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मादाम कामा मागण, हुतात्मा िाजगुरु चौक, 
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वदनाकं :    07  जुल,ै  2017 

पहा :- 
1. शासन वनणणय महसूल ि िन विभाग क्र. एलसीएस0606/प्र.क्र.54/ज-1, वद.25.5.2007 
2. शासन वनणणय महसूल ि िन विभाग क्र. जवमन-10/2003/प्र.क्र.401/ज-1, वद.25.7.2007 
3. शासन पत्र महसूल ि िन विभाग क्र. एलसीएस10/03/प्र.क्र 478/ज-1, वद.25.7.2007 
4. शासन शुध्दीपत्रक महसूल  ि िन विभाग क्र. जमीन-11/2013/प्र.क्र.498/ज-1, वद.5.12.2013 
5. शासन वनणणय क्र. एलसीएस-09/2013/प्र.क्र.450/पुनबांधणी/ज-1, वद.01.06.2015 

 
प्रसतािना:- 

महािाष्ट्र जमीन महसूल संवहता, 1966 आवण महािाष्ट्र जमीन महसूल  (सिकािी जवमनींची 
विल्हेिाट किणे ) वनयम, 1971 मधील तितूदीनुसाि सहकािी गृहवनमाण संस्ानंा िळेोिळेी शासकीय 
जवमनी मंजूि किण्यात येतात. या संबंधातील सिण समािशेक धोिण संदभाधीन क्र. 1 ये्े नमूद वदनाकं 
वद.25.5.2007 च्या शासन वनणणयान्िये वनवित किण्यात आले होते. त्यानंति िि उल्लेख केलेल्या विविध 
शासन वनणणय, शासन पविपत्रक ककिा शासन पत्रान्िये सदि धोिणात आिश्यकतेनुसाि िळेोिेळी बदल/ 
सुधािणा किण्यात आलेल्या आहेत अ्िा सपष्ट्टीकिण देण्यात आलेले आहे. िि नमूद केलले्या विविध 
शासन वनणणय, शासन पविपत्रक ककिा शासन पत्र इत्यादी मधील तितूदीचा एकवत्रत पिामशण घेतला 
असता,  अशा सहकािी गृहवनमाण संस्ांमधील सदसयाचं्या सदवनका  विक्री/दान/ बक्षीस याद्वािे 
हसतातंिीत किताना आकािाियाचे  “हसतांतिण शुल्क”  कालौघात नगण्य सिरुपाचे असल्याने, त्यात 
कालानुरूप िाढ किणे आिश्यक असल्याची बाब शासनाच्या वनदशणनास आलेली  आहे.  यासति अशा 
हसतातंिण शुल्काचे दि सुधावित करुन त्या अनुषंवगक क्षवेत्रय महसूल अवधकािी/प्रावधकािी यांना वदशा-
वनदेश वनगणवमत किण्याची बाब शासनाच्या विचािाधीन होती.  

 
शासन वनणणय:-  

महािाष्ट्र जमीन महसूल संवहता, 1966 आवण महािाष्ट्र जमीन महसूल (सिकािी जवमनींची 
विल्हेिाट किणे) वनयम, 1971 मधील तितूदीनुसाि शासवकय जमीन प्रदान किण्यात आलेल्या सहकािी 
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गृहवनमाण संस्ामंधील सभासदाचं्या सदवनका/गाळे, विक्री/बवक्षसपत्र/दानपत्र याद्वािे हसतातंिीत किताना 
आकािाियाच्या हसतातंिण-शुल्कासंदभात  खालीलप्रमाणे आदेश वनगणवमत किण्यात येत आहेत :- 
01. शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जवमनीििील सहकािी गृहवनमाण संस्ामधील सभासदाचंी 
सदवनका /गाळा संबंवधत संस्ेस पूणणत्िाचा दाखला वमळाल्यापासून 5 िषाचा कालािधी झाल्यानंति, 
वजल्हावधकािी याचंी पुिण पििानगी घेिून ि  पुढील तक्तत्यात नमूद केल्याप्रमाणे   “हसतातंिण-शुल्क” यांचा 
शासनाकडे भिणा करून, विक्री/बवक्षसपत्र/दानपत्र  याद्वािे हसतातंिीत किणे, अनुज्ञये असेल.  

 

हसतातंिण शुल्क तक्तता-अ 
 

 अ.क्र.  
 

क्षेत्र 

वनिासी सदवनका यांच्या हसतांतिणाकविता आकािाियाचे  हसतांतिण शुल्क 
  

िावणज्ययक /औद्योवगक 
गाळा यांच्या 

हसतांतिणाकविता 
आकािाियाचे  

हसतांतिण शुल्क   

पूणणत्िाचा दाखला वमळाल्यापासून सदवनका िापिाच्या खालील कालािधीनंति 
हसतांतिण होत असल्यास 

5 िषण 10 िषण 15 िषण 
1 2 3 4 5 6 
1 मंुबई शहि 

वजल्हा 
रु.1000/- प्र. चौ. फु. 

