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नेहमीच ेअतितिक्ि प्रश्न 2 

प्रश्न 1  (अ) : खिेदीदािाच्या दृष्टीकोणािून, िेिाअिंर्गि मंजूिीसाठी 
स्विकाहायग पुिािा कोणिा आहे ? (अ) आयओडी, ककिा (ब) जोत्याच्या 
बांधकामापयगि प्रािंभ प्रमाणपत्र, ककिा (क) ज्या मजल्याििील 
सदतनका खिेदीदािास आर्ाऊ िाखून ठेिाियाची आहे, िेथपयगि 
पषृ्ठातकि केलले ेप्रािंभ प्रमाणपत्र ? 

उत्ति : नोंदणी किण्यासाठी आतण आर्ाऊ िाखून ठेिण्यासाठी 
आयओडी ककिा आयओए, प्रकल्प पणूगत्िासाठी भोर्िटा प्रमाणपत्र, 
ज्यामध्ये नोंदणी कििाना तितहि कालािधीि प्रकल्प पणूग किण्याि 
आल्याचा उल्लेख आहे.  

(ब) टीडीआिच्या तिक्रीिून जमा झाललेी िक्कम म्हणजे तिक्रीव्दािे 
िसूल झाललेी िक्कम  आहे का ? आतण िी प्रकल्पाच्या तितिष्ट 
खात्याि जमा करुन बांधकामासाठी िापिाियाची आहे का  ? 

उत्ति : प्रकल्पाच्या वििंत्र तितिष्ट बकँ खात्याि जमा किाियाची 
िक्कम ही फक्ि सदतनका खिेदी केलेल्या िाटपधािकांच्याकडून 
घेण्याि आलेल्या िक्कमा आहेि. 

(क) तनयमािील िििुदीनुसाि जि ठिातिक मजल्यापयगिचे काम 
टप्प्यांच्या विरुपािील असल्याचा तिचाि केला िि अतभहविांििण 
कस े आतण कधी होईल. जि अस े र्ृतहि धिले की, ििच्या 
मजल्यांच्या बांधकामासाठी िथा पुढील टप्प्यासाठी तमळण्याची िाश्विी 
नसेल िि  अतभहविांििण किण्यासाठी काय उपाय योजना आहे ? 
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उत्ति : टप्पातनहाय बांधकामानुसाि (मजल)े यांचे अतभहविांििण िक्य 
आहे. 

प्रश्न 2 (1) : झोपडपट्टी पनुिगसन प्रकल्पाि (झोपडपट्टीधािक) 
िाटपधािकांच्या  मार्ण्या जि प्रििगकाने पूणग केलले्या नाहीि अिा 
िक्रािीबाबि काय किाि े ? िाटपधािक िथा ग्राहकांनी मार्णी 
केलले्या क्षेत्राबाबि प्रििगक िक्राि करु िकिो काय ? 

उत्ति : कायदा, तनयम, तितनयम मधील िििूदींचे उल्लंघन केले 
असल्यास नोंदणीकृि प्रकल्पाच्या प्रििगकातिरुध्द महािेिाकडे िक्राि 
कििा येईल.  

(2) तिकास तनयंत्रण तनयमािली लार्ू झाल्यास पूिीच्या मंजूि 
आिाखडयामध्ये बदल कििा येऊ िकिो का ? 

 

उत्ति : महािाष्् वथािि संपदा तनयामक प्रातधकिणाच्या कायदा, 
तनयम ि तितनयमानुसाि  असे बदल किण्यासाठी 2/3 िाटपधािकांची 
संमिी असणे आिश्यक आहे. 

प्रश्न 3: (1) महािेिाकडे प्रकल्प नोंदणी केल्यानंिि 10 टक्के िक्कम 
सदतनका खिेदीपोटी  भिाियाची आहे काय ? 

उत्ति : अिी िििूद िेिा कायद्यामध्ये नाही. 

(2) सदतनका खिेदी किणाऱ्या / िाटपधािक व्यक्िीची मातहिी जस े
नाि, दूिध्िनी क्रमांक इत्यादी िेिाच्या संकेिवथळािि अपलोड 
किण्याि येणाि आहेि काय ? 
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उत्ति : अिी िििूद िेिा कायद्यामध्ये नाही. 

