ज हािधकार
हािधकार , अकोला यांचे कायालय
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भूिमसंपादन,
ादन,पुनवसन व पुनवसाहत करताना उिचत भरपाई िमळ)याचा
याचा आ ण पारदशकतेचा ह-क अिधिनयम,
अिधिनयम, 2013
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5याअथ7
याअथ7,
अथ7, भूिमसंपादन,
ादन, पुनवसन व पुनवसाहत करताना उिचत भरपाई िमळ)याचा
याचा आ ण
पारदशकतेचा ह-क अिधिनयम,
अिधिनयम, 2013 ( 2013 चा 30)
30) ( 5याचा
याचा उ लेख पुढे उ-त अिधिनयम असा कर)यात
यात
आला आहे ) <या कलम 3 <या खंड (इ) <या परं तुका?ारे @दान कर)यात
यात आले या अिधकारांचा वापर कAन
काढ)यात
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11/2014/
2014/@.0.77/
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जानेवार ,2015 ( यात यापुढे जचा िनदE श उ-त अिधसूचना असा कर)यात
यात आला आहे )

या?ारे असे अिधसूचीत

केले आहे कB,
कB, उ-त अिधिनयमा<या कलम 3 <या खंड (झेड अ)
अ) मGये HयाI
याIया केले या एखादया सावजिनक
@योजनासाठL,
@योजनासाठL, एखादया ज हयातील
हयातील

500 हे -टरपे
टरपेNा अिधक नसेल इत-या NेOाकर ता जमीन संपादन कर)या<
या<या

संबंधात,
ात, अशा ज हयाचा
हयाचा ज हािधकार
हािधकार हा उ-त अिधिनयमा<या @योजनासाठL समुिचत शासन
शासन अस याचे
याचे मान)यात
यात
येईल; आ ण
5याअथ7
याअथ7,
अथ7, उ-त अिधसूचनेनुसार समुिचत शासन असले या,
या, अकोला ज हया<
हया<या ज हािधका
हािधकािधका-यास
यासोबत

जोडले या अनुसूची एक मGये अिधक तपिशलवार

जमीन असा कर)यात
यात आला आहे ) आवQयक
यक आहे

वणन केलेली

अथवा ितची

जमीन

आवQयकता
यकता

वाटते ( 5या<
या<या RवAपाचे
वAपाचे Cववरण यासोबत जोडले या अनुसूची दोनमGये

( यापुढे जचा िनदE श उ-त
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याची श-यता
यता आहे ,

असे

दलेले आहे ), आ ण Sहणू
हणून उ-त

अिधिनयमा<या कलम 11 <या पोट कलम (1) <या तरतुद Tवये
वये या?ारे असे अिधसूिचत कर)यात
यात येते कB,
कB, उ-त
जिमनीची उ-त सावजिनक @योजनासाठL आवQयकता
यकता भास)याची
याची श-यता
यता आहे ; आ ण
5याअथ7
याअथ7,
अथ7, महाराUV शासन राजपO असाधारण 0. 38,
38, द.-13 माच,
माच,2015 अTवये
वये िसंचन @क पाना
पाना
उ-त अिधिनयमा<या @करण दोन व तीन यां<या तरतूद लागू कर)यापासू
यापासून सुट दे )यांत आली अस यामु
यामुळे या
@क पासाठL
पासाठL सामा जक @भाव िनधारण कर)याची
याची आवQयकता
यकता उरलेली नाह ; आ ण
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5याअथ7
याअथ7,
अथ7, उ-त अिधिनयमा<या कलम 43 <या पोट कलम (1) अTवये
वये
पुनवसन व पुनवसाहत या @योजनासाठL िनयु-त केलेलया
@शासकाचा तपशील,
तपशील, यासोबत जोडले या अनुसूची
्
पाचमGये दलेला आहे .

