भूिमसंपादन, पुनवर्सन

आ�ण पुनस्थार्पना करताना वाजवी भरपाई िमळण्याचा व पारदशर्क

हक्क अिधिनय, २०१३ च्या कलम . ३३(१) अंतगर्त

ज्याअथ� भूिमसंपाद, पुनवर्सन

आदेश

आ�ण पुनस्थार्पकरताना वाजवी भरपाई िमळण्याचा व

पारदशर्कतेचा हक्क अिधिनयम, २०१३ (ज्या यापुढे उ� अिधिनयम असे संबोधण्यात

आले

आह)च्या

कलम �. ३३(१) अन्वये �जल्हािधकार हे िनवाडा पा�रत झाल्यानंतर सहा म�हन्यांचा कालावध

संपण्यापूव, आदेशा�ारे, त्यातील कारकुनी अथवा अंकग�णतीय चुकांची दुरुस्ती करण्यास सक्ष;
तसेच

ज्याअथ� उ� अिधिनयमाचे कलम �. ३ (जी) मध्ये �जल्हािधकार� या संज्ञेत समु

शासनाने अिधसूिचत केलेल्या अिधकाऱ्यांचादेखील समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आलेले; तसेच
ज्याअथ� भूिमसंपाद, पुनवर्सन

आ�ण पुनस्थार्पना करताना वाजवी भरपाई िमळण्याच

पारदशर्कतेचा हक् (महारा�) िनयम, २०१४ मधील िनयम �. २(१)(छ) अन्वये�जल्हािधकार याचा अथर्
उप�जल्हािधकार�(भूिमसंपादन) हा देखील असल्याचे अिधसूिचत करण्यात आले आ; आ�ण

ज्याअथ� भूसंपादन �करण . १/४७/२०१२-१३, मौजे – धामणगाव, तालुका – अकोट,

�जल्हा– अकोला

च्या �. १३/०२/२०१५ रोजी पा�रत केलेल्या िनवाड्याकाह� कारकुनी चुका झाल्याचे

िनदशर्नास येऊन �ा चुका दुरुस्त करण्याची िनकड िनमझाली आहे अशी माझी खा�ी पटली आहे ;

त्याअथ� म, शरद पाट�ल, उप�जल्हािधकार� (भूिमसंपादन), काटे पूणार् मोणार् �क,

अकोला, पुढ�ल�माणे आदेश पा�रत कर�त आहे :

आदेश

�. कक्८/अका/काटे पूणार/का�व-२८०/२०१५,
उप�जल्हािधकार, भूसंपादन, काटेपूणार्
मोणार् �कल्प यांचे कायार

�दनांक: २०/०३/२०१५

1. भूसंपादन �करण �. १/४७/२०१२-१३, मौजे – धामणगाव, तालुका – अकोट, �जल्हा –
अकोला

च्या �. १३/०२/२०१५ रोजी पा�रत केलेल्या िनवाड्यापृ� �. ५ वर�ल प�रच्छेद

(ब) मधील प�हल्या

ओळ�तीलजुन्या भूसंपादन काय�ाचे कलम४ ची अिधसूचना अंितमर�त्या

�दनांक २०/११/२०१२ रोजी �िस� करण्या आली याऐवजी जुन्या भूसंपादन काय�ाचे कलम४
ची अिधसूचना अंितमर�त्या �दनांक २४/१०/२०१३ रोजी �िस� करण्यात
करण्यात याव.

आल अशी दरुस्त
ु

2. उ� भूसंपादन �करणातील �ी. महादे व शामराव अकोटकर यांच्या मालक�चा गट . ८९ व �ी.

संजय �काश अकोटकर यांच्या मालक�चा गट . ९० या जिमनी �जरायती नसून बारमाह�

बागायती असल्यामुळे त्यांना �जरायत जिमनीच दराच्य दपु ्प म्हणजे . १०,३४,०००/- �ित
हेक्र� दर देण्यात याव. तशी दरुस्ती िनवाड्यातील �
‘ई’ मध्ये करण्यात या.
ु

3. उपरो� सवर् दुरुस्त्या करून सुधा�रत िनवाडा सवर् संबंिधतांना कळ�वण्य. त्याच�माणे
तो �जल्हािधकार� कायार्, अकोला यांच्या संकेतस्थळावर �सृत करण्यात य.

स्व/उप�जल्हािधकार�(भूसंपादन),

काटे पूणार् मोणार् �क, अकोला

