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वदनपांक :- 25 जपनेवपरी, 2017. 
्वर्त्रक- 

रपज्य शपिंनपच्यप सिंचन व इतर प्रकल्पांिंपठी खपजगी क्षेत्रपतील जमीन, खपजगी वपटपघपटीद्वपरे थेट 
खरेदी ्द्धतीने तपब्यपत घेण्यपच्यप अनुषांगपने, महिंूल व वन ववभपग, शपिंन वनर्यय वदनपांक १२.०५.२०१५ व 
३०.०९.२०१५ अन्वये मपगयदशयक तत्व े वनवित करण्यपत आलेली आहेत. िंदर मपगयदशयक िंूचनपनुिंपर खपजगी 
क्षेत्रपतील जवमनी, खपजगी वपटपघपटीद्वपरे थेट खरेदी ्द्धतीने तपब्यपत घेतपनप कपही अडचर्ी येत अिंलयपची बपब 
शपिंनपच्यप वनदशयनपिं आर्ण्यपत आलेली आहे. प्रकल्पिंपठी खपजगी क्षेत्रपतील जवमनी तपब्यपत घेतपनप 
करपवयपच्यप अवभहसतपांतरर् ्त्र / खरेदी खतपच्यप (Sale Deed) अनुषांगपने तिंेच जवमनीचप कपयदेशीर शोध 
अहवपल यपबपबत उद्भवर्पऱ्यप अडचर्ी यप िंवय अडचर्ीचप िंपरपिंपर ववचपर करून व िंदर कपययवपहीमध्ये िंुिंतु्रतप 
आर्ण्यपिंपठी खपजगी क्षते्रपतील जवमनी, खपजगी वपटपघपटीद्वपरे थेट खरेदी ्द्धतीने तपब्यपत घेण्यपिंपठीची 
कपयय्द्धती खपलीलप्रमपरे् वनवित करण्यपत येत आहे. 
(१) वजलहपवधकपरी कपयालयपकडे प्रसतपव दपखल कररे् :-  

अ) िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपगपच्यप / प्रपवधकरर्पच्यप / महपमांडळपच्यप प्रपवधकृत अवधकपरी यपांनी कपयान्न्वत 
प्रकल्पिंपठी शपिंन वनर्यय वदनपांक १२.०५.२०१५ व वदनपांक ३०.०५.२०१५ च्यप तरतुदीप्रमपरे् खपजगी 
जवमनी खपजगी वपटपघपटीद्वपरे थेट खरेदी ्द्धतीने घेण्यपबपबतचप प्रसतपव वववहत नमुन्यपत व आवश्यक त्यप 
कपगद्त्रपांिंह वजलहपवधकपरी कपयालयपिं िंपदर करपवप. िंोबत प्रसतपवपचप ववहीत नमनूप जोडलप आहे. 
ब) वजलहपवधकपरी यपांनी िंदर प्रसतपवपची त्पिंर्ी करपवी व िंदर प्रसतपवपबपबत ्ढुील कपययवपही 
करण्यपिंपठी त्यपांच्यप अवधनसत उ्ववभपगीय अवधकपरी / उ्वजलहपवधकपरी (भिूंां्पदन) यपांची वनयुक्ती 
करपवी. 

(२) जपहीर नोटीिं प्रविंद्ध कररे् :-   
 अ) उ्ववभपगीय अवधकपरी / उ्वजलहपवधकपरी (भिूंां्पदन) यपांनी खपजगी जमीन खपजगी वपटपघपटीद्वपरे 

थेट खरेदी ् द्धतीने घेण्यपबपबत प्रपदेवशक ववभपगपच्यप / प्रपवधकरर्पच्यप / महपमांडळपच्यप ् ॅनल वरील वकील 
अथवप िंरकपरी वकील यपांनी मपन्यतप वदलेलयप जपहीर नोटीिंीचप मिंुदप ववचपरपत घ्यपवप. िंदर जपहीर 
नोटीशीचप मिंूदप प्रपदेवशक ववभपगपने / प्रपवधकरर्पने / महपमांडळपने, उ्ववभपगीय अवधकपरी / 
उ्वजलहपवधकपरी (भिूंा्ं पदन) यपांनप ववनपववलांब उ्लब्ध करून देरे् त्यपांच्यपवर बांधनकपरक रपहील. 

