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नद. 09.07.1999. 
3. र्महसूल ि िि निभाग, शासि पनरपत्रक क्र. एलसीएस-10/2002/ प्र.क्र.344/ज-1, 

नद.03.07.2003. 
4. र्महसूल ि िि निभाग, शासि निणणय क्र. एलसीएस-0606/प्र.क्र.54/ज-1, नद.25.05.2007 

प्रसताििा  
र्महाराष्र जर्मीि र्महसूल संनहता-1966 च्या कलर्म-40 ि त्याखालील र्महाराष्र जर्मीि र्महसूल 

(सरकारी जनर्मिींची  निल्हेिाट करणे ) नियर्म-1971 च्या नियर्म-27 र्मधील तरतूदीिुसार सहकारी 
गृहनिर्माण संस्ािंा र्मागणी आनण गुणित्ता निचारात घेिूि, शासकीय जर्मीि सिलतीच्या दरािे प्रदाि 
करण्यात येते. या संबंधातील धोरण सदंभाधीि क्र.2 िरील या निभागाच्या शासि निणणय  नद. 9.7.1999 
अन्िये निनित करण्यात आले होते. त्यािंतर यासंदभात िळेोिळेी निगणनर्मत केलेल्या सिण आदेशाचं े
संकलि करुि संदभाधीि क्र.4 िरील नद.25.5.2007 च्या शासि निणणयान्िये एकनत्रत सिणसर्मािशेक 
शासि निणणय निगणनर्मत करण्यात आला आहे. त्ानप, र्मागासिगीय सदसयाचं्या सदनिकाचं्या 
हसतातंरणास अिुर्मती देणे, सदनिकेची निक्री करतािंा त्याच उत्पन्न गटातील सदसयास निक्री करणे 
आिश्यक आहे ककिा कसे, याबाबत निनित भनूर्मका सपष्ट करणे आिश्यक झाल्याचे शासिाच्या 
निदशणिास आले आहे. त्या अिुषंगािे या उक्त िरु्मद बाबींबाबत सपष्टीकरणात्र्मक निदेश निगणनर्मत 
करण्याची बाब शासिाच्या निचाराधीि होती. 
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शासि निणणय 
र्महाराष्र जर्मीि र्महसूल संनहता-1966 च्या कलर्म-40 ि त्याखालील र्महाराष्र जर्मीि र्महसूल 

(सरकारी जनर्मिींची निल्हेिाट करणे) नियर्म,1971 च्या नियर्म-27 र्मधील तरतूदीिुसार र्महसूल 
निभागाच्या अखत्यानरतील शासकीय जर्मीि नििासी प्रयोजिासंाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्ािंा 
सिलतीच्या दरािे प्रदाि करण्याचे शासिाच ेसध्याचे प्रचनलत धोरण निचारात घेऊि, खालीलप्रर्माणे 
सपष्टीकरणात्र्मक निदेश या शासि निणणयाद्वारे निगणनर्मत करण्यात येत आहेत :-  

  
 (1) सहकारी गृहनिर्माण ससं्ांर्मधील र्मागासिगीय सदसयांिा त्याचंी सदनिका अर्मागास प्रिगातील व्यक्तींिा 

निकण्यास अिुर्मती देणे:-   
(अ) शासकीय जर्मीि प्रदाि केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्ार्मध्ये 20 % र्मागासिगीय 

