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रा यातील ामीण भागातील बेकायदेशीर बांधकामावंर िनबध / आळा 
घाल याकिरता धोरण ठरिव यासाठी िनयु त केले या सिमतीचा अहवाल. 

--------------------------------------------------------------------------- 

01. तावना :-  
 

रा यातील ामीण भागातील िवशेषत: मो ा शहरां या झालर े ाम ये अनेक 
िठकाणी मो ा माणावर बेकायदेशीर बाधंकामे होत अस याचे शासना या िनदशनास 
आले आहे.  अशा अनिधकृत बांधकामांबाबत भावीिर या कायवाही करणे कबहुना 
अनिधकृत बांधकामे होऊ न देणे यासाठी उपाययोजना सुचिवणे तसेच बांधकामे व अकृिषक 
परवानगी ि या सुलभ व काय ा माणे कर यासाठी स म यं णा िनम ण करणे या तसेच  
इतर अनुषंिगक बाब चा सवकष िवचार क न यािवषयी आखावयाची उपाययोजना व 
ठरवावयाचे धोरण सुचिव यासाठी शासनाने,  िनणय माकं टीपीएस-1812/अनौस-ं
20/12/निव-13, िद.07.09.2012 अ वये पुढील माणे एक उ च तरीय सिमती गठीत 
केली आहे :- 

 
1. अितिर त मु य सिचव (महसूल)   सद य 
2. धान सिचव ( ाम िवकास)    सद य 
3. धान सिचव (नगर िवकास-1)   सम वयक 
4. संचालक, नगर रचना, महारा  रा य   सद य 
5. िवभागीय आयु त (सव)    सद य 

 
02. या सिमतीची कायक ा पुढील माणे िन चत कर यात आली आहे :- 
 

1. रा यातील ामीण भागात होणा या अनिधकृत बांधकामांना आळा 
घाल यासाठी करावयाची उपाययोजना सुचिवणे. 

2.     यासाठी महसूल व वन िवभाग, नगर िवकास िवभाग, ामिवकास व  
जलसधंारण िवभाग इ. िवभागांतगत आव यक असणारे मनु यबळ, 
यं सामु ी सुचिवणे. 

3. अनिधकृत बांधकामे कर याची वृती कमी हो या या दृ टीने, 
अिधकृत बांधकाम परवानगी िमळणे अिधक सलुभ हो यासाठी 
काय णाली सुचिवणे व यासाठी महसूल व वन िवभाग तसेच नगर 
िवकास िवभाग या िवभागांसाठी आव यक ते अितिर त मनु यबळ 
सुचिवणे. 
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4. महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम, 1966, महारा  जमीन 
महसूल अिधिनयम, 1966, महारा  जमीन एकि करण व तुकडेबंदी 
अिधिनयम, 1947, महारा  ामपंचायत अिधिनयम, 1958, मुंबई 
मु ाकं अिधिनयम, 1958 या व इतर अिधिनयमांत आव यक 
अस यास करावया या अनुषिंगक सुधारणा सुचिवणे. 

 
                 उपरो त सिमती थापन कर या या शासन िनणया या 
तारखेपासून एक मिह यात सिमतीने अहवाल सादर करावयाचा 
होता. परंतु सिमती या कायक ेची एकंदर या ती ल ात घेता  
सिमतीस थम शासन िनणय . िटपीएस 1812/अनौस 
20/12/निव-13 िद.19.01.2013 अ वये िद.15 जानेवारी, 2013 
पयत तसेच यानंतर शासन िनणय .  िटपीएस 1812/अनौस 
20/12/निव-13  िद.05.02.2013 अ वये िद. 15 फे ुवारी, 2013 
पयत मुदतवाढ दे यात आलेली  आहे. 
 

03. सिमती या बैठका : 
  

उपरो त सिमती या खालील माणे बैठका झा या:- 
1. पिहली बैठक मुंबई येथे िदनांक 18.09.2012 
2. दुसरी बैठक पुणे येथे िदनांक 06.10.2012 
3. ितसरी बैठक नागपूर येथे िदनांक 14.12.2012 
4. चौथी बैठक नागपूर येथे िदनाकं 16.12.2012 
5. पाचवी बैठक पुणे येथे िदनांक 05.01.2013 

  

सदर बैठकांम ये सिमतीने या िवषयांशी सबंंिधत घटकांशी सिव तर चच  केललेी 
आहे. 
 

*****  
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04.    ामीण भागातील िवकास परवानगीसाठी स या असलेली यं णा व  
कायप ती :- 
 
4.1 रा यातील िविवध देशांचा सुिनयोिजत िवकास साध यासाठी रा यातील 

िविवध े ांसाठी शासनाने, महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम, 
1966 या तरतुद नुसार, ादेिशक योजना वेळोवेळी मंजूर केले या आहेत.  
या ादेिशक योजना सवसाधारणपणे पुढील 20 वष साठी तयार के या 
जातात. सवसाधारणपणे  संपूण “िज हा” े  हे “ देश” हणून िवचारात 
घेऊन या ादेिशक योजनाचं ेिनयोजन कर यात येते.  मा  काही  
 
 
िज ांतील, काही े ाची िवशेष वैिश े व िवकासाचा कल ल ात घेऊन 
शासनाने काही िज ातील काही भागांपुर या देखील ादेिशक योजना 
पूव  तयार केले या आहेत.  याच माणे काही िठकाणी संपूण िज हा 

े ाची िमळून एक ादेिशक योजना,  अशाही योजना तयार केले या 
आहेत. 

 
4.1.1  शासनाने महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम,1966 या 

तरतूदी माणे  आतापयत (1) पुणे, (2) सांगली, (3) महाबळे वर-
पांचगणी (भागश: सातारा िज हा), (4) को हापूर-इचलकरंजी (भागश: 
को हापूर), (5) नागपूर, (6) चं पूर-ब लारपूर (चं पूर, गडिचरोली या 
दो ही िज ांसाठी), (7) र नािगरी- सधुदुग (र नािगरी व सधुदुग या 
दो ही िज ांसाठी), (8) रायगड (कजत तालु यातील काही गावे 
वगळता उविरत िज हा), (9) मुंबई महानगर, (10) जळगांव-भुसावळ 
(जळगांव िज हा), (11) अहमदनगर, (12) नािशक, (13) औरंगाबाद-
जालना (औरंगाबाद िज हा पूण व जालना भागश:), (14) अमरावती, 
(15) अकोला-वािशम अशा 15 देशां या ादेिशक योजना मजंूर केले या 
आहेत. 

   
4.1.2  सोलापूर िज हा ा प ादेिशक योजना आिण ठाणे िज ातील डहाणु 

तालु यापुरती ा प ादेिशक योजना अशा दोन ादेिशक योजना ा, 
नोटीशी ारे िस  झाले या असून या अंितम मंजूरीसाठी शासनाकडे 
िवचाराधीन आहेत. 

   
4.1.3 (1) को हापूर िज हा, (2) सातारा (उविरत भाग), (3) ठाणे (उविरत 

भाग), (4) जालना (उविरत भाग), (5) नांदेड, (6) लातूर अशा सहा 
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िज ां या ादेिशक योजना तयार कर याचे काम स : थतीत 
गतीपथावर आहे. या ादेिशक योजनांचे ा प अ ाप नोटीशी ारे िस  

झाललेे नाही.  
 
4.1.4   वरील व तु थती िवचारात घेता रा यातील (1) धुळे, (2) नंदुरबार, (3) 

बीड,  (4)परभणी, (5) हगोली, (6) उ मानाबाद, (7) वध , (8) भंडारा, 
(9) ग िदया, (10)यवतमाळ, (11) बुलढाणा या 11 संपूण िज हा 

े ासाठी ादेिशक योजना तयार कर याची कायवाही अ ाप 
शासनामाफत हाती घे यात आलेली नाही.  हणजेच आजिमतीस 
रा यातील एकूण 35 िज ांपैकी अ ापही 11 िज ां या ादेिशक 
योजना तयार हावया या आहेत. अथ तच, महारा  ादेिशक व नगर  
 
 
रचना अिधिनयम, 1966 हा कायदा सन 1967 म ये अंमलात आ यापासून 
गे या 45 वष म ये रा याचा सुमारे 1/3 भाग हा िनयोजनाअभावी रािहला 
आहे. याचबरोबर पूव  मजूंर केले यापैकी काही ादेिशक योजना ा मजंूर 
होऊन 20 वष चा कालावधी झाललेा अस याने या तातडीने सुधािरत 
कर याची गरज िनम ण झाललेी आहे. 

