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िुमी संपादन, पुनर्वसन र् पुनवस्थापना करतांना र्ाजर्ी िरपाई भमळण्याचा र् पारदर्वकतेचा हक्क
अभिभनयम, 2013 अन्र्ये कलम 11(1) खालील अभिसूचना
ज्याअर्थी भुमीसंपादन, पुनिभसन ि पुनभस्र्थापणा करतांना िाििी भरपाई जमळण्याचा ि पारदर्भकतेचा हक्क अजिनीयम
2013 (30 OF 2013) च्या कलम 3 मिील पोट कलम (3) अन्िये प्रदान केले ल्या अजिकारानुसार महाराष्ट्र र्ासनाने महसुल
ि िनजिभाग अजिसुचना क्रमांक MIS-11/2014/C.R.77/A-2 जदनांक 19 जानेर्ारी 2015 (यानंतर यापुढे याला सदहुभ
अजिसुचना संबोिण्यात यािे) अन्िये सािभिजनक प्रयोिनार्थभ िजमन संपादन करतांना (सदहुभ कायद्याच्या कलम 3 मिील
पेटकलम (झअ) नुसार ) जिल्हयातील 500 हे क्टर पेक्षा िास्त नसले ल्या िजमनीच्या बाबतीत त्या जिल्हयाचा जिल्हाजिकारी
यांना या कायद्या अंतगभत िजमन संपादन करण्यास र्ासनाच्याितीने समुजचत र्ासन म्हणुन घोजित करण्यात आले आहे .
आजण ज्याअर्थी या अजिसुचनेनस
ू ार जिल्हाजिकारी यांना र्ासनाच्या ितीने समुचीत र्ासन म्हणुन घोजित करण्यात
आले आहे , त्याअर्थी अनुसच
ु ी Ӏ मध्ये दर्भजिले ल्या िजमनी (या पुढे याच "उक्त िूमी" असा उल्ले ख करण्यात येईल) अनुसच
ू ी
ӀӀ मध्ये नमुद केलेल्या सािभिजनक प्रयोिनाकरीता आिश्यक आहे ककिा आिश्यक असल्याचा संभि आहे . (यापुढे याचा
उल्ले ख "उक्त सार्वजभनक प्रयोजन" असा करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाजिकारी नागपूर यांची समुजचत र्ासन म्हणुन
खात्री झाल्यामुळे सदहुभ कायद्याच्या कलम 11 च्या पोटकलम 1 नुसार सािभिजनक कामाचे प्रयोिनासाठी िजमन संपादन करण्यात
येते असे अजिसूजचत करणे आिश्यक आहे ).
आजण ज्याअर्थी सदहुभ भुमीसंपादन कायद्यानुसार सािभिजनक प्रयोिनार्थभ भुमी संपादीत करतांना भुिारकास जिस्र्थाजपत
करण्याचे कारण सोबत िोडलेल्या अनुसच
ू ी ӀӀӀ मध्ये नमुद केले ले आहे .
आजण ज्याअर्थी भुमीसंपादन कायद्याअंतगभत सािभिजनक प्रयोिनार्थभ भुमीसंपादन करतांना सामाजिक पजरणाम
जनिारणाचा सारांर् सोबत िोडले ल्याा अनुसच
ू ी ӀV मध्ये नमुद केले ला आहे .
आजण ज्याअर्थी या भुमीसंपादन कायद्याचे कलम 43 पोट कलम (1) नुसार जिस्र्थाजपतांचे पुनिभसन ि पुनभस्र्थापना
करण्याकरीता सोबत िोडलेल्या अनुसच
ू ी V मध्ये प्रर्ासकाचे जििरण नमुद केले ले आहे . (प्रर्ासकाची जनयुक्ती आिश्यक
असल्यास अनुसच
ू ी V मध्ये माजहती दे णे आिश्यक आहे .
त्याअर्थी सदहुभ कायद्याच्या कलम 11 चे पोट कलम (4) नुसार अजिसुचना प्रजसध्द केल्याच्या जदनांका पासुन सदहुभ
भुमी कायद्याच्या प्रकरण 4 खाली कायभिाही पुणभ होईपयंत कोणतीही व्यक्ती उक्त िजमनीचा अर्थिा िजमनीच्या भागाचा

