दद. 09 फेब्रुवारी, 2016
शासकीय जदमनी संस्था/व्यक्तींना दवदवध प्रयोजनाथथ अकृदषक
वापराकरीता प्रदानकरतावेळी त्या जदमनीचे मुलयांकन दनदित
करताना अवलंबावयाच्या कायथपध्दतीबाबत.....
 शासकीय जदमनी दवदवध अकृदषक प्रयोजनांकरीता प्रदानान्वये
हस्तांतरण करताना आकारावयाच्या मूलयांकनाबाबत अवलंबावयाच्या
कायथपध्दतीबाबत खालील प्रमाणे सदवस्तर सूचना दे ण्यात येत आहे त.
1) नागरी क्षेत्राच्या वार्षषक बाजार मूलयदर तक्त्यामध्ये नमूद जदमनीचे दर हे
दवकास आराखड्यामध्ये दनयोदजत रदहवास/वादणज्य/औद्योदगक इत्यादी
अकृदषक वापर दवचारात घेऊन अशा जदमनीसाठी तसेच शेती/ ना दवकास
दवभागातील जदमनीसाठी वेगवेगळे दर ठरदवलेले असतात. नागरी क्षेत्राकरीता
वार्षषक मूलयदर तक्त्यामध्ये दबगर शेती संभाव्यता असलेलया जदमनीकदरता
वेगळे दर नमूद करण्यात येत नाहीत.

त्यामुळे जेथे दवकास आराखडा मंजूर

आहे तेथे, वार्षषक मूलयदर तक्त्यामध्ये ज्या मूलय दवभागात शासकीय जमीन
समादवष्ट आहे , त्या मूलय दवभागातील दर दवचारात घेण्यात येवून अशा
जदमनीचे मूलयांकन करण्यात यावे.
2) नागरी क्षेत्राच्या प्रभाव क्षेत्रामध्ये प्रादे दशक योजना मंजूर असलयासत्यामधील
रदहवास/वादणज्य/ औद्योदगक इत्यादी अकृदषक भूवापरासाठी अथवा प्रादे दशक
योजना मंजूर नसलयास दवकासाची संभाव्यता दवचारात घेऊन संभाव्य
दबनशेतीचे दर व प्रत्यक्ष दबनशेती जमीन असलयास दबनशेतीचे दर वार्षषक
बाजारमूलय तक्त्यात नमूद असतात.

त्यामुळे अशा प्रभाव क्षेत्रामध्ये सदर

जमीन कोणत्या मूलय दवभागात येते, त्या मूलय दवभागासाठी अथवा लगतच्या
मूलय दवभागासाठी असलेला संभाव्य दबनशेतीचा दर दवचारात घेण्यात येऊन
अशा जदमनीचे मूलयांकन करण्यात यावे.
3) ग्रामीण क्षेत्रामध्ये सदवस्तर मूलय दवभाग नसतात.

शेत जदमनीसाठी

आकाराप्रमाणे शेती/ बागायतीचे दर वार्षषक बाजारमूलय तक्त्यात नमूद
असतात. तर, दबनशेती जदमनीसाठी संपूणथ गावासाठी एकच दर नमूद असतो.
हायवेवरील जदमनी व औद्योदगक दबनशेती संभाव्यता असलेलया जदमनीसाठी

वेगळे दर नमूद असतात.

त्यामुळे ग्रामीण क्षेत्रामधील शासकीय जदमनीसाठी

संभाव्य दबनशेती वापराचा दवचार करुन तसेच सदर जमीन हायवेवर आहे
अथवा इतरत्र आहे , याचा दवचार करुन त्याचे मूलयदर ठरदवणे आवश्यक
राहील.
4) हायवेवर नसलेलया (नसलेलया) शासकीय जदमनीच्या संदभात वार्षषक मूलयदर
तक्त्यासोबत याअनुषंगाने दे ण्यात आलेलया मागथदशथक सूचनानुसार येणा-या
दबनशेती दराच्या 50 % इतका मूलय दर दवचारात

