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महारा$% झोपडप]ी ^ेE (सुधारणा, िनमु2लन व पुन`वकास ) अिधिनयम, १९७१ तसेच महारा$% झोपडप]ी ^ेE 
(सुधारणा,िनमु2लन व पुन`वकास) (सुधारणा) अिधिनयम,201१ आिण महारा$% झोपडप]ी ^ेE (सुधारणा, िनमु2लन व 
पुन`वकास) (सुधारणा) अिधिनयम, २०१४  c या तरतूदीनुसार िद.०१.०१.२०००  या अह2ता िदनांक रोजी अथवा eयापूवf 
अgZतeवात असलhेया शासकीय, िनमशासकीय व खाजगी जिमनीवरील घोिषत तसेच गणनाकृत झोपडीत सkया Aeय^ 
रहात असलhेया झोपडीवािसयाचा िनवारा संरि^त करlयात आला आहे. उपरोnत अिधिनयमाcया कलम 3Y मधील 
तरतुदीनुसार या कायदयाcया Aयोजनाथ2 िद.१.१.२००० वा eयापूवf अgZतeवात असलhेया झोपडीत Aeय^ राहणाoया 
pयnतीला िविश$ठ कागदपEांची पडताळणी कsन ओळखपE (फोटोपास ) देणे  आवwयक आहे.   eयाकरीता  संदभxिकत 
िद.११ जुल,ै२००१ cया शासन िनण2यानुसार यापूवf काय2पkदती िनिwचत करlयात आली आहे.  तyंतर  पडताळणी 
करlयाकरीता िविहत केलhेया कागदपEांcया/अिभलेखांcया यादीत संदभ,िकत िद. ८ नोpहzबर, २००१ cया शासन 
िनण2यानुसार सुधारणा करlयात आली आहे.  तथािप उपरोnत अिधिनयमातील कलम 3Y cया तरतुदी िवचारात घेता  सkया 
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अgZतeवात असललेी  झोपडी िद.१.१.२००० रोजी अथवा eयापूवfपासूनची असणे आवwयक असhयाने eयाबाबतcया 
तपासणीकरीता आिण eया झोपडीत Aeय^ राहणाoया झोपडीवािसयाचा िनवारा  िनिwचत करlयाcया  
कागदपEांcया/अिभलखेांcया  यादीत व काय2पkदतीत सुधारणा करlयाची बाब शासनाcया िवचाराधीन होती.   तसेच  eया 
अनुषंगाने िद. १.१.२००० रोजी अgZतeवात असलhेया झोपडीत राहणाoया संर^णपाE झोपडीवािसयाचे उपरोnत 
अिधिनयमाcया कलम  3Z खाली पुनव2सन व पुन:Zथानिनwचयन संदभ,त  िनदेश देlयाचे शासनाcया िवचाराधीन होते.    

शासन िनण2य :- 

1.  शासनाने आता सव{कष िवचार कsन  या Aयोजनाथ2 सkया अgZतeवात असलhेया िद.11 जुल,ै 2001  िद. ८ 
नोpहzबर, २००१ आिण िद. २ जानेवारी, २०१२ cया आदेशातील तरतुद|चे अिध4मण कsन खालीलAमाणे  सुधारीत 
कागदपEे/अिभलखे  व काय2पkदती िविहत करlयाचे िनण2य घेतले आहेत. 

 (अ) झोपडी िद. १.१.२००० अथवा eयापूवfची संर^णAा}त झोपडी आहे काय, हे  ठरिवlयाकरीता सोबतcया  िववरणपE 
“अ”मधील कोणताही िकमान एक  अिनवाय2  पुरावा आिण िववरणपE  “अ” आिण िववरणपE “ब”  या दो�ह|मधून  आणखी  
कोणताही एक  असे एकूण दोन पुरावे आवwयक आहेत.   
(ब)  झोपडी िद.1.1.2000 अथवा eयापूवfपासूनची अgZतeवात असhयाचे िनिwचत झाhयावर िद.1.1.2000 रोजी eयात 
राहणारा झोपडीवासीय सkया रहात असhयाब�ल िनिwचत करlयासाठी eयाcया नावाचा व eया झोपडीचे िनिwचत िठकाण 
दश2िवणाoया पeeयाचा उhलखे असलले े उपरोnत िववरणपE “अ”मधील कोणताही िकमान एक  अिनवाय2  पुरावा आिण 
िववरणपE  “अ” आिण िववरणपE “ब”  या दो�ह|मधून  आणखी  कोणताही एक  असे अिलकडcया एक वष,तील एकूण दोन 
पुरावे आवwयक आहेत.  

      (क)  झोपडी िद.1.1.2000 अथवा eयापूवfपासूनची अgZतeवात असhयाचे िनिwचत झाhयावर eया झोपडीत  िद.१.१.२००० 
अथवा eयापूवfपासून रहात असhयाचे पुरावे नसलhेया अथवा अशा संर^णपाE झोपडीत िद.१.१.२००० नंतरcया 
िदनांकापासून सkया  रहात असलhेया झोपडीवािसयाने Zवत:चा िनवारा  संरि^त होlयाकरीता उपरोnत िववरणपE 
“अ”मधील कोणताही िकमान एक  अिनवाय2  पुरावा आिण िववरणपE  “अ” आिण िववरणपE “ब”  या दो�ह|मधून  आणखी  
कोणताही एक  असे  अिलकडcया एक वष,तील एकूण दोन पुरांवे  सादर करणे आवwयक आहेत. 
2. झोपडीवािसयाने eयाcया नावे व eयाcया /ितcया पeनीcया/पतीcया नांवे अथवा 18 वष,खालील (अ�ान) मुलांcया 
नांवे संबंिधत महानगरपािलका/नगरपािलका/नगरपिरषद अशा Zथािनक Zवरा�य संZथेcया ^ेEात अ�य 
झोपडी/घर/सदिनका मालकी तeवावर अथवा भाडे तeवावर नसhयाचे शपथपE s.100/- cया मु�ांक पेपरवर भsन देणे 
आवwयक राहील. eयात चुकीची मािहती िदhयाचे आढळून आhयास eयास अपाE ठरिवlयात येईलच, eयािशवाय eया 
pयnतीिवskद यो�य ती फौजदारी काय2वाही करlयात येईल.  

झोपडी व 
झोपडीवािसय 
संर^णपाE 
ठरिवlयाबाबत. 

