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THIS made , , आज दनांक October-29-2021

BETWEEN

 

करारनामा (नवीन मालक तवावरल गाळा )

(बीडीडी चाळींया पुनवकास योजनेअंतगत लाभाया समवेत मालक

हकाने देयात येणाया सदनकेसाठचा करारनामा)

हा करारनामा दनांक 29-10-2021 रोजी “मुंबई गहृनमाण व े वकास मंडळ” जे
महारा गहृनमाण व े वकास ाधकरण यांचे ादेशक घटक आहे, या वैधानक
संथेची थापना महारा गहृनमाण व ेवकास अधनयम १९७६, महारााचा
१९७७ चा २८ अधनयम अवये, करयात आल आहे व याचे कायालय गहृनमाण
भवन, कला नगर वांे (पूव), मुंबई ४०००५१ येथे िथत आहे.(याचा उलेख यापुढे
“हाडा” असा करयात आला आहे. याचा अथ तकूल / वसंगवाद [REPUGNANT]
नसयास यात याचे उराधकार यांचा समावेश होईल). मुंबई मंडळ जी ाधकरणाची
ेीय घटक आहे पहया भागात आण.......... ी/ीमती राहणार खोल मांक चाळ
. बीडीडी चाळ, वरळी मुंबई ४०००१८ येथे राहतात. यांचा उलेख यापुढे भाडके असा
करयात आला आहे. याचा अथ तकूल / वसंगवाद  [REPUGNANT]  नसयास
यात याचे/ तचे वारस, नपादक, शासक आण यांनी नयुत केलेया यती
यांचा समावेश होईल दसुया भागात, यांयात करयात येत आहे. या अथ

जमीन यांया शहर भूमापन मांक 1539,1540 आहे जी वरळी मुंबई येथे1.
वसलेल आहे. याया 121चाळीया 9680 भाडकेचा समावेश होतो जी “बीडीडी
चाळ” या नावाने ओळखल जात ेव याची मालक

महारा शासनाची आहे. ( यांचा उलेख यापुढे “सदर चाळी” असा करयात येत
आहे.) ब) सदर चाळी मोडकळीस आण धोकादायक िथतीत असून याची पुनबाधणी
करणे आवयक आहे. क) द. १७-०३-२०१६ रोजी झालेया राय मंीमंडळया बैठकत
सदर बी.डी.डी.चाळीचा पुनवकास करयाचा नणय घेतला आहे व यानुसार सदर चाळी
मोडकळीस आण धोकादायक िथतीत असून याची पुनबाधणी करणे आवयक झालेले
आहे. ड) महारा शासनाने “महारा गहृनमाण आण ेवकास ाधकरण” यांची
नयुती “सुकाणू अभकरण”  (Nodal  Agency)  आण  “  नयोजन  ाधकरण
(planning  Authority)  हणून बीडीडी चाळीचा पुनवकास कप अमलात
आणयासाठ / अंमलबजावणी करयासाठ केल आहे व यानुसार हाडावरल
जबाबदार द.३०-०३-२०१६ या शासन नणयानुसार यथा योय नचीत केल आहे. इ)
सदर जमीन महारा शासनाया मालकची आहे व यावर शासनाने बीडीडी चाळ या
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वरळी /नायगाव / ना.म.जोशी माग येथे वसलेया आहेत. या बीडीडी चाळींचा
पुनवकास करयासाठ शासनाने सदर जमीन हाडाला वग/ हतांतरत करयाचे
महसूल आण वन वभाग यांया द.२९-०८-२०१६ या शासन ापन मांक. जमीन
२५१५/६८१/.क.५०(भाग १)/ ज -२ अवय ठरवले आहे आण द.२४-१०-२०१६ रोजीया
शासन आदेश मांक.सी.ए.स.एल.आर/आरईह-२/टे/बी.डी.डी.चाळ/हाडा/२०१६ अवये
मालमा पकात “हाडा” चे नाव दाखल करयात आलेले आहे. िजहाधकार मुंबई
शहर कायलयाकडून,या तनह बीडीडी चाळी खालल जामनीचा य ताबा द.२१-०४-
२०१७ रोजी हाडास देयात आला आहे. ई) हाडाने वातुवशारद संमक (Architect
–Consultant)  व बांधकाम अभकयाची / ठेकेदारची नयुती बीडीडी चाळींया
पुनवकासाया बांधकाम कपासाठ केल आहे. उ) भाडके हा जुनी बीडीडी चाळ
मांक  जी वरळी येथे आहे. यातील सदनका . याचा माणत भाडके आहे व
याला सम ाधकार यांनी यांचे दनांक चे आदेश . अवये याला / तला पा
आहे असे माणत केलेले आहे. या परसारत जुनी इमारत उभी याच परसरात
पुनवकसत इमारती बांधयात येणार आहेत.अशा पुनवकसत / पुनवसत इमारतीमये
पा लाभाथस ४६.४५ चौ.मी(५००चौ.फू.) ेफळ चटई ेाची सदनका, लॉटंर
पधतीने वाटप करयात आलेल आहे.
आता दोनह पकारांनी खालल माणे नमूद अट व शतना सहमती व मायता
दलेल आहे. 

