मा.रा#यपाल यां)याकडू न रा#या)या अनुसूिचत
5े7ात महारा9: जमीन महसूल संिहता, 1966 )या

कलम 36 अ (1) )या मDये करEयात आलेGया
सुधारणेनुसार
संदभMत

आिदवासी

अनुसूिचत

आिदवासी

5े7ातील

जिमनJ)या

हUतांतिरत

करEयापूवV

OयPतJचा

OयPतीकडे

भोगवटा

गावा)या Wामसभेची माXयता घेEयाबाबत.

िबगर

महारा9: शासन

महसूल व वन िवभाग

शासन पिरप7क [मांकः जमीन-2016/`.[.118/ज-1
मादाम कामा मागb, हु ताcमा राजगुd चौक,
मं7ालय, मुंबई-400 032

िदनांक : 06 जानेवारी, 2017
वाचा :-

1) मा.रा#यपाल महोदय यांनी िनगbिमत केलेली व राजप7ात `िसDद झालेली अिधसूचना
[.आरबी/डीबी/ई-11019(89)(2013)/850/2016, िद. 14 जून,2016

2) मा.रा#यपाल यांचे सिचव यांचे अ.शा.प7 [.आरबी/टीसी/ई-11019(89)(2013)/नोटीफी-14 जून
2016/891, िद. 27 जून, 2016

शासन पिरप7क :संदभMधीन [.1 वरील अिधसूचनेXवये मा. रा#यपाल महोदय यांनी भारतीय रा#य घटने)या पाचOया

अनुसच
ू ी मधील पिर)छे द [मांक 5 (1) मधील `ाnत अिधकारानुसार असे िनदo िशत केले आहे की, महारा9: जमीन
महसूल संिहता, 1966 मधील कलम 36-अ ची तरतूद रा#यातील अनुसिचत 5े7ात खालील सुधारणांसह लागू

होईल :-

(i)

कलम 36-अ )या पोटकलम (1) खालील पिहGया परंतुकानंतर पुढील `माणे नवीन परं तुक
समािव9ट करEयात येईल -

“रा#यातील अनुसूिचत 5े7ातील गावांमDये Wामसभेची मंजूरी िमळाGयािशवाय आिदवासी

OयPतJचा भोगवटा िबगर आिदवासी OयPतीकडे हUतांतरणीत करEयास िजGहािधकारी यांनी
(ii)

मंजूरी दे ऊ नये”

cयाच`माणे कलम 36-अ )या पोटकलम (4) मDये, “विहवाटीमDये िहतसंबध
ं असणाtया” या
शuदानंतर “vकवा अनुसूिचत 5े7ामDये Wामसभेचा ठराव ” हे शuद समािव9ट करEयात येतील.

सदर अिधसूचना संदभMधीन [.1 येथे नमूद शासन राजप7 असाधारण भाग-8 मDये िद. 14 जून, 2016

रोजी `िसDद करEयात आली आहे व सदरहू अिधसूचना संदभMधीन [. 2 येथे नमूद िद. 27 जून, 2016 रोजी)या
प7ाXवये शासनाकडे `ाnत झाली आहे .

या पाybभम
ू ीवर, उPत आिधसूचनेतील िनदo शांना अनुसdन रा#यातील अनुसूिचत 5े7ातील भागांमDये

आिदवासी OयPतJ)या जिमनीचा भोगवटा िबगर आिदवासी OयPतीकडे हUतांतरणीत करEया)या `करणांमDये
तदनुdप कायbवाही सुिनि{त करEया)या उ|ेशाने 5े7ीय Uतरावरील महसूल `ािधकारी/अिधकारी यांना
पुढील`माणे िनदo श दे Eयात येत आहे त :-
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(1) महारा9: जमीन महसूल संिहता,१९६६ )या कलम ३६ व ३६ अ मधील तरतूदीनुसार आिदवासी OयPतJ)या
जिमनीचा भोगवटा िबगर आिदवासी OयPतीकडे हUतांतरणीत करEया)या #या `करणामDये शासन Uतरावdन

मंजूरी दे Eयात आली आहे तथािप, िजGहािधकारी Uतरावर अशा मंजूरी िदलेGया `करणामDये िद. 14 जून, 2016

पूवV अंितम आदेश िनगbिमत करEयात आले नसतील तर अशी `करणे `थम संबिं धत गावा)या Wामसभे)या
मंजूरीकरीता पाठिवEयात यावी. या `करणातील आिदवासी OयPतJ)या जिमनीचा भोगवटा िबगर आिदवासी
OयPतीस हUतांतरणा)या Oयवहारास Wामसभेचा मंजूरीचा ठराव `ाnत झाGयािशवाय कोणतीही पुढील कायbवाही
करEयात येऊ नये.

(2) #या आिदवासी OयPतJ)या जिमनीचा भोगवटा िबगर आिदवासी OयPतीस हUतांतरीत करEयासंदभMतील

`करणामDये िद. 14.6.2016 नंतर शासन Uतरावdन मंजूरी `ाnत झालेली आहे , अशा `करणामDये दे खील
उपरोPत (1) `माणे कायbवाही करEयात यावी.

(3) यापुढे संबिं धत िजGहािधकारी यांनी cयां)याकडे आिदवासी OयPतJ)या जिमनीचा भोगवटा िबगर आिदवासी
OयPतीस हUतांतरीत करEयासंदभMतील `ाnत होणाtया `करणामDये `करणिनहाय संबिं धत गावा)या Wामसभे)या
मंजुरीचा ठराव `ाnत झाGयािशवाय पुढील कोणतीही कायbवाही कd नये.

(4) तसेच आिदवासी OयPतJ)या जिमनीचा भोगवटा िबगर आिदवासी OयPतीस हUतांतरीत करEयासंदभMतील

िवभागीय आयुPत अथवा शासन Uतरावर दाखल असलेGया व िनणbयाथb `लंिबत असलेGया `करणां)या बाबतीत
संबिं धत गावा)या Wामसभे)या मंजुरीचा ठराव `ाnत कdनच अशी `करणे शासनास माXयतेसाठी सादर करावीत.

सदर शासन पिरप7क महारा9: शासना)या www.maharashtra.gov.in या संकेतUथळावर उपलuध

करEयात आले असून cयाचा संकेताक 201701061704052619 असा आहे. हा आदे श िडजीटल Uवा5रीने
सा5ांिकत कdन काढEयात येत आहे .

महारा9:ाचे रा#यपाल यां)या आदे शानुसार व नावाने.

Sunil S
Kothekar
`त,

Digitally signed by Sunil S Kothekar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Under Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
serialNumber=c55205ca6d1113bfaec735bd2d1c5
326d6b007c5cd3a46a6e4c4857e58ad2afe,
cn=Sunil S Kothekar
Date: 2017.01.06 17:14:08 +05'30'

( सुिनल कोठे कर)

अवर सिचव, महारा9: शासन
1) मा. रा#यपाल, महारा9: रा#य यांचे सिचव, राजभवन, मलबार िहल, मुंबई-32
2) मा. मुƒयमं7ी यांचे `धान सिचव, मं7ालय, मुंबई-32.

3) मा. मं7ी (महसूल), यांचे खाजगी सिचव, मं7ालय, मुंबई-32.

4) मा. रा#यमं7ी (महसूल), यांचे खाजगी सिचव, मं7ालय, मुंबई-32.
5) मा. मुƒय सिचव, महारा9: रा#य, मं7ालय, मुंबई-32.

6) `धान सिचव (महसूल), महसूल व वन िवभाग, यांचे Uवीय सहायक

7) सिचव, आिदवासी िवकास िवभाग, मं7ालय, मुंबई-32.

8) जमाबंदी आयुPत आिण संचालक, भूमी अिभलेख, पुणे.
9) `धान सिचव, महारा9: िवधानमंडळ सिचवालय,मुंबई.

10) महासंचालक, मािहती व जनसंपकb संचालनालय, मुंबई.
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11) सवb िवभागीय आयुPत / सवb िजGहािधकारी.

12) महालेखापाल (लेखा व अनु„ेयता) महारा9: 1/2, मुंबई / नागपूर.

13) महालेखापाल (लेखा परी5ा) महारा9: 1/2, मुंबई / नागपूर.

14) अिधदान व लेखा अिधकारी, मुंबई.

15) िनवासी लेखा अिधकारी, मुंबई.

16) सवb मं7ालयीन `शासकीय िवभाग.

17) सवb सहसिचव / उपसिचव, महसूल व वन िवभाग, मं7ालय, मुंबई-32.

18) सवb "ज" समूह कायMसने, महसूल व वन िवभाग, मं7ालय, मुंबई-32.

19) िनवड नUती (कायMसन ज-1)
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शासकीय प्रकल्प/योजना यासाठी व शासन
अंगीकृत उपक्रमासाठी महार वतन जममनी
भूसंपामित/वाटाघाटीने

संपािीत

करताना

आकारावयाच्या
नजराणा रकमेबाबत............
ा़
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन मवभाग
शासन मनणणय क्रमांकः जमीन-2015/प्र.क्र.87/ज-1अ
मािाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
मिनांक:

11 जानेवारी, 2017.

वाचा :1. शासन मनणणय, महसूल व वन मवभाग क्र.एलक्यूएन 4767 एचआय, मि.2.4.1973
2. शासन मनणणय, महसूल व वन मवभाग क्र. डब्लल्यूटीएन-1099/प्र.क्र.229/ल-4, मि.10.03.2000
3. सन 2002 महाराष्ट्र अमिमनयम क्र.21, मि.26.05.2002
4. शासन पमरपत्रक, महसूल व वन मवभाग क्र.वतन-1099/प्र.क्र.223/ल-4, मि.09.07.2002
5. सन 2008 चा महाराष्ट्र अमिमनयम क्र.19, मि.09.05.2008
6. शासन मनणणय, महसूल व वन मवभाग क्र.वतन-2002/प्र.क्र.100/ल-4, मि.17.07.2008
7. शासन पत्र, महसूल व वन मवभाग क्र.आरपीए-0109/प्र.क्र.54/र-1, मि.02.07.2009
8. शासन

मनणणय,

महसूल

व

वन

मवभाग

क्र.आमिवासी-3109/1180/प्र.क्र.106/ल-9,

मि.15.07.2010
प्रस्तावना :“भूमीसंपािन पुनवणसन व पुन:स्थापना करताना वाजवी भरपाई ममळण्याचा व पारिशणकतेचा
हक्क अमिमनयम, 2013” अन्वये शासन अथवा शासन अंगीकृत उपक्रमाच्या प्रकल्प व योजनांसाठी
वेळोवेळी गरजेनुसार खाजगी जममनी सक्तीने अथवा खाजगी वाटाघाटीने संपािीत करण्यात येतात.
सिर भूसंपािन प्रमक्रयेत बऱ्याचवेळा शासनाने प्रिान केलेल्या अथवा मवमवि भूसुिार कायद्याखाली प्राप्त
झालेल्या भोगवटािार वगण-2/मनयंमत्रत सत्ता प्रकार/नवीन व अमवभाज्य शतीच्या जममनी ही संपािीत
करणे अपमरहायण ठरते. शासनाने प्रिान केलेल्या अथवा मवमवि भूसुिार कायद्याखालील ममळालेल्या
जममनी अन्यथा हस्तांतरीत करीत असताना त्यावर संबंमित कायद्यातील/मनयमातील तरतूिीनुसार
अनर्जजत उत्पन्न/नजराणा/अमिमूल्य आकारण्यात येते. मात्र, ज्यावेळी भूसंपािन कायद्याखालील शासन
अशा जममनी ताब्लयात घेते त्यावेळी अशा जममनी शासन व्यमतमरक्त इतर कोणालाही हस्तांतरीत
करण्याची मुभा संबंमित जमीन मालकाला नसते. तसेच अशा जममनी भूसंपािन प्रमक्रयेनंतर शासनाकडे
कायमस्वरुपी मनहीत होत असल्याने अशा प्रकरणी अनर्जजत उत्पन्न/नजराणा आकारताना तो
सवणसािारण जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहाराप्रमाणे आकारणे न्यायोमचत होणार नसल्याने मवचाराअंती
शासनाने संिभािीन क्र.1 येथे नमूि शासन मनणणय क्र.एलक्यूएन 4767 एचआय, मि.02.04.1973
अन्वये अशा रकमेच्या आकारणीबाबत सवंकष िोरण मवमहत केलेले आहे.
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महार वतन जममनीसाठी “मुंबई गावची कमनष्ट्ठ वतने नामहशी करण्याबाबत अमिमनयम, 1958”
मिील तरतूिी लागू होतात. सन 2002 चा महाराष्ट्र अमिमनयम क्र.21 अन्वये या अमिमनयमातील
कलम-5 मध्ये सुिारणा करुन, महार वतन जममनी वगळता अन्य सवण प्रकारच्या वतन जममनी
हस्तांतरणीय करण्यात आलेल्या आहे त. या सुिारणे अन्वये महार वतन जममनीबाबत खालीलप्रमाणे
तरतूि करण्यात आलेली आहे :कलम 5 (4) :- “पोट-कलम (3) मध्ये काहीही अंतभूत
ण केलेले असले तरी, पोट-कलम (1) अन्वये

परत िे ण्यात आलेल्या महार वतन जममनीचा भोगवटा, मजल्हामिकाऱ्याच्या पूवण मंजूरीमशवाय आमण

राज्य शासन सवणसािारण ककवा मवशेष आिे शाद्वारे मनिामरत करील अशी रक्कम प्रिान केल्यामशवाय
हस्तांतरीत करता येणार नाही ककवा अंतर व सीमा याद्वारे त्याची मवभागणी करता येणार नाही.”
शासन

पमरपत्रक

क्र.

डब्लल्यूटीएन-1099/प्र.क्र.229/ल-4,

मि.10.03.2000

मिील

तरतूिींनुसार महार वतन जममनीच्या बाजारमूल्याच्या 50% एवढी नजराणा रक्कम भरुन
मजल्हामिकाऱ्यांच्या पूवण परवानगीने शेती व्यमतमरक्त प्रयोजनासाठी महार वतन जममनीचे हस्तांतरण
अनुज्ञय
े करण्यात आलेले होते. मात्र, तिनंतर सन 2002 चा महाराष्ट्र अमिमनयम क्र.21 अन्वये मुंबई
गावची कमनष्ट्ठ वतने नामहशी करण्याबाबत अमिमनयम, 1958 मध्ये महार वतन जममनीच्या
हस्तांतरणापोटी आकारावयाच्या नजराणा रकमेबाबत शासन सवणसािारण ककवा मवशेष आिे शाद्वारे
मनिामरत करील अशी तरतूि करण्यात आल्यावर संिभािीन क्र.8 येथे नमूि शासन मनणणय
मि.15.07.2010 अन्वये भूसंपािन प्रकरणी अशा जममनीच्या प्रचमलत बाजारमूल्याच्या 10% इतकी
रक्कम शासनाच्या मतजोरीत जमा करण्यात यावी असा मनणणय व त्याच स्वरुपाचे स्पष्ट्टीकरण संिभािीन
मि.02.07.2009 च्या पत्रान्वये िे ण्यात आले आहे . ही सवण वस्तुस्स्थती मवचारात घेता, महार वतन
जममनी मवमवि भूसंपािन कायद्याखाली (उिा.भूसंपािन कायिा, महाराष्ट्र गृहमनमाण व क्षेत्रमवकास
अमिमनयम, 1976, महाराष्ट्र औद्योमगक मवकास महामंडळ अमिमनयम, 1961, महाराष्ट्र प्रािे मशक
मनयोजन व नगररचना अमिमनयम, 1966 इत्यािी अन्वये) संपािीत करीत असताना मोबिल्यातून नेमकी
मकती रक्कम नजराण्यापोटी शासन जमा करुन घ्यावी या अनुषंगाने क्षेमत्रय महसूल अमिकारी व
प्रामिकारी यांना सवंकष सूचना िे ण्याची बाब शासनाच्या मवचारािीन होती.
शासन मनणणय :उपरोक्त नमूि वस्तुस्स्थती मवचारात घेऊन, मुंबई गावची कमनष्ट्ठ वतने नामहशी करण्याबाबत
अमिमनयम, 1958 मिील कलम 5 (4) मिील तरतूिी अन्वये प्राप्त अमिकारात महार वतन जममनी
सक्तीने/मवमवि कायद्यांन्वये संपािीत करताना, तसेच खाजगी वाटाघाटीने संपािीत करताना ककवा
संबंमित शेतकऱ्याकडू न भूसंपािना व्यमतमरक्त अन्य प्रकरणी सक्षम प्रामिकाऱ्याच्या पूवण परवानगीने अशा
जममनीच्या हस्तांतरणास मंजूरी िे ताना आकारवयाच्या नजराण्याबाबत या शासन मनणणयान्वये
पुढीलप्रमाणे मनिे श िे ण्यात येत आहेत :-
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(1)

सवणसािारण पमरस्स्थतीत महार वतन जममनींचे शेती/मबनशेती प्रयोजनासाठी
हस्तांतरण करणे याबाबत महसूल व वन मवभाग, शासन मनणणय क्र. डब्लल्यूटीएन1099/प्र.क्र.229/ल-4, मि.10.03.2000 अन्वये सवंकष सूचना िे ण्यात आलेल्या
आहेत. सिर सूचनांप्रमाणे अशा प्रकरणी नजराणा आकारण्याची व वसूल करण्याची
कायणवाही करण्यात यावी.

(2)

(अ) शासकीय प्रकल्प/योजना यासाठी व शासन अंगीकृत उपक्रमासाठी महार वतन
जममनी सक्तीने भूसंपािन अमिमनयमान्वये ककवा अन्य कायद्यांतगणत भूसंपािन
मवषयक तरतूिीन्वये संपािीत करण्यात येत असतील ककवा खाजगी वाटाघाटीने
संपािीत करण्यात येत असतील तर, अशा समयी अशा जममनीच्या मनमित केलेल्या
मोबिल्याच्या 10% इतकी रक्कम नजराणा ्हणून वसूल करण्यात यावी.
(ब) महानगरपामलका/नगरपमरषिा यांच्या मंजूर मवकास योजनेमध्ये आरमक्षत
असलेल्या जममनी त्या-त्या आरक्षणाच्या सावणजमनक प्रयोजनाथण संपािीत होत
असतील अशा प्रकरणी संबंमित जमीन िारकाची मवनंती असल्यास भूसंपािनाचा
मोबिला हस्तांतरणीय मवकास हक्क / चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात प्रिान करता येईल.
मात्र, भूसंपािनाचा मोबिला हस्तांतरणीय मवकास हक्क / चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात
मंजूर करण्याची मागणी व तशी मंजूरी संबंमित मनयोजन प्रामिकरणामार्णत मनवाडा
घोमषत होण्यापूवी करणे आवश्यक राहील. मनवाडा घोमषत झाल्यानंतर अशी मागणी
करता येणार नाही व भूसंपािनाचा मोबिला हस्तांतरणीय मवकास हक्क / चटई
क्षेत्राच्या स्वरुपात प्रिान करता येणार नाही.
ज्या प्रकरणी महार वतन जममनीचा मोबिला हस्तांतरणीय मवकास हक्क
(TDR)/चटई क्षेत्र (FSI) च्या स्वरुपात प्रिान करण्यात येत असेल, अशा प्रकरणी
हस्तांतरणीय मवकास हक्क/चटई क्षेत्र मवषयक मंजूरी आिे श काढण्यापूवी संबंमित
मनयोजन प्रामिकरण यांनी याबाबत संबंमित मजल्हामिकारी यांचे ना-हरकत
प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील. संबंमित मजल्हामिकारी यांनी असे ना-हरकत
प्रमाणपत्र प्रिान करताना त्यावेळी संबंमित जममनीच्या प्रचमलत बाजारमूल्याच्या
10% इतकी रक्कम नजराण्यापोटी वसूल करावी. तिनंतरच संबंमित अजणिार
व्यक्ती यांना मजल्हामिकारी यांच्याकडू न ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रिान करण्यात
येईल. अशा ना-हरकत प्रमाणपत्राच्या आिारे संबंमित मनयोजन प्रामिकरण यांना
अशा प्रकरणी 100% हस्तांतरणीय मवकास हक्क/चटई क्षेत्र मंजूर करता येईल.
(क) उपरोक्त (ब) मध्ये नमूि केल्याव्यमतमरक्त मवकास योजनाबाह्य ककवा ग्रामीण
क्षेत्रातील सावणजमनक प्रयोजनाथण संपािीत जममनीसाठी भूसंपािनाचा मोबिला
हस्तांतरणीय मवकास हक्क / चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात प्रिान करता येणार नाही.
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02.

सिर

शासन

मनणणय

हा

मवत्त

मवभागाचा

अनौपचामरक

संिभण क्र.489/2015/व्यय-

9,मि.10.02.2016 आमण नगर मवकास मवभागाचा अनौपचामरक संिभण क्र.03/नमव-13, मि.10.5.2016
अन्वये प्राप्त सहमतीने मनगणममत करण्यात येत आहे.
सिर शासन मनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्लि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201701111356484919 असा आहे . हा आिे श
मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांमकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने.

(राजेंद्र क्षीरसागर)
उप समचव (महसूल)
प्रत,
1) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे समचव, राजभवन, मलबार महल, मुंबई.
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रिान समचव, मंत्रालय, मुंबई.
3) मा. मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी समचव, मंत्रालय, मुंबई.
4) मा. राज्यमंत्री (महसूल), यांचे खाजगी समचव, मंत्रालय, मुंबई.
5) मा. मुख्य समचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
6) मा. अपर मुख्य समचव, (मवत्त), मवत्त मवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
7) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र 1/2, मुंबई / नागपूर.
8) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 1/2, मुंबई / नागपूर
9) प्रिान समचव, मविी व न्याय मवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
10) प्रिान समचव (न.मव.-1), नगर मवकास मवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
11) प्रिान समचव, महाराष्ट्र मविानमंडळ समचवालय,मुंबई.
12) समचव (न.मव.-2), नगर मवकास मवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
13) प्रिान समचव (महसूल), महसूल व वन मवभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
14) जमाबंिी आयुक्त आमण संचालक, भूमी अमभलेख, पुणे.
15) नोंिणी महामनमरक्षक, मुद्रांक मवभाग, पुणे.
16) महासंचालक, मामहती व जनसंपकण संचालनालय, मुंबई.
17) सवण मवभागीय आयुक्त
18) सवण महानगरपामलका आयुक्त
19) संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
20) सवण मजल्हामिकारी
7
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21) सवण उपमवभागीय अमिकारी/सवण तहमसलिार
22) सवण मवशेष मनयोजन प्रामिकरणे
23) सवण क्षेत्र मवकास प्रामिकरणे
24) सवण मुख्यामिकारी, नगरपमरषि/नगरपामलका
25) सवण सहसमचव / उपसमचव, महसूल व वन मवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
26) सवण "ज" समूह कायासने, महसूल व वन मवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
27) मनवड नस्ती (कायासन ज-1अ)
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शासकीय प्रकल्प/ योजना यासाठी व
शासन अंगीकृत उपक्रमासाठी इनाम/वतन
जममनी (महार वतन जमीन वगळू न) आमि
इनाम जममनी भूसंपामित / वाटाघाटीने
संपािीत

करताना

नजरािा रकमेबाबत...

आकारावयाच्या
ा़

महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन मवभाग
शासन मनिणय क्रमांकः जमीन-2015/प्र.क्र.87/ज-1अ
मािाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
मिनांक: 27 मिसेंबर, 2018
वाचा :1. शासन मनिणय, महसूल व वन मवभाग क्र.एलक्यूएन 4767 एचआय, मि.2.4.1973.
2. शासन पमरपत्रक, महसूल व वन मवभाग क्र. िब्लल्यूटीएन-1099/प्र.क्र.229/ल-4,
मि.10.03.2000.
3. शासन

मनिणय,

महसूल

व

वन

मवभाग

क्र.

जमीन-2015/प्र.क्र.87/ज-1अ,

मि.11.01.2017.
प्रस्तावना :“भूमीसंपािन पुनवणसन व पुन:स्थापना करताना वाजवी भरपाई ममळण्याचा व
पारिशणकतेचा हक्क अमिमनयम, 2013” अन्वये शासन अथवा शासन अंगीकृत उपक्रमाच्या
प्रकल्प व योजनांसाठी वेळोवेळी गरजेनुसार खाजगी जममनी सक्तीने अथवा खाजगी वाटाघाटीने
संपािीत करण्यात येतात. सिर भूसंपािन प्रमक्रयेत बऱ्याचवेळा शासनाने प्रिान केलेल्या अथवा
मवमवि भूसुिार कायद्याखाली प्राप्त त लालेल्या भोगवटािार वगण-2/ मनयंमत्रत सत्ता प्रकार/ नवीन व
अमवभाज्य शतीच्या जममनी ही संपािीत करिे अपमरहायण ठरते. शासनाने प्रिान केलेल्या अथवा
मवमवि भूसुिार कायद्याखाली ममळालेल्या जममनी अन्यथा हस्तांतरीत करीत असताना त्यावर
संबंमित कायद्यातील/मनयमातील तरतूिीनुसार अनर्जजत उत्पन्न/नजरािा/अमिमूल्य आकारण्यात
येते. मात्र, ज्यावेळी भूसंपािन कायद्याखालील अशा जममनी शासन ताब्लयात घेते त्यावेळी अशा
जममनी शासना व्यमतमरक्त इतर कोिालाही हस्तांतरीत करण्याची मुभा संबंमित जमीन मालकाला
नसते. तसेच अशा जममनी भूसंपािन प्रमक्रयेनंतर शासनाकिे कायमस्वरुपी मनहीत होत असल्याने
अशा प्रकरिी अनर्जजत उत्पन्न/नजरािा आकारताना तो सवणसािारि जमीन हस्तांतरिाच्या
व्यवहाराप्रमािे आकारिे न्यायोमचत होिार नसल्याने मवचाराअंती शासनाने संिभािीन क्र.1 येथे
नमूि शासन मनिणय क्र.एलक्यूएन 4767 एचआय, मि.02.04.1973 अन्वये अशा रकमेच्या
आकारिीबाबत सवंकष िोरि मनमहत केलेले आहे.
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कमनष्ट्ठ वतन जममनींसाठी “मुंबई गावची कमनष्ट्ठ वतने नामहशी करण्याबाबत अमिमनयम,
1958” मिील तरतूिी लागू होतात. तसेच,महार वतन जममनीसाठी “मुंबई गावची कमनष्ट्ठ वतने
नामहशी करण्याबाबत अमिमनयम, 1958” मिील तरतूिी लागू होतात. सन 2002 चा महाराष्ट्र
अमिमनयम क्र.21 अन्वये या अमिमनयमातील कलम-5 मध्ये सुिारिा करुन, महार वतन जममनी
वगळता अन्य सवण प्रकारच्या वतन जममनी हस्तांतरिीय करण्यात आलेल्या आहेत. शासकीय
प्रकल्प/ योजना यासाठी व शासन अंगीकृत उपक्रमासाठी

महार वतन जममनी भूसंपामित/

वाटाघाटीने संपािीत करताना आकारावयाच्या
नजराण्याबाबत शासन मनिणय क्र. जमीना़
2015/प्र.क्र.87/ज-1अ, मिनांक 11 जानेवारी, 2017 अन्वये िोरि मवहीत करण्यात आलेले
आहे.
तथामप, “मुंबई गावची कमनष्ट्ठ वतने नामहशी करण्याबाबत अमिमनयम, 1958” मिील
अन्य वतनांबाबत आमि खालील कायद्यातील वतन आमि इनाम जममनींच्या संिभात अशा
स्वरूपाचे िोरि

नसल्याने, त्या कायद्याखालील जममनींच्या भूखंपािनाचा मोबिला वाटप

करतांना अिचिी येत असल्याने महार वतन जममनीच्या ितीवरच याबाबतचे असे िोरि मवहीत
करिे आवश्यक आहे.
1) मुंबई परगिा व कुलकिी वतने नाहीशी करण्याबाबतचा अमिमनयम 1950
2) मुंबई मवलीन प्रिे श मकरकोळ िु माला वमहवाटी नाहीशा करण्याबाबत अमिमनयम,
1955.
3) मुंबई (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अमिमनयम, 1953
4) महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पि रद्द करिे) अमिमनयम 1962.
ही सवण वस्तुस्स्थती मवचारात घेता, उक्त नमूि कायद्याखालील वतन आमि इनाम जममनी
(महार वतन जमीन वगळू न) मवमवि भूसंपािन कायद्याखाली (उिा.भूसंपािन कायिा, महाराष्ट्र
गृहमनमाि व क्षेत्रमवकास अमिमनयम, 1976, महाराष्ट्र औद्योमगक मवकास महामंिळ अमिमनयम,
1961, महाराष्ट्र प्रािे मशक मनयोजन व नगररचना अमिमनयम, 1966 इत्यािी अन्वये) संपािीत
करीत असताना मोबिल्यातून नेमकी मकती रक्कम नजराण्यापोटी शासन जमा करुन घ्यावी, या
अनुषंगाने क्षेमत्रय महसूल अमिकारी व प्रामिकारी यांना सवंकष सूचना िे ण्याची बाबत शासनाच्या
मवचारािीन होती.
शासन मनिणय :राज्यात वतन आमि इनाम जममनी आमि त्या बाबतीत (1) मुंबई गावची कमनष्ट्ठ वतने
नामहशी करण्याबाबत अमिमनयम, 1958 (2)

मुंबई

परगिा

व

कुलकिी

वतने

नाहीशी

करण्याबाबतचा अमिमनयम 1950 (3) मुंबई मवलीन प्रिे श मकरकोळ िु माला वमहवाटी नाहीशा
करण्याबाबत अमिमनयम, 1955

(4) मुंबई (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत

अमिमनयम, 1953 (5)महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पि रद्द करिे) अमिमनयम 1962 हे कायिे लागू
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आहेत.

त्या अनुषंगाने, सिर कायद्यांमिील तरतूिी अन्वये शासनास प्राप्त त अमिकारात, या

कायद्यांतगणत समामवष्ट्ट असलेल्या इनाम/ वतन जममनी (महार वतन जमीन वगळू न), वेळोवेळी
सक्तीने/ मवमवि कायद्यांन्वये संपािीत करताना, तसेच खाजगी वाटाघाटीने संपािीत करताना
ककवा संबंमित शेतकऱ्याकिू न भूसंपािना व्यमतमरक्त अन्य प्रकरिी सक्षम प्रामिकाऱ्याच्या पूवण
परवानगीने अशा जममनीचे हस्तांतरिास मंजूरी िे ताना आकारवयाच्या नजराण्याबाबत या
आिे शाद्वारे खालीलप्रमािे मनिे श िे ण्यात येत आहेत :(1)

सवणसािारि पमरस्स्थतीत कमनष्ट्ठ वतन जममनींचे (महार वतन जमीन वगळू न)
शेती/ मबनशेती प्रयोजनासाठी हस्तांतरि करिे याबाबत महसूल व वन
मवभाग,

शासन

मनिणय

क्र.

िब्लल्यूटीएन-1099/प्र.क्र.229/ल-4,

मि.10.03.2000 अन्वये सवंकष सूचना व सन 2002 चा महाराष्ट्र अमिमनयम
क्र.21 अन्वये करण्यात आलेल्या सुिारीत तरतूिींप्रमािे अशा प्रकरिी
नजरािा आकारण्याची व वसूल करण्याची कायणवाही करण्यात यावी.
(2)

(अ) शासकीय प्रकल्प/ योजना यासाठी व शासन अंगीकृत उपक्रमासाठी
वतन/इनाम जममनी (महार वतन जमीन वगळू न) सक्तीने भूसंपािन
अमिमनयमान्वये ककवा अन्य कायद्यांतगणत भूसंपािन मवषयक तरतूिीन्वये
संपािीत करण्यात येत असतील ककवा खाजगी वाटाघाटीने संपािीत करण्यात
येत असतील तर, अशा समयी भूसंपािन अमिकारी यांनी अशा जममनीच्या
मनमित केलेल्या मोबिल्याच्या 10% इतकी रक्कम नजरािा म्हिून वसूल
करावी.
(ब) महानगरपामलका/ नगरपमरषिा यांच्या मंजूर मवकास योजनेमध्ये आरमक्षत
असलेल्या जममनी त्या-त्या आरक्षिाच्या सावणजमनक प्रयोजनाथण संपािीत होत
असतील अशा प्रकरिी संबंमित जमीन िारकाची मवनंती असल्यास
भूसंपािनाचा मोबिला हस्तांतरिीय मवकास हक्क/ चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात
प्रिान करण्यात येईल. भूसंपािन मोबिला हस्तांतरिीय मवकास हक्क/ चटई
क्षेत्राच्या स्वरुपात मंजूर करण्याची मागिी व तशी मंजूरी संबंमित मनयोजन
प्रामिकरिामार्णत मनवािा घोमषत होण्यापूवी करिे आवश्यक राहील. मनवािा
घोमषत लाल्यानंतर अशी मागिी करता येिार नाही व भूसंपािनाचा मोबिला
हस्तांतरिीय मवकास हक्क/ चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात प्रिान करता येिार
नाही.
ज्या प्रकरिी वतन/इनाम जममनींचा (महार वतन जमीन वगळू न)
तसेच इतर भोगवटािार वगण-2 िारिामिकाराच्या जममनींचा मोबिला
हस्तांतरिीय मवकास हक्क (TDR)/ चटई क्षेत्र (FSI) च्या स्वरुपात प्रिान
करण्यात येत असेल, अशा प्रकरिी हस्तांतरिीय मवकास हक्क/ चटई क्षेत्र
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मवषयक आिे श मंजूर करण्यापूवी संबंमित मनयोजन प्रामिकरि यांनी याबाबत
संबंमित मजल्हामिकारी यांचे ना-हरकत प्रमािपत्र घेिे आवश्यक आहे.
संबंमित मजल्हामिकारी यांनी असे ना-हरकत प्रमािपत्र प्रिान करताना
त्यावेळी संबंमित जममनीच्या प्रचमलत बाजारमूल्याच्या 10% इतकी रक्कम
नजराण्यापोटी वसूल करावी. तिनंतर संबंमित अजणिार व्यक्ती यांना
मजल्हामिकारी यांच्याकिू न ना-हरकत प्रमािपत्र प्रिान करण्यात येईल.
तसेच या ना-हरकत प्रमािपत्रा आिारे संबंमित मनयोजन प्रामिकरि यांना
अशा प्रकरिी 100% हस्तांतरिीय मवकास हक्क/ चटई क्षेत्र मंजूर करता
येईल.
(क) उपरोक्त (ब) मध्ये नमूि केल्याव्यमतमरक्त मवकास योजनाबाह्य ककवा
ग्रामीि क्षेत्रातील सावणजमनक प्रयोजनाथण संपािीत जममनीसाठी भूसंपािनाचा
मोबिला हस्तांतरिीय मवकास हक्क/ चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात प्रिान करता
येिार नाही.
02.

सिर शासन मनिणय हा मवत्त मवभागाचा अनौपचामरक संिभण क्र. 434 /व्यय-9,

मि. 29.11.2018 अन्वये प्राप्त त सहमतीने मनगणममत करण्यात येत आहे.
सिर शासन मनिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्लि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201812271429418219 असा आहे . हा आिे श
मिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांमकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने.

(राजेंद्र क्षीरसागर)
सह समचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे समचव, राजभवन, मलबार महल, मुंबई.
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रिान समचव, मंत्रालय, मुंबई.
3) मा. मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी समचव, मंत्रालय, मुंबई.
4) मा. राज्यमंत्री (महसूल), यांचे खाजगी समचव, मंत्रालय, मुंबई.
5) मा. मुख्य समचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
6) मा. अपर मुख्य समचव, (मवत्त), मवत्त मवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
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7) अपर मुख्य समचव (महसूल), महसूल व वन मवभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई
8) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र 1/2, मुंबई / नागपूर.
9) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 1/2, मुंबई / नागपूर
10) प्रिान समचव, मविी व न्याय मवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
11) प्रिान समचव (न.मव.-1), नगर मवकास मवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
12) प्रिान समचव (वने), महसूल व वन मवभाग, मंत्रालय, मुंबई
13) प्रिान समचव, महाराष्ट्र मविानमंिळ समचवालय,मुंबई.
14) समचव (न.मव.-2), नगर मवकास मवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
15) जमाबंिी आयुक्त आमि संचालक, भूमी अमभलेख, पुिे.
16) नोंििी महामनमरक्षक, मुद्रांक मवभाग, पुिे.
17) महासंचालक, मामहती व जनसंपकण संचालनालय, मुंबई.
18) सवण मवभागीय आयुक्त
19) सवण महानगरपामलका आयुक्त
20) संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
21) सवण मजल्हामिकारी
22) सवण उपमवभागीय अमिकारी/सवण तहमसलिार
23) सवण मवशेष मनयोजन प्रामिकरिे
24) सवण क्षेत्र मवकास प्रामिकरिे
25) सवण मुख्यामिकारी, नगरपमरषि/नगरपामलका
26) सवण सहसमचव / उपसमचव, महसूल व वन मवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
27) सहसमचव (अ-2), महसूल व वन मवभाग, मंत्रालय, मुंबई
28) सवण "ज" समूह कायासने, महसूल व वन मवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
29) मनवि नस्ती (कायासन ज-1अ)
******
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विविध व्यक्ती, संस्था अवण कंपनी यांना विविध
प्रयोजनाथथ कब्जेहक्काने ऄथिा भाडे पट्टयाने
प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय जवमनीिरील
आमारत बांधकामासाठी मुदतिाढ दे ण्याबाबत
धोरणात्मक वनदे श...

महाराष्ट्र शासन
महसूल ि िन विभाग
शासन वनणथय क्रमांकः जमीन-2016/प्र.क्र.254/ज-1
मादाम कामा मागथ, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबइ - 400 032.
वदनांक : 01 माचथ, 2019
िाचा:1. महाराष्ट्र जमीन महसूल संवहता, 1966 चे कलम 13, 29, 38 ि 40
2. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनींची विल्हेिाट करणे) वनयम 1971
3. शासन वनणथय, महसूल विभाग, क्र. एलएनडी-4857/ 169146- AI, वदनांक 21.11.1957
4. शासन वनणथय क्रमांक: जमीन-2016/प्र.क्र.254/ज-1, वदनांक 11 जानेिारी, 2017
प्रस्तािना :स्िातंत्र्यपूिथ काळात तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संवहता, 1966 ऄस्स्तत्िात येण्यापूिी
राज्यातील शासकीय जवमनी विविध व्यक्ती, संस्था ऄथिा कंपनी यांना विविध प्रयोजनाथथ कब्जेहक्काने
ऄथिा भाडे पट्टयाने प्रदान करण्यात अलेल्या अहे त. तद्वितच महाराष्ट्र जमीन महसूल संवहता, 1966
अवण महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनींची विल्हेिाट करणे) वनयम 1971 मधील तरतूदीनुसार
ऄशा शासकीय जवमनी विविध व्यक्ती, संस्था ऄथिा कंपनी यांना विविध प्रयोजनाथथ कब्जेहक्काने ऄथिा
भाडे पट्टयाने िेळोिेळी प्रदान करण्यात अलेल्या अहेत. प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय जवमनींचा
संबंवधतांकडू न शीघ्र गतीने िापर होउन त्यातून राज्याचा सामावजक ि अर्थथक विकास व्हािा या ईद्दे शाने
ऄशा शासकीय जवमनीिर आमारत बांधकाम करण्यासाठी कालािधी विवहत करण्यात येतो.
महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनींची विल्हेिाट करणे), वनयम 1971 च्या वनयम 41 मध्ये
प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय जवमनीिरील बांधकामाबाबत पुढीलप्रमाणे तरतूद अहे:-

“जमीन वमळाल्याच्या तारखेपासून 3 िर्षाच्या अत (ऄथिा वजल्हावधकारी परिानगी दे इल ऄशी
अणखी मुदत) प्रवतग्रहीता जवमनीिर भरीि ि कायमस्िरुपाची आमारत ईभारील. यात कसूर झाली तर,
प्रवतग्रहीताकडू न दे ण्यात अलेल्या भोगिटा ककमतीपेक्षा ऄवधक नसेल आतकी नुकसानभरपाइ वदल्यानंतर
ती जमीन परत घेतली जाण्यास पात्र ऄसेल.”
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या पार्श्थभम
ू ीिर, महाराष्ट्र जमीन महसूल संवहता, 1966 अवण महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी
जवमनींची विल्हेिाट करणे) वनयम 1971 मधील तरतूदीनुसार ककिा तत्पूिी विविध व्यक्ती, संस्था ऄथिा
कंपनी यांना विविध प्रयोजनाथथ कब्जेहक्काने ऄथिा भाडे पट्टयाने प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय
जवमनींिरील आमारत बांधकामासाठी मुदतिाढ दे ण्याबाबत मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनंतर संदभाधीन वदनांक
11.01.2017 च्या शासन वनणथयान्िये धोरणात्मक वनदे श दे ण्यात अलेले अहेत.
क्षेत्रीय स्तरािर सदर शासन वनणथयाची ऄंमलबजािणी करतांना बांधकाम मुदतिाढीच्या
कालािधीसाठी अकाराियाच्या ऄवधमूल्याचा दर हा सिथसामान्य व्यक्ती/संस्था यांना अर्थथक दृष्ट्टया
परिडणारा नसल्याबाबत अवण बांधकाम मुदतिाढीसाठी अकारण्यात अलेल्या ऄवधमूल्याचा दर कमी
करण्याबाबत शासनास ऄनेक लोकप्रवतवनधी तसेच विविध व्यक्ती/संस्था यांच्या कडू न वनिेदने प्राप्त
झाली अहे त. या सिथ बाबींचा विचार करुन विविध व्यक्ती, संस्था अवण कंपनी यांना विविध प्रयोजनाथथ
कब्जेहक्काने ऄथिा भाडे पट्टयाने प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय जवमनीिरील आमारत
बांधकामासाठी मुदतिाढ दे ण्याच्या ऄनुर्षंगाने अकाराियाच्या ऄवधमूल्याचा दर सुधारीत करण्याची बाब
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या ऄनुर्षंगाने मंवत्रमंडळाच्या वदनांक 20.02.2019 च्या बैठकीतील
वनणथयास ऄनुसरुन शासनाने खालील प्रमाणे वनणथय घेतला अहे.
शासन वनणथय:1)

संदभाधीन ऄनु.क्रमांक 4 येथे नमूद केलेला क्र.जमीन 2016/प्र.क्र.254/ज-1, वदनांक 11

जानेिारी, 2017 रोजीचा शासन वनणथय ऄवधक्रवमत करण्यात येत अहे.
2)

महाराष्ट्र जमीन महसूल संवहता, 1966 अवण महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनींची

विल्हेिाट करणे) वनयम 1971 मधील तरतूदीनुसार ककिा तत्पूिी विविध व्यक्ती, संस्था ऄथिा कंपनी यांना
शासनाकडू न विविध प्रयोजनाथथ कब्जेहक्काने ऄथिा भाडे पट्टयाने प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय
जवमनींिरील आमारत बांधकामासाठी मुदतिाढ दे ण्याकामी यापुढे खालीलप्रमाणे कायथिाही करण्यास या
शासन वनणथयाद्वारे वनदे वशत करण्यात येत अहे :(i)

महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनींची विल्हे िाट करणे), वनयम 1971 च्या वनयम

41 मधील तरतूदीस ऄनुलक्षून यापुढे कब्जाहक्काने / भाडे पट्टयाने प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय
जवमनीिरील बांधकामाबाबत जमीन प्रदानाच्या अदे शामध्ये जवमनीचा प्रत्यक्ष ताबा वदल्यापासून 3 िर्षाच्या
अत आमारत बांधकाम पूणथ करण्यात यािे ऄशी ऄट समाविष्ट्ट करण्यात यािी.
(ii)

संबंवधत व्यक्ती/संस्था यांनी शासकीय जमीन प्रदान अदे शात नमूद केलेल्या कालािधीत

आमारत बांधकाम पूणथ न केल्यास, त्यांनी ऄशा आमारत बांधकामासाठी वजल्हावधकारी यांच्याकडू न
मुदतिाढ प्राप्त करुन घेणे ऄवनिायथ राहील. संबंवधत वजल्हावधकारी यांच्या स्तरािरुन ऄशी मुदतिाढ
मंजूर करताना खालील नमूद दराप्रमाणे ऄवधमूल्य अकारण्यात यािे:-
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ऄ.क्र.

बांधकाम मुदतिाढीचा कालािधी

मुदतिाढीसाठी अकाराियाच्या
ऄवधमूल्याचा दर

1

मूळ मंजूर कालािधीनंतर

प्रचवलत िार्थर्षक दर वििरणपत्रानुसार सबंवधत

प्रथम मुदतिाढ 2 िर्षे
2

जवमनीच्या येणाऱ्या ककमतीच्या 0.5 % प्रवतिर्षथ

वद्वतीय मुदतिाढ 2 िर्षे

प्रचवलत िार्थर्षक दर वििरणपत्रानुसार सबंवधत
जवमनीच्या येणाऱ्या ककमतीच्या 1 % प्रवतिर्षथ

3

तृतीय मुदतिाढ 2 िर्षे

प्रचवलत िार्थर्षक दर वििरणपत्रानुसार सबंवधत
जवमनीच्या येणाऱ्या ककमतीच्या 1.5 % प्रवतिर्षथ

4

चौथी मुदतिाढ 2 िर्षे

प्रचवलत िार्थर्षक दर वििरणपत्रानुसार सबंवधत
जवमनीच्या येणाऱ्या ककमतीच्या 2 % प्रवतिर्षथ

5

पाचिी मुदतिाढ 2 िर्षे

प्रचवलत िार्थर्षक दर वििरणपत्रानुसार सबंवधत
जवमनीच्या येणाऱ्या ककमतीच्या 2.5 % प्रवतिर्षथ

बांधकाम मुदतिाढीस मान्यता दे ण्यास सक्षम प्रावधकारी हे संबंवधत वजल्हयाचे वजल्हावधकारी
राहतील. मात्र, संबंवधत ऄजथदार व्यक्ती/संस्था यांनी वजल्हावधकारी यांच्याकडे मुदतिाढीसाठी केलेल्या
ऄजात नमूद केलेले कारण ऄजथदार व्यक्ती / संस्था त्यांच्या अिाक्याबाहे रील ऄथिा हाताबाहेरील
ऄसल्याची वजल्हावधकाऱ्यांची खात्री होत ऄसल्यास तसे कारणांसह लेखी नमूद करून बांधकाम
मुदतिाढीपोटी ईक्त नमूद दरांच्या वनम्मे दराने ऄवधमूल्य अकारण्यात यािे.
(iii)

ज्या प्रकरणांमध्ये एकूण मंजूर कालािधी (म्हणजेच मूळ मंजूर कालािधी ऄवधक मंजूर

मुदतिाढीचा कालािधी) संपुष्ट्टात अल्यानंतर दे खील संबंवधत जवमनीिरील आमारतीचे बांधकाम वनयोजन
प्रावधकरणाच्या / सक्षम प्रावधकाऱ्याच्या परिानगीने सुरु होउनही ऄधथिट ऄसेल ककिा ऄशा बांधकामाचा
पूणथत्िाचा दाखला संबंवधत वनयोजन प्रावधकरणाकडू न/सक्षम प्रावधकाऱ्याकडू न प्राप्त झालेला नसेल ऄशा
प्रकरणी बांधकाम पूणथत्िाचा दाखला प्राप्त होइपयंत ककिा ऄशा वमळकतीिर संबंवधत स्थावनक स्िराज्य
संस्थेकडू न पवहल्यांदा मालमत्ता कराची अकारणी होण्याच्या तारखेपयंत संबंवधत व्यक्ती / संस्था यांना
त्या-त्या िर्षाच्या िार्थर्षक दर वििरणपत्रानुसार संबवं धत जवमनीच्या येणाऱ्या ककमतीच्या 1% या दराने
प्रवतिर्षथ या प्रमाणे ऄवधमूल्य वजल्हावधकाऱ्यांकडे भरणा करण्याच्या ऄटीिर मुदतिाढ ऄनुज्ञय
े राहील.
(iv)

ज्या व्यक्ती ऄथिा संस्था जमीन प्रदान अदे शात बांधकामासाठी विवहत केलेल्या मूळ

कालािधीत ककिा मंजूर िाढीि कालािधीत/सदर कालािधी संपुष्ट्टात येण्याच्या अत बांधकाम
मुदतिाढीस ऄजथ दाखल करणार नाहीत, ऄशा व्यक्ती ऄथिा संस्थांच्या बाबतीत मुदतिाढ ऄजाच्या
विलंबापोटी प्रचवलत िार्थर्षक दर वििरणपत्रानुसार संबंवधत जवमनीच्या येणाऱ्या ककमतीच्या 0.1 % आतके
विलंब शुल्क दे खील अकारण्यात यािे.
(v)

िरीलप्रमाणे

मुदतिाढ

वदल्यानंतरही

संबंवधत

वनयोजन

प्रावधकरणाकडू न/सक्षम

प्रावधकाऱ्याकडू न विकास परिानगी प्राप्त करुन बांधकाम सुरु करण्यात अले नाही, तर ऄशी शासकीय
जमीन अहे त्या पवरस्स्थतीत महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनींची विल्हेिाट करणे) वनयम 1971
16
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च्या वनयम 41 प्रमाणे शासन जमा करण्यात यािी ि प्रवतग्रहीताकडू न दे ण्यात अलेल्या भोगिटा
ककमतीपेक्षा ऄवधक नसेल आतकी नुकसान भरपाइची रक्कम त्यास प्रदान करण्यात यािी.
(vi) प्रस्तुत शासन वनणथय वनगथवमत झाल्याच्या वदनांकास ज्या प्रकरणात आमारत बांधकाम संबंवधत
वनयोजन प्रावधकरणाच्या/सक्षम प्रावधकाऱ्याच्या परिानगीने सुरु होउनही पूणथ झाले नसेल अवण आमारत
बांधकाम पूणथ करण्यासाठी मूळ ि मंजूर िाढीि कालािधी पूणथ झाला ऄसेल, ऄशा प्रकरणी संबंवधत व्यक्ती
ऄथिा संस्था यांना अणखी 2 िर्षाची मुदतिाढ दे ण्याची विनंती वजल्हावधकाऱ्याकडे हे धोरण लागू
झाल्यापासून 6 मवहन्यात करता येइल. ऄसा ऄजथ प्राप्त झाल्यानंतर प्रथम आमारत बांधकाम पूणथ
करण्यासाठीची विवहत मुळ ि मंजूर िाढीि मुदत संपलेल्या वदनांकापासून प्रस्तुत शासन वनणथयाच्या
वदनांकापयंत काल्पवनक मुदतिाढ (Notional extension of time) ही ज्या िर्षासाठी मुदतिाढ द्याियाची
अहे , त्या िर्षाच्या संबंवधत जवमनीच्या ऄकृवर्षक साऱ्याच्या 10 पट आतकी रक्कम भरुन दे ण्यात यािी ि
त्यापुढील दोन िर्षापयथतची मुदतिाढ संबवधत जवमनीच्या प्रचवलत िार्थर्षक दर वििरणपत्रानुसार येणाऱ्या
ककमतीच्या 0.5% या दराने प्रवतिर्षथ ऄवधमूल्य अवण ऄशा ककमतीच्या 0.1% आतकी एक रकमी विलंब
शुल्क अकारुन ि िसूल करुन दे ण्यात यािी.
ऄशी मुदतिाढ वदल्यानंतर देखील जर बांधकाम पूणथ झाले नाही तर, ऄशा बांधकामाचा पूणथत्िाचा
दाखला संबंवधत वनयोवजत प्रावधकरणाकडू न/सक्षम प्रावधकाऱ्याकडू न प्राप्त होइपयंत ककिा ऄशा
वमळकतीिर संबंवधत स्थावनक स्िराज्य संस्थेकडू न पवहल्यांदा मालमत्ता कराची अकारणी होण्याच्या
तारखेपयंत संबंवधत व्यक्ती ऄथिा संस्था यांना त्या त्या िर्षाच्या िार्थर्षक दर वििरणपत्रानुसार सबंवधत
जवमनीच्या येणाऱ्या ककमतीच्या 1% प्रवतिर्षथ याप्रमाणे ऄवधमूल्य वजल्हावधकाऱ्याकडे भरणा करण्याच्या
ऄटीिर मुदतिाढ ऄनुज्ञय
े राहील.
(vii)

प्रस्तुत शासन वनणथय वनगथवमत झाल्याच्या वदनांकास ज्या प्रकरणात वनयोजन

प्रावधकरणाची/सक्षम प्रावधकाऱ्याची मान्यता वमळिून आमारत बांधकाम सुरुच झाले नसेल अवण आमारत
बांधकाम पूणथ करण्यासाठी मूळ ि मंजूर िाढीि कालािधी दे खील पूणथ झाला ऄसेल, ऄशा प्रकरणी
संबंवधत व्यक्ती ऄथिा संस्था यांना अणखी 2 िर्षाची शेिटची मुदतिाढ दे ण्याची विनंती
वजल्हावधकाऱ्याकडे हे धोरण लागू झाल्यापासून 6 मवहन्यात करता येइल. ऄसा ऄजथ प्राप्त झाल्यानंतर
प्रथम आमारत बांधकाम पुणथ करण्यासाठीची विवहत मुळ ि मंजूर िाढीि मुदत संपलेल्या वदनांकापासून
प्रस्तुत शासन वनणथयाच्या वदनांकापयंत काल्पवनक मुदतिाढ (Notional extension of time) ही ज्या
िर्षासाठी द्याियाची अहे त्या िर्षाच्या संबंवधत जवमनीच्या ऄकृवर्षक साऱ्याच्या 20 पट आतकी रक्कम िसूल
करुन दे ण्यात यािी. त्यापुढील दोन िर्षापयथतची मुदतिाढ संबवधत जवमनीच्या प्रचवलत िार्थर्षक दर
वििरणपत्रानुसार येणाऱ्या ककमतीच्या 0.5 % या दराने प्रवतिर्षथ ऄवधमूल्य ि ऄशा ककमतीच्या 0.1% आतके
एकरकमी विलंब शुल्क अकारुन ि िसूल करुन दे ण्यात यािी.
ऄशी मुदतिाढ वदल्यानंतर दे खील जर बांधकाम सुरु झाले नाही, तर ऄशी शासकीय जमीन अहे
त्यापवरस्स्थतीत ईक्त वनयम 41 प्रमाणे शासन जमा करण्यात यािी ि प्रवतग्रहीताकडू न दे ण्यात अलेल्या
भोगिटा ककमतीपेक्षा ऄवधक नसेल आतकी नुकसानभरपाइची रक्कम त्यास प्रदान करण्यात यािी.
मात्र ऄशी मुदतिाढ वदल्यानंतर जर सक्षम प्रावधकाऱ्याची मान्यता घेउन बांधकाम सुरु झाले
ऄसेल मात्र बांधकाम पूणथ झाले नाही, तर ऄशा बांधकामाचा पूणथत्िाचा दाखला संबंवधत सक्षम
प्रावधकाऱ्याकडू न

प्राप्त

होइपयंत

ककिा ऄशा वमळकतीिर संबंवधत स्थावनक स्िराज्य संस्थेकडू न
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पवहल्यांदा मालमत्ता कराची अकारणी होण्याच्या तारखेपयंत संबंवधत व्यक्ती ऄथिा संस्था यांना त्या त्या
िर्षाच्या िार्थर्षक दर वििरणपत्रानुसार संबंवधत जवमनीच्या येणाऱ्या ककमतीच्या 1% प्रवतिर्षथ याप्रमाणे
ऄवधमूल्य वजल्हावधकाऱ्याकडे भरणा करण्याच्या ऄटीिर मुदतिाढ ऄनुज्ञय
े राहील.
(viii)

ईक्त नमूद (v) ि (vii) प्रमाणे ज्या प्रकरणी आमारत बांधकाम विवहत मुदतीत सुरु न

झाल्यामुळे संबंवधत शासकीय जमीन शासन जमा करण्याचे अदे श काढण्यात अले ऄसतील, ऄशा
प्रकरणी संबंवधत व्यक्ती ऄथिा संस्था यांना जमीन शासन जमा करण्याच्या अदे शाच्या प्राप्तीच्या
वदनांकापासून 3 मवहन्याच्या कालािधीत ऄजथ करुन ऄशी जमीन पुनप्रथदान/पुनदावनत करण्याची विनंती
शासनाकडे करता येइल. ऄसा ऄजथ प्राप्त झाल्यानंतर संबंवधत व्यक्ती ऄथिा संस्थेला त्यािेळी प्रचवलत
ऄसलेल्या शासनाच्या धोरणाप्रमाणे संबंवधत जमीन पुनप्रथदान/पुनदावनत करण्याबाबत शासन
गुणित्तेनुसार वनणथय घेइल.
(ix)

महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनींची विल्हेिाट करणे), वनयम 1971 ऄन्िये

राज्यातील शासकीय जवमनी कब्जेहक्काने ऄथिा भाडे पट्टयाने प्रदान करण्यात येतात. या वनयमांखाली
प्रदान केलेल्या शासकीय जवमनींना सदर वनयमातील तरतुदी लागू होतात. त्यामुळे या वनयमांतगथत, ज्या
व्यक्ती / संस्था यांना शासकीय जवमनी कब्जेहक्काने / भाडे पट्टयाने प्रदान करण्यात अलेल्या अहे त,
तथावप, त्यांच्या जमीन प्रदान अदे शात, करारनाम्यात ऄथिा सनदे मध्ये आमारत बांधकाम पूणथ
करण्यासाठीचा कालािधी नमूद करण्यात अलेला नाही, त्यांना दे खील ईक्त वनयमांतील वनयम 41 ची
तरतूद लागू ऄसल्याने ऄशा प्रकरणीही ईक्त वनदे शांप्रमाणे आमारत बांधकाम मुदतिाढ प्राप्त करून घेणे
ऄवनिायथ राहील.
02.

सदर शासन वनणथय वित्त विभागाचा ऄनौपचावरक संदभथ क्र.22/ व्यय-9/2019, वद.14.1.2019

ऄन्िये प्राप्त ऄवभप्रायानुसार ि मंवत्रमंडळाच्या मान्यते ने वनगथवमत करण्यात येत अहे.
सदर शासन वनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201903011550493719

ऄसा अहे . हा अदे श

वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार ि नािाने.

( मनु कुमार श्रीिास्ति )
ऄपर मुख्य सवचि (महसूल)
प्रत,
1) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सवचि, राजभिन, मलबार वहल, मुंबइ.
2) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचि, मुख्यमंत्री सवचिालय, मंत्रालय, मुंबइ-32
3) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबइ-32.
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4) मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबइ-32.
5) मा.मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबइ-32.
6) ऄपर मुख्य सवचि (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबइ-32.
7) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) (लेखा ि ऄनुज्ञयेता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ/नागपूर
8) ऄपर मुख्य सवचि (महसूल) यांचे वि.का.ऄ./स्िीय सहायक, मंत्रालय,मुंबइ.
9) प्रधान सवचि, विधानमंडळ सवचिालय, विधानभिन, मुंबइ.
10) सिथ विभागीय अयुक्त.
11) जमाबंदी अयुक्त ि संचालक, भूमी ऄवभलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
12) सिथ वजल्हावधकारी/ऄपर वजल्हावधकारी.
13) मावहती ि जनसंपकथ संचालनालय, मंत्रालय,मुंबइ-32.
14) सह सवचि(ज-१/ल-१), महसूल ि िन विभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
15) मंत्रालयीन सिथ प्रशासकीय विभाग,
16) “ज” समूहातील सिथ सहसवचि/ईपसवचि/कक्ष ऄवधकारी, महसूल ि िन विभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
17) वनिड नस्ती (कायासन ज-1)
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शासकीय

जमीन

व

भरती-ओहोटीच्या

क्षेत्रातील जमीन (Intertidal Zone Land)
“बंदर ववकास धोरण-2016” या धोरणांतर्गत

मंजूर सार्री प्रकल्ांकवरता हसतांतरीत करणे
तसेच शासकीय जवमनीतून “राईट ऑफ वे”
उ्लब्ध करुन दे ण्याबाबत.................

महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन ववभार्
शासन वनणगय क्रमांकः जमीन-2016/प्र.क्र.53/ज-1
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
वदनांक : 18 माचग, 2017
वाचा:
1. महाराष्ट्र

शासन,

महसूल

व

वन

ववभार्,

शासन

अवधसूचना

क्रमांक

जमीन-

2015/प्र.क्र.55/ज-1 वदनांक 31.12.2015
2. महाराष्ट्र शासन, र्ृह ववभार्, शासन वनणगय क्रमांक धोरण-1015/प्र.क्र.265/बंदरे-1,
वद. 4.2.2016
प्रसतावना :

महाराष्ट्र राज्याचे " बंदर ववकास धोरण-2016" या धोरणास वदनांक 25.01.2016 रोजी

झालेलया राज्य मंवत्रमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दे ण्यात आली. त्या अनुषंर्ाने र्ृह ववभार्ाने संदभाधीन

क्र.2 येथे नमूद शासन वनणगय वनर्गवमत केला आहे. र्ृह ववभार्ाच्या सदर शासन वनणगयानुसार, " बंदर

ववकास धोरण ¬ 2016" यामध्ये हवरतक्षेत्र बंदरे , जेट्टी, कोसटल वश्ींर् आवण अंतर्गत जलमार्ग, जहाज
बांधणी व जहाज दु रुसती (वश्याडग ), वकनारी आर्थथक ्वरक्षेत्र या उ्क्षेत्रांचा समावेश आहे.

" बंदर ववकास धोरण -2016" अन्वये राज्य शासनाचा र्ृह ववभार्/ महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडग

यांच्याकडू न मंजूर करण्यात येणाऱ्या सार्री प्रकल्ांत (Maritime Projects) अंतभूत
ग असलेलया
शासकीय जवमनी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडास नाममात्र दराने हसतांतवरत करणे, भरती-ओहोटीच्या
क्षेत्रातील जवमनीचे मूलयांकन करणे व खाजर्ी ववकासकास हसतांतवरत करणे तसेच अशा प्रकल्ांतर्गत

आवश्यक असलेलया ्ाणी्ुरवठा व वीज्ुरवठा योजनांकवरता शासकीय जवमनींमधून "वन:शुल़ राईट

ऑफ वे (Right of Way)” दे ण्यासंदभात सदर धोरणांतर्गत वनणगय घेण्यात आला आहे. सदर वनणगयाच्या
अनुषंर्ाने महसूल ववभार्ाच्या क्षेवत्रय अवधकारी व प्रावधकारी यांना अंमलबजावणीच्या दृष्ट्टीने सववसतर

वदशा वनदे श वनर्गवमत करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती. त्यानुसार, ्ुढीलप्रमाणे शासन
वनणगय वनर्गवमत करण्यात येत आहे शासन वनणगय :-

" बंदर ववकास धोरण-2016"

च्या तरतूदीनुसार शासनाच्या र्ृह (बंदरे) ववभार्/ महाराष्ट्र

मेरीटाईम बोडग यांच्याकडू न मंजूर होणाऱ्या सार्री प्रकल्ांसाठी आवश्यक असलेलया क्षेत्रात जर
शासकीय जमीन व भरती-ओहोटी क्षेत्रातील जमीन समाववष्ट्ट असेल तर अशी शासकीय जमीन सदर
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प्रकल् ववकवसत करण्यासाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडग यांना नाममात्र दराने प्रदान करण्यास शासनाची
मान्यता दे ण्यात येत असून, त्या अनुषंर्ाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संवहता, 1966 आवण महाराष्ट्र जमीन
महसूल (सरकारी जवमनींची ववलहेवाट करणे) वनयम, 1971 मधील तरतूदी अन्वये प्राप्त अवधकारात
महसूल ववभार्ाच्या क्षेवत्रय अवधकारी व प्रावधकारी यांना ्ुढीलप्रमाणे वदशा वनदे श दे ण्यात येत आहेत:(i)

" बंदर ववकास धोरण-2016" नुसार ज्या सार्री प्रकल्ांना शासनाच्या र्ृह (बंदरे)
ववभार्/महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडग यांची मान्यता असेल, अशा प्रकल्ांसाठी आवश्यक

असलेले क्षेत्र अवधसूवचत करण्यात आले असेल आवण अशा प्रकल्ांकवरता अवधसूवचत
केलेलया क्षेत्रामध्ये, जर शासकीय जमीन व भरती-ओहोटी क्षेत्रातील जमीन समाववष्ट्ट
असेल तर, अशी शासकीय जमीन व भरती-ओहोटी क्षेत्रातील जमीन र्ृह (बंदरे) ववभार्
यांना वजलहावधकारी यांच्या सतरावरून कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात यावी.
तद्नंतर, अशी जमीन र्ृह (बंदरे) ववभार् यांच्याकडू न महाराष्ट्र मेरीटाईम
बोडाकडे वार्थषक रु्ये 1/- या नाममात्र दराने भाडे ्ट्टयाने हसतांतरीत करण्यास आवण
भाडे ्ट्टयाने प्रदान केलेली अशी शासकीय जमीन ्ुढे महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडाकडू न
जवमनीच्या मूलयांकनाइतका समभार् सहभार् (equity participation) समजून असा
प्रकल् राबववणाऱ्या ववशेष हेतू वाहन (Special Purpose Vehicle) कं्नीकडे रु. 1/या नाममात्र दराने ्ोट-भाडे ्ट्टयाने हसतांतरीत करण्यास महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडास
मुभा राहील. अशा जवमनीचे मूलयांकन महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडामाफगत प्रचवलत वार्थषक
दर वववरण्त्रकानुसार करण्यात येईल.

मात्र, " बंदर ववकास धोरण - 2016" या धोरणांतर्गत मंजूर प्रकल् राबववणाऱ्या

ववशेष हेतू वाहन (Special Purpose Vehicle) कं्नीकडे ्ोट-भाडे ्ट्टयाने हसतांतरीत
केलेलया अशा जवमनी्ोटी जर कोणत्याही प्रकारचे मूलय महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडाकडू न
आकारण्यात येणार असेल तर, अशा वेळी अशा मूलयातील 50 टक्के रक्कम संबंवधत
वजलहावधकारी यांच्याकडे अनर्थजत रकमे्ोटी जमा करणे आवश्यक राहील.
(ii)

" बंदर ववकास धोरण - 2016" या धोरणांतर्गत मंजूर प्रकल्ांसाठी आवश्यक शासकीय
जवमनींची रीतसर मार्णी, र्ृह (बंदरे) ववभार् अथवा महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडग यांनी

संबंवधत वजलहावधकारी यांच्याकडे केलयानंतर, वजलहावधकारी यांनी महाराष्ट्र जमीन
महसूल (सरकारी जवमनींची ववलहेवाट करणे) वनयम, 1971 च्या वनयम 6 नुसार प्रचवलत
वनयमातील कायग्ध्दती अनुसरुन त्यांच्या सतरावरुन प्रकरण्रत्वे वनबाध्यवरत्या
वाट्ास उ्लब्ध असलेली शासकीय जमीन र्ृह (बंदरे) ववभार्, या ववभार्ास
कब्जेहक्काने प्रदान करण्याची कायगवाही करावी.
(iii)

"बंदर ववकास धोरण - 2016" या धोरणांतर्गत मंजूर प्रकल्ांकरीता आवश्यक असलेली
भरती-ओहोटीच्या क्षेत्रातील जमीन वजलहावधकाऱ्यांकडू न र्ृह (बंदरे) ववभार् यांना
पष्ृ ठ 4 ्ैकी 2
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कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात येईल. तद्नंतर, सदरहू जमीन र्ृह (बंदरे) ववभार् यांच्या
माफगत महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडाकडे भाडे ्ट्टयाने प्रदान झालयानंतर, अशा जवमनीचे
मूलयांकन हे या जवमनीला लार्ून असलेलया वजरायत (non-irrigated) जवमनीच्या
प्रचवलत वार्थषक दर वववरण्त्रकानुसार येणाऱ्या मूलयांकनावर वनवित करण्यात यावे.
प्रकल् राबववणाऱ्या खाजर्ी ववकासकाकडू न अशा जवमनीची महाराष्ट्र
मेरीटाईम बोडाकडे मार्णी करण्यात आलयानंतर, सार्री प्रकल्ांकवरता आवश्यक
असलेलया भरती-ओहोटीच्या क्षेत्रातील जवमनीचे मूलयांकन करणे व संबंवधत
ववकासकाकडे हसतांतवरत करणे ही जबाबदारी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडाची राहील.
ववकासकाने मूलयांकनाची रक्कम महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडाकडे जमा केलयानंतर, अशी
जमीन प्रकल् राबववणाऱ्या ववशेष हेतू वाहन (Special Purpose Vehicle) कं्नीकडे
ककवा ववकासक कं्नीकडे वार्थषक रु. 1/- या नाममात्र दराने ्ोट-भाडे ्ट्टयाने महाराष्ट्र
मेरीटाईम बोडाकडू न हसतांतरीत करण्यात येईल.
(iv)

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडाने बंदर ववकास प्रकल्ांमध्ये समभार् (equity) घ्यावयाचा वनणगय
घेतलयास त्याबाबतची कायगवाही “बंदर ववकास धोरण-2016” मध्ये नमूद तरतूदीनुसार
करण्यात येईल.

(v)

वरीलप्रमाणे प्रदान केलेलया शासकीय तसेच भरती-ओहोटीच्या क्षेत्रातील जवमनीचा
वा्र मंजूर प्रयोजनाकरीताच अनुज्ञय
े राहील.

(vi)

“बंदर ववकास धोरण-2016” नुसार शासनाच्या र्ृह (बंदरे) ववभार्ाने/महाराष्ट्र मेरीटाईम

बोडाने मान्यता वदलेलया सार्री प्रकल्ांसाठी आवश्यक असलेलया ्ाणी ्ुरवठा व वीज

्ुरवठा प्रकल्ांकवरता शासकीय जवमनीमधून “वन:शुलक राईट ऑफ वे (Right of

Way)” अनुज्ञय
े राहील.

शासनाच्या र्ृह (बंदरे) ववभार्ाने / महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडाने “बंदर ववकास

धोरण-2016” अंतर्गत मान्यता वदलेलया प्रकल्ांसाठी आवश्यक असलेलया ्ाणी ्ुरवठा

व वीज ्ुरवठा प्रकल्ांकवरता आवश्यक असलेलया शासकीय जवमनींतील “राईट ऑफ

वे (Right of Way)” ववषयी अशा जवमनीसंदभात आवश्यक तो करारनामा वजलहावधकारी
यांचे सतरावर वनष्ट््ावदत करण्यात यावा.
02.

सदर शासन वनणगय र्ृह (बंदरे) ववभार् या ववभार्ाच्या सहमतीने व त्यांचा अनौ्चावरक संदभग

क्रमांक- १९/बंदरे-१ र्ृह ववभार्, वद. १५.१२.२०१६ अन्वये वनर्गवमत करण्यात येत आहे.
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03.

सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसथळावर

उ्लब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201703181459474519 असा आहे. हा आदे श
वडजीटल सवाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्य्ाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

(राजेंद्र क्षीरसार्र )
उ् सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. राज्य्ाल यांचे प्रधान सवचव, राजभवन, मलबार वहल, मुंबई.
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचव, मंत्रालय, मुंबई-32.
3. मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजर्ी सवचव, मंत्रालय, मुंबई-32.
4. मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजर्ी सवचव, मंत्रालय, मुंबई-32.
5. मा. राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे खाजर्ी सवचव, मंत्रालय, मुंबई-32.
6. मा. ववरोधी ्क्ष नेता, ववधानसभा/ववधान्वरषद, ववधानमंडळ सवचवालय, ववधानभवन, मुंबई.
7. मा. मुख्य सवचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-32.
8. प्रधान सवचव (बंदरे), र्ृह (बंदरे) ववभार्, मंत्रालय, मुंबई-32.
9. अ्र मुख्य सवचव (ववत्त), ववत्त ववभार्, मंत्रालय, मुंबई-32.
10. अ्र मुख्य सवचव, वनयोजन ववभार्, मंत्रालय, मुंबई-32.
11. प्रधान सवचव, महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय, ववधानभवन, मुंबई.
12. प्रधान सवचव (महसूल, मुद्रांक शुलक व नोंदणी) यांचे सवीय सहाय्यक, महसूल व वन ववभार्,
मंत्रालय, मुंबई-32.
13. ववभार्ीय आयुक्त, कोकण ववभार्, कोकण भवन, सी.बी.डी.बेला्ूर, नवी मुंबई
14. वजलहावधकारी, रायर्ड, रत्नावर्री, कसधुदुर्ग, ्ालघर, ठाणे, मुंबई शहर व मुंबई उ्नर्र
15. मुख्य कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडग , मुंबई.
16. सवग मंत्रालयीन ववभार्
17. महालेखा्ाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-1, मुंबई/ महाराष्ट्र-2, नार््ूर
18. महालेखा्ाल (लेखा्वरक्षा), महाराष्ट्र-1, मुंबई.
19. अवधदान व लेखावधकारी, मुंबई.
20. वनवासी लेखा ्रीक्षा अवधकारी, मुंबई
21. सवग सह सवचव/उ् सवचव/अवर सवचव/कक्ष अवधकारी, महसूल व वन ववभार्,मंत्रालय, मुंबई
22. वनवड नसती (कायासन ज-1)
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महसूल विभागाने भाडे पट्टयाने/ कब्जेहक्काने
वदलेल्या जवमनीच्या पुनर्विकासास /
पुनबांधकामास परिानगी दे ण्याबाबत धोरण
महाराष्ट्र शासन
महसूल ि िन विभाग
शासन वनणणय क्रमाांकः जमीन-2512/07/प्र.क्र.30/ज-2
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
तारीख: :- 13 एवप्रल, 2017
प्रस्तािना :स्िातांत्र्यापूिी ि स्िातांत्र्यानांतरही शासनाने दीघण मुदतीच्या जसे 50 िर्षे, 99 िर्षे ि 999 िर्षे
मुदतीच्या भाडे पट्टयाने ि कब्जेहक्काने शासकीय जवमनी विविध प्रयोजनाथण मांजूर केलेल्या आहेत. या
जवमनींिर भाडे पट्टे धारकाने ककिा भोगिटादाराने बाांधलेल्या इमारती आता अनेक विकाणी मोडकळीस
आलेल्या आहेत. शहराांच्या विकास आराखडयात ि विकास वनयांत्रण वनयमािली मध्येही अनेक बदल
होऊन अनेक विकाणी भूखांडाांिर जादा बाांधकाम अनुज्ञय
े
झालेले आहे. शासकीय जवमनी
भाडे पट्टयाने/कब्जेहक्काने वदल्यानांतर अनेकदा िापराच्या प्रयोजनातही बदल करण्याची सांबांवधत
भाडे पट्टाधारकाची/भोगिटादाराची इच्छा वनदशणनास येते. या सिण कारणाांमुळे अशा जवमनींचा पुनर्विकास
करण्यास परिानगी मागण्यासािीचे प्रस्ताि शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. भाडे पट्टयाने/कब्जेहक्काने
वदलेल्या शासकीय जवमनींचा पुनर्विकास करण्यास परिानगी दे ण्याबाबत ि त्यासािी अवधमूल्य
आकारण्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल सांवहता, 1966 च्या कलम 37 अ अन्िये खालीलप्रमाणे तरतूद
समाविष्ट्ट करण्यात आलेली आहे:-

1) “अमरािती ि नागपूर महसूल विभागातील नझूल जवमनी तसेच मुांबई शहरसह राज्यातील

महसूल विभागातील कोणतीही शासकीय जमीन जी, या सांवहतेखालील तरतूदीनुसार ककिा त्याखाली

केलेल्या वनयमाांनुसार ककिा या सांवहतेच्या प्रारांभापूिी जमीन महसूलासांबांधीच्या कोणत्याही कायद्यानुसार

विवभन्न प्रयोजनासािी प्रदान केलेली असेल, अशा जवमनींची प्रत्येक विक्री, हस्ताांतरण, पुनर्विकास,
अवतवरक्त चटई क्षेत्र वनदे शाांकाचा (एफ.एस.आय.) िापर, हस्ताांतरणीय विकास हक्काांचे (टी.डी.आर.)

हस्ताांतरण ककिा िापरातील बदल, राज्य शासनाची पुिप
ण रिानगी घेण्याच्या अधीन राहू न करण्यात
येईल”.

2) राज्य शासन पोट कलम (1) अन्िये आिश्यक असलेली अशी परिानगी दे ताना शासनाकडू न

िेळोिेळी काढण्यात येणाऱ्या सिणसाधारण ककिा विशेर्ष आदे शाद्वारे विवनर्वदष्ट्ट करण्यात येईल असे

नजराणा मुल्य ककिा आकार ि अनर्वजत उत्पन्नाचा वहस्सा, अशा अटी ि शतींना अधीन राहू न, िसूल
करील............................................”
उक्त तरतूदीच्या अनुर्षांगाने

भाडे पट्टयाने/कब्जेहक्काने वदलेल्या शासकीय जवमनीच्या

पुनर्विकासाला परिानगी दे ण्याकामी धोरण िरविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याकामी
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वद.23.3.2017 रोजी मांत्रीमांडळाच्या बैिकीतील मान्यतेस अनुसरुन शासन पुढीलप्रमाणे वनणणय घे त
आहे.
शासन वनणणय :1.

शासनाने भाडे पट्टयाने /कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जवमनींच्या पुनर्विकासासािी

प्रचवलत विकास आराखडा ककिा प्रादे वशक आराखडा ि सांबांवधत विकास वनयांत्रण वनयमािली अांतगणत
असा पुनर्विकास अनुज्ञय
े असल्याची खात्री करुनच ि खालील प्रमाणे विवहत अवधमूल्य आकारुनच
प्रकरणपरत्िे अशा पुनर्विकासास परिानगी दे ण्यासांदभात वनणणय घेण्याबाबत शासन याद्वारे पुढीलप्रमाणे
धोरणात्मक वनदे श दे त आहे :1.1 (अ)

बृहन्मुांबई करीताच्या सन 1991 च्या विकास वनयांत्रण वनयमािलीतील “विवनयम

33(9) - समुह पुनर्विकास” ि “विवनयम 33(10) - झोपडपट्टी पुनिणसन” यामध्ये सांबांवधत शासकीय
जवमनीच्या प्रचवलत िार्वर्षक दर वििरणपत्रातील दराने येणाऱ्या बाजार मुल्याांकनाच्या 25% या प्रमाणात
अवधमूल्य आकारण्याची तरतुद पुिीच अतिस्तत्िात असल्याने शासनाने प्रदान केलेल्या जवमनीिर या
दोन्ही विवनयमाांखालील पुनर्विकास करण्यास परिानगी दे ताांना सदर विवनयमातील तरतूदीनुसार
आकाराियाच्या अवधमूल्याव्यवतवरक्त अवधमूल्य आकारण्यात येऊ नये.
(ब) बृहन्मुांबईमध्ये बृहन्मुांबई विकास वनयांत्रण वनयमािलीतील विवनयम 33 (9) ि 33 (10) हे
विवनयम िगळता अन्य विवनयमाअांतगणत पुनर्विकासाच्या प्रकरणात परिानगी दे ताना वनिासी/
िावणतिज्यक/औद्योवगक

प्रयोजनासािी

सांबांवधत

शासकीय

जवमनीच्या

प्रचवलत

िार्वर्षक

दर

वििरणपत्रातील दराने येणाऱ्या बाजार मुल्याच्या 25% दराने ि शैक्षवणक/धमादाय प्रयोजनासािी
सांबांवधत जवमनीच्या अशा बाजारमूल्याच्या 12.5% अशा दराने अवधमूल्य आकारण्यात यािे.
(क)

राज्यातील अन्य भागातही शासकीय जवमनीिरील पुनर्विकासास परिानगी दे ताना

वनिासी/िावणतिज्यक/औद्योवगक प्रयोजनासािी अशा शासकीय जवमनीच्या प्रचवलत िार्वर्षक दर
वििरणपत्रातील दराने येणाऱ्या बाजार मुल्याच्या 25% दराने ि शैक्षवणक/धमादाय प्रयोजनासािी
सांबांवधत जवमनीच्या अशा बाजारमूल्याच्या 12.5% अशा दराने अवधमूल्य आकारण्यात यािे.
1.2 भाडे पट्टयाने/कब्जेहक्काने वदलेल्या शासकीय़ जवमनीचा पुनर्विकास करताना जमीन
प्रदानाच्या मूळ मांजूर प्रयोजनात बदल होणार असेल तर पुनर्विकासापोटी शासनास िरीलप्रमाणे दे य
अवधमूल्याबरोबरच िापरातील अशा बदलासािी प्रचवलत धोरणाप्रमाणे स्ितांत्रपणे अवधमूल्यही
आकारण्यात यािे.
1.3

भाडे पट्टयाने/कब्जेहक्काने वदलेल्या शासकीय जवमनीचा पुनर्विकास फक्त हस्ताांतरणीय

विकास हक्क ककिा िाढीि चटई क्षेत्र वनदे शाांक विकत घेऊन होणार असेल तर िरीलप्रमाणे दे य
अवधमूल्याबरोबरच अशा हस्ताांतरणीय विकास हक्क ककिा िाढीि चटई क्षेत्र वनदे शाांक िापरण्यासािी
विकासकास प्रचवलत धोरणाप्रमाणे अवधमूल्याची रक्कमही स्ितांत्रपणे आकारण्यात येऊन िसूल
करण्यात यािी.
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2.

भाडे पट्टयाने/कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात आलेल्या शासकीय जवमनींचा पुनर्विकास

करताांना मूळ िापरात बदल होत नसल्यास आवण असा पुनर्विकास सांबांवधत विकास वनयांत्रण
वनयमािलीतील तरतुदींशी सुसांगत असल्यास महानगर प्रदे श क्षेत्राबाहेरील अशा जवमनींचा पुनर्विकास
करण्यास परिानगी दे ण्याचे अवधकार सांबवधत वजल्हावधकारी याांना प्रदान करण्यात येत आहे त, मात्र
महानगर प्रदे श क्षेत्रातील अशा जवमनींचा पुनर्विकास करण्यासािी वजल्हावधकाऱ्याने परिानगी
दे ण्यापूिी शासनाची मान्यता घेणे आिश्यक राहील.
3.

भाडे पट्टयाने/कब्जेहक्काने वदलेल्या शासकीय जवमनीच्या पुनर्विकासाची परिानगी

घेऊन जर परिानगीच्या तारखेपासून 3 िर्षात काम सुरु केले नाही तर उक्त 3 िर्षाचा कालािधी
सांपल्यापासून काम सुरु होईपािेतो पुढील प्रत्येक िर्षासािी अशा जवमनीच्या त्या-त्या िर्षी लागू
असलेल्या िार्वर्षक दर वििरणपत्रातील दराने येणाऱ्या मुल्याांकनाच्या 1% (एक टक्के) या दराने
अवधमूल्य आकाूनन वजल्हावधकारी मुदतिाढ दे ऊ शकतील.
4.

भाडे पट्टयाने/कब्जेहक्काने

वदलेल्या

शासकीय

जवमनींच्या

पुनर्विकासास

सक्षम

प्रावधकाऱ्याची पूिण परिानगी न घेता पुनर्विकास करण्यात आला असेल ककिा पुनर्विकासास सुरुिात
करण्यात आली असेल तर िर नमूद केल्याप्रमाणे अवधमूल्य आकारण्याबरोबरच असा पुनर्विकास
वनयमानुकूल करण्याचे आदे श पावरत करण्याच्या िर्षासािी लागू असलेल्या िार्वर्षक दर वििरणपत्रातील
दराप्रमाणे येणाऱ्या अशा जवमनीच्या ककमतीच्या 5% इतके िाढीि अवधमूल्य िसूल करण्यात यािे.
5.

भाडे पट्टयाने/कब्जेहक्काने

प्रदान

करण्यात

आलेल्या

शासकीय

जवमनीच्या

पुनर्विकासास द्याियाची परिानगी खालील तरतुदीस / अटीस अधीन राहील:अ)

भाडे पट्टयाने/कब्जेहक्काने

वदलेल्या

शासकीय

जवमनीिर

असलेल्या

मूळ

भाडे पट्टे धारकाचे/भोगिटादाराचे दावयत्ि सांबांवधत विकासकाला/ वनयोवजत सांस्थेला स्िीकारािे लागेल.
त्याबाबत शासन कोणतीही बाांवधलकी तिस्िकारणार नाही.
ब)

पुनर्विकासामुळे अशा जवमनीिरील भाडे करुमध्ये बदल होत असल्यास त्याकरीता तसेच

पुनर्विकासानांतर धारण केलेल्या सदवनका अथिा गाळे भविष्ट्यात हस्ताांतर / विक्री करण्यास अथिा
पोटभाड्याने दे ण्यास परिानगी दे ण्याकरीता शासनाच्या प्रचवलत धोरणातील तरतुदीनुसार हस्ताांतरण
शुल्क / अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्यात येईल. भाडे पट्टयाने/कब्जेहक्काने वदलेल्या शासकीय
जवमनीिरील सहकारी गृहवनमाण सांस्था वजल्हावधकाऱ्याांच्या लेखी पुिानुमतीवशिाय सदर जमीन गहाण
िे िू शकणार नाही, तसेच हस्ताांतरण करु शकणार नाही. अशा प्रस्तावित हस्ताांतरणािर शासनाच्या
महसूल ि िन विभागाच्या प्रचवलत धोरणातील तरतूदीनुसार अनर्वजत उत्पन्न िसूल केल्याखेरीज अशा
जवमनीच्या कोणत्याही हस्ताांतरण प्रस्तािास मान्यता दे ता येणार नाही. त्याचप्रमाणे अशा सहकारी
गृहवनमाण सांस्थेच्या कोणत्याही सदस्याकडू न होणाऱ्या त्याच्या सदवनकेच्या हस्ताांतरणापोटी
शासनाच्या प्रचवलत धोरणानुसार हस्ताांतरण शुल्क जमा करणे अवनिायण रावहल. तसेच सहकारी
गृहवनमाण सांस्थेच्या कोणत्याही सदस्यास वजल्हावधकारी याांच्या लेखी पुिानुमतीवशिाय त्याची
सदवनका गहाण िे िता येणार नाही.
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क)

भाडे पट्टयाने/कब्जेहक्काने वदलेल्या शासकीय जवमनीिरील इमारतींच्या पुनर्विकासास

परिानगी दे ण्यात आली तरी मूळ जमीन प्रदान आदेशातील/भाडे पट्टाकरारातील, पुनर्विकास परिानगी
आदे शातील शतीशी विसांगत नसलेल्या अटी ि शती सांबांवधताांिर बांधनकारक राहतील.
ड)

पुनर्विकासाच्या प्रस्तािाला सांबांवधत वनयोजन प्रावधकरण याांची मान्यता घेणे आिश्यक

राहील ि आिश्यकतेनुसार हेरीटे ज कवमटीचेही “ना हरकत प्रमाणपत्र” घेणे बांधनकारक राहील.
सांबांवधत प्रावधकरणाांनी मान्यता दे ताांना या सांदभात विविध न्यायालयाांनी वदलेले वनदे श विचारात घेणे
आिश्यक राहील.
6.

पुनर्विकासाचे प्रस्तुत धोरण शासनाने बृहन्मुांबई क्षेत्रात ि राज्यातील इतर वजल्यात

ज्या शासकीय जवमनी कब्जेहक्काने ककिा दीघण मुदतीच्या भाडे पट्टयाने वदलेल्या आहेत , अशा शासकीय
जवमनींना लागू राहील.
7.

सदर शासन वनणणय, वित्त विभागाच्या अनौपचावरक सांदभण क्र. 341/2016/व्यय-9,

वदनाांक 7.12.2016 नुसार त्या विभागाच्या सहमतीने ि नगर विकास विभागाच्या सहमतीने ि वदनाांक
23 माचण, 2017 च्या मांवत्रमांडळाच्या बैिकीत घेण्यात आलेल्या वनणणयाच्या अनुर्षांगाने वनगणवमत करण्यात
येत आहे.
सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201704131133128519 असा आहे. हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

(मनु कुमार श्रीिास्ति )
प्रधान सवचि (महसूल, मुद्ाांक शुल्क ि नोंदणी)
प्रत,
मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याांचे सवचि, राजभिन, मुांबई
मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सवचि, मांत्रालय, मुांबई-32
मा.मांत्री (महसूल) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई-32
मा.राज्यमांत्री (महसूल) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई-32
मा.मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई-32
अपर मुख्य सवचि (वित्त), मांत्रालय, मुांबई-32
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अपर मुख्य सवचि (गृहवनमाण विभाग), मांत्रालय, मुांबई-32
प्रधान सवचि (विधी ि न्याय विभाग), मांत्रालय, मुांबई-32
प्रधान सवचि (नगरविकास-1), मांत्रालय, मुांबई-32
सिण मांत्रालयीन विभाग
आयुक्त, बृहन्मुांबई महानगरपावलका, मुांबई
सिण विभागीय आयुक्त
सिण वजल्हावधकारी
नोंदणी महावनरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
जमाबांदी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
प्रधान महालेखाकार (लेखा ि अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र (1)- मुांबई/महाराष्ट्र (2)- नागपूर
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र (1)- मुांबई/महाराष्ट्र (2) -नागपूर
सिण सह सवचि/उप सवचि, महसूल ि िन विभाग, मांत्रालय, मुांबई-32
वनिडनस्ती, कायासन/ज-2, महसूल ि िन विभाग, मांत्रालय, मुांबई-32
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महसूल विभागाने भाडे पट्टयाने/कब्जेहक्काने
विलेल्या

जवमनीच्या

पुनर्विकासास/

पुनर्बांधकामास परिानगी िे ण्याच्या धोरणात
सुधारणा करण्यार्बार्बत.
महाराष्ट्र शासन
महसूल ि िन विभाग
शासन वनणणय क्र. जमीन-2512/07/प्र.क्र.30/ज-2
हु तात्मा राजगुरु चौक, मािाम कामा मागण,
मंत्रालय, मुंर्बई-400 032.
विनांक :- 23 फेब्रुिारी, 2018
संिभण:- शासन वनणणय क्रमांक- जमीन-2512/07/प्र.क्र.30/ज-2, विनांक 13.4.2017
प्रस्तािना:महसूल ि िन विभागाच्या अखत्यारीतील भाडे पट्टयाने/कब्जेहक्काने विलेल्या जवमनींच्या
पुनर्विकासास/पुनर्बांधकामास परिानगी िे ण्याच्या अनुषंगाने मंवत्रमंडळाने घेतलेल्या वनणणयाच्या आधारे
संिभाधीन शासन वनणणय क्र.जमीन-2512/07/प्र.क्र.30/ज-2, विनांक 13.4.2017 अन्िये शासनाने
भाडे पट्टयाने/कब्जेहक्काने प्रिान केलेल्या शासकीय जवमनींच्या पुनर्विकासासाठी प्रचवलत विकास
आराखडा ककिा प्रािे वशक आराखडा ि संर्बंवधत विकास वनयंत्रण वनयमािली अंतगणत असा पुनर्विकास
अनुज्ञय
े असल्याची खात्री करुनच ि विहीत अवधमूल्य आकारुनच प्रकरणपरत्िे अशा पुनर्विकासास
परिानगी िे ण्यासंिभात वनणणय घेण्यार्बार्बत धोरणात्मक वनिे श विलेले आहेत.
2.

मुंर्बई उपनगरातील शासकीय जवमनींिरील अनेक सहकारी गृहवनमाण संस्थेतील सिस्य हे

मध्यमिगीय ते कवनष्ट्ठ मध्यम िगातील असून ते राहत असलेल्या इमारती 40 ते 50 िषापूिी र्बांधलेल्या
असून जीणण होत आलेल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास करणे आिश्यक झालेले आहे .
इमारतींचा असा पुनर्विकास होत असताना प्रचवलत विकास वनयंत्रण वनयमािलीतील काही
विवनयमांअंतगणत पुनर्विकास केल्यास जवमनीिरील मुळ चटईक्षेत्र वनिे शांकाप्रमाणे अनु ज्ञय
े र्बांधकामापेक्षा
अवधक र्बांधकाम करता येते. तर काही प्रकरणांमध्ये मूळ चटईक्षेत्र वनिेशांकापेक्षा जािा र्बांधकाम
करण्यासाठी पुनर्विकासािरम्यान खुल्या र्बाजारातून हस्तांतरणीय विकास हक्क ककिा सक्षम प्रावधकाऱयांना
अवधमूल्य िे ऊन िाढीि चटईक्षेत्र खरेिी करािे लागते. अशा िोन्हीही प्रकारच्या पुनर्विकास प्रकरणांमध्ये
पुनर्विकासासाठी समान अवधमूल्य आकारण्याची तरतूि संिभाधीन वि.13.4.2017 च्या शासन वनणयान्िये
करण्यात आलेली आहे. अशा तरतूिींमुळे खुल्या र्बाजारातून हस्तांतरणीय विकास हक्क विकत घेऊन
ककिा वनयोजन प्रावधकाऱयास अवधमूल्याचा भरणा करुन चटईक्षेत्र वनिे शांक विकत घेऊन पुनर्विकास करु
इच्च्िणाऱया भाडे पट्टाधारकांिर/ कब्जेिारांिर अवधकचा आर्वथक र्बोजा वनमाण होऊन पुनर्विकासाचे प्रकल्प
अव्यिहायण ठरत असल्यार्बार्बत वनिेिने शासनाकडे प्राप्त झाली आहेत. या पार्श्णभम
ू ीिर कब्जेहक्काने /
भाडे पट्टयाने प्रिान केलेल्या शासकीय जवमनींिरील इमारतींच्या होणाऱया पुनर्विकासास परिानगी िे ताना
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शासन वनणणय क्र.जमीन-2512/07/प्र.क्र.30/ज-2, वि.13.4.2017 अन्िये वनवित केल्याप्रमाणे
आकाराियाची अवधमूल्याची रक्कम सुधारीत करण्याची र्बार्ब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने
विनांक 30 जानेिारी, 2018 च्या मंत्रीमंडळ र्बैठकीतील वनणणयास अनुसरुन शासन पुढीलप्रमाणे वनणणय घेत
आहे :शासन वनणणय :1.0

भाडे पट्टयाने/कब्जेहक्काने विलेल्या शासकीय जमीनींचा पुनर्विकास करण्यास परिानगी िे ताना

अवधमूल्य आकारण्यासाठी संिभीय शासन वनणणय क्र. जमीन-2512/07/प्र.क्र.30/ज-2, वि.13.4.2017
मध्ये पवरच्िे ि 1.1 (र्ब) ि 1.1 (क) हे खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्याचा वनणणय शासनाने घेतलेला आहे: 1.1.

(र्ब) र्बृहन्मुंर्बईमध्ये ककिा राज्यात इतरत्र ज्या वठकाणी भाडे पट्टयाने/कब्जेहक्काने विलेल्या

शासकीय जवमनीिरील इमारतींच्या पुनर्विकासाची कामे हाती घेताना संर्बंवधत विकास वनयंत्रण
वनयमािलीतील वििवक्षत विवनयमातील तरतूिींनुसार जमीनीची र्बांधकाम क्षमता िाढिून जािाचे
र्बांधकाम अनुज्ञय
े होत असेल आवण संर्बंवधत विकास वनयंत्रण वनयमािलीमध्ये अशा पुनर्विकासासाठी
स्ितंत्रवरत्या अवधमूल्य आकारण्याची तरतूि अच्स्तत्िात नसेल तर अशा पुनर्विकासाच्या प्रकरणात
वनिासी/िावणच्ज्यक/औद्योवगक प्रयोजनासाठी पुनर्विकासाची परिानगी िे ताना संर्बंवधत शासकीय
जवमनीच्या प्रचवलत िार्वषक िर वििरण पत्रातील िराने येणाऱया ककमतीच्या 25% िराने ि
शैक्षवणक/धमािाय प्रयोजनासाठी पुनर्विकासाची परिानगी िे ताना संर्बंवधत जवमनीच्या प्रचवलत
िार्वषक िर वििरण पत्रातील िराने येणाऱया ककमतीच्या 12.5% िराने अवधमूल्य आकारण्यात यािे.
संर्बंवधत विकास वनयंत्रण वनयमािलीत उक्त पुनर्विकासासाठी स्ितंत्रवरत्या अवधमूल्य आकारण्याची
तरतूि असल्यास अशा अवधमूल्यापोटी भराियाची रक्कम प्रस्तुत धोरणांतगणत पुनर्विकास
अवधमूल्यापोटी आकाराियाच्या रकमेशी समायोवजत करण्यात यािी.
1.1.

(क) शासनाने भाडे पट्टयाने/कब्जेहक्काने प्रिान केलेल्या जवमनीिरील पुनर्विकास

प्रचवलत विकास वनयंत्रण वनयमािलीतील तरतूिींनुसार होत असेल, आवण पुनर्विकासािरम्यान अशा
जवमनीिर सिणसाधारणपणे मूळ चटईक्षेत्र वनिे शांकाप्रमाणे अनुज्ञय
े असलेल्या र्बांधकामापेक्षा िाढीि
र्बांधकाम करण्यासाठी अशा शासकीय जवमनीच्या भाडे पट्टाधारकास/कब्जेिारास खुल्या र्बाजारातून
हस्तांतरणीय विकास हक्क विकत घ्यािे लागत असतील ककिा अवधमूल्य भरुन िाढीि चटईक्षेत्र
वनिे शांक प्राप्त करुन घ्यािे लागत असेल तर अशा प्रकरणी(i) र्बृहन्मुंर्बईमध्ये वनिासी/िावणच्ज्यक/औद्योवगक प्रयोजनांच्या पुनर्विकासासाठी परिानगी िे ताना
संर्बंवधत जवमनीच्या प्रचवलत िार्वषक िर वििरणपत्रातील िराने येणाऱया ककमतीच्या 10% िराने ि
पृष्ट्ठ 4 पैकी 2
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शैक्षवणक/धमािाय

प्रयोजनासाठी

पुनर्विकासासाठी

अशा

जवमनीच्या

प्रचवलत

िार्वषक

िर

वििरणपत्रातील िराने येणाऱया ककमतीच्या 5% िराने अवधमूल्य आकारण्यात यािे.
(ii) राज्यात इतरत्र वनिासी/िावणच्ज्यक/औद्योवगक प्रयोजनांच्या पुनर्विकासासाठी परिानगी िे ताना
संर्बंवधत जवमनीच्या प्रचवलत िार्वषक िर वििरणपत्रातील येणाऱया ककमतीच्या 5% िराने ि शैक्षवणक/
धमािाय प्रयोजनासाठी पुनर्विकासासाठी अशा जवमनीच्या प्रचवलत िार्वषक िर वििरणपत्रातील िराने
येणाऱया ककमतीच्या 2.5% िराने अवधमूल्य आकारण्यात यािे.
2.0

शासन वनणणय क्र.जमीन-2512/07/प्र.क्र.30/ज-2, विनांक 13.4.2017 मधील पवरच्िे ि क्र.1.3

िगळण्यात येत आहे.
3.0

सिर शासन वनणणय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संिभण क्र.375 /व्यय-9, विनांक

8.12.2017 नुसार त्या विभागाच्या सहमतीने ि विनांक 30.01.2018 च्या मंवत्रमंडळाच्या र्बैठकीत घेण्यात
आलेल्या वनणणयाच्या अनुषंगाने वनगणवमत करण्यात येत आहे.
4.0

सिर शासन वनणणय, महाराष्ट्रर शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 201802231817525819 असा आहे. हा आिेश
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार ि नािाने,

( राजेंद्र क्षीरसागर )
शासनाचे सह सवचि
प्रत,
1) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सवचि, राजभिन, मुंर्बई
2) मा.मुख्यमंत्री महोियांचे अपर मुख्य सवचि, मंत्रालय, मुंर्बई-32
3) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंर्बई-32
4) मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंर्बई-32
5) मा.मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंर्बई-32
6) अपर मुख्य सवचि (वित्त), मंत्रालय, मुंर्बई-32
7) अपर मुख्य सवचि (गृहवनमाण विभाग) मंत्रालय, मुंर्बई-32
8) प्रधान सवचि (विधी ि न्याय विभाग) मंत्रालय, मुंर्बई-32
9) प्रधान सवचि (नगर विकास-1) मंत्रालय, मुंर्बई-32
पृष्ट्ठ 4 पैकी 3
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10) सिण मंत्रालयीन विभाग,
11) आयुक्त, र्बृहन्मुंर्बई महानगरपावलका, मुंर्बई
12) सिण विभागीय आयुक्त
13) सिण वजल्हावधकारी
14) नोंिणी महावनरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
15) जमार्बंिी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
16) प्रधान महालेखाकार (लेखा ि अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र (1), मुंर्बई/महाराष्ट्र (2) नागपूर
17) प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र (1), मुंर्बई/महाराष्ट्र (2) नागपूर
18) सिण सह सवचि/उप सवचि, महसूल ि िन विभाग, मंत्रालय, मुंर्बई-32
19) वनिडनस्ती - कायासन/ज-2, महसूल ि िन विभाग, मंत्रालय, मुंर्बई-32.

पृष्ट्ठ 4 पैकी 4
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नझूल

जमीन

वगळता,

ववविष्ट

प्रयोजनासाठी मंजूर केलेल्या िासकीय
जवमनीचा वापर त्या प्रयोजनाएवेजी ऄन्य
प्रयोजनासाठी करण्यास परवानगी दे ताना
अकारावयाच्या ऄवधमूल्याबाबत.........
महाराष्र िासन
महसूल व वन ववभाग
िासन वनणणय क्रमांकः जमीन-01/2013/प्र.क्र.26/ज-1
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबइ - 400 032.
वदनांक: 15 एवप्रल, 2017
वाचा :1. महाराष्र जमीन महसूल संवहता, 1966 व महाराष्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनीची
ववल्हेवाट करणे) वनयम, 1971

प्रस्तावना :महाराष्र जमीन महसूल संवहता, 1966 अवण महाराष्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनींची
ववल्हेवाट करणे) वनयम, 1971 मधील तरतूदी ऄन्वये िासकीय जवमनी वववहत ऄटी व ितींच्या ऄधीन
राहू न कब्जेहक्काने ऄथवा भाडे पट्टयाने वनवासी, वावणज्ययक, औद्योवगक व ऄन्य प्रयोजनासाठी
वेळोवेळी ववववध व्यक्ती ककवा संस्था यांना प्रदान करण्यात अल्या/येत अहेत. राययात मुंबइ िहर व
मुंबइ ईपनगर वजल्हा यांसह ऄन्य वजल्हयांमध्ये सदर संवहता ऄज्स्तत्वात येण्यापूवी दे खील ऄनेक
िासकीय जवमनी भाडे पट्टयाने वनवासी, वावणज्ययक, औद्योवगक आत्यादी प्रयोजनांसाठी प्रदान करण्यात
अलेल्या अहेत.
िासनाने प्रदान केलेल्या िासकीय जवमनीच्या वापरात बदल करण्यास, रायय िासनाची पूवण
संमती अवश्यक ऄसल्याबाबत, महाराष्र जमीन महसूल संवहता, 1966 मध्ये कलम 37ऄ ऄन्वये
ववववित तरतूद करण्यात अलेली अहे.
औद्योवगक प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात अलेल्या िासकीय जवमनी, संबंवधत घटकाने
औद्योवगक प्रयोजनासाठी वापरात अणल्यानंतर, कालौघात ऄिा जवमनी ऄनेक वठकाणी िहरी भागात
समाववष्ट झालेल्या अहेत अवण त्या वठकाणी अता औद्योवगक वापर करणे िहरीकरणामुळे िक्य होत
नाही ककवा काही वठकाणी ववकास अराखड्याप्रमाणे जवमनींचा औद्योवगक कारणास्तव वापर
करण्यावर प्रवतबंध लादण्यात अलेले अहेत, ककवा ऄिा जवमनीवर दिणववलेल्या ववकास
अराखड्यातील वापराच्या ववभागात बदल झालेला अहे, ऄिा वठकाणी ऄसलेल्या जवमनींच्या वापरात
ववकास अराखड्यातील वापरािी सुसंगत बदल करण्यासाठी मान्यता दे ण्याबाबत िासनाकडे
ऄनेकदा ववचारणा करण्यात येते. तथावप, प्रदान केलेल्या िासकीय जवमनीच्या वापराच्या
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प्रयोजनातील बदलास ऄवधमूल्य ऄथवा िुल्क अकारुन परवानगी दे णे याववषयीचे कोणतेही ववववित
धोरण नसल्यामुळे ऄिा प्रदान केलेल्या िासकीय जवमनींच्या वापरात बदल करण्यानुषंवगक प्राप्त
प्रस्तावास मान्यता दे णे ऄडचणीचे ठरते. या पारॄणभम
ू ीवर, ऄिा जवमनी ववकास प्रवक्रयेत सामावून
घेण्याच्या दृज्ष्टने याबाबतचे धोरण वनवरृत करणे गरजेचे झाले अहे. यास्तव औद्योवगक प्रयोजनासाठी
यया िासकीय जवमनी पूणण बाजारमूल्य अकारुन ककवा सवलतीच्या दराने प्रदान करण्यात अलेल्या
अहेत, ऄिा जवमनीच्या औद्योवगक वापराऐवजी वनवासी ऄथवा वावणज्ययक वापर याप्रमाणे वापरात
बदल करण्यासाठी ऄवधमूल्य अकारुन परवानगी दे ण्याबाबतचे धोरण वनवरृत करण्याची बाब
िासनाच्या ववचाराधीन होती.
िासन वनणणय :महाराष्र जमीन महसूल संवहता, 1966 अवण महाराष्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनींची
ववल्हेवाट करणे) वनयम, 1971 मधील तरतूदीन्वये ककवा तत्पूवी ववववध औद्योवगक घटकांना यया
िासकीय जवमनी (नझूल जवमनी व्यवतवरक्त) पूणणपणे बाजारमूल्य वसूल करुन ककवा सवलतीच्या दराने

औद्योवगक प्रयोजनासाठी कब्जेहक्काने ऄथवा भाडे पट्ट्याने प्रदान करण्यात अलेल्या अहेत, त्या
िासकीय जवमनी (नझूल जवमनी व्यवतवरक्त) यांच्या वापरात बदल करण्यास ईक्त नमूद संवहतेच्या
कलम 37ऄ ऄन्वये मान्यता दे ण्यासंदभात िासन या िासन वनणणयान्वये पुढीलप्रमाणे वदिा वनदे ि
वनगणवमत करीत अहे :(1)

औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनाऐवजी संबंवधत िासकीय जमीन वनवासी ककवा

वावणज्ययक प्रयोजनासाठी वापरास ऄनुमती दे ण्याच्या प्रकरणी प्रथमत: संबंवधत औद्योवगक
घटकाकडील जवमनीबाबत खालील तीन बाबींची पूतणता होत अहे ककवा कसे याची खात्री करणे
अवश्यक राहील :ऄ) प्रादे विक वनयोजनानुसार ककवा ववकास अराखड्यानुसार, ककवा ववकास वनयंत्रण
वनयमावलीनुसार

ककवा

ऄन्य

वैधावनक/प्रिासकीय

तरतूदीनुसार

संबंवधत

जवमनीवर औद्योवगक प्रयोजनाचा वापर ऄनुज्ञय
े नसावा, अवण,
ब) संबंवधत जमीन कोणत्याही सावणजवनक प्रयोजनासाठी अवश्यक नाही, याची प्रारुप
ककवा ऄंवतम ववकास अराखडा, प्रारुप/ऄंवतम नगररचना योजना, प्रारुप/ऄंवतम
प्रादे विक योजना यामधील अरिणांवरुन, तसेच वजल्हावधकारी कायालयाकडे
केंद्र िासन/रायय िासन यांच्या ववववध मंत्रालय/ववभाग ककवा त्यांच्या ऄवधनस्त
वनमिासकीय संस्थांकडू न प्राप्त मागण्यांवरुन खात्री होत ऄसावी, अवण,
क) सदरहू जवमनीच्या बाबतीत कोणताही ितणभग
ं झालेला नसावा.
(२)

औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात अलेल्या िासकीय

जवमनीच्या वापरात बदल करण्यास परवानगी दे ण्यापूवी, ऄिा जवमनीचा मूळ प्रयोजनासाठी

वापर सुरु झाला ऄसणे व जमीन प्रदान केल्यापासून वकमान 10 वषाचा कालावधी पूणण झालेला
ऄसणे ऄवनवायण राहील. त्याचप्रमाणे, ऄिा जवमनीचा प्रस्ताववत वापर नगर रचना च्या दृज्ष्टने
ऄनुज्ञय
े ऄसल्याची खात्री करणे अवश्यक ऄसेल.
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(३)

(i) औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनाथण प्रदान करण्यात अलेल्या िासकीय

जवमनीच्या वापरात बदल करण्यासंबंधी प्रस्तावांचा ववचार करतांना, संबंवधत िासकीय जमीन
ऄंवतम ककवा प्रारूप ववकास अराखड्यात / प्रादे विक योजनेत/ नगर रचना योजनेत सावणजवनक
प्रयोजनासाठी अरवित केलेली अहे ककवा कसे याची अवण सदरहू जमीन केंद्र ऄथवा रायय
िासनाच्या ववववध मंत्रालय / ववभाग ककवा त्यांच्या ऄवधनस्त वनमिासकीय संस्थांना अवश्यक
ऄसल्यासंबंधी मागणी वजल्हावधकारी कायालयात प्राप्त झालेली अहे ककवा कसे या बाबींची
खातरजमा वजल्हावधकारी यांनी करणे अवश्यक राहील. ऄिा खात्रीनंतर संबंवधत िासकीय
जमीन सावणजवनक प्रयोजनाथण अवश्यक ऄसल्याचे वनष्पन्न होत ऄसल्यास, त्या प्रकरणी वापरात
बदल करण्यास परवानगी न दे ता ऄिी िासकीय जमीन िासनाकडे परत घेण्याच्या दृष्टीने
वनयमानुसार कायणवाही वजल्हावधकारी यांच्या स्तरावरून प्रस्ताववत करण्यात यावी.
(ii) औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनासाठी पूणण बाजारमूल्य वसूल करुन कब्जेहक्काने /
सवलतीच्या दराने कब्जेहक्काने / भाडे पट्टयाने प्रदान केलेल्या िासकीय जवमनींच्या (नझूल
जवमनी वगळू न)

बाबतीत, जर संबंवधत औद्योवगक घटकाने ववनापरवानगी/ ऄनवधकृतपणे

वापरात बदल केलेला ऄसेल, मात्र, या िासन वनणणयाच्या ऄ.क्र.(1) अवण ऄ.क्र.(2) मधील
बाबींची पुतणता संबधीत औद्योवगक घटकांकडू न होत नसेल, तर ऄिा औद्योवगक घटकांकडील
संबंधीत िासकीय जमीन महाराष्र जमीन महसूल संवहता, 1966 अवण महाराष्र जमीन महसूल
(सरकारी जवमनींची ववल्हे वाट करणे) वनयम, 1971 मधील तरतूदीन्वये ितणभग
ं ाची कायणवाही
करून िासनाकडे परत घेण्याच्या दृष्टीने वनयमानुसार अवश्यक ती कायणवाही वजल्हावधकारी
यांनी त्यांच्या स्तरावरुन करावी.
(4)

(i) औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनासाठी यया िासकीय जवमनी िासनाने पूणण

बाजारमूल्य वसूल करुन कब्जेहक्काने

प्रदान केल्या अहेत, त्या जवमनींच्या वापरात

वनवासी/वावणज्ययक प्रयोजनाकरीता बदलास परवानगी दे ण्यासाठी मागणी प्राप्त झाल्यास, ऄिा
प्रकरणी वरील ऄनुक्रमांक (1) मधील (ऄ), (ब) व (क) अवण ऄनु.क्र.(2) या चारही बाबींची पूतणता
होत ऄसल्यास, ऄिा जवमनीच्या वापरात, वनवासी/वावणज्ययक प्रयोजनाकरीता बदल करण्यास
परवानगी दे ताना, त्या प्रयोजनासाठी ऄिा जवमनीच्या प्रचवलत वार्षषक दर वववरणपत्रानुसार जी
ककमत होइल त्या ककमतीच्या 50% आतकी रक्कम “ऄवधमूल्य” म्हणून अकारण्यात येउन वसूल
करण्यात यावी.
(ii)

यया प्रकरणी औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनासाठी पूणण बाजारमूल्य वसूल

करुन कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या िासकीय जवमनीच्या वापरात औद्योवगक घटकाने

ववनापरवानगी वापरात बदल केला ऄसल्यास, मात्र ऄन्य ितणभग
ं नसतील, तर वरील
ऄनुक्रमांक (1) मधील (ऄ) व (ब) अवण ऄ.क्र.(2) येथील बाबींची पूतणता होत ऄसल्यास, ऄिा
जवमनींच्या त्या प्रयोजनाच्या प्रचवलत वार्षषक दर वववरणपत्रानुसार होणाऱ्या ककमतीच्या 75%
रक्कम “ऄवधमूल्य” म्हणून अकारुन अवण वसूल करुन ऄिा ऄनवधकृत वापरातील बदलास
कायोत्तर मान्यता दे ता येइल. तसेच ऄिा जवमनींबाबत ऄनवधकृत वापरातील बदलासह ऄन्य
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स्वरुपाचेही ितणभग
ं ऄसल्यास, वरीलप्रमाणे जवमनीच्या त्या प्रयोजनाच्या प्रचवलत वार्षषक दर
वववरणपत्रानुसार होणाऱ्या ककमतीच्या 75% रक्कम “ऄवधमूल्य” म्हणून अकारुन अवण वसूल
करुन ऄिा ऄनवधकृत वापरातील बदलास कायोत्तर मान्यता दे ण्याववषयी वनणणय घेतांना, ऄन्य
ितणभग
ं ांसंबंधी प्रचवलत धोरणाप्रमाणे वववहत दं डात्मक रक्कम/ऄवधमूल्य अकारून व वसूल
करुन ऄसे ितणभग
ं वनयवमत करण्याबाबत ही वनणणय घेणे अवश्यक राहील.
(5)

(i)

औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनासाठी यया िासकीय जवमनी िासनाने

सवलतीच्या दराने कब्जेहक्काने प्रदान केल्या अहेत, त्या जवमनींच्या वापरात बदलास परवानगी

दे ण्यासाठी मागणी प्राप्त झाल्यास, ऄिा प्रकरणी वरील ऄनुक्रमांक (1) मधील (ऄ), (ब) व (क)
अवण ऄनु.क्र.(2) या चारही बाबींची पूतणता होत ऄसल्यास, ऄिा जवमनीच्या वापरात,
वनवासी/वावणज्ययक प्रयोजनाकरीता बदल करण्यास परवानगी दे ताना, त्या प्रयोजनासाठी

संबंवधत जवमनीच्या प्रचवलत वार्षषक दर वववरणपत्रानुसार होणाऱ्या ककमती एवढे “ऄवधमूल्य”
वसूल करण्यात यावे.
(ii)

औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनासाठी यया िासकीय जवमनी िासनाने

सवलतीच्या दराने कब्जेहक्काने प्रदान केल्या अहेत, त्या औद्योवगक घटकाने ववनापरवानगी
वापरात वनवासी/वावणज्ययक प्रयोजनाकरीता बदल केला ऄसेल, मात्र ऄन्य ितणभग
ं नसतील,

तर वरील ऄनुक्रमांक (1) मधील (ऄ) व (ब) अवण ऄ.क्र.(2) येथील बाबींची पूतणता होत ऄसल्यास,
ऄिा जवमनींच्या त्या प्रयोजनाच्या प्रचवलत वार्षषक दर वववरणपत्रानुसार होणाऱ्या ककमतीच्या
125% रक्कम “ऄवधमूल्य” म्हणून अकारुन अवण वसूल करुन ऄिा ऄनवधकृत वापरातील
बदलास कायोत्तर मान्यता दे ता येइल. तसेच ऄिा जवमनींबाबत ऄनवधकृत वापरातील बदलासह
ऄन्य स्वरुपाचेही ितणभंग ऄसल्यास, वरीलप्रमाणे जवमनीच्या त्या प्रयोजनाच्या प्रचवलत वार्षषक
दर वववरणपत्रानुसार होणाऱ्या ककमतीच्या 125% रक्कम “ऄवधमूल्य” म्हणून अकारुन अवण
वसूल करुन, ऄिा ऄनवधकृत वापरातील बदलास कायोत्तर मान्यता दे ण्याववषयी वनणणय घेतांना,
ऄन्य ितणभग
ं ांसंबंधी प्रचवलत धोरणाप्रमाणे वववहत दं डात्मक रक्कम/ऄवधमूल्य अकारून व वसूल
करुन ऄसे ितणभग
ं वनयवमत करण्याबाबत ही वनणणय घेणे अवश्यक राहील.

