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महाराष्ट्र शासन 
महसूल ि िन विभाग 

शासन वनणणय क्रमाकं जमीन-2017/प्र.क्र.98/ज-1 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक 

वदनाकं: -  29 मे,2019 
संदभण:- 

1. शासन वनणणय, महसलू ि िन विभाग क्र. एलसीएस0606/प्र.क्र.54/ज-1, वद.25.5.2007 
2. शासन वनणणय, महसलू ि िन विभाग क्र. जवमन-10/2003/प्र.क्र.401/ज-1, वद.25.7.2007 
3. शासन पत्र, महसूल ि िन विभाग क्र. एलसीएस10/03/प्र.क्र 478/ज-1, वद.25.7.2007 
4. शासन शुध्दीपत्रक,महसूल ि िन विभाग क्र.जमीन-11/2013/प्र.क्र.498/ज-1,वद.5.12.2013 
5. शासन वनणणय क्र. एलसीएस-09/2013/प्र.क्र.450/पनुबांधणी/ज-1, वद.01.06.2015. 
6. शासन वनणणय क्र. महसलू ि िन विभाग जमीन-2017/प्र.क्र.98/ज-1, वद.07.07.2017 
7. शासन वनणणय, महसूल ि िन विभाग क्र.जमीन-2017/प्र.क्र.127/ज-1, वदनांक 07.07.2017 
8. शासन वनणणय,महसूल ि िन विभाग क्र.संकीणण-2017/प्र.क्र.127/ज-1,वदनांक 04.05.2018 

प्रस्तािना:- 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संवहता, 1966 च्या कलम-40 ि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी 

जवमनींची विल्हेिाट करणे) वनयम, 1971 च्या वनयम-27 मधील तरतूदीनुसार सहकारी गृहवनमाण 
संस्थानंा वनिासी प्रयोजनाथण कब्जेहक्काने अथिा भाडेपट्टयाने शासकीय जमीन प्रदान करण्यात येते.  या 
संदभात िळेोिळेी वनगणवमत केलेल्या सिण आदेशाचंे संकलन करुन वदनाकं 25.05.2007 च्या शासन 
वनणणयान्िये एकवत्रत सिणसमािशेक शासन वनणणय वनगणवमत करण्यात आला आहे.  प्रदान करण्यात 
आलेल्या शासकीय जवमनीिरील सहकारी गृहवनमाण संस्थेतील सदवनका / गाळा हस्तातंरीत करतानंा 
आकाराियाचे अवधमूल्य संदभाधीन अ.क्र.7 शासन वनणणय, महसूल ि िन विभाग क्र.जमीन-
2017/प्र.क्र.127/ज-1, वदनाकं 07.07.2017 येथील शासन वनणणयान्िये सुधारीत करण्यात आले असून 
या शासन वनणणयातील पवरच्छेद क्र.3 मध्ये विनापरिानगी झालेले हस्तांतरण वनयवमत करतानंा 
आकाराियाच्या अवधमूल्याची तरतुद करण्यात आली आहे.  प्रदान केलेल्या शासकीय जवमनीिरील 
सहकारी गृह वनमाण संस्थेचे सदस्यत्ि सक्षम प्रावधकाऱयाचंी परिानगी न घेताच बहाल केल्याच ेदेखील 
अनेक प्रकरणामंध्ये वदसून आल्यामुळे असे विनापरिानगी हस्तातंरण ककिा सक्षम प्रावधकाऱयाच्या मान्यते 
वशिाय अशा सहकारी गृहवनमाण संस्थेने वदलेले सदस्यत्ि कशा प्रध्दतीने वनयवमत करण्यात याि े
याबाबत कायणिाही करण्यासंदभात संदभाधीन अ.क्र.6 येथील क्रमाकं शासन वनणणय क्र. महसूल ि िन 
विभाग जमीन-2017/प्र.क्र.98/ज-1, वदनाकं 07.07.2017 च्या शासन वनणणयान्िये क्षते्रीय महसुली 
यंत्रणानंा वदशा वनदेश देण्यात आले आहेत.  या शासन वनणणयान्िये देण्यात आलेले वदशावनदेश फक्त 
भाडेपट्टयाने / कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात आलेल्या शासकीय जवमनीिरील सहकारी गृहवनमाण 
संस्थाचं्या इमारतीमधील  सदस्यानंाच लागू आहेत.  मात्र शासनाद्वारे एखादा प्रशासकीय विभाग/मंडळ 
अथिा संस्थेस प्रदान केलेल्या जवमनीिरील सहकारी गृहवनमाण संस्थेतील सदस्यत्ि वनयवमत 
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करण्यासाठी तसेच अशा सहकारी गृहवनमाण संस्थातील सदवनका हस्तातंरणाबाबत झालेले 
व्यिहार/शतणभगं वनयमानुकूल करण्यासाठी देखील हे शासन वनणणय लागू आहेत काय याबाबत 
लोकप्रवतवनधी / वजल्हावधकारी कायालयाकडून शासनाकडे विचारणा करण्यात आली आहे.  त्या 
अनुषंगाने शासनाने प्रशासकीय विभागानंा अथिा कोणत्याही प्रशासकीय विभागाच्या वनयंत्रणाखालील 
महामंडळानंा अथिा मंडळाला   प्रदान केलले्या जवमनीिरील सहकारी गृहवनमाण संस्थामंधील सदस्यत्ि 
सक्षम प्रावधकाऱयाच्या मान्यतेवशिाय प्रदान करण्यात आले असल्यास ककिा अशा सहकारी गृहवनमाण 
संस्थामंधील सदवनकाचंे विनापरिानगी झालेले हस्तातंरण वनयवमत कराियाचे असल्यास या बाबतीत 
देखील िरील संदभाधीन अ.क्र.6 ि 7 येथील शासन वनणणय महसूल ि िन विभाग क्र.जमीन-
2017/प्र.क्र.127/ज-1, वदनाकं 07.07.2017. शासन वनणणय, महसूल ि िन विभाग क्र.जमीन-
2017/प्र.क्र.98/ज-1, वदनाकं 07.07.2017 मधील तरतुदी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन वनणणय:-  

