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प्रठसध्द झाललेा नाही अशा ठिकाणी महाराष्ट्र 
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महाराष्ट्र शासन 
महसूल ि िन ठिर्भाग 

                                         शासन पठरपत्रक क्रमाकं : एनएए-2017/प्र.क्र.115/टी-1 
        मादाम कामा मागय, हुिात्मा राजगुरु चौक   
                                                               मंत्रालय, मंुबई 400 032.  
                                                      ठद.19 ऑगस्ट, 2017. 
 

िाचा :   1) शासन ठनणयय, महसूल ि िन ठिर्भाग क्र.एनएपी-2016/प्र.क्र.7/टी-1, ठद. 22/01/2016. 
       2) सन 2017 चा महाराष्ट्र अठधठनयम क्र. 30 (शासन राजपत्र ठद. 15 एठप्रल,2017) 
 

शासन पठरपत्रक 
 

 महाराष्ट्र अठधठनयम 30/2017 अन्िये महाराष्ट्र जमीन महसूल संठहिा, 1966 मध्ये नव्याने समाठिष्ट्ट 
करण्याि आलेल्या कलम 42 ब ि कलम 42 क मधील िरिुदींच्या िसेच सदंर्भाधीन शासन ठनणयय, महसूल 
ि िन ठिर्भाग क्र.एनएपी-2016/प्र.क्र.7/टी-1, ठद.22/01/2016 च्या अनुषंगाने अंमलबजािणीि सूसुत्रिा ि 
प्रर्भािीपणा आणण्याकरीिा महाराष्ट्र जमीन महसूल संठहिा, 1966 च्या कलम 13 (7) नुसार शासनास प्राप्ि 
अठधकारानं्िये पुढे नमूद केल्याप्रमाणे ठनदेश ठनगयठमि करण्याि येि आहेि. 

(I)  मंुबई महानगर प्रदेश ठिकास प्राठधकरण (M.M.R.D.A.)/ पुणे महानगर प्रदेश ठिकास 
प्राठधकरण (P.M.R.D.A.)/ नागपूर महानगर प्रदेश ठिकास प्राठधकरण (N.M.R.D.A.) च्या 
काययक्षते्राि ककिा ठिशेष ठनयोजन प्राठधकरणाच्या काययक्षते्राि ज्या ठिकाणी अद्याप ठिकास 
आराखडा अठंिमरीत्या प्रठसध्द झाललेा नाही, त्या ठिकाणी महाराष्ट्र जमीन महसूल संठहिा, 
1966 मधील कलम 42 ब मधील िरिदूी लागू होि नाहीि, अशा र्भागांकरीिा खालीलप्रमाणे 
काययिाही करण्याि यािी. - 

(1) जर अशा ठिकाणी प्रारुप ठिकास आराखडा प्रठसध्द झालेला असेल िर महाराष्ट्र 
जमीन महसूल संठहिा, 1966 च्या कलम 42 अ मधील िरिदींनुसार िसेच 
संदर्भाधीन शासन ठनणयय, महसूल ि िन ठिर्भाग, क्र.एनएपी-2016/प्र.क्र.7/टी-1, ठद. 
22/01/2016 अन्िय े ठिहीि करण्याि आलेल्या काययपध्दिीनुसार काययिाही 
करण्याि यािी.  

(2)  जर अशा ठिकाणी अद्याप प्रारुप ठिकास आराखडा प्रठसध्द झाललेा नसेल ि जर 
अशा ठिकाणी प्रारूप ककिा अंठिम प्रादेठशक ठिकास आराखडा लागू असेल, िर त्या 
ठिकाणी महाराष्ट्र जमीन महसूल संठहिा, 1966 च्या कलम 42 क मधील िरिुदींन्िये 
ि महाराष्ट्र प्रादेठशक ठनयोजन ि नगररचना अठधठनयम, 1966 च्या कलम 18 मधील 
िरिदींनुसार मंुबई महानगर प्रदेश ठिकास प्राठधकरण (M.M.R.D.A.)/ पुणे महानगर 
प्रदेश ठिकास प्राठधकरण (P.M.R.D.A.)/ नागपूर महानगर प्रदेश ठिकास प्राठधकरण 
(N.M.R.D.A.) याचंेकडे ककिा संबंठधि ठिशेष ठनयोजन प्राठधकरण (Special 
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Planning Authority) याचंेकडे सबंंठधि व्यक्िीने ही बाधंकाम परिानगीकरीिा अजय 
सादर केल्यास पुढीलप्रमाणे काययिाही करण्याि यािी.  :- 

