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महाराष्र शासन 
महसूल व वन जवभाग 

शासन जनणणय क्रमाुंक : जमीन-2505/प्र.क्र.405-II/ज-2 
मादाम कामा मागण, ह तात्मा राजग रु चौक, 

मुंत्रालय, म ुंबई -400 032. 
जदनाुंक : 9 ऑगस्ट, 2019. 

 

  वाचा : शासन जनणणय, महस ल व वन जवभाग, क्रमाुंक: जमीन-2505/प्र.क्र.405/ज-2, 
         जदनाुंक 12.12.2012. 

प्रस्तावना :  
      बृहनम ुंबईतील शासकीय जजमनीच्या भाडेपट्ट्याच्या न तनीकरणा सुंदभात शासन जनणणय 
क्र.जमीन-2505/प्र.क्र.405/ज-2, जदनाुंक 12.12.2012 अनवये स धाजरत धोरण जवजहत करण्यात आले 
आहे. या शासन जनणणयाच्या पजरच्छेद 4 (क) ‘भाडेपट्ट्याुंचे हस्ताुंतरण व वापरातील बदलाचे जनयमन’ 
मधील म द्दा क्र. (5) मध्ये खालील प्रमाणे तरत द करण्यात आली आहे : - 

“काही भाडेपट्टा करारनाम्यात भाडेपट्ट्याची म दत सुंप ष्टात येण्यापूवी जवजवक्षीत कालावधीच्या आत 
भाडेपट्ट्याचे न तनीकरण करुन घेण्यासाठी भाडेपट्टाधारक इच्छूक आहे ककवा नाही, हे जजल्हाजधका-
याुंना कळजवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणात भाडेपट्टाधारकाुंनी जवजवक्षीत 
कालावधी मध्ये न तनीकरणासाठी जवकल्प जदला नसल्यास अशा प्रकरणात भाडेपट्ट्याचे न तनीकरण 
करण्यापूवी प्रचजलत बाजारमूल्याच्या 10 टक्के इतका दुंड आकारण्यात यावा व या दुंडाची वसूली 
झाल्याुंनतरच न तनीकरणाची कायणवाही करण्यात यावी.”   

 भाडेपट्ट्याच्या बह ताुंश जमळकतीमध्ये भाडेपट्ट्याुंच्या हक्काची हस्ताुंतरणे झालेली आहेत. त्याम ळे 
भाडेपट्ट्याुंचे हक्क सद्यस्स्ितीत नवीन व्यक्तीकडे आहेत. सबब, भाडेपट्टा सुंप ष्टात येणे पूवी अिवा 
सुंप ष्टात आल्यानुंतर मूळ भाडेपट्टा धारकाुंनी नूतनीकरणाबाबत कळजवले आहे ककवा नाही याबाबतची 
कागदपत्रे सद्य:स्स्ितीमधील भाडेपट्टाधारकाकडून उपलब्ध होत नाहीत तसेच जजल्हाजधकारी 
कायालयातील अजभलेखामध्ये देजखल उपलब्ध होत नाहीत. तसेच जदनाुंक 12.12.2012 च्या शासन 
जनणणयामध्य े भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणासाठी भाडेपट्टाधारकाची इच्छ कता जवजहत कालावधीत न 
कळजवल्यास त्यापोटी दुंड म्हणनू 10 टक्के आकारावयाची रक्कम फार जास्त असल्याने भाडेपट्टाधारक 
दुंड भरणेस आक्षपे घेत असल्याने सदरहू दुंडजनय रकमेबाबत प नणजवचार होवून भाडेपट्ट्याच्या दुंडाची 
रक्कम कमी करण्याबाबत जजल्हाजधकारी, म ुंबई शहर याुंनी जवनुंती केली आहे.   

यासुंदभात राज्य मुंजत्रमुंडळाच्या जदनाुंक 23.07.2019 रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या 
जनणणयाच्या अन षुंगाने जदनाुंक 12.12.2012 च्या शासन जनणणयामधील पजरच्छेद 4(क)(5) मध्ये प ढीलप्रमाणे 
स धारणा करण्याची बाब शासनाच्या जवचाराधीन होती.  



 
 
शासन जनणणय क्रमाुंकः जमीन-2505/प्र.क्र.405-II/ज-2 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2 

शासन जनणणय : -       
 बृहनम ुंबईतील शासकीय जजमनीवरील सुंप ष्टात आलेल्या भाडेपट्ट्याच े न तनीकरण 

करण्यासुंबुंधीचे स धाजरत धोरणाबाबतचा शासन जनणणय क्र.जमीन-2505/प्र.क्र.405/ज-2, जदनाुंक 
12/12/2012 मधील 4(क) (5) मध्ये प ढीलप्रमाणे स धारणा करण्यात येत आहे : - 

(5) “काही भाडेपट्टा करारनाम्यात भाडेपट्ट्याची म दत सुंप ष्टात येण्यापूवी जवजवक्षीत कालावधीच्या 
आत भाडेपट्ट्याचे न तनीकरण करुन घेण्यासाठी भाडेपट्टाधारक इच्छूक आहे ककवा नाही, हे 
जजल्हाजधका-याुंना कळजवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणात भाडेपट्टाधारकाुंनी 
जवजवक्षीत कालावधीमध्ये न तनीकरणासाठी जवकल्प जदला नसल्यास अशा प्रकरणात भाडेपट्ट्याचे 
न तनीकरण करण्यापूवी प्रचजलत बाजारमूल्याच्या 0.1 टक्के इतका दुंड आकारण्यात यावा व या 
दुंडाची वसूली झाल्याुंनतरच न तनीकरणाची कायणवाही करण्यात यावी.”   
सदर शासन जनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या स ुंकेतस्िळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सुंगणक सुंकेताक क्रमाुंक 201908091444109719 असा आहे.  
हा आदेश जडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाुंजकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याुंच्या आदेशान सार व नावाने,  
 
 
           ( रमेश चव्हाण ) 
         शासनाचे उप सजचव 

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याुंचे प्रधान सजचव, राजभवन, म ुंबई. 
2. मा.म ख्यमुंत्रयाुंचे प्रधान सजचव, मुंत्रालय, म ुंबई. 
3. मा.मुंत्री (महसूल) याुंच ेखाजगी सजचव, मुंत्रालय, म ुंबई. 
4. मा.राज्यमुंत्री (महसूल) याुंच ेखाजगी सजचव, मुंत्रालय, म ुंबई. 
5. मा.म ख्य सजचव, महाराष्र शासन, मुंत्रालय, म ुंबई. 
6. अप्पर म ख्य सजचव (जवत्त), मुंत्रालय, म ुंबई. 
7. सवण जवभागीय आय क्त 
8. जजल्हाजधकारी, म ुंबई शहर / म ुंबई उपनगर 
9. आय क्त, ब हनम ुंबई महानगरपाजलका, म ुंबई. 
10. प्रधान सजचव, (नगर जवकास), मुंत्रालय, म ुंबई. 
11. नोंदणी महाजनरीक्षक, महाराष्र राज्य, प णे. 
12. प्रधान महालेखाकार (लेखा व अन ज्ञेयता), महाराष्र-1, म ुंबई/महाराष्र (२), नागपरू. 
13. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), महाराष्र(१), म ुंबई/महाराष्र (२), नागपरू 
14. सवण सह सजचव / उप सजचव, महसूल व वन जवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई. 
15. जनवडनस्ती, ज-2 कायासन, महसूल व वन जवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई. 
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