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प्रसतावना :- 
             िहाराष्ट्र जिीन िहसूल संकहता, 1966 च्या कलि-40 व िहाराष्ट्र जिीन िहसूल (सरकारी 
जकिनीची कवल्हेवाट करणे) कनयि,1971 च्या कनयि-27 िधील तरतुदीनुसार सहकारी गृहकनिाण 
संस्ांची कनवासी प्रयोजना ण् शासकीय जिीन प्रदानाबाबतची िागणी आकण गणुक्रि कवचारात घेऊन, 
शासकीय जिीन सबंधंीत संस्ांना कब्जहेक्काने अ्वा भाडेपट्ट्याने सवलतीच्या दराने प्रदान 
करण्यात आलेल्या आहेत. या संदभात कदनांक 09/07/1999 च्या शासन कनणणयान्वये धोरण कनकित 
केले होते. त्यानंतर यासंदभात वळेोवळेी कनगणकित केलेल्या सवण शासन कनणणयाचं े संकलन करून 
कदनांक 25/05/2007 च्या शासन कनणणयान्वये एककत्रत सवण सिावशेक शासन कनणणय कनगणकित 
करण्यात आला आहे. त्ाकप, अनेक प्रकरणांिध्ये शासनाने प्रदान केलेल्या जकिनींवरील सहकारी 
गृहकनिाण संस्ांनी सक्षि प्राकधकाऱ् याची परवानगी न घेताच काही यकयक्तींना सदसयत्व बहाल केल्याच े
कदसून येते. तसेच, काही प्रकरणी अशा पद्धतीने सदसयत्व किळालेली यकयक्ती ियत झाल्याची ककवा 
सदसयत्व अन्य यकयक्तीला हसतांतरीत केल्याचेही आढळून आलेले आहे. अशा पकरस्स्तीत शतणभंग 
कनयिानुकूल करण्याची कायणवाही कोणत्या कनकषांन्वये करावी, या अनुषंगाने संदभाधीन क्र.1 वरील 
कदनांक 07/07/2010 रोजीच्या शासन कनणणयान्वये क्षते्रीय िहसूल यंत्रणानंा कदशाकनदेश कदलेले 
आहेत.  त्ाकप, उपरोक्त कदशाकनदेशािध्ये एखाद्या सदसयाने राजीनािा कदल्यािुळे  संस्ेने 
अनेकवळेा सभासद बदलल्याचा /कवनापरवाना झालेल्या हसतांतरणांचा सिावशे नयकहता, त्यािुळे अस े
शतणभंग कनयिानुकुल करतानंा अडचणी येत असल्याची बाब क्षेत्रीय कायालयाकडून कनदशणनास 
आणण्यात आली. या अनुषंगाने शतणभंग कनयिानुकुल करण्याची बाब शासनाच्या कवचाराधीन होती. 

शासन कनणणय :- 

1) अ) सक्षि प्राकधकाऱ्याची िान्यता प्राप्त नसलेला सहकारी गृहकनिाण संस्ेचा सदसय हा िुळ 
सदसयाची पात्रता पणूण करीत असेल व सदकनका धारण करीत असेल तर अशा यकयक्तीने 
सदकनका ज्या प्र्ि वषी  धारण केली आहे, त्या वषाच्या वार्षषक दर कववरणपत्रातील दराच्या 
1 टक्के दंडनीय अकधिूल्य आकारुन सक्षि प्राकधकारी अशा यकयक्तीस सबंधंीत गृहकनिाण 
संस्ेच ेसदसय म्हणनू कायोत्तर िंजुरी देतील. 
ब) सक्षि प्राकधकाऱ्याची िान्यता प्राप्त नसलेला सहकारी गृहकनिाण संस्ेचा सदसय हा िुळ 
सदसयाची पात्रता पणूण करीत नसेल परंत ूसदकनका धारण करीत असेल तर, अशा यकयक्तीने 
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सदकनका ज्या प्र्ि  वषी धारण केली आहे, त्या वषाच्या वार्षषक दर कववरणपत्रातील दराच्या 
2 टक्के दंडनीय अकधिूल्य आकारुन सक्षि प्राकधकारी अशा यकयक्तीस सबंधंीत गृहकनिाण 
संस्ेच ेसदसय म्हणनू कायोत्तर िंजुरी देतील. 

