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नमनुा  करारनामा  ( ट्ाांझिट कॅम्पसाठी ) 

 

(बीडीडी चाळीच्या पनुर्विकास योजनेअांतगगत शासकीय / 
झनमशासकीय / खाजगी सांस्थेसमिेत / तात्परुत्या पयायी 

जागेसाठीचा कराियाचा करारनामा) 

हा करारनामा ददनाांक __________ 2017 रोजी ‘मुांबई गहृझनमाण 
ि के्षत्रझिकास मांडळ’ (म ांबई मांडळ),  
जे ‘महाराष्ट्र गृहदनमाण व के्षत्रदवकास प्रादधकरण’ याांचे प्रादेदिक 
घटक आहे, ज्या वैधादनक सांस्थेची स्थापना महाराष्ट्र गृहदनमाण व 
के्षत्रदवकास अदधदनयम 1976 महाराष्ट्राचा 1977 चा 28 अदधदनयम 
अन्वये करण्यात आली आहे व ज्याचे कायालय गृहदनमाण भवन, 
कला नगर, वाांदे्र (पूवव), म ांबई-400 051 येथे स्स्थत आहे (ज्याचा 
उल्लेख याप ढे ``म्हाडा'' असा करण्यात आला आहे.), त्याचा अथव 
प्रदतक ल / दवसांगवादी [Repugnant] नसल्यास त्यात त्याचे 
उत्तरादधकारी याांचा समावेि होईल). म ांबई मांडळ जी प्रादधकरणाची 
प्रादेदिक घटक आहे, पदहल्या भागात 
 
आझण.... 
 
िासकीय / दनमिासकीय / खाजगी सांस्था      

   खोली क्रमाांक              

चाळ क्र.           दवद्य त ग्राहक क्रमाांक:                  



½ãìâºãƒÃ ØãðÖãä¶ã½ããÃ¥ã Ìã àãñ¨ããäÌã‡ãŠãÔã ½ãâ¡ß 

(½Öã¡ãÞãã Üã›‡ãŠ)  
 

MUMBAI HOUSING AND AREA DEVELOPMENT BOARD  
 

(A MHADA UNIT) 

 

Y:\website_update\BDD Worli Approvals for Website\BDDAgreement\Agreement-2- Bhadekaru.doc2 | P a g e  
 
 

मोबाईल क्र.                                      बीडीडी चाळ, नायगाांव / 

एन.एम. जोिी मागव / वरळी, म ांबई ________  येथे राहतात.  

 ज्याांचा उल्लेख याप ढे ``भाडेकरु'' असा करण्यात आला आहे, 

ज्याचा अथव प्रदतक ल / दवसांगवादी (Repugnant) नसल्यास, त्यात 

त्याचे / दतचे वारस, दनष्ट्पादक, प्रिासक आदण त्याांनी दनय क्त 

केलेल्या व्यक्ती याांचा समावेि होईल हे द स-या भागात, याांच्यात 

करण्यात येत आहे. 

            ज्या अथी, जमीन ज्याच्या िहर भूमापन क्रमाांक 
________आहे, जी _______येथे वसलेले आहे. ज्याच्यात 
_______चाळीचा________/ भाडेकरुां चा / सांस्थेस समावेि होतो, 
जी ``बीडीडी चाळ`` या नावाने ओळखली जाते  व ज्याची मालकी 
महाराष्ट्र िासनाची आहे (ज्याांचा उल्लेख याप ढे ``सदर चाळी'') 
असा करण्यात येत आहे.  

