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वाचा :-  

1. शासन धनणगय, िहसूल व वन धवभाग क्र.जिीन-2000/प्र.क्र.135/ज-1, धद.27.2.2009 
2. शासन धनणगय, िहसूल व वन धवभाग क्र.जिीन-11/2011/प्र.क्र.166/ज-1, धद.2.1.2012 

 
प्रस्तावना :- 

िहाराष्ट्र जिीन िहसूल संधहता, 1966 व त्याखाली तयार केलेले िहाराष्ट्र जिीन िहसूल 
(सरकारी जधिनींची धवल्हेवाट करणे) धनयि, 1971 यािधील तरतूदीनुसार शासकीय जिीन धवधवध 
प्रयोजनासाठी भोगाधधकार िूल्य आकारुन भोगवटादार वगग-2 या सत्ताप्रकाराने अथवा भाडेपट्टयाने 
धवधहत अटी व शतींवर प्रदान करण्यात येते. अकृधिक प्रयोजनासाठी िंजूर शासकीय जिीन शासनाची 
िान्यता घेऊन, िहाराष्ट्र राज्य      धवत्तीय िहािंडळ, सहकारी पतसंस्था, स्टेट बँक ऑफ इंधडया अथवा 
अन्य राष्ट्रीयकृत बँका तथा शासन िान्यता प्राप्त धवत्तीय संस्था याचं्याकडे गहाण ठेऊन कजग 
उभारणीसाठी प्रकरणपरत्व े शासनाकडून धवधहत अटी व शतींवर परवानगी देण्यात येते. शासकीय 
जिीन      धवत् तीय संस्थेकडे तारण ठेवण्यास परवानगी देणे आधण तारण शुल्क आकारण्याचे धोरण सदंभग 
क्र.1 व 2 येथे निूद शासन धनणगयान्वये धनधित करण्यात आले आहे. सदर शासन धनणगय एकधत्रत 
करुन व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्ष्ट्टने (Ease of Doing Business) आवश्यक सुधारणासंह या संदभात 
सवगसिावशेक आदेश धनगगधित करण्याची बाब शासनाच्या धवचाराधीन होती. 

सबब, संदभीय शासन धनणगयांचे एकधत्रकरण करुन काही सुधारणासंह खालीलप्रिाणे 
सवगसिावशेक शासन धनणगय धनगगधित करण्यात येत आहे. 

 

शासन धनणगय :-  
 

01. िहाराष्ट्र जिीन िहसूल संधहता, 1966 व त्याखालील िहाराष्ट्र जिीन िहसूल (सरकारी 
जधिनींची धवल्हेवाट करणे) धनयि, 1971 अन्वये प्राप्त अधधकारात धवधवध संस्था, व्यक्ती आधण कंपन्या 
यानंा वळेोवळेी िहाराष्ट्र जिीन िहसूल संधहता, 1966 व त्याखालील िहाराष्ट्र जिीन िहसूल 
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(सरकारी जधिनींची धवल्हेवाट करणे) धनयि, 1971 अन्वये धवधवध कृिी व्यधतधरक्त प्रयोजन 
(उदा.वाधणष्ज्यक, औद्योधगक, धनवासी, शैक्षधणक व अकृधिक प्रयोजने) यांच्या साठी शासकीय जधिनी, 
भोगवटादार वगग-2 या सत्ताप्रकाराने अथवा भाडेपट्टाधारक म्हणनू प्रदान करण्यात येतात. 
प्रधतग्रधहत्यानंा अशा प्रकारे प्रदान करण्यात आलेल्या शासकीय जधिनी, त्याच प्रयोजनाच्या धवकास 
अथवा वृध्दी याकरीता कजग उभारणीसाठी धवत्तीय संस्थाकंडे गहाण/तारण ठेवण्यास,  खालील अटी व 
शतीस तसेच पधरधशष्ट्ट-अ िधील अटी/शतींस अधीन राहून प्रकरणपरत्व े परवानगी देण्याचे पूणग 
अधधकार संबंधधत धजल्हाधधकाऱयानंा या शासन धनणगयान्वये प्रदान करण्यात येत आहेत :- 
 

