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प्रस्तावना :- 
 म ुंबई महानगरपालिका अलिलनयम 1888 च्या अन सूची “डब्लल्य”ू मिीि मािमत्ता बृहनम ुंबई 
महानगरपालिकेमार्फ त मक्तत्याने लिल्या होत्या. या मािमत्ताुंपैकी काही मािमत्ताुंचा मक्तता कािाविी 
सुंप ष्टात आिा असून, काही मािमत्ताुंचा मक्तता कािाविी सुंप ष्टात येणार आहे.       
 शासन आिेश नगर लवकास लवभाग क्रमाुंक- बीएमसी-2322/अ.नौ.68/प्र.क्र.284/02/नलव-21, 
लिनाुंक  07/06/2007 अनवये अन सूची “डब्लल्य”ू मिीि भ भागाुंचे न तनीकरण करण्यासुंिभात असे लनिेश 
िेण्यात आिे की, महस ि व वन लवभागाकडून भाडेपट्टयाच्या न तनीकरणाबाबत लनलित होणाऱ्या 
िोरणान सार िेय असणारी सुंभाव्य भाडेपट्टयाच्या र्रकाची रक्तकम व्याजासह भरण्यात येईि असे हमीपत्र 
सुंबुंलिताुंकडून रुपये 200/- च्या स्टॅम्प पेपरवर घेऊन, बृहनम ुंबई महानगरपालिकेमार्फ त भाडेतत्वावर 
लििेल्या अन सूची “डब्लल्य”ू मध्ये लवलनर्निष्ट केिेल्या सवफ भभूागाुंच्या थलकत रकमाुंची वस िी सुंबुंलिताुंकडून 
ज नयाच िराने करावी आलण भाडेपट्टयाचे न तनीकरण प्राथम्याने करण्यात यऊेन केिेल्या कायफवाहीचा 
अहवाि महस ि व वन लवभाग तसेच नगर लवकास लवभागास महानगरपालिकेने सािर करावा. 
 शासन लनणफय महस ि व वन लवभाग क्रमाुंक- जमीन-2505/प्र.क्र.405/ज-2, लिनाुंक 12/12/2012 
अनवये बृहनम ुंबईतीि शासकीय जलमनीवरीि सुंप ष्टात आिेल्या भाडेपट्टयाचे न तनीकरण करण्यासुंबुंिीच े
स िारीत िोरण लनलित करण्यात आिे. त्या अन षुंगाने बृहनम ुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतीि 
अन सूची “डब्लल्यू” मिीि भ भागाुंच्या मक्तताुंचे न तनीकरण करणे, भ ईभाडयाची रक्तकम लनलित करणे 
इत्यािींबाबत िोरण लनलित करण्याचा प्रश्न शासनाच्या लवचारािीन होता.  
 

शासन लनणफय:- 
म ुंबई महानगरपालिका अलिलनयम 1888 च्या अन सूची “डब्लल्यू” मध्य े लवलनर्निष्ट असिेल्या 

मािमत्ताुंपैकी ज्या मािमत्ताुंचा मक्तता कािाविी सुंप ष्टात आिा आहे तसेच, यानुंतर सुंप ष्टात येईि अशा 
मािमत्ताुंच्या मक्तत्याचे न तनीकरण करण्यासुंिभात शासनाने खािीिप्रमाणे लनणफय घेतिे आहेत:- 
1. भाडेपट्टयाचा कािाविी:- 
अन सूची “डब्लल्यू” मिीि ज्या मािमत्ताुंच्या भाडेपट्टयाचा कािाविी यापूवी सुंप ष्टात आिा आहे, त्या 
मािमत्ताुंच्या मक्तत्याुंचे भाडेपट्टा करार सुंप ष्टात आल्याच्या िगतच्या लिनाुंकापासून 30 वषांच्या 
कािाविीसाठी कराराचे न तनीकरण करण्यास पात्र असेि. तथालप, न तनीकरण करताुंना त्या लिवशी 
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अस्स्तत्वात असिेल्या बाजारम ल्याच्या िरावर आिारीत भाडेपट्टयाची आकारणी करुन लवलहत अटी व 
शतीच्या अिीन राहून एका वळेेस 10 वषांच्या कािाविीसाठी मक्तता करार करण्यात यावा.   
2. लवलवि प्रयोजनाुंसाठी भाडेपट्टयाचे िर, भाडेपट्टयाची आकारणी व पलरगणना 
यासुंिभात खािी िशफलवल्यान सार कायफवाही करण्यात यावी:-   
अ) रेडी रेकनर िरावर आिालरत भाडेपट्टयाची आकारणी:- भाडेपट्टयाने िारण केिेल्या जलमनीचे म ल्य 

पलरगणीत करताना म द्ाुंक श ल्क लवभागातरे् िरवषी प्रलसध्ि केल्या जाणाऱ्या वार्नषक बाजारमूल् य 
िर तक्तत्यावर (रेडी रेकनर) आिालरत भाडेपट्टयाची आकारणी करण्यात यावी. 

