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संिभण:- शासन वनणणय क्रमांक- जमीन-2512/07/प्र.क्र.30/ज-2, विनाकं 13.4.2017  
 

प्रस्तािना:-  
 महसूल ि िन विभागाच्या अखत्यारीतील भाडेपट्टयाने/कब्जेहक्काने विलेल्या जवमनींच्या 
पुनर्विकासास/पुनर्बांधकामास परिानगी िेण्याच्या अनुषंगाने मंवत्रमंडळाने घेतलेल्या वनणणयाच्या आधारे 
संिभाधीन शासन वनणणय क्र.जमीन-2512/07/प्र.क्र.30/ज-2, विनाकं 13.4.2017 अन्िये शासनाने 
भाडेपट्टयाने/कब्जेहक्काने प्रिान केलेल्या शासकीय जवमनींच्या पुनर्विकासासाठी प्रचवलत विकास 
आराखडा ककिा प्रािेवशक आराखडा ि संर्बंवधत विकास वनयंत्रण वनयमािली अंतगणत असा पुनर्विकास 
अनुज्ञये असल्याची खात्री करुनच ि विहीत अवधमूल्य आकारुनच प्रकरणपरत्िे अशा पुनर्विकासास 
परिानगी िेण्यासंिभात वनणणय घेण्यार्बार्बत धोरणात्मक वनिेश विलेले आहेत.  

2. मंुर्बई उपनगरातील शासकीय जवमनींिरील अनेक सहकारी गृहवनमाण संस्थेतील सिस्य हे 
मध्यमिगीय ते कवनष्ट्ठ मध्यम िगातील असून ते राहत असलेल्या इमारती 40 ते 50 िषापूिी र्बाधंलेल्या 
असून जीणण होत आलेल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास करणे आिश्यक झालेले आहे. 
इमारतींचा असा पुनर्विकास होत असताना प्रचवलत विकास वनयंत्रण वनयमािलीतील काही 
विवनयमाअंंतगणत पुनर्विकास केल्यास जवमनीिरील मुळ चटईक्षते्र वनिेशाकंाप्रमाणे अनुज्ञये र्बाधंकामापेक्षा 
अवधक र्बाधंकाम करता येते. तर काही प्रकरणामंध्ये मूळ चटईक्षते्र वनिेशाकंापेक्षा जािा र्बाधंकाम 
करण्यासाठी पुनर्विकासािरम्यान खुल्या र्बाजारातून हस्तातंरणीय विकास हक्क ककिा सक्षम प्रावधकाऱयांना 
अवधमूल्य िेऊन िाढीि चटईक्षते्र खरेिी कराि ेलागते. अशा िोन्हीही प्रकारच्या पुनर्विकास प्रकरणामंध्ये 
पुनर्विकासासाठी समान अवधमूल्य आकारण्याची तरतूि सिंभाधीन वि.13.4.2017 च्या शासन वनणयान्िय े 
करण्यात आलेली आहे. अशा तरतूिींमुळे खुल्या र्बाजारातून हस्तातंरणीय विकास हक्क विकत घेऊन 
ककिा वनयोजन प्रावधकाऱयास अवधमूल्याचा भरणा करुन चटईक्षते्र वनिेशाकं विकत घेऊन पुनर्विकास करु 
इच्च्िणाऱया भाडेपट्टाधारकािंर/ कब्जेिारािंर अवधकचा आर्वथक र्बोजा वनमाण होऊन पुनर्विकासाचे प्रकल्प 
अव्यिहायण ठरत असल्यार्बार्बत वनििेने शासनाकडे प्राप्त झाली आहेत. या पार्श्णभमूीिर कब्जेहक्काने / 
भाडेपट्टयाने प्रिान केलेल्या शासकीय जवमनींिरील इमारतींच्या होणाऱया पुनर्विकासास परिानगी िेताना 
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शासन वनणणय क्र.जमीन-2512/07/प्र.क्र.30/ज-2, वि.13.4.2017 अन्िये वनवित केल्याप्रमाणे 
आकाराियाची अवधमूल्याची रक्कम सुधारीत करण्याची र्बार्ब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने 
विनाकं 30 जानेिारी, 2018 च्या मंत्रीमंडळ र्बैठकीतील वनणणयास अनुसरुन शासन पुढीलप्रमाणे वनणणय घेत 
आहे :-  

