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उपिज%हािधकारी भूसंपादन मांजरा क%प

उ'मानाबाद यांचे काय)लय,
िदनांक:-

/05/2017

भूमीसंपादन, पुनव0सन व पुनव0साहत करताना उिचत भरपाई िमळ4याचा आिण पारदश0कते चा ह7क अिधिनयम
2013

8याअथ: भूमीसंपादन, पुनव0सन व पुनव0साहत करताना उिचत भरपाई िमळ4याचा आिण पारदश0कतेचा ह7क

अिधिनयम 2013 (2013 चा 30) या;या कलम 3 ;या खंड (इ) ;या परं तुका?ारे दान कर4यात आले%या अिधकाराचा वापर
क@न काढ4यात आलेली शासकीय अिधसूचना , महसूल व वन िवभाग शासन अिधसुचना

. MIS-11/2014/CR-

77(PART-2)/A-2 DATED 11/09/2015 (यात यापुढे िजचा िनदN श उ7त अिधसूचना असा कर4यात आला आहे ) या?ारे

असे अिधसूिचत केले आहे की, उ7त अिधिनयमा;या कलम 3 खंड (झेड अे) मPये QयाRया केले%या एखादया साव0जिनक
योजनासाठी एखादया िज%हयातील 10,000 हे 7टर अिधक नसेल इत7या WेXाकरीता जमीन संपादन कर4या;या संबंधात

अशा िज%हयाचा िज%हािधकारी हा उ7त अिधिनयमा;या योजनासाठी समुिचत शासन अस%याचे मान4यात येईल.

आिण 8याअथ:, उ7त अिधसुचनेनुसार समुिचत शासन असले%या उ'मानाबाद िज%हा;या िज%हािधका-यांस

यासोबत जोडले%या अनुसूची मPये अिधक तपशीलवार वण0न केलेली जिमनी;या (यात यापुढे 8याचा िनदN श उ7त जिमन
असा कर4यात आला आहे ) संपादनाची काय0वाही ही साव0जिनक योजनासाठी (या यापुढे 8याचा िनदN श उ7त साव0जिनक
येाजन असा कर4यात आला आहे ) आवYयक आहे अथवा ितची आवYयकता भास4याची श7यता आहे , असे वाटते 8या;या

'व@पाचे िववरण या सोबत जोडले%या अनुसूची दोन मPये िदलेले आहे , आिण Zहणूनच उ7त अिधिनयमा;या कलम 11 ;या
पोट कलम (01) ;या तरतुदी वये या?ारे असे सूिचत कर4यात येते की, उ7त जिमनीची उ7त साव0जिनक
आवYयकता भास4याची श7यता आहे .
8याअथ:,

योजनासाठी

'तािवत भूमी संपादना;या अनुषंगाने बािधत Qय7तीचे िव'थापन कर4यास भाग पाडणारी कारणे, या

यासोबत जोडले%या अनुसूची तीन मPये िदलेली आहे त. (सदर क%पात कोण\याही Qय7तीचे िव'थापन होणार नाही).
8याअथ:, कलम 43 ;या पोटकलम (01) अ वये पुनव0सन

व पुनव0साहत या

शासकाचा तपशील यासोबत जोडले%या अनुसूची पाच मPये िदलेला आहे . (सदर

कर4याची आवYयकता नाही.)

योजनासाठी िनयु7त केले%या

क%पात पुनव0सन व पुनव0साहत

\याअथ:, असे घोिषत कर4यात येत आहे की, उ7त अिधिनयमा;या कलम 11 ;या पोट कलम 4 अनुसार कोणतीही

Qय7ती ही अिधसूचना िसPद झा%या;या िदनांकापासून ते उ7त अिधिनयमा;या करण चार खालील काय0वाही पूण0 होईल
उ7त जिमनीचा अथवा ित;या भागाचा कोणताही Qयवहार करणार नाही ^कवा उ7त जिमनीवर कोणताही भार िनम)ण
करणार नाही.

परं तु, उ7त जिमनी;या अथवा ित;या भागा;या मालकाने अज0 के%यावर, िज%हािधकार-यास िवशेष पिर_'थतीची

कारणे लेखी नमूद क@न अशा मालकास उपरो7त तरतुदी;या वत0नातून सूट दे ता येईल.

परं तु, आणखी असे की, जर कोण\याही Qय7तीने या तरतुदीचे बुPदीपुर'तर उ`ंघन के%यास \यामुळे ितला

झाले%या कोण\याही हानीची ^कवा Wतीची िज%हािधका-याकडू न भरपाई िदली जाणार नाही.

तसेच उ7त अिधिनयमा;या कलम 11 ;या पोट कलम (05) नुसार िज%हािधकारी भूमीसंपादन, पुनव0सन व

पुनव0साहत करताना उिचत भरपाई िमळ4याचा आिण पारदश0कतेचा ह7क िनयम महाराab 2014 (यात यापुढे 8यांचा िनदN श

उ7त िनयम असा कर4यात आला आहे .) यां;या िनयम 10 ;या उप िनयम (03) ?ारे िवहीत के%या माणे भूमीअिभलेखा;या
अcावतीकरणाचे काम हाती घेणार अस%याचे व पुण0 करणार अस%याचे दे खील घोिषत कर4यात येत आहे .

आिण 8याअथ:, उ7त अिधिनयमा;या कलम 3 ;या खंड (छ) अ वये समुिचत शासन असले%या िज%हािधकारी,

उ7त अिधिनमाखालील िज%हािधका-यांची कायN पार पाड4यासाठी उपिज%हािधकारी (भूसंपादन), मांजरा
उ'मानाबाद , िज%हा उ'मानाबाद यांस पदिनदN िशत करीत आहे .

