अकृ जिक परवानगी/आकारणीत सूट जिळालेल्या जजिनी
ि.ज.ि.अ. कलि २२ अन्वये:
(१) एखाद्या शेतकर्याकडू न त्याच्या स्वत: च्या शेतातील उत्पादनापासून फळांचा रस काढणे ककं वा तो
डबाबंद करणे, गूळ बनजवणे, तेल काढणे, कापसाची सरकी काढणे, भाताची तूस काढणे ककं वा इतर तत्सि
प्रयोजने यांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जजिनी ह्या शेतीस दय्यि ककं वा सहाय्यक असलेले व्यवसाय
असल्याचे िानण्यात येईल.
(२) ििम, वंश, जात, ललंग, जन्िस्थान ककं वा त्यांपैकी कोणत्याही गोष्टीवरून भेदभाव न करता जयांचा
लाभ सवम नागरीकांसाठी खला असेल अशी रूग्णालये, वसतीगृह,े क्रीडांगणे, उद्याने व बागा, स्थाजनक
प्राजिकरणांच्या कायामलयाच्या जागा व व्यायाि शाळा यांसाठी ककं वा आराखड्यात वेगळे दशमजवण्यात
आलेले रस्ते, िागम व गल्ल्या यांसाठी वापरलेल्या जजिनींना, जोपयंत त्या उक्त प्रयोजनांपैकी कोणत्याही
प्रयोजनासाठी वापरण्यात येतील तोपयंत त्यांना अकृ जिक आकारणी िाफ असेल.
(३) सहकारी गृहजनिामण संस्थांनी ककं वा गृहजनिामण िंडळाने िारण के लेल्या जया इिारतीच्या जागांवर
बांिकाि करण्यात आलेले नसेल अशा इिारतींच्या जागांच्या बाबतीत, या तारखेस जजिनीचा कब्जा
घेण्यात आला होता त्या तारखेनंतर तीन विे ककं वा जया तारखेस अशा जजिनीचा अकृ जिक वापर सरू
होईल ती तारीख यांपैकी जी नंतरची असेल अशा कालाविीसाठी कोणतीही अकृ जिक आकारणी
बसजवण्यात येणार नाही.

ि.ज.ि.अ. कलि ११७ अन्वये:
(१) हातिागासाठी छपर्या उभारणे, कक्कटपालन व्यवसाय ककं वा बागबगीचा तयार करणे यांसारख्या
शेतीस दय्यि ककं वा सहायक असलेल्या व्यवसायासाठी ककं वा राजय शासन त्यासंबंिात के लेल्या जनयिांत
जनर्दमष्ट करील अशा इतर व्यवसायांसाठी शेतकर्यांकडू न वापरण्यात येणार्या जजिनी.
(२) िृतांची व्यवस्था लावण्याशी संबंजित असलेल्या प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जिीनी.
(३) सावमजजनक पूजे-अचेसाठी के वळ भोगवट्यात असलेल्या आजण या अजिजनयिाच्या प्रारं भापूवी रुढीने,
िंजरीने ककं वा इतर कारणांिळे जिीन िहसूल देण्यापासून सूट असलेल्या जिीनी.
(४) जया शैक्षजणक ककं वा ििामदाय प्रयोजनाचा लाभ ििम, वंश, जात, जन्िस्थान यापैकी कोणत्याही
गोष्टींचा आिार न घेता, सवम नागररकांस जिळत असेल अशा शैक्षजणक ककं वा ििमदाय प्रयोजनांसाठी
वापरण्यात येणार्या जिीनी.
(५) राजय शासन या जिीन िहसूल अजिजनयिान्वये के लेल्या जनयिांन्वये त्यांत जनर्दमष्ट करण्यात आले
असेल अशा िदतीसाठी व अशा शतीस अिीन राहून, जया कोणत्याही सावमजजनक प्रयोजनांसाठी
वापरण्यात येणार्या जजिनींना जिीन िहसलापासून सूट देईल अशा इतर कोणत्याही सावमजजनक
प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येणार्या जिीनी.
(५-क) ि.ज.ि.अ. कलि४२ (२) अन्वये नगरे त्तर क्षेत्रातील वैयजिक खऱ्याखऱ्या जनवासी प्रयोजनासाठी
वापरण्यात येणाऱ्या शेतजजिनी:
(६) जनवासी इिारतीच्या प्रयोजनासाठी म्हणून नागरे तर क्षेत्रातील (गावठाण असल्यास त्या बाहेरील)
जया शेतजजिनींचे अकृ जिक वापरात पररवतमन करण्यात आले असेल, अशा राजय शासन शासकीय
राजपत्रातील अजिसूचनेद्वारे जनर्दमष्ट करील अशा शेतजजिनी.
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 िहाराष्ट्र शासन, िहसूल व वन जवभाग, पररपत्रक क्र. एनएए ३९८६/८४[१५] ल- २
िंत्रालय, िंबई ४०० ०३२. ददनांक. ९.३.१९८९ अन्वये,
१] िहाराष्ट्र राजय िागम पररवहन िहािंडळाकडील जी जिीन डेपो, वकम शॉप, टायर, 'ररक्रीडींग पलांट या
व अशा प्रकारच्या अन्य औद्याजगक प्रयोजनासाठी वापरात असेल त्या जजिनीवर औद्याजगक दराने
अकृ जिक आकार लावावा.
२] कािगार कल्याण कें द्र, ग्रंथालये, कल्याण कें द्र [ हॉल] व रजहवासासाठी वापरल्या जाणार्या जजिनीवर
चालू अकृ जिक दराने रजहवासी प्रयोजना संबंजिाचा अकृ जिक कर लावण्यात यावा.
३] बस स्टँडची रस्त्याखालील जिीन ही जाती, ििम ककं वा अन्य कोणत्याही भेदभाव न करता सवामसाठी
खली राहात असल्याने, रस्त्याखालील जजिनीला अकृ जिक आकारणीतून सूट देण्यात यावी.
ही सवलत देण्यापूवी िहािंडळाने प्रत्येक बस स्टॅण्डचा ले आऊट पलॅन संबंजित तहजसलदारकडे सादर
करावा आजण त्या ले आऊट पलॅनिध्ये दाखजवलेल्या रस्त्याखालील जजिनीवरच अकृ जिक आकारातून सूट
ददली जावी.

