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4) मा. सवोच्च न्यायालयासमोरील वस.अ.क्र.558/2017 मधील वद.02.07.2019 रोजीचे 

आदेश. 
प्रस्तावना :- 

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

2. उक्त वनरसन अवधवनयमातील सांरवित तरतुदी मा. उच्च न्यायालयाच्या िूणण िीठासमोर 
आव्हावनत झाल्याच्या िार्श्णभमूीवर मा. न्यायालयाने वरट यावचका क्र.9872/2010 (महाराष्ट्र चेंबर ऑफ 
हौससग इांडस्रीज ववरूध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) मध्ये वद.3.9.2014 रोजी नाजकधा कलम 20 खालील 
सुटीचे आदेश व त्याखालील कायणवाही सांरवित असल्याचा व सुटीच्या आदेशान्वये ववववध िते्रावर मांजूर 
केलेल्या योजना राबववणे सांबांवधत योजनाधारकावर बांधनकारक असल्याचा वनणणय वदला आहे. सदर 
आदेशाला महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हौससग इांडस्रीज व इतर याांचेकडून मा. सवोच्च न्यायालयामध्ये ववशेष 
अनुमती यावचका क्र.29006/2014 व इतर यावचकाांिारे आव्हान देण्यात आले. यामध्ये मा. सवोच्च 
न्यायालयाने वद.10.11.2014 रोजीच्या अांतवरम आदेशानुसार योजनाधारकाववरुध्द कोणतीही कठोर 
भवूमका (No coercive action) न घेण्याचे वनदेश वदले होते. 
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3. या िार्श्णभमुीवर योजनाधारक कलम 20 खालील सुटीच्या आदेशामधील अटी व शतीनुसार 
योजना राबववण्यास उत्सुक नसणे, सूट देण्यात आलेल्या जवमनीबाबत सवणसमावशेक धोरण 
आखण्यासाठी शासनास वनवदेने प्राप्त झालेली असणे तसेच सुटीच्या िेत्रावर बाांधण्यात आलेल्या 
इमारतींच्या िुनर्ववकासास मान्यता देण्याची होत असलेली मागणी या बाबी ववचारात घेऊन, शासनाने 
महाराष्ट्र ववधानमांडळाच्या सन 2016 च्या िावसाळी अवधवशेनामध्ये चचेत वदलेल्या आर्श्ासनानुसार 
रखडलेल्या योजना िुणण करण्यासाठी आवण सुटीच्या आदेशाखालील जवमनी ववकसनासाठी उिलब्ध 
होण्याकरीता उिाययोजना सुचववण्यासाठी श्री.बी.एन.श्रीकृष्ट्ण, सेवावनवृत्त न्यायमूती, मा.सवोच्च 
न्यायालय व श्री.बी.एन.मवखजा, सेवावनवृत्त सवचव, महाराष्ट्र शासन याांची विसदस्यीय सवमती 
वद.16.6.2017 रोजीच्या शासन वनणणयान्वये गठीत केली.  

4. सदर सवमतीने ववववध वतणमानित्राांमधून जावहरातीिारे या ववषयाांबाबत ववववध सांस्था/व्यक्ती 
याांच्याकडील मते जाणनू घेतली. याबाबत सवमतीकडे प्राप्त झालेली वनवदेने, नाजकधा ववषयाबाबतचे 
ववववध न्यायवनणणय, शासन कायणिध्दती तसचे योजनाांच्या अांमलबजावणीमधील ववववध अडचणी व 
त्याबाबत करावयाच्या सांभाव्य उिाययोजना या सवण बाबींचा ववचार करुन वद.9.8.2018 रोजी सादर 
केलले्या वशफारशींवर वद.18.11.2018 रोजीच्या राज्य मांत्रीमांडळ बैठकीत चचा होऊन सवमतीच्या 
वशफारशी तत्वतः स्स्वकारण्याबाबत तसेच सवमतीच्या वशफारशी व शासनाची भवुमका मा. सवोच्च 
न्यायालयासमोर दाखल करुन मा. न्यायालयाच्या वनदेशानुसार िुढील कायणवाही करण्याबाबत वनणणय 
घेण्यात आला.  

