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महाराष्र राज्य पनुर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पनुर्वसन र् 
पनुर्स्थापना संधनयंत्रण सधमतीची पनुरवचना. 
 

     महाराष्र शासन, 
महसूल र् र्न धर्भाग, 

शासन आदेश क्र.आरपीए-2017/प्र.क्र 258/र-1, 
मादाम कामा मागव, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400032. 
           धदनांक :  27 एधप्रल, 2018. 

 

र्ाचा :- 1) शासन धनणवय महसूल र् र्न धर्भाग क्र.एलक्यएून.12/2013/प्र.क्र. 190/अ-2,  
                धदनांक 27/8/2014 
 2) शासन धनणवय, महसूल र् र्न धर्भाग क्र.आरपीए-2015/प्र.क्र.194/र-1, धद.20/08/2015,  

3) शासन धनणवय, महसूल र् र्न धर्भाग क्र.आरपीए-2017/प्र.क्र.200/र-1, धद.24/10/2017. 
 

प्रर्स्तार्ना :-   
कें द्र शासनाचा The Right to fair compensation and Transparency in land Acquisition, 

Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 हा नर्ीन कायदा धदनाकं 1/1/2014 पासून अंमलात 
आलेला असून या कायद्यातील 109 कलमान्र्ये महाराष्र शासनाने धनयम तयार केले आहेत.  सदर धनयम महसूल 
र् र्न धर्भाग क्र.एलक्यूएन.12/2013/प्र.क्र.190/अ-2, धदनांक 27/8/2014 रोजी प्रधसध्द करण्यात आले आहेत. 
राज्यामध्ये महाराष्र प्रक्पबािीत ्यक्तचच ेपनुर्वसन अधिधनयम 1999 हा धदनाकं 1 एधप्रल, 2002 पासनू अंमलात 
आलेला आहे.  कें द्र शासनाने फेब्ररु्ारी, 2004 मध्ये राष्रीय पनुर्वसन िोरण 2003 जाहीर केले.  या िोरणानुसार 
राज्य शासनाच ेपनुर्वसन िोरण कें द्राने जाहीर केले्या पनुर्वसन िोरणाशी ससुंगत असण्याच्या उदे्दशाने राज्याच्या 
पनुर्वसन िोरणात आर्श्यक ते बदल करुन त्याची अंमलबजार्णी करण्याकधरता शासन धनणवय, महसूल र् र्न 
धर्भाग क्रमांक : आरपीए -2006/प्र.क्र.1(1)/र-1, धदनांक 17/3/2006 अन्र्ये महाराष्र राज्य पनुर्वसन प्राधिकरण 
या नार्ाने मा. मंत्री (पनुर्वसन) यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्र राज्य पनुर्वसन प्राधिकरण ही कायमर्स्र्रुपी यंत्रणा 
धनमाण करण्यात आली.  त्यानंतर राष्रीय पनुर्वसन िोरण 2007 राज्यात लागू करण्यात आले र् आता 
भमूीसंपादन/पनुर्वसन र् पनुर्स्थापना र्ाजर्ी भरपाई धमळण्याचा र् पारदशवकतेचा हक्क अधिधनयम 2013 धदनांक 
1 जानेर्ारी, 2014 पासनू अमंलात आलेला आहे.  शासन धनणवय, धदनाकं 17/3/2006 अन्र्ये र्स्थापन करण्यात 
आले्या महाराष्र राज्य पनुर्वसन प्राधिकरणाच ेपनुवगठन धद.13/03/2015 च्या शासन धनणवयान्र्ये करण्यात आले 
आहे.  भमूीसंपादन पनुर्वसन र् पनुर्स्थापना करताना र्ाजर्ी भरपाई धमळण्याचा र् पारदशवकतेचा हक्क अधिधनयम 
2013 च्या कलम 50 पोटकलम-1 महाराष्र राज्य पनुर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पनुर्वसन र् पनुर्स्थापना 
संधनयंत्रण सधमतीची र्स्थापना शासन धनणवय, महसूल र् र्न धर्भाग क्र.आरपीए-2015/प्र.क्र.194/र-1, 
धद.20.08.2015, तसचे राज्य सधनयंत्रण सधमतीची र्स्थापना शासन धनणवय, महसूल र् र्न धर्भाग क्र.आरपीए-
2017/प्र.क्र. 200/र-1, धद.24.10.2017 अन्र्ये करण्यात आली आहे.  