शपथपEाबाबत 
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३. अ)    झोपडी िद.१.१.२००० अथवा eयापूवfची  संर^णAा}त असhयाब�ल व eयात १.१.२००० अथवा eयापूवfपासून  
राहणाoया  झोपडीवािसयाने Zवत:चा िनवारा संरि^त होlयाकरीता शासनाकडून उपल�ध कsन देlयांत येणा-या  
“जोडपE-तीन” मkये दश2िवलhेया छापील अज,तच संबंिधत पुराpयांसह मािहती सादर करणे आवwयक आहे. 
शासनाकडून उपल�ध कsन िदले जाणारे छापील अज2 संबंिधत स^म Aािधकाराcया काय,लयाकडून 
झोपडप]ीवािसयांना उपल�ध होतील व eयांcयाच काय,लयात gZवकारले जातील.  बृह�मंुबई, पुणे, �पपरी-�चचवड व 
नागपूर शहरातील सkया मंजूर असलhेया झोपडप]ी पुनव2सन योजनेत अपाE ठरलhेया झोपडीवािसयांनी संबंिधत स^म 
Aािधकारी काय,लयाकडील गुलाबी रंगातील जोडपE- ४ मkये दश2िवललेा छापील अज2 भरणे आवwयक राहील.  
ब)    झोपडी िद.1.1.2000 अथवा eयापूवfपासूनची संर^णपाE  असhयाब�ल व eया झोपडीत  िद.१.१.२००० अथवा           
eयापूवfपासून रहात असhयाचे पुरावे नसलhेया अथवा िद.१.१.२००० नंतरcया िदनाकंापासून सkया  रहात               
असलhेया झोपडीवािसयाने Zवत:चा िनवारा  संरि^त होlयाकरीता शासनाकडून उपल�ध कsन देlयांत येणा-या 
“जोडपE-चार” मkये दश2िवलhेया छापील अज,तच संबंिधत पुराpयांसह मािहती सादर करणे आवwयक आहे . 

शासनाकडून उपल�ध कsन िदल ेजाणारे छापील अज2 संबंिधत स^म Aािधकाराcया काय,लयाकडून झोपडीवािसयांना 
उपल�ध होतील व eयांcयाच काय,लयात gZवकारल ेजातील.  बृह�मंुबई, पुणे, �पपरी-�चचवड व नागपूर शहरातील सkया 
मंजूर असलhेया झोपडप]ी पुनव2सन योजनेत अपाE ठरलhेया झोपडीवािसयांनी संबंिधत स^म Aािधकारी 
काय,लयाकडील गुलाबी रंगातील जोडपE- ४ मkये दश2िवललेा छापील अज2 भरणे आवwयक राहील. संर^णपाE 
झोपडीत िदनांक १.१.२००० नंतरcया िदनांकापासून राहणारा जो झोपडीवािसय संदभxिकत िदनांक २ जानेवारी, २०१२ 
cया शासन िनण2यानुसार अज2 केhयावर यापूवf अपाE ठरला असेल, eयास देखील या शासन िनण2यानुसार पु�हा 
“जोडपE-चार” मkये अज2 करता येईल. 
४.      झोपडीवािसयाकडून जोडपE-तीन  अथवा जोडपE- चार Aमाणे छापील भरललेे  अज2 , कागदपEे/अिभलखे  व 
शपथपE Aा}त झाhयावर संबंिधत स^म Aािधकारी यांनी eया पुराpयांची खालील काय2पkदती अनुसsन                  
“जोडपE-पाच ” मkये नमूद केhयाAमाणे  तपासणीअंती  यो�य तो िनण2य �ावा.    
         अ)    बृह�मंुबईकरीता रा�य शासनामाफ2 त राबिवlयात आलhेया “ झोपडप]ीवािसयांकिरता ओळखपE योजना-
२००१ ” मोिहमेतील, झोपडप]ी पुनव2सन Aािधकरणाने संगणकावर संकिलत केलhेया मािहतीcया व फोटोcया आधारे 
पडताळणी करावी. 
         ब)       झोपडप]ी पुनव2सन योजनेcया अंमलबजावणीसाठी िन$कािसत झालhेया झोपडीcया बाबतीत उपरोnत 
िविहत पुराpयांcया आधारे पाEता/अपाEता ठरिवताना पिरिश$ट-II चा संदभ2 संबंिधत स^म Aािधकारी यांनी �यावा.  
         क)   झोपडीवािसयाने सादर केलhेया  कागदपEांcया आधारे संबंिधत स^म Aािधकारी काय,लयाcया अिधकाoयाने 
Aचिलत पkदतीनुसार   झोपडप]ी पुनव2सन Aािधकरणामाफ2 त  झोपडप]ीचा उप�ह नकाशा (Satellite Maps of Slums) 

िद.१.१.२००० 
पूव'पासून+या 
झोपडी-
वािसयांसाठी 
अज7बाबत 

 

िद.१.१.२००० 
नंतर+या 
झोपडी-
वािसयांसाठी 
अज7बाबत. 

स;म 
=ािधकारी 
यां+या 
काय@पAदती-
बाबत.  
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=कIJ़LMत 
झोपडीवािसयां

-बाबत. 

उपलPध झाIयावर Qया नकाशात  Qया झोपडीचे िठकाण दश@वून Qया नकाशाची =त Qयां+या काय7लयीन अिभलखेात 
ठेवावी.    
ड)     झोपडी+या िठकाणी स;म =ािधकारी काय7लया+या अिधकाVयाने =Qय; जाऊन  Mथळ तपासणी करणे आव[यक 
राहील.   
          इ)  झोपडीवािसयाकडून वरील=माणे =ा^त झालIेया अज7वर स;म =ािधकाVयाचा िनण@य झाIयावर सदरहू अज7चे 
संगणकीकरण क`न अिभलेखांचे जतन करaयात येईल.   
५.      झोपडीवािसय जोडपd-दोन नुसार संर;णपाd असIयाचे आढळIयावर तो  =Qय; भोगवटादार असIयाची नhद 
स;म =ािधकारी यां+या अिभलखेात iयावी लागेल व Qयासाठी ‘ भोगवटा हMतांतरण शIुक ‘ (Occupancy Transfer 
Charges) जोडपd-दोन +या D.(vi) नुसार भरावे लागेल. सदरहू आकारaयात येणाVया ‘ भोगवटा हMतांतरण शIुकाची‘ 
रjकम "(बी) कराkयितिरjत महसूल, (सी) कराkयितिरjत इतर महसूल- (दोन) सामािजक सेवा, ०२१६- गृहिनम7ण, ०२, 
नागरी गृहिनम7ण, ८००, इतर रकमा (01) (01) गिल+छ वMतीत राहणाVयांकडून अनुp^ती शIुक/भरपाई वगैरे 
(०२१६००२२)”  या जमा लखेािशष7 खाली जमा करaयात येईल. 
6.       महाराGt झोपडपuी (सु.िन.व पु.) अिधिनयम 1971 मAये झोपडी संर;णासाठी िविहत केललेा िद.01/01/1995 
हा िदनांक 2 मे, 2014 +या राजपdात =िसAद झाIया=माणे Qया िदनांकापासून िद. 01/01/2000 असा झाललेा आहे.  
Qयामुळे िद. २ मे, २०१४ पूव' मंजूर झालIेया  झोपडपuी पुनव@सन योजनेत संबंिधत झोपडीवािसयां+या सहकारी संMथेला 
अथवा िवकासकाला आशयपd देaयात आले असIयास व पुनव@सन घटका+या इमारतीचे बांधकाम चाल ूअसलIेया अशा 
झोपडपuीतील िद.१.१.१९९५ व िद. १.१.२००० दर�यानची  झोपडी अपाd ठरललेी असIयास अथवा झोपडीत राहणारी 
kयjती बदलIया+या कारणाMतव संबंिधत झोपडीवािसय यापूव' अपाd ठरललेा असIयास, अशा झोपडपuी पुनव@सन 
योजने+या अमंलबजावणीमुळे अशी झोपडी िनGकािसत करaयात आली असली  तरी अथवा झोपडीवािसयाने Mवत:हून 
िनGकासन केललेे असIयास व असा झोपडीधारक निवन िनकषाअ�वये पाd ठरIयास अशा  झोपडीवािसयाचे तेथील 
झोपडपuी पुनव@सन योजने+या पुनव@सन घटकातील  बांधकाम चालू असलIेया इमारत�मAये पुनव@सन करaयाची बाब 
=चिलत िवकास िनयंdण िनयमावलीतील तरतुदी+या अिधनMत राहील.  तथािप संबंिधत  झोपडपuी पुनव@सन योजने+या 
सव@ पुनव@सन  इमारत�चे बांधकाम पूण@ झाल ेअसIयास  यापूव'+या  िद.१.१.१९९५  +या िनकषानुसार  अपाd  ठरलIेया 
झोपडीवािसयास तेथील पुनव@सन इमारतीत सामावून घेणे शjय होणार नाही.   
 7.      महाराGt गृहिनम7ण व ;ेdिवकास =ािधकरण, मंुबई महानगर =देश िवकास =ािधकरण, शहर व औ�ोिगक िवकास 
महामंडळ, महाराGt रा�य रMते िवकास महामंडळ, महाराGt औ�ोिगक िवकास महामंडळ, िविवध महानगरपािलका व 
नगरपािलकांकडून राबिवaयात येणाVया नागरी सुिवधा अथवा पायाभूत =कIपांतग@त बािधत होणाVया  संरि;त 
झोपडपuीवािसयांकरीता देिखल या आदेशातील तरतुदी  लागू राहतील. 

