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महाराष्ट्र शासन 
नगर नवकास नवभाग 

शासन ननणणय क्रमाांक- चांम्ा-2017/प्र.क्र.23/ननव-26 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
       नदनाांक :- 13 जून, 2018 
 

वाचा :-   शासन ननणणय, नगरनवकास नवभाग क्र.चांम्ा-2017/(1142/2016)/प्र.क्र.23/ननव-26  
   नदनाांक 04 सप्टेंबर, 2017 

 

प्रस्तावना : 
कें द्र ककवा राज्य शासनाच्या ननकडीच्या प्रकल्ासाठी आवश्यक असलेलया शासकीय 

जमीनीवर असलेली अनतक्रमणे ननष्ट्कानित करुन सदर जागा सांबांनधत प्रकल्ासाठी सध्याच्या 
वगेवगेळ्या तरतुदीनुसार अनवलांब उ्लब्ध होत नाही. अशा ननकडीच्या प्रकल्ाांसाठी अनतक्रमण 
असलेली शासकीय जमीन अनवलांब उ्लब्ध व्हावी व असे प्रकल् कालमयादेत ्ूणण होऊन, 
प्रकल्ाचा खचण मयानदत रहावा म्हणनू उ्ाययोजना करण्याचा प्रश्न शासनाच्या नवचाराधीन होता. 
त्यासाठी मा.मुख्यमांत्री महोदय याांच्या ननदेशानुसार  प्रधान सनचव (महसूल) याांच्या अध्यक्षतेखाली 
उ्रोक्त सांदभाधीन शासन ननणणयान्वये चार सदस्यीय सनमती गठीत करण्यात आलेली होती. 
तद्नुसार या सनमतीने  सनवस्तर अहवाल तयार करुन शासनास सादर केला होता. 
 प्रधान सनचव (महसूल) याांच्या अध्यक्षतेखालील या सनमतीने सादर केलेलया अहवालातील 
नशफारशींना काांही सुधारणासह मा.मांत्रीमांडळाच्या नदनाांक 16/05/2018 च्या बैठकीत मान्यता 
प्राप्त झालेली आहे. त्यानुसार अशा प्रकरणी कायणवाही करण्यासांदभात नागरी भागासाठी 
मागणदशणक सूचना, ननगणनमत करण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती.  
 

शासन ननणणय : 
कें द्र व राज्य शासनाच्या ननकडीच्या प्रकल्ाांकनरता नागरी भागात आवश्यक असलेलया 

शासकीय जमीनीवर अनतक्रमण असलयास आनण असे अनतक्रमणधारक शासनाने वळेावळेी ननश्चीत 
केलेलया ननकिानुसार  सांरक्षणास ्ात्र असलयास, त्याांना ननष्ट्कानसत करताना,  अनुसरावयाच्या 
कायण्ध्दतीबाबत खालीलप्रमाणे मागणदशणक सूचना देण्यात येत आहेत, त्यानुसार सांबांधीत यांत्रणाांनी 
आवश्यक कायणवाही करावी.:- 
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अ)  महानगर्ानलका क्षते्र :- 
 शासकीय जमीनीवरील रनहवाशी अनतक्रमणे अन्यथा ननयनमत करण्यास ्ात्र असतील 

तर अशा अनतक्रमणदाराांना महानगर्ानलका क्षते्रात 269 चौ.फू. क्षते्रफळाची सदननका 
मोफत देण्यात यावी. 

 मोफत सदननका देण्यासाठी उ्लब्ध नसलयास, प्रचनलत वार्षिक दर नववरण्त्रातील 
मुलयानुसार अशा सदननकेची ककमत रोख स्वरु्ात अशा ्ात्र अनतक्रमण धारकास 
देण्यात यावी. 

 असे अनतक्रमणधारक अन्यथा त्याांचे अनतक्रमण ननयमानुकूल करण्यास ्ात्र नसतील 
तर ते मोबदलयास ्ात्र नसतील. 

 याव्यनतनरक्त, ज्या महानगर्ानलका क्षते्रात युएलसी अांतगणत सदननका उ्लब्ध 
असतील, तर अशा सदननकाांचाही यासाठी नवचार व्हावा. 

