नझूल

जमीन

वगळता,

ववविष्ट
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मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबइ - 400 032.
वदनांक: 15 एवप्रल, 2017
वाचा :1. महाराष्र जमीन महसूल संवहता, 1966 व महाराष्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनीची
ववल्हेवाट करणे) वनयम, 1971

प्रस्तावना :महाराष्र जमीन महसूल संवहता, 1966 अवण महाराष्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनींची
ववल्हेवाट करणे) वनयम, 1971 मधील तरतूदी ऄन्वये िासकीय जवमनी वववहत ऄटी व ितींच्या ऄधीन
राहू न कब्जेहक्काने ऄथवा भाडे पट्टयाने वनवासी, वावणज्ययक, औद्योवगक व ऄन्य प्रयोजनासाठी
वेळोवेळी ववववध व्यक्ती ककवा संस्था यांना प्रदान करण्यात अल्या/येत अहेत. राययात मुंबइ िहर व
मुंबइ ईपनगर वजल्हा यांसह ऄन्य वजल्हयांमध्ये सदर संवहता ऄज्स्तत्वात येण्यापूवी दे खील ऄनेक
िासकीय जवमनी भाडे पट्टयाने वनवासी, वावणज्ययक, औद्योवगक आत्यादी प्रयोजनांसाठी प्रदान करण्यात
अलेल्या अहेत.
िासनाने प्रदान केलेल्या िासकीय जवमनीच्या वापरात बदल करण्यास, रायय िासनाची पूवण
संमती अवश्यक ऄसल्याबाबत, महाराष्र जमीन महसूल संवहता, 1966 मध्ये कलम 37ऄ ऄन्वये
ववववित तरतूद करण्यात अलेली अहे.
औद्योवगक प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात अलेल्या िासकीय जवमनी, संबंवधत घटकाने
औद्योवगक प्रयोजनासाठी वापरात अणल्यानंतर, कालौघात ऄिा जवमनी ऄनेक वठकाणी िहरी भागात
समाववष्ट झालेल्या अहेत अवण त्या वठकाणी अता औद्योवगक वापर करणे िहरीकरणामुळे िक्य होत
नाही ककवा काही वठकाणी ववकास अराखड्याप्रमाणे जवमनींचा औद्योवगक कारणास्तव वापर
करण्यावर प्रवतबंध लादण्यात अलेले अहेत, ककवा ऄिा जवमनीवर दिणववलेल्या ववकास
अराखड्यातील वापराच्या ववभागात बदल झालेला अहे, ऄिा वठकाणी ऄसलेल्या जवमनींच्या वापरात
ववकास अराखड्यातील वापरािी सुसंगत बदल करण्यासाठी मान्यता दे ण्याबाबत िासनाकडे
ऄनेकदा ववचारणा करण्यात येते. तथावप, प्रदान केलेल्या िासकीय जवमनीच्या वापराच्या
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प्रयोजनातील बदलास ऄवधमूल्य ऄथवा िुल्क अकारुन परवानगी दे णे याववषयीचे कोणतेही ववववित
धोरण नसल्यामुळे ऄिा प्रदान केलेल्या िासकीय जवमनींच्या वापरात बदल करण्यानुषंवगक प्राप्त
प्रस्तावास मान्यता दे णे ऄडचणीचे ठरते. या पारॄणभम
ू ीवर, ऄिा जवमनी ववकास प्रवक्रयेत सामावून
घेण्याच्या दृज्ष्टने याबाबतचे धोरण वनवरृत करणे गरजेचे झाले अहे. यास्तव औद्योवगक प्रयोजनासाठी
यया िासकीय जवमनी पूणण बाजारमूल्य अकारुन ककवा सवलतीच्या दराने प्रदान करण्यात अलेल्या
अहेत, ऄिा जवमनीच्या औद्योवगक वापराऐवजी वनवासी ऄथवा वावणज्ययक वापर याप्रमाणे वापरात
बदल करण्यासाठी ऄवधमूल्य अकारुन परवानगी दे ण्याबाबतचे धोरण वनवरृत करण्याची बाब
िासनाच्या ववचाराधीन होती.
िासन वनणणय :महाराष्र जमीन महसूल संवहता, 1966 अवण महाराष्र जमीन महसूल (सरकारी जवमनींची
ववल्हेवाट करणे) वनयम, 1971 मधील तरतूदीन्वये ककवा तत्पूवी ववववध औद्योवगक घटकांना यया
िासकीय जवमनी (नझूल जवमनी व्यवतवरक्त) पूणणपणे बाजारमूल्य वसूल करुन ककवा सवलतीच्या दराने

