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यासंदर्भा् अंिलबजावणी कर्ांना येणाऱ्या
अडचणी संदर्भा् िागगदशगनपर स्पष्टीकरण
िहाराष्र शासन
िहसूल व वन मवर्भाग
शासन मनणगय क्रिांक :- संकीणग 2017/प्र.क्र.127/ज-1
िादाि कािा िागग, हु ्ात्िा राजगुरु चौक,
िंत्रालय, िुंबई-400 032
मदनांक :- 4 िे, 2018.
वाचा :1) शासन मनणगय, िहसूल व वन मवर्भाग क्र. एलसीएस 0606/प्र.क्र.54/ज-1, मदनांक 25.05.2007
2) शासन मनणगय, िहसूल व वन मवर्भाग क्र. जिीन-10/2003/प्र.क्र.401/ज-1, मदनांक 25.07.2007
3) शासन पत्र, िहसूल व वन मवर्भाग क्र. एलसीएस-10/03/प्र.क्र.478/ज-1, मदनांक 25.07.2007
4) शासन शुध्दीपत्रक िहसूल व वन मवर्भाग क्र. जिीन-11/2013/प्र.क्र.498/ज-1, मदनांक 05.12.2013
5) शासन मनणगय, िहसूल व वन मवर्भाग क्र. एलसीएस-09/2013/प्र.क्र.450/पुनग.बां./ज-1, मद 1.6.2015
6) शासन मनणगय, िहसूल व वन मवर्भाग क्र. जिीन-2017/प्र.क्र.127/ज-1, मदनांक 07.07.2017
7) शासन मनणगय, िहसूल व वन मवर्भाग क्र. जिीन-2017/प्र.क्र.98/ज-1मदनांक 07.07.2017
8) शासन शुध्दीपत्रक, िहसूल व वन मवर्भाग क्र. जिीन-2017/प्र.क्र.98/ज-1, मदनांक 25.07.2017
9) शासन शुध्दीपत्रक, िहसूल व वन मवर्भाग क्र. जिीन-2017/प्र.क्र.127/ज-1, मदनांक 25.07.2017
प्रस््ावना :प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थािधील सदमनका/गाळा
हस््ां्री् करण्यास परवानगी दे ्ांना आकारावयाच्या हस््ां्रण आकाराबाब् शासनाने संदर्भाधीन क्र.6
येथे निूद मदनांक 07.07.2017 च्या शासन मनणगयान्वये धोरण मनमि् केले आहे. प्रदान केलेल्या शासकीय
जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थािधील अशा सदमनका/गाळा यांचे मजल्हामधकारी यांचे पुवग
परवानगी मशवाय मवक्री/बक्षीस/दानपत्राने हस््ां्रण केले असल्यास, असे मवना परवानगी केलेले
हस््ां्रण मनयिानुकुल करण्यासाठी मदनांक 07.07.2017 च्या शासन मनणगया्ील ्क््ा-अ िध्ये निूद
दराच्या दु प्पट दराने "हस््ां्र आकार" आकारुन असे मवनापरवानगी झालेले हस््ां्रण मनयिानुकुल
करण्याची ्र्ुद सदर शासन मनणगयाच्या पमर.3 िध्ये निूद आहे.
उक्् ्र्ुदींच्या अनुषंगाने मजल्हामधकारी यांचे पूवग परवानगीमशवाय झालेले अशा सदमनकांचे
हस््ां्रण मनयिानुकुल कर्ांना शासन मनणगय क्रिांक जिीन-2017/प्र.क्र.127/ज-1, मदनांक
07.07.2017 िधील ्क््ा- अ िध्ये निूद दराच्या दु प्पट दराने "हस््ां्र आकार" आकारण्या् ये्ो. सदर
आकार सदमनकाधारकांना परवड् नसल्याची बाब अनेक सदमनकाधारक ्सेच काही लोकप्रम्मनधींनी
शासनाच्या मनदशगनास आणून मदली. त्या अनुषंगाने मदनांक 07.07.2017 च्या शासन मनणगया्ील पमरच्छे द
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क्रिांक 3 िध्ये बदल करणे आवश्यक असल्याने, त्यानुसार कायोत्तर िंजुरीसाठी सुधामर् "हस््ां्र
आकार" मनमि् करण्याची बाब शासनाच्या मवचाराधीन हो्ी.

्सेच मदनांक 07.07.2017 च्या शासन

मनणगयाच्या प्रत्यक्ष अंिलबजावणी संदर्भा् काही अडी-अडचणी ये् असल्याबाब् शासनाकडे मवचारणा
करण्या् ये् हो्ी. यास््व, क्षेमत्रय िहसूल अमधकारी/प्रामधकारी यांना अमधक स्पष्टीकरणात्िक मदशामनदे श मनगगमि् करण्याचीही बाब शासनाच्या मवचाराधीन हो्ी. यास््व शासनाने आ्ा खालील प्रिाणे
मनणगय घे्ला आहे .
शासन मनणगय :01.

