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मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगरुू चौक, मंत्रालय, मुंबई-400032. 

धदनांक:- 19 माचग, 2014 
   

क्रमांक:-एलक्यएून-12/2013/प्र.क्र.190/अ-2:- भमूिसंपादन पनुर्वसन र् 

पनुर्वसाहत करताना उमित भरपाई मिळण्यािा र् पारदर्वकतेिा हक्क अमिमनयि, 2013 

(2013 िा 30) याच्या पोटकलि 109 व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अमिकारांिा र्ापर 

करून राज्य र्ासनाने करण्यािे योमिलेल्या मर्र्मित मनयिांिा पढुील िसदुा उक्त 

अमिमनयिाच्या कलि 112 व्दारे आर्श्यक असल्याप्रिाणे त्यािळेु बािा पोहिण्यािी 

र्क्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या िामहतीसायी याव्दारे प्रमस कर करण्यात येत आहेण आमण 

याव्दारे अर्ी सिूना देण्यात येत आहे की, िहाराष्ट्र र्ासनाच्या रािपत्रात प्रमसध्द केल्याप्रिाणे 

िनतेला उपलब्ि करून देण्यात आलेल्या मदनांकापासनू तीस मदर्सांिा कालार्िी सिाप्त 

झाल्यानंतर उक्त मनयिांिा िसदुा मर्िारात घेण्यात येईलण 

2ण अर्ा प्रकारे मर्मनर्ददष्ट्ट केलेल्या कालार्िीिध्ये उक्त मनयिांच्या िसदु्याबाबत 

कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही सिूना र् हरकती प्राप्त होतील, त्या राज्य 

र्ासनाकडून मर्िारात घेण्यात येतीलण 

3ण हरकती र्ा सिूना कोणत्याही असल्यास, त्या उप समिर् (भमूिसंपादन), िहसलू र् 

र्न मर्भाग, िादाि कािा िागव, हुतात्िा रािगरुू िौक, िंत्रालय, िुंबई-4000 32 आमण 

उपसमिर् (पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत), िहसलू र् र्न मर्भाग, िादाि कािा िागव, हुतात्िा 

रािगरुू िौक, ितं्रालय, िुंबई-4000 32 यांच्याकडे पायमर्ण्यात येतीलण 

          
(सणुमकणगार्डे) 

           उप समिर्, िहाराष्ट्र र्ासन 
 
 



धनयमांचा मसदुा 
 

1. संधिप्त नाव व प्रारंभ:-  
 

1) या मनयिांना, भमूिसंपादन, पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत करताना उमित भरपाई 
मिळण्यािा र् पारदर्वकतेिा हक्क (िहाराष्ट्र) मनयि, 2014” असे म्हणारे्ण 
 

2) ते, संपणूव िहाराष्ट्र राज्यात लाग ूअसतीलण 
 

2. व्याख्या :- 1) या मनयिांिध्ये संदभानसुार दसुरा अर्व अपेमित नसेल तर- 
 

क) “अधिधनयम” यािा अर्व, भमूिसंपादन, पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत करताना 
उमित भरपाई मिळण्यािा र् पारदर्वकतेिा हक्क अमिमनयि, 2013 
(2013 िा 30), असा आहेण 

ख) “प्रशासधनक खचग” यािा अर्व, कलि 3 च्या खंड (एक) च्या उप-खंड 
(सहा) च्या पमरच्छेद (क) अन्र्ये राज्य र्ासनाने काढलेल्या अमिसिूनेिध्ये 
मर्मनर्ददष्ट्ट केल्याप्रिाणे ििीन भिूीसंपादनाकमरता खिव, असा आहेण 

ग) “प्रशासक” यािा अर्व, कलि 43 च्या पोट-कलि (10) अन्र्ये राज्य 
र्ासनाने मनयकु्त केलेल्या अमिकारी, असा आहेण     

घ) “अधभकरण” यािा अर्व, सािामिक पमरणािाच्या प्रमियेिे मनिारण 
करण्याकमरता आमण सािामिक पमरणांि व्यर्स्र्ापन योिना तयार 
करण्याकमरता सिमुित र्ासनाने मनयकु्त केलेले अमभकरण, असा आहेण 

ङ) “समधुचत शासन” यािा अर्व, िहाराष्ट्र राज्याच्या भपू्रदेर्ात स्स्र्त 
असलेल्या िमिनीच्या संपादनासंबिात राज्य र्ासन असा आहे आमण 
त्यािध्ये, त्याििील अमिसमूित िेत्राकमरता राज्य र्ासनाने मनयकु्त केलेला 
संबमित मिल्हाच्या मिल्हामिकारी, यांिा सिारे्र् आहेण 

ि) “प्राधिकरण” यािा अर्व, कलि 51 च्या पोट-कलि (1) अन्र्ये राज्य 
र्ासनाकडून स्र्ापन केलेले भमूिसंपादन, पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत 
प्रामिकरण, असा आहेण 

छ) “धजल्हाधिकारी” यािा अर्व, मिल्यािा मिल्हामिकारी असा आहे, आमण 
त्यात मिल्यािध्ये कायवरत असलेले अपर मिल्हामिकारी, उप 
मिल्हामिकारी (भमूिसंपादन) आमण उप मर्भागीय अमिकारी यांिा सिारे्र् 
आहेण 

ि) “आयकु्त” यािा अर्व, कलि 44 च्या पोट-कलि (1) अन्र्ये राज्य 
र्ासनाने मनयकु्त केलेला पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत आयकु्त, असा आहेण 

झ) “नमनुा” यािा अर्व, या मनयिांच्या सोबत िोडलेले निनेु, असा आहेण 
ञ) “ग्रामसभा” यािा अर्व, पंिायत िेत्रािध्ये सिामर्ष्ट्ट असलेल्या गार्ांच्या 

संबंिातील ितदार याद्यांिध्ये नार् नोंदणी केलेल्या व्यक्तींिा सिारे्र् 
असलेला मनकाय, असा आहेण 



ट) “स्थाधनक संस्था” यािा अर्व, संबमित अमिमनयिान्र्ये गमयत ककर्ा 
स्र्ापन करण्यात आलेल्या ग्रािीण स्र्ामनक संस्र्ा र् नागरी स्र्ामनक 
प्रामिकरणे असा आहे, आमण त्यात त्यांिा सिारे्र् आहेण 

य) “नगर पधरषद” यािा अर्व, भारताच्या संमर्िानाच्या अनचु्छेत 243 र् च्या 
खंड (2) अन्र्ये काढलेल्या अमिसिूनेििील मर्मनर्ददष्ट्ट केलेल्या लहान 
नागरी िेत्राकमरता, ककर्ा िहाराष्ट्र नगर पमरषदा, नगर पंिायती र् 
औद्योमगक नागरी अमिमनयि, 1965 (1965 िा 40) याच्या कलि 3 च्या 
पोट-कलि (2) अन्र्ये घमटत केलेली ककर्ा घमटत करण्यात आले 
असल्यािे िानण्यात आलेली नगर पमरषद, असा आहेण 

ड) “महानगरपाधलका” यािा अर्व, िुंबई िहानगरपामलका अमिमनयि, 
(1888 िा 3) आमण िहाराष्ट्र िहानगरपामलका अमिमनयि (1949 िा 
59) अनिुि,े यांच्या तरतदुीन्र्ये घटीत केलेली ककर्ा घटीत करण्यात 
आली असल्यािे िानण्यात आलेली िहानगरपामलका, असा आहेण 

ढ) “पंचायत” यािा अर्व, िहाराष्ट्र ग्रािपंिायत अमिमनयि (1959 िा 3) 
स्र्ापन केलेली ककर्ा स्र्ापन करण्यात आली असल्यािे िानण्यात 
आलेली पंिायत, असा आहेण 

ण) “पंचायत सधमती” यािा अर्व, िहाराष्ट्र मिल्हा पमरषद र् पंिायत समिती 
अमिमनयि (1962 िा 5) अन्र्ये गमयत केलेली पंिायत समिती, असा 
आहेण 

त) “योजना” यािा अर्व, कलि 16 च्या पोट-कलि (2) अनसुार प्रर्ासकाने 
तयार केलेली पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत योिना, असा आहेण 

र्) “कलम” यािा अर्व, अमिमनयिािे कलि, असा आहेण 
द) “सामाधजक पधरणाम धनिारण, यािा अर्व, कलि 4 च्या पोटकलि (1) 

अन्र्ये करण्यात येणारे मन िारण, असा आहेण 
ि) “सािामिक पमरणाि मनिारण योिना यािा अर्व, कलि 4 च्या पोट-कलि 

(6) अन्र्ये सािामिक पमरणाि मनिारण प्रमियेिा भाग म्हणनू तयार 
केलेली योिना, असा आहेण 

न) “राज्य शासन” आमण “शासन” यािा अर्व, िहाराष्ट्र र्ासन, असा आहेण 
प) “धजल्हा पधरषद” यािा अर्व, िहाराष्ट्र मिल्हा पमरषद र् पंिायत समिती 

अमिमनयि, 1961 (1962 िा िहाण5) अन्र्ये घमटत केली मिल्हा पमरषद, 
असा आहेण 
 

2) या मनयिांिध्ये र्ापरलेले परंत ुव्याख्या न केलेले सर्व र्ब्द र् र्ब्दप्रयोग 
यांना, अमिमनयिात िे अर्व नेिनू मदलेले असतील तेि अर्व असतीलण 

 
 
 



         प्रकरण एक 

सामाधजक पधरणाम धनिारण 

3ण सािामिक पमरणाि मनिारणािा अभ्यास :- (1) राज्य र्ासन, अमिमनयिाच्या 

प्रयोिनांसायी, सािामिक पमरणाि मनिारणाच्या मर्िारमर्मनियास आमण सािामिक पमरणाि 

मनिारणाच्या अभ्यासास सरुुर्ात करण्यासंबंिात, रािपत्रािध्ये एक अमिसिूना िारी करील 

आमण ती अमिसिूना, पंिायत, नगरपमरषद ककर्ा सद्यस्स्र्ती िहानगरपामलका यांना आमण 

मिल्हामिकारी, उप-मर्भागीय दंडामिकारी आमण तहमसलदार यांच्या कायालयांना स्र्ामनक 

भाषेत उपलब्ि करुन देण्यात येईलण ही अमिसिूना, बामित िेत्रात खप असलेल्या दोन दैमनक 

र्तविानपत्रांिध्ये आमण तसेि, त्या बामित िेत्रांििील काही यळक िागी लार्नू ती िाहीर 

नोमटर्ीच्या स्र्रुपात प्रमसध्द करण्यात येईल आमण ती, यिहाराष्ट्र र्ासनाच्या 

संकेतस्र्ळार्रही अपलोड करण्यात येईलण राज्य र्ासन, अर्ा सािामिक र् पमरणाि 

मनिारणािा अभ्यास करणा-या अमभकरणािे नार् अमिसमूित करील ण  

 परंत ुिागणीकत्या संस्रे्ने सािामिक पमरणाि मनिारणािा अभ्यास करण्यासायी, राज्य 

र्ासनाकडून मनिामरत करण्यात येईल असे प्रमिया र्लु्क ििा केल्यानंतर, तीस मदर्सांच्या 

कालार्िीत अर्ी अमिसिूना काढण्यात येईल ण  

 परंत ु आणखी असे की, िागणीकत्या संस्रे्ने प्रस्तार् सादर करतेरे्ळी सािामिक 

पमरणाि मनिारण अभ्यासार्रील खिव प्रर्ासमनक खिव आमण प्रकल्प स्तरार्रील पनुर्वसन र् 

पनुर्वसाहत समितीच्या भत्तयांर्रील खिव ििीन संपामदत करणा-या अमिका-याच्या रै्यस्क्तक 

खातेर्ही लेख्यािध्ये ककर्ा, यर्ास्स्र्मत, प्रर्ासकाच्या लेख्यािध्ये ििा केलेला नसेल तर, 

सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यास सरुु करण्याबाबतिी अर्ी अमिसिूना करढण्यात येणार 

नाहीण 

 (2) ज्यांिी लेखी नोंद करण्यात येईल अर्ी बामित कुटंुबांिी िते िाणनू घेण्यासायी 

िाहीर सनुार्णीिा मदनांक, रे्ळ र् मयकाण यांना परेुर्ी प्रमसध्दी देऊन, बामित िेत्रांिध्ये िाहीर 



सनुार्णी घेतल्यानंतर, कलि 4 च्या प्रयोिनार्व, बामित िेत्रांििील ग्राि स्तरार्र र् प्रभाग 

स्तरार्र, संबंमित पंिायत, नगरपमरषद र् िहानगरपामलका यांच्यार्ी मर्िार मर्मनिय करुन 

सािामिक पमरणाि मनिारण करण्यात येईलण 

 (3) सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यास सरुु केल्याच्या मदनांकापासनू सहा 

िमहन्यांच्या कालार्िीच्या आत  बामित कुटंुबांच्या लेखी निदू केलेल्या ितांसह सािामिक 

पमरणाि मनिारण अहर्ाल राज्य र्ासनाला नमनुा-एक िध्ये सादर करण्यात येईलण  

 (4) सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यास अहर्ाल तयार करण्यात येईल आमण 

त्यािी तीन भागांिध्ये मर्भागणी करण्यात येईल :- 

 (एक) प्रकल्प व्यर्हायवता अहर्ाल, 

 (दोन) प्रकल्प पमरणाि अहर्ाल, आमण 

 (तीन) प्रकल्पासायी सािामिक पमरणाि व्यर्स्र्ापन योिना अमभकरण, व्यर्हायवता 

अहर्ाल, प्रकल्प पमरणाि अहर्ाल र् सािामिक पमरणाि व्यर्स्र्ापन योिना यांिा संमित 

गोषर्ारा देखील देईलण 

 (5) सािामिक पमरणाि व्यर्स्र्ापन योिना ही, कलि 4 च्या पोट-कलि (6) िध्ये 

निदू केल्याप्रिाणे प्रकल्पाच्या पमरणािािे मनर्ारण करण्यासायी हाती घ्यार्याच्या आर्श्यक 

त्या सिुारात्िक उपाययोिनांच्या यादीसह नमनुा-दोन िध्ये सादर करण्यात येईलण 

 (6) सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यास अहर्ालासह सािामिक पमरणाि 

व्यर्स्र्पन योिना, बामित िेत्रांििील ग्राि स्तरार्र र् प्रभाग स्तरार्र, संबंिीत पंिायत, 

नगरपमरषद र् िहानगरपामलका यांना आमण मिल्हामिकारी, उप-मर्भागीय दंडामिकारी र् 

तहमसलदार यांच्या कायालयांना स्र्ामनक भाषेत उपलब्ि करुन यदेण्यात येईलण तसेि हा 

अहर्ाल र् योिना बामित िेत्रात खप असलेल्या दोन दैमनक र्तविानपत्रांिध्येदेखील प्रमसध्द 