ककिा  
प्रचवलत िार्षषक दि 
विििणपत्रानुसाि येणा-
या सदवनकेच्या 
मुल्यांकनाच्या 3%  
यापैकी जी िक्तकम 
अवधक असेल ती िक्तकम 

रु.600/- प्र. चौ. फु. 
ककिा 

प्रचवलत िार्षषक दि  
विििणपत्रानुसाि येणा-या 
सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 
2% यापैकी जी िक्तकम 
अवधक असेल ती िक्तकम 

रु.400/- प्र. चौ. फु. 
ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि 
विििणपत्रानुसाि येणा-
या सदवनकेच्या 
मुल्यांकनाच्या 1.5 % 
यापैकी जी िक्तकम 
अवधक असेल ती िक्तकम 

रु.2000/- प्र. चौ. फु. 
ककिा 

प्रचवलत िार्षषक दि 
विििणपत्रानुसाि 
येणा-या सदवनकेच्या 
मुल्यांकनाच्या 6%  
यापैकी जी िक्तकम 
अवधक असेल ती 
िक्तकम  

2 मंुबई 
उपनगि 
वजल्हा 

रु.500/- प्र. चौ. फु. 
ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि 
विििणपत्रानुसाि येणा-
या सदवनकेच्या 
मुल्यांकनाच्या 3%  
यापैकी जी िक्तकम 
अवधक असेल ती िक्तकम  

रु.300/- प्र. चौ. फु. 
ककिा 

 प्रचवलत िार्षषक दि 
विििणपत्रानुसाि येणा-या 
सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 
2% यापैकी जी िक्तकम 
अवधक असेल ती िक्तकम  

रु.200/- प्र. चौ. फु. 
ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि 
विििणपत्रानुसाि येणा-
या सदवनकेच्या 
मुल्यांकनाच्या 1.5 % 
यापैकी जी िक्तकम 
अवधक असेल ती िक्तकम 

रु.1000/-प्र.चौ. फु. 
ककिा 

 प्रचवलत िार्षषक दि 
विििणपत्रानुसाि 
येणा-या सदवनकेच्या 
मुल्यांकनाच्या 6%  
यापैकी जी िक्तकम 
अवधक असेल ती 
िक्तकम  

3 ििील  
अ.क्र.1 ि 2 

ये्े नमूद 
क्षेत्रा 

व्यवतविक्तत 
इति 

महानगि 
पावलका 
क्षेत्रात 

रु.400/- प्र. चौ. फु. 
ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि 
विििणपत्रानुसाि येणा-
या सदवनकेच्या 
मुल्यांकनाच्या 3%  
यापैकी जी िक्तकम 
अवधक असेल ती िक्तकम 

रु.240/- प्र. चौ. फु. 
ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि 
विििणपत्रानुसाि येणा-या 
सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 
2% यापैकी जी िक्तकम 
अवधक असेल ती िक्तकम  

रु.160/- प्र. चौ. फु. 
ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि 
विििणपत्रानुसाि येणा-
या सदवनकेच्या 
मुल्यांकनाच्या 1.5 % 
यापैकी जी िक्तकम 
अवधक असेल ती िक्तकम  

रु.800/- प्र. चौ. फु. 
 ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि 
विििणपत्रानुसाि 
येणा-या सदवनकेच्या 
मुल्यांकनाच्या 6%  
यापैकी जी िक्तकम 
अवधक असेल ती 
िक्तकम  
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4 ििील  
अ.क्र. 1, 2 

ि 3 ये्े 
नमूद क्षेत्रा 
व्यवतविक्तत 
इति नगि 
पावलका 
क्षेत्रात 

रु.200/- प्र. चौ. फु. 
ककिा 

प्रचवलत िार्षषक दि 
विििणपत्रानुसाि येणा-
या सदवनकेच्या 
मुल्यांकनाच्या 3%  
यापैकी जी िक्तकम 
अवधक असेल ती िक्तकम  

रु.120/- प्र. चौ. फु. 
ककिा 

प्रचवलत िार्षषक दि 
विििणपत्रानुसाि येणा-या 
सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 
2% यापैकी जी िक्तकम 
अवधक असेल ती िक्तकम  

रु.80/- प्र. चौ. फु. 
ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि 
विििणपत्रानुसाि येणा-
या सदवनकेच्या 
मुल्यांकनाच्या 1.5 % 
यापैकी जी िक्तकम 
अवधक असेल ती िक्तकम 

