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ननयमांचा मसुदा
स्थािर संपदा (निननयमन ि निकास)
प्रकरण एक
प्रारंनभक
1. संनिप्त नाि ि प्रारंभ :- या ननयमांस, महाराष्ट्र स्थािर संपदा ननयामक प्रानधकरण,
अनधकारी ि कमगचारी (ननयुक्ती ि सेिाशती) ननयम 2016, असे म्हणािे.
2. व्याख्या :-(1) या ननयमांमध्ये, संदभानुसार दु सरा अथग अपेनित नसेल तर, (क) “अनधननयम” याचा अथग, स्थािर संपदा (निननयमन ि निकास) अनधननयम,
2016 (2016 चा 16) असा आहे;
(ख) “प्रानधकरण” याचा अथग, राज्य शासनाने राजपत्रातील अनधसूचनेद्वारे त्यात
निननर्ददष्ट्ट करण्यात येईल अशा िेत्रासाठी ककिा िेत्रांसाठी अनधननयमाच्या कलम
20 च्या पोट-कलम (1) अन्िये स्थापन केलेले स्थािर संपदा प्रानधकरण, असा
आहे आनण त्यात ननरननराळया िेत्रांसाठी स्थापन करण्यात येतील अशा
ननरननराळया प्रानधकरणांचा समािेश होतो;
(ग) “समंत्रक” याचा अथग, अनधननयमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी
प्रानधकरणाने ननयुक्त केलेला समंत्रक, असा आहे ;
(घ)“नमुना” याचा अथग, या ननयमांना जोडलेले नमुने असा आहे ;
(ड:)“कलम” याचा अथग, अनधननयमाचे कलम, असा आहे ;
(च)“ननिड सनमती” याचा अथग,अनधननयमाच्या कलम 22 मध्ये निननर्ददष्ट्ट केलेली
सनमती, असा आहे ;
(छ)“राज्य शासन” ककिा “शासन” याचा अथग, महाराष्ट्र शासन, असा आहे .
(2)

यांत यामध्ये िापरलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द ि शब्दप्रयोग यांना

अनधननयमामध्ये जे अथग नेमून दे ण्यात आले असतील अनुक्रमे तेच अथग असतील.
प्रकरण दोन
स्थािर संपदा ननयामक प्रानधकरण
3. स्थािर संपदा ननयामक प्रानधकरण :- शासनास, राजपत्रातील

अनधसूचनेद्वारे , त्या

अनधसूचनेत निननर्ददष्ट्ट करण्यात येईल अशा िेत्राकनरता अनधननयमाच्या कलम 20 च्या
पोट कलम (1) अन्िये एक ककिा अनधक िेत्राकनरता प्रानधकरणे स्थापन करता येतील.
4. ननिड सनमतीची कायगपध्दती:- (1) राज्य शासन, प्रानधकरणाचा अध्यि ि सदस्य यांच्या
ननयुक्तीसाठी ककिा प्रानधकरणात कोणतेही पद नरक्त होईल ककिा नरक्त होण्याची

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, Êb÷ºÉå¤É®ú 23, 2016/{ÉÉè¹É 2, ¶ÉEäò 1938

