मानीव अभिहस्ाां्रणा्ील अडचणी
दू र करण्याच्या दृष्टीने कागदपत्रे
भनभि् करणे.

महाराष्र शासन
गृहभनमाण भविाग
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्ारीख: 18 सप्टें बर, 2017

वाचा शासन भनणणय क्रमाांकः सांकीणण-2016/प्र.क्र.१/दु वपु-2, भद. 14 जून, 2016.

प्रस्ावना सांकीणण-2016/प्र.क्र.१/दु वपु-2, भद. 14 जून, 2016 अन्वये अजणदार सांसथेने मानीव
अभिहस्ाां्रणाच्या अजासोब् एकूण ८ (आठ) कागदपत्रे आवश्यक राह्ील असा भनणणय घेण्या् आला
आहे. सदर शासन भनणणया्ील मानीव अभिहस्ाां्रणाच्या अजासोब् अजणदार सांसथेने सादर
करावयाच्या कागदपत्रा्ील अनुक्रमाांक ७ नुसार भनयोजन प्राभिकरणाने प्रमाभण् केलेले बाांिकाम पूणणत्व
प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. आ्ा महाराष्र राज्या् भद. 01 मे, 2017 पासून महाराष्र सथावर
सांपदा (भवभनयमन व भवकास) कायदा अांमला् आला असून सदर अभिभनयम व त्याअां्गण् ्यार केलेल्या
भनयमाांच्या ्र्ुदींनुसार ज्या इमार्ींना िोगवटा प्रमाणपत्र भमळालेले नाही अश्या इमार्ींची नोंदणी
गृहभनमाण प्राभिकरणाकडे करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महाराष्र सथावर सांपदा भनयामक
प्राभिकरणाकडे मानीव अभिहस्ाां्रणासांदिा् अनेक ्क्रारी प्राप्् होण्याची शक्य्ा भवचारा् घेऊन
सांदिीय शासन भनणणयाच्या अनुषांगाने सुिाभर् मागणदशणक सूचना भनगणभम् करण्याचा प्रश्न शासनाच्या
भवचारािीन हो्ा.

शासन भनणणयसांदिीय शासन भनणणया्ील मानीव अभिहस्ाां्रणच्या अजासोब् सादर करावयाच्या
आवश्यक कागदपत्रा्ील अनुक्रमाांक ७ येथील प्रमाणपत्राऐवजी खालील मजकुराचा समावेश करण्या्
ये् आहे.
“मानीव अभिहस्ाां्रणाची प्रभक्रया सुलि करण्याच्या दृष्टीने गृहभनमाण सांसथेकडू न िोगवटा
प्रमाणपत्राऐवजी इमार्ीचा प्रत्यक्ष ्ाबा घेण्या् आल्याचे ्सेच सदर इमार्ीच्या सांदिा् असलेल्या
सवण जबाबदाऱ्या/दाभयत्व स्सवकारण्यास ्यार असल्याचे सव-प्रमाणपत्र घेण्या् यावे. मानीव
अभिहस्ाां्रण प्राप्् झाल्यानां्र सांसथेने मुांबई महानगरपाभलका ककवा सांबांभि् नागरी सथाभनक सांसथेकडे
िोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अजण करावा.”

शासन भनणणय क्रमाांकः सांकीणण-2016/प्र.क्र.1/दु वपु-2

सदर शासन भनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांके्सथळावर
उपलब्ि करण्या् आला असून त्याचा सांके्ाांक 201709181551582709 असा आहे . हा आदे श
भडजीटल सवाक्षरीने साक्षाांभक् करुन काढण्या् ये् आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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