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र्वाचा :-  

शासन कनणगय क्रमाकंः  ग्राम कर्वकास कर्वभाग, प्रअयो-2017/प्र.क्र.348/योजना-10,  
कदनाकं 16 फेब्ररु्वारी, 2018. 

प्रस्तार्वना :- 
सर्वांसाठी घरे या धोरणाची प्रभार्वी ऄंमलबजार्वणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना 

ऄकतक्रकमत जागा कनर्वासासाठी ईपलब्ध करुन देण्याचा कनणगय संदभाधीन शासन कनणगयान्र्वये घेण्यात 
अलेला अहे.  त्यानुसार राज्यातील शासककय जकमनीर्वरील ऄकतक्रमणे कनयमानुकूल करण्याबाबतच े
धोरण कनकरृत करण्यात अले अहे.  या धोरणातंगगत राज्यातील शासककय जकमनीर्वरील ऄकतक्रमणे 
कनयमानुकूल करण्यासाठीच्या मागगदशगक सूचना संदभाधीन शासन कनणगयातील पकरकशष्ट्र्-क मध्य े
देण्यात अलेल्या अहेत. या मागगदशगक सुचनानुंसार या कनणगयाची प्रभार्वी ऄंमलबजार्वणी करण्यासाठी 
सर्वगकष कायगपध्दती कर्वहीत करण्याची बाब शासनाच्या कर्वचाराधीन होती. 

शासन पकरपत्रक:-  
सर्वांसाठी घरे-2022 या धोरणाची प्रभार्वी ऄंमलबजार्वणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील  कें द्र 

र्व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनाचं्या लाभार्थ्यांना त्यानी केलेल्या ऄकतक्रमीत जागा 
कनर्वासासाठी ईपलब्ध करुन देण्याचा कनणगय संदभाधीन  शासन कनणगयान्र्वये घेण्यात अला.  सदर 
शासन कनणगयान्र्वये घेण्यात अलेल्या कनणगयाची ऄंमलबजार्वणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे मागगदशगक 
सूचना कनगगकमत करण्यात येत अहेत :- 

1) ग्रामसेर्वकाने,सन 1999-2000, 2010-2011 र्व सन 2017-2018 या अर्थथक र्वषाच े
ग्रामपंचायतीमधील नमुना नं.८ (कर अकारणी नोंदर्वही), या नोंदर्वहीच्या प्रती अपल े
सरकार सेर्वा कें द्राच्या कें द्रचालकामंाफग त Scan करून घेउन Scan केलेल्या प्रती 
ऑनलाइन प्रमाकणत कराव्या.  र्व सदर नमुना नं.८ (कर अकारणी नोंदर्वही) ही नोंदर्वही गर् 
कर्वकास ऄकधकारी याचंे ताब्यात द्यार्वी.  
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2) या  प्रतीतील नोंदीप्रमाणे ज्या मालमत्ता धारकाचं्या नार्वापुढे सरकारी ऄकतक्रमण ऄसल्याची 
नोंद अहे ऄशाच मालमत्ताचंी ग्रामसेर्वकाने खातरजमा करुन त्या नोंदीची माकहती सोबत 
जोडलेल्या पकरकशष्ट्र् ऄ मधील कर्वर्वरणपत्रामध्ये भरार्वी. सदर माकहतीस ग्रामसेर्वकाने 
प्रमाकणत करार्व.े 

3) कर्वस्तार ऄकधकारी यानंी कारे्कोरपणे तपासून “तपासल”े म्हणनू प्रत्येक कर्वर्वरणपत्र 
प्रमाकणत करार्व े र्व सदर कर्वर्वरणपत्र ग्रामसेर्वकाकडे परत देउन त्याची एक प्रत पंचायत 
सकमती कायालयात ठेर्वार्वी.  

