
सिंचन व इतर प्रकल्पांिंपठी भोगवटपदपर 
वगग-2/ननयांनित िंत्तप प्रकपर यप 
धपरणपनधकपरपच्यप जनिनी खपजगी 
वपटपघपटीद्वपरे थेट खरेदी ्ध्दतीने खरेदी 
करणेबपबत.                                          

 

िहपरपष्ट्र शपिंन 
िहिंूल व वन नवभपग, 

शपिंन ननणगय क्र. िंांनकणग-04/2016/प्र.क्र.49/अ-2 
िपदपि कपिप िपगग,हुतपत्िप रपजगुरु चौक, 

िांिपलय,  िुांबई - 400 032 
नदनपांक :- 26 िे, 2016 

 

वपचप :-  1) शपिंन ननणगय क्र. िंांनकणग-03/2015/प्र.क्र.34/अ-2, नदनपांक- 12.5.2015 
   2) शपिंन ननणगय क्र. िंांनकणग-03/2015/प्र.क्र.34/अ-2, नदनपांक- 30.9.2015  
             3) शपिंन अनधिंूचनप क्र.जिीन-2016/प्र.क्र.82/ज-1, नद.31.03.2016 
प्रस्तपवनप:-  
 रपज्यपतील सिंचन व इतर प्रकल्पांिंपठी जिीन िंां्पनदत करतपनप येत अिंलेलयप अडचणींच्यप 
अनुषांगपने खपजगी जिीन खपजगी वपटपघपटीद्वपरे थेट खरेदी ्द्धतीने घेण्यपबपबत शपिंनपचे धोरण 
िंांदभाधीन क्र.1 व 2 येथे निूद शपिंन ननणगय नदनपांक 12.5.2015 व नदनपांक 30.9.2015 अन्वये 
नननित करण्यपत आले आहे. प्रकल्पांिंपठी आवश्यक खपजगी जनिनी खपजगी वपटपघपटीद्वपरे थेट 
खरेदी ्द्धतीने घेत अिंतपनप त्यप आवश्यक जनिनींिध्ये भोगवटपदपर वगग-2 / ननयांनित िंत्तप प्रकपर 
यप धपरणपनधकपरपच्यप जनिनी आलयपिं अशप जनिनी खरेदी करतपनप अडचणी येत अिंलयपची बपब 
शपिंनपच्यप ननदशगनपिं आणण्यपत आली आहे.  प्रकल्पांिंपठी भोगवटपदपर वगग-2 / ननयांनित िंत्तप 
प्रकपर धपरणपनधकपरपच्यप जनिनी खरेदी करतपनप येणपऱ्यप अडचणींिुळे अशप जनिनी िंां्पदक 
िंांस्थपांकडे हस्तपांतरीत करण्यपिंपठी बरपच कपलपवधी जपत अिंलयपने प्रकल्पच ेकपि िंुरु होण्यपिं 
नवलांब होतो. त्यपअनुषांगपने, िप. िुख्यिांिी िहोदयपांच्यप वॉर रुििध्ये आयोनजत बैठक नदनपांक 
3.2.2016 च्यप इनतवृत्तपनुिंपर भोगवटपदपर वगग-2 यप धपरणपनधकपरपच्यप जनिनी खपजगी 
वपटपघपटीद्वपरे थेट खरेदी करण्यपबपबत धोरण नननित करण्यपचे ननदेश देण्यपत आले आहेत. त्यपनुिंपर 
िंदरहू धोरण नननितीबपबत कपयगवपही करण्यपची बपब शपिंनपच्यप नवचपरपधीन होती. त्यपबपबत िंवकंष 
नवचपर करुन शपिंन खपलीलप्रिपणे ननणगय घेत आहे. 
 
 

