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Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016
स्थावर संपदा (जवजियमि व जवकास) अजाजियम, २०१६
& आजि
Maharashtra Real Estate (Regulation and Development) (Recovery of Interest, Penalty,
Compensation, Fine payable, Forms of Complaints and Appeal, etc.) Rules, 2017.
महाराष्ट्र स्थावर संपदा (जवजियमि व जवकास) (व्याज, शास्ती, िकसािभरपाई, देय दंड यांची वसली; तक्रारी व अपील
इत्यादींचे िमिे) जियम, २०१७
मा. पंतप्रााि श्री. िरें द्र मोदींच्या महत्त्वकांक्षी योजिांमाील सवाांसाठी घरे योजिेसाठी िवा गृहजिमााि कायदा
२०१५ मध्ये लागू करण्यात आला होता. देशातील बांाकाम व्यवसायाला जशस्त लाविे आजि ग्राहकांच्या हक्ांचे
संरक्षि करण्यासाठी २००९ मध्ये राज्य आजि कें द्रशाजसत प्रदेशांसाठी एक कायदा पजहल्यांदा पाररत करण्यात आला.
कें द्रािे जन्या या काययामामध्ये बदल कन ि िवा 'ररअल इस्टेट रे ग्यलेशि अॅण्ड डे्हलपमेंट' कायदा तयार के ला.
त्यामळे कें द्राच्या काययामातील तरतदींचा अंतभााव कन ि िवा कायदा लागू करिे राज्य सरकारला आवश्यक होते.
त्यािसार राज्य सरकारिेही 'स्थावर संपदा अजाजियम २०१६' हा कायदा आिण्याचे जिजश्चत के ले. कें द्राच्या या
काययामाला सकारात्मक प्रजतसाद देत १३ राज्ये व पाच कें द्रशाजसत प्रदेशांिीच 'रे रा' लागू करण्याची तयारी पूिा के ली.
या काययामाच्या मसयामावर २५ माचा २०१६ रोजी मा. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यािंतर हा देशभरात लागू झाला.
उत्तरप्रदेश, गजरात, ओजडशा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, जबहार यांच्यासह तेरा राज्यांत तसेच अंदमाि व
जिकोबार बेटे, चंदीगढ, दादरा व िगर हवेली, दमि व दीव, लक्षद्वीप या के द्रशाजसत प्रदेशांत हा कायदा लागू झाला
आहे. महाराष्टर राज्यातील जितेकडू ि मागवण्यात आलेल्या जवळपास ७५० सूचिांचा अंतभााव कन ि िवा कायदा
तयार के ला असूि त्याची अंमलबजाविी १ मे २०१७ पासूि झाली आहे. त्यातील कलम ९२ िसार ‘महाराष्ट्र
गृहजिमााि कायदा २०१४’ हा रद्द करण्यात आला आहे.
'रे रा' अजाजियमािसार पाचशे चौरस मीटर प्लॉट तसेच आठ सदजिकांपेक्षा जास्त असलेल्या प्रकल्पांसाठी प्रकल्पाची
िोंदिी करिे आवश्यक आजि सक्तीचे आहे. तसेच प्रकल्पाची िोंदिी के ल्याजशवाय संबंजात बांाकाम व्यवसाजयकांिा
सदजिकांची जवक्री, जाजहरात ककं वा गंतविूक करता येिार िाही. जशवाय प्रकल्पाची प्रजसद्धीही करता येिार िाही.
'रे रा' अजाजियमािसार सदजिकांची जवक्री ही कापेट एररयावर करावी लागेल. प्रवताक यापूवी जबल्ट-अप, सपरजबल्टअप प्रमािे आकारिी करायचे. परं त जबल्ट-अप, सपरजबल्ट-अप या क्षेत्रफळांची कोितीही व्याख्या उपलब्ा िाही.
प्रवताक म्हिेल ती पूवा ददशा असायची. त्यामळे िेमके दकती क्षेत्रफळासाठी आपि पैसे भरत आहे आजि आपल्याला
प्रत्यक्षात दकती क्षेत्रफळ जमळिार आहे याबाबत संभ्रम होता. आता कापेट एररयावर जवक्री होतांिा कदाजचत
प्रजतचौरस फटाचा दर अजाक असेल, पि िेमक्या क्षेत्रफळाबाबत संददग्ाता िसेल. तसेच दरवाढीचा फटका यापढे
ग्राहकाला बसिार िाही याची तरतूद या काययामात करण्यात आली आहे. करारात िोंदलेली रक्मच प्रवताकाला देय
राहील.
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'रे रा' अजाजियमािसार एक जििाय अजाकारी (अॅडजके टटंग ऑदफसर) जियक्त के ला जाईल. हा न्याजयक अजाकारी
सरकारतफे िेमला जाईल. त्यािे ददलेल्या जििायावर आक्षेप असतील तर अजपलीय न्यायाजाकरिाची तरतद करण्यात
आली आहे. त्यांचा जििायदेखील मान्य िसेल तर उच्च न्यायालयात अपील दाखल करावे लागेल. अपील दाखल
करण्यासाठी ६० ददवसांची मदत देण्यात आली आहे.
 'रे रा' अजाजियमातील प्रमख तरतदी:
 प्रत्येक राज्याला स्थावर संपदा जियमि प्राजाकरिाची स्थापिा करिे बंािकारक असेल.
 कोित्याही प्रवताकाजवरोाात तक्रार असल्यास कारवाई करण्याचा प्राजाकरिाला अजाकार असेल.
 बांाकाम सन  असलेले प्रकल्प 'रे रा' अजाजियमांतगात येिार आहेत.
 आठ अपाटामेंटपेक्षा अजाक संख्या असलेल्या सवा व्यावसाजयक आजि जिवासी स्थावर संपदा प्रकल्पांसाठी िोंदिी
आवश्यक असेल. प्रवताकािे िोंदिी ि के ल्यास स्थावर संपदा प्रकल्पाच्या १० टक्े रक्म दंड म्हिूि वसूल करण्यात
येिार आहे. दसऱयांदा अशा प्रकारचा गन्हा घडल्यास थेट तन ं गवासाची ही जशक्षा असेल.
 अजपलीय न्यायाजाकरिाच्या आदेशांची अंमलबजाविी ि के ल्यास तीि वर्ाांपयांत जशक्षा होऊ शकते.
 'रे रा' अजाजियमामळे प्रकल्प जवजहत वेळेत पूिा झाला िाही तर घर खरे दी करिाऱया ग्राहकांिी भरलेल्या अजतररक्त
ई.एम.आय. वरील व्याज प्रवताकाला यामावे लागिार आहे.
 प्रकल्पात काही दोर् आढळल्यास, ग्राहकािे घराचा ताबा घेतल्यािंतरही जवक्रीिंतरच्या सेवेची मागिी करण्याची
रे रा मध्ये तरतद आहे.
 प्रवताकािे प्रकल्पासाठी अगेऊ आरक्षिासाठी ग्राहकांकडू ि गोळा के लेल्या रकमेपैकी ७० टक्े रक्म शेडय़ुल्ड बँकेतच
आजि स्वतंत्र बँक खात्यात ठे वावी लागेल. आजि ही रक्कम सू  असलेल्या प्रकल्पातच गंतवावी लागेल. त्यामळे
प्रवताकाला एका प्रकल्पातील पैसा दसऱया प्रकल्पात गंतवता येिार िाही. ही रक्कम काढण्यावरही जिबांा आहेत.
प्रकल्प दकती टक्के पूिा झाला आहे त्या प्रमािातच ही रक्कम काढता येईल. ही रक्कम काढण्यासाठी प्रकल्प पूिातेची
टक्के वारी (१) अजभयंता (२) वास्तजवशारद यांिी प्रमािीत कू ि प्रमािपत्र द्यायचे आहे. आजि सिदी लेखापाल
यांिी, काढण्यात येत असलेली रक्कम, काम पूिा झालेल्या टक्के वारीतच काढण्यात येत आहे असे प्रमािीत करावयाचे
आहे.
 प्रवताकाला प्रकल्पाशी संबंजात सवा माजहती जितेसाठी प्राजाकरिाच्या वेब साईटवर उपलब्ा कन ि यामावी लागेल.
यामध्ये प्रकल्पाची योजिा, सरकारी परवािगी, जजमिीची माजहती, प्रकल्प पूिा करण्यास लागिारा कालावाी यांचा
समावेश असेल.
 'रे रा' अजाजियमािसार प्रकल्पाचा प्रत्येक टप्पा हा एक वेगळा प्रकल्प मािला जाईल. प्रत्येक टप्प्याची स्वतंत्र
िोंदिी करिे आवश्यक असेल.
 प्रवताकाला संबंजात प्रकल्पात कोिताही बदल ग्राहकांच्या लेखी मंजरी जशवाय करता येिार िाही.
स्थावर संपदा क्षेत्राला उयामोगाचा दजाा ददला जावा अशी मागिी अिेक वर्ाांपासूि होत असतािा, 'रे रा' अजाजियम
लागू कू ि त्या ददशेिे सरकारिे पावले उचलली आहेत. 'रे रा' अजाजियमात कायद्यात एकू ि ९२ कलमांचा समावेश
आहे. त्याचा स्वैर अिवाद खालील प्रमािे.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी

रे रा अजाजियम, जियम आजि एफ.ए.क्यू.

2

स्थावर संपदा (जियमि आजि जवकास) अजाजियम, २०१६ (स्वैर अिवाद)
Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016
अजाक स्पष्टटतेसाठी कृ पया मूळ इंग्रजी भार्ेतील कायद्याचा संदभा यावा)
क्र. २०१६ चा १६
[२५ माचच २०१६]

स्थावर संपदा जियामक प्राजाकरि स्थापि करण्यासाठी आजि त्याचे जियमि करण्यासाठी आजि
स्थावर संपदा क्षेत्राचे जियमि करिे, त्याला प्रोत्साहि देिे आजि भूखंड, अपाटामेंट ककं वा इमारत यांच्या जवक्री
सजिजित करिे ककं वा यथाजस्थजत, स्थावर संपदा प्रकल्प जवक्रीमध्ये एक कायाक्षम आजि पारदशाक पद्धती आििे आजि
स्थावर संपदेमाील ग्राहकांच्या जहताचे रक्षि करण्यासाठी आजि त्यातील जववादांची त्वरीत सोडविूक करण्यासाठी
एक जिवाडा करिारी यंत्रिा स्थापि करिे तसेच स्थावर संपदा जियामक प्राजाकरि आजि जििाय अजाकारी यांच्या
आदेशांजवू ध्द ककं वा जििायांजवू ध्द दाखल अपीलांच्या सिाविीसाठी अजपलीय न्यायाजाकरिाची स्थापिा करिे,
त्यांिा जिदेश देिे आजि त्यासोबत संबंजात ककं वा प्रासंजगक प्रकरिांसाठीचा कायदा.
प्रकरि एक
प्राथजमक
१. (१) या कायद्याला स्थावर संपदा (जियमि आजि जवकास) अजाजियम, २०१६ असे म्हिता येईल.
(२) याचा अंमल जम्म आजि काजश्मर राज्ये वगळता संपूिा भारतात असेल.
(३) कें द्र शासि शासकीय राजपत्रातील अजासूचिेद्वारे िेमील अशा तारखेस तो अंमलात येईल.
या कायद्याला ददिांक २६ माचा २०१६ रोजी राष्टरपतींची मान्यता जमळाली आहे.
२. संदभाािसार दसरा अथा अपेजक्षत िसेल तर या अजाजियमात,
(ए) 'जििाय अजाकारी' ("adjudicating officer") म्हिजे या अजाजियमाच्या कलम ७१(१) अन्वये िेमलेला अजाकारी.
(बी) 'जाजहरात' ("advertisement") म्हिजे कोित्याही माध्यमाद्वारे जाजहरात म्हिूि विाि के लेले ककं वा जारी के लेले
दस्तऐवज आजि कोित्याही सूचिा, पररपत्रक ककं वा इतर दस्तऐवज ककं वा कोित्याही स्वन पात प्रजसद्धी करिे,
व्यक्तींिा स्थावर जमळकत प्रकल्पाबद्दल माजहती देिे ककं वा भूखंड जवक्रीसाठी देण्याची तयारी दशाविे, इमारत ककं वा
सदजिका ककं वा अशा कोित्याही भूखंडावर इमारत बांाण्यासाठी लोकांिा आमंजत्रत करिे ककं वा अशा हेतूिे आगाऊ
रक्कम ककं वा ठे वी स्वीकारिे.
(सी) 'जवक्रीसाठी करार ' ("agreement for sale" ) म्हिजे प्रवताक (promoter) आजि ग्राहक (allottee) यांच्यात झालेला
करार.
(डी) 'ग्राहक' ("allottee") स्थावर संपदेच्या संदभाात याचा अथा म्हिजे ज्या व्यक्तीला प्रवताकामाफा त यथाजस्थती
भूखंडाचे, सदजिके चे ककं वा इमारतीचे, वाटप के ले गेले आहे, जवकले गेले आहे (पूिा मालकीिे ककं वा भाडेपट्ट्यािे)
ककं वा अन्यथा हस्तांतरीत के ले गेले आहे आजि त्यात त्यािंतर जवक्री, हस्तांतरि ककं वा अन्यथा तो भूखंड, सदजिका
ककं वा इमारत घेिार्याचा समावेश होतो. परं त असा भूखंड, सदजिका ककं वा इमारत भाडे करारािे घेिार्याचा
समावेश होिार िाही.
(इ) 'सदजिका ' ("apartment") म्हिजे ज्याला ब्लॉक, चेंबर, जिवास यजिट, फ्लॅट, कायाालय, शोन म, दकाि, गोदाम,
आवार, सूट, यजिट ककं वा इतर कोित्याही िावािे ओळखले जाते त्याचा कोित्याही अचल मालमत्तेचा स्वतंत्र आजि
स्वयंपूिा भाग ज्यात एक ककं वा अजाक खोल्या ककं वा असतील. एक ककं वा त्यापेक्षा जास्त मजले ककं वा त्याच्या
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कोित्याही भागावर असलेल्या खोल्या ककं वा सोबत जोडलेली जागा असेल जो इमारतीच्या ककं वा भूखंडाच्या एका
ककं वा अजाक मजल्यावर ककं वा भागात जस्थत असेल आजि ज्याचा कोित्याही जिवासी ककं वा व्यावसाजयक वापरासाठी
वापरले ककं वा वापरण्याचा उद्देश आहे असे जिवास, कायाालय, दकाि, शोू म ककं वा गोदाम ककं वा कोित्याही
व्यवसाय, उयामोग, व्यवसाय ककं वा व्यापारासाठी ककं वा इतर कोित्याही प्रकारच्या वापरासाठी सहायक म्हिूि
वापरला जात असेल.
(एफ) 'अजपलीय न्यायाजाकरि' ("Appellate Tribunal ") म्हिजे या अजाजियमाच्या कलम ४३ अन्वये स्थाजपत स्थावर
संपदा अजपलीय न्यायाजाकरि.
(जी) 'उजचत सरकार' ("appropriate Government") म्हिजे
(i) जवाािमंडळाजविा कें द्रशाजसत प्रदेश, कें द्र सरकार;
(ii) पडचेरीचा कें द्रशाजसत प्रदेश, कें द्रशाजसत प्रदेश सरकार;
(iii) ददल्लीचा कें द्रशाजसत प्रदेश, शहरी जवकास मंत्रालय;
(iv) राज्य, राज्य सरकार;
यांच्याशी संबंजात प्रकरिे
(एच) 'वास्त जवशारद' ("architect") म्हिजे ) वास्त जवशारद कायदा, १९७२ च्या तरतदीन्वये िोंदिी झालेली ्यक्ती.
(आय) 'प्राजाकारी' ("Authority") म्हिजे या कायद्याच्या कलम २०(१) अन्वये स्थाजपत स्थावर संपदा जियामक
प्राजाकारी.
(जे) 'इमारत' ("building") म्हिजे यात आवासीय, व्यावसाजयक ककं वा कोित्याही कामासाठी, व्यवसायासाठी ककं वा
व्यापारासाठी ककं वा कोित्याही अन्य संबंजात उद्देशांसाठी असलेली कोितीही रचिा ककं वा जिर्माती ककं वा एखायामा
इमारतीचा भाग याचा समावेश होतो.
(के ) 'चटई क्षेत्र' ("carpet area") म्हिजे इमारतीचे बाह्य भभंतीद्वारे आच्छाददत क्षेत्र, सेवा शाफ्ट अंतगात असलेले क्षेत्र,
जवशेर्त: बाल्किी ककं वा ्हरांडा, खले टेरेस यांसाठी वापरण्यात आलेले क्षेत्र यांचे क्षेत्रफळ वगळता, जि्वळ वापरता
येण्याजोगे मजला क्षेत्र. परं त यात घराच्या अंतगात जवभाजि भभंतींखालील क्षेत्र समाजवष्टट असेल.
स्पष्टटीकरि: या कलमाच्या प्रयोजिाथा 'जवशेर्त: बाल्किी ककं वा ्हरांडा यांचे क्षेत्र' म्हिजे यथाजस्थती बाल्किी ककं वा
्हरांडा यांचे क्षेत्र जे एका सदजिके साठी वापरल्या जािार्या जि्वळ वापरण्यायोग्य मजल्याच्या क्षेत्राशी संलग्न आहे
आजि जे फक्त सदजिका खरे दी करिार्याच्याच वापरासाठी ददले गेले आहे. आजि 'जवशेर्त: खल्या टेरेससाठी
वापरण्यात आलेले क्षेत्र' म्हिजे खल्या टेरेससाठी वापरण्यात आलेले असे क्षेत्र जे एका सदजिके साठी वापरल्या
जािार्या जि्वळ वापरण्यायोग्य मजल्याच्या क्षेत्राशी संलग्न आहे आजि जे फक्त सदजिका खरे दी करिार्याच्याच
वापरासाठी ददले गेले आहे.
(एल) 'अध्यक्ष' ("Chairperson") म्हिजे या अजाजियमाच्या कलम २१ अन्वये िेमलेला स्थावर संपदा जियामक
प्राजाकारिाचा अध्यक्ष.
(एम) 'प्रारं भ प्रमािपत्र' ("commencement certificate") म्हिजे प्रारं भ प्रमािपत्र ककं वा इमारत परवािा ककं वा बांाकाम
परवािा अशा िावािे ओळखले जािारे प्रमािपत्र, जे सक्षम प्राजाकरिामाफा त प्रवताकाला स्थावर संपदेच्या
जवकासिाचे काम, मंजूर के लेल्या िकाशािसार सू  करण्यास परवािगीसाठी देण्यात येते.
(एि) 'सामाईक क्षेत्र' ("common areas") म्हिजे –
(i) स्थावर संपदा प्रकल्पासाठीची संपूिा जमीि ककं वा जेथे प्रकल्पाची उभारिी टप्प्याटप्प्यािे के ली जाते
आजि या अजाजियमाअंतगात एक एक टप्प्यासाठी िोंदिी के ली जाते त्या टप्प्यासाठीची संपूिा जमीि.
(ii) जीिा, जलफ्ट, पायर्या आजि जलफ्टची मोकळी जागा (लॉबी), आगीच्या समयी बाहेर पडण्याची जागा आजि
सामाईक प्रवेशद्वार आजि इमारतींच्या बाहेर पडण्याची जागा.
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(iii) सामाईक तळघर, छप्पर, उयामािे, खेळण्याचे क्षेत्र,े खल्या पार्कां गची जागा आजि सामाईक साठविूक क्षेत्र.
(iv) व्यवस्थापिािे िेमलेल्या व्यक्तींच्या जिवासस्थािाचे आवार, यात कमाचार्यांसाठीच्या जिवासस्थािासाठी
असलेल्या जागेचा समावेश होतो.
(v) कें द्रीय सेवेसाठी स्थापि/उभारण्यात आलेल्या जागा जसे वीज, गॅस,पािी, वातािकलीत यंत्रिा,
जलसंवााि व्यवस्था आजि िूतिीकरिक्षम ऊजाा इत्यादी यांची जागा.
(vi) पाण्याची टाकी, पाण्याचा पंपाखालील जागा, मोटसा, पंख,े कॉम्प्रेसर, िजलका आजि सवा
सामान्य वापरासाठी अजाष्ठािांशी जोडलेली उपकरिांखालील जागा.
(vii) स्थावर संपदा प्रकल्पात परजवलेल्या सवा समदायीक आजि व्यावसाजयक सजवाांखालील जागा.
(viii) प्रकल्पाच्या इतर सवा आवश्यक सजवाांच्या देखभालीसाठी, सरक्षा इत्यादीसाठी, सामाईक वापरासाठी
असिारी जागा.
(ओ) 'कं पिी' ("company") म्हिजे कं पिी िोंदिी कायदा, २०१३ अंतगात समाजवष्ट आजि िोंदिीकृ त कं पिी ज्यात(i) कोित्याही कें द्र सरकारच्या अजाजियम ककं वा राज्य सरकारच्या अजाजियमाद्वारे ककं वा त्याअंतगात स्थापि के लेले
एक जिगम
(ii) जवकास प्राजाकरि ककं वा कोितेही सावाजजिक प्राजाकरि ज्याची स्थापिा सरकारच्या वतीिे या कामासाठी
त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोित्याही काययामान्वये के लेली असेल
यांचा समावेश होतो.
(पी) 'सक्षम प्राजाकारी' ("competent authority") म्हिजे स्थाजिक प्राजाकारी ककं वा उजचत शासिाद्वारे अजस्तत्वात
असलेल्या कोित्याही अजाजियमािसार स्थाजपत ककं वा जिमााि के ला गेलेला कोिताही प्राजाकारी ज्याचा त्याच्या
अजाकारक्षेत्रात असलेल्या जजमिींवर अजाकार आहे आजि ज्याला स्थावर संपदेच्या जवकासासाठी परवािगी देण्याचे
अजाकार आहेत.
(क्यू) 'पूिात्व प्रमािपत्र' ("completion certificate") म्हिजे सक्षम अजाकार्यामाफा त ददलेले पूिात्व प्रमािपत्र ककं वा अन्य
िावािे ओळखले जािारे प्रमािपत्र जे प्रमाजित करते की, स्थाजिक काययामांतगात सक्षम प्राजाकरिाकडू ि मंजूर
के ल्याप्रमािे आजि मंजूर िकाशा, आराखडा यािसार स्थावर संपदा प्रकल्प जवकाजसत के ला गेला आहे.
(आर) 'ददवस' ("day") म्हिजे संबंजात राज्य ककं वा कें द्रशाजसत प्रदेशात, उजचत सरकारद्वारे वेळोवेळी अजासूजचत
करण्यात आलेला कामाचा ददवस.
(एस) 'जवकास' ("development") म्हिजे त्याच्या व्याकरिातील फरक आजि संवादात्मक अजभव्यक्तींसह याचा अथा,
स्थावर संपदेच्या जजमिीवर ककं वा त्याखाली अजभयांजत्रकी ककं वा इतर कायााच्या मदतीिे जवकास करिे ककं वा त्यात
कोित्याही भौजतक पररवतािाच्या साारिा करिे. यात पिर्वाकासाचाही समावेश होतो.
(टी) 'जवकासाची कामे' ("development works") म्हिजे स्थावर संपदेवर के लेलला बाह्य जवकास आजि अंतगात
जवकास.
(य) 'अजभयंता' ("engineer") म्हिजे अशी ्यक्ती ज्याच्याकडे त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोित्याही काययामान्वये
मान्यता असलेल्या ककं वा अखील भारतीय तांत्रीक जशक्षि पररर्द ककं वा इतर कोित्याही मान्यता प्राप्त संस्था,
जवयामापीठ यांिी प्रदाि के लेली बॅचलरची ककं वा समतल्य पदवी आहे ककं वा ज्यािे त्यावेळी अंमलात असलेल्या एखायामा
काययामािसार अजभयंता म्हिूि िोंदिी के लेली आहे.
(ज्ह) 'स्थावर जमळकतीच्या प्रकल्पाचा अंदाजजत खचा' ("estimated cost of real estate project") म्हिजे स्थावर जमळकत
जवकजसत करण्याचा प्रकल्पाचा एकू ि अंदाजजत खचा. यात जजमिीची ककं मत, कर, उपकर, जवकासाचा खचा आजि इतर
शल्क यांचा समावेश होतो.
(ड्बब्ल्यू) 'बाह्य जवकास कामे' ("external development works") यात रस्ते आजि रस्ते प्रिाली लँडस्के पींग,
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पािी परवठा, सांडपािी आजि जिचरा प्रिाली, वीज परवठा, रान्सफॉमार, सब स्टेशि, घिकचरा व्यवस्थापि आजि
जवल्हेवाट ककं वा इतर कोितेही काम जे प्रकल्पाच्या फाययामासाठी, प्रकल्पाच्या आवारात ककं वा बाहेरील बाजूस
स्थाजिक कायद्यान्वये कायााजन्वत करण्याची आवश्यकता आहे.
(एक्स) 'कटंब' ("family") यात पती, पत्नी, अज्ञाि मलगा आजि त्या व्यक्तीवर पूिात: अवलंबूि असलेली अजववाजहत
मलगी यांचा समावेश होतो.
(वाय) 'गॅरेज' ("garage") म्हिजे प्रकल्पातील अशी जागा ज्याच्या तीि बाजूंिा भभंती आजि वर छत आहे आजि जीचा
वापर वाहिे उभी करण्यासाठी के ला जातो. परं त यात अिाच्छाददत पार्कां गचा समावेश होत िाही. उदा. खल्या
पार्कां गची जागा.
(झेड) 'स्थावर संपदा' ("immovable property") यात जजमिी, इमारती, मागाांचे अजाकार, ददवे ककं वा जजमिीतील अन्य
सजवाा आजि जजमिीला संलग्ि असलेल्या इतर बाबी ककं वा जजमिीत असलेल्या वस्तंिा कायमस्वू पी जोडलेल्या
इतर कोित्याही बाबी यांचा समावेश होतो. परं त जजमिीवर उभे असलेले लाकड, जपके ककं वा गवत यांचा समावेश
होत िाही.
(झेडए) '्याज' ("interest") म्हिजे यथाजस्थती प्रवताकाला ककं वा ग्राहोला देय असलेला व्याजदर,

स्पष्टटीकरि: या कलमाच्या प्रयोजिाथा –
(i) हलगजीपिा घडल्यास, प्रवताकामाफा त ग्राहकाला देय असिारा व्याजदर, ग्राहकामाफा त प्रवताकाला देय असिार्या
व्याजदराप्रमािे असेल.
(ii) प्रवताकामाफा त ग्राहकाला देय असिारा व्याजदर, हलगजीपिा घडल्याच्या ददिांकापासूि प्रवताकािे रक्कम ककं वा
रकमेचा भाग परतफे ड के ल्याच्या ददिांकापयांत लागू असेल आजि ग्राहकािे प्रवताकाला देय असिारे ्याज, त्यािे
प्रवताकाला देय असिारी रक्कम देण्यात हलगजीपिा के लेल्या ददिांकापासूि देय रक्कम प्रवताकाला देण्याच्या
ददिांकापयांत असेल.
(झेडबी) 'अंतगात जवकास कामे' ("internal development works") म्हिजे रस्ते, फटपाथ, पािीपरवठा, सांडपािी आजि
जिचरा प्रिाली, उयामािे, वृक्षारोपि, रस्ते प्रकाश ्यवस्था, सामदाजयक जागेसाठी तरतूद, सांडपािी आजि जिचरा
प्रिाली, घिकचरा व्यवस्थापि आजि जवल्हेवाट, जलसंवााि, ऊजाा व्यवस्थापि, अजग्नशमि सरक्षा आजि अजग्नसरक्षा,
सामाजजक पायाभूत सजवाा जसे शैक्षजिक आरोग्य आजि इतर सावाजजिक सजवाा ककं वा मंजूर के लेल्या िकाशािसार
सजवाा आजि प्रकल्पातीच्या फाययामासाठी इतर कामे.
(झेडसी) 'स्थाजिक प्राजाकारी' ("local authority") म्हिजे महािगरपाजलका ककं वा िगरपाजलका ककं वा
पंचायतीचा ककं वा इतर स्थाजिक संस्था जी त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोित्याही काययामाखाली, संबंाीत अजाकार
क्षेत्रात महापाजलके च्या सेवा ककं वा मूलभूत सेवा परजवण्याची तयार करण्यात आली आहे.
(झेडडी) 'सदस्य' ("Member") म्हिजे स्थावर संपदा जियामक प्राजाकारिात, कलम २१ अन्वये िेमलेला सदस्य यात
अध्यक्षाचाही समावेश होतो.
(झेडइ) 'अजासूचिा' ("notification") म्हिजे शासकीय राजपत्रात प्रकाजशत के लेली अजासूचिा आजि "सूजचत करिे"
("notify") या अजभव्यक्तीचा अथा तदिसार लावला जाईल.
(झेडएफ) 'ताबा/वजहवाट प्रमािपत्र' ("occupancy certificate") म्हिजे ताबा/वजहवाट प्रमािपत्र ककं वा असे अन्य
प्रमािपत्र कोित्याही िावािे ओळखले जात असेल, जे स्थाजिक कायद्यान्वये सक्षम प्राजाकार्यािे ताबा/वजहवाट
परवािगी देिक
े ामी कोित्याही इमारतीच्या बाबतीत जारी के लेले असेल जजथे िागरीकांसाठी पायाभूत सजवाा जसे
पािी, स्वच्छता आजि वीज यांची तरतूद आहे.
(झेडजी) 'इसम' ("Person") यात(i) ्यक्ती
(ii) अजवभक्त भहंद ू कटंब
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(iii) कं पिी
(iv) यथाजस्थती भारतीय भागीदारी कायदा, १९३२ ककं वा मयााददत दाजयत्व भागीदारी कायदा, २००८ अन्वये
असिारी संस्था
(v) सक्षम प्राजाकारी
(vi) व्यक्तींची संघटिा ककं वा व्यक्तींचे मंडळ, मग ते कायदेशीर मान्यता असलेली कं पिी असो ककं वा िसो
(vii) सहकारी संस्थेशी संबंजात कोित्याही काययामाअंतगात िोंदिीकृ त असलेली सहकारी सोसायटी
(viii) उजचत शासिािे ककं वा त्याच्या वतीिे अजासूचिेद्वारे जिर्दाष्ट के लेली कोितीही अन्य संस्था यांचा समावेश होतो.
(झेडएच) 'जियोजि क्षेत्र' ("planning area") म्हिजे जियोजि क्षेत्र ककं वा जवकास क्षेत्र ककं वा स्थाजिक जियोजि क्षेत्र
ककं वा क्षेत्रीय जवकास योजिा क्षेत्र अशा कोित्याही िावािे ओळखले जािारे क्षेत्र ककं वा कोित्याही उजचत सरकार
ककं वा कोित्याही सक्षम प्राजाकार्याद्वारे जिर्दाष्ट इतर क्षेत्र. आजि यात उजचत सरकारिे ककं वा सक्षम प्राजाकार्यािे
भजवष्टयातील जियोजजत जवकासासाठी त्या वेळी अंमलात असिार्या शहर आजि ग्रामीि जवकास कायद्यान्वये आजि
वेळोवेळी साारिा करण्यात आलेल्या तरतदीन्वये जिर्दाष्टट के लेले कोितेही क्षेत्र यांचा समावेश होतो.
(झेडआय) 'जवजहत' ("prescribed") म्हिजे या अजाजियमातील जियमान्वये जवजहत के लेले.
(झेडजे) 'प्रकल्प' ("project") म्हिजे खंड झेडएि मध्ये ्याख्या के लेले स्थावर संपदा प्रकल्प.
(झेडके ) 'प्रवताक' ("promoter") म्हिजे(i) जी ्यक्ती स्वतंत्र बांाकाम करते ककं वा स्वतंत्र इमारत ककं वा सदजिका असिारी इमारत बांाण्यास कारिीभूत
ठरते ककं वा अजस्तत्वात असलेल्या इमारतींचे ककं वा त्याच्या भागाचे सदजिके मध्ये, सवा ककं वा काही सदजिकांची इतर
्यक्तींिा जवक्री करण्यासाठी न पांतरि करते अशी ्यक्ती आजि त्यािे िेमलेल्या सवा ्यक्ती ककं वा
(ii) जी व्यक्ती एखादी जमीि प्रकल्प स्वू पात जवकाजसत करते. ककं वा जी व्यक्ती अशा प्रकल्पातील सवा ककं वा काही
भूखंड इतर ्यक्तींिा जवक्री करण्यासाठी, कोित्याही भूखंडांवरील संरचिेसह ककं वा संरचिेजशवाय भूखंड जिमााि
करते. ककं वा
(iii) कोित्याही जवकास प्राजाकरिािे ककं वा इतर सावाजजिक संस्थेिे के लेले खालील वाटप –
(अ) अशा प्राजाकरिािे ककं वा अशा प्राजाकरिाच्या मालकीच्या जजमिींवर बांालेली ककं वा सरकारद्वारे त्यांच्याकडे
जवल्हेवाटीसाठी ददलेल्या यथाजस्थती इमारती ककं वा सदजिका. ककं वा
(ब) अशा प्राजाकरिाच्या ककं वा संस्थेच्या मालकीचे भूखंड ककं वा शासिाद्वारे जवल्हेवाटीसाठी ककं वा जवक्रीसाठी
त्यांच्याकडे ददलेले सवा ककं वा काही सदजिका, भूखंड. ककं वा
(iv) एखाद्या सवोच्च राज्यस्तरीय सहकारी गृहजिमााि जवत्त संस्था आजि प्राथजमक सहकारी गृहजिमााि संस्था जी
त्यांच्या सदस्यांसाठी सदजिका ककं वा इमारती बांाते आजि त्यांिा त्यांचे वाटप करते. ककं वा
(v) स्वत: बांाकाम ्यवसायीक, कॉलिीचे बांाकाम करिारा, कं त्राटदार, जवकासक, स्थावर संपदा जवकासीत
करिारा म्हिूि काम करिारी इतर कोितीही व्यक्ती ककं वा अन्य िावािे ओळखली जािारी ककं वा ज्या जजमिीवर
इमारत ककं वा सदजिका बांाण्यात आली आहे ककं वा त्या जजमिीवरील भूखंड जवकण्यासाठी जवकाजसत के ले आहे अशा
जजमिीच्या मालकाचा मखत्यार म्हिूि दावा करिारी ्यक्ती. ककं वा
(vi) अशी अन्य व्यक्ती जी सामान्य जितेसाठी इमारत ककं वा सदजिका बांाूि त्यांिा त्याची जवक्री करते.

