
  

वरळी बी डी डी ांझट अीमट

वरळी बी डी डी ांझट अीमट आज दनांक २८ माहे ऑटोबर इसवी सन २०२१ त ेदवशी

 

करारनामा(ांझट कॅपसाठ)

बीडीडी चाळींया पुनवकास योजनेअंतगत नवासी गाळेधारकांसोबत तापुरता पयायी जागेसाठचा करावयाचा करारनामा

हा करारनामा दनांक 28-10-2021 रोजी मुंबई गहृनमाण व ेवकास मंडळ,

जे महारा गहृनमाण व ेवकास ाधकरण याचे ादेशक घटक आहे, या वैधानक संथेची थापना महारा
गहृनमाण व ेवकास अधनयम 1976 महारााचा 1977 चा 28 अधनयम अवये करयात आल आहे व
याचे कायालय गहृनमाण भवन, कला नगर, वांे (पूव),मुंबई-400 051 येथे िथत आहे (याचा उलेख यापुढे
"हाडा" असा करयात आला आहे). (याचा अथ तकुल / वसंगवाद  [Repugnant]नसयास यात याचे
उराधकार यांचा सामवेश होईल).मुंबई मंडळ जी ाधकरणाची ादेशक घटक आहे,पहया भागात

आण.......

ी/ीमती. PRIYA DINANATH JADHAV चाळ .15 खोल . 25 वयुत ाहक . 530021019 मोबाईल .
8291328662 बीडीडी चाळ, वरळी,मुंबई-400018 येथे राहतात.

यांचा उलेख यापुढे भाडके/ गाळेधारक असा करयात आला आहे. याचा अथ तकुल / वसंगवाद [Repugnant]
नसयास यात याचे / तचे वारस, नपादक,शासक आण यांनी नयुत केलेया यती यांचा समावेश होईल हे
दसुया भागात , यांयात करयात येत आहे.

या अथ जमीन याचा नगर भूमापन मांक 1539,1540 आहे, जी वरळी मुंबई येथे वसलेले आहे. यायात 121
चाळीया 9680 भाडकेचा / गाळेधारकांचा समावेश होतो, जी "बीडीडी चाळ" या नावाने ओळखल जात ेव याची
मालक महारा शासनाची आहे( यांचा उलेख यापुढे "सदर चाळी") असा करयात येत आहे. या अथ,
द.17/03/2016 रोजी झालेया राय मंमंडळाया बैठाकत 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.
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या अथ, रायाया मंमंडळाने सदर बीडीडी चाळींचा पुनवकास करयाचा नणय द.17/03/2016 रोजी झालेया
राय मंमंडळाया बैठाकत घेतला आहे व यानुसार शासनाया गहृनमाण वभागाने या संदभात द. 30 माच
2016 रोजी शासन नगमत केला आहे.

या अथ महारा शासनाने "महारा गहृनमाण आण ेवकास ाधकरण" यांची नयुती सुकाणू अभकरण
(Nodal  Agency)  आण  नयोजन  ाधकरण(Planning  Authority)  हणून बीडीडी चाळींया पुनवकास कपाची
अंमलबजावणी करयासाठ केल आहे व यानुसार हाडावरल जबाबदार द. 30 माच 2016 या शासन नणयानुसार
यथायोय निचत केल आहे.

या अथ, सदर जमीन महारा शासनाया मालकची आहे व यावर शासनाने बीडीडी चाळ या वरळी येथे
वसलेया आहेत, या बीडीडी चाळींचा पुनवकास करयासाठ शासनाने सदर जमीन हाडाला हतांतरत करयाचे
महसूल आण वन वभाग यांया द.29/08/2016 या शासन ापन मांक.जमीन 2515/681/..50(भाग 1) ज-2
अवये ठरवले आहे आण द. 24/08/2018 रोजीया शासन आदेश मांक. सीएसएलआर/ आरईह
-2/टे-8/बी.डी.डी.चाळ/हाडा/2016 अवये मालमा पकात "हाडा" चे नाव दाखल करयात आलेले आहे.
िजहाधकार कायालयाकडून या तह बीडीडी चाळींखालल जमनचा य ताबा द. 21/04/2017 रोजी हाडास
देयात आला आहे

या अथ , हाडाने वातूवशारद-संमक  [Consultant]व बांधकाम ठेकेदाराची नयुती बीडीडी चाळींया पुनवकास
बांधकाम कपासाठ केल आहे.