(6)

(i) औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनासाठी भाडे पट्टयाने प्रदान केलेल्या िासकीय

जवमनींच्या बाबतीत वरील ऄनुक्रमांक (1) मधील (ऄ), (ब) व (क) अवण ऄनु.क्र. (2) या चारही
बाबींची पूतणता होत ऄसल्यास, ऄिा जवमनीच्या वापरात वनवासी/वावणज्ययक प्रयोजनाकरीता

बदल करण्यास परवानगी दे ताना, जवमनीच्या त्या प्रयोजनासाठी प्रचवलत वार्षषक दर
वववरणपत्रानुसार जी ककमत होइल त्या ककमतीच्या 50% आतकी रक्कम “ऄवधमूल्य” म्हणून
अकारण्यात येउन वसूल करण्यात यावी. तसेच बदललेल्या प्रयोजनासाठी ऄसलेल्या प्रचवलत
वार्षषक दर वववरणपत्रानुसार ऄिा जवमनीच्या होणाऱ्या ककमतीवर PLR दराने भूइभाडे
अकारण्यात यावे.
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(ii)

औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनासाठी, भाडे पट्टयाने प्रदान केलेल्या िासकीय

जवमनींच्या बाबतीत संबंवधत औद्योवगक घटकाने ववनापरवानगी वापरात वनवासी/वावणज्ययक
प्रयोजनाकरीता बदल केला ऄसेल, मात्र ऄन्य ितणभग
ं नसतील, तर वरील ऄनुक्रमांक (1) मधील
(ऄ) व (ब) ) अवण ऄनु.क्र.(2) येथील ऄटींची पूतणता होत ऄसल्यास, ऄिा जवमनींच्या त्या
प्रयोजनाच्या प्रचवलत वार्षषक दर वववरणपत्रानुसार होणाऱ्या ककमतीच्या 75% रक्कम “ऄवधमूल्य”
म्हणून अकारुन अवण वसूल करुन, तसेच वरीलप्रमाणे होणाऱ्या वार्षषक भूइभाड्याच्या दु प्पट
दराने भूइभाडे अकारुन ऄिा ऄनवधकृत वापरातील बदलास कायोत्तर मान्यता दे ता येइल. तसेच
ऄिा जवमनींबाबत ऄनवधकृत वापरातील बदलासह ऄन्य स्वरुपाचेही ितणभग
ं ऄसल्यास,
वरीलप्रमाणे जवमनीच्या त्या प्रयोजनाच्या प्रचवलत वार्षषक दर वववरणपत्रानुसार होणाऱ्या
ककमतीच्या 75% रक्कम “ऄवधमूल्य”

म्हणून अकारुन व वसूल करुन अवण वरीलप्रमाणे

होणाऱ्या वार्षषक भूइभाड्याच्या दु प्पट दराने भूइभाडे अकारुन ऄिा ऄनवधकृत वापरातील
बदलास कायोत्तर मान्यता दे ण्याववषयी वनणणय घेतांना, ऄन्य ितणभग
ं ांसंबंधी प्रचवलत धोरणाप्रमाणे
वववहत दं डात्मक रक्कम/ऄवधमूल्य अकारून व वसूल करुन ऄसे ितणभग
ं वनयवमत करण्याबाबत
ही वनणणय घेणे अवश्यक राहील.
(7)

मूळ वापराऐवजी ऄन्य वापरास ककवा वापराच्या बदलास परवानगी दे ताना संबंवधत

िासकीय जमीन प्रदानाच्या मूळ अदे िातील ऄटी व िती कायम राहतील. तसेच, ऄिा जवमनी
भोगवटादार वगण- 2 ऄथवा भाडे पट्टयाने प्रदान केल्या ऄसतील तर त्याच धारणावधकाराच्या राहतील.
(8)

ईक्त नमूद ऄनु. क्र.(1) मधील (ब) व (क) अवण ऄनु.क्र.(2) या तीनही बाबींची पूतणता

करणाऱ्या औद्योवगक घटकाकडील िासकीय जवमनीच्या वठकाणी औद्योवगक वापर ऄनुज्ञय
े ऄसल्यास,
ऄिा जवमनी ऄन्य घटकाकडे औद्योवगक प्रयोजनाकरीता वापरण्यास हस्तांतरीत करण्याची िक्यता
प्रथम जावहरात प्रवसध्द करुन पडताळणे अवश्यक राहील. ऄिा वेळी संबंवधत औद्योवगक घटकाकडू न
(i) जवमनीचा अवण (ii) जवमनी व्यवतवरक्त यंत्रसामुग्री व ऄन्य स्थावर मालमत्ता यांचा वजल्हावधकारी
यांच्या पूवण परवानगीने स्वतंत्रपणे वललाव करण्यात यावा. या वललावा समयी संबंवधत जवमनीच्या
प्रचवलत वार्षषक दर वववरणपत्रकानुसार येणाऱ्या ककमती एवढी रक्कम वकमान दे कार रक्कम म्हणून
वनवरृत करुन, या जवमनीचा मूळ औद्योवगक घटकाकडू न प्रथमत: वललाव करण्यात यावा व केवळ
सदर जवमनीच्या वललावापोटी येणाऱ्या रकमेतून िासनास दे य ऄसणारी 50% ऄनर्षजत रक्कम वसूल
करण्यात यावी. मात्र, मूळ वललावास प्रवतसाद न वमळाल्यास, तद्नंतर अणखी एका वेळेस वललावाचे
अयोजन करणे अवश्यक राहील. याप्रमाणे, मूळ अवण तद्नंतरचा एक वललाव ऄिा एकूण दोन्ही
वललावांना प्रवतसाद न वमळाल्यास, ऄिा प्रकरणी कब्जेहक्काने जमीन प्रदान केली ऄसल्यास, त्या
प्रकरणी वरील पवर. 4 ककवा यथाज्स्थती पवर. 5

प्रमाणे, अवण भाडे पट्ट्याने जमीन प्रदान केली

ऄसल्यास पवर.6 प्रमाणे वापर बदला संदभात कायणवाही करण्यात यावी.
(9)

औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनाथण प्रदान केलेल्या जवमनीच्या वापरातील

बदलापोटी जर प्रचवलत ववकास वनयंत्रण वनयमावलीतील तरतूदीनुसार ही िासनास काही ऄवधमूल्य
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दे य ऄसेल ककवा ऄिी जमीन तत्कालीन नागरी जमीन कमाल धारणा ऄवधवनयमांतगणत कलम 20
खालील सूट प्राप्त जमीन ऄसेल अवण त्या कारणास्तव ही िासनाच्या प्रचवलत धोरणानुसार काही
ऄवधमूल्य ऄिा वापरातील बदलापोटी िासनाच्या नगर ववकास ववभागास दे य ऄसेल, तर ऄिा
रक्कमां महसूल ववभागास प्रस्तुत धोरणात्मक वदिा वनदे िांच्या ऄनुषंगाने दे य रकमेतून समायोवजत
करण्यात याव्यात.
(10)

सदरहू िासन वनणणयान्वये वववहत केलेल्या धोरणानुसार ववविष्ट प्रयोजनासाठी मंजूर

केलेल्या िासकीय जवमनीचा (नझूल जवमनी वगळू न) मंजूर प्रयोजनाऐवजी ऄन्य प्रयोजनासाठी वापर
करण्यास परवानगी दे ण्यासंबंधीच्या मुंबइ महानगर प्रदे ि ववकास प्रावधकरण िेत्रातील प्रस्तावांना
िासनाची मान्यता घेणे अवश्यक राहील. तसेच मुंबइ महानगर प्रदे ि ववकास प्रावधकरण िेत्र वगळता
ईवणवरत िेत्रातील ऄिा प्रस्तावांना मान्यता दे ण्याचे ऄवधकार ववभागीय अयुक्तांना राहतील.
02.

सदर िासन वनणणयातील वदिा वनदे ि व तरतूदी, यया औद्योवगक घटकांना िासनाकडू न

भूसंपादन ऄवधवनयमान्वये जमीन संपादीत करुन वदलेल्या अहे त, ऄिा औद्योवगक घटकांच्या
जवमनींच्याबाबतीत लागू होणार नाहीत.
03.

सदर

िासन

वनणणय,

ववत्त

ववभागाच्या

ऄनौपचारीक

संदभण

क्र.14/2017/व्यय-9,

वद.19.01.2017 ऄन्वये सहमतीने तसेच रायय मंवत्रमंडळाच्या वद.23.03.2017 रोजीच्या बैठकीतील
मान्यतेस ऄनुसरून वनगणवमत करण्यात येत अहे.
सदर िासन वनणणय महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 510811010551077102 ऄसा अहे . हा अदे ि
वडजीटल स्वािरीने सािांवकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्राचे राययपाल यांच्या अदे िानुसार व नावाने.

(मनु कुमार रॅीवास्तव)
प्रधान सवचव ( महसूल, मुद्रांक िुल्क व नोंदणी )
प्रत,
1) मा. राययपाल, महाराष्र रायय यांचे सवचव, राजभवन, मलबार वहल, मुंबइ.
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे ऄपर मुख्य सवचव, मंत्रालय, मुंबइ.
3) मा. मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबइ.
4) मा. राययमंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबइ.
5) मा. मुख्य सवचव, महाराष्र िासन, मंत्रालय, मुंबइ.
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6) ऄपर मुख्य सवचव, (ववत्त), ववत्त ववभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
7) प्रधान सवचव (ईद्योग), ईद्योग, उजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
8) प्रधान सवचव, (नवव-1), नगर ववकास ववभाग,मंत्रालय, मुंबइ.
9) सवचव (नवव-2), नगर ववकास ववभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
10) सवचव (वने व भूसंपादन), महसूल व वन ववभाग,मंत्रालय, मुंबइ.
11) महालेखापाल (लेखा व ऄनुज्ञय
े ता) महाराष्र 1/2, मुंबइ / नागपूर.
12) महालेखापाल (लेखा परीिा) महाराष्र 1/2, मुंबइ / नागपूर
13) प्रधान सवचव, महाराष्र ववधानमंडळ सवचवालय,मुंबइ.
14) प्रधान सवचव (महसूल, मुद्रांक िुल्क व नोंदणी), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबइ.
15) जमाबंदी अयुक्त अवण संचालक, भूमी ऄवभलेख, पुणे.
16) नोंदणी महावनवरिक व मुद्रांक वनयंत्रक, महाराष्र रायय, पुणे.
17) महासंचालक, मावहती व जनसंपकण संचालनालय, मुंबइ.
18) सवण ववभागीय अयुक्त.
19) सवण वजल्हावधकारी.
20) ऄवधदान व लेखा ऄवधकारी, मुंबइ.
21) वनवासी लेखावधकारी, मुंबइ.
22) सवण सहसवचव / ईपसवचव, महसूल व वन ववभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
23) सवण मंत्रालयीन ववभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
24) सवण "ज" समूह कायासने, महसूल व वन ववभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
25) वनवड नस्ती (कायासन ज-1)

******
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औद्योगगक प्रयोजनासाठी मंजूर केलेल्या
शासकीय

जगमनीचा

(नझूल

जगमनी

वगळू न) त्या प्रयोजनाऐवजी शैक्षगणक
ककवा रुग्णालय गवषयक ककवा ऄन्य
धमादाय प्रयोजनासाठी वापर करण्यास
परवानगी

दे ताना

अकारावयाच्या

ऄगधमूल्याबाबत ...
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन गवभाग
शासन गनणणय क्रमांकः जमीन-05/2017/प्र.क्र.141 /ज-1
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबइ - 400 032.
गदनांक: 07 सप्टें बर, 2017
वाचा :1. महाराष्ट्र जमीन महसूल संगहता, 1966 व महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जगमनीची
गवल्हेवाट करणे) गनयम, 1971
2. शासन गनणणय क्र. जमीन 01/2013/प्र.क्र.26/ज-1, गद. 15/04/2017
प्रस्तावना :महाराष्ट्र जमीन महसूल संगहता, 1966 अगण महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी
जगमनींची गवल्हेवाट करणे) गनयम, 1971 मधील तरतूदी ऄन्वये शासकीय जमीन गवगहत ऄटी व
शतींच्या ऄधीन राहू न कब्जेहक्काने ऄथवा भाडे पट्टयाने औद्योगगक प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात
अल्या / येत अहेत. मुंबइ शहर व मुंबइ ईपनगर गजल्यामध्ये सदर संगहता ऄस्स्तत्वात येण्यापूवी
दे खील ऄनेक शासकीय जगमनी भाडे पट्टयाने औद्योगगक प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात अलेल्या
अहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संगहता, 1966 च्या कलम 37ऄ मध्ये, शासनाने प्रदान केलेल्या
शासकीय जगमनीच्या वापरात बदल करण्यास राज्य शासनाची पूवण संमती अवश्यक ऄसल्याबाबत
तरतूद करण्यात अलेली अहे. त्यामुळे प्रदान केलेल्या शासकीय जगमनीच्या वापरात बदल
करण्यास परवानगी दे ण्यासाठी ऄगधमूल्य ऄथवा शुल्क अकारणे ही बाब गवधीसंमत अहे.
औद्योगगक प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय जगमनी संबंगधत घटकाने
औद्योगगक प्रयोजनासाठी वापरात अणल्यानंतर कालौघात ऄशा जगमनी ऄने क गठकाणी शहरी
भागात समागवष्ट्ट झालेल्या अहेत अगण त्या गठकाणी अता औद्योगगक वापर करणे

शहरीकरणामुळे शक्य होत नाही ककवा काही गठकाणी गवकास अराखड्याप्रमाणे जगमनींचा वापर

औद्योगगक कारणास्तव करण्यावर प्रगतबंध लादण्यात अलेले अहेत, ककवा ऄशा जगमनीवर

दशणगवलेल्या गवकास अराखड्यातील वापराच्या गवभागात बदल झालेला अहे , ऄशा गठकाणी
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ऄसलेल्या जगमनींच्या वापरात गवकास अराखड्यातील वापराशी सुसंगत बदल करण्यासाठी
मान्यता दे ण्याबाबत शासनाकडे ऄनेकदा गवचारणा करण्यात येत होती. त्याऄनुषंगाने नुकतेच
औद्योगगक प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय जगमनीचा गनवासी / वागणस्ज्यक
प्रयोजनाथण वापरात बदल करण्यास ऄगधमूल्य अकारून मान्यता दे ण्याबाबत मा.मंगत्रमंडळाच्या
मान्यतेने धोरण गवगहत करण्यात अले ऄसुन त्याबाबत शासन गनणणय क्र. जमीन01/2013/प्र.क्र.26/ज-1, गद.15.04.2017 ऄन्वये धोरणात्मक गदशागनदे श गनगणगमत करण्यात
अलेले अहेत.
तथागप, औद्योगगक, प्रयोजनासाठी ज्या शासकीय जगमनी (नझूल जगमनी वगळू न) प्रदान
करण्यात अलेल्या अहेत, ऄशा जगमनीच्या औद्योगगक वापराऐवजी शैक्षगणक ककवा रुग्णालय
गवषयक ककवा ऄन्य धमादाय प्रयोजनाथण वापर याप्रमाणे वापरातील बदलास ऄगधमूल्य ऄथवा
शुल्क अकारुन परवानगी दे णे याबाबीचा सदर धोरणात समावेश नसल्यामुळे , ऄशा वापरातील
बदल करण्यानुषंगगक धोरण गनगरृत करण्याची गरज समोर अलेली अहे.
यास्तव, औद्योगगक, प्रयोजनासाठी ज्या शासकीय जगमनी (नझूल जगमनी वगळू न) प्रदान
करण्यात अलेल्या अहेत, ऄशा जगमनीच्या औद्योगगक वापराऐवजी शैक्षगणक ककवा रुग्णालय
गवषयक ककवा ऄन्य धमादाय प्रयोजनाथण वापर याप्रमाणे वापरात बदल करण्यासाठी पुढे नमूद
केल्याप्रमाणे सवलतीचे ऄगधमूल्य अकारुन परवानगी दे ण्याबाबतचे धोरण गनगरृत करण्याची बाब
शासनाच्या गवचाराधीन होती.
शासन गनणणय :01.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संगहता, 1966 अगण महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी

जगमनींची गवल्हेवाट करणे) गनयम, 1971 मधील तरतूदीन्वये ककवा तत्पूवी गवगवध औद्योगगक

घटकांना ज्या शासकीय जगमनी (नझूल जगमनी व्यगतगरक्त) पूणणपणे बाजारमूल्य वसूल करुन
ककवा सवलतीच्या दराने औद्योगगक प्रयोजनासाठी कब्जेहक्काने ऄथवा भाडे पट्ट्याने प्रदान

करण्यात अलेल्या अहेत, त्या शासकीय जगमनी (नझूल जगमनी व्यगतगरक्त) यांच्या शैक्षगणक
ककवा रुग्णालय गवषयक ककवा ऄन्य धमादाय प्रयोजनासाठी वापरात बदल करण्यास ईक्त नमूद
संगहतेच्या कलम 37ऄ ऄंतगणत ऄसलेल्या तरतुदीनुसार मान्यता दे ण्यासंदभात शासन या शासन
गनणणयान्वये पुढीलप्रमाणे धोरणात्मक गदशा गनदे श गनगणगमत करीत अहे :(1) औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनाऐवजी संबंगधत शासकीय जमीन शैक्षगणक ककवा
रुग्णालय गवषयक ककवा ऄन्य धमादाय प्रयोजनासाठी वापरास ऄनुमती दे ण्याच्या प्रकरणी
प्रथमत: संबंगधत औद्योगगक घटकाकडील जगमनीबाबत खालील तीन बाबींची पूतणता होत
अहे ककवा कसे याची खात्री करणे अवश्यक राहील :-
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ऄ) प्रादे गशक गनयोजनानुसार ककवा गवकास अराखड्यानुसार, ककवा गवकास
गनयंत्रण गनयमावलीनुसार ककवा ऄन्य वैधागनक/प्रशासकीय तरतुदीनुसार
संबंगधत जगमनीवर औद्योगगक प्रयोजनाचा वापर ऄनुज्ञय
े नसावा, अगण,
ब) संबंगधत जमीन कोणत्याही सावणजगनक प्रयोजनासाठी अवश्यक नाही, याची
प्रारूप ककवा ऄंगतम गवकास अराखडा, प्रारूप/ऄंगतम नगररचना योजना,
प्रारूप

/ऄंगतम

प्रादे गशक

योजना

यामधील

अरक्षणांवरुन,

तसेच

गजल्हागधकारी कायालयाकडे केंद्र शासन/राज्य शासन यांच्या गवगवध
मंत्रालय/गवभाग ककवा त्यांच्या ऄगधनस्त गनमशासकीय संस्थांकडू न प्राप्त
मागण्यांवरुन खात्री होत ऄसावी, अगण,
क) सदरहू जगमनीच्या बाबतीत कोणताही शतणभग
ं झालेला नसावा.
(२)

औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय

जगमनीच्या वापरात बदल करण्यास परवानगी दे ण्यापूवी, ऄशा जगमनीचा मूळ

प्रयोजनासाठी वापर सुरु झाला ऄसणे व जमीन प्रदान केल्यापासून गकमान 10 वषाचा

कालावधी पूणण झालेला ऄसणे ऄगनवायण राहील. त्याचप्रमाणे, ऄशा जगमनीचा प्रस्तागवत
वापर नगर रचना च्या दृस्ष्ट्टने ऄनुज्ञय
े ऄसल्याची खात्री करणे अवश्यक ऄसेल.
(३)

(i) औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनाथण प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय

जगमनीच्या वापरात बदल करण्यासंबंधी प्रस्तावांचा गवचार करतांना, संबंगधत शासकीय
जमीन ऄंगतम ककवा प्रारूप गवकास अराखड्यात / प्रादे गशक योजनेत/ नगर रचना योजनेत
सावणजगनक प्रयोजनासाठी अरगक्षत केलेली अहे ककवा कसे याची अगण सदरहू जमीन केंद्र
ऄथवा राज्य शासनाच्या गवगवध मंत्रालय / गवभाग ककवा त्यांच्या ऄगधनस्त गनमशासकीय
संस्थांना अवश्यक ऄसल्यासंबंधी मागणी गजल्हागधकारी कायालयात प्राप्त झालेली अहे
ककवा कसे या बाबींची खातरजमा गजल्हागधकारी यांनी करणे अवश्यक राहील. ऄशा
खात्रीनंतर संबंगधत शासकीय जमीन सावणजगनक प्रयोजनाथण अवश्यक ऄसल्याचे गनष्ट्पन्न
होत ऄसल्यास, त्या प्रकरणी वापरात बदल करण्यास परवानगी न दे ता ऄशी शासकीय
जमीन शासनाकडे परत घेण्याच्या दृष्ट्टीने गनयमानुसार कायणवाही गजल्हागधकारी यांच्या
स्तरावरून प्रस्तागवत करण्यात यावी.
(ii)

औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनासाठी पूणण बाजारमूल्य वसूल करुन

कब्जेहक्काने / सवलतीच्या दराने कब्जेहक्काने / भाडे पट्टयाने प्रदान केलेल्या शासकीय
जगमनींच्या (नझूल जगमनी वगळू न)

बाबतीत, जर संबंगधत औद्योगगक घटकाने

गवनापरवानगी/ ऄनगधकृतपणे वापरात बदल केलेला ऄसेल, मात्र, या शासन गनणणयाच्या

ऄ.क्र.(1) अगण ऄ.क्र.(2) मधील बाबींची पुतणता संबगधत औद्योगगक घटकांकडू न होत नसेल,

तर ऄशा औद्योगगक घटकांकडील संबगधत शासकीय जमीन महाराष्ट्र जमीन महसूल
3
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संगहता, 1966 अगण महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जगमनींची गवल्हेवाट करणे) गनयम,
1971 मधील तरतूदीन्वये शतणभग
ं ाची कायणवाही करून शासनाकडे परत घेण्याच्या दृष्ट्टीने
गनयमानुसार अवश्यक ती कायणवाही गजल्हागधकारी यांनी त्यांच्या स्तरावरुन करावी.
(4)

(i) औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनासाठी ज्या शासकीय जगमनी शासनाने

पूणण बाजारमूल्य वसूल करुन कब्जेहक्काने प्रदान केल्या अहेत, त्या जगमनींच्या वापरात

शैक्षगणक ककवा रुग्णालय गवषयक ककवा ऄन्य धमादाय प्रयोजनाकरीता बदलास
परवानगी दे ण्यासाठी मागणी प्राप्त झाल्यास, ऄशा प्रकरणी वरील ऄनुक्रमांक (1) मधील
(ऄ), (ब) व (क) अगण ऄनु.क्र.(2) या चारही बाबींची पूतणता होत ऄसल्यास, ऄशा जगमनीच्या
वापरात, शैक्षगणक ककवा रुग्णालय गवषयक ककवा ऄन्य धमादाय प्रयोजनाकरीता बदल
करण्यास परवानगी दे ताना, त्या प्रयोजनासाठी ऄशा जगमनीच्या प्रचगलत वार्षषक दर
गववरणपत्रानुसार जी ककमत होइल त्या ककमतीच्या 25% आतकी रक्कम “ऄगधमूल्य” म्हणून
अकारण्यात येउन वसूल करण्यात यावी.
(ii)

ज्या प्रकरणी औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनासाठी पूणण बाजारमूल्य

वसूल करुन कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जगमनीच्या वापरात औद्योगगक

घटकाने गवनापरवानगी शैक्षगणक ककवा रुग्णालय गवषयक ककवा ऄन्य धमादाय
प्रयोजनाकरीता वापरात बदल केला ऄसल्यास, मात्र ऄन्य शतणभग
ं नसतील, तर वरील
ऄनुक्रमांक (1) मधील (ऄ) व (ब) अगण ऄ.क्र.(2) येथील बाबींची पूतणता होत ऄसल्यास, ऄशा
जगमनींच्या त्या प्रयोजनाच्या प्रचगलत वार्षषक दर गववरणपत्रानुसार होणाऱ्या ककमतीच्या
50% रक्कम “ऄगधमूल्य” म्हणून अकारुन अगण वसूल करुन ऄशा ऄनगधकृत वापरातील
बदलास कायोत्तर मान्यता दे ता येइल. तसेच ऄशा जगमनींबाबत ऄनगधकृत वापरातील
बदलासह ऄन्य स्वरुपाचेही शतणभग
ं ऄसल्यास, वरीलप्रमाणे जगमनीच्या त्या प्रयोजनाच्या
प्रचगलत वार्षषक दर गववरणपत्रानुसार होणाऱ्या ककमतीच्या 50% रक्कम “ऄगधमूल्य”
म्हणून अकारुन अगण वसूल करुन ऄशा ऄनगधकृत वापरातील बदलास कायोत्तर मान्यता
दे ण्यागवषयी गनणणय घेतांना, ऄन्य शतणभग
ं ांसंबंधी प्रचगलत धोरणाप्रमाणे गवगहत दं डात्मक
रक्कम/ऄगधमूल्य अकारून व वसूल करुन ऄसे शतणभग
ं गनयगमत करण्याबाबत ही गनणणय
घेणे अवश्यक राहील.
(5)

(i)

औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनासाठी ज्या शासकीय जगमनी शासनाने

सवलतीच्या दराने

कब्जेहक्काने प्रदान केल्या अहेत, त्या जगमनींच्या शैक्षगणक ककवा

रुग्णालय गवषयक ककवा ऄन्य धमादाय प्रयोजनाकरीता वापरात बदलास परवानगी
दे ण्यासाठी मागणी प्राप्त झाल्यास, ऄशा प्रकरणी वरील ऄनुक्रमांक (1) मधील (ऄ), (ब) व (क)
अगण ऄनु.क्र.(2) या चारही बाबींची पूतणता होत ऄसल्यास, ऄशा जगमनीच्या वापरात,

शैक्षगणक ककवा रुग्णालय गवषयक ककवा ऄन्य धमादाय प्रयोजनाकरीता बदल करण्यास
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परवानगी दे ताना, संबंगधत जगमनीच्या त्या प्रयोजनाच्या प्रचगलत वार्षषक दर गववरणपत्रानुसार
होणाऱ्या ककमतीच्या 50% रक्कम “ऄगधमूल्य” म्हणून अकारुन वसूल करण्यात यावे.
(ii)

औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनासाठी ज्या शासकीय जगमनी शासनाने

सवलतीच्या दराने

कब्जेहक्काने प्रदान केल्या अहेत, त्या औद्योगगक घटकाने

गवनापरवानगी वापरात शैक्षगणक ककवा रुग्णालय गवषयक ककवा ऄन्य धमादाय
प्रयोजनाकरीता बदल केला ऄसेल, मात्र ऄन्य शतणभग
ं नसतील, तर वरील ऄनुक्रमांक (1)
मधील (ऄ) व (ब) अगण ऄ.क्र.(2) येथील बाबींची पूतणता होत ऄसल्यास, ऄशा जगमनींच्या त्या
प्रयोजनाच्या प्रचगलत वार्षषक दर गववरणपत्रानुसार होणाऱ्या ककमतीच्या 75% रक्कम

“ऄगधमूल्य” म्हणून अकारुन अगण वसूल करुन ऄशा ऄनगधकृत वापरातील बदलास

कायोत्तर मान्यता दे ता येइल. तसेच ऄशा जगमनींबाबत ऄनगधकृत वापरातील बदलासह
ऄन्य स्वरुपाचेही शतणभंग ऄसल्यास, वरीलप्रमाणे जगमनीच्या त्या प्रयोजनाच्या प्रचगलत

वार्षषक दर गववरणपत्रानुसार होणाऱ्या ककमतीच्या 75% रक्कम “ऄगधमूल्य” म्हणून
अकारुन अगण वसूल करुन, ऄशा ऄनगधकृत वापरातील बदलास कायोत्तर मान्यता

दे ण्यागवषयी गनणणय घेतांना, ऄन्य शतणभंगांसंबंधी प्रचगलत धोरणाप्रमाणे गवगहत दं डात्मक
रक्कम/ऄगधमूल्य अकारून व वसूल करुन ऄसे शतणभग
ं गनयगमत करण्याबाबत ही गनणणय
घेणे अवश्यक राहील.
(6)

(i)

औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनासाठी भाडे पट्टयाने प्रदान केलेल्या

शासकीय जगमनींच्या बाबतीत वरील ऄनुक्रमांक (1) मधील (ऄ), (ब) व (क) अगण ऄनु.क्र.(2) या
चारही बाबींची पूतणता होत ऄसल्यास, ऄशा जगमनीच्या वापरात शैक्षगणक ककवा रुग्णालय

गवषयक ककवा ऄन्य धमादाय प्रयोजनाकरीता बदल करण्यास परवानगी दे ताना, जगमनीच्या
त्या प्रयोजनासाठी प्रचगलत वार्षषक दर गववरणपत्रानुसार जी ककमत होइल त्या ककमतीच्या

25% आतकी रक्कम “ऄगधमूल्य” म्हणून अकारण्यात येउन वसूल करण्यात यावी. तसेच
बदललेल्या प्रयोजनासाठी ऄसलेल्या प्रचगलत वार्षषक दर गववरणपत्रानुसार ऄशा जगमनीच्या
होणाऱ्या ककमतीवर PLR दराने भूइभाडे अकारण्यात यावे.
(ii)

औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनासाठी, भाडे पट्टयाने प्रदान केलेल्या

शासकीय जगमनींच्या बाबतीत संबंगधत औद्योगगक घटकाने गवनापरवानगी वापरात शैक्षगणक

ककवा रुग्णालय गवषयक ककवा ऄन्य धमादाय प्रयोजनाकरीता बदल केला ऄसेल, मात्र
ऄन्य शतणभग
ं नसतील, तर वरील ऄनुक्रमांक (1) मधील (ऄ) व (ब) ) अगण ऄनु.क्र.(2) येथील
ऄटींची पूतणता होत ऄसल्यास, ऄशा जगमनींच्या त्या प्रयोजनाच्या प्रचगलत वार्षषक दर
गववरणपत्रानुसार होणाऱ्या ककमतीच्या 50% रक्कम “ऄगधमूल्य” म्हणून अकारुन अगण
वसूल करुन, तसेच वरीलप्रमाणे होणाऱ्या वार्षषक भूइभाड्याच्या दु प्पट दराने भूइभाडे

अकारुन ऄशा ऄनगधकृत वापरातील बदलास कायोत्तर मान्यता दे ता येइल. तसेच ऄशा
जगमनींबाबत ऄनगधकृत वापरातील बदलासह ऄन्य स्वरुपाचेही शतणभग
ं ऄसल्यास,
5
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वरीलप्रमाणे जगमनीच्या त्या प्रयोजनाच्या प्रचगलत वार्षषक दर गववरणपत्रानुसार होणाऱ्या
ककमतीच्या 50% रक्कम “ऄगधमूल्य” म्हणून अकारुन व वसूल करुन अगण वरीलप्रमाणे

होणाऱ्या वार्षषक भूइभाड्याच्या दु प्पट दराने भूइभाडे अकारुन ऄशा ऄनगधकृत वापरातील
बदलास कायोत्तर मान्यता दे ण्यागवषयी गनणणय घेतांना,

ऄन्य शतणभग
ं ांसंबंधी प्रचगलत

धोरणाप्रमाणे गवगहत दं डात्मक रक्कम/ऄगधमूल्य अकारून व वसूल करुन ऄसे शतणभग
ं
गनयगमत करण्याबाबत ही गनणणय घेणे अवश्यक राहील.
(7)

मूळ वापराऐवजी ऄन्य वापरास ककवा वापराच्या बदलास परवानगी दे ताना संबंगधत

शासकीय जमीन प्रदानाच्या मूळ अदे शातील ऄटी व शती कायम राहतील. तसेच, ऄशा
जगमनी भोगवटादार वगण-2 ऄथवा भाडे पट्टयाने प्रदान केल्या ऄसतील तर त्याच
धारणागधकाराच्या राहतील.
(8)

ईक्त नमूद ऄनु. क्र.(1) मधील (ब) व (क) अगण ऄनु.क्र.(2) या तीनही बाबींची पूतणता

करणाऱ्या औद्योगगक घटकाकडील शासकीय जगमनीच्या गठकाणी औद्योगगक वापर ऄनुज्ञय
े
ऄसल्यास, ऄशा जगमनी ऄन्य घटकाकडे औद्योगगक प्रयोजनाकरीता वापरण्यास हस्तांतरीत
करण्याची शक्यता प्रथम जागहरात प्रगसध्द करुन पडताळणे अवश्यक राहील. ऄशा वेळी
संबंगधत औद्योगगक घटकाकडू न (i) जगमनीचा अगण (ii) जगमनी व्यगतगरक्त यंत्रसामुग्री व ऄन्य
स्थावर मालमत्ता यांचा गजल्हागधकारी यांच्या पूवण परवानगीने स्वतंत्रपणे गललाव करण्यात
यावा. या गललावा समयी जगमनीच्या प्रचगलत वार्षषक दर गववरणपत्रकानुसार येणाऱ्या ककमती
एवढी रक्कम गकमान दे कार रक्कम म्हणून गनगरृत करुन, या जगमनीचा मूळ औद्योगगक
घटकाकडू न प्रथमत: गललाव करण्यात यावा व केवळ सदर जगमनीच्या गललावापोटी येणाऱ्या
रकमेतून शासनास दे य ऄसणारी 50% ऄनर्षजत रक्कम वसूल करण्यात यावी. मात्र, मूळ
गललावास प्रगतसाद न गमळाल्यास, तद्नंतर अणखी एका वेळेस गललावाचे अयोजन करणे
अवश्यक राहील. याप्रमाणे, मूळ अगण तद्नंतरचा एक गललाव ऄशा एकूण दोन्ही गललावांना
प्रगतसाद न गमळाल्यास, ऄशा प्रकरणी कब्जेहक्काने जमीन प्रदान केली ऄसल्यास, त्या
प्रकरणी वरील पगर.(4) ककवा यथास्स्थती पगर.(5) प्रमाणे, अगण भाडे पट्ट्याने जमीन प्रदान
केली ऄसल्यास पगर.(6) प्रमाणे वापर बदला संदभात कायणवाही करण्यात यावी.
(9) औद्योगगक प्रयोजनाथण प्रदान केलेल्या शासकीय जगमनीचा वापर शैक्षगणक ककवा रुग्णालय
गवषयक ककवा ऄन्य धमादाय प्रयोजनासह रगहवासी ऄथवा वागणस्ज्यक प्रयोजनाथण संगमश्र
स्वरूपात करावयाचा ऄसेल तर, त्या गठकाणी संबगं धत भूखंडाच्या एकूण बांधकाम क्षेत्रापैकी
रगहवासी/वागणस्ज्यक

क्षेत्राचे

जे

प्रमाण

ऄसेल,

त्याच

प्रमाणात

भूखंड

क्षेत्रावर

रगहवासी/वागणस्ज्यक वापरापोटी दे य “ऄगधमूल्य ” शासन गनणणय गदनांक 15/04/2017 मध्ये
गवहीत केलेल्या दराप्रमाणे अकारणे अवश्यक राहील. ईवणगरत क्षेत्रासाठी ऄगधमुल्य प्रस्तुत
शासन गनणणया प्रमाणे अकारणीस पात्र राहील.
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(10)

औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनाथण प्रदान केलेल्या जगमनीच्या वापरातील

बदलापोटी जर प्रचगलत गवकास गनयंत्रण गनयमावलीतील तरतूदीनुसार ही शासनास काही
ऄगधमूल्य दे य ऄसेल ककवा ऄशी जमीन तत्कालीन नागरी जमीन कमाल धारणा
ऄगधगनयमांतगणत कलम 20 खालील सूट प्राप्त जमीन ऄसेल अगण त्या कारणास्तव ही
शासनाच्या प्रचगलत धोरणानुसार काही “ऄगधमूल्य ”ऄशा वापरातील बदलापोटी शासनाच्या

नगर गवकास गवभागास देय ऄसेल, तर ऄशा रक्कमां महसूल गवभागास प्रस्तुत धोरणात्मक
गदशा गनदे शांच्या ऄनुषंगाने दे य रकमेतून समायोगजत करण्यात याव्यात.
(11)

सदरहू शासन गनणणयान्वये गवगहत केलेल्या धोरणानुसार गवगशष्ट्ट प्रयोजनासाठी मंजूर

केलेल्या शासकीय जगमनीचा (नझूल जगमनी वगळू न) मंजूर प्रयोजनाऐवजी ऄन्य प्रयोजनासाठी
वापर करण्यास परवानगी दे ण्यासंबंधीच्या मुंबइ महानगर प्रदे श गवकास प्रागधकरण क्षेत्रातील
प्रस्तावांना शासनाची मान्यता घेणे अवश्यक राहील. तसेच मुंबइ महानगर प्रदे श गवकास
प्रागधकरण क्षेत्र वगळता ईवणगरत क्षेत्रातील ऄशा प्रस्तावांना मान्यता दे ण्याचे ऄगधकार गवभागीय
अयुक्तांना राहतील.
02.

सदर शासन गनणणयातील गदशा गनदे श व तरतूदी, ज्या औद्योगगक घटकांना शासनाकडू न

भूसंपादन ऄगधगनयमान्वये जगमनी संपादीत करुन गदलेल्या अहेत, ऄशा औद्योगगक घटकांच्या
जगमनींच्याबाबतीत लागू होणार नाहीत.
03.

सदर शासन गनणणय, गवत्त गवभागाच्या ऄनौपचारीक संदभण क्र. 169/2017 /व्यय-9, गद.

23.05.2017 ऄन्वये तसेच नगर गवकास गवभागाच्या सहमतीने गनगणगमत करण्यात येत अहे.
सदर शासन गनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201709071214452119 ऄसा अहे . हा अदे श
गडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांगकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने.

(मनु कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सगचव ( महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी )
प्रत,
1) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सगचव, राजभवन, मलबार गहल, मुंबइ.
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे ऄपर मुख्य सगचव, मंत्रालय, मुंबइ.
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3) मा. मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सगचव, मंत्रालय, मुंबइ.
4) मा. राज्यमंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सगचव, मंत्रालय, मुंबइ.
5) मा. मुख्य सगचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबइ.
6) ऄपर मुख्य सगचव, (गवत्त), गवत्त गवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
7) ऄपर मुख्य सगचव (ईद्योग), ईद्योग, उजा व कामगार गवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
8) प्रधान सगचव, सावणजगनक अरोग्य गवभाग मंत्रालय मुंबइ.
9) प्रधान सगचव , शालेय गशक्षण व गक्रडा गवभाग, मंत्रालय मुंबइ.
10) प्रधान सगचव, ईच्च व तंत्र गशक्षण गवभाग, मंत्रालय, मुंबइ
11) प्रधान सगचव, वैद्यकीय गशक्षण व औषधी द्रव्ये गवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
12) प्रधान सगचव, महाराष्ट्र गवधानमंडळ सगचवालय,मुंबइ.
13) प्रधान सगचव (महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबइ.
14) प्रधान सगचव, (नगव-1), नगर गवकास गवभाग, यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबइ.
15) प्रधान सगचव (नगव-2), नगर गवकास गवभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबइ.
16) सगचव (वने व भूसंपादन), महसूल व वन गवभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबइ.
17) महालेखापाल (लेखा व ऄनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र 1/2, मुंबइ / नागपूर.
18) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 1/2, मुंबइ / नागपूर
19) जमाबंदी अयुक्त अगण संचालक, भूमी ऄगभलेख, पुणे.
20) नोंदणी महागनगरक्षक व मुद्रांक गनयंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
21) महासंचालक, मागहती व जनसंपकण संचालनालय, मुंबइ.
22) सवण गवभागीय अयुक्त.
23) सवण गजल्हागधकारी.
24) ऄगधदान व लेखा ऄगधकारी, मुंबइ.
25) गनवासी लेखागधकारी, मुंबइ.
26) सवण सहसगचव / ईपसगचव, महसूल व वन गवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
27) सवण मंत्रालयीन गवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
28) सवण "ज" समूह कायासने, महसूल व वन गवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
29) गनवड नस्ती (कायासन ज-1)

******
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औद्योगगक प्रयोजनाकगरता मंजूर केलेल्या
शासकीय जगमनीचा वापर (नझूल जगमनी
वगळू न)

त्या

प्रयोजना

ऐवजी

ऄन्य

प्रयोजनासाठी करण्यास परवानगी दे णेबाबत...

महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन गवभाग
शासन गनणणय क्रमांकः जमीन-2019/प्र.क्र.01/ज-1
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबइ - 400 032.
गदनांक: 18 फेब्रुवारी, 2019
वाचा :1. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जगमनीची गवल्हेवाट करणे) गनयम, 1971
2. शासन गनणणय क्र. जमीन 01/2013/प्र.क्र.26/ज-1, गद. 15/04/2017
3. शासन गनणणय क्र. जमीन 05/2017/प्र.क्र.141/ज-1, गद. 07/09/2017
4. शासन गनणणय क्र. संगकणण-01/2017/प्र.क्र.11/ऄ-2, गद. 11/01/2018
प्रस्तावना :महाराष्ट्र जमीन महसूल संगहता, 1966 अगण महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी
जगमनींची गवल्हेवाट करणे) गनयम, 1971 मधील तरतूदी ऄन्वये ककवा तत्पूवी शासकीय जमीन
गवगहत ऄटी व शतींच्या ऄधीन राहू न कब्जेहक्काने ऄथवा भाडे पट्टयाने औद्योगगक प्रयोजनासाठी
प्रदान करण्यात अल्या / येत अहेत. मुंबइ शहर व मुंबइ ईपनगर गजल्यामध्ये सदर संगहता
ऄस्स्तत्वात येण्यापूवी दे खील ऄनेक शासकीय जगमनी भाडे पट्टयाने औद्योगगक प्रयोजनांसाठी
प्रदान करण्यात अलेल्या अहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संगहता, 1966 च्या कलम 37ऄ मध्ये, शासनाने प्रदान केलेल्या
शासकीय जगमनीच्या वापरात बदल करण्यास राज्य शासनाची पूवण संमती अवश्यक
ऄसल्याबाबत तरतूद करण्यात अलेली अहे. त्यामुळे प्रदान केलेल्या शासकीय जगमनीच्या
वापरात बदल करण्यास परवानगी दे ण्यासाठी ऄगधमूल्य ऄथवा शुल्क अकारणे ही बाब
गवधीसंमत अहे .
औद्योगगक प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय जगमनी, संबंगधत घटकाने
औद्योगगक प्रयोजनासाठी वापरात अणल्यानंतर, कालौघात ऄशा जगमनी ऄनेक गठकाणी शहरी
भागात समागवष्ट्ट झालेल्या अहेत अगण त्या गठकाणी अता औद्योगगक वापर करणे
शहरीकरणामुळे शक्य होत नाही ककवा ऄशा जगमनीवर गवकास अराखड्यानुसार/ गवकास
गनयंत्रण गनयमावलीनुसार ऄन्य वापर ऄनुज्ञय
े करण्यात अला अहे . ऄशा गठकाणी ऄसलेल्या
जगमनींच्या वापरात गवकास अराखड्यातील वापराशी सुसंगत बदल करण्यासाठी मान्यता
दे ण्याबाबत शासनाकडे ऄनेकदा गवचारणा करण्यात येते. तथागप, प्रदान केलेल्या शासकीय
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जगमनीच्या वापराच्या प्रयोजनातील बदलास ऄगधमूल्य ऄथवा शुल्क अकारुन परवानगी दे णे
यागवषयीचे कोणतेही गववगित धोरण नसल्यास ऄशा प्रदान केलेल्या शासकीय जगमनींच्या
वापरात बदल करण्यानुषंगगक प्राप्त प्रस्तावास मान्यता दे णे ऄडचणीचे ठरते. या पारॄणभम
ू ीवर,
ऄशा जगमनी गवकास प्रगक्रयेत सामावून घेण्याच्या दृस्ष्ट्टने याबाबतचे धोरण गनगरृत करणे गरजेचे
झाले होते. यास्तव औद्योगगक प्रयोजनासाठी ज्या शासकीय जगमनी पूणण बाजारमूल्य अकारुन
ककवा सवलतीच्या दराने प्रदान करण्यात अलेल्या अहेत, ऄशा जगमनीच्या औद्योगगक
वापराऐवजी गनवासी ऄथवा वागणस्ज्यक वापर याप्रमाणे वापरात बदल करण्यासाठी ऄगधमूल्य
अकारुन परवानगी दे ण्याबाबतचे धोरण संदभीय क्र. 2 वरील शासन गनणणय क्र. जमीन
01/2013/प्र.क्र.26/ज-1, गद. 15/04/2017 गनगरृत करण्यात अले अहे .
त्याचप्रमाणे औद्योगगक, प्रयोजनासाठी ज्या शासकीय जगमनी (नझूल जगमनी वगळू न)
प्रदान करण्यात अलेल्या अहेत, ऄशा जगमनीच्या औद्योगगक वापराऐवजी शैिगणक ककवा
रुग्णालय गवषयक ककवा ऄन्य धमादाय प्रयोजनाथण वापर याप्रमाणे वापरात बदल करण्यासाठी
ऄगधमूल्य अकारुन परवानगी दे ण्याबाबतचे धोरण संदभीय क्र. 3 वरील शासन गनणणय क्र. जमीन
05/2017/प्र.क्र.141/ज-1, गद. 07/09/2017 ऄन्वये गनगरृत करण्यात अले अहे .
संदभाधीन ऄ.क्र.2 व ऄ.क्र.3 येथील शासन गनणणयानंतर संदभीय ऄ.क्र.4 येथील शासन
गनणणयान्वये औद्योगगक घटकांसाठी संपागदत करण्यात अलेल्या जगमनींच्या गवक्री/वापरातील
बदलाच्या ऄनुषंगाने सवंकष धोरण गनगरृत करण्यात अले अहे .
संदभीय क्र. 2, 3 व 4 येथील शासन गनणणयांन्वये प्रदान केलेल्या शासकीय जगमनीच्या
ककवा औद्योगगक घटकांना संपगदत करुन दे ण्यात अलेल्या जगमनींच्या वापरातील बदल/
हस्तांतरणाच्या प्रस्तावांवर कायणवाही करतांना या धोरणांमधील वापरातील बदलाच्या पात्रतेच्या
ऄटींमध्ये समानता नसल्याने ऄंमलबजावणीस समस्या येत ऄसल्याची बाब शासनाच्या
गनदशणनास अली अहे. काही औद्योगगक घटकांकडे शासनाने औद्योगगक प्रयोजनाकरीता प्रदान
केलेल्या व शासनाने संपागदत करुन गदलेल्या जगमनी ऄसून ऄशा जगमनींचा ऄन्य प्रयोजनासाठी
वापर प्रस्तागवत करतांना या वापरातील बदलाबाबतच्या पात्रतेच्या ऄटी/शती गवगभन्न ऄसल्याने
ऄसा वापरातील बदल प्रत्यिात अणण्यात ऄडचणी येत अहेत. त्यामुळे औद्योगगक घटकांना
शासनाने औद्योगगक प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या व संपागदत करुन गदलेल्या जगमनींच्या
वापरातील बदलाबाबतचे धोरण सुसंगत ऄसणे अवश्यक ऄसल्याने संदभाधीन शासन गनणणय
क्र.जमीन-01/2013/ प्र.क्र.26/ ज-1, गद.15/04/201७व शासन गनणणय क्र. जमीन-05/2017/
प्र.क्र.141/ ज-1,

गद. 07/ 09/ 2017 ऄगधक्रगमत करुन औद्योगगक घटकांना औद्योगगक

प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय जगमनीच्या रगहवास/वागणस्ज्यक ककवा
शैिगणक ककवा रुग्णालय गवषयक ककवा ऄन्य धमादाय प्रयोजनासाठी वापर करण्यास परवानगी
दे ण्याकामी शासन खालील प्रमाणे गनणणय घेत अहे.
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शासन गनणणय :1)

संदभाधीन शासन गनणणय क्र. जमीन-01/2013/प्र.क्र.26/ज-1, गद. 15/04/201७ तसेच

शासन गनणणय क्र. जमीन- 05/2017/प्र.क्र.141/ज-1, गद. 07/09/2017 ऄगधक्रगमत करण्यात
येत अहे त.
2)

औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनाकरीता प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय

जगमनींच्या वापरात रगहवास/ वागणस्ज्यक ककवा शैिगणक ककवा रुग्णालय गवषयक ककवा ऄन्य
धमादाय प्रयोजनासाठी वापरात बदल करण्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संगहतेच्या कलम 37ऄ
ऄंतगणत ऄसलेल्या तरतुदींच्या ऄनुषंगाने खालील प्रमाणे गनदे श दे ण्यात येत अहे त:2.1 औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय
जगमनीच्या वापरात बदल करण्यास परवानगी दे ण्यापूवी, ऄशा जगमनीचा मूळ

प्रयोजनासाठी वापर सुरु झाला ऄसणे व जमीन प्रदान केल्यापासून गकमान 10 वषाचा

कालावधी पूणण झालेला ऄसणे ऄगनवायण राहील. त्याचप्रमाणे, ऄशा जगमनीचा प्रस्तागवत

औद्योगगकेतर वापर प्रादे गशक गनयोजनानुसार ककवा गवकास अराखडयानुसार, तसेच
गवकास गनयंत्रण गनयमावलीनुसार व ऄन्य वैधागनक / प्रशासकीय तरतूदीनुसार ऄनुज्ञय
े
ऄसणे अवश्यक ऄसेल.
2.2 औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनाथण प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय
जगमनीच्या वापरात बदल करण्यासंबंधी प्रस्तावांचा गवचार करतांना, संबंगधत शासकीय
जमीन केंद्र ऄथवा राज्य शासनाच्या गवगवध मंत्रालय / गवभाग ककवा त्यांच्या ऄगधनस्त
गनमशासकीय संस्थांना अवश्यक ऄसल्यासंबंधी मागणी गजल्हागधकारी कायालयात प्राप्त
झालेली अहे ककवा कसे या बाबींची खातरजमा गजल्हागधकारी यांनी करणे अवश्यक
राहील. ऄशा खात्रीनंतर संबंगधत शासकीय जमीन सावणजगनक प्रयोजनाथण अवश्यक
ऄसल्याचे गनष्ट्पन्न होत ऄसल्यास, त्या प्रकरणी वापरात बदल करण्यास परवानगी न दे ता
ऄशी शासकीय जमीन शासनाकडे परत घेण्याच्या दृष्ट्टीने गनयमानुसार कायणवाही
गजल्हागधकारी यांच्या स्तरावरून प्रस्तागवत करण्यात यावी.
2.3 (ऄ)

औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनासाठी पुणण बाजारमुल्य वसूल करुन

कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जगमनीच्या वापराच्या प्रयोजनात बदल करून
ऄशा जगमनीच्या गनवासी/वागणस्ज्यक प्रयोजनासाठीच्या वापरास परवानगी दे तांना ऄशा
जगमनीच्या त्या प्रयोजनासाठीच्या प्रचगलत वार्षषक दर गववरणपत्रानुसार येणा-या
ककमतीच्या 25% आतकी रक्कम 'ऄगधमूल्य' म्हणून वसूल करून ऄश्या वापरातील
बदलास परवानगी दे ण्यात यावी. मात्र ऄसा वापरातील बदल संबंगधत औद्योगगक
घटकाने गवना परवानगी केला ऄसेल व ऄन्य शतणभग
ं नसतील तर ऄशा गवना परवानगी
केलेला वापरातील बदल ऄशा जगमनीच्या त्या प्रयोजनाच्या प्रचगलत वार्षषक दर
गववरणपत्रानुसार येणा-या ककमतीच्या 37.5%आतकी रक्कम एकगत्रतात ऄगधमूल्य म्हणून
वसूल करून गनयगमत करण्यात यावा. तसेच ऄशा जगमनीबाबत वापरातील बदलासह
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ऄन्य स्वरुपाचे शतणभंग ऄसल्यास ऄसे ऄन्य शतणभग
ं प्रथमत: प्रचगलत तरतूदींप्रमाणे
गनयगमत करून तदनंतरच वरील प्रमाणे वापरातील बदल गनयगमत करण्यात यावा.
(ब)

पूणण बाजारमूल्य वसुल करुन औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनासाठी

कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय जगमनीचा शैिगणक ककवा रूग्णालय
गवषयक ककवा ऄन्य धमादाय प्रयोजनाकगरता वापरातील बदलास परवानगी दे तांना ऄशा
जगमनीच्या त्या प्रयोजनासाठीच्या प्रचगलत वार्षषक दर गववरणपत्रानुसार येणा-या
ककमतीच्या 12.5% आतकी रक्कम 'ऄगधमूल्य' म्हणून वसूल करून ऄशा वापरातील
बदलास परवानगी दे ण्यात यावी.

मात्र ऄसा वापरातील बदल संबंगधत औद्योगगक

घटकाने गवनापरवानगी केला ऄसेल व ऄन्य शतणभग
ं नसतील तर ऄसा गवनापरवानगी
केलेला वापरातील बदल ऄशा जगमनीच्या त्या प्रयोजनाच्या प्रचगलत वार्षषकदर
गववरणपत्रानुसार येणा-या ककमतीच्या 25% आतकी रक्कम एकगत्रतात ऄगधमूल्य म्हणून
वसूल करून गनयगमत करण्यात यावा. तसेच ऄशा जगमनीबाबत वापरातील बदलासह
ऄन्य स्वरूपाचे शतणभग
ं
ऄसल्यास ऄसे ऄन्य शतणभग
ं प्रथमत: प्रचगलत तरतूदींनुसार
गनयगमत करून तद्नंतरच वरीलप्रमाणे वापरातील बदल गनयगमत करण्यात यावा.
1) 2.4 (ऄ)

औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनासाठी शासनाने सवलतीच्या दराने

कब्जेहक्कावर प्रदान केलेल्या शासकीय जगमनींच्या वापरात गनवासी/वागणस्ज्यक
प्रयोजनाकगरता बदल करण्यास परवानगी दे तांना ऄशा प्रयोजनासाठी संबंगधत
जगमनीच्या प्रचगलत वार्षषकदर गववरणपत्रानुसार होणा-या ककमतीच्या 50% एवढे
ऄगधमूल्य अकारण्यात यावे. मात्र ऄसा वापरातील बदल संबंगधत औद्योगगक घटकाने
गवनापरवानगी केला ऄसेल व ऄन्य शतणभग
ं नसतील तर ऄसा गवनापरवानगी केलेला
वापरातील

बदल

ऄशा

जगमनीच्या

त्या

प्रयोजनासाठी

प्रचगलत

वार्षषक

दर

गववरणपत्रानुसार होणा-या ककमतीच्या 62.5% रक्कम एकगत्रतात ऄगधमूल्य म्हणून
अकारुन गनयगमत करण्यात यावा. तसेच ऄशा जगमनीबाबत वापरातील बदलासह ऄन्य
स्वरूपाचे शतणभग
ं ऄसल्यास ऄसे ऄन्य शतणभग
ं प्रथमत: प्रचगलत तरतूदींप्रमाणे गनयगमत
करून तद्नंतरच वरील प्रमाणे वापरातील बदल गनयगमत करण्यात यावा.
2)

(ब)

औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनासाठी शासनाने सवलतीच्या दराने

कब्जेहक्कावर प्रदान केलेल्या शासकीय जगमनीच्या वापरात शैिगणक ककवा रूग्णालय
गवषयक ककवा ऄन्य धमादाय प्रयोजनासाठी बदल करण्यास परवानगी दे तांना ऄशा
प्रयोजनासाठी संबंगधत जगमनीच्या प्रचगलत वार्षषकदर गववरणपत्रानुसार होणा-या
ककमतीच्या

25% एवढी रक्कम ऄगधमूल्य म्हणून अकारण्यात यावी. मात्र ऄसा

वापरातील बदल संबंगधत औद्योगगक घटकाने गवनापरवानगी केला ऄसेल व ऄन्य शतणभग
ं
नसतील तर ऄसा गवनापरवानगी केलेला वापरातील बदल ऄशा जगमनीच्या त्या
प्रयोजनासाठी प्रचगलत वार्षषकदर गववरणापत्रानुसार होणा-या ककमतीच्या 37.5% रक्कम
एकगत्रतात ऄगधमूल्य म्हणून अकारून गनयगमत करण्यात यावा. तसेच ऄशा जगमनीबाबत
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वापरातील बदलासह ऄन्य स्वरूपाचे शतणभग
ं ऄसल्यास ऄसे ऄन्य शतणभग
ं प्रथमत:
प्रचगलत तरतूदींप्रमाणे गनयगमत करून तद्नंतरच वरील प्रमाणे वापरातील बदल गनयगमत
करण्यात यावा.
3) 2.5 (ऄ)
शासकीय

औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनासाठी भाडे पट्ट्याने प्रदान केलेल्या
जगमनींच्या

वापराच्या

प्रयोजनात

बदल

करून

ऄशा

जगमनीच्या

गनवासी/वागणस्ज्यक प्रयोजनासाठीच्या वापरास परवानगी दे तांना ऄशा जगमनीच्या त्या
प्रयोजनासाठीच्या प्रचगलत वार्षषक दर गववरणपत्रानुसार येणा-या गकमतीच्या 25%
आतकी रक्कम 'ऄगधमूल्य' म्हणून वसूल करून ऄशा वापरातील बदलास परवानगी
दे ण्यात यावी, तसेच बदललेल्या प्रयोजनासाठी प्रचगलत धोरणानुसार भुइभाडे
अकारण्यात यावे. मात्र ऄशा वापरातील बदल संबंगधत औद्योगगक घटकाने
गवनापरवानगी केला ऄसेल व ऄन्य शतणभग
ं नसतील तर ऄसा गवनापरवानगी केलेला
वापरातील

बदल

ऄशा

जगमनीच्या

त्या

प्रयोजनाच्या

प्रचगलत

वार्षषक

दर

गववरणपत्रानुसार येणा-या गकमतीच्या 37.5% आतकी रक्कम एकगत्रतात ऄगधमूल्य म्हणून
वसूल करून गनयगमत करण्यात यावा तसेच बदललेल्या प्रयोजनासाठी प्रचगलत
धोरणानुसार भुइभाडे अकारण्यात यावे.

त्याचप्रमाणे

ऄशा जगमनीबाबत वापरातील

बदलासह ऄन्य स्वरूपाचे शतणभग
ं ऄसल्यास ऄसे ऄन्य शतणभग
ं प्रथमत: प्रचगलत
तरतूदींप्रमाणे गनयगमत करून तद्नंतरच वरीलप्रमाणे वापरातील बदल गनयगमत
करण्यात यावा.
4)

(ब)

औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनासाठी भाडे पट्टयाने प्रदान केलेल्या

शासकीय जगमनींच्या वापराच्या प्रयोजनात बदल करून ऄशा जगमनीच्या शैिगणक ककवा
रुग्णालय गवषयक ककवा ऄन्य धमादाय प्रयोजनासाठीच्या वापरास परवानगी दे तांना ऄशा
जगमनीच्या त्या प्रयोजनासाठीच्या प्रचगलत वार्षषक दर गववरणपत्रानुसार येणा-या
गकमतीच्या 12.5% आतकी रक्कम “ऄगधमूल्य” म्हणून वसूल करून ऄशा वापरातील
बदलास परवानगी दे ण्यात यावी, तसेच बदललेल्या प्रयोजनासाठी प्रचगलत धोरणानुसार
भुइभाडे अकारण्यात यावे. मात्र, ऄसा वापरातील बदल संबंगधत औद्योगगक घटकाने
गवनापरवानगी केला ऄसेल व ऄन्य शतणभग
ं नसतील तर ऄसा गवनापरवानगी केलेला
वापरातील

बदल

ऄशा

जगमनीच्या

त्या

प्रयोजनाच्या

प्रचगलत

वार्षषक

दर

गववरणपत्रानुसार येणा-या ककमतीच्या 25 % आतकी रक्कम एकगत्रतात ऄगधमूल्य म्हणून
वसूल करून गनयगमत करण्यात यावा तसेच बदललेल्या प्रयोजनासाठी प्रचगलत
धोरणानुसार भुइभाडे अकारण्यात यावे. त्याचप्रमाणे ऄशा जगमनीबाबत वापरातील
बदलासह ऄन्य स्वरूपाचे शतणभग
ं ऄसल्यास ऄसे ऄन्य शतणभग
ं प्रथमत: प्रचगलत
तरतूदींप्रमाणे गनयगमत करून तद्नंतरच वरीलप्रमाणे वापरातील बदल गनयगमत
करण्यात यावा.
5)
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2.6

मूळ वापराऐवजी ऄन्य वापरास ककवा वापराच्या बदलास परवानगी दे ताना संबंगधत

शासकीय जमीन प्रदानाच्या मूळ अदे शातील आतर ऄटी व शती कायम राहतील. तसेच,
ऄशा जगमनी भोगवटादार वगण-2 ऄथवा भाडे पट्टयाने प्रदान केल्या ऄसतील तर त्याच
धारणागधकाराच्या राहतील.
2.7

औद्योगगक प्रयोजनाथण प्रदान केलेल्या शासकीय जगमनीचा वापर शैिगणक ककवा

रुग्णालय गवषयक ककवा ऄन्य धमादाय प्रयोजनासह रगहवासी/वागणस्ज्यक प्रयोजनाथण
संगमरॅ स्वरूपात करावयाचा ऄसेल तर, त्या गठकाणी संबंगधत भूखंडाच्या एकूण बांधकाम
िेत्रापैकी ऄनुक्रमे शैिगणक/रूग्णालय गवषयक ककवा ऄन्य धमादाय वापराच्या िेत्राचे
ककवा रगहवासी/वागणस्ज्यक िेत्राचे जे प्रमाण ऄसेल, त्याच प्रमाणात भूखंड िेत्रावर
ऄनुक्रमे

शैिगणक/रूग्णालय

गवषयक

ककवा

ऄन्य

रगहवासी/वागणस्ज्यक वापरापोटी दे य “ऄगधमूल्य”

धमादाय

वापरापोटी

ककवा

या शासन गनणणय मध्ये गवहीत

केलेल्या दराप्रमाणे अकारणे अवश्यक राहील.
2.8

औद्योगगक घटकांना औद्योगगक प्रयोजनाथण प्रदान केलेल्या जगमनीच्या वापरातील

बदलापोटी जर प्रचगलत गवकास गनयंत्रण गनयमावलीतील तरतूदीनुसार ही शासनास
काही ऄगधमूल्य दे य ऄसेल ककवा ऄशी जमीन तत्कालीन नागरी जमीन कमाल धारणा
ऄगधगनयमांतगणत कलम 20 खालील सूट प्राप्त जमीन ऄसेल अगण त्या कारणास्तव ही
शासनाच्या प्रचगलत धोरणानुसार काही “ऄगधमूल्य ”ऄशा वापरातील बदलापोटी
शासनाच्या नगर गवकास गवभागास दे य ऄसेल, तर ऄशा रक्कमां महसूल गवभागास
प्रस्तुत धोरणात्मक गदशा गनदे शांच्या ऄनुषंगाने दे य

रकमेतून समायोगजत करण्यात

याव्यात.
2.9

सदरहू शासन गनणणयान्वये गवगहत केलेल्या धोरणानुसार गवगशष्ट्ट प्रयोजनासाठी

मंजूर केलेल्या शासकीय जगमनीचा (नझूल जगमनी वगळू न) मंजूर प्रयोजनाऐवजी ऄन्य
प्रयोजनासाठी वापर करण्यास परवानगी दे ण्यासंबंधीच्या मुंबइ महानगर प्रदेश गवकास
प्रागधकरण िेत्रातील प्रस्तावांना शासनाची मान्यता घेणे अवश्यक राहील. तसेच मुंबइ
महानगर प्रदे श गवकास प्रागधकरण िेत्र वगळता ईवणगरत िेत्रातील ऄशा प्रस्तावांना
मान्यता दे ण्याचे ऄगधकार गवभागीय अयुक्तांना राहतील.
04.