शपिंन ननणगय :- 
 िहपरपष्ट्र जिीन िहिंूल िंांनहतप, 1966 च्यप कलि 37 अे ची ्ोट कलिे (1) व (2) खपलील 
रपज्य शपिंनपने प्रदपन केलेलयप शपिंकीय जिीनी व नझूल जिीनींच्यप नवक्री सकवप हस्तपांतरणपिं 
्रवपनगी देण्यपिंांदभातील अनधकपर शपिंन अनधिंूचनप क्र. क्र.जिीन-2016/प्र.क्र.82/ज-1, 
नद.31.3.2016 नुिंपर नजलहपनधकपरी यपांनप प्रत्यपयोनजत करण्यपत आलेले आहेत. तिंेच वतन 
ननिुगलन अनधननयि, िहपरपष्ट्र कुळवनहवपट व शेतजिीन अनधननयि, िहपरपष्ट्र शेतजिीन (जिीन 
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धपरणेची किपल ियादप) अनधननयि, ्ुनवगिंन अनधननयि इ. िंांदभातील िंांबांधीत अनधननयिपतील 
तरतुदीन्वये नजलहपनधकपरी हे जिीन नवक्री अथवप हस्तपांतरण करण्यपिंांदभात ् रवपनगी देण्यपिं िंक्षि 
आहेत. िंदर अनधननयि व त्यपखपलील ननयिपन्वये अशप हस्तपांतरणप्ोटी आकपरपवयपचे नजरपणप 
शुलक/अनधिूलय नवहीत करण्यपत आलेले आहे. िहपरपष्ट्र जिीन िहिंूल िंांनहतप, 1966 अन्वये प्रदपन 
करण्यपत आलेलयप शपिंकीय जनिनीच्यप नवक्री अथवप हस्तपांतरणपबपबतचे अनधकपर व अशप 
हस्तपांतरणप्ोटी आकपरपवयपची अनर्जजत रक्कि यपबपबत िंवगिंपधपरण अथवप नवशेष आदेशपन्वये 
नजलहपनधकपरी यपांनप अनधकपर प्रदपन करण्यपत आलेले आहेत.  

शपिंन/शपिंन अांगीकृत िंांस्थप यपांच्यप प्रकल्पांिंपठी आवश्यक खपजगी जनिनी खपजगी 
वपटपघपटीद्वपरे िंांबांनधत भधूपरकपच्यप िंहितीने थेट खरेदी ्द्धतीने घेत अिंतपनप त्यप आवश्यक 
जनिनींिध्ये भोगवटपदपर वगग-2/ननयांनित िंत्तप प्रकपर यप धपरणपनधकपरपच्यप जनिनी आलयपिं अशप 
जनिनी खरेदी करतपनप, िंरळ खरेदीने िोबदलप नननितीिंपठी शपिंन ननणगय क्र. िंांनकणग-
03/2015/प्र.क्र.34/अ-2, नदनपांक 12.5.2015 अन्वये गठीत करण्यपत आलेली नजलहपनधकपरी 
यपांच्यप अध्यक्षतेखपलील नजलहपस्तरीय िंनिती िोबदलयपचप दर ठरनवत अिंतपनपच नजलहपनधकपरी 
यपांनी िंांबांनधत भोगवटपदपर वगग-2 / ननयांनित िंत्तप प्रकपर यप धपरणपनधकपरपच्यप जनिनीच्यप धपरकपची 
जिीन हस्तपांतरणपिं  िंांिती नवचपरपत घेवून अशप जनिनीच्यप धपरणपनधकपरपच्यप स्वरु्पत नवनवध 
िंांबांनधत भिूंुधपर कपयद्यपतील यप अनुषांनगक नजरपणप िुलय/अनर्जजत रक्कि आकपरण्यप िंांबांधी तरतूद 
अथवप यथपस्स्थती िहपरपष्ट्र जिीन िहिंूल िंांनहते अन्वये शपिंनपने अशप नजरपणप 
िुलयपबपबत/अनर्जजत रक्किेबपबत िंवगिंपधपरण अथवप नवशेष आदेशपन्वये नदलेले ननदेश नवचपरपत 
घेवून िंांबांनधत भधूपरकपकडून कोणतपही स्वतांि अजग न घेतप अशप जनिनीच्यप हस्तपांतरणपिं ्रवपनगी 
देण्यपनवषयी औ्चपरीक आदेश त्यपचवळेी त्यपांच्यप स्तरपवरुन  ्परीत करपवते.  