महाराष्र राज्य पनुर्वसन प्राधिकरण, संधनयंत्रण सधमती र् राज्य संधनयंत्रण सधमतीच ेएकधत्रकरण करुन 
भमूीसंपादन पनुर्वसन र् पनुर्स्थापना करताना र्ाजर्ी भरपाई धमळण्याचा र् पारदशवकतेचा हक्क अधिधनयम 2013 
च्या कलम 50 पोटकलम-1  नुसार महाराष्र राज्य पनुर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पनुर्वसन र् पनुर्स्थापना 
संधनयंत्रण सधमतीची पनुरवचना करण्याची बाब प्रर्स्ततु नर्स्तीर्र धर्चारािीन होती.  
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शासन धनणवय :- 

  महाराष्र राज्य पनुर्वसन प्राधिकरण, संधनयंत्रण सधमती र् राज्य संधनयंत्रण सधमतीच ेएकधत्रकरण करुन 
भमूीसंपादन पनुर्वसन र् पनुर्स्थापना करताना र्ाजर्ी भरपाई धमळण्याचा र् पारदशवकतेचा हक्क अधिधनयम 2013 
च्या कलम 50 पोटकलम-1  नुसार महाराष्र राज्य पनुर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पनुर्वसन र् पनुर्स्थापना 
संधनयंत्रण सधमती र्स्थापना करणे तसचे सदर सधमतीर्र उपाध्यक्ष पदाची धनर्ममती करणे तसचे सदर उपाध्यक्ष 
पदाला मंत्री दजा देणे, अनुषंधगक लाभ/सोयी-सुधर्िा उपलब्ि करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. शासन 
धनणवय, महसूल र् र्न धर्भाग क्र.आरपीए-1014/प्र.क्र.372/र-1, धद.13.03.2015, शासन धनणवय, महसूल र् र्न 
धर्भाग क्र.आरपीए-2015/प्र.क्र.194/र-1, धद.20.08.2015, तसेच शासन धनणवय, महसूल र् र्न धर्भाग 
क्र.आरपीए-2017/प्र.क्र. 200/र-1, धद.24.10.2017 अधिक्रधमत करण्यात येत आहेत. 
 

भमूीसंपादन पनुर्वसन र् पनुर्स्थापना करताना र्ाजर्ी भरपाई धमळण्याचा र् पारदशवकतेचा हक्क अधिधनयम 
2013 च्या कलम 50 पोटकलम-1 अनुसार या अधिधनयमाखाली पनुर्वसन र् पनुर्स्थापना योजनांच्या 
आराखड्याच्या अंमलबजार्णीच ेपनुर्मनरीक्षण र् संधनयंत्रण करण्यासाठी “महाराष्र राज्य पनुर्वसन प्राधिकरण तथा 
राज्य पनुर्वसन र् पनुर्स्थापना संधनयंत्रण सधमती” या सधमतीची  रचना पढुीलप्रमाणे राहील :-  

अध्यक्ष :-     मा. मंत्री (मदत र् पनुर्वसन) 
उपाध्यक्ष :-  शासन धनयुक्त (मंत्री दजा) 
सदर्स्य:-      मा. मंत्री (महसूल) 

 मा. मंत्री (जलसपंदा)  
 मा. मंत्री (धर्त्त) 
 मा. मंत्री (उद्योग) 
 मा. मंत्री (ऊजा) 
 मा. मंत्री (र्ने)            

मा.मंत्री (प्राधिकरणाचे सदर्स्य) यानंा आर्श्यकता भास्यास ते त्यांच्या धर्भागाच्या सधचर्ांना महाराष्र 
राज्य पनुर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पनुर्वसन र् पनुर्स्थापना संधनयंत्रण सधमतीच्या बठैकीस हजर राहण्यास 
प्राधिकृत करु शकतील.  