सदरचे धोरण औद्योगगक घटकांना भुसंपादन कायदयान्वये संपागदत करुन गदलेल्या

जगमनींना लागू ऄसणार नाही. त्या साठी संदभण क्र.4 येथील शासन गनणणयान्वये गनगरृत करण्यात
अलेले धोरण सध्यस्स्थतीत लागू अहे.
05.

सदर शासन गनणणय, गवत्त गवभागाच्या ऄनौपचागरक संदभण क्र.488/व्यय-9/2019, गद.05

जानेवारी,2019 ऄन्वये प्राप्त सहमतीने गनगणगमत करण्यात येत अहे.
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सदर शासन गनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201902181116491819 ऄसा अहे . हा
अदे श गडजीटल स्वािरीने सािांगकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने.

(मनु कुमार रॅीवास्तव)
ऄपर मुख्य सगचव ( महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी )
प्रत,
1) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सगचव, राजभवन, मलबार गहल, मुंबइ.
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे ऄपर मुख्य सगचव, मंत्रालय, मुंबइ.
3) मा. मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सगचव, मंत्रालय, मुंबइ.
4) मा. राज्यमंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सगचव, मंत्रालय, मुंबइ.
5) मा. मुख्य सगचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबइ.
6) ऄपर मुख्य सगचव, (गवत्त), गवत्त गवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
7) ऄपर मुख्य सगचव (ईद्योग), ईद्योग, उजा व कामगार गवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
8) प्रधान सगचव, गवधी व न्याय गवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
9) प्रधान सगचव, सावणजगनक अरोग्य गवभाग मंत्रालय मुंबइ.
10) प्रधान सगचव , शालेय गशिण व गक्रडा गवभाग, मंत्रालय मुंबइ.
11) प्रधान सगचव, ईच्च व तंत्र गशिण गवभाग, मंत्रालय, मुंबइ
12) प्रधान सगचव, वैद्यकीय गशिण व औषधी द्रव्ये गवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
13) प्रधान सगचव, महाराष्ट्र गवधानमंडळ सगचवालय,मुंबइ.
14) प्रधान सगचव, (नगव-1), नगर गवकास गवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
15) प्रधान सगचव (नगव-2), नगर गवकास गवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
16) प्रधान सगचव (वने व भूसंपादन), महसूल व वन गवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
17) ऄपर मुख्य सगचव (महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबइ.
18) महालेखापाल (लेखा व ऄनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र 1/2, मुंबइ / नागपूर.
19) महालेखापाल (लेखा परीिा) महाराष्ट्र 1/2, मुंबइ / नागपूर
20) जमाबंदी अयुक्त अगण संचालक, भूमी ऄगभलेख, पुणे.
21) नोंदणी महागनगरिक व मुद्रांक गनयंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
22) महासंचालक, मागहती व जनसंपकण संचालनालय, मुंबइ.
23) धमादाय अयुक्त, धमादाय अयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबइ
24) सवण गवभागीय अयुक्त.
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25) सवण गजल्हागधकारी.
26) ऄगधदान व लेखा ऄगधकारी, मुंबइ.
27) गनवासी लेखागधकारी, मुंबइ.
28) सवण सहसगचव / ईपसगचव, महसूल व वन गवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
29) सवण मंत्रालयीन गवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
30) सवण "ज" समूह कायासने, महसूल व वन गवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
31) गनवड नस्ती (कायासन ज-1)

******
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शासनाने व्यक्ती व संस्था यांना ननवासी, औद्योनगक व
वानणज्ययक प्रयोजनाथथ कब्जेहक्काने वा भाडे ्टयायाने
प्रदान केलेल्या शासकीय/नझूल जनमनीवरील आमारती
मधील सदननका/गाळा कजथ ईभारणीसाठी नवत्तीय
संस्थेकडे “तारण ठे वण्यास” ्रवानगी दे णे अनण

“तारण-शुल्क” अकारण्याबाबत सवथसमावेशक अदेश.
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन नवभाग
शासन ननणथय क्रमांकः जमीन-02/2014/प्र.क्र.45/ज-1
मादाम कामा मागथ, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबइ - 400 032.
नदनांक:

25

मे , 2017

वाचा :1. महाराष्ट्र जमीन महसूल संनहता, 1966 व महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जनमनीची
नवल्हेवाट करणे) ननयम, 1971
2. शासन ननणथय, महसूल व वन नवभाग क्र.जमीन-2000/प्र.क्र.135/ज-1,नद.27.2.2009
3. शासन ननणथय, महसूल व वन नवभाग क्र.जमीन-11/2011/प्र.क्र.166/ज-1,नद.2.1.2012
4. शासन ननणथय, महसूल व वन नवभाग क्र. जमीन-2015/प्र.क्र.155/ज-1,नद.16 जून, 2016
5. शासन ननणथय, महसूल व वन नवभाग क्र.जमीन-2512/07/प्र.क्र.30/ज-2,नद.13.4.2017
प्रस्तावना :महाराष्ट्र जमीन महसूल संनहता, 1966 व त्याखाली तयार केलेले महाराष्ट्र जमीन महसूल
(सरकारी जनमनीची नवल्हे वाट करणे) ननयम,1971 व ऄन्य तदनुषंनगक तरतूदीनुसार शासकीय/ नझूल
जनमनी ननवासी प्रयोजनासाठी, व्यक्ती/संस्था/सहकारी गृहननमाण संस्थांना प्रचनलत धोरणानुसार
भोगानधकार मूल्य अकारुन कब्जेहक्काने ऄथवा भाडे ्टयायाने नवहीत ऄटी व शतीवर वेळोवेळी प्रदान
केलेल्या अहेत. ऄशाप्रकारे मंजूर शासकीय जनमनीवर आमारत बांधताना, राष्ट्रीयकृत बँका तथा शासन
मान्यता प्राप्त नवनत्तय संस्था, सहकारी बँका आत्यादी यांच्याकडू न कजथ ईभारणी करता येते. मात्र, ऄशा
आमारतीमधील सदननका/गाळा तयार झाल्यानंतर काळाच्या ओघात सदननका/गाळा धारकास
कुटु ं बातील सदस्याच्या/स्वत:च्या औषधो्चारासाठी, मुलांच्या/्ाल्यांच्या नशक्षणासाठी, व्यवसाय
वृध्दीसाठी ्ैशाची ककवा कजाची गरज लागली तर संबंनधत सदननका/गाळा तारण ठे उन कजथ
ईभारण्यास ्रवानगी दे ण्याबाबत सध्या सुस््ष्ट्ट धोरण ऄज्स्तत्वात नाही.
भाडे ्टयायाने ऄथवा भोगवटादार वगथ-2 या धारणानधकारावर कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या
शासकीय जनमनी कजथ ईभारणीसाठी नवनत्तय संस्थेकडे तारण ठे वण्यास ्रवानगी दे णे तथा तारण फी
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अकारणे याबाबत संदभाधीन शासन ननणथय नदनांक 27.02.2009 व नद.16.06.2016 ऄन्वये शासनाने
धोरण नननरृत केलेले अहे.
त्याच धतीवर शासकीय/ नझूल जमीन प्रदान केलेल्या व्यक्ती व संस्था यांनी ऄशा जनमनीवर
बांधलेल्या

आमारतीमधील

सदननका/गाळे

धारकांना,

कुटु ं बातील

सदस्याच्या/स्वत:च्या

औषधो्चारासाठी, मुलांच्या/्ाल्यांच्या नशक्षणासाठी, व्यवसाय वृध्दीसाठी ्ैशाची ककवा कजाची गरज
लागली तर संबंनधत सदननका/गाळा तारण ठे उन कजथ ईभारण्यास ्रवानगी दे ण्याबाबत धोरण
नननरृत करण्याची अवश्यकता अहे. त्यामुळे ऄशा आमारतीमधील सदननका/गाळे धारकांना भनवष्ट्यात
याबाबत ऄडचणी येउ नयेत, या ईद्देशाने व्यक्ती व संस्था यांना ननवासी ककवा औद्योनगक ककवा
वानणज्ययक प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या शासकीय जनमनीवरील आमारतीमधील सदननका/गाळा
धारकास या संदभात अ्ली सदननका/गाळा कजथ ईभारणीसाठी नवनत्तय संस्थेकडे “तारण ठे वण्यास”
्रवानगी दे णे अनण या संदभात “तारण शुल्क” अकारण्याबाबत धोरण नननरृत करण्याची बाब
शासनाच्या नवचाराधीन होती.
शासन ननणथय:महाराष्ट्र जमीन महसूल संनहता, 1966 व महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जनमनींची
नवल्हेवाट करणे) ननयम, 1971 ऄन्वये कब्जेहक्काने ऄथवा भाडे ्टयायाने प्रदान केलेल्या
शासकीय/नझूल जनमनीवरील आमारतीमधील सदननका /गाळा धारकांना त्यांची सदननका/गाळा कजथ
ईभारण्याकामी तारण ठे वण्यास ्रवानगी दे ण्यासंदभात ्ुढीलप्रमाणे नदशाननदे श दे ण्यात येत अहेत:01.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संनहता, 1966 व महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जनमनीची
नवल्हेवाट करणे) ननयम, 1971 ऄन्वये ननवासी, औद्योनगक व वानणज्ययक प्रयोजनासाठी,
नवनवध व्यक्तींना/संस्थांना/सहकारी गृहननमाण संस्थांना, कब्जेहक्काने ऄथवा भाडे ्टयायाने
मंजूर केलेल्या शासकीय/नझूल जनमनीवरील आमारतीमधील सदननका /गाळा धारकांना
कुटु ं बातील सदस्याच्या/स्वत:च्या औषधो्चारासाठी, मुलांच्या/्ाल्यांच्या नशक्षणासाठी,
व्यवसाय वृध्दीसाठी ्ैशाची ककवा कजाची अवश्यकता भासल्यास त्यांना राष्ट्रीयकृत
बँका/ सहकारी बँका/शेड्युल्ड बँका/नवनत्तय संस्थांकडू न कजथ ईभारण्याकामी त्यांची
सदननका/गाळा “तारण ठे वण्यास” नजल्हानधकारी यांच्या स्तरावरून ्रवानगी दे ता येइल,
मात्र, याकनरता ऄशी सदननका/गाळा संबंनधत नवत्तीय संस्थेकडे गहाण/तारण ठे वण्यासाठी
्रवानगी दे तांना ्ुढीलप्रमाणे प्रयोजन ननहाय “तारण शुल्क” अकारून शासनाकडे भरणा
करून घेणे ऄननवायथ राहील.
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ऄ.क्र.

संबंनधत सदननका/गाळा मंजूरीचे प्रयोजन

तारण शुल्क
(कजाच्या रकमेच्या)

02.

1

औद्योनगक व वानणज्ययक प्रयोजनाकरीता

0.50%

2

ननवासी व ऄन्य प्रयोजनाकरीता

0.25%

व्यक्ती व संस्थां यांना ननवासी ककवा औद्योनगक ककवा वानणज्ययक प्रयोजनासाठी प्रदान

केलेल्या शासकीय/ नझूल जनमनीवरील आमारतीमधील सदननका/गाळा धारकास ईक्त नमूद
कारणाकरीता त्यांची सदननका/गाळा तारण ठे उन राष्ट्रीयकृत बँका/ सहकारी बँका/शेड्युल्ड
बँका/नवनत्तय संस्थांकडू न कोणत्याही कारणास्तव कजथ घेउन ननधी ईभारावयाचा ऄसल्यास, त्यांनी
याबाबतची ्रवानगी नमळण्याकरीता संबंनधत नजल्याचे नजल्हानधकारी यांच्याकडे ऄजथ दाखल करुन
्रवानगी मागणे अवश्यक राहील. सदर ऄजासोबत संबंनधत सदननका/गाळा धारकांनी ्ुढील
कागद्त्रे जोडणे अवश्यक राहील :(1) संबंनधत व्यक्ती/संस्थेस शासकीय जमीन प्रदान केलेल्या अदे शांची प्रत ककवा
मालमत्ता्त्रकाची प्रत ककवा गा.न.नं.7/12 ची प्रत
(2) संबंनधत व्यक्तीस/संस्थेस, संबंनधत शासकीय / नझूल जनमनीवरील आमारती संदभात
ननयोजन प्रानधकाऱ्याने प्रदान केलेल्या बांधकाम ्रवानगीची प्रत ककवा भोगवटा
प्रमाण्त्राची प्रत
(3) सदननका / गाळा धारक सहकारी संस्थेचे सभासद म्हणून सदननका/गाळा धारण करीत
ऄसल्यास, भागधारक प्रमाण्त्राची प्रत व सदननका/गाळा धारकास संबंनधत संस्थेने
प्रदान केलेले वाट् प्रमाण्त्र, तसेच संबंनधत संस्थेचे ना-हरकत प्रमाण्त्र.
(4) यया नवनत्तय संस्थेकडू न/बँकेकडू न कजाची ईभारणी करावयाची अहे त्यांचे ्त्र
03.

संबंनधत नजल्याचे नजल्हानधकारी यांनी प्रकरण्रत्वे ईक्त ्नरच्छे द क्र.02 मधील कागद्त्रे

त्ासून, ्नरच्छे द क्र.01 मधील तक्त्यानुसार नवहीत केलेले “तारण शुल्क” अकारुन व वसूल करून
ऄशी ्रवानगी दे ण्याबाबत कायथवाही त्यांच्या स्तरावर करावी.
04.

व्यक्ती/संस्था यांना ननवासी ककवा औद्योनगक ककवा वानणज्ययक प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या

शासकीय / नझूल जनमनीवरील आमारतीतील सदननका/गाळा तारण ठे उन राष्ट्रीयकृत बँका/ सहकारी
बँका/शेड्युल्ड बँका/नवनत्तय संस्थांकडू न कोणत्याही कारणास्तव कजथ ईभारण्यास ्रवानगी दे ताना
्ुढील ऄटी/शती लागू राहतील:58
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(ऄ) शासकीय/ नझूल जनमनीवरील संबंनधत आमारतीतील सदननका/गाळा तारण ठे उन कजथ
ईभारण्यास ्रवानगी दे ताना ईक्त ्नरच्छे द क्र.01 मधील तक्त्यानुसार ऄनुज्ञय
े ऄसणारे

“तारण शुल्क” शासनाकडे अगाउ भरणे अवश्यक ऄसेल. तारण शुल्क वसुल केल्यानंतर
्रवानगी अदे श ्ानरत करताना यया रकमेच्या कजथ ईभारणीसाठी तारण शुल्क वसुल करुन
्रवानगी दे ण्यात अली अहे , तेवढ्या कजथ रकमे्र
ु तेच हे अदे श वैध ठरतील.
(ब) कजथदार व्यक्ती/संस्था यांनी वरीलप्रमाणे शासकीय/नझूल जनमनीवरील संबंनधत
आमारतीमधील सदननका/गाळा तारण ठे वून घेतलेल्या कजाची ्रतफेड केली नाही तर, त्याची
सवथस्वी जबाबदारी त्या व्यक्ती/संस्था यांची राहील. नवनशष्ट्ट प्रकरणात तारण ठे वलेली
सदननका/गाळा कजथ दे णाऱ्या नवत्तीय संस्थेकडे हस्तांतरण करण्याची ्नरज्स्थती ईद्भवल्यास
व त्यानुषंगाने, ऄशी सदननका/गाळा संबंनधत नवत्तीय संस्थेकडू न ककवा सदननका/गाळा
धारकाकडू न नवक्री/नललाव होत ऄसल्यास, त्यासाठी संबंनधत व्यक्ती/संस्था यांनी ककवा
यथाज्स्थती नवत्तीय संस्थेने शासनाकडे नवहीत हस्तांतरण शुल्काचा भरणा करणे अवश्यक
राहील. सदननका / गाळा तारण ठे वावयाच्या बँकेने/नवत्तीय संस्थेने त्यांच्या कजथफेडीच्या रकमेची
्ूतथता करण्याकरीता जर भनवष्ट्यात सदर गाळा, गाळ्याचा भाग/सदननका, सदननकेचा कोणताही
भाग नवक्रीस काढला तर संबनं धत बँक/नवत्तीय संस्था यांना दे य ऄसलेली रक्कम अनण सदर
गाळा/सदननका यांची ऄ्ेनक्षत ककमत याचा त्शील दे उन नजल्हानधकारी यांची ्ूवथ्रवानगी घेणे
ऄननवायथ राहील अनण ऄशी ्ूव्
थ रवानगी नमळाल्यानंतर नवक्री करण्यात येणाऱ्या सदननका/गाळा
यांच्या नवक्री्ोटी बँकेस/नवत्तीय संस्थेला नमळणा-या रकमेतून बँक/नवत्तीय संस्थेने ्नहला भार
म्हणून शासनास ्ुढील रकमा दे णे ऄननवायथ राहील :(1) शासकीय / नझूल जनमनीवरील आमारतीमधील सदननका/गाळा नवक्री होत ऄसेल,त्यावेळी
या सदननका/गाळा यांच्या बाबतीत प्रचनलत धोरणानुसार शासनास दे य होइल आतकी

“हस्तांतरण- फी” (या प्रसंगी ऄनर्जजत रक्कम अकारण्यात येणार नाही)
(2) शासकीय /नझूल जनमनीवरील आमारतीमधील सदननका/गाळा यांच्याबाबतीत शासनास
दे य ऄसतील ऄशा आतर कोणत्याही दे य रकमा.

(क) थकीत कजा्ोटी नवक्रीने हस्तांतरीत होणारी सदननका/गाळा यया जनमनीवर अहे, ती जमीन
भोगवटादार वगथ-2 ककवा यथाज्स्थती शासकीय भाडे ्टयाा या धारणानधकाराचीच राहील.
05.

शासकीय /नझूल जनमनीवरील आमारतीतील एखादी सदननका/गाळा तारण ठे उन कजथ

ईभारण्याकामी प्रस्तुत धोरण लागू ऄसेल. कजथ घेण्यासाठी संबनं धत शासकीय /नझूल जमीन तारण
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ठे वावयाची ऄसल्यास संदभाधीन क्र.4 येथे नमूद शासन ननणथयानुसार कायथवाही करणे अवश्यक राहील.
ऄसेल.

06.

हा शासन ननणथय, नवधी व न्याय नवभाग

अनण

नवत्त

नवभागाच्या ऄनौ्चारीक

संदभथ

क्र.143/2017/ व्यय-9, नद.21/04/2017 ऄन्वये प्राप्त सहमतीने ननगथनमत करण्यात येत अहे.
सदर शासन ननणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
ई्लब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201705251202449819 ऄसा अहे . हा अदे श
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे रायय्ाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने.

(मनु कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सनचव (महसूल)
प्रत,
1) मा. रायय्ाल, महाराष्ट्र रायय यांचे सनचव, राजभवन, मलबार नहल, मुंबइ.
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे ऄ्र मुख्य सनचव, मंत्रालय, मुंबइ.
3) मा. मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मुंबइ.
4) मा. राययमंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मुंबइ.
5) मा. मुख्य सनचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबइ.
6) ऄ्र मुख्य सनचव, (नवत्त), नवत्त नवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
7) महालेखा्ाल (लेखा व ऄनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र -1/2, मुंबइ / नाग्ूर.
8) महालेखा्ाल (लेखा ्रीक्षा) महाराष्ट्र -1/2, मुंबइ / नाग्ूर
9) प्रधान सनचव, महाराष्ट्र नवधानमंडळ सनचवालय,मुंबइ.
10) प्रधान सनचव (महसूल), महसूल व वन नवभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबइ.
11) जमाबंदी अयुक्त अनण संचालक, भूमी ऄनभलेख, ्ुणे.
12) नोंदणी महाननरीक्षक, मुद्ांक नवभाग, ्ुणे.
13) महासंचालक, मानहती व जनसं्कथ संचालनालय, मुंबइ.
14) सवथ नवभागीय अयुक्त
15) सवथ नजल्हानधकारी
16) ऄनधदान व लेखा ऄनधकारी, मुंबइ.
17) ननवासी लेखानधकारी, मुंबइ.
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18) सवथ सहसनचव / ई्सनचव, महसूल व वन नवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
19) सवथ "ज" समूह कायासने, महसूल व वन नवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
20) ननवड नस्ती (कायासन ज-1)
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विना

परिानगी

तारण

ठे िलेल्या

सदवनका/ गाळा बाबत "तारण शुल्क"
आकारण्याबाबत सिवसमािेशक आदे श.
महाराष्ट्र शासन
महसूल ि िन विभाग
शासन वनणवय क्रमाांकः जमीन-02/2014/प्र.क्र.45/ज-1
मादाम कामा मागव, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
वदनाांक: 26 जून, 2018
िाचा :1. महाराष्ट्र जमीन महसूल सांवहता, 1966 ि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनीची
विल्हेिाट करणे) वनयम, 1971
2. शासन वनणवय, महसूल ि िन विभाग क्र.जमीन-2000/प्र.क्र.135/ज-1,वद.27.2.2009
3. शासन वनणवय, महसूल ि िन विभाग क्र.जमीन-11/2011/प्र.क्र.166/ज-1,वद.2.1.2012
4. शासन वनणवय, महसूल ि िन विभाग क्र. जमीन-2015/प्र.क्र.155/ज-1,वद.16 जून, 2016
5. शासन वनणवय, महसूल ि िन विभाग क्र.जमीन-2512/07/प्र.क्र.30/ज-2,वद.13.4.2017
6. शासन वनणवय, महसूल ि िन विभाग क्र. जमीन-02/2014/प्र.क.45/ज-1, वद. 25.05.2017
प्रस्तािना :महाराष्ट्र जमीन महसूल सांवहता, 1966 ि त्याखाली तयार केलेले महाराष्ट्र जमीन महसूल
(सरकारी जवमनीची विल्हे िाट करणे) वनयम,1971 ि अन्य तदनुषवां गक तरतूदीनुसार शासकीय/ नझूल
जवमनी वनिासी प्रयोजनासाठी, व्यक्ती/सांस्था/सहकारी गृहवनमाण सांस्थाांना प्रचवलत धोरणानुसार
भोगावधकार मूल्य आकारुन कब्जेहक्काने अथिा भाडे पट्टयाने विहीत अटी ि शतीिर िेळोिेळी प्रदान
करण्यात आलेल्या आहेत. अशाप्रकारे वनिासी ि व्यािसावयक प्रयोजनाथव कब्जेहक्काने िा भाडे पट्ट्याने
प्रदान केलेल्या शासकीय/नझूल जवमनीिरील इमारतीमधील सदवनका/ गाळा धारकास कुटु ां बातील
सदस्याच्या/स्ित:च्या औषधोपचारासाठी, मुलाांच्या/पाल्याांच्या वशक्षणासाठी, व्यिसाय िृध्दीसाठी
पैशाची ककिा कजाची गरज लागली तर कजव उभारणीसाठी वित्तीय सांस्थेकडे तारण ठे िण्यास
सांदभाधीन अनु.क्र. 6 येथील वदनाांक 25.05.2017 च्या शासन वनणवयाांन्िये मान्यता दे ण्यात आली आहे .
मात्र विना परिानगी सदवनका तारण ठे िल्यास ही बाब वनयमानुकूल करताांना कोणती कायवपध्दती
अिलांबिािी तसेच तारणशुल्क वकती आकारािे याबाबत सध्या सुस्पष्ट्ट धोरण अस्स्तत्िात नाही.
भाडे पट्टयाने अथिा भोगिटादार िगव-2 या धारणावधकारािर कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या
शासकीय जवमनी ककिा त्या जवमनीिरील इमारतीमधील सदवनका/ गाळा कजव उभारणीसाठी विवत्तय
सांस्थेकडे तारण ठे िण्यास परिानगी दे णे तथा तारण फी आकारणे याबाबत सांदभाधीन शासन वनणवय
वदनाांक 27.02.2009, वद.16.06.2016 ि वद.25.05.2017 अन्िये शासनाने धोरण वनवित केलेले
आहे.
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त्याच धतीिर प्रदान केलेल्या शासकीय जवमनी ककिा त्यािरील "सदवनका/गाळे " सक्षम
प्रावधका-याच्या पूिप
व रिानगी वशिाय तारण ठे िले असल्यास असे तारण वनयवमत कसे करािे ककिा असे
तारण व्यिहार वनयवमत करताांना वकती तारण शुल्क आकारािे याबाबत सांदभाधीन शासन वनणवय
वद. 25.05.2017 मध्ये कोणतीही सुस्पष्ट्ट तरतूद नसल्याने अशी तरतूद करण्याची आिश्यकता आहे.
तसेच उक्त नमूद शासन वनणवयामध्ये शासकीय/ नझूल जवमनीिरील इमारतीमधील सदवनका/गाळा
धारकाांना कुटु ां बातील सदस्याच्या/स्िता:च्या औषधोपचारासाठी, मुलाांच्या/ पाल्याांच्या वशक्षणासाठी,
व्यिसाय िृध्दीसाठी पैशाची ककिा कजाची आिश्यकता भासल्यास त्याांना राष्ट्रीय्कृत बॅंका/सहकारी
बॅंका/श्येड्युल्ड बॅंका/वित्तीय सांस्थाांकडू न कजव उभारणीसाठी त्याांची सदवनका/गाळा तारण ठे िण्यास
परिानगी दे ण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र गाळा/ सदवनकाधारकाने त्याचा गाळा/ सदवनका
कोणत्या कारणास्ति तारण ठे िािी याची कारणे मयावदत ठे िणे आिश्यक नसून गाळा/
सदवनकाधारकाला कोणत्याही कारणासाठी "तारणशुल्क" आकारुन कोणत्याही राष्ट्रीयकृत
बॅंका/सहकारी बॅंका/शेड्युल्ड बॅंका/वित्तीय सांस्था याांच्याकडे सदवनका/गाळा तारण ठे िण्यास
परिानगी दे ण्याबाबत सुधावरत धोरण वनवित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन वनणवय:महाराष्ट्र जमीन महसूल सांवहता, 1966 ि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनींची
विल्हेिाट करणे) वनयम, 1971 अन्िये कब्जेहक्काने अथिा भाडे पट्टयाने प्रदान केलेल्या
शासकीय/नझूल जवमनीिरील इमारतीमधील सदवनका /गाळा धारकाांना त्याांची सदवनका/गाळा कजव
उभारण्याकामी तारण ठे िण्यास परिानगी दे ण्यासांदभात तसेच विनापरिानगी अशी "सदवनका/गाळे "
तारण ठे िल्यास असे तारण व्यिहार वनयवमत करण्याबाबत खालील प्रमाणे वदशावनदे श दे ण्यात येत
आहेत:01.

महाराष्ट्र जमीन महसूल सांवहता, 1966 ि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनीची
विल्हेिाट करणे) वनयम, 1971 अन्िये वनिासी, औद्योवगक, धमादाय, िावणस्ययक ि इतर
कोणत्याही प्रयोजनासाठी, विविध व्यक्तींना/सांस्थाांना/सहकारी गृहवनमाण सांस्थाांना,
कब्जेहक्काने

अथिा भाडे पट्टयाने

मांजूर

केलेल्या शासकीय/नझूल जवमनीिरील

इमारतीमधील सदवनका /गाळा सांबांवधत धारकाला यया कारणासाठी तारण ठे िणे
आिश्यक िाटत असेल त्या कारणासाठी त्याांना कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बॅंका/सहकारी
बॅंका/शेड्युल्ड बॅंका/विवत्तय सांस्थाांकडू न कजव उभारण्याकामी त्याांची सदवनका/गाळा

“तारण ठे िण्यास” वजल्हावधकारी याांच्या स्तरािरून परिानगी दे ता येईल, मात्र, याकवरता
अशी सदवनका/गाळा सांबांवधत वित्तीय सांस्थेकडे गहाण/तारण ठे िण्यासाठी परिानगी
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दे ताांना खालील प्रमाणे प्रयोजन वनहाय “तारण शुल्क” आकारून शासनाकडे भरणा करून
घेणे अवनिायव राहील.
अ.क्र.

सांबांवधत सदवनका/गाळा मांजूरीचे प्रयोजन

तारण शुल्क
(कजाच्या रकमेच्या)

1

औद्योवगक ि िावणस्ययक प्रयोजनाकरीता

0.50%

2

वनिासी ि अन्य प्रयोजनाकरीता

0.25%

02.

व्यक्ती ि सांस्था याांना वनिासी, औद्योवगक, धमादाय, िावणस्ययक ि इतर कोणत्याही

प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या शासकीय/ नझूल जवमनीिरील इमारतीमधील सदवनका/गाळा तारण
ठे िताांना सक्षम प्रावधका-याची पूिप
व रिानगी न घेता तारण व्यिहार केल्यास असा तारण व्यिहार
वनयमानुकूल करताांना उक्त पवर. 01 मध्ये नमूद तारण शुल्काच्या "दु प्पट" शुल्क आकारून
वजल्हावधकारी असा विनापरिाना तारण व्यिहार वनयवमत करु शकतील. वद. 25.05.2017 च्या
सांदभीय शासन वनणवयातील उिववरत सिव अटी ि शती जश्याच्या तश्या पूिीप्रमाणे लागू राहतील.
03.

हा

शासन

वनणवय

वित्त

विभागाच्या

अनौपचावरक

सांदभव

क्र.169/2018/व्यय-9

वद. 07/04/2018 अन्िये प्राप्त सहमतीने वनगववमत करण्यात येत आहे.
सदर शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201806261752358719 असा आहे. हा आदे श
वडवजटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राययपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

(राजेंद्र क्षीरसागर)
सह सवचि
प्रत,
1) मा. राययपाल, महाराष्ट्र रायय याांचे सवचि, राजभिन, मलबार वहल, मुांबई.
2) मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सवचि, मांत्रालय, मुांबई.
3) मा. मांत्री (महसूल), याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई.
4) मा. राययमांत्री (महसूल), याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई.
5) मा. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई.
6) अपर मुख्य सवचि, (वित्त), वित्त विभाग, मांत्रालय, मुांबई.
7) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र -1/2, मुांबई / नागपूर.
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8) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र -1/2, मुांबई / नागपूर
9) प्रधान सवचि, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय,मुांबई.
10) प्रधान सवचि (महसूल), महसूल ि िन विभाग, याांचे स्िीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई.
11) जमाबांदी आयुक्त आवण सांचालक, भूमी अवभलेख, पुणे.
12) नोंदणी महावनरीक्षक, मुद्राांक विभाग, पुणे.
13) महासांचालक, मावहती ि जनसांपकव सांचालनालय, मुांबई.
14) सिव विभागीय आयुक्त
15) सिव वजल्हावधकारी
16) अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुांबई.
17) वनिासी लेखावधकारी, मुांबई.
18) सिव सहसवचि / उपसवचि, महसूल ि िन विभाग, मांत्रालय, मुांबई.
19) सिव "ज" समूह कायासने, महसूल ि िन विभाग, मांत्रालय, मुांबई.
20) वनिड नस्ती (कायासन ज-1)
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शासन मान्यता प्राप्त “ननकडीचे सार्वजननक
प्रकल्प

(Vital

Public

प्रकल्पाांकरीता
नर्भागाांच्या

Projects)”

सांबांनधत

अनधपत्याखालील

या

प्रशासकीय
शासकीय

जनमनींचा आगाऊ ताबा सांबांनधत प्रकल्प
राबनर्णाऱ्या यांत्रणेस दे ण्याबाबत................
महाराष्ट्र शासन
महसूल र् र्न नर्भाग
शासन ननणवय क्रमाांकः जमीन-2015/प्र.क्र.45/ज-1
मादाम कामा मागव, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
नदनाांक: 1 जून, 2017
र्ाचा :1. महाराष्ट्र जमीन महसूल सांनहता, 1966 र् महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जनमनीची
नर्ल्हेर्ाट करणे) ननयम, 1971
2. शासन पनरपत्रक क्र.एलएनडी-1071/183736/एआयआय, नद.9 सप्टें बर,1971 र् नद. 25
फेब्रुर्ारी,1972
3. शासन पनरपत्रक क्र. जमीन-4979/ 29904/ सी.आर.534/ग-8, नद. 10 माचव, 1986
4. शासन पनरपत्रक क्र.जमीन-10/2005/ प्र.क्र.37/ ज-1, नद. 7 एनप्रल, 2005,
5. शासन ननणवय क्र. जमीन-10/2005/प्र.क्र.38/ज -1, नद. 7 माचव, 2006
6. शासन पनरपत्रक क्र. जमीन-04/2006/प्र.क्र.35/ज-1, नद. 8.सप्टे बर, 2008
7. शासन पनरपत्रक क्र. जमीन-05/2008/प्र.क्र.88/ज-1, नद. 18जून, 2011,
8. शासन ननणवय क्र. जमीन-05/2011/प्र.क्र.90/ज-1, नद. 27 जुलै, 2011,
9. शासन पनरपत्रक क्र. जमीन-09/2012/प्र.क्र.79/ज-1, नद. 30 नोव्हेंबर,2012
10. शासन पनरपत्रक क्र. जमीन-05/2011/प्र.क्र.90/ज-1, नद. 13 जून, 2013
11. शासन ननणवय क्र. जमीन-2015/प्र.क्र.45/ज-1, नद. 1 जून, 2015
प्रस्तार्ना :महाराष्ट्र जमीन महसूल सांनहता, 1966 च्या कलम 40 आनण महाराष्ट्र जमीन महसूल
(सरकारी जनमनींची नर्ल्हेर्ाट करणे) ननयम, 1971 च्या ननयम 3,5 र् 6 मधील तरतूदी अन्र्ये
शासकीय जनमनी राज्य शासनाच्या नर्नर्ध नर्भागाांना सार्वजननक प्रयोजनाांसाठी प्रदान करण्यात
येतात.
राज्यामध्ये नर्नर्ध भागात राज्य शासनामाफवत सार्वजननक महत्र्ाचे प्रकल्प राबनर्ण्यात येतात.
या महत्र्ाच्या प्रकल्पाांकनरता शासकीय जनमनीचा आगाऊ ताबा दे ण्यासांदभात शासनाने र्ेळोर्ेळी
शासन ननणवय/पनरपत्रके ननगवनमत केलेली आहेत. तथानप, महसूल नर्भागाकडील शासकीय जनमनी
व्यनतनरक्त राज्य शासनाच्या इतर प्रशासकीय नर्भागाांच्या अनधपत्याखाली/व्यर्स्थापनाखाली
असलेल्या शासकीय जनमनी दे खील काही र्ेळा राज्य शासनाच्या महत्र्ाच्या प्रकल्पाांकनरता आर्श्यक
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असतात र् त्यासाठी सांबांनधत प्रशासकीय नर्भागाकडू न ना-हरकत/सहमती प्राप्त करुन घेणे आर्श्यक
असते.
अनेकदा राज्य शासनाच्या महत्र्ाच्या प्रकल्पासाठी महसूल नर्भागा व्यनतनरक्त इतर
शासकीय नर्भागाच्या अनधपत्याखाली /व्यर्स्थापनाखाली असलेल्या जनमनीची आर्श्यकता
भासल्यास सांबांनधत प्रशासकीय नर्भागाकडू न ना-हरकत/सांमती प्राप्त करुन घेण्यास बराच कालार्धी
लागतो. त्यामुळे जमीन र्ेळीच उपलब्ध करुन न नदल्यास कालापव्यय होऊन सदर प्रकल्पाच्या
अांमलबजार्णीमध्ये नर्लांब होऊ शकतो र् अशा पनरस्स्थतीत अथवसांकल्पीत केलेल्या तरतूदीचा र्ेळेत
र्ापर न होता तो अखचीत पडू न राहू शकते ककर्ा परत करण्याची र्ेळ येऊ शकते. त्याचप्रमाणे प्रकल्प
र्ेळेत पूणव होण्यास अडचणी ननमाण होऊ शकतात र् तसे झाल्यास प्रकल्पाच्या अांदाजपत्रकीय खचात
र्ाढ होऊ शकते.
याचा नर्चार करता राज्य शासनाच्या प्रशासकीय मान्यता प्राप्त महत्र्ाचे प्रकल्प राबनर्णाऱ्या
शासकीय यांत्रणेस नर्नर्ध शासकीय नर्भागाांच्या अनधपत्याखालील/व्यर्स्थापनाखालील शासकीय
जनमनीची आर्श्यकता भासल्यास अशा शासकीय जनमनीचा आगार्ू ताबा सांबांनधत प्रशासकीय
नर्भागाांनी सांबांनधत प्रकल्प राबनर्णा-या शासकीय / ननमशासकीय यांत्रणेच्या सक्षम प्रानधका-याकडे
परस्पर सुपूदव करण्याबाबत सुस्पष्ट्ट धोरण र् कायवपध्दती ठरनर्णे आर्श्यक आहे. यास्तर् राज्य
मांनत्रमांडळाने ककर्ा मांनत्रमांडळ उपसनमतीने नदलेल्या मान्यतेच्या अनुषांगाने शासन स्तरार्रुन
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या महत्त्र्ाच्या प्रकल्पाांना आर्श्यक शासकीय जनमनींचा
आगार्ू ताबा दे ण्याबाबतचे धोरण नननरृत करण्याची बाब शासनाच्या नर्चाराधीन होती. याबाबत

नद.16/05/2017 रोजीच्या मांनत्रमांडळ बैठकीतील मान्यतेस अनुसरून शासन पुढीलप्रमाणे ननणवय घेत
आहे.

शासन ननणवय :राज्य मांनत्रमांडळाने ककर्ा मांनत्रमांडळ उपसनमतीने नदलेल्या मान्यतेच्या अनुषांगाने शासन
स्तरार्रुन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेले सार्वजननक र्ाहतूकीशी ननगडीत मोठे प्रकल्प
(उदा. मेरो प्रकल्प/मोनो रेल प्रकल्प, रेल्र्े प्रकल्प, नर्मानतळ प्रकल्प, बांदर नर्कास प्रकल्प, राष्ट्रीय
ककर्ा राज्य महामागव र् द्रुतगती मागव प्रकल्प) तसेच मोठे / मध्यम कसचन प्रकल्प र् जलनर्द्युत प्रकल्प,
मोठे पाणी पुरर्ठा प्रकल्प, राज्याच्या प्रचनलत पयवटन धोरणाांतगवत महाराष्ट्र पयवटन नर्कास
महामांडळाचे ककर्ा पयवटन सांचालनालयाचे मोठे पयवटन प्रकल्प र् महाराष्ट्र औद्योनगक नर्कास
महामांडळामाफवत नर्कनसत करार्याचे औद्योनगक क्षेत्र (यापुढे ज्याांचा सामाईक उल्लेख ननकडीचे
सार्वजननक प्रकल्प म्हणून करण्यात आला आहे) राबनर्णा-या प्रशासकीय नर्भागास शासनाच्या अन्य
प्रशासकीय नर्भागाांच्या अनधपत्याखालील/ व्यर्स्थापनाखालील शासकीय जनमनीची आर्श्यकता
भासल्यास र् अशा शासकीय जनमनीची मागणी प्रकल्प राबनर्णा-या नर्भागाने केल्यास, प्रकल्प
राबनर्णा-या

नर्भागास

ककर्ा

प्रकल्प

राबनर्णा-या

नर्भागाने

नामननदे नशत

केलेल्या

शासकीय/ननमशासकीय यांत्रणेस सांबांनधत शासकीय जनमनीचा परस्पर आगार्ू ताबा दे ण्यासांदभात
शासन या शासन ननणवयान्र्ये पुढीलप्रमाणे नदशा ननदे श ननगवनमत करीत आहे :-
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01.

राज्य मांनत्रमांडळाने ककर्ा मांनत्रमांडळ उपसनमतीने नदलेल्या मान्यतेच्या अनुषांगाने शासन

स्तरार्रुन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेले उक्त नमूद ननकडीचे सार्वजननक प्रकल्प
राबनर्णाऱ्या प्रशासकीय नर्भागास शासनाच्या अन्य प्रशासकीय नर्भागाांच्या अनधपत्याखालील/
व्यर्स्थापनाखालील शासकीय जनमनीची आर्श्यकता भासल्यास र् अशा शासकीय जनमनीची मागणी
प्रकल्प राबनर्णा-या नर्भागाने केल्यास, प्रकल्प राबनर्णा-या नर्भागास ककर्ा प्रकल्प राबनर्णाऱ्या
नर्भागाने नामननदे नशत केलेल्या शासकीय/ननमशासकीय यांत्रणेस सांबांनधत शासकीय जनमनीचा परस्पर
आगार्ू ताबा जमीन धारण करणाऱ्या नर्भागाने सांबांनधत नजल्हानधकाऱ्यामाफवत पुढील कायवपध्दतीस र्
अटीस अनुसरुन नर्नहत र्ेळेत दे णे बांधनकारक राहील:अ) कायवपध्दती :I.

प्रकल्प राबनर्णा-या नर्भागाने, ज्या अन्य सांबांनधत प्रशासकीय नर्भागाची जमीन
आर्श्यक आहे त्या नर्भागास सांबांनधत ननकडीच्या सार्वजननक प्रकल्पाच्या
प्रशासकीय मान्यते सांदभातील शासनाच्या ननणवयाची प्रत, सांबांनधत शासकीय जमीन
सदर प्रकल्पासाठी आर्श्यक र् अपनरहायव असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, आगाऊ ताबा
ज्या क्षेनत्रय प्रानधका-याकडे दे णे अपेनक्षत आहे त्याचे नामननदे शन र् अशी जमीन र्गव
करण्याबाबतचा प्रस्तार् सादर करणे आर्श्यक राहील.

II.

अशा प्रकारे जमीन र्गव करण्याबाबतचा प्रस्तार् प्राप्त झाल्यानांतर प्राप्त झालेल्या
प्रस्तार्ार्र प्रशासकीय नर्भाग प्रमुखाांनी, म्हणजेच जमीन धारण करणा-या
नर्भागाच्या अपर मुख्य सनचर्/ प्रधान सनचर् /सनचर् याांनी प्रकल्प राबनर्णा-या
नर्भागाने सादर केलेला शासन ननणवय र् अशा प्रस्तार्ाांतगवत कागदपत्रे त्याांच्या
नर्भागाच्या अनधपत्याखालील सांबांनधत क्षेनत्रय अनधकारी याांना पाठनर्ण्याची
कायवर्ाही र्रीलप्रमाणे प्रस्तार् प्राप्त झाल्यापासून जास्तीत जास्त 30 नदर्साांत
करणे आनण प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मांजूरीच्या आदे शातील अटी/शती सापेक्ष अशा
जनमनीचा आगाऊ ताबा दे ण्याबाबतची कायवर्ाही करण्याबाबत त्याांच्या अनधनस्त
नजल्हास्तरीय क्षेनत्रय अनधका-याला र् सांबांनधत नजल्हानधका-याांना कळनर्ण्याची
कायवर्ाही करणे अननर्ायव असेल. ननकडीच्या सार्वजननक प्रकल्पास शासन
ननणवयान्र्ये शासनाने पूर्ीच मान्यता नदली असल्याने त्यासाठी आर्श्यक जनमनीचा
आगाऊ ताबा दे ण्यानर्षयी ननदे श सांबांनधत नजल्हास्तरीय क्षेनत्रय अनधकारी र्
नजल्हानधकारी याांना दे ण्यासाठी जमीन धारण करणा-या शासकीय नर्भागाच्या अपर
मुख्य सनचर्/प्रधान सनचर्/सनचर् याांना परत शासनादे श प्राप्त करण्याची गरज
असणार नाही.

III.

र्रील प्रमाणे आगाऊ ताबा नर्षयी पत्र प्राप्त झाल्यार्र नजल्हानधकारी याांनी तात्काळ
प्रकल्प राबनर्णा-या नर्भागाने आगाऊ ताब्यासाठी नामननदे नशत केलेला प्रानधकारी
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र् सांबांनधत जमीन धारण करणा-या नर्भागाचा नजल्हास्तरीय प्रमुख अनधकारी या
दोघाांशी नर्चार नर्ननमय करुन अशा जनमनीच्या सांयुक्त मोजणीची तारीख ठरर्ार्ी
र् अनर्लांब मोजणी पूणव करुन घेर्ून अशा जनमनीचा आगाऊ ताबा जमीन धारण
करणा-या नर्भागाच्या नजल्हास्तरीय अनधका-याकडू न घेऊन प्रकल्प राबनर्णा-या
नर्भागाने नामननदे नशत केलेल्या प्रानधका-याकडे

शक्यतो त्याचर्ेळी सुपूदव

करण्याची व्यर्स्था करार्ी. याकामी शासकीय जनमनीची सांयुक्त मोजणी नर्नाशुल्क
करण्यात यार्ी. या प्रमाणे आगाऊ ताबा दे ण्याची कायवर्ाही नजल्हानधका-याकडे
शासनाच्या जमीन धारण करणा-या नर्भागाकडू न पत्र प्राप्त झाल्यानांतर 30
नदर्साांच्या आत पूणव करणे आर्श्यक राहील.
IV.

र्रीलप्रमाणे नर्नहत पध्दतीने शासकीय जनमनीचा आगाऊ ताबा प्रकल्प राबनर्णा-या
नर्भागाने नामननदे नशत केलेल्या प्रानधका-याकडे सुपूदव करुन त्याबाबतचा अहर्ाल
नजल्हानधकारी याांनी शासनाच्या सांबांनधत नर्भागाांकडे सादर करणे आर्श्यक राहील.
तद्नांतर सांबांनधत जमीन धारण करणाऱ्या नर्भागाच्या नजल्हास्तरीय प्रमुखाने अशी
जमीन सदर प्रकल्पाकनरता प्रकल्प राबनर्णा-या नर्भागाकडे अांनतमत: र्गव

करण्याचा नरतसर प्रस्तार् जमीन धारण करणाऱ्या प्रशासकीय नर्भागास 1
मनहन्याच्या आत न चूकता सादर करण्याची दक्षता घ्यार्ी.
V.

र्रीलप्रमाणे जमीन अांनतमत: र्गव करण्यासांबांधी नरतसर प्राप्त झालेल्या प्रस्तार्ार्र
सांबांनधत प्रशासकीय नर्भागाने अशी जमीन ज्या अनधननयमावारारे ननयांनत्रत केली जाते
(उदा. महाराष्ट्र गृह ननमाण र् क्षेत्र नर्कास अनधननयम-1976, महाराष्ट्र औद्योनगक
नर्कास महामांडळ अनधननयम, 1961, नागरी जमीन कमाल धारणा अनधननयम,
1976 इत्यादी) अशा अनधननयमातील तरतूदीन्र्ये नर्नहत कायवर्ाही पूणव करुन सदर
जमीन प्रकल्प राबनर्णा-या नर्भागाकडे ककर्ा अशा नर्भागाने नामननदे नशत केलेल्या
शासकीय /ननमशासकीय यांत्रणेकडे

अांनतमत: र्गव करण्यासांबांधीचे आदे श

नर्नानर्लांब ननगवनमत करार्ेत. जमीन ननगवतीबाबत सांबांनधत प्रशासकीय नर्भागाकडे
नर्नशष्ट्ट अनधननयम/तरतूदी उपलब्ध नसल्यास नर्भागाने अशी जमीन अांनतमनरत्या
ननगवत करण्याबाबतचा प्रस्तार् महसूल नर्भागाला स्र्यांस्पष्ट्ट नशफारशीसह र् जमीन
प्रत्यापवणाच्या आदे शासह सादर करार्ा र् त्या आधारे महसूल र् र्न नर्भागाने
महाराष्ट्र जमीन महसूल सांनहता, 1966 च्या तरतूदीन्र्ये अशी जमीन प्रकल्प
राबनर्णा-या नर्भागाकडे अांनतमत: र्गव करण्याबाबतचे आदे श ननगवनमत करार्ेत.
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ब) अटी र् शती:- र्रील ननदे शाांप्रमाणे कायवर्ाही करताना खालील अटी र् शतींचे अनुपालन
होणे बांधनकारक राहील:I.

प्रकल्प राबनर्णाऱ्या सांबांनधत प्रशासकीय नर्भागाने, अशा ननकडीच्या सार्वजननक
प्रकल्पास राज्य मांनत्रमांडळाची ककर्ा मांनत्रमांडळ उपसनमतीची मान्यता घेतलेली
असार्ी आनण त्या आधारे राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त केलेली असार्ी.

II.

प्रशासकीय मान्यता प्राप्त ननकडीच्या सार्वजननक प्रकल्पासाठी आर्श्यक शासकीय
जनमनीचा आगाऊ ताबा दे ताना सांबांनधत प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या
आदे शातील नमूद जनमनीचे भोगर्टामूल्य र् इतर बाबींशी सांबांनधत अटी र्
शतीनुसारच आगाऊ ताबा दे णे आर्श्यक राहील. नर्शेष म्हणजे अशा शासकीय
जनमनीर्र त्रयस्थ नहतसांबांध ननमाण करण्यास मांनत्रमांडळाने ककर्ा मांनत्रमांडळ
उपसनमतीने मान्यता नदली असेल तरच त्यानुसार त्रयस्थ हक्क अशा शासकीय
जनमनीर्र ननमाण करण्यास मुभा राहील.

ज्या प्रकरणी भोगर्टा मूल्य र्सूल

करण्यासांबांधी प्रशासकीय मान्यता आदे शात स्पष्ट्टता नसेल अशा प्रकरणामध्ये
महसूल नर्भागाने नननरृत केलेले धोरण नर्चारात घेऊन त्याप्रमाणे कायवर्ाही करणे
आर्श्यक राहील.
III.

प्रकल्प राबनर्णारा नर्भाग याांनी सदर प्रकल्प कोणत्या यांत्रणेमाफवत राबनर्ण्यात
येणार आहे, तसेच अशा प्रकल्पासाठी नकती शासकीय जमीन प्रकल्प राबनर्णा-या
नर्भागास ककर्ा प्रकल्प राबनर्णा-या नर्भागाने नामननदे नशत केलेल्या शासकीय
/ननमशासकीय

यांत्रणेस आर्श्यक आहे या बाबीस देखील मांनत्रमांडळाची ककर्ा

यथास्स्थती मांनत्रमांडळ उपसनमतीची मान्यता घेतलेली असार्ी.
02.

सार्वजननक ननकडीचा प्रकल्प राबनर्णाऱ्या नर्भागाने अशा प्रकल्पासाठी अन्य प्रशासकीय

नर्भागाांच्या ताब्यातील जमीन आर्श्यक असल्यास प्रकल्प मांजूरीचा प्रस्तार् मांनत्रमांडळापुढे ककर्ा
यथास्स्थती मांनत्रमांडळ उपसनमतीपुढे सादर करण्यापूर्ी सांबांनधत प्रशासकीय नर्भागाचे अनभप्राय घेणे
आर्श्यक आहे. एखाद्या प्रकरणी अशा प्रकल्पास मांनत्रमांडळ/मांनत्रमांडळ उपसनमतीची मान्यता घेताना
सांबांनधत प्रशासकीय नर्भागाचे अनभप्राय घेण्यात आले नसतील आनण अशा प्रशासकीय नर्भागास काही
न्यायालयीन ककर्ा र्ैधाननक ककर्ा अन्य समथवनीय कारणास्तर् अशा प्रकल्पासाठी आर्श्यक आपली
जमीन उपलब्ध करुन दे णे शक्य होत नसेल तर अशा प्रकरणी पूणव समथवनासह आपले अनभप्राय अशा
प्रशासकीय नर्भागाच्या अपर मुख्य सनचर्/प्रधान सनचर्/सनचर् याांनी जमीन र्गव करण्याचा प्रस्तार्
प्राप्त झाल्यापासून 30 नदर्साांच्या आत आपल्या नर्भागाच्या प्रभारी मांत्री याांची मान्यता घेऊन मुख्य
सनचर् याांच्यामाफवत मा.मुख्यमांत्री याांच्या अांनतम आदेशाथव सादर करणे बांधनकारक राहील.
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03.

ज्या ननकडीच्या सार्वजननक प्रकल्पाांना यापूर्ीच मांनत्रमांडळ ककर्ा मांनत्रमांडळ उपसनमतीने

मान्यता नदली असून अद्याप शासकीय जनमनीचा आगाऊ ताबा प्राप्त झाला नसेल अशा प्रकल्पाांना ही
प्रस्तुत धोरण लागू राहील.
04.

अशासकीय /खाजगी/धमादाय सांस्थेमाफवत चालनर्ण्यात येणा-या प्रकल्पासाठी शासकीय

जनमनीचा आगाऊ ताबा या धोरणान्र्ये दे ण्यात येऊ नये.
सदर शासन ननणवय, नर्त्त नर्भागाच्या अनौपचारीक सांदभव क्र.405/2015/व्यय-9, नद.
30/09/2015 अन्र्ये तसेच मांनत्रमांडळाच्या मान्यतेने ननगवनमत करण्यात येत आहे.
सदर शासन ननणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळार्र
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201706011437326919 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल स्र्ाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार र् नार्ाने.

(मनु कुमार श्रीर्ास्तर्)
प्रधान सनचर् ( महसूल, मुद्राांक शुल्क र् नोंदणी )
प्रत,
1) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याांचे सनचर्, राजभर्न, मलबार नहल, मुांबई.
2) मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सनचर्, मांत्रालय, मुांबई.
3) मा. मांत्री (महसूल), याांचे खाजगी सनचर्, मांत्रालय, मुांबई.
4) मा. राज्यमांत्री (महसूल), याांचे खाजगी सनचर्, मांत्रालय, मुांबई.
5) मा. मुख्य सनचर्, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई.
6) महालेखापाल (लेखा र् अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र 1/2, मुांबई / नागपूर.
7) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 1/2, मुांबई / नागपूर
8) अपर मुख्य सनचर्, (नर्त्त), नर्त्त नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई.
9) अपर मुख्य सनचर् (उद्योग), उद्योग, ऊजा र् कामगार नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई.
10) प्रधान सनचर्, सार्वजननक बाांधकाम नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई.
11) प्रधान सनचर्, जलसांपदा नर्भाग, मांत्रालय,मुांबई.
12) प्रधान सनचर्, (कृनष), कृनष र् प.दु .म. नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई.
13) प्रधान सनचर् (उजा), उद्योग, ऊजा र् कामगार नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई.
14) प्रधान सनचर्, (ननर्-1), नगर नर्कास नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई.
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15) प्रधान सनचर्, महाराष्ट्र नर्धानमांडळ सनचर्ालय,मुांबई.
16) सनचर् (ननर्-2), नगर नर्कास नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई.
17) सनचर् (र्ने र् भूसांपादन), महसूल र् र्न नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई.
18) प्रधान सनचर् (महसूल, मुद्राांक शुल्क र् नोंदणी), याांचे स्र्ीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई.
19) जमाबांदी आयुक्त आनण सांचालक, भूमी अनभलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
20) नोंदणी महानननरक्षक र् मुद्राांक ननयांत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
21) महासांचालक, मानहती र् जनसांपकव सांचालनालय, मुांबई.
22) सर्व मांत्रालयीन प्रशासनकय नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई.
23) सर्व नर्भागीय आयुक्त.
24) सर्व नजल्हानधकारी.
25) अनधदान र् लेखा अनधकारी, मुांबई.
26) ननर्ासी लेखानधकारी, मुांबई.
27) सर्व सहसनचर् / उपसनचर्, महसूल र् र्न नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई.
28) सर्व "ज" समूह कायासने, महसूल र् र्न नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई.
29) ननर्ड नस्ती (कायासन ज-1).

******
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शासकीय

जमिनीचा

दे ण्याबाबतचे

अमिकार

आगाऊ

ताबा

मजल्हामिकारी

याांना प्रत्यायोमजत करण्याबाबत..

िहाराष्ट्र शासन
िहसूल व वन मवभाग
शासन मनर्णय क्रिाांकः जिीन-2017/प्र.क्र.234/ज-1
िादाि कािा िागण, हु तात्िा राजगुरु चौक,
िांत्रालय, िुांबई-400 032.
मदनाांक: 22 ऑक्टोबर, 2018.
वाचा:1.

शासन

मनर्णय,

िहसूल

व

वन

मवभाग

क्र.जिीन-2015/प्र.क्र.45/ज-1,

मद.01.06.2015.
प्रस्तावना :शासकीय प्रकल्प तसेच मवकास आराखडयातील सावणजमनक सुमविा व
सावणजमनक प्रयोजन या स्वरुपाच्या मवमवि आरक्षर्ाखाली येर्ा-या, शासकीय जिीनी वेळीच
उपलब्ि करुन न मदल्यास कालापव्यय होऊन शासकीय कायणक्रिाांच्या अांिलबजावर्ीिध्ये
मवलांब होऊ शकतो व अशा पमरस्स्ितीत अिणसांकल्पात केलेल्या तरतूदीचा वेळेत वापर न होता
ती अखर्चचत पडू न राहू शकते ककवा परत करण्याची वेळ येवू शकते. तसेच, अशी कािे वेळेत
पूर्ण होण्यास अडचर्ी मनिार् होऊ शकतात व तसे झाल्यास प्रकल्पाच्या अांदाजपत्रकीय
खचात वाढ होऊ शकते ककवा अशा प्रसांगी शासनाचे अनुदान व्यपगत होऊ शकते. सदरहू ,
वस्तुस्स्िती मवचारात घेऊन, शासनाने सांदभािीन शासन मनर्णय / पमरपत्रकान्वये शासकीय
जमिनीचा आगाऊ ताबा दे ण्याचे अमिकार मजल्हामिकारी / मवभागीय आयुक्त याांना प्रदान
केलेले असून त्यानुषांमगक मदशामनदे श दे खील मदलेले आहेत. तिामप, जनमहताांच्या शासन
िान्य प्रकल्प ककवा शासकीय प्रकल्प यासाठी शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा दे ताना
भोगवटा िुल्य आकारण्याच्या बाबतीत क्षेत्रीय िहसूली प्रामिकारी याांना मदशामनदे श दे ण्याची
बाब शासनाच्या मवचारािीन होती.

शासन मनर्णय :राज्यात राबमवण्यात येर्ा-या जनमहताांच्या शासन िान्य प्रकल्प ( िहानगरपामलका,
शासकीय प्रामिकरर्) ककवा शासकीय प्रकल्प यासाठी शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा
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देताना भोगवटा िुल्य आकारण्याच्या बाबतीत क्षेत्रीय िहसूली प्रामिकारी याांना
खालीलप्रिार्े सुिारीत मदशामनदेश या शासन मनर्णयान्वये देण्यात येत आहे त:-

“िहानगरपामलका ककवा शासकीय प्रामिकरर् याांना राज्य शासनाने प्रशासकीय
िान्यता मदलेल्या जनमहताच्या प्रकल्पाांसाठी ककवा शासकीय प्रकल्पासाठी
शासकीय

जिीन

आवश्यक

असल्यास,

अशा

शासमकय

जमिनीचा

भोगवटािुल्यरमहत आगाऊ ताबा सांबमां ित िहानगरपामलका अिवा शासकीय
प्रामिकरर्

याांना मजल्हामिकारी याांच्याकडू न दे ण्यात येईल.

