
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास प्रदान केलले्या 
जवमनी ि शासनाकडून महामंडळास प्रदान करण्यात येणा-
या जवमनींचा व्यापारी ि िावणज्ज्यक िापराकवरता महाराष्ट्र 
जवमन महसूल संवहतेतील कलम 40 प्रमाणे वनर्बांधवरत्या ि 
अनर्जजत रक्कम/ अवधमूल्य/ नजराणा/ हस्तांतरण शुल्क/ 
िापरातील र्बदलार्बार्बतचे शुल्क इ. कोणत्याही प्रकारच े
शुल्क भरण्याची सूट देऊन महामंडळास हस्तातंवरत 
करण्यास ि जमीन विल्हेिाट वनयम तयार करुन सक्षम 
प्रावधका-याची मान्यता घेण्याच्या प्रस्तािास मान्यता 
देणेर्बार्बत.. 

 

महाराष्ट्र शासन 
सािवजवनक र्बाधंकाम विभाग 

शासन वनणवय क्रमाकं: खाक्षसे २००२/प्र.क्र.१८२/रस्ते-८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय, मंुर्बई-४०० ०३२. 
वदनाकं :   ५ जुलै, २०१६ 

िाचा:- 

1) शासन वनणवय, सािवजवनक र्बाधंकाम विभाग क्र. खाक्षसे-1096/ प्र.क्र.80/ रस्ते-8 वद. 9 जुलै 1996 
2) शासन वनणवय, सािवजवनक र्बाधंकाम विभाग क्र. खाक्षसे-1097/ (169)/ रस्ते-8 वद. 26 जून 1998 
3) शासन वनणवय, सािवजवनक र्बाधंकाम विभाग क्र. खाक्षसे-2002/ 182/ रस्ते-8 वद. 10 वडसेंर्बर 2007 
4) शासन वनणवय, महसूल ि िन विभाग क्र. जमीन-2512/ 1003/ प्र.क्र.9/ज-2 वद. 4 जानेिारी 2016 
 

प्रस्तािना :- 

 सािवजवनक र्बाधंकाम विभागाने शासन वनणवय वदनाकं 9 जुलै 1996 अन्िये  महाराष्ट्र 

राज्य रस्ते विकास महामंडळ(मया.) ची स्थापना कंपनी अवधवनयम 1956 अन्िय ेकेली आहे. तसेच शासन 

वनणवय वद. 26 जून 1998 अन्िये सािवजवनक र्बाधंकाम विभागाच्या ताब्यात असलेल्या लातूर येथील 

विश्रामगृहाची जागा, मंगळिार पेठ, पुणे येथील शासकीय जमीन, नेपीयनसी रोड मंुर्बई येथील शासकीय 

जमीन, कािळा नाका कोल्हापूर येथील विश्रामगृहाची जागा ि शाहूपुरी कोल्हापूर येथील शासकीय 

जागा व्यापारी तत्िािर विकास करुन त्याद्वारे उत्पन्न ि आर्जथक लाभ घेण्याकवरता महाराष्ट्र राज्य रस्ते 

विकास महामंडळास नाममात्र मुल्याने ि 99 िर्षाच्या कराराने काही अटी ि शतीिर हस्तांतवरत 

करण्यास सािवजवनक र्बाधंकाम विभागास अवधकार देण्यात आले होते. शासन वनणवय वद. 10 वडसेंर्बर 

2007 नुसार महामंडळाच्या विविध र्बार्बींना मान्यता देण्यासाठी एक शक्तीप्रदान सवमती गठीत करण्यात 

आली होती. सदर शक्तीप्रदान सवमतीस महामंडळाच्या ताब्यातील सािवजवनक र्बाधंकाम विभागाच्या 
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जवमनींचा व्यापारी ि िावणज्ज्यक विकास करण्यासाठी महामंडळाशी सिलत करारनामा करण्यासाठी 

करारनाम्याचे प्रारुप तयार करण्याचे अवधकार प्रदान करण्यात आले होते. त्यानुसार सािवजवनक 