औद्योवगक प्रयोजनासाठी कब्जेहक्काने ऄथवा भाडे पट्ट्याने प्रदान करण्यात अलेल्या अहेत, त्या
िासकीय जवमनी (नझूल जवमनी व्यवतवरक्त) यांच्या वापरात बदल करण्यास ईक्त नमूद संवहतेच्या
कलम 37ऄ ऄन्वये मान्यता दे ण्यासंदभात िासन या िासन वनणणयान्वये पुढीलप्रमाणे वदिा वनदे ि
वनगणवमत करीत अहे :(1)

औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनाऐवजी संबंवधत िासकीय जमीन वनवासी ककवा

वावणज्ययक प्रयोजनासाठी वापरास ऄनुमती दे ण्याच्या प्रकरणी प्रथमत: संबंवधत औद्योवगक
घटकाकडील जवमनीबाबत खालील तीन बाबींची पूतणता होत अहे ककवा कसे याची खात्री करणे
अवश्यक राहील :ऄ) प्रादे विक वनयोजनानुसार ककवा ववकास अराखड्यानुसार, ककवा ववकास वनयंत्रण
वनयमावलीनुसार

ककवा

ऄन्य

वैधावनक/प्रिासकीय

तरतूदीनुसार

संबंवधत

जवमनीवर औद्योवगक प्रयोजनाचा वापर ऄनुज्ञय
े नसावा, अवण,
ब) संबंवधत जमीन कोणत्याही सावणजवनक प्रयोजनासाठी अवश्यक नाही, याची प्रारुप
ककवा ऄंवतम ववकास अराखडा, प्रारुप/ऄंवतम नगररचना योजना, प्रारुप/ऄंवतम
प्रादे विक योजना यामधील अरिणांवरुन, तसेच वजल्हावधकारी कायालयाकडे
केंद्र िासन/रायय िासन यांच्या ववववध मंत्रालय/ववभाग ककवा त्यांच्या ऄवधनस्त
वनमिासकीय संस्थांकडू न प्राप्त मागण्यांवरुन खात्री होत ऄसावी, अवण,
क) सदरहू जवमनीच्या बाबतीत कोणताही ितणभग
ं झालेला नसावा.
(२)

औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात अलेल्या िासकीय

जवमनीच्या वापरात बदल करण्यास परवानगी दे ण्यापूवी, ऄिा जवमनीचा मूळ प्रयोजनासाठी

वापर सुरु झाला ऄसणे व जमीन प्रदान केल्यापासून वकमान 10 वषाचा कालावधी पूणण झालेला
ऄसणे ऄवनवायण राहील. त्याचप्रमाणे, ऄिा जवमनीचा प्रस्ताववत वापर नगर रचना च्या दृज्ष्टने
ऄनुज्ञय
े ऄसल्याची खात्री करणे अवश्यक ऄसेल.
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(३)

(i) औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनाथण प्रदान करण्यात अलेल्या िासकीय

