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प्रस्तावना 

 
नवी म ुंबई – ननयोजनबध्द आनि सवव सोयी स नवध ुंनी पनिपिूव असलेले एक अत्य ध ननक शहि. म गील 

49 वर्षात “आपल शहि” म्हिि ऱ्य  20 ल ख लोकसुंख्येल  य  शहि ने आपल्य त स म वून घेतले आहे. 
ननव स, िोजग ि, शैक्षनिक, स म नजक आनि स म द नयक जीवन किीत  आवश्यक सवव स नवध  व सुंधी  येथे 
उपलब्ध आहेत. नसडको ननर्ममत 1.25 लक्ष ननव स बिोबिच ख सगी नवक सक ुंनी ननमाि केलेल्य  िनहव स चे 
अनेक पयाय य  शहि त उपलब्ध आहेत. ननयोजनबध्द अश  नवी म ुंबईत िनहव स च पयाय शोधि ऱ्य ुंची सुंख्य  
नदवसेंनदवस व ढत आहे. 

आपले घि देश च्य  आर्मथक ि जध नीच्य  ज ळय  शहि त अस वे असे म्हिि ऱ्य ुंची सुंख्य  व ढत आहे. 
ननसगव सै ुंदयव, नवनवध जैवसुंपत्ती त्य चप्रम िे अनेक प्रस्त नवत महत्व क ुंक्षी आुंतिि ष्ट्रीय दजाच्य  प्रकल्प ुंनी 
समधृ्द असलेल्य  नवी म ुंबईचे भनवष्ट्य उज्वल आहे. य च देखण्य  व उज्वलभनवष्ट्यअसलेल्य  शहि त आपले 
स्वपन ुंतील घि अस वे अशी इच्छ  ब ळगि ऱ्य  जनतेची सुंख्य  नदवसेंनदवस व ढत आहे. य च अपेक्ष ुंन  
पयायउपलब्ध करून देण्य च  प्रयत्न नसडकोतरे्फ स क िल  ज त आहे. 

नवी म ुंबईतील तळोज , ख िघि, कळुंबोली, घिसोली आनि द्रोि नगिी य  प च नगि त 
नसडकोतरे्फआर्मथकदृष्ट्टय  द बवल घटक आनि अल्प उत्पन्न गट ुंस ठी उर्वरित 9249 सदननक ुंच  भव्य प्रकल्प 
योजन  ज हीि किण्य त येत आहे. य तील आर्मथकदृष्ट्टय  द बवल घटक तील सदननक  केवळ प्रध नमुंत्री आव स 
योजने अुंतगवत प त्र अजवद ि ुंस ठी असतील. ति अल्प उत्पन्न गट तील सदननक ुंस ठी योजनेतील प त्रतेच्य  
अटींन स ि अजवद ि अजव करु शकतील. 

ही सुंपिूव योजन  नसडकोतरे्फ ऑनल ईन पध्दतीने ि बनवण्य त येत आहे. नडजीटल म ध्यम च  यथ योग्य 
उपयोग, प िदशवकत  आनि नवन  मध्यस्थ प्र्ीय  ह च य म गच  म ख्य उदे्दश आहे. य  योजनेतील ऑनल ईन 
अजव प्र्ीय  स लभ आनि सहज आकलनीय आहे. ती समजनू घेण्य चे पयायही सुंकेतस्थळ वि म नहती, 
चलनचत्रनर्फत य ुंच्य  म ध्यम तनू उपलब्ध करुन देण्य त आले आहेत. 

इच्छ क अजवद ि ुंन  आपली अच क म नहती नोंदवून योजनेत सहभ गी होण्य स ठी श भेच्छ  !  आपल्य  
आक ुंक्ष ची पतूवत  ह  प्रकल्प किेल अशी मल  ख त्री आहे. 

 श्री. लोकेश चंद्र 
     उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, ससडको    
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1. सिडको लॉटरी िोडतीचे वेळापत्रक 
 

सिडको लॉटरी िप्टेंर्र –2019 चे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे 
अ.क्र. टप्पा सदनाांक सदनाांक व वेळ 

1 सोडतीस ठी ज नहि त प्रनसध्द कििे 11/09/2019 ब धव ि  
2 ऑनल ईन अजास ठी नोंदिी स रू 11/09/2019 ब धव ि  

द प िी 2.00 व जत  
3 ऑनल ईन अजास ठी नोंदिीची सम पती 17/10/2019 ग रुव ि 

ि त्री 11.59 व जत  
4 सोडतीस ठी ऑनल ईन अजाची स रूव त 17/9/2019 मुंगळव ि  

द प िी 2.00 व जत  
5 सोडतीस ठी ऑनल ईन अजाची सम पती 18/10/2019 श ् व ि  

ि त्री 11.59 व जत  
6 ऑनल ईन पेमेंट स्वीकृती स रुव त  17/09/2019 मुंगळव ि  

द प िी 2.00 व जत  
7 ऑनल ईन पेमेंट (NEFT/RTGS) स्वीकृती 

अुंनतम नदन ुंक 

19/10/2019 शननव ि  

ि त्री 11.59 व जत  
8 NEFT/RTGS चलन स्स्वकृती सम पती 17/10/2019 ग रुव ि  

ि त्री 11.59 व जत  
9 सोडतीस ठी स्वीकृत अजाच्य  प्र रूप य दीची 

प्रनसध्दी 

22/10/2019 मुंगळव ि 

सुंध्य क ळी 6.00 व जत  
10 सोडतीस ठी स्वीकृत अजाच्य  अुंनतम य दीची 

प्रनसध्दी 

28/10/2019 सोमव ि  

द प िी 4.00 व जत  
11 सोडत 

(स्थळ – नसडको भवन सभ गहृ, सातर्ा मजल , 
सीबीडी बेल पिू, नवी म ुंबई– 
400 614) 

30/10/2019 ब धव ि  

सक ळी 10.00 व जत  

12 सोडतीमधील यशस्वी व प्रनतक्ष  य दीविील 
अजवद ि ुंची न वे नसडकोच्य  सुंकेत स्थळ वि 
प्रनसध्द कििे 

30/10/2019 ब धव ि  

सुंध्य क ळी 6.00 व जत  
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2 णवणवध नोडमधील णवक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्र्या सिणनकांचा तपशील 
 

अ.क्र. योर्नेचे 
सठकाण 

िदसनकेचे प्रकार सदसिकेचा ताबा देण्याचे अंदासित मसििा 
व वरे्ष 

एकूण 
िदसनका 

1 सेक्टि –27 
तळोज  
 

आर्मथकदृष्ट्टय  
द बवल घटक 

 
ऑक्टोबि 2020 ते मार्व 2021 दिम्यान 

116 

अल्प उत्पन्न गट 423 
एकूि  539 

2 
 

सेक्टि –21 
तळोज  
 

आर्मथकदृष्ट्टय  
द बवल घटक 

 
ऑक्टोबि 2020  

29 

अल्प उत्पन्न गट 118 
एकूि  147 

3 सेक्टि –22 
तळोज  
 

आर्मथकदृष्ट्टय  
द बवल घटक 

 
ऑक्टोबि 2020 

2 

अल्प उत्पन्न गट 73 
एकूि  75 

4 सेक्टि –37 
तळोज  
 

आर्मथकदृष्ट्टय  
द बवल घटक 

 
ऑक्टोबि 2020 

13 

अल्प उत्पन्न गट 82 
एकूि  95 

5 सेक्टि –40 
ख िघि 
 

आर्मथकदृष्ट्टय  
द बवल घटक 

 
ऑक्टोबि 2020 

44 

अल्प उत्पन्न गट 77 
एकूि  121 

6 सेक्टि –15 
कळुंबोली 
 

आर्मथकदृष्ट्टय  
द बवल घटक 

 
ऑक्टोबि ते रिसेंबि 2020 दिम्यान 

45 

अल्प उत्पन्न गट 50 
एकूि  95 

7 सेक्टि-10, 
भखूुंड ्. 2, 
घिसोली 

आर्मथकदृष्ट्टय  
द बवल घटक 

 
ऑक्टोबि 2020 

18 

अल्प उत्पन्न गट 28 
एकूि  46 

8 सेक्टि – 11, 
भखूुंड ्. 1, 
द्रोि नगिी 

आर्मथकदृष्ट्टय  
द बवल घटक 

 
ऑक्टोबि ते रिसेंबि 2020 दिम्यान 

4 

अल्प उत्पन्न गट 64 
एकूि  68 
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अ.क्र. योर्नेचे 
सठकाण 

िदसनकेचे प्रकार सदसिकेचा ताबा देण्याचे अंदासित 
मसििा व वरे्ष 

एकूण 
िदसनका 

9 सेक्टि – 12, 
भखूुंड ्. 63, 
द्रोि नगिी 

आर्मथकदृष्ट्टय  
द बवल घटक 

 

ऑक्टोबि ते रिसेंबि 2020 दिम्यान 
7 

अल्प उत्पन्न गट 74 
एकूि  81 

10 सेक्टि – 12, 
भखूुंड ्. 68, 
द्रोि नगिी 

आर्मथकदृष्ट्टय  
द बवल घटक 

 

ऑक्टोबि ते रिसेंबि 2020 दिम्यान 
1 

अल्प उत्पन्न गट 76 
एकूि  77 

11 सेक्टि – 34, 
भखूुंड ्. 1, 
तळोजा 

आर्मथकदृष्ट्टय  
द बवल घटक 

 
31 मे 2022  

627 

अल्प उत्पन्न गट 1000 
एकूि  1627 

12 सेक्टि – 34, 
भखूुंड ्. 6, 
तळोजा 

आर्मथकदृष्ट्टय  
द बवल घटक 

 
31 मे 2022 

746 

अल्प उत्पन्न गट 1423 
एकूि  2169 

13 सेक्टि –36, 
भखूुंड ्. 1, 
तळोजा 

आर्मथकदृष्ट्टय  
द बवल घटक 

 
31 मे 2022 

627 

अल्प उत्पन्न गट 1547 
एकूि  2174 

14 सेक्टि –36, 
भखूुंड ्. 2, 
तळोजा 

आर्मथकदृष्ट्टय  
द बवल घटक 

 
31 मे 2022 

897 

अल्प उत्पन्न गट 1038 
एकूि  1935 

सवव योजनेची एकूि 
बेिीज 

आर्मथकदृष्ट्टय  
द बवल घटक 

 3176 

अल्प उत्पन्न गट 6073 
एकूि  9249 

 
  



7 
 

:   माणहती पसु्स्तका   : 
 

शहर आणि औद्योणिक णवकास महामंडळ महाराष्ट्र, मर्याणित 

3. प त्रतेच्य  अटी 
 

 
ऑनलाईन अर्ज भरण्यापूर्वी अर्जदाराांनी माहिती पुस्ततका  काळर्ीपूर्वजक र्वाचार्वी. 
 
हिडको मिामांडळाच्या अखत्यारातील िदहनका हर्वक्रीिाठी, नर्वी मुांबई र्मीन हर्वल्िेर्वाट (िुधारीत) 

अनधननयम 2008 य मधील तित दी अन स ि व त्य -त्य  वेळी, त्य -त्य  अवस्थ प्रत ल ग ू केल्य  ज ि ऱ्य  
तरतुदींच्या अधीन रािून इच्छुक अर्जदाराांकडून या िदहनकाांच्या हर्वक्रीकरीता अर्ज मागहर्वण्यात येत आिेत. 
 
अ) सर्वसाधारण अटी (आर्थिक द्दष्ट्या दरु्वल गट र् अल्प उत्पन्न गटाकरीता) 

 
i) अजव सादि किार्याच्या रदर्शी अजवदािारे् र्य 18 र्र्षापेक्षा कमी नसार्े  
ii) महािाष्ट्र िाज्याच्या कोणत्याही भागामध्ये अजवदािारे् रकमान 15 र्र्षारे् र्ास्तव्य असणे आर्श्यक 

आहे  त्यासाठी अरिर्ास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)/ िरहर्ास प्रमाणपत्र सादि किणे 
आर्श्यक िाहील  

iii) अजव एका व्यक्तीच्या ककर्ा संयकु्त नार्ाने किता येईल  संयकु्त अजांमध्ये सहअजवदाि हा केर्ळ 
पती/पत्नी अस ूशकेल  सहअजवदाि यांनी उपिोक्त सर्व पात्रता रनकर्षांर्ी पतूवता किणे आर्श्यक 
आहे  

 

र्) वर्शेष अटी 

1.  आर्थिकद्दष्ट्या दरु्वल घटक याांकरीता (पांतप्रधान आर्ास योजने अांतगवत) र्ाांधण्यात 
येणाऱ्या सदवनकाांसाठी पात्रता वनकष: 

1.1  अजवदाि ककर्ा त्यार्ी पती/पत्नी त्यांर्ी अज्ञान मलेु यांरे् नार्े संपणूव भाितात कुठेही पक्के घि 
नसार्े र् त्याबाबतरे् प्ररतज्ञापत्र अजवदािांस सदि योजनेत यशस्र्ी झाल्यानंति छाननी प्ररियेर्ेळी 
सादि किार्े लागेल  प्ररतज्ञापत्रार्ा नमनुा सोबत जोिण्यात आलेला आहे  

 
1.2  अजवदािारे् 2018-19 या आर्थिक र्र्षारे् कौटंुरबक र्ार्थर्षक उत्पन्न रु 3,00,000/- पयंत असार्े 

ककर्ा कमाल मारसक उत्पन्न रु  25,000/- इतके असार्े   ‘कौटंुरबक र्ार्थर्षक उत्पन्न’ म्हणजे 
अजवदािारे् स्र्त:रे् एकटयारे् र् त्यांर्ी पत्नी/पती यांरे् र्ार्थर्षक उत्पन्न असल्यास दोघांरे् रमळून 
नोकिीव्दािे अिर्ा उद्दयोगिंद्दयापासनू, जीरर्तािारे् योजनेत रदलेल्या रर्त्तीय र्र्षाकिीता परू्ीच्या 
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सलग 12 मरहन्यांरे् एकूण उत्पन्न म्हणजे रदनांक 01/04/2018ते 31/03/2019 या कालार्िीत 
झालेल्या प्राप्तीर्रुन परिगरणत किण्यात यार्े  

 
1.3 ज तीच  द खल   आनि ज त वैधत  प्रम िपत्र. (लाग ूअसल्यास) 

 
1.4 मह मुंडळ च्य  लेखी पिव नगीनुंति व ल ग ू आसलेल्य  हस्त ुंतिि श ल्क च  भिि  केल्य नुंति, 

अजवद ि ज्य  आिनक्षत  प्रवगातील आहे त्य च सम न प्रवगात सदननक   हस्त ुंतिीत होईल. दह  
वर्षाच्य  क ल वधीनुंति इति प्रवगांकिीत  जसे, ि ज्य श सकीय  कमवच िी, नवी म ुंबई क्षेत्र तील 
पत्रक ि,नवी म ुंबईतील प्रकल्पग्रस्त,अुंध ककव  श िीनिक दृष्ट्य  अपुंग व्यक्ती,म जी सैननक/स िक्ष  
दल तील व्यक्ती,नवी म ुंबईतील म थ डी क मग ि व सवव स ध िि गट य  प्रवगात नदलेल्य  
सदननक ुंची  रे्फिनव्ी/हस्त ुंतिि क ठल्य ही प्रवगात किण्य स हस्त ुंतिि श ल्क भिल्य नुंति 
नसडकोतरे्फ  पिव नगी नमळू शकेल, परंतु त्यंनय नंतरच््य सिडको गृहसनर्माण ्ोजनयंर्मध््े अजज 
करतय ्ेणयर नयही. 