स्पष्टटीकरि: या कलमाच्या प्रयोजिाथा –
जे्हा एखादी ्यक्ती जी, इमारत बांाते ककं वा इमारतीचे सदजिकांमध्ये ू पांतरि करते ककं वा जवक्रीसाठी एखादा
भूखंड जवकाजसत करते. आजि सदजिका ककं वा भूखंड जवकिारी व्यक्ती या वेगवेगळ्या व्यक्ती आहेत, जतथे अशा दोन्ही
्यक्ती प्रवताक आहेत असे मािण्यात येईल आजि या अजाजियमािसार ककं वा जियमांिसार जिर्दाष्ट के लेले काया आजि
जबाबदार्यांसाठी संयक्तपिे जबाबदार राहतील.
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(झेडएल) 'माजहतीपत्रक' ("prospectus") म्हिजे माजहतीपत्रक म्हिूि विाि के लेला ककं वा जारी के लेला कोिताही
दस्तऐवज ककं वा िोटीस ककं वा पररपत्रकाद्वारे कोित्याही स्थावर संपदा प्रकल्प जवक्रीसाठी देऊ करिे ककं वा
कोित्याही व्यक्तीस अशा कारिासाठी आगाऊ रक्कम ककं वा ठे वी देण्यासाठी आमंजत्रत करिे.
(झेडएम) 'स्थावर संपदा प्रजतजिाी' ("real estate agent") म्हिजे एखादी व्यक्ती जी एखायामा व्यक्तीच्या वतीिे त्याच्या
स्थावर संपदा प्रकल्पातील यथाजस्थती भूखंड, सदजिका ककं वा इमारतीच्या जवक्री बाबतीत वाटाघाटी करते ककं वा त्या
मालकाच्या वतीिे असे काम पाहते ककं वा दसर्या व्यक्तीबरोबर भूखंड, सदजिका ककं वा इमारतीच्या जवक्री ककं वा
हस्तांतरिाच्या वाटाघाटी करते आजि अशा कामांबाबत मोबदला ककं वा शल्क ककं वा अन्य रक्कम जमळवते मग ती
दलाली असो ककं वा इतर काही. यात जी ्यक्ती कोित्याही माध्यमाद्वारे भूखंड, सदजिका ककं वा इमारतीच्या संभाव्य
खरे दीदार आजि जवक्री करिार्याची ओळख कू ि देते, वाटाघाटी करते यांचा समावेश होतो. त्यात प्रॉपटी डीलसा,
ब्रोकर, मध्यस्थ अशा िावांिी ओळखल्या जािार्या ्यक्तींचा समावेश होतो.
(झेडएि) 'स्थावर संपदा प्रकल्प' ("real estate project") म्हिजे सदजिका ककं वा भूखंड ककं वा इमारत यांचा संपूिा भाग
ककं वा काही भाग, जवक्री करण्याच्या उद्देशािे इमारत ककं वा इमारतीचा जवकास करिे ज्यात सदजिका बिलेल्या आहेत
ककं वा अजस्तत्वात असलेल्या इमारतीचा ककं वा इमारतीचा भाग बदलिे ककं वा सदजिका ककं वा भूखंड ककं वा
सदजिके मध्ये जवकास करिे. यात सामाईक क्षेत्र, जवकास कामे, सवा साारिा आजि त्यावरील रचिा आजि त्यांच्याशी
संबंजात सवा सखसोयी, अजाकार आजि त्यास संलग्ि बाबींचा समावेश होतो.
(झेडओ) 'जियमि' ("regulations") म्हिजे या अजाजियमान्वये प्राजाकरिािे के लेले जियमि.
(झेडपी) 'जियम' ("rule") म्हिजे या अजाजियमान्वये उजचत सरकारिे के लेले जियम.
(झेडक्यू) 'मंजरू िकाशा' ("sanctioned plan") म्हिजे साइट योजिा, इमारत योजिा, सेवा योजिा, पार्कां ग
आजि अजभसरि योजिा, लँडस्के प प्लॅि, लेआउट योजिा, झोभिंग प्लॅि आजि अशा इतर योजिा आजि
स्ट्क्चरल जडझाइि, लागू असल्यास परवािग्या, जसे पयाावरि परवािगी आजि अशा इतर अन्य परवािग्या, ज्या
स्थावर संपदा प्रकल्प सू  होण्याआाी सक्षम प्राजाकार्यािे मंजूर के ल्या आहेत.
(झेडआर) येथे वापरलेले शब्द आजि अजभव्यक्ती जे या अजाजियमामध्ये पररभाजर्त िाहीत आजि त्या काळासाठी
अंमलात असलेल्या अन्य अजाजियमांत पररभाजर्त के ले आहेत ककं वा महापाजलका काययामात ककं वा उजचत सरकारच्या
इतर संबंजात काययामात पररभाजर्त के ले आहेत, त्यांचा त्या काययामांतगात असिारा समाि अथा घेण्यात यावा.
प्रकरि दोि
स्थावर संपदा प्रकल्पाची िोंदिी करिे आजि स्थावर संपदा प्रजतजिाींची िोंदिी करिे
REGISTRATION OF REAL ESTATE PROJECT AND REGISTRATION OF REAL ESTATE AGENTS

३. (१) कोिताही प्रवताक (promoter), या अजाजियमाद्वारे स्थाजपत 'स्थावर संपदा जियामक प्राजाकरि' कडे स्थावर
संपदा प्रकल्पाची िोंदिी के ल्याजशवाय, कोित्याही जियोजि क्षेत्रातील, कोित्याही स्थावर संपदा प्रकल्पातील ककं वा
प्रकल्पाच्या कोित्याही भागातील यथाजस्थती भूखंड, सदजिका ककं वा इमारत, कोित्याही प्रकारे खरे दी करण्यासाठी
जाजहरात करिार िाही, त्यांिा बाजारात आििार िाही, त्यांचे आगाऊ आरक्षि करिार िाही ककं वा त्यांची जवक्री
करिार िाही ककं वा त्यांच्या जवक्रीसाठी प्रस्ताव सादर करिार िाही ककं वा त्यासाठी कोिालाही आमंजत्रत करिार
िाही.
परं त असे की, या अजाजियमाच्या प्रारं भाच्या ददिांकास चालू असलेले प्रकल्प आजि ज्यांच्यासाठी पूिात्वाचे प्रमािपत्र
जारी के लेले िाही अशा प्रकलपांच्या बाबतीत, या अजाजियमाच्या अंमलात येण्याच्या ददिांकापासूि तीि मजहन्यांच्या
कालावाीत संबंजात प्रवताक अशा प्रकल्पाची िोंदिी करण्यासाठी उपरोक्त प्राजाकरिाकडे अजा करे ल.
परं त आिखी असे की, जर प्राजाकरिाला योग्य वाटल्यास, ग्राहकांच्या जहताथा, जियोजि क्षेत्राबाहेर जवकाजसत
झालेल्या प्रकल्पांसाठी, परं त स्थाजिक प्राजाकरिाच्या आवश्यक परवािगीसह, आदेशान्वये, अशा प्रकल्पाच्या
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी
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प्रवातकाला प्राजाकरिाकडे िोंदिी करण्याचे जिदेश ददसले जातील आजि अशा प्रकल्पाच्या त्या टप्प्याला या
अजाजियमाच्या तरतदी ककं वा जियम आजि त्याअन्वये के लेली जियमिे लागू होतील.
(२) उपकलम (१) मध्ये काहीही अंतभूात असले तरी, खालील स्थावर संपदा प्रकल्पांिा िोंदिी करण्याची आवश्यकता
असिार िाही(ए) जजथे जमीि जवकासिाच्या प्रस्तावाचे क्षेत्र पाचशे चौरस मीटरपेक्षा अजाक िसेल ककं वा जवकाजसत करण्यात
येिार्या सदजिकांची संख्या, सवा टप्पे (phases) जमळू ि आठ पेक्षा अजाक असिार िाही.
तथाजप, उजचत सरकार, आवश्यक वाटल्यास, या अजाजियमाच्या अंतगात िोंदिी करण्यापासूि सूट देण्यासाठी
यथाजस्थती पाचशे चौरस मीटर क्षेत्राची मयाादा ककं वा सवा टप्पे समाजवष्टट कू ि आठ सदजिकांची मयाादा कमी कू 
शके ल.
(बी) जेथे या अजाजियमाची अंमलबजाविी सू  होण्यापूवी प्रवताकाला स्थावर संपदा प्रकल्पासाठी पूिात्व प्रमािपत्र
प्राप्त झाले आहे.
(सी) िूतिीकरि ककं वा दन स्ती ककं वा पिर्वाकासासाठी जेथे स्थावर संपदा प्रकल्पातील यथाजस्थती कोित्याही
सदजिका, भूखंड ककं वा इमारतीच्या जवपििाचा, जवक्रीसाठी जाजहरातीचा ककं वा िवीि वाटपाचा समावेश िाही.

स्पष्टटीकरि: या कलमाच्या प्रयोजिाथा, जेथे स्थावर संपदा प्रकल्पाचा जवकास टप्प्यािे होिार असेल तेथे असा प्रत्येक
टप्पा स्वतंत्र स्थावर संपदा प्रकल्प आहे असे मािण्यात येईल आजि प्रवातकाला प्रत्येक टप्प्यासाठी या अजाजियमान्वये
स्वतंत्र िोंदिी करावी लागेल.
४. (१) प्रत्येक प्रवताकािे स्थावर संपदा प्रकल्पाच्या िोंदिीसाठी प्राजाकरिला अशा स्वू पात, रीतीिे, कालमयाादत
े
आजि जवजहत शल्कासह प्राजाकरिाच्या जियमांत जिर्दाष्ट के ल्याप्रमािे अजा करावा.
(२) प्रवताकािे उपकलम (१) माील संदभाािसार अजाासोबत खालील कागदपत्रे जोडावीत:(ए) त्याच्या संस्थेची थोडक्यात माजहती, त्याचे िाव, िोंदिीकृ त पत्ता, संस्थेचा प्रकार (मालकी, मंडळ, भागीदारी,
कं पिी, सक्षम प्राजाकारी) आजि िोंदिीचे जववरि, आजि प्रवताकाची िावे आजि छायाजचत्रे.
(बी) गेल्या पाच वर्ाांत, त्याच्याद्वारे सू  के लेल्या प्रकल्पाची थोडक्यात माजहती, आाीच पूिा झालेले प्रकल्प ककं वा
चालू जस्थतीत असिारे प्रकल्प, प्रकल्पाची सध्यजस्थती आजि प्रकल्प पूिा होण्यात जवलंब, प्रलंजबत प्रकरिांची माजहती,
जजमिीच्या प्रकाराचा तपशील आजि प्रलंजबत असलेली रक्म.
(सी) िूतिीकरि ककं वा दन स्ती ककं वा पिर्वाकासासाठी जेथे स्थावर जमळकत प्रकल्पातील कोित्याही सदजिका, भूखंड
ककं वा इमारतीच्या जवपििाचा, जवक्रीसाठी जाजहरातीचा ककं वा िवीि वाटपाचा समावेश िाही.
स्पष्टटीकरि: या कलमाच्या प्रयोजिाथा, जेथे स्थावर संपदा प्रकल्पाचा जवकास टप्प्यािे होिार असेल तेथे असा प्रत्येक
टप्पा स्वतंत्र स्थावर संपदा प्रकल्प आहे असे मािण्यात येईल आजि प्रवातकाला प्रत्येक टप्प्यासाठी या कायद्यान्वये
स्वतंत्र िोंदिी करावी लागेल.
(बी) गेल्या पाच वर्ाांत, त्याच्याद्वारे सू  के लेल्या प्रकल्पाची थोडक्यात माजहती, आाीच पूिा झालेले प्रकल्प ककं वा
चालू जस्थतीत असिारे प्रकल्प, प्रकल्पाची सध्यजस्थती आजि प्रकल्प पूिा होण्यात जवलंब, प्रलंजबत प्रकरिांची माजहती,
जजमिीच्या प्रकाराचा तपशील आजि प्रलंजबत असलेली रक्म.
(सी) अजाात िमद प्रकल्पासाठी काययामािसार आवश्यक असलेली, सक्षम अजाकार्यांकडू ि प्राप्त के लेल्या मंजूरीची
प्रमािीकृ त प्रत आजि प्रारं भ प्रमािपत्र आजि जर सदर प्रकल्प टप्प्यािे जवकाजसत होण्याकररता प्रस्ताजवत असेल तर
अशा प्रत्येक टप्प्यासाठी सक्षम अजाकार्यांकडू ि प्राप्त के लेल्या मंजूरीची प्रमािीकृ त प्रत आजि प्रारं भ प्रमािपत्र.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी
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(डी) सक्षम प्राजाकार्यािे मंजूर के लेला योजिा िकाशा, आराखडा आजि प्रस्ताजवत प्रकल्पाचा तपशील ककं वा त्याच्या
टप्प्याचा तपशील आजि सक्षम प्राजाकार्यािे मंजूर के लेल्या संपूिा प्रकल्पाचा तपशील.
(इ) प्रस्ताजवत प्रकल्पात करण्यात येिार्या जवकासकामाची योजिा आजि देण्यात येिार्या प्रस्ताजवत सोयी ज्यात
अजग्नशामि सजवाा, जपण्याच्या पाण्याची सजवाा, आपत्कालीि स्थलांतर सेवा, िवीकरिीय ऊजाा वापर यांचा
समावेश असेल.
(एफ) प्रकल्पासाठी समर्पात असलेल्या जजमिीच्या स्थािाचा स्पष्ट हद्दींसह तपशील, ज्यात प्रकल्पाच्या शेवटच्या
टोकाच्या अक्षांश आजि रे खांश यांचा समावेश असेल.
(जी) ग्राहकांबरोबर करण्यात येिार्या प्रस्ताजवत वाटप पत्र (allotment letter), जवक्री करार (agreement for sale) आजि
हस्तांतरि दस्त (conveyance deed) यांचे िमिे (pro forma).
(एच) प्रकल्पात जवक्रीसाठी असलेल्या सदजिकांची संख्या, प्रकार आजि चटई क्षेत्र ज्यात जवशेर्त: बाल्किी ककं वा
्हरांडा यांचे क्षेत्र आजि सदजिके सोबत असलेल्या खल्या टेरेसचे, सदजिके चे क्षेत्र, कोितेही असल्यास, यांचा समावेश
असेल.
(आय) प्रकल्पमध्ये जवक्रीसाठी असलेल्या गॅरेजची संख्या आजि क्षेत्र.
(जे) प्रस्ताजवत प्रकल्पासाठी, त्याच्या स्थावर संपदा प्रजतजिाींची (real estate agents) िावे आजि पत्ते, जर असतील तर.
(के ) कं त्राटदार (contractors), वास्तजवशारद (architect), संरचिात्मक अजभयंता (structural engineer) यांची आजि
प्रस्ताजवत प्रकल्पाच्या जवकासाशी इतर कोितीही व्यक्ती संबंजात असल्यास त्यांची िावे आजि पत्ते.
(एल) प्रवताकािे ककं वा प्रवताकािे प्राजाकृ त के लेल्या कोित्याही व्यक्तीिे स्वाक्षरी के लेले, प्रजतज्ञापत्राद्वारे समथीत एक
घोर्िापत्र, ज्यात खालील बाबी िमूद असतील,(ए) जर जवकास प्रस्ताजवत असलेल्या जजमिीवर दसर्या व्यक्तीची मालकी असेल तर त्या जजमिीवर प्रवताकाचा
कायदेशीर अजाकार आहे. याबरोबर अशा शीर्ाकाचे प्रमािीकरि करिारी कायदेशीर ू पािे वैा दस्तऐवज संलग्ि
असावीत.
(बी) जमीि सवा भारांपासूि मक्त आहे ककं वा अशा जजमिीतील ककं वा जजमिीवरील भारांचा तपशील, ज्यात कोितेही
अजाकार, शीर्ाक, हक्क आजि संबंाीत पक्षाचे िाव यांचे जववरि असेल.

(सी) तो प्रकल्प ककं वा टप्पा पूिा करण्यासाठी लागिारा हमी कालावाी.
(डी) स्थावर संपदा प्रकल्पासाठी ग्राहकांकडू ि वेळोवेळी जमळालेल्या रकमेपैकी सत्तर टक्े रक्कम अिसूजचत बँकेमध्ये
(schedule bank) स्वतंत्र खाते उघडू ि जमा करण्यात येईल आजि त्या रकमेचा वापर फक्त प्रकल्पाचा बांाकाम खचा
आजि जजमिीची ककं मत देिे याच प्रयोजिासाठी करण्यात येईल.
पढे असे की, प्रवताक या स्वतंत्र बँक खात्यातूि प्रकल्पाचा खचा भागवण्यासाठी, प्रकल्पाचे काम पूिा झालेल्या
टक्े वारीच्या प्रमािातच रक्म काढेल.
पढे आिखी असे की, अजभयंता, वास्तजवशारद आजि ्यवसायीक सिदी लेखापाल यांिी, काढण्यात येिारी सदर
रक्कम प्रकल्प पूिा झाल्याच्या टक्के वारीच्या प्रमािात आहे असे प्रमािपत्र ददल्यािंतरच प्रवताक या स्वतंत्र बँक
खात्यातूि रक्कम काढू शके ल.
पढे आिखी असेही की, प्रत्येक आर्थाक वर्ााच्या अखेरीस, सहा मजहन्याच्या आत, प्रवताक त्याच्या खात्यांचे
लेखापरीक्षि ्यवसायीक सिदी लेखापालाकडू ि कू ि घेईल आजि सदर सिदी लेखापालािे योग्यररत्या प्रमाजित
आजि स्वाक्षरी के लेल्या खाते अहवालाची प्रत सादर करे ल आजि लेखापरीक्षि काळात या खाते अहवालाची खात्री
कन ि घेती जाईल की, जवजशष्ट प्रकल्पासाठी गोळा करण्यात आलेली रक्कम, त्याच प्रकल्पासाठी वापरण्यात आली आहे
आजि काढण्यात आलेली रक्कम सदर प्रकल्प पूिा झाल्याच्या टक्के वारीच्या प्रमािातच काढण्यात आली होती.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी
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स्पष्टटीकरि: या कलमाच्या प्रयोजिाथा, 'अिसूजचत बँक' (schedule bank) या संज्ञेचा अथा, भारतीय ररझ्हा बँक
अजाजियम, १९३४ च्या दसर्या अिसूजचत समाजवष्ट असलेली बँक.
(इ) प्रवताक सक्षम अजाकार्याकडू ि सवा प्रलंजबत मंजरी वेळेत घेईल.
(एफ) प्रवताकािे या अजाजियमाखाली तयार के लेले जियम ककं वा जियमिान्वये जवजहत के ले जाऊ शकतील अशा इतर
कागदपत्रांची पूताता के लेली आहे. आजि
(एम) अशी अन्य माजहती आजि दस्तऐवज जे जवजहत के ले जाऊ शकतील.
(३) प्राजाकरि स्थापि झाल्याच्या ददिांकापासूि एका वर्ााच्या कालावाीत, असे प्राजाकरि, प्रकल्प िोंदिीसाठी
अजा दाखल करण्याकामी एक वेब आााररत ऑिलाइि प्रिाली कायारत करे ल.
५. (१) कलम ४ च्या उपकलम (१) अन्वये अजा प्राप्त झाल्यािंतर, तीस ददवसाच्या कालावाीत प्राजाकरि,(ए) या अजाजियमाच्या तरतदी, जियम आजि जियमिांिा आजाि राहूि िोंदिी कू ि घेईल आजि अजादारास
प्राजाकरिाची वेबसाइट वापरिे, त्याचे वेब पृष्ठ तयार कू ि त्यात प्रस्ताजवत प्रकल्पाचा तपशील भरण्यासाठी,
लॉगइि आयडी (Login Id) आजि संकेतशब्द (password) यासह िोंदिी क्रमांक (registration number) प्रदाि करे ल. ककं वा
(बी) अजा या अजाजियमाच्या तरतदी ककं वा जियम ककं वा जियमिांशी ससंगत िसल्यास, जलजखत स्वू पात कारिे
िमूद कू ि अजा िाकारे ल.
परं त कोिताही अजा, अजादाराला सिाविीची संाी ददल्याजशवाय िाकारला जािार िाही.
(२) जर प्राजाकरिािे िोंदिी करण्यात कसूर के ला तर, उपकलम (१) च्या तरतदीन्वये प्रकल्प िोंदिीकृ त झाला
असल्याचे मािण्यात येईल आजि उपकलम (१) अंतगात जिर्दाष्ट ३० ददवसांच्या कालावाीच्या समाप्तीिंतर सात
ददवसांच्या आत, प्राजाकरि अजादारास प्राजाकरिाची वेबसाइट वापरिे, त्याचे वेब पृष्ठ तयार कू ि त्यात प्रस्ताजवत
प्रकल्पाचा तपशील भरण्यासाठी, लॉगइि आयडी (Login Id) आजि संकेतशब्द (password) यासह िोंदिी क्रमांक
(registration number) प्रदाि करे ल.
(३) या कलमान्वये मंजूर झालेली िोंदिी, कलम ४ उपकलम (२) च्या खंड (१-सी) अन्वये प्रवताकािे घोजर्त के लेल्या
प्रकल्पाच्या ककं वा प्रकल्पातील टप्प्याच्या कालावाीसाठी वैा असेल.
६. कलम ५ अन्वये मंजूर के लेली िोंदिी, प्रवताकािे अपररहाया कारि (force majeure) िमूद कू ि, जवजहत िमन्यात
आजि जवजहत शल्कासह अजा के ल्यास, प्राजाकरि जियमांत जिर्दाष्ट के ल्यािसार असा िोंदिी कालावाी वाढवूि देऊ
शके ल.
परं त असे की, प्रवताकाचा कसूर िसल्यास, प्रत्येक प्रकरिाच्या तथ्याचा आजि वाजवी कारिाचा आजि पररजस्थतीच्या
अपररहायातेचा अभ्यास कू ि आजि त्याची कारिे जलजखत स्वू पात िोंदवूि, एखायामा प्रकल्पाला ददलेला िोंदिी
कालावाी एका वर्ाांच्या कालावाीपेक्षा अजाक होिार िाही इतका वाढजवता येईल.
परं त पढे असे की, िोंदिीकरिाच्या मदत वाढीसाठी असलेला कोिताही अजा, अजादाराला सिाविीची संाी
ददल्याजशवाय िाकारला जािार िाही.

स्पष्टटीकरि: या कलमाच्या प्रयोजिाथा, अपररहाया कारि (force majeure) या संज्ञच
े ा अथा, यद्ध, पूर, दष्टकाळ, अग्नी,
चक्रीवादळ, भूकंप यांसारखी पररजस्थती ककं वा अशी इतर कोितीही िैसर्गाक आपत्ती, ज्यामळे स्थावर संपदा
प्रकल्पाच्या जियजमत जवकासावर पररिाम होऊ शके ल.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी
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िोंदिी करिे. िोंदिीला मदतवाढ देि.े
Grant of registration. Extension of registration

७. (१) प्राजाकरि, तक्रारी प्राप्त झाल्यास ककं वा स्वत: (suo motu) ककं वा सक्षम प्राजाकार्याच्या जशफारसीवू ि, जर
प्राजाकरिाची खात्री खालील प्रमािे खात्री पटली तर कलम ५ अन्वये मंजूर के लेली िोंदिी रद्द के ली जाईल(ए) प्रवताकेिे या अजाजियमा्दारे ककं वा त्याअंतगात असलेल्या जियम ककं वा जियमिान्वये आवश्यक असलेल्या
कोित्याही गोष्टी करण्यात कसूर के ला आहे.
(बी) सक्षम प्राजाकार्यातफे मंजरीच्या वेळी लादलेल्या अटी ककं वा शतीपैकी कोित्याही अटी ककं वा शतीचे प्रवताकािे
उल्लंघि के ले आहे.
(सी) प्रवताक कोित्याही प्रकारचा गैरकृ त्य (unfair practice) ककं वा अजियजमततांमध्ये (irregularities) गंतलेला आहे.
स्पष्टटीकरि: या कलमाच्या प्रयोजिाथा, गैरकृ त्य (unfair practice) म्हिजे कोित्याही स्थावर संपदेची जवक्री ककं वा
जवकासास प्रोत्साहि देण्याच्या हेतूिे अिजचत पद्धत ककं वा गैरवाजवी ककं वा भ्रामक कृ त्यांचा अवलंब करिे, ज्या
कृ त्यांत खालील बाबींचा समावेश होईल –

(अ) लेखी ककं वा दृष्टय माध्यमांद्वारे असे जवााि करिे की (i) ददली जािारी सेवा एखाद्या जवजशष्ट मािक ककं वा श्रेिीची आहे, असे खोटे सादरीकरि करिे.
(ii) प्रवताकाला अन्य प्रवताकाची मान्यता ककं वा संलग्नता आहे, असे खोटे सादरीकरि करिे.
(iii) सेवांबद्दल खोटे ककं वा भ्रामक सादरीकरि करिे.
(ब) प्रवताक कोित्याही वृत्तपत्रात ककं वा अन्य पध्दतीिे अशा सेवा जवर्यक जाजहरात ककं वा माजहतीपत्राच्या
प्रकाशिास परवािगी देतो ज्या सेवा परजवण्याचा त्याचा हेतू िाही.
(डी) प्रवताक कोित्याही फसव्या पद्धतींचा वापर करतो.
(२) प्रवताकास कलम ५ अन्वये देण्यात आलेली िोंदिी तो पयांत रद्द के ली जािार िाही जोपयांत प्राजाकरिािे
प्रवताकाला तीस ददवसांपेक्षा कमी कालावाी िसेल अशी िोटीस जलजखत स्वू पात ददली िसेल ज्यात िोंदिी रद्द
करण्याचे कोित्या आाारावर प्रस्ताजवत के ले आहे ते िमूद असेल. िोटीसच्या कालावाीत प्रवताकािे िोंदिी रद्द
करण्याच्या प्रस्तावाजवू द्ध मांडलेल्या मद्द्यांचा जवचार के ला गेला असावा.
(३) उपकलम (१) िसार िोंदिी रद्द करण्याऐवजी, ग्राहकांच्या जहतासाठी, प्राजाकरि, योग्य वाटतील अशा आिखी
अटी व शतीं लादूि सदर िोंदिी चालू राहण्यास परवािगी देऊ शके ल. आजि अशा लादलेल्या कोित्याही अटी व
शती प्रवताकावर बंािकारक असतील.
(४) िोंदिी रद्द के ल्यािंतर प्राजाकरि –

(ए) प्रवताकाला त्या प्रकल्पाच्या संबंाात त्याच्या वेबसाइटचा वापर करण्यापासूि प्रजतबंा करे ल आजि कसूरवारांच्या
सूचीमध्ये त्याचे िाव जिर्दाष्ट करे ल आजि त्याचे छायाजचत्र वेबसाईटवर प्रदर्शात करे ल आजि जशवाय इतर राज्ये आजि
संघ राज्यांमाील इतर स्थावर संपदा जियामक प्राजाकरिांिा अशा रद्दतेबाबत कारि ककं वा िोंदिीबाबत सूजचत
करे ल.
(बी) कलम ८ च्या तरतदींन्वये उवारीत जवकासकामे सकर पध्दतीिे सू  ठे वण्यात येतील.

(सी) कलम ४ च्या उपकलम (२), खंड (I) (डी) मध्ये िमूद के ल्याप्रमािे प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवण्यासाठी बँकेला
जिदेजशत करे ल आजि त्यािंतर कलम ८ च्या तरतदींन्वये उवारीत जवकासकामे सकर पध्दतीिे सू  ठे वण्यासाठी
आवश्यक अशा इतर कृ ती करे ल.
(डी) ग्राहकांचे ककं वा सावाजजिक जहतसंबा
ं ांचे रक्षि करण्यासाठी आवश्यक वाटतील असे जिदेश देऊ शके ल.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी
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िोंदिी रद्द करिे
Revocation of registration

८. या कायद्यान्वये िोंदिी ्यपगत ककं वा रद्द झाल्यािंतर प्राजाकरि, योग्य वाटेल अशी कारवाई करण्यासाठी,
सक्षम प्रााकार्यामाफा त ककं वा ग्राहकांच्या संघटिेमाफा त ककं वा सक्षम प्रााकार्यािे ठरजवलेल्या पध्दतीिे ककं वा अन्य
प्रकारे उवाररत कामकाज पार पाडण्यासाठी उजचत सरकारशी सल्लामसलत कू  शके ल.
परं त असे की, या अजाजियमाच्या तरतदींन्वये देण्यात आलेला अपील कालावाी समाप्त होईपयांत प्राजाकरिािे या
कलमान्वये ददलेला कोिताही जिदेश, जििाय ककं वा आदेश अंमलात येिार िाही.
परं त पढे असे की, या अजाजियमान्वये एखायामा प्रकल्पाच्या िोंदिी रद्द करण्यात आली असेल तर उवाररत जवकास काम
पढे सू  ठे वण्याबाबत िकार देण्याचा पजहला अजाकार ग्राहकांच्या संघटिेला असेल.
९. (१) या अजाजियमाच्या कलम ३ अन्वये िोंदिी झाल्याजशवाय कोिताही स्थावर संपदा प्रजतजिाी (real estate
agent) ककं वा प्रवताक कोित्याही व्यक्तीच्या वतीिे स्थावर संपदा प्रकल्प ककं वा अशा प्रकल्पातील कोित्याही भागातील
यथाजस्थती कोिताही भूखंड, सदजिका ककं वा इमारतीची जवक्री ककं वा खरे दी करण्याची सोय करिार िाही.
(२) प्रत्येक स्थावर संपदा प्रजतजिाीिे (real estate agent) त्याच्या िोंदिीसाठी प्राजाकरिाकडे जवजहत स्वू पात,
रीतीिे, कालमयाादत
े , जवजहत कागदपत्रांसह आजि जवजहत शल्कासह अजा करावा.
(३) प्राजाकरि, अशा कालावाीत, अशाप्रकारे आजि स्वतःचे जिाााररत अटींबाबत समाााि झाले असल्यास जवजहत
पध्दतीिे –

(ए) स्थावर संपदा प्रजतजिाीला यथाजस्थती संपूिा राज्यासाठी ककं वा संघराज्यासाठी एकच िोंदिी प्रदाि करे ल.
(बी) जर असा अजा या अजाजियमाच्या तरतदी ककं वा के लेल्या जियम ककं वा जियमिांशी ससंगत िसेल तर जलजखत
स्वू पात कारिे िमूद कू ि अजा फे टाळे ल.
परं त असे की, अजादाराला सिाविीची संाी ददल्याजशवाय कोिताही अजा फे टाळला जािार िाही.
(४) जे्हा उपकलम (३) अन्वये जिर्दाष्ट कालावाी पूिा झाल्यािंतर, जर अजादाराला त्याच्या अजाातील त्रटींबाबत
ककं वा त्याचा अजा िाकारल्याबाबत कळजवण्यात आले िाही तर तो िोंदिीकृ त झाल्याचे मािण्यात येईल.
(५) या अजाजियमाच्या तरतदींन्वये ककं वा त्याखालील जियम आजि जियमिान्वये, िोंदिीकृ त असेल्या प्रत्येक स्थावर
संपदा प्रजतजिाीला प्राजाकरि एक िोंदिी क्रमांक मंजूर करे ल. स्थावर संपदा प्रजतजिाीला हा िोंदिी क्रमांक त्याच्या
माफा त या अजाजियमान्वये झालेल्या प्रत्येक जवक्री ्यवहारावर िमूद करावा लागेल.
(६) प्रत्येक िोंदिी जिाााररत कालावाीत वैा असेल, आजि त्याचे जिाााररत पध्दतीिे, जिाााररत कालावाीसाठी योग्य
ते शल्क अदा कू ि त्याचे िूतिीकरि के ले जाऊ शके ल.
(७) या अजाजियमािसार िोंदिीकृ त असलेला कोिताही स्थावर संपदा प्रजतजिाीिे, जिर्दाष्ट के लेल्या अटी-शतीपैकी
कोित्याही अटी-शती ककं वा जियम ककं वा जियमिाचे उल्लंघि के ले तर ककं वा जर प्राजाकरिाची खात्री पटली की,
स्थावर संपदा प्रजतजिाीिे अशी िोंदिी चकीची माजहती देऊि ककं वा लबाडीिे कू ि घेतली आहे तर या
अजाजियमान्वये इतर कोित्याही तरतदींिा पूवाग्रहदूजर्त ि ठे वता, प्राजाकरि त्याची िोंदिी रद्द कू  शके ल ककं वा
योग्य वाटेल जततक्या कालावाीसाठी जिलंजबत कू  शके ल.
परं त असे की, असे कोितेही जिलंजबि ककं वा रद्दता स्थावर संपदा प्रजतजिाीला सिाविीची संाी ददल्याजशवाय के ली
जािार िाही.
१०. कलम ९ अन्वये िोंदिीकृ त असलेला प्रत्येक स्थावर संपदा प्रजतजिाी –

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी
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(ए) कोिताही प्रवताक प्राजाकरिाकडे िोंदिीकृ त िसल्यास, कोिताही स्थावर संपदा प्रजतजिाी त्या प्रवताकाच्या
स्थावर संपदा प्रकल्पातील ककं वा अशा प्रकल्पातील कोिताही भागातील यथाजस्थती कोिताही भूखंड, सदजिका ककं वा
इमारतीची जवक्री ककं वा खरे दी करण्याची सोय करिार िाही.

