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मसुदा करारनामा [नवीन मालक� त�वावरील गाळा] 

(बीडीडी चाळ��या पुनिव�कास योजनअेतंग�त लाभा�या�समवते मालक� ह�कान े
दे�यात येणा-या सदिनकेसाठीचा करारनामा) 

 
हा करारनामा िदनांक __________ 2017 रोजी ``मुंबई गहृिनमा�ण व �े�िवकास 
मंडळ`` जे महारा�� गहृिनमा�ण व �े�िवकास �ािधकरण यांचे �ादशेीक घटक आहे, �या 
वैधािनक सं�थेची �थापना महारा�� गहृिनमा�ण व �े�िवकास अिधिनयम 1976 
महारा��ाचा 1977 चा 28 अिधिनयम अ�वये कर�यात आली आहे व �याचे काया�लय 
गहृिनमा�ण भवन, कला नगर, वां�े (पूव�), मुंबई-400 051 येथे ि�थत आहे. (�याचा 
उ�लेख यापढेु ``�हाडा'' असा कर�यात आला आहे.) (�याचा अथ� �ितकुल / िवसंगवादी 
(Repugnant) नस�यास �यात �याचे उ�रािधकारी यांचा समावेश होईल). मुंबई मंडळ 
जी �ािधकरणाची �े�ीय घटक आहे पिह�या भागात 
आिण.... 
�ी/�ीमती ______________________ राहणार खोली �मांक__________, 
चाळ �. _____ इमारत �. ______ बीडीडी चाळ येथील नायगांव  / एन.एम. जोशी 
माग� / वरळी, मुंबई ________ येथे राहतात. �यांचा उ�लेख यापढेु भाडेक� असा 
कर�यात आला आहे. �याचा अथ� �ितकुल / िवसंगवादी (Repugnant) नस�यास 
�यात �याचे / ितचे वारस, िन�पादक, �शासक आिण �यांनी िनय�ु केले�या �य�� यांचा 
समावेश होईल दसु-या भागात, यां�यात कर�यात येत आहे. 
            �या अथ� 
अ)  जिमन �या�या शहर भूमापन �मांक ________आहे जी _______येथे वसलेली 
आहे. �या�यात _______चाळीचा /________ भाडेक�ंचा समावेश होतो जी 
``बीडीडी चाळ`` या नावाने ओळखली जाते व �याची मालक� महारा�� शासनाची आहे. 
(�यांचा उ�लेख यापढेु ``सदर चाळी'' असा कर�यात येत आहे.)  
ब) सदर चाळी मोडकळीस आिण धोकादायक ि�थतीत असून �याची पनुबा�धणी करणे 
आव�यक आहे. 



½ãìâºãƒÃ ØãðÖãä¶ã½ããÃ¥ã Ìã àãñ¨ããäÌã‡ãŠãÔã ½ãâ¡ß 
(½Öã¡ãÞãã Üã›‡ãŠ)  
 

MUMBAI HOUSING AND AREA DEVELOPMENT BOARD  
 

(A MHADA UNIT) 

2 | P a g e  
 

क) िद. 17/03/2016 रोजी झाले�या रा�य मंि�मंडळा�या बैठक�त सदर बी.डी.डी. 
चाळीचा पनुिव�कास कर�याचा िनण�य घेतला आहे व �यानसुार सदर चाळी मोडकळीस 
आिण धोकादायक ि�थतीत असून �याची पनुबा�धणी करणे आव�यक झालेले आहे. 
ड ) महारा�� शासनाने ``महारा�� गहृिनमा�ण आिण �े�िवकास �ािधकरण`` यांची 
िनय�ु� ``सकुाण ू अिभकरण`` (Nodal Agency) आिण ``िनयोजन �ािधकरण`` 
(Planning Authority) �हणून बीडीडी चाळ�चा पनुिव�कास �क�प अमलात 
आण�यासाठी / अंमलबजावणी कर�यासाठी केली आहे व �यानसुार �हाडा वरील 
जबाबदारी िदनांक 30/03/2016 �या शासन िनण�यानसुार यथायो�य िनि�त केली आहे. 
इ) सदर जिमन महारा�� शासना�या मालिकची आहे व �यावर शासनाने बीडीडी चाळ 
�या वरळी / नायगाव / ना.म. जोशी माग� येथे वसले�या आहेत. �या बीडीडी चाळ�चा 
पनुिव�कास कर�यासाठी शासनाने सदर जिमन �हाडाला वग� / ह�तांत�रत कर�याचे 
महसूल आिण वन िवभाग यां�या िद.29/08/2016 �या शासन �ापन �मांक. जमीन 
2515/681/�.क.50(भाग 1)/ज-2 अ�वये ठरिवले आहे आिण िद. 24/10/2016 
रोजी�या शासन आदेश �मांक. सीएसएलआर / आरई�ही-2/ टे-8/बी.डी.डी 
चाळ/�हाडा/2016 अ�वये मालम�ा प�कात ``�हाडा`` चे नाव दाखल कर�यात आलेले 
आहे. िज�हािधकारी काया�लयाकडून या ितनही बीडीडी चाळ�खालील जिमनीचा ��य� 
ताबा िद.21/04/2017 रोजी �हाडास दे�यात आला आहे. 

