नगर रचना आणि मूल्यणनर्धारि णिभाग
नागरीकाांची सनद
कायालयाचे नाांि - नगर रचना सांचालनालय, मुख्य कायालय, मध्यिर्ती इमारर्त, पुिे.
महाराष्ट्र प्रादे णिक ि नगर रचना अणर्धणनयम, 1966 मर्धील र्तरर्तूदीनुसार
करण्यार्त ये िा-या कायय िाहीबाबर्तचा र्तपणिल खालीलप्रमािे आहे .
जमिनीचा मिकास ि िापर याांचे योग्य मनयोजन करणे ि त्यासाठी नागरी क्षेत्रात मिकास योजना तयार करणे ि उिवमरत
क्षेत्रात प्रादे मिक योजना तयार करणे, तसेच अमिकमसत क्षेत्रात निीन नगरे मनिाण करणे, या उद्दे िाने िहाराष्ट्र प्रादे मिक ि नगर
रचना अमिमनयि करण्यात आला आहे . सदरहू कायदा हा सांपण
ू व िहाराष्ट्र राज्य क्षेत्रासाठी लागू आहे .
सदर अमिमनयिाांतगवत मिमिि कलिाांतगवत िासन स्तरािरुन तसेच सांचालक, नगर रचना, िहानगरपामलका
/नगरपमरषदा याांचेकडू न कायविाही करणेत येते. त्यासाठी प्रिुख कलिाअांतगवत करण्यात येणा-या कायविाहीबाबतचा तपिील
खालीलप्रिाणे आहे . :अ.
सेिेचा तपिील
आिश्यक कागदपत्रे कालाििी
सेिा पुरमिणारा तक्रार
क्र
अमिकारी
मनिारण
अमिकारी
1
2
3
4
5
6
1
कलम 44 ि 45 खालील कायय िाही िालकी हक्काबाबत पमरपूणव अजव प्राप्त सांबांमित
ब ि क
मिळकत
झालेच
मदनाांका मनयोजन
िगव
कोणत्याही जमिनीचा, कोणताही पमत्रका/7/12 उतारा पासून
ककिा प्रामिकरण जसे नगरपमरष
मिकास करण्याचा मजचा उद्दे ि ि इतर पुरािे जेस िहानगरपामलका
िहानगरपामल
दाांसाठी
असेल, अिी कोणतीही व्यक्ती ही खरे दीखत,
पॉिर नगरपमरषदे कडू न
का
/ सांचालक,
मनयोजन
प्रामिकरण ऑफ ॲटनी इ. कोणत्याही िागणी नगरपमरषदा / नगर
(िहानगरपामलका,
नगरपमरषदा) भूिापन
नकािे पत्राच्या
सांबांिीत इतर
मििेष रचना,
याांचेकडे कलि 44 अन्िये आिश्यक
तेथे अजवदाराकडू न ज्या मनयोजन
िहाराष्ट्र
परिानगीसाठी मरतसर अजव करु नागरी किाल जिीन मदनाांकास
उत्तर प्रामिकरण.
राज्य,पुणे
िकते. मनयोजन प्रामिकरण त्याांना िारणा प्रामिकरणाचा मिळाले असेल त्या
याांचेकडे
असा अजव मिळाल्याचे मदनाांकापासून ना-हरकत दाखला, मदनाांकापासून साठ
कलि 47
साठ मदिसाचे कालाििीत, त्या समिस्तर बाांिकाि मदिस
खाली
क्षेत्रासाठीच्या िांजरू मिकास योजनेचे नकािे/उपमिभागणी
अमपल
प्रस्ताि मिचारात घे ऊन, सदर / रे खाांकन नकािे/
अजािर कलि 45 अन्िये परिानगी स्थानदिवक नकािा
दे ऊ िकेल ककिा नािांजरू करु तसेच
मिकास
िकते.
मनयांत्रण
मनयिािलीनुसार
इतर
आिश्यक
बाबींची पूतवता.
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कलम 47 कलि 45 अन्िये सितव परिानगी
दे णा-या ककिा परिानगी नाकारणाया आदे िािुळे व्यथीत झालेल्या
कोणत्याही अजवदारास, अपील
आदे ि कळमिण्यात आल्याच्या
मदनाांकापासून 40 मदिसाांचे आत
त्याला अपील करता येईल.