आ) भाडेपट्टयाचे िर व आकारणी:- वार्नषक बाजारमूल् य िर तक्तत्यान सार सुंबुंलित लमळकतीचे ख ल्या 
जलमनीच्या िराने एकूण म ल्य पलरगलणत करण्यात यईि. जमीन मािक म्हणजे शासनाचा अशा 
म ल्याुंकनातीि 25% लहस्सा लवचारात घेऊन या लहस्स्यावर वगेवगेळ्या प्रयोजनाुंकरीता खािी 
िशफलवल्याप्रमाणे वगेवगेळया िराने भाडेपट्टयाची आकारणी करण्यात यावी:- 
अ.
क्र. 

प्रयोजन मक्तत्याच ेन तनीकरण करताना आकारावयाचा 
भाडेपट्टयाचा िर 

1. लनवासी वार्नषक बाजारमूल् य िरान सार सुंबुंलित सुंपणूफ 
लमळकतीच,े ख ल्या जलमनीच्या िराने पलरगलणत 
करण्यात येणाऱ्या म ल्याच्या  25% लहस्स्यावर 2%  

2. औद्योलगक वार्नषक बाजारमूल् य िरान सार सुंबुंलित सुंपणूफ 
लमळकतीच,े ख ल्या जलमनीच्या िराने पलरगलणत 
करण्यात येणाऱ्या म ल्याच्या 25% लहस्स्यावर 4% 

3. वालणस्ज्यक वार्नषक बाजारमूल् य िरान सार सुंबुंलित सुंपणूफ 
लमळकतीच,े ख ल्या जलमनीच्या िराने पलरगलणत 
करण्यात येणाऱ्या म ल्याच्या  25% लहस्स्यावर 5% 

4. लमश्र लनवासी, वालणस्ज्यक व औद्योलगक वापराच्या 
क्षेत्रर्ळाच्या प्रमाणात 

5. शैक्षलणक, सामालजक, साुंस्कृलतक, 
वदै्यकीय रुग्णािय याुंसारख्या 
िमािाय प्रयोजनासाठी  

वार्नषक बाजारमूल् य िरान सार सुंबुंलित सुंपणूफ 
लमळकतीच,े ख ल्या जलमनीच्या िराने पलरगलणत 
करण्यात येणाऱ्या म ल्याच्या 25% लहस्स्यावर 0.4% 

 

भाडेपट्टयाच्या न तनीकरणाचे लनलित करण्यात आिेिे वरीि िर शासन लनणफयाच्या लिनाुंकापासून 
1 वषाच्या कािाविीत न तनीकरण करण्याची प्रलक्रया चािू होईि अशा प्रकरणाुंमध्ये िागू राहतीि 
व त्यानुंतर करण्यात येणाऱ्या मक्तत्याच्या न तनीकरणासाठी खािी िशफलवल्याप्रमाणे ि प्पट िराने 
भाडेपट्टयाची आकारणी करण्यात यावी:- 
 

अ.
क्र. 

प्रयोजन मक्तत्याच ेन तनीकरण करताना आकारावयाचा भाडेपट्टयाचा 
िर 

1. लनवासी वार्नषक बाजारमूल् य िरान सार सुंबुंलित सुंपणूफ लमळकतीचे, 
ख ल्या जलमनीच्या िराने पलरगलणत करण्यात येणाऱ्या 
म ल्याच्या  25% लहस्स्यावर 4%  
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2. औद्योलगक वार्नषक बाजारमूल् य िरान सार सुंबुंलित सुंपणूफ लमळकतीचे, 
ख ल्या जलमनीच्या िराने पलरगलणत करण्यात येणाऱ्या 
म ल्याच्या 25% लहस्स्यावर 8% 

