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संदभग:- र्ासनाचे पत्र क्र. बैठक/2020/प्र.क्र.45/र-3, धदनाकं 23.08.2021 
               

पधरपत्रक 
 धदनाकं 01.04.2021 रोजी मा. मंत्री (मदत व पनुवगसन) महोदयाचं्या ्यकयषतेतेलाली 
झालेलया बैठकी मयकये र्ासनाच्या पूवग परवानर्ी धर्वाय पयायी जधमनीचे वाटप करण्यात येऊ नये, 
्से धनदेर् देण्यात आले होते. या बैठकीचे इधतवृत्त संदभाधधन धदनाकं 23.08.2021 रोजीच्या 
पत्रान्वयवये धनर्गमीत करण्यात आले होते.  

याबाबत षतेधेत्रय सतरावरुन धवचारणा करण्यात येत ्सलयाने प्रकलपग्रसतानंा पयायी जधमन 
वाटप करण्याबाबत लालीलप्रमाणे सधवसतर सुचना धनर्गमीत करण्यात येत आहे. 

1. प्रकलपातील पात्र प्रकलपग्रसतानंा पयायी जधमनी वाटप करतानंा प्रकलपाच्या लाभषतेते्रात 
रालीव ठेवण्यात आलेलया व ्धधसुचीत केलेलया आरालड्यामधील जधमन वाटप 
करण्यास पुनवगसन ्धधधनयमानुसार धजलहा सतरावर कायगवाही करण्यात यावी. 
धजलहाधधकारी यानंी पात्र प्रकलपग्रसतानंा वाटप केलेलया जधमनी संबंधध तपधर्लवार 
माहीती व आदेर् दर मधहन्वययाच्या 5 तारलेस सोबत जोडलेलया “प्रपत्र ्” मयकये 
र्ासनास सादर करावी. 

2. प्रकलपातील बाधधत होणाऱ्या प्रकलपग्रसतानंा र्ावधनहाय आरालडा धनधित करण्यात 
आलेला आहे. प्रकलपग्रसतानंा पयायी जधमन वाटप करताना र्ावातील आरालड्यात 
बदल होत ्सलयास सदरचे षतेते्र वाटप करतानंा र्ासनाची पूवगमान्वययता घेण्यात यावी. 

3. पात्र प्रकलपग्रसतानंा लाभषतेते्र नसलेलया प्रकलपातील तसेच लाभषतेते्र ्सलेलया 
प्रकलपातील वाटपासाठी ्धधसुचीत केलेलया आरालड्याबाहेरील पयायी जधमन 
वाटपापूवी र्ासनाची पूवग परवानर्ी घेण्यात यावी. 

4. आरालड्याबाहेरील पयायी जधमन मंजुर करण्याबाबतचे प्रसताव र्ासनास सादर 
करतानंा योग्य कारणधममासंा, प्रकलपग्रसतानंा वाटपासाठी उपलब्ध षतेते्र, 
प्रकलपग्रसताचंी पात्रता, मुळ प्रकलपग्रसताचंे वारस, मंजुर करावयाच्या पयायी 
जधमनीच्या कब्जेहक्काची रक्कम र्ासनजमा ्सलेलया ठेवीबाबत, प्रकलपग्रसतानंा 
संपादन व कुटंुब संख्येनुसार देय षतेते्र इत्यादी मुद्ाबंाबत तपासणी करुन सधवसतर 
प्रसताव र्ासनास सादर करण्यात यावते. 
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5. प्रकलपग्रसतानंी पूवी वाटप केललेया जधमनी बदलुन धमळणेबाबत धवनंती केलयास 
याबाबतचे प्रसताव योग्य कारणधममासंेसह र्ासनास सादर करण्यात यावते. 

सदर पधरपत्रक महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसथळावर 
उपलब्ध करण्यात आले ्सुन त्याचा साकेंताकं क्रमाकं 202110141713167919 ्सा आहे.  हे 
परीपत्रक धडजीटल सवाषतेरीने साषतेाकंीत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेर्ाने व नावाने. 

 

                    

         ( र्णेर् लताळे ) 
           कषते ्धधकारी, महसुल व वन धवभार्. 

 
 प्रधत, 

१) मा.राज्यपाल महोदयाचंे  सधचव,  
२) मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सधचव,  
३) मा.मंत्री, मदत व पुनवगसन याचंे लाजर्ी सधचव, मंत्रालय, मंुबई, 
४) सधचव ( मदत व पुनवगसन) याचंे सवीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई, 
५) सधचव (जलसंपदा) याचंे सवीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 
६) महालेलापाल (लेलापरीषतेा/लेला व ्नुज्ञयेता)  महाराष्ट्र-1, मंुबई  
७) महालेलापाल (लेलापरीषतेा/लेला व ्नुज्ञयेता)  महाराष्ट्र-2, नार्पूर, 
८) सवग धवभार्ीय आयुक्त, 
९) सव धजलहाधधकारी, 
१०) सवग धजलहा पुनवगसन ्धधकारी, 
११) सवग कायासन (मदत व पुनवगसन), महसूल व वन धवभार्, मंत्रालय, मंुबई, 
१२) धनवड नसती, कायासन र-1, महसूल व वन धवभार्, मंत्रालय. मंुबई. 

  

http://www.maharashtra.gov.in/
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 प्रपत्र - ् 

 

पाटबंधारे 
प्रकलपाचे नाव 

प्रकलपग्रसताचे 
नाव व ज्या 
पाटबंधारे 
प्रकलपाकधरता 
त्याची जधमन 
संपाधदत 
करण्यात आली 
आहे त्या 
प्रकलपाचे नाव  

प्रकलपबाधधत 
व्यक्तीस देय 
्सललेया पयायी 
जधमनीचे षतेते्र 

प्रकलपबाधधत 
व्यक्तीस 
प्रत्यषतेात वाटप 
केललेया पयायी 
जधमनीचे  षतेते्र 

प्रकलपबाधधत 
व्यक्तीस पयायी 
जधमनीचे वाटप 
केललेया 
बाबतच्या 
आदेर्ाचा धदनाकं  
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