 
4.2   ामीण भागात या िठकाणी ा प ादेिशक योजना नोटीशी ारे िस  

झाले या आहेत अथवा शासनाकडून अंितमत: मजंूर झाले या आहेत या 
देशांमधील िवकासासाठी स थतीत खालील माणे तीन कारे िवकास 

/ बांधकाम परवानगी घेणे आव यक आहे :- 
 
4.2.1 महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम, 1966 या कलम 18(1) 

अ वये िवकसनासाठी िज हािधकारी यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.  
सदर अिधिनयमा या कलम 156 अ वये ा काय ाखाली परवानगी 
घेत यास असा िवकास हा काय ानुसार आहे असे समज यात येईल, अशी 
तरतूद आहे.  अशा येक ादेिशक योजनेसाठी वतं  िवकास िनयं ण 
िनयमावली उ त काय ाखाली तयार कर यात आली असून या 
िनयमावली या तरतुद नुसार सबंंिधत देशात िवकास / बांधकाम परवानगी 
घेणे अपेि त आहे. 
 

4.2.2  महारा  ामपंचायत अिधिनयम, 1958 या कलम 52 अ वये  
ामपंचायती या काय े ात कोण याही कारची बांधकामे करावयाची 

अस यास यास ामपंचायतीकडून पूवपरवानगी घेणे आव यक आहे.  
अशी परवानगी ही महारा  ामपंचायत अिधिनयम, 1958 अंतगत तयार 
केले या बांधकाम िनयमांतील तरतुद नुसार घेणे बंधनकारक आहे. 
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4.2.3   महारा  जमीन महसलू सिंहता, 1966 या कलम 44 अ वये 

िज हािधकारी यां याकडून सबंंिधत जमीन या अकृिषक वापरासाठी 
अकृषीक परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.  अशी अकृषीक परवानगी 
देतांना, महारा  जमीन महसूल संिहता (अकृषीक पांतरण िनयम), 
1969 म ये िविहत केललेे िनयम पाळून अशी अकृषीक परवानगी मजंूर 
करणे अपेि त आहे. 

 
4.3  वरील पिर छेद 4.2 येथील तरतुदी िवचारात घेता कोण याही जिमनीवर 

िवकास/बांधकाम करतांना तीन वेगवेगळया काय ातंगत तरतुद नुसार 
वेगवेग या ािधकरणांकडून परवानगी घेणे िवकासकास व जागा मालकास  
 
 
बंधनकारक आहे.  यामुळे बांधकाम परवानगी घेऊ इ छणा या य तीस 
वरील वेगवेग या ािधकरणांकडे वतं िर या अज सादर करावे लागतात 
व या- या ािधकरणांकडे आव यक कागदप ांची पूतता करावी लागते.  
ही पूतता झा यानंतर बहुतांश करणे तांि क तपासणीसाठी नगर रचना  
िवभागा या थािनक शाखा काय लयाकंडे पाठिवली जातात. व वरील 

माणे तािं क तपासणी झा यावर याआधारे स म ािधकरणाकंडून अशा 
िवकास/बांधकाम तावांसदभ त िनणय घे यात येतात. 

 
4.4   स : थतीत नगर रचना िवभागाची काय लये ही केवळ िज हा तरावर 

आहेत.  काही िज ांम ये “सहायक संचालक, नगर रचना” तर काही 
िज ांम ये “नगर रचनाकार” या दज चे अिधकारी िज हा मुख हणून 
कायरत आहेत.  स : थतीत सबंंिधत िज हािधका यांना नगर रचना 
िवभागा या या- या िज हा काय लयाकडून तािं क स ला दे याची 
कायप ती सु  आहे.  या कामासाठी संपूण िज ासाठी केवळ 4 ते 5 
तांि क पदे मंजूर आहेत, यापैकी काही पदे िर त आहेत. 

 
4.4.1  नगर रचना िवभागा या िज हा काय लयाकडे संपूण िज ातील िवकास / 

बांधकाम परवानगी करणांची तांि क छाननी कर या या कामा यितिर त 
नगर रचना िवभागाची नगर िनयोजनाची कामे व जबाबदा या पार पाडा या 
लागतात.  याम ये ामु याने या- या िज ातील सव शहरां या िवकास 
योजना तयार करणे, नागरी थािनक वरा य सं थांना तांि क मागदशन 
करणे, ादेिशक योजना व िवकास योजना यां या फेरबदलां या 

तावांम ये जागा पाहणीसह शासनाकडे अिभ ाय पाठिवणे, भूसंपादन 
अिधिनयमाखाली िज हािधकारी यां याकडून घोिषत करावया या 
िनवा ातील मु यांकनाची तपासणी करणे, शहरांचा िवकास आराखडा 



                    6 

राबिव यासाठी शासनाकडून वेळोवेळी ा त होणा या िनधीचे वाटप व 
संिनयं ण करणे, नगरपािलकां या वत: या िविवध िवकास कामां या 
बांधकाम नकाशांना  मा यता देणे यासार या अनेक कामांचा समावेश आहे. 

  
 4.4.2  रा यातील  र नािगरी, सधुदुग, धुळे, जालना, बीड, लातूर, उ मानाबाद,  

बुलढाणा, चं पूर,  भंडारा, वध , गडिचरोली हे िज हे तसेच बारामती व 
पालघर उपिवभाग ा काय लयामं ये “नगर रचनाकार” दज चे अिधकारी 
शाखा मुख हणून कायरत आहेत.  ही पदे सुमारे 30-35 वष पूव  
यावेळ या पिर थतीनु प िनम ण झाली होती.  दर यान या काळात 

मूळ या धुळे, भंडारा या िज ां या िवभाजनांमुळे िनम ण  झाले या अनु मे 
नंदुरबार, ग िदया या िज ांना सहायक सचंालक, नगर रचना या दज चे 
शाखा मुख कायरत आहेत.  मा  मूळ या िज ांचे सदर पद दज त 
कर याची बाब राहून  गेली आहे.  
  

वरील िज ां यितिर त अ य  सहायक संचालक, नगर रचना हे 
िज हा मुख  असले या िठकाणी ते, िज हािधकारी यांना िवकास / 
बांधकाम परवानगीसाठी  सहा य  करतात. 

 
***** 
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05. ामीण भागातील अनिधकृत बाधंकामाचें व प व या ती :- 
 

ामीण भागात अनिधकृत बांधकामांचा सवसाधारणपणे कल पाहता सदर बांधकामे 
ही मो ा महानगरां या सभोवताली, उदा. ठाणे, पुणे, नागपूर, नािशक,को हापूर, 
औरंगाबाद इ यादी शहरां या झालर े ात ाधा याने झाललेी आढळून येतात.  या 
अनिधकृत  बांधकामातंगत  ामु याने शेतजिमनीचे अनिधकृत तुकडे पाडून यावर 
बहुमजली इमारती, अनेक िठकाणी िनयमापे ा जादा चटई े  िनदशांक वाप न कर यात 
आलेली  आहेत.  अशा कारची अनिधकृत बाधंकामे मो ा औ ोिगक वसाहती या 
आजूबाजूस व याच माणे ामीण भागातील मह वा या बाजारपेठा असले या गावांम ये व 
यासभोवताली (उदा. लोणंद, कोरगावं, चाकण इ यादी) देखील होत अस याचे 

िनदशनास येतात.  रा यातील रा ीय व रा य महामाग तसेच अ य मुख र यालंगतही 
िरबन डे हलपमट (Ribbon Development) या व पात अशा कारची िवनापरवाना 
बांधकामे होत अस याचे िनदशनास येते.  हीच पिर थती कमी-अिधक माणात रा यात 
इतर ही आढळून येते.  या सव बाबतीत एकसमान आढळून येणारी बाब हणजे याम ये 
महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम, 1966, महारा  जमीन महसलू संिहता, 
1966, महारा  ामपंचायत अिधिनयम, 1958, महारा  जमीन एकि करण व तुकडेबंदी 
अिधिनयम, 1947, इ यादी काय ांतील तरतुद चे सर स उ लंघन झा याचे िनदशनास 
येते. 
 