या अथ, दसुया भागातील पकार हा जुनी बीडीडी चाळ मांक 15 व जी वरळी येथील आहे. यातील मधील खोल
. 25 याचा "माणत भाडके /गाळेधारक" [Bonafide Tenant] आहे व जे घर / सदनका पुनवकासासाठ रकामे
करणे आवयक आहे व हाडाने दलेया संमण' आवासमये थलांतरत करणे आवयक आहे

या अथ, भाडके/ गाळेधारक यांना माहत आहे क, सयाया चाळी (याचे बांधकाम सन 1920 त े1925 या
दरयान झाले आहे) . या मोडकळीस आलेया िथतीमये आहेत यामुळे हाडाने बीडीडी चाळींचा पुनवकास कप
कायावीत करयाचे काम सोपवले आहे.

या अथ, पुनवकासाया कालवधीत हंगामी संमण आवास देणे आवयक आहे.
या अथ, दसुया भागातील पकार बीडीडी चाळ . 15 मधील खोल . 25 या बाबतीत शासन नयुत सम
ाधकार यांनी यांचे दनांक 16/8/2018 चे आदेश . 2919 अवये माणत केलेला भाडके / गाळेधारक आहे व
यांना सदर जागा बीडीडी चाळींया पुनवकास करयासठ रत करणे आवयक आहे आण यामुळे सदर भाडके /
गाळेधारक याने याया तायातील सदर घर रत करयाचे आण हाडाने वाटप केलेया संमण आवासमये
थलांतरत करयाचे खालल नमूद अट व शत नुसार या आपसात माय करयात आया यामाणे माय
करयात केले यांचा उलेख यापुढे नमूद करयात येत आहे.
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यामुळे आता दोह पकारांनी खालल माणे नमूद अट व शतना सहमती व मायता दलेल आहे. असे माय
करयात येत क, या करारनाया अवये आण भाडके / गाळेधारक याने माय केयामाणे आण याने / तने
सयाचा जुया घराचा / सदनकेचा ताबा हतांतरत करयाचे माय केयामाणे या ऐवजी "हाडा" यावारे खोल
मांक. 18 मजला मांक 45th संमण बिडगं मांक 42 येथे आहे या जागेचे वाटप यापुढे नमूद केलेया अट
व शत नुसार करत आहे.

अ)वाटप पाया दनाकांपासून 15 दवसांया आत जर भाडके / गाळेधारक संमण आवास याचे वाटप याला केले
आहे याचा ताबा घेयाचे याने नाकारले तर हाडा याला कंवा तला तापुरता नवास देयाया जबाबदारतून मुत
होईल व गाळेधारकाचे हाडा अधनयमानुसार याया बी.डी.डी चाळीतील मूळजागेतून नकासन केले जाईल.

ब) भाडके / गाळेधारक पुनवसत बिडगंमधील थलांतरत होयापूव संमण शबरातील तापुरया नवासाची
जागा रत करयाची हमी देत आहे. यावेळी याला हाडाया संबधत अधकायाकडून सांगतले जाईल यावेळी
तो/ती पुनवकास/पुनवसत बिडगंया पुनवासत जागेचा ताबा घेईल.

क) संमण आवास यावेळी भाडकेया / गाळेधारकया तायात असेल यावेळेतील  खोलचे वैयाितक वयुत
शुक आण जुया खोलची थकबाक असयास ती देयात तो जबाबदार असेल परंतु याला कंवा तला हाडाने
दलेया हंगामी / संमण नवासाचे भाड,े सामयक वापराबाबत सेवा आकार यावे लागणार नाह.

