
 
खाजगी क्षते्रातील जमीन सिंचन व इतर प्रकल्ाांिंाठी 
खाजगी वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी ् ध्दतीने घेणेबाबत. 

  
महाराष्ट्र शािंन 

महिंूल व वन ववभाग, 
    शािंन वनणणय क्रमाक:-िंांकीणण-03/2015/प्र.क्र.34/अ-2 

मांत्रालय, म ांबई 
       वदनाांक:-  12 मे, 2015 

 

प्रस्तावना:- 
  मा. म ख्यमांत्री महोदयाांकडे ववदभातील वजलहयाांच्या ववकािं आराखडयाबाबत झालेलया 
चचेच्यावळेी ्ाटबांधारे तिंेच इतर प्रकल्ाांिंाठी जमीन िंां्ादन करताांना ब-याच अडचणी येतात, 
त्याम ळे प्रकल्ाचे काम िं रु होण्यािं व ्यायाने त्याचा लाभ लाभधारकाांना वमळण्यािं ववलांब होतो, ही 
बाब प्रकर्षाने मा.म ख्यमांत्री महोदयाांच्या वनदशणनािं आणनू देण्यात आली. कें द्र शािंनाच्या नवीन 
भिूंां्ादन कायद्यान्वये वमळणारा मोबदला व त्या्ूवी राज्य शािंनामार्ण त देण्यात येणारा मोबदला 
तिंेच शेतक-याांकडून थेट वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदी करताांना वमळणारा मोबदला याांच्यामध्ये 
तर्ावत अिंलयाने शेतकरी जमीन देण्याबाबत िंांभ्रमात आहेत. त्याम ळे प्रकल्ािंाठी जमीन वमळण्यािं 
व ्यायाने प्रकल्ाचे काम िं रु होण्यािं ववलांब होत आहे. हे लक्षात घे न मा. म ख्यमांत्री महोदयाांच्या 
वनदेशान िंार शािंन वनणणय, वनयोजन ववभाग, वदनाांक 24.12.2014 रोजीच्या वनणणयान्वये ववशेर्ष 
िंवमती गवठत करण्यात आलेली  होती. िंदर िंवमती अप््र म ख्य िंवचव (वनयोजन) याांच्या 
अध्यक्षतेखाली गवठत करण्यात आली होती. तथाव् िंदर िंवमतीच्या िंांरचनेत  अांशत: बदल शािंन 
वनणणय, वदनाांक 12.2.2015 अन्वये करण्यात ये न िंदर िंवमतीचे अध्यक्ष अप््र म ख्य िंवचव (ववत्त) हे 
राहतील व या ववशेर्ष िंवमतीने आ्ला ्वर्ूणण प्रस्ताव एक मवहन्याच्या आत िंादर करावा अिंे शािंन 
वनणणयात नमूद केलेले आहे. िंदर िंवमतीच्या वदनाांक 24.3.2015 रोजी आयोवजत बैठकीत  िंाांगो्ाांग 
ववचार करून खाजगी क्षते्रातील जमीन सिंचन व इतर प्रकल्ाांिंाठी वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी ् ध्दतीने 
घेण्याबाबत नवीन भिूंां्ादन कायद्यान िंार प्रकल्ाांिंाठी खाजगी जमीन थेट खरेदीने घेण्यािं कोणतेही 
बांधन निंलयाम ळे िंवमतीने काही मागणदशणक तत्व े ववचारात घेवून खाजगी जमीन ववकत घेण्याची 
वशर्ारिं शािंनािं केली आहे. िंवमतीने त्यािंांदभातील केलेलया वशर्ारशी लक्षात घेवून शािंन 
खालीलप्रमाणे वनणणय घेत आहे.  
 

शािंन वनणणय :- 
  िंवणिंाधारण्णे ववववध प्रकल्ाांिंाठी आवश्यक अिंणारी खाजगी जमीन िंांबांवधत भिूंां्ादन 
िंांस्था अस्स्तत्वात अिंणा-या भिूंां्ादन कायद्यान िंार िंां्ादन करते. तथाव् जर अशा भिूंां्ादन 
िंांस्थेला आवश्यक अिंणारी जमीन भिूंां्ादन कायद्यान िंार िंां्ावदत न करता थेट खरेदी ्ध्दतीने 
ववकत घेण्यािं कायद्याने कोणतेही बांधन निंलयाम ळे खालील मागणदशणक तत्व ेववचारात घे न  ववकत 
घेण्याची म भा राहील.    
 

