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सदसयत्वाबाबत....
िहाराष्ट्र शासन
िहसूल व वन मवभाग
शासन मनणणय क्र.जिीन-2017/प्र.क्र. 98/ज-1
िादाि कािा िागण, हु तात्िा राजगुरु चौक,
िंत्रालय, िुंबई - 400 032.
मदनांक :

07 जुल,ै 2017

संदभण :1. िहसूल व वन मवभाग, शासन मनणणय क्र.एलसीएस-1083/1882/प्र.क्र.222/जी-4,
मद.12.05.1983.
2.

िहसूल

व

वन

मवभाग,

शासन

मनणणय

क्र.एलसीएस-1095/प्र.क्र.37/95/ज-1,

मद.09.07.1999.
3. िहसूल व वन मवभाग, शासन पमरपत्रक क्र.एलसीएस-10/2002/प्र.क्र.344/95/ज-1,
मद.03.07.2003.
4. िहसूल व वन मवभाग, शासन मनणणय क्र.एलसीएस-0606/प्र.क्र.54/ज-1, मद.25.05.2007.
5. िहसूल व वन मवभाग, शासन मनणणय क्र.एलसीएस-09/2013/प्र.क्र.450/पुनबांधणी/ज-1,
मद.01.06.2015.
प्रसतावना :िहाराष्ट्र जिीन िहसूल संमहता, 1966 च्या कलि-40 व िहाराष्ट्र जिीन िहसूल (सरकारी
जमिनींची मवल्हे वाट करणे) मनयि, 1971 च्या मनयि-27 िधील तरतूदींनुसार सहकारी गृहमनिाण
संस्ांची मनवासी प्रयोजना्ण शासकीय जिीन प्रदानाबाबतची िागणी आमण गुणवत्ता मवचारात घेवून,
शासकीय जिीन संबध
ं ीत संस्ांना कब्जेहक्काने अ्वा भाडे पट्याने सवलतीच्या दराने प्रदान करण्यात
येते. या संबध
ं ातील धोरण संदभामधन क्र.2 वरील या मवभागाच्या शासन मनणणय मद.09.07.1999 अन्वये
मनमित करण्यात आले होते. त्यानंतर या संदभात वेळोवेळी मनगणमित केलेल्या सवण आदेशांचे संकलन
करुन संदभाधीन क्र.4 वरील मद.25.5.2007 च्या शासन मनणणयान्वये एकमत्रत सवणसिावेशक शासन
मनणणय मनगणमित करण्यात आला आहे . त्ामप, अनेक प्रकरणांिध्ये शासनाने प्रदान केलेल्या
जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्ांनी सक्षि प्रामधका-यांची परवानगी न घेताच काही व्यक्तींना
सदसयत्व बहाल केल्याचे मदसून येते. तसेच, काही प्रकरणी अशा पध्दतीने सदसयत्व मिळालेली व्यक्ती
ियत असल्याचे ककवा त्याने सदमनकेचे अन्य व्यक्तीस हसतांतरण केल्याचेही मदसून येते. त्यािुळे अशा
प्रकरणी पूवी झालेल्या अशा व्यवहारांना/शतणभंगांना मनयिानुकूल करण्याची कायणवाही कोणत्या
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मनकषांचा वापर करून त्यास कायोत्तर िंजूरी द्यावी या अनुषंगाने क्षेमत्रय िहसूली यंत्रणांना मदशामनदेश
देण्याची बाब शासनाच्या मवचाराधीन होती. याबाबत सवंकष मवचार करुन शासन पुढील प्रिाणे मनणणय
घेत आहे :शासन मनणणय:िहाराष्ट्र जिीन िहसूल संमहता, 1966 च्या तरतुदींनुसार शासकीय जिीन प्रदान करण्यात
आलेल्या सहकारी गृहमनिाण संस्ांिध्ये संबध
ं ीत संस्ेने सदसयत्व प्रदान केलेल्या, िात्र, अद्याप अशा
व्यक्तीच्या सदसयत्वास शासनाची / सक्षि प्रामधकाऱयांची िंजुरी प्राप्त न झालेल्या प्रकरणांत खालील
कायणपध्दती अनुसरून अशी प्रकरणे मजल्हामधकारी यांच्या सतरावर मनयिानुकूल करण्यास या
मनणणयान्वये शासनाची िान्यता देण्यात येत आहे :(1) सहकारी गृहमनिाण संस्ांिधील सदसयांच्या सदसयत्वाबाबतची पमरस्स्ती:(अ) सहकारी गृहमनिाण संस्ेचे सदसयत्व एखादया व्यक्तीस प्राप्त झालेले असेल
िात्र, अशा िूळ सदसयाच्या सदसयत्वास शासनाची/सक्षि प्रामधकाऱयाची
िान्यता मिळालेली नसेल आमण अशी व्यक्ती हयात असून अशा सहकारी
गृहमनिाण संस्ेिध्ये सदमनका धारण करीत असेल, तर,
ककवा
(ब) सहकारी गृहमनिाण संस्ेचे सदसयत्व एखादया व्यक्तीस प्राप्त झाले असेल,
िात्र अशा िूळ सदसयाच्या सदसयत्वास