 ब) उ्ववभपगीय अवधकपरी / उ्वजलहपवधकपरी (भिूंां्पदन) यपांनी खपजगी जवमनी खपजगी वपटपघपटीद्वपरे 
थेट खरेदी ्द्धतीने घेण्यपबपबत जपहीर नोटीिं ्ढुीलप्रकपरे प्रविंद्ध करपवी :- 

 (एक) वजलयपत मोठ्यप प्रमपर्पत ववतरीत होर्पऱ्यप दोन (२) सथपवनक भपषेतील दैवनकपांमध्ये; 
 (दोन) वजलहपवधकपरी, उ्ववभपगीय अवधकपरी, तहविंलदपर, गपव चपवडी, सथपवनक प्रपवधकररे्, प्रपवधकृत 

अवधकपरी यपांच्यप कपयालयपच्यप दशयनी भपगपत; 
 (तीन) िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपग/ प्रपवधकरर् / महपमांडळपच्यप िंांकेतसथळपवर; 
 (चपर) उ्ववभपगीय अवधकपरी / उ्वजलहपवधकपरी (भिूंां्पदन) ठरवील, त्यपप्रमपरे् इतर कोर्त्यपही 

प्रकपरे. 
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(३) भधूपरकपांची िंांमती (ववकल्) घेरे् :-   
  िंांबांवधत भधूपरकपांकडून शपिंनपच्यप प्रचवलत धोरर्पप्रमपरे् खपजगी जवमनी खपजगी वपटपघपटीद्वपरे 

थेट खरेदी देण्यपबपबत व वजलहपसतरीय िंवमतीने वनवित केलेलप मोबदलप न्सवकपरण्यपिं तयपर 
अिंलयपबपबतची िंांमती्त्र े(ववकल्) उ्ववभपगीय अवधकपरी / उ् वजलहपवधकपरी (भिूंा्ं पदन) व िंांबांवधत 
प्रपवधकृत अवधकपरी यपांनी प्रपप्त करपवीत. िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपगपने / प्रपवधकरर्पने / महपमांडळपने उ्लब्ध 
करून वदलेलयप िंांमती्त्रपचप (ववकल्) मिंुदप ववचपरपत घ्यपवप. 

(४) िंांयुक्त मोजर्ी कररे् :- 
 अ) िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपगपच्यप / प्रपवधकरर्पच्यप /महपमांडळपच्यप प्रपवधकृत अवधकपरी यपांनी 

प्रकल्पच्यप आखर्ीमध्ये िंमपववष्ट्ट खपजगी जवमनीचे विंमपांकन करपव.े 
 ब) विंमपांकन केलयपनांतर उ्ववभपगीय अवधकपरी / उ् वजलहपवधकपरी (भिूंां्पदन) यपांनी प्रसतपवपतील 

नमूद प्रकल्पच्यप आखर्ीमध्ये िंमपववष्ट्ट अिंलेलयप खपजगी जवमनीच्यप िंांयुक्त मोजर्ीची कपययवपही 
करपवी. 

 क) िंदर िंांयकु्त मोजर्ीची कपययवपही करतपांनप प्रकल्पिंपठी आवश्यक खपजगी जवमनीिं लपगून 
शपिंकीय / वनम शपिंकीय / वन जमीन अिंलयपिं त्यप िंांबांवधत ववभपगपचे अवधकपरी िंांयकु्त मोजर्ीच्यप 
वळेी उ्न्सथत अिंरे् आवश्यक रपहील. तिंचे िंांबांवधत प्रपवधकृत अवधकपरी, महिंूल ववभपग, कृषी ववभपग, 
िंपवयजवनक बपांधकपम ववभपग व इतर ववभपग यपांच ेअवधकपरी / प्रवतवनधी उ्न्सथत अिंरे्ही आवश्यक अिंेल. 
त्यपिंपठी िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपग / प्रपवधकरर् /महपमांडळ यपांनी िंांबांवधतपांनप आगपऊ सवरू्पत लेखी ् त्रपने 
कळवपव.े 

 ड) िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपगपने / प्रपवधकरर्पने /महपमांडळपने उक्त जवमनीच्यप िंांयुक्त मोजर्ीिंपठी 
आवश्यक मोजर्ी शुलक भमूी अवभलेख कपयालयपकडे त्वरीत जमप करपव.े जरेे्करून िंांयुक्त मोजर्ीची 
कपययवपही त्वरेने ्रू्य कररे् शक्य होईल.  

 इ) भमूी अवभलेख ववभपगपने, िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपगपने / प्रपवधकरर्पने /महपमांडळपने, िंांयकु्त मोजर्ी 
िंल्लपगपर वनयुक्त केलप अिंलयपिं, जवमनीच्यप िंांयकु्त मोजर्ीची कपययवपही त्यपांच्यप िंहपय्यपने वववहत 
कपलपवधीत ्रू्य करपवी. िंदर िंल्लपगपरपकडून त्यपांच्यप करपरनपम्यपमध्ये वववहत केलेलयप रीतीने िंांयुक्त 
मोजर्ीची कपययवपही ्रू्य करून घ्यपवी. िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपगपने / प्रपवधकरर्पने /महपमांडळपने ज्यप 
प्रकल्पकरीतप अशप िंल्लपगपरपची वनयकु्ती केली निंेल, त्यप प्रकल्पांमध्ये िंमपववष्ट्ट जवमनीच्यप िंांयुक्त 
मोजर्ीची कपययवपही भमूी अवभलेख ववभपगपने ्रू्य करपवी. 