2) अ) सक्षि प्राकधकाऱ्याची िान्यता प्राप्त नसलेला ियत सदसय हा िुळ सदसयत्वाची पात्रता पणूण 
करीत असून त्याचंे वारस सदकनका धारण करीत आहेत, अशा प्रकरणी, सदर यकयक्तीने ज्या 
वषी प्र्ि वळेी सदकनका धारण केली आहे,  त्या वषाच्या वार्षषक दर कववरणपत्रातील दराच्या 
1टक्के दंडनीय अकधिूल्य वारसाकडून आकारुन सक्षि प्राकधकारी अशा ियत यकयक्तीच्या 
सदसयत्वास कायोत्तर िंजुरी देतील.  
ब)  सक्षि प्राकधकाऱ्याची िान्यता प्राप्त नसलेला ियत सदसय हा िुळ सदसयत्वाची पात्रता पणूण 

करीत नसल्यास आकण त्याचंे वारस सदकनका धारण करीत असतील तर, अशा ियत 
यकयक्तीने ज्या प्र्ि वषी सदकनका धारण केली आहे, त्या वषाच्या वार्षषक दर 
कववरणपत्रातील दराच्या 2 टक्के दंडनीय अकधिूल्य वारसाकडून आकारुन सक्षि प्राकधकारी 
अशा ियत यकयक्तीच्या सदसयत्वास कायोत्तर िंजुरी देतील.  

3) अ) सक्षि प्राकधकाऱ्याची िान्यता प्राप्त नसलेला सदसय हयात नसेल आकण त्यापवूीच त्याने 
अनकधकृतकरत्या अन्य यकयक्तीस सदसयत्व हसतांतर केले असेल, अशा प्रकरणी सदर ियत 
यकयक्ती सबंकंधत गृहकनिाण संस्ेच े सदसयत्व धारण करण्यास पात्र असल्याची खात्री करुन 
सक्षि प्राकधकारी प्र्ि ियत यकयक्तीच्या सदसयत्वास प्रतीकात्िक (notional) कायोत्तर िंजुरी 
देईल.  
ब) अशी हयात नसललेी यकयक्ती गृहकनिाण संस्ेच्या सदसयत्वासाठीची पात्रता धारण करीत 
नसल्यास तसचे अशा यकयक्तींच्या वारसाकडे सदकनकेचे अकधकार धारण केल्याबाबत 
तत्कालीन वळेेच े कागदपत्र/े उत्पन्नाचा दाखला/ इतर अनुषंगीक आवश्यक कागदपत्र े
उपलब्ध नसल्यास अ्वा सबंधंीत गृहकनिाण संस्ेकडेही अशा ियत यकयक्तीची सदकनकेचा 
अकधकार प्राप्त केलेबाबतची कागदपत्र े उपलब् ध नसल्यास अशा यकयक्तीच्या सदसयत्वास 
कायोत्तर िंजूरी देणे आवश्यक राहणार नाही. 
क) अशा ियत यकयक्तीने ज्या अन्य यकयक्तीच्या नाव ेअनकधकृतकरत्या सदसयत्व हसतांतरीत केले 
असेल व अशी यकयक्ती सहकारी गृहकनिाण संस्ेच्या सदसयत्वाची पात्रता पणूण करीत असेल व 
सदकनका धारण करीत असले तर  अशा यकयक्तीने ज्या प्र्ि वषी सदकनका धारण केली आहे. 
त्या वषाच्या वार्षषक दर कववरणपत्रातील दराच्या  2.5 टक्के दंडनीय अकधिूल्य व त्या वषीच्या 
प्रचकलत धोरणानुसार हसतातंरण शुल्क आकारुन सक्षि प्राकधकारी अशा यकयक्तीस सदसय 
म्हणनू कायोत्तर िंजूरी देतील. 
ड)   अशा ियत यकयक्तीने ज्या अन्य यकयक्तीच्या नाव े अनकधकृतकरत्या सदसयत्व हसतांतरीत 
केले असेल व अशी यकयक्ती सहकारी गृहकनिाण संस्ेच्या सदसयत्वाची पात्रता पणूण करीत 
नसेल त्ाकप सदकनका धारण करीत असेल तर अशा यकयक्तीने ज्या प्र्ि वषी सदकनका 
धारण केली आहे,  त्या वषाच्या वार्षषक दर कववरणपत्रातील दराच्या  5 टक्के दंडनीय 
अकधिूल्य व त्या वषीच्या प्रचकलत धोरणानुसार हसतांतरण शुल्क आकारुन सक्षि प्राकधकारी 
अशा यकयक्तीस सदसय म्हणनू कायोत्तर िंजूरी देतील. 