3. वालणस्ज्यक वार्नषक बाजारमूल् य िरान सार सुंबुंलित सुंपणूफ लमळकतीचे, 
ख ल्या जलमनीच्या िराने पलरगलणत करण्यात येणाऱ्या 
म ल्याच्या  25% लहस्स्यावर 10% 

4. लमश्र लनवासी, वालणस्ज्यक व औद्योलगक वापराच्या क्षेत्रर्ळाच्या 
प्रमाणात 

5. शैक्षलणक, सामालजक, 
साुंस्कृलतक, वदै्यकीय 
रुग्णािय याुंसारख्या 
िमािाय प्रयोजनासाठी  

वार्नषक बाजारमूल् य िरान सार सुंबुंलित सुंपणूफ लमळकतीचे, 
ख ल्या जलमनीच्या िराने पलरगलणत करण्यात येणाऱ्या 
म ल्याच्या 25% लहस्स्यावर 0.8% 

 

इ) भाडेपट्टयाच्या रकमेत सटू (discount):- भाडेपट्टयाची रक्तकम िरवषी अथवा 10 वषांच्या 
कािाविीपयंतची भाडेपट्टयाची रक्तकम एकरकमी / एकम श्त अिा करण्याचा पयाय मक्ततेिारास 
उपिब्लि असेि. एका वषापेक्षा जास्त कािाविीची भाडेपट्टयाची रक्तकम एकरकमी अिा केल्यास, 
त्यास भाडेपट्टयाच्या रकमेत खािीिप्रमाणे सूट िेण्यात येईि:- 
भाडेपट्टीच्या रकमेत स ट िेताुंना लनव्वळ वतफमान मूल्य (net present value) या तत्वाचा वापर करुन 
खािीि कायफपध्िती अविुंलबण्यात यावी:- 

एकरकमी भाडेपट्टयाची रक्तकम अिा करण्याचा कािाविी (n) 1 वषफ ते 10 वषे 
स टीचा िर (discount rate) (R) 6% 
प्रलतवषी शीघ्रगणक िरामध्ये होणारी वाढ   10% 

 

1. पलहल्या वषाकलरता वार्नषक भाडेपट्टीच्या रकमेची शीघ्रगणक िरान सार पलरगणना 
करण्यात यावी. 

2. शीघ्रगणक िरामध्ये गत वषाच्या त िनेत 10% वाढ लवचारात घेऊन 2 ऱ्या ते 10 व्या 
वषांपयंत एकलत्रत भाडेपट्टीच्या रकमेची पलरगणना करण्यात यावी.     
 एकलत्रत वार्नषक भाडे (A) = प्रथम वषाचा भाडेपट्टा x (1.1) n-1 
  n = वषफ ककवा कािाविी 

3. 2 ऱ्या वषापासून 10 व्या वषापयंतच्या कािाविीसाठी स टीचा िर (discount rate) 6% 
आकारुन प ढीि स त्रान सार स टीच्या घटकाची (discount factor) पलरगणना करण्यात 
यावी:- 

Discount factor (D) = 1/(1+R%)n-1  
4. स टीसह अिा करावयाची एकरकमी भाडेपट्टयाची रक्तकम (LS) = A x D 

अशाप्रकारे 2 ऱ्या ते 10 व्या वषांपयंतच्या भाडेपट्टयाची पलरगलणत केिेिी रक्तकम अलिक पलहल्या 
वषाच्या भाडेपट्टयाच्या रकमेची बेरीज ही भाडेकरुुं नी स टीसह (discount) 10 वषांकलरता एकरकमी 
अिा करावयाची  एकूण रक्तकम असेि. 
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ई) भाडेपट्टयाच्या िरात स िारणा:- भाडेपट्टयाच्या िरात महानगरपालिकेस 10 वषांपयंत किीही 
स िारणा करण्यात येईि. परुंत  अशा िरामध्ये स िारणा करतेवळेी शासनाची जमीन भाडेपट्टयाने 
िेण्याकलरता राज्य शासनाच्या नगर लवकास लवभागाने व नगर लवकास लवभागाचे याबाबतचे िोरण 
लनलित नसल्यास, महस ि व वन लवभागाने ठरलविेल्या िोरणाचे पािन करणे आवश्यक राहीि.  

