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महाराष्ट्र शािन 
महिूल व वन कवभाग 

शािन पकरपत्रि क्रमाांिः जमीन-2015/प्र.क्र.240/ज-1 
मादाम िामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौि, 

मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
कदनाांि:  14  जुन, 2018. 

वाचा:-  
1. शािन कनणगय, महिूल व वन कवभाग, क्र.एलएनडी 2466/264580-अ-े1 कद. 24/08/1972 
2. शािन राजपत्र,नगर कविाि,िावगजकनि आरोग्य आकण गहृकनमाण कवभाग  

क्र. एचएि.1072/21267-आय(िी) कद.24 जानेवारी,1973 
3. शािन कनणगय, महिूल व वन कवभाग, क्र.एलएनडी 2473/122859-अ-े1, कद. 17/04/1974  
4. शािन ज्ञापन, महिूल व वन कवभाग, क्र. एलएनडी-4970/224204--अ-े1, कद. 21/11/1974  
5.  शािन कनणगय, महिूल व वन कवभाग क्र.एलएनडी.4663/85437/जी-8, कद. 8.2.1978 
6. शािन पत्र, महिूल व वन कवभाग, क्र.0/32/ यूओआर / 2005/ल-1, कद.28.4.2006  
7. शािन पत्र, महिूल व वन कवभाग,क्र. 0/ 14/व्हीआयपी /2007/ल-1, कद. 24.6.2008  
8. शािन पत्र, महिूल व वन कवभाग, क्र. 0/ 14/व्हीआयपी /2007/ल-1, कद. 13.1.2010 

 

 प्रस्तावना :-  

पकिम पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या कनवाकिताांचे पुनवगिन “कनवाकित इिम (नुििान 
भरपाई व पुनवगिन) अकधकनयम, 1954” या िें द्रीय िायद्यान्वये िरण्यात आले आहे. िें द्र शािनाने 
उक्त नमूद िायद्याच्या िलम 34 नुिार या कवषयीचे आपले अकधिार  िन 1971 पािून महाराष्ट्र 
शािनाि कदलेले आहेत.  

महाराष्ट्रात िुमारे 30 कििाणी कनवाकिताांच्या विाहती उभारण्यात आलेल्या आहेत. 
देशाच्या फाळणीच्या वळेी भारत िोडून पाकिस्तानात स्थलाांतर झालेल्या व्यक्तीनी भारतामध्ये 
िोडलेली मालमत्ता आकण राज्य व िें द्र शािनाने त्यात घातलेली भर यातून मालमत्ताांचा भरपाई 
िांिोष (Compensation pool) तयार िरण्यात आला आहे.  या कनवाकित विाहतीमध्ये 
“कनवाकित इिम (नुििान भरपाई व पुनवगिन ) अकधकनयम,1954” व त्या अांतगगत तयार िेलेल्या 
कनयमाांचे आधारे अशा कनवाकित व्यक्तीनी त्याांच्या पकिम पाकिस्तानात िोडून कदलेल्या 
मालमत्तेच्या बदल्यात “भरपाई िांिोष मालमत्ता (Compensation Pool Properties)” यामधून 
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जमीन/मालमत्ता कनवाकित व्यक्तींना कवतरीत िरण्यात आल्या आहेत. “कनवाकित इिम (नुििान 
भरपाई व पुनवगिन) अकधकनयम, 1954” या अकधकनयमाच्या िलम 20 मधील तरतुदीनुिार भरपाई 
िांिोष मालमत्तेमधून (Compensation Pool Properties) भखूांडाांचे कवतरण मालिी हक्िाने 
तिेच िोणत्याही अटी/शती अथवा िरारनाम्याकशवाय कनवािी/वाकणज्ज्यि प्रयोजनाथग कनवाकित 
व्यक्तींना िरण्यात आले आहे. तथाकप, अशा मालमत्ताांच्या अकधिार अकभलेखात अनेि कििाणी 
भोगवटादार वगग-2 अथवा ब/ ब-1/ ब-2 ित्ता प्रिार अशा नोंदी आहेत. 