मदल्यानांतर सांबमां ित प्रामिकरर्ास

आगाऊ ताबा

अशा जमिनीवर िांजूर प्रकल्पाचे काि सुरू

करण्यास िुभा असेल. दरम्यान, मजल्हामिकारी याांनी शासनाच्या प्रचमलत
िोरर्ानुसार अशा आगाऊ ताबा मदलेल्या शासकीय जमिनीचे भोगवटा िूल्य
मनमित करुन ते शासनास अदा करण्याबाबत सांबमां ित िहानगरपामलका ककवा
शासकीय प्रामिकरर् याांना कळवावे. त्यानुसार मजल्हामिकारी याांनी मनमित
केलेले भोगवटािुल्य शासनास अदा करर्े सांबमां ित िहानगरपामलकेवर ककवा
शासकीय प्रामिकरर्ावर बांिनकारक असेल.”
सदर शासन मनर्णय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या
सांकेतस्िळावर उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक

201810221620411219

असा आहे . हा आदेश मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांमकत करुन काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.

राजेंद्र क्षीरसागर
शासनाचे सहसमचव
प्रत,
1) िा.राज्यपाल, िहाराष्ट्र राज्य याांचे समचव, राजभवन, िलबार महल, िुांबई.
2) िा.िुख्यिांत्री याांचे अपर िुख्य समचव
पष्ृ ठ 3 पैकी 2
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3) िा.िांत्री (िहसूल), याांचे खाजगी समचव
4) िा.िांत्री (मवत्त व मनयोजन), याांचे खाजगी समचव
5) िा.राज्यिांत्री (िहसूल), याांचे खाजगी समचव
6) िा.िुख्य समचव, िहाराष्ट्र राज्य, िांत्रालय, िुांबई.
7) िा. अपर िुख्य समचव, (मवत्त) मवत्त मवभाग, िांत्रालय, िुांबई.
8) अपर िुख्य समचव (िहसूल), िहसूल व वन मवभाग, याांचे स्वीय सहाय्यक
9) प्रिान समचव (नमव-1), नगर मवकास मवभाग , िांत्रालय, िुांबई.
10) प्रिान समचव (नमव-2), नगर मवकास मवभाग , िांत्रालय, िुांबई.
11) जिाबांदी आयुक्त आमर् सांचालक भूिीअमभलेख, पुर्े.
12) प्रिान समचव, िहाराष्ट्र मविानिांडळ समचवालय, िुांबई
13) िहासांचालक, िामहती व जनसांपकण सांचालनालय, िुांबई
14) सवण मवभागीय आयुक्त/सवण मजल्हामिकारी,
15) िहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता ) िहाराष्ट्र 1/2, िुांबई / नागपूर
16) िहालेखापाल (लेखा परीक्षा) िहाराष्ट्र 1/2, िुांबई / नागपूर
17) अमिदान व लेखा अमिकारी, िुांबई.
18) मनवासी लेखा अमिकारी, िुांबई
19) सवण िांत्रालयीन प्रशासकीय मवभाग
20) सवण सहसमचव/उपसमचव, िहसूल व वन मवभाग, िांत्रालय, िुांबई.
21) सवण “ज” सिूह कायासने, िहसूल व वन मवभाग, िांत्रालय, िुांबई.
22) मनवडनस्ती (कायासन ज-1)

*************

पष्ृ ठ 3 पैकी 3

75

शासकीय

जमिनीचा

आगाऊ

ताबा

मिल्यानंतर

कब्जेहक्काच्या ककितीवर आकारावयाचा व्याजाचा िर
तसेच भाडे पट्ट्याने द्यावयाच्या जमिनीच्या वार्षिक
भाडे पट्ट्याच्या िर घोमित करणेबाबत .
िहाराष्ट्र शासन
िहसूल व वन मवभाग
शासन पमरपत्रक क्रिांक :- पीएलआर-2016/प्र.क्र.26/ज-1
िािाि कािा रोड, हु तात्िा राजगुरु चौक,
िंत्रालय, िुंबई-400 032
मिनांक:- 03 ऑगस्ट, 2020.
वाचा :-

1) शासन मनणणय, िहसूल व वन मवभाग क्र. एलएनडी 1092/प्र.क्र.84/ज-1, मिनांक 30.6.1992
2) शासन मनणणय, िहसूल व वन मवभाग क्र. जिीन 1097/2214/प्र.क्र.93/ज-1, मिनांक 8.7.1999

प्रस्तावना :िहाराष्ट्र जिीन िहसूल संमहता - 1966 आमण िहाराष्ट्र जिीन िहसूल (सरकारी जमिनीची मवल्हे वाट करणे)
मनयि- 1971 िधील तरतूिीनुसार शासमकय जमिनीचा आगाऊ ताबा मिल्यानंतर, अशा जमिनींच्या कब्जेहक्काच्या
रकिेवर त्या जमिनीचा आगाऊ ताबा मिल्यापासून ते अंमति कब्जेहक्काची ककित मनमित करुन मतचा भरणा
करण्याच्या मिनांकापयंत 15 % िराने व्याज आकारण्याची. तसेच, शासकीय जमिनीच्या भूईभाड्याचा िर संपण
ू ण
बाजारिुल्याच्या 15 % आकारण्याबाबत संिभाधीन शासन मनणणय मि. 30.6.1992 अन्वये तरतुि करण्यात आली
होती.

या िराबाबत शासनाकडू न पुनर्षवचार करुन व्याजाच्या व भूईभाड्याच्या ्क्त िराियेये सुधारणा करुन

संिभाधीन शासन मनणणय मि. 8.07.1999 अन्वये सुधामरत आिे श िेऊन, त्यानुसार पुढील तरतुि करण्यात आली:-

"आगाऊ ताबा मिलेल्या शासमकय जमिनीच्या अंमति ककितीवर तथा तात्पुरती ककित व अंमति ककित
यातील थकीत रकिेवर आकारावयाच्या व्याजाचा िर आमण भूईभाड्याने मिलेल्या शासकीय जमिनीच्या वार्षिक
भूईभाड्याचा िर भारतीय स्टे ट बॅंकेच्या “प्राईि लेंडींग रे ट” इतका असावा. हा िर िरविी मि. 01 जानेवारीच्या
भारतीय स्टे ट बॅंकेच्या “प्राईि लेंडींग रे ट” च्या िराइतका असावा आमण तो त्या संपूणण विाकमरता कायि असावा.

भारतीय स्टे ट बॅंकेचा “प्राईि लेंडींग रेट” ियेयेच बिलला, तरी पूवीचाच िर त्या संपूणण विाकमरता कायि
असेल व विण संपल्यानंतर आवश्यक असल्यास पुन्हा सुधारण्यात यावा."
त्यानुसार भारतीय स्टे ट बॅंकेचा त्या-त्या विी 01 जानेवारी रोजी असलेला P.L.R. (Prime Lending
Rate) घोमित करुन क्षेत्रीय यंत्रणांना कळमवण्यात येतो. परं तु आता भारतीय मरझवण बॅंकेच्या सुधारीत

मनिे शानुसार P.L.R. ऐवजी M.C.L.R. (Marginal Cost of Funds based Lending Rate ही संज्ञा (term)
वापरण्यात येत आहे. त्यानुसार मिनांक 01.01.2020 रोजीचा भारतीय स्टे ट बॅंकेचा संपूणण विासाठीचा
M.C.L.R. िर 7.9% घोमित केला आहे . त्यािुळे आगाऊ ताबा मिलेल्या शासमकय जमिनीच्या अंमति

ककितीवर तथा तात्पुरती ककित व अंमति ककित यातील थकीत रकिेवर आकारावयाच्या व्याजाचा िर
आमण भूईभाड्याने मिलेल्या शासकीय जमिनीच्या वार्षिक भूईभाड्याचा िर सन 2020 या संपूणण विासाठी
घोिीत करुन तो क्षेत्रीय कायालयांना कळमवण्याची बाब शासनाच्या मवचाराधीन होती.
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शासन पमरपत्रक :शासमकय जमिनीचा आगाऊ ताबा मिल्यानंतर, अशा जमिनींच्या कब्जेहक्काच्या रकिेवर, त्या
जमिनीचा आगाऊ ताबा मिल्यापासून ते अंमति कब्जेहक्काची ककित मनमित करुन मतचा भरणा करण्याच्या
मिनांकापयंत आकारावयाचा व्याजाचा िर तसेच, भाडे पट्टयाने िे ण्यात येणाऱ्या शासकीय जमिनीबाबत
भूईभाडयासाठी आकारण्यात येणारा िर सन 2020 या संपूणण विासाठी 7.9% असा आकारण्यात यावा.
सिर शासन पमरपत्रक मवत्त मवभागाने त्यांच्या अनौपचामरक संिभण क्रिांक 129/2020/व्यय-9
मिनांक 09.07.2020 अन्वये मिलेल्या सहितीस अनुसुरुन मनगणमित करण्यात येत आहेत.
2.

सिर शासन पमरपत्रक, िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर ्पलब्ध

करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रिांक 202008031639045319 असा आहे. हा आिे श
मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांमकत करुन काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने.

( रिेश चव्हाण )
सह समचव, िहाराष्ट्र शासन
प्रत : 1. िा. िुख्यिंत्री यांचे अपर िुख्य समचव, िहसूल व वन मवभाग, िंत्रालय, िुंबई.
2. िा. िंत्री (िहसूल) यांचे खाजगी समचव, िंत्रालय, िुंबई.
3. िा. राज्यिंत्री (िहसूल) यांचे खाजगी समचव, िंत्रालय, िुंबई.
4. अपर िुख्य समचव (िहसूल) यांचे स्वीय सहाय्यक, िहसूल व वन मवभाग, िंत्रालय, िुंबई.
5. सवण मवभागीय आयुक्त.
6. जिाबंिी आयुक्त व संचालक, भूिी अमभलेख, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.
7. नोंिणी िहामनरीक्षक व िुद्ांक मनयंत्रक, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.
8. िहालेखापाल, लेखा व अनुज्ञय
े ता/ लेखापमरक्षा, िहाराष्ट्र राज्य (1) िुंबई.
9. िहालेखापाल, लेखा व अनुज्ञय
े ता/ लेखापमरक्षा, िहाराष्ट्र राज्य (2) नागपूर.
10. सवण मजल्हामधकारी / अपर मजल्हामधकारी.
11. मवत्त मवभाग, व्यय-9, िंत्रालय, िुंबई.
12.सवण िंत्रालयीन मवभाग, िुंबई.
13. सवण सहसमचव / ्पसमचव, िहसूल व वन मवभाग, िंत्रालय, िुंबई-32.
14. “ज” सिुहातील सवण अवर समचव / कक्ष अमधकारी, िहसूल व वन मवभाग,िंत्रालय, िुंबई-05.
15. कक्ष अमधकारी (ल-1), संगणक शाखा, िहसूल व वन मवभाग, िंत्रालय, िुंबई-05.
16. मनवडनस्ती कायासन ज-1, िहसूल व वन मवभाग, िंत्रालय, िुंबई-32.
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भाडे पट्टयाने प्रदान करण्यात आलेल्या
शासकीय

ममळकतींच्या

हसताांतरणास

परवानगी दे णे व अशा ममळकतींच्या मवना
परवाना हसताांतरणामुळे झालेले शततभग
ां
मनयमानुकूल करणेबाबत.......
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन मवभाग
शासन मनणतय क्रमाांकः जमीन-2516/प्र.क्र.16/ज-2
मादाम कामा मागत, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
मदनाांक: 14 जून, 2017
वाचा :1) शासन मनणतय क्र.जमीन-2505/प्र.क.405/ज-2, मद.12.12.2012
2) शासन राजपत्र मद.22.8.2016 मधील अमधसूमचत सन 2016 चा महाराष्ट्र अमधमनयम क्र.29
प्रसतावना :महाराष्ट्र जमीन महसूल सांमहता, 1966 (1966 चा महा. 41) च्या प्रकरण चौदा मध्ये मुांबई शहर
मजल्यातील जमीन महसुलासाठी मवशेष तरतुदींचा अांतभाव आहे. त्यातील कलम 295 हे मुांबई शहर
मजल्यातील राज्य शासनाकडे मनमहत असलेल्या जममनीची ककवा मकनाऱ्यालगतच्या प्रदे शाची मवल्हे वाट
लावण्याशी सांबांमधत आहे . ्त त सांमहता अांमलात येण्यापूवेदे लील मुांबई शहर मजल्यात शासनाचे अनेक
भूलांड मवमवध प्रयोजनाांसाठी मवमवध व्यत ती आमण सांसथा याांना भाडे पट्टयावर दे ण्यात आले आहेत. यातील
बऱ्याच प्रकरणाांत, असे पट्टे हसताांतरीत ककवा अमभहसताांमकत करण्यात आलेले आहेत.
सध्या, अशा शासकीय जममनींच्या पट्टे दारी अमधकाराांच्या अमभहसताांकनाच्या ककवा हसताांतरणाच्या
प्रकरणातील अनर्जजत ्त्पन्नातील शासनाचा महससा हा राज्य शासनाच्या प्रचमलत धोरणानुसार आकारला
जातो आमण वसूल केला जातो. सांबांमधत पट्टे दारी अमधकाराांच्या हसताांतरणाच्या ककवा अमभहसताांकनाच्या
कोणत्याही प्रकरणात अनर्जजत ्त्पन्नाचा महससा वसूल करण्याच्या शासनाच्या अमधकाराांबाबत कोणतीही
शांका घेण्यास वाव राहू नये या ्द्देशाने, अशा कोणत्याही शासकीय जममनीतील आपला पट्टे दारी अमधकार
हसताांतमरत ककवा अमभहसताांमकत करण्यापूवे पट्टाधारकास मजल्हामधकाऱ्याांची पूवप
त रवानगी घेणे अमनवायत
असेल, मजच्यासाठी शासनाने मवमनर्जदष्ट्ट केलेल्या दराने अनर्जजत ्त्पन्नाचा महससा शासनास दे य असेल
अशा मवमनर्जदष्ट्ट तरतुदींचा, तसेच अशा पट्टयाांच्या हसताांतरणाच्या ककवा अमभहसताांकनाच्या आधीच्या
व्यवहाराांना, शासन मवमनर्जदष्ट्ट करेल अशा दराने अमतमरत त शासतीची रत कम आकारुन त्याद्वारे ते
मनयमाधीन करण्यासांबांधातील तरतुदींचा समावेश महाराष्ट्र जमीन महसूल सांमहता, 1966 च्या कलम 295
मधील तरतूदीत सदां भाधीन क्र.2 येथे नमूद महाराष्ट्र अमधमनयम क्र.29/2016 अन्वये करण्यात आलेला
आहे. यामध्ये असे पट्टामुल्य व हसताांतरण शुल्क ककवा आकार शासनाकडू न वेळोवेळी मवमनर्जदष्ट्ट करण्यात
येतील असे नमूद केलेले आहे. त्यानुषांगाने शासन पुढीलप्रमाणे मनणतय घेत आहे.

78
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शासन मनणतय :महाराष्ट्र जमीन महसूल सांमहता, 1966 च्या कलम 295 मध्ये महाराष्ट्र अमधमनयम क्र.29/2016
अन्वये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. यामध्ये शासकीय जममनीच्या पट्टे दारी अमधकाराांच्या
अमभहसताांकनाच्या ककवा हसताांतरणाच्या प्रकरणातील पट्टामुल्य व हसताांतरण शुल्क ककवा आकार
लालीलप्रमाणे मनमित करण्यात येत आहे:1) शासनाने प्रदान केलेल्या जममनीच्या भाडे पट्ट्याचे हसताांतरण शासनाच्या ककवा
मजल्हामधका-याांच्या पूवप
त रवानगीने झालेले असेल ककवा भाडे पट्टा करारामध्ये केलेल्या
तरतुदीनुसार मवमहत कालावधीत मजल्हामधकारी याांना हसताांतरणाबाबत सूमचत करण्यात
आलेले असेल अशा प्रकरणी अशा जममनीच्या प्रचमलत वार्जषक मुल्य दर तत त्यातील
ककमतीच्या 25% एवढी रत कम अनर्जजत ्त्पन्नापोटी पट्टामूल्य म्हणून आकारण्यात व वसूल
करण्यात यावी व अशा ककमतीच्या 1% एवढी रत कम हसताांतरण शुल्क म्हणून आकारण्यात
व वसूल करण्यात यावी.
2) ज्या प्रकरणाांत भाडे पट्टयाच्या हत काांच्या हसताांतरणासाठी

शासनाची पुवप
त रवानगी

आवश्यक असल्याची अट भाडे पट्टाकरारात असतानाही शासनाच्या पूवप
त रवानगी मशवाय
भाडे पट्टयाचे

हसताांतरण

करण्यात आले आहे, अथवा ज्या भाडे पट्टाकरारामध्ये असे

हसताांतरण झाल्यानांतर ठरामवक कालावधीत अशा हसताांतरणाबाबत मजल्हामधकारी याांना
कळमवण्याची ककवा सुचना दे ण्याची तरतुद असून सुद्धा अशा

हसताांतरणाबाबत

मजल्हामधकारी याांना भाडे पट्टा करारात नमूद केलेल्या मवमहत कालावधीत कळमवण्यात
ककवा सुमचत करण्यात आले नसेल अशा प्रकरणात असे अमनयममत

हसताांतरण

मनयामानुकूल करण्यासाठी दसत झाल्याच्या मदनाांकाच्या वार्जषक मुल्य दर तत त्यातील
दराप्रमाणे येणारी सदर जममनीची ककमत ककवा प्रत्यक्ष व्यवहारातील जममनीची ककमत
यापैकी जी जासत असेल त्या ककमतीच्या 25% एवढी रत कम अनर्जजत ्त्पन्नापोटी
शासनास दे य पट्टामूल्य म्हणून आकारण्यात व वसूल करण्यात यावी व तेवढीच रत कम
शासतीपोटी आकारण्यात व वसूल करण्यात यावी व अशा ककमतीच्या 1% एवढी रत कम
हसताांतरण शुल्क म्हणून आकारण्यात व वसूल करण्यात यावी.
3) मुांबई शहर मजल्यामध्ये या पूवे शासनाने भाडे पट्टयानेच बहु ताांश जममनींचे प्रदान केले आहे .
अशा जममनींपैकी काही जममनींचे रुपाांतरण सांदभाधीन शासन मनणतय क्र. जमीन2505/प्र.क.405/ज-2, मद.12.12.2012 मधील तरतुदीप्रमाणे भोगवटादार वगत-2 या
धारणामधकारावर होऊ शकते. अशा रुपाांतरीत झालेल्या शासकीय जममनींचे हसताांतरण
मजल्हामधकाऱ्याांच्या पूवानुमतीने होत असल्यास प्रचमलत वार्जषक मुल्य दर तत त्यातील
दरानुसार येणाऱ्या अशा जममनीच्या ककमतीच्या 12.5% एवढी रत कम अनर्जजत रकमेपोटी
शासनाचा महससा म्हणून व अशा ककमतीच्या 1% रत कम हसताांतरण शुल्क म्हणून
आकारण्यात व वसूल करण्यात यावी.
पृष्ट्ठ 4 पैकी 2
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अशा रुपाांतरीत धारणामधकाराच्या जममनींचे मवनापरवाना हसताांतरण झाले असल्यास
ते मनयमानुकूल करीत असताांना अशा बेकायदे शीर हसताांतरणाच्या मदनाांकास लागू वार्जषक
मूल्य दर

तत त्यातील दराप्रमाणे होणाऱ्या अशा जममनीच्या ककमतीच्या 62.5% एवढी

रत कम अनर्जजत रकमेपोटी शासनाचा महससा म्हणून व अशा ककमतीच्या 2.5% रत कम
हसताांतरण फी म्हणून आकारण्यात व वसूल करण्यात यावी.
02.

सदर शासन मनणतय मवत्त मवभागाच्या अनौपचारीक सांदभत क्र.159/व्यय-9, मदनाांक 3.6.2017

अन्वये व त्या मवभागाच्या सहमतीने व मांमत्रमांडळाने मद.7.06.2017 रोजीच्या बैठकीत मदलेल्या मान्यतेस
अनुसरुन मनगतममत करण्यात येत आहे.
03.

सदर शासन मनणतय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतसथळावर ्पलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्रमाांक 201706141648255219 असा आहे . हा आदे श मडजीटल
सवाक्षरीने साक्षाांमकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

( मनु कुमार श्रीवासतव )
प्रधान समचव ( महसूल, मुद्ाांक शुल्क व नोंदणी )
प्रत,
1) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याांचे समचव, राजभवन, मलबार महल, मुांबई.
2) मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य समचव, मांत्रालय, मुांबई.
3) मा. मांत्री (महसूल), याांचे लाजगी समचव, मांत्रालय, मुांबई.
4) मा. राज्यमांत्री (महसूल), याांचे लाजगी समचव, मांत्रालय, मुांबई.
5) मा. मुख्य समचव, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई.
6) अपर मुख्य समचव, (मवत्त), मवत्त मवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
7) महालेलापाल (लेला व अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र 1/2, मुांबई / नागपूर.
8) महालेलापाल (लेला परीक्षा) महाराष्ट्र 1/2, मुांबई / नागपूर
9) प्रधान समचव, महाराष्ट्र मवधानमांडळ समचवालय,मुांबई.
10) प्रधान समचव (महसूल, मुद्ाांक शुल्क व नोंदणी), याांचे सवीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई.
11) जमाबांदी आयुत त आमण सांचालक, भूमी अमभलेल, पुणे.
12) नोंदणी महामनमरक्षक, मुद्ाांक मवभाग, पुणे.
13) महासांचालक, मामहती व जनसांपकत सांचालनालय, मुांबई.
पृष्ट्ठ 4 पैकी 3
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14) मवभागीय आयुत त, कोकण मवभाग.
15) मजल्हामधकारी, मुांबई शहर मजल्हा.
16) अमधदान व लेला अमधकारी, मुांबई.
17) मनवासी लेलामधकारी, मुांबई.
18) सवत सहसमचव / ्पसमचव, महसूल व वन मवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
19) सवत मांत्रालयीन मवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
20) सवत "ज" समूह कायासने, महसूल व वन मवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
21) मनवड नसती (कायासन ज-2).
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विविध प्रयोजनासाठी शासकीय जमीन
कब्जेहक्काने अथिा भाडे पट्टयाने प्रदान
केलेल्या प्रकरणी झालेल्या शर्तभग
ं ाच्या
अनुषंगाने कायतिाही करणेबाबर्.

महाराष्ट्र शासन
महसूल ि िन विभाग
शासन पवरपत्रक क्रमांक : जमीन-2021/प्र.क्र.12/ज-1
मादाम कामा मागत, हु र्ात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय,मुंबई-400 032
वदनांक : 28 जानेिारी, 2021
िाचा : महसूल ि िन विभाग शासन पवरपत्रक क्र.लेखाप 10/2011/प्र.क्र.159/ज-1,
वद.03.03.2012
शासन पवरपत्रक :शासनाने राज्यार् स्िार्ंत्र्यापूिी

मुंबई जमीन महसूल संवहर्ा, या संवहर्ेनुसार आवण

स्िार्ंत्र्यानंर्र महाराष्ट्र जमीन महसूल संवहर्ा, 1966 आवण त्याखालील, महाराष्ट्र जमीन महसूल
(सरकारी जवमनीचे विल्हेिाट करणे ) वनयम, 1971 अन्िये शासकीय जवमनी विविध प्रयोजनासाठी
विविध अटी ि शर्ीिर कब्जेहक्काने ककिा भाडे पट्ट्याने प्रदान केलेल्या आहेर्. अशा प्रदान केलेल्या
जवमनींचा िापर वदलेल्या उवदष्ट्टासाठीच होणे आिश्यक आहे. र्सेच शासनाने अशा प्रकरणी
वदलेल्या कालमयादे र् र्ी जमीन िापरार् आाणणे आिश्यक आहे.
ज्या अटी ि शर्ीिर शासकीय जवमनी प्रदान करण्यार् आल्या आहेर्, त्या अटी ि शर्ीनुसार
या जवमनीचा िापर झाला आहे ककिा नाही हे पहाण्याची जबाबदारी ही क्षेत्रीय स्र्रािरील
अवधकाऱयांची आहे. यासंदभार् यापूिी उक्र् िाचा येथील शासन पवरपत्रकान्िये सूचना दे ण्यार्
आलेल्या आहेर्. र्थावप, असे असर्ांनाही काही प्रकरणार् वनयमाप्रमाणे कायतिाही करण्याबाबर्
दु लतक्ष होर् असल्याचे वदसून येर् आहे.
02.

या अनुषंगाने आपणांस पुन्हा कळविण्यार् येर् आहे की,

अशा प्रकारे प्रदान केलेल्या

जवमनीबाबर् शर्तभग
ं झाला असेल, र्र, अशी प्रकरणे स्िर्:हू न शोधून काढाविर् आवण त्यामध्ये
अस्र्ीत्िार् असलेल्या शासन धोरणानुसार कायतिाही करािी. र्सेच ज्या प्रकरणार् शर्तभग
ं ाकडे
जावणिपूिक
त दू लतक्ष कुनन कायतिाही करण्यास टाळाटाळ होर् असेल / झाली असेल, अशा प्रकरणी
संबंवधर् अवधकाऱयािर वशस्र्भंगाची कारिाई करािी.
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03.

सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेर्स्थळािर

उपलब्ध करण्यार् आले असून त्याचा संकेर्ांक 202101281542274319 असा आहे. हे पवरपत्रक
वडवजटल स्िाक्षरीने साक्षांवकर् करून काढण्यार् येर् आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

(रमेश चव्हाण)
सह सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रर्,
1)

मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सवचि, राजभिन, मलबार वहल, मुंबई.

2)

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचि, मंत्रालय, मुंबई.

3)

मा. मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई.

4)

मा. राज्यमंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई.

5)

मा.विरोधी पक्षनेर्े, विधानसभा/विधानपवरषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

6)

मा. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.

7)

अपर मुख्य सवचि, (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

8)

प्रधान सवचि, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय,मुंबई.

9)

अपर मुख्य सवचि (महसूल, मुद्ांक शुल्क ि नोंदणी), यांचे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.

10)

महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े र्ा) महाराष्ट्र 1/2, मुंबई / नागपूर.

11)

महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 1/2, मुंबई / नागपूर.

12)

जमाबंदी आयुक्र् आवण संचालक, भूमी अवभलेख, पुणे.

13)

नोंदणी महावनवरक्षक ि मुद्ांक वनयंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

14)

महासंचालक, मावहर्ी ि जनसंपकत संचालनालय, मुंबई.

15)

सित विभागीय आयुक्र्.

16)

सित वजल्हावधकारी.

17)

सित सहसवचि/उपसवचि, महसूल ि िन विभाग, मंत्रालय,मुंबई.

18)

सित अिरसवचि/कक्ष अवधकारी, महसूल ि िन विभाग, मंत्रालय,मुंबई.

19)

सहसवचि (ज-1), यांचे स्िीय सहायक, महसूल ि िन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

20)

वनिड नस्र्ी ( ज-1).
******
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जमीन मुंबई शहर व उपनगर
बृहनमुंबईतील शासकीय जममनीवरील सुंपष्टात
आलेल्या भाडे पट्टयाचे नतनीकरण करण्यासुंबध
ुं ीचे
धोरण सधामरत करण्याबाबत.
महाराष्र शासन
महसूल व वन मवभाग
शासन मनणणय क्र. जमीन-2505/प्र.क्र.405/ज-2,
मुंत्रालय, मुंबई 400 032.
मिनाुंक :- 05.05.2018
वाचा :- महसूल व वन मवभाग, शासन मनणणय क्र. जमीन-2505/प्र.क.405/ज-2, मि.12.12.2012
प्रस्तावना :बृहनमुंबईतील शासकीय जममनीच्या भाडे पट्टयाच्या नतनीकरणासुंिभात सुंिभाधीन

शासन मनणणय

क्र.जमीन-2505/प्र.क्र.405/ज-2, मिनाुंक 12.12.2012 अनवये सधामरत धोरण मवमहत करण्यात आले आहे. या
धोरणानवये भाडे पट्टयाने धारण केलेल्या जममनीचे मल्य पमरगमणत करताना मद्ाुंक शल्क मवभागामार्णत िरवर्षी
प्रमसध्ि केल्या जाणाऱ्या वार्षर्षक मल्य िर तक्त्याचा वापर करण्याचे धोरण स्स्वकारण्यात आले असून प्रचमलत
वार्षर्षक मल्य िर तक्त्यातील िरानसार भाडे पट्टयाने मिलेल्या जममनीच्या येणाऱ्या ककमतीच्या 25% इतक्तया
रक्तकमेवर मनवासी प्रयोजनासाठी िोन टक्तके, औद्योमगक प्रयोजनासाठी चार टक्तके, वामणस्ययक प्रयोजनासाठी पाच
टक्तके आमण मनवासी व वामणस्ययक या ममश्र प्रयोजनासाठी पाच टक्तके या िराने भाडे पट्टयाची आकारणी करण्यात
यावी असा मनणणय मिनाुंक 12.12.2012 च्या शासन मनणणयानवये घेण्यात आला आहे .
02.

मि.12.12.2012 चा शासन मनणणय मनगणममत झाल्यानुंतर शासनाच्या या धोरणाच्या अनर्षुंगाने भईभाड्याची

आकारण्यात येणारी रक्तकम अल्प असून ती अमधक असावी या दृष्टीने मा. उच्च नयायालय मुंबई येथे जनमहत
यामचका क्र.108/2013 िाखल झाली. तसेच सिर धोरणानसार भईभाड्यापोटी आकारण्यात येणारी रक्तकम खपच
जास्त असल्याचे कारण िे वून ्यामवरुध्ि मा. उच्च नयायालय मुंबई येथे मरट यामचका क्र.923/2014, चेंबर ऑडण र (L)
क्र.737/2014, मरट मपमटशन (ST) क्र.2547/2014, मरट मपमटशन (ST) क्र.2606/2014, मरट मपमटशन (ST)
क्र.2636/2014, मरट मपमटशन (ST) क्र.2688/2014, मरट मपमटशन (ST) क्र.2702/2014, मरट मपमटशन (ST)
क्र.2895/2014, मरट मपमटशन (ST) क्र.2896/2014 व मरट मपमटशन (ST) क्र.2897/2014, िाखल झालेल्या
आहे त. यानर्षुंगाने मा. उच्च नयायालयाच्या मि.13 जानेवारी, 2015 च्या मनिे शानसार यामचका क्यांशी चचा
करण्यात आलेली आहे . भाडे पट्टयाने िे ण्यात आलेल्या शासकीय जममनीवरील इमारती या जनया असून मिवसेंमिवस
जमीनीच्या ककमती वाढत चाललेल्या आहे त. तथामप ्याप्रमाणात अनेक मठकाणी भाडे पट्टा धारकाुंच्या उ्पन्नात वाढ
झालेली नाही. मि.12.12.2012 च्या शासन मनणणयानसार भईभाड्याच्या रकमा या सुंबमुं धत जममनींच्या वार्षर्षक िर
मववरणपत्राप्रमाणे येणाऱ्या ककमतीवर मनमित करण्यात येत असल्याने अशा भाडे पट्टयाुंच्या भईभाडयात होणारी वाढ
अनेक जनया भाडे पट्टे धारकाुंना जाचक ठरत असल्याबाबत मा.उच्च नयायालय, मुंबई येथे उक्ततप्रमाणे मरट यामचका
िाखल झालेल्या आहेत. मि.12.12.2012 च्या शासन मनणणयातील तरतूिींप्रमाणे नतनीकरण झालेल्या भाडे पट्टयाुंची
अल्प सुंख्या मवचारात घेता शासनाचे मि.12.12.2012 अनवये मनमित केलेले धोरण अमधक लोकमानय करण्याच्या
दृष्टीने उक्तत धोरणात काही सधारणा करण्याची बाब शासनाच्या मवचाराधीन होती.
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शासन मनणणय:प्रस्तावनेत

मवर्षि

केलेली

पमरस्स्थती

मवचारात

घेता

सुंिभामधन

शासन

मनणणय

क्र.जमीन-

2505/प्र.क्र.405/ज-2, मि.12.12.2012 मध्ये भाडे पट्याने िे ण्यात आलेल्या शासकीय जममनीच्या भईभाडयाची
आकारणी करताना खालीलप्रमाणे कायणवाही करण्यात यावी असे सधारीत मनिे श याद्वारे िे ण्यात येत आहे त :1) मुंबई शहर व मुंबई उपनगर मजल्यात व्यस्क्ततगत मनवासी वापरासाठी भाडे पट्टयाने प्रिान करण्यात
आलेल्या व आज रोजी ्याच प्रयोजनासाठी वापरात असलेल्या 500 चौ.मी. ककवा ्यापेक्षा कमी
क्षेत्रर्ळ असलेल्या भखुंडाच्या भाडे पट्टयाचे शासन मनणणय मि.12.12.2012 मधील तरतूिींनसार
नतनीकरण करतेवळ
े ी भईभाडे मनमित करताुंना अशा जममनींच्या वार्षर्षक िर मववरणपत्राप्रमाणे
येणाऱ्या ककमतीच्या 25% रक्तकमेवर 1% इतके वार्षर्षक भईभाडे आकारण्यात यावे.
2) मुंबई शहर व मुंबई उपनगर मजल्यात सहकारी गृहमनमाण सुंस्थेला भाडे पट्टयाने मनवासी
प्रयोजनासाठी प्रिान करण्यात आलेल्या शासकीय भूखुंडाुंच्या भाडे पट्टयाचे शासन मनणणय
मि.12.12.2012 मधील तरतूिींनसार नतनीकरण करतेवळ
े ी भईभाडे मनमित करताुंना अशा
जममनीच्या वार्षर्षक िर मववरणपत्राप्रमाणे येणाऱ्या ककमतीच्या 25% रक्तकमेच्या 1% इतके वार्षर्षक
भईभाडे आकारण्यात यावे.
3) सामामजक, साुंस्कृमतक, धार्षमक, अनाथालये, धमणशाळा

या प्रयोजनाुंसाठी धमािाय सुंस्थाुंना

भाडे पट्ट्याने प्रिान करण्यात आलेल्या शासकीय जममनीच्या भाडे पट्टयाचे शासन मनणणय
मि.12.12.2012 मधील तरतिींनसार नतनीकरण करतेवळ
े ी

भईभाडे मनमित करताुंना अशा

जममनीच्या वार्षर्षक िर मववरणपत्राप्रमाणे येणाऱ्या ककमतीच्या 25% रकमेच्या 0.5% इतके वार्षर्षक
भईभाडे आकारण्यात यावे. तथामप, यात शैक्षमणक ककवा वैद्यकीय प्रयोजनाथण प्रिान करण्यात
आलेल्या भाडे पट्ट्याुंचा समावेश असणार नाही.
4) शासनाने यापवी यया प्रकरणाुंमध्ये सवलतीच्या िराने अथवा नाममात्र िराने शासकीय जममनी
भाडे पट्ट्याने प्रिान केल्या असतील, अशा प्रकरणाुंमध्ये भाडे पट्ट्याचे नतनीकरण करताना असा
भाडे पट्टा सवलतीच्या िराने अथवा नाममात्र िराने पढे चालू ठे वण्यासाठी प्रकरणमनहाय मनणणय
घेण्याचे अमधकार शासनास राहतील.
5) या सधारीत धोरणाप्रमाणे भईभाड्यात िे ण्यात आलेली सवलत सिर भूखुंडावरील इमारतीच्या
पनर्षवकासानुंतर लागू होणार नाही.
भईभाडे आकारण्यात येईल.

पनर्षवकासानुंतर ्यावेळी प्रचमलत असलेल्या धोरणाप्रमाणे

भाडे पट्टयाने िे ण्यात आलेल्या शासकीय जममनीवरील इमारतींची

करण्यात येणारी िे खभाल/ िरुस्ती अथवा मजणोद्धार म्हणजे पनर्षवकास असणार नाही.
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2.

सिर शासन मनणणय मुंत्रीमुंडळाच्या मिनाुंक 24 एमप्रल, 2018 च्या बैठकीतील मनणणयानसार व मवत्त

मवभागाच्या अनौपचारीक सुंिभण क्र.63/2018/व्यय-09, मि.6.2.2018 अनवये मनगणममत करण्यात येत आहे.
3.

सिर शासन मनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून ्याचा सुंगणक सुंकेताुंक 201805051343418419 असा आहे. हा शासन मनणणय मडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाुंमकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राययपाल याुंच्या आिे शानसार व नावाने,

( राजेंद् क्षीरसागर )
शासनाचे सह समचव
प्रत,
1) मा. राययपाल याुंचे समचव, राजभवन, मुंबई
2) मा. मख्यमुंत्रयाुंचे अपर मख्य समचव, मुंत्रालय, मुंबई
3) मा. मुंत्री (महसूल) याुंचे खाजगी समचव, मुंत्रालय, मुंबई
4) मा.राययमुंत्री (महसूल) याुंचे खाजगी समचव, मुंत्रालय, मुंबई
5) मा.मख्य समचव, महाराष्र शासन, मुंत्रालय, मुंबई
6) अप्पर मख्य समचव (मवत्त), मुंत्रालय, मुंबई
7) सवण मवभागीय आयक्तत
8) मजल्हामधकारी, मुंबई शहर/ मुंबई उपनगर
9) आयक्तत, बृहनमुंबई महानगरपामलका, मुंबई
10) प्रधान समचव (नगर मवकास), मुंत्रालय, मुंबई
11) नोंिणी महामनरीक्षक, महाराष्र रायय, पणे
12) प्रधान महालेखाकार (लेखा व अनज्ञेयता), महाराष्र (1), मुंबई/महाराष्र (2),नागपूर
13) प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), महाराष्र (1), मुंबई/ महाराष्र (2), नागपूर
14) सवण सह समचव/उप समचव, महसूल व वन मवभाग, मुंत्रालय, मुंबई
15) मनवडनस्ती, ज-2 कायासन, महसूल व वन मवभाग.
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क्रीड ग
ां ण किंव खेळ चे मैद न, व्य य मश ळ य
प्रयोजन च्य व पर स ठी
िंेलेल्य

श सिंीय

भ डे पट्टय ने प्रद न

जममनीच्य

सांदभात

भ डे पट्टय च
ां े नुतनीिंरण चे धोरण.

मह र ष्ट्र श सन
महसूल व वन मवभ ग
श सन मनणणय क्र. जमीन-2018/प्र.क्र. 91 /ज-1
हु त त्म र जगुरु चौिं, म द म िं म म गण,
मांत्र लय, मुांबई-400 032
मदन िं
ां :- 16 नोव्हेंबर, 2018.
सांदभण:- (1) मह र ष्ट्र जमीन महसूल (सरिं री जममनींची मवल्हेव ट िंरणे ) मनयम, 1971 च मनयम-7
(2) महसूल व वन मवभ ग, श सन पमरपत्रिं क्र. LRF-1083/71134/CR-3478/G-6,
मदन िं
ां 08.02.1983
प्रस्त वन :मह र ष्ट्र जमीन महसूल सांमहत , 1966 आमण मह र ष्ट्र जमीन महसूल (सरिं री जममनींची
मवल्हेव ट िंरणे) मनयम, 1971 मधील तरतुदीनुस र किंव अन्यथ , र ज्य तील मवमवध शैक्षमणिं सांस्थ ,
स्थ मनिं प्र मधिंरण, श सन ने म न्यत मदलेल्य व्य य म श ळ य न
ां क्रीड ांगण किंव खेळ चे मैद न आमण
व्य य मश ळ य प्रयोजन च्य व पर स ठी वेळोवेळी श सिंीय जमीन रू. 1/- य दर ने व र्षििं न मम त्र
भूईभ डे आिं रून अथव सवलतीच्य दर ने भूईभ डे आिं रून भ डे पट्टय वर पांधर / तीस विाच्य
िं ल वधीस ठी पट्टय ने प्रद न िंरण्य त आलेल्य आहेत. अश प्रिं रे क्रीड ग
ां ण किंव खेळ चे मैद न आमण
व्य य मश ळ य प्रयोजन च्य व पर स ठी पट्टय ने प्रद न िंेलेल्य श समिंय जममनींच्य भ डे पट्टय ांच
िं ल वधी सांपुष्ट्ट त आल्य नांतर, अश भ डे पट्टय च्ां य नुतनीिंरण िंरण्य मवियी आजममतील श सन चे
िंोणतेही धोरण अस्स्तत्व त न ही.
त्य मुळे, उक्त नमूद प्रयोजन च्य व पर स ठी भ डे पट्टय ने प्रद न िंेलेल्य श सिंीय जममनींच्य
भ डे पट्टय च
ां े नुतनीिंरण िंरत न
ां आिं र वय च्य भ डे पट् च्ां य दर मनमितीब बत अडचणी येत आहेत.
02.

सांबांधीत शैक्षमणिं सांस्थ अथव स्थ मनिं प्र मधिंरण य न
ां सुरव तील मक्रड ग
ां ण, किंव खेळ चे

मैद न, व्य य मश ळ य च्ां य उभ रणी /मनमीतीस ठी अमधिं खचण येवू नये, तसेच मवमवध खेळ न
ां आमण
खेळ डूां न च लन , प्रोत्स हन दे ण्य च्य प्रमुख उद्देश ने त्य वेळी क्रीड ग
ां ण किंव खेळ चे मैद न,
व्य य मश ळ

य प्रयोजन स ठी रू. 1/- य दर ने व र्षििं न मम त्र भूईभ डे आिं रून श सिंीय जमीन

भ डे पट्टय ने प्रद न िंरण्य ची तरतूद िंेल्य चे मदसून येते. र ज्य तील सांबांधीत सांस्थ न श समिंय जमीन
क्रीड ग
ां णकिंव खेळ चे मैद न, व्य य मश ळ य च्ां य उभ रणी/मनर्षमतीस ठी रू. 1/- य

दर ने व र्षििं

न मम त्र भुईभ डे आिं रून अथव सवलतीच्य दर ने भूईभ डे आिं रून भ डे पट्टय ने प्रद न िंेलेल्य
असतील आमण त्य च
ां भ डे पट्ट सांपुष्ट्ट त आलेल असल्य स, अश भ डे पट्टय चे नुतनीिंरण िंरत न
ां ,
अश नुतनीिंरण स ठी रू. 1/- य दर ने व र्षििं न मम त्र भुईभ ड्य ऐवजी िं ही अमधिं भुईभ ड्य ची
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रक्िंम आिं रणे, तसेच भ डे पट्टय चे नुतनीिंरण चे निश्चित धोरण असणे,आवश्यिं असल्य ची ब ब
वेळोवेळी चचेत आलेली होती.
त्य अनुिांग ने क्रीड ग
ां ण किंव खेळ चे मैद न, व्य य मश ळ य च्ां य उभ रणी / मनर्षमतीस ठी
रू. 1/- य दर ने व र्षििं न मम त्र भुईभ डे आिं रून अथव सवलतीच्य दर ने भूईभ डे आिं रून
भ डे पट्टय ने प्रद न िंेलेल्य श सिंीय जममनींच्य भ डे पट्टय च्य नुतनीिंरण िंरत न आिं र वय ची
भुईभ ड्य ची रक्िंम व नुतनीिंरण च िं ल वधी मनमित िंरणे इ. मवियिं सवणसम वेशिं धोरण मवमहत
िंरण्य ची ब ब श सन च्य मवच र धीन होती.
श सन मनणणय:मह र ष्ट्र जमीन महसूल सांमहत , 1966 आमण

मह र ष्ट्र जमीन महसूल (सरिं री जममनींची

मवल्हेव ट िंरणे) मनयम, 1971 मधील तरतुदीनुस र किंव अन्यथ , क्रीड ांगण किंव खेळ चे मैद न,
व्य य मश ळ य च्ां य उभ रणी / मनर्षमतीस ठी रू. 1/- य दर ने व र्षििं न मम त्र भुईभ डे आिं रून
अथव सवलतीच्य दर ने भूईभ डे आिं रून भ डे पट्टय ने प्रद न िंेलेल्य श सिंीय जममनींच्य
भ डे पट्टय च

िं ल वधी

सांपुष्ट्ट त

आल्य नांतर,

अश

जममनींच्य

भ डे पट्टय चे

नुतनीिंरण

िंरण्य सांदभात श सन आत पुढील प्रम णे मनणणय घेत आहे :(1)

क्रीड ग
ां ण किंव खेळ चे मैद न, व्य य मश ळ य प्रयोजन च्य व पर िंमरत वर नमुद
िंेल्य प्रम णे भ डे पट्टय ने प्रद न िंेलेल्य श सिंीय जममनीवरील भ डे पट्टय च
ां े नुतनीिंरण
िंरत न अश जममनीच्य प्रचमलत व र्षििं दर मववरण पत्र नुस र येण ऱ्य मुल्य िं
ां न च्य 10
टक्िंे रिंमेच्य 0.1 टक्िंे इतिंी रक्िंम व र्षििं भुईभ ड्य ची रक्िंम म्हणून आिं रण्य त
य वी.

(2)

अश सांपुष्ट्ट त आलेल्य भ डे पट्टय च
ां े नुतनीिंरण मुळ जमीन प्रद न आदे श तील अटी
शतींच्य अधीन र हू न, 30 विण इतक्य िं ल वधीपयंत िंरण्य त य वे.

(3)

ज्य भ डे पट्ट् च
ां िं ल वधी य श सन मनणणय च्य मदन िं
ां पुवी सांपुष्ट्ट त आलेल असुन व
ज्य भ डे पट्ट् च
ां े अद्य प नुतनीिंरण िंरण्य त आलेले न ही, अश भ डे पट्ट् च
ां े म नीव
नुतनीिंरण भ डे पट्ट सांपुष्ट्ट त आल्य च्य मदन िं
ां प सुन मद.31.12.2017 पयंत जुन्य दर ने
भुईभ डे वसुल िंरून िंरण्य त य वे व मद.01.01.2018 प सुन प्रस्तुत धोरण नुस र भुईभ डे
वसुल िंरून भ डे पट्ट् चे पुढील नुतनीिंरण िंरण्य त य वे. अश

प्रिं रे व र्षििं

भुईभ ड्य ची रक्िंम आिं रणी िंरत न थिंीत भुईभ ड्य वर व्य ज आिं रणी िंरण्य त येवू
नये.
(4)

सांबांमधत मजल्य चे मजल्ह मधिं री, अश उक्त नमूद भ डे पट्ट् च
ां े नुतनीिंरण िंरण्य स
सक्षम असतील. तथ मप, बृहन्मुांबई क्षेत्र तील अश भ डे पट्टय च
ां े नुतनीिंरण िंरण्य पुवी
सांबांमधत मजल्ह मधिं री य न
ां ी श सन ची पुवम
ण न्यत घेणे आवश्यिं र हील.
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(5)

तसेच, सांबध
ां ीत पट्ट ध रिं सांस्थेने शतणभग
ां िंेलेल

असल्य स, अश

भ डे पट्ट् चे

नुतनीिंरण िंरण्य पुवी, सांबांमधत मजल्ह मधिं री य न
ां ी त्य स श सन ची पुवण म न्यत घेणे
आवश्यिं र हील.
(6)

मह र ष्ट्र जमीन महसूल सांमहत , 1966 आमण मह र ष्ट्र जमीन महसूल (सरिं री जममनींची
मवल्हेव ट िंरणे) मनयम, 1971 मधील तरतुदीनुस र किंव अन्यथ , क्रीड ग
ां ण किंव खेळ चे
मैद न, व्य य मश ळ य च्ां य उभ रणी / मनर्षमतीस ठी रू. 1/- य दर ने व र्षििं न मम त्र
भुईभ डे आिं रून अथव सवलतीच्य दर ने भूईभ डे आिं रून भ डे पट्टय ने प्रद न िंेलेल्य
श सिंीय जममनींच्य भ डे पट्टय च िं ल वधी सांपुष्ट्ट त आल्य नांतर, सांबांधीत श सिंीय
जमीन स वणजमनिं प्रयोजन थण अथव श सन च्य प्रिंल्प िंरीत र ज्यश सन स अथव
र ज्यश सन च्य न ममनदे मशत श सिंीय यांत्रण न
ां
आवश्यिं असल्य स अश जममनींचे
भ डे पट्टय च
ां े नुतनीिंरण िंरणे मजल्ह मधिं -य स किंव श सन स बांधनिं रिं र हण र
न ही. तसेच, अश जममनी श सन स उक्त नमूद िं रण स ठी आवश्यिं असल्य स त्य
भ डे पट्टय चे नुतनीिंरण न िंरत

परत त ब्य त घेण्य ची मुभ

सांबांधीत मजल्य चे

मजल्ह मधिं री य न
ां र हील.
3.

सदर श सन मनणणय, मवत्त मवभ ग च्य अनौपच मरिं सांदभण क्र. 300/2018/व्यय-9, मदन िं
ां

08.08.2018 नुस र प्र प्त सहमती व मदन िं
ां 01 नोव्हेंबर, 2018 रोजीच्य मांमत्रमांडळ च्य बैठिंीत
घेण्य त आलेल्य मनणणय च्य अनुिांग ने मनगणममत िंरण्य त येत आहे.
4.

सदर श सन मनणणय मह र ष्ट्र श सन च्य www.maharashtra.gov.in य सांिंेतस्थळ वर

उपलब्ध िंरण्य त आल असून त्य च सांगणिं सांिंेत िं
ां 201811161428135019 अस आहे. ह
आदे श मडजीटल स्व क्षरीने स क्ष मां िंत िंरुन िं ढण्य त येत आहे .
मह र ष्ट्र चे र ज्यप ल य च्ां य आदे श नुस र व न व ने,

र जेंद्र क्षीरस गर
श सन चे सह समचव
प्रत,
1)

म . र ज्यप ल, मह र ष्ट्र र ज्य य ांचे समचव, र जभवन, मुांबई

2)

म .मुख्यमांत्री महोदय ांचे अपर मुख्य समचव, मांत्र लय, मुांबई-32

3)

म .मांत्री (महसूल) य ांचे ख जगी समचव, मांत्र लय, मुांबई-32

4)

म .र ज्यमांत्री (महसूल) य ांचे ख जगी समचव, मांत्र लय, मुांबई-32
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5)

म .मुख्य समचव, मह र ष्ट्र श सन मांत्र लय, मुांबई-32

6)

अपर मुख्य समचव (मवत्त), मांत्र लय, मुांबई-32

7)

अपर मुख्य समचव (गृहमनमाण मवभ ग) मांत्र लय, मुांबई-32

8) प्रध न समचव (मवधी व न्य य मवभ ग) मांत्र लय, मुांबई-32
9) प्रध न समचव (न.मव.-1) नगर मविं स मवभ ग मांत्र लय, मुांबई-32
10) प्रध न समचव, मवध न मांडळ समचव लय, मवध नभवन, मुांबई-32
11) सवण मांत्र लयीन मवभ ग,
12) सवण मह नगरप मलिं आयुक्त
13) सवण मवभ गीय आयुक्त
14) सवण मजल्ह मधिं री
15) नोंदणी मह मनरीक्षिं, मह र ष्ट्र र ज्य, पुणे
16) जम बांदी आयुक्त, मह र ष्ट्र र ज्य, पुणे
17) प्रध न मह लेख िं र (लेख व अनुज्ञय
े त ), मह र ष्ट्र (1), मुांबई/मह र ष्ट्र (2) न गपूर
18) प्रध न मह लेख िं र (लेख परीक्ष ) मह र ष्ट्र (1), मुांबई/मह र ष्ट्र (2) न गपूर
19) सवण सह समचव/उप समचव, महसूल व वन मवभ ग, मांत्र लय, मुांबई-32

20) मनवडनस्ती - िं यासन/ज-2, महसूल व वन मवभ ग, मांत्र लय, मुांबई-32.
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उर्वरित

महािाष्ट्रामधील

(बृहनममुंबई,

माथेिान,

महाबळे श्वि, िायगड रिल्हयातील ड सत्ता प्रकािाचे
भाडे पट्टे , भाडे पट्ट्याने रिलेल्या शेतिरमनी र् औद्योरगक
र्साहतीसाठी रिलेले भाडे पट्टे आरि रर्िभातील नझूल
िरमनी र्गळू न) शासकीय िरमनीर्िील सुंपमष्ट्टात
आलेल्या र् यापमढे सुंपिाऱ्या भाडे पट्ट्याुंचे नमतनीकिि
किण्यासुंबुंधीचे धोिि रर्हीत किण्याबाबत...
महािाष्ट्र शासन
महसूल र् र्न रर्भाग
शासन रनिवय क्रमाुंकः िमीन-03/2013/प्र.क्र.155/ि-1
मािाम कामा मागव, हम तात्मा िािगमरु चौक,
मुंत्रालय, ममुंबई - 400 032.
रिनाुंक : 01 ऑगस्ट, 2019
र्ाचा:1) महािाष्ट्र िमीन महसूल सुंरहता, 1966.
2) महािाष्ट्र िमीन महसूल (सिकािी िरमनीची रर्ल्हेर्ाट कििे ) रनयम 1971.
3) शासन रनिवय क्र. िमीन 2505/प्र.क्र.405/ि-2 रि. 12.12.2012.
4) शासन शमध्िीपत्रक क्र. िमीन 2505/प्र.क्र.405/ि-2, रि. 17.1.2013.
5) शासन रनिवय क्र िमीन 2505/प्र.क्र.405/ि-2, रि.05.05.2018.
प्रस्तार्ना :महािाष्ट्र िमीन महसूल सुंरहता, 1966 आरि महािाष्ट्र िमीन महसूल (सिकािी िरमनींची
रर्ल्हेर्ाट कििे) रनयम, 1971 मधील तितूिी र् शासनाने र्ेळोर्ेळी रनश्चत केलेले धोिि रर्चािात
घेऊन, शासकीय िमीन रर्रर्ध प्रयोिनासाठी भाडे पट्ट्याने प्रिान किण्यात येते. महािाष्ट्र िमीन
महसूल सुंरहता, 1966 च्या कलम 38 मध्ये शासकीय िरमनी भाडे पट्ट्याने िे ण्याबाबत तितूि आहे.
तसेच, महािाष्ट्र िमीन महसूल (सिकािी िरमनींची रर्ल्हेर्ाट कििे) रनयम, 1971 च्या रनयम 35 मध्ये
भाडे पट्ट्याने प्रिान केलेल्या शासकीय िरमनीच्या बाबतीतील भाडे पट्टा किािाचे नमतनीकिि
किण्याबाबत तितूि आहे.
रर्िभातील नागपूि र् अमिार्ती रर्भागातील नझूल िरमनीबाबत भाडे पट्ट्याचे नमतनीकिि
किताुंना किार्याच्या कायवर्ाहीबाबत मा. मुंत्रीमुंडळाच्या मानयतेने क्र. िमीन 2499/प्र.क्र.125/ि-8
रि. 23.12.2015 िोिी शासन रनिवय रनगवरमत किण्यात आला आहे. तसेच बृहनममुंबई (ममुंबई शहि र्
उपनगि रिल्हा) तील शासकीय िरमनीर्िील सुंपमष्ट्टात आलेल्या भाडे पट्ट्याुंचे नमतनीकिि
किण्यासुंबुंधीचे समधारित धोिि र्ि उल्लेरित शासन रनिवय रि. 12.12.2012 र् शासन शमध्िीपत्रक रि.
17.1.2013 अनर्ये रनरश्चत किण्यात आले आहे. अशा प्रकािे िायगड रिल्यातील “ड” सत्ता प्रकािच्या
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भाडे पट्ट्याुंच्या नमतनीकििाचे धोिि शासन रनिवय क्रमाुंक िमीन 2899/602/ प्र.क्र.756/ि-4 रि.
22.7.2002 अनर्ये ति माथेिान/ महाबळे श्वि येथील भाडे पट्ट्याच्या सुंिभात शासन रनिवय क्र.
एचएसटी-1089/ प्र.क्र.29/ि-5 रि. 25.5.1999 अनर्ये ति औद्योरगक र्साहतीसुंिभात शासन रनिवय
क्र. िमीन-08/2009/प्र.क्र.102/ि-1 रि. 23.2.2010 अनर्ये अशा भाडे पट्टा नमतनीकििाचे धोिि
रर्रहत किण्यात आलेले आहेत. अशाच धतीर्ि उर्वरित महािाष्ट्रातील भाडे पट्ट्याने प्रिान केलेल्या
शासकीय िरमनीच्या बाबतीत भाडे पट्टा किािाच्या नमतनीकििाचे धोिि रनरश्चत किण्याची आर्श्यकता
आहे.
शासन रनिवय:उपिोक्त पाश्ववभम
ू ीर्ि उर्वरित महािाष्ट्रातील शासकीय िरमनीच्या सुंपमष्ट्टात आलेल्या
भाडे पट्ट्याच्या नमतनीकििा सुंिभात किार्याच्या कायवर्ाही रर्षयी क्षेरत्रय महसूली प्रारधकािी र्
अरधकािी याुंना पमढील प्रमािे रिशारनिे श िे ण्यात येत आहेत:(1) धोििाची व्याप्ती:- सिि धोिि ज्या भाडे पट्ट्याुंची ममित हा शासन रनिवय रनगवरमत होण्यापमर्ी
सुंपलेली आहे मात्र, अशा भाडे पट्ट्याुंचे अद्याप नमतनीकिि झालेले नाही त्याुंना र् ज्याुंची
ममित भरर्ष्ट्यात सुंपेल त्याुंना लागू िाहील.
तसेच प्रिान केलेल्या शासकीय िरमनीर्िील ज्या भाडे पट्ट्याुंची ममित या धोििाप्रमािे
आिे श रनगवरमत होण्यापूर्ी सुंपमष्ट्टात आली आहे , अशा प्रकििात भाडे पट्ट्याुंचे नमतनीकिि
किताुंना सिि धोिि रनरश्चतीच्या आिे शाच्या ताििेपयंत िमनया ििाने भमईभाडे आकारून,
त्याची र्सूली करून, मानीर् नमतनीकिि किण्यात यार्े. तसेच सिि धोिि रनरश्चतीच्या
आिे शाच्या ताििेपासून पमढील कालार्धीसाठी या धोििात नमूि केलेल्या पध्ितीने, सुंबुंरधत
िरमनीच्या नमतनीकििाच्या आिे शाच्या रिनाुंकापासून 30 र्षाच्या कालार्धीसाठी
भाडे पट्ट्याुंचे नमतनीकिि करून िे ण्यात यार्े. असे नमतनीकिि किताना, र्ार्षषक िि
रर्र्ििपत्रातील ििाुंनमसाि येिािे ममल्याुंकन रर्चािात घेऊन, या शासन रनिवयातील परि. 02
मधील समत्रानमसाि भमईभाड्याचा िि आकािण्यात यार्ा. तसेच भाडे पट्ट्याच्या 30 र्षाच्या
कालार्धीत िि 5 र्षांनी र्ार्षषक िि रर्र्ििपत्रातील ििाुंनमसाि त्या त्या र्ेळी येिाऱ्या
ममल्याुंकनार्ि पमढील परि. 02 मधील समत्रानमसाि भाडे पट्ट्याच्या ििात समधाििा किण्यात
यार्ी.
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(2) भाडे पट्ट्याच्या नमतनीकििासाठी भमईभाड्याची िक्कम रनरश्चत किण्याचे समत्र :(अ) भाडे पट्टयाने धािि केलेल्या शासकीय िरमनीचे ममल्य परिगरित किताुंना ममद्ाुंक शमल्क
रर्भागातर्फे ििर्षी प्ररसध्ि किण्यात येिाऱ्या र्ार्षषक िि रर्र्ििपत्राचा र्ापि किण्यात
यार्ा. प्रचरलत र्ार्षषक िि रर्र्ििपत्रातील ििानमसाि सुंबुंधीत रमळकतीचे िमल्या िरमनीच्या
ििाने सुंबुंधीत िरमनीचे एकूि ममल्य परिगरित किार्े. अशा प्रकािे िरमनीचे एकूि मूल्य
रनरश्चत केल्यानुंति अशा मूल्याच्या 25 % िकमेर्ि रनर्ासी, औद्योरगक, र्ारिज्ज्यक तसेच
रनर्ासी आरि र्ारिज्ज्यक या रमश्र प्रयोिनासाठी सर्वसाधाििपिे अनमक्रमे 2%, 4%,5%,र्
5% याप्रमािे र्ार्षषक भमईभाडे भाडे पट्ट्याचे नूतनीकिि किताना आकारुन र्सूल किण्यात
यार्े.
(ब) शासनाने, व्यक्तीगत रनर्ासी र्ापिासाठी शासकीय िमीन भाडे पट्ट्याने प्रिान केलेली असेल
आरि ती आििोिी त्याच प्रयोिनासाठी र्ापिात असेल, अशा 500 चौ.मी. ककर्ा त्यापेक्षा
कमी क्षेत्रर्फळ असलेल्या भमिुंडाच्या बाबतीत भाडे पट्ट्याचे नमतनीकिि किताना, सुंबुंरधत
शासकीय िरमनींची ककमत प्रचरलत र्ार्षषक िि रर्र्िि पत्रानमसाि रनरश्चत केल्यानुंति अशा
रकमतीच्या 25 टक्के िकमेर्ि रनर्ासी प्रयोिनासाठी अनमक्रमे 1%, याप्रमािे र्ार्षषक भूईभाडे
नमतनीकििानुंति आकारुन र्सूल किण्यात यार्े.
(क) शासनाने भाडे पट्ट्याने प्रिान केलेल्या शासकीय िरमनींर्ि सहकािी गृहरनमाि सुंस्थेची
इमाित असेल, आरि या िरमनींच्या बाबतीत सुंबुंरधत सहकािी गृहरनमाि सुंस्थेला सिि
िरमनीचे अरभहस्ताुंकन करून िे ण्यात आलेले असेल ति अशा सहकािी गृहरनमाि
सुंस्थाुंच्या बाबतीत सुंबुंरधत शासकीय िरमनींच्या प्रचरलत र्ार्षषक िि रर्र्िि पत्रानमसाि
येिाऱ्या ककमतीच्या 25 टक्के िकमेर्ि 1%, याप्रमािे रनर्ासी प्रयोिनासाठी र्ार्षषक भूईभाडे
नमतनीकििानुंति आकारुन र्सूल किण्यात यार्े.
(ड) सामारिक, साुंस्कृरतक, धार्षमक, अनाथालये, धमवशाळा याुंसािख्या धमािाय प्रयोिनासाठी
भाडे पट्ट्याुंने रिलेल्या शासकीय िरमनीचे भमईभाडे , रनर्ासी प्रयोिनासाठी आकािण्यात
येिाऱ्या भमईभाड्याच्या एक चतमथांश ििाने म्हििेच प्रचरलत र्ार्षषकिि रर्र्ििपत्रातील
ििानमसाि येिाऱ्या ककमतीच्या 25 % च्या 0.5 टक्के

