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शासनाच्या 5% स्वचे्छाधिकार 
कोट्यातील सदधनकाांबाबत...   

 

महाराष्र शासन 
नगर धवकास धवभाग 

     शासन धनर्णय क्रमाांकः नाजक-2018/प्र.क्र.51/भाग II/नाजकिा-1 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण, 

मांत्रालय, मुांबई-400 032 
तारीख : 23 जून, 2021 

वाचा :-  
शासन पत्र क्र. याधचका-2015/प्र.क्र.93/नाजकिा-1, धद.30.11.2015 व धद.25.10.2016 

 

प्रस्तावना :- 

कें द्र शासनाने नागरी जमीन (कमाल िारर्ा व धवधनयमन) अधिधनयम, 1976 हा नाजकिा 
धनरसन अधिधनयम, 1999 अन्वये धनरधसत केला असून, उक्त अधिधनयम राज्य शासनाने 
धद.29.11.2007 रोजी स्स्वकारला आहे. धनरसन अधिधनयमान्वये मुळ अधिधनयमातील कलम 20 
खालील  सुटीचे आदेश (Exemption orders) व त्याखालील कायणवाही सांरधित आहे. सदर कलम 20 
अन्वये गृहबाांिर्ी प्रयोजनार्ण सुट देण्यात आलेल्या योजनेच्या आदेशानुसार 5% बाांधिव िते्र 
सदधनकाांच्या स्वरुपात शासनास प्राप्त होते. अशा शासनास प्राप्त होर्ा-या सदधनका मा. मुख्यमांत्री 
महोदयाांच्या स्वचे्छाधिकार कोट्यातून वाटप करण्यासाठी धद.30.11.2011 च्या शासन धनर्णयान्वये  
िोरर् ठरधवण्यात आहे होते. परांतु सदर िोरर् मा.उच्च न्यायालयाने धरट याधचका क्र.882/2011 मध्ये 
धद.20.3.2014 च्या आदेशानुसार रद्दबातल ठरधवले आहे. सबब, शासनास प्राप्त झालेल्या अशा सवण 
सदधनका शासकीय धनवासस्र्ाने म्हर्नू वाटप करण्याचा धनर्णय घेण्यात आला आहे.  

तसेच नाजकिा कलम 20 खालील योजना पूर्ण केलेले काही योजनािारक 5% सदधनका 
हस्ताांतरीत न करता शासन धनर्णय धद.1.8.2019 नुसार 10% अधिमूल्याची रक्कम जमा करुन घेण्याची 
मागर्ी करत आहेत. अशा प्रकरर्ाांबाबत धनर्णय घेण्याची बाब धवचारािीन होती. सबब, शासनाने ताब्यात 
घेतलेल्या तसेच शासन धनर्णय धद.1.8.2019 पूवी योजना पूर्ण होवून सुध्दा शासनास सदधनका 
हस्ताांतरीत करण्यात न आलेल्या प्रकरर्ाांमध्ये पुढीलप्रमारे् धनर्णय घेण्यात आला आहे. 

शासन धनर्णय  :-  

नाजकिा अधिधनयम, 1976 मिील कलम 20 अन्वय े गृहबाांिर्ी प्रयोजनार्ण सूट देण्यात 
आलेल्या योजनाांमिून शासनास प्राप्त होर्ाऱ्या 5% स्वचे्छाधिकार कोट्यातील सदधनकाांबाबत 
खालीलप्रमारे् कायणवाही करावी  :- 

 

अ) शासनाच्या ताब्यात आलले्या 5% स्वचे्छाधिकार कोट्यातील सदधनका  :-  

  सामान्य प्रशासन धवभाग, सावणजधनक बाांिकाम धवभाग व पोधलस गृहधनमार् 
मांडळ याांनी शासनाच्या 5% स्वचे्छाधिकार कोट्यातून प्राप्त झालेल्या सदधनकाांची मागर्ी 
न केल्यास ककवा मागर्ीधशवाय धशल्लक असलेल्या व सिम प्राधिकारी कायालयाने 



शासन धनर्णय क्रमाांकः नाजक-2018/प्र.क्र.51/भाग II/नाजकिा-1 

 

 
पृष्ठ 3 पैकी 2  

ताब्यात घेतलेल्या सदधनका जाहीरातीव्दारे वाटप करण्यासाठी म्हाडाकडे हस्ताांतरीत 
करण्यात येतील. अशा सदधनकाांच्या धवक्रीमिून प्राप्त झालेल्या महसूलापैकी 
योजनािारकास / धवकासकास अदा करावयाची सदधनकेची ककमत वजा जाता उवणधरत 
उत्पन्नापैकी  90% शासनास तर 10% महसूल म्हाडाला प्रशासकीय खचासाठी अदा 
करण्यात येतील. 

