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प्रस्तािना :- 
स्िातंत्र्यपूिथ काळात तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संवहता, 1966 ऄस्स्तत्िात येण्यापूिी 

राज्यातील शासकीय जवमनी विविध व्यक्ती, संस्था ऄथिा कंपनी यानंा विविध प्रयोजनाथथ कब्जेहक्काने 
ऄथिा भाडेपट्टयाने प्रदान करण्यात अलेल्या अहेत. 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 यानंा विविध प्रयोजनाथथ कब्जेहक्काने ऄथिा 
भाडेपट्टयाने िळेोिळेी प्रदान करण्यात अलेल्या अहेत. प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय जवमनींचा 
संबंवधताकंडून शीघ्र गतीने िापर होउन त्यातून राज्याचा सामावजक ि अर्थथक विकास व्हािा या ईदे्दशाने 
ऄशा शासकीय जवमनीिर आमारत बाधंकाम 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 देइल ऄशी 
अणखी मुदत) प्रवतग्रहीता जवमनीिर भरीि ि कायमस्िरुपाची आमारत ईभारील. यात कसूर झाली तर, 
प्रवतग्रहीताकडून देण्यात अलले्या भोगिटा ककमतीपेक्षा ऄवधक नसेल आतकी नुकसानभरपाइ वदल्यानंतर 
ती जमीन परत घेतली जाण्यास पात्र ऄसेल.” 
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या पार्श्थभमूीिर, महाराष्ट्र जमीन महसूल संवहता, 1966 अवण महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी 
जवमनींची विल्हेिाट करणे) वनयम 1971 मधील तरतूदीनुसार ककिा तत्पूिी विविध व्यक्ती, संस्था ऄथिा 
कंपनी यानंा विविध प्रयोजनाथथ कब्जेहक्काने ऄथिा भाडेपट्टयाने प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय 
जवमनींिरील आमारत बाधंकामासाठी मुदतिाढ देण्याबाबत मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनंतर संदभाधीन वदनांक 
11.01.2017 च्या शासन वनणथयान्िये धोरणात्मक वनदेश देण्यात अललेे अहेत.    

क्षते्रीय स्तरािर सदर शासन वनणथयाची ऄंमलबजािणी करतांना बाधंकाम मुदतिाढीच्या 
कालािधीसाठी अकाराियाच्या ऄवधमूल्याचा दर हा सिथसामान्य व्यक्ती/संस्था यानंा अर्थथक दृष्ट्टया 
परिडणारा नसल्याबाबत अवण बाधंकाम मुदतिाढीसाठी अकारण्यात अलेल्या ऄवधमूल्याचा दर कमी 
करण्याबाबत शासनास ऄनेक लोकप्रवतवनधी तसेच विविध व्यक्ती/संस्था याचं्या कडून वनिदेने प्राप्त 
झाली अहेत. या सिथ बाबींचा विचार करुन  विविध व्यक्ती, संस्था अवण कंपनी यानंा विविध प्रयोजनाथथ 
कब्जेहक्काने ऄथिा भाडेपट्टयाने प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय जवमनीिरील आमारत 
बाधंकामासाठी मुदतिाढ देण्याच्या ऄनुर्षंगाने अकाराियाच्या ऄवधमूल्याचा दर सुधारीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या ऄनुर्षंगाने मंवत्रमंडळाच्या वदनाकं 20.02.2019 च्या बैठकीतील 
वनणथयास ऄनुसरुन शासनाने खालील प्रमाणे वनणथय घेतला अहे. 

