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शासन मनणणय क्रमाकंः प्रअयो-2017/प्र.क्र.348/योजना-10 
बाधंकाम भर्वन, 25 मझणबान रोड, 

फोर्ण, मंुबइ-400 001. 
तारीख: 16  फेब्ररु्वारी, 2018. 

र्वाचा:-  

1) शासन पमरपत्रक महसूल र्व र्वन मर्वभाग, क्रमाकंः एलइएन 10/2001/प्र.क्र.225/ज-1, 
मद.4 एमप्रल, 2002. 

प्रस्तार्वना:- 
कें द्र र्व राज्य सरकारने सन 2022 पयंत ग्रामीण भागातील सर्वण बेघर कुरंू्बानंा घर देण्याची 

महत्र्वाकांक्षी मोमहम हाती घेतली अहे.याकमरता कें द्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री अर्वास योजना (ग्रामीण) र्व 

राज्य पुरस्कृत रमाइ अर्वास, शबरी अर्वास र्व आतर योजनाचंी ऄंमलबजार्वणी राज्यात केली जात अहे. 

प्रधानमंत्री अर्वास योजना (ग्रामीण) ऄंतगणत लाभार्थ्यांची मनर्वड सामामजक अर्थथक र्व जात सर्वके्षण, 

2011 च्या मामहतीच्या अधारे केली जाते. या योजनेंतगणत लाभार्थ्यांना प्रमत घरकुल साधारण क्षते्र 

रू.1.20 लक्ष र्व डोंगराळ र्व नक्षलग्रस्त भागासाठी रू.1.30 लक्ष ऄथणसहाय्य मदले जाते. याव्यमतमरक्त 

महात्मा गाधंी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ऄकुशल मंजूरीच्या स्र्वरूपात 90 मदर्वसाचं्या 

मजूरीसाठी रू.18,000/- र्व घरकुलामध्ये शौचालय बाधंल्यास स्र्वच्छ भारत ऄमभयांनातून 

रू.12,000/- प्रोत्साहन रक्कम मदली जाते. 
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२. प्रधानमंत्री अर्वास योजना (ग्रामीण) ऄंतगणत लाभार्थ्यांची मनर्वड सामामजक अर्थथक र्व जात 

सर्वके्षण, 2011 च्या मामहतीच्या अधारे ग्रामसभेमाफण त प्रमतक्षा यादी तयार केली जाते. या प्रमतक्षा 

यादीनुसार घरकुलाचा लाभ मदला जातो. तर राज्य स्तरीय गृहमनमाण योजनातंगणत सामामजक अर्थथक 

जात सर्वके्षण 2011 च्या मामहतीच्या अधारे प्रधानमंत्री अर्वास योजना (ग्रामीण) कमरता तयार करण्यात 

अलेल्या प्रमतक्षा यादीबाहेरील पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मदला जातो. तथामप, या सर्वण घरकुल 

योजनातंगणत घरकुलाचा लाभ ममळण्यासाठी स्र्वत:ची जागा ऄसणे अर्वश्यक अहे. 

३. कें द्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री अर्वास योजना र्व ऄन्य राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनेऄंतगणत 

घरकुल पात्र परंतु जागे ऄभार्वी घरकुलाच्या लाभापासून र्वमंचत ऄसलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या 

मोठयाप्रमाणार्वर अहे. त्यामुळे जागेऄभार्वी घरकुलाच्या लाभापासून र्वमंचत ऄसलेल्या लाभार्थ्यांना 500 

चौ.फूर् जागा खरेदीसाठी रू.50,000/- पयंत ऄथणसहाय ईपलब्ध करून देण्यासाठी पंडीत दीनदयाळ 

ईपाध्याय घरकुल जागा खरेदी ऄथणसहाय योजना सुरू करण्याचा मनणणय राज्य शासनाने घेतला अहे. 

4. ग्रामीण भागात कुरंू्बाचं्या झालेल्या मर्वस्तारामुळे कुरंू्बे मर्वभक्त झालेली अहेत. त्यामुळे गार्वात 

जमीनीची मागणी र्वाढलेली अहे. गायरान क्षते्रातील जागा मनर्वासी प्रयोजनाच्या र्वापरार्वर ऄसलेल्या 

मनबंधामुळे जागा ईपलब्ध होत नाही. गार्वाच्या मर्वकासासाठी, ग्राम मर्वस्तारासाठी गार्वठाण 

मर्वस्तरामशर्वाय कोणतीही योजना ऄथर्वा व्यर्वस्था ईपलब्ध नाही. याबाबी मर्वचारात घेउन गार्वातील 

दुबणल घर्कातील गरीब कुरंू्ब गार्वातील ममळेल त्या शासकीय जममनीर्वर बऱ्याच कालार्वधीपासून 

ऄमतक्रमण करून राहत अहेत. ऄशा पमरस्स्थतीत या गरीब कुरंू्बाचंा ऄमतक्रमणाचा कालार्वधी र्व 

त्याचंेकडे आतर जागा ईपलब्ध अहे ककर्वा कस ेया बाबी मर्वचारात न घेता तसेच योग्य लाभार्थ्यांसाठी 

पयायी जागेचा मर्वचार न करता त्यानंा ऄमतक्रममत जागेर्वरून हलमर्वणे योग्य होणार नाही. 