 (५) कपयदेशीर शोध अहवपल (Legal Search Report) :- 
 अ) िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपगपने / प्रपवधकरर्पने / महपमांडळपने खपजगी जवमनींच ेिंर्व्हे नांबर / गट क्रमपांक 

वनहपय िंन १९५० ्पिंून आजतपगपयत ्यंतचे महिंूल अवभलेख (गपव नमुनप नां.७/१२, फेरफपर नोंदी, गट 
बकु नकपशप, इ.) यपचप त्शील तहिंीलदपर / िंांबांवधत महिंूल कपयालयपकडून प्रपप्त करपवप. 

 ब) िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपगपने / प्रपवधकरर्पने / महपमांडळपने खपजगी जवमनींच ेिंर्व्हे नांबर / गट क्रमपांक 
वनहपय गत ३० (तीिं) वषातील नोंदर्ीकृत दसतऐवजपांचप त्शील (खरेदीखते, गहपर्खते, बवक्षिं्त्र, 
मृत्यू्त्र, दपन्त्र, इ.) दुय्यम वनबांधक कपयालयपकडून प्रपप्त करपवप. 

 क) उ्ववभपगीय अवधकपरी / उ्वजलहपवधकपरी (भिूंां्पदन) यपांनी उक्त अवभलेखपवरून खपजगी 
जवमनींच्यप कपयदेशीर शोध अहवपलपचप (Legal Search Report) प्रपरू् मिंुदप तयपर करून, त्यपिं वजलहप 
िंरकपरी वकील / िंां्पदक िंांसथेच्यप ्नॅलवरील वकील यपांची मपन्यतप घ्यपवी. 
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(६) मूलयपांकन :- 
 अ) िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपगपने / प्रपवधकरर्पने / महपमांडळपने खपजगी जवमनींच ेिंर्व्हे नांबर / गट क्रमपांक 

वनहपय गत ३ (तीन) वषातील नोंदर्ीकृत खरेदीखतपांच्यप दसतऐवजपांचप त्शील दुय्यम वनबांधक 
कपयालयपकडून प्रपप्त करपवप. 

 ब) िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपगपने / प्रपवधकरर्पने / महपमांडळपने खपजगी जवमनींच ेिंर्व्हे नांबर / गट क्रमपांक 
वनहपय गत ३ (तीन) वषातील नोंदर्ीकृत खरेदीखतपांच्यप आधपरे प्रमपवर्त फेरफपर नोंदीच्यप अनुषांगपने 
खरेदी-ववक्री र्व्यवहपरपचप त्शील (नोंदर्ीकृत दसत क्रमपांक व वदनपांक, खरेदी मूलय, इ.) तहिंीलदपर 
कपयालयपकडून प्रपप्त करपवप. 

 क) िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपगपने / प्रपवधकरर्पने / महपमांडळपने चपलू वषाच्यप वशघ्रविंद्धगर्कपच्यप प्रती 
दुय्यम वनबांधक कपयालयपकडून / नोंदर्ी महपवनरीक्षक कपयालयपच्यप िंांकेत सथळपवरून प्रपप्त करपर्व्यपत. 

 ड) िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपगपने / प्रपवधकरर्पने / महपमांडळपने शपिंन अवधिंचूनप, महिंूल व वन ववभपग, 
वदनपांक २६.०५.२०१५ प्रमपरे् भवूमिंां्पदन, ् नुवयिंन व ् नुवयिंपहत करतपनप उवचत भर्पई वमळण्यपचप आवर् 
्परदशयकतेचप हक्क अवधवनयम, २०१३ प्रमपरे् िंां्पदनपमध्ये िंमपववष्ट्ट जवमनीचे वववनर्ददष्ट्ट क्षते्र व त्यप 
जवमनीचे बपजपरमलूय ज्यप घटकपद्वपरे (गुर्पांकपद्वपरे) गुर्ले जपर्पर आहे अशप घटकपचप (गुर्पांकपचप) त्शील 
िंहपय्यक िंांचपलक, नगररचनप कपयालयपकडून प्रपप्त करपवप. 

 इ) िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपगपने / प्रपवधकरर्पने / महपमांडळपने िंांयकु्त मोजर्ी ्त्रकपमध्ये अांतभूयत 
बपांधकपमे, फळझपडे, वनझपडे, व्के, इत्यपदी बपबींचप मूलयपांकन अहवपल िंांबांवधत ववभपगपच्यप िंक्षम 
अवधकपरी यपांचकेडून प्रपप्त करपवप.  

 ई) उ्रोक्त बपबी व शपिंनपचे प्रचवलत धोरर् ववचपरपत घेऊन, उ्ववभपगीय अवधकपरी / 
उ्वजलहपवधकपरी (भिूंां्पदन) यपांनी जवमनींचप मूलयपांकन तक्तप / अहवपल तयपर करून, त्यपिं  िंहपय्यक 
िंांचपलक, नगररचनप यपांची मपन्यतप घ्यपवी. 