3

शक्यता असेल तेव्हा, असे कोणतेही नरक्त पद भरण्यासाठी ननिड सनमतीकडे ननदे श
करील.
(2) ननिड सनमतीस, प्रानधकरणाचा अध्यि नकिा सदस्य यांची ननिड करण्याच्या
प्रयोजनाथग अनधननयमाच्या कलम 22 मध्ये निननर्ददष्ट्ट केलेली आिश्यक ती अहगता ि
अनुभि धारण करणा-या आनण प्रानधकरणाचा अध्यि ककिा सदस्य म्हणून ननयुक्ती
करण्याकनरता निचार केला जाण्यासाठी योग्य असणा-या व्यक्तींच्या नािाची एक
नानमका सुचनिण्यासाठी, ननिड सनमतीला योग्य िाटतील अशा व्यक्तींचा समािेश
असलेली एक शोध सनमती ननयुक्त करण्यासह नतला उनचत िाटे ल अशी कायगपध्दती
अनुसरता येईल.
(3) त्यानंतर, राज्य शासनाकडू न ननदे नशत केलेल्या नरक्त पद ककिा नरक्त पदांसाठी
ननिड सनमती तीनपेिा अनधक नसतील इतक्या व्यक्तींची एका नानमकेच्या स्िरुपात
राज्य शासनाकडे स्ितंत्र पसंतीक्रमाने निचाराथग नशर्ारस करील.
(4) ननिड सनमती, पोट ननयम (1) अन्िये ननदे श केल्याच्या नदनांकापासून साठ नदिसांहून
अनधक नसेल अशा कालािधीच्या आत राज्य शासनाकडे नतच्या नशर्ारशी करील.
(5) ननिड सनमती सिगसाधारणपणे, आपली बैठक मुंबई येथे आयोनजत करील ककिा अशा
बैठकीच्या नठकाणात बदल केल्याबद्दलची कारणे नमूद करुन अध्यि ठरिील अशा
कोणत्याही नठकाणी ती बैठक आयोनजत करील.
(6) ननिड सनमतीच्या बैठकीची यथास्स्थनत नोटीस/कायगसूची ही आगाऊ काढण्यात
येईल. बैठकीचा नदनांक आनण नठकाण ननिड सनमतीच्या अध्यिाच्या सोयीनुसार नननित
करण्यात येईल.
(7) गृहननमाण निभागाचा सनचि हा ननिड सनमतीचा आमंत्रक असेल.
5. अध्यि ि सदस्य यांची ननयुक्ती :-

राज्य शासन, ननिड सनमतीने केलेल्या

नशर्ारशीप्रमाणे पसंतीक्रमानुसार अध्यि ि सदस्य यांच्या ननयुक्तीसाठी ककिा नरक्त पद
भरण्यासाठी

ननिड

सनमतीच्या

नशर्ारशी

निचारात

घेईल.

राज्य

शासनाने,

पसंतीक्रमानुसार एखाद्या व्यक्तीची ननयुक्ती न केल्यास, राज्य शासन त्याबाबतची कारणे
लेखी नमूद करील.
प्रकरण तीन
िेतन ि भत्ते
6. प्रानधकरणाचा अध्यि ि सदस्य यांचे िेतन ि भत्ते आनण त्यांच्या इतर सेिाशती :(क)

प्रानधकरणाचा अध्यि ि सदस्य यांना पुढीलप्रमाणे िेतन ि भत्ते देय
असतील:-
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(एक) प्रानधकरणाच्या अध्यिास, राज्य शासनाच्या मुख्य सनचिांच्या
मानसक िेतनाइतके मानसक िेतन दे ण्यांत येईल,
(दोन) प्रानधकरणाच्या सदस्यांना, राज्य शासनाच्या प्रधान सनचिांच्या
िेतनाइतके िेतन दे ण्यात येईल.
(तीन) महागाई भत्ता ि शहर पूरक भत्ता:- प्रानधकरणाचा अध्यि आनण
सदस्य हे अनुक्रमे राज्य शासनाच्या मुख्य सनचि ि प्रधान सनचि यांना
अनुज्ञय
े असेल त्या दराने महागाई भत्ता ि शहर पूरक भत्ते नमळण्यास
हक्कदार असतील.
(ख)

रजा:- (एक)

