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र्मादार्म कार्मा र्मागण, हुतात्र्मा राजगुरू चौक, 

रं्मत्रालय, रंु्मबई- ४०० ०३२, 
नदिांक:- 11 सप्टेंबर, 2019 

 
प्रस्ताविा- 
 र्मा. रंु्मबई उच्च न्यायालयार्मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी जिनहत यानचका  क्र. 38 / 

2018 र्मध्ये झालेल्या सुिावणीच्या वळेी शासिाचे र्मा. र्महा अनधवक्ता यािंी सपंणुण राज्यात एका व्यक्तीस 

फक्त  एकच  शासकीय घर / सदनिका अिुज्ञेय करणारे धोरण आणण्यास शासि  ईच्छुक असल्याच े

निवदेि नद.4 रे्म, 2018 रोजी र्मा. उच्च न्यायालयात केले होते. सदर यानचकेत,  र्मा. उच्च न्यायालयािे नद. 

19-10-2018 रोजी पानरत केलेल्या न्यायनिणणयाला/आदेशांिा अिुसरुि सपंणुण राज्यार्मध्ये एखाद्या 

व्यक्तीच्या ककवा त्यांच्या कुट ंनबयाच्या िाव े कोणत्याही शासकीय योजिेतील र्मालकी हक्काचे  घर/ 

सदनिका  असल्यास त्याला अथवा त्याच्या कुट ंनबयािा शासिाच्या  त्या ककवा अन्य कोणत्याही योजिेत 

घर/ सदनिका वाटप/ नवतरीत  करण्यास प्रनतबधं करण्याबाबतच ेधोरण आणण्याच ेशासिाच्या नवचारानधि 

होते. 

शासि निणणय :- 

 उपरोक्त पार्श्णभ र्मीवर,  शासिािे खालीलप्रर्माणे  निणणय घेतले आहेत :- 

1. या धोरणार्मध्ये जथेे "कुटंुब" असा उले्लख आलेला असेल तेथे "कुटंुब" म्हणज ेसंबनधत व्यक्तीची 

पत्िी/पती तसचे त्याची/नतची अज्ञाि रु्मलगा/रु्मलगी अस ेअनभपे्रत आहे.   

2. राज्यातील  एखादी  व्यक्ती ककवा त्याच े ककवा नतच े  कुटंुबातील कोणतीही व्यक्ती,  राज्यातील 

कोणत्याही भागात र्महाराष्ट्र शासिाच्या  ककवा शासि अनधिस्त कोणत्याही प्रानधकरण/स्थानिक स्वराज्य 

संस्थेच्या कोणत्याही शासकीय गृहनिर्माण योजिेत त्याला र्मालकी तत्वावर  वाटप झालेले/ नवतनरत  

झालेले  घर/ सदनिका धारण करत असेल तर यापढेु, अशा व्यक्तीस ककवा त्याच्या/ नतच्या कुटंुनबयांिा  
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राज्यार्मध्ये  कोठेही राज्य शासिाच्या/ शासि अनधिस्त प्रानधकरण/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या, त्या ककवा 

अन्य कोणत्याही  गृहनिर्माण योजिेत शासकीय योजिेतील  दुसरे घर/ सदनिका,  वाटप/ नवतरीत करता 

येणार िाही. 

3. खालील शासकीय योजिा उपरोक्त प्रयोजिाथण शासकीय गृहनिर्माण योजिा सर्मजण्यात येतील 

तसेच सदर योजिेत रु्मळ लाभार्थ्यास नर्मळालेली घरे/ सदनिका/ निवासी गाळे शासकीय योजिेतील घरे 

सर्मजण्यात येतील.  

अ) शासिाकडुि ककवा अनधिस्त प्रानधकरण/ स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडुि राबनवण्यात येणा-या 

सवणसाधारण/  नवशेष गृहनिर्माण योजिा (ज्यार्मध्ये सोडतीद्वारे ककवा सोडत ि काढता राबनवलेल्या 

सवण योजिांचा सर्मावशे राहील.) 

