
झोपडी दि.१.१.२००० अथवा त्यापूवीपासूनची  
संरक्षणप्राप्त असल्याच े ठरदवण्याबाबत  तसेच त्यात प्रत्यक्ष 
राहणाऱ्या झोपडीवादसयाचा दनवारा  दनदित करण्याबाबत. 

                                                                      
महाराष्ट्र शासन, 

गृहदनमाण दवभाग, 
शासन दनणणय, क्रमांक झोपुधो-१००१/प्र.क्र.१२५/१४/झोपसु-१ 

मंत्रालय, मंुबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १6 मे, २०१5.  

 
           वाचा:-१.शासन दनणणय, गृहदनमाण व दवशेष सहाय्य दवभाग, क्र.झोपुयो-१०९७/प्र.क्र.४५१५/झोपसु-१,  दिनांक १४.०५.१९९८ 

           २.  शासन दनणणय, गृहदनमाण  दवभाग, क्र.गवसु/१२२०/प्र.क्र.२०४(१)/झोपसु-१, दिनांक ११.७.२००१ 
           ३.  शासन दनणणय, गृहदनमाण  दवभाग, आिेश क्र.गवसु-१२२०/प्र.क्र.२०४(१)/ झोपसु-१,  दिनांक ०८.११.२००१ 
           ४.  शासन दनणणय, गृहदनमाण  दवभाग, क्र.गवसु/१२२०/प्र.क्र.३६४(२)/झोपसु-१, दि. ३ मे, २००३ 
           ५.  शासन दनणणय, गृहदनमाण  दवभाग,पयायी-२००६/प्र.क्र.८१/झोपदन-२, दिनांक १९.०५.२००६. 
           ६.  शासन पदरपत्रक, गृहदनमाण दवभाग, क्र.झोपुयो-२००७/प्र.क्र.१०५/झोपसु-१, दि. १७.०१.२००८. 
           ७.  शासन दनणणय, गृहदनमाण दवभाग, क्र.झोपसु-२००८/प्र.क्र.२४७/झोपसु-१, दि.२३.१०.२००८. 
           ८.  शासन दनणणय, गृहदनमाण दवभाग, क्र.झोपसु-२०१०/प्र.क्र.१/झोपसु-१, दि. २ जानेवारी, २०१२. 
           ९.  शासन दनणणय, गृहदनमाण दवभाग, क्र.झोपसु-२०१०/प्र.क्र.१(भाग-१)/झोपसु-१, दि. २९ जून, २०१२ 
         10. शासन दनणणय, गृहदनमाण दवभाग, समक्रमांक दि.22 जुल,ै 2014  
         11  शासन पदरपत्रक, गृहदनमाण दवभाग, समक्रमांक 12 ऑगस्ट, 2014  
         12. शासन दनणणय, सामान्य प्रशासन दवभाग, क्र.प्रसधुा-1614/345/प्र.क्र.71/18-अ, दि. 9 माचण, 2015. 
 

प्रस्तावना :- 
 

 महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सधुारणा, दनमुणलन व पुनर्ववकास ) अदधदनयम, १९७१ तसेच महाराष्ट्र झोपडपट्टी 
(सुधारणा,दनमुणलन व पुनर्ववकास) (सुधारणा) अदधदनयम,201१ आदण महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, दनमुणलन व 
पुनर्ववकास) (सुधारणा) अदधदनयम, २०१४  च् या तरतूिीनुसार दि.०१.०१.२०००  या अहणता दिनांक रोजी अथवा त्यापूवी 
अस्स्तत्वात असलले्या शासकीय, दनमशासकीय व खाजगी जदमनीवरील घोदषत तसेच गणनाकृत झोपडीत सध्या प्रत्यक्ष 
रहात असलले्या झोपडीवादसयाचा दनवारा संरदक्षत करण्यात आला आहे. उपरोक्त अदधदनयमाच्या कलम 3Y मधील 
तरतुिीनुसार या कायियाच्या प्रयोजनाथण दि.१.१.२००० वा त्यापूवी अस्स्तत्वात असलले्या झोपडीत प्रत्यक्ष राहणाऱ्या 
व्यक्तीला दवदशष्ट्ठ कागिपत्रांची पडताळणी करुन ओळखपत्र (फोटोपास ) िेणे  आवश्यक आहे.   त्याकरीता  संिभांदकत 
दि.११ जुल,ै२००१ च्या शासन दनणणयानुसार यापूवी कायणपध्िती दनदित करण्यात आली आहे.  तद्नंतर  पडताळणी 
करण्याकरीता दवदहत केलले्या कागिपत्रांच्या/अदभलखेांच्या यािीत संिभादकत दि. ८ नोव्हेंबर, २००१ च्या शासन 
दनणणयानुसार सुधारणा करण्यात आली.  तथादप उपरोक्त अदधदनयमातील कलम 3Y च्या तरतुिी दवचारात घेता  सध्या 
अस्स्तत्वात असललेी  झोपडी दि.१.१.२००० रोजी अथवा त्यापूवीपासूनची असणे आवश्यक असल्याने त्याबाबतच्या 
तपासणीकरीता आदण त्या झोपडीत प्रत्यक्ष राहणाऱ्या झोपडीवादसयाचा दनवारा  दनदित करण्याच्या  कागिपत्रांच्या/ 
अदभलेखांच्या  यािीत व कायणपध्ितीत सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या दवचाराधीन होती.   तसेच  त्या अनुषंगाने  
दि. १.१.२००० रोजी अस्स्तत्वात असलले्या झोपडीत राहणाऱ्या संरक्षणपात्र झोपडीवादसयाचे उपरोक्त अदधदनयमाच्या 
कलम  3Z खाली पुनवणसन व पुन:स्थानदनियन संिभात  दनिेश िेण्याच ेशासनाच्या दवचाराधीन होते. त्या अनुषंगाने 
संिभीय शासन दनणणय दि.22 जुल,ै 2014 अन्वये झोपडी दि.1.1.2000 अथवा त्यापूवीपासूनची संरक्षण पात्र असल्याच े
ठरदवण्याबाबत तसेच त्यात प्रत्यक्ष राहणाऱ्या झोपडीवादसयाचंा दनवारा दनदित करण्याबाबतची कायणपध्िती दवदहत 
करण्यात आली आहे. सिरहू शासन दनणणय दि.22 जुल,ै 2014 मधील तरतुिीत व्यापक चचेअतंी सुधारणा करण्याचा 
प्रस्ताव शासन स्तरावर दवचाराधीन होता.   
 

शासन दनणणय :- 
 
1.  शासनाने आता सवंकष दवचार करुन  या प्रयोजनाथण सध्या अस्स्तत्वात असलले्या दि.11 जुल,ै 2001  दि. ८ 
नोव्हेंबर, २००१, दि. २ जानेवारी, २०१२ आदण  दि.22 जुल,ै 2014 च्या आिेशातील तरतुिींचे अदधक्रमण करुन 
खालीलप्रमाणे  सुधारीत कागिपत्रे/अदभलखे  व कायणपध्िती दवदहत करण्याच ेदनणणय घेतल ेआहेत. 
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 (अ) झोपडी दि. १.१.२००० अथवा त्यापूवीची संरक्षणप्राप्त झोपडी आहे काय, हे  ठरदवण्याकरीता सोबतच्या  
दववरणपत्रामधील कोणताही दकमान एक अदनवायण पुरावा आवश्यक आहे.  
 (ब)  झोपडी दि.1.1.2000 अथवा त्यापूवीपासूनची अस्स्तत्वात असल्याच ेदनदित झाल्यावर दि.1.1.2000 रोजी 
त्यात राहणारा झोपडीवासीय सध्या रहात असल्याबदल ल दनदित करण्यासाठी त्याच्या नावाचा व त्या झोपडीच े
दनदित दठकाण िशणदवणाऱ्या पत्त्याचा उल्लखे असललेे उपरोक्त त्याच दववरणपत्रामधील अदलकडच्या एक 
वषातील कोणताही दकमान एक अदनवायण पुरावा आवश्यक आहे.  