५. या बाबी मर्वचारात घेउन ग्रामीण भागातील ऄमतक्रमण या मर्वषयाशी र्वरील संदभीय 

पमरपत्रकातील संबंमधत तरतूदी ऄमधक्रममत करुन सधुारीत धोरण मनमरृत करण्याचा प्रस्तार्व शासनाच्या 

मर्वचाराधीन होता. 
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शासन मनणणय:-  
सर्वांसाठी घरे-2022 या धोरणाची प्रभार्वी ऄंमलबजार्वणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील 

लाभार्थ्यांना ऄमतक्रममत जागा मनर्वासासाठी ईपलब्ध करुन देण्याकमरता र्वरील संदभाधीन 

पमरपत्रकान्र्वये घोमषत केलेल्या धोरणामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत 

अहे:- 

(ऄ) सध्या ज्या मठकाणी ऄमतक्रमण अहे, त्या मठकाणीच ऄशी ऄमतक्रमणे मनयमानुकूल करणे. 
1)सर्वणसाधारणपणे गायरान जममनी, सार्वणजमनक र्वापरातील जममनी र्व र्वन क्षते्र तसेच ज् या  

जममनींर्वर र्वास्तव्य करणे शक्य नाही ऄशा जममनी र्वगळून आतर शासकीय जममनीर्वरील 

मदनाकं 1.1.2011 पयंतची मनर्वासी प्रयोजनाथण ऄमतक्रमण करून राहणाऱ्या सर्वण ऄमतक्रमण 

धारकाचंी ऄमतक्रमणे सोबतच्या पमरमशष्ट्र्-ऄ मध्य े नमूद केलेल्या तत्र्वानुंसार मनयमानुकूल 

करण्यास मंजूरी देण्यात येत अहे. 

2) गायरान जममनीर्वर केलेले ऄमतक्रमण मनयमानुकूल करण्यासाठी ऄमतक्रमणधारकाचंे 

पुनर्वणसन त्याच जागी करण्याचा ग्राम पंचायतीचा मनणणय ऄसेल तर ऄशा जममनीर्वरील 

ऄमतक्रमणे अहेत त्यामठकाणी (In situ) खालील कायणपध्दतीचा ऄर्वलंब करून मनयमानुकूल 

करण्यास मान्यता देण्यात येत अहे- 

ऄ) ग्रामपंचायती माफण त सर्वण ग्रामीण घरकुल योजनेंतगणत ऄशा प्रकल्पानंा  “ ग्रामीण 

गरजू र्व बेघर गृहमनमाण प्रकल्प ” म्हणनू घोमषत करण्यात यार्व.े 

अ) ऄशा प्रकरणी पयायी गायरानासाठी प्रथम ऄमतक्रममत जागेच्या दुप्पर् जागा 

मनर्वडण्यात यार्वी. 

आ) ग्राम सभनेे ठरार्व करुन पयायी गायरान, नर्वीन जागेर्वर घोमषत करणेसाठी र्व 

ऄमतक्रममत जागेर्वरील गायरान मनष्ट्कामसत (denotify) करण्यासाठी प्रस्तार्व 

संबंमधत  मजल्हामधकाऱ्याकंडे सादर करार्वा. प्रस्तार्वाला मरतसर परर्वानगी 

ममळाल्यानंतर ऄमतक्रमण मनयामानकुल करण्याची कायणर्वाही करण्यात यार्वी.  
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(ब) सध्या ज्या मठकाणी ऄमतक्रमण अहे त्या मठकाणी ऄमतक्रमण धारकाचंे ऄमतक्रमण 

मनयमानुकूल करणे  शक्य ककर्वा योग्य नसल्यास ऄशा ऄमतक्रमणाचे पयायी जागेत 

पुनर्वणसन करणे- 

1) र्वरील "ऄ" मधील ऄ.क्र.१ र्व २ व्यमतमरक्त जागेर्वरील ऄमतक्रमाणाकमरता 

ग्रामपंचायतीने मनर्वडलेल्या जागेर्वर सोबतच्या पमरमशष्ट्र्-ब मध्ये नमूद केलेल्या 

तत्र्वानुंसार पुनर्वणसन करण्यास मंजूरी देण्यात येत अहे. 

(क) प्रस्तामर्वत धोरणाची ऄंमलबजार्वणी करण्याकमरता पमरमशष्ट्र्-क मधील मागणदशणक सूचना 
मनगणममत करण्यात मंजूरी देण्यात येत अहे. 