अध्यि आनण सदस्य हे सेिच्े या प्रत्येक िर्षात तीस

नदिसाची अर्दजत रजा नमळण्यास हक्कदार असतील. त्यांना राज्य
शासनाचे मुख्य सनचि ककिा, यथास्स्थनत, प्रधान सनचि यांना अनुज्ञय
े
असेल त्याप्रमाणे रजा कालािधीतील रजा िेतन अनुज्ञय
े असेल. अध्यि
ककिा सदस्य हे कोणत्याही िेळी त्यांच्या खाती जमा असलेल्या अर्दजत
रजेच्या पन्नास टक्के इतक्या रजेचे रोखीकरण करण्यास हक्कदार
असतील.
(दोन) रजा मंजुरी प्रानधकारी:- (क) प्रानधकरणाच्या अध्यिाच्या बाबतीत
राज्य शासनाचा

गृहननमाण

प्रानधकारी असेल;

निभागाचा प्रभारी मंत्री हा रजा मंजुरी

आनण

(ख) प्रानधकरणाच्या सदस्यांच्या बाबतीत अध्यि हा रजा मंजुरी
प्रानधकारी असेल.
(ग)

प्रिास भत्ता आनण दै ननक भत्ता:- (एक)

प्रानधकरणाचा अध्यि आनण

सदस्य हे दौ-यािर असतांना ( केलेला प्रिास

ककिा त्याचा पदािधी

समाप्त झाल्यािर त्याच्या स्िग्रामी जाण्यासाठी केलेला प्रिास यांसह)
अनुक्रमे राज्य शासनाच्या मुख्य सनचिाला ि प्रधान सनचिाला अनुज्ञेय
असेल त्याच दराने प्रिास भत्ता, दै ननक भत्ता, व्यस्क्तगत चीजिस्तू आनण
इतर तत्सम बाबी यांचा पनरिहन खचग नमळण्यास हक्कदार असतील.
(दोन)

अध्यि हा प्रिास भत्ता आनण दै ननक भत्ता यांच्याशी संबंनधत

दे यकांच्या बाबतीत ननयंत्रक अनधकारी असेल.
(घ)

दे शांतगगत शासकीय दौरे :- अध्यि आनण सदस्य दौ-यािर असताना ते
राज्य शासनाच्या अनतथीगृह ककिा ननरीिणगृहे यामध्ये शासकीय
ननिासव्यिस्थेची सुनिधा नमळण्यास हक्कदार असतील ककिा शासकीय
ननिासव्यिस्था उपलब्ध नसल्यास महाराष्ट्र शासनाचा मुख्य सनचि
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ककिा प्रधान सनचि यांना अनुज्ञय
े असेल त्याप्रमाणे हॉटे ल ननिासव्यिस्था
नमळण्यास हक्कदार असतील.
(ड:)

रजा प्रिास सिलत:- अध्यि आनण सदस्य हे अनुक्रमे राज्य शासनाच्या
मुख्य सनचि आनण प्रधान सनचि यांना अनुज्ञय
े असतील त्या दरांनी रजा
प्रिास सिलत नमळण्यास हक्कदार असतील.

(च)

िैद्यकीय सुनिधा:- अध्यि आनण सदस्य हे भारतीय प्रशासन सेित
े ील
राज्य शासनाच्या तत्सम श्रेणीच्या सदस्यांना पुरनिल्या जातात अशा
प्रकारच्या िैद्यकीय उपचार ि रुग्णालयीन सुनिधा नमळण्यास हक्कदार
असतील.

(छ)

परदे शातील अनधकृत भेटी:- अध्यि आनण सदस्य हे गृहननमाण निभागाचे
प्रभारी मंत्री यांच्या पूिम
ग ान्यतेने आनण राजकीय घडामोडींशी संबंनधत
मुद्दयांबाबत परराष्ट्र व्यिहार मंत्रालयाच्या परिानगीनंतर, परदे शात
अनधकृत भेट दे ण्यास हक्कदार असतील ि परदे शातील दौ-याच्या
कालािधीतील दै ननक भत्ता ि ननिासव्यिस्था अनुक्रमे राज्य शासनाचे
मुख्य सनचि ि प्रधान सनचि यांना लागू असलेल्या राज्य शासनाच्या
आदे शांनुसार निननयनमत करण्यात येईल.

