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वाचा :- (1) शासन दनणवय गृहदनमाण दवभाग क्र.गवस/ु1220/प्र.क्र.204(1)/झोपसु-1, दि. 11 जुलै, 2001 
            (2) शासन दनणवय सामान्य प्रशासन दवभाग क्र.प्रसधु्िा-1614/345/प्र.क्र.71/18-अ, 
                 दि. 9 माचव, 2015 
            (3) शासन दनणवय गृहदनमाण दवभाग क्र.झोपधुो-1001/प्र.क्र.125/14/झोपस-ु1, दि. 16 मे, 2015 
            (4) शासन दनणवय गृहदनमाण दवभाग क्र. प्रआयो.2015/प्र.क्र.110/गृदनधो-2(सले)  
                 दि. 9 दडसेंबर, 2015 
प्रस्तावना :-  
 महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षते्र (सधुारणा,दनमूवलन व पनुववसन) अदधदनयम, 1971 मधील तरतुिीनुसार 
दि.1.1.2000  हा सांरक्षणपात्र  दिनाांक दवचारात घेवून सांरक्षणपात्र झोपडीचे अस्स्तत्व व त्यात 
राहणाऱ्या झोपडीधारकाांचे अस्स्तत्व दसध्ि करण्याच्या अनुषांगाने शासन दनणवय सांिभादधन दि.16 मे, 
2015 नुसार कायवपध्िती दवदहत करण्यात आललेी आहे.   कें द्र शासनाने नागरी भागाकरीता ‘‘ सन 
2022 पयंत  सवासाठी घरे ’’ या अदभयानाअांतगवत प्रधानमांत्री आवास योजना सुरु केली असून राज्य 
शासनाने सांिभादधन दि.9.12.2015 नुसार कें द्र शासनाच्या सिर योजनेचा  अांदगकार केलेला आहे.   
राज्य शासनाने दि.1.1.2011 रोजी अथवा त्यापवूी अस्स्तत्वात असलेल्या परांतु शासन दनणवय दि.16 
मे, 2015 नुसार सांरक्षणपात्र ठरत नसलेल्या झोपडपट्टी क्षेत्रातील झोपड्ाांच्या सांिभात अशा 
झोपडीतील प्रत्यक्ष राहणाऱ्या झोपडीधारकाांचे सशुल्क पनुववसन करण्याचे धोरण स्स्वकारले आहे.  या 
धोरणानुसार दि.1.1.2011 रोजी अथवा त्यापवूी पासून झोपडीचे अस्स्तत्व व त्यात प्रत्यक्ष राहणाऱ्या 
झोपडीधारकाांचे अस्स्तत्व दनदित करुन अशा झोपडीवादसयाचा दनवारा दनदित करण्याच्या सांिभात 
कायवपध्िती दवदहत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या दवचारादधन होता.   
शासन दनणवय :-  
1.  सन 2022 पयंत सवांसाठी घरे ’’ या अदभयानाअांतगवत राज्यातील नागरी क्षेत्रासाठी 
दि.1.1.2000 हा सांरक्षण पात्रता दिनाांक दवचारात घेवून सांरक्षणपात्र ठरत असलेल्या 
झोपडीधारकाबरोबरच दि.1.1.2000 नांतर परांतु  दि.1.1.2011 रोजी अथवा त्यापवूी अस्स्तत्वात 
असलेल्या झोपडीच्या सांिभात अशा झोपडीतील प्रत्यक्ष राहणाऱ्या झोपडीधारकाचे सशुल्क  पनुववसन 
केले जाईल.   अशा झोपडीधारकास सांबांदधत महानगरपादलका, नगरपादलका, नगरपदरषि क्षेत्रात 
परवडणाऱ्या ककमतीत अशा झोपडीच्या बिल्यात पनुववसन सिदनका उपलब्ध करुन दिली जाईल.    
 (अ) सांरक्षणपात्र दिनाांक 1.1.2000 नांतर, परांतु , सशुल्क पनुववसन योग्य  दि.1.1.2011 पवूी  
झोपडी अस्स्तत्वात होती ककवा कसे हे ठरदवण्याकरीता सोबतच्या दववरणपत्रातील कोणताही दकमान 
एक अदनवायव  
परुावा आवश्यक राहील. 
 (ब) झोपडी  दि.1.1.2011  अथवा त्यापवूीपासून अस्स्तत्वात असल्याच े दनदित झाल्यावर 
दि.1.1.2011 रोजी त्यात राहणारा झोपडीवादसय सध्या त्यात राहात असल्याचे दनदित करण्यासाठी 
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त्याच्या नावाचा व त्या झोपडीचे दनदित दठकाण िशवदवणाऱ्या पत्त्याचा उल्लेख असलेला,  
दववरणपत्रातील अदलकडच्या एक वषातील कोणताही दकमान एक अदनवायव पुरावा आवश्यक 
राहील.(जोडपत्र एक व जोडपत्र 3 व 3अ ) 
 (क) झोपडीच ेदि.1.1.2011 अथवा त्यापवूीच ेअस्तीत्व असल्याचे दनदित झाल्यावर मात्र अशा 
झोपडीत दि.1.1.2011 पवूीचा झोपडीधारक राहात असल्याच े परुाव े नसल्यास, अशा सशुल्क 
पनुववसनयोग्य झोपडीत दि.1.1.2011 नांतरच्या दिनाांकापासून सध्या राहात असलेल्या 
झोपडीवादसयाने स्व:ताचा दनवारा दनदित होण्याकरीता उपरोक्त दववरण पत्रातील अदलकडच्या एक 
वषातील कोणताही दकमान एक अदनवायव परुावा सािर करणे आवश्यक राहील.  तसेच इतरही परुाव े
सािर करणे आवश्यक राहील.  .(जोडपत्र िोन व जोडपत्र 4 व 4अ ) 
 
