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प्रस्तावना :- 

 मुुंबई ही देिाची आर्मिक व वाशणज्ययक राजधानी आहे. या महानगरातून जगातील व 
देिातील जवळपास सवग मोठ्या िहरािी हवाई मागे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होते. मुुंबई पोर्ग रस्र्, 
जे.एन.पी.र्ी., कोकण शकनारपट्टीवरील धरमतर, शदघी बुंदर व जयगड बुंदर या शठकाणाहून मोठ्या 
प्रमाणात जलवाहतूक होते. या महानगरातून प्रमुख राष्ट्रीय महामागाद्वारे देिाुंतगगत मोठ्या प्रमाणात 
भपूृष्ट्ठ वाहतूक होते. मुुंबई महानगर प्रदेिामध्ये मोठ्या प्रमाणात औद्योशगक गुुंतवणकू होत आहे. 
नागपूर ही राययाची उपराजधानी असून, देिाचे मध्यवती शठकाण आहे. नागपूर, वधा, अमरावती, 
जालना, औरुंगाबाद, नाशिक या िहराुंमध्ये व लगतच्या परीसरामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर 
औद्योशगक व वाशणज्ययक आस्िापना कायगरत आहेत. राययातील औद्योशगक व वाशणज्ययक गुुंतवणकू 
मुुंबई महानगरासह राययामध्ये समतोल स्वरुपात होण्याच्या दृष्ट्र्ीने, कृषी व कृषी पूरक उद्योगास 
चालना देण्याच्या दृष्ट्र्ीने, ग्रामीण भागातील आर्मिक शवकासाचा दर उुंचाशवण्यासाठी भपूृष्ट्ठ 
वाहतुकीच्या उपलब्ध मागाच्या सेवा क्षमतेमध्ये लक्षणीय वाढ करणे आवश्यक आहे. तसेच 
महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेले नागपूर हे िहरही औद्योशगकदृष्ट्र्या मोठी गुुंतवणकू झालेले 
औद्योशगक कें द्र म्हणनू शवकशसत झाले आहे. या दोन महत्वाच्या िहराुंना शिघ्रसुंचार दु्रतगती मागाने 
जोडल्यामुळे सुंपूणग महाराष्ट्र राययाचा सुंतुशलत व समतोल शवकास होण्याचे स्वप्न साकार होणार 
आहे. त्यानुषुंगाने िासनाने नागपूर व मुुंबई महानगरादरम्यान भपूृष्ट्ठ वाहतूक सुलभ होण्याच्या 
दृष्ट्र्ीने नागपूर-मुुंबई शिघ्रसुंचार दु्रतगती मागग बाुंधण्याचा शनणगय घेतला आहे. मुंत्रीमुंडळाच्या 
पायाभतू सुशवधा सशमतीने या दु्रतगती मागाची ग्रीन शिल्ड अलाईनमेंर् (Green Field Alignment) 
करण्यास आशण महाराष्ट्र रायय रस्ते शवकास महामुंडळ मयाशदत याुंना या प्रकल्पासाठी 
अुंमलबजावणी युंत्रणा म्हणनू शनयुक्त करण्यास मान्यता शदलेली आहे. या दु्रतगती मागाच्या शवकास 
व बाुंधणी करीता Annuity व Land Pooling Model चा अवलुंब करण्याच्या सचूना केल्या.  

२. िासनाने या दु्रतगती मागाची आखणी प्रामुख्याने मनुष्ट्यवस्ती नसलेले, िक्यतो बागायती 
जमीन नसललेे, कोणतेही शवकास न झालेले भभूाग, तसेच मोठी धरणे, जलािये, वनजशमनी, 
पयावरण सुंवदेनक्षम क्षते्रे, वन्यजीव क्षते्रे / अभयारण्ये यातील जशमनी वगळून करण्याचे सुंकज्ल्पत 
केले आहे. तसेच या मागाच्या आखणीवर साधारणत: २५ ते ४० शक.मी. अुंतरावर शविेषतः यया 
शठकाणी आजूबाजूचे शजल्हा, तालुका मुख्यालये व मोठी क्षते्रे जोडण्यासाठीचे जोडरस्ते शमळून 
छेदमागग (Interchanges) तयार होणार आहेत, त्या शठकाणी सवग पायाभतू सुशवधाुंसह साधारणत: २४ 
नवनगरे (New Townships) शनमाण करण्याचे योशजले आहे. जेणेकरून या नवनगरातील 