महाराष्ट्र जमीन महसूल संवहता, 1966 मधील तरतूदीनुसार ककिा तत्पूिी शासनाच्या एखादया 
प्रशासकीय विभागाला अथिा महामंडळाला अथिा मंडळाला प्रदान केलेल्या जवमनीिरील सहकारी 
गृहवनमाण संस्थामधील सदस्यत्ि सक्षम प्रावधकाऱयाच्या मान्यतेवशिाय प्रदान करण्यात आले असल्यास 
असे सदस्यत्ि शासन वनणणय क्र.जमीन-2017/प्र.क्र.98/ज-1, वद.07 जुलै, 2017 अन्िये वनवित 
करण्यात आलेल्या कायणपध्दतीचा अिलंब ि आिश्यक आकार िसूल करुन वनयमानुकूल करण्याकामी 
वनणणय घेण्यात यािा, तसेच अशा सहकारी गृहवनमाण संस्थेतील सदवनका विनापरिानगी हस्तांतरीत 
करण्यात आली असेल तर, असे विनापरिानगी झालेले हस्तातंरण शासन वनणणय क्र. जमीन 
2017/प्र.क्र.127/ज-1, वदनाकं 07 जुलै, 2017 अन्िये विहीत करण्यात आलेला "हस्तातंरण आकार" 
िसूल करुन वनयमीत करण्याकामी वनणणय घेण्यात यािा.  
         सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in.  या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक क्र. 201905291535445019 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने 
 
 

( प्रकाश इदंलकर ) 
शासनाचे अिर सवचि 

प्रत:-  
1) मा.राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य याचंे सवचि,राजभिन,मंुबई. 
2) मा.मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सवचि मंत्रालय, मंुबई. 
3) मा.मंत्री (महसूल) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 

Prakash Shamrao 
Indalkar

Digitally signed by Prakash Shamrao Indalkar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue and 
Forests Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d14e948dc0f2a0676db981d9cf7cc80d81d1c23331
21ac28e2181decbea996f6, cn=Prakash Shamrao Indalkar 
Date: 2019.05.29 16:46:28 +05'30'
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4) मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
5) महालेखापवरक्षक (लेखा पवरक्षा/लेखा अनुज्ञयेता), नागपूर/मंुबई. 
6) प्रधान सवचि, विधान मंडळ सवचिालय, विधान भिन, मुंबई.  
7) अपर मुख्य सवचि ( महसलू, मुद्ाकं शुल्क ि नोंदणी ) याचंे स्िीय सहायक,मंत्रालय, मंुबई  
8) सिण विभागीय आयुक्त/उपायुक्त (महसूल) विभागीय आयुक्ताचंे कायालय  
9) जमाबंदी आयुक्त ि संचालक, भमूी अवभलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.  
10) सिण वजल्हावधकारी/अपर वजल्हावधकारी/वनिासी उपवजल्हावधकारी.  
11) सिण सह सवचि/उप सवचि, महसूल ि िन विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
12) "ज" समूहातील सिण अिर सवचि/कायासन अवधकारी, महसूल ि िन विभाग,मंत्रालय, मंुबई. 
13) वनिडनस्ती (ज-1) 

*********** 
 