      (क)  झोपडी दि.1.1.2000 अथवा त्यापूवीपासूनची अस्स्तत्वात असल्याचे दनदित झाल्यावर त्या झोपडीत  
दि.१.१.२००० अथवा त्यापूवीपासून रहात असल्याच े पुरावे नसलले्या अथवा अशा संरक्षणपात्र झोपडीत 
दि.१.१.२००० नंतरच्या दिनांकापासून सध्या  रहात असलले्या झोपडीवादसयाने स्वत:चा दनवारा  संरदक्षत 
होण्याकरीता उपरोक्त दववरणपत्रामधील अदलकडच्या एक वषातील कोणताही दकमान एक  अदनवायण  पुरावा  
आवश्यक आहे. 

2. (अ) झोपडीवादसयाने सध्याही तो त्याच झोपडीत रहात आहे या संिभातील तसेच त्याच्या नावे व त्याच्या /दतच्या 
पत्नीच्या/पतीच्या नांवे अथवा 18 वषाखालील (अज्ञान) मुलांच्या नांवे संबंदधत महानगरपादलका/ नगरपादलका/ 
नगरपदरषि अशा स्थादनक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात अन्य झोपडी/घर/सिदनका मालकी तत्वावर अथवा भाडे तत्वावर 
नसल्याच े संिभीय शासन दनणणय, सामान्य प्रशासन दवभाग, दि.09 माचण, 2015 अन्वये स्वत:चा फोटो लावून “स्वयं 
घोषणापत्र” (Self Declaration) साध्या कागिावर भरुन िेणे आवश्यक राहील. त्यात चुकीची मादहती दिल्याचे आढळून 
आल्यास त्यास अपात्र ठरदवण्यात येईलच, त्यादशवाय त्या व्यक्तीदवरुध्ि योग्य ती फौजिारी कायणवाही करण्यात येईल.   
           ब) तसेच झोपडीवादसयानंी खालील पदरच्छेिात नमुि केल्याप्रमाणे जोडपत्र तीन ककवा जोडपत्र चार भरुन िेताना 
त्यासोबत दवदहत पुराव ेजोडणे आवश्यक आहे आदण त्यासोबत ते पुरावे स्वयं साक्षादंकत करुन “स्वयं साक्षांकनासाठीच े
स्वयं घोषणापत्र” (Self Declaration for Self Attestation) िेणे आवश्यक असेल. 
           क) उपरोक्त “स्वयं घोषणापत्र” (Self-Declaration) व “स्वयं साक्षांकनासाठीचे स्वयं घोषणापत्र” (Self 
Declaration for Self Attestation) च ेनमुने संिभीय शासन दनणणय सामान्य प्रशासन दवभाग दि.09 माचण, 2015 सोबतच्या 
प्रपत्र “अ” व प्रपत्र “ब” प्रमाणे राहतील. सिरहू नमुने सोबत जोडले आहेत. तसेच सिरहू नमुने झोपडपट्टी पुनवणसन 
प्रादधकरणाच्या www.sra.gov.in या वबेसाईटवरुन िेखील उपलब्ध करुन घेता येतील.  

३. अ)    झोपडी दि.१.१.२००० अथवा त्यापूवीची  संरक्षणप्राप्त असल्याबदल ल व त्यात १.१.२००० अथवा त्यापूवीपासून  
राहणाऱ्या  झोपडीवादसयाने स्वत:चा दनवारा संरदक्षत होण्याकरीता सिरहू शासन दनणणयासोबतच्या “जोडपत्र-तीन” 
मध्ये (जोडपत्र -पाचसह) अजाच्या नमुन्यात संबंदधत पुराव्यांसह मादहती सािर करणे आवश्यक आहे.  बृहन्मंुबई, पुणे, 
कपपरी-कचचवड व नागपूर शहरातील सध्या मंजूर असलले्या झोपडपट्टी पुनवणसन योजनेत अपात्र ठरलले्या 
झोपडीवादसयांनी वरील जोडपत्र-तीन (जोडपत्र-पाचसह असलले्या) च्या नमुन्यात िशणदवललेा अजण भरणे आवश्यक 
राहील.  सिरहू जोडपत्र-तीन (जोडपत्र-पाचसह असलले्या) चा नमुना झोपडपट्टी पुनवणसन प्रादधकरण, मंुबईच्या 
www.sra.gov.in या वबेसाईटवरुन िेखील उपलब्ध करुन घेता येतील.    
ब)    झोपडी दि.1.1.2000 अथवा त्यापूवीपासूनची संरक्षणपात्र  असल्याबदल ल व त्या झोपडीत  दि.१.१.२००० अथवा           

त्यापूवीपासून रहात असल्याच े पुराव े नसलले्या अथवा दि.१.१.२००० नंतरच्या दिनांकापासनू सध्या  रहात               
असलले्या झोपडीवादसयाने स्वत:चा दनवारा  संरदक्षत होण्याकरीता शासनाकडून उपलब्ध करुन िेण्यांत येणा-या 
“जोडपत्र-चार” मध्ये (जोडपत्र -पाचसह ) अजाच्या नमुन्यात संबंदधत पुराव्यांसह मादहती सािर करणे आवश्यक 
आहे. बृहन्मंुबई, पुणे, कपपरी-कचचवड व नागपूर शहरातील सध्या मंजूर असलले्या झोपडपट्टी पुनवणसन योजनेत 
अपात्र ठरलले्या झोपडीवादसयानंी वरील जोडपत्र-चार (जोडपत्र-पाचसह असलले्या) च्या नमुन्यात िशणदवललेा 
अजण भरणे आवश्यक राहील.  सिरहू जोडपत्र-चार (जोडपत्र-पाचसह असलले्या) चा नमुना झोपडपट्टी पुनवणसन 
प्रादधकरण, मंुबईच्या www.sra.gov.in या वबेसाईटवरुन िेखील उपलब्ध करुन घेता येतील.   संरक्षणपात्र 
झोपडीत दिनांक १.१.२००० नंतरच्या दिनांकापासून राहणारा जो झोपडीवादसय संिभांदकत दिनांक २ जानेवारी, 
२०१२ च्या शासन दनणणयानुसार अजण केल्यावर यापूवी अपात्र ठरला असेल, त्यास िेखील या शासन दनणणयानुसार 
पुन्हा “जोडपत्र-चार” (जोडपत्र-पाचसह असलले्या) मध्ये अजण करता येईल. 

झोपडी व 
झोपडीवासिय 
िंरक्षणपात्र 
ठरववण्याबाबत. 

शपथपत्राबाबत 

दि1.1.2000 
नंतरच्या 
झोपडीवादसया-ं
साठी अजाबाबत. 