रु.400/- प्र. चौ. फु. 
 ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि 
विििणपत्रानुसाि 
येणा-या सदवनकेच्या 
मुल्यांकनाच्या 6%  
यापैकी जी िक्तकम 
अवधक असेल ती 
िक्तकम  

5 ग्रामीण 
क्षेत्रासाठी 

रु.50/- प्र. चौ. फु. 
 ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि 
विििणपत्रानुसाि येणा-
या सदवनकेच्या 
मुल्यांकनाच्या 3%  
यापैकी जी िक्तकम 
अवधक असेल ती िक्तकम  

रु.30/- प्र. चौ. फु. 
ककिा 

 प्रचवलत िार्षषक दि 
विििणपत्रानुसाि येणा-या 
सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 
2% यापैकी जी िक्तकम 
अवधक असेल ती िक्तकम  

रु.20/- प्र. चौ. फु. 
 ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि 
विििणपत्रानुसाि येणा-
या सदवनकेच्या 
मुल्यांकनाच्या 1.5 % 
यापैकी जी िक्तकम 
अवधक असेल ती िक्तकम 

रु.100/- प्र. चौ. फु. 
ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि 
विििणपत्रानुसाि 
येणा-या सदवनकेच्या 
मुल्यांकनाच्या 6%  
यापैकी जी िक्तकम 
अवधक असेल ती 
िक्तकम 

 
02.   विशेष व्यक्ततींच्या प्रिगासाठी (उदा. केिळ िायय शासनाचे कमणचािी/अवधकािी, भाप्रसे 
मधील अवधकािी, शास्त्रज्ञ, न्यायाधीश इत्यादी... याचं्याकविता ) शासवकय जमीन प्रदान केलेल्या सहकािी 
गृहवनमाण संस्ांमधील सभासदाचंी सदवनका/गाळा हसतातंिीत किताना संस्ेचे सदसयत्ि विवशष्ट्ट 
व्यक्ततींच्या प्रिगापुिते मयादीत ठेिण्याची अट पुढील तक्तता-ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे  “हसतांतिण शुल्क” 
आकारुन वजल्हावधका-यानंा  वश्ील किता येईल.  

हसतातंिण शुल्क तक्तता-ब 
अ.क्र.  

 
क्षेत्र 

वनिासी सदवनका यांच्या हसतांतिणाकविता आकािियाचे  शुल्क  
पूणणत्िाचा दाखला वमळाल्यापासून सदवनका िापिाच्या खालील कालािधीनंति  

5 िषण 10 िषण 15 िषण 
1 2 3 4 5 
1 मंुबई शहि 

वजल्हा 
रु.2000/- प्र. चौ. फु. 

ककिा  
प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा 
नुसाि येणा-या संबंवधत 
सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 6% 
यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल 
ती िक्तकम 

 

रु.1200/- प्र. चौ. फु. 
ककिा 

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा 
नुसाि येणा-या संबंवधत सदवनकेच्या 
मुल्यांकनाच्या 4% यापैकी जी 
िक्तकम अवधक असेल ती िक्तकम 

रु.800/- प्र. चौ. फु. 
ककिा 

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा 
नुसाि येणा-या संबंवधत 
सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 3% 
यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल 
ती िक्तकम 

2 मंुबई उपनगि 
वजल्हा 

रु.1000/- प्र. चौ. फु. 
ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा 
नुसाि येणा-या संबंवधत 
सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 6% 

रु.600/- प्र. चौ. फु. 
ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा 
नुसाि  येणा-या संबंवधत 
सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 4% 

रु.400/- प्र. चौ. फु. 
ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा 
नुसाि येणा-या संबंवधत 
सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 3% 
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यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल 
ती िक्तकम 
 

यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल ती 
िक्तकम  

यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल 
ती िक्तकम 

3 ििील  
अ.क्र.1 ि 2 ये्े 

नमूद क्षेत्रा 
व्यवतविक्तत इति 

महानगि 
पावलका क्षेत्रात  

रु.800/- प्र. चौ. फु. 
ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा 
नुसाि येणा-या संबंवधत 
सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 6% 
यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल 
ती िक्तकम 
 

रु.480/- प्र. चौ. फु. 
ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा 
नुसाि येणा-या संबंवधत सदवनकेच्या 
मुल्यांकनाच्या 4% यापैकी जी 
िक्तकम अवधक असेल ती िक्तकम  

रु.320/- प्र. चौ. फु. 
ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा 
नुसाि येणा-या संबंवधत 
सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 3% 
यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल 
ती िक्तकम 

