अिधसूचना

ब.मं.अ/(पू)पं.कृ.व/काव/398/2015
जहािधकार", अकोला यांचे काया'लय,
(दनांक-18/04/2015
भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
ह6क अिधिनयम,२०१३.
भूसंपादन ूकरण बमांक १३/४७/२०१२-२०१३ मौजे- उनखेड ता. मुित'जापूर ज. अकोला
Aया अथC भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण
पारदश'कतेचा ह6क अिधिनयम,२०१३ (२०१३ चा ३०) याDया कलम-३ Dया खंड (इ) Dया परं तक
ु ाFदारे
ूदान कर2यात आलेया अिधकारांचा वापर कGन काढ2यात आलेली शासकJय अिधसुचना, महसूल व
वन वभाग, ब. सं(कण' ११/२०१४/ू.ब.७७/अ-२, (दनांक १९ जानेवार", २०१५ (यात यापुढे जचा
िनदNश “उ6त अिधसूचना” असा कर2यात आला आहे ) याFदारे असे अिधसूिचत केले आहे कJ, उ6त
अिधिनयमाDया

कलम-३

Dया

खंड

(झेड

अे)

मPये

FयाQया

केलेया

एखादया

सावज'िनक

ूयोजनासाठT, एखाUा जहयातील ५०० हे 6टरपेWा अिधक नसेल इत6या WेऽाकYरता जमीन संपादन
कर2याDया संबध
ं ात, अशा जहयाचे जहािधकार" हे उ6त अिधिनयमाDया ूयोजनासाठT समुिचत
शासन असयाचे मान2यात येईल;
आण AयाअथC, उ6त अिधसुचनेनस
ु ार समुिचत शासन असलेया, अकोला जहयाDया
जहािधका-यास

यासोबत जोडलेया अनुसूची एक मPये अिधक तपशीलवार वण'न केलेली जमीन

(यात यापुढे जचा िनदN श “उ6त जमीन” असा कर2यात आला आहे ) साव'जिनक ूयोजनासाठT (यात
यापुढे Aयाचा िनदN श उ6त “साव'जिनक ूयोजन” असा कर2यात आला आहे ) आवँयक आहे अथवा
ितची आवँयकता भास2याची श6यता आहे . असे वाटते, AयाDया ःवGपाचे ववरण यासोबत
जोडलेया अनुसूची दोनमPये (दलेले आहे , आण ^हणून उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम (१) Dया तरतूद"_वये याFदारे असे अिधसूिचत कर2यात येते कJ, उ6त जिमनीची उ6त
सावज'िनक ूयोजनासाठT आवँयकता भास2याची श6यता आहे .
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आण AयाअथC, ूःतावत भूिम संपादनाDया अनुषग
ं ाने बािधत Fय6तीचे वःथापन कर2यास
भाग पाडणार" कारणे,यासोबत जोडलेया अनुसूची तीन मPये (दलेली आहे त. (वःथापन होणार असेल
तर या अनुसूचीमPये कारणे नमूद करावीत) - बाधीत Fय6तींचे वःथापन होणार नाह".
आण AयाअथC, सामाजक पYरणाम िनधा'रण सारांश यासोबत जोडलेया अनुसच
ू ी चार मPये
(दलेला आहे .
आण AयाअथC, कलम ४३ Dया पोट कलम (१) अ_वये पुनव'सन व पुनव'साहत या
ूयोजनासाठT िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेया अनुसूची पाचमPये (दलेला
आहे . (िनयु6त करणे आवँयक असले तर, या अनुसूचीमPये तपिशल नमूद करावा)
aयाअथC आता, असे घोषत कर2यात येत आहे कJ, उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम-४ अनुसार कोणतीह" Fय6ती, ह" अिधसूचना ूिसPद झायाDया (दनांकापासून ते उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण चार खालील काय'वाह" पूण' होईल aया कालावधीपय'त उ6त जमीनीचा अथवा
ितDया भागाचा कोणताह" Fयवहार करणार नाह" (कंवा उ6त जिमनीवर कोणताह" भार िनमा'ण करणार
नाह".
परं त,ु उ6त जिमनीDया अथवा ितDया भागाDया मालकाने अज' केयावर, जहािधकार" यांना
वशेष पYरःथतीची कारणे लेखी नमुद कGन अशा मालकास उपरो6त तरतुद"Dया ूवत'नातून सूट दे ता
येईल;
परं तु आणखी असे कJ, जर कोणaयाह" Fय6तीने या तरतुद"चे बुPद"पुरःपर उलंघन केयामुळे
ितला झालेया कोणaयाह" हानीची (कंवा Wतीची जहािधकायांचेकडू न भरपाई (दली जाणार नाह".
तसेच, उ6त

अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट कलम (५) अनुसार, जहािधकार"

भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करताना उिचत भरपाई िमळ2याचा व पारदश'कतेचा

ह6क

(महारांश) िनयम, २०१४ (यात यापुढे Aयांचा िनदN श “उ6त िनयम” असा कर2यात आला आहे )
यांDया िनमय १० Dया उप िनयम (३) Fदारे वह"त केयाूमाणे भूिमअिभलेखाDया अदययावतीकरणाचे
काम हाती घेणार असयाचे व पूण' करणार असयाचे दे खील घोषीत कर2यात येत आहे .
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तसेच उ6त अिधिनयमाDया कलम ३ Dया खंड (छ) अ_वये, समुिचत शासन असलेले
जहािधकार", अकोला यांनी aयांचे आदे श ब. कW-८ अका-१/भूस/
ं काव-४५८/२०१५ (दनांक
१५/०४/२०१५ नुसार उ6त अिधिनयमाखालील जहािधका-यांची काय' पार पाड2यासाठT ौी एम.ड".
शेगांवकर, उपजहािधकार" भूसंपादन (पू)पं.कृ .व.) जहािधकार" काया'लय, अकोला यांना ूािधकृ त
केले आहे .
अनुसूची Ð एक
जमीनीचे वण'
वण'न
गांव- उनखेड तालुकाा- मुित'जापूर जहाहा- अकोला
अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

१

११३ पैकJ

०.९७

२

११३ पैकJ

३

अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

१२

१३५ पैकJ

०.७६

०.७१

१३

१३५ पैकJ

१.७०

११८ पैकJ

३.२४

१४

१३५ पैकJ

०.७०

४

१२३ पैकJ

१.२१

१५

१३५ पैकJ

१.३८

५

१२३ पैकJ

१.२१

१६

१५४ पैकJ

०.१९

६

१२३ पैकJ

२.०२

१७

१५४-अ पैकJ

०.१३

७

१२३ पैकJ

०.७०

१८

१५५ पैकJ

०.१२

८

१२३ पैकJ

०.६८

१९

१५७

०.०५

९

१३५ पैकJ

०.४२

२०

१५८

०.१५

१०

१३५ पैकJ

१.९८

२१

१५९

०.२३

११

१३५ पैकJ

०.६९

एकूण Wेऽ

१९.
१९.२४ हे . आर

अनुसूच ीी- दोन
साव'जिनक ूयोजनाDया ःवGपाबाबत
वGपाबाबत ववरण
ूकपाचे
पाचे नांव Ð वाई संमाहक लघु पाटबंधारे योजना ता. मुित'जापूर ज. अकोला
ूकपकाया'
पकाया'चं वण'न Ð मौजे वाई गांवाजवळ ३७५० मीटर लांबीचे मातीचे धरण बांध2 याचे काम ूःतावत आहे .
समाजाला िमळणारे लाभ Ð या ूकपामुळे ५.०५७ द.ल.घ.मी. पाणी साठा िनमा'ण होणार असुन aयाFदारे १०३६
हे 6टर जमीनीला िसंचनाचा लाभ िमळणार आहे . aयामुळे रोजगार िनमCती होणार असुन शेतक-यांचा आिथ'क
ःतर उं चावणार आहे . तसेच सदर ूकपामुळे सरासर" २४२ हे 6टर जलWेऽ ावर मaःयFयवसाय िनमा'ण होणार
आहे .
(आिथ'क, रोजगार, पायाभूत सूवधा, सोयीसुवधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
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अनुसूची Ð तीन
बाधीत Fय6तीचे वःथापन कर2यास भाग पाडणार" कारणे- मौजे- उनखेड गावाची कोणaयाह"
याह" ूकारची
लोकसंQया वःथापीत
थापीत होत नाह".
नाह".
अनुसूचीी- चार
(सामाजक ूभाव िनधा'रण अmयास करणा-या अिभकरणाने (दलेला) सामाजक ूभाव िनधा'रणाचा सारांश
AयाअथC, महारांश शासन राजपऽ असाधारण ब.३८ (दनांक १३ माच' २०१५ अ_वये िसंचन ूकपाना उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण दोन व तीन यांDया तरतूद" लागू कर2यापासून सुट दे 2यात आली असयामुळे या
ूकपासाठT सामाजक पYरणाम िनधा'रण कर2याची आवँयकता उरलेली नाह".
अनुसूचीी- पाच
िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपिशल
अ.

ूशासक ^हणून िनयु6त कर2यात आलेया

अिधका-यांचे पदनाम Ðिनरं क

ब. ूशासनाDया काया'लयाचा पaता Ð िनरं क
क.

Aया अिधसूचनेFदारे ूशासकाची िनयु6ती कर2यात आली आहे , aया अिधसूचनेचा तपिशल Ð िनरं क
बाधीत Fय6
य6तीचे
तीचे वःथापन
थापन नसयाने
याने ूशासकाची िनयु6ती केली नाह".
नाह"

(टप Ð उ6त जिमनीDया आराखडयाचे उपजहािधकार"
हािधकार" (भूसंपादन)
ादन) (पू) पं.कृ .व.
व.जहािधकार"
हािधकार" काया'लय,
अकोला काया'लयामPये िनYरWण करता येईल.
ल.

(दनांक:- 18/04/2015
(ठकाण : - अकोला

ःवा/उपजहािधकार"
हािधकार", भूसंपादन (पू)

पं.कृ .व)
व)
जहािधकार"
हािधकार" काया'लय, अकोला
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अिधसूचना

ब.मं.अ/(पू)पं.कृ.व/काव/403/2015
जहािधकार", अकोला यांचे काया'लय,
(दनांक 18/04/2015
भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
ह6क अिधिनयम,२०१३.
भूसंपादन ूकरण बमांक ८/४७/२०१२-२०१३ मौजे- हमीदपूर ता. मुित'जापूर ज. अकोला
Aया अथC भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण
पारदश'कतेचा ह6क अिधिनयम,२०१३ (२०१३ चा ३०) याDया कलम-३ Dया खंड (इ) Dया परं तक
ु ाFदारे
ूदान कर2यात आलेया अिधकारांचा वापर कGन काढ2यात आलेली शासकJय अिधसुचना, महसूल व
वन वभाग, ब. सं(कण' ११/२०१४/ू.ब.७७/अ-२, (दनांक १९ जानेवार", २०१५ (यात यापुढे जचा
िनदNश “उ6त अिधसूचना” असा कर2यात आला आहे ) याFदारे असे अिधसूिचत केले आहे कJ, उ6त
अिधिनयमाDया

कलम-३

Dया

खंड

(झेड

अे)

मPये

FयाQया

केलेया

एखादया

सावज'िनक

ूयोजनासाठT, एखाUा जहयातील ५०० हे 6टरपेWा अिधक नसेल इत6या WेऽाकYरता जमीन संपादन
कर2याDया संबध
ं ात, अशा जहयाचे जहािधकार" हे उ6त अिधिनयमाDया ूयोजनासाठT समुिचत
शासन असयाचे मान2यात येईल;
आण AयाअथC, उ6त अिधसुचनेनस
ु ार समुिचत शासन असलेया, अकोला जहयाDया
जहािधका-यास

यासोबत जोडलेया अनुसूची एक मPये अिधक तपशीलवार वण'न केलेली जमीन

(यात यापुढे जचा िनदN श “उ6त जमीन” असा कर2यात आला आहे ) साव'जिनक ूयोजनासाठT (यात
यापुढे Aयाचा िनदN श उ6त “साव'जिनक ूयोजन” असा कर2यात आला आहे ) आवँयक आहे अथवा
ितची आवँयकता भास2याची श6यता आहे . असे वाटते, AयाDया ःवGपाचे ववरण यासोबत
जोडलेया अनुसूची दोनमPये (दलेले आहे , आण ^हणून उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
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कलम (१) Dया तरतूद"_वये याFदारे असे अिधसूिचत कर2यात येते कJ, उ6त जिमनीची उ6त
सावज'िनक ूयोजनासाठT आवँयकता भास2याची श6यता आहे .
आण AयाअथC, ूःतावत भूिम संपादनाDया अनुषग
ं ाने बािधत Fय6तीचे वःथापन कर2यास
भाग पाडणार" कारणे,यासोबत जोडलेया अनुसूची तीन मPये (दलेली आहे त. (वःथापन होणार असेल
तर या अनुसूचीमPये कारणे नमूद करावीत)
आण AयाअथC, सामाजक पYरणाम िनधा'रण सारांश यासोबत जोडलेया अनुसच
ू ी चार मPये
(दलेला आहे .
आण AयाअथC, कलम ४३ Dया पोट कलम (१) अ_वये पुनव'सन व पुनव'साहत या
ूयोजनासाठT िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेया अनुसूची पाचमPये (दलेला
आहे . (िनयु6त करणे आवँयक असले तर, या अनुसूचीमPये तपिशल नमूद करावा)
aयाअथC आता, असे घोषत करणयात
येत आहे कJ, उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
्
कलम-४ अनुसार कोणतीह" Fय6ती, ह" अिधसूचना ूिसPद झायाDया (दनांकापासून ते उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण चार खालील काय'वाह" पूण' होईल aया कालावधीपय'त उ6त जमीनीचा अथवा
ितDया भागाचा कोणताह" Fयवहार करणार नाह" (कंवा उ6त जिमनीवर कोणताह" भार िनमा'ण करणार
नाह".
परं त,ु उ6त जिमनीDया अथवा ितDया भागाDया मालकाने अज' केयावर, जहािधकार" यांना
वशेष पYरःथतीची कारणे लेखी नमुद कGन अशा मालकास उपरो6त तरतुद"Dया ूवत'नातून सूट दे ता
येईल;
परं तु आणखी असे कJ, जर कोणaयाह" Fय6तीने या तरतुद"चे बुPद"पुरःपर उलंघन केयामुळे
ितला झालेया कोणaयाह" हानीची (कंवा Wतीची जहािधकायांचेकडू न भरपाई (दली जाणार नाह".
तसेच, उ6त

अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट कलम (५) अनुसार, जहािधकार"

भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करताना उिचत भरपाई िमळ2याचा व पारदश'कतेचा

ह6क

(महारांश) िनयम, २०१४ (यात यापुढे Aयांचा िनदN श “उ6त िनयम” असा कर2यात आला आहे )
यांDया िनमय १० Dया उप िनयम (३) Fदारे वह"त केयाूमाणे भूिमअिभलेखाDया अदययावतीकरणाचे
काम हाती घेणार असयाचे व पूण' करणार असयाचे दे खील घोषीत कर2यात येत आहे .
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तसेच उ6त अिधिनयमाDया कलम ३ Dया खंड (छ) अ_वये, समुिचत शासन असलेले
जहािधकार", अकोला यांनी aयांचे आदे श ब. कW-८ अका-१/भूस/
ं काव-४५८/२०१५ (दनांक
१५/०४/२०१५ नुसार उ6त अिधिनयमाखालील जहािधका-यांची काय' पार पाड2यासाठT ौी एम.ड".
शेगांवकर, उपजहािधकार" भूसंपादन (पू)पं.कृ .व.) जहािधकार" काया'लय, अकोला यांना ूािधकृ त
केले आहे .
अनुसूची Ð एक
जमीनीचे वण'न
गांव- हमीदपूर तालुकाा- मुित'जापूर जहाहा- अकोला
अ . ब.

