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मादाम कामा रोड, िुंतात्मा रार्गुरु चौक, 
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वाचा :-  
१) मिंसूल व वन मवभाग, शासन पमरपत्रक क्र.नोंदणी-1093/2484/प्र.क्र.821/म-1, मद.27 माचज, 1995 
२) मिंसूल व वन मवभाग, शासन पमरपत्रक क्र.मुद्ाूंक-1093/3001/प्र.क्र.681/म-1, मद. 26 मे, 1995 

प्रस्तावना :- 
मरट यामचका क्र.2814/2002 (“श्री.अरहवद यशवूंतराव देशपाूंडे मवरुध्द मिंाराष्ट्र शासन आमण इतर”) या 

न्यायालयीन प्रकरणी मा. मुूंबई उच्च न्यायालयाने मद.30 रू्न, 2003 रोर्ी मदलेल्या आदेशाच्या अनुषूंगाने वर 
नमुद शासन पमरपत्रकाूंन्वये मनगजममत सुचनाूंच्याबाबत खालीलप्रमाणे स्पष्ट्टीकरण करण्यात येत आिें:- 

 “हिंदू एकत्र कुटूूंबाच्या मालकीच्या ममळकतीची वाटणी िंोऊन सिं-धारकाला ममळकत प्राप्त िंोणे मिं 
प्रक्रीया ¨िंस्ताूंतरण° या सूंज्ञखेाली येत नािंी, म्िंणनु अश्या वाटणीपत्राूंची नोंदणी करणे सक्तीचे नािंी. तथामप, 
अशा प्रकारच्या वाटणीपत्रावर मिंाराष्ट्र मुद्ाूंक अमधमनयमाच्या अनुसूची-1 मधील अनुच्छेद 46 प्रमाणे मुद्ाूंक शुल्क 
देय आिें.” 

सदर स्पष्ट् टीकरण  मवधी व न्याय मवभागाच्या अनौपचारीक सूंदभज नूं.422/877/मदवाणी/गोपनीय / 
2017/“अ”-शाखा, मद.01/11/2017 अन्वये प्राप्त अमभमताच्या अनुषूंगाने मनगजममत करण्यात येत आिें. 

प्रस्तुत शासन पमरपत्रक मिंाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सूंकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सूंकेताक  201804231526582619 असा आिें. िें पमरपत्रक मडर्ीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाूंमकत करुन काढण्यात येत आिें.  

मिंाराष्ट्राचे राज्यपाल याूंच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 ( मप्रतमकुमार र्ावळे ) 
 कायासन अमधकारी, मिंाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल मिंोदयाूंचे समचव, रार्भवन, मलबार मिंल, मुूंबई 
2. मा.मुख्यमूंत्री मिंोदयाूंचे अपर मुख्य समचव, मूंत्रालय, मुूंबई 
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3. सवज मा.मूंत्री/मा.राज्यमूंत्री याूंचे खार्गी समचव 
4. मा.मवरोधी पक्षनेता, मवधान पमरषद/मवधानसभा, मवधानभवन, मुूंबई 
5. सवज मा. मवधान पमरषद/मवधानसभा सदस्य, मवधानभवन, मुूंबई 
6. मा.मुख्य समचव, मिंाराष्ट्र शासन, मूंत्रालय, मुूंबई 
7. सवज मूंत्रालयीन मवभागाचे अपर मुख्य समचव/प्रधान समचव/समचव 
8. नोंदणी मिंामनरीक्षक व मुद्ाूंक मनयूंत्रक, मिंाराष्ट्र राज्य, पुणे 
9. सवज मूंत्रालयीन मवभाग 
10.  प्रधान समचव (मवधानसभा/मवधान पमरषद), मिंाराष्ट्र मवधानमूंडळ समचवालय, मुूंबई 
11.  मिंालेखापाल, मिंाराष्ट्र-१ व २  (लखेा व अनुज्ञयेता), मिंाराष्ट्र, मुूंबई/नागपूर 
12.  मिंालेखापाल, मिंाराष्ट्र-१ व २  (लखेा पमरक्षा), मिंाराष्ट्र, मुूंबई/नागपूर 
13.  समचव, राज्य मुख्य मामिंती आयुक्त याूंचे कायालय, नवीन प्रशासन भवन, मुूंबई 
14.  अमधदान व लेखा अमधकारी, मुूंबई 
15.  मनवासी लेखापरीक्षा अमधकारी, मुूंबई 
16.  सवज मवभागीय आयुक्त 
17.  सवज मर्ल्िंामधकारी 
18. सवज मुख्य कायजकारी अमधकारी, मर्ल्िंा पमरषद 
19. अपर मुद्ाूंक मनयूंत्रक, प्रधान मुद्ाूंक कायालय, फोटज, मुूंबई 
20. सवज मर्ल्िंा कोषागार अमधकारी 
21. सवज नोंदणी उपमिंामनरीक्षक व मुद्ाूंक उपमनयूंत्रक (मवभागीय कायालय) 
22. मनवडनस्ती, कायासन म-१ 

 
 
 
  
 
 
 

 

 