2. झोपडीवादसयाने सध्याही तो त्याच झोपडीत राहात आहे यासांिभात तसेच त्याचे नाांव व 
त्याचे/दतचे पतीचे/पत्नीचे नाव े अथवा 18 वषाखालील मुलाच्या नाव े सांबांदधत महानगरपादलका, 
नगरपादलका, नगरपदरषि क्षेत्रात अन्य झोपडी/घर/सिदनका मालकी तत्वावर अथवा भाडेतत्वावर 
नसल्याचे स्वयांघोषणापत्र सांिभादधन शासन दनणवय सामान्य प्रशासन दवभाग दि. 9 माचव, 2015 नुसार 
दवदहत केल्याप्रमाणे (सोबत प्रपत्र अ व  ब ) साध्या कागिावर भरुन िेणे आवश्यक राहील.   
स्वयांघोषणापत्रात नमूि केल्याप्रमाणे झोपडीवादसयाने अजात नमूि केलेली कोणतीही मादहती अथवा 
त्यासोबत दिलेली कोणतीही कागिपत्र े  चकुीची  दिल्याचे आढळून आल्यास असा झोपडीवादसय 
पनुववसनासाठी अयोग्य ठरदवण्यात येईल व पनुववसनादशवाय  दनष्ट्कासनास पात्र असेल, त्यादशवाय त्या 
व्यक्तीदवरुध्ि योग्य ती ौजजिारी कारवाई करण्यात येईल.  
3. सशुल्क पनुववसन योग्य ठरण्यासाठी झोपडीवादसयाने करावयाचा अजाचा नमूना वरील (ब) 
अथवा (क) प्रमाणे दववरणपत्रात दवदहत केलेल्या परुाव्यासह व स्वयांघोषणापत्रासह सांबांदधत अदधसूदचत 
सक्षम प्रादधकाऱ्याांकडे करणे आवश्यक राहील.    मखु्य कायवकारी अदधकारी, झोपडपट्टी पनुववसन 
प्रादधकरण, मुांबई/ठाणे/ पुणे व कपपरी-कचचवड क्षते्र  याांनी प्रादधकरणाच्या वबेसाईटवर सिर अजाच े
नमूने व स्वयांघोषणापत्राचे नमूने उपलब्ध करुन द्यावते.  
4. बहृन्मुांबई,ठाणे, पणेु-कपपरी कचचवड क्षेत्र या झोपडपट्टी पनुववसन प्रादधकरणाच्या कायवक्षेत्रातील 
सध्या मांजूर असलेल्या झोपडपट्टी पनुववसन योजनेमध्ये सांरक्षणपात्र न ठरलेल्या झोपडपट्टीवादसयाांने 
िेदखल वरील जोडपत्रातील नमून्यात सांबांदधत अदधसूदचत सक्षम प्रादधकाऱ्याांकडे अजव करणे आवश्यक 
राहील.  सध्या मांजूर असलले्या झोपडपट्टी पनुववसन योजनेत अशा झोपडीधारकाची झोपडी दनष्ट्कादसत 
झालेली असल्यास, अशा झोपडपट्टी पनुववसन योजनेच्या सांिभात सांबांदधत सक्षम प्रादधकाऱ्याने प्रमादणत 
केलेल्या पदरदशष्ट्ट-2 मध्ये झोपडीधारकाचा समावशे असल्यास असा असांरदक्षत झोपडीधारक सशुल्क 
पनुववसनासाठी योग्य राहील.   
 खालील प्रकारचे असांरदक्षत झोपडीधारक सशुल्क पनुववसनासाठी योग्य समजण्यात येऊ नयेत.   
(अ)    एकाच कुटुांबाचा घटक असल्याने व अशा कुटुांबातील अन्य सिस्यास दि. 16 मे, 2015 च्या 
शासन  
दनणवयानुसार पात्र ठरवले असल्याने  "अपात्र" ठरणारे झोपडीधारक. 

 (ब) स्वतांत्र नाांवाचा परुावा असलेला परांतु एकाच झोपडीत राहणारा  कुटुांबाचा घटक नसलेला 
झोपडीधारक. 