सभासद घेण्याचे बंधि शासिािे संदभाधीि क्र.1 िरील नदिाकं 12.5.1983 च्या शासि 
निणणयान्िये घातले होते. सदर धोरण जाहीर करण्यापूिी ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्ािंा 
शासिािे जनर्मिी प्रदाि केलेल्या होत्या, त्यािळेी 20% र्मागासिगीय सभासद घेण्याचे बंधि 
घातलेले िव्हते. संदभण क्र.1 िरील शासि निणणयाच्या अिुषंगािे नद.12.5.1983 पासूि 
शासकीय जर्मीि प्रदाि केलेल्या प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्ेर्मध्ये नकर्माि 20%  
सदसय र्मागासिगण प्रिगाचे असतील असे बंधिकारक करण्यात आलेले आहे. या शासि 
निणणयान्िये पूिणलक्षी प्रभािािे, नद.12.5.1983 पूिी जर्मीि िाटप करण्यात आलेल्या 
शासकीय जनर्मिीिरील सहकारी गृहनिर्माण संस्ेर्मध्ये नरक्त होणाऱ्या सदसय संख्येच्या 
20% सदसय र्मागासिगीय प्रिगातूि घेण्यास निदेनशत करण्यात आले होते. र्मात्र, 
नद.12.5.1983 या नदिाकंापूिी शासकीय जर्मीि प्रदाि केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण 
संस्ाचं्या, जर्मीि प्रदािाच्या आदेशातील अटींर्मध्ये अशा सिरुपाची निनशष्ट तरतूद 
िसतािा, सहकारी गृहनिर्माण संस्ेच्या नरक्त होणाऱ्या सदसय संख्येच्या 20% सदसय 
र्मागासिगीय प्रिगातूि घेण्याची अट शासि निणणयाद्वारे पूिणलक्षी प्रभािािे लागू करु िये अशी 
र्मागणी शासिाकडे करण्यात येत होती. या पार्श्णभरू्मीिर नद.12.5.1983 पूिी जर्मीि िाटप 
करण्यात आलेल्या शासकीय जनर्मिीिरील सहकारी गृहनिर्माण संस्ाचं्या जर्मीि प्रदािाच्या 
आदेशार्मध्ये 20% सदसय र्मागासिगीय असण्याबद्दल निनशष्ट अट िसल्यास 20% सभासद 
संख्या र्मागासिगीय व्यक्तींर्मधूि पूणण करण्याचा  ि अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्ेच्या 
र्मागासिगीय ककिा अर्मागासिगीय सदसयािंी र्मागासिगीय व्यक्तीिाचं सदनिका निक्री 
करण्याचा आग्रह करण्यात येऊ िये, असे निदेश या शासि निणणयाद्वारे देण्यात येत आहे. 

 
 (ब)  या निभागाच्या संदभाधीि क्र.4 िरील नद.25.5.2007 च्या शासि निणणयार्मध्ये शासकीय 

जर्मीि रं्मजूर केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्ारं्मधील र्मागासिगीय सदसयांिा त्याचंी 
सदनिका अर्मागास व्यक्तींिा निकता येईल ककिा कसे याबाबत सपष्टता होत िसल्यािे, 
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तसेच सदर शासि निणणयातील पनरच्छेद-10 आनण या शासि निणणयाचे जोडपत्र-क र्मधील 
पनरच्छेद-10 र्मधील तरतूदीरु्मळे र्मागासिगीय सदसय त्याचंी सदनिका अर्मागास 
प्रिगातील व्यक्तींिा निकत असतािा अडचणी येत असल्याचे शासिाच्या निदशणिास आले 
आहे.  त्या अिुषंगािे शासि निणणय नदिाकं 25.5.2007 र्मध्ये निनहत केलेल्या नकर्माि 
कालािधी ि हसतातंरण-फी निषयक तरतुदी सापेक्ष नजल्हानधकारी याचं्या पूिण परिािगीिे, 
सहकारी गृहनिर्माण संस्ारं्मधील र्मागासिगीय सदसयाचंी सदनिका अर्मागासिगीय 
व्यक्तींिा निक्री करण्याची रु्मभा या शासि निणणयान्िये देण्यात येत आहे. र्मात्र, अशी 
परिािगी नर्मळनिण्यासाठी अजण करण्यापूिी  संबंनधत र्मागासिगीय सभासदांिी प्र्र्मतः 
त्याचंी सदनिका र्मागासिगीय व्यक्तींिाच निकण्यासाठी जानहरात देऊि परेुसे प्रयत्ि 
करणे आिश्यक आहे. अशा प्रयत्िातंी त्यािंा र्मागासिगीय व्यक्तींचा अपेनक्षत प्रनतसाद ि 
नर्मळाल्यास संबंनधत सभासद हे त्याचंी सदनिका अर्मागास प्रिगातील व्यक्तींिा 
निकण्याकरीता नजल्हानधकारी याचंेकडे पूिणपरिािगी करीता अजण करु शकतील. अशा 
प्रसंगी प्राप्त अजाच्या अिुषंगािे अशी सदनिका अर्मागास व्यक्तींिा निकतािा सहकारी 
गृहनिर्माण संस्ेत 20 टक्के सभासद र्मागासिगीय असण्याची अट गुणित्ता निचारात 
घेऊि नश्ील करण्याचे अनधकार ही संबंनधत नजल्हानधकारी यािंा या शासि निणणयाद्वारे 
देण्यात येत आहेत.  

