण्यात येत आहे की, या पत्रावरील फोटो हा श्री / श्रीमती /कुमारी 
___________________________________  यांचा आहे. आर् हद.      /     /     रोर्ी सदर 
फोटो मी अमभप्रमाणणत केला आहे. 

सगंणकीय 
प्रणालीतनू 
अर्जदाराचा 

फोटो 
1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

या कागदपत्राच्या आिारे फोटो अमभप्रमाणणत केले. 

फोटो प्रमाणणत करणा-या अधिका-याचे सपंणूज नाव ............................... 

सबंधंित अधिका-याचा हुद्दा  .............................................. 

सबंधंित अधिका-याचा पणूज पत्ता .............................................. 

हटप: 
1.फोटो प्रमाणणत केलेल्या अधिका-याने त्यांची स्वाक्षरी पेपर व फोटोवर येईल अशी करावी. 
2.सबंधंित अधिका-याने फोटोखाली त्याच ेसपंणूज नाव,हुद्दा व पणूज पत्ता मलहावा. 
3.सबंधंित अधिका-याने फोटो व बार्ूला त्याचा हुद्दा व पणूज पत्ता दशजववणारा मशक्तका मारावा. 
4.अर्जदाराचा फोटो अर्जदार ज्या शासकीय/ननमशासकीय ससं्थेमध्ये नोकरी करीत आहे अशा ससं्थेच्या 
मालकाने प्रमाणणत करावा. र्र अर्जदार अशा ससं्थेमध्ये नोकरी करीत नसल्यास अशा अर्जदारांनी खालील 
व्यक्ततीकडून फोटो प्रमाणणत करावा. 
अ. अव्वल कारकून व त्यावरील हुद्दा असलेला महसलू अधिकारी. 
ब. महाराष्ट्र शासनाने नेमलेला ववशषे कायजकारी अधिकारी. 
क. वविानसभा व वविान पररषद सदस्य. 
ड. नगरसेवक. 
इ. रार्पबत्रत अधिकारी. 
ई. राष्ट्रीयकृत बँकेच ेशाखा व्यवस्थापक. 



नमनुा ''एपी'' 

पररलशष्ट 
 

1. ववतरणाच्या हदनांकापासनू 15 हदवसांच्या आत सदननकेचा ताबा 
सदननकािारकांनी घेतला पाहहर्े. 

2. (1) सदननकेच ेबांिकाम, बांिकामाची सािने, रेखाधचत्र,े कामगार, क िंटींग्स 
आणण इतर यासदंभाजत सदननकेचा ताबा घेतवेेळी सदननकािारक याबाबतीत 
खात्रीशीर असतील. 

  (2) र्र (1) मध्ये काही त्रटूी आढळून आल्यास सदरील त्रटूी मखु्य अधिका-यांच्या ताबा 
घेण्याच्या तारखेपासनू तीन महहन्याच्या आत ननदशजनास आणली तर मडंळातपे पढुील दर न 
आकारता सदननकािारकांना सदर त्रटूी दरुूस्त करून ममळेल आणण नाही तर सदरील त्रटूींसाठी 
सदननकािारकांना योग्य तो मोबदला (Compansation) ममळू शकेल. 
(3) (1) मध्ये दशजववल्याप्रमाणे र्र इमारतींसदंभाजत काही वाद उद्भवला तर मडंळात े सदरील 
त्रटूी दरुूस्त करण्यात येईल ककंवा त्यासदंभाजत मोबदला देण्यात येईल व र्ी त्रटूी मडंळ दरुूस्त करू 
शकत नाही. अशी प्रकरण हे ननणजयासाठी प्रलबंबत ठेवनू शासनाच्या समंतीने, इमारतीच्या अिीक्षक 
अमभयतंाव्दारे आणण सरकारच्या सवंाद ववभागात े सदरील त्रटूीबाबत ताबा देण्याच्या तारखेपासनु 
सहा महहन्याच्या कालाविीत आदेश पाररत केला र्ाईल. अधिकारी यांचा चौकशीबाबत ननणजय हा 
अनंतम असेल. 

3. सदननकािारक हे सदरील सदननका केवळ ननवासी प्रयोर्नासाठी वापरतील.  
4. (1) सदननकेचा ताबा देतवेेळी, इमारतीतील सवज सदननकािारकाचं ेककंवा इमारतींचे एक गहृननमाजण 

ससं्था ककंवा कंपनी ननमाजण होईल आणण त्यासदंभाजतील नोंदणीचा दाखला हा ननबिंक, सहकारी 
ससं्था, गहृननमाजण ससं्था यांची नोंदणी करणेसाठी दाखला केला र्ाईल ककंवा त्याप्रमाणे ननबिंक 
कंपनीच्या नोंदणीसाठी दाखला केला र्ाईल.  
(2) र्र सदननकािारकांनी अस ेमान्य केल ेकी, इमारतीची पणूज ववक्री ककंमत अदा केल्यानतंर 
आणण सवज देणी प्राधिकरणाला हदल्यानतंर त ेअपाटंमेंट अधिननयमाच्या तरतदूीच ेपालन करतील 
तवे्हा सदननकािारकांनी सवज खरेदी रक्तकम आणण देणी प्राधिकरणाला हदल्यानतंर अधिकारी हे 
अपाटजमेंट अधिननयमाच्या तरतदूींतगजत इमारत सदरील अधिननयमामध्ये नमदु केलेल्या नोंदणीकृत 
र्ाहीरनामा तयार करून सादर करेल आणण त्यानतंर सदननकािारकांनी या सदरील अधिननयमाच्या 
तरतदूीच ेपालन करावयाच ेआहे.  
(3) सवज सदननकािारक हे र्र गहृननमाजण ससं्था ककंवा कंपनी ननमाजण करावयाची असल्यास 
अपाटजमेंट अधिननयमांतगजत ननमाजण करतील आणण त्याबाबतीत त्यांचा ननणजय असेल. सदरील 
ननणजय हा अनंतम असेल. 

