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खाजगी क्षते्रातील जमीन सिंचन व इतर 
प्रकलपाांिंाठी खाजगी वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी 
पध्दतीने घेणेबाबत. 
 

महाराष्र शािंन 
महिंूल व वन ववभाग, 

शािंन वनणणय क्रमाांक:-िंांकीणण-03/2015/प्र.क्र.34/अ-2 
हुतात्मा राजगूरू चौक, मादाम कामा रोड, 

मांत्रालय, मुांबई 
   वदनाांक:- 30 िंप्टेंबर, 2015. 
 

   वाचा :- शािंन वनणणय, िंमक्रमाांक वदनाांक,  12 मे,2015. 
 
शािंन वनणणय िंुधारणा 

खाजगी क्षते्रातील जमीन सिंचन व इतर प्रकलपाांिंाठी खाजगी वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने 
घेणेबाबतचा शािंन वनणणय वद.12 मे,2015 रोजी वनगणवमत करण्यात आलेला आहे. िंदर शािंन वनणणयानुिंार 
कायणवाही करण्यािं अडचणी येत अिंलयाच ेशािंनाच्या वनदशणनािं आणण्यात आलेले आहे. त्यामुळे िंदर शािंन 
वनणणयामध्ये काही िंुधारणा करणे आवश्यक ठरत अिंलयामुळे िंांदभाधीन शािंन वनणणयामध्ये पुढीलप्रमाणे िंुधारणा 
करण्यात येत आहेत :- 
 

(अ) मागणदशणक तत्व े
नववन प्रकलपािंाठी:- 

यामधील क्र.2,  “सिंचन ............ थेट खरेदीने घ्याव्यात” याऐवजी “ नवीन सिंचन प्रकलपािंाठी 
आवश्यक अिंलयािं धरण बैठक, बुडीत क्षते्र व पुनवणिंनाकवरता लागणाऱ्या जवमनीिंाठी आवश्यक जवमनीच्या 
वकमान 50% जमीन िंरळ खरेदीने उपलब्ध होत अिंलयािं ती खरेदी करण्यात यावी व उवणवरत जवमनी 
िंांपादीत करण्यात याव्यात. मुख्य कालव्यािंाठी एकूण लागणाऱ्या िंुरूवातीच्या आवश्यक जवमनीपैकी वकमान  
50% जमीन िंरळ खरेदीने उपलब्ध होत अिंेल तर तशी घेण्यात यावी.  

सिंचन प्रकलपाांच्याबाबत 50% ची मयादा ही वकमान मयादा िंमजणेत यावी. मोठया व मध्यम सिंचन 
प्रकलपाच ेबाबतीत मुख्य अवभयांता हे वनधी मयादा ववचारात घेऊन प्रकलप पूणण करण्याचे टप्प ेवनयोजन करु 
शकतील. अशा वनवित केलेलया प्रकलपाच्या टप्प्यािंाठी वकमान 50% ची मयादा लागू राहील, परांतु जेव्हा 
प्रकलपाच ेिंवण टप्पे पूणण होतील तेव्हा अांवतम टप्प्याच्या वळेी उपलब्ध जवमनीपैकी वकमान 50% जमीन खाजगी 
खरेवदद्वारे घेता येईल.” अिंे वाचाव.े  
अपूणण प्रकलपािंाठी :- 

   यामधील क्र.2)  अ) “अपूणण सिंचन - - - - पणूणत: घ्यावी” याऐवजी “धरण बैठक, बुडीत क्षते्र, 
पुनवणिंनाकवरता लागणाऱ्या जवमनीिंाठी आवश्यक त्या एकूण जवमनीपैकी वकमान 50% जमीन िंरळ खरेदीने 
उपलब्ध होत अिंेल तर तशी खरेदी करण्यात यावी व उवणवरत आवश्यक जवमनी िंांपादीत कराव्यात.  

सिंचन प्रकलपाांच्याबाबत 50% ची मयादा ही वकमान मयादा िंमजणेत यावी. मोठया व मध्यम सिंचन 
प्रकलपाच ेबाबतीत मुख्य अवभयांता हे वनधी मयादा ववचारात घेऊन प्रकलप पूणण करण्याचे टप्प ेवनयोजन करु 
शकतील. अशा वनवित केलेलया प्रकलपाच्या टप्प्यािंाठी वकमान 50% ची मयादा लागू राहील, परांतु जेव्हा 
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प्रकलपाच ेिंवण टप्पे पूणण होतील तेव्हा अांवतम टप्प्याच्या वळेी उपलब्ध जवमनीपैकी वकमान 50% जमीन खाजगी 
खरेवदद्वारे घेता येईल.” अिंे वाचाव.े 

(ब) मोबदला वनवितीिंाठीची वजलहास्तरीय िंवमती 
यामधील क्र.1 मध्ये “ वनमांवत्रत िंदस्य म्हणनू िंमावशे करावा” यानांतर  “तिंेच ज्या वजलयामध्ये 

जलिंांपदा / िंावणजवनक बाांधकाम ववभागाच्या अधीक्षक अवभयांता याांचे पद निंेल, त्या वजलयाबाबत िंांबांवधत 
मुख्य अवभयांत्याांनी नवजकच्या वजलयातील अधीक्षक अवभयांता याांना प्रावधकृत कराव”े हा मजकूर िंमाववष्ट 
करण्यात येत आहे. 