(७) मोबदलप वनवितीिंपठी वजलहपसतरीय िंवमती :- 
 अ) वजलहपवधकपरी यपांच्यप अध्यक्षतेखपलील िंवमतीची बठैक उ्ववभपगीय अवधकपरी / उ्वजलहपवधकपरी 

(भिूंां्पदन) यपांनी आयोवजत करून खपजगी जवमनी खपजगी वपटपघपटीद्वपरे थेट खरेदी ्द्धतीने 
घेण्यपबपबतचप प्रसतपव अनुषांवगक कपगद्त्रपांिंह िंदर िंवमतीिंमोर मोबदलप वनवितीिंपठी िंपदर करपवप.  

 ब) उ्ववभपगीय अवधकपरी / उ्वजलहपवधकपरी (भिूंा्ं पदन) यपांनी वजलहपसतरीय िंवमतीच्यप बठैकीचे 
इवतवृत्त तयपर करपव.े तिंचे, महिंूल व वन ववभपग, शपिंन वनर्यय क्र.िंांकीर्य-०४/२०१६/प्र.क्र.४९/अ-२, 
वदनपांक २६.०५.२०१६ प्रमपरे् भोगवटपदपर वगय-२ / वनयांवत्रत िंत्तप प्रकपर अशप प्रकपरच्यप धपरर्पवधकपरपांच्यप 
जवमनी खरेदी करण्यपबपबत वजलहपवधकपरी यपांनी आवश्यक ते आदेश वनगयवमत करपवते. त्यप अनुषांगपने 
शपिंनपिं भरर्प करपवयपच्यप रकमपांचप त्शील व भधूपरकपांनप देय मोबदलप रकमपांचप त्शील वनवित 
करपवप. 

(८) अवभहसतपांतरर् ्त्र /खरेदीखत (Sale Deed) कररे् :- 
 अ) उ्ववभपगीय अवधकपरी / उ्वजलहपवधकपरी (भिूंां्पदन) यपांनी कपयदेशीर शोध अहवपलपच्यप (Legal 

Search Report) आधपरे खपजगी जवमनीिंांदभात कोर्तपही न्यपयपलयीन वववपद निंलयपची व खरेदी 
प्रवक्रयेिंपठी कोर्तीही बपधप येत निंलयपची खपत्री करपवी. 

 ब) वरील ‘अ’ बपबतची खपत्री ्क्की झपलयपनांतर, िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपगपच्यप / प्रपवधकरर्पच्यप / 
महपमांडळपच्यप प्रपवधकृत अवधकपऱ्यपांनी वजलहपसतरीय िंवमतीने वनवित केलेली मोबदलप रक्कम भधूपरकपांनप 
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अदप करण्यप्वूी, वववहत नमनु्यपत भधूपरकपांकडून क्षवत्तूी बांध्त्र (Indemnity Bond) घेण्यपची कपययवपही 
करपवी.  

 क) िंांबांवधत भधूपरकपांकडून क्षवत्तूी बांध्त्र (Indemnity Bond) घेतलयपनांतर, िंांबांवधत प्रपदेवशक 
ववभपगपच्यप / प्रपवधकरर्पच्यप / महपमांडळपच्यप प्रपवधकृत अवधकपऱ्यपांनी देय रक्कम िंांबांवधत भधूपरकपांच्यप बकँ 
खपत्यपमध्ये जमप करपवी. 

 ड) प्रपदेवशक ववभपगपने / प्रपवधकरर्पने / महपमांडळपने खरेदीखतपिंपठी मुद्पांक शुलक व नोंदर्ी फी 
्रू्य्रे् दुय्यम वनबांधक कपयालयपकडे जमप करपवी.  

 इ) वरीलप्रमपरे् िंवय बपबींची ्तूयतप झपलयपनांतर, िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपगपच्यप / प्रपवधकरर्पच्यप / 
महपमांडळपच्यप प्रपवधकृत अवधकपरी व िंांबांवधत भधूपरक यपांनी अवभहसतपांतरर् ्त्र / खरेदी खत (Sale Deed) 
यपांची नोंदर्ी िंांबांवधत दुय्यम वनबांधक कपयालयपमध्ये करपवी. खरेदी खतपमध्ये क्षवत्तूी बांध्त्र (Indemnity 
Bond), देय मोबदलप अदप केलयपचप त्शील व अनुषांवगक बपबी नमूद करपर्व्यपत व त्यपबपबतची कपगद्त्र े
दसतपचप भपग म्हर्नू खरेदीखतपमध्ये िंमपववष्ट्ट करपर्व्यपत. अशप नोंदर्ीकृत खरेदी खतपच्यप मूळ प्रती प्रपप्त 
करपर्व्यपत. 