शासन वनणथय:-  

1) संदभाधीन ऄनु.क्रमाकं 4 येथे नमूद केलेला क्र.जमीन 2016/प्र.क्र.254/ज-1, वदनाकं 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 यानंा 
शासनाकडून विविध प्रयोजनाथथ कब्जेहक्काने ऄथिा भाडेपट्टयाने प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय 
जवमनींिरील आमारत बाधंकामासाठी मुदतिाढ देण्याकामी यापुढे खालीलप्रमाणे कायथिाही करण्यास या 
शासन वनणथयाद्वारे वनदेवशत करण्यात येत अहे :- 

(i) महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनींची विल्हेिाट करणे), वनयम 1971 च्या वनयम 
41 मधील तरतूदीस ऄनुलक्षनू यापुढे कब्जाहक्काने / भाडेपट्टयाने प्रदान करण्यात अलेल्या शासकीय 
जवमनीिरील बाधंकामाबाबत जमीन प्रदानाच्या अदेशामध्ये जवमनीचा प्रत्यक्ष ताबा वदल्यापासून 3 िर्षाच्या 
अत आमारत बाधंकाम पूणथ करण्यात याि ेऄशी ऄट समाविष्ट्ट करण्यात यािी. 

 

(ii) संबंवधत व्यक्ती/संस्था यांनी शासकीय जमीन प्रदान अदेशात नमूद केलेल्या कालािधीत 
आमारत बाधंकाम पूणथ न केल्यास, त्यानंी ऄशा आमारत बाधंकामासाठी वजल्हावधकारी याचं्याकडून 
मुदतिाढ प्राप्त करुन घेणे ऄवनिायथ राहील. संबंवधत वजल्हावधकारी याचं्या स्तरािरुन ऄशी मुदतिाढ 
मंजूर करताना खालील नमूद दराप्रमाणे ऄवधमूल्य अकारण्यात याि:े-  
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ऄ.क्र. बांधकाम मुदतिाढीचा कालािधी मुदतिाढीसाठी अकाराियाच्या 
ऄवधमूल्याचा दर 

1 मूळ मंजूर कालािधीनंतर 
प्रथम मदुतिाढ  2 िर्षे 

प्रचवलत िार्थर्षक दर वििरणपत्रानुसार सबवंधत 
जवमनीच्या येणाऱ्या ककमतीच्या 0.5 % प्रवतिर्षथ 

2 वद्वतीय मुदतिाढ  2 िर्ष े प्रचवलत िार्थर्षक दर वििरणपत्रानुसार सबवंधत 
जवमनीच्या येणाऱ्या ककमतीच्या 1 % प्रवतिर्षथ 

3 तृतीय मदुतिाढ  2 िर्षे प्रचवलत िार्थर्षक दर वििरणपत्रानुसार सबवंधत 
जवमनीच्या येणाऱ्या ककमतीच्या 1.5 % प्रवतिर्षथ 

4 चौथी मुदतिाढ  2 िर्ष े प्रचवलत िार्थर्षक दर वििरणपत्रानुसार सबवंधत 
जवमनीच्या येणाऱ्या ककमतीच्या 2 % प्रवतिर्षथ 

5 पाचिी मुदतिाढ  2 िर्ष े प्रचवलत िार्थर्षक दर वििरणपत्रानुसार सबवंधत 
जवमनीच्या येणाऱ्या ककमतीच्या 2.5 % प्रवतिर्षथ 

 
बाधंकाम मुदतिाढीस मान्यता देण्यास सक्षम प्रावधकारी हे संबंवधत वजल्हयाचे वजल्हावधकारी 

राहतील.   मात्र, सबंंवधत ऄजथदार व्यक्ती/संस्था यांनी वजल्हावधकारी याचं्याकडे मुदतिाढीसाठी केलेल्या 
ऄजात नमूद केलेले कारण ऄजथदार व्यक्ती / संस्था त्याचं्या अिाक्याबाहेरील ऄथिा हाताबाहेरील 
ऄसल्याची वजल्हावधकाऱ्याचंी खात्री होत ऄसल्यास तसे कारणासंह लेखी नमूद करून बाधंकाम 
मुदतिाढीपोटी ईक्त नमूद दराचं्या वनम्मे दराने ऄवधमूल्य  अकारण्यात याि.े 

 