तिंेच क्रमाांक 2 मधील “िंरकारी वकीलाांमार्ण त” यानांतर “/ िंांपादक िंांस्थेच्या पॅनलवरील 
वकीलाांमार्ण त” हा मजकूर िंमाववष्ट करण्यात येत आहे. 

(क) मोबदला वनवितीची कायणपध्दती 
यामधील  “ प्रकलपािंाठी .......  25% रक्कम वाढीव देण्यात यावी ” यानांतर “ भिूंांपादन कायदा कलम 

26(1) नुिंार बाजारभावाची पवरगणना करताांना खरेदी वर्षाच्या लगत पुवण 3 वर्षातील व्यवहाराांची िंरािंरी 
ववचारात घ्यावी. खरेदी खतामध्ये व इन्डेक्िं 2 मध्ये मोबदला पॅकेजमधील ववचारात घेतलेलया िंवण घटकाांचा 
स्वतांत्रपणे उल्लेख करावा. (बाजारभाव, अवधिंुवचत केलेलया गुणाांकानुिंार देय रक्कम , जवमनीशी वनगडीत 
assets चा मोबदला, Solatium , 25% िंरळ खरेदी िंांमती अनुदान इत्यादी.) 

भिूंांपादन कायदा, 2013 अांतगणत वदलेलया मोबदला पकेॅजमध्ये ववचारात घेतलेली केवळ 
बाजारभावाची रक्कमच पुढील व्यवहाराची बाजारभावाची रक्कम ठरववताांना ववचारात घ्यावी. इतर (अवधिंवुचत 
केलेलया गुणाांकानुिंार देय रक्कम , जवमनीशी वनगडीत assets चा मोबदला, Solatium , 25% िंरळ खरेदी 
िंांमती अनुदान ) इतर कोणत्याही बाबी ववचारात घेऊ नयेत.” हा मजकूर िंमाववष्ट करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त िंुधारणाांव्यवतवरक्त वदनाांक 12 मे,2015 रोजीच्या शािंन वनणणयामधील उवणवरत मजकूरामध्य े
कोणताही बदल नाही. 

 

िंदर शािंन वनणणय महाराष्र शािंनाच्याwww.maharashtra.gov.inया िंांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला अिंून त्याचा िंांकेताांक क्र 201510011106425319 अिंा आहे. िंदर आदेश वडजीटल 
स्वाक्षरीने िंाक्षाांवकत करून काढण्यात येत आहे. 
      महाराष्राचे राज्यपाल याांचे आदेशानुिंार व नावाने. 

 
 
 
            (िंु.वक.गावडे) 
               उप िंवचव, महाराष्र शािंन 
प्रत, 

1. मा.राज्यपाल याांचे िंवचव, राजभवन, मुांबई 
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान िंवचव, मुख्यमांत्री िंवचवालय, मुांबई 
3. मा.मांत्री (महिंूल) याांचे खाजगी िंवचव, मांत्रालय, मुांबई 
4. मा.मांत्री (ववत्त व वने) याांचे खाजगी िंवचव, मांत्रालय, मुांबई 
5. मा.मांत्री (जलिंांपदा) याांचे खाजगी िंवचव, मांत्रालय, मुांबई 
6. िंवण मा.मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी िंवचव, मांत्रालय, मुांबई 
7. मा.मुख्य िंवचव याांचे ववरष्ठ स्वीय िंहायक, मांत्रालय, मुांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8. िंवण अपर मुख्य िंवचव / प्रधान िंवचव /िंवचव याांचे स्वीय िंहायक, मांत्रालय, मुांबई 
9. अपर मुख्य िंवचव (ववत्त) याांचे स्वीय िंहायक, ववत्त ववभाग, मांत्रालय, मुांबई 

10. प्रधान िंवचव (वनयोजन) याांचे स्वीय िंहायक, वनयोजन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई 
11. प्रधान िंवचव (जलिंांपदा) याांचे स्वीय िंहायक, जलिंांपदा ववभाग, मांत्रालय, मुांबई 
12. प्रधान िंवचव (महिंूल) याांचे स्वीय िंहायक, महिंूल व वन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई 
13. िंवचव (वने) याांचे स्वीय िंहायक, महिंूल व वन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई 
14. िंवचव (मदत व पुनवणिंन) याांचे स्वीय िंहायक, महिंूल व वन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई 
15. िंवण ववभागीय आयुक्त 
16. िंवण वजलहावधकारी 
17. िंांचालक, नगर रचना, पणेु 
18. िंवण अवधक्षक अवभयांता, (िंावणजवनक बाांधकाम / जलिंांपदा ) 
19. िंवण वजलहा िंरकारी वकील 
20. वनवडनस्ती (अ-2) 
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