स्थावर संपदा तथा मालमत्ता (ववकास आवि वियमि) कायदा,
2016 [वरयल इस्टे ट (रेग्युलेशि ॲन्ड डे व्हलपमेंट) ॲक्ट,
2016] च्या कलम 3 मधील तरतूद पाहता, िोंदिी वियम,
1961 च्या वियम 44 च्या उप-वियम(1) मधील बाब (i) प्रमािे
दस्त िोंदिीची काययवाही करण्याच्या अिुषंगािे वद.20
सप्टें बर, 2019 रोजी विगयवमत शासि पवरपत्रकाच्या अिुषंगािे
स्पष्टीकरि विगयवमत करण्याबाबत.

महाराष्र शासि
महसूल व वि ववभाग
शासि पवरपत्रक क्रमांकः मुद्ांक-2017/2453/प्र.क्र.410/म-1 (धोरि)
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
तारीख: 13 ऑगस्ट, 2020
वाचा :1. िोंदिी महाविरीक्षक व मुद्ांक वियंत्रक, महाराष्र राज्य, पुिे यांचे पत्र क्र. प्र.क्र.का.4/प्र.क्र.330/
2017/908, वद.31 जुलै, 2017.
2. महसूल व वि ववभाग, शासि पवरपत्रक क्रमांकः मुद्ांक-2017/2453/प्र.क्र.410/म-1 (धोरि),
वद.20 सप्टें बर, 2019.
3. महाराष्र स्थावर संपदा वियामक प्रावधकरि, मुंबई यांचे समोरील Source Complaint No.SC10002027
(Santosh Vs Sai Vintage Realtors) सुिाविी प्रकरिी रेरा प्रावधकरिाचा वद.11 माचय, 2020 रोजीचा
विवाडा.
4. िोंदिी महाविरीक्षक व मुद्ांक वियंत्रक, महाराष्र राज्य, पुिे यांचे पत्र क्र.का.4/प्र.क्र.330/17/
रेरा/322/2020, वद.03 जूि, 2020.
प्रस्ताविा :िोंदिी महाविरीक्षक व मुद्ांक वियंत्रक, महाराष्र राज्य, पुिे यांिी संदभय क्र.1 अन्वये केलेल्या
वविंतीिुसार, “स्थावर संपदा तथा मालमत्ता (ववकास आवि वियमि) कायदा, 2016 [वरयल इस्टे ट (रेग्युलेशि
ॲन्ड डे व्हलपमेंट) ॲक्ट, 2016] च्या कलम 3 च्या पोट-कलम (2) मध्ये सुट वदलेले प्रकल्प वगळता, ज्या चालु
प्रकल्पांची िोंदिी रेरा प्रावधकरिाकडे करण्यात आलेली िसेल त्या प्रकल्पातील भुखंड, अपाटय मेंट ककवा वबल्डींग
यांचे ववक्री करारिामे ककवा खरेदीखते यांची िोंदिी उक्त िमुद कलमातील पोट-कलम (1) िुसार प्रवतबंवधत ठरते
ककवा कसे? आवि त्यामुळे िोंदिी वियम 1961 चे वियम 44 च्या उप-वियम (1) मधील बाब (i) उक्त रेरा कायद्याच्या
कलमाला लागू होते ककवा कसे?” याबाबत शासिस्तरावरुि संदभय क्र.2 मध्ये िमुद शासि पवरपत्रकांन्वये
स्पष्टीकरिात्मक सुचिा विगयवमत करण्यात आल्या आहेत.
दरम्याि, महाराष्र स्थावर संपदा वियामक प्रावधकरि, मुंबई यांचेमार्यत वद.11 ऑक्टोबर, 2019 रोजी
विगयवमत पवरपत्रक क्र.25/2019 आवि Source Complaint No. SC10002027 (Santosh Vs Sai Vintage Realtors)
या सुिाविी प्रकरिी उक्त प्रावधकरिािे वद.11 माचय, 2020 रोजी वदलेल्या विवाडयाच्या आधारे िोंदिी
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महाविरीक्षक व मुद्ांक वियंत्रक, महाराष्र राज्य यांिी शासिास केलेल्या वविंतीिुसार वर संदभय क्र.2 मध्ये िमुद
प्रमािे विगयवमत शासि पवरपत्रकाच्या अिुषंगािे स्पष्टीकरिात्मक सुचिा विगयवमत करण्याची बाब शासिाच्या
ववचाराधीि होती.
शासि पवरपत्रक:1.