(ज)

िाहन सुनिधा:- अध्यि आनण सदस्य हे अनुक्रमे राज्य शासनाचे मुख्य
सनचि ि प्रधान सनचि यांना अनुज्ञय
े असेल त्याप्रमाणे िाहन सुनिधा
नमळण्यास हक्कदार असतील.

(झ)

अध्यि ि सदस्य यांची ननिासव्यिस्था:(एक)प्रानधकरणाचा अध्यि, राज्य शासनाच्या मुख्य सनचिाला अनुज्ञय
े
असेल तशी ननिासव्यिस्था नमळण्यास हक्कदार असेल;
(दोन) सदस्य, समतुल्य िेतन घेणा-या राज्य शासनाच्या प्रधान
सनचिाच्या दजास अनुज्ञय
े असेल तशी ननिासव्यिस्था नमळण्यास
हक्कदार असेल. परंतु प्रानधकरणाचा अध्यि ककिा सदस्य स्ित:च्या
ननिासस्थानात राहत असेल तर, राज्य शासनाच्या अनुक्रमे मुख्य सनचि
ककिा प्रधान सनचिास अनुज्ञय
े असेल इतक्या समान दराने घरभाडे भत्ता
त्यास प्रदान करण्यात येईल. पदाचा राजीनामा नदल्यािर, अध्यि आनण
सदस्य, तशाच अटी ि शतींिर, एक मनहन्यापयंत त्या ननिासव्यिस्थेचा
ताबा आपल्याकडे ठे िण्यास हक्कदार असतील.
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(त्र)

दू रध्िनी सुनिधा:- प्रानधकरणाचे अध्यि आनण सदस्य हे अनुक्रमे राज्य
शासनाच्या मुख्य सनचिाला आनण प्रधान सनचिाला अनुज्ञय
े असेल अशी
दू रध्िनी सुनिधा नमळण्यास हक्कदार असतील.

(ट)

इतर भत्ते:- प्रानधकरणाचे अध्यि आनण सदस्य हे अनुक्रमे राज्य
शासनाच्या मुख्य सनचिाला आनण प्रधान सनचिाला लागू असतील असे
इतर भत्ते नमळण्यास हक्कदार असतील.

7. जर राज्य शासनाच्या ककिा केंद्र सरकारच्या सेित
े कायगरत असलेल्या एखादया अनधकायाची, प्रानधकरणाचा अध्यि ककिा, यथास्स्थनत, सदस्य म्हणून ननयुक्ती करण्यात
आल्यास, त्याने उक्त पद धारण केल्याच्या कालािधीत त्याला िेतन ि भत्ते ननयम 5
प्रमाणे अनुज्ञय
े असतील:
परंत,ु एकूण नित्तलब्धी ही सेित
े असणा-या शासकीय कमगचा-याच्या बाबतीत,
अन्यथा ज्या नित्तलब्धीस पात्र ठरेल त्या नित्तलब्धीपेिा कमी असणार नाही.
8. पदािधी:- (1) अध्यि आनण सदस्य यांचा पदािधी अनधननयमाच्या कलम 23 च्या पोट
कलम (1) ि (2) अनुसार असेल.
(2) जेव्हा अध्यि अनुपस्स्थती, आजारपण ककिा इतर कोणत्याही कारणाने त्याची कतगव्ये
बजािण्यास असमथग असेल तेव्हा, त्यािेळी पद धारण करणारा प्रानधकरणाचा
िनरष्ट्ठतम (ननयुक्तीच्या क्रमाने) सदस्य हा, अध्यि, पुन्हा आपल्या कतगव्यांचा कायगभार
स्िीकारण्याच्या नदिसापयंत, अध्यिाची कतगव्ये पार पाडील.
(3) जर अध्यिाचे पद, त्याचा मृत्यू ककिा राजीनामा यामुळे नरक्त झाल्यास,राज्य शासन,
अध्यि म्हणून काम करण्यासाठी ननयुक्तीच्या नदनांकाच्या िनरष्ट्ठतेनुसार एखाद्या
िनरष्ट्ठतम सदस्याचे नामननदे शन करील आनण अशाप्रकारे नामननदे नशत केलेला
सदस्य अनधननयमाच्या कलम 24 च्या पोट-कलम (3) अन्िये निीन ननयुक्तीद्वारे
अध्यिाचे नरक्त पद भरण्यात येईतोपयंत, अध्यिाचे पद धारण करील.