(iii)   ज्या प्रकरणामंध्ये एकूण मंजूर कालािधी  (म्हणजेच मूळ मंजूर कालािधी ऄवधक मंजूर 
मुदतिाढीचा कालािधी) सपंुष्ट्टात अल्यानंतर देखील संबंवधत जवमनीिरील आमारतीचे बाधंकाम वनयोजन 
प्रावधकरणाच्या / सक्षम प्रावधकाऱ्याच्या परिानगीने सुरु होउनही ऄधथिट ऄसले ककिा ऄशा बाधंकामाचा 
पूणथत्िाचा दाखला संबंवधत वनयोजन प्रावधकरणाकडून/सक्षम प्रावधकाऱ्याकडून प्राप्त झालेला नसेल ऄशा 
प्रकरणी बाधंकाम पूणथत्िाचा दाखला प्राप्त होइपयंत ककिा ऄशा वमळकतीिर संबंवधत स्थावनक स्िराज्य 
संस्थेकडून पवहल्यादंा मालमत्ता कराची अकारणी होण्याच्या तारखेपयंत संबंवधत व्यक्ती / संस्था यानंा 
त्या-त्या िर्षाच्या िार्थर्षक दर वििरणपत्रानुसार सबंवंधत जवमनीच्या येणाऱ्या ककमतीच्या 1% या दराने 
प्रवतिर्षथ या प्रमाणे ऄवधमूल्य वजल्हावधकाऱ्याकंडे भरणा करण्याच्या ऄटीिर मुदतिाढ ऄनुज्ञये राहील.  

 

(iv)  ज्या व्यक्ती ऄथिा संस्था जमीन प्रदान अदेशात बाधंकामासाठी विवहत केलेल्या मूळ 
कालािधीत ककिा मंजूर िाढीि कालािधीत/सदर कालािधी संपुष्ट्टात येण्याच्या अत बाधंकाम 
मुदतिाढीस ऄजथ दाखल करणार नाहीत, ऄशा व्यक्ती ऄथिा संस्थाचं्या बाबतीत मुदतिाढ ऄजाच्या 
विलंबापोटी प्रचवलत िार्थर्षक दर वििरणपत्रानुसार संबंवधत जवमनीच्या येणाऱ्या ककमतीच्या 0.1 % आतके 
विलबं शुल्क देखील अकारण्यात याि.े 

 

(v)  िरीलप्रमाणे मुदतिाढ वदल्यानंतरही संबंवधत वनयोजन प्रावधकरणाकडून/सक्षम 
प्रावधकाऱ्याकडून विकास परिानगी प्राप्त करुन बाधंकाम सुरु करण्यात अल ेनाही, तर ऄशी शासकीय 
जमीन अहे त्या पवरस्स्थतीत महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनींची विल्हेिाट करणे) वनयम 1971 
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च्या वनयम 41 प्रमाणे शासन जमा करण्यात यािी ि प्रवतग्रहीताकडून देण्यात अलेल्या भोगिटा 
ककमतीपेक्षा ऄवधक नसेल आतकी नुकसान भरपाइची रक्कम त्यास प्रदान करण्यात यािी. 

(vi)   प्रस्तुत शासन वनणथय वनगथवमत झाल्याच्या वदनांकास ज्या प्रकरणात आमारत बाधंकाम संबंवधत 
वनयोजन प्रावधकरणाच्या/सक्षम प्रावधकाऱ्याच्या परिानगीने सुरु होउनही पूणथ झाल ेनसेल अवण आमारत 
बाधंकाम पूणथ करण्यासाठी मूळ ि मंजूर िाढीि कालािधी पूणथ झाला ऄसेल, ऄशा प्रकरणी संबंवधत व्यक्ती 
ऄथिा संस्था यानंा अणखी 2 िर्षाची मुदतिाढ देण्याची विनंती वजल्हावधकाऱ्याकडे हे धोरण लागू 
झाल्यापासून 6 मवहन्यात करता यइेल. ऄसा ऄजथ प्राप्त झाल्यानंतर प्रथम आमारत बाधंकाम पणूथ 
करण्यासाठीची विवहत मुळ ि मंजूर िाढीि मुदत संपलेल्या वदनाकंापासून प्रस्तुत शासन वनणथयाच्या  
वदनाकंापयंत काल्पवनक मुदतिाढ (Notional extension of time)  ही ज्या िर्षासाठी मुदतिाढ द्याियाची 
अहे , त्या िर्षाच्या संबंवधत जवमनीच्या ऄकृवर्षक साऱ्याच्या 10 पट आतकी रक्कम भरुन देण्यात 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 विलबं 
शुल्क अकारुन ि िसूल करुन देण्यात यािी.  