नजलहपनधकपरी यपांनी अिंे औ्चपरीक आदेश ्परीत करत अिंतपनप ज्यप िंांबनधत 
अनधननयिपांतगगत भोगवटपदपर वगग-2 सकवप ननयांनित िंत्तप प्रकपर यप धपरणपनधकपरपच्यप जनिनीबपबत 
आदेश ्परीत करण्यपत येत आहेत, तो अनधननयि, त्यपतील तरतूद, ननयि अथवप यथपस्स्थती यप 
अनुषांनगक शपिंनपने वळेोवळेी नदलेले ननदेश यपांचप उल्लेख करुन व अशप जनिनीच्यप िंर्व्हे/गट क्र. व 
क्षिेफळ यपांचप आदेशपिध्ये िंिपवशे करुन त्यपनुिंपर अशप जनिनींच्यप हस्तपांतरणपिं शपिंन िपन्यतप 
प्रदपन करण्यपिंांदभात आदेश ्परीत करण्यपत येत आहेत, अिंे स््ष्ट्ट्णे आदेशपिध्ये निूद करणे 
आवश्यक रपहील. तदनांतर, भोगवटपदपर वगग-2/ननयांनित िंत्तप प्रकपर यप धपरणपनधकपरपच्यप 
जनिनींच्यप िंांदभात िंांबांनधत कपयद्यपनुिंपर सकवप प्रचनलत शपिंन ननणगयपनुिंपर शपिंनपिं येणे 
अिंणपऱ्यप रक्किप, िंांबांनधत भधूपरकपांनप अशप जनिनीच्यप िोबदलयप्ोटी देय होणपऱ्यप िोबदलयपतून 
वजप करुन घेऊन उवगनरत रकिेचे प्रदपन िंांबांनधतपांनप करण्यपत यपव.े 
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02. िंदरहू शपिंन ननणगय िहिंूल व वन नवभपग (िहिंूल शपखप) यपांचे िंहितीने अनौ्चपनरक 
िंांदभग क्र. अनौ.िं. 43/ज-1, नदनपांक 23.5.2016 च्यप अन्वये प्रपप्त िंहितीनुिंपर ननगगनित करण्यपत 
येत आहे. 

िंदर शपिंन ननणगय िहपरपष्ट्र शपिंनपच्यप www.maharashtra.gov.in यप िंांकेतस्थळपवर 
उ्लब्ध करण्यपत आलेलप अिंून त्यपचप िंांकेतपांकां  क्र 201605271210112319 अिंप आहे. िंदर 
आदेश नडजीटल स्वपक्षरीने िंपक्षपांकीत करुन कपढण्यपत येत आहे. 

िहपरपष्ट्रपचे रपज्य्पल यपांचे आदेशपनुिंपर व नपवपने, 
 
        
                           (िंु.नक.गपवडे) 
                                                 उ् िंनचव,िहपरपष्ट्र शपिंन 

प्रत, 
1) िप.रपज्य्पल यपांचे िंनचव,रपजभवन,िुांबई 
2) िप.िुख्यिांिी यपांचे प्रधपन िंनचव,िुख्यिांिी िंनचवपलय,िुांबई 
3) िप.िांिी (िहिंूल)यपांचे खपजगी िंनचव,िांिपलय,िुांबई 
4) िप.िांिी (नवत्त व वने) यपांचे खपजगी िंनचव, िांिपलय,िुांबई 
5) िप.िांिी (जलिंां्दप) यपांचे खपजगी िंनचव,िांिपलय,िुांबई 
6) िंवग िप.िांिी/रपज्यिांिी यपांचे खपजगी िंनचव,िांिपलय,िुांबई 
7) िप.िुख्य िंनचव यपांचे वनरष्ट्ठ स्वीय िंहपयक, िांिपलय,िुांबई 
8) िंवग अ्र िुख्य िंनचव/प्रधपन िंनचव/िंनचव यपांचे स्वीय िंहपयक, िांिपलय,िुांबई 
9) अ्र िुख्य िंनचव(नवत्त) यपांचे स्वीय िंहपयक,नवत्त नवभपग,िांिपलय,िुांबई. 

10) प्रधपन िंनचव (ननयोजन) यपांचे स्वीय िंहपयक, ननयोजन नवभपग,िांिपलय,िुांबई 
11) प्रधपन िंनचव (जलिंां्दप) यपांचे स्वीय िंहपयक, जलिंां्दप नवभपग, िांिपलय,िुांबई 
12) प्रधपन िंनचव (िहिंूल) यपांचे स्वीय िंहपयक, िहिंूल व वन नवभपग,िांिपलय,िुांबई 
13) िंनचव (वने) यपांचे स्वीय िंहपयक, िहिंूल व वन नवभपग,िांिपलय,िुांबई 
14) िंनचव (िदत व ्ुनवगिंन) यपांचे स्वीय िंहपयक,िहिंूल व वन नवभपग,िांिपलय,िुांबई 
15) िंवग नवभपगीय आयुक्त 
16) िंवग नजलहपनधकपरी 
17) िंांचपलक, नगररचनप, ्ुणे 
18) िंवग अनधक्षक अनभयांतप (िंपवगजननक बपांधकपि/जलिंां्दप) 
19) िंवग नजलहप िंरकपरी वकील 
20) ननवडनस्ती (अ-2) 
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