करण्यात येईल आमण तसेि, बामित िेत्रांििील काही यळक िागी लार्नू तो अहर्ाल र् 



योिना िाहीर नोमटर्ीच्या स्र्रुपात प्रमसध्द करण्यात येईल आमण िहाराष्ट्र र्ासनाच्या 

संकेतस्र्ळार्रही अपलोड करण्यात येईलण 

4ण सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यासासायी अमभकरणािी मनयकु्ती र् त्यािे र्लु्क :- 

(1) राज्य र्ासन, िान्यताप्राप्त मर्द्यापीये र् िहामर्द्यालये यांिे सािामिक कायव मर्भाग, 

मर्द्यार्ाखा, अर्ासकीय संघटना र् व्यार्सामयक संस्र्ा यांच्याकडून अिव िागर्ील, या 

संस्र्ा, अमिमनयिाच्या तरतदुींनसुार अर्ा अमभकरणाने सािामिक पमरणाि मनिारणािे काि 

केलेले आहे र् ते पार पाडलेले आहे यािी खातरििा करण्यासायी िबाबदार असतीलण 

 (2) राज्य र्ासन, िलुाखत र् त्यांच्या अनभुर्ािे मनिारण यार्रुन त्यांिी ििता 

मनिामरत केल्यानंतर, प्रकल्पाकमरता सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यासािे िलू्यिापन 

करण्याकमरता त्यांना अमिकारपत्र देईल आमण असे अमिकारपत्र मदलेले मर्द्यापीयांििील र् 

िहामर्द्यालयांििील सािामिक कायव मर्भाग मर्द्यार्ाखा, अर्ासकीय संघटना र् 

व्यार्सामयक संस्र्ा यांिी सिूी तयार करीलण 

 (3) राज्य र्ासन अभ्यासाकमरतािे प्रमतबामित कुटंुबािागे सािामिक पमरणाि 

मनिारण दर मर्मनर्ददष्ट्ट करीलण हे दर अमतमरक्त भमूिसंपादनासायी प्रत्येक 250 हेक्टरकमरता 

संपादनाच्या िेत्राच्या 5 टक्क्यांनी आणखी र्ाढमर्ता येतीलण 

 (4) अिव िागमर्तेरे्ळी प्रमतबामित कुटंुबािागे सािामिक पमरणाि मनिारण 

अभ्यासाकमरतािे दर अमिक संपादनाखालील िेत्राच्या टक्केर्ारीतील र्ाद हे देखील 

िागमर्ता येतीलण 

 (5) सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यासाकमरता अमभकरण म्हणनू तज्ञ संस्र्ांिी 

मनर्ड केल्यानंतर राज्य र्ासन प्रमतबामित कुटंुबाच्या यमुनटांर्र आिामरत  सािामिक पमरणाि 

मनिारणाकमरतािे र्लु्क आमण भिूीसंपादनािे िेत्र हेदेखील मर्र्दनर्ददष्ट्ट करीलण 

 (6) अमिकारपत्र मदलेले सािामिक पमरणाि मनिारण अमभकरण र् तज्ञ आमण 

संबंमित संस्र्ा यांच्यार्ी ििा केल्यानंतर राज्य र्ासन पमरस्परसंित व्यर्हायव दर काढीलण 



 (7) िागणीकती संस्र्ा, र्र उल्लेख केल्याप्रिाणे सािामिक पमरणाि मनिारणाच्या 

र्लु्कासायीिी आर्श्यक रक्कि प्रस्तार्ासोबत राज्य र्ासनाकडे ििा करीलण 

 (8) अमभकरण, सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यास सरुु करण्यापरू्ी आपल्या 

किविारीर्गास पयाप्त प्रमर्िण देईलण  

 (9) सािामिक पमरणाि मनिारण अमभकरणास बामित िेत्रािध्ये घेण्यात येणा-या 

सार्विमनक सनुार्णीस उपस्स्र्त राहारे् लागेल आमण अमिमनयिाच्या कलि 7 च्या पोट-

कलि (2) अन्र्ये स्र्ापन करण्यात आलेल्या तज्ञ गटाच्या बैयकींना ते उपस्स्र्त राहीीीलण 

(10) अमभकरण कलि 4 च्या पोट कलि (4) िध्ये उल्लेमखलेल्या बाबींबरोबरि 

सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यास अहर्ालासोबत पढुील िोडपते्र िोडीलण 

 (एक)  मर्स्र्ामपत होण्यािी र्क्यता असलेल्या कुटंुबांिी यादी, 

 (दोन) बामित िेत्रातील पायाभतू समुर्िांिी यादी, 

 (तीन)  बामित िेत्रातील िारण िमिनींिी यादी, 

 (िार) बामित िेत्रातील व्यर्सामयकांिी यादी, 

 (पाि) बामित िेत्रातील भमूिहीन व्यक्तींिी यादी, 

 (सहा) बामित िेत्रातील अनसुमूित िाती /अनसुमूित ििाती, अपंग व्यक्ती यांसारख्या 

रं्मित गटांिी यादी, 

 (सात) बामित िेत्रातील भमूिहीन रे्तििरुांिी यादी, 

 (आय) बामित िेत्रातील, रोिगारासायी अपेमित यरु्कांिी यादी, 

 (नऊ) बामित िेत्रािी र् बामित कुटंुबांिी सािामिक - आर्दर्क र् सांस्कृमतक रुपरेखाण 

(11) सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यासाच्या प्रमियेिध्ये पार पाडण्याच्या टप्प्यार्र, 

पंिायत, ग्रािसभा, नगरपमरषद ककर्ा िहानगरपामलका यांच्या प्रमतमनलिींना पर्रेुसे 



प्रमतमनित्र् देण्यात येईलण मकिान दोन सदस्य हे, स्र्ामनक स्र्राज्य संस्र्ांिे प्रमतमनिी 

असतील, यापाकी मकिान एक सदस्य िमहला असेल, तर्ामप, बामित िेत्रांििील संबंिीत 

स्र्ामनक स्र्राज्य संस्रे्िा सरपंि ककर्ा नगरपमरषदेिा अध्यि ककर्ा िहानगरपामलकेिा 

िहापौर यांना सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यासाच्या प्रमियेत प्रमतमनिीत्र् मदले िाणार 

नाहीण िेरे् बामित िेत्र हे, एकापेिा अमिक स्र्ामनक स्र्राज्य संस्र्ांच्या अमिकामरतेत येत 

असेल त्याबाबतीत, प्रत्येक स्र्ामनक संस्रे्ला र्र निदू केलेल्या मरतीने प्रमतमनिीत्र् असेलण 

(12) अमभकरण, बामित कुटंुबांना रं्भर टक्के प्रकल्प किेत आणीलण  

(13) सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यासािध्ये प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीच्या िमिनीच्या 

बदल्यास द्यार्यािी पयायी ििीन म्हणनू, कोणत्याही पमरस्स्र्तीत र्न िमिनीिा मर्िार केला 

िाणार नाहीण 

 5ण सार्विमनक सनुार्णीर्ी संबंिीत कायवपध्दती :- (1) िेव्हा िेव्हा 

अमिमनयिाच्या कलि 4 अन्र्ये सािामिक पमरणाि मनिारण करणे आर्श्यक असेल तेव्हा 

तेव्हा, अमभकरणाकडून प्रारुप सािामिक पमरणाि मनिारण अभयास अहर्ाल तयार करण्यात 

येईलण त्यार्ेळी राज्य र्ासन सार्विमनक सनुार्णीिी रे्ळ, मयकाण र् मदनांक दर्वमर्णारी 

सिूना सनुार्णीच्या पंिरा मदर्सांपेिा किी नसेल इतके मदर्स अगोदर बािीत िेत्रािध्ये 

ख् ीाप असलेल्या स्र्ामनक भाषेतील दोन दैमनक र्तृ्तपत्रांिध्ये देऊन तसेि, बामित िेत्रातील 

काही यळक मयकाणी मिक्टर्नू बामित िेत्रािध्ये ग्रािपंिायत र् स्र्ामनक संस्र्ांिार्व त 

सार्विमनक सनुार्णी करीलण 

 (2) बामित िेत्रातील सर्व ग्रािपंिायतींिध्ये आमण स्र्ामनक संस्र्ांिध्ये सार्वमिमनक 

सनुार्णी करण्यात येईलण 

 (3) सार्विमनक सनुार्णीिा मदनांक, रे्ळ र् मयकाण मनर्डताना बामित कुटंुबांच्या 

सोयीच्या सर्वप्रामीीाम्याने मर्िार केला िाईलण 

 (4) एकाि रे्ळी दोन सार्विमनक सनुार्ण्या करण्यात येणार नाहीतण 



 (5) सर्व सार्विमनक सनुार्ण्यांिे स्व्हमडओ मित्रण र् प्रमत अनलेुखन करण्यात 

येईलण हे स्व्हमडओ मित्रण र् प्रमत अनलेुखन सािामिक पमरणाि मनिारण अहर्ालासोबत सपुदूव 

करण्यात येईलण 

 (6) सार्विमनक सनुार्णीिध्ये बामित कुटंुबांनी व्यक्त केलेली िते र् सिूना नोंदर्नू 

येर्ण्यात येतील आमण सािामिक पमरणाि मनिारण अहर्ालािध्ये त्या यर्ायोग्यपणे मर्िारात 

घेण्यात येतीलण 

 (7) िागणीकत्या संस्रे्िे िबाबदार प्रमतमनिी, पदमनदेमर्त केलेले भमूिसंपादन 

कायामिकारी आमण पनुर्वसन र् पनुरर्वसाहत कायामिकारी हे सार्विमनक सनुार्णीस उपस्स्र्त 

राहतील आमण बामित कुटंुबांनी उपस्स्र्त केलेल्या प्रश्नांिे र् कितांिे मनराकरण करतीलण 

 (8) अर्ासकीय संघटनांच्या र् प्रसारिाध्यिांच्या सदस्यांना सार्विमनक सनुार्णीस 

उपस्स्थर्त राहाण्यािी िभुा देण्यात येईलण 

 (9) सार्विमनक सनुार्णी स्र्ामनक भाषेति करण्यात येईलण 

 (10) सार्विमनक सनुार्णी बामित िेत्रातील सर्व ग्राि पंिायतींच्या ककर्ा यर्ास्स्र्मत 

र्हरी स्र्ामनक संस्र्ांिया कामयालयांिध्ये करण्यात येईलण 

 (11) सार्विमनक सनुार्णीच्या मदनांकाच्या आय मदर्स अगोदर बामित िेत्रातील 

पंिायतीच्या सर्व सदस्यांना प्रारुप सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यास अहर्ाल आमण 

सािामिक पमरणाि व्यर्स्र्ापन योिना यांिे मर्तरण करण्यात येईलण उक्त अहर्ालाच्या प्रती, 

सार्विमनक सनुार्णीच्या आय मदर्स अगोदर तहसीलदार, उप मर्भागीय दंडामिकारी, गट 

मर्कास अमिकारी र् मिल्हामिकारी यांच्या कायालयात देखील येर्ण्यात येतीलण अहर्ालािी 

एक प्रत िागणीकत्या संस्रे्स देखील देण्यात येईलण ज्या ज्या व्यक्तीने िागणी केली असेल 

अर्ा कोणत्याही व्यक्तीलादेखील िागणी केल्यापासनू दोन मदर्सांच्या आत िहाराष्अर 

िामहतीिा अमिकार 2005 अन्र्ये मनयि दस्तऐर्ि उपलब्ि करुन देण्याबाबत 

आकारणीयोग्य असलेली प्रत र्लु्क आकारुन ती प्रत उपलब्ि करुन मदली िाईलण 



 (12) िर सार्विमनक सनुार्णीस उपस्स्र्त असलेल्या उपद्रर्ी घटकांच्या 

गैरर्तवनािळेु सनुार्णीिध्ये व्यत्यय येऊन सार्विमनक र्ांतता, कायदा र् सवु्यर्स्रे्िा भंग 

झाल्यास सार्विमनक रे्रसनुार्णी करण्यात येणार नाहीण असा कोणताही भंग झाल्न्याच्या 

पर्मरस्स्र्तीत, सार्विमनक सनुार्णी सिाप्त झाली असल्यािे यिानण्यात येईलण 

 (13)अमिमनयिाच्या कलि 4 च्या पोट-कलि (1) खालील मर्िारमर्मनिय र् 

सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यास सरुु करण्याबाबत राज्य र्ासनाने काढार्यािी 

अमिसिूना  कलि 43 च्या पेाट-कलि (1) अन्र्ये मनयकु्त केलेल्या प्रर्ासकाकडून बामित 

िेत्रांिध्ये खप असलेल्या स्र्ामनक भाष्ट्खेतीलल दोन दैमनक र्तृ्तपत्रांिध्ये आमण बामित 

िेत्रांििील काही यळक िागी लार्नू िाहीर नोमटर्ीद्वारे प्रमसध्द करण्यात येईलण 

 (14) कलि 43 च्या पोट-कलि (1) अन्र्ये मनयकु्त केलेला प्रर्ासक अमभकरणाने 

मदलेल्या सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यास अहर्ालासह त्या सािामिक पमरणाि मनिारण 

अभ्यास अहर्ालािा संमिप्त गोषर्ारा तसेि, अमभकरणाने मदलेल्या सािामिक पमरणाि 

व्यर्स्र्ापन आराखडयासह कलि 4 च्या पोट-कलि (6) िध्ये मनर्ददष्ट्ट केलेला सािामिक 

पमरणाि व्यर्स्र्ापन गोषर्ारा बामित िेत्रांिध्ये खप असलेल्या, स्र्ामनक भाषेतील दोन दैमनक 

र्तृ्तपत्रांिध्ये िाहीर करुन तो प्रमसध्द करण्यात येईलण 

6ण िागणीकत्या संस्रे्िे म्हणणे ऐकून घेणे :-- प्रर्ासकाने, प्रारुप पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत 

योिना तयार करुन मिल्हामिका-याला सादर करण्यापरू्ी तो प्रारुप पनुर्वसन र् पर्नुर्वसाहत 

योिनेर्र तसेि कलि 16 च्या पोट-कलि (5) अन्र्ये करण्यात आलेल्या सार्विमनक 

सनुार्णीिध्ये उपस्स्र्त केलेल्या दाव्यांर्र र् आिेपांर्र हरकती घेण्यािी र् सिूना करण्यािी 

संिी िागणीकत्या संस्रे्ला देईलण िागणीकती संस्र्ा, प्रर्ासकाकडून प्रारुप यपरुर्वसन र् 