 

ÔãâØã¥ã‡ãŠãè¾ã 
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5. ताबेदारांनी नोंदणीकृत केलेल्या गहृननमाजण ससं्था ककंवा कंपनीसदंभाजत कळववल्यानतंर ककंवा अस े
कळववण्यात येत ेकी, सदननकािारक हे महाराष्ट्र अपाटजमेंट मालकी अधिननयम 1970 च्या अतंगजत 
ननवडतील आणण मडंळ हे इमारतीच्या र्ममनीबाबत भाडपेटासदंभाजत योग्य पावले उचलतील आणण 
त्याचप्रमाणे 90 वषाजच्या कालाविीसाठी गहृननमाजण ससं्था, कंपनी ककंवा अपाटजमेंटची सघंटना 
यासदंभाजत ननणजय घेतला र्ाईल, वरील सघंटनेला सदननकेच,े इमारतीच ेहक्तक, अधिकार हे राहतील 
आणण त्यासाठी त ेयोग्य तो दस्ताऐवर् तयार करतील आणण इमारतीसदंभाजत दस्ताऐवर्ाच ेसवज 
मशषजक यांच ेवरीलप्रमाणे गहृननमाजण ससं्थेस ककंवा कंपनीस, ककंवा अपाटजमेंट मालकांच्या सघंटनेस 
हस्तांतरण होईल. सदर हस्तांतरणासाठी ज्यामध्ये व्यावसानयक खचज सामील आहे ती मडंळाला 
गहृननमाजण ससं्था, कंपनी ककंवा सघंटना अदा करेल. 

6. ससं्था, कंपनी ककंवा सघंटना ही र्ममनीच्या वप्रममयमच्या रकमेची 2 1/2% रक्तकम भाड ेरक्तकम 
म्हणून प्रत्येक वषी देतील. सदर वेळी सदननकािारकांची ससं्था ककंवा कंपनी ननमाजण होऊन 
नोंदणीकृत होईल ककंवा सघंटना ननमाजण होऊन भाड े दस्ताऐवर् तयार होईल. सदननकािारकांना 
ममळकत व्यवस्थापक (सबंधित) मुबंई गहृननमाजण व क्षेत्रववकास मडंळ यांच्याकड ेतळ भाड ेरक्तकम 
ही ननयममतपणे प्रत्येक महहन्याच्या 5 व्या तारखेपयतं सदननकेच े ववतरण केल्याचे तारखेपासनू 
देण्याच ेआहे. तळ भाड ेरक्तकम ही योग्य असनू कायमस्वरुपी राहील. 

7. गहृननमाजण ससं्था, कंपनी ककंवा सदननकांची सघंटना होईपयतं त ेसवज कर, दर आणण इतर अन्य 
देणी स्थाननक प्राधिकारी आणण सरकार यांना देण्यास र्बाबदार असतील. गहृननमाजण ससं्था, 
कंपनी ककंवा सदननकािारकाचंी सघंटना यांनी त्यांचे कतजव्य बर्ावत असताना ककंवा प्राधिकरणाकड े
त्यांचे कतजव्य बर्ावत असताना सदननकािारक हे गहृननमाजण ससं्था ककंवा कंपनी ककंवा प्राधिकरण 
यांना योग्य वेळी ककंवा र्ागी सदननकािारक हे र्ममनीसदंभाजतील ककंवा इमारतसदंभाजतील आणण 
इतर अन्य सबंधंित महापामलका कर, पाणी आणण ववद्यतु दर, तळ भाड,े सवजसािारण सवुविा 
म्हणर्ेच सवजसािारण लाईटस, सफाई कामगार, वॉचमन आणण इतर सावजर्ननक दर यांचा हहस्सा 
हे देण्यात येतील.  

8. इमारतीतील सदननकेची देखभाल, आणण व्यवस्थापन आणण तळ त्यावरील इमारत, ससं्था, कंपनी 
ककंवा सघंटना यामध्ये मडंळ यांना या सदंभाजत कोणत्याही प्रकरणामध्ये र्बाबदार िरण्यात येणार 
नाही. 

9. ससं्था, कंपनी ककंवा सघंटना र्ेव्हा ननमाजण झाली ककंवा नोंदणीकृत करण्यात आली तर त्यासाठी 
खचज हा इमारतीशी सबंधंित असेल आणण सदननकािारकांना ससं्थेला, कंपनीला ककंवा सघंटनेला 
त्याचा हहस्सा म्हणून अदा करावा लागेल. 

10. सदननकािारकांना महाराष्ट्र गहृननमाजण व क्षेत्रववकास अधिननयम 1976 च्या तरतदूीं ककंवा त्यातील 
वेळोवेळी करण्यात आकेल सिुारणा आणण महाराष्ट्र गहृननमाजण व क्षेत्रववकास (सदननकेच ेमालमत्ता 
व्यवस्थापन, ववक्री, हस्तांतरण) ननयमावली, 1981 यातील तरतदूी याचंे पालन इमारतींच ेससं्थेत, 
कंपनी ककंवा सघंटनेत रूपांतर होईपयतं करावे लागेल.  
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र्र इमारतीच्या तारखेपयतं सदननकािारक कोणताही हहस्सा ककंवा बाहेरील देणी अदा करू शकल े
नाहीत तर प्राधिकरण हे कोणतहेी सचूना न देता प्रत्येक वषी 13.5 दराने त्यावर व्यार् आकारून 
र्ममनीचा महसलू बाकी महाराष्ट्र गहृननमाजण व क्षेत्रववकास अधिननयम 1976 च्या तरतदूींतगजत 
वसलु करेल. 
+     अतंगजत करण्यात आलेली नामननदेशन सचूना न.ं एमएच / इ एम  आर / 1083 / 8471 
/ इ एम, हद. 27.11.1984. 

11. सदननकेची ववक्री ककंमत ही सदननकािारकांच्या देकारसोबत कायम केली र्ाईल आणण सदननकेच्या 
बांिकामाच े अनंतब बबल ककंवा सदननकेच्या बांिकामासाठी घेतलेल्या कर्ाजवरील व्यार्दर ककंवा 
ननरक्षणाचा आणण देखभालीचा मडंळातपे खचज अदा केला तर मडंळ हे कायम रक्तकम ववचारात 
घेऊन बदल करून अनंतम रक्तकम ही ववतरणासाठी काढण्यात येईल आणण सदननकािारक यांना 
सदरील रक्तकम अदा करावी लागेल आणण मागणीमध्ये र्र वववविता आली र्र अनंतम रक्तकम 
काढून सदननकािारक हे सदरील अनंतम रक्तकम अदा करतील. 

12. र्र सदननकािारक यांनी सदननका ससं्थेने, कंपनीने ककंवा सघंटनेने पाररत केलेल्या करारनाम्यापवूी 
हदल ेतर त्यांचा पणूज कालाविी हा कायमस्वरूपी थांबववण्याचा ववचारात घेऊन भाडतेत्वावर आहे 
अस ेसमर्ून त्यांना सदरील कालाविीसाठी आधथजक भाड े हे देण्यात येईल र् े त्यांनी हदलेल्या 
रकमेमिून वर्ा करण्यात येईल. सदरील हदलेल्या रकमेसाठी, सदननकािारक हे मडंळाला तीन 
महहन्यांची सचूना देतील आणण त्यामध्ये तीन महहन्याच े आधथजक भाड े हे त्यांनी हदलेल्या 
रकमेमिून वर्ा करून त्यांना परत करण्यात येईल. 