कोणताही व्यिहार करणार नाही ककिा कोणताही व्यिहार करजिणार नाही ककिा अश्या िजमनीिर कोणताही बोिा जनमाण
करणार नाही.
परं तु जिल्हाजिकारी अर्ाप्रकारे अजिसूजचत केलेल्या भुमीच्या मालकाने अिभ केल्यािर ले खी नोंदिाियाच्या जिर्ेि
पजरस्स्र्थतीमध्ये या पोट कलमाच्या अमलबिािणी मिुन अर्ा भुमी मालकास सुट दे ऊ र्केल.
परं तु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे िाणीिपुिक
भ उल्लं घन केल्यामुळे जतला सोसाव्या
लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अर्थिा क्षतीची जिल्हाजिकारी व्दारे भरपाई दे ण्यात येणार नाही.
पुन्हा असे घोजित करण्यात येते की, सदहुभ भुमी संपादन कायद्याचे कलम 11 च्या पोट कलम (5) अन्िये जिल्हाजिकारी
भुमी संपादन, पुनिभसन ि पुनभस्र्थापना करतांना िाििी भरपाई जमळण्याचा ि पारदर्भकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) जनयम 2013
(यापुढे ज्याचा उल्ले ख "उक्त भनयम" असा करण्यात येईल) चे जनयम 10 उपजनयम (3) अन्िये भुमीअजभले ख अद्याित
करण्याचे काम हाती घे तील.
त्याअर्थी समुचीत र्ासन म्हणुन जिल्हाजिकारी सदहुभ कायद्याचे कलम 3 पोट कलम (ग) अन्िये उपजिल्हाजिकारी
भुसंपादन क्र.2 जिदभभ पाटबंिारे जिकास महामंडळ, नागपूर यांना जिल्हाजिकारी यांची कतभव्ये पार पाडण्यास प्राजिकृ त करीत
आहे .
अनुसच
ु ीӀ
जमीनीचे र्र्वन
भू.प्र.क्र. 11/अ-65/2018-19
गािाचे नाि :- मे ढा, तालुका:- जभिापूर, जिल्हा:- नागपूर, प.ह.न. 89
अ.क्र.
(अ)
1

सव्हे क्रं. ककिा गट क्रं.
संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) हे .आर मध्ये
मेढा लघुकालिा डािा - 1
276
0.14

2
3

223/1
227

0.12
0.36

4

232/1
एकुर्

0.17
0.79

(ब)
1
2
3
4
5

119
109
108

मेढा लघुकालिा उििा - 1
0.28
0.13
0.04

92
59/1
एकुर्
(अ+ब) एकुर् क्षे त्र -

0.09
0.09
0.63
1.42

अनुसच
ु ी ӀӀ
सार्वजभनक प्रयोजनाच्या स्र्रूपाचे भर्र्रर्
प्रकल्पाचे नाि

:

प्रकल्पाचे कामाचे जििरण

:

प्रकल्पाचे समािाला होणारे फायदे

:

गोसेखद
ु भ प्रकल्प
मोखाबडी उपसा कसचन योिणेअत
ं गभत मेढा जितरीकेिरील लघुकालिा डािा -1
ि उििा - 1 चे बांिकामाकरीता भूसंपानाचा प्रस्ताि.
गोसीखुदभ प्रकल्पामुळे कसचन क्षमता 250819 हे .आर.
(आर्थर्थक,रोिगार,पायाभूत सुजििा, ि इतर) आहे . त्याचा लाभ सािभिजनक
पाणीपुरिठा, उद्योगिंदे ि र्ेतिजमनीला होणार आहे .
अनुसच
ु ी ӀӀӀ

प्रकल्प बाजितांना जिस्र्थाजपत करणे
आिश्यक असल्याबाबतची कारणे :

जनरं क
अनुसच
ु ी ӀV

सामाजिक पजरणाम जनिारणचा सारांर् : पयािरन ि िन मंत्रालय भारत सरकार नजि जदल्ली यांचे कायालयीन मेमोरन्डम क्र.
J-11016(7)/84-EN5/1A जदनांक 03 फेब्रु 1988. अन्िये या प्रकल्पास पयािरन जिभागाचे नाहरकत जमळाले ले
असल्याने नजिन भूसंपादन कायदा 2013 कलम (6) मध्ये अन्िये सामाजिक पजरणाम जनिारणातुन सुट आहे .
अनुसच
ु ी ӀV
भनयुक्त केलेल्या प्रर्ासकाचा तपभर्ल
अ. अजिका-याचे नाि पदनाम

:-

जनरं क

ब. अजिका-याचे कायालयीन पत्ता

:-

जनरं क

क. ज्या अजिसूचनेव्दारे प्रकासकाची
जनयुक्ती करण्यात आली त्या अजिसूचनेचे
जिस्तृत जििरण (जनगभजमत करण्यापुिी भरािे)
जिर्ेि नोंद

जठकाण :जदनांक :-

:-

नागपूर

भूसंपाजदत िजमनीचा नकार्ा उपजिल्हाजिकारी भुसंपादन क्र.2 जिदभभ
पाटबंिारे जिकास महामंडळ, नागपूर यांच्या कायालयात
पाहण्यासाठी उपलब्ि आहे .

/05/2019
उपभजल्हाभिकारी
िूसंपादन क्र.2 भर्.पा.भर्.म. नागपूर