पनुर्वसाहत योिना प्राप्त झाल्यानंतर, पंिरा मदर्सांच्या कालार्िीच्या आत अर्ा हरकती र् 

सिूना सादर करीलण पंिरा मदर्सांच्या कालार्िीच्या आत अर्ा हरकती आल्या नाहीतर तर, 

िागणीकत्या संस्रे्ने प्रारुप योिना स्स्र्कारली असल्यािे गमृहत िरले िाईलण 



7ण बहुज्ञानर्ाखीय तज्ञ गट :- (1) 

 राज्य र्ासन सािामिक पमरणाि मनिारण अहर्ालािे िलू्यिापन करण्याकमरता बहु-

ज्ञानर्ाखीय तज्ञगटािी नेिणकू करीलण हा तज्ञ गट पढुील व्यक्तींिा मिळून बनलेला असेल:- 

(क) राज्य र्ासनाने नािमनदेमर्त करार्यािे दोन अर्ासकीय सिािर्ास्त्रज्ञ, 

(ख) ज्यांना सािामिक पमरणाि मनिारण प्रमियेिध्ये प्रमतमनिीत्र् देण्यात आलेले 

नसेल अर्ा ग्रािसभेच्या, पंिायतीच्या, नगरपमरषदेच्या अर्र्ा 

िहानगरपामलकेच्या सदस्यांििनू दोन प्रमतमनिी, यांपैकी मकिान एक िमहला 

प्रमतमनिी असेलण 

(ग) ज्यांना पनुर्वसनाबाबतिे आकलन असेल आमण / ककर्ा ज्यांनी राज्याच्या 

पनुर्वसन िोरण मनर्दितीिध्ये भरीर् सहभाग मदलेला असेल अर्ा दोन व्यक्ती, 

(घ) ज्याच्या अमिकामरतेिध्ये प्रकल्प येत असेल त्या र्न मर्भागीय समिर्, 

(ङ) प्रकल्पार्ी संबंिीत िेत्राििील अर्र्पा मर्षयाििील, कायवकारी अमभयंता 

पदाच्या दिापेिा किी दिािा नसेल असा तंत्रमर्षयक तज्ञण 

(ि) (2) भसंूपादन मर्भागािा समिर् हा, तज्ञ गटाच्या सयदस्यांििनू अध्यि 

असेलण 

8ण तज्ञ गटाकडून सािामिक पमरणाि मनिारण अहर्ालािे िलू्यिापन र् त्यार्रील 

मर्िार :- 

 1) कलि 7 च्या पोट-कलि (4) र् (5) यांिध्ये मनर्ददष्ट्ट केलेल्या तज्ञ 

गटाच्या मर्र्ारर्ी, बामित िेत्रािध्ये खप असणा-या स्र्ामनक भाषेतील दोन दैमनक 

र्तृ्तपत्रांिध्ये छापनू प्रर्ासकाद्वारे बामित िेत्रािध्ये प्रमसध्द करण्यात येतीलण आमण त्या 

राज्य र्ासनाच्या संकेतस्र्ळार्रही अपलोड करण्यात येईलण 

 2) (एक) कलि 8 च्या पोट-कलि (3) िध्ये तरतदू केल्याप्रिाणे संपाद न 

करण्यासायी अर्ा िेत्राच्या मर्र्ारर्ींर्रील राज्य र्ासनाने घेतलेला मनणवय, बामित 



िेत्रािध्ये खप असणा-या स्र्ामनक भाषेतील दोन दैमनक र्तृ्तपत्रांिध्ये छापनू 

प्रर्ासकाद्वारे बामित िेत्रािध्ये प्रमसध्द करण्यात येईल आमण तो राज्य र्ासनाच्या 

संकेतस्र्ार्र अपलोड करण्यात येईलण 

 (दोन) या मर्षयांना अंमति रुप मिळेपयंत आमण त्यानंतर, सिमुित र्ासन उक्त 

संस्र्ांयाििील सािामिक कायव, सिािर्ास्त्र, अर्वर्ास्त्र यापैकी कोणत्याही 

मर्द्यार्ाखेस प्रामिकृती देता येईलण  

 (तीन) प्रत्येक बामित कुटंुबािागे प्रत्येक अमतमरक्त 250 हेक्टर कमरता 

आिामरत दर पाि टक्क्यांनी र्ाढर्नू मनस्श्ित करता येतीलण 

     प्रकरण दोन  

         संमती 

9ण संितीिी आर्श्यकता :- (1) िमिनीिे संपादन खािगी कंपन्यांकमरता असेल 

तर संबंमित मिल्हामिकारी, कलि (2) च्या पोट-कलि (2) च्या तरतदुींनसुार संिती 

मिळर्ण्यािी प्रमिया सरुु करीलण 

(2) मिल्हामिकारी संिती प्रमिया सरुु करण्यापरू्ी सर्व ििीन िालक  अिकूमरत्या 

मनस्श्ित केले िाण्याकमरता, बामित िेत्रांििील िमिनीिे अमिकार हक्क, िमिनीिी 

िर्ागत र् भमूि अमभलेख यासंबंिातील यळक िदु्यांिे मनराकरण करण्यासायी 

उपाययोिना करीलण या प्रयोिनार्व, मिल्हामिकारी एक मर्रे्ष िोमहिही हाती घेईल र् 

पंिेिाळीस मदर्सांच्या आत ते कायव पणूव करीलण 

(3) मिल्हामिकारी उपरोक्त भमूि अमभलेख अिकू र् अद्ययार्त करण्यािे काि 

पणूव केल्यानंतर सािामिक पमरणाि मनिारण अमभकरणाने तयार केलेल्या यादीर्र 

मर्िारमर्मनिय केल्यानंतर, ज्यांिी संिती मिळर्णे आर्श्यक असेल अर्ा सर्व 

बामित ििीन िालकांिी यादी तयार करीलण 



(4) ज्याच्या अमिकारीतेत बामित िेत्र येते त्या िहसलू र् िंडल अमिका-यांसिोर 

ििीन िालकाने आपली व्यस्क्तगत संिती दईलण 

(5) ििीन िालक यिोडलेल्या निनु्यातील आपल्या र्पर्पत्राद्वारे लेखी संिती 

देईल र् त्या र्पर्पत्रार्र आपले छायामित्र लार्ील र् आपल्या स्र्ािरीसह िर करता 

येत असेलतर अंगययािा मडिीटल यसा उिटर्ीलण 

(6) िागणीकत्या संस्रे्िे प्रामिकृत प्रमतमनिी, निनुा तीन ििील संिती पत्रार्र 

स्र्ािरी करतील र् संिती  मदल्याबद्दलच्या अटी र् र्तींबाबतच्या आपल्या 

बांिीलकीसायी िागणीकत्या संस्रे्िी िोहोर उिटर्तीलण 

(7) पंिायत समिती सदस्य ककर्ा मिल्हापमरषद सदस्य ग्रािपंिायत सदस्य ककर्ा 

पोलीस पाटील, ग्राि सेर्क, नोटरी ककर्ा कोणताही र्ासकीय किविारी ज्याने संिती 

मदली आहे अर्ा व्यक्तीला आपण ओळखत असल्यािी साि म्हणनू त्या र्पर्पत्रार्र 

स्र्ािरी करीलण  

(8) अर्ा मिळमर्लेल्या संितीिी प्रत ज्याने संिती मदली आहे आमण देण्यात येईल 

अर्ा ििीन िालकाला आमण दसुरी प्रत िागणीकत्या संस्रे्कडे सपुदूव करण्यात येईलण 

(9) सर्व व्यस्क्तगत संिती घेण्याच्या कायवपध्दतीिे व्हीडीओ मित्रण करण्यात येईलण 

(10) एकाि िमिनीत महतसंबंिीत असलेल्या सर्व व्यक्तींना एकाि निनु्यांर्र संिती 

देता येईलण 

(11) एकाि व्यक्तीला आपल्याकडून संपादनाखालील रे्गर्ेगळया िमिनींसायी 

संिती देतांना र्गेर्ेगळया निनु्यांिा र्ापर करता येईलण 

(12) र्रील मरतीने एकदा संिती मदल्यानंतर िमिनदार िालकाने त्याला ती िागे घेता 

येणार नाहीण 



(13) या संितीर्ी संबंमित तरतदुींिा स्र्ामनक भाषेत अनरु्ाद करण्यात येईल र् 

त्यािी प्रत, संितीप्रमियेने उपस्स्र्त असणा-या प्रत्येक ििीनिारकांला दउेण्यात येईल 

ककर्ा अमर्मित व्यक्तींच्या बाबतीत ती र्ािनू दाखमर्ण्यात येईलण  

(14) भारताच्या संमर्िानाला िोडलेल्या ििीन िालकांिी संिती घेण्यापरू्ी पािव्या 

अनसुिूी िध्ये निदू केलेल्या अनसुमूित िेत्रात स्र्त असलेल्या ग्राि सभेिी संिती 

घेण्यात येईलण 

(15) कलि 11 च्या पोटीकल (1) अन्र्ये प्रारंमभक अमिसिूना काढण्यापरू्ी संिती 

घेण्यािी प्रमिया सिाप्त करता येईलण 

     प्रकरण तीन  

अधिसचूना व संपादन  

1) प्रारंमभक कलि 11 च्या पोटकलि (1) अन्र्ये काढलेली अमिसिूना ही बामित 

िेत्रातील ग्रािपंिायत कायालय र् ग्राि िहसलू अमिका-याच्या कामयालयात तर्ा 

आर्याच्या लेखी सिूनेला िोडून प्रमसध्द करण्यात येईलण 

2) कलि 11  च्या पोटकलि (1) अन्र्ये प्रारंमभक अमिसिूना अर्ाप्रकारे प्रमसध्द 

करण्यािा रे्र्टिा मदनांक हा अर्ा प्रारंमभक अमिसिूनेिा प्रमसध्दीिा मदनांक 

असेलण 

3) कलि 11 च्या पोटकलि (1) अन्र्ये सिूना मदल्यानंतर, मिल्हामिकारी र् खाली 

मर्मनर्ददष्ट्ट केल्याप्रिाणे दोन िमहन्याच्या कालार्िीच्या आत भमूि अमभलेखातील 

अद्ययार्तीकरण हाती घेईल र् ते कायव पणूव करीलण 

क) ितृ व्यक्क्तच्या नोंदी र्गळणे, 

ख) ितृ व्यक्क्तच्या कायदेर्ीर र्ारसांच्या नोंदींिी नोंद करणे, 

ग) िमिनीच्या हक्कांच्या नोंदणीकृत व्यर्हार घडर्नू आणणे िसे की, मर्िी , दान 

र्ाटणी इत्यादी नोंद केलेले व्यर्हार लाग ूकरणे 



घ) िमिनीिे भमूि-अमभलेखाििील गहाणाच्या सर्व नोंदी घेणे, 

ङ) घेतलेल्या किाच्या पणूव परतरे्डीबाबत किव देणा-या अमभकरणाने पत्र मदले 

असेल त्याबाबतीत गहाणाच्या नोंदी र्गळणे  

ि) िहाराष्ट्र कुळर्महर्ाट र् रे्तििीन अमिमनयि 1948 यिा 67 याखालील 

िमिनीच्या कुळांच्या बाबतीत प्रमिया पणूव करणे र् भमूि अमभलेखात 

आर्श्यक त्या नोंदी घेणे, 

छ) सर्व प्रिमलत र्न कायद्यांच्या संबंिातील आर्श्यक त्या नोंदी घेणे, 

ि) र्ासकीय िमिनीच्या बाबतीत आर्श्यक त्या नोंदी घेणे, 

झ) भिूापन ििांकािे उप मर्भाग अिंलात आणे, 

ञ) अद्ययार्त ििीन िहसलूासंबंिी आर्श्यक त्या नोंदी घेणे, 

ट) प्रिमलत कायद्यानसुार अनसुमूित ििाती संबंिातील प्रमिया पणूव करणे र् 

अनसुमूित ििातीतील व्यक्क्तच्या िमिनींच्या संबंिात आर्श्यक त्या नोंदी 

घेणे, 

य) बामित ििीनीतील समुर्िांमिकारांत असलेल्या व्यस्क्तींच्या नोंदी घेणे र् त्या 

नोंदी अद्ययार्त करणे, 

ड) िमिनीर्रील झाडे, मर्कहरी इत्यादी सारख्या ित्तांच्या संबंिातील आर्श्यक त्या 

नोंदी घेणे, 

ढ) िमिनीच्या अकृमषक र्ापरा संबंिात आर्श्यक त्या नोंदी घेणे, 

ण) िमिनीििील बटाईदारांच्या संबंिातील आर्श्यक त्या नोंदी घेणे, 

त) ककर्ा उभ्या पेरणी केलेल्या मपकांच्या संबंिातील आमण अर्ा मपकांच्या िेत्रा 

बसंबंिातील आर्श्यक त्या नोंदी घेणे, 

र्) भमूिसंपादन र् पनुर्वसन आमण पनुर्वसाहती यांसंबंिातील इतर कोणत्याही नोंदी 

घेणे ककर्ा त्यांिे अद्यायार्तीकरण करणेण 



द) ताबा घेणाच्या प्रमियेदरम्यान महतसंबिीत व्यक्तींनी केलेले सर्व अिव एकदा 

प्रारंमभक अमिसिूना काढल्यानंतर दाखल करून घेतले िाणार नाहीतण   
 

प्रकरण चार 
पनुवगसन व पनुवगसाहत योजना 

 
11. प्रशासकाने पनुवगसन व पनुवगसाहत योजना तयार करणे :- 

1)   मिल्हामिकाऱ्याने कलि 11 च्या पोटकलि (1) अन्र्ये प्रारंमभक अमिसिूना प्रमसध्द 

केल्यार्र पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत प्रर्ासक हा  स्र्त:  ककर्ा कोणत्याही र्ासकीय 

अमिकाऱ्याला प्रामिकृत  करुन ककर्ा कोणत्याही अमभकरणाला बाहयसेर्ा तत्र्ार्र काि 

नेिनू देऊन त्याद्वारे बामित कुटंुबािे सरे्िण करील आमण कलि 11 च्या पोट-कलि (1) 

अन्र्ये प्रारंमभक अमिसिूना प्रमसध्द केल्याच्या मदनांकापासनू तीन िमहन्यांच्या कालार्िीच्या 

आत त्या बामित कुटंूबािी िनगणना करीलण 

2) प्रर्ासकाने अर्ा प्रकारे बामित कुटंुबाच्या केलेल्या सरे्िणािध्ये आमण हाती 

घेतलेल्या त्यांच्या िनगणनेिध्ये,तो सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यास अहर्ालाच्या 