 
1.5 प्रिानमंत्री आर्ास योजनेअंतगवत अजवदािांनी कें द्रशासनाच्या http://pmaymis.gov.in या संकेत 

स्िळार्िअिर्ा स्िारनक स्र्िाज्य संस्िा यांच्याकिे नोंदणी केलेली असणे आर्श्यक आहे र् 
अजासोबत नोंदणीर्ा पिुार्ा सादि किणे बंिनकािक आहे  तसेर् अजामध्ये आिाि िमांक नमदू 
किणे बंिनकािक िाहील  पती/पत्नीरे् आिािकािव र् त्याबाबतरे् प्ररतज्ञापत्र अजवदाि सदि 
योजनेत यशस्र्ी झाल्यानंति छाननी प्ररियेर्ेळी सादि किार्े लागेल  

 
1.6 अजवदाि कुटंुबात प्रौढ मरहला असल्यास सदि मरहलेच्या नार्ाने ककर्ा सदिमरहला र् तीर्ा पती 

यांच्या संयकु्त नार्े अजव किण्यात यार्ा आरण ज्या कुटंुबात प्रौढ मरहला सदस्य नाही अशा 
कुटंुबातीलर् परुूर्षांच्या नार्े अजव किता येऊ शकेल  

 
1.7 सदि योजनेत यशस्र्ी अजवदािांर्ी मारहती छाननी प्ररियेपरु्ी रसिको तसेर् प्रिानमंत्री आर्ास 

योजनेच्या संकेत स्िळाच्या सहकायाने अजांर्ी र्ैिता तपासनू अंरतम पात्र अजवदाि ठिरर्ण्यात 
येतील  र्कुीरे् /खोटया नार्ाने किण्यात आलेले अजव र् असे अजवदाि ज्यांनी प्रिानमंत्री आर्ास 
योजनेर्ा लाभ आिीर् घेतला आहे ते िद्द किण्यात येतील यार्ी नोंद घ्यार्ी  

 
1.8 आर्थिकदृष्ट्या दबुवल घटकातील यशस्र्ी अजवदािांना खालीलप्रमाणे आर्थिक अनदुान प्राप्त होईल  

 कें द्र शासन – रु  1 50 लक्ष 
  िाज्यशासन – रु  1 00 लक्ष 

1.9 अनदुानार्ी िक्कम रह यशस्र्ी अजवदािांच्या हप्त्याच्या िकमेमध्ये कें द्र र् िाज्यशासनाकिून प्राप्त 
झाल्यार्ि समायोरजत किण्यात येईल  कें द्र र् िाज्य सिकािकिून प्राप्त न झालेली अनदुानार्ी 
िक्कम रह यशस्र्ी अजवदािांकिून र्सलू किण्यात येईल  

http://pmaymis.gov.in/
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2 अल्प उत्पन्ि टााकरीता बांणण्यात येाा्या सदसिकांसाीी पा्रतता सिकर्ष   

 
2.1 अजवदाि ककर्ा त्यार्ी पती/पत्नी त्यांर्ी अरर्र्ारहत मलेु यांरे् नार्े नर्ी मुंबईत कुठेही पक्के घि 

नसार्े र् त्याबाबतरे् प्ररतज्ञापत्र अजवदािास सदि योजनेत यशस्र्ी झाल्यानंति छाननी प्ररियेर्ेळी 
सादि किार्े लागेल  प्ररतज्ञापत्रार्ा नमनुा सोबत जोिण्यात आलेला आहे  
 

2.2 अजवदािारे् 2018-19 या आर्थिक र्र्षारे् कौटंुरबक र्ार्थर्षक उत्पन्न रु  3,00,001/- ते रु  
6,00,000/- पयंत प्ररतर्र्षव असार्े ‘कौटंुरबक र्ार्थर्षक उत्पन्न’ म्हणजे अजवदािारे् स्र्त:रे्  
एकटयारे्  र् त्यांर्ी  पत्नी/पती यांरे् र्ार्थर्षक उत्पन्न असल्यास दोघांरे् रमळून नोकिीव्दािे अिर्ा 
उद्दयोगिंद्दयापासनू , जीरर्तािारे् सर्वसािािण सािन म्हणनू योजनेत रदलेल्या रर्त्तीय र्र्षाकिीता 
12 मरहन्यांरे् एकूण उत्पन्न म्हणजेर् रदनांक 01/04/2018 ते 31/03/2019 या कालार्िीत 
झालेल्या प्राप्तीर्रुन परिगरणत किण्यात येईल  

 
2.3 र्ातीचा दाखला आहि र्ात रै्वधता प्रमािपत्र (लाग ूअसल्यास) 
 
2.4 िदर िदहनका हर्वक्री करारनामा केल्याच्या तारखे पािून प ढील 3 (तीन) वर्षाच्य  

कालार्वधीकरीता फेरहर्वक्री/ितताांतरि करता येिार नािी. मिामांडळाच्या लेखी परर्वानगीनांतर र्व 
लागू  अिलेल्या ितताांतरि शुल्काचा भरिा केल्यानांतर, अर्जदार ज्या आरहित  प्रर्वगातील आिे 
त्याच िमान प्रर्वगात िदहनका  ितताांतरीत िोईल. तिेच तीन वर्षाच््य कालार्वधीनांतर, राज्य 
शािकीय कमजचारी, नर्वी मुांबई िेत्रातील पत्रकार, नर्वी मुांबईतील प्रकल्पग्रतत,अांध ककर्वा शारीहरक 
दृष्ट्या अपांग व्यक्ती,मार्ी िैहनक/िुरिा दलातील व्यक्ती,नर्वी मुांबईतील माथाडी कामगार र्व िर्वज 
िाधारि गट या प्रर्वगात हदलेल्या िदहनकाांची  फेरहर्वक्री/ितताांतरि कुठल्यािी प्रर्वगात करण्याि 
ितताांतरि शुल्क भरल्यानांतर हिडकोतफे  परर्वानगी हमळू शकेल, परंतु त्यंनय नंतरच््य सिडको 
गृहसनर्माण ्ोजनयंर्मध््े अजज करतय ्ेणयर नयही. 

 
2.5 अल्प उतपन्न गटयतील लयभयर्थी प्रधयनरं्मत्री आवयि ्ोजनेच््यअटी व शती पूणज करत अितील तर 

त्यंनय प्रधयनरं्मत्री आवयि ् ोजनय – िंलग्न व््यज अनुदयन (Credit Linked Subsidy Scheme) 
चय लयभ घेतय ्ेईल. 
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प्रधानमंत्री आवास र्योजना – संलग्न व्र्याज अनिुान (Credit Linked Subsidy Scheme) 

 
 कें हिय गृिहनमाि आहि नागरी दाहरि हनमूजलन मांत्रालयातफे अल्प उत्पन्न गटातील लोकाांना परर्वडिारी 

घरे उपलब्ध व्िार्वीत याक रीता रू्न 2005 मध्ये प्रधानमांत्री आर्वाि योर्ना (नागरी) – िर्वांिाठी घरे 
अुंतगवत कजव सुंलग्न व्य ज अन द न(सीएलएसएस )  य  न व ची व्य ज अन द न योजन  स रू  केली आहे. 

 ल भध िक ककव  त्य च्य  क ट ुंब तील क ित्य ही सदस्य चे भ ित त कोठेही स्व:तच्य  म लकीचे पक्के 
घि नस वे. 

 अजवद ि  पती/पत्नी असल्य स दोघ ुंपैकी एक ककव  सुंय क्तनित्य  दोघेजि हे एकल अन द न स प त्र 
असतील. 

 ल भध िक क ट ुंब स य आधी, कें द्र श सन च्य  कोित्य ही गहृननमाि योजने अुंतगवत नमळि िे कें द्र चे 
स ह य्य ककव  प्रध नमुंत्री आव स योजने अुंतगवत कोित ही ल भ नमळ लेल  अस ूनये. 

 ल भध िक क ट ुंब म्हिजे पती/पत्नी आनि त्य ुंची अनवव हीत अपत्ये होय. 
 प्रध नमुंत्री आव स योजने अुंतगवत अजवद ि ुंनी कें द्रश सन च्य  http://pmaymis.gov.in य  सुंकेत 

स्थळ वि अथव  स्थ ननक स्वि ज्य सुंस्थ  य ुंच्य कडे नोंदिी केलेली असिेआवश्यकआहे व अजासोबत 
नोंदिीच  प ि व  स दि कििे बुंधनक िक आहे. तसेच अजामध्ये आध ि ् म ुंक नमदू कििे बुंधनक िक 
ि हील. पती/पत्नीचे आध िक डव व त्य ब बतचे प्रनतज्ञ पत्र अजवद ि सदि योजनेत यशस्वी झ ल्य नुंति 
छ ननी प्रन्येवेळी स दि कि वे ल गेल. 
 
योर्नेचा तपसशल : 

व्यार् अनदुान 
(%) 

अनदुानाि पात्र 
अिलेली कर्ाची 
कमाल मयादा 

समळणारे कमाल 
अनदुान (रु.) 

मालकी हक्क 
स्त्रीकडे अिावा 

 
6.50% रू. 6,00,000 2.67 ल ख (अुंद ज) होय 

व्र्याप्ती : 

 व्य ज अन द न हे कजाच  क लवधी  कम ल 20 वरे्ष  असल्य सककव  कजाच  ननयोनजत क ल वधी , 
य ुंपैकी कम ल मयादेच्य  आतील क ल वधीस उपलब्ध असेल. 

 व्य ज अन द न हे ह डको/एनएचबी /बकँ य ुंच्य  म र्फव त थेट ल भध िक ुंच्य  बकँ ख त्य त जम  केले 
ज ईल. जेिे करुन ल भ ध िक ुंविील कजाच   आनि हपत्य ुंच  भ ि कमी होण्य स मदत होईल. य ब बत 
थेट सुंबुंनधत सुंस्थ ुंशी सुंपवक स ध व . 

 
सचूना :  येथे देण्यात आलेले हनकष िे अर्जदाराांच्या पात्रतेचे मूल्यमापन करण्याबाबत आिेत. िीएलएिएि चे 

लाभ हमळहर्वण्याकरीता अर्जदाराांच्या पात्रतेचे मूल्यमापन करण्याचे अहधकार पूिजत: भारत िरकारचे 
आिेत र्व हिडकोचे याांर्वर कोितेिी हनयांत्रि निून त्याकहरता हिडकोि र्बाबदार धरता येिार नािी. 

 
 

http://pmaymis.gov.in/
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4. णवतरिासाठी सिणनकांची उपलब्धता व अजज  सािर कर्र्याची प्ित 
 
प्रत्येक उत्पन्न गट मध्ये उपलब्ध असलेल्य  सदननक ुंच  तपशील य  प स्स्तकेच्य  पनिनशष्ट्ट – 1.1 व 1.2 

मध्ये दशवनवल्य प्रम िे आहे. सदि योजनेतील सदरनकांकिीता आिक्षण ठेर्ण्यात आले असनू र्ेगर्ेगळया 
प्रर्गासाठी रर्हीत टक्केर्ािी नसुाि आिरक्षत सदरनकांरे् तपशील पतुिस्तकेमिील परिरशष्ट्ट-2 1 ते 2 2 मध्ये 
दशवरर्ल्याप्रमाणे आहे  
 

: सोडतीसाठी अजज  भर्र्याची प्ित खालीलप्रमािे आहे: 
 
4.1 नसडको लॉटिी सुंकेत स्थळ विील https://lottery.cidcoindia.com  येथे अजवद ि ने सवव प्रथम 

स्व:तची न व नोंदिी कि वी व सवव म नहती क ळजीपवूवक भि वी. (अजव किण्य स ठीची सनवस्ति Help 
File नदलेली आहे.)  
 

4.2 नार्व नोंदिीिाठी अर्जदाराने, अर्ामध्ये हर्विीत केलेली मािीती अर्जदाराने भरिे आर्वश्यक आिे. तिेच 
* अशी खुि अिलेली माहिती भरिे बांधनकारक आिे. अशी बांधनकारकमािीती र्व ड्रॉप डाऊन  मधील 
मािीती फक्त इांग्रर्ीमध्ये उपलब्ध राहिल. 
 

4.3 अजवद ि ने ऑनल ईन अजव कििेपवूी ख लील म नहती सोबत ठेव वी , म्हिजेअजव भििे स लभ ज ईल. 
i)       न व 

ii) कौट ुं नबक  उत्पन्न व त्य न स ि प त्र उत्पन्न गट 
iii) आिक्षि प्रवगव 
iv) अजवद ि सध्य  ि ह त असलेल्य  घि च  सुंपिूव पत्त  व पोस्ट च   नपनकोड ्म ुंक. 
v) अजवद ि ची जन्मत िीख  (पनॅक डव प्रम िे) 

vi) आध ि ्म ुंक (UID No.) 
vii) अजवद ि च्य  बकँ ख त्य च  तपनशल 

 अजवद ि च्य  स्व:तच्य  बचत ख त्य च  तपनशल जसे, बकँचे न व, श ख  वपत्त , 
ख ते्म ुंक,बकँच  MICR/IFSC ्म ुंक दय व . अजवद ि स द सऱ्य  व्यक्तीच्य  बकँ ख त्य च  
तपनशल देऊन अजव कित  येि ि न ही, असे केल्य स अजव अवैध ठिनवण्य त येतील. तसेच च ल  
ख ते,सुंय क्त ख ते, एन.आि.आय.ख त्य च  तपनशल च लि ि न ही. 

viii) अजवद ि च  स्व:तच  भ्रमिध्वनी  ्म ुंक (Mobile No.)   व ई-मेल आय डी देिे बुंधनक िक 
आहे. 

ix) अजवद ि तसेच त्य ची पत्नी/पती (उत्पन्न असल्य स) य ुंचे नद. 01/04/2018 ते 
31/03/2019क ल वधीतील कौट ुं नबक व र्मर्षक उत्पन्न. 

x) अजवद ि ने अजामध्ये त्य च  स्व:तच  PAN NO. देिे बुंधनक िक आहे. सदि ्म ुंक च कीच   
आढळल्य स अथव  द सऱ्य च  पनॅक डव नुंबि नदल्य चे आढळल्य स असे अजव च कीची म नहती 

https://lottery.cidcoindia.com/
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नदल्य म ळे कोितेही क िि न देत  िद्द किण्य त येतील. पनॅ्म ुंक चे ऑनल ईन पडत ळिी  केली 
ज ईल. 

xi) अर्जदाराने तर्व:तचे तकॅन केलेले 50kb पयंतjpeg format मध्ये असलेले ठळक व स स्पष्ट्ट 
असलेले छ य नचत्र तय ि ठेव व.े(ऑनल ईन िनजस्रेशन करतेरे्वळी तर्व:तचा फोटो अपलोड 
करार्वा.) 

 
4.4 ऑनलाईन नोंदिी केल्यानांतर अर्जदाराला त्या अकाऊन्ट व्दारे रे्वगरे्वगळया िाांकेतात अथर्वा एकाच 

िाांकेतातील रे्वगरे्वगळया पात्र प्रर्वगात अर्ज भरता येईल.  
 

4.5 अर्जदाराने एकदा नोंदिी केल्यानांतर User Name  र्व पािर्वडजचा र्वापर करुन िदर अकाऊन्ट 
Operate करता येईल. िर्वज  communication  िे e-mail र्व SMS  व्दारे करण्यात येिार 
अिल्यामुळे e-mail ID  र्व Mobile No. भरताना काळर्ी  घेिे आर्वश्यक आिे र्व हदलेली माहिती 
बदलू नये. 
 