महाराष्र स्थावर संपदा वियामक प्रावधकरि, मुंबई यांचेमार्यत वद.11 ऑक्टोबर, 2019 रोजी विगयवमत

पवरपत्रक क्र.25/2019 आवि Source Complaint No. SC10002027 (Santosh Vs Sai Vintage Realtors) या
सुिाविी प्रकरिी उक्त प्रावधकरिािे वद.11 माचय, 2020 रोजी वदलेल्या विवाडयाच्या अिुषंगािे िोंदिी
महाविरीक्षक व मुद्ांक वियंत्रक, महाराष्र राज्य यांिी शासिास केलेल्या वविंतीिुसार वर संदभय क्र.2 मध्ये िमुद
शासि पवरपत्रकाच्या अिुषंगािे खालीलप्रमािे स्पष्टीकरिात्मक सुचिा विगयवमत करण्यात येत आहे :“स्थावर संपदा तथा मालमत्ता (ववकास आवि वियमि) कायदा, 2016 [वरयल इस्टे ट (रेग्युलेशि ॲन्ड
डे व्हलपमेंट) ॲक्ट, 2016] च्या मार्यत स्थावर संपदा प्रकल्पांच्या वियमि तथा वियंत्रिाकरीता महाराष्र स्थावर
संपदा वियामक प्रावधकरि, मुंबई या प्रावधकरिाची स्थापिा करण्यात आलेली आहे. उक्त प्रावधकरि हे िोंदिी
वियम, 1961 च्या वियम 44 च्या उप-वियम(1) मधील बाब (i) िुसार रेरा अवधवियमाखाली सक्षम प्रावधकरि ठरते.
त्यामुळे, उक्त सक्षम प्रावधकरिामार्यत वद.11 ऑक्टोबर, 2019 रोजी विगयवमत पवरपत्रक क्र.25/2019 मध्ये रेरा
प्रावधकरिाकडे िोंदिी पासुि सुट वदलेल्या स्थावर संपदा प्रकल्पांमधील स्थावर संपदा तथा मालमत्तेच्या
हस्तांतरि दस्तांच्या िोंदिीकरीता तसेच उक्त सक्षम प्रावधकरिासमोर रेरा अवधवियमाच्या कलम 3 च्या पोटकलम (2) च्या अिुषंगािे झालेल्या सुिाविींमध्ये उक्त प्रावधकरिामार्यत वेळोवेळी दे ण्यात आलेल्या विवाडयांन्वये
रेरा प्रावधकरिाकडे िोंदिी पासुि सुट वदलेल्या संबंवधत स्थावर संपदा प्रकल्पांमधील स्थावर संपदा तथा
मालमत्तेच्या हस्तांतरि दस्तांच्या िोंदिीकरीता दे वखल िोंदिी वियम, 1961 च्या वियम 44 च्या उप-वियम(1)
मधील बाब (i) लागू होिार िाही.”
प्रस्तुत शासि पवरपत्रक महाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आले असूि त्याचा संकेताक 202008131509230019 असा आहे . हे पवरपत्रक वडजीटल स्वाक्षरीिे
साक्षांवकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे.
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( वप्रतमकुमार जावळे )
कायासि अवधकारी, महाराष्र शासि
प्रत,
1. मा.राज्यपाल महोदय, महाराष्र राज्य यांचे सवचव, राजभवि, मुंबई
2. मा.सभापती, ववधािपवरषद यांचे खाजगी सवचव, ववधािभवि, मुंबई
3. मा.अध्यक्ष, ववधािसभा यांचे खाजगी सवचव, ववधािभवि, मुंबई
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4. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सवचव, मंत्रालय, मुंबई
5. मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सवचव, मंत्रालय, मुंबई
6. सवय मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबई
7. मा.ववरोधी पक्षिेता, ववधािसभा/ववधािपवरषद यांचे खाजगी सवचव, ववधािभवि, मुंबई
8. सवय सन्माििीय ववधािसभा/ववधािपवरषद सदस्य
9. मा.मुख्य सवचव, महाराष्र शासि, मंत्रालय, मुंबई
10. मा.अपर मुख्य सवचव, गृहविमाि ववभाग, मंत्रालय, मुंबई
11. मा.महालेखापाल-1 व 2 (मुंबई/िागपूर), महाराष्र राज्य
12. सवय अपर मुख्य सवचव/प्रधाि सवचव/सवचव, मंत्रालय, मुंबई
13. सवय ववभागीय आयुक्त
14. िोंदिी महाविरीक्षक व मुद्ांक वियंत्रक, महाराष्र राज्य, पुिे
15. महाराष्र स्थावर संपदा वियामक प्रावधकरि, मुंबई
16. सवय वजल्हावधकारी
17. सवय वजल्हापवरषदांचे मुख्य काययकारी अवधकारी
18. सवय वियोजि प्रावधकरिे
19. अपर मुद्ांक वियंत्रक, प्रधाि मुद्ांक कायालय, मुंबई
20. सवय वजल्हा कोषागार अवधकारी
21. सवय महािगरपावलकांचे आयुक्त
22. सवय िगरपावलका/िगर पवरषद/िगरपंचायतींचे मुख्यावधकारी
23. सवय िोंदिी उपमहाविरीक्षक व मुद्ांक उपवियंत्रक (ववभागीय कायालये)
24. विवडिस्ती, कायासि म-1 (धोरि), महसूल व वि ववभाग, मंत्रालय, मुंबई.
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