त्या

कालािधीत त्यािेळी पद धारण करणारा प्रानधकरणाचा िनरष्ट्ठतम सदस्य
(ननयुक्तीच्या क्रमाने) हा, अध्यि पुन्हा आपल्या कतगव्यांचा कायगभार स्िीकारण्याच्या
नदिसापयंत अध्यिाची कतगव्ये पार पार पाडील.
9. पद आनण गोपनीयतेची शपथ:- (1)

प्रानधकरणाचा अध्यि म्हणून ननयुक्त करण्यात

आलेली प्रत्येक व्यक्ती, आपले पद धारण करण्यापूिी शासनाच्या गृहननमाण निभागाचे
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प्रभारी मंत्री यांच्यासमोर या ननयमांना जोडलेल्या अनुक्रमे नमुना-एक आनण नमुना
दोनमध्ये पद आनण गोपनीयतेची शपथ घेईल आनण त्यािर स्िािरी करील.
(2) प्रानधकरणाचा सदस्य म्हणून ननयुक्त करण्यात आलेली प्रत्येक व्यक्ती, आपले पद
ग्रहण करण्यापूिी, प्रानधकरणाच्या अध्यिासमोर, या ननयमांना जोडलेल्या, अनुक्रमे
नमुना-एक आनण नमुना-दोन मध्ये पद ि गोपनीयतेची शपथ घेईल ि त्यािर स्िािरी
करील.
आर्दथक ककिा इतर नहतसंबंध घोनर्षत करणे :- ननयुक्तीपूिी, अध्यि आनण प्रत्येक

10.

सदस्य, त्याने असा अध्यि ककिा सदस्य या नात्याने त्याच्या कायािर बाधक पनरणाम
होण्याचा संभि असेल अशा स्िरुपाचे कोणतेही आर्दथक ककिा इतर नहतसंबध
ं संपानदत
केलेले नाहीत ककिा ते संपानदत करणार नाही, असे नमुना-तीन मध्ये एक हमीपत्र
ननष्ट्पानदत करुन दे ईल.
प्रकरण चार
अध्यि ि सदस्य यांची चौकशी करण्याची आनण त्यांना काढू न टाकण्याची कायगपध्दती
11.

चौकशीची कायगपध्दती:- (1) अनधननयमाच्या कलम 26 च्या पोट-कलम (1) मध्ये
निननर्ददष्ट्ट केलेल्या कारणांिरुन अध्यि ककिा सदस्य यांच्यानिरुध्द चौकशी करण्यास
िाजिी कारणे आहे त, असे राज्य शासनाचे ज्या ज्या िेळी मत होईल त्या त्या िेळी राज्य
शासनास, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूतीशी निचारनिननमय केल्यानंतर अशी
चौकशी करण्याच्या प्रयोजनाथग एखाद्या न्यायाधीशाची ननयुक्ती करता येईल.