4.6 ऑनल ईन अजव कििे : ऑनल ईन अजव किण्य ची  मदुती व्यरतरिक्त कोिी अजव भिल  असेल ति 
अस  अजव सोडत प्र्ीयेमध्ये ग्र हय धिल  ज ि ि न ही, य ची कृपय  नोंद घ्य वी. अजव कित न  आपि 
ज्य  उत्पन्न गट किीत /प्रवगाकिीत   प त्र अस ल त्य  उत्पन्न गट किीत  असलेल्य  सुंकेत किीत   व 
प्रवगाकिीत  अजव कि व .(अजव किण्य स ठीची सनवस्ति म नहती Help File नदलेली आहे.) 
त्य नुंतिअजवद ि ने कप्रटेड निसीट मधील म नहती व चनू बिोबि असल्य ची ख त्री कि वी. कप्रटेड निसीट 
स्कॅन करुन प ठनवण्य पवूी, म नहती ट ईप कित न  चकू झ ली आहे ति अजवद ि स अगोदि भिलेल  
ऑनल ईन अजव Edit  करुन त्य मध्ये द रुस्ती कित  येते. अजव किण्य च्य  शेवटच्य  नदवशी 
र्ेळेनुंतिअजवद ि ल  अजव भिण्य ची अथव  भिलेल्य  अजामध्ये द रुस्ती किण्य ची सुंधी ि हि ि न ही. 
अजवदािाने कप्रटेि रिरसट मिील मारहती र्ार्नू बिोबि असल्यार्ी खात्री किार्ी  कप्रटेि रिरसट र्ि अजव 
िमांकासमोि दहा अंकी िमांक दशवरर्ला जाईल र् हा िमांक सोितीसाठी रर्र्ािात घेतला जाणाि 
आहे  
 

4.7 त्यानांतर अनामत रक्कमेच्या अदायगीिाठी  payment हर्वर्वरिामध्ये योग्य पयायाची हनर्वड करुन 
अनामत रक्कम र्व अर्ज भरण्या बाबतची प्रक्रीया पूिज करार्वी. (अनामत रक्कमेचे payment 
करण््यियठीच््य पध्दतीची िहर्वततर माहिती Help File मध्ये हदलेली आिे.)  
 

4.8 अजवद ि नेऑनल ईन पेमेंट कित न   Internet Banking/ Net Banking, RTGS, NEFT, 
Credt/Debit Card व्द िे नवनहत केलेली अन मत िक्कम  अनधक नवन  पित व  अजव श ल्क रु. 280/- 
(रु.250/- अनधक जीएसटी रु.30/-) भिि  कि व . 
 
 
 
 
 



13 
 

4.9 ऑनलाईन पेमेंट करण्याची पध्दत: 
अ. ऑनलाईन अर्ज यशतर्वीहरत्या submit  झाल्यानांतर कप्रटेड हरहिट प्राप्त करार्वी ककर्वा र्तन करार्वी. 

त्याची कप्रट काढून त्यार्वर तर्वािरी करुन त्य ुंची 300kb पयंत jpeg format मध्ये तकॅन करुन  
payment option र्वर स्क्लक करुन तेथे अपलोड करारे्व. 

ब. अर्ाची कप्रट घेतल्यानांतर ककर्वा र्तन केल्यानांतर अर्जदाराने MY APPLICATION  मध्ये   
र्ाऊन पेमेंट करारे्व. 

 
4.10 अजवद ि स सोडतीपवूी अन मत िक्कम  भरुन बकँकडे स दि केलेल  अजव कोित्य ही क िि स्तव म गे 

घेत  येि ि न ही व सोडतीपवूी अन मत िक्कम पित नमळि ि न ही. अजवद ि ने ्ेनडट क डव (Credit 
Card) व्द िे अन मत िक्कम भिल्य वि जि त्य ने िक्कम पित घेतली (नसडको मह मुंडळ कडे 
पोहोचण्य पवूी)  ति अजवद ि च  अजव सोडतीकनित  ग्र हय धिल  ज ि ि न ही. 
 

4.11 अजवद ि त्य च्य  उत्पन्न गट न स ि प त्र असलेल्य  योजन  सुंकेत स ठी अजव करू शकेल. तथ पी एक पेक्ष  
ज स्त प त्र योजन  सुंकेत स ठी अजव कि वय च  असल्य स प्रत्येक स ुंकेत ्म ुंक स ठी स्वतुंत्र अन मत 
िक्कमेसह  वेगळ  अजव भि व  ल गेल. जि अजवद ि एक पेक्ष  ज स्त योजन  सुंकेत ् म ुंक मध्ये सोडतीत 
यशस्वी झ ल  , ति त्य ल  क ठल्य ही एक च योजन  सुंकेत स ठी पसुंती द्य वी ल गेल. ननक ल ज हीि 
झ ल्य नुंति एक  मनहन्य च्य  आत इति योजन  सुंकेत स ठी cidco.nivarakendra.in य  सुंकेत 
स्थळ वि ज वून online surrender कििे बुंधनक िक ि हील. 
 

4.12 अजवद ि योजन  सुंकेत मधील ज्य  प्रवगामध्ये अजव किण्य स प त्र आहे अश  सवव प त्र आिक्षि 
प्रवगातील सदननक ुंकिीत  अजव करु शकतो. प्रत्येक योजनेतील व प त्र प्रवगातील सदननकेकिीत  स्वतत्र 
अजव कि वे ल गतील व प्रत्येक अजासोबत स्वतुंत्र अन मत िक्कम भि वी ल गेल. म त्र एक  योजन  
सुंकेत मधील एक प्रवगात एक पेक्ष  अनधक अजव कित  येि ि न हीत. तसेच एक पेक्ष  ज स्तउत्पन्न 
गट मध्ये अजव कित  येि ि न हीत. एक च सुंकेत मध्ये व एक च प्रवगात एक पेक्ष  अनधकअजव केल्य चे 
आढळल्य स त्य  अजवद ि चे त्य  प्रवगातील असे सवव अजव कोितेही क िि न देत  िद्द किण्य त येतील. 
 

विील अटी व्यनतनिक्त सदि योजनेतील सदननक ुंस ठी नवी म ुंबई जमीन नवल्हेव ट (स ध नित) 
अनधननयम 2008 च्य  अटी व शती जश च्य  तश  व सुंपिूवपिे  (वेळोवेळी होि ऱ्य  स ध िि सह) ल ग ू
ि हतील. अजवद ि ने अजासोबत कोितेही क गदोपत्री प ि व  जोडण्य ची आवश्यकत  न ही. सोडतीतील 
यशस्वी अजवद ुंि न आवश्यकक गदपते्र स दि किण्य ब बत यशस्वी अजवद ि ने स दि कि वय च्य  
क गदपत्र ुंची सचूी, नम ने व वेळ पत्रक म नहती प स्स्तकेतमध्ये सनवस्तिपिे देण्य त आली आहे. 
 
 
 
 
 
 



14 
 

5. िदसनकाांच्या िांगणकीकृत िोडतीची कायजपध्दती 
 

5.1 र्ाहिरातीनुिार प्राप्त झालेल्या िर्वज ऑनलाईन अर्ांची प्रथम पडताळिी करण्यात येईल. यात अर्ज  
हर्वहित अनामत रक्कमेिि पूिजपिे भरले आिेत की नािी िे तपािण्यात येईल, अपूिज आढळलेले अर्ज 
िोडतीपूर्वी रद्द  केले र्ातील र्व त्याबाबत अर्जदाराकडून केलेल्या कोित्यािी हनरे्वदनाचा हर्वचार केला 
र्ािार नािी. खालील प्रकारचे अर्ज आढळल्याि अिे िर्वज अर्ज िोडतीमधून बाद करण्यात येतील. 

i) एकाच अर्जदाराचे एकाच िांकेतामध्ये, एकाच प्रर्वगात एकापेिा र्ातत अर्ज. 
ii) एकाच अर्जदाराचे रे्वगरे्वगळया उत्पन्न गटामध्ये केलेले अर्ज. 

iii) रे्वगरे्वगळयाअर्जदाराचेएकाच बँकमध्ये एकच खाते क्रमाांक. 
iv) चुकीचा PAN क्रमाांकआढळलेले अर्ज. 
v) हर्वहित मुदतीमध्ये अनामत रक्कम कोटक- मकििाबँकेमध्ये र्मा झाले नािीत अिे अर्ज. 

vi) ऑनलाईन अर्ज चालु िोण्यापुर्वी र्व मुदत िांपल्यानांतर केलेले अर्ज.  
vii) ऑनलाईन अर्ज चालु िोण्याची र्व बांद िोण्याची रे्वळ िी SERVER मध्ये अिलेली रे्वळ ग्राह्य 

धरण्यात येईल. 
 
5.2 सोडतीस ठी प त्र असलेल्य  अजवद ि ुंचे अजव ्म ुंक ुंची आिक्षि ननह य प्र रुप य दी नसडको 

मह मुंडळ च्य  https://lottery.cidcoindia.com य  अनधकृत सुंकेत स्थळ वि र्ेळापत्रकानसुाि प्रनसध्द 
किण्य त येईल. त्य ब बत अजवद ि ुंच्य  त् िी असतील  ति अश  अजवद ि ुंनी सुंकेत स्थळ वि म नहती 
प्रनसध्द झ ल्य प सनू 24 त स त य  क यालय कडे ननवेदन स दि कििे आवश्यक आहे. य ब बतची 
म नहती नसडको मह मुंडळ च्य  सुंकेत स्थळ वि प्रनसध्द किण्य त येईल. तथ पी अजवद ि ने अजामध्ये 
नलनहलेल्य  म नहतीमध्ये बदल केल  ज ि ि न ही. सोडतीनुंतिकोित्य ही त् िीच  नवच ि केल  ज ि ि 
न ही. अश  प्रक िे आलेल्य  हिकतींची छ ननी करुन सोडतीस ठी प त्र असलेल्य  अजवद ि ुंची अुंनतम 
य दी विील सुंकेत स्थळ वि प्रनसध्द किण्य त येईल. 
 
सोडतीस ठी प त्र ठिलेल्य  अजांची सुंगिकीय सोडत नसडको भवन, सीबीडी बेल पिू, नवी म ुंबई  येथे 
वेळ पत्रक त नमदू केल्य न स ि क ढण्य त येईल. तसेच नसडकोचे अनधकृत सुंकेत स्थळ 
https://cidco.maharashtra.gov.in व https://lottery.cidcoindia.comवि प्रनसध्द किण्य त येईल. 
सोडतीच्य  नदन ुंक ब बत अजवद ि ुंन  वैयस्क्तकनित्य  कळनवण्य त येि ि न ही, य ची कृपय  नोंद घ्य वी. 
 

5.3  सुंगिकीय सोडत क ढत न  अजवद ि च्य  अजाच  ्म ुंक ह च लॉटिी जनिेशन ्म ुंक म्हिनू गहृीत 
धिण्य त येईल. सोडतीच्य  ननक ल त त्य ुंनी त्य ुंच्य  अजाच  ्म ुंक तप स व . सोडतीत यशस्वी 
झ लेल्य  तसेच प्रनतक्ष  य दीविील अजवद ि ुंचे अजाचे ्म ुंक नसडकोच्य  
https://cidco.maharashtra.gov.in  व  https://lottery.cidcoindia.com  य  सुंकेत  स्थळ वि 
प्रनसध्द किण्य त येईल. 
 
 

https://lottery.cidcoindia.com/
https://cidco.maharashtra.gov.in/
https://lottery.cidcoindia.com/
https://cidco.maharashtra.gov.in/
https://lottery.cidcoindia.com/
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5.4 सोडत  प्रन्येचे नवनवध टपपे प ढीलप्रम िे : 
 

i) प्रथमदशवनी प त्र ठिलेल्य  अजातनू  स्वतुंत्रपिे योजन  सुंकेत ्म ुंक ननह य, आिक्षि प्रवगव 
्म ुंक ननह य ज हीि सोडत सुंगिक व्द िे क ढण्य त येईल. 

ii) म त्र जि प्रत्येक योजनेत अथव  प्रवगाकनित  उपलब्ध सदननक ुंच्य  सुंख्येपेक्ष  कमी अजव प्र पत 
झ ले अथव  पनहल्य  सोडतीनुंति सदननक  नशल्लक ि नहल्य स, ज्य  अजवद ि ुंनी  अजव भितेवेळी 
‘अन्य गहृननमाि योजनेतील निक्त सदननक  देण्य ब बत आपल  नवच ि व्ह व ’ य स ठी समुंती 
नदली असेल अश  अजवद ि ुंमधनूच सोडत क ढण्य त येईल. 

iii) सोडतीत यशस्वी ठिि ऱ्य  अजवद ि ुंची य दी ही “यशस्वी ल भ थींची य दी” म्हिनू  समजण्य त 
येईल. 

iv) त्य नुंति, सवव योजन ुंतील  सवव योजन  सुंकेत ्म ुंक ननह य व प्रवगव ननह य प्रनतक्ष  य दी  तय ि 
किण्य त येईल. सदि प्ररतक्षा यादी योजना र् प्रर्गव रनहाय अनिुमे आपोआप कायातिन्र्त होईल 
र् त्यांना इिादापत्र देण्यात येईल  

v) यशस्वी ल भ थींच्य  य दीतील अजवद ि ुंची प त्रत  ननस्श्चत किण्य स ठी अजवद ि ुंन  अजात नमदू 
केलेल्य  म नहतीच्य  पषृ्ट्ठथव क गदोपत्री सवव प ि वे सोडतीप सनू 1 मनहन्य च्य  आत स दि कििे 
आवश्यक ि नहल. 

vi) प त्रतेस ठी स दि कि वय च्य  क गदपत्र ुंमध्ये अनधव स प्रम िपत्र, आिक्षण प्रर्गातील 
दाखले/प्रमाणपत्र, उत्पन्न च  द खल , इत्य दी नमळण्य स उशीि ल गतो अस  अन भव आहे. 
त्य म ळे अजवद ि ुंनी वेळीच सदि प्रम िपत्र योग्य प्र नधक ऱ्य कडे अजव करुन त त्क ळ प्र पत 
करुन घ्य वेत. 

vii) यशस्वी अजवद ि ने स दि कि वय च्य  क गदोपत्री प ि व्य च्य  आध िे अजात नमदू केलेल्य  
म नहतीब बत सनवस्तिपिे छ ननी किण्य त येऊन अजवद ि ची प त्रत  ननस्श्चत किण्य त येईल.  

viii) सोडतीनुंति सवव यशस्वी ल भ थीं य ुंन  ई-मेलव्द िे नसस्टीम जनिेटेड इि द पत्र प ठनवण्य त 
येईल. 

ix) अन मत िक्कम  ठेव पित कििे : सदननक  प्र पत न झ लेल्य  अजवद ि ुंन  सोडतीच्य  
त िखेप सनू 15 नदवस च्य  आत कोित्य ही व्य ज नशव य, अन मत िक्कम ठेव पित केली 
ज ईल. 

x) ऑनल ईन छ ननी प्र्ीयेनुंति घेण्य त आलेल्य  ननिवय ब बत अप त्र अजवद ि ुंन  कळनवण्य त  
येईल आनि, जि अप त्र अजवद ि ुंन  य  ननिवय नवरुध्द अपील कि वय चे असल्य सते 15 
नदवस ुंच्य  आत पिन व्यवस्थ पक (2) य ुंच्य कडे स दि कि वे. अजवद ि नवनहत क ल वधीत 
अपील किण्य स असमथव ठिल्य स, सदि द व  आपोआपच िद्द ठिेल. अनपनलय अनधक िी य ुंच  
ननिवय ह  अुंनतम असेल आनि तो अजवद ि स बुंधनक िक असेल. 

xi) नवी म ुंबई  जमीन नवल्हेव ट (स ध नित) अनधननयम 2008 मध्ये वेळोवेळी  किण्य त आलेल्य  
तित दींन स ि सदननक ुंचे व टप किण्य त येईल. 
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5.5 सोडतीमध्ये अयशस्वी झ लेल्य  तसेच प्रनतक्ष  य दीविील अजवद ि ुंन  त्य ुंनी अद  केलेली सुंपिूव अन मत 
िक्कम  (नवन व्य ज) ऑनल ईन अजव  श ल्क रु.280/- वगळून,  Electronic Clearing System 
(E.C.S)/NEFT  व्द िेअजवद ि च्य  बकँ ख त्य त अद  किण्य त येि ि असल्य म ळे  अजवद ि ने त्य ुंच्य  
अजात त्य च्य  बकँचे न व, श खेचे न व व पत्त ,बकँ ख ते ्म ुंक व एम.आय.सी.आि.्म ुंक  
(9 अुंकी) अथव  आय.एर्फ.एस.सी. ्म ुंक य पैकी कोित ही एक ्म ुंक अचकूपिे नमदू कि व . ज्य  
अजवद ि ुंनी Debit/Credit Card व्द िे अन मत िक्कम  जम  केली आहे, अश  अयशस्वी अजवद ि ुंची 
व प्रनतक्ष  य दीविील अजवद ि ुंची अन मत िक्कम स ध्द  त्य ुंनी त्य ुंच्य  अजात नम द केलेल्य  बकँ 
ख त्य विच पित किण्य त येईल. जि अजवदािार्ी अनामत िक्कम बकँ खात्यातील त्रटुीमळेु पाठरर्णे 
शक्य झाले नाही ति ज्या मागे र् जेिनू म्हणजे (NEFT/RTGS/Net Banking/Debit/Credit Card) 
येिेर् ती पित किण्यात येईल  अजवदािांनी र्कुीर्ी मारहती रदल्यास होणाऱ्या नकुसानीस रसिको 
महामंिळ जबाबदाि िाहणाि नाही   
 

5.6 प्रनतक्ष  य दीविील अजवद ि ुंची अन मत िक्कम पित केली तिी स ध्द  त्य ुंच  प्रनतक्ष  य दीविील हक्क त्य  
सोडतीपिूत  अब नधत ि हील. 
 