दि.१.१.२००० 
पूवीपािूनच्या 
झोपडीवासियांिाठी 
अर्ााबाबत 

 

http://www.sra.gov.in/
http://www.sra.gov.in/
http://www.sra.gov.in/
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४.      झोपडीवादसयाकडून जोडपत्र-तीन  अथवा जोडपत्र- चार प्रमाणे भरलले े  अजण , कागिपत्रे/अदभलखे, साध्या 
कागिावर स्वयं घोषणापत्र व पुराव्याच्या ग्राह्यतेसाठी स्वयं साक्षांकन  प्राप्त झाल्यावर संबंदधत सक्षम प्रादधकारी यांनी त्या 
पुराव्यांची खालील कायणपध्िती अनुसरुन  “जोडपत्र-पाच ” मध्ये नमूि केल्याप्रमाणे  तपासणीअतंी  योग्य तो दनणणय 
तातडीने द्यावा.    
         अ)    बृहन्मंुबईकरीता राज्य शासनामाफण त राबदवण्यात आलले्या “ झोपडपट्टीवादसयांकदरता ओळखपत्र योजना-
२००१ ” मोदहमेतील, झोपडपट्टी पुनवणसन प्रादधकरणाने संगणकावर संकदलत केलले्या मादहतीच्या व फोटोच्या आधारे 
पडताळणी करावी. 
         ब)       झोपडपट्टी पुनवणसन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी दनष्ट्कादसत झालले्या झोपडीच्या बाबतीत उपरोक्त 
दवदहत पुराव्यांच्या आधारे पात्रता/अपात्रता ठरदवताना पदरदशष्ट्ट-II चा संिभण संबंदधत सक्षम प्रादधकारी यांनी घ्यावा.  
         क)   झोपडीवादसयाने सािर केलले्या  कागिपत्रांच्या आधारे संबंदधत सक्षम प्रादधकारी कायालयाच्या अदधकाऱ्याने 
प्रचदलत पध्ितीनुसार   झोपडपट्टी पुनवणसन प्रादधकरणामाफण त  झोपडपट्टीचा उपग्रह नकाशा (Satellite Maps of Slums) 
उपलब्ध झाल्यावर त्या नकाशात  त्या झोपडीच े दठकाण िशणवून त्या नकाशाची प्रत त्यांच्या कायालयीन अदभलखेात 
ठेवावी.    
          ड)     झोपडीच्या दठकाणी सक्षम प्रादधकारी कायालयाच्या अदधकाऱ्याने प्रत्यक्ष जानन  स्थळ तपासणी करणे 
आवश्यक राहील.   
          इ)  झोपडीवादसयाकडून वरीलप्रमाणे प्राप्त झालले्या अजावर सक्षम प्रादधकाऱ्याचा दनणणय झाल्यावर सिरहू अजाच े
संगणकीकरण करुन अदभलेखांचे जतन करण्यात येईल.   

जोडपत्राचे 
सुधारीत नमुने 

5.        संिभीय शासन दनणणय दि.22 जुल,ै 2014 सोबतचे जोडपत्र-एक, जोडपत्र-िोन, जोडपत्र-तीन (जोडपत्र-
पाचसह असलले्या), जोडपत्र-चार (जोडपत्र-पाचसह असलले्या)  सुधारीत नमुने सोबत जोडल ेआहेत.  

6.      झोपडीवादसय जोडपत्र-िोन नुसार संरक्षणपात्र असल्याचे आढळल्यावर तो  प्रत्यक्ष भोगवटािार असल्याची नोंि 
सक्षम प्रादधकारी यांच्या अदभलखेात घ्यावी लागेल व त्यासाठी ‘ भोगवटा हस्तांतरण शुल्क ‘ (Occupancy Transfer 

Charges) जोडपत्र-िोन च्या क्र.(vi) नुसार भराव ेलागेल. सिरहू आकारण्यात येणाऱ्या ‘ भोगवटा हस्तांतरण शुल्काची‘ 
रक्कम "(बी) कराव्यदतदरक्त महसूल, (सी) कराव्यदतदरक्त इतर महसूल- (िोन) सामादजक सेवा, ०२१६- गृहदनमाण, ०२,  
नागरी गृहदनमाण, ८००, इतर रकमा (01) (01) गदलच्छ वस्तीत राहणाऱ्यांकडून अनुज्ञप्ती शुल्क/भरपाई वगैरे 
(०२१६००२२)”  या लखेादशषाखाली जमा करण्यात येईल. 
7.       महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.दन.व पु.) अदधदनयम 1971 मध्ये झोपडी संरक्षणासाठी दवदहत केललेा दि.01/01/1995 
हा दिनांक 2 मे, 2014 च्या राजपत्रात प्रदसध्ि झाल्याप्रमाणे त्या दिनांकापासून दि. 01/01/2000 असा झाललेा आहे.  
त्यामुळे दि. २ मे, २०१४ पूवी मंजूर झालले्या  झोपडपट्टी पुनवणसन योजनेत संबंदधत झोपडीवादसयांच्या सहकारी संस्थेला 
अथवा दवकासकाला आशयपत्र िेण्यात आले असल्यास व पुनवणसन घटकाच्या इमारतीच ेबांधकाम चाल ूअसलले्या अशा 
झोपडपट्टीतील दि.१.१.१९९५ व दि. १.१.२००० िरम्यानची  झोपडी अपात्र ठरललेी असल्यास अथवा झोपडीत राहणारी 
व्यक्ती बिलल्याच्या कारणास्तव संबंदधत झोपडीवादसय यापूवी अपात्र ठरललेा असल्यास, अशा झोपडपट्टी पुनवणसन 
योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे अशी झोपडी दनष्ट्कादसत करण्यात आली असली  तरी अथवा झोपडीवादसयाने स्वत:हून 
दनष्ट्कासन केलले े असल्यास व असा झोपडीधारक नदवन दनकषान्वये पात्र ठरल्यास अशा  झोपडीवादसयाच े तेथील 
झोपडपट्टी पुनवणसन योजनेच्या पुनवणसन घटकातील  बांधकाम चालू असलले्या इमारतींमध्ये पुनवणसन करण्याची बाब 
प्रचदलत दवकास दनयंत्रण दनयमावलीतील तरतुिीच्या अदधनस्त राहील.  तथादप संबंदधत  झोपडपट्टी पुनवणसन योजनेच्या 
सवण पुनवणसन  इमारतींच ेबांधकाम पूणण झाल ेअसल्यास  यापूवीच्या  दि.१.१.१९९५  च्या दनकषानुसार  अपात्र  ठरलले्या 
झोपडीवादसयास तेथील पुनवणसन इमारतीत सामावून घेणे शक्य होणार नाही.  

पुनवणसन 
सिदनका 
आधार काडणशी 
संलग्न करणे. 

8.      झोपडपट्टीवादसयांस पुनवणसन सिदनका दिल्यावर त्यास शासनाच्या त्यापुढील कोणत्याही गृहदनर्वमती/घरबांधणी 
योजनेचा लाभ िेणे योग्य/समथणनीय नसल्यामुळे अशा पुनवणसन सिदनकेचा ताबा िेताना त्या झोपडीवादसयाची व 
त्याच्या/दतच्या पत्नीची/पतीची फोटोसह मादहती व त्या िोघांच्या आधार काडाच्या क्रमांकाची नोंि झोपडपट्टी पुनवणसन 
प्रादधकरणाने एका सवणसाधारण डेटाबेसमध्ये अतंभूणत करुन तो झोपडपट्टी पुनवणसन प्रादधकरणाच्या वबेसाईटवर सवांना 
मादहतीसाठी खुला राहील, अशी व्यवस्था त्वरेने करावी.  

सक्षम 
प्रादधकारी 
यांच्या 
कायणपध्िती-
बाबत.  

भोगवटा 
हसतांतरण 
शुल्काबाबत. 

मंजूर 
झोपडपट्टी 
पुनवणसन 
योजनांबाबत  
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9.  दवदशष्ट्ट झोपडपट्टी क्षेत्राच ेपदरदशष्ट्ट -2 तयार करताना तेथील पात्र असलले्या झोपडीवादसयांची संख्या तेथील 
संरक्षण प्राप्त झोपड्ांच्या संख्येपेक्षा जास्त आढळल्यास तसेच एका झोपडीकरीता एकापेक्षा जास्त झोपडीवादसय िावा 
करीत असल्यास  त्यांचकेडून अन्य पुराव्यांची मागणी करण्यात यावी .  
 

शंका दनरसन 10.  सिरहू शासन दनणणयातील तरतूिी दिनांक २२ जुल,ै २०१४ च्या आिेशांपासून अस्स्तत्वात आल्याच ेसमजण्यात 
येईल. तथादप दिनांक २२ जुल,ै २०१४ च्या आिेशानुसार अथवा त्यापूवीच्या आिेशानुसार यापूवी योग्य त्या प्रमाणे पात्र 
असल्याच ेप्रमादणत झालले्या झोपडीवादसयांची पात्रतेची प्रकरणे पुन्हा तपासण्याची आवश्यकता नाही.  

