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वाचा :- 
1) शासन वनणणय क्रमाांकः- जमीन 2499/प्र. क्र. 125/ज-8, वद. 28.12.2011 
2) शासन वनणणय क्रमाांकः-जमीन 2499/प्र.क्र. 125/ज-8, वद. 01.08.2014 
3) शासन शुविपत्रक क्रमाांक:- जमीन 2499/प्र.क्र. 125/ज-8, वद.26.08.2014  

प्रस्तावना- 
नागपरू व अमरावती ववभागातील तत्कालीन मध्य प्राांत व बरेार भागात त्या त्यावळेी लागू असलेल्या जमीन 

महसूल अवधवनयमान्वये शासनाने वनवासी, वावणज्ययक आवण औद्योवगक प्रयोजनासाठी भाडेपट्ट्याने वदलेल्या 
नझूल जवमनींसांदभात सध्या अज्स्तत्वात असलेल्या आदेशाांमध्ये सुसतू्रता आणणे, सदर जवमनीच्या भाडेपट्ट्याांच े
नूतनीकरण करणे, शतणभांग वनयवमत करणे या व अन्य बाबींच्या अनुषांगाने सधुावरत व सवणकष धोरण वनवित 
करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती. वरट यावचका क्रमाांक 4433/1999 व इतर वरट यावचकाांमध्ये मा. 
उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खांडपीठाने वद.30/09/2008 रोजी वदलेल्या सामावयक आदेशातील वनदेशाांचा 
ववचार करुन नागपरू व अमरावती ववभागातील तत्कालीन मध्य प्राांत व बरेार (सी.पी.अँड बरेार) भागात लागू जमीन 
महसूल अवधवनयमाांनुसार वनवासी, वावणज्ययक आवण औद्योवगक प्रयोजनाांसाठी भाडेपट्ट्याने वदलेल्या नझूल 
जवमनींसांदभात शासनाचे सधुावरत धोरण वद.28/12/2011 रोजीच्या सांदभावधन क्र. 1 वरील शासन वनणणयाद्वारे 
वनवित करण्यात आले होते. सदर धोरणाची अांमलबजावणी सुकर होण्याच्या दृष्ट्टीने सांदभावधन क्र. 2 वरील शासन 
वनणणय वद. 1.8.2014 अन्वये त्यामध्ये काही सधुारणा करण्यात आल्या होत्या. 

दरम्यान महाराष्ट्र जमीन महसूल सांवहता 1966 यात सधुारणा करून “महाराष्ट्र जमीन महसूल सांवहता 
(दुसरी सधुारणा) अवधवनयम, 2012 अन्वये कलम 37 अ समाववष्ट्ट करण्यात आले असून सदर तरतूद वदनाांक 3 
माचण 2015 पासून अांमलात आली आहे. कलम 37 अ मधील स्पष्ट्टीकरण (ब) मध्ये नझूल जवमनीची व्याख्या 
करण्यात आली आहे. सांदभाधीन क्र. 2 वरील वद. 01.08.2014 च्या शासन वनणणयात नझूल जवमनीच्या औद्योवगक 
व वावणज्ययक भाडेपट्ट्याबाबत यापवूी व यापढेु होणारे शतणभांग (अनवधकृत हस्ताांतरण / वापरात बदल) याबाबत 
तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. उक्त कलम 37 अ अांमलात आल्याची बाब ववचारात घेता औद्योवगक व 
वावणज्ययक प्रयोजनाांबरोबरच अन्य प्रयोजनाांच्या भाडेपट्ट्याांच्या अनुषांगाने यापवूीच ेशतणभांग व भववष्ट्यातील शतणभांग, 
वापरात बदल, ववनापरवाना हस्ताांतरण इत्यावद तदनुषांवगक बाबींबाबत धोरण वनवित करणे आवश्यक झाले आहे.   

सांदर्भभत क्र. 1 व 2 वरील वदनाांक 28.12.2011 व वदनाांक 1.8.2014 च्या शासन वनणणयाद्वारे 
नूतनीकरणानांतर वनधावरत होणारे नझूल भाडेपट्ट्याच े दर मूळ दरापेक्षा वकतीतरी पटीने जास्त असल्याने 
भाडेपटे्टधारकाांमध्ये भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणाबदल उदासीनता व अनास्था असल्याची बाब शासनाच्या 
वनदशणनास आणण्यात आली असनू त्याचा ववचार करता नागपरू व अमरावती भागातील नझूल जवमनीच्या 
भाडेपट्ट्याच ेनुतनीकरण करताना योव य व समन्यायी भाडे वनधावरत करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती. 
त्यानुषांगाने वदनाांक 28.10.2015 रोजी झालेल्या मांवत्रमांडळाच्या बठैकीत उपरोक्त उले्लवखत बाबींचा साकल्याने 
ववचार करून नझूल जवमनीबाबतच्या भाडेपट्ट्याांच ेसधुावरत दर वनवित करण्याचा वनणणय घेण्यात आला. सदर 
वनणणयानुसार सांदभीय वदनाांक 01.08.2014 रोजीचा शासन वनणणय व वदनाांक 26.08.2014 चे शुविपत्रक 
अवधक्रवमत करुन खालीलप्रमाणे सधुावरत धोरण वनवित करण्यात येत आहे. 
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शासन वनणणय:-  
नागपरू व अमरावती भागातील नझूल जवमनींच्या भाडेपट्ट्याांच्या नुतनीकरणाववषयी तसेच त्यासांदभातील 