(ड) या धोरणाऄंतगणत ऄमतक्रमण मनयमानुकूल करतानंा या बाधंकामाच्या सभोर्वतालची जागा 

(जसे की रस्ते, मोकळी जागा, ऄमतक्रमण मनरस्त केल्यार्वर राहीलेली जागा जी सलग 

नाही र्व मुळ मर्वभागाची ककर्वा प्रामधकरणाची स्र्वतंत्र र्वापरासाठी ईपयुक्त नाही ऄशी जागा 

आ.) ग्रामपंचायतीला मनहीत होतील. 

 (इ) या धोरणाची ऄंमलबजार्वणी करण्यासाठी पंचायत सममती स्तरार्वर खालील प्रमाणे शक्ती 

प्रदत्त सममती गठीत करण्यात मंजूरी देण्यात येत अहे :- 

1 ईप मर्वभागीय ऄमधकारी ऄध्यक्ष 
2 तहसीलदार सदस्य 
3 गर् मर्वकास ऄमधकारी सदस्य समचर्व 

 
(फ) या धोरणातंगणत ऄमतक्रमण मनयमानुकूल करताना प्राप्त होणाऱ्या शुल्काच्या रकमेपैकी 

10% रक्कम ग्रामपंचायतीच्या "मर्वशेष ग्रामीण गृहमनमाण फंड" यात जमा करण्यास र्व 

ईर्वणमरत रक्कम राज्य शासनाकडे जमा करण्यास मंजूरी देण्यात येत अहे. यासाठी 

ग्रामपंचायत स्तरार्वर एक मर्वमशष्ट्र् खाते "मर्वशेष ग्रामीण गृहमनमाण फंड" या नार्वाने 

ईघडण्यात येइल र्व त्या मनधीचा मर्वमनयोग ऄमतक्रमण काढण्यासाठी, मनयममत करण्यात 
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अलेल्या क्षते्रारं्वर नागरी सेर्वा सुमर्वधासंाठी र्व ग्राम मर्वकास मर्वभागाच्या मनदेशानुसार 

ग्रामपंचायतीच्या क्षते्रातील गृहमनमाणासंदभात काही ईपाययोजना करण्यास मंजूरी 

देण्यात येत अहे. 

            सदर शासन मनणणय,  मदनाकं 14.12.2017 रोजी मंमत्रमंडळ बैठकीत मंमत्रमंडळाने मदलेल्या 

मान्यतेनुसार तसेच मर्वत्त मर्वभागाच्या ऄनौपचामरक सदंभण क्र.13/2018/व्यय-15, मद.10.2.2018 

नुसार मदलेल्या सहमतीने मनगणममत करण्यात येत अहे. 

 सदर शासन मनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्वर 

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201802151613428220 ऄसा अहे. हा अदेश 

मडजीर्ल स्र्वाक्षरीने साक्षामंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार र्व नार्वाने.  

 (ऄसीम गुप्ता) 
 समचर्व,ग्राम मर्वकास मर्वभाग 
  
प्रत,   

 1) मा.राज्यपाल याचंे समचर्व 
 2) मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रधान समचर्व, मंत्रालय, मंुबइ.  
 3) सर्वण मंत्री र्व राज्यमंत्री याचंे खाजगी समचर्व, मंत्रालय, मंुबइ. 

3) मा.मर्वरोधी पक्ष नेता, मर्वधान सभा/ मर्वधान पमरषद, महाराष्ट्र मर्वधानमंडळ समचर्वालय, मंुबइ 
4) सर्वण मर्वधानसभा र्व मर्वधान पमरषद सदस्य 
5) मा.मुख्य समचर्व, याचंे र्वरीष्ट्ठ स्र्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबइ 
6) महालेखापाल (लेखा र्व ऄनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-1, मंुबइ. 
7) महालेखापाल (लेखापरीक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मंुबइ-1. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8) महालेखापाल (लेखा र्व ऄनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-2, नागपरू. 
9) महालेखापाल (लेखापमरक्षण), महाराष्ट्र राज्य-2, नागपरू. 
10) ऄमधदान र्व लेखा ऄमधकारी, मंुबइ. 
11) मनर्वासी लेखा परीक्षा ऄमधकारी, मंुबइ 
12) ऄप्पर मुख्य समचर्व/ प्रधान समचर्व/समचर्व, मंत्रालयीन प्रशासकीय मर्वभाग (सर्वण) 
13) सर्वण मर्वभागीय अयकु्त 
14) सर्वण मजल्हामधकारी  
15) मुख्य कायणकारी ऄमधकारी, मजल्हा पमरषद (सर्वण) 
16) मुख्य कायणकारी ऄमधकारी, महाराष्ट्र राज्य जीर्वनन्योती ऄमभयान, सी.बी.डी.बलेापरू, नर्वी मंुबइ 
17) संचालक, राज्य व्यर्वस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहमनमाण, सी.बी.डी.,बलेापरू, नर्वी मंुबइ 
18) संचालक, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
19)  अयकु्त, अमदर्वासी मर्वकास, नामशक 
20) ग्राम मर्वकास र्व जलसंधारण मर्वभागातील सर्वण सह/ईप समचर्व/ऄर्वर समचर्व/कक्ष ऄमधकारी, 