ज्या अथी, दद. 17/03/2016 रोजी झालेल्या राज्य 
मांदत्रमांडळाच्या बैठकीत सदर बी.डी.डी. चाळीचा प नर्ववकास 
करण्याचा दनणवय घेतला आहे व त्यान सार सदर चाळी मोडकळीस 
आदण धोकादायक स्स्थतीत असून त्याची प नबांधणी करणे 
आवश्यक झालेले आहे. 
             ज्या अथी, राज्याच्या मांदत्रमांडळाने सदर बीडीडी चाळींचा 
प नर्ववकास करण्याचा दनणवय दद. 17/03/2016 रोजी झालेल्या राज्य 
मांत्रीमांडळाच्या बैठकीत घेतला आहे व त्यान सार िासनाच्या 
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गृहदनमाण दवभागाने या सांदभात दद. 30 माचव 2016 रोजी िासन 
दनणवय दनगवदमत केला आहे. 
              ज्या अथी महाराष्ट्र िासनाने ``महाराष्ट्र गृहदनमाण आदण 
के्षत्रदवकास प्रादधकरण`` याांची दनय क्ती स काणू अदभकरण (Nodal 
Agency) आदण दनयोजन प्रादधकरण (Planning Authority) 
म्हणून बीडीडी चाळींच्या प नर्ववकास प्रकल्पाची अांमलबजावणी 
करण्यासाठी केली आहे व त्यान सार म्हाडावरील जबाबदारी दद. 30 
माचव 2016 च्या िासन दनणवयान सार यथायोग्य दनस्श्चत केली आहे. 
               ज्या अथी, सदर जमीन महाराष्ट्र िासनाच्या मालकीची 
आहे व ज्यावर िासनाने बीडीडी चाळ ज्या वरळी /नायगाव/ ना.म. 
जोिी मागव येथे वसलेल्या आहेत, त्या बीडीडी चाळींचा प नर्ववकास 
करण्यासाठी िासनाने सदर जमीन म्हाडाला हस्ताांतदरत करण्याचे 
महसूल आदण वन दवभाग याांच्या दद.29/08/2016 च्या िासन ज्ञापन 
क्रमाांक. जमीन 2515/681/प्र.क.50(भाग 1)/ज-2 अन्वये ठरदवले 
आहे आदण दद. 24/10/2016  रोजीच्या िासन आदेि क्रमाांक. 
सीएसएलआर / आरईव्ही-2/ टे-8/बी.डी.डी चाळ/म्हाडा/2016 
अन्वये मालमत्ता पत्रकात ``म्हाडा `चे नाव दाखल करण्यात आलेले 
आहे. दजल्हादधकारी कायालयाकडून या दतनही बीडीडी 
चाळींखालील जदमनीचा प्रत्यक्ष ताबा दद.21/04/2017 रोजी म्हाडास 
देण्यात आला आहे. 
               ज्या अथी, म्हाडाने वास्त दविारद-सांमत्रक [Architect- 
Consultant] व बाांधकाम ठेकेदाराची दनय क्ती बीडीडी चाळींच्या 
प नर्ववकासाच्या बाांधकाम प्रकल्पासाठी केली आहे.  
               ज्या अथी, द स-या भागातील पक्षकार हा ज नी बीडीडी 
चाळ क्रमाांक ------- व जी नायगाव/ना.म.जोिी मागव/वरळी येथे 
आहे, त्यातील चाळ क्र.---- मधील सददनका क्र. _______ याचा 
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``प्रमादणत भाडेकरु`` [Bonafide Tenant]  आहे व जे घर 
/सददनका प नर्ववकासासाठी दरकामे करणे आवश्यक आहे व म्हाडाने 
ददलेल्या सांक्रमण आवासामध्ये स्थलाांतरीत करणे आवश्यक आहे. 
                ज्या अथी, भाडेकरु / सांस्थेस  हयाांना मादहत आहे की, 
सध्याच्या चाळी (ज्याांचे बाांधकाम सन 1920 ते 1925 या दरम्यान 
झाले आहे). हया मोडकळीस आलेल्या स्स्थतीमध्ये आहेत त्याम ळे 
म्हाडाकडे बीडीडी चाळींचा प नर्ववकास प्रकल्प कायास्न्वत करण्याचे 
काम सोपदवले आहे. 
              ज्या अथी, प नर्ववकासाच्या कालावधीत हांगामी सांक्रमण 
आवास देणे आवश्यक आहे. 
उ) ज्या अर्थी , शासकीय / निमशासकीय / खाजगी संस्था 
_______  यांिा सदर जागेचे / सदनिकेचे नितरण सेिा 
नििासस्थाि / भाडेकरंच्या कल्याण कायासाठी शासिाच्या 
नद. _______ च्या आदेश क्र. _______ अन्िेय नितरण 
करण्यात आले आहे.   
ऊ) ज्या अर्थी, भाडेकरू / सांस्थेच्या ताब्यात असलेल्या जागेचे चटई 
के्षत्रफळ मांजूर नकािान सार / प्रत्येक्ष जागेवरील सांय क्त मोजणीन सार 
खालीलप्रमाणे मान्य करत आहे.  
I)  
II) 
III) 
              ज्या अथी, द स-या भागातील पक्षकार बीडीडी चाळ नांबर 
_______मधील  
खोली /सददनका क्रमाांक_______त्या बाबतीत िासन दनय क्त 
सक्षम प्रादधकारी याांनी त्याांचे ददनाांक _______  चे आदेि क्र. 
_______  अन्वये प्रमादणत केलेला भाडेकरु / सांस्थेस  आहे  व 
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त्याांना सदर जागा बीडीडी चाळीच्या प नर्ववकास करण्यासाठी दरक्त 
करणे आवश्यक आहे आदण त्याम ळे सदर भाडेकरु / सांस्थेस  याने 
त्याच्या ताब्यातील सदर घर दरक्त करण्याचे आदण म्हाडाने वाटप 
केलेल्या सांक्रमण आवासामध्ये स्थलाांतदरत करण्याचे खालील नमूद  
अटी व िती न सार ज्या आपसात मान्य करण्यात आल्या त्याप्रमाणे 
मान्य केले त्याांचा उल्लेख याप ढे नमूद करण्यात येत आहे.  
                 