आिारे आिारसािग्री गोळा करील तसेि, पंिायत र् र्ासकीय अमभलेख या सारख्या दथुयि 

स्त्रोताििनू आिारसािग्री गोळा करील आमण बामित कुटंुबांच्या घरोघरी भेट देऊन आमण 

बामित िेत्रातील पायाभतू समुर्िांच्या बाबतीत  स्र्ळांना भेटी देऊन त्या आिारसािग्रीिी 

पडताळणी करीलण 

3)  प्रर्ासकाने तयार केलेल्या प्रारुप पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत योिनेिध्ये अमिमनयिाच्या 

कलि  16 च्या पोट-कलि (2) िध्ये निदू केलेल्या तपर्ीला बरोबरि पढुील गोष्ट्टीिाही 

सिारे्र् असेल--- 

(एक) मर्स्र्ामपत होण्यािा संभर् असलेल्या कुटंुबांिी यादीण 

(दोन)  बामित िेत्रातील पायाभतू समुर्िांिी यादीण 

(तीन) बािीत िेत्रातील िारण िमिनींिी यादीण 



(िार) बामित िेत्रातील व्यार्सामयकांिी यादीण 

(पाि)  बामित िेत्रातील भमूिहीन व्यक्तींिी यादीण 

(सहा) बामित िेत्रातील अनसुमूित िाती ककर्ा अनसुमूित ििातीतील व्यक्ती, अपंग व्यक्ती 

यासारख्या र्ंमित गटांिी यादीण 

(सात) बािीत िेत्रातील भमूिहीन रे्तिंिरुांिी यादीण 

(आय) बािीत िेत्रातील, रोिगाराकमरता अपेमित यरु्कांिी यादीण 
 

4)प्रर्ासक, भमर्ष्ट्यात घेतल्या िाणाऱ्या हरकतीिे प्रिाण किी करण्याच्या दषृ्ट्टीने र्क्य 

तेर्र्र सिारे्र्क र् समर्स्तर प्रारुप योिना तयार करण्यािा प्रयत्न करीलण 
 

5) प्रर्ासक, बामित िेत्रांिध्ये खप असलेल्या दोन स्र्ामनक दैमनक र्तृ्तपत्रांिध्ये िाहीर नोटीस 

देऊन त्याद्वारे अमिमनयिाच्या कलि 16 च्या पोट- कलि (2) अन्र्ये त्याने  तयार केलेल्या 

प्रारुप योिनेबाबत लोकांना िामहती देईलण 
 

6) प्रर्ासक ककर्ा त्याने पदमनदेमर्त केलेला अमिकारी, त्याला योग्य र्ाटेल अर्ा मदनांकास 

परंत,ु कलि 16 च्या पोट-कलि (2) अन्र्ये त्याने  तयार केलेली  योिना प्रमसध्द करण्याच्या 

पंिरा मदर्स अगोदर बामित िेत्रांिध्ये िाहीर सनुार्णी घेईलण िाहीर सनुार्णीच्या संबिातील 

मनयि 5 च्या तरतदुी, योग्य त्या रे्रर्ारांसह, कलि 16 च्या पोट-कलि (5) च्या तरतदुींनसुार 

घ्यार्याच्या िाहीर सनुार्णीस लाग ूहोतीलण 
 

12. प्रशासकाचे अधिकार कतगव्ये व जबाबदाऱ्या:- 

 प्रर्ासक पढुील अमिकारांिा र्ापर करील र् कतेव्ये पार पाडील, आमण िबाबदाऱ्या 

पार पाडील :- 

(क) सािामिक पमरणाि  मनिारण अभ्यासासायी आिारसािग्री  संकमलत करणे  र् ती 

तयार करणे आमण सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यास करणाऱ्या अमभकरणास ती 

आिारसािग्री उपलब्ि करुन देणे , 

 (ख) मिल्यातील सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यास प्रमियेिे सिन्र्यन करणेण 



(ग) बामित िेत्रात कलि 4 च्या पोट कलि (1) अन्र्ये राज्य र्ासनाने काढलेली अमिसिूना 

प्रमसध्द करणे,  

(घ) मनयिांत तरतदू केलेल्या पध्दतीने सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यास अहर्ालािा 

सारांर् प्रमसध्द करणे, 

(ड)  सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यास प्रमियेत िाहीर सनुार्णीसायी सिूना प्रमसध्द 

करणेण 

(ि) सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यास प्रमिये दरम्यान िाहीर सनुार्णीस उपस्स्र्त 

राहणे, 

(छ)  संबंमित बामित कुटंूबांना र् इतरांना प्रारुप सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यास 

अहर्ाल उपलब्ि करुन देणे, 

(ि) सािामिक पमरणाि मनिारण अभ्यास अहर्ालािे मनिारण  करणाऱ्या तज्ञ गटाच्या 

बैयकीना उपस्स्र्त राहणे, 

(झ)  बामित िेत्रात, मनयिांत तरतदू केलेल्या पध्दतीने तज्ञ गटाच्या मर्र्ारर्ी प्रमसध्द करणेण 

(त्र) बामित िेत्रात मनयिांत तरतदू केलेल्या पध्दतीने भमूिसंपादना र्रील सिमुित  

र्ासनािा मनणवय प्रमसध्द करणेण 

(ट) मनयिांत तरतदू केलेल्या रीतीने र् िदुतीच्या आत बामित कुटंूबांिे सरे्िण करणे र् 

त्यांिी िनगणना हाती घेणे, 

(य) प्रारुप पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत योिना तयार करणे, 

(ड) मनयिांत तरतदू केलेल्या पध्दतीप्रिाणे प्रारुप पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत योिनेिी लोकांना 

िामहती करुन देणेण 

(ढ) संबंमित व्यक्ती र् प्रामिकारी यांना पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत योिन प्रारुप उपलब्ि करुन 

देणे, 

(ण) बामित िेत्रांिध्ये पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत योिनेर्र िाहीर सनुार्णी घेण्यासायी सिूना 

देणे र् त्या प्रमसध्द करणे, 



(त) बामित िेत्रातील पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत योिना प्रारुपबाबत िाहीर सनुार्ण्या 

आयोमित करणे, 

(र्)  प्रारुप पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत योिनेर्र सिूना र् अमभप्राय देण्यािी िागणीकत्यां 

संस्रे्ला  

 संिी देणेण 

(द) मिल्हामिकाऱ्याला प्रारुप पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत योिना सादर करणे, 

(ि)  बािीत िेत्रात िान्य केलेली पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत योिना प्रमसध्द करणे, 

(न) पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत मनर्ाडा देताना मिल्हामिकाऱ्याला िदत र् सहकायव करणे, 

(प) पनुर्वसन र् पनुर्वसाहतीच्या अभ्यासातील प्रगतीिे समनयंत्रण र् पयवरे्िण करणे, 

(र्)  पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत यांच्या कायान्र्यनोत्तर लेखापमरिणास सहकायव करणे, 

(ब) पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत यासायी करणे आर्श्यक असलेले इतर कोणते ही काि, 
 

13. मान्य केलेली पनुवगसन व पनुवगसाहत योजना प्रधसध्द करणे :-  

(1)  पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत आयकु्त, बामित िेत्रांिध्ये खप असणाऱ्या दोन स्र्ामनक दैमनक 

र्तविानपत्रािध्ये िाहीर नोटीस देऊन त्याद्वारे  अमिमनयिाच्या कलि 18 अन्र्ये त्याने अंमति 

रुप मदलेल्या िान्यता प्राप्त पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत योिने मर्षयी लोकांना िामहती करुन देईलण 

(2) िान्य केलेल्या योिनेच्या प्रती, संबंमित िेत्राििील पंिायत, तहसीलदार, उपमर्भागीय 

दंडामिकारी, मिल्हामिकारी आमण प्रर्ासक यांच्या कायालयाना उपलब्ि करुन देण्यात 

येतीलण तसेि िो कोणी तर्ी िागणी करील त्याला ही िामहतीिा अमिकार मनयि 2005 

अन्र्ये दस्तऐर्ि उपलब्ि करुन देण्यासायी आकारणी योग्य असेल अर्ी र्ी आकारुन त्या 

प्रती उपलब्ि करुन देण्यात येतीलण 

14. धजल्हाधिका-याने घोषणा प्रधसध्द करणे :- 

(1) मिल्हामिकारी कलि 19 च्या पोट कलि (1) अन्र्ये घेाषणा प्रमसध्द करील 

मिल्हामिकारी अर्ा घोषणे बरोबरि पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत योिनेिा सारांर्ही प्रमसध्द 



करीलण तर्ामप िागणीकत्या संस्रे्ने भमूि  संपादन खिाबाबतिी संपणूव रक्कि ििा 

केल्यामर्र्ाय अर्ी कोणतीही घोषणा  प्रमसध्द करण्यात येणार नाहीण 

(2) बामित िेत्राििील ग्रािपंिायतीच्या कायालयाच्या आमण ग्रािीण िहसलू अमिकारी र् 

नागरी स्र्ामनक संस्र्ा यांच्या कायालयाच्या र्लकांर्र अर्ा घेाषणेिी एक लेखी प्रत लार्नू 

ती प्रमसध्द करण्यात येईलण 

(3) अर्ा प्रमसध्दीिा अंमति मदनांक हा कलि 19 च्या पोट - कलि (1) खालील घोषणेच्या 

प्रमसध्दीिा मदनांक असेलण  

15.भरपाईच्या ऐवजी जमीन देऊ करण्याच्या प्रकरणात अनसुरावयाची कायगपध्दती:- 

(1) कसिन प्रकल्पाच्या बाबतीत प्रर्ासक, लाभ मिळालेल्या िेत्राििील िमिनीच्या 

संपादनाच्या प्रयोिनार्व या मनयिांना िोडलेल्या िोडपत्र-एक िध्ये निदू केलेले टप्पे लाग ू

केल्यानंतर उपलब्ि होऊ र्केल अर्ा  प्रकल्पाच्या लाभिेत्रातील पयाप्त िमिनीच्या 

र्क्यतेिा मर्िार करीलण लाभिेत्रात परेुर्ी ििीन उपलब्ि आहे अर्ी िर प्रर्ासकािी खात्री 

पटली तर, तो प्रकल्पाच्या लाभिेत्राििील ििीन संपादन करण्याच्या प्रयोिनार्व, अर्ा 

प्रकल्पास लाग ूहोण्यासायी िोडपत्र - एक िध्ये निदू केलेल्या टप्प्यापैकी एक टप्पा मनस्श्ित 

करीलण 

(2) बामित िेत्रातील रे्तििीनीिी िालकी असलेले आमण  ज्यांिी ििीन संपामदत 

करण्यात आली आहे ककर्ा िमिनीिे संपादन केल्याच्या पमरणािी ज्यांिे सीिांमतक  

रे्तकऱ्याच्या  ककर्ा भमूिहीनाच्या  दिात रुपांतर झालेले आहे, असे प्रत्येक बामित कुटंूब  

संपामदत केलेल्या िमिनीबद्दल द्यार्याच्या भरपाईऐर्िी लाभिेत्रातील िमिनीच्या  बदल्यात 

ििीन मिळण्यास आमण    अर्ा बामित व्यक्तीिी अर्ी भरपाई देण्याच्या रे्ळी िमिनीच्या 

संपादनाच्या प्रिाणर्ीर  प्रर्ासकीय खिासह, िमिनीिे िलू्य, भोगर्टा िलू्यापोटी 

मिल्हामिकाऱ्याकडे ििा करार्यािी रक्कि देण्यास पात्र आहे, अर्ी  प्रत्येक बामित 

कुटंुबाला निनुा िार िध्ये नोटीस देण्यात येईलण 



(3) भरपाईिे प्रदान करतेरे्ळी बामित व्यक्तीकडून ििा करण्यात येणाऱ्या िमिनीच्या 

भोगर्टा िलू्यािी रक्कि प्रर्ासकाच्या नारे् स्र्तंत्र खात्यात ििा करण्यात यार्ीण 

(4) नोटीस मिळाल्यानंतर ििीन मिळण्यासायी पात्र असलेली बामित व्यक्ती संपामदत 

केलेल्या िमिनीच्या भरपाई ऐर्िी त्या िमिनीच्या बदल्यात ििीन स्र्ीकारण्यास तयार आहे 

असे प्रर्ासकाला लेखी कळर्ील अर्ी तयारी निनुा पाि िध्ये कळमर्ण्यात येईल  

(5) ज्या व्यक्तींनी ििीन स्र्ीकारण्यािी तयारी दर्वमर्ली आहे, त्या व्यक्तींिी नारे् निनुा 

-सहा ििील नोंदर्हीत येर्ण्यात येतीलण प्रर्ासकाच्या किविारी र्गाकडून िनगणनेिा निनुा 

भरण्यात येईलण आमण  उक्त निनुा - सहा र्र प्रकल्पबामित व्यक्तींिी स्र्ािरी घेण्यात येईलण 

(6) नोटीस मिळाल्यानंतर िी बामित व्यक्ती ििीन िान्य करण्यास पात्र आहे पण 

िमिनी/िमिन स्र्ीकारण्यास तयार नाहीत अर्ी व्यक्ती  िमिनी / ििीन स्र्ीकारण्यास तयार 

नाही असे निनुा-सात िध्ये प्रर्ासकाला लेखी कळमर्लण लेखी स्र्रुपातील अर्ी तयारी 

मिळाल्यानंतरि बामित व्यक्तींना संपामदत केलेल्या िमिनीसायी भरपाईच्या रक्किेिे प्रदान 

करण्यात येईल आमण  िमिनीसायी ििीन मिळण्यासंबंिीिी मतिी ककर्ा मतच्या र्ारसांिी 

आणखी कोणतीही मर्नंती नंतरच्या कोणत्याही टप्प्यार्र मर्िारात घेतली िाणार नाहीण 

(7) बामित कुटंुबाला िमिनीसायी िमिनीिे मनयतर्ाटप करतेरे्ळी संपादनापरू्ी बामित 

कुटंुबाने ज्या भोगर्टा दिािी ििीन िारण केलेली असेल त्याि भोगर्टा दिािी ििीन 

देण्यात यार्ीण 

 

 परंत,ु िर र्ाटपग्राही  हा  िमिनीिा भोगर्टादार र्गव - दोन िध्ये िोडत असेल तर तो 

िमिनीिे रुपांतरण करुन घेण्यास हक्कदार होईल आमण अर्ा र्ाटपग्राहीला पयायी िमिनीिे 

मनयतर्ाटप केले असेल तेव्हा तो  दहा र्षांच्या कालार्िींनतर राज्य र्ासनाने रे्ळोरे्ळी 