ड) भाडके / गाळेधारक  याया कंवा तया हंगामी / संमण नवासात तो / ती राहत असणाया कालवधीत
कोणयाह कारचे बेकायदेशीर वाढ / फेरबदल करणार नाह. असे माय करयात येत ेक, भाडके / गाळेधारक
याया कंवा तया हंगामी संमण काळात राहयाची जागा याला पुनवकासत / पुनवसत बिडगंमये याला
वाटप केले जाईल या दनाकांपासुन 15 दवंसाया कालावधीत रत करेल आण सदर जागेचा ताबा घेईल.  

असे माय करयात येत ेक, भाडकेस / गाळेधारकांस तापुरता संमण नवास वकास नयंण नयमावलया
नयम 33 (9) (ब) नुसार तसेच संबंधत तरदतुीनुसार देयात येत आहे.  

असे माय करयात येत ेक, भाडके / गाळेधारक याने नवीन पुनवसन बिडगंमये थलांतरत होयासाठ संमण
नवसामधील जागा रत केल नाह तर हाडा भाडकेला / गाळेधारकाला 24 तासाची नकासत करयाची नोटस /
सूचना देऊन रत करता येईल आण यावेळी हाडाला आवयकता असेल यानुसार भाडके / गाळेधारक सदर जागा
रत करयाची हमी देत आहे.  

भाडके / गाळेधारक यावारे माय करतो, जाहर करतो आण निचत करतो क तो/ ती संमण नवासाचा वापर
याया / तया वतःया वापरासाठ करेल आण याचा ताबा कोणयाह अय यतीस कोणयाह कारे देणार
नाह.

भाडके / गाळेधारक यावारे माय करतो, वजाहर करतो क, याला वाटप करयात आलेया संमण नवासाचा
संदभात वजेचे शुक तो कंवा ती देईल आण बी.ई.एस.ट./अय वयुत पुरठादार कंपनीकडून कोणयाह कारचे देणे
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नाह असे माणप कायमवपी पुनवसन नवासाचा ताबा घेयाया अगोदर मळवेल.

सया वातव असलेया बी.डी.डी चाळ (वरळी मुंबई 400018) परसरातच सदर भाडके / गाळेधारकला 46.45 चौ.मी.
(500 चौ.फूट) चटई ेाया पुनवसत जागेत मालक हकाने वनामूय सामावून घेयात येईल.

"मुंबई गहृनमाण व े वकास मंडळ" हे भाडकेला / गाळेधारकाला वाटप करयात आलेया पुनवसत सदनका व
बिडगंमये या सोईसुवधा पुरवयात येणार आहेत याचा उलेख सदर करारनायासोबत जोडयात आलेया
"जोडप –अ" मये करयात आलेला आहे.

मुंबई गहृनमाण व ेवकास मंडळ, हाडा तावत नवीन पुनवसत बिडगंचे य बांधकाम सु झायाया
दनांका पासून तीस महयाया आत बांधकाम पूण करेल. तदनंतर तीन महयाया आत पुनवसन सदनकेचा ताबा
लाभाथस देयात येईल.

उपरोत माणे ,मालक हकाने देयात येणाया पुनवसन सदनकेचा करारनामा योय मुांक शुकावर नपादत
कन नदणी केयाशवाय ताबा देयात येणार नाह.

पुनवसन बिडगंमये भाडकेचे / गाळेधारकाचे पुनवसन झायानंतर या बिडगंया दहा वष देखभालसाठ
लागयाया कॉपस फंडाची तरदतू हाडा तफ  करयात येईल कॉपस फंड अंतगत असलेया ववध बाबींचा तपशील
करारनायासोबत जोडयात आलेया जोडप ब मये करयात आला आहे.