भूमापन (कंवा गट बमांक

अंदाजत Wेऽ (हे 6टरमP
टरमPये)

१

२२

०.३९

२

२१

०.३७

३

२०

०.४८

४

१९

०.३४

५

१८

०.४७

६

१७

१.६२

७

१६

०.४०

एकूण Wेऽ

४.०७ हे . आर.
आर.

अनुसूच ीी- दोन
साव'जिनक ूयोजनाDया ःवGपाबाबत
वGपाबाबत ववरण
ूकपाचे
पाचे नांव Ð वाई संमाहक लघु पाटबंधारे योजना ता. मुित'जापूर ज. अकोला
ूकपकाया'
पकाया'चं वण'न Ð मौजे वाई गांवाजवळ ३७५० मीटर लांबीचे मातीचे धरण बांध2 याचे काम ूःतावत आहे .
समाजाला िमळणारे लाभ Ð या ूकपामुळे ५.०५७ द.ल.घ.मी. पाणी साठा िनमा'ण होणार असुन aयाFदारे १०३६
हे 6टर जमीनीला िसंचनाचा लाभ िमळणार आहे . aयामुळे रोजगार िनमCती होणार असुन शेतक-यांचा आिथ'क
ःतर उं चावणार आहे . तसेच सदर ूकपामुळे सरासर" २४२ हे 6टर जलWेऽावर मतः् यFयवसाय िनमा'ण होणार
आहे .
(आिथ'क, रोजगार, पायाभूत सूवधा, सोयीसुवधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)

7

अनुसूची Ð तीन
बाधीत Fय6तीचे वःथापन कर2 यास भाग पाडणार" कारणे- मौजे- हमीदपूर गावाची कोणaयाह"
याह" ूकारची
लोकसंQया वःथापीत
थापीत होत नाह".
नाह".
अनुसूचीी- चार
(सामाजक ूभाव िनधा'रण अmयास करणा-या अिभकरणाने (दलेला) सामाजक ूभाव िनधा'रणाचा सारांश
AयाअथC, महारांश शासन राजपऽ असाधारण ब.३८ (दनांक १३ माच' २०१५ अ_वये िसंचन ूकपाना उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण दोन व तीन यांDया तरतूद" लागू कर2यापासून सुट दे 2यात आली असयामुळे या
ूकपासाठT सामाजक पYरणाम िनधा'रण कर2याची आवँयकता उरलेली नाह".
अनुसूचीी- पाच
िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपिशल
आ. ूशासक ^हणून िनयु6त कर2यात आलेया

अिधका-यांचे पदनाम Ðिनरं क

ब. ूशासनाDया काया'लयाचा पaता Ð िनरं क
क.

Aया अिधसूचनेFदारे ूशासकाची िनयु6ती कर2यात आली आहे , aया अिधसूचनेचा तपिशल Ð िनरं क
बाधीत Fय6
य6तीचे
तीचे वःथापन
थापन नसयाने
याने ूशासकाची िनयु6ती केली नाह".
नाह"

(टप Ð उ6त जिमनीDया आराखडयाचे उपजहािधकार"
हािधकार" (भूसंपादन)
ादन) (पू
(पू) पं.कृ .व.
व.जहािधकार"
हािधकार" काया'लय,
अकोला काया'लयामPये िनYरWण करता येईल.
ल.

(दनांक:-18/04/2015
(ठकाण : - अकोला
ःवा/उपजहािधकार"
हािधकार", भूसंपादन (पू)
पं.कृ .व)
व)
जहािधकार"
हािधकार" काया'लय, अकोला
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अिधसूचना

ब.मं.अ/(पू)पं.कृ.व/काव/383/2015
जहािधकार", अकोला यांचे काया'लय,
(दनांक 18/04/2015
भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
ह6क अिधिनयम,२०१३.
भूसंपादन ूकरण बमांक १०/४७/२०१२-२०१३ मौजे- वाई (माना) ता. मुित'जापूर ज. अकोला
Aया अथC

भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण

पारदश'कतेचा ह6क अिधिनयम,२०१३ (२०१३ चा ३०) याDया कलम-३ Dया खंड (इ) Dया परं तक
ु ाFदारे
ूदान कर2यात आलेया अिधकारांचा वापर कGन काढ2यात आलेली शासकJय अिधसुचना, महसूल व
वन वभाग, ब. सं(कण' ११/२०१४/ू.ब.७७/अ-२, (दनांक १९ जानेवार", २०१५ (यात यापुढे जचा
िनदNश “उ6त अिधसूचना” असा कर2यात आला आहे ) याFदारे असे अिधसूिचत केले आहे कJ, उ6त
अिधिनयमाDया

कलम-३

Dया

खंड

(झेड

अे)

मPये

FयाQया

केलेया

एखादया

सावज'िनक

ूयोजनासाठT, एखाUा जहयातील ५०० हे 6टरपेWा अिधक नसेल इत6या WेऽाकYरता जमीन संपादन
कर2याDया संबध
ं ात, अशा जहयाचे जहािधकार" हे उ6त अिधिनयमाDया ूयोजनासाठT समुिचत
शासन असयाचे मान2यात येईल;
आण AयाअथC, उ6त अिधसुचनेनस
ु ार समुिचत शासन असलेया, अकोला जहयाDया
जहािधका-यास

यासोबत जोडलेया अनुसूची एक मPये अिधक तपशीलवार वण'न केलेली जमीन

(यात यापुढे जचा िनदN श “उ6त जमीन” असा कर2यात आला आहे ) साव'जिनक ूयोजनासाठT (यात
यापुढे Aयाचा िनदN श उ6त “साव'जिनक ूयोजन” असा कर2यात आला आहे ) आवँयक आहे अथवा
ितची आवँयकता भास2याची श6यता आहे . असे वाटते, AयाDया ःवGपाचे ववरण यासोबत
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जोडलेया अनुसूची दोनमPये (दलेले आहे , आण ^हणून उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम (१) Dया तरतूद"_वये याFदारे असे अिधसूिचत कर2यात येते कJ, उ6त जिमनीची उ6त
सावज'िनक ूयोजनासाठT आवँयकता भास2याची श6यता आहे .
आण AयाअथC, ूःतावत भूिम संपादनाDया अनुषग
ं ाने बािधत Fय6तीचे वःथापन कर2यास
भाग पाडणार" कारणे,यासोबत जोडलेया अनुसूची तीन मPये (दलेली आहे त. (वःथापन होणार असेल
तर या अनुसूचीमPये कारणे नमूद करावीत)
आण AयाअथC, सामाजक पYरणाम िनधा'रण सारांश यासोबत जोडलेया अनुसच
ू ी चार मPये
(दलेला आहे .
आण AयाअथC, कलम ४३ Dया पोट कलम (१) अ_वये पुनव'सन व पुनव'साहत या
ूयोजनासाठT िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेया अनुसूची पाचमPये (दलेला
आहे . (िनयु6त करणे आवशयक
असले तर, या अनुसूचीमPये तपिशल नमूद करावा)
्
aयाअथC आता, असे घोषत कर2यात येत आहे कJ, उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम-४ अनुसार कोणतीह" Fय6ती, ह" अिधसूचना ूिसPद झायाDया (दनांकापासून ते उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण चार खालील काय'वाह" पूण' होईल aया कालावधीपय'त उ6त जमीनीचा अथवा
ितDया भागाचा कोणताह" Fयवहार करणार नाह" (कंवा उ6त जिमनीवर कोणताह" भार िनमा'ण करणार
नाह".
परं त,ु उ6त जिमनीDया अथवा ितDया भागाDया मालकाने अज' केयावर, जहािधकार" यांना
वशेष पYरःथतीची कारणे लेखी नमुद कGन अशा मालकास उपरो6त तरतुद"Dया ूवत'नातून सूट दे ता
येईल;
परं तु आणखी असे कJ, जर कोणaयाह" Fय6तीने या तरतुद"चे बुPद"पुरःपर उलंघन केयामुळे
ितला झालेया कोणaयाह" हानीची (कंवा Wतीची जहािधकायांचेकडू न भरपाई (दली जाणार नाह".
तसेच, उ6त

अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट कलम (५) अनुसार, जहािधकार"

भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करताना उिचत भरपाई िमळ2याचा व पारदश'कतेचा

ह6क

(महारांश) िनयम, २०१४ (यात यापुढे Aयांचा िनदN श “उ6त िनयम” असा कर2यात आला आहे )

10

यांDया िनमय १० Dया उप िनयम (३) Fदारे वह"त केयाूमाणे भूिमअिभलेखाDया अदययावतीकरणाचे
काम हाती घेणार असयाचे व पूण' करणार असयाचे दे खील घोषीत कर2यात येत आहे .

तसेच उ6त अिधिनयमाDया कलम ३ Dया खंड (छ) अ_वये, समुिचत शासन असलेले
जहािधकार", अकोला यांनी aयांचे आदे श ब. कW-८ अका-१/भूस/
ं काव-४५८/२०१५ (दनांक
१५/०४/२०१५ नुसार उ6त अिधिनयमाखालील जहािधका-यांची काय' पार पाड2यासाठT ौी एम.ड".
शेगांवकर, उपजहािधकार" भूसंपादन (पू)पं.कृ .व.) जहािधकार" काया'लय, अकोला यांना ूािधकृ त
केले आहे .
अनुसूची Ð एक
जमीनीचे वण'न
गांव- वाई (माना)
माना) तालुकाा- मुित'जापूर जहाहा- अकोला
अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

१

१९३ पैकJ

०.१९

२

१९३ पैकJ

३

अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

२४

२१८

१.७५

०.९३

२५

२१९

१.७५

१९४

०.३२

२६

२२०

१.६१

४

१९६ पैकJ

०.५०

२७

२२१

०.६२

५

१९६ पैकJ

०.७५

२८

२२२

०.६०

६

१९७

०.५७

२९

२२३ पैकJ

४.४६

७

१९९ पैकJ

०.४५

३०

२२४

२.०२

८

१९९ पैकJ

०.२५

३१

२२५

३.२४

९

२००

०.७४

३२

२२६

१.२८

१०

२०७

०.६०

३३

२२७

०.८६

११

२०८

१.७५

३४

२२८

०.५४

१२

२०९

१.७५

३५

२२९

१.४२

१३

२१०

०.३१

३६

२३०

०.८१

१४

२११

०.२९

३७

२३१

०.२८

१५

२१२

१.७५

३८

२३२ पैकJ

०.१७

१६

२१३

०.७४

३९

२३२ पैकJ

०.१५

१७

२१४

१.७५

४०

२३३

०.०२

१८

२१५

१.७५

४१

२३४

०.०२

१९

२१६ पैकJ

१.२२

४२

२३५ पैकJ

०.३०

२०

२१६ पैकJ

१.२१

४३

२३६ पैकJ

०.०१
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२१

२१७

१.६२

४४

२३६ पैकJ

०.४५

२२

२१७

१.१३

४५

२३६ पैकJ

०.०४

२३

२१७

१.६२

४६

२३७

०.०४

एकूण Wेऽ

४४.
४४.६३ हे . आर

अनुसूच ीी- दोन
साव'जिनक ूयोजनाDया ःवGपाबाबत
वGपाबाबत ववरण
ूकपाचे
पाचे नांव Ð वाई संमाहक लघु पाटबंधारे योजना ता. मुित'जापूर ज. अकोला
ूकपकाया'
पकाया'चं वण'न Ð मौजे वाई गांवाजवळ ३७५० मीटर लांबीचे मातीचे धरण बांध2 याचे काम ूःतावत आहे .
समाजाला िमळणारे लाभ Ð या ूकपामुळे ५.०५७ द.ल.घ.मी. पाणी साठा िनमा'ण होणार असुन aयाFदारे १०३६
हे 6टर जमीनीला िसंचनाचा लाभ िमळणार आहे . aयामुळे रोजगार िनमCती होणार असुन शेतक-यांचा आिथ'क
ःतर उं चावणार आहे . तसेच सदर ूकपामुळे सरासर" २४२ हे 6टर जलWेऽावर मतः् यFयवसाय िनमा'ण होणार
आहे .
(आिथ'क, रोजगार, पायाभूत सूवधा, सोयीसुवधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची Ð तीन
बाधीत Fय6तीचे वःथापन कर2यास भाग पाडणार" कारणे- मौजे- वाई (माना)
माना) गावाची कोणaयाह"
याह" ूकारची
लोकसंQया वःथापीत
थापीत होत नाह".
नाह".
अनुसूचीी- चार
(सामाजक ूभाव िनधा'रण अmयास करणा-या अिभकरणाने (दलेला) सामाजक ूभाव िनधा'रणाचा सारांश
AयाअथC, महारांश शासन राजपऽ असाधारण ब.३८ (दनांक १३ माच' २०१५ अ_वये िसंचन ूकपाना उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण दोन व तीन यांDया तरतूद" लागू कर2यापासून सुट दे 2यात आली असयामुळे या
ूकपासाठT सामाजक पYरणाम िनधा'रण कर2याची आवँयकता उरलेली नाह".
अनुसूचीी- पाच
िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपिशल
इ.

ूशासक ^हणून िनयु6त कर2यात आलेया

अिधका-यांचे पदनाम Ðिनरं क

ब. ूशासनाDया काया'लयाचा पaता Ð िनरं क
क.