शतणभांग/ वापरात बदल/ ववनापरवानगी हस्ताांतरण इत्यादी ववषयी पढुील प्रकरणे कायणवाही करण्यात यावीः- 
[I] नझूल भाडेपट्टयाांच ेनुतनीकरण करताना करावयाची कायणवाही :- 
(1)  सांदभीय वद.28.12.2011 व वद. 01.08.2014 च्या शासन वनणणयानुसार नझूल भाडेपट्ाांच्या  
 नुतनीकरणाबाबत यापवूी करण्यात आलेली कायणवाही अबावधत राहील.  
(2) यया प्रकरणाांमध्ये भाडेपट्टा अद्यावप सांपषु्ट्टात आलेला नाही अशा प्रकरणाांमध्ये भाडेपट्टा सांपषु्ट्टात येईपयंत 
जुन्या दरानेच भईुभाडयाची रक्कम आकारण्यात यावी. 
(3)  प्रस्तुत धोरण जाहीर करण्यापवूी सांपषु्ट्टात आलेल्या तथावप अद्यावप नुतनीकरण न झालेल्या भाडेपट्ट्याच्या 
प्रकरणाांमध्ये भईुभाड्याची रक्कम जुन्या दराप्रमाणे वद. 31.12.2015 पयणत आकारण्यात यावी व भाडेपट्ट्याच्या 
नुतनीकरणानांतर खालील कोष्ट्टकाप्रमाणे भाडेपट्ट्याच्या भईूभाड्याच ेसधुावरत दर वद. 01.01.2016 पासून लागू 
करण्यात यावते.   

नझूल जवमनीच्या भाडेपट्ट्याांचे नुतनीकरण करताना आकारावयाचे भईुभाड्याचे दर  
तक्ता क्र. 1 

अ
क्र. 

तपशील प्रवगण जवमनीचा सद्य:ज्स्थतीत वापर-वनहाय 
चाल ूवशघ्रवसध्दगणकमूल्यानुसार आकारवयाचे भईुभाडे 

   वनवासी वावणज्ययक/औद्योवगक धमणदाय/ 
सावणजवनक 
प्रयोजन 

    1
000 
चौ.फू 

(92.93 
चौ.मी.) 

पेक्षा 
कमी 

1
000 ते 
3000 
चौ.फू. 
(92.93 

चौ.मी. ते 
278.81 
चौ.मी. 

3
000 ते 
5000 
चौ.फू. 

(278.8
1 चौ.मी. 

ते 
464.68 
चौ.मी. 

5
000 

चौ.फू. 
(464.68 
चौ.मी.) 