( भोदय मुळे )

उपिज%हािधकारी भूसंपादन
मांजरा क%प .उ'मानाबाद

क%प

अनुसूची एक

जिमनीची वण0न

गाव - दिहवाडी तालुका:
ा:- तुळजापूर

अ.

भूमापन ^कवा गट

मांक

िज%हा:
िज%हा:-उ'मानाबाद

अंदािजत WेX हे .आर मPये

1

2

3

1

308

0.58

( भोदय मुळे )

उपिज%हािधकारी भूसंपादन

मांजरा क%प .उ'मानाबाद

अनुसूची 2

साव0जिनक योजन 'व@पात िववरण.
िववरण.

क%पाचे नांव :- कृaणा मराठवाडा उपसा ^सचन योजना टiपा
उं ची वाढीसाठी

. 02 अंतग0त टiपा

. 03 पांगरधरवाडी ^सचन तलाव

क%पाचे वण0न:- कृaणा मराठवाडा उपसा ^सचन योजनेअंतग0त कृaणा खो-यातील मराठवाडया;या िहYयाचे 23.66 अkज
घनफुट पाणी अवष0ण वणl'त उ'मानाबाद िज%हयास उपलkध कmन दे 4यात येणार आहे .

समाजाला िमळणारे लाभ :- संपादन WेX मौ. दिहवाडी ता. तुळजापुर या गावातील शीवारामधून जात असून
मराठवाडया;या िहYयाचे 23.66 अkज घनफुट पा4यापैकी उपसा ^सचन योजना

. 02 साठी 7.57 घनफुट पा4याची तरतुद असून \यापैकी थम टiiया?ारे उपलkध झाले%या

2.24 अkज घनफुट पाणी वापरातुन एकुण 10,862 हे . आर. जमीन ^सचनाखाली येणार आहे .
\याचा लाभ सदर गावातील शेतक-यांना होणार आहे . \यामुळे संबंधीत शेतक-यांचे िजवनमान
उं चाव4यास मदत होणार आहे .

अनु सूची तीन

सदर;या भूसंपादन

बाधीत Qय7तoचे िव'थापन कर4यास भाग पाडणारी कारणे.

ीयेमुळे सदरील गावातील कोणतीही Qय7ती/कुटु ं ब सc_'थतीमPये िव'थापीत होत नाहीत.
अनु सूची चार

(सामािजक भाव िनध)रण
िनध)रण अpयास करणाqया अिधकाqयाने िदलेला सामािजक भाव िनध)रण सारांश)

सदर;या करणी भूसंपादन अिधिनयम 1894 मधील तरतुदoनुसार कृaणा मराठवाडा उपसा^सचन योजना

अंतग0त टiप

.02

. 03 मधील पांगरधरवाडी ^सचन तलावाचे काम जवळपास 95 % पुण0 झालेले आहे . संपािदत WेXातील

भूसंपादन WेXाचा भाग - 1 व भाग - 2 व भाग - 3 व भाग - 2 मधील अितिर7त गट नं 277 , 278 मधील संबिधत
शेतक-यांना अंितम िनवाडयानुसार मावेजा वाटप कर4यात आलेला आहे गट

. 308 मधील संबिधत शेतक-या;या िवनंती

अज)नुसार फेर संयु7त मोजणी केली असता 0.58 हे . आर WेX अितिर7त संपािदत होत अस%याने निवन भूसंपादन कायदा
2013 अ वये

संपिदत सं'था यांनी सादर केलेला भूसंपादन

िद. 05/04/2017 अ वये या काय)लयास भूसंपादनाची

'ताव

मा.िज%हािधकारी , उ'मानाबाद यांचे आदे श

ीया करणेबाबत आदे शीत केलेले आहे . संबंधीत संपादन

सं'थेने यापुव:च खाजगी वाटाघाटीने अनुसुची एक मधील जमीनoचा ताबा पर'पर िद. 02/07/2013 रोजी घेतलेला
अस%यामुळे सदर;या करणी सामािजक आघात िनध)रण अpयास कर4याची आवYयकता नाही.
अनु सूची पाच .

अब-

िटप :-

ग1)

2)

िनयु7त केले%या शासकाचा तपशील

शासक Zहणून िनयु7त कर4यात आले%या अिधकाqयाचे पदनाम-लागू नाही
शासना;या काय)लयाचा पsा लागू नाही

8या अिधसुचने?ारे शासकाची िनयु7ती कर4यात आली आहे \या अिधसुचनेचा तपशील लागू नाही.
सदर क%पासाठी होणाqया भूसंपादनामुळे कुठ%याही Qय7तीचे पुनव0सन कर4याची
आवYकता नाही,\यामुळे अिधिनयम 43 अ वये शासकाची िनयु7ती केलेली नाही.

उ7त जिमनी;या आराखडयाचे उपिज%हािधकारी भूसंपादन मांजरा क%प , उ'मानाबाद यांचे

काय)लयामPये िनरीWण करता येईल.

सदर अिधसूचने?ारे 8या जिमनीची साव0जिनक

योजनासाठी आवYयकता आहे ^कवा आवYयकता भास4याचा

संभव अस%याचे कायदयाचे कलम 11 चे उप कलम 01 खाली अिधसूिचत कर4यात आले आहे .

ारं िभक अिधसूचने;या

काशना;या तारखेपासून 60 िदवसा;या आत उपिज%हािधकारी भूसंपादन , मांजरा क%प उ'मानाबाद यांचे काय)लयात

आWेप नtदिवता येईल.
िदनांक:

/0
/05//2017

िठकाण:
िठकाण: उ'मानाबाद

( भोदय
भोदय मुळे )

उपिज%हािधकारी भूसंपादन
मांजरा क%प .उ'मानाबाद
उ'मानाबाद

