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शासन मनर्णय क्रिाांकः जिीन-2015/प्र.क्र.45/ज-1 
िादाि कािा िागण, हुतात्िा राजगुरु चौक, 

िांत्रालय, िुांबई-400 032. 
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वाचा:-  
1. शासन पमरपत्रक, िहसलू व वन मवभाग क्र.जिीन-10/2005/प्र.क्र.37/ज-1, मद. 7.4.2005. 
2. शासन मनर्णय, िहसूल व वन मवभाग क्र.जिीन-10/2005/प्र.क्र.38/ज-1, मद.7.3.2006. 
3. शासन पमरपत्रक, िहसलू व वन मवभाग क्र.जिीन-05/2008/प्र.क्र.88/ज-1,मद. 18.6.2011. 
4. शासन मनर्णय, िहसूल व वन मवभाग क्र.जिीन-05/2011/प्र.क्र.90/ज-1, मद. 27.07.2011 व 

शुध्दीपत्रक मद. 17.10.2011. 
5.शासन पमरपत्रक, िहसलू व वन मवभाग क्र.जिीन-09/2012/प्र.क्र.79/ज-1,मद. 30.11.2012. 
6.शासन पमरपत्रक, िहसलू व वन मवभाग क्र.जिीन-05/2011/प्र.क्र.90/ज-1, मद.13.06.2013. 
7. शासन मनर्णय, िहसूल व वन मवभाग क्र.जिीन-09/2012/प्र.क्र.79/ज-1, मद.02.07.2013  

 

 प्रस्तावना :-  
शासन पमरपत्रक क्र.एलएनडी-1071/183736/एआयआय, मदनाांक 9 सप्टेंबर, 1971 व मदनाांक 25 

फेब्रवुारी, 1972 आमर् क्रिाांक जिीन 4979/29904/सी.आर.534/ग-8, मदनाांक 10 िाचण, 1986 अन्वये 
राज्याच्या इतर मवभागास मवमशष्ट्ट प्रयोजनासाठी शासकीय जिीन आवश्यक असल्यास, मजल्हामिकारी याांनी 
अशी जिीन हस्ताांतरीत करावी असे मनदेश देण्यात आले होते.  

नांतर,िहसूल व वन मवभाग, शासन पमरपत्रक क्र.जिीन-10/2005/प्र.क्र.37/ज-1, मदनाांक 7 
एमप्रल, 2005 अन्वये, “ सदर भमूिकेचे  पुनर्ववलोकन होऊन नव्याने आदेश प्राप्त होईपयंत  मजल्हामिकारी व 
मवभागीय आयुक्त याांनी शासकीय जमिनीचा शासनाच्या पूवण िांजूरीमशवाय आगाऊ ताबा कुठल्याही 
प्रयोजनासाठी, कोर्त्याही प्रकरर्ात (शासनाचे इतर मवभागासहीत) देऊ नये आमर् जिीन वाटपाचा प्रस्ताव 
त्याांच्या मशफारशीसह शासनाकडे सादर करावा,” अशा सुचना देण्यात आल्या होत्या.  तदनांतर शासन 
मनर्णय, क्रिाांक जिीन-10/2005/प्र.क्र.38/ज-1, मदनाांक 7 िाचण, 2006 अन्वये उपरोक्त सूचना रद्द 
करण्यात येऊन काही अपवादात्िक प्रकरर्ात नगरपमरषद हद्दीतील शासकीय जिीनीचा आगाऊ ताबा 
राज्यशासन/कें द्र शासनाच्या मवमवि मवभागाांना/उपक्रिाांना देण्याबाबतचे अमिकार मजल्हामिकारी याांना 
प्रत्यायोमजत करण्यात आले. 

 

 

