
    महाराष्ट्र ग ुंठेवारी ववकास          
    (वियमाधीि करणे, श्रणेीवाढ व 

वियुंत्रण)  अवधवियम, 2001- प्रशमि 
श ल्क व ववकास श ल्क विवितीबाबत... 

 

महाराष्ट्र शासि 
िगर ववकास ववभाग 

शासि आदेश क्र. ग ुंठेवा-1021/प्र.क्र.48/2021/िवव-30, 
मुंत्रालय, म ुंबई-400 032. 
वदिाुंक- 18.10.2021  
  

                 सुंदभभ :- 1) शासि िगर ववकास ववभागाचे आदेश क्र.अिबाुं-1020/480/प्र.क्र.79/   
                                   भाग-2/िवव-20, वद.18 मे, 2001. 
                              2) महाराष्ट्र ग ुंठेवारी ववकास (वियमाधीि करणे, श्रणेीवाढ व वियुंत्रण) अवधवियम,   
                                   2001 यात स धारणा करण्यासाठी अवधवियम वद.12 माचभ, 2021.            

आदेश 

 महाराष्ट्र ग ुंठेवारी ववकास (वियमाधीि करणे, श्रणेीवाढ व वियुंत्रण) अवधवियम, 2001 च्या कलम 3 
च्या पोटकलम (3) च्या परुंत कान्वये प्रदाि करण्यात आलेल्या अवधकाराुंचा वापर करुि ववकास आकार 
आवण प्रशमि श ल्काबाबत सुंदभाधीि वद.18.05.2001 रोजीचे आदेश पावरत करण्यात आले होते. तथावप, 
आता सुंदभाधीि वद.18.05.2001 रोजीचे आदेश स धावरत करण्यात येत असूि त्याि षुंगािे महाराष्ट्र 
ग ुंठेवारी ववकास (वियमाधीि करणे, श्रेणीवाढ व वियत्रण) अवधवियम, 2001 च्या कलम 3 च्या पोटकलम 
(3) च्या परुंत कान्वये प्रदाि करण्यात आलेल्या अवधकाराुंचा वापर करुि शासि, ग ुंठेवारी पध्दतीिे झालेला 
ववकास वियवमत करण्यासाठी खाली िम द केल्याप्रमाणे स धारीत प्रशमि श ल्क आवण स धावरत ववकास 
श ल्क विवित करीत आहे. 
 ग ुंठेवारी ववकास वियवमत करतािा खाली िमूद केल्याि सार प्रशमि श ल्क व ववकास श ल्क 
आकारण्यात याव.े 

अ.
क्र 

 म द्दा प्रशमि श ल्क 
म.ि.पा  
क्षेत्र 

अ वगभ 
ि.पक्षेत्र 

ब वगभ 
ि.पक्षेत्र 

क वगभ 
ि.प 
क्षेत्र 

वव.वि. 
प्रावधकरण/ 
िविगर वव. 
प्रावधकरण क्षेत्र 

इतर 
क्षेत्र 

1 2 3 
1. रेखाुंकिे  ववकास श ल्काच्या तीि पट 
2. रेखाुंकिातील भखूुंड उपरोक्त 1 ि सार रक्कम वसूल झाली िसल्यास ववकास श ल्काच ेतीि 

पट  
3. मूळ अि ज्ञेय च.क्षे.वि विरुंक 
4. मूळ अि ज्ञेय च.क्षे.वि.,  पेक्षा अवधक 

केलेले बाुंधकाम 
  
टीप- मूळ अि ज्ञेय च.क्षे.वि.,पेक्षा अवधक 
केलेले बाुंधकाम हे ववकास योजिा, 
प्रादेवशक योजिाुंसाठी शासिािे 
वद.02.12.2020 रोजी मुंजूर केलेल्या 

कॉलम 2 मधील िमूद मूळ अि ज्ञेय च.क्षे.वि., पेक्षा अवधक 
बाुंधकामक्षेत्रासाठी वार्षषक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील जवमि दराच्या 
10% ि सार वहशेवबत होणारी रक्कम. 
 
