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महरररष्ट्र र्रसन 
महसूल व वन ववभरग 

र्रसन पवरपत्रक क्र.-सांकीणग-03/2018/प्र.क्र.43/अ-2 
                                                      मांत्ररलय, मुांबई- 400 032 

           वद. 13 ऑगस्ट, 2018. 
प्रस्तरवनर :-  

महरररष्ट्र ररज्यरमध्ये ववववध प्रकल्परांसरठी सरवगजवनक प्रयोजनरकवरतर खरजगी जमीन 
सांपरदनरची करयगवरही वगेवगेळ्यर अवधवनयमरांच्यर तरतुदीनुसरर करण्यरत येते. सदर अवधवनयमरांच्यर 
तरतुदीप्रमरणे जवमनीचे मूल्यरांकन करतरनर वगेवगेळ्यर पद्धतींचर अवलांब सांबांवधत भसूांपरदन 
अवधकरऱयरांकडून करण्यरत येत असल्यरमुळे मोबदल्यरच्यर पवरगणनेमध्ये एकसमरनतर ररहत नव्हती. 
त्यरमुळे भधूररकरांनर वमळणररी मोबदलर रक्कम ही कमी-जरस्त होत होती व त्यरचर पवरणरम म्हणनू 
सांबांवधत भधूररकरांमध्ये नरररजी वनमाण होऊन सांबांवधत प्रकल्परच्यर करमरमध्ये अडथळर वनमाण केलर 
जरत होतर. पवरणरमी सांबांवधत प्रकल्परच ेकरम पूणग होण्यरस ववलांब होत होतर. यर बरबी ववधरनमांडळ 
प्रश्न / लोकप्रवतवनधींकडून प्ररप्त होणररी वनवदेने व इतर मरगाने वळेोवळेी र्रसनरच्यर वनदर्गनरस 
आणण्यरत आलेल्यर आहेत. सांबांवधत प्रकल्परसरठी सांपरवदत केल्यर जरणरऱयर जवमनीसरठी सांबांवधत 
भधूररकरांनर योग्य मोबदलर वमळरवर व त्यरांच्यरवर कोणत्यरही प्रकररे अन्यरय होऊ नये यरसरठी 
सांपरवदत होणरऱयर जवमनीसरठी मोबदल्यरची पवरगणनर करण्यरच्यर करयगपद्धतीमध्ये एकवरक्यतर 
असणे नैसर्षगक न्यरयरच्यर ष्ष्ट्टीने आवश्यक असल्यरमुळे वनवित व योग्य करयगपद्धती लरगू करण्यरची 
बरब र्रसनरच्यर ववचरररधीन होती. त्यरनुसरर सवकंि ववचररवववनमय करुन र्रसन खरलीलप्रमरणे 
वनणगय घेत आहे-  
 

र्रसन पवरपत्रक :- 
ववववध प्रकल्परांसरठी सरवगजवनक प्रयोजनरकवरतर सांपरवदत करण्यरत येणरऱयर जवमनीसरठी 

मोबदलर वनवित करतरांनर खरलील करयगपद्धतीचर अवलांब करण्यरत यरवर. 
‘भसूांपरदन प्रकरणरत मोबदल्यरच्यर रकमेची पवरगणनर महरररष्ट्र मुद्रांक अवधवनयम, 1958 

च्यर कलम 69 अन्वये वववहत केलेल्यर महरररष्ट्र मुद्रांक ममरलम्ेचे वरस्तव बरजररमूल्य वनधावरत 
करणे) वनयम, 1995 नुसरर वनगगवमत केवळ वरर्षिक बरजररमूल्य दररचर आधरर घेऊन करण्यरत 
यरवी.’ 

सदरहू र्रसन पवरपत्रक महसूल व वन ववभरग/म-1 र्रखर अनौ.सांदभग क्र.मुद्रांक-2018/ 
अनौ.19/म-1, वद.17.05.2018 आवण वव् ववभरगरच्यर अनौ.सांदभग क्र.243/2018/व्यय-9, 
वद.30.06.2018 च्यर अन्वये प्ररप्त झरलेल्यर सहमतीनुसरर वनगगवमत करण्यरत येत आहे. 



र्रसन पवरपत्रक क्रमरांकः सांकीणग-03/2018/प्र.क्र.43/अ-2 
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सदर र्रसन पवरपत्रक महरररष्ट्र र्रसनरच्यर www.maharashtra.gov.in यर 
सांकेतस्थळरवर उपलब्ध करण्यरत आल ेअसून त्यरचर सांकेतरांक क्र 201808131345035419 असर 
आहे. सदर पवरपत्रक वडजीटल स्वरक्षरीने सरक्षरांवकत करुन करढण्यरत येत आहे. 