5.7 दिम्य नच्य  क ळ त यशस्वी ल भ थी य दीविील जे अजवद ि सदननकेच्य  व टप स ठी अप त्र ठितील, 
त्य ुंच्य  ज गी प त्रअजवद ि उपलब्ध होण्य स ठी प्र ध न्य ्म न स ि प्रनतक्ष  य दीविील अजवद ि ची प त्रत  
ननस्श्चत किण्य स ठी अन मत िक्कम भिि  केल्य नुंति क गदोपत्री प ि व  म गवून अजाची छ ननी 
किण्य त येईल.छ ननीत जे अजवद ि अप त्र ठितील त्य ुंन  विीलप्रम िे त्य ुंच्य  अप त्रतेब बतच्य  
ननिवय नवरुध्द अनपल अनधक ऱ्य कडे अनभवेदन किण्य च  हक्क ि नहल. अजाची छ ननी व प त्रत  
ननस्श्चत किण्य ची  विील क यवपध्दती सववसदननक ुंचे नवतिि पिूव होईपयंत च ल ू ि नहल. 
 

5.8 अजवद ि ल  सोडतीमध्ये अजव केल्य प सनू ते सोडतीपयंतची म नहती त्य ुंनी नदलेल्य  मोब ईल ् म ुंक वि, 
एसएमएस व ई-मेल व्द िे प ठनवण्य त येईल. त्य म ळे अचकू मोब ईल ्म ुंक वई-मेल आय.डी. दय व .  
अजवद िने अजव भित न  नदलेल  मोब ईल ्म ुंक वई-मेल बदल ूनये. 
 

5.9 अजवदािांना छपाईमळेु झालेल्या र्कुांर्ा फायदा घेता येणाि नाही र् याबाबतीत मा  व्यर्स्िापकीय 
संर्ालक, रसिको यांर्ा रनणवय अंतीम असनू सर्ांर्ि बंिनकािक िाहील  
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6. संििकीर्य  सोडतीत र्यशस्वी झाल्र्यानंतर अजज िाराने िाखल करावर्याच्र्या 
काििपत्रांचा तपशील 

 
 

िोडतीत यशतर्वी झालेल्या अर्जदाराांना खालीलप्रमािे कागदपते्र पात्रता हनस्श्चत करण्यािाठी हिडको 
ननव ि  कें द्र, टी-271, टॉवि नुं. 10, 8 मजल , सीबीडी बेल पिू िेल्वे सुंक ल, सीबीडी बेल पिू, नवी म ुंबई –  
400 614  येथे स दि कि वी ल गतील. 

 
6.1 अर्जदाराने आपले र्वय अर्ज िादर केल्याच्या हदनाांका रोर्ी १८ र्वषापेिा र्ातत िोते िे हिद्ध करण्यािाठी 

आधारकाडज/ र्न्माचा दाखला/ शाळा िोडल्याचा दाखला/हर्ल्िा शल्य हचहकत्िक याांचा दाखला इत्यादी 
याांची प्रत तर्व:प्रमाहित करुन िादर करार्वी. 
 

6.2 मह ि ष्ट्र ि ज्य च्य  कोित्य ही भ ग मध्ये, अजवद ि चे नकम न 15 वरे्ष सलग व स्तव्य असल्य ब बतचे 
सक्षम  प्र नधक िी य ुंनी नदलेले मह ि ष्ट्र तील अनधव स चे  प्रम िपत्र (Domicile Certificate) ककव  
स्थ ननक व स्तव्य च  द खल  स दि कि व . 
 

6.3 अजवद ि चे नद. 01/04/2018 ते नद. 31/03/2019 य  क ल वधीतील 12 मनहन्य ुंचे सि सिी कौट ुं नबक 
व र्मर्षक उत्पन्न (ज्य त र्फक्त स्वत: अथव  पती व पत्नी य ुंच्य  उत्पन्न च  सम वेशअसेल) नसध्द किि िे 
प्रम िपत्र. 
6.3.1 अर्जदार असववासहत अिल्याि, 
अ) अजवद ि नोकिी किीत नसल्य स/व्य वस नयक असल्य स/ स्वयुंिोजग ि असल्य स/ननवतृ्तीवेतन 

ध िक असल्य स/शेतकिी असल्य स,   
- तहनसलद ि य ुंनी नदलेल  उत्पन्न च  द खल  ककव  
- आर्मथक वर्षव 2018-2019 चे आयकि नववििपत्र (नवत्तीय वरे्ष  2018-2019 आनि AY 

2019-2020) 
ब) अजवद िनोकिी किीत असल्य स, 

- 12 मनहन्य चे वेतन नचट्ठी/ वेतनप्रम िपत्र – कुं पनी लेटि हेड वि ककव  
- आर्मथक वर्षव 2018-2019 चे आयकि नववििपत्र (नवत्तीय वरे्ष  2018-2019 आनि AY 

2019-2020) 
6.3.2  अर्जदार सववासहत अिल्याि, 
अ) अर्जदार नोकरी करीत निल्याि/व्यार्विाहयक अिल्याि/ तर्वयांरोर्गार अिल्याि/हनरृ्वत्ती रे्वतन 

धारक अिल्याि/ शेतकरी अिल्याि 
- तिहिलदार याांनी हदलेला उत्पन्नाचा दाखला ककर्वा 
- आर्थथक वर्षव 2018-2019 चेआयकि हर्वर्वरिपत्र (नवत्तीय वरे्ष  2018-2019 आनि 

म ल्य ुंकन वरे्ष 2019-2020) 
- अर्जदार फक्त गृहििी अिल्याि तिे तर्वयां घोषिापत्र द्यारे्व. 
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ब)  अर्जदार नोकरी करीतअिल्याि, 
- १२ महिन्याचे रे्वतन हचट्ठी/ रे्वतन प्रमािपत्र – कां पनी लेटर िेड र्वर ककर्वा 
- आर्थथक र्वषज २०१८-१९ चेआयकर हर्वर्वरिपत्र (नवत्तीय वरे्ष 2018-2019 आनि म ल्य ुंकन 

वरे्ष 2019-2020) 
 

क) पती/पत्नीचे नोकरी करीत अिल्याि, त्याांचे रे्वतनप्रमािपत्र / आयकर हर्वर्वरिप्रत/ रे्वतनपत्र 
 
ड)  पती/पत्नी व्यर्विाय करीत अिल्याि, त्याांचे तिहिलदार याांनी हदलेला उत्पन्नाचा दाखला ककर्वा  

आर्थथक र्वषज २०१८-१९ चे आयकर हर्वर्वरि पत्र  
 
ई)  पती/पत्नीनोकरीकरीतनिल्याि, तिेतर्वयांघोषिापत्रद्यारे्व 
 

6.4 अजवद ि ककव  त्य ची पती/पत्नी त्य ुंची अज्ञ न म ले य ुंचे न वे सुंपिूव भ ित त क ठेही पक्के घि नस वे व 
त्य ब बतचे रु. 200/- च्य  म द्र ुंक  श ल्क चे  क्षतीपतूी बुंधपत्र (Affidavit) अजवद ि सदि योजनेत यशस्वी 
झ ल्य नुंति छ ननी प्रन्येवेळी स दि कि वे ल गेल. प्रनतज्ञ पत्र च  नम न  सोबत जोडण्य त आलेल  आहे 
- (आर्मथकदृष्ट्य  द बवल घटक ुंस ठी) 
 

6.5 अजवद ि ककव  त्य ुंची पत्नी/पती  ककव  त्य ुंची अज्ञ न म ले य ुंच्य  न वे म लकी तत्व वि, भ डे  खिेदी 
पध्दतीवि अथव  नोंदिीकृत सहक िी गहृननमाि सुंस्थेच  सदस्य म्हिनू नवी म ुंबईत घि नसल्य ब बत 
तसेच य पवूी अजवद ि ने त्य चे पत्नी/पती  अथव   अज्ञ न म ल ुंच्य  न वे नसडकोच्य  कोित्य हीगहृननमाि 
योजनेत ल भ घेतल  नसल्य चे रु. 200/-च्य  म द्र ुंक  श ल्क चे  क्षतीपतूी बुंधपत्र (Affidavit) अजवद ि 
सदि योजनेत यशस्वी झ ल्य नुंति छ ननी प्रन्येवेळी स दि कि वे ल गेल. प्रनतज्ञ पत्र च  नम न  सोबत 
जोडण्य त आलेल  आहे - (अल्प उत्पन्न घटक ुंस ठी) 
 

6.6 अजवदािाने ज्या िाखीर् प्रर्गात अजव केला आहे, त्या प्रगात मोित असल्याबाबत संबंरित सक्षम 
अरिकाऱ्यांकिून प्राप्त केलेल्या दाखल्यार्ी स्र्:प्रमारणत प्रत सादि किार्ी  
 

6.7 अजवदािाने मागासर्गीय प्रर्गात अजव केला असल्यास त्या प्रर्गात मोित असल्याबाबत सक्षम 
प्रारिकाऱ्याकिून रदलेले जातीरे् प्रमाणपत्रार्ी प्रत सादि किणे आर्श्यक िाहील  शासन रनणवयानसुाि 
अनसुरूर्त जाती (SC), अनसुरूर्त जमाती (ST), भटक्या जमाती (NT), रर्मकु्त जमाती (DT) या 
प्रर्गातील यशस्र्ी अजवदािांना मह ि ष्ट्र श सन च्य  सक्षम प्रारिकाऱ्याने रदलेले जात पिताळणी र्ैिता 
प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) सादि किणे अरनर्ायव िाहील  तसेर् इति ि ज्य तील श सकीय 
नवभ ग ने ननगवनमत केलेले ज त वैधत  प्रम िपत्र ग्र ह्य धिण्य त येि ि न ही, य ची सवव अजवद ि ुंनी नोंद 
घ्य वी. 
 

6.8 यशस्वी अजवद ि  व्यनतनिक्त द सिी व्यक्ती पडत ळिी कनित  येत असल्य स त्य ुंनी सोबत त्य च्य  न वे 
Registered Power of Attorney घेवून येिे 
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6.9 प त्रतेस ठी स दि कि वय चे क गदपत्र ुंची य दी/ प्रनतज्ञ पते्र इत्य दीचे नम ने नसडकोच्य  

https://cidco.nivarakendra.in य  सुंकेत स्थळ वि सोडतीनुंति उपलब्ध करुन देण्य त येतील. 
य ब बतची सचून  यशस्वी ठिलेल्य  अजवद ि ुंन  त्य ुंनी नदलेल्य  मोब ईलवि एसएमएस (SMS) व्द िे 
देण्य त येईल. यशस्वी ठिलेल्य  अजवद ि ुंनी विील क गदपत्र ुंचे नम ने सोडतीनुंति प्र पत करुन घ्य वेत. 
क गदपत्र ुंचे नम ने यशस्वी अजवद ि ुंन  स्वतुंत्रनित्य  प ठनवण्य त येि ि न हीत, य ची नोंद घ वी.  
 

6.10 यशस्वी अजवद ि ुंची प त्रत  ठिनवण्य स ठी वि नम द केलेली क गदपते्र व त्य अन र्षुंग ने आवश्यक 
असलेली इति क गदपते्र स चन  पत्र मध्ये कळनवल्य  न स ि नवनहत क ल वधी मध्ये स्व:त अथव  
आपल्य  वतीने आपि लेखी प्र नधकृत केलेल्य  जब बद ि व्यक्तीसोबत (टप ल ने नव्हे)  स दि कि वी 
व त्य ची पोच (टोकन) घ्य वी. नवनहत क ल वधीत सवव क गदपते्र स दि न केल्य म ळे अजवद ि स अप त्र 
ठिवून अजव ननक ली क ढल  ज ईल, य ची नोंद घ्य वी. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://cidco.nivarakendra.in/
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7. सिणनकांची णवक्री ककमत व ती भरिा करावर्याच्र्या अटी व शती 
 

7.1 योर्नेतील प्रत्येक िदहनकेिाठी दशजहर्वण्यातआलेली हर्वक्री ककमत तात्पुरती अिून हिडको मिामांडळाि 
िदहनकेच्या हर्वक्रीची ककमत र्व दर अांहतम करण्याचा र्वा त्यामध्ये र्वाढ करण्याचा तिेच िदहनकाांच्या 
िांख्येत र्वाढ र्व  घट करण्याचा अांहतम अहधकार रािील. 

 
7.2 सदननक ुंकिीत  नव्ी ककमत  भिण्य ची पध्दत : 

श ल्क भिि  वेळ पत्रक : 
7.2.1 अन मत िक्कम ठेव वगळत  सदननकेच्य  नव्ी म ल्य ची उववनित िक्कम सदननक  ध िक कडून 

सह  सम न हफ्त्य ुंमध्ये भिण्य त य वी. हफ्त  भिण्य च्य  त िख  व टप पत्र मध्ये देण्य त येतील. 
 

7.2.2 हफ्त्य ुंच्य  िकमेचे श ल्क व वेळ पत्रक व टपपत्र त देण्य त येईल. व टपपत्र त देण्य त आलेले 
सुंकीिवश ल्क (Misc.Charges) सदननकेस ठीच्य  शेवटच्य  हफ्त्य बिोबि भिण्य त य वे. 

 
7.2.3 सववस ध िि सेव  जसे, नळ जोडिी, वीज जोडिी इत्य दींस ठीचे श ल्क सदननक  व टनपत 

झ लेल्य  व्यक्तीने आवश्यकतेन स ि स्वतुंत्रनित्य  भि वे. 
 
7.2.4 आवश्यकत  व टल्य स क ही प्रकिि ुंत व्यवस्थ पकीय सुंच लक, मह मुंडळ कडून ननस्श्चत 

किण्य त आलेल्य  नवलुंनबत देयक श ल्क च  भिि  केल्य नुंति, हफ्त  भिण्य स ठी ठिनवण्य त 
आलेली म दत एकूि सह  मनहन्य ुंपयंत व ढवू शकत त. सदि म दत व ढीकिीत  अजवद ि ने हफ्त  
थकण्य पवूी अजव स दि कििे आवश्यक आहे. 

 
सध्य चे नवलुंनबत देयक श ल्क चे दि ख लीलप्रम िे आहेत : 

90 नदवस ुंपयंत : 12%  प्रनत वर्षव * 
91 नदवस ककव  अनधक नदवस ुंकिीत  : 16% प्रनत वर्षव * 

 
*(नवलुंब देयक श ल्क चे दि कोित्य ही पवूवसचूने नशव य बदलले ज ऊ शकत त). 
 

7.2.5 जो हफ्त  भिण्य स ठी म दतव ढ देण्य त आली आहे त्य सह नवलुंब देयक श ल्क ची वस ली 
किण्य त येईल. 
 