3

कलम 49
एखाद्या योजनेिध्ये कोणतीही जिीन
सािवजमनक प्रयोजनासाठी ककिा
िासकीय / स्थामनक प्रामिकरणाच्या
कोणत्याही कायाच्या प्रयोजनाकमरता
नेिन
ू मदलेली / आरमक्षत केलेली
असेल तर त्या जमिनीतील महतसांबांि
मिकत
घे ण्याबाबत
सिुमचत
प्रामिकरणाांस फिामिणारी कलि 49
अन्िये खरे दीची नोटीस राज्य
िासनािर बजािता येईल. खरे दीची
नोटीस बजािण्यात आल्याच्या 6
िमहन्याांचे कालाििीत राज्य िासन
त्यािर आदे ि दे ईल अन्यथा ती
नोटीस कायि झाल्याचे िानण्यात
येईल.
नोटीस कायि झालेचे
मदनाांकापासून 1 िषाचे आत सिुमचत
प्रामिकरणाने सदर जिीन सांपादन
करणेची कायविाही सुरु करणे
आिश्यक आहे अन्यथा आरक्षण
सांपष्ट्ु टात आल्याचे िाननण्यात येईल.

4

कलम 56
मनयोजन प्रामिकरणास, मिकास
योजना मिचारात घे ऊन योग्य
मनयोजनाचे
दृष्ट्टीने, कोणतीही
इिारत ककिा बाांिकािे यात फेरफार
करणे ककिा काढू न टाकणे इष्ट्ट
िाटल्यास ते कलि 56 (1) अन्िये
िालकािर नोटीस बजािून त्यानुसार
उपाययोजन करणेबाबत फिािू
िकेल.

कलि 45 अन्िये
मनयोजन
प्रामिकरणाने मदलेली
परिानगी, 20 रु.
स्टॅम्प
लािलेला
अपील अजव, िालकी
हक्क कागदपत्रे ि
इतर पुरािे.

कायद्यािध्ये
कायविाहीचा
मनश्श्चत कालाििी
मिमहत केलेला नाही.
तथापी आिश्यक
कागदपत्रे उपलब्ि
होताच अजवदार ि
मनयोजन प्रामिकरण
याांना सुनािणी दे ऊन
त्िरे ने
कायविाही
करणेत येते.
िालकी हक्काबाबत 6 िमहने
मिळकत
पमत्रका/7/12
चे
उतारे ि इतर पुरािे
जसे खरे दी खत,
पॉिर ऑफ ॲटनी इ.
भूिापन
नकािे
आरमक्षत क्षेत्राच्या
मिकास
योजनेचा
भाग नकािा, जिीन
मिद्यिान
आिस्थेिध्ये
मकफायतिीर िापर
करण्याजोगी
रामहलेली
नाही.
याबाबत
जागेच्या
आजूबाजूच्या
पमरसरातील
मिकासाबाबत
स्पष्ट्टीकरणासह,
पुरािा, कलि 49
खालील नोटीस.
मनयोजन
अमिमनयिात मिमहत
प्रामिकरणाांची
िुदत
मनश्श्चत
नोटीस, नोटीिीिुळे केलेली नाही, तथापी
होणा-या
आर्थथक आिश्यक कागदपत्रे
हाणी
दिवमिणारे प्राप्त
झाल्यानांतर
मििरणपत्र
मनयोजन प्रामिकरण
त्यािर त्िरे ने मनणवय
घे ईल.
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ब ि क िगव -नगरपमरषदाांसा
ठी सांचालक,
नगर
रचना,
िहाराष्ट्र
राज्य,पुणे

1) ब ि क िगव -नगरपमरषदा ि राज्य
मजल्हा
िासन
पमरषदाांसाठी
सांचालक, नगर
रचना, िहाराष्ट्र
राज्य,पुणे
2)
भूसांपादन
कायविाही बाबत
िहानगरपामल
का
/नगरपमरषदाां /
मििेष मनयोजन
प्रामिकरण.

राज्य
िासन
ककिा
त्याने
याबाबतीत
मनयुक्त केलेला
अमिकारी.