ब) शासिाकडुि  ककवा शासि अनधिस्त प्रानधकरण/ स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडुि संस्थेला  ककवा 

वयैक्क्तक स्वरुपात सवलतीच्या दरात र्मालकी स्वरुपात ककवा भाडे पट्ट्यािे नवतनरत केलेल्या 

जनर्मिीवर बांधण्यात आलेली घरे/ सदनिका 

क) कें द्र शासि/ राज्य शासिाकडुि अिुदाि प्राप्त  गृहनिर्माण / आवास योजिा 

ड) शासिाच्या स्वचे्छानधकार कोट्यातील (2 % , 5% इत्यानद.) घरे/ सदनिका 

ई) झोपडपट्टी पिुवणसि योजिा    

4. एखाद्या व्यक्ती ककवा त्याच्या/ नतच्या कुटंुनबयाच्या िाव ेर्मालकी अथवा भाडेदारी तत्वावर एक ककवा 

अनधक घरे/सदनिका असल्यास व शासिाकड ि ककवा शासि अनधिस्त  प्रानधकरण/ स्थानिक स्वराज्य 

संस्थेकडुि सदर घर/ सदनिका असलेल्या वसाहती/ इर्मारती/चाळींचा पिुर्ववकास करण्यात येऊि संबनधत 

व्यक्तीस अथवा कुटंुनबयास पिुवणनसत इर्मारतीत र्मोफत ककवा सवलतीच्या दरात एक ककवा अिेक 

घरे/सदनिका नर्मळत असल्यास त्यासाठी  या धोरणारु्मळे प्रनतबधं होणार िाही. 

  परंत , अशा पिुवणसि योजिेरु्मळे र्मोफत ककवा सवलतीच्या दरात घर /सदनिका प्राप्त झाल्यार्म ळे, 

त्यािंतर शासिाच्या नकवा शासि अनधिस्त प्रानधकरण/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अन्य कोणत्याही 

शासकीय योजिेत सदर व्यक्ती  वा त्याच्या कुटंुनबयास  घर अथवा सदनिका अिुज्ञेय होणार िाही.   

5. तथानप,  शासिाच्या / शासि अनधिस्त प्रानधकरण/  स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या गृहनिर्माण 

योजिेत र्मालकी हक्कािे स्वत:च्या ककवा त्याच्या/ नतच्या कुटंुनबयाच्या िांव े  घर/ सदनिका धारण केलेल्या 

व्यक्तीस अथवा त्याच्या/ नतच्या कुटंुनबयािा,  शासिाच्या / शासि अनधिस्त प्रानधकरण/ स्थानिक स्वराज्य 

संस्थाच्या आणखी चांगल्या गृहनिर्माण योजिेत घर/ सदनिका घ्यावयाची असल्यास (up-gradation to 

better tenement), त्याच े ककवा त्याच्या कुट ंनबयाच े  िाव े असलेले शासकीय योजिेतील आधीच े घर/ 
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सदनिका शासि ककवा संबनंधत प्रानधकरण/स्थानिक स्वराज्य संस्था  निनित करेल त्या ककर्मतीस शासिास/ 

शासिाच्या संबनधत प्रानधकरण/स्थानिक स्वराज्य संस्थेस  परत करणे अनिवायण राहील.  

6. त्याचप्रर्माणे स्वत:च्या ककवा त्याच्या/ नतच्या कुटंुनबयाच्या िांव ेशासकीय योजिेतील घर/ सदनिका 

धारण करणा-या व्यक्तीस, सध्या धारण करत असलेल्या घर/ सदनिकेपके्षा र्मोठे घर / सदनिका  

शासिाच्या कोणत्याही गृहनिर्माण योजिेत घ्यावयाची असल्यास सुद्धा  त्याचे ककवा त्याच्या कुट ंनबयाच े िाव े

असलेले शासकीय योजिेतील आधीच ेघर/ सदनिका शासि ककवा संबनधत प्रानधकरण निनित करेल त्या 

ककर्मतीस शासिास/ शासिाच्या संबनधत प्रानधकरण/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेस  परत करणे अनिवायण 

राहील.  

