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महाराष्ट्र प्रादे शिक शियोजि व िगर रचिा अशिशियम, 1966 (यापढे 'उक्त अशिशियम'
असे िमूद केले आहे) च्या कलम 20 अन्वये मंजूर प्रादे शिक योजिेमध्ये, जमीि वापराच्या
बदलामध्ये फेरबदल करण्यात येतात. िासिास स्वत:हू ि आवश्यकता वािल्यास अथवा
जितेकडू ि प्राप्त होणाऱ्या शविंती अजावर, आवश्यक चौकिी करुि वापर शवर्भाग बदल तसेच
शियमावलीमिील बदलांबाबत उक्त अशिशियमातील कलम 20 मध्ये िमूद केलेली शवशहत
काययवाही करुि िासिाकडू ि उशचत शिणयय घेण्यात येतो.
वर िमूद केलेली फेरबदल करण्याची प्रशक्रया अशिक शियोजिपूणय, पारदियक व अशिक
वस्तशिष्ट्ठ होण्याच्या दृष्ट्िीकोिातूि, या प्रशक्रयेसाठी शवशिष्ट्ि शिकष व काययपध्दती शवशहत
करण्याची बाब िासिाच्या शवचाराशिि होती. यायािषंगािे िासिािे संदर्भर्भय शद.06/05/2015
रोजीच्या तसेच शद.11/06/2015 रोजीच्या िासि शिणययान्वये (यापढे ज्याचा उल्लेख “उक्त
िासि शिणयय” असा करण्यात आलेला आहे) जमीि वापराच्या फेरबदलांसंदर्भािे उक्त
अशिशियमाचे कलम 154 अन्वये शिदे ि दे ऊि काययपध्दती व शिकष शिशित करुि शदलेली आहे.
उक्त िासि शिणययामिील काही मद्दे सिारीत करण्याची बाब िासिाच्या शवचारािीि होती.
िासि शिणयय:िासिािे उक्त िासि शिणययामिील मद्ांचा सवंकष शवचार करुि सोबतच्या पशरशिष्ट्ि-अ
मध्ये दियशवल्याप्रमाणे काही मद्दे सिारीत करण्याचा शिणयय घेतला आहे . सदर सिारीत मद्दे
शवचारात घेऊि तसेच उक्त िासि शिणययामध्ये शवशहत केलेल्या काययपध्दतीिसार काययवाही
करण्यात यावी.
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(संजय सावजी)
अवर सशचव, महाराष्ट्र िासि
प्रत माशहतीसाठी:1) मा.मख्यमंत्री महोदयांचे सशचव, मंत्रालय, मंबई.
2) मा.राज्यमंत्री (िशव) महोदयांचे खाजगी सशचव, मंत्रालय, मंबई.
3) प्रिाि सशचव (िशव-1) िगर शवकास शवर्भाग, मंत्रालय, मंबई.
4) संचालक तथा सह सशचव (िगर रचिा), िगर शवकास शवर्भाग, मंत्रालय, मंबई.
5) संचालक, िगर रचिा, महाराष्ट्र राज्य, पणे.
6) मख्य शियोजिकार, महाराष्ट्र औद्ोशगक शवकास महामंडळ, मंबई.
7) सह संचालक तथा सह सशचव (िगर रचिा), िगर शवकास शवर्भाग, मंत्रालय, मंबई.
प्रत माशहतीसाठी व उशचत काययवाहीसाठी:1) शवर्भागीय आयक्त, पणे / कोकण / िाशिक /िागपूर / औरंगाबाद / अमरावती शवर्भाग.
2) शजल्हाशिकारी, सवय शजल्हे.
3) सह संचालक, िगर रचिा, अंमलबजावणी कक्ष / मल्यांकि / पणे / कोकण / िाशिक
/िागपूर /औरंगाबाद / अमरावती शवर्भाग.
4) सहायक संचालक, िगर रचिा / िगर रचिाकार, सवय िाखा कायालये, िगर रचिा शवर्भाग.
5) कक्ष अशिकारी (िशव-29), िगर शवकास शवर्भाग, मंत्रालय, मंबई - यायांिा शविंती करण्यात येते
की, सदर िासि शिणयय िासिाच्या संकेतस्थळावर प्रशसध्द करावा.
6) कक्ष अशिकारी, माशहती व तंत्रज्ञाि शवर्भाग, मंत्रालय, मंबई - यायांिा शविंती करण्यात येते की,
सदर िासि शिणयय िासिाच्या संकेतस्थळावर प्रशसध्द करावा.
7) अवर सशचव, िशव-11 / िशव-13 / िशव-30.
8) कक्ष अशिकारी, िशव-9 / शिव-12.
9) शिवड िस्ती / िशव-13.
*******
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पशरशिष्ट्ि-अ
(िासि शिणयय क्र. शिपीएस-1815/प्र.क्र.49/15/िशव-13, शद.04/01/2016 सोबतचे पशरशिष्ट्ि)
िासिािे शिगयशमत केलेल्या जमीि वापराचे िोरण शद.06/05/2015 व शद.11/06/2015 च्या
िासि शिणययांमिील सिारीत मद्दे
प्रपत्र- अ / मद्दा क्र.01- मंजूर प्रादे शिक योजिेतील वापर शवर्भाग बदलासाठीच्या प्रस्तावांची
छाििी करुि िासिास शिफारिी करण्याकशरता, सोबतच्या अिसूची “अ” मध्ये शवशहत
केल्यािसार “प्रस्ताव छाििी सशमती” (यापढे सोयीसाठी “सशमती” असे उल्लेशखलेली) गठीत
करण्यात येत आहेत. मंजूर प्रादे शिक योजिेतील मद्दा क्र.7.2.2 मध्ये िमूद केलेले जशमिीचे
वापर बदल करणेचे प्रस्ताव सशमतीिे हाताळावेत.
प्रपत्र- अ / मद्दा 2.7 -