11.      महाराष्ट्र गृहदनमाण व क्षेत्रदवकास प्रादधकरण, मंुबई महानगर प्रिेश दवकास प्रादधकरण, शहर व औद्योदगक 
दवकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य रस्ते दवकास महामंडळ, महाराष्ट्र औद्योदगक दवकास महामंडळ, दवदवध 
महानगरपादलका व नगरपादलकांकडून राबदवण्यात येणाऱ्या नागरी सुदवधा अथवा पायाभतू प्रकल्पांतगणत बादधत 
होणाऱ्या संरदक्षत झोपडपट्टीवादसयांकरीता िेदखल या आिेशातील तरतुिी  लागू राहतील. 

 

12.      सिर शासन दनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.intranet.maharashtra.gov.in  या वबेसाईट वर उपलब्ध 
करुन िेण्यांत आला असून, त्याचा संकेतांक क्र.  201505161416273209 असा आहे. हा आिेश दडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांदकत करुन काढण्यात येत आहे.     

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आिेशानुसार व नांवाने,  
 
 
   

 

                                                                                                                                  ( दक.गो. पठाडे  ) 
                                                                                                              अवर सदचव, गृहदनमाण दवभाग. 

प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सदचव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सदचव व सदचव 
३. मा.सभापती, दवधान पदरषि/मा.अध्यक्ष, दवधानसभा 
४. मा.दवरोधी पक्षनेता दवधान पदरषि/मा.दवरोधी पक्षनेता, दवधानसभा 
५. मा.सवण दवधानसभा आदण दवधान पदरषि सिस्य  
६. मुख्य सदचवांचे सह सदचव 
७. महालखेापाल (लखेा व अनुज्ञेयता/लखेापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मंुबई. 
८. महालखेापाल (लखेा व अनुज्ञेयता/लखेापरीक्षा), महाराष्ट्र-2, नागपूर. 
९. महाअदधवक्ता, मंुबई उच्च न्यायालय, मंुबई. 
१०. शासनाचे सवण अपर मुख्य सदचव/प्रधान सदचव/सदचव , 
११.          सवण महानगरपादलका आयकु्त,  
12. महानगर आयकु्त, मंुबई महानगर व प्रिेश दवकास प्रादधकरण, वांदे्र (पूवण), मंुबई 
13. उपाध्यक्ष व मुख्य कायणकारी अदधकारी, महाराष्ट्र गृहदनमाण व क्षेत्रदवकास प्रादधकरण, गृहदनमाण भवन, वांदे्र(पूवण),मंुबई-५१ 
14.          मुख्य कायणकारी अदधकारी, झोपडपट्टी पुनवणसन प्रादधकरण,मंुबई/पुणे-कचचवड क्षेत्र/नागपूर 
15.          दवशेष कायण अदधकारी, धारावी पुनवणदकास प्रकल्प, गृहदनमाण भवन, वांदे्र (पूवण) मंुबई ५१ 
16.          सवण दवभागीय महसूल आयकु्त, 
17.          संचालक, नगरपादलका प्रशासन, मंुबई. 
18.          दजल्हादधकारी, मंुबई शहर/मंुबई उपनगरे दजल्हा 
१९.          अपर दजल्हादधकारी(अदत/दनष्ट्का) मंुबई शहर/पदिम उपनगर/पूवण उपनगरे 
20.          मुख्य अदधकारी, मंुबई गृहदनमाण व क्षेत्रदवकास मंडळ, गृहदनमाण भवन, वांदे्र (पूवण) मंुबई ४०० ०५१ 
21.          गृहदनमाण दवभागातील सवण सहसदचव/उपसदचव/अवर सदचव/कक्ष अदधकारी  
22.          दनवड नस्ती (झोपसु-१), गृहदनमाण दवभाग. 

http://www.internet.maharashtra.gov.in/


निर्णय शासि क्रमाांकः झोपुधो-१००१/प्र.क्र.१२५/१४/झोपसु-१  

 

पषृ्ठ 17 पैकी 5 
 

दव व र ण पत्र 

(शासन दनणणय, क्रमांक-झोपधुो-१००१/प्र.क्र.१२५/१४/झोपस-ु१ दि. १३ मे, २०१5)  

 

  

 दि.1.1.2000 रोजीच्या अथवा त्यापूवीच्या पुराव्यात झोपडीवादसयाच्या नांवासह झोपडी क्रमांकाचा उल्लखे असलले ेअथवा 
झोपडीच्या दनदित दठकाणाचा (उिा. चाळ, रस्ता इत्यादि दनवासी पत्ता ) उल्लखे असलले—े 
-१)    दजल्हादधकारी कायालयामाफण त सन २००० यावषी अथवा त्यापवूीच्या वषाच्या  प्रकादशत झालले्या  अतंीम  मतिार यािीचा प्रमादणत उतारा. 
                                                                                       अथवा 
-२    त्या झोपडीत प्रादधकृत वीज कंपनीने वीज जोडणी दिल्याची कागिपत्रे/ अदभलखे /िेयक   
                                                                                     अथवा 
-३)   राज्य शासनामाफण त सिंभांदकत दि.११ जुल,ै२००१ च्या आिेशानुसार राबदवण्यात आलले्या “पात्र झोपडपट्टीवादसयाकंदरता ओळखपत्र योजना-

२००१ नुसार िेण्यात आलले ेगणना फॉमण                                                                                                         
                                                                                     अथवा  
-४)  झोपडीची महानगरपादलका/ नगरपदरषिेने मालमत्ता कर आकारणी केल्याचा परुावा. 
                                                                                    अथवा 
-५)  राज्य शासनाच्या महसलू दवभागाकडून अकृदषक परवानगी अथवा अकृदषक वापर दनयदमत करण्याची परवानगी व त्यावळेी भरलले्या अकृदषक 

कर/अकृदषक िंडाच्या रक्कमेची पावती.          
                                                                                    अथवा  
 -६) दि.१.१.२००० ककवा त्यापवूी नोंिणीकृत असलले्या झोपडपट्टी सह.गहृदनमाण ससं्थेचे सहाय्यक दनबंधक, सहकार यांनी प्रमादणत केलले ेभाग 

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

क्रमांकाचा उल्लखे असललेा अथवा दनदित दठकाण िशणदवणारा महानगरपादलका/ नगरपादलका/ नगरपदरषिेचा  दि.1/1/2000 अथवा त्यापवूी 
प्राप्त झाललेा (अ) गुमास्ता परवाना/ खाणावळ ककवा (ब) उपहारगहृ लायसन्स/त्या अनुषंगाने भरण्यात आलले्या कराची पावती.            
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जोडपत्र -एक 

(शासन दनणणय, क्रमांक झोपधुो-१००१/प्र.क्र.१२५/१४/झोपसु-१, दिनांक १३ मे, 2015) 
   

  दि. 1.1.2000 अथवा त्यापवूीपासूनच्या सरंक्षणपात्र झोपडीत त्या दिनांकास राहणारा झोपडीवादसय  सध्या 
त्यात  रहात  असल्याबदल ल दनदित करण्यासाठी त्याने  पढुील कागिपत्र े/अदभलखे सािर करणे आवश्यक 
आहे. 

 
 

 
(1) झोपडी संरक्षणपात्र ठरण्याकरीता दि.१.१.२००० रोजी अथवा त्यापूवीपासून अस्स्तत्वात असल्याबदल लच ेपुरावे आवश्यक 

असल्यामुळे सोबतच्या  दववरणपत्रातील कोणताही दकमान एक पुरावा आवश्यक आहे.  