 (क) स्वतांत्र झोपडी अस्स्तत्वात असल्याचा कोणताही स्वतांत्र परुावा नसललेा अन्य झोपडीधारक, 
आदण बांि झोपडी.  
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   सशुल्क पनुववसन योग्य  आढळलेल्या झोपडीवादसयाांची  स्वतांत्र यािी सांबांदधत अदधसूदचत सक्षम 
प्रादधकाऱ्याांनी योग्य परुाव्याांसह प्रमादणत करुन मखु्य कायवकारी अदधकारी, झोपडपट्टी पुनववसन 
प्रादधकरण याांच्याकडे पाठदवणे आवश्यक राहील.   अशा झोपडीधारकास मांजूर झोपडपट्टी पनुववसन 
योजनेत सामावून घेणे शक्य आहे ककवा कसे  याचा दनणवय मुख्य कायवकारी अदधकारी, झोपडपट्टी 
पनुववसन प्रादधकरण हे करतील.  मांजूर झालेल्या झोपडपट्टी पनुववसन योजनेत सशुल्क  पनुववसन शक्य 
नसल्यास अशा झोपडीवादसयाांचे त्याांच्या दनष्ट्कासनाच्या दिनाांकानुसार प्रदतक्षा यािी मुख्य कायवकारी 
अदधकारी, झोपडपट्टी पनुववसन प्रादधकरण याांनी क्षते्रवार तयार करावी व अशा झोपडीधारकाच े
पनुववसन प्रादधकरणाच्या कायवक्षेत्रात कोणत्याही दठकाणी केले जाऊ शकेल.    
5. झोपडपट्टीवादसयाकडून प्राप्त होणारे पदरपणूव अजव, कागिपत्रे/अदभलेख/ साध्या कागिवरील 
स्वयांघोषणापत्र व परुाव्याच्या ग्राह्यतेसाठीचे  स्वयांसाक्षाांकनपत्र  प्राप्त झाल्यावर सांबांदधत अदधसूदचत 
सक्षम प्रादधकारी याांनी त्या परुाव्याांची खालील कायवपध्ितीनुसार सांबांदधत जोडपत्राखाली नमूि 
केल्याप्रमाणे तपासणी करुन योग्य तो दनणवय तातडीने घ्यावा.  
(अ) झोपडपट्टी पनुववसन योजनेच्या अांमलबजावणीसाठी दनष्ट्कादसत झालेल्या झोपडीच्या बाबतीत 
उपरोक्त दवदहत परुाव्याांची तपासणी/पडताळणी करुन सशुल्क पनुववसन योग्यता  ठरदवताना प्रमादणत 
पदरदशष्ट्ट-2 च्या सांिभाने सांबांदधत अदधसूदचत सक्षम प्रादधकारी याांनी  िक्षता घ्यावी.   
(ब) झोपडपट्टीवादसयाांनी सािर केलेल्या कागिपत्राांच्या आधारे सांबांदधत अदधसूसदचत सक्षम 
प्रादधकारी कायालयाने प्रचदलत पध्ितीनुसार झोपडपट्टी पनुववसन प्रादधकरणामाौव त झोपडपट्टीच े
उपग्रह नकाशा उपलब्ध करुन घेवून  त्या नकाशात त्या झोपडीचे दठकाण िशववून त्या नकाशाची प्रत 
त्याांच्या कायालयीन अदभलेख्यात ठेवावी.   
(क) झोपडीच्या दठकाणी सक्षम प्रादधकाऱ्याच्या कायालयातील अदधकाऱ्याांनी प्रत्यक्ष  जावून 
स्थळपाहणी करणे आवश्यक राहील.  
(ड) झोपडीवादसयाकडून वरीलप्रमाणे प्राप्त झालेल्या अजावर सक्षम प्रादधकाऱ्याांचा दनणवय झाल्यावर 
सिरहू अजाच ेसांगणकीकरण करुन अदभलेख्याांचे जतन करणे आवश्यक राहील. 
(इ) सांबांदधत अदधसूदचत सक्षम प्रादधकाऱ्याांच्या दनणवया दवरुध्ि झोपडपट्टीवादसय  महाराष्ट्र झोपडपट्टी 
क्षेत्र (सुधारणा,दनमूवलन व पनुववसन) अदधदनयम,1971 च्या कलम 35 नुसार सांबांदधत अदधसूदचत 
अदपदलय प्रादधकाऱ्याांकडे अदपल िाखल करु शकेल.   तसेच, झोपडपट्टी पनुववसन प्रादधकरण 
क्षेत्रासाठी  सांबांदधत अदधसूदचत तक्रार दनवारण सदमतीकडे दितीय अदपल िाखल करु शकेल.   अशा 
प्रकारे प्रथम अदपलात अथवा दितीय अदपलात होणारा दनणवय झोपडपट्टीवादसयावर व सांबांदधत 
अदधसूदचत सक्षम प्रादधकाऱ्यावर बांधनकारक  
राहील. 
(ौ) अस्स्तत्वात असलेल्या झोपडीच्या सांिभात झोपडीच ेअस्स्तत्व दि.1.1.2011 पवूीचे असून त्यात 
राहणारा झोपडीवादसय दि.1.1.2011 नांतरचा असल्याचे आढळल्यास व त्याच ेहस्ताांतरणाच ेयोग्य ते 
परुाव ेआढळल्यास असा हस्तातरणपात्र झोपडीच्या सांिभात झोपडीधारकास शासन दनणवय दि.16 मे, 
2015 मधील तरतुिीनुसार लागू असलेले भोगवटा हस्ताांतरण शुल्क सांबांदधत लखेादशषाखाली जमा 
करणे आवश्यक राहील अशी रक्कम जमा केल्यानांतरच असा झोपडीधारक सशुल्क पनुववसन योग्य 
समजण्यात येईल.  
6. झोपडपट्टीवादसयास पनुववसन सिदनका दिल्यावर त्यास शासनाच्या त्यापढुील कोणत्याही 
गृहदनर्ममती/ गहृबाांधणी योजनेचा लाभ िेणे योग्य/समथवनीय नसल्यामुळे अशा पनुववसन सिदनकेचा 
ताबा िेताना त्या झोपडीवादसयाची व त्याचा/दतचा  पतीचा/पत्नीच्या ौोटोसह मादहती व त्या िोघाांच्या 
आधार काडवचा क्रमाांक याची नोंि झोपडपट्टी पनुववसन प्रादधकरणाने त्याांच्या  अदभलेख्यात करावी.   
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कोणत्याही पदरस्स्थती कोणत्याही झोपडीधारकास सशुल्क पनुववसन सिदनका वाटपात दिरुक्ती 
होणार नाही याची खबरिारी झोपडपट्टी पनुववसन प्रादधकरणाने घ्यावी.  
7. झोपडपट्टी पनुववसन योजनाांच्या सांिभात सशुल्क पनुववसन सिदनकेची ककमत प्रकल्पदनहाय 
सांबदधत प्रकल्पाचा खचव दवचारात घेऊन सरासरीनुसार मखु्य कायवकारी अदधकारी, झोपडपट्टी 
पनुववसन प्रादधकरण याांचेकडून दनदित करण्यात येईल.   प्रधानमांत्री आवास योजनेसह इतर 
योजनाांच्या सांिभात अशा पनुववसन सिदनकेची ककमत प्रकल्पदनहाय सांबांदधत प्रकल्प अांमलबजावणी 
यांत्रणेकडून दनदित करण्यात येईल.   अशी दवहीत  रक्कम मखु्य कायवकारी अदधकारी, झोपडपट्टी 
पनुववसन प्रादधकरण याांनी दवदहत केलेल्या पध्ितीनुसार सिदनका वाटप झालेल्या सांबांदधत लाभाथी 
झोपडीधारकाने प्रिान करणे आवश्यक राहील. 
8. झोपडपट्टी पनुववसन योजनेतील सशुल्क पनुववसन सिदनकेचे आकारमान झोपडपट्टी पनुववसन 
योजनेच्या दनयमावलीच्या दनकषाांप्रमाणे असेल.   त्या व्यदतदरक्त प्रधानमांत्री आवास योजनेतील 
आर्मथक दृष्ट्टया कमकुवत घटकासाठी दवदहत केलेल्या सिदनकेच्या आकारमानाचे दनकष इतर 
योजनाांमधील सशुल्क पनुववसन सिदनकाांना लागू राहील.  
9.  झोपडपट्टी पनुववसन योजनेसहीत इतर कोणत्याही योजनेतील सशुल्क पनुववसन सिदनकेच्या 
प्रथम नोंिणीचे नोंिणीशुल्क प्रधानमांत्री आवास योजनेतील आर्मथक दृष्ट्टया कमकुवत घटकासाठीच्या 
सिदनकेसाठी दवहीत केलेल्या नोंिणी शुल्काएवढे असले.  
10. सशुल्क पनुववसन सिदनकेला महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, दनमूवलन व पनुववसन) 
अदधदनयम, 1971 मधील कलम 3 ई (1) च्या सिदनका हस्ताांतरणा दवषयीच्या  10 वषे कालमयािेच्या 
तरतुिी लागू राहणार नाहीत.    मात्र एक सिदनका असताांना िुसरी सिदनका प्राप्त करणे, बनावट 
िस्तएैवज सािर करुन सिदनका प्राप्त करणे अशा प्रकरणात लाभाथी सिदनकाधारक  कलम 3 ई (2) 
नुसार दनष्ट्कासनाच्या कारवाईस पात्र ठरेल.  तसेच अशा लाभाथी  झोपडीधारकाने स्वयांघोषणापत्रात 
नमूि केल्याप्रमाणे त्याने दिलेली मादहती खोटी आढळून आल्यास भारतीय िांड सांदहता अन्वये आदण / 
ककवा सबांदधत कायद्यानुसार झोपडीधारकावर खटला भरला जाईल व त्यानुसार असा झोपडीधारक 
दशक्षेस पात्र राहील.   तसेच, सशुल्क पनुववसन सिदनका अशा झोपडीधारकाने कुटुांबातील 
सिस्याव्यदतदरक्त अन्य कोणास हस्ताांतदरत केल्यास असा  झोपडीधारक लाभाथी या योजनेसह अन्य 
कोणत्याही पनुववसन योजनेत पनु्हा सवलतीच्या िराने सिदनका दमळण्यास भदवष्ट्यात पात्र राहणार 
नाही.  
11. सशुल्क पनुववसन सिदनकाांचे दनयमन करण्यासाठी झोपडपट्टी पनुववसन प्रादधकरणामध्ये स्वतांत्र 
कक्ष स्थापन करण्यात यावा.  
12. झोपडपट्टी पनुववसन योजनेतील दवनाशुल्क पनुववसन सिदनका दमळण्यास पात्र ठरलेला 
झोपडीधारक त्याचा अशा सिदनकेवरील हक्क सोडून िेवून सशुल्क पनुववसन सिदनकेच्या योजनेत 
सहभागी होऊ शकेल. 
13. सिर शासन दनणवय राज्यातील महानगरपादलका/नगरपादलका/नगरपदरषि/ नगर पांचायत  
याांच्या अदधनस्त सवव क्षेत्रासाठी लागू राहील.  महाराष्ट्र गृहदनमाण व क्षते्रदवकास प्रादधकरण, मुांबई व 
पणेु महानगर प्रिेश  दवकास प्रादधकरण, शहर व औद्योदगक दवकास महामांडळ व राज्य शासनाच्या 
दवधीमांडळाने पादरत केलेल्या कायद्याच्या आधारे स्थापन झालेल्या सवव महामांडळाकडून राबदवण्यात 
येत असलेल्या नागरी सुदवधा अथवा पायाभतू प्रकल्पाअांतगवत बादधत होणाऱ्या झोपडपट्टीवादसयाांना 
िेदखल लागू राहील.    
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14. सिर शासन दनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201805171456254409 असा आहे. हा आिेश 
दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे.  

    महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशाने व नाांवाने.    
 