 मला मान्य आहे. 

 मी _____________________________मलुगा / मलुगी _________________    चे   

वय _______________ आिार क्रमांक _______________ व्यवसाय _________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________ ननवासाचा पत्ता                                                                    

असनू मी प्रनतज्ञापवूजक र्ाहीर करतो की, प्रनतज्ञापत्रात हदलेली माहहती माझ्या सांगण्याप्रमाणे खरी व सत्य 

आहे. चुकीची व खोटी माहहती देण्याच ेपररणाम मला मान्य आहेत. र्र मर्कूरातील माहहती खोटी व 

असत्य ठरल्यास भारतीय दंड सहंहता कायदा,1960 मिील कफयाजदी व दंड मध्ये सेक्तशन 199 आणण 200 

मिील कायद्यानसुार मशक्षसे र्बाबदार राहील. 

हठकाण:- ____________________ 

अर्जदाराची स्वाक्षरी:- _____________ 



हदनांक:-        /         / 

अर्जदाराच ेनाव:- ________________ 

अर्ज क्रमांक :___________________ 

अर्जदाराचा अगंठ्याचा ठसा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



नमनुा ''प्र'' 

स्वय ंघोषणापत्र 

 

 

 

मी ________________________________मलुगा /मलुगी /पत्नी _______  च े वय 

_________________व्यवसाय___________________________________________________ 

पत्ता_______________________________________________________________________

__________                                                                         

असनू मी खालीलप्रमाणे प्रनतज्ञापवूजक र्ाहीर करतो / करत ेकी:-  

 1. मला मुबंई गहृननमाजण आणण क्षेत्रववकास मडंळाच्या अतंगजत सकेंत क्रमांक ________ 

योर्ना_____________येथे मडंळाचे पत्र क्रमांक  __________हदनांक _____________अन्वये 

सदननका वाटप करण्याच ेप्रस्ताववत केल ेआहे. 

2. उक्तत योर्नेतील सदननका वाटप करण्याच्या माझ्या अर्ाजमध्ये मी हदलेल्या ननवेदनाची पनु्हा 

ननस्श्चती करतो.  

3. मला योर्नेच्या सवज अटी व शती मान्य आहेत आणण वेळोवेळी सिुाररत केलेल्या महाराष्ट्र 

गहृननमाजण व क्षेत्रववकास कायदा, 1976 च्या तरतदुींच ेआणण महाराष्ट्र गहृननमाजण व क्षेत्रववकास (ममळकत 

व्यवस्थापन, ववक्री, अदलाबदल व हस्तांतरण) ववननयम, 1981 यांच ेपालन करण्यात येईल. (सवज दर, 

ननयमन आणण नोंदणी आणण ननणजय). 

4. मी प्रनतज्ञापवूजक र्ाहीर करतो की, प्रनतज्ञापत्रातील मर्कूर खरा व बरोबर असनू असत्य 

ठरल्यास ककंवा फरक आढळल्यास सदर अर्ज रद्द करण्याचा तसेच वाटप करण्यात आलेली सदननका रद्द 

करण्याचा तसेच माझ्या ववरुद्ि कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार मुबंई मडंळ / म्हाडास राहील. 

मी _____________________________मलुगा / मलुगी _________________    च े  

वय _______________ आिार क्रमांक _______________ व्यवसाय _________________ 

ÔãâØã¥ã‡ãŠãè¾ã 

¹ãÆ¥ããËãè¦ãî¶ã ¹ãÆã¹¦ã 

¹ãŠãñ›ãñ 



राहणार __________________________________________________________ असनू मी 

प्रनतज्ञापवूजक र्ाहीर करतो की, प्रनतज्ञापत्रात हदलेली माहहती माझ्या सागंण्याप्रमाणे खरी व सत्य आहे. 

चुकीची व खोटी माहहती देण्याच ेपररणाम मला मान्य आहेत. र्र मर्कूरातील माहहती खोटी व असत्य 

ठरल्यास भारतीय दंड सहंहता कायदा,1960 मिील कफयाजदी व दंड मध्ये सेक्तशन 199 आणण 200 मिील 

कायद्यानसुार मशक्षेस र्बाबदार राहील. 

 

हठकाण:- ____________________ 
 
अर्जदाराची स्वाक्षरी:- _____________ 
 
हदनांक:-        /         / 
 
अर्जदाराच ेनाव:- ________________ 

अर्ज क्रमांक : ____________________ 

अर्जदाराचा अगंठ्याचा ठसा  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



नमनुा ''क्ष'' 

क्षनतपतूी बधं 
 

 

 

 

क्षनतपतूी बिंाचा हा करारनामा हदनांक ..................... या हदवशी  ........वय .............. वष े

भारतीय ननवासी राहणार ...................................................................... व मुबंई गहृननमाजण व 

क्षेत्रववकास मडंळ, म्हाडाचा एक घटक, गहृननमाजण भवन, कलानगर, वांदे्र (पवूज), मुबंई - 400 051 

(यानतंर "उक्तत मडंळ" म्हणून सबंोिल ेर्ात)े  च्या नाव ेतयार करून कायाजस्न्वत करण्यात आलेला आहे.  

 मी हमी देतो की, मी अर्ज क्र. ................. अन्वये म्हाडा (मुबंई गहृननमाजण व क्षेत्रववकास मडंळ) व्दारे 

प्रमसद्ि केलेल्या र्ाहहरातीमिील योर्ने अतंगजत सकेंत क्र. ...............  साठी अर्ज केलेला आहे.  

मी हमी देतो की, मी अर्जदाराच्या पात्रतसेाठी आवश्यक असलेले दस्तावेर् र्से की, वयाचा परुावा, 

रहहवासी परुावा, वावषजक उत्पन्नाचा दाखला, बहृन्मुबंई महानगर पामलकेच्या हद्दीत घर ककंवा भखूंड 

नसल्याबाबतच े प्रपत्र, रेशन काडज, र्ातीच े प्रमाणपत्र, तसेच सादर केलेली इतर कागदपत्र े ही सत्य व 

बरोबर आहेत. 

मी सकेंत क्र. ............... मिील .................. शे्रणीतील ...................... अर्ज केला असनू त्यामध्ये मला 

यशस्वी घोवषत केल ेआहे. सबब, मी सकेंत क्र. ................... मिील .................. शे्रणीतील माझा दावा 

समर्पित करून सकेंत क्र. ............... मिील .................. शे्रणीतील घराचा स्स्वकार करण्यास तयार आहे. 

