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संदभग:- शासन मनणगय िहसूल व वन मवभाग क्रिाकं: जिीन-2017/प्र.क्र.98/ज-1, 

                        मद.22 फेब्रवुारी 2022 
 

शासन शुध्दीपत्रक :- 
 

  संदभीय शासन मनणगयात खालीलप्रिाणे शुध्दीपत्रक मनगगमित करण्यात येत आहे:-  
1) उपरोक्त मवषयावरील शासन मनणगय क्र. जिीन 2017/प्र.क्र.98/ज-1, मद. 22 फेब्रवुारी 
2022 िधील वाचा क्र.1 ये्े निूद केलेला शासन मनणगय क्र. जिीन-2017/प्र.क्र.98/ज-1,मद.07 
जुलै 2010 ऐवजी  शासन मनणगय क्र. जिीन-2017/प्र.क्र.98/ज-1, मद. 07 जुलै 2017 अस े
वाचण्यात याव.े  
2) त्याचप्रिाणे, उपरोक्त शासन मनणगयातील पमर. 7 िध्ये पुढील प्रिाणे निूद “गृहमनिाण 
संस्ेने सक्षि प्रामधकाऱ्याची परवानगी न घेता अनमधकृतमरत्या सदसयत्व हसतातंरण केल ेअसेल 
अशा प्रकरणी संबंधीत गृहमनिाण संस्ेस जबाबदार धरुन सदर संस्ेस सदमनका धारण केलले्या 
प्र्ि वषा्या वा्षक दर मववरणपत्रातील दरा्या 2.  टक्के दंडनीय अमधिूल्य आकाराव ेव सक्षि 
प्रामधकारी सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधीत प्रामधकरणाकडे ससं्ेमवरुध्द कारवाई 
प्रसतामवत करतील.” या  िधील “व सक्षि प्रामधकारी सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार संबधंीत 
प्रामधकरणाकडे संस्ेमवरुध्द कारवाई प्रसतामवत करतील”, हे वाक्य वगळण्यात येत आहे. 

 सदर शासन शुध्दीपत्रक हे िहाराष्ट्र शासना्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्ळावर उपलब्ध करण्यात आले असनू त्याचा सकेंताकं 202208301 0 48 219  असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक मडमजटल सवाक्षरीने साक्षामंकत करून काढण्यात येत आहे. 

िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यां् या आदेशानुसार व नावाने. 
 
 

 
 
 

(रिेश चव्हाण) 
सह समचव, िहाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) िा. राज्यपाल, िहाराष्ट्र राज्य याचंे प्रधान समचव, राजभवन, िलबार महल, िंुबई 
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2) िा.  िुख्यिंत्री याचंे अप्पर िुख्य समचव,िंत्रालय, िंुबई 
3) िा.उपिुख्यिंत्री याचंे अप्पर िुख्य समचव/ प्रधान समचव,िंत्रालय, िंुबई 
4) िा. िंत्री  (िहसूल) याचंे खाजगी समचव, िंत्रालय, िंुबई 
5) िा. राज्यिंत्री (िहसूल) यांचे खाजगी समचव, िंत्रालय, िंुबई 
6) िा.  िुख्य समचव, िहाराष्ट्र राज्य, िंत्रालय, िंुबई 
7) अप्पर िुख्य समचव  (मवत्त), मवत्त मवभाग, िंत्रालय, िंुबई 
8) प्रधान समचव, िहाराष्ट्र मवधानिंडळ समचवालय, िंुबई 

9) अप्पर िुख्य समचव (िहसूल, िुद्ाकं शुल्क व नोंदणी), याचंे सवीय सहायक, िंत्रालय, िंुबई. 
10) िहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता), िहाराष्ट्र 1/2, िंुबई/ नागपूर 
11) िहालेखापाल (लेखा परीक्षा), िहाराष्ट्र1/2, िंुबई/ नागपूर 
12) जिाबंदी आयुक्त आमण संचालक भिूी अमभलेख, 
13) नोंदणी िहामनमरक्षक व िुद्ाकं मनयंत्रक, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

14) िहासंचालक, िामहती व जनसंपकग  सचंालनालय, िंुबई 
15)  सवग िंत्रालयीन प्रशासकीय मवभाग 
16)  सवग मवभागीय आयुक्त 
17) सवग मजल्हामधकारी 
18) सवग सहसमचव/ उपसमचव, िहसूल व वन मवभाग, िंत्रालय, िंुबई 
19)  सवग अवरसमचव/कक्ष अमधकारी, िहसूल व वन मवभाग, िंत्रालय, िंुबई 
20)  सहसमचव (ज-1), याचंे सवीय सहायक, िहसूल व वन मवभाग, िंत्रालय, िंुबई 
21)  मनवड नसती (ज-1) 
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