भोगवटा 
हMतांतरण 
शIुकाबाबत. 

मंजूर 
झोपडपuी 
पुनव@सन 
योजनांबाबत  
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८.      सदर शासन िनण@य महाराGt शासना+या www.maharashtra.gov.in या संकेतMथळावर उपलPध करaयात आला 
असून Qयाचा संकेताक 201407221419058609 असा आहे. हा आदेश िडजीटल Mवा;रीने सा;ांिकत क`न काढaयात 
येत आहे.  

महाराGtाचे रा�यपाल यां+या आदेशानुसार व नावाने.  

( देबािशष चDबत'  ) 
=धान सिचव, गृहिनम7ण िवभाग. 

=त, 

1. मा. रा�यपाल यांचे सिचव 

2. मा.मु�यमंdी यांचे =धान सिचव व सिचव 

3. मा.सभापती, िवधान पिरषद/मा.अAय;, िवधानसभा 
4. मा.िवरोधी प;नेता िवधान पिरषद/मा.िवरोधी प;नेता, िवधानसभा 
5. मा.सव@ िवधानसभा आिण िवधान पिरषद सदMय  
6. मा.मु�य सिचवांचे सह सिचव 

7. मा.महालखेापाल (लखेा व अनुpेयता/लखेापरी;ा), महाराGt-१, मंुबई. 
8. मा.महालखेापाल (लखेा व अनुpेयता/लखेापरी;ा), महाराGt-2, नागपूर. 
9. मा.महाअिभवjता, मंुबई उ+च �यायालय, 
10. शासनाचे सव@ अपर मु�य सिचव/=धान सिचव/सिचव , 
11. मा. सव@ महानगरपािलका आयुjत,  
12. मा. महानगर आयुjत, मंुबई महानगर व =देश िवकास =ािधकरण, वां�े (पूव@), मंुबई 

13. उपाAय; व मु�य काय@कारी अिधकारी, महाराGt गृहिनम7ण व ;ेdिवकास =ािधकरण, गृहिनम7ण भवन, वां�े(पूव@),मंुबई-५१ 

14. मु�य काय@कारी अिधकारी, झोपडपuी पुनव@सन =ािधकरण,मंुबई/पुणे-�चचवड ;ेd/नागपूर 

15. िवशेष काय@ अिधकारी, धारावी पुनव@िकास =कIप, गृहिनम7ण भवन, वां�े (पूव@) मंुबई ५१ 

16. सव@ िवभागीय महसूल आयुjत, 
17. संचालक, नगरपािलका =शासन, मंुबई. 
18. िजIहािधकारी, मंुबई शहर/मंुबई उपनगरे िजIहा 
19. अपर िजIहािधकारी(अित/िनGका) मंुबई शहर/पि[चम उपनगर/पूव@ उपनगरे 

Debashish 

Chakrabarty

Digitally signed by Debashish 

Chakrabarty 

DN: c=IN, o=Government of 

Maharashtra, ou=Housing Department, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

cn=Debashish Chakrabarty 

Date: 2014.07.22 15:14:31 +05'30'
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20. मु�य अिधकारी, मंुबई गृहिनम7ण व ;ेdिवकास मंडळ, गृहिनम7ण भवन, वां�े (पूव@) मंुबई ४०० ०५१ 

21. गृहिनम7ण िवभागातील सव@ सहसिचव/उपसिचव/अवर सिचव/क; अिधकारी 
22. िनवड नMती (झोपसु-१), गृहिनम7ण िवभाग.  



 

 

िववरणप े 

(शासन िनण*य, -मांक-झोपुधो-१००१/9.-.१२५/१४/झोपस-ु१ िद. २२ जलुै, २०१४)  
                                                                                 

     िववरणप  “ अ ” 
 िद.1.1.2000 रोजीJया अथवा LयापूवNJया पुराOयात झोपडीवािसयाJया नांवासह झोपडी -मांकाचा उUलखे असलले ेअथवा 

झोपडीJया िनिWचत िठकाणाचा (उदा. चाळ, रZता इLयािद िनवासी प\ा ) उUलखे असलले—े 

-१)    िजUहािधकारी काय]लयामाफ* त सन २००० यावषN अथवा LयापूवNJया वष]Jया  9कािशत झालUेया  अतंीम  मतदार यादीचा 9मािणत उतारा. 
                                                                                       अथवा 
-२    Lया झोपडीत 9ािधकृत वीज कंपनीने वीज जोडणी िदUयाची कागदप े/ अिभलखे /देयक   
                                                                                     अथवा 
-३)   राdय शासनामाफ* त संदभeिकत िद.११ जुल,ै२००१ Jया आदेशानुसार राबिवhयात आलUेया “पा  झोपडपiीवािसयाकंिरता ओळखप  योजना-

२००१ नुसार देhयात आलले ेगणना फॉम*                                                                                                         
                                                                                     अथवा  

-४)  झोपडीची महानगरपािलका/ नगरपिरषदेने मालम\ा कर आकारणी केUयाचा पुरावा. 
                                                                                    अथवा 
-५)  राdय शासनाJया महसलू िवभागाकडून अकृिषक परवानगी अथवा अकृिषक वापर िनयिमत करhयाची परवानगी व Lयावेळी भरलUेया अकृिषक 

कर/अकृिषक दंडाJया रlकमेची पावती.          
                                                                                    अथवा  
 -६) िद.१.१.२००० nकवा LयापूवN नoदणीकृत असलUेया झोपडपiी सह.गहृिनम]ण संZथेचे सहाpयक िनबंधक, सहकार यांनी 9मािणत केलले ेभाग 

9माणप .                                                                              

 िववरणप  “ ब” 
 िद.1.1.2000 रोजीJया अथवा LयापूवNJया पुराOयात झोपडीवािसयाJया नांवासह झोपडी -मांकाचा उUलखे असलले े