पेक्षा जास्त 

1 भईूभाड्याचे 
दर 

वललावाद्वारे परांत ु
भाडेपटृा तत्वावर 
देण्यात आलेली 
जमीन 

0.02% 0.03 % 0.04% 0.05 % 0.06 % 0.02% 

अन्यथा भाडेपट्ट्याने 
देण्यात आलेली 
जमीन 

0.04% 0.05 % 0.07% 0.09 % 0.10 % 0.04 % 
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4) नझूल जवमनीच्या भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण 30 वषांच्या कालावधीसाठी करण्यात याव.े नझूल जवमनीच्या 
भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणाच्या वदनाांकास लागू असलेल्या बाजारमलु्यावर आधावरत दर, वरील तक्त्यात नमूद 
केल्याप्रमाणे वनवित करण्यात यावते व त्यात दर पाच वषाने बाजारमलु्यानुरूप वाढ करण्यात यावी.  
5) यया नझूल जमीनीच्या भाडेपट्टाधारकाांनी वद. 28.12.2011 व वद. 01.08.2014 च्या सांदभीय शासन 
वनणणयामधील तरतुदींनुसार आपल्या भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण यापवूीच करुन घेतले असेल, त्याांनाही प्रस्तुत 
सुधावरत धोरणानुसार भाडेपट्ट्याांच ेभईुभाडे सधुावरत करण्यासाठी वजल्हावधकारी याांच्याकडे अजण करण्याची मुभा 
राहील. असे अजण प्राप्त झाल्यानांतर वजल्हावधकारी याांनी अशा भाडेपट्ट्याधारकाांच्या नझुल जवमनीच े प्रचवलत 
बाजारमूल्य ववचारात घेवून प्रस्तुत धोरणानुसार त्याांच े सधुावरत भईुभाडे वनवित कराव े व अशा सधुावरत 
भईुभाड्याची वसुली, सुधावरत भाडे वनवितीच्या वदनाांकापासून करण्यात यावी. तथावप अशा पितीने सुधावरत 
भईुभाडे ठरववण्यात आलेल्या भाडेपटे्टधारकाांना, भईुभाड्यातील सधुारणापवूी भरलेल्या भाडेपट्ट्याच्या रक्कमेचा 
परतावा अनुज्ञये राहणार नाही.   
6) वरीलप्रमाणे भाडेपट्ट्याांच्या नुतनीकरणाची कायणवाही करताना थकीत रकमेवर प्रत्यक्ष रक्कम भरण्याची 
नोटीस वदल्याच्या वदनाांकापयंत व्याज आकारण्यात येऊ नये.   
7) सांदभण क्र. 1 वरील वदनाांक 28.12.2011 च्या शासन वनणणयामधील तरतुदीनुसार ययाांनी कब्जहेक्काने 
जमीन धारण करण्याचा पयाय स्वीकारला असेल त्या जवमनी भोगवटादार वगण-2 या सांवगातच राहणार असनू, 
एकदा कब्जहेक्काने भोगवटादार वगण-2 सदरी रुपाांतवरत केल्यानांतर त्या जवमनीला वनयमानुसार देय अन्य 
महसूली रकमाांसहीत महसलू आकारणी (Assessment) लावून ती दरवषी वसूल करण्यात यावी.   
8) प्रस्तुत शासन वनणणयानुसार नझुल जवमनीच्या भाडेपट्टयाचे नुतनीकरण करण्यासांदभात उपरोक्त प्रमाणे 
कायणवाही करताना, भाडेपटे्टधारकाच्या ववनांतीनुसार योव य ती शहावनशा करुन वजल्हावधकारी याांनी वनयमानुसार 
भरणा करावयाच्या रकमेची पवरगणना करुन सदर रक्कम भरणा करण्यास सांबांवधताांस कळवाव.े  त्यात 
वजल्हावधकारी याांनी सधुावरत भाडेपट्टयाचा दर वकती येतो व तो कोणत्या आधारे वनवित केला आहे, हे 
भाडेपटे्टधारकास कळवाव.े सधुावरत दरासांदभात भाडेपटे्टधारकाने आक्षेप घेतल्यास त्याबाबत वजल्हावधकारी याांनी 
त्याांना सनुावणीची सांधी दयावी व भाडेपट्टयाच ेदर वनवित करुन सांबांवधतास तस ेकळवाव.े सांबांवधताने त्यानुषांगाने 
आवश्यक रक्कमेचा भरणा करुन चलनाची प्रत उपलब्ध करुन वदल्यास तदनुषांगाने आवश्यक ते आदेश 
वजल्हावधकारी याांनी वनगणवमत करावते.   
9) माननीय उच्च न्यायालय, मुांबई, नागपरू खांडपीठ याांनी वरट यावचका क्र. 4433/1999 व इतर ववववध वरट 
यावचकाांमध्ये वदनाांक 30.9.2008 रोजी वदलेल्या सामावयक वनणणयात पढुील आशयाचे वनदेश वदलेले आहेत:- 
 “अमरावती ववभागातील “ब” सत्ताप्रकाराने धारण केलेल्या यया नझूल जमीनींमध्ये भाडेपट्टा करार 
करण्यात आलेला नाही अशा प्रकरणाांमध्ये, वनणणय घेताना सदरहू जमीन “ब” सत्ताप्रकाराने यया कालावधीत 
सांबांवधत पटे्टदारास मांजूर करण्यात आली आहे, त्या कालावधीत सदर ववभागात अज्स्तत्वात असलेल्या जमीन 
महसूलाशी सांबांवधत अवधवनयमाांतील तरतुदींनुसार सदरहू भाडेपट्टा देण्यात आला आहे असे गृवहत धराव.े” 
 सांबांवधत वजल्हावधकारी याांनी प्रकरणपरत्व,े नझूल जवमनींच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणाववषयी वनणणय 
घेताना माननीय उच्च न्यायालयाच ेवरील आदेश ववचारात घ्यावते व त्यानुसार कारणमीमाांसेसह आदेश वनगणवमत 
करावते. 
10) नागपरू ववभागातील काही प्रकरणाांमध्ये भाडेपट्टा करार पाहता, सांबांवधत शासकीय पटे्टधारकाांनी सदर 
शासकीय जमीनी सशतण वललावाद्वारे भाडेपट्टयाने घेतल्याचे वदसनू आले आहे.  तसचे या प्रकरणाांमध्ये भाडेपट्टा 
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कराराद्वारे अटी व शती लागू करण्यात आल्या असल्याचे व सांबांवधत शासकीय पटे्टदाराांनी सदर अटी व शती 
भाडेपट्टा कराराद्वारे स्वीकारल्या असल्याचे वदसून आले आहे.  अशा प्रकरणाांमध्ये सांबांवधत शासकीय पटे्टदाराांनी 
कराराद्वारे अटी व शती स्वीकारल्या असल्यामुळे सांबांवधत करारातील अटी व शती त्याांच्यावर बांधनकारक 
राहतील. अशा भाडेपट्टयाांचे नुतनीकरण सांबवधत भाडेपट्टा करारातील अटी व शतींच्या आधारे करण्यात याव.े  
 