*****  
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06. अनिधकृत बाधंकामाचें वग करण :- 
 

िनयोजना या त वां या दृ टीकोनातून िवचार करता अनिधकृत बांधकामांच े
सवसाधारणपणे खालील माणे वग करण होऊ शकेल :- 

 
6.1  अवैध बांधकामे :- 
 

सावजिनक वापराकिरता आरि त असलेल े े , तािवत र ते, िविवध 
आर णांखालील े , पय वरणा या दृ टीने संवेदनशील े , सी.आर.झेड 
बािधत े , संर ण िवभागाचे े  व वन िवभागाचे े , नदी-नाले 
इ याद चे पा  कवा पूर े , यांम ये झाललेी िवनापरवाना बांधकामे इ. या  
 
 

कार या अनिधकृत बांधकामांम ये बहुतांश सवच काय ांचे, िनयमांचे 
उ लंघन होत अस याचे िनदशनास येते आिण अशा भागातील 
िवकासासाठी सबंंिधत स म ािधका याला जरी परवानगी मािगतली असती 
तरी ती देणे श य झाले नसते. 

 
 
6.2 नोटीशी ारे िस  झालेली ा प ादेिशक योजना अथवा अंितम मंजूर 

ादेिशक योजना याम ये रिहवास िवभागातील अनिधकृत बांधकामे:- 
 

अशा भागातील अनिधकृत बांधकामांबाबत झोनचे उ लंघन झालले े
नसले तरी बाधंकाम िनयमावलीचे सर सपणे उ लंघन झा याच े आढळून 
येते. उदा. अपेि त समास अंतर न ठेवणे, कमाल अनु ेय चटई े  
िनदशांकापे ा जा त बांधकाम करणे, अनु ेय मज यां या सं येपे ा जा त 
मज यांची बांधकामे करणे, पाक ग, अ नीशमन यं णा इ याद ची तरतुद न 
करता बांधकामे करणे, इ यादी. या संवग त रिहवास िवभागाम ये व सव 
िनयमांचे पालन होत असललेी, तथािप, केवळ स म ािधकरणाची 
परवानगी घेतललेी नाही अशा कारची  देखील बांधकामे असू शकतील.   

 
6.3 नोटीशी ारे िस  झाललेी ा प ादेिशक योजना अथवा अंितम मंजूर 

ादेिशक योजना याम ये रिहवास िवभागा यितिर त अ य 
वापर(Zone)िवभागातील अनिधकृत बांधकामे:- 

 
अशा कारची अनिधकृत बांधकामे ही ामु याने शेती तथा 

नािवकास िवभागांम ये झालेली आढळून येतात. अशा बांधकामांम ये वापर 
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िवभागाचे (Zone) उ लंघन तसेच बांधकाम िनयमावलीतील तरतुद चा भंग 
करणे अशा अिनयिमतता आढळून येतात. 

 
6.4 या े ासाठी नोटीशी ारे ादेिशक योजना िस  झालेली नाही अथवा 

अंितम मंजूर झालेली नाही,  अशा िठकाणची अनिधकृत बांधकामे :- 
 

अशी बांधकामे ही मु य वे महारा  जमीन महसूल संिहता, 1966 
तसेच महारा  ामपंचायत अिधिनयम, 1958 मधील तरतुद शी िवसंगत 
झाललेी  आढळून येतात. 

 
***** 
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07. अनिधकृत बाधंकामे हो याची मुख कारणे :- 
 

अनिधकृत बांधकामांचे एकंदर व प, या ती व थाने ल ात घेता अशी अनिधकृत 
बांधकामे हो याची सवसाधारण कारणे पुढील माणे अस याचे िनदशनास येते :- 

 
1. नागरी भागात या माणे िवकास परवानगी दे यासाठी एकमेव स म 

ािधकरण असते याच माणे ामीण भागात बाधंकामे / िवकास परवानगी 
दे यासाठी एका मकृत स म ािधकरणाचा अभाव आिण ामीण भागात 
महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम, 1966, महारा  जमीन 
महसूल संिहता, 1966, महारा  ामपंचायत अिधिनयम, 1958 अशा 
िविवध काय ांखालील बांधकाम परवानगीसाठी वेगवेग या 

ािधकरणाकडून बांधकाम परवानगी घे या या बंधनामुळे बांधकाम 
परवानगीची वेळखाऊ मजंूरी ि या. 

2. बांधकाम परवानगीसाठी अ याव यक असलेले अ यावत मोजणी नकाशे व 
अ य कागदप े, सहज उपल ध होत नस याने मजंूरीसाठी अज दाखल 
कर यासाठी लोकामं ये िदसून येणारी अिन छा. 

3. पुरेशा अशा तुटपुं या मनु यबळाअभावी संपूण िज ातील िवकास / 
बांधकाम परवानगीपूव तांि क तपासणीचे काम अपेि त वेळेम ये पूण होऊ 
न शकणे याचबरोबर िज हािधकारी काय लयांम ये देखील अशा 
कामांसाठी वतं  यं णा नस याने, आहे याच कमचा यांकडून िवकास 
परवानगीची करणे हाताळली जाणे व पिरणामी बांधकाम परवानगीची 
एकंदर ि या ही अ यंत ल ट व वेळखाऊ बनणे. 

4. अनेक िज ात ामीण भागात िवकास / बांधकाम/ अकृषीक 
परवानगीबाबतचे िज हा तरावर क ीत झालेले अिधकार. 

5. ामीण भागात महारा  जमीन एकि करण व तुकडेबंदी अिधिनयम, 1947 
या काय ा या तरतुद चा भंग क न झाले या  अवैध यवहारांमुळे अकृषीक 
व बांधकाम परवानगी िमळ यातील अडचणी. 

6. मुंबई मु ांक अिधिनयम, 1958 तसेच न दणी अिधिनयम,1908 या 
कायदयांम ये अनिधकृत बांधकामां या खरेदी-िव ीवर नसललेे िनबध. 

7. ामीण भागात वेगवेग या काय ांखाली, वेगवेग या तरतुद अ वये िवकास 
/ बांधकाम परवानगी दे या या स या या यव थेमुळे अनिधकृत 
बांधकामांवर नेमकी कोणी कारवाई करावी याबाबत थािनक शासकीय 
पातळीवर व जनतेत असललेा सं म. 

8. िज हािधकारी यांना महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम, 1966 
खाली बांधकाम परवानगी दे याचे अिधकार असले तरी सदर अिधिनयमात 
अनिधकृत बांधकामांवर कारवाई  कर याचे यांना नसलेले अिधकार. 
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9. ामीण भागात अनिधकृत बांधकामांिव द कारवाई कर यासाठी स म 
यं णा व यं  सामु ीचा आभाव व यामुळे अनिधकृत बांधकाम कर याकडे 
वाढीस लागललेी वृ ी. 

10. िवकासाचा दबाव असलेल े े  लगत या महानगरपािलका / नगरपिरषद 
ह ीत समािव ट कर यासाठी शहरां या ह वाढ मंजूरी या ि येम ये 
होणारा िवलबं. 