7. वरील अ. क्र. 5 व 6 येथील प्रकरणात शासिास/ शासिाच्या संबनधत प्रानधकरणास / स्थानिक 

स्वराज्य संस्थेस परत करावयाच्या घराचे/ सदनिकेच ेसंबनंधत व्यक्तीस अदा करावयाच े रु्मल्य, शासकीय 

योजिेतील संबनंधत घर/सदनिका ज्या प्रानधकरण/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेकड ि नवतनरत केले होते, त्या 

प्रानधकरण / स्थानिक स्वराज्य संस्थेकड ि  निनित करण्यात याव.े  तथानप, अशा नरतीिे पनरगनणत केलेले 

रु्मल्य सदनिकेच्या / घराच्या रु्मळ ककर्मतीपके्षा (ज्या ककर्मतीस रु्मळ सदनिकाधारकास शासि ककवा 

प्रानधकरण/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेकड ि सदर घर / सदनिका नवतनरत करण्यात आली असेल ती ककर्मत)  

कर्मी असता कार्मा िये. परंत ुसध्याच्या बाजार भावापेक्षा  कर्मी असणे आवश्यक आहे.  

8. वरील अ.क्र. 5 व 6 येथील प्रकरणात शासकीय योजिेत व्यक्ती अथवा क टंुनबयांच्या िाव े

आधीपास ि घर असलेल्या/ धारण करत असलेल्या व्यक्ती अथवा त्यांच्या कुटंुनबयािे प्रकरणपरत्व ेअनधक 

चांगल्या योजिेतील घरासाठी ककवा र्मोठ्या आकाराच्या घरासाठी अजण करतािा स्वत:च्या अथवा 

क टंुनबयाच्या िाव े असलेल्या शासकीय योजिेतील घर/सदनिकांचा उले्लख करणे आवश्यक आहे. या 

बाबतची अट शासिािे/संबनधत प्रानधकरण/स्थानिक स्वराज्य संस्थेिे  योजिेच्या अटी/ शतीर्मध्ये  तसचे 

अजण िर्मुन्यार्मध्ये अंतभ णत करणे अनिवायण आहे. तसेच या अिुषंगािे अजासोबत ककवा पात्रता निनितीच्यावळेी 

अजणदार ककवा त्यांच े कुट ंनबयाकडे शासकीय घर/ सदनिका असल्या/िसल्याबाबतचे शपथपत्र घेण्यात 

याव.े  त्याचप्रर्माणे संबनंधत अजणदाराकड ि त्याचा व त्याच्या कुटंुनबयाचंा आधारकाडांच ेक्रर्मांक घेण्यात याव.े 

9. वरील अ.क्र. 5 व 6 येथील प्रकरणात, संबनधत व्यक्ती िनवि योजिेकनरता घर / सदनिका 

नर्मळण्यास अन्यथा पात्र ठरल्यास उपरोक्त अ.क्र. 5 व 6 येथे िर्म द केल्याप्रर्माणे सदर व्यक्ती/क टंुनबयाच्या 

िाव ेअसलेले शासकीय योजिेतील घर/ सदनिका त्यांिी शासिास/ शासिाच्या  संबनधत प्रानधकरणास/ 

स्थानिक स्वराज्य  संस्थेस  परत करणे आवश्यक राहील. अन्यथा शासकीय योजिेतील िनवि घराचा/ 



शासि निणणय क्रर्मांकः यानचक-2019/ प्र.क्र.66/ गृनिप 

 

पृष्ट्ठ 6 पैकी 4 

सदनिकेचा ताबा संबनंधत व्यक्तीस देण्यात येणार िाही. या प्रयोजिाथण संबनधत व्यक्तीस परेुसा कालावधी 

देणे आवश्यक आहे. सदर कालावधी खालीलप्रर्माणे असावा :- 

अ) अजणदार अन्यथा पात्र असल्यास ज्या योजिेत त्याला  िनवि घर/ सदनिका नर्मळणार आहे, त्या 

योजिेशी संबनधत प्रानधकरणािे/स्थानिक स्वराज्य संस्थेिे, संबनधत अजणदारास  त्याच ेसध्या धारण 

कनरत असलेले शासकीय योजिेतील घर / सदनिका ज्या प्रनधकरण / स्थानिक स्वराज्य 

संस्थेकड ि घेतले असेल त्यांिा परत करण्याची कायणवाही  करण्याकनरता 2 र्मनहन्याचा कालावधी 

देणे आवश्यक आहे. सदर कालावधीस रु्मदतवाढ देण्याबाबत संबनधत प्रानधकरण/ स्थानिक 

स्वराज्य संस्था त्यांच्या स्तरावर निणणय घेऊ शकेल.  