[II] (अ) नझूल भाडेपट्ट्याांच्या सांदभात यापवूी झालले ेशतणभांग (अनवधकृत हस्ताांतरण/वापरात बदल) वनयवमत 
करणे :- 
 भाडेपट्टयाने अथवा यथाज्स्थती “ब” सत्ताप्रकाराने धारण केलेल्या वमळकतीच्या हस्ताांतरणावर अथवा 
वापरातील बदलावर वनबधं असल्याच े मान्य असणा-या वमळकत धारकाांच्याबाबत अशा वमळकतींची यापवूी 
झालेली ववनापरवानगी हस्ताांतरणे अथवा यथाज्स्थती ववनापरवानगी केलेला वापरातील बदल वनयमानुकूल 
करण्यासाठी खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे रक्कम वसूल करण्याची कायणवाही करण्यात यावीः- 

तक्ता क्र.2 
मुद्दा जमीन 

सद्य:ज्स्थतीत 
वनवासी 

प्रयोजनासाठी 
वापरण्यात येत 

असल्यास 

जमीन 
सद्य:ज्स्थतीत 

वावणज्ययक/औद्यो-
वगक प्रयोजनासाठी 

वापरण्यात येत 
असल्यास 

जमीन सद्य:ज्स्थतीत 
शैक्षवणक/धमणदाय 

प्रयोजनासाठी 
वापरण्यात येत 

असल्यास 

 
 
अनवधकृत 
हस्ताांतरणे 
तसेच 
शासनाची 
पवूणपरवानगी 
न घेता 
वापरातील 
केलेला 
बदल 
वनयमानुकूल 
करणे 

(i)जवमनीच्या खरेदीबाबत 
नोंदणीकृत दस्तऐवजाचा 
परुावा सादर केल्यास 
ककवा प्रयोजनातील 
बदलाबाबत स्थावनक 
वनयोजन प्रावधकरणाची 
मान्यता सादर केल्यास - 

शेवटच्या शतणभांग 
केल्याच्या 
वदनाांकाच्या 
जवमनीच्या 
बाजारमूल्याच्या 
10% अनर्भजत 
रक्कम 

शेवटच्या शतणभांग 
केल्याच्या 
वदनाांकाच्या 
जवमनीच्या 
बाजारमूल्याच्या 
25% अनर्भजत 
रक्कम  

शेवटच्या शतणभांग 
केल्याच्या 
वदनाांकाच्या 
जवमनीच्या 
बाजारमूल्याच्या 
10% अनर्भजत 
रक्कम 

