मानीव अभिहस्ाां्रणा्ील अडचणी दू र
करण्याच्या दृष्टीने कागदपत्रे भनभि् करणे.
महाराष्र शासन
गृहभनमाण भविाग
शासन भनणणय क्रमाांकः सांकीणण 2016/ प्र. क्र.1/ दु वपू-2
मादाम कामा रोड, हु ्ात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय,मुांबई-400 032.
्ारीख: 14 जून, 2016.
वाचा 1) शासन भनणणय क्रमाांकः भद. 25.02.2016 रोजी प्रभसध्द करण्या् आलेला महाराष्र
अभिभनयम क्र.4
2) शासन भनणणय क्रमाांकः माहस 2008/प्र क्र 24/िाग-2/दु वपू-2,भद.25.02.2011
3) शासन भनणणय क्रमाांकः महसूल व वन भविागाचे पभरपत्रक क्र. मुद्ाांक 2012/1046/प्र क्र
294/म-1, भद.26.11.2012.
प्रस्ावना महाराष्र

मालकी हक्काच्या सदभनकाांबाब् (त्या बाांिण्यास प्रोत्साहन देणे, त्याांची भवक्री,

व्यवसथापन व हस्ाां्रण याांचे भनयमन करण्याबाब्) अभिभनयम,1963 च्या कलम 11 अन्वये
जभमनी्ील व इमार्ी्ील हक्क, मालकी हक्क व भह्सांबांि याांचे अभिहस्ाां्रण (Conveyance
Deed) सांबांभि् सहकारी सांसथेच्या नावे करुन दे ण्याचे भवकासकावर बांिन आहे . असे अस्ानाही
बहु ्ाांशी सहकारी गृहभनमाण सांसथाांना त्याांच्या नाांवे अभिहस्ाां्रण पत्र अनेक वर्षांनां्रही भमळाले
नव्ह्े. मालकी हक्क व भह्सांबांि याांचे अभिहस्ाां्रण सांसथाांच्या नावे करून दे ण्याबाब् टाळाटाळ
करण्याच्या भवकासकाांच्या प्रवृत्ती पाह्ा सहकारी गृहभनमाण सांसथाांना त्याांच्या हस्ाां्रणाचा हक्क
भमळवून दे ण्याच्या दृष्टीने शासनाने मानीव अभिहस्ाां्रणाची सांकल्पना अांमला् आणण्याचे ठरभवले.
मानीव अभिहस्ाां्रणास चालना दे ण्याच्या दृष्टीने महाराष्र मालकी हक्काच्या सदभनकाांबाब् (त्या
बाांिण्यास प्रोत्साहन दे णे, त्याांची भवक्री, व्यवसथापन व हस्ाां्रण याां चे भनयमन करण्याबाब्)
अभिभनयम,1963 ला सुिारणा सूचभवणारा अभिभनयम,भदनाांक 25/02/2008 च्या राजपत्रामध्ये प्रभसध्द
करण्या् आले. अभिभनयमाां् करण्या् आलेल्या सुिारणाांची प्रिावी अांमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने
त्या अनुर्षांभगक महाराष्र मालकी हक्काच्या सदभनकाांबाब् (त्या बाांिण्यास प्रोत्साहन दे णे, त्याांची भवक्री,
व्यवसथापन व हस्ाां्रण याांचे भनयमन करण्याबाब्) भनयम,1964 मध्ये सुिारणा करण्या् आली. सदर
अभिभनयमा मध्ये झालेल्या सुिारणाच्या अनुर्षांगाने भदनाांक 25 फेब्रुवारी,2011 रोजी शासन भनणणय
भनगणभम् करण्या् आला. मानीव अभिहस्ाां्रणा्ील अडचणी दू र करण्याकभर्ा प्रिान सभचव
(गृहभनमाण) याांचे अध्यक्ष्ेखाली नगर भवकास, महसूल, मद् व पुनवणसन व सहकार भविागाच्या
सभचवाांचा समावेश असलेल्या सभम्ीचे गठन भद.29.03.2016 च्या शासन भनणणयान्वये करण्या् आले.
सदर सभम्ीने

सहकार आयुक्् व भनबांिक, सहकारी सांसथा याांनी मानीव अभिहस्ाां्रणाबाब्

भदनाांक 23.07.2015 रोजी भनयुक्् केलेल्या सभम्ीने सादर केलेल्या अहवालास काही सुिारणाांसह
मान्य्ा भदली. सदर सभम्ीच्या गृहभनमाण भविागाशी भनगडी् भशफारशींस अनुसरून खालीलप्रमाणे
सुिाभर् आदे श भनगणभम् करण्या् ये् आहे .
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शासन भनणणययापूवी मानीव अभिहस्ाां्रणासाठी करावयाच्या अजासोब् जोडावयाच्या कागदपत्राांची यादी
शासन भनणणय क्रमाांक माहस-2008/प्र.क्र.24/िाग-2/दु वपू-2, भद.25.02.2011