उ) भ ईभाड्याच्या रकमेची मागणी केल्यानुंतर िेय झािले्या रकमेवर व्याज:- भाडेपट्टा करार सुंप ष्टात 
आल्यानुंतर ते न तनीकरणाची प्रलक्रया चािू होऊन भाडेपट्टयाच्या / भाडेपट्टयाच्या र्रकाच्या 
रकमेची बृहनम ुंबई महानगरपालिकेकडून मागणी करण्यात येईि त्या लिनाुंकापयंत िेय होणाऱ्या 
रकमेवर व्याज आकारण्यात येणार नाही. तथालप, भाडेपट्टयाच्या रकमेची मागणी केल्यानुंतर लवलहत 
कािाविीत अशा रकमेचे प्रिान केिे नाही तर लविुंबाच्या कािाविीकरीता 18% िराने व्याज 
आकारण्यात येईि. 

ऊ) लवकास लनयुंत्रण लनयमाविीन सार बाुंिकाम अन ज्ञये असिले्या क्षते्रर्ळान सार भ ईभाडयाची 
आकारणी:- बृहनम ुंबईमिीि मक्तत्याने लििेल्या जलमनींपैकी काही प्रकरणाुंत बाुंिकामाुंवर लनबंि 
असण्याची शक्तयता नाकारता येत नाही अशा प्रकरणाुंत बृहनम ुंबई महानगरपालिकेच्या लवकास 
लनयुंत्रण लनयमाविीतीि तरत िीन सार, जेवढ्या क्षते्रर्ळावर बाुंिकाम अन ज्ञये आहे तेवढ्याच 
क्षते्रर्ळासाठी भ ईभाडे आकारण्यात येईि. लवकास लनयुंत्रण लनयमाविीतीि तरत िीन सार अशा 
प्रकरणाुंमध्ये ज्या लिनाुंकापासून अलिकच े बाुंिकाम अन ज्ञये होईि त्या लिनाुंकापासून एकूण 
बाुंिकाम योग्य क्षते्रासाठी अलतलरक्तत भ ईभाडे आकारण्यात याव.े 

3. महािक्ष्मी रेसकोसफ, लवलवि लजमखाने व तत्सम भभूागाचे न तनीकरण शासनाच्या मानयतेने करण्यात 
येईि. तसेच, न तनीकरण करण्यासाठी भाडेपट्टयाच्या रकमेचे िर, त्याची आकारणी व पलरगणना 
याबाबतचे आिेश स्वतुंत्रपणे काढण्यात येतीि.  

4. अटी व शती भुंगाच्या प्रकरणाुंमध्ये भाडेपट्टयाचे न तनीकरण करताुंना अन सरावयाची कायफपध्िती:- 
ज्या मािमत्ताुंच्या भाडे कराराच्या अटी व शतींचा भुंग झािा आहे अशा मािमत्ताुंच्या भाडेपट्टा कराराचे 
न तनीकरण करण्यासुंिभात खािीिप्रमाणे कायफवाही करण्यात यावी: - 

 

अ.क्र. अटी व शती भुंगाचा प्रकार न तनीकरणासाठी सक्षम प्रालिकारी 
1. अ) चटईक्षते्र लनिेशाुंकाच े उल्लुंघन व अनलिकृत 

बाुंिकाम 
अशा प्रकरणाुंमध्ये मक्तत्याुंच े
न तनीकरण महानगरपालिकेच्या 
प्रचलित िोरणान सार करण्यात याव.े 
 

ब) वापरातीि अुंशत: बििाबाबत 
क)  मक्तता हस्ताुंतरण, मक्तता िस्तऐवज लनष्पालित 
न करणे व पोटमक्तत्याने लििा असल्यास 

2. अ) मक्तत्याने लििेल्या भखूुंडाच्या उलिष्टाुंमध्ये 
बिि केि ेअसल्यास 

अशी प्रकरणे मक्तत्याच्या 
न तनीकरणापूवी शासनाच्या 
मानयतेस सािर करावी.  ब) महािक्ष्मी रेसकोसफ, लवलवि लजमखाने व तत्सम 

भभूागाचे न तनीकरण 
3. वरीि अन .क्र. 1 व 2 मध्ये नमूि न केिेल्या अनय 

प्रकरणी  
शासनाच्या मानयतेने 
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5. न तनीकरणाच्या सवफसािारण अटी व शती :- 
अन स ची “डब्लल्यू” मिीि ज्या मािमत्ताुंचा मक्तता कािाविी सुंप ष्टात आिेिा आहे ककवा ज्या 
मािमत्ताुंचा मक्तता कािाविी यानुंतर सुंप ष्टात येईि त्या मािमत्ताुंच्या भाडेपट्टा कराराचे न तनीकरण 
करण्यासुंिभातीि सवफसािारण अटी व शती पलरलशष्ट “अ” मध्य ेिशफलवल्या आहेत. या अटी व शतींच्या 
अिीन राहून न तनीकरण करण्यात याव.े 