शासन मनणगय क्रिांक: जिीन 2017/प्र.क्र.127/ज-1, मदनांक 07/07/2017 िधील पमरच्छे द -3

खालील प्रिाणे सुधामर् करण्या् ये् आहे :"शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थांिधील सर्भासदांची
सदमनका/गाळा संबंधी् मजल्हयाचे मजल्हामधकारी यांचे पूवग परवानगी मशवाय मवक्री/बक्षीस/दानपत्राने
हस््ां्री् केला असल्यास अशा सदमनकेचे /गाळयाचे िुल्यांकन अशा हस््ां्रणाच्या मदनांकास लागू
असलेल्या वार्षषक दर मववरणपत्रा्ील दरानुसार करुन अशा िूल्यांकनाच्या 3% इ्की रक्कि "हस््ां्रण
आकार" म्हणून मनमि् करण्या् यावी. असा "हस््ां्रण आकार" आकारुन संबंधी् मजल्हामधकारी अशा
व्यवहारास कायोत्तर िान्य्ा दे न अशी प्रकरणे मनयिानुकूल करु शक्ील.
िात्र जर संबंमध् सहकारी गृहमनिाण संस्थेस पूणगत्वाचा दाखला मिळाल्यापासून ५ वषांचा
कालावधी पूणग होण्यापूवीच सर्भासदांची सदमनका /गाळा याचे मनयिबाहय हस््ां्रण झाले असेल ्र अशा
सदमनकेचे िुल्यांकन हस््ां्रणाच्या मदनांकास लागू असलेल्या वार्षषक दर मववरण पत्रा्ील दरानुसार
करुन अशा िूल्यांकनाच्या 5% इ्का “हस््ां्र आकार” मनमि् करण्या् यावा. असा “हस््ां्रण
आकार” आकारुन संबंमध् मजल्हामधकारी असे हस््ां्रण मनयिानूकूल करु शक्ील."
02.

्सेच िहाराष्र जिीन िहसूल संमह्ा, 1966 आमण िहाराष्र जिीन िहसूल (सरकारी जमिनींची

मवल्हेवाट करणे) मनयि, 1971 िधील ्र्ूदीनुसार शासमकय जिीन प्रदान करण्या् आलेल्या सहकारी
गृहमनिाण संस्थांिधील सर्भासदांच्या सदमनका/गाळे , मवक्री/ बमक्षसपत्र/ दानपत्र याद्वारे हस््ां्री्
कर्ाना आकारावयाच्या “हस््ां्रण-आकार” या संदर्भा् क्षेमत्रय िहसूल अमधकारी/प्रामधकारी यांना
खालीलप्रिाणे अमधक स्पष्टीकरणात्िक मदशा-मनदे श मनगगमि् करण्या् ये् आहे् :(i) शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थाच्या इिार्ीिधील
सर्भासदांची सदमनका /गाळा कुटु ं बा्ील सदस्याकडे हस््ां्री् कर्ाना शासन मनणगय, िहसूल
व वन मवर्भाग क्र. जिीन-10/2003/प्र.क्र.401/ज-1, मद.25.7.2007 च्या जोडपत्र “क” िधील 1
(ब) नुसार, “हस््ां्रण-आकार” आकारण्याची आवश्यक्ा असणार नाही, अशी ्र्ूद असून
सदरहू ्र्ूद आजही कायि आहे. ्री, शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थाच्या
इिार्ीिधील सदमनका /गाळा कुटु ं बा्ील सदस्याकडे बमक्षसपत्राने अथवा वारसाहक्काने
पृष्ठ 4 पैकी 2
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हस््ां्री् करण्याच्या प्रकरणी “हस््ां्रण-आकार” आकारण्याची आवश्यक्ा नाही.
(ii) शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थािधील सर्भासदांची
सदमनका /गाळा मजल्हामधकारी यांची पूवग परवानगी घेवून व शासन मनणगय क्र. जिीन-2017/
प्र.क्र.127/ज-1, मद.07.07.2017 िधील पमर.-2 खालील “्क््ा-ब” िध्ये निूद केल्याप्रिाणे