आता दोनही पक्षकाराांनी खालील प्रमाणे नमूद अटी व ितींना 
सहमती व मान्यता ददलेली आहे. 

1. असे मान्य करण्यात येते की, या  करारनाम्याअन्वये आदण 
भाडेकरु / सांस्थेस  याने मान्य केल्याप्रमाणे आदण संस्रे्थने 
सध्याच्या ज न्या जागेचा / सददनकेचा ताबा हस्ताांतदरत 
करण्याचे मान्य केल्याप्रमाणे त्या ऐवजी ``म्हाडा`` याद्वारे 
खोली क्रमाांक _______मजला क्रमाांक-------सांक्रमण इमारत 
क्रमाांक_______जी _______म ांबई  येथे आहे,  त्या जागेचे 
वाटप हयाप ढे नमूद केलेल्या अटी व िती न सार करत आहे. 

   अ) वाटप पत्राच्या ददनाांकापासून 
15 ददवसाांच्या आत जर भाडेकरु / सांस्थेस  
सांक्रमण आवास ज्याचे वाटप त्याला केले आहे 
त्याचा ताबा घेण्याचे त्याने नाकारले तर म्हाडा 
त्याला ककवा दतला तात्प रता दनवास देण्याच्या 
जबाबदारीतून म क्त होईल व भाडेकरुचे / सांस्थेस  
म्हाडा अदधदनयमान सार त्याच्या 
बी.डी.डी.चाळीतील म ळ जागेतून दनष्ट्कासन केले 
जाईल. 
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   ब) भाडेकरु / सांस्थेस  प नववदसत 
इमारतीत स्थलाांतरीत होण्यापूवी सांक्रमण 
दिबीरातील तात्प रत्या दनवासाची जागा दरक्त 
करण्याची हमी देत आहे. ज्यावेळी त्याला 
म्हाडाच्या सांबांदधत अदधका-याकडून साांदगतले 
जाईल त्यावेळी तो/ती प नववदसत इमारतीच्या नवीन 
जागेचा ताबा घेईल. 
   क) सांक्रमण आवास ज्यावेळी 
भाडेकरुच्या ताब्यात असेल त्यावेळेतील खोलीचे 
वैयस्क्तक दवद्य त ि ल्क आदण ज न्या खोलीची 
दवद्य त ि ल्काची थकबाकी असल्यास, ती देण्यास, 
तो जबाबदार असेल परांत  त्याला ककवा दतला 
म्हाडाने ददलेल्या हांगामी / सांक्रमण दनवासाचे भाडे, 
सामदयक वापराबाबत सेवाआकार दयावे लागणार 
नाही. 
   ड ) भाडेकरु / सांस्थेस  त्याच्या 
ककवा दतच्या हांगामी /सांक्रमण दनवासात तो / ती 
राहत असणा-या कालावधीत कोणत्याही प्रकारचे 
बेकायदेिीर वाढ / फेरबदल करणार नाही.  

2. असे मान्य करण्यात येते की, भाडेकरु, / सांस्थेस  त्याच्या 
ककवा दतच्या हांगामी सांक्रमण काळात राहण्याची जागा त्याला 
प नववदसत इमारतीमध्ये त्याला वाटप केले जाईल त्या ददनाांका 
पासून 15 ददवसाांच्या कालावधीत दरक्त करेल आदण सदर 
जागेचा ताबा घेईल. 