धनमंधत्रत प्रिान सधचर्/ सधचर् :-  सधचर् (र्ने - भसूंपादन कक्ष ) 
प्रिान सधचर् (महसूल ) 
प्रिान सधचर् (जलसंपदा) 
सधचर् (ऊउजा) 
सधचर् (उद्योग) 
सधचर् (्यय), धर्त्त धर्भाग 
सधचर् (ला.क्षे.धर्.),जलसपंदा धर्भाग. 

ज्या धर्भागाशी संबधंित प्रक्पाचा आराखडा मंजूरीसाठी संधनयंत्रण सधमतीच्या बठैकीत ठेर्लेला असे 
त्या-त्या बठैकीपरुते सबंधंित धर्भागाचे सधचर्, धनमंधत्रत प्रिान सधचर्/सधचर् असतील. 
संधनयंत्रण सधमतीच ेमुख्य कायवकारी अधिकारी :- अपर मुख्य सधचर् (मदत र् पनुर्वसन), महसूल र् र्न धर्भाग 
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अशासकीय धनमंधत्रत सदर्स्य :- राज्याच्या प्रत्येक महसलूी धर्भागातील एक याप्रमाणे सहा धर्भागातील सहा 
अशासकीय ्यक्तचना महाराष्र राज्य पनुर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पनुर्वसन र् पनुर्स्थापना संधनयंत्रण सधमतीर्र 
“धनमंधत्रत सदर्स्य” म्हणनू नेमण्यात येईल.  त्यांच्या नेमणकूीबाबतचे आदेश र्स्र्तंत्रपणे धनगवधमत करण्यात येतील.  

तसेच पनुर्वसन र् पनुर्स्थापना या क्षेत्रातील  तज्ञ असले्या  दोन अशासकीय ्यक्तचना सधमतीर्र 
“धनमंधत्रत सदर्स्य” म्हणनू नेमण्यात येईल.  त्यांच्या नेमणकुीबाबतचे आदेश र्स्र्तंत्रपणे धनगवधमत करण्यात येतील.  
महाराष्र राज्य पनुर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पनुर्वसन र् पनुर्स्थापना संधनयंत्रण सधमतीचे अधिकार :-  

1.   राज्य शासनाचा धर्भाग/अंगीकृत उपक्रम महामंडळ अथर्ा कें द्र शासनाचा धर्भाग/ अंगीकृत उपक्रम 
महामंडळ अथर्ा अन्य कोणत्याही सरकारी/धनमसरकारी संर्स्था/र्स्थाधनक र्स्र्राज्य संर्स्था यांनी हाती 
घेतले्या प्रक्पांमुळे बाधित झाले्या ्यक्तचच्या पनुर्वसनाची कामे संधनयंत्रण सधमतीमाफव त करण्यात 
येतील.  यासाठी संबधंित प्रक्प सरं्स्थेकडून आर्श्यक ती आर्मथक तरतूद उपलब्ि होण्यासाठी महाराष्र 
राज्य पनुर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पनुर्वसन र् पनुर्स्थापना संधनयंत्रण सधमती र् संबधंित प्रक्प संर्स्था 
यांच्यामध्ये करार करण्यात येईल. 

2. पनुर्वसनाच्या कामाच्या अनुषंगाने िोरणात्मक धनणवय घेणे, पनुर्वसनासंबिंीच ेधनयम तयार करणे. 
3. एखाद्या प्रक्पामुळे बाधित झाले्या ् यक्तचच्या पनुर्वसनाच ेकाम संधनयंत्रण सधमतीच्या यंत्रणेमाफव त करणे 

ककर्ा शासनाच्या अन्य संबधंित धर्भागाच्या यंत्रणेमाफव त करणे ककर्ा आर्श्यकतेप्रमाणे धनयमानुसार 
खाजगी यंत्रणेचा सहभाग घेणे याबाबतचे अंधतम आर्मथक तथा प्रशासकीय धनणवय घेणे, संबधंित यंत्रणेला 
धनदेश देणे र् घेतले्या धनणवयाची अंमलबजार्णी करणे. 

4. ज्या संर्स्थेने/धर्भागाने प्रक्प हाती घेतलेला आहे, त्यांच्याशी करार करुन त्या प्रक्पामुळे बाधित 
झाले्या ्यक्तचना पनुर्वसनाच्या कामाची जबाबदारी पनुर्वसन संधनयंत्रण सधमती र्स्र्त:कडे घेईल.  
संधनयंत्रण सधमती त्यांच्या धनयंत्रणाखालील पनुर्वसन यंत्रणेमाफव त पनुर्वसनाची आर्श्यक कामे पार 
पाडेल. 

