
शासनाच्या 5% स्वचे्छाधिकार कोट्यातून 
धवतरीत करण्यात आलले्या सदधनकाांच्या 
हस्ताांतरण /  धवक्रीस परवानगी देण्याबाबत.  
 

महाराष्ट्र शासन 
नगर धवकास धवभाग 

शासन धनणणय क्रमाांकः सदधनका 2016 / प्र.क्र. 87 /नाजकिा-1 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, मांत्रालय, मुांबई-400 032. 

तारीख: 13 ऑक्टोबर, 2017 

वाचा :  
शासन धनणणय क्रमाांकः सदधनका-10(2011) / प्र.क्र. 2 /नाजकिा-1,  धद. 30.11.2011. 

प्रस्तावना : 
नागरी जमीन (कमाल िारणा व धवधनयमन) अधिधनयम, 1976 अांतगणत कलम 20 खालील 

गृहबाांिणी योजनामिून शासनास प्राप्त झालेल्या सदधनकाांचे गरजूांना शासनाच्या 5%  स्वचे्छाधिकार 
कोट्यातून धवतरण करण्यात येते. लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आलेल्या सदधनका त्याांच्या आर्थिक, 
वदै्यकीय वा कौटूांधबक कारणास्तव धवक्री / हस्ताांतरण करण्यास मान्यता देण्याचे धवनांती अजण 
शासनास प्राप्त होतात. शासनाच्या 5% स्वचे्छाधिकार कोट्यातील सदधनकाांचे वाटप व धवक्री / 
हस्ताांतरणाच्या अनुषांगाने सांदभािीन शासन धनणणयामध्ये िोरण ठरधवण्यात आले होते. परांतु सदर 
िोरणाबाबत मा. उच्च न्यायालयाने धरट याधचका 882 / 2011 मध्य ेधद.20.03.2014 रोजी धदलेल्या 
धनणणयाच्या पार्श्णभमूीवर सवण नागरी समुहातून धवक्री / हस्ताांतरणासाठी परवानगी देण्याचे प्रस्ताव 
शासन स्तरावर प्राप्त होत आहेत. 

शासनाच्या 5% स्वचे्छाधिकार कोट्यातून सदधनकेचे धवतरण करताना लाभार्थ्याकडून सवण 
कागदपत्रे / प्रधतज्ञापत्रे भरून घेण्याची कायणवाही सक्षम प्राधिकारी कायालयाकडून झालेली आहे.  
तसेच सदधनकासांबधित सवण अधभलेख सक्षम प्राधिकारी कायालयाकडे उपलब्ि असतात. सबब 
प्रशासकीय सोईच्या दृष्ट्टीकोनातून स्वचे्छाधिकार कोटयातील सदधनका धवक्री / हस्ताांतरणास 
परवानगी देण्याचे अधिकार सांबांधित धजल्हाधिकारी तिा सक्षम प्राधिकारी, नागरी समूह याांना 
प्रत्यार्थपत करण्याची बाब शासनाच्या धवचारािीन होती. 

शासन धनणणय :  

शासनाच्या 5% स्वचे्छाधिकार कोट्यातून धवतरीत करण्यात आलेल्या सदधनकाांच्या धवक्री / 
हस्ताांतरणाचे अधिकार सदर शासन धनणणयाद्वारे सांबांधित नागरी समुहाच्या धजल्हाधिकारी तिा सक्षम 
प्राधिकारी याांचेकडे प्रत्यार्थपत करण्यात येत असून, त्याांना पुढीलप्रमाणे कायणवाही करण्याचे धनदेश 
देण्यात येत आहेत :- 
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अ) 5% स्वचे्छाधिकार कोट्यातून धवतधरत करण्यात आलेल्या सदधनकेबाबत करारपत्राच्या 
धदनाांकापासून 5 वषापयंत धवक्री/ हस्ताांतरण करण्यास अिवा सदधनका भाड्याने देण्यास 
प्रधतबांि असेल. परांतु 5 वषांच्या कालाविीनांतर सदधनकेच्या धवक्रीस / हस्ताांतरणास तसेच 
सदधनका भाड्याने देण्यासाठी पुढील तक्त्यात नमूद केलेले शुल्क वसूल करण्यात याव.े 
 

अ
अ. 
क्र. 