3. असे मान्य करण्यात येते की, भाडेकरुस / सांस्थेस  
तात्प रता सांक्रमण, दनवास दवकास दनयांत्रण दनयमावलीच्या 
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दनयम 33 (9)(ब) न सार आदण इतर सांबांदधत तरत दीन सार 
देण्यात येत आहे. 

4. असे मान्य करण्यात येते की, जर भाडेकरु / सांस्थेस  याने 
नवीन प नववसन इमातीत स्थलाांतरीत होण्यासाठी सांक्रमण 
दनवासामधील जागा दरक्त केली नाही तर म्हाडा भाडेकरुला / 
सांस्थेस 24 तासाची दनष्ट्कादित करण्याची नोटीस/सूचना देऊन 
दरक्त करता येईल. 

5. भाडेकरु / सांस्थेस याद्वारे मान्य करतो, जाहीर करतो आदण 
दनस्श्चत करतो दक तो / ती सांक्रमण दनवासाचा वापर त्याच्या / 
दतच्या स्वत:च्या वापरासाठी करेल आदण त्याचा ताबा 
कोणत्याही अन्य व्यक्तीस कोणत्याही प्रकारे देणार नाही. 

6. भाडेकरु / सांस्थेस  असे मान्य करतो व जाहीर करतो की, 
त्याला वाटप करण्यात आलेल्या सांक्रमण दनवासाच्या सांदभात 
दवजेचे ि ल्क तो ककवा ती देईल आदण बी.ई.एस.टी. / अन्य 
दवदय त प रवठादार कां पनीकडून कोणत्याही प्रकारचे देणे नाही 
असे प्रमाणपत्र कायमस्वरुपी प नववसन दनवासाचा ताबा 
घेण्याच्या अगोदर दमळवेल.  

7. सदर भाडेकरुस / सांस्थेस  ________चौ.मी. 
(________ चौ.फ ट) चटई के्षत्राच्या प नववदसत जागेत मालकी 
हक्काने दवनामूल्य सामावून घेण्यात येईल. 

8. ``म ांबई गृहदनमाण व के्षत्र दवकास मांडळ`` हे भाडेकरुला / 
सांस्थेस वाटप करण्यात आलेल्या सदर प नववदसत सददनका व 
त्या इमारती मध्ये ज्या सोईस दवधा प रदवण्यात येणार आहेत 
त्याचा उल्लेख सदर करारनाम्यासोबत जोडण्यात आलेल्या 
`जोडपत्र-अ' मध्ये करण्यात आलेला आहे. 
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9. म ांबई गृहदनमाण व के्षत्रदवकास मांडळ, म्हाडा प्रस्तादवत 
नवीन प नववदसत इमारतीचे प्रत्यक्ष बाांधकाम  स रु झाल्याच्या 
ददनाांकापासून तीस मझहनयाांच्या आत बाांधकाम पूणव करेल. 

10. प नववसन इमारतीत भाडेकरूचे / सांस्थेस  प नववसन 
झाल्यानांतर प नववदसत इमारतीच्या दहा विव देखभालीसाठी 
लागणारया 'कॉपवस फां डाची' तरतूद म्हाडा तफे करण्यात येईल.  
 
याला साक्ष म्हणून हयातील पक्षकाराने आपापल्या सहया या 
करारनाम्यावर म ांबई येथे वर नमूद ददनाांक__________रोजी 
केलीय. 
 
मुांबई गहृझनमाण ि के्षत्रझिकास मांडळ साठी , 
हयावर श्री     हयाांच्या समक्ष) 
सही केली आदण दवतदरत केले) 
भाडेकरु / संस्रे्थच्या वतीने प्राधिक्त आिकारी  श्री  
   ज्याने  त्याची/दतची सही 
श्री___________________याांच्या  
समक्ष केली व दवतदरत केले) 
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`जोडपत्र अ' 
सोईसझुिधाांची यादी मास्टर प्लनॅसह 

               

          ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖßŸÖ ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ / ×®Ö´Ö¿ÖÖÃÖÛúßµÖ / ÜÖÖ„ÖÝÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ®ÖÖ 
¤êüÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ·µÖÖ „ÖÖÝÖê†ÓŸÖÝÖÔŸÖ ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ÃÖÖêµÖß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×µÖÛú ÃÖÖê‡Ô ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ. 

1. ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖÖšüß  1000 X 1000 ´Öß.´Öß. ×¾Æü™Òüß±úÖ‡›ü ™Ö‡Ô»ÃÖ“Öê °»ÖÖê†Ø¸üÝÖ. 
2. ¯ÖÏÃÖÖ¬Ö®Ö ÝÖéÆüÖÓ´Ö¬µÖê Ø³ÖŸÖà®ÖÖ ”ûŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ 300 X 600 ´Öß.´Öß. ™üÖ‡Ô»ÃÖ dado. 
3. ¯ÖÏÃÖÖ¬Ö®Ö ÝÖéÆüÖ´Ö¬µÖêü †Ñ×™ü×ÃÛú›ü (Antiskid) 600 X 600  ™Ö‡Ô»ÃÖ“Öê 

°»ÖÖê†Ø¸ÝÖ. 
4. Ã™ÒüŒ“Ö¸ü»Ö Ý»Öê×—ÖÓÝÖ ×ÃÖ×Ã™ü´Ö ¾Ö ×ÜÖ›üŒµÖÖÓ®ÖÖ †ò»µÖã×´Ö×®ÖµÖ´Ö †ò®ÖÖê›üÖ‡„›ü 

ÃÖêŒ¿Ö®Ö. 
5. »ÖÖêÜÖÓ›üß ¸üÖêØ»ÖÝÖ ¿Ö™ü¸ü“Öê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö¾¤üÖ¸ ¾Ö ¯ÖÏÃÖÖ¬Ö®ÖÝÖéÆüÖÃÖÖšüß ´ÖÖ²ÖÔ»Ö“Öß “ÖÖîÛú™ü 

†ÃÖ»Öê»Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ„Öê. 
6. ŸÖôû´Ö„Ö»µÖÖ¾Ö¸üß»Ö »ÖÖò²Öß´Ö¬µÖê ÛúÖê™ ÃÖÆü ´ÖÖ²ÖÔ»Ö °»ÖÖê†Ø¸üÝÖ ¾Ö ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ 

¾Æü¸üÖÓ›üµÖÖŸÖ °»ÖÖê†Ø¸ÝÖ. 
7. ̄ ÖÖÚÛúÝÖ´Ö¬µÖê ÛúÖò×ÛÎú™ü °»ÖÖê†Ø¸ÝÖ. 
8. ‡´ÖÖ¸üŸÖßÃÖÖšüß  ¤üÖê®Ö ¯ÖòÃÖë„Ö¸ü †Ö×ÞÖ ‹Ûú Ã™Òêü“Ö¸ü ×»Ö°™ü.  
9. ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖÖšüß  Water Treatment Plant, Sewerage Treatment 

Plant, Organic Waste Converter, Firefighting System and 
CCTV µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ. 

10. ÃÖÖî¸ü •„ÖÖÔ †Ö×ÞÖ ¸êü®Ö ¾ÖÖò™ü¸ü ÆüÖ¾ÖìØÃ™üÝÖ (RWH) µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ. 
11. ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß ÆüµÖÖ ³ÖæÛÓú¯Ö¸üÖê¬ÖÛú Ã™ÒüŒ“Ö¸ü †ÖÆêüŸÖ. 
12. ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯Öã¸êü¿ÖÖ ¯ÖÖÞµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ Ûú¸üÞµÖÖÛú¸üßŸÖÖ ³Öæ×´ÖÝÖŸÖ 

(Underground) ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖß¾Ö¸üß»Ö (Overhead) ¯ÖÖÞµÖÖ“µÖÖ ™üÖÛúß“Öß 
¯ÖÏŸµÖêÛú ‡´ÖÖ¸üŸÖßÃÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ. 
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13. ÜÖêôûÖ“Öê ´Öî¤üÖ®Ö, ´Ö®ÖÖê Ó̧ü„Ö®ÖÖ“Öê ´Öî¤üÖ®Ö, ¤îü®ÖÓ×¤ü®Ö ¾ÖÃŸÖæÃÖÖšüß ¤ãüÛúÖ®Öê, 
¤ü¾ÖÖÜÖÖ®ÖÖ, ¿ÖÖôûÖ ‡. ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †Ö¸üÖÜÖ›µÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÖÆêü. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
मास्टर प्लनॅ 

 


