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प्रस्तावना:-  
 महाराष्ट्र मंुद्ाक अलिलनयमाच्या किम 9 च्या खंड (अ) अन्वये िोकलहतास्तव मुद्ाकं शुल्क दर व 

मुद्ाकं शुल्कावर नागरी स्थालनक स्वराज्य संस्थासंंदभात आकारिा जार्ारा अलिभार कमी कररे् 

संदभातीि बाब शासनाच्या लवचारािीन होती.  

शासन लनर्णय:- 

 महाराष्ट्र मंुद्ाक अलिलनयमाच्या किम 9 च्या खंड (अ) अन्वये िोकलहतास्तव मुद्ाकं शुल्क दर व 

मुद्ाकं शुल्कावर नागरी स्थालनक स्वराज्य संस्थासंंदभात आकारिा जार्ारा अलिभार कमी करण्याबाबत 

मा.मंत्रीमंडळाने लद.26.08.2020 रोजीच्या बैठकीत लनर्णय घेतिा आहे.  सदर लनर्णयाच्या अनुषंगाने 

खािीिप्रमारे् कळलवण्यात येत आहे:- 

“महाराष्ट्र नगरपलरषदा, नगरपंचायती व औद्योलगक नगरी अलिलनयम, 1965 च्या किम 147(अ) अन्वये 

नगरपालिका क्षते्रात व महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनयमाच्या किम 149(अ) अन्वये 

महानगरपालिका क्षते्रात स्थावर मािमत्तेच्या अनुषंगाने आकारण्यात येर्ाऱ्या मुद्ाकं शुल्कावरीि 

अलिभार लद.01.09.2020 ते लद.31.12.2020 या कािाविीकरीता 1 टक्का इतका कमी तसेच, 

लद.01.01.2021 ते लद.31.03.2021 या कािाविीकरीता 1/2 (अिा) टक्के इतका कमी करण्यात येत 

आहे.”  

2. उपरोक्त अनुषंगाने विैालनक तरतूदी लवषयक आवश्यक कायणवाही करण्यात येईि. 
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3. सदर शासन लनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपिब्ि 

करण्यात आिा असून त्याचा संकेताक 202008311446299925 असा आहे. हा आदेश लडजीटि 

स्वाक्षरीने साक्षालंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाि याचं्या आदेशानुसार व नावाने,  
 
 
 

(सलचन द. सहस्त्रबुध्दे) 
शासनाचे अवर सलचव 

प्रत: -  
1. मा.लवरोिी पक्षनेता, महाराष्ट्र लविानपलरषद, लविानमंडळ, मंुबई. 
2. मा.लवरोिी पक्षनेता, महाराष्ट्र लविानसभा, लविानमंडळ, मंुबई. 
3. मा.लविानसभा/ मा.लविानपलरषद, सदस्य (सवण) 
4. मा.राज्यपाि महोदयाचंे प्रिान सलचव, राजभवन, मिबार लहि, मंुबई. 
5. मा.मुख्यमंत्री महोदयाचंे प्रिान सलचव, मंत्रािय, मंुबई. 
6. मा.मुख्य सलचव महोदयाचंे सह सलचव, मंत्रािय, मंुबई.  
7. मा.मंत्री(नगर लवकास)महोदयाचंे खाजगी सलचव, मंत्रािय, मंुबई. 
8. मा.राज्यमंत्री (नगर लवकास) महोदयाचंे खाजगी सलचव, मंत्रािय, मंुबई. 
9. सवण अपर मुख्य सलचव/ प्रिान सलचव/ सलचव, मंत्रािय, मंुबई. 
10. प्रिान सलचव (नलव-2), नगर लवकास लवभाग, मंत्रािय, मंुबई. 
11. महािेखापाि, महाराष्ट्र-1/2, िेखा व अनुज्ञयेता, मंुबई/ नागपूर 
12. महािेखापाि, िेखापलरक्षा, महाराष्ट्र -1/2,मंुबई/ नागपूर 
13. संचािक, िेखा व कोषागारे 
14. नोंदर्ी महालनलरक्षक व मुद्ाकं लनयंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुरे्. 
15. आयुक्त तथा संचािक, नगरपलरषद प्रशासन संचािनािय, मंत्रािय, मंुबई. 
16. लवभागीय आयुक्त तथा प्रादेलशक संचािक (सवण) 
17. लजल्हालिकारी (सवण) 
18. सवण आयुक्त, महानगरपालिका(बृहन्मंुबई वगळून). 
19. सह सलचव(नलव-16/नलव-32), नगर लवकास लवभाग, मंत्रािय, मंुबई. 
20. सह / उप सलचव, नगर लवकास लवभाग, मंत्रािय, मंुबई. 
21. सवण मुख्यालिकारी (नगरपलरषदा व नगरपंचायती) 
22. लनवडनस्ती (नलव-14)  
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