5

6

7

अिा
नोटीसािुळे
व्यथीत
झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस राज्य
िासनाकडे नोटीस मिळाल्याचे
मदनाांकाचे 90 मदिसाांचे कालाििीत
अपील करता येईल. राज्य िासन,
अपील
कते
ि
मनयोजन
प्रामिकरणास
त्याांचे
म्हणणे
िाांडण्याची
सांिी
मदल्यानांतर
अमपलािर मनणवय घे ऊ िकते.
कलम 90 (3)
अांमति नगर रचना योजनेत सिामिष्ट्ट
केलेल्या क्षेत्रासाठी ज्या कोणत्याही
इिारतीिुळे
ककिा
इतर
बाांिकािािुळे त्या नगर रचना
योजनेचे उल्लांघन होत असेल ते
बाांिकाि मनयोजन प्रामिकरणास
कलि 90(1) अन्िये पाडता येऊ
िकते.
मनयोजन प्रामिकणाने केलेल्या िरील
कायविाहीस कोणीही हरकत घे तली
असेल तर, अिी बाब कलि 90(3)
अन्िये
राज्य
िासनाकडे
मनणवयाकमरता पाठमिता येते.
प्रारूप मिकास योजना िासनास
िांजरू ीसाठी सादर झाल्यानांतर मतची
छाननी करून िासनास अमभप्राय
सादर करणे

कलम 37 खालील कायय िाहीअांमति
मिकास
योजनेच्या
कोणत्याही भागात ककिा त्या
योजनेतील कोणत्याही प्रस्तािात
केलेला फेरबदल हा अिा मिकास
योजनेचे स्िरुप बदलणारा नसेल तर
मनयोजन प्रामिकरणाला राजपत्रात

सांबांिीत
मनयोजन अमिमनयिात मिमहत
प्रामिकरण
याांचे िुदत
मनश्श्चत
आदे ि, हरकत अजव. केलेली नाही, तथापी
आिश्यक कागदपत्रे
प्राप्त
झाल्यानांतर
मनयोजन प्रामिकरण
त्यािर त्िरे ने मनणवय
घे ईल.

राज्य
िासन
ककिा
राज्य
िासनाने
या
बाबत प्रामिकृ त
केलेला
अमिकारी.

सांबांमित
मनयोजन
प्रामिकरणाकडील
सिवसािारण
सभेतील मनणवयाचा
ठराि,
मिकास
योजना
नकािे
(मिद्यिान
जिीन
िापर नकािा ि
प्रारूप
प्रस्तामित
नकािा)
मिकास
योजना अहिाल

कायद्यािध्ये
कायविाहीचा
मनश्श्चत कालाििी
मिहीत केलेला नाही,
तथामप आिश्यक
कागदपत्रे उपलब्ि
होताच
मिकास
योजना
छाननी
करून
िासनास
सादर करण्यात येते.

सांबांमित
राज्य
मनयोजन
िासन
प्रामिकरण जसे
िहानगरपामल
का/
नगरपमरषदा /
इतर
मििेष
मनयोजन
प्रामिकरण.

िालकी
हक्काबाबतची
कागदपत्रे
(7/12
उतारा,
मिळकत
उतारा
इ.)
सिवसािारण सभेचा
ठराि,
िहाराष्ट्र

अमिमनयिात मिहीत
िुदत
मनश्श्चत
केलेली नाही, तथापी
आिश्यक कागदपत्रे
प्राप्त
झाल्यानांतर
मनयोजन प्रामिकरण
त्यािर त्िरे ने मनणवय