मर्मनर्ददष्ट्ट केलेले असेल असे पट्टािलू्य भरल्यार्र  ती ििीन  भोगर्टादार र्गव - एक िध्ये 

सिामर्ष्ट्ट करुन घेण्यास हक्कदार असेल  

 



16)  वषासन धकवा रोजगाराचा पयाय :- 

(1) राज्य र्ासनािे मर्भाग, सार्विमनक उपिि ,स्र्ामनक स्र्राज्य संस्र्ा, र्ासकीय  

अनदुानप्राप्त संस्र्ा र् िहाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा, 1960 (1961 िा िहा-24) याच्या कलि 

73 (अ) खाली मर्मनर्ददष्ट्ट केलेल्या सहकारी संस्र्ा यांच्या आस्र्ांपनांििील गट क र् गट ड 

प्रर्गातील सर्व सेर्ांिध्ये  प्रकल्पबामित व्यक्तींच्या नािमनदेर्ीतांिा रोिगारासायी पाि 

टक्कयांपेिा किी नसेल इतका, प्रार्म्य कोटा असेलण 

(2) राज्य र्ासनाकडून अनरुुप महश्याच्या अंर्दानाच्या स्र्रुपात सहाथय  घेण्याऱ्या 

लाभार्ी व्यक्ती, संस्र्ा, कंपन्या,कारखाने, साखर-कारखाने, सतू- मगरण्या ,आपल्या गट क 

आमण गट ड संर्गातील पदसंख्येच्या ककर्ा त्यास सितलु्य असलेल्या  तांमत्रकेतर ककर्ा 

तांमत्रक किविारी र्गाच्या एकूण संख्येच्या पाि टक्क्यांपेिा किी नसेल इतक्या रोिगारािी  

प्रकल्पाबामित व्यक्तींच्या नािमनदेमर्त व्यक्तींकमरता तरतदू करील:  
 

परंत,ु उपरोक्त प्रार्म्य हे, खलु्या र् मर्मभन्न आरिण प्रर्गािध्ये यर्ाप्रिाण पसंतीिि 

पध्दतीने देण्यात येईलण 

(3) प्रकल्पबामित व्यक्ती प्रिाणपत्र िारण करणाऱ्या  उिेदर्ारािी मनयकु्ती ही, गट क 

आमण गट ड ििील मरक्त िागांर्र पाि टक्यांिा प्रार्म्य कोटयाििनू आमण मनयकु्ती 

करणाऱ्या प्रामिकरणाकडून िामहरात देऊन करण्यात येईलण अर्ा मनयकु्त्या या उक्त पदांच्या 

सेर्ाप्ररे्र् मनयिानसुार र् स्पिात्िक परीिा कोणतीही असल्यास मतच्याििील गणुर्त्त तेच्या 

आिारे उिदेर्ारांिी योग्य योग्यता पडताळून पामहल्यानंतर काटेकोरपणे करण्यात येतीलण 

(4) प्रकल्पबामित व्यक्तींिी मनयकु्ती प्रार्म्य कोटयाििनू करण्यात येईल, तेव्हा मतिे िळू 

प्रकल्पबामित व्यक्ती प्रिाणपत्र ते देणाऱ्या प्रामिकाऱ्याकडे पषु्ट्टी करण्यासायी पायर्ण्यात 

येईलण प्रिाणपत्र देणाऱ्या प्रामिकाऱ्यािे पसु्ष्ट्टपत्र मिळाल्यानंतरि अर्ा व्यक्तींिी मनयकु्ती 

कायि करण्यात येईलण प्रिाणपत्र देणारा प्रामिकारी नोंदर्हीत नोंद घेईल आमण प्रिाणपत्रािी 

पडताळणी केली आमण ते रै्द्य असल्यािे आढळले असे मनयकु्ती प्रामिकाऱ्यास कळर्ील 

आमण  त्यार्र रद्द असा  मर्क्का िारुन ते िळू प्रिाणपत्र त्यांच्याकडे येर्ीलण 



(5) रोिगार ककर्ा र्षासनािी रक्कि या ऐर्िी प्रत्येक बामित कुटंुबास रुपये पाि लाखािे 

एक रक्किी प्रदान हा पयाय स्र्ीकारणाऱ्या व्यक्तीस उक्त पाि टक्क्यांच्या प्रार्म्य 

कोट्टयाििनू रोिगारासायी प्रकल्पबामित व्यक्ती प्रिाणपत्र देण्यात येणार नाहीण 

(6) िागणीकती संस्र्ा, अर्ा बामित व्यक्तींना योग्य ती नोकरी मिळणे र्क्य व्हार्े, 

यासायी त्यांच्याकमरता प्रमर्िण समुर्िांिी व्यर्स्र्ा करीलण 

(7) िागणीकती संस्र्ा, बामित व्यक्तींना स्र्यं- रोिगारासायी उद्योिकता ,तांमत्रक र् 

व्यार्सायीक कौर्ल्याच्या मर्कासाकमरता आर्श्यक त्या प्रमर्िण समुर्िा परुर्ील  

(8) कसिन प्रकल्पाच्या बाबतीत, अमिमनयिा सोबत िोडलेल्या मतसऱ्या अनसुिूी नसुार 

पायाभतू समुर्िांिी र् मकिान िलूभतू सोयी समुर्िांिी पमरपतूी करुन त्या, स्र्ामनक संस्र्ाकडे  

हस्तांतमरत केलेल्या असल्यामर्र्ाय आमण पात्र र्  इच्छूक असलेल्या प्रकल्पबामित व्यक्तीना 

िमिनीच्या बदल्यात िमिनीिे र्ाटप करण्यात आल्यामर्र्ाय प्रर्ासक संपादन कत्या संस्रे्स 

घळभरणीसायी (गॉिवमर्कलग) परर्ानगी देणार नाहीण 

 

प्रकरण पाच 
पनुवगसन व पनुवगसाहत 

 
17. पनुवगसन व पनुवगसाहतीचे धवषयक घटक :- 

1) ज्या प्रकल्पांच्या संबंिात अमिमनयिाच्या कलि 11 च्या पोट-कलि (1) खालील 

प्रारंमभक अमिसिूना काढण्यात आली असेल अर्ा प्रकल्पातील बामित कुटंूबेि केर्ळ 

अमिमनयिाच्या दसुऱ्या र् मतसऱ्या अनसुिूीअनसुार  पनुर्वसन र् पनुर्वसाहतीिे  घटक म्हणनू 

मर्िार केला िाण्यासायी पात्र यरतीलण 
  

 भिूी संपादन पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत करताना उमित भरपाई मिळण्यािा आमण 

पारदर्वकतेिा हक्क अमिमनयि 2013 (2013 िा 30) याच्या प्रारंभापरू्ी िहाराष्ट्र 

प्रकल्पबामित व्यक्तींिे पनुर्वसन अमिमनयि 1986 (1989 िा िहा 32) आमण त्याद्वारे 

मनरमसत करण्यात आलेला िहाराष्ट्र प्रकल्पािळेु मर्स्र्ामपत झालेल्या व्यक्तीिी पनुर्वसाहत 



अमिमनयि 1976 (1976 िा  िहा 41 ) यांच्या तरतदुी आमण ज्याद्वारे 1986 च्या उक्त 

अमिमनयिास मनरमसत करण्यात आले त्या िहाराष्ट्र प्रकल्पबामित व्यक्तींिे पनुर्वसन 

अमिमनयि 1999 (2001 िा िहा 11) यांच्या तरतदूी ज्यांना  लाग ू असतील अर्ी 

प्रकल्पबामित कुटंूबे, अमिमनयिाच्या दसुऱ्या र् मतसऱ्या अनसुिूीनसुार पनुर्वसन र् 

पनुर्वसाहतीिे  घटक म्हणनू मर्िार केला िाण्यासायी पात्र यरणार नाहीतण 
 

2) नागरीकरणाच्या प्रयोिनार्व ििीन संपादन करण्यात  आली असेल तेव्हा मर्कमसत 

िमिनीच्या र्ीस टक्के इतकी ििीन देऊ करतेरे्ळी त्याबाबतीत पायाभतू समुर्िांच्या 

घटकांकमरता र्ापरण्यात येणारी ििीन ही, मर्कमसत िमिनीच्या र्ीस टक्कयांिी गणना 

करताना मर्िारात घेतली िाणार नाहीण 
 

3)  ज्यािध्ये अनसुिूीत िातींच्या र् अनसुिूीत ििातीच्या कुटंूबािे अनैस्च्छकपणे 

मर्स्र्ापन होत असेल अर्ा, िागणीकत्या संस्रे्च्या र्तीने ििीन संपादन करण्यात येणाऱ्या  

प्रकल्पांच्या बाबतीत, राज्य र्ासन, राज्याच्या संबंमित सािामिक न्याय मर्भागार्ी आमण त्या 

िेत्रातील ग्रािपंिायती र् नागरी स्र्ामनक संस्र्ार्ी मर्िारमर्मनिय करुन मर्कास आराखडा 

तयार करीलण उक्त आराखडयास ग्राि सभेिी ककर्ा पंिायतीिी ककर्ा नागरी स्र्ामनक 

संस्र्ांिी संिती मिळर्ण्याच्या रे्ळी ग्राि सभेिध्ये तो र्ािनू दाखर्ण्यात येईल र् त्यार्र ििा 

करण्यात येईलण 
 

4)  कलि 21 अनसुार संपामदत करार्याच्या िमिनीिध्ये महतसंबंि असलेल्या व्यक्तींिे 

दारे् िागर्तेरे्ळी मिल्हामिकारी िागणीकत्या संस्रे्ला नोटीस देईलण िागणीकत्या संस्रे्स 

संपामदत करण्यात येणाऱ्या िमिनीच्या भरपाईच्या रकिेबाबत तसेि संपामदत करण्यात 

येणाऱ्या त्या िमिनीच्या बािारिलू्याबाबत मिल्हामिकाऱ्याकडे आपले ित व्यक्त करता 

येईलण 

 



5)  द्यार्यािी भरपाईिी रक्कि ही, िार कोटी रुपयापेिा किी असेल तर उप 

मिल्हामिकारी (भमूि संपादन) मकर्ा यर्ास्स्र्ती उप मर्भागीय अमिकारी, अमिमनयिाच्या 

कलि 23 अन्र्ये मनर्ाडा घोमषत करीलण 

6) द्यार्यािी भरपाईिी रक्कि ही, िार कोटी रुपयांपेिा अमिक असेल र् दहा कोटी 

रूपयांपेिा किी असेल तर, मिल्यािा मिल्हामिकारी मनर्ाडा घोमषत करीलण 

7) द्यार्यािी भरपाईिी रक्कि ही, दहा कोटी रुपयांपेिा अमिक असेल तर 

मिल्हामिकारी, संबंमित िहसलूी मर्भागाच्या मर्भागीय आयकु्तांिी परू्व िान्यता घेईल आमण 

त्यांनतरि मनर्ाडा घोमषत करील  

8) र्रील उप-मनयि (5),(6) र् (7) या िध्ये उप मिल्हामिकारी (भमूि संपादन) ककर्ा उप 

मर्भागीय अमिकारी ककर्ा मिल्हामिकारी यांकमरता मर्मनर्ददष्ट्ट केलेली प्रामिकृत आर्दर्क 

ियादा प्रत्येक र्षाच्या 1 िानेर्ारी रोिी आपोआप दहा टक्कयांनी र्ाढमर्ण्यात येईलण 

 

9)  संपामदत करण्यात येणारी ििीन ही नगर पमरषद िेत्राच्या ककर्ा िहानगरपामलका 

िेत्राच्या हद्दीच्या बाहेर स्स्र्त असेल तर अमिमनयिाच्या कलि 26 च्या पोट-कलि (1) 

अनसुार गणना केलेले बािार िलू्य राज्य र्ासनाने अमिसमूित केलेल्या घटकांच्या पटीत 

र्ाढर्ण्यात येईलण 

10) कलि 33 च्या पोट-कलि (1) खालील मनर्ाड्यािध्ये करण्यात आलेल्या दरुुस्त्यांच्या 

पमरणािी,एखाद्या व्यक्तींस कोणतीही अमतमरक्त रक्कि मदली गेली असल्यािे आमण मतला  

देण्यात आलेली उक्त अमतमरक्त रक्कि परत करण्यास मतने नकार मदला असल्यािे मसध्द 

झाले असेल त्याबाबतीत ती रक्कि मतच्या कडून ििीन िहसलूाच्या र्कबाकीप्रिाणे र्सलू 

करण्यात येईलण 
 

11) कोणत्याही भमूि संपादनाच्या कायवर्ाहीस तातडीच्या भमूिसंपादनाबाबतिे कलि लाग ू

करण्यापरू्ी मिल्हामिकारी राज्य र्ासनािी परू्व ििंरूी घेईलण 

 



12) खािगी कंपनीने ििीन िालकार्ी खािगीरीत्या र्ाटाघाटी करुन 1000 हेक्टरपेिा 

अमिक ििीन खरेदी केली असेल त्याबाबतीत, या मनयिांखालील पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत 

यांच्यार्ी संबंमित तरतदुी या ग्रािीण िेत्रािध्ये ककर्ा नागरी िेत्रािध्ये लाग ूअसतीलण 

 

18.भधूम संपादन अधिधनयम 1894अन्वये सरुु करावयाची भधूम-संपादन कायगवाही:-  

1) भमूि संपादन अमिमनयि, 1894 (1894 िा 1) याच्या कलि 4 च्या पोट कलि (1) 

खालील अमिसिूना 31 मडसेंबर,2013 परू्ी काढण्यात आली असेल आमण उक्त भमूि 

संपादन अमिमनयि, 1894 (1894 िा 1) यांच्या कलि 11 खालील मनर्ाडा मदण31 

मडसेंबर,2013 परू्ी घोमषत करण्यात आला  नसेल तेव्हा त्याबाबतीतील कोणतीही कायवर्ाही 

भमूि संपादन पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत करताना उमित भरपाई मिळण्यािा आमण पारदर्वकतेिा 

हक्क  अमिमनयि, 2013 (2013 िा 30) यािी कलिे 26 ते 30 या िध्ये मदलेल्या सतू्रानसुार 

पढेु िाल ूयेर्ण्यात येईलण 

2) िहाराष्ट्र औद्योमगक मर्कास अमिमनयि 1961 (1962 िा 3) याच्या प्रकरण सहा 

खालील अमिसिूना  31 मडसेंबर, 2013 परू्ी  प्रमसध्द करण्यात आली असेल आमण त्या 

मदनाकांपरू्ी उक्त अमिमनयिाच्या कलि 32 अन्र्ये भमूि संपादनाबाबतिा मनर्ाडा देण्यात 

आलेला नसेल तेव्हा त्याबाबतीतील कोणतीही कायवर्ाही, भमूि संपादन पनुर्वसन र् 

पनुर्वसाहत करताना उमित भरपाई मिळण्यािा आमण पारदर्वकतेिा हक्क अमिमनयि, 2013 

(2013 िा 30) यािी कलिे  26 ते 30 या िध्ये मदलेल्या सतू्रानसुार पढेु िाल ूयेर्ण्यात येईलण 