Yयाअथ7
याअथ7 आता,
आता, असे घोCषत कर)यात
यात येते कB,
कB, उ-त अिधिनयमा<या कलम 11 <या पोट कलम 4
अनुसार कोणतीह Hयय-ती,
ती, ह अिधसूचना @िस\द झा या<
या<या दनांकापासून ते उ-त अिधिनयमा<या @करण चार
खालील कायवाह पूण होईल Yया कालावधीपय]त उ-त जिमनीचा अथवा ित<या भागाचा कोणताह Hयवहार
यवहार करणार
नाह

कंवा उ-त जिमनीवर कोणताह भार िनमाण करणार नाह ;

परं त,ु उ-त जिमनी<या अथवा ित<या भागा<या मालकाने अज के यावर
यावर,
वर, ज हािध
हािधका
िधकाका-यास Cवशेष
प^र Rथतीत,
Rथतीत, कारणे लेखी नमूद कAन अशा मालकास उपरो-त तरतुद <या @वतनातून सूट दे ता येईल;

परं तु आणखी असे कB,
कB, जर कोणYयाह
याह Hयय-तीने
तीने या तरतुद चे बुGद पुरRसर
सर

उ लंघन
घन के यामु
यामुळे

ितला झाले या कोणYयाह
याह हानीची कंवा Nतीची ज हािधका
हािधकािधका-याकडू न भरपाई दली जाणार नाह .

तसेच, उ-त अिधिनयमा<या कलम 11 <या पोट कलम (5) अनुसार,
ार, ज हािधकार
हािधकार , भूिमसंपादन,
ादन,
पुनवसन व पुनवसाहत करताना उिचत भरपाई िमळ)या<
या<या व पारदशकतेचा हकक (महाराUV)
V) िनयम,
िनयम, 2014 ( यात
यापुढे Yयांचा
चा िनदE श उ-त िनयम असा कर)यात
यात आली आहे ) यां<या िनयम 10 <या उप िनयम (3) ?ारे Cव हत
के या @माणे भूिमअिभलेखा<या

अ_ावतीकरणाचे काम हाती घेणार अस याचे
याचे व पूण करणार अस याचे
याचे दे खील

घोCषत कर त आहे त.

तसेच उ-त अिधिनयमा<या कलम 3 <या खंड (छ)
ज हािधकार
हािधकार , अकोला उ-त अिधिनयमाखालील

अTवये
वये, समुिचत शासन असलेले

ज हािधका
हािधकािधका-यांची कायE पार पाड)यासाठL
यासाठL aी शरद पाट ल,
ल,

उप ज हािधकार
हािधकार भूसंपादन,
ादन, काटे पूणा मोणा @क प,
प, अकोला यांस पदिनदE िशत कर त आहे त.

-3 अनुसूचीी- एक
जिमनीचे वणन
गावगाव- पोह
अ0

तालुकाा- मुितजापूर
भूमापन कंवा गट /सवE नंबर

ज हाहा- अकोला
अंदा जत NेO
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एकुण
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अनुसूचीी- दोन
सावजिनक @योजना<या RवAपाबाबत
वAपाबाबत Cववरण
@क पाचे
पाचे नावनाव@क पकायाचे
पकायाचे वण -

उमा बॅरेज @क प
उमा बॅरेजचे बु डत NेOा कर ता

समाजाला िमळणारे लाभ – 5510 हे -टर
ळे
टर NेOाला िसंचनाचा लाभ िमळणार आहे Yयामु
यामुळे
लाभNेOातील शेतकक-यांची आिथक Rथती सुधार)या बरोबरच
रोजगारातह वाढ होणे अपे Nत आहे .
अनुसूचीी- तीन
बािधत Hयचे CवRथापन
य-तींचे
थापन

-- CवRथापन
थापन होत नस यामु
यामुळे मा हती – िनरं क

कर)यास
यास भाग पाडणार कारणे --

-4 अनुसूचीी- चार

महाराUV शासन राजपO असाधारण 0. 38 दनांक- 13 माच,
माच, 2015 अTवये
वये
िसंचन @क पांना
ना सामा जक @भाव िनधारणापासून सूट

दली अस यामु
यामुळे सामा जक @भाव िनधारण कर)यात
यात

आलेले नाह . Yयामु
यामुळे Yयाचा
याचा सारांश @कािशत कर)या<
या<या @Qन उfवत नाह .

अनुसूचीी- पाच

CवRथापन
थापन होत नस यामु
यामुळे व @शासकाची नेमणूक झालेली नस यामु
यामुळे मा हती -- िनरं क

दनांक – 22/
22/05/2015

ठकाण – अकोला

Rवा/
वा/उप ज हािधकार
हािधकार ,भूसंपादन
काटे पूणा मोणा @क प,
प,अकोला