 
 

                                                                                        आदण 
 

   (२) दि.1.1.2000 अथवा त्यापूवीपासूनची  झोपडी सध्या तेथे  अस्स्तत्वात असल्याबदल ल आदण झोपडीवादसय 
दि.१.१.२००० अथवा त्यापूवीपासून सध्या त्यात प्रत्यक्ष रहात असल्याबदल लचा पुरावा म्हणनू  त्याचे नांव व झोपडीचा 
पत्ता अथवा त्या झोपडीच े दनदित दठकाण िशणदवणारे सोबतच्या  दववरणपत्रामधील अलीकडच्या एक वषातील 
कोणताही दकमान एक पुरावा आवश्यक आहे.   

                                                                     
                                                                               आदण 
 

  (3) शासन आिेशातील पदरच्छेि क्र.२ नुसार “स्वयं घोषणापत्र” (Self Declaration) व “स्वयं साक्षाकंनासाठीच ेस्वयं 
घोषणापत्र” (Self Declaration for Self Attestation). 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



निर्णय शासि क्रमाांकः झोपुधो-१००१/प्र.क्र.१२५/१४/झोपसु-१  

 

पषृ्ठ 17 पैकी 7 
 

जोडपत्र- िोन 

(शासन दनणणय, क्रमांक झोपधुो-१००१/प्र.क्र.१२५/१४/झोपसु-१, दिनांक १३ मे, 2015) 
 

दि. 1.1.2000 अथवा त्यापूवीपासूनच्या संरक्षणपात्र झोपडीत  सध्या रहात  असलले्या झोपडीवादसयाकडे 
दि.१.१.२००० अथवा त्यापूवीपासून रहात असल्याच ेपुरावे नसल्यास अथवा तो दि.१.१.२००० नंतरच्या दिनांकापासून 
रहात असल्यास त्याने   पुढील कागिपत्रे  / अदभलखे सािर करणे आवश्यक आहे.   
 

(i) झोपडी संरक्षणपात्र ठरण्याकरीता दि.१.१.२००० रोजी अथवा त्यापूवीपासून अस्स्तत्वात असल्याबदल लचे पुराव े आवश्यक 
असल्यामुळे सोबतच्या  दववरणपत्रातील कोणताही दकमान एक पुरावा आवश्यक आहे.   

आदण 
(ii) दि. १.१.२००० अथवा त्यापूवीपासूनची  झोपडी सध्या तेथे  अस्स्तत्वात असल्याबदल ल आदण झोपडीवादसय सध्या त्यात प्रत्यक्ष 

रहात असल्याबदल लचा पुरावा म्हणनू नांव व झोपडीचा पत्ता अथवा त्या झोपडीचे दनदित दठकाण िशणदवणारे  सोबतच्या  
दववरणपत्रातील अलीकडच्या एक वषातील कोणताही दकमान एक  पुरावा आवश्यक आहे.   

आदण 
(iii)  शासन आिेशातील  पदरच्छेि क्रमांक “२” प्रमाणे  “स्वयं घोषणापत्र” (Self Declaration) व “स्वयं साक्षांकनासाठीचे स्वयं 
घोषणापत्र” (Self Declaration for Self Attestation) 

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

झालले्या अतंीम मतिार यािीचा प्रमादणत उतारा.   
अथवा 

--ब)  त्या झोपडीवादसयाने त्याच्या अपत्याच्या शासन मान्यता प्राप्त शाळेत/महादवद्यालयात नोंिदवलले्या त्या झोपडीचे दनदित 
दठकाण िशणदवणारा दनवासी पत्त्याबाबतचा मुख्याध्यापक/प्राचायण यांनी दिललेा प्रमादणत उतारा  

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

 

आदण 
(v)  झोपडीवासीय िावा करीत असलले्या दिनांकास त्या झोपडीचा  ताबा त्याच्याकडे आल्याचा पुरावा म्हणनू - 
         (a)   अगोिरच्या झोपडीवादसयाचे नोटरी केलले ेमुद्रांक पेपरवरील दिनांक असलले ेसंमतीपत्र.   
                                                                                          अथवा  

(b)    झोपडपट्टीवादसय भाडे तत्वावर रहात असल्याबदल ल भाडेकराराच्या कागिपत्रात अथवा भाडे पावतीत त्यांची  नावे व 
त्या झोपडीचे दनदित दठकाण िशणदवणाऱ्या पत्त्याचा  उल्लखे असणे आवश्यक आहे.   

आदण 
(vi)  झोपडीचा भोगवटा हस्तांरतण झाल्याची नोंि शासकीय अदभलखेात घेण्याबदल ल    ̓ भोगवटा  हस्तांतरण शुल्क  ̓  (Occupancy 

Transfer Charges)  म्हणनू त्या झोपडीच्या बृहन्मंुबई, ठाणे, पुणे कपपरी-कचचवड व नागपूर येथील संरक्षणप्राप्त दनवासी 
झोपडीकरीता रु.४०,०००/- व व्यावसादयक अथवा औद्योदगक अथवा त्यासह दनवासी वापरातील झोपडीकरीता रु,६०,०००/- 
प्रमाणे भरणे आवश्यक राहील. अन्य शहरातील संरक्षणपात्र झोपडीकरीता  ̓ भोगवटा हस्तांतरण शुल्क  ̓  (Occupancy 

Transfer Charges)  म्हणनू अनुक्रमे दनवासी अथवा व्यावसादयक अथवा औद्योदगक अथवा त्यासह दनवासी  वापराच्या 
शुल्काच्या ५० टक्के इतके आकारण्यात येईल.     

(अ)े   झोपडीधारक मृत्यु पावललेा असल्यास त्याची पत्नी/दतचा पती यांच्या नांव ेहस्तांतदरत करण्यास तसेच ते िोन्ही मृत्य ु
पावलले ेअसल्यास त्यांचा मुलगा/मुलगी यांच्या नांव ेती झोपडी हस्तांतरीत करण्याकदरता ‘ भोगवटा हस्तांतरण शुल्क ̓ 
आकारण्यांत येणार नाही.  

(बी) झोपडीधारकास झोपडपट्टी पुनवणसन योजनेचा लाभ दमळाल्यावर, अशा व्यक्तीला ककवा त्याच्या/दतच्या पत्नीला/पतीला 
अथवा त्यांच्या अज्ञान मुलांना झोपडी दवकत अथवा हस्तांतरीत करुन घेता येणार नाही.  

(सी )      झोपडीचे परस्पर सहमतीने दवक्री  अथवा  दवदवध टप्प्यातील साखळी द्वारे हस्तांतरण झाल ेअसल्यास सध्या वास्तव्य 
करणाऱ्या रदहवासीकडून ̓ भोगवटा हस्तांतरण शुल्क ̓   आकारण्यात येईल.  पूवीच्या दवक्रीबाबत  अथवा प्रत्येक टप्प्याचे  
"भोगवटा  हस्तांतरण शुल्क" न आकारता केवळ सध्याच्या टप्प्यावरील   ̓ भोगवटा हस्तांतरण शुल्क   ̓  आकारण्यात 
येईल.   तसेच  यापुढील  प्रत्येक हस्तांतरणाबाबत ‘ भोगवटा हस्तांतरण शुल्क  ̓  आकारण्यात येईल. 
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जोडपत्र- तीन 

(शासन दनणणय, गृहदनमाण दवभाग क्र.झोपुधो-१००१/प्र.क्र.१२५/१४/झोपसु-1, दिनांक १३ मे, 2015 मधील जोडपत्र-एक नुसार)  

दि.1.1.2000 अथवा त्यापूवीपासूनच्या संरक्षणपात्र झोपडीत दि.१.१.२००० अथवा त्यापूवीपासून 
राहणाऱ्या झोपडीवादसयासाठी अजण.  

अजण क्र.          
 

                                                         

                                                                                       दिनांक:-     /       /20....... 
                               