3) िहाराष्ट्र प्रादेमर्क मनयोिन र् नगररिना अमिमनयि,1966 (1966 िा िहा 37 ) 

अनसुार सार्विमनक प्रयोिनार्व ििीन राखनू येर्ण्यात आली असेल, आमण भमूि संपादन 

अमिमनयि,1894 (1894 िा 1 ) याच्या कलि 6 च्या पोट- कलि (1) खालील घेाषणा 31 

मडसेंबर, 2013 परू्ी करण्यात आली असेल आमण भमूि संपादन अमिमनयि 1894 (1894 

िा 1) याच्या कलि 11 खालील मनर्ाडा  31 मडसेंबर, 2013 परू्ी घोमषत करण्यात आला 

नसेल तेव्हा त्याबाबतीतील कायवर्ाही ही भमूि संपादन पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत करताना उमित 



भरपाई मिळण्यािा आमण पारदर्वकतेिा हक्क अमिमनयि, 2013 (2013 िा 30) यािी 

कलिे 26 ते 30 यािध्ये मदलेल्या सतू्रानसुार पढेु िाल ूयेर्ण्यात येईलण 

 

प्रकरण सहा 
पनुवगसन व पनुवगसाहत सधमती आधण राज्य संधनयत्रण सधमती 

 

19. प्रकल्प स्तरावर पनुवगसन व पनुवगसाहत सधमती स्थापन करणे :- 

1) राज्य र्ासन, पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत योिनेच्या अंिलबिार्णीिे  संमनयत्रण 

करण्याकमरता र् मतच्या प्रगतीिा आढार्ा घेण्याकमरता  आमण ग्रामिण िेत्रांििील ग्रािसभेर्ी 

आमण नागरी िेत्रांििील नगर पमरषदेर्ी मर्िार मर्मनिय करुन अंिलबिार्णी नंतरिे 

सािामिक परीिण पार पाडण्या कमरता प्रकल्पस्तरार्र पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत समिती स्र्ापन 

करीलण  

2) प्रर्ासकाकडून प्रारुप पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत योिना तयार करण्यात येईल तेव्हा 

समित्या आप आपली  पमहली बैयक घेतीलण समिती, योिनेर्र ििा करील आमण सिूना र् 

मर्र्ारर्ी करीलण 

  त्यानंतर या पढुच्या बैयकींिध्ये पनुर्वसाहतीिी प्रमिया पणूव होईपयंत समितीिी 

िमहन्यातनू एकदा बैयक घेण्यात येईल आमण त्यािध्ये अंिलबिार्णी नंतरच्या पनुर्वसन र् 

पनरु्वसाहत याबाबतच्या प्रगतीर्र ििा करण्यात येईलण 

3)अंिलबिार्णी नंतरच्या सािामिक लेखापरीिणार्रील ििा करण्याच्या प्रयोिनार्व, 

समितीिी तीन िमहन्यातनू एकदा बैयक घेण्यात येईलण  

4) राज्य र्ासनाने र्ासकीय  किविाऱ्यांसायी रे्ळोरे्ळी मर्मनर्ददष्ट्ट केलेल्या दराने 

समितीच्या सदस्यांना प्रर्ास भत्ता मिळेलण 

5) िर समितीिी इच्छा असेल तर मतला बामित िेत्राला भेट देता येईल आमण बामित 

कुटंुबांर्ी ििा करता येईल, तसेि पनुर्वसाहत प्रमियेिे  संमनयंत्रण करण्याच्या उदे्दर्ाने 

पनुर्वसाहत िेत्रांना  स्र्ळ भेटी देता येतीलण 



20. राज्य संधनयत्रण सधमती घधटत करणे :- 

1) राज्य र्ासन अमिमनयिाखालील पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत   योिना ककर्ा आराखडे 

यांच्या  अंिलबिार्णी आढार्ा घेण्यासायी र् त्यांिे संमनयंत्रण करण्यासायी राज्य संमनयंत्रण 

समिती घमटत करीलण 

2) प्रकल्पाकमरता पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत योिनेच्या अंिलबिार्णीिा आढार्ा 

घेण्यासायी र् मतिे संमनयंत्रण करण्यासायी, राज्य  संमनयत्रण समिती ही, पनुर्वसन र् 

पनुर्वसाहत आयकु्ताने कलि 18 अन्र्ये िान्यता मदलेल्या पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत योिनेच्या 

प्रमसघ्दीपासनू एका िमहन्याच्या आत आपली पमहली बैयक घेईल आमण त्यानंतर राज्य 

संमनयत्रण समितीच्या पढुील बैयकी  सहा िमहन्यानंतर  घेण्यात येतील िर समितीिी  इच्छा 

असेल तर मतला सहा िमहन्यांच्या कालार्िी  परू्ीही आपली बैयक घेता येईलण 

3) तज्ञांना देय असलेले भते्त, पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत आयकु्ताच्या भत्तयांप्रिाणेि 

असतीलण  

प्रकरण सात  
भधूमसंपादन पनुवगसन व पनुवगसाहत प्राधिकरण 

 

21. भधूमसंपादन, पनुवगसन व पनुवगसाहत प्राधिकरण :- 

1) राज्य र्ासन, रािपत्रातील अमिसिूनेद्वारे, राज्याच्या प्रत्येक िहसलू मर्भागातील 

भमूिसंपादनाच्या संबंिातील मर्र्ाद तातडीने मनकालात काढण्याच्या प्रयोिनार्व, भमूिसंपादन, 

पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत प्रामिकरण स्र्ापन करीलण आमण त्या मर्भागाच्या िखु्यालयाच्या 

मयकाणी  त्यािे कायवस्र्ान असेलण 

2) राज्य र्ासनाने केलेल्या घोषणेनसुार  उक्त प्रामिकरणे कायव करतीलण 

3) उक्त प्रामिकरणाच्या पीयासीन अमिकाऱ्यािी राज्य र्ासनाकडून रािपत्रातील 

अमिसिूनेद्वारे मनयकु्ती केली िाईलण 

4)  राज्याच्या िहसलू मर्भागातील तहसीलदाराच्या दिािा एक मनबंिक असेल आमण 

राज्य र्ासनाच्या िहसलू मर्भागासह र्ासकीय किविाऱ्याच्या रे्गर्गेळया संर्गातनू मनयकु्त 



करार्यािे अव्र्ल कारकून दिािे दोन किविारी, एक लघलेुखक, िार मलपीक, एक 

र्ाहनिालक र् तीन िपरार्ी यासह इतर किविारीर्गव असेलण 

5) उक्त प्रामिकरणािा मनबंिक आमण इतर अमिकारी र् किविारी यांिे रे्तन र् भते्त हे 

त्यांच्या िळू  मर्भागांिध्ये त्यांना मिळत असलेल्या रे्तन र् भत्तयाप्रिाणेि असतील आमण 

त्यांना त्यांच्या िळू रे्तनाच्या ( त्यािध्ये श्रेणी रे्तन अंतभूवत आहे) दहा टक्के  एर्ढ्या दराने 

प्रमतमनयकु्ती भत्ता  देण्यात येईलण त्यांच्या सेर्ार्ती या, िहाराष्ट्र नागरी सेर्ा मनयिांनसुार 

त्यांना लाग ूअसलेल्या सेर्ार्तीप्रिाणेि असतीलण 

6) उक्त प्रामिकरणाच्या पीयासीन अमिकाऱ्यास पढेु मर्महत केल्याप्रिाणे र्ेतन मिळेलण:- 

(क) िर तो सेरे्त असेलेला मिल्हा न्यायािीर् असेल तर र्ासकीय सेरे्तील त्यांिे अंमति 

रे्तन अमिक िळू रे्तनाच्या (त्यािध्ये श्रेणी रे्तन अंतभूवत आहे) दहा टक्के प्रमतमनयकु्ती भत्ता, 

(ख) िर तो सेरे्त असलेला मिल्हा न्यायािीर् नसेल तर - मिल्हा न्यायािीर्ाच्या 

रे्तनिानात आमण िळू रे्तनाच्या (त्यािध्ये श्रेणी  रे्तन अंतभूवत आहे) दहा टक्के प्रमतमनयकु्ती 

भत्ता  

(ग) मनर्मृतरे्तन  मर्षयक लाभ उपदान र् इतर सेर्ामनर्तृ्ती मर्षयक लाभ हे त्यांना लाग ू

असलेल्या संबंमित मनयिांनसुार पीयासीन अमिकाऱ्याला लाग ूअसतीलण 
 

22. भधूमसंपादन, पनुवगसन व पनुवगसाहत प्राधिकरणाच्या आस्थापनेचा अधिकार :- 

खोटा दार्ा करुन ककर्ा कपटपणूव रीतीने कोणताही पनुर्वसन  र् पनुर्वसाहत मर्षयक लाभ  

मिळर्लेला असेल  त्याबाबतीत भमूिसंपादन , पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत प्रामिकरणाच्या 

आस्र्ापनेला मदर्ाणी न्यायालयािा अमिकार असेलण उक्त लाभ आर्दर्क स्र्रुपात 

मिळर्लेले असतील तर राज्य र्ासनाकडून ििीन िहसलूािी र्कबाकी म्हणनू ते लाभ 

र्सलू केले िाण्यास पात्र असतील आमण िर उक्त लाभ हे ििीन र् घरे यांच्या स्र्रुपात 

मिळर्लेले असतील तर त्या अपकत्यास त्या िमिनीतनू र् घरांतनू बेदखल करुन र्सलू केले 

िाण्यास पात्र असतील, अर्ा प्रकारे मरकािी केलेली ििीन र् घरे ही केर्ळ त्याि 



प्रकल्पातील बामित व्यक्तींच्या पनुर्वसनाकमरता र् पनुर्वसाहतीकमरता र्ापरण्यात येतील 

आमण ती अन्य कोणत्याही प्रयोिनाकमरता र्ापरण्यात येणार नाहीतण 

 

23. मळू जमीन मालकाला जमीन परत करणे :- 

 अमिमनयिांतगवत संपादन करण्यात आलेली कोणतीही ििीन ताब्यात घेण्यात 

आल्याच्या मदनांकापासनू पाि र्षांच्या कालार्िीसायी न र्ापरता तर्ीि पडून रामहली तर 

ज्या िागणीकत्या संस्रे्कमरता ती ििीन संपादन करण्यात आली होती त्या संस्रे्ला नोटीस 

बिार्नू आमण मतला आपले म्हणणे  िांडण्यािी र्ािर्ी संिी देऊन आमण  संपामदत िमिनीिा 

ताबा घेऊन राज्य र्ासनाने याबाबतीत आर्श्यक तो लेखी आदेर् संित करुन, ती ििीन 

िळू िालकाला ककर्ा िालकांना ककर्ा यर्ास्स्र्ती त्यांच्या कायदेर्ीर  र्ारसांना अर्र्ा 

सिमुित र्ासनाच्या भ-ूबकेँला परत केली िाईलण िर िागणीकत्या संस्रे्ने िमिनीिा ताबा 

मदलेला नसेल तेव्हा दंडामिकारी, संबंमित िागणीकत्यां संस्रे्ला परू्व सिूना देऊन, त्या 

िमिनीिा ताबा घेईल र् ती राज्य र्ासनाच्या स्र्ािीन करीलण 

 

 

नमनुा  एक 
(धनयम 3 (3) पहा ) 

सामाधजक पधरणाम धनिारण अहवाल 
 

भाग िण सािामिक पमरणाि मनिारणाव्दारे सिामर्ष्ट्य करार्यािे सािामिक आर्दर्क र् 

सांस्कृमतक या मनष्ट्कषांिी यादी 

प्रकल्प िेत्रातील लोकसंख्येिे  तपमर्ल 

 र्य, कलग, िात, ििव 

 सािरता, आरोग्य र् पोषण मर्षयक दिा, दामरद्रयरेषा 

 िमहला दबुवल गट, बालक र्यस्क िमहला कंुटंुब प्रिखु यांना र्ेगरे्गळया रीतीने 

बनमर्णे 



 नातेसंबंिािे स्र्रुप र् कंुटुबातील िमहलांिी भमूिका 

 सािामिक र् सांस्कृमतक संघटना 

 प्रर्ासकीय संघटना 

 रािकीय संघटना 

 नागरी सिान संघटना र् सािामिक िळर्ळ 

 िमिनीिा र्ापर र् उपमिमर्का 

 कृमष र् कृमषतर र्ापर 

 ििीन िदृा, पाणी, झाडे इत्यादींिा अिा 

 पर्िुन 

 औपिामरक र् अनौपिामरक काि ेर् रोिगार 

 कािगार र् िमहलांच्या कािािे कौटंुमबक मर्भाग 

 स्र्लांतर 

 कौटंुमबक उत्पन्न स्तर 

 उपमिमर्का प्रािान्य 

 अन्न सरुिा 

 स्र्ामनक अर्वमर्षयक कायव 

 औपिारीक  र् अनौपिारीक स्र्ामनक उद्योग 

 प्रत उपागिन 

 ििरुी दर 

 स्र्ामनक उपमिमर्का योगदार देणा-या घटकांिध्ये मर्रे्ष उपमिमर्का कायातील 

िमहलांिा सहभाग 

 नैसर्दगक सािनसंपत्तीि उपागिन 

 सािाईक िालिते्तिी सािने 

 खािगी िालित्ता 



 कसिन समुर्िा 

 बािारपयािा उपागिन 

 पयवटन स्र्ळे 

 उपमिमर्का प्रिलन कायवकाल 

 सहकारी र् इतर उपिीमर्कांर्ी संबंमित संघ, मनर्ाह पयार्रनािा दिा 

 बोि, सौदयवमर्षयक दिा, ओढ र् आकांिा 

 र्साहत आकृतीबंि 

 घरे 

 सािामिक र् नागरीक अर्कार् 

 िार्दिक स्र्ळे र् सांस्कृमतक अर्व 

 भौमतक पायाभतू समुर्िा (पाणी परुर्या, िलप्रर्ाह व्यर्स्र्ा इत्यांदीसह) 