 (९) अवधकपर अवभलखे अद्ययपवत कररे् :- 
 अ) िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपगपच्यप / प्रपवधकरर्पच्यप / महपमांडळपच्यप प्रपवधकृत अवधकपरी यपांनी 

नोंदर्ीकृत खरेदीखतपच्यप आधपरे जवमनीच्यप अवधकपर अवभलेखपमध्ये िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपगपचे / 
प्रपवधकरर्पचे / महपमांडळपच ेनपव ेदपखल करण्यपिंपठी आवश्यक ती कपययवपही करपवी.  

 ब) अवधकपर अवभलेख अद्ययपवत केलयपबपबतच ेमहिंूली अवभलेख (गपव नमुनप नां.७/१२, फेरफपर नोंदी, 
इ.) िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपगपच्यप / प्रपवधकरर्पच्यप / महपमांडळपच्यप प्रपवधकृत अवधकपऱ्यपांनी उ्लब्ध करून 
घ्यपवते.  

(१०) दसतऐवज जतन कररे् :- 
 अ) िंांबांवधत प्रपदेवशक ववभपगपच्यप / प्रपवधकरर्पच्यप / महपमांडळपच्यप प्रपवधकृत अवधकपरी यपांनी खपजगी 

वपटपघपटीद्वपरे थेट खरेदी ्द्धतीने जवमनी घेण्यपबपबत िंांबांवधत कपयालये / ववभपगपांमपफय त केलेलयप िंवय 
कपययवपहीिंांबांधीच ेअहवपल, इवतवृत्त, दसत, नकपशे व अनुषांवगक कपगद्त्रे कपयम अवभलेख (Permanent 
Record) म्हर्नू जतन करपवीत. 

 ब) वरील दसतऐवजपांच्यप प्रती (Soft Copy िंह) जतन करपर्व्यपत.  
 
 िंबब, खपजगी जवमनी खपजगी वपटपघपटीद्वपरे थेट खरेदी ्द्धतीने तपब्यपत घेण्यपच्यप अनुषांगपने वरील 
ववहीत कपयय्द्धतीच े कपटेकोर्रे् ्पलन करण्यपबपबत िंवय िंांबांवधत वजलहपवधकपरी यपांनी त्यपांच्यप 
अवध्त्यपखपलील उ्ववभपगीय अवधकपरी / उ्वजलहपवधकपरी (भिूंां्पदन) व इतर कमयचपरी यपांच्यप वनदशयनपिं 
आर्ण्यपिंपठी आवश्यक ती कपययवपही करपवी. 
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िंदर शपिंन ्वर्त्रक महपरपष्ट्र शपिंनपच्यप www.maharashtra.gov.in यप िंांकेतसथळपवर उ्लब्ध 
करण्यपत आलप अिंून त्यपचप िंांकेतपांक क्रमपांक 201701251806074119 अिंप आहे. िंदर ्वर्त्रक वडजीटल 
सवपक्षरीने िंपक्षपांवकत करुन कपढण्यपत येत आहेत. 
 महपरपष्ट्रपचे रपज्य्पल यपांच्यप आदेशपनुिंपर व नपांवपने, 
 
 
                                     ( िंु.वक.गपवडे ) 
                                      िंह िंवचव, महपरपष्ट्र शपिंन 
प्रवत, 

१) मप. मांत्री (महिंूल) / मप. रपज्यमांत्री (महिंूल) यपांच ेखपजगी िंवचव, मांत्रपलय, मुांबई 
२) मप. मुख्य िंवचव यपांचे िंह िंवचव, मांत्रपलय, मुांबई  
३) िंवय अ्र मुख्य िंवचव / प्रधपन िंवचव / िंवचव, मांत्रपलय, मुांबई 
४) िंवचव (वने) यपांचे सवीय िंहपयक, महिंूल व वन ववभपग, मांत्रपलय, मुांबई 
५) ववभपगीय आयुक्त, कोकर् ववभपग / ्रेु् / नपवशक / अमरपवती / औरांगपबपद / नपग्रू 
६) र्व्यवसथप्कीय िंांचपलक, महपरपष्ट्र रपज्य रसते ववकपिं महपमांडळ, मुांबई 
७) िंवय वजलहपवधकपरी 
८) िंवय मांत्रपलयीन ववभपग, 
९) कपयािंन (अ-१, अ-३, अ-४)  
१०) वनवड नसती (अ-२). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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अनुक्रमवर्कप 
 

अ.क्र. त्वशल 
्षृ्ट्ठ क्र. 

्पिंून ्यंत 
१ नमुनप 'क' .................................................................... 

