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प्रनसद्धी पत्रक 

िानिक मंडळातरे्फ ६३९ सदनिका एकरकमी खरेदी पद्धतीिे नवक्रीसाठी उपलब्ध  

 

पात्र अजादारांसाठी अजा नवक्रीला प्रारंभ; प्रथम येईल त्यास प्रथम प्रािान्य 

 

म ंबई, नद. २० ज लै, २०२०:- महाराष्ट्र  गृहविमााण ि के्षत्रविकास प्राविकरणाचा (म्हाडा) विभागीय घटक असलेल्या 

िाविक मंडळातरे्फ िाविक ि श्रीरामपूर (वज. अहमििगर) येथील गृहविमााण योजिेतील ६३९ वििासी सिविका 

एकरकमी खरेिी पद्धतीिे विक्री करण्यासाठी पात्र अजािारांकडूि अजा मागविण्यात येत आहेत. 

अटी ि िती विथील करूि प्रथम येईल त्यास प्रथम प्रािान्य या तत्त्वािर िाटप केल्या जाणाऱ्या या 

सिविकांमधे्य मध्यम उत्पन्न गटासाठी िाविकमिील मखमलाबाि येथील ८३, आडगाि येथील ९०, पाथडी 

वििारातील ९५, म्हसरूळ येथील २१ सिविकांचा समािेि आहे. 

अल्प उत्पन्न गटासाठी िाविक मिील आडगाि येथे ७६, रेले्व लाईिजिळ पंचक येथे ६६ सिविका आहेत. 

अहमििगर वजल्ह्यातील श्रीरामपूर येथील बोरािके िगर जिळ टू बीएचकेच्या ७७, िि बीएचकेच्या ६१ सिविका 

ि िि आरकेच्या २ सिविका उपलब्ध आहेत. 

अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी िाविक मिील आडगाि येथे िि बीएचकेच्या ६७ ि िि आरकेची १ सिविकेचा 

समािेि आहे. अजािाराचे िय अजा करतेिेळी १८ िरे्ष पूणा असणे गरजेचे आहे. अजािार हा महाराष्ट्र  राज्याचा 

रवहिासी असणे गरजेचे आहे. िाविक गृहविमााण ि के्षत्रविकास मंडळाच्या गृहविमााण भिि, गडकरी चौक येथील 

कायाालयातील वमळकत व्यिस्थापि विभागामधे्य तसेच उपरोक्त योजिांच्या वठकाणी वि. २० जुलै, २०२० पासूि 

अजा विक्री केली जाणार असूि याच वठकाणी अजा स्वीकारले जाणार आहेत. 

म्हाडाच्या िांदे्र पूिा येथील मुख्यालयात जिसंपका  विभाग, कक्ष क्र. २० मधे्य ही अजा विक्रीसाठी उपलब्ध 

आहेत. या योजिेसंबंिी अविक मावहतीसाठी 'म्हाडा'च्या https://mhada.gov.in अविकृत संकेतस्थळाला भेट 

द्यािी. योजिेसंबंवित इतर अटी ि िती विवहत िमुन्यातील अजाासोबत िेण्यात येणार आहेत. 

उपरोक्त योजिेतील काही सिविका वियमािुसार अिुसूवचत जाती, अिुसूवचत जमाती, भटक्या जाती ि 

विमुक्त जाती या प्रिगाासाठी राखीि आहेत. आरवक्षत गटातील अजािारांिा जात िैिता प्रमाणपत्र (Caste Validity 

Certificate) सािर करणे बंििकारक आहे. आरक्षणाचा तपिील अजा विक्रीच्या वठकाणी उपलब्ध करूि विला 

जाणार आहे. 

अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी पाच हजार रुपये, अल्प उत्पन्न गटासाठी िहा हजार रुपये, मध्यम उत्पन्न गटासाठी 

पंिरा हजार रुपये अिामत रक्कम आकारली जाणार आहे. 

  

 

िैिाली गडपाले,  

मुख्य जिसंपका  अविकारी / म्हाडा.       