(बी) जिाााररत के ल्यािसार जहशोब, िोंदी आजि कागदपत्रे यांच्या िोंदी पस्तकांत करे ल व त्यांचे जति करे ल.
(सी) कोित्याही अजियजमत व्यापार पद्धतींमध्ये स्वतःला गंतवण्याचा प्रयत्न करिार िाही. जसे –
(i) लेखी ककं वा दृष्टय माध्यमांद्वारे असे जवााि करिे की (अ) ददली जािारी सेवा एखाद्या जवजशष्ट मािक ककं वा श्रेिीची आहे असे खोटे सादरीकरि करिे.
(ब) प्रवताकाला अन्य प्रवताकाची मान्यता ककं वा संलग्नता आहे असे खोटे सादरीकरि करिे.
(क) सेवांबद्दल खोटे ककं वा भ्रामक सादरीकरि करिे.
(ii) कोित्याही वृत्तपत्रात ककं वा अन्य पध्दतीिे अशा सेवा जवर्यक जाजहरात ककं वा माजहतीपत्राच्या प्रकाशिास
परवािगी देिे ज्या सेवा परजवण्याचा त्याचा हेतू िाही.
(डी) कोित्याही भूखंड, सदजिका ककं वा इमारतीच्या आगाऊ आरक्षिाच्यावेळी, ग्राहकास, त्याला जािूि घेण्याचा
ककं वा जमळवण्याचा हक्क आहे अशी सवा माजहती आजि दस्तऐवज परवेल.
(ड) जवजहत के लेली अशी इतर कामे पार पाडेल.
प्रकरि तीि
प्रवताकाची काये आजि कता्ये
FUNCTIONS AND DUTIES OF PROMOTER पार पाडेल

११. (१) प्रवताकाला यथाजस्थती कलम ५, उपकलम (१) खंड (ए) ककं वा कलम ५, उपकलम (२) अन्वये त्याचा
लॉगइि आयडी (Login Id) आजि संकेतशब्द (password) जमळाल्यािंतर तो प्राजाकरिाच्या वेबसाइटवर त्याचे वेब पृष्ठ
तयार करे ल आजि कलम ४, उपकलम २ अन्वये जिदेजशत के ल्याप्रमािे त्यात प्रस्ताजवत प्रकल्पाचा तपशील सावाजजिक
पाहण्यासाठी भरे ल. ज्यात –

(ए) प्राजाकरिािे मंजूर के लेल्या िोंदिीचा तपशील
(बी) आगाऊ आरक्षीत (booked) झालेल्या यथाजस्थती सदजिका ककं वा भूखंडांची संख्या आजि प्रकारांची यादी दर
जतमाहीला (quarterly) अयामयावत करे ल.
(सी) आगाऊ आरक्षीत झालेल्या गॅरेजच्या संख्येची यादी दर जतमाहीला अयामयावत करे ल.
(डी) आरं भ प्रमािपत्र प्राप्त झालेल्या मंजरू ी आजि मंजरीसाठी प्रलंजबत प्रकरिांची यादी दर जतमाहीला अयामयावत
करे ल.
(इ) प्रकल्पाची जस्थती दर जतमाहीला अयामयावत करे ल आजि
(एफ) प्राजाकरिािे जियमिांद्वारे जिर्दाष्ट के लेली इतर माजहती व दस्तऐवज.
(२) प्रवताकािे जाजहरात के लेले ककं वा प्रकाजशत के लेले माजहतीपत्रक प्राजाकरिाचा वेबसाइटवर ठळकपिे िमूद असावे
ज्यात िोंदिीकृ त प्रकल्पाचा सवा तपशील आजि प्राजाकरिािे प्रदाि के लेला िोंदिी क्रमांक आजि इतर अिर्ंजगक
बाबींची माजहती असेल.
(३) आगाऊ आरक्षिाच्यावेळी (booking) वाटप पत्र (allotment letter) देतांिा ग्राहकांिा खालील माजहती उपलब्ा कू ि
देण्याची प्रवताकाची जबाबदारी असेल. –
(ए) सक्षम अजाकार्यािे मंजरू के लेले मंजूर िकाशे (sanctioned plans), तपशीलासह आराखडा िकाशे (layout plans ) जे
साईटवर ककं वा प्राजाकरिािे के लेल्या जियमान्वया इतर रठकािी प्रदर्शात के ल्याप्रमािे असलेल.े
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(ब) प्रकल्प पूिा होण्याचे टप्प्याजिहाय वेळापत्रक, ज्यात पािी, स्वच्छता आजि वीज अशा पायाभूत िागरी
सजवाांसाठी तरतूदींचा समावेश असेल.
(४) प्रवताक –
(ए) यथाजस्थती या अजाजियमाच्या तरतदीन्वये ककं वा जियम आजि जियमिान्वये, सवा सदजिका, भूखंड ककं वा
इमारतींचे ककं वा सामाईक क्षेत्राचे यथाजस्थती ग्राहकांिा ककं वा ग्राहकांच्या संघटिेला ककं वा सक्षम अजाकार्याकडे
हस्तांतरि होईपयांत सवा जबाबदार्या आजि कायाांसाठी जबाबदार असेल.
परं त असे की, संरचिेच्या दोर्ांबाबतची (structural Defect) ककं वा अन्य दोर्ांबाबतची प्रवताकाची जबाबदारी कलम
१४, उपकलम (३) मध्ये जिर्दाष्ट के ल्याप्रमािे यथाजस्थती सदजिका, भूखंड ककं वा इमारतींचे हस्तांतरि झाल्यािंतरही
चालू राहील.
(बी) स्थाजिक काययामांिसार ककं वा त्यावेळी अंमलात असलेल्या कायद्यांिूसार, संबंजात सक्षम प्राजाकरिाकडू ि
पूिात्वाचा दाखला (completion certificate) ककं वा ताबा/वजहवाट प्रमािपत्र (occupancy certificate) प्राप्त कू ि ग्राहकांिा
ते ्यक्तीगत ककं वा त्यांच्या संघटिेला उपलब्ा कू ि देण्यास जबाबदार असेल.
(सी) जेथे स्थावर संपदा प्रकल्प भाडेपट्ट्यािे असलेल्या जजमिीवर जवकाजसत करण्यात आला असेल तेथे भाडे
प्रमािपत्र (lease certificate) ज्यात भाडेपट्ट्याचा कालावाी आजि भाडेपट्ट्याच्या जागेची देय रक्म आजि शल्क ददले
गेले आहे असे प्रमाजित के ले गेले असेल असे भाडे प्रमािपत्र, ग्राहकांच्या संघटिेला प्राप्त कू ि देण्यासाठी जबाबदार
असेल.
(डी) ग्राहकांच्या संघटिेिे देखभालीसाठी प्रकल्प ताब्यात घेईपयांत अत्यावश्यक सेवा वाजवी शल्कात परवण्यासाठी व
सव्यवस्था राखण्यासाठी जबाबदार असेल.
(इ) लागू असलेल्या काययामांतगात, प्रकल्पात बहुसंख्य ग्राहकांिी त्यांच्या भूखंड ककं वा सदजिका ककं वा इमारतीचे
आगाऊ आरक्षि (booking) के ल्यािंतर, तीि मजहन्याच्या कालावाीत त्यांची सोसायटी ककं वा सहकारी संस्था ककं वा
फे डरे शि अशा कोित्याही िावािे ओळखली जािारी ग्राहकांची संघटिा, जिमााि करण्यासाठी मदत करण्यास
जबाबदार असेल.
(एफ) या अजाजियमाच्या कलम १७ अन्वये, सदजिका ककं वा भूखंड ककं वा इमारतीचे िोंदिीकृ त हस्तांतरि दस्त
(registered conveyance deed) ग्राहकांच्या िावे कायााजन्वत करण्यास तसेच सामाईक क्षेत्राचे अजवभाजीत प्रमािबध्द
जशर्ाक (undivided proportionate title) ग्राहकांच्या संघटिेच्या िावे ककं वा सक्षम प्राजाकार्याच्या िावे करण्यास
जबाबदार असेल.
(जी) स्थावर संपदा प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष ताबा ग्राहकांिा ककं वा ग्राहकांच्या संघटिेला हस्तांतररत करे पयांत, सवा
बाह्यखचा (outgoings), ग्राहकांकडू ि बाह्यखचाासाठी वसूल के लेल्या रकमेतूि करण्यास जबाबदार असेल. (यात
जजमिीचा खचा, मैदािाचे भाडे, महापाजलका ककं वा इतर स्थाजिक कर, पािी ककं वा जवजेचे शल्क, देखभाल शल्क,
तारि कजा आजि त्यावरील व्याज ककं वा इतर भार ककं वा सक्षम अजाकारी, बँका आजि जवत्तीय संस्था यांिा प्रकल्पाशी
संबंजात देय असलेल्या रकमेचा समावेश असेल.)
परं त असे की, स्थावर संपदा प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष ताबा ग्राहक ककं वा ग्राहकांच्या संघटिेला हस्तांतररत करे पयांत
कोिताही प्रवताक ग्राहकांकडू ि बाह्यखचाासाठी वसूल के लेल्या रकमेतूि सवा ककं वा कोिताही बाह्यखचा ककं वा गहाि
कजा आजि त्यावरील व्याज देण्यात कसूर करे ल तर असा प्रवताक स्थावर संपदा प्रकल्पाच्या हस्तांतरिािंतरही
उपरोक्त बाबींच्या खचााला आजि असा कसूर के ल्यामळे प्राजाकरिािे लादलेल्या दंडात्मक शल्काला जबाबदार असेल.
(एच) प्रवताकािे यथाजस्थती सदजिका, भूखंड ककं वा इमारतीसाठी जवक्रीसाठी (agreement for sale ) करार के ल्यािंतर,
त्याला अशा सदजिका, भूखंड ककं वा इमारत गहाि देता येिार िाही ककं वा त्यांवर इतर भार जिमााि करता येिार
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िाही. जर त्यािे जवक्रीसाठी करार के ल्यािंतर असे गहाि ककं वा इतर भार जिमााि के ला तर, त्यावेळी अंमलात
असलेल्या कोित्याही अन्य काययामामध्ये काहीही िमूद असले तरी, त्याचा पररिाम अशा सदजिका, भूखंड ककं वा
इमारत जवकत घेण्याचा करार करिार्या ग्राहकांच्या हक्कावर होिार िाही.
(५) प्रवताक, ददलेले वाटप जवक्रीसाठीच्या कराराच्या अटीिसार रद्द कू  शके ल. परं त अशा रद्दकरिामळे िाराज
झालेला ग्राहक, जर अशी रद्दता कराराच्या अटींिसार िसेल ककं वा एकतफी आजि कोित्याही परे शा कारिास्तव
असेल तर त्याजवू ध्द प्राजाकरिाकडे जाऊ शके ल.
(६) प्राजाकरिाच्या जियमांिसार वेळोवेळी जिर्दाष्ट के लेले सवा अन्य तपशील प्रवताक अद्ययावत जस्थतीत तयार
ठे वेल.
१२. जे्हा कोितीही व्यक्ती जाजहरात ककं वा माजहतीपत्रकातील माजहतीच्या आाारे ककं वा ककं वा कोित्याही िमिा
(model) सदजिका, भूखंड ककं वा इमारतीच्या आाारे अजग्रम ककं वा ठे व (advance or deposit) देते आजि अशा जाजहरात
ककं वा माजहतीपत्रकातील कोित्याही अयोग्य, चकीच्या जवाािामळे त्याला िकसाि ककं वा तोटा सहि करावा लागेल
तर त्याला या अजाजियमाखाली ददलेल्या रीतीिे प्रवताकाकडू ि भरपाई देण्यात येईल.
परं त अशा जाजहरात ककं वा माजहतीपत्रकातील कोित्याही अयोग्य, चकीच्या जवाािामळे ककं वा सदजिका, भूखंड ककं वा
इमारतीच्या िमन्यामळे प्रभाजवत व्यक्तीिे प्रस्ताजवत प्रकल्पातूि बाहेर पडण्याचा त्याचा इरादा असल्याचे प्रवताकाला
कळजवल्यास, अशा ्यक्तीला त्यािे सदर प्रकल्पात गंतजवलेली सवा रक्कम आजि या अजाजियमान्वये जिदेजशत
करण्यात येईल त्या दरािे ्याज आजि भरपाई प्रवताकामाफा त देण्यात येईल.
१३. (१) प्रवताक कोित्याही व्यक्तीकडू ि, जवक्रीसाठी जलजखत करार कू ि, त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोित्याही
कायद्यान्वये सदर करार िोंदिीकृ त करे पयांत, पजहल्यांदा आगाऊ रक्म ककं वा अजा शल्क (advance payment or
application fee) म्हिूि यथाजस्थती सदजिका, भूखंड ककं वा इमारतीच्या ककं मतीच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अजाक रक्म

स्वीकारिार िाही.
(२) उपरोक्त उपकलम (१) मध्ये जिर्दाष्ट के लेला जवक्रीसाठी असलेला करार हा जवजहत स्वू पात असेल आजि त्यात,
प्रकल्पाच्या जवकासाचे तपशील, इमारतींचे आजि सदजिके चे बांाकाम, जवशेर्त: आजि आंतररक आजि बाह्य
जवकासासह जवकास कामे, यथाजस्थती सदजिका, भूखंड ककं वा इमारतीचे मूल्य आजि ते खरे दी करण्यासाठी पध्दत
आजि अदा करण्याच्या रकमेचा ददिांकजिहाय तपशील, यथाजस्थती सदजिका, भूखंड ककं वा इमारतीचा ताबा देण्याचा
ददिांक, कसूर झाल्यास प्रवताकािे ग्राहकाला तसेच ग्राहकािे प्रवताकाला देण्याचा ्याजदर आजि जवजहत करण्यात
येईल अशा इतर तपशीलांचा समावेश असेल.
१४. (१) प्रवताकाद्वारे प्रस्ताजवत जवकास प्रकल्प मंजूर िकाशा (sanctioned plans) आजि आराखडा योजिा (layout
plans) आजि सक्षम अजाकार्यािे मंजूर के लेल्या आजि ददलेल्या जवजिदेशाप्रमािे जवकासीत आजि पूिा के ला जाईल.
(२) कोित्याही काययामामध्ये, करारामध्ये काहीही िमूद असले तरी, सक्षम प्राजाकायााकडू ि मंजूर करण्यात आलेला
मंजूर िकाशा (sanctioned plans), आराखडा योजिा (, layout plans) आजि तपशील आजि दफक्स्चसा आजि दफटटंग्जचे
प्रकार (nature of the fixtures, fittings), सजवाा (amenities), सदजिका, भूखंड ककं वा इमारतीचे सामाईक क्षेत्र (common
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areas) यांबाबतची माजहती प्रवताक, एक ककं वा अजाक सदजिका, भूखंड ककं वा इमारत जवकत घेिार्याला देईल ककं वा

उघड करे ल. प्रवताक खालील गोष्टटी करिार िाही. –
(i) ग्राहकांच्या पूवामान्यतेजशवाय सदजिका, भूखंड ककं वा इमारतीच्या मंजूर के लेल्या िकाशामध्ये, आराखडा
योजिेमध्ये आजि योजिांमाील कोित्याही साारिा व फे रबदल, लेआउट योजिा आजि दफक्स्चसा आजि दफटटंग्जचे
प्रकार, सजवाा ककं वा त्यांच्या तपशीलामध्ये (specifications) कोितीही भर टाकिे (additions) ककं वा बदल करिे
(alterations).
असे असले तरी, ग्राहकांिा आवश्यक असिारे ककं वा स्थापत्यशास्त्रीय आजि संरचिात्मक (architectural and structural)
कारिांसाठी अजाकृ त वास्तजवशारदािे योग्यररत्या जशफारस के लेली आजि अजभयंत्यािे सत्याजपत के लेली दकरकोळ
वाढ ककं वा फे रबदल प्रवताक, योग्यररतीिे जाहीर कू ि तसेच ग्राहकांिा त्यांबाबत सूचिा देऊि कू  शके ल.
स्पष्टटीकरि: या कलमाच्या प्रयोजिाथा, 'दकरकोळ वाढ ककं वा फे रबदल' (minor additions or alterations) यांत
संरचिात्मक बदलांसह क्षेत्रफळात वाढ ककं वा उं चीत बदल ककं वा इमारतीचा एखादा भाग काढू ि टाकिे ककं वा
संरचिेमध्ये (structure) बदल करिे, कोितीही भभंत ककं वा भभंतीचा भाग, जवभाजक (partition), स्तंभ (column), तळई
(beam), वासा (joist), मजला (floor), तळमजला व पजहला मजला यांमाील पोटमजला (mezzanine
Floor) ककं वा अन्य आाार (support) वाढविे ककं वा कमी करिे ककं वा त्यात बदल करिे तसेच आवश्यक असलेले

प्रवेशाचे ककं वा बाहेर जाण्याचे सााि/मागा बंद करिे ककं वा दफक्स्चसा ककं वा उपकरिे इ. मध्ये बदल करिे या गोष्टटींचा
समावेश होिार िाही.
(ii) प्रकल्पातील इमारतीच्या मंजूर िकाशा (sanctioned plans), आराखडा योजिा (layout plans) मंजूर आजि
वैजशष्टयात (specifications) ककं वा प्रकल्पांतगात सामाईक क्षेत्रात (common areas) कोिताही फे रबदल ककं वा वाढ
(alterations or additions) करायची असल्यास, जे ग्राहक अशा इमारतीतील सदजिका घेण्यास तयार आहेत त्यांच्यापैकी
प्रवताकाव्यजतररक्त कमीतकमी दोि-तृतीयांश ग्राहकांची लेखी मान्यता आवश्यक असेल.
स्पष्टटीकरि: या कलमाच्या प्रयोजिाथा, ग्राहक म्हिजे, यथाजस्थती सदजिका ककं वा भूखंडांची संख्या लक्षात ि घेता,
ज्यांिी स्वत:च्या िावावर ककं वा त्यांच्या कटंबाच्या िावावर ककं वा इतर व्यक्तींच्या िावावर जसे की कं पिी ककं वा
संस्था ककं वा ककं वा संबंजात उपक्रम ककं वा व्यक्तींचे कोितेही संघटि इत्यादी िावावर आगाऊ आरक्षि के लेले आहे
त्यांिा एक ग्राहक मािले जाईल.
(३) कोिताही संरचिात्मक दोर् (structural defect) ककं वा काराजगरीतील, गिवत्तेतील ककं वा सेवांशी संबंजात दोर्
ककं वा जवकासाशी संबंाीत अन्य कोिताही जबाबदारी जी जवक्रीकराराच्या अटींिसार प्रवताकाची होती, अशी बाब,
ग्राहकांिा ताबा ददल्याच्या ददिांकापासूि पाच वर्ाांच्या कालावाीत िोटीस देऊि, प्रवताकाच्या जिदशािास आिता
येईल. अशा दोर्ाचे ३० ददवसांच्या आत जिराकरि करिे हे प्रवताकाचे कता्य असेल. अशा दोर्ाचे जिराकरि
करण्यात प्रवताकाकडू ि कसूर झाल्यास उजद्दग्ि ग्राहक या अजाजियमात िमूद पध्दतीिे भरपाईस पात्र असेल.
१५. (१) प्रवताकाला त्याच्या स्थावर संपदा प्रकल्पातील बहुसंख्य अजाकार आजि दाजयत्वांचे (majority rights and
liabilities) हस्तांतरि, प्रवताक वगळता दोि-तृजतयांश ग्राहकांच्या आजि प्राजाकरिाच्या जलजखत पूवा मंजूरीजशवाय
त्रयस्त पक्षाला (third party) करता येिार िाही.
परं त असे की, अशा हस्तांतरिामळे ककं वा जियक्तीमळे पूवीच्या प्रवताकािे बांालेल्या स्थावर जमळकत प्रकल्पातील
सदजिका, भूखंड ककं वा इमारतीमाील सदजिका वाटप ककं वा जवक्रीवर पररिाम होिार िाही.

स्पष्टटीकरि: या कलमाच्या प्रयोजिाथा, ग्राहक म्हिजे, यथाजस्थती सदजिका ककं वा भूखंडांची संख्या लक्षात ि घेता,
ज्यांिी स्वत:च्या िावावर ककं वा त्यांच्या कटंबाच्या िावावर ककं वा इतर व्यक्तींच्या िावावर जसे की कं पिी ककं वा
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संस्था ककं वा ककं वा संबंजात उपक्रम ककं वा व्यक्तींचे कोितेही संघटि इत्यादी िावावर आगाऊ आरक्षि के लेले आहे
त्यांिा एक ग्राहक मािले जाईल.
(२) उपकलम (१) अन्वये, अशा हस्तांतरिास ग्राहकांची आजि प्राजाकरिाची परवािगी देण्यात आल्यािंतर, िवीि
प्रवताकािे स्वतंत्रपिे या अजाजियमाच्या तरतदींिसार आजि जियम व अटींिसार, भूतपूवा प्रवताकािे ग्राहकांबरोबर
के लेल्या जवक्री करारातील सवा प्रलंजबत जबाबदार्यांचे पालि व अंमलबजाविी करिे आवश्यक असेल.
परं त असे की, या कलमातील तरतदींन्वये हस्तांतरि ककं वा िेमिूकीसाठी परवािगी ददल्यािंतर स्थावर संपदा
प्रकल्पाची प्रलंबीत कामांची पूताता करण्यासाठी िवीि प्रवताकाला वेळ वाढवूि ददली जािार िाही.
आजि त्याला भूतपूवा प्रवताकाच्या सवा प्रलंजबत जबाबदार्यांचे पालि करिे आवश्यक असेल. यांत कसूर झाल्यास, या
कायद्यात ककं वा त्यातील जियम व जियमिात िमूद के ल्याप्रमािे िवीि प्रवताक शताभंग ककं वा जवलंबाच्या
पररिामांसाठी जबाबदार असेल.
१६. (१) उजचत सरकारतफे अजासूजचत के ले जातील अशा सवा जवमा योजिा (insurances) प्रवताकािे प्राप्त कू ि
या्यात. या जवमा योजिा फक्त खालील गोष्टटींसाठीच मयााददत िसा्या.(i) स्थावर संपदा प्रकल्पाचा भाग म्हिूि जमीि आजि इमारतीचे शीर्ाक (title of the land and building) आजि
(ii) स्थावर संपदा प्रकल्पाचे बांाकाम (construction).
(२) उपकलम (१) अन्वये जिर्दाष्ट असलेल्या जवम्याचे हप्ते (premium) आजि अन्य शल्क (charges) भरण्यास प्रवताक
जबाबदार असेल आजि ग्राहकांच्या संघटिेकडे जवमा हस्तांतररत करण्यापूवी ती रक्म तो अदा करे ल.
(३) उपकलम (१) अन्वये जिर्दाष्ट के लेला जवमा, प्रवताक ग्राहकांबरोबर जवक्रीचा करार करतांिा यथाजस्थती
ग्राहकांच्याकडे ककं वा ग्राहकांच्या संघटिेकडे हस्तांतररत करण्यात येईल.
(४) ग्राहकांची संघटिा स्थापि झाल्यािंतर, उपकलम (१) अन्वये जिर्दाष्ट के लेल्या जवम्याशी संबंाीत सवा कागदपत्रे
सवा कागदपत्रे ग्राहकांच्या संघटिेच्या स्वााीि करण्यात येतील.
१७. (१) प्रवताक, स्थावर संपदा प्रकल्पाच्या ग्राहकांच्या लाभात िोंदिीकृ त हस्तांतरि करार (conveyance deed) करे ल
तसेच यथाजस्थती ग्राहकांच्या संघटिेच्या ककं वा सक्षम प्राजाकार्याच्या लाभात सामाईक क्षेत्रासाठी (common areas)
अजवभक्त प्रमािबध्द जशर्ाक (undivided proportionate title) करार करे ल.
आजि यथाजस्थती भूखंडाचा ककं वा इमारतीचा ककं वा सदजिके चा प्रत्यक्ष ताबा यथाजस्थती ग्राहकास ककं वा ग्राहकांच्या
संघटिेस ककं वा सक्षम प्राजाकार्यास स्वााीि करे ल आजि इतर कायदेशीर दस्तऐवज स्थाजिक काययामांिसार जवजहत
योजिांिसार जिर्दाष्ट कालावाीच्या आत संबंजातांकडे स्वााीि करे ल.
परं त असे की, कोित्याही स्थाजिक काययामाच्या अिपजस्थतीत, हस्तांतरि दस्त यथाजस्थती ग्राहकांच्या ककं वा
ग्राहकांच्या संघटिेच्या ककं वा सक्षम प्राजाकार्याच्या लाभात असेल. असा हस्तांतरि दस्त, वजहवाट प्रमािपत्र
(occupancy certificate ) ददल्याच्या तारखेपासूि तीि मजहन्यांच्या आत के ला जाईल.
(२) उपकलम (१) अन्वये वजहवाट प्रमािपत्र आजि ला ग्राहकांिा प्रत्यक्ष ताबा ददल्यािंतर, स्थाजिक काययामािसार
इतर आवश्यक कागदपत्रे आजि िकाशे ग्राहकांच्या संघटिेच्या ककं वा सक्षम प्राजाकार्याच्या ताब्यात देण्याची
प्रवताकाची जबाबदारी असेल.
परं त असे की, कोित्याही स्थाजिक काययामाच्या अिपजस्थतीत, इतर आवश्यक कागदपत्रे आजि िकाशे यथाजस्थती
ग्राहकांच्या ककं वा ग्राहकांच्या संघटिेच्या ककं वा सक्षम प्राजाकार्याच्या लाभात असेल. असा हस्तांतरि दस्त, वजहवाट
प्रमािपत्र (occupancy certificate ) ददल्याच्या तारखेपासूि तीि मजहन्यांच्या आत के ला जाईल.
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१८. (१) जर प्रवताक भूखंड ककं वा इमारत ककं वा सदजिका पूिा करण्यात ककं वा त्याचा ताबा देण्यास अयशस्वी ककं वा
असमथा ठरला तर, (ए) जवक्री कराराच्या अटींिसार ककं वा, यथाजस्थती, त्यात िमूद के लेल्या तारखेिसार ते योग्य रीतीिे पूिा करण्यात
येईल; ककं वा
(बी) या काययामान्वये प्रवातकाची िोंदिी जिलंजबत ककं वा खंजडत ककं वा रद्द झाल्यामळे ककं वा इतर कोित्याही
कारिास्तव तो उपरोक्त पूताता कू  शकत िसेल तर, ग्राहकांच्या मागिीिसार, जर ग्राहकांची प्रकल्पातूि बाहेर
पडण्याची ईच्छा असेल तर, कोिताही पूवग्र
ा ह ि ठे वता, इतर कोिताही पयााय उपलब्ा िसेल तर, यथाजस्थती त्या
सदजिका ककं वा भूखंड ककं वा इमारतीसाठी ग्राहकाकडू ि प्राप्त के लेली रक्म, या कायद्यात जवजहत के लेल्या अटीिसार,
व्याज आजि िकसाि भरपाईसह परत करावी लागेल.
परं त असे की, एखाद्या ग्राहकािे प्रकल्पातूि बाहेर पडण्याचा पयााय जिवडला िाही तर, प्रवताक अशा ग्राहकास,
जवलंबाची भरपाई म्हिूि ताबा देईपयांत दरमहा जवजहत दरािे ्याज देईल.
(२) ज्या जजमिीवर या कायद्यान्वये प्रकल्प जवकजसत के ला गेला आहे ककं वा जवकजसत के ला जािार आहे त्या
जजमिीचे जशर्ाक (title) सदोर् (defective) असल्यामळे ग्राहकास िकसाि झाले असेल आजि या उपकलमान्वये िकसाि
भरपाईचा दावा करण्याची मदत कोित्याही कायद्यान्वये संपष्टटात आली िसेल तर प्रवताकािे अशा ग्राहकास िकसाि
भरपाई देिे आवश्यक ठरे ल.
(३) या अजाजियमान्वये ककं वा त्यातील जियम आजि जियमिान्वये ककं वा जवक्रीसाठी के लेल्या करारातील अटी व
शतीिसार प्रवताकावर असलेली जबाबदारीिे पार पाडण्यास प्रवताक अपयशी ठरल्यास, या कायद्यान्वये जवजहत
के लेल्या पध्दतीिे प्रवताकािे ग्राहकास िकसाि भरपाई देिे आवश्यक ठरे ल.
प्रकरि चार
ग्राहकाचे हक्क आजि कता्ये
RIGHTS AND DUTIES OF ALLOTTEES

१९. (१) ग्राहकाला, सक्षम प्राजाकार्यािे मंजूर के लेला िकाशा (sanctioned plans), वैजशष्ठांसह (specifications)
आराखडा योजिा (layout plans) या अजाजियमान्वये ककं वा त्याअंतगात असलेल्या जियम व अटींमध्ये िमूद के लेली अशी
इतर माजहती ककं वा प्रवताकाबरोबर जवक्रीसाठी के लेला स्वाक्षरीत करारिामा या संबंजात माजहती प्राप्त करण्याचा
हक्क असेल.
(२) ग्राहकाला, प्रकल्प पूिा होण्याचा टप्पाजिहाय वेळापत्रक, प्रकल्पातील पािी, स्वच्छता, वीज आजि इतर सोयी
आजि सेवा ज्या जवक्री करारातील अटी आजि शतींन्वये त्याच्या आजि प्रवताकातफे मान्य करण्यात आल्या आहेत त्या
माजहत कू ि घेण्याचा हक्क असेल.
(३) ग्राहकाला, कलम ४ च्या उपकलम (२) (सी) खंड (आय) अन्वये प्रवताकािे के लेल्या घोर्िेिसार
यथाजस्थजत, सदजिका, भूखंड ककं वा इमारतीच्या ताब्यावर हक् सांगण्याचा अजाकार असेल आजि ग्राहकांच्या
संघटिेला सामाईक क्षेत्रावरील (common areas) ताब्यावर हक् सांगण्याचा अजाकार असेल.
(४) या अजाजियमात तरतद के ल्याप्रमािे, जर जवक्री करारातील अटी-शतीिसार ककं वा या काययामान्वये प्रवातकाची
िोंदिी जिलंजबत ककं वा खंजडत ककं वा रद्द झाल्यामळे प्रवताक यथाजस्थती सदजिका, भूखंड ककं वा इमारतीचा ताबा
देण्यास अपयशी ककं वा असमथा ठरला तर ग्राहकाला, त्यािे भरलेल्या रकमेचा परतावा या कायद्यात िमूद के लेल्या
्याजदरासह प्रवताकाकडू ि जमळण्याचा अजाकार असेल.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी
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(५) ग्राहकाला प्रवताकातफे यथाजस्थती सदजिका, भूखंड ककं वा इमारतीचा प्रत्यक्ष ताबा जमळाल्यािंतर, सामाईक
क्षेत्राच्या कागदपत्रांसह आवश्यक ती सवा कागदपत्रे आजि िकाशे, प्रवताकाकडू ि जमळण्याचा हक्क असेल.
(६) प्रत्येक ग्राहक, ज्यािे कलम १३ अन्वये यथाजस्थती सदजिका, भूखंड ककं वा इमारतीबाबत जवक्रीचा करार के ला
आहे तो जवक्रीच्या करारात जवजिर्दाष्ट के लेल्या रीतीिे आजि वेळेत आवश्यक ती देय रक्कम अदा करण्यास जबाबदार
असेल आजि लागू असेल असे िोंदिी शल्क, पािी आजि वीज शल्क, देखभाल शल्क, भूई भाडे, महापाजलका कर आजि
इतर शल्क योग्य वेळी आजि योग्य रठकािी भरण्यास जबाबदार असेल.
(७) प्रत्येक ग्राहक, उपकलम (६) मध्ये िमूद बाबींवरील शल्क अदा करण्यास जवलंब झाल्यास, त्या रकमेवर जवजहत
के लेल्या दरािे ्याज देण्याकररता जबाबदार असेल.
(८) उपकलम (६) अन्वये असलेल्या दाजयत्वाची रक्कम आजि उपकलम (७) अन्वये असलेल्या व्याजाची रक्कम,
ग्राहक आजि प्रवताकांदरम्याि परस्पर सहमतीिे कमी के ले जाऊ शकते.
(९) यथाजस्थती सदजिका ककं वा भूखंड ककं वा इमारतीच्या प्रत्येक ग्राहकािे, ग्राहकांची संघटिा ककं वा मंडळ ककं वा
सहकरी सोसायटी ककं वा फे डरे शि स्थापि करण्यात सहभागी ्हावे.
(१०) प्रत्येक ग्राहकािे ताबा प्रमािपत्र (occupancy certificate ) प्राप्त झाल्यािंतर दोि मजहन्यांच्या आत यथाजस्थती
सदजिका ककं वा भूखंड ककं वा इमारतीचा प्रत्यक्ष ताबा यावा.
(११) प्रत्येक ग्राहकािे यथाजस्थती सदजिका ककं वा भूखंड ककं वा इमारतीचे, या कायद्यातील कलम १७ उपकलम (१)
अन्वये जिर्दाष्टट के लेले िोंदिीकृ त हस्तांतरि दस्त (conveyance deed) तयार करण्यात सहभागी ्हावे.
प्रकरि पाच
स्थावर संपदा जियामक प्राजाकरि
THE REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY

२०. (१) हा अजाजियम अंमलात आल्याच्या ददिांकािंतर एका वर्ााच्या कालावाीच्या आत, उजचत सरकार,
अजासूचिेिसार, एक प्राजाकरि स्थापि करे ल ज्याला स्थावर संपदा जियामक प्राजाकरि म्हिूि ओळखले जाईल. हे
प्राजाकरि या अजाजियमान्वये त्याला प्रदाि करण्यात आलेल्या अजाकारांचा वापर आजि काया करे ल.
परं त असे की, उजचत सरकारला योग्य वाटल्यास, दोि ककं वा अजाक राज्ये ककं वा कें द्रशाजसत प्रदेशात एकच प्राजाकरि
स्थापि करण्यात येईल.
परं त आिखी असे की, उजचत सरकारला योग्य वाटल्यास, यथाजस्थती एक राज्य ककं वा एका कें द्रशाजसत प्रदेशात
एकापेक्षा जास्त प्राजाकरिे स्थापि करण्यात येतील.
परं त यापढे आिखी असे की, या कलमान्वये जियामक प्राजाकरि स्थापि होईपयांत, उजचत शासि, आदेशािसार,
कोित्याही जियामक प्राजाकरिाला जियक्त करे ल ककं वा गृहजिमााि जवभागातील शक्यतो सजचव यांची जियक्ती या
अजाजियमाखालील उद्देशांसाठी जियामक प्राजाकरि म्हिूि करे ल.
परं त यापढेही आिखी असे की, जियामक प्राजाकरिाची स्थापिा झाल्यािंतर, सवा अजा, तक्रारी, जियक्त के लेल्या
जियामक प्राजाकरिाकडील प्रलंजबत दावे, अशा प्रकारे स्थापि के लेल्या जियामक प्राजाकरिाकडे हस्तांतररत के ले
जातील आजि अशा अजा, तक्रारी ककं वा दा्यांची सिाविी हस्तांतरीत के लेल्या टप्प्यापासूि घेण्यात येईल.
(२) हे प्राजाकरि एक संयक्त मंडळ (a body corporate ) असेल ज्याचे िाव वरील प्रमािे असेल. यांच्याकडे शाश्वत
उत्तराजाकार (perpetual Succession) आजि सामाईक मद्रा (common seal) असूि ते या अजाजियमाच्या तरतदींच्या
अाीि असलेल्या शक्तीसह, चल आजि अचल संपदेचे अजाग्रहि, ताबा आजि जवल्हेवाट आजि करार करिे अशी कता्ये
पार पाडतील आजि उपरोक्त िावािे दफयााद दाखल कू ि घेतील आजि सिाविी घेतील.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी
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२१. या प्राजाकरिात उजचत सरकारिे जियक्त के लेला एक अध्यक्ष असेल आजि दोि पेक्षा कमी िसतील असे पूिा वेळ
सदस्य असतील.
२२. प्राजाकरिचे अध्यक्ष आजि अन्य सदस्य यांची िेमिूक उजचत सरकार माफा त, उच्च न्यायालयाचे मख्य न्यायााीश
ककं वा त्यांचे प्रजतजिाी, गृहजिमााि आजि कायदा जवभागाचे सजचव यांचा समावेश असिार्या जिवड सजमतीच्या
जशफारसी िसार करण्यात येईल.
प्राजाकरिच्या अध्यक्षांची जियक्ती, दकमाि वीस वर्े परे से ज्ञाि आजि व्यावसाजयक अिभव असिार्या ्यक्तींमाूि
तर सदस्यांची िेमिूक करतांिा दकमाि पंारा वर्े, िगर जवकास, गृहजिमााि, स्थावर जमळकत जवकास, पायाभूत
सजवाा, अथाशास्त्र, संबंजात क्षेत्रातील तांजत्रक तज्ञ, जियोजि, कायदा, वाजिज्य, लेखाशास्त्र, उयामोग, व्यवस्थापि,
सामाजजक सेवा, सावाजजिक व्यवहार ककं वा प्रशासि संबंजात क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्यातूि करण्यात येईल.
परं त असे की, जी व्यक्ती राज्य सरकारच्या सेवेमध्ये आहे ककं वा होती त्याला तोपयांत अध्यक्ष म्हिूि जियक्त के ले जाऊ
शकिार िाही जोपयांत अशा ्यक्तीिे कें द्र सरकारमध्ये अजतररक्त सजचव ककं वा समतल्य पद कें द्र अथवा
राज्यसरकारमध्ये ाारि के ले िसेल.
परं त पढे असे की, जी व्यक्ती राज्य सरकारच्या सेवेमध्ये आहे ककं वा होती त्याला सदस्य म्हिूि तोपयांत जियक्त के ले
जाऊ शकिार िाही जोपयांत अशा ्यक्तीिे राज्य सरकारमध्ये सजचव ककं वा समतल्य पद कें द्र अथवा
राज्यसरकारमध्ये ाारि के ले िसेल.
२३. (१) अध्यक्ष आजि सदस्य यांचा कायाकाल, त्यांिी कायाभार स्वीकारल्यािंतर पाच वर्ाापयांत ककं वा त्यांच्या
वयाची पासष्टट वर्े पूिा होईपयांत, यापैकी जे आाी घडेल, इतका असेल आजि ते पूिर्िायक्तीसाठी पात्र असिार
िाहीत.
(२) अध्यक्ष ककं वा सदस्य म्हिूि कोित्याही व्यक्तीची जियक्ती करण्यापूवी, उजचत सरकार स्वत:ची खात्री कू ि
घेईल की, त्या व्यक्तीचा असा कोितेही आर्थाक ककं वा अन्य स्वारस्य िाही ज्याचा त्याच्या कायाावर पूवाग्रहदूजर्त
पररिाम होण्याची शक्यता आहे.
२४. (१) अध्यक्ष आजि इतर सदस्यांिा देय वेति आजि भत्ते आजि सेवच्े या इतर अटी व शती अशा प्रकारे जवजहत
करण्यात येतील की, त्यांच्या कारदकदीत ते गैरव्यवहार कू  शकिार िाहीत.
(२) कलम २३ चे उपकलम (१) आजि (२) मध्ये काहीही िमूद असले तरी, यथाजस्थजत अध्यक्ष ककं वा सदस्य –
(ए) उजचत सरकारला तीि मजहन्यांपेक्षा कमी िसेल अशा कालावाीत जलजखत स्वू पात अजा देऊि कायामक्त होऊ
शकतील. ककं वा
(बी) या कायद्यातील कलम २६ च्या तरतदींन्वये त्यांिा त्यांच्या पदावू ि दूर करण्यात येईल.
(३) अध्यक्ष ककं वा कोित्याही सदस्याला त्याच्या पदावू ि दूर करण्यात आल्यामळे ररक्त झालेले पद, ररक्त
झाल्याच्या ददिांकापासूि तीि मजहन्यांच्या आत भरले जाईल.
२५. अध्यक्षांिा सवासााारि देखरे खीचे आजि प्राजाकरिाच्या कारभारात जिदेश देण्याचे अजाकार असतील.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी

रे रा अजाजियम, जियम आजि एफ.ए.क्यू.

21

आजि ते प्राजाकरिाच्या बैठकीत अध्यक्ष म्हिूि काम पाहतील तसेच जवजहत करण्यात येईल त्या पध्दतीिे
प्राजाकरिाचे प्रशासकीय अजाकार आजि कायापद्धती अंमलात आितील.
२६. (१) उजचत सरकार, अजासूजचत के लेल्या प्रदक्रयेिसार, अध्यक्ष ककं वा इतर सदस्यांिा त्यांच्या पदावू ि दूर कू 
शके ल जर अध्यक्ष ककं वा अशा इतर सदस्य यथाजस्थजत, (ए) िादार म्हिूि घोजर्त के ले गेले. ककं वा
(बी) िैजतक अाःपतिाच्या अपराााबद्दल दोर्ी ठरजवले गेले. ककं वा
(सी) सदस्य म्हिूि काया करण्यास शारीररक ककं वा मािजसकदृष्टया अशक्य झाले असेल. ककं वा
(डी) असे आर्थाक ककं वा इतर स्वारस्य प्राप्त के ले आहे ज्याचा त्यांच्या कामावर पूवाग्रहदूजर्तपिे पररिाम होण्याची
शक्यता असेल. ककं वा
(इ) त्यािे त्याच्या पदाचा असा गैरवापर के ला आहे की त्याला त्या पदावर ठे विे सावाजजिक जहताच्या दृष्टटीिे योग्य
ठरिार िाही.
(२) उपकलम (१) च्या खंड (डी) ककं वा (इ) मध्ये िमूद आरोपांवू ि अध्यक्ष ककं वा सदस्याला पदावू ि तोपयांत दूर
के ले जािार िाही जोपयांत उच्च न्यायालयाच्या न्यायााीशािे, अध्यक्ष ककं वा सदस्याला त्यांच्या जवरोाात असिारे
आरोप समजावूि सांगूि त्या आरोपांबाबत त्यांचे म्हििे मांडण्याची वाजवी संाी देऊि चौकशी के ली असेल.
त्यािंतरच उजचत सरकार योग्य ते आदेश पाररत करे ल.
२७. (१) अध्यक्ष ककं वा सदस्याचे पद ाारि करिे संपष्टटात आल्यािंतर तो –
(ए) अशा कोित्याही व्यवस्थापि/संस्थेकडे िोकरी स्वीकारिार िाही ककं वा अशा कोित्याही व्यवस्थापि/संस्थेशी
संबंाीत असिार िाही, जे व्यवस्थापि/संस्था, त्याचे पद संपष्टटात आल्याच्या ददिांकापासूि या कायद्यान्वये
असिार्या कोित्याही कामाशी संबंजात असेल.
परं त असे की, या कलमात समाजवष्ट असलेली कोितीही बाब उजचत सरकारच्या ककं वा स्थाजिक प्राजाकरिाच्या
अजापत्त्याखाली ककं वा कोित्याही वैााजिक अजाकारान्वये ककं वा कोित्याही कें द्रीय, राज्य ककं वा प्रांतीय काययामािसार
स्थाजपत कोित्याही महामंडळावर, ज्याची ्याख्या कं पिी कायदा २०१३, कलम २ माील खंड (४५) अन्वये
पररभाजर्त के लेली आहे, जी या अजाजियमाच्या तरतूदीिसार प्रवताक िाही, यांमाील कोित्याही रोजगारांसाठी लागू
होिार िाही.
(बी) कोित्याही व्यक्ती ककं वा संस्थेशी संबंजात ककं वा कोित्याही व्यक्तीच्या वतीिे जवजशष्ट कायावाही ककं वा व्यवहार
ककं वा वाटाघाटी ककं वा जेथे प्राजाकरि एक पक्ष असेल आजि तेथे पद संपष्टटात येण्यापूवी सदर अध्यक्ष ककं वा सदस्य
यािे प्राजाकरिासाठी काम के ले असेल ककं वा सल्ला ददला असेल.
(सी) अध्यक्ष ककं वा सदस्य म्हिूि कायारत असतांिा प्राप्त झालेल्या माजहतीचा वापर कू ि कोित्याही व्यक्तीला असा
सल्ला देिार िाही जो त्या ्यक्तीला ककं वा जितेला उपलब्ा कन ि देण्यासाठी तो सक्षम िाही.
(डी) पदावर कायारत असतांिा त्यािे थेट आजि लक्षिीय कायाालयीि व्यवहार के ले होते अशा कोित्याही
संस्थेबरोबर एखायामा सेवा करारामध्ये सामील होिार िाही ककं वा एखायामा संचालक मंडळाचे पद स्वीकारिार िाही
ककं वा िोकरीचा प्रस्ताव स्वीकारिार िाही.
(२) अध्यक्ष आजि सभासद अशा कोित्याही बाबीची माजहती कोित्याही व्यक्तीला सांगिार िाहीत ककं वा उघड
करिार िाहीत जी पदावर असतांिा त्याच्या जवचाराथा ठे वली गेली होती ककं वा त्याला माजहत होती.
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२८. (१) उजचत सरकार, प्राजाकरिांशी सल्लामसलत कू ि, या काययामाची प्रभावी आजि कायाक्षम अंमलबजाविी
करण्यासाठी आवश्यक असलेले असे अजाकारी आजि कमाचारी जियक्त कू  शके ल जे अध्यक्षांच्या सवासामान्य
देखरे खीखाली काम कू  शकतील.
(२) उपकलम (१) अन्वये जियक्त करण्यात येिार्या अजाकारी आजि कमाचार्यांिा देय असिारे वेति आजि भत्ते आजि
सेवेच्या इतर अटी व शती जवजहत के ल्या जातील.
२९. (१) प्राजाकरिाच्या बैठकीचे रठकाि, बैठका, वेळ आजि त्याबाबत अंमलात आिण्याचे जियम, ्यवहार आजि
कायापद्धती, (बैठकीचा कोरम) प्राजाकरिािे के लेल्या जियमांद्वारे जिर्दाष्ट के ल्या जाऊ शकतील.
(२) जर कोित्याही कारिास्तव अध्यक्ष प्राजाकरिाच्या बैठकीत उपजस्थत राहण्यास असमथा असतील तर, सभेस
उपजस्थत असलेल्या सभासदांिी जिवडलेला सदस्य सभेच्या अध्यक्षस्थािी असेल.
(३) प्राजाकरिाच्या कोित्याही सभेपूवी येिार्या सवा प्रश्ांवर, उपजस्थत असलेल्या सदस्यांद्वारे के ल्या जािार्या
मतदािाद्वारे बहुमतािे जििाय घेतला जाईल आजि समाि मते असल्यास अध्यक्ष ककं वा त्याच्या अिपजस्थतीत
अध्यक्षपदी असलेल्या व्यक्तीचे मत जििाायक असेल.
(४) प्राजाकरिासमोर येिारे प्रश्, शक्य जततक्या लवकर हाताळले जातील आजि अजा प्राप्त झाल्याच्या ददिांकापासूि
साठ ददवसांच्या आत प्राजाकरि त्यावर जििाय करे ल.
परं त असे की, जर कोिताही अजाावर साठ ददवसांच्या कालमयाादत
े जििाय करिे शक्य िसेल तर, प्राजाकरि त्या
कालमयाादत
े त्या अजाावर जििाय ि घेण्याची कारिे जलजखत स्वू पात िोंदवेल.
३०. प्राजाकरिाची कोितीही कृ ती ककं वा कायावाही फक्त खालील कारिांमळे अवैा ठरिार िाही.
(ए) प्राजाकरिातील ररक्त ककं वा पद प्राजाकरिाच्या घटिेतील कोित्याही प्रकारचे दोर्; ककं वा
(बी) प्राजाकरिाच्या सदस्याच्या न पात कायारत व्यक्तीची जियक्ती करण्यात झालेली कोितीही चूक; ककं वा
(सी) प्राजाकरिाच्या कायापद्धतीमध्ये असलेल्या कोित्याही अजियजमततामळे प्रकरिाच्या गिवत्तेवर पररिाम होिार
िाही.
३१. (१) या अजाजियमातील तरतदींचे ककं वा जियम ककं वा जियमिांचे उल्लंघि झाल्यािे पीजडत झालेली व्यक्ती,
यथाजस्थती कोित्याही प्रवताक ककं वा ग्राहक ककं वा स्थावर संपदा प्रजतजिाीच्या जवरोाात प्राजाकरि ककं वा जििाय
अजाकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल कू  शके ल.
स्पष्टटीकरि: या कलमाच्या प्रयोजिाथा, '्यक्ती' मध्ये ग्राहकांची संघटिा ककं वा त्यावेळी अंमलात असलेल्या
कोित्याही काययामान्वये िोंदिीकृ त असलाली कोिताही स्वयंसेवी ग्राहक संघटिा यांचा समावेश होईल.
(२) उपकलम (१) अन्वये तक्रार दाखल करण्यासाठीचा अजा, पध्दत आजि शल्क जियमांद्वारे जिर्दाष्ट के ले जातील.
३२. एक पोर्क, पारदशी, कायाक्षम आजि स्पााात्मक स्थावर संपदा क्षेत्राच्या वाढीस प्रोत्साहि देण्यासाठी प्राजाकरि
सक्षम प्राजाकार्याच्या उजचत सरकारकडे खालील मद्यांवर जशफारशी कू  शके ल, यथाजस्थती –
(अ) ग्राहक, प्रवताक आजि स्थावर संपदा प्रजतजिाी यांच्या जहताच्या रक्षिाबाबत.
(बी) प्रकल्पाचे काम वेळेत पूिा होण्याच्या दृष्टटीिे प्रकल्पाला कालबध्द मंजरी आजि मान्यता देण्यासाठी 'एक जखडकी
यंत्रिा' जिमााि करिे.
(सी) कता्यािसार काम ि करिार्या (acts of omission and commission) सक्षम अजाकारी आजि त्यांचे कमाचारी यांच्या
जवरोाात पारदशाक व कठोर तक्रार जिवारि यंत्रिा जिमााि करिे.
(डी) स्थावर जमळकत क्षेत्रातील गंतविूकीस उत्तेजि देण्यासाठी उपाययोजिा करिे ज्यामध्ये परवडिार्या गृहजिमााि
क्षेत्रासाठी आर्थाक मदत वाढजवण्याचे उपाय समाजवष्टट असतील.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी
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(इ) पयाावरिाच्या दृष्टीिे रटकाऊ आजि परवडिार्या गृहजिमााि बांाकामांिा प्रोत्साहि देण्यासाठी उपायोजिा करिे.
प्रमािीत आजि उजचत बांाकाम साजहत्य, दफक्स्चसा, दफटटंग व बांाकाम तंत्रांचा वापर करिे.
(एफ) जवकासाचे जवजवा मापदंड ठरवूि त्या जिकर्ांवर प्रवताकासह प्रकल्पांची पतवरी (grading) ठरजवण्यासाठी
प्रोत्साहि देिारी उपाययोजिा तयार करिे.
(जी) प्रवताक आजि ग्राहक यांच्यातील मतभेदांचे सोयीस्कर आजि सौहादापूिा समाााि करण्यासाठी ग्राहक ककं वा
प्रवताक संघटिेद्वारे स्थाजपत मंचाद्वारे जववाद जिपटारा करण्यासाठी उपाययोजिा करिे.
(एच) संपदेच्या जशर्ाकाची (title) हमी देण्याच्या दृष्टटीिे जजमिींच्या अजभलेखाचे आजि यंत्रिांचे संगिीकरि
करण्याच्या ददशेिे उपाययोजिा करिे.
(आय) स्थावर संपदा क्षेत्राच्या जवकासाशी संबंजात प्रकरिांमध्ये उजचत सरकारला सल्ला देि.े
(जे) स्थावर संपदा क्षेत्रास प्रोत्साहि देण्यासाठी प्राजाकरि जवचार कू  शके ल अशी अन्य कोितीही समस्या.
३३. (१) उजचत सरकार स्थावर संपदा क्षेत्रातील (स्थावर संपदा क्षेत्राशी संबंजात काययामांचा आढावा यासह) ककं वा
इतर कोित्याही बाबींवरील ाोरिाची रचिा करतािा, अशा ाोरिांच्या ककं वा काययामाच्या वास्तजवक पररिामाच्या
संभाव्य प्रभावाबद्दल प्राजाकरिाचे मत जवचारात घेईल. प्राजाकरि अशा संदभाात साठ ददवसांच्या आत उजचत
सरकारला आपले मत देईल ज्यामळे पढील योग्य कारवाई करता येईल.
(२) उपकलम (१) अन्वये प्राजाकरिािे ददलेले मत अशी ाोरिे ककं वा काययामांचे जिााारि करण्यासाठी उजचत
सरकारवर बंािकारक असिार िाही.
(३) प्राजाकरि, योग्य ते मागा वापू ि स्थावर संपदा क्षेत्र आजि त्याच्या ाोरिांशी संबंजात जागू कता जिमााि
करण्यासाठी आजि प्रजशक्षि देण्यासाठी योग्य ती उपाययोजिा करे ल.
३४. प्राजाकरिाच्या कायाात खालील बाबींचा समावेश असेल(ए) या अजाजियमान्वये स्थावर जमळकत प्रकल्प आजि स्थावर संपदा प्रजतजिाींची िोंदिी करिे आजि त्यांचे जियमि
करिे.
(बी) िोंदिीकृ त असलेल्या सवा स्थावर संपदा प्रकल्पांची िोंद जवजहत के लेल्या तपशीलांसह आजि िोंदिीसाठी
ददलेल्या अजाामध्ये ददलेल्या माजहतीसह वेबसाइटवर प्रकाजशत करिे व त्याची देखभाल करिे.
(सी) सावाजजिक पाहिीसाठी प्राजाकरिाच्या वेबसाइटवर डेटाबेस तयार करिे आजि कसूरवार प्रवताकांची िावे
आजि छायाजचत्रे, प्रकलपाचा तपशील, ज्यांची िोंदिी रद्द के ली गेली आहे ककं वा या काययामािसार ज्यांिा दंड
ठोठावण्यात आला आहे त्यांची कारिंसह माजहती प्रकाशीत करिे ज्यामळे सवासामान्य िागरीकांिा याची माजहती
होईल.
(डी) सावाजजिक पाहिीसाठी, प्राजाकरिाच्या वेबसाइटवर डेटाबेस तयार करिे, आजि त्यात या कायद्यान्वये िोंदिी
के लेल्या स्थावर संपदा प्रजतजिाींची िावे आजि छायाजचत्रे आजि जवजहत तपशील प्रजवष्ट करिे तसेच ज्यांची िोंदिी
रद्द करण्यात आली आहे ककं वा फे टाळण्यात आली आहे त्यांचा जवजहत तपशील प्रजवष्ट करिे.
(इ) आपल्या अजाकारक्षेत्रात असलेल्या प्रत्येक क्षेत्रासाठी, यथाजस्थती ग्राहक ककं वा प्रवताक ककं वा स्थावर संपदा
प्रजतजिाींसाठी जियमांद्वारे जवजहत करण्यात आलेले शल्क जिजित करिे.
(एफ) या अजाजियमान्वये आजि त्याच्याअंतगात असलेल्या जियम व जियमिांची, ग्राहक आजि प्रवताक आजि स्थावर
संपदा प्रजतजिाींसाठीच्या जबाबदार्यांची अंमलबजाविी सजिजित करिे.
(जी) या अजाजियमातील अजाकारांन्वये पाररत के लेल्या जियमांची ककं वा आदेशांची ककं वा जिदेशांची अंमलबजाविी
सजिजित करिे.
(एच) या अजाजियमातील तरतदींची पूताता करण्यासाठी प्राजाकरिांकडे उजचत सरकारिे सोपजवलेली अन्य आवश्यक
काये करिे.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी
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३५. (१) या अजाजियमात ककं वा त्याच्या जियम ककं वा जियमिान्वये दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवू ि ककं वा
स्वेच्छेिे प्राजाकरिास योग्य वाटत असेल तर, कोित्याही यथाजस्थती प्रवताकाला ककं वा ग्राहकाला ककं वा स्थावर संपदा
प्रजतजिाीला, जलजखत स्वू पात कारिे िोंदवूि कोित्याही वेळी बोलावूि घेता येईल आजि तक्रारीच्या मद्यांवर
त्याच्याकडू ि लेखी माजहती ककं वा स्पष्टीकरि मागता येईल आजि आवश्यक वाटल्यास अशा तक्रारीच्या मद्यांवर
चौकशीसाठी एक ककं वा अजाक व्यक्तींची िेमिूक करता येईल.
(२) त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोित्याही काययामात काहीही िमूद असले तरी, उपकलम (१) अन्वये
अजाकारांचा वापर करतािा, प्राजाकरिाला, ददवािी प्रदक्रया संजहता, १९०८ अन्वये दावा चालवतांिा ददवािी
न्यायालयाला खालील बाबतीत असिारे सवा अजाकार असतील. –
(i) खाते पस्तकांचा आजि इतर दस्तऐवजांचा शोा घेिे आजि प्राजाकरिािे जिर्दाष्ट के लेल्या रठकािी आजि वेळी अशी
खाते पस्तके आजि इतर दस्तऐवज हजर करण्यास भाग पाडिे.
(ii) लोकांिा उपजस्थत राहण्यास भाग पाडिे आजि त्यांची शपथेवर चौकशी करिे.
(iii) तपासिीसाठी साक्षीदार ककं वा दस्तऐवजांच्या तपासिीसाठी समन्स जारी करिे.
(iv) जवजहत के लेल्या इतर कोित्याही बाबी.
३६. चौकशीदरम्याि, प्राजाकरिािचे समाााि झाले की, घडलेले कृ त्य या अजाजियमाचे ककं वा त्यान्वये असलेल्या
जियम व अटींचे उल्लंघि कू ि के ले गेले आहे आजि ते तसेच चालू आहे ककं वा असे कृ त्य करण्याची संभाविा आहे तर
प्राजाकरि आदेश पाररत कू ि कोित्याही प्रवताक ककं वा ग्राहक ककं वा स्थावर संपदा प्रजतजिाीला असे कृ त्य
करण्यासाठी, आवश्यकता असल्यास अशा पक्षाला िोटीस ि देता, अंजतम जििायापयांत ककं वा पढील आदेशापयांत
प्रजतबंा कू  शके ल.
३७. प्राजाकरि, या अजाजियमातील तरतदींिसार ककं वा त्याखाली बिजवलेल्या जियम ककं वा जियमिान्वये
यथाजस्थती प्रवताक ककं वा ग्राहक ककं वा स्थावर संपदा प्रजतजिाीला वेळोवेळी आवश्यक असतील असे जिदेश देऊ शके ल
आजि असे जिदेश सवा संबंजातांवर बंािकारक राहतील.
३८. (१) प्रवताक, ग्राहक ककं वा स्थावर संपदा प्रजतजिाीिींिी, या कायद्यातील तरतदीिसार ककं वा त्याखाली
बिजवलेल्या जियम ककं वा जियमिान्वये त्यांिा असलेल्या कताव्यांचे उल्लंघि के ल्यास, प्राजाकरिाला या संदभाात दंड
ककं वा व्याज लादण्याचे अजाकार असतील.
(२) प्राजाकरि िैसर्गाक न्याय तत्त्वांिसार मागादर्शात असेल आजि या अजाजियमाच्या इतर तरतदी आजि त्याअंतगात
तयार के लेल्या जियमांिसार, प्राजाकरिाला स्वतःची प्रदक्रया जियंजत्रत करण्याचे अजाकार असतील.
(३) करार, कारवाई, वगळिे, प्रघात ककं वा प्रदक्रयांशी संबंजात एखादी समस्या उद्भवल्यास –
(अ) स्थावर संपदा प्रकल्पाच्या जवकासाशी संबंजात स्पाेचे प्रशंसिीय प्रजतबंा, जिबांा ककं वा जवू पि आहे. ककं वा
(ब) बाजारपेठेतील मक्तेदारी शक्ती पररजस्थतीचा ग्राहकांच्या जहतावर जवपररत प्रभाव पडत आहे.
अशा पररजस्थतीत प्राजाकरि, स्वेच्छेिे भारताच्या कॉजम्पटीशि कजमशिकडे अशा वादग्रस्त संदभाात संदभा देऊ शके ल.
३९. प्राजाकरि, या अजाजियमान्वये पाररत के लेल्या आदेशाच्या ददिांकापासूि दोि वर्ाांच्या आत, अजभलेखातूि
कोितीही चूक स्पष्टपिे जािवत असेल तर पाररत के लेल्या कोित्याही आदेशात फे रबदल कू  शके ल आजि
पक्षकारांिी अशी चूक जिदशािास आिली असेल तरीही अशी चूक दन स्त कू  शके ल.
परं त असे की, अशा कोित्याही आदेशात साारिा के ली जािार िाही ज्या आदेशाजवू ध्द या कायद्यान्वये अपील
दाखल करण्यात आले असेल.
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परं त आिखी असे की, अशाप्रकारे आदेशात साारिा करतांिा प्राजाकरि, या काययामाच्या तरतदींन्वये पाररत के लेल्या
आदेशाचा मूळ भाग (गाभा/मजतताथा) बदलिार िाही.
४०. (१) एखादा प्रवताक ककं वा ग्राहक ककं वा स्थावर संपदा प्रजतजिाी, त्याच्यावर या अजाजियमान्वये ककं वा यातील
जियम आजि जियमिान्वये, यथाजस्थती, जििाय अजाकारी ककं वा जियामक प्राजाकरि ककं वा अजपलीय प्राजाकरि
यांच्या माफा त लादलेले कोितेही व्याज ककं वा दंड ककं वा भरपाई देण्यास कसूर करे ल तर अशी रक्कम, यथाजस्थती त्या
प्रवताक ककं वा लाभाारक ककं वा स्थावर जमळकत प्रजतजिाीकडू ि जमीि महसलाची थकबाकी म्हिूि वसूल के ली जाऊ
शके ल.
(२) जर यथाजस्थती, जििाय अजाकारी ककं वा जियामक प्राजाकरि ककं वा अजपलीय प्राजाकरि यांच्यामाफा त एखादा
आदेश पाररत करण्यात आला असेल ककं वा ्यक्तीला एखादी कृ ती करण्याचे ककं वा कृ ती ि करण्याचे जिदेश ददले
असतील ज्याचे त्यांिा या अजाजियमान्वये ककं वा त्याखाली बिजवलेल्या जियम ककं वा जियमिान्वये अजाकार आहेत,
आजि जिदेजशत कृ ती करण्यास त्या ्यक्तीिे कसूर के ल्यास जवजहत करण्यात येिार्या पध्दतीिे अशा जिदेशांची
अंलबजाविी के ली जाऊ शके ल.
प्रकरि सहा
कें द्रीय सल्लागार पररर्द
CENTRAL ADVISORY COUNCIL

४१. (१) कें द्र सरकार, अजासूचिेद्वारे , अशा अजासूचिेत जवजिर्दाष्ट के ल्याप्रमािे अशा ददिांकापासूि अंमलात
येिार्या, कें द्रीय सल्लागार सजमती म्हिूि ओळखल्या जािार्या पररर्देची स्थापिा कू  शके ल.
(२) कें द्र सरकारच्या गृहजिमााि जवभागाचे प्रभारी मंत्री कें द्रीय सल्लागार पररर्देचे पदजसध्द अध्यक्ष असतील.
(३) कें द्रीय सल्लागार पररर्देमध्ये अथा मंत्रालय, उयामोग आजि वाजिज्य मंत्रालय, शहरी जवकास मंत्रालय, ग्राहक
व्यवहार मंत्रालय, कॉपोरे ट व्यवहार मंत्रालय, कायदा व न्याय मंत्रालय, जिती आयोग, राष्ट्रीय गृहबांािी बँक,
गृहजिमााि व शहरी जवकास महामंडळ यांच्या प्रजतजिाींचा समावेश असेल. राज्य सरकारचे पाच प्रजतजिाी
रोटेशिद्वारे जिवडले जातील. स्थावर संपदा जियामक प्राजाकरिाचे पाच प्रजतजिाी रोटेशिद्वारे जिवडले जातील आजि
अजासूचिेिूसार कें द्र सरकारच्या इतर जवभागाचे प्रजतजिाी असतील.
(४) या जशवाय खालील लोकांच्या जहतसंबंाांचे प्रजतजिजात्व करण्यासाठी, १० पेक्षा जास्त िसतील असे,
स्थावर संपदा उयामोग क्षेत्रातील ग्राहक, स्थावर संपदा प्रजतजिाी, बांाकाम मजूर, गैर-सरकारी संस्था आजि शैक्षजिक
आजि स्थावर संपदा संशोाि संस्थांचे प्रजतजिाी असतील.
४२. (१) कें द्रीय सल्लागार पररर्देच्या कायाात, कें द्र सरकारला खालील बाबतीत सल्ला देिे आजि त्याची जशफारस
करिे याचा समावेश असेल. –
(ए) या अजाजियमाच्या अंमलबजाविीसंबंाी सवा बाबींवर.
(बी) ाोरिांच्या मख्य प्रश्ांवर.
(सी) ग्राहकांच्या जहताच्या संरक्षिाबाबत.
(डी) स्थावर संपदा क्षेत्राचा जवकास वाढविेबाबत.
(ई) कें द्र सरकारद्वारे जियक्त के लेल्या इतर कोित्याही बाबीवर.
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(२) के न्द्रीय सल्लागार पररर्देिे उपकलम (१) अन्वये िमूद के लेल्या जवर्यांच्या जशफारशींच्या अंमलबजाविीसाठी
कें द्र सरकार जियम जिर्दाष्टट कू  शकते.
प्रकरि सात
स्थावर संपदा अजपलीय न्यायाजाकरि
THE REAL ESTATE APPELLATE TRIBUNAL

