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शासन लनणणय क्रमाकंः िुऊसु-2013/प्र.क्र.139/िुिप-ु1 
मािाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
तारीख: 20.02.2019. 

प्रस्तािना :  
 महाराष्ट्र गृहलनमाण ि क्षते्रलिकास अलधलनयम, 1976 च्या कलम 83 मध्य े लििलक्षत 

इमारतींना ि जलमनींना उपकर िेण्यापासून सूट िेण्याबाबतची तरतूि लिलहत करण्यात आलेली आहे. या 

कलमाच्या पोटकलम (१) (प) मध्ये मंुबई महानगरपाललकेकडून प्रमालणत केल्याप्रमाणे पुनरणचना ठरेल 

अशा िुरुस्त्या करण्यात आलेल्या इमारतींना उपकरातून सूट िेण्याबाबतची तरतूि आहे. तथालप, अशा 

इमारतींना उपकरातून सूट िेताना ती केव्हापासून/कोणत्या लिनाकंापासून िेण्यात यािी, याबाबत 

उपरोक्त कलम 83 मध्ये स्पष्ट्ट उल्लेख नसल्याने, यासंिभात असलेली संलिग्धता िूर करण्याची बाब 

शासनाच्या लिचाराधीन होती. याबाबत लिधी ि नयाय लिभागाकडून घेण्यात आलेल्या अलभप्रायास 

अनुसरुन,  िरील संलिग्धता िूर करण्याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे लनणणय घेतलेलाआहे.  

शासन लनणणय : 
महाराष्ट्र गृहलनमाण ि क्षते्रलिकास अलधलनयम, 1976 च्या कलम 83 च्या पोटकलम (१) (प) मध्य े

मंुबई महानगरपाललकेकडून प्रमालणत केल्याप्रमाणे पुनरणचना ठरेल अशा िुरुस्त्या करण्यात आलेल्या 

इमारतींना उपकरातून सूट िेण्याची तरतूि आहे. मंुबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतीच्या 

पुनर्विकासासाठी बृहनमंुबई महानगरपाललकेमार्ण त जेव्हा बाधंकाम करण्यास परिानगी िेण्यात येते 

तेव्हाचं त्या इमारतीची िुरुस्ती ही, त्या इमारतीची पुनरणचना ठरणारी असते. ही बाब ि कलम 83 च्या 

पोट कलम (1) (प) मधील तरतूि लिचारात घेता, मंुबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींच्या 

पुनर्विकासासाठी बृहनमंुबई महानगरपाललकेमार्ण त ज्या लिनाकंास  बाधंकाम करण्यास परिानगी 

(Commencement Certificate) लिली असेल/िेण्यात येईल, त्या लिनाकंापासून संबंलधत उपकरप्राप्त 

इमारतीची उपकर िसूली थाबंलिण्यात यािी ि त्या लिनाकंापासून ती मालमत्ता/इमारत लबगर 

उपकरप्राप्त (Decess) झाली असे समजण्यात याि.े 
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सिर शासन लनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201902201307336709 असा आहे. हा आिेश 

लडजीटल स्िाक्षरीने साक्षालंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार ि नािाने.  

 (रा. कों. धनािडे) 
 उप सलचि, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

1. मा.लिरोधी पक्षनेता, लिधानसभा/लिधानपलरषि, महाराष्ट्र लिधानमंडळ सलचिालय, मंुबई. 
2. सिण सनमाननीय लिधासनसभा/लिधानपलरषि सिस्य ि संसि सिस्य. 
3. प्रधान सलचि, नगरलिकास लिभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
4. आयुक्त, बृहनमंुबई महानगरपाललका, महानगरपाललका भिन, र्ोटण, मंुबई 400 001. 
5. उपाध्यक्ष ि मुख्य कायणकारी अलधकारी, महाराष्ट्र गृहलनमाण ि क्षते्रलिकास प्रालधकरण, िादे्र(पु.), मंुबई 51. 
6. मुख्य अलधकारी, मंुबई इमारत िुरुस्ती ि पुनरणचना मंडळ, गृहलनमाण भिन, िादे्र(पु.), मंुबई 51. 
7. मुख्य लेखा अलधकारी, मंुबई इमारत िुरुस्ती ि पुनरणचना मंडळ, गृहलनमाण भिन, िादे्र(पु.), मंुबई 51. 
8. लनिड नस्ती, कायासन िुिपू-1. 
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