.मंअ/भुस/केपीएमपी/कािव/ ५३/२०१७
िजहािधकारी, कायालय अकोला
दनांक-१५/०२/२०१७
पुनवसन व पुनवसाहत करताना उिचत भरपाई िमळयाचा आिण पारदशकतेचा ह!क अिधिनयम,
२०१३ अंतगत कलम .११ ची अिधसूचना

भूिमसंपादन,

. ८/४७/
४७/२०१४२०१४-२०१५ मौजे लंघापुर ता. मुतजापूर िज. अकोला
$याअथ&, भूिमसंपादन, पुनवसन व पुनवसाहत करताना उिचत भरपाई िमळयाचा आिण
पारदशकतेचा ह!क अिधिनयम, २०१३ (२०१३ चा ३०) ($याचा उलेख पुढे उ!त अिधिनयम असा करयात
आला आहे) *या कलम ३ *या खंड (इ) *या परं तुका+दारे ,दान करण्यात आलेया अिधकारांचा वापर क.न
काढयात आलेली शासक0य अिधसूचना, महसूल व वन िवभाग .संक0ण.११ २०१४/,.. ७७/अ-२, द. ९
जानेवारी,२०१५ (यात यापुढे िजचा िनद2श उ!त अिधसूचना असा करयात आला आहे) या+दारे असे अिधसूचीत
के ले आहे क0, उ!त अिधिनयमा*या कलम ३ *या खंड (झेड अ) म3ये +या4या के लेया एखादया सावजिनक
,योजनासाठी, एखादया िजहयातील ५०० हे!टरपे9ा अिधक नसेल इत!या 9े;ाकरीता जमीन संपादन
करया*या संबंधात,अशा िजहयाचा िजहािधकारी हा उ!त अिधिनयमा*या ,योजना साठी समुिचत शासन
असयाचे मानयात येईल; आिण
$याअथ&,उ!त अिधसूचने<वये समुिचत शासन असलेया, िजहयाचे िजहािधका-यास यासोबत
जोडलेलया
्
अनुसूची एक म3ये अिधक तपिशलवार वणन के लेली जमीन (यापुढे िजचा िनद2श उ!त जमीन असा
करयात आला आहे) आव=यक आहे अथवा ितची आव=यकता भासयाची श!यता आहे, असे वाटते ($या*या
>व.पाचे िववरण यासोबत जोडलेया अनुसूची २ म3ये दलेले आहे ) आिण Aहणून उ!त अिधिनयमा*या कलम
११ *या पोट कलम (१) *या तरतुदी<वये या+दारे असे अिधसूिचत करयात येते क0,उ!त जिमनीची उ!त
सावजिनक ,योजनासाठी आव=यकता भासयाची श!यता आहे; आिण
$याअथ&,महाराBC शासन राजप; असाधारण .३८, द.-१३ माच,२०१५ अ<वये Dसचन
,कपाना उ!त अिधिनयमा*या ,करण 2 व 3 यां*या तरतूदी लागू करयापासून सुट देयांत आली असयामुळे या
,कपासाठी सामािजक ,भाव िनधारण करयाची आव=यकता उरलेली नाही; आिण
$याअथ&, उ!त अिधिनयमा*या कलम ४३ *या पोट कलम (१) अ<वये पुनवसन व पुनवसाहत या
,योजनासाठी िनयु!त के लेया ,शासकाचा तपशील,यासोबत जोडलेया अनुसूची ५ म3ये दलेला आहे.
Eयाअथ& आता, असे घोिषत करयात येते क0, उ!त अिधिनयमा*या कलम ११ *या पोट कलम
४ नुसार कोणतीही +य!ती,ही अिधसूचना ,िसHद झाया*या दनांकापासून ते उ!त अिधिनयमाचे ,करण चार
खालील कायवाही पूण होईल Eया कालावधीपयJत उ!त जिमनीचा अथवा ित*या भागाचा कोणताही +यवहार
करणार नाही Kकवा उ!त जिमनीवर कोणताही भार िनमाण करणार नाही;
परं त,ु उ!त जिमनी*या अथवा ित*या भागा*या मालकाने अज के यावर, िजहािधका-यास
िवशेष पLरि>थतीत,कारणे लेखी नमूद क.न अशा मालकास उपरो!त तरतुदी*या ,वतनातून सूट देता येईल; परं तु
आणखी असे क0, जर कोणEयाही +य!तीने या तरतुदीचे बु3दीपुर>सर उलंघन के या मुळे ितला झालेया
कोणEयाही हानीची Kकवा 9तीची िजहािधका-याकडू न भरपाई दली जाणार नाही.
तसेच, उ!त अिधिनयमा*या कलम ११ *या पोट कलम (५) अनुसार, िजहािधकारी,
भूिमसंपादन,पुनवसन व पुनवसाहत करताना उिचत भरपाई िमळया*या व पारदशकतेचा हकक (महाराBC)
िनयम, २०१४ (यात यापुढे Eयांचा िनद2श उ!त िनयम असा करयात आली आहे) यां*या िनयम १० *या उप
िनयम (३)+दारे िविहत के या ,माणे भूिमअिभलेखा*या अदयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असयाचे व पूण
करणार असयाचे देखील घोिषत करीत आहेत.
तसेच उ!त अिधिनयमा*या कलम ३ *या खंड (छ) अ<वये, समुिचत शासन असलेले
िजहािधकारी, अकोला उ!त अिधिनयमाखालील िजहािधका-यांची काय2 पार पाडयासाठी उपिजहािधकारी
भूसंपादन, काटेपूणा मोणा ,कप,अकोला यांस पदिनद2िशत करीत आहेत.
अनुसचीूची- एक
ची

अ
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जिमनीचे वणन गाव- लंघापूर ता. मुMतजापूर िजहा- अकोला
गट नंबर
अंदािजत 9े; (हे.आर. म3ये)
११२

०.०५

अनुसच
ू ीी- दोन

सावजिनक ,योजना*या >व.पाबाबत िववरण
कपाचे नावउमा बॅरेज ,कप.
कपकाया
पकायाचे वणन उमा बॅरेज ,कपा*या बुडीत 9े;ासाठी.
समाजाला िमळणारे लाभ – 5510 हे!टर 9े;ाला Dसचनाचा लाभ िमळणार आहे Eयामुळे
लाभ9े;ातील
शेतक-यांची आMथक ि>थती सुधारया बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेि9त
.

आहे

अनुसच
ू ीी- तीन

िधत य
यतचे
तचे िवथापन िव>थापन होत नसयामुळे मािहती िनरं क
करयास भाग पाडणारी कारणे
बा

अनुसच
ू ीी- चार

महाराBC शासन राजप; असाधारण .38 दनांक- १३ माच, २०१५ अ<वये Dसचन ,कपांना
सामािजक ,भाव िनधारणापासून सूट दली असयामुळे सामािजक ,भाव िनधारण करयात आलेले नाही .
Eयामुळे Eयाचा सारांश ,कािशत करया*या ,=न उOवत नाही.
अनुसच
ू ीी- पाच

टीप

-

िव>थापन होत नसयामुळे ,शासकाची नेमणुक0ची आव=यकता नसयामुळे मािहती िनरं क
उ!त जिमनी*या आराखडयांचे िनरी9ण उपिजहािधकारी भूसंपादन (का.पू.मो.,.) िजहािधकरी
िजहािधकारी कायालय अकोला येथे करता येईल.
>वा/िजहािधकारी,अकोला करीता

