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प्रतिार्वना :-   
सन 1976 परू्वी शासनाच्या ित्कालीन धोरणानुसार / तथायी आदेशानुसार पाटबांधारे प्रकल्पाांमुळे 

प्रकल्पग्रति झालेल्या व्यक्िींच्या पनुर्ववसनासाठी पयायी जधमनी र्वाटप करण्याि आल्या असून अशा जधमनी 
भोगर्वटादार र्वगव-2 सत्ताप्रकराने धारण करण्याि येि आहेि. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींच े पनुर्ववसन 
अधधधनयम - 1976 मधील कलम 17 नुसार पाटबांधारे र्व र्वीजधनर्ममिी प्रकल्पासाठी ज्या व्यक्िीची जधमन 
सांपाधदि करण्याि आली आहे अशा पात्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िीस पयायी जधमनीच े र्वाटप कलम 18 मध्ये 
नमूद अटींच्या पिुविा केल्यानांिर करण्याि आले आहे,अशा पात्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींना र्वाटप केलेली  
पयायी जधमनी भोगर्वटादार र्वगव-2 ची असल्यास अशा जधमनीच ेभोगर्वटादार र्वगव-1 मध्ये  करणे बांधनकारक 
आहे.   

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींचे पनुर्ववसन अधधधनयम- 1986 नुसार केर्वळ पाटबांधारे प्रकल्पासाठी 
ज्या व्यक्िीची जधमन सांपाधदि करण्याि आली आहे अशा पात्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िीस पयायी जधमनीच े
र्वाटप कलम 16 मध्ये नमदू अटींच्या पिुविा केल्यानांिर करण्याि आले आहे,अशा पात्र प्रकल्पबाधधि 
व्यक्िींना र्वाटप केलेली  पयायी जधमनी भोगर्वटादार र्वगव-2 ची असल्यास अशा जधमनीचे भोगर्वटादार र्वगव-1 
मध्ये रुपाांिर करणे बांधनकारक आहे. पनुर्ववसन अधधधनयम 1976 र्व 1986 नुसार पात्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िीस 
त्याच ेपनुर्ववसन करण्यासाठी पयायी जधमनीच ेर्वाटप करण्याि आले आहे. अशा पात्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िीस 
र्वाटप केलेली पयायी जमीन भोगर्वटादार - र्वगव-2 ची असल्यास धिचे रुपाांिर भोगर्वटादार र्वगव-1 मध्ये  
करुन अशा पयायी जधमनीच्या हतिाांिरण व्यर्वहार करणे अडचणीच ेठरिे. अशा प्रकल्पबाधधि व्यक्िींचे ख-
या अथाने पनुर्ववसन  करण्यासाठी पनुर्ववसन करण्याची प्रधक्रया पणुव होनन पनुर्ववसन अधधधनयम 1976 र्व 
1986 मधील उदे्दश र्व हेिू साध्य होईल.  

1976 परु्वी अस्तिर्वाि असलेल्या धोरणानुसार िसेच महाराष्ट्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींच े पनुर्ववसन 
अधधधनयम- 1976, 1986 नुसार पात्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींना र्वाटप केलेल्या पयायी जमीनर्वर धनबधं 
असल्याने त्याांच ेरुपाांिर भोगर्वटादार र्वगव-1 मध्ये करणे आर्वशयक आहे. 1976 परु्वी अस्तिर्वाि असलेल्या 
धोरणानुसार िसचे िसेच महाराष्ट्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींचे पनुर्ववसन अधधधनयम- 1976, 1986 नुसार पात्र 
प्रकल्पबाधधि व्यक्िींना र्वाटप केलेली पयायी जमीनीचे भोगर्वटादार र्वगव-2 चे रुपाांिर भोगर्वटादार र्वगव-1 
मध्ये करण्याची बाब शासनाच्या धर्वचाराधीन होिी. त्यानुसार 1976 परु्वी अस्तिर्वाि असलेल्या धोरणानुसार 
िसेच महाराष्ट्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींच े पनुर्ववसन अधधधनयम- 1976, 1986 नुसार र्व अस े अधधधनयम 
अस्तित्र्वाि येण्यापरू्वीच्या  शासन धोरणानुसार पात्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींना र्वाटप करण्याि आलेल्या पयायी 
जधमनीचे भोगर्वटादार र्वगव-2 मधुन भोगर्वटादार र्वगव-1 मध्ये रुपाांिर करण्यासाठी पढुीलप्रमाणे  धोरणात्मक 
धनणवय घेण्याि येि आहेि. 
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शासन धनणवय :- 

