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वाचा :-   
1) शासन धनिथय क्र. नाजक-2018/प्र.क्र.51/नाजकधा-1, धद.1.8.2019 
2) शासन धनिथय क्र.नाजक-2018/प्र.क्र.51/नाजकधा-1, धद.10.10.2019 

 

प्रस्तावना :- 

कें द्र शासनाने नागरी जमीन (कमाल धारिा व धवधनयमन) अधधधनयम, 1976 हा नाजकधा धनरसन 
अधधधनयम, 1999 अन्वये धनरधसत केला असून, उक्त अधधधनयम राज्य शासनाने धद.29.11.2007 रोजी 
स्स्वकारला आहे. धनरसन अधधधनयमान्वये मुळ अधधधनयमातील कलम 20 खालील  सुटीच ेआदेश (Exemption 
orders) व त्याखालील कायथवाही तसेच कलम 10(3) व 10(5) अन्वये सांपाधदत केलेल्या जधमनींवरील कायथवाही 
सांरधित आहे. नाजकधा कलम 20 अन्वये सटू देण्यात आलेल्या योजनाांच्या अनुषांगाने गठीत करण्यात आलेल्या 
स्ददसदस्यीय सधमतीने सादर केलेला धद.9.8.2018 रोजीचा अहवाल  तसेच मा.सवोच्च न्यायालयाने अधपल 
क्र.558/2017 मध्ये धद.2.7.2019 रोजी धदलेला आदेश धवचारात घेता,  धद.1.8.2019 च्या शासन धनिथयानुसार 
धोरिात्मक धनिथय घेण्यात आला आहे. तसेच मा.सवोच्च न्यायालयाने धदलेल्या धद.2.7.2019 च्या आदेशानुसार 
काही योजनाांचा समावशे धद.9.8.2018 च्या अहवालात झाला नसेल तर अशा प्रकरिी सधु्दा स्ददसदस्यीय 
सधमतीच्या अधभप्रायाांच्या धतीवर धनिथय घेण्यास अनुमती धदली आहे. 

सदर बाब धवचारात घेता, नागरी जमीन (कमाल धारिा व धवधनयमन) अधधधनयम, 1976 मधील कलम 20 
अन्वये धवधवध प्रयोजनासाठी सटू देण्यात आलेल्या योजनाांबाबत ज्याप्रमािे शासन धनिथय धद.1.8.2019 अन्वये 
धोरिात्मक धनिथय घेण्यात आला आहे. त्या धतीवर कलम 20 अन्वये वाधिज्य प्रयोजनार्थ सटू देण्यात आलेल्या 
जधमनीबाबतही धनिथय घेण्याची बाब शासनाच्या धवचाराधीन होती.  सबब, नाजकधा कलम 20 अन्वये वाधिज्य 
प्रयोनजार्थ सूट देण्यात आलेल्या योजनाांखालील िेत्रासाठी खालीलप्रमािे धनिथय घेण्यात आला  :- 

शासन धनिथय  :-  
नागरी जमीन (कमाल धारिा व धवधनयमन) अधधधनयम, 1976 मधील कलम 20 अन्वये वाधिज्य 

प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या योजनेखालील िेत्राचा वापर बदल, हस्ताांतरि व पनुथधवकासासाठी शासनाने 
पढुीलप्रमािे धनिथय घेतला आहे  :- 

1. नाजकधा कलम 20 अन्वये वाधिज्य प्रयोजनार्थ सटू देण्यात आलेल्या जधमनीवरील इमारतींचा 
पनुर्ववकास करुन त्या िेत्राचा वापर पनु्हा वाधिज्य प्रयोजनार्थ करण्यात येिार असेल तर, अशा 
आदेशामध्ये नमूद एकूि िेत्रासाठी (कोित्याही वजावटीधशवाय आदेशामध्ये नमूद असलेले महत्तम 
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िेत्र) प्रचधलत वार्वषक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या 5% दराने येिारे अधधमुल्य आकारण्यात 
याव.े तर्ाधप,  कलम 20 च्या सूटीच्या आदेशाची नोंद कमी करण्यात येिार नाही.  