(2) शासन, अध्यिािरील ककिा, यथास्स्थनत, सदस्यािरील दोर्षारोपांची मानहती दे ईल.
(3) राज्य शासन, अशा ननयुक्त केलेल्या न्यायाधीशाकडे खालील प्रती अग्रेनर्षत करील,(क) अध्यिांिरील ककिा यथास्स्थनत, सदस्यांिरील दोर्षारोपांच्या नििरणाच्या प्रती,
(ख) चौकशीच्या संबंधातील महत्िाच्या कागदपत्रांच्या ि इतर पुराव्यांच्या प्रती.
12. न्यायाधीशांचे अनधकार :-(1) असा ननयुक्त केलेला न्यायाधीश अध्यिाला ककिा,
यथास्स्थनत, सदस्याला दोर्षारोपांची एक प्रत आनण कागदपत्रांची सूची, कोणतीही
असल्यास, दे ईल ककिा दे ण्याची व्यिस्था करील आनण तो परिानगी दे ईल अशा मुदतीत
त्या अध्यिाला ककिा सदस्याला आपल्या बचािाचे लेखी उत्तर ककिा ननिेदन सादर
करण्यास र्मािील.
(2)

न्यायाधीश, नैसर्दगक न्याय तत्िांचे पालन करील आनण त्यास चौकशीचे
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नठकाण ि िेळ नननित करण्यासह आपली स्ित:ची कायगपध्दती निननयनमत करण्याचा
अनधकार
(3)

असेल.

एखाद्या दाव्याची न्यायचौकशी करताना न्यायाधीशास, या ननयमांखालील त्याची

कतगव्ये पार पाडण्याच्या प्रयोजनाथग नदिाणी प्रनक्रया संनहता,1908 (1908 चा 5) अन्िये
एखाद्या नदिाणी न्यायालयाकडे जे अनधकार नननहत असतात तेच अनधकार असतील, त्या
बाबी अशा:(क) कोणत्याही व्यक्तीला समन्स पाठिून बोलािणे ि नतला उपस्स्थत
राहण्यास भाग पाडणे आनण नतची शपथेिर तपासणी करणे
(ख) दस्तऐिजांचा शोध घेण्यास ि तो सादर करण्यास भाग पाडणे.
(ग)

शपथपत्रािर सािीपुरािा स्िीकारणे; आनण

(घ) भारतीय सािीपुरािा अनधननयम, 1872 (1872 चा 1) याची कलमे
123 आनण 124 यांच्या तरतुदींना अधीन राहू न कोणत्याही
कायालयाकडू न
दस्तऐिजाची

कोणत्याही
मागणी

करणे

सरकारी
ककिा

अशा

अनभलेखाची
अनभलेखाची

ककिा
ककिा

दस्तऐिजाची प्रत मागनिणे;
(4)

प्रानधकरणाचा अध्यि ककिा सदस्य कोणत्याही शारीनरक ककिा माननसक

अिमतेमुळे त्याच्या पदाची कतगव्ये पार पाडण्यास असमथग झाला असल्याबाबत आरोप
करण्यात आला असेल आनण तो आरोप नाकबूल करण्यात आला असेल त्या बाबतीत,
न्यायाधीशास, त्या प्रानधकरणाच्या

अध्यिाची ककिा सदस्याची िैद्यकीय तपासणी

करण्यासाठी त्यास योग्य िाटे ल अशी आिश्यक ती कायगिाही करता येईल.
(5) चौकशीच्या ननष्ट्कर्षानंतर न्यायाधीश, प्रत्येक दोर्षारोपाबाबतचे आपले ननष्ट्कर्षग आनण
त्याबद्दलची कारणे स्ितंत्रपणे नमूद करुन तसा अहिाल राज्य शासनाला सादर करील.
तसेच ते आरोप नसध्द झालेत ककिा नाहीत हे त्यास योग्य िाटतील अशा ननरीिणासह
स्पष्ट्टपणे नमूद करुन त्या चौकशीचे

