
मानीव अभिहस्ाा्ं रण आदेश व प्रमाणपत्र   
देण्यासांदिा् अनुसरावयाची काययपध्द्ी.... 

 
महाराष्ट्र शासन 

सहकार, पणन व वस त्रोद्योग वोभ भविाभ 
शासन भनणयय क्रमाांकः सभृयो-2017/प्र.क्र.192/14-स 

मादाम कामा रोड, हु्ात्मा राजभुरु चौक, 
नवीन प्रशासकीय िवन, 14 वा मजला, 

  मांत्रालय, मुांबई ४०० ०३२. 
भदनाांक: 22 जून, 2018  

वाचा:- 
1) महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदभनकाबाब् ( त्या बाांाकामास प्रोत्साहन देणे, त्याांची भवक्री, 

व्यवसथापन व हस्ाा्ं रण याांचे भनयमन करण्याबाब्)  अभाभनयम, १९६३. 
2) भृहभनमाण भविाभ, शासन अभासूचना क्रमाांक:माहस-२००८/प्र.क्र.१७०/दु.व.पु.-२, 

भद.२७.९.२०१०. 
3) भृहभनमाण भविाभ, शासन अभासूचना क्रमाांक:माहस 2008/प्र.क्र.२४/िाभ-२/दु.व.पु.-२, 

भद.२५.२.२०११. 
4) भृहभनमाण भविाभ, शासन भनणयय क्रमाांक:माहस २००८/प्र.क्र.२४/िाभ-२/दु.व पु.-२,  

भद.२५.२.२०११  
5) महसूल व वन भविाभ, शासन पभरपत्रक, क्रमाक: सांभकणय-2012/प्र.क्र.442/ल-1, 

भद.23.11.2012. 
6) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ भविाभ, शासन पभरपत्रक, क्रमाांक:सभृयो-2013/अनौ-02/ 

प्र.क्र.235/14-स, भद.29.04.2014 
7) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ भविाभ, शासन पभरपत्रक, क्रमाांक:सभृयो-2013/अनौ-02/ 

प्र.क्र.235/14-स, भद.7 जून,2014 
8) सहकार आयुक्् व भनबांाक, सहकारी सांसथा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांचे आदेश 

क्र.जा.क्र.भृह/डी-3/मानीव अभि./2015, भद.23 जुलै, 2015. 
9)  भृहभनमाण भविाभ,शासन भनणयय, क्रमाांक:सांकीणय २०१६/प्र.क्र.१/दु.व पु.-२, 
      भद.29 माचय, २०१६. 
10)भृहभनमाण भविाभ, शासन भनणयय, क्रमाांक:सांकीणय २०१६/प्र.क्र.१/दु.व पु.-२, 

भद.14.06.2016. 
11) महसुल व वन भविाभ, शासन पभरपत्रक, क्रमाक: मुद्ाांक २०१२/१०१६/प्र.क्र.२९४/म-१,  
      भद. १२ जुलै,२०१६. 
12) भृहभनमाण भविाभ, शासन भनणयय, क्रमाांक:सांकीणय-2016/प्र.क्र.1/दुवपु-2,  
       भद.18.09.2017.  

प्रस्ावना:- 
महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदभनकाांबाब् (त्या बाांाण्यास प्रोत्साहन देणे, त्याांची भवक्री, 

व्यवसथापन व हस्ाा्ं रण याांचे भनयमन करण्याबाब्) अभाभनयम, १९६३ व भनयम, 1964 मध्ये सहकारी 
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भृहभनमाण सांसथाांच्या अथवा अपार्यमेंर्च्या जाभा व इमार्ीचे मानीव अभिहस्ाा्ं रण भवकासक / 

प्रव य्क याांनी भवभह् मुद्ी् करण्याची ्र्ुद आहे. ्थाभप, या  ्र्ुदीची अांमलबजावणी भवकासक / 

प्रव य्क याांचेकडून हो् नसल्याने भृहभनमाण भविाभाने  सदर अभाभनयमाच्या कलम १० व ११ मध्य े

दुरुस्ी करुन सहकारी भृहभनमाण सांसथाांचे एक्र्फी मानीव अभिहस्ाां्रण करण्याची ्र्ूद 

करण्या् आली आहे. याकरी्ा भृहभनमाण भविाभाच्या सांदिााीन क्र. 3 येथील भद. २५.२.२०११ च्या 

अभासूचनेन्वये सक्षम प्राभाकारी म्हणनू राज्या्ील सवय भजल्हा उपभनबांाक, सहकारी सांसथा ्र  

भसडको क्षते्रासाठी  सहभनबांाक, सहकारी सांसथा (भसडको), नवी मुांबई याांची या कामाकरी्ा भनयुक््ी 

करण्या् आली आहे. ्सेच सदर प्रभक्रया राबभवण्याच्या अनुषांभाने भृहभनमाण भविाभाच्या सांदिााीन 

क्र. 4 येथील भदनाांक २५.२.२०११ च्या शासन भनणययान्वये मानीव अभिहस्ाां्रणासाठी लाभणा-या 

आवश्यक काभदपत्राांची सचूी भनभि् केली आहे. ्थापी, सदरची काभदपत्र ेभमळभवण्यासाठी सहकारी 

भृहभनमाण सांसथाांना अनेक अडचणी ये् असल्याने मानीव अभिहस्ाा्ं रण प्रभक्रयेस भ्ी ये् नव्ह्ी. 

्सेच यासाठी सांसथा पुढे येण्यास ्यार नसल्याचे भनदशयनास आले आहे. 

2. वरील बाबी भवचारा् घेऊन सहकारी भृहभनमाण सांसथाांच्या मानीव अभिहस्ाा्ं रणाच्या प्रभक्रयेचे 

सुलिीकरण करणे व त्यासाठी लाभणा-या काभदपत्राांची सांख्या कमी करणे आवश्यक असल्याने 

त्याबाब् अभ्यास करुन भशर्फारस करण्यासाठी सहकार आयुक्् व भनबांाक, सहकारी सांसथा,महाराष्ट्र 

राज्य, पुणे याांच्यास्रावर सभम्ी भठी् करण्या् आली हो्ी. सदर सभम्ीने सादर केलेल्या 

अहवालाच्या अनुषांभाने या सांदिा्ील ाोरणात्मक भनणयय घेण्यासाठी शासनस्रावर प्राान सभचव 

(भृहभनमाण ) याांच्या अध्यक्ष्ेखाली समन्वय सभम्ी भठी् केली हो्ी. सदर सभम्ीची बैठक होऊन या  

बैठकीमध्ये सहकार आयुक्् व भनबांाक, सहकारी सांसथा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांनी भदलेल्या 

सभम्ीच्या अहवाला्ील सवय भशर्फारशी स्सवकारण्या् आल्या आहे्. त्याचप्रमाणे भृहभनमाण भविाभाने 

त्याांच्या सांदिााीन क्र.10 येथील भद. १४.०६.२०१६ च्या शासन भनणययामाील मानीव 

अभिहस्ाा्ं रणासाठी आवश्यक असणा-या १२ काभदपत्राांची सांख्या कमी करुन ्ी ८ वर आणण्या् 

आली आहे. ्र महसूल व वन भविाभाने देखील मानीव अभिहस्ाां्रणाच्या दस्ाचे मुल्याांकन व 

नोंदणीसाठी भकमान ५ काभदपत्रे आवश्यक असल्याबाब् सांदिााीन क्र.11 येथील भद. १२.०७.२०१६ 

रोजी  या सांदिा्ील पभरपत्रक भनभयभम् केले आहे.  
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3. सहकार आयुक्् व भनबांाक, सहकारी सांसथा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांनी मानीव 

अभिहस्ाा्ं रणासांदिा् शासनास सादर केलेल्या अहवाला्ील भशर्फारशी हया महसूल व वन भविाभ, 

नभर भवकास भविाभ, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ भविाभ इत्यादी भविाभाशी  सांबांभा् असल्याने सदर  

भशर्फारशींवर आवश्यक ्ी काययवाही करुन या सांदिा्ील अहवाल सादर करण्याभवषयी मा.मुख्य 

सभचवाांनी सांबांभा् भविाभाांना कळभवले हो्े. त्यानां्र या सांदिा् या भशर्फारशींवर अांमलबजावणी 

करण्याच्या अनुषांभाने  त्याांच्या अध्यक्ष्ेखाली भद. २६.०९.२०१६ रोजी बैठक आयोभज् करण्या् आली 

हो्ी. सदर बैठकी् मानीव अभिहस्ाा्ं रणा्ील अडचणी दूर करण्यासाठी प्राान सभचव (भृहभनमाण) 

याांच्या अध्यक्ष्ेखाली सथापन करण्या् आलेल्या सभम्ीच्या भशर्फारशींच्या अनुषांभाने सांबांभा् 

भविाभामार्फय ् केलेल्या काययवाहीचा आढावा ्सेच सहकार आयुक्् व भनबांाक, सहकारी सांसथा, 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांच्या कायालयाकडे प्रलांभब् असलेल्या प्रकरणाांचा वषयभनहाय आढावा घेण्या् 

आला. यावर चचेदरम्यान असे लक्षा् आले की भवभवा भविाभाांनी भनभयभम् केलेल्या शासन भनणयया् 

भवभह् काभदपत्रे सादर करणे अजयदाराांना खूपच अडचणीचे ठरणार असल्याने या भविाभाने अपेभक्ष् 

असलेली सवय काभदपत्रे भवभह् करणारा व सवय समावशेक माभयदशयन सुचनाांचा एकच शासन भनणयय 

भनभयभम् केल्यास सवय माभह्ी एकाच स्रावर भमळून अजय करण्याची प्रभक्रया अजयदारास सोपी व 

भदलासा देणारी ठरेल. म्हणनू सदर बैठकी् अस े ठरले की सहकार आयुक्् व भनबांाक, सहकारी 

सांसथा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांनी मानीव अभिहस्ाां्रणासांबांाीच्या ्र्ुदी व त्या अनुषांभाने सक्षम 

प्राभाकाऱयाांनी अनुसरावयाची काययपध्द्ी, पार पाडावयाची क य्व्ये आभण नाभभरकाांना येणाऱया अडचणी 

भवचारा् घेऊन एकच शासन भनणययाचा मसुदा ्यार करावा. सदर शासन भनणयय सवय सांबांभा्  

भविाभाांचे  अभिप्राय घेऊन भनभयभम् करण्या् यावा. 