6. मािमत्ताुंपासून लमळणारे उत्पन्न:- 
वर नमूि केल्याप्रमाणे, अन सूची “डब्लल्य”ू मिीि मािमत्ता मक्तत्याने लिल्याम ळे भाडेपट्टयाच्या 
आकारणीम ळे लमळणाऱ्या उत्पन्नापैकी 70% रक्तकम महानगरपालिका शासनास प्रिान करीि. 
याव्यलतलरक्तत मािमत्ताुंचे मक्तता हस्ताुंतरण / लवकास / प नर्नवकास / वापरातीि बिि इत्यािींमिून प्राप्त 
होणाऱ्या उत्पन्नाुंपैकी तसेच अलतलरक्तत बाुंिकामे, रे्रर्ार, ि रुस्ती, र्ुं जीबि चटई क्षते्र वापरल्याबिि 
अथवा जागा वापरातीि बिि इत्यािींम ळे लमळणाऱ्या अलतलरक्तत भ ईभाडे / अलिमूल्य इत्यािी तसेच 
िुंडनीय रक्तकम आकारण्यात आल्यास त्यापासून लमळणारे उत्पन्न या सवफ बाबींपासून लमळणाऱ्या 
उत्पन्नाुंपैकी 70% रक्तकम महानगरपालिका शासनास प्रिान करीि.  
भाडेपट्टयाची रक्तकम तसेच, वर नमूि केिले्या अनय रकमा भरुन घेताुंना त्यासाठी 2 चिन तयार 
करण्यात याव.े त्यापैकी 1 चिन 70% रकमेसुंिभात शासनाच्या नाव ेतयार करण्यात याव ेव उवफलरत 
30% रकमेचे चिन बृहनम ुंबई महानगरपालिकेच्या नाव ेतयार करण्यात याव.े 70% रक्तकम वळेच्या वळेी 
शासनास प्रिान होईि याबाबत बृहनम ुंबई महानगरपालिकेने िक्षता घ्यावी.  
उपरोक्तत सूचनाुंच्या अन षुंगाने, ज्या मािमत्ताुंचा मक्तता कािाविी सुंप ष्टात आिा आहे त्या मािमत्ताुंच्या 
मक्तत्याचे न तनीकरण करण्यासुंिभात बृहनम ुंबई महानगरपालिकेने कायफवाही करावी. भ ईभाडयाची 
रक्तकम लनलित करताुंना ती कशी पलरगलणत केिी याबाबत भाडेपट्टािारकास अवगत करण्यात याव.े 
त्यावर भाडेपट्टािारकाचे काही आक्षपे असल्यास अशा आक्षपेाुंची स नावणी घेऊन व भाडेपटे्टिारकास 
त्याुंचे म्हणणे माुंडण्याची रास्त व वाजवी सुंिी िेण्यात यावी. त्यानुंतरच भाडेपट्टयाची रक्तकम लनलित 
करण्याबाबतचे स्वयुंस्पष्ष्ट आिेश पारीत करावते.  

सिर शासन लनणफय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर उपिब्लि 
करण्यात आिा असून त्याचा सुंकेताक 201703151456593125 असा आहे. हा आिेश लडजीटि 
स्वाक्षरीने साक्षाुंलकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्राचे राज्यपाि याुंच्या आिेशान सार व नावाने, 
 
 
 

 
                                     ( सुं.श.गोखि े)  

                                      शासनाचे उप सलचव 
प्रलत, 

1. मा. म ख्यमुंत्री याुंचे प्रिान सलचव 
2. सवफ मुंत्री / राज्यमुंत्री याुंच ेखाजगी सलचव 
3. मा. म ख्य सलचव  
4. सवफ अप्पर म ख्य सलचव / प्रिान सलचव / सलचव 
5. आय क्तत, बहृनम ुंबई महानगरपालिका, म ुंबई. 

