अिधसु चना
िज हािधकारी, यवतमाळ यां चे कायालय, िज हा यवतमाळ.
मां क – .अ./भूसं /र ./कली/कािव. 845

/2017

िदनां क:- 4 /09/2017

(भूिमसं पादन, पुनवसन व पुन थापना करतां ना वाजवी भरपाई िमळ याचा व पारदशकतेचा ह क अिधिनयम -2013)

करण मांक :- 24/47/16-17

मौजा- गहली हेटी ता. िज. यवतमाळ

याअथ , भूिमसंपादन , पुनवसन व पुनवसाहत करताना उिचत भरपाई िमळ याचा आिण
पारदशकतेचा ह क अिधिनयम - 2013 (2013 चा 30) या या कलम -3 या खंड (इ) परं तकु ा ारे दान
कर यात आले या अिधकाराचा वापर क न काढ यात आलेली अिधसुचना, महसूल व वन िवभाग
मां क सं क ण 11/2014/ . .77/अ-2, िदनांक . 19/01/2015 (यात यापुढे िजचा िनदश “उ
अिधसुचना” असा कर यात आला आहे.) या ारे असे अिधसुिचत के ले आहे क , उ अिधिनयमा या
कलम – 3 या खंड (झेड ए) म ये या या के ले या एखा ा सावजिनक योजनासाठी समुिचत शासन
अस याचे मान यात येईल.
आिण याअथ , उ अिधसुचनेनसु ार समुिचत शासन असले या , यवतमाळ
िज ा या िज हािधका यास या सोबत जोडले या अनुसचू ी एक म ये अिधक तपशीलवार वणन के लेली
जमीन (यात यापुढे िजचा िनदश उ सावजिनक योजन असा कर यात आला आहे.) सावजिनक
योजनासाठी (यात यापु ढे िजचा िनदश उ सावजिनक योजन असा के ला आहे.) आव यक आहे.
आठवा ितची आव यकता भास याची श यता आहे असे वाटते, या या व पाचे िववरण यासोबत
जोडले या अनुसिू च दोनम ये िदलेले आहे . आिण हणून उ अिधिनयमाचे कलम - 11 या पोट कलम
(1) या तरतुदी वये या ारे असे अिधसुिचत कर यात येते क , उ जिमनीची उ सावजिनक
योजनासाठी आव यकता भास याची श यता आहे.
आिण याअथ , तािवत भूमी संपादना या अनुषगं ाने बािधत य चे िव थापन
कर यास भाग पाडणारी करणे, यासोबत जोडले या अनुसु ची तीन म ये िदलेली आहेत. (िव थापन होणार
असेल तर या अनुसचू ीम ये कारणे नमूद करावीत )
आिण याअथ , सामािजक प रणाम िनधारण सारां श या सोबत जोडले या अनुसचू ी चार
म ये िदलेला आहे,
आिण याअथ , कलम -43 या पोट कलम (1) अ वये पुनवसन व पुनवसाहत या
योजनासाठी िनयु के ले या शासकाचा तपशील, यासोबत जोडले या अनुसचू ी पाचम ये िदलेला
आहे, (िनयु करणे आव यक असेल तर, या अनुसचू ीम ये तपशील नमूद करावा)
याअथ आता, असे घोिषत कर यास येत आहे.क , उ अिधिनयमा या कलम – 11
या पोट कलम -4 अनु सार कोणतेही य , ही अिधसूचना िस द झा या या िदनां का पासून ते उ
अिधिनयमा या करण चार खालील कायवाही पूण होईल या कालावधी पयत उ जिमनीचा अथवा
ित या भागा या कोणताही यवहार करणार नाही िकं वा उ जिमनीवर कोणताही भार िनमाण करणार
नाही.
परं त,ु उ जिमनी या अथवा ित या भागा या मालकाने अज के यावर,
िज हािधका यास िवशेष प रि थतीची करणे लेखी नमूद क न अशा मालकास उ ो य तरतुदीचा
वतनातून सूट देता येईल.
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परं त,ु आणखी असे क , जर कोण याही य ने या तरतुदीचे बु ीपर पर उ लंघन
के यामुळे ितला झाले या कोण याही हानीची िकं वा तीची िज हािधका यां कडू न भरपाई िद या जाणार
नाही.
तसेच, उ अिधिनयमा या कलम - 11 या पोट कलम – (5) अनुसार, िज हािधकारी
भूिमसंपादन , पुनवसन व पुनवसाहत करतांना उिचत भरपाई िमळ याचा व पारदशकतेचा ह क (महारा )
िनयम, 2014 (यात यापुढे यां चा िनदश “उ िनयम” असा कर यात आला आहे) यां या िनयम – 10
या उप िनयम (3) ारे िविहत के या माणे भूमीअिभलेखा या अ ावतीकरणाचे काम हाती घेणार
अस याचे व पूण करणार अस याचे देखील घोिषत कर यात येत आहे .
आिण याअथ , उ अिधिनयमा या कलम – 3 या खंड (छ) अ वये, समुिचत शासन
असलेला िज हािधकारी, उ अिधिनयमाखालील िज हािधका यांची काय पार पाड यासाठी
उपिज हािधकारी (भू सपं ादन) र ते क प, यवतमाळ िज हािधकारी कायालय, यवतमाळ यांना
पदिनदिशत करीत आहे.