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

जवमनीच्या प्रचवलत 
बाजारमूल्याच्या 
10% अनर्भजत 
रक्कम 

जमीनीच्या प्रचवलत 
बाजारमूल्याच्या 
25% अनर्भजत 
रक्कम 

जवमनीच्या प्रचवलत 
बाजारमूल्याच्या 
10% अनर्भजत 
रक्कम 
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1) वरील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे कायणवाही करताना, हस्ताांतरणाबाबतची ककवा प्रयोजनातील 
बदलाबाबतची अवधकृत कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी सांबांवधत व्यक्तीची असेल.  प्रयोजनातील 
बदलाबाबत सक्षम प्रावधका-याांची मान्यता उपलब्ध नसल्यास सदर मान्यता प्राप्त करुन घेणे आवश्यक राहील.  
त्यानांतरच सदर वापरातील बदल वनयमानुकूल करण्यास मान्यता देता येईल.   
2) भाडेपट्टाधारकाांने सांयकु्त वापर (जसे वनवासी, वावणज्ययक, सामावजक, शैक्षवणक वापर) केला असल्यास 
त्यासाठी जवेढे क्षेत्र प्रत्यक्ष यया प्रयोजनासाठी वापरल ेआहे, त्यासाठी अनुज्ञये चटई क्षते्र वनदेशाांकानुसार जवेढी 
जमीन वापरात आणली असले त्या त्या प्रयोजनासाठी त्या त्या प्रमाणात वरील तक्त्यातील (ii)  प्रमाणे पवरगवणत 
होणारी अनर्भजत उत्पन्नाची रक्कम आकारण्यात यावी. 
3) ववनापरवानगी हस्ताांतरण व ववनापरवानगी वापरात बदल अस े दोन्ही शतणभांग खालील तरतूदींनुसार 
वनयमानुकुल करण्यात यावतेः- 

 
अ)  ववनापरवानगी हस्ताांतरण केलेल्या प्रकरणातील शतणभांग वनयमानुकुल करण्यासाठी 

हस्ताांतरणाचा परुावा म्हणनू नोंदणीकृत दस्त उपलब्ध असणे आवश्यक राहील. नोंदणीकृत दस्त उपलब्ध 
नसल्यास अशा हस्ताांतरणाचा दस्त नोंदणीकृत करणे आवश्यक राहील. हस्ताांतरणाचा दस्त यया वदनाांकास 
नोंदणीकृत करण्यात आला असेल अशा वदनाांकास अज्स्तत्वात असलेल्या वार्भषक बाजारमुल्य दर तक्त्यातील 
दरानुसार पवरगवणत होणा-या ककमतीच्या 25टक्के इतकी रक्कम अनर्भजत उत्पन्नातील शासनाचा वहस्सा म्हणनू 
आकारुन शतणभांग वनयमानुकूल करता येईल. परांतु यया प्रकरणात वार्भषक बाजारमूल्य दर तक्ते अथवा त्यापवूी 
वापरला जाणारा शीघ्रवसि गणक उपलब्ध नसेल अशा प्रकरणात नगर रचना ववभागाकडून सांबवधत वषाच े
मूल्याांकन प्राप्त करुन घेवून त्यानुसार 25 टक्के रक्कमेची अनर्भजत रक्कमेपोटी आकारणी करण्यात यावी. 

 
ब)  पवूणपरवानगी वशवाय नझूल जवमनीच्या वापरात केलेला बदल वनयमानुकूल करताना अशा 

वापरातील बदलासांदभात स्थावनक वनयोजन प्रावधकारणाने वापरातील बदलास यया वदनाांकास परवानगी वदली 
आहे ककवा अशा वापरातील बदलाचा परुावा म्हणनू शॉप लायसेन्स, गुमास्ता लायसेन्स अथवा शासकीय यांत्रणेने 
ज ेपरवाने,अनुज्ञप्ती, परवानव या वनगणवमत केल्या असतील अशा दस्ताांचा वनगणमन वदनाांक हा वापरातील बदलाचा 
वदनाांक म्हणनू ग्राह्य धरण्यात यावा व अशा वदनाांकाच्या वार्भषक बाजारमूल्य दर तक्त्यातील दरानुसार पवरगवणत 
होणा-या ककमतीच्या 25 टक्के इतकी रक्कम, अनर्भजत उत्पन्नातील शासनाचा वहस्सा म्हणनू, आकारुन असा 
शतणभांग वनयमानुकूल करण्यात यावा.       

ववनापरवानगी वापरातील बदलास जर वर नमूद केलेल्या प्रावधकारणापकैी एकाही 
प्रावधकरणाने/कायालयाने परवाना वदला नसल्यास अशा प्रकरणात असा भाडेपटे्टधारक यया वदनाांकास अशी 
परवानगी/परवाना सांबवधत प्रावधकारणाकडून/कायालयाकडून प्राप्त करुन घेईल, त्या वदनाांकास असलेल्या 
वार्भषक बाजारमूल्य दर तक्त्यातील दरानुसार पवरगवणत होणाऱ्या रक्कमेच्या 25 टक्के इतकी रक्कम अनर्भजत 
उत्पन्नातील शासनाचा वहस्सा म्हणनू आकारुन असा शतणभांग वनयमानुकूल करण्यात यावा.   
 