पढुील बाबतीत र्र कुठलेही कागदपत्र ेचुकीच,े खोटे, बनावट आणण बनावटी असल्याचे आढळून आल्यास 

मी त्यास पणूजपणे र्बाबदार राहीन आणण म्हाडास वाटप रद्द करण्याच ेआणण माझ्याववरुद्ि खटल्यात 

कायदेशीर कारवाई करण्याचे पणूज स्वाततं्र्य असेल आणण यासाठी मला र्बाबदार िरण्यात येईल.  

ÔãâØã¥ã‡ãŠãè¾ã 

¹ãÆ¥ããËãè¦ãî¶ã 
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मी उपरोक्तत योर्नेच्या सदंभाजत भववष्ट्यात उद्भवणाऱ्या सवज कायदेशीर कारवाईच्या पररणामी सवज तोटे व 

नकुसान, खचज, शलु्क, दावे, दंड आणण मडंळाच्या  सदननका वाटप करण्यासाठी खोटी आणण बनावट 

कागदपत्र े सादर करण्यामागे कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही कारवाईस पणूजपणे कारणीभतू ककंवा 

र्बाबदार असेन.  

मी याद्वारे अस ेसांगतो की, या योर्नेसदंभाजत हे क्षनतपतूी बिं माझ्या व माझ्या कायदेशीर वारसांच्या 

उत्तराधिकारी इ. वर बिंनकारक असेल. मी याद्वारे असे र्ाहहर करतो की, उक्तत सदननकांच्या सबंिंात 

वाटप पत्रांच्या तरतदूी सदंभाजत मी, माझ ेवारसदार, उत्तराधिकारी यांना कोणतहेी अधिकार हदल ेर्ाणार 

नाही. 

हे घोषणापत्र आर् हदनांक ................ माहे 201    रोर्ी मलहून हदले.  

मी ................................................चा मलुगा / मलुगी ................... वय .............. आिार 

क्रमांक ..................................... उद्योग ............................ राहणार 

.....................................................................................................................................  येथ े

र्ाहहर करतो की, उपरोक्तत माहहती माझ्या वयैस्क्ततक ज्ञान, माहहती व ववश्वासापयतं सत्य व बरोबर आहे. 

खोटी माहहती देण्याच े पररणाम मला पणूजपणे ज्ञात आहेत. वर हदलेली माहहती चुकीची आढळ्यास मी 

आय. पी. सी. 1960 च्या कलम 199 आणण 200 आणण ककंवा त्यावर लाग ूहोणाऱ्या अन्य कायद्यांनसुार 

खटल्यात आणण मशक्षा होण्यास र्बाबदार असेन. 

हठकाण : _____________________                                                       

हदनांक: ______________________ 

अर्जदाराच ेनाव :__________________ 

अर्जदाराची स्वाक्षरी :________________ 

अर्ज क्रमांक : ____________________ 

अर्जदाराचा अगंठ्याचा ठसा  



नमनुा ''ए'' 
वेतन प्रमाणपत्र 

(वेतन प्रमाणपत्र सबंधंीत कायाजलयाच्या लेटर हेडवर असावे.) 
 

 असा दाखला देण्यात येतो की, श्री / श्रीमती / कु _____________हे ______________ या 

कायाजलयात / ससं्थेत ________________ या पदावर नोकरीस  आहेत. त्यांच्या नेमणूकीचा हदनांक 

_____________ आहे.  

 त्यांना हद.01/04/2017 पासनू हद.31/03/2018 पयतं एकूण 12 महहन्यांकररता वेतनापोटी एकूण 

रु.__________/- एवढी रक्तकम अदा करण्यात आली आहे. या रकमेमध्ये खचाजच्या प्रनतपतूीसाठी 

(Reimbursable Allowance) देण्यात आलेले भत्त उदा.घरभाड ेभत्ता, वदै्यकीय भत्ता, वाहन भत्ता, िुलाई 

भत्ता, प्रवास भत्ता, ककट भत्ता इत्यादी यांचा समावेश नाही. परंत ूबोनससह त्यांना देण्यात आलेल्या इतर 

रकमांचा समावेश आहे. वरील रक्तकम ही 12 महहन्यांसाठीची असनू त्यानसुार त्यांचा सरासरी मामसक 

पगार रु. _____________/- आहे.  

(म्हाडा ने मागणी केल्यास 12 महहन्याच्या वेतन पावत्या देण्यात येतील.) 

 

हठकाण: _______________  

हदनांक: _______________  

    सक्षम प्राधिका-याची स्वाक्षरी: ___________________________ 

            सक्षम प्राधिका-याचे नाव: _____________________________ 

              हुद्दा: ___________________________________________ 

             कायाजलयाच ेनाव: ____________________________________ 

                             कायाजलयाचा पत्ता: ___________________________________ 

 
 

 
काडज / 

कंपनीच्या 
स्टॅम्पचा वापर 
करुन लावणे 

 

 

ãäÎã‡ã‹‡ãŠã 



 

नमनुा क्रमांक-"ब" 
(अर्जदार स्वयरंोर्गारीत आहे परंत ुआयकरदाता नसल्यास त्याचे एकूण उत्पन्न दशजववणारे स्वघोषणापत्र) 

स्वघोषणापत्र 

 
सगंणकीय 

प्रणालीतनू प्राप्त 
फोटो 

 

          मी श्री./ श्रीमती/कु...........................................वय ........वष े , भारतीय 

राहणार...........................................................प्रनतज्ञापवूजक र्ाहीर करतो / करत े की, मी मुबंई 

मडंळाच्या सकेंत क्र.................हठकाण................या योर्ने अतंगजत हदनांक.................च्या स्थाननक 

वतृ्तपत्रातील र्ाहहरातीनसुार अर्ज केला असनू सदरचा अर्ज क्र..................... आहे. 

          मी प्रनतज्ञापवूजक अस े र्ाहीर करतो/ करत े की, मी कोठेही नोकरीस नाही, पण स्वत:चा 

........................चा व्यवसाय सन ...............पासनू करीत आहे. सदर व्यवसायातनू ममळालेल ेमागील 12 

महहन्यातील म्हणर्ेच (हदनांक 01/04/2017 पासनू ठद.31/03/2018) या कालाविीच े उत्पन्न रुपये 

रु..................../- एवढे आहे. 

          मी प्रनतज्ञापवूजक अस ेर्ाहीर करतो/ करत ेकी, माझा पॅन क्रमांक......................असनू मी 

आयकरदाता नाही. 

          मी प्रनतज्ञापवूजक अस ेर्ाहीर करतो/ करत ेकी,वरील मर्कूर खरा व बरोबर असनू असत्य 

ठरल्यास ककंवा फरक आढळल्यास सदर अर्ज रद्द करण्याचा तसेच वाटप करण्यात आलेली सदननका रद्द 

करण्याचा तसेच माझ्या ववरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार मुबंई मडंळ / म्हाडा यांना राहील. 