ननष्ट्कर्षग चौकशी अहिालासोबत राज्य शासनाला

सादर करण्यात येतील.
(6) अशाप्रकारे प्राप्त झालेल्या नशर्ारशींसह चौकशी अहिालाच्या आधारे , राज्य शासन,
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूतींशी निचारनिननमय करुन, आदे शाद्वारे ,
अध्यिाला ककिा यथास्स्थनत, सदस्याला काढू न टाकण्याबाबत ककिा अन्यथा ननणगय
घेईल.
13. नरक्त जागा भरणे:- राज्य शासन, अशा प्रकारे काढू न टाकण्यात आल्यामुळे नरक्त
झालेले अध्यिाचे ककिा, यथास्स्थनत, सदस्यांचे पद भरण्यासाठी आिश्यक ती कायगिाही
सुरु करील.
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प्रकरण - पाच
प्रानधकरणाचे अनधकारी ि इतर कमगचारी यांच्या सेिा शती
14. प्रानधकरणाच्या
कायालयात

अनधका-यांचे ि कमगचा-यांचे प्रिगग ि िेतनश्रेणी:- प्रानधकरणाच्या

आिश्यकता

असलेल्या

अनधका-यांच्या

ि

कमगचा-यांच्या

नािाची

प्रानधकरणाकडू न राज्य शासनाकडे निचाराथग नशर्ारस करण्यात येईल आनण त्यास
राज्य शासनाकडू न र्ेरबदलांसह ककिा, यथास्स्थनत, र्ेरबदलांनशिाय मान्यता दे ण्यात
येईल.
15. सेिच्े या शती:- िेतन, भत्ते, रजा, पदग्रहण अिधी, पदग्रहण अिधीचे िेतन,
ननयतियोमान आनण इतर सेिाशती या बाबीसंबंधातील राज्य शासनाकडू न ननयुक्त
केलेल्या प्रानधकरणाच्या अनधका-यांच्या आनण कमगचा-यांच्या सेिच्े या शती, या राज्य
शासनाच्या तत्सम िेतनश्रेणी घेणा-या अनधका-यांना ि कमगचा-यांना िेळोिेळी लागू
असतील अशा ननयमानुसार ि निननयमांनुसार निननयनमत करण्यात येतील.
प्रकरण - सहा
संकीणग
16. प्रानधकरणाकडू न, अनधननयमाची कलमे 32 ि 34 खालील काये पार पाडणे सुकर
होण्यासाठी, शासनाच्या पूिग मान्यतेने, संमंत्रक ककिा तज्ञ ककिा अनभकरण ननयुक्त
करण्यात येईल.
संमंत्रकांना ककिा तज्ञांना ककिा अनभकरणास,(क)

राज्य शासनाकडू न, िेळोिेळी ननधानरत करण्यात येईल असे मानसक

मानधन दे ण्यात येईल;
(ख)

त्यांना प्रानधकरणाच्या अस्थापनेिर असलेल्या कमगचारी िगाचे ननयनमत
सदस्य असल्याचे मानले जाणार नाही.

(ग)

त्यांना एका िर्षाच्या अिधीसाठी ननयुक्त करता येईल, तो अिधी िार्दर्षक
तत्िािर िाढनिता येईल.

(घ)

त्यांना एक मनहन्याची नोटीस बजािून त्यांच्या ननयुक्तीचा सेिािधी
प्रानधकरणाकडू न समाप्त करण्यात येईल.
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17. अथग लािणे:- या ननयमांचा अथग लािण्यासंबंधात कोणताही प्रश्न उद्भिल्यास ककिा
एखाद्या निनशष्ट्ट बाबीसंबधी या ननयमांमध्ये कोणतीही स्पष्ट्ट तरतूद केलेली नसेल तेव्हा
ती बाब ननणगयाथग राज्य शासनाकडे सोपनिण्यात येईल. राज्य शासन, अनधननयमाच्या
अथांतगगत कारणे नमूद करुन ननणगय करील. राज्य शासनाचा ननणगय प्रानधकरणािर
बंधनकारक असेल.
18.अिनशष्ट्ट तरतुदी:- प्रानधकरण, अध्यिाच्या आनण सदस्यांच्या सेिच्े या अटी ि शतींच्या
ज्या बाबीसंबंधात या ननयमांमध्ये कोणतीही स्पष्ट्ट तरतूद करण्यात आली नसेल अशा
बाबी ननणगयाथग राज्य शासनाकडे ननदे नशत करील आनण त्यािरील राज्य शासनाचा
ननणगय अध्यिािर ककिा, यथास्स्थनत, सदस्यांिर बंधनकारक असेल.
नमुना - एक
[ननयम 9 (1) पहा]
स्थािर संपदा ननयामक प्रानधकरणाच्या अध्यिपदाच्या/सदस्यपदाच्या शपथेचा नमुना