 सार्विमनक पायाभतू सेर्ा णणणणणणणणणणणणण 

आरोग्य समुर्िा, अगंणर्ाडी कें दे्र, सार्विमनक मर्तरण व्यर्स्र्ा 

 सरुिा गनु्हे, कहसा 

 िमहला सािामिक संिेलन कें दे्र 
भाग ब्र ुिखु्य पमरणाि िेते्र 
ििीन उपिीर्ा र् उत्पन्न यार्रील पमरणाि 

 रोिगारािे स्तर स्र्रुप 

 कुटंुबाि रोिगार स्र्रुप 

 उत्पन्नािा स्तर 

 अन्न सरुिा 

 राहणीिानािा दिा 

 उत्पादक सािनांिी उपागिन र् त्यार्रील मनयतं्रण 

 आर्दर्क अर्लंमबत ककर्ा दबुळेपणा 

 स्र्ामनक अर्वव्यर्स्रे्िी र्ाटारू्ट 



 मनिवनतेिी िोखीि 

 उपमिमर्केिे मर्कल्प िमहलांना उपलब्ि असणे 

भौमतक सािनसंपत्ती र्रील पमरणाि 

 नैमसर्दगक सािनसंपत्ती िदृा हर्ा, पाणी, र्ने यार्रील पमरणाि 

 उपमिमर्केसायी ििीन र् सार्विमनक िालित्ता, नैसर्दगक सािनसंपत्ती यार्रील ताण 

खािगी ित्ता, सार्विमनक सेर्ा र् समुर्िां यार्रील पमरणाि 

 मर्द्यिान आरोग्य र् मर्िण सरु्मिांिी ििता 

गहृमनिाण समुर्िांिी ििता  

 स्र्ामनक सेर्ा परुर्ण्यार्रील ताण  

 मर्द्यतु र् पाणी परुर्या, रस्ते, स्र्च्छता र् किरा व्यर्स्र्ापन व्यर्स्रे्िी पयाप्तता 

 खािगी भत्यांर्रील कर्िन, मर्हीरी तात्परुते मनर्ारे इत्यादी यासारख्या पमरणाि 

आरोग्यार्रील पमरणाि 

 

 स्र्लांतरणािळेु आरोग्यार्र पमरणाि होणारे स्तर 

 मर्रे्ष णणणण प्रकल्पािी णणण मदल्यािळेु आरोग्यार्र होणारे पमरणाि 

 िमहलांच्या आरोग्यार्रील पमरणाि  

 र्यस्कर व्यक्तींर्रील पमरणाि 

सांस्कृमतक र् सािामिक सलंग्नतेर्रील पमरणाि 

 स्र्ामनक रािकीय संरिनेिे रुपांतर 

 लोकसंख्या मर्षयक बदल 

 आर्दर्क पमरस्स्र्ती संतलून बदल 

 प्रिाणके, मर्श्र्ास, िलू्य र् सांस्कृमतक िीर्न यार्रील पमरणाि 

 गनु्हे र् अनमुित कारर्ाया 

 मर्स्र्ापनािा ताण 



 कंुटंु संलग्नता मर्भक्तीिा पमरणाि 

 िमहलांर्रील महसांिार 

 

नमनुा - दोन 
धनयम 3 (5) पहा 

 

  सािामिक पमरणाि र् व्यर्स्र्ापन योना (एसआयएिपी) 

(क) सौम्यकरता दषृ्ट्टीकोन 

(ख) पमरणाि दरू करणे, सौम्य करणे र् त्यािी भरपाई करणे यासायी उपाय 

योिना करणे 

(ग) पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत मर्षयक अटींिध्ये सिामर्ष्ट्ट केलेल्या 

असतील अर्ा उपाययोिना करणे आमण अर्ा अमिमनयिात मदलेल्या 

आराखडयाप्रिाणे भरपाई देणे 

(घ) िागणीकत्या संस्रे्ने निदू केलेल्या असतील अर्ा उपाययोिना 

प्रकल्प प्रस्तामर्त सिामर्ष्ट्ट करणे 

(ङ) सािामिक पमरणाि मनिारण प्रमियेच्या आमण सार्विमनक 

सनुार्ण्याच्या मनष्ट्कषादाखल उत्तर म्हणनू िागणीकत्या संस्रे्ने निदू 

केलेल्या असतील अर्ा उपाययोिना हाती घेणेण 

(र्) सािामिक पमरणाि व्यर्स्र्ापन योिने संख्यात्िक रिनेिे र्णवन र् 

प्रत्येक    र्ािक उपाययोिनासायी िबाबदार असलेली िखु्य व्यक्ती 

आमण कालियादा र् प्रत्येक कायािा खिव यांिा सिारे्र् करार्ाण 

       ------------- 

 

 



नमनुा - तीन 

धनयम ९ (६) पहा 

भाग- क परू्व लेखी संितीिा ककर्ा प्रमतज्ञापत्रािा निनुा  

अनिुिांक संबंमित व्यक्तींिा तपर्ील 

1. ज्याच्या नार्ार्र ििीनीिी नोंद आहे अर्ा व्यक्तीिे : 

2. पती / पत्नीिे नार्     : 

3. र्डील / आईिे नार्    : 

4. पत्ता      : 

5. गार् / र्स्ती     : 

6. ग्राि पंिायत / नगरपामलका / र्साहत  : 

7. तहसील / तालकुा      : 

8. मिल्हा      : 

9. कुटंुबातील इतर सदस्यांिी नार् र् र्य  : 

(अर्लंमबत िलेु र् प्रौढ व्यक्तींसह) 

10.  िालकीच्या िमिनीिी व्याप्ती   : 

11. मर्र्ादास्पद िमिनी कोणत्याही असल्यास  : 

12. पट्टा / भाडेपट्टा/ इनािपते्र / कोणत्याही असल्यास : 

13. कुळर्हीर्ाटासह इतर कोणतेही हक्क असल्यास : 

14.  र्ासन संपादन करीत असलेल्या िाझ्या  : 

िमिनीच्या बाबतीत िी पढुील प्रिाणे असे निदू 

करतो की, िी या संितीपत्रािा ििकूर र्ािला  

आहे सििनू घेतला असनू तो िला भाषेत सििार्नू 

सांमगतला आहे र् िाझी या संपादनास संिती आहे 

/सिंती नाहीण 



 संपणूव िामहती या निनु्यार्र कोणतीही स्र्ािरी घेण्यापरू्ी देण्यात यार्ी (ििीन 

िालकांना त्यांच्या िमिनीच्या बदल्यात काय देण्यात येईल र् त्यांच्या पनुर्वसनासायी काय 

करण्यात येईल याबाबतिी अटी र् रे्ती या निनु्यासोबत िोडलेल्या असाव्यातण 

 स्र्ािरी घेतलेला निनुा प्राप्त करण्यािा पदमनदेमर्त मिल्हा अमिका-यािी मदनांमकत 

स्र्ािरी  

 िर त्यांनी संिती देण्यास नकार मदला ककर्ा त्यांनी या निनु्यार्र संिती न देण्यािे 

संित केले तर, अर्ा कोणत्याही व्यक्तीला ििकार्ने ककर्ा त्यांना कोणत्याही प्रकारिी 

ििकी देणे, ककर्ा त्यांच्या पैर्ांच्या हानीस ककर्ा त्यांना र्ारीमरक दखुापत पोिर्ण्यास ककर्ा 

पमरणािी त्यांच्या कुटंुबाला इिा पोिमर्ण्यास कारणीभतू यरणारे कोणतेही कृत्य करणे यािा 

सिारे्र् असेल िर अर्ा प्रकारिी कोणतीही ििकी देण्यात आली तर हा निनुा रद्दबातल 

यरेलण  

 

भाग-2 

ग्राम सभेत ठरावाच नमनुा 
 

आम्ही, खालील सही करणार णणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणण ग्राि सभेिे सदस्यणणणणणणणणणणण 

मिल्हयाििील णणणणणणणणणण तहमसल / तालकु्यातील णणणणणणणणणणणणणण ग्राि पंिायती हद्दीतील  

याव्दारे असे निदू करतो की, पढुील प्रिाणन हे च्या प्रर्ासनाने र् अमिका-यांनी 

मदलेल्या िामहतीर्र आिामरत आहेण िर ती िामहती अपणूव ककर्ा िकूीिी आढळून आली 

आमण ककर्ा िर कोणतीही संिती ही, ििकी देऊन लबाडीने ककर्ा िकुीिी िामहती देऊन 

प्राप्त केलेली असेल तर अर्ी कोणतीही संिती रद्दबातल यरेलण 



त्याआिारेही ग्राि सभा या व्दारे असे प्रिामणत करते की, प्रस्तामर्त णणणणणणणणणणणणण 

प्रकल्पाला संिती आहे ण 

संिती नाकामरत आहे त्याबाबतच्या िमिनीिा तपमर्ल पढुील प्रिाणे आहे :- 

 एकरिेर इतक्या खािगी  िमिनीिे संपादन 

 णणणणणणणणणणणणण प्रकल्पासायी एकर इतक्या र्ासकीय िमिनीिे हस्तांतरण 

 णणणणणणणणणणणणणणणण एकर इतक्या र्न िमिनीिे प्रकल्पासायी हस्तांतरण 

 भरपाई, पनुर्वसन र् पनुर्वसाहत मर्षयक लाभ आमण िागणीकत्या संस्रे्ने नार् निदू 

करार्ी िान्य केलेली  सािामिक पमरणाि सौिीकरण उपाययोिना यांच्या अटी र् र्ती 

सोबत िोडल्या आहेतण  

 

ग्राि सभा असेही निदू करते की, कोणतीही संिती देणे हे केर्ळ आपले रमहर्ार्ी कसत 

असलेल्या र्न िमिनीर्र र् असलेल्या त्यांच्या िालकी हक्क ते ज्यांिा उपभोग घेतात त्या 

सर्व प्रकारच्या गौण र्नोत्पादनार्रील त्यांिा िालकी हक्क आमण सािमूहक र्नांिे रिण र् 

व्यर्स्र्ापन करण्यािा असलेला त्यांिा हक्क यासह र्ने आमण र्न िमिनी यार्र रै्यस्क्तक 

हक्क र् सािमूहक हक्क असणा-या आपल्या सर्व रमहर्ार्ांर्र अर्लंबनू असेलण 

(मटप: हे ग्रािसभेने स्रं्तत्रपणे प्रिामणत करार्यािे आहेण ग्रािसभा सदस्यांिी मदनांमकत 

स्र्ािरी / अंगययािा यसा) 

यरार् प्राप्त करणा-या पदमनदेमर्त मिल्हा अमिका-यािी मदनांमकत स्र्ािरी  

 

 

 

 

 



जोडपत्र एक  

िारण िमिनीिी व्याप्ती                                                         संपामदत करार्यािे िेत्र  

टप्पा एक 

 

(क) 1 हेक्टर र् 61 आर पेिा अमिक 
नसलेलीण 

(क)मनरंक 

(ख)1 हेक्टर र् 61 आर पेिा अमिक 
असलेली आमण 2 हेक्टर र् 42 आर पेिा 
अमिक नसलेली 

(ख)1 हेक्टर र् 61 आर पेिा अमिक 
असलेले परंत ु40 आर पेिा अमिक 
नसलेले िेत्र 

(ग)2 हेक्टर  र् 42 आर पेिा अमिक 
असलेली आमण 3 हेक्टर र् 23 आर पेिा 
अमिक नसलेली 

(ग)2 हेक्टर र् 2 आरपेिा अमिक असलेले 
परंत ु80 आर पेिा अमिक नसलेले िेत्र 

(घ)3 हेक्टर र् 23 आर पेिा अमिक असलेली 
     आमण 4 हेक्टर र् 4 आरपेंिा अमिक 
नसलेली 

(घ)2 हेक्टर र् 42 आर  पेिा अमिक 
असलेले 
 परंत ु 1 हेक्टर र् 23 आर  पेिा अमिक 
नसलेले िेत्र 

(ड) 4 हेक्टर र् 4 आर पेिा अमिक असलेली 
 आमण 4 हेक्टर र् 85 आर पेिा अमिक 
नसलेली 

(ड)  2 हेक्टर र् 83 आर पेिा अमिक 
असलेले  
परंत ु1 हेक्टर िेत्र र् 61 आर पेिा अमिक 
नसलेले ित्र 

(ि)    4 हेक्टर  र् 85 आर पेिा अमिक 
असलेली आमण 6 हेक्टर र् 47 आर पेिा 
अमिक नसलेली 

(ि)    3 हेक्टर र् 3 आर पेिा अमिक 
असलेले  
परंत ु 2 हेक्टर र् 42 आर पेिा अमिक 
नसलेले िेत्र 

(छ)    6 हेक्टर र् 47 आर पेिा अमिक 
असलेली  

(छ)   4 हेक्टर र् 47 आर पेिा अमिक 
असलेले सर्व िेत्र 

 
टप्पा दोन 

 
(क)2 हेक्टर र् 2 आर पेिा अमिक नसलेली (क)मनरंक 
(ख)2 हेक्टर र् 42 आर पेिा अमिक 
असलेली आमण 3 हेक्टर र् 23 आर पेिा 
अमिक नसलेली 

(ख)2 हेक्टर र् 42 आर पेिा अमिक 
असलेले परंत ु40 आर पेिा अमिक 
नसलेले िेत्र 



(ग)3 हेक्टर र् 23 आर पेिा अमिक असलेली 
आमण 4 हेक्टर र् 4 आर पेिा अमिक 
नसलेली 

(ग)2 हेक्टर र् 83 आरपेिा अमिक 
असलेले परंत ु80 आर पेिा अमिक 
नसलेले िेत्र 

(घ)4 हेक्टर  र् 4 आर पेिा अमिक असलेली 
आमण 5 हेक्टर र् 85 आर पेिा अमिक 
नसलेली 

(घ)3 हेक्टर र् 23 आर पेिा अमिक 
असलेले परंत ु1 हेक्टर र् 21 आर पेिा 
अमिक नसलेले िेत्र 

(ड)4 हेक्टर र् 85 आर पेिा अमिक 
असलेली आमण 5 हेक्टर र् 66 आर पेिा 
अमिक नसलेली 

(ड)3 हेक्टर र् 64 आर पेिा अमिक 
असलेले परंत ु1 हेक्टर र् 61 आर पेिा 
अमिक नसलेले िेत्र 

(ि)5 हेक्टर र् 66 आर पेिा अमिक 
असलेली आमण 7 हेक्टर र् 28 आर पेिा 
अमिक नसलेली 

(ि)4 हेक्टर र् 4 आरपेिा अमिक 
असलेले परंत ु2 हेक्टर र् 42 आर पेिा 
अमिक नसलेले िेत्र 