प्रश्न 4 : नोंदणीकृि प्रकल्पासाठी तकिी चटई क्षेत्र तनदेिांकाचे िाटप 
झाल ेआहे हे कसे मातहिी पडेल ? 

उत्ति : महािेिाच्या संकेिवथळािि, नोंदणी झालेल्या प्रकल्पाच्या 
मातहिीमध्ये हे पाहिा येईल. 

प्रश्न 5 : आमचा तिकासक (1) ज्याची तनिड आम्ही 4 िर्षापूिी केली 
आहे िो तबलंबाचे डािपेच खेळि आहे, जस ेव्यिवथापकीय सतमिीच्या 
मान्यिेसाठी, महानर्िपातलका मंजूि अतंिम आिाखडे सादि किीि 
नाही जेणेकरुन िे बहृन्मुंबई महानर्िपातलकेच्या मंजूिीसाठी सादि 
कििा येईल.  (2) तिकास किािनाम्यािील (डीए) अटींचे पालन 
किीि नाही ि फक्ि कालापव्यय किीि आहे त्यामुळे प्रकल्पाचा 
कालािधी पढेु पढेु जाि आहे. (3) तिकास किािािील बंधने पूणग न 
कििा,  त्याला संवथेच्या इमाििीचा िाबा हिा आहे.   अिा 
प्रकिणी िेिा मदि करु िकेल काय ?   

उत्ति : कायदा, तनयम, तितनयम यांच्यामधील िििूदींचे उल्लंघन 
झाल्यास  नोंदणी  झालेल्या प्रकल्पाच्या बाबिीि महािेिाकडे िक्राि 
कििा येईल. 

प्रश्न - 6 : पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये तिद्यमान सदवयाचंे तहिसंबंध कस े
जपिा येिील ?   

उत्ति : र्ृह तनमाण संवथेचे तिद्यमान सदवय पनुगतिकास किाियाच्या 
प्रकल्पाचे सह-प्रििगक आहेि. कायदा, तनयम, तितनयम यांच्यामधील 
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िििूदींचे उल्लंघन झाल्यास  नोंदणी  झालेल्या प्रकल्पाच्या बाबिीि 
महािेिाकडे िक्राि दाखल कििा येऊ िकिे. 

 

प्रश्न 7 : िृत्तपत्रािील बाबिम्यानुसाि अस े समजिे की, तनमाण 
झालेला कचिा / पाडकामाचे तढर्ािे बहृन्मुंबई महानर्िपातलका साफ 
किीि नसल्यामुळे ि पाणीटंचाईमुळे (म्हणजेच पायाभिू सुतिधा आतण 
पयाििणाच्या आिश्यकिेनुसाि) निीन प्रकल्प / तिकास अनुमिी 
तमळणाि नाही, त्याचप्रमाणे पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांना चटई क्षेत्र 
तनदेिांक देण्याि येणाि नाही.  अिा पतिस्वथिीि सध्या चाल ू
असलले्या प्रकल्पाच्या तिलबंास प्रििगकास जबाबदाि धिण्याि येईल 
काय ? िासनाच्या ककिा न्यायालयाच्या तनणगयानुसाि धोिणाि बदल 
झाल्यास प्रकल्पास तिलबं होणाि आहे. यासाठी कोण जबाबदाि 
असेल ?   

उत्ति : प्रश्नाि नमूद केलेल्या बाबींमुळे पतिणाम होणािी पतिस्वथिी 
संबतंधि प्रििगकांनी, महािेिाच्या नजिेस आणनू द्यािी. कायदे ि तनयम 
यामधील िििूदीनुसाि आतण संबतंधि भार्धािकांच्या सल्ल्याने, 
महािेिा कायगिाही किेल. 

प्रश्न 8: जि तिकासकाने प्रकल्प र्हाण ठेिला असेल ü आतण त्यांने  
िस ेसंकेिवथळािि उघड केल ेनाही िि उपाय काय ?   

उत्ति : चकुीची मातहिी तदल्याबद्दल आतण िेिा कायद्याचे कलम 4 चे 
उल्लंघन केल्याबद्दल संबतंधि व्यक्िींना महािेिाकडे िक्राि दाखल 
कििा येऊ िकिे. 
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प्रश्न 9 : आमच्या तिकासकाने प्रकल्प (पुनर्विकास प्रकल्प) िाबतिण्याचे 
सोडून तदल ेआहे. सदि प्रकल्प महािेिाअिंर्गि येईल काय ?   