‘मुंबई गहृनमाण व े वकास मंडळ” हे लाभथला सदर मालमेवर बांधयात1.
येणाया पुनवकसत / पुनवसत इमारतीमये ४६.४५ चौ.मी(५००चौ.फू.) ेफळ
असलेया जागेचे वाटप मालक हकाने व वनामुय करेल. पुनवकसत /
पुनवसत इमारत या परसरात सयाचे घर/सदनका अितवात आहे याच
परसरात असेल. भाडकेने संमण शबरातील जागा खाल केयावर, जुया
घराया बदयात, पुनवकसत / पुनवसत इमारतीत नवीन सदनकेचे वतरण
हाडाने इतर थानक ाधकरणाने, शासकय वभागाने निचत केलेया अट व
शत नुसार (मालमाकर, जलदेयके, सेवाआकर इयाद) करेल व याबाबतीत
ाधकरणाने घेतलेला नणय हा अंतम व बंधनकारक असेल.
मुंबई गहृनमाण व ेवकास मंडळ हे भाडकेला वाटप करयात आलेया सदर2.
पुनवकसत / पुनवसत सदनकेमये सोई सुवधा पुरवतील याचा उलेख सदर
करारनायासोबत जोडयात आलेया “जोडप अ” मये करयात आलेला आहे.
मुंबई गहृनमाण व ेवकास मंडळ, हाडा तावत नवीन पुनवकसत /3.
पुनवसत इमारतीचे य बांधकाम सु झायाया दनांका पासून तीस
महयांया आत बांधकाम पूण करेल. तदनंतर तीन महयाया आत पुनवसन
सदनकेचा ताबा लाभाथस देयात येईल.
लाभाथला याया/तया/यांया बीडीडी चाळी मधील जुया भाडयाया जागेया4.
ऐवजी पुनवकसत/पुनवसन सदनका मालक हकाने व वनामुय वाटप
करयात येईल. हाडा भाडकेला सदर पुनवकसत/पुनवसत सदनकेचा ताबा
हतांतरत करतवेेळी पुनवकसत / पुनवसत सदनकेचे वतं वाटपाचे/तायाचे
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प देईल.
लाभाथ सदर पुनवकसत / पुनवसत सदनके मये कोणयाह कारचे,5.
कोणयाह पधतीने कसयाह कारची बदल कंवा फेरबदल करणार नाहत.
लाभाथ सदर जागेत कसयाह कारची धोकादायक वतुचा साठा करणार नाहत6.
कंवा ठेवणार नाहत.
लाभाथ यावारे असे माय करतात व हमी देतात क, महारा सहकार संथा7.
अधनयम १९६० अंतगतया तरदतुी नुसार तो / ती नयोिजत सहकार संथेचा
सभासद होईल. जी संथा यापुढे नमुद केयामाणे थापन करयात येईल आण
तसेच वेळोवेळी नदणीया /नयोिजत संथेची थापना करयासाठ सहकाय
करल.
लाभाथ यावारे हाडाने कंवा मुंबई गहृनमाण व ेवकास मंडळाने जे नयम/8.
नयमावल नेमून दल आहे, यामाणे अनुपालन करयाचे माय करतो. तसेच
मुंबई महानगर पालकाने कंवा अय थानक ाधकरणाने कंवा शासन कंवा
अय सरकार यंणाचे इमारत वषयक नयम व नयमावल व उपवधी यांचे
पालन करयाचे माय करतो नवीन पुनवकसत / पुनवसत इमारतीसाठ
भाडकेंची सहकार संथा थापन करयात येतील. अया संथेचे सभासदव
भाडकेला आपोआप ात होईल कंबहुना असे सभासदव िवकारणे बंधनकारक
असेल. याचमाणे अशा सहकार संथेने इमारतीया वापरासंबंधी जी नयमावल
ठरवल असेल याचे पालन करेल व अशा सहकार संथेने ठरवया माणे सेवा
आकार मधील याया हयामाणे येणारा आकार नयमतपणे भरयाचे माय
करतो.
मुंबई गहृनमाण व ेवकास मंडळामाफ त बीडीडी रहवायासाठ बांधयात9.
आलेया पुनवकसत / पुनवसत इमारतीया १० वष देखभालंसाठ लागणाया
नधीची तरदतू कॉपस फंड वपात केल जाईल. या कॉपस फंडामये कोणयाह
कराचा भाग, सेवा आकार, वैयितक वयुत देयक,लेखा परण शुक व इतर
संकण शुक इयाद समावट नाह.