** अनु सू ची - एक **
~ जिमनीचे वणन ~
गां व – गहली हेटी

तालु का – यवतमाळ िज हा - यवतमाळ

अ. .

भू मापन िकं वा गट मां क

अं दािजत े (हे टर म ये )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

32/1
32/2
32/3
32/4
32/5
31/1
31/2
31/2/K
31/2/B
34/3
34/4
34/5
33/1
33/2
33/2/A
33/3

0.18
1.07
0.95
1.86
1.79
0.51
0.37
0.07
0.24
1.64
1.22
1.50
1.64
0.55
0.77
1.03
15.39

एकु ण े
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** अनु सू ची - दोन **
~ सावजिनक योजना या व पाबाबत िववरण ~
क पाचे नां व
क प कायाचे वणन
समाजाला िमळणारे लाभ

:::-

वधा – नां देड, माग यवतमाळ – पुसद नवीन रे वे लाईन करीता.
वधा – नां देड, माग यवतमाळ – पुसद नवीन रे वे लाईन चे
सावजिनक कामाचे योजनाथ.
सावजिनक िहताथ.
** अनु सू ची – तीन **

बािधत य चे िव थापन कर यास भाग पाडणारी कारणे :- िव थापनाची आव यकता नाही.
सबब मािहती िनरं क.
** अनु सू ची – चार **
~ पु नवसन व पु नवसाहत योजनेचा सारां श ~
(सामािजक भाव िनधारण अ यास करणा या अिभकरणाने िदलेला) सामािजक भाव िनधारण सारां श,
िदनां क- 13/03/2015 चे राजप ात िस द महारा शासनाची अिधसूचना मां क संक ण
01/2015/ . .3/अ-2, नुसार उ अिधिनयमाचे कलम - 10(क) नुसार सामािजक भाव िनधारणा या
तरतुदी लागू कर यापासून सूट दे यात आलेली आहे .
** अनु सू ची - पाच **
िनयु के ले या शासकाचा तपशील :अ) शासक हणून िनयु कर यात
:- शासक िनयु ची आव यकता नाही.
आले या अिधका याचे पदनाम.
ब) शासना या कायालयाचा प ा.
:- िनरं क.
क)

या अिधसूचने ारे शासकाची िनयु
कर यात आली आहे या अिधसूचनेचा
तपशील.

:- िनरं क.

(टीप:- उ जिमनी या आराखड् याचे उपिज हािधकारी (भूसपं ादन) र ते
िज हािधकारी कायालय, यवतमाळ यां चे का
यालयाम ये िनरी ण करता येईल.)
िदनां क :- 4 /09/2017
िठकाण :- यवतमाळ
वा/(जयं त देशपां डे)
उपिज हािधकारी (भु सपं ादन)
र ते क प, यवतमाळ
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वा/िज हािधकारी
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