4. वर नमूद केलेल्या वस्ूस्सथ्ीच्या अनुषांभाने सद्योग व:स्सथ्ील मानीव अभिहस्ाा्ं रणासांदिा् 

सद्योग वा अस्स्त्वा् असलेल्या प्रभक्रये् सुसूत्र्ा आणण्यासाठी यापूवीचे शासन भनणयय अभाक्रभम् करुन 

सदर शासन भनणयय भनभयभम् करण्याची बाब शासनाच्या भवचारााीन हो्ी. 

शासन भनणयय:- 

वरील प्रस्ावने्ील वस्ुस्सथ्ी भवचारा् घेऊन मानीव अभिहस्ाा्ं रणासाठी ऑनलाईन अजय 

सादर करण्यासांबांाीच े या भविाभाचे सांदिााीन क्र.6 व 7 येथील अनुक्रमे भद. 29.04.2014 व                   
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भद. 07.06.2014 च े शासन भनणयय याव्दारे अभाक्रभम् करण्या् ये् असून मानीव अभिहस्ाा्ं रण 

आदेश व प्रमाणपत्र देण्यासांदिा् अनुसरावयाच्या काययपध्द्ीबाब्चे सुााभर् आदेश भनभयभम् 

करण्या् ये् आहे्. 

2.    सहकारी भृहभनमाण सांसथाांच े मानीव अभिहस्ाा्ं रण करण्यासांदिा् सवय समावशेक अशी 

अनुसरावयाची काययपध्द्ी खालील र्प्प्याांमध्ये भनभि् करण्या् ये् आहे:-  

र्प्पा १ : मानीव अभिहस्ाा्ं रणासाठी सांबांभा् भजल्हा उपभनबांाक, सहकारी सांसथा 

कायालयाकडे भवभह् नमुना ७ मध्ये आवश्यक त्या काभदपत्राांसह अभिहस्ाा्ं रणाच्या मसुदा 

दस्ासही् अजय करणे, ्सेच मानीव अभिहस्ाा्ं रणाचा आदेश व प्रमाणपत्र दस्ासही् प्राप्् करुन 

घेणे. 

र्प्पा २ :  मानीव अभिहस्ाा्ं रणाचा मसुदा दस् सवय सदभनकााारकाांच्या मुद्ाांक शुल्काच्या 

्पशीलासह सांबांभा् भजल्याच्या सह भजल्हा भनबांाक ्था मुद्ाांक भजल्हाभाकारी याांचेकडून 

अभिभनणयय (Adjudication) करून घेणे. 

र्प्पा ३ : अभिभनणययाच्या (Adjudication) आदेशानां्र सदर दस् सांबांभा् काययक्षते्रा्ील दुय्यम 

भनबांाक (खरेदी - भवक्री ) याांचे कायालया् नोंदणीकृ् करुन घेणे. 

र्प्पा ४ : नोंदणीकृ् दस्नुसार सांबांभा् नभर िमुापन अभाकारी याांचेकडे अथवा मांडल 

अभाकारी / ्लाठी याांचेकडे अभिलेखा् (७/१२) नाांव नोंदणीसाठी अजय करणे. सांबांभा् अभाकारी 

याांनी मालमत्ता पत्र (Property Card) अथवा ७/१२ उ्ाऱयावर िोभवर्ादार म्हणनू सांसथेच े नाांव 

नोंदभवल्यानां्र मानीव अभिहस्ाा्ं रणाची प्रभक्रया पूणय होईल. 

(अ) मानीव अभिहस्ाां्रणासाठी करावयाच्या ऑनलाईन व ऑर्फलाईन (Hard Copy) अजासोब् 
जोडावयाची काभदपत्रे:-  

मानीव अभिहस्ाा्ं रणाचा अजय सादर करण्याकभर्ा खालील काभदपत्रे आवश्यक आहे्. 

सहकारी भृहभनमाण सांसथाांकडे सदर काभदपत्र े उपलब्ा अस्ील ्रच त्याांनी मानीव 

अभिहस्ाा्ं रण करण्याकभर्ा ऑनलाईन व ऑर्फलाईन (Hard copy) अजय सादर करावा. 

ऑर्फलाईन अजाची प्र् (Hard Copy) रु.2000/- इ्क्या रकमेच्या शुल्कासभह् (कोर्य र्फी सरॅ्म्प 

सवरुपा् ककवा ऑनलाईन िरली असल्यास त्याची पाव्ी यासह) सांबांभा् भजल्हयाचे भजल्हा 
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उपभनबांाक, सहकारी सांसथा / सहभनबांाक सहकारी सांसथा (भसडको) याांचकेडे व त्याचवळेी मुद्ाांक 

भजल्हाभाकारी याांचेकडे सादर करावी.  

1)   ऑनलाईन (Online) अजासोब् अपलोड (Upload) करावयाची काभदपत्रे:- 

i) मानवी अभिहस्ाा्ं रणाकभर्ा नमुना 7 माील अजय. (पभरभशष्ट्र्-1 प्रमाणे ) 

ii) सहकारी भृहभनमाण सांसथा नोंदणी प्रमाणपत्र / कां पनी नोंदणी प्रमाणपत्र/डीड ऑर्फ 

भडक्लरेशनची प्र्. 

iii) अजयदार सांसथेचा ्पशील व सांसथेच्या वार्षषक सवयसााारण सिा/भवशेष सवयसााारण 

सिाांमध्ये मानीव अभिहस्ाां्रण करण्यासांदिा् केलले्या ठरावाची प्र्. 

iv) भमळक् पभत्रकाांचा ्ीन मभहन्याांच्या आ्ील उ्ारा. (मालमत्ता पत्रक 7/12 उ्ारा इ.) 

v) सांसथे्ील सवय कायदेशीर सदभनका ाारकाांची भवभह् नमून्या्ील यादी. 

vi) सहकारी भृहभनमाण सांसथेने अभिहस्ाां्रण करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र वशे्म अभाभनयम, 

1970 अन्वये प्रव य्काला बजावलेली कायदेशीर नोर्ीस. 

vii) भनयोजन/सक्षम प्राभाकरणाने भदलेले बाांाकाम प्रारांि प्रमाणपत्र ्सेच िोभवर्ा प्रमाणपत्र. 

viii) सांबांभा् सांसथेकडे िोभवर्ा प्रमाणपत्र नसल्यास इमार्ीचा प्रत्यक्ष ्ाबा घेण्या् आल्याचे 

्सेच सदर इमार्ीच्या सांदिा् असलेल्या सवय जबाबदाऱया/दाभयत्व ेस्सवकारण्यास ्यार 

असल्याचे ्सेच मानीव अभिहस्ाा्ं रण झाल्यानां्र सांबांाी् नाभरी सथाभनक सवराज्य 

सांसथेकडे िोभवर्ा प्रमाणपत्रासाठी अजय करणार असल्याबाब् सव-प्रमाणपत्र घेण्या् याव.े 

(पभरभशष्ट्र् -5 प्रमाणे)  

ix) रु.2000/- ची कोर्य र्फी सरॅ्म्प ककवा ऑनलाईन र्फी. 

x) सांसथेची काभदपत्रे खरी असल्याबाब् अजयदाराचे सवप्रभ्ज्ञापत्र (पभरभशष्ट्र्-4 प्रमाणे)  
 

2) ऑर्फलाईन अजासोब् (Hard Copy) जोडावयाची काभदपत्रे:- 

i) मानवी अभिहस्ाा्ं रणाकभर्ा नमुना 7 माील अजय. (वर नमूद केल्याप्रमाणे मुद्ाांक 

शुल्कासह) 

ii) मानीव अभिहस्ाा्ं रण क्रमाांक (D.C.No.) प्राप्् झाल्याचा नमुना क्र.7 ची प्र्. 
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iii) सांसथे्ील एका सिासदाच्या सदभनकेच्या भवक्री करारनाम्याची प्र् व इांडेक्स 2 ककवा 

सदभनकेच्या मालकी हक्काचा पुरावा जसे वारस प्रमाणपत्र, न्यायालयाचा हुकुमनामा ककवा 

मृत्यूपत्र इत्यादी. 

iv) भवकासकाने मांजूर करुन घे्लेल्या रेखाांकन (Layout) ची सक्षम प्राभाकरणाकडील अांभ्म 

मांजूर नकाशा प्र्. 
 