पा भाडकेचे / लाभाथचे जुया बिडगंमधून (सयाया बी.डी.डी.चाळीतील ) घरातील सामान,संमण शबरात व
पुनवसन बिडगं बांधून पूण झायानंतर संमण शबरातून पुनवसन इमारतीत थलांतरत करयाची यवथा
हाडातफ  करयात येईल.

"जोडप-अ"

सोई सुवधांची याद माटर लँनसह

पुनवसन सदनकेबाबत मुलभूत सोयी सुवधा व सामायक सोई सुवधा :

सदनकेअंतगत ८००X ८०० मी. मी.हफाइड टाईसचे लोअरगं. वयंपाकगहृात अँिटिकड  (Antiskid)  टाईलचे
लोरगं सकंसहत ेनाईट कचन ओटा. साधनगहृामये भतंीना लटंलेया उंचपयत  300 X ६00 मी.मी. टाईस.
साधन गहृामये अँिटिकड  (Antiskid)  ६00 X६00 मी.मी. टाईस लोरगं. खडयांना अँयुमनीअम अँनोडाइड
सेशन. बैठक खोल व शयनक (बेडम) यांना लाकडी चौकटचे आण साधन गहृांसाठ माबलची चौकट असलेले
दरवाजे. तळ मजयावरल हरांयात माबलचे लोरगं व वरल सव हरांयात कोटा लोरगं. येक इमारतीसाठ
दोन पँसजर आण एक ेचर लट. पुनवसन लटरसाठ Water Treatment Plant, Sewerage Treatment Plant,
Organic Waste Converter, Firefighting System and CCTVया सुवधा. सौर उजा आण रेन वॉटर हाविटंग (RWH)
या सुवधा. पुनवसन इमारती हया भूकंपरोधक चर आहेत. पुनवसन गाळयासाठ पुरेशा पायाची सोय करयाकरता
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भूमगत  (underground),इमारतीवरल  (overhead)  पायाया टाकची येक इमारतीस सुवधा. खेळाचे मैदान,
मनोरंजनाचे मैदान,दैनंदन वतूसाठ दकुाने,दवाखाना,शाळा इ.मुलभूत सुवधा आराखडयात समावट आहे.
 

"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 :  

यांक उपकरणांची देखभाल खच1.

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
बंद दरूच णाल परमा मॉनटर

बाहय सोई सुवधांची देखभाल खच2.

अंतगत रयांची देखभाल

सोई सुवधांची देखभालसाठ मनुयबळ खच3.

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

वयुत भार शुक4.

सामाईक भागातील दवे
उवाहक
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मल:नसरण 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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Execution -Party Details

Sr.NO Party Name and Address Party Type Photo FingerPrint

1
Miss. PRIYA DINANATH JADHAV , वरळी
डहजन Mumbai City MumbaiMain

Maharashtra, PAN No.: CGGPJ1278K Age:
23,

Lessee

2

Organization/Developers : mhada
through yuwaraj sandipan sawant Address :

griha nirman bhavan kalanagar bandra
east, Maharashtra, PAN No.: AHLPS5518D

Age: 57,

Seller/Executor/Developer

Witness

Sr.NO Identifier/Witness Name and Address Photo FingerPrint

1
PRIYA DINANATH JADHAV

Address : WADALA
, Maharashtra

, PAN No. : CGGPJ1278K

2
PRIYA DINANATH JADHAV

Address : WADALA
, Maharashtra

, PAN No. : CGGPJ1278K
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Depaftnent Inspector General Of Regbt"alion Payer Deteils

S:tanp Duty

Type oil Paynent Regis{ration Fee
TAX lD (lf Any)

PAN No.(f Appllcable)

O'ffrce l{arne BOMI MUMBAI CITY 1 SUB REGISTRAR Full ]{ame SIJAHASH BHA@JI C'-I,AVAN

Locatbn MI..|MBAI

Year 2019-2O?{J One Time FlaUBlock No.