उत्ति : सध्या चालू असलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाची तदनांक 30 जुल ै
2017 पिूी  महािेिाकडे नोंदणी किणे आिश्यक आहे. जि आतण 
सदि पनुिगसन प्रकल्पाचे िेखांकन  / इमाििीचे आिाखडे मंजूि झाल े
नसिील आतण सदतनकांची तिक्री / आर्ाऊ िक्कमा घेिल्या रे्ल्या 
नसिील, िि अिा प्रकल्पांना सध्या चालू असलेले प्रकल्प असे 
म्हणिा येणाि नाही.  

प्रश्न 10 (1) प्रर्िी पथािि असलले्या प्रकल्पाबाबि, तदनांक 1 मे 
2017 च्या नंिि  खिेदीदािासह किािनामा किाियाचा झाल्यास िो 
मोफा ककिा िेिा ककिा दोन्हीनुसाि किािा लारे्ल का ?  (2) ü 

खिेदीदािांने तदनांक 1 मे 2017 पूिी मुद्ांक िुल्क  भिलेे ेअसेल 
आतण किािनामा अंमलाि आणला असेल िि खिेदीदािासोबिचा 
किािनामा कोणत्या कायद्याच्या अंिर्गि येिो ? 

उत्ति : तदनांक 1 मे 2017 पिूी केलेले किािनामे हे मोफा च्या 
अंिर्गि येिाि. तदनांक 1 मे 2017 च्या नंिि केलेले किािनामे हे 
महािेिा च्या अंिर्गि येिाि आतण िे महािेिाने तितहि केलेल्या नमूना 
किािनाम्यानुसाि असणे आिश्यक आहे. 

 

प्रश्न 11 - जि भोर्िटा प्रमाणपत्र / बीसीसी मे / जून / जुल ैमध्ये 
तनर्गतमि किण्याि आली आहे, िि अिा प्रकल्पाची नोंदणी 
किाियाची आहे काय ? 
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उत्ति : प्रर्िीपथािि / सध्या चालू असलेल्या प्रकल्पासाठी तदनाकं 
30 जुल ै 2017 पयगि नोंदणी किण्याचा कालािधी आहे.  या 
कालािधीि जि नोंदणी किण्याच्या अर्ोदि प्रकल्पास भोर्िटा 
प्रमाणपत्र / इमािि पणूगत्िाचे प्रमाणपत्र तमळाले, िि सदि 
कायद्यािील कलम 5 (3) नुसाि िो प्रकल्प पणूग होि असल्यामुळे 
त्याची नोंदणी किण्याची आिश्यकिा नाही.  

प्रश्न 12 : मोफा कायद्यानुसाि केलले्या किािनाम्याि जि प्रििगकाने 
चटई क्षेत्र तनदेिांक, सािगजतनक सोईसुतिधा इत्यादी घोतर्षि केल्या 
असिील, िि प्रकल्पाची महािेिा कडे नोंदणी कििाना त्यामध्य े
याबाबि कपाि करु िकिो का आतण िस ेकेल े िि ग्राहक काय 
उपाय योजू िकिो ? 

उत्ति : मोफा कायद्यानुसाि केलेल्या किािनाम्यािील अटींचे उल्लंघन 
झाल्यास त्याबाबि मोफाच्या सक्षम प्रातधकाऱ्याकडे दाद मातर्िली 
पातहजे. िसेच, िेिा कायदा, तनयम, तितनयम यांच्यामधील िििूदींचे 
उल्लंघन झाल्यास  नोंदणी  झालेल्या प्रकल्पाच्या बाबिीि महािेिाकडे 
िक्राि कििा येईल.  

प्रश्न 13 : संयुक्ि पध्दिीने तिकतसि किण्याि येणाऱ्या प्रकल्पामध्ये, 
जेथे मालमत्तेचा  मालक आहे, अिा प्रकिणी तिकासासंदभाि मालक 
जबाबदाि आहे काय आतण जमीनीचे मालक यामध्ये िासकीय 
संवथांचा समाििे होिो काय ?  

उत्ति :  होय, िे सह-प्रििगक आहेि.  
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प्रश्न 14 - अनेक िर्षापासून ज्या इमाििीमध्ये पणूगपणे ितहिासी िहाि 
आहेि मात्र  आजपयगि भोर्िटा प्रमाणपत्र / इमािि पणूगत्िाचा 
दाखला तमळालेला नाही अिा  इमाििींची िेिाकडे नोंदणी केली 
पातहजे काय, याबाबि वपष्ट किाि े? 