7.2.6 एख द  हफ्त  भिल  न गेल्य स व टनपत केलेल्य  सदननकेचे व टप िद्द किण्य त येईल. अश  
प्रक िे व टनपत सदननक  िद्द केल्य स सुंबुंनधत कडून भिण्य त आलेली अन मत िक्कम ठेव 
सुंपिूव आनि नव्ी म ल्य पोटी भिण्य त आलेल्य  िकमेपैकी 10% िक्कम दुंड म्हिनू क पण्य त 
येईल. अजवद ि च्य  झ लेल्य  य  न कस नीस व  ह नीस नसडको कोित्य ही प्रक िे जब बद ि 
ि हि ि न ही. 
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7.2.7 अजवद ि ने पित व  प्रन्येस ठी  नशक्क  म िलेल्य  प वत्य , व टपपत्र तसेच नसडकोकडून 
देण्य त आलेले न -हिकत प्रम िपत्र य ुंच्य  मळू प्रती नसडको क यालय स पित कििे आवश्यक 
आहे. 
 

7.2.8 विीलप्रम िे व टनपतसदननक  िद्द केल्य स सदि सदननक  प्रनतक्ष  य दीतीलअजवद ि स  व टनपत 
करुन नतची नवल्हेव ट ल वण्य चे सवव अनधक ि नसडकोकडे ि हतील. तसेर् एकर् अजवदाि 
एका योजना सांकेतांकाकिीता पात्रता यादी र् दसुऱ्या योजना सांकेतांकाकिीता प्रतीक्षा यादीर्ि 
असल्यास र् तद्नंति  कागदपते्र पिताळणीअंती पात्र झाल्यास, सदि अजवदािार्ा दसुऱ्या योजना 
सांकेतांकाच्या प्ररतक्षा यादीर्ि हक्क िाहणाि नाही   

 
7.2.9 ज्य  अजवद ि ुंन  100%  िक्कम एक च टपपय मध्ये (एक िक्कमी) भि वय ची आहे, असे अजवद ि 

नसडकोमध्ये एक िक्कमी  म्हिजेच 100%  िक्कम भरु शकत त. 
 
7.2.10 अजवद ि सोडतीमध्येयशस्वी ठिल्य नुंति आवश्यक क गदपत्र ुंमध्ये त्र टी असल्य ने अजवद ि 

अुंनतमत: अप त्र ठिल  अथव  स्वच्छेने नमळ लेली सदननक  व टपपत्र नमळण्य पवूी न क िल्य स 
(Surrender) केल्य स, त्य ची अन मत िकमेतनू रु.1000/- अनधक GST इतकी िक्कम 
प्रश सनकय खचव म्हिनू वज वट करुन उवविीत िक्कम नवन व्य ज पित किण्य त येईल. 

 
7.2.11 अजवद ि ककव  त्य चे पती /पत्नीने एक पेक्ष  ज स्त  नवनवध प्रवगात /नवनवध सुंकेत क ुंत अजव 

केल्य स व त्य चे नवनवध प्रवगात /नवनवध सुंकेत क ुंमध्ये एक पेक्ष  ज स्त अजव सोडतीमध्ये 
यशस्वी ठिल्य स त्य ुंन  दोघ ुंन  नमळून एक च प्रवगात/एक च सुंकेत क ुंत एकच सदननक  
नवतिीत किण्य त येईल व अश  पनिस्स्थतीत ज्य  द सऱ्य  प्रवगातमध्ये/सुंकेत क ुंमध्ये अजव 
केलेल  असेल तेथनू त्य ुंन  म घ ि घ्य वी ल गेल. अश  प्रक िे म घ ि घेतलेल्य  सवव अजांस ठी 
त्य ुंनी भिलेली अन मत िक्कम नवन व्य ज रु. 1000/- अनधक GST इतकी िक्कम प्रश सनकय 
खचव म्हिनू वज वट करुन पित किण्य त येईल. 

 
7.2.12 नवत्त सुंस्थ ुंकडून कजव घेण्य ची स नवध  : 

 व टनपत सदननकेस ठी नव्ी म ल्य भिण्य स ठी सुंबुंनधत व्यक्तीस नसडको म न्यत प्र पत 
अश  कोित्य ही नवत्त सुंस्थेकडून /बकेँकडून कजव घेण्य ची स नवध  उपलब्ध आहे. 

 नसडको म न्यत प्र पत नवत्त सुंस्थ /बकँ ुंची य दी तसेच कजव घेण्य किीत  न -हिकत प्रम िपत्र 
स्वतुंत्रपिे नदले ज ईल. 

 कजव मुंजिू झ ल्य नुंति लगेचच सदननक  प्र पत व्यक्तीने त्य ब बतच  तपशील आनि 
सुंबुंनधत नवत्त सुंस्थ /बकेँकडून देण्य त आलेल्य  त्य सुंबुंधीच्य  पत्र ची प्रत नसडकोच्य  
नोंदीस ठी  नसडकोकडे स दि कििे आवश्यक आहे. 

 तथ नप, सदननक  सुंबुंनधतनवत्त सुंस्थ /बकेँकडे त िि ठेविे हे नसडकोकडे सदननकेचे नव्ी 
म ल्य आनि अन्य श ल्क य ुंच  पिूव भिि  कििे य च्य  अधीन आहे. 
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 व टनपत सदननक  िद्द झ ल्य स, अन मत िक्कम ठेव भिलेल्य  हफ्त्य /हफ्त्य ुंविील 10% 
िक्कम िद्द केल्य नुंति, क ही िक्कम नशल्लक ि हत असल्य स ती िक्कम सदननक  प्र पत 
व्यक्तीस नतने ज्य  नवत्त सुंस्थे/बकेँकडून कजव घेतले असेल, ज्य  नवत्त सुंस्थेचे/बकेँचेन -
हिकत प्रम िपत्र स दि केल्य नुंतिच पित किण्य त येईल. 

 सदननक प्र पत झ लेल्य  व्यक्तीने हफ्ते भिण्य किीत  नवत्त सुंस्थ /बकेँकडून कजव घेतल्य स 
सदननक  नवत्त सुंस्थ /बकेँकडे त िि ि हील. 
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8. सिणनका णवतरिाच्र्या इतर महत्वाच्र्या अटी 
 

8.1 सदननकेच  त ब  सुंबुंनधत योजनेस भोगवट  प्रम िपत्र नमळ ल्य नुंति देण्य त येईल. भोगवट  प्रम िपत्र 
नमळण्य स ज स्त वेळ ल गल्य स भिलेल्य  िक्कमेवि कोित्य ही प्रक िचे व्य ज देय ि हि ि न ही. 
 

8.2 आर्थिकद्दष्या दरु्जल घटक या गटातअजवद ि नवव नहत असल्य स सदननकेचे व टपपत्र अजवद ि व 
त्य ची पत्नी य  दोघ ुंच्य  न वे देण्य त येईल. 
 

8.3 सदननकेची नव्ी ककमत त त्प िती असनू ती अुंनतम झ ल्य नुंति नसडको मह मुंडळ च्य  सदननकेची 
अुंनतम नव्ी ककमत ननस्श्चत किेल. ही बदलेली ककमत ज नहि त केलेल्य  ककमतीपेक्ष  ज स्त असल्य स 
ही व ढीव ककमत अजवद ि स स्वतुंत्रनित्य  कळनवण्य त येईल. अुंनतम नव्ी ककमत व ज नहि तीतील नव्ी 
ककमत य चे र्फिक म ळे जि सदननक ुंच्य  नकमुंतीत व ढ झ ली ति ती व ढीव िक्कम भििे  ल भ थीवि 
बुंधनक िक ि हील. जे अजवदाि प्ररतक्षा यादीर्ि असतील ते कागदपते्र पिताळणीअंती पात्र झाल्यास 
र्ाटपपत्र देतेर्ेळी बदलेल्या रर्त्तीय र्र्षाच्या रसिको रनयमाप्रमाणे घिाच्या रकमंतीमध्ये र्ाढ होईल यार्ी 
सर्व अजवदािांनी नोंद घ्यार्ी  
 

8.4 मह नगिप नलकेचे / नगिप नलकेचे सवव कि, प िीपट्टी, मलनन:सािि आक ि, वीज आक ि इत्य दी 
ल भ थीस /सहक िी गहृननमाि सुंस्थेस त्य  त्य  स्थ ननक सुंस्थ कडे पिस्पि भि वे ल गतील. 
 

8.5 ल भ थी सदननक  ध िक ुंन  Maha RERA च्य  तित दीन स ि त्य ुंची सहक िी गहृननमाि सुंस्थ  ननमाि 
करुन ती पुंजीकृत करुन घ्य वी ल गेल. मुंडळ ची सवव िक्कम अद  केल्य नुंति इम िती ख लील व 
इम िती सभोवतीच्य  अन लग्न जनमनीच  भ डेपट्ट   व इम ितीच्य  म लकीचे अनभहस्त ुंतिि सहक िी 
गहृननमाि सुंस्थेच्य  न वे किण्य त येईल. ल भ थींन  सहक िी गहृननमाि सुंस्थ  Maha RERA च्य  
तित दीन स ि नवनहत क ल वधीमध्ये स्थ पन किण्य ची क यवव ही कि वी ल गेल. 
 

8.6 य  म नहती प स्स्तकेत नदलेल  तपशील पनिपिूव न ही, तो र्फक्त ननदशवक आहे. सदननक ुंच्य  नवतिि च्य  
अटी व शती, यशस्वी ल भ थींन  वेळोवेळी कळनवल्य  ज तील व त्य  ल भ थींन  बुंधनक िक ि हतील. 
 

8.7 नवतिीत झ लेल्य  सदननकेच्य  नव्ी ककमतीवि मह ि ष्ट्र श सन च्य  ननयम न स ि आवश्यक म द्र ुंक 
श ल्क च  भिि , अनधक्षक म द्र ुंक श ल्क क यालय य ुंचेकडे अद  कि वे ल गतील. तसेच श सन च्य  
धोिि न स ि ल भ र्थ्याने नव्ी ककमती व्यतीनिक्त वस्त  व सेव  कि (GST) भिि  कििे आवश्यक 
आहे. त्य नुंतिच सदननकेच  त ब  नदल  ज ईल य ची कृपय  नोंद घ्य वी. 
 

8.8 सदननकेची नवहीत क ल वधी पयंत नव्ी कित  येि ि न ही. सदननकेची अननधकृत नव्ी/हस्त ुंतिि 
झ ल्य चे आढळून आल्य स सुंबुंनधत सदननक   ध िक नवरुध्द क यदेशीि क िव ई केली ज ईल. 
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8.9 यशस्वी व प त्र ठिलेल्य  अजवद ि ुंच्य  क गदपत्र ुंची रे्फितप सिी किण्य चे अनधक ि व्यवस्थ पक  
(पिन-2) य ुंन  असनू सदिह  अजावि नवी म ुंबई नवल्हेव ट (स ध नित) अनधननयम 2008 अन्वये 
क यवव ही करुन त्य मध्ये क ही त्र टी आढळल्य स अश  अजवद ि ुंचे व टपपत्र िद्द किण्य त येईल. त्य वि 
अजवद ि स  पुंधि  नदवस च्य  आत म . व्यवस्थ पकीय सुंच लक (नसडको) य ुंचेकडे अनपल कित  येईल 
व त्य ुंच  ननिवय अुंनतम ि हील. 
 

8.10 शािनाच्या िुधाहरत धोरिानुिार िदहनकेच्या ककमतीर्वर लागिारा िेर्वा कर अथर्वा भहर्वष्ट्यात लागू 
िोिारे इतर कर िदहनका धारकाांना भरारे्व लागतील. 
 

8.11 आर्थथक दृष्ट्टया दबुजल उत्पन्न गटाकरीता प्रधानमांत्री आर्वाि योर्ने अांतगजत मांरू्र केलेल्या िदहनकाांकरीता 
हर्वशेष िुचना : 
िद्दस्तथतीत िदर िदहनकाांचे काम प्रगती पथार्वर आिे. तिेच िदर योर्ना अग्रीम अांशदान तत्र्वार्वर 
राबहर्वण्यात येत अिल्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना िदहनकाांची हर्वक्री ककमत हनधाहरत केलेल्या िप्त्यानुिार 
भरार्वी लागिार आिे. 
 

8.12 कोित्यािी योर्नेतील पात्रता हनकष पूिज करिाऱ्या अर्जदाराने त्या योर्ने करीताची अनामत रक्कम ठेर्व  
आहि अर्ािाठीचे शुल्क तर्वतांत्रहरत्या भरार्वयाचे आिे. तथाहप, अर्जदार एकाच योर्नेअांतगजत  िमान राखीर्व 
प्रर्वगाअांतगजत एकापेिा अहधक अर्ज करु शकिार नािी. तिेच अर्जदार एका ककर्वा एकापेिा अहधक 
योर्नाांमध्ये हर्वहभन्न उत्पन्न गटाांतगजत अर्ज करु शकिार नािी. अिे केल्याचे आढळल्याि कोित्यािी 
तपष्ट्टीकरिाहशर्वाय, िोडतीच्या आधीच अशा प्रकारचे अर्ज रद्द केले र्ातील. 
 

8.13 हर्वक्री करारनाम्याची अांमलबर्ार्विी आहि ताबा देिे : 
 

i) िदहनकेिाठीचे शुल्क आहि आर्वश्यक ते िांकीिज शुल्क पूिजत: भरल्यानांतर िदहनका प्राप्त 
व्यक्तीि िोयीच्या तारखेि  हर्वक्री  करारनाम्याच्या अांमलबर्ार्विी करीता आहि िदहनकेचा ताबा 
देण्याकरीता बोलाहर्वण्यात येईल. पािी पुरर्वठा, िामाहयक हदरे्व, अस्ग्नरोधक यांत्रिा, िाांडपािी 
पुनजर्वापर प्रकल्प, उदवयहन इ. िामाहयक िेर्वाांच्या चाव्या िदहनकाधारकाांच्या तात्काहलन िहमतीकडे 
अितील. 

ii) िदहनका प्राप्त व्यक्ती हर्वक्री कराराची अांमलबर्ार्विी करेल आहि ठरलेल्या तारखेि आहि रे्वळेि 
िदहनकेचा ताबा घेईल. अपर्वादात्मक प्रकरिात िदहनकाप्राप्त व्यक्तीच्या हर्वनांतीर्वरुन, 
िदहनकाप्राप्त व्यक्तीने ज्या तारखेि हर्वक्री करारनाम्याची अांमलबर्ार्विी करण्याचे ठरले िोते त्या 
तारखेपािूनचे हिडको ककर्वा गृिहनमाि िांतथा /कां पनी  याांनी हनस्श्चत केलेले देखभाल शुल्क द्यारे्व 
या अटीर्वर, हिडको यािाठीची मुदत र्ाततीत र्ातत तीनमिीन्यापयंत र्वाढरू्व शकते. 

iii) हर्वक्री कराराच्या अांमलबर्ार्विी करीता आहि िदहनकेच्या अांमलबर्ार्विी करीता हनस्श्चत 
करण्यात आलेल्या तारखेपािून िदहनकाधारक गृिहनमाि िांतथेि /कां पनीि ककर्वा हिडकोि,  
गृिहनमाि िांतथा /कां पनी  ककर्वा हिडकोकडून रे्वळोरे्वळी ठरहर्वण्यात आलेल्या दरानुिार  देखभाल 
शुल्कआहिअन्य िांबांहधत शुल्क भरण्याि बाांहधल अिेल. 
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iv) ििकारी गृिहनमाि िांतथेची तथापना : प्रतताहर्वत गृिहनमाि िांतथा िी एखाद्या अर्जदाराि िदर 
प्रतताहर्वतिांतथेचा िदतय ठररू्वन तथपन करण्यात येईल. प्रतताहर्वत गृिहनमाि िांतथेने िदहनकाांचा 
ताबा देण्यात आल्यानांतर तात्काळ हनबांधक, गृिहनमाि िांतथा याांचेकडे नोंदिी करिे आर्वश्यक 
आिे. गृिहनमाि िांतथेच्या आर्वाराििीत  िांपूिज इमारतीची देखभाल आहि देखरेख याांिि पायाभूत 
िेर्वा र्व घरे याांचा ताबा तात्काळ प्रतताहर्वत गृिहनमाि िांतथेला देण्यात येईल. 
 

