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वाचा:-  1)  महसलू व  वि धविाग, शासि धिणगय क्रमाकं:- मुद्ांक-2010/अिौ.सं.8/प्र.क्र.97/म-1,  
                धद.16 जुलै, 2012. 
 2) महसूल व  वि धविाग, शासि पधरपत्रक क्रमांक:- मुद्ांक-2012/1046/प्र.क्र.294/म-1,  
                धद.26 िोव्हेंबर, 2012. 

 3)  गहृधिमाण धविाग, शासि धिणगय क्रमांक:- संकीणग-2016/प्र.क्र.1/दुवप-ू2, 
       धद.14 जूि, 2016. 

प्रस्ताविा :-   
 महाराष्ट्र मालकी हककाचं्या सदधिकाबंाबत (त्या बािंण्यास प्रोत्साहि देणे, त्याचंी धवक्री 
व्यवस्थापि व हस्तातंरण याचंे धियमि करण्याबाबत) अधिधियम,1963 मिील तरतुदीिुसार सहकारी 
गृहधिमाण संस्थाचं्या मािीव अधिहस्तातंरणपत्राच्या दस्ताचं्या मुद्ाकं शुल्क व िोंदणी संदिात 
कायगपध्दती व कागदपत्रे धिधित करण्याबाबत उपरोकत संदिग क्र.1 व 2 मध्य े िमूद पधरपत्रकान्वय े
सचूिा धिगगधमत करण्यात आल्या होत्या. सदर पधरपत्रकासोबतच्या पधरधशष्ट्ट ¨अ° मध्ये आवश्यक 
कागदपत्राचंी यादी धवहीत करण्यात आली होती.   
 मािीव अधिहस्तांतरणपत्राच्या अिुषंगािे उद्भवणा-या अडचणी दूर करण्याकधरता प्रिाि 
सधचव (गृहधिमाण) याचं्या अध्यक्षतेखाली स्थापि करण्यात आलेल्या सधमतीच्या धशफारशींच्या आिारे 
गृहधिमाण धविागािे संदिग क्र.३ मध्ये िमूद शासिधिणगयान्वये मािीव अधिहस्तांतरणाकधरता आवश्यक 
असणाऱ्या कागदपत्राचंी यादी धवहीत तथा प्रधसद्ध केली आहे. सदर कागदपत्राचंी पडताळणी ही सक्षम 
प्राधिकारी याचं्याकडे मािीव अधिहस्तातंरणाचे आदेश व प्रमाणपत्र देण्यापुवी होणे गरजेचे आहे. 

सक्षम प्राधिकारी यािंी मािीव अधिहस्तातंरणाचे आदेश व प्रमाणपत्र संबंधित सहकारी 
गृहधिमाण संस्थेला धदल्यािंतर मुद्ाकं धजल्हाधिकारी ककवा दुय्यम धिबंिक पातळीवर पुन्हा या 
कागदपत्राचंी पडताळणी करण्याची आवश्यकता िाही. या सवग बाबींचा धवचार करता संदिािीि संदिग 
क्र.2 येथील शासि पधरपत्रकामध्ये दुरुस्ती करण्याची बाब शासिाच्या धवचारािीि होती.  
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पधरपत्रक:- 
याअिुषंगािे संदिग क्र.2 मध्ये िमूद धद.26 िोव्हेंबर, 2012 चे शासि पधरपत्रक अधिक्रधमत 

करुि सुिाधरत शासि पधरपत्रक धिगगधमत करण्यात येत आहे. त्यािुसार मािीव अधिहस्तातंरणाच्या 
अजासोबत मुद्ाकं व िोंदणी धविागाशी संबंधित अधिकाऱ्यािंा सादर करावयाच्या कागदपत्राचंी यादी 
पुढील प्रमाणे धिधित करण्यात येत आहे.        
मािीव अधिहस्तांतरणाच्या दस्ताचे मूल्याकंि व िोंदणी साठी धकमाि आवश्यक कागदपत्रे:- 

1. खरेदी खताचा मसुदा (छायाधंकत प्रतीसह) 
2. प्रत्येक सिासदाच्या सदधिकेच्या धवक्री करारिाम्याची प्रत ककवा इंडेकस 2 ककवा सदधिकेच्या 

मालकी हककाचा पुरावा जसे वारसा प्रमाणपत्र, न्यायालयाचा हुकूमिामा ककवा मृत्यूपत्र इ. 
3. मािीव अधिहस्तातंरणाची/ महाराष्ट्र मालकी हककाचं्या सदधिकाबंाबत (त्या बािंण्यास 

प्रोत्साहि देणे, त्याचंी धवक्री, व्यवस्थापि व हस्तातंरण याचंे धियमि करण्याबाबत) अधिधियम 
1963 चे कलम 11(3) अन्वये धदलेल्या आदेशाची प्रत. 

4. ओळखदार याचंे छायाधचत्र ओळखपत्र. 
5. िोंदणी फी व दस्त हाताळणी शुल्क. 

 

सदर शासि धिणगय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201607131647330019 असा आहे. हा आदेश 
धडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाधंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे, 
 
 
 

(श्यामसुंदर पाटील) 
                                         उप सधचव 

प्रत, 
1) मा.मुख्य सधचव, मंत्रालय, मंुबई. 
2) अपर मुख्य सधचव (मदत व पुिवगसि), मंत्रालय, मंुबई. 
3) प्रिाि सधचव (महसूल), मंत्रालय, मंुबई. 
4) प्रिाि सधचव (गृहधिमाण), मंत्रालय, मंुबई. 
5) प्रिाि सधचव(सहकार), मंत्रालय, मंुबई. 
6) सवग धविागीय आयुकत. 
7) सवग धजल्हाधिकारी. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8) जमाबंदी आयुकत, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
9) िोंदणी महाधिरीक्षक व मुद्ाकं धियंत्रक,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
10) सहकार आयुकत, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
11) सह सधचव, महसूल व वि धविाग (का.ल-१/जमाबंदी), मंत्रालय, मंुबई. 
12) उप सधचव, गृहधिमाण धविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
13) उप सधचव, सहकार व पणि धविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
14) उप सधचव, महसूल व वि धविाग (का.म-१/मुद्ाकं), मंत्रालय, मंुबई. 
15) धिवड िस्ती (म-१), महसूल व वि धविाग, मंत्रालय,मंुबई.    
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