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प्रनसद्धी पत्रक 

िागररकांिा म्हाडाचा साविाितेचा इशारा  

म ंबई, नि. २२ ज लै :- ' तुम्हाला म्हाडाचे घर हिे असल्यास पेटीएमिर अथिा पोस्टाच्या या खात्यािर पैसे पाठिा' 

असे सांगून लोकांची फसिणूक करण्यात येत असल्याची बाब वनिर्शनास आली आहे. म्हाडाच्या ितीने अर्ा प्रकारे 

कुठल्याही स्वरुपाचे पैर्ाचे व्यिहार केले जात नाहीत तसेच म्हाडाने या कामाकरीता कुठल्याही प्रवतवनधीची नेमणूक 

केली नाही, असा खुलासा म्हाडाच्या ितीने करण्यात येत  आहे. 

गेल्या काही वििसांपासून समाजमाध्यमांिर काही संिेर् वफरत असल्याचे म्हाडा प्रर्ासनाच्या लक्षात आले 

आहे. या संिेर्ामधे्य िािर पररसरात म्हाडाची घरे विक्रीस उपलब्ध असल्याची बतािणी करुन नागररकांची आवथशक 

फसिणूक करण्यात येत आहे. या संिेर्ासोबतच काही लोकांना थेट संपकश  करुन िेखील अर्ा पध्ितीने म्हाडाची 

घरे विकत असल्याचा बनाि केला जातो ि त्याकरीता  या व्यक्ती "पेटीएम " िरून अथिा "कॉपोरेट सेंटरल कलेक्टिि 

हब म्हाडा"  या नािाने इंवडयन पोस्ट बँकेच्या खात्यािर पैसे मागिीत आहेत. 

म्हाडा ही संस्था सिशसामान्ांच्या वजव्हाळ्याची संस्था असून गेल्या ७० िर्ाांपासून नागररकांचे गृहस्वप्न 

साकारण्याचे काम करीत आहे. म्हाडातफे बांधण्यात आलेल्या सिवनका या जाहीर संगणकीय सोडत प्रवक्रयेद्वारे 

वितररत केल्या जातात. त्याकरीता विक्रीस उपलब्ध असलेल्या सिवनकांची जावहरात नागररकांच्या मावहतीसाठी 

ितशमान पत्रांतून प्रवसद्ध करण्यात येते. म्हाडाच्या अवधकृत संकेतस्थळािर सिवनका विक्रीचे अजश नागररकांकडून 

मागविले जातात आवण अजाशची रक्कम ि अनामत रक्कम म्हाडाने जावहरातीत नमूि बँकेतच जमा केली जाते. या 

सिश प्रवक्रयेनंतर सिवनकांची जाहीर संगणकीय सोडत काढण्यात येते. ही प्रवक्रया अतं्यत पारिर्शक पध्ितीने 

राबविण्यात येते.   

कररता सिरील प्रवसद्धी पत्रकाद्वारे सिश नागररकांना आिाहन करण्यात येत आहे की, अर्ा प्रकारे 

नागररकांनी कोणत्याही मध्यस्थांच्या/िलालांच्या/व्यक्तीचं्या आश्वासनांना /भूल थापांिर विश्वास ठेिू नये. अर्ा 

प्रकारच्या कुठल्याही प्रलोभनांना बळी न पडता म्हाडाच्या पारिर्शक संगणकीय सोडत प्रणालीिर आधाररत 

प्रवक्रयेतच सहभाग घ्यािा. म्हाडाच्या सिवनकांचे वितरण हे केिळ संगणकीय सोडत प्रणालीच्याच माध्यमातून 

करण्यात येत असते. भविष्यातही हीच कायशप्रणाली कायशरत राहणार असून याकररता कोणत्याही मध्यस्थांची, 

िलालांची वनयुक्ती करण्यात आलेली नाही. 

अर्ा प्रकारच्या व्यिहारांमधे्य सहभागी झाल्यामुळे फसगत झाल्यास म्हाडा प्रर्ासन जबाबिार  राहणार 

नाही, असे म्हाडाच्या ितीने कळविण्यात येत आहे. तुमची अर्ाप्रकारे फसिणूक होत असल्याची मावहती म्हाडाच्या 

मुख्य िक्षता ि सुरक्षा विभागास पुढील पत्त्यािर कळिािी. मुख्य िक्षता ि सुरक्षा अवधकारी, गृहवनमाशण भिन, चौथा 

मजला, कला नगर, िांदे्र पूिश, मंुबई -५१. िूरध्वनी क्रमांक - ०२२-६६४०५४४५, ०२२-६६४०५४४६ .    
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