 
***** 
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08. सिमती या िशफारशी :-  
 

वरील पिर छेदाम ये सिव तरिर या नमूद के या माणे बांधकाम परवानगी देणे व 
अनिधकृत बांधकामािंव द कारवाई करणे यासाठी स या उपल ध शासकीय यं णा, 
अनिधकृत बांधकामांचे व प, या ती व मुख कारणे इ यादी सव बाब चा िवचार करता 
अनिधकृत बांधकामांचा िनम ण झालेला गंभीर न हाताळ यासाठी याचबरोबर भिव यात 
अनिधकृत बाधंकामे होऊ नये, यासाठी  सिमती एकमताने पुढील माणे िशफारशी करीत 
आहे :- 

 
8.1 अनिधकृत बांधकामािंव द भावी कारवाई कर यासाठी :- 
 
8.1.1 िविवध काय ांमधील तािवत सुधारणा:- 
 

1. महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम, 1966 या कलम 18 
अ वये िज हािधकारी यांना िवकास परवानगी दे याबाबत या 
असले या अिधकारांबरोबरच कलम 52 ते 58, कलम 124 इ यादी  
अ वये अनिधकृत बांधकामािंव द कारवाई कर याचे अिधकार 
दे यासाठी महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम, 1966 
म ये कलम 58(4) नंतर नवीन कलम 58A हे खालील माणे 
समिव ट कर यात यावे.  

 
58A :- Notwithstanding anything contained in any 

law for the time being in force, the Collector shall have all 
the powers  vested  in the Planning Authority under 
Section 52, 53, 54, 55, 56,57, and 58 in any area where he 
is competent to grant permission for development under 
Section 18(1) of this Act. 

   
2. ामपंचायतीने गावठाणात िदललेी परवानगी ही िविहत केले या 

िनयमावली माणे नस यास अथवा  अनिधकृत बांधकामास 
पाठ बा/संर ण देणा-या सरपंच/ उपसरपंच/सद य हे अपा  
ठरवणे.  अशी कृ ये कर याची बाब ही दखलपा  गु हा समजणे. 
यासाठी अस े अनिधकृत बाधंकाम करणारा, 

सरपंच/उपसरपंच/सद य व ामसेवक यांचेवर फौजदारी कारवाई 
करणे यासाठीची तरतूद महारा  ामपंचायत अिधिनयम, 1958 
म ये कर यात यावी. 
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3. अनिधकृत बांधकामे यां या खरेदी-िव ीवर आळा घाल यासाठी 
मुंबई मु ाकं अिधिनयम, 1958 व न दणी अिधिनयम,1908 म ये 
आव यक या िठकाणी सुधारणा कर यात यावी. 

 
4. बांधकाम करणारे कं ाटदार/िब डर हयांची 

महानगरपािलका/नगरपिरषदा/ िज हािधकारी याचेंकडे न दणी 
कर याची बाब बंधनकारक करावी. जेणेक न भिव यातील 
अनिधकृत बांधकामांबाबतचे उ रदािय व िन चत क न यावर 
कारवाई करणे सोईचे होईल.  या न दणीसाठी  सव  सबंंिधत  
कायदयांम ये  बदल  कर यांत यावेत. 

 
8.1.2 शासकीय सुधारणा:- 
 

1.  िज हयातील अनिधकृत बाधंकामांचे िनमुलन / िनयं ण   
कर यासाठीवेगवेगळया तरावंर पथके थापन करणे आव यक 
आहे.  या पथकाची संरचना/आकृतीबंध खालील माणे असावी :- 

  
अ) िज हा तरावर - 
 

िज हा तरावर िज हािधकारी काय लयाम ये वतं  "अनिधकृत 
बांधकाम िनयं ण पथक" िनम ण क न या पथकाचा मुख 
"उपिज हािधकारी" दज चा अिधकारी िनयु त करावा.  याचे 
िनयं णाखाली िदले या संरचनेनुसार एक कवा अनेक उप पथके, 
तेथील कामाचा याप िवचारात घेवून  िवभागीय आयु तां या 
स याने, थापन करावीत :- 
1. उपिज हािधकारी (पथक मुख) -- 1 पद 
उप पथक :- 
अ. . आव यक अिधकारी/कमचारी पदांची सं या 

1 नगर रचनाकार  01 
2 तहिसलदार 01 
3 सहायक नगर रचनाकार 02 
4 सहायक आरेखक 01 
6 लघुलेखक 01 
7 िलिपक 02 
8 वाहनचालक 02 
9 िशपाई 01 
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अनिधकृत बांधकाम िनयं ण व िनमुलन पथका या 
कायवाहीसाठी िज हा तरावर खालील माणे पोलीस यं णा 
उपल ध करावी :- 
अ. . आव यक अिधकारी/कमचारी पदांची सं या 

1 पोलीस िनरी क 01 
2 पोलीस उपिनरी क 02 
3 सहायक पोलीस िनरी क 02 
4 पोलीस कमचारी मिहला 10 
5 पोलीस कमचारी पु ष 10 

 
ब)उपिवभागीय तरावर - 

अ. . आव यक अिधकारी/कमचारी पदांची सं या 
1 सहायक नगररचनाकार 01 
2 नायब तहिसलदार 01 
3 भूकर मापक 01 
4 आरेखक 01 
5 िलिपक 01 
6 िशपाई 01 

 
पोलीस यं णा -  
अ. . आव यक अिधकारी/कमचारी पदांची सं या 

1 पोलीस उपिनरी क 01 
2 पोलीस कमचारी 10 

                         
2. सदर पथकास गावठाण े ाम ये देखील कायवाही करणे 

बंधनकारक राहील.  या पथकाची कायक ा व कायप दती नगर 
िवकास िवभागाने ठरवून दयावी.  तसेच असे  पथक अ त वात 
आ यानंतर या पथकास या वेळची यां या काय े ातील 
Satellite imagery दयावी.  व यानंतर िकमान दर 6 मिह यांनी 
अशी imagery उपल ध होईल असे पहावे.  हणजे दर यान या 
काळात होत असले या अिधकृत/अनिधकृत बांधकामांवर भावी 
प दतीने संिनयं ण राखणे श य होईल. 

 

3. अशा बांधकामांची न द करणे यांना नोटीस देणे तसेच यापुढील 
कारवाईची संगणीकृत न दणी दारे कायवाही होणेसाठी,  आव यक 
ती संगणक णाली (Software) िवकिसत करावी. 

 

4. या पथकाने यांना नेमून िदले या काय े ाम ये सात याने िफ न 
नवीन सु  असले या बांधकामां या अिधकृततेब ल जागेवर जाऊन 
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तपासणी करावी.   जी  बांधकामे मजंूरी माणे चालू नसतील अथवा 
अनिधकृत असतील यांना जागेवरच नोटीस दयावी.  व यानंतर 
िविहत कारवाई करावी.  यासाठी िज हािधकारी यांनी याबाबतचे 
अिधकार या पथकास दान करावेत. 

 
5. या पथकास एक हडीओ कॅमेरा देवून अनिधकृत बांधकामाची 

तसेच ते पाड या या कारवाईचे  छायािच ण  कर यांत  यावे.  
अनिधकृत बांधकामे पाड यासाठी लागणारी यं सामु ी सावजिनक 
बांधकाम  िवभाग  कवा  जलसंपदा िवभाग  यांचेकडून उपल ध 
(Requisition) क न घे यात यावी.  आव यकतेनुसार यांचेकडून 
उपल ध न झा यास सदर यं सामु ी खाजगी पुरवठा दाराकंडून  
भाडयाने घे यात यावी.   अशी यं सामु ी  उपल ध (Requisition) 
क न घे याचे अथवा भाडयाने  घे याचे  अिधकार  मु यालयातील  
उपिज हािधकारी (अनिधकृत बांधकामे िनमुलन/ िनयं ण)यांना 

दान कर यांत यावेत.  यासाठी आव यक ती वाष क तरतूद यांना 
उपल ध क न दे यांत यावी. 

 
6. या उप पथकाचा  आकृतीबंध कायम ठेवून  यांची  सं या येक 

िज हािनहाय  गरज ल ात  घेवून  ठरवावी. 
 

***** 
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8.2 बांधकाम परवानगीची ि येचे अिधक सुलभीकरण 
कर यासाठी:- 

8.2.1 िविवध काय ांमधील तािवत सुधारणा:- 
1. महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम, 1966 चे कलम 

18(1) म ये महसूली गावा या गावठाण े ाम ये ामपंचायतीस 
बांधकाम परवानगी दे याचे अिधकार राहतील, हे सु प ट 
कर यासाठी महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम, 1966 चे 
कलम 18 म ये खालील माणे सुधारणा करावी:- 

 
 "Provided further that no such permission of 

Collector shall be required in the Gaothan area of a 
revenue village as defined under the Maharashtra Land 
Revenue Code, 1966, for any development undertaken 
with the permission of the concerned Grampanchayat 
under Section 52 of the Maharashtra Grampanchayat Act, 
1958." 