 
 

          (दक.गो.पठाडे) 
            अवर सदचव, महाराष्ट्र शासन  
प्रत, 
1.   मा. राज्यपाल याांच ेसदचव 
2.   मा.मुख्यमांत्री याांच ेप्रधान सदचव व सदचव 
3.   मा.सभापती, दवधान पदरषि/मा.अध्यक्ष, दवधानसभा 
4.  मा.दवरोधी पक्षनेता दवधान पदरषि/मा.दवरोधी पक्षनेता, दवधानसभा 
5.   मा.सवव दवधानसभा आदण दवधान पदरषि सिस्य  
6.   मुख्य सदचवाांचे सह सदचव 
7.   महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-1, मुांबई. 
8.   महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-2, नागपरू. 
9.   महाअदधवक्ता, मुांबई उच्च न्यायालय, मुांबई. 
10.  शासनाचे सवव अपर मुख्य सदचव/प्रधान सदचव/सदचव , 
11.  सवव महानगरपादलका आयुक्त,  
12. महानगर आयुक्त, मुांबई महानगर व प्रिेश दवकास प्रादधकरण, वाांदे्र (पवूव), मुांबई 
13. उपाध्यक्ष व मुख्य कायवकारी अदधकारी, महाराष्ट्र गृहदनमाण व क्षते्रदवकास प्रादधकरण,गृहदनमाण भवन,   
       वाांदे्र (पवूव),मुांबई-51 
14. मुख्य कायवकारी अदधकारी, झोपडपट्टी पनुववसन प्रादधकरण,मुांबई/ पणेु-कचचवड क्षते्र / नागपरू / ठाणे. 
15. दवशेष कायव अदधकारी, धारावी पनुववदकास प्रकल्प, गृहदनमाण भवन, वाांदे्र (पवूव) मुांबई 51 
16.  सवव दवभागीय महसूल आयुक्त, 
17.  सांचालक, नगरपादलका प्रशासन, मुांबई. 
18.  दजल्हादधकारी, मुांबई शहर/मुांबई उपनगरे दजल्हा 
19.  अपर दजल्हादधकारी(अदत/दनष्ट्का) मुांबई शहर/पदिम उपनगर/पवूव उपनगरे 
20.  मुख्य अदधकारी, मुांबई गहृदनमाण व क्षेत्रदवकास मांडळ, गृहदनमाण भवन, वाांदे्र (पवूव) मुांबई 400 051 
21.  गृहदनमाण दवभागातील सवव सहसदचव/उपसदचव/अवर सदचव/कक्ष अदधकारी  
22.  दनवड नस्ती (झोपस-ु1) 

 
 
 
 
 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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दव व र ण पत्र 

(शासन दनणवय, क्रमाांक झोपधुो-0810/प्र.क्र.96/2018/झोपसु-1- दिनाांक- 16 मे, 2018.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 दि.1.1.2011 रोजीच्या अथवा त्यापूवीच्या पुराव्यात झोपडीवादसयाच्या नाांवासह झोपडी क्रमाांकाचा उल्लखे असलले ेअथवा 
झोपडीच्या दनदित दठकाणाचा (उिा. चाळ, रस्ता इत्यादि दनवासी पत्ता ) उल्लखे असलले—े 
-१)    दजल्हादधकारी कायालयामाौव त सन २०11 यावषी अथवा त्यापवूीच्या वषाच्या  प्रकादशत झालले्या  अांतीम  मतिार यािीचा प्रमादणत उतारा. 
                                                                                       अथवा 
-२    त्या झोपडीत प्रादधकृत वीज कां पनीने वीज जोडणी दिल्याची कागिपत्रे/ अदभलखे /िेयक   
                                                                                     अथवा  
-3)  झोपडीची महानगरपादलका/ नगरपदरषिेने मालमत्ता कर आकारणी केल्याचा परुावा. 
                                                                                    अथवा 
-4)  राज्य शासनाच्या महसलू दवभागाकडून अकृदषक परवानगी अथवा अकृदषक वापर दनयदमत करण्याची परवानगी व त्यावळेी भरलले्या अकृदषक 

कर/अकृदषक िांडाच्या रक्कमेची पावती.          
                                                                                    अथवा  
 -5) दि.१.१.२०11 ककवा त्यापवूी नोंिणीकृत असलले्या झोपडपट्टी सह.गहृदनमाण सांस्थेचे सहाय्यक दनबांधक, सहकार याांनी प्रमादणत केलले ेभाग 

प्रमाणपत्र.      
                                                                                 अथवा 
-7)  व्यावसादयक अथवा औद्योदगक स्वरुपाच्या वापरात असलले्या अथवा त्याांसह दनवासी वापरात असलले्या झोपडीच्या बाबतीत त्या झोपडीच्या 

क्रमाांकाचा उल्लखे असललेा अथवा दनदित दठकाण िशवदवणारा महानगरपादलका/ नगरपादलका/ नगरपदरषिेचा  दि.1/1/2011 अथवा त्यापवूी 
प्राप्त झाललेा (अ) गुमास्ता परवाना/ खाणावळ ककवा (ब) उपहारगहृ लायसन्स/त्या अनुषांगाने भरण्यात आलले्या कराची पावती.            
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जोडपत्र -एक 

(शासन दनणवय, क्रमाांक झोपधुो-0810/प्र.क्र.96/2018/झोपसु-1- दिनाांक-16 मे, 2018.) 
   

  दि. 1.1.2011  अथवा त्यापूवीपासूनच्या सशुल्क पुनववसन योग्य  झोपडीत त्या दिनाांकास राहणारा झोपडीवादसय  
सध्या त्यात  रहात  असल्याबद्दल दनदित करण्यासाठी त्याने  पुढील कागिपत्रे /अदभलेख सािर करणे आवश्यक आहे. 

 
 

 
(1) झोपडी सांरक्षणपात्र ठरण्याकरीता दि.१.१.२०11 रोजी अथवा त्यापूवीपासून अस्स्तत्वात असल्याबद्दलचे पुराव े

आवश्यक असल्यामुळे सोबतच्या  दववरणपत्रातील कोणताही दकमान एक पुरावा आवश्यक आहे.  

 

                                                                                      आदण 
 (२) दि.1.1.2011 अथवा त्यापूवीपासूनची  झोपडी सध्या तेथे  अस्स्तत्वात असल्याबद्दल आदण झोपडीवादसय दि.१.१.२०11 

अथवा त्यापूवीपासून सध्या त्यात प्रत्यक्ष रहात असल्याबद्दलचा पुरावा म्हणनू  त्याचे नाांव व झोपडीचा पत्ता अथवा त्या 
झोपडीच ेदनदित दठकाण िशवदवणारे सोबतच्या  दववरणपत्रामधील अलीकडच्या एक वषातील कोणताही दकमान एक 
पुरावा आवश्यक आहे.   

  

                                                                               आदण 
  (3) शासन आिेशातील पदरच्छेि क्र.२ नुसार “स्वयां घोषणापत्र” (Self Declaration) व “स्वयां साक्षाांकनासाठीच े स्वयां 

घोषणापत्र” (Self Declaration for Self Attestation). 
                                                                                आदण 
  (4)    UIDAI  ने दिलले्या आधार काडाची स्वयांसाक्षाांदकत प्रत  
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जोडपत्र- िोन 
( शासन दनणवय, क्रमाांक झोपधुो-0810/प्र.क्र.96/2018/झोपसु-1- दिनाांक- 16  मे, 2018.) 