अथवा झोपडीJया िनिWचत िठकाणाचा (उदा. चाळ, रZता इLयािद िनवासी प\ा ) उUलखे असलले-े- 
 

--1)   महानगरपािलका व नगरपािलकेकडून  देhयात आलले े झोपडीवािसयाचे  अथवा Lयाची पLनी/पती अथवा अपLयाचे जqम-मृLयू 9माणप . 
अथवा 

--2)   िजUहािधकारी काय]लयामाफ* त 9ाrत करhयात आलUेया डोिमसाईल(वाZतOयाचा पुरावा) सtटिफकेट. 
अथवा 

--३)   मंुबई महानगर /भारत दूरसंचार िनगम कंपनीकडून दुरvवनी जोडणी िदUयाची कागदप े/ अिभलखे /देयक.   
अथवा 

--४)    झोपडीवािसयाचे नाव, वय इ. बदलhयाबाबते  शासन राजप . 
अथवा 

--5)  झोपडीला महानगरपािलका/नगरपािलकेकडून जलजोडणी िदUयाचा पुरावे / देयक. 
अथवा 

--६)  झोपडपiीवािसयाने Zवत:Jया नावे 9ाrत केलले ेपारप . 
अथवा 

--७)  कy z व राdय शासनाJया (उदा. संजय गांधी िनराधार योजना/वृvदापकाळ पेqशन इLयािद) योजनांतग*त आtथक सहाpय िमळhयाबाबतची 
कागदप े/ अिभलखे.  

अथवा 
--८) झोपडपiीवािसयास  qयायालयाकडून 9ाrत झालले ेसमqस.                       

अथवा 
--९)  आयकर िवभाग अथवा महानगरपािलका/नगरपािलका अथवा शासकीय/िनमशासकीय काय]लयात कराचा भरणा केUयाचा  पुरावा.  



 

 

 

अथवा 
--१०) रा}~ीयकृत, खाजगी  अथवा सहकारी बँकेत झोपडीवािसयाJया अथवा Lयाची पLनी/पती अथवा अपLयाचे उघडलUेया खाLयाचे पासबुक.   

अथवा 
--११)   महानगरपािलका/नगरपािलका, शासकीय व अनुदािनत शाळा /महािव�ालय सोडUयाJया दाखला. 

अथवा 
--1२)   Lया िविश}ट झोपडीत अिधकृत गॅस कंपनीकडून गॅस पुरवठा करhयात येत असUयाचा पुरावा. 

अथवा 
--१३)   9ादेिशक पिरवहन काय]लयाने िदललेा वाहन चालिवhयाचा परवाना. 
                                                                                                     अथवा 
--१४) कy z शासनाकडुन देhयात आलले ेयुआयडी “आधार काड*” 
--1५)   Oयावसाियक अथवा औ�ोिगक Zव�पाJया वापरात असलUेया अथवा Lयासंह िनवासी वापरात असलUेया झोपडीJया बाबतीत Lया झोपडीJया 
-मांकाचा उUलखे असललेा अथवा िनिWचत िठकाण दश*िवणारा महानगरपािलका/ नगरपािलका/ नगरपिरषदेचा  िद.1/1/2000 अथवा LयापूवN 
9ाrत झाललेा (अ) गुमाZता परवाना/ खाणावळ nकवा (ब) उपहारगृह लायसqस/Lया अनुषंगाने भरhयात आलUेया कराची पावती अथवा (क) िव-ीकर 
/Oयवसाय कर भरUयाची पावती अथवा (ड) आयकर, सेवाकर अथवा इतर कर भरUयाचा पुरावा. (इ) राdय शासनाJया वजने व मापे काय]लयाची 
9माणप े 



 

 

जोडप  -एक 

(शासन िनण*य, -माकं झोपुधो-१००१/9.-.१२५/१४/झोपसु-१, िदनांक 22 जुलै, 2014) 

   
  िद. 1.1.2000 अथवा LयापूवNपासूनJया संर�णपा  झोपडीत Lया िदनांकास राहणारा झोपडीवािसय  सvया 

Lयात  रहात  असUयाब�ल िनिWचत करhयासाठी Lयाने  पुढील कागदप े /अिभलखे सादर करणे आवWयक 
आहे. 

 

(1)  झोपडी संर�णपा  ठरhयाकरीता िद.१.१.२००० रोजी अथवा LयापूवNपासून अ�ZतLवात असUयाब�लचे पुरावे आवWयक 
असUयामुळे सोबतJया  िववरणप  “अ”मधील कोणताही िकमान एक  अिनवाय*  पुरावा आिण िववरणप   “अ” आिण 
िववरणप  “ब”  या दोqह�मधून  आणखी  कोणताही एक  असे एकूण दोन पुरावे आवWयक आहेत.   

 

 

                                                                                        आिण 

 

   (२) िद.1.1.2000 अथवा LयापूवNपासूनची  झोपडी सvया तेथे  अ�ZतLवात असUयाब�ल आिण झोपडीवािसय िद.१.१.२००० 
अथवा LयापूवNपासून सvया Lयात 9Lय� रहात असUयाब�लचा पुरावा �हणून  Lयाचे नांव व झोपडीचा प\ा अथवा Lया 
झोपडीचे िनिWचत िठकाण दश*िवणारे सोबतJया  िववरणप  “अ”मधील कोणताही िकमान एक  अिनवाय*  पुरावा आिण 
िववरणप   “अ” आिण िववरणप  “ब”  या दोqह�मधून  आणखी  कोणताही एक  असे एकूण दोन पुरावे आवWयक आहेत.   

                                                                     
                                                                               आिण 

 

(3) शासन आदेशातील पिरJछेद -.२ नुसार शपथप .  

 



 

 

जोडप - दोन 

(शासन िनण*य, -माकं झोपुधो-१००१/9.-.१२५/१४/झोपसु-१, िदनाकं 22 जुलै, 2014) 

 

िद. 1.1.2000 अथवा LयापूवNपासूनJया संर�णपा  झोपडीत  सvया रहात  असलUेया झोपडीवािसयाकडे 
िद.१.१.२००० अथवा LयापूवNपासून रहात असUयाचे पुरावे नसUयास अथवा तो िद.१.१.२००० नंतरJया िदनांकापासून 
रहात असUयास Lयाने   पुढील कागदप े  / अिभलखे सादर करणे आवWयक आहे.   
 

(i) झोपडी संर�णपा  ठरhयाकरीता िद.१.१.२००० रोजी अथवा LयापूवNपासून अ�ZतLवात असUयाब�लचे पुरावे आवWयक 
असUयामुळे सोबतJया  िववरणप  “अ”मधील कोणताही िकमान एक  अिनवाय*  पुरावा आिण िववरणप   “अ” आिण िववरणप  

“ब”  या दोqह�मधून  आणखी  कोणताही एक  असे एकूण दोन पुरावे आवWयक आहेत.   
आिण 

(ii) िद. १.१.२००० अथवा LयापूवNपासूनची  झोपडी सvया तेथे  अ�ZतLवात असUयाब�ल आिण झोपडीवािसय सvया Lयात 9Lय� 
रहात असUयाब�लचा पुरावा �हणून नांव व झोपडीचा प\ा अथवा Lया झोपडीचे िनिWचत िठकाण दश*िवणारे  सोबतJया  
िववरणप  “अ”मधील कोणताही िकमान एक  अिनवाय*  पुरावा आिण िववरणप   “अ” आिण िववरणप  “ब”  या दोqह�मधून  
आणखी  कोणताही एक  असे एकूण दोन पुरावे आवWयक आहेत.   