(अ) मागणदशणक तत्व े
 नववन प्रकल्ािंाठी :- 
1) सिंचन प्रकल्ाांव्यवतवरक्त नवीन प्रकल्ािंाठी थेट जमीन खरेदी करताांना ती ्ूणण प्रकल्ािंाठी 

करण्यात यावी.  
2)   सिंचन प्रकल्ाांच्या बाबतीत धरण बैठक (Dam Site), ब डीत क्षते्र, ् नवणिंन क्षते्र  
     व म ख्य कालव े(50%) व ववतवरका (50%) इतक्या जवमनी  थेट खरेदीने घ्याव्यात.  
 



शासन ननर्णय क्रमाांकः िंांकीणण-03/2015/प्र.क्र.34/अ-2 

 

  ्ृष्ट्ठ 3 ्ैकी 2 

अ्ूणण प्रकल्ािंाठी :- 
1) सिंचनाव्यवतवरक्त कोणताही अ्ूणण प्रकल् ्ूणण करण्याकवरता आवश्यक अिंलेली िंवण वशल्लक 

जमीन भिूंां्ादनाऐवजी थेट खरेदीने करता येईल. मात्र अशी जमीन खरेदी टप्याटप्याने न करता 
्ूणणत: करण्यात यावी. 

2) अ) अ्ूणण सिंचन प्रकल्ाांच्या बाबतीत धरण बैठक, ब डीत क्षते्र, ् नवणिंन क्षते्र, म ख्य कालव े 
    (50%) व ववतवरका यािंाठी लागणारी उवणवरत जमीन (भिूंां्ादन प्रवक्रया िं रु न   
      झालेले) थेट खरेदीने ्ूणणत: घ्यावी. 
ब) ्ाणी िंाठा झाला अिंलयािं व केवळ कालव्यािंाठी जवमनीची आवश्यकता अिंेल तर ्ाणी 

्ोहोचलेलया वठकाणा्ािंून  ्ाणी ् ढे नेण्यािंाठी आवश्यक जवमनी िंलगवरत्या थेट खरेदीने 
घ्याव्यात. 

 

(ब) मोबदला वनवितीिंाठीची वजलहास्तरीय िंवमती 
1) थेट खरेदी करावयाच्या जवमनीच्या मोबदलयाबाबतचा दर ठरववण्यािंाठी वजलहावधकारी 
याांच्या अध्यक्षतेखाली िंवमती स्था्न करावी. िंदर िंवमतीची िंांरचना खालीलप्रमाणे राहील.  

1) वजलहावधकारी       - अध्यक्ष 
2) अवधक्षक अवभयांता (जलिंां्दा)    - िंदस्य 
3) अवधक्षक अवभयांता (िंावणजवनक बाांधकाम)    - िंदस्य 
4) वजलहा िंरकारी वकील     - िंदस्य 
5) िंहायक िंांचालक, नगर रचना    - िंदस्य 
6) िंां्ादक िंांस्थेचा िंक्षम अवधकारी                       -         िंदस्य 
7) िंांबांवधत उ्वजलहावधकारी (भिूंां्ादन)   -          िंदस्य िंवचव 

 

   िंवमतीमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे झाडाांचे / र्ळझाडाांचे / वन झाडाांचे / उभ्या व्काांचे (Standing 
Crops), बाांधकामाचे  व इतर बाबींच े मूलयाांकन करण्यािंाठी कृवर्ष, वन, उद्यानववद्या या ववर्षयातील 
िंक्षम अवधकाऱयाांचा अथवा त्या ववर्षयाशी िंांबांवधत तज्ञ याांचा वनमांवत्रत िंदस्य म्हणनू िंमावशे करावा. 
2)   वरील िंवमती जवमनीचा मोबदला वनवित करण्या्ूवी  प्रचवलत भिूंां्ादन कायद्यान िंार 
जवमनीचे मूलयाांकन व जवमनीच्या मूळ मालकाचा मूळ दस्ताऐवज व जवमनीचा वलगल िंचण वर्ोटण 
(Legal Search Report) िंरकारी वकीलाांमार्ण त त्ािंून घेईल.  