जवमनीच्या वापरात बदल करण्यासंबंधी प्रस्तावांचा ववचार करतांना, संबंवधत िासकीय जमीन
ऄंवतम ककवा प्रारूप ववकास अराखड्यात / प्रादे विक योजनेत/ नगर रचना योजनेत सावणजवनक
प्रयोजनासाठी अरवित केलेली अहे ककवा कसे याची अवण सदरहू जमीन केंद्र ऄथवा रायय
िासनाच्या ववववध मंत्रालय / ववभाग ककवा त्यांच्या ऄवधनस्त वनमिासकीय संस्थांना अवश्यक
ऄसल्यासंबंधी मागणी वजल्हावधकारी कायालयात प्राप्त झालेली अहे ककवा कसे या बाबींची
खातरजमा वजल्हावधकारी यांनी करणे अवश्यक राहील. ऄिा खात्रीनंतर संबंवधत िासकीय
जमीन सावणजवनक प्रयोजनाथण अवश्यक ऄसल्याचे वनष्पन्न होत ऄसल्यास, त्या प्रकरणी वापरात
बदल करण्यास परवानगी न दे ता ऄिी िासकीय जमीन िासनाकडे परत घेण्याच्या दृष्टीने
वनयमानुसार कायणवाही वजल्हावधकारी यांच्या स्तरावरून प्रस्ताववत करण्यात यावी.
(ii) औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनासाठी पूणण बाजारमूल्य वसूल करुन कब्जेहक्काने /
सवलतीच्या दराने कब्जेहक्काने / भाडे पट्टयाने प्रदान केलेल्या िासकीय जवमनींच्या (नझूल
जवमनी वगळू न)

बाबतीत, जर संबंवधत औद्योवगक घटकाने ववनापरवानगी/ ऄनवधकृतपणे

वापरात बदल केलेला ऄसेल, मात्र, या िासन वनणणयाच्या ऄ.क्र.(1) अवण ऄ.क्र.(2) मधील
बाबींची पुतणता संबधीत औद्योवगक घटकांकडू न होत नसेल, तर ऄिा औद्योवगक घटकांकडील
संबंधीत िासकीय जमीन महाराष्र जमीन महसूल संवहता, 1966 अवण महाराष्र जमीन महसूल
(सरकारी जवमनींची ववल्हे वाट करणे) वनयम, 1971 मधील तरतूदीन्वये ितणभग
ं ाची कायणवाही
करून िासनाकडे परत घेण्याच्या दृष्टीने वनयमानुसार अवश्यक ती कायणवाही वजल्हावधकारी
यांनी त्यांच्या स्तरावरुन करावी.
(4)

(i) औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनासाठी यया िासकीय जवमनी िासनाने पूणण

बाजारमूल्य वसूल करुन कब्जेहक्काने

प्रदान केल्या अहेत, त्या जवमनींच्या वापरात

वनवासी/वावणज्ययक प्रयोजनाकरीता बदलास परवानगी दे ण्यासाठी मागणी प्राप्त झाल्यास, ऄिा
प्रकरणी वरील ऄनुक्रमांक (1) मधील (ऄ), (ब) व (क) अवण ऄनु.क्र.(2) या चारही बाबींची पूतणता
होत ऄसल्यास, ऄिा जवमनीच्या वापरात, वनवासी/वावणज्ययक प्रयोजनाकरीता बदल करण्यास
परवानगी दे ताना, त्या प्रयोजनासाठी ऄिा जवमनीच्या प्रचवलत वार्षषक दर वववरणपत्रानुसार जी
ककमत होइल त्या ककमतीच्या 50% आतकी रक्कम “ऄवधमूल्य” म्हणून अकारण्यात येउन वसूल
करण्यात यावी.
(ii)

यया प्रकरणी औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनासाठी पूणण बाजारमूल्य वसूल

करुन कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या िासकीय जवमनीच्या वापरात औद्योवगक घटकाने