02. तदनांतर,जिीन उपलब्ितेची तातडी व मनकड लक्षात घेऊन मववमक्षत प्रयोजनाांसाठी शासकीय 
जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याचे अमिकार मजल्हामिकारी याांना प्रदान करण्याचे आदेश वळेोवळेी मनगणमित 
करण्यात आले आहेत.  त्याचप्रिारे् सांदभीय क्र.4 वरील शासन मनर्णय मदनाांक 27.7.2011 व सांदभीय क्र.3,5 
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व 6 वरील शासन पमरपत्रक मद. 18.6.2011, 30.11.2012 व 30.6.2013  अन्वये  यासांदभात 
स्पष्ट्टीकरर्ात्िक सूचना मनगणमित करण्यात आलेल्या आहेत. अशा सूचना मनगणमित करत असताना, 
िहानगरपामलका क्षते्र वगळून उवणमरत क्षते्रातील शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याचे अमिकार 
मजल्हामिकाऱयाांना देण्यात आलेले आहेत. तथामप, िहानगर पामलका  (बृहन्िुांबई िहानगरपामलकेसह) 
हद्दीतील शासकीय प्रकल्प तसेच मवकास आराखडयातील सावणजमनक सुमविा व सावणजमनक प्रयोजन या 
स्वरुपाच्या मवमवि आरक्षार्ाखाली येर्ा-या, शासकीय जिीनी वळेीच उपलब्ि करुन न मदल्यास कालापव्यय 
होऊन शासकीय कायणक्रिाांच्या अांिलबजावर्ीिध्ये मवलांब होऊ शकतो व अशा पमरस्स्थतीत अथणसांकल्पात 
केलेल्या तरतूदीचा वळेेत वापर न होता ती अखर्वचत  पडून राहू शकते ककवा परत करण्याची वळे येवू शकते. 
तसेच, अशी कािे वळेेत पूर्ण होण्यास अडचर्ी मनिार् होऊ शकतात व तसे झाल्यास प्रकल्पाच्या 
अांदाजपत्रकीय खचात वाढ होऊ शकते ककवा अशा प्रसांगी शासनाचे अनुदान व्यपगत होऊ शकते. ही 
वस्तुस्स्थती मवचारात घेऊन बृहन्िुांबईसह सवण िहानगरपामलका क्षते्रात शासकीय जिीनीचा आगाऊ ताबा 
देण्याचे अमिकार मजल्हामिकारी/मवभागीय आयुक्त याांना देण्याची िागर्ी क्षमेत्रय स्तरावरुन करण्यात येत 
होती. सबब, या सवण बाबींचा सवणकष मवचार करुन शासनाने खालीलप्रिारे् मनर्णय घेतला आहे. 
 
शासन मनर्णय :-  

राज्य शासनाच्या प्रशासकीय मवभागाांना शासकीय योजना/प्रकल्प/इिारती यासाठी शासकीय जमिनीचा 
आगाऊ ताबा देण्यासांदभात वळेोवळेी सांदभािीन शासन मनर्णय/पमरपत्रक मनगणमित केलेले असून शासन 
मनर्णय, िहसूल व वन मवभाग क्र.जिीन 10/2005/प्र.क्र.38/ज-1, मदनाांक 7.3.2006 ििील पमरच्छेद 3 िध्य े
“िहानगरपामलकेच्या क्षते्रातील मवकास आराखड्यात कोर्त्याही प्रयोजनासाठी आरमक्षत असलेल्या शासकीय 
जमिनीचा आगाऊ ताबा शासनाच्या पूवण िान्यतेमशवाय िहानगरपामलकेस अथवा राज्य व कें द्र शासनाच्या 
कोर्त्याही मवभागास/उपक्रिास वा अन्य सांस्थेस देण्यात येऊ नये.” असे मनदेश देण्यात आलेले आहेत. हे 
मनदेश या शासन मनर्णयान्वये  रद्द करण्यात येत असून,  सदर मद.7.3.2006 च्या  शासन मनर्णयातील पमरच्छेद-
2 (ट) येथे निूद तरतूद िहानगरपामलका क्षते्रातील शासनिान्य मवकास आराखड्यातील आरमक्षत शासकीय 
जकिनीस ही लागू करण्यात येत आहे. त्यास अमिन राहून, बृहन्िुांबईसह राज्यातील सवण िहानगरपामलका 
क्षते्रातील शासनिान्य मवकास आराखड्यातील मवमवि सावणजमनक सुमविा व सावणजमनक प्रयोजनाशी मनगडीत 
आरक्षर्ाखालील शासकीय जिीनीचा आगाऊ ताबा राज्य शासनाच्या सांबांमित प्रशासकीय मवभाग, सांबांमित 
मवकास प्रामिकरर्/स्थामनक प्रामिकरर् इत्यादींना देण्याचे अमिकार सांबांमित मजल्हयाचे मजल्हामिकारी याांना 
या शासन मनर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात येत आहेत. 