Aया अिधसूचनेFदारे ूशासकाची िनयु6ती कर2यात आली आहे , aया अिधसूचनेचा तपिशल Ð िनरं क
बाधीत Fय6
य6तीचे
तीचे वःथापन
थापन नसयाने
याने ूशासकाची िनयु6ती केली नाह".
नाह"
(टप Ð उ6त जिमनीDया आराखडयाचे उपजहािधकार"
हािधकार" (भूसंपादन)
ादन) (पू
(पू) पं.कृ .व.
व.जहािधकार"
हािधकार" काया'लय,
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अकोला काया'लयामPये िनYरWण करता येईल.
ल.
(दनांक :- 18/04/2015

ःवा/-

(ठकाण : - अकोला

उपजहािधकार"
हािधकार", भूसंपादन (पू) पं.कृ .व)
व)
जहािधकार"
हािधकार" काया'लय, अकोला

अिधसूचना
ब.मं.अ/(पू)पं.कृ .व/काव/359/2015
जहािधकार", अकोला यांचे काया'लय,
(दनांक-17/04/2015
भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
ह6क अिधिनयम,२०१३.
भूसंपादन ूकरण बमांक १२/४७/२०१२-२०१३ मौजे- कालC ता. मुित'जापूर ज. अकोला
Aया अथC भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण
पारदश'कतेचा ह6क अिधिनयम,२०१३ (२०१३ चा ३०) याDया कलम-३ Dया खंड (इ) Dया परं तक
ु ाFदारे
ूदान कर2यात आलेया अिधकारांचा वापर कGन काढ2यात आलेली शासकJय अिधसुचना, महसूल व
वन वभाग, ब. सं(कण' ११/२०१४/ू.ब.७७/अ-२, (दनांक १९ जानेवार", २०१५ (यात यापुढे जचा
िनदNश “उ6त अिधसूचना” असा कर2यात आला आहे ) याFदारे असे अिधसूिचत केले आहे कJ, उ6त
अिधिनयमाDया

कलम-३

Dया

खंड

(झेड

अे)

मPये

FयाQया

केलेया

एखादया

सावज'िनक

ूयोजनासाठT, एखाUा जहयातील ५०० हे 6टरपेWा अिधक नसेल इत6या WेऽाकYरता जमीन संपादन
कर2याDया संबध
ं ात, अशा जहयाचे जहािधकार" हे उ6त अिधिनयमाDया ूयोजनासाठT समुिचत
शासन असयाचे मान2यात येईल;
आण AयाअथC, उ6त अिधसुचनेनस
ु ार समुिचत शासन असलेया, अकोला जहयाDया
जहािधका-यास

यासोबत जोडलेया अनुसूची एक मPये अिधक तपशीलवार वण'न केलेली जमीन

(यात यापुढे जचा िनदN श “उ6त जमीन” असा कर2यात आला आहे ) साव'जिनक ूयोजनासाठT (यात
यापुढे Aयाचा िनदN श उ6त “साव'जिनक ूयोजन” असा कर2यात आला आहे ) आवँयक आहे अथवा
ितची आवँयकता भास2याची श6यता आहे . असे वाटते, AयाDया ःवGपाचे ववरण यासोबत
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जोडलेया अनुसूची दोनमPये (दलेले आहे , आण ^हणून उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम (१) Dया तरतूद"_वये याFदारे असे अिधसूिचत कर2यात येते कJ, उ6त जिमनीची उ6त
सावज'िनक ूयोजनासाठT आवँयकता भास2याची श6यता आहे .
आण AयाअथC, ूःतावत भूिम संपादनाDया अनुषग
ं ाने बािधत Fय6तीचे वःथापन कर2यास
भाग पाडणार" कारणे,यासोबत जोडलेया अनुसूची तीन मPये (दलेली आहे त. (वःथापन होणार असेल
तर या अनुसूचीमPये कारणे नमूद करावीत)
आण AयाअथC, सामाजक पYरणाम िनधा'रण सारांश यासोबत जोडलेया अनुसच
ू ी चार मPये
(दलेला आहे .
आण AयाअथC, कलम ४३ Dया पोट कलम (१) अ_वये पुनव'सन व पुनव'साहत या
ूयोजनासाठT िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेया अनुसूची पाचमPये (दलेला
आहे . (िनयु6त करणे आवँयक असले तर, या अनुसूचीमPये तपिशल नमूद करावा)
aयाअथC आता, असे घोषत कर2यात येत आहे कJ, उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम-४ अनुसार कोणतीह" Fय6ती, ह" अिधसूचना ूिसPद झायाDया (दनांकापासून ते उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण चार खालील काय'वाह" पूण' होईल aया कालावधीपय'त उ6त जमीनीचा अथवा
ितDया भागाचा कोणताह" Fयवहार करणार नाह" (कंवा उ6त जिमनीवर कोणताह" भार िनमा'ण करणार
नाह".
परं त,ु उ6त जिमनीDया अथवा ितDया भागाDया मालकाने अज' केयावर, जहािधकार" यांना
वशेष पYरःथतीची कारणे लेखी नमुद कGन अशा मालकास उपरो6त तरतुद"Dया ूवत'नातून सूट दे ता
येईल;
परं तु आणखी असे कJ, जर कोणaयाह" Fय6तीने या तरतुद"चे बुPद"पुरःपर उलंघन केयामुळे
ितला झालेया कोणaयाह" हानीची (कंवा Wतीची जहािधकायांचेकडू न भरपाई (दली जाणार नाह".
तसेच, उ6त

अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट कलम (५) अनुसार, जहािधकार"

भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करताना उिचत भरपाई िमळ2याचा व पारदश'कतेचा

ह6क

(महारांश) िनयम, २०१४ (यात यापुढे Aयांचा िनदN श “उ6त िनयम” असा कर2यात आला आहे )
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यांDया िनमय १० Dया उप िनयम (३) Fदारे वह"त केयाूमाणे भूिमअिभलेखाDया अदययावतीकरणाचे
काम हाती घेणार असयाचे व पूण' करणार असयाचे दे खील घोषीत कर2यात येत आहे .

तसेच उ6त अिधिनयमाDया कलम ३ Dया खंड (छ) अ_वये, समुिचत शासन असलेले
जहािधकार", अकोला यांनी aयांचे आदे श ब. कW-८ अका-१/भूस/
ं काव-४५८/२०१५ (दनांक
१५/०४/२०१५ नुसार उ6त अिधिनयमाखालील जहािधका-यांची काय' पार पाड2यासाठT ौी एम.ड".
शेगांवकर, उपजहािधकार" भूसंपादन (पू)पं.कृ .व.) जहािधकार" काया'लय, अकोला यांना ूािधकृ त
केले आहे .
अनुसूची Ð एक
जमीनीचे वण'न
गांव- कालC तालुकाा- मुित'जापूर जहाहा- अकोला
अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

१

१

०.१०

२

२

३

अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

१६

२०७/१

०.३७

०.१५

१७

२०८/१

०.१०

३

०.५०

१८

२११

०.४०

४

४/१

०.३७

१९

२१३

०.६८

५

४/२

०.४५

२०

२१४

०.११

६

४/३

०.३६

२१

२३०/१

०.३७

७

४/४

०.६०

२२

२३०/२

०.३३

८

५/१

०.२६

२३

२३१

०.३०

९

५/२

०.३७

२४

२३२

०.२०

१०

२००

०.८१

२५

२३३

०.३०

११

२०३

१.१६

२६

८ पैकJ

०.०९

१२

२०४

०.८०

२७

८ पैकJ

०.०४

१३

२०५

०.८१

२८

८ पैकJ

०.०४

१४

२०६

०.८१

२९

९ पैकJ

०.०३
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१५

२०७/१

१.०३

एकूण Wेऽ

११.
११.९४ हे . आर

अनुसूच ीी- दोन
साव'जिनक ूयोजनाDया ःवGपाबाबत
वGपाबाबत ववरण
ूकपाचे
पाचे नांव Ð वाई संमाहक लघु पाटबंधारे योजना ता. मुित'जापूर ज. अकोला
ूकपकाया'
पकाया'चं वण'न Ð मौजे वाई गांवाजवळ ३७५० मीटर लांबीचे मातीचे धरण बांध2 याचे काम ूःतावत आहे .
समाजाला िमळणारे लाभ Ð या ूकपामुळे ५.०५७ द.ल.घ.मी. पाणी साठा िनमा'ण होणार असुन aयाFदारे १०३६
हे 6टर जमीनीला िसंचनाचा लाभ िमळणार आहे . aयामुळे रोजगार िनमCती होणार असुन शेतक-यांचा आिथ'क
ःतर उं चावणार आहे . तसेच सदर ूकपामुळे सरासर" २४२ हे 6टर जलWेऽ ावर मaःयFयवसाय िनमा'ण होणार
आहे .
(आिथ'क, रोजगार, पायाभूत सूवधा, सोयीसुवधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची Ð तीन
बाधीत Fय6तीचे वःथापन कर2 यास भाग पाडणार" कारणे- मौजे- कालC गावाची कोणaयाह"
याह" ूकारची लोकसंQया
वःथापीत
थापीत होत नाह".
नाह".
अनुसूचीी- चार
(सामाजक ूभाव िनधा'रण अmयास करणा-या अिभकरणाने (दलेला) सामाजक ूभाव िनधा'रणाचा सारांश
AयाअथC, महारांश शासन राजपऽ असाधारण ब.३८ (दनांक १३ माच' २०१५ अ_वये िसंचन ूकपाना उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण दोन व तीन यांDया तरतूद" लागू कर2यापासून सुट दे 2यात आली असयामुळे या
ूकपासाठT सामाजक पYरणाम िनधा'रण कर2याची आवँयकता उरलेली नाह".
अनुसूचीी- पाच
िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपिशल
ई.

ूशासक ^हणून िनयु6त कर2यात आलेया

अिधका-यांचे पदनाम Ðिनरं क

ब. ूशासनाDया काया'लयाचा पaता Ð िनरं क
क.

Aया अिधसूचनेFदारे ूशासकाची िनयु6ती कर2यात आली आहे , aया अिधसूचनेचा तपिशल Ð िनरं क
बाधीत Fय6
य6तीचे
तीचे वःथापन
थापन नसयाने
याने ूशासकाची िनयु6ती केली नाह".
नाह"
(टप Ð उ6त जिमनीDया आराखडयाचे उपजहािधकार"
हािधकार" (भूसंपादन)
ादन) (पू
(पू) पं.कृ .व.
व.जहािधकार"
हािधकार" काया'लय,
अकोला काया'लयामPये िनYरWण करता येईल.
ल.
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(दनांक :- 17/04/2015
(ठकाण : - अकोला

ःवा/उपजहािधकार"
हािधकार", भूसंपादन (पू)
पं.कृ .व)
व)
जहािधकार"
हािधकार" काया'लय, अकोला

अिधसूचना
ब.मं.अ/(पू)पं.कृ .व/काव/393/2015
जहािधकार", अकोला यांचे काया'लय,
(दनांक-18/04/2015
भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
ह6क अिधिनयम,२०१३.
भूसंपादन ूकरण बमांक १४/४७/२०१२-२०१३ मौजे- जामठT ता. मुित'जापूर ज. अकोला
Aया अथC भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण
पारदश'कतेचा ह6क अिधिनयम,२०१३ (२०१३ चा ३०) याDया कलम-३ Dया खंड (इ) Dया परं तक
ु ाFदारे
ूदान कर2यात आलेया अिधकारांचा वापर कGन काढ2यात आलेली शासकJय अिधसुचना, महसूल व
वन वभाग, ब. सं(कण' ११/२०१४/ू.ब.७७/अ-२, (दनांक १९ जानेवार", २०१५ (यात यापुढे जचा
िनदNश “उ6त अिधसूचना” असा कर2यात आला आहे ) याFदारे असे अिधसूिचत केले आहे कJ, उ6त
अिधिनयमाDया

कलम-३

Dया

खंड

(झेड

अे)

मPये

FयाQया

केलेया

एखादया

सावज'िनक

ूयोजनासाठT, एखाUा जहयातील ५०० हे 6टरपेWा अिधक नसेल इत6या WेऽाकYरता जमीन संपादन
कर2याDया संबध
ं ात, अशा जहयाचे जहािधकार" हे उ6त अिधिनयमाDया ूयोजनासाठT समुिचत
शासन असयाचे मान2यात येईल;
आण AयाअथC, उ6त अिधसुचनेनस
ु ार समुिचत शासन असलेया, अकोला जहयाDया
जहािधका-यास

यासोबत जोडलेया अनुसूची एक मPये अिधक तपशीलवार वण'न केलेली जमीन

(यात यापुढे जचा िनदN श “उ6त जमीन” असा कर2यात आला आहे ) साव'जिनक ूयोजनासाठT (यात
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यापुढे Aयाचा िनदN श उ6त “साव'जिनक ूयोजन” असा कर2यात आला आहे ) आवँयक आहे अथवा
ितची आवँयकता भास2याची श6यता आहे . असे वाटते, AयाDया ःवGपाचे ववरण यासोबत
जोडलेया अनुसूची दोनमPये (दलेले आहे , आण ^हणून उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम (१) Dया तरतूद"_वये याFदारे असे अिधसूिचत कर2यात येते कJ, उ6त जिमनीची उ6त
सावज'िनक ूयोजनासाठT आवँयकता भास2याची श6यता आहे .
आण AयाअथC, ूःतावत भूिम संपादनाDया अनुषग
ं ाने बािधत Fय6तीचे वःथापन कर2यास
भाग पाडणार" कारणे,यासोबत जोडलेया अनुसूची तीन मPये (दलेली आहे त. (वःथापन होणार असेल
तर या अनुसूचीमPये कारणे नमूद करावीत)
आण AयाअथC, सामाजक पYरणाम िनधा'रण सारांश यासोबत जोडलेया अनुसच
ू ी चार मPये
(दलेला आहे .
आण AयाअथC, कलम ४३ Dया पोट कलम (१) अ_वये पुनव'सन व पुनव'साहत या
ूयोजनासाठT िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेया अनुसूची पाचमPये (दलेला
आहे . (िनयु6त करणे आवँयक असले तर, या अनुसूचीमPये तपिशल नमूद करावा)
aयाअथC आता, असे घोषत कर2यात येत आहे कJ, उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम-४ अनुसार कोणतीह" Fय6ती, ह" अिधसूचना ूिसPद झायाDया (दनांकापासून ते उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण चार खालील काय'वाह" पूण' होईल aया कालावधीपय'त उ6त जमीनीचा अथवा
ितDया भागाचा कोणताह" Fयवहार करणार नाह" (कंवा उ6त जिमनीवर कोणताह" भार िनमा'ण करणार
नाह".
परं त,ु उ6त जिमनीDया अथवा ितDया भागाDया मालकाने अज' केयावर, जहािधकार" यांना
वशेष पYरःथतीची कारणे लेखी नमुद कGन अशा मालकास उपरो6त तरतुद"Dया ूवत'नातून सूट दे ता
येईल;
परं तु आणखी असे कJ, जर कोणaयाह" Fय6तीने या तरतुद"चे बुPद"पुरःपर उलंघन केयामुळे
ितला झालेया कोणaयाह" हानीची (कंवा Wतीची जहािधकायांचेकडू न भरपाई (दली जाणार नाह".
तसेच, उ6त

अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट कलम (५) अनुसार, जहािधकार"

भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करताना उिचत भरपाई िमळ2याचा व पारदश'कतेचा

ह6क
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(महारांश) िनयम, २०१४ (यात यापुढे Aयांचा िनदN श “उ6त िनयम” असा कर2यात आला आहे )
यांDया िनमय १० Dया उप िनयम (३) Fदारे वह"त केयाूमाणे भूिमअिभलेखाDया अदययावतीकरणाचे
काम हाती घेणार असयाचे व पूण' करणार असयाचे दे खील घोषीत कर2यात येत आहे .

