
नागरी जमीन (कमाल धारणा व 
वववनयमन) वनरसन अवधवनयम, 1999 
कलम 10(3) व 10(5) खालील 
नोंदीबाबत...  

महाराष्ट्र शासन 
नगर ववकास ववभाग 

शासन वनणणय क्रमाांकः नाजक 2018/प्र.क्र. 51/नाजकधा-1 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण,  

मांत्रालय, मुांबई-400 032 
वदनाांक :  16 सप्टेंबर, 2019 

सांदभण :- 
1) शासन वनणणय क्रमाांकः नाजक 2014/ प्र.क्र. 95/ नाजकधा-3, वद.09.06.2016 
2) शासन पत्र क्रमाांक - नाजक 2014/ प्र.क्र. 95/ नाजकधा-3, वद.11.06.2018 
3) विसदस्यीय सवमतीचा वद.9.8.2018 रोजीचा अहवाल 

प्रस्तावना :- 

कें द्र शासनाने नागरी जमीन (कमाल धारणा व वववनयमन) अवधवनयम, 1976 हा नाजकधा 
वनरसन अवधवनयम, 1999 अन्वये वनरवसत केला असून, उक्त वनरसन अवधवनयम राज्य शासनाने 
वद.29.11.2007 रोजी स्स्वकारला आहे. वनरसन अवधवनयमान्वये ववववध प्रयोजनासाठीचे कलम 20 
खालील  सुटीचे आदेश (Exemption orders), त्याखालील कायणवाही आवण कलम 10(3) व 10(5) 
अन्वय ेसांपावदत केलेल्या जवमनींवरील कायणवाही सांरवित आहे. 

2. यासांदभात नाजकधा कलम 20 अन्वये गृहबाांधणीकरीता सूट देण्यात आलेल्या जवमनींबाबत 
वजल्हावधकारी तथा सिम प्रावधकारी कायालयाकडून नजर चकुीने सटूीखालील जवमनीबाबत 
नाजकधा कलम 10(3) व 10(5) ची कायणवाही करण्यात येऊन अशा जवमनींच्या अवधकार 
अवभलेखामध्ये शासनाच्या नावाच्या नोंदी घेण्यात आल्याची बाब शासनाच्या वनदशणनास आली होती. 
नाजकधा अवधवनयमातील तरतुदीनुसार अवतवरक्त घोवित जमीनींवर केवळ कलम 20 खाली सटू 
देण्याची अथवा कलम 10(3) व  10(5) अन्वये सांपादनाची कायणवाही अपेवित असल्याने एकाच 
जमीनीवरील दोन्ही कलमाांन्वये केलेली कायणवाही चुकीची ठरते.  

याकवरता सांदभीय क्र.1 मधील शासन वनणणय वद.09.06.2016 नुसार गृहबाांधणी प्रयोजनाथण 
सूट देण्यात आलेल्या जवमनीवर नाजकधा कलम 10(3) व 10(5) नुसार करण्यात आलेली कायणवाही 
रद्द करण्याचा वनणणय घेण्यात आला होता. तसेच वद.10.4.2018 रोजी आयोजीत मांत्रीमांडळ 
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उपसवमतीमध्ये नाजकधा कलम 20 अन्वये भखूांड ववकास, औद्योवगक, शेती व इतर प्रयोजनाथण सूट 
देण्यात आलेल्या िते्रावर कलम 10(3) व 10(5) ची कायणवाही झाली असल्यास अशी कायणवाही रद्द 
करण्याचा वनणणय घेण्यात आला होता. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये नाजकधा कलम 20 च्या 
रखडलेल्या योजना पुणण करण्यासाठी आवण सुटीच्या आदेशाखालील जवमनी ववकसनासाठी उपलब्ध 
होण्याकरीता उपाययोजना सुचववण्यासाठी श्री.बी.एन.श्रीकृष्ट्ण, सेवावनवृत्त न्यायमूती, मा.सवोच्च 
न्यायालय व श्री.बी.एन.मवखजा, सेवावनवृत्त सवचव, महाराष्ट्र शासन याांची विसदस्यीय सवमती 
वद.16.06.2017 रोजीच्या शासन वनणणयान्वये गठीत करण्यात आली. सदर स्ददसदस्यीय सवमतीने 
उपरोक्त ववियाच्या अनुिांगाने वद.09.06.2016 रोजीच्या शासन वनणणयान्वये गृहबाांधणी योजनेबाबत 
लागू करण्यात आलेल्या तरतुदी औद्योवगक, कृिी व इतर प्रयोजनाथण सुट देण्यात आलेल्या 
जवमनींनाही लागू करण्याची वशफारस केली आहे. सदर विसदस्यीय सवमतीने केलेल्या  वशफारशी 
वद.18.11.2018 रोजीच्या मांत्रीमांडळ बैठकीत स्स्वकारण्यात आल्या आहेत. तसेच स्ददसदस्यीय 
सवमतीने केलेल्या वशफारशी, मांत्रीमांडळाने वदलेली मान्यता व मा.सवोच्च न्यायालयाने वसदहील 
ॲप्लीकेशन क्र.558/2017 मध्ये वद.02.07.2019 रोजी वदलेले वनदेश ववचारात घेऊन एकाच 
जमीनीवर नाजकधा कलम 20 आवण कलम 10(3) व 10(5) अांतगणत कायणवाही करण्यात आलेल्या 
प्रकरणाांबाबत एकवत्रतपणे वनणणय घेण्यासाठी शासन वनणणय वद.9.6.2016 अवधक्रमीत करण्यात  येत 
असून गृहबाांधणी योजनेबाबत लागू करण्यात आलेल्या तरतुदी औद्योवगक, कृिी व इतर प्रयोजनाथण 
सुट देण्यात आलेल्या जवमनींबाबत एकवत्रतपणे खालीलप्रमाणे वनणणय घेण्यात येत आहे. 