4) ग्रामसेर्वक र्व कर्वस्तार ऄकधकारी यानंी प्रमाणीत केलेले कर्वर्वरणपत्र कें द्रचालकाकडे स्कॅन 
करून ऄकतक्रमण कनयमानुकूल संगणक प्रणालीर्वर ऄपलोड करण्यासाठी र्व डेर्ाआन्रीसाठी 
द्यार्वते. कें द्र चालकानंी र्वरीलप्रमाणे कर्वस्तार ऄकधकारी र्व ग्रामसेर्वकाने प्रमाकणत केलेल्या 
कर्वर्वरणपत्रानुसार ऄकतक्रमण धारकाची माकहती संगणक प्रणालीर्वर नोंदर्वार्वी.  

5) सदर माकहती कर्वस्तार ऄकधकारी र्व ग्रामसेर्वक यानंी प्रमाणीत केल्यानुसारच कें द्रचालकानें 
डेर्ाआन्री केली ऄसल्याची र्व डेर्ाआन्री करतानंा एकही मालमत्ता धारक र्वगळला गेला 
नसल्याची खात्री ग्रामसेर्वकानें करार्वी र्व तस ेऑनलाइन प्रमाकणत करार्व.े  

6) संगणक प्रणालीद्वारे संदभीत शासन कनणगयामध्ये नमूद केलेल्या बाबीनुसार पात्र ऄपात्र 
लाभार्थ्यांची यादी ऄंतीम करण्यात येइल. तसेच ग्रामसेर्वकाने ही यादी ग्रामपंचायतीच्या 
ठळक जागी/ दशगनी भागात र्व ग्रामपंचायतींशी संबंधीत र्वबेसाइर्र्वर  लार्वून व्यापक 
प्रकसध्दी द्यार्वी.  

7) एखाद्या ग्रामपंचायत क्षते्रात एकही शासकीय ऄकतक्रकमत जागा नसल्यास तस े प्रमाकणत 
करुन त्याची व्यापक प्रकसद्धी ग्रामसेर्वकाने मुद्या क्र.5 र्व 6 मध्य ेनमूद केल्यानुसार करार्वी. 

8) र्वरीलप्रमाणे कायगर्वाही केल्यानंतर गार्वातील ऄकतक्रमीत जागाबंाबतची यादी ग्रामसभमेध्ये 
प्रकसध्द करण्यात यार्वी. 

9) या यादीर्वर अक्षपे/सूचना नोंदकर्वण्यासाठी १५ कदर्वसाचंी मुदत द्यार्वी.  सदर अक्षपे/सूचना 
या लेखी स्र्वरुपात ग्रामसेर्वक / ग्रामपंचायतीकडे देण्याबाबत सूचीत करार्व.े ग्रामसेर्वकानंी 
कें द्र चालकाद्वारे सदर अक्षपे/सूचना या संगणक प्रणालीर्वर नोंदर्वून त्याची प्रत ऄपलोड 
करून सबंंकधतासं द्यार्वी र्व त्याची पोच जपून ठेर्वार्वी. गार्वामधील ज्या ऄकतक्रमणाबाबत 
कोणताच अक्षपे नाही र्व ग्रामसभनेे त्यास मान्यता कदलेली ऄसल्यास  ऄशा ऄकतक्रमणाची 
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नोंद संगणक प्रणालीर्वर घेण्यात यार्वी. र्व या यादीस ग्रामसेर्वकाने ऑनलाइन प्रमाकणत 
करार्व.े 

10) सर्वगसाधारणपणे पुढीलप्रमाणे अक्षपे प्राप्त होण्याची शक्यता अहे. 1) ऄकतक्रमण धारकाच े
नार्व चकुीचे अहे. 2) ऄकतक्रमणाचे र्वषग चकुीचे अहे. 3) ऄकतक्रमणाचे क्षते्रफळ चकुीचे अहे. 
4) ऄकतक्रमणाची नोंद नाही. तसेच, पुढीलप्रमाणे सूचना प्राप्त होण्याची शक्यता अहे. 1) 
ऄकतक्रमण अहे त्या कठकाणीच कनयमानुकूल करणे    (In-situ). 2) ऄकतक्रमण अहे त्या 
कठकाणीच परंतु, जागेच्या कर्वहीत अराखड्यानुसार (In-situ with layout) कनयमानुकूल 
करार्व.े 3) ऄकतक्रमण धारकाचे पयायी जागेर्वर पुनर्वगसन करार्व े(Ex-situ). 