(छ)7 हेक्टर र् 28 आर पेिा अमिक 
असलेली 

(छ)4 हेक्टर र् 85  आर पेिा अमिक 
असलेले सर्व िेत्र 
 

टप्पा तीन 
 

(क) 3 हेक्टर र् 23 आर पेिा अमिक 
नसलेली 

(क) मनरंक 

(ख)3 हेक्टर र् 23 आर पेिा अमिक 
असलेली आमण 4 हेक्टर र् 4 आर पेिा 
अमिक नसलेली 

(ख)3 हेक्टर र् 23 आर पेिा अमिक 
असलेले परंत ु40 आर पेिा अमिक 
नसलेले िेत्र 

(ग)4 हेक्टर र् 4 आर पेिा अमिक  असलेली 
आमण 5 हेक्टर र् 85 आर पेिा अमिक 
नसलेली 

(ग)3 हेक्टर 64 आरपेिा अमिक असलेले 
परंत ु80 आर पेिा अमिक नसलेले िेत्र 

(घ)4 हेक्टर र् 85 आर पेिा अमिक 
असलेली आमण 5 हेक्टर र् 66 आर पेिा 
अमिक नसलेली 

(घ)4 हेक्टर र् 4 आर पेिा अमिक 
असलेले परंत ु1 हेक्टर र् 21 आर पेिा 
अमिक नसलेले िेत्र 

(ड)5 हेक्टर र् 66 आर पेिा अमिक 
असलेली आमण 6 हेक्टर र् 47 आर  पेिा 
अमिक नसलेली 

(ड)4 हेक्टर र् 44 आर पेिा अमिक 
असलेले परंत ु1 हेक्टर र् 61 आर पेिा 
अमिक नसलेले िेत्र 

(ि)6हेक्टर र् 47 आर पेिा अमिक 
असलेली आमण 8 हेक्टर र् 9 आर पेिा 
अमिक नसलेली 

(ि)4 हेक्टर र् 85 आर पेिा अमिक 
असलेले परंत ु2 हेक्टर 24 आर पेिा 
अमिक नसलेले िेत्र 

(छ)8 हेक्टर र् 9 आर पेिा अमिक असलेली (छ)5 हेक्टर र् 66 आर पेिा अमिक 
असलेले सर्व िेत्र 



 
टप्पा िार 
 

(क)4हेक्टर र् 42 आर पेिा अमिक 
नसलेली 

(क)मनरंक 

(ख)4 हेक्टर  र् 42 आर पेिा अमिक 
असलेली आमण 4 हेक्टर र् 85 आर पेिा 
अमिक नसलेली 

(ख)3हेक्टर र् 4 आर पेिा अमिक 
असलेले परंत ु40 आर पेिा अमिक 
नसलेले िेत्र 

(ग)4 हेक्टर र् 85 आर पेिा अमिक 
असलेली आमण 5 हेक्टर र् 66 आर पेिा 
अमिक नसलेली  

(ग)4 हेक्टर र् 44 आरपेिा अमिक 
असलेले परंत ु80 आरपेिा अमिक 
नसलेले िेत्र 

(घ)5 हेक्टर र् 66 आर पेिा अमिक 
असलेली आमण 6 हेक्टर र् 47 आर पेिा 
अमिक नसलेली 

(घ)4 हेक्टर र् 85 आरपेिा अमिक 
असलेले परंत ु 1 हेक्टर र् 21 आर पेिा 
अमिक नसलेले िेत्र 

(ड)6 हेक्टर र् 47 आर पेिा अमिक 
असलेली आमणक 7 हेक्टर र् 28 आर पेिा 
अमिक नसलेली  

(ड)5 हेक्टर र् 25 आर पेिा अमिक 
असलेले परंत ु1 हेक्टर र् 61 आर पेिा 
अमिक नसलेले िेत्र 

(ि)7 हेक्टर र् 28 आर पेिा अमिक 
असलेली आमण 8 हेक्टर र् 89 आर पेिा 
अमिक नसलेली 

(ि)5हेक्टर र् 66 आर पेिा अमिक 
असलेले परंत ु2 हेक्टर र् 24 आर पेिा 
अमिक नसलेले िेत्र 

(छ)8 हेक्टर र् 89 आरपेिा अमिक 
असलेली 

(छ)6 हेक्टर र् 47 आर पेिा अमिक 
असलेले सर्व िेत्र 

 

टप्पा पाि 
 

(क)4 हेक्टर र् 85 आर पेिा अमिक 
नसलेली 

(क) मनरंक 

(ख)4हेक्टर र् 85 आर पेिा अमिक 
असलेली आमण 5 हेक्टर र् 66 आर पेिा 
अमिक नसलेली 

(ख)4 हेक्टर र् 85 आर पेिा अमिक 
असलेले परंत ु40 आर पेिा अमिक 
नसलेले िेत्र 

(ग)5 हेक्टर र् 66 आर पेिा अमिक 
असलेली आमण 6 हेक्टर र् 47 आर पेिा 
अमिक नसलेली 

(ग)5 हेक्टर र् 25 आर पेिा अमिक 
असलेले परंत ु80 आर पेिा अमिक 
नसलेले िेत्र 

(घ)6 हेक्टर र् 47 आर पेिा अमिक 
असलेली आमण 7 हेक्टर र् 23 आर पेिा 
अमिक नसलेली 

(घ)4 हेक्टर र् 85 आर पेिा अमिक 
असलेले परंत ु1 हेक्टर र् 21 आर पेिा 
अमिक िेत्र 



(ि)7 हेक्टर र् 28 आर पेिा अमिक 
असलेली आमण 9 हेक्टर र् 28 आर पेिा 
अमिक नसलेली  

(ि)6 हेक्टर र् 6 आर पेिा अमिक 
असलेले परंत ु1 हेक्टर र् 61 आर पेिा 
अमिक नसलेले िेत्र 

(छ)8 हेक्टर र् 9 आर पेिा अमिक असलेली 
आमण 9 हेक्टर र् 71 आर पेिा अमिक 
नसलेली 

(छ)6  हेक्टर र् 47 आर पेिा अमिक 
असलेले परंत ु2 हेक्टर र् 42 आर पेिा 
अमिक नसलेले िेत्र 

(ि)9 हेक्टर र् 71 आर पेिा अमिक 
असलेली 

(ि) 7 हेक्टर र् 28 आर पेिा अमिक 
असलेले सर्व िेत्र 

 
 

  परंत ु कोणत्याही टप्प्यानसुार संपामदत करार्यािी ििीन ही 20 आर पेिा किी 

असणार नाही ककर्ा त्यािध्ये िहाराष्ट्र िारण िमिनीिे तकुडे पाडण्यास प्रमतबंि करण्याबाबत 

र् त्यािे एकत्रीकरण करण्याबाबत अमिमनयि (1947 िा 62) च्या तरतदुी अन्र्ये, लागर्ड 

योग्य िमिनीच्या स्र्तंत्र तकुडयाच्या स्र्रुपात ज्या िेत्रािे तकुडे पाडता येत नाही, अर्ा 

िेत्रािा सिारे्र् आहेण 

 

नमनुा – चार 
(धनयम 16 (2) पहा ) 

 

         भमूिसंपादनािळेु प्रकल्पबामित झालेल्या व्यक्तींसायी र्ासनाकडून नोमटर्ीस प्रमसध्दी 
 

 श्री/श्रीितीणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणयांना (या नोमटर्ीद्वारे) कळमर्ण्यात येते 

की, भिूापन ििांकणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणगार्णणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणतालकुाणणणणणणणणणणणणणणणणयेर्ील 

आपली रे्तििीन णणणणणणणणणण या प्रकल्पासायी संपामदत केली आहे/ संपादन करण्यात येईल 

म्हणनू, आपणासह र्ासकीय पनुर्वसन योिनेनसुार प्रकल्पबामित व्यक्ती म्हणनू सििण्यात 

येईल आमण आपणणणणणणणणणणणणहेक्टर णणणणणणणणणणणणणण आरसायी इतक्या िमिनीस हक्कदार आहातण 

लाभिेत्रािध्ये, सध्या र् भमर्ष्ट्यात उपलब्ि होणाऱ्या िमिनीच्या संबंिातील िामहती मिल्हा 

पनुर्वसन अमिकारी,णणणणणणणणणणणणणणणणणणणणयांच्याकडे मिळेलण 



 ही नोटीस मिळाल्यानंतर 15 मदर्सांच्या आत, उपलब्ि िमिनीिे संपादन करण्यासायी 

आपण इच्छुक आहात ककर्ा नाही आमण त्यािरे्ळी आपण कोणते गार् पसंत कराल हे 

तमु्हाला कळर्ारे् लागेलण आपण िमिनीिध्ये  इच्छुक नसाल परंत,ु पनुर्वसन योिनेसायी 

र्ासनाने मदलेले अनदुान स्र्ीकारण्यािी आपली इच्छा असेल तर कृपया तसे लेखी कळर्ारे्ण 

िर आपण उपलब्ितेनसुार भमूिसंपादन करण्यासायी इच्छुक नसाल तरी देखील ते लेखी 

कळर्ारे्ण मर्मनर्ददष्ट्ट कालार्िीत आपण काहीही कळमर्ले नाही तर आपण भमूिसंपादन 

करण्यासायी इच्छुक नाही आमण पनुर्वसन योिनेखालील भमूिसंपादनािा आपला हक्क 

सोडून देत आहात असे सििण्यात येईल, आमण यािळेु आपले नार् प्रकल्पबामित व्यक्तींच्या 

यादीतनू र्गळण्यात येईल यािी कृपया नोंद घ्यार्ीण 

         आपला, 
 

        मिल्हा पनुर्वसन अमिकारी, 

मयकाण : 

मदनांक : 

     
 

नमनुा – पाच 

(धनयम 16 (4) पहा) 
 

भधूमसंपादनासाठी प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे संमतीपत्र 

 

 िी,श्री/श्रीितीणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणण या संितीपत्राद्वारे अर्ी संिती देतो की 

गार्णणणणणणणणणणणतालकुाणणणणण येर्ील भिूापन ििांकणणणणणणणणणणअसलेली  िाझी 

ििीनणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणया प्रकल्पासायी संपामदत केली आहे/ मतिे संपादन करण्यात येईल 

म्हणनू, िी प्रकल्पबामित व्यक्ती आहे, आमण लाभिेत्रािध्ये सध्या र् भमर्ष्ट्यात उपलब्ि 

होणाऱ्या िमिनीच्या संबंिात मिल्हा पनुर्वसन अमिकारी,णणणणणणणणणणणणणणणणणणणयांच्याकडे उपलब्ि 



असलेल्या िामहतीनसुार, र्ासकीय पनुर्वसन योिने प्रिाणे, णणणणणणणणणणणणणणणण हेक्टर णणणणणणणणणणणआर 

इतक्या  िेत्र र्ळािी ििीन संपादन करण्यासायी हक्कदार आहेण 

 2ण मिल्हा पनुर्वसन अमिकारी,णणणणणणणणणणणणणणण यांच्याकडून मिळालेल्या िामहतीनसुार, िी 

उपलब्ि िमिनीसायी इच्छुक आहे आमण मर्मनर्ददष्ट्ट कालार्िीिध्ये, भमूिसंपादनाअंतगवत 

असलेल्या नर्ीन िमिनीसायी िाझी संिती देत आहेण णणणणणणणणणणणणणणणणप्रकल्पाच्या लाभिेत्रातील 

ककर्ा राज्यातील एकमत्रत िमिनीििनू िला ििीन देण्यात यार्ी अर्ी मर्नंती िी आपणांस 

करीत आहेण 

          आपला, 
 

           प्रकल्पबामित व्यक्तीण 

मयकाण : 

मदनांक : 
 

नमनुा – सहा  

( धनयम 16 (5) पहा) 
 

भिूी संपादनातील प्रकल्पबामित व्यक्तींसायी नोंदर्ही 
प्रकल्पािे नार् णणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणतालकुाणणणणणणणणणणणणणणणणमिल्हाणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणण 

 

अ.ि. प्रकल्पबामित 
व्यक्तीिे नार् 

हेक्टर  र् िेत्र 
यािध्ये 

प्रकल्पासायी 
केलेल्या 

भसंूपादनािा 
तपर्ील 

िमिनीिा तपर्ील अमभप्राय 
प्रकल्पाच्या 

लाभार्ी 
िेत्रातील 
िमिनीिा 
तपर्ील 

िमिनीिे 
र्ाटप 

(हेक्टर  र् 
िेत्र यािध्ये 

1 2 3 4 
 

5 6 

    
 

  

    
 

  

    
 

  

   
 

   



नमनुा – सात 

(धनयम 16 (6) पहा) 
 

 िमिनीच्या बदल्यात ििीन न स्र्ीकाण्यासायी प्रकल्पबामित व्यक्तींिे संितीपत्र    

िला, मिल्हा पनुर्वसन अमिकारी……………….. यांि कडून मदनांक………………….रोिीिी 

नोटीस प्राप्त झाली आहेण 

 िी, श्री/श्रीितीणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणण या संिती  पत्राद्वारे िाझी संिती देत आहे की 

गार्णणणणणणणणणणणणणणणतालकुाणणणणणणणणणणणणणयेर्ील भिूापन ििांक णणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणअसलेली िाझी 

ििीन णणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणण प्रकल्पासायी संपामदत केली आहे/ संपामदत करण्यात येईल, आमण 

िी, र्ासकीय पनुर्वसन योिनेप्रिाणेणणणणणणणणणणणणणणणहेक्टर र्णणणणणणणणणणणआर इतकी ििीन संपादन 

करण्यास हक्कदार झालो आहेण लाभ िेत्रातील सध्या र् भमर्ष्ट्यात उपलब्ि होणाऱ्या 

िमिनीच्या संबंिातील िामहती ही, मिल्हा पनुर्वसन अमिकारी, 

णणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणण यांच्याकडे उपलब्ि आहेण 

 मिल्हा िामहती अमिकारी,णणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणण यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या िामहती 

प्रिाणेणणणणणणणणणणणप्रकल्पाच्या िेत्रात उपलब्ि असलेल्या िमिनीसायी िी इच्छुक नाहीण िी िमिनी 

ऐर्िी आर्दर्क भरपाई मिळण्यास इच्छुक आहेणिी असे देखील िाहीर करतो की, ही संिती 

िाझ्यार्र आमण िाझ्या कायदेर्ीर र्ारसांर्र बंिनकारक आहे आमण िी स्र्त: ककर्ा िाझे 

कायदेर्ीर र्ारस भमर्ष्ट्यात िमिनीिी िागणी करणार नाही/ नाहीतण 
          

आपला, 

मयकाण :- 

मदनांक :- 

         प्रकल्पबामित व्यक्ती 

 िहाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आदेर्ानसुार र् नार्ाने ण 

                  (एसण केण गार्डे) 
         र्ासनािे उप समिर् 


