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प्रस्तार्वना  - 
कें द्र र्व राज्य सरकारने सन 2022 पयंत सर्वव बेघर कुटंुबानंा घर देण्याची महत्र्वाकाकं्षी मोनहम 

हाती घेतली आहे. याकरीता कें द्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आर्वास योजना राज्यातील 382 शहरे र्व 
त्यालगतच्या ननयोजन क्षेत्रामध्ये राबनर्वण्यास कें द्र शासनाने मान्यता नदली आहे. प्रधानमंत्री आर्वास 
योजनेंतगवत शहरी भागात लाभार्थ्यांची ननर्वि स्र्वत च्या मालकी हक्काची जागा र्व र्वार्षिक उत्पन्न या 
ननकिाच्या आधारे केली जाते र्व मान्य केलेल्या कृती आराखड्याची अंमलबजार्वणी कायान्र्वयीन 
यंत्रणेमार्व त केली जाते. यासाठी, गृहननमाण नर्वभागाने उपरोक्त संदभाधीन क्र.01 अन्र्वये धोरण 
ननश्चीत केलेले आहे. या धोरणानुसार, झोपिपट्टयांचा आहे तेथेच नर्वकास करणे अपेक्षीत आहे.  
तथानप, या धोरणानुसार ज्या पात्र लाभार्थ्यास स्र्वत ची जागा नाही अथर्वा असा पात्र लाभाथी या 
योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही. पनरणामी या महत्र्वकाकं्षी योजनेपासून असा व्यक्ती र्वनंचत राहू 
शकतो.  

यासाठी मा.मंत्रीमंिळाच्या नदनाकं 13/11/2018 रोजी झालेल्या बैठकीत झालेल्या 
ननणवयानुसार, महसूल नर्वभागाच्या अखत्यानरत असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय 
जनमनीर्वरील अनतक्रमणदारासंदभात उपरोक्त संदभाधीन क्र.02 येथील शासन ननणवयान्र्वये 
मागवदशवक सूचना ननगवनमत करण्यात आलेल्या आहेत. त्याअनुिंगाने प्रधानमंत्री आर्वास योजनेच्या 
प्रभार्वी अंमलबजार्वणीसाठी मोठ्या प्रमाणात मदत होत असल्याचे नदसून आले आहे. 

 

याच धतीर्वर, उपरोक्त सदंभाधीन क्र.02 येथील शासन ननणवयातील मागवदशवक सचूना राज्य 
शासनाच्या उर्ववनरत सर्वव नर्वभागाचं्या (र्वन नर्वभाग र्वगळून) नागरी भागात असलेल्या जमीनीर्वरील 
अनतक्रमणधारकानंाही या योजनेचा लाभ नमळण्याच्या दृष्ट्टीने लागू कराव्यात याबाबतचा प्रस्तार्व 
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शासनाच्या नर्वचाराधीन होता. त्यानुसार खालीलप्रमाणे मागवदशवक सूचना ननगवनमत करण्यात येत 
आहेत. 
 

शासन ननणवय  - 
 नागरी भागात प्रधानमंत्री आर्वास योजनेअंतगवत लाभ नमळण्यास पात्र ठरत असलेल्या र्व राज्य 
शासनाच्या  उर्ववनरत  सर्वव  नर्वभागाचं्या (र्वन नर्वभाग र्वगळून) नागरी भागात असलेल्या  जनमनींर्वर 
ननर्वासी प्रयोजनासाठी अनतक्रमण केलेल्या अनतक्रमण धारकाचंी अनतक्रमणे ननयमानुकूल करण्याची 
कायवर्वाही करण्यासाठी खाली नमूद केलेली सनमती स्थापन करण्यात येत असून, या सनमतीने 
खालील अटी र्व शतींना अधीन राहून अशी अनतक्रमणे ननयमानुकूल करण्याबाबत कायवर्वाही करार्वी. - 
 

नजल्हानधकारी         - अध्यक्ष 
संबंधीत प्रशासकीय नर्वभागाचा नजल्हा प्रशासकीय प्रमुख    - सदस्य 
उप नजल्हानधकारी          - सदस्य 
नजल्हा अनधक्षक, भमूी अनभलेख       - सदस्य 
संबंनधत महानगरपानलका आयुक्त अथर्वा     - सदस्य सनचर्व. 
त्यानंी नामननदेशीत केलेला उपायुक्त  
         ककर्वा 
नगरपनरिद/नगरपंचायत मुख्यानधकारी      
     (प्रकरण परत्र्व)े 

 

र्वरील सनमतीने आर्वश्यकतेनुसार सहायक संचालक, नगर रचना याचं्या सल्ल् याने अनतक्रमणे 
ननयनमत करण्याची कायवर्वाही करार्वी.  