शासनाची/सक्षि प्रामधका-याची

िान्यता मिळालेली नसेल आमण अशी व्यक्ती ियत असून अशा व्यक्तीचे
वारस सदरहू सदमनका धारण करीत असतील, तर,
ककवा
(क) सहकारी गृहमनिाण संस्ेचे सदसयत्व एखादया व्यक्तीस प्राप्त झाले असेल,
िात्र अशा िूळ सदसयाच्या सदसयत्वास शासनाची/सक्षि प्रामधकाऱयाची
िान्यता मिळालेली नसेल आमण अशा

व्यक्तीने सदरहू

सदमनकेची अन्य

व्यक्ती / व्यक्तींना मवक्री केलेली असेल, तर
(2) उक्त पमरस्स्तीनुसार सहकारी गृहमनिाण संस्ांिधील सदसयांचे सदसयत्व मनयिानुकूल
करण्याची कायणपध्दती:अशा व्यक्तींच्या बाबतीत त्यांना संबमं धत सहकारी गृहमनिाण संस्ेने ज्या मदनांकाला
सदरहू संस्ेचे सदसयत्व बहाल केले असेल, त्या मदनांकाला अशा सहकारी गृहमनिाण
संस्ेचे सदसयत्व मिळण्यासाठी मवमहत असलेली पात्रता अशी व्यक्ती धारण करीत होती,
पष्ृ ठ 4 पैकी 2

शासन मनणणय क्रिांकः जिीन-2017/प्र.क्र. 98/ज-1

याची खातरजिा करुन अशा व्यक्तीच्या सदसयत्वास मजल्हामधका-यांच्या सतरावरुन कायोत्तर

िंजूरी देणे अनुज्ञय
े राहील.

सक्षि प्रामधका-याकडू न सदसयत्व िंजूर होण्यापूवीच िूळ सदसयांकडू न संबमं धत
सदमनकेचे हसतांतरण अन्य व्यक्ती / व्यक्तींना

झाले असल्यास, प्र्ित: वरीलप्रिाणे िूळ

सदसयाच्या सदसयत्वास कायोत्तर िंजूरी प्रदान केल्यानंतर, अशा िूळ सदसयांकडू न संबमं धत
सदमनकेच्या झालेल्या हसतांतरणास प्रचमलत धोरणानुसार “हसतांतरण शुल्क ” आकारुन
कायोत्तर िान्यता देता येईल. हसतांतरणास अशी कायोत्तर िान्यता देताना हसतांतरीतीने िूळ
सदसयांसाठी मवमहत केलेली अहण ता धारण करण्याची अट लागू करण्यात येवू नये.
त्याचप्रिाणे सक्षि प्रामधका-याकडू न सदसयत्व िंजूर होण्यापूवी िूळ सदसय ियत
झाल्यास व संबमं धत सदमनका वारसाच्या ताब्यात असल्यास िूळ सदसयांच्या सदसयत्वास वरील
प्रिाणे कायोत्तर िंजूरी मदल्यानंतर त्याच्या कायदेशीर वारसांच्या नांवे सदसयत्व िंजूर करण्यात
यावे, अशा वेळी िूळ सदसयाच्या कायदेशीर वारसाने सदसयत्वासाठी मवमहत अहण ता धारण
करण्याची अट लागू करण्यात येवू नये.
02.