ब) संबनधत  व्यक्तीिे  सध्या ताब्यात असलेले घर/ सदनिका परत घेण्याची नविती केल्यािंतर 

संबनधत शासि/ प्रानधकरण / स्थानिक स्वराज्य संस्थेिे सदर घराची रु्मल्य निनिती करुि ती 

संबनधत व्यक्तीस अदा करणे व घर ताब्यात घेण्याची कायणवाही 1 र्मनहन्यात पणुण करणे अनिवायण 

राहील. यासाठी वळे लागत असल्यास, सदर प्रानधकरणािे/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेिे तसे लेखी 

स्वरुपात अजणदारास तसेच िनवि घर/ सदनिका नवतनरत करणा-या प्रानधकरणास कळनवणे 

आवश्यक आहे व िनवि घर/ सदनिका नवतरीत करणा-या प्रानधकरणािे/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेिे 

त्याप्रर्माणे उनचत रु्मदत वाढ देणे आवश्यक आहे. 

१०. वरील अ.क्र. 5 व 6 येथील प्रकरणात,  शासकीय योजिेत  व्यक्ती अथवा क टंुनबयाच्या िाव े

आधीपास ि घर असलेल्या/ धारण करत असलेल्या व्यक्ती अथवा त्यांच्या कुटंुनबयािे  प्रकरणपरत्व े

शासकीय योजिेतील अनधक चांगल्या योजिेतील घरासाठी ककवा र्मोठ्या आकाराच्या घरासाठी अजण 

केल्यािंतर  त्याच ेपनहले घर/ सदनिका  शासिास/संबनधत प्रानधकरणास/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेस परत 

करण्याऐवजी बाजार भावािे नवकल्यास/िातेवाईकांच्या वा इतर व्यक्तीच्या िाव ेबक्षीस म्हण ि ककवा अन्य 

कोणत्याही र्मागािे हस्तांतनरत केल्याच ेशासिाच्या/संबनंधत प्रानधकरणाच्या/ स्थानिक स्वराज्य ससं्थेच्या 

निदशणिास आल्यास संबनधत व्यक्ती त्यािंतर, शासकीय योजिेतील िनवि घर/ सदनिकेच ेवाटप करण्यास 

अपात्र ठरेल. तसेच िनवि घराचा/ सदनिकेचा ताबा संबनधत व्यक्तीस देण्यात येणार िाही. 

1१. हे धोरण पवुणलक्षी प्रभावािे लाग  होणार िाही. तथापी,  हे धोरण अंर्मलात येण्यापवुीच्या  ज्या 

प्रकरणात शासि/ प्रानधकरण/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकड ि रं्मजुर करण्यात आलेल्या/ राबनवण्यात 

आलेल्या एखाद्या शासकीय गृहनिर्माण योजिेत सदस्यांची पात्रता निनित करण्यात आलेली असेल व 

अद्याप प्रत्यक्ष ताबा नदलेला िसेल अशा प्रकरणातही या धोरणाच्या तरत दी लाग  होतील. अशा प्रकरणी 

संबनधत शासि/ प्रानधकरण/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेिे अजणदाराकडुि सदर घराच्या नकर्मतीपोटी ककवा 
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अन्य कारणास्तव  आधीच काही रक्कर्म क्स्वकारली असल्यास सदर रक्कर्म सदर अजणदारास परत करणे 

आवश्यक आहे. 

1२. एखाद्या व्यक्तीच्या ककवा क टंुनबयाच्या िाव े आधीपासिु शासकीय योजिेतील  घर/ सदनिका  

असतािा,   सदर व्यक्ती अथवा त्यांच्या कुटंुनबयािे ही बाब शासि/ शासिाच ेसंबनधत प्रानधकरण/ स्थनिक 

स्वराज्य संस्था यांच्यापास ि लपव ि/ चकुीची र्मानहती देऊि,  हे धोरण अंर्मलात  आल्याच्या नदिांकािंतर  

त्या  अथवा  अन्य कोणत्याही  शासकीय योजिेत िनवि घर/ सदनिका नर्मळव ि त्याचा  ताबा घेतला,  अस े

शासिाच्या/शासिाच े संबनधत प्रानधकरण/ स्थनिक स्वराज्य संस्था  यांच्या  निदशणिास आल्यास,  त्या 

व्यक्तीच्या िाव ेवाटप/नवतनरत करण्यात आलेले  िनवि घर/ सदनिकेच ेनवतरण रद्द करण्यात येईल व  त्या 

व्यक्तीकडुि शासि ककवा संबनधत शासकीय प्रानधकरण/स्थानिक स्वराज्य संस्था  सदर  िनवि घर/ 

सदनिका परत घेईल.  

