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वाचा -  

1) रृ्हभनमाण भविार्, शासन भनणगय ि. सांकीणग-2012/प्र.ि.220/िुवपु-2,भि.7.12.2012. 

2) सामान्य प्रशासन भविार्, शासन पभरपत्रक ि.प्रसुधा 2011/प्र.ि.189/11/18- अ ,  
भि.26.9.2012. 

प्रस्ावना - 

 महाराष्ट्र मालकी हककाांच्या सिभनकाांबाब् (्े बाांधून प्रोत्साहन िेणे, त्याांची भविी, व्यवसथापन 
व हस्ाा्ं रण याांचे भनयमन करण्याबाब्)अभधभनयम, 1963 मध्ये करण्या् आलेल्या सुधारणाांनुसार राज्य 
शासनामार्ग ् कलम 5 अन्वये सक्षम प्राभधकारी याांची भनयुक्ी करण्या् आली असून त्याांना 
अभधभनयमा्ील कलम 5, 10 आभण 11 खालील अभधकाराांचा वापर करण्याच्या आभण क ग्व्ये पार 
पािण्याच्या प्रयोिनासाठी अभधसूभच् करण्या् आलेले आहे.  मानीव अभिहस्ाा्ं रणाची प्रभिया योग्य 
री्ीने व्हावी यासाठी रृ्हभनमाण भविार्, महसुल व वन ्सेच सहकार भविार् याांनी वळेोवळेी शासन 
भनणगय व पभरपत्रके/ आिेश भनर्गभम् केलेले आहे्.   

मानीव अभिहस्ाा्ं रणाची  कायगवाही कर्ाना भिल्हा स्रावरील वरे्वरे्ळया भविार्ा्ील 
अभधकाऱयाांमार्ग ् कायगवाही अपेभक्ष् असल्यामुळे या सवग अभधकाऱयाांमध्ये समन्वय साध्ा यावा ्सेच 
झालेली कायगवाही आभण येणाऱया अिचणी िूर कर्ा याव्या् यासाठी सांििाभधन  शासन भनणगय ि.1 
अन्वये भिल्हाभधकारी याांच्या अध्यक्ष्ेखाली ‘भिल्हा स्रीय मानीव अभिहस्ाा्ं रण समन्वय सभम्ी’ 
सथापन करण्या् आलेली आहे. ्सेच सांििाभधन शासन पभरपत्रक ि.2 अनुसार  “लोकशाही भिन” 
आयोभि् करण्याबाब् सभवस्र सूचना िेण्या् आलेल्या आहे्. लोकशाही भिनी  भिल्हा मानीव 
अभिहस्ाा्ं रण समन्वय सभम्ी  मार्ग ् मानीव अभिहस्ाा्ं रण मोभहमेचा कशा प्रकारे भनयभम् आढावा 
घेण्या् यावा ् सेच सहकारी रृ्हभनमाण सांसथाांच्या अिीअिचणी िूर करण्यासाठी मानीव अभिहस्ाा्ं रण 
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अिाल् (Deemed Conveyance Adalat) चे आयोिन कर्ा येईल काय या बाबी शासनाच्या 
भवचाराभधन होत्या. 

शासन भनणगय -  

मानीव अभिहस्ाा्ं रणाच्या भवशेष मोभहमेला सध्या भि.31.12.2013 पयं् मुि्वाढ िेण्या् 
आलेली आहे या पार्श्गिमूीवर भिल्हाभधकारी याांच्या अध्यक्ष्ेखाली सथापन भिल्हा मानीव अभिहस्ाा्ं रण 
समन्वय सभम्ीचा भनयमी् आढावा होण्यासाठी व भिल्हा स्रीय मानीव अभिहस्ाा्ं रण समन्वय 
सभम्ीचे (Deemed Conveyance Adalat) आयोिन करण्याबाब्  खालीलप्रमाणे कायगवाही करावी 
असे आिेश िेण्या् ये् आहे्. 