पुनवकसत / पुनवसत सदनकचे वाटप यावेळी करयात येईल या वेळी10.
लाभाथ सदर संमण शबरातील जागेचा ताबा वना तार मंडळाला देईल.
लाभाथ असे माय करतो क, तो सदर जागेचा वापर याया कंवा तया11.
कुटंुबयाया राहयासाठ करेल.
लाभाथ माय करतो क, सदर जागेचा वापर तो कसयाह कारया बेकायदेशीर12.
कंवा अनैतक कारणांसाठ करणार नाह व यामुळे कोणयाह कारे
मालमेमधील बाजूया शजेायांना ास होईल अशा कारे करणार नाह.
मुंबई गहृनमाण व े वकास मंडळ सदरया संपूण मालमेचा पुनवकास13.
यात एक वा अनेक इमारती बांधून करत आहे आण यामुळे मुंबई गहृनमाण व
े वकासमंडळ एक वा अनेक अभहतांरण प ेआण/कंवा एक कंवा अनेक
नरनराया इमारतींसाठ अभहतांतरण/ भाडपेटा करार करतील कंवा मंडळाला
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यामाणे सोईचे होईल यामाणे इमारतींया समुहासाठ करतील.
मुंबई मंडळाला पुनवकसत / पुनवसत इमारत परसरात, नयोजन14.
ाधकरणाया नयमास अनुसन असेल तर अतरत/वतारत बांधकाम
करयाचा अधकार असेल. लाभाथला याबाबतीत आेप घेता येणार नाह.
अतरत/वतारत बांधकामामुळे पुनवकसत / पुनवसत इमारतीया
संरणामक िथरतलेा (Structure Stability)  कोणतीह हानी पोहचणार नाह
याची जबाबदार मुंबई मंडळावर /हाडावर असेल.
नवीन पुनवकसत / पुनवसत इमारतीत बांधकामासाठ चांगया कारची15.
कारागर  (Workmanship)  दजाचे बांधकाम साहय  (Standard  Quality
Construction  Material)  वापरयाची जबाबदार मुंबई मंडळाची / हाडाची
असेल.
पा लाभाथचे वापरातील सामान-सुमान संमण शबीरात व यानंतर नवीन16.
पुनवकसत / पुनवसत घरात हलवयासाठ लागणार आवयक यवथा हाडा
माफ त करयात येतील.
नवीन पुनवकसत / पुनवसत इमारतीमये सदनकेचा ताबा देयापूव भोगवटा17.
माणप व याअंतगत आवयक असलेया यवथा जसे क, कायमवपी
सांडपायाची वहेवाट यवथा, पायाची जोडणी व वयुत जोडणी ,भूमगत
पायाया टाया व पंपींग यवथा, रेनवॉटर हाविटंग इ. पूण करयाची
जबाबदार मुंबई मंडळ /हाडाची असेल
पुनवकसत / पुनवसत गाळे हतांतरणाबाबत, महारा भाड े नयंण18.
कायदा(गाळेधारकांची सहकार गहृनमाण संथा थापन होई पयत) व तदनंतर
महारा सहकार संथा कायदयातील तरतुद गाळेधारकावर बंधनकारक राहतील.
लाभाथ व इतर लाभदायक यांयासाठ हतांतरण शुक व कालावधी शासन
नयमानुसार राहल.