(ब) मानीव अभिहस्ाा्ं रणाकभर्ा ऑनलाईन अजय सादर करण्याची काययपध्द्ी:- 

मानीव अभिहस्ाां्रणासाठी महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदभनकाांबाब् (त्या बाांाण्यास 

प्रोत्साहन देणे, त्याांची भवक्री, व्यवसथापन व हस्ाां्रण याांचे भनयमन करण्याबाब्) अभाभनयम, 

१९६३ च्या कलम 11, पोर्कलम 3 अन्वये नमूना  7  मध्ये  सांसथेने सांबांभा्  सक्षम  प्राभाकरणाकडे  

ऑनलाईन पध्द्ीने अजय करण्याकभर्ा पभरभशष्ट्र्-3 मध्ये नमूद काययपध्द्ीचा अवलांब करावा. 

 (क) भजल्हा उपभनबांाक, सहकारी सांसथा / सहभनबांाक, सहकारी सांसथा (भसडको) ्था सक्षम 
प्राभाकारी याांनी मानीव अभिहस्ाा्ं रण प्रमाणपत्र देण्याबाब् करावयाची काययपध्द्:- 

 

उपरोक्् वरील (अ) मध्ये नमूद केलेली काभदपत्र े अजासोब् जोडली असल्याची सक्षम 

प्राभाकारी  याांनी प्रथम खात्री करावी व ्द्नां्र खालीलप्रमाणे काययवाही करावी.  

i) मानीव अभिहस्ाा्ं रण अजय स्सवकार्ाना 7/12 व भमळक् पभत्रकेवरील सांबांभा्  ाारक हे 

दस्ऐवज भलहून देणारे ाारक अस्ील त्याांना पत्त्यासह पक्षकार केले आहे आभण एकाच 

रेखाांकनावर  (Layout) अस्स्त्वा् असलेल्या इ्र सवय भृहभनमाण सांसथाांना ्सेच कां पनी 

अपार्यमेंर् इ. याांना पक्षकार केले आहे काय हे पहाव.े 

ii) वरीलप्रमाणे काभदपत्रे जोडली असल्याची खात्री झाल्यानां्र मोर्फा अभाभनयम, 1960 व 

भनयम, 1964 माील भनयम 13(2) नुसार सवय सांबांभा् पक्षकाराांना सुनावणीची नोर्ीस 

काढावी. 

iii) सुनावणीची नोर्ीस काढल्यानां्र सुनावणीच्या वळेी यामध्ये आणखी काही पक्षकार करुन 

घ्यावयाचे राहून भेले असल्यास अशी भजल्हा उपभनबांाक, सहकारी सांसथा ्था सक्षम 

प्राभाकारी याांची खात्री झाली ्र त्या सवय सांबांभा्ाांना पक्षकार करून घेण्याभवषयी 

अजयदारास आदेशी् कराव.े  
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iv) त्यानां्र भजल्हा उपभनबांाक, सहकारी सांसथा ्था सक्षम प्राभाकारी हे सुनावणीचे 

कामकाज पूणय कर्ील. यामध्ये अजयदाराने प्रत्यक्ष प्रस्ाव सादर केल्यानां्र त्यास र्फॉमय 

नां. 10 ची नोर्ीस भदल्याच्या ्ारखेपासून सहा मभहन्याांचे आ् अजय भनकाली काढ्ील. 

v) अजय भनकाली काढण्यास सहा मभहन्यापेक्षा जास् कालावाी लाभल्यास भवलांबाच्या 

कारणासह भजल्हा उपभनबांाक, सहकारी सांसथा ्था सक्षम प्राभाकारी अजय भनकाला् 

काढ्ील. 

vi) मानीव अभिहस्ाा्ं रणाचे आदेश व प्रमाणपत्र पारी् कर्ाना भजल्हा उपभनबांाक, 

सहकारी सांसथा/ सहभनबांाक, सहकारी सांसथा (भसडको) ्था सक्षम प्राभाकारी याांनी 

खालील बाबी भवचारा् घेऊन आदेश पारी् करावे् :- 

 (1) एका िखूांडावर अनेक इमार्ी अस्ील व प्रत्येक इमार्ीची सव ा्ंत्र सहकारी 

भृहभनमाण सांसथा असेल आभण त्यापैकी काही इमार्ीचे बाांाकाम अपूणय असल्यास, पूणय 

झालेल्या इमार्ीचे मानीव अभिहस्ाा्ं रण कर्ाना अशा सांसथेच्या इमार्ीच्या 

बाांाकामाच्या प्रमाणा् जाभेचे क्षते्रर्फळ (Proportionate area) ककवा Ground 

Coverage ककवा Plinth area, ्सेच मोकळी जाभा, सामुदाभयक सेवा सुभवाा, रस्े 

याांचेवर बाांाकामाच्या प्रमाणा् अभविक्् भहससा (Undivided share) वभहवार्ीचा हक्क 

द्योग वावा. 

(2) ज्या भठकाणी भर्.डी.आर. चा (TDR)  वापर केला असेल अशा लेआऊर् माील 

इमार्ींच्या बाब्ी् मानीव अभिहस्ाा्ं रण कर्ाना Plinth व Appurtent area प्रमाणे 

अभिहस्ाा्ं रण कराव.े 

(3) एकाच रेखाांकना् (Layout) एकापेक्षा जास् सांसथा अस्ील व त्यापैकी र्फक्् 

एकाच सांसथेने असा अजय केला असेल ्र, ्सेच अजयदार सांसथेच्या जभमनीची मोजणी 

करण्यास इ्र सांसथा सहकायय करी् नस्ील ्र, भजल्हा उपभनबांाक, सहकारी सांसथा 

्था सक्षम प्राभाकारी याांनी अजयदार सांसथेस सांबांभा् सांसथेच्या बाांाकामाचे नकाशे मांजूर 

करणा-या सक्षम प्राभाकरणाकडील नाम्ाभलकेवरील वास्ुभवशारदाचे मांजूर 

नकाशाप्रमाणे मोजणी करुन सांसथेच्या क्षते्राबाब् अहवाल सादर करण्यास सूभच् 

कर्ील. 
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  (4) नाभरी िाभामध्ये वाढीव एर्फ.एस.आय. ककवा र्ी.डी.आर. भमळण्याच्या अपेक्षनेे 

भवकासकाने प्रकल्प पूणय केला नसेल, अशा बाब्ी् मांजूर बाांाकाम नकाशानुसार 

जेवढया सदभनका प्रस्ाभव् अस्ील आभण ्ेवढया सदभनका बाांाल्या अस्ील ्र 

त्याांचे मानीव अभिहस्ाा्ं रण करण्या् याव.े 

  (5) सांसथेचा भवही् नमून्या्ील अजय व त्यासोब् सादर केलेली काभदपत्रे याांची 

्पासणी करुन सवय बाबींची पू य््ा हो् असेल ्रच सक्षम प्राभाकारी याांनी सांबांभा् 

सांसथेस मानीव अभिहस्ाा्ं रण आदेश व प्रमाणपत्र भनभयभम् करण्या् याव.े 

  (6) मानीव अभिहस्ाांरणाचे आदेश, प्रमाणपत्र व दस्ामध्ये सामाईक सुभवााांचा 

उल्लेख कर्ाना अजयदार सांसथेच्या इमार्ीच्या बाांाकामाच्या प्रमाणा् सामाईक सुभवााांच े

अभविाभज् हक्कासह अजयदार सांसथेचा अभाकार राहील असे  नमूद करण्या् याव.े  

(ड) मुद्ाांक भजल्हाभाकारी याांच्यास्रावर अभिभनणयय करण्यासांदिा् अनुसरावयाची काययपध्द्ी:- 
 

मानीव अभिहस्ाा्ं रणाचा मसुदा दस् सवय सदभनकााारकाांच्या मुद्ाांक शुल्काच्या 

्पशीलासह सांबांभा् भजल्हयाच्या सह भजल्हा भनबांाक ्था मुद्ाांक भजल्हाभाकारी याांच्यास्रावर 

अभिभनणयय (Adjudication) करुन घेण्याची खालीलप्रमाणे काययवाही करावी :- 

१) ज्या सहकारी भृहभनमाण सांसथेच्या मानीव अभिहस्ाा्ं रण प्रकरणामध्ये:- 

i) कोण्ाही F.S.I. भशल्लक नसून हस्ाा्ं रणाचा भवषय नाही असे मानीव अभिहस्ाा्ं रण 

दस्ामध्ये सपष्ट्र्पणे नमूद असेल व F.S.I. भशल्लक नसल्याबाब्चा चाल ु ्ारखेचा 

आर्षकरे्क्र् दाखला दस्ासोब् जोडला असल;े आभण  

ii) मानीव अभिहस्ाा्ं रणाचा भवषयवस्ू असलेल्या सवय सदभनका/भाळयाांचे सध्याच्या 

भाळेाारकाांच्या लािा्ील करारनामे भनष्ट्पादनाच्या भदनाांकाच्या वळेी प्रचभल् अनुच्छेद 25 

माील सांबांभा् दरानुसार योग्य मुद्ाांकवर, भर्सर नोंदणी केले अस्ील ्र, सांसथेला 

सदर मानीव अभिहस्ाा्ं रणपत्राचा दस् सदभनकाांची सांख्या X रू.100/- इ्क्या ककवा 

शासन वळेोवळेी भनभि् करेल अशा एकुण मुद्ाांक शुल्कावर भनष्ट्पाभद् करून सांबांभा् 

दुय्यम भनबांाक याांचेकडे नोंदणीसाठी थेर् सादर कर्ा येईल, त्या दस्ाचा अभिभनणयय करून 

घेण्याची आवश्यक्ा असणार नाही.  
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सांबांभा् दुय्यम भनबांाक याांची अर् क्र. (i) व (ii) बाब् खात्री झाली ्र ्े सदर दस्ाची 

नोंदणी पुणय कर्ील. या प्रमाणे काययवाही झाल्यावर दुय्यम भनबांाक सदर दस् भजल्हयाचे मुद्ाांक 

भजल्हाभाकारी याांचेकडे सत्वर ्पासणीसाठी पाठव्ील आभण ्पासणीमध्ये उक्् दस्ऐेवजास 

कमी मुद्ाांक शुल्क भदल्याचे भदसून आल्यास, सदर मुद्ाांक शुल्क व त्यावर मुद्ाांक 

अभाभनयमानूसार होणारा दांड त्वरी् िरण्याचे दाभयत्व सांबांभा् सांसथेवर राहील. 