ववनापरवानगी वापरात बदल केला ऄसल्यास, मात्र ऄन्य ितणभग
ं नसतील, तर वरील
ऄनुक्रमांक (1) मधील (ऄ) व (ब) अवण ऄ.क्र.(2) येथील बाबींची पूतणता होत ऄसल्यास, ऄिा
जवमनींच्या त्या प्रयोजनाच्या प्रचवलत वार्षषक दर वववरणपत्रानुसार होणाऱ्या ककमतीच्या 75%
रक्कम “ऄवधमूल्य” म्हणून अकारुन अवण वसूल करुन ऄिा ऄनवधकृत वापरातील बदलास
कायोत्तर मान्यता दे ता येइल. तसेच ऄिा जवमनींबाबत ऄनवधकृत वापरातील बदलासह ऄन्य
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स्वरुपाचेही ितणभग
ं ऄसल्यास, वरीलप्रमाणे जवमनीच्या त्या प्रयोजनाच्या प्रचवलत वार्षषक दर
वववरणपत्रानुसार होणाऱ्या ककमतीच्या 75% रक्कम “ऄवधमूल्य” म्हणून अकारुन अवण वसूल
करुन ऄिा ऄनवधकृत वापरातील बदलास कायोत्तर मान्यता दे ण्याववषयी वनणणय घेतांना, ऄन्य
ितणभग
ं ांसंबंधी प्रचवलत धोरणाप्रमाणे वववहत दं डात्मक रक्कम/ऄवधमूल्य अकारून व वसूल
करुन ऄसे ितणभग
ं वनयवमत करण्याबाबत ही वनणणय घेणे अवश्यक राहील.
(5)

(i)

औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनासाठी यया िासकीय जवमनी िासनाने

सवलतीच्या दराने कब्जेहक्काने प्रदान केल्या अहेत, त्या जवमनींच्या वापरात बदलास परवानगी

दे ण्यासाठी मागणी प्राप्त झाल्यास, ऄिा प्रकरणी वरील ऄनुक्रमांक (1) मधील (ऄ), (ब) व (क)
अवण ऄनु.क्र.(2) या चारही बाबींची पूतणता होत ऄसल्यास, ऄिा जवमनीच्या वापरात,
वनवासी/वावणज्ययक प्रयोजनाकरीता बदल करण्यास परवानगी दे ताना, त्या प्रयोजनासाठी

संबंवधत जवमनीच्या प्रचवलत वार्षषक दर वववरणपत्रानुसार होणाऱ्या ककमती एवढे “ऄवधमूल्य”
वसूल करण्यात यावे.
(ii)

औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनासाठी यया िासकीय जवमनी िासनाने

सवलतीच्या दराने कब्जेहक्काने प्रदान केल्या अहेत, त्या औद्योवगक घटकाने ववनापरवानगी
वापरात वनवासी/वावणज्ययक प्रयोजनाकरीता बदल केला ऄसेल, मात्र ऄन्य ितणभग
ं नसतील,

तर वरील ऄनुक्रमांक (1) मधील (ऄ) व (ब) अवण ऄ.क्र.(2) येथील बाबींची पूतणता होत ऄसल्यास,
ऄिा जवमनींच्या त्या प्रयोजनाच्या प्रचवलत वार्षषक दर वववरणपत्रानुसार होणाऱ्या ककमतीच्या
125% रक्कम “ऄवधमूल्य” म्हणून अकारुन अवण वसूल करुन ऄिा ऄनवधकृत वापरातील
बदलास कायोत्तर मान्यता दे ता येइल. तसेच ऄिा जवमनींबाबत ऄनवधकृत वापरातील बदलासह
ऄन्य स्वरुपाचेही ितणभंग ऄसल्यास, वरीलप्रमाणे जवमनीच्या त्या प्रयोजनाच्या प्रचवलत वार्षषक
दर वववरणपत्रानुसार होणाऱ्या ककमतीच्या 125% रक्कम “ऄवधमूल्य” म्हणून अकारुन अवण
वसूल करुन, ऄिा ऄनवधकृत वापरातील बदलास कायोत्तर मान्यता दे ण्याववषयी वनणणय घेतांना,
ऄन्य ितणभग
ं ांसंबंधी प्रचवलत धोरणाप्रमाणे वववहत दं डात्मक रक्कम/ऄवधमूल्य अकारून व वसूल
करुन ऄसे ितणभग
ं वनयवमत करण्याबाबत ही वनणणय घेणे अवश्यक राहील.