िंपठी खपजगी जवमन खपजगी वपटपघपटीद्वपरे थेट 
खरेदी करण्यपिंपठीचप प्रसतपव 

  

२ ्वरवशष्ट्ट १ अनुिंचूी-१ - प्रकल्पच्यप आखर्ीमध्ये िंमपववष्ट्ट 
जवमनींचप त्शील 

  

३ ्वरवशष्ट्ट १ अनुिंचूी-२ - प्रकल्पच्यप आखर्ीमध्ये िंमपववष्ट्ट 
जवमनींचप गोषवपरप 

  

४ ्वरवशष्ट्ट २ प्रसतपवपमध्ये िंमपववष्ट्ट खपजगी जवमनीचप त्शील   

५ ्वरवशष्ट्ट ३ प्रमपर््त्र   

६ ्वरवशष्ट्ट ४ प्रशपिंकीय मपन्यतप आदेश   

७ ्वरवशष्ट्ट ५  
वचन्हपांवकत / िंपक्षपांवकत गपव नकपशपवर प्रकल्पची 
आखर्ी दशयववर्परप नकपशप 

  

८ ्वरवशष्ट्ट ६ प्रकल्पच्यप आखर्ीमध्ये िंमपववष्ट्ट जवमनींच्यप 
चतु:विंमप दशयववर्परप तक्तप 

  

९ ्वरवशष्ट्ट ७ प्रकल्पच्यप आखर्ीमध्ये िंमपववष्ट्ट जवमनीचे गपव 
नमुनप नां. ७/१२ च ेउतपरे 
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नमुनप 'क' 
.........................................................................िंपठी खपजगी जवमन 

खपजगी वपटपघपटीद्वपरे थेट खरेदी करण्यपिंपठीचप प्रसतपव. 
 

अ.क्र. ववषय त्शील 

१ 
प्रसतपव  ्पठववर्पऱ्यप  अवधकप-यपच े नपव व 
्त्तप 

:-  

२ 
खपजगी वपटपघपटीद्वपरे थेट खरेदी करर्पऱ्यप 
प्रपदेवशक ववभपगपचे  / प्रपवधकरर्पचे / 
महपमांडळपचे नपव व ्त्तप 

:- 
 

३ 
मांत्रपलयीन सतरपवरील िंांबांवधत प्रशपिंकीय 
ववभपग 

:- 
 

४ 
जमीन खरेदी कोर्त्यप कपरर्पिंपठी  करून 
हव ेआहे ? 

:- 
 
 

५ 
जमीन खरेदी कोर्त्यप शपिंन धोरर्पनुिंपर 
करून हव ेआहे ? 

:- 
 

६ 
खरेदी करपवयपच्यप जवमनी ज्यप क्षेत्रपत 
मोडतपत ते गपव, तपलुकप, वजलहप.  

:- 
गपव .           ,  तप.                , वज.         

७ खरेदी करून हव ेअिंलेले एकूर् क्षेत्र :- ........ हे.आर. / ...... चौ.मी. 

८ 

गपववनहपय व गट/िंर्व्हे क्र. नुिंपर आवर् 
खरेदी क्षेत्रपच्यप चतु:िंीमप दपखववर्परी 
अनुिंचूी यपिंोबत जोडरे् आवश्यक आहे, 
त्यपप्रमपरे् ती जोडली आहे कपय ? 

:- होय / नपही. 

९ 

खरेदी करपवयपच्यप क्षेत्रपचप वचन्हपांवकत 
/िंपक्षपांवकत नकपशप यप िंोबत जोडरे् 
आवश्यक आहे, त्यप प्रमपरे् जोडलप आहे कपय 
? 

:- होय / नपही. 

१० 

खरेदी करपवयपच्यप क्षेत्रपच े ७/१२ च े उतपरे 
सकवप मपलमत्तप नोंदवहीतील उतपरप यप 
िंोबत जोडरे् आवश्यक आहे, त्यपप्रमपरे् 
जोडण्यपत आले आहेत कपय ? 

:- होय / नपही. 

११ 

खरेदी करपवयपच्यप क्षेत्रपच े िंीमपांकन  
करण्यपत आले आहे कपय ? अिंलयपिं, 
िंीमपांकन प्रमपर््त्र िंोबत जोडले आहे कपय 
? 

:- होय / नपही. 
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अ.क्र. ववषय त्शील 

१२ 

प्रसतपवपमधील नमूद क्षेत्रपिंपठी भिूंा्ं पदन 
अवधवनयम/ अन्य कपयद्यपच्यप तरतूदीनुिंपर 
भिूंां्पदन प्रवक्रयप िंूरू करण्यपत आलेली 
आहे कपय ? 

:- होय / नपही. 

१३ 
क्र.१२ चे उत्तर ‘होय’ अिंलयपिं, िंांबांवधत 
भिूंां्पदन कपयदप व प्रसतपववत क्षेत्र नमूद 
करपव.े   

:-  

१४ 
गरजनुेिंपर आवश्यक तेवढेच क्षेत्र खरेदी 
करून मपवगतले आहे कपय ? त्यपबपबत 
प्रमपर््त्र िंोबत जोडपव.े 

:- होय / नपही. 