उत्ति : सध्या चालू असलेले प्रकल्प म्हणजे ज्यांचे बांधकाम अद्याप 
पणूग झालेले नाही, भोर्िटा प्रमाणपत्र तमळाियाचे आहे आतण 
इमाििीमध्ये िाटपधािक िाविव्य किीि  नाहीि, असे सध्या चालू 
असलेल्या प्रकल्पांची महािेिाकडे नोंदणी केली पातहजे. 

ज्या इमाििींना भोर्िटा प्रमाणपत्र / इमािि पणूगत्िाचा दाखला 
तमळालेला नाही पिंिू त्यामध्ये ितहिावयांचे िाविव्य आहे अिा 
बाबिीि त्यांनी मोफा कायद्याअंिर्गि संबतंधि सक्षम प्रातधकिणाकडे 
मानीि अतभहविांििणासाठी संपकग  साधािा आतण त्यानंिि तनयोजन 
प्रातधकिणाकडे भोर्िटा प्रमाणपत्रासाठी संपकग  साधािा.  

प्रश्न 15 : किािनाम्यामध्ये, पूणगत्िाची िािीख जून 2015 नमूद केली 
होिी. मात्र महािेिाकडे नोंदणी कििाना जि प्रििगकाने समजा 
जानेिािी 2020 अिी पणूगत्िाची िािीख तदली, िि महािेिा कोणत्या 
िािखेची अंमलबजािणी र्ृतहि धिेल, जून 2015 ककिा जानेिािी  
2020 ? किािाि नमूद केलले्या पूणगत्िाचा तदनांक जून 2015    
पासून  झालले्या तिलंबाचे काय ?  खिेदीदािास जून 2015 पासून 
नुकसान भिपाई किी तमळेल ? 

उत्ति  िेिा कायद्यािील कलम 18 नुसाि कायगिाही किण्याि येईल.  
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प्रश्न 16 : (1) संयुक्ि भार्ीदािी प्रकल्पामध्ये जमीन मालकाचा 
महसूली भार् समजा 40 टक्के आहे आतण तिकासकाचा 60 टक्के 
आहे, िि 70 : 30 हेच र्ुणोत्ति जमीन मालकाच्या 
भार्भांडिलधािकास लार् ू िाहील का ?  (2) जि तिकासकाने 
अर्ोदिच तनधी घेिला असेल िि काय ? (3) जमीन ककमिीि 
अतधमूल्य ि अदा किाियाच्या टीडीआि        याचाही समाििे 
आहे ज्याचा तिकासकाकडून रै्ििापि होऊ िकिो. 

उत्ति : अिा बाबिीि जमीन मालक हे सह-प्रििगक आहेि. त्यांची 
दातयत्ि े ि जबाबदाऱ्या याबाबिचा उहापोह महािेच्या आदेिामध्ये 
किण्याि आला असून िे आदेि महािेिाच्या संकेिवथळािि उपलब्ध 
आहेि. 

प्रश्न 17 - तिर्षगक तिमा लार्ू आहे काय ? 

उत्ति : होय. कायद्याच्या कलम 16 नुसाि पिंिू केिळ िाज्य 
िासनाने अतधसूतचि केल्यानंिि. 

प्रश्न 18 : (1) जि प्रििगकाने महािेच्या संकेिवथळािि नोंदणी केली 
नाही िि त्यांच्यातिरुध्द आम्ही किी िक्राि किणाि ? (2) 
त्याच्यातिरुध्द िक्राि दाखल केल्यानंिि, तनणगयाबाबि आम्ही कधी 
अपेक्षा किािी ? 

उत्ति : नोंदणी न केल्याची िक्राि ई-मेल व्दािे 
maharera.helpdesk@gmail.com िि नोंदिू िकिा.  सदि 
िक्राि "स्त्रोि िक्राि" म्हणनू समजली जाईल आतण त्यािि 
महािेिाकडून विातधकािे कायगिाही आिंभ होईल. 

mailto:maharera.helpdesk@gmail.com
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प्रश्न 19 : निी मुंबईमध्ये सध्या  NAINA हे मंजूिी प्रातधकािी आहेि, 
िे महािेिाखाली येिाि काय ? 

