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प्रस्तावना
राज्यामध्ये िुंतवणुकीच्या प्रमाणामध्ये वाढ करणे व औद्योहिक हवकासाला र्ालना दे णे
इ. बाबींकहरता “मेक इन महाराष्र” हे अहभयान हाती घेण्यात आले आहे. या अहभयानाच्या
अनुिंिाने राज्यात उद्योिांना वाढीसाठी / हवकासाकहरता आवश्यक असणाऱ्या घटकांर्ी
कारणहममांसा करुन हवहवध स्तरावर होणारा हवलंब टाळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना
करण्यासाठी शासन हवशेि प्रयत्न करीत आहे.
महाराष्र प्रादे हशक व निररर्ना अहधहनयम 1966 अन्वये तयार करण्यात आलेल्या प्रारुप
अथवा अंहतम हवकास योजना अथवा प्रादे हशक योजना यात औद्योहिक वापर हवभािामध्ये
दशणहवण्यात आलेल्या क्षेत्रावर महाराष्र जमीन महसूल संहहता 1966 मधील कलम 44-अ नुसार
खऱ्याखुऱ्या औद्योहिक प्रयोजनाकहरता अथवा हवशेि वसाहत प्रकल्पाकहरता अकृहिक परवानिी
घेण्यार्ी आवश्यकता नाही अशी सुधारणा महाराष्र जमीन महसूल संहहता 1966 मध्ये विण 1994
व विण 2005 मध्ये यापूवी करण्यात आली आहे.
तथाहप, या सुधाहरत तरतुदींर्ा हवशेि लाभ औद्योहिक प्रकल्प अथवा उद्योि उभारणी
करणाऱ्या उद्योजकांनी मािील दोन दशकांमध्ये घेतला नसल्यार्े शासनाच्या हनदशणनास आले
आहे. यार्ी कारणहममांसा केली असता कलम 44-अ मधील तरतुदीनुसार अकृहिक वापर करु
इच्च्िणाऱ्या उद्योजक अथवा हवकासक यांनी सदर जमीन भूसंपादनाखाली येत नसल्याबाबत,
रेल्वे मािापासून तीस मीटर अंतराच्या आत अथवा उच्र् व्होल्टता पारेिण तारमािापासून पंधरा
मीटर अंतराच्या आत येते ककवा कसे याबाबत तसेर् केंद्रशासन, राज्यशासन ककवा कोणत्याही
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स्थाहनक प्राहधकरण ककवा सांहवधाहनक प्राहधकरणाकडू न करण्यात आलेला कोणताही कायदा,
हनयम, हवहनयम अथवा आदे श यांच्या तरतुदींर्े उल्लंघन करीत नाही या व काही इतर बाबी हवियी
स्वत: खात्री करुन घेणे अपेहक्षत आहे.
संबंहधत उद्योजकांना सदर मुद्यांबाबत खात्री करण्याकहरता आवश्यक माहहती हवहवध
शासकीय हवभािांकडू न उपलब्ध होण्यासाठी होणाऱ्या हवलंबामुळे तसेर् सदर मुद्यांहवियी
स्वखात्री करुन औद्योहिक वापर सुरु करणे जोखमीर्े वाटत असल्यामुळे अनेक उद्योजक कलम
44-अ अन्वये परस्पर औद्योहिक वापर सुरु करण्यास इच्िु क नसतात. व त्यामुळे बहु तांश
उद्योजक महाराष्र जमीन महसूल संहहता 1966 मधील कलम 44 अन्वये हनहित सवणसाधारण
कायणपध्दतीनुसार सक्षम महसूल अहधकाऱ्यांकडू न अकृहिक परवानिी घेण्यार्ी कायणपध्दती
अवलंबतात. राज्यशासनाने कलम 44-अ अन्वये खऱ्याखुऱ्या औद्योहिक वापरासाठी अकृहिक
वापराबाबत सुलभीकरण करुनही उद्योजक या तरतुदीर्ा वापर करत नसल्याने अनेक प्रकरणी
उद्योि उभारणीस हवलंब होऊन प्रकल्पार्ी ककमत वाढणे , हवहिय संस्थांकडू न अपेहक्षत आर्थथक
सहाय्य न हमळणे, पयायाने राज्याच्या औद्योहिक वाढीवर व हवकासावर पहरणाम होणे इत्यादी प्रश्न
हनमाण होतात.
या पार्श्णभम
ू ीवर उद्योजकांना कलम 44-अ च्या तरतुदीनुसार परस्पर औद्योहिक वापर सुरु
करणे सुलभ व्हावे व त्याकहरता आवश्यक अहधकृत माहहती त्यांना एकहखडकी तत्त्वाच्या अंतिणत
तातडीने उपलब्ध व्हावी या दृष्टीने हजल्हा स्तरावर “औद्योहिक अकृहिक वापर सहाय्यभूत
सहमती” (Industrial Non-agriculture Use Facilitation Committee) िठीत करण्यार्ी बाब
शासनाच्या हवर्ाराधीन होती. या कामी हवर्ाराअंती शासन पुढीलप्रमाणे हनणणय घेत आहे.
शासन हनणणय
महाराष्र जमीन महसूल संहहता 1966 मधील कलम 44-अ अन्वये खऱ्याखुऱ्या औद्योहिक
प्रयोजनाकहरता जहमनीर्ा अकृहिक वापर सुलभ करण्याकहरता उद्योजकास आवश्यक अहधकृत
माहहती हवहवध हवभाि व प्राहधकरण यांच्याकडू न एकहखडकी संरर्नेंतिणत एकहत्रतहरत्या उपलब्ध
होणेकहरता हजल्हा स्तरावर अपर हजल्हाहधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे “औद्योहिक
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अकृहिक वापर सहाय्यभूत सहमती” (Industrial Non-agriculture Use Facilitation Committee)
िठीत करण्यात येत आहे.
2.