 

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

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

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

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

c.      शहराचे नांव :-   ----------------------------------------                          d.   महापादलका/नगरपादलका/वॉडण क्र.---------- 
 

e.    झोपडीवासीय सध्याच्या झोपडीत केव्हापासून रहात आहे:- 
 

f.     कुटंुबातील सिस्यांची नावे    :-                                     1.पत्नी/पती   श्रीमती/श्री.---------------------------------------------
---------------- 
 
                  2. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  3. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  4. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  5. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

g झोपडी दि.1.1.2000 रोजी अथवा त्यापूवी अस्स्तत्वात असल्याबदल ल आदण झोपडीवादसय त्यात रहात असल्याबदल ल सािर 
केलेला पुरावा :- 

 (अ) दववरणपत्रातील सािर केललेा पुरावा/पुराव्यांच ेअनुक्रमांक:-  
                                                                                                                                  (अदतदरक्त पुराव ेअसल्यास) 

                                                                                 आणि  
 

h (ii)  झोपडीवादसय सध्या त्या झोपडीत प्रत्यक्ष रहात असल्याबदल लचा अदलकडच्या एका वषातील पुरावा.                                            
 (अ) दववरणपत्रातील सािर केलले्या पुरावा/पुराव्यांचे अनुक्रमांक:- 

                                                                                                                                                (अदतदरक्त परुाव ेअसल्यास)                                                                         
   

i दिनांक ... एदप्रल, २०१५ च्या शासन आिेशातील पदरच्छेि क्रमांक ३ नुसार स्वत:चा फोटो असलले्या  
साध्या कागिावर स्वयं घोषणापत्र व “पुराव ेसाक्षांकनासाठी स्वयं घोषणापत्र”:-                                         

    
  

               

         झोपडीवासीयाची सही/ अगंठा दनशाणी :- 

 भ्रमणिूरध्वनी क्रमांक :  

टीप :- सक्षम प्रादधकारी कायालयाने छायांदकत प्रतीवर अजण प्राप्त झाल्याची पोच द्यावी.                                                                                                  

        

 

पत्नी/पतीसह फोटो  

     

     

आहे िाही 



निर्णय शासि क्रमाांकः झोपुधो-१००१/प्र.क्र.१२५/१४/झोपसु-१  

 

पषृ्ठ 17 पैकी 9 
 

                     जोडपत्र- पाच 
सक्षम प्रादधकारी / सहाय्यक आयुक्त यांच्या कायालयीन उपयोगाकरीता 

                                                                                   
 

 सक्षम प्रादधकारी कायालयाचे नावं :- 
 
 

 

                                                                                    दिनाकं :-          /        / 201---- 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A.                       

नगरपादलका / महानगरपादलकेचे संदक्षप्त नांव :- 
 

 

A            दिनांक १.१.२००० रोजीच्या अथवा त्या पुढील दिनांक १.१.२०....... मतिार यािीत उल्लेख असल्यास :- 
 

महाराष्ट्र दवधानसभा दनवाचन क्षेत्र 
क्रमांक 

मतिान कें द्र / यािीचा भाग क्रमांक मतिार यािीतील क्रमांक 

   
 

 

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

राज्य शासन म्हाडा नगरपादलका / 
महानगरपादलका 

इतर राज्य शासकीय मंडळ / 
महामंडळ / प्रादधकरण इत्यािी. 

कें द्र शासन / कें द्र 
शासन उपक्रम 

खाजगी 

 

C 
१ 
 

शासन दनणणय, गृहदनमाण दवभाग  दि. ११ जुलै २००१ अन्वये बृहन्मंुबईतील “ पात्र झोपडपट्टीवादसयाकरीता ओळखपत्र 
योजना-२००१ ” नुसार शासकीय अदभलेखातील अजाची फोटो प्रत आहे  नाही 

२ झोपडी दि. १.१.२००० अथवा त्यापूवीपासूनची असल्याचे तसेच झोपडीवादसय िेदखल दि. १.१.२००० अथवा पूवीपासूनचा / 
दिनांक १.१.२००० नंतर वास्तव्यास आल्याबाबत सािर करण्यात आलेल्या पुराव्यांची पडताळणी केली असता— 
 अ)      ते सवण पुराव ेयोग्य आहेत. 
 ब)       त्यातील क्र.                                                                येथील पुराव ेयोग्य/खरे नाहीत                                                                                              

३ संबंदधत झोपडपट्टीच्या उपग्रह नकाशात त्या झोपडीचे दनदित दठकाण िशणदवण्यात आले आहे 
काय?                          
 

आहे  नाही 

४ झोपडपट्टी पुनवणसन योजना सुरु असल्यास पदरदशष्ट्ट-2 मधील अजणिाराचे नांव व यािीतील 
क्रमांक  :-  

           

५ झोपडीच्या दठकाणी प्रत्यक्षात जानन स्थळ तपासणीचा 
दिनांक व अदभप्राय :-  

    २  ० १  

 
 
 
 

 

पडताळिी करिाऱ्या अणिकाऱ्याचे  
नाांव, पदनाम व सही 
णदनाांक :-   

सक्षम प्रादधकाऱ्याचा “पात्र/ अपात्र” बाबतचा दनणणय 
 
        दिनाांक:-     /         /201-----   अन्वये झोपडीवादसय यांनी सािर केलेल्या कागिपत्रांची पडताळणी केल्यावर सिरहू 

झोपडीवादसय महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, दनमूणलन व पुनर्ववकास) अदधदनयम, १९७१ च्या तरतुिीनुसार तो झोपडीवादसय 

पुनवणसनासाठी "पात्र" असल्याचे मी प्रमादणत करतो. / तो झोपडीवादसय पुनवणसनासाठी "अपात्र" असल्याच ेमी प्रमादणत करतो. 

 
                                                                                                                  सक्षम प्रादधकारी यांच ेनांव, सही  व            
Seal                                                                                                              दिनांक : 

      अर्ज क्र.         

अिुकुल
अिुकेकु
ल 

प्रनिकुल
ललल 
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झोपडीवादसय संरक्षणपात्र झोपडीत दि. १.१.२००० नंतरच्या दिनांकापासून रहात असल्यास शासन आिेशाच्या 

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

भरली असल्यास रक्कम रुपये                     

 रक्कम भरल्याचा दिनांक                                    

                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 छाननी अजण व मादहतीच ेसंगणकीकरण करण्यांत आल्याचा दिनांक   

 
 

 

                    (                                                                      )                                              
                                                                                                संगणकीकरण केलले्या कमणचा-याच ेनांव व सही 

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

 
 

झोपडीधारकांच्या मागणिशणनाकदरता दववरणपत्रामधील ७ पुराव्यांची यािी खालीलप्रमाणे आहे:- 

(शासन दनणणय, क्रमांक-झोपधुो-१००१/प्र.क्र.१२५/१४/झोपस-ु१ दि. १३ मे, २०१5)  

 

  

        

    2 0 1  

    २ ० १  

 दि.1.1.2000 रोजीच्या अथवा त्यापूवीच्या पुराव्यात झोपडीवादसयाच्या नांवासह झोपडी क्रमांकाचा उल्लखे असलले ेअथवा 
झोपडीच्या दनदित दठकाणाचा (उिा. चाळ, रस्ता इत्यादि दनवासी पत्ता ) उल्लखे असलले—े 
-१)    दजल्हादधकारी कायालयामाफण त सन २००० यावषी अथवा त्यापवूीच्या वषाच्या  प्रकादशत झालले्या  अतंीम  मतिार यािीचा प्रमादणत उतारा. 
                                                                                       अथवा 
-२    त्या झोपडीत प्रादधकृत वीज कंपनीने वीज जोडणी दिल्याची कागिपत्रे/ अदभलखे /िेयक   
                                                                                     अथवा 
-३)   राज्य शासनामाफण त सिंभांदकत दि.११ जुल,ै२००१ च्या आिेशानुसार राबदवण्यात आलले्या “पात्र झोपडपट्टीवादसयाकंदरता ओळखपत्र योजना-