४३. (१) उजचत सरकार, या अजाजियमाच्या अंमलबजाविीच्या ददिांकापासूि एक वर्ाांच्या आत, अजासचिेद्वारे ,
स्थावर संपदा अजपलीय न्यायाजाकरिाची स्थापिा करे ल, जे स्थावर संपदा अजपलीय न्यायाजाकरि, (राज्य /
कें द्रशाजसत प्रदेशाचे िाव) म्हिूि ओळखले जाईल.
(२) उजचत सरकारला आवश्यक वाटल्यास, यथाजस्थती राज्य ककं वा कें द्रशाजसत प्रदेशात जवजवा न्यायाजाकार
क्षेत्रासाठी, अजपलीय न्यायाजाकरिाचे एक ककं वा अजाक खंडपीठ स्थापि कू  शके ल.
(३) अजपलीय न्यायाजाकरिाच्या प्रत्येक खंडपीठात दकमाि एक न्याजयक सदस्य असिे आजि एक प्रशासकीय तांजत्रक
सदस्य असिे आवश्यक असेल.
(४) दोि ककं वा अजाक राज्ये ककं वा कें द्रशाजसत प्रदेशांचे उजचत सरकार, त्यांिा एकत्रीतररत्या एकच अजपलीय
न्यायाजाकरिाची स्थापिा कू  शकतील.
परं त असे की, या कलमान्वये अजपलीय न्यायाजाकरिची स्थापिा होईपयांत, उजचत सरकार, आदेशान्वये, कोित्याही
काययामांन्वये कायारत असलेल्या अजपलीय न्यायाजाकरिाची जियक्ती, या कायद्यान्वये दाखल करण्यात आलेल्या
अपीलांची सिाविी घेण्याकामी कू  शके ल.
परं त पढे असे की, या कलमान्वये अजपलीय न्यायाजाकरिाची स्थापिा झाल्यािंतर, अपीलांच्या सिाविीसाठी जियक्त
के लेल्या अजपलीय न्यायाजाकरिाकडील सवा संबंजात प्रकरिे, अशा प्रकारे स्थापि के लेल्या अजपलीय
न्यायाजाकरिाकडे हस्तांतररत के ली जातील आजि त्याची सिाविी हस्तांतररत के लेल्या टप्प्यापासूि घेतली जाईल.
(५) प्राजाकरिाच्या ककं वा जििाय अजाकार्यािे या अजाजियमान्वये ददलेल्या कोित्याही जिदेशामळे ककं वा जििायामळे
्यथीत झालेल्या व्यक्तीला, कायाकक्षा असलेल्या अजपलीय न्यायाजाकरिाकडे अपील दाखल करता येईल.
परं त असे की, जे्हा प्रवताकाला दंडाच्या आदेशाजवू ध्द अजपलीय न्यायाजाकरिाकडे अपील दाखल करायचे असेल
तर, प्रवताकािे दंडाच्या रकमेच्या दकमाि ३० टक्े रक्कम ककं वा अजपलीय न्यायाजाकरिािे जिााारीत के लेली उच्चतम
टक्े वारीची रक्कम ककं वा त्याच्यावर ग्राहकास अदा करण्यासाठी आदेशीत के लेली भरपाईची ्याजासह एकू ि रक्कम,
अजपलीय न्यायाजाकरिाकडे जमा के ल्याजशवाय त्याच्या अपीलावर सिाविी घेतली जािार िाही.
स्पष्टटीकरि: या कलमाच्या प्रयोजिाथा, '्यक्ती' संज्ञेत ग्राहकांची संघटिा ककं वा त्यावेळी अंमलात असलेल्या
कोित्याही काययामान्वये िोंदिीकृ त असलेली कोितीही स्वयंसेवी ग्राहक संघटिा यांचा समावेश होईल.
४४. (१) उजचत सरकार ककं वा सक्षम प्राजाकारी ककं वा कोितीही व्यक्ती, प्राजाकरि ककं वा जििाय अजाकारी यांच्या
कोित्याही जिदेश ककं वा आदेश ककं वा जििायामळे ्यथीत झाली असेल तर अजपलीय न्यायाजाकरिाकडे अपील दाखल
कू ि दाद मागू शके ल.
(२) उपकलम (१) अन्वये दाखल करण्यात येिारे प्रत्येक अपील, संबंजात जिदेशाची ककं वा आदेशाची ककं वा जििायाची
प्रत प्राप्त झाल्याच्या ददिांकापासूि साठ ददवसांच्या आत, जवजहत िमन्यात आजि फीसह दाखल करावे लागेल.
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परं त, असे की, साठ ददवसांच्या कालावाीत अपील दाखल ि करण्याची कारिे अजपलीय न्यायाजाकरिाला
समााािकारक वाटली तर, अजपलीय न्यायाजाकरि साठ ददवसािंतरही अपील दाखल कू ि घेऊ शके ल.
(३) उपकलम (१) अन्वये अपील दाखल झाल्यािंतर, अजपलीय न्यायाजाकरि दोन्ही पक्षांिा त्यांचे म्हििे मांडण्याची
संाी ददल्यािंतर, त्याला योग्य वाटेल असा आदेश, अंतररम आदेशासह, पाररत कू  शके ल.
(४) अजपलीय न्यायाजाकरि, त्यािे पाररत के लेल्या प्रत्येक आदेशाची एक प्रत, प्रत्येक पक्षाला आजि यथाजस्थती
प्राजाकरि ककं वा जििाय अजाकार्याला पाठवेल.
५) उपकलम (१) अन्वये दाखल के लेल्या अपीलावर शक्य जततक्या लवकर कायावाही के ली जाईल आजि अपील दाखल
झाल्याच्या ददिांकापासूि साठ ददवसांच्या कालावाीत अपील जिकाली काढण्याचा प्रयत्न कण्यात येईल.
परं त असे की, असे कोितेही अपील, साठ ददवसांच्या कालावाीत जिकाली काढिे शक्य िसल्यास, अजपलीय
न्यायाजाकरि, उपरोक्त जवजहत कालावाीतील अपीलाचा जिकाल देिे शक्य िसल्याबाबची कारिे, जलजखत
स्वू पात िोंदवेल.
(६) अजपलीय न्यायाजाकरि, अपील जिकाली काढण्याच्या दृष्टटीिे, प्राजाकरिाचा ककं वा जििाय अजाकाराच्या
कोित्याही आदेशाची ककं वा जििायाची, योग्यता ककं वा कायदेशीरपिा ककं वा अचूकता तपासण्यासाठी, त्या आदेशाची
ककं वा जििायाची संबंजात कागदपत्रे स्वत:हूि ककं वा अन्यथा मागिी कू  शके ल आजि योग्य ते आदेश पाररत कू 
शके ल.
४५. अजपलीय न्यायाजाकरिामध्ये एक अध्यक्ष आजि दोि पेक्षा कमी िाहीत असे पूिा वेळ सदस्य असतील ज्यापैकी
एक न्याजयक सदस्य (Judicial Member) असेल आजि दसरा सदस्य उजचत सरकारद्वारा जियक्त करण्यात आलेला तांजत्रक
ककं वा प्रशासकीय सदस्य (Technical or Administrative Member) असेल.
स्पष्टटीकरि: या प्रकरिाच्या प्रयोजिाथा, (i) 'न्याजयक सदस्य' म्हिजे कलम ४६ च्या उपकलम (१), खंड (ब) अन्वये जियक्त के लेला अजपलीय न्यायाजाकरिाचा
सदस्य.
(ii) 'तांजत्रक ककं वा प्रशासकीय सदस्य' म्हिजे कलम ४६ च्या उपकलम (१), खंड (सी) अन्वये जियक्त के लेला अजपलीय
न्यायाजाकरिाचा सदस्य.
४६. (१) एखादी व्यक्ती तोपयांत अजपलीय न्यायाजाकरिाचा अध्यक्ष ककं वा सदस्य म्हिूि जियक्तीसाठी पात्र ठरिार
िाही जोपयांत ती, (ए) अध्यक्ष पदाच्या बाबतीत, उच्च न्यायालयाचा न्यायााीश आहे ककं वा उच्च न्यायालयाचा न्यायााीश होती अशी
्यक्ती, आजि
(बी) न्याजयक सदस्याच्या बाबतीत, भारतात दकमाि १५ वर्े न्यायालयीि कायाालयात कायारत असलेली ककं वा
भारतीय कायदेजवर्यक सेवेचा सदस्य होती आजि त्या सेवेत अजतररक्त सजचव ककं वा समकक्ष पद ाारि के ले होते
ककं वा स्थावर जमळकत प्रकरिे हाताळिारी, दकमाि वीस वर्े वकीली व्यवसायात असिारी ्यक्ती. आजि
(सी) तांजत्रक ककं वा प्रशासकीय सदस्याच्या बाबतीत, जी व्यक्ती, शहरी जवकास, गृहजिमााि, स्थावर जमळकत जवकास,
पायाभूत सजवाा, अथाशास्त्र, जियोजि, कायदा, वाजिज्य, लेखा, उयामोग, व्यवस्थापि, सावाजजिक व्यवहार ककं वा
प्रशासि या क्षेत्रात सप्रजसद्ध आहे आजि या क्षेत्रांमध्ये दकमाि वीस वर्े अिभव ककं वा ज्या ्यक्तीिे कें द्र ककं वा राज्य
सरकारमध्ये, भारत सरकारचा अजतररक्त सजचव हे पद ककं वा कें द्र ककं वा राज्य सरकारमध्ये याचे समतल्य पद ाारि
के ले असेल अशी ्यक्ती.
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(२) अजपलीय न्यायाजाकरिाच्या अध्यक्षांची जियक्ती, उच्च न्यायालयाचे मख्य न्यायमूती ककं वा त्यांिी िामजिदेजशत
के लेल्या व्यक्तीशी सल्लामसलत कू ि उजचत सरकारद्वारे के ली जाईल.
(३) अजपलीय न्यायाजाकरिाच्या न्याजयक सदस्यांची आजि तांजत्रक ककं वा प्रशासकीय सदस्यांची जियक्ती, उच्च
न्यायालयाचे मख्य न्यायमूती ककं वा त्यांिी िामजिदेजशत के लेली व्यक्ती, गृहजिमााि जवभागाचे सजचव आजि कायदा
जवभागाचे सजचव आजि जवहीत के ल्याप्रमािे सदस्य असलेल्या जिवड सजमतीच्या जशफारशीवू ि, उजचत सरकारद्वारे
के ली जाईल.
४७. (१) अजपलीय न्यायाजाकरिाचे अध्यक्ष ककं वा सदस्य, पदाचा कायाभार स्वीकारल्याच्या ददिांकापासूि पाच
वर्ाांहूि अजाक िसलेल्या मदतीसाठी पद ाारि करतील. परं त ते पूिर्िायक्तीसाठी पात्र राहिार िाहीत.
परं त असे की, उच्च न्यायालयाचा न्यायााीश असलेल्या व्यक्तीला अजपलीय न्यायाजाकरिाचे अध्यक्ष म्हिूि जियक्त
के ले गेले असेल, तर त्यांिा वयाच्या सदसष्टट वर्ाांिंतर सदर पद ाारि करता येिार िाही.
परं त पढे असे की, कोित्याही न्याजयक सदस्यास ककं वा तांजत्रक ककं वा प्रशासकीय सदस्यास, त्याच्या वयाच्या पासष्टट
वर्ाांिंतर सदर पद ाारि करता येिार िाही.
(२) अध्यक्ष ककं वा सदस्य म्हिूि कोित्याही व्यक्तीची जियक्ती करण्यापूवी, उजचत सरकार स्वत:ची खात्री कू ि
घेईल की, ती व्यक्तीचा असा कोितेही आर्थाक ककं वा अन्य स्वारस्य िाही ज्याचा त्याच्या कायाावर पूवाग्रहदूजर्त
पररिाम होण्याची शक्यता आहे.
४८. (१) अध्यक्ष आजि इतर सदस्यांिा देय वेति आजि भत्ते आजि सेवेच्या इतर अटी व शती आ प्रकारे जवजहत
करण्यात येतील की, त्यांच्या कारदकदीत ते गैरव्यवहार कू  शकिार िाहीत.
(२) कलम ४७ चे उपकलम (१) आजि (२) मध्ये काहीही िमूद असले तरी, यथाजस्थजत अध्यक्ष ककं वा सदस्य –
(ए) उजचत सरकारला तीि मजहन्यांपेक्षा कमी िसेल अशा कालावाीत जलजखत स्वू पात अजा देऊि कायामक्त होऊ
शकतील. ककं वा
(बी) या अजाजियमातील कलम ४९ च्या तरतदींन्वये त्यांिा त्यांच्या पदावू ि दूर करण्यात येईल.
(३) अध्यक्ष ककं वा कोित्याही सदस्याला त्याच्या पदावू ि दूर करण्यात आल्यामळे ररक्त झालेले पद, ररक्त
झाल्याच्या ददिांकापासूि तीि मजहन्यांच्या आत भरले जाईल.
४९. (१) उजचत सरकार, उच्च न्यायालयाच्या मख्य न्यायजाशांशी सल्लामसलत कू ि अशा अध्यक्षाला ककं वा अशा
इतर कोित्याही न्याजयक ककं वा तांजत्रक ककं वा प्रशासकीय सदस्याला त्यांच्या पदावू ि दूर कू  शके ल, जो –
(ए) िादार म्हिूि घोजर्त के ला गेला आहे. ककं वा
(बी) त्याला अशा अपराााबद्दल दोर्ी ठरजवले गेले आहे जो अपराा उजचत सरकारच्या मते िैजतक अाःपतिाचा आहे.
ककं वा
(सी) तो शारीररक ककं वा मािजसकदृष्टया अक्षम झाला आहे. ककं वा
(डी) त्यािे आर्थाक ककं वा इतर स्वारस्य प्राप्त के ले आहे ज्याचा त्यांच्या कामावर पूवाग्रहदूजर्तपिे पररिाम होण्याची
शक्यता आहे. ककं वा
(इ) त्यािे त्याच्या पदाचा असा गैरवापर के ला आहे की त्याला त्या पदावर ठे विे सावाजजिक जहताच्या दृष्टटीिे योग्य
ठरिार िाही.
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(२) अध्यक्ष ककं वा कोित्याही न्याजयक ककं वा तांजत्रक ककं वा प्रशासकीय सदस्याला त्याच्या पदावू ि तो पयांत दूर के ले
जािार िाही जो पयांत उच्च न्यायालयाच्या न्यायााीशािे, अध्यक्ष ककं वा कोित्याही न्याजयक ककं वा तांजत्रक ककं वा
प्रशासकीय सदस्याला सदस्याच्या जवरोाात असिारे आरोप त्यांिा समजावूि सांगूि त्या आरोपांबाबत त्यांचे म्हििे
मांडण्याची वाजवी संाी देऊि चौकशी के ली आहे. त्यािंतरच उजचत सरकार योग्य ते आदेश पाररत करे ल.
(३) उजचत सरकारला, अध्यक्ष ककं वा न्याजयक सदस्य ककं वा तांजत्रक ककं वा प्रशासकीय सदस्याला ते्हा जिलंजबत
करता येईल जे्हा उपकलम (२) अन्वये त्या संदभाात, उच्च न्यायालयाच्या न्यायााीशांचा चौकशी अहवाल उजचत
सरकारला प्राप्त झाला असेल.
(४) उजचत सरकार, उपकलम (२) मध्ये जिर्दाष्ट के लेल्या चौकशीची प्रदक्रया जियमांिसार जियंजत्रत कू  शके ल.
५०. (१) अध्यक्ष ककं वा न्याजयक सदस्य ककं वा तांजत्रक ककं वा प्रशासकीय सदस्याचे पद ाारि करिे संपष्टटात
आल्यािंतर तो –
(ए) अशा कोित्याही व्यवस्थापि/संस्थेकडे िोकरी स्वीकारिार िाही ककं वा अशा कोित्याही व्यवस्थापि/संस्थेशी
संबंाीत असिार िाही, जे व्यवस्थापि/संस्था, त्याचे पद संपष्टटात आल्याच्या ददिांकापासूि या कायद्यान्वये
असिार्या कोित्याही कामाशी संबंजात असेल.
परं त असे की, या कलमात समाजवष्ट असलेली कोितीही बाब उजचत सरकारच्या ककं वा स्थाजिक प्राजाकरिाच्या
अजापत्त्याखाली ककं वा कोित्याही वैााजिक अजाकारान्वये ककं वा कोित्याही कें द्रीय, राज्य ककं वा प्रांतीय काययामािसार
स्थाजपत कोित्याही महामंडळावर, ज्याची ्याख्या कं पिी कायदा २०१३, कलम २ माील खंड (४५) अन्वये
पररभाजर्त के लेली आहे, जी या काययामाच्या तरतूदीिसार प्रवताक िाही, यांमाील कोित्याही रोजगारांसाठी लागू
होिार िाही.
(बी) कोित्याही व्यक्ती ककं वा संस्थेशी संबंजात ककं वा कोित्याही व्यक्तीच्या वतीिे जवजशष्ट कायावाही ककं वा व्यवहार
ककं वा वाटाघाटी ककं वा जेथे प्राजाकरि एक पक्ष असेल आजि तेथे पद संपष्टटात येण्यापूवी सदर अध्यक्ष ककं वा न्याजयक
सदस्य ककं वा तांजत्रक ककं वा प्रशासकीय सदस्य यािे प्राजाकरिासाठी काम के ले असेल ककं वा सल्ला ददला असेल.
(सी) अध्यक्ष ककं वा न्याजयक सदस्य ककं वा तांजत्रक ककं वा प्रशासकीय सदस्य म्हिूि कायारत असतांिा प्राप्त झालेल्या
माजहतीचा वापर कू ि कोित्याही व्यक्तीला असा सल्ला देिे जो त्या ्यक्तीला ककं वा जितेला उपलब्ा कन ि देण्यास
तो सक्षम िसेल.
(डी) पदावर कायारत असतांिा त्यािे थेट आजि लक्षिीय कायाालयीि व्यवहार के ले होते अशा कोित्याही
संस्थेबरोबर एखायामा सेवा करारामध्ये सामील होिार िाही ककं वा एखायामा संचालक मंडळाचे पद स्वीकारिार िाही
ककं वा िोकरीचा प्रस्ताव स्वीकारिार िाही.
(२) अध्यक्ष आजि न्याजयक सदस्य ककं वा तांजत्रक ककं वा प्रशासकीय सदस्य अशा कोित्याही बाबीची माजहती
कोित्याही व्यक्तीला सांगिार िाही ककं वा उघड करिार िाही जी पदावर असतांिा त्याच्या जवचाराथा ठे वली गेली
होती ककं वा त्यांिा माजहत होती.
५१. (१) उजचत सरकार, योग्य वाटतील असे अजाकारी व कमाचारी अजपलीय न्यायाजाकरिाला परवेल.
(२) अजपलीय न्यायाजाकरिाचे असे अजाकारी आजि कमाचारी अध्यक्षांच्या सवासामान्य देखरे खीखाली काम करतील.
(३) अजपलीय न्यायाजाकरिाकडे जियक्त करण्यात येिार्या अजाकारी आजि कमाचार्यांिा देय असिारे वेति आजि
भत्ते आजि सेवेच्या इतर अटी व शती जवजहत के ल्या जातील.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी
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५२. तात्परत्या अिपजस्थतीजशवाय अन्य कारिास्तव, अध्यक्ष ककं वा अजपलीय न्यायाजाकरिाच्या सदस्याचे पद ररक्त
असल्यास, उजचत सरकार या अजाजियमातील तरतदींन्वये त्या जागी अन्य व्यक्तीची जियक्ती करे ल आजि अजपलीय
न्यायाजाकरिाच्या समोर चालू असलेली कायावाही, ते ररक्त पद भरल्याच्या टप्प्यापासूि पढे चालू होईल.
५३. (१) अजपलीय न्यायाजाकरि, ददवािी प्रदक्रया संजहता १९०८ द्वारे घालूि ददलेल्या प्रदक्रयेद्वारे बांाील असिार
िाही परं त िैसर्गाक न्याय तत्त्वांिसार मागादर्शात असेल.
(२) या अजाजियमाच्या तरतदींन्वये, अजपलीय न्यायाजाकरिाला स्वतःची प्रदक्रया जियंजत्रत करण्याचे अजाकार
असतील.
(३) अजपलीय न्यायाजाकरि, भारतीय परावा कायदा, १८७२ च्या पराव्याच्या जियमांिसार देखील बांाील असिार
िाही.
(४) अजपलीय न्यायाजाकरिाला या कायद्यान्वये त्याचे काया करण्याच्या हेतूिे, ददवािी प्रदक्रया संजहता, १९०८
अन्वये दावा चालवतांिा ददवािी न्यायालयाला खालील बाबतीत असिारे सवा अजाकार असतील. –
(ए) समन्स काढू ि लोकांिा उपजस्थत राहण्यास भाग पाडिे आजि त्यांची शपथेवर चौकशी करिे.
(बी) दस्तऐवजांचा शोा घेिे आजि दस्तऐवज हजर करण्यास भाग पाडिे.
(सी) शपथपत्रावर परावा स्वीकारिे.
(डी) तपासिीसाठी साक्षीदार ककं वा दस्तऐवजांच्या तपासिीसाठी समन्स जारी करिे.
(इ) त्याच्या जििायांचे पिरावलोकि करिे.
(एफ) कसूरामळे एखादा अजा फे टाळिे ककं वा त्याबाबत एकतफी जिदेश देि;े आजि
(जी) जवजहत के लेल्या इतर कोित्याही बाबी.
(५) अजपलीय न्यायाजाकरिासमोरील सवा कायावाही भारतीय दंड संजहतेच्या कलम १९३, २१९ आजि २२८ च्या
अथाािसार, कलम १९६ च्या प्रयोजिाथा न्याजयक कायावाही असल्याचे मािण्यात येईल आजि फौजदारी प्रदक्रया
संजहता, १९७३ च्या कलम १९५ आजि प्रकरि XXVI च्या प्रयोजिािसार अजपलीय न्यायाजाकरि
ददवािी न्यायालय मािण्यात येईल.
५४. अध्यक्षांिा सवासााारि पयावेक्षि आजि अजपलीय न्यायाजाकरिाच्या वागिूकीत आजि कामकाजात जिदेश
देण्याचे अजाकार असतील आजि ते अजपलीय न्यायाजाकरिाच्या सभेचे अध्यक्षपद भूर्वतील आजि अजपलीय
न्यायाजाकरिाला जवजहत करण्यात आलेल्या प्रशासकीय अजाकारािसार काया करतील.
५५. अजपलीय न्यायाजाकरिाची कोितीही कृ ती ककं वा कायावाही फक्त खालील कारिांमळे अवैा ठरिार िाही.
(ए) अजपलीय न्यायाजाकरिातील ररक्त ककं वा पद प्राजाकरिाच्या घटिेतील कोित्याही प्रकारचे दोर्; ककं वा
(बी) अजपलीय न्यायाजाकरिाच्या सदस्याच्या न पात कायारत व्यक्तीची जियक्ती करण्यात झालेली कोितीही चूक;
ककं वा
(सी) अजपलीय न्यायाजाकरिाच्या कायापद्धतीमध्ये असलेल्या कोित्याही अजियजमततामळे प्रकरिाच्या गिवत्तेवर
पररिाम होिार िाही.
५६. अजादार ककं वा अपीलकताा एकतर स्वत: ककं वा एक ककं वा अजाक सिदी लेखापाल (chartered accountant) ककं वा
कं पिीचे सजचव (company secretary) ककं वा खचा लेखापाल (cost accountants) ककं वा कायदा ्यवसायीक
(legal practitioner) ककं वा त्यांच्या अजाकार्यांिा प्राजाकृ त कू ि त्यांचम
े ाफा त यथाजस्थती अजपलीय न्यायाजाकरि
ककं वा जियामक प्राजाकरिापढे ककं वा जििाय अजाकार्यासमोर उपजस्थत राहूि त्यांचे प्रकरि सादर कू  शकतात.
स्पष्टटीकरि: या कलमाच्या प्रयोजिाथा, डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी
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(ए) 'सिदी लेखापाल' (chartered accountant) म्हिजे सिदी लेखापाल कायदा, १९४९ च्या कलम २ माील उपकलम
(१), खंड (ब) मध्ये िमूद के ल्यािसार असलेला 'सिदी लेखापाल ककं वा त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोित्याही अन्य
कायद्यान्वये, सदर कायद्यातील कलम ६, उपकलम (१) अन्वये त्या ्यवसायाचे प्रमािपत्र प्राप्त के लेली ्यक्ती.
(बी) ' कं पिीचे सजचव' (company secretary) म्हिजे कं पिी सेक्रेटरीज ऍक्ट, १९८०, कलम २, उपकलम (१), खंड (सी)
मध्ये पररभाजर्त के ल्यािसार असलेला कं पिी सेक्रेटरी ककं वा त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोित्याही अन्य
कायद्यान्वये, सदर कायद्यातील कलम ६, उपकलम (१) अन्वये त्या ्यवसायाचे प्रमािपत्र प्राप्त के लेली ्यक्ती.
(सी) 'खचा लेखापाल' (cost accountant) म्हिजे कॉस्ट अॅण्ड वक्सा अकाउं टंट अॅक्ट १९५९ च्या कलम २ च्या उपकलम
(१), खंड (ब) मध्ये पररभाजर्त के ल्याप्रमािे असलेला 'खचा लेखापाल' ककं वा त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोित्याही
अन्य कायद्यान्वये, सदर कायद्यातील कलम ६, उपकलम (१) अन्वये त्या ्यवसायाचे प्रमािपत्र प्राप्त के लेली
्यक्ती.
(डी) 'कायदा ्यवसायीक' (legal practitioner) म्हिजे अॅड्होके ट ककं वा वकील, ककं वा कोित्याही उच्च न्यायालयाचा
वकील, आजि ्यवसायािे वकील असलेली असलेली ्यक्ती.
५७. (१) या अजाजियमान्वये अजपलीय न्यायाजाकरिािे पाररत के लेला प्रत्येक आदेश ददवािी न्यायालयाचा
हुकू मिामा (decree) म्हिूि कायााजन्वत होईल आजि या कारिासाठी अजपलीय न्यायाजाकरिाला ददवािी
न्यायालयाचे सवा अजाकार असतील.
(२) उपकलम (१) मध्ये काहीही अंतभूात असले तरी, अजपलीय न्यायाजाकरि, त्यािे पाररत के लेला कोिताही आदेश,
स्थाजिक अजाकारीता असलेल्या ददवािी न्यायालयाला प्रक्षेजपत कू  शके ल आजि असे ददवािी न्यायालयिू तो आदेश
जिू त्यािेच पररत के ला आहे असे समजूि त्याची अंमलबजाविी करे ल.
५८. (१) अजपलीय न्यायाजाकरिाच्या कोित्याही जििायामळे ककं वा आदेशामळे ्यथीत झालेली ्यक्ती, अजपलीय
न्यायाजाकरिाच्या आदेशाजवू ध्द, सदर आदेश प्राप्त झाल्याच्या ददिांकापासूि साठ ददवसांच्या कालावाीत उच्च
न्यायालयात, ददवािी प्रदक्रया संजहता १९०८ च्या कलम १०० मध्ये जिर्दाष्ट करण्यात आलेल्या एक ककं वा अजाक
मद्द्यांवर अपील दाखल कू  शकते.
परं त असे की, उपरोक्त मदतीत अपील दाखल करता ि आल्याचे परे से आजि समाााि कारक आहे असे उच्च
न्यायालयाचे मत झाल्यास, साठ ददवसांचा कालावाीची समाप्त झाल्यािंतरही, उच्च न्यायालय असे अपील दाखल
कू ि घेईल.
स्पष्टटीकरि: 'उच्च न्यायालय' म्हिजे ज्या राज्यात ककं वा कें द्रशाजसत प्रदेशात स्थावर संपदा प्रकल्प जस्थत आहे तेथील
उच्च न्यायालय.
(२) उभय पक्षांच्या संमतीिे अजपलीय न्यायाजाकरिािे ददलेल्या कोित्याही आदेशाजवू ध्द ककं वा जििायाजवू द्ध
अपील दाखल के ले जािार िाही.
प्रकरि आठ
गन्हे, दंड आजि जिवाडा
OFFENCES, PENALTIES AND ADJUDICATION