तसेच उ6त अिधिनयमाDया कलम ३ Dया खंड (छ) अ_वये, समुिचत शासन असलेले
जहािधकार", अकोला यांनी aयांचे आदे श ब. कW-८ अका-१/भूस/
ं काव-४५८/२०१५ (दनांक
१५/०४/२०१५ नुसार उ6त अिधिनयमाखालील जहािधका-यांची काय' पार पाड2यासाठT ौी एम.ड".
शेगांवकर, उपजहािधकार" भूसंपादन (पू)पं.कृ .व.) जहािधकार" काया'लय, अकोला यांना ूािधकृ त
केले आहे .
अनुसूची Ð एक
जमीनीचे वण'न
गांव- जामठT तालुकाा- मुित'जापूर जहाहा- अकोला
अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

१

४७६/१

०.०२

२

४७६/२

३

अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

१५

४७१

०.१२

२.८३

१६

४७२

०.१५

४७६/३

०.६०

१७

४७४

०.०८

४

४७६/४

०.७०

१८

४०७

०.०६

५

४७६/५

०.९५

१९

४०८

०.०६

६

४७७

०.१९

२०

४०९

०.०२

७

४७८

०.२४

२१

४११

०.०२

८

४८०

१.२०

२२

५६३

०.९२

९

४८१

१.६२

२३

५५७

६.७६

१०

४८२

२.५६

२४

५५८/१

४.००

११

४८५

०.१४

२५

५५८/२

२.४४

१२

४८६

०.१६

२६

५५८/३

२.४४
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१३

४८७

०.०२

२७

५५८/४

२.४५

१४

४७९

०.२०

२८

५५८/५

३.३४

एकूण Wेऽ

३४.
३४.२९ हे . आर

अनुसूच ीी- दोन
साव'जिनक ूयोजनाDया ःवGपाबाबत
वGपाबाबत ववरण
ूकपाचे
पाचे नांव Ð वाई संमाहक लघु पाटबंधारे योजना ता. मुित'जापूर ज. अकोला
ूकपकाया'
पकाया'चं वण'न Ð मौजे वाई गांवाजवळ ३७५० मीटर लांबीचे मातीचे धरण बांध2 याचे काम ूःतावत आहे .
समाजाला िमळणारे लाभ Ð या ूकपामुळे ५.०५७ द.ल.घ.मी. पाणी साठा िनमा'ण होणार असुन aयाFदारे १०३६
हे 6टर जमीनीला िसंचनाचा लाभ िमळणार आहे . aयामुळे रोजगार िनमCती होणार असुन शेतक-यांचा आिथ'क
ःतर उं चावणार आहे . तसेच सदर ूकपामुळे सरासर" २४२ हे 6टर जलWेऽावर मतः् यFयवसाय िनमा'ण होणार
आहे .
(आिथ'क, रोजगार, पायाभूत सूवधा, सोयीसुवधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची Ð तीन
बाधीत Fय6तीचे वःथापन कर2यास भाग पाडणार" कारणे- मौजे- जामठT गावाची कोणaयाह"
याह" ूकारची
लोकसंQया वःथापीत
थापीत होत नाह".
नाह".
अनुसूचीी- चार
(सामाजक ूभाव िनधा'रण अmयास करणा-या अिभकरणाने (दलेला) सामाजक ूभाव िनधा'रणाचा सारांश
AयाअथC, महारांश शासन राजपऽ असाधारण ब.३८ (दनांक १३ माच' २०१५ अ_वये िसंचन ूकपाना उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण दोन व तीन यांDया तरतूद" लागू कर2यापासून सुट दे 2यात आली असयामुळे या
ूकपासाठT सामाजक पYरणाम िनधा'रण कर2याची आवँयकता उरलेली नाह".
अनुसूचीी- पाच
िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपिशल
उ.

ूशासक ^हणून िनयु6त कर2यात आलेया

अिधका-यांचे पदनाम Ðिनरं क

ब. ूशासनाDया काया'लयाचा पaता Ð िनरं क
क.

Aया अिधसूचनेFदारे ूशासकाची िनयु6ती कर2यात आली आहे , aया अिधसूचनेचा तपिशल Ð िनरं क
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बाधीत Fय6
य6तीचे
तीचे वःथापन
थापन नसयाने
याने ूशासकाची िनयु6ती केली नाह".
नाह"
(टप Ð उ6त जिमनीDया आराखडयाचे उपजहािधकार"
हािधकार" (भूसंपादन)
ादन) (पू
(पू) पं.कृ .व.
व.जहािधकार"
हािधकार" काया'लय,
अकोला काया'लयामPये िनYरWण करता येईल.
ल.

(दनांक :- 18/04/2015

ःवा/-

(ठकाण : - अकोला

उपजहािधकार"
हािधकार", भूसंपादन (पू)

पं.कृ .व)
व)
जहािधकार"
हािधकार" काया'लय, अकोला

अिधसूचना
ब.मं.अ/(पू)पं.कृ .व/काव/416/2015
जहािधकार", अकोला यांचे काया'लय,
(दनांक-24/04/2015
भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
ह6क अिधिनयम,२०१३.
भूसंपादन ूकरण बमांक १९/४७/२०१४-२०१५ मौजे- ब^ह" वाईता. मुित'जापूर ज. अकोला
Aया

अथC

भूिमसंपादन,

पुनव'सन

व

पुनव'साहत

करतांना

उिचत

भरपाई

िमळ2याचा

आण

पारदश'कतेचा ह6क अिधिनयम,२०१३ (२०१३ चा ३०) याDया कलम-३ Dया खंड (इ) Dया परं तक
ु ाFदारे
ूदान कर2यात आलेया अिधकारांचा वापर कGन काढ2यात आलेली शासकJय अिधसुचना, महसूल व
वन वभाग, ब. सं(कण' ११/२०१४/ू.ब.७७/अ-२, (दनांक १९ जानेवार", २०१५ (यात यापुढे जचा
िनदNश “उ6त अिधसूचना” असा कर2यात आला आहे ) याFदारे असे अिधसूिचत केले आहे कJ, उ6त
अिधिनयमाDया

कलम-३

Dया

खंड

(झेड

अे)

मPये

FयाQया

केलेया

एखादया

सावज'िनक

ूयोजनासाठT, एखाUा जहयातील ५०० हे 6टरपेWा अिधक नसेल इत6या WेऽाकYरता जमीन संपादन
कर2याDया संबध
ं ात, अशा जहयाचे जहािधकार" हे उ6त अिधिनयमाDया ूयोजनासाठT समुिचत
शासन असयाचे मान2यात येईल;
आण AयाअथC, उ6त अिधसुचनेनस
ु ार समुिचत शासन असलेया, अकोला जहयाDया
जहािधका-यास

यासोबत जोडलेया अनुसूची एक मPये अिधक तपशीलवार वण'न केलेली जमीन

(यात यापुढे जचा िनदN श “उ6त जमीन” असा कर2यात आला आहे ) साव'जिनक ूयोजनासाठT (यात
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यापुढे Aयाचा िनदN श उ6त “साव'जिनक ूयोजन” असा कर2यात आला आहे ) आवँयक आहे अथवा
ितची आवँयकता भास2याची श6यता आहे . असे वाटते, AयाDया ःवGपाचे ववरण यासोबत
जोडलेया अनुसूची दोनमPये (दलेले आहे , आण ^हणून उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम (१) Dया तरतूद"_वये याFदारे असे अिधसूिचत कर2यात येते कJ, उ6त जिमनीची उ6त
सावज'िनक ूयोजनासाठT आवँयकता भास2याची श6यता आहे .
आण AयाअथC, ूःतावत भूिम संपादनाDया अनुषग
ं ाने बािधत Fय6तीचे वःथापन कर2यास
भाग पाडणार" कारणे,यासोबत जोडलेया अनुसूची तीन मPये (दलेली आहे त. (वःथापन होणार असेल
तर या अनुसूचीमPये कारणे नमूद करावीत)
आण AयाअथC, सामाजक पYरणाम िनधा'रण सारांश यासोबत जोडलेया अनुसच
ू ी चार मPये
(दलेला आहे .
आण AयाअथC, कलम ४३ Dया पोट कलम (१) अ_वये पुनव'सन व पुनव'साहत या
ूयोजनासाठT िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेया अनुसूची पाचमPये (दलेला
आहे . (िनयु6त करणे आवँयक असले तर, या अनुसूचीमPये तपिशल नमूद करावा)
aयाअथC आता, असे घोषत कर2यात येत आहे कJ, उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम-४ अनुसार कोणतीह" Fय6ती, ह" अिधसूचना ूिसPद झायाDया (दनांकापासून ते उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण चार खालील काय'वाह" पूण' होईल aया कालावधीपय'त उ6त जमीनीचा अथवा
ितDया भागाचा कोणताह" Fयवहार करणार नाह" (कंवा उ6त जिमनीवर कोणताह" भार िनमा'ण करणार
नाह".
परं त,ु उ6त जिमनीDया अथवा ितDया भागाDया मालकाने अज' केयावर, जहािधकार" यांना
वशेष पYरःथतीची कारणे लेखी नमुद कGन अशा मालकास उपरो6त तरतुद"Dया ूवत'नातून सूट दे ता
येईल;
परं तु आणखी असे कJ, जर कोणaयाह" Fय6तीने या तरतुद"चे बुPद"पुरःपर उलंघन केयामुळे
ितला झालेया कोणaयाह" हानीची (कंवा Wतीची जहािधकायांचेकडू न भरपाई (दली जाणार नाह".
तसेच, उ6त

अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट कलम (५) अनुसार, जहािधकार"

भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करताना उिचत भरपाई िमळ2याचा व पारदश'कतेचा

ह6क
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(महारांश) िनयम, २०१४ (यात यापुढे Aयांचा िनदN श “उ6त िनयम” असा कर2यात आला आहे )
यांDया िनमय १० Dया उप िनयम (३) Fदारे वह"त केयाूमाणे भूिमअिभलेखाDया अदययावतीकरणाचे
काम हाती घेणार असयाचे व पूण' करणार असयाचे दे खील घोषीत कर2यात येत आहे .

तसेच उ6त अिधिनयमाDया कलम ३ Dया खंड (छ) अ_वये, समुिचत शासन असलेले
जहािधकार", अकोला यांनी aयांचे आदे श ब. कW-८ अका-१/भूस/
ं काव-४५८/२०१५ (दनांक
१५/०४/२०१५ नुसार उ6त अिधिनयमाखालील जहािधका-यांची काय' पार पाड2यासाठT ौी एम.ड".
शेगांवकर, उपजहािधकार" भूसंपादन (पू)पं.कृ .व.) जहािधकार" काया'लय, अकोला यांना ूािधकृ त
केले आहे .
अनुसूची Ð एक
जमीनीचे वण'न
गांव- ॄ^ह"वाई
ह"वाई तालुकाा- मुित'जापूर जहाहा- अकोला
अ . ब.

भूमापन (कंवा गट बमांक

१

२६

अंदाजत Wेऽ (हे 6टरमP
टरमPये)
०.११

एकूण Wेऽ

०.११ हे . आर.
आर.

अनुसूच ीी- दोन
साव'जिनक ूयोजनाDया ःवGपाबाबत
वGपाबाबत ववरण
ूकपाचे नांव Ð उमा बॅरेज ूकप ता. मुित'जापूर ज. अकोला
ूकपकाया'चं वण'न Ð उमा बॅरेज ूकप हा उमा नद"वर मौजे- बोटा' ता. मुित'जापूर ज. अकोला येथे
बांधकामाधीन आहे . धरणाची एकूण लांबी १४१० मी. पय'त असुन aयामPये डाFया ितरावर सा.ब. ६० मी. ते
७०७ मी. व उजFया ितरावर ८५५ मी. ते १३५० मी. पय'त १२६२ मी. लांबीचे मातीचे धरण व १४८ मी. लांबीत
सरळ उचल पPदतीचे Fदारे (१५.० X ८.५० मी.) ूःतावत आहे .
समाजाला िमळणारे लाभ Ð या ूकपामुळे २०९३७ द.ल.घ.मी. पाणी साठा िनमा'ण होणार असुन a याFदारे
५५१० हे 6टर जमीनीला िसंचनाचा लाभ िमळणार आहे . व तसेच प2याDया पा2याकYरता २.७८ द.ल.घ.मी.
वापर2यातयेणार आहे . हया ूकपामुळे रोजगार िनमCती होणार असुन शेतक-यांचा आिथ'कःतर उं चावणार आहे .
(आिथ'क, रोजगार, पायाभूत सूवधा, सोयीसुवधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची Ð तीन
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बाधीत Fय6तीचे वःथापन कर2यास भाग पाडणार" कारणे- उमा बॅरेज ूकपामुळे मौजे- ॄ^ह"वाई
ता. मुित'जापूर हे गांव बाधीत होत नाह".

अनुसूचीी- चार
(सामाजक ूभाव िनधा'रण अmयास करणा-या अिभकरणाने (दलेला) सामाजक ूभाव िनधा'रणाचा सारांश.
AयाअथC, महारांश शासन राजपऽ असाधारण ब.३८ (दनांक १३ माच' २०१५ अ_वये िसंचन ूकपाना उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण दोन व तीन यांDया तरतूद" लागू कर2यापासून सुट दे 2यात आली असयामुळे या
ूकपासाठT सामाजक पYरणाम िनधा'रण कर2याची आवँयकता उरलेली नाह".

अनुसूचीी- पाच
िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपिशल
तपिशल
ऊ.

ूशासक ^हणून िनयु6त कर2यात आलेया

अिधका-यांचे पदनाम Ðिनरं क

ब. ूशासनाDया काया'लयाचा पaता Ð िनरं क
क.

Aया अिधसूचनेFदारे ूशासकाची िनयु6ती कर2यात आली आहे , aया अिधसूचनेचा तपिशल Ð िनरं क
बाधीत Fय6
य6तीचे
तीचे वःथापन
थापन नसयाने
याने ूशासकाची िनयु6ती केली नाह".
नाह"

(टप Ð उ6त जिमनीDया आराखडयाचे उपजहािधकार"
हािधकार" (भूसंपादन)
ादन) (पू
(पू) पं.कृ .व.
व.जहािधकार"
हािधकार" काया'लय,
अकोला काया'लयामPये िनYरWण करता येईल.
ल.