 ऄशी मुदतिाढ वदल्यानंतर देखील जर बाधंकाम पणूथ झाले नाही तर, ऄशा बाधंकामाचा पूणथत्िाचा 
दाखला संबंवधत वनयोवजत प्रावधकरणाकडून/सक्षम प्रावधकाऱ्याकडून प्राप्त होइपयंत ककिा ऄशा 
वमळकतीिर संबंवधत स्थावनक स्िराज्य संस्थेकडून पवहल्यादंा मालमत्ता कराची अकारणी होण्याच्या 
तारखेपयंत संबंवधत व्यक्ती ऄथिा संस्था यानंा त्या त्या िर्षाच्या िार्थर्षक दर वििरणपत्रानुसार सबंवधत 
जवमनीच्या येणाऱ्या ककमतीच्या 1% प्रवतिर्षथ याप्रमाणे ऄवधमूल्य वजल्हावधकाऱ्याकडे भरणा करण्याच्या 
ऄटीिर मुदतिाढ ऄनुज्ञये राहील.  

(vii)  प्रस्तुत शासन वनणथय वनगथवमत झाल्याच्या वदनाकंास ज्या प्रकरणात वनयोजन 
प्रावधकरणाची/सक्षम प्रावधकाऱ्याची मान्यता वमळिून आमारत बाधंकाम सुरुच झाल े नसेल अवण आमारत 
बाधंकाम पूणथ करण्यासाठी मूळ ि मंजूर िाढीि कालािधी देखील पूणथ झाला ऄसेल, ऄशा प्रकरणी 
संबंवधत व्यक्ती ऄथिा संस्था यानंा अणखी 2 िर्षाची शेिटची मुदतिाढ देण्याची विनंती 
वजल्हावधकाऱ्याकडे हे धोरण लागू झाल्यापासून 6 मवहन्यात करता येइल. ऄसा ऄजथ प्राप्त झाल्यानंतर 
प्रथम  आमारत बाधंकाम पुणथ करण्यासाठीची विवहत मुळ ि मंजूर िाढीि मुदत संपलेल्या वदनाकंापासून 
प्रस्तुत शासन वनणथयाच्या वदनाकंापयंत काल्पवनक मुदतिाढ (Notional extension of time) ही ज्या 
िर्षासाठी द्याियाची अहे त्या िर्षाच्या संबंवधत जवमनीच्या ऄकृवर्षक साऱ्याच्या 20 पट आतकी रक्कम िसूल 
करुन देण्यात 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 विलबं शुल्क अकारुन ि िसूल करुन देण्यात यािी.   

ऄशी मुदतिाढ वदल्यानंतर देखील जर बाधंकाम सरुु झाल ेनाही, तर ऄशी शासकीय जमीन अहे 
त्यापवरस्स्थतीत ईक्त वनयम 41 प्रमाणे शासन जमा करण्यात यािी ि प्रवतग्रहीताकडून देण्यात अलेल्या 
भोगिटा ककमतीपेक्षा ऄवधक नसेल आतकी नुकसानभरपाइची रक्कम त्यास प्रदान करण्यात यािी. 