कक्कटपालन व्यवसाय:
िहाराष्ट्र शासन, िहसूल व वन जवभाग, शासन पररपत्रक क्रिांक: एनएपी-१०८९/५४२३/[१९] ल-२
ददनांक : १०.९.१९९० अन्वये:
कक्कटपालन व्यवसायाखालील क्षेत्रात अकृ जिक आकारणीतून सूट देण्यात आली असली तरीही अशा
व्यवसायांतगमतचे बांिकािाला िहाराष्ट्र जिीन िहसूल अजिजनयि, १९६६ च्या कलि ४४ व त्याखालील
िहाराष्ट्र जिीन िहसूल [जजिनीच्या वापरात बदल व अकृ जिक आकारणी] जनयि १९६९ च्या तरतदी
लागू आहेत.
कक्कटपालन व्यवसायाअंतगमत बांिकाि हे त्याच कारणासाठी असल्याची खात्री करून घेण्यासाठी अशा
अजमदारांना जजल्हा उपसंचालक, पशसंविमन याचकडू न सदर वापराखाली नेिके दकती क्षेत्र अंतभूमत राहील
याच्या िाजहतीसह ना हरकत प्रिाणपत्र प्राप्त करून सादर करणे बंिनकारक राहील.

 िहाराष्ट्र शासन, िहसूल व वन जवभाग, पररपत्रक क्र. एनएए/२६८२/६४८४(४३२)/ल-२,
ददनांक ५.११.१९९२ अन्वये,
जवद्यत परवठा प्राजिकरणाचे जवद्यतवाहक तारांचे खांब, वाहतूक प्राजिकरणाचे बस थांबे, यावर
जाजहराती लावण्यास परवानगी देणे व नगरपाजलका/नगरपररिदा यांचे कडील क्षेत्राििील फटपाथ
म्हणून ठे वलेल्या जागेवरील गाळे , यापासून या प्राजिकरणांना जरी उत्पन्न होत असले तरीही सदर
जागेचा प्रिख वापर हा सावमजजनक सजविा हा असल्याने त्याला यावर अकृ जिक आकारणी करण्यात येऊ
नये.

 िहाराष्ट्र शासन, िहसूल व वन जवभाग, शासन पररपत्रक क्रिांक: एनएपी-१०९४/१२२८४३/प्र.क्र.
११/ल.२ ददनांक : २५.१०.१९९४ अन्वये:
िहाराष्ट्र गृहजनिामण िंडळाने भूसंपादन अजिजनयि,१८९४ अन्वये संपादन के लेल्या ककं वा शासनाने
अकृ जिक प्रयोजनासाठी िहाराष्ट्र गृहजनिामण िंडळाला प्रदान के लेल्या जिीनी त्याच कारणाकरीता
उपयोगात आणताना अकृ जिक परवानगीची आवश्यकता नाही. तसेच म्हाडा ऍक्ट १९७६ व िहाराष्र
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प्रादेजशक व नगर रचना अजिजनयि, १९६६ अन्वये संपाददत के लेल्या आजण िहाराष्र नागरी जिीन
किाल िारणा अजिजनयि, १९७६ अन्वये प्राप्त झालेल्या जजिनींना सद्िा उपरोक्त पररपत्रकाििील
तरतदी लागू करण्यास शासनाची िंजरी देण्यात आली आहे.