 
2. गावठाण े ाम ये बांधकाम परवानगीचे अिधकार ामपंचायतीकडे 

राहतील, मा  या बाहेरील े ावर िवकास / बांधकाम परवानगी 
ही िज हािधकारी अथवा यांचे िन न तरीय अिधकारी यांनी, 

ामपंचायतचे ना-हरकत माणप  घेत यानंतर, मजंूर करावी. हे 
श य हावे यासाठी महारा  ामपंचायत अिधिनयम, 1958 म ये 
यो य या िठकाणी सुधारणा कर यात यावी.  अशा सुधारणा 
सोबत या प  “ब” म ये सुचिव या आहेत. 

 

या े ासाठी नोटीशी ारे ादेिशक योजना िस  
झालेली नाही अथवा मंजुर झाललेी नाही, अशा िठकाणी मा  
महारा  ामपंचायत अिधिनयम, 1958 या तरतुद नुसार महसूली 
गावठाण े ात तसेच गावठाणा या बाहेरील े ासाठी सु ा 

ामपंचायतीनेच बांधकाम परवानगी ावी. अशा आशयाचे परंतुक 
उपरो त कलमाम ये अंतभूत करावे. 

 
3. महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम, 1966 चे कलम 18 

अ वये ा त अिधकार िज हािधका यांकडील िन न तरीय 
अिधका यांना द  कर यासाठी, सदर अिधिनयमातील कलम 18 
खाली सुचिव या माणे सुधारणा कर यात यावी.:- 

 
Provided that the Collector may delegate his powers 

under this Section to an officer not below the rank of 
Tahasildar. 
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4. या िठकाणी ामपंचायत ही िवकास परवानगी दे यास स म 
असेल या िठकाणी ामपंचायतीने 'ब' व 'क' वग नगरपिरषदांसाठी 
स या लागू असले या बांधकाम िनयमावलीचा वापर क न तसेच 
याबाबत शासन वेळोवेळी िविहत करेल अशा मािणत 

िनयमावली या अिधन राहून बांधकाम / िवकास परवानगी ावी.  
 

5. िबनशेतीसाठी परवानगीची संक पना म य देश रा याने र  केली 
आहे. या माणे ती महारा ात देखील तातडीने र  करावी.  या-
या संबंिधत स म ािधकरणांनी 

(महानगरपािलका/नगरपिरषदा/ ामपंचायत/िज हािधकारी) 
चिलत मालकी ह क तपासणी क न बांधकाम परवानगी दयावी व 
याची त महसूल ािधका-यास दयावी.  यानुसार महसूल 
ािधका-याने  िबनशेती  पांतरण  कर  व  अकृषीक कराची  

आकारणी  करावी. 
 

6. महारा  जमीन महसूल (अकृषक पांतरण िनयम) 1969 
यामधील िनयोजनासंबंधीचे जे िनयम आहेत ते िनयोजना या 
त वां या दृ टीने अपूण अस याने र  कर यात येऊन याऐवजी 
महसूल िवभागाने नगर िवकास िवभागा या स याने निवन िनयम 
अंतभूत करावते. 

 
7. महारा  जमीन एकि करण व तुकडेबंदी अिधिनयम, 1947 हा 

कायदा स : थतीत कालबा  झालेला अस यामुळे तो र  
(Repeal) कर यात यावा.  या ि येस काही कालावधी 
लाग याची श यता संभवते.  यामुळे तो पयत या कायदयातील 

माणभूत े  (Standard Area) हे 1(एक)आर एवढे करावे व 
यासाठी तूत स कायदयात बदल करणे अथवा श य  अस यास  
यासाठीची अिधसूचना िनगत करावी. 

 
8. सव कार या िवकास / बांधकाम परवानगी करणी, या- या 

थािनक तरावरील नगर रचना िवभागाचे अिभ ाय घेणे 
बंधनकारक करावे.  यानुसार सव संबिंधत काय ांम ये , 
िवकास/बांधकाम परवानगी  दे या या कलमाम ये आव यक ती 
सुधारणा करावी. 
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8.2.2 शासकीय सुधारणा:- 
  

1. अकृिषक परवानगीची प त र  होईपयत महसूल िवभागामाफत 
महसूल अिधका यांना खालील काय े ा माणे अकृिषक परवानगी  

ावी :- 
 
अ. . काय े  अकृिषक परवानगी 

दे याकिरता स म 
ािधकारी 

1 महानगरपािलका े  व झालर े  
(Fringe Area), “अ” वग 
नगरपिरषदा 

िज हािधकारी 

2 “ब” व “क” वग नगरपिरषदा              
“अ” वग गावे 

उपिवभागीय अिधकारी 

3 “ब” वग गावे तहिसलदार 
 

या िठकाणी महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम, 
1966 अंतगत कलम 18 अ वये िज हािधकारी यांची बांधकाम 
परवानगी आव यक आहे या भागात िज हािधकारी यांनी वरील 
त यात दशिव या माणे बांधकाम परवानगी दे याच े अिधकार 
यां या अिधन त अिधका यांना यायोिजत करावेत. 

 
2. अिधकृत बांधकाम परवानगी ि या अिधक सुलभ व वेळ 

वाचिवणारी कर यासाठी बांधकाम परवानगी मंजूरीसाठी 
तरिनहाय खालील माणे तांि क पदे नगर िवकास िवभागाने 

िनम ण करावीत:- 
 

अ) तहिसल तरावर :- 
                   सहायक नगर रचनाकार  - 1 
                   सहायक आरेखक  - 1 
                    िलिपक    - 1  

                   ब) उपिवभागीय तरावर :- 
                                  नगर रचनाकार  - 1           

                    सहायक नगर रचनाकार - 2   
                     िलिपक    - 2  
                     वाहनचालक   - 1 
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                    क) िज हा तरावर :- 
 

या िज ांम ये अथवा शाखा काय लयामं ये शाखा मुख 
हे “नगर रचनाकार” या दज चे अिधकारी आहेत ती पदे “सहायक 
संचालक” हणून दज नत करावीत व या काय लयांसाठी, 
िज ासाठी या शाखा काय लयांसाठी अ यथा आव यक 
असले या पदांचा आकृतीबंध मजंूर करावा.  

 
स : थतीत िवकासाचा वाढता वेग िवचारात घेता या 

माणात िनयोजनाचा वेगही वाढिवणे आव यक आहे व याकिरता 
नगर रचना िवभाग हा स : थतीत अ यंत मह वाचा िवभाग 
अस याने जे िज हे िवभागीय मु यालये आहेत तसेच या 
महानगरांभोवती िवकासाचा जादा दबाव आहे (उदा. पुणे, नागपूर, 
नािशक, अमरावती, औरंगाबाद, ठाणे), या िठकाणी सहायक 
संचालक, नगर रचना ही पदे उपसंचालक, नगर रचना हणून 
दज नत कर यात यावीत. 
 

3. िज हािधकारी अथवा यांचे िन न तरीय अिधकारी यांनी िवकास 
परवानगी िद यानंतर याची एक त ामपंचायतीस दयावी,  

ामपंचायतीने ती ामसभेपुढे अवलोकनाथ ठेवावी,  जेणेक न 
अिधकृत बांधकामांबाबत संबिंधत ामसभेस मािहती होऊ शकेल. 
याच माणे ामपंचायतीने िदले या िवकास / बांधकाम परवानगी 

बाबत देखील याच माणे कायवाही करावी. 
 