आिण 

(iii)  शासन आदेशातील  पिरJछेद -मांक “२” 9माणे  शपथप     

आिण 

(iv)  झोपडीवािसय सvया तेथे रहात असUयाचे  अितिरlत पुरावे �हणून:- 

--अ)  झोपडीवािसयाने Lया झोपडीचा ताबा घेतUयानंतर अिलकडJया एक वष]तील िजUहािधकारी काय]लयामाफ* त 9कािशत 
झालUेया अतंीम मतदार यादीचा 9मािणत उतारा.   

अथवा 
--ब)  Lया झोपडीवािसयाने LयाJया अपLयाJया शासन माqयता 9ाrत शाळेत/महािव�ालयात नoदिवलUेया Lया झोपडीचे िनिWचत 

िठकाण दश*िवणारा िनवासी पLLयाबाबतचा मु�याvयापक/9ाचाय* यांनी िदललेा 9मािणत उतारा  
अथवा 

--क) झोपडपiीवािसय नोकरीस असलUेया िनयोlLयाने LयाJया झोपडीचे िनिWचत िठकाण दश*िवणा�या िनवासी पLLयाबाबत 
िदलले े9माणप .                                                                               

 

आिण 

(v)  झोपडीवासीय दावा करीत असलUेया िदनांकास Lया झोपडीचा  ताबा LयाJयाकडे आUयाचा पुरावा �हणून - 

         (a)   अगोदरJया झोपडीवािसयाचे  नोटरी केलले ेमुzांक पेपरवरील िदनांक असलले ेसंमतीप .   
                                                                                          अथवा  

(b)    झोपडपiीवािसय भाडे तLवावर रहात असUयाब�ल भाडेकराराJया कागदप ात अथवा भाडे पावतीत Lयांची  नावे व 
Lया झोपडीचे िनिWचत िठकाण दश*िवणा�या पLLयाचा  उUलखे असणे आवWयक आहे.   

आिण 



 

 

(vi)  झोपडीचा भोगवटा हZतांरतण झाUयाची नoद शासकीय अिभलखेात घेhयाब�ल    ̓ भोगवटा  हZतांतरण शUुक  ̓  (Occupancy 
Transfer Charges)  �हणून Lया झोपडीJया बृहqमंुबई, ठाणे, पुणे nपपरी-nचचवड व नागपूर येथील संर�ण9ाrत िनवासी 
झोपडीकरीता �.४०,०००/- व Oयावसाियक अथवा औ�ोिगक अथवा Lयासह िनवासी वापरातील झोपडीकरीता �,६०,०००/- 
9माणे भरणे आवWयक राहील. अqय शहरातील संर�णपा  झोपडीकरीता    ̓ भोगवटा हZतांतरण शUुक  ̓  (Occupancy 

Transfer Charges)  �हणून अनु-मे िनवासी अथवा Oयावसाियक अथवा औ�ोिगक अथवा Lयासह िनवासी  वापराJया शुUकाJया 
५० टlके इतके आकारhयात येईल.     

(अ)े   झोपडीधारक मृLयु पावललेा असUयास Lयाची पLनी/ितचा पती यांJया नांवे हZतांतिरत करhयास तसेच ते दोqही मृLयु 
पावलले ेअसUयास Lयांचा मुलगा/मुलगी यांJया नांवे ती झोपडी हZतांतरीत करhयाकिरता ‘ भोगवटा हZतांतरण शUुक ̓ 
आकारhयांत येणार नाही.  

(बी) झोपडीधारकास झोपडपiी पुनव*सन योजनेचा लाभ िमळाUयावर, अशा Oयlतीला nकवा LयाJया/ितJया पLनीला/पतीला 
अथवा LयांJया अ�ान मुलांना झोपडी िवकत अथवा हZतांतरीत क�न घेता येणार नाही.  

(सी )      झोपडीचे परZपर सहमतीने िव-ी  अथवा  िविवध टrrयातील साखळी �ारे हZतांतरण झाल ेअसUयास सvया वाZतOय 
करणा�या रिहवासीकडून ̓ भोगवटा हZतांतरण शUुक ̓   आकारhयात येईल.  पूवNJया िव-ीबाबत  अथवा 9Lयेक टrrयाचे  
"भोगवटा  हZतांतरण शUुक" न आकारता केवळ सvयाJया टrrयावरील   ̓ भोगवटा हZतांतरण शUुक   ̓  आकारhयात 
येईल.   तसेच  यापुढील  9Lयेक हZतांतरणाबाबत ‘ भोगवटा हZतांतरण शUुक  ̓  आकारhयात येईल. 

 

  



 

 

जोडप - तीन 

 
(शासन िनण*य, गृहिनम]ण िवभाग -.झोपुधो-१००१/9.-.१२५/१४/झोपसु-1, िदनांक 22 जुल,ै 2014 मधील जोडप -एक नुसार)  

िद.1.1.2000 अथवा LयापूवNपासूनJया संर�णपा  झोपडीत िद.१.१.२००० अथवा LयापूवNपासून 
राहणा�या झोपडीवािसयासाठी अज*.  

                                                         

नगरपािलका / महानगरपािलकेचे संि�rत नांव :- 

 

                                                                                       िदनांक:-     /       /20....... 
                               
 

a.    झोपडीवािसयाचे नाव :- �ी/�ीमती.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

b.     झोपडीपiीचे नाव व प\ा :-    ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

c.      शहराचे नांव :-   ------------------------------------                                  d.   महापािलका/नगरपािलका/वॉड* -.---------- 

 

e.    झोपडीवासीय सvयाJया झोपडीत केOहापासून रहात आहे:- 
 

f.     कुटंुबातील सदZयांची नावे    :-                                     1.पLनी/पती   �ीमती/�ी.--------------------------------------------- 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

g िववरणप  “अ” व “ब” अqवये-- झोपडी िद.1.1.2000 रोजी अथवा LयापूवN अ�ZतLवात असUयाब�ल  सादर केलेले पुरावे :- 

 (अ) िववरणप  "अ" मधील सादर केलेला अिनवाय* पुरावा/पुराOयांचे अनु-मांक:-  
                                                                                   आिण                                                     (अितिरlत पुरावे असUयास) 
ब) िववरणप  "ब" मधील सादर केलेला पुरावा/पुराOयांचे अनु-मांक:-  
                                                                                                                                                (अितिरlत पुरावे असUयास) 

                                                                                 आिण  

       अज* -                  

        

 

पLनी/पतीसह फोटो  

     

     



 

 

h (ii)  िववरणप  “अ” व “ ब ” अqवये झोपडीवािसय सvया Lया झोपडीत 9Lय� रहात असUयाब�लचा अलीकडJया एका वष]तील 
पुरावा.                                            

 (अ) िववरणप  “अ”  मधील सादर केलेUया अिनवाय* पुरावा/पुराOयांचे अनु-मांक:- 

                                                                             आिण                                                         (अितिरlत पुरावे असUयास) 
(ब) िववरणप  “ब”  मधील सादर केलेUया पुरावा/पुराOयांचे अनु-मांक:- 