11) र्वरीलप्रमाणे प्राप्त झालेल्या अक्षपेात “ऄकतक्रमणाची नोंद नाही” या स्र्वरूपाचा अक्षपे प्राप्त 
झाल्यास त्याची शहकनशा करून ग्रामसेर्वकाने प्रथम ऄशा ऄकतक्रमणाची चालू र्वषाच्या 
नमूना नं. 8  या नोंदर्वहीमध्ये शासन कनणगय ग्रामकर्वकास कर्वभाग कदनाकं 18 जुलै, 2016 या 
शासन कनणगयाप्रमाणे सर्वगप्रथम नोंद घ्यार्वी. या नमूना नं. 8 नोंदर्वहीतील संबंकधत पृष्ट्ठ Scan 
करार्व े र्व त्याची कर्वर्वरणपत्र ऄ मध्य ेनोंद घेउन संगणक प्रणालीर्वर ऄपलोड करार्व.े र्व त्यास 
ग्रामसेर्वकाने प्रमाकणत करार्व.े चालू र्वषाच्या नमूना नं. 8 या नोंदर्वहीमध्ये  ऄकतक्रमणाची 
नोंद नसल्यास कोणत्याही पकरस्स्थतीत पुढील कायगर्वाही होउ शकणार नाही.    

12) प्राप्त झालेले अक्षपे तालुका स्तरार्वरील शक्ती प्रदत्त सकमतीकडे सादर करण्यात यार्वते. 
या सकमतीने संबंकधताचंी सुनार्वणी घेउन त्याबाबतचा कनणगय कदल्यानंतर या कनणगयाची 
तपशीलर्वार नोंद कें द्रचालकाद्वारे संगणकीय प्रणालीर्वर घ्यार्वी. र्व या नोंदीस ग्रामसेर्वकाने 
ऑनलाइन प्रमाकणत करार्व.े  

13) ईपरोक्त पकरच्छेद 10 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे जर काही सूचना (क्रमाकं 1, 2 ककर्वा 3) प्राप्त 
झाल्यास या सूचनाचंा सखोल ऄभ्यास करून त्या ग्रामपंचायतीने अपल्या ऄकभप्रायासह 
ग्रामसभसेमोर सादर कराव्या. या कतन्हीपैकी कोणता पयाय कनर्वडायचा अहे याबद्दल ऄंकतम 
कनणगय घ्यार्वा. हा कनणगय संगणकीय प्रणालीर्वर ऄपलोड करून तो ग्रामसेर्वकाने प्रमाकणत 
करार्वा. जर कोणतीही सूचना प्राप्त झाली नसल्यास तरीसुध्दा ग्रामपंचायतीच्या 
ऄकभप्रायानुसार ग्रामसभा र्वरील पकरच्छेद 10 मध्ये नमूद 1, 2 ककर्वा 3 या पयायांबद्दल कनणगय 
घेइल. 

14) अहे त्या जागेर्वर (In-situ) ऄकतक्रमण (अराखडा ककर्वा अराखड्याकशर्वाय) कनयमानुकूल 
करताना,  कनयमानुकूल करार्वयाच्या ऄकतक्रमीत जागाचंी संगणकीकृत यादी  शासकीय 
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जमीनीच्या मालकीनुसार सकमतीकडून ग्रामसेर्वकास जशी-जशी प्राप्त होइल त्यानुसार 
र्वळेोर्वळेी संबंकधत कर्वभागाला पाठकर्वण्यात यार्वी. 