4 ििील  
अ.क्र. 1, 2 ि 3 

ये्े नमूद 
क्षेत्राव्यवतविक्तत 

इति नगि 
पावलका क्षेत्रात 

रु.400/- प्र. चौ. फु. 
ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा 
नुसाि येणा-या संबंवधत 
सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 6% 
यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल 
ती िक्तकम 

रु.240/- प्र. चौ. फु. 
ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा 
नुसाि येणा-या संबंवधत सदवनकेच्या 
मुल्यांकनाच्या 4% यापैकी जी 
िक्तकम अवधक असेल ती िक्तकम 

रु.160/- प्र. चौ. फु. 
ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा 
नुसाि येणा-या संबंवधत 
सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 3% 
यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल 
ती िक्तकम 

 

5 ग्रामीण 
क्षेत्रासाठी 

रु.100/- प्र. चौ. फु. 
ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा 
नुसाि येणा-या संबंवधत 
सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 6% 
यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल 
ती िक्तकम 

 

रु.60/- प्र. चौ. फु. 
ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा 
नुसाि येणा-या संबंवधत सदवनकेच्या 
मुल्यांकनाच्या 4% यापैकी जी 
िक्तकम अवधक असेल ती िक्तकम  
 

रु.40/- प्र. चौ. फु. 
ककिा  

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा 
नुसाि येणा-या संबंवधत 
सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 3% 
यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल 
ती िक्तकम 

 

 
 

03. शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जवमनीििील सहकािी गृहवनमाण ससं्ामधील सभासदाचंी 
सदवनका /गाळा संबंवधत वजल्याचे वजल्हावधकािी याचं्या पुिण पििानगीवशिाय विक्री/बक्षीस/दानपत्राने 
हसतातंिीत केला असल्यास, ििील तक्तता-अ मध्य ेनमूद दिाचं्या दुप्पट दिाने “हसतातंिण शुल्क” आकारुन 
अशा हसतातंिणास संबंवधत वजल्हावधकािी कायोत्ति मान्यता देिून अशी प्रकिणे वनयमानुकूल करु शकतील.  

जि संबंवधत सहकािी गृहवनमाण संस्ेस पूणणत्िाचा दाखला वमळाल्यापासून 5 िषाचा कालािधी पुणण 
होण्यापुिीच सभासदाचंी सदवनका /गाळा याचंे वनयमबाय हसतातंिण झाले असेल ति,  त्यािळेी ििील 
“तक्तता-अ”  च्या िकाना क्र. 3 मध्य े नमूद दिाचं्या तीनपट दिाने “हसतातंिण शुल्क” आकारुन अस े
हसतातंिण वजल्हावधकािी याचं्या सतिािि क्षमावपत किता येिू शकेल. 
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04. सदि शासन वनणणय वित्त विभागाच्या सहमती ि त्याचं्या अनौपचाविक संदभण क्र. 176/2017/व्यय-
9,  वदनाकं 26/06/2017 अन्िये वनगणवमत किण्यात येत आहे. 

 
05. सदि शासन वनणणय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in.  या संकेतस्ळािि उपलब्ध 
किण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. 201707071659011819 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
सिाक्षिीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

  महािाष्ट्राचे िाययपाल याचं्या आदेशानुसाि ि नािाने 

             ( िाजेंद्र क्षीिसागि) 
      शासनाचे उप सवचि  

 
प्रत:-  

1) मा.िाययपाल महािाष्ट्र िायय याचंे सवचि,िाजभिन,मंुबई. 
2) मा.मुख्यमंत्री याचंे अपि मुख्य सवचि मंत्रालय, मंुबई. 
3) मा.मंत्री (महसूल) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
4) मा.िाययमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
5) महालेखापविक्षक (लेखा पविक्षा/लेखा अनुज्ञयेता), नागपूि/मंुबई. 
6) प्रधान सवचि, विधान मंडळ सवचिालय, विधान भिन, मुंबई.  
7) प्रधान सवचि ( महसूल, मुद्राकं शुल्क ि नोंदणी ) याचंे सिीय सहायक,मंत्रालय, मंुबई  
8) सिण विभागीय आयुक्तत/उपायुक्तत (महसूल) विभागीय आयुक्तताचंे कायालय  
9) जमाबंदी आयुक्तत ि संचालक, भमूी अवभलेख, महािाष्ट्र िायय, पुणे.  
10) सिण वजल्हावधकािी/अपि वजल्हावधकािी/वनिासी उपवजल्हावधकािी.  
11) सिण सह सवचि/उप सवचि, महसूल ि िन विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
12) "ज" समूहातील सिण अिि सवचि/कायासन अवधकािी, महसूल ि िन विभाग,मंत्रालय, मंुबई. 
13) वनिडनसती (ज-1) 

*********** 
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