औद्योहिक अकृहिक वापर सहाय्यभूत सहमतीर्े सदस्य पुढीलप्रमाणे राहतीलअध्यक्ष

अपर हजल्हाहधकारी

सदस्य

मुख्य कायणकारी अहधकारी, हजल्हा पहरिद यांनी नामहनदे हशत केलेला
उपमुख्य कायणकारी अहधकारी दजार्ा अहधकारी

सदस्य

प्रादे हशक अहधकारी, महाराष्र प्रदु िण हनयंत्रण मंडळ

सदस्य

सहाय्यक संर्ालक निररर्ना, हजल्हा शाखा कायालय

सदस्य

जलसंपदा हवभािार्ा कायणकारी अहभयंता यापेक्षा कमी दजा नसलेला
हजल्हास्तरीय अहधकारी

सदस्य

जलसंधारण हवभािार्ा कायणकारी अहभयंता यापेक्षा कमी दजा नसलेला
हजल्हास्तरीय अहधकारी

सदस्य

हजल्हा उद्योि अहधकारी तथा महाव्यवस्थापक, हजल्हा उद्योि केंद्र

सदस्य

महापारेिण व महाहवतरण या कंपन्यांर्ा कायणकारी अहभयंता यापेक्षा
कमी दजा नसलेला हजल्हास्तरीय अहधकारी

सदस्य

सावणजहनक बांधकाम हवभािार्ा कायणकारी अहभयंता यापेक्षा कमी दजा
नसलेला हजल्हास्तरीय अहधकारी

सदस्य

महाराष्र औद्योहिक हवकास महामंडळार्े प्रादे हशक अहधकारी

सदस्य

उप वन संरक्षक

सदस्य सहर्व

हनवासी उपहजल्हाहधकारी

सहमतीच्या अध्यक्षांना आवश्यकतेनुसार इतर संबंहधत हवभािाच्या अहधकाऱ्यांना सहमतीच्या
सभेसाठी आमंहत्रत करण्यार्ी मुभा असेल.
3.