          सदर प्रनतज्ञापत्रात हदलेली माहहती माझ्या सांगण्याप्रमाणे खरी व सत्य असनू त्याच्या 

सत्यतकेररताची साक्ष म्हणनू त्यावर  मी माझी स्वाक्षरी करीत आहे. 



          मी...........................................श्री................................यांचा मलुगा / मलुगी 

वय................वष े आिार काडज क्र.....................व्यवसाय ................राहणार 

.......................................घोवषत करतो / करत ेकी वरील सवज माहहती माझ्या वयैस्क्ततक ज्ञान माहहती 

व ववश्वासापयतं बरोबर आहे. सदर माहहती खोटी आढळून आल्यास, भारतीय दंड सहंहता 1960 कलम 

199 व 200 व अन्य / सबंधंित कायाद्यानसुार माझ्यावर खटला भरला र्ाईल व त्यानसुार मी मशक्षेस 

पात्र राहहन याची मला पणूज र्ाणीव आहे. 

          हे स्वघोषणापत्र आर् हदनांक ....................माहे 201    रोर्ी मलहून हदले. 

 

हठकाण :.............................. 

हदनांक :........... 

अर्जदाराची सही...................... 

अर्जदाराच ेनाव.......................... 

अर्ज क्रमांक:...................... 

 

अर्जदाराच्या अगंठयाचा ठसा  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
अगंियाचा िसा 
(उर्व्या हाताचा 

अगंिा) 



 

                                                                                                   
नमनुा क्रमांक - ''क'' 

(अर्जदाराच ेपत्नी / पती र्र बेरोर्गार अथवा स्वयरंोर्गारीत परंत ुआयकरदाता नसल्यास पती / पत्नी ने 
नतच े/ त्याचे उत्पन्न दशजववणारे स्वघोषणापत्राचा नमनुा) 

 

स्वघोषणापत्र 

      मी, श्री/ श्रीमती/ कु. ----------------------------------------------- वय -------------- वष,े  

भारतीय राहणार -------------------------------------------- प्रनतज्ञापवूजक र्ाहीर करतो /  
करत े की, माझ े पती / माझी पत्नी, श्री./ श्रीमती ----------------------------------------------  
यांनी मुबंई मडंळाच्या सकेंत क्र. -------------------- हठकाण --------------------- या योर्ने अतंगजत 
स्थाननक वतृ्तपत्रातील र्ाहहरातीनसुार अर्ज केला असनू सदरचा अर्ज क्र. ----------------------------- आहे. 

 मी श्रीमती / श्री. ----------------------------------------------- प्रनतज्ञापवूजक असे र्ाहीर करतो / करत े

की, मी बेरोर्गार आहे / माझ्या स्वत:चा ------------------------------ चा व्यवसाय आहे. सदर 

व्यवसायातनु ममळालेल े मागील 12 महहन्यातील म्हणर्चे (हदनांक 01/04/2017 पासनू हद. 

31/03/2018) या कालाविीचे उत्पन्न रुपये --------------------------------/- एवढे आहे. 

 मी सत्य प्रनतज्ञेवर अस ेर्ाहहर करत े/ करतो की, माझा पॅन क्रमांक -------------------------------- 

असनु मी आयकरदाता नाही. 

 मी, प्रनतज्ञापवूजक अस ेर्ाहीर करतो / करत ेकी, वरील मर्कूर खरा व बरोबर असनू असत्य 

ठरल्यास ककंवा फरक आढळल्यास सदर अर्ज रद्द करण्याचा तसेच वाटप करण्यात आलेली सदननका रद्द 

करण्याचा, तसेच माझ्या ववरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार मुबंई मडंळ / म्हाडास राहील. 

 सदरच े सत्यप्रनतज्ञापत्रात हदलेली माहहती माझ्या सांगण्याप्रमाणे खरी व सत्य असनू त्याच्या 

सत्यतकेरीताची साक्ष म्हणनू त्यावर मी माझी सही करीत आहे. 

 मी ------------------------------------------------- श्री. ------------------------------------------ यांचा 

मलुगा / मलुगी वय ----------------- वष ेआिार काडज क्र. ---------------------------------------- व्यवसाय ---

-------------------- राहणार ------------------------------------ घोवषत करतो / करत ेकी वरील सवज माहहती 



माझ्या व्यस्क्ततगत माहहती व समर्ुतीनसुार खरी आहे. सदर माहहती खोटी आढळून आल्यास, भारतीय 

दंड सहंहता 1960 कलम 199 व 200 व अन्य सबंधंितं कायद्यानसुार माझ्यावर खटला भरला र्ाईल व 

त्यानसुार मी मशक्षेस पात्र राहहन याची मला पणूज र्ाणीव आहे. 

 हे स्वयषोषणापत्र आर् हदनांक ------------------------ माहे 201         रोर्ी मलहून हदले. 

हठकाण : ----------------------------- 

हदनांक : ------------------------------ 

अर्जदाराची सही ------------------------------- 

अर्जदाराच ेनांव ----------------------------------------------- 

अर्ज क्रमांक ------------------------------------ 

टीप ु- अर्जदाराची पत्नी / पती बेरोर्गार असल्यास उत्पन्न ''ननरंक`` मलहावे. तसेच पॅन क्रमांक नसल्यास 

''ननरंक`` मलहावे.  

अर्जदाराच्या अगंठयाचा ठसा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



स्वघोषणापत्र 

 
सगंणकीय 

प्रणालीतनू प्राप्त 
फोटो 

 

            मी श्री./ श्रीमती/कु.............................वय...........वषे , भारतीय राहणार 

..................................................प्रनतज्ञापवूजक र्ाहीर करतो / करत े की, मी मुबंई मडंळाच्या सकेंत 

क्र................हठकाण....................या योर्ने अतंगजत वतृ्तपत्रातील र्ाहहरातीनसुार अर्ज केला असनू सदरचा 

अर्ज क्र..................... आहे. 

            मी प्रनतज्ञापवूजक अस े र्ाहीर करतो/ करत े की, स्वाततं्र्यसनैनक 

श्री./श्रीमती/.........................................यांचे  नाव े त्यांनी / ककंवा त्यांच्या कोणत्याही वारसदारांना 

महाराष्ट्र राज्यामध्ये म्हाडाच्या तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या र्ागेवरील कोणत्याही गहृननमाजण योर्नेतील 

सदननकांच ेवाटप करण्यात आलेली नाही. 

            मी प्रनतज्ञापवूजक अस ेर्ाहीर करतो/ करत ेकी, वरील मर्कूर खरा व बरोबर असनू असत्य 

ठरल्यास सदर अर्ज रद्द करण्याचा तसेच सदननकेच े वाटप रद्द करण्याचा, तसेच माझ्या ववरुध्द 

कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार मुबंई मडंळ / म्हाडा यांना राहहल. 