याप्रमािे र्ार्षषक भूईभाडे

नमतनीकििानुंति आकारुन र्सूल किण्यात यार्े. (यात शैक्षरिक र् र्ैद्यकीय प्रयोिनाथव
प्रिान किण्यात आलेल्या भाडे पट्टयाुंचा समार्ेश असिाि नाही.)
तथारप, शैक्षरिक

र् र्ैद्यकीय प्रयोिनाथव भाडे पट्ट्याुंने प्रिान किण्यात आलेल्या

शासकीय िरमनीची ककमत, प्रचरलत र्ार्षषक िि रर्र्ििपत्रातील ििानमसाि रनरश्चत
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केल्यानुंति, अशा ककमतीच्या 25 % िकमेर्ि 2%, ििाने (म्हििेच रनर्ासी प्रयोिनासाठी
आकािण्यात येिाऱ्या भमईभाड्याच्या ििाने)

र्ार्षषक भूईभाडे नमतनीकििानुंति आकारुन

र्सूल किण्यात यार्े.
(इ) मात्र, प्रयोिन कोितेही असो, र्िील परि. 02 मधील समत्राप्रमािे येिािे समधािीत र्ार्षषक
भमईभाडे अपर्ािात्मक प्रकििात सद्या भित असलेल्या र्ार्षषक भमईभाड्यापेक्षा कमी होत
असल्यास, अशा प्रकििी सद्या भित असलेले र्ार्षषक भमईभाडे 25 टक्के ने र्ाढ करून लागू
किण्यात यार्े र् तिनुंति िि 5 र्षांनी त्यात 25% र्ाढ किण्यात यार्ी.
(3) शासकीय िरमनीर्िील भाडे पट्ट्याुंचे नमतनीकिि किण्यासाठी अरधकारिता र् कायवपध्िती:(अ) शासकीय िरमनीर्िील भाडे पट्ट्याुंचे नमतनीकिि किण्यास रिल्हारधकािी सक्षम िाहतील.
भाडे पट्टयाचे नमतनीकिि किताुंना ममळ भाडे पट्ट्यातील अटी र् शती रर्चािात घेऊन, अशा
प्रकििी कोिताही शतवभुंग झालेला नसल्याची िात्री किण्यात यार्ी. शतवभग
ुं झालेला
असल्यास, अशा भाडे पट्ट्याचे नमतनीकिि कििे बुंधनकािक नसून, असे नमतनीकिि
रर्षयक रर्नुंती अिव रर्चािात घेर्ून नमतनीकिि नाकािण्याचाही रिल्हारधकािी याुंना हक्क
िाहील. शतवभुंग रनयमानमकूल करून भाडे पट्ट्याचे नमतनीकिि किण्यासाठीच्या प्रकििी
अुंरतम रनिवय सुंबुंरधत रिल्हारधका-याुंच्याच स्तिार्िच घेण्यात यार्ा.
मात्र, ज्या सुंस्थाुंना ममळत: धमािाय प्रयोिनासाठी र्ार्षषक रु.1/- या नाममात्र ििाने
ककर्ा सर्लतीच्या ििाने भमईभाडे आकारून शासरकय िरमनी प्रिान केलेल्या आहेत , अशा
सुंस्थाुंच्या सुंपमष्ट्टात आलेल्या भाडे पट्ट्याुंचे नमतनीकिि र्ार्षषक रु. 1/- या नाममात्र ििाने
ककर्ा सर्लतीच्या ििाने भमईभाडे आकारुन किण्याचे अरधकाि शासनाकडे िाहतील.
(ब) भाडे पट्टा किािातील र्ापिात बिल र् हस्ताुंतििा व्यरतरिक्त अनय अटी र् शतींचा भुंग
झाला असल्यास, असे शतवभग
ुं रनयमानमकूल किताुंना आिे शाच्या रिनाुंकाला असलेल्या
प्रचरलत बािाि ममल्याच्या ििाच्या 1%, इतका एकिकमी िुं ड आकािण्यात यार्ा. भाडे पट्टा
किािातील र्ापिात बिल र् हस्ताुंतिि रर्षयक अटी र् शतींचा भुंग झाला असल्यास
यासाठी शासनाचे सुंबुंरधत बाबींचे प्रचरलत धोिि लागू िाहील.
(क) शासकीय िरमनीर्िील भाडे पट्ट्याची ममित सुंपण्यापूर्ी भाडे पट्टे धािकाुंनी रर्रहत ममितीत
भाडे पट्टा नूतनीकििाचा रर्कल्प रिला नसल्यास, अशा प्रकििात प्रचरलत र्ार्षषक िि
रर्र्िि पत्रातील ििानमसाि येिाऱ्या ममल्याच्या 0.1% इतका एकिकमी िुं ड आकारून,
भाडे पट्टा चालू ठे र्ण्याबाबतचा रनिवय रिल्हारधकािी याुंच्या स्तिार्रून घेण्यात यार्ा.
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(ड) भाडे पट्टा नमतनीकिि किण्यापूर्ी सुंबुंरधत भाडे पट्टा धािकाकडे पूर्ीच्या भाडे पट्टयापोटी
अथर्ा इति कोितीही शासकीय थकबाकी नसल्याची िात्री कििे आर्श्यक िाहील.
(इ) सुंबुंरधत रिल्याचे रिल्हारधकािी याुंनी र्िील तत्तर्ाुंप्रमािे प्रत्येक भाडे पट्टे धािकास
भाडे पट्ट्याचे नमतनीकिि किण्याकामी र्ि नमूि केलेल्या पध्ितीप्रमािे समधारित भमईभाडे
आकािण्याबाबत लेिी कळर्ार्े आरि भाडे पट्टाधािकाची तशी मागिी असल्यास त्यास
समनार्िीची सुंधी द्यार्ी र् भाडे पट्टे धािकाचे म्हििे ऐकून घेऊन भाडे पट्ट्याच्या
नमतनीकििाबाबत रनिवय घ्यार्ा.
(ई) शासकीय िरमनीर्िील भाडे पट्ट्याचे नमतनीकिि किताुंना रिल्हारधकािी याुंनी महािाष्ट्र
िमीन महसूल सुंरहता, 1966 आरि महािाष्ट्र िमीन महसूल (सिकािी िमीनींची
रर्ल्हेर्ाट कििे) रनयम,-1971 मधील तितूिी र् ममळ भाडे पट्टा किािातील तितूिी
रर्चािात घ्याव्यात र् नेहमीच्या अटी र् शतीर्ि “ नमतनीकििाचा भाडे पट्टा िस्त ” (Lease

renewal Deed) रनष्ट्पारित किण्यात यार्ा.
(उ) सिि धोिि शासकीय िरमनीर्िील अस्थायी भाडे पट्ट्याुंना लागू असिाि नाही.
त्याचप्रमािे, महािाष्ट्र िमीन महसूल (सिकािी िरमनींची रर्ल्हेर्ाट कििे) रनयम, 1971
मध्ये ज्या भाडे पट्ट्याच्या नमतनीकििाबाबतीत रनयमानर्ये रर्रशष्ट्ट तितूि किण्यात आलेली
आहे, त्या भाडे पट्ट्याच्या नमतनीकििास िे िील सििील धोिि लागू असिाि नाही.
02.

सिि शासन रनिवय, रर्त्त रर्भागाच्या अनौपचािीक सुंिभव क्र. 03/2019/व्यय-9, रि. 01/01/

2019 अनर्ये प्राप्त सहमतीने र् मुंरत्रमुंडळाने रि.23/07/2019 च्या बैठकीत प्रिान केलेल्या मानयतेस
अनमसरून रनगवरमत किण्यात येत आहे.
सिि शासन रनिवय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळार्ि
उपलब्ध किण्यात आला असून त्याचा सुंकेताुंक 201908011301208819 असा आहे . हा आिे श
रडिीटल स्र्ाक्षिीने साक्षाुंरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याुंच्या आिे शानमसाि र् नार्ाने .

( िमेश चव्हाि )
शासनाचे उप सरचर्
प्रत,
1)

मा.िाज्यपाल, महािाष्ट्र िाज्य याुंचे सरचर्, िािभर्न, मलबाि रहल, ममुंबई.

2)

मा.ममख्यमुंत्री याुंचे अपि ममख्य सरचर्, ममख्यमुंत्री सरचर्ालय, मुंत्रालय, ममुंबई-32
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3)

मा.मुंत्री (महसूल) याुंचे िािगी सरचर्, मुंत्रालय, ममुंबई-32.

4)

मा.िाज्यमुंत्री (महसूल) याुंचे िािगी सरचर्, मुंत्रालय, ममुंबई-32.

5)

मा.ममख्य सरचर्, महािाष्ट्र शासन, मुंत्रालय, ममुंबई-32.

6)

अपि ममख्य सरचर् (रर्त्त), रर्त्त रर्भाग, मुंत्रालय, ममुंबई-32.

7)

अपि ममख्य सरचर् (महसूल), महसूल र् र्न रर्भाग, मुंत्रालय,ममुंबई.

8)

प्रधान सरचर्, रर्धानमुंडळ सरचर्ालय, रर्धानभर्न, ममुंबई.

9)

महालेिापाल (लेिापिीक्षा) (लेिा र् अनमज्ञयेता), महािाष्ट्र िाज्य, ममुंबई/नागपूि

10) िमाबुंिी आयमक्त र् सुंचालक, भूमी अरभलेि, महािाष्ट्र िाज्य, पमिे.
11) सर्व रर्भागीय आयमक्त.
12) सर्व रिल्हारधकािी/अपि रिल्हारधकािी.
13) मारहती र् िनसुंपकव सुंचालनालय, मुंत्रालय,ममुंबई-32.
14) सहसरचर्/ उप सरचर्/(सर्व), महसूल र् र्न रर्भाग, मुंत्रालय, ममुंबई.
15) मुंत्रालयीन सर्व प्रशासकीय रर्भाग,
16) “ि” समूहातील सर्व अर्ि सरचर्/कक्ष अरधकािी, महसूल र् र्न रर्भाग, ममुंबई.
17) रनर्ड नस्ती (कायासन ि-1).
*****
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भाडे पटटयाने/कब्जेहक्काने

प्रदान

केलेल्या

शासकीय

जमिनींवरील

सहकारी

गृहमनिाण

संस्ांिधील

सदसयत्वाबाबत....
िहाराष्ट्र शासन
िहसूल व वन मवभाग
शासन मनणणय क्र.जिीन-2017/प्र.क्र. 98/ज-1
िादाि कािा िागण, हु तात्िा राजगुरु चौक,
िंत्रालय, िुंबई - 400 032.
मदनांक :

07 जुल,ै 2017

संदभण :1. िहसूल व वन मवभाग, शासन मनणणय क्र.एलसीएस-1083/1882/प्र.क्र.222/जी-4,
मद.12.05.1983.
2.

िहसूल

व

वन

मवभाग,

शासन

मनणणय

क्र.एलसीएस-1095/प्र.क्र.37/95/ज-1,

मद.09.07.1999.
3. िहसूल व वन मवभाग, शासन पमरपत्रक क्र.एलसीएस-10/2002/प्र.क्र.344/95/ज-1,
मद.03.07.2003.
4. िहसूल व वन मवभाग, शासन मनणणय क्र.एलसीएस-0606/प्र.क्र.54/ज-1, मद.25.05.2007.
5. िहसूल व वन मवभाग, शासन मनणणय क्र.एलसीएस-09/2013/प्र.क्र.450/पुनबांधणी/ज-1,
मद.01.06.2015.
प्रसतावना :िहाराष्ट्र जिीन िहसूल संमहता, 1966 च्या कलि-40 व िहाराष्ट्र जिीन िहसूल (सरकारी
जमिनींची मवल्हे वाट करणे) मनयि, 1971 च्या मनयि-27 िधील तरतूदींनुसार सहकारी गृहमनिाण
संस्ांची मनवासी प्रयोजना्ण शासकीय जिीन प्रदानाबाबतची िागणी आमण गुणवत्ता मवचारात घेवून,
शासकीय जिीन संबध
ं ीत संस्ांना कब्जेहक्काने अ्वा भाडे पट्याने सवलतीच्या दराने प्रदान करण्यात
येते. या संबध
ं ातील धोरण संदभामधन क्र.2 वरील या मवभागाच्या शासन मनणणय मद.09.07.1999 अन्वये
मनमित करण्यात आले होते. त्यानंतर या संदभात वेळोवेळी मनगणमित केलेल्या सवण आदेशांचे संकलन
करुन संदभाधीन क्र.4 वरील मद.25.5.2007 च्या शासन मनणणयान्वये एकमत्रत सवणसिावेशक शासन
मनणणय मनगणमित करण्यात आला आहे . त्ामप, अनेक प्रकरणांिध्ये शासनाने प्रदान केलेल्या
जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्ांनी सक्षि प्रामधका-यांची परवानगी न घेताच काही व्यक्तींना
सदसयत्व बहाल केल्याचे मदसून येते. तसेच, काही प्रकरणी अशा पध्दतीने सदसयत्व मिळालेली व्यक्ती
ियत असल्याचे ककवा त्याने सदमनकेचे अन्य व्यक्तीस हसतांतरण केल्याचेही मदसून येते. त्यािुळे अशा
प्रकरणी पूवी झालेल्या अशा व्यवहारांना/शतणभंगांना मनयिानुकूल करण्याची कायणवाही कोणत्या
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मनकषांचा वापर करून त्यास कायोत्तर िंजूरी द्यावी या अनुषंगाने क्षेमत्रय िहसूली यंत्रणांना मदशामनदेश
देण्याची बाब शासनाच्या मवचाराधीन होती. याबाबत सवंकष मवचार करुन शासन पुढील प्रिाणे मनणणय
घेत आहे :शासन मनणणय:िहाराष्ट्र जिीन िहसूल संमहता, 1966 च्या तरतुदींनुसार शासकीय जिीन प्रदान करण्यात
आलेल्या सहकारी गृहमनिाण संस्ांिध्ये संबध
ं ीत संस्ेने सदसयत्व प्रदान केलेल्या, िात्र, अद्याप अशा
व्यक्तीच्या सदसयत्वास शासनाची / सक्षि प्रामधकाऱयांची िंजुरी प्राप्त न झालेल्या प्रकरणांत खालील
कायणपध्दती अनुसरून अशी प्रकरणे मजल्हामधकारी यांच्या सतरावर मनयिानुकूल करण्यास या
मनणणयान्वये शासनाची िान्यता देण्यात येत आहे :(1) सहकारी गृहमनिाण संस्ांिधील सदसयांच्या सदसयत्वाबाबतची पमरस्स्ती:(अ) सहकारी गृहमनिाण संस्ेचे सदसयत्व एखादया व्यक्तीस प्राप्त झालेले असेल
िात्र, अशा िूळ सदसयाच्या सदसयत्वास शासनाची/सक्षि प्रामधकाऱयाची
िान्यता मिळालेली नसेल आमण अशी व्यक्ती हयात असून अशा सहकारी
गृहमनिाण संस्ेिध्ये सदमनका धारण करीत असेल, तर,
ककवा
(ब) सहकारी गृहमनिाण संस्ेचे सदसयत्व एखादया व्यक्तीस प्राप्त झाले असेल,
िात्र अशा िूळ सदसयाच्या सदसयत्वास

शासनाची/सक्षि प्रामधका-याची

िान्यता मिळालेली नसेल आमण अशी व्यक्ती ियत असून अशा व्यक्तीचे
वारस सदरहू सदमनका धारण करीत असतील, तर,
ककवा
(क) सहकारी गृहमनिाण संस्ेचे सदसयत्व एखादया व्यक्तीस प्राप्त झाले असेल,
िात्र अशा िूळ सदसयाच्या सदसयत्वास शासनाची/सक्षि प्रामधकाऱयाची
िान्यता मिळालेली नसेल आमण अशा

व्यक्तीने सदरहू

सदमनकेची अन्य

व्यक्ती / व्यक्तींना मवक्री केलेली असेल, तर
(2) उक्त पमरस्स्तीनुसार सहकारी गृहमनिाण संस्ांिधील सदसयांचे सदसयत्व मनयिानुकूल
करण्याची कायणपध्दती:अशा व्यक्तींच्या बाबतीत त्यांना संबमं धत सहकारी गृहमनिाण संस्ेने ज्या मदनांकाला
सदरहू संस्ेचे सदसयत्व बहाल केले असेल, त्या मदनांकाला अशा सहकारी गृहमनिाण
संस्ेचे सदसयत्व मिळण्यासाठी मवमहत असलेली पात्रता अशी व्यक्ती धारण करीत होती,
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याची खातरजिा करुन अशा व्यक्तीच्या सदसयत्वास मजल्हामधका-यांच्या सतरावरुन कायोत्तर

िंजूरी देणे अनुज्ञय
े राहील.

सक्षि प्रामधका-याकडू न सदसयत्व िंजूर होण्यापूवीच िूळ सदसयांकडू न संबमं धत
सदमनकेचे हसतांतरण अन्य व्यक्ती / व्यक्तींना

झाले असल्यास, प्र्ित: वरीलप्रिाणे िूळ

सदसयाच्या सदसयत्वास कायोत्तर िंजूरी प्रदान केल्यानंतर, अशा िूळ सदसयांकडू न संबमं धत
सदमनकेच्या झालेल्या हसतांतरणास प्रचमलत धोरणानुसार “हसतांतरण शुल्क ” आकारुन
कायोत्तर िान्यता देता येईल. हसतांतरणास अशी कायोत्तर िान्यता देताना हसतांतरीतीने िूळ
सदसयांसाठी मवमहत केलेली अहण ता धारण करण्याची अट लागू करण्यात येवू नये.
त्याचप्रिाणे सक्षि प्रामधका-याकडू न सदसयत्व िंजूर होण्यापूवी िूळ सदसय ियत
झाल्यास व संबमं धत सदमनका वारसाच्या ताब्यात असल्यास िूळ सदसयांच्या सदसयत्वास वरील
प्रिाणे कायोत्तर िंजूरी मदल्यानंतर त्याच्या कायदेशीर वारसांच्या नांवे सदसयत्व िंजूर करण्यात
यावे, अशा वेळी िूळ सदसयाच्या कायदेशीर वारसाने सदसयत्वासाठी मवमहत अहण ता धारण
करण्याची अट लागू करण्यात येवू नये.
02.

सदर शासन मनणणय मवत्त मवभागाच्या सहिती व त्यांच्या अनौपचामरक संदभण क्र.

187/2017/व्यय-9, मदनांक 7/6/2017 अन्वये मनगणमित करण्यात येत आहे .
03.

सदर शासन मनणणय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in. या संकेतस्ळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. 201707071659104419 असा आहे . हा आदेश
मडजीटल सवाक्षरीने साक्षांमकत करुन काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने

(राजेंद्र क्षीरसागर)
शासनाचे उप समचव
प्रत,
1. िा.राज्यपाल, िहाराष्ट्र राज्य यांचे समचव, राजभवन, िलबार महल, िुंबई.
2. िा.िुख्यिंत्री यांचे अपर िुख्य समचव, िंत्रालय, िुंबई.
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3. िा.िंत्री (िहसूल) यांचे खाजगी समचव, िंत्रालय, िुंबई.
4. िा.राज्यिंत्री (िहसूल) यांचे खाजगी समचव, िंत्रालय, िुंबई.
5. िा.िुख्य समचव, िहाराष्ट्र शासन, िंत्रालय, िुंबई.
6. अपर िुख्य समचव,मवत्त मवभाग, िंत्रालय, िुंबई.
7. अपर िुख्य समचव (सहकार), सहकार, पणन व व्ोद्योग मवभाग, िंत्रालय, िुंबई.
8. प्रधान समचव, सािामजक न्याय व मवशेष सहाय्य मवभाग, िंत्रालय, िुंबई.
9. प्रधान समचव, मवधानिंडळ समचवालय, मवधानभवन, िुंबई-32.
10.प्रधान समचव,(िहसूल,िुद्रांक शुल्क व नोंदणी) यांचे सवीय सहायक,
िहसूल व वन मवभाग, िंत्रालय, िुंबई.
11. जिाबंदी आयुक्त व संचालक, भूिी अमभलेख, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.
12. सवण मवभागीय आयुक्त/उपायुक्त (िहसूल) मवभागीय आयुक्तांचे कायालय.
13. सवण मजल्हामधकारी/अपर मजल्हामधकारी.
14. िहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) िहाराष्ट्र 1/2, िुंबई/नागपूर.
15. िहालेखापाल (लेखा परीक्षा) िहाराष्ट्र 1/2, िुंबई/नागपूर.
16. अमधदान व लेखा अमधकारी, िुंबई.
17. मनवासी लेखा अमधकारी, िुंबई.
18. िहासंचालक, िामहती व जनसंपकण संचालनालय, िुंबई.
19. उप समचव (ज-1) यांचे सवीय सहायक, िहसूल व वन मवभाग, िंत्रालय, िुंबई.
20. सवण सह समचव/उप समचव, िहसूल व वन मवभाग, िंत्रालय, िुंबई.
21. कक्ष अमधकारी (ल-1), िहसूल व वन मवभाग, िंत्रालय, िुंबई.
22. "ज" सिूहातील सवण अवर समचव/कायासन अमधकारी, िहसूल व वन मवभाग, िंत्रालय, िुंबई.
23. मनवडनसती (ज-1)
*****
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महसूल

विभागाच्या

केलेल्या

शासकीय

अखत्यावितील
जवमनींििील

प्रदान
सहकािी

गृहवनमाण संस्ांमधील सदवनका / गाळा
हसतांतिीत किण्यास मान्यता दे ण्याबाबत........
महािाष्ट्र शासन
महसूल ि िन विभाग
शासन वनणणय क्रमांक जमीन-2017/प्र.क्र.127/ज-1
मादाम कामा मागण, हु तात्मा िाजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
वदनांक :

07 जुल,ै 2017

पहा :1. शासन वनणणय महसूल ि िन विभाग क्र. एलसीएस0606/प्र.क्र.54/ज-1, वद.25.5.2007
2. शासन वनणणय महसूल ि िन विभाग क्र. जवमन-10/2003/प्र.क्र.401/ज-1, वद.25.7.2007
3. शासन पत्र महसूल ि िन विभाग क्र. एलसीएस10/03/प्र.क्र 478/ज-1, वद.25.7.2007
4. शासन शुध्दीपत्रक महसूल ि िन विभाग क्र. जमीन-11/2013/प्र.क्र.498/ज-1, वद.5.12.2013
5. शासन वनणणय क्र. एलसीएस-09/2013/प्र.क्र.450/पुनबांधणी/ज-1, वद.01.06.2015
प्रसतािना:महािाष्ट्र जमीन महसूल संवहता, 1966 आवण महािाष्ट्र जमीन महसूल

(सिकािी जवमनींची

विल्हेिाट किणे ) वनयम, 1971 मधील तितूदीनुसाि सहकािी गृहवनमाण संस्ांना िेळोिेळी शासकीय
जवमनी मंजूि किण्यात येतात. या संबंधातील सिण समािेशक धोिण संदभाधीन क्र. 1 ये्े नमूद वदनांक
वद.25.5.2007 च्या शासन वनणणयान्िये वनवित किण्यात आले होते . त्यानंति िि उल्लेख केलेल्या विविध
शासन वनणणय, शासन पविपत्रक ककिा शासन पत्रान्िये सदि धोिणात आिश्यकतेनुसाि िेळोिेळी बदल/
सुधािणा किण्यात आलेल्या आहेत अ्िा सपष्ट्टीकिण दे ण्यात आलेले आहे. िि नमूद केलेल्या विविध
शासन वनणणय, शासन पविपत्रक ककिा शासन पत्र इत्यादी मधील तितूदीचा एकवत्रत पिामशण घेतला
असता,

अशा सहकािी गृहवनमाण संस्ांमधील सदसयांच्या सदवनका

विक्री/दान/ बक्षीस याद्वािे

हसतांतिीत किताना आकािाियाचे “हसतांतिण शुल्क” कालौघात नगण्य सिरुपाचे असल्याने, त्यात
कालानुरूप िाढ किणे आिश्यक असल्याची बाब शासनाच्या वनदशणनास आलेली आहे . यासति अशा
हसतांतिण शुल्काचे दि सुधावित करुन त्या अनुषंवगक क्षेवत्रय महसूल अवधकािी/प्रावधकािी यांना वदशावनदे श वनगणवमत किण्याची बाब शासनाच्या विचािाधीन होती.
शासन वनणणय:महािाष्ट्र जमीन महसूल संवहता, 1966 आवण महािाष्ट्र जमीन महसूल (सिकािी जवमनींची
विल्हेिाट किणे) वनयम, 1971 मधील तितूदीनुसाि शासवकय जमीन प्रदान किण्यात आलेल्या सहकािी
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गृहवनमाण संस्ांमधील सभासदांच्या सदवनका/गाळे , विक्री/बवक्षसपत्र/दानपत्र याद्वािे हसतांतिीत किताना
आकािाियाच्या हसतांतिण-शुल्कासंदभात खालीलप्रमाणे आदे श वनगणवमत किण्यात येत आहेत :01.

शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जवमनीििील सहकािी गृहवनमाण संस्ामधील सभासदांची

सदवनका /गाळा संबंवधत संस्ेस पूणणत्िाचा दाखला वमळाल्यापासून 5 िषाचा कालािधी झाल्यानंति,
वजल्हावधकािी यांची पुिण पििानगी घेिून ि पुढील तक्तत्यात नमूद केल्याप्रमाणे “हसतांतिण-शुल्क” यांचा
शासनाकडे भिणा करून, विक्री/बवक्षसपत्र/दानपत्र याद्वािे हसतांतिीत किणे, अनुज्ञय
े असेल.
हसतांतिण शुल्क तक्तता-अ
अ.क्र.

वनिासी सदवनका यांच्या हसतांतिणाकविता आकािाियाचे हसतांतिण शुल्क

िावणज्ययक /औद्योवगक
गाळा यांच्या

क्षेत्र

हसतांतिणाकविता

पूणणत्िाचा दाखला वमळाल्यापासून सदवनका िापिाच्या खालील कालािधीनंति

आकािाियाचे

हसतांतिण होत असल्यास
5 िषण

10 िषण

15 िषण

हसतांतिण शुल्क

1

2

3

4

5

1

मुंबई शहि

रु.1000/- प्र. चौ. फु.

रु.600/- प्र. चौ. फु.

रु.400/- प्र. चौ. फु.

रु.2000/- प्र. चौ. फु.

वजल्हा

ककिा

ककिा

ककिा

ककिा

प्रचवलत

िार्षषक

दि

प्रचवलत

िार्षषक

दि

प्रचवलत

6

िार्षषक

दि

प्रचवलत िार्षषक दि

विििणपत्रानुसाि येणा-

विििणपत्रानुसाि येणा-या

विििणपत्रानुसाि येणा-

विििणपत्रानुसाि

या

सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या

या

येणा-या

2% यापैकी जी िक्तकम

मुल्यांकनाच्या 1.5 %

मुल्यांकनाच्या

अवधक असेल ती िक्तकम

यापैकी

यापैकी

जी

अवधक

असेल

सदवनकेच्या

मुल्यांकनाच्या
यापैकी

जी

3%
िक्तकम

अवधक असेल ती िक्तकम

सदवनकेच्या
जी

िक्तकम

अवधक असेल ती िक्तकम

सदवनकेच्या
6%
िक्तकम
ती

िक्तकम
2

मुंबई

रु.500/- प्र. चौ. फु.

रु.300/- प्र. चौ. फु.

रु.200/- प्र. चौ. फु.

उपनगि

ककिा

ककिा

ककिा

वजल्हा

प्रचवलत

िार्षषक

ककिा

प्रचवलत िार्षषक दि

प्रचवलत

विििणपत्रानुसाि येणा-

विििणपत्रानुसाि येणा-या

विििणपत्रानुसाि येणा-

विििणपत्रानुसाि

या

सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या

या

येणा-या

2% यापैकी जी िक्तकम

मुल्यांकनाच्या 1.5 %

मुल्यांकनाच्या

अवधक असेल ती िक्तकम

यापैकी

यापैकी

जी

अवधक

असेल

सदवनकेच्या

मुल्यांकनाच्या
यापैकी

दि

रु.1000/-प्र.चौ. फु.

जी

3%
िक्तकम

अवधक असेल ती िक्तकम

िार्षषक

दि

सदवनकेच्या
जी

िक्तकम

अवधक असेल ती िक्तकम

प्रचवलत िार्षषक दि
सदवनकेच्या
6%
िक्तकम
ती

िक्तकम
3

ििील

रु.400/- प्र. चौ. फु.

अ.क्र.1 ि 2
ये्े नमूद
क्षेत्रा
व्यवतविक्तत
इति

रु.240/- प्र. चौ. फु.

ककिा
प्रचवलत

रु.160/- प्र. चौ. फु.

ककिा

िार्षषक

दि

प्रचवलत

िार्षषक

रु.800/- प्र. चौ. फु.

ककिा
दि

प्रचवलत

ककिा

िार्षषक

दि

प्रचवलत िार्षषक दि

विििणपत्रानुसाि येणा-

विििणपत्रानुसाि येणा-या

विििणपत्रानुसाि येणा-

विििणपत्रानुसाि

या

सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या

या

येणा-या

2% यापैकी जी िक्तकम

मुल्यांकनाच्या 1.5 %

मुल्यांकनाच्या

अवधक असेल ती िक्तकम

यापैकी

यापैकी

जी

अवधक

असेल

सदवनकेच्या

मुल्यांकनाच्या
जी

3%

महानगि

यापैकी

पावलका

अवधक असेल ती िक्तकम

िक्तकम

सदवनकेच्या
जी

िक्तकम

अवधक असेल ती िक्तकम

क्षेत्रात

सदवनकेच्या

िक्तकम

102

पष्ृ ठ 5 पैकी 2

6%
िक्तकम
ती

शासन वनणणय क्रमांकः जमीन-2017/प्र.क्र.127/ज-1
4

ििील

रु.200/- प्र. चौ. फु.

अ.क्र. 1, 2
ि 3 ये्े

रु.120/- प्र. चौ. फु.

ककिा
प्रचवलत

रु.80/- प्र. चौ. फु.

ककिा

िार्षषक

दि

प्रचवलत

रु.400/- प्र. चौ. फु.

ककिा

िार्षषक

दि

प्रचवलत

ककिा

िार्षषक

दि

प्रचवलत िार्षषक दि

नमूद क्षेत्रा

विििणपत्रानुसाि येणा-

विििणपत्रानुसाि येणा-या

विििणपत्रानुसाि येणा-

विििणपत्रानुसाि

व्यवतविक्तत

या

सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या

या

येणा-या सदवनकेच्या

इति नगि

मुल्यांकनाच्या

2% यापैकी जी िक्तकम

मुल्यांकनाच्या 1.5 %

मुल्यांकनाच्या 6%

अवधक असेल ती िक्तकम

यापैकी

यापैकी जी िक्तकम

पावलका
क्षेत्रात

सदवनकेच्या

यापैकी

3%

जी

िक्तकम

अवधक असेल ती िक्तकम

सदवनकेच्या
जी

िक्तकम

अवधक असेल ती िक्तकम

अवधक असेल ती
िक्तकम

5

ग्रामीण

रु.50/- प्र. चौ. फु.

रु.30/- प्र. चौ. फु.

रु.20/- प्र. चौ. फु.

रु.100/- प्र. चौ. फु.

क्षेत्रासाठी

ककिा

ककिा

ककिा

ककिा

प्रचवलत

िार्षषक

दि

प्रचवलत

िार्षषक

दि

प्रचवलत

िार्षषक

दि

प्रचवलत िार्षषक दि

विििणपत्रानुसाि येणा-

विििणपत्रानुसाि येणा-या

विििणपत्रानुसाि येणा-

विििणपत्रानुसाि

या

सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या

या

येणा-या

2% यापैकी जी िक्तकम

मुल्यांकनाच्या 1.5 %

मुल्यांकनाच्या

अवधक असेल ती िक्तकम

यापैकी

यापैकी

जी

अवधक

असेल

सदवनकेच्या

मुल्यांकनाच्या
यापैकी

जी

3%
िक्तकम

अवधक असेल ती िक्तकम

सदवनकेच्या
जी

िक्तकम

अवधक असेल ती िक्तकम

सदवनकेच्या
6%
िक्तकम
ती

िक्तकम

02.

विशेष व्यक्ततींच्या प्रिगासाठी (उदा. केिळ िायय शासनाचे कमणचािी/अवधकािी, भाप्रसे

मधील अवधकािी, शास्त्रज्ञ, न्यायाधीश इत्यादी... यांच्याकविता ) शासवकय जमीन प्रदान केलेल्या सहकािी
गृहवनमाण संस्ांमधील सभासदांची सदवनका/गाळा हसतांतिीत किताना संस्ेचे सदसयत्ि विवशष्ट्ट
व्यक्ततींच्या प्रिगापुिते मयादीत ठे िण्याची अट पुढील तक्तता-ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे “हसतांतिण शुल्क”
आकारुन वजल्हावधका-यांना वश्ील किता येईल.
हसतांतिण शुल्क तक्तता-ब
अ.क्र.

वनिासी सदवनका यांच्या हसतांतिणाकविता आकािियाचे शुल्क
पूणणत्िाचा दाखला वमळाल्यापासून सदवनका िापिाच्या खालील कालािधीनंति

क्षेत्र

5 िषण

10 िषण

15 िषण

1

2

3

4

5

1

मुंबई शहि

रु.2000/- प्र. चौ. फु.

रु.1200/- प्र. चौ. फु.

रु.800/- प्र. चौ. फु.

वजल्हा

ककिा

ककिा

ककिा

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा

नुसाि

नुसाि येणा-या संबंवधत सदवनकेच्या

नुसाि

सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 6%

मुल्यांकनाच्या

सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 3%

यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल

िक्तकम अवधक असेल ती िक्तकम

येणा-या

संबंवधत

4%

यापैकी

जी

संबंवधत

यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल

ती िक्तकम
2

येणा-या

ती िक्तकम

मुंबई उपनगि

रु.1000/- प्र. चौ. फु.

रु.600/- प्र. चौ. फु.

रु.400/- प्र. चौ. फु.

वजल्हा

ककिा

ककिा

ककिा

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा

नुसाि

नुसाि

येणा-या

नुसाि

सदवनकेच्या

मुल्यांकनाच्या

येणा-या

संबंवधत

सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 6%
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3

यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल

यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल ती

यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल

ती िक्तकम

िक्तकम

ती िक्तकम

ििील

रु.800/- प्र. चौ. फु.

रु.480/- प्र. चौ. फु.

रु.320/- प्र. चौ. फु.

अ.क्र.1 ि 2 ये्े

ककिा

ककिा

ककिा

नमूद क्षेत्रा

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा

नुसाि

नुसाि येणा-या संबंवधत सदवनकेच्या

नुसाि

सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 3%

व्यवतविक्तत इति

येणा-या

संबंवधत

महानगि

सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 6%

मुल्यांकनाच्या

पावलका क्षेत्रात

यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल

िक्तकम अवधक असेल ती िक्तकम

4%

यापैकी

जी

ििील

ती िक्तकम

रु.400/- प्र. चौ. फु.

रु.240/- प्र. चौ. फु.

रु.160/- प्र. चौ. फु.

अ.क्र. 1, 2 ि 3

ककिा

ककिा

ककिा

ये्े नमूद

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा

नुसाि

नुसाि येणा-या संबंवधत सदवनकेच्या

नुसाि

सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 3%

क्षेत्राव्यवतविक्तत

येणा-या

संबंवधत

इति नगि

सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 6%

मुल्यांकनाच्या

पावलका क्षेत्रात

यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल

िक्तकम अवधक असेल ती िक्तकम

4%

यापैकी

जी

संबंवधत

ती िक्तकम

ग्रामीण

रु.100/- प्र. चौ. फु.

रु.60/- प्र. चौ. फु.

रु.40/- प्र. चौ. फु.

क्षेत्रासाठी

ककिा

ककिा

ककिा

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा

प्रचवलत िार्षषक दि विििणपत्रा

नुसाि

नुसाि येणा-या संबंवधत सदवनकेच्या

नुसाि

सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 6%

मुल्यांकनाच्या

सदवनकेच्या मुल्यांकनाच्या 3%

यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल

िक्तकम अवधक असेल ती िक्तकम

येणा-या

संबंवधत

4%

यापैकी

ती िक्तकम

03.

येणा-या

यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल

ती िक्तकम
5

संबंवधत

यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल

ती िक्तकम
4

येणा-या

जी

येणा-या

संबंवधत

यापैकी जी िक्तकम अवधक असेल
ती िक्तकम

शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जवमनीििील सहकािी गृहवनमाण संस्ामधील सभासदांची

सदवनका /गाळा संबंवधत वजल्याचे वजल्हावधकािी यांच्या पुिण पििानगीवशिाय विक्री/बक्षीस/दानपत्राने
हसतांतिीत केला असल्यास, ििील तक्तता-अ मध्ये नमूद दिांच्या दु प्पट दिाने “हसतांतिण शुल्क” आकारुन
अशा हसतांतिणास संबंवधत वजल्हावधकािी कायोत्ति मान्यता दे िून अशी प्रकिणे वनयमानुकूल करु शकतील.
जि संबंवधत सहकािी गृहवनमाण संस्ेस पूणणत्िाचा दाखला वमळाल्यापासून 5 िषाचा कालािधी पुणण
होण्यापुिीच सभासदांची सदवनका /गाळा यांचे वनयमबाय हसतांतिण झाले असेल ति, त्यािेळी ििील
“तक्तता-अ”

च्या िकाना क्र. 3 मध्ये नमूद दिांच्या तीनपट दिाने “हसतांतिण शुल्क” आकारुन असे

हसतांतिण वजल्हावधकािी यांच्या सतिािि क्षमावपत किता येिू शकेल.
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04.

सदि शासन वनणणय वित्त विभागाच्या सहमती ि त्यांच्या अनौपचाविक संदभण क्र. 176/2017/व्यय-

9, वदनांक 26/06/2017 अन्िये वनगणवमत किण्यात येत आहे.
05.

सदि शासन वनणणय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in. या संकेतस्ळािि उपलब्ध

किण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. 201707071659011819 असा आहे. हा आदे श वडजीटल
सिाक्षिीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महािाष्ट्राचे िाययपाल यांच्या आदे शानुसाि ि नािाने

( िाजेंद्र क्षीिसागि)
शासनाचे उप सवचि
प्रत:1)

मा.िाययपाल महािाष्ट्र िायय यांचे सवचि,िाजभिन,मुंबई.

2)

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपि मुख्य सवचि मंत्रालय, मुंबई.

3)

मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई.

4)

मा.िाययमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई.

5)

महालेखापविक्षक (लेखा पविक्षा/लेखा अनुज्ञय
े ता), नागपूि/मुंबई.

6)

प्रधान सवचि, विधान मंडळ सवचिालय, विधान भिन, मुंबई.

7)

प्रधान सवचि ( महसूल, मुद्रांक शुल्क ि नोंदणी ) यांचे सिीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई

8)

सिण विभागीय आयुक्तत/उपायुक्तत (महसूल) विभागीय आयुक्ततांचे कायालय

9)

जमाबंदी आयुक्तत ि संचालक, भूमी अवभलेख, महािाष्ट्र िायय, पुणे.

10)

सिण वजल्हावधकािी/अपि वजल्हावधकािी/वनिासी उपवजल्हावधकािी.

11)

सिण सह सवचि/उप सवचि, महसूल ि िन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

12)

"ज" समूहातील सिण अिि सवचि/कायासन अवधकािी, महसूल ि िन विभाग,मंत्रालय, मुंबई.

13)

वनिडनसती (ज-1)
***********
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शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण
संस्थािधील

सदमनका/गाळा

कर्ांना,

आकारण्या्

आकारा्"

सुधारणा

हस््ां्री्

येणाऱ्या

"हस््ां्र

करणेबाब्

्सेच

यासंदर्भा् अंिलबजावणी कर्ांना येणाऱ्या
अडचणी संदर्भा् िागगदशगनपर स्पष्टीकरण
िहाराष्र शासन
िहसूल व वन मवर्भाग
शासन मनणगय क्रिांक :- संकीणग 2017/प्र.क्र.127/ज-1
िादाि कािा िागग, हु ्ात्िा राजगुरु चौक,
िंत्रालय, िुंबई-400 032
मदनांक :- 4 िे, 2018.
वाचा :1) शासन मनणगय, िहसूल व वन मवर्भाग क्र. एलसीएस 0606/प्र.क्र.54/ज-1, मदनांक 25.05.2007
2) शासन मनणगय, िहसूल व वन मवर्भाग क्र. जिीन-10/2003/प्र.क्र.401/ज-1, मदनांक 25.07.2007
3) शासन पत्र, िहसूल व वन मवर्भाग क्र. एलसीएस-10/03/प्र.क्र.478/ज-1, मदनांक 25.07.2007
4) शासन शुध्दीपत्रक िहसूल व वन मवर्भाग क्र. जिीन-11/2013/प्र.क्र.498/ज-1, मदनांक 05.12.2013
5) शासन मनणगय, िहसूल व वन मवर्भाग क्र. एलसीएस-09/2013/प्र.क्र.450/पुनग.बां./ज-1, मद 1.6.2015
6) शासन मनणगय, िहसूल व वन मवर्भाग क्र. जिीन-2017/प्र.क्र.127/ज-1, मदनांक 07.07.2017
7) शासन मनणगय, िहसूल व वन मवर्भाग क्र. जिीन-2017/प्र.क्र.98/ज-1मदनांक 07.07.2017
8) शासन शुध्दीपत्रक, िहसूल व वन मवर्भाग क्र. जिीन-2017/प्र.क्र.98/ज-1, मदनांक 25.07.2017
9) शासन शुध्दीपत्रक, िहसूल व वन मवर्भाग क्र. जिीन-2017/प्र.क्र.127/ज-1, मदनांक 25.07.2017
प्रस््ावना :प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थािधील सदमनका/गाळा
हस््ां्री् करण्यास परवानगी दे ्ांना आकारावयाच्या हस््ां्रण आकाराबाब् शासनाने संदर्भाधीन क्र.6
येथे निूद मदनांक 07.07.2017 च्या शासन मनणगयान्वये धोरण मनमि् केले आहे. प्रदान केलेल्या शासकीय
जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थािधील अशा सदमनका/गाळा यांचे मजल्हामधकारी यांचे पुवग
परवानगी मशवाय मवक्री/बक्षीस/दानपत्राने हस््ां्रण केले असल्यास, असे मवना परवानगी केलेले
हस््ां्रण मनयिानुकुल करण्यासाठी मदनांक 07.07.2017 च्या शासन मनणगया्ील ्क््ा-अ िध्ये निूद
दराच्या दु प्पट दराने "हस््ां्र आकार" आकारुन असे मवनापरवानगी झालेले हस््ां्रण मनयिानुकुल
करण्याची ्र्ुद सदर शासन मनणगयाच्या पमर.3 िध्ये निूद आहे.
उक्् ्र्ुदींच्या अनुषंगाने मजल्हामधकारी यांचे पूवग परवानगीमशवाय झालेले अशा सदमनकांचे
हस््ां्रण मनयिानुकुल कर्ांना शासन मनणगय क्रिांक जिीन-2017/प्र.क्र.127/ज-1, मदनांक
07.07.2017 िधील ्क््ा- अ िध्ये निूद दराच्या दु प्पट दराने "हस््ां्र आकार" आकारण्या् ये्ो. सदर
आकार सदमनकाधारकांना परवड् नसल्याची बाब अनेक सदमनकाधारक ्सेच काही लोकप्रम्मनधींनी
शासनाच्या मनदशगनास आणून मदली. त्या अनुषंगाने मदनांक 07.07.2017 च्या शासन मनणगया्ील पमरच्छे द
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क्रिांक 3 िध्ये बदल करणे आवश्यक असल्याने, त्यानुसार कायोत्तर िंजुरीसाठी सुधामर् "हस््ां्र
आकार" मनमि् करण्याची बाब शासनाच्या मवचाराधीन हो्ी.

्सेच मदनांक 07.07.2017 च्या शासन

मनणगयाच्या प्रत्यक्ष अंिलबजावणी संदर्भा् काही अडी-अडचणी ये् असल्याबाब् शासनाकडे मवचारणा
करण्या् ये् हो्ी. यास््व, क्षेमत्रय िहसूल अमधकारी/प्रामधकारी यांना अमधक स्पष्टीकरणात्िक मदशामनदे श मनगगमि् करण्याचीही बाब शासनाच्या मवचाराधीन हो्ी. यास््व शासनाने आ्ा खालील प्रिाणे
मनणगय घे्ला आहे .
शासन मनणगय :01.

शासन मनणगय क्रिांक: जिीन 2017/प्र.क्र.127/ज-1, मदनांक 07/07/2017 िधील पमरच्छे द -3

खालील प्रिाणे सुधामर् करण्या् ये् आहे :"शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थांिधील सर्भासदांची
सदमनका/गाळा संबंधी् मजल्हयाचे मजल्हामधकारी यांचे पूवग परवानगी मशवाय मवक्री/बक्षीस/दानपत्राने
हस््ां्री् केला असल्यास अशा सदमनकेचे /गाळयाचे िुल्यांकन अशा हस््ां्रणाच्या मदनांकास लागू
असलेल्या वार्षषक दर मववरणपत्रा्ील दरानुसार करुन अशा िूल्यांकनाच्या 3% इ्की रक्कि "हस््ां्रण
आकार" म्हणून मनमि् करण्या् यावी. असा "हस््ां्रण आकार" आकारुन संबंधी् मजल्हामधकारी अशा
व्यवहारास कायोत्तर िान्य्ा दे न अशी प्रकरणे मनयिानुकूल करु शक्ील.
िात्र जर संबंमध् सहकारी गृहमनिाण संस्थेस पूणगत्वाचा दाखला मिळाल्यापासून ५ वषांचा
कालावधी पूणग होण्यापूवीच सर्भासदांची सदमनका /गाळा याचे मनयिबाहय हस््ां्रण झाले असेल ्र अशा
सदमनकेचे िुल्यांकन हस््ां्रणाच्या मदनांकास लागू असलेल्या वार्षषक दर मववरण पत्रा्ील दरानुसार
करुन अशा िूल्यांकनाच्या 5% इ्का “हस््ां्र आकार” मनमि् करण्या् यावा. असा “हस््ां्रण
आकार” आकारुन संबंमध् मजल्हामधकारी असे हस््ां्रण मनयिानूकूल करु शक्ील."
02.

्सेच िहाराष्र जिीन िहसूल संमह्ा, 1966 आमण िहाराष्र जिीन िहसूल (सरकारी जमिनींची

मवल्हेवाट करणे) मनयि, 1971 िधील ्र्ूदीनुसार शासमकय जिीन प्रदान करण्या् आलेल्या सहकारी
गृहमनिाण संस्थांिधील सर्भासदांच्या सदमनका/गाळे , मवक्री/ बमक्षसपत्र/ दानपत्र याद्वारे हस््ां्री्
कर्ाना आकारावयाच्या “हस््ां्रण-आकार” या संदर्भा् क्षेमत्रय िहसूल अमधकारी/प्रामधकारी यांना
खालीलप्रिाणे अमधक स्पष्टीकरणात्िक मदशा-मनदे श मनगगमि् करण्या् ये् आहे् :(i) शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थाच्या इिार्ीिधील
सर्भासदांची सदमनका /गाळा कुटु ं बा्ील सदस्याकडे हस््ां्री् कर्ाना शासन मनणगय, िहसूल
व वन मवर्भाग क्र. जिीन-10/2003/प्र.क्र.401/ज-1, मद.25.7.2007 च्या जोडपत्र “क” िधील 1
(ब) नुसार, “हस््ां्रण-आकार” आकारण्याची आवश्यक्ा असणार नाही, अशी ्र्ूद असून
सदरहू ्र्ूद आजही कायि आहे. ्री, शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थाच्या
इिार्ीिधील सदमनका /गाळा कुटु ं बा्ील सदस्याकडे बमक्षसपत्राने अथवा वारसाहक्काने
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हस््ां्री् करण्याच्या प्रकरणी “हस््ां्रण-आकार” आकारण्याची आवश्यक्ा नाही.
(ii) शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थािधील सर्भासदांची
सदमनका /गाळा मजल्हामधकारी यांची पूवग परवानगी घेवून व शासन मनणगय क्र. जिीन-2017/
प्र.क्र.127/ज-1, मद.07.07.2017 िधील पमर.-2 खालील “्क््ा-ब” िध्ये निूद केल्याप्रिाणे

“हस््ां्रण-आकार” यांचा शासनाकडे र्भरणा करून, मवक्री/बमक्षसपत्र/दानपत्र याद्वारे हस््ां्री्
करण्या् ये् असेल, त्यावेळी “्क््ा- अ” प्रिाणे पुन्हा“हस््ां्रण-आकार” यांची आकारणी
करुन त्याचा र्भरणा करुन घेणे अपेमक्ष् नाही. मवशेष व्यक््ींच्या प्रवगासाठीची अट मशथील
करण्याची सवल् दे ्ाना “्क््ा-अ ” िधील रक्कि मवचारा् घेवूनच “्क््ा- ब” िधील
हस््ां्र-आकाराची रक्कि मवमह् करण्या् आलेली आहे.
(iii) शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थािधील सर्भासदांची
सदमनका /गाळा हस््ां्री् करण्यासाठीची प्रकरणे मजल्हामधकारी यांच्याकडे हा्ाळ्ाना,
संबंमध् संस्थेस इिार् पूणगत्वाचा दाखला (Building Completion Certificate) मिळालेला नसेल
्र, अशा प्रकरणी शासन मनणगय क्र. जिीन-2017/ प्र.क्र.127/ज-1, मद.07.07.2017 िधील
पमर.-1 िध्ये निूद केलेला 5,10,15 वषाचा कालावधी ककवा या शासन मनणगया्ील पमरच्छे द 01
िध्ये निूद 5 वषाचा कालावधी संबंमध् इिार्ीस िालित्ताकराची प्रथि्: आकारणी केल्यापासून
िोजण्या् यावा.
(iv) शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थाच्या इिार्ीिधील
सर्भासदांची सदमनका /गाळा मवक्री/बमक्षसपत्र/दानपत्र अथवा वारसाहक्काने हस््ां्री् करण्यास
परवानगी दे ण्याची प्रकरणे मनर्षण् कर्ाना, शासकीय जिीन प्रदाना सियी नवीन सर्भासदांसाठी
मवमह् केलेल्या सदस्यांच्या पात्र्ा मवषयक अटी व श्ी लागू असणार नाही्.
(v) ्सेच,शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थाच्या इिार्ी
खालील जमिनींचा पुनर्षवकास कर्ाना, अशा पुनर्षवकासािुळे त्यामठकाणी ज्या वाढीव सदमनका/
गाळे नव्याने मनिाण हो्ील, अशा सदमनका/गाळा यांसाठी नवीन सर्भासद घे् अस्ाना,
शासकीय जिीन प्रदाना सियी नवीन सर्भासदांसाठी मवमह् केलेल्या सदस्यांच्या पात्र्ा मवषयक
अटी व श्ी लागू असणार नाही्.
िात्र, पुनर्षवकासाअं्ी ज्या सदमनका/गाळे नव्याने ्यार हो्ील, अशा सदमनका / गाळा
यांच्या मवकासकाने केलेल्या प्रथि मवक्रीनं्र पुढे र्भमवष्या् होणाऱ्या हस््ां्रणासाठी (transfer),
्सेच अशा सदमनका/गाळा या ्ारण (mortgage) ठे वण्यासाठी मजल्हामधकाऱ्यांची पूवप
ग रवानगी
घेणे व प्रचली् धोरणाप्रिाणे हस््ां्रण आकार ककवा यथास्स्थ्ी ्ारण शुल्क शासन जिा करणे
अशा नवीन सर्भासदांना बंधनकारक राहील.
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शासन मनणगय क्रिांकः संकीणग 2017/प्र.क्र.127/ज-1

03.