िासन शनणगय क्रमाुंकः खाक्षेस २०१६/प्र.क्र.२५१/रस्ते-८ 

 

 
पृष्ट्ठ 8 पैकी 2  

 

अशभन्यासामध्ये दु्रतगती मागग, जोडरस्ते व नवनगराुंसाठी आवश्यक जमीन भागीदारी तत्वावर देऊ 
करणाऱ्या भधूारकाुंना त्याुंच्या जशमनीच्या मोबदल्यात त्याुंना शवकशसत शबनिेती भखूुंड मोबदला 
म्हणनू शदले जाऊ िकतील. 

३. कें द्र िासनाचा भशूमसुंपादन, पुनवगसन व पुनस्िापना करताना वाजवी भरपाई शमळण्याचा व 
पारदिगकतेचा हक्क अशधशनयम, २०१३ हा शदनाुंक १ जानेवारी, २०१४ पासून अुंमलात आला आहे.  
या अशधशनयमाचे कलम १०८ मधील तरतुदीनुसार, सुंपाशदत करावयाच्या जशमनीची नुकसान 
भरपाई व पुनवगसनाचे लाभ, भशूमसुंपादन अशधशनयम, २०१३ नुसार देय होणाऱ्या नुकसान भरपाई व 
लाभाुंपेक्षा, रायय िासनाच्या कायद्यान्वये / धोरणान्वये शनशित केलेली नुकसान भरपाई व इतर 
लाभ भधूारकाुंना एकुं दरीत जास्त िायदेिीर होत असतील व सुंबुंशधत व्यक्तीची सदर नुकसान 
भरपाई व लाभ ज्स्वकारण्यास सुंमती असेल, तर अिी जास्त लाभदायक नुकसान भरपाई आशण 
पुनवगसनाचे लाभ सुंबुंशधत भधूारकाुंना ज्स्वकारण्यास मुभा आहे, अन्यिा त्याुंना भशूमसुंपादन 
अशधशनयम, २०१३ नुसार नुकसान भरपाई देय ठरते. या कें द्रीय कायद्याच्या कलम १०८ ची तरतूद 
पाहता, रायय िासनाच्या कायद्याप्रमाणे लकवा धोरणाप्रमाणे सदर नवीन कें द्रीय कायद्यात प्रस्ताशवत 
केलेल्या जमीन सुंपादनाच्या मोबदल्यापेक्षा जास्त मोबदला तसेच पुनवगसनाच्या तरतुदीपेक्षा 
एकुं दरीत जास्त लाभ देय असतील तर भधूारकाुंची लकवा बाशधत व्यक्तींची सुंमती असल्यास असा 
जास्त मोबदला आशण पुनवगसनाच्या जास्त लाभदायक तरतुदी लागू करता येतील. 

४. या पार्श्गभमूीवर नागपूर-मुुंबई शिघ्रसुंचार दु्रतगती मागग, जोडरस्ते व त्यावरील नवनगराुंच्या 
आखणीमध्ये अुंतभूगत जशमनी भधूारकाुंकडून स्वचे्छेने, सुंमतीने, शवना सुंघषग व सत्वर प्राप्त 
होण्यासाठी, नवी मुुंबई आुंतरराष्ट्रीय शवमानतळ व आुंध्र प्रदेिाच्या अमरावती या नूतन राजधानी 
क्षते्राच्या लॅण्ड पुललग योजनेंतगगत देय व अनुज्ञये लाभ शवचारात घेऊन, नवीन कें द्रीय भशूमसुंपादन 
कायद्यापेक्षा जास्त मोबदला व अशधक लाभदायक योजना लागू करण्याशवषयी धोरण ठरशवणे व 
यानुषुंगाने भशूमसुंपादन, पुनवगसन व पुनस्िापना करताना वाजवी भरपाई शमळण्याचा व 
पारदिगकतेचा हक्क अशधशनयम, २०१३ चे कलम १०८ मधील तरतूद शवचारात घेऊन, भधूारकाुंना 
द्यावयाच्या देय मोबदल्यासुंबुंधीची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती. या सवग बाबींचा साकल्याने 
सखोल शवचार शवशनमय करुन िासन खालीलप्रमाणे शनणगय घेत आहे. 