मात्र  ऄशी  मुदतिाढ  वदल्यानंतर जर सक्षम प्रावधकाऱ्याची मान्यता घेउन बाधंकाम सुरु झाल े
ऄसेल मात्र बाधंकाम पणूथ झाल े नाही, तर ऄशा बाधंकामाचा पूणथत्िाचा दाखला संबंवधत सक्षम 
प्रावधकाऱ्याकडून  प्राप्त  होइपयंत  ककिा ऄशा वमळकतीिर संबंवधत स्थावनक स्िराज्य संस्थेकडून 
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पवहल्यादंा 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 ऄनुज्ञये राहील.  

 

(viii)   ईक्त नमूद (v) ि (vii) प्रमाणे ज्या प्रकरणी आमारत बाधंकाम विवहत मुदतीत सुरु न 
झाल्यामुळे संबंवधत शासकीय जमीन शासन जमा करण्याचे अदेश काढण्यात अले ऄसतील, ऄशा 
प्रकरणी संबंवधत व्यक्ती ऄथिा संस्था यानंा जमीन शासन जमा करण्याच्या अदेशाच्या प्राप्तीच्या 
वदनाकंापासून 3 मवहन्याच्या कालािधीत ऄजथ करुन ऄशी जमीन पुनप्रथदान/पुनदावनत करण्याची विनंती 
शासनाकडे करता येइल. ऄसा ऄजथ प्राप्त झाल्यानंतर संबंवधत व्यक्ती ऄथिा संस्थेला त्यािळेी 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 भाडेपट्टयाने प्रदान करण्यात येतात. या वनयमाखंाली 
प्रदान केलले्या शासकीय जवमनींना सदर वनयमातील तरतुदी लागू होतात.  त्यामुळे या वनयमातंगथत, ज्या 
व्यक्ती / संस्था यानंा शासकीय जवमनी  कब्जेहक्काने / भाडेपट्टयाने प्रदान करण्यात अलेल्या अहेत, 
तथावप, त्याचं्या जमीन प्रदान अदेशात, करारनाम्यात ऄथिा सनदेमध्ये आमारत बाधंकाम पूणथ 
करण्यासाठीचा कालािधी नमूद करण्यात अलेला नाही, त्यानंा देखील ईक्त वनयमातंील वनयम 41 ची 
तरतूद लागू ऄसल्याने ऄशा प्रकरणीही ईक्त वनदेशापं्रमाणे आमारत बाधंकाम 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 मान्यतेने 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 अदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार ि नािाने.   
 
 
         ( मनु कुमार श्रीिास्ति ) 
                ऄपर मुख्य सवचि (महसूल) 

प्रत, 
1) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याचंे सवचि, राजभिन, मलबार वहल, मंुबइ. 
2) मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सवचि, मुख्यमंत्री सवचिालय, मंत्रालय, मंुबइ-32 
3) मा.मंत्री (महसूल) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबइ-32. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4) मा.राज्यमंत्री (महसूल) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबइ-32. 
5) मा.मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबइ-32. 
6) ऄपर मुख्य सवचि (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मंुबइ-32. 
7) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) (लेखा ि ऄनुज्ञयेता), महाराष्ट्र राज्य, मंुबइ/नागपूर  
8) ऄपर मुख्य सवचि (महसूल) याचंे वि.का.ऄ./स्िीय सहायक, मंत्रालय,मंुबइ. 
9) प्रधान सवचि, विधानमंडळ सवचिालय, विधानभिन, मंुबइ. 
10) सिथ विभागीय अयुक्त. 
11) जमाबंदी अयुक्त ि संचालक, भमूी ऄवभलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
12) सिथ वजल्हावधकारी/ऄपर वजल्हावधकारी. 
13) मावहती ि जनसंपकथ  संचालनालय, मंत्रालय,मंुबइ-32. 
14) सह सवचि(ज-१/ल-१), महसूल ि िन विभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
15) मंत्रालयीन सिथ प्रशासकीय विभाग, 
16) “ज” समूहातील सिथ सहसवचि/ईपसवचि/कक्ष ऄवधकारी, महसूल ि िन विभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
17) वनिड नस्ती (कायासन ज-1) 

 
  

 


		2019-03-01T20:21:42+0530
	Manu kumar srivastava