4) अनर्भजत उत्पन्नातील शासनाचा वहस्सा वसूल करण्याबाबतच्या वरील तरतूदी,यया प्रकरणात सांबांवधत 
भाडेपट्टाकरारामध्ये हस्ताांतरण करण्याची मुभा देणारी अट समाववष्ट्ट असेल  ककवा भाडेपट्टयाच े हक्क खुल्या 
वललावात घेतले असतील  ककवा वप्रवमयमवर घेतले असतील , अशा प्रकरणात लागू राहणार नाहीत.  
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[II] (ब) यापढुील नझूल जवमनीच्या हस्ताांतरणास/वापरात बदलास पवूणपरवानगी देणे वा शतणभांग   
          (अनवधकृत हस्ताांतरण/वापराांत बदल) वनयवमत करणे:- 

 नझूल जवमनींच्या यापढेु होणा-या प्रत्येक ववक्री/हस्ताांतरणासाठी ककवा प्रयोजनातील 
बदलासाठी परवानगी देताना त्याचप्रमाणे यापढेु होणारे अनवधकृत हस्ताांतरण/ववक्री वनयवमत करताना ककवा 
प्रयोजनातील बदल वनयवमत करताना खालील तक्त्याप्रमाणे अनर्भजत उत्पन्न वसूल करण्यात याव-े 

      तक्ता क्र.3 
मुद्दा जमीन सद्य:ज्स्थतीत 

वनवासी 
प्रयोजनासाठी 
वापरण्यात येत 

असल्यास 

जमीन 
सद्य:ज्स्थतीत 
वावणज्ययक/ 
औद्योवगक 

प्रयोजनासाठी 
वापरण्यात येत 

असल्यास 

जमीन सद्य:ज्स्थतीत 
शैक्षवणक/धमणदाय 

प्रयोजनासाठी 
वापरण्यात येत 

असल्यास 

यापढेु नझूल 
जवमनीची ववक्री/ 
हस्ताांतरण व 
वापरात बदल  
(प्रत्येक वळेी) 

1) ववक्री/हस्ताांतरण 
व वापरात बदल  पवूण 
परवानगी देणे  

जवमनीच्या प्रचवलत 
बाजारमूल्याच्या 5% 
अनर्भजत रक्कम 
(केवळ 
हस्ताांतरणाच्या 
बाबतीत) 

जवमनीच्या 
प्रचवलत 
बाजारमूल्याच्या 
12.50% अनर्भजत 
रक्कम 

जवमनीच्या प्रचवलत 
बाजारमूल्याच्या 5% 
अनर्भजत रक्कम 

2)  पवूणपरवानगी न 
घेता झालेले 
हस्ताांतरण / 
प्रयोजनातील बदल   
वनयवमत करणे  

जवमनीच्या प्रचवलत 
बाजारमूल्याच्या 
40% अनर्भजत 
रक्कम (केवळ 
हस्ताांतरणाच्या 
बाबतीत) 