***** 
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8.3 ामीण भागातील िवकास सुिनयोिजतपणे हो यासाठी आव यक 
शासकीय सुधारणा:- 

8.3.1 या महानगरपािलका / नगर पिरषदा यां या ह वाढीचे ताव शासन 
तरावर मंजरूीसाठी लंिबत आहेत यास शासनाने ता काळ मंजूरी दान 

करावी.  या महानगरपािलका / नगर पिरषदा े ाम ये नागरीकरणाचा व 
लोकसं यावाढीचा वेग जा त आहे, अशा े ासाठी ह वाढ कर याकिरता 
शासनाने वयं ेरणेने (Proactive Extension of Municipal Limits) 
कायवाही करावी. 

 

8.3.2 या 11 िज ाकंिरता ादेिशक योजना तयार कर याची कायवाही सु  
झालेली नाही, या िज हयां या  ादेिशक योजना तयार कर यासाठी, नगर 
रचना सचंालनालया या अिधन त, पाच वतं  घटक काय लये िनम ण 
कर या या, शासना या िवचाराधीन असले या तावास नगरिवकास 
िवभागाने विरत मा यता दान करावी.  या तािवत घटकांमाफत  
उविरत 11 िज ांसाठी या ादेिशक योजना तयार कर याची कायवाही  
ये या पाच वष त पूण कर यात यावीत.  ही कामे पूण के यानंतर, या मंजरू 

ादेिशक योजनांना 15 वष कवा यापे ा जा त कालावधी झालेला आहे 
अशा ादेिशक योजना सुधािरत कर याची कायवाहीसु दा ही पाठोपाठ 
हाती घे यात यावी. 

 

8.3.3 नगर िवकास िवभागाने रा याम ये वेगवेग या सुयो य िठकाणी, महारा  
ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम, 1966मधील करण माकं III-A 

अ वये,“ े  िवकास ािधकरणे”  गठीत कर याबाबत वरेने कायवाही 
करावी. 

 

8.3.4 ादेिशक योजना असले या े ाम ये स म ािधकरणास िवकास शु क, 
ि मीयम इ यादी आकारणी करणे श य हावे याकिरता महारा  ादेिशक 
िनयोजन व नगर रचना अिधिनयम, 1966 चे कमल 14(k) नंतर 14(l) हे 
उपकलम तसेच कलम 124(L) नंतर 124(M), हे उपकलम सोबतचे प  
'अ' म ये नमूद के यानुसार अंतभूत कराव.े  

 

8.3.5 ामीण भागात या िठकाणी िज हािधकारी बांधकाम परवानगी दे यास 
स म आहेत या िठकाणी जिमन वर िवकास / बांधकाम परवानगी देतेवेळी 
आकार यात येणा-या िवकास शु कापैकी (Development Charges)          
50 ट के र कम ही ामपंचायतीस यां या िवकास कामासाठी व मुलभूत 
सुिवधा पुरिव यासाठी उपल ध क न दे यात यावी. या िठकाणी 

ामपंचायत ही बांधकाम परवानगी दे यास स म असेल या िठकाणी 
आकार यात येणारे संपूण िवकास शु क ामपंचायतीकडे राहील. 
यानुषंगाने आव यक तो बदल /सुधारणा संबंिधत अिधिनयमामं ये कर यात 
यावा. 
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8.3.6 ामीण भागातील िवकास सुिनयोिजतपणे हो यासाठी मो ा ामपंचायत 

े ासाठी, नगर रचना आराख ा या धत वर जिमन वापराचे, िवकासाचे 
व बांधकामाचे िनकष, झो नग, िविवध सामािजक सोयी सुिवधांसाठीची 
आर णे इ यादी अंतभूत क न ामिवकास आराखडा तयार क न 
"पय वरण सतुंिलत समृ द ामयोजना" ही योजना राबिव याचा िनणय 

ामिवकास व जलसधंारण िवभागाने िद.18/08/2010 या शासन 
िनणया वये घेतला आहे. असे आराखडे तयार करणे व उपरो त 
सुिवधांसाठी िनधी िवतरीत करणे यावर सिनयं ण करणे यासाठी  
पंचायत सिमती पातळीवर सहा यक नगर रचनाकार व यांच े मदतीसाठी 
रचना सहायक हे पद यासंबंधी या सव कामकाजांवर सिनयं ण करणे व 
िनयोजना मक बाब साठी िज हापिरषदेला मागदशन करणेसाठी 
िज हापिरषद मु यालयांम ये थेट मु य कायकारी अिधकारी याचं े
अिधप याखाली एक नगर रचनाकार, दोन सहा यक नगर रचनाकार अशी 
पदे व यां या मदतीसाठी दोन िलिपक-टंकलेखक, एक िशपाई व एक 
वाहनचालक इ यादी अनुषंिगक कमचारी वग िमळ याबाबत ामिवकास 
िवभागाची आ ही मागणी आहे. यामुळे या माणे मो ा लोकसं ये या 

ामपंचायतीसाठी देखील िनयोिजत व पाचा िवकास सा य हो यासाठी  
तसेच उपरो त िशफारश चा भावी अंमल हावा यासाठी ाम िवकास 
िवभागाची मागणी वाजवी असून ती मा य कर याची िशफारस कर यात येत 
आहे. ही पदे नगर रचना िवभागातील अिधकारी / कमचारी यांमधून 

ितिनयु ती ारे भर यात यावीत. 
 

***** 
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8.4 िव मान अनिधकृत बांधकामाबंाबत तािवत कायवाही:- 
यापूव   झाललेी  अनिधकृत  बांधकामे िनयिमत कर यासाठी वरील 

पिर छेद मांक 6 म ये नमूद  केले या  वग करणिनहाय  अनिधकृत  
बांधकामांबाबत  खालील माणे  कायवाही  करावी असे सिमतीचे मत आहे. 

 
8.4.1 अवैध बांधकामे:- 

ामीण भागात सावजिनक वापराकिरता आरि त असलेले े , 
तािवत र ते, िविवध आर णांखालील े , पय वरणा या दृ टीने 

संवेदनशील े , सी.आर.झेड बािधत े ,  संर ण िवभागाचे े  व वन 
िवभागाचे े , नदी-नाले इ याद चे पा  कवा परुरेषा यांम ये झालेली 
बांधकामे इ. या कार या बांधकामांम ये बहुतांश सवच कार या काय ांचे 
उ लंघन होत अस याचे िनदशनास येते.  यामुळे अशी अनिधकृत बांधकामे 
कोण याही पिर थतीत िनयमानुकुल कर यात येऊ नयेत व ती पाड याची 
कारवाई िज हािधकारी यां यामाफत कर यात यावी अशी सिमतीची 
िशफारस आहे.  

 
मा  या िठकाणी आर णां या जागेम ये अनिधकृत बांधकामे झाली 

असतील या िठकाणी अनिधकृत बांधकाम शिमत करणे श य हावे या 
दृ टीने संबिंधत आर ण यां या मूळ जागेपासून कमाल 500मी. अंतरापयत 

थानांतरीत कर याची तरतूद असावी. तथािप, या जागेत थानांतरण 
करावयाचे आहे  ती  जागा  एकतर मूळ आर णाखालील जागे या 
मालकाचीच असावी कवा अशा थानांतरास संबिंधत जिमन मालकाची 
संमती असावी. 

 
8.4.2 नोटीशी ारे िस  झालेले ा प ादेिशक योजना अथवा अंितम मंजूर 

ादेिशक योजना याम ये रिहवास िवभागातील अनिधकृत  बांधकामे :- 
1. काही िठकाणी अनिधकृत बाधंकामे रिहवाशी िवभागात आिण सव 

िनयमांशी सुसगंत मा  स म ािधकरणा या परवानगीिशवाय 
उभार यात आ याचे िदसून येते.  

  

अशी अनिधकृत बाधंकामे ही चिलत िनयमावली माणे 
स म ािधकरणाकडून, काय ांतगत िवहीत शु क आका न 
िनयिमत होऊ शकतात. 
 

2. याच माणे काही भागांत अनिधकृत  बांधकामामुंळे झोनचे उ लंघन 
झालेले नाही परंतु बाधंकाम िनयमावलीतील तरतुद चे उ लंघन 
झा याचे आढळून येते. उदा. समास अतंर न ठेवणे, कमाल अनु ेय 
चटई े  िनदशांकापे ा जा त बांधकाम करणे, अनु ेय 
मज यां या सं येपे ा जा त मज यांची बांधकामे करणे, पाक ग, 
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अ नीशमन यं णा इ याद ची तरतुद न करता बांधकामे करणे 
इ यादी. 