ई) �हाडाने वा�तिुवशारद संम�क (Architect - Consultant) व बांधकाम 
अिभक�या�ची / ठेकेदाराची िनय�ु� बीडीडी चाळ��या पनुिव�कासा�या बांधकाम 
�क�पासाठी केली आहे. 
उ) भाडेक� हा जनुी बीडीडी चाळ �मांक _______जी नायगांव /ना.म.जोशी माग�/ 
वरळी येथे आहे �यातील सदिनका �. _______ याचा �मािणत भाडेक� आहे व 
�याला स�म �ािधकारी यांनी �यांचे िदनांक _______  चे आदेश �. _______  
अ�वये �याला / ितला पा� आहे असे �मािणत केलेले आहे. �या प�रसरात जनुी इमारत 
उभी आहे �याच प�रसरात पनु� िवकसीत इमारती बांध�यात येणार आहेत. अशा पनु�विसत 
इमारतीम�ये भाडेक�ला 45.46 चौ.िम. [500 चौ.फू.] �े�फळ चटई�े�ाची सदिनका 
वाटप कर�यात येईल. सदरचे वाटप लॉटरी प�दतीने होईल. 

आता दोनही प�कारांनी खालील �माणे नमूद अटी व शत�नंा सहमती व मा�यता 
िदलेली आहे. 
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1. ``मुंबई गहृिनमा�ण व �े� िवकास मंडळ`` हे भाडेक�ला सदर मालम�ेवर 
बांध�यात येणा-या पनुव�िसत इमारतीम�ये 45.46 चौ. मीटर (500 चौ. फुट) 
�े�फळ असले�या जागेचे वाटप मालक� ह�काने व िवनाम�ुय करले. पनुव�िसत 
इमारत �या प�रसरात स�याचे घर / सदिनका अि�त�वात आहे �याच प�रसरात 
असेल. भाडेक�ने स�ंमण िशबीरातील जागा खाली के�यावर, ज�ुया घरा�या 
बद�यात, पनुव�सन इमारतीत नवीन सदिनकेचे िवतरण �हाडाने इतर �थािनक 
�ािधकरणाने, शासक�य िवभागाने िनि�त केले�या अटी व शत� नसुार 
(मालम�ाकर, जलदेयके, सेवाआकार इ�यादी) करले व �याबाबतीत 
�ािधकरणाने घेतलेला िनण�य हा अंितम व बंधनकारक असेल. 

2. मुंबई गहृिनमा�ण व �े� िवकास मंडळ हे भाडेक�ला वाटप कर�यात आले�या 
सदर पनुव�िसत सदिनकेम�ये सोईसिुवधा परुवतील �याचा उ�लेख सदर 
करारना�यासोबत जोड�यात आले�या 'जोडप�-अ' म�ये कर�यात आलेला आहे. 

3. मुंबई गहृिनमा�ण व �े�िवकास मंडळ, �हाडा ��तािवत नवीन पनुव�िसत इमारतीचे 
��य� बांधकाम  स�ु झा�या�या िदनांकापासून तीस मिह�यां�या आत बांधकाम 
पूण� करले. 

4. भाडेक�ला �या�या / ित�या / �यां�या बीडीडी चाळीमधील ज�ुया भाडया�या 
जागे�या ऐवजी पनुव�सनाची सदिनका मालक� ह�काने व िवनामू�य वाटप 
कर�यात येईल. �हाडा भाडेक�ला सदर पनुव�िसत सदिनकेचा ताबा ह�तांत�रत 
करतेवेळी पनुव�िसत सदिनकेचे �वतं� वाटपाचे / ता�याचे प� देईल. 

