
विना परिानगी तारण ठेिलले्या 
सदवनका/ गाळा बाबत "तारण शुल्क"  
आकारण्याबाबत सिवसमािशेक आदेश. 

 
महाराष्ट्र शासन 

महसूल ि िन विभाग 
शासन वनणवय क्रमाांकः जमीन-02/2014/प्र.क्र.45/ज-1 

मादाम कामा मागव, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 

वदनाांक: 26 जून, 2018 
िाचा :-  

1. महाराष्ट्र जमीन महसूल सांवहता, 1966 ि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनीची  
विल्हेिाट करणे) वनयम, 1971 

2. शासन वनणवय, महसूल ि िन विभाग क्र.जमीन-2000/प्र.क्र.135/ज-1,वद.27.2.2009 
3. शासन वनणवय, महसूल ि िन विभाग क्र.जमीन-11/2011/प्र.क्र.166/ज-1,वद.2.1.2012 
4. शासन वनणवय, महसूल ि िन विभाग क्र. जमीन-2015/प्र.क्र.155/ज-1,वद.16 जून, 2016 
5. शासन वनणवय, महसूल ि िन विभाग क्र.जमीन-2512/07/प्र.क्र.30/ज-2,वद.13.4.2017 
6. शासन वनणवय, महसूल ि िन विभाग क्र. जमीन-02/2014/प्र.क.45/ज-1, वद. 25.05.2017 

 

प्रस्तािना :- 
महाराष्ट्र जमीन महसूल सांवहता, 1966 ि त्याखाली तयार केलेले महाराष्ट्र जमीन महसूल 

(सरकारी जवमनीची विल्हेिाट करणे) वनयम,1971 ि अन्य तदनुषांवगक तरतूदीनुसार शासकीय/ नझूल 
जवमनी वनिासी प्रयोजनासाठी, व्यक्ती/सांस्था/सहकारी गृहवनमाण सांस्थाांना प्रचवलत धोरणानुसार 
भोगावधकार मूल्य आकारुन कब्जेहक्काने अथिा भाडेपट्टयाने विहीत अटी ि शतीिर िळेोिळेी प्रदान 
करण्यात आलेल्या आहेत. अशाप्रकारे वनिासी ि व्यािसावयक प्रयोजनाथव कब्जेहक्काने िा भाडेपट्ट्याने 
प्रदान केलले्या शासकीय/नझूल जवमनीिरील इमारतीमधील सदवनका/ गाळा धारकास कुटुांबातील 
सदस्याच्या/स्ित:च्या औषधोपचारासाठी, मुलाांच्या/पाल्याांच्या वशक्षणासाठी, व्यिसाय िृध्दीसाठी 
पैशाची ककिा कजाची गरज लागली तर कजव उभारणीसाठी वित्तीय सांस्थेकडे तारण ठेिण्यास 
सांदभाधीन अनु.क्र. 6 येथील वदनाांक 25.05.2017 च्या शासन वनणवयाांन्िये मान्यता देण्यात आली आहे. 
मात्र विना परिानगी सदवनका तारण ठेिल्यास ही बाब वनयमानुकूल करताांना कोणती कायवपध्दती 
अिलांबिािी तसेच तारणशुल्क वकती आकाराि ेयाबाबत सध्या सुस्पष्ट्ट धोरण अस्स्तत्िात नाही. 

भाडेपट्टयाने अथिा भोगिटादार िगव-2 या धारणावधकारािर कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या 
शासकीय जवमनी ककिा त्या जवमनीिरील इमारतीमधील सदवनका/ गाळा कजव उभारणीसाठी विवत्तय 
सांस्थेकडे तारण ठेिण्यास परिानगी देणे तथा तारण फी आकारणे याबाबत सांदभाधीन शासन वनणवय 
वदनाांक 27.02.2009, वद.16.06.2016 ि वद.25.05.2017 अन्िये शासनाने  धोरण वनवित केलेले 
आहे. 



शासन वनणवय क्रमाांकःजमीन-02/2014/प्र.क्र.45/ज-1 

 
                                     पषृ्ठ 4 पैकी 2  

त्याच धतीिर प्रदान केलेल्या शासकीय जवमनी ककिा त्यािरील "सदवनका/गाळे" सक्षम                
प्रावधका-याच्या पूिवपरिानगी वशिाय तारण ठेिले असल्यास असे तारण वनयवमत कसे कराि ेककिा अस े
तारण व्यिहार वनयवमत करताांना वकती तारण शुल्क आकाराि े याबाबत सांदभाधीन शासन वनणवय        
वद. 25.05.2017 मध्ये कोणतीही सुस्पष्ट्ट तरतूद नसल्याने अशी तरतूद  करण्याची आिश्यकता आहे. 
तसेच उक्त नमूद शासन वनणवयामध्ये शासकीय/ नझूल जवमनीिरील इमारतीमधील सदवनका/गाळा 
धारकाांना कुटुांबातील सदस्याच्या/स्िता:च्या औषधोपचारासाठी, मुलाांच्या/ पाल्याांच्या वशक्षणासाठी, 
व्यिसाय िृध्दीसाठी पैशाची ककिा कजाची आिश्यकता भासल्यास त्याांना राष्ट्रीय्कृत बॅंका/सहकारी 
बॅंका/श्येड्युल्ड बॅंका/वित्तीय सांस्थाांकडून कजव उभारणीसाठी त्याांची सदवनका/गाळा तारण ठेिण्यास  
परिानगी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र गाळा/ सदवनकाधारकाने त्याचा गाळा/ सदवनका 
कोणत्या कारणास्ति तारण ठेिािी याची कारणे मयावदत ठेिणे आिश्यक नसून गाळा/ 
सदवनकाधारकाला कोणत्याही कारणासाठी "तारणशुल्क" आकारुन कोणत्याही राष्ट्रीयकृत 
बॅंका/सहकारी बॅंका/शेड्युल्ड बॅंका/वित्तीय सांस्था याांच्याकडे सदवनका/गाळा तारण ठेिण्यास 
परिानगी देण्याबाबत सुधावरत  धोरण  वनवित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.  