 दि. 1.1.2000 नांतरच्या परांतु  सशुल्क पुनववसन योग्य दि. 1.1.2011 अथवा त्यापूवीपासूनच्या सांरक्षणपात्र 
झोपडीत  सध्या रहात  असलले्या झोपडीवादसयाकडे दि.१.१.२००11 अथवा त्यापूवीपासून रहात असल्याच ेपुराव े
नसल्यास अथवा तो दि.१.१.२०11 नांतरच्या दिनाांकापासून रहात असल्यास त्याने   पुढील कागिपत्रे  / अदभलखे 
सािर करणे आवश्यक आहे.   
 

(i) झोपडीचे  अस्स्तत्व  ठरण्याकरीता दि.१.१.२०11 रोजी अथवा त्यापूवीपासून अस्स्तत्वात असल्याबद्दलचे पुराव ेआवश्यक 
असल्यामुळे सोबतच्या  दववरणपत्रातील कोणताही दकमान एक पुरावा आवश्यक आहे.   

आदण 
(ii) दि. १.१.२०11 अथवा त्यापूवीपासूनची  झोपडी सध्या तेथे  अस्स्तत्वात असल्याबद्दल आदण झोपडीवादसय सध्या त्यात प्रत्यक्ष 

रहात असल्याबद्दलचा पुरावा म्हणनू नाांव व झोपडीचा पत्ता अथवा त्या झोपडीचे दनदित दठकाण िशवदवणारे  सोबतच्या  
दववरणपत्रातील अलीकडच्या एक वषातील कोणताही दकमान एक  पुरावा आवश्यक आहे.   

आदण 
(iii)  शासन आिेशातील  पदरच्छेि क्रमाांक “२” प्रमाणे  “स्वयां घोषणापत्र” (Self Declaration) व “स्वयां साक्षाांकनासाठीचे स्वयां 
घोषणापत्र” (Self Declaration for Self Attestation) 

आदण 
(iv)  झोपडीवादसय सध्या तेथे रहात असल्याचे  अदतदरक्त पुराव ेम्हणनू:- 
--अ)  झोपडीवादसयाने त्या झोपडीचा ताबा घेतल्यानांतर अदलकडच्या एक वषातील दजल्हादधकारी कायालयामाौव त प्रकादशत 

झालले्या अांतीम मतिार यािीचा प्रमादणत उतारा.   
अथवा 

--ब)  त्या झोपडीवादसयाने त्याच्या अपत्याच्या शासन मान्यता प्राप्त शाळेत/महादवद्यालयात नोंिदवलले्या त्या झोपडीचे दनदित 
दठकाण िशवदवणारा दनवासी पत्त्याबाबतचा मुख्याध्यापक/प्राचायव याांनी दिललेा प्रमादणत उतारा  

अथवा 
--क) झोपडपट्टीवादसय नोकरीस असलले्या दनयोक्त्याने त्याच्या झोपडीचे दनदित दठकाण िशवदवणाऱ्या दनवासी पत्त्याबाबत     
         दिलले ेप्रमाणपत्र.    

 

आदण 
(v)  झोपडीवासीय िावा करीत असलले्या दिनाांकास त्या झोपडीचा  ताबा त्याच्याकडे आल्याचा पुरावा म्हणनू - 
         (a)   अगोिरच्या झोपडीवादसयाचे नोटरी केलले ेमुद्राांक पेपरवरील दिनाांक असलले ेसांमतीपत्र.   
                                                                                          अथवा  

(b)    झोपडपट्टीवादसय भाडे तत्वावर प्रत्यक्ष रहात असल्याबद्दल भाडेकराराच्या कागिपत्रात अथवा भाडे पावतीत 
त्याांची  नावे व त्या झोपडीचे दनदित दठकाण िशवदवणाऱ्या पत्त्याचा  उल्लखे असणे आवश्यक आहे.   

आदण 
(vi)  झोपडीचा भोगवटा हस्ताांरतण झाल्याची नोंि शासकीय अदभलखेात घेण्याबद्दल    ̓ भोगवटा  हस्ताांतरण शुल्क  ̓  

(Occupancy Transfer Charges)  म्हणनू त्या झोपडीच्या बृहन्मुांबई, ठाणे, पुणे कपपरी-कचचवड व नागपूर येथील 
सांरक्षणप्राप्त दनवासी झोपडीकरीता रु.४०,०००/- व व्यावसादयक अथवा औद्योदगक अथवा त्यासह दनवासी वापरातील 
झोपडीकरीता रु,६०,०००/- प्रमाणे भरणे आवश्यक राहील. अन्य शहरातील सांरक्षणपात्र झोपडीकरीता  ̓ भोगवटा 
हस्ताांतरण शुल्क  ̓  (Occupancy Transfer Charges)  म्हणनू अनुक्रमे दनवासी अथवा व्यावसादयक अथवा औद्योदगक 
अथवा त्यासह दनवासी  वापराच्या शुल्काच्या ५० टक्के इतके आकारण्यात येईल.     

(अ)े        झोपडीधारक मृत्य ुपावललेा असल्यास त्याची पत्नी/दतचा पती याांच्या नाांव ेहस्ताांतदरत करण्यास तसेच ते िोन्ही मृत्य ु
पावलले ेअसल्यास त्याांचा मुलगा/मुलगी याांच्या नाांवे ती झोपडी हस्ताांतरीत करण्याकदरता ‘ भोगवटा हस्ताांतरण शुल्क ̓ 
आकारण्याांत येणार नाही.  

(बी) झोपडीधारकास झोपडपट्टी पुनववसन योजनेचा लाभ दमळाल्यावर, अशा व्यक्तीला ककवा त्याच्या/दतच्या 
पत्नीला/पतीला अथवा त्याांच्या अज्ञान मुलाांना झोपडी दवकत अथवा हस्ताांतरीत करुन घेता येणार नाही.  

(सी )      झोपडीचे परस्पर सहमतीने दवक्री  अथवा  दवदवध टप्प्यातील साखळी िारे हस्ताांतरण झाल ेअसल्यास सध्या वास्तव्य 
करणाऱ्या रदहवासीकडून ̓ भोगवटा हस्ताांतरण शुल्क ̓   आकारण्यात येईल.  पूवीच्या दवक्रीबाबत  अथवा प्रत्येक टप्प्याचे  
"भोगवटा  हस्ताांतरण शुल्क" न आकारता केवळ सध्याच्या टप्प्यावरील   ̓ भोगवटा हस्ताांतरण शुल्क   ̓  आकारण्यात 
येईल.   तसेच  यापुढील  प्रत्येक हस्ताांतरणाबाबत ‘ भोगवटा हस्ताांतरण शुल्क  ̓  आकारण्यात येईल. 
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जोडपत्र- तीन 
                        ( शासन दनणवय, गृहदनमाण दवभाग क्र.-क्रमाांक झोपधुो-0810/प्र.क्र.96/2018/झोपस-ु1-दिन ांक-16मे, 2018.मधील जोडपत्र-एक नुसार) 

दि.1.1.2000 नांतर परांत ु दि.1.1.2011  पूवीपासूनच्या झोपडीत दि.१.१.२०11 अथवा त्यापूवीपासून 
राहणाऱ्या झोपडीवादसयासाठी अजव.  

अजव क्र.          
 