शासन वनणणय:-  

1. प्रस्तुत प्रकरणी विसदस्यीय सवमतीने केलेल्या वशफारशी, त्याबाबतची शासनाची भवूमका व 
Consent Terms मा. सवोच्च न्यायालयासमोर वसव्हील अविल क्र.558/2017 मध्य े सादर करण्यात 
आल्या. सदर सवण बाबी ववचारात घेऊन वसव्हील अविल क्र.558/2017 व त्यामध्ये दाखल 
आय.ए.क्र.19706/2019, 92357/2019 व 36257/2017 वनकाली काढताांना मा. सवोच्च न्यायालयाने 
वद.02.07.2019 रोजी विसदस्यीय सवमतीने शासनास सादर केलले्या वशफारशीनुसार कायणवाही 
करण्यास अनुमती वदली आहे. यास्तव उक्त वशफारशी व मा.सवोच्च न्यायालयाचे आदेश ववचारात 
घेऊन, नाजकधा कलम 20 अन्वये ववववध प्रयोजनाथण सूट देण्यात आलेल्या योजनेखालील िते्राचा 
ववकास करण्यासाठी शासन िुढीलप्रमाणे वनणणय घेत आहे:- 

अ. नाजकधा अवधवनयमाच्या कलम 20 खालील आदेशामध्ये गृहबाांधणी, तळेगाव-दाभाडे भखूांड 
ववकास योजना, शेती, िशुिालन, बाग आदी प्रयोजनाथण सूट वदलेली आहे, अशा आदेशामध्ये 
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नमूद एकूण िते्रासाठी (कोणत्याही वजावटीवशवाय आदेशामध्ये नमूद असललेे महत्तम िते्र) 
प्रचवलत वार्वषक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या 10% दराने यणेारे अवधमुल्य 
एकरकमी आकारुन असे िते्र रवहवास प्रयोजनाथण ववकसनासाठी योजनाधारकास उिलब्ध 
करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तथावि, अशा मूळ िते्राच्या ववकसनामधून वनमाण 
होणाऱ्या सदवनकाांचे आकारमान कोणत्याही िवरस्स्थतीत 80 चौ.मी. चटई िते्राच्या मयादेतच 
असेल.  

ब.  नाजकधा अवधवनयमाच्या कलम 20 अन्वये औद्योवगक प्रयोजनाथण सूट देण्यात आलेल्या 
प्रकरणी सुटीच्या आदेशामध्ये नमुद एकूण िते्रासाठी (कोणत्याही वजावटीवशवाय आदेशामध्ये 
नमूद असलेले महत्तम िेत्र) प्रचवलत वार्वषक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या 15% 
दराने येणारे अवधमुल्य एकरकमी आकारुन असे िते्र सांबांधीत ववकास वनयांत्रण 
वनयमावलीनुसार ववकसनासाठी योजनाधारकास उिलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 

क. नाजकधा अवधवनयमाांतगणत ज्या जवमनींना सजावटीच्या बगीच्यासाठी, ओिन टू स्काय व इतर 
प्रयोजनासाठी सूट देण्यात आली आहे व अशा जवमनी कालाांतराने प्रचवलत ववकास 
आराखड्यानुसार रवहवास ववभागामध्ये समाववष्ट्ट झाल्या आहेत, अशा जवमनीही 
गृहवनमीतीसाठी उिलब्ध होण्याकरीता अशा जवमनीच्या सूटीच्या आदेशामध्ये नमूद नमुद 
एकूण िते्रासाठी (कोणत्याही वजावटीवशवाय आदेशामध्ये नमूद असलेले महत्तम िते्र) 
प्रचवलत वार्वषक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या 2.5% दराने येणारे अवधमुल्य 
एकरकमी आकारुन अस ेिते्र ववकसनासाठी उिलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तथावि, अशा 
जवमनींचा चटई िते्र वनदेशाांक यािूवी वािरण्यात आलेला नसेल तर अशा जवमनीच्या 
प्रचवलत वार्वषक बाजारमूल्य दर तक्त्यामध्ये नमूद दराच्या 10% एवढे  एकरकमी अवधमुल्य 
योजनाधारकाकडून वसूल करण्यात याव.े 

ड. नाजकधा अवधवनयम, 1976 चे कलम 20 अन्वये गृहबाांधणी प्रयोजनाथण सूट देण्यात आलेल्या 
जवमनीवर योजनाधारकाने योजनेच्या अटी व शतीनुसार इमारतींचे बाांधकाम िणूण केल्यानांतर 
अशा इमारतींमधील रवहवाशयाांनी नोंदणीकृत सहकारी सांस्था स्थािन केल्या आहेत. अशा 
गृहवनमाण सांस्थाांच्या इमारती आता जीणण झाल्या असतील तर अशा इमारतींच्या 
िुनर्ववकासासाठी सूट देण्यात आलेल्या आदेशामधील एकूण जवमनीच्या वार्वषक बाजारमूल्य 
दर तक्त्यामध्ये नमूद दराच्या 2.5% दराने येणारे अवधमूल्य एकरकमी आकारुन अशा 
इमारतींच्या िुनर्ववकासास िरवानगी देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
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2. नाजकधा कलम  20  अन्वये ववहीत प्रयोजनाथण सूट देण्यात आलेल्या जमीनींचा ववकास करुन 
तसेच शासनजमा होणाऱ्या अवधमूल्यामधून लघु व मध्यम उत्िन्न गटामधील जनतेसाठी मोठ्या प्रमाणात 
घराांचा साठा वनमाण करण्याच्या उदे्दशाने सदर योजना राबववण्यात येत असल्याने या योजनेच्या प्रभावी व 
िवरणामकारक अांमलबजावणीसाठी खालीलप्रमाणे अटी व शती ववहीत करण्यात येत आहेत:-  