(अ) धजल्हाधधकाऱयांनी शासकीय जिीन अकृधिक प्रयोजनाकरीता कजग उभारणीसाठी 
धवत्तीय संस्थेकडे तारण ठेवण्यास परवानगी देताना, या शासन धनणगयान्वये धवधहत तारण शुल्क 
आकारणे अधनवायग राहील. ज्याअथी, कजाची रक्कि तारण ठेवावयाच्या शासकीय जधिनीच्या 
ककितीपेक्षा अधधक ककवा किी असू शकेल, त्याअथी शासकीय जिीन तारण ठेवण्याची परवानगी 
देताना आकारावयाचे तारण शुल्क हे घ्यावयाच्या कजाच्या रकिेच्या ककवा जेवढी शासकीय 
जिीन तारण ठेवावयाची असेल, त्या शासकीय जधिनीच्या प्रचधलत बाजारभावानुसार येणारी 
ककित या दोन्हीपैकी जी रक्कि किी असेल त्या रकिेवर खालील दराप्रिाणे आकारण्यात याव.े 

 
अ.क्र. शासकीय जिीनीचे िंजूरीचे प्रयोजन आकारावयाचे तारण 

शुल्क 
1 1) शैक्षधणक, वदै्यकीय, सासं्कृधतक, सािाधजक, उच्च व 

तंत्रधशक्षण, व्यावसाधयक अभ्यासक्रि, धनवासी 
प्रयोजन/सहकारी गृहधनिाण संस्था या प्रयोजनासाठी 

0.25% 

2 2) औद्योधगक व वाधणष्ज्यक प्रयोजनासंाठी 0.50% 
 

(ब) वरीलप्रिाणे तारण शुल्क प्रधतग्राधहत्याने शासनाकडे आगाऊ भरणा करणे बंधनकारक 
राहील. तारण शुल्क वसूल केल्यानंतर शासकीय जिीन तारण ठेवण्यास परवानगी देण्यासंबंधी 
आदेश पाधरत करताना जेवढ्या रकिेच्या कजग उभारणीसाठी तारण शुल्क वसूल करुन 
परवानगी देण्यात आली आहे तेवढ्या कजग रकिेपुरतेच असे आदेश वधै ठरतील. 

 
(क)  धवधवध अकृधिक प्रयोजनासाठी िंजूर शासकीय जधिनी त्याच प्रयोजनासाठी कजग 
उभारणीकरीता तारण ठेवण्यापुरतेच हे आदेश लागू राहतील. िंजूर प्रयोजनात बदल होत 
असल्यास त्यासाठी प्रथि प्रयोजनात बदल करण्याची परवानगी सक्षि प्राधधकाऱयाकडून प्राप्त 
करुन घेणे आवश्यक राहील. 

 
(ड) तारण ठेवलेली शासकीय जिीन ज्या प्रयोजनाकरीता िंजूर करण्यात आली होती, त्याच 
प्रयोजनाकरीता वापरण्यात येईल, अशी धववधक्षत अट तारण ठेवण्यासंबंधी परवानगी देताना न 
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चकूता परवानगी आदेशात निूद करण्यात यावी. शासकीय जिीन तारण ठेवण्यास िान्यता 
द्यावयाच्या प्रकरणी, अशा धवचाराधीन असलेल्या जधिनीबाबत कोणत्याही न्यायालयात याधचका 
प्रलंधबत नसल्याची खात्री संबंधधत धजल्हाधधकारी यानंी करणे आवश्यक राहील. 

 
(इ) अशी शासकीय जिीन तारण ठेवून घेतलेल्या कजाच्या रक्किेतून िंजूर प्रयोजनाकरीता 
जिीन धवकसनासाठी आवश्यक सवग परवानग्या संबंधधत सक्षि प्राधधकाऱयाकडून प्राप्त 
करण्याची पूणग जबाबदारी संबंधधत अजगदार व्यक्ती/संस्था/कंपनी याचंी राहील. 

 
(ई) कजगदार व्यक्ती/संस्था/कंपनी यानंी वरीलप्रिाणे शासकीय जिीन तारण ठेवून घेतलेल्या 
कजाची परतफेड केली नाही तर, त्याची जबाबदारी सवगस्वी त्या व्यक्ती/संस्था/कंपनी याचंी 
राहील. धवधशष्ट्ट प्रकरणात तारण ठेवलेली शासकीय जिीन कजग देणाऱया धवत्तीय संस्थेकडे 
हस्तातंरण करण्याची पधरष्स्थती उदभल्यास व त्यानुिंगाने, अशी जिीन धवत्तीय संस्थेकडून 
ककवा प्रधतग्रधहत्या कडून धवक्री/धललाव होत असल्यास, त्यासाठी कजगदार प्रधतग्रधहत्याने 
(म्हणजेच संबंधधत व्यक्ती/संस्था/कंपनी यानंी) ककवा यथाष्स्थती धवत्तीय संस्थेने शासनाची पूवग 
परवानगी घेणे आवश्यक राहील. शासनाची तशी पूवगपरवानगी प्राप्त करुन कजाच्या 
थकबाकीच्या वसुलीसाठी तारण ठेवलेल्या शासकीय जधिनीची धवक्री झाल्यास, खरेदी 
धवक्रीचा व्यवहार नोंदणीकृत करणे बंधनकारक राहील. जेणेकरुन जधिनीची ककित किी 
दशगधवण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही व कायदेशीर कागदपत्रे तयार होतील. 
 