Sanjay Sharadchandra 
Gokhale
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परिरिष्ट “अ” 
 

भाडेपट्टा किािाचे नतुनीकिण किण्यासंदभातील सर्वसाधािण अटी र् िती 
 

1) जनु्या भाडेपट्टा किािातील अटी र् िती रर्चािात घेणे 
मक्त्याचे नतुनीकरण करतेवेळी जनु्या भाडेपट्टा करारातील अटी / शती ववचारात घेण्यात याव्यात व ्यात 
कोणताही बदल जाणीवपवूवक व सक्षम प्राविकाऱ्याच्या मान्यतेने करण्यात यावा. प्र्येक मक्त्याच्या 
नतुनीकरणावेळी सद्यपवरस्थितीवर अवलंबनू असणा-या गणुवते्तनसुार कोण्याही अटी व शतींमध्ये वाढ / बदल 
आवण / ककवा सटू देण्याचे तिा नवीन अट अंतभूवत करण्याचे अविकार सक्षम प्राविका-यास राहतील. मात्र 
कोण्याही अटी / शतीमध्ये शासनाच्या प्रचवलत िोरणाशी ववसंगत वाढ / बदल / सटू द्यावयाची असेल तर 
शासनाची पवूानमुती आवश्यक असेल. 

2) पनुर्वर्कास  
त्कालीन पवरस्थितीनसुार भववष्यात सदर भभूागावर पनुर्ववकास प्रथतावास परवानगी द्यावी ककवा कसे हे 
गणुवते्तनसुार व प्रचवलत ववकास वनयंत्रण वनयमावली / िोरणानसुार ठरववण्यात येईल. पनुर्ववकासास परवानगी 
द्यावयाची झाल्यास ्यासाठी उवचत पनुर्ववकास शलु्क आकारण्यात यावे. भाडेपट्टयाने िारण केलेल्या जवमनीचा 
पनुर्ववकास करण्यासाठी महानगरपावलकेची पवूव परवानगी घेणे आवश्यक राहील व ्यासाठी वेळोवळी प्रचवलत 
असलेल्या िोरणातील तरतदुी व ते शलु्क भरणे मक्ततेदारावर बंिनकारक राहील 

3) र्ापिात बदल 
भाडेपट्टयाने िारण केलेल्या जवमनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी तसेच अशा जवमनीवर हथतांतरणीय ववकास 
हक्तक वापरण्यासाठी सक्षम प्राविकाऱ्याची / प्राविकरणाची पवूव परवानगी घेणे आवश्यक आहे. अशी परवानगी 
देताना वेळोवळेी प्रचवलत असलेल्या िोरणानसुार अविमलु्य आकारुन अशी परवानगी देण्यात येईल. तिावप, 
अशा वापरातील बदलासाठी तसेच हथतांतरणीय ववकास हक्तक वापरण्यासाठी थ िावनक वनयोजन प्राविकरणाची 
वशफारस असणे आवश्यक राहील.  

4) अनरधकृत बांधकामे र् ितव भंग 
मक्ततेदारास, भाडेपट्टयाने वदलेल्या भभूागावरील इमारतीत महानगरपावलका आयकु्ततांच्या  तसेच मालमत्ता 
ववभागाच्या पवूव परवानगीवशवाय मक्तता कालाविीमध्ये कोणतेही अवतवरक्तत बांिकाम / वापरातील बदल अिवा 
बांिकामात फेरबदल करता येणार नाही. अन्यिा अशी कृती शतवभंगाच्या कारवाईस पात्र राहील. मक्ततेदाराने 
मक्तता करारातील अटी-शतींचा भंग वा भभूागावर अनविकृत बांिकामे केल्यास ्याबाबत महानगरपावलकेच्या 
प्रचवलत िोरणाप्रमाणे कायववाही करण्यात येईल व ्यासाठी महानगरपावलकेस दंड व अनामत रक्तकम 
आकारण्याचा व वसलु करण्याचा अविकार राहील. तसेच वेळप्रसंगी मक्तता रद्द करण्याचे देखील अविकार 
महानगरपावलकेस असतील. 

5) पोटमक्ता / भभूाग भाड्याने देणे 
महानगरपावलका आयकु्ततांच्या पवूव परवानगीवशवाय मक्तता भभूाग पोट मक्त्याने देणे तसेच मक्तता भुभाग भाड्याने 
देणे हे बेकायदेशीर असेल. 

