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प्रस्तार्ना :-   
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींच े पनुर्वसन अधिधनयम - 1999 नुसार लाभक्षेत्र असलेल्या 

प्रकल्पाांकधरता ज्या व्यक्तीची जधमन सांपाधदत करण्यात आली आहे अशा पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तीस पयायी 
जधमनीचे र्ाटप कलम 16 (1) (एक) नुसार त्याने परु्ीच िारर् केलेल्या जधमधनच्या भोगर्टाधर्र्षयक 
स्स्ितीसह करण्यात येते र् कलम 16(1) (एक) मिील तरतुदीनुसार पोटकलम 1(अ) आधर् (ब)  अन्र्ये 
जधमनीची र्ाटपग्राही व्यक्ती ही भोगर्टादार र्गव-2 मध्ये मोडर्ारी असेल, तर ती दहा र्र्षांनांतर धर्धहत 
अधिमुल्य भरुन, ती जमीन भोगर्टादार र्गव-1 मध्ये बदलून घेण्यास हक्कदार आहे, अशी  तरतुद आहे. 
तिाधप अशा जधमनींचे भोगर्टादार र्गव-1 मध्ये रुपाांतर करताांना धर्धहत अधिमुल्य धकती असार् े हे धनधचितत 
कररे् र् भोगर्टादार र्गव-2 मध्ये मोडर्ा-या प्रकल्पबाधित व्यक्तींना र्ाटप केलेल्या भोगर्टादार र्गव-2 
जमीनीचे  भोगर्टादार र्गव-1  मध्ये रुपाांतर करण्यासाठी कालमयादा धर्धहत कररे् आर्श्यक आहे. महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींच े पनुर्वसन अधिधनयम -1999 नुसार भोगर्टादार र्गव-2 मध्ये  मोडर्ा-या पात्र 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींना र्ाटप केलेल्या पयायी जमीनी भोगर्टादार  र्गव-2  च ेरुपाांतर भोगर्टादार र्गव-1 
मध्ये करुन सदर जधमनीर्रील हस्ताांतरर् व्यर्हारार्रील सर्व धनबबंधि ठठरू्न अशा पयायी जधमनी  धनबबंधिमुक्त 
करण्याची बाब शासनाच्या धर्चारािीन होती.  त्यानुसार  महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पनुर्वसन 
अधिधनयम -1999 नुसार पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींना र्ाटप करण्यात आलेल्या पयायी जधमनींर्रील धनबबंधि 
ठठरु्न त्याांच े भोगर्टादार र्गव-2 मिुन भोगर्टादार र्गव-1 मध्ये रुपाांतर करण्यासाठी पढुीलप्रमारे्  
िोरर्ात्मक धनर्वय घेण्यात येत आहेत. 
शासन धनर्वय :- 

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींच ेपनुर्वसन अधिधनयम -1999 नुसार भोगर्टादार र्गव-2 मध्ये  मोडर्ा-या 
पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींना र्ाटप केलेल्या भोगर्टादार र्गव-2 पयायी जधमनीचे च े रुपाांतर भोगर्टादार 
र्गव-1 मध्ये करताांना धर्धहत अधिमुल्याची रक्कम आकारुन सदर पयायी जधमनींर्रील हस्ताांतरर्ासांबांिी  
धनबबंधि ठठधर्ण्यासाठी धर्हीत कालमयादा र् कायवपध््ती धनधचितत करण्यात आली आहे र् त्यानुसार सांबांधित 
अधिकाऱयाांकडून खालील प्रमारे् कायवर्ाही करण्यात यार्ी. 

1) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पनुर्वसन अधिधनयम -1999 मिील कलम 14 अन्र्ये ज्या पात्र 
प्रकल्पग्रस्ताची भोगर्टादार र्गव-1 जधमन सांपाधदत करण्यात आली असून त्यास र्ाटप झालेली 
पयायी जधमन ही भोगर्टादार र्गव-2 मध्ये मोडर्ारी  असेल तर धतचे भोगर्टादार र्गव-1  मध्ये 
तात्काळ रुपाांतर करण्याबाबतच े आदेश सांबांधित तालुक्याच े तहधसलदार याांनी  15 धदर्सात 
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धनगवधमत करार्ते  र् सदर आदेशानुसार सात-बारा ठता-यामध्ये आर्श्यक नोंद तलाठी याांनी  15 
धदर्सात करार्ी.  यासाठी सांबांिीत पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींना कोर्ताही अजव करण्याची अगर 
रक्कम/ शुल्क/ अधिमुल्य भरण्याची आर्श्यकता राहर्ार नाही. 

2) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पनुर्वसन अधिधनयम -1999 नुसार कलम 16 (1) (एक) नुसार 
जधमनीची र्ाटपग्राही व्यक्ती ही भोगर्टादार र्गव-2 मध्ये मोडर्ारी असेल तर ती दहा र्र्षानांतर 
धर्धहत अधिमुल्य भरुन ती जमीन भोगर्टादार र्गव-एक मध्ये बदलून घेण्यास हक्क्दार आहे, अशी 
तरतुद आहे, तिाधप त्यानुसार कालमयादेत कायवर्ाही करण्यात येत नाही, अस े शासनाच्या 
धनदवशनास आले आहे. तरी, कलम 16(1)(एक) नुसार पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींना र्ाटप करण्यात 
आलेल्या पयायी जधमनींर्रील धनबबंधि ठठरु्न त्याांच ेभोगर्टादार र्गव-2 मिुन र्गव-1 मध्ये रुपाांतरर् 
करताांना त्या तारखेस असधतत्र्ात असलेल्या धसध्द शीघ्रगर्कामध्ये नमूद ककमतीच्या दहा टक्के 
एर्ढी धर्धहत अधिमुल्याची रक्कम सांबांिीत प्रकल्पबाधित व्यक्तीस भरण्याबाबत कळरु्न त्याने 
सदर रक्कम भरल्याबाबत चलनाची प्रत सादर केल्यार्र  सदर जधमनीचा भोगर्टा रुपाांतधरत 
करण्याची कायवर्ाही करार्ी. कलम 16(1) (एक) नुसार पयायी जधमनीची र्ाटपग्राही व्यक्ती 
भोगर्टादार र्गव-2 मध्ये मोडर्ारी असल्यास  पयायी जधमनीचे र्ाटप कलम 16 मध्ये नमूद अटींची 
पतुवता केल्यानांतर करण्यात आले आहे,अशा पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींना भोगर्टादार र्गव-2 ची 
पयायी जधमनी र्ाटप  झाल्याच्या धदनाांकापासनू 10 र्र्षांचा कालार्िी परु्व  झाला आहे, अशा सर्व 
प्रकरर्ाांचा 15 धदर्साांत आढार्ा ठपधजल्हाधिकारी तिा ठपधर्भागीय अधिकारी र् 
ठपधजल्हाधिकारी ( पनुर्वसन) याांनी आढार्ा घेऊन  कलम 16(1)  (एक) मध्ये नमूद तरतुदीनुसार  
धर्धहत अधिमुल्य भरण्यासाठी  सांबांिीत पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींना तात्काळ नोधटस पाठर्ार्ी. 
अशी नोधटस प्राप्त झाल्यानांतर पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तीने कलम 16(1)  (एक) मध्ये नमूद 
तरतुदीनुसार  धर्धहत अधिमुल्य भरुन त्याबाबत चलनाची प्रत सादर केल्यानांतर  सदर पयायी 
जधमनीचे  भोगर्टादार र्गव-1 मध्ये  तात्काळ रुपाांतर करण्याबाबतच े आदेश सांबांधित सांबांधित 
तालुक्याच ेतहधसलदार याांनी 15 धदर्सात धनगवधमत करार्ते.  सदर आदेशानुसार सात-बारा  ठता-
यामध्ये आर्श्यक नोंद तलाठी याांनी  15 धदर्सात करार्ी.  यासाठी सांबांिीत पात्र प्रकल्पबाधित 
व्यक्तींना कोर्ताही अजव करण्याची  आर्श्यकता राहर्ार नाही. 

3) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पनुर्वसन अधिधनयम - 1999 मिील कलम 16(1) (एक) नुसार 
पयायी जधमनीच्या र्ाटपग्राही व्यक्तीने सांपाधदत जधमनीचा मोबदला प्राप्त झाल्यार्र त्यामिुन 
नजरार्ा कपात करुन धदला असनुही  अशा प्रकल्पबाधित व्यक्तीस भोगर्टादार र्गव-2 ची  पयायी 
जधमन र्ाटप करण्यात आली असल्यास धतच ेरुपाांतरर् भोगर्टादार र्गव-1 मध्ये तात्काळ रुपाांतर 
करण्याबाबतचे आदेश सांबांधित सांबांधित तालुक्याच े तहधसलदार याांनी 15 धदर्सात धनगवधमत 
करार्ते. आर्श्यकतेनुसार सदर अधिकार प्रत्यार्पपत करु शकतील.  सदर आदेशानुसार सात-बारा  
ठता-यामध्ये आर्श्यक नोंद तलाठी याांनी  15 धदर्सात करार्ी. यासाठी सांबांिीत पात्र 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींना कोर्ताही अजव करण्याची अगर रक्कम/ शुल्क/ अधिमुल्य भरण्याची 
आर्श्यकता राहर्ार नाही.    

