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वाचा :-  महसूल व वन मवभाग, शासन मनणणय क्र. जमीन-2505/प्र.क.405/ज-2, मि.12.12.2012 
        

प्रस्तावना :-  
 

 बहृनम ुंबईतील शासकीय जममनीच्या भाडेपट्टयाच्या न तनीकरणासुंिभात सुंिभाधीन  शासन मनणणय 
क्र.जमीन-2505/प्र.क्र.405/ज-2, मिनाुंक 12.12.2012 अनवये स धामरत धोरण मवमहत करण्यात आले आहे.  या 
धोरणानवये भाडेपट्टयाने धारण केलेल्या जममनीचे म ल्य पमरगमणत करताना म द्ाुंक श ल्क मवभागामार्ण त िरवर्षी 
प्रमसध्ि केल्या जाणाऱ्या वार्षर्षक म ल्य िर तक्त्याचा वापर करण्याच े धोरण स्स्वकारण्यात आले असनू प्रचमलत 
वार्षर्षक म ल्य िर तक्त्यातील िरान सार भाडेपट्टयाने मिलेल्या जममनीच्या येणाऱ्या ककमतीच्या 25% इतक्तया 
रक्तकमेवर मनवासी प्रयोजनासाठी िोन टक्तके,  औद्योमगक प्रयोजनासाठी चार टक्तके, वामणस्ययक प्रयोजनासाठी  पाच 
टक्तके आमण मनवासी व वामणस्ययक या ममश्र प्रयोजनासाठी पाच टक्तके या िराने भाडेपट्टयाची आकारणी करण्यात 
यावी असा मनणणय मिनाुंक 12.12.2012 च्या शासन मनणणयानवये घेण्यात आला आहे. 
 

02. मि.12.12.2012 चा शासन मनणणय मनगणममत झाल्यानुंतर शासनाच्या या धोरणाच्या अन र्षुंगाने भ ईभाड्याची 
आकारण्यात येणारी रक्तकम अल्प असून ती अमधक असावी या दृष्टीने मा. उच्च नयायालय म ुंबई येथे जनमहत 
यामचका क्र.108/2013 िाखल झाली. तसेच सिर धोरणान सार भ ईभाड्यापोटी आकारण्यात येणारी रक्तकम ख पच 
जास्त असल्याच ेकारण िेवून ्यामवरुध्ि मा. उच्च नयायालय म ुंबई येथे मरट यामचका क्र.923/2014, चेंबर ऑडणर (L) 
क्र.737/2014, मरट मपमटशन (ST) क्र.2547/2014, मरट मपमटशन  (ST) क्र.2606/2014, मरट मपमटशन (ST) 
क्र.2636/2014, मरट मपमटशन (ST) क्र.2688/2014, मरट मपमटशन (ST) क्र.2702/2014, मरट मपमटशन (ST) 
क्र.2895/2014, मरट मपमटशन (ST) क्र.2896/2014 व मरट मपमटशन (ST) क्र.2897/2014, िाखल झालेल्या 
आहेत. यान र्षुंगाने मा. उच्च नयायालयाच्या मि.13 जानेवारी, 2015 च्या मनिेशान सार यामचका क्यांशी चचा 
करण्यात आलेली आहे. भाडेपट्टयाने िेण्यात आलेल्या शासकीय जममनीवरील इमारती या ज नया असून मिवसेंमिवस 
जमीनीच्या ककमती वाढत चाललेल्या आहेत. तथामप ्याप्रमाणात अनेक मठकाणी भाडेपट्टा धारकाुंच्या उ्पन्नात वाढ 
झालेली नाही. मि.12.12.2012 च्या शासन मनणणयान सार भ ईभाड्याच्या रकमा या सुंबुंमधत जममनींच्या वार्षर्षक िर 
मववरणपत्राप्रमाणे येणाऱ्या ककमतीवर मनमित करण्यात येत असल्याने अशा भाडेपट्टयाुंच्या भ ईभाडयात होणारी वाढ 
अनेक ज नया भाडेपटे्टधारकाुंना जाचक ठरत असल्याबाबत मा.उच्च नयायालय, म ुंबई येथे उक्ततप्रमाणे मरट यामचका 
िाखल झालेल्या आहेत. मि.12.12.2012 च्या शासन मनणणयातील तरतूिींप्रमाणे न तनीकरण झालेल्या भाडेपट्टयाुंची 
अल्प सुंख्या मवचारात घेता शासनाच े मि.12.12.2012 अनवये मनमित केलेले धोरण अमधक लोकमानय करण्याच्या 
दृष्टीने उक्तत धोरणात काही  स धारणा करण्याची बाब शासनाच्या मवचाराधीन होती.  
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शासन मनणणय:-  
 

 प्रस्तावनेत मवर्षि केलेली पमरस्स्थती मवचारात घेता सुंिभामधन शासन मनणणय क्र.जमीन-
2505/प्र.क्र.405/ज-2, मि.12.12.2012  मध्ये भाडेपट्याने िेण्यात आलेल्या शासकीय जममनीच्या भ ईभाडयाची 
आकारणी करताना खालीलप्रमाणे  कायणवाही करण्यात यावी अस ेस धारीत मनिेश याद्वारे िेण्यात येत आहेत :-  
 