सहमतीर्ी कायणकक्षा व कायणपध्दती:
i) सदर सहमतीर्ी बैठक प्रत्येक महहन्यामध्ये दोन वेळा अथवा आवश्यकतेनुसार अहधक

वेळा अध्यक्ष यांच्याद्वारे पूवहण नयोहजत वेळी घेण्यात यावी.
ii) महाराष्र जमीन महसूल संहहता 1966 र्े कलम 44-अ नुसार औद्योहिक अकृहिक
वापर करु इच्च्िणाऱ्या उद्योजक यांनी ज्या ज्या हवियांबाबत माहहती आवश्यक असेल त्यार्ा
उल्लेख करुन सदस्य सहर्व यांना अजण सादर करावेत. सदर अजण व सहपत्र अजणदाराकडू न लेखी
स्वरुपात तसेर् सॉफ्ट कॉपीच्या स्वरुपात उपलब्ध करुन घेण्यात यावेत.
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iii) सदर अजण सदस्य सहर्वांनी च्स्वकारल्यानंतर अजणदारांना आवश्यक असलेल्या
माहहतीशी संबंहधत हवभािास सदर अजण त्यार् हदवशी अथवा जास्तीत जास्त पुढील हदवशी
अग्रेहित करण्यात यावेत. पुढील हदवशी कायालयीन सुट्टी असल्यास त्यापुढील हदवशी सदर अजण
अग्रेहित करण्यात यावेत. अजण तातडीने पाठहवण्याकहरता शक्यतो ई मेलर्ी सुहवधा वापरण्यात
यावी.
iv) संबंहधत हवभािाच्या अहधकाऱ्यास वरीलप्रमाणे सदस्य सहर्वांमार्णत उद्योजकार्ा अजण
प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी सदर वस्तुहनष्ठ माहहती न र्ुकता पुढील पंधरा हदवसांच्या आत सदस्य
सहर्वांकडे पाठवावी.
v) सदस्य सहर्व यांनी अध्यक्ष यांच्या हनदे शानुसार सहमतीच्या बैठकांर्े वेळोवेळी आयोजन
करावे. सदर बैठकीस संबंहधत उद्योजक अथवा त्यांर्े प्रहतहनधी यांना ही उपच्स्थत राहण्यार्ी
सूर्ना करण्यात यावी.
vi) सदर बैठकीत संबंहधत हवभािाद्वारे सदस्य सहर्वांकडे दे ण्यात आलेली माहहती
उद्योजकास अथवा त्याच्या प्रहतहनधीस उपलब्ध करुन द्यावी. सदर माहहती संबंहधतांना उपलब्ध
करुन दे त असताना संबहं धत कािदपत्रांवर "अकृहिक वापर सहाय्यभूत सहमतीद्वारे दे ण्यात
आलेली माहहती" असा हशक्का मारण्यात यावा.
vii) अजणदार उद्योजकास स्वत: अथवा प्रहतहनधीमार्णत सहमतीच्या बैठकीस उपच्स्थत राहणे
शक्य नसल्यास उद्योजकास सदर माहहती ई मेलद्वारे पाठवावी.
viii) अजणदार उद्योजकास माहहतीसोबत संबंहधत शासकीय दस्तावेजार्ी आवश्यकता
असल्यास प्रती िायांहकत प्रत रु. 1/- याप्रमाणे मुल्य आकारुन सदर दस्तावेज अहवलंब उपलब्ध
करुन द्यावेत.
ix) औद्योहिक अकृहिक वापर सहाय्यभूत सहमतीच्या सदस्य सहर्व यांनी संबंहधत
हवभािास पाठहवलेल्या अजांबाबत सवण संबंहधत हवभािांनी पंधरा हदवसांमध्ये न र्ुकता वस्तुहनष्ठ
माहहती दे णे अपेहक्षत आहे. सदर सहमतीच्या अध्यक्षांनी हनहित केलेल्या बैठकीच्या तारखेस सदस्य
सहर्व यांनी प्रत्येक अजाच्या अनुिंिाने प्राप्त माहहतीर्े संकलन करुन प्रकरणहनहाय
माहहतीबाबतर्ी सद्य:च्स्थती अध्यक्ष यांना सादर करावी.
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x) सदस्य सहर्व यांनी संबंहधत हवभािास पाठहवलेल्या अजांबाबत काही हवभािांकडू न
माहहती 15 हदवसांच्या हवहहत कालावधीत उपलब्ध न झाल्यास सदर माहहतीशी संबंहधत
हवभािांच्या संबंहधत अहधकाऱ्यास सदर सहमतीच्या पुढील बैठकीस उपच्स्थत राहण्यास
कळहवण्यात यावे.
xi) अशा हवभािाच्या संबंहधत अहधकाऱ्यांनी सदर सहमतीच्या पुढील बैठकीत व्यक्तीश:
हजर राहणे व उपलब्ध वस्तुहनष्ठ माहहती हवलंबाच्या कारणासह अध्यक्षांना सादर करणे
बंधनकारक राहील. यात कसूर झाल्यास ही बाब लेखी स्वरुपात संबंहधत अहधकारी यांच्या
लितच्या वहरष्ठ अहधकाऱ्यांच्या हनदशणनास आणण्यात यावी, व अशा वहरष्ठ अहधकाऱ्यांनी
तातडीने कायणवाही करुन आवश्यक माहहती संबंहधत उद्योजकांना उपलब्ध करुन दे णेकहरता
सदस्य सहर्व यांना प्राप्त होईल यार्ी व्यवस्था करावी, व त्यार्बरोबर माहहती दे ण्यात कसूर
करणाऱ्या अहधकाऱ्यास लेखी ताकीद द्यावी.
xii) ज्या हवभािाच्या हजल्हास्तरीय अहधकारी यांनी उद्योजकांना आवश्यक असलेली
माहहती सदस्य सहर्व यांना हवहहत वेळेत उपलब्ध करुन दे ण्यास विातून दोन ककवा दोनपेक्षा
अहधक वेळा कसूर केली असेल अशा अहधकाऱ्यांबाबत सदर सहमतीच्या अध्यक्षांनी संबंहधत
हवभािप्रमुखांना लेखी कळवावे व हवभािप्रमुखांनी अशा कसूर करणाऱ्या अहधकाऱ्यांवर
हशस्तभंिार्ी कायणवाही सुरु करावी.
सदर शासन हनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या अहधकृत
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्ा संकेताक 201503271047206019
असा आहे. हा आदे श हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांहकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्रार्े राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने ,