 
(क) त्ानप, नििासी सदनिका/घरे बाधंण्यासाठी शासकीय जनर्मिीची र्मागणी करणाऱ्या 

अिुसूनचत जाती/जर्माती, भटक्या जर्मातीच्या प्रिगाच्या ककिा अंध ि अपंग प्रिगाच्या 
सहकारी गृहनिर्माण संस्ािंा शासकीय जर्मीि नदली असल्यास अशा संस्ारं्मधील 
सदसयास र्मात्र त्याची सदनिका/घर अन्य प्रिगातील व्यक्तींिा निकता येणार िाही.  

 
(2)  सहकारी गृहनिर्माण संस्ेच्या सभासदािे सदनिकेची निक्री करतािा त्याच उत्पन्न गटातील 
व्यक्तींिा निक्री करािी, अशी सध्याची अट सुधानरत करणे:-  

सहकारी गृहनिर्माण संस्ािंा शासकीय भखंूड प्रदाि करतािा सभासदाचं्या उत्पन्न र्मयादेिुसार 
सदनिकेच ेअिुज्ञये चटईक्षते्र रं्मजूर करण्यात येते. सहकारी गृहनिर्माण संस्ांतील सदनिका निक्री करत 
असतािा सभासदािंा येणा-या अडचणी निचारात घेऊि, संदभाधीि क्र.3 िरील शासि पनरपत्रक नदिाकं 
3.7.2003 अन्िये निनिध रु्मद्ानंिषयी सपष्टीकरण करण्यात आलेले आहे ि त्यािळेी सहकारी गृहनिर्माण 
संस्ेतील कोणत्याही सदसयास सदनिका हसतातंरीत कराियाची असल्यास सदनिका हसतातंरणासाठी 
आिश्यक असलेला कालािधी ि हसतातंरण-फी या व्यनतनरक्त सदनिका हसतातंरणासाठी कोणतेही 
निबंध घालण्यात आलेले िाहीत, असे सपष्ट करण्यात आलेले आहे.  

 त्ानप, संदभाधीि क्र.4 िरील शासि निणणय नदिाकं 25.5.2007 च्या अिुषंगािे 
सहकारी गृहनिर्माण संस्ेच्या सभासदािे सदनिकेची  निक्री करतािा त्याच  उत्पन्नगटातील व्यक्तीस 
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निक्री करािी ककिा कस?े अशी िारंिार निचारणा शासिास करण्यात येत आहे. त्या अिुषंगािे संदभाधीि 
क्र.3 िरील नदिाकं 3.7.2003 च्या पनरपत्रकान्िये नदलेले सपष्टीकरण निचारात घेता, संबंनधत सहकारी 
गृहनिर्माण संस्ेस नियोजि प्रानधकरणाकडूि अनधिास दाखला नर्मळाल्यापासूि शासिािे निहीत 
केलेल्या नकर्माि कालािधीिंतर संबंनधत सभासदाचंी सदनिका निक्री करुि ििीि सभासद/सदसय 
घेतािा त्याच उत्पन्न गटातील व्यक्तींिा सदनिका निकण्याची ककिा उत्पन्न निषयक र्मयादेची अट लागू 
करण्यात येऊ िये, असे निदेश या शासि निणणयाद्वारे देण्यात येत आहेत.  