 

अटी र्व शती  - 
 

(1) नदनाकं 01/01/2011 ककर्वा त्यापूर्वी  ननर्वासी प्रयोजनासाठी अनतक्रमण  करण्यात आलेले 
भखंूि ननयमानुकूल करण्यास पात्र राहतील. 

(2) असे अनतक्रमण करण्यात आलेले भखंूि कमाल 1500 चौ.रू्टाच्या मयादेतच 
ननयमानुकूल करार्व.े 

(3) असे अनतक्रमण “भोगर्वटदार र्वगव-2” या धारणानधकारार्वर ननयमानुकूल करण्यात यार्व.े  
 

(अ)  अशी अनतक्रमणे ननयमानुकूल करताना अनुसूनचत जाती/अनुसूचीत जमाती/इतर 
मागासर्वगीय /आर्षथकदृष्ट्या दुबवल प्रर्वगातील अनतक्रमण धारकाकिून कब्जेहक्काच्या 
रकमेची आकारणी  करण्यात येऊ नये. 

(ब)   उर्ववनरत प्रर्वगांच्या बाबतीत पनहल्या 500 चौ.रू्. क्षते्रापयंत कब्जेहक्काच्या रकमेची  
आकारणी करण्यात येऊ नये. मात्र उर्ववनरत प्रर्वगाच्या बाबतीत अनतक्रमण ननयमानुकूल 
करत असताना, 500 चौ.रू्. पेक्षा अनधक परंत ु1000 चौ.रू्. पयंत जनमनीच्या प्रचनलत 
र्वार्षिक दर मूल्य तक्त्यातील दरानुसार येणाऱ्या ककमतीच्या 10 टक्के आनण 1000 
चौ.रू्. पेक्षा अनधकच्या क्षते्रासाठी अशा जनमनीच्या प्रचनलत र्वार्षिक दर मूल्य 
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तक्त्यातील दरानुसार येणाऱ्या ककमतीच्या 25 टक्के एर्वढी रक्कम कब्जहेक्काची 
रक्कम म्हणनू आकारण्यात यार्वी. 

(4) ज्या अनतक्रमणधारकाने या योजनेचा लाभ घेण्याच्या दृष्ट्टीने अनतक्रमण ननयमानुकूल 
करण्यासाठी इच्छा व्यक्त केली आहे परंतु अशा अनतक्रमण धारकाचे अनतक्रनमत क्षते्र 
1500 चौ.रू्. पेक्षा जास्त आहे, अशा अनतक्रमणधारकाने 1500 चौ.रू्. पेक्षा जास्त असलेले 
त्याचे अनतक्रमण स्र्वत  ननष्ट्कािीत केल्यानशर्वाय अशा अनतक्रमणधारकाचे अनतक्रमण 
ननयमानुकूल करण्यात येऊ नये. 

(5) असे अनतक्रमणाचे क्षते्र, ना-नर्वकास क्षते्रात असल्यास (जसे, िोंगर उताराची जमीन, 
सीआरझेि इ.) असे अनतक्रमण ननयमानुकूल करण्यात येऊ नये. 

(6) असे अनतक्रमण ननयनमत करताना, अशी अनतक्रनमत जमीन मंजूर/प्रारुप नर्वकास 
योजनेमध्ये कोणत्याही सार्ववजननक/ननमसार्ववजननक प्रयोजनासाठी आरनक्षत असल्यास र्व 
सदर जमीन प्रधानमंत्री आर्वास योजनेकनरता आर्वश्यक असल्यास आनण नागरी स्थाननक 
संस्थेने संबंधीत प्रशासकीय नर्वभागाच्या संमतीने तसा प्रस्तार्व सादर केल्यास, 
नजल्हानधकारी या क्षते्रार्वरील आरक्षणाबाबतचा आर्वश्यक तो प्रस्तार्व उनचत कायवर्वाहीसाठी 
संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याचंेकिे सादर करतील.  