2) वरील 1 मध्य ेन मोडणा-या प्रकरणाांचे बाब्ी्:-  

I) सांसथेने वरील अ(2) प्रमाणे मुद्ाांक भजल्हाभाकारी याांचेकडे, प्रस्ावाची प्र् 

पूवयपड्ाळणीसाठी सादर केलेली असल्यास, मुद्ाांक भजल्हाभाकारी त्या काभदपत्राांची 

पड्ाळणी करून, आणखी काही काभदपत्रे आवश्यक अस्ील ्ी सांसथेला लेखी पत्राव्दारे 

कळव्ील. सांसथेने सादर केलेल्या काभदपत्राांच्या आाारे मुद्ाांक भजल्हाभाकारी मूल्याांकन 

व मुद्ाांक शुल्क भनभि्ी सांदिा् शक्य ्ी सवय काययवाही पुणय करून ठेव्ील आभण पुढे, 

सक्षम प्राभाकारी याांच्याकडील प्रभक्रया पुणय झाल्यानां्र, सांसथा मुद्ाांक भजल्हाभाकारी 

याांचेकडे पुढे 2(II) मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे अभिभनणययासाठी भर्सर अजय दाखल करेल, 

त्यावळेी मुद्ाांक भजल्हाभाकारी ‘पुवय पड्ाळणी प्रकरणा्ील काभदपत्राांचा सदर अभिभनणयय 

प्रकरणामध्ये समावशे कर्ील व दाखल “प्रारूप मानीव अभिहस्ाा्ं रण दस्ा्ील ” ्थ्य े

भवचारा् घेवून अभिभनणययाचा आदेश कर्ील आभण सांसथेला त्याबाब् पत्राव्दारे अवभ् 

करून ठेव्ील. 

II) अभिभनणययासाठी दाखल करावयाची काभदपत्र-े 

ज्या प्रकरणामध्ये अभिभनणयय करण्याची आवश्यक्ा आहे अशा प्रकरणामध्ये सांसथेने 

मुद्ाांक शुल्काच्या देय्ेच्या अनुषांभाने अभिभनणयय करण्यासाठी मुद्ाांक भजल्हाभाकारी 

कायालयाकडे खालीलप्रमाणे काभदपत्र ेसादर करणे आवश्यक राहीलः- 

i) भवही् नमुन्या्ील अजय, अजास रु.10/- चा कोर्य र्फी सरॅ्म्प, 

ii) नोंदणी व मुद्ाांक भविाभाच्या www.igrmaharashtra.gov.in या सांके्सथळावर 

online services>Adjudication>process याभठकाणी अजाची डेर्ा एन्री करुन 

प्राप्् केलेला सांके्ाांक   

iii) खरेदी ख्ाचा मसुदा (दोन प्र्ीमध्ये) 
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iv) महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदभनकाांबाब् अभाभनयम 1963 चे कलम 11 (3) 

अन्वये भदलेल्या मानीव अभिहस्ाा्ं रणाच्या आदेशाची व प्रमाणपत्राची प्र्.  

v) सदभनकाांच े करारनाम्याांवर मुद्ाांक शुल्क िरल्याचा पुरावा (जर करारनामा 

नोंदणीकृ् असेल ्र सुची क्र.2, अन्यथा मुळ करारनामे) 

III) सांसथेने मानीव अभिहस्ाा्ं रण प्रमाणपत्र प्राप्् झाल्यानां्र मुद्ाांक भजल्हाभाकारी 

याांच्याकडे अभिभनणययासाठी पभरपूणय काभदपत्रासह अजय केला असल्यास, मुद्ाांक 

भजल्हाभाकारी याांनी सदर अजय प्राप्् झाल्यापासून 30 भदवसाांच ेआ् अभिभनणययाचा अांभ्म 

भनणयय दयावा. मात्र मुद्ाांक भजल्हाभाकारी याांनी आवश्यक काभदपत्राांच्या पु य््ेसाठी 

सांसथेला लेखी पत्र भदल्यापासून, सांसथेने काभदपत्राांची पु य््ा करेपयं्चा कालावाी या 30 

भदवसाांमध्ये पभरभणी् करण्या् येणार नाही. 

IV) ज्या सिासदाांचे सदभनकाांचे करारनाम्याांवर मुद्ाांक शुल्क िरल्याचा पुरावा उपलब्ा हो् 

नसेल, त्या सदभनकाांपुर्े भनभि् होणारे मुद्ाांक शुल्क सांबांभा् सदभनकााारकाांनी िरणे 

आवश्यक राहील.  

V) जर काही सिासद वरील 2(IV) प्रमाणे देय होणारे मुद्ाांक शुल्क िरण्यास र्ाळार्ाळ करी् 

अस्ील ्र सांसथेने एक्र त्या सदभनकााारकाांकडून उक्् रक्कम वसूल करुन शासन 

जमा करावी ककवा सांसथेने उक्् रक्कम शासन जमा करुन त्या सदभनकााारकाांकडून 

वसुल करावी.   

इ) दुय्यम भनबांाक याांनी दस्ऐवजाांची नोंदणी करणेः- 

मुद्ाांक भजल्हाभाकारी याांनी भदलेल्या अांभ्म अभिभनणययाच्या (Adjudication) आदेशानुसार 
मुद्ाांक भजल्हाभाकारी याांचेकडे मुद्ाांक शुल्क जमा करुन त्याांनी दस्ावर ्से प्रमाणपत्र भदल्यानां्र 
सदर दस् सांबांभा्ाांच्या सवाक्षरीनां्र, सांसथेने काययक्षते्रा्ील दुय्यम भनबांाक याांचे कायालया् 
नोंदणीसाठी सादर करावा.   

या मुळ दस्ासोब्, दस्ा्ील पक्षकाराांच्या ओेळखपत्राच्या सत्यप्र्ी ्सेच शासनाच्या 
GRAS प्रणालीद्वारे नोंदणी र्फी िरल्याचा पुरावा (ई-चलन) जोडणे आवश्यक राहील. 

 

सांबांभा् दुय्यम भनबांाकाने उक्् दस्ाांची नोंदणी ही महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015 
अां्भय् भनभि् केल्यानुसार एक भदवसाच्या कालमयादे् पूणय करावी.  
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(र्फ) मानीव अभिहस्ाां्रण दस्ाच्याआाारे अभिलखेा् नोंद करणे:- 
दुय्यम भनबांाक याांच्याकडील नोंदणीकृ् मानीव अभिहस्ाा्ं रण दस्नुसार, सांबांभा् सांसथाांनी 

त्याांच्या काययक्षते्राशी भनभडी् नभर िमूापन अभाकारी अथवा ्लाठी/मांडल अभाकारी याांच्याकडे, 
अभाकार अभिलेखा् (मालमत्ता पत्रक/भा.न.नां.7/12) सांसथेच े नाांव नोंदणीसाठी अजय करावा. सदर 
अजानुसार नभर िमूापन अभाकारी अथवा ्लाठी/मांडल अभाकारी याांनी, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
सांभह्ा, 1966 आभण त्याअन्वये भवभह् केलेल्या भनयमाा्ं ील, काययपध्द्ी अनुसरुन या भनयमाांमध्ये 
नमूद भवही् कालावाी् मालमत्ता पत्रक अथवा भा.न.नां.७/१२ च्या उ्ाऱयावर िोभवर्दार सदरी 
सांबांभा् सांसथेचे नाांव नोंदभवण्याची काययवाही करावी.  
 

3.  या शासन भनणययामाील कोण्ीही दुरुस्ी खाली नमूद सवय भविाभाच्या सहम्ीने सहकार 
भविाभामार्फय ् करण्या् येईल. 
 