नागरी समूह 

धवक्री/ हस्ताांतरणासाठी 
आकारावयाचे शुल्क (प्रधत चौ.फु.) 

सदधनका भाड्याने 
द्यावयासाठी 

आकारावयाचे हस्ताांतरण 
शुल्क (प्रधत चौ.फु.) 5-10 वषण 10 वषानांतर 

1
1. 

मुांबई, पुणे, ठाणे,      
उल्हासनगर 

500 300 250 

2
2. 

साांगली,सोलापूर, 
कोल्हापूर, नागपूर, 

नाधशक 
250  125 125 

 

ब)  सांबांधित लाभार्थ्याने धनधित केलेल्या कुटूांबातील सदस्याकडे (म्हणजेच लाभार्थ्याचे आई, वडील, 
पती, पत्नी, मुलगा अिवा मुलगी) सदधनका हस्ताांतरीत करावयाची असल्यास, त्याप्रकरणी 
हस्ताांतरण शुल्क आकारण्याची आवश्यकता नाही. तिाधप लाभािी/ कायदेशीर वारस याांना 
अशी सदधनका इतर व्यक्तीस धवक्री करावयाची असल्यास, धनयमानुसार हस्ताांतरण शुल्क 
आकारणे आवश्यक राहील. 

क) सांबांधित लाभािी अिवा कायदेशीर वारसास सदधनका भाड्याने द्यावयाची असल्यास, 
लाभार्थ्याकडून एकरकमी शुल्क वसुल करुन सांबांधित धजल्हाधिकारी तिा सक्षम प्राधिकारी 
याांचे स्तरावर नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याची कायणवाही करण्यात यावी.  

ड) 5% स्वचे्छाधिकार कोट्यातील सदधनका धवक्रीस परवानगी धदल्यानांतर अशा लाभार्थ्यास 
भधवष्ट्यामध्ये शासनाच्या 5% स्वचे्छाधिकार कोटयातील / इतर शासकीय योजनाांतून 
सदधनकेची मागणी करता येणार नाही, अशा आशयाचे शपिपत्र लाभार्थ्याकडून घेण्यात याव.े  

इ)  उपरोक्तप्रमाणे कायणवाही करताांना स्वचे्छाधिकार कोटयातील सदधनका वाटपाच्या चौकशीसाठी 
गठीत केलेल्या न्या.जे.ए.पाटील सधमतीने धवक्री/ हस्ताांतरणास परवानगी द्यावयाच्या 
सदधनकेबाबत कोणताही आक्षपे नोंदधवलेला नाही याबाबतची खातरजमा करण्यात यावी. 

फ) तसेच, सदधनकेच्या धवक्री / हस्ताांतरणानांतर अशा सदधनकेबाबत भधवष्ट्यात कोणताही मुद्दा 
उपस्स्ित झाल्यास सवण बाबी तपासून योग्य ती कारवाई करण्यास कोणताही प्रत्यवाय असणार 
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नाही व अशा कारवाईबाबत सक्षम प्राधिकारी याांनी त्याांचे स्तरावर प्रकरणपरत्व े यिायोग्य 
धनणणय घ्यावा. 

सदर शासन धनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201710131746330525 असा आहे. हा आदेश 
धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

             ( श्री. द. यादव )  
          उप सधचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र याांचे सधचव, मुांबई 
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सधचव. 
3. मा. प्रिान सधचव(नधव-1), नगरधवकास धवभाग, मांत्रालय, मुांबई 32. 
4. धजल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, मुांबई /पुणे /ठाणे /नाधशक /नागपुर /उल्हासनगर / 

सोलापूर / कोल्हापूर/ साांगली नागरी समुह. 
5. अवर सधचव/ कक्ष अधिकारी (नाजकिा-1,2,3), नगर धवकास धवभाग, मांत्रालय, मुांबई 32. 
6. धनवडनस्ती, नाजकिा-1, नगर धवकास धवभाग, मांत्रालय, मुांबई 32. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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