(i) अशाप्रकारे अजय प्राप्ि झाल्यानंिर सदर अजाि नमूद केलेल्या 
जठमनीसंदर्भािील खालील मुद्याचंी माठहिी देण्याबाबि संबंठधि ठनयोजन 
प्राठधकरणाने हे संबंठधि ठजल्हाठधकाऱयानंा ठिचारणा करािी. :- 

(अ) सदर जागेचा र्भोगिटादार कोण आहे,  
(ब) संबंठधि जठमनीबाबिचा धारणाठधकार कोणिा आहे,  
(क) सदर जठमनीच्या रुपािंरणाबद्दल महाराष्ट्र जमीन महसूल 

संठहिा, 1966 च्या िरिुदींन्िये देय असललेा रुपािंरण कर, 
अकृठषक आकारणी िसेच, यथास्स्थिी, नजराणा ककिा अठधमुल्य 
आठण इिर शासकीय देणी ठकिी आहेि,  

(ड) सदर जठमनीिर काही अठधर्भार आहे ककिा कसे,  
(इ) शासनास देय होणाऱया रकमा संबंठधि व्यस्क्िने शासनाकडे 

कोणत्या सदरी र्भरणे आिश्यक आहे.  
       यासदंर्भािील िस्िूठनष्ट्ि माठहिी संबंठधि ठजल्हाठधकाऱयाने संबंठधि 
ठनयोजन प्राठधकरणास जास्िीि जास्ि एक मठहन्याच्या कालािधीमध्ये 
देणे बंधंनकारक राहील. 

(ii) अशाप्रकारे संबंठधि ठजल्हाठधकाऱयाकडून माठहिी प्राप्ि झाल्यानंिर ठनयोजन 
प्राठधकरणाने संबंठधि व्यक्तीला त्याच्या अजामधे नमुद केलले्या जठमनीिरील 
बाधंकामास ठनयमानुसार परिानगी देण्याबाबि ठनणयय घ्यािा ि त्यानुषंगाने 
शासनाकडे जमा कराियाच्या रकमा ठिठहि लेखाठशषाखाली र्भरण्यास त्या 
व्यस्क्िस कळिाि.े 

(iii) अशाप्रकारे संबंठधि व्यक्तीने शासनास देय रकमा ठिठहि लेखाठशषाखाली जमा 
केल्यानंिर सदर जमीन ही संबंठधि ठनयोजन प्राठधकरणाने परिानगी ठदलेल्या 
प्रयोजनाकरीिा महाराष्ट्र जमीन महसूल संठहिा, 1966 च्या कलम 42 क 
मधील िरिुदींन्िये अकृठषक िापराि रुपािंरीि झाली असल्याचे समजण्याि 
येईल.  

(iv) शासनास देय रकमा ठिठहि लेखाठशषाखाली र्भरल्यासंदर्भािील चलनाचंी प्रि ि 
बाधंकाम परिानगीची प्रि संबंठधि व्यक्िीने ठजल्हाठधकाऱयाकंडे सादर करािी. 
याप्रमाणे शासनास देय रकमा संबंठधि व्यक्तीने र्भरल्यासंदर्भािील खात्री 
ठजल्हाठधकारी यानंी केल्यानंिर सदर रकमा र्भरल्यासंदर्भािील चलनाची प्रि 
ि बाधंकाम परिानगीची प्रि संबंठधि िलाठ्याकडे पािठिण्याि यािी ि सदर 
चलनाच्या प्रिीच्या ि बाधंकाम परिानगीच्या प्रिींच्या आधारे संबंठधि 
जठमनीच्या गा.न.नं. 7/12 मध्ये जठमन अकृठषक झाल्याची नोंद घेण्याकामी 
फेरफार घेण्यासदंर्भािील काययिाही करण्यास संबंठधि िलािी यांना 
कळठिण्याि याि.े 
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(II) प्रारुप ककिा अठंिम प्रादेठशक योजनेि समाठिष्ट्ट अनुक्रमाकं - I व्यठिठरक्ि अन्य र्भागाि महाराष्ट्र जमीन 
महसूल संठहिा, 1966 मधील कलम 42 क च्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे काययिाही करण्याि यािी. :- 

(i) महाराष्ट्र प्रादेठशक ठनयोजन ि नगररचना ि अठधठनयम, 1966 च्या कलम 18 मधील 
िरिदींनुसार बाधंकाम परिानगीकरीिा ठजल्हाठधकारी याचं्याकडे प्राप्ि होणाऱया अजांची 
िपासणी ठिकास ठनयंत्रण ठनयमािली ि प्रादेठशक योजना यािील िरिदूींना अनुसरुन 
करण्याि यािी.  