िासन शनणगय :- 
 नागपूर-मुुंबई शिघ्रसुंचार दु्रतगती मागग, जोडरस्ते व त्यावरील नवनगरे याुंचे आखणीमध्य े
अुंतभूगत जशमनी भधूारकाुंकडून स्वचे्छेने, सुंमतीने, शवना सुंघषग व सत्वर प्राप्त होण्यासाठी, अिा 
भधूारकाुंसाठी त्यापोर्ी देय मोबदल्याबाबत आशण त्यानुषुंशगक लाभाुंसुंदभात  खालील नमूद बाबींना  
िासन  मान्यता  देण्यात   येत आहे :- 
१. शवकशसत शबनिेती भखूुंडाच्या स्वरुपात परतावा:- 

१.१ भशूमसुंपादन अशधशनयम 2013 नुसार जाहीर करण्यात येणाऱ्या शनवाड्याप्रमाणे अुंशतमत: 
सवग घर्काुंसह देय होणारा परतावा, रोख रकमेऐवजी, भधूारकाुंना प्रती १०,००० चौ.मी. करीता 
शनयोशजत नवनगरामध्ये एक (१) अनुज्ञये चर्ई क्षते्र शनदेिाुंकासशहत खालीलप्रमाणे शवकशसत 
शबनिेती जमीन / भखूुंड अनुज्ञये व देय राहील. 
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अ.क्र. जशमनीचा तपिील 
भधूारकाुंना परत द्यावयाच्या 

शनव्वळ शवकासयोग्य क्षते्र 
(र्क्केवारी) 

१ २ ३ 
१ दु्रतगती मागग व जोडरस्ते याुंचे आखणीमध्ये समाशवष्ट्र् जशमनी 
अ शजरायत जशमन २५% 
ब बागायत जशमन ३०% 

२ 
नवनगराुंच्या आखणीमध्ये समाशवष्ट्र् 

जशमनी 
३०% 

 

(उदा. जसे की प्रशत १०,००० चौ.मी क्षते्राकशरता २५% प्रमाणे २५०० चौ.मी आशण ३०% प्रमाणे ३००० 
चौ.मी शनव्वळ शवकासयोग्य क्षते्र अनुज्ञये राहील.) 
 
१.२ िासनाच्या शवशवध कायद्याखाली धारण / प्रदान / पुनप्रगदान केलेल्या जशमनीबाबतच्या 
भधूारणा पद्धती शवचारात घेऊन उपरोक्त पशरच्छेद १.१ प्रमाणे दु्रतगती मागग व जोडरस्ते आशण 
नवनगराुंच्या आखणीमध्ये समाशवष्ट्र् जशमनीपोर्ी अनुज्ञये लाभ या िासन शनणगयासोबतच्या अनुक्रमे 
“पशरशिष्ट्र्-अ” व “पशरशिष्ट्र्-ब” प्रमाणे भधूारकाुंना प्रती १०,००० चौ.मी. करीता शनयोशजत 
नवनगरामध्ये एक (१) अनुज्ञये चर्ई क्षते्र शनदेिाुंकासशहत शवकशसत शबनिेती  जमीन / भखूुंड 
अनुज्ञये व देय राहील. 

१.3 वरीलप्रमाणे शवकशसत शबनिेती जमीन / भखूुंड भधूारकास पती व पत्नी याुंचे  सुंयुक्त 
नावाने शवतरीत करण्यात येतील. यिाज्स्िती सुंबुंशधत भधूारक शवधुर / शवधवा असल्यास, असा 
भखूुंड शवधुर / शवधवा भधूारक आशण त्याुंची अपत्ये याुंचे सुंयुक्त नावाने शवतरीत करण्यात येतील. 
यिाज्स्िती असा भखूुंड सुंबुंशधत भधूारकाच्या कायदेिीर वारसासही शवतशरत करण्यात येईल. 