सदर शासन मनणगय, िहाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध

करण्या् आले असून त्याचा संगणक संके्ांक क्रिांक 201805041323338219 असा आहे. हा आदे श
मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांमक् करुन काढण्या् ये् आहे .
िहाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

(राजेंद्र क्षीरसागर)
शासनाचे सह समचव
प्र् : 1. िा.राज्यपाल, िहाराष्र राज्य यांचे समचव, राजर्भवन, िुंबई.
2. िा. िुख्यिंत्री यांचे अपर िुख्य समचव, िंत्रालय, िुंबई.
3. िा. िंत्री (िहसूल) यांचे खाजगी समचव, िंत्रालय, िुंबई.
4. िा. राज्यिंत्री (िहसूल) यांचे खाजगी समचव, िंत्रालय, िुंबई.
5. िहालेखापमरक्षक(लेखा पमरक्षा/लेखा अनुज्ञय
े ्ा), नागपूर/िुंबई.
6. जिाबंदी आयुक्् व संचालक, र्भूिी अमर्भलेख, िहाराष्र राज्य, पुणे.
7. सवग मवर्भागीय आयुक््.
8. नोंदणी िहामनरीक्षक व िुद्रांक मनयंत्रक, िहाराष्र राज्य, पुणे.
9. िहालेखापाल, लेखा व अनुज्ञय
े ्ा/ लेखापमरक्षा, िहाराष्र राज्य (1) िुंबई.
10. िहालेखापाल, लेखा व अनुज्ञय
े ्ा/ लेखापमरक्षा, िहाराष्र राज्य (2) नागपूर.
11. सवग मजल्हामधकारी / अपर मजल्हामधकारी.
12. मवत्त मवर्भाग, व्यय-9, िंत्रालय, िुंबई.
12.सवग िंत्रालयीन मवर्भाग, िुंबई.
13. सवग सहसमचव / उपसमचव, िहसूल व वन मवर्भाग, िंत्रालय, िुंबई-32.
14. “ज” सिुहा्ील सवग अवर समचव / कक्ष अमधकारी, िहसूल व वन मवर्भाग,िंत्रालय, िुंबई-05.
16. मनवडनस््ी कायासन ज-1, िहसूल व वन मवर्भाग, िंत्रालय, िुंबई-32.
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एखादा प्रशासकीय विभाग/मंडळ/संस्थेस भाडे पट्ट्याने
/कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जवमनींिरील
सहकारी गृहवनमाण संस्थांमधील सदस्यत्िाबाबत...
महाराष्ट्र शासन
महसूल ि िन विभाग
शासन वनणणय क्रमांक जमीन-2017/प्र.क्र.98/ज-1
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक
वदनांक: - 29 मे,2019
संदभण:1. शासन वनणणय, महसूल ि िन विभाग क्र. एलसीएस0606/प्र.क्र.54/ज-1, वद.25.5.2007
2. शासन वनणणय, महसूल ि िन विभाग क्र. जवमन-10/2003/प्र.क्र.401/ज-1, वद.25.7.2007
3. शासन पत्र, महसूल ि िन विभाग क्र. एलसीएस10/03/प्र.क्र 478/ज-1, वद.25.7.2007
4. शासन शुध्दीपत्रक,महसूल ि िन विभाग क्र.जमीन-11/2013/प्र.क्र.498/ज-1,वद.5.12.2013
5. शासन वनणणय क्र. एलसीएस-09/2013/प्र.क्र.450/पुनबांधणी/ज-1, वद.01.06.2015.
6. शासन वनणणय क्र. महसूल ि िन विभाग जमीन-2017/प्र.क्र.98/ज-1, वद.07.07.2017
7. शासन वनणणय, महसूल ि िन विभाग क्र.जमीन-2017/प्र.क्र.127/ज-1, वदनांक 07.07.2017
8. शासन वनणणय,महसूल ि िन विभाग क्र.संकीणण-2017/प्र.क्र.127/ज-1,वदनांक 04.05.2018

प्रस्तािना:महाराष्ट्र जमीन महसूल संवहता, 1966 च्या कलम-40 ि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी
जवमनींची विल्हेिाट करणे) वनयम, 1971 च्या वनयम-27 मधील तरतूदीनुसार सहकारी गृहवनमाण
संस्थांना वनिासी प्रयोजनाथण कब्जेहक्काने अथिा भाडे पट्टयाने शासकीय जमीन प्रदान करण्यात येते. या
संदभात िेळोिेळी वनगणवमत केलेल्या सिण आदे शांचे संकलन करुन वदनांक 25.05.2007 च्या शासन
वनणणयान्िये एकवत्रत सिणसमािेशक शासन वनणणय वनगणवमत करण्यात आला आहे. प्रदान करण्यात
आलेल्या शासकीय जवमनीिरील सहकारी गृहवनमाण संस्थेतील सदवनका / गाळा हस्तांतरीत करतांना
आकाराियाचे अवधमूल्य संदभाधीन अ.क्र.7 शासन वनणणय, महसूल ि िन विभाग क्र.जमीन2017/प्र.क्र.127/ज-1, वदनांक 07.07.2017 येथील शासन वनणणयान्िये सुधारीत करण्यात आले असून
या शासन वनणणयातील पवरच्छे द क्र.3 मध्ये विनापरिानगी झालेले हस्तांतरण वनयवमत करतांना
आकाराियाच्या अवधमूल्याची तरतुद करण्यात आली आहे. प्रदान केलेल्या शासकीय जवमनीिरील
सहकारी गृह वनमाण संस्थेचे सदस्यत्ि सक्षम प्रावधकाऱयांची परिानगी न घेताच बहाल केल्याचे देखील
अनेक प्रकरणांमध्ये वदसून आल्यामुळे असे विनापरिानगी हस्तांतरण ककिा सक्षम प्रावधकाऱयाच्या मान्यते
वशिाय अशा सहकारी गृहवनमाण संस्थेने वदलेले सदस्यत्ि कशा प्रध्दतीने वनयवमत करण्यात यािे
याबाबत कायणिाही करण्यासंदभात संदभाधीन अ.क्र.6 येथील क्रमांक शासन वनणणय क्र. महसूल ि िन
विभाग जमीन-2017/प्र.क्र.98/ज-1, वदनांक 07.07.2017 च्या शासन वनणणयान्िये क्षेत्रीय महसुली

यंत्रणांना वदशा वनदे श दे ण्यात आले आहेत. या शासन वनणणयान्िये दे ण्यात आलेले वदशावनदे श फक्त
भाडे पट्टयाने / कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात आलेल्या शासकीय जवमनीिरील सहकारी गृहवनमाण
संस्थांच्या इमारतीमधील सदस्यांनाच लागू आहेत. मात्र शासनाद्वारे एखादा प्रशासकीय विभाग/मंडळ
अथिा संस्थेस प्रदान केलेल्या जवमनीिरील सहकारी गृहवनमाण संस्थेतील सदस्यत्ि वनयवमत
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करण्यासाठी तसेच अशा सहकारी गृहवनमाण संस्थातील सदवनका हस्तांतरणाबाबत झालेले
व्यिहार/शतणभग
ं वनयमानुकूल करण्यासाठी देखील हे शासन वनणणय लागू आहेत काय याबाबत
लोकप्रवतवनधी / वजल्हावधकारी कायालयाकडू न शासनाकडे विचारणा करण्यात आली आहे. त्या
अनुषंगाने शासनाने प्रशासकीय विभागांना अथिा कोणत्याही प्रशासकीय विभागाच्या वनयंत्रणाखालील
महामंडळांना अथिा मंडळाला प्रदान केलेल्या जवमनीिरील सहकारी गृहवनमाण संस्थांमधील सदस्यत्ि
सक्षम प्रावधकाऱयाच्या मान्यतेवशिाय प्रदान करण्यात आले असल्यास ककिा अशा सहकारी गृहवनमाण
संस्थांमधील सदवनकांचे विनापरिानगी झालेले हस्तांतरण वनयवमत कराियाचे असल्यास या बाबतीत
दे खील िरील संदभाधीन अ.क्र.6 ि 7 येथील शासन वनणणय महसूल ि िन विभाग क्र.जमीन2017/प्र.क्र.127/ज-1, वदनांक 07.07.2017. शासन वनणणय, महसूल ि िन विभाग क्र.जमीन2017/प्र.क्र.98/ज-1, वदनांक 07.07.2017 मधील तरतुदी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन
होती.
शासन वनणणय:महाराष्ट्र जमीन महसूल संवहता, 1966 मधील तरतूदीनुसार ककिा तत्पूिी शासनाच्या एखादया
प्रशासकीय विभागाला अथिा महामंडळाला अथिा मंडळाला प्रदान केलेल्या जवमनीिरील सहकारी
गृहवनमाण संस्थामधील सदस्यत्ि सक्षम प्रावधकाऱयाच्या मान्यतेवशिाय प्रदान करण्यात आले असल्यास
असे सदस्यत्ि शासन वनणणय क्र.जमीन-2017/प्र.क्र.98/ज-1, वद.07 जुलै, 2017 अन्िये वनवित
करण्यात आलेल्या कायणपध्दतीचा अिलंब ि आिश्यक आकार िसूल करुन वनयमानुकूल करण्याकामी
वनणणय घेण्यात यािा, तसेच अशा सहकारी गृहवनमाण संस्थेतील सदवनका विनापरिानगी हस्तांतरीत
करण्यात आली असेल तर, असे विनापरिानगी झालेले हस्तांतरण शासन वनणणय क्र. जमीन
2017/प्र.क्र.127/ज-1, वदनांक 07 जुलै, 2017 अन्िये विहीत करण्यात आलेला "हस्तांतरण आकार"
िसूल करुन वनयमीत करण्याकामी वनणणय घेण्यात यािा.
सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in.

या संकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. 201905291535445019 असा आहे. हा आदेश
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने

( प्रकाश इंदलकर )
शासनाचे अिर सवचि
प्रत:1)

मा.राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे सवचि,राजभिन,मुंबई.

2)

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सवचि मंत्रालय, मुंबई.

3)

मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
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4)

मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई.

5)

महालेखापवरक्षक (लेखा पवरक्षा/लेखा अनुज्ञय
े ता), नागपूर/मुंबई.

6)

प्रधान सवचि, विधान मंडळ सवचिालय, विधान भिन, मुंबई.

7)

अपर मुख्य सवचि ( महसूल, मुद्ांक शुल्क ि नोंदणी ) यांचे स्िीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई

8)

सिण विभागीय आयुक्त/उपायुक्त (महसूल) विभागीय आयुक्तांचे कायालय

9)

जमाबंदी आयुक्त ि संचालक, भूमी अवभलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

10)

सिण वजल्हावधकारी/अपर वजल्हावधकारी/वनिासी उपवजल्हावधकारी.

11)

सिण सह सवचि/उप सवचि, महसूल ि िन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

12)

"ज" समूहातील सिण अिर सवचि/कायासन अवधकारी, महसूल ि िन विभाग,मंत्रालय, मुंबई.

13)

वनिडनस्ती (ज-1)
***********
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शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींवरील
सहकारी गृहमनिाण संस्था िधील सदमनका मलव्ह
ॲन्ड लायसन्स तत्वावर वापरण्यासाठी दे ण्यासंदर्भात
क्षेत्रीय िहसुली अमधकारी

व प्रामधकारी यांना

स्पष्टीकरणात्िक मदशामनदे श दे ण्याबाबत.

िहाराष्र शासन
िहसूल व वन मवर्भाग
शासन पमरपत्रक क्रिांकः जिीन-2019/प्र.क्र.40/ज-1
िादाि कािा िागग, हु तात्िा राजगुरु चौक,
िंत्रालय, िुंबई - 400 032.
मदनांक : 07 जानेवारी, 2020.
संदर्भग :- 1. िहाराष्र जिीन िहसूल संमहता, 1966 चे कलि 37अ
प्रस्तावना :िहाराष्र जिीन िहसूल संमहता, 1966 आमण त्याखालील िहाराष्र जिीन िहसूल (सरकारी
जमिनीची मवल्हेवाट करणे)

मनयि, 1971 यािधील तरतुदी तसेच वेळोवेळी मनगगमित करण्यात

आलेल्या शासन मनणगयांच्या आधारे राज्यात सहकारी गृहमनिाण संस्थांना शासकीय जिीन मनवासी
प्रयोजनाथग प्रदान करण्यात आलेली आहे .
अशा शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थांिधील सदमनका leave and licence
agreements च्या आधारे वापरण्यासाठी मदल्यास आकारावयाची अनुज्ञप्ती फी व मजल्हामधकारी यांची
पूवग परवानगी यांसदर्भात क्षेत्रीय िहसूली अमधकारी व प्रामधकारी यांना स्पष्टीकरणात्िक मदशामनदे श
दे ण्याची बाब शासनाच्या मवचाराधीन होती.
शासन मनणगय :उपरोक्त पार्श्गर्भि
ू ीवर, शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थांिधील सदमनका
leave and licence agreements च्या आधारे वापरण्यासाठी दे ताना आकारावयाची अनुज्ञप्ती फी व
मजल्हामधकारी यांची पूवग परवानगी यांसदर्भात िहाराष्र जिीन िहसूल संमहता, 1966 आमण
त्याखालील िहाराष्र जिीन िहसूल (सरकारी जमिनीची मवल्हेवाट करणे) मनयि, 1971 अन्वये प्राप्त
अमधकारात क्षेत्रीय िहसूली प्रामधकारी व अमधकारी यांना पुढील प्रिाणे स्पष्टीकरणात्िक मदशामनदे श
दे ण्यात येत आहेत :(अ) िहाराष्र जिीन िहसूल संमहता, 1966 च्या कलि 37अ िधील तरतुद पाहता त्यािध्ये मवक्री,
हस्तांतरण, पुनगमवकास, वापरातील बदल, मवकास हक्कांचे हस्तांतरण, अमतमरक्त चटईक्षेत्र
मनदे शांकाचा वापर इत्यामद बाबींच्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या पूवग परवानगी संदर्भात तरतुद
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असून, त्यािध्ये leave and licence या तत्वाचा सिावेश नाही. तसेच सहकारी गृहमनिाण
संस्थांिधील सदमनका leave and licence च्या कराराने वापरण्यास मदल्यािुळे संबंधीत
सदमनकेच्या िालकीचे तसेच र्भाडे पट्ट्याचे हस्तांतरण होत नाही. अशा leave and licence च्या
करारािुळे केवळ संबंमधत सदमनकेच्या वापराचा अमधकार (permissive right of use) संबंधीत
व्यक्तीला मदला जातो.

यास्तव, शासकीय जमिनींवरील सहकारी गृहमनिाण संस्थांिधील

सदमनका leave and licence या तत्वावर वापरण्यासाठी दे ताना, मजल्हामधकारी यांची पूवग
परवानगी आवश्यक नाही, ककवा त्यांना याबाबत अवगत करण्याची गरज नाही, तसेच, या
कमरता कोणतीही “अनुज्ञप्ती शुल्क” आकारण्याची अथवा वसूल करण्याची गरज नाही.
(ब) सदर मनदे शाप्रिाणे तात्काळ कायगवाही करण्यात यावी.
02.

सदर शासन मनणगय हा मवधी व न्याय मवर्भागाच्या सहितीने व मवत्त मवर्भागाच्या अनौपचामरक

संदर्भग क्र. 430/2019/व्यय-9, मद.04/12/2019 अन्वये प्राप्त सहितीन्वये मनगगमित करण्यात येत
आहे.
सदर शासन पमरपत्रक िहाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 202001071646129719 असा आहे. हा
आदे श मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांमकत करुन काढण्यात येत आहे.
िहाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने

(रिेश चव्हाण)
सह समचव, िहाराष्र शासन
प्रत,
1) िा. राज्यपाल, िहाराष्र राज्य यांचे समचव, राजर्भवन, िलबार महल, िुंबई.
2) िा. िुख्यिंत्री यांचे प्रधान समचव, िंत्रालय, िुंबई.
3) िा. िंत्री (िहसूल), यांचे खाजगी समचव, िंत्रालय, िुंबई.
4) िा. राज्यिंत्री (िहसूल), यांचे खाजगी समचव, िंत्रालय, िुंबई.
5) िा. िुख्य समचव, िहाराष्र राज्य, िंत्रालय, िुंबई.
6) अपर िुख्य समचव (िहसूल), िहसूल व वन मवर्भाग, यांचे स्वीय सहायक
7) नोंदणी िहामनमरक्षक व िुद्ांक मनयंत्रक, िहाराष्र राज्य, पुणे.
8) जिाबंदी आयुक्त आमण संचालक, र्भूिी अमर्भलेख, पुणे.
9) प्रधान समचव, िहाराष्र मवधानिंडळ समचवालय,िुंबई.
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10) िहासंचालक, िामहती व जनसंपकग संचालनालय, िंत्रालय, िुंबई.
11) सवग मवर्भागीय आयुक्त / सवग मजल्हामधकारी
12) िहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) िहाराष्र 1/2, िुंबई / नागपूर.
13) िहालेखापाल (लेखा परीक्षा) िहाराष्र 1/2, िुंबई / नागपूर.
14) अमधदान व लेखा अमधकारी, िुंबई.
15) मनवासी लेखा अमधकारी, िुंबई.
16) सवग िंत्रालयीन प्रशासकीय मवर्भाग.
17) सवग सहसमचव / उपसमचव, िहसूल व वन मवर्भाग, िंत्रालय, िुंबई.
18) सवग "ज" सिूह कायासने, िहसूल व वन मवर्भाग, िंत्रालय, िुंबई.
19) मनवड नस्ती (कायासन ज-1)
********
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विदर्भातील

र्भूविधारी

आवि

हसताांतरिािर

विर्बंध असलेल्या र्भूविसिािी धारिावधकाराच्या
जवििी र्भोगिटदार िगग-1 िध्ये पराितीत
करण्या अिुषांगािे क्षेविय िहसूली प्रावधकारी
याांिा वदशाविदे श दे ण्यार्बार्बत......
िहाराष्ट्र शासि
िहसूल ि िि विर्भाग
शासि पवरपिक क्रिाांकः जिीि-2018/प्र.क्र.35/ज-1
िादाि कािा िागग, हु तात्िा राजगुरु चौक,
िांिालय, िुांर्बई - 400 032.
वदिाांक : 07 जुि, 2018
िाचा:1) शासि पवरपिक क्रिाांक: जिीि 12/2011/प्र.क्र.180/ज-1, वद. 02.01.2012
2) िहाराष्ट्र शासि अध्यादे श क्रिाांक 9/2018, वद. 21/04/2018

शासि पवरपिक :िहाराष्ट्र जिीि िहसूल सांवहता, 1966(1966 चा िहा.41) च्या कलि 29 िध्ये, राज्यातील
जिीि धारि करिाऱ्या व्यक्तींच्या िगांर्बार्बतची तरतूद आहे. उक्त कलि 29 च्या पोट-कलि (3)
च्या खांड (र्ब) च्या उपखांड (एक) िध्ये, ज्या व्यक्ती विदर्भात, िध्यप्रदे श जिीि िहसूल सांवहता,
1954 (1955 चा ि.प्र.2) अांतगगत, हसताांतरि करण्याच्या हक्काांिरील विर्बंधासह र्भूिीसिािी
हक्कान्िये ककिा र्भूविधारी हक्कान्िये जिीि धारि करीत असतील अशा व्यक्तींचा र्भोगिटादार
िगग-2 िध्ये सिािेश होईल, अशी तरतूद होती.
िहाराष्ट्र जिीि िहसूल सांवहता, 1966 (1966 चा िहा.41) च्या उक्त तरतूदीत यथोवचत
सुधारिा करण्याच्या दृष्ट्टीिे, िा. राज्यपाल िहोदयाांिी िहाराष्ट्र जिीि िहसूल सांवहता, 1966
च्या कलि 29, कलि 246 ि कलि 328 िध्ये सुधारिा करण्यार्बार्बतचा अध्यादे श वदिाांक
21.04.2018 रोजी प्रख्यावपत केला आहे.

उक्त सुधारिेचा पवरिाि म्हिूि र्भुविधारी

धारिावधकारािे धारि केलेल्या ि हसताांतरिाच्या विर्बंधासह र्भुविसिािी धारिावधकारािे धारि
केलेल्या जवििी, आता र्भोगिटादार िगग-1 म्हिूि सिजण्यात येत आहेत. उक्त अध्यादे शाच्या
अिुषांगािे र्भुविधारी धारिावधकारािे धारि केलेल्या ि हसताांतरिाच्या विर्बंधासह र्भूविसिािी
धारिावधकारािे धारि करण्यात आलेल्या जवििीच्या अवधकार अवर्भलेखात र्भोगिटदार िगग -1
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अशी धारिावधकाराची िोंद करिे आिश्यक असूि, त्याकवरता खालील प्रवक्रया अिलांर्बण्यात
यािी, असे वदशाविदे श या शासि पवरपिकाव्दारे प्रसृत करण्यात येत आहेत:1) र्भूतपूिग िध्य प्राांतात िध्यप्रदे श जिीि िहसूल सांवहता 1954 अन्िये र्भुविधारी

धारिावधकाराच्या ककिा हसताांतरिािर विर्बंध असलेल्या र्भुविसिािी धारिावधकाराच्या
जवििींची गाि विहाय यादी तयार करण्याचे विदेश वजल्हावधकारी याांिी सांर्बांवधत
तहसीलदार याांिा द्यािेत. अशी यादी तयार करताांिा त्यािध्ये सांर्बांवधत जवििीचे गट
क्रिाांक/ सिे क्रिाांक, जवििीचे क्षेिफळ ि इतर आिश्यक िावहती या तपवशलाचा
सिािेश असािा.
2) गािविहाय अशी यादी तयार झाल्यािांतर, सांर्बांवधत तहसीलदार याांिी या यादीची
छाििी करािी ि या यादीिध्ये र्भुविधारी धारिावधकाराच्या ि हसताांतरिािर विर्बंध

असलेल्या र्भुविसिािी धारिावधकाराच्या जवििींव्यवतवरक्त, इतर र्भोगिटदार िगग-2,
वियांवित सत्ता प्रकार ककिा र्भाडे पट्टयािे वदलेल्या जवििींचा सिािेश िाही याची खािी
करािी ि प्रत्येक गािाच्या यादीिर तसे प्रिावित करािे.
3) िरील प्रिािे गािविहाय यादी तयार करिे ि तहसीलदार याांिी यादीची छाििी करिे
ही प्रवक्रया कालर्बध्द कायगक्रि रार्बिूि, वजल्हावधकारी याांिी पूिग करुि घ्यािी.
4) ज्या गािाांसाठी िर ििूद केल्याप्रिािे यादी तयार होईल, त्या गािाांसाठी उपरोक्त
अध्यादे शातील सुधारिेच्या अिुषांगािे अवधकार अवर्भलेख दु रुसत करण्यासाठी

गािातील र्भुविधारी धारिावधकाराच्या तसेच हसताांतरिािर विर्बंध असलेल्या
र्भुविसिािी धारिावधकाराच्या सिग जवििींचा धारिावधकार र्भोगिटादार िगग-1 िध्ये
रुपाांतरीत करण्यासाठी “एकच फेरफार” िोंदविण्यात यािा. तसेच, िहाराष्ट्र जिीि
िहसूल सांवहता, 1966 िधील या र्बार्बतच्या तरतुदींचा विचार करुि सदर फेरफार

प्रिावित करण्याची कायगिाही सांर्बांधीत तालुक्याचे तहसीलदार याांिी करािी.
5)

िरील पवरच्छे द 1, 2, 3 ि 4 िध्ये ििूद केलेल्या सूचिाांप्रिािे गािविहाय यादी

तयार करूि फेरफार िांजूर करण्याच्या कािािर वजल्हावधकारी ि सांर्बांवधत उपविर्भागीय
अवधकारी याांिी सांवियांिि ठे िािे.
6)

सांदर्भाधीि क्र. २ येथे ििूद अध्यादे श आवि त्यािधील कलि 246 अ खालील

सुधारीत तरतूद पाहता,

र्भोगिटादार िगग-1 म्हिूि जिीि धारि करण्यार्बार्बतच्या

परिािगीकवरता, िहाराष्ट्र जिीि िहसूल सांवहता( सुधारिा) आवि िहाराष्ट्र जिीि
िहसूल (वििवक्षत र्भुविधारींचा र्भोगिटादार िगग -1 िध्ये अांतर्भाि करण्यासाठी परिािगी
दे ण्यार्बार्बत)वियि (विरसि) अध्यादे श, 2018 याच्या प्रारांर्भाच्या वदिाांकास, कोित्याही
िहसूल अवधका-याांपुढे ककिा राज्यशासिापुढे कोित्याही व्यक्तीचा प्रलांवर्बत असलेला
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कोिताही अजग, िग तो अपील अजग, पुिवरक्षि अजग ककिा अन्य अजग असो, असे अजग
सदरहू अध्यादे शाच्या प्रारांर्भाच्या वदिाांकापासूि म्हिजेच वदिाांक 21 एवप्रल, 2018 पासूि
सांपुष्ट्ठात येतील. त्यािुळे अशी प्रकरिे तात्काळ र्बांद करण्यात यािीत.
सदर

शासि

पवरपिक

िहाराष्ट्र

शासिाच्या

www.maharashtra.gov.inया

सांकेतसथळािर उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201806071649129019 असा
आहे . हा आदे श वडजीटल सिाक्षरीिे साक्षाांवकत करुि काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार ि िािािे .

(राजेंद्र क्षीरसागर)
शासिाचे सह सवचि
प्रत,
1)

िा.राज्यपाल, िहाराष्ट्र राज्य याांचे सवचि, राजर्भिि, िलर्बार वहल, िुांर्बई.

2)

िा.िुख्यिांिी याांचे अपर िुख्य सवचि, िुख्यिांिी सवचिालय, िांिालय, िुांर्बई-32

3)

िा.िांिी (िहसूल) याांचे खाजगी सवचि, िांिालय, िुांर्बई-32.

4)

िा.राज्यिांिी (िहसूल) याांचे खाजगी सवचि, िांिालय, िुांर्बई-32.

5)

िा.िुख्य सवचि, िहाराष्ट्र शासि, िांिालय, िुांर्बई-32.

6)

अपर िुख्य सवचि (वित्त), वित्त विर्भाग, िांिालय, िुांर्बई-32.

7)

प्रधाि सवचि (अ.ि वर.), िहसूल ि िि विर्भाग, िांिालय, िुांर्बई-32.

8)

िहालेखापाल (लेखापरीक्षा) (लेखा ि अिुज्ञयेता), िहाराष्ट्र राज्य, िुांर्बई/िागपूर

9)

अपर िुख्य सवचि (िहसूल) याांचे वि.का.अ./सिीय सहायक, िांिालय,िुांर्बई.

10) प्रधाि सवचि, विधाििांडळ सवचिालय, विधािर्भिि, िुांर्बई.
11) सिग विर्भागीय आयुक्त.
12) जिार्बांदी आयुक्त ि सांचालक, र्भूिी अवर्भलेख, िहाराष्ट्र राज्य, पुिे.
13) सिग वजल्हावधकारी/अपर वजल्हावधकारी.
14) िावहती ि जिसांपकग सांचालिालय, िांिालय,िुांर्बई-32.
15) सह सवचि / उप सवचि (ज-१/ज-१अ/ल-1), िहसूल ि िि विर्भाग, िांिालय, िुांर्बई.
16) िांिालयीि सिग प्रशासकीय विर्भाग,
17) “ज” सिूहातील सिग सहसवचि/उपसवचि, िहसूल ि िि विर्भाग, िुांर्बई.
18) “ज” सिूहातील सिग अिर सवचि /कक्ष अवधकारी, िहसूल ि िि विर्भाग, िुांर्बई
19) वििड िसती (कायासि ज-1)
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िवदभ$तील

भूिमधारी

आिण

ह1तांतरणावर

िनब5ध असले9या भूिम1वामी धारणािधकारा<या

जिमनी भोगवटदार वगA-1 मCये परावतEत

करFया अनुषंगाने IेिJय महसूली Kािधकारी
यांना िदशािनदM श दे Fयाबाबत......

महाराOP शासन

महसूल व वन िवभाग

शासन पिरपJक Qमांकः जमीन-2018/K.Q.35/ज-1
मादाम कामा मागA, हु ताZमा राजगु[ चौक,
मंJालय, मुंबई - 400 032.

िदनांक : 29 सbटc बर, 2018
वाचा:-

1) शासन पिरपJक Qमांक: जमीन 12/2011/K.Q.180/ज-1, िद. 02.01.2012

2) महाराOP शासन अCयादे श Qमांक 9/2018, िद. 21/04/2018

3) शासन पिरपJक Qमांक:जमीन-2018/K.Q.35/ज-1 िद. 07/06/2018

4) महाराOP अिधिनयम Qमांक 44/2018, िद. 27/07/2018

शासन पिरपJक :संदभ$धीन Q. 2 येथे नमूद महाराOP अCयादे श Q. 9/2018, िदनांक 21/04/2018 चे
अिधिनयमात gपांतरण करFया<या hOटीने, महाराOP जमीन महसूल संिहता, 1966 <या कलम
29, व कलम 328 मCये सुधारणा कgन नवीन कलम 246 अ समािवOट करFयाबाबतचा, सन
2018 चा महाराOP अिधिनयम Q. 44 हा िद. 27.07.2018 रोजी शासन राजपJात KिसCद
करFयात आला आहे. सदर शासन राजपJाची Kत सुलभ संदभ$साठी सोबत जोडFयात आली
आहे. तसेच सदरहू शासन राजपJ महाराOP शासना<या www.maharashtra.gov.in या
संकेत1थळावर उपलmध करFयात आले आहे . या अनुषंगाने IेिJय महसूली Kािधकारी व अिधकारी
यांना िनदM िशत करFयात येते की, महाराOP अCयादे श Q. 9/2018 <या धतEवर उnत
अिधिनयमाची अंमलबजावणी करFयासाठी संदभ$धीन Q. 3 येथे नमूद शासन पिरपJक िदनांक
07.06.2018 अoवये िदले9या िदशािनदM शाKमाणे कायAपCदती अनुस[न सZवर कायAवाही करावी.
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शासन पिरपJक Qमांकः जमीन-2018/K.Q.35/ज-1

सदर

शासन

पिरपJक

महाराOP

शासना<या

www.maharashtra.gov.inया

संकेत1थळावर उपलmध करFयात आला असून Zयाचा संकेताक 201809291552196619 असा
आहे . हा आदे श िडजीटल 1वाIरीने साIांिकत क[न काढFयात येत आहे .
महाराOPाचे राsयपाल यां<या आदे शानुसार व नावाने .

Digitally signed by Rajendra Kshirsagar
DN: CN = Rajendra Kshirsagar, C = IN,
S = Maharashtra, O = Government of
Maharashtra, OU = Revenue and
Forest Department
Date: 2018.09.29 15:58:41 +05'30'

Rajendra
Kshirsagar

(राजcu Iीरसागर)

Kत,

शासनाचे सह सिचव

1)

मा.राsयपाल, महाराOP राsय यांचे सिचव, राजभवन, मलबार िहल, मुंबई.

3)

मा.मंJी (महसूल) यांचे खाजगी सिचव, मंJालय, मुंबई-32.

2)
4)

5)
6)

7)

8)
9)

मा.मुwयमंJी यांचे अपर मुwय सिचव, मुwयमंJी सिचवालय, मंJालय, मुंबई-32
मा.राsयमंJी (महसूल) यांचे खाजगी सिचव, मंJालय, मुंबई-32.
मा.मुwय सिचव, महाराOP शासन, मंJालय, मुंबई-32.

अपर मुwय सिचव (िवy), िवy िवभाग, मंJालय, मुंबई-32.

Kधान सिचव (अ.व िर.), महसूल व वन िवभाग, मंJालय, मुंबई-32.

महालेखापाल (लेखापरीIा) (लेखा व अनुzयेता), महाराOP राsय, मुंबई/नागपूर
अपर मुwय सिचव (महसूल) यांचे िव.का.अ./1वीय सहायक, मंJालय,मुंबई.

10) Kधान सिचव, िवधानमंडळ सिचवालय, िवधानभवन, मुंबई.
11) सवA िवभागीय आयुnत.

12) जमाबंदी आयुnत व संचालक, भूमी अिभलेख, महाराOP राsय, पुणे.
13) सवA िज9हािधकारी/अपर िज9हािधकारी.

14) मािहती व जनसंपकA संचालनालय, मंJालय,मुंबई-32.

15) सह सिचव / उप सिचव (ज-१/ज-१अ/ल-1), महसूल व वन िवभाग, मंJालय, मुंबई.
16) मंJालयीन सवA Kशासकीय िवभाग,

17) “ज” समूहातील सवA सहसिचव/उपसिचव, महसूल व वन िवभाग, मुंबई.

18) “ज” समूहातील सवA अवर सिचव /कI अिधकारी, महसूल व वन िवभाग, मुंबई

19) िनवड न1ती (काय$सन ज-1)

124

पृOठ 2 पैकी 2

भारत-पाकिस्तान

फाळणीच्या

पाकिस्तानातून
कवस्थाकपताांना

आलेल्या
भरपाई

वेळी

पकिम

कनवाकिताांना
िांिोष

/

मालमत्ता

(Compensation Pool Properties) मधून दे ण्यात
आलेल्या जकमनीच्या

धारणाकधिाराचे स्वत:हू न

िवेक्षण िरून पुनर्ववलोिन िरण्याबाबत......
महाराष्ट्र शािन
महिूल व वन कवभाग
शािन पकरपत्रि क्रमाांिः जमीन-2015/प्र.क्र.240/ज-1
मादाम िामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौि,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
कदनाांि: 14 जुन, 2018.
वाचा:1. शािन कनणगय, महिूल व वन कवभाग, क्र.एलएनडी 2466/264580-अे-1 कद. 24/08/1972
2. शािन राजपत्र,नगर कविाि,िावगजकनि आरोग्य आकण गृहकनमाण कवभाग
क्र. एचएि.1072/21267-आय(िी) कद.24 जानेवारी,1973
3. शािन कनणगय, महिूल व वन कवभाग, क्र.एलएनडी 2473/122859-अे-1, कद. 17/04/1974
4. शािन ज्ञापन, महिूल व वन कवभाग, क्र. एलएनडी-4970/224204--अे-1, कद. 21/11/1974
5. शािन कनणगय, महिूल व वन कवभाग क्र.एलएनडी.4663/85437/जी-8, कद. 8.2.1978
6. शािन पत्र, महिूल व वन कवभाग, क्र.0/32/ यूओआर / 2005/ल-1, कद.28.4.2006
7. शािन पत्र, महिूल व वन कवभाग,क्र. 0/ 14/व्हीआयपी /2007/ल-1, कद. 24.6.2008
8. शािन पत्र, महिूल व वन कवभाग, क्र. 0/ 14/व्हीआयपी /2007/ल-1, कद. 13.1.2010

प्रस्तावना :पकिम पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या कनवाकिताांचे पुनवगिन “कनवाकित इिम (नुििान
भरपाई व पुनवगिन) अकधकनयम, 1954” या िेंद्रीय िायद्यान्वये िरण्यात आले आहे . िेंद्र शािनाने
उक्त नमूद िायद्याच्या िलम 34 नुिार या कवषयीचे आपले अकधिार िन 1971 पािून महाराष्ट्र
शािनाि कदलेले आहेत.
महाराष्ट्रात िुमारे 30 कििाणी कनवाकिताांच्या विाहती उभारण्यात आलेल्या आहेत.
दे शाच्या फाळणीच्या वेळी भारत िोडू न पाकिस्तानात स्थलाांतर झालेल्या व्यक्तीनी भारतामध्ये
िोडलेली मालमत्ता आकण राज्य व िेंद्र शािनाने त्यात घातलेली भर यातून मालमत्ताांचा भरपाई
िांिोष (Compensation pool) तयार िरण्यात आला आहे.

या कनवाकित विाहतीमध्ये

“कनवाकित इिम (नुििान भरपाई व पुनवगिन ) अकधकनयम,1954” व त्या अांतगगत तयार िेलेल्या
कनयमाांचे आधारे अशा कनवाकित व्यक्तीनी त्याांच्या पकिम पाकिस्तानात िोडू न कदलेल्या
मालमत्तेच्या बदल्यात “भरपाई िांिोष मालमत्ता (Compensation Pool Properties)” यामधून
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शािन कनणगय क्रमाांिःजमीन-2015/प्र.क्र.240/ज-1

जमीन/मालमत्ता कनवाकित व्यक्तींना कवतरीत िरण्यात आल्या आहेत. “कनवाकित इिम (नुििान
भरपाई व पुनवगिन) अकधकनयम, 1954” या अकधकनयमाच्या िलम 20 मधील तरतुदीनुिार भरपाई
िांिोष मालमत्तेमधून (Compensation Pool Properties) भूखांडाांचे कवतरण मालिी हक्िाने
तिेच िोणत्याही अटी/शती अथवा िरारनाम्याकशवाय कनवािी/वाकणज्ज्यि प्रयोजनाथग कनवाकित
व्यक्तींना िरण्यात आले आहे. तथाकप, अशा मालमत्ताांच्या अकधिार अकभलेखात अनेि कििाणी
भोगवटादार वगग-2 अथवा ब/ ब-1/ ब-2 ित्ता प्रिार अशा नोंदी आहेत.
दरम्यानच्या िालावधीत धुळे व जळगाांव कजल्यात कनवाकिताांचे पुनवगिन िरताना, त्याांना
“कनवाकित इिम (नुििान भरपाई व पुनगविन) अकधकनयम, 1954” व त्या अांतगगत तयार िेलेल्या
कनयमाांचे आधारे भरपाई िांिोष मालमत्तेमधून (Compensation Pool Properties) कदलेल्या
अथवा अशा मालमत्तेवरील अकतक्रमण कनयमानुिुल िरुन कदलेल्या अथवा अकभहस्ताांतरण
िरारामध्ये कवर्वनकदष्ट्टपणे नमूद िेलेल्या कमळिती याांचे िवेक्षण िरताना “ब-2 ित्ता प्रिारावर”
भूखांड कदल्याबाबत िवेक्षणाची िायगवाही तपािण्याबाबत व अशा िायगवाहीचे पुनगकवलोिन िरुन
अशा कमळितीि “अ-1 ित्ता प्रिार” नमूद िरण्याबाबत िांबांकधत क्षेत्रीय महिूली अकधिारी आकण
प्राकधिारी याांना शािनाने िांदभाधीन क्र. 6 ते 8 येथे नमूद पत्रान्वये कदशाकनदे श कदलेले आहे त.
त्याच धतीवर, राज्यातील अन्य िवग कनवाकिताांच्या विाहतीच्या बाबतीत क्षेत्रीय महिूली
अकधिारी व प्राकधिारी याांना िायगवाही िरण्यािरीता कदशाकनदे श दे ण्याकवषयी लोिप्रकतकनधी
तिेच सिधी िमाजातील नागकरिाांिडू न शािनािडे ितत मागणी आकण पािपुरावा िरण्यात येत
आहे.
िबब, या िवग बाबींचा िवगिष कवचार िरुन मांकत्रमांडळाच्या मान्यतेने शािनाने क्षेत्रीय
महिूली अकधिारी व प्राकधिारी याांना कदशाकनदे श दे ण्याकवषयी खालीलप्रमाणे कनणगय घेतला आहे.
शािन पकरपत्रि :भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी पकिम पाकिस्तानातून आलेल्या कनवाकिताांना /
कवस्थाकपताांना “कनवाकित इिम (नुििान भरपाई व पुनगविन) अकधकनयम, 1954” व त्या अांतगगत
तयार िेलेल्या कनयमाांचे आधारे भरपाई िांिोष मालमत्तेमधून (Compensation Pool Properties)
कदलेल्या अथवा अशा मालमत्तेवरील अकतक्रमण कनयमानुिुल िरुन कदलेल्या कमळिती, याांच्या
धारणाकधिाराचे स्वत:हू न िवेक्षण िरून पुनर्ववलोिन िरण्यािांदभात महाराष्ट्र जमीन महिूल
िांकहता,1966 च्या िलम 13 अन्वये क्षेत्रीय महिूली अकधिारी व प्राकधिारी याांना पुढीलप्रमाणे
कदशाकनदे श दे ण्यात येत आहेत:-
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(1) भारत-पाकिस्तान फाळणीनांतर पकिम पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या कनवाकिताांचे
पुनवगिन िरताना, “कनवाकित इिम (नुििान भरपाई व पुनगविन) अकधकनयम, 1954” व
त्या अांतगगत तयार िेलेल्या कनयमाांचे आधारे राज्यातील िवग कनवाकिताांच्या विाहती मध्ये
भरपाई िांिोष मालमत्तेमधून (Compensation Pool Properties) कदलेल्या अथवा अशा
भरपाई िांिोष मालमत्तेवरील अकतक्रमण कनयमानुिुल िरुन कदलेल्या कनवािी व
वाकणज्ज्यि भूखांडाचे स्वत:हू न िवेक्षण िरण्यात यावे.
(2) िदर िवेक्षणािमयी उक्त नमूद मालमत्ताांच्या बाबतीत भोगवटादार वगग-2 अथवा ब /
ब-1 / ब-2 ित्ता प्रिाराने अिे भुखांड कदल्याचे आढळल्याि, अशा िायगवाहीचे िांबांकधत
िक्षम प्राकधिारी याांनी महाराष्ट्र जमीन महिूल िांकहता,1966 च्या िलम 258 नुिार
स्वत:हू न पुनर्ववलोिन िरुन, अशा कनवािी व वाकणज्ज्यि कमळितीि अकधिार
अकभलेखात अ-1 ित्ताप्रिार अथवा भोगवटादार वगग-1 हा धारणाकधिार नमूद
िरण्याची िायगवाही िरावी.
(3) िवग िांबांकधत कजल्हाकधिारी याांनी त्याांच्या अकधिार क्षेत्रात या कनणगयानुषांगाने िालबध्द
िायगक्रम आखून, “कवशेष मोहीम” राबवून, िदर िायगवाही पुणग िरावी.
िदर

शािन

पकरपत्रि

महाराष्ट्र

शािनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

िांिेतस्थळावर उपलब्ध िरण्यात आले अिून त्याचा िांिेताांि 201806141735360919 अिा
आहे . हा आदे श कडजीटल स्वाक्षरीने िाक्षाांकित िरुन िाढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुिार व नावाने.

( राजेंद्र क्षीरिागर )
शािनाचे िहिकचव
प्रत,
1) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याांचे िकचव, राजभवन, मलबार कहल, मुांबई.
2) मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य िकचव
3) मा.मांत्री (महिूल), याांचे खाजगी िकचव
4) मा.मांत्री (कवत्त व कनयोजन), याांचे खाजगी िकचव
5) मा.राज्यमांत्री (महिूल), याांचे खाजगी िकचव
6) मा.मुख्य िकचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई.
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7) मा. अपर मुख्य िकचव, (कवत्त) कवत्त कवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
8) अपर मुख्य िकचव (मदत व पुनवगिन), महिूल व वन कवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
9) अपर मुख्य िकचव (महिूल), महिूल व वन कवभाग, याांचे स्वीय िहाय्यि
10) प्रधान िकचव (नकव-1), नगर कविाि कवभाग , मांत्रालय, मुांबई.
11) प्रधान िकचव (नकव-2), नगर कविाि कवभाग , मांत्रालय, मुांबई.
12) जमाबांदी आयुक्त आकण िांचालि भूमीअकभलेख, पुणे.
13) प्रधान िकचव, महाराष्ट्र कवधानमांडळ िकचवालय, मुांबई
14) महािांचालि, माकहती व जनिांपिग िांचालनालय, मुांबई
15) िवग कवभागीय आयुक्त/िवग कजल्हाकधिारी,
16) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता ) महाराष्ट्र 1/2, मुांबई / नागपूर
17) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 1/2, मुांबई / नागपूर
18) अकधदान व लेखा अकधिारी, मुांबई.
19) कनवािी लेखा अकधिारी, मुांबई
20) िवग मांत्रालयीन प्रशाििीय कवभाग
21) िवग िहिकचव/उपिकचव, महिूल व वन कवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
22) िवग “ज” िमूह िायािने, महिूल व वन कवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
23) िायािन र-6, मदत व पुनवगिन, महिूल व वन कवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
24) कनवडनस्ती (िायािन ज-1)
*****
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बिनशेती झालेल्या गटातील परवानगी
दे ण्यात अलेल्या मंजूर ऄबिन्यासातील
खुल्या जागांिाित बनदे श...........
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन बविाग
शासन पबरपत्रक क्रमांकः बरट यबिका-2018/प्र.क्र. 31/ज-1
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु िौक,
मंत्रालय, मुंिइ - 400 032.
बदनांक : 05 सप्टें िर, 2018
वािा:1)

शासन पबरपत्रक क्रमांक: जमीन 01/2006/प्र.क्र.12/ज-1 बद. 25.05.2007

2)

नगर बवकास बविाग ऄबधसूिना क्र, बटपीएस-1812/157/सी.अर-71/12/
अरइसी क्र. 34/12/अरपी/नबव-13 बद. 21.11.2013

प्रस्तावना :
बिनशेती झालेल्या गटातील परवानगी दे ण्यात अलेल्या मंजूर ऄबिन्यासातील खुली
जागा,व्यक्ती व संस्थांना बवतरण करण्यािाित संदिाधीन क्र. 1 येथे नमूद शासन पबरपत्रक बद.
25.05.2007 ऄन्वये शासनाने पुढीलप्रमाणे बनदे श बदले होते:-

“ऄ-नागरी ( Non-Urban) िागातील ककवा ग्रामीण िागातील कोणत्याही स्थाबनक
प्राबधकरणाच्या हद्दीत येत नसलेल्या जबमनींच्या मंजूर ऄबिन्यासातील (Sanctioned
lay-out) खुली जागा, रस्ते, आत्यादी सावगजबनक ईपयोगासाठी बवबनर्ददष्ट्ट केलेले क्षेत्र
ऄद्यापी खाजगी व्यक्तींच्या नावावर ऄबिबलबखत ऄसल्यास ऄसे क्षेत्र सरकारजमा
करण्यात यावे. ऄसे क्षेत्र सरकारजमा केलेनंतर कब्जेदार सदरी महाराष्ट्र शासन व
आतर हक्कात "Layout open space" ककवा "Layout Road Spaces" ऄसे शेरे घेण्यात
यावेत. तथाबप, या जागा शासनाकडू न बवकसीत केल्या जाणार नाहीत. िबवष्ट्यात जेव्हा
नगर पाबलकेिी /महानगरपाबलकांिी हद्दवाढ होइल ककवा सदर जमीन स्थाबनक
स्वराज्य संस्थेच्या हद्दीत समाबवष्ट्ट होइल तेव्हा सदरील जागा प्रिबलत धोरणानुसार
बजल्हाबधकारी यांनी संिबं धत स्थाबनक स्वराज्य संस्थांकडे वगग करण्यािी कायगवाही
करावी.”

129

शासन पबरपत्रक क्रमांकः बरट याबिका-2018/प्र.क्र. 31 /ज-1

02.

मा. मुंिइ ईच्ि न्यायालय, खंडपीठ येथे शासन पबरपत्रक बद.25.05.2007

रद्द

करण्यािी यािना करुन, बरट याबिका क्र. 13416/2016 दाखल करण्यात अली ऄसून,
याबिकेच्या सुनावणीऄंती मा. ईच्ि न्यायालयाने बद.07.08.2018 रोजी अदे श पाबरत केलेले
अहे त. तसेि, नगर बवकास बविागाने राज्यातील संपण
ू ग क्षेत्रासाठी प्रादे बशक योजना लागू
करण्या संदिात ईक्त नमूद

बद. 21.11.2013 रोजी ऄबधसूिना बनगगबमत केली अहे . सदर

मंजूर बवकास बनयंत्रण व प्रोत्साहन बनयमावलीच्या पबरच्छे द 13.3.2

ऄबधसूिनेन्वये

अबण13.2.3.3 मध्ये ऄबिन्यासातील खुली जागा व रस्त्यां संदिात स्वयंस्पष्ट्ट तरतूद केलेली
अहे . यास्तव, अता संदिाधीन ऄ. क्र. 1 येथे नमूद शासन पबरपत्रक बद. 25.05.2007 हे रद्द
करण्यािी अवश्यकता बनमाण झाली अहे .
यास्तव, क्षेबत्रय महसूली प्राबधकारी व ऄबधकारी यांना सुधाबरत बदशाबनदे श दे ण्यािी
िाि शासनाच्या बविाराधीन होती.
शासन पबरपत्रक:ईपरोक्त पार्श्गिम
ू ीवर, क्षेबत्रय महसूली प्राबधकारी व ऄबधकारी यांना पुढील प्रमाणे नव्याने
बदशाबनदे श दे ण्यात येत अहे त:(1)

बिनशेती झालेल्या गटातील परवानगी दे ण्यात अलेल्या मंजूर
ऄबिन्यासातील खुली जागा,व्यक्ती व संस्थांना बवतरण करण्यािाित
संदिाधीन

क्र. 1 येथे नमूद या बविागािे शासन पबरपत्रक बद.

25.05.2007 हे या अदे शाव्दारे रद्द करण्यात येत अहे .
(2)

ऄ-नागरी

(Non

-Urban)

िागातील

कोणत्याही

स्थाबनक

प्राबधकरणाच्या हद्दीत येत नसलेल्या जबमनींच्या मंजूर ऄबिन्यासातील
(Sanctioned lay-out) "Layout open space" ककवा "Layout Road
Spaces" यांच्यािाित नगर बवकास बविागाच्या संदिाधीन क्र. 2 येथे
नमूद ऄबधसूिना बद. 21.11.2013

मधील तरतूदीनुसार कायगवाही

करण्यात यावी.
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02.

सदर पबरपत्रक नगर बवकास बविाग यांच्या ऄनौ. सं. 63/2018 बद.06.08.2018 च्या

सहमतीने बनगगबमत करण्यात येत अहे .
सदर

शासन

पबरपत्रक

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.inया

संकेतस्थळावर ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्यािा संकेताक 201809051737561319
ऄसा अहे . हा अदे श बडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांबकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने .

( सुबनल कोठे कर )
शासनािे ऄवर सबिव
प्रत,
1)

मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांिे सबिव, राजिवन, मलिार बहल, मुंिइ.

2)

मा.मुख्यमंत्री यांिे ऄपर मुख्य सबिव, मुख्यमंत्री सबिवालय, मंत्रालय, मुंिइ-32

3)

मा.मंत्री (महसूल) यांिे खाजगी सबिव, मंत्रालय, मुंिइ-32.

4)

मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांिे खाजगी सबिव, मंत्रालय, मुंिइ-32.

5)

मा.मुख्य सबिव, मंत्रालय, मुंिइ-32.

6)

ऄपर मुख्य सबिव (बवत्त), बवत्त बविाग, मंत्रालय, मुंिइ-32.

7)

ऄपर मुख्य सबिव (महसूल), महसूल व वन बविाग, मंत्रालय,मुंिइ-32.

8)

प्रधान सबिव, (नबव-1), नगर बवकास बविाग, मंत्रालय, मुंिइ-32.

9)

प्रधान सबिव, बवधानमंडळ सबिवालय, बवधानिवन, मुंिइ-32.

10) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) (लेखा व ऄनुज्ञयेता), महाराष्ट्र राज्य, मुंिइ/नागपूर
11) जमािंदी अयुक्त व संिालक, िूमी ऄबिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
12) सवग बविागीय अयुक्त.
13) सवग बजल्हाबधकारी/ऄपर बजल्हाबधकारी.
14) माबहती व जनसंपकग संिालनालय, मंत्रालय,मुंिइ-32.
15) सहसबिव/ ईप सबिव/(सवग), महसूल व वन बविाग, मंत्रालय, मुंिइ-32.
16) मंत्रालयीन सवग प्रशासकीय बविाग,
17) “ज” समूहातील सवग ऄवर सबिव/कक्ष ऄबधकारी, महसूल व वन बविाग, मुंिइ.
18) बनवड नस्ती (कायासन ज-1)
*****
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महाराष्ट्र शासन

नागपूर व अमरावती ववभागातील नझूल
जवमनीबाबत सुधावरत धोरण...
अनर्जजत
रकमेच्या
दरात
सुधारणा
करणेबाबत.

महसूल व वन ववभाग

शासन वनणणय क्रमाांकः- नझूल 2016/प्र.क्र.186 (अ)/ज-8
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक
मांत्रालय, मुांबई 400 032.
वदनाांक : 02 माचण, 2019.

वाचा :-

शासन ननणणय, महसूल व वन नवभाग, क्र. जमीन-2499/प्र.क्र.125/ज-8, नद.23.12.2015.

प्रस्तावना :नागपूर व अमरावती नवभागातील नझूल जनमनींच्या भाडे पट्टयाांचे नुतनीकरण तसेच, हसताांतरण, वापरात बदल
व शतणभांग ननयनमतीकरण यासांदभात सांदभाधीन शासन ननणणय, महसूल व वन नवभाग, क्र. जमीन-2499/ प्र.क्र.125/
ज-8, नद.23.12.2015 अन्वये धोरणात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहे त. सदर शासन ननणणयान्वये नझूल
भाडे पट्टयाांचे हसताांतरण, वापरात बदल, शतणभांग ननयनमतीकरण इत्यादी साठी नवनहत अनर्जजत रकमेचे दर जासत असून
ते कमी करण्याची मागणी शासनाकडे नवनवध घटकाांकडू न करण्यात आली होती. सदर बाबीचा नवचार करून नद.12
फेब्रुवारी, 2019 च्या मांनिमांडळाच्या बैठकीतील ननणणयाच्या अनुषांगाने सांदभाधीन नद.23.12.2015 च्या शासन
ननणणयात अांशत: सुधारणा करण्याकामी खालीलप्रमाणे ननणणय घे ण्यात येत आहे .

शासन वनणणय :-

सांदभाधीन शासन वनणणय, महसूल व वन ववभाग, क्र.जमीन-2499/प्र.क्र.125/ज-8,
वद.23.12.2015 मध्ये खालील सुधारणा करण्यास मान्यता दे ण्यात ये त आहे . (i) सांदभाधीन शासन ननणणयातील “पवरच्छे द क्रमाांक [II] (अ) - नझूल भाडे पट्ट्ाांच्या सांदभात यापूवी
झालेले शतणभांग (अनवधकृ त हस्ताांतरण / वापरात बदल) वनयवमत करणे” - या नवषयाबाबतच्या
तक्ता क्र. 2 च्या ऐवजी खालीलप्रमाणे तक्ता समानवष्ट करण्यात यावा. :तक्ता क्र. 2

मुद्दा

अनवधकृ त
हस्ताांतरणे
तसेच
शासनाची
पूवणपरवानगी
न
घे ता
वापरातील
केलेला
बदल
वनयमानुकूल
करणे.

जमीन सद्य:स्स्थतीत
जमीन सद्य:स्स्थतीत
वनवासी प्रयोजनासाठी
वावणस्ययक/औद्योवगक
वापरण्यात ये त असल्यास
प्रयोजनासाठी
वापरण्यात ये त
असल्यास

जमीन सद्य:स्स्थतीत
शै क्षवणक/धमण दाय
प्रयोजनासाठी वापरण्यात
ये त असल्यास

(i) जवमनीच्या खरे दीबाबत नोंदणीकृ त
दस्तऐवजाचा पुरावा सादर केल्यास
ककवा
प्रयोजनातील
बदलाबाबत
स्थावनक
वनयोजन
प्रावधकरणाची
मान्यता सादर केल्यास -

शेवटच्या शतणभांग केल्याच्या
नदनाांकास जनमनीच्या वार्जषक
दर-नववरणपिानुसार येणाऱ्या
बाजारमूल्याच्या
2.5%
अनर्जजत रक्कम.

शेवटच्या शतणभांग केल्याच्या
नदनाांकास जनमनीच्या वार्जषक
दर-नववरणपिानुसार
येणाऱ्या
बाजारमूल्याच्या
5% अनर्जजत रक्कम.

शेवटच्या शतणभांग केल्याच्या
नदनाांकास जनमनीच्या वार्जषक
दर-नववरणपिानुसार
येणाऱ्या
बाजारमूल्याच्या
2.5% अनर्जजत रक्कम.

(ii)नोंदणीकृ त
दस्ताऐवज
अथवा
प्रयोजनातील
बदलाबाबत
स्थावनक
वनयोजन प्रावधकरणाची मान्यता सादर न
केल्यास अशा हस्ताांतरणाची प्रथम
नोंदणी करणे आवश्यक राहील व
नोंदणी दस्तऐवज सादर केल्यानांतर -

जनमनीच्या प्रचनलत वार्जषक दरनववरणपिानुसार
येणाऱ्या
बाजारमूल्याच्या
2.5%
अनर्जजत रक्कम.

जनमनीच्या प्रचनलत वार्जषक
दर-नववरणपिानुसार
येणाऱ्या
बाजारमूल्याच्या
5% अनर्जजत रक्कम.

जनमनीच्या प्रचनलत वार्जषक
दर-नववरणपिानुसार
येणाऱ्या
बाजारमूल्याच्या
2.5% अनर्जजत रक्कम.
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(ii)

सांदभाधीन शासन ननणणयाच्या पवरच्छे द क्रमाांक [II] (अ) (3) मधील (अ) व (ब) मध्ये ज्या-ज्या
नठकाणी “25 टक्के” हा आकडा नमूद केला आहे , त्या-त्या नठकाणी “25 टक्के” या
आकड्याऐवजी “5 टक्के” अशी सुधारणा करण्यात यावी.

(iii) सांदभाधीन शासन ननणणयामधील “पवरच्छे द क्रमाांक [II] (ब) - यापुढील नझूल जवमनीच्या
हस्ताांतरणास/ वापरात बदलास पूवणपरवानगी दे णे वा शतणभांग (अनवधकृ त हस्ताांतरण/वापराांत
बदल) वनयवमत करणे” - या नवषयाबाबतच्या तक्ता क्र. 3 च्या ऐवजी खालीलप्रमाणे तक्ता
समानवष्ट करण्यात यावा. :तक्ता क्र. 3.
मुद्दा

यापुढे
नझूल
जवमनीची ववक्री /
हस्ताांतरण
व
वापरात
बदल.
(प्रत्ये क वेळी)

जमीन सद्य:स्स्थतीत
वनवासी प्रयोजनासाठी
वापरण्यात ये त
असल्यास

जमीन सद्य:स्स्थतीत
वावणस्ययक / औद्योवगक
प्रयोजनासाठी
वापरण्यात ये त
असल्यास

जमीन सद्य:स्स्थतीत
शै क्षवणक / धमणदाय
प्रयोजनासाठी
वापरण्यात ये त
असल्यास

1)
ववक्री
/
हस्ताांतरण
ककवा
वापरात बदल यास
पूवण परवानगी दे णे.

जनमनीच्या
प्रचनलत जनमनीच्या प्रचनलत वार्जषक
वार्जषक
दर- दर-नववरणपिानुसार
नववरणपिानुसार येणाऱ्या येणाऱ्या बाजारमूल्याच्या
बाजारमूल्याच्या
2.5% 5% अनर्जजत रक्कम.
अनर्जजत रक्कम.

जनमनीच्या
प्रचनलत
वार्जषक
दरनववरणपिानुसार येणाऱ्या
बाजारमूल्याच्या 2.5%
अनर्जजत रक्कम.

2)
पूवण परवानगी
न घे ता झालेले ववक्री
/ हस्ताांतरण ककवा
वापरातील
बदल
वनयवमत करणे.

जनमनीच्या प्रचनलत वार्जषक
दर-नववरणपिानुसार
येणाऱ्या बाजारमूल्याच्या
5% अनर्जजत रक्कम.

जनमनीच्या
प्रचनलत
वार्जषक
दरनववरणपिानुसार येणाऱ्या
बाजारमूल्याच्या
5%
अनर्जजत रक्कम.

जनमनीच्या प्रचनलत वार्जषक
दर-नववरणपिानुसार
येणाऱ्या बाजारमूल्याच्या
7.5% अनर्जजत रक्कम.

(iv) सांदभाधीन शासन ननणणयामधील पवरच्छे द क्रमाांक [II] (ब) अांतगणत पवरच्छे द क्रमाांक (3) च्या ऐवजी
खालील पनरच्छे द समानवष्ट करण्यात यावा. :“यापूवी नवनापरवानगी झालेली हसताांतरणाची / वापरातील बदलाची प्रकरणे ननयमानुकूल
करण्यासाठी सक्षम प्रानधकाऱ्याांकडू न असा शतणभांग ननयमानुकूल करुन घे णे आवश्यक राहील.
शतणभांग नवषयक प्रकरणाांमध्ये पुढीलप्रमाणे कायणवाही करण्यात यावी :अननधकृ त नवक्री व वापरात बदल वगळता अन्य प्रकारच्या शतणभांगाांच्या प्रकरणाांमध्ये शासनाचे
नहत नवचारात घे ऊन, त्यानुसार ननयनमतीकरण करण्यासांदभातील आदे श सांबांनधत नजल्हानधकारी
याांनी सनवसतर चौकशीअांती पानरत करावेत. अशाप्रकारे आदे श पानरत करताना वनवासी,
औद्योवगक / वावणस्ययक व धमादाय प्रयोजनासाठी, अननधकृ त नवक्री व वापरात बदल वगळता
भाडे पट्टा करारातील अन्य अटी व शतींचा भांग झाला असल्यास, हे शतणभांग ननयमानुकूल करताना
ननयनमतीकरण

करणाऱ्या

आदे शाांच्या

नदनाांकाांस

असलेल्या

प्रचवलत
पष्ृ ठ 3 पैकी 2
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दर-वववरणपत्रानुसार ये णाऱ्या बाजारमूल्याच्या अनुक्रमे 2.5%, 3% व 1% इतका दां ड
आकारण्यात यावा.”
02.

प्रसतुतचा शासन ननणणय हा नवत्त नवभागाने त्याांच्या अनौपचानरक सांदभण क्रमाांक 16-अ/व्यय-9/ 2019,

वद.10.01.2019 अन्वये नदलेल्या अनभप्रायास अनुलक्षून मांनिमांडळाने घे तलेल्या ननणणयाच्या अनुषांगाने ननगणनमत
करण्यात येत आहे .
सदर शासन ननणणय महाराष्र शासनाच्या सांकेतसथळावर www.maharashtra.gov.in उपलब्ध करण्यात
आला असून सदर शासन ननणणयाचा सांकेताांक 201903021536074519 असा असून नडनजटल सवाक्षरीने
साक्षाांनकत करून ननगणनमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राययपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

(मनु कुमार श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सवचव
(महसूल, नोंदणी व मुद्ाांक शुल्क)

प्रत,

1. मा.राज्यपाल महोदयाांचे सनचव, राजभवन, मुांबई.
2. मा.मुख्यमांिी महोदयाांचे अपर मुख्य सनचव, मांिालय, मुांबई -32.
3. मा.मांिी (महसूल) याांचे खाजगी सनचव, मांिालय, मुांबई -32.
4. मा.राज्यमांिी (महसूल) याांचे खाजगी सनचव, मांिालय, मुांबई -32.
5. मा.मुख्य सनचव, महाराष्र शासन, मांिालय, मुांबई-32,
6. अपर मुख्य सनचव, नवत्त नवभाग, मांिालय, मुांबई -32.
7. अपर मुख्य सनचव (महसूल) याांचे नव.का.अ. महसूल व वन नवभाग, मांिालय, मुांबई -32.
8. प्रधान सनचव, नगर नवकास नवभाग, मांिालय, मुांबई- 32.
9. प्रधान सनचव तथा नवधी परामशी, नवधी व न्याय नवभाग, मांिालय, मुांबई -32.
10. जमाबांदी आयुक्त व सांचालक, भूमी अनभले ख, महाराष्र राज्य, पुणे.
11. सवण नवभागीय आयुक्त.
12. सवण नजल्हानधकारी.
13. महाले खापाल, (ले खा व अनुज्ञेयता/ले खापरीक्षा), महाराष्र राज्य, (1) मुांबई -32.
14. महाले खापाल, (ले खा व अनुज्ञेयता/ले खापरीक्षा),, महाराष्र राज्य, (2) नागपूर.
15. नवधानमांडळ ग्रांथालय, नवधानभवन, मुांबई -32.
16. मानहती व जनसांपणक सांचालनालय, मांिालय, मुांबई -32 .
17. सह सनचव / उप सनचव (कायासन ज-9), महसूल व वन नवभाग, मांिालय, मुांबई -32.
18. सवण सह सनचव/उप सनचव/अवर सनचव/कक्ष अनधकारी, महसूल व वन नवभाग, मांिालय, मुांबई -32,
19. ननवड नसती, कायासन ज-8, मांिालय, मुांबई -32.
पष्ृ ठ 3 पैकी 3
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नागपूर व अमरावती ववभागातील
वललावाद्वारे
किंवा
अन्यप्रिंारे
भाडे तत्त्वावर विलेल्या नझूल जवमनी
फ्री-होल्ड (भोगवटािार वगग-1) िंरणे.

महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन ववभाग

शासन वनणगय क्रमाांिंः- नझूल 2016/प्र.क्र.186 (ब)/ज-8
मािाम िंामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौिं
मांत्रालय, मुांबई 400 032.
विनाांिं :02 माचग, 2019.

वाचा :1) शासन ननणणय, महसूल व वन नवभाग, क्र. नझूल-2015/प्र.क्र.55/नशकाना, नद.21.12.2015.
2) शासन ननणणय, महसूल व वन नवभाग, क्र. जमीन-2499/प्र.क्र.125/ज-8, नद.23.12.2015.
3) शासन ननणणय, महसूल व वन नवभाग, क्र. नझूल 2016/प्र.क्र.186 (अ)/ज-8, नद.02.03.2019.

प्रस्तावना :नागपूर व अमरावती या महसुली नवभागात तत्कालीन मध्यप्राांत आनण बेरार भागात लागू असलेल्या
कायद्यान्वये मोठ्या प्रमाणात नझूल/शासकीय जनमनी भाडे पट्ट्याने दे ण्यात आलेल्या होत्या. या
नझूल/शासकीय जनमनींपैकी बहु ताांश जनमनी या महाराष्ट्र राज्याच्या ननर्ममतीपूवी उक्त महसुली नवभागात
त्या-त्या वेळी अस्ततत्त्वात असलेल्या अनधननयमातील तरतुदींनुसार दे ण्यात आलेल्या होत्या.
सदर जनमनींच्या भाडे पट्ट्याां े नूतनीकरण त्या- त्या भाडे पट्ट्याांत नमूद असलेल्या अटी व शतीनुसार
करण्यात येते. तथानप, नझूल भूखांडधारकाांना त्याांच्या भूखांडा े सांपण
ू ण मालकी हक्क दे ण्याबाबत नझूल
भूखांडधारकाांकडू न वेळोवेळी शासनास नवनांती करण्यात आली आहे .
त्यानुषांगाने , नागपूर व अमरावती या महसुली नवभागात तत्कालीन मध्य प्राांत आनण बेरार भागात लागू
असलेल्या कायद्यान्वये भाडे तत्वावर मोठ्या प्रमाणात भाडे पट्ट्याने दे ण्यात आलेल्या सदर नझूल जनमनी
फ्री-होल्ड (भोगवटादार वगण-1) करण्यासांदभात अभ्यास करून नशफारशी करण्यासाठी प्रधान सन व
(महसूल) याांच्या अध्यक्षतेखाली सांदभानधन क्र. 1 येथील शासन ननणणयान्वये सनमती गनठत करण्यात आली
होती.
सदर सनमतीने शासनास सादर केलेल्या अहवालातील नशफारशीं ा नव ार करून नागपूर व
अमरावती नवभागातील नललावाद्वारे ककवा अन्यप्रकारे भाडे तत्त्वावर नदलेल्या नझूल जनमनी फ्री-होल्ड
(भोगवटादार वगण-1) करण्या ी बाब शासनाच्या नव ाराधीन होती. त्यानुषांगाने नद.12.02.2019 रोजी
झालेल्या मांनिमांडळाच्या बैठकीत याबाबत साकल्याने नव ार करून जनतेच्या सोयीच्या दष्ट्ृ टीने व
उद्यमसुगमतेस ालना दे ण्याच्या दष्ट्ृ टीने नागपूर व अमरावती नवभागातील नझूल जनमनींच्या भाडे पट्ट्याां बाबत
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रूपाांतरण अनधमूल्य आकारून भाडे पट्ट्याने नदलेल्या सदर जनमनी फ्री-होल्ड करण्यानवषयी तसे ,
त्यानुषांगाने अनुसरावयाच्या कायणपध्दतीनवषयी ननणणय घे ण्यात आला असून त्यानुसार शासन खालीलप्रमाणे
ननणणय घे त आहे .

शासन वनणगय :नागपूर व अमरावती नवभागातील नललावाद्वारे ककवा अन्यप्रकारे ननवासी, वानणस्ज्यक/औद्योनगक
प्रयोजनासाठी भाडे तत्त्वावर नदलेल्या नझूल जनमनी फ्री-होल्ड (भोगवटादार वगण-1) करण्यास शासना ी
मान्यता दे ण्यात येत असून, यासाठी पुढीलप्रमाणे तरतुदी नवनहत करण्यात येत आहे त :01. नागपूर व अमरावती नवभागातील नललावाद्वारे ककवा अन्यप्रकारे ननवासी, वानणस्ज्यक/ औद्योनगक
प्रयोजनासाठी भाडे तत्त्वावर

नदलेल्या नझूल जनमनी

फ्री-होल्ड (भोगवटादार वगण-1) करताना

वनवासी प्रयोजनासाठी सांबांनधत जनमनीच्या प्र नलत वार्मषक दर-नववरणपिातील दराप्रमाणे
येणाऱ्या बाजारमूल्याच्या 5 टक्िंे आनण वावणज्ययिं/ औद्योवगिं प्रयोजनासाठी सांबांनधत
जनमनीच्या प्र नलत वार्मषक दर-नववरणपिातील दराप्रमाणे येणा-या बाजारमूल्याच्या 10 टक्िंे
इतके रूपाांतरण अनधमूल्य आकारून सदर नझूल जनमनी फ्री-होल्ड करण्यात याव्यात.
02. उक्त वनणगयाच्या अनुषांगाने भाडे पट्टयावरील नझूल जवमनी फ्री-होल्ड (भोगवटािार वगग-1)
िंरण्यासाठी खालील िंायग पध्ितीचा अवलांब िंरण्यात यावा. :(i)

नागपूर व अमरावती नवभागातील नललावाने अथवा अन्यथा भाडे पट्टयाने नदले ल्या नझूल

जनमनी फ्री- होल्ड करण्याकरीता भाडे पट्टाधारकाने भाडे पट्टा सांपष्ट्ु टात आलेला असल्यास प्रथम
भाडे पट्ट्या े नुतनीकरण व सवण प्रकारच्या शतणभांगाां े ननयनमतीकरण प्र नलत धोरणानुसार
करुन घे तल्यानां तर

भाडे पट्टयावरील नझूल जमीन फ्री-होल्ड करण्यासाठी भाडे पट्टाधारकाने

नजल्हानधकारी याांच्याकडे अजण सादर केल्यावर सदर जमीन फ्री- होल्ड करण्याबाबत
आवश्यक बाबीं ी पूतणता झालेली आहे , या ी खािी करुन नजल्हानधकाऱ्याांनी ननधानरत
करण्यात आलेल्या रूपाांतरण अनधमूल्या ा भरणा करुन घे ऊन अशी भाडे पट्टयावरील नझूल
जमीन फ्री-होल्ड करण्याबाबत े आदे श त्याांच्या ततरावरून पानरत करावेत.
(ii) नझूल भाडे पट्ट्याच्या सांदभात यापूवी कोणत्याही तवरुपा ा शतणभांग झाला असेल, तर
तो शतणभांग नवनहत रक्कम भरुन ननयमानुकूल करण्या े आदे श नजल्हानधकाऱ्याकडू न पानरत
झाल्यानांतर तो नझूल भूखांड फ्री-होल्ड करण्यास पाि समजण्यात यावा.
पष्ृ ठ 4 पैकी 2
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(iii) ज्या भाडे पट्टाधारकाांना नझूल जनमनी फ्री-होल्ड करण्याच्या सवलती ा लाभ घ्यावया ा
नसेल त्या भाडे पट्टाधारकाांना प्र नलत धोरणानुसार सदर भाडे पट्टा पुढे ालू ठे वता येईल.
03. धमादाय / सावणजननक प्रयोजनासाठी दे ण्यात आलेल्या नझूल जनमनी सामानजक नहताच्या दष्ट्ृ टीने
नववनक्षत प्रयोजनासाठी दे ण्यात आलेल्या असल्याने अशा नझूल जनमनी फ्री-होल्ड (भोगवटादार
वगण-1) करण्यात येऊ नयेत.
04. भाडे पट्ट्यावरील नझूल जनमनी फ्री-होल्ड (भोगवटादार वगण-1) करण्याबाबत े वरील धोरण
नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर आनण नागपूर महानगरपानलका, नागपूर याां े माफणत दे ण्यात
आलेल्या नझूल जनमनीच्या भाडे पट्ट्याां नाही लागू करण्यासांदभात आवश्यक ती कायणवाही नगर
नवकास नवभागाने करावी.
प्रततुत ा शासन ननणणय हा नवत्त नवभागाने त्याांच्या अनौप ानरक सांदभण क्रमाांक 16-अ/व्यय-9/
2019, वि.10.01.2019 अन्वये नदलेल्या अनभप्रायास अनुलक्षून मांनिमांडळाने घे तलेल्या ननणणयाच्या
अनुषांगाने ननगणनमत करण्यात येत आहे .
सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या सांकेततथळावर www.maharashtra.gov.in उपलब्ध
करण्यात आला असून सदर शासन ननणणया ा सांकेताांक 201903021536207819 असा असून
नडनजटल तवाक्षरीने साक्षाांनकत करून ननगणनमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राययपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने,

(मनु िंुमार श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सवचव
(महसूल, नोंिणी व मुद्ाांिं शुल्िं)
प्रत,

1.
2.
3.
4.
5.

मा.राज्यपाल महोदयाां े सन व, राजभवन, मुांबई
मा.मुख्यमांिी महोदयाां े अपर मुख्य सन व, मांिालय, मुांबई -32
मा.मांिी (महसूल) याां े खाजगी सन व, मांिालय, मुांबई -32
मा.राज्यमांिी (महसूल) याां े खाजगी सन व, मांिालय, मुांबई -32
मा.मुख्य सन व, महाराष्ट्र शासन, मांिालय, मुांबई-32.
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6. अपर मुख्य सन व, नवत्त नवभाग, मांिालय, मुांबई 400 032,
7. अपर मुख्य सन व (महसूल) याां े नव.का.अ. महसूल व वन नवभाग, मांिालय, मुांबई -32.
8. प्रधान सन व, नगर नवकास नवभाग, मांिालय, मुांबई- 32.
9. प्रधान सन व तथा नवधी परामशी, नवधी व न्याय नवभाग, मांिालय, मुांबई -400 032,
10. जमाबांदी आयुक्त व सां ालक, भूमी अनभले ख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
11. सवण नवभागीय आयुक्त,
12. सवण नजल्हानधकारी
13. महाले खापाल, (ले खा व अनुज्ञेयता/ले खापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, (1) मुांबई -32.
14. महाले खापाल, (ले खा व अनुज्ञेयता/ले खापरीक्षा),, महाराष्ट्र राज्य, (2) नागपूर
15. नवधानमांडळ ग्रांथालय, नवधानभवन, मुांबई -32.
16. मानहती व जनसांपणक सां ालनालय, मांिालय, मुांबई -32 .
17. सह सन व/उप सन व (कायासन ज-9), महसूल व वन नवभाग, मांिालय, मुांबई -32,
18. सवण सह सन व/उप सन व/अवर सन व/कक्ष अनधकारी, महसूल व वन नवभाग,मांिालय, मुांबई -32,
19. ननवड नतती, कायासन ज-8, मांिालय, मुांबई -32.
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धर्मदाय संस्ांना सांसकृतिक, वैद्यकीय, शैक्षतिक,
सार्ातिक

शासकीय

ककवा

अन्य

िर्ीन

धर्ादाय

प्रदान

प्रयोिनासाठी

करण्यासंदर्भािील

कायमपध्दिी तवहीि करण्याबाबि ...

र्हाराष्ट्र शासन
र्हसूल व वन तवर्भाग
शासन तनिमय क्रर्ांकः िर्ीन-2018/प्र.क्र.38/ि-1,
र्ादार् कार्ा र्ागम, हु िात्र्ा रािगुरु चौक,
र्ंत्रालय, र्ुंबई - 400 032.
तदनांक: 25 िूलै, 2019
वाचा :1) र्हाराष्ट्र िर्ीन र्हसूल संतहिा, 1966 चे कलर् 40
2) र्हाराष्ट्र िर्ीन र्हसूल (सरकारी ितर्नीची तवल्हेवाट करिे) तनयर्, 1971 र्धील तनयर्-5 व 50
प्रसिावना :सद्य:स्स्िीि राज्याि धर्मदाय संस्ांना सांसकृतिक, वैद्यकीय, शैक्षतिक, सार्ातिक ककवा अन्य
धर्ादाय प्रयोिनासाठी शासकीय िर्ीन प्रदान तवषयक प्रकरिे हािाळिांना अनुसरावयाची कायमपध्दिी

तवहीि करण्याि आलेली नाही. यासिव धर्मदाय संस्ांना, सांसकृतिक, वैद्यकीय, शैक्षतिक, सार्ातिक,
धर्मशाळा, अना्ालये या ककवा अन्य धर्ादाय प्रयोिनासाठी शासकीयितर्नी र्भाडे पट्टयाने/
कब्िेहक्काने प्रदान करण्या संदर्भाि कायमपध्दिी तवहीि करिे गरिेचे आहे .
सदर कायमपध्दिी तवहीि करिांना पुढील बाबी तवचाराि घेिे आवश्यक आहे.
(i) धर्ादाय संस्ा या उक्ि नर्ूद प्रयोिनासाठीचे कार् सेवार्भावी वृत्तीने करि असिाि आति

त्यांच्या क्षेत्रािील धर्ादाय सवरुपाच्या सेवा सर्ािास उपलब्ध करुन दे ऊन त्या
सेवांबाबिचे राज्यशासनाचे उत्तरदातयत्व दे खील हलके करीि असिाि.
(ii) िसेच, अशा संस्ांना शासकीय ितर्नी तललावाने अ्वा पूिम बािार र्ूल्य आकारुन

दे ण्याि आल्यास, आर्थ्क दृष्ट्टया तििक्याशा सबळ नसलेल्या परंिु त्यांच्या क्षेत्राि र्भरीव
योगदान असिाऱ्या संस्ांना तवसिाराची व र्ोठया प्रर्ािावर सर्ािास सेवा पुरतवण्याची
संधी तर्ळिार नाही, त्याच बरोबर उक्ि धर्ादाय प्रयोिनासाठी तललावाने अ्वा पूिम
बािारर्ूल्य आकारुन शासकीय ितर्नी प्रदान केल्यास अशा संस्ांकडू न सर्ािािील
दु बमल घटकास तवनार्ूल्य अ्वा सवलिीच्या दराने सेवा पुरतवण्याची अपेक्षा ठे विे
व्यवहायम राहिार नाही.
उपरोक्ि पार्श्मर्भर्
ू ीवर धर्ादाय संस्ांना सांसकृतिक, वैद्यकीय, शैक्षतिक, सार्ातिक, धर्मशाळा,
अना्ालये ककवा अन्य धर्ादाय प्रयोिनांसाठी शासकीय ितर्नींचे वाटप/तविरि करण्यासाठीच्या
कायमपध्दिी तवषयीचे धोरि तनतिि करण्याची बाब शासनाच्या तवचाराधीन होिी.
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शासन तनिमय :र्हाराष्ट्र िर्ीन र्हसूल संतहिा, 1966 व र्हाराष्ट्र िर्ीन र्हसूल (सरकारी ितर्नीची
तवल्हेवाट करिे) तनयर्,1971 यार्धील िरिुदींनुसार प्राप्ि अतधकाराि,

धर्ादाय संस्ांना

सांसकृतिक, वैद्यकीय, शैक्षतिक, सार्ातिक, धर्मशाळा, अना्ालये ककवा अन्य धर्ादाय
प्रयोिनांसाठी शासकीय ितर्नींचे वाटप करण्यासाठी या शासन तनिमयान्वये पुढील प्रर्ािे
कायमपध्दिी तनतिि करण्याि येि असून त्या अनुषंगाने क्षेत्रीय र्हसूली अतधकारी व प्रातधकारी यांना
पुढील प्रर्ािे तदशातनदे श दे ण्याि येि आहेि :1. तनबांध्यतरत्या वाटपास उपलब्ध असलेल्या शासकीय ितर्नींची र्ातहिी संकतलि करिे :सवम प्र्र् सवम तिल्हातधकाऱ्यांनी आपल्या तिल्हयार्ध्ये वाटपासाठी तनबांध्यतरत्या उपलब्ध
असलेल्या शासकीय ितर्नींची गावतनहाय यादी ियार करावी. अशी यादी ियार करिांना सदर
ितर्नीचा गट नंबर/र्भुर्ापन क्रर्ांक, ितर्नीचे क्षेत्रफळ, ितर्नीस उपलब्ध असलेला पोच रसिा
यांची र्ातहिी ियार करावी.

2. तनबांध्यतरत्या वाटपास उपलब्ध असलेल्या ितर्नींचा तवकास आराखडा/प्रादेतशक आराखडा
यानुसार वापर िपासिे :- तनबांध्यतरत्या वाटपास उपलब्ध असलेल्या ितर्नींचा तवकास
आराखडा/प्रादे तशक आराखडा यानुसार काय वापर अनुज्ञेय आहे या तवषयी प्रत्येक ितर्नीची
र्ातहिी तिल्हातधकारी यांनी संबतं धि स्ातनक तवकास प्रातधकरि, तवेशेष तनयोिन प्रातधकारि
अ्वा सक्षर् प्रातधकाऱ्याकडू न प्राप्ि करुन घेऊन वरील 1 नुसार बनतवलेल्या यादीर्ध्ये त्या-त्या
ितर्नीच्या अनुज्ञेय वापराची नोंद त्या-त्या ितर्नीच्या र्ातहिी सर्ोर नोंदवावी. एकाच ितर्नीचा
एकापेक्षा िासि प्रयोिनासाठी वापर अनुज्ञय
े असल्यास िशी नोंद सदर यादी र्ध्ये घेण्याि यावी.
अशा ितर्नीवर तवतशष्ट्ठ आरक्षि असेल िर त्या ितर्नीचा वापर िे आरक्षि तवकतसि
करण्यासाठीच करण्याि यावा. आरतक्षि ितर्नीचा तवकास करण्याची िबाबदारी संबतं धि स्ातनक
सवराज्य संस्ेची/तनयोिन प्रातधकरिाची नसल्यासच अशा आरक्षिाखालील ितर्नींचा तवकास
करण्यासाठी िर्ीन वाटपाचा हे िु प्रतसध्द करण्याि येईल. ज्या आरक्षिांचा तवकास करण्याची
िबाबदारी स्ातनक सवराज्य संस्ेची/तनयोिन प्रातधकरिाची असेल अशा प्रकरिांर्ध्ये अशा
आरक्षिाखालील िर्ीन संबतं धि स्ातनक सवराज्य संस्ेकडे / तनयोिन प्रातधकरिाकडे वगम
करण्याि येईल.

3. तनबाध्यतरत्या वाटपास उपलब्ध असलेल्या सरकारी ितर्नीबाबि प्रसिाव शासनास सादर करिे :तनबाध्यतरत्या वाटपासाठी उपलब्ध असलेल्या शासकीय ितर्नींचा अनुज्ञेय वापर तनिीि
झाल्यानंिर तिल्हातधकारी अशा ितर्नींबाबिचा सतवसिर प्रसिाव शासनास सादर करे ल, ज्यार्ध्ये
ितर्नीचा िपतशल, तिचा अनुज्ञेय वापर याच बरोबर िर अशा ितर्नीबाबि काही र्ागिी
तिल्हातधकारी यांचेकडे प्राप्ि झाली असेल िर त्या बाबिचा िपतशल दे खील तिल्हातधकारी अशा
प्रसिावासोबि सादर करे ल.
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4. तिल्हातधकारी यांचक
े डू न प्राप्ि प्रसिावाची शासनसिरावर छाननी :- तिल्हातधकारी यांचेकडू न
तनबाध्यतरत्या वाटपासाठी उपलब्ध असलेल्या ितर्नीची तिच्या अनुज्ञय
े वापरासह र्ातहिी प्राप्ि
झाल्यानंिर शासनसिरावर अशा र्ातहिीची छाननी करण्याि येईल. छाननी अंिी अशा शासकीय
ितर्नीचा काय वापर करावा याबाबि शासन तनिमय घेईल. असा तनिमय घेिांना व्यापक
िनतहिाच्या दृष्ट्टीने अशा ितर्नीवर कोििी सुतवधा उर्भी राहिे गरिेचे आहे , याबाबि शासन
तनिमय घेईल व त्याप्रर्ािे सदर ितर्नीचा कोित्या प्रयोिनासाठी वापर करावयाचा हे शासन
तनतिि करे ल. ज्या प्रयोिनाकतरिा अशा शासकीय ितर्नीचा वापर करावयाचा आहे व त्यावर िी
सुतवधा उर्भी करावयाची आहे , त्याबाबीचा तवचार करुन शासन अशा ितर्नीच्या प्रदानासाठी
व्यक्िी/ संस्ा यांच्या पात्रिेच्या अटी प्रकरि तनहाय तनतिि करे ल. अशा अटी र्ध्ये व्यक्िी /
संस्ा यांचा क्षेत्रािील अनुर्भव, अहम िा, आर्थ्क क्षर्िा, अतधक काळ सुतवधा सुरळीि सुरु ठे वण्याची
क्षर्िा इत्यातद बाबींचा सर्ावेश असेल. अशा पध्दिीने संबतं धि ितर्नीचा संकस्ल्पि वापर व
वाटपासाठी व्यक्िी/संस्ा यांच्या अहम िेच्या अटी /शिी तनतिि केल्यांनिर शासन संबतं धि
तिल्हातधकारी यांना अशा तनतिि केलेल्या प्रयोिनासाठी संबतं धि िर्ीन वाटप करण्याबाबिच्या
हे िूस िसेच वाटपास पात्र होण्यासाठी व्यक्िी/संस्ा यांच्या पात्रिेच्या अटी/शिीस व्यापक प्रतसध्दी
दे ण्याच्या सूचना दे ईल.

5. तनबांध्यतरत्या वाटपास उपलब्ध असलेल्या ितर्नींच्या वाटपाबाबि आवेदने र्ागतविे :शासनाने तनतिि करून तदलेल्या प्रयोिनासाठी व संर्भाव्य अिमदारांच्या अहम िेबाबि तनतिि करून
तदलेल्या अटी /शिी िसेच उपलब्ध असलेल्या ितर्नीच्या िपशीलासह तिल्हातधकारी अशी
िर्ीन त्या तवतशष्ट्ठ प्रयोिनासाठी पात्र व्यक्िी/ संस्ा यांना वाटप करावयाची आहे या हे िस
ु
व्यापक प्रतसध्दी दे ईल. त्यासाठी अशा हे िूचे तनवेदन िातहराि सवरुपाि वृत्तपत्रांर्ध्ये प्रतसध्द
करण्याबरोबरच त्याची तिल्हयािील सवम िहसील कायालये, उपतवर्भागीय अतधकारी कायालये,
तिल्हातधकारी कायालय या तठकािी िसेच असे प्रयोिन ज्या प्रशासकीय यंत्रिेशी तनगडीि असेल
त्या प्रशासकीय यंत्रिेच्या तिल्हयािील सवम र्हत्वाच्या कायालयांर्ध्ये नोटीस सवरुपाि प्रतसध्द
करण्याि यावे. त्याच बरोबर तिल्हातधकारी कायालय, यांच्या संकेिस्ळावर दे खील या हेिूस
व्यापक प्रतसध्दी तदली िाईल याची तिल्हातधकारी यांनी खािरिर्ा करावी. अशी प्रतसध्दी दे िांना
ितर्नीचा सवम आवश्यक िपशील उदा. ितर्नीचे क्षेत्रफळ, स्ान, पोहच रसिा या बाबिची र्ातहिी
तिल्हातधकारी यांनी उपलब्ध करुन द्यावी. या प्रतसध्दी र्ध्ये अशा ितर्नीच्या वाटपासाठी पात्रिेच्या
आवश्यक अटी, यांचा सर्ावेश असेल िसेच अिम कोित्या िारखेपयंि करावा हे दे खील त्याि
नर्ूद करण्याि यावे.
तिल्हातधकारी यांनी एखाद्या ितर्नीच्या वाटपासाठी हेिु प्रतसध्द करण्यापूवी एखादया
व्यक्िीने/संस्ेने सदरहू ितर्नीच्या तिच्या अनुज्ञय
े वापराच्या प्रयोिनासाठी र्ागिी केली
असल्यास तिल्हातधकारी यांनी अशा ितर्नीच्या वाटपाचा हे िू वर नर्ूद केल्याप्रर्ािे व्यापक
प्रतसध्दी दे ऊन अन्य व्यक्िी /संस्ा यांनाही ज्ञाि करावा व आवेदने र्ागवावीि. अशी प्रतसध्दी
दे ण्यापूवी या ितर्नीच्या वाटपासाठी अिम केलेल्या व्यक्िी/संस्ा यांना दे खील अशा िातहरािीस /

141

पृष्ट्ठ 8 पैकी 3

शासन तनिमय क्रर्ांक : िर्ीन-2018/प्र.क्र.38/ि-1, तद. 25 िुल,ै 2019

प्रतसध्दीस प्रतिसाद म्हिून नव्याने अिम करण्याबाबि लेखी सुतचि करावे व पूवीचा अिम तनकाली
काढल्याचे दे खील कळवावे.

6. प्राप्ि आवेदनांची प्रा्तर्क छाननी :- तिल्हातधकारी यांचक
े डे वरील प्रर्ािे त्यांनी प्रतसध्द
केलेल्या िागा वाटपाच्या हेिुस प्रतिसाद म्हिून तवहीि र्ुदिीर्ध्ये प्राप्ि झालेल्या सवम आवेदनांची
प्रा्तर्क छाननी तिल्हातधकारी यांचे पािळीवर करण्याि यावी. अशी छाननी करिांना अिम
करण्यासाठी शासनाद्वारे तवतहि करण्याि आलेल्या अटी व शिी िसेच पात्रिेच्या तनकषांची पूिमिा
संबतं धि अिमदार करीि आहे ककवा कसे याची िपासिी तिल्हातधकारी यांचे पािळीवरुन करण्याि
यावी.

7. प्रसिाव तवर्भागीय आयुक्िांर्ाफमि शासनास सादर करिे :-

तिल्हातधकारी यांनी त्यांना

प्रा्तर्क छाननी र्ध्ये पात्र आढळलेल्या व्यक्िी/संस्ा यांचे अिम सवम कागदपत्रांसह सवि:च्या
तवसिृि/सतवसिर अहवालासह शासनास प्रसिाव सादर करण्यासाठी तवर्भागीय आयुक्ि यांना
अतवलंब पाठवावेि. या प्रसिावाची आगाऊ प्रि तिल्हातधकारी यांनी शासनास सादर करावी.
तिल्हातधकारी यांनी सादर केलेल्या प्रसिावाची सखोल छाननी तवर्भागीय आयुक्ि कायालयाने
करावी व आपल्या सवयंसपष्ट्ट अतर्भप्रायासह शक्य तििक्या लवकर असा प्रसिाव शासनास सादर
करावा. तवर्भागीय आयुक्ि यांना आपल्या छाननी र्ध्ये तिल्हातधकारी यांच्या प्रसिावार्ध्ये त्रुटी/
अपूिमिा आढळल्यास अशां त्रुटी/अपूिमिेचा खुलासा /सपष्ट्टीकरि िािडीने तिल्हातधकारी
कायालयाकडू न प्राप्ि करुन घेऊन प्रसिाव शासनास सादर करावा. प्रसिाव तिल्हातधकारी
कायालय व तवर्भागीय आयुक्ि कायालय यांचे दरम्यान रेंगाळिार नाही याची दोन्ही कायालयांनी
काळिी घ्यावी.

8. शासन सिरावरील प्रसिावाची छाननी:- तवर्भागीय आयुक्ि कायालयाकडू न प्राप्ि होिाऱ्या
सांसकृतिक, वैद्यकीय, शैक्षतिक, सार्ातिक, धर्मशाळा, अना्ालये ककवा अन्य धर्ादाय प्रयोिना्म
शासकीय िर्ीन प्रदानाच्या प्रसिावांची छाननी शासनसिरावर खालील प्रर्ािे करण्याि यावी:अ) अशा प्रसिावार्ध्ये एकाच व्यक्िीचा/संस्ेचा अिम प्रा्तर्क छाननी र्ध्ये प्राप्ि झाला असल्यास
अशा प्रसिावाची तवर्भागाने सखोल िपासिी करावी. अशी िपासिी /छाननी करिांना सदर
िागेच्या वापराच्या शासनाने तनतिि केलेल्या प्रयोिनाचा हेिू प्रसिातवि िर्ीन प्रदानािून
साध्य होि असल्याची खात्री करावी. िद्विच अशा िर्ीन वाटपासाठी इच्छु क असिारी
व्यक्िी/संस्ा शासनाने या िर्ीन प्रदानासाठी तनतिि केलेल्या पात्रिेच्या अटी /शिींची पूिमिा
करि आहे ककवा नाही याची दे खील िपासिी करण्याि यावी. त्यानंिर वापराचे प्रसिातवि
प्रयोिन ज्या तवर्भागाशी संबतं धि आहे, त्या तवर्भागाचा नसिीवर सल्ला घेऊन व ितर्नीच्या
ककर्िीच्या अनुषंगाने आवश्यकिा असल्यास तवत्त तवर्भागाचा सल्ला घेऊन र्हसूल व वन
तवर्भागाने उतचि प्रसिाव शासनास सादर करावा. शासनसिरावरील छाननी र्ध्ये िर्ीन
वाटपासाठी सदरहू व्यक्िी/संस्ा अपात्र आढळल्यास अ्वा अन्य कोित्याही कारिासिव
सदरहू िर्ीन/र्भुखंड संबतं धि व्यक्िीस/संस्ेस प्रदान करिे शक्य नसल्यास िसे शासनाच्या
र्ान्यिेने तिल्हातधकारी यांच्या र्ाफमि अिमदार व्यक्िी/संस्ा यांना त्या बाबिच्या कारिांसह
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लेखी सवरुपाि कळतवण्याि यावे. शासन सिरावरील छाननी र्ध्ये अशी व्यक्िी/संस्ा र्भुखंड
वाटपासाठी पात्र आढळल्यास शासन र्ान्यिेने आवश्यक आदे श उतचि अटी व शिींसह
तनगमतर्ि करण्याि यावेि.
आ) तवर्भागीय आयुक्ि यांचे र्ाफमि प्राप्ि झालेल्या प्रसिावार्ध्ये एका पेक्षा अतधक व्यक्िी /संस्ा
यांचे अिम प्रा्तर्क छाननीर्ध्ये पात्र आढळल्यास र्हसूल तवर्भागाच्या सिरावर खालील प्रर्ािे
कायमवाही करण्याि यावी:-

i.

अशा प्रसिावाच्या छाननी साठी सतचव/प्रधान सतचव/अपर र्ुख्य सतचव (र्हसूल, र्ु्ांक
शुल्क व नोंदिी) यांचे अध्यक्षेिेखाली एक सतर्िी असेल, ज्यार्ध्ये सतचव/प्रधान सतचव
तवत्त तवर्भाग, नगरतवकास तवर्भाग (नतव-1) िसेच ज्या प्रयोिनासाठी िर्ीन प्रदान
करावयाची आहे त्या प्रयोिनासाठी शासनािील संबधीि प्रशासकीय तवर्भागाचे सतचव/
प्रधान सतचव यांचा सर्ावेश असेल. र्हसूल व वन तवर्भागािील संबतं धि उप सतचव/सह
सतचव अशा सतर्िीचा सदसय सतचव म्हिून कार् पाहील.

ii.

प्रसिातवि िर्ीन प्रदानासाठी शासनाने तनतिि केलेल्या अटी व शिींच्या आधारे सदर
सतर्िी प्रा्तर्क दृष्ट्टया पात्र अिांची छाननी करुन पात्र अिमदारांची क्रर्वारी ठरवेल व
सतर्िीची तशफारस तवर्भागास सादर करे ल. प्राप्ि पात्र अिांचे र्ूल्यांकन अिमदार व्यक्िी /
संस्ा यांचा क्षेत्रािील अनुर्भव, अहम िा, आर्थ्क क्षर्िा, तवर्श्ासाहम िा, पूवते िहास, सुतवधा
अतधककाळ सुरू ठे वण्याची क्षर्िा इत्यादी बाबीच्या आधारे करण्याि यावे.

iii.

सतर्िीच्या तशफारशींच्या आधारे िर्ीन प्रदानाचा प्रसिाव तवर्भागाकडू न शासनास तरिसर
र्ान्यिेसाठी सादर करण्याि यावा.

iv.

तवर्भागाने सादर केलेल्या अशा प्रसिावावर सतर्िीच्या तशफारशींचा तवचार करुन शासन
उतचि तनिमय घेईल. शासनाचा तनिमय सतर्िीच्या तशफारशींशी सुसंगि नसेल ककवा
सतर्िीच्या तशफारशी तवरुध्द असेल िर त्या बाबिची कारिे लेखी सवरुपाि नर्ूद
करण्याि यावीि.

v.

शासनाचा तनिमय प्राप्ि झाल्यानंिर िर्ीन प्रदानाचे आदे श योग्य त्या अटी/शिींसह पारीि
करण्याि यावेि.

vi.

एखादी िर्ीन एखादया प्रयोिनासाठी वाटप करण्याचा हेिू िाहीर केल्यानंिर त्या
ितर्नीचे वाटप करिे शासनावर बंधनकारक असिार नाही. सदर वाटपाची प्रतक्रया
शासन कोित्याही सिरावर रद्द करु शकेल.

vii.

तिल्हातधकारी यांच्या प्रा्तर्क छाननीर्ध्ये अपात्र ठरलेल्या िसेच शासनसिरावर
ज्यांची िर्ीन प्रदानाची तवनंिी अर्ान्य करण्याि आली आहे , अशा सवम अिमदारांना
तिल्हातधकारी यांचक
े डू न लेखी सवरूपाि त्या बाबि कळतवण्याि यावे.

9. अतितवशेष गुिवत्ताधारक ककवा अपवादात्र्क ख्यािनार् व्यक्िी / संस्ा यांना शासकीय िर्ीन प्रदान
करिे :- अतितवशेष गुिवत्ता धारि केलेल्या ककवा ख्यािनार् व्यक्िी अ्वा संस्ेने शासकीय
ितर्नीच्या वापराच्या अनुज्ञय
े प्रयोिनाशी सुसंगि प्रयोिनासाठी शासनाकडे अिम करुन ितर्नीची
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र्ागिी केली असेल िर अशा प्रसंगी त्या ितर्नीच्या वाटपासाठी िाहीर प्रतसध्दी दे ऊन अन्य व्यक्िी /
संस्ा यांची आवेदने न र्ागतविा शासन तिल्हातधकाऱ्यांकडू न संबतं धि ितर्नीतवषयी अहवाल र्ागवून
घेऊन अशा अतितवशेष गुिवत्ताधारक ककवा ख्यािनार् व्यक्िी / संस्ा यांना त्या प्रयोिनासाठी
ितर्नीचे ्ेट वाटप करण्याचा तनिमय घेऊ शकेल. र्ात्र असे ्ेट िर्ीन वाटप करण्याचा तनिमय
घेिांना अशी व्यक्िी / संस्ा ही संबध
ं ीि क्षेत्रार्ध्ये अतितवशेष गुिवत्ताधारक ककवा ख्यािनार्
असल्याबाबिची कारिे शासन नर्ूद करे ल, ज्यार्ध्ये अशा व्यक्िी / संस्ेने राज्य / राष्ट्रीय /
आंिरराष्ट्रीय पािळीवर केलेली कार्तगरी, अशा व्यक्िी / संस्ेस प्राप्ि सन्र्ान / पुरसकार, त्यांनी
केलेले कायम इत्यादी बाबींचा सर्ावेश राहील. अतितवशेष गुिवत्ताधारक ककवा ख्यािनार् व्यक्िी /
संस्ा यांनी व्यापक सर्ाि तहिाच्या दृष्ट्टीने नव्याने स्ापन केलेल्या संस्ेस देखील या पध्दिीने
त्यांच्या ्ेट अिाच्या अनुषंगाने िर्ीन प्रदान करिा येईल.
अतितवशेष गुिवत्ताधारक ककवा ख्यािनार् व्यक्िी / संस्ा यांनी शासकीय िर्ीन प्रदानासाठी
अिम केल्यानंिर त्यांना ्ेट पध्दिीने शासकीय िर्ीन प्रदान करिे शासनावर बंधनकारक असिार
नाही व हा शासनाचा सवेच्छा अतधकार असून अपवादात्र्क पतरस्स्िीि शासनास कारिे नर्ूद करुन
सदर सवेच्छातधकाराचा वापर करिा येईल.

10. संशोधन कायम करिाऱ्या ककवा करु इस्च्छिाऱ्या संस्ा व सर्ािािील वंतचि व दुबल
म घटकांसाठी ि्ा
तदव्यांगांसाठी कायम करिाऱ्या व्यक्िी / संस्ा यांना शासकीय िर्ीन प्रदान करिे :- तवतवध क्षेत्राि
संशोधन कायम करिाऱ्या ककवा करु इस्च्छिाऱ्या संस्ा ककवा व्यक्िी यांना त्यांचे संशोधन कायम
करण्यासाठी िसेच सर्ािािील वंतचि व दु बल
म घटकासाठी ि्ा तदव्यांगांसाठी कायम करिाऱ्या व्यक्िी
/ संस्ा यांना त्यांचे कायम पुढे नेण्यासाठी शासकीय ितर्नीची आवश्यकिा असल्यास व अशा ितर्नीची
र्ागिी त्यांनी ्ेट शासनाकडे केल्यास शासन सदर ितर्नीबाबि तिल्हातधकारी यांचेकडू न अहवाल
र्ागवून व प्रसिावाची िपासिी करुन अपवादात्र्क प्रकरिांर्ध्ये अशा व्यक्िी / संस्ा यांना शासकीय
िर्ीन ्ेट प्रदान करु शकेल.
संशोधन कायम करिाऱ्या / करु इस्च्छिाऱ्या संस्ा, सर्ािािील दु बल
म , वंतचि घटकासाठी ि्ा
तदव्यांगांसाठी कायम करिाऱ्या संस्ा यांनी अशा प्रकारे र्ागिी केलेली शासकीय िर्ीन प्रदान करिे
शासनावर बंधनकारक असिार नाही व हा शासनाचा सवेच्छा अतधकार असेल ज्याचा शासन
अपवादात्र्क प्रकरिांि वापर करू शकेल.

11. उच्च व िंत्रतशक्षि क्षेत्राि कायमरि असिाऱ्या शैक्षतिक संस्ांना, संस्ा कायमरि असलेल्या ितर्नीच्या
शेिारील शासकीय िर्ीन आवश्यक असल्यास करावयाची कायमवाही :- उच्च व िंत्रतशक्षि क्षेत्राि
कायमरि असिाऱ्या शैक्षतिक संस्ांना संबतं धि कें्ीय तनयार्क प्रातधकरिाच्या तनकषांप्रर्ािे ितर्नी
उपलब्ध होण्यासाठी शैक्षतिक संस्ा कायमरि असलेल्या ितर्नीच्या शेिारील शासकीय िर्ीन
आवश्यक असेल व संस्ेने अशा ितर्नीची शासनाकडे ्ेट र्ागिी केली असेल िर अशा र्ागिी
केलेल्या ितर्नीबाबि तिल्हातधकारी यांचा अहवाल प्राप्ि करुन घेऊन अशा शैक्षतिक संस्ेला संबतं धि
कें्ीय तनयार्क संस्ेचे क्षेत्र तवषयक तनकष पुिम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उवमतरि ितर्नी
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इिकी शासकीय िर्ीन ्ेट प्रदान करण्याबाबि शासन तनिमय घेऊ शकेल. र्ात्र अशा शैक्षतिक
संस्ेने केलेली र्ागिी प्रदान करिे शासनावर बंधनकारक असिार नाही.

12. शासनाकडे पूवीपासून दाखल असलेल्या प्रसिावासंदर्भािील कायमवाही:- प्रसिुिचे धोरि ज्या
िारखेपासून अंर्लाि येईल, त्या िारखेला सांसकृतिक/वैद्यकीय/शैक्षतिक/ सार्ातिक/धर्मशाळा व
अना्ालय या ककवा अन्य धर्ादाय प्रयोिना्म शासकीय िर्ीन वाटपाचे शासनसिरावर तवचाराधीन
असलेले सवम प्रसिाव दप्िरी दाखल करण्याि यावेि व या धोरिाप्रर्ािे िर्ीन वाटपाची प्रक्रीया सुरु
करण्याचे तनदे श संबतं धि तिल्हातधकारी यांना दे ण्याि यावेि.

र्ात्र,

ज्या प्रकरिांर्ध्ये िर्ीन

वाटपाबाबि शासनाने पूवीच हे िूपत्र तनगमर्ीि केलेले असेल अशा प्रकरिांर्ध्ये िर्ीन प्रदान करिांना
हया धोरिािील िरिुदी लागू होिार नाहीि व ्ेट िर्ीन वाटप करण्याि येईल. संबतं धि
तिल्हातधकारी यांनी अिमदारांना या प्रयोिनाचा िर्ीन र्ागिीचा अिम दप्िरी दाखल केला असून
सदरहू व्यक्िी/ संस्ेने तिल्हातधकारी यांनी अशी िर्ीन वाटपासाठी प्रतसध्द करावयाच्या िातहरािीस
प्रतिसाद म्हिून तिल्हातधकारी यांनी ठरवून तदल्याप्रर्ािे अिम करण्याबाबि कळतवण्याि यावे.

13. राज्य ककवा कें् शासनाचे तवर्भाग, उपक्रर्, र्हार्ंडळे ककवा स्ातनक सवराज्यसंस्ा यांना सांसकृतिक,
वैद्यकीय, शैक्षतिक, सार्ातिक ककवा अन्य धर्ादाय प्रयोिनासाठी आवश्यक शासकीय ितर्नीचे ्ेट
वाटप करिा येईल.

14. प्रसिुि धोरिाच्या अनुषंगाने शासकीय ितर्नीचे कब्िेहक्काने/र्भाडे पट्टयाने प्रदान करिांना अशा
वाटपाबाबि त्या-त्या वेळी प्रचतलि असलेल्या िरिुदीप्रर्ािे कब्िेहक्काची/र्भाडे पट्टयाची रक्कर्
तनतिि करण्याि यावी.
02.

सदर

शासन

तनिमय,

तवत्त

तवर्भागाच्या

अनौपचातरक

संदर्भम

क्र.373/

व्यय-9/

2018,

तद. 16 ऑक्टोबर, 2018 अन्वये प्राप्ि सहर्िीने तनगमतर्ि करण्याि येि आहे .

सदर शासन तनिमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्ळावर
उपलब्ध करण्याि आला असून त्याचा संकेिाक 201907251528332819 असा आहे . सदर शासन
तनिमय तडिीटल सवाक्षरीने साक्षांतकि करुन काढण्याि येि आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

रर्ेश चव्हाि
उप सतचव, र्हाराष्ट्र शासन
प्रि,
1) र्ा. राज्यपाल, र्हाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सतचव, रािर्भवन, र्लबार तहल, र्ुंबई.
2) र्ा. र्ुख्यर्ंत्री यांचे प्रधान सतचव, र्ंत्रालय, र्ुंबई.
3) र्ा. र्ंत्री (र्हसूल), यांचे खािगी सतचव, र्ंत्रालय, र्ुंबई.
4) र्ा. राज्यर्ंत्री (र्हसूल), यांचे खािगी सतचव, र्ंत्रालय, र्ुंबई.
5) र्ा. र्ुख्य सतचव, र्हाराष्ट्र राज्य, र्ंत्रालय, र्ुंबई.
6) अपर र्ुख्य सतचव, (तवत्त), तवत्त तवर्भाग, र्ंत्रालय, र्ुंबई.
7) प्रधान सतचव , तवधी व न्याय तवर्भाग, र्ंत्रालय, र्ुंबई.
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शासन तनिमय क्रर्ांक : िर्ीन-2018/प्र.क्र.38/ि-1, तद. 25 िुल,ै 2019

8) प्रधान सतचव, शालेय तशक्षि व तक्रडा तवर्भाग, र्ंत्रालय, र्ुंबई.
9) प्रधान सतचव, उच्च व िंत्र तशक्षि तवर्भाग, र्ंत्रालय, र्ुंबई.
10) प्रधान सतचव, सावमितनक आरोग्य तवर्भाग, िी.टी. रूग्िालय पतरसर, र्ुंबई.
11) प्रधान सतचव, वैद्यकीय तशक्षि व औषधी ्व्ये तवर्भाग, िी.टी. रूग्िालय पतरसर, र्ुंबई.
12) प्रधान सतचव, र्हाराष्ट्र तवधानर्ंडळ सतचवालय,र्ुंबई.
13) अपर र्ुख्य सतचव (र्हसूल, र्ु्ांक शुल्क व नोंदिी), यांचे सवीय सहायक, र्ंत्रालय, र्ुंबई.
14) र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयिा) र्हाराष्ट्र 1/2, र्ुंबई / नागपूर.
15) र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा) र्हाराष्ट्र 1/2, र्ुंबई / नागपूर.
16) िर्ाबंदी आयुक्ि आति संचालक, र्भूर्ी अतर्भलेख, पुिे.
17) नोंदिी र्हातनतरक्षक व र्ु्ांक तनयंत्रक, र्हाराष्ट्र राज्य, पुिे.
18) र्हासंचालक, र्ातहिी व िनसंपकम संचालनालय, र्ुंबई.
19) सवम र्ंत्रालयीन प्रशासकीय तवर्भाग.
20) सवम तवर्भागीय आयुक्ि.
21) सवम तिल्हातधकारी.
22) सवम सहसतचव/उपसतचव, र्हसूल व वन तवर्भाग, र्ंत्रालय,र्ुंबई.
23) सवम अवरसतचव/कक्ष अतधकारी, र्हसूल व वन तवर्भाग, र्ंत्रालय,र्ुंबई.
24) अतधदान व लेखा अतधकारी, र्ुंबई.
25) तनवासी लेखातधकारी, र्ुंबई.
26) उपसतचव (ि-1), यांचे सवीय सहायक, र्हसूल व वन तवर्भाग, र्ंत्रालय, र्ुंबई.
27) तनवड नसिी ( ि-1).

******
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घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शासकीय
जमिनीचा आगाऊ ताबा दे ण्याबाबत.

िहाराष्ट्र शासन
िहसूल व वन मवभाग
शासन मनर्णय क्रिाांकः जिीन-2021/प्र.क्र.02/ज-1
िादाि कािा िागण, हु तात्िा राजगुरु चौक,
िांत्रालय, िुांबई-400 032.
मदनाांक: 01 फेब्रुवारी, 2021.

वाचा:शासन मनर्णय, िहसूल व वन मवभाग क्र.जिीन-10/2005/प्र.क्र.38/ज-1,
मदनाांक 7.03.2006.

प्रस्तावना :िहसूल मवभागाच्या उक्त निूद मदनाांक 7.3.2006 च्या शासन मनर्णयानुसार काही
अपवादात्िक प्रकरर्ात, मनबाधमरत्या वाटपास उपलब्ध असलेल्या नगरपामलका /नगरपमरषद
हद्दीतील शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा राज्य/केंद्र शासनाच्या मवमवध मवभागाांना / उपक्रिाांना
दे ण्याचे अमधकार मजल्हामधकारी याांना प्रत्यायोमजत करण्यात आले आहेत.
राज्यातील अनेक नगरपमरषद/ नगरपांचायती याांचेकडे घनकचरा व्यवस्थापनाकमरता
स्वत:च्या िालकीच्या जागा उपलब्ध नसल्याने ककवा अपुरी असल्याने कचऱ्यावर प्रक्रीया होत
नाही. बहु ताांश नगरपमरषदाांचे िहाराष्ट्र प्रादे मशक व नगररचना अमधमनयिा अांतगणत मवकास
आराखडे तयार ककवा अांतीि झाले नसल्याने जागा आरक्षर् होत नाही. अशा पमरस्स्थतीत शासन
मनर्णय मदनाांक 7.3.2006 िधील तरतुदींिुळे शासनाच्या अमधपत्याखालील जागेचा आगाऊ ताबा
अशा सांस्थाांना तातडीने मिळर्े शक्य होत नाही. ही बाब मवचारात घेऊन सदर शासन मनर्णयात
खालील प्रिार्े तरतुद अांतणभत
ू करण्याची बाब शासनाच्या मवचाराधीन होती.

शासन मनर्णय :उपरोक्त वस्तुस्स्थती मवचारात घेऊन शासन आता शासन मनर्णय, िहसूल व वन मवभाग
क्र.जिीन-10/2005/प्र.क्र.38/ज-1, मद.07.03.2006 िधील पमरच्छे द 2 िधील िुद्दा क्र. (3) (ट)
च्या पुढे (ठ) नव्याने सिामवष्ट्ठ करुन पुढील प्रिार्े तरतुद करण्यात येत आहे:“(ठ) काही ताांमत्रक कारर्ािुळे मवकास आराखडे िांजुर होण्यास काही कालावधी लागण्याची

शक्यता असेल, अशा केवळ अपवादात्िक पमरस्स्थतीत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागा
िांजुर करण्याची मनकड मवचारात घेऊन, मवकास आराखडे िांजुर नसलेल्या प्रारुप /

प्रस्तामवत असलेल्या मवकास आराखडयाच्या/ मवकास आराखड्याचे काि अद्याप सुरु
नसल्यास अशा नगर पमरषदा व नगर पांचायती याांच्या सवणसाधारर् सभेने ठरावाद्वारे सदर

जागेबाबत हिी मदली असल्यास मजल्हामधकारी याांचे अध्यक्षतेखालील समिती घनकचरा
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शासन मनर्णय क्रिाांकःजिीन-2021/प्र.क्र.02/ज-1, मदनाांक 01 फेब्रुवारी, 2021

व्यवस्थापनासाठी जागेच्या आवश्यकते सांदभातील यथायोग्यतेबाबत सवण बाबींची खातरजिा
करुन जागा उपलब्धतेबाबत उमचत मनर्णय घेईल,”
02.

सदर शासन मनर्णय नगर मवकास मवभागाच्या सहितीने त्याांच्या अनौपचामरक सांदभण

क्र.38/2020/नमव-13, मद.24.12.2020 अन्वये मनगणमित करण्यात येत आहे.
03.

सदर शासन मनर्णय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202102011510549619 असा आहे . हा आदे श
मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांमकत करुन काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
( रिेश चव्हार् )
सह समचव, िहाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) िा.राज्यपाल, िहाराष्ट्र राज्य याांचे समचव, राजभवन, िलबार महल, िुांबई.
2) िा.िुख्यिांत्री याांचे प्रधान समचव
3) िा.िांत्री (िहसूल), याांचे खाजगी समचव
4) िा.िांत्री (मवत्त व मनयोजन), याांचे खाजगी समचव
5) िा.राज्यिांत्री (िहसूल), याांचे खाजगी समचव
6) िा.िुख्य समचव, िहाराष्ट्र राज्य, िांत्रालय, िुांबई.
7) िा. अपर िुख्य समचव, (मवत्त) मवत्त मवभाग, िांत्रालय, िुांबई.
8) प्रधान समचव (नमव-1), नगर मवकास मवभाग , िांत्रालय, िुांबई.
9) प्रधान समचव (नमव-2), नगर मवकास मवभाग , िांत्रालय, िुांबई.
10) प्रधान समचव (िहसूल), िहसूल व वन मवभाग, याांचे स्वीय सहाय्यक
11) जिाबांदी आयुक्त आमर् सांचालक भूिीअमभलेख, पुर्े.
12) प्रधान समचव, िहाराष्ट्र मवधानिांडळ समचवालय, िुांबई
13) िहासांचालक, िामहती व जनसांपकण सांचालनालय, िुांबई
14) सवण मवभागीय आयुक्त/सवण मजल्हामधकारी,
15) िहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) िहाराष्ट्र 1/2, िुांबई / नागपूर
16) िहालेखापाल (लेखा परीक्षा) िहाराष्ट्र 1/2, िुांबई / नागपूर
17) अमधदान व लेखा अमधकारी, िुांबई.
18) मनवासी लेखा अमधकारी, िुांबई
19) सवण िांत्रालयीन प्रशासकीय मवभाग
20) सवण सहसमचव/उपसमचव, िहसूल व वन मवभाग, िांत्रालय, िुांबई.
21) सवण “ज” सिूह कायासने, िहसूल व वन मवभाग, िांत्रालय, िुांबई.
22) मनवडनस्ती (कायासन ज-1).
पृष्ट्ठ 2 पैकी 2
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राज्यातील शेतकऱ्यास देशाच्या स्वातंत्र्याच्या
अमृत महोत्सवी वर्षा निमीत्त मोफत संगणकीकृत
निजीटल स्वाक्षरीकृत अनिकार अनिलेख नवर्षयक
गा.ि.िं.7/12 उताऱ्याची ी रत उपलब्ि करूि
दे ण्याबाबत..........
महाराष्ट्र शासि
महसूल व वि नविाग
शासि निणणय क्रमांकः संनकणण-2021/र.क्र. 295 /ल-1
पनहला मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय,
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु ची ौक, मुंबई-400032.
नदिांक : 01 सप्टें बर, 2021
संदिण :-महसूल व वि नविाग, शासि निणणय क्र.जमीि-2020/र.क्र.27/ज-1अ, नद.02.09.2020.
रस्ताविा :िारत हा कृर्षी रिाि दे श असूि, देशाच्या व राज्याच्या आर्थिक रगतीमध्ये आजपयंत शेती क्षेत्राची ा
मोठा वाटा रानहलेला आहे . तसेची , महात्मा गांिी यांच्या स्वराज्य संकल्पिेत म्हणजेची  संपण
ू ण स्वातंत्र्य यामध्ये
शेती ही सवण नवकासाची ी आिारनशला होती. उक्त संदिािीि शासि निणणयान्वये महसूली लेखांकि पध्दती
नवर्षयक गा.ि.िं.7/12 अनिकार अनिलेख पत्रक अद्यावत करण्यात आले आहे. सदर शासि निणणयान्वये
अद्ययावत करण्यात आलेला गा.ि.िं.7/12 ची ा उतारा सवण संबनं ितांिा समजण्यासाठी अनिक सोपा करण्यात
आलेला आहे . ची ालु वर्षण हे स्वातंत्र्याची ा अमृत महोत्सवी वर्षण म्हणूि साजरे करण्यात येत आहे. या पार्श्णिम
ू ीवर
राज्याच्या आर्थिक उिारणीतील शेतकऱ्यांची े योगदाि नवची ारात घेऊि, नदिांक 02 ऑक्टोबर, 2021 या महात्मा
गांिी यांच्या जयंती नदिांकापासूि निजीटल िूनम अनिलेख आिुनिकीकरण कायणक्रम, ई-महािूनम अंतगणत
नवकसीत करण्यात आलेल्या आज्ञावलीमिूि संगणकीकृत निजीटल स्वाक्षरीिे राप्त होणाऱ्या अनिकार
अनिलेख नवर्षयक गा.ि.िं.7/12 अद्यावत उताऱ्याच्या रती गावामध्ये संबि
ं ीत तलाठ्यामाफणत रत्येक खातेदारास
घरोघरी जाऊि मोफत दे ण्याच्या दृष्ट्टीिे नवशेर्ष मोनहम राबनवण्याची ी बाब शासिाच्या नवची ारािीि होती.
शासि निणणय :स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षा निमीत्त निजीटल िूनम अनिलेख आिुनिकीकरण कायणक्रम,
ई-महािूनम अंतगणत नवकसीत करण्यात आलेल्या आज्ञावलीमिूि संगणकीकृत निजीटल स्वाक्षरीिे राप्त
होणाऱ्या अनिकार अनिलेख नवर्षयक गा.ि.िं.7/12 अद्यावत उताऱ्याच्या रती गावामध्ये संबि
ं ीत तलाठ्यामाफणत
रत्येक खातेदारास घरोघरी जाऊि मोफत दे ण्याच्या उद्देशािे नवशेर्ष मोनहम राबनवण्यास महाराष्ट्र जमीि महसूल
संनहता, 1966 आनण त्याखालील नियम या अन्वये राप्त असलेल्या अनिकारात याव्दारे शासिाची ी मान्यता
दे ण्यात येत आहे .
2.

सदर मोनहमेची ा रारं ि नदिांक 02 ऑक्टोबर, 2021 रोजी (महात्मा गांिी जयंती) करण्यात यावा.

3.

यासाठी सवण संबनं ितांिा आवश्यक ते तांनत्रक सहाय्य पुरनवण्याची ी जबाबदारी जमाबंदी आयुक्त आनण

संची ालक, िूनम अनिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची ी राहील.
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4.

सदर गा.ि.िं.7/12 अद्यावत उताऱ्याच्या रती उपलब्ि करूि दे ण्यासाठी येणारा खची ण हा नजल्हा सेतू

सनमतीकिील नििीमिूि उपलब्ि करूि दे ण्यात यावा आनण त्याची ी जबाबदारी रत्येक नजल्हानिकारी यांची ी
राहील.
5.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षण 2021-2022 निनमत्तािे राबनवण्यात येणाऱ्या या नवशेर्ष मोनहमेतगंत

वरीलरमाणे गा.ि.िं.7/12 उताऱ्याची ी अद्यावत रत एका खातेदारास फक्त एकदाची  मोफत उपलब्ि करूि
दे ण्यात यावी.
6.

सदर शासि निणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर उपलब्ि

करण्यात आला असूि त्याची ा संकेताक 202109011624388619 असा आहे. हा आदे श निजीटल स्वाक्षरीिे
साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राची े राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे.

( संजय बिकर )
उप सनची व
रनत,
1. मा.राज्यपाल यांची े सनची व, राजिवि, मलबार नहल, मुंबई
2. मा.मुख्यमंत्री यांची े रिाि सनची व, मंत्रालय, मुंबई 400032
3. सवण मा. मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांची े खाजगी सनची व, मंत्रालय, मुंबई 400032
4. मा. अध्यक्ष, नविािसिा यांची े खाजगी सनची व, नविाि िवाि, मुंबई
5. मा. सिापती, नविािपनरर्षद यांची े खाजगी सनवची , नविाि िवि, मुंबई
6. मा. उपाध्यक्ष, नविािसिा यांची े खासगी सनची व, नविाि िवि, मुंबई
7. उपसिापती, नविावपनरर्षद यांची े खाजगी सनची व, नविाि िवि, मुंबई
8. मा. नवरोिी पक्षिेता (नविािपनरर्षद) यांची े खाजगी सनची व, नविाि िवि, मुंबई
9. मा. नवरोिी पक्षिेता (नविािसिा) यांची े खाजगी सनची व, नविाि िवि, मुंबई
10. मा.मुख्य सनची व , महाराष्ट्र शासि,मंत्रालय, मुंबई
11. अपर मुख्य सनची व (नवत्त नविाग), मंत्रालय, मुंबई
12. अपर मुख्य सनची व (नियोजि नविाग), मंत्रालय, मुंबई
13. जमाबंदी आयुक्त आनण संची ालक, िूनम अनिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
14. सवण नविागीय आयुक्त
15. सवण नजल्हानिकारी
16. सवण नजल्हा कोर्षागार अनिकारी
17. महालेखापाल ½ (लेखा व अिुज्ञेयता / लेखा पनरक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/िागपूर
18. महालेखापाल (वानणज्ज्यक लेखा पनरक्षा) मुंबई
19. अनिदाि व लेखा अनिकारी, मुंबई
20. निवासी लेखा पनरक्षण अनिकारी, मुंबई
21. निवि िस्ती
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