Premise/BuiHittg

CHWAL NO.3O ROOM NO.66 BDD CHWAL

Account llead Details Amount ln Rs.

0030045501 Stamp hity 600.00RoadrStseet
N.M.JOSHI MARG, LOVVER PAREL

003m63301 RegistrationFee 100.00Area/l-ocality

Town CityrDbtrict

MUMBAI

PIN 4 0 o 0 I 3

Relmrte {lf Atryl

SecordPartlAlame=MUMBAI HOUSING AND AREA DB/ELOPMENT

BOARD-

Amount ln

Words

Seven Hundred Rupees Only

T&l 700.00

Papnent [letaile BANK OF MAHARASHTM FOR USE ITII RECEMT{G BAI{K

Cleque{}l, DctaalB Bank CIN lRef. No- 02300fi 201 90BAXm43 | oO7 1 $992

ChequdDD No. Bank Date lRBl Date 20/08J201917:43:49 lNot Verified witr RBI

Name of Bank Bank-Brancfr BANK OF MAI{AR/ASI{TR/A

Name of Bfandl Scroll No. , Dab l,lotVermed wift Scrcill

Deoarbnent lD: llobile No. : 7ffi9697632
NOTE:- This chaltan is valid for documenl to be resistered in Sub Reoistar office onlv. Not valid for unresistered docunnnt.
trE: ttetrl dco gud ftis-6 ordmq-a dffi o-scinqr ti-fu trdJ J[G-. ffi a o-tr-cor-qr Eaidrd tr{d u"r6l cIFJ
EII6T.
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Property Valuation

Valuation No. : 5451 /
2021 :- 2019-2020 User Id :

277
Date : 29-October-2021

15:29:PM

State : Maharashtra District : MumbaiMain Tahsil : Mumbai City

Land Type : URBAN Corporation : Brihanmumbai
Municipal Corporation

Village/City : वरळी
डहजन

वरळी डहजन - 13/99-भुभाग : वरळी
गावठाणातील मळकती -

Survey Number - 1539/1540

Construction Type :RCC PUCCA Property Age:0 to 2 Years

Property Rates

Residential (Y) Open Land (Y) Residential (N)

₹172500/- Square Meter ₹77700/- Square Meter ₹24200/- Square Meter

Valuation Rule : Residential Flat - WORLI BDD TRANSIT AGRIMENT

Usage : Non Agriculture Build And Open => Residential => Residential Flat - WORLI BDD
TRANSIT AGRIMENT

Property Details

1 At time of Execution / Booking date 28/10/2021

2 BDD Kholi Number 25

3 BDD Chal Number 15

4 Floor Number 45

5 Buiding Number 42

6 Flat Number 18

7 Application No 1234

8 Application / Allotment Date 28/10/2021

9 Electricity No 530021019

10 Assign Mill Name PRAKASH MILL

Calculation Details

Note : Final Valuation is Rounded to Next 500/-
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Total Valuation () ₹0/-

Total Amount in Words : Rupees Only.

Reference : Residential Flat - WORLI BDD TRANSIT AGRIMENT
1)R-3=>Depreciation;
2)R-3-i=>if valuation rate < land rate;
3)R-6-i-B=>If no rate found;
4)R-14=>terrace
a)Terrace Above=25%
b)Attached Terrace =40%;
5)R-15=>Parking
a)Open Parking=40%
b)Covered Parking = 25%;
6)R-18=>lift availibity(no) /Floor no;
7)R-19=>Lift availibility (Yes)/Floor no;
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Receipt Receipt
Office Use Original/Duplicate