(7) (अ) 
(1) प्रथम टप्पप्पयात, र्वरील अटी र्व शतीच्या अधीन राहून पात्र लाभार्थ्यांची अनतक्रमणे 
ननयमानुकूल करण्यात यार्वीत. 
(2) त्यानंतर, अशा अनतक्रमीत जमीनीचा एकनत्रतात अनभन्यास संबंनधत स्थाननक 
स्र्वराज्य संस्थेने तयार करार्वा र्व मंजूर करुन घ्यार्वा. 
(3) त्यानंतर, या क्षते्राचा पुनवनर्वकास करतेर्वळेी, या मंजूर अनभन्यासानुसार कायवर्वाही 
करणे सर्वव सबंंनधतारं्वर बंधनकारक राहील. 
(4)  उपरोक्त प्रमाणे अनभन्यास करताना शक्यतो महाराष्ट्र प्रादेनशक र्व नगर रचना 
अनधननयम 1966 मधील र्व नर्वकास ननयंत्रण ननयमार्वलीमधील तरतुदीनुसार आर्वश्यक 
त्या सोयीसुनर्वधा ठेर्वण्याबाबत कायवर्वाही करार्वी.  
(5) तथानप असा अनभन्यास तयार करताना, नर्वकास ननयंत्रण ननयमार्वलीतील काही 
तरतुदी नशथील करुन घेणे आर्वश्यक असल्यास, नजल्हानधकाऱ्यानंी अशा 
नशथीलीकरणासाठी आर्वश्यक प्रस्तार्व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
याचंेकिे पाठर्वार्वा र्व संचालकाचं्या मंजुरीप्रमाणे पुढील कायवर्वाही करण्यात यार्वी. 
(ब) 
अशा क्षते्रार्वरील आरक्षणाबाबत अनभन्यास मंजूर करतानंा आर्वश्यक त्या नशथीलता 
देण्याचे अनधकार महाराष्ट्र प्रादेनशक ननयोजन र्व नगररचना अनधननयम, 1966 चे कलम 



शासन ननणवय क्रमांकः संकीणव-2019/प्र.क्र.15 /ननर्व-26                      
 

पृष्ट्ठ 5 पैकी 4 

151 अन्र्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यानंा प्रदान करण्यात येत 
आहेत. नगरनर्वकास नर्वभागाने (ननर्व-1) याबाबत अनधसूचना शासन राजपत्रात प्रनसध्द 
करण्याची कायवर्वाही करार्वी. 

(8) असे अनतक्रमण ननयमानुकूल करण्यापूर्वी अशा अनतक्रनमत जागेपैकी रस्ता, गटारे, 
पाणीपुरर्वठा यासारख्या अत्यार्वश्यक मुलभतू सोयीसुनर्वधासंाठी आर्वश्यक असलेले क्षते्र 
कोणत्याही मोबदल्यानशर्वाय संबंनधत नागरी स्थाननक स्र्वराज्य संस्थेकिे र्वगव करण्याची 
हमी संबंधीत अनतक्रमणदाराकिून लेखी स्र्वरुपात घेतल्यानशर्वाय असे अनतक्रमण 
ननयमानुकूल करु नये. 

(9) अशा ननयमानुकूल करण्यात आलेल्या अनतक्रमणधारकास पुनर्षर्वकास/बाधंकाम परर्वानगी 
देण्यापूर्वी संबंनधत नागरी स्थाननक संस्थेने अनतक्रनमत क्षते्रार्वर अनुज्ञेय असलेल्या 
चटईक्षते्र ननदेशाकंाच्या मयादेत बाधंकाम आराखिा मंजूर करार्वा, तसेच र्वरील अ.क्र.08 
नुसार आर्वश्यक असलेले क्षते्र अनतक्रमणदार मोकळे ठेर्वील याची खबरदारी घ्यार्वी. 

(10) अशा जनमनीबाबत/अनतक्रमणाबाबत मा.न्यायालयानंी र्वळेोर्वळेी नदलेले आदेश याबाबतची 
तपासणी करुन, त्याबाबतची नर्वनहत कायवर्वाही नजल्हानधकारी यानंी करार्वी.    

(11) असे अनतक्रमण ननयमानुकूल करताना करार्वयाच्या सनदेमध्ये संबंधीत पती र्व पत्नी अशी  
दोघाचंी नार्व ेसमानर्वष्ट्ट करण्यात यार्वीत. 

(12) या योजनेतंगवत पात्र अनतक्रमण धारकास घराचे बाधंकाम करण्यासाठी नर्वत्तीय संस्थाकंिून 
आर्वश्यकते कजव उभारण्याकनरता त्याचंे ननयमानुकूल करण्यात आलेले क्षते्र/बाधंकाम 
तारण ठेर्वण्यासंदभात महसूल नर्वभागाने र्वळेोर्वळेी ननगवनमत केलेल्या शा ा़सन ननणवयानुसार 
कायवर्वाही करता येईल. 