           सदरच े प्रनतज्ञापत्रात हदलेली माहहती माझ्या सांगण्याप्रमाणे खरी व सत्य असनू त्याच्या 

सत्यतकेररता साक्ष म्हणून त्यावर मी माझी सही करीत आहे. 

          मी....................श्री.................................यांचा मलुगा / मलुगी वय.............वषे आिार काडज 

क्र................व्यवसाय राहणार............................घोवषत करतो / करत ेकी वरील सवज माहहती माझ्या 

व्यस्क्ततगत माहहती व समर्ुतीनसुार खरी आहे. सदर माहहती खोटी आढळून आल्यास, भारतीय दंड 

सहंहता 1960 कलम 199 व 200 व अन्य / सबंधंित कायद्यानसुार माझ्यावर खटला भरला र्ाईल व 

त्यानसुार मी मशक्षेस पात्र राहहन याची मला पणूज र्ाणीव आहे.   

नमनुा क्रमांक-"एफ एफ" 

(स्वाततं्र्यसनैनक अथवा त्याचे वारसदार यांनी सादर करावयाच्या  स्वघोषणापत्राचा नमनुा ) 



हठकाण :.............................. 

हदनांक :.............................. 

अर्जदाराची सही...................... 

अर्जदाराच ेनाव........................ 

अर्ज क्रमांक:...................... 

 

टीप - अर्जदाराची पत्नी / पती बेरोर्गार असल्यास उत्पन्न "ननरंक" मलहावे. तसेच पॅन क्रमांक नसल्यास 
"ननरंक" मलहावे. 

               हे स्वघोषणापत्र आर् हदनांक.................माहे  201      रोर्ी मलहून हदले. 

 

अर्जदाराच्या अगंठयाचा ठसा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
अगंठयाचा ठसा 

(उर्व्या 
हाताचा अगंठा) 



नमनुा क्रमांक-'' एम ''ई 

(म्हाडा कमजचा-यांनी सादर करावयाच्या घोषणापत्राचा नमनूा) 

स्वघोषणापत्र 

       मी, श्री /श्रीमती/कु. .........................................वय ........वष,े  

       भारतीय राहणार ..............................................................  

       प्रनतज्ञापवूजक र्ाहीर करतो / करत े की, मी मुबंई मडंळाच्या योर्ना सकेंत  

      क्र................. हठकाण ................ या योर्ने अतंगजत वतृ्तपत्रातील  

र्ाहहरातीनसुार अर्ज केला असनू सदरचा अर्ज क्र. ........................ आहे. 

  मी प्रनतज्ञापवूजक असे र्ाहीर करतो / करत ेकी, मी महाराष्ट्र गहृननमाजण व क्षेत्रववकास प्राधिकरण 

या ससं्थेमध्ये सलग कायम आस्थपनेवर हदनांक ............... पासनु नोकरीस आहे. 

 मी प्रनतज्ञापवूजक असे र्ाहहर करतो / करत े की, मी ककंवा माझ्या पत्नी / पतीने महाराष्ट्र 

राज्यामध्ये "म्हाडा कमजचारी" या आरक्षण प्रवगाजतनू यापवूी सदननकेचा लाभ घेतला नाही. तसेच 

महाराष्ट्रमध्ये कोठेही म्हाडाच्या कमजचारी कल्याण योर्नेअतंगजत मी ककंवा माझी पत्नी/ पती कोणत्याही 

गहृननमाजण ससं्थेचा / ससं्थचेी सभासद नाही अथवा लाभ  घेतला नाही. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यमध्ये 

कोठेही मला ककंवा माझ्या पत्नी / पतीला म्हाडामाफज त मालकीतत्वावर सेवाननवास स्थानाच ेववतरण झाल े

नाही. 

 मी, सत्यप्रनतज्ञापवूजक अस ेर्ाहीर करतो / करत ेकी, वरील मर्कूर खरा व बरोबर असनू असत्य 

ठरल्यास सदर अर्ज रद्द करण्याचा तसेच सदननकेच े वाटप रद्द करण्याचा, तसेच माझ्या ववरुध्द 

कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार मुबंई मडंळ / म्हाडा यांना राहील. 

 सदरच े प्रनतज्ञापत्रात हदललेी माहहती माझ्या सांगण्याप्रमाणे खरी व सत्य असनू त्याच्या 

सत्यतकेरीताची साक्ष म्हणनू त्यावर मी माझी सही करीत आहे. 

सगंणकीय 

प्रणालीतनू 

प्राप्त फोटो 



मी..........................श्री..................................... यांचा मलुगा / मलुगी वय ..............वषज 

आिार काडज क्र.......................... व्यवसाय .........................राहणार 

..........................................................................................................,...  

घोवषत करतो / करत ेकी वरील सवज माहहती माझ्या व्यस्क्ततगत माहहती व समर्ुतीनसुार खरी आहे. सदर 

माहहती खोटी आढळून आल्यास, भारतीय दंड सहंहता 1960 कलम 199 व 200 व अन्य / सबंधंित 

कायदयानसुार माझ्यावर खटला भरला र्ाईल व त्यानुसार मी मशक्षेस पात्र राहहन याची मला पणूज र्ाणीव 

आहे. 

 हे स्वघोषणापत्र आर् हदनाकं ................ माहे 201    रोर्ी मलहून हदले. 

हठकाण : .......................... 

हदनांक : .......................... 

अर्जदाराची सही : ........................ 

अर्जदाराच ेनांव : ............................ 

अर्ज क्रमांक : ................................... 

अर्जदाराच्या अगंठयाचा ठसा 

 

 

 

 

 

अगंठयाचा ठसा 

(उर्व्या हाताचा 

अगंठा) 



नमनुा क्रमांक - एस र्ी 

(राज्य शासन व म्हाडा कमजचा-यांनी कायाजलयाच्या / मडंळाच्या महामडंळाच्या लेटर हेडवर सादर 
करावयाचा दाखला) 

 
प्रमाणपत्र 

 
असा दाखला देण्यात येतो की, श्री / श्रीमती / कु .......................................... हे ह्या  

........................ या ववभागात / ससं्थेमध्ये ....................... या पदावर नोकरीस  आहेत. त्यांचा 

नेमणूकीचा हदनांक ................... असनू त्यांचा या ववभागामध्ये / ससं्थेमध्ये सलग कायम आस्थापनेवर 

5 वषाजपेक्षा र्ास्त म्हणर्चे ...... वष े ..... महहने इतका सेवा कालाविी झाललेा आहे. सध्या त े / त्या 

.................. या ववभागामध्ये ..................... हठकाणी कायजरत आहेत. सदर प्रमाणपत्र त्यांना म्हाडा 

सदननकेचा लाभ घेण्यासाठी देण्यात येत आहे.  