उत्ति : होय, िे एमआिटीपी अंिर्गि तनयोजन अतधकािी आहेि 

 

प्रश्न 20 - मी भोर्िटा प्रमाणपत्रसह पणूग झालले्या प्रकल्पामध्ये एतप्रल 
2017 मध्ये सदतनका आर्ाऊ िाखून ठेिली असून त्यासाठी 20 
टक्के िक्कम अदा केली आहे. मुंद्ाक िुल्क सुध्दा मी एतप्रल 2017 
मध्ये अदा केल ेआहे. िथातप, महािेिामुळे तिक्री किािाची नोंदणी 
केललेी नाही. या सदभाि ग्राहकास मार्गदिगन व्हाि.े 

उत्ति : 1 मे 2017 नंिि महािेिाच्या िििूदी  (नमूना 
किािनाम्यासह) लार्ू झालेल्या आहेि. 

प्रश्न 21 - एका इमाििीचा भार् टप्पा तिकास म्हणनू नोंदणी होऊ 

िकिो काय ? अिा प्रकािे टप्प्या-टप्प्याने र्ृहतनमाण संवथा कधी 
ियाि होऊ िकिे ? 

उत्ति : महािेिा तनयमामध्ये टप्प्याची व्याख्या देण्याि आली आहे. त्या 
टप्प्यािील 51 टक्के िाटपधािकांनी त्यांची सदतनका आर्ाऊ िाखून 
ठेिण्याची कायगिाही झाल्यानंिि र्ृहतनमाण संवथा वथापन किणे 
आिश्यक आहे.  

प्रश्न 22 : प्रििगकाने िेिाकडे अद्याप नोंदणी केललेी नाही, िो त्यांची 
सदतनका तिक्री करु िकिो काय, िक्कम घेऊ िकिो काय आतण 



10 
 

त्याच े तिक्री खि िेिाऐिजी मोफा तिक्रीखिाच्या  नोंदणी नमून्याि 
नोंदणी करु िकिो काय ?  

उत्ति : 1 मे 2017 नंिि, महािेिाच्या िििूदी  (नमूना 
किािनाम्यासह) लार्ू झालेल्या आहेि. 

प्रश्न 23 - महािेिा वथापन होण्यापूिीचे चाल ू असलेल े पनुर्विकास 
प्रकल्पासंबंधािील अडचणी सोडतिण्यासाठी महािेिा किी मदि करु 
िकिे ? 

उत्ति : सध्या चालू असलेल्या / प्रर्िीपथाििील सिग प्रकल्पांची, 
कायद्यािील कलम 3 नुसाि सूट तदलेल्या प्रकल्पांना िर्ळून, 30 
जुल ै 2017 पयगि महािेिाकडे नोंदणी किणे आिश्यक आहे.  िेिा 
कायदा, तनयम, तितनयम यांच्यामधील िििूदींचे उल्लंघन झाल्यास 
नोंदणी  झालेल्या प्रकल्पाच्या बाबिीि महािेिाकडे िक्राि दाखल 
कििा येऊ िकिे. 

प्रश्न 24 - प्रििगकाने संकेिवथळािि नोंदणी कििाना, तदलले्या 
मातहिीमध्ये  अद्ययािि किण्याच्या सबबीखाली, प्रििगक त्यामध्ये 
दुरुविी / फेिफाि करु िकिो का ? 

उत्ति : नाही. तिकासकाला केिळ प्रकल्पाच्या प्रर्िी बाबिची मातहिी 
अद्ययािि कििा येईल. 

प्रश्न 25 - प्रलतंबि प्रकल्प - जि एखादा प्रििगक, तिनाकािण 
भोर्िटा प्रमाणपत्रासह सदतनकेचा िाबा देण्याचा कालािधी िाढतिि 
असेल िथा तिलबं किीि असेल िि काय किाि े? याबाबि कोण 
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तनणगय घेऊ िकेल ?  कोणत्या प्रकल्पासाठी तकिी कालािधी लारे्ल 
हे कोणी ठििाि े? या संदभाि िेिाचे काही प्रमाणक आहे काय की 
िो सिगविी प्रििगकाचा विचे्छातधकाि आहे ? 