4.   सदर शासन भनणयय  महसुल व वन भविाभ अनौपचाभरक सांदिय क्र. मुद्ाांक -2018/अनौ-07/म-1,         
भद.16.1.2018 व अनौसांदिय क्र.11/ज-1 अ, भद.15.5.2018, भृहभनमाण भविाभ अनौपचाभरक सांदिय 
क्र.1/दुवपु-2, भद.18.1.2018, नभर भवकास भविाभ अनौपचाभरक सांदिय क्र. 41 / नभव-13, 
भद.5.5.2018, ग्राम भवकास भविाभ अनौपचाभरक सांदिय क्र. 6 / पांरा-4, भद. 5.5.2018 याांचे सहम्ीने 
भनभयभम् करण्या् ये् आहे.  
5.    सदर शासन भनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांके्सथळावर 

उपलब्ा करण्या् आला असून त्याचा सांके्ाक 201806221727455602 असा आहे. हा आदेश 

भडजीर्ल सवाक्षरीने साक्षाांभक् करुन काढण्या् ये् आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

  

 

       ( क.भस.बडभुजर )  
         कक्ष अभाकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्र्:- 
१) महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र मुांबई, 
२) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेय्ा) महाराष्ट्र मुांबई, 
३) महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नाभपरू, 
४) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेय्ा), महाराष्ट्र, नाभपरू, 
५) अभादान व लेखा अभाकारी, मुांबई, 
६) भनवासी लेखा पभरक्षा अभाकारी, मुांबई, 
७) भजल्हा कोषाभार अभाकारी, मुांबई, नाभशक, पणेु, औरांभाबाद, नाभपरू, अमराव्ी, कोल्हापरू, कोकण, 
८) सहकार आयकु्् व भनबांाक, सहकारी सांसथा, महाराष्ट्र राज्य, पणेु, 

Kamalakar 
Sitaram 
Badgujar

Digitally signed by Kamalakar Sitaram Badgujar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-
Operation Marketing And Textiles Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=51a947cca196d0cc41c310e8c0d21cc8c2c6c
bbacabc7bbc587512dd9efe3326, 
serialNumber=a25edcec358ca4ae26f3eed03117eab6
556eb316f260ca73b83104bd225aef69, 
cn=Kamalakar Sitaram Badgujar 
Date: 2018.06.22 17:27:00 +05'30'
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९) अप्पर भनबांाक, सहकारी सांसथा (लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र राज्य सहकार आयुक्् व भनबांाक, याांच े
कायालय, पणेु. 

१०)  सहभनबांाक, सहकारी सांसथा, (लेखापरीक्षा), ५ बी.ज.ेरोड, सहकारी सांघ इमार्  
क्र.१,३ रा माळा, पणेु-१, 

११)  भविाभीय सहभनबांाक, सहकारी सांसथा, मुांबई, नाभशक,पणेु, औरांभाबाद, नाभपरू, अमराव्ी, 
१२)  सवय भविाभीय सहभनबांाक, सहकारी सांसथा, (लेखापरीक्षण), मुांबई, नाभशक, पणेु, औरांभाबाद, नाभपरू. 
१३)  सवय भजल्हा उपभनबांाक, सहकारी सांसथा, 
१४)  सवय भजल्हा भवशेष लेखापभरक्षक, सहकारी सांसथा, 
१५)  भवशेष लेखापरीक्षक (वभय-१), सहकारी सांसथा, (भर्फर्े पथक ) मुांबई, नाभशक, पणेु, औरांभाबाद, नाभपरू. 
१६)  भजल्हा भवशेष लेखापरीक्षक, सहकारी सांसथा, वभय-१, मुांबई कॉन्रॅक्र्र भबल्ल्डभ, २ रा मजला, 

रामजीिाई कमानी माभय, बलेाडय भपअर, मुांबई-३८. 
१७)  व्यवसथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी भृहभनमाण भवत्त महामांडळ मया, हाऊसभर्फन िवन, 

प्लॉर् नां.सी २१, ई ब्लॉक, बाांद्ा-कुला कॉम्प्लके्स, भरझव्हय बकेॅच्या माभे, बाांद्ा (पवूय), मुांबई-५१. 
 

प्र् माभह्ी व आवश्यक त्या काययवाहीस्व:- 
 1) प्राान सभचव, महसूल व वन भविाभ,मांत्रालय, मुांबई. 
 2) अप्पर मुख्य सभचव, भृहभनमाण भविाभ, मांत्रालय, मुांबई. 
 3) प्राान सभचव, नभर भवकास भविाभ, मांत्रायल, मुांबई. 
 4) प्राान सभचव,ग्राम भवकास व जलसांाारण भविाभ, मांत्रालय, मुांबई.  
  याांना भवनां्ी करण्या् ये्े की, सदर शासन भनणयय आपल्या अभानस् काययर् असणाऱया सवय 
सांबांाी् क्षेत्रीय कायालयाच्या भनदशयनास आणावा. 
 

प्र् माभह्ीस्व अग्रभष्:- 
 1) अपर मुख्य सभचव (सहकार ), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ भविाभ, मांत्रालय, मुांबई.  
2) प्राान सभचव (पणन ), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ भविाभ, मांत्रालय, मुांबई. 
3) प्राान सभचव (वस्त्रोद्योग वोभ), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ भविाभ, मांत्रालय, मुांबई. 
4) भनवडनस्ी  (१४-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ भविाभ, मांत्रालय, मुांबई. 
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पभरभशष्ट्र्- 1     

(नमनुा अर्ज.) 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ®Ö ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ ³ÖÖÝÖ “ÖÖ¸ü- ²Ö  ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 27, 2010/†×À¾Ö®Ö 5 ¿ÖÛêú 1932 

®Ö´Öã®ÖÖ ÃÖÖŸÖ 

( ×®ÖµÖ´Ö 12 ¯ÖÆüÖ ) 

 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ»ÖÛúß ÆüŒÛúÖ“µÖÖ ÃÖ¤ü×®ÖÛúÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ( ŸµÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÞµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü®Ö ¤êüÞÖê , ŸµÖÖÓ“Öß ×¾ÖÛÎúß , ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö ¾Ö 
ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÞÖ µÖÖÓ“Öê ×®ÖµÖ´Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1963 µÖÖÓ“µÖÖ Ûú»Ö´Ö 11, ¯ÖÖê™üÛú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ®ÖÖÓ¾Öê 
‹ÛúŸÖ±úá ´ÖÖ®Öß¾Ö †×³ÖÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÞÖ ØÛú¾ÖÖ ˆ¤Ëü‘ÖÖêÂÖÞÖê“Öê ®ÖÖë¤üÞÖß ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß †•ÖÖÔ“ÖÖ ®Ö´Öã®ÖÖ,  
------------------  µÖê£Öß»Ö ÃÖõÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖÛúÖ-µÖÖ ÃÖ´ÖõÖ. 
  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ»ÖÛúß ÆüŒÛúÖ“µÖÖ ÃÖ¤ü×®ÖÛúÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ( ŸµÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÞµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü®Ö ¤êüÞÖê , ŸµÖÖÓ“Öß ×¾ÖÛÎúß , ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö ¾Ö 
ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÞÖ µÖÖÓ“Öê ×®ÖµÖ´Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1963 µÖÖ“µÖÖ Ûú»Ö´Ö 11, ¯ÖÖê™üÛú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê †•ÖÔ. 
 

¹ý¯ÖµÖê 2000 (¤üÖê®Ö Æü•ÖÖ¸ü ±úŒŸÖ) 
“ÖÖ ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖ ±úß ´Öã¦üÖÓÛú 

सन 20---- चा †•ÖÔ ÛÎú´ÖÖÓÛú   
 
----------------------------------------- 
-----------------------------------------                                  †•ÖÔ¤üÖ¸ü   
   
 ×¾Ö¹ý¬¤ü  
-----------------------------------------    ¯ÖÏ¾ÖŸÖÔÛú / ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖõÖ 
----------------------------------------- 
 
   ˆ¯Ö×¸ü®ÖÖ×´ÖŸÖ †•ÖÔ¤üÖ¸ü ÜÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ®Ö´Öã¤ü Ûú¸üŸÖÖê /Ûú¸üŸÖÖŸÖ Ûúß, - 
 

1.  †•ÖÔ¤üÖ¸ü Æêü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü  ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, ÛÓú¯Ö®Öß/¾Öê¿´Ö ‘ÖêÞÖÖ-µÖÖÓÓ“ÖÖ ÃÖÓ‘Ö µÖÖ †®¾ÖµÖê µÖ£ÖÖê×“ÖŸÖ×¸üŸµÖÖ ®ÖÖë¤üÞÖß  
Ûêú»Öê»Öê ------------------------------------------------------------------------------µÖê£Öê †Ö¯Ö»Öê 
®ÖÖë¤üÞÖßÛéúŸÖ     ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ †ÃÖ»Öê»Öê ( µÖÖŸÖ µÖÖ¯Öãœêü •µÖÖ“ÖÖ ×®Ö¤ìü¿Ö  ˆŒŸÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß /ˆŒŸÖ ÛÓú¯Ö®Öß /ˆŒŸÖ ¾Öê¿´Ö ‘ÖêÞÖÖ-µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ‘Ö  
†ÃÖÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.)  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ»ÖÛúß ÆüŒÛúÖ“µÖÖ ÃÖ¤ü×®ÖÛúÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ( ŸµÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÞµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü®Ö ¤êüÞÖê , ŸµÖÖÓ“Öß ×¾ÖÛÎúß , 
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö ¾Ö ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÞÖ µÖÖÓ“Öê ×®ÖµÖ´Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1963 µÖÖÓ“µÖÖ Ûú»Ö´Ö 10 †®¾ÖµÖê, Ã£ÖÖ¯Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖŸÖ  
†Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÝÖéÆü×®Ö´ÖÖÔüÞÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê ÃÖ¤üÃµÖ †ÖÆêüŸÖ, 

2. ˆŒŸÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß/ˆŒŸÖ ÛÓú¯Ö®Öß/ˆŒŸÖ ¾Öê¿´Ö ‘ÖêÞÖÖ-µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ‘Ö µÖÖÓ“ÖÖ --------------------------------------------------
--------- õÖê¡Ö (µÖÖŸÖ µÖÖ¯Öãœêü •µÖÖ“µÖÖ ×®Ö¤ìü¿Ö ÃÖ¤ü×®ÖÛêú“Öß •ÖÖÝÖÖ †ÃÖÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.) †ÃÖ»Öê»µÖÖ •Ö×´Ö®Öß“ÖÖ ³ÖæÜÖÓ›ü 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÖÆêü. µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ †Ö×ÞÖ ×®Ö¿ÖÖÞÖß ÛÎú´ÖÖÓÛú 1 †ÃÖ»Öê»µÖÖ ˆŒŸÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß/ˆŒŸÖ ÛÓú¯Ö®Öß/ˆŒŸÖ ¾Öê¿´Ö ‘ÖêÞÖÖ-
µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ‘Ö µÖÖÓ“µÖÖ ®ÖÖë¤üÞÖß ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ †ÖÆêü. 

