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िाचा :-1) शासन धनणणय समक्रमाकं, धद.26.12.2016 
  2) शासन शुद्धीपत्रक समक्रमाकं, धद.11.01.2017 
 

प्रस्तािना:-  

 धिधिि कंपनयासाठी औद्योधगक प्रयोजनासाठी भसूंपादन अधिधनयम, 1894 च्या भाग-सात खाली 

जधमनी संपाधदत करण्यात आलेल्या आहेत. संबंधित कंपनया सुमारे 1970 अथिा त्यापूिी सूरू करण्यात 

आलेल्या असून त्या कंपनयानंी त्याचंे उत्पादनही सूरू केले होते. त्याद्वारे रोजगार धनर्ममतीही केली आहे. 

तथाधप, शहराच्या लोकसंख्येमध्ये झालेली िाढ तसेच कंपनयाकडून होणारे प्रदूषण यामुळे काही उद्योग 

शहराच्या बाहेर हालधिण्यात आले. तसेच काही कंपनया धिधिि कारणाने बंद पडणे, डबघाईस येणे, 

अशा बंद पडलले्या कंपनीच्या संदभात सुरु असलेली नयायालयीन प्रकरणे, कामगाराचंी प्रलंधबत 

देणी,बॅंकाचंी ि धित्तीय संस्थाचंी कजे अशा बाबींमुळे अशा कंपनयाचं्या जधमनी सरसकटपणे शासनजमा 

करणे शक्य नसते. औद्योधगक कारणास्ति जमीन संपाधदत करुन धदलेल्या कंपनया बंद पडल्यामुळे 

त्याचं्या जधमनी शहरामंध्ये धिनािापर पडून आहेत.अशा जधमनीचा शहराच्या ि नागधरकाचं्या आिश्यक 

गरजा भागधिण्यासाठी योग्य तो िापर करून घेणे आिश्यक असल्यामुळे, तसेच  अशा जधमनीची धिक्री ि 

िापरात बदल या कारणासंाठीचे प्रस्ताि शासन स्तरािर प्राप्त होत असून त्याबाबत घ्याियाच्या 

धनणणयामंध्ये सुसूत्रता राहण्यासाठी या संदभातील राज्याचे सिकंष िोरण धनधित करुन शासनास 

धशफारस करण्यासाठी अपर मुख्य सधचि (धित्त) याचं्या अध्यक्षतेखाली शासन धनणणय, धद.26.12.2016 

ि  शासन शुद्धीपत्रक धदनाकं 11.01.2017  सधमती गधठत करण्यात आली. सदर सधमतीच्या िळेोिळेी 

बैठका होऊन त्यामध्ये प्रचधलत अधिधनयम, धनयम , कंपनयाचंी धनिदेने तसेच खाजगी व्यक्क्तकडून प्राप्त 

झालेली धनिदेने याचंा सखोलपणे धिचार करण्यात आला.   
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मा.महाधििक्ता याचं्या अधभप्रायानुसार संबंधित कंपनीस औद्योधगक प्रयोजनासाठी संपाधदत 

करुन धदलेल्या जधमनीची धिक्री अथिा िापरातील बदल करण्यासाठी काही अटी ि शती घालून 

परिानगी देण्यास शासन सक्षम आहे. तथाधप, सरसकट सिणच प्रकरणामंध्ये असे न करता अशा कंपनया 

काही धिधशष्ट्ठ बाबींची पूतणता करीत असल्यास काही अटी / शतीस अिीन राहून ि अधिमूल्य रक्कम 

आकारणी करूनच अशी परिानगी देणे योग्य राहील. त्यानुसार सदरहू िोरण धनधितीबाबत कायणिाही 

करण्याची बाब शासनाच्या धिचारािीन होती. यानुषंगाने धनयुक्त केलेल्या सधमतीने शासनास सादर 

केलेल्या धशफारशी अहिाल शासनाने मानय केला असून उक्त धशफारशी अहिालाचा सिकंष धिचार 

करुन शासन खालीलप्रमाणे धनणणय घेत आहे. 
 

शासन धनणणय :- 
 भसूंपादन अधिधनयम,1894 मिील भाग-सात खाली कंपनयासंाठी औद्योधगक प्रयोजनासाठी 

संपाधदत जधमनीच्या धिक्री / िापर बदलाच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे िोरण धनधित करण्यात येत आहे.  