सशमतीच्या

अन्य

सदस्यांकडू ि

अशर्भप्राय

प्राप्त

होईपयंतच्या

कालाविीमध्ये सदस्य-सशचवांिी प्रस्तावाखालील जागेची पाहणी करुि अन्य कागदपत्रांची
छाििी करावी. सशमतीच्या अन्य सदस्यांकडू ि अशर्भप्राय प्राप्त होण्यासाठी शवशहत कालाविी पूणय
झाल्यािंतर 15 शदवसांच्या आत, सशवस्तर तांशत्रक शिप्पणी तयार करुि संचालक, िगर रचिा
यांच्या अशर्भप्रायासाठी सादर करावे. संचालक, िगर रचिा यांिी यािषंगािे 30 शदवसांत यायांचे
अशर्भप्राय सदस्य-सशचवांकडे पाठवावेत.
प्रपत्र- अ / मद्दा 04 - प्रस्तत िासि शिणययाद्वारे शवशहत केलेल्या काययपध्दतीिसार प्रस्ताव प्राप्त
होऊि शवर्भागीय सह संचालक, िगर रचिा यांिी अिा शवर्भाग बदलाबाबत, जितेच्या हरकती /
सूचिा मागशवण्यासाठी उक्त अशिशियमाच्या कलम 20(3) अन्वये सूचिा प्रशसध्द केल्यािंतर
यायांच्यातफे पढील वैिाशिक काययवाही करण्यासाठी प्राशिकृत केलेल्या अशिकाऱ्यािे यासंबि
ं ी
आवश्यक ती वैिाशिक काययवाही पूणय करुि उक्त अशिशियमाच्या कलम 20(4) खालील प्रस्ताव
सदस्य-सशचवांकडे सादर करावेत.
प्रपत्र- अ / मद्दा 05 - सदस्य सशचवांिी सशमतीची बैठक आयोशजत करुि यायामध्ये प्रस्ताव
मान्यतेसाठी ठे वावे. अिा प्रस्तावाबाबत प्राप्त झालेल्या हरकती / सूचिांमळे व अन्य
शियोजिायामक बाबी शवचारात घेऊि सशमतीकडे असा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासूि प्रस्तावाच्या
मंजूरी / िामंजूरीबाबत सशमतीिे 15 शदवसांचे आंत शिणयय घ्यावा व सशमतीच्या बैठकीचे इशतवृत्त 7
शदवसांत अंशतम करावे.
प्रपत्र-अ / मद्दा 7.1 - प्रशक्रया िल्क व सूचिा प्रशसध्दी िल्क (Processing Fee and Notice
Publication Fee):वापर शवर्भाग बदल करण्यासाठी, वरील पशरच्छे द क्र.2 मध्ये िमूद केलेल्या अजासोबत, शवर्भाग
बदलाच्या मागणी खालील जशमिींचे याया-याया वषासाठी तयार केलेल्या बाजारमूल्य दर सूचीतील
जशमिदराच्या 0.50% या दरािे पशरगणीत होणारी रक्कम ककवा रु.20,000/- यांपैकी जे जास्त
असेल एवढी रक्कम एकरकमी शविापरतावा “अजय-प्रशक्रया िल्क” म्हणूि आकारण्यात यावी.
यायाप्रमाणे कलम 20(3) ची सूचिा वृत्तपत्रात प्रशसध्द करणेकामी र्भरावयाचे िल्क प्रथमत: संबि
ं ीत
सशमती सदस्य-सशचव यांिी जमा करावे व या रकमेची अजयदाराकडू ि एकरकमी शविापरतावा
प्रशतपूती प्रशसध्दी िल्क म्हणूि आकारण्यात यावी. सदर रक्कम िोिीस प्रशसध्द शदिांकापासूि
अजयदारािे एक मशहन्याच्या आत प्राशिकृत अशिकाऱ्यांमाफयत िासिाकडे जमा करावी.
प्रपत्र- अ / मद्दा 7.2.2 - शवर्भाग बदलासाठी अशिमूल्य (Zone Change Premium):- सशमतीिे
खालील िमूद तक्यायामिील जागेच्या वापर बदलाचे प्रस्ताव हाताळावेत. खालील तक्यायात िमूद
िक्केवारी शवचारात घेऊि अ.क्र.1 ते 7 येथील जागेचा वापर बदल प्रकरणी प्रस्तावाखालील
संबशं ित जशमिीचे वार्भषक मूल्यदर तक्यायामध्ये (Annual Statement of Rates) िमूद केलेल्या
दरािसार येणारे मूल्य हे जशमिीचे अशिमूल्य म्हणूि पशरगणीत करावे.
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अ.क्र.
1