मंत्रालय, मंुबइ 
21) ईप समचर्व, सामामजक न्याय, अमदर्वासी मर्वकास, ऄल्पसंख्यांक मर्वकास मर्वभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
22) ईप समचर्व, मनयोजन (का.1411 र्व 1414) र्व मर्वत्त मर्वभाग (का.व्यय-15 र्व ऄथण-17) मंत्रालय, मंुबइ 
23) प्रकल्प संचालक, मजल्हा ग्रामीण मर्वकास यंत्रणा (सर्वण) 
24) गर् मर्वकास ऄमधकारी, पंचायत सममती (सर्वण) 
25) ऄमतमरक्त सचंालक, एकास्त्मक ग्रामीण मर्वकास कायणक्रम कक्ष, बाधंकाम भर्वन, फोर्ण, मंुबइ. 
26) मनर्वड नस्ती (कायासन योजना-10) 
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पमरमशष्ट्र्-ऄ 
राज्यातील ग्रामीण भागातील अहे त्यामठकाणची ऄमतक्रमणे (in-situ) मनयमानुकूल करणे  

 
1) राज्यातील गार्वामधील अहे त्या मठकाणीची ऄमतक्रमणे मनयमानुकूल करतानंा शक्त प्रदत्त 

सममतीद्वारे या जागेर्वर कें द्र शासन, राज्य शासन र्व आतर शासकीय/मनमशासकीय संस्थाच े
सार्वणजमनक प्रकल्पाकमरता मागणी नसल्याबाबत मजल्हामधकारी कायालयाकडून प्रमाणपत्र घेण्यात 
यार्व.े मजल्हामधकारी कायालयाने प्रस्तार्व प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 मदर्वसाचं्या अत सदरच े
प्रमाणपत्र दयार्व.े या कालार्वधीत प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्यास या जागेर्वर र्वरीलप्रमाणे मागणी 
नसल्याचे गृहीत धरून कायणर्वाही करण्यात यार्वी. 

2) या धोरणातंगणत खालीलप्रमाणे ऄमतक्रमणाच्या र्वगेर्वगेळया प्रकरणी मनर्वासी प्रयोजनाथण 
मनयमानुकूल करण्याचे शुल्क, प्रचमलत र्वार्थषक मूल्य दर तक्त्यानुसार येणाऱ्या शुल्काच्या गुणन 
पद (Multiplication Factor) ऄनुज्ञये करण्यात यार्वा- 

प्रकार क्षेत्र मद.1.1.2000 परू्वी मद.1.1.2000 ते 
मद.1.1.2011 

ऄमतक्रममत केलेल्या कुरंू्बाच्या 
कोणत्याही सदस्याच्या नार्व े
पयायी घर नसेल तर 

500 चौ.फूर् पयंत 0 0.5 
500 चौ.फूर् ते 2000 चौ. 
फूर् पयंत 

1 1.5 

ऄमतक्रममत केलेल्या कुरंू्बाच्या 
कोणत्याही सदस्याच्या नार्व े
पयायी घर ऄसेल तर 

500 चौ.फूर् पयंत 1 1.5 
500 चौ.फूर् ते 2000 चौ. 
फूर् पयंत 

1.5 1.5 

3)  ज्या मर्वभागाच्या मालकीच्या जममनीर्वर ऄसेल ऄसे ऄमतक्रमण मनयमानुकूल करण्यापूर्वी संबंमधत 
मर्वभागाची सहमती अर्वश्यक राहील.  
4)  गार्वातील 1.1.2011 नंतरचे ऄमतक्रमण सक्षम प्रामधकाऱ् यामंाफण त संबंमधत कायांातंील तरतूदीनुसार 

मर्वमहत प्रमकयेनंतर काढण्यात यार्वते.  
5) या धोरणातंगणत ऄमतक्रमणधारकाचंे ऄमतक्रमण मनयमानुकूल केल्यानंतर गार्वाच्या हद्दीतील 

ऄमतक्रममत जागेचा योग्य र्वापर करून घेण्याकमरता ऄमतक्रममत जागेचा अराखडा 
(LAYOUT)करून मर्वकास करण्याचा मनणणय ग्रामसभा घेउ शकेल.   