                                                         

                                                                                       दिनाांक:-     /       /20....... 
                               
 
a.    झोपडीवादसयाचे नाव :- श्री/श्रीमती.  ------------------------------------------------------------------------------ 

b.     झोपडीपट्टीचे नाव व पत्ता :-    ------------------------------------------------------------------------------------ 

                                              ------------------------------------------------------------------------------------ 

                                              ------------------------------------------------------------------------------------ 

c.      शहराचे नाांव :-   ----------------------------------------                          d.   महापादलका/नगरपादलका/वॉडव क्र.------- 
 

e.    झोपडीवासीय सध्याच्या झोपडीत केव्हापासून रहात आहे:- 
 

f.     कुटुांबातील सिस्याांची नाव े   :-                                  1.पत्नी/पती   श्रीमती/श्री.---------------------------------------- 
 

                  2. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  3. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
                  4. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  5. -------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                 (अदधक सिस्य असल्य स स्वतांत्र य िी स्वयांप्रम दित करुन ) 

 

    g झोपडी दि.1.1.2011 रोजी अथवा त्यापूवी अस्स्तत्वात असल्याबद्दल आदण झोपडीवादसय त्यात रहात असल्याबद्दल सािर 
केलेला पुरावा :- 

 (अ) दववरणपत्रातील सािर केललेा पुरावा/पुराव्याांच ेअनुक्रमाांक:-  
                                                                                                                               (अदतदरक्त पुराव ेअसल्यास) 

                                                                                 आदि  
   h (ii)  झोपडीवादसय सध्या त्या झोपडीत प्रत्यक्ष रहात असल्याबद्दलचा अदलकडच्या एका वषातील पुरावा.                                            
 (अ) दववरणपत्रातील सािर केलले्या पुरावा/पुराव्याांचे अनुक्रमाांक:- 

                                                                                                                                                (अदतदरक्त परुाव ेअसल्यास)                                                                         
   

   i  शासन आिेशातील पदरच्छेि क्रमाांक    नुसार स्वत:चा ौोटो असलले्या  
साध्या कागिावर स्वयां घोषणापत्र व “पुराव ेसाक्षाांकनासाठी स्वयां घोषणापत्र”:-                                         

  
   j UIDAI  ने दिलले्या आधार काडाची स्वयांसाक्षाांदकत प्रत                                                                        आहे/ नाही  

       

         झोपडीवासीयाची सही/ अांगठा दनशाणी :- 
 भ्रमणिूरध्वनी क्रमाांक :  
टीप :- सक्षम प्रादधकारी कायालयाने छायाांदकत प्रतीवर अजव प्राप्त झाल्याची पोच द्यावी.                                                                                                  

 

        

 

पत्नी/पतीसह ौोटो  

     

     

आहे नाही 



शासन दनणवय क्रमाांकः झोपुधो-0810/प्र.क्र.96/2018/झोपसु-1 

 

पृष्ट्ठ 18 पैकी 10  

जोडपत्र- तीन ‘“अ” 

(शासन दनणवय, क्रमाांक झोपधुो-0810/प्र.क्र.96/2018/झोपस-ु1- दिन ांक-  16  मे, 2018. 
सक्षम प्रादधकारी / सहाय्यक आयुक्त याांच्या कायालयीन उपयोगाकरीता 

                                                                                    
 

 सक्षम प्रादधकारी कायालयाचे नाांव :- 
                                                                                    दिनाांक :-          /        / 201---- 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A.                       

नगरपादलका / महानगरपादलकेचे सांदक्षप्त नाांव :- 
 

 

A            दिनाांक १.१.२०11 रोजीच्या अथवा त्या पूवीचा व  दिनाांक १.१.२०....... मतिार यािीत उल्लेख असल्यास ( सन 2000-2011 अ 
                                                                                                                                                                      सन 2011 नांतरचा  ब ) 

 

महाराष्ट्र दवधानसभा दनवाचन क्षेत्र 
क्रमाांक 

मतिान कें द्र / यािीचा भाग क्रमाांक मतिार यािीतील क्रमाांक 

   
 

   
 

B           झोपडपट्टी जमीनीची मालकी :- (योग्य असेल त्या रकान्यात √  दचन्हाांदकत कराव)े 
 

राज्य शासन म्हाडा नगरपादलका / 
महानगरपादलका 

इतर राज्य शासकीय मांडळ / 
महामांडळ / प्रादधकरण इत्यािी. 

कें द्र शासन / कें द्र 
शासन उपक्रम 

खाजगी 

 

C 
1 झोपडी दि. १.१.२०11 अथवा त्यापूवीपासूनची असल्याचे तसेच झोपडीवादसय िेदखल दि. १.१.२०11 अथवा पूवीपासूनचा / 

दिनाांक १.१.२०11 नांतर वास्तव्यास आल्याबाबत सािर करण्यात आलेल्या पुराव्याांची पडताळणी केली असता— 
 अ)      ते सवव पुराव ेयोग्य आहेत. 
 ब)       त्यातील क्र.                                                                येथील पुराव ेयोग्य/खरे नाहीत                                                                                              

2 सांबांदधत झोपडपट्टीच्या उपग्रह नकाशात त्या झोपडीचे दनदित दठकाण िशवदवण्यात आले आहे 
काय?                          
 

आहे  नाही 

3 झोपडपट्टी पुनववसन योजना सुरु असल्यास पदरदशष्ट्ट-2 मधील अजविाराचे नाांव व यािीतील 
क्रमाांक  :-  

           

4 झोपडीच्या दठकाणी प्रत्यक्षात जाऊन स्थळ तपासणीचा 
दिनाांक व अदभप्राय :-  

    २  ० १  
 

 
पडत ळिी करि ऱ्य  अदधक ऱ्य चे  
न ांव, पिन म व सही 
दिन ांक :-   

सक्षम प्रादधकाऱ्याचा “ सशुल्क पुनववसन योजने ” बाबतचा दनणवय 
 
        दिन ांक:-     /         /201-----   अन्वये झोपडीवादसय याांनी सािर केलेल्या कागिपत्राांची पडताळणी केल्यावर सिरहू 
झोपडीवादसय महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, दनमूवलन व पुनर्मवकास) अदधदनयम, १९७१ च्या तरतुिीनुसार तो झोपडीवादसय 
सशुल्क पुनववसनासाठी "योग्य" असल्याच ेमी प्रमादणत करतो. / तो झोपडीवादसय सशुल्क पुनववसनासाठी "नाही " असे मी 
प्रमादणत करतो. 

 

                                                                                                                  सक्षम प्रादधकारी याांच ेनाांव, सही  व            
Seal   
                                                                                                            दिनाांक : 

      अर्ज क्र.         

अनुकुल
अनुकेकु
ल 

प्रतिकुल
ललल 
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                 झोपडीवादसय सांरक्षणपात्र झोपडीत दि. १.१.२०11 नांतरच्या दिनाांकापासून रहात असल्यास शासन आिेशाच्या 

 पदरच्छेि ५ नुसार झोपडीवादसयाने भोगवटा हस्ताांतरण शुल्क रक्कम भरली आहे काय ?             आहे     /     नाही 

भरली असल्यास रक्कम रुपये                     

 रक्कम भरल्याचा दिनाांक                                    

                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

   छाननी अजव व मादहतीच ेसांगणकीकरण करण्याांत आल्याचा दिनाांक   
 

 
 

                    (                                                                      )                                              
                                                                                                सांगणकीकरण केलले्या कमवचाऱ् याच ेनाांव व सही 

 
************** 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    2 0 1  

    २ ० १  
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जोडपत्र-चार 
(शासन दनणवय, क्रमाांक झोपधुो-0810/प्र.क्र.96/2018/झोपस-ु1- दिन ांक-  16  मे, 2018.) 

