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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 शासनामाफव त सार्वजननक महत्र्ाचे प्रकल्प राबनर्ण्यात येतात. 
या महत्र्ाच्या प्रकल्पाांकनरता शासकीय जनमनीचा आगाऊ ताबा देण्यासांदभात शासनाने र्ळेोर्ळेी 
शासन ननणवय/पनरपत्रके ननगवनमत केलेली आहेत. तथानप, महसूल नर्भागाकडील शासकीय जनमनी 
व्यनतनरक्त राज्य शासनाच्या इतर प्रशासकीय नर्भागाांच्या अनधपत्याखाली/व्यर्स्थापनाखाली 
असलेल्या शासकीय जनमनी देखील काही र्ळेा राज्य शासनाच्या महत्र्ाच्या प्रकल्पाांकनरता आर्श्यक 
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असतात र् त्यासाठी सांबांनधत प्रशासकीय नर्भागाकडून 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 नर्भागाकडून ना-हरकत/सांमती प्राप्त करुन घेण्यास बराच कालार्धी 
लागतो.  त्यामुळे जमीन र्ळेीच उपलब्ध करुन न नदल्यास कालापव्यय होऊन सदर प्रकल्पाच्या 
अांमलबजार्णीमध्ये नर्लांब होऊ शकतो र् अशा पनरस्स्थतीत अथवसांकल्पीत केलेल्या तरतूदीचा र्ळेेत 
र्ापर न होता तो अखचीत पडून राहू शकते ककर्ा परत करण्याची र्ळे येऊ शकते. त्याचप्रमाणे प्रकल्प 
र्ळेेत 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 देण्याबाबतचे धोरण नननरृत करण्याची बाब शासनाच्या नर्चाराधीन होती. याबाबत 
नद.16/05/2017 रोजीच्या मांनत्रमांडळ बैठकीतील मान्यतेस अनुसरून शासन पढुीलप्रमाणे ननणवय घेत 
आहे. 
शासन ननणवय :-  

राज्य मांनत्रमांडळाने ककर्ा मांनत्रमांडळ उपसनमतीने नदलले्या मान्यतेच्या अनुषांगाने शासन 
स्तरार्रुन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेले सार्वजननक र्ाहतूकीशी ननगडीत मोठे प्रकल्प 
(उदा. मेरो प्रकल्प/मोनो रेल प्रकल्प, रेल्र् ेप्रकल्प, नर्मानतळ प्रकल्प, बांदर नर्कास प्रकल्प, राष्ट्रीय 
ककर्ा राज्य महामागव र् दु्रतगती मागव प्रकल्प) तसचे मोठे/ मध्यम कसचन प्रकल्प र् जलनर्द्यतु प्रकल्प, 
मोठे पाणी पुरर्ठा प्रकल्प, राज्याच्या प्रचनलत पयवटन धोरणाांतगवत महाराष्ट्र पयवटन नर्कास 
महामांडळाचे ककर्ा पयवटन सांचालनालयाचे मोठे पयवटन प्रकल्प र् महाराष्ट्र औद्योनगक नर्कास 
महामांडळामाफव त नर्कनसत करार्याचे औद्योनगक क्षते्र (यापुढे ज्याांचा सामाईक उल्लेख ननकडीचे 
सार्वजननक प्रकल्प म्हणनू 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 नामननदेनशत केलेल्या 
शासकीय/ननमशासकीय यांत्रणेस सांबांनधत शासकीय जनमनीचा परस्पर आगार्ू ताबा देण्यासांदभात 
शासन या शासन ननणवयान्र्ये पुढीलप्रमाणे नदशा ननदेश ननगवनमत करीत आहे :- 
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01. राज्य मांनत्रमांडळाने ककर्ा मांनत्रमांडळ उपसनमतीने नदलले्या 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 नामननदेनशत केलेल्या शासकीय/ननमशासकीय यांत्रणेस सांबांनधत शासकीय जनमनीचा परस्पर 
आगार्ू ताबा जमीन धारण करणाऱ्या नर्भागाने सांबांनधत नजल्हानधकाऱ्यामाफव त पुढील कायवपध्दतीस र् 
अटीस अनुसरुन नर्नहत र्ळेेत देणे 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 क्षनेत्रय प्रानधका-याकडे देणे अपेनक्षत आहे त्याच ेनामननदेशन 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 क्षनेत्रय अनधकारी याांना पाठनर्ण्याची 
कायवर्ाही र्रीलप्रमाणे प्रस्तार् प्राप्त झाल्यापासून जास्तीत जास्त 30 नदर्साांत 
करणे आनण प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मांजूरीच्या आदेशातील अटी/शती सापेक्ष अशा 
जनमनीचा आगाऊ ताबा देण्याबाबतची कायवर्ाही करण्याबाबत त्याांच्या अनधनस्त 
नजल्हास्तरीय क्षनेत्रय 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 देण्यानर्षयी ननदेश सांबांनधत नजल्हास्तरीय क्षेनत्रय अनधकारी र् 
नजल्हानधकारी याांना देण्यासाठी जमीन धारण करणा-या शासकीय नर्भागाच्या अपर 
मुख्य सनचर्/प्रधान सनचर्/सनचर् याांना परत शासनादेश प्राप्त करण्याची गरज 
असणार नाही. 