र्बाधंकाम विभागाने महामंडळाशी भाडेपट्टा करारनामा वनवित केला होता. शासन वनणवय  वद. 4 जानेिारी 

2016 नुसार मलर्बार वहल महसूल विभागातील सािवजवनक र्बाधंकाम विभागाच्या ताब्यातील नेपीयनसी 

रोड, निीन भकूर क्र. 947 येथील सुमारे 6210.44 चौ.मी जमीन काही अटी ि शतीनुसार महाराष्ट्र राज्य 

रस्ते विकास महामंडळ यांच्या नाि ेभाडेपट्टा विवधित वनष्ट्पावदत करण्यास मंजुरी वदली आहे.  

सािवजवनक र्बाधंकाम विभागाच्या करारनाम्यातील अटी ि शतीं आवण महसूल ि िन विभागाच्या          

वद. 4 जानेिारी 2016 च्या शासन वनणवयातील अटी ि शतींचा विचार करता महामंडळाकडे हस्तातंवरत 

केलेल्या जवमनींचा व्यापारी ि िावणज्ज्यक तत्िािर विकास करुन त्याद्वारे महामंडळास उत्पन्नाचा 

आर्जथक स्त्रोत वनमाण करणे सहज साध्य नव्हते.  या र्बार्बींचा सिकंर्ष विचार करुन उपरोक्त शासन 

वनणवयातील जवमनीच्या िापरार्बार्बत असलेल्या अटी ि शती रद्द करुन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 

महामंडळास प्रदान केलेल्या जवमनी ि शासनाकडून महामंडळास प्रदान करण्यात येणा-या जवमनींचा 

व्यापारी ि िावणज्ज्यक िापराकवरता महाराष्ट्र जवमन महसूल संवहतेतील कलम 40 प्रमाणे वनर्बांधवरत्या 

ि अनर्जजत रक्कम/ अवधमूल्य/ नजराणा/ हस्तातंरण शुल्क/ िापरातील र्बदलार्बार्बतचे शुल्क इ. 

कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरण्याची सूट देऊन महामंडळास हस्तातंवरत करणे ि अशा जवमनींच्या 

विकासाच्या प्रस्तािास मान्यता प्रदान करण्याची र्बार्ब शासनाच्या विचाराधीन होती. या सिव र्बार्बींचा 

साकल्याने ि सखोल विचार करुन शासन खालीलप्रमाणे वनणवय घेत आहे. 

शासन वनणवय :- 

 सािवजवनक र्बाधंकाम विभागाच्या ताब्यातील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास 

प्रदान केलेल्या  या शासन वनणवयासोर्बतच्या "पवरवशष्ट्ट-1" मध्ये नमूद लातूर येथील विश्रामगृहाची जागा, 

मंगळिार पेठ, पुणे येथील शासकीय जमीन, नेपीयनसी रोड मंुर्बई येथील शासकीय जमीन, कािळा 

नाका कोल्हापूर येथील विश्रामगृहाची जागा, शाहूपुरी कोल्हापूर येथील शासकीय जागा,  तसेच या 

शासन वनणवयासोर्बतच्या "पवरवशष्ट्ट-2" मध्ये नमूद यशितंराि चव्हाण मंुर्बई पुणे दु्रतगती मागव ि राष्ट्रीय 
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महामागव क्र. 4 लगत सािवजवनक र्बाधंकाम विभागाने संपावदत केलेल्या जवमनी आवण शासनाकडून 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास प्रदान करण्यात येणा-या जवमनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 

महामंडळास व्यापारी ि िावणज्ज्यक तत्िािर विकास करुन त्याद्वारे उत्पन्न ि आर्जथक लाभ घेण्याकवरता 

उपरोक्त शासन वनणवयातील जमीन िापरार्बार्बतच्या अटी ि शती रद्द करुन या शासकीय जवमनी, 

महाराष्ट्र जवमन महसूल संवहतेतील कलम 40 प्रमाणे वनर्बांधवरत्या ि अनर्जजत रक्कम/ अवधमूल्य/ 

नजराणा/ हस्तातंरण शुल्क/ िापरातील र्बदलार्बार्बतचे शुल्क इ. कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरण्याची 

सूट देऊन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास हस्तातंवरत करण्यास ि अशा शासकीय जवमनींच्या 

विकासाच्या प्रस्तािास शासन मान्यता खालील अटी ि शतींच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे.  