 

अशी अनिधकृत बाधंकामे ही चिलत िनयमावली माणे 
िनयिमत होऊ शकत नाहीत. अशा बाबतीत, चिलत िनयमांम ये 
िकती मय देपयत सूट / िशिथलता ावी व यासाठी िकती शमन 
शु क (compounding charges) आकारावे याबाबत िनदश नगर 
िवकास िवभागाने तयार क न िनगिमत करावेत. या अनिधकृत 
बांधकामा या बाबतीत असे शमन शु क भ न घे यात आले या 
अनिधकृत बांधकामांस 'िनयमानुकुल' असे न हणता ' शिमत 
बांधकाम (compounded structure)' असे सबंोधावे. अशा 
बांधकामांम ये भिव यात केवळ दु या व नुतनीकरण अनु ेय 
राहील. मा  अशा बांधकामा या पुन वकासावेळी 
(redevelopment) चिलत िनयमावली माणेच िवकास करणे 
संबंिधतांवर बंधनकारक राहील, अशी तरतूद कर यात यावी. ा 
बाबी करणे श य हावे यासाठी सोबतचे प  'अ' म ये नमूद 
के यानुसार महारा  ादेिशक िनयोजन व नगर रचना अिधिनयम, 
1966 या कलम 2 व कलम 143 म ये सुधारणा कर यात यावी. 
 

3. या अनिधकृत बाधंकामांम ये शासनाने िवहीत केले या मय देपे ा 
जा त उ लंघने आहेत आिण यांना वरील माणे शिमत करता 
येत नाही यांनी यांची अनिधकृत बाधंकामे आव यक 
दु ती/सुधारणा क न वरील पिर छेदात नमूद केले या तािवत 
शासन िनणयाम ये िवहीत केले या मय देत आण यानंतरच शिमत 
करावीत. जी अनिधकृत बांधकामे, शासनाने िवहीत केले या 
मय देम ये आणणे काही कारणाने श य नस यास अशी अनिधकृत 
बांधकामे  पाडून टाक यात यावीत. 

 

8.4.3 नोटीशी ारे िस  झालेले ा प ादेिशक योजना अथवा अंितम मंजूर   
ादेिशक योजना याम ये रिहवास िवभागा यितिर त अ य वापर 

िवभागातील अनिधकृत बांधकामे:- 
1. अशा कारची अनिधकृत बांधकामे ही ामु याने शेती तथा 

नािवकास िवभागांम ये झाललेी आढळून येतात.  या बांधकामांम ये 
वापर िवभागाचे (Zone) उ लंघन तसेच िनयमापे ा जा त बांधकामे 
करणे अशा अिनयिमतता आढळून येतात. अशा भागात िव मान 
अनिधकृत बांधकामा या व िवकासा या एकंदर े ाचा िवचार 
एकि तिर या क न असे े  ादेिशक योजनेम ये रिहवास 
िवभागात समािव ट  कर यासाठी सवसमावेशक ताव नगररचना 
िवभागाचे िवभागीय सहसंचालक, यांनी शासनाकडे सादर करावा.  
नगर िवकास िवभागाने अशा झोन बदलाची कायवाही पूण करावी.   
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2. असा झोन बदल झा यानंतर जी अनिधकृत बांधकामे ही चिलत 
िनयमावली माणे िनयिमत होऊ शकतात याबंाबत शासन, 
महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम, 1966 अ वये 
वेळोवेळी िविहत करेल या माणे िवहीत शु क आका न सदर 
अनिधकृत बांधकामे िनयिमत कर यात यावीत. 

 

3. असा झोन बदल झा यानंतर जी अनिधकृत बांधकामे ही चिलत 
िनयमावली माणे िनयिमत होऊ शकत नाहीत. अशा बाबतीत, 

चिलत िनयमांम ये िकती मय देपयत सूट / िशिथलता ावी व 
यासाठी िकती शमन शु क (compounding charges) आकाराव े
याबाबत िनदश नगर िवकास िवभागाने तयार क न िनगिमत 
करावेत. या अनिधकृत बांधकामा या बाबतीत असे शमन शु क 
भ न घे यात आले या अनिधकृत बांधकामांस 'िनयमानुकुल' अस े
न हणता ' शिमत बांधकाम (compounded structure)' अस े
संबोधावे. अशा बाधंकामा या पुन वकासावळेी चिलत 
िनयमावली माणेच िवकास करणे संबंिधतांवर बंधनकारक राहील, 
अशी तरतूद कर यात यावी. 
  

4. या अनिधकृत बाधंकामांम ये शासनाने िवहीत केले या मय देपे ा 
जा त उ लंघने आहेत आिण यांना वरील माणे शिमत करता 
येत नाही यांनी यांची अनिधकृत बाधंकामे आव यक 
दु ती/सुधारणा क न वरील पिर छेदात नमूद केले या तािवत 
शासन िनणयाम ये िवहीत केले या मय देत आण यानंतरच शिमत 
करावीत. जी अनिधकृत बांधकामे, शासनाने िवहीत केले या 
मय देम ये आणणे काही कारणाने श य नस यास अशी अनिधकृत 
बांधकामे  पाडून टाक यात यावीत. 
 

8.4.4 या े ासाठी नोटीशी ारे ादेिशक योजना िस  झाललेी नाही अथवा 
अिंतम मंजूर झालेली नाही,  अशा िठकाणची अनिधकृत बांधकामे :- 
1. अशी बांधकामे ही मु य वे महारा  जमीन महसूल संिहता, 1966 

तसेच महारा  ामपंचायत अिधिनयम, 1958 मधील तरतुद शी 
िवसंगत झालेली आढळून येतात.अशा बांधकामांसाठी नगर िवकास 
िवभाग वेळोवेळी िविहत करेल अशा िनयमावली या अिधन राहून व 
नगररचना िवभागा या स याने व वरील पिर छेद मांक 8.4.2 
मधील मु ा . 2 व 3 म ये नमूद के या माणे कायवाही करावी. 

 
2. या े ासाठी नोटीशी ारे पादेिशक योजना िस  झाललेी नाही 

अथवा अंितम मजंूर झाललेी नाही, अशा िठकाणी महसूली गावठाण 
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े ातील तसेच गावठाणाबाहेरील े ातील बांधकामावंर 
ामपंचायतीने, तालुका तरीय नगर रचना िवभागा या 

अिधका यां या स याने व यासबंंधात शासनाचा नगर िवकास 
िवभाग वेळोवेळी िन चत करेल अशा िनणया माणे कायवाही 
करावी. 

 
3. अनिधकृत अकृषक वापरासंबंधी महसूल िवभागाने महारा  जमीन 

महसूल संिहता, 1966 अ वये िवहीत कारवाई करावी. 
 

8.4.5 िनयिमतीकरणाची िनयत अंितम िदनांक (cut-off date):- 
वरील 8.4.1 ते 8.4.4 म ये जरी काहीही नमूद केले असले तरी केवळ 
िद.31 जानेवारी, 2013 पूव ची अनिधकृत बांधकामेच वर नमूद 
कायप दती माणे िनयिमत करावीत. िद.31 जानेवारी, 2013 नंतर या 
अनिधकृत बांधकामांबाबत कठोर धोरण वका न भिव यात िद.31 
जानेवारी, 2013 नंतर या अनिधकृत बांधकामांची कोण याही कारची गय 
न करता (Zero Tolerance for unauthorised constructions) सदर 
अनिधकृत बांधकामे पाडून टाक यात यावीत. 
 

***** 
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प -अ 

महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम, 1966  म ये सचुिवलेली 
सधुारणा. 

