
बिनशेती झालले्या गटातील परवानगी 
देण्यात अलले्या मंजूर ऄबिन्यासातील 
खुल्या जागांिाित बनदेश........... 

 

        महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन बविाग 

शासन पबरपत्रक क्रमांकः बरट यबिका-2018/प्र.क्र. 31/ज-1 
मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु िौक, 

मंत्रालय, मुंिइ - 400 032. 
बदनांक :  05  सप्टेंिर, 2018 

वािा:- 
1) शासन पबरपत्रक क्रमांक: जमीन 01/2006/प्र.क्र.12/ज-1 बद. 25.05.2007 
2) नगर बवकास बविाग ऄबधसूिना क्र, बटपीएस-1812/157/सी.अर-71/12/ 
            अरइसी क्र. 34/12/अरपी/नबव-13 बद. 21.11.2013 

प्रस्तावना : 

बिनशेती झालेल्या गटातील परवानगी देण्यात अलेल्या मंजूर ऄबिन्यासातील खुली 

जागा,व्यक्ती व संस्थांना बवतरण करण्यािाित संदिाधीन  क्र. 1 येथे नमदू शासन पबरपत्रक बद. 

25.05.2007 ऄन्वये शासनाने पुढीलप्रमाणे बनदेश बदले होते:-  

“ऄ-नागरी ( Non-Urban) िागातील ककवा ग्रामीण िागातील कोणत्याही स्थाबनक 
प्राबधकरणाच्या हद्दीत येत नसलेल्या जबमनींच्या मंजूर ऄबिन्यासातील (Sanctioned 
lay-out) खुली जागा, रस्ते, आत्यादी सावगजबनक ईपयोगासाठी बवबनर्ददष्ट्ट केलेले क्षेत्र 
ऄद्यापी खाजगी व्यक्तींच्या नावावर ऄबिबलबखत ऄसल्यास ऄसे क्षेत्र सरकारजमा 
करण्यात याव.े ऄसे क्षेत्र सरकारजमा केलेनंतर कब्जेदार  सदरी महाराष्ट्र शासन व 
आतर हक्कात "Layout open space" ककवा "Layout Road Spaces" ऄसे शेरे घेण्यात 
यावते. तथाबप, या जागा शासनाकडून बवकसीत केल्या जाणार नाहीत. िबवष्ट्यात जेव्हा 
नगर पाबलकेिी /महानगरपाबलकांिी हद्दवाढ होइल ककवा सदर जमीन स्थाबनक 
स्वराज्य संस्थेच्या हद्दीत समाबवष्ट्ट होइल तेव्हा सदरील जागा प्रिबलत धोरणानुसार 
बजल्हाबधकारी यांनी संिबंधत स्थाबनक स्वराज्य संस्थांकडे वगग करण्यािी कायगवाही 
करावी.” 
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02.    मा. मुंिइ ईच्ि न्यायालय, खंडपीठ येथे शासन पबरपत्रक बद.25.05.2007  रद्द 

करण्यािी  यािना करुन,  बरट याबिका क्र. 13416/2016 दाखल करण्यात अली  ऄसून, 

याबिकेच्या सुनावणीऄंती मा. ईच्ि न्यायालयाने बद.07.08.2018 रोजी अदेश पाबरत केलेले 

अहेत.  तसेि,  नगर बवकास बविागाने राज्यातील संपणूग क्षेत्रासाठी प्रादेबशक योजना लागू 

करण्या संदिात ईक्त नमूद   बद. 21.11.2013 रोजी ऄबधसूिना बनगगबमत केली अहे.  सदर 

ऄबधसूिनेन्वये  मंजूर बवकास बनयंत्रण व प्रोत्साहन बनयमावलीच्या पबरच्छेद 13.3.2 

अबण13.2.3.3  मध्ये ऄबिन्यासातील खुली जागा व रस्त्यां संदिात स्वयंस्पष्ट्ट  तरतूद केलेली 

अहे.  यास्तव, अता संदिाधीन ऄ. क्र. 1 येथे नमूद शासन पबरपत्रक बद. 25.05.2007 हे रद्द 

करण्यािी अवश्यकता बनमाण झाली अहे.  