१.4 वर नमूद केल्यानुसार अनुज्ञये चर्ई क्षते्र शनदेिाुंकाचा पूणगतः त्याच भखूुंडावर वापर 
करण्यासाठी लहान क्षते्राचे भखूुंड देय होणाऱ्या भधूारकाुंनी वार्पापूवी इतर भधूारकाुंसमवते 
एकशत्रत येऊन शवकास योग्य क्षते्राच्या भखूुंडाची मागणी केल्यास त्यानुसार त्याुंना एकशत्रत भखूुंडाच े
वार्प करण्यात येईल. 

१.5 यया भखूुंडधारकाुंना एकत्रीकरणाचा लाभ घ्यावयाचा नसेल, अिा भखूुंडधारकाुंना त्याुंच्या 
पात्रतेनुसार भखूुंडाुंचे वार्प करण्यात येईल. 
 अनुज्ञये चर्ई क्षते्र व जशमनीच्या वापराबाबत तरतूद सुंबुंशधत शवकास शनयुंत्रण 
शनयमावलीमध्ये अुंतभूगत करण्यात येईल. 

१.6 भखूुंड पुनखगरेदी : 
 भधूारकाुंस जो शवकशसत शबनिेती भखूुंड शदला जाईल, अिा भखूुंडास दहा (१०) वषानुंतर 
त्याचे योग्य बाजारमूल्य भधूारकाुंस प्राप्त होत नसेल, तर त्या भखूुंडासाठी आताचा भशूमसुंपादन 
अशधशनयम, 2013 प्रमाणे पशरगशणत भसूुंपादनाचा मोबदला जो देय होईल, त्यावर प्रशतवषग ९% 
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दराने सरळव्याज दहा (१०) वषासाठी परीगशणत करून, त्या रकमेस असा भखूुंड िासन/ 
म.रा.र.शव. महामुंडळ/ िासनाने प्राशधकृत केलेले प्राशधकरण पुनखगरेदी करेल.  

२. वार्मषक अनुदान  :- 

२.१ जशमनीच्या प्रतवारीनुसार भधूारकाुंना प्रती हेक्र्री जशमनीचा ताबा िासनाकडे शदल्यानुंतर 
प्रती वषी (दरवषी १०% वाढ देऊन) पुढील दहा (१०) वषांसाठी अनुज्ञये वार्मषक अनुदान पुढीलप्रमाणे 
देय राहील. 

अ.क्र. 
प्रती हेक्र्री वार्मषक अनुदान (दरवषी १०% वाढ देऊन)  (रुपये) 
शजरायत क्षते्र बागायत क्षते्र 

१ ५०,०००/- १,००,०००/- 
 

२.२ िासनाच्या शवशवध कायद्याखाली धारण / प्रदान / पुनप्रगदान केलेल्या जशमनीबाबतच्या 
भधूारणा पद्धती / सत्ता प्रकार कोणताही असला तरी अिा भधूारकाुंना वरीलप्रमाणे अनुज्ञये वार्मषक 
अनुदान देय राहील. 

२.३ वरीलप्रमाणे वार्मषक अनुदान भधूारकास पती व पत्नी याुंचे  सुंयुक्त नावाने शवतरीत 
करण्यात येतील. यिाज्स्िती भधूारक शवधुर / शवधवा असल्यास, असा शपक नुकसान मोबदला शवधुर 
/ शवधवा भधूारक आशण त्याुंची अपत्ये याुंचे सुंयुक्त नावाने शवतरीत करण्यात येतील. यिाज्स्िती 
असा शपक नुकसान मोबदला सुंबुंशधत भधूारकाच्या कायदेिीर वारसासही शवतशरत करण्यात येईल. 