6) मक््याने रदलेल्या मालमते्तर्ि जारििात  
मक्ततेदाराने मंजरू वापराशी वमळतीजळुती जावहरात की, ज्याकरीता महानगरपावलकेच्या याबाबतच्या प्रचवलत 
िोरणानसुार व अविदान भरण्यासापेक्ष परवानगी आहे ती वगळता मक्ततेदाराने इतर कोण्याही थवरुपामिील 
जावहरात फलक वावणज्य वापराकरीता पवूव परवानगी वशवाय व िोरणाप्रमाणे आवश्यक ते शलु्क प्रदान 
केल्यावशवाय उभारता कामा नये 



7) अरतरिक्त बांधकामे, फेिफाि, दरुुस्ती, पनुर्वर्कास, फंजीबल चटई के्षत्र अथर्ा जागा र्ापिातील बदल 
रकर्ा भभुाग िस्तांतिण इ्यारदसाठी अरतरिक्त भईुभाडे / एक रे्ळ अरधमलू्य / िस्तांतिण िुल्क इ्यादी 
आकािणे. 
मक्ततेदाराने जर अवतवरक्तत बांिकामे, फेरफार, दरुुथती, पनुर्ववकास, फंजीबल चटई क्षेत्र वापरल्याबद्दल अिवा 
जागा वापरातील बदलाबाबतचा प्रथताव सादर केल्यास महानगरपावलकेच्या मालमत्ता खा्याच्या प्रचवलत 
िोरणान्वये मक्ततेदारास अवतवरक्तत भुईभाडे / एकवेळ अविमलू्य भरावे लागेल. तसेच भुभाग हथतांतरीत करण्याचे 
प्रथताववल्यास / हथतांतरीत केल्यास  महानगरपावलकेच्या प्रचवलत िोरणानसुार हथतांतरण शलु्क / अविमलु्याचा 
भरणा महापावलकेकडे करावा लागेल.  अिवा मक्तता करार रद्द करण्यापयंत शतवभंगाची कारवाई करण्यात येईल. 

8) बांधकामार्ि रनबंध असल्यास / अरधकचे बांधकाम अनजेु्ञय झाल्यास आकािार्याचे भईुभाडे 
बहृन्मुंबई मिील मक्त्याने वदलेल्या जवमनींपैकी काही प्रकरणात बांिकामावर वनबंि असण्याची शक्तयता नाकारता 
येत नाही. अशा प्रकरणात बहृन्मुंबई महानगरपावलकेच्या ववकास वनयंत्रण वनयमावलीतील तरतदुींनसुार जेवढ्या 
क्षेत्रफळावर बांिकाम अनजेु्ञय आहे तेवढ्याच क्षेत्रफळासाठी भुईभाडे आकारण्यात यावे. ववकास वनयंत्रण 
वनयमावलीतील तरतदुीनसुार अशा प्रकरणामध्ये ज्या वदनांकापासनू अविकचे बांिकाम अनजेु्ञय होईल ्या 
वदनांकापासनू एकूण बांिकाम योग्य क्षेत्रासाठी अवतवरक्तत भुईभाडे आकारण्यात यावे. 

9) मक्ता दस्तऐर्ज (रलज डीड) रनष्पारदत किणे  
मक्तता नतुनीकरण केल्याच्या वदनांकापासनू महानगरपावलका व मक्ततेदारा समवेत नोंदणीकृत मक्तता दथतऐवज 
(वलज डीड) वनष्पावदत करावा. ्यासाठीचे वविी आकार व नोंदणी शलु्क व त्सम खचव आकार मक्ततेदाराने 
सोसावेत. 

10) मक्ता किाि संपषु्टात आलेला भभूाग आिक्षणानसुाि / आर्श्यकतेनसुाि ताब्यात घेणे 
ज्या भभूागांचा मक्तता करार संपषु्टात आलेला आहे तो भभूाग आरक्षणानसुार / आवश्यकतेनसुार ताब्यात 
घेण्याचा अविकार महानगरपावलकेस / शासनास राहील. तसेच साववजवनक प्रयोजनाकरीता महानगरपावलका 
अिवा शासनास सदर भभूाग ककवा ्याचा काही भाग आवश्यक असल्यास तेवढ्या भुभागापरुता मक्तता रद्द 
करण्याचे अविकार महानगरपावलकेस / शासनास राहतील. 

मक्ता नतुनीकिणासंदभातील अन्य अटी र् िती  
11) महानगरपावलकेच्या िोरणानसुार बांिकामात वाढ / बदल, अवतवरक्तत चटई क्षेत्र याबाबतचा लाभ मक्तता 

िारकास ककवा पनुर्ववकास ककवा वापरातील बदल इ्यादींसाठी मक्ततेदारास परवानगी देतेवेळी 
महानगरपावलकेच्या प्रचवलत िोरणानसुार यिास्थिती शलु्क / अविमलु्य / अवतवरक्तत भुईभाडे आकारले जाईल. 