२००१ नुसार िेण्यात आलले ेगणना फॉमण                                                                                                         
                                                                                     अथवा  
-४)  झोपडीची महानगरपादलका/ नगरपदरषिेने मालमत्ता कर आकारणी केल्याचा परुावा. 
                                                                                    अथवा 
-५)  राज्य शासनाच्या महसलू दवभागाकडून अकृदषक परवानगी अथवा अकृदषक वापर दनयदमत करण्याची परवानगी व त्यावळेी भरलले्या अकृदषक 

कर/अकृदषक िंडाच्या रक्कमेची पावती.          
                                                                                    अथवा  
 -६) दि.१.१.२००० ककवा त्यापवूी नोंिणीकृत असलले्या झोपडपट्टी सह.गहृदनमाण ससं्थेचे सहाय्यक दनबधंक, सहकार यांनी प्रमादणत केलले ेभाग 

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

क्रमांकाचा उल्लखे असललेा अथवा दनदित दठकाण िशणदवणारा महानगरपादलका/ नगरपादलका/ नगरपदरषिेचा  दि.1/1/2000 अथवा त्यापवूी 
प्राप्त झाललेा (अ) गुमास्ता परवाना/ खाणावळ ककवा (ब) उपहारगहृ लायसन्स/त्या अनुषंगाने भरण्यात आलले्या कराची पावती.            
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जोडपत्र-चार 
(शासन दनणणय, गृहदनमाण दवभाग क्र.झोपुधो १००१/प्र.क्र.१२५/१४,झोपसु-1, दि. १३ मे, 2015 मधील जोडपत्र-िोन नुसार)  

दि.१.१.२००० वा त्यापवूीच्या संरक्षणपात्र झोपडीत दि. १.१.२००० नंतरच्या दिनांकापासनू सध्या रहात असल्यास 
करावयाचा अजण.  

अजण क्र.          
 

                     

                                                                                       दिनांक:-     /       /20....... 
                               

 

a.    झोपडीवादसयाचे नाव:- श्री/श्रीमती. :----------------------------------------------------------------------------------- 
b.    झोपडपट्टीचे नाव व पत्ता :-     ----------------------------------------------------------------------------------------- 
                                              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                              -------------------------------------------------------------------------------------------- 
c.     शहराचे नांव :-   --------------------------------------------------      d.   महापादलका/नगरपादलका/वॉडण क्र.------- 
e.    झोपडीवासीय सध्याच्या झोपडीत केव्हापासून रहात आहे:-    
 

f.     कुटंुबातील सिस्यांची नाव े   :-                                    1. पत्नी/पती   श्रीमती/श्री.--------------------------------------------- 
 
                  2. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  3. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  4. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  5. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

g झोपडी दि.1.1.2000 रोजी अथवा त्यापूवी अस्स्तत्वात असल्याबदल ल  सािर केलेला पुरावा :- 
 (अ) दववरणपत्रातील सािर केलेला अदनवायण पुरावा/पुराव्यांचे अनुक्रमांक:-  

                                                                                                                                                        (अदतदरक्त पुराव ेअसल्यास) 
                                                                  आणि  

h (ii)  दि.१.१.२००० अथवा त्यापूवीपासूनची झोपडी सध्या तेथे अस्स्तत्वात असल्याबदल ल आदण झोपडीवादसय सध्या त्यात प्रत्यक्ष रहात 
असल्याबदल लचा दववरणपत्रातील सािर केलेला अलीकडच्या एक वषातील पुरावा :-           

  

(अ) दववरणपत्रातील सािर केलेल्या पुरावा/पुराव्यांचे अनुक्रमांक:- 
 

                                                                                                                             (अदतदरक्त पुराव ेअसल्यास)                                                                                         
                                                                         
 

 --अ) दजल्हादधकारी कायालयामाफण त अदलकडच्या एक वषातील अंदतम करण्यात आलेल्या मतिार यािीत  
          त्याचे नांव असल्याचा प्रमादणत उतारा                      आदण        
-ब)     त्या झोडडीवादसयाने त्याच्या अपत्याचा शासन मान्यता प्राप्त शाळेत/महादवद्यालयात नोंिदवलेल्या त्या झोपडीचे         
         दनदित दठकाण िशणदवणारा दनवासी पत्त्याबाबतचा मुख्याध्यापक/प्राचायण यांनी दिलेला प्रमादणत उतारा 
                                                                                      आदण 
-क) झोपडीवादसय नोकरीस असलेल्या दनयोक्त्याने त्याच्या झोपडीचे दनदित दठकाण िशणदवणाऱ्या दनवासी पत्त्याबाबत       
        दिलेले प्रमाणपत्र.                                                                           
                                                                                       आदण 
--ड) सक्षम प्रादधकारी कायालयाच्या अदधकाऱ्याचा झोपडीच्या दठकाणी प्रत्यक्ष जानन केलेला त्याच्या पत्त्याबाबतचा  
        तपासणी अहवाल. 

                                                                              आणि  
i दिनांक ... एदप्रल, २०१५ च्या शासन आिेशातील पदरच्छेि क्रमांक ३ नुसार स्वत:चा फोटो असलेल्या साध्या कागिावर स्वयं 

घोषणापत्र व पुरावे साक्षांकनासाठी स्वयं घोषणापत्र :- 
आहे / नाही 

 

 

j     
अगोिरच्या झोपडीवादसयाने दिलेले मुद्रांक पेपरवरील संमतीपत्र ककवा भाडे करार कागिपत्र                                       

 

टीप :- सक्षम प्रादधकारी कायालयाने छायांदकत प्रतीवर अजण प्राप्त झाल्याची पोच द्यावी.                         झोपडीवासीयाची सही/ अगंठा दनशाणी :- 
   भ्रमणिूरध्वनी क्रमांक :   
                

           

 

पत्नी/पतीसह फोटो  

     

आहे/िाही 

आहे/िाही 

 

     

आहे/िाही 

 
आहे/िाही 
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जोडपत्र- पाच 

सक्षम प्रादधकारी / सहाय्यक आयुक्त यांच्या कायालयीन उपयोगाकरीता 

                                                                                    
 

 सक्षम प्रादधकारी कायालयाचे नावं :- 
 
 

 
                                                                                    दिनाकं :-          /        / 201---- 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

B.                       

नगरपादलका / महानगरपादलकेचे संदक्षप्त नांव :- 
 

 

A            दिनांक १.१.२००० रोजीच्या अथवा त्या पुढील दिनांक १.१.२०....... मतिार यािीत उल्लेख असल्यास :- 
 

महाराष्ट्र दवधानसभा दनवाचन क्षेत्र 
क्रमांक 

मतिान कें द्र / यािीचा भाग क्रमांक मतिार यािीतील क्रमांक 

   
 

 

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

राज्य शासन म्हाडा नगरपादलका / 
महानगरपादलका 

इतर राज्य शासकीय मंडळ / 
महामंडळ / प्रादधकरण इत्यािी. 

कें द्र शासन / कें द्र 
शासन उपक्रम 

खाजगी 

 

C 
१ 
 

शासन दनणणय, गृहदनमाण दवभाग  दि. ११ जुलै २००१ अन्वये बृहन्मंुबईतील “ पात्र झोपडपट्टीवादसयाकरीता ओळखपत्र 
योजना-२००१ ” नुसार शासकीय अदभलेखातील अजाची फोटो प्रत आहे  नाही 

२ झोपडी दि. १.१.२००० अथवा त्यापूवीपासूनची असल्याचे तसेच झोपडीवादसय िेदखल दि. १.१.२००० अथवा पूवीपासूनचा / 
दिनांक १.१.२००० नंतर वास्तव्यास आल्याबाबत सािर करण्यात आलेल्या पुराव्यांची पडताळणी केली असता— 
 अ)      ते सवण पुराव ेयोग्य आहेत. 
 ब)       त्यातील क्र.                                                                येथील पुराव ेयोग्य/खरे नाहीत                                                                                              

३ संबंदधत झोपडपट्टीच्या उपग्रह नकाशात त्या झोपडीचे दनदित दठकाण िशणदवण्यात आले आहे 
काय?                          
 

