
नागरी जमीन (कमाल धारणा व वववनयमन) 
वनरसन अवधवनयम, 1999 मधील बाबींवर 
आवश्यक उपाययोजना सुचववण्यासाठी स्थापन 
केलले्या व्दिसिस्यीय सवमतीने सािर केलले्या 
अहवालाच्या अनुषंगाने काययवाही करण्याबाबत.. 
 

महाराष्ट्र शासन 
नगर ववकास ववभाग 

शासन वनणयय क्रमाकंः नाजक 2018/प्र. क्र.51/भाग-१/नाजकधा-1  
मािाम कामा मागय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400032. 
विनाकं:- 10 ऑक्टोबर, 2019 

वाचा :- 
1) शासन वनणयय क्र. नाजक 2017/प्र. क्र. 63/नाजकधा-2, विनाकं-16.06.2017. 
2) विसिस्यीय सवमतीचा वि.9.8.2018 रोजीचा अहवाल. 
3) वि.18.11.2018 रोजीच्या मा. मंवत्रमंडळ बैठकीचे काययवृत्त. 
4) मा. सवोच्च न्यायालयासमोरील वस.अ.क्र.558/2017 मधील वि.02.07.2019 रोजीचे आिेश. 
5) शासन वनणयय क्रमाकं-नाजक 2018/प्र. क्र.51/नाजकधा-1, विनाकं:- 1 ऑगस्ट, 2019. 

प्रस्तावना :- 
 नागरी जमीन (कमाल धारणा व वववनयमन) वनरसन अवधवनयम, 1999 मधील तरतुिी ववचारात 
घेऊन मुळ अवधवनयमाच्या कलम 20 अन्वये सूट िेण्यात आलेल्या जवमनी व अन्य बाबी संिभात 
श्री.बी.एन.श्रीकृष्ट्ण व श्री.बी.एन.मविजा याचं्या व्दिसिस्यीय सवमतीने सािर केलले्या अहवालाच्या 
अनुषंगाने वि.18.11.2018 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीतील वनणययानुसार वि.1.8.2019 रोजी 
शासन वनणयय वनगयवमत करण्यात आला आहे. सिर मंवत्रमंडळ वनणययानुसार ववववध प्रयोजनातून 
शासनास उपलब्ध होणारा वनधी एकवत्रत / संवचत वनधीत जमा करण्यासाठी नववन लेिावशषय वनमाण 
करणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे नवीन लेिावशषय वनमाण करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती. 
त्यानुषंगाने शासनाने िालीलप्रमाणे वनणयय घेतला आहे. 

शासन वनणयय :-  
 नागरी जमीन (कमाल धारणा व वववनयमन) वनरसन अवधवनयम, 1999 मधील तरतुिी ववचारात 
घेऊन मुळ अवधवनयमाच्या कलम 20 अन्वये सूट िेण्यात आलेल्या जवमनी व अन्य बाबी संिभात 
व्दिसिस्यीय सवमतीने सािर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने वि.18.11.2018 रोजी झालेल्या 
मंवत्रमंडळ बैठकीतील वनणययानुसार सिर प्रकरणी ववववध प्रयोजनातून शासनास उपलब्ध होणारा वनधी 
एकवत्रत / संवचत वनधीत जमा करण्यासाठी िालीलप्रमाणे मुख्य लेिावशषय, उप लेिावशषय, गौणवशषय व 
उद्दीष्ट्टे वनहाय नवीन लेिावशषय वनमाण करण्यास शासन मान्यता िेण्यात येत आहे. 
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अ .क्र.  लिेावशषय मराठी  लिेावशषय इगं्रजी 
1. 0217 - नगर ववकास ववभाग 0217 – Urban Development Department 

60, इतर नगर ववकास योजना 60, Other Urban Development Schemes 

800, इतर जमा रकमा 800, Other Receipts  

01  इतर जमा रकमा 01  Other Receipts 

(01) (09)  नागरी जमीन (कमाल धारणा व 
वववनयमन) अवधवनयम, 1976 च्या कलम 20 
अन्वय े सुट िेण्यात आलेल्या जवमनीबाबत 
वमळालेले  शुल्क व अवधमूल्याची रक्कम 

(01) (09) The fees/premium amount 

received from the lands exempted under 

Section 20 of the Urban Land (Ceiling and 

Regulation) Act, 1976.  

(0217 0197) (0217 0197) 

 
2. सिरहु शासन वनणयय ववत्त ववभागाच्या अनौपचारीक संिभय क्रमाकं-166/19/दयय-3, 
वि.19.08.2019, अनौ.स.ंक्र.127/अथय-16, वि.19.8.2019 आवण महालेिापाल (लेिा व अनुज्ञयेता)-
1, मंुबई याचं्या अनौपचारीक संिभय क्रमाकं ि.वव./चा.-1 नगर ववकास ववभाग/यूओआर-83/2019-
20/660, वि.27.9.2019 अन्वये वमळालेल्या सहमतीने वनगयवमत करण्यात येत आहे. 
3. सिर शासन वनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201910101659577325 असा आहे. हा आिेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावाने.  
 
 
 

 
                                                                                          (समाधान िटकाळे) 
       अवर सवचव,  नगर ववकास ववभाग 
प्रत, 

1) मा.राज्यपालाचंे सवचव, राजभवन, मंुबई. 
2) मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सवचव, मुख्यमंत्रयाचंे सवचवालय, मंत्रालय, मंुबई. 
3) मा.सवय मंत्री / राज्यमंत्री याचंे िाजगी सवचव, मंत्रालय, मंुबई. 
4) मा.मुख्य सवचव, मंत्रालय, मंुबई. 
5) मा.अपर मुख्य सवचव / मा.प्रधान सवचव सवय मंत्रालयीन ववभाग, मंुबई 
6) मा.प्रधान सवचव (नवव-1), नगर ववकास ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7) मा.प्रधान सवचव (नवव-2), नगर ववकास ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
8) मा.प्रधान सवचव /सवचव, ववत्त ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
9) ववभागीय आयुक्त, कोकण, पुणे, नावशक, नागपूर. 
10) वजल्हावधकारी व सक्षम प्रावधकारी, बृहन्मंुबई, ठाणे, उल्हासनगर, पुणे, नागपूर, सांगली, 

सोलापूर, नावशक, कोल्हापूर नागरी समुह. 
11) महानगरपावलका आयुक्त, बृहन्मंुबई, ठाणे, उल्हासनगर, वमरा-भाईंिर, कल्याण-

डोंवबवली, वभवडंी, पुणे, नागपूर, सागंली-वमरज-कुपवाड, सोलापूर, नावशक, कोल्हापूर.  
12)  महालेिापाल )लेिा व अनुज्ञयेता(- 1, मंुबई. 
13) सवय सह सवचव, उप सवचव, अवर सवचव, कक्ष अवधकारी, नगर ववकास ववभाग, 

मंत्रालय, मंुबई. 
14) ववत्त ववभाग, कायासन दयय-7 / कायासन अथयसंकल्प -16, मंत्रालय, मंुबई. 
15) वनवडनस्ती (नाजकधा-1,2,3), नगर ववकास ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
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