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महाराष्र औद्योगिक गिकास 
महामंडळाच्या काययक्षते्रातील नाजकधा 
कलम 20 अन्िये औद्योगिक प्रयोजनार्य 
सूट देण्यात आलले्या जगमनींबाबत….   

महाराष्र शासन 
निर गिकास गिभाि 

     शासन गनर्यय क्रमाकंः नाजक-2018/प्र.क्र.51/भाि II/नाजकधा-1 
हुतात्मा राजिुरु चौक, मादाम कामा मािय, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032 
तारीख  : 23   जून, 2021 

िाचा :-  
1) शासन गनर्यय क्र.नाजक-2018/प्र.क्र.5/नाजकधा-2, गद.3.2.2018 
2) श्री.बी.एन.श्रीकृष्र्ा ि श्री.बी.एन.मगखजा याचं्या गिसदस्यीय सगमतीचा गद.9.8.2018 रोजीचा 

अहिाल. 
3) शासन गनर्यय क्र.नाजक-2018/प्र.क्र.51/नाजकधा-1, गद.1.8.2019 
4) शासन गनर्यय क्र.नाजक-2018/प्र.क्र.51/नाजकधा-1, गद.10.10.2019 

 

प्रस्तािना :- 

कें द्र शासनाने नािरी जमीन (कमाल धारर्ा ि गिगनयमन) अगधगनयम, 1976 हा नाजकधा 
गनरसन अगधगनयम, 1999 अन्िये गनरगसत केला असून, उक्त अगधगनयम राज्य शासनाने 
गद.29.11.2007 रोजी स्स्िकारला आहे. गनरसन अगधगनयमान्िये मुळ अगधगनयमातील कलम 20 
खालील  सुटीचे आदेश (Exemption orders) ि त्याखालील काययिाही तसेच कलम 10(3) ि 10(5) 
अन्िये संपागदत केलेल्या जगमनींिरील काययिाही संरगक्षत आहे.  

नाजकधा कलम 20 अन्िये सूट देण्यात आलेल्या जगमनी गिकसनासाठी उपलब्ध होण्याकरीता 
आिश्यक  उपाययोजना सुचगिण्यासाठी िठीत केलेल्या  स्ददसदस्यीय सगमतीने गद.9.8.2018 रोजी 
सादर केलेला अहिाल ि त्याअनुषंिाने  मा. सिोच्च न्यायालयाने अगपल क्र.558/2017 मध्य े
गद.2.7.2019 रोजी गदलेला न्याय गनर्यय गिचारात घेिून गद.1.8.2019 च्या शासन गनर्ययानुसार 
धोरर्ात्मक गनर्यय घेण्यात आला आहे. सदर गनर्ययाच्या पार्श्यभमूीिर महाराष्र औद्योगिक गिकास 
महामंडाच्या काययक्षते्रातील औद्योगिक घटकानंा भाडेपट्याने गदलेल्या नाजकधा कलम 20 अन्िये 
औद्योगिक प्रयोजनार्य सूट देण्यात आलेल्या जगमनींबाबत उद्योि ऊजा ि कामिार गिभािाने दशयगिलेली 
सहमती गिचारात घेिून मंत्रीमंडळ मान्यतेने खालीलप्रमारे् शासनाने गनर्यय घेतला आहे  :-   

शासन गनर्यय  :-  

महाराष्र औद्योगिक गिकास महामंडळाच्या काययक्षेत्रातील औद्योगिक घटकानंा भाडेपट्याने 
गदलेल्या ि नाजकधा कलम 20 अन्िये औद्योगिक प्रयोजनार्य सूट देण्यात आलेल्या जगमनींचा िापर 
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बदल / हस्तातंरर् शुल्काबाबत गनियमीत करण्यात आलेला शासन गनर्यय गद.3.2.2018 अगधक्रमीत 
करुन अशा जगमनींबाबत पुढीलप्रमारे् गनर्यय घेण्यात येत आहे  :- 

1. औद्योगिक प्रयोजनार्य सूट गदलेल्या जगमनींचे िापर प्रयोजन न बदलता केिळ औद्योगिक 
प्रयोजनासाठी हस्तातंरीत केल्या जार्ार असतील ि जगमनीच्या इतर हक्कात घेण्यात 
आलेली “नाजकधा कलम 20 अन्िये औद्योगिक प्रयोजनार्य सूटीखालील क्षते्र” ही नोंद 
कमी करण्याची आिश्यकता नसेल तर कलम 20 अन्िये सूट देण्यात आलेल्या 
जगमनींसाठी नाजकधा अंतियत  हस्तातंरर् शुल्क िसलू करण्याची आिश्यकता नाही . 