(ii) जर अशा ठिकाणी बाधंकाम परिानगी अनुज्ञये असल्याचा ठनष्ट्कषय ठनघि असेल िर 
रुपािंरणाबद्दल महाराष्ट्र जमीन महसूल संठहिा, 1966 च्या िरिुदींनूसार देय असलेला 
रुपािंरण कर, अकृठषक आकारणी िसेच, जमीन र्भोगिटदार िगय-2 या धारणाठधकाराची 
असल्यास,  नजराणा ककिा अठधमुल्य आठण इिर शासकीय देणी इ. रकमाचंी पठरगणना 
करण्याि यािी आठण सदर रकमा शासनाकडे र्भरुन घेऊन त्यानुषंगाने संबंठधि व्यक्तीस 
बाधंकाम परिानगी ठिहीि ठनयमानुंसार देण्याि यािी. अशी बाधंकाम परिानगी ठदल्यानंिर ि 
संबंठधिानंी िर नमूद रकमाचंा र्भरणा केल्यािर महाराष्ट्र जमीन महसूल संठहिा, 1966 च्या 
कलम 42 क मधील िरिुदींप्रमाणे अशी जमीन महाराष्ट्र जमीन महसूल संठहिा, 1966 मधील 
कलम 42 ि कलम 44 च्या दृष्ट्टीने आपोआप मंजूर प्रयोजनाथय अकृठषक झाल्याचे समजण्याि 
येईल.  

(iii) अशा िळेी संबंठधि जठमनीच्या रुपािंरणाबद्दल महाराष्ट्र जमीन महसूल संठहिा, 1966 च्या 
िरिुदींनूसार देय असलेला रुपािंरण कर, अकृठषक आकारणी िसेच नजराणा ककिा अठधमुल्य 
आठण इिर शासकीय देणी शासनाकडे र्भरल्याबाबिच्या चलनाची पाििी ि बाधंकाम 
परिानगीची प्रि संबंठधि िलाठ्याकडे पािठिण्याि यािी ि अश्या चलनाच्या प्रिीच्या ि 
बाधंकाम परिानगीच्या प्रिीच्या आधारािर संबंठधि जमीन ही अकृठषक झाल्याबाबिची नोंद 
गा.न.नं. 7/12 मध्ये घेण्याि यािी, असे ठनदेश संबंठधि िलाठ्याला देण्याि याििे. 

सदर शासन पठरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळािर 
उपलब्ध करण्याि आले असून त्याचा सकेंिाक 201708191137061719 असा आहे. सदर शासन 
पठरपत्रक ठडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाठंकि करुन काढण्याि येि आहे.  

  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार ि नािाने, 
 
 
 

   (डॉ. माधि िीर)   
  शासनाचे उप सठचि 

प्रि, 
1) मा.राज्यपाल  याचंे सठचि, राजर्भिन, मंुबई : 32.  
2) मा. मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सठचि, मंत्रालय, मंुबई : 32. 
3) मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सठचि, मंत्रालय, मंुबई : 32. 

Madhav Veer
Digitally signed by Madhav Veer 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue 
And Forest Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b8bcafe4a890e79ceaf1ea38b990e1e22edaeda6
d9d0b7d64088adc780cd25e6, cn=Madhav Veer 
Date: 2017.08.19 14:37:36 +05'30'
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4) मा. मंत्री (महसूल) याचंे खाजगी सठचि, मंत्रालय, मंुबई : 32. 
5) मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सठचि, मंत्रालय, मंुबई : 32. 
6) सिय मंत्री/राज्यमंत्री याचंे खाजगी सठचि, मंत्रालय, मंुबई : 32.  
7) मा.मुख्य सठचि, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई : 32.  
8) सिय मंत्रालयीन ठिर्भाग यांचे अ.मु.स./ प्र.स./सठचि. 
9) सिय ठजल््ाचंे पालक सठचि. 

10) सिय ठिर्भागीय आयूक्ि. 
11) जमाबंदी आयुक्ि िथा संचालक, र्भमूी अठर्भलेख, पुणे. 
12) सिय ठजल्हाठधकारी. 
13) प्रधान सठचि (महसूल) याचंे ठिशेष कायय अठधकारी िथा त्याचंे कायालय 
14) सिय सह सठचि ि सिय उप सठचि, महसूल ि िन ठिर्भाग, मंत्रालय, मंुबई : 32. 
15) महालखेापाल (लेखा पठरक्षक / लेखा ि अनुज्ञयेिा), महाराष्ट्र-1/2, मंुबई / नागपूर. 
16) अठधदान ि लेखाठधकारी,मंुबई. 
17) ठनिासी लेखाठधकारी, मंुबई. 
18) कायासन  ठट-1 ठनिड नस्िी. 