शासन वनणणय :-  

नागरी जमीन (कमाल धारणा व वववनयमन ) वनरसन अवधवनयम, 1999 नुसार कलम 20 अन्वये 
मांजूर करण्यात आलेल्या गृहबाांधणी, औद्योवगक, कृिी व इतर प्रयोजनाथण योजनाांना सांरिण प्राप्त आहे. 
अांमलात असलेल्या नाजकधा कलम 20 खाली मांजूर योजनेखालील िते्रावर नाजकधा कलम 10(3) व 
10(5) नुसार कायणवाही करुन अशा िते्रावर महाराष्ट्र शासनाच्या नावाची नोंद करण्यात आली असेल 
तर, अशा प्रकरणी केलेली सांपादनाची कायणवाही अयोग्य ठरत असल्याने, सदर िते्रावर नाजकधा 
कलम 10(3) व 10(5) नुसार केलेली कायणवाही व त्याबाबतच्या नोंदी रद्द करण्यात येत असून अशा 
जमीनींच्या अवधकार अवभलेखात घेण्यात आलेली "महाराष्ट्र शासनाची" नोंद कमी करण्याची कायणवाही 
वजल्हावधकारी व सिम प्रावधकारी कायालयामाफण त करण्यात येईल. मात्र अशा जमीनींच्या अवधकार 
अवभलेखात "नाजकधा कलम 20 अन्वये सूटीखालील िते्र" अशी नोंद घेण्यात येईल, तसेच नाजकधा 
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कलम 20 खालील सुटीच्या आदेशाच्या नोंदी व त्याबाबतच्या अटी / शती जवमनमालक / 
योजनाधारक याांच्यावर बांधनकारक राहतील. 

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201909161141527725 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वािरीने सािाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

        

                 (समाधान खटकाळे)      
         अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1) मा.राज्यपालाांचे सवचव, राजभवन, मुांबई. 
2) मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचव, मुख्यमांत्रयाांचे सवचवालय, मांत्रालय, मुांबई. 
3) मा.सवण मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई. 
4) मा.मुख्य सवचव, मांत्रालय, मुांबई. 
5) मा.प्रधान सवचव (नवव-1), नगर ववकास ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
6) मा.प्रधान सवचव (नवव-2), नगर ववकास ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
7) मा.प्रधान सवचव /सवचव, ववत्त ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
8) अपर मुख्य सवचव /सवचव, सवण मांत्रालयीन ववभाग, मुांबई 
9) ववभागीय आयुक्त, कोकण, पुणे, नावशक, नागपूर. 
10) वजल्हावधकारी व सिम प्रावधकारी, बृहन्मुांबई, ठाणे, उल्हासनगर, पुणे, नागपूर, 

साांगली, सोलापूर, नावशक, कोल्हापूर. 
11) महानगरपावलका आयुक्त, बृहन्मुांबई, ठाणे, उल्हासनगर, वमरा-भाईांदर, कल्याण-

डोंवबवली, वभवांडी, पुणे, नागपूर, साांगली-वमरज-कुपवाड, सोलापूर, नावशक, 
कोल्हापूर.  

12) सवण सह सवचव, उप सवचव, अवर सवचव, कि अवधकारी, नगर ववकास ववभाग, 
मांत्रालय, मुांबई. 

13) वनवडनस्ती (नाजकधा-1,2,3), नगर ववकास ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
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