Manukumar
Srivastava

Digitally signed by Manukumar Srivastava
DN: c=IN, o=ALL INDIA SERVICE, ou=IAS,
postalCode=110001, st=NEW DELHI,
cn=Manukumar Srivastava
Date: 2015.03.31 17:46:42 +05'30'

मनु कुमार श्रीवास्तव
प्रत तातडीच्या आवश्यक कायणवाहीकहरता,
1. अपर मुख्य सहर्व (सावणजहनक बांधकाम हवभाि)

शासनार्े प्रधान सहर्व
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2. प्रधान सहर्व (निर हवकास हवभाि)
3. प्रधान सहर्व (ऊजा हवभाि)
4. प्रधान सहर्व (जलसंपदा)
5. प्रधान सहर्व (सावणजहनक बांधकाम हवभाि)
6. प्रधान सहर्व (वन हवभाि)
7. प्रधान सहर्व (उद्योि हवभाि)
8. प्रधान सहर्व (पयावरण हवभाि)
९. प्रधान सहर्व (ग्राम हवकास व जलसंधारण हवभाि)
1०. जमाबंदी आयुक्त व संर्ालक, भूमी अहभलेख, महाराष्र राज्य, पुणे
११. सवण हवभािीय आयुक्त
१२. सवण हजल्हाहधकारी
प्रत माहहतीकहरता,
1.मा. मुख्यमंत्री यांर्े प्रधान सहर्व
2.मा. मंत्री (महसूल) यांर्े खाजिी सहर्व
3.मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांर्े खाजिी सहर्व
4.मा. मुख्य सहर्व यांर्े उपसहर्व
5.सवण सह सहर्व, उप सहर्व, अवर सहर्व, कायासन अहधकारी, महसूल व वन हवभाि,
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