3.  †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ®Öê ®Ö´Öã¤ü Ûêú»Öê †ÖÆêü Ûúß, ˆŒŸÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß/ˆŒŸÖ ÛÓú¯Ö®Öß/ˆŒŸÖ ¾Öê¿´Ö ‘ÖêÞÖÖ-µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ‘Ö µÖÖÓ“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß´Ö¬µÖê ---
----------------------------- ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖê»Ö ¾Ö ŸÖß ------- µÖÖ ®ÖÖ¾ÖÖ®Öê †ÖêôûÜÖ»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. 
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4. †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ®Öê  ®Ö´Öã¤ü Ûêú»Öê †ÖÆêü Ûúß, ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖõÖÖ®Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ»ÖÛúß ÆüŒÛúÖ“µÖÖ ÃÖ¤ü×®ÖÛúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ (ŸµÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÞµÖÖÃÖ 
¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü®Ö ¤êüÞÖê , ŸµÖÖ“Öß  ×¾ÖÛÎúß , ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö ¾Ö ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÞÖ µÖÖÓ“Öê ×®ÖµÖ´Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1963 µÖÖ“µÖÖ Ûú»Ö´Ö 4 

«üÖ¸êü †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÃÖ»µÖÖ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ÃÖ¤ü×®ÖÛúÖ/¤ãüÛúÖ®Ö µÖÖ“µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÝÖŸÖ ÜÖ¸êü¤üß¤üÖ¸üÖÓ¿Öß ÃÖ¤ü×®ÖÛúÖ/¤ãüÛúÖ®Ö µÖÖÛú¸üßŸÖÖ ×¾ÖÛÎúß 
Ûú¸üÖ¸ü®ÖÖ´ÖÖ Ûêú»ÖÖ †ÖÆêü †Ö×ÞÖ ÃÖ¾ÖÔ Ûú¸üÖ¸ü®ÖÖ´Öê ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´Öã¦üÖÓÛú †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1958 †®¾ÖµÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÃÖ»µÖÖ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
µÖ£ÖêÖ×“ÖŸÖ×¸üŸµÖÖ ´Öã¦Óü Ö Ó×ÛúŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ †Ö×ÞÖ ®ÖÖë¤üÞÖß †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1908 †®¾ÖµÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÃÖ»µÖÖ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
µÖ£ÖêÖ×“ÖŸÖ×¸üŸµÖÖ ®ÖÖë¤üÞÖß  Ûêú»Öß †ÖÆêü. ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖõÖ, Ûú¸üÖ¸ü®ÖÖ´µÖÖŸÖ ÃÖÆü´ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ØÛú¾ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ»ÖÛúß 
ÆüŒÛúÖ“µÖÖ ÃÖ¤ü×®ÖÛúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ( ŸµÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÞµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü®Ö ¤êüÞÖê , ŸµÖÖ“Öß ×¾ÖÛúß , ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö ¾Ö ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÞÖ µÖÖÓ“Öê ×®ÖµÖ´Ö®Ö 
Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ) ×®ÖµÖ´Ö 1964 µÖÖ“µÖÖ ×®ÖµÖ´Ö9 ´Ö¬µÖê ŸÖ¸üŸÖæ¤ü Ûêú»µÖÖ¯ÖḮ ÖÖÞÖê, ˆŒŸÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß/ˆŒŸÖ ÛÓú¯Ö®Öß/ˆŒŸÖ ¾Öê¿´Ö ‘ÖêÞÖÖ-
µÖÖÓ“µÖÖ ˆŒŸÖ ÃÖÓ‘ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Ûêú»Öê»µÖÖ ÃÖÓ¯ÖãÞÖÔ ‡´ÖÖ¸üŸÖßÃÖÆü (µÖÖ¯Öãœêü •µÖÖ“ÖÖ ×®Ö¤ìü¿Ö ˆŒŸÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ †ÃÖÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
†Ö»ÖÖ †ÖÆêü) ÃÖ¤ü×®ÖÛúÖÓ“Öß •ÖÖÝÖÖ †×³ÖÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ÃÖÆü´ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖõÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 1 µÖÖ“µÖÖ¿Öß, ÁÖß/ÁÖß´ÖŸÖß --
-----------------------------------ÃÖ¤ü×®ÖÛúÖ/¤ãüÛúÖ®Ö ÜÖ¸êü¤üß¤üÖ¸ü µÖÖÓ®Öß Ûêú»Öê»µÖÖ ˆŒŸÖ ×¾ÖÛÎúß Ûú¸üÖ¸ü®ÖÖ´µÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ 
•ÖÖê›ü»Öß †ÖÆêü †Ö×ÞÖ ×®Ö¿ÖÖÞÖß ÛÎú´ÖÖÓÛú --- ×“Ö®ÆüÖØÛúŸÖ Ûêú»ÖÖ †ÖÆêü, †Ö×ÞÖ ×®Ö¿ÖÖÞÖß ÛÎú´ÖÖÓÛú ---- ´Ö¬µÖê ÃÖ¤ü×®ÖÛúÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú,õÖê¡Ö±úôû,¯ÖÏ¤üÖ®Ö Ûêú»Öê»Öê ´Öã¦üÖÓÛú ¿Öã»Ûú, ®ÖÖë¤üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú,¯ÖÏ¤üÖ®Ö Ûêú»Öê»Öß ®ÖÖë¤üÞÖß ±úß ‡ŸµÖÖ¤üß ŸÖ¯Ö×¿Ö»ÖÖÃÖÆü ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ 
ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß •ÖÖê›ü»Öß †ÖÆêü. 

5.  ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖõÖÖÓ®Öß, ˆŒŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´ÖÖ®¾ÖµÖê †Ö×ÞÖ ŸµÖÖÜÖÖ»Öß Ûêú»Öê»µÖÖ ×®ÖµÖ´ÖÖÓ®¾ÖµÖê ŸÖ¸üŸÖæ¤ü Ûêú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê, †•ÖÔ¤üÖ¸ü 
ÛúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü¯ÖÞÖê ‘ÖêÞµÖÖÃÖ ¾Ö »ÖÖ³Ö ‘ÖêÞµÖÖÃÖ ÆüÛú¤üÖ¸ü †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ®ÖÖÓ¾Öê •Ö×´Ö®ÖßŸÖß»Ö †Ö×ÞÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖßŸÖß»Ö 
¯ÖÏ¾ÖŸÖÔÛúÖ“ÖÖ ÆüŒÛú, ´ÖÖ»ÖÛúß ÆüŒÛú ¾Ö ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö µÖÖÛú¸üßŸÖÖ †×³ÖÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÞÖ ×®ÖÂ¯ÖÖ×¤üŸÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ÛúÃÖæ¸ü Ûêú»Öß †ÖÆêü. (¾Öê¿´Ö 
´ÖÖ»ÖÛúß ÆüŒÛú †×¬Ö×®ÖµÖ´ÖÖ®¾ÖµÖê ÃÖÖ¤ü¸ü Ûêú»Öê»µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ/ÛÓú›üÖê×´Ö×®Ö†´Ö“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ, ÃÖ¤ü×®ÖÛúÖ ÜÖ¸êü¤üß¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ ‡“”êû®ÖãÃÖÖ¸ü, 
¾ÖÃŸÖã×Ã£ÖŸÖß ®Ö´Öã¤ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×ÞÖ ¯ÖÏ¾ÖŸÖÔÛúÖ®Öê ÛúÖµÖªÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà“Öê ¯ÖÖ»Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖŸÖ Ûêú»Öê»Öß ÛúÃÖæ¸ü µÖê£Öê ×®Ö¤ü¿ÖÔ®ÖÖÃÖ 
†ÖÞÖæ®Ö ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö). 

6.  ´ÆüÞÖæ®Ö, †•ÖÔ¤üÖ¸ü µÖÖ ÃÖõÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖÛúÖ-µÖÖÛú›æü®Ö ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ¯ÖḮ ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö ×´ÖôûÞµÖÖÃÖ ÆüŒÛú¤üÖ¸ü †ÃÖê»Ö ŸÖÃÖê“Ö 
†•ÖÔ¤üÖ¸ü, ˆŒŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ Ûú»Ö´Ö 11 †®¾ÖµÖê ÃÖ¤ü×®ÖÛêú“µÖÖ •ÖÖÝÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ‹ÛúŸÖ±úá ´ÖÖ®Öß¾Ö †×³ÖÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÞÖ 
×´ÖôûÞµÖÖÃÖ ÆüŒÛú¤üÖ¸ü †ÃÖê»Ö,  

7.  ŸÖ¤ü®ÖãÃÖÖ¸ü, ÃÖõÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖÛúÖ¸üß µÖÖÓ®Öß ´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ÃÖõÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖÛúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸üßŸÖêŸÖ ´ÖÖê›üÞÖÖ-µÖÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ®ÖÖ¾Öê -
-------------------------------------------------  µÖê£Öß»Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖßÃÖÆü  ×¤ü®ÖÖÓÛú --------- ¸üÖê•Öß“µÖÖ Ûú¸üÖ¸ü®ÖÖ´µÖÖ“µÖÖ 
¯ÖÏ×ŸÖ´Ö¬µÖê (´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ®ÖÖë¤üÞÖß ¯Ö×¡ÖÛúÖ ÛúÖ›Ôü) ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ²ÖÖ•Öã»ÖÖ šêü¾Ö»Öê»µÖÖ ------------ •Ö×´Ö®Öß“Öê ‹ÛúŸÖ±úá †×³ÖÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÞÖ 
ÆüŒÛú ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö ªÖ¾Öê. 