३. जमीन शवकास व त्यावरील बाुंधकामाचा परतावा :- 
 भधूारकाुंनी त्याुंच्या जशमनीमध्ये केलेला शवकास जसे िळबागा, शवहीर, पाईपलाईन, गुराुंच े
गोठे, घरे, अन्य बाुंधकामे, इत्यादी बाबींवरील बाुंधकामाचा परतावा सक्षम प्राशधकारी याुंचे 
मुल्याुंकनानुसार देय राहील. 

४. सहशहस्सेदाराुंना सामाईक स्वरूपात परतावा :- 
 या योजनेंतगगत प्राप्त करण्यात येणाऱ्या जशमनीच्या अशधकार अशभलेखामध्ये एकापेक्षा 
जास्त भधूारकाुंची नाव ेअसल्यास, अिा भधूारकाुंना उपरोक्त अ.क्र.1 ते 3 मधील भागीदारी / देय व 
अनुज्ञये लाभ सामाईक स्वरूपात देण्यात येतील व यिाज्स्िती उपरोक्त अ.क्र.1 ते 3 मधील बाबी 
लागू राहतील. 

५. जुन्या बाुंधकामाुंची सामग्री नेण्यास अनुमती :- 
 भधूारकाुंना जुन्या बाुंधकामाुंची सामग्री शवनामुल्य नेण्यास अनुमती राहील. 

६. भधूारकाुंना व्यावसाशयक प्रशिक्षण :- 
 प्रकल्पातील भधूारक कुरु्ुंबामधील एक पात्र व्यक्ती िासनाच्या खचाने शकमान कौिल्य 
प्राप्त करुन देणारे व्यावसाशयक प्रशिक्षण (जसे की, औद्योशगक प्रशिक्षण सुंस्िेतील वले्डर, शिर्र, 
फ्रीज मेकॅशनक इ. प्रकारचे व्यावसाशयक प्रशिक्षण तसेच मुलींकशरता ANM/ JNM दजाचे नशसिंग 
अभ्यासक्रम) व कौिल्य शवकास कायगक्रमाचा लाभ घेण्यास पात्र राहील व अिा एका पात्र व्यज्क्तस 
िासनाच्या खचाने तसा अभ्यासक्रम उत्तीणग होण्यास दोन (2) वळेा सुंधी देण्यात येईल. 
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७. इतर लाभ :- 
७.1 शनयोशजत नवनगराुंमध्ये रायय िासनाच्या शवशवध शवभागाुंमािग त कायाज्न्वत योजनाुंमधून 
सावगजशनक सोयी-सुशवधा शनमाण करण्यात येतील. 
७.2 शनयोशजत नवनगराुंमध्ये कृषी व कृषी पूरक उद्योग, वाशणज्ययक व औद्योशगक गुुंतवणकू, 
िैक्षशणक सुशवधा व अनुषुंशगक क्षते्रामध्ये वृद्धी िासन/ खाजगी उद्योगाुंमािग त करण्यात येईल. 

८. यया भधूारकाुंना वरील पयाय मान्य नसेल लकवा इतर कोणत्याही कारणास्तव परतावा 
म्हणनू त्याुंना शवकशसत जमीन देता येणे िक्य होत नसेल, अिा भधूारकाुंना महाराष्ट्र महामागग 
अशधशनयम, १९५५ प्रमाणे करारनाम्याद्वारे शनशित केलेला मोबदला देय राहील. अिा 
करारनाम्याद्वारे शनशित करावयाचा मोबदला भशूमसुंपादन, पुनवगसन व पुनस्िापना करताना वाजवी 
भरपाई शमळण्याचा व पारदिगकतेचा हक्क अशधशनयम, २०१३ प्रमाणे परीगशणत होणाऱ्या 
मोबदल्याप्रमाणे शनशित केला जाईल. असा मोबदला िासन/महाराष्ट्र रायय रस्ते शवकास 
महामुंडळ/ िासनाने प्राशधकृत केलेल्या प्राशधकरणामािग त  देय राहील. 