(6)

(i) औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनासाठी भाडे पट्टयाने प्रदान केलेल्या िासकीय

जवमनींच्या बाबतीत वरील ऄनुक्रमांक (1) मधील (ऄ), (ब) व (क) अवण ऄनु.क्र. (2) या चारही
बाबींची पूतणता होत ऄसल्यास, ऄिा जवमनीच्या वापरात वनवासी/वावणज्ययक प्रयोजनाकरीता

बदल करण्यास परवानगी दे ताना, जवमनीच्या त्या प्रयोजनासाठी प्रचवलत वार्षषक दर
वववरणपत्रानुसार जी ककमत होइल त्या ककमतीच्या 50% आतकी रक्कम “ऄवधमूल्य” म्हणून
अकारण्यात येउन वसूल करण्यात यावी. तसेच बदललेल्या प्रयोजनासाठी ऄसलेल्या प्रचवलत
वार्षषक दर वववरणपत्रानुसार ऄिा जवमनीच्या होणाऱ्या ककमतीवर PLR दराने भूइभाडे
अकारण्यात यावे.
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(ii)

औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनासाठी, भाडे पट्टयाने प्रदान केलेल्या िासकीय

जवमनींच्या बाबतीत संबंवधत औद्योवगक घटकाने ववनापरवानगी वापरात वनवासी/वावणज्ययक
प्रयोजनाकरीता बदल केला ऄसेल, मात्र ऄन्य ितणभग
ं नसतील, तर वरील ऄनुक्रमांक (1) मधील
(ऄ) व (ब) ) अवण ऄनु.क्र.(2) येथील ऄटींची पूतणता होत ऄसल्यास, ऄिा जवमनींच्या त्या
प्रयोजनाच्या प्रचवलत वार्षषक दर वववरणपत्रानुसार होणाऱ्या ककमतीच्या 75% रक्कम “ऄवधमूल्य”
म्हणून अकारुन अवण वसूल करुन, तसेच वरीलप्रमाणे होणाऱ्या वार्षषक भूइभाड्याच्या दु प्पट
दराने भूइभाडे अकारुन ऄिा ऄनवधकृत वापरातील बदलास कायोत्तर मान्यता दे ता येइल. तसेच
ऄिा जवमनींबाबत ऄनवधकृत वापरातील बदलासह ऄन्य स्वरुपाचेही ितणभग
ं ऄसल्यास,
वरीलप्रमाणे जवमनीच्या त्या प्रयोजनाच्या प्रचवलत वार्षषक दर वववरणपत्रानुसार होणाऱ्या
ककमतीच्या 75% रक्कम “ऄवधमूल्य”

म्हणून अकारुन व वसूल करुन अवण वरीलप्रमाणे

होणाऱ्या वार्षषक भूइभाड्याच्या दु प्पट दराने भूइभाडे अकारुन ऄिा ऄनवधकृत वापरातील
बदलास कायोत्तर मान्यता दे ण्याववषयी वनणणय घेतांना, ऄन्य ितणभग
ं ांसंबंधी प्रचवलत धोरणाप्रमाणे
वववहत दं डात्मक रक्कम/ऄवधमूल्य अकारून व वसूल करुन ऄसे ितणभग
ं वनयवमत करण्याबाबत
ही वनणणय घेणे अवश्यक राहील.
(7)

मूळ वापराऐवजी ऄन्य वापरास ककवा वापराच्या बदलास परवानगी दे ताना संबंवधत

िासकीय जमीन प्रदानाच्या मूळ अदे िातील ऄटी व िती कायम राहतील. तसेच, ऄिा जवमनी
भोगवटादार वगण- 2 ऄथवा भाडे पट्टयाने प्रदान केल्या ऄसतील तर त्याच धारणावधकाराच्या राहतील.
(8)