8.14 इतर अटी र्व शती : 
 
i) हर्वक्री कराराच्या अांमलबर्ार्विी नांतर आहि िदहनकेचा ताबा हमळाल्यानांतर िदहनकाधारक िे 

िांबांहधत गृिहनमाि िांतथेचे भागधारक (शेअर िोल्डर)  बनतील.  हर्वकल्या न गेलेल्या िदहनकाांिाठी 
हिडको हल. कां पनीची/गृिहनमाि िांतथेची भागधारक/िदतय अिेल. परांतु भहर्वष्ट्यात रे्व्िा या 
िदहनका ज्या व्यक्तींना हर्वकल्या र्ातील त्यारे्वळी  हिडकोच्या र्ागी अशा व्यक्तींना 
कां पनीचे/गृिहनमाि िांतथेचे भागधारक/िदतय म्ििून दाखल केले र्ाईल. िदहनका धारकाांची नर्वीन 
गृिहनमाि िांतथा तथापन र्व नोंदिीकृत करण्याचे ठरल्याि, प्रत्येक भागधारक/िदतयाि नर्वी मुांबई 
र्मीन नवल्हेव ट (स ध नित) अनधननयम,2008 बुंधनक िक असेल व नसडकोच्य  लेखी स्वरुप तील 
पवूवपिव नगी नशव य तो/ती आपल्य  न वे असलेले िोिायटीतील शेअर ितताांतरीत करु शकिार 
नािी ककर्वा त्याला हतला र्वाटहपत करण्यात आलेल्या िदहनकेबाबत त्रयतथ व्यक्तीशी व्यर्विार करु 
शकिार नािी तिेच गृिहनमाि िांतथािी आपल्या भागधारकाि/िदतयाि अशा प्रकारचे ितताांतरि 
करण्याची  परर्वानगी देऊ शकिार नािी. 
 

ii) िदहनकेची िांयुक्त मालकी : हिडको, हर्वक्री कराराच्या अांमलबर्ार्विी करण्यापूर्वी िदहनकाप्राप्त  
धारकाची आपल्या पतीचे ककर्वा पत्नीचे नार्व र्वाटहपत िदहनकेकरीता िांयुक्त मालक म्ििून 
िमाहर्वष्ट्ट करण्याबाबतची हर्वनांती, िदहनकाधारकाने हिडकोि रु. 5,000/- अिर्ा अरिक 
प्रश सकीय शुल्क म्ििून अदा केल्यार्वर आहि त्यािाठीची आर्वश्यक ती कागदपते्र िादर केल्यार्वर 
मान्य करू शकते. 

 
iii) िक्क आहि लाभ याांचे कायदेशीर र्वारिाि ितताांतरि : लाभाथी व्यक्ती मृत पार्वल्याि त्याच्या 

कायदेशीर र्वारिाने हिडकोला लगेचच न्यायालयाकडून लाभधारकाच्या नारे्व ‘मृत व्यक्तीि 
र्वाटहपत िदहनका’  या िांदभात देण्यात आलेला र्वारि दाखला ककर्वा उत्तराहधकारी प्रमािपत्र िादर 
करारे्व. 

 
iv) गृिहनमाि िांतथा, रे्वळोरे्वळी ठरहर्वण्यात आलेल्या दराप्रमािे हिडकोला भाडेपट्टयापोटी लागू 

अिलेले भाडे हनयहमत देईल. कां पनी ककर्वा गृिहनमाि िांतथा / हतचे िदतय, यापैकी रे् कोिी अिेल 
ते, मालमत्ता कर, उपकर, मूल्यहनधाहरत र्मीन मििूल ककर्वा कां पनी ककर्वा गृिहनमाि िांतथा याांना 
भाडेपट्टयाने देण्यात आलेली र्मीन/इमारत ककर्वा िदहनका धारकाांना हर्वकण्यात आलेल्या िदहनका 
याांचे मूल्यहनधारि करुन रे्वळोरे्वळी ठरहर्वण्यात आलेला मििूल थेट नर्वी मुांबई मिानगरपाहलका / 
पनरे्वल मिानगरपाहलका ककर्वा शािन याांना देतील आहि िदहनकाधारक िे िर्वज तथाहनक शािन 
िांतथा, शािन आहि हिडको हल. याांच्याकडून बनहर्वण्यात आलेले कायदे आहि अहधहनयमाांचे 
पालन करण्याि प्रहतबध्द अितील. 
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v) इमारत हनर्वाि योग्य रािार्वी याकरीताचा खचज गृिहनमाि िांतथा करतील आहि िांपूिज इमारत ककर्वा 
इमारतीचा एखादा भाग याांि कोितेिी नुकिान पोिोचिार नािी याकडे लि पुरर्वतील. 

 
vi) िदहनकाधारक आपल्या िदहनकेमध्ये कोित्यािी प्रकारचा बाांधकामहर्वषयक बदल करु शकिार 

नािी ककर्वा िदहनकेचा र्वापर केर्वळ हनर्वािािाठीच करेल. िदहनका धारकाांची कां पनी/ गृिहनमाि 
िांतथा, यापैकी रे् कोिी अिेल ते, िदहनकाांमध्ये र्वाढीर्व बाांधकाम / बाांधकामहर्वषयक बदल करु 
शकिार नािी तिेच आपल्या िभािदाांनीिी तिे करण्याची परर्वानगी देऊ शकिार नािी. 
 

8.15 महामांडळाचे असधकार : 
सदननक  प्र पत झ लेली व्यक्ती सदननकेस ठीचे नव्ी श ल्क आनि सवव प्रक िचे कि भिण्य स, नव्ी 
कि ि ची अमुंलबज विी किण्य स आनि ठिलेल्य  म दतीत ककव  त्य स ठीच्य  देण्य त आलेल्य  व ढीव 
म दतीत सदननकेच  त ब  घेण्य स असमथवठिल्य स ककव  सदि व्यक्तीने य ुंपैकी कोित्य ही अटींच  भुंग 
केल्य स नसडको मह मुंडळ स व टनपत सदननक  िद्द करुन पिूव नोंदिी श ल्क सह सदननक  िद्द किण्य त 
आलेल्य  त िखेपयंत भिण्य त आलेल्य  हफ्त्य / हफ्त्य ुंपैकी 10% िक्कम कप त किण्य च  अनधक ि आहे. 
योग्य ती िक्कम कप त केल्य नुंति, उववनित िक्कम असल्य स ती सुंबुंनधत व्यक्तील  कोित्य ही 
व्य ज नशव य पित केली ज ईल. नवत्त सुंस्थ /बकेँकडून कजव घेतले असल्य स सुंबुंनधत नवत्त सुंस्थेचे/बकेँचे 
न -हिकत प्रम िपत्र स दि करुन पित व योग्य िक्कम सुंबुंनधत स पित केली ज ईल. 
 

8.16 सवज साधारि सचूना : 
i) उपिोल्लेनखत अटी, लेआऊट व योजन  य ुंमध्ये बदल किण्य चे व  स ध िि  किण्य चे अनधक ि 

नसडको ि खनू ठेवत आहे. 
ii) नसडको आनि सदननक  प्र पत व्यक्ती/अजवद ि य ुंस ‘नवी म ुंबई जमीन नवल्हेव ट (स ध नित) अनधननयम 

2008’ मधील सुंबुंनधत तित दी ल ग ूआहेत. त्य म ळे सदि प स्स्तकेत देण्य त आलेल्य  अटींब बत 
कोितीही नवसुंगती व  र्फिक आढळल्य स ‘नवी म ुंबई जमीन नवल्हेव ट (स ध नित) अनधननयम 2008’ 
मधील तित दी ग्र ह्य धिल्य  ज तील. 

iii) म .व्यवस्थ पकीय सुंच लक, नसडको य ुंनी कोितेही क िि न देत , य  गहृननमाि प्रकल्प ुंतगवत येि िे 
अजव स्स्वक ििे व  न क ििे ककव  सवव योजन  ककव  एख दी नवनशष्ट्ठ योजन  िद्द किण्य चे सवव 
अनधक ि ि खनू ठेवले आहेत. 

iv) सदि योजनेतील सदननक ुंची ककव  व निस्ज्यक घटक ुंची नवल्हेव ट ल वण्य ब बतच्य  अटी व शती 
अथव ल वण्य ब बत ककव  अन्य कोित्य ही नवर्षय ब बत व द ननमाि झ ल्य स त्य ब बतच  अुंनतम 
ननिवय ह  म .उप ध्यक्ष तथ  व्यवस्थ पकीय सुंच लक, नसडको य ुंच  असेल आनि सदि ननिवय सवव 
पक्ष ुंस लव द च  ननिवय म्हिनू बुंधनक िक असेल. 

v) म नहती प स्स्तकेतील अन वध न ने झ लेल्य  छप ईच्य  च कीच  र्फ यद  अजवद ि स घेत  येि ि न ही. 
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िावधानतेचा इशारा 

नसडको मह मुंडळ ने य  योजनेतील सदननक ुंच्य  नवतिि स ठी ककव  य ब बतच्य  कोित्य ही क म स ठी कोि ल ही 
प्रनतननधी/सल्ल  देि ि  व  प्रॉपरी एजुंट म्हिनू नेमलेले न ही. अजवद ि ुंनी कोित्य ही अननधकृत व्यक्तीशी पिस्पि 
पैश ुंच  व्यवह ि केल्य स त्य ल  नसडको जब बद ि ि हि ि न ही. तसेच अजवद ि स कोिी दल ल व्यक्ती पिस्पि अजव 
नव्ी ककव  नसडकोच्य  न व ेपैसे उकळिे ककव  र्फसविकू कििे इ. ब बी कित न  आढळल्य स नसडकोच्य  म ख्य 
दक्षत  आनधक िी व व्यवस्थ पक (पिन-2) य ुंचे क यालय स कळव वे. 
 

असधक मासहतीिाठी हेल्पलाईन क्रमाांक : 

व्यवस्थ पक (पिन-2) : टोल फ्री ्म ुंक : 02262722255 
 

तक्रार सनवारण : 

सदि वेब पोटवलवि अजवद ि नोंदिी, योजनेकिीत  अजव भििे, श ल्क भिि  व इति कोित्य ही प्रक िची समस्य  
/अडचि असल्य स  Contact Us य वि स्क्लक कि वे व य मधील Raise & Complaint वि नदलेल्य   Drop 
down Menu मधील योग्य पयाय ननवडून आपली त् ि द्दय वी. सदि त् िीचे तत्क ळ ननिसन किण्य त येऊन 
य ब बत आपल्य ल  कळनवले ज ईल. 
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9. अजामध्ये नलह वय चे आिनक्षत गट चे न व व त्य चे नवविि 
 

 
आरसित गटाचे नाव आरसित गटाचे सववरण 

सर्व सािािण गट (GP) खालील आिरक्षत गट / प्रर्गव र्गळून प्रस्ततू योजनेतील 
सदरनका या सर्वसािािण जनतेसाठी उपलब्ि असतील  

अन सनूचत ज ती व नवबौध्द (SC) 
 

अन सनूचत ज ती  (SC) य च  अथव  भ ित च्य  सुंनवध न च्य  
अन च्छेद 341 ख ली मह ि ष्ट्र ि ज्य च्य  सुंबुंध त ज्य ुंन  
अन सनूचत ज ती  समजण्य त आलेले आहे अश  ज ती , वुंश 
ककव  जम ती य मधील त्य ुंच  भ ग ककव  गट अस  आहे. 

अन सनूचत जम ती (ST)   
 

अन सनूचत जम ती  (ST) य च  अथव  भ ित च्य  
सुंनवध न च्य  अन च्छेद 342 ख ली मह ि ष्ट्र ि ज्य च्य  
सुंबुंध त मह ि ष्ट्र ि ज्य तील कोित्य ही भग त व स्तव्य 
करून ि हि ऱ्य  ज्य ुंन  अन सनूचत जम ती  म्हिनू 
समजण्य त आलेले आहे अश  जम ती   ककव  जनज ती 
समहू  अस  आहे. 

भटक्य  जम ती (NT)  
 

भटक्य  जम ती (NT)  य च  अथव  श सन ने तशी म न्यत  
नदलेल्य  मह ि ष्ट्र तील  जम ती  ककव  जनज ती समहू  अस  
आहे. 

नवम क्त जम ती (DT)  
 

नवम क्त जम ती (DT) श सन ने नवननर्मदष्ट्ट केलेल्य  
मह ि ष्ट्र तील  जम ती  ककव  जनज ती समहू  अस  आहे. 

नर्ी मुंबई क्षेत्रातील पत्रकाि (JR) 
 

पत्रकाि या प्रर्गा मध्ये जे अजवदाि पत्रकािीतेच्या 
व्यर्सायार्ि अर्लंबनू आहेत असे व्यक्ती याकिीता 
महासंर्ालक, मारहती र् जनसंपकव  (DGIPR) यांनी रदलेले 
प्रमाणपत्र र् पत्रकाि  म्हणनू  देण्यात आलेले ओळखपत्रार्ी 
प्रमारणत छायांरकत प्रत बंिनकािक आहे   
1  या गटातील अजवदाि व्यक्ती र्तवमान पत्राच्या 
आस्िापनेर्िील अिर्ा र्तवमान पत्राशी संबंरित असार्ी  
संपादक, रलिि, िायटि, र्तृ्त संपादक, र्तृ्त लेखक,कॉपी 
टेस्टि, र्ाताहि, व्यंगरर्त्रकाि, र्तृ्त छायारर्त्रकाि, मरुद्रत 
तपासणीस, यांर्ा  तसेर् जी व्यक्ती रनयरमतपणे प्रख्यात 
साप्तारहक, मारसक, र्ा रपिीऑरिकल मिील मकु्त पत्रकाि  
यांर्ा या गटामध्ये समार्ेश होतो  तिापी खालील व्यक्तींर्ा 
पत्रकाि या गटामध्ये समार्ेश होत नाही  
अ  र्तृ्तपत्र व्यर्स्िापन र् प्रशासन रर्भागातील कमवर्ािी  
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 ब   पयवर्ेक्षक म्हणनू  काम किणािे कमवर्ािी ज्यार्ी सेर्ा 
र्तृ्तपत्र कायालयाशी संबंरित आहे अिर्ा ज्या 
कािणासाठी व्यर्स्िापन स्र्रुपारे् काम किणािे 
कमवर्ािी  

नर्ी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त (PAP) 
 

ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जरमनी नर्ी मुंबईमध्ये रर्रर्ि 
प्रकल्पासाठी रसिकोने संपारदत केलेल्या आहेत अशा 
व्यक्ती  

अंि ककर्ा शािीरिक दृष्ट्या अपंग व्यक्ती 
(PH) 

 

अिंत्र् पणूव 
(Blindness) 

 
रजल्हा शल्यरर्रकत्सकांरे्  

प्रमाणपत्र  
ककर्ा  

संबंरित र्ैद्दयरकय मंिळारे् 
प्रमाणपत्र 

 

कमी दृष्ट्टी 
(Low Vision) 
कुष्ट्ठिोग मकु्त 
(Leprosy cured) 
कणवबिीि 
(Hearing Impairment) 
अर्यर्ातील कमतिता 
(Locomotor Disability) 
मरतमंदत्र् 
(Mental Retardation) 
मनोरर्कृती 
(Mental illness) 

माजी सैरनक/सिुक्षा दलातील कमवर्ािी 
(Ex-Serviceman) : 
(केर्ळ भदूल, नेव्ही र् र्ाय ुदल यातील 
कमवर्ािी याकिीता अजव करु शकतील  
तसेर् CRPF, ITBP, BSF, CISF ककर्ा 
इति सिुक्षा दलातील कमवर्ािी यांना या 
प्रर्गामध्ये अजव किता येणाि नाही ) 
 