1३. शासिाच्या या धोरणातील तरत दी नवचारात घेउि शासिाच्या संबनधत नवभागािी/ संबनधत 

प्रानधकरण/ स्थानिक स्वराज्य संस्थािी त्यांच्या कायदा/नियर्म/धोरणार्मध्ये, आवश्यकतेिुसार, सुधारणा/ 

बदल करण्याची कायणवाही तातडीिे करावी.  

१४. सदरह  धोरणाची अंर्मलबजावणी करतािा येणाऱ्या अडचणीबाबत स्पष्ट्टीकरण/र्मागणदशणि करण्याच े

अनधकार शासिाच्या गृहनिर्माण नवभागास राहतील. 

15. हा शासि निणणय राज्य शासिाच्या गृहनिर्माण योजिांशी संबनंधत नवनवध प्रशासकीय नवभाग, नवत्त 

नवभाग, नवधी व न्याय नवभाग यािंी नदलेले अनभप्राय नवचारात घेऊि राज्य रं्मत्रीरं्मडळािे नद. 09.09.2019 

रोजीच्या रं्मत्रीरं्मडळ बठैकीत घेतलेल्या निणणयास अिुसरुि, निगणनर्मत करण्यात येत आहे. 

 हा शासि निणणय र्महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यांत आला अस ि त्याचा संगणक संकेताकं 201909111456514809 असा आहे. हा शासि निणणय 

नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यांत येत आहे., 

 र्महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशािुसार व िावांिे, 

 
 

               ( रंु्म. उ. भरोस े) 

         कायासि अनधकारी, र्महाराष्ट्र शासि 

        प्रत:- 

 १) र्मा. राज्यपालाचंे सनचव, राजभवि, रंु्मबई (पत्रािे) 

 २) र्मा. रु्मख्यरं्मत्री यांच ेप्रधाि सनचव, रं्मत्रालय, रंु्मबई-३२. 
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 ३) र्मा. रं्मत्री (गृहनिर्माण) यांच ेखाजगी सनचव,रं्मत्रालय, रंु्मबई-३२ 

 ४) र्मा. राज्यरं्मत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सनचव, रं्मत्रालय, रंु्मबई-३२. 

५) र्मा. नवरोधी पक्ष िेता, र्महाराष्ट्र नवधािसभा, र्महाराष्ट्र नवधािरं्मडळ सनचवालय, नवधाि भवि,    

    रंु्मबई. 

६) र्मा. नवरोधी पक्ष िेता, र्महाराष्ट्र नवधािपनरषद, र्महाराष्ट्र नवधािरं्मडळ सनचवालय,  

    नवधािभवि,रंु्मबई. 

७) सवण नवधािसभा/नवधािपनरषद सदस्य,  

८) र्मा. रु्मख्य सनचव, र्महाराष्ट्र राज्य, रंु्मबई. 

९) सवण प्रशासकीय नवभागांचे अपर रु्मख्य सनचव/प्रधाि सनचव/सनचव 

१०)उपाध्यक्ष व रु्मख्य कायणकारी अनधकारी, म्हाडा, रंु्मबई 

11) रु्मख्य कायणकारी अनधकारी, झोपडपट्टी पिुवणसि प्रानधकरण, रंु्मबई 

१2) र्महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञेयता), र्महाराष्ट्र-१, रंु्मबई/  र्महाराष्ट्र-2, िागप र 

१3) र्महालेखापाल (लेखापनरक्षा), र्महाराष्ट्र-१, रंु्मबई./ र्महाराष्ट्र-2, िागप र 

१4) निवासी लेखापनरक्षा अनधकारी, रंु्मबई 

15) सवण नजल्हा कोषागार अनधकारी 

१६)गृहनिर्माण नवभागातील सह सनचव/उपसनचव/अवर सनचव/कक्ष अनधकारी. 

१७) निवड िस्ती. 

 

 

 

 

 

 

 