अ) कंपनयासंाठी औद्योधगक प्रयोजनासाठी संपाधदत केलले्या जधमनीबाबत खालील बाबींची पूतणता होत 

असल्यासच अशी कंपनी जमीन िापर बदल / धिक्रीची परिानगी देण्यासाठी पात्र राहील :- 
 

1) प्रस्ताधित जमीन भसूंपादन अधिधनयम, 1894 अनिये कंपनीसाठी औद्योधगक प्रयोजनास्ति 

धकमान 30 िषापूिी संपाधदत केलेली असािी ि कंपनीने धतचा िापर सुरू केलेला असािा आधण 

सद्यस्स्थतीत प्रस्ताधित जमीन कंपनीच्या ताब्यात असािी. आधण  

 2) प्रादेधशक धनयोजनानुसार ककिा धिकास आराखड्यानुसार, ककिा धिकास धनयंत्रण 

धनयमािलीनुसार ककिा अनय ििैाधनक / प्रशासकीय तरतूदीनुसार ककिा अनय कारणास्ति 

संबंधित जधमनीिर धनयोधजत औद्योधगकेतर िापर अनुज्ञये असािा.   
 

ब) उपरोक्त बाबींची पूतणता होत नसल्यास प्रकरण परत्ि े संबंधित जमीन शासन जमा करून 
घेण्याबाबतचा धनणणय शासन घेईल.  

क) कंपनीस औद्योधगक प्रयोजनासाठी संपाधदत करून देण्यात आलले्या जधमनीचा िापर बदलास/ 
धिक्रीस खालील  अटी / शतीच्या अधिन राहून ि अधिमूल्य आकारणी करून शासनस्तरािरुन 
परिानगी देण्यात येईल. :- 

1) चटई क्षते्र धनदेशाकंाचंी गणना ही संपूणण क्षते्रािर (आरक्षणाखालील क्षते्र िगळता) करण्यात यािी. 
मात्र औद्योधगक धिभागाचे रधहिास/िाधणज्य धिभागात रुपातंरण करतानंा प्रस्ताधित कराियाचे 
सुधििा क्षते्र हे धिकास योजनेतील आरक्षणाशी समकक्ष समजण्यात येत असल्यामुळे या सुधििा 
क्षते्रातील बािंकाम योग्य 50% क्षते्राचा समािशेक आरक्षणाच्या माध्यमातून धिकास अनुज्ञये 
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करण्यात यािा ि खुल्या स्िरुपात ठेिाियाचे उिणधरत 50% क्षते्राचा धिकास धनयंत्रण 
धनयमािलीतील तरतूदीनुसार हस्तातंरणीय धिकास हक्क/ चटई क्षते्र धनदेशाकं अनुज्ञये करण्यात 
यािा.जर सदर संपूणण सुधििा क्षते्र म.न.पा.स धिनामूल्य हस्तातंरीत केले तर अजणदारास प्रचधलत 
धनयमानुसार या क्षते्राचा हस्तातंरणीय धिकास हक्क अनुज्ञये राहील. 

2) संबंधित कंपनीने  /खरेदीदाराने धिकास धनयंत्रण धनयमािलीप्रमाणे औद्योधगक धिभागात समाधिष्ट्ठ 
असणाऱ्या क्षते्राचा िापर रधहिास ि िाधणज्य कारणासाठी करण्याच्या िोरणानुसार मूळ चटई क्षते्र 
धनदेशाकाचं्या (Base F.S.I.) 20% क्षते्रफळाएिढे 30 चौ.मी. ते 60 चौ.मी. क्षते्रफळाच्या परिडणा-
या सदधनकाचं े (Affordable Housing tenements) बािंकाम करणे बंिनकारक राहील .या 
सदधनकाचंी धिक्री धिकासकाने खुल्या बाजारात करणे अनुज्ञये राहील.  

3) याधशिाय परिडणाऱ्या घराचं्या उपलब्िततेकरीता (Affordable Housing) मूळ चटई क्षते्र 
धनदेशाकाचं्या (Base F.S.I.) 20% क्षते्रफळाएिढे बािंकाम क्षते्र आर्मथकदृष्ट्या कमकूित गट (EWS) 
ि अल्प उत्पन्न गट (LIG) याचं्यासाठी घरे बािूंन म्हाडाने मंजूर केलेल्या लाभाथींना धितधरत करणे 
बंिनकारक राहील. ही धिक्री नोंदणी महाधनधरक्षक ि मुद्ाकं धनयंत्रक, पुणे यानंी दरिषी प्रधसद्ध 
केलेल्या िार्मषक बाजारमूल्य दर तक्त्यातील बािंकाम खचण अधिक 20% अधतधरक्त दरापेक्षा  जास्त 
नाही इतक्या दराने धितधरत करणे आिश्यक राहील. कंपनीने / खरेदीदाराने िार्मषक बाजारमूल्य 
दराच्या 10% रक्कम म्हाडाला प्रशासकीय खचण म्हणनू देणे आिश्यक राहील. (संबंधित कंपनी/ 
खरेदीदारास बािंकाम केलेल्या क्षते्रासाठी अधतधरक्त F.S.I. अनुज्ञये राहील.) सदर 20% 
बािंकामाखालील क्षते्र एकूण चटई क्षते्र धनदेशाकंाच्या गणनेमिून िगळण्यात येईल. (Free of 
F.S.I.) 