(दनांक :-

24/04/2015

(ठकाण : - अकोला
ःवा/उपजहािधकार"
हािधकार", भूसंपादन (पू)
पं.कृ .व)
व)
जहािधकार"
हािधकार" काया'लय, अकोला
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अिधसूचना

ब.मं.अ/(पू)पं.कृ.व/काव/388/2015
जहािधकार", अकोला यांचे काया'लय,
(दनांक 18/04/2015
भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
ह6क अिधिनयम,२०१३.
भूसंपादन ूकरण बमांक १९/४७/२०१२-२०१३ मौजे- कवठा ता. बाळापूर ज. अकोला
Aया अथC भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण
पारदश'कतेचा ह6क अिधिनयम,२०१३ (२०१३ चा ३०) याDया कलम-३ Dया खंड (इ) Dया परं तक
ु ाFदारे
ूदान कर2यात आलेया अिधकारांचा वापर कGन काढ2यात आलेली शासकJय अिधसुचना, महसूल व
वन वभाग, ब. सं(कण' ११/२०१४/ू.ब.७७/अ-२, (दनांक १९ जानेवार", २०१५ (यात यापुढे जचा
िनदNश “उ6त अिधसूचना” असा कर2यात आला आहे ) याFदारे असे अिधसूिचत केले आहे कJ, उ6त
अिधिनयमाDया

कलम-३

Dया

खंड

(झेड

अे)

मPये

FयाQया

केलेया

एखादया

सावज'िनक

ूयोजनासाठT, एखाUा जहयातील ५०० हे 6टरपेWा अिधक नसेल इत6या WेऽाकYरता जमीन संपादन
कर2याDया संबध
ं ात, अशा जहयाचे जहािधकार" हे उ6त अिधिनयमाDया ूयोजनासाठT समुिचत
शासन असयाचे मान2यात येईल;
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आण AयाअथC, उ6त अिधसुचनेनस
ु ार समुिचत शासन असलेया, अकोला जहयाDया
जहािधका-यास

यासोबत जोडलेया अनुसूची एक मPये अिधक तपशीलवार वण'न केलेली जमीन

(यात यापुढे जचा िनदN श “उ6त जमीन” असा कर2यात आला आहे ) साव'जिनक ूयोजनासाठT (यात
यापुढे Aयाचा िनदN श उ6त “साव'जिनक ूयोजन” असा कर2यात आला आहे ) आवँयक आहे अथवा
ितची आवँयकता भास2याची श6यता आहे . असे वाटते, AयाDया ःवGपाचे ववरण यासोबत
जोडलेया अनुसूची दोनमPये (दलेले आहे , आण ^हणून उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम (१) Dया तरतूद"_वये याFदारे असे अिधसूिचत कर2यात येते कJ, उ6त जिमनीची उ6त
सावज'िनक ूयोजनासाठT आवँयकता भास2याची श6यता आहे .
आण AयाअथC, ूःतावत भूिम संपादनाDया अनुषग
ं ाने बािधत Fय6तीचे वःथापन कर2यास
भाग पाडणार" कारणे,यासोबत जोडलेया अनुसूची तीन मPये (दलेली आहे त. (वःथापन होणार असेल
तर या अनुसूचीमPये कारणे नमूद करावीत) - बाधीत Fय6तींचे वःथापन होणार नाह".
आण AयाअथC, सामाजक पYरणाम िनधा'रण सारांश यासोबत जोडलेया अनुसच
ू ी चार मPये
(दलेला आहे .
आण AयाअथC, कलम ४३ Dया पोट कलम (१) अ_वये पुनव'सन व पुनव'साहत या
ूयोजनासाठT िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेया अनुसूची पाचमPये (दलेला
आहे . (िनयु6त करणे आवँयक असले तर, या अनुसूचीमPये तपिशल नमूद करावा)
aयाअथC आता, असे घोषत कर2यात येत आहे कJ, उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम-४ अनुसार कोणतीह" Fय6ती, ह" अिधसूचना ूिसPद झायाDया (दनांकापासून ते उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण चार खालील काय'वाह" पूण' होईल aया कालावधीपय'त उ6त जमीनीचा अथवा
ितDया भागाचा कोणताह" Fयवहार करणार नाह" (कंवा उ6त जिमनीवर कोणताह" भार िनमा'ण करणार
नाह".
परं त,ु उ6त जिमनीDया अथवा ितDया भागाDया मालकाने अज' केयावर, जहािधकार" यांना
वशेष पYरःथतीची कारणे लेखी नमुद कGन अशा मालकास उपरो6त तरतुद"Dया ूवत'नातून सूट दे ता
येईल;
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परं तु आणखी असे कJ, जर कोणaयाह" Fय6तीने या तरतुद"चे बुPद"पुरःपर उलंघन केयामुळे
ितला झालेया कोणaयाह" हानीची (कंवा Wतीची जहािधकायांचेकडू न भरपाई (दली जाणार नाह".
तसेच, उ6त

अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट कलम (५) अनुसार, जहािधकार"

भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करताना उिचत भरपाई िमळ2याचा व पारदश'कतेचा

ह6क

(महारांश) िनयम, २०१४ (यात यापुढे Aयांचा िनदN श “उ6त िनयम” असा कर2यात आला आहे )
यांDया िनमय १० Dया उप िनयम (३) Fदारे वह"त केयाूमाणे भूिमअिभलेखाDया अदययावतीकरणाचे
काम हाती घेणार असयाचे व पूण' करणार असयाचे दे खील घोषीत कर2यात येत आहे .

तसेच उ6त अिधिनयमाDया कलम ३ Dया खंड (छ) अ_वये, समुिचत शासन असलेले
जहािधकार", अकोला यांनी aयांचे आदे श ब. कW-८ अका-१/भूस/
ं काव-४५८/२०१५ (दनांक
१५/०४/२०१५ नुसार उ6त अिधिनयमाखालील जहािधका-यांची काय' पार पाड2यासाठT ौी एम.ड".
शेगांवकर, उपजहािधकार" भूसंपादन (पू)पं.कृ .व.) जहािधकार" काया'लय, अकोला यांना ूािधकृ त
केले आहे .
अनुसूची Ð एक
जमीनीचे वण'न
गांव- कवठा तालुकाा- बाळापूर जहाहा- अकोला
अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

१

१३

०.८१

२

१४

३

अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

७

२७

१.२१

१.४५

८

४०

०.४१

१६

१.८१

९

४१

०.७५

४

२४

१.४८

१०

४२

०.४०

५

२५

०.६०

११

४३

०.७५

६

२६

०.६०

१२

४४

०.११

एकूण Wेऽ

१०.
१०.३८ हे . आर

अनुसूच ीी- दोन
साव'जिनक ूयोजनाDया ःवGपाबाबत
वGपाबाबत ववरण
ूकपाचे
पाचे नांव Ð कवठा बॅरेज (संमाहक) ूकप ता. बाळापूर ज. अकोला
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ूकपकाया'
पकाया'चं वण'न Ð अकोला जहयातील खारपाणपuटयातील मौजे-कवठा ता. बाळापूर या गावाजवळ मन
नद"वर या कवठा बॅरेज (संमाहक) ूकपाचे काम ूगितपथावर आहे . या धरणाची लांबी २६०० मी. इतकJ असुन
उं ची १७.२०५ मी. इतकJ आहे .
समाजाला िमळणारे लाभ Ð धरणाची एकूण साठवण Wमता ९.०३० द.ल.घ.मी. आहे . िसंचनाDया सोई उपलvध
कर2याDया wंट"ने ह" योजना अaयंत उपयु6त आहे . ूकपाची िसंचन Wमता १७२२ हे 6टर आहे . या योजनेमुळे
बाळापूर तालु6यातील तीव व शेगांव तालु6यातील एका गावासिसंचनाचा फायदा होणार आहे . तसेच या
ूकपातील १.३१४ द.ल.घ.मी. पाणी प2याकYरता व औदयोिगक वापराकYरता आरWत कर2यात आले आहे .
aयामुळे प2याDया पा2याचा कायम ःवGपी ूँन सुटणार आहे .
(आिथ'क, रोजगार, पायाभूत सूवधा, सोयीसुवधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)

अनुसूची Ð तीन
बाधीत Fय6तीचे वःथापन कर2यास भाग पाडणार" कारणे- मौजे- कवठा गावाची कोणaयाह"
याह" ूकारची
लोकसंQया वःथापीत
थापीत होत नाह".
नाह".
अनुसूचीी- चार
(सामाजक ूभाव िनधा'रण अmयास करणा-या अिभकरणाने (दलेला) सामाजक ूभाव िनधा'रणाचा सारांश
AयाअथC, महारांश शासन राजपऽ असाधारण ब.३८ (दनांक १३ माच' २०१५ अ_वये िसंचन ूकपाना उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण दोन व तीन यांDया तरतूद" लागू कर2यापासून सुट दे 2यात आली असयामुळे या
ूकपासाठT सामाजक पYरणाम िनधा'रण कर2याची आवँयकता उरलेली नाह".
अनुसूचीी- पाच
िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपिशल
ूशासक ^हणून िनयु6त कर2यात आलेया अिधका-यांचे पदनाम Ðिनरं क
ब. ूशासनाDया काया'लयाचा पaता Ð िनरं क
क.

Aया अिधसूचनेFदारे ूशासकाची िनयु6ती कर2यात आली आहे , aया अिधसूचनेचा तपिशल Ð िनरं क
बाधीत Fय6
य6तीचे
तीचे वःथापन
थापन नसयाने
याने ूशासकाची िनयु6ती केली नाह".
नाह"

(टप Ð उ6त जिमनीDया आराखडयाचे उपजहािधकार"
हािधकार" (भूसंपादन)
ादन) (पू
(पू) पं.कृ .व.
व.जहािधकार"
हािधकार" काया'लय,
अकोला काया'लयामPये िनYरWण करता येईल.
ल.
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(दनांक :- 18/04/2015
(ठकाण : - अकोला

ःवा/उपजहािधकार"
हािधकार", भूसंपादन (पू)

पं.कृ .व)
व)
जहािधकार"
हािधकार" काया'लय, अकोला

अिधसूचना
ब.मं.अ/(पू)पं.कृ.व/काव/373/2015
जहािधकार", अकोला यांचे काया'लय,
(दनांक 17/04/2015
भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
ह6क अिधिनयम,२०१३.
भूसंपादन ूकरण बमांक २०/४७/२०१२-२०१३ मौजे- लोहारा ता. बाळापूर ज. अकोला
Aया अथC भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण
पारदश'कतेचा ह6क अिधिनयम,२०१३ (२०१३ चा ३०) याDया कलम-३ Dया खंड (इ) Dया परं तक
ु ाFदारे
ूदान कर2यात आलेया अिधकारांचा वापर कGन काढ2यात आलेली शासकJय अिधसुचना, महसूल व
वन वभाग, ब. सं(कण' ११/२०१४/ू.ब.७७/अ-२, (दनांक १९ जानेवार", २०१५ (यात यापुढे जचा
िनदNश “उ6त अिधसूचना” असा कर2यात आला आहे ) याFदारे असे अिधसूिचत केले आहे कJ, उ6त
अिधिनयमाDया

कलम-३

Dया

खंड

(झेड

अे)

मPये

FयाQया

केलेया

एखादया

सावज'िनक

ूयोजनासाठT, एखाUा जहयातील ५०० हे 6टरपेWा अिधक नसेल इत6या WेऽाकYरता जमीन संपादन
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कर2याDया संबध
ं ात, अशा जहयाचे जहािधकार" हे उ6त अिधिनयमाDया ूयोजनासाठT समुिचत
शासन असयाचे मान2यात येईल;
आण AयाअथC, उ6त अिधसुचनेनस
ु ार समुिचत शासन असलेया, अकोला जहयाDया
जहािधका-यास

यासोबत जोडलेया अनुसूची एक मPये अिधक तपशीलवार वण'न केलेली जमीन

(यात यापुढे जचा िनदN श “उ6त जमीन” असा कर2यात आला आहे ) साव'जिनक ूयोजनासाठT (यात
यापुढे Aयाचा िनदN श उ6त “साव'जिनक ूयोजन” असा कर2यात आला आहे ) आवँयक आहे अथवा
ितची आवँयकता भास2याची श6यता आहे . असे वाटते, AयाDया ःवGपाचे ववरण यासोबत
जोडलेया अनुसूची दोनमPये (दलेले आहे , आण ^हणून उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम (१) Dया तरतूद"_वये याFदारे असे अिधसूिचत कर2यात येते कJ, उ6त जिमनीची उ6त
सावज'िनक ूयोजनासाठT आवँयकता भास2याची श6यता आहे .
आण AयाअथC, ूःतावत भूिम संपादनाDया अनुषग
ं ाने बािधत Fय6तीचे वःथापन कर2यास
भाग पाडणार" कारणे,यासोबत जोडलेया अनुसूची तीन मPये (दलेली आहे त. (वःथापन होणार असेल
तर या अनुसूचीमPये कारणे नमूद करावीत)
आण AयाअथC, सामाजक पYरणाम िनधा'रण सारांश यासोबत जोडलेया अनुसच
ू ी चार मPये
(दलेला आहे .
आण AयाअथC, कलम ४३ Dया पोट कलम (१) अ_वये पुनव'सन व पुनव'साहत या
ूयोजनासाठT िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेया अनुसूची पाचमPये (दलेला
आहे . (िनयु6त करणे आवँयक असले तर, या अनुसूचीमPये तपिशल नमूद करावा)
aयाअथC आता, असे घोषत कर2यात येत आहे कJ, उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम-४ अनुसार कोणतीह" Fय6ती, ह" अिधसूचना ूिसPद झायाDया (दनांकापासून ते उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण चार खालील काय'वाह" पूण' होईल aया कालावधीपय'त उ6त जमीनीचा अथवा
ितDया भागाचा कोणताह" Fयवहार करणार नाह" (कंवा उ6त जिमनीवर कोणताह" भार िनमा'ण करणार
नाह".
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परं त,ु उ6त जिमनीDया अथवा ितDया भागाDया मालकाने अज' केयावर, जहािधकार" यांना
वशेष पYरःथतीची कारणे लेखी नमुद कGन अशा मालकास उपरो6त तरतुद"Dया ूवत'नातून सूट दे ता
येईल;
परं तु आणखी असे कJ, जर कोणaयाह" Fय6तीने या तरतुद"चे बुPद"पुरःपर उलंघन केयामुळे
ितला झालेया कोणaयाह" हानीची (कंवा Wतीची जहािधकायांचेकडू न भरपाई (दली जाणार नाह".
तसेच, उ6त

अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट कलम (५) अनुसार, जहािधकार"

भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करताना उिचत भरपाई िमळ2याचा व पारदश'कतेचा

ह6क

(महारांश) िनयम, २०१४ (यात यापुढे Aयांचा िनदN श “उ6त िनयम” असा कर2यात आला आहे )
यांDया िनमय १० Dया उप िनयम (३) Fदारे वह"त केयाूमाणे भूिमअिभलेखाDया अदययावतीकरणाचे
काम हाती घेणार असयाचे व पूण' करणार असयाचे दे खील घोषीत कर2यात येत आहे .

तसेच उ6त अिधिनयमाDया कलम ३ Dया खंड (छ) अ_वये, समुिचत शासन असलेले
जलहािधकार",
अकोला यांनी aयांचे आदे श ब. कW-८ अका-१/भूस/
ं काव-४५८/२०१५ (दनांक
्
१५/०४/२०१५ नुसार उ6त अिधिनयमाखालील जहािधका-यांची काय' पार पाड2यासाठT ौी एम.ड".
शेगांवकर, उपजहािधकार" भूसंपादन (पू)पं.कृ .व.) जहािधकार" काया'लय, अकोला यांना ूािधकृ त
केले आहे .
अनुसूची Ð एक
जमीनीचे वण'न
गांव- लोहारा तालुकाा- बाळापूर जहाहा- अकोला
अ . ब.

भूमापन (कंवा गट बमांक

अंदाजत Wेऽ (हे 6टरमP
टरमPये)

१

१३२

०.०४

२

१३३

०.०६

३

१३४

०.१२

४

१३४

१.३१
एकूण Wेऽ

१.५३ हे . आर.
आर.