अटी ि शती:- 

1)  महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने धारण केलेल्या जवमनींर्बार्बत "जमीन विल्हेिाट वनयम      

(Land Disposal Rules)" तयार करुन त्यास सक्षम प्रावधका-याची मान्यता प्रा्त ााल्यावशिाय या 

जवमनींची विल्हेिाट कोणत्याही स्िरुपात करण्यात येऊ नये. 

2)  अट क्र.1 प्रमाणे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने धारण केलेल्या जवमनींची 

वनयमानुसार विल्हेिाट लािल्यानंतर त्यामधून प्रा्त होणारे उत्पन्न राष्ट्रीयकृत र्बँकेमध्ये त्यासाठी एक 

स्ितंत्र वचन्हावंकत खाते उघडून त्यात जमा कराि ेआवण या उत्पन्नातून भाडंिली खचव भागिािा. 

3)  अट क्र.2 प्रमाणे राष्ट्रीयकृत र्बँकेमधील वचन्हावंकत खात्यामध्ये जमा रकमेच्या विवनयोगासाठी 

पुढीलप्रमाणे संवनयंत्रण सवमती गठीत करण्यात येत आहे. 

1. प्रधान सवचि (सािवजवनक र्बाधंकाम)        - अध्यक्ष 

2. प्रधान सवचि (महसूल)           - सदस्य 

3. प्रधान सवचि (नगर विकास-1)    - सदस्य 

4. वित्त विभागाने नामवनदेवशत केलेले                   - सदस्य 
    वित्त विभागातील सवचि/ प्रधान सवचि 
5. उपाध्यक्ष ि व्यिस्थापकीय संचालक,    - सदस्य सवचि 

         महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ 
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 हा शासन वनणवय वित्त विभागाकडील अनौपचावरक संदभव क्र. 163/व्यय-11 वदनाकं 

24/06/2016, ि महसूल ि िन विभागाच्या सहमतीने वनगववमत करण्यात येत आहे. 

 सदर शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201607071737126018 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्र राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने. 

 

 

(आवशर्ष कुमार ससह) 
प्रधान सवचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत 

1) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याचंे सवचि 
2) मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सवचि, मंत्रालय, मंुर्बई 
3) मा. मंत्री, सािवजवनक र्बाधंकाम (सािवजवनक उपक्रम िगळून), याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, 

मंुर्बई 
4) मा. मंत्री, सािवजवनक र्बाधंकाम (सािवजवनक उपक्रम), याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुर्बई 
5) मा. राज्यमंत्री, सािवजवनक र्बाधंकाम (सािवजवनक उपक्रम िगळून), याचंे खाजगी सवचि, 

मंत्रालय, मंुर्बई 
6) मा. राज्यमंत्री, सािवजवनक र्बाधंकाम (सािवजवनक उपक्रम), याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुर्बई 
7) मा. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुर्बई 
8) अपर मुख्य सवचि (वित्त विभाग), मंत्रालय, मंुर्बई 
9) प्रधान सवचि (नगर विकास विभाग), मंत्रालय, मंुर्बई 
10) प्रधान सवचि (महसूल ि िन विभाग), मंत्रालय, मंुर्बई 
11) उपाध्यक्ष तथा व्यिस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, िादें्र, मंुर्बई-50 
12) सिव विभागीय आयुक्त  
13) सिव वजल्हावधकारी  
14) सिव मंत्रालयीन विभाग 
15) वनिड नस्ती (रस्ते-8), सािवजवनक र्बाधंकाम विभाग, मंत्रालय, मंुर्बई 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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शासन वनणवय क्र. खाक्षसे-२००२/ प्र.क्र.१८२/ रस्ते-८ वद. ५ जुल ै२०१६ च ेसहपत्र- 
पवरवशष्ट्ट-१ 

सािवजवनक र्बाधंकाम विभागाच्या ताब्यात असलले्या ि भाडेतत्िाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळास हस्तांतवरत केलले्या शासकीय जवमनींचा तपशील 

 

अ.क्र. जागेचा तपशील 
नगर भमूापन 

क्रमाकं 
क्षते्र 

(चौ.मी.) 