1) महारा  ादेिशक िनयोजन व नगर रचना अिधिनयम, 1966 चे कलम 18 (1) म ये    
   खालील माणे दु ती कर यात यावी :- 

No person shall on or after the publication of the notice that the 
draft Regional plan has been prepared or the draft Regional plan has 
been approved, institute or change the use of any land for any purpose 
other than agriculture or carry out any development in respect of any 
land without the previous permission of the Municipal Corporation or 
Municipal Council, within whose area the land is situate, 
Grampanchayat, within the area of village Gaothan as defined 
under the provisions of Maharashtra Land Revenue Code, 1966, 
and elsewhere, of the Collector.   

2) महारा  ादेिशक िनयोजन व नगर रचना अिधिनयम, 1966 चे कलम 18 (1) म ये    
   खालील माणे परंतूक न याने अंतभतू करावे :- 
 

Provided that the Collector may delegate his powers under this 
Section to an officer not below the rank of Tahasildar.  
 

3) महारा  ादेिशक िनयोजन व नगर रचना अिधिनयम, 1966 चे कलम 18(1) म ये    
    महसलूी गावा या गावठाण े ाम ये ामपंचायतीस परवानगी दे याचे अिधकार    
    राहतील याची प टता कर यासाठी वरील मांक 1 या परंतूकानंतर खालील माणे    
    परंतूक न याने अंतभतू करावे:- 
 

"Provided further that no such permission of Collector shall be 
required in the Gaothan area of a revenue village as defined under 
the Maharashtra Land Revenue Code, 1966, for any development 
undertaken with the permission of the concerned Grampanchayat 
under Section 52 of the Maharashtra Grampanchayat Act, 1958." 

 
4) महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम, 1966 चे कलम 14(k) नंतर नवीन 

समािव ट करावयाचे कलम 14(l) :- 

14(l)- Provisions for permission to be granted for controlling and 
regulating the use and development of land within the jurisdiction of 
a local authority  or the Collector as the case may be including 
imposition of fees, charges and premium, at such rate as may be 
fixed by the State Government or the Planning Authority, from to 
time, for grant of an additional Floor Space Index or for the special 
permissions or for the use of discretionary powers under the 
relevant Development Control Regulations, and also for imposition 
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conditions and restrictions in regard to the open space to be 
maintained about  buildings, the percentage of building area for a 
plot,  the location, number, size, height, number of storeys  and 
character of buildings and density of population allowed in a 
specified area,  the use and purposes to which buildings or 
specified areas of land may or may not be appropriated,  the sub-
division of plots,  the discontinuance of  objectionable users of land 
in any area in reasonable periods, parking space and loading and 
unloading space  for any building and the sizes of projections and 
advertisement signs and boardings and other matters as may be 
considered necessary for carrying out the objects of this Act. 

 

5) महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम, 1966 चे कलम 58(4) नंतर नवीन 
समािव ट करावयाचे कलम 58(A) - 

      58A :- Notwithstanding anything contained in any law for the time being in 
force, the Collector shall have all the powers  vested  in the Planning 
Authority under Section 52, 53, 54, 55, 56,57, and 58 in any area 
where he is competent to grant permission for development under 
Section 18(1) of this Act. 

6) महारा  ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम, 1966 चे कलम 124(L)नंतर नवीन 
समािव ट करावयाचे कलम 124(M) - 

    124(M) Notwithstanding anything contained in the draft or final Regional 
Plan, the provisions under section 124( A to L ) shall apply mutatis 
mutandis to cases requiring permission under Section 18 of this Act. 

 
Provided further that, the development charge so collected 

shall be distributed in proportion of 50:50 between the Government 
and the concerned Grampanchayat within the limits of which the 
land proposed to be developed is situated.  The amount so collected 
shall be used by the Grampanchayat to provide or develop basic 
amenities and infrastructure.  

7)  कलम 143(2) नंतर उप-कलम (3) हा खालील माणे न याने अंतभतू करावा :- 

(3) The  State  Government  may  notify   the    terms  and    conditions        
on compliance of which and the compounding charges on payment of 
which the Planning Authority or the Collector as the case may be may 
declare an unauthorised structure to be a compounded structure. 
 
 Provided that once an unauthorised structure is declared as 
compounded structure then the proceedings against such structure 
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initiated by the Planning Authority or the Collector as the case may be 
shall stand withdrawn, and if such proceedings are yet to be initiated in 
any compounded structure, the same shall not be initiated. 

 Provided further that, no further construction shall be permissible 
in any compounded structure other than repairs and maintainance, and 
any redevelopment or reconstruction of such structure shall be as per 
the provisions of the prevailing Development Control Regulations only. 

8) कलम 2(32) नंतर 2 (33) हे खालील माणे न याने अंतभतू करावे :- 

(33) "Compounded Structure" means an unauthorised structure in respect of  
which the compounding charges as levied by the Planning Authority or the 
Collector as the case may be under the provisions of Section 143" have been 
paid by the owner or occupier of such structure. 

***** 
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प -ब 

महारा  ामपंचायत अिधिनयम, 1958 चे कलम 52 आिण कलम 53 म ये 
सचुिवलेली सुधारणा- 

Existing Provision – 

52. (1) No person shall erect or re-erect or commence to erect or re-erect 
within the limits of the village, any building without the previous 
permission of the Panchayat. Such permission may be granted with or 
without conditions or may be refused. 

        (2)Permission shall be presumed to have been granted if the panchayat 
fails to communicate its permission or refusal in respect thereof within 
two months from the date of receipt of the application for permission. In 
a case of refusal or in case of permission being granted subject to 
conditions, the panchayat shall communicate to the applicant the reason 
thereof; and an appeal shall lie against any such order of refusal or 
conditional permission to the Standing Committee within a period of 
thirty days from the date of communication of such order. 

53. Whoever, within the limits of the village --------- 
 

Proposed Provision – 

52. (1) No person shall erect/re-erect or commence to erect/re-erect any 
building without the previous permission of the Panchayat within the 
Gaothan area of the revenue village as defined under the 
Maharashtra Land Revenue Code, 1966, elsewhere in the revenue 
village, of the Collector or any officer to whom the Collector may 
delegate his power, under this Section.  

  Provided that, if the notice of publication of draft Regional 
Plan or the approval of draft Regional Plan has not been published 
under the provisions of the Maharashtra Regional & Town Planning 
Act, 1966, such permission shall be granted by the Panchayat 
within the entire area  of the revenue village.      

  

      (2) Any permission under sub-section (1), shall be granted by the 
Panchayat only after obtaining the prior approval of the Town 
Planning Officer of the State Government, posted at the Panchayat 
Samiti level, or at the Zilla Parishad level where no such officer has 
been posted at the Panchayat Samiti level. 

      (3) If the Panchayat does not communicate its decision whether to 
grant or refuse permission to the applicant within sixty days from 
the date of receipt of his application, or within sixty days from the 
date of receipt of reply from the applicant in respect of any 
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requisition made by the Panchayat, whichever is later, such 
permission shall be deemed to have been granted to the applicant 
on the date immediately following the date of expiry of sixty days. 

  Provided that, such deemed building permission, for which 
the permission was applied for, is strictly in conformity with the 
requirements of all the relevant Development Control Regulations 
framed under the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 
or bye-laws or regulations framed in this behalf under any law for 
the time being in force and same in no way violates either the 
provisions of any draft or final Regional Plan or proposals 
published by means of notice, submitted for sanction under this 
Act or the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966. 

  Provided further that, any development carried out in 
pursuance of such deemed permission which is in contravention of 
the provisions of the first proviso, shall be deemed to be an 
unauthorised development. 

      (4) Any applicant aggrieved by an order granting permission on 
condition or refusing permission under sub-section (1) may, within 
forty days from the date of communication of the order to him, 
prefer an appeal to the District head of the Town Planning 
Department posted at the Zilla Parishad. 

  The concerned District head of the Town Planning 
Department may, after giving a reasonable opportunity to the 
appellant and the Panchayat, to be heard, by order dismiss the 
appeal, or allow the appeal by granting permission unconditionally 
or subject to the conditions as modified, within a period of ninety 
days from the receipt of appeal and such decision shall be final and 
binding on the concerned.    

  

53. Whoever, within the limits of the Gaothan area of the village--------  

 

***** 
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