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उपजिल्हाजिकारी भूसंपादन क्र.2
जिदभभ पाटबंिारे जिकास महामंडळ,नागपूर
जदनांक - /11/2019
भुजमसंपादन, पुनिभसन ि पुनिभसाहत करतांना उजित भरपाई जमळण्यािा आजि पारदर्भकतेिा हक्क अजिजनयम
2013. अन्िये कलम 19(1) खालील अजिसुिना.
ज्याअर्थी समुजित र्ासन असले ल्या नागपूर जिल्हयाच्या अजिका-याने भुजमसंपादन ि पुनिभसाहत करतांना
उजित भरपाई जमळण्यािा आजि पारदर्भकतेिा हक्क अजिजनयम 2013(2013 िा 30) (यात या पुढे ज्यािा जनदे र् "उक्त
अजिजनयम" असा केला आहे ) यांच्या कलम 11 च्या पोट कलम (1) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अजिकारािा िापर
करुन अजिसुिना क्रमााक/उजधभुुउमाक अअकअउ/ाध -384उ2019 अन्िये प्रारं जभक अजिसुिना काढली आहे . आजि त्याव्दारे
असे अजिसुजित केले आहे की, यासोबत िोडलेल्या अनुसजु ि एक मध्ये अजिक तपजर्लिार ििभन केलेल्या िजमनीिी
अनुसि
ु ी दोन मध्ये अजिक तपजर्लिार जिजनर्ददष्ट केलेल्या सािभिजनक प्रयोिनासाठी आिश्यकता आहे . ककिा जतिी
आियश्कता भासण्यािी र्क्यता आहे .
आजि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्हाजिका-याने कलम 15 च्या पोट कलम (2) अन्िये जदले ला अहिाल कोिताही
असल्यास, जििारात घेतल्यानंतर, उक्त सािभिजनक प्रयोिनासाठी उक्त िजमन संपादीत करण्यािी आिश्यकता आहे
याबाबत त्यािी खात्री पटली आहे . म्हिुन उक्त अजिजनयमाच्या कलम 19 पोटकलम (1) च्या तरतुदीन्िये सािभिजनक
प्रयोिनासाठी उक्त िजमनीिी आिश्यकता आहे असे याव्दारे घोजित करण्यात येत आहे .
आजि ज्याअर्थी, अनुसि
ु ी जतन मध्ये अजिक तपजर्लिार ििभन केले ले क्षेत्र हे कुटूं जबयांच्या पुनिभसन ि
पुनिभसाहजतच्या प्रयोिनासाठी "पुिभसन क्षेत्र" म्हिुन जनिाजरत केले असल्यािे याव्दारे घोजित केले िात असुन, पुनिभसन
याेेिनेिा सारांर् अनुसि
ु ी िार मध्ये जिजनर्ददष्ट केला आहे .
आजि ज्याअर्थी, उक्त अजिजनयमाच्या कलम 3च्या खंड (छ) अन्िये समुजित र्ासन असले ला जिल्हाजिकारी
उक्त अजिजनयमान्िये जिल्हाजिका-यािी कायभ पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाजिकारी भुसंपादन क्र. 2 जिदभभ पाटबंिारे
जिकास महामंडळ, नागपूर यांस पदजनदे जर्त करीत आहे .
अनुसच
ु ी–1
संपाजदत कराियाच्या िजमनीिे ििभन
ुुअसकअप्रअक्रअ 11उअ-65उ2018-19 माौभा : माे ढा, तहअधु ापुर, धभल्हा नागपूर
अ.क्र. िजमन मालकािे नांि
(अ)

गट क्रमांक
माे ढा लघु/ाल ा डा ा - 1

मोहम्मद अरर्द अिमतुल्लाह खान
प्रभाकर रामिं द्रिी कोडे
प्रमोद हजरिं द्र र्थाटे
जसध्दी सुरि िाघ अ.पा.क. आिी कमल कििुिी जनघुट

276

0.14

223/1

0.12

227

0.36

232/1

0.17

ए/ुण
(ब)

क्षेत्रफळ (हे .आर)

0अ79
माे ढा लघु/ाल ा जभ ा – 1

मारोती सुयभभान गोडे ि इतर

119

0.28

र्ंकर िैराम नजक्षने ि इतर

109

0.13

मारोती बोंडकू िारदे िे ि इतर

108

0.04

महादे ि बोंडकू िारदे िे

92

0.09

59/1

0.09

पुंडलीक जिठोबा लांडे ि इतर
ए/ुण

0अ63

(अ+ब) ए/ुण क्षे त्र

1अ42

अनुसच
ु ी – दोन
सािभिजनक प्रयोिनाच्या स्िरुपाबाबत जििरि
प्रकल्पािे नाि
प्रकल्पािे कामािे जििरि

: गोसीखुदभ प्रकल्प
: मोखाबडी उपसकसिन योिनेअंतगभत मेढा जितरीकेिा
लघु कालव्यािरील डािा-1 ि उििा-1 च्या बांिकामाकरीता.
: गोसीखुदभ प्रकल्पामुळे कसिन क्षमता 250819 हे .आर. आहे .
(आर्दर्थक,रोिगार,पायाभुत,सुजििा ि इतर) त्यािा लाभ
सािभिजनक पािीपुरिठा, उद्योगिंदे ि र्ेतिजमनीला होिार आहे .

प्रकल्पािे समािाला होिारे फायदे

अनुसच
ु ी – धतन
पुनिभसन क्षेत्रािे ििभन
संपादनामुळे भुिारक जिस्र्थाजपत होत नाही

: जनरं क

अनुसच
ु ी – चार
(पुनिभसन ि पुनिभसाहत योिनेिा सारांर्)
कायभकारी अजभयंता,आंभोरा उपसाकसिन जिभाग,जभिापुर यांिेकडील पत्र िा.क्र.491/जिर्ा/भुसंपादन/2018
.
जदनांक.11/02/2019.
2) महाराष्र र्ासन पाटबंिारे जिभाग र्ासन जनिभय क्र.जि.ओ.एस. – 1081/(23/1असंि,2 मंत्रालय, मुबंई)
जदनांक 31/03/1983.
संपादनामुळे भुिारक जिस्र्थाजपत होत नाही त्यामुळे त्यांना जिस्र्थापनािा लाभ दे ता येिार नाही. महाराष्र प्रकल्प
बाजित व्यक्तीिे पुनिभसन अजिजनयम 1986 ि तदनंतर या प्रकल्पाबाबत जनगभजमत करण्यात आले ले र्ासन
जनिभयानुसार लाभ दे ण्यात येतील.
जटप : उक्त िजमनीिा नकार्ा उपजिल्हाजिकारी भुसंपादन क्र.2 जिदभभ पाटबंिारे जिकास महामंडळ नागपूर यांिे
कायालयात पाहण्यासाठी उपलब्ि आहे त.
1)

जठकाि : नागपूर
जदनांक :

/ 11/2019
जपधभल्हाधि/ारी ुुसकपादन क्रअ2
ध दुभ पाटबक िारे ध /ास माहामाकडळ, नागपूर.