९. शविेष तरतूद :- 
 लॅण्ड पुललग योजनेंतगगत भधूारकाुंसाठी भागीदारी / देय व अनुज्ञये लाभापैकी शवकशसत 
शबनिेती भखूुंड िासन/महाराष्ट्र रायय रस्ते शवकास महामुंडळ/ िासनाने प्राशधकृत केलेल्या 
प्राशधकरणामािग त  शवतरीत करण्यात येतील. उवगशरत देय व अनुज्ञये लाभ यासाठी राययाच्या 
अिगसुंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात येईल. अिी तरतूद महाराष्ट्र रायय रस्ते शवकास महामुंडळ/ 
िासनाने प्राशधकृत केलेल्या प्राशधकरणास पुढील वार्पासाठी दरवषी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
१०. महसूल प्रादेशिक शवभाग स्तरीय सशमती :- 
 

१०.१ लॅण्ड पुललग योजनेंतगगत भधूारकाुंसाठी भागीदारी / देय व अनुज्ञये लाभ यामध्ये 
उदभवणाऱ्या अडचणी, भधूारक व यिाज्स्िती लोकप्रशतशनधी याुंच्या सूचना शवचारात घेऊन, या 
धोरणाचे चौकर्ीत अडी-अडचणींचे शनवारण करण्यासाठी महसूल प्रादेशिक शवभाग स्तरावर सशमती 
गठीत करण्यात येत आहे. या सशमतीची रचना पुढीलप्रमाणे राहील. 
 

 १. शवभागीय आयुक्त अध्यक्ष 
 २. शजल्हाशधकारी सदस्य 
 ३. सह व्यवस्िापकीय सुंचालक-२ 
  महाराष्ट्र रायय रस्ते शवकास महामुंडळ मयाशदत सदस्य 
 4.   सावगजशनक बाुंधकाम शवभागाने प्राशधकृत केलेला 
  मुख्य अशभयुंता दजाचा अशधकारी  सदस्य 
 5. महाराष्ट्र रायय रस्ते शवकास महामुंडळ मयाशदत 
  याुंचेकडील प्राशधकृत अशधकारी सदस्य सशचव 

१०.२ उपरोक्त सशमतीने आवश्यकतेप्रमाणे या धोरणातील बदलाचा प्रस्ताव उपाध्यक्ष व 
व्यवस्िापकीय सुंचालक, महाराष्ट्र रायय रस्ते शवकास महामुंडळ मयाशदत याुंना सादर करावा. 
उपाध्यक्ष व व्यवस्िापकीय सुंचालक, म.रा.र.शव.म. मयाशदत याुंनी प्राप्त प्रस्तावासुंबुंधी शनणगय घ्यावा 
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व या धोरणामध्ये बदल करणे आवश्यक असल्यास, त्याबाबतची कारणे नमूद करून प्रस्ताव 
िासनास मान्यतेसाठी पाठवावा. 

 हा िासन शनणगय शवत्त शवभागाकडील अनौपचाशरक सुंदभग क्र. 145/व्यय11 शदनाुंक 
24/06/2016, शनयोजन शवभागाकडील अनौपचाशरक सुंदभग क्र. 223/1461 शदनाुंक 27/06/2016 
व शवधी व न्याय शवभाग, नगर शवकास शवभाग, महसूल व वन शवभाग,कृशष व पदुम शवभाग याुंच्या 
सहमतीने शनगगशमत करण्यात येत आहे. 

 सदर िासन शनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्िळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सुंकेताक 201607071737047818 असा आहे. हा आदेि 
शडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाुंशकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्र राययपाल याुंच्या आदेिानुसार व नावाने. 
 

 

(आशिष कुमार लसह) 
प्रधान सशचव, महाराष्ट्र िासन 

प्रत 
1) मा.राययपाल, महाराष्ट्र रायय याुंचे सशचव 
2) मा. मुख्यमुंत्री याुंचे प्रधान सशचव, मुंत्रालय, मुुंबई 
3) मा. मुंत्री, सावगजशनक बाुंधकाम (सावगजशनक उपक्रम), याुंचे खाजगी सशचव, मुंत्रालय, मुुंबई 
4) मा. राययमुंत्री, सावगजशनक बाुंधकाम (सावगजशनक उपक्रम), याुंचे खाजगी सशचव, मुंत्रालय, 