सदर शासन मनणणय मवत्त मवभागाच्या सहिती व त्यांच्या अनौपचामरक संदभण क्र.

187/2017/व्यय-9, मदनांक 7/6/2017 अन्वये मनगणमित करण्यात येत आहे .
03.

सदर शासन मनणणय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in. या संकेतस्ळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. 201707071659104419 असा आहे . हा आदेश
मडजीटल सवाक्षरीने साक्षांमकत करुन काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार 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=3e673df1a1f6243d932fcb8679f
c8cd85d90c61495ae8b4592f8dcc5b8a8
51a8, cn=Rajendra Kshirsagar
Date: 2017.07.07 19:09:45 +05'30'

(राजेंद्र क्षीरसागर)
शासनाचे उप समचव
प्रत,
1. िा.राज्यपाल, िहाराष्ट्र राज्य यांचे समचव, राजभवन, िलबार महल, िुंबई.
2. िा.िुख्यिंत्री यांचे अपर िुख्य समचव, िंत्रालय, िुंबई.
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3. िा.िंत्री (िहसूल) यांचे खाजगी समचव, िंत्रालय, िुंबई.
4. िा.राज्यिंत्री (िहसूल) यांचे खाजगी समचव, िंत्रालय, िुंबई.
5. िा.िुख्य समचव, िहाराष्ट्र शासन, िंत्रालय, िुंबई.
6. अपर िुख्य समचव,मवत्त मवभाग, िंत्रालय, िुंबई.
7. अपर िुख्य समचव (सहकार), सहकार, पणन व व्ोद्योग मवभाग, िंत्रालय, िुंबई.
8. प्रधान समचव, सािामजक न्याय व मवशेष सहाय्य मवभाग, िंत्रालय, िुंबई.
9. प्रधान समचव, मवधानिंडळ समचवालय, मवधानभवन, िुंबई-32.
10.प्रधान समचव,(िहसूल,िुद्रांक शुल्क व नोंदणी) यांचे सवीय सहायक,
िहसूल व वन मवभाग, िंत्रालय, िुंबई.
11. जिाबंदी आयुक्त व संचालक, भूिी अमभलेख, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.
12. सवण मवभागीय आयुक्त/उपायुक्त (िहसूल) मवभागीय आयुक्तांचे कायालय.
13. सवण मजल्हामधकारी/अपर मजल्हामधकारी.
14. िहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) िहाराष्ट्र 1/2, िुंबई/नागपूर.
15. िहालेखापाल (लेखा परीक्षा) िहाराष्ट्र 1/2, िुंबई/नागपूर.
16. अमधदान व लेखा अमधकारी, िुंबई.
17. मनवासी लेखा अमधकारी, िुंबई.
18. िहासंचालक, िामहती व जनसंपकण संचालनालय, िुंबई.
19. उप समचव (ज-1) यांचे सवीय सहायक, िहसूल व वन मवभाग, िंत्रालय, िुंबई.
20. सवण सह समचव/उप समचव, िहसूल व वन मवभाग, िंत्रालय, िुंबई.
21. कक्ष अमधकारी (ल-1), िहसूल व वन मवभाग, िंत्रालय, िुंबई.
22. "ज" सिूहातील सवण अवर समचव/कायासन अमधकारी, िहसूल व वन मवभाग, िंत्रालय, िुंबई.
23. मनवडनसती (ज-1)
*****
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