जवमनीच्या 
प्रचवलत 
बाजारमूल्याच्या 
50% अनर्भजत 
रक्कम 

जवमनीच्या प्रचवलत 
बाजारमूल्याच्या 20% 
अनर्भजत रक्कम 

 
1) उपरोक्त तरतुदीनुसार भाडेपट्टयाने मांजूर केलेली नझूल जमीन ववक्री/हस्ताांतरीत केल्यानांतर  सदर 
जवमनीचा खरेदीदार हा भाडेपट्टयानेच जमीन धारण करील.  
2) यया भाडेपटे्टधारकाांना भाडेपट्ट्याच े हस्ताांतरण करावयाचे आहे त्याांनी उपरोक्त प्रमाणे तहसील 
कायालयातून अनर्भजत रक्कम भरण्याबाबतच ेचलन पास करुन घेऊन बकेँत/सांबांवधत वजल्हा कोषागार ककवा 
उपकोषागार कायालयात जमीन हस्ताांतरणापवूी अनर्भजत रक्कम भरण्याची कायणवाही करावी. अनर्भजत रक्कम 
भरल्याचा परुावा म्हणजचे मानीव परवानगी समजण्यात यावी. अनर्भजत रक्कम भरल्यानांतर त्याची एक प्रत 
वजल्हावधकारी याांच्याकडे पाठववणे आवश्यक राहील. चलनाची प्रत पाहून भाडेपट्टयाची नुतनीकरण/हस्ताांतरण 
करण्याबाबतची कायणवाही करण्यात यावी. 
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3) यापवूी ववनापरवानगी झालेली हस्ताांतरणाची/वापरातील बदलाची प्रकरणे वनयमानुकूल करण्यासाठी 
सक्षम प्रावधका-याांकडून असा शतणभांग वनयमानुकूल करुन घेणे आवश्यक राहील.शतणभांग ववषयक प्रकरणाांमध्ये 
पढुीलप्रमाणे कायणवाही करण्यात यावी :- 
 अनवधकृत ववक्री व वापरात बदल वगळता अन्य प्रकारच्या शतणभांगाांच्या प्रकरणाांमध्ये शासनाच े वहत 
ववचारात घेऊन, त्यानुसार वनयवमतीकरण करण्याबाबत आदेश वजल्हावधकारी याांनी सववस्तर चौकशीअांती पावरत 
करावते.  अशा प्रकारे आदेश पावरत करताना वनवासी,औद्योवगक/वावणज्ययक व धमादाय प्रयोजनासाठी, 
अनवधकृत ववक्री व वापरात बदल वगळता भाडेपट्टा  करारातील  अन्य अटी व शतींचा भांग झाला असल्यास हे 
शतणभांग वनयमानुकूल  करताना  वनयवमती करणा-या आदेशाच्या वदनाांकाांस असलेल्या प्रचवलत बाजारमूल्य 
दराच्या अनुक्रमे 10%, 12% व 5% इतका दांड आकारण्यात यावा. 
4) अनर्भजत उत्पन्नातील शासनाचा वहस्सा वसूल करण्याबाबतच्या वरील तरतुदी, यया प्रकरणात सांबांवधत 
भाडेपट्टा करारामध्ये हस्ताांतरण करण्यासाठी मुभा देणारी अट समाववष्ट्ट असेल व भाडेपट्टयाचे हक्क खुल्या 
वललावात घेतले असतील ककवा भाडेपट्ट्याचे हक्क वप्रमीयमवर घेतेले असतील  अशा प्रकरणात लागू राहणार 
नाहीत.  अशा प्रकरणाांमध्ये भाडेपट्टा कराराांमध्ये हस्ताांतरण स्पष्ट्टपणे अनुज्ञये करण्यात आले होते, हे वसध्द 
करण्याची जबाबदारी सांबांवधत भाडेपटे्टधारकाची राहील.   
5) वरील तरतुदी राययासाठी शतणभांगाबाबतच े सधुावरत धोरण अज्स्तत्वात येईपयंत लागू राहतील आवण 
सुधावरत धोरण अज्स्तत्वात आल्यानांतर त्या धोरणातील तरतुदीनुसार कायणवाही करण्यात यावी. 
 
[III] नझूल जवमनींववषयी सवणसाधारण तरतुदीः-  
 
1) सदर आदेश नागपरू व अमरावती ववभागातील नझूल जवमनीपरुतेच मयावदत राहतील.                      
2) नझूल जवमनींच्या भाडेपट्टयाचे नुतनीकरण करणे, हस्ताांतरणास परवानगी देणे, वापरात बदल करण्यास 
परवानगी देणे, शतणभांग वनयमानुकूल करणे, धारण केलेल्या जमीनी/त्यावरील बाांधकामे ववत्तीय सांस्थाांकडे तारण 
ठेवण्यास प्रचवलत धोरणाांच्या अनुषांगाने परवानगी देणे या बाबींच्या सांदभातील सांपणूण अवधकार अमरावती व नागपरू 
महसूल ववभागाांतील सांबांवधत वजल्हावधका-याांना राहतील. तसचे हे अवधकार सांबांवधत उपववभागीय अवधका-याांना 
प्रदान करण्याची मुभा सांबांवधत वजल्हावधका-याांना राहील.   
3) प्रस्तुत शासन वनणणयानुसार पवरगवणत करावयाचा भाडेपट्टा, अवधमूल्य, हस्ताांतरण शुल्क व तत्सम बाबी 
वनधावरत करताना या शासन वनणणयात अन्यथा नमूद केले नसल्यास सांबांवधत वमळकतीच े त्या त्या वषाच े
वशघ्रवसध्दगणकामधील खुल्या जवमनीच ेदर ववचारात घेण्यात यावते.       
4) प्रस्तुत शासन वनणणय ववदभातील ज ेभाडेपटे्ट महाराष्ट्र महसूल अवधवनयम 1966 मधील तरतुदीनुसार 
देण्यात आलेले आहेत त्या भाडेपट्टयाांना लागू राहणार नाहीत.  तसेच अमरावती व नागपरू ववभागातील कृवष 
प्रयोजनाांसाठी प्रदान केलेल्या जवमनींना हे आदेश लागू राहणार नाहीत.   
5) यापवूी ववववध प्रयोजनाांसाठी वळेोवळेी मांजूर केलेल्या नझूल जमीनींबाबत त्याांच्या मूळ मांजूरी आदेशातील 
अथवा वनष्ट्पावदत केलेल्या भाडेपट्टा करारातील तरतुदींशी वरील तरतुदी ववसांगत असल्यास अशा प्रकरणाांमध्ये 
या शासन वनणणयातील तरतुदी लागू होणार नाहीत.  परांतु अशा प्रकरणाांमध्ये प्रकरणवनहाय चौकशी करुन सववस्तर 
कारणमीमाांसेसह सांबांवधत वजल्हावधकारी याांनी आदेश पावरत करणे आवश्यक राहील.   
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6) ववदभातील अस्थायी भाडेपट्टयाांच्या प्रकरणाांमध्ये हे आदेश लागू होणार नाहीत.  त्याबाबत स्वतांत्रपणे 
धोरण जाहीर करण्यात येईल.  तोपयंत अस्थायी भाडेपट्टयाांबाबत वळेोवळी शासनाने वदलेले स्थायी आदेश 
ववचारात घेऊन कायणवाही करण्यात यावी. 
7) वर नमूद केलेल्या प्रकरणाांव्यवतवरक्त अन्य प्रकारची प्रकरणे वनदशणनास आल्यास व्यापक जनवहत व 
शासनाचे वहतसांबांध ववचारात घेऊन अशी प्रकरणे शासन स्तरावर मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावीत.   
8)     ववदभातील नझूल तसचे शासकीय जमीनींच्या भाडेपट्टयाांसांदभात यापवूी वनगणवमत केलेला सांदभीय शासन 
वनणणय क्रमाांकः- जमीन 2499/ प्र. क्र. 125/ज-8, वद. 01.08.2014व याबाबतचे शुविपत्रक वद. 26.08.2014  
याद्वारे अवधक्रवमत करण्यात येत आहेत. तसेच ववदभातील वववशष्ट्ट वजल्हयातील प्रकरणाांबाबत देखील यापवूी 
वनगणवमत केलेले स्थायी आदेश याद्वारे अवधक्रवमत करण्यात येत आहेत.      
9)       प्रस्तुतचा शासन वनणणय हा वद. 22.12.2011 व वद. 28.10.2015च्या मांत्रीमांडळाच्या मान्यतेनुसार वनगणवमत 
करण्यात येत असून या शासन वनणणयाच्या मूळ आशयाशी ववसांगत नसतील अशा प्रशासकीय सूचना/शासन 
वनणणय/शासन पवरपत्रके इत्यावद माध्यमातनू देण्याच ेअवधकार महसूल ववभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 