अनुसूच ीी- दोन
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साव'जिनक ूयोजनाDया ःवGपाबाबत
वGपाबाबत ववरण
ूकपाचे
पाचे नांव Ð कवठा बॅरेज (संमाहक) ूकप ता. बाळापूर ज. अकोला
ूकपकाया'
पकाया'चं वण'न Ð अकोला जहयातील खारपाणपuटयातील मौजे-कवठा ता. बाळापूर या गावाजवळ मन
नद"वर या कवठा बॅरेज (संमाहक) ूकपाचे काम ूगितपथावर आहे . या धरणाची लांबी २६०० मी. इतकJ असुन
उं ची १७.२०५ मी. इतकJ आहे .
समाजाला िमळणारे लाभ Ð धरणाची एकूण साठवण Wमता ९.०३० द.ल.घ.मी. आहे . िसंचनाDया सोई उपलvध
कर2याDया wंट"ने ह" योजना अaयंत उपयु6त आहे . ूकपाची िसंचन Wमता १७२२ हे 6टर आहे . या योजनेमुळे
बाळापूर तालु6यातील तीव व शेगांव तालु6यातील एका गावासिसंचनाचा फायदा होणार आहे . तसेच या
ूकपातील १.३१४ द.ल.घ.मी. पाणी प2याकYरता व औदयोिगक वापराकYरता आरWत कर2यात आले आहे .
aयामुळे प2याDया पा2याचा कायम ःवGपी ूँन सुटणार आहे .
(आिथ'क, रोजगार, पायाभूत सूवधा, सोयीसुवधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)

अनुसूची Ð तीन
बाधीत Fय6तीचे वःथापन कर2यास भाग पाडणार" कारणे- मौजे- लोहारा गावाची कोणa याह"
याह" ूकारची
लोकसंQया वःथापीत
थापीत होत नाह".
नाह".
अनुसूचीी- चार
(सामाजक ूभाव िनधा'रण अmयास करणा-या अिभकरणाने (दलेला) सामाजक ूभाव िनधा'रणाचा सारांश
AयाअथC, महारांश शासन राजपऽ असाधारण ब.३८ (दनांक १३ माच' २०१५ अ_वये िसंचन ूकपाना उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण दोन व तीन यांDया तरतूद" लागू कर2यापासून सुट दे 2यात आली असयामुळे या
ूकपासाठT सामाजक पYरणाम िनधा'रण कर2याची आवँयकता उरलेली नाह".
अनुसूचीी- पाच
िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपिशल
ूशासक ^हणून िनयु6त कर2यात आलेया अिधका-यांचे पदनाम Ðिनरं क
ब. ूशासनाDया काया'लयाचा पaता Ð िनरं क
क.

Aया अिधसूचनेFदारे ूशासकाची िनयु6ती कर2यात आली आहे , aया अिधसूचनेचा तपिशल Ð िनरं क
बाधीत Fय6
य6तीचे
तीचे वःथापन
थापन नसयाने
याने ूशासकाची िनयु6ती केली नाह".
नाह"
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(टप Ð उ6त जिमनीDया आराखडयाचे उपजहािधकार"
हािधकार" (भूसंपादन)
ादन) (पू
(पू) पं.कृ .व.
व.जहािधकार"
हािधकार" काया'लय,
अकोला काया'लयामPये िनYरWण करता येईल.
ल.

(दनांक :-

17/04/2015

(ठकाण : - अकोला

ःवा/उपजहािधकार"
हािधकार", संपादन (पू) पं.कृ .व)
व)
जहािधकार"
हािधकार" काया'लय, अकोला

अिधसूचना
ब.मं.अ/(पू)पं.कृ .व/काव/421/2015
जहािधकार", अकोला यांचे काया'लय,
(दनांक-24/04/2015
भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
ह6क अिधिनयम,२०१३.
भूसंपादन ूकरण बमांक ६/४७/२०१२-२०१३ मौजे- अंऽी मलकापूर ता. बाळापूर ज.
अकोला
Aया अथC भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण
पारदश'कतेचा ह6क अिधिनयम,२०१३ (२०१३ चा ३०) याDया कलम-३ Dया खंड (इ) Dया परं तक
ु ाFदारे
ूदान कर2यात आलेया अिधकारांचा वापर कGन काढ2यात आलेली शासकJय अिधसुचना, महसूल व
वन वभाग, ब. सं(कण' ११/२०१४/ू.ब.७७/अ-२, (दनांक १९ जानेवार", २०१५ (यात यापुढे जचा
िनदNश “उ6त अिधसूचना” असा कर2यात आला आहे ) याFदारे असे अिधसूिचत केले आहे कJ, उ6त
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अिधिनयमाDया

कलम-३

Dया

खंड

(झेड

अे)

मPये

FयाQया

केलेया

एखादया

सावज'िनक

ूयोजनासाठT, एखाUा जहयातील ५०० हे 6टरपेWा अिधक नसेल इत6या WेऽाकYरता जमीन संपादन
कर2याDया संबध
ं ात, अशा जहयाचे जहािधकार" हे उ6त अिधिनयमाDया ूयोजनासाठT समुिचत
शासन असयाचे मान2यात येईल;
आण AयाअथC, उ6त अिधसुचनेनस
ु ार समुिचत शासन असलेया, अकोला जहयाDया
जहािधका-यास

यासोबत जोडलेया अनुसूची एक मPये अिधक तपशीलवार वण'न केलेली जमीन

(यात यापुढे जचा िनदN श “उ6त जमीन” असा कर2यात आला आहे ) साव'जिनक ूयोजनासाठT (यात
यापुढे Aयाचा िनदN श उ6त “साव'जिनक ूयोजन” असा कर2यात आला आहे ) आवँयक आहे अथवा
ितची आवँयकता भास2याची श6यता आहे . असे वाटते, AयाDया ःवGपाचे ववरण यासोबत
जोडलेया अनुसूची दोनमPये (दलेले आहे , आण ^हणून उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम (१) Dया तरतूद"_वये याFदारे असे अिधसूिचत कर2यात येते कJ, उ6त जिमनीची उ6त
सावज'िनक ूयोजनासाठT आवँयकता भास2याची श6यता आहे .
आण AयाअथC, ूःतावत भूिम संपादनाDया अनुषग
ं ाने बािधत Fय6तीचे वःथापन कर2यास
भाग पाडणार" कारणे,यासोबत जोडलेया अनुसूची तीन मPये (दलेली आहे त. (वःथापन होणार असेल
तर या अनुसूचीमPये कारणे नमूद करावीत) - बाधीत Fय6तींचे वःथापन होणार नाह".
आण AयाअथC, सामाजक पYरणाम िनधा'रण सारांश यासोबत जोडलेया अनुसच
ू ी चार मPये
(दलेला आहे .
आण AयाअथC, कलम ४३ Dया पोट कलम (१) अ_वये पुनव'सन व पुनव'साहत या
ूयोजनासाठT िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेया अनुसूची पाचमPये (दलेला
आहे . (िनयु6त करणे आवँयक असले तर, या अनुसूचीमPये तपिशल नमूद करावा)
aयाअथC आता, असे घोषत कर2यात येत आहे कJ, उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम-४ अनुसार कोणतीह" Fय6ती, ह" अिधसूचना ूिसPद झायाDया (दनांकापासून ते उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण चार खालील काय'वाह" पूण' होईल aया कालावधीपय'त उ6त जमीनीचा अथवा
ितDया भागाचा कोणताह" Fयवहार करणार नाह" (कंवा उ6त जिमनीवर कोणताह" भार िनमा'ण करणार
नाह".

34

परं त,ु उक् त जिमनीDया अथवा ितDया भागाDया मालकाने अज' केयावर, जहािधकार"
यांना वशेष पYरःथतीची कारणे लेखी नमुद कGन अशा मालकास उपरो6त तरतुद"Dया ूवत'नातून
सूट दे ता येईल;
परं तु आणखी असे कJ, जर कोणaयाह" Fय6तीने या तरतुद"चे बुPद"पुरःपर उलंघन
केयामुळे ितला झालेया कोणaयाह" हानीची (कंवा Wतीची जहािधकायांचेकडू न भरपाई (दली जाणार
नाह".
तसेच, उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट कलम (५) अनुसार, जहािधकार"
भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करताना उिचत भरपाई िमळ2याचा व पारदश'कतेचा

ह6क

(महारांश) िनयम, २०१४ (यात यापुढे Aयांचा िनदN श “उ6त िनयम” असा कर2यात आला आहे )
यांDया िनमय १० Dया उप िनयम (३) Fदारे वह"त केयाूमाणे भूिमअिभलेखाDया अदययावतीकरणाचे
काम हाती घेणार असयाचे व पूण' करणार असयाचे दे खील घोषीत कर2यात येत आहे .

तसेच उ6त अिधिनयमाDया कलम ३ Dया खंड (छ) अ_वये, समुिचत शासन असलेले
जहािधकार", अकोला यांनी aयांचे आदे श ब. कW-८ अका-१/भूस/
ं काव-४५८/२०१५ (दनांक
१५/०४/२०१५ नुसार उ6त अिधिनयमाखालील जहािधका-यांची काय' पार पाड2यासाठT ौी एम.ड".
शेगांवकर, उपजहािधकार" भूसंपादन (पू)पं.कृ .व.) जहािधकार" काया'लय, अकोला यांना ूािधकृ त
केले आहे .
अनुसूची Ð एक
जमीनीचे वण'न
गांव- अंऽी (मलकापूर) तालुकाा- बाळापूर जहाहा- अकोला
अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

१

२१

७.५२

२

२२

३
४

अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

५

४२९

१.१६

१०.४२

६

४३०

१.१५

३०

०.४७

७

४३४

१.१५

४२२

१.५९

८

४३६

५.३५

एकूण Wेऽ

२८.
२८.८१ हे . आर
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अनुसूच ीी- दोन
साव'जिनक ूयोजनाDया ःवGपाबाबत
वGपाबाबत ववरण
ूकपाचे
पाचे नांव Ð नया अंदरु ा (कारं जा रमजानपुर) संमाहक ल.पा.योजना ता. बाळापूर ज. अकोला
ूकपकाया'
पकाया'चं वण'न Ð मौजे- कारं जा रमजानपूर गांवा जवळ २१३० िमटर लांबीचे माती धरणाचे बांधकाम
ूःतावत आहे . या ूकपाDया बुड"त WेऽासाठT जमीनीचे संपादन ूःतावत.
समाजाला िमळणारे लाभ Ð या ूकपामुळे १०.९२ द.ल.घ.मी. पाणी साठा िनमा'ण होणार असुन aयाFदारे
बाळापूर तालु6यातील-६ गावातील १७९० हे 6टर जमीनीला िसंचनाचा लाभ िमळणार आहे . या ूकपामुळे
रोजगार िनमCती होणार असुन शेतक-यांचे आिथ'क जवनमान उं चावणार आहे . तसेच सदर ूकपामुळे सरासर"
२९७.२२ हे क्टर जलWेऽावर मaःयFयवसाय िनमा'ण होणार आहे .
(आिथ'क, रोजगार, पायाभूत सूवधा, सोयीसुवधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)

अनुसूची Ð तीन
बाधीत Fय6तीचे वःथापन कर2यास भाग पाडणार" कारणे-

सदर ूकपाDया बुड"त Wेऽामुळे मौजे-

अंऽी मलकापूर येथील गांवठाण अंशत: बधीत होत असुन aयामुळे एकूण ८९ कुंटु बे वःथापीत होत असुन व
५४३ लोकसंQया बाधीत होत आहे . संबंधीत वःथापीतांचे पया'यी पुनव'सन मौजे- अंऽी मलकापूर येथील खाजगी
जमीन गट नं. २२२ ता. बाळापूर येथील जमीनीवर कर2याचे ूःतावत आहे . तथापी या भूसंपादन ूकरणातील
काःतकारांचे वःथापन होत नाह".
अनुसूचीी- चार
(सामाजक ूभाव िनधा'रण अmयास करणा-या अिभकरणाने (दलेला) सामाजक ूभाव िनधा'रणाचा सारांश
AयाअथC, महारांश शासन राजपऽ असाधारण ब.३८ (दनांक १३ माच' २०१५ अ_वये िसंचन ूकपाना उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण दोन व तीन यांDया तरतूद" लागू कर2यापासून सुट दे 2यात आली असयामुळे या
ूकपासाठT सामाजक पYरणाम िनधा'रण कर2याची आवँयकता उरलेली नाह".
अनुसूचीी- पाच
पाच
िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपिशल
अ.

ूशासक ^हणून िनयु6त कर2यात आलेया

अिधका-यांचे पदनाम Ðिनरं क
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ब. ूशासनाDया काया'लयाचा पaता Ð िनरं क
क.

Aया अिधसूचनेFदारे ूशासकाची िनयु6ती कर2यात आली आहे , aया अिधसूचनेचा तपिशल Ð िनरं क
बाधीत Fय6
य6तीचे
तीचे वःथापन
थापन नसयाने
याने ूशासकाची िनयु6ती केली नाह".
नाह"

(टप Ð उ6त जिमनीDया आराखडयाचे उपजहािधकार"
हािधकार" (भूसंपादन)
ादन) (पू
(पू) पं.कृ .व.
व.जहािधकार"
हािधकार" काया'लय,
अकोला काया'लयामPये िनYरWण करता येईल.
ल.

(दनांक :- 24/04/2015
(ठकाण : - अकोला
ःवा/उपजहािधकार"
हािधकार", भूसंपादन (पू)
पं.कृ .व)
व)
जहािधकार"
हािधकार" काया'लय, अकोला

अिधसूचना

ब.मं.अ/(पू)पं.कृ.व/काव/378/2015
जहािधकार", अकोला यांचे काया'लय,
(दनांक- 17/04/2015.
भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
ह6क अिधिनयम,२०१३.
भूसंपादन ूकरण बमांक ७/४७/२०१२-२०१३ मौजे- कारं जा (रमझानपूर) ता. बाळापूर ज.
अकोला
Aया अथC भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण
पारदश'कतेचा ह6क अिधिनयम,२०१३ (२०१३ चा ३०) याDया कलम-३ Dया खंड (इ) Dया परं तक
ु ाFदारे
ूदान कर2यात आलेया अिधकारांचा वापर कGन काढ2यात आलेली शासकJय अिधसुचना, महसूल व
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वन वभाग, ब. सं(कण' ११/२०१४/ू.ब.७७/अ-२, (दनांक १९ जानेवार", २०१५ (यात यापुढे जचा
िनदNश “उ6त अिधसूचना” असा कर2यात आला आहे ) याFदारे असे अिधसूिचत केले आहे कJ, उ6त
अिधिनयमाDया

कलम-३

Dया

खंड

(झेड

अे)

मPये

FयाQया

केलेया

एखादया

सावज'िनक

ूयोजनासाठT, एखाUा जहयातील ५०० हे 6टरपेWा अिधक नसेल इत6या WेऽाकYरता जमीन संपादन
कर2याDया संबध
ं ात, अशा जहयाचे जहािधकार" हे उ6त अिधिनयमाDया ूयोजनासाठT समुिचत
शासन असयाचे मान2यात येईल;
आण AयाअथC, उ6त अिधसुचनेनस
ु ार समुिचत शासन असलेया, अकोला जहयाDया
जहािधका-यास