आहे  नाही 

४ झोपडपट्टी पुनवणसन योजना सुरु असल्यास पदरदशष्ट्ट-2 मधील अजणिाराचे नांव व यािीतील 
क्रमांक  :-  

           

५ झोपडीच्या दठकाणी प्रत्यक्षात जानन स्थळ तपासणीचा 
दिनांक व अदभप्राय :-  

    २  ० १  

 
 
 
 

 

पडताळिी करिाऱ्या अणिकाऱ्याचे  
नाांव, पदनाम व सही 
णदनाांक :-   

 
 

 

 

 

 

      अर्ज क्र.         

अिुकुल
अिुकेकु
ल 

प्रनिकुल
ललल 
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सक्षम प्रादधकाऱ्याचा “पात्र/ अपात्र” बाबतचा दनणणय 
 

        दिनाांक:-     /         /201-----   अन्वये झोपडीवादसय यांनी सािर केलेल्या कागिपत्रांची पडताळणी केल्यावर सिरहू झोपडीवादसय 

महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, दनमूणलन व पुनर्ववकास) अदधदनयम, १९७१ च्या तरतुिीनुसार तो झोपडीवादसय पुनवणसनासाठी "पात्र" असल्याच े

मी प्रमादणत करतो. / तो झोपडीवादसय पुनवणसनासाठी "अपात्र" असल्याचे मी प्रमादणत करतो. 

 
 
                                                                                                                    सक्षम प्रादधकारी यांचे नांव, सही  व   
          Seal                                                                                                      दिनांक : 
                                                                                                                           
 

झोपडीवादसय संरक्षणपात्र झोपडीत दि. १.१.२००० नंतरच्या दिनांकापासून रहात असल्यास शासन आिेशाच्या 

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

भरली असल्यास रक्कम रुपये                     

 रक्कम भरल्याचा दिनांक                                    

                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 छाननी अजण व मादहतीचे संगणकीकरण करण्यांत आल्याचा दिनांक   

 

 
 
                    (                                                                      )                                              
                                                                                                           संगणकीकरण केलले्या कमणचा-याचे नांव व सही 

 

************** 
झोपडीधारकांच्या मागणिशणनाकदरता दववरणपत्रामधील ७ पुराव्यांची यािी खालीलप्रमाणे आहे:- 

(शासन दनणणय, क्रमांक-झोपधुो-१००१/प्र.क्र.१२५/१४/झोपस-ु१ दि.१३ मे, २०१5)  

        

    2 0 1  

    २  ० १  

 दि.1.1.2000 रोजीच्या अथवा त्यापूवीच्या पुराव्यात झोपडीवादसयाच्या नांवासह झोपडी क्रमांकाचा उल्लखे असलले ेअथवा 
झोपडीच्या दनदित दठकाणाचा (उिा. चाळ, रस्ता इत्यादि दनवासी पत्ता ) उल्लखे असलले—े 
-१)    दजल्हादधकारी कायालयामाफण त सन २००० यावषी अथवा त्यापवूीच्या वषाच्या  प्रकादशत झालले्या  अतंीम  मतिार यािीचा प्रमादणत उतारा. 
                                                                                       अथवा 
-२    त्या झोपडीत प्रादधकृत वीज कंपनीने वीज जोडणी दिल्याची कागिपत्रे/ अदभलखे /िेयक   
                                                                                     अथवा 
-३)   राज्य शासनामाफण त सिंभांदकत दि.११ जुल,ै२००१ च्या आिेशानुसार राबदवण्यात आलले्या “पात्र झोपडपट्टीवादसयाकंदरता ओळखपत्र योजना-

२००१ नुसार िेण्यात आलले ेगणना फॉमण                                                                                                         
                                                                                     अथवा  
-४)  झोपडीची महानगरपादलका/ नगरपदरषिेने मालमत्ता कर आकारणी केल्याचा परुावा. 
                                                                                    अथवा 
-५)  राज्य शासनाच्या महसलू दवभागाकडून अकृदषक परवानगी अथवा अकृदषक वापर दनयदमत करण्याची परवानगी व त्यावळेी भरलले्या अकृदषक 

कर/अकृदषक िंडाच्या रक्कमेची पावती.          
                                                                                    अथवा  
 -६) दि.१.१.२००० ककवा त्यापवूी नोंिणीकृत असलले्या झोपडपट्टी सह.गहृदनमाण संस्थेचे सहाय्यक दनबधंक, सहकार यांनी प्रमादणत केलले ेभाग 

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

क्रमांकाचा उल्लखे असललेा अथवा दनदित दठकाण िशणदवणारा महानगरपादलका/ नगरपादलका/ नगरपदरषिेचा  दि.1/1/2000 अथवा त्यापवूी 
प्राप्त झाललेा (अ) गुमास्ता परवाना/ खाणावळ ककवा (ब) उपहारगहृ लायसन्स/त्या अनुषंगाने भरण्यात आलले्या कराची पावती.            
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प्रपत्र -अ 

स्वयंघोषणापत्र 

 

मी--------------------- श्री. .....................................याचंा मुलगा/मुलगी वय ...........  वषण, 

आधार क्रमाकं (असल्यास)....................................व्यवसाय.............................राहणार 

...........................................याद्वारे घोदषत करतो/करते की, झोपडपट्टी पुनवणसन योजनेच्या 

दवचाराथण असलेली वादणस्ज्यक/दनवासी ककवा िोन्ही प्रकारातील झोपडी माझ्या ताब्यात आहे तसेच 

माझ्या नाव ेआदण माझ्या पतीच्या/पत्नीच्या नाव ेअथवा अठरा वषाखालील (अज्ञान) मुलाचं्या नाव ेया 

महानगरपादलका/नगरपादलका/नगरपदरषि स्थादनक स्वराज्य संस्थेच्या क्षते्रात अन्य झोपडी/घर 

/सिदनका मालकी तत्वावर अथवा भाडे तत्वावर नाही आदण ही सवण मादहती माझ्या व्यक्तीगत मादहती 

व समजूतीनुसार खरी आहे. सिर मादहती खोटी आढळून आल्यास, भारतीय िंड संदहता अन्वय े

आदण/ककवा संबंदधत कायद्यानुसार माझ्यावर खटला भरला जाईल व त्यानुसार मी दशक्षसे पात्र राहीन 

याची मला पूणण जाणीव आहे.  

 

दठकाण :-.................................                        अजणिाराची सही :-....................... 

दिनाकं :-..................................                       अजणिाराच ेनाव :-....................... 

  

अजणिाराचा फोटो 
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                                                Annexure- A 

                                              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 

                            स्वयं-साक्षांकनासाठी स्वयंघोषणापत्र  

                            

 

मी--------------------- श्री. .....................................याचंा मुलगा/मुलगी वय ...........  वषण, 

आधार क्रमाकं (असल्यास)....................................व्यवसाय.............................राहणार 

...........................................याद्वारे घोदषत करतो/करते की, मी झोपडपट्टी पुनवणसन योजनेत 

पात्रता तपासण्यासाठी दवदहत पुराव्याच्या स्वयं साक्षांदकत केलले्या प्रती या मूळ कागिपत्राचं्याच सत्य 

प्रती आहेत. त्या खोट्या असल्याचे आढळून आल्यास, भारतीय िंड संदहता अन्वये आदण/ककवा 

संबंदधत कायद्यानुसार माझ्यावर खटला भरला जाईल व त्यानुसार मी दशक्षसे पात्र राहीन याची मला 

पूणण जाणीव आहे.  

 

दठकाण :-.................................                        अजणिाराची सही :-....................... 

दिनाकं :-..................................                       अजणिाराच ेनाव :-....................... 

  

     अजणिाराचा फोटो 
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                                                Annexure- B 

                          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  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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