4) या व्यधतधरक्त महाराष्ट्र प्रादेधशक ि नगर रचना अधिधनयम, 1966 ि धिकास धनयंत्रण धनयमािली 
अंतगणतच्या सिण तरतूदी लागू राहतील.  

संबंधित कंपनीस / खरेदीदारास प्रचधलत धनयमानुसार स्थाधनक प्राधिकरणास हस्तातंरीत 
कराियाचे क्षते्र ि आरक्षण क्षते्र यासाठी T.D.R./F.S.I. अनुज्ञये राहील.   

 

5) अधिमूल्य रक्कम आकारणी करण्याची कायणपद्धती खालीलप्रमाणे :-  
    

i) कंपनी/ खरेदीदारास सपंाधदत जधमनीच्या धिक्री अथिा िापरातील बदलास अथिा जमीन तारण / 
गहाण ठेिणे तसेच संबंधित जधमनीिर T.D.R., Additional F.S.I. आधण Fungible F.S.I. 
इत्यादीचा िापर करण्यासाठी परिानगी देतानंा तेिढ्या पूणण क्षते्रासाठी नोंदणी महाधनधरक्षक ि 
मुद्ाकं धनयंत्रक, पुणे यानंी दरिषी प्रधसद्ध केलेल्या चालू िषाच्या बाजारमूल्य दर तक्त्यातील 
खुल्या जधमनीच्या दरानुसार पधरगधणत होणा-या जधमनीच्या मूल्याकंनाच्या येणाऱ्या रकमेच्या 40% 
रक्कम ककिा नागरी कमाल जमीन िारणा कायद्यातंगणत कलम 20 खाली सूट प्राप्त जमीन 
असल्यास त्यासंदभातील शासनाच्या प्रचधलत िोरणानुसार जधमनीची धिक्री / िापरात बदल 
याकधरता पधरगधणत होणारी 100% रक्कम यापैकी जास्त असणारी रक्कम अधिमूल्य रक्कम म्हणनू 
िसूल करण्यात यािी.  
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ii)  संबंधित कंपनीने सदर संपाधदत जमीन िापरासंदभात शतणभगं केला असल्यास संपाधदत 
जधमनीच्याबाबत धिक्री अथिा िापरातील बदलास अथिा जमीन तारण / गहाण ठेिणे तसचे 
संबंधित जधमनीिर T.D.R., Additional F.S.I. आधण Fungible F.S.I. इत्यादीचा िापर 
करण्यासाठी परिानगी देतानंा तेिढ्या पूणण क्षते्रासाठी नोंदणी महाधनधरक्षक ि मुद्ाकं धनयंत्रक, पुणे 
यानंी दरिषी प्रधसद्ध केलेल्या चालू िषाच्या बाजारमूल्य दर तक्त्यातील खुल्या जधमनीच्या 
दरानुसार पधरगधणत   होणा-या जधमनीच्या मुल्यांकनाच्या येणाऱ्या रकमेच्या 75% रक्कम ककिा 
नागरी कमाल जमीन िारणा कायद्यातंगणत कलम 20 खाली सूट प्राप्त जमीन असल्यास 
त्यासंदभातील शासनाच्या प्रचधलत िोरणानुसार जधमनीच्या धिक्री / िापरात बदल याकधरता 
पधरगधणत होणारी 100% रक्कम यापैकी जास्त असणारी रक्कम अधिमूल्य रक्कम म्हणनू िसूल 
करण्यात यािी.  

िरील क्रमाकं i) ि ii) मध्ये धिकास धनयंत्रण धनयमािलीप्रमाणे  (I to R) औद्योधगक धिभागात 
समाधिष्ट्ट असणा-या क्षते्राचा िापर रधहिास ि िाधणज्य कारणासाठी करण्याच्या िोरणानुसार अथिा 
इतर धनयमामुळे काही अधिमूल्य शासनास अशा िापरातील बदलापोटी देय असेल,तर अशी रक्कम 
महसूल धिभागास प्रस्तुत िोरणाच्या अनुषंगाने िरीलप्रमाणे देय रकमेत समायोधजत करण्यात यािी.  