दि.१.१.२०11 वा त्यापूवीच्या सशुल्क पनुववसन पात्र झोपडीत दि. १.१.२०11 नांतरच्या दिनाांकापासून सध्या रहात असल्यास करावयाचा अजव.  
अजव क्र.          

 
                    

                                                                       ( सक्षम प्र दधक ऱ्य ने भर वय च  )                                            
                                                                                         दिनाांक:-     /       /20....... 

                               
 

a.    झोपडीवादसयाचे नाव:- श्री/श्रीमती. :------------------------------------------------------------------------------- 

b.    झोपडपट्टीचे नाव व पत्ता :-     ------------------------------------------------------------------------------------ 

                                              ---------------------------------------------------------------------------------------- 

                                              ---------------------------------------------------------------------------------------- 

c.     शहराचे नाांव :-   --------------------------------------------------      d.   महापादलका/नगरपादलका/वॉडव क्र.------- 

e.    झोपडीवासीय सध्याच्या झोपडीत केव्हापासून रहात आहे:-    

 
f.     कुटुांबातील सिस्याांची नाव े   :-                                                  1. पत्नी/पती   श्रीमती/श्री.---------------------------------------- 

                  2. ---------------------------------------------------------------------------------- 

                  3. ----------------------------------------------------------------------------------- 

                  4. ------------------------------------------------------------------------------- 

                  5. -------------------------------------------------------------------------------- 

                    ( अधिक सदस्य असल्यास स्विंत्र यादी स्वयंसाक्ांककि करुन जोडावी. ) 
 

g झोपडी दि.1.1.2011 रोजी अथवा त्यापवूी अस्स्तत्वात असल्याबद्दल  सािर केललेा परुावा :- 
 (अ) दववरणपत्रातील सािर केललेा अदनवायव पुरावा/पुराव्याांचे अनुक्रमाांक:-  

                                                                                                                                                        (अदतदरक्त पुराव ेअसल्यास) 
                                                                       आदि  

h (ii)  दि.१.१.२००० अथवा त्यापवूीपासूनची झोपडी सध्या तेथे अस्स्तत्वात असल्याबद्दल आदण झोपडीवादसय सध्या त्यात प्रत्यक्ष रहात असल्याबद्दलचा दववरणपत्रातील सािर 
केललेा अलीकडच्या एक वषातील पुरावा :-           

  
(अ) दववरणपत्रातील सािर केलेल्या पुरावा/पुराव्याांचे अनुक्रमाांक:- 

 
                                                                                                                             (अदतदरक्त पुराव ेअसल्यास) 
-अ) दजल्हादधकारी कायालयामाौव त अदलकडच्या एक वषातील अांदतम करण्यात आलेल्या मतिार यािीत  
          त्याचे नाांव असल्याचा प्रमादणत उतारा                      आदण   
-ब)     त्या झोडडीवादसयाने त्याच्या अपत्याचा शासन मान्यता प्राप्त शाळेत/महादवद्यालयात नोंिदवलेल्या त्या झोपडीचे         
         दनदित दठकाण िशवदवणारा दनवासी पत्त्याबाबतचा मुख्याध्यापक/प्राचायव याांनी दिललेा प्रमादणत उतारा 
                                                                                       आदण 
-क) झोपडीवादसय नोकरीस असलेल्या दनयोक्त्याने त्याच्या झोपडीचे दनदित दठकाण िशवदवणाऱ्या दनवासी पत्त्याबाबत       
        दिललेे प्रमाणपत्र.                                                                           
                                                                                       आदण 
--ड) सक्षम प्रादधकारी कायालयाच्या अदधकाऱ्याचा झोपडीच्या दठकाणी प्रत्यक्ष जाऊन केलेला त्याच्या पत्त्याबाबतचा  
        तपासणी अहवाल. 

                                                                                       आदण 
i  शासन आिेशातील पदरच्छेि क्रमाांक       नुसार स्वत:चा ौोटो असलेल्या साध्या कागिावर स्वयां घोषणापत्र व पुराव ेसाक्षाांकनासाठी स्वयां घोषणापत्र :- आहे / न ही 

 

                                                                                       आदण 

j UIDAI  ने दिलेल्या आधार काडाची स्वयांसाक्षाांदकत प्रत                                                                                                              आहे / न ही 
                                                                                       आदण 
k अगोिरच्या झोपडीवादसयाने दिलेले मुद्राांक पेपरवरील सांमतीपत्र ककवा भाडे करार कागिपत्र 

 
 
टीप :- सक्षम प्रादधकारी कायालयाने छायाांदकत प्रतीवर अजव प्राप्त झाल्याची पोच द्यावी.                         झोपडीवासीयाची सही/ अांगठा दनशाणी :- 
   भ्रमणिूरध्वनी क्रमाांक :   

           

 

पत्नी/पतीसह ौोटो  

     

आहे/नाही 

आहे/नाही 

 

     

आहे/नाही 

 
आहे/नाही 
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जोडपत्र- चार “अ” 
(शासन दनणवय, क्रमाांक झोपधुो-0810/प्र.क्र.96/2018/झोपस-ु1- दिन ांक- 16  मे, 2018.) 

सक्षम प्रादधकारी / सहाय्यक आयुक्त याांच्या कायालयीन उपयोगाकरीता 

                                                                                    
 

 सक्षम प्रादधकारी कायालयाचे नाांव :- 
 
 

 
                                                                                    दिनाांक :-          /        / 201---- 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A.                       

नगरपादलका / महानगरपादलकेचे सांदक्षप्त नाांव :- 
 

 

  A            दिनाांक १.१.२०11 रोजीच्या अथवा त्या पुढील दिनाांक १.१.२०....... मतिार यािीत उल्लेख असल्यास :- ( सन 2000 ते 2011   अ                
                                                                                                                                           सन 2011 नांतरचा  ब ) 

 

 महाराष्ट्र दवधानसभा दनवाचन क्षेत्र क्रमाांक मतिान कें द्र / यािीचा भाग क्रमाांक मतिार यािीतील क्रमाांक 

अ    
 

ब 
   

 

    B           झोपडपट्टी जमीनीची मालकी :- (योग्य असेल त्या रकान्यात √  दचन्हाांदकत कराव)े 
 

राज्य शासन म्हाडा नगरपादलका / 
महानगरपादलका 

इतर राज्य शासकीय मांडळ / 
महामांडळ / प्रादधकरण इत्यािी. 

कें द्र शासन / कें द्र 
शासन उपक्रम 

खाजगी 

 

    C 
1 झोपडी दि. १.१.२०11 अथवा त्यापूवीपासूनची असल्याचे तसेच झोपडीवादसय िेदखल दि. १.१.२०11 अथवा पूवीपासूनचा / 

दिनाांक १.१.२०11 नांतर वास्तव्यास आल्याबाबत सािर करण्यात आलेल्या पुराव्याांची पडताळणी केली असता— 
 अ)      ते सवव पुराव ेयोग्य आहेत. 
 ब)       त्यातील क्र.                                                                येथील पुराव ेयोग्य/खरे नाहीत                                                                                              

2 सांबांदधत झोपडपट्टीच्या उपग्रह नकाशात त्या झोपडीचे दनदित दठकाण िशवदवण्यात आले आहे 
काय?                          
 