(फ) शासकीय जधिनीचे हस्तातंरण झाल्यास प्रधतग्रधहत्याकडून शासनाच्या प्रचधलत 
आदेशानुसार अनर्जजत उत्पन्न वसूल करण्यात येते. त्यािुळे, तारण ठेवलेल्या शासकीय 
जधिनीची वरीलप्रिाणे अपधरहायग ष्स्थतीत शासनाच्या पूवगपरवानगीने धवक्री वा भाडेपट्टयाचे 
हस्तातंरण होत असल्यास, धवक्रीच्या / हस्तातंरणाच्या धदनाकंाला धवधहत तरतूदीनुसार जो 
अनर्जजत रक्किेतील शासनाचा धहस्सा येईल, तो धहस्सा व शासनास येणे असणा-या अन्य 
रकिा याचंा त्या व्यवहारासंदभात शासनाचा हक्क प्राथम्याचा राहील व प्रधतग्रधहत्याने ककवा 
यथाष्स्थती      धवत् तीय संस्थेने अशी रक्कि शासनाकडे भरणा करणे बंधनकारक राहील.  
 
(ग) थकीत कजापोटी धललाव अथवा धवक्रीने हस्तांतरीत होणारी शासकीय जिीन 
भोगवटादार वगग-2 अथवा यथाष्स्थती सरकारी भाडेपट्टा या धारणाधधकाराचीच राहील. 

 
02. कजग घेण्यासाठी शासकीय जिीन गहाण व तारण ठेवण्यास सवगसाधारणपणे परवानगी 
नाकारण्याची भधूिका जरी नसली तरी, धवधवधक्षत प्रकरणात काळ्या यादीतील संस्थानंा ककवा 
शासकीय देणी थकीत असलेल्या व्यक्ती/संस्था/ कंपनी इत्यादी यानंा प्रदान केलेली शासकीय जिीन 
तारण ठेवण्यास बंदी घालण्यात येत आहे. 
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03. या धशवाय प्रकरणपरत्व े धजल्हाधधकारी यानंा आवश्यक वाटतील अशा, जिीन वाटप 
आदेशातील अटी/शतीशी सुसंगत, इतर अटी व शती संबंधधत आदेशात निूद करण्याची िुभा राहील.  

 
04. हा शासन धनणगय, धवत्त धवभागाच्या अनौपचारीक संदभग क्र. 327/2015/ व्यय-9, धद.2.9.2015 
अन्वये प्राप्त सहितीने धनगगधित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन धनणगय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201606161528174019 असा आहे. हा आदेश 
धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाधंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

        (िनु कुिार श्रीवास्तव) 
 प्रधान सधचव (िहसूल) 
प्रत, 

1) िा. राज्यपाल, िहाराष्ट्र राज्य याचंे सधचव, राजभवन, िलबार धहल, िंुबई. 
2) िा. िुख्यिंत्री याचंे प्रधान सधचव, िंत्रालय, िंुबई. 
3) िा. िंत्री (िहसूल), याचंे खाजगी सधचव, िंत्रालय, िंुबई. 
4) ) िा. राज्यिंत्री (िहसूल), याचंे खाजगी सधचव, िंत्रालय, िंुबई. 
5) िा. िुख्य सधचव, िहाराष्ट्र राज्य, िंत्रालय, िंुबई. 
6) अपर िुख्य सधचव, (धवत्त), धवत्त धवभाग, िंत्रालय, िंुबई. 
7) प्रधान सधचव (िहसूल), िहसूल व वन धवभाग, यांचे स्वीय सहायक 
8) जिाबंदी आयुक्त आधण संचालक, भिूी अधभलेख, पुणे. 
9) प्रधान सधचव, िहाराष्ट्र धवधानिंडळ सधचवालय,िंुबई. 
10) िहासंचालक, िाधहती व जनसंपकग  संचालनालय, िंुबई. 
11) सवग धवभागीय आयुक्त / सवग धजल्हाधधकारी, 
12) िहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता) िहाराष्ट्र 1/2, िंुबई / नागपूर. 
13) िहालेखापाल (लेखा परीक्षा) िहाराष्ट्र 1/2, िंुबई / नागपूर. 
14) अधधदान व लेखा अधधकारी, िंुबई. 
15) धनवासी लेखा अधधकारी, िंुबई. 
16) सवग िंत्रालयीन प्रशासकीय धवभाग. 
17) सवग सहसधचव / उपसधचव, िहसूल व वन धवभाग, िंत्रालय, िंुबई. 
18) सवग "ज" सिूह कायासने, िहसूल व वन धवभाग, िंत्रालय, िंुबई. 
19) धनवडनस्ती (कायासन ज-1) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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पधरधशष्ट्ट अ 