शासन वनणणय :-  

1.0 भाडेपट्टयाने/कब्जेहक्काने विलेल्या शासकीय जमीनींचा पुनर्विकास करण्यास परिानगी िेताना 
अवधमूल्य आकारण्यासाठी संिभीय शासन वनणणय क्र. जमीन-2512/07/प्र.क्र.30/ज-2, वि.13.4.2017 
मध्ये पवरच्िेि 1.1 (र्ब) ि 1.1 (क) हे खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्याचा वनणणय शासनाने घेतलेला आहे:- 

1.1. (र्ब) र्बृहन्मंुर्बईमध्ये ककिा राज्यात इतरत्र ज्या वठकाणी भाडेपट्टयाने/कब्जेहक्काने विलेल्या 
शासकीय जवमनीिरील इमारतींच्या पुनर्विकासाची कामे हाती घेताना संर्बंवधत विकास वनयंत्रण 
वनयमािलीतील वििवक्षत विवनयमातील तरतूिींनुसार जमीनीची र्बाधंकाम क्षमता िाढिून जािाचे 
र्बाधंकाम अनुज्ञये होत असेल आवण संर्बंवधत विकास वनयंत्रण वनयमािलीमध्ये अशा पुनर्विकासासाठी 
स्ितंत्रवरत्या अवधमूल्य आकारण्याची तरतूि अच्स्तत्िात नसेल तर अशा पुनर्विकासाच्या प्रकरणात 
वनिासी/िावणच्ज्यक/औद्योवगक प्रयोजनासाठी पुनर्विकासाची परिानगी िेताना संर्बंवधत शासकीय 
जवमनीच्या प्रचवलत िार्वषक िर वििरण पत्रातील िराने येणाऱया ककमतीच्या 25% िराने ि 
शैक्षवणक/धमािाय प्रयोजनासाठी पुनर्विकासाची परिानगी िेताना संर्बंवधत जवमनीच्या प्रचवलत 
िार्वषक िर वििरण पत्रातील िराने येणाऱया ककमतीच्या 12.5%  िराने अवधमूल्य आकारण्यात याि.े 
संर्बंवधत विकास वनयंत्रण वनयमािलीत उक्त पुनर्विकासासाठी स्ितंत्रवरत्या अवधमूल्य आकारण्याची 
तरतूि असल्यास अशा अवधमूल्यापोटी भराियाची रक्कम प्रस्तुत धोरणातंगणत पुनर्विकास 
अवधमूल्यापोटी आकाराियाच्या रकमेशी समायोवजत करण्यात यािी.   
1.1.   (क) शासनाने भाडेपट्टयाने/कब्जेहक्काने प्रिान केलेल्या जवमनीिरील पुनर्विकास 
प्रचवलत विकास वनयंत्रण वनयमािलीतील तरतूिींनुसार होत असेल, आवण पुनर्विकासािरम्यान अशा 
जवमनीिर सिणसाधारणपणे मूळ चटईक्षते्र वनिेशाकंाप्रमाणे अनुज्ञये असलेल्या र्बाधंकामापेक्षा िाढीि 
र्बाधंकाम करण्यासाठी अशा शासकीय जवमनीच्या भाडेपट्टाधारकास/कब्जेिारास खुल्या र्बाजारातून 
हस्तातंरणीय विकास हक्क विकत घ्याि े लागत असतील ककिा अवधमूल्य भरुन िाढीि चटईक्षते्र 
वनिेशाकं प्राप्त करुन घ्याि ेलागत असेल तर अशा प्रकरणी-  
    (i) र्बृहन्मंुर्बईमध्ये वनिासी/िावणच्ज्यक/औद्योवगक प्रयोजनाचं्या पुनर्विकासासाठी परिानगी िेताना 
संर्बंवधत जवमनीच्या प्रचवलत िार्वषक िर वििरणपत्रातील िराने येणाऱया ककमतीच्या 10% िराने ि 