8. †•ÖÔ¤üÖ¸ü, µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•ÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ¤üß¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö ¸üÖÆüß»Ö. 

9.  ´ÆüÞÖæ®Ö, †•ÖÔ¤üÖ¸ü ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûú¸üßŸÖ †ÖÆêü Ûúß-  

(Ûú) ´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ÃÖõÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖÛúÖ¸üß µÖÖÓ®Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÖ»ÖÛúß ÆüŒÛúÖ“µÖÖ ÃÖ¤ü×®ÖÛúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ( ŸµÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÞµÖÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü®Ö 
¤êüÞÖê, ŸµÖÖÓ“Öß ×¾ÖÛÎúß , ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö ¾Ö ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÞÖ µÖÖÓ“Öê ×®ÖµÖ´Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1963 µÖÖÓ“µÖÖ Ûú»Ö´Ö 11 †®¾ÖµÖê 
†•ÖÔ¤üÖ¸ü ÃÖ¤ü×®ÖÛúÖÓ“µÖÖ •ÖÖÝÖÖÓ“Öê ‹ÛúŸÖ±úá ´ÖÖ®Öß¾Ö †×³ÖÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸üÞÖ ×´ÖôûÞµÖÖÃÖ ÆüŒÛú¤üÖ¸ü †ÖÆêü †ÃÖê ¯ÖḮ ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö ªÖ¾Öê †Ö×ÞÖ 
®ÖÖë¤üÞÖß Ûú¸üÖ¾Öß. 

(ÜÖ) †•ÖÖÔ“µÖÖ ÜÖ“ÖÖÔ“Öß ŸÖ¸üŸÖã¤ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. 

(ÝÖ) ´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ÃÖõÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖÛúÖ¸üß µÖÖÃÖ µÖÖêÝµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ‡ŸÖ ü̧ ÃÖÆüÖµµÖ Ûú¸üÖ¾Öê. 

               ÃÖÆüß /-         ÃÖÆüß /- 

 ¾ÖÛúß»Ö /†×¬ÖÛéúŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×®Ö¬Öß अर्जदारा कररता    †•ÖÔ¤üÖ¸ü   
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पभरभशष्ट्र् -2 

(नमुना प्रमाणपत्र.) 

महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदभनकाांबाब् (त्या बाांाण्यास प्रोत्साहन देणे त्याांची भवक्री, व्यवसथापन व 
हस्ाा्ं रण याांचे भनयमन करण्याबाब्) अभाभनयम 1963 च ेकलम 11 (4) अन्वये मानीव हस्ाा्ं रण 

प्रमाणपत्र. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

                         मानीव हस्ाां्रण अजय क्र. ------------ 

            प्रमाणपत्र            

 महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदभनकाांबाब् (त्या बाांाण्यास प्रोत्साहन देणे त्याांची भवक्री, 

व्यवसथापन व हस्ाा्ं रण याांचे भनयमन करण्याबाब्) अभाभनयम 1963 च ेकलम 11 (4) अन्वय ेमला 

प्राप्् झालेल्या अभाकारानुसार मी, --------------, सक्षम प्राभाकारी ्था भजल्हा उपभनबांाक, 

सहकारी सांसथा,--------------, प्रमाभण् कर्ो की,------------ सहकारी भृहरचना सांसथा मया. 

ही सांसथा महाराष्ट्र सहकारी सांसथा अभाभनयम 1960 व त्या खालील भनयम 1961 मध्य े असलेल्या 

्र्ुदीप्रमाणे नोंदणी क्र. -------------------------  अन्वय े नोंदभवण्या् आलेल्या सहकारी 

भृहभनमाण सांसथेच्या नाव,े सां. नां. ---------------------- माील एकुण क्षते्रर्फळ ------------  चौ. 

मी. पैकी -------- चौ. मी. इ्के क्षते्रर्फळ व  या जभमनीमध्ये बाांाण्या् आलेल्या -------- चौ. मी. 

बाांाकाम क्षते्र असलेल्या इमार्ीसह प्रव य्काांचे हक्क, मालकी हक्क व भह्सांबांा याांचे ---------- 

सहकारी भृहरचना सांसथा मयाभद्, या अजयदाराच्या नाव े “मानीव अभिहस्ाा्ं रण” म्हणनू 

अभिहस्ाा्ं रण भवलेखाचे एकपभक्षय भनष्ट्पादन करण्यासाठी हे प्रकरण अजयदाराांनी दाखल केलेल्या 

काभदपत्राांवरुन योग्य असल्याचे प्रमाभण् करुन खालील अर्ी व श्ीवर सदरचे प्रमाणपत्र दे् आहे. 

1. सदरच े प्रमाणपत्र हे सांसथेने उपलब्ा करुन भदलेल्या काभदपत्राआाारे देण्या् ये् आहे.  
याद्वारे  हस्ाा्ं री् होणाऱया जाभेमध्ये व बाांाकामामध्ये काही अभनयमी््ा असल्यास, ्े याद्वारे            
भनयमानुकुल केल ेआहे, असे समजण्या् येऊ नय.े 
2. या प्रमाणपत्राद्वारे हस्ाा्ं री् होणाऱया जमीन व बाांाकाम क्षते्रापोर्ी आकारण्या् येणारे मुद्ाांक  
            शुल्क िरणे सांबांभा्ाांना बांानकारक राहील.  
3. मांजूर रेखाांकना्ील खुली जाभा, सामाईक रस्े, सोईसुभवाा माील इमार्ीच्या बाांाकामाच्या   
           प्रमाणा्ील अभविक्् भहश्श्यासह हस्ाा्ं री् करण्या् ये् आहे. (लाभू असल्यास). 
              
 

 सक्षम प्राभाकारी ्था 
              भजल्हा उपभनबांाक, सहकारी सांसथा, 
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पभरभशष्ट्र्-3 

(मानीव अभिहस्ाां्रणाकरी्ा ऑनलाईन अजय सादर करण्याची काययपध्द्ी ) 

1) भृहभनमाण सहकारी सांसथाांनी मानीव अभिहस्ाा्ं रणासाठी 

https://mahasahakar.maharashtra.gov.in या सांके्सथळावर ऑनलाईन अजय सादर 

करावा. 

2) होम पेज वरील “इ्र दुव े (other links)” या सदराखाली “सोसायर्ी नाव नोंदणी 

(Register Login)” यावर स्क्लक कराव.े त्यानां्र ज्याांना अद्योग वाप User Name व 

Password प्राप्् झालेली नाही् (New User) अशा सांसथाांनी व ज्याांना User Name  व 

Password प्राप्् झालेली आहे् अशा सांसथाांनी (Existing User) याांनी खालीलप्रमाणे 

काययपध्द्ी अवलांबावी. 

I) New User (नवीन वापरक्ा):-   

i) वरीलप्रमाणे “सोसायर्ी नाव नोंदणी (Register Login)” यावर स्क्लक केल्यानां्र 

Auditor/Society Login हा बॉक्स उघडेल. नवीन User Name ्यार 

करण्याकभर्ा New User वर स्क्लक कराव.े त्या्ील Account Information मध्ये 

सवय माभह्ी र्प्प्यार्प्प्याने िरावी. आपणास हव ेअसलेले User Name िरल्यानां्र 

्े उपलब् ा असल्यास User Name Available असा सांदेश येईल. त्यानां्र हवा 

असलेला Password िरण्या् यावा.  त्या्ील सुचनेनुसार सवय माभह्ी िरल्यानां्र 

Create User वर स्क्लक कराव.े 

ii) त्यानां्र " Society registration चे पेज उघडेल त्या् सांबांभा् सोसायर्ीची सवय 

माभह्ी िरावी.त्यानां्र त्या पेजच्या शेवर्ी Upload Society Registration या 

बॉक्समध्ये Choose File वर स्क्लक करुन सांसथेच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची scan 

केलेली र्फाईल Upload करावी. त्या्ील Society Code व Class ही माभह्ी 

आपोआप िरलेली भदसेल. 

iii) सदरची scan केलेल्या र्फाईलची साईज 1 mb च्या आ् असावी. त्यानां्र Save 

बर्नावर स्क्लक करुन सवय माभह्ी सुरभक्ष् करावी.  
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II) Existing User (भवद्योग वमान वापरक्ा) :- 

i) वरीलप्रमाणे “सोसायर्ी नाव नोंदणी (Register Login)” यावर स्क्लक केल्यानां्र 

Auditor/Society Login हा बॉक्स उघडेल. त्या् सांसथेचे User Name व 

Password िरून लॉभभन व्हाव.े   

ii) त्यानां्र General Options या नावाचे पेज ओपन होईल. त्या् 4 Options 

भदस्ील. त्यापैकी Update Profile या Options  वर स्क्लक कराव.े  

iii) त्यानां्र Society Registration चे पेज उघडेल. वर I (ii) मध्ये नमूद केल्यानुसार 

सवय माभह्ी िरावी व Scan केलेली काभदपत्रे Upload करुन माभह्ी Save 

करावी.  त्या्ील Society Code व Class ही माभह्ी आपोआप िरलेली भदसेल. 