घेण्यात येऊन अशा जदमनीचे

मूलयांकन करण्यात यावे.
हायवेवरील शासकीय जदमनीसाठीचे दर ठरदवताना वार्षषक मूलयदर तक्यातील
संभाव्य दबनशेतीच्या दराच्या पुन्हा 50 % करण्याची आवश्यकता नसून पूणथ दराने
मूलय काढण्यात यावे.औद्योदगक कारणासाठी शासकीय जमीन दनगथत करण्यात येत
असलयास व

सदर गावासाठी

वार्षषक मूलयदर तक्त्यात

औद्योदगक संभाव्य

दबनशेतीसाठी दर ददला असलयास, सदर दराच्या पुन्हा 50 % करणेची आवश्यकता
नसून पूणथ दराने मूलयांकन करण्यात यावे.
 शासकीय जदमनीच्या हस्तांतरणापोटी अनर्षजत उत्पन्ांची रक्कम दनदित
करीत असताना

ज्या ददवशी प्रत्यक्षात हस्तांतरणाचानोंदणीकृत व्यवहार

झाला/होणार असेल , त्या ददवशीचे वार्षषक बाजारमूलय दर तक्त्यातील
दराप्रमाणे, तसेच त्यासोबतच्या मागथदशथक सूचनांप्रमाणे मूलयांकन करण्यात
यावे. अथात दोन्ही पदरस्स्थतीत अशी येणारी

मूलयांकनाची रक्कम व प्रत्यक्ष

व्यवहारात दशथदवलेली रक्कम , यापैकी जी जास्त असेल त्यावर अनर्षजत
रक्कमेची पदरगणना करण्यात यावी.
यापूवीचा शासन दनणथय क्र. जमीन-11/2007/प्र.क्र.98/ज-1, दद.२९.४.२००8
अदधक्रदमत करण्यात येत असून यापुढे शासकीय जदमनीचे मूलयांकन करताना
वरीलप्रमाणे वार्षषक मूलयदर तक्ता व त्यासोबतच्या मागथदशथक सूचनानुसारच
मूलयांकन करण्यात यावे.
 महाराष्र जमीन महसूल संदहता, 1966 व महाराष्र जमीन महसूल (सरकारी
जदमनींची दवलहे वाट करणे) दनयम, 1971 अन्वये आदण शासनाने दवदहत केलेलया
धोरणानुसार शासकीय जदमनी वेळोवेळी संस्था/व्यक्तींना दवदवध प्रयोजनाथथ
अकृदषक वापराकरीता प्रदानकरण्यात येतात . दवदवध अकृदषक प्रयोजनांकरीता

प्रदान करावयाच्या शासकीय जदमनींचे मूलय दर हे सवथसाधारणपणे कृदषक
कारणासाठीचे दर म्हणून वार्षषक बाजारमूलय दर तक्त्यात नमूद केलेले असतात.
प्रदान केलेलया शासकीय जदमनींचा संभाव्य अकृदषक वापर होणार असताना दे खील
अनेकदा वार्षषक बाजारमूलय दर तक्त्यातील या जदमनींचे हस्तांतरण समयी संभाव्य
अकृदषक मुलयांकन दवचारात घेतले जात नाही, त्यामुळे शासनाचे महसूलाचे
नुकसान होत असलयामुळे शासनाने उपरोक्त दनणथय घेतला आहे .
 शासकीय जमीन कोणत्याही संस्था व व्यक्तीकडे अकृदषक प्रयोजनाथथ हस्तांतरीत
करण्यास परवानगी/मंजूरी दे ताना त्या जदमनीचे मुलयांकन प्रचदलत कृदषक दराने
करावे अथवा संभाव्य अकृदषक वापराचा दवचार करता अकृदषक दराने करावे
याबाबत स्पष्ट अशा सूचना प्रचदलत दनयमात व धोरणात नाहीत.
 शासकीय जदमनीचे दवदवध अकृदषक प्रयोजनाथथ प्रदानाअन्वये हस्तांतरण करताना
जदमनीचे मुलयांकन कृदषक, अकृदषक अथवा संभाव्य दबनशेती वापर या आधारे
दनदित करण्याबाबत दनदित असे धोरण अथवा भूदमका नसलयामुळे आकारावयाच्या
मुलयांकनाबाबत सुसूत्रता राहत नाही.
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