4) अ) सक्षि प्राकधकाऱ्याची िान्यता प्राप्त नसलेल्या सदसय यकयक्तीने राजीनािा कदल्यािुळे अ्वा 
अन्य कोणत्याही सिुकचत कारणासतव त्याच े सदसयत्व संबकंधत गृहकनिाण संस्ेने सक्षि 
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प्राकधकारी याचंी िान्यता न घेता एखाद्या अन्य यकयक्तीस परसपर कदले असेल व ती यकयक्ती 
पात्रता पणूण करीत असून सदकनका धारण करीत असेल तर अशा यकयक्तीने सदकनका ज्या 
प्र्ि  वषी धारण केली आहे, त् या वषाच्या वार्षषक दर कववरणपत्रातील दराच्या 2.5 टक्के 
दंडनीय अकधिूल्य व त् या वषाच्या प्रचकलत धोरणानुसार हसतांतरण शुल्क आकारून सक्षि 
प्राकधकारी त्यांच्या सदसयत्वास कायोत्तर िंजूरी देतील.  
 

ब) सक्षि प्राकधकाऱ्याची िान्यता प्राप्त नसलेल्या सदसय यकयक्तीने राजीनािा कदल्यािुळे अ्वा 
अन्य कोणत्याही सिुकचत कारणासतव त्याच े सदसयत्व संबकंधत गृहकनिाण संस्ेने सक्षि 
प्राकधकारी याचंी िान्यता न घेता एखाद्या अन्य यकयक्तीस परसपर कदले असेल व ती यकयक्ती 
पात्रता पणूण करीत नसेल आकण सदकनका धारण करीत असेल तर अशा यकयक्तीने सदकनका 
ज्या प्र्ि  वषी धारण केली आहे, त् या वषाच्या वार्षषक दर कववरणपत्रातील दराच्या 5टक्के 
दंडनीय अकधिूल्य व त् या वषाच्या प्रचकलत धोरणानुसार हसतांतरण शुल्क आकारून सक्षि 
प्राकधकारी त्यांच्या सदसयत्वास कायोत्तर िंजूरी देतील.  

5) अ) शासनाची/सक्षि प्राकधका-याची परवानगी न घेता गृहकनिाण संस्ेने परसपर एखाद्या 
पात्रता धारण करणाऱ्या यकयक्तीस हसतांतरणाने सदसयत्व कदल्यानंतर कायोत्तर 
िंजूरीसाठी प्रसताव सादर केल्याची सक्षि प्राकधकारी यांची खात्री झाल्यास, त्या यकयक्तीने 
सदकनका ज्या प्र्ि  वषी धारण केली आहे,  त् या वषाच्या वार्षषक दर कववरणपत्रातील 
दराच्या 2.5 टक्के दंडनीय अकधिूल्य व त् या वषीच्या प्रचकलत धोरणानुसार हसतांतरण 
शुल्क आकारून अशा यकयक्तीच्या सदसयत्वास सक्षि प्राकधकारी कायोत्तर िंजूरी देतील.   
ब) शासनाची/सक्षि प्राकधका-याची परवानगी न घेता गृहकनिाण संस्ेने परसपर एखाद्या 
पात्रता धारण न करणाऱ्या यकयक्तीस हसतांतरणाने सदसयत्व कदल्यानंतर कायोत्तर 
िंजूरीसाठी प्रसताव सादर केल्याची सक्षि प्राकधकारी यांची खात्री झाल्यास, त्या यकयक्तीने 
सदकनका ज्या प्र्ि  वषी धारण केली आहे,  त् या वषाच्या वार्षषक दर कववरणपत्रातील 
दराच्या 5 टक्के दंडनीय अकधिूल्य व त् या वषीच्या प्रचकलत धोरणानुसार हसतांतरण शुल्क 
आकारून अशा यकयक्तीच्या सदसयत्वास सक्षि प्राकधकारी कायोत्तर िंजूरी देतील. 

6) अ) एकापके्षा जासत वळेा सदकनकेच ेहसतातंरण झाले असल्यास शेवटचे हसतांतरणानंतर 
सदकनका  धारण करणारी यकयक्ती सदसयत्वासाठी पात्र असल्यास शेवटचे हसतांतर 
केलेल्या यकयक्तीने सदकनका ज्या प्र्ि  वषी धारण केली आहे  त् या वषाच्या वार्षषक दर 
कववरणपत्रातील दराच्या 2.5 टक्के दंडनीय अकधिूल्य व त् या वषीच्या प्रचकलत 
धोरणानुसार हसतांतरण शुल्क आकारून अशा यकयक्तीच्या सदसयत्वास सक्षि प्राकधकारी 
कायोत्तर िंजूरी देतील. 
ब) एकापके्षा जासत वळेा सदकनकेच ेहसतातंरण झाले असल्यास शेवटचे हसतांतरणानंतर 
सदकनका  धारण करणारी यकयक्ती सदसयत्वासाठी अपात्र असल्यास त्या यकयक्तीने सदकनका 
ज्या प्र्ि  वषी धारण केली आहे त् या वषाच्या वार्षषक दर कववरणपत्रातील दराच्या 5 
टक्के दंडनीय अकधिूल्य व त् या वषीच्या प्रचकलत धोरणानुसार हसतांतरण शुल्क आकारून 
अशा यकयक्तीच्या सदसयत्वास सक्षि प्राकधकारी कायोत्तर िंजूरी देतील. 

