
 महाराष्ट्र  जिल्हा पजरषदा व पंचायत सजमत्या 
ऄजधजनयम,1961 च्या कलम 158 च्या 
पोटकलम 1 ऄन्वये स्थावर मालमत्तेवर 
अकारण्यात येणारा मुद्ाकं शुल्क ऄजधभार 
लोकजहतास्तव  कमी करण्याबाबत. 

  
महाराष्ट्र शासन 

ग्राम जवकास जवभाग 
शासन जनणणय क्रमांकः झेडपीए 2020 /प्र.क्र.44 /पंरा-1 

बाधंकाम भवन, 25, मझणबान पथ, 
फोटण, मंत्रालय, मंुबई-400 001 

तारीख: -28 ऑगस्ट,2020                
प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र मुद्ाकं ऄजधजनयमाच्या कलम 9 च्या खंड (ऄ) ऄन्वय ेलोकजहतास्तव मुद्ाकं शुल्काचा 
दर कमी करण्याची तसेच महाराष्ट्र जिल्हा पजरषदा व पंचायत सजमत्या ऄजधजनयम 1961 मधील कलम 
158 च्या पोटकलम 1 ऄन्वये स्थावर मालमत्तेवर अकारण्यात येणारा मुद्ांक शुल्क ऄजधभार कमी 
करण्याची बाब शासनाच्या जवचाराधीन होती.  

शासन जनणणय:-  
महाराष्ट्र मुद्ाकं ऄजधजनयमाच्या कलम 9 च्या खंड (ऄ) ऄन्वय ेलोकजहतास्तव मुद्ाकं शुल्काचा 

दर कमी करण्याबाबत तसेच महाराष्ट्र जिल्हा पजरषदा व पंचायत सजमत्या ऄजधजनयम  1961 मधील 
कलम 158 च्या पोटकलम 1 ऄन्वये स्थावर मालमत्तेवर अकारण्यात येणारा ऄजधभार कमी 
करण्याबाबत जद.26/8/2020 च्या बैठकीत मा.मंत्रीमंडळाने जनणणय घेतला अहे.  
2. मंत्रीमंडळाच्या जनणणयाच्या ऄनुषंगाने पुढीलप्रमाणे  कळजवण्यात येत अहे- 
           महाराष्ट्र  जिल्हा पजरषदा व पंचायत सजमत्या ऄजधजनयम,1961 मधील कलम 158 च्या 
पोटकलम  ( 1 ) मध्ये खालील  पुढील तरतुद अहे-   
        “स्थावर मालमत्तेची जवक्री, दान अजण फलोपभोगी गहाण यासंबंधीच्या संलेखावंर मंुबई मुद्ाकं 
ऄजधजनयम 1958 (1958 चा 60) ऄन्वय े लादण्यात अलेले मुद्ाकं शुल्क, कोणत्याही जिल्हा 
पजरषदेच्या ऄजधकाजरतेत ऄसलेल्या स्थावर मालमत्तेवर पजरणाम करणा-या अजण राज्य शासन 
याबाबतीत शासकीय रािपत्रात प्रजसध्द केलेल्या ऄजधसूचनेद्वारे िी तारीख जवर्ननजदष्ट्ट करील त्या 
तारखेस ककवा त्या तारखेनंतर करुन देण्यात अलेल्या, संलेखाचं्या बाबतीत, ऄशा प्रकारच्या 
ऄसलेल्या मालमत्तेच्या मुल्यावर अजण फलोपभोग गहाणाच्या बाबतीत, संलेखातं नमूद केल्याप्रमाणे 
संलेखाद्वारे प्रजतभतू ऄसलेल्या रकमेवर, एक टक्कक्कयाने वाढजवण्यात येईल.” 
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“ परंत,ूिेव्हा राज्य शासन,महाराष्ट्र मुद्ाकं ऄजधजनयम,च्या कलम 9 याच्या खंड ( ऄ )    ऄन्वय े
 जनयमाव्दारे ककवा अदेशाव्दारे,स्थावर मालमत्तेची ऄनुक्रमे जवक्री, दान अजण  फलोपभोग गहाण 
यासंबंधीच्या संलेखावंर, उक्कत ऄजधजनयमान्वये अकारणी योग्य शुल्क  कमी करण्याचे ककवा सुट 
देण्याचे ठरवील,तेव्हा ऄसे शुल्क कमी करणे ककवा सूट देणे हे, या पोट कलमान्वये अकरावयाच्या िादा  
शुल्काच्या बाबतीत देखील लागू ऄसेल ” 