१५ 

िंबांवधत प्रयोजनपिंपठी जवळ्पिं कमी 
खचाची अन्य खपजगी सकवप िंरकपरी जमीन 
उ्लब्ध आहे कपय ? अिंलयपिं, वकती 
अांतरपवर आहे ? 

:- होय / नपही. 

१६ 
खरेदी करून मपवगतलेली जमीन रेलव े
िंीमपांच्यप जवळ्पिं आहे कपय? अिंलयपिं, 
वकती अांतरपवर आहे ? 

:- होय / नपही. 

१७ 

खरेदी क्षेत्रपत धपर्दमक,  प्रपथयनप सथळे, मांवदरे, 
कब्रसथपन व समशपनभमूी सकवप ्ववत्र समपरके 
येतपत कपय ? खरेदी क्षेत्रपच्यप जवळ्पिं अशप 
बपबी अिंलयपिं, वकती अांतरपवर आहेत ? 

:- होय / नपही. 

१८ 

खरेदी करपवयपच्यप क्षेत्रपतून कोर्तपही 
िंपवयजवनक मपगावधकपर, जलप्रवपह, 
जलवपवहनी सकवप जलवनःिंपरर् मपगय जपतो 
कपय ? सकवप खपिं कपही अडथळप वनमार्  
होतो कपय ? 

:- होय / नपही. 

१९ 

नपगरी क्षेत्रपत इमपरतीमधील खपजगी प्रवशे 
मपगाचे सकवप ्वूा्पर प्रकपशमपगय आवर् / 
सकवप हपयवचे े मपगय यपवरील कोर्त्यपही 
अवधकपरपत अडथळप येरे्चप िंांभव आहे कपय 
? 

:- होय / नपही. 

२० 

खरेदी क्षेत्रपच्यप िंभोवपर इमपरत सकवप 
कपरखपनप यपांनप सकवप त्यपांची जपगप छेदून 
जपते कपय ? 
 

:- होय / नपही. 
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अ.क्र. ववषय त्शील 
२१ प्रपदेवशक ववभपग / प्रपवधकरर् / 

महपमांडळपचप प्रपवधकृत अवधकपऱ्यपचप 
त्शील 

:- नपव :-  
्दनपम :-  
्त्तप :-  

 
भ्रमर्ध्वनी क्र.  :-  
कपयालयीन 
दूरध्वनी क्र. 

:- 
 

ई-मेल ्त्तप :-  
 
वदनपांक  :- 
वठकपर्  :-  
 

         (नपव व ्दनपम) 
प्रपदेवशक ववभपग / प्रपवधकरर् / महपमांडळपचे  

प्रपवधकृत अवधकपरी   
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्वरवशष्ट्ट-१ 
अनुिंूची-१ 

प्रकल्पच्यप आखर्ीमध्ये िंमपववष्ट्ट जवमनींचप त्शील 
               गपव :                 तपलुकप :                   वजलहप :                  

अ.क्र. भधूपरकपचे नपव 
गट/िंर्व्हे  
क्रमपांक 

भधूपरर्प 
्द्धती 

गप.न.नां. ७/१२ 
प्रमपरे् एकूर् क्षेत्र  

(हे.आर.) 

खरेदी करपवयपच े
क्षेत्र  (हे.आर.) 

१ २ ३ ४ ५ ६ 
      
      

एकूर्    
 

वदनपांक  :- 
वठकपर्  :-  

      (नपव व ्दनपम) 
प्रपदेवशक ववभपग / प्रपवधकरर् /     
महपमांडळपचे प्रपवधकृत अवधकपरी 

 

अनुिंूची-२ 
प्रकल्पच्यप आखर्ीमध्ये िंमपववष्ट्ट जवमनींचप गोषवपरप 

             गपव :                 तपलकुप :                    वजलहप : 
अ.क्र. जवमनीचप प्रकपर  खरेदी करपवयपच ेएकूर् क्षेत्र (हे.आर.) 

१ २ ३ 
१ खपजगी जमीन  
२ िंरकपरी जमीन  
३ कें द् / रपज्य शपिंनपच्यप अखत्यपरीतील 

िंपवयजवनक उ्क्रमपकडील जमीन  

४ कें द् / रपज्य शपिंनपच्यप ववभपगपकडील जमीन  
४ वन जमीन  
५ सथपवनक सवरपज्य िंांसथपकडील जमीन  
६ अन्य जवमनी  

एकूर्  
 
वदनपांक  :- 
वठकपर्  :-  

(नपव व ्दनपम) 
प्रपदेवशक ववभपग / प्रपवधकरर् /   
महपमांडळपचे प्रपवधकृत अवधकपरी 
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्वरवशष्ट्ट-२ 
प्रसतपवपमध्ये िंमपववष्ट्ट खपजगी जवमनीचप त्शील 

             गपव :                 तपलकुप :                    वजलहप : 

अ.क्र. भधूपरकपचे नपव  
गट/िंर्व्हे  
क्रमपांक 

भधूपरर्प 
्द्धती 

गप.न.नां. ७/१२ 
प्रमपरे् एकूर् क्षेत्र 

(हे.आर.) 