5. भाडेक� सदर पनुव�िसत सदिनकेम�ये कोण�याही �कारचे, कोण�याही प�तीने 
कस�याही �कारची बदल िकंवा फेरबदल करणार नाहीत. 

6. भाडेक� सदर जागेत कस�याही �कारची धोकादायक व�तचुा साठा करणार 
नाहीत िकंवा ठेवणार नाहीत. 

7. भाडेक� या�ार ेअसे मा�य करतात व हमी देतात क�, महारा�� सहकारी सं�था 
अिधिनयम १९६० अतंग�त�या तरतदुीनसुार तो /ती िनयोिजत सहकारी सं�थेचा 
सभासद होईल, जी सं�था यापढेु नमदु के�या�माणे �थापन कर�यात येईल 
आिण तसेच वेळोवेळी न�दणी�या / िनयोिजत सं�थेची �थापना कर�यासाठी 
सहकाय� करील. 
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8. भाडेक� या�ार े�हाडाने िकंवा मुंबई गहृिनमा�ण व �े�िवकास मंडळाने जे िनयम / 
िनयमावली नेमून िदली आहे, �या�माणे अनपुालन कर�याचे मा�य करतो. तसेच 
मंबई महानगरपािलकेने िकंवा अ�या �थािनक �ािधकरणाने िकंवा शासन िकंवा 
अ�य सरकारी यं�णाचे इमारत िवषयक िनयम व िनयमावली व उपिवधी यांचे 
पालन कर�याचे मा�य करतो. नवीन पनुव�िसत इमारतीसाठी भाडेक�ंची सहकारी 
सं�था �थापन कर�यात येतील. अशा सं�थेचे सभासद�व भाडेक�ला आपोआप 
�ा� होईल िकंबह�ना असे सभासद�व ि�वकारणे बंधनकारक असेल. �याच�माणे 
अशा सहकारी सं�थेने इमारती�या वापरासंबंधी जी िनयमावली ठरिवली असेल  
�याचे पालन करले व अशा सहकारी सं�थेने ठरिव�या�माणे सेवा आकार, मधील 
�या�या िह�या�माणे येणारा आकार िनयिमतपणे भर�याचे मा�य करतो.  

9. मुंबई गहृिनमा�ण व �े�िवकास मंडळामाफ� त बीडीडी रिहवाशांसाठी बांध�यात 
आले�या पनुव�िसत इमारती�या 10 वष� देखभालीसाठी लागणा-या िनधीची 
तरतूद कॉप�स फंड �व�पात केली जाईल. या कोप�स फंडाम�ये कोण�याही 
कराचा भाग, सेवाआकर, वैयि�क िव�तु देयक, लेखापरी�ण श�ुक व इतर 
संक�ण� श�ुक इ�यादी समािव� नाही.   

10. पनुव�िसत सदिनकेचे वाटप �यावेळी कर�यात येईल �यावेळी भाडेक� सदर 
सं�मण िशिबरातील जागेचा ताबा िवनात�ार मडंळाला देईल. 

11. भाडेक� असे मा�य करतो क�, तो सदर जागेचा वापर �या�या िकंवा ित�या 
कुटंूिबयां�या राह�यासाठी करले. 

12. भाडेक� मा�य करतो क�, सदर जागेचा वापर तो कस�याही �कार�या 
बेकायदेशीर िकंवा अनैितक कारणांसाठी करणार नाही व �यामळेु कोण�याही 
�कार ेमालम�ेमधील बाजू�या शेजा-यांना �ास होईल अशा �कार ेकरणार नाही. 

13. मुंबई गहृिनमा�ण व �े� िवकास मंडळ सदरची संपणु� मालम�ेचा पनुिव�कास �यात 
एक वा अनेक इमारती बांधून करत आहे आिण �यामळेु मुंबई गहृिनमा�ण व �े� 
िवकास मंडळ एक वा अनेक अिभह�तांतरण प�े आिण / िकंवा एक िकंवा अनेक 
िनरिनराळया इमारत�साठी अिभह�तांतरण / भाडेप�ा करार करतील िकंवा 
मंडळाला �या�माणे सोईचे होईल �या�माणे इमारत��या समहुासाठी करतील. 