7) गृहकनिाण संस्ेने सक्षि प्राकधका-याची परवानगी न घेता अनकधकृतकरत्या सदसयत्व 
हसतांतरण केले असेल अशा प्रकरणी सबंधंीत गृहकनिाण संस्ेस जबाबदार धरून सदर 
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संस्ेस सदकनका धारण केलेल्या प्र्ि वषाच्या वार्षषक दर कववरणपत्रातील दराच्या 2.5 
टक्के दंडनीय अकधिूल्य आकाराव ेव  सक्षि प्राकधकारी सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार  
संबधीत प्राकधकरणाकडे संस्ेकवरुध्द  कारवाई प्रसताकवत करतील.  

8) या शासन कनणणयानुसार दंडणीय अकधिुल्याची पकरगणना करताना संबकंधत वषाचे वार्षषक 
दर कववरणपत्र उपलब्ध नसल्यास त्या वषीच्या बाजारिलु्याचा दर कवचारात घेण्यात यावा.  

9)  हा शासन कनणणय कनगणकित झालेल्या कदनाकंापवूी झालेल्या सदसयत्वाच्या हसतातंरणास 
या शासन कनणणयािधील तरतदुी लागू राहतील. 

 सदर शासन कनणणय हा कवत्त कवभागाचा अनौपचाकरक संदभण क्र.81/साधनसंपत्ती, 
कद.01.06.2021 अन्वये प्राप्त सहितीने कनगणकित करण्यात येत आहे. 
2. सदर शासन कनणणय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंतांक 202202031330030619 असा आहे. हा आदेश 
कडकजटल सवाक्षरीने साक्षांककत करून काढण्यात येत आहे.  

िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.   
 

 

             ( रिेश चयकहाण ) 
    सह सकचव, िहाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) िा. राज्यपाल, िहाराष्ट्र राज्य यांच ेप्रधान सकचव, राजभवन, िलबार कहल, िुंबई. 
2) िा. िुख्यिंत्री यांच ेप्रधान सकचव,  िंत्रालय, िुंबई. 
3) िा. िंत्री (िहसूल), याचंे खाजगी सकचव, िंत्रालय, िुंबई. 
4) िा. राज्यिंत्री (िहसलू), यांच ेखाजगी सकचव, िंत्रालय, िुंबई. 
5) िा. िुख्य सकचव, िहाराष्ट्र राज्य, िंत्रालय, िुंबई. 
6) अपर िखु्य सकचव, (कवत्त), कवत्त कवभाग, िंत्रालय, िुंबई. 
7) प्रधान सकचव, िहाराष्ट्र कवधानिंडळ सकचवालय,िुंबई. 
8) अपर िखु्य सकचव (िहसूल, िदु्ांक शुल्क व नोंदणी),  यांच ेसवीय सहायक, िंत्रालय, िुंबई. 
9) िहालखेापाल (लखेा व अनुज्ञयेता) िहाराष्ट्र 1/2, िुंबई / नागपरू. 
10) िहालखेापाल (लखेा परीक्षा) िहाराष्ट्र 1/2, िुंबई / नागपूर. 
11) जिाबंदी आयुक्त आकण संचालक, भिूी अकभलखे,   . 
12) नोंदणी िहाकनकरक्षक व  िुद्ांक कनयंत्रक, िहाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
13) िहासंचालक, िाकहती व जनसंपकण  संचालनालय, िुंबई. 
14) सवण िंत्रालयीन प्रशासकीय कवभाग. 
15) सवण कवभागीय आयुक्त. 
16) सवण कजल्हाकधकारी. 
17) सवण सहसकचव/उपसकचव, िहसूल व वन कवभाग, िंत्रालय,िुंबई. 
18) सवण अवरसकचव/कक्ष अकधकारी, िहसूल व वन कवभाग, िंत्रालय,िुंबई. 
19) सहसकचव (ज-1), यांच ेसवीय सहायक, िहसलू व वन कवभाग, िंत्रालय, िुंबई. 
20) कनवड नसती ( ज-1). 
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