मुुंबई 
5) मा. मुख्य सशचव, महाराष्ट्र िासन, मुंत्रालय, मुुंबई 
6) अपर मुख्य सशचव (शवत्त शवभाग), मुंत्रालय, मुुंबई 
7) अपर मुख्य सशचव (शनयोजन शवभाग), मुंत्रालय, मुुंबई 
8) अपर मुख्य सशचव (कृशष व पदुम शवभाग), मुंत्रालय, मुुंबई 
9) प्रधान सशचव (नगर शवकास शवभाग), मुंत्रालय, मुुंबई 
10) प्रधान सशचव (महसूल व वन शवभाग), मुंत्रालय, मुुंबई 
11) प्रधान सशचव (शवधी व न्याय शवभाग), मुंत्रालय, मुुंबई 
12) सशचव (वने), महसूल व वन शवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई 
13) उपाध्यक्ष तिा व्यवस्िापकीय सुंचालक, म.रा.र.शव. महामुंडळ, वाुंदे्र, मुुंबई-50 
14) शवभागीय आयुक्त, कोकण/ नाशिक/ औरुंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर 
15) शजल्हाशधकारी, ठाणे/ नाशिक/ अहमदनगर/ औरुंगाबाद/ जालना/ बुलढाणा/ वाशिम/ 

अमरावती/ वधा/ नागपूर. 
16) सवग मुंत्रालयीन शवभाग 
17) शनवड नस्ती (रस्ते-8), सावगजशनक बाुंधकाम शवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई  

http://www.maharashtra.gov.in/
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सावगजशनक बाुंधकाम शवभाग, िासन शनणगय क्रमाुंक : खाक्षसे २०१६/प्र.क्र.२५१/रस्ते-८,  
शदनाुंक : ५ जुल,ै २०१६ सोबतचे 

पशरशिष्ट्र्-अ 
(दु्रतगती मागग व जोडरस्ते याुंच्या आखणीमध्ये समाशवष्ट्र् जशमनीपोर्ी अनुज्ञये लाभ) 

अ.
क्र. 

भधूारणा प्रकार / जशमनीचा प्रकार 

भधूारकाुंना परत द्यावयाच्या शनव्वळ शवकास योग्य क्षेत्राचे 
सूत्र  

(प्रती १०,००० चौ.मी. करीता) 
शजरायत जमीन बागायत जमीन 

र्क्केवारी क्षेत्र (चौ.मी.) र्क्केवारी क्षेत्र (चौ.मी.) 
१ भोगवर्ादार वगग-१ २५% २,५०० ३०% ३,००० 
२ भोगवर्ादार वगग-२ - कुळ कायद्याप्रमाणे धारण केलेल्या जशमनी 
अ  कुळ कायद्याप्रमाणे कुळाुंनी जमीन 

मालक म्हणनू धारण केलेल्या जशमनी 
(शनयुंशत्रत सत्ता प्रकार) 

२५% २,५०० ३०% ३,००० 

ब  कुळ कायद्याप्रमाणे धारण जशमनीमध्ये कुळ व मालक शहतसुंबुंध प्रस्िाशपत होत असल्यास. 
ग्रामीण 

क्षेत्राकरीता 
जमीन मालक : ४०% १०% १,००० १२% १,२०० 
कुळ             : ६०% १५% १,५०० १८% १,८०० 

नगरपाशलका 
क्षेत्राकरीता 

जमीन मालक : २५% ६.२५% ६२५ ७.५०% ७५० 
कुळ             : ७५% १८.७५% १,८७५ २२.५०% २२५० 

३ 

भोगवर्ादार वगग-२ - शवशवध सत्ता प्रकार 
शनमुगलन कायद्याखाली पनुप्रगदान केलेल्या 
जशमनी (Land regranted under the 
various Tenure Abolition Laws) 