(शासन धनणगय िहसूल व वन धवभाग क्र.जिीन-2015/प्र.क्र.155/ज-1, धद. 16 जून, 2016 च ेसहपत्र) 
  

1) ......................................... (*शासकीय जिीन तारण ठेवावयाच्या बँकेच े /      धवत् तीय 
संस्थेचे नाव व पत्ता) यानंी त्याचं्या कजगफेडीच्या रकिेची पूतगता करण्याकरीता जर भधवष्ट्यात सदर 
तारण ठेवलेल्या शासकीय जिीन ककवा जधिनीचा कोणताही भाग धवकावयास काढला तर संबंधधत बँक 
/      धवत् तीय संस्था यानंा देय असलेली रक्कि आधण सदर जधिनीची अपेधक्षत ककित याचा तपशील 
देऊन शासनाची पूवगपरवानगी घेणे अधनवायग राहील आधण अशी पूवगपरवानगी धिळाल्यानंतर धवक्री 
करण्यात येणा-या शासकीय जधिनीच्या धवक्रीपोटी बँकेस /      धवत् तीय संस्थेला धिळणा-या रकिेतून बँक 
/      धवत् तीय संस्था पधहला भार म्हणनू शासनास पुढील रकिा देईल आधण बँक /      धवत् तीय संस्था धवक्रीच्या 
उत्पन्नातील उवगधरत रकिेिधून आपल्या िागण्या भागवील :- 

अ)  भाडेपट्टयाच्या अथवा कब्जेहक्काच्या संबंधधत रकिा, जिीन िहसूलाच्या थकीत रकिा 
आधण सनदेनुसार/ भाडेपट्टा करारानुसार देय असतील अशा इतर कोणत्याही देय रकिा. 

ब)  उक्त जधिनीच्या धवक्रीपासून प्राप्त उत्पन्नातील अनर्जजत उत्पन्नाची अधी (50%) रक्कि, 
अथवा त्या-त्यावळेी प्रचधलत असलेल्या धोरणाप्रिाणे शासनास देय रक्कि. 

 
तारण ठेवलेल्या शासकीय जधिनीची धवक्री करण्यासंबंधी बँकेने/     धवत् तीय संस्थेने शासनाच्या 

पूवगपरवानगीसाठी केलेल्या अजावर धनणगय देताना कजगदार व्यक्ती/संस्था/कंपनी यानंी िंजूर 
जधिनीवरील बाधंकाि आधण यंत्रसािुग्री अशा चल-अचल संपत्तीच्या धवक्रीद्वारे बँकेची /      धवत् तीय 
संस्थेची देणी पटधवणे शक्य आहे ककवा कसे, याबाबतचा सारासार धवचार करुन कजगदार 
व्यक्ती/संस्था/कंपनीकडून देय असणारी देणी भागधवण्याच्या दृष्ट्टीने आवश्यक ठरेल एवढयाच 
शासकीय जधिनीच्या धवक्रीस अनुिती देय राहील. 

अनर्जजत उत्पन्न ठरधवण्यासाठी धजल्हाधधकारी, ...............(संबंधधत धजल्हा) ककवा त्या बाबतीत 
शासनाने प्राधधकृत केलेला इतर कोणताही अधधकारी प्रथि शासकीय जधिनीचे िूल्य आधण कजगदार 
व्यक्ती/संस्था/कंपनी (.................................संस्थेचे नाव) (यापुढे धजचा “संस्था” असा उल्लेख 
केला आहे) यानंी धतच्यावर बाधंलेल्या इिारती, संरचना आधण उभारलेली आधण बसधवलेली संयंत्र ेयाचं े
धवक्रीच्या तारखेस असलेले िुल्याकंन करुन आललेे िूल्य वगेळे करील आधण जिीन िुळात धदली 
त्यावळेी अशा अजगदार संस्थेने शासनास धदलेल्या ककितीपेक्षा अशा धरतीने धनधित केलेले जधिनीचे 
िूल्य धजतके जास्त असले धततकी रक्कि अनर्जजत उत्पन्नासाठी धवचारात घेईल आधण त्यातील 50 
टक्के अथवा यथाष्स्थती त्यावळेच्या प्रचधलत धोरणाप्रिाणे येणारी रक्कि शासनास देय राहील.  अशा 
धरतीने धनधित केलेले अनर्जजत उत्पन्न व त्यातून शासनास देय असलेली 50 टक्के अथवा यथाष्स्थती 
त्या-त्यावळेी प्रचधलत धोरणाप्रिाणे येणारी रक्कि याबाबतीत शासनाचा धनणगय अंधति असेल व तो 
संस्थेवर आधण      धवत् तीय संस्था/ बँकेवर बंधनकारक असेल.  शासकीय जधिनीवरील संरचनाचं्या 
खचाची पधरगणना करताना धजल्हाधधकारी .............(संबंधधत धजल्हा) यानंा ककवा शासनाने प्राधधकृत 
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केलेल्या अधधका-याला कजगदार संस्थेच्या लेखा पुस्तकािध्ये दशगधवलेले त्याचे िूल्यही लक्षात घेता 
येईल. 