        महाराष्ट्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींचे पनुर्ववसन अधधधनयम- 1976 र्व महाराष्ट्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींच े
पनुर्ववसन अधधधनयम- 1986 नुसार िसचे हे दोन्ही अधधधनयम अस्तित्र्वाि येण्यापरू्वी अस्तिर्वाि असलेल्या 
धोरणानुसार ित्कालीन शासन धोरणानुसार पात्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींना र्वाटप केलेल्या पयायी जधमनीच े
भोगर्वटादार र्वगव-2 चे रुपाांिर भोगर्वटादार र्वगव-1 मध्ये करुन सदर पयायी जधमनींर्वरील हतिाांिरणासांबांधी 
धनबधं उठधर्वण्याबाबि धर्वहीि कालमयादा र्व कायवपध््िी धनधिि करण्याि आली आहे र्व त्यानुसार सांबांधधि 
अधधकाऱयाांकडून खालील प्रमाणे कायवर्वाही करण्याि यार्वी. 
 

1) महसुल र्व र्वन धर्वभाग, शासन धनणवय क्रमाांक-आरपीए-2004/प्र.क्र.91/र-1, धद 11.6.2004 
अन्र्वये ज्या प्रकल्पाांना  महाराष्ट्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींच ेपनुर्ववसन अधधधनयम ,1976 र्व 1986 लागु 
झाला आहे , त्या प्रकलपाांमुळे बाधधि झालेल्या पात्र प्रकल्पग्रति परु्वीचे भोगर्वटादार र्वगव-1 मध्ये 
मोडणारे असिील र्व त्याांना र्वाटप केलेली पयायी जमीन भोगटादार र्वगव-2 मध्ये मोडणारी असेल 
िर र्वाटप झालेल्या धदनाांकापासुन दहा र्वर्षांनी त्याच ेरुपाांिर भोगर्वटादार र्वगव-1 मध्ये होईल असा 
धनणवय घेण्याि आला होिा. त्याचप्रमाणे शासन पधरपत्रक महसूल र्व र्वन धर्वभाग क्रमाांक आरपीए-
2004/प्र.क्र.91/र-1, धदनाांक 24 धदसेंबर 2004 अन्र्वये अस ेतपष्ट्ट करण्याि आले आहे की, जुन्या 
पाटबांधारे प्रकल्पाांच्या बाबिीि ज्याांना पनुर्ववसन अधधधनयम लागू करण्याि आला नव्हिा/ असा 
पनुर्ववसन अधधधनयम त्यार्वळेी  अस्तित्र्वािच नव्हिा अशा पाटबांधारे प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रतिास 
भोगर्वटादार र्वगव-2 म्हणनू जधमनीचे र्वाटप झाले असल्यास त्याबाबिी धदनाांक 11 जून 2004 
रोजीचा शासन धनणवय लागू राहील. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींचे पनुर्ववसन अधधधनयम ,1976 र्व 
1986 मधील पधरधशष्ट्ठ-2 भाग-3 येथे नमूद िरिुदीनुसार ज्या प्रकल्पग्रतिाची बाधधि क्षेत्रािील 
जधमन सांपाधदि करण्याि आली आहे, अस ेपात्र प्रकल्पग्रति पयायी जधमन धमळण्यास पात्र असनु 
त्याला भोगर्वटादार र्वगव-2 ची पयायी जमीन र्वटप करण्याि आली असल्यास त्या जधमनीच े 
भोगर्वटादार र्वगव-1 मध्ये  रुपाांिरण करण्यासाठी दहा र्वर्षांची अट काढुन टाकणे आर्वश्यक 
असल्याने सदर शासन धनणवय अधधक्रधमि येि आहे 

2) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींचे पनुर्ववसन अधधधनयम- 1976 मधील कलम 17 नुसार पाटबांधारे र्व 
र्वीजधनर्ममिी प्रकल्पासाठी ज्या व्यक्िीची जधमन सांपाधदि करण्याि आली आहे अशा पात्र 
प्रकल्पबाधधि व्यक्िीस पयायी जधमनीच े र्वाटप कलम 18 मध्ये नमूद अटींच्या पिुविा केल्यानांिर 
करण्याि आले आहे, अशा पात्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींना र्वाटप केलेली  भोगर्वटादार र्वगव-2 ची 
पयायी जधमन  भोगर्वटादार र्वगव-1 मध्ये िात्काळ रुपाांिर करण्याबाबिचे आदेश सांबांधधि िालुक्याच े
िहधसलदार याांनी 15 धदर्वसाि धनगवधमि करार्विे. आर्वश्यकिेनुसार सदर अधधकार प्रत्यार्मपि करु 
शकिील.  सदर आदेशानुसार साि-बारा उिा-यामध्ये आर्वश्यक नोंद िलाठी याांनी  15 धदर्वसाि 
करार्वी. यासाठी सांबांधीि पात्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींना कोणिाही अजव करण्याची अगर शुल्क 
भरण्याची आर्वश्यकिा राहणार नाही. 