“हस््ां्रण-आकार” यांचा शासनाकडे र्भरणा करून, मवक्री/बमक्षसपत्र/दानपत्र याद्वारे हस््ां्री्
करण्या् ये् असेल, त्यावेळी “्क््ा- अ” प्रिाणे पुन्हा“हस््ां्रण-आकार” यांची आकारणी
करुन त्याचा र्भरणा करुन घेणे अपेमक्ष् नाही. मवशेष व्यक््ींच्या प्रवगासाठीची अट मशथील
करण्याची सवल् दे ्ाना “्क््ा-अ ” िधील रक्कि मवचारा् घेवूनच “्क््ा- ब” िधील
हस््ां्र-आकाराची रक्कि मवमह् करण्या् आलेली आहे.
(iii) शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थािधील सर्भासदांची
सदमनका /गाळा हस््ां्री् करण्यासाठीची प्रकरणे मजल्हामधकारी यांच्याकडे हा्ाळ्ाना,
संबंमध् संस्थेस इिार् पूणगत्वाचा दाखला (Building Completion Certificate) मिळालेला नसेल
्र, अशा प्रकरणी शासन मनणगय क्र. जिीन-2017/ प्र.क्र.127/ज-1, मद.07.07.2017 िधील
पमर.-1 िध्ये निूद केलेला 5,10,15 वषाचा कालावधी ककवा या शासन मनणगया्ील पमरच्छे द 01
िध्ये निूद 5 वषाचा कालावधी संबंमध् इिार्ीस िालित्ताकराची प्रथि्: आकारणी केल्यापासून
िोजण्या् यावा.
(iv) शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थाच्या इिार्ीिधील
सर्भासदांची सदमनका /गाळा मवक्री/बमक्षसपत्र/दानपत्र अथवा वारसाहक्काने हस््ां्री् करण्यास
परवानगी दे ण्याची प्रकरणे मनर्षण् कर्ाना, शासकीय जिीन प्रदाना सियी नवीन सर्भासदांसाठी
मवमह् केलेल्या सदस्यांच्या पात्र्ा मवषयक अटी व श्ी लागू असणार नाही्.
(v) ्सेच,शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थाच्या इिार्ी
खालील जमिनींचा पुनर्षवकास कर्ाना, अशा पुनर्षवकासािुळे त्यामठकाणी ज्या वाढीव सदमनका/
गाळे नव्याने मनिाण हो्ील, अशा सदमनका/गाळा यांसाठी नवीन सर्भासद घे् अस्ाना,
शासकीय जिीन प्रदाना सियी नवीन सर्भासदांसाठी मवमह् केलेल्या सदस्यांच्या पात्र्ा मवषयक
अटी व श्ी लागू असणार नाही्.
िात्र, पुनर्षवकासाअं्ी ज्या सदमनका/गाळे नव्याने ्यार हो्ील, अशा सदमनका / गाळा
यांच्या मवकासकाने केलेल्या प्रथि मवक्रीनं्र पुढे र्भमवष्या् होणाऱ्या हस््ां्रणासाठी (transfer),
्सेच अशा सदमनका/गाळा या ्ारण (mortgage) ठे वण्यासाठी मजल्हामधकाऱ्यांची पूवप
ग रवानगी
घेणे व प्रचली् धोरणाप्रिाणे हस््ां्रण आकार ककवा यथास्स्थ्ी ्ारण शुल्क शासन जिा करणे
अशा नवीन सर्भासदांना बंधनकारक राहील.
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03.

सदर शासन मनणगय, िहाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध

करण्या् आले असून त्याचा संगणक संके्ांक क्रिांक 201805041323338219 असा आहे. हा आदे श
मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांमक् करुन काढण्या् ये् आहे .
िहाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Rajendra
Kshirsagar

Digitally signed by Rajendra Kshirsagar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue
And Forest Dept, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=3e673df1a1f6243d932fcb8679fc8cd85d90c614
95ae8b4592f8dcc5b8a851a8, cn=Rajendra Kshirsagar
Date: 2018.05.04 13:28:18 +05'30'

(राजेंद्र क्षीरसागर)
शासनाचे सह समचव
प्र् : 1. िा.राज्यपाल, िहाराष्र राज्य यांचे समचव, राजर्भवन, िुंबई.
2. िा. िुख्यिंत्री यांचे अपर िुख्य समचव, िंत्रालय, िुंबई.
3. िा. िंत्री (िहसूल) यांचे खाजगी समचव, िंत्रालय, िुंबई.
4. िा. राज्यिंत्री (िहसूल) यांचे खाजगी समचव, िंत्रालय, िुंबई.
5. िहालेखापमरक्षक(लेखा पमरक्षा/लेखा अनुज्ञय
े ्ा), नागपूर/िुंबई.
6. जिाबंदी आयुक्् व संचालक, र्भूिी अमर्भलेख, िहाराष्र राज्य, पुणे.
7. सवग मवर्भागीय आयुक््.
8. नोंदणी िहामनरीक्षक व िुद्रांक मनयंत्रक, िहाराष्र राज्य, पुणे.
9. िहालेखापाल, लेखा व अनुज्ञय
े ्ा/ लेखापमरक्षा, िहाराष्र राज्य (1) िुंबई.
10. िहालेखापाल, लेखा व अनुज्ञय
े ्ा/ लेखापमरक्षा, िहाराष्र राज्य (2) नागपूर.
11. सवग मजल्हामधकारी / अपर मजल्हामधकारी.
12. मवत्त मवर्भाग, व्यय-9, िंत्रालय, िुंबई.
12.सवग िंत्रालयीन मवर्भाग, िुंबई.
13. सवग सहसमचव / उपसमचव, िहसूल व वन मवर्भाग, िंत्रालय, िुंबई-32.
14. “ज” सिुहा्ील सवग अवर समचव / कक्ष अमधकारी, िहसूल व वन मवर्भाग,िंत्रालय, िुंबई-05.
16. मनवडनस््ी कायासन ज-1, िहसूल व वन मवर्भाग, िंत्रालय, िुंबई-32.
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