प्रस्तुतचा शासन वनणणय ववत्त ववभागाने त्याांच्या अनौपचावरक सांदभण क्रमाांक- वववव/वशकाना/298 वद. 
11/12/2015 अन्वये वदलेल्या सहमतीस अनुलक्षनू वनगणवमत करण्यात येत आहे.  

 
सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक २०१५१२२३१८१५०१५३१९ असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांवकत करून काढण्यात येत आहे. 
 

 महाराष्ट्राचे राययपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
 
 
 

(मनु कुमार श्रीवास्तव ) 
                                                                                                                   प्रधान सवचव  (महसूल) 
                                                                                                                   महसूल व वन ववभाग  
प्रत,  

1. मा.राययपाल याांच ेसवचव, राजभवन, मुांबई. 
2. मा.मुख्यमांत्री याांच ेखाजगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई-32.  
3. मा.मांत्री (महसूल) याांच ेखाजगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई-32 
4. मा.राययमांत्री (महसूल) याांच ेखाजगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई-32 
5. अप्पर मुख्य सवचव (महसूल) याांच ेववकाअ/स्वीय सहायक, मांत्रालय,मुांबई -32.  
6. सहसवचव, (मदत व पनुणवसन) महसूल व वन ववभाग, याांच ेस्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई -32  

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. सवण ववभागीयआयुक्त,  
8. जमाबांदी आयकु्त व सांचालक, भमूीअवभलेख, महाराष्ट्र रायय, पणेु.  
9. सवण वजल्हावधकारी / अपर वजल्हावधकारी 
10. सवण तहवसलदार 
11. महालेखापाल, (लेखा वअनुजे्ञयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र रायय,(1) मुांबई -32.  
12. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र रायय,(2) नागपरू 
13. नगर ववकास ववभाग, मांत्रालय, मुांबई -400 032,  
14. ववधी व न्यायववभाग, मांत्रालय, मुांबई -400 032,  
15. ववत्त ववभाग, मांत्रालय, मुांबई 400 032,  
16. ववधानमांडळ ग्रांथालय, ववधानभवन, मुांबई -32. 
17. मावहती व जनसांपकण  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई -32.  
18. सवण सहसवचव/उपसवचव/अवरसवचव/ महसूल व वन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई -32,  
19. वनवडनस्ती, कायासन/ज-8, मांत्रालय, मुांबई -32. 
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