Friday 29-Oct-2021 BBE5-6-2021

03:29 PM Regn. No.:39M

Friday 29-Oct-2021 BBE5-6-2021

03:29 PM Regn. No.:39M

Village Name :
वरळी डहजन

Receipt
No. : 1

Date :
29/10/2021

Document No. :
BBE5-6-2021

Article Type :
वरळी बी डी डी
ांझट अीमट
Presenter Name
: PRIYA
DINANATH
JADHAV

 Registration Fee  ₹100

Sub Total ₹ 100

• Market Value: ₹0
• Consideration Amount: ₹0
• Paid Stamp Duty: ₹500

Village Name :
वरळी डहजन

Receipt
No. : 1

Date :
29/10/2021

Document No. :
BBE5-6-2021

Article Type :
वरळी बी डी डी
ांझट अीमट
Presenter Name
: PRIYA
DINANATH
JADHAV

 Registration Fee  ₹100

Sub Total ₹ 100

• Market Value: ₹0
• Consideration Amount: ₹0
• Paid Stamp Duty: ₹500

Payment Mode: Stamp Paper Amount Rs.
₹ 500

DD/Cheque/Pay Order No.: 1 Date
28/10/2021

Payment Mode: CASH Amount Rs. ₹ 100

DD/Cheque/Pay Order No.: Date
29/10/2021

Payment Mode: Stamp Paper Amount
Rs. ₹ 500

DD/Cheque/Pay Order No.: 1 Date
28/10/2021

Payment Mode: CASH Amount Rs. ₹ 100

DD/Cheque/Pay Order No.: Date
29/10/2021
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Document Registration Summary 1

Date :-29-Oct-2021

Article : 36 - Lease (वरळी बी डी डी ांझट अीमट ) Office/BBE5-6-2021

• Market Value: ₹0/-
• Consideration Amount: ₹0 /-
• Paid Stamp Duty: ₹500 /-

Sr. No. 6 On Date 29-Oct-2021 03:10:51 pm
Presented Joint S.R. Mumbai 5 at office

Signature of Presenter

Presenter Name: PRIYA DINANATH
JADHAV

Registration Fee ₹100

Total ₹100

Payment Head Amount To
Be paid

Paid
Amount

Payment
Mode Reference No. Payment

Amount

 Registration Fee  100  100 CASH 100

 Stamp Duty  500  500 Stamp Paper Certificate No.:
1 500
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Document Registration Summary 2
Document Reg. No.:BBE5-6-2021

Article : वरळी बी डी डी ांझट अीमट

The following Parties admit that they have executed the document of Agreement to Sale

Party Admission -EKYC Details

Type of Party,Name,UID Date & Time
of Admission

Date & Time of
Verification
with UIDAI

Information
received from
UIDAI(Name,

Gender,
Aadhar No)

Photo

Lessee,
Miss.PRIYA DINANATH
JADHAV
PAN No.:CGGPJ1278K

2021-10-28
18:32:30 2021-10-29T03:03:59

Priya
Dinanath
Jadhav, F,
********3449

Seller/Executor/Developer
mhada through yuwaraj
sandipan sawant
PAN No.:AHLPS5518D

2021-10-28
18:33:37 2021-10-29T03:07:42

Ashwini
Madhukar
Chavan, F,
********0934

The following persons states that they know the executing parties.

Identifier - EKYC Details

Identifier,Name,UID Date & Time
of Admission

Date & Time of
Verification
with UIDAI

Information
received from
UIDAI(Name,

Gender, Aadhar
No)

Photo

Identifier For All,
PRIYA DINANATH
JADHAV

2021-10-28
18:36:25 2021-10-29T03:10:18

Ashwini
Madhukar
Chavan, F,
********0934
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Identifier,Name,UID Date & Time
of Admission

Date & Time of
Verification
with UIDAI

Information
received from
UIDAI(Name,

Gender, Aadhar
No)

Photo

Identifier For All,
PRIYA DINANATH
JADHAV

2021-10-28
18:35:38 2021-10-29T03:09:06

Ashwini
Madhukar
Chavan, F,
********0934
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CERTIFICATE OF REGISTRATION
Under Section 60 of Registration Act

This Document has been registered at Document Number BBE5-6-2021
in the book number 1 of Sub Registrar- Joint S.R. Mumbai 5 Dated 29-
Oct-2021
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