i) सदर योजनेचा लाभ घेण्याकवरता नाजकधा कलम 20 अन्वये सूट देण्यात आलेल्या 
जवमनींचा ववकास करण्यासाठी योजनाधारक / योजनाधारकाने वधै कागदित्राांच्या आधारे 
प्रावधकृत केलेल्या ववकासक / व्यक्ती याांनी कलम 20 खालील सुटीच्या आदेशाच्या 
स्वसािाांकीत प्रतीसह सांबांवधत वजल्हावधकारी व सिम प्रावधकारी कायालयाकडे अजण सादर 
करावा.  

ii) नाजकधा कलम 20 खालील सूटीच्या आदेशातील सूटीचे प्रयोजन ववचारात घेऊन उिरोक्त 
िवरच्छेद क्र.1 मधील अ, ब, क व ड मध्ये नमुद केल्यानुसार योजनेखालील एकूण िते्राच्या 
(कोणत्याही वजावटीवशवाय नमूद असलेले महत्तम िते्र) वववशष्ट्ट टक्केवारीनुसार प्रचवलत 
बाजारमुल्य दर तक्त्यामधील दर ववचारात घेऊन वसुल करावयाचे अवधमुल्य िवरगणीत 
(कोणत्याही वजावटीवशवाय आदेशामध्ये नमूद असलेले महत्तम िते्र X चालू वशघ्रवसध्द 
गणकाचा 2.5%, 10% अथवा 15% यािैकी दर) करुन असे अवधमुल्य शासनाने वनवित 
केलेल्या लेखाशीषाखाली शासकीय कोषागारात भरणा करण्यासाठी अजणदारास अजण प्राप्त 
झाल्यािासून 30 वदवसाांच्या कालावधीत कळववण्यात याव.े  

iii) तसेच अशा प्रकरणी नाजकधा कलम 20 अन्वये मांजूर करण्यात आलेल्या भखूांड ववकास व 
गृहबाांधणी योजनाांबाबत शासनाच्या प्रचवलत धोरणानुसार देय असणाऱ्या मुदतवाढीच्या 
(दांडात्मक) रकमा योजनाधारक / योजनाधारकाचे ववकासक याांचेकडून ते ववकवसत करत 
असलेल्या िते्राच्या  मयादेत एकरकमी वसूल करण्यात यावी. 

iv)  नाजकधा कलम 20 अन्वये सूट देण्यात आलेले एकूण िते्र (कोणत्याही वजावटीवशवाय 
आदेशामध्ये नमूद असलेले महत्तम िते्र) ववचारात घेवून अजणदारास ज्या प्रमाणात िते्राचा 
ववकास करावयाचा आहे, त्याप्रमाणात एकरकमी अवधमूल्य जमा करण्यात आल्यानांतर अशा 
िते्राचा ववकास करण्यास िरवानगी देण्यात यावी आवण केवळ तेवढ्याच जवमनीच्या इतर 
हक्कातील नोंदी कमी करण्यात याव्यात. उवणवरत िते्रासाठी त्या-त्या वळेच्या वशघ्र वसध्द 
गणकानुसार अवधमुल्य वसूल करुन अवधमूल्याची रक्कम जमा करण्याच्या प्रमाणात अशा 
जवमनीच्या इतर हक्कातील नोंदी कमी करण्यात याव्यात. 
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v) सांबांवधत अजणदाराने असे अवधमुल्य शासकीय कोषागारात भरणा केल्याबाबतच्या चलनाची 
मूळ प्रत सांबांवधत वजल्हावधकारी व सिम प्रावधकारी कायालयाकडे सादर केल्यानांतर अशा 
िते्रासाठी गृहबाांधणी, भखूांड ववकास, शेती, िशुिालन, बाग, इत्यादी प्रयोजनाथण सूट देण्यात 
आलेल्या जवमनीच्या अवधकार अवभलेखामध्ये घेण्यात आलेली, "नाजकधा कलम 20 
खालील िते्र व हस्ताांतरणास प्रवतबांध" ही नोंद कमी करण्याबाबत आवशयक कायणवाही 
करण्यात यावी. तथावि, अशा िते्रावर लघु / मध्यम आकारमानाच्या सदवनका बाांधणे अिेिीत 
असल्याने, "80 चौ.मी. चटई िते्राच्या मयादेत सदवनका बाांधण्यासाठीचे िते्र" अशी नोंद 
घेण्यात यावी.      

