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महाराष्ट्र प्रादेशिक शनयोजन व नगर रचना अशधशनयम, 1966 

  चे कलम 154 अन्वये  िासन शनदेि… 
राज्यातील मंजरू प्रादेशिक योजना क्षेत्रात “िेती तथा        
ना-शवकास शवभाग” या वापर शवभागामध्ये िैक्षशणक / 
वैद्यकीय वापरासाठी वाढीव चटई क्षेत्र शनदेिाांक अनजेु्ञय 
करताना आकारावयाच्या अशधमलू्य दरामध्ये सधुारणा 
करण्याबाबत…… 

 
महाराष्ट्र िासन 

नगर शवकास शवभाग, 
मांत्रालय, मुांबई-32 

शदनांक : 21/01/2016 
 

क्र.शिपीएस-1814/प्र.क्र.120/14/कलम 154/नशि-13:- ज्याअथी, िासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक 
शनयोजन व नगर रचना अशधशनयम, 1966 चे कलम 20, पोटकलम 4 मधील तरतदूींनसुार (यापढेु 
ज्याचा उल्लेख उक्त अशधशनयम असा करण्यात आलेला आहे) राज्यातील मांजरू प्रादेशिक 
योजनाांमधील ना-शवकास / जी-1 या जमीन वापर शवभागामध्ये िैक्षशणक / वैद्यकीय सांसथाांच्या 
इमारतींसाठी (यापढेु शजचा उल्लेख उक्त वापर असा करण्यात आलेला आहे)अशधमलू्य आकारुन 
वाढीव चटई क्षेत्र शनदेिाांक अनजेु्ञय करण्यासांदभात नशवन शवशनयमास िासन अशधसचूना क्र.शटपीएस-
1814/प्र.क्र.120/14/कलम 20(4)/नशव-13, शद.05/06/2015 रोजी अांशतमशरत्या मान्यता शदलेली 
आहे (यापढेु शजचा उल्लेख उक्त अशधसचूना असा करण्यात आलेला आहे); 
 

आशण ज्याअथी, उक्त वापर अनजेु्ञय करताना िासनाने उक्त अशधसचूनेद्वारे मांजरू केलेल्या 
सांभाव्य शबनिेती दराऐवजी सांबांशधत जशमनीचे दर शवचारात घेऊन अशधमलू्य आकारण्याची बाब 
िासनाच्या शवचाराधीन होती; 
 
 त्याअथी, िासनाने शनगगशमत केलेल्या शद.05/06/2015 रोजीच्या अशधसचूनेसोबतच्या 
अनसुचूी-ब मधील अट क्र.(i) या शठकाणी नमदू केल्यानसुार आकारावयाच्या अशधमलू्य दरामध्ये 
खालील तक्यात रकाना क्र.2 मध्ये नमदू केल्याप्रमाणे सधुारणा करण्यात येत असनू सधुारीत 
अशधमलू्य दर शवचारात घेऊन त्यानसुार कायगवाही करण्याचे शनदेि उक्त अशधशनयमाचे कलम 154 
अन्वये देण्यात येत आहेत:-  

िासन अशधसचूना क्र.शटपीएस-1814/प्र.क्र.120 
/14/कलम 20(4)/नशव-13, शद.05/06/2015 
सोबतच्या अनसुचूी-ब मधील अट क्र.(i) 

(रकाना क्र.1) 

िासन अशधसचूना क्र.शटपीएस-1814/प्र.क्र.120 
/14/कलम 20(4)/नशव-13, शद.05/06/2015 
सोबतच्या अनसुचूी-ब मधील सधुारीत अट क्र.(i) 

(रकाना क्र.2) 
(i) The additional FSI as mentioned in 

Column No. 4 of the Table above is to be 

granted only on payment of premium at 

the rate of 30% of the non-agriculture 

potential land rate of the said land or if 

such rate is not availbale then adjoining 

rate of non-agriculture potential land as 

prescribed in the Annual Statement of 

Rates (ASR) of the year of granting such 

(i) The additional FSI as mentioned in 

Column No. 4 of the Table above is to be 

granted only on payment of premium 

calculated considering 30% rate of the said 

land as prescribed in the Annual Statement 

of Rates (ASR) of the year of granting such 

additional FSI. Such premium shall be 

deposited in the concerned Branch Office 

of Town Planning Department or in the 
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additional FSI. Such premium shall be 

deposited in the concerned Branch Office 

of Town Planning Department or in the 

Concerned Authority wherever applicable. 

Concerned Authority wherever applicable. 

The land area consider for premium shall 

be equal to additional FSI / built-up area 

granted. 

   
सदरहू शनदेि िासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे / शनयम येथे) या 

सांकेतसथळावर प्रशसद्ध करण्यात यावेत.  
 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिानसुार व नाांवाने, 
 
 

(संजय सािजी) 
अिर सशचि, महाराष्ट्र िासन 

 
प्रत, 
1)  मा.मखु्यमांत्री महोदयाांचे सशचव, मांत्रालय, मुांबई. 
2)  मा.राज्यमांत्री, (नगर शवकास) महोदयाांचे खाजगी सशचव, मांत्रालय, मुांबई. 
3)  प्रधान सशचव (नशव-1), नगर शवकास शवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
4)  प्रधान सशचव, महसलू शवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
 
प्रशत, 
1) सांचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
2) सांचालक, नगर रचना तथा सह सशचव, नगर शवकास शवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
3) सह सांचालक, नगर रचना तथा सह सशचव, नगर शवकास शवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
4) सह सांचालक, नगर रचना, अांमलबजावणी कक्ष / मलु्याांकन / पणेु / कोकण / नाशिक / नागपरू / 

औरांगाबाद / अमरावती शवभाग. 
5) शवभागीय आयकु्त, पणेु / कोकण / नाशिक /नागपरू / औरांगाबाद / अमरावती शवभाग. 
6) शजल्हाशधकारी, पणेु,कोल्हापरू, साांगली, नागपरू, चांद्रपरू, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव , 

औरांगाबाद, जालना, अमरावती, रत्नाशगरी, ससधदुगुग, रायगड, मुांबई, अकोला, वाशिम. 
7) सहायक सांचालक, नगर रचना / नगर रचनाकार, सवग िाखा कायालये, नगर रचना शवभाग. 
8) कक्ष अशधकारी (नशव-29) नगर शवकास शवभाग, मांत्रालय, मुांबई - त्याांना शवनांती करण्यात येते की, 

सदरचे िासन शनदेि या शवभागाच्या सांकेतसथळावर प्रशसध्द करावेत. 
9) कक्ष अशधकारी, माशहती व तांत्रज्ञान शवभाग, मांत्रालय, मुांबई - त्याांना शवनांती करण्यात येते की, 
सदरचे िासन शनदेि िासनाच्या सांकेतसथळावर प्रशसध्द करावेत. 
10) शनवड नसती (कायासन-13). 
 

******* 
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