सांबांिीत
-मनयोजन
प्रामिकरण जसे
िहानगरपामल
का/नगर
पामलका / इतर
मििेष मनयोजन
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नोटीस प्रमसध्द करता येईल ककिा
राज्य िासन असा मनदे ि दे ईल,अिा
मनदे िाच्या
मदनाांकापासून
90
मदिसाांच्या आत राजपत्रात नोटीस
प्रमसध्द करील आमण अिा
नोटीसीच्या
मदनाांकापासून
1
िमहन्यापेक्षा अमिक नसेल अिा
कालाििीत कोणत्याही व्यश्क्तकडू न
मनयोमजत फेरबदलाच्या बाबतील
अक्षेप ि सूचना िागमिल आमण
मनयोमजत फेरबदलािुळे बामित
झालेल्या सिव व्यक्तीिर नोटीस
बजामिल अिा कोणत्याही व्यक्तीचे
म्हणणे ऐकूण घे तल्यानांतर मनयोमजत
फेरबदल
िांजरू ीसाठी
राज्य
िासनाकडे सादर करील. या
प्रस्तािानुषांगाने सांचालनालया-कडू न
िासनास अमभप्राय सादर करण्यात
येतात.
कलम 50 खालील कायय िाही
जिीन
ज्या
लोकमहताच्या
प्रयोजनासाठी अांतमरि मिकास
योजनेिध्ये ककिा मिकास योजनेच्या
िसुदयािध्ये
ककिा
व्यापक
मिकासाच्या
क्षेत्रासांबांिीच्या
योजनेिध्ये ककिा अांमति मिकास
योजनेिध्ये नेिण
ू मदलेली असेल
ककिा राखून ठे िलेली असेल ककिा
मनयत िाटप केलेली असेल त्या
प्रयोजनासाठी ती आिश्यक नाही
ककिा तीचा आिश्यकता रामहलेली
नाही. सिूमचत प्रामिकरणाची खात्री
झालेली असेल तर अिी जागा
अांमति
मिकास
योजनेििून
िगळण्यास िांजरू ी दयािी, अिी
राज्य िासनास मिनांती करु िकेल.
कलम 20
राज्यातील िहागनरपामलका ि
नगरपामलका क्षेत्राबाहे र होणारी
अमनयांमत्रत ि अमनबंि नागरी िाढ
सुमनयोमजत करण्यासाठी त्याचप्रिाणे
प्रदे िातील नागरी ि ग्रािीण भागात
सांतल
ु न
राखणेसाठी
िहाराष्ट्र

िासन राजपत्र ि घे ईल.
दै मनक
िृत्तपत्र
प्रमसध्दी, िैयश्क्तक
नोटीसा हरकतीिर
सुनािणी मदल्यानांतर
सिवसािारण सभेचा
ठराि,
मिकास
योजना भाग नकािा,
िोजणी नकािा.

प्रामिकरण

नेिन
ू मदलेली जागा
िगळणेबाबत
सांबांिीत
सिूमचत
प्रामिकरणाच्या
सक्षि अमिका-याचे
सांितीपत्र, िालकी
हक्काची कागदपत्रे,
सांबांिीत
मनयोजन
प्रामिकरणाकडील
ना-हरकत दाखला,
मिकास योजना भाग
नकािे.

ब ि क िगव राज्य
दजाच्या नगर िासन.
पमरषदे कमरता
सांचालक, नगर
रचना, िहाराष्ट्र
राज्य,पुणे
ि
अन्य क्षेत्रासाठी
राज्य िासन.

अमिमनयिात मिहीत
िुदत
मनश्श्चत
केलेली नाही, तथापी
आिश्यक कागदपत्रे
प्राप्त
झाल्यानांतर
मनयोजन प्रामिकरण
त्यािर त्िरे ने मनणवय
घे ईल.

प्रारूप
प्रादे मिक कायद्यािध्ये
राज्य िासन
योजना नकािे ि कायविाहीचा
अहिाल
मनश्श्चत कालाििी
मिहीत केलेला नाही,
तथामप आिश्यक
कागदपत्रे उपलब्ि
होताच
प्रादे मिक

C:\Users\DRAWING\Downloads\________________________________________ (1).docx

राज्य
िासन
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प्रादे मिक ि नगर रचना अमिमनयि
1966
ििील
तरतूदीनुसार
दीघव िद
ु तीच्या योजना तयार करण्यात
येतात. अिा प्रारूप प्रादे मिक योजना
िासनास
िांजरू ीसाठी
सादर
झालेनांतर मतची छाननी करून
अहिाल िासनास सादर करणे
कलम 20(3) प्रादे णिक योजनेची
फेरर्तपासिी
ककिा
त्यामध्ये
फेरबदल करिे.
कलि 20 (2) अन्िये प्रादे मिक
योजनेत फेरबदल करण्याच्या
प्रयोजनासाठी, राज्य िासन,
राजपत्रात नोटीस प्रमसध्द करुन त्या
नोटीसीत मिमनर्थदष्ट्ट केलेला फेरबदल
करण्याचा आपला इरादा जामहर
करील आमण अिा फेरबदलाच्या
सांबांिात नोटीसीत निूद करण्यात
येईल अिा कालाििीत कोणत्याही
व्यक्तीकडू न मतचे लेखी आक्षेप ि
सूचना त्या सांबांिीच्या कारणासह
िागिील, ही नोटीस त्या प्रदे िात
मिस्तृत खप असणा-या मनदान एका
िृत्तपत्रातून आमण प्रत्येक
प्रकरणाच्या पमरश्स्थती नुसार राज्य
िासनाला योग्य िाटे ल अिा इतर
मरतीने प्रमसध्द करता येईल. सदर
फेरबदलाच्या आराखडयाच्या
सांबांिातील आक्षेप ि सूचना
िासनाकडू न मनयुक्त करण्यात
आलेल्या अमिका-याकडे दे ण्यात
येतात. मनयुक्त अमिकारी
सांबांमिताांना सुनािणी दे ऊन आपला
अहिाल मिहीत िागाने िासनास
सादर करे ल.यािर
सांचालनालयाकडू न अहिाल सादर
करण्यात येतो.
िासनास सादर केलेल्या प्रारूप
तसेच अांमति नगर रचना योजनाांची
छाननी करून अहिाल िासनास
सादर करणे