यासोबत जोडलेया अनुसूची एक मPये अिधक तपशीलवार वण'न केलेली जमीन

(यात यापुढे जचा िनदN श “उ6त जमीन” असा कर2यात आला आहे ) साव'जिनक ूयोजनासाठT (यात
यापुढे Aयाचा िनदN श उ6त “साव'जिनक ूयोजन” असा कर2यात आला आहे ) आवँयक आहे अथवा
ितची आवँयकता भास2याची श6यता आहे . असे वाटते, AयाDया ःवGपाचे ववरण यासोबत
जोडलेया अनुसूची दोनमPये (दलेले आहे , आण ^हणून उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम (१) Dया तरतूद"_वये याFदारे असे अिधसूिचत कर2यात येते कJ, उ6त जिमनीची उ6त
सावज'िनक ूयोजनासाठT आवँयकता भास2याची श6यता आहे .
आण AयाअथC, ूःतावत भूिम संपादनाDया अनुषग
ं ाने बािधत Fय6तीचे वःथापन कर2यास
भाग पाडणार" कारणे,यासोबत जोडलेया अनुसूची तीन मPये (दलेली आहे त. (वःथापन होणार असेल
तर या अनुसूचीमPये कारणे नमूद करावीत) - बाधीत Fय6तींचे वःथापन होणार नाह".
आण AयाअथC, सामाजक पYरणाम िनधा'रण सारांश यासोबत जोडलेया अनुसच
ू ी चार मPये
(दलेला आहे .
आण AयाअथC, कलम ४३ Dया पोट कलम (१) अ_वये पुनव'सन व पुनव'साहत या
ूयोजनासाठT िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेया अनुसूची पाचमPये (दलेला
आहे . (िनयु6त करणे आवँयक असले तर, या अनुसूचीमPये तपिशल नमूद करावा)
aयाअथC आता, असे घोषत कर2यात येत आहे कJ, उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम-४ अनुसार कोणतीह" Fय6ती, ह" अिधसूचना ूिसPद झायाDया (दनांकापासून ते उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण चार खालील काय'वाह" पूण' होईल aया कालावधीपय'त उ6त जमीनीचा अथवा
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ितDया भागाचा कोणताह" Fयवहार करणार नाह" (कंवा उ6त जिमनीवर कोणताह" भार िनमा'ण करणार
नाह".
परं त,ु उ6त जिमनीDया अथवा ितDया भागाDया मालकाने अज' केयावर, जहािधकार" यांना
वशेष पYरःथतीची कारणे लेखी नमुद कGन अशा मालकास उपरो6त तरतुद"Dया ूवत'नातून सूट दे ता
येईल;
परं तु आणखी असे कJ, जर कोणaयाह" Fय6तीने या तरतुद"चे बुPद"पुरसपर
उलंघन
्
केयामुळे ितला झालेया कोणaयाह" हानीची (कंवा Wतीची जहािधकायांचेकडू न भरपाई (दली जाणार
नाह".
तसेच, उ6त

अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट कलम (५) अनुसार, जहािधकार"

भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करताना उिचत भरपाई िमळ2याचा व पारदश'कतेचा

ह6क

(महारांश) िनयम, २०१४ (यात यापुढे Aयांचा िनदN श “उ6त िनयम” असा कर2यात आला आहे )
यांDया िनमय १० Dया उप िनयम (३) Fदारे वह"त केयाूमाणे भूिमअिभलेखाDया अदययावतीकरणाचे
काम हाती घेणार असयाचे व पूण' करणार असयाचे दे खील घोषीत कर2यात येत आहे .

तसेच उ6त अिधिनयमाDया कलम ३ Dया खंड (छ) अ_वये, समुिचत शासन असलेले
जहािधकार", अकोला यांनी aयांचे आदे श ब. कW-८ अका-१/भूस/
ं काव-४५८/२०१५ (दनांक
१५/०४/२०१५ नुसार उ6त अिधिनयमाखालील जहािधका-यांची काय' पार पाड2यासाठT ौी एम.ड".
शेगांवकर, उपजहािधकार" भूसंपादन (पू)पं.कृ .व.) जहािधकार" काया'लय, अकोला यांना ूािधकृ त
केले आहे .
अनुसूची Ð एक
जमीनीचे वण'न
गांव- कारं जा (रमझानपूर) तालुकाा- बाळापूर जहाहा- अकोला
अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

१

३४

०.८२

२

२२२

०.४०

अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

३

५०७

४.४५

४

५०८

१.२२
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एकूण Wेऽ

६.८९ हे .
आर

अनुसूच ीी- दोन
साव'जिनक ूयोजनाDया ःवGपाबाबत
वGपाबाबत ववरण
ूकपाचे
पाचे नांव Ð नया अंदरु ा (कारं जा रमजानपूर) संमाहक ल.पा.योजना ता. बाळापूर ज. अकोला
ूकपकाया'
पकाया'चं वण'न Ð मौजे- कारं जा रमजानपूर गांवा जवळ २१३० िमटर लांबीचे माती धरणाचे बांधकाम
ूःतावत आहे . या ूकपाDया बुड"त WेऽासाठT जमीनीचे संपादन ूःतावत.
समाजाला िमळणारे लाभ Ð या ूकपामुळे १०.९२ द.ल.घ.मी. पाणी साठा िनमा'ण होणार असुन aयाFदारे
बाळापूर तालु6यातील-६ गावातील १७९० हे 6टर जमीनीला िसंचनाचा लाभ िमळणार आहे . या ूकपामुळे
रोजगार िनमCती होणार असुन शेतक-यांचे आिथ'क जवनमान उं चावणार आहे . तसेच सदर ूकपामुळे सरासर"
२९७.२२ हे 6टर जलWेऽावर मaःयFयवसाय िनमा'ण होणार आहे .
(आिथ'क, रोजगार, पायाभूत सूवधा, सोयीसुवधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची Ð तीन
बाधीत Fय6तीचे वःथापन कर2यास भाग पाडणार" कारणे- मौजे- कारं जा रमजानपूर गांवठाण बाधीत होत
नसुन संबंधीत वःथापीतां
थापीतांचे पया'यी पुनव'सनाची आवँयकता
यकता नाह".
नाह".

अनुसूचीी- चार
(सामाजक ूभाव िनधा'रण अmयास करणा-या अिभकरणाने (दलेला) सामाजक ूभाव िनधा'रणाचा सारांश
AयाअथC, महारांश शासन राजपऽ असाधारण ब.३८ (दनांक १३ माच' २०१५ अ_वये िसंचन ूकपाना उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण दोन व तीन यांDया तरतूद" लागू कर2यापासून सुट दे 2यात आली असयामुळे या
ूकपासाठT सामाजक पYरणाम िनधा'रण कर2याची आवँयकता उरलेली नाह".
अनुसूचीी- पाच
िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपिशल
अ.

ूशासक ^हणून िनयु6त कर2यात आलेया

अिधका-यांचे पदनाम Ðिनरं क

ब. ूशासनाDया काया'लयाचा पaता Ð िनरं क
क.

Aया अिधसूचनेFदारे ूशासकाची िनयु6ती कर2यात आली आहे , aया अिधसूचनेचा तपिशल Ð िनरं क
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बाधीत Fय6
य6तीचे
तीचे वःथापन
थापन नसयाने
याने ूशासकाची िनयु6ती केली नाह".
नाह"

(टप Ð उ6त जिमनीDया आराखडयाचे उपजहािधकार"
हािधकार" (भूसंपादन)
ादन) (पू
(पू) पं.कृ .व.
व.जहािधकार"
हािधकार" काया'लय,
अकोला काया'लयामPये िनYरWण करता येईल.
ल.

(दनांक :- 17/04/2015
(ठकाण : - अकोला

ःवा/उपजहािधकार"
हािधकार", भूसंपादन (पू)
पं.कृ .व)
व)
जहािधकार"
हािधकार" काया'लय, अकोला

अिधसूचना

ब.मं.अ/(पू)पं.कृ.व/काव/454/2015
जहािधकार", अकोला यांचे काया'लय,
(दनांक- 05/05/2015
भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
ह6क अिधिनयम,२०१३.
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भूसप
ं ादन ूकरण बमांक १०/४७/२०१४-२०१५ मौजे- ताजनापूर ता. अकोट ज. अकोला Aया
अथC भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
ह6क अिधिनयम,२०१३ (२०१३ चा ३०) याDया कलम-३ Dया खंड (इ) Dया परं तक
ु ाFदारे ूदान
कर2यात आलेया अिधकारांचा वापर कGन काढ2यात आलेली शासकJय अिधसुचना, महसूल व वन
वभाग, ब. सं(कण' ११/२०१४/ू.ब.७७/अ-२, (दनांक १९ जानेवार", २०१५ (यात यापुढे जचा िनदN श
“उ6त अिधसूचना” असा कर2यात आला आहे ) याFदारे असे अिधसूिचत केले आहे कJ, उ6त
अिधिनयमाDया

कलम-३

Dया

खंड

(झेड

अे)

मPये

FयाQया

केलेया

एखादया

सावज'िनक

ूयोजनासाठT, एखाUा जहयातील ५०० हे 6टरपेWा अिधक नसेल इत6या WेऽाकYरता जमीन संपादन
कर2याचया
् संबंधात, अशा जहयाचे जहािधकार" हे उ6त अिधिनयमाDया ूयोजनासाठT समुिचत
शासन असयाचे मान2यात येईल;
आण AयाअथC, उ6त अिधसुचनेनस
ु ार समुिचत शासन असलेया, अकोला जहयाDया
जहािधका-यास

यासोबत जोडलेया अनुसूची एक मPये अिधक तपशीलवार वण'न केलेली जमीन

(यात यापुढे जचा िनदN श “उ6त जमीन” असा कर2यात आला आहे ) साव'जिनक ूयोजनासाठT (यात
यापुढे Aयाचा िनदN श उ6त “साव'जिनक ूयोजन” असा कर2यात आला आहे ) आवँयक आहे अथवा
ितची आवँयकता भास2याची श6यता आहे . असे वाटते, AयाDया ःवGपाचे ववरण यासोबत
जोडलेया अनुसूची दोनमPये (दलेले आहे , आण ^हणून उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम (१) Dया तरतूद"_वये याFदारे असे अिधसूिचत कर2यात येते कJ, उ6त जिमनीची उ6त
सावज'िनक ूयोजनासाठT आवँयकता भास2याची श6यता आहे .
आण AयाअथC, ूःतावत भूिम संपादनाDया अनुषग
ं ाने बािधत Fय6तीचे वःथापन कर2यास
भाग पाडणार" कारणे,यासोबत जोडलेया अनुसूची तीन मPये (दलेली आहे त. (वःथापन होणार असेल
तर या अनुसूचीमPये कारणे नमूद करावीत) - बाधीत Fय6तींचे वःथापन होणार नाह".
आण AयाअथC, सामाजक पYरणाम िनधा'रण सारांश यासोबत जोडलेया अनुसच
ू ी चार मPये
(दलेला आहे .
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आण AयाअथC, कलम ४३ Dया पोट कलम (१) अ_वये पुनव'सन व पुनव'साहत या
ूयोजनासाठT िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेया अनुसूची पाचमPये (दलेला
आहे . (िनयु6त करणे आवँयक असले तर, या अनुसूचीमPये तपिशल नमूद करावा)
aयाअथC आता, असे घोषत कर2यात येत आहे कJ, उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम-४ अनुसार कोणतीह" Fय6ती, ह" अिधसूचना ूिसPद झायाDया (दनांकापासून ते उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण चार खालील काय'वाह" पूण' होईल aया कालावधीपय'त उ6त जमीनीचा अथवा
ितDया भागाचा कोणताह" Fयवहार करणार नाह" (कंवा उ6त जिमनीवर कोणताह" भार िनमा'ण करणार
नाह".
परं त,ु उ6त जिमनीDया अथवा ितDया भागाDया मालकाने अज' केयावर, जहािधकार" यांना
वशेष पYरःथतीची कारणे लेखी नमुद कGन अशा मालकास उपरो6त तरतुद"Dया ूवत'नातून सूट दे ता
येईल;
परं तु आणखी असे कJ, जर कोणaयाह" Fय6तीने या तरतुद"चे बुPद"पुरःपर उलंघन केयामुळे
ितला झालेया कोणaयाह" हानीची (कंवा Wतीची जहािधकायांचेकडू न भरपाई (दली जाणार नाह".
तसेच, उ6त

अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट कलम (५) अनुसार, जहािधकार"

भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करताना उिचत भरपाई िमळ2याचा व पारदश'कतेचा

ह6क

(महारांश) िनयम, २०१४ (यात यापुढे Aयांचा िनदN श “उ6त िनयम” असा कर2यात आला आहे )
यांDया िनमय १० Dया उप िनयम (३) Fदारे वह"त केयाूमाणे भूिमअिभलेखाDया अदययावतीकरणाचे
काम हाती घेणार असयाचे व पूण' करणार असयाचे दे खील घोषीत कर2यात येत आहे .

तसेच उ6त अिधिनयमाDया कलम ३ Dया खंड येअ_व (छ), समुिचत शासन असलेले
जहािधकार", अकोला यांनी aयांचे आदे श ब-अका ८-कW .१(दनांक

२०१५/४५८-काव/भूसं/

२०१/०४/१५५ नुसार उ6त अिधिनयमाखालील जहािधका .ड".साठT ौी एमयांची काय' पार पाड2याशेगांवकर, उपजहािधकार" भूसंपादन िधकार" काया'लयजहा (.व.कृ .पं(पू), अकोला यांना ूािधकृ त
केले आहे .
अनुसूची Ð एक
जमीनीचे वण'न
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गांव- ताजनापूर तालुकाा- अकोट जहाहा- अकोला
अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

१

१०१ पैकJ

०.२५

२

१०१ पैकJ

३

अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

१०

८१

०.०७

०.१७

११

८०

०.३५

८७

०.४३

१२

६६

०.८०

४

८६

०.३०

१३

६७

१.३०

५

८५ पैकJ

०.६१

१४

७५

२.०५

६

८५ पैकJ

०.६०

१५

७९

२.०९

७

८४ पैकJ

२.००

१६

७७

२.०८

८

८४ पैकJ

०.८३

१७

६८

०.१२

९

८२

२.०२

१८

७४

३.७७

एकूण Wेऽ

१९.
१९.८४ हे . आर

अनुसूचीी- दोन
साव'जिनक ूयोजनाDया ःवGपाबाबत
वGपाबाबत ववरण
ूकपाचे
पाचे नांव Ð ताजणापूर साठवण तलाव ता. अकोट
ूकपकाया'
पकाया'चं वण'न Ð अकोला जहयातील अकोट तालु6यातील ताजनापूर या गावाजवळ वाहणा-या ःथािनक
नायावर साठवण तलाव या योजनेचे काम ूःतावत आहे . धरणाची लांबी १०३० िमटर एवढ" असुन उं ची १०.१०
िमटर एवढ" आहे .
समाजाला िमळणारे लाभ Ð या धरणाची एकूण Wमता ९९७.१८ सघमी आहे . या ूकपामुळे अूaयWYरaया
९३.०० हे 6टर िसंचनाचा लाभ होवू शकतो. तसेच या ूकपातील पाणी गुराढोरांना प2 याकYरता होवू शकते.
तसेच धरणाचे काम पुण' झायावर खाजगी Fयवसाय जसे मaःयFयवसाय सुz हो2यास मदत होवू शकते.
(आिथ'क, रोजगार, पायाभूत सूवधा, सोयीसुवधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)

अनुसूची Ð तीन
बाधीत Fय6तीचे वःथापन कर2यास भाग पाडणार" कारणे- सदर ूकपाD
पाDया बुड"त Wेऽामुळे कोणतेह" गाव
बाधीत होत नाह".
नाह".
अनुसूचीी- चार
(सामाजक ूभाव िनधा'रण अmयास करणा-या अिभकरणाने (दलेला) सामाजक ूभाव िनधा'रणाचा सारांश
AयाअथC, महारांश शासन राजपऽ असाधारण ब.३८ (दनांक १३ माच' २०१५ अ_वये िसंचन ूकपाना उ6त
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अिधिनयमाDया ूकरण दोन व तीन यांDया तरतूद" लागू कर2यापासून सुट दे 2यात आली असयामुळे या
ूकपासाठT सामाजक पYरणाम िनधा'रण कर2याची आवँयकता उरलेली नाह".
अनुसूचीी- पाच
िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपिशल
अ.