लाभाथचे इमारतीत पुनवसन झायानंतर लाभायानी थापन केलेया गहृनमाण19.
संथेया कोणयाह सदयासकडून होणाया याया सदनकेया हतांतणापोट
शासनाया चलत धोरणानुसार हतांतरण शुक शासनास जमा करणे अनवाय
राहल.तसेच सहकार गहृनमाण संथेया कोणयाह सदयास िजहाधकार
यांया लेखी पुवानुमती शवाय याची सदनका गहाण ठेवता येणार नाह.
येथे असे माय करयात येत े क, भवयकाळात ञयथ पकाराने  (Third20.
Party)  कधीह जुया चाळीतील गायाबाबत अथवा पुनवकसत / पुनवसत
इमारतीमधील वतरत करयात आलेया सदनकेबाबत कोणताह हक कंवा
दावा दाखल/नमाण केयास याला फत लाभाथ जबाबदार असतील व
पकाराने कोणयह कारचा हक सांगतयास याया खचास व परणामास
त/े ती जबाबदार राहतील, आण लाभाथ अया कारया कोणतीह नुकसान
भरपाई मुंबई गहृनमाण व ेवकास मंडळाला /हाडाला लागू देणार/भरावी
लागणार  नाह.
सदर मालमेचा संपुण वकास करयासाठ मुंबई गहृनमाण व ेवकास मंडळ21.
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/हाडा जबाबदार राहल व याबाबत होणाया सव कारया नुकसानीचा कंवा
हानीची तोशस/झळ लाभाथस लागू देणार नाहत.
बांधकाम अभकयाची / कंाटदार मे.ट.सी.सी कंपनी ायहेट लमटेड जो22.
पुनवकसत / पुनवसत कपाचे बांधकाम करत आहे तो बांधकामातील
संरचनामक दोषांना / उणीवांना इमारतींचे बांधकाम पूण झायाया दाखला
मळायाया तारखेपासून कंवा मुंबई गहृनमाण व ेवकास मंडळाने / हाडाने
/ पुनवसन सदनकेचा ताबा लाभायास दयाया तारखेपासून जे उशरा असेल
यापासून पाच वष जबाबदार असेल. मुंबई गहृनमाण व ेवकास मंडळ /
हाडा तावत इमारतींचे बांधकाम संबंधत भारतीय मानकानुसार  (Indian
Standard  Code)  व संबंधत भुकंप वण ेाया / वभागाचा  (  Seismic
Zone)  वचार कन त े बांधकाम तबंधक असेल व त े बांधकाम नदणीकृत
आर.सी.सी. सलागाराने माणत केलेले असेल

याला सा  (witnesses)  हणून यातील पकारांनी यांया वाया मुंबई येथे वर
नमुद केलेया (29-10-2021 )तारखेस केया आहेत.