ईक्त नमूद ऄनु. क्र.(1) मधील (ब) व (क) अवण ऄनु.क्र.(2) या तीनही बाबींची पूतणता

करणाऱ्या औद्योवगक घटकाकडील िासकीय जवमनीच्या वठकाणी औद्योवगक वापर ऄनुज्ञय
े ऄसल्यास,
ऄिा जवमनी ऄन्य घटकाकडे औद्योवगक प्रयोजनाकरीता वापरण्यास हस्तांतरीत करण्याची िक्यता
प्रथम जावहरात प्रवसध्द करुन पडताळणे अवश्यक राहील. ऄिा वेळी संबंवधत औद्योवगक घटकाकडू न
(i) जवमनीचा अवण (ii) जवमनी व्यवतवरक्त यंत्रसामुग्री व ऄन्य स्थावर मालमत्ता यांचा वजल्हावधकारी
यांच्या पूवण परवानगीने स्वतंत्रपणे वललाव करण्यात यावा. या वललावा समयी संबंवधत जवमनीच्या
प्रचवलत वार्षषक दर वववरणपत्रकानुसार येणाऱ्या ककमती एवढी रक्कम वकमान दे कार रक्कम म्हणून
वनवरृत करुन, या जवमनीचा मूळ औद्योवगक घटकाकडू न प्रथमत: वललाव करण्यात यावा व केवळ
सदर जवमनीच्या वललावापोटी येणाऱ्या रकमेतून िासनास दे य ऄसणारी 50% ऄनर्षजत रक्कम वसूल
करण्यात यावी. मात्र, मूळ वललावास प्रवतसाद न वमळाल्यास, तद्नंतर अणखी एका वेळेस वललावाचे
अयोजन करणे अवश्यक राहील. याप्रमाणे, मूळ अवण तद्नंतरचा एक वललाव ऄिा एकूण दोन्ही
वललावांना प्रवतसाद न वमळाल्यास, ऄिा प्रकरणी कब्जेहक्काने जमीन प्रदान केली ऄसल्यास, त्या
प्रकरणी वरील पवर. 4 ककवा यथाज्स्थती पवर. 5

प्रमाणे, अवण भाडे पट्ट्याने जमीन प्रदान केली

ऄसल्यास पवर.6 प्रमाणे वापर बदला संदभात कायणवाही करण्यात यावी.
(9)

औद्योवगक घटकांना औद्योवगक प्रयोजनाथण प्रदान केलेल्या जवमनीच्या वापरातील

बदलापोटी जर प्रचवलत ववकास वनयंत्रण वनयमावलीतील तरतूदीनुसार ही िासनास काही ऄवधमूल्य
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दे य ऄसेल ककवा ऄिी जमीन तत्कालीन नागरी जमीन कमाल धारणा ऄवधवनयमांतगणत कलम 20
खालील सूट प्राप्त जमीन ऄसेल अवण त्या कारणास्तव ही िासनाच्या प्रचवलत धोरणानुसार काही
ऄवधमूल्य ऄिा वापरातील बदलापोटी िासनाच्या नगर ववकास ववभागास दे य ऄसेल, तर ऄिा
रक्कमां महसूल ववभागास प्रस्तुत धोरणात्मक वदिा वनदे िांच्या ऄनुषंगाने दे य रकमेतून समायोवजत
करण्यात याव्यात.
(10)

सदरहू िासन वनणणयान्वये वववहत केलेल्या धोरणानुसार ववविष्ट प्रयोजनासाठी मंजूर

केलेल्या िासकीय जवमनीचा (नझूल जवमनी वगळू न) मंजूर प्रयोजनाऐवजी ऄन्य प्रयोजनासाठी वापर
करण्यास परवानगी दे ण्यासंबंधीच्या मुंबइ महानगर प्रदे ि ववकास प्रावधकरण िेत्रातील प्रस्तावांना
िासनाची मान्यता घेणे अवश्यक राहील. तसेच मुंबइ महानगर प्रदे ि ववकास प्रावधकरण िेत्र वगळता
ईवणवरत िेत्रातील ऄिा प्रस्तावांना मान्यता दे ण्याचे ऄवधकार ववभागीय अयुक्तांना राहतील.
02.