 िहाराष्ट्र शासन, िहसूल व वन जवभाग, शासन जनणमय क्र. एनएए ४२८२/३०७४६५(५७)/ल-५
िंत्रालय, िंबई-४०००३२. ददनांक – १९.६.९९ अन्वये:
जसडकोने िारण के लेल्या अथवा शासनाने जसडकोकडे जनजहत के लेल्या आजण जया जसडकोने जवतररत
के लेल्या नाहीत अशा जजिनीवर ि.ज.ि.अ. च्या तरतदीनसार अकृ जिक आकारणी करण्यात येऊ नये.
तथाजप, जसडकोने िारण के लेल्या जजिनी जयांना कब्जेहक्काने/भाडेपट्टयाने ददल्या आहेत अशा
कब्जेदारांकडू न जयांच्याकडे असलेल्या जजिनीवरील शासनाची अकृ जिक आकारणी जसडकोने वसूल करुन
ती शासनाकडे जिा करावी.

 िहाराष्ट्र शासन, िहसूल व वन जवभाग, पररपत्रक क्र. एनए २०००/प्र.क्र. २४१/ल-५,
ददनांक २२.६.२००६ अन्वये,
कृ जि उत्पन्न बाजार सजित्यांनी िारण के लेल्या क्षेत्रापैकी फि रस्त्याखालील व सावमजजनक वापराखालील
क्षेत्रास अकृ जिक आकारणीतून सूट देण्यात आलेली आहे. तसेच कृ जि उत्पन्न बाजार सजित्यांनी िारण
के लेल्या क्षेत्रापैकी भजवष्यातील जवस्तारासाठी राखून ठे वलेले परं त सध्या वापरात नसलेल्या क्षेत्रास
अकृ जिक आकारणीतून सूट देण्यात आलेली आहे.

 िहाराष्ट्र शासन, िहसूल व वन जवभाग, शासन पररपत्रक क्र. एनएपी-१००६/प्र. क्र.
१२६/२००९/ल-५, दद. १३.९.२०१२ अन्वये:
ग्रािीण भागात ककं वा नगरे तर भागािध्ये (गावठाणासजहत), जनवासी वापरातील जागेिध्ये/इिारतीिध्ये
छोटी दकाने, जपठाची जगरणी, जिरची कांडप यंत्रे असा जनवासी+वाजणजजयक वापरास ि.ज.ि.अ. कलि
४२ (२) च्या तरतदी लागू होत नाहीत. वैयिीक जनवासी वापरासाठी असलेल्या इिारतींििील/
जागेििील छोटी दकाने/जपठाची जगरणी/दकराणा दकान/ कांडप िशीन इ. सारख्या सूक्ष्ि उपक्रिांकरीता
व अशा वापरातील जया उपक्रिांचे क्षेत्रफळ ४० चौ. िी. (४३० चौ. फू ट) पेक्षा अजिक नाही अशा लघ
वाजणजजयक वापरास तसेच सूक्ष्ि, लघ व िध्यि उपक्रि जवकास अजिजनयि, २००६ याच्या कलि २ च्या
खंड (ज) िध्ये व्याख्या के लेल्या सूक्ष्ि उपक्रिाच्या वापरात आजण चालजवण्यात येणार्या उद्येगांसाठी
अकृ जिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.
परं त सूक्ष्ि उपक्रिाकरीता आजण अशा लघ वाजणजजयक प्रयोजनाकररता अशा जागांचा वापर करणारी व
चाळीस चौरस िीटरपेक्षा अजिक नसलेले क्षेत्र अशा उद्देशासाठी वापर करणारी व्यिी, जया ददनांकास
जजिनीच्या वापरात असा बदल करील त्या ददनांकापासून तीस ददवसांच्या आत, जवहीत करण्यात येईल
अशा निून्यात ग्राि अजिकाऱ्यािाफम त तहजसलदाराला असा बदल के ल्याच्या ददनांकाची सूचना देईल
आजण इतर िाजहती सादर करील आजण त्याची एक प्रत जजल्हाजिकाऱ्याला देखील अग्रेजित करील.
ही तरतद उपरोि प्रिाणे जवहीत के लेल्या क्षेत्रियामदेत अकृ जिक परवानगीची आवश्यकता नाही,
एवढयापूरतीच ियामददत आहे.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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अशा प्रकरणांिध्ये अकृ जिक आकारणी तसेच जजिनीच्या वापरातील बदलाबाबत आकारण्यात येणारा
रुपांतरण कर जवहीत के ल्याप्रिाणे आकारला जाईल. तसेच जिीन वापर तसेच बांिकाि जवियक इतर
कायदयांचे जनयिन/जनबंि लागू रहातील.
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