  वरीलप्रमाणे काययवाही केल्यानां्र सांसथेची  माभह्ी िरण्याची काययवाही पूणय हो्े.  

3) सांसथाांनी वरीलप्रमाणे सांके् सथळावर सांसथेचे “प्रोर्फाईल“ ्यार केल्यानां्र सदरच्या 

अजा्ील िरण्या् आलेली माभह्ी सांबांभा् भजल्हा उपभनबांाक, कायालयास भदसेल. ्ी 

माभह्ी ्पासून त्या कायालयाकडून सांसथेच े“प्रमाभणकरण (Validation)” केले जाईल व ्सा 

सांदेश अजा् नमूद ई-मेलव्दारे सांबांभा् सांसथाांना आपोआप पाठभवला जाईल.  

4) प्रमाभणकरण न झाल्यास ककवा प्रस्ावा् काही त्ररु्ी आढळल्यास ्सा सांदेश देखील 

सांबांभा् सांसथेस ई-मेलव्दारे पाठभवला जाईल. असा सांदेश सांसथेस प्राप्् झाल्यास त्याांनी 

सांबांभा् भनबांाक कायालयाकडे सांपकय  सााावा.  

5) प्रमाभणकरण पूणय झाल्याचा सांदेश प्राप्् झाल्यानां्र सांबांभा् सांसथाांनी मानीव 

अभिहस्ाा्ं रणासाठी ऑनलाईन अजय सादर करण्याकभर्ा खालीलप्रमाणे काययपध्द्ीचा 

अवलांब करावा. 

i)  सवय प्रथम www.mahasahakar.maharashtra.gov.in या वबे साईर्वर जाव.े 

ii) होम पेज वरील “इ्र दुव े (other links)” या सदराखाली “सोसायर्ी नाव नोंदणी 

(Register Login)” यावर स्क्लक कराव.े  
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iii) त्यान ा्ंर Auditor/Society Login हा बॉक्स उघडेल. सांसथेने त्याांच ेUser Name व 

Password िरुन लॉभभन कराव.े 

iv) त्यानां्र General Options या नावाचे पेज ओपन होईल. त्या् 4 Options 

भदस्ील . त्यापैकी Deemed Convaynce या पयायावर स्क्लक कराव.े  

 v) त्यापेजवर खाली नमूद केलेले 8 पयाय भदस्ील.  

(1) Applicant details 
(2) Unit and society bank details 
(3) Property details 
(4) Land owner details 
(5) Developer details 
(6) Make payment 
(7) Case summery 
(8) Application History 
 

वरील पभहल्या 5 पयायाांवर क्रमाक्रमाने स्क्लक करुन त्या्ील माभह्ी िरावी व त्या 

त्या पयायाांमध्ये नमूद काभदपत्राांच्या Scan केलेल्या प्र्ी Upload कराव्या्. प्रत्येक 

पयायकभर्ा Scan केलेल्या र्फाईलच्या साईजवरील मयादा 1MB इ्की असले.  

6)  Make Payment या Options मध्ये खाली नमूद 4 प्रकारे Payment कर्ा येईल. 

i) Online :-  या पयायाा्ं भय् Netbanking ककवा Debit card/Credit Card याांची 
सुभवाा उपलब्ा करुन देण्या् आलेली आहे. या पध्द्ीने Payment केल्यास 
GST वभेळा आकारण्या् येईल.  पैस े िरण्याची प्रभक्रया पूणय झाल्यानां्र 
महाऑनलाईनला पैसे िरल्याबाब्ची पाव्ी ्यार हो्े. 

 ii) रझेरी चलन:- या पध्द्ी् कोषाभारा् पैसे िरल्यास, कोषाभाराकडून  भमळालेली 
पाव्ी Scan करुन Upload करावी लाभेल. 

iii) कोर्य र्फी सरॅ्म्प- आवश्यक ्ेवढया रक्कमेच े कोर्य र्फी सरॅ्म्प अजावर भचर्कवून 
सदर काभदपत्रे Scan करूण upload करावी् 

 iv)  GRASS प्रणालीने पसैे िरणे.  -शासनाच्या प्रणालीवर आवश्यक रक्कमेचे शुल्क 
िराव ेत्याची पाव्ी सोब् Attach करावी. 

               वरीलपैकी  योग्य ्ो पयाय भनवडून Sumbit वर स्क्लक कराव.े 
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7) वरीलप्रमाणे ऑनलाईन अजय सादर केल्यानां्र Case Summery व Application History 

याांची माभह्ी आपोआप िरली जाईल. सदरच्या माभह्ीची पड्ाळणी सदरच्या सांसथेने करावयाची 

आहे. त्यानां्र Submit Application वर स्क्लक कराव.े  

8) Case Summery मध्ये Print Form 7 वर स्क्लक करून नमुना (7) ची कप्रर् घे्ा येईल. 

त्यामध्ये D.C.क्रमाांक नोंदभवलेला असेल.  

 9) वरीलप्रमाणे मानीव अभिहस्ाा्ं रणाकभर्ा ऑनलाईन अजय करण्याची सांपूणय पध्द् 

https://mahasahakar.maharashtra.gov.in या सांके् सथळावरील "Downloads" या ऑप्शनमध्ये 

pdf सवरूपा् (User Manual English Online Deemed Conveyance Application) उपलब्ा करून 

देण्या् आलेली आहे.   
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पभरभशष्ट्र्- 4 
सव-प्रभ्ज्ञापत्र  

 
 मी ------------------------वय -----, राहणार -----------------------------,  हुद्दा -

-------- कथन करी्ो की,  

1.  मी मोर्फा अभाभनयमाच्या कलम 11 अन्वये -----------------या सांसथेस मानीव 

अभिहस्ाा्ं रण प्राप्् करण्याबाब्चा प्रस्ाव सक्षम प्राभाकरणासमोर दाखल केलेला आहे. त्यासोब् 

जोडलेली सवय काभदपत्रे, माभह्ी खरी, भबनचकु व वास्वस्सथ्ी दशयभवणारी आहे.  

2. मी असेही नमूद करी्ो की, सांसथेमार्फय ् मानीव अभिहस्ाा्ं रण भमळभवण्याकरी्ा कोणत्याही 

भदवाणी न्यायालय अथवा प्राभाकरणासमोर अजय, दावा अथवा प्रस्ाव दाखल केलेला नाही. 

3. वर नमूद केलेली माभह्ी व या प्रस्ावासोब् जेाडण्या् आलेली सवय काभदपत्रे माझ्या 

माभह्ीनुसार खरी, भबनचकु व वास्वस्सथ्ी दशयभवणारी असून, खोर्ी आढळल्यास अथवा त्यासांबांाी 

िभवष्ट्या् कोणत्याही प्रकारचा वाद उत्पन्न झाल्यास त्याची सवयसवी जबाबदारी माझी राभहल व मी 

िार्ीय दांड सांभह्ा नुसार भशक्षसे पात्र राहीन याची मला जाणीव आहे.  

   

 
 
 (सांसथेचा भशक्का )       ( सही )   
                (अजयदार) 
 
भदनाांक:- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



शासन भनणयय क्रमाांकः सभृयो-2017/प्र.क्र.192/14-स 
 

                  पृष्ट्ठ 21 पैकी 21  
 

पभरभशष्ट्र्- 5 
सव-प्रमाणपत्र 

 
मी, भनम्न सवाक्षरीकार, श्री/श्रीम्ी ------------ सभचव, -------------- सहकारी 

भृहभनमाण सांसथा, पत्ता ------------, नोंदणी क्रमाांक ----------- प्रमाभण् कर्ो भक, उपरोक्् 

नमूद सहकारी भृहभनमाण सांसथाांच्याव्ीने इमार्ीच्या सांदिा् असलेल्या सवय जबाबदा-या / दाभयत्व 

स्सवकाराण्यास ्यार असून त्यासांबांाी िभवष्ट्या् कोणत्याही प्रकारचा वाद उत्पन्न झाल्यास त्याची 

सवयसवी जबाबदारी माझी राभहल व कायदेशीर कारवाईस पात्र राभहल. ्सेच मानीव अभिहस्ाा्ं रण 

प्राप्् झाल्यानां्र मी उपरोक्् नमूद सहकारी भृहभनमाण सांसथेच्याव्ीने-----------------(सांबांाी् 

सथाभनक सवराज्य सांसथेचे नाांव र्ाकाव)े याांचेकडे िोभवर्ा प्रमाणपत्रासाठी अजय करेल व त्याची सांपूणय 

जबाबदारी माझी राहील. 

 
            
        (सही व सांसथेचा भशक्का) 
          (सभचव) 

 

उपरोक्् नमूद सव-प्रमाणपत्रास आम्ही सहम्ी दशयभव् आहो्. 
 
  (सही व सांसथेचा भशक्का)    (सही व सांसथेचा भशक्का) 
   (अध्यक्ष)       (खभजनदार) 
 
भदनाांक :- 
  
 
 