योजना
छाननी
करून
िासनास
सादर करण्यात येते

िालकी हक्क उतारे , अमिमनयिात मिहीत सांबांमित मनयुक्त राज्य
कलि
20(3) िुदत
मनश्श्चत अमिकारी
िासन.
नोटीस, प्राप्त हरकती केलेली नाही.
/ सूचना, प्रादे मिक
योजन भाग नकािा
इत्यादीसहचा पमरपुणव
फेरबदल प्रस्ताि.

सांबांमित
मनयोजन
प्रामिकरणाकडील
सिवसािारण
सभेतील मनणवयाचा
ठराि, नगर रचना

कायद्यािध्ये
कायविाहीचा
मनश्श्चत कालाििी
मिहीत केलेला नाही,
तथामप आिश्यक
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सांबांमित
राज्य
मनयोजन
िासन
प्रामिकरण जसे
िहानगरपामल
का/

योजना नकािे
स्कीि बुक

ि कागदपत्रे उपलब्ि
होताच प्रारूप तसेच
अांमति नगर रचना
योजना
छाननी
करून
िासनास
सादर करण्यात येते.
सांबांमित
मनयोजन कायद्यािध्ये
प्रामिकरणाकडील
कायविाहीचा
मिनांती
अजासह मनश्श्चत कालाििी
पमरपूणव
फेरबदल मिहीत केलेला नाही,
प्रस्ताि
तथामप आिश्यक
कागदपत्रासह
पमरपूणव प्रस्ताि प्राप्त
झालेनांतर
मनयोजनाच्या दृष्ट्टीने
मिचार करून त्यािर
त्िरे ने
कायविाही
करण्यात येते.
िालकी हक्काबाबत
15 मदिस
मिळकत
पमत्रका,
7/12 उतारा, िोजणी
नकािा

नगरपमरषदा /
इतर
मििेष
मनयोजन
प्रामिकरण.

12

िहाराष्ट्र प्रादे मिक ि नगर रचना
अमिमनयि 1966 चे कलि 91 ि 92
अन्ियेच्या नगर रचना योजनेतील
फेरबदल प्रस्तािाांची छाननी करून
िासनास अहिाल सादर करणे

13

मिकास योजना/ प्रादे मिक
योजनेिध्ये जिीन िापर बदल
बाबत.

14

मिकास योजनेििील आरक्षणािध्ये
बदल

िालकी हक्काबाबत
मिळकत
पमत्रका,
7/12 उतारा, िोजणी
नकािा

15 मदिस

िाखा
कायालय/
मिभागीय
कायालय

15

सरकारी जागा/जिीन िागणी
प्रकरणे.

िालकी हक्काबाबत
मिळकत
पमत्रका,
7/12 उतारा, िोजणी
नकािा

15 मदिस

िाखा
कायालय/
मिभागीय
कायालय

************
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सांबांमित
राज्य
मनयोजन
िासन
प्रामिकरण जसे
िहानगरपामल
का/
नगरपमरषदा /
इतर
मििेष
मनयोजन
प्रामिकरण.