 

हठकाण: ......................  

 

हदनांक: ..................... 

 

     सक्षम प्राधिका-याची स्वाक्षरी: ___________________________ 

    सक्षम प्राधिका-याचे नाव: _____________________________ 

                       हुद्दा: ___________________________________________ 

                 कायाजलयाचे नाव: ____________________________________ 

                कायाजलयाचा पत्ता: ___________________________________ 

 

 



 

नमनुा ''एमपी '' 

(महाराष्र राज्यातील मतदार सघंाच ेप्रनतननधधत्व करणारे लोकसिा, ववधानसिा व ववधानपररषदेच ेववद्यमान व 
मार्ी सदस्य या प्रवगाजमध्ये अर्ज करणा-या अर्जदारांनी सादर करावयाच्या  स्वघोषणापत्राचा नमनुा ) 

 

 

 

मी, श्री. / श्रीमती _______________________ मलुगा / मलुगी / पत्नी 

__________असनू वय ___ वष ेप्रनतज्ञापवूजक खालीलप्रमाणे र्ाहीर करतो / करत ेकी, 

1. मला मुबंई मडंळ / म्हाडाकडून सकेंत क्र._____ हठकाण _____ नमदु करून पत्र क्र.____  

हद._______ अन्वये देकारपत्र देण्यात आलेले आहे. 

2. मी महाराष्ट्र राज्यामध्ये कुठेही केवळ एक सदननका अथवा र्ममन घेण्यास पात्र असेल. 

3. ज्या हठकाणी म्हाडाने सदननका बांिल्या असतील त्या हठकाणी माझ े/ माझ्या पतीच्या ककंवा अज्ञान 

मलुांच्या नाव ेमहानगरपामलका / नगरपामलका हद्दीत मालकी तत्वावर, भाड ेखरेदी पध्दतीवर अथवा 

नोंदणीकृत सहकारी गहृननमाजण ससं्थेचा सदस्य म्हणून ननवासी गाळा / ननवासी भखुंड नसावा. 

4. र्र मला अगोदरच सरकार अथवा म्हाडाकडून मालकी तत्वावर, भाड ेखरेदी पध्दतीवर एखादा ननवासी 

गाळा ककंवा ननवासी भखुंड ममळाला असल्यास मी तो सदननका अथवा भखुंड सरकारला ककंवा म्हाडाला 

परत देईल. 

5. मी मुबंई अथवा नागपरू येथील वविानसभा ननवासात राहण्यास अपात्र असेल र्र का मला म्हाडाकडून 

मुबंई अथवा नागपरू येथे ननवासी गाळा अथवा ननवासी भखुंड ममळाला असेल. हे प्रनतज्ञापत्र आर् 

हद._______ माहे _____ रोर्ी मलहून हदले. 

 मी ------------------------ श्री.--------------------------- यांचा मलुगा / मलुगी वय -------

-वष े आिार काडज क्र.------------------- व्यवसाय -------------- राहणार --------------------------- घोवषत 

ÔãâØã¥ã‡ãŠãè¾ã 
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करतो / करत ेकी , वरील सवज माहहती माझ्या व्यस्क्ततगत माहहती व समर्ुतीनसुार खरी आहे. सदर 

माहहती खोटी आढळून आल्यास, भारतीय दंड सहंहता 1960 कलम 199 व 200 व अन्य / सबंधंित 

कायद्यानसुार माझ्यावर खटला भरला र्ाईल. त्यानसुार मी मशक्षेस पात्र राहहन याची मला पणूज र्ाणीव 

आहे. 

हे स्वघोषणापत्र आर् हदनाकं ------------ माहे 201    रोर्ी मलहून हदले. 

हठकाण : ------------------ 

हदनांक : ------------------ 

अर्जदाराची सही : ------------------------- 

अर्जदाराच ेनाव : --------------------------------------- 

अर्ज क्रमांक : --------------------------- 

             

                                  प्रनतज्ञापत्र करणा-याची सही व नाव 
 
 

अर्जदाराच्या अगंठ्याचा ठसा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



नमनुा क्रमांक-''ड'' 

(नोकरी व्यनतररक्त इतर स्त्रोतांपासनू लमळणारे उत्पन्न दशजववणारे सादर करावयाच्या  
स्वघोषणापत्राचा नमनुा) 

 
                  प्रनतज्ञापत्र 

मी, श्री./श्रीमती/कु. __________________________वय_________वष,े भारतीय 
राहणार__________________________________________प्रनतज्ञापवूजक र्ाहीर 
करतो / करत े की, मी मंु ुबई मडंळाच्या सकेंत कं्र._______ 
हठकाण_______________ या योर्ने अतंगजत माहे____________च्या स्थाननक 

वतृ्तपत्रातील र्ाहहरातीनसुार अर्ज केलेला असनू सदरचा अर्ज कं्र. ____________आहे.  
 मी, मेससज________________________येथे नोकरीस असनू माझ ेमामसक सरासरी उत्पन्न 

रू.____________/- एवढे आहे. या व्यनतररक्तत माझा स्वत:चा व्यवसाय असनू सदर व्यवसायातनू 

ममळालेल े मागील बारा महहन्यांतील म्हणर्चे (ठदनांक 01/04/2017 पासनू ठद.31/03/2018) या 

कालाविीच ेउत्पन्न रूपये____________/- एवढे आहे. 

 मी, अस ेमलहून देतो की, माझ ेसरासरी मामसक उत्पन्न रूपये_______________एवढे आहे. मी 

सत्यप्रनतज्ञापवूजक अस ेर्ाहहर करतो/ करत ेकी, वरील सत्यप्रनतज्ञापत्रातील मर्कूर खरा व बरोबर असनू 

असत्य ठरल्यास ककंवा फरक आढळल्यास सदर अर्ज रद्द करण्याचा तसेच माझ्या ववरूध्द कायदेशीर 

कारवाई करण्याचा अधिकार म िंबई मडंळ / म्हाडास राहील. 

 सदरच े सत्यप्रनतज्ञापत्रात हदलेली माहहती माझ्या सागंण्याप्रमाणे खरी व सत्य असनू, त्याच्या 

सत्यतकेरीताची साक्ष म्हणनू त्यावर मी माझी सही करीत आहे. 