 त्याचप्रिारे्,शासनाने प्रशासकीय िान्यता प्रदान केलेल्या प्रकल्पासाठी आवश्यक शासकीय जिीन 
मनबाध्यमरत्या वाटपास उपलब्ि असल्यास, अशा शासकीय जिीनीचा, आगाऊ ताबा, राज्य शासनाच्या 
सांबांमित प्रशासकीय मवभाग, सांबांमित मवकास प्रामिकरर्/स्थामनक प्रामिकरर् इत्यादींना देण्याच ेअमिकार ही 
सांबांमित मजल्हयाचे मजल्हामिकारी याांना या शासन मनर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात येत आहेत.  
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 02. राज्य शासनाच्या सांबांमित प्रशासकीय मवभाग याांना ककवा यथास्स्थती सांबांमित मवकास प्रामिकरर्/ 
स्थामनक प्रामिकरर् शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देताना, सांदभािीन शासन मनर्णयान्वये मनमित केलेल्या 
िोरर्ानुसार अशा जमिनीचे भोगवटा िूल्य वसूल करुनच आगाऊ ताबा देण्यात यावा. िात्र, शासनाने 
प्रशासकीय िान्यता प्रदान केलेल्या प्रकल्पाांसाठी आवश्यक शासमकय जमिनीचा आगाऊ ताबा देताना सांबांमित 
प्रकल्पाच्या प्रशासकीय िान्यतेच्या आदेशातील जिीनीचे भोगवटािूल्य व इतर बाबींशी सांबांमित अटी व 
शतीनुसारच आगाऊ ताबा देण्यात यावा. तसेच सांबांमित शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा मदल्यानांतर, सदर 
जमिन मनयमितपरे् प्रदान करण्यामवषयक प्रस्तावास मजल्हामिकारी याांनी शासनाची रीतसर िान्यता घेरे् 
आवश्यक राहील. 

 
 
 
 
 

03. िात्र, अशासकीय / खाजगी / ििादाय सांस्थािाफण त चालमवल्या जार्ाऱया योजना / प्रयोजन / 
उपक्रिाांसाठी शासकीय जिीनीचा आगाऊ ताबा देण्यात येवू नये. 

 
04. सदर शासन मनर्णय नगर मवकास मवभाग व मवत्त मवभागाशी मवचारमवमनिय करून मनगणमित करण्यात 
येत आहे.  
 

सदर शासन मनर्णय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201506011753325919 असा आहे. हा आदेश मडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांमकत करुन काढण्यात येत आहे.  

िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 

         िनु कुिार श्रीवास्तव 
 प्रिान समचव (िहसूल) 
प्रत, 
1) िा.राज्यपाल, िहाराष्ट्र राज्य याांचे समचव, राजभवन, िलबार महल, िुांबई. 
2) िा.िुख्यिांत्री याांचे प्रिान समचव 
3) िा.िांत्री (िहसूल), याांचे खाजगी समचव 
4) िा.िांत्री (मवत्त व मनयोजन), याांचे खाजगी समचव 
5) िा.राज्यिांत्री (िहसूल), याांचे खाजगी समचव 
6) िा.िुख्य समचव, िहाराष्ट्र राज्य, िांत्रालय, िुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7) िा. अपर िुख्य समचव, (मवत्त) मवत्त मवभाग, िांत्रालय, िुांबई. 
8) प्रिान समचव (नमव-1), नगर मवकास मवभाग , िांत्रालय, िुांबई. 
9) प्रिान समचव (नमव-2), नगर मवकास मवभाग , िांत्रालय, िुांबई. 
10) प्रिान समचव (िहसूल), िहसूल व वन मवभाग, याांचे स्वीय सहाय्यक  
11) जिाबांदी आयुक्त आमर् सांचालक भिूीअमभलेख, पुरे्. 
12) प्रिान समचव, िहाराष्ट्र मविानिांडळ समचवालय, िुांबई 
13) िहासांचालक, िामहती व जनसांपकण  सांचालनालय, िुांबई  
14) सवण मवभागीय आयुक्त/सवण मजल्हामिकारी, 
15) िहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता ) िहाराष्ट्र 1/2, िुांबई / नागपूर 
16) िहालेखापाल (लेखा परीक्षा) िहाराष्ट्र 1/2, िुांबई / नागपूर 
17) अमिदान व लेखा अमिकारी, िुांबई. 
18) मनवासी लेखा अमिकारी, िुांबई  
19) सवण िांत्रालयीन प्रशासकीय मवभाग 
20) सवण सहसमचव/उपसमचव, िहसूल व वन मवभाग, िांत्रालय, िुांबई. 
21) सवण “ज” सिूह कायासने, िहसूल व वन मवभाग, िांत्रालय, िुांबई. 
22) मनवडनस्ती (कायासन ज-1) 
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