4)  महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पनुर्वसन अधिधनयम - 1999 मिील कलम 16(1) (एक) नुसार 
पयायी जधमनीची र्ाटपग्राही व्यक्ती भोगर्टादार र्गव-2 मध्ये मोडर्ारी असल्यास  पयायी जधमनीच े
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र्ाटप कलम 16 मध्ये नमूद अटींची पतुवता केल्यानांतर करण्यात आले आहे, अशा पात्र 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींना भोगर्टादार र्गव-2 ची पयायी जधमन र्ाटप  झाल्याच्या धदनाांकापासनू 10 
र्र्षांचा कालार्िी  परु्व झाला आहे, अशा सर्व प्रकरर्ाांचा  प्रत्येक र्र्षाच्या माचव, गगस्ट र् धडसबबर 
मधहन्याअखेर ठपधजल्हाधिकारी तिा ठपधर्भागीय अधिकारी र् ठपधजल्हाधिकारी ( पनुर्वसन) याांनी 
आढार्ा घेऊन  कलम 16(1)  (एक) मध्ये नमूद तरतदुीनुसार  धर्धहत अधिमुल्य भरण्यासाठी  
सांबांिीत पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींना तात्काळ नोधटस पाठर्ार्ी. अशी नोधटस प्राप्त झाल्यानांतर 
सांबांिीत पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तीने  कलम 16(1)  (एक) मध्ये नमूद तरतुदीनुसार  धर्धहत 
अधिमुल्य भरुन त्याबाबत चलनाची प्रत सादर केल्यास सदर पयायी जधमनीच े भोगर्टादार र्गव-1 
मध्ये  तात्काळ रुपाांतर करण्याबाबतच ेआदेश सांबांधित तालुक्याच ेतहधसलदार याांनी 15 धदर्सात 
धनगवधमत करार्ते. आर्श्यकतेनुसार तहधसल्दार सदर अधिकार नायब-तहधसलदार याांना प्रत्यार्पपत 
करु शकतील.   सदर आदेशानुसार सात-बारा ठता-यामध्ये आर्श्यक नोंद तलाठी याांनी  15 
धदर्सात करार्ी र् त्नांतर  पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींना र्ाटप केलेल्या अशा पयायी जमीनींच्या 
हस्ताांतरर् व्यर्ाहारार्रील सर्व धनबबंधि ठठधर्ण्याबाबत आर्श्यक  कायवर्ाही करुन त्यासबांिीच े
आदेश धजल्हाधिकारी याांनी  15 धदर्सात धनगवधमत करार्ते. यासाठी सांबांिीत पात्र प्रकल्पबाधित 
व्यक्तींना कोर्ताही अजव करण्याची आर्श्यकता राहर्ार नाही. 

5) ठपोरक्त नमुद धनदेशानुसार शासन धनर्वयाच्या धदनाांकापासनु दोन मधहन्याच्या कालार्िीत 
कायवर्ाही करुन करुन त्नांतर एक मधहन्याच्या कालार्िीत त्याबाबतचा अनुपालन अहर्ाल 
शासनास सादर करण्याची दक्षता सर्व  धजल्हाधिका-याांनी घ्यार्ी. सदर धनदेशानुसार कायवर्ाही 
करण्यास धदरांगाई/हलगजी केल्याच े आढळल्यास सांबांिीत कमवचारी/अधिकारी याांच्यार्र 
यिास्स्िती  धशस्तभांगधर्र्षयक कायवर्ाही करण्याची दक्षता धजल्हाधिकारी/ धर्भागीय आयुक्त याांनी 
घ्यार्ी. 
सदर शासन धनर्वय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सांकेतस्िळार्र ठपलब्ि 

करण्यात येत आहे.  त्याचा सांकेताांक 201906041713593419 असा आहे. हा आदेश धडजीटल स्र्ाक्षरीने 
साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांचे आदेशानुसार र् नार्ाने 
 
 
        ( धशर्ाजी कारर्ार ) 
                     कक्ष अधिकारी, महसूल र् र्न धर्भाग 
प्रधत, 

१) मा.राज्यपाल महोदयाांचे  सधचर्,  
२) मा.मुख्यमांत्री याांच ेप्रिान सधचर्,  
३) मा.मांत्री, मदत र् पनुर्वसन याांचे खाजगी सधचर्, मांत्रालय, मुांबई, 
४) सधचर् ( मदत र् पनुर्वसन) याांचे स्र्ीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 
५) सधचर् (जलसांपदा) याांच ेस्र्ीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई 
६) महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा र् अनुज्ञेयता)  महाराष्ट्र-1, मुांबई  
७) महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा र् अनुज्ञेयता)  महाराष्ट्र-2, नागपरू, 

Shivaji P Karwar
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शासन धनर्वय क्रमाांकः आरपीए-2019/प्र.क्र 52/र-1, 

 

पषृ्ट्ठ 4 पैकी 4  
 

८) सर्व धर्भागीय आयकु्त, 
९) सर् धजल्हाधिकारी, 
१०) सर्व धजल्हा पनुर्वसन अधिकारी, 
११) सर्व कायासन (मदत र् पनुर्वसन), महसूल र् र्न धर्भाग, मांत्रालय, मुांबई, 
१२) धनर्ड नस्ती, कायासन र-1, महसूल र् र्न धर्भाग, मांत्रालय. मुांबई. 

 
 
  