III. र्रील प्रमाणे आगाऊ ताबा नर्षयी पत्र प्राप्त झाल्यार्र नजल्हानधकारी याांनी तात्काळ 
प्रकल्प राबनर्णा-या नर्भागाने आगाऊ ताब्यासाठी नामननदेनशत 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-याकडून घेऊन प्रकल्प राबनर्णा-या 
नर्भागाने नामननदेनशत केलेल्या प्रानधका-याकडे  शक्यतो त्याचर्ळेी सुपूदव 
करण्याची व्यर्स्था करार्ी. याकामी शासकीय जनमनीची सांयुक्त मोजणी नर्नाशुल्क 
करण्यात यार्ी. या प्रमाणे आगाऊ ताबा देण्याची कायवर्ाही नजल्हानधका-याकडे 
शासनाच्या जमीन धारण करणा-या नर्भागाकडून पत्र प्राप्त झाल्यानांतर 30 
नदर्साांच्या आत पूणव करणे आर्श्यक राहील. 

IV. र्रीलप्रमाणे नर्नहत पध्दतीने शासकीय जनमनीचा आगाऊ ताबा प्रकल्प राबनर्णा-या 
नर्भागाने नामननदेनशत 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 चकूता 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 क्षते्र 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 नामननदेनशत केलेल्या 
शासकीय /ननमशासकीय यांत्रणेकडे अांनतमत: र्गव करण्यासांबांधीचे आदेश 
नर्नानर्लांब ननगवनमत करार्ते. जमीन ननगवतीबाबत सांबांनधत प्रशासकीय नर्भागाकडे 
नर्नशष्ट्ट अनधननयम/तरतूदी उपलब्ध नसल्यास नर्भागाने अशी जमीन अांनतमनरत्या 
ननगवत करण्याबाबतचा प्रस्तार् महसूल नर्भागाला स्र्यांस्पष्ट्ट नशफारशीसह र् जमीन 
प्रत्यापवणाच्या आदेशासह 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 आदेश ननगवनमत करार्ते.  
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ब) अटी र् शती:- र्रील ननदेशाांप्रमाणे 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 देताना सांबांनधत प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या 
आदेशातील नमूद जनमनीचे भोगर्टामूल्य र् इतर बाबींशी सांबांनधत अटी र् 
शतीनुसारच आगाऊ ताबा देणे 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 आदेशात स्पष्ट्टता नसेल अशा प्रकरणामध्ये 
महसूल नर्भागाने नननरृत केलेले धोरण नर्चारात घेऊन त्याप्रमाणे कायवर्ाही करणे 
आर्श्यक राहील. 

III. प्रकल्प राबनर्णारा नर्भाग  याांनी सदर प्रकल्प कोणत्या यांत्रणेमाफव त राबनर्ण्यात 
येणार आहे, तसेच अशा प्रकल्पासाठी नकती शासकीय जमीन प्रकल्प राबनर्णा-या 
नर्भागास ककर्ा प्रकल्प राबनर्णा-या नर्भागाने नामननदेनशत 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 र्धैाननक ककर्ा अन्य समथवनीय कारणास्तर् अशा प्रकल्पासाठी आर्श्यक आपली 
जमीन उपलब्ध करुन देणे शक्य होत नसेल तर अशा प्रकरणी पूणव समथवनासह आपल े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 याांच्यामाफव त 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 सांस्थेमाफव त चालनर्ण्यात येणा-या प्रकल्पासाठी शासकीय 
जनमनीचा आगाऊ ताबा या धोरणान्र्ये देण्यात 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 आदेश 
नडजीटल स्र्ाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार 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 अनुज्ञयेता) 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. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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15) प्रधान सनचर्, महाराष्ट्र नर्धानमांडळ सनचर्ालय,मुांबई. 
16) सनचर् (ननर्-2), नगर नर्कास नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई. 
17) सनचर् (र्ने र् भसूांपादन), महसूल र् र्न नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई.  
18) प्रधान सनचर् (महसूल, मुद्राांक शुल्क र् नोंदणी),  याांच ेस्र्ीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई. 
19) जमाबांदी आयुक्त आनण सांचालक, भमूी 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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