ब)  नगर्ानलका / नगर्ांचायत क्षते्र :- 
 शासकीय जमीनीवरील रनहवाशी अनतक्रमणे अन्यथा ननयनमत करण्यास ्ात्र असतील 

तर अशा अनतक्रमणदाराांना नगर्ानलका / नगर्ांचायत हद्दीमध्ये अथवा हद्दी्ासून ्ाच 
नकलो मीटर ्नरसरात 300 चौ.फू. क्षते्रफळाची सदननका मोफत देण्यात यावी. 

 मोफत सदननका देण्यासाठी उ्लब्ध नसलयास, प्रचनलत वार्षिक दर नववरण्त्रातील 
मुलयानुसार अशा सदननकेची ककमत रोख स्वरु्ात अशा ्ात्र अनतक्रमण धारकास 
देण्यात यावी. 

 असे अनतक्रणधारक अन्यथा त्याांचे अनतक्रमण ननयमानुकूल करण्यास ्ात्र नसतील तर 
त्याांना कोणताही मोबदला देण्यात येवू नये. 

 सवणसाधारण अटी :- 
1) ननकडीच्या शासकीय प्रकल्ाांसाठी आवश्यक असलेलया शासकीय जमीनीवरील 

अनतक्रमणदार अशा प्रकल्ामुळे बानधत होत असलयासच, त्याला या धोरणाप्रमाणे 
नवहीत मोबदला देण्यात यावा. 

2) अशा अनतक्रमणदाराांना ्यायी भखूांड/्यायी सदननका/बाांधकाम खचण देताना त्याची 
ही सवण मानहती “आधार” क्रमाांकासोबत जोडण्यात यावी. 

3) ज्या नठकाणी अशा अनतक्रमणदाराांना ्यायी सदननका द्यावयाच्या आहेत ककवा 
त्याऐवजी एकरकमी रोख मोबदला द्यावयाचा आहे, अशा प्रकरणात ्यायी 
सदननकेचा ककवा त्या ऐवजी द्यावयाच्या रोख मोबदलयाचा खचण सांबांधीत प्रकल् ज्या 
यांत्रणेचा आहे त्या यांत्रणेने सहन करावा. 

4) ्यायी सदननका / भखूांड, बाांधकाम खचण ककवा रोख मोबदला प्रत्येक कुटुांबाला 
स्वतांत्रनरत्या देण्यात यावा.  

5) नदनाांक 01/01/2018 रोजी ककवा त्या्ूवी स्वतांत्र नशधा्नत्रका असलेले कुटुांब या 
प्रयेाजनाथण स्वतांत्र कुटुांब समजण्यात याव.े 
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6) एका झो्डीत एका्ेक्षा अनधक कुटुांब रहात असतील व नदनाांक 01/01/2018 रोजी 
ककवा त्या्ूवी त्याांची नशधा्नत्रका स्वतांत्र असेल तर असे प्रत्येक कुटुांब सदननका / 
भखूांड / बाांधकाम खचण ककवा रोख मोबदलयास ्ात्र समजण्यात याव.े  

7) सांबांधीत स्थाननक स्वराज्य सांस्थेने, बाधीत ्ात्र अनतक्रमण धारकाांना प्रधानमांत्री 
आवास योजनेतून घर देण्याच्या सांदभात प्राधान्याने नवचार करावा. 

8)  सदर धोरण फक्त कें द्र व राज्य शासनाच्या ननकडीच्या प्रकल्ाांसाठी मयानदत 
असेल.  

9) सांबांधीत प्रकल् यांत्रणनेने, यासांबांधात नजलहानधकारी याांच्या मान्यतेने कायणवाही 
करावी. 

10) सदर धोरणाची अांमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सांबांधीत प्रशासकीय नवभागाची 
असेल. 
 

02. सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उ्लब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201806131730054825 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 महाराष्ट्राचे राज्य्ाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
                ( सां.श.गोखल े) 
               सह सनचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रनत, 

1) मा.मुख्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई 
2) अ्र मुख्य सनचव/प्रधान सनचव/सनचव,सवण मांत्रालयीन नवभाग  
3) सवण नवभागीय आयकु्त / सवण नजलहानधकारी, 
4) सवण आयुक्त, महानगर्ानलका   
5) सवण मुख्यानधकारी, नगर्ानलका/ नगर्ांचायती 
6) ननवडनस्ती, कायासन ननव-26. 
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