  तसेच जाहीरातीव्दारे म्हाडामार्ण त सदधनका धवक्री करण्यासाठी, सदधनका 
वाटपाचे धनकष व ककमती  महाराष्र गृहधनमार् मांडळासोबत धवचारधवधनमय करुन शासन 
मान्यतेने ठरधवण्यात येतील. 

     ब) शासनाच्या ताब्यात न आलले्या 5% स्वचे्छाधिकार कोट्यातील सदधनकाांबाबत :- 

नाजकिा कलम 20 खालील योजना पूर्ण केलेले काही योजनािारक 5% 
सदधनका हस्ताांतरीत न करता 10% अधिमूल्याची रक्कम जमा करुन घेण्याची मागर्ी 
केल्यास अशाप्रकरर्ी शासन धनर्णय धद.1.8.2019 मिील तरतूदीनुसार धनधित होर्ारे 
अधिमूल्य ककवा 5% कोट्यातील शासनास हस्ताांतरीत करावयाच्या सदधनकाांची चाल ू
बाजारभावाने होर्ारी ककमत यापैकी महत्तम रक्कम या धवभागाचा शासन धनर्णय 
धद.10.10.2019 नुसार धनधित केलले्या लेखाधशषामध्ये, शासन मान्यतेने जमा 
करण्यास खालील अटींच्या अिीन मान्यता देण्यात येईल. 

I. नाजकिा कलम 20 च्या आदेशातील अटी व शतीनुसार योजना पूर्ण केली असेल व 
दांडात्मक मुदतवाढीच्या रकमा जमा केल्या असतील.  

II. योजना पूर्ण केलेल्या इमारतीमध्ये बाांिलेल्या सदधनका 80 चौ.मी. च्या मयादेत 
असतील.  

III. तसेच जधमनीच्या अधिकार अधभलेखात "80 चौ.मी. च्या मयादेत सदधनका बाांिरे्" 
ही नोंद घेण्यात येईल. 

तसेच, शासन धनर्णय धद.1.8.2019 पयंत भोगवटा प्रमार्पत्रासह योजना पूर्ण झालेली नसेल 
अशा प्रकरर्ी शासन धनर्णय धद.1.8.2019 नुसार कायणवाही करण्यास कोर्तीही बािा राहर्ार नाही.  

 

सदर शासन धनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202106231245440025 असा आहे. सदरहू शासन 
धनर्णय धडजीटल स्वािरीने सािाांधकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 

            (धवजय चौिरी) 
    उप सधचव, महाराष्र शासन  
प्रत, 

1) मा.राज्यपाल याांचे सधचव, राजभवन, मलबार धहल, मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2) मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सधचव, मुख्यमांत्रयाांचे सधचवालय, मांत्रालय, मुांबई. 
3) मा. अध्यि / उपाध्यि, धविानसभा, धविानभवन, मुांबई. 
4) मा. सभापती / उपसभापती, धविानपधरषद, धविानभवन, मुांबई.  
5) मा.सवण मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सधचव. 
6) मा. धवरोिी पिनेता, धविानसभा / धविानपधरषद, धविानभवन, मुांबई. 
7) मा.मुख्य सधचव, मांत्रालय, मुांबई. 
8) प्रिान सधचव (नधव-1), नगर धवकास धवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
9) प्रिान सधचव /सधचव, धवत्त धवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
10) अपर मुख्य सधचव /सधचव, सवण मांत्रालयीन धवभाग, मुांबई 
11) धवभागीय आयुक्त, कोकर्, पुरे्, नाधशक, नागपूर. 
12) धजल्हाधिकारी व सिम प्राधिकारी, बृहन्मुांबई, ठारे्, उल्हासनगर, पुरे्, नागपूर, साांगली, 

सोलापूर, नाधशक, कोल्हापूर. 
13) महानगरपाधलका आयुक्त, बृहन्मुांबई, ठारे्, उल्हासनगर, धमरा-भाईांदर, कल्यार्-

डोंधबवली, धभवांडी, पुरे्, नागपूर, साांगली-धमरज-कुपवाड, सोलापूर, नाधशक, कोल्हापूर.  
14) सवण सह सधचव, उप सधचव, अवर सधचव, कि अधिकारी, नगर धवकास धवभाग, मांत्रालय, 

मुांबई. 
15) धनवडनस्ती (नाजकिा-1), नगर धवकास धवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
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