vi) उिरोक्त िवरच्छेद क्र.1 मध्ये नमुद केल्यानुसार शासन अवधमुल्याची रक्कम भरणा करुन 
जमीनीचा ववकास करताना अशा जमीनींवर असणारी ववववध आरिणे सांबांवधत वनयोजन 
प्रावधकरणाच्या मांजूर ववकास आराखड्यानुसार तसेच ववकास वनयांत्रण वनयमावलीनुसार 
ववकवसत करणे अजणदाराांवर प्रचवलत कायणिध्दतीनुसार बांधनकारक राहील. 

vii)  सदर योजनेचा लाभ घेताांना गृहबाांधणी/ तळेगाव-दाभाडे भखूांड ववकास योजना /अन्य 
योजनाांमधून शासनास यािूवी हस्ताांतरीत झालेले बाांधीव िते्र वा शासनदेय िते्र िरत देता 
येणार नाही वा अशा ववनांतीचा कोणत्याही िवरस्स्थतीत ववचार करण्यात येऊ नये.  

viii)  उिरोक्त नमूदप्रमाणे ववहीत कालमयादेमध्ये कायणवाही करणे अिेवित असल्याने महाराष्ट्र 
शासकीय कमणचाऱ्याांच्या बदल्याांच ेवववनयमन आवण शासकीय कतणव्ये िार िाडताना होणाऱ्या 
ववलांबास प्रवतबांध अवधवनयम, 2005 च्या प्रकरण 3 मधील शासकीय कामकाज िार 
िाडण्याकवरता कालमयादेबाबत ववहीत केलेल्या तरतूदी लागू राहतील.  

ix) सदर शासन वनणणयानुसार वनवित केलेले वववशष्ट्ट अवधमूल्य आकारल्यानांतर ववकासासाठी 
उिलब्ध होणाऱ्या िते्राच्या ववकसनास िरवानगी देताना सांबांवधत वनयोजन प्रावधकरणाचे 
प्रमुख याांनी या शासन वनणणयातील तरतूदीनुसार कमाल 80 चौ.मी. आकारमानाच्या 
सदवनका बाांधण्याची अट बाांधकाम िरवानगी प्रमाणित्रामध्ये स्िष्ट्ट नमूद करण्याबाबत 
आवशयक ती दिता घ्यावी आवण अशा इमारतीस भोगवटा प्रमाणित्र (ओ.सी.) देताना 
त्याबाबतची खातरजमा करावी.  

x) योजनाधारकास नाजकधा कलम 20 अन्वये सूट देण्यात आलेल्या िेत्राचा सूटीच्या 
आदेशातील अटी व शतीनुसार ववकास करावयाचा असल्यास सदर शासन वनणणयाचा 
कोणताही प्रत्यवाय असणार नाही. तसेच त्याकरीता नाजकधा कलम 20 च्या योजनेच्या 
आदेशामधील अटी व शती कायम राहतील. 
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xi) वजल्हावधकारी व सिम प्रावधकारी याांनी नाजकधा कलम 20 अन्वय े ववववध प्रयोजनाथण सुट 
देण्यात आलेल्या योजनाांची प्रयोजनवनहाय यादी सांकेतस्थळावर प्रवसद्ध करावी तसेच 
नाजकधा वनरसन अवधवनयमाच्या िार्श्णभमूीवर कायालयातील अवभलेखाांचे व्यवस्थािन वववहत 
िध्दतीनुसार कराव.े 

       सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उिलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201908021213101625 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वािरीने सािाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यिाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 ( श्रीराम यादव )  
 उि सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) मा.राज्यिालाांचे 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.अिर मुख्य सवचव / मा.प्रधान सवचव सवण मांत्रालयीन ववभाग, मुांबई 
6) मा.प्रधान सवचव (नवव-1), नगर ववकास ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
7) मा.प्रधान सवचव (नवव-2), नगर ववकास ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
8) मा.प्रधान सवचव /सवचव, ववत्त ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
9) ववभागीय आयुक्त, कोकण, िुणे, नावशक, नागिूर. 
10) वजल्हावधकारी व सिम प्रावधकारी, बृहन्मुांबई, ठाणे, उल्हासनगर, िुणे, नागिूर, साांगली, 

सोलािूर, नावशक, कोल्हािूर नागरी समुह. 
11) महानगरिावलका आयुक्त, बृहन्मुांबई, ठाणे, उल्हासनगर, वमरा-भाईांदर, कल्याण-

डोंवबवली, वभवांडी, िुणे, नागिूर, साांगली-वमरज-कुिवाड, सोलािूर, नावशक, कोल्हािूर.  
12) सवण सह सवचव, उि 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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