शासन वनणवय:- 

            महाराष्ट्र जमीन महसूल सांवहता, 1966 ि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनींची 
विल्हेिाट करणे) वनयम, 1971 अन्िये कब्जेहक्काने अथिा भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या 
शासकीय/नझूल जवमनीिरील इमारतीमधील सदवनका /गाळा धारकाांना त्याांची सदवनका/गाळा कजव 
उभारण्याकामी तारण ठेिण्यास परिानगी देण्यासांदभात तसेच विनापरिानगी अशी "सदवनका/गाळे" 
तारण ठेिल्यास असे तारण व्यिहार वनयवमत करण्याबाबत खालील प्रमाणे वदशावनदेश देण्यात येत 
आहेत:-  

01. महाराष्ट्र जमीन महसूल सांवहता, 1966 ि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनीची 
विल्हेिाट करणे) वनयम, 1971 अन्िये वनिासी, औद्योवगक, धमादाय, िावणस्ययक ि इतर 
कोणत्याही प्रयोजनासाठी, विविध व्यक्तींना/सांस्थाांना/सहकारी गृहवनमाण सांस्थाांना, 
कब्जेहक्काने अथिा भाडेपट्टयाने मांजूर केलेल्या शासकीय/नझूल जवमनीिरील 
इमारतीमधील सदवनका /गाळा सांबांवधत धारकाला यया कारणासाठी तारण ठेिणे 
आिश्यक िाटत असेल त्या कारणासाठी त्याांना कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बॅंका/सहकारी 
बॅंका/शेड्युल्ड बॅंका/विवत्तय सांस्थाांकडून कजव उभारण्याकामी त्याांची सदवनका/गाळा 
“तारण ठेिण्यास” वजल्हावधकारी याांच्या स्तरािरून परिानगी देता येईल, मात्र, याकवरता 
अशी सदवनका/गाळा सांबांवधत वित्तीय सांस्थेकडे गहाण/तारण ठेिण्यासाठी परिानगी 
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देताांना खालील प्रमाणे प्रयोजन वनहाय “तारण शुल्क” आकारून शासनाकडे भरणा करून 
घेणे अवनिायव राहील. 

 अ.क्र. सांबांवधत सदवनका/गाळा मांजूरीचे प्रयोजन   तारण शुल्क 
(कजाच्या रकमेच्या) 

1 औद्योवगक ि िावणस्ययक प्रयोजनाकरीता 0.50% 

2 वनिासी ि अन्य प्रयोजनाकरीता 0.25% 

02.  व्यक्ती ि सांस्था याांना वनिासी, औद्योवगक, धमादाय, िावणस्ययक ि इतर कोणत्याही 
प्रयोजनासाठी प्रदान केलले्या शासकीय/ नझूल जवमनीिरील इमारतीमधील सदवनका/गाळा तारण 
ठेिताांना सक्षम प्रावधका-याची पूिवपरिानगी न घेता तारण व्यिहार केल्यास असा तारण व्यिहार 
वनयमानुकूल करताांना उक्त पवर. 01 मध्य े नमूद तारण शुल्काच्या "दुप्पट" शुल्क आकारून 
वजल्हावधकारी असा विनापरिाना तारण व्यिहार वनयवमत करु शकतील.  वद. 25.05.2017 च्या 
सांदभीय शासन वनणवयातील उिववरत सिव अटी ि शती  जश्याच्या तश्या पिूीप्रमाणे लागू राहतील.  

03.     हा शासन वनणवय वित्त विभागाच्या अनौपचावरक सांदभव क्र.169/2018/व्यय-9                        
वद. 07/04/2018  अन्िये प्राप्त सहमतीने वनगववमत करण्यात येत आहे. 

 सदर शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201806261752358719 असा आहे. हा आदेश 
वडवजटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राययपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 

                                                                                                              (राजेंद्र क्षीरसागर) 
 सह सवचि 

प्रत, 
1) मा. राययपाल, महाराष्ट्र रायय याांचे सवचि, राजभिन, मलबार वहल, मुांबई. 
2) मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सवचि, मांत्रालय, मुांबई. 
3) मा. मांत्री (महसूल), याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई. 
4) मा. राययमांत्री (महसूल), याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई. 
5) मा. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई. 
6) अपर मुख्य सवचि, (वित्त), वित्त विभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
7) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र -1/2, मुांबई / नागपूर. 
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8) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र -1/2, मुांबई / नागपूर 
9) प्रधान सवचि, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय,मुांबई. 
10) प्रधान सवचि (महसूल), महसूल ि िन विभाग, याांचे स्िीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई. 
11) जमाबांदी आयुक्त आवण सांचालक, भमूी अवभलेख, पुणे. 
12) नोंदणी महावनरीक्षक, मुद्राांक विभाग, पुणे. 
13) महासांचालक, मावहती ि जनसांपकव  सांचालनालय, मुांबई. 
14) सिव विभागीय आयुक्त 
15) सिव वजल्हावधकारी 
16) अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुांबई. 
17) वनिासी लेखावधकारी, मुांबई. 
18) सिव सहसवचि / उपसवचि, महसूल ि िन विभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
19) सिव "ज" समूह कायासने, महसूल ि िन विभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
20) वनिड नस्ती (कायासन ज-1) 
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