उत्ति : प्रििगकाने सदतनकेची तिक्री कििाना, प्रकल्प कधी पूणग 
होणाि त्याचा मूळ कालािधी, काही कािणाविि तिलंब होणाि 
असल्यास सदि प्रकल्प तकिी कालािधीि पणूग होणाि हे 
िाटपधािकांस उघड किाियाचे आहे, जे प्रकल्पाच्या झालेल्या तिकास 
कामाच्या मयादेि अनुरुप असेल. 

प्रश्न 26 : िेिामध्ये नोंदणी झाललेी एखादी सदतनका तिकली रे्ली 
आहे तकिा कसे याबाबिची मातहिी संकेिवथळािि उपलब्ध असेल 
काय जेणेकरुन िी एकापेक्षा अतधक व्यक्िींना तिकण्यास आळा बसेल  
? 

उत्ति : अिी काही िििूद सदि कायद्यामध्ये नाही. प्रििगकाचे अस े
फसिणूकीचे ििगन कायद्यान्िये तिक्षापात्र आहे. 

प्रश्न 27 : जि दोन ककिा अतधक इमाििी, वििंत्र र्ृहतनमाण संवथा 
वथापन किणाि  असिील, िि एका भखंूडाचे तिभाजन न कििा 
अतभहविांििण किणे कस ेिक्य आहे ? 

उत्ति : कृपया या संदभाि महािाष्् वथािि संपदा (तितनयमन ि 
तिकास) (वथािि संपदा प्रकल्पाची नोंदणी, वथािि संपदा एजंटांची 
नोंदणी, व्याजदि आतण संकेिवथळािि त्याचे प्रकटन) तनयम 2017 
मधील तनयम 9 चे अिलोकन किाि.े  
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प्रश्न 28 : एखाद्या प्रकल्पामध्ये  एक सदतनका आर्ाऊ तिक्रीने 
आितक्षि केली असेल, मात्र प्रकल्पाचे बांधकाम अद्याप सुरु झालले े
नाही ककिा फक्ि सुरुिाि झाली आहे, आतण 1 टक्का प्राथतमक 
अदायर्ी ि मुद्ाकं िुल्क, नोंदणी िुल्क घेऊन सदि सदतनकेची 
तिक्री आितक्षि केली आहे, प्रकल्प 2022 मध्य ेपणूग होणाि आहे, िि 
प्रििगक, सिग सदतनकांची तिक्रीने आिक्षा ि नोंदणी दाखिून कजग घेऊ 

िकिो का ? िसेच सदतनकाचे खिेदीदाि कजग कदातचि घेिील. 
पिंिू जि, प्रकल्प पणूग झाला नाही ककिा िो 50 टक्के बांधकामानंिि 
सोडून देण्याि आला िि सदतनकाधािकास प्रििगकाच्या बँकेकडून 
होणाऱ्या िसूलीबाबि काय संिक्षण तमळेल आतण र्ृह कजाच्या 
दातयत्िाची पतिस्वथिी काय असेल ? 

उत्ति : सदि कायद्यािील कलम 7 ि 8 नुसाि, महािेिा कायगिाही 
किेल. 

प्रश्न 29 : मीएका तिकास किािनाम्यािि  (तिकास किाि / प्रकल्प 
किाि) प्रििगकाबिोबि जमीन मालक म्हणनू विाक्षिी केली आहे. 
प्रकल्पामध्ये माझाकाही सहभार् ककिा भतूमका नाही. िेिा संदभािील 
बाबींमध्य ेमी कसा जबाबदाि अस ूिकेन ? 

 

उत्ति : अिा प्रकिणांमध्ये जमीन मालक हे सह-प्रििगक ठििाि. 
त्यांची दातयत्ि े आतण जबाबदािी यांची मातहिी महािेच्या 
संकेिवथळािि उपलब्ध असलेल्या महािेिाच्या आदेिाि नमूद 
किण्याि आली आहे.  
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प्रश्न 30 : जि प्रििगकाने महािेिाकडे नोंदणी केली नाही आतण 
याबाबि कोणीही िक्राि केली नाही िि ? 

उत्ति : महािेिा विातधकािे काििाई सुरु करु िकिे. 

प्रश्न 31 : िेिा नुसाि खुले पाकीर्ची तिक्री करु िकि नाही. ििीही 
िे ग्राहकांना कसे िाटप केल ेजािे ? 

उत्ति :  िाटपधािकांची सहकािी संवथा / संघटना इत्यादी यांनी  
िाटप किाियाची आहे.  