-------------- 
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पमरमशष्ट्र्-ब 
 

राज्यातील ग्रामीण भागातील ऄमतक्रममत धारकाचंे पयायी जागर्वर पुनर्वणसन करणे 
1) (ऄ) गायरान जममनी, सार्वणजमनक र्वापरातील जममनी,र्वनक्षते्र र्व ज् या जममनींर्वर र्वास्तव्य 

करणे शक्य नाही. 
(ब) ऄमतक्रमण केलेल्या आतर जागेर्वरील 50% पेक्षा जास्त ऄमतक्रमण धारकानंी पयायी  

                       पुनर्वणसन जागेकमरता मर्वनंती केली ऄसेल ककर्वा अहे. 
(क) त्याच जागेर्वर पुनर्वणसन करण्यापेक्षा पयायी जागेर्वर पुनर्वणसन करणे योग्य अहे  

ऄसे संबंमधत ग्रामपंचायतीचे मत ऄसेल ऄशा जागा.  
र्वरील प्रकरणी ग्रामपंचायतीने पुनर्वणसनाकमरता पयायी जागेची मनर्वड करार्वी. 

2) या पुनर्वणसनामध्ये प्रस्तामर्वत पयायी जागेमध्ये ऄमतक्रमण धारकानंा 500 चौ.फूर् एर्वढी मोकळी 
जागा / भखंूड ऄनुज्ञये राहील.   

3) राज्यातील गार्वामंध्ये शासकीय जममनीर्वर मदनाकं 1.1.2011 ऄथर्वा त्यापूर्वीची मनर्वासी प्रयोजनाथण 
ऄमतक्रमण करून राहणाऱ्या ज्या कुरंू्बाचंे ग्रामपंचायतीमध्ये पयायी मनर्वास व्यर्वस्था नाही र्व जे 
लाभाथी पंडीत मदनदयाळ ईपाध्याय घरकुल जागा खरेदी ऄथणसहाय्य योजनेऄंतगणत पात्र ठरतील. 
ऄशा घरकुल पात्र कुरंू्बानंा भखंूड ककर्वा मोकळया जागेचे र्वार्प मर्वनामुल्य करण्यात यार्व.े 

4) ज्या कुरंु्बाच्या काही सदस्याचंे नार्व े त्याच ग्रामपंचायती क्षते्रात घर ऄसेल ऄसे कुरंु्ब जर 
01.01.2000 पुर्वी पासुन ऄमतक्रमण करुन राहत ऄसेल तर प्रचमलत र्वार्थषक दर मर्वर्वरणपत्रानुसार 
येणाऱ्या ककमतीप्रमाणे अमण जर मद. 01.01.2000 नंतर पण मद.01.01.2011 पयंत ऄमतक्रमण 
करुन राहत ऄसतील तर प्रचमलत र्वार्थषक दर मर्वर्वरणपत्रानुसार येणाऱ्या ककमतीच्या दीड पर् 
शुल्क अकारुन पयायी जागेचे र्वार्प करण्यात यार्व.े 

5)  एखाांा ऄमतक्रमणधारकाला जर पयायीजागा र्व या धोरणाद्वारे देण्यात येणारी रक्कम मान्य नसेल 
तर त्याच्या पयायी भखंूडाचे र्वार्प होणार नाही.  परंतु, त्याचं्या मूळ जागेर्वरचे ऄमतक्रमण 
मनष्ट्कासीत करण्यात येइल. 

६)  पयायी जागा शासकीय ऄसल्यास त्याची शासकीय रक्कम र्व खाजगी ऄसल्यास त्याची योग्य 
ककमत ऄमतक्रमण मनयममतीकरण करण्याच्या शुल्कातून भागमर्वण्यात येइल.  जर या शुल्कातून 
ममळणारी रक्कम कमी पडत ऄसेल तर ईरलेली रक्कम पंडीत दीनदयाळ ईपाध्याय घरकुल जागा 
खरेदी ऄथणसहाय योजनेतून ईपलब्ध करून देण्यात येइल. 

७)  पयायी जागा खाजगी ऄसल्यास त्या जागेचे सपंादन पंडीत दीनदयाळ ईपाध्याय घरकुल जागा 
खरेदी ऄथणसहाय योजनेतंगणत नमूद केलेल्या कायणपध्दतीने करण्यात येइल. 

************* 
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पमरमशष्ट्र्-क 
सदर धोरण राबमर्वण्यासाठी सर्वणसाधारण मागणदशणक सूचना 

 
1) सदर धोरण केर्वळ मनर्वासी प्रयोजनाथण ऄमतक्रमणासाठी लागू अहे. तथामप, मद.1.1.2011 पयंतच्या 

आतर प्रयोजनासह मनर्वासी प्रयोजनाकमरता ऄमतक्रमण केले ऄसल्यास, या ऄमतक्रमण केलेल्या 
जममनीपैकी आतर प्रयोजना व्यमतमरक्त दूकान ककर्वा व्यर्वसामयक र्वापरासाठी ऄमतक्रमण ऄसल्यास 
त्याचे क्षते्र जरी 500 चौ.फूर् पेक्षा कमी ऄसेल तरी त्या क्षते्राकमरता र्वापरण्यात अलेल्या 
जममनीर्वरील ऄमतक्रमण प्रचमलत र्वार्थषक दर मर्वर्वरणपत्रानुसार येणाऱ्या ककमतीच्या रकमेच्या दीड 
पर् आतकी रक्कम अकारून मनयमानुकूल करण्यात यार्व.े कोणत्याही पमरस्स्थतीत मनर्वासी र्व आतर 
प्रयोजनासाठी एकमत्रत मनयमानुकूल करण्यात येणारी जागा २००० चौ. फूर् पयंत मयामदत राहील. 