५९. (१) कोिताही प्रवताक, कलम ३ च्या तरतदींचे उल्लंघि करे ल तर, प्राजाकरिािे जिाााररत के ल्याप्रमािे स्थावर
जमळकत प्रकल्पाच्या अंदाजे खचााच्या दहा टक्े पयांत दंडास पात्र ठरे ल.
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(२) जर कोिताही प्रवताक उपकलम (१) अन्वये ददलेल्या आदेशांच,े जििायांचे ककं वा जिदेशांचे पालि करण्यात कसूर
करे ल ककं वा कलम ३ च्या तरतदींचे उल्लंघि करे ल तर, त्याला तीि वर्ाापयांत कारावास ककं वा दंड, जो स्थावर
जमळकत प्रकल्पाच्या अंदाजे खचााच्या आिखी दहा टक्े पयांत वाढू शके ल ककं वा दोन्ही अशा जशक्षेस पात्र ठरे ल.
६०. जर कोिताही प्रवताक, खोटी माजहती देईल ककं वा कलम ४ च्या तरतदींचे उल्लंघि करत असेल तर त्याला
प्राजाकरिािे जिाााररत के ल्याप्रमािे स्थावर जमळकत प्रकल्पाच्या अंदाजे खचााच्या ५% पयांत वाढीव दंड अशा जशक्षेस
पात्र ठरे ल.
६१. जर कोिताही प्रवताक, या कायद्यातील कलम ३ ककं वा कलम ४ मध्ये जिदेशीत तरतदीं ्यजतररक्त अन्य
कोित्याही तरतदींचे ककं वा त्यान्वये बिजवलेल्या जियम ककं वा जियमिांचे उल्लंघि करीत असेल तर प्राजाकरिािे
जिाााररत के ल्याप्रमािे स्थावर जमळकत प्रकल्पाच्या अंदाजे खचााच्या ५% पयांत दंड अशा जशक्षेस पात्र ठरे ल.
६२. जर कोिताही स्थावर संपदा प्रजतजिाी, कलम ९ ककं वा कलम १० च्या तरतदींची पूताता करण्यात कसूर करीत
असेल ककं वा त्यांचे उल्लंघि करीत असेल तर तो असा कसूर ककं वा असे उल्लंघि चालू असेपयांत दर ददवसाला दहा
हजार न पये दंडास पात्र ठरे ल. असा दंड, तो प्रजतजिाी, खरे दी ककं वा जवक्रीची सोय उपलब्ा कू ि देत असलेल्या
यथाजस्थती भूखंड ककं वा सदजिका ककं वा इमारतीच्या ककं मतीच्या, प्राजाकरि ठरवेल अशाप्रकारे एकजत्रतररत्या पाच
टक्े पयांत वाढू शके ल.
६३. जर कोिताही प्रवताक, प्राजाकरिाच्या कोित्याही आदेशाचे ककं वा जिदेशांचे पालि करण्यात कसूर करे ल ककं वा
त्याचे उल्लंघि करे ल तर तो असा कसूर ककं वा असे उल्लंघि चालू असेपयांत दर ददवसाला दहा हजार न पये दंडास पात्र
ठरे ल. असा दंड, त्या स्थावर जमळकत प्रकल्पाच्या अंदाजजत ककं मतीच्या, प्राजाकरि ठरवेल अशाप्रकारे एकजत्रतररत्या
पाच टक्े पयांत वाढू शके ल.
६४. जर कोिताही प्रवताक अजपलीय न्यायाजाकरिाच्या कोित्याही आदेशाचे, जििायाचे ककं वा जिदेशांचे पालि
करण्यात कसूर करे ल ककं वा त्याचे उल्लंघि करे ल तर तो तीि वर्े कारावास ककं वा असे उल्लंघि चालू असेपयांत दर
ददवसाला असा दंड जो त्या स्थावर संपदा प्रकल्पाच्या अंदाजजत ककं मतीच्या, एकजत्रतररत्या दहा टक्े पयांत वाढू शके ल
ककं वा दोन्ही अशा जशक्षेस पात्र ठरे ल.
६५. जर कोिताही स्थावर संपदा प्रजतजिाी, प्राजाकरिाच्या कोित्याही आदेशाचे ककं वा जिदेशांचे पालि करण्यात
कसूर करे ल ककं वा त्यांचे उल्लंघि करीत असेल तर तो असा कसूर ककं वा असे उल्लंघि चालू असेपयांत अशा दंडास पात्र
ठरे ल जो, त्या प्रजतजिाीला त्या स्थावर संपदा प्रकल्पातील खरे दी ककं वा जवक्रीची सोय उपलब्ा कू ि ददलेल्या
यथाजस्थती भूखंड ककं वा सदजिका ककं वा इमारतीच्या अंदाजजत ककं मतीच्या, प्राजाकरि ठरवेल अशाप्रकारे
एकजत्रतररत्या पाच टक्े पयांत वाढू शके ल.
६६. जर कोिताही स्थावर संपदा प्रजतजिाी, अजपलीय न्यायाजाकरिाच्या कोित्याही आदेशाचे, जििायाचे ककं वा
जिदेशांचे पालि करण्यात कसूर करे ल ककं वा त्याचे उल्लंघि करे ल तर तो एक वर्ाापयांत कारावास ककं वा असे उल्लंघि
चालू असेपयांत अशा दंडास पात्र ठरे ल जो, त्या प्रजतजिाीला त्या स्थावर संपदा प्रकल्पातील खरे दी ककं वा जवक्रीची सोय
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उपलब्ा कू ि ददलेल्या यथाजस्थती भूखंड ककं वा सदजिका ककं वा इमारतीच्या अंदाजजत ककं मतीच्या, प्राजाकरि ठरवेल
अशाप्रकारे एकजत्रतररत्या दहा टक्े पयांत वाढू शके ल ककं वा दोन्ही जशक्षेस पात्र ठरे ल.
६७. जर कोिताही ग्राहक, प्राजाकरिाच्या कोित्याही आदेशाचे ककं वा जिदेशांचे पालि करण्यात कसूर करे ल ककं वा
त्यांचे उल्लंघि करीत असेल तर तो असा कसूर ककं वा असे उल्लंघि चालू असेपयांत अशा दंडास पात्र ठरे ल जो, त्याच्या
यथाजस्थती भूखंड ककं वा सदजिका ककं वा इमारतीच्या अंदाजजत ककं मतीच्या, प्राजाकरि ठरवेल अशाप्रकारे
एकजत्रतररत्या पाच टक्े पयांत वाढू शके ल.
६८. जर कोिताही ग्राहक, अजपलीय न्यायाजाकरिाच्या कोित्याही आदेशाचे, जििायाचे ककं वा जिदेशांचे पालि
करण्यात कसूर करे ल ककं वा त्याचे उल्लंघि करे ल तर तो एक वर्ाापयांत कारावास ककं वा असे उल्लंघि चालू असेपयांत
अशा दंडास पात्र ठरे ल जो, त्याच्या यथाजस्थती भूखंड ककं वा सदजिका ककं वा इमारतीच्या अंदाजजत ककं मतीच्या,
प्राजाकरि ठरवेल अशाप्रकारे एकजत्रतररत्या दहा टक्े पयांत वाढू शके ल. ककं वा दोन्ही जशक्षेस पात्र ठरे ल.
६९. (१) एखायामा कं पिीिे या अजाजियमान्वये एखादा अपराा के ला असेल तर, ज्या वेळी असा अपराा घडला असेल
त्यावेळी त्या कं पिीची प्रभारी (in charge) असिारी प्रत्येक ्यक्ती ककं वा त्यावेळी कं पिीच्या व्यवहारासाठी तसेच
कं पिीच्या व्यवसायासाठी जबाबदार असिारी प्रत्येक ्यक्ती, तसेच कं पिी अशा अपराााची दोर्ी असल्याचे
मािण्यात येईल आजि त्यािसार पढील कारवाई आजि दंड करण्यात येईल.
परं त असे की, या उपकलमामध्ये समाजवष्ट असलेली कोितीही गोष्ट, अशा कोित्याही ्यक्तीला, या अजाजियमान्वये
तरतद के लेल्या जशक्षेसाठी जबाबदार ारिार िाही जो असे जसद्ध करे ल की, सदरचा अपराा त्याच्या माजहतीजशवाय
घडला आहे ककं वा त्यािे असा अपराा घडिे टाळण्यासाठी योग्य ती सवा दक्षता घेतली होती.
(२) उपकलम (१) मध्ये काहीही अंतभूात असले तरी, जेथे या अजाजियमान्वये कं पिीमाफा त अपराा घडला असेल,
आजि असे जसद्ध झाले असेल की, असा अपराा कं पिीच्या कोित्याही संचालक, व्यवस्थापक, सजचव ककं वा कं पिीचे
इतर अजाकारी, जसे संचालक, व्यवस्थापक, सजचव ककं वा इतर अजाकारी यांिाही त्या अपराााचा दोर्ी मािण्यात
येऊ शके ल ककं वा त्यात त्यांचा सहभाग आहे ककं वा अशा संचालक, व्यवस्थापक, सजचव ककं वा कं पिीच्या इतर
अजाकार्यांकडू ि त्याबाबत दलाक्ष करण्यात आले आहे तर अशा संचालक, व्यवस्थापक, सजचव ककं वा कं पिीच्या इतर
अजाकार्यांिा अशा अपरााासाठी दोर्ी मािण्यात येईल आजि त्यािसार पढील कारवाई आजि जशक्षा करण्यात येईल.
स्पष्टटीकरि: या कलमाच्या प्रयोजिाथा, (ए) 'कं पिी' (company) म्हिजे कोितीही कॉपोरे ट बॉडी (corporate body) यात फमा (firm) ककं वा व्यक्तींची इतर
संघटिा यांचा समावेश होतो. आजि
(बी) एखायामा फमाच्या संबंाात 'संचालक' (director) म्हिजे फमामाील भागीदार.
७०. फौजदारी प्रदक्रया संजहता, १९७३ मध्ये काहीही अंतभूात असले तरी, जर कोित्याही व्यक्तीला या
अजाजियमान्वये कारावासाची जशक्षा झाली असेल तर, अजभयोग दाखल करण्याच्या आाी ककं वा िंतर,
न्यायालयामाफा त, जवजहत के लेल्या अटी व शतींिसार आजि जवजहत शल्क अदा के ल्यािंतर त्याबाबत समझोता के ला
जाऊ शके ल.
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परं त असे की, दंडाची जवजहत के लेली रक्कम कोित्याही पररजस्थतीत, अशा समझोता झालेल्या अपराााच्या जाजस्तत
जास्त दंडाच्या रकमेपेक्षा अजाक होिार िाही.
७१. (१) कलम १२, १४, १८ आजि कलम १९ अन्वये भरपाईबाबत जिवाडा करण्याच्या हेतूिे, प्राजाकरि, उजचत
सरकारच्या सल्ल्यािसार, जवजहत रीतीि, म्हििे मांडण्याची संाी देऊि, चौकशी करण्याकामी जििाय अजाकारी
म्हिूि आवश्यकतेप्रमािे एक ककं वा अजाक न्याजयक अजाकारी जियक्त करे ल जे जजल्हा न्यायााीश होते ककं वा आहेत.
परं त असे की, ज्या ्यक्तींची तक्रार कलम १२, १४, १८ आजि कलम १९ अन्वयेची तक्रार, हा अजाजियम अंमलात
येतांिा ककं वा त्या आाी, ग्राहक संरक्षि कायदा, १९८६, कलम ९ अन्वये स्थापि करण्यात आलेल्या कोित्याही ग्राहक
तक्रार जिवारि मंच (Consumer Disputes Redressal Forum) ककं वा ग्राहक तक्रार जिवारि आयोग (Consumer Disputes
Redressal Commission) ककं वा राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार जिवारि आयोग (National Consumer Redressal Commission) यांच्या
समोर प्रलंजबत आहे, अशी ्यक्ती अशा मंचाच्या ककं वा आयोगाच्या परवािगीिे, त्याची, त्यांच्या समोर प्रलंजबत
असलेली तक्रार मागे घेऊि, या अजाजियमाखालील जििाय अजाकारी (adjudicating officer ) यांच्या समोर दाखल कन 
शके ल.
(२) जििाय अजाकारी, उपकलम (१) अन्वये भरपाई देण्याचे अजा प्राप्त झाल्याच्या ददिांकापासूि, शक्य जततक्या
लवकर, साठ ददवसांच्या कालावाीत, असे अजा जिकालात काढेल.
परं त असे की, कोिताही अजा साठ ददवसांच्या कालमयाादम
े ध्ये जिकाली काढिे शक्य िसेल तर, असा अजा सदर
कालावाीत जिकाली ि जिघण्याची कारिे, जििाय अजाकारी जलजखत स्वू पात िोंदवल.
(३) अशी चौकशी करीत असतांिा, सदर चौकशीसंदभाात, जििाय अजाकार्याचे मत झाले की, कोितीही ्यक्ती
कोित्याही प्रकरिातील तथ्य व पररजस्थतीशी पररजचत आहे आजि त्याबाबत उपयक्त कागदपत्रे आजि परावे देऊ
शके ल, तर अशा ्यक्तीला समन्स काढू ि हजर राहण्यास आजि अशी कागदपत्रे आजि परावे सादर करण्यास भाग
पाडर्याचे त्याला अजाकार असतील. आजि अशी चौकशी के ल्यािंतर, त्याचे समाााि झाले की, अशा व्यक्तीिे,
उपकलम (१) मध्ये जिर्दाष्ट के लेल्या कोित्याही तरतदींचे पालि करण्यात कसूर के ला आहे तर, असा जििाय अजाकारी,
त्याबाबत, कोित्याही कलमात जवजहत के ल्यािसार िकसाि भरपाई ककं वा व्याज अदा करण्याचे आदेश पाररत कू 
शके ल.
७२. कलम ७१ अन्वये िकसािभरपाई ककं वा व्याजाची रक्कम ठरजवतांिा, जििाय अजाकारी खालील बाबींचा जवचार
करे ल. –
(ए) अशा कसूरामळे झालेला संख्यात्मक बेजहशेबी लाभ ककं वा अिजचत फायदा मोजिे शक्य असेल तर त्याची रक्कम.
(बी) अशा कसरामळे झालेल्या िकासािाची रक्कम.
(सी) कसराची पिरावृत्ती.
(डी) असे इतर घटक जे जििाय अजाकार्याला न्यायोजचत वाटतील.
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प्रकरि िऊ
जवत्त, लेखा, लेखा परीक्षि आजि अहवाल
FINANCE, ACCOUNTS, AUDITS AND REPORTS

७३. कें द्र सरकार, याबाबतीत संसदेिे योग्यररत्या मंजरी ददल्यािंतर, आवश्यकतेिसार, प्राजाकरिाला अिदाि आजि
कजााची रक्कम प्रदाि करे ल.
७४. राज्य सरकार, याबाबतीत जवाीमंडळािे योग्यररत्या मंजरी ददल्यािंतर, आवश्यकतेिसार, प्राजाकरिाला, या
अजाजियमाच्या वापरासाठी अिदाि आजि कजााची रक्कम प्रदाि करे ल.
७५. (१) उजचत सरकार, 'स्थावर संपदा जियाकम जिाी' या िावािे ओळखला जािारा एक जिाी स्थापि करे ल जो
खालील प्रकार जमा करण्यात येईल –
(ए) प्राजाकरिाकडू ि प्राप्त झालेले सवा सरकारी अिदाि.
(बी) या अजाजियमान्वये प्राप्त झालेले शल्क/फी.
(सी) खंड (ए) ते (बी) मध्ये जिर्दाष्ट के लेल्या रकमेवर अर्जात व्याज.
(२) सदर जिाी बैठकीसाठी खालील बाबतीत लागू असेल –
(ए) अध्यक्ष आजि इतर सदस्य, जििाय अजाकारी, प्राजाकरि, अजपलीय न्यायाजाकरि यांचे तसेच इतर अजाकारी
आजि कमाचारी यांिा देय असिारे वेति आजि भत्ते आजि यांचे प्रशासकीय खचा.
(बी) या अजाजियमाची अंमलबजाविी आजि अजाजियमान्वये काया करण्यासाठी प्राजाकरिाचा इतर खचा.
(३) हा जिाी अध्यक्षािे जिाााररत के लेल्या प्राजाकरिाच्या सदस्यांच्या सजमतीद्वारे प्रशाजसत के ला जाईल.
(४) उपकलम (३) अन्वये जियक्त के लेली सजमती, सदर जिाीची स्थापिा ज्या कारिासाठी करण्यात आली आहे त्या
कारिांसाठी या जिाीतूि पैसा खचा करे ल.
७६. (१) कें द्रशाजसत प्रदेशातील अजपलीय न्यायाजाकरिािे ककं वा प्राजाकरिािे लादलेला दंड म्हिूि जमा होिारी
सवा रक्कम, भारताच्या एकजत्रत जिाीमध्ये (Consolidated Fund of India) जमा करण्यात येईल.
(२) राज्यातील अजपलीय न्यायाजाकरिािे ककं वा प्राजाकरिािे लादलेला दंड म्हिूि जमा होिारी सवा राज्य सरकार
जिदेजशत करे ल अशा खात्यात जमा करण्यात येईल.
७७. (१) प्राजाकरि अथासक
ं ल्प तयार करे ल, योग्य खाती आजि अन्य संबंजात अजभलेख/िोंदी अद्ययावत ठे वेल आजि
उजचत सरकारिे भारताचे जियंत्रक आजि महालेखा परीक्षक यांच्याशी सल्लामसलत कू ि जवजहत के लेल्या िमन्यात
त्यांचे वार्र्ाक जववरि पत्र (annual statement of accounts) तयार करे ल.
(२) प्राजाकरिाच्या जहशेबांचे लेखापरीक्षि, भारताचे जियंत्रक आजि महालेखा परीक्षक, त्याच्याद्वारे जिर्दाष्ट के ल्या
जािाऱया अशा कालांतरािे के ले जाईल आजि या संदभाात के लेला कोिताही खचा प्राजाकरिामाफा त भारताच्या
जियंत्रक आजि महालेखा परीक्षकांिा देय राहील.
(३) भारताचे जियंत्रक आजि महालेखा परीक्षक आजि या अजाजियमान्वये प्राजाकरिांच्या लेखापरीक्षिासंदभाात
त्यांच्याकडू ि जियक्त के लेल्या कोित्याही व्यक्तीस अशा लेखापरीक्षिाशी संबंजात ते सवा अजाकार व जवशेर्ाजाकार
असतील, जे जियंत्रक आजि महालेखा परीक्षकांिा सवासााारिपिे सरकारी खात्यांच्या लेखापरीक्षिासंबंाात
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी
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असतात. आजि प्राजाकरिाच्या कोित्याही कायाालयाची, जवशेर्तः पस्तके , खाती, त्यासंबंजात पावत्या, ्हाउचरसा
आजि इतर कागदपत्रांची मागिी आजि पाहिी करण्याचे अजाकार असतील.
(४) प्राजाकरिाचे जहशोब, जे भारताच्या महालेखा परीक्षकािी ककं वा त्यांच्याद्वारे जियक्त के लेल्या इतर कोित्याही
व्यक्तीिे प्रमाजित के ल्याप्रमािे, लेखापरीक्षि अहवालासह दरवर्ी, प्राजाकरिामाफा त उजचत सरकारकडे पाठवले
जातील आजि उजचत सरकार, असे लेखापरीक्षि अहवाल, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापढे ककं वा यथाजस्थती, राज्य
जवाािमंडळाच्या सभागृहासमोर ककं वा कें द्रशाजसत प्रदेशाच्या जवाािमंडळाच्या समोर सादर करे ल.
७८. (१) प्राजाकरि, प्रत्येक वर्ी एकदा, उजचत सरकारद्वारे जिजित के लेल्या िमन्यात खालील अहवाल तयार करे ल(ए) मागील वर्ी, प्राजाकरिामाफा त के ल्या गेलेल्या सवा कामांचे जववरि.
(बी) मागील वर्ााची वार्र्ाक खाती (annual accounts). आजि
(सी) आगामी वर्ाासाठी कामाचे जियोजि.
(२) उपकलम (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अहवालाची एक प्रत, प्राप्त झाल्यािंतर लगेचच संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापढे
ककं वा यथाजस्थती, राज्य जवाािमंडळाच्या सभागृहासमोर ककं वा कें द्रशाजसत प्रदेशाच्या जवाािमंडळाच्या समोर सादर
के ली जाईल.
प्रकरि दहा
संकीिा
MISCELLANEOUS

७९. कोित्याही ददवािी न्यायालयाला, प्राजाकरि ककं वा जििाय अजाकारी ककं वा अजपलीय न्यायाजाकरि यांिी या
अजाजियमान्वये प्रदाि करण्यात आलेल्या अजाकारांचा वापर कू ि जिाााररत के लेल्या कोित्याही प्रकरिात,
कोिताही दावा दाखल कू ि घेण्याचा ककं वा कोितीही कायावाही करण्याचा अजाकार िसेल. आजि कोित्याही
न्यायालयाला, या अजाजियमान्वये प्रदाि करण्यात आलेल्या अजाकारांचा वापर कू ि जिाााररत के लेल्या कोित्याही
प्रकरिात स्थजगती (injunction) देण्याचा करण्याचा अजाकार िसेल.
८०. (१) कोितेही न्यायालय, या अजाजियमान्वये ककं वा त्या अंतगात बिजवलेल्या जियम ककं वा जियमािािसार
प्राजाकरिािे प्राजाकरि ककं वा या कारिासाठी प्राजाकृ त के लेल्या प्राजाकरिाच्या कोित्याही अजाकार्यािे के लेल्या
दंडात्मक कायावाही ककं वा जशक्षेजवू ध्द कोित्याही लेखी तक्रारीची दखल घेिार िाही.
(२) कोित्याही महािगर दंडाजाकारी ककं वा प्रथम श्रेिी न्याय दंडाजाकारी यांच्यापेक्षा कमी दजााचे कोितेही
न्यायालय या अजाजियमान्वये जशक्षेस पात्र गन्ह्याची दखल घेिार िाही.
८१. प्राजाकरि, जलजखत स्वू पात सवासााारि ककं वा जवशेर् आदेशान्वये, कोित्याही सदस्यास, प्राजाकरिाच्या
अजाकार्यास ककं वा इतर कोित्याही व्यक्तीस, अशा आदेशामध्ये जिर्दाष्ट के लेल्या अटींिा आजाि ठे ऊि, प्राजाकरिाची
आवश्यक वाटेल अशी शक्ती आजि काये (कलम ८५ अन्वये असिारी जियम बिजवण्याची शक्ती वगळता) प्रदाि कू 
शके ल.
८२. (१) जर, कोित्याही वेळी, उजचत सरकारचे मते असे झाले की, डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी
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(ए) प्राजाकरिाच्या जियंत्रिाच्या पलीकडे असलेल्या पररजस्थतीमळे , प्राजाकरि काया कू  शकत िाही ककं वा या
अजाजियमाच्या तरतदीन्वये त्यांिा लागू असलेली कताव्ये पार पाडू शकत िाही. ककं वा
(बी) या अजाजियमाच्या तरतदीन्वये उजचत सरकारद्वारे ददलेल्या कोित्याही जिदेशाची अंमलबजाविी ककं वा या
अजाजियमाच्या तरतदीन्वये असिारी काये आजि कताव्ये प्राजाकरिामाफा त के ली जात िाहीत आजि या कसूराचा
जवपरीत पररिाम प्राजाकरिाच्या आर्थाक जस्थतीवर ककं वा प्राजाकरिाच्या प्रशासिावर होत आहे. ककं वा
(सी) अशी पररजस्थजत अजस्तत्वात आहे ज्यामळे सावाजजिक जहताच्या दृष्टटीिे असे करिे आवश्यक आहे तर
उजचत सरकार, अजासूचिेद्वारे अजासूचिेत जवजिर्दाष्ट करण्यात येईल अशा कालावाीसाठी जो सहा मजहन्यापेक्षा
जास्त िसेल अशा कालावाीसाठी प्राजाकरिाचे अजाग्रहि कू ि त्याच्या जागेवर, राष्टरपती ककं वा राज्यपाल यांिी
जियक्त के लेल्या एखायामा व्यक्तीस ककं वा व्यक्तींिा या अजाजियमान्वये काया आजि कता्ये पार पाडण्याचे आदेश देईल.
परं त असे की, अशी कोितीही अजासूचिा जारी करण्यापवी, उजचत सरकार, प्राजाकरिाला प्रस्ताजवत
अजाग्रहिाजवू द्ध जिवेदि करण्याची उजचत संाी देईल आजि प्राजाकरिाचे असे जिवेदि जवचारात घेईल.
(२) उपकलम (१) अन्वये प्राजाकरिाच्या अजाग्रहिाची अजासूचिा प्रकाजशत झाल्यािंतर –
(ए) अजाग्रहि होण्याच्या ददिांकापासूि, अध्यक्ष आजि इतर सदस्य, त्यांचे कायाालय ररक्त करतील.
(बी) या अजाजियमाच्या तरतदींन्वये ककं वा त्यान्वये असलेल्या सवा शक्ती, काये आजि कताव्य,े उपकलम (३) अन्वये
प्राजाकाची पिरा चिा होईपयांत, प्राजाकरिाच्या वतीिे उपकलम (१) मध्ये जिर्दाष्ट के लेल्या व्यक्ती ककं वा व्यक्तींमाफा त
राबजवण्यात येतील. आजि
(सी) प्राजाकरिाच्या मालकीच्या ककं वा प्राजाकरिामाफा त जियंत्रीत सवा मालमत्ता, उपकलम (३) अन्वये
प्राजाकरिाची पिरा चिा होईपयांत उजचत सरकारच्या जिजहत असतील.
(३) उपकलम (१) अन्वये जारी के लेल्या अजासूचिेमध्ये जिर्दाष्ट करण्यात आलेला कालावाी समाप्त झाल्यावर ककं वा
समाप्त होण्यापूवी, उजचत सरकार, अध्यक्ष आजि इतर सदस्यांची िवीि जियक्ती कू ि प्राजाकरिाची पिरा चिा
करे ल आजि अशा पररजस्थतीत ज्या व्यक्तींिी उपकलम (२), खंड (अ) अन्वये कायाालयातील आपली ररक्त के ली होती
ते अशा पिर्िायक्तीसाठी अपात्र आहेत असे मािले जािार िाही.
(४) उजचत सरकार, उपकलम (१) अन्वये जारी के लेल्या अजासूचिेची एक प्रत आजि कारवाई आजि अशी कारवाई
करण्याच्या पररजस्थतीचा उल्लेख असलेला पूिा अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापढे ककं वा यथाजस्थती, राज्य
जवाािमंडळाच्या सभागृहासमोर ककं वा कें द्रशाजसत प्रदेशाच्या जवाािमंडळाच्या समोर सादर करे ल.
८३. (१) या अजाजियमाच्या पूवागामी तरतदींिा पूवाग्रहदूजर्त ि करता, प्राजाकरिावर, त्याच्या अजाकारांचा वापर
करतांिा आजि या अजाजियमान्वये असलेल्या कायाप्रिाली वापरतांिा, उजचत सरकार माफा त ाोरिात्मक प्रश्ांवर
वेळोवेळी ददलेले लेखी जिदेश बंािकारक राहतील.
परं त असे की, या उपकलमान्वये कोितेही जिदेश देतांिा, व्यवहाया असेल तर, प्राजाकरिाला त्या जिदेशांबाबत त्याची
मते व्यक्त करण्याची संाी देण्यात येईल.
(२) जर उजचत सरकार आजि प्राजाकरि यांच्यात कोिताही प्रश् मग तो ाोरिांबाबत असो ककं वा िसो, उद्भवल्यास,
त्यावरील उजचत सरकारचा जििाय अंजतम असेल.
(३) प्राजाकरि, उजचत सरकाला असे जववरि ककं वा आपल्या कामकाजाच्या संदभाात अन्य माजहती देईल जी उजचत
सरकारला वेळोवेळी आवश्यक असेल.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी
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८४. (१) हा अजाजियम अंमलात आल्याच्या सहा मजहन्यांच्या आत, उजचत सरकार अजासूचिेन्वये योग्य, या
अददजियमाच्या तरतदी पार पाडण्यासाठी जियम बिवेल.
(२) जवशेर्त: आजि पूवागामी शक्तीच्या सवासााारित्वाजवू द्ध पूवाग्रह ि ठे वता अशा जियमांमळे खालील सवा ककं वा
काही प्रकरिांसाठी तरतूद होऊ शकते. (ए) कलम ४, उपकलम (२), खंड (एम) अन्वये प्राजाकरिकडे िोंदिीसाठी अजा करिे.
(बी) कलम ९,उपकलम (२) अन्वये अशा अजाासह शल्क आजि कागदपत्रांची पूताता करण्याचा िमिा आजि पद्धत
(सी) कलम ९, उपकलम (३) अन्वये िोंदिी मंजर होण्याची वेळ, पद्धत आजि अटी.
(डी) कलम ९, उपकलम (६) अन्वये िूतिीकरिाच्या कालावाीची वैाता आजि पध्दत व शल्क.
(इ) कलम १०, खंड (बी) अन्वये खाते, अजभलेख व दस्तऐवजांची देखभाल आजि परररक्षि.
(एफ) कलम १०, खंड (इ) अन्वये स्थावर संपदा प्रजतजिाीद्वारा इतर कामांचे जवतरि.
(जी) कलम १२ अन्वये देय व्याजदर.
(एच) कलम १३, उपकलम (२) अन्वये जवक्रीसाठी कराराचे स्वू प आजि तपशील.
(आय) कलम १८, उपकलम (१), खंड (बी) अन्वये देय व्याज दर.
(जे) कलम १९, उपकलम (४) अन्वये देय व्याजदर.
(के ) कलम १९, उपकलम (७) अन्वये देय व्याजदर.
(एल) कलम २२ अन्वये अध्यक्ष आजि सदस्यांची जिवड करण्याची पद्धत.
(एम) कलम २४, उपकलम (१) अन्वये प्राजाकरिाचे अध्यक्ष आजि इतर सदस्यांिा देय असिारे वेति आजि भत्ते
आजि सेवेच्या इतर अटी व शती.
(एि) कलम २५ अन्वये अध्यक्षाचे प्रशासकीय अजाकार.
(ओ) कलम २८, उपकलम (२) अन्वये प्राजाकरिाच्या अजाकारी आजि इतर कमाचारी यांच्या सेवेसाठी देय असलेले
वेति आजि भत्ते, आजि इतर अटी व शती.
(पी) कलम ३४, उपकलम (बी) आजि (डी) अन्वये वेबसाइटवर प्रकाजशत करण्याचा तपशील.
(क्यू) कलम ३५, उपकलम (२), खंड (iv) अन्वये प्राजाकरिाची काये.
(आर) कलम ४०, उपकलम (१) अन्वये व्याज वसूल करण्याची पद्धत, दंड आजि भरपाई.
(एस) कलम ४०, उपकलम (२) अन्वये जििाय अजाकारी, प्राजाकरि ककं वा अजपलीय न्याजाकरिाचे आदेश, जिदेश
ककं वा जििाय अंमलबजाविीची पद्धत.
(टी) कलम ४२, उपकलम (२) अन्वये कें द्रीय सल्लागार सजमतीकडू ि प्राप्त जशफारसी.
(यू) कलम ४४, उपकलम (२) अन्वये अपील भरण्यासाठीचा फॉमा, पध्दत आजि शल्क.
(ज्ह) कलम ४६, उपकलम (३) अन्वये न्यायाजाकरिांच्या सदस्यांची जिवड करण्याची पद्धत.
(डब्ल्यू) कलम ४८, उपकलम (१) अन्वये अजपलीय न्यायाजाकरिाचे अध्यक्ष आजि इतर सदस्य यांिा देय वेति, भत्ते
आजि इतर अटी व शती.
(एक्स) कलम ४९, उपकलम (४) अन्वये अजपलीय न्यायाजाकरिाचे अध्यक्ष ककं वा न्यायालयीि सदस्यां जवू द्ध
आरोपांची चौकशी करण्याची प्रदक्रया.
(वाय) कलम ५१, उपकलम (३) अन्वये अजपलीय न्यायाजाकरिाचे अजाकारी आजि कमाचारी यांिा देय असिारे
वेति, भत्ते आजि इतर अटी व शती.
(झेड) कलम ५३, उपकलम (४), खंड (एच) अन्वये अजपलीय न्यायाजाकरिाच्या कोित्याही अन्य शक्ती.
(झेडए) कलम ५४ अन्वये अपील न्यायाजाकरिाचे अध्यक्ष यांची शक्ती.
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(झेडबी) कलम ७० अन्वये अपराााबाबतची रक्कम आजि त्याबाबत जियम आजि अटी.
(झेडसी) कलम ७१, उपकलम (१) अन्वये चौकशीची पद्धत.
(झेडडी) कलम ७७, उपकलम (१) अन्वये अहवाल िमिा ज्यामध्ये प्राजाकरि अथासंकल्पीय अंदाजपत्रक तयार करे ल,
योग्य खाती आजि इतर संबंजात िोंदी अद्ययावत ठे वेल आजि वार्र्ाक लेखाचे जववरि तयार करे ल.
(झेडइ) कलम ७८, उपकलम (१) अन्वये िमिा ज्यामध्ये प्राजाकरि वार्र्ाक अहवाल तयार करे ल.
(झेडएफ) जियमांद्वारे जवजहत के ल्या जाऊ शकतील ककं वा के ल्या जातील अशा इतर कोित्याही बाबी ककं वा कोित्याही
तरतदी.
८५. (१) प्राजाकरि, त्याची स्थापिा झाल्यावर तीि मजहन्यांच्या आत, अजासूचिेद्वारे , या अजाजियमाशी ससंगत
असे जियम बिवेल आजि या अजाजियमाचा उद्देश साध्य करण्यासाठी जियमिे तयार करे ल.
(२) जवशेर्त: आजि पूवागामी अजाकारांच्या व्यापकतेबद्दल पूवाग्रह ि ठे वता, असे जियम खालील सवा ककं वा कोित्याही
बाबींसाठी असतील. –
(ए) कलम ४, उपकलम (१) अन्वये अजा सादर करण्याची पध्दत आजि शल्क.
(बी) कलम ६ अन्वये िोंदिी वाढजवण्यासाठी अजा आजि शल्क.
(सी) कलम ११, उपकलम (१), खंड (एफ) अन्वये आवश्यक अशी इतर माजहती आजि कागदपत्रे.
(डी) कलम ११, उपकलम (३), खंड (ए) अन्वये प्रदशािासाठी सक्षम प्राजाकार्यािे वैजशष्टठांसह मंजूर के लेले िकाशे,
आराखडा योजिा.
(इ) कलम ११, उपकलम (६) अन्वये अन्य तपशील व परररक्षि.
(एफ) कलम २९, उपकलम (१) अन्वये प्राजाकरिांच्या बैठकीची वेळ, रठकािे, प्रदक्रया आजि पध्दत.
(जी) कलम ३१, उपकलम (२) अन्वये तक्रार दाखल करण्यासाठीचा िमिा, पध्दत व शल्क.
(एच) कलम ३४, खंड (इ) अन्वये प्रवताक, ग्राहक आजि स्थावर संपदा प्रजतजिाीसाठी देय शल्क.
(आय) जियम ककं वा जियमािान्वये ज्या इतर तरतदींदभाात जियमि करिे आवश्यक आहे, ककं वा होिारे , आवश्यक
असलेले इतर जियम.
८६. (१) कें द्र सरकारद्वारा तयार के लेला प्रत्येक जियम, ददल्लीच्या कें द्रशाजसत प्रदेशांत आजि जवाािमंडळाजशवाय
असलेल्या कें द्रशाजसत प्रदेशांमाफा त प्राजाकरिािे के लेला प्रत्येक जियम आजि या अजाजियमान्वये कें द्र सरकारद्वारा
जारी के लेली प्रत्येक अजासूचिा, तयार के ल्यािंतर लवकरात लवकर संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर, सत्र सू 
असतांिा
तीस ददवसाच्या कालावाीत, जो एक सत्र ककं वा दोि ककं वा अजाक सलग सत्रात असू शके ल, आजि जर, सत्र समाप्त
झाले असेल तर त्यािंतरच्या सलग सत्रात सादर करण्यात येईल. दोन्ही सभागृह,े अशा जियमात ककं वा अजासूचिेच्या
जियमात कोितेही फे रबदल करतील ककं वा जशीच्या तशी स्वीकारतील. त्यािंतर अशा सााररत स्वू पातच त्यांची
अंमलबजाविी होऊ शके ल. असा कोितीही फे रबदल ककं वा जवलोपि, त्या जियम ककं वा जियमिात आाी के लेल्या
कोित्याही गोष्टीबाबत पूवाग्रह दर्ीत ि ठे वता करण्यात येईल.
(२) राज्य सरकार ककं वा कें द्रशाजसत प्रदेश सरकारिे के लेला प्रत्येक जियम, राज्य सरकारच्या अंतगात प्राजाकरिािे
के लेला प्रत्येक जियम, कें द्रशाजसत प्रदेश पडचेरी, आजि राज्य सरकार ककं वा पडचेरीच्या कें द्रशाजसत प्रदेश सरकारिे

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी

रे रा अजाजियम, जियम आजि एफ.ए.क्यू.