सदर िासन वनणणयातील वदिा वनदे ि व तरतूदी, यया औद्योवगक घटकांना िासनाकडू न

भूसंपादन ऄवधवनयमान्वये जमीन संपादीत करुन वदलेल्या अहे त, ऄिा औद्योवगक घटकांच्या
जवमनींच्याबाबतीत लागू होणार नाहीत.
03.

सदर

िासन

वनणणय,

ववत्त

ववभागाच्या

ऄनौपचारीक

संदभण

क्र.14/2017/व्यय-9,

वद.19.01.2017 ऄन्वये सहमतीने तसेच रायय मंवत्रमंडळाच्या वद.23.03.2017 रोजीच्या बैठकीतील
मान्यतेस ऄनुसरून वनगणवमत करण्यात येत अहे.
सदर िासन वनणणय महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 510811010551077102 ऄसा अहे . हा अदे ि
वडजीटल स्वािरीने सािांवकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्राचे राययपाल यांच्या अदे िानुसार व नावाने.

Manu
Kumar
Srivastava

Digitally signed by Manu Kumar
Srivastava
DN: c=IN, o=All India Services,
ou=Principal Secretary,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Manu Kumar
Srivastava
Date: 2017.04.15 18:31:12 +05'30'

(मनु कुमार रॅीवास्तव)
प्रधान सवचव ( महसूल, मुद्रांक िुल्क व नोंदणी )
प्रत,
1) मा. राययपाल, महाराष्र रायय यांचे सवचव, राजभवन, मलबार वहल, मुंबइ.
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे ऄपर मुख्य सवचव, मंत्रालय, मुंबइ.
3) मा. मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबइ.
4) मा. राययमंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबइ.
5) मा. मुख्य सवचव, महाराष्र िासन, मंत्रालय, मुंबइ.
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6) ऄपर मुख्य सवचव, (ववत्त), ववत्त ववभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
7) प्रधान सवचव (ईद्योग), ईद्योग, उजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
8) प्रधान सवचव, (नवव-1), नगर ववकास ववभाग,मंत्रालय, मुंबइ.
9) सवचव (नवव-2), नगर ववकास ववभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
10) सवचव (वने व भूसंपादन), महसूल व वन ववभाग,मंत्रालय, मुंबइ.
11) महालेखापाल (लेखा व ऄनुज्ञय
े ता) महाराष्र 1/2, मुंबइ / नागपूर.
12) महालेखापाल (लेखा परीिा) महाराष्र 1/2, मुंबइ / नागपूर
13) प्रधान सवचव, महाराष्र ववधानमंडळ सवचवालय,मुंबइ.
14) प्रधान सवचव (महसूल, मुद्रांक िुल्क व नोंदणी), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबइ.
15) जमाबंदी अयुक्त अवण संचालक, भूमी ऄवभलेख, पुणे.
16) नोंदणी महावनवरिक व मुद्रांक वनयंत्रक, महाराष्र रायय, पुणे.
17) महासंचालक, मावहती व जनसंपकण संचालनालय, मुंबइ.
18) सवण ववभागीय अयुक्त.
19) सवण वजल्हावधकारी.
20) ऄवधदान व लेखा ऄवधकारी, मुंबइ.
21) वनवासी लेखावधकारी, मुंबइ.
22) सवण सहसवचव / ईपसवचव, महसूल व वन ववभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
23) सवण मंत्रालयीन ववभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
24) सवण "ज" समूह कायासने, महसूल व वन ववभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
25) वनवड नस्ती (कायासन ज-1)

******
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