               उपरोक्कत तरतूद जवचारात घेता महाराष्ट्र जिल्हा पजरषदा  व पंचायत सजमत्या ऄजधजनयम, 
1961 ऄन्वय े  स्थावर मालमत्तेच्या ऄनुषंगाने अकारण्यात येणारा एक टक्कका  ऄजधभार हा                        
जद.1 सप्टेंबर, 2020 ते 31 जडसेंबर, 2020 या कालावधीकजरता  शून्य टक्कके  तर जद.1 िानेवारी, 
2020 ते जद. 31 माचण, 2020 ऄधा टक्कका करण्यात येत अहे.  
3.                सदर शासन जनणणय महसूल जवभागाने  नोंदणी महाजनरीक्षक व मुद्ाकं जनयंत्रक, महाराष्ट्र 
राज्य ,पुणे व त्याचं्या ऄजधनस्त कायालयाच्या  जनदशणनास अणावा.  

सदर शासन जनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 202008281519229920 ऄसा अहे. हा अदेश 
जडिीटल स्वाक्षरीने साक्षाजंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने.  
 
 

  ( संतोष कराड ) 
 ऄवर सजचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) मा. जवरोधी पक्षनेता, जवधान पजरषद, जवधानमंडळ, मंुबई.  
2) मा. जवरोधी पक्षनेता, जवधान सभा, जवधानमंडळ, मंुबई.  
3) मा. जवधानसभा/मा. जवधान पजरषद सदस्य ( सवण) 
4) मा. राज्यपाल याचंे सजचव 
5) मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सजचव 
6) मा.मंत्री ( ग्राम जवकास) यांचे खािगी सजचव 
7) मा. राज्यमंत्री (ग्राम जवकास) याचंे खािगी सजचव 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8) मा. मुख्य सजचव याचंे सह सजचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई. 
9) ऄपर मुख्य सजचव, (महसूल जवभाग), मंत्रालय, मंुबई. 
10) ऄपर मुख्य सजचव/ प्रधान सजचव/ सजचव सवण मंत्रालयीन जवभाग, मंुबई. 
11) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 मंुबई (लेखा व ऄनुज्ञयेता). 
12) महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 नागपूर (लेखा व ऄनुज्ञयेता) . 
13) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-1 मंुबई/महाराष्ट्र-2 नागपूर 
14) संचालक, लेखा व कोषागारे, मंुबई. 
15) सवण जवभागीय अयुक्कत. 
16) सवण जिल्हाजधकारी. 
17) सवण जिल्हा पजरषदाचंे मुख्य कायणकारी ऄजधकारी. 
18) संचालक, नोंदणी महाजनरीक्षक व मुद्ाकं जनयंत्रक, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे 
19) सवण सह सजचव/ उप सजचव/ ऄवर सजचव/ कायासन ऄजधकारी ग्राम जवकास  

जवभाग, बाधंकाम भवन, मंत्रालय, मंुबई. 
20) सवण उपायुक्कत (जवकास/अस्थापना), जवभागीय अयुक्कत कायालये. 
21) प्रधान सजचव (ग्राम जवकास) याचंे स्वीय सहायक.  
22) जवजधमंडळ गं्रथालय, जवधान भवन, मंुबई (10 प्रती). 
23) माजहती व िनसंपकण  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई. 
24) कायासन क्र. 1481 व 1444 जनयोिन जवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
25)  कायासन व्यय-15 व ऄथणसंकल्प-17, जवत्त जवभाग,मंत्रालय,मंुबई 
26) कायासन जवत्त-3,ग्राम जवकास जवभाग, बाधंकाम भवन, मझणबान पथ, फोटण, मंुबई. 
27) माजहती तंत्रज्ञान कक्ष (ग्रा.जव.जव), बाधंकाम भवन, मझणबान पथ, फोटण, मंुबई. 
28) अपले सरकार कक्ष (ग्रा.जव.जव), बाधंकाम भवन, मझणबान पथ, फोटण, मंुबई 
29) जनवडस्ती, कायासन पंरा-1. 
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