3)  महाराष्ट्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींचे पनुर्ववसन अधधधनयम-1986 मधील िरिुदीनुसार केर्वळ पाटबांधारे 
प्रकल्पासाठी ज्या व्यक्िीची जधमन सांपाधदि करण्याि आली आहे अशा पात्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िीने 
कलम 16 मध्ये नमूद अटींच्या पिुविा केल्यानांिर धिला र्वाटप केलेली भोगर्वटादार र्वगव-2 ची पयायी 
जधमन भोगर्वटादार र्वगव-1 मध्ये िात्काळ रुपाांिर करण्याबाबिचे आदेश सांबांधधि सांबांधधि 
िालुक्याचे िहधसलदार याांनी धनगवधमि करार्विे. आर्वश्यकिेनुसार सदर अधधकार प्रत्यार्मपि करु 
शकिील. सदर आदेशानुसार साि-बारा उिा-यामध्ये आर्वश्यक नोंद िलाठी याांनी  15 धदर्वसाि 
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करार्वी. यासाठी सांबांधीि पात्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींना कोणिाही अजव करण्याची अगर रक्कम/ 
शुल्क/अधधमुल्य भरण्याची आर्वश्यकिा राहणार नाही. 

4) 1976 परु्वी अस्तिर्वाि असलेल्या ित्कालीन शासनाच्या धोरणानुसार िसचे महाराष्ट्र प्रकल्पबाधधि 
व्यक्िींच ेपनुर्ववसन अधधधनयम- 1976 र्व 1986 नुसार पात्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींना र्वाटप केलेल्या 
भोगर्वटादार र्वगव-2 च्या पयायी जधमनी भोगर्वटादार र्वगव-1 मध्ये रुपाांिर करण्याबाबिचे आदेश 
उपधजल्हाधधकारी (पनुर्ववसन) याांनी धनगवधमि करार्विे. आर्वश्यकिेनुसार सदर अधधकार प्रत्यार्मपि 
करु शकिील. सदर आदेशानुसार साि-बारा उिा-यामध्ये आर्वश्यक नोंद िलाठी याांनी 15 
धदर्वसाि करार्वी. यासाठी सांबांधीि पात्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींना कोणिाही अजव करण्याची अगर  
रक्कम/शुल्क/अधधमुल्य भरण्याची आर्वश्यकिा राहणार नाही. 

5) 1976 परु्वी अस्तिर्वाि असलेल्या ित्कालीन शासनाच्या  धोरणानुसार ज्या भधुारकाांनी सांपाधदि 
जधमनीचा मोबदला प्राप्ि झाल्यानांिर पयायी जधमन धमळण्यासाठी त्यार्वळेी शासनाने धनधिि 
केलेल्या धर्वहीि कालमयादेि पयायी जधमनीच े धनधाधरि भोगर्वटा मुल्य शासनाकडे भरणा केले 
आहे, अशा भधुाराकाांना  िसेच  महाराष्ट्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींच े पनुर्ववसन अधधधनयम- 1976 र्व 
1986 च्या िरिुदीनुसार ज्या भधुारकाांनी सांपाधदि जधमनीचा मोबदला प्राप्ि झाल्यानांिर पयायी 
जधमन धमळण्यासाठी त्यार्वळेी शासनाने धनधिि केलेल्या धर्वहीि कालमयादेि पयायी जधमनीच े
धनधाधरि भोगर्वटा मुल्य शासनाकडे भरणा केले आहे अशा धशल्लक पात्र प्रकल्पबाधधि व्यक्िींना 
पयायी जधमनीचे र्वाटप करिाांना त्याांना भोगर्वटादार र्वगव-1 ची जमीन देण्याची दक्षिा सर्वव 
सांबांधीिाांनी घार्वी. 