1. भिल्हाभधकारी याांनी भिल्हा मानीव अभिहस्ाां्रण समन्वय सभम्ीच्या आढावा बैठकीचे 
आयोिन शकय्ो प्रत्येक ‘लोकशाही भिनी’ कराव.े लोकशाही भिनी सिरहू आढावा 
बैठकीचे आयोिन काही अपभरहायग कारणामुळे शकय हो् नसेल ्र भिल्हाभधकारी याांनी  
त्याचे आयोिन पभहल्या/भ्सऱया शभनवारी कराव.े 

2. भिल्हाभधकारी याांनी भिल्हा मुख्यालय व आवश्यक्ेप्रमाणे भिल्हया्ील इ्र भठकाणी 
सहकारी रृ्हभनमाण सांसथाांच्या अिी-अिचणींचे भनराकरण होण्यासाठी मानीव 
अभिहस्ाा्ं रण अिाल्ीचे (Deemed Conveyance Adalat) आयोिन कराव.े सवग 
सहकारी रृ्हभनमाण सांसथाांना मानीव अभिहस्ाा्ं रण अिाल्ची (Deemed Conveyance 
Adalat) आर्ाऊ माभह्ी व्हावी यासाठी  “िाहीर सूचना”  िेण्याची कायगवाही भिल्हा 
उपभनबांधक सहकारी सांसथा व भिल्हा माभह्ी अभधकारी याांचेमार्ग ् करण्या् यावी. ज्या 
रृ्हभनमाण सांसथाांनी मानीव अभिहस्ाा्ं रणाचे अिग भिल्हा उपभनबांधक, सहकारी सांसथा 
याांच्याकिे िाखल केलेले आहे् अशा सांसथाना या मानीव अभिहस्ाा्ं रण अिाल्ीमध्ये 
(Deemed Conveyance Adalat) सहिार्ी हो्ा येईल. 

3. भिल्हाभधकारी याांनी आयोभि् केलेल्या मानीव अभिहस्ाा्ं रण अिाल्ीमध्ये (Deemed 
Conveyance Adalat) भिल्हा उपभनबांधक सहकारी सांसथा, सहभिल्हा भनबांधक ्था मुद्ाांक 
भिल्हाभधकारी, अभधक्षक, िमूी अभिलेख या अभधकाऱयाांनी उपस्सथ् रहाव.े 

भिल्हाभधकारी याांनी मानीव अभिहस्ाा्ं रण अिाल्ीमध्ये (Deemed Conveyance Adalat) 
उपस्सथ् सहकारी रृ्हभनमाण सांसथाांच्या प्रलांभब् अिांसििा् उपस्सथ् होणाऱया अभि-अिचणीच्या 
सांििा्ील सवग भविार्ाच्या उपस्सथ् अभधकाऱयाांसोब् चचा करावी. या चचमेध्ये प्राप्् अिांसांििा् 
उद्भवलेल्या अभि-अिचणींचे भनराकरण करण्याबाब् ्सेच अश्या अिांवर प्राधान्याने अांभ्म भनणगय 
व्हावा या उदे्दशाने आवश्यक सूचना भिल्हाभधकारी याांनी  मानीव अभिहस्ाा्ं रण अिाल्ीमध्य े(Deemed 
Conveyance Adalat) द्याव्या्. उपभनबांधक, सहकारी सांसथा ्था सिसय सभचव, भिल्हा मानीव 
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अभिहस्ाा्ं रण समन्वय सभम्ी याांनी आयोभि् केलेल्या मानीव अभिहस्ाा्ं रण अिाल्ीची  (Deemed 
Conveyance Adalat) माभह्ी रृ्हभनमाण,  सहकार व महसूल व वन भविार् याांच्याकिे पाठवावी. 

सिर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांके्सथळावर 
उपलब्ध करण्या् आला असून त्याचा सांके्ाक 201312051803456809 असा आहे. हा आिेश 
भििीटल सवाक्षरीने साक्षाांभक् करुन काढण्या् ये् आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशानुसार व नावाने.  

 (िॉ. श्री. ल. पुलकुां िवार) 
 अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रभ्, 
1) अप्पर मुख्य सभचव (महसुल), मांत्रालय, मुांबई-32 
2) प्रधान सभचव (रृ्हभनमाण), मांत्रालय, मुांबई-32. 
3) सभचव (मि् व पुनवगसन), मांत्रालय, मुांबई-32. 
4) सभचव (सहकार), मांत्रालय, मुांबई-32. 
5) भविार्ीय आयुक् (सवग). 
6) भिल्हाभधकारी (सवग). 
7) िमाबांिी आयुक्, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
8) नोंिणी महाभनभरक्षक व मुद्ाांक भनयांत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
9) सहकार आयुक्, महाराष्ट्र राज्य. 
10) िुवपु-2 (भनवि नस्ी).  
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