१२.५% १,२५० १५% १,५०० 

४ 
भोगवर्ादार वगग-२ - भशूमधारी याुंनी 
धारण केलेल्या जशमनी 

१२.५% १,२५० १५% १,५०० 

५ 

भोगवर्ादार वगग-२ - िासनाने नवीन ितग 
/ नवीन व अशवभायय सत्ता प्रकार / 
शनयुंशत्रत सत्ता प्रकार म्हणनू प्रदान 
केलेल्या जशमनी 

१२.५% १,२५० १५% १,५०० 

६ 

भोगवर्ादार वगग-२ - िासनाने कुळ 
कायदा / कमाल िेतजमीन धारणा 
कायद्याखाली प्रदान केलेल्या अशतशरक्त 
जशमनी 

१२.५% १,२५० १५% १,५०० 

७ 
वन हक्क कायद्याखाली कसवणकू 
हक्कासाठी शदलेल्या जशमनी 

१२.५% १,२५० १५% १,५०० 

8  भदूान कायद्याप्रमाणे प्रदान केलेल्या जशमनी 
भदूान यज्ञ सशमती           :           ४०% १०% १,००० १२% १,२०० 
जमीन धारक                  :           ६०% १५% १,५०० १८% १,८०० 
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सावगजशनक बाुंधकाम शवभाग, िासन शनणगय क्रमाुंक : खाक्षसे २०१६/प्र.क्र.२५१/रस्ते-८,  
शदनाुंक : ५ जुल,ै २०१६ सोबतचे 

पशरशिष्ट्र्-ब 
(नवनगराुंच्या आखणीमध्ये समाशवष्ट्र् जशमनीपोर्ी अनुज्ञये लाभ) 

अ.
क्र. 

भधूारणा प्रकार / जशमनीचा प्रकार 

भधूारकाुंना परत द्यावयाच्या शनव्वळ 
शवकास योग्य क्षेत्राचे सूत्र  

(प्रती १०,००० चौ.मी. करीता) 

र्क्केवारी क्षेत्र (चौ.मी.) 

१ भोगवर्ादार वगग-१ ३०% ३,००० 

२ भोगवर्ादार वगग-२ - कुळ कायद्याप्रमाणे धारण केलेल्या जशमनी 

अ  कुळ कायद्याप्रमाणे कुळाुंनी जमीन मालक म्हणनू धारण 
केलेल्या जशमनी (शनयुंशत्रत सत्ता प्रकार) 

३०% ३,००० 

ब कुळ कायद्याप्रमाणे धारण जशमनीमध्ये कुळ व मालक शहतसुंबुंध प्रस्िाशपत होत असल्यास. 

ग्रामीण 
क्षेत्राकरीता 

जमीन मालक : ४०% १२% १,२०० 
कुळ : ६०% १८% १,८०० 

नगरपाशलका 
क्षेत्राकरीता 

जमीन मालक : २५% ७.५०% ७५० 
कुळ : ७५% २२.५०% २२५० 

३ 
भोगवर्ादार वगग-२ - शवशवध सत्ता प्रकार शनमुगलन 
कायद्याखाली पनुप्रगदान केलेल्या जशमनी (Land 
regranted under the various Tenure Abolition Laws) 

१५% १,५०० 

४ भोगवर्ादार वगग-२ - भशूमधारी याुंनी धारण केलेल्या जशमनी १५% १,५०० 

५ 
भोगवर्ादार वगग-२ - िासनाने नवीन ितग / नवीन व 
अशवभायय सत्ता प्रकार / शनयुंशत्रत सत्ता प्रकार म्हणनू प्रदान 
केलेल्या जशमनी 

१५% १,५०० 

६ 
भोगवर्ादार वगग-२ - िासनाने कुळ कायदा / कमाल 
िेतजमीन धारणा कायद्याखाली प्रदान केलेल्या अशतशरक्त 
जशमनी 

१५% १,५०० 

७ 
वन हक्क कायद्याखाली कसवणकू हक्कासाठी शदलेल्या 
जशमनी  

१५% १,५०० 

८  भदूान कायद्याप्रमाणे प्रदान केलेल्या जशमनी 
भदूान यज्ञ सशमती                                        :          ४०% १२% १,२०० 
जमीन धारक                                              :          ६०% १८% १,८०० 
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