2.  तसचे जर सदर िेत्राचा वापर धवकास धनयांत्रि धनयमावलीतील तरतूदीनुसार अन्य प्रयोजनार्थ 
करण्यात येिार असल्यास 20% दराने येिारे अधधमुल्य एकरकमी आकारण्यात याव.े तद्नांतर अशा 
जधमनीच्या इतर हक्कातील “नाजकधा कलम 20 अन्वये औद्योधगक सुटी खालील िेत्र” धह नोंद 
कमी करण्यात यावी. 

3. सिम प्राधधकारी कायालयाकडे अजथ प्राप्त झाल्यानांतर, या शासन धनिथयान्वये धनधित होिारे 
अधधमुल्य शासकीय कोषागारात भरिा करण्यासाठी 7 धदवसात चलन धनगथधमत करिे आवश्यक 
राहील. तदनांतर, अजथदाराकडून  अधधमूल्य जमा केलेल्या चलनाची मूळ प्रत प्राप्त झाल्यानांतर 1 
मधहन्याच्या कालावधीत शासन धनिथय धद.01.08.2019 मधील तरतुदीनुसार कायथवाही करावी. 
तर्ाधप, सिम प्राधधकारी कायालयाने धवधहत कालावधीत कायथवाही न केल्यास,अजथदार नाजकधा 
कलम 20 खालील सटुीच्या आदेशाच्या प्रतीसह व इतर अनुषांधगक कागदपत्रासह शासनाकडे अजथ 
दाखल करु शकतील. 

4. याधशवाय  शासन धनिथय धदनाांक 01.08.2019 मधील इतर अनुषांधगक तरतुदी लागू राहतील. 
 

सदर शासन धनिथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू त्याचा सांकेताक 202106231245418525 असा आहे. सदरहू शासन धनिथय धडजीटल 
स्वािरीने सािाांधकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 

                       ( धवजय चौधरी ) 
                    उप सधचव, महाराष्ट्र शासन  
प्रत, 

1) मा.राज्यपाल याांचे सधचव, राजभवन, मलबार धहल, मुांबई. 
2) मा.मुख्यमांत्री याांच ेप्रधान सधचव, मुख्यमांत्रयाांचे सधचवालय, मांत्रालय, मुांबई. 
3) मा. अध्यि / उपाध्यि, धवधानसभा, धवधानभवन, मुांबई. 
4) मा. सभापती / उपसभापती, धवधानपधरषद, धवधानभवन, मुांबई.  
5) मा.सवथ मांत्री / राज्यमांत्री याांच ेखाजगी सधचव. 
6) मा. धवरोधी पिनेता, धवधानसभा / धवधानपधरषद, धवधानभवन, मुांबई. 
7) मा.मुख्य सधचव, मांत्रालय, मुांबई. 
8) प्रधान सधचव (नधव-1), नगर धवकास धवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
9) प्रधान सधचव /सधचव, धवत्त धवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
10) अपर मुख्य सधचव /सधचव, सवथ मांत्रालयीन धवभाग, मुांबई 
11) धवभागीय आयुक्त, कोकि, पिेु, नाधशक, नागपरू. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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12) धजल्हाधधकारी व सिम प्राधधकारी, बहृन्मुांबई, ठािे, उल्हासनगर, पिेु, नागपरू, साांगली, 
सोलापरू, नाधशक, कोल्हापरू. 

13) महानगरपाधलका आयकु्त, बहृन्मुांबई, ठािे, उल्हासनगर, धमरा-भाईांदर, कल्याि-डोंधबवली, 
धभवांडी, पिेु, नागपरू, साांगली-धमरज-कुपवाड, सोलापरू, नाधशक, कोल्हापरू.  

14) सवथ सह सधचव, उप सधचव, अवर सधचव, कि अधधकारी, नगर धवकास धवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
15) धनवडनस्ती (नाजकधा-1), नगर धवकास धवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
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