१ लातूर येथील विश्रामगृहाची जागा ४५८० ८०१३.५० 

२ मंगळिार पेठ, पुणे येथील शासकीय जमीन ४०५ ८९००.०० 

३ नेवपअन सी रोड, मंुर्बई येथील शासकीय जमीन ९४७ ६२१०.४४ 

४ कािळा नाका, कोल्हापूर येथील विश्रामगृहाची जागा २०१ ४२९८.०० 

५ शाहूपुरी, कोल्हापूर येथील शासकीय जमीन ५१० २६३५.०० 

 
***** 



शासन वनणवय क्रमांकः खाक्षेस २००२/प्र.क्र.१८२/रस्ते-८ 
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शासन वनणवय क्र. खाक्षसे-२००२/ प्र.क्र.१८२/ रस्ते-८ वद. ५ जुल ै२०१६ च ेसहपत्र- 
पवरवशष्ट्ट-२ 

यशितंराि चव्हाण मंुर्बई-पुणे दु्रतगती मागव ि राष्ट्रीय महामागव क्र.४ लगत शासनाने संपावदत केलले्या 
ि म.रा.र.वि. महामंडळाच्या ताब्यात असलले्या जवमनीचा तपशील 

अ.क्र. तालकुा / वजल्हा गािाचे नाि एकूण क्षते्र (हे.आर.) 
१ पनिले / रायगड आदई २९.६०.० 
२ पनिले / रायगड अवरिली ४.३७.९ 
३ पनिले / रायगड भाताण ४.३८.१७ 
४ खालापरू / रायगड लोवधिली ३४.५९.५ 

५ 
खालापरू / रायगड माडप ३०.५७.७ 
खालापरू / रायगड माडप १२.४०.२ 

६ खालापरू / रायगड खरसुंडी २२.५३.५ 

७ 
खालापरू / रायगड कंुवभिली २९.३०.२ 
खालापरू / रायगड कंुवभिली ५.७८.७ 
खालापरू / रायगड कंुवभिली १५.०९.७ 

८ खालापरू / रायगड सािरोली २९.९४.७ 
९ खालापरू / रायगड साजगाि २०.४१.३ 

१० खालापरू / रायगड माजगाि ५.०७.१ 
११ खालापरू / रायगड सारसन ८.०६.४ 
१२ खालापरू / रायगड ठाणे-न्हाि े १०.२८.९० 
१३ मािळ / पणेु कुरिडें १८.९०.० 

१४ 
मािळ / पणेु िळिण २.४४.० 
मािळ / पणेु िळिण ६.१२.४ 

१५ मािळ / पणेु देिघर १.६८.४ 

१६ 
मािळ / पणेु डोंगरगाि १२.१३.४ 
मािळ / पणेु डोंगरगाि ८.४७.६९ 

१७ 
मािळ / पणेु कुसगाि ३२.८५.१ 
मािळ / पणेु कुसगाि १४.०७.० 

१८ मािळ / पणेु ताज े १२.४६.७ 

१९ 
मािळ / पणेु सपपळोली ११.६६.० 
मािळ / पणेु सपपळोली १७.२६.४ 

२० मािळ / पणेु र्बडेस े १३.८३.३ 
२१ मािळ / पणेु ओाडे ६.४०.५ 
२२ मािळ / पणेु उस े ११.६६.२ 
२३ मािळ / पणेु परंदिाडी १४.३७.० 
२४ मािळ / पणेु िाकसई ५.२३.२ 
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