वापरबदल शवर्भाग
िेती

तथा

िा-शवकास

शवर्भागातूि

अशिमूल्य दर
रशहवास

/

30 %

वाशणज्य

50 %

रशहवास

10 %

औद्ोशगक / सावयजशिक शिमसावयजशिक शवर्भागामध्ये
2

िेती

तथा

िा-शवकास

शवर्भागातूि

शवर्भागामध्ये
3

सावयजशिक

शिमसावयजशिक

शवर्भागातूि

शवर्भागामध्ये
4

रशहवास ककवा कोणयायाही शवकसिशिल शवर्भागातूि

10 %

औदयोशगक शवर्भागामध्ये
5

विीकरण / डोंगर मथा / डोंगर उतार / प्रादे शिक

20 %

उद्ाि / खशिकमय / पययिि / संरक्षण तसेच अन्य
कोणयायाही शवर्भागातूि िेती शवर्भागामध्ये
6

प्रादे शिक योजिा रस्ता आखणी रद्द / सिाशरत करणे

10%

7

वरील अ.क्र.1 ते 6 यामध्ये अंतर्भूत
य ि होणारे अन्य

30%

कोणतेही जमीि वापराचे फेरबदल (मंबई महािगर
प्रदे िातील हशरत शवर्भाग-1 (G-1 Zone) आशण हशरत
शवर्भाग-2 (G-2 Zone) बाबत शिणयय प्रलंशबत).
अिसूची- ड / मद्दा 1 - शकमािक्षेत्रमयादा :रशहवास वापरासाठी एखाद्ा शवशिष्ट्ि जशमिीपरता वापर शवर्भाग बदलाचा प्रस्ताव
असल्यास याया जशमिीच्या आजूबाजूचाही शवकासाचा कल पाहू ि सवयसािारणपणे शवकासाचा
दबाव असलेले सलग क्षेत्र सशिशित करुि याया क्षेत्रासाठी

वापर शवर्भाग बदलाचा शवचार

करण्यात यावा. आवश्यकता असल्यास याया क्षेत्रामध्ये परे िा रुंदीचे सावयजशिक रस्ते िव्यािे
प्रस्ताशवत करण्याची िक्यताही पडताळू ि पाहण्यात यावी. अिसूची-अ मध्ये िमूद केल्याप्रमाणे
फेरबदलाच्या क्षेत्राबाबत प्रस्ताव छाििी सशमतीची काययकक्षा राहील. सवयसािारणपणे 10 हेक्िर
ते 25 हेक्िर पयंतचे एकसंघ, एकसामाईक असे क्षेत्र शवचारात घेण्यात यावे. असे शिकष
लावतािा शकमाि / कमाल क्षेत्रामध्ये शकरकोळ बदल (+/- 0.50हे क्िर पयंत) शवचारात घेता
येईल.
तथाशप, या व्यशतशरक्त कमी क्षेत्राचे प्रस्ताव अशतिय अपवादायामक पशरस्स्थतीत जसे
क्षेत्रफळाच्या वाढीला िैसर्भगक िदी, िाले, रस्ते, डोंगर इ. मळे आलेली बंििे ककवा सवय बाजूि
ं ी
शवकास झाला असल्यािे जागेच्या वाढीस आलेल्या मयादा अिा प्रकारच्या अपवादायामक
पशरस्स्थतीत पशरपत्रकातील इतर शिकषांची पूतयता होत असल्यास तसेच जागेच्या आजूबाजूस
मलर्भूत सशविा उपलब्ि असल्यास अिा क्षेत्राचे फेरबदल प्रस्ताव करणे आवश्यक आहे , असे
सशमतीचे मत झाल्यास असे प्रस्ताव पूवम
य ान्यतेकशरता िासिाकडे सादर करावेत. िासिािे
संमती शदल्यास पढील काययवाही सशमतीच्या स्तरावर करावी.
महाराष्ट्र िासिाचे राज्यपाल यांच्या आदे िािसार व िांवािे,

Sanjay
Balkrishna Saoji
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