                                                                                                                                             (अितिरlत पुरावे असUयास) 
                                                                    आिण  

i  शासन आदेशातील पिरJछेद -मांक 2 नुसार शपथप  :-                                         
      

    

             

   

         झोपडीवासीयाची सही/ अगंठा िनशाणी :- 

टीप :- स�म 9ािधकारी काय]लयाने छायांिकत 9तीवर अज* 9ाrत झाUयाची पोच �ावी.                                                                                                  

                      

झोपडीधारकां$या माग)दश)नाकिरता जोडप0-एक$या िववरणप0 अ मधील 6 व ब मधील 15 
पुरा<यांची यादी खालील?माणे आहे:- 

 

िववरणप0 “अ” 
          
      िद. १.१.२००० अथवा IयापूवK$या पुरा<यात  झोपडीवािसया$या नांवासह झोपडी Mमांकाचा उOलखे असलले ेअथवा झोपडी$या िनिPचत 
िठकाणाचा (उदा. चाळ, रSता इIयािद िनवासी पUा)उOलखे असलले-े-    

 -१)   िजOहािधकारी कायVलयामाफ) त सन २००० यावषK अथवा IयापूवK$या वषV$या ?कािशत झालOेया अिंतम मतदार यादीचा ?मािणत उतारा   
 -२)  Iया झोपडीत ?ािधकृत वीज कंपनीने वीज जोडणी िदOयाची कागदप0े/ अिभलखे /देयक.  
-३)  रा^य शासनामाफ) त संदभ_िकत िद.११ जुल,ै२००१ $या आदेशानुसार राबिवaयात आलेOया “पा0 झोपडपbीवािसयाकिरता ओळखप0 योजना-

२००१ नुसार देaयात आलले े गणना फॉम).  

-४)  झोपडीची महानगरपािलका/ नगरपिरषदेने मालमUा कर आकारणी केOयाचा पुरावा. 
-५)  रा^य शासना$या महसूल िवभागाकडून अकृिषक परवानगी अथवा अकृिषक वापर िनयिमत करaयाची परवानगी व Iयावेळी भरलOेया  
       अकृिषक कर/अकृिषक दंडा$या रgकमेची पावती.          
-६)  िद.१.१.२००० iकवा IयापूवK नjदणीकृत असलOेया झोपडपbी सह.गृहिनमVण संSथेचे सहाkयक िनबंधक, सहकार यांनी   ?मािणत केलले ेभाग  
       ?माणप0.                                                                                                                                                       

िववरणप0 “ब”                                       

     

     

आहे नाह# 



 

 

िद. १.१.२००० अथवा IयापूवK$या पुरा<यात  झोपडीवािसया$या नांवासह झोपडी Mमांकाचा उOलखे असलले ेअथवा झोपडी$या िनिPचत िठकाणाचा 
(उदा. चाळ, रSता इIयािद िनवासी पUा )उOलखे असलले-े-- 

--1)       महानगरपािलका व नगरपािलकेकडून   देaयात आलले े झोपडीवािसयाचे अथवा Iयाची पIनी/पती अथवा अपIयाचे जlम-मृIयू ?माणप0. 
--2)      िजOहािधकारी कायVलयामाफ) त  ?ाmत करaयात आलOेया डोिमसाईल(वाSत<याचा पुरावा) सoटिफकेट. 
--३)      मंुबई महानगर /भारत दूरसंचार िनगम कंपनीकडून दुरqवनी जोडणी िदOयाची कागदप0े/ अिभलखे /देयक.   
--४)      झोपडीवािसयाचे नाव, वय इ. बदलaयाबाबते  शासन राजप0.                                                                                                     
--5)     झोपडीला महानगरपािलका/नगरपािलकेकडून  जलजोडणी िदOयाचा पुरावे / देयक.                                                                            
--६)      झोपडपbीवािसयाने Sवत:$या नावे ?ाmत केलले ेपारप0. 
--७)    कs t व रा^य शासना$या (उदा. संजय गांधी िनराधार योजना/वृqदापकाळ पेlशन इIयािद) योजनांतग)त आoथक सहाkय   िमळaयाबाबतची      

कागदप0े/ अिभलखे.  
--८)     झोपडपbीवािसयास lयायालयाकडून ?ाmत झालले ेसमlस.                       
--९)      आयकर िवभाग अथवा महानगरपािलका/नगरपािलका अथवा शासकीय/िनमशासकीय कायVलयात कराचा भरणा केOयाचा  पुरावा.  
--१०)    राwxीयकृत, खाजगी  अथवा सहकारी बँकेत झोपडीवािसया$या अथवा Iयाची पIनी/पती अथवा अपIयाचे उघडलOेया खाIयाचे पासबुक.           
--११)   महानगरपािलका/नगरपािलका, शासकीय व अनुदािनत शाळा /महािव{ालय सोडOया$या दाखला.  
--1२)   Iया िविशwट झोपडीत अिधकृत गॅस कंपनीकडून गॅस पुरवठा करaयात येत असOयाचा पुरावा. 
--१३)   ?ादेिशक पिरवहन कायVलयाने िदललेा वाहन चालिवaयाचा परवाना. 
--1४)  कs t शासनाकडून देaयात आलले ेयुआयडी “आधार काड)” 
--१५) <यावसाियक अथवा औ{ोिगक Sव~पा$या वापरात असलOेया अथवा Iयांसह िनवासी वापरात असलOेया झोपडी$या बाबतीत Iया झोपडी$या 

Mमांकाचा उOलखे असललेा अथवा िनिPचत िठकाण दश)िवणारा महानगरपािलका /  नगरपािलका/ नगरपिरषदेचा  ?ाmत झाललेा (अ) 
गुमाSता परवाना/ खाणावळ iकवा (ब) उपहारगृह लायसlस/Iया अनुषंगाने भरaयात आलOेयाकराची पावती अथवा (क) िवMीकर /<यवसाय 
कर भरOयाची पावती अथवा (ड) आयकर, सेवाकर अथवा इतर कर भरOयाचा पुरावा. (इ) रा^य शासना$या वजने व मापे कायVलयाची ?माणप0े  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

जोडप0-चार 

(शासन िनण)य, गृहिनमVण िवभाग M.झोपुधो १००१/?.M.१२५/१४,झोपसु-1, िद. 22 जुल,ै 2014 मधील जोडप0-दोन नुसार)  

िद.१.१.२००० वा IयापूवK$या संर�णपा0 झोपडीत िद. १.१.२००० नंतर$या िदनांकापासून सqया रहात असOयास 
करावयाचा अज).  

                     

नगरपािलका / महानगरपािलकेचे संि�mत नांव :- 

                                                                                        
                                                                                                                                  िदनांक:-     /       /20....... 

