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

 

महाराष्ट्र शािंन 
महिंूल व वन ववभाग, 

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

मांत्रालय, मुांबई 
                                                    वदनाांक:- 21 िंप्टेंबर,  2012   

 
वाचा :- शािंन वनणणय, िंमक्रमाांक वदनाांक 12 मे,2015 व 30 िंप्टेंबर,2015. 
 

शुध्ध्द्त्रक: 

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

घेण्याच्या अनुषांगाने शािंन  वनणणय वद.12.5.2015 व िंुधारणा शािंन वनणणय वद.30.9.2015 हे वनगणवमत 

करण्यात आलेले आहेत. तथाव्, मूळ शािंन वनणणयामध्ये मुख्य कालव ेव ववतरीका यािंाठी जमीन थेट 

खरेदीने घेण्याबाबत नमूद अिंून त्याप्रमाणे उल्लेख िंुधारणा शािंन वनणणयात करण्यात आलेला नाही, 

त्यामुळे िंांबांवधत बाबीिंाठी जमीनी थेट खरेदीने घेण्यािंांदभात अडचणी येत अिंलयाची बाब शािंनाच्या 

वनदशणनािं आणण्यात आली आहे. याांचा िंवणकष ववचार करून त्याप्रमाणेची िंधुारणा वद.30.9.2015 

रोजीच्या शािंन वनणणयामध्ये खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 

  “अ्णूण प्रकल्ािंाठी” या मथळ्याखालील अनु.क्र.2) अ) मधील “्नुवणिंनाकवरता” यानांतर “तिंचे 

मुख्य कालव ेव ववतरीका यािंाठी” अिंा मजकूर िंमाववष्ट्ट करण्यात येत आहे. 

 याव्यवतवरक्त िंांदभाधीन शािंन वनणणयाांमधील नमूद मजकूरामध्ये कोणताही बदल नाही. 

िंदर शुद्धी्त्रक हे ववत्त ववभागाच्या अनौ्चावरक िंांदभण क्रमाांक 209/व्यय-9, वद.21.07.2012 

रोजी प्राप्त झालेलया िंहमतीने वनगणवमत करण्यात येत आहे.  

 

 



शािंन शुध्ध्द्त्रक क्रमाांकः िंांकीणण-03/2015/प्र.क्र.34/अ-2 

 

पषृ्ठ 2 ्ैकी 2 

 िंदर शािंन शुध्दी्त्रक महाराष्ट्र शािंनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

िंांकेतस्थळावर उ्लब्ध करण्यात आला अिंून त्याचा िंांकेताांक क्र.201209211457024519 अिंा 

आहे. िंदर आदेश वडजीटल स्वाक्षरीने िंाक्षाांवकत करून काढण्यात येत आहेत.  

 महाराष्ट्राचे राज्य्ाल याांच्या आदेशानुिंार व नाांवाने, 
 
 
 

 

           (िंु.वक.गावडे) 
          महाराष्ट्र शािंनाचे िंह िंवचव 

प्रत, 
1. मा.राज्य्ाल याांचे िंवचव , राजभवन , मुांबई 
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान िंवचव , मुख्यमांत्री िंवचवा लय , मुांबई 
3. मा.मांत्री (महिंूल) याांचे खाजगी िंवचव , मांत्रालय , मुांबई 
4. मा.मांत्री(ववत्त व वने) याांचे खाजगी िंवचव , मांत्रालय , मुांबई 
5. मा.मांत्री (जलिंां्दा) याांचे खाजगी िंवचव , मांत्रालय , मुांबई 
6. िंवण मा.मांत्री  / राज्यमांत्री याांचे खाजगी िंवचव , मांत्रालय , मुांबई 
7. मा.मुख्य िंवचव याांचे ववरष्ट्ठ स्वीय िंहायक , मांत्रालय , मुांबई 
8. िंवण अ्र मुख्य िंवचव / प्रधान िंवचव  / िंवचव याांचे स्वीय िंहायक , मांत्रालय , मुांबई 
9. अ्र मुख्य िंवचव (ववत्त) याांचे स्वीय िंहायक , ववत्त ववभाग , मांत्रालय , मुांबई 

10. प्रधान िंवचव (वनयोजन) याांचे स्वीय िंहायक , वनयोजन ववभाग , मांत्रालय , मुांबई 
11. प्रधान िंवचव (जलिंां्दा)याांचे स्वीय िंहायक , जलिंां्दा 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 ्ुनवणिंन) याांचे स्वीय िंहायक , महिंूल व वन ववभाग , मांत्रालय , मुांबई 
15. िंवण ववभागीय आयुक्त 
16. िंवण वजलहावधकारी 
17. िंांचालक, नगर रचना , ्णेु 
18. िंवण अवधक्षक अवभयांता, (िंावणजवनक बाांधकाम  / जलिंां्दा) 
19. िंवण वजलहा िंरकारी वकील 
20. वनवडनस्ती (अ-2) 
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