 

महाराष्र राज्य पनुर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पनुर्वसन र् पनुर्स्थापना संधनयंत्रण सधमतीचे काये :-  
          1.  पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत योजनेच्या अंमलबजार्णीचा आढार्ा घेणे र् संधनयंत्रण करणे. 

2. पनुर्स्थापना आयुक्ताने भमूीसंपादन, पनुर्वसन र् पनुर्स्थापना करताना र्ाजर्ी भरपाई धमळण्याचा र् 
पारदशवकतेचा हक्क (महाराष्र) धनयम, 2014 च्या कलम 18 अन्र्ये मान्यता धदले्या पनुर्वसन र् 
पनुर्स्थापना योजनेच्या प्रधसध्दीपासून एका मधहन्याच्या आत बठैक घेणे, इत्यादी बाबचच्या अनुषंगाने 
धर्हीत कायवर्ाही करणे. 

 

महाराष्र राज्य पनुर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पनुर्वसन र् पनुर्स्थापना संधनयंत्रण सधमतीच्या धनयंत्रणाखालील 
पनुर्वसन यंत्रणा : 

महाराष्र राज्य पनुर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पनुर्वसन र् पनुर्स्थापना संधनयंत्रण सधमतीची संपणूव 
पनुर्वसन यंत्रणा ही महसूल धर्भागाचा एक भाग म्हणनू कायवरत असेल. त्याबाबतच ेयापरू्ी धनगवधमत केलेले आदेश 
यापढेुही तसचे कायान्न्र्त राहतील. 
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 सदर शासन आदेश महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतर्स्थळार्र उपलब्ि 
करण्यात आला असनू त्याचा सकेंताक 201804271615506819 असा आहे. हा आदेश धडजीटल र्स्र्ाक्षरीने 
साक्षांधकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार र् नार्ाने.  

  
 
 
        ( दयानंद शं. मंुजाळे ) 
                     कक्ष अधिकारी, महसूल र् र्न धर्भाग 
प्रधत, 

1) मा.राज्यपाल याचंे  सधचर्, राजभर्न, मंुबई 
2) मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रिान सधचर्, मंत्रालय, मंुबई, 
3) मा.मंत्री, मदत र् पनुर्वसन याचंे खाजगी सधचर्, मंत्रालय, मंुबई, 
4) मा.राज्यमंत्री, मदत र् पनुर्वसन यांच ेखाजगी सधचर्, मंत्रालय, मंुबई, 
5) सर्व मंत्री यांच ेखाजगी सधचर्, मंत्रालय, मंुबई, 
6) सर्व राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सधचर्, मंत्रालय, मंुबई, 
7) मा.मुख्य सधचर्, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई. 
8) सर्व अपर मुख्य सधचर्/प्रिान सधचर्/सधचर्, मंत्रालय, मंुबई, 
9) सर्व मंत्रालयीन धर्भाग, मंत्रालय, मंुबई, 
10) महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा र् अनुज्ञेयता)  महाराष्र-1, मंुबई  
11) महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा र् अनुज्ञेयता)  महाराष्र-2, नागपरू, 
12) सर्व धर्भागीय आयकु्त, 
13) सर्व पाटबिंारे धर्कास महामंडळाचे ्यर्र्स्थापकीय संचालक, 
14) सर्व धज्हाधिकारी, 
15) सर्व मुख्य कायवकारी अधिकारी, धज्हा पधरषद, महाराष्र राज्य. 
16) सर्व धज्हा पनुर्वसन अधिकारी, 
17) सर्व कायासन (मदत र् पनुर्वसन), महसूल र् र्न धर्भाग, मंत्रालय, मंुबई, 
18) जलसंपदा धर्भाग (5 प्रतचसह), मंत्रालय, मंुबई, 
19) धनर्ड नर्स्ती, कायासन र-1, महसूल र् र्न धर्भाग, मंत्रालय. मंुबई. 
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