मी,........................................., स्थािर संपदा ननयामक प्रानधकरणाचा अध्यि/ सदस्य
ग प्रनतज्ञा करतो आनण
(लागू नसेल तो भाग खोडािा) म्हणून ननयुक्त झालो असून, गांभीयगपूिक
(ककिा) ईश्वरसाि शपथ घेतो की, मी, अध्यि/सदस्य (लागू नसेल तो भाग खोडािा) म्हणून माझी
कतगव्ये ननष्ट्ठापूिक
ग ि शुध्द बुध्दीने, आनण कोणाच्याही निर्षयी ममत्िभाि ककिा आकस न बाळगता
माझ्या पूणग िमतेननशी, ज्ञान ि नििेकाननशी ननभगयपणे ि ननष्ट्पिपणे पार पाडीन.
नदनांक

(अध्यिाचे / सदस्याचे नाि)
स्थािर संपदा ननयामक प्रानधकरण
नमुना - दोन
[ननयम 9 (2) पहा]

स्थािर संपदा ननयामक प्रानधकरणाच्या अध्यिाकरता/सदस्यांकनरता गोपनीयतेच्या शपथेचा
नमुना
मी,........................... , स्थािर संपदा ननयामक प्रानधकरणाचा अध्यि/ सदस्य (लागू नसेल
तो भाग खोडािा) म्हणून ननयुक्त झालो असून, गांभीयगपूिक
ग प्रनतज्ञा करतो आनण ईश्वरसाि शपथ
घेतो की, मी, अध्यि/ सदस्य (लागू नसेल तो भाग खोडािा) म्हणून माझ्या निचाराथग आणली
जाईल ककिा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब, असा अध्यि/ सदस्य (लागू नसेल तो भाग
खोडािा) म्हणून माझी कतगव्ये यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आिश्यक असेल ते खेरीज करुन
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एरव्ही, मी कोणत्याही व्यक्तीला ककिा व्यक्तींना, प्रत्यिपणे ककिा अप्रत्यिपणे कळिणार नाही
ककिा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही.
नदनांक

(अध्यिाचे / सदस्याचे नाि)
स्थािर संपदा ननयामक प्रानधकरण
नमुना - तीन
[ननयम 10 पहा]

कोणतेही प्रनतकूल आर्दथक ककिा इतर नहतसंबंध संपानदत न करण्याबाबतचे प्रनतज्ञापत्र
मी,..............................., स्थािर संपदा ननयामक प्रानधकरणाचा अध्यि/ सदस्य (लागू नसेल
ग प्रनतज्ञा करतो आनण असे घोनर्षत
तो भाग खोडािा) म्हणून ननयुक्त झालो असून, गांभीयगपूिक
करतो की, मी, स्थािर संपदा ननयामक प्रानधकरणाचा अध्यि/सदस्य (लागू नसेल तो भाग
खोडािा) म्हणून माझ्या कायािर बाधक पनरणाम होण्याचा संभि असेल अशा स्िरुपाचे कोणतेही
आर्दथक ककिा इतर नहतसंबंध ठे िलेले नाहीत ककिा ते भनिष्ट्यात ठे िणार नाही.
नदनांक

(अध्यिाचे / सदस्याचे नाि)
स्थािर संपदा ननयामक प्रानधकरण

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

रा.कों. धनािडे ,
शासनाचे उपसनचि.

______________________________________________________________________________

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM
JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION,
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, Editor : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.