मी______________________श्री._______________________यांचा मलुगा / मलुगी 

वय____________वष े आिार काडज क्र. ____________ व्यवसाय____________ 

राहणार____________________________ घोवषत करतो / करत े की वरील सवज माहहती माझ्या 

व्यस्क्ततगत माहहती व समर्ुतीनसुार खरी आहे. सदर माहहती खोटी आढळून आल्यास, भारतीय दंड 

सहंहता 1960 कलम 199 व 200 व अन्य / सबंधंित कायद्यानसुार माझ्यावर खटला भरला र्ाईल व 

त्यानसुार मी मशक्षेस पात्र राहहन याची मला पणूज र्ाणीव आहे. 

 हे स्वघोषणापत्र आर् हदनाकं____________माहे 201     रोर्ी मलहून हदले. 

सगंणकीय 
प्रणलीतनू 
प्राप्त फोटो 



 

हठकाण  : _________________________ 

 

हदनांक  : _________________________ 

 

अर्जदाराची सही : __________________________ 

 

अर्जदाराच ेनांव  : ________________________ 

 

अर्ज क्रमांक  : ________________________ 

 
 
 
अर्जदाराच्या अगंठ्याचा ठसा 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

अगंठ्याचा िसा 
( उर्व्या 

हाताचा अगंिा ) 



नमनुा क्रमांक - ''ई'' 
(अर्जदार व त्यांचे पती / पत्नी यांच्या नांवावर मुबंई महानगर पाललका हद्दीत घर नसल्याबाबत 

स्वघोषणापत्र) 
 

 

 

 

मी, श्री/ श्रीमती. ----------------------------------------------- वय -------------- वष,े भारतीय राहणार 

-------------------------------------------- प्रनतज्ञापवूजक र्ाहीर करतो / करत ेकी, मी प्रनतज्ञापवूजक अस ेमलहून 

देतो / देत े की, माझ,े माझ्या पती / पत्नीच्या ककंवा माझ्या अज्ञान मलुांच्या नाव े बहृन्मुबंई 

महानगरपामलका यांचे हद्दीत मालकी तत्वावर, भाड े खरेदी पध्दतीवर अथवा नोंदणीकृत सहकारी 

गहृननमाजण ससं्थेचा सदस्य म्हणून बहृन्मुबंई महानगरपामलका हद्दीत म्हाडाने ववतरीत केललेा व 

खार्गीररत्या सपंादीत केलेला ननवासी गाळा / ननवासी भखूंड नाही.  

मी प्रनतज्ञापवूजक अस ेमलहून देतो / देत ेकी, अर्ज क्र. ------------------------------- सकेंत क्र. -------

------- गट / प्रवगज --------------------- हदनांक ----------------------- रोर्ी अर्ज केलेला असनू यापवूी 

म्हाडाच्या कोणत्याही योर्ने अतंगजत ननवासी गाळा / ननवासी भखूंडाच े वाटप माझ,े माझ्या पती / 

पत्नीच्या ककंवा माझ्या अज्ञान मलुांच्या नांव ेझालेले नाही. 

 मी सदरच ेसत्य प्रनतज्ञापत्रात हदलेली माहहती माझ्या सांगण्याप्रमाणे खरी व सत्य असनू, त्याच्या 

सत्यतकेरीताची साक्ष म्हणनू त्यावर मी माझी सही करीत आहे. 

 मी ------------------------------------------------- श्री. ------------------------------------------ यांचा 

मलुगा / मलुगी वय ----------------- वष ेआिार काडज क्र. ---------------------------------------- व्यवसाय ---

-------------------- राहणार ------------------------------------ घोवषत करतो / करत ेकी वरील सवज माहहती 

माझ्या व्यस्क्ततगत माहहती व समर्ुतीनसुार खरी आहे. सदर माहहती खोटी आढळून आल्यास, भारतीय 

दंड सहंहता 1960 कलम 199 व 200 व अन्य सबंधंितं कायद्यानसुार माझ्यावर खटला भरला र्ाईल व 

त्यानसुार मी मशक्षेस पात्र राहहन याची मला पणूज र्ाणीव आहे. 

ÔãâØã¥ã‡ãŠãè¾ã 
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 हे स्वयषोषणापत्र आर् हदनांक ------------------------ माहे 201         रोर्ी मलहून हदले. 

हठकाण : ----------------------------- 

हदनांक : ------------------------------ 

अर्जदाराची सही ------------------------------- 

अर्जदाराच ेनांव ----------------------------------------------- 

अर्ज क्रमांक ------------------------------------ 

अर्जदाराच्या अगंठयाचा ठसा  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SR NO BRANCH NAME Branch Address 

1 BANDRA BRANCH 
MANGAL MAHALTURNER ROAD,BANDRA 
(WEST)MUMBAI 400050 MAHARASHTRA 

2 
NEW MARINE LINE 
BRANCH 

GRD FLOOR, HARCHANDRAI HOUSE81, QUEENS 
ROAD, M K MARGMUMBAI 400002 MAHARASHTRA 

3 DADAR BRANCH 
BROADWAY PREMISES CO-OP SOCIETY 
LTD.,DRBABASAHEB AMBEDKAR ROAD,DADAR 
TT,DADAR (EAST)MUMBAI 400014 MAHARASHTRA 

4 VIRAR BRANCH 
Unit 5,6,7 Viva Gokul arcade Gokul Township Agashi 
Road THANE 401303 MAHARASHTRA 

5 
NAUPADA THANE 
BRANCH 

DHIRAJ BAUG, (NEAR HARI NIWAS CIRCLE)LBS 
MARG, THANE (WEST).THANE 400602 
MAHARASHTRA 

6 SANPADA BRANCH 
SHOP NO.21, 22 &23,MORAJ RESIDENCY,PLOT 
NO.1SECTOR -16,OFF PALM BEACH ROAD , 
SANPADANAVI MUMBAI 400705 MAHARASHTRA 

7 PUNE BRANCH 
INDRA PUSHTI,OPPOSITE FERGUSSON COLLEGE 
GATE NO 2,PUNE 411004 MAHARASHTRA 

8 NASHIK BRANCH 
MAZDA TOWERS, TRYAMBAK NAKA F.P.NO.183, 
C.T.SNO.620/9 GPO ROAD, NASHIKNASHIK 422001 
MAHARASHTRA 

9 AURANGABAD BRANCH 
SAKAR BLDG. CTS NO. 18030ADALAT ROAD, 
KRANTI CHOWKAURANGABAD 431001 
MAHARASHTRA 

10 AMRAVATI BRANCH 
GULSHAN TOWER,MOFUSSIL PLOTS, NEAR 
PANCHSHEELTALKIES, N H NO:6,NEAR 
JAISTAMBH CHOWKAMRAVATI 444601 



MAHARASHTRA 

11 NAGPUR BRANCH 
M. G. HOUSE,RABINDRANATH TAGORE 
ROAD,BESIDES BOARD OFFICE,CIVIL 
LINESNAGPUR 440001 MAHARASHTRA 

 

 


