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िाचा:- िासन शनणगय क्र.कडोंमपा-1006/प्र.क्र.192/2006, नशि-26, शदनाांक 02 माचग, 2009. 

िासन पशरपत्रक:- 
 राज्यातील नागरी क्षते्रात अनशिकृत इमारती बाांिकामाची समस्या शदिसेंशदिस गांभीर होत 
असल्याचे शदसते.  शिकासकाकडून शनयमबाह्य / प रेश्या परिानग्या प्राप्त न करताच बाांिकाम 
करण्यात येते ि तद्नांतर अिा सदशनका, मालमत्ता शिक्री करण्यात येतात अिा व्यिहाराची नोंदणी 
सांबांशित द य्यम शनबांिक याांचेकडे करण्यात येते.  परांत , जेंव्हा उक्त बाांिकाम अनशिकृत असल्याच े
लक्षात येते, तेव्हा नागरी स्थाशनक स्िराज्य सांस्था / शनयोजन प्राशिकरणाकडून शनष्ट्कासनाची 
कायगिाही करण्यात आल्यास शनष्ट्पाप गाळेिारक ककिा सदशनका िारक याांना शनष्ट्कासनाच्या 
कायगिाहीला सामोरे जाि ेलागते.  िास्तशिक बह ताांि गाळे िारक ि सदशनका िारकाांची ते राहत 
असलेली इमारत अनशिकृत असल्याची माशहती नसते.  याम ळे गाळेिारक ि सदशनका िारकाांची 
फसिणकू होते.  या बाबी टाळण्यासाठी सांदर्भभय  िासन शनणगय शदनाांक 02 माचग, 2009 अन्िये सूचना 
शदलेल्या आहेत.  
2. िरील बाबी टाळण्याच्या दृष्ष्ट्टने स स्पष्ट्ट सूचना देण्याची बाब िासनाच्या शिचारािीन होती.  

महाराष्ट्रातील नगर शिकास शिभागाांतगगत सिग शनयोजन प्राशिकरणाांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना 

अशिशनयम, 1966  कायद्ाांगगत अनशिकृत बाांिकामाांशिरुध्द कारिाई करणेबाबत याप िी देण्यात 

आलेल्या सूचनाांबरोबरच खालील कायगपध्दतीचा अिलांब करण्यात यािा. 

 1. अनशिकृत बाांिकामाांबाबत महाराष्ट्र महानगरपाशलका अशिशनयम कलम 260,267 ि 

267 (अ) तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अशिशनयम, 1966 मिील कलम 52, 53 ि 54 तसचे 

इतर अन षांशगक कलमाांन सार कारिाई करण्यात यािी. 

 2. सिग सांबांशित नागरी स्थाशनक स्िराज्य सांस्था / शनयोजन प्राशिकरणे याांनी प्रभागशनहाय 

अशिकृत ि अनशिकृत बाांिकामाची यादी सि े नां. ि शिकासकाांच्या नािासह स्ितांत्रशरत्या त्याांच्या 

सांकेतस्थळािर तसेच ितगमानपत्रात प्रशसध्द करािी. 

 3. बाांिकाम शनष्ट्कासीत करण्याची नोटीस देतानाांच महानगरपाशलकेने सांबांशित शदिाणी 

न्यायालयामध्ये Caveat दाखल करण्याच्या सूचना द्ाव्यात, जेणेकरुन सांबांशित न्यायालयाचा Ex-

Parte स्थशगती आदेि देता येणार नाही. 
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 4. त्या त्या नागरी स्थाशनक स्िराज्य सांस्था / शनयोजन प्राशिकरण क्षते्रातील अनशिकृत 

इमारतींची / बाांिकामाची यादी सांबांशित द य्यम शनबांिकाकडे सादर करुन, त्याांना सदर इमारतीतील 

सदशनकाांबाबत खरेदी व्यिहार नोंदिू नयेत अिा सूचना सांबांशित शनयोजन प्राशिकरणाांनी द्ाव्यात. 

 5. ज्या प्रकरणाांमध्ये स्थशगती आदेि आहेत अिा प्रकरणाांमध्ये सांबांशित न्यायालयाांना 

इमारत अनशिकृत असणे, याम ळे ग्राहकाांची फसिणकू होणे, या बाबी शनदिगनास आणनू स्थशगती 

उठशिण्याकरीता न्यायालयास शिनांती करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत त्यान सार कायगिाही 

करण्याची जबाबदारी सिग सांबांशित अशिकारी / कमगचारी याांची राहील. 

 6. ज्या पदशनदेशित अशिकाऱयाांच्या क्षते्रात अनशिकृत बाांिकामे आहेत, अिा 

अशिकाऱयाांिर शदनाांक 02.03.2009 च्या िासन शनणगयातील सूचनाांन सार कारिाई करण्यात यािी. 

3. सदर िासन पशरपत्रक महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 

उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा सांगणक सांकेताांक 201805041424129925 असा आहे.  हे 

िासन पशरपत्रक शडजीटल स्िाक्षरीने स्िाांक्षाशकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिान सार  ि नाांिाने,    

 
 
        ( िांकर जािि ) 
          उप सशचि, महाराष्ट्र िासन 

प्रत:- 
1) मा. म ख्यमांत्री  याांचे प्रिान सशचि, मांत्रालय, म ांबई. 
2) मा. सभापती, महाराष्ट्र शििान पशरषद याांचे सशचि, शििान भिन, म ांबई. 
3) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र शििान सभा याांचे सशचि, शििान भिन, म ांबई. 
4) मा. राज्यमांत्री  (नगर शिकास) याांचे खाजगी सशचि, मांत्रालय, म ांबई. 
5) प्रिान सशचि-1/2 नगर शिकास शिभाग, मांत्रालय, म ांबई 
6) आय क्त, म ांबई महानगर प्रदेि शिकास प्राशिकरण, म ांबई. 
7) व्यिस्थापकीय सांचालक, शसडको, निी म ांबई. 
8) आय क्त, सिग महानगरपाशलका 
9) शिभागीय आय क्त, प्रिासकीय शिभाग, सिग. 
10)  म ख्य कायगकारी अशिकारी, प णे महानगर प्रादेशिक शिकास यांत्रणा, प णे. 
11)  आय क्त तथा सांचालक, नगर पशरषद प्रिासन सांचालनालय, िरळी, म ांबई. 
12)  सभापती, नागपूर स िार प्रन्यास, नागपूर. 
13)  म ख्याशिकारी, नगरपशरषदा / नगर पांचायत सिग. 
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