अ) “माजी सैरनक” यार्ा अिव संघ िाज्याच्या सशस्त्र 
दलातील माजी सदस्य असा आहे  (ज्या व्यक्तीच्या 
संबंिात सेर्ा न्यायालयार्ी कायवर्ाही झाल्यानंति ककर्ा 
र्ाईट र्ारित्र्यामळेु ककर्ा दलातनू तो रनघनू गेल्याच्या 
परिणामी ज्याला काढून टाकण्यात आले असेल ककर्ा 
ज्याला अटक केल्याच्या कािणास्तर् दलातनू काढून 
टाकण्यात आले आहे अशा माजी सैरनकांर्ा समार्ेश या 
प्रर्गात होणाि नाही ) 

      ब)  माजी सैरनकार्ि अर्लंबनू असणाऱ्या व्यक्ती यांर्ा अिव 
रर्र्ाह सािीदाि,मलुगे,अरर्र्ाहीत मलुी, र्िील असा 
आहे  

क) संबंरित संिक्षण प्रारिकिण र् रजल्हा सैरनक 
कल्याण कायालयाकिून आर्श्यक ती प्रमाणपते्र 
रमळर्ार्ी लागतील  
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ि)  “माजी सैरनक” र्ा त्यांच्यार्ि अर्लंबनू असणाऱ्या 
कुटंुबातील घटक व्यक्ती यांना एकाहून अरिक सदरनकेर्ा 
लाभ रमळणाि नाही  या प्रर्गातील आिक्षणार्ा लाभ 
सर्वसािािण िाखीर् अरभयांरत्रकी सेनेतील कमवर्ािी र् 
त्यांरे् कुटंुबीय र् त्यांच्यार्ि अर्लंबनू असलेल्या व्यक्ती 
योग्य फेिफािासह घेऊ शकतील  

िार्थमक अल्पसंख्याक (RM) 
 (केर्ळ आर्थिक दृष्ट्या दबुवल घटकांच्या 
योजनेकरिता) 

कें द्र शासनाच्या िाष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग अरिरनयम 
1992 च्या िाजपत्रातील भाग 2(क) मध्ये िार्थमक 
अल्पसंख्याक म्हणनू अरिसरूर्त केलेले (ज्यात मतुिस्लम, 
शीख, रिश्र्न, बौध्द,पािसी आरण जैन यांर्ा समार्ेश 
असेल) या प्रर्गातील अजवदािांना शाळा सोिल्यार्ा दाखला 
सोितीनंति सादि किणे बंिनकािक आहे  

रसिको कमवर्ािी रसिको महामंिळाच्या अरिकािी र् कमवर्ािी ज्यांर्ी 
रसिकोमध्ये सलग कायम आस्िापनेर्ि 05 र्रे्ष सेर्ा झाली 
आहे असे अजवदाि या संर्गात सदरनका रमळण्यासाठी पात्र 
रसिको कमवर्ािी ठितील  प्ररतरनयकु्तीर्िील  अरिकािी 
/कमवर्ािी र् त्यार्प्रमाणे रशकाऊ उमेदर्ाि, तात्पिुती भिती 
केलेला नोकिर्गव  आरण ज्यांना महािाष्ट्र िाज्यामध्ये कोठेही 
यापरू्ी या आिक्षणाखाली जागा रमळालेली आहे र् 
त्यार्प्रमाणे कमवर्ािी कल्याण योजनेअंतगवत रनमाण 
झालेल्या संस्िांरे् जे सदस्य आहेत तसेर् ज्या कमवर्ाऱ्यांना 
सेर्ारनर्ासस्िाने मालकीतत्र्ार्ि देण्यात आली आहेत 
त्यांना या प्रर्गामध्ये सदरनकेसाठी अजव किता  येणाि नाही  
र्िीलप्रमाणे रनकर्षार्ी पतूवता किणािे रसिको कमवर्ािी 
असल्यारे् व्यर्स्िापक (कार्थमक) यांरे् प्रमाणपत्र पात्रतेसाठी 
सादि किणे आर्श्यक आहे  

मािािी कामगाि नर्ी मुंबईतील कृर्षी उत्पन्न बाजाि सरमतीतील नोंदणीकृत 
मािािी कामगाि 

िाज्य शासनारे् कमवर्ािी तसेर् अगोदि 
रनर्तृ्त झालेले कमवर्ािी (MSEB, 
MTNL, BSNL, MMRDA, NHAI, 
MSRDC ककर्ा महापारलका, महामंिळे, 
संरर्िारनक मंिळे, कमवर्ािी, रशक्षक, 
इत्यादी या प्रर्गात अजव करु शकणाि 
नाहीत ) 

या प्रर्गात महानगिपारलका, नगिपरिर्षद र् रजल्हा परिर्षद 
यांरे् कमवर्ािी हे स्िारनक संस्िारे् कमवर्ािी असल्यामळेु या 
आिक्षण गटाकिीता अजव किण्यास पात्र नाहीत  तसेर् या 
प्रर्गामध्ये िाज्य शासनाच्या/िाज्य शासनाच्या 
रनयंत्रणाखालील अस्िापनेर्ि सलग कायम 5 र्रे्ष सेर्ा 
झाली आहे असे अजवदाि या संर्गात सदरनका रमळण्यासाठी 
पात्र ठितील. 
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पसरसशष्ट – 1.1  योर्नेचा तपशील 
 

हिडको मिामांडळाांअतगजत हर्वक्रीिाठी उपलब्ध अिलेल्या  िदहनकाांची तपशील 

 
अ.क्र. तपशील िट आर्थिकदृष्ट्टर्या िरु्ज ल घटक अल्प उत्पन्न घटक 

1 योर्ना सेक्टि – 27  तळोज , 
सेक्टि – 21  तळोज , 
सेक्टि – 22  तळोज , 
सेक्टि – 37तळोज , 
सेक्टि – 40 ख िघि 
सेक्टि – 15  कळुंबोली 

सेक्टि –10, भखूुंड ्. 2, घिसोली, 
सेक्टि – 11  भखूुंड ्. 1, द्रोि नगिी, 

सेक्टि – 12  भखूुंड ्. 63, , द्रोि नगिी, 
सेक्टि – 12  भखूुंड ्. 68, , द्रोि नगिी, 
सेक्टि – 34  भखूुंड ्. 1, तळोजा, 
सेक्टि – 34  भखूुंड ्. 6, तळोजा, 
सेक्टि – 36  भखूुंड ्. 1, तळोजा, 
सेक्टि – 36  भखूुंड ्. 2, तळोजा 

 
2 आर्वश्यक कौंटुांहबक 

र्वार्थषक उत्पन्न 
रु. 3,00,000/- पयंत रु. 3,00,001/- ते रु.6,00,000/- 

पयंत  
3 िदहनकेचे चटई िेत्र  

(चौ.मी.) 
अंदाजे 25.56 चौ.मी. अंदाजे 29.60 चौ.मी. 

4 िदहनकेचा तपशील एक शयनगृि, एक बैठकीची 
खोली  र्व तर्वयांपाकघर 

एक शयनगृि, एक बैठकीची खोली  
र्व तर्वयांपाकघर 
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पसरसशष्ट – 1.2  िदसनकाांचा तपशील 
 

हिडको मिामांडळ गृिहनमाि योर्ना – िर्वजिाधारि गटयियठी उपलब्ध िोिाऱ्या िदहनकाांची िांख्या दशजहर्विारा 
तक्ता 

अ.क्र.   योििा सांकेतांक 
आर्थिक दृष्टया दरु्जल 

घटक अल्प उत्पन्न घटक 

1. सेक्टि 27 तळोज  116 423 
2. सेक्टि 21 तळोज  29 118 
3. सेक्टि 22 तळोज  2 73 
4. सेक्टि 37 तळोज  13 82 
5. सेक्टि 40 ख िघि 44 77 
6. सेक्टि 15 कळुंबोली 45 50 

7. 
सेक्टि-10, भ.ू्.2 
घिसोली 

18 28 

8. 
सेक्टि –11 भ.ू्.1 
द्रोि नगिी 4 64 

9. सेक्टि –12 भ.ू्.63 
द्रोि नगिी 

7 74 

10. सेक्टि –12 भ.ू्.68 
द्रोि नगिी 

1 76 

11. 
सेक्टि – 34  भखूुंड ्. 
1, तळोजा, 627 1000 

12. 
 

सेक्टि – 34  भखूुंड ्. 
6, तळोजा, 

746 1423 

13. सेक्टि – 36  भखूुंड ्. 
1, तळोजा, 

627 1547 

14. 
सेक्टि – 36  भखूुंड ्. 
2, तळोजा 897 1038 

 
एकूा 3176 6073 
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पसरसशष्ट –2.1 आरसक्षत सदसिकांचे तपशील (आर्मथकदृष्ट्टय  द बवल घटक) 
 

हिडको मिामांडळ गृिहनमाि योर्ना – हनरहनराळया प्रर्वगािाठी िांकेतहनिाय, प्रर्वगजहनिाय उपलब्ध िोिाऱ्या 
िदहनकाांची िांख्या दशजहर्विारा तक्ता 

आिक्षि प्रवगाच  
तपशील 

सेक्टि 
27 

तळोज  

सेक्टि 
21 
तळोज  

सेक्टि 
22 

तळोज  

सेक्टि 
37 

तळोज  

सेक्टि 
40 

ख िघि 

सेक्टि 
15 

कळुंबोली 

सेक्टि-10 
भ.ू्.2 
घिसोली 

सववस ध िि गट 116 29 2 13 44 45 18 

अन सनूचत ज ती 0 0 0 0 0 0 0 

अन सनूचत जम ती 0 0 0 0 0 0 0 

भटक्य  ज ती 0 0 0 0 0 0 0 
नवम क्त जम ती 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

आर्थिकदृष्ट्टर्या िरु्ज ल घटक 

हिडको मिामांडळ गृिहनमाि योर्ना – हनरहनराळया प्रर्वगािाठी िांकेतहनिाय, प्रर्वगजहनिाय उपलब्ध िोिाऱ्या 
िदहनकाांची िांख्या दशजहर्विारा तक्ता 

आिक्षि प्रवगाच  
तपशील 

सेक्टि –11 
भखूुंड ्. 1 
द्रोि नगिी 

सेक्टि –12 
भखूुंड ्. 63 
द्रोि नगिी 

सेक्टि –12 
भखूुंड ्. 68 
द्रोि नगिी 

सववस ध िि गट 4 7 1 

अन सनूचत ज ती 0 0 0 

अन सनूचत जम ती 0 0 0 

भटक्य  ज ती 0 0 0 
नवम क्त जम ती 0 0 0 
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आर्थिकदृष्ट्टर्या िरु्ज ल घटक 

हिडको मिामांडळ गृिहनमाि योर्ना – हनरहनराळया प्रर्वगािाठी िांकेतहनिाय, प्रर्वगजहनिाय उपलब्ध िोिाऱ्या 
िदहनकाांची िांख्या दशजहर्विारा तक्ता 

आिक्षि प्रवगाच  तपशील  सेक्टि- 34 
भखंूि ि  1 
तळोज  

सेक्टि-34 
भखंूि ि  6, 
तळोज  

सेक्टि-36 
भखंूि ि  1 
तळोज  

सेक्टि-36, 
भखंूि ि  2, 
तळोज  

सववस ध िि गट 342 407 342 489 

अन सनूचत ज ती 69 82 69 99 

अन सनूचत जम ती 38 45 38 54 

भटक्य  ज ती 10 11 10 14 
नवम क्त जम ती 10 11 10 14 
ि ज्य श सन चे कमवच िी 
तसेच अगोदि ननवतृ्त 
झ लेले कमवच िी  

43 52 43 62 

नवी म ुंबई क्षेत्र तील पत्रक ि 6 7 6 9 
नवी म ुंबईतील प्रकल्पग्रस्त 31 37 31 44 
अुंध ककव  श िीनिक दृष्ट्टय  
अपुंग व्यक्ती 

20 24 20 28 

म जी सैननक/स िक्ष  
दल तील कमवच िी 

12 14 12 17 

म थ डी क मग ि 31 37 31 45 
ध र्ममक अल्पसुंख्य क  15 19 15 22 
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पसरसशष्ट –2.2 आरसक्षत सदसिकांचे तपशील (अल्प उत्पन्न गट) 
 

हिडको मिामांडळ गृिहनमाि योर्ना – हनरहनराळया प्रर्वगािाठी िांकेतहनिाय, प्रर्वगजहनिाय उपलब्ध िोिाऱ्या 
िदहनकाांची िांख्या दशजहर्विारा तक्ता  

आिक्षि 
प्रवगाच  
तपशील  

सेक्टि 
27 

तळोज  

सेक्टि 
21 

तळोज  

सेक्टि 
22 

तळोज  

सेक्टि 
37 

तळोज  

सेक्टि 
40 

ख िघि 

सेक्टि  
15 

कळुंबोली 

सेक्टि-10 
भ.ू्.2 
घिसोली 

सववस ध िि गट 326 71 34 42 77 50 28 

अन सनूचत ज ती 0 0 0 0 0 0 0 

अन सनूचत 
जम ती 

97 47 31 31 0 0 0 

भटक्य  ज ती 0 0 0 0 0 0 0 

नवम क्त जम ती 0 0 8 9 0 0 0 

 

अल्प उत्पन्न िट 
हिडको मिामांडळ गृिहनमाि योर्ना – हनरहनराळया प्रर्वगािाठी िांकेतहनिाय, प्रर्वगजहनिाय उपलब्ध िोिाऱ्या 

िदहनकाांची िांख्या दशजहर्विारा तक्ता 

आिक्षि प्रवगाच  
तपशील  

सेक्टि –11 
भखूुंड ्.1 
द्रोि नगिी 

सेक्टि –12 
भखूुंड ्.63 
द्रोि नगिी 

सेक्टि –12 
भखूुंड ्.68 
द्रोि नगिी 

सववस ध िि गट 34 48 48 

अन सनूचत ज ती 0 0 0 

अन सनूचत जम ती 25 21 22 

भटक्य  ज ती 0 0 0 
नवम क्त जम ती 5 5 6 
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अल्प उत्पन्न िट 
हिडको मिामांडळ गृिहनमाि योर्ना – हनरहनराळया प्रर्वगािाठी िांकेतहनिाय, प्रर्वगजहनिाय उपलब्ध िोिाऱ्या 

िदहनकाांची िांख्या दशजहर्विारा तक्ता 

आिक्षि प्रवगाच  तपशील  सेक्टि- 34 
भखंूि ि  1 
तळोज  

सेक्टि-34 
भखंूि ि  6, 
तळोज  

सेक्टि-36 
भखंूि ि  1 
तळोज  

सेक्टि-36, 
भखंूि ि  2, 
तळोज  

सववस ध िि गट 520 740 804 540 

अन सनूचत ज ती 110 157 170 114 

अन सनूचत जम ती 60 85 93 62 

भटक्य  ज ती 15 21 23 16 
नवम क्त जम ती 15 21 23 16 
ि ज्य श सन चे कमवच िी 
तसेच अगोदि ननवतृ्त 
झ लेले कमवच िी  

70 100 108 72 

नवी म ुंबई क्षेत्र तील पत्रक ि 10 14 16 10 
रसिको कमवर्ािी 50 71 77 52 
नवी म ुंबईतील प्रकल्पग्रस्त 50 71 77 52 
अुंध ककव  श िीनिक दृष्ट्टय  
अपुंग व्यक्ती 

30 44 48 32 

म जी सैननक/स िक्ष  
दल तील कमवच िी 

20 28 31 20 

म थ डी क मग ि 50 71 77 52 
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पसरसशष्ट –3 ऑनलाईन नोंििी णसस्टीम 
 

ऑनलाईन नोंििी णसस्टीम म्रे्य आपले स्वाित आहे. 
 