 

ड) जमीन धिक्री अथिा िापरात बदल करण्यासाठी परिानगी देण्याची कायणपद्धती :- 
 

1) कंपनीने स्ियंस्पष्ट्ट ि पधरपूणण प्रस्ताि संबंधित धजल्हाधिकाऱ्यांना सादर करािा. 
2) प्राप्त प्रस्तािाची धजल्हाधिका-यानंी संपूणण शहाधनशा शासन िोरणानुसार करुन धिभागीय 

आयुक्तांमाफण त त्याचं्या अधभप्रायासह प्रस्ताि शासनास सादर करािा. 
3) शासन स्तरािरून जमीन धिक्री अथिा िापरात बदल करण्यासाठी परिानगी देण्यासाठी 

भसूंपादन सधमतीच्या धशफारशीनुसार शासन मानयतेने अंधतमधरत्या धनणणय घेण्यात येईल. 
 

सदर शासन धनणणय हा संदभािीन क्र.1 ि 2 नुसार गठीत करण्यात आलेल्या सधमतीने शासनास 
सादर केलेल्या धशफारशी अहिालानुसार तसेच राज्य मंधत्रमंडळाच्या धद.02.01.2018 रोजीच्या 
बैठकीतील मानयतेस अनुसरून धनगणधमत करण्यात येत आहे. 

 

सदर शासन धनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ि करण्यात आलेला असून त्याचा संकेतांकं क्र 201801111702369419 असा आहे. सदर 
आदेश धडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाकंीत करुन काढण्यात येत आहे. 

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने, 
 
 
                                ( सु. धक. गािडे )  

                                        सह सधचि, महाराष्ट्र शासन                                              
             प्रत, 

1) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याचंे सधचि,राजभिन मलबा धहल,मंुबई 
2) मा.मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सधचि,मंत्रालय,मंुबई 
3) मा.मुख्य सधचि, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मंुबई 

Subhash K 
Gawade
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2.5.4.20=40b8b2876e2135f5b158b877f59754b2a7ddf64
e0cf59f2dc33ad60b8bce5bcd, cn=Subhash K Gawade 
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4) अपर मुख्य सधचि (धित्त), धित्त धिभाग,मंत्रालय,मंुबई. 
5) अपर मुख्य सधचि (उद्योग),उ.उ.ि का.धिभाग,मंत्रालय,मंुबई. 
6) अपर मुख्य सधचि (गृहधनमाण) ,गृहधनमाण धिभाग,मंत्रालय,मंुबई 
7) प्रिान सधचि (महसूल, मंु.शु. ि नों.), महसूल ि िन धिभाग,मंत्रालय,मंुबई 
8) प्रिान सधचि (नधि-1), नगरधिकास धिभाग, मंत्रालय, मंुबई 
9) प्रिान सधचि (धि.ि नया.धिभाग),धििी ि नयाय धिभाग,मंत्रालय, मंुबई 
10) सधचि (िने), महसूल ि िन धिभाग,मंत्रालय,मंुबई 
11) मा.मंत्री (महसूल)याचंे खाजगी सधचि,मंत्रालय,मंुबई 

    12) मा. राज्यमंत्री (महसूल) याचंे खाजगी सधचि, मंत्रालय, मंुबई 
13) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र ½, मंुबई/नागपूर. 
14) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र ½, मंुबई/नागपूर 
15) प्रिान सधचि, महाराष्ट्र धििानमंडळ सधचिालय, मंुबई 
16) जमाबंदी आयुक्त आधण संचालक, भमूी अधभलेख, पुणे 
17) नोंदणी महाधनधरक्षक ि मुद्ाकं धनयंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
18) महासंचालक, माधहती ि जनसंपकण  संचालनालय, मंुबई 
19) सिण धिभागीय आयुक्त 
20) सिण धजल्हाधिकारी 
21) अधिदान ि लेखा अधिकारी, मंुबई 
22)  धनिासी लेखाधिकारी, मंुबई 
23)  सिण सहसधचि / उपसधचि, महसूल ि िन धिभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
24) सिण मंत्रालयीन धिभाग, मंत्रालय, मंुबई 
25) अ-1/ अ-3 / अ-4 कायासने, महसूल ि िन धिभाग, मंत्रालय, मंुबई 
26) धनिडनस्ती (अ-2). 

 