२) या धोरणातंगणत मागील काही काळात ऄमतक्रममत जागेचे क्षते्र बदललेले ऄसल्यास, ऄमतक्रमण 
मनयमानुकूल करण्याचे शुल्क पमरगमणत करण्यासाठी, मद.1.1.2000 पूर्वीच ेक्षते्र र्व मद.1.1.2011 
पयणन्तचे क्षते्र प्रकरणपरत्र्व ेस्र्वतंत्रपणे मर्वचारात घेण्यात यार्व.े   

३) या धोरणातंगणत ग्रामपंचायतीमधील मालमत्ता कर नोंदर्वहीतील नोंदीचे पमहले र्वषण ऄमतक्रमणाची 
तारीख मानण्यात यार्व.े कुरंु्बाच्या एखाांा सदस्याच्या नार्व ेग्रामपंचायत क्षते्रात आतर घर अहे ककर्वा 
कसे हे तपासण्यासाठी 01.01.2017 रोजी ऄस्स्तत्र्वात ऄसलेले रेशन काडण र्व मदनाकं 
01.01.2017 रोजी ऄसलेली मालमत्ता कर नोंद र्वहीतील मामहती र्वापरण्यात यार्वी.  

४) ऄमतक्रमण केलेल्या जागेसंदभात मालमत्ता कर पार्वतीमधील ऄमतक्रममत जागेचे क्षते्र र्व प्रत्यक्ष 
ऄमतक्रममत जमीनीचे क्षते्र यामध्ये मर्वसंगती ऄसेल तर सदर ऄमतक्रममत जममनीपैकी मालमत्ता कर 
नोंदर्वहीतील क्षते्रापैकी जास्त क्षते्र मद. 1.1.2000 नंतरचे समजण्यात यार्व.े तसेच हे जास्तीचे 
ऄमतक्रममत क्षते्र मद.1.1.2011 च्या पूर्वीची ककर्वा नंतरची अहे, याबाबतचा मनणणय पंचायत सममती 
स्तरार्वरील शक्ती प्रदत्त सममतीद्वारे घेण्यात यार्वा. 

५) ज्या ऄमतक्रममत जममनींची ग्राम पंचायतीच्या मालमत्ता कर नोंदर्वहीत नोंद झालेली नाही, ऄशी 
ऄमतक्रमणे या धोरणानुसार मनयमानुकूल करण्याचा प्रस्तार्व पंचायत सममती स्तरार्वरील गठीत 
करण्यात अलेल्या शक्ती प्रदत्त सममतीकडे पाठमर्वण्यात यार्वा. ऄशा पमरस्स्थतीत जर सममती 
मद.१.1.२०11 पूर्वीचे ऄमतक्रमण मनयमानुकूल करण्यास पात्र ऄसल्याच े मनष्ट्कषाप्रत अल्यास, 
संबंमधत कायदा ककर्वा मनयमामधील मनयमानुकूल शुल्काच्या दंडासहीत ऄमतक्रमणाच्या 
तारखेपासून देय मालमत्ता कर र्व आतर थकबाकी र्वसलू करण्यात यार्वी. 

६) संबंमधत र्वषामध्ये प्रचमलत र्वार्थषक दर मर्वर्वरणपत्रानुसार येणाऱ्या ककमतीच्या रक्कमेप्रमाणे ऄदा 
करण्याकमरता प्राप्त झालेल्या पार्वतीनुसार 30 मदर्वसाचं्या अत रक्कम भरली ऄसेल तर प्रचमलत 
र्वार्थषक दर मर्वर्वरणपत्रानुसार येणाऱ्या ककमतीच्या रक्कमे आतकी रक्कम या धोरणातंगणत जममनीचे 
प्रचमलत र्वार्थषक दर मर्वर्वरणपत्रानुसार येणाऱ्या ककमतीच्या रक्कमे आतकी रक्कम म्हणनू 
समजण्यात यार्वी.  
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७) प्रचमलत र्वार्थषक दर मर्वर्वरणपत्रानुसार येणाऱ्या ककमतीच्या रक्कमेप्रमाणे ऄदा करण्याकमरता प्राप्त 
झालेल्या पार्वतीनुसार 30 मदर्वसाचं्या अत शुल्क भरले नसेल तर या धोरणातंगणत ऄनुज्ञये प्रचमलत 
र्वार्थषक दर मर्वर्वरणपत्रानुसार येणाऱ्या ककमतीच्या रक्कमेप्रमाणे मनधारीत केलेली दरमहा 1.5% 
चक्रर्वाढ व्याज दराने ककर्वा रक्कम भरल्याच्या मदनाकंास जे मूल्य ऄसेल त्याप्रमाणे काढण्यात 
येणारी यापैकी जे जास्त ऄसेल ते प्रचमलत र्वार्थषक दर मर्वर्वरणपत्रानुसार येणाऱ्या ककमतीच्या 
रक्कमे आतकी रक्कम समाजण्यात यार्व.े याप्रकरणी मूळ पार्वतीनुसार रक्कम भरल्यानंतर 
र्वरीलप्रमाणे ऄमतमरक्त ऄनुज्ञये रक्कम मनमरृत करण्यात येइल, ते मनयमानुकूल करण्यापूर्वी 
भरण्यात यार्व.े 