ऑनलाईन फॉमज भरताना ख लील 3 ब बी लक्ष त घ्याव्यात. 
अ. नोंििी :  

I. आपि आधीप सनू म गील नसडको लॉटिी 2018 आनि 2019 स ठी व पिकत्याची नोंदिी केली 
असल्याि पुन्िा नोंदिीकरिे आर्वश्यक नािी.आपल्या मागील र्वापरकत्याचा आयडी आहि िांकेतशब्द 
र्वापरुन आपि लॉटरीिाठी अर्ज करू शकता 

II. नर्वीन अर्जदार ज्याला हिडकोच्या िोडत िप्टेंबर– २०१९ चा ऑनलाईन फॉमज भरार्वयाचा  आिे, त्याि 
प्रथम नोंदिी करिे आर्वश्यक आिे. नोंदिी करताना अर्जदाराने त्याची प्रास्र्थ्मक माहिती उदा. अर्जदाराचे 
नार्व, आधार काडज, पॅनकाडज क्रमाांक, भ्रमिध्र्वनी क्रमाांक, पािपोटज आकाराचा फोटो, बँक अकाउांट 
क्रमाांक (हरफां डिाठी) इत्याहद देिे आर्वश्यक आिे. 

ब.   ऑनलाईन अजज  भरिे :  
नोंदिीकृत अर्जदार त्याची माहिती उदा. उत्पन्न प्रर्वगज, आरिि प्रर्वगज इ. बाबी भरुन  ऑनलाईन फॉमज भरु 
शकतो.अर्जदारऑनलाईन अर्ामध्ये योर्नेची िोडतीमध्ये उपलब्ध अिलेली हर्वततृत माहिती पािु 
शकतो र्व त्याि पाहिरे् ती योर्ना हनर्वडू शकतो, अर्जदाराला प्रत्येक योर्नेिाठी तर्वतांत्र फॉमज भरार्वा 
लागेल.  

क. अनामत रक्कम भरिे :  
अर्जदाराि अनामत रक्कम भरण्यािाठी दोन तर्वतांत्र पयाय आिे. 

I. डेर्ीट व के्रणडट काडज व्िारे तसेच इंटरनेट र्कँकि व्िारे ऑनलाईन अनामत रक्कम भरिे : रे् 
अर्जदारऑनलाईन पेमेंटव्दारेअनामत रक्कम भरतील त्याांना त्याांचा अर्ज पध्दतीव्दारेच भरार्वा लागेल 
र्व त्याची एक प्रत र्र्वळ ठेर्वार्वी लागेल. 

II. आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी. (NEFT/RTGS) व्िारे ऑनलाईन अनामत रक्कम भरिे : ज्या 
अर्जदाराांनी (NEFT/RTGS) िया पयायाची हनर्वड केली आिे, त्याांनी  (NEFT/RTGS)  र्वर स्क्लक 
करारे्व र्व Generate Payment Slip  ची हनर्थमती करार्वी. िदर चलन ची कप्रट घ्यार्वी ककर्वा डाऊनलोड 
करुनघ्यारे्व. चलन र्वर हदलेली माहिती व्दारे अर्जदाराने अनामत रक्कमेचा भरिा बँकेत करार्वा. 

मित्र्वाचे : 

 कृपया हिडकोच्या रे्वबिाईटर्वर (https://lottery.cidcoindia.com) उपलब्ध अिलेली माहितीपुस्ततका 
अर्ज भरण्याच्या अगोदर काळर्ीपुर्वजक र्वाचार्वी. 

 माहितीपुस्ततकेत अिल्याप्रमािे अर्जदाराने आपले कौंटुांहबक र्वार्थषक उत्पन्न बरोबर भरले आिे, याची खात्री 
करार्वी. त्याच्या कौंटुांहबक र्वार्थषक उत्पन्नानुिार अर्जदाराचे उत्पन्न प्रर्वगज हनस्श्चत केले र्ाते. 

 आपल्याकडे उपलब्ध अिलेलाच भ्रमिध्र्वनी क्र.दयार्वा कारि यापुढील अर्जदाराि आर्वश्यक ते िांभाषि 
इ. SMS व्दारेच देण्यात येतील. 

 अर्जदाराने खात्री करार्वी की त्याने त्याचा ई-मेल आयडी बरोबर हदला आिे. कारि यापुढील 
अर्जदाराबरोबरचे िांभाषि ई-मेलव्दारेिी िोईत. 

 अर्जदाराि त्याचा आधार काडज क्र. देिे आर्वश्यक आिे. 
 ऑनलाईन अर्ामध्ये ज्या बाबी * अशा पध्दतीने दशजहर्वलेल्या आिेत. त्या भरिे अहनर्वायज आिे. 

https://lottery.cidcoindia.com/
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पणरणशष्ट्ट – 4 : सिणनकेची णकमंत 
अ.क्र. योर्नेचे नाांव प्रकार चटई िेत्र चौ.मी. 

(अांदारे्) 
सवक्री सकमांत रुपये 

(अांदारे्) 

1 

 

सेक्टि – 27 तळोज  

 

आर्मथकदृष्ट्टय  द बवल घटक 25.81 18,53,200.00 
अल्प उत्पन्न गट 29.82 25,85,700.00 

2 सेक्टि - 21  तळोज  

 

आर्मथकदृष्ट्टय  द बवल घटक 25.81 18,03,800.00 
अल्प उत्पन्न गट 29.82 25,40,600.00 

3 

 

सेक्टि- 22 तळोज  

 

आर्मथकदृष्ट्टय  द बवल घटक 25.81 18,03,800.00 
अल्प उत्पन्न गट 29.82 25,40,600.00 

4 

 

सेक्टि- 37 तळोज  

 

आर्मथकदृष्ट्टय  द बवल घटक 25.81 18,03,800.00 
अल्प उत्पन्न गट 29.82 25,40,600.00 

5 

 

सेक्टि - 40 ख िघि 

 

आर्मथकदृष्ट्टय  द बवल घटक 25.81 18,39,800.00 
अल्प उत्पन्न गट 29.82 26,35,200.00 

6 सेक्टि - 15 कळुंबोली 

 

आर्मथकदृष्ट्टय  द बवल घटक 25.81 18,27,800.00 
अल्प उत्पन्न गट 29.82 26,01,800.00 

7 सेक्टि-10, भखंूि ्.2, 
घिसोली 

आर्मथकदृष्ट्टय  द बवल घटक 25.81 18,11,900.00 
अल्प उत्पन्न गट 29.82 25,50,000.00 

8 सेक्टि - 11, भखूुंड ्. 1, 
द्रोि नगिी 

आर्मथकदृष्ट्टय  द बवल घटक 25.81 18,42,500.00 
अल्प उत्पन्न गट 29.82 25,06,700.00 

9 सेक्टि- 12, भखूुंड ् . 63, 
द्रोि नगिी 

आर्मथकदृष्ट्टय  द बवल घटक 25.81 18,42,500.00 
अल्प उत्पन्न गट 29.82 25,06,700.00 

10 सेक्टि- 12, भखूुंड ्. 
68, द्रोि नगिी 

आर्मथकदृष्ट्टय  द बवल घटक 25.81 18,42,500.00 
अल्प उत्पन्न गट 29.82 25,06,700.00 

11 सेक्टि – 34  भखूुंड ्  
1, तळोजा, 

आर्मथकदृष्ट्टय  द बवल घटक 25.56 19,60,000.00 

अल्प उत्पन्न गट 29.60 28,58,000.00 

12 सेक्टि – 34  भखूुंड ्. 
6, तळोजा, 

आर्मथकदृष्ट्टय  द बवल घटक 25.56 19,60,000.00 

अल्प उत्पन्न गट 29.60 28,58,000.00 

13 सेक्टि – 36  भखूुंड ्  
1, तळोजा, 

आर्मथकदृष्ट्टय  द बवल घटक 25.56 19,60,000.00 

अल्प उत्पन्न गट 29.60 28,58,000.00 

14 सेक्टि – 36  भखूुंड ्  
2, तळोजा 

आर्मथकदृष्ट्टय  द बवल घटक 25.56 19,60,000.00 

अल्प उत्पन्न गट 29.60 28,58,000.00 



39 
 

र्योजनांचे नकाशे, अणभन्र्यास 
LIG (TYPICAL UNIT PLAN) 
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LIG TYPICAL UNIT PLAN) 
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LIG(TYPICAL UNIT PLAN) 

 
1) सेक्ार-34 भखंूड क्र. 1 (अल्प उत्पन्ि टा). वरील आकृती सेक्ार-34 भखंूड क्र. 

6, सेक्ार-36, भखंूड क्र. 1 व 2 (अल्प उत्पन्ि टा)साीी सारखे आिेत. 
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EWS(TYPICAL UNIT PLAN) 
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EWS(TYPICAL UNIT PLAN) 
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EWS(TYPICAL UNIT PLAN) 
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EWS(TYPICAL UNIT PLAN) 
 

 
(तळमिला + 14 मिले) 
2) सेक्ार-34 भखंूड क्र. 1 (आर्थथक दृष्ाया दबुबल घाक). वरील आकृती सेक्ार-34 

भखंूड क्र. 6, सेक्ार-36, भखंूड क्र. 1 व 2 (आर्थथक दृष्ाया दबुबल घाक) साीी 
सारखे आिेत. 
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प्रणतज्ञापत्र 
नमनुा  

(केवळ आर्थिकदृष्ट्या िरु्ज ल घटक र्या अजज िारांकरीता : नमनूा प्रवतज्ञापत्र) 

(रु.२००/- मदु्ांक शुल्क पेपरवर नोटरी करून) (Non-Judicial Stamp Paper) 

 
प्रहतज्ञापत्र 

 
मी/आम्िी अर्जदार श्री./श्रीमती.________________र्वय _______ र्वषे, अर्ज क्र. 

______________ हिडको गृिहनमाि योर्ने मधील यशतर्वी अर्जदार अिून मला योर्ना िांकेताक क्र. 
____________________ र्व इमारत क्र. _______________ िदहनका क्र. _____________ चे 
इरादापत्र हमळालेले आिे. 

 
मी/आम्िी अर्ज क्र. ______________ हदनाांक__________ रोर्ी प्रधानमांत्री आर्वाि योर्नेअांतगजत 

घर हमळिेकरीता िादर केला आिे. 

माझ्या / आमच्या परिर्ािात खालील नमदूप्रमाणे सदस्य आहेत  
अ.क्र. सिस्र्यांचीनावे अजज िाराशीनाते 
   
   
   

 

मी/आम्ही पढेु असेही रलहून देतो की, माझे/आमरे् र् माझ्या/आमच्या र्ि उपिोक्त नमदू केलेल्या परिर्ािातील 
सदस्यांच्या मालकीरे् भाितात कोठेही पक्के घि नाही  

मी/आम्ही पढेु असेही रलहून देतो की, र्ि नमदू केलेली मारहती  ही खिी र् बिोबि आहे    

मी/आम्ही पढेु असे  किन कितो की, र्ि रदलेली मारहती भरर्ष्ट्यात जि र्कुीर्ी आढळल्यास होणाऱ्या कोणत्याही 
कािर्ाईस मी/आम्ही त्यास जबाबदाि िाहू र् रसिको महामंिळास कोणत्याही प्रकािर्ी तोशीस लाग ूदेणाि नाही  

मी/आम्ही पढेु असे  नमदू किते/कितो की, जि उपिोक्त नमदू मारहती खोटी ककर्ा र्कुीर्ी आढळल्यास र्ाटप 
केलेले घि िद्द किण्यास माझी / आमर्ी कोणत्याही प्रकािर्ी हिकत नाही  

मी असे जाहीि कितो/किते की, मी सदि योजना समजनू घेतली असनू, रसिकोरे् त्यासंबंिातील रनयम/अटी मला 
बंिनकािक िाहतील  
 

 
हदनाांक: 
हठकाि: 
 
(िे प्रहतज्ञापत्र यशतर्वी लाभार्थ्यांनी इरादापत्रा मध्ये नमूद केलेल्या कागदपत्राांिोबतअर्ाच्या छाननी प्रक्रीयेरे्वळी 
िादर करिे र्रुरी आिे.)  
 

  
फोटो 

 

अर्जदाराची ििी/अांगठा 

नोटरी याांची ििी/ हशक्का 
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नमनुा 

(केवळ अल्प उत्पन्न िटातील अजज िारांकरीता : नमनूा प्रवतज्ञापत्र) 

(रु.२००/- मदु्ांक शुल्क पेपरवर नोटरी करून) (Non - Judicial Stamp Paper) 

 

प्रणतज्ञापत्र 
 

मी/आम्िी अर्जदार श्री./श्रीमती.________________र्वय _______ र्वषे, अर्ज क्र. 
______________ हिडको गृिहनमाि योर्ने मधील यशतर्वी अर्जदार अिून मला योर्ना िांकेताक क्र. 
____________________ र्व इमारत क्र. _______________ िदहनका क्र. _____________ चे 
इरादापत्र हमळालेले आिे. 

 
माझे/ आमचे मिाराष्ट्रात िलग १५ र्वषज र्वाततव्य आिे. तिेच मी ____________ येथेनोकरी करीत 

आिे/ माझा तर्वतःचा __________ व्यर्विाय आिे. आर्थथक र्वषज २०१८ – १९ कहरता माझे िर्वज मागांनी हमळून 
र्वार्थषक कौटुांहबक उत्पन्न रु. ३,००,००१/- ते रु. ६,००,०००/- दरम्यानआिे.  

 मी असे जाहीि कितो/किते की, मी सध्या िाहत असलेले घि हे माझ्या स्र्त:च्या मालकीरे् 
नसनू/भाियारे्/एकत्र कुटंुबारे् आहे  मी पढेु असे जाहीि कितो/किते की , माझे अिर्ा माझ्या पत्नीच्या/पतीच्या 
नार्े नर्ी मुंबईत कुठेही घि नाही  तसेर् मी अिर्ा माझी पत्नी/पती कोणत्याही नर्ी मुंबइतील सहकािी गहृरनमाण 
संस्िेरे् सभासद नाही  

 मी असे जाहीि कितो/किते की, मी सर्वसािािण /अनसुरूर्त जाती/ अनसुरूर्त जमाती/भटक्या   जमाती 
/रर्मकु्त जमाती /िाज्य शासनारे् कमवर्ािी / नर्ी मुंबई क्षेत्रातील पत्रकाि/ अंि ककर्ा शारििीक द्दष्ट्टया रर्कलांग 
व्यक्ती  या प्रर्गातील आहे  ( यापैकी योग्य ती  नमदू किार्े) 

 

मी/आम्ही पढेु असेही रलहून देतो की, र्ि नमदू केलेली मारहती  ही खिी र् बिोबि आहे    

मी/आम्ही पढेु असे  किन कितो की, र्ि रदलेली मारहती भरर्ष्ट्यात जि र्कुीर्ी आढळल्यास होणाऱ्या 
कोणत्याही कािर्ाईस मी/आम्ही त्यास जबाबदाि िाहू र् रसिको महामंिळास कोणत्याही प्रकािर्ी तोशीस लाग ू
देणाि नाही  

मी/आम्ही पढेु असे  नमदू किते/कितो की, जि उपिोक्त नमदू मारहती खोटी ककर्ा र्कुीर्ी आढळल्यास 
र्ाटप केलेले घि िद्द किण्यास माझी / आमर्ी कोणत्याही प्रकािर्ी हिकत नाही  

 
मी असे जाहीि कितो/किते की, मी सदि योजना समजनू घेतली असनू, रसिकोरे् त्या संबंिातील 

रनयम/अटी मला बंिनकािक िाहतील  
 

हदनाांक: 
हठकाि: 
(िे प्रहतज्ञापत्र यशतर्वी लाभार्थ्यांनी इरादापत्रा मध्ये नमूद केलेल्या कागदपत्राांिोबतअर्ाच्या छाननी प्रक्रीयेरे्वळी 
िादर करिे र्रुरी आिे.)  

 

फोटो 

 

अर्जदाराची ििी/अांगठा 

नोटरी याांची ििी/ हशक्का 