दरम्यानच्या िालावधीत धुळे व जळगाांव कजल्यात कनवाकिताांचे पुनवगिन िरताना, त्याांना 
“कनवाकित इिम (नुििान भरपाई व पुनगविन) अकधकनयम, 1954” व त्या अांतगगत तयार िेलेल्या 
कनयमाांचे आधारे भरपाई िांिोष मालमत्तेमधून (Compensation Pool Properties) कदलेल्या 
अथवा अशा मालमत्तेवरील अकतक्रमण कनयमानुिुल िरुन कदलेल्या अथवा अकभहस्ताांतरण 
िरारामध्ये कवर्वनकदष्ट्टपणे नमूद िेलेल्या कमळिती याांचे िवके्षण िरताना “ब-2 ित्ता प्रिारावर” 
भखूांड कदल्याबाबत िवके्षणाची िायगवाही तपािण्याबाबत व अशा िायगवाहीचे पुनगकवलोिन िरुन 
अशा कमळितीि “अ-1 ित्ता प्रिार” नमूद िरण्याबाबत िांबांकधत क्षते्रीय महिूली अकधिारी आकण 
प्राकधिारी याांना शािनाने  िांदभाधीन क्र. 6 ते 8 येथे नमूद पत्रान्वये कदशाकनदेश कदलेले आहेत.  

त्याच धतीवर, राज्यातील अन्य िवग कनवाकिताांच्या विाहतीच्या बाबतीत क्षते्रीय महिूली 
अकधिारी व प्राकधिारी याांना िायगवाही िरण्यािरीता कदशाकनदेश देण्याकवषयी लोिप्रकतकनधी 
तिेच सिधी िमाजातील नागकरिाांिडून शािनािडे ितत मागणी आकण पािपुरावा िरण्यात येत 
आहे. 

 िबब, या िवग बाबींचा िवगिष कवचार िरुन मांकत्रमांडळाच्या मान्यतेने  शािनाने क्षते्रीय 
महिूली अकधिारी व प्राकधिारी याांना कदशाकनदेश देण्याकवषयी खालीलप्रमाणे कनणगय घेतला आहे. 

शािन पकरपत्रि :-  

भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वळेी पकिम पाकिस्तानातून आलेल्या कनवाकिताांना / 
कवस्थाकपताांना “कनवाकित इिम (नुििान भरपाई व पुनगविन) अकधकनयम, 1954” व त्या अांतगगत 
तयार िेलेल्या कनयमाांचे आधारे भरपाई िांिोष मालमत्तेमधून (Compensation Pool Properties) 
कदलेल्या अथवा अशा मालमत्तेवरील अकतक्रमण कनयमानुिुल िरुन कदलेल्या कमळिती,  याांच्या  
धारणाकधिाराचे स्वत:हून िवके्षण िरून पुनर्ववलोिन िरण्यािांदभात महाराष्ट्र जमीन महिूल 
िांकहता,1966  च्या िलम 13  अन्वय ेक्षते्रीय महिलूी अकधिारी व प्राकधिारी याांना पुढीलप्रमाणे 
कदशाकनदेश देण्यात येत आहेत:- 
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(1) भारत-पाकिस्तान फाळणीनांतर पकिम पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या कनवाकिताांचे 
पुनवगिन िरताना, “कनवाकित इिम (नुििान भरपाई व पुनगविन) अकधकनयम, 1954” व 
त्या अांतगगत तयार िेलेल्या कनयमाांचे आधारे  राज्यातील िवग कनवाकिताांच्या विाहती मध्य े
भरपाई िांिोष मालमत्तेमधून (Compensation Pool Properties) कदलेल्या अथवा अशा 
भरपाई िांिोष मालमत्तेवरील अकतक्रमण कनयमानुिुल िरुन कदलेल्या कनवािी व 
वाकणज्ज्यि भखूांडाचे स्वत:हून िवके्षण िरण्यात याव.े 