15) संबंकधत ऄकधकाऱ्याची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर मान्यतेचे अदेश कें द्रचालकाद्वारे Scan 
करून Upload करार्व.े सदर नोंदीस ग्रामसेर्वकाने ऑनलाइन प्रमाकणत करार्व.े संगणकीय 
प्रणालीद्वारे ऄकतक्रमण कनयमानुकूल करण्यासाठी लागणाऱ्या  शुल्काचे मागणीपत्र संगणक 
प्रणालीद्वारे प्रत काढून संबंकधतानंा बजार्वण्यात येइल. ऄकतक्रमणधारकाद्वारे या शुल्काचा 
भरणा झाल्यानंतर ऄकतक्रमण कनयमानुकूल करण्याबाबतच्या अदेशाची संगणकीय 
प्रणालीद्वारे प्रत (कप्रर्) काढण्यात येउन ग्रामसेर्वकाच्या र्व कर्वस्तार ऄकधकारी याचं्या संयुक्त 
स्र्वाक्षरीने  हा अदेश ऄकतक्रमणधारकास देण्यात यार्वा र्व ग्रामपंचायतीच्या नमुना नं.८ 
मधील कर अकारणी नोंदर्वहीमध्ये याबाबतची नोंद घेउन त्यात दुरुस्ती करण्यात यार्वी. र्व 
याबाबतची माकहती पुढील ग्रामसभमेध्ये ठेर्वण्यात यार्वी. 

16) र्वरील सूचनाचंी ऄंमलबजार्वणी ही योग्य प्रकारे होइल याची सर्वगतोपरी दक्षता मुख्य 
कायगकारी ऄकधकारी, कजल्हा पकरषद यानंी घ्यार्वी र्व याबाबतचा ऄहर्वाल संचालक, राज्य 
व्यर्वस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहकनमाण, बेलापूर, नर्वी मंुबइ यानंा र्व कर्वभागीय अयुक्त 
कायालयास सादर करार्वा. 

2. सदर शासन पकरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्वर ईपलब्ध 
करण्यात अले ऄसून त्याचा संगणक संकेताक 201808201518414620 ऄसा अहे. हा अदेश कडजीर्ल 
स्र्वाक्षरीने साक्षांककत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या अदेशानुसार र्व नार्वाने.  

     (ऄसीम गुप्ता) 
 सकचर्व, ग्राम कर्वकास कर्वभाग 
प्रत,   

1) मा. राज्यपाल यांच ेसकचर्व. 
2) मा. मुख्यमंत्री याचंे ऄप्पर मुख्य सकचर्व.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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3) सर्वग मा.मंत्री/मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सकचर्व, मंत्रालय, मंुबइ.  
4) मा. कर्वरोधी पक्षतेता, कर्वधानसभा/ कर्वधानपकरषद, महाराष्ट्र कर्वधानमंडळ सकचर्वालय, मंुबइ.  
5) सर्वग कर्वधानसभा र्व कर्वधानपकरषद सदस्य.  
6) ऄप्पर मुख्य सकचर्व/प्रधान सकचर्व/सकचर्व, सर्वग मंत्रालयीन प्रशासकीय कर्वभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
7) कर्वभागीय अयुक्त (सर्वग)  
8) मुख्य कायगकारी ऄकधकारी, कजल्हा पकरषद (सर्वग)  
9) संचालक, राज्य व्यर्वस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहकनमाण, बलेापरू, नर्वी मंुबइ.  
10) ईप अयुक्त (कर्वकास), कर्वभागीय अयुक्त कायालय (सर्वग).  
11) प्रकल्प संचालक, कजल्हा ग्रामीण कर्वकास यंत्रणा , कजल्हा पकरषद, सर्वग.  
12) कनर्वड नस्ती (योजना-10).  
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पकरकशष्ट्र्-ऄ 
कर्वर्वरणपत्र 