िाखा
कायालय/
मिभागीय
कायालय

नगर
रचना
मिभागीय
ि िुख्य
कायालय
नगर
रचना
मिभागीय
ि िुख्य
कायालय
नगर
रचना
मिभागीय
ि िुख्य
कायालय

6
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कलम 124 ड, 124 छ- णिकास
आकार.
अमिमनयिानुसार
ज्यासाठी
परिानगी आिश्यक आहे . असा
िापर करण्याची इच्छा असणारी
कोणतीही
व्यक्ती,
अिा
मिकासाच्या
सांबांिात
दे य
असलेल्या मिकास आकाराची
आकारणी केली जाण्यासाठी
सांबांिीत प्रामिकरणाकडे अजव करु
िकेल.
प्रामिकरण, सांबांिीत मिकासाबाबत
मिकास आकार बसिायचा ककिा
नाही आमण बसिायचा झाल्यास तो
मकती बसिायचा हे मनश्श्चत करील
आमण सांबांिीत व्यक्तींना त्याांचे
म्हणणे िाांडण्याची सांिी मदल्यानांतर
अिा व्यक्तीकडू न दे य असलेली
मिकास
आकाराची
रक्कि
मनश्श्चत करील.
कलम 124 छ
प्रामिकरणाने कलि 124 ड अन्िये
काढलेल्या कोणत्याही आदेिाव्दारे
बािा पोहोचलेल्या कोणत्याही
व्यक्तीस, राज्य िासनाकडे अपील
करता येईल. राज्य िासनास,
अपीलकता आमण प्रामिकरण याांना
आपले म्हणणे िाांडण्याची िाजिी
सांिी मदल्यानांतर, आदेिाव्दारे
आकारणी कायि करता येईल,
किी करता येईल, िाढिता येईल
ककिा रद्दबातल करता येईल.
कलम 127अांमति प्रादे मिक योजना /अांमति
मिकास योजना ज्या मदनाांकास
अांिलात आली असेल त्या
मदनाांकापासून
दहा
िषाच्या
अििीत कोणत्याही िाटपासाठी
नेिन
ू मदलेली अथिा सािवजमनक
प्रयोजनासाठी आरमक्षत जिीन
सांपामदत केली नसेल, तर जमिनीत
महतसांबांि असणारी कोणतीही

िालकी हक्काबाबत
मिळकत पमत्रका /
7/12 चे उतारे ि इतर
पुरािे जसे खरे दी खत,
पॉिर ऑफ ॲटनी
मिकास
परिानगी
बाबतचे
आिश्यक
कागदपत्रे
जसे
बाांिकाि
नकािे,
आिश्यक फी.

अमिमनयिात
मिमहत
िुदत
मनश्श्चत
केलेली नाही,
तथापी
आिश्यक
कागदपत्रे प्राप्त
झाल्यानांतर
मनयोजन
प्रामिकरण
त्यािर त्िरे ने
मनणवय घे ईल.

प्रामिकरणाचे आदे ि, अमिमनयिात
अपील िेिो.
मिमहत
िुदत
मनश्श्चत
केलेली नाही,
तथापी
आिश्यक
कागदपत्रे प्राप्त
झाल्यानांतर
मनयोजन
प्रामिकरण
त्यािर त्िरे ने
मनणवय घे ईल.
िालकी हक्काबाबत सहा िमहने
मिळकत पमत्रका /
7/12 चे उतारे ि इतर
पुरािे जसे खरे दी खत,
पॉिर ऑफ ॲटनी,
भूिापन
नकािे,
आरमक्षत
क्षेत्राचा
मिकास योजनेचा भाग
नकािे इ.
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सांबांमित
मनयोजन
प्रामिकण जसे
िहानगरपामल
का
/नगरपमरषदा
/इतर
मििेष
मनयोजन
प्रामिकरण

कलि 124
छ अन्िये
राज्य
िासनाकडे
अपील.

राज्य
िासन -ककिा
राज्य
िासन मनयुक्त
करील
अिा
िासनाच्या
उपसमचिांााच्या
दजा पेक्षा किी
दजा नसलेला
अमिकारी.

सांबांमित
-मनयोजन
प्रामिकरण जसे
िहानगरपामल
का/
नगरपमरषदा /
इतर
मििेष
मनयोजन
प्रामिकरण.

व्यक्ती सांबांमित प्रामिकरणािर
तिा अियाची नोटीस बजािील
आमण अिी नोटीस प्राप्त
झाल्याच्या मदनाांकापासून सहा
िमहन्याचे कालाििीत जिीन
सांपामदत करण्याबाबत कोणतीही
उपाययोजना न केल्यास अिी
जिीन िाटू न मदलेल्या कारणापासून
िुक्त सिजण्यात येईल. ि अनुज्ञेय
मिकासाच्या प्रयोजनासाठी जिीन
िालकास उपलब्ि होईल.
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