(2) िदर िवके्षणािमयी  उक्त नमूद मालमत्ताांच्या बाबतीत  भोगवटादार वगग-2 अथवा ब / 
ब-1 / ब-2 ित्ता प्रिाराने अिे भखुांड  कदल्याचे  आढळल्याि, अशा िायगवाहीचे िांबांकधत 
िक्षम प्राकधिारी याांनी महाराष्ट्र जमीन महिूल िांकहता,1966 च्या िलम 258 नुिार 
स्वत:हून पुनर्ववलोिन िरुन, अशा कनवािी व वाकणज्ज्यि कमळितीि अकधिार 
अकभलेखात अ-1 ित्ताप्रिार अथवा भोगवटादार वगग-1 हा धारणाकधिार नमूद 
िरण्याची िायगवाही  िरावी. 

(3) िवग िांबांकधत कजल्हाकधिारी याांनी त्याांच्या अकधिार क्षते्रात या कनणगयानुषांगाने िालबध्द 
िायगक्रम आखून, “कवशेष मोहीम” राबवून, िदर िायगवाही पुणग िरावी.  

िदर शािन पकरपत्रि महाराष्ट्र शािनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
िांिेतस्थळावर उपलब्ध िरण्यात आले अिून त्याचा िांिेताांि  201806141735360919  अिा 
आहे. हा आदेश कडजीटल स्वाक्षरीने िाक्षाांकित िरुन िाढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुिार व नावाने.  

         ( राजेंद्र क्षीरिागर ) 
   शािनाचे िहिकचव  

प्रत, 
1) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याांचे िकचव, राजभवन, मलबार कहल, मुांबई. 
2) मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य िकचव 
3) मा.मांत्री (महिूल), याांचे खाजगी िकचव 
4) मा.मांत्री (कवत्त व कनयोजन), याांचे खाजगी िकचव 
5) मा.राज्यमांत्री (महिूल), याांचे खाजगी िकचव 
6) मा.मुख्य िकचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई. 

Rajendra Kshirsagar

Digitally signed by Rajendra Kshirsagar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Revenue And Forest Dept, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3e673df1a1f6243d932fcb8679fc8cd85d90c
61495ae8b4592f8dcc5b8a851a8, cn=Rajendra 
Kshirsagar 
Date: 2018.06.14 17:35:25 +05'30'
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7) मा. अपर मुख्य िकचव, (कवत्त) कवत्त कवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
8) अपर मुख्य िकचव (मदत व पुनवगिन), महिूल व वन कवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
9) अपर मुख्य िकचव (महिूल), महिूल व वन कवभाग, याांचे स्वीय िहाय्यि  
10) प्रधान िकचव (नकव-1), नगर कविाि कवभाग , मांत्रालय, मुांबई. 
11) प्रधान िकचव (नकव-2), नगर कविाि कवभाग , मांत्रालय, मुांबई. 
12) जमाबांदी आयुक्त आकण िांचालि भमूीअकभलेख, पुणे. 
13) प्रधान िकचव, महाराष्ट्र कवधानमांडळ िकचवालय, मुांबई 
14) महािांचालि, माकहती व जनिांपिग  िांचालनालय, मुांबई  
15) िवग कवभागीय आयुक्त/िवग कजल्हाकधिारी, 
16) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता ) महाराष्ट्र 1/2, मुांबई / नागपूर 
17) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 1/2, मुांबई / नागपूर 
18) अकधदान व लेखा अकधिारी, मुांबई. 
19) कनवािी लेखा अकधिारी, मुांबई  
20) िवग मांत्रालयीन प्रशाििीय कवभाग 
21) िवग िहिकचव/उपिकचव, महिूल व वन कवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
22) िवग “ज” िमूह िायािने, महिूल व वन कवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
23) िायािन र-6, मदत व पुनवगिन, महिूल व वन कवभाग, मांत्रालय, मुांबई.  
24) कनवडनस्ती (िायािन ज-1) 

***** 
 