12) मक्ततेदारांकडून महानगरपावलकेच्या  मालमत्ताचा मक्तता हथतांतरण िोरणानसुार शलु्क, अविमलु्य, दंड, 
आकार, शाथती वसलू करण्यात येईल. 

13) महानगरपावलका िोरणानसुार मक्ततेदारास भभूागावर अस्थत्वात असलेल्या अनजेु्ञय बांिकामाव्यवतवरक्तत 
अवतवरक्तत बांिकाम / फेरबदल ककवा पनुर्ववकासाकरीता देण्यात येणाऱ्या अवतवरक्तत फायद्याकरीता प्रवतवर्षी 
अवतवरक्तत भुईभाडे / पनुर्ववकास अविमलू्य आकारण्यात येईल. 

14) भुभागाचा वापर अनजेु्ञय कारणाथतव वनबंवित असेल आवण बांिकाम वेळोवेळी प्रचवलत असलेल्या ववकास 
वनयंत्रण वनयमावलींतगवत तरतदुीनसुार असेल. 

15) आवश्यक तेव्हा ववद्यतु उपकें द्र, जलवावहन्या, मलवावहन्या इ्यावद उपयकु्तत सेवांपासनू जोडण्या घेण्यासाठी 
मक्ततेदारास थवत: तरतदू करावी लागेल. 

16) मक्ततेदाराने भुभागाचा वापर करताना पवरसरातील रवहवाशांना कोण्याही प्रकारे उपद्रव होता काम नये. 



17) मक्ततेदारास थवखचाने भभूाग / बांिकामे समपातळी व आरोग्यदायी स्थितीमध्ये महानगरपावलकेच्या आरोग्य 
अविकाऱ्यांचे समािान होईल, अशाप्रकारे ठेवावा लागेल आवण महानगरपावलकेच्या पवररक्षण कमवचाऱ्यांना 
गटार सफाई, खोदकाम, खडे्ड भरणे इ्यावद कामाकरीता ववनाअडिळा प्रवेश द्यावा लागेल. 

18) पावसाचे पाणी आवण मलवन:सारणाचे सांडपाणी मखु्य रथ्यापयंत वन:सारण करण्यासाठी मक्ततेदारास थवत: 
व्यवथिा करावी लागेल. 

19) मक्ततेदार, भुभागाचे क्षेत्र तिा वसमांकन, वजल्हा वनवरक्षक भमूी अवभलेख यांचेकडून वनस्श्चत करुन घेईल. 
20) महानगरपावलका / राज्य शासन / कें द्र शासन आवण सक्षम प्राविकरण यांनी लावलेले सवव प्रकारचे कर / शलु्क 

/ आकार इ्यादी (वबनशेतीकर िरुन) मक्ततेदारास भरावे लागतील. 
21) भाडेपट्टयाने वदलेल्या भभूागाचा ववकास हा वेळोवेळी अस्थत्वात असलेल्या ववकास वनयंत्रण वनयमानसुार 

अिीन राहून करण्यात येईल. 
22) जर मक्त्याच््या अटी व शतीमध्ये काही त्रटुी आढळून आल्यास  नागवरकांच्या वहतासाठी कोण्याही वेळी 

मक्त्यातील अटी व शती मध्ये योग्य दरुुथती / सिुारणा ककवा बदल करता येतील.  
23) मक्त्याचा कालाविी संपल्यानंतर ्या भभूागात पनु:प्रवेश करण्याचा अविकार राखनू ठेवण्यात येईल आवण 

मक्ततेदाराने भुभागाचा ताबा ्यावरील बांिकामासह महानगरपावलकेकडे शांततापवूवक देणे बंिनकारक असेल.  
24) जर वार्वर्षक भुईभाडे / अवतवरक्तत भुईभाडे इ्यादीबाबतचे देय अविदान वनयत कालाविीमध्ये भरणा केले नाही 

तर ववलंबाच्या कालाविीकरीता ववलंवबत अविदानावर प्रवतवर्षी 18% दंडनीय व्याज महानगरपावलकेच्या 
प्रचवलत िोरणान्वये मक्ततेदारास भरावे लागेल. 
 

*********** 