ऄकतक्रमणधारकाची प्रपत्रात भरार्वयाची माकहती 
ग्रामपंचायतीच ेनांर्व:- 
गार्वाच ेनांर्व:-   
ऄकतक्रमणाच ेकठकाण:- 
 
 

ऄकतक्रमण गार्वठाणामध्ये अहेऄ    ऄ   ऄकतक्रमण गार्वठाणामध्ये नाहीऄऄ  

 भमुापन क्रमांक/कसर्ी सर्व ेक्रमांक 
ऄसल्यास -                                    

           भमुापन क्रमांक ऄऄ         

1) ऄकतक्रमण धारकाची माकहती:- 
कलग:-         परुूष       स्त्री          आतर 
ऄकतक्रमण करणाऱ्याच ेअडनार्व:- 
ऄकतक्रमण करणाऱ्याच े प्रथम नार्व:- 
ऄकतक्रमण करणाऱ्याच्या र्वकडलांचे/पतीच ेनार्व:- 
जकमनीचा प्रकार    गायरान   गार्वठाण   सार्वगजकनक 

र्वापराची जकमन 
  प्रशासकीय कर्वभागाची 

जकमन ऄसल्यास कर्वभागाच े
नार्व 

 

प्रचकलत र्वषाचा जकमनीचा दर (चौ.फु.):- 

2) नमुना नं.8 प्रमाणे मालमत्तेची माकहती 
र्वषग:- 2018-2019 2010-2011 1999-2000 

 

१) ऄकतक्रकमत घराचा कमळकत क्रमांक: 

२) ऄकतक्रमण क्षेत्र लांबी (फुर्):- 

३) ऄकतक्रमण क्षेत्र रंूदी (फुर्):- 

४) एकूण क्षेत्रफळ (चौ.फु.):- (लांबी x रंुदी ) 

५) ऄकतक्रकमत जकमनीचा कनर्वासी ईपयोग क्षेत्रफळ (चौ.फु.):- 

६) ऄकतक्रकमत जकमनीचा व्यार्वसायीक ईपयोग क्षेत्रफळ (चौ.फु.):- 

७) ऄकतक्रकमत जकमनीचा औद्योगीक ईपयोग क्षेत्रफळ (चौ.फु.):- 
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3) ऄकतक्रकमत कुरंू्बातील व्यक्तीच्या घराची माकहती 
ऄकतक्रकमत कुरंू्बातील व्यक्तीचे नार्व ेग्रामपंचायत क्षेत्रात घर अहे/नाही (कुरंू्बातील एकापेक्षा जास्त व्यक्तीच्या नार्व े
घर ऄसल्यास ऄशा प्रत्येक घराचा तपशील द्यार्वा):- 

कलग:-  परुूष  स्त्री    आतर 

ऄकतक्रमण करणाऱ्याच े
नार्व 

अडनार्व प्रथमनार्व र्वकडलांचे/पतीचे नार्व 

ऄकतक्रकमत कुरंू्बातील सदस्याच्या घराचा कमळकत क्रमांक:- 

कर्प- १) ज्या र्वषासाठी ऄकतक्रमण अहे ऄशा प्रत्येक र्वषासाठी स्र्वतंत्र कर्वर्वरणपत्राची नोंद संगणक प्रणालीर्वर  
                   करण्यात यार्वी. 
 २) ईपरोक्त भाग 2 मधील ऄ.क्र.५ ते ७ येथील क्षेत्रफळ एकूण क्षेत्रफळापके्षा ऄकधक ऄसणार नाही. 
 
स्र्वाक्षरी:-                                                                                                       स्र्वाक्षरी:- 
नार्व:-                                                                                                            नार्व:- 
पदनाम:-                                                                                                       पदनाम:- 
कदनांक:-                                                                                                       कदनांक:- 
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