प्रश्न 32 : जि एखाद्या प्रििगकाने सिग सदतनका तिकल्या आहेि आतण 
त्यास ग्राहकाकडून काहीही येणे बाकी नाही, अिा पतिस्वथिीि जि 
त्याचेकडे पणूगत्िाचे प्रमाणपत्र नसेल िि त्या प्रििगकाला सदि 
प्रकल्पाची महािेिाकडे नोंदणी किािी लारे्ल काय ? 

उत्ति : नाही. जि इमाििीचे बांधकाम पणूग झालेले असेल आतण 
इमाििीमध्ये ितहिासी िाविव्य किीि असिील िि नोंदणी आिश्यक 
नाही.  

प्रश्न 33 : िविा, पाणी, िेिघि असलले्या  4000 चौिस तमटिपेक्षा 
अतधक क्षेत्रफळाच्या िेिजमीन खिेदी किणाऱ्यास िेिा कायदा लार् ू
होिो का ? ि अिा प्रकल्पाची नोंदणी किण्याची आिश्यकिा आहे 
का ? 

उत्ति : ज्या प्रकल्पांना एमआिटीपी कायद्याअंिर्गि तनयोजन 
प्रातधकाऱ्यांची मान्यिा घ्यािी लार्िे, अिा प्रकल्पांची महािेिाकडे 
नोंदणी किणे आिश्यक आहे. 
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प्रश्न 34 : 1 मे नंिि प्रििगक मला मोफा कायद्याअिंर्गि सदतनकेची 
नोंदणी किण्यास सांर्ि आहे, मी काय किाि े? 

उत्ति : िेिा कायद्यािील िििूदीनुसाि नोंदणी किाि किण्यासाठी 
िाटपधािकाने आग्रह धिािा.  

प्रश्न 35 : मी एक जमीन मालक असून तिकासकाबिोबि संयुक्ि 
भार्ीदाि आहे. िेिा नुसाि जमीन मालक हा सह-प्रििगक असून 
त्यािि समान जबाबदािी आहे. माझ्याकडे सामातयकिणासाठी क्षेत्र 
आहे आतण त्यािील माझ्या तहववयाच्या सदतनका मला तमळणाि आहेि 
त्या मी तिकू िकिो. मात्र मी अस ेिाचल ेआहे की, जेव्हा मी माझ्या 
तहवसयाच्या सदतनका तिकल्यास, त्याव्दािे तमळणाऱ्या तिक्रीची िक्कम 
तितिष्ट खात्यामध्ये जमा किािी लारे्ल. किी आतण कोणत्या 
पतिस्वथिीि मी अिी िक्कम तितिष्ट खात्यामधून काढू िकेल ? 

उत्ति : सह-प्रििगकांची दातयत्ि े आतण जबाबदािी यांची मातहिी 
महािेच्या संकेिवथळािि उपलब्ध असलेल्या महािेिाच्या आदेिाि 
नमूद किण्याि आली आहे.  

प्रश्न 36 : डीसीआि 33 (10) - अंिर्गि झोपडपट्टी पनुिगसन 
प्रकल्पांना महािेिा लार्ू होिो काय ? 

उत्ति : होय.  

प्रश्न 37 : पनुर्विकास योजनेिील तिद्यमान ितहिाश्यांचा महािेिाच्या 
िििूदी मध्ये समाििे होिो काय ? 
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उत्ति : होय, कायद्याि नमूद केलेल्या िाटपधािकांच्या व्याख्येमध्ये 
त्यांचा समाििे आहे. 

प्रश्न 38 : आमच्या संवथेची जार्ा 500 चौिस तमटिपेक्षा कमी आहे, 
पिंिू त्याि 16 सदतनका पुनर्विकास प्रकल्पाअंिर्गि आहेि, यास 
महािेिा लार्ू होिो काय ? 

उत्ति : होय, जि त्यािील काही सदतनका तिक्रीसाठी बांधणेि आल्या 
असिील िि. 

प्रश्न 39 : पनुर्विकासासाठी प्रकल्प देिाना, प्रििगकाची तनिड कििाना 
िो महािेिाकडे नोंदणीकृि आहे काय हे पहाि ेलारे्ल काय ? 

उत्ति : महािेिाकडे प्रकल्पांची नोंदणी किण्याि येिे, प्रििगकांची 
नोंदणी किण्याि येि नाही. 

---- 