परशट

इमारत  .  खोल  मांक  जी बीडीडी चाळ, वरळी या भूखंडाया जमनीवर आहे व
याचा संपूण भाग याचे े   चौ. मीटर आहे, याचा नगर भूमापन मांक
1539,1540 असा आहे व जी वरळी मुंबई पन कोड ४०००१८ येथे वसलेल आहे,
नदणीकृत िजहा मुंबई शहर आण याया चतु:समा खाललमाणे आहेत. उरेस :-
    दणेस :-    पुवस :-  पिचमेस :-  मुंबई गहृनमाण व े वकास मंडळ,
मुंबईया मुय अधकायाया वतीने ी. वलास रघुनाथ रघतवान/ मळकत
यवथापक ( कुला )यांया सम सह केल आण वतरत केले. भाडके याने
याची/  तची  वार  ी.  यांया सम सह केल. 

“जोडप अ”

सोई सुवधांची माटर लँनसह

पुनवसन सदनके अंतगत देयात येणाया मुलभूत सोयी सुवधा व सामायक सोयी
सुवधा.

सदनके अंतगत ८०० x ८०० मी. मी. िहफाईड टाईसचे लोरगं .1.
वयंपाक गहृात अँिटिकड(Antiskid) टाईसचे लोरगं .2.
सकंसहत ेनाईट कचन ओटा.3.
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साधन गहृामये भतंीना लटेंलया उंचपयत ३००X६०० मी.मी.टाईस.4.
साधन गहृामये अँिटिकड(Antiskid) ६००X६०० मी.मी.टाईस लोरगं .5.
खडयांना अँयुमनयम अँनोडाईड सेशन6.
बैठक खोल व शयनक (बेडम) यांना लाकडी चौकटचे आण साधन गहृांसाठ7.
माबलची चौकट असलेले दरवाजे.
तळमजयावरल हरांडयात माबलचे लोअरगं व वरल सव हरांडयात कोटा8.
लोरगं.
येक इमारतींसाठ तीन पसजर, एक  fire  लट आण एक ेचर लट.9.
पुनवकसत / पुनवसत लटरसाठWater  Treatment  Plant,  Sewerage10.
Treatment Plant, Organic Waste Converter या सुवधा.
सौर ऊजा आण रेन वाँटर हाविटंग या सुवधा.11.
पुनवकसत / पुनवसत इमारती या भूकंपरोधक चर आहेत.12.
पुनवकसत / पुनवसत सदनकेत पुरेशा पायाची सोय करयाकरता13.
भूमगत(Underground)  व  इमारतीवरल  (Overhead)  पायाया  टाकची
येक इमारतीस सुवधा.
खेळाचे मैदान,मनोरंजनाचे मैदान, दैनंदन वतूसाठ दकुाने, दवाखाना, शाळा इ.14.
मुलभूत सुवधा आराखयात समावट आहेत.

"जोडप-ब"

बीडीडी चाळ पुनवकास कपाअंतगत बांधयात येणाया पुनवसन इमारतीया १० वष
देखभालसाठ तरदतू करयात येणाया कॉपस फंड  (corpus  fund)  अंतगत अंतभूत
असलेया ववध बाबींचा तपशील : १) यांक उपकरणांची देखभाल खच

सव यांक पंप मशीनर
मलन:सारण या क 
उवाहक
सौरऊजा णाल सामाईक दयांसाठ
सामाईक दवाबी
अिनशमन णाल
डझले जन संच
सय कचरा नमती णाल
तळ मजयावरल हटलेशन पंखे
दरूच णाल परमा मॉनटर

२) बाहय सोईसुवधांची देखभाल खच
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अंतगत रयांची देखभाल

३) सोई सुवधांची देखभालसाठ मनुयबळ खच

वछता व कचरा यवथापन पथक
बगीचा देखभाल पथक
सुरा पथक
सामाईक भागाचा देखभालसाठ लंबगं पथक
सामाईक भागाचा देखाभालसाठ वयुत पथक

४) वयुत भार शुक

सामाईक भागातील दवे
उवाहक
मलन:सरण या क 
यांक पंप
सय कचरा नमती णाल

5) इमारतींची बाय रंगरंगोट पुनवकसत इमारती बांधून झायानंतर पहया १०
वषात एकदाच बाय रंगरंगोट
काम.                                                                  
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