अन्वये भनभि्

करण्या् आली हो्ी. या शासन भनणणयाां् अजणदार सांसथेने अजासोब् सादर करावयाच्या कागदपत्राांची
सांख्या 12 इ्की हो्ी. त्यापैकी शक्य भ््के कागदपत्रे सादर करावी् असे शासन भनणणयाां् नमूद
करण्या् आले हो्े. त्याऐवजी मानीव अभिहस्ाां्रणाच्या अजासोब् खालील कागदपत्रे आवश्यक
राह्ील, असा भनणणय घेण्या् आला आहे .
1 मानीव अभिहस्ाां्रणासाठी मोफा कायद्याच्या भनयमामिील नमूना 7 मिील अजण
2 सहकारी गृहभनमाण सांसथा नोंदणी प्रमाणपत्र/कांपनी नोंदणी प्रमाणपत्र/Deed of
Declaration ची प्र्.
3 भवकासकाने मांजूर करून घे्लेल्या रेखाांकनामध्ये (Lay out) समाभवष्ट असलेल्या
सव्हे/गट नांबरचा 7/12 उ्ारा ककवा भमळक् पभत्रकाांचा ्ीन मभहन्याांच्या आ्ील उ्ारा.
4 प्रत्येक सिासदाच्या सदभनकेच्या भवक्री करारनाम्याची प्र् ककवा इांडेक्स 2 ककवा
सदभनकेच्या मालकी हक्काचा पुरावा जसे वारस प्रमाणपत्र, न्यायालयाचा हु कूमनामा ककवा
मृत्यूपत्र इ.
5 सहकारी

गृहभनमाण

सांसथेने

अभिहस्ाां्रण

करून

दे ण्यासाठी

महाराष्र

वेश्म

अभिभनयम1970 अन्वये प्रव्णकाला बजावलेली कायदे शीर नोटीस.
6 सांसथे्ील सवण कायदे शीर सदभनका िारकाांची यादी.
7 भनयोजन प्राभिकरणाने प्रमाभण् केलेले बाांिकाम पूणणत्व प्रमाणपत्र.
8 भनयांभत्र् सत्ता प्रकार, नवीन अभविाज्य श्ण ककवा िोगवटादार वगण 2 अशा नोंदी 7/12 वर
ककवा भमळक् पत्रीकेवर असल्यास सक्षम प्राभिका-याची जमीन हस्ाां्रणासाठी ककवा
भबनशे्ी करण्यासाठी घे्लेल्या परवानगीच्या आदे शाची प्र् (लागू असल्यास)
2.

त्याचप्रमाणे मानीव अभिहस्ाां्रणाांचा अजण उपभनबांिक सहकारी सांसथा याांच्याकडे सादर कर्ेवळ
े ी

अजाची एक प्र् मुद्ाांक व नोंदणी कायालयाांस सादर करण्या् यावी, जेणेकरून मानीव अभिहस्ाां्रण
प्रभक्रया गभ्मान होईल.
3.

सहकार आयुक्् व भनबांिक, सहकारी सांसथा याांनी मानीव अभिहस्ाां्रणाबाब्

भदनाांक 23.07.2015 रोजी भनयुक्् केलेल्या सभम्ीने सादर केलेल्या अहवाला्ील भशफारशींच्या
अनुर्षांगाने महसूल व वन भविाग, नगर भवकास भविाग आभण सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग भविाग या
सांबांभि् भविागाांनी त्याांचेशी सांबांभि् शासन भनणणय ्ा्डीने भनगणभम् करावे्.
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सदर शासन भनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांके्सथळावर
उपलब्ि करण्या् आला असून त्याचा सांके्ाक 201606141510258609 असा आहे . हा आदे श
भडजीटल सवाक्षरीने साक्षाांभक् करुन काढण्या् ये् आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Jayant
Vasant Wani
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DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Desk Officer, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
serialNumber=bff25e350ea9446cc7f3b43987f
8ffe247e43e10915a7723e889fcc11e2f43eb,
cn=Jayant Vasant Wani
Date: 2016.06.14 15:14:14 +05'30'

( जयां् वाणी )
कक्ष अभिकारी, महाराष्र शासन
प्र्,
1) मा. राज्यपाल याांचे सभचव.
2) मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सभचव.
3) मा. मांत्री (गृहभनमाण) याांचे खाजगी सभचव.
4) मा. राज्यमांत्री (गृहभनमाण) याांचे खाजगी सभचव.
5) सवण अप्पर मुख्य सभचव/प्रिान सभचव/सभचव मांत्रालय मुांबई-32
6) सवण महापाभलका आयुक््/प्रशासन
7) उपाध्यक्ष ्था मुख्य कायणकारी अभिकारी, महाराष्र गृहभनमाण व क्षेत्रभवकास प्राभिकरण,
गृहभनमाण िवन, वाांद्े (पूव)ण मुांबई-51
8) व्यवसथापकीय सांचालक, भसडको नवी मुांबई.
9) मुख्य कायणकारी अभिकारी, झोपडपट्टी पुनवसणन प्राभिकरण,गृहभनमाण िवन,वाांद्े (पूव)ण मुांबई-51
10) सह भनबांिक, सहकारी सांसथा भसडको, नवी मुांबई
11) सवण भजल्हा उप भनबांिक सहकारी सांसथा
12) सवण सह सभचव/उप सभचव/अवर सभचव/कक्ष अभिकारी गृहभनमाण भविाग, मांत्रालय मुांबई-32.
13) भनवड नस्ी (दु वपू-2).
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