८) ऄमतक्रमण मनयमानुकूल करण्याबाबतची ऄनुज्ञये रक्कम तसेच ग्रामपंचायतींच्या आतर सर्वण 
थकबाकी ऄदा केल्यानंतरच र्व 2000 चौ.फु. र्वरील ईरलेले क्षते्र,  मनरस्त केल्यानंतरच सदरच े
ऄमतक्रमण मनयमानुकूल झाल्याचे समजण्यात यार्व.े पयायी जागेर्वर पुनणर्वसन होत ऄसल्यास 
पयायी जागेचा कायदेशीर ताबा ममळाल्यार्वर तीस मदर्वसाचंे अत मूळ ऄमतक्रमण मनरस्त न केल्यास 
ककर्वा मनरस्तीकरणाला मर्वरोध केल्यास पयायी जागेचे र्वार्प संपूष्ट्र्ात येइल. यामुळे 
ऄमतक्रमणधारकाला पयायी जागा देय ऄसणार नाही र्व मूळ ऄमतक्रमण मनरस्त करण्यात येइल. 
पंचायत सममती स्तरार्वरील शक्ती प्रदत्त सममतीचा मनणणय याकमरता ऄंमतम राहील. 

९)  या धोरणातंगणत मनयमानुकूल झालेल्या ऄमतक्रममत जममनीकमरता मानीर्व ऄकृषक दजा मदल्याच े
समाजण्यात यार्व ेर्व याबाबतची मामहती महसूल यंत्रणेला देण्यात यार्वी. 

1०) या धोरणातंगणत ऄमतक्रममत जागा मनयमानुकूल करतानंा प्राप्त झालेल्या रक्कमेपैकी 10% रक्कम 
ग्रामपंचायतीकडे ठेर्वून ईर्वणमरत सर्वण रक्कम राज्य शासनाकडे  जमा करण्यात यार्वी. ग्रामपंचायत 
स्तरार्वर प्राप्त होणारे सर्वण शुल्क/मनधी ग्रामपंचायत स्तरार्वर मनमाण करण्यात येणाऱ्या “मर्वशेष 
ग्राममण गृहमनमाण फंड” मध्य े जमा करण्यात यार्वा. या मनधीचा मर्वमनयोग प्रामुख्याने ऄमतक्रमणे 
काढून र्ाकण्यासाठी करण्यात यार्वा र्व ईर्वणमरत मनधीचा मर्वमनयोग ग्राम मर्वकास मर्वभागाच्या 
मागणदशणक तत्र्वानुसार ग्रामपंचायतीव्दारे करण्यात यार्वा. याबाबतच्या मागणदशणक सचूना ग्राम 
मर्वकास मर्वभागामाफण त स्र्वतंत्रपणे मनगणममत करण्यात येतील.  

1१) ज्या कुरंु्बानंा पयायी जममनीर्वर 500 चौरस फूर् जागा मर्वनामूल्य ममळणार अहे, तसेच अहे त्या 
जागेर्वर कोणत्याही शुल्कामशर्वाय ऄमतक्रममत जमीन मनयमानुकूल करून ममळणार अहे, ऄशा 
प्रकरणी राज्य शासनाकडून पंडीत दीनदयाळ ईपाध्याय घरकुल जागा खरेदी ऄथणसहाय 
योजनेंतगणत प्रमत लाभाथी रू.50,000/- आतकी रक्कम या फंडामध्ये जमा करण्यात यार्वी.  

1२) या योजनेच्या ऄंमलबजार्वणीसाठी ग्राम मर्वकास मर्वभागाद्वारे एक संगणक प्रणाली मर्वकमसत केली 
जाइल.  या धोरणानुसार मनयमानुकुल करण्यासाठी ग्राम मर्वकास मर्वभाग स्र्वतंत्र प्रमक्रया मनमरृत 
करेल.   
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1३) जरी ऄमतक्रममत जागा अहे त्याच मठकाणी मनयमानुकूल करण्यास परर्वानगी ऄसेल,तरीही जर 
एखाांा ऄमतक्रमण धारकाने मनर्वासासाठी पयायी जमीनीची मागणी केली ऄसेल, तर 50% ककर्वा 
त्यापेक्षा जास्त ऄमतक्रमणधारक या पयायी जमीनीचा पुनर्वणसनासाठी आच्छूक अहेत ककर्वा नाही हे 
ठरमर्वण्यासाठी ग्रामसभा खातरजमा करेल.  