टीप-सदर 10% रक्कम ही अवधमूल्याद्वारे प्राप्त तसेच हसताुंतरणीय 
ववकास हक्काद्वारे प्राप्त झालेल्या च.क्षे.वि., म ळे वहशोवबत होणाऱ्या 
एकवत्रत अवतवरक्त बाुंधकाम क्षेत्रासाठी असूि कॉलम-2 मधील टीपेत 
िमूद केलेल्या अवधमूल्या व्यवतवरक्त असेल. 
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एकवत्रकृत ववकास वियुंत्रण व प्रोत्साहि 
वियमावलीमधील तरत दीि सार 
अवधमूल्याचा भरणा करुि प्राप्त होणारा 
अवतवरक्त च.क्षे.वि., ग ुंठेवारी 
ववकासासाठी अि ज्ञेय असलेल्या 
हसताुंतरणीय ववकास हक्काि सार प्राप्त 
च.क्षे.वि.,  याुंच्या मयादेत असणे 
आवश्यक आहे. 

5 सामावसक अुंतरात केलेले बाुंधकाम.  
 

सामावसक अुंतरात केलेल्या बाुंधकामासाठी वार्षषक बाजारमूल्य दर 
तक्त्यामधील जवमि दराच्या 10% ि सार वहशेवबत होणारी रक्कम. 

 
सदर शासि आदेश महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतसथळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असूि त्याचा सुंकेताक 202110181206056525 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
सवाक्षरीिे साक्षाुंवकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याुंच्या आदेशाि सार व िावािे. 
 
 
                     ( वीणा मोरे ) 
                    अवर सवचव, महाराष्ट्र शासि. 
प्रत मावहतीसाठी व आवश्यक त्या कायभवाहीसाठी, 

1) अ.म .स./प्रधाि सवचव/सवचव महसूल/गृह/ग्राम ववकास/गृहविमाण/ववधी व न्याय ववभाग, 
मुंत्रालय, म ुंबई. 

2) पोलीस महासुंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ुंबई. 
3) सवभ ववभागीय आय क्त. 
4) सवभ वजल्हावधकारी (म ुंबई उपिगरे, बहृन्म ुंबई वगळूि). 
5) सवभ महािगरपावलका आय क्त, (म ुंबई महािगर प्रदेशातील महािगरपावलका वगळूि) 
6) म ख्य कायभकारी अवधकारी, सवभ वजल्हा पवरषदा. 
7) सवभ ववशेष वियोजि प्रावधकरण. 
8) सवभ पोलीस आय क्त (म ुंबई वगळूि) 
9) सवभ वजल्हा पोलीस अवधक्षक. 
10) महासुंचालक, मावहती व जिसुंपकभ  महासुंचालिालय, मुंत्रालय, म ुंबई. 
11) सुंचालक, िगर पावलका प्रशासि सुंचालिालय, वरळी, म ुंबई. 
12) सुंचालक, िगर रचिा व म ल्य विधारण ववभाग, प णे. 
13) सहसुंचालक, िगर रचिा (सवभ ववभाग) 
14)  सहायक सुंचालक, सवभ िगर रचिा व म ल्य विधारण शाखा. 
15) म ख्यावधकारी, सवभ िगरपवरषदा / िगरपुंचायती (म ुंबई महािगर क्षेत्रातील िगरपवरषदा वगळूि) 
16) सवभ कायासिे, िगर ववकास ववभाग. 
17) विवडिसती (िवी-30). 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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प्रत मावहतीसाठी  
1) मा. म ख्यमुंत्रयाुंच ेप्रधाि सवचव. 
2) मा. उपम ख्यमुंत्रयाुंच ेप्रधाि सवचव. 
3) मा. मुंत्री (िगर ववकास) याुंच ेखाजगी सवचव. 
4) मा. राज्यमुंत्री (िगर ववकास) याुंचे खाजगी सवचव. 
5) मा. मुंत्री (महसूल/ग्रामववकास/गृह/गृहविमाण/ववधी व न्याय ववभाग) याुंचे खाजगी सवचव. 
6) मा. म ख्य सवचव याुंचे सवीय सहायक. 
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