40

जारी के लेली प्रत्येक अजासूचिा, या अजाजियमान्वये, राज्य जवाािमंडळाच्या ककं वा कें द्रीय क्षेत्रीय जवाािमंडळाच्या
प्रत्येक सभागृहासमोर सादर करण्यात येईल.
८७. प्राजाकरिचे, अजपलीय न्यायाजाकरिाचे अध्यक्ष, प्रत्येक सदस्य आजि इतर अजाकारी आजि कमाचारी आजि
जििाय अजाकारी, भारतीय दंड संजहतेच्या कलम २१ च्या अथाािे सावाजजिक सेवक (public servants) असल्याचे
मािण्यात येईल.
८८. या अजाजियमातील तरतदी त्या काळात अंमलात असलेल्या इतर कोित्याही काययामाच्या तरतदीं ्यजतररक्त
असतील आजि त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोित्याही काययामापेक्षा कमी प्रतीच्या िसतील.
८९. या अजाजियमातील तरतदी, अंमलात असिाऱया इतर कोित्याही काययामामध्ये अंतभूात असिार्या कोित्याही
गोष्टीसजहत प्रभावी असतील.
९०. उजचत सरकार ककं वा प्राजाकरि ककं वा उजचत सरकारच्या कोिताही अजाकारी ककं वा प्राजाकरिाचा कोिताही
सदस्य ककं वा अजाकारी ककं वा इतर कमाचारी यांिी चांगल्या हेतूिे ककं वा या अजाजियमान्वये ककं वा त्याखाली
बिजवलेल्या जियमांिसार सजद्ववेकबद्धीिे के लेल्या कोित्याही गोष्टीसाठी कोिताही खटला चालविे ककं वा इतर
कायदेशीर कारवाई
करिे जवाीग्राह्य असिार िाही.
९१. (१) या अजाजियमाच्या तरतदींिा अंमलात आिण्यात कोितीही अडचि उद्भवली तर, कें द्र सरकार, अजाकृ त
राजपत्रात प्रकाजशत होिार्या आदेशाद्वारे , अडचिी दूर करण्यासाठी या अजाजियमाच्या उपबंाांसह जवसंगत
िसलेल्या आवश्यक तरतदी तयार करे ल.
परं त असे की, या अजाजियमाच्या प्रारं भाच्या दोि वर्ाांच्या समाप्तीिंतर या कलमान्वये कोिताही आदेश काढला
जािार िाही.
(२) या कलमान्वये के लेला प्रत्येक आदेश, तयार झाल्यािंतर लवकरात लवकर संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात ठे वण्यात
येईल.
९२. महाराष्ट्र गृहजिमााि (जियमि व जवकास) अजाजियम, २०१२ याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे.
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महाराष्ट्र स्थावर संपदा (जवजियमि व जवकास) (व्याज, शास्ती, िकसािभरपाई, देय दंड यांची वसली; तक्रारी व अपील
इत्यादींचे िमिे) जियम, २०१७
Maharashtra Real Estate (Regulation and Development) (Recovery of Interest, Penalty,
Compensation, Fine payable, Forms of Complaints and Appeal, etc.) Rules, 2017.

महाराष्ट्र शासि राजपत्र, असााारि भाग चार—अ, (असााारि क्रमांक ४५) बावार, १९ एजप्रल २०१७
गृहजिमााि जवभाग
महाराष्ट्र शासि, याद्वारे पढील जियम करीत आहे :१. संजक्षप्त िाव व प्रारं भ: (१) या जियमांस, महाराष्ट्र स्थावर संपदा (जवजियमि व जवकास) (व्याज, शास्ती,
िकसािभरपाई, देय दंड यांची वसली; तक्रारी व अपील इत्यादींचे िमिे) जियम, २०१७ असे म्हिावे.
२. व्याख्या: या जियमांमध्ये संदभाािसार दसरा अथा अपेजक्षत िसेल तर,(क) "अजाजियम" याचा अथा, स्थावर संपदा (जवजियमि व जवकास) अजाजियम, २०१६, असा आहे ;
(ख) "अपील न्यायाजाकरि" याचा अथा, राज्य शासिािे, राजपत्रातील अजासूचिेद्वारे , कलम ४३, उपकलम (१)
अन्वये
स्थापि के लेले महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपील न्यायाजाकरि, असा आहे.
(ग) "प्राजाकरि" याचा अथा, कलम २०, उपकलम (१) अन्वये स्थापि के लेले महाराष्ट्र स्थावर संपदा जियामक
प्राजाकरि,
असा आहे .
(घ) "अध्यक्ष" याचा अथा, अजाजियमाच्या कलम २१ अन्वये जियक्त के लेला प्राजाकरिाचा अध्यक्ष असा आहे.
(ङ) "िमिा" याचा अथा, या जियमांिा जोडलेला िमिा असा आहे.
(ज) "राज्य शासि" ककं वा "शासि" याचा अथा, महाराष्ट्र शासि, असा आहे.
(२) यामध्ये वापरलेले परं त व्याख्या ि के लेले शब्द व शब्दप्रयोग यांिा अजाजियमामध्ये त्यांिा अिक्रमे जे अथा
िेमूि देण्यात आले असतील तेच अथा असतील.
३. व्याज, शास्ती व िकसािभरपाई यांच्या वसलीची रीत: अजाजियमाच्या कलम ४० अन्वये प्रवताक ककं वा ग्राहक
ककं वा यथाजस्थती, स्थावर संपदा प्रजतजिाी यांच्यावर लादण्यात आलेले कोितेही व्याज ककं वा शास्ती ककं वा
िकसािभरपाई, महाराष्ट्र जमीि महसूल अजाजियम, १९६६ मध्ये तरतूद के ल्यािसार वसली योग्य असेल.
४. जििाय अजाकारी, प्राजाकरि ककं वा अजपलीय न्यायाजाकरि यांचे आदेश, जिदेश ककं वा जििाय यांची
अंमलबजाविी करण्याची रीत: कलम ४०, उपकलम (२) च्या प्रयोजिाथा, जििाय अजाकारी, प्राजाकरि ककं वा,
यथाजस्थती, अजपलीय न्यायाजाकरि यांिी अजाजियमान्वये ककं वा त्याखाली तयार करण्यात आलेल्या जियमांन्वये
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आजि जवजियमांन्वये संमत के लेला प्रत्येक आदेश, हा जि काही मूळ अजाकाररता असलेल्या मख्य ददवािी
न्यायालयामध्ये प्रलंजबत असलेल्या दाव्याबाबत, जि काही त्या न्यायालयािे ददलेला तो हुकमिामा ककं वा आदेश होता
त्याच रीतीिे जििाय अजाकारी, प्राजाकरि ककं वा यथाजस्थती अजपलीय न्यायाजाकरि यांच्याकडू ि अंमलात आिण्यात
येईल आजि जििाय अजाकारी, प्राजाकरि ककं वा, यथाजस्थजत, अजपलीय न्यायाजाकरि असे आदेश जिष्टपाददत
करण्यासाठी असमथा ठरत असतील तर, अशा प्रसंगी, अशा आदेशांची प्रत एकतर ज्या स्थाजिक सीमा अजाकार क्षेत्रात
स्थावर संपदा प्रकल्प जस्थत आहे अशा मूळ अजाकाररता असलेल्या मख्य ददवािी न्यायालयात ककं वा ज्याच्या जवरोाात
आदेश काढण्यात आला आहे ती व्यक्ती ज्या स्थाजिक सीमांमध्ये राहात असेल अथवा व्यवसाय करीत असेल अथवा
लाभासाठी व्यजक्तश: प्रत्यक्ष काम करीत असेल अशा स्थाजिक सीमा अजाकार क्षेत्रातील मूळ अजाकाररता असलेल्या
मख्य ददवािी न्यायालयात त्यािे असा आदेश जिष्टपाददत के ला िाही असे िमूद के लेल्या प्रमािपत्रासह जिष्टपाददत
करण्यासाठी पाठवील.
५. अपराा आपसात जमटजवण्यासाठीच्या अटी व शती आजि देय असलेला दंड: (१) न्यायालयास, कलम ७०
अन्वये कोिताही अपराा आपसात जमटजवण्याच्या प्रयोजिांसाठी, खाली ददलेल्या तक्त्यात जवजिर्दाष्ट के लेली रक्म
स्वीकारता येईल.
अपराा
कलम ५९, उपकलम (२) खालील
अपराा
कलम ६४ खालील अपराा
कलम ६६ खालील अपराा

तक्ता
अपराा आपसात जमटजवण्यासाठी प्रदाि करावयाची रक्म
स्थावर संपदा प्रकल्पाच्या अंदाजजत दराच्या ५ टक्े परं त ती अशा अंदाजजत
दराच्या१० टक्यांपयात वाढजवता येईल.
स्थावर संपदा प्रकल्पाच्या अंदाजजत दराच्या ५ टक्े परं त ती अशा अंदाजजत
दराच्या१० टक्यांपयात वाढजवता येईल.
स्थावर संपदा प्रकल्पातील असा भूखंड, सदजिका ककं वा इमारत, ज्याची जवक्री
ककं वा खरे दी करिे सलभ के ले आहे, यांच्या अंदाजजत दराच्या ५ टक्े परं त ती
अशा अंदाजजत दराच्या १० टक्क्यांपयांत वाढजवता येईल.

कलम ६८ खालील अपराा

स्थावर संपदा प्रकल्पातील असा भूखंड, सदजिका ककं वा इमारत, ज्याची जवक्री
ककं वा खरे दी करिे सलभ के ले आहे, यांच्या अंदाजजत दराच्या ५ टक्े परं त ती
अशा अंदाजजत दराच्या १० टक्क्यांपयांत वाढजवता येईल.

(२) शासिािे प्राजाकृ त के लेल्या अजाकाऱयाला, प्राजाकरिाच्या मान्यतेिे, अशा अपराााचा आरोप असलेल्या
कोित्याही व्यक्तीकडू ि, अपराा आपसात जमटजवण्यासाठीची रक्म म्हिूि उप जियम (१) च्या तक्त्यात जवजिर्दाष्ट
के लेली रक्म स्वीकारता येईल.
(३) वरील तक्त्यािसार रकमेचे प्रदाि के ल्यावर, त्याच अपराााच्या संबंाात आरोपी व्यक्तीजवन द्ध आिखी कायावाही
के ली जािार िाही व या अगोदर के लेली ककं वा सन  के लेली कायावाही समाप्त होईल, आजि आरोपी व्यक्तीला, जर ती
ताब्यात असेल तर, सोडू ि देण्यात येईल.
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(४) प्रवताक, ग्राहक ककं वा स्थावर संपदा प्रजतजिाी, न्यायालयािे जिर्दाष्ट के लेल्या कालावाीत, जो कालावाी
अपराा आपसात जमटजवल्याच्या ददिांकापासूि तीस ददवसांपेक्षा अजाक िसेल, प्राजाकरिाच्या ककं वा अपील
न्यायाजाकरिाच्या आदेशांचे पालि करील.
६. प्राजाकरिाकडे तक्रार दाखल करण्याची आजि प्राजाकरिािे चौकशी करण्याची रीत:
(१) प्रकल्पामध्ये जहतसंबंा असलेल्या कोित्याही जपजडत व्यक्तीस, जििाय अजाकाऱयािे जिर्िात करावयासाठी तरतूद
के लेल्या बाबी सोडू ि, अजाजियमान्वये ककं वा त्याखाली तयार करण्यात आलेले जियम व जवजियमांन्वये, कोित्याही
उल्लंघिासाठी िमिा "क" िसार तीि प्रतींमध्ये प्राजाकरिाकडे तक्रार करता येईल व त्यासोबत न पये पाच हजार इतके
शल्क एिईएफटी ककं वा आरटीजीएस प्रिालीमाफा त ककं वा इतर कोित्याही जडजजटल व्यवहार करण्याच्या पद्धतीमाफा त
भरलेले असेल.
(२) परं त, प्राजाकरिाकडे वेब आााररत तक्रार दाखल करण्याची तरतूद असेल तर असा िमिा तीि प्रतींमध्ये सादर
करिे आवश्यक असिार िाही. प्राजाकरि, उपजियम (१) अन्वये जिर्दाष्ट अशा कोित्याही तक्रारीबाबत जििाय
घेण्याच्या प्रयोजिाथा, खालील कायापद्धती अिसरील,(अ) तक्रार प्राप्त झाल्यावर प्राजाकरि, कजथत उल्लंघिाच्या व संबद्ध दस्तऐवजाच्या तपजशलासह प्रतीवादीस िोटीस
जारी करील.
(ब) िोटीशीमध्ये पढील सिाविीचा ददिांक व वेळ जवजिर्दाष्ट करण्यात येईल.
(क) अशा जिजित के लेल्या ददिांकास, प्राजाकरि प्रजतवादी ककं वा त्याच्या प्राजाकृ त प्रजतजिाीस अजाजियमाच्या
कोित्याही तरतदीचे ककं वा त्याखाली करण्यात आलेल्या जियम व जवजियमाशी संबंजात के लेल्या अजभकजथत
उल्लंघिाजवर्यी स्पष्टीकरि देईल आजि जर प्रजतवादी,(एक) गन्हा कबूल करीत असेल तर प्राजाकरि यजक्तवाद िोंदवील आजि अजाजियमाच्या तरतदी ककं वा त्याखाली
के लेले जियम व जवजियम यािसार त्याला योग्य वाटेल अशी शास्ती लादण्यासह आदेश पाररत करील.
(दोि) गन्हा िाकबूल करीत असेल व तक्रारीस आक्षेप घेत असेल तर प्राजाकरि प्रजतवादीकडू ि स्पष्टीकरि मागतील.
(ड) प्राजाकरिास सादर जिवेदिांच्या आाारावर तक्रारीच्या पढील सिाविीची आवश्यकता िाही अशी खात्री पटली
असेल तर, त्यास तक्रार खारीज करता येईल.
(इ) प्राजाकरिाची सादर के लेल्या कागदपत्रांच्या आाारे तक्रारीबाबत आिखी सिाविी करण्याची गरज असल्याबाबत
खात्री पटली असेल तर, त्यास कागदपत्रे व इतर परावा जिजित के लेल्या ददिांकास व वेळी सादर करण्याबाबत आदेश
देता येईल.
(फ) प्राजाकरिास कागदपत्रांच्या आजि सादर जिवेदिांच्या आाारे तक्रारीची चौकशी करण्याचा अजाकार असेल.
(ग) प्राजाकरिाच्या मते चौकशीच्या जवर्यवस्तशी उपयोगी व संबद्ध असेल असा परावा देण्यासाठी ककं वा कोितेही
कागदपत्र सादर करण्यासाठी तो जिजित करील अशा ददिांकास सादर करण्याबाबत कोित्याही व्यक्तीस हजर
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राहण्याबाबत फमााजवण्याचा अजाकार असेल आजि असा साक्षीपरावा घेतािा, प्राजाकरिास भारतीय साक्षीपरावा
अजाजियम, १८७२च्या तरतदींचे पालि करिे बंािकारक िसेल.
(घ) अशाप्रकारे जिजित के लेल्या ददिांकास प्राजाकरिाची त्याच्यासमोर सादर के लेला साक्षीपरावा आजि इतर
अजभलेख व सादर के लेली कागदपत्रे यांवर जवचार कू ि जर अशी खात्री पटली की,(एक) प्रतीवादी, अजाजियमाच्या तरतदींचे व त्याखाली के लेले जियम व जवजियम यांचे उल्लंघि करीत आहे तर
तो अजाजियमाच्या तरतदी ककं वा त्याखाली के लेले जियम व जवजियम यांच्या तरतदींिसार, कारिे लेखी िमूद कू ि
त्यास योग्य वाटतील असे शास्ती लादण्यासह आदेश देईल.
(दोि) प्रतीवादी, अजाजियमाच्या तरतदींचे व त्याखाली के लेले जियम व उप-जियम यांचे उल्लंघि करीत िसेल
तर, प्राजाकरि कारिे लेखी िमूद कू ि, लेखी आदेशाद्वारे , तक्रार जिकालात काढील. जर कोित्याही व्यक्तीिे,
प्राजाकरिासमोर फमााजवल्याप्रमािे उपजस्थत राहण्यास ककं वा सादर करण्यात कसूर के ल्यास, हयगय के ल्यास ककं वा
िकार ददला तर, प्राजाकरिास अशा व्यक्तीच्या ककं वा व्यक्तींच्या, अिपजस्थतीत तसे करण्यासाठी त्याबाबतची
कारिे लेखी िमूद के ल्यािंतर चौकशी कू ि कायावाही करण्याचा अजाकार असेल.
७. जििाय अजाकाऱयाकडे तक्रार दाखल करण्याची रीत आजि जििाय अजाकाऱयािे चौकशी करण्याची रीत:
(१) कोित्याही जपजडत व्यक्तीस कलम १२, १४, १८ व १९ अन्वये िमिा "ख" िसार प्राजाकरिाच्या
कायाालयामाफा त िकसाि भरपाईसाठी अजभजििाय अजाका-याकडे तक्रार दाखल करता येईल व त्यासोबत न पये पाच
हजार इतके शल्क एिईएफटी ककं वा आरटीजीएस प्रिालीमाफा त ककं वा काडा अथवा मोबाईल फोिचा वापर कू ि
कोित्याही जडजजटल व्यवहार करण्याच्या पद्धतीमाफा त भरलेले असेल.
(२) उपजियम (१) अन्वये जिर्दाष्ट अशी कोित्याही तक्रारीबाबत जििाय घेण्याच्या प्रयोजिाथा, जििाय अजाकारी,
पढील पद्धतीचे पालि करील,(क) जििाय अजाकारी तक्रार प्राप्त झाल्यावर, प्रतीवादीस, कजथत उल्लंघिाच्या व संबद्ध दस्तऐवजाच्या तपशीलासह
िोटीस जारी करील.
(ख) िोटीसमध्ये पढील सिाविीसाठी ददिांक व वेळ जिर्दाष्ट करण्यात येईल.
(ग) अशा जिजित के लेल्या ददिांकास व वेळी, जििाय अजाकारी प्रजतवादी ककं वा त्याच्या प्राजाकृ त प्रजतजिाीस
अजाजियमाच्या कोित्याही तरतदींचे ककं वा त्याखाली करण्यात आलेल्या जियम जवजियमाशी संबंजात, के लेल्या
अजभकजथत उल्लंघिाजवर्यी स्पष्टीकरि देईल.
(घ) कोिताही आदेश देण्यापूवी जििाय अजाकारी अजाजियमाच्या कलम ७२ मध्ये जिर्दाष्ट के लेले घटक जवचारात घेईल.
८. िोटीस आजि आदेश बजावावयाची रीत:
(१) जििाय अजाकारी आदेशाची एक प्रमाजित प्रत, तक्रारदारास व प्रतीवादीस पाठवील.
(२) या जियमांन्वये काढण्यात आलेली िोटीस ककं वा आदेश, एखायामा व्यक्तीस पढीलपैकी कोित्याही रीतीिे
बजावण्यात येईल,-

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी
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(क) त्या व्यक्तीला ककं वा व्यक्तींच्या प्राजाकृ त प्रजतजिाीला, इलेक्रॉजिक माध्यमाद्वारे देऊि ककं वा जतच्या स्वााीि कू ि.
परं त, संबंजात व्यक्तीला इलेक्रॉजिक अजभलेख प्रत्यक्षात ददलेला आहे याचा वाजवी परावा असला पाजहजे. ककं वा
(ख) त्या व्यक्तीच्या जिवासाच्या पत्त्यावर, ती शेवटी आढळू ि आल्याच्या ककं वा जतचे जिवासस्थाि होते अशा शेवटच्या
ज्ञात पत्त्यावर ककं वा कामकाजाच्या रठकािच्या पत्त्यावर, पोच देय िोंदिीकृ त टपालािे त्या व्यक्तीला पाठविे. ककं वा
(ग) वरील खंड (क) ककं वा (ख) अन्वये िोटीस बजाविे शक्य िसल्यास, ती व्यक्ती ज्या रठकािी राहात असेल ककं वा
शेवटी ज्या रठकािी राहात असल्याचे माजहती असेल ककं वा कामकाजाच्या ककं वा प्रत्यक्षपिे काम करत असिार्या ककं वा
लाभासाठी शेवटी जजथे काम करत असेल अशा इमारतीच्या बाहेरच्या दरवाजावर ककं वा त्या इमारतीच्या एखायामा
ठळक भागावर दोि साक्षीदारांच्या उपजस्थतीत िोटीस जचटकविे.
९. अपील न्यायाजाकरिाकडे अपील दाखल करण्याची रीत:
(१) कलम ४४ च्या उपकलम (१) अन्वये दाखल के लेल्या प्रत्येक अजपलासोबत,एिइएफटी ककं वा आरटीजीएस
यंत्रिेमाफा त ककं वा कोित्याही अन्य जडजजटल व्यवहार पद्धतीमाफा त न पये पाच हजार रकमेचे शल्क जोडण्यात येईल.
(२) प्रत्येक अपील हे, या जियमासोबत जोडलेल्या िमिा "क" मध्ये, त्यासोबत पढील कागदपत्रे जोडू ि दाखल
करण्यात येईल,(क) ज्या आदेशाजवन द्ध अपील दाखल के ले आहे त्या आदेशाची साक्षांदकत सत्य प्रत.
(ख) अजपलकत्याािे ज्याचा आाार घेतलेला आहे त्या व अजपलामध्ये जिदेजशत के लेल्या कागदपत्रांच्या प्रती.
(ग) कागदपत्रांची जिदेशसूची. परं त प्राजाकरिाकडे वेबआााररत तक्रार दाखल करण्याची तरतूद असेल तर असा
िमिा तीि प्रतींमध्ये सादर करिे आवश्यक असिार िाही.
िमिा "अ"
(जियम ६ पहा)
प्राजाकरिाकडे करावयाचा तक्रार अजा
(अजाजियमाच्या कलम ३१ अन्वये तक्रार)

प्रजाकरिाच्या कायाालयाच्या वापराकररता :
अजा दाखल करण्याचा ददिांक :
टपालाद्वारे अजा जमळाल्याचा ददिांक:
तक्रार अजा क्रमांक:
स्वाक्षरी :
प्रती,
प्राजाकरि अजाकारी,
महाराष्ट्र स्थावर संपदा जवजियामक प्राजाकाऱयाच्या कायाालयाचे रठकाि (जागेचे िाव) :
श्री./सवाश्री
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी

(तक्रारदार)
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जवू ध्द
(प्रजतवादी)

श्री./सवाश्री
दाव्याचा तपशील:
१. तक्रारदाराचा (तक्रारदारांचा) तपशील :
(एक) तक्रारदाराचे िाव:
(दोि) जवयाममाि कायाालयाचा / तक्रारदाराच्या जिवासस्थािाचा पत्ता:
(तीि) सवा िोरटसा बजावण्याचा पत्ता:
२. प्रतीवादीचा तपशील:
(एक) प्रतीवादीचे िाव:
(दोि) प्रतीवादीचा कायाालयीि पत्ता:
(तीि) सवा िोरटसा बजावण्याचा पत्ता:
३. प्राजाकाऱयाचे अजाकार क्षेत्र:

उपरोक्त तक्रारदार असे प्रजतज्ञापि करतो की, दाव्याची जवर्यवस्तू ही प्राजाकाऱयाच्या अजाकार क्षेत्रात येत.े
(ख) प्रकल्प िोंदिी क्रमांक:
४. प्रकरिाची तथ्ये:
(वस्तजस्थतीचे संजक्षप्त जिवेदि व तक्रारीची कारिे यामावीत)
५. माजगतलेली िकसािभरपाई :
वरील पररच्छेद ४ मध्ये िमूद के लेली तथ्ये जवचारात घेता, तक्रारदार पढील िकसािभरपाईसाठी जविंती करीत आहे
(माजगतलेल्या िकसाि भरपाईचे कारि, आजि आाारभूत कायदेशीर तरतदी (जर कोित्याही असल्यास) िमूद
करा्या.)
६. अंतररम आदेश, जर त्यासाठी जविंती के ली असेल तर त्याचा तपशील७. इतर कोित्याही न्यायालयामध्ये तक्रार प्रलंजबत असल्यास त्याचा तपशील:
ककं वा
तक्रारदार आिखी असेही घोजर्त करतो की, ज्याबाबीसंबंाात तक्रार करण्यात आली आहे, ती बाब कोित्याही
न्यायालयासमोर ककं वा इतर कोित्याही प्राजाकरिासमोर ककं वा इतर कोित्याही न्यायाजाकरिासमोर
(न्यायाजाकरिांसमोर) प्रलंजबत िाही.
८. जियम ६, उपजियम (क) िसार शल्काबाबतचा तपशील :
(एक) रक्म:
(दोि) पद्धत:

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी
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९. सहपत्रांची सूची :
(तक्रार अजाासोबत जोडलेल्या सहपत्रांचा तपशील जवजिर्दाष्ट करावा.)
सत्यापि
मी, .................. (ठळक अक्षरात संपूिा िाव) श्री. .......................................... यांचा मलगा/
मलगी, तक्रारदार म्हिूि याद्वारे असे सत्याजपत करतो की, वरील पररच्छेद (१ ते ९) मध्ये िमूद के लेला मजकू र माझ्या
माजहती व जवश्वासाप्रमािे खरा आहे आजि मी त्यातील कोितेही महत्त्वाचे तथ्य (तथ्ये) लपजवलेली िाहीत.
रठकाि :
ददिांक:

तक्रारदाराची (तक्रारदारांची) स्वाक्षरी.

िमिा "ब"
(जियम ७ पहा)
जििाय अजाकार्याकडे करावयाचा तक्रार अजा
(अजाजियमाच्या कलम ३१ व कलम ७१ अन्वये िकसािभरपाईसाठी दावा)

जििाय अजाकाऱयाच्या कायाालयाच्या वापराकररता :
अजा दाखल करण्याचा ददिांक :
टपालाद्वारे अजा जमळाल्याचा ददिांक:
तक्रार अजा क्रमांक:
स्वाक्षरी :
प्रती,
जििाय अजाकारी,
महाराष्ट्र स्थावर संपदा जििाय अजाकार्याच्या कायाालयाचे रठकाि (जागेचे िाव) :
(तक्रारदार)

श्री./सवाश्री
जवू ध्द
श्री./सवाश्री

(प्रजतवादी)

दाव्याचा तपशील:
१. तक्रारदाराचा (तक्रारदारांचा) तपशील :
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी
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(एक) तक्रारदाराचे िाव:
(दोि) जवयाममाि कायाालयाचा / तक्रारदाराच्या जिवासस्थािाचा पत्ता:
(तीि) सवा िोरटसा बजावण्याचा पत्ता:
(चार) ग्राहकाच्या सदजिके चा, भूखंडाचा ककं वा इमारतीचा तपशील:
२. प्रतीवादीचा तपशील:
(एक) प्रतीवादीचे िाव:
(दोि) प्रतीवादीचा कायाालयीि पत्ता:
(तीि) सवा िोरटसा बजावण्याचा पत्ता:
३. जििाय अजाकाऱयाचे अजाकार क्षेत्र:
उपरोक्त तक्रारदार असे प्रजतज्ञापि करतो की, दाव्याची जवर्यवस्तू ही जििाय जाकार्याच्या अजाकार क्षेत्रात येते.
(ख) प्रकल्प िोंदिी क्रमांक:
४. प्रकरिाची तथ्ये:
(वस्तजस्थतीचे संजक्षप्त जिवेदि व तक्रारीची कारिे यामावीत)
५. माजगतलेली िकसािभरपाई :
वरील पररच्छेद ४ मध्ये िमूद के लेली तथ्ये जवचारात घेता, तक्रारदार पढील िकसािभरपाईसाठी जविंती करीत आहे
(माजगतलेल्या िकसाि भरपाईचे कारि, आजि आाारभूत कायदेशीर तरतदी (जर कोित्याही असल्यास) िमूद
करा्या.)
६. अंतररम आदेश, जर त्यासाठी जविंती के ली असेल तर त्याचा तपशील७. इतर कोित्याही न्यायालयामध्ये तक्रार प्रलंजबत असल्यास त्याचा तपशील:
ककं वा
तक्रारदार आिखी असेही घोजर्त करतो की, ज्याबाबीसंबंाात तक्रार करण्यात आली आहे, ती बाब कोित्याही
न्यायालयासमोर ककं वा इतर कोित्याही प्राजाकरिासमोर ककं वा इतर कोित्याही न्यायाजाकरिासमोर
(न्यायाजाकरिांसमोर) प्रलंजबत िाही.
८. जियम ७, उपजियम (१)(क) िसार शल्काबाबतचा तपशील :
(एक) रक्म:
(दोि) पद्धत:
९. सहपत्रांची सूची :
(तक्रार अजाासोबत जोडलेल्या सहपत्रांचा तपशील जवजिर्दाष्ट करावा.)
सत्यापि

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजाकारी
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मी, .................. (ठळक अक्षरात संपूिा िाव) श्री. .......................................... यांचा मलगा/
मलगी, तक्रारदार म्हिूि याद्वारे असे सत्याजपत करतो की, वरील पररच्छेद (१ ते ९) मध्ये िमूद के लेला मजकू र माझ्या
माजहती व जवश्वासाप्रमािे खरा आहे आजि मी त्यातील कोितेही महत्त्वाचे तथ्य (तथ्ये) लपजवलेली िाहीत.
रठकाि :
ददिांक:

तक्रारदाराची (तक्रारदारांची) स्वाक्षरी.

िमिा "क"
(जियम ९ पहा)
अजपलीय न्यायाजाकरिाकडे करावयाचा अपील अजा
(अजाजियमाच्या कलम ४४ अन्वये)

अजपलीय न्याजाकरिाच्या कायाालयाच्या वापराकररता :
अपील दाखल करण्याचा ददिांक :
टपालाद्वारे अपील जमळाल्याचा ददिांक:
अपीलअजा क्रमांक:
स्वाक्षरी :
प्रती,
अजपलीय न्यायाजाकरि अजाकारी,
महाराष्ट्र स्थावर संपदा अजपलीय न्याजाकरिाच्या कायाालयाचे रठकाि (जागेचे िाव) :
(तक्रारदार)

श्री./सवाश्री
जवू ध्द

(प्रजतवादी)

श्री./सवाश्री
दाव्याचा तपशील:
१. अजपलाथी (अजपलाथींचा) तपशील :
(एक) अजपलाथी िाव:
(दोि) अजपलाथीच्या जवयाममाि कायाालयाचा / जिवासस्थािाचा पत्ता:
(तीि) सवा िोरटसा बजावण्याचा पत्ता:
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(चार) ग्राहकाच्या सदजिके चा, भूखड
ं ाचा ककं वा इमारतीचा तपशील:
२. प्रतीवादीचा तपशील:
(एक) प्रतीवादीचे िाव:
(दोि) प्रतीवादीचा कायाालयीि पत्ता:
(तीि) सवा िोरटसा बजावण्याचा पत्ता:
३. न्यायाजाकरिाचे अजाकार क्षेत्र:
उपरोक्त अजपलाथी असे प्रजतज्ञापि करतो की, दाव्याची जवर्यवस्तू ही न्यायाजाकरिाच्या अजाकार क्षेत्रात येते.
(ख) प्रकल्प िोंदिी क्रमांक:
४. मदत:
अपीलकताा असे प्रजतज्ञापि करतो की, सदर अपील हे, कलम ४४ च्या उपकलम (२) मध्ये जवजिर्दाष्ट के लेल्या मदतीच्या
आत दाखल के ले आहे.
ककं वा
कलम ४४ च्या उपकलम (२) िसार जवजिर्दाष्ट के लेली मदत संपल्यािंतर अपील दाखल के ले असल्यास त्याबद्दलच्या
जवलंबाची कारिे िमद करावीत.
५. प्रकरिाची तथ्ये:
(वस्तजस्थतीचे संजक्षप्त जिवेदि व तक्रारीची कारिे यामावीत)
६. माजगतलेली िकसािभरपाई :
वरील पररच्छेद ४ मध्ये िमूद के लेली तथ्ये जवचारात घेता, अजपलाथी पढील िकसािभरपाईसाठी जविंती करीत आहे
(माजगतलेल्या िकसाि भरपाईचे कारि, आजि आाारभूत कायदेशीर तरतदी (जर कोित्याही असल्यास) िमूद
करा्या.)
७. अपील दाखल करावयाची कारिे:
८. माजगतलेला अितोर् :
वरील पररच्छेद ५ मध्ये िमूद के लेली तथ्ये जवचारात घेऊि अपीलकताा पढील अितोर्ासाठी (अितोर्ांसाठी) जविंती
करीत आहे. (माजगतलेला अितोर्, त्याबद्दलची कारिे आजि त्यासंबंाातील कायदेशीर तरतदी, कोित्याही असल्यास,
िमूद कराव्यात).
९. इतर कोित्याही न्यायालयामध्ये तक्रार प्रलंजबत असल्यास त्याचा तपशील:
ककं वा
अजपलाथी आिखी असेही घोजर्त करतो की, ज्याबाबीसंबंाात तक्रार करण्यात आली आहे, ती बाब कोित्याही
न्यायालयासमोर ककं वा इतर कोित्याही प्राजाकरिासमोर ककं वा इतर कोित्याही न्यायाजाकरिासमोर
(न्यायाजाकरिांसमोर) प्रलंजबत िाही.
१०. जियम ९, उपजियम (१) िसार शल्काबाबतचा तपशील :
(एक) रक्म:
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(दोि) पद्धत:
११. सहपत्रांची सूची :
(अजपलासोबत जोडलेल्या सहपत्रांचा तपशील जवजिर्दाष्ट करावा.)
सत्यापि
मी, .................. (ठळक अक्षरात संपूिा िाव) श्री. .......................................... यांचा मलगा/
मलगी, तक्रारदार म्हिूि याद्वारे असे सत्याजपत करतो की, वरील पररच्छेद (१ ते ११) मध्ये िमूद के लेला मजकू र माझ्या
माजहती व जवश्वासाप्रमािे खरा आहे आजि मी त्यातील कोितेही महत्त्वाचे तथ्य (तथ्ये) लपजवलेली िाहीत.
रठकाि :
ददिांक:

अजपलाथीची (अजपलाथींची) स्वाक्षरी.
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वारं वार जवचारले जािारे प्रश्ि
Frequently Asked Questions

१. अजाात अपलोड के लेल्या दस्तऐवजांसाठी फाईलची आकार मयाादा (file size limit) आजि जवजशष्ट स्वू प (specific
format ) आहे का?