आहे  नाही 

3 झोपडपट्टी पुनववसन योजना सुरु असल्यास पदरदशष्ट्ट-2 मधील अजविाराचे नाांव व यािीतील 
क्रमाांक  :-  

           

4 झोपडीच्या दठकाणी प्रत्यक्षात जाऊन स्थळ तपासणीचा 
दिनाांक व अदभप्राय :-  

    २  ० १  

  
 

 
 
 

 

पडत ळिी करि ऱ्य  अदधक ऱ्य चे  

न ांव, पिन म व सही 

दिन ांक :-   
 
 
 
 
 
 

      अर्ज क्र.         

अनुकुल
अनुकेकु
ल 

प्रतिकुल
ललल 
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सक्षम प्रादधकाऱ्याचा “ सशुल्क पुनववसन योग्यते” बाबतचा दनणवय 

 

        दिन ांक:-     /         /201-----   अन्वये झोपडीवादसय याांनी सािर केलेल्या कागिपत्राांची पडताळणी केल्यावर सिरहू झोपडीवादसय 

महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, दनमूवलन व पुनर्मवकास) अदधदनयम, १९७१ च्या तरतुिीनुसार तो झोपडीवादसय सशुल्क पुनववसनासाठी 

"योग्य" असल्याचे मी प्रमादणत करतो. / तो झोपडीवादसय सशुल्क पुनववसनासाठी "योग्य"  नाही असे मी प्रमादणत करतो. 

 
 
                                                                                                                    सक्षम प्रादधकारी याांचे नाांव, सही  व   
          Seal                                                                                                      दिनाांक : 

 

 
 

झोपडीवादसय सशुल्क पुनववसन योग्य  झोपडीत दि. १.१.२०11 नांतरच्या दिनाांकापासून रहात असल्यास शासन आिेशाच्या 

 पदरच्छेि ५  (ौ) नुसार झोपडीवादसयाने भोगवटा हस्ताांतरण शुल्क रक्कम भरली आहे काय ?             आहे     /     नाही 

भरली असल्यास रक्कम रुपये                     

 रक्कम भरल्याचा दिनाांक                                    

                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 छाननी अजव व मादहतीचे सांगणकीकरण करण्याांत आल्याचा दिनाांक   

 
 

 
                    (                                                                      )                                              
                                                                                                           सांगणकीकरण केलले्या कमवचा-याचे नाांव व सही 

 
************** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

    2 0 1  

    २  ० १  
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प्रपत्र -अ 
(शासन दनणवय, क्रमाांक झोपधुो-0810/प्र.क्र.96/2018/झोपस-ु1- दिन ांक- 16 मे, 2018.) 

स्वयांघोषणापत्र 

 

मी--------------------- श्री. .....................................याांचा मुलगा/मुलगी वय ...........  

वषव, आधार क्रमाांक 

(असल्यास)....................................व्यवसाय.............................राहणार 

...........................................यािारे घोदषत करतो/करते की, झोपडपट्टी पनुववसन योजनेच्या 

दवचाराथव असलेली वादणस्ज्यक/दनवासी ककवा िोन्ही प्रकारातील झोपडी माझ्या ताब्यात आहे 

तसेच माझ्या नाव ेआदण माझ्या पतीच्या/पत्नीच्या नाव ेअथवा अठरा वषाखालील (अज्ञान) मुलाांच्या 

नाव े या महानगरपादलका/नगरपादलका/नगरपदरषि स्थादनक स्वराज्य सांस्थेच्या क्षते्रात अन्य 

झोपडी/घर /सिदनका मालकी तत्वावर अथवा भाडे तत्वावर नाही आदण ही सवव मादहती माझ्या 

व्यक्तीगत मादहती व समजूतीनुसार खरी आहे. सिर मादहती खोटी आढळून आल्यास, भारतीय 

िांड सांदहता अन्वये आदण/ककवा सांबांदधत कायद्यानुसार माझ्यावर खटला भरला जाईल व त्यानुसार 

मी दशक्षसे पात्र राहीन याची मला पूणव जाणीव आहे.  

 

दठकाण :-.................................                        अजविाराची सही :-....................... 

दिनाांक :-..................................                       अजविाराच ेनाव :-....................... 

  

अजविाराचा ौोटो 
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                                                Annexure- A 
        (G.R. No .ZOPUYO-0810/C.R.93/2018/ZOPASU-1,  Dated- 16  May, 2018.) 

                                              Self Declaration                             

 

I---------------------Son/Daughter of.....................................aged...........  

occupation....................................resident of ............................ with UID 

No............................................ hereby declare that present commercial/dwelling 

structure or both which is under consideration  for Slum Rehabilitation Scheme is 

actually occupied by me no other hut/house/flat is standing in my name or in the 

name my wife/husband or in the names of my below 18  years (minor) children on 

ownership basis or on rental basis within the limits of Local Self Government Bodies 

such as Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council Concerned.  The 

information provided above is true and correct to the best of my personal knowledge, 

information belief. I fully understand the consequences of giving false information. If 

the information is found to be false, I shall be liable for prosecution and punishment 

under Indian Penal Code and/or any other law applicable thereto. 

 

Place :-.................................                        applicant’s Signature:-....................... 

Date :-..................................                       Applicant’s  Name:-....................... 

  

Applicants Photo 
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                                                प्रपत्र -ब 
(शासन दनणवय, क्रमाांक झोपधुो-0810/प्र.क्र.96/2018/झोपस-ु1- दिन ांक- 16 मे, 2018.) 

                            स्वयां-साक्षाांकनासाठी स्वयांघोषणापत्र  

                            

 

मी--------------------- श्री. .....................................याांचा मुलगा/मुलगी वय ...........  

वषव, आधार क्रमाांक 

(असल्यास)....................................व्यवसाय.............................राहणार 

...........................................यािारे घोदषत करतो/करते की, मी झोपडपट्टी पुनववसन 

योजनेत सशुल्क पुनववसन योग्यता  तपासण्यासाठी दवदहत पुराव्याच्या स्वयां साक्षाांदकत केलेल्या 

प्रती या मूळ कागिपत्राांच्याच सत्य प्रती आहेत. त्या खोट्या असल्याचे आढळून आल्यास, भारतीय 

िांड सांदहता अन्वये आदण/ककवा सांबांदधत कायद्यानुसार माझ्यावर खटला भरला जाईल व त्यानुसार 

मी दशक्षसे पात्र राहीन याची मला पूणव जाणीव आहे.  

 

दठकाण :-.................................                        अजविाराची सही :-....................... 

दिनाांक :-..................................                       अजविाराचे नाव :-....................... 

  

     अजविाराचा ौोटो 

 



शासन दनणवय क्रमाांकः झोपुधो-0810/प्र.क्र.96/2018/झोपसु-1 

 

पृष्ट्ठ 18 पैकी 18  

 

                                                Annexure- B 
       (G.R. No .ZOPUYO-0810/C.R.93/2018/ZOPASU-1,  Dated- 16  May, 2018.) 

                          Self Declaration for Self Attestation                            

 

I------------------------- Son/Daughter of....................................aged...........  

occupation....................................resident of ............................ with UID 

No............................................ hereby declare that the copies of prescribed 

proof/s for examining the eligibility for  Rehabilation with cost in Slum Rehabilitation 

Scheme attested by me are true copies of original documents. I am well aware of the 

fact the if the copies are found to be false, I shall be liable for prosecution and 

punishment under Indian Penal Code and/or any other law applicable thereto. 

 

Place :-.................................                        applicant’s Signature:-....................... 

Date :-..................................                       Applicant’s  Name:-....................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Applicants Photo 
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