(क) मोबदला वनवितीची कायण्ध्दती 
          प्रकल्ािंाठी जमीन थेट खरेदीने घेताना भिूंां्ादन कायदा 2013 मधील कलम 26 ते 30 च्या व 
शेड्य ल-1 च्या तरत दीन िंार िंांबांवधत जवमनीिंाठी देय होणाऱया मोबदलयाची ्वरगणना िंदर 
जवमनीशी वनगडीत िंवण बाबी ववचारात घे न प्रथम करण्यात यावी. त्यानांतर िंदर ्वरगवणत होणाऱया 
एकूण मोबदलयाच्या रक्कमेवर 25% रक्कम  वाढीव देण्यात यावी.    
 

(ड) मोबदला स्स्वकारताांना शेतक-याांिंाठीचा ववकल् 
       प्रकल्ाांिंाठी शेतकऱयाांची जमीन थेट खरेदीने घेताांना त्याांना देय होणाऱया मोबदलयािंाठी त्याांना 
् ढीलप्रमाणे दोन ववकल् देण्यात यावते. 
 

1) वरील “ क ” प्रमाणे ्वरगवणत होणारा िंां्ूणण मोबदला एकरकमी देणे. 
                              अथवा 

2) अ) जमीन खरेदी करताांना / ताब्यात घेताांना िंां्ूणण मोबदलया्ैकी ्वहला  टप्यामध्ये      
                  50% रक्कम एकरकमी देणे,  

    ब) उवणरीत 50% रक्कम वर्षािंन (Annuity) स्वरू्ात देणे. 
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िंदर शािंन वनणणय महाराष्ट्र शािंनाच्या www.maharashtra.gov.in या िंांकेतस्थळावर 
उ्लब्ध करण्यात आला अिंून त्याचा िंांकेताांक क्र. 201505121450442919 अिंा आहे. िंदर 
आदेश वडजीटल स्वाक्षरीने िंाक्षाांवकत करून काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्य्ाल याांचे आदेशान िंार व नावाने. 
 
 
  
            ( िं .वक.गावडे ) 
                उ् िंवचव, महाराष्ट्र शािंन 
प्रत, 

1) मा.राज्य्ाल याांचे िंवचव, राजभवन, म ांबई 
2) मा.म ख्यमांत्री याांचे प्रधान िंवचव, म ख्यमांत्री िंवचवालय, म ांबई 
3) मा.मांत्री (महिंूल) याांचे खाजगी िंवचव, मांत्रालय, म ांबई 
4) मा.मांत्री (ववत्त व वने) याांचे खाजगी िंवचव, मांत्रालय, म ांबई 
5) मा.मांत्री (जलिंां्दा) याांचे खाजगी िंवचव, मांत्रालय, म ांबई 
6) िंवण मा.मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी िंवचव, मांत्रालय, म ांबई 
7) मा.म ख्य िंवचव याांचे ववरष्ट्ठ स्वीय िंहायक, मांत्रालय, म ांबई 
8) िंवण अ्र म ख्य िंवचव / प्रधान िंवचव /िंवचव याांचे स्वीय िंहायक, मांत्रालय, म ांबई 
9) अ्र म ख्य िंवचव (ववत्त) याांचे स्वीय िंहायक, ववत्त ववभाग, मांत्रालय, म ांबई 
10) प्रधान िंवचव (वनयोजन) याांचे स्वीय िंहायक, वनयोजन ववभाग, मांत्रालय, म ांबई 
11) प्रधान िंवचव (जलिंां्दा) याांचे स्वीय िंहायक, जलिंां्दा ववभाग, मांत्रालय, म ांबई 
12) प्रधान िंवचव (महिंूल) याांचे स्वीय िंहायक, महिंूल व वन ववभाग, मांत्रालय, म ांबई 
13) िंवचव (वने) याांचे स्वीय िंहायक, महिंूल व वन ववभाग, मांत्रालय, म ांबई 
14) िंवचव (मदत व ् नवणिंन) याांचे स्वीय िंहायक, महिंूल व वन ववभाग, मांत्रालय, म ांबई 
15) िंवण ववभागीय आय क्त 
16) िंवण वजलहावधकारी 
17) िंांचालक, नगर रचना, ् णे 
18) िंवण अवधक्षक अवभयांता, (िंावणजवनक बाांधकाम / जलिंां्दा ) 
19) िंवण वजलहा िंरकारी वकील 
20) वनवडनस्ती (अ-2) 
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