शासन वनणणय क्रमांकः जमीन-2512/07/प्र.क्र.30/ज-2 
 

पृष्ट्ठ 4 पैकी 3 

शैक्षवणक/धमािाय प्रयोजनासाठी पुनर्विकासासाठी अशा जवमनीच्या प्रचवलत िार्वषक िर 
वििरणपत्रातील िराने येणाऱया ककमतीच्या 5% िराने अवधमूल्य आकारण्यात याि.े  
    (ii) राज्यात इतरत्र वनिासी/िावणच्ज्यक/औद्योवगक प्रयोजनाचं्या पुनर्विकासासाठी परिानगी िेताना 
संर्बंवधत जवमनीच्या प्रचवलत िार्वषक िर वििरणपत्रातील येणाऱया ककमतीच्या 5% िराने ि शैक्षवणक/ 
धमािाय प्रयोजनासाठी पुनर्विकासासाठी अशा जवमनीच्या प्रचवलत िार्वषक िर वििरणपत्रातील िराने 
येणाऱया ककमतीच्या 2.5% िराने अवधमूल्य आकारण्यात याि.े  

2.0  शासन वनणणय क्र.जमीन-2512/07/प्र.क्र.30/ज-2, विनाकं 13.4.2017 मधील पवरच्िेि क्र.1.3 
िगळण्यात येत आहे. 
3.0  सिर शासन वनणणय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संिभण क्र.375 /व्यय-9, विनाकं            
8.12.2017 नुसार त्या विभागाच्या सहमतीने ि विनाकं 30.01.2018 च्या मंवत्रमंडळाच्या र्बैठकीत घेण्यात 
आलेल्या वनणणयाच्या अनुषंगाने वनगणवमत करण्यात येत आहे. 
4.0  सिर शासन वनणणय, महाराष्ट्रर शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सकेंताकं 201802231817525819 असा आहे. हा आिेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार ि नािाने,  
 

 

                                                 ( राजेंद्र क्षीरसागर ) 
                                                                       शासनाचे सह सवचि 

प्रत, 
1) मा. राज्यपाल, महाराष्ट् र राज्य याचंे सवचि, राजभिन, मंुर्बई  
2) मा.मुख्यमंत्री महोियाचंे अपर मुख्य सवचि, मंत्रालय, मंुर्बई-32 
3) मा.मंत्री (महसूल) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुर्बई-32 
4) मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुर्बई-32 
5) मा.मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुर्बई-32 
6) अपर मुख्य सवचि (वित्त), मंत्रालय, मंुर्बई-32 
7) अपर मुख्य सवचि (गृहवनमाण विभाग) मंत्रालय, मंुर्बई-32 
8) प्रधान सवचि (विधी ि न्याय विभाग) मंत्रालय, मंुर्बई-32 
9) प्रधान सवचि (नगर विकास-1) मंत्रालय, मंुर्बई-32 

Rajendra 
Kshirsagar

Digitally signed by Rajendra Kshirsagar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Revenue And Forest Dept, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3e673df1a1f6243d932fcb8679fc8cd85
d90c61495ae8b4592f8dcc5b8a851a8, 
cn=Rajendra Kshirsagar 
Date: 2018.02.23 18:18:44 +05'30'
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10) सिण मंत्रालयीन विभाग, 
11) आयुक्त, र्बृहन्मंुर्बई महानगरपावलका, मंुर्बई  
12) सिण विभागीय आयुक्त 
13) सिण वजल्हावधकारी  
14) नोंिणी महावनरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
15) जमार्बंिी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
16) प्रधान महालेखाकार (लेखा ि अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र (1), मंुर्बई/महाराष्ट्र (2) नागपूर 
17) प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र (1), मंुर्बई/महाराष्ट्र (2) नागपूर 
18) सिण सह सवचि/उप सवचि, महसूल ि िन विभाग, मंत्रालय, मंुर्बई-32 
19) वनिडनस्ती - कायासन/ज-2, महसूल ि िन विभाग, मंत्रालय, मंुर्बई-32. 

 
 