 
2) वरील शतग क्रिाकं (1) िध्ये काहीही अंतभूगत असले तरी, शासकीय जधिनीच्या खरेदीदाराच्या 
नाव े करावयाच्या कोणत्याही धवक्रीसाठी ककवा हस्तातंरणासाठी शासनाची लखेी पूवग परवानगी 
आवश्यक असेल आधण त्या प्रयोजनासाठी      धवत् तीय संस्थेने खरेदीदाराचे नाव आधण पत्ता तसेच 
जधिनीवर उभ्या असलेल्या इिारती, संरचना िग त्या संस्थेने उभारलेल्या ककवा अन्य कोणीही रचना 
केलेल्या असोत, त्याचं्या धवक्रीची ककित आधण शासनास आवश्यक वाटेल असा त्या संबंधीचा आणखी 
इतर तपशील शासनाला कळधवणे बधंनकारक राहील.  खरेदीदार हा शासनाच्या िते आदरणीय 
पक्षकार असेल  आधण अनर्जजत उत्पन्नाच्या रकिेतून शासनास प्रदान करण्यासंबंधातील शतग क्रिाकं (1) 
च्या उपबंधानंा अधीन राहून, धजल्हाधधकारी, .................... (संबंधधत धजल्हा) ककवा यथाष्स्थती इतर 
शासन प्राधधकृत अधधका-याने धनधाधरत केलेल्या अनर्जजत उत्पन्नाची रक्कि शासनास देण्यात आली 
असेल तरच तारण ठेवलेल्या शासकीय जधिनीच्या प्रस्ताधवत धवक्रीस ककवा हस्तातंरणास शासन 
परवानगी देईल. 

 
3) शासकीय जिीन गहाण ठेवण्यास धदलेली परवानगी ही शासन ज्ञापन, िहसलू व वन धवभाग, 
क्रिाकं ........................................... धदनाकं .............. िध्ये निूद केलेल्या कजापोटी तारण 
ठेवण्याच्या व्यवहारापुरतीच ियाधदत राहील. 

 
4) वरील शतग क्रिाकं (1) िध्ये निूद केल्याप्रिाणे शासकीय जधिनीची धवक्री ककवा हस्तातंरण 
झाल्यास त्या प्रसंगी खरेदीदार ककवा हस्तातंरीत केवळ ज्या िूळ प्रयोजनासाठी शासकीय जिीन 
देण्यात आली होती, त्याच प्रयोजनासाठी ती जिीन धारण करील आधण धवक्री/हस्तातंरणाची परवानगी 
देताना शासनाकडून िूळ अटी व शतीिध्ये फेरफार करण्यात आले नसतील तर, ती जिीन कजगदार 
संस्थेस ज्या अटींवर व शतींवर देण्यात आली होती त्याच अटींवर व शतींवर खरेदीदार धारण करतील 
व अशा अटी / शती त्यानंा बंधनकारक राहतील. 

 
5) कजगदार संस्थेला शासनातफे देण्यात आलेली सनद अथवा धतचेशी करण्यात आलेला भाडेपट्टा 
करारनािा शासन एकतफी संपुष्ट्टात आणणार नाही ककवा तारण धदलेली शासकीय जिीन परत 
घेण्यापूवी संबंधधत धवत्तीय संस्थेला 90 धदवसाचंी नोटीस धदल्याधशवाय धदलेली जिीन परत घेणार 
नाही.  हेतू हा की, शतीच्या भगंावर उपाय योजण्याजोगी पधरष्स्थती असेल तर,          धवत्तीय  संस्थेस अशा 
शतींच्या भंगावर वरील िुदतीत उपाययोजना करण्याची संधी धिळावी. 

**************************** 
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