1४) जरी ५०% पेक्षा जास्त ऄमतक्रमणधारकानंी अहे त्या मठकाणी ऄमतक्रममत केलेल्या जममनी 
मनयमानुकुल करण्यासाठी आच्छूकता दशणमर्वली अहे अमण ऄमतक्रममत जागा मनयममत करण्यास 
परर्वानगी ऄसेल, तरीही ग्रामपंचायतीच्या चागंल्या मनयोजनासाठी ककर्वा ऄन्य सार्वणजमनक हेतूसाठी 
योग्य र्वार्त ऄसेल तर ग्रामसभा पयायी जममनीची पुनर्वणसनासाठी मनर्वड करू शकते. पमरमशष्ट्र्-
ऄ(5) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ग्रामसभा ऄमतक्रममत जागेचा अराखडा (LAYOUT)करून मर्वकास 
करण्याचा मनणणय ग्रामसभा घेउ शकेल.   

1५) ग्रामसभचे्या मनणणयानुसार, सर्वण पैलूंर्वर ऄंमतम मनणणय घेण्याकमरता या सर्वण याांा पंचायत सममती 
स्तरार्वरील शक्ती प्रदत्त सममतीकडे पाठमर्वल्या जातील. ही सममती ऄमतक्रमण मनयममत करणेबाबत 
अमण त्याकमरता अकारार्वयाच्या शुल्कासंदभात मनणणय घेइल. तसेच, सदर सममती काढून 
र्ाकार्वयाची ऄमतक्रमणे मनमरृत करेल. त्यानंतर ही ऄमतक्रमणे मर्वमहत पध्दतीचा ऄर्वलंब करून 
काढून र्ाकण्यात येतील.  

1६) पयायी जागेर्वर पुनर्वणसन करतानंा ककर्वा अहे त्या जागेर्वर नर्वीन घर बाधंण्याकमरता ऄमतक्रमण 
मनयमानुकूल करार्वयाचे ऄसेल अमण संबंमधत कुरंू्ब हे प्रधान मंत्री अर्वास योजना ककर्वा कें द्र र्व 
राज्य शासनाच्या कोणत्याही गृहमनमाण योजनेऄंतगणत पात्र ऄसेल तर त्या कुरंु्बाला प्राधान्यक्रमाने 
संबंमधत योजनेऄंतगणत  लाभ देण्यात येइल. 

1७) या धोरणातंगणत मनयममत केलेल्या ककर्वा र्वार्प केलेल्या जममनी ज्या प्रयोजनाथण मनयमानुकूल 
केल्या ऄसतील त्याच प्रयोजनाथण त्या र्वापरता येतील. त्या आच्छापत्र ककर्वा र्वारसदार र्वगळता आतर 
कोणत्याही व्यस्क्तला हस्तातंरीत करता येणार नाही.  ही बाब ऄमतक्रमणाचे मनयमानुकूल 
केल्यापासून र्व र्वार्प करण्याच्या तारखेपासून 15 र्वषे बंधनकारक ऄसेल.काही ऄपर्वादात्मक 
प्रकरणी प्रस्तार्व शक्ती प्रदत्त सममतीकडे ग्रामसभदे्वारे सादर करता येइल. या प्रकरणी शक्ती प्रदत्त 
सममतीचा मनणणय ऄंमतम राहील. या धोरणाऄंतगणत मनयमानुकूल केलेल्या ककर्वा र्वार्प केलले्या 
जममनीचे ऄर्वधै ककर्वा ऄनमधकृत हस्तातंरण मनष्ट्कामसत समजले जाइल अमण या जमीनीचा ताबा 
ग्रामपंचायत घेइल. या जमीनीची सार्वणजमनक मललार्वातून मर्वक्री करण्यात येइल र्व ऄशा 
मललार्वातुन प्राप्त होणारी रक्कम मर्वशेष ग्रामीण गृहमनमाण फंडात जमा केली जाइल. 

18) या धोरणातंगणत मनयमानुकूल करण्यात अलेल्या ऄमतक्रमणधारकाचंी मामहती अधार काडणशी 
जोडून (Link) याकमरता तयार करण्यात अलेल्या App मध्ये जमा करण्यात यइेल. जेणेकरून ही 
मामहती शासनाच्या मर्वमर्वध मर्वभागाचं्या योजना तयार करतानंा ईपलब्ध करून देण्यात येइल. 

--------- 
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