                               
 

a.    झोपडीवािसयाचे नाव:- �ी/�ीमती. :----------------------------------------------------------------------------------- 

b.    झोपडपbीचे नाव व पUा :-     ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

c.     शहराचे नांव :-   -----------------------------------------------                    d.   महापािलका/नगरपािलका/वॉड) M.------- 

e.    झोपडीवासीय सqया$या झोपडीत के<हापासून रहात आहे:-    

f.     कुटंुबातील सदSयांची नावे    :-                                 1. पIनी/पती   �ीमती/�ी.---------------------------------------------- 

 

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

 

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

 

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

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

 

g िववरणप0 “अ” व “ ब ” अlवये-- झोपडी िद.1.1.2000 रोजी अथवा IयापूवK अ�SतIवात असOयाब�ल  सादर केलेले पुरावे :- 

 (अ) िववरणप0 "अ" मधील सादर केलेला अिनवाय) पुरावा/पुरा<यांचे अनुMमांक:-  

                                                                                   आिण                                                                      (अितिरgत पुरावे असOयास) 
ब) िववरणप0 "ब" मधील सादर केलेला पुरावा/पुरा<यांचे अनुMमांक:-  
                                                                                                                                                                 (अितिरgत पुरावे असOयास) 

                                                                  आिण  
h (ii)  िद.१.१.२००० अथवा IयापूवKपासूनची झोपडी सqया तेथे अ�SतIवात असOयाब�ल आिण झोपडीवािसय सqया Iयात ?Iय� रहात 

असOयाब�लचा िववरणप0 “अ” व “ ब ” अlवये सादर केलेला अलीकड$या एक वषVतील पुरावा :-           

      अज) M.       

           

 

पIनी/पतीसह फोटो  

     

     



 

 

 
 

(अ) िववरणप0 “अ”  मधील सादर केलेOया अिनवाय) पुरावा/पुरा<यांचे अनुMमांक:- 

                                                                           आिण                                                              (अितिरgत पुरावे असOयास) 
(ब) िववरणप0 “ब ”  मधील सादर केलेला पुरावा/पुरा<यांचे अनुMमांक:- 
                                                                                       

                                                                           आिण                                                                                        (अितिरgत पुरावे असOयास) 
 

 --अ) िजOहािधकारी कायVलयामाफ) त अलीकड$या एक वषVतील अंितम करaयात आलेOया मतदार यादीत  
          Iयाचे नांव असOयाचा ?मािणत उतारा                      अथवा                                                                                      

--ब)  Iया झोपडीवािसयाने Iया$या अपIयाचा शासन माlयता ?ाmत शाळेत/महािव{ालयात नjदिवलेOया Iया झोपडीचे  
         िनिPचत िठकाण दश)िवणारा िनवासी पIIयाबाबतचा मु�याधापक/?ायाच) यांनी िदलेला ?मािणत उतारा 
                                                                                                 अथवा                                                                                      
--क) झोपडपbीवािसय नोकरीस असलेOया िनयोgIयाने Iया$या झोपडीचे िनिPचत िठकाण दश)िवणा�या िनवासी पIIयाबाबत  
         िदलेले  ?माणप0.                                            आिण 

--ड) स�म ?ािधकारी कायVलया$या अिधका�याचा झोपडी$या िठकाणी ?Iय� जाऊन केलेला Iया$या पIIयाबाबतचा  
        तपासणी अहवाल. 

                                                                              आिण  
i शासन आदेशातील पिर$छेद Mमांक 2 नुसार शपथप0 (Iया Sथािनक Sवरा^य संSथे$या �े0ात Sवत:$या व पIनी/पती व 

अ�ान मुला$या नांवे अlय झोपडी/घर/ सदिनका मालकी /भाडे/अथवा भाडे तIवावर  नसOयाचे )  :- 

आहे / नाही 

  
                                                               

    टीप :- स�म ?ािधकारी कायVलयाने छायांिकत ?तीवर अज) ?ाmत झाOयाची पोच {ावी.               झोपडीवासीयाची सही/ अगंठा िनशाणी :- 

 

झोपडीधारकां$या माग)दश)नाकिरता जोडप0-एक$या िववरणप0 "अ" मधील 6 व "ब" मधील 15 
पुरा<यांची यादी खालील?माणे आहे:- 

 

िववरणप0 “अ” 
          
      िद. १.१.२००० अथवा IयापूवK$या पुरा<यात  झोपडीवािसया$या नांवासह झोपडी Mमांकाचा उOलखे असलले ेअथवा झोपडी$या िनिPचत 
िठकाणाचा (उदा. चाळ, रSता इIयािद िनवासी पUा)उOलखे असलले-े-    

 -१)   िजOहािधकारी कायVलयामाफ) त सन २००० यावषK अथवा IयापूवK$या वषV$या ?कािशत झालOेया अिंतम मतदार यादीचा ?मािणत उतारा   
 -२)  Iया झोपडीत ?ािधकृत वीज कंपनीने वीज जोडणी िदOयाची कागदप0े/ अिभलखे /देयक.  
--३) रा^य शासनामाफ) त संदभ_िकत िद.११ जुल,ै२००१ $या आदेशानुसार राबिवaयात आलेOया “पा0 झोपडपbीवािसयाकिरता  
          ओळखप0 योजना-२००१ नुसार देaयात आलले े गणना फॉम).  

-४)  झोपडीची महानगरपािलका/ नगरपिरषदेने मालमUा कर आकारणी केOयाचा पुरावा. 
-५)  रा^य शासना$या महसूल िवभागाकडून अकृिषक परवानगी अथवा अकृिषक वापर िनयिमत करaयाची परवानगी व Iयावेळी भरलOेया  
       अकृिषक कर/अकृिषक दंडा$या रgकमेची पावती.          
-६)  िद.१.१.२००० iकवा IयापूवK नjदणीकृत असलOेया झोपडपbी सह.गृहिनमVण संSथेचे सहाkयक िनबंधक, सहकार यांनी   ?मािणत केलले ेभाग  
       ?माणप0.                                                                                                                                                       

     

     

आहे/नाह# 

आहे/नाह# 

आहे/नाह# 

आहे/नाह# 



 

 

िववरणप0 “ब”                                       
िद. १.१.२००० अथवा IयापूवK$या पुरा<यात  झोपडीवािसया$या नांवासह झोपडी Mमांकाचा उOलखे असलले ेअथवा झोपडी$या िनिPचत िठकाणाचा 
(उदा. चाळ, रSता इIयािद िनवासी पUा )उOलखे असलले-े-- 

--1)   महानगरपािलका व नगरपािलकेकडून   देaयात आलले े झोपडीवािसयाचे अथवा Iयाची पIनी/पती अथवा अपIयाचे जlम-मृIयू ?माणप0. 
--2)      िजOहािधकारी कायVलयामाफ) त  ?ाmत करaयात आलOेया डोिमसाईल(वाSत<याचा पुरावा) सoटिफकेट. 
--३)      मंुबई महानगर /भारत दूरसंचार िनगम कंपनीकडून दुरqवनी जोडणी िदOयाची कागदप0े/ अिभलखे /देयक.   
--४)      झोपडीवािसयाचे नाव, वय इ. बदलaयाबाबते  शासन राजप0.                                                                                                     
--5)     झोपडीला महानगरपािलका/नगरपािलकेकडून  जलजोडणी िदOयाचा पुरावे / देयक.                                                                            
--६)      झोपडपbीवािसयाने Sवत:$या नावे ?ाmत केलले ेपारप0. 
--७)     कs t व रा^य शासना$या (उदा. संजय गांधी िनराधार योजना/वृqदापकाळ पेlशन इIयािद) योजनांतग)त आoथक सहाkय   िमळaयाबाबतची      