 
02. सदर शासि निणणय सार्मानजक न्याय निभागाच्या सहर्मतीिे निगणनर्मत करण्यात येत आहे. 

 
03. सदर शासि निणणय र्महाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सकेंताक 201506011753420419 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल सिाक्षरीिे साक्षानंकत करुि काढण्यात येत आहे.  
 

र्महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार ि िािािे.  

    (र्मिु कुर्मार श्रीिासति ) 
 प्रधाि सनचि (र्महसूल) 

प्रत, 
1) र्मा.राज्यपाल, र्महाराष्र राज्य यांच ेसनचि, राजभिि, र्मलबार नहल, र्मुंबई. 
2) र्मा.र्मुख्यरं्मत्री यांच े प्रधाि सनचि, रं्मत्रालय, र्मुंबई.  
3) र्मा.रं्मत्री (र्महसूल) यांच ेखाजगी सनचि, रं्मत्रालय, र्मुंबई. 
4) र्मा.राज्यरं्मत्री (र्महसूल) याचं ेखाजगी सनचि, रं्मत्रालय, र्मुंबई. 
5) र्मा.र्मुख्य सनचि, र्महाराष्र शासि, रं्मत्रालय, र्मुंबई. 
6) अपर र्मुख्य सनचि, नित्त निभाग, रं्मत्रालय, र्मुंबई. 
7) प्रधाि सनचि (सहकार), सहकार, पणि ि िस्त्रोद्ोग निभाग, रं्मत्रालय, र्मुंबई. 
8) प्रधाि सनचि, सार्मानजक न्याय ि निशेष सहाय्य निभाग, रं्मत्रालय, र्मुंबई. 
9) प्रधाि सनचि, निधाि रं्मडळ सनचिालय, निधाि भिि, र्मुंबई-32. 
10) प्रधाि सनचि (र्महसूल) याचं ेसिीय सहायक, र्महसूल ि िि निभाग, रं्मत्रालय, र्मुंबई. 
11) जर्माबदंी आयुक्त ि संचालक, भनूर्म अनभलेख, र्महाराष्र राज्य पणेु. 
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12) सिण निभागीय आयुक्त/उपायुक्त (र्महसूल) निभागीय आयुक्तांच ेकायालय. 
13)  सिण नजल्हानधकारी/अपर नजल्हानधकारी 
14) र्महालेखापाल (लेखा ि अिुज्ञयेता ) र्महाराष्र 1/2, र्मुंबई / िागपरू. 
15)  र्महालेखापाल (लेखा परीक्षा) र्महाराष्र 1/2, र्मुंबई / िागपरू. 
16) अनधदाि ि लेखा अनधकारी, र्मुंबई. 
17)  नििासी लेखा अनधकारी, र्मुंबई. 
18) र्महासंचालक र्मानहती ि जिसंपकण  संचालिालय, र्मुंबई. 
19)  उप सनचि (ज-1), यांच ेसिीय सहायक, र्महसूल ि िि निभाग, रं्मत्रालय, र्मुंबई. 
20)  सिण सह सनचि/उपसनचि, र्महसूल ि िि निभाग, रं्मत्रालय, र्मुंबई. 
21) कक्ष अनधकारी (ल-1), र्महसूल ि िि निभाग, रं्मत्रालय, र्मुंबई. 
22) “ज” सर्मूहातील सिण अिर सनचि / कायासि अनधकारी, र्महसूल ि िि निभाग, रं्मत्रालय, र्मुंबई. 
23) नििडिसती (ज-1) 
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