  यास्तव, क्षेबत्रय महसूली प्राबधकारी व ऄबधकारी यांना सुधाबरत  बदशाबनदेश देण्यािी 

िाि शासनाच्या बविाराधीन होती. 

 शासन पबरपत्रक:-  

ईपरोक्त पार्श्गिमूीवर, क्षेबत्रय महसूली प्राबधकारी व ऄबधकारी यांना पढुील प्रमाणे नव्याने 

बदशाबनदेश देण्यात येत अहेत:-  

(1) बिनशेती झालेल्या गटातील परवानगी देण्यात अलेल्या मंजूर 

ऄबिन्यासातील खुली जागा,व्यक्ती व संस्थांना बवतरण करण्यािाित 

संदिाधीन  क्र. 1 येथे नमूद या बविागाि े शासन पबरपत्रक बद. 

25.05.2007 हे या अदेशाव्दारे रद्द करण्यात येत अहे. 

(2)  ऄ-नागरी (Non -Urban) िागातील कोणत्याही स्थाबनक 

प्राबधकरणाच्या हद्दीत येत नसलेल्या जबमनींच्या मंजूर ऄबिन्यासातील 

(Sanctioned lay-out) "Layout open space" ककवा "Layout Road 

Spaces" यांच्यािाित नगर बवकास बविागाच्या संदिाधीन  क्र. 2 येथे 

नमूद  ऄबधसूिना बद. 21.11.2013   मधील तरतूदीनुसार कायगवाही 

करण्यात यावी.   
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02. सदर पबरपत्रक नगर बवकास बविाग यांच्या ऄनौ. सं. 63/2018 बद.06.08.2018 च्या 
सहमतीने बनगगबमत करण्यात येत अहे. 

  सदर शासन पबरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया 
संकेतस्थळावर ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्यािा संकेताक 201809051737561319 
ऄसा अहे. हा अदेश बडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांबकत करुन काढण्यात येत अहे.  

 
महाराष्ट्राि ेराज्यपाल यांच्या अदेशानुसार व नावाने. 

 
 
 

  ( सुबनल कोठेकर ) 
 शासनाि ेऄवर सबिव  

प्रत, 
1) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यािंे सबिव, राजिवन, मलिार बहल, मंुिइ. 
2) मा.मुख्यमंत्री यािंे ऄपर मुख्य सबिव, मुख्यमंत्री सबिवालय, मंत्रालय, मंुिइ-32 
3) मा.मंत्री (महसूल) यािंे खाजगी सबिव, मंत्रालय, मंुिइ-32. 
4) मा.राज्यमंत्री (महसूल) यािंे खाजगी सबिव, मंत्रालय, मंुिइ-32. 
5) मा.मुख्य सबिव, मंत्रालय, मंुिइ-32. 
6) ऄपर मुख्य सबिव (बवत्त), बवत्त बविाग, मंत्रालय, मंुिइ-32. 
7) ऄपर मुख्य सबिव (महसूल), महसूल व वन बविाग, मंत्रालय,मंुिइ-32. 
8) प्रधान सबिव, (नबव-1), नगर बवकास बविाग, मंत्रालय, मंुिइ-32. 
9) प्रधान सबिव, बवधानमंडळ सबिवालय, बवधानिवन, मंुिइ-32.  
10) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) (लेखा व ऄनुज्ञयेता), महाराष्ट्र राज्य, मंुिइ/नागपूर  
11) जमािंदी अयुक्त व संिालक, िमूी ऄबिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
12) सवग बविागीय अयुक्त. 
13) सवग बजल्हाबधकारी/ऄपर बजल्हाबधकारी. 
14) माबहती व जनसंपकग  संिालनालय, मंत्रालय,मंुिइ-32. 
15) सहसबिव/ ईप सबिव/(सवग), महसूल व वन बविाग, मंत्रालय, मंुिइ-32. 
16) मंत्रालयीन सवग प्रशासकीय बविाग, 
17) “ज” समूहातील सवग ऄवर सबिव/कक्ष ऄबधकारी, महसूल व वन बविाग, मंुिइ. 
18) बनवड नस्ती (कायासन ज-1) 

***** 
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