1) म ुंबई शहर व म ुंबई उपनगर मजल्यात व्यस्क्ततगत मनवासी वापरासाठी भाडेपट्टयाने प्रिान करण्यात 
आलेल्या व आज रोजी ्याच प्रयोजनासाठी वापरात असलेल्या 500 चौ.मी. ककवा ्यापेक्षा कमी 
क्षेत्रर्ळ असलेल्या भ खुंडाच्या भाडेपट्टयाच े शासन मनणणय मि.12.12.2012 मधील तरतूिींन सार  
न तनीकरण करतेवळेी भ ईभाडे मनमित करताुंना अशा जममनींच्या वार्षर्षक िर मववरणपत्राप्रमाणे 
येणाऱ्या ककमतीच्या 25% रक्तकमेवर 1% इतके वार्षर्षक भ ईभाडे आकारण्यात याव.े   

2) म ुंबई शहर व म ुंबई उपनगर मजल्यात सहकारी गृहमनमाण सुंस्थेला भाडेपट्टयाने मनवासी 
प्रयोजनासाठी प्रिान करण्यात आलेल्या शासकीय भखूुंडाुंच्या भाडेपट्टयाच े शासन मनणणय 
मि.12.12.2012 मधील तरतूिींन सार न तनीकरण करतेवळेी भ ईभाडे मनमित करताुंना अशा 
जममनीच्या वार्षर्षक िर मववरणपत्राप्रमाणे येणाऱ्या ककमतीच्या  25% रक्तकमेच्या 1% इतके वार्षर्षक 
भ ईभाडे आकारण्यात याव.े  

3) सामामजक, साुंस्कृमतक, धार्षमक, अनाथालये, धमणशाळा  या प्रयोजनाुंसाठी धमािाय सुंस्थाुंना 
भाडेपट्ट्याने प्रिान करण्यात आलेल्या शासकीय जममनीच्या भाडेपट्टयाच े शासन मनणणय 
मि.12.12.2012 मधील तरत िींन सार न तनीकरण करतेवळेी  भ ईभाडे मनमित करताुंना अशा  
जममनीच्या वार्षर्षक िर मववरणपत्राप्रमाणे येणाऱ्या ककमतीच्या 25% रकमेच्या 0.5% इतके वार्षर्षक 
भ ईभाडे आकारण्यात याव.े तथामप, यात शैक्षमणक ककवा वदै्यकीय प्रयोजनाथण प्रिान करण्यात 
आलेल्या भाडेपट्ट्याुंचा समावशे असणार नाही. 

4) शासनाने याप वी यया प्रकरणाुंमध्ये सवलतीच्या िराने अथवा नाममात्र िराने शासकीय जममनी 
भाडेपट्ट्याने प्रिान केल्या असतील, अशा प्रकरणाुंमध्ये भाडेपट्ट्याचे न तनीकरण करताना असा 
भाडेपट्टा सवलतीच्या िराने अथवा नाममात्र िराने प ढे चालू ठेवण्यासाठी प्रकरणमनहाय मनणणय 
घेण्याचे अमधकार शासनास राहतील. 

5) या स धारीत धोरणाप्रमाणे भ ईभाड्यात िेण्यात आलेली सवलत सिर भखूुंडावरील इमारतीच्या 
प नर्षवकासानुंतर लागू होणार नाही.  प नर्षवकासानुंतर ्यावळेी प्रचमलत असलेल्या धोरणाप्रमाणे 
भ ईभाडे आकारण्यात येईल.  भाडेपट्टयाने िेण्यात आलेल्या शासकीय जममनीवरील इमारतींची 
करण्यात येणारी िेखभाल/ ि रुस्ती अथवा मजणोद्धार म्हणज ेप नर्षवकास असणार नाही. 
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2. सिर शासन मनणणय मुंत्रीमुंडळाच्या मिनाुंक 24 एमप्रल, 2018 च्या बठैकीतील मनणणयान सार व मवत्त 
मवभागाच्या अनौपचारीक सुंिभण क्र.63/2018/व्यय-09, मि.6.2.2018 अनवये मनगणममत करण्यात येत आहे. 
 

3.  सिर शासन मनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू ्याचा सुंगणक सुंकेताुंक 201805051343418419 असा आहे. हा शासन मनणणय मडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाुंमकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राच ेराययपाल याुंच्या आिेशान सार व नावाने,  
 
                                

          
                                                  ( राजेंद् क्षीरसागर ) 

                           शासनाच ेसह समचव 
       प्रत,  

              1) मा. राययपाल याुंचे समचव, राजभवन, म ुंबई 
2) मा. म ख्यमुंत्रयाुंच ेअपर म ख्य समचव, मुंत्रालय, म ुंबई 
3) मा. मुंत्री (महसूल) याुंच ेखाजगी समचव, मुंत्रालय, म ुंबई 
4) मा.राययमुंत्री (महसूल) याुंचे खाजगी समचव, मुंत्रालय, म ुंबई 
5) मा.म ख्य समचव, महाराष्र शासन, मुंत्रालय, म ुंबई 
6) अप्पर म ख्य समचव (मवत्त), मुंत्रालय, म ुंबई   

 7) सवण मवभागीय आय क्तत   
 8) मजल्हामधकारी, म ुंबई शहर/ म ुंबई उपनगर  
9) आय क्तत, बहृनम ुंबई महानगरपामलका, म ुंबई 

10) प्रधान समचव (नगर मवकास), मुंत्रालय, म ुंबई 
11) नोंिणी महामनरीक्षक, महाराष्र रायय, प णे 
12) प्रधान महालेखाकार (लेखा व अन ज्ञेयता), महाराष्र (1), म ुंबई/महाराष्र (2),नागपरू 
13) प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), महाराष्र (1), म ुंबई/ महाराष्र (2), नागपरू 
14) सवण सह समचव/उप समचव, महसूल व वन मवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई 

               15) मनवडनस्ती, ज-2 कायासन, महसूल व वन मवभाग. 

 

Rajendra 
Kshirsagar
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