6)  सदर शासन धनणवयामुळे सन 1976 र्व 1986 च्या पनुर्ववसन अधधधनयमािील िरिुदीनुसार र्वाटप 
करण्याि आलेल्या अथर्वा अस े अधधधनयम अस्तित्र्वाि येण्यापरू्वी शासनाच्या ित्कालीन 
धोरणानुसार पाटबांधारे प्रकल्पाांमुळे बाधधि झालेल्या ज्या भधुारकाांनी सांपाधदि जधमनीचा मोबदला 
प्राप्ि झाल्यानांिर पयायी जधमन धमळण्यासाठी त्यार्वळेी शासनाने धनधिि केलेल्या धर्वहीि 
कालमयादेि पयायी जधमनीचे धनधाधरि भोगर्वटा मुल्य शासनाकडे भरणा केले आहे, अशा 
प्रकल्पग्रतिाांना र्वाटप करण्याि आलेल्या जधमनी भोगर्वटादार र्वगव-2 सांर्वगािून भोगर्वटादार र्वगव-1 
सांर्वगाि रुपाांिरीि करण्यास मान्यिा देण्याि येि असली िरीही अशा जधमनींच्या हतिाांिरणार्वर/ 
र्वापरािील बदलार्वर अन्य अधधधनयमाव्दारे धनबधं या शासन धनणवयामुळे धशथील झाल्याच े
समजण्याि येन नये.  

7) सदर शासन धनणवयामुळे सन 1976 र्व 1986 च्या पनुर्ववसन अधधधनयमािील िरिुदीनुसार र्वाटप 
करण्याि आलेल्या अथर्वा अस े अधधधनयम अस्तित्र्वाि येण्यापरू्वी शासनाच्या ित्कालीन 
धोरणानुसार पाटबांधारे प्रकल्पाांमुळे बाधधि झालेल्या प्रकल्पग्रतिाांना त्याांची अनुज्ञेयिा र्व पात्रिा 
िपासुन र्वाटप करण्याि आलेल्या जधमनी भोगर्वटादार र्वगव-2 सांर्वगािनू भोगर्वटादार र्वगव-1 
सांर्वगाि रुपाांिरीि करण्यास मान्यिा देण्याि येि असल्यामुळे सदर शासन आदेशाच्या आधारे 
पाटबांधारे प्रकल्पाांमुळे बाधधि झालेल्या प्रकल्पग्रतिाांना र्वाटप केलेल्या जधमनीच े व्यिीरीक्ि ईिर 
भोगर्वटादार र्वगव-2 सांर्वगािील जधमनींच े रुपाांिरण भोगर्वटादार र्वगव-2 सांर्वगाि करणे अनुज्ञये 
नाही.   

8) उपोरक्ि नमुद धनदेशानुसार शासन धनणवयाच्या धदनाांकापासनु दोन मधहन्याांच्या कालार्वधीि 
कायवर्वाही करुन ि्नांिर एक मधहन्याच्या कालार्वधीि त्याबाबिचा अनुपालन अहर्वाल शासनास 
सादर करण्याची दक्षिा सर्वव  धजल्हाधधका-याांनी घ्यार्वी. सदर धनदेशानुसार कायवर्वाही करण्यास 
धदरांगाई/हलगजी केल्याच े आढळल्यास सांबांधीि कमवचारी/अधधकारी याांच्यार्वर यथास्तथिी  
धशतिभांगधर्वर्षयक कायवर्वाही करण्याची दक्षिा धजल्हाधधकारी / धर्वभागीय आयुक्ि याांनी घ्यार्वी. 
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      सदर शासन धनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सांकेितथळार्वर उपलब्ध 
करण्याि आला असून त्याचा सांकेिाांक 201903071819015219 असा आहे. हा आदेश धडजीटल 
तर्वाक्षरीने साक्षाांधकि करुन काढण्याि येि आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार र्व नार्वाने 
 
 
 
                     ( धशर्वाजी पाां.कारर्वार ) 
                                 कक्ष अधधकारी, महसूल र्व र्वन धर्वभाग 
     प्रधि, 

१) मा.राज्यपाल महोदयाांचे  सधचर्व,  
२) मा.मुख्यमांत्री याांच ेप्रधान सधचर्व,  
३) मा.मांत्री, मदि र्व पनुर्ववसन याांचे खाजगी सधचर्व, मांत्रालय, मुांबई, 
४) सधचर्व (जलसांपदा) याांच ेतर्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई 
५) महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा र्व अनुज्ञेयिा)  महाराष्ट्र-1, मुांबई  
६) महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा र्व अनुज्ञेयिा)  महाराष्ट्र-2, नागपरू, 
७) सर्वव धर्वभागीय आयकु्ि, 
८) सर्व धजल्हाधधकारी, 
९) सर्वव धजल्हा पनुर्ववसन अधधकारी, 
10) सर्वव कायासन (मदि र्व पनुर्ववसन), महसूल र्व र्वन धर्वभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
11) धनर्वड नतिी, कायासन र-1, महसूल र्व र्वन धर्वभाग, मांत्रालय. मुांबई. 
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