खरेदी 
करपवयपच ेक्षेत्र  

(हे.आर.) 
१ २ ३ ४ ५ ६ 

      
      

एकूर्    
वदनपांक  :- 
वठकपर्  :-  
 
 

(नपव व ्दनपम) 
प्रपदेवशक ववभपग / प्रपवधकरर् / महपमांडळपचे   

प्रपवधकृत अवधकपरी 
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्वरवशष्ट्ट-३ 
प्रमपर््त्र 

  
 प्रमपवर्त करण्यपत येते की,............................................................................... 
प्रकल्पच्यप आखर्ीमध्ये िंमपववष्ट्ट अिंलेलयप प्रसतपववत जवमनीचे िंीमपांकन करण्यपत आले आहे. प्रसतपववत 
जवमनीचप तपबप खपजगी वपटपघपटीने अथवप अन्य कोर्त्यपही मपगाने घेतलेलप नपही.  
 प्रसतपवपमध्ये िंमपववष्ट्ट भधूपरकपांच्यप जवमनी खपजगी वपटपघपटीद्वपरे थेट खरेदी केलयपनांतर, िंदर 
भधूपरक भवूमहीन / अल्भधूपरक होत नपहीत. तथपव्, प्रसतपववत जवमनीची िंांयुक्त मोजर्ी झपलयपनांतर, भधूपरक 
भवूमहीन / अल्भधूपरक होतपत अगर किंे? यपची त्यप भधूपरकपांनी अन्य वठकपर्ी धपरर् केलेलयप क्षेत्रपची ् डतपळर्ी 
करून वनविती करण्यपत येईल. 
 प्रकल्पच्यप आखर्ीमध्ये िंमपववष्ट्ट वन जमीनी वन ववभपगपकडून हसतपांतरीत करण्यपबपबत आवर् 
त्यपप्रमपरे् आवश्यक कपययवपही प्रपदेवशक ववभपग / प्रपवधकरर् / महपमांडळपच्यप वतीने सवतांत्र्यवरत्यप कपयान्न्वत 
करण्यपत येत आहे. 
 प्रकल्पच्यप आखर्ीमध्ये िंमपववष्ट्ट शपिंकीय जवमनी / इतर ववभपगपच्यप जवमनी महपमांडळपिं 
हसतपांतरीत करण्यपबपबत आवर् त्यपप्रमपरे् आवश्यक कपययवपही प्रपदेवशक ववभपग /प्रपवधकरर्/ महपमांडळपच्यप वतीने 
सवतांत्र्यवरत्यप कपयान्न्वत करण्यपत येत आहे. 
 िंदरचप प्रसतपव यप्वूी  प्रपदेवशक ववभपग / प्रपवधकरर्/ महपमांडळपमपफय त दपखल करण्यपत आलेलप 
नपही. 
वदनपांक  :- 
वठकपर्  :-  

(नपव व ्दनपम) 
प्रपदेवशक ववभपग / प्रपवधकरर् / महपमांडळपचे   

प्रपवधकृत अवधकपरी 
 
 
 

्वरवशष्ट्ट-४ 
प्रशपिंकीय मपन्यतप आदेश 

 
प्रशपिंकीय मपन्यतप आदेशपची प्रत िंोबत जोडण्यपत यपवी. 

वदनपांक  :- 
वठकपर्  :-  

(नपव व ्दनपम) 
प्रपदेवशक ववभपग / प्रपवधकरर् / महपमांडळपचे   

प्रपवधकृत अवधकपरी 
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्वरवशष्ट्ट-५ 
वचन्हपांवकत / िंपक्षपांवकत गपव नकपशपवर प्रकल्पची आखर्ी दशयववर्परप नकपशप 

 
............................................................................................................................. 

 
 
 

्वरवशष्ट्ट-६ 
 प्रकल्पच्यप आखर्ीमध्ये िंमपववष्ट्ट जवमनींच्यप चतु:विंमप दशयववर्परप तक्तप  

                 गपव :                 तपलकुप  :                  वजलहप :                 

अ.क्र. 
गट / िंर्व्हे क्रमपांक 

  

खरेदी क्षेत्रपच्यप चतु:विंमेिं अिंलले े
 गट / िंर्व्हे क्रमपांक   

्वूय  ्विम  दवक्षर्  उत्तर  
      
      

 
वदनपांक  :- 
वठकपर्  :-  

(नपव व ्दनपम) 
प्रपदेवशक ववभपग / प्रपवधकरर् / महपमांडळपच े  

प्रपवधकृत अवधकपरी 
 
 

 
 
 

्वरवशष्ट्ट-७ 
प्रकल्पच्यप आखर्ीमध्ये िंमपववष्ट्ट जवमनीचे गपव नमुनप नां. ७/१२ च ेउतपरे 
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