(13)  महाराष्ट्र प्रादेनशक ननयोजन र्व नगररचना अनधननयम, 1966 नुसार आर्वश्यक ती 
कायवर्वाही संबंनधत नागरी स्थाननक संस्थेने करार्वी आनण या जनमनीस लागू असलेल्या 
अनुिंनगक अनधननयमातील तरतुदीनुसार आर्वश्यक मंजुरी/परर्वानगी घेण्याबाबतची 
कायवर्वाही संबंनधत नजल्हानधकारी यानंी करार्वी. 

(14) झोपिपट्टी पुनर्ववसन प्रानधकरणाच्या कायव क्षते्रातील शासकीय जनमनींर्वरील अनतक्रमणे या 
शासन ननणवयान्र्वय े ननयमानुकुल करता येणार नाहीत. तथानप, अशा कायवक्षते्रातील 
प्रधानमंत्री आर्वास योजनेसाठी आर्वश्यक असलेल्या भखंूिार्वर जर  झोपिपट्टी पुनर्ववसन 
योजना काहंी अपनरहायव कारणास्तर्व राबनर्वणे शक्य नसल्यास, अशा भखंूिाबाबत 
झोपिपट्टी पुनर्ववसन प्रानधकरणाने सदर भखंूिार्वर प्रधानमंत्री आर्वास योजना 
राबनर्वण्याबाबत नागरी स्थाननक  संस्थेला ना-हरकत नदल्यास, या धोरणाची त्यानठकाणी 
अंमलबजार्वणी करण्यात यार्वी. 

(15) या शासन ननणवयामध्ये नदलेल्या कायवपध्दतीनुसार कायवर्वाही करीत असताना, त्या-त्या 
नर्वभागाच्या अखत्यानरतील शासकीय जमीनीच्या नर्वल्हेर्वाटी संदभात यापूर्वी शासन 
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ननणवयान्र्वये ननगवनमत केलेल्या तरतुदी, या शासन ननणवयातील तरतुदीशी नर्वसंगत 
असल्यास, त्या तरतुदी या योजनेच्या अंमलबजार्वणी पुरत्या ननरस्त समजण्यात याव्यात. 

(16) यापुढे अशा शासकीय/प्रानधकरणाच्या जमीनीर्वर अनतक्रमण होणार नाही, याबाबत 
संबंधीत नजल्हानधकारी /संबंधीत प्रशासकीय नर्वभागाचे नजल्हा प्रमुख, यानंी दक्षता घ्यार्वी. 
यासाठी संबंधीत नजल्हानधकारी आनण संबंधीत प्रशासकीय नर्वभागाचे नजल्हा प्रमुख यानंी 
आर्वश्यकत्या उपाययोजना कराव्यात. तसेच असे अनतक्रमण झाल्याचे ननदशवनास 
आल्यास, त्याची जबाबदारी संबंधीतारं्वर ननश्चीत करण्याबाबतची कायवर्वाहीही तात्काळ 
करण्यात यार्वी. 

सदर शासन ननणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्वर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201903061209221125 असा आहे. हा आदेश 
निजीटल स्र्वाक्षरीने साक्षानंकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार र्व नार्वाने, 
 
 

 
 

                               ( सं.श.गोखल े) 
                             सह सनचर्व, महाराष्ट्र शासन 
प्रनत, 

1) सर्वव नर्वधानसभा/नर्वधानपनरिद सदस्य, 
2) मा.मुख्य सनचर्व  
3) मा.मुख्यमंत्री महोदय याचंे अपर मुख्य सनचर्व, मुख्यमंत्री सनचर्वालय, मंत्रालय, मंुबई 
4) अपर मुख्य सनचर्व/प्रधान सनचर्व/ सनचर्व, सर्वव प्रशासकीय नर्वभाग, मंत्रालय, मंुबई 
5) प्रधान सनचर्व, (ननर्व-1/ननर्व-2), नगरनर्वकास नर्वभाग, मंत्रालय, मंुबई 
6) सर्वव नर्वभागीय आयुक्त, 
7) जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भमूी अनभलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
8) सर्वव नजल्हानधकारी  
9) सर्वव संबंधीत नर्वभागाचे नजल्हा प्रशासकीय प्रमुख 
10) सर्वव महानगरपानलका आयुक्त (मंुबई महानगरपानलका र्वगळून) 
11) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य पुणे, 
12) सर्वव नगरपनरिद/नगरपंचायतीचे मुख्यानधकारी,  
13) सर्वव नजल्हा अनधक्षक भमूीअनभलेख 
14) ननर्विनस्ती, कायासन ननर्व-26. 
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