14. मुंबई मंडळाला पनु�विसत इमारत प�रसरात, िनयोजन �ािधकरणा�या िनयमास 
अनसु�न असेल तर अित�र�/िव�तारीत बांधकाम कर�याचा अिधकार असेल. 
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भाडेक�ला �याबाबतीत आ�ेप घेता येणार नाही.  अित�र�/िव�तारीत 
बांधकामामळेु पनु�वसीत इमारती�या संर�णा�मक ि�थरतेला (Structural 
stability) ला कोणतीही हानी पोहचणार नाही याची जबाबदारी मुंबई मंडळावर / 
�हाडावर असेल.  

15. नवीन पनु�विसत इमारती�या बांधकामासाठी चांग�या �कारची कारािगरी 
(Workmanship) आिण चांग�या दजा�चे बांधकाम सािह�य राहील. (Standard 
Quality Construction Material) वापर�याची जबाबदारी मुंबई मंडळाची / 
�हाडाची असेल. 

16. पा� भाडेक�चे वापरातील सामान-समुान स�ंमण िशबीरात व �यानंतर नवीन 
पनु�विसत घरात हलिव�यासाठी लागणारी आव�यक �यव�था �हाडामाफ� त 
कर�यात येतील.  

17. नवीन पनु�वसन इमारतीम�ये सदिनकेचा ताबा दे�यापूव� भोगवटा �माणप� व 
�याअंतग�त आव�यक असले�या �यव�था जसे क�, कायम�व�पी सांडपा�याची 
िव�हेवाट �यव�था, पा�याची जोडणी व िवदयतु जोडणी, भिुमगत पा�या�या 
टा�या व पंप�ग �यव�था, रने वॉटर हाव�ि�टंग इ. पूण� कर�याची जबाबदारी मुबंई 
मंडळ / �हाडाची असेल. 

18. पनुव�सन गाळे ह�तांतरणाबाबत, महारा�� भाडेिनयं�ण कायदा (गाळेधारकांची 
सहकारी गहृिनमा�ण सं�था �थापन होईपय�त) व तदनंतर महारा��  सहकारी 
सं�था कायदा यातील तरतदुी गाळेधारकावर बंधनकारक राहतील. भाडेक� व 
इतर लाभधारक यां�यासाठी ह�तांतरण  श�ुक व कालावधी शासन 
िनयमानसुार राहील. 

19. येथे असे मा�य कर�यात येते क�, भिव�यकाळात �य�थ प�कारांने (Third 
Party) कधीही ज�ुया चाळीतील गाळयांबाबत अथवा पनुव�सीत इमारतीमधील 
िवतरीत कर�यात आले�या सदिनकेबाबत कोणताही ह�क िकंवा दावा दाखल / 
िनमा�ण के�यास, �याला फ� भाडेक� जबाबदार असतील व �याचा बचाव 
कर�यास स�म / पा� असतील आिण कोण�याही ततृीय प�काराने कोण�याही 
�कारचा ह�क सांिगत�यास �या�या खचा�स व प�रणामास ते / ती जबाबदार 
राहतील, आिण  भाडेक� अशा �कार�या कोणतीही नकुसान भरपाई मुंबई 



½ãìâºãƒÃ ØãðÖãä¶ã½ããÃ¥ã Ìã àãñ¨ããäÌã‡ãŠãÔã ½ãâ¡ß 
(½Öã¡ãÞãã Üã›‡ãŠ)  
 

MUMBAI HOUSING AND AREA DEVELOPMENT BOARD  
 

(A MHADA UNIT) 

6 | P a g e  
 

गहृिनमा�ण व �े�िवकास मंडळाला / �हाडाला लागू देणार / भरावी लागणार 
नाही. 

20. सदर मालम�ेचा संपणु� िवकास कर�यासाठी मुंबई गहृिनमा�ण व �े�िवकास 
मंडळ / �हाडा जबाबदार रािहल व �याबाबत होणा-या सव� �कार�या 
नकुसानीची हानी िकंवा हानीची तोिशस / झळ भाडेक�स लागू देणार नाहीत. 