कागदप0े/ अिभलखे.  
--८)     झोपडपbीवािसयास lयायालयाकडून ?ाmत झालले ेसमlस.                       
--९)      आयकर िवभाग अथवा महानगरपािलका/नगरपािलका अथवा शासकीय/िनमशासकीय कायVलयात कराचा भरणा केOयाचा  पुरावा.  
--१०)    राwxीयकृत, खाजगी  अथवा सहकारी बँकेत झोपडीवािसया$या अथवा Iयाची पIनी/पती अथवा अपIयाचे उघडलOेया खाIयाचे पासबुक.           
--११)   महानगरपािलका/नगरपािलका, शासकीय व अनुदािनत शाळा /महािव{ालय सोडOया$या दाखला.  
--1२)   Iया िविशwट झोपडीत अिधकृत गॅस कंपनीकडून गॅस पुरवठा करaयात येत असOयाचा पुरावा. 
--१३)   ?ादेिशक पिरवहन कायVलयाने िदललेा वाहन चालिवaयाचा परवाना. 
--1४)  कs t शासनाकडून देaयात आलले ेयुआयडी “आधार काड)” 
--१५)  <यावसाियक अथवा औ{ोिगक Sव~पा$या वापरात असलOेया अथवा Iयांसह िनवासी वापरात असलOेया झोपडी$या बाबतीत Iया झोपडी$या 

Mमांकाचा उOलखे असललेा अथवा िनिPचत िठकाण दश)िवणारा महानगरपािलका /   नगरपािलका/ नगरपिरषदेचा  ?ाmत झाललेा (अ) 
गुमाSता परवाना/ खाणावळ iकवा (ब) उपहारगृह लायसlस/Iया अनुषंगाने भरaयात  आलOेयाकराची पावती अथवा (क) िवMीकर /<यवसाय 
कर भरOयाची पावती अथवा (ड) आयकर, सेवाकर अथवा इतर कर भरOयाचा पुरावा. (इ) रा^य शासना$या वजने व मापे कायVलयाची ?माणप0े  

 

                                                                                                               

 

  



 

 

जोडप0-पाच 
स�म ?ािधकारी / सहाkयक आयुgत यां$या कायVलयीन उपयोगाकरीता 

                                                                                    
 

 स�म ?ािधकारी कायVलयाचे नांव :- 

 

 

 

                                                                                                                            िदनांक :-          /        / 201---- 

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

नगरपािलका / महानगरपािलकेचे संि�mत नांव :- 

 

A. झोपडीवािसयाचे नाव:- �ी/�ीमती.  ------------------------------------------------------------------------------- 

B. झोपडपbीचे नाव व पUा :-    ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A. नगर भूमापन Mमांक :- ------------------------------------------------- महापािलका/नगरपािलका/वॉड) M. ------------ 

B. मौजे / तालुका / िजO�ाचे नांव :-   ---------------------------------------------                         िपनकोड :-------------- 

 

C. िदनांक १.१.२००० रोजी$या अथवा Iया पुढील िदनांक १.१.२०....... मतदार यादीत उOलेख असOयास :- 
 

महाराwx िवधानसभा िनवVचन �े0 
Mमांक 

मतदान कs t / यादीचा भाग Mमांक मतदार यादीतील Mमांक 

 

D. झोपडपbी जमीनीची मालकी :- (यो�य असेल Iया रकाlयात √  िचlहांिकत करावे) 
 

रा^य शासन �हाडा नगरपािलका / 
महानगरपािलका 

इतर रा^य शासकीय मंडळ / 
महामंडळ / ?ािधकरण इIयादी. 

कs t शासन / कs t 
शासन उपMम 

खाजगी 

 

E.  

१ 

 

शासन िनण)य, गृहिनमVण िवभाग  िद. ११ जुलै २००१ अlवये बृहlमंुबईतील “ पा0 
झोपडपbीवािसयाकरीता ओळखप0 योजना-२००१ ” नुसार शासकीय अिभलेखातील अजVची 
फोटो ?त 

आहे  नाही 

२ झोपडी िद. १.१.२००० अथवा IयापूवKपासूनची असOयाचे तसेच झोपडीवािसय देिखल िद. १.१.२००० अथवा पूवKपासूनचा / 
िदनांक १.१.२००० नंतर वाSत<यास आOयाबाबत सादर करaयात आलेOया पुरा<यांची पडताळणी केली असता— 

 अ)      ते सव) पुरावे यो�य आहेत. 

      अज) M.         



 

 

 ब)       Iयातील M.                                                                येथील पुरावे यो�य/खरे नाहीत. 
                                                                                                  

३ संबंिधत झोपडपbी$या उप�ह नकाशात Iया झोपडीचे िनिPचत िठकाण दश)िवaयात आले आहे 
काय?                          
 

आहे  नाही 

४ झोपडपbी पुनव)सन योजना सु~ असOयास पिरिशwट-2 मधील अज)दाराचे नांव व यादीतील 
Mमांक  :-  
 

           

५ झोपडी$या िठकाणी ?Iय�ात जाऊन Sथळ तपासणीचा 
िदनांक व अिभ?ाय :-  

           

 

 

 

पडताळणी करणा�या अिधका�याचे  
नांव, पदनाम व सही 
िदनांक :- 

 

स�म ?ािधका�याचा “पा0/ अपा0” बाबतचा िनण)य 

 

 

        �ी/�ीमती ---------------------------------------------------------------------------------- 

झोपडपbीचे नाव व पUा :- --------------------------------------------------------------------------

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

                     

नगरपािलका / महानगरपािलकेचे संि�mत नांव :- 

 

िदनांक:-     /         /201-----   अlवये झोपडीवािसय यांनी सादर केलेOया कागदप0ांची पडताळणी केOयावर 

सदरहू झोपडीवािसय महाराwx झोपडपbी (सुधारणा, िनमू)लन व पुनoवकास) अिधिनयम, १९७१ $या तरतुदीनुसार तो 

झोपडीवािसय पुनव)सनासाठी "पा0" असOयाचे मी ?मािणत करतो. / तो झोपडीवािसय पुनव)सनासाठी "अपा0" 

असOयाचे मी ?मािणत करतो. 

                                                                                                                                          स�म ?ािधकारी 
          Seal                                                                                                   यांचे नांव, सही  व   
                                                                                                                     िदनाकं : 

      अज) M.         

अनुकुल

अनुकेकु

*+तकुल

ललल 



 

 

 

 

 

...................................................................................................................................... 
 

झोपडीवािसय संर�णपा0 झोपडीत िद. १.१.२००० नंतर$या िदनांकापासून रहात असOयास शासन आदेशा$या 

 पिर$छेद ५ नुसार झोपडीवािसयाने भोगवटा हSतांतरण शOुक रgकम भरली आहे काय ?             आहे     /     नाही 

भरली असOयास रgकम ~पये                     

 रgकम भरOयाचा िदनांक                                    

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

 

 छाननी अज) व मािहतीचे संगणकीकरण करaयांत आOयाचा िदनांक   
 

 
 

 

                    (                                                                      )                                         

                                                                                                संगणकीकरण केलOेया कम)चा-याचे नांव व सही 

       

    2 0 1 

           