2. नाजकधा कलम 20 अन्िये औद्योगिक प्रयोजनार्य सूट देण्यात आलेल्या जगमनीचे अन्य 
प्रयोजनार्य िापर / हस्तातंरर् होर्ार असेल तर  शासन गनर्यय गद.1.08.2019 मधील 
तरतूदीनुसार िसूल करण्यात येर्ा-या अगधमूल्याच्या (15%) रकमेपैकी 60% रक्कम 
शासनाकडे तर उियगरत 40% रक्कम एमआयडीसीकडे जमा करण्यात यईेल. अशा 
जगमनीच्या इतर हक्कातील “नाजकधा कलम 20 अन्िये औद्योगिक सुटी खालील क्षते्र” 
गह नोंद कमी करण्यात येईल ि जगमनीचा गिकास औद्योगिक गिकास महामंडळाच्या अटी 
ि शतीनुसार तसेच गिकास गनयंत्रर् गनयमािलीमधील तरतुदीनुसार करण्यात येईल. 

3. औद्योगिक प्रयोजनार्य कलम 20 अन्िये सूट देण्यात आलेल्या जगमनीबाबत शासन 
गनर्यय गद.1.8.2019 नुसार गनगित होर्ारे अगधमूल्याच्या रक्कमेपैकी शासनाकडे जमा 
कराियाची 60% रक्कम प्रर्म शासन गनर्यय गद.10.10.2019 अन्िये गनगित करण्यात 
आलेल्या लेखागशषामध्ये जमा करण्यात येईल, तर उियगरत 40% रक्कम महाराष्र 
औद्योगिक गिकास महामंडळाच्या लेखागशषामध्ये जमा करण्यात येईल. याकरीता मुख्य 
काययकारी अगधकारी, महाराष्र औद्योगिक गिकास महामंडळ यानंा प्रागधकृत करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन गनर्यय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 202106231245516125 असा आहे. सदरहू शासन 
गनर्यय गडजीटल स्िाक्षरीने साक्षागंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 

              ( गिजय चौधरी)  
     उप सगचि, महाराष्र शासन  
प्रत, 

1) मा.राज्यपाल याचंे सगचि, राजभिन, मलबार गहल, मंुबई. 
2) मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सगचि, मुख्यमंत्रयाचंे सगचिालय, मंत्रालय, मंुबई. 
3) मा. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, गिधानसभा, गिधानभिन, मंुबई. 

Vijay Karbhari 
Chaudhari

Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368b8badbee9e6985
2845f0a, pseudonym=313EF6135E0B8753370AABCB2544201CB95641CD, 
serialNumber=E1FEEA176A1E6A273C574BB6F1A1EDB58BF87424118BCCD6EE
07340581733B70, cn=Vijay Karbhari Chaudhari 
Date: 2021.06.23 15:24:44 +05'30'
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4) मा. सभापती / उपसभापती, गिधानपगरषद, गिधानभिन, मंुबई.  
5) मा.सिय मंत्री / राज्यमंत्री याचंे खाजिी सगचि. 
6) मा. गिरोधी पक्षनेता, गिधानसभा / गिधानपगरषद, गिधानभिन, मंुबई. 
7) मा.मुख्य सगचि, मंत्रालय, मंुबई. 
8) प्रधान सगचि (नगि-1), निर गिकास गिभाि, मंत्रालय, मंुबई. 
9) प्रधान सगचि, उद्योि गिभाि, मंत्रालय, मंुबई. 
10) प्रधान सगचि /सगचि, गित्त गिभाि, मंत्रालय, मंुबई. 
11) अपर मुख्य सगचि /सगचि, सिय मंत्रालयीन गिभाि, मंुबई 
12) गिभािीय आयुक्त, कोकर्, पुरे्, नागशक, नािपूर. 
13) मुख्य काययकारी अगधकारी, महाराष्र औद्योगिक गिकास महामंडळ, अंधेरी, मंुबई. 
14) गजल्हागधकारी ि सक्षम प्रागधकारी, बृहन्मंुबई, ठारे्, उल्हासनिर, पुरे्, नािपूर, सािंली, 

सोलापूर, नागशक, कोल्हापूर. 
15) महानिरपागलका आयुक्त, बृहन्मंुबई, ठारे्, उल्हासनिर, गमरा-भाईंदर, कल्यार्-

डोंगबिली, गभिडंी, पुरे्, नािपूर, सािंली-गमरज-कुपिाड, सोलापूर, नागशक, कोल्हापूर.  
16) सिय सह सगचि, उप सगचि, अिर सगचि, कक्ष अगधकारी, निर गिकास गिभाि, मंत्रालय, 

मंुबई. 
17) गनिडनस्ती (नाजकधा-1), निर गिकास गिभाि, मंत्रालय, मंुबई 
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