महरररष्ट्ररचे ररज्यपरल यरांच्यर आदेर्रनुसरर व नरवरने, 
 

 
 

                      म सुभरि वक. गरवडे )  
                              सह सवचव, महरररष्ट्र र्रसन                                             

प्रत, 
1) मर.ररज्यपरल यरांचे सवचव, ररजभवन, मुांबई 
2) मर.मुख्यमांत्री यरांच ेअ.मु.स., मुख्यमांत्री सवचवरलय, मुांबई 
3) मर.मांत्री ममहसूल) यरांच ेखरजगी सवचव, मांत्ररलय, मुांबई 
4) मर. मांत्री मवव् व वने) यरांच ेखरजगी सवचव, मांत्ररलय, मुांबई 
5) मर.मांत्री मजलसांपदर) यरांचे खरजगी सवचव, मांत्ररलय, मुांबई 
6) सवग मर.मांत्री / ररज्यमांत्री यरांच ेखरजगी सवचव, मांत्ररलय, मुांबई 
7) मर.मुख्य सवचव यरांच ेववरष्ट्ठ स्वीय सहरयक, मांत्ररलय, मुांबई 
8) सवग अपर मुख्य सवचव / प्रधरन सवचव /सवचव यरांचे स्वीय सहरयक, मांत्ररलय, मुांबई 
9) अ.मु.स. ममदत व पनुवगसन) यरांचे स्वीय सहरयक, महसूल व वन ववभरग, मांत्ररलय, मुांबई 
10) अपर मुख्य सवचव मवव्) यरांच ेस्वीय सहरयक, वव् ववभरग, मांत्ररलय, मुांबई 
11) प्रधरन सवचव मवनयोजन) यरांच ेस्वीय सहरयक, वनयोजन ववभरग, मांत्ररलय, मुांबई 
12) प्रधरन सवचव मजलसांपदर) यरांचे स्वीय सहरयक, जलसांपदर ववभरग, मांत्ररलय, मुांबई 
13) अपर मुख्य सवचव ममहसूल) यरांचे  स्वीय सहरयक, महसलू व वन ववभरग, मांत्ररलय, मुांबई 
14) सवचव मवने) यरांचे स्वीय सहरयक, महसूल व वन ववभरग, मांत्ररलय, मुांबई 
15) व्यवस्थरपकीय सांचरलक वसडको यरांचे  स्वीय सहरयक, वसडकोभवन, वस.बी.डी. बलेरपरू, नवी मांबई 
16) महरनगर आयकु्त यरांच े स्वीय सहरयक, मुांबई महरनगर प्रदेर् ववकरस प्ररवधकरण, मुांबई 
17) मुख्य करयगकररी अवधकररी यरांचे  स्वीय सहरयक, महरररष्ट्र औद्योगीक ववकरस महरमांडळ, मुांबई 
18) व्यवस्थरपकीय सांचरलक यरांच े स्वीय सहरयक, महरररष्ट्र ररज्य रस्ते ववकरस महरमांडळ, मुांबई 
19) सवग ववभरगीय आयकु्त 
20) सवग वजल्हरवधकररी 
21) प्ररदेवर्क अवधकररी, मुांबई, महरररष्ट्र,भररतीय ररष्ट्रीय महरमरगग प्ररवधकरण, प्ररदेवर्क करयालय, नवी 

मुांबई 
22) प्ररदेवर्क अवधकररी, भररतीय ररष्ट्रीय महरमरगग प्ररवधकरण, नरगपरू प्ररदेवर्क करयालय,  

नरगपरू-440033 
23) महरव्यवस्थरपक मभवूम व सवके्षण), महरररष्ट्र ररज्य रस्ते ववकरस महरमांडळ मया.,मुांबई. 
24) सांचरलक, नगर रचनर, पणेु 
25) सवग अवधक्षक अवभयांतर, (सरवगजवनक बरांधकरम / जलसांपदर ) 
26) वनवडनस्ती मअ-2).  

Subhash 
K Gawade

Digitally signed by Subhash K Gawade 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Revenue And Forest Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=40b8b2876e2135f5b158b877f5975
4b2a7ddf64e0cf59f2dc33ad60b8bce5bcd, 
cn=Subhash K Gawade 
Date: 2018.08.13 13:48:37 +05'30'