 होय, फाईलची आकार मयाादा प्रत्येक फाईलसाठी एमबी (1MB per file) आजि पीडीएफ (PDF) स्वू पात असावी.
२. मला अजााचे िमिे कठे जमळतील?
 सवा प्रकारचे अजा िमिे, महारे रा (MahaRERA) वेबसाईटवर. https://maharera.mahaonline.gov.in
उपलब्ा आहेत.
३. िमिा 'क' साक्षांकीत के लेला असावा काय?
 होय, िमिा 'क', शपथपत्राच्या स्वू पात दकमाि शंभर न पयाच्या मद्रांकावर, िोटरीसमोर साक्षांकीत के लेला
असावा.
४. प्रकल्पासाठी ऑिलाईि िोंदिी फॉमा मध्ये, भार प्रमािपत्र (Encumbrances Certificate) जववरि अपलोड करिे
बंािकारक आहे का? ज्याच्या प्रकल्पावर भार िाही त्यािे काय करावे?
 भार असलेल्या प्रकल्पासाठी भार प्रमािपत्र अपलोड करिे बंािकारक आहे. तथाजप, ज्याच्या प्रकल्पावर भार
िाही त्यािे स्वयंघोर्िापत्राद्वारे (self-certification) तसे घोर्ीत करावे.
५. ऑिलाईि िोंदिी फॉमामध्ये, पॅिकाडाची (PAN card) प्रत अपलोड करण्यास सांगण्यात आले आहे. कोिाचे पॅि
काडा अपलोड करिे अपेजक्षत आहे?
 वैयजक्तक वापरकत्यााच्या बाबतीत, स्वत:चे वैयजक्तक (individual) पॅि काडा अपलोड करावे. संस्थेच्या
(organization) बाबतीत, संस्थेचे, व्यजक्तगत व्यजतररक्त (Other than Individual) पॅिकाडाची प्रत अपलोड करावी.

६. रे रा अजाजियमात पररभाजर्त के ल्यािसार महाराष्ट्रातील कोिते क्षेत्र जियोजि क्षेत्रात समाजवष्ट आहेत?
 महाराष्ट्र शासिाच्या िागरी जवकास जवभागाद्वारे जारी के लेल्या अजासूचिेिसार, महाराष्ट्र आजि महाराष्ट्र
राज्यातील सवा जजल्ह्यांमध्ये एमआर आजि टीपी कायदा (MR & TP Act ) लागू आहे. म्हिूि, रे रा अजाजियमाचे
कलम २ (झेडएच) अन्वये पररभाजर्त के ल्याप्रमािे महाराष्ट्र राज्यातील सवा क्षेत्रांचा जियोजि क्षेत्रात समावेश
करण्यात आला आहे.
७. 'प्रवताक' (promoter) या व्याख्येत सावाजजिक संस्था जसे जवकास प्राजाकरि आजि गृहजिमााि बोडा (Development
Authorities and Housing Boards) यांचा समावेश होतो काय?

 या अजाजियमात सवा सावाजजिक संस्था (खाजगी आजि सावाजजिक) समाजवष्ट आहेत ज्या सामान्य जितेसाठी,
जवक्रीसाठी स्थावर संपदा प्रकल्प जवकाजसत करतात. कलम २ (झेडके ) अन्वये 'प्रवताक' हा शब्द पररभाजर्त करण्यात
आला आहे ज्यात खाजगी आजि सावाजजिक स्थावर संपदा प्रवताकांचा समावेश आहे. म्हिूि जवकास प्राजाकरिे आजि
गृहजिमााि मंडळे या दोन्हीचा 'प्रवताक' या व्याख्येत समावेश होतो.
८. जर एखायामा स्थावर संपदा प्रकल्पाकडे ५००चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमीि आहे परं त ८ पेक्षा कमी सदजिका
(apartments) आहेत. तरीही त्याची िोंदिी करिे आवश्यक आहे का?

 होय. प्रत्येक स्थावर संपदा प्रकल्प, ज्याची जमीि ५०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त आहे ककं वा त्यात ८ पेक्षा जास्त
सदजिका आहेत, तो िोंदिीकृ त असिे आवश्यक आहे.
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९. ई-मेल्स (emails) ककं वा एसएमएस (sms) द्वारे जविंती करिे यांचा 'जाजहरात' या ्याखेत होईल काय?
 होय. कलम २ (बी), ज्यात 'जाजहरात' ची पररभार्ा िमद आहे, त्यान्वये जवक्रीच्या जविंतीसाठी वापरल्या
जािार्या कोित्याही माध्यमाचा समावेश होतो. म्हिूि त्यात एसएमएस आजि ईमेल्ससह, स्थावर संपदेच्या
प्रकल्पातील भूखंड, सदजिका, इमारत यांच्या जवक्रीसाठी असलेल्या माजहतीपत्रकांचाही समावेश आहे.
१०. ददिांक १ मे २०१७ िंतर िवीि स्थावर संपदा प्रकल्पाची िोंदिी ि करता जाजहरात करता येईल काय?
 िाही. १ मे २०१७ िंतर जारी के लेल्या जाजहरातींसाठी, त्या स्थावर संपदा प्रकल्पासाठी महारे रा िोंदिी क्रमांक
(MahaRERA Registration Number) घेिे आवश्यक आहे.

११. 'ग्राहक' (allottee) या शब्दात दय्यम जवक्रीचा (secondary sales) समावेश होतो काय?
 होय, कलम २ (डी) अन्वये, 'ग्राहक' या शब्दात, ज्या व्यक्तीिे, सदजिका, भूखंड, इमारत यांची जागा हस्तांतरि
ककं वा जवक्रीद्वारे प्राप्त के ली आहे त्यांचा समावेश होतो. परं त अशी सदजिका, भूखंड, इमारत ज्या व्यक्तीस भाड्यािे
ददलेली आहे त्याचा समावेश होत िाही. त्यामळे 'ग्राहक' या शब्दात दय्यम जवक्रीचा समावेश होतो.
१२. प्रवताकाला, ग्राहकाला पार्कां ग क्षेत्राची (parking area) ची जवक्री करण्यास परवािगी आहे काय?
 अजाजियमात पार्कां गबाबत खालील तरतदी आहेत.
(ए) खले पार्कां ग क्षेत्र (Open Parking Area): याचा समावेश स्पष्टपिे "सामाईक क्षेत्र" (Common Areas) च्या
पररभार्ामध्ये के ला गेला आहे, ताबा प्रमािपत्र (Occupancy Certificate) प्राप्त झाल्यािंतर याचा ताबा ग्राहकांच्या
संघटिेला (Association of Allottees) द्यावा लागतो. त्यामळे प्रवताकाला खले पार्कां ग क्षेत्राची जवक्री ककं वा वाटप
करण्यास परवािगी िाही.
(बी) आच्छाददत पार्कां ग क्षेत्र (Covered Parking Area): महाराष्ट्र स्थावर संपदा (जियमि व जवकास) (स्थावर संपदा
प्रकल्पाची िोंदिी, स्थावर संपदा प्रजतजिाींची िोंदिी, व्याज दर आजि वेबसाइटवरील प्रकटीकरि) जियम, २०१७
मध्ये पररभाजर्त के ल्याप्रमािे आच्छाददत पार्कां ग क्षेत्र जवकिे शक्य आहे.
(सी) गॅरेज (Garage): अजाजियमात िमूद के ल्याप्रमािे गॅरेज जवकण्याची परवािगी आहे.
१३. रक्कम परत देण्याबाबत आजि भरपाई देण्याबाबत प्रवताकावर काय बंाि आहे?
 याबाबत अजाजियमातील कलम १८ अन्वये जवजवा जस्थतींबाबत तरतदी के ल्या आहेत, ज्यामध्ये प्रवताकािे
प्रकल्पाच्या पूतातेस (completion) जवलंब झाला तर रक्कम परत देण्याबाबत आजि भरपाई देण्याबाबत तरतद आहे.
१४. ्यथीत ्यक्ती/तक्रारदार (complainant) एकाच जववादासाठी जियामक प्राजाकरि (Regulatory Authority) /
जििाय अजाकारी (adjudicating officer) आजि ग्राहक मंच (consumer forum) या दोन्हीकडे तक्रार कू  शकतात काय?
 ्यथीत ्यक्ती/तक्रारदार, त्याच्या तक्रारीच्या जिवारिासाठी उपरोक्त दोि मंचांपैकी फक्त एकाकडे दाद मागू
शके ल.
१५. जियमांमध्ये जवजहत के लेल्या फी व्यजतररक्त काही फी, प्रवताक, स्थावर संपदा प्रजतजिाी, आजि तक्रारदार यांिा
महारे रा वेबसाइटवर अपलोभडंग आजि ऑिलाइि सेवांसाठी आकारली जाऊ शकते काय?
 याबाबत जवस्तृत माजहती महारे राच्या (MahaRERA) वेबसाईटवर उपलब्ा आहे.
१६. महारे रा (MahaRERA) िोंदिी करण्यासाठी अजा करण्यापूवी प्रवताकािे स्थावर संपदा प्रकल्पासाठी परवािगी
घेिे अजिवाया आहे काय?
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 होय, स्थावर संपदा प्रकल्पाचा आराखडा (layout of the real estate project) आाी मंजूर कू ि यावा लागतो.
तथाजप, जेथे सदजिका प्रस्ताजवत आहेत आजि इमारत मंजूरी प्रलंजबत आहेत तेथे प्रवताक त्याच्या िोंदिी अजाामध्ये
काही इमारतींचा समावेश कू  शकतो. संबंजात सदजिके बाबत खरे दीदार आजि प्रवताकादरम्याि जवक्रीसाठी के लेल्या
करारावर स्वाक्षरी होण्यापूवी सदजिकांसाठीच्या इमारतीची मंजूरी घेिे आवश्यक आहे.
१७. या अजाजियमान्वये, एखायामा प्रकल्पाच्या िोंदिी करण्यात आली िाही तर दंडाची (penalty) काय तरतद आहे?
 कोिताही प्रवताक, या अजाजियमान्वये तरतद के ल्याप्रमािे प्रकल्पाची िोंदिी करण्यास कसूर करे ल तर, त्याला
संबंजात स्थावर संपदा प्रकल्पाच्या अंदाजजत खचााच्या (estimated cost) दहा टक्े पयांत दंड होऊ शके ल.
असा कसूर करिे चालू राजहल्यास त्याला संबंजात स्थावर संपदा प्रकल्पाच्या अंदाजजत खचााच्या आिखी दहा
टक्े पयांत वाढजवता येऊ शके ल असा दंड आजि तीि वर्ाांपयांतच कारावास ककं वा दोन्ही जशक्षा होऊ शकतात.
१८. स्थावर संपदा प्रकल्पाची महारे रा अंतगात योग्यररत्या िोंदिी के ली गेली आहे ककं वा िाही हे खरे दी घेिार्या
ग्राहकास कसे कळे ल?
 महारे राच्या वेबसाइट सवा िोंदिीकृ त प्रकल्प प्रदर्शात के लेले असतील तसेच स्थावर संपदा प्रकल्पातील भूखंड
ककं वा सदजिका ककं वा इमारतीच्या जवक्रीसाठी जाजहरात करतांिा, जाजहरातीच्या प्रत्येक बाबींवर महारे रािे ददलेला
िोंदिी क्रमांक िमद करिे आवश्यक आहे.
१९. स्थावर संपदा प्रजतजिाींची (real estate agents) िोंदिी, जवजशष्ट प्रकल्पासाठी (project specific) ककं वा जवजशष्ट
रठकािासाठी (location specific) ककं वा जवजशष्ट व्यक्तीची (individual specific) यापैकी कशी असेल?
 स्थावर संपदा प्रजतजिाींिी महारे राकडे वैयजक्तक (individual) म्हिूि ककं वा वैयजक्तक व्यजतररक्त (other than
individual) म्हिूि िोंदिी कू ि घेिे आवश्यक आहे. स्थावर संपदा प्रकल्पाच्या िोंदिीसाठी अजा करतांिा प्रवताकािे
िोंदिीकृ त स्थावर संपदा प्रजतजिाीचे िाव देिे आवश्यक आहे जे या प्रकल्पात प्रजतजिाी म्हिूि काम करतील.
प्रकल्पाच्या िोंदिीिंतर महारे रा वेबसाईटवर, प्रकल्पांच्या इतर वैजशष्टयांसह अशा प्रजतजिाीची िावे प्रदर्शात के ली
जातील.
२०. स्थावर संपदा प्रजतजिाीिे, या अजाजियमात त्याच्यासाठी िमद तरतदींचे पालि करण्यात कसूर के ला तर काय
कारवाई होऊ शकते?
 कोित्याही स्थावर संपदा प्रजतजिाीिे त्याची िोंदिी करण्यात कसूर के ला आजि या अजाजियमाच्या कलम ९
ककं वा कलम १० च्या तरतदींचे उल्लंघि के ल्यास, असा कसूर सू  आहे तोपयांत तो, प्रत्येक ददवसासाठी दहा हजार
न पये दंडास पात्र राहील, जो एकजत्रतररत्या, त्या स्थावर संपदा प्रजतजिाीला ज्या भूखंड, सदजिका ककं वा इमारतीच्या
जवक्री ककं वा खरे दीची सजवाा देण्यात आली आहे, त्याच्या दकमतीच्या पाच टक्े पयांत ककं वा महारे रा जिजश्चत करे ल
त्या रकमेपयांत वाढू शके ल.
२१. प्रवताकािे, जवजशष्ट कालावाीत प्रकल्प पूिा करण्याची हमी देिे आवश्यक आहे काय?
 होय, या अजाजियमातील तरतदींिसार, प्रवताकािे िोंदिीसाठी अजा करतािा, तो प्रकल्प ककं वा प्रकल्पाचा तो
टप्पा (phase) पूिा करण्याच्या कालावाी दशाजविारे प्रजतज्ञापत्र सादर करिे आवश्यक आहे.
२२. कोित्याही कारिास्तव स्थावर मालमत्ता प्रकल्पाची िोंदिी रद्द के ली गेली तर, अशा प्रकल्पांत खरे दीदारांचे
जहत कशा प्रकारे संरजक्षत होईल?
 याची तरतद अजाजियमाच्या कलम ८ अन्वये करण्यात आली आहे.
२३. प्रवताकाकडू ि भूखंड ककं वा सदजिका ककं वा इमारतीचा ताबा देण्यात उशीर झाल्यास, अशा प्रलंजबत
कालावाीसाठी खरे दीदार, त्यािे ददलेल्या रकमेवर व्याज घेण्यास पात्र असेल का?
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 होय. खरे दी करारिामाच्या आदशा िमन्यािसार (model form of agreement), प्रकल्प पूिा करण्यासाठी आजि
हस्तांतरीत करण्यासाठीचे वेळापत्रक (time schedule) प्रवताकावर बंािकारक आहे. सदर वेळापत्रकाचे पालि
करण्यात प्रवताकाकडू ि कसूर झाल्यास, करारिामाच्या आदशा िमन्यात िमद के ल्यािसार, प्रवताक, जे खरे दीदार अशा
जवलंबािंतरही प्रकल्पातूि बाहेर पडण्यास तयार िाहीत त्यांिा जियमात जवजिर्दाष्ट के ल्याप्रमािे, ताबा देईपयांत,
दरमहा ्याज देण्यास जबाबदार असेल.
२४. खरे दीदारास प्रवताकाकडू ि जवलंबासाठी जमळिार्या ्याजाची देय रक्म, प्रवताकाकडू ि आपोआप जमळे ल की,
त्यासाठी खरे दीदारांिा महारे राकडे तक्रार दाखल करावी लागेल?
 सदरचे व्याज, खरे दी करारिामाच्या आदशा िमन्यािसार (model form of agreement), देय आहे त्यामळे ते
आपोआपच ददले पाजहजे. असे ि झाल्यास खरे दीदारािे महारे राकडे तक्रार िोंदवावी.
२५. खरे दीदार, प्रवताकास देय असलेला कोिताही हप्ता (instalment) देण्यात कसूर करे ल तर, त्या प्रलंजबत रकमेवर
प्रवताक कमाल व्याज दकती लावू शके ल?
 खरे दी करारिाम्याच्या आदशा िमन्यातील (model form of agreement), करारान्वये, प्रवताक, खरे दीदारािे देय
असलेल्या सवा रकमेवर, स्टेट बँक ऑफ इं जडयाच्या उच्चतम दकरकोळ कजा दर (highest Marginal Cost of Lending
Rate) अजाक दोि टक्के या दरािे, देय रक्कम वसूल होईपयांत, ्याजाची आकारिी कू  शके ल.

२६. ्यथीत ्यक्तीिे तक्रार दाखल करण्याबाबत काय तरतदी आहेत?
 रे रा अजाजियमाचे कलम ३१ आजि महाराष्ट्र स्थावर संपदा (जियम व जवकास) (व्याज, दंड, िकसािभरपाईची
पिप्रााप्ती, तक्रारींचे िमिे आजि अपील, इ.) जियम २०१७, जियम ६ अन्वये, िोंदिीकृ त प्रकल्पात कोिताही
जहतसंबंा असिारी ्यथीत ्यक्ती, जवजहत िमन्यात महारे राकडे ऑिलाइि तक्रार अजा दाखल कू  शकते. शकते.
त्या तक्रारीत खालील तपशील अंतभूात असावेत:
 ज्या प्रकल्पाबाबत तक्रार संबंजात आहे ती िोंदिी क्रमांक.
 तक्रारदार आजि प्रजतवादीचे तपशील.
 प्रकरिाची तथ्ये
 मदत मागिीचे स्वू प
 संलग्नकांची यादी आजि इतर.
२७. एखादा प्रवताक ककं वा स्थावर संपदा प्रजतजिाी, खरे दीदाराजवू ध्द तक्रार दाखल कू  शके ल काय?
 होय. कोित्याही िोंदिीकृ त स्थावर संपदा प्रकल्पात, कोित्याही प्रकारचा जहतसंबंा असिार्या कोित्याही
व्यथीत व्यक्तीला तक्रार िोंदवता येईल.
२८. जर खरे दीदार ग्राहक न्यायालयामध्ये (Consumer Court) तक्रार दाखल कू  इजच्छत असेल तर त्या
अजाजियमान्वये कोितीही बााा आहे का?
 िाही. या अजाजियमाच्या कलम ७९ अन्वये ददवािी न्यायालयाला, स्थावर संपदा जियामक प्राजाकरि ककं वा
जििाय अजाकारी ककं वा स्थावर संपदा अजपलीय न्यायाजाकरि यांिी या अजाजियमान्वये पाररत के लेल्या आदेश,
जििाय ककं वा जिदेश यांजवू ध्द दखल घेता येत िाही. तथाजप, ग्राहक न्यायालय/उपभोक्ता मंच (राष्ट्रीय, राज्य ककं वा
जजल्हा) यांिा अशी बंदी िाही.
२९. स्थावर संपदा जियामक प्राजाकरि ककं वा जििाय अजाकारी ककं वा स्थावर संपदा अजपलीय न्यायाजाकरि यांच्या
जििायाजवू ध्द अपील दाखल करावयाचे असल्यास दकती कालवाीत दाखल करिे आवश्यक आहे?
 संबंजात जििायाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या ददिांकापासूि ६० ददवसात.
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३०. या अजाजियमान्वये, प्रवताकािे, खरे दीदारांसाठी ग्राहकांची संघटिा (society) आजि इतर कोितेही कायदेशीर
घटक (legal entity) स्थापि करण्यासाठी जिाााररत के लेली काल मयाादा दकती आहे?
 प्रवताकािे, खरे दीदारांसाठी सहकारी सोसायटी, कं पिी, असोजसएशि, फे डरे शि यांसारख्या कायदेशीर संघटिा,
प्रकल्पातील अशा इमारती ककं वा भवंगमाील एकू ि संख्येच्या एक्कावि टक्े खरे दीदारांिी सदजिकांचे आगाऊ आरक्षि
(booking) के ल्याच्या तारखेपासूि तीि मजहन्यांच्या आत स्थापि करण्यास चालिा द्यावी.
३१. प्रवताकािे खरे दीदारांच्या संघटिेच्या लाभात हस्तांतरि करार (conveyance deed) कू ि देण्यासाठी दकती
कालमयाादा आहे?
 प्रवताकािे, ताबा प्रमािपत्र (occupancy certificate) प्रदाि के ल्याच्या ददिांकापासूि तीि मजहन्याच्या आत ककं वा
प्रकल्पातील अशा इमारती ककं वा भवंगमाील एकू ि संख्येच्या एक्कावि टक्े खरे दीदारांिी मोबदल्याची संपूिा रक्कम
प्रवताकाला अदा के ल्यािंतर, यापैकी जे आाी घडेल, अशा मदतीत हस्तांतरि करार कू ि द्यावा.
३२. ज्यावेळी एखाद्या प्रकल्पाचा जवकास, संयक्त प्रवताक (Joint Promoters), ककं वा संयक्त उपक्रम (joint Venture),
ककं वा जमीि मालकासह (joint development with land owner) महसूल वाटा आाारावर (revenue share basis) ककं वा
क्षेत्र वाटा आाारावर (area share basis) संयक्तपिे (jointly) के ला असल्यास, याअजाजियमाचा काय प्रभाव पडेल?
 या अजाजियमान्वये प्रवताक आजि जमीि मालक ककं वा अन्य कोिताही पक्ष जो प्रकल्पातील जवक्रीचा लाभाथी
असेल आजि ग्राहकांकडू ि (allottee) सह प्रवताक (Co-Promoters) म्हिूि रक्कम प्राप्त करे ल, तो या अजाजियमाचे
आजि त्याअंतगात असिार्या जियम आजि जवजियमांचे पालि करण्यास पात्र ठरे ल.
३३. मान्यताप्राप्त मंजूरी (sanctioned approvals) जमळाल्यािंतर लगेच प्रवताकािे प्रकल्पाची िोंदिी करिे अजिवाया
आहे काय?
 प्रवताकािे, प्रकल्पातील/प्रकल्पाच्या कोित्याही भागातील/टप्प्यातील, भूखंड ककं वा सदजिका ककं वा इमारतींबाबत
कोित्याही प्रकारे जाजहरात, जवपिि, बककं ग, जवक्री, खरे दी करण्यास कोित्याही प्रकारे , कोित्याही माध्मांद्वारे
आमंत्रि देिे या सवा बाबी करण्याच्याआाी प्रकल्पाची िोंदिी करिे आवश्यक आहे.
३४. या अजाजियमाच्या अंमलबजाविीच्या ददिांकास चालू असलेल्या प्रकल्पांिा िोंदिी प्राप्त होईपयांत जवक्री ककं वा
बांाकाम थांबवावे लागेल काय?
 या अजाजियमाच्या कलम ३ अन्वये, अजासूचिेच्या तारखेपासूि (१ मे २०१७) ि्वद ददवसांच्या अखेरीस,
प्रकल्पाची िोंदिी करे पयांत, चालू असलेल्या प्रकल्पाचा प्रवताक, प्रकल्पातील कोित्याही प्लॉट, अपाटामेंट ककं वा
इमारत, यांची कोित्याही प्रकारे जाजहरात, जवपिि, बककं ग, जवक्री, खरे दी करण्यास कोित्याही प्रकारे , कोित्याही
माध्मांद्वारे आमंत्रि देिे अशाबाबी करिार िाही.
३५. चालू असलेल्या प्रकल्पाचा प्रवताक, या अजाजियमान्वये कल्पाची िोंदिी करण्यापूवी प्रकल्प पूिा होण्याच्या
ददिांकात बदल कू  शके ल काय?
 होय, या अजाजियमान्वये प्रकल्पाची िोंदिी करतािा, प्रवताकाला, प्रकल्पाच्या जवकासाच्या प्रमािात अिू प
असा, प्रकल्प पूिा होण्याचा सााररत ददिांक देता येईल.
३६. या अजाजियमान्वये चालू प्रकल्पाची िोंदिी के ल्यास, हा अजाजियम संपूिा प्रकल्पासाठी लागू होईल की, अशा
िोंदिीिंतर जवकल्या जािार्या घटकांसाठीच (units) लागू होईल?
 या अजाजियमान्वये करण्यात येिारी िोंदिी ही प्रकल्प ककं वा टप्पा (Phase) याची करण्यात येईल आजि त्यामळे
या अजाजियमाच्या तरतदी िोंदिीकृ त प्रकल्पाच्या / टप्प्याच्या सवा घटकांिा लागू असतील.
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३७. चालू असलेल्या प्रकल्पाची िोंदिी करण्यापूवी एखाद्या ्यक्तीिे प्रवताकाबरोबर जवक्रीचा करार के ला असेल तर
तो या अजाजियमान्वये तक्रारदार या संज्ञत
े समाजवष्टट होईल काय?
 होय, हा अजाजियम कोित्याही िोंदिीकृ त स्थावर संपदा प्रकल्पात, कोिताही जहतसंबंा असिार्या कोित्याही
्यथीत ्यक्तीस तक्रार दाखल करण्यास सक्षम करतो. ज्यात प्रकल्प िोंदिीकृ त होण्यापूवी करारबद्ध असलेल्या
्यक्तींचा समावेश होतो.
३८. पजहल्या टप्प्याची िोंदिी के ल्यािंतर प्रवताक पढील टप्प्यांत बदल कू  शके ल काय?
 या अजाजियमाच्या कलम १४ अन्वये प्रवताकावर प्रत्येक ग्राहकाची मंजरी घेतल्याजशवाय प्रकल्पात बदल ि
करण्याचे बंाि आहे. जर िोंदिीकृ त टप्प्यासाठी इमारत योजिा बदलायची असेल तर संबंजात ग्राहकांची संमती
जमळजवल्याजशवाय असा बदल करता येिार िाही. परं त ज्या टप्प्याची िोंदिी के ली गेली िसेल, त्या टप्प्यात प्रवताक
ग्राहकांची संमती जमळजवल्याजशवाय बदल कू  शके ल.
३९. या अजाजियमान्वये प्रकल्पासाठी जवमा अजिवाया आहे का?
 राज्य सरकारद्वारे अजासूजचत के ल्याप्रमािे प्रवताकाला असे सवा जवमा जमळवाव्या लागतील. त्यामळे राज्य
शासिािे अजासूचिा जारी के ल्यािंतरच जवमा अजिवाया असेल.
४०. ग्राहकाकडू ि स्टॅम्प ड्यूटी, िोंदिी, सोसायटीसाठी पैसे, देखभालसाठी ठे वी, कॉपास फं ड, इन्रास्रक्चर चाजेस,
पार्कां ग शल्क इत्यादींसाठी जी रक्कम जमा के ली जाते ती सध्दा या अजाजियमाच्या तरतदीन्वये जिदेजशत स्वतंत्र बँक
खात्यात जमा करिे आवश्यक आहे काय?
 होय, कारि या सवा रकमा प्रकल्प खचााचाच भाग आहेत.
४१. सरकारी ाोरिात बदल झाल्यामळे , प्रवताकेला अजतररक्त एफएसआय (FSI) जमळाल्यास, तो प्रवताक चालू
असलेल्या िोंदिीकृ त प्रकल्पात अजतररक्त मजले (floors) बांाू शके ल काय ज्यािे सू वातीला अशा मजल्यांची योजिा
आखली ि्हती?
 होय, परं त या अजाजियमाच्या कलम १४ अन्वये ग्राहकांची संमती आवश्यक असेल.
४२. महाराष्ट्र सदजिका मालकी कायदा (Maharashtra Ownership Flats Act (MOFA) आजि सदजिका मालकी कायदा
(Apartment Ownership Act) यांची मान्यता रे रा अजाजियमळे संपष्टटात आली आहे काय?
 िाही. वरील कायद्यांची मान्यता संपष्टटात आलेली िाही. कलम ९२ अन्वये फक्त महाराष्ट्र गृहजिमााि (जियमि व
जवकास) अजाजियम, २०१२ रद्द करण्यात आला आहे. तथाजप, जवसंगत तरतदींच्या बाबतीत, कें द्रीय काययामातील
तरतदींिा प्रााान्य असेल.
४३. प्रवताकािे िोंदिीकृ त प्रकल्पा शेजारची जमीि खरे दी के ली असेल तर त्याच िोंदिीसह तो पढे काम चालू ठे ऊ
शके ल काय?
 िाही, शेजारची खरे दीके लेली जमीि िोंदिीकृ त असलेल्या प्रकल्पाचा भाग िसल्यािे त्याला स्वतंत्रपिे त्याची
िोंदिी करावी लागेल.
४४. ग्राहकांबरोबर के लेल्या करारात िमूद के ल्यािसार जवजशष्ट ब्रॅंडची दफक्स्चसा आजि दफटटंग्ज बाजारात उपलब्ा
िसल्यास ककं वा त्यांचे उत्पादि बंद झाले असल्यास प्रवताकािे काय करावे?
 या अजाजियमाच्या कलम १४ अन्वये िवीि ब्रॅंडची दफक्स्चसा आजि दफटटंग्जसाठी ग्राहकांची संमती यावी.
४५. या अजाजियमातील स्वतंत्र बँक खात्याच्या तरतदीन्वये एकापेक्षा जास्त स्वतंत्र खाती असू शकतील काय?,
कारि एकाच प्रकल्पासाठी एकाचवेळी एकापेक्षा अजाक कजादाते असू शकतात.
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 िाही. प्रत्येक िोंदिीकृ त प्रकल्पासाठी ककं वा एका प्रकल्पाच्या िोंदिीकृ त टप्प्यासाठी एकच स्वतंत्र बॅंक खाते,
जवजहत के ल्यािसार असावे.
४६. काीकाी खरे दीदार १०% पेक्षा जास्त रक्कम देण्यास तयार असतो परं त दस्त िोंदिी कू  इजच्छत िाही. हे
मान्य करावे काय?
 िाही. या अजाजियमातील कलम १३ (१) अन्वये प्रवताकाला जवक्रीसाठी जलजखत करार ि करता सदजिके च्या
खचााच्या १०% पेक्षा जास्त रक्कम घेता येिार िाही.
४७. एखाद्या प्रकल्पात सदजिका घेतलेले काही ग्राहक, इतरांिा त्याच प्रकल्पातील सदजिका जवकत घेण्यासाठी ककं वा
त्याच जवकसकांच्या इतर प्रकल्पातील सदजिका जवकत घेण्यासाठी आग्रह करतात. असा आग्रह करिार्या ग्राहकांिा
स्थावर संपदा प्रजतजिाी (Real Estate Agent) समजले जाईल काय?
 होय, जर असा आग्रह करिार्या ग्राहकाला सदजिका जवक्रीचा मोबदला जमळिार असेल तर. या अजाजियमाच्या
कलम २ (झेडएम) अन्वये स्थावर संपदा प्रजतजिाीला स्पष्टपिे पररभाजर्त के ले आहे.
४८. जवदेशी स्थावर संपदा प्रजतजिाीिे या अजाजियमांन्वये स्थावर संपदा प्रजतजिाी म्हिूि िोंदिी के ली आहे आजि
तो सदर प्रकल्पाची भारताबाहेर जाजहरात करीत असेल तरीही त्याला हेच जियम भारताप्रमािे लागू होतील?
 होय, जर ती जाजहरात या अजाजियमान्वये एखायामा िोंदिीकृ त प्रकल्पाशी संबंजात असेल तर.
४९. जर एखाद्या स्थावर संपदा प्रजतजिाीचे िाव प्रवताकािे महारे राच्या वेबसाईटवर िोंदिीकरतांिा सूचीबद्ध के ले
िसेल तर असा स्थावर संपदा प्रजतजिाी त्या प्रवातकाच्या प्रकल्पातील भूखंड ककं वा सदजिकाजवकू शकतो काय?
 िाही. जर प्रवताकािे िोंदिीच्या वेळी स्थावर संपदा प्रजतजिाीचे िाव समाजवष्ट के ले िसेल तर त्या प्रवताकाला
अशा स्थावर संपदा प्रजतजिाीला िंतर वेबसाईटमध्ये समाजवष्ट कू ि यावे लागेल. स्थावर संपदा प्रजतजिाी फक्त
त्यािंतरच त्या प्रकल्पासाठी काम कू  शके ल.
५०. स्थावर संपदा प्रजतजिाीला इतर राज्यांमध्ये काम करण्यासाठी स्वतंत्र अजा करण्याची आवश्यकता आहे काय?
 या अजाजियमान्वये फक्त महाराष्ट्र राज्यात स्थावर संपदा प्रजतजिाी म्हिूि काम करण्यासाठी िोंदिी के ली
जाईल.
५१. स्थावर संपदा प्रजतजिाी, त्याच्या प्रवताकाच्या वतीिे सही करण्यास अजाकृ त आहे का?
 िाही.
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