21. बांधकाम अिभक�या�ची / कं�ाटदार मे. _________________ जो पनुव�सन 
�क�पाचे बांधकाम करत आहे तो बांधकामातील संरचना��क दोषांना / 
उणीवांना इमारतीचे बांधकाम पणु� झा�याचा दाखला िमळा�या�या तारखेपासून 
िकंवा मुंबई गहृिनमा�ण व �े� िवकास मंडळाने / �हाडाने दाखला िद�यापासून जे 
उिशरा असेल �यापासून पाच वष� जबाबदार असेल. मुंबई गहृिनमा�ण व �े� 
िवकास मंडळ / �हाडा ��तािवत इमारत�चे बांधकाम संबंिधत भारतीय 
मानकानसुार (Indian Standard Code) व संबंिधत भकंुप �वण 
�े�ा�या/िवभागाचा (Seismic Zone) िवचार क�न ते बांधकाम भकंुप 
�ितबंधक असेल व ते बांधकाम न�दणीकृत आर.सी.सी. स�लागाराने �मािणत 
केलेले असेल. 

 याला सा� (Witnesseth) �हणनू यातील प�ाकारांनी �यां�या �वा�-या 
मुबंई येथे वर नमदु केले�या_________ तारखेस के�या आहेत. 
 

प�रिश� 
इमारत �. ___  जी बीडीडी चाळ, नायगाव / ना.म. जोशी माग� / वरळी या 
भखुंडा�या जिमनवर आहे व �याचा संपणु� भाग �याचे �े� _________ 
चौ.िमटर आहे, �याचा भमुापन �मांक _________ नगर भमुापन 
�मांक_________ असा आहे व जी _____________ मुंबई िपन कोड 400 
0___ येथे वसलेली आहे, न�दणीकृत िज�हा मुंबई शहर आिण �या�या 
चत:ुिसमा खािल�माणे आहेत. 
उ�रसे       :- 
दि�णेस     :- 
पवु�स        :- 
पि�मेस   :- 
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मुंबई गहृिनमा�ण व �े� िवकास मंडळ, मुंबई�या म�ुय अिधका-याने हयावर �ी. 
_____________ हयां�या सम� सही केली आिण िवत�रत केले. 
भाडेक� _____________ याने �याची / ितची �वा�री  
�ी. _____________ हयां�या सम� सही केली  
व िवत�रत केले. 

'जोडप� अ' 
सोईसिुवधांची यादी मा�टर �लॅनसह 

 

पुनव�सन सदिनकेअतंग�त दे�यात येणा�या मलुभूत सोयी सिुवधा व सामाियक 
सोयी सिुवधा. 
 

1) सदिनकेअतंग�त 800 x 800 मी.मी. िव�ीफाईड टाई�सचे फलोअ�रगं. 

2) �वयंपाकगहृात अॅि�टि�कड (Antiskid) टाई�सचे फलोअ�रगं. 

3) िसंक सिहत �ेनाईट िकचन ओटा. 

4) �साधनगहृाम�ये िभंत�ना िलंटेल�या उंिचपय�त 300 x 600 मी.मी. टाई�स. 

5) �साधनगहृाम�ये अॅि�टि�कड (Antiskid) 600 x 600 मी.मी. टाई�सचे 

फलोअ�रगं. 

6) िखड�यांना अॅ�यिुमिनयम अॅनोडाइ�ड से�शन. 

7) बैठक खोली व शयनक� (बेड�म)  यांना लाकडी चौकटीचे आिण 

�साधनगहृासाठी माब�लची चौकट असलेले दरवाजे. 

8) तळमज�यावरील �हरांडयात माब�लचे फलोअ�रगं व वरील सव� �हरांडयात 

कोटा फलोअर�ग. 

9) ��येक इमारतीसाठी दोन पॅस�जर आिण एक ��ेचर िलफट. 
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10) पनुव�सन �ल�टरसाठी Water Treatment Plant, Sewerage 

Treatment Plant, Organic Waste Converter या सिुवधा. 

11) सौर उजा� आिण रने वॉटर हाव�ि�टंग (RWH) या सिुवधा. 

12) पनुव�सन इमारती हया भकंुपरोधक ���चर आहेत.  

13) पनुव�सन सदिनकेत परुशेा पा�याची सोय कर�याक�रता भूिमगत 

(Underground) व इमारतीवरील (Overhead) पा�या�या टाक�ची 

��येक इमारतीस सिुवधा.  

14) खेळाचे मैदान, मनोरजंनाचे मैदान, दैनिदन व�तूसाठी दकुाने, दवाखाना, 

शाळा इ. मलुभूत सिुवधा आराखडयात समािव� आहेत.  

 

१ 
मा�टर �लनॅ 

 

२ 
िवतरीत कर�यात येणा�या 

सदिनका �. दश�िवणारा मजूंर 
इमारतीचा नकाशा 

 