ूशासक ^हणून िनयु6त कर2यात आलेया

अिधका-यांचे पदनाम Ðिनरं क

ब. ूशासनाDया काया'लयाचा पaता Ð िनरं क
क.

Aया अिधसूचनेFदारे ूशासकाची िनयु6ती कर2यात आली आहे , aया अिधसूचनेचा तपिशल Ð िनरं क
बाधीत Fय6
य6तीचे
तीचे वःथापन
थापन नसयाने
याने ूशासकाची िनयु6ती केली नाह".
नाह"

(टप Ð उ6त जिमनीDया आराखडयाचे उपजहािधकार"
हािधकार" (भूसंपादन)
ादन) (पू
(पू) पं.कृ .व.
व.जहािधकार"
हािधकार" काया'लय,
अकोला काया'लयामPये िनYरWण करता येईल.
ल.

(दनांक:- 05/05/2015
(ठकाण : - अकोला

ःवा/उपजहािधकार"
हािधकार", भूसंपादन (पू)

पं.कृ .व)
व)
जहािधकार"
हािधकार" काया'लय, अकोला

अिधसूचना

ब.मं.अ/(पू)पं.कृ.व/काव/449/2015
जहािधकार", अकोला यांचे काया'लय,
(दनांक- 05/05/2015
भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
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ह6क अिधिनयम,२०१३.
भूसंपादन ूकरण बमांक ७/४७/२०१४-२०१५ मौजे- अकोट भाग-१ ता. अकोट ज. अकोला
Aया

अथC

भूिमसंपादन,

पुनव'सन

व

पुनव'साहत

करतांना

उिचत

भरपाई

िमळ2याचा

आण

पारदश'कतेचा ह6क अिधिनयम,२०१३ (२०१३ चा ३०) याDया कलम-३ Dया खंड (इ) Dया परं तक
ु ाFदारे
ूदान कर2यात आलेया अिधकारांचा वापर कGन काढ2यात आलेली शासकJय अिधसुचना, महसूल व
वन वभाग, ब. सं(कण' ११/२०१४/ू.ब.७७/अ-२, (दनांक १९ जानेवार", २०१५ (यात यापुढे जचा
िनदNश “उ6त अिधसूचना” असा कर2यात आला आहे ) याFदारे असे अिधसूिचत केले आहे कJ, उ6त
अिधिनयमाDया

कलम-३

Dया

खंड

(झेड

अे)

मPये

FयाQया

केलेया

एखादया

सावज'िनक

ूयोजनासाठT, एखाUा जहयातील ५०० हे 6टरपेWा अिधक नसेल इत6या WेऽाकYरता जमीन संपादन
कर2याDया संबध
ं ात, अशा जहयाचे जहािधकार" हे उ6त अिधिनयमाDया ूयोजनासाठT समुिचत
शासन असयाचे मान2यात येईल;
आण AयाअथC, उ6त अिधसुचनेनस
ु ार समुिचत शासन असलेया, अकोला जहयाDया
जहािधका-यास

यासोबत जोडलेया अनुसूची एक मPये अिधक तपशीलवार वण'न केलेली जमीन

(यात यापुढे जचा िनदN श “उ6त जमीन” असा कर2यात आला आहे ) साव'जिनक ूयोजनासाठT (यात
यापुढे Aयाचा िनदN श उ6त “साव'जिनक ूयोजन” असा कर2यात आला आहे ) आवँयक आहे अथवा
ितची आवँयकता भास2याची श6यता आहे . असे वाटते, AयाDया ःवGपाचे ववरण यासोबत
जोडलेया अनुसूची दोनमPये (दलेले आहे , आण ^हणून उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम (१) Dया तरतूद"_वये याFदारे असे अिधसूिचत कर2यात येते कJ, उ6त जिमनीची उ6त
सावज'िनक ूयोजनासाठT आवँयकता भास2याची श6यता आहे .
आण AयाअथC, ूःतावत भूिम संपादनाDया अनुषग
ं ाने बािधत Fय6तीचे वःथापन कर2यास
भाग पाडणार" कारणे,यासोबत जोडलेया अनुसूची तीन मPये (दलेली आहे त. (वःथापन होणार असेल
तर या अनुसूचीमPये कारणे नमूद करावीत) - बाधीत Fय6तींचे वःथापन होणार नाह".
आण AयाअथC, सामाजक पYरणाम िनधा'रण सारांश यासोबत जोडलेया अनुसच
ू ी चार मPये
(दलेला आहे .
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आण AयाअथC, कलम ४३ Dया पोट कलम (१) अ_वये पुनव'सन व पुनव'साहत या
ूयोजनासाठT िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेया अनुसूची पाचमPये (दलेला
आहे . (िनयु6त करणे आवँयक असले तर, या अनुसूचीमPये तपिशल नमूद करावा)
aयाअथC आता, असे घोषत कर2यात येत आहे कJ, उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम-४ अनुसार कोणतीह" Fय6ती, ह" अिधसूचना ूिसPद झायाDया (दनांकापासून ते उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण चार खालील काय'वाह" पूण' होईल aया कालावधीपय'त उ6त जमीनीचा अथवा
ितDया भागाचा कोणताह" Fयवहार करणार नाह" (कंवा उ6त जिमनीवर कोणताह" भार िनमा'ण करणार
नाह".
परं त,ु उ6त जिमनीDया अथवा ितDया भागाDया मालकाने अज' केयावर, जहािधकार" यांना
वशेष पYरःथतीची कारणे लेखी नमुद कGन अशा मालकास उपरो6त तरतुद"Dया ूवत'नातून सूट दे ता
येईल;
परं तु आणखी असे कJ, जर कोणaयाह" Fय6तीने या तरतुद"चे बुPद"पुरःपर उलंघन केयामुळे
ितला झालेया कोणaयाह" हानीची (कंवा Wतीची जहािधकायांचेकडू न भरपाई (दली जाणार नाह".
तसेच, उ6त

अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट कलम (५) अनुसार, जहािधकार"

भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करताना उिचत भरपाई िमळ2याचा व पारदश'कतेचा

ह6क

(महारांश) िनयम, २०१४ (यात यापुढे Aयांचा िनदN श “उ6त िनयम” असा कर2यात आला आहे )
यांDया िनमय १० Dया उप िनयम (३) Fदारे वह"त केयाूमाणे भूिमअिभलेखाDया अदययावतीकरणाचे
काम हाती घेणार असयाचे व पूण' करणार असयाचे दे खील घोषीत कर2यात येत आहे .

तसेच उ6त अिधिनयमाDया कलम ३ Dया खंड (छ) अ_वये, समुिचत शासन असलेले
जहािधकार", अकोला यांनी aयांचे आदे श ब. कW-८ अका-१/भूस/
ं काव-४५८/२०१५ (दनांक
१५/०४/२०१५ नुसार उ6त अिधिनयमाखालील जहािधका-यांची काय' पार पाड2यासाठT ौी एम.ड".
शेगांवकर, उपजहािधकार" भूसंपादन (पू)पं.कृ .व.) जहािधकार" काया'लय, अकोला यांना ूािधकृ त
केले आहे .
अनुसूची Ð एक
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जमीनीचे वण'न
गांव- अकोट भागभाग-१ तालुकाा- अकोट जहाहा- अकोला
अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

१

१९७

०.१७

२

१९८/२-ब

३

अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

१०

२०० पैकJ

१.६२

०.५०

११

२०० पैकJ

०.५०

१९८/२-अ पैकJ

०.२७

१२

२०० पैकJ

१.१०

४

१९८/३ पैकJ

०.६०

१३

२०० पैकJ

२.०५

५

१९८/३ पैकJ

०.११

१४

२३७/१

०.२१

६

१९८/१अ

०.२७

१५

२३८

३.००

७

१९९/३

१.८६

१६

२३९

१.८१

८

१९९/२ पैकJ

०.१६

१७

२४२/३ब

०.६५

९

२०० पैकJ

०.५०

एकूण Wेऽ

१५.
१५.३८ हे . आर

अनुसूच ीी- दोन
साव'जिनक ूयोजनाDया ःवGपाबाबत
वGपाबाबत ववरण
ूकपाचे
पाचे नांव Ð ताजणापूर साठवण तलाव ता. अकोट
ूकपकाया'
पकाया'चं वण'न Ð अकोला जहयातील अकोट तालु6यातील ताजनापूर या गावाजवळ वाहणा-या ःथािनक
नायावर साठवण तलाव या योजनेचे काम ूःतावत आहे . धरणाची लांबी १०३० िमटर एवढ" असुन उं ची १०.१०
िमटर एवढ" आहे .
समाजाला िमळणारे लाभ Ð या धरणाची एकूण Wमता ९९७.१८ सघमी आहे . या ूकपामुळे अूaयWYरaया
९३.०० हे 6टर िसंचनाचा लाभ होवू शकतो. तसेच या ूकपातील पाणी गुराढोरांना प2 याकYरता होवू शकते.
तसेच धरणाचे काम पुण' झायावर खाजगी Fयवसाय जसे मaःयFयवसाय सुz हो2यास मदत होवू शकते.
(आिथ'क, रोजगार, पायाभूत सूवधा, सोयीसुवधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)

अनुसूची Ð तीन
बाधीत Fय6तीचे वःथापन कर2यास भाग पाडणार" कारणे- सदर ूकपाD
पाDया बुड"त Wेऽामुळे कोणतेह" गाव
बाधीत होत नाह".
नाह".
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अनुसूचीी- चार
(सामाजक ूभाव िनधा'रण अmयास करणा-या अिभकरणाने (दलेला) सामाजक ूभाव िनधा'रणाचा सारांश
AयाअथC, महारांश शासन राजपऽ असाधारण ब.३८ (दनांक १३ माच' २०१५ अ_वये िसंचन ूकपाना उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण दोन व तीन यांDया तरतूद" लागू कर2यापासून सुट दे 2यात आली असयामुळे या
ूकपासाठT सामाजक पYरणाम िनधा'रण कर2याची आवँयकता उरलेली नाह".
अनुसूचीी- पाच
िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपिशल
अ.

ूशासक ^हणून िनयु6त कर2यात आलेया

अिधका-यांचे पदनाम Ðिनरं क

ब. ूशासनाDया काया'लयाचा पaता Ð िनरं क
क.

Aया अिधसूचनेFदारे ूशासकाची िनयु6ती कर2यात आली आहे , aया अिधसूचनेचा तपिशल Ð िनरं क
बाधीत Fय6
य6तीचे
तीचे वःथापन
थापन नसयाने
याने ूशासकाची िनयु6ती केली नाह".
नाह"

(टप Ð उ6त जिमनीDया आराखडयाचे उपजहािधकार"
हािधकार" (भूसंपादन)
ादन) (पू
(पू) पं.कृ .व.
व.जहािधकार"
हािधकार" काया'लय,
अकोला काया'लयामPये िनYरWण करता येईल.
ल.

(दनांक:-

05/05/2015

(ठकाण : - अकोला

ःवा/उपजहािधकार"
हािधकार", भूसंपादन (पू)

पं.कृ .व)
व)
जहािधकार"
हािधकार" काया'लय, अकोला

अिधसूचना

ब.मं.अ/(पू)पं.कृ.व/काव/408/2015
जहािधकार", अकोला यांचे काया'लय,
(दनांक- 18/04/2015
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भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
ह6क अिधिनयम,२०१३.
भूसप
ं ादन ूकरण बमांक १/४७/२०१४-२०१५ मौजे- रे डवा ता. बािश'टाकळ" ज. अकोला Aया
अथC भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
ह6क अिधिनयम,२०१३ (२०१३ चा ३०) याDया कलम-३ Dया खंड (इ) Dया परं तक
ु ाFदारे ूदान
कर2यात आलेया अिधकारांचा वापर कGन काढ2यात आलेली शासकJय अिधसुचना, महसूल व वन
वभाग, ब. सं(कण' ११/२०१४/ू.ब.७७/अ-२, (दनांक १९ जानेवार", २०१५ (यात यापुढे जचा िनदN श
“उ6त अिधसूचना” असा कर2यात आला आहे ) याFदारे असे अिधसूिचत केले आहे कJ, उ6त
अिधिनयमाDया

कलम-३

Dया

खंड

(झेड

अे)

मPये

FयाQया

केलेया

एखादया

सावज'िनक

ूयोजनासाठT, एखाUा जहयातील ५०० हे 6टरपेWा अिधक नसेल इत6या WेऽाकYरता जमीन संपादन
कर2याDया संबध
ं ात, अशा जहयाचे जहािधकार" हे उ6त अिधिनयमाचया
् ूयोजनासाठT समुिचत
शासन असयाचे मान2यात येईल;
आण AयाअथC, उ6त अिधसुचनेनस
ु ार समुिचत शासन असलेया, अकोला जहयाDया
जहािधका-यास

यासोबत जोडलेया अनुसूची एक मPये अिधक तपशीलवार वण'न केलेली जमीन

(यात यापुढे जचा िनदN श “उ6त जमीन” असा कर2यात आला आहे ) साव'जिनक ूयोजनासाठT (यात
यापुढे Aयाचा िनदN श उ6त “साव'जिनक ूयोजन” असा कर2यात आला आहे ) आवँयक आहे अथवा
ितची आवँयकता भास2याची श6यता आहे . असे वाटते, AयाDया ःवGपाचे ववरण यासोबत
जोडलेया अनुसूची दोनमPये (दलेले आहे , आण ^हणून उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम (१) Dया तरतूद"_वये याFदारे असे अिधसूिचत कर2यात येते कJ, उ6त जिमनीची उ6त
सावज'िनक ूयोजनासाठT आवँयकता भास2याची श6यता आहे .
आण AयाअथC, ूःतावत भूिम संपादनाDया अनुषग
ं ाने बािधत Fय6तीचे वःथापन कर2यास
भाग पाडणार" कारणे,यासोबत जोडलेया अनुसूची तीन मPये (दलेली आहे त. (वःथापन होणार असेल
तर या अनुसूचीमPये कारणे नमूद करावीत) - बाधीत Fय6तींचे वःथापन होणार नाह".
आण AयाअथC, सामाजक पYरणाम िनधा'रण सारांश यासोबत जोडलेया अनुसच
ू ी चार मPये
(दलेला आहे .
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आण AयाअथC, कलम ४३ Dया पोट कलम (१) अ_वये पुनव'सन व पुनव'साहत या
ूयोजनासाठT िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेया अनुसूची पाचमPये (दलेला
आहे . (िनयु6त करणे आवँयक असले तर, या अनुसूचीमPये तपिशल नमूद करावा)
aयाअथC आता, असे घोषत कर2यात येत आहे कJ, उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम-४ अनुसार कोणतीह" Fय6ती, ह" अिधसूचना ूिसPद झायाDया (दनांकापासून ते उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण चार खालील काय'वाह" पूण' होईल aया कालावधीपय'त उ6त जमीनीचा अथवा
ितDया भागाचा कोणताह" Fयवहार करणार नाह" (कंवा उ6त जिमनीवर कोणताह" भार िनमा'ण करणार
नाह".
परं त,ु उ6त जिमनीDया अथवा ितDया भागाDया मालकाने अज' केयावर, जहािधकार" यांना
वशेष पYरःथतीची कारणे लेखी नमुद कGन अशा मालकास उपरो6त तरतुद"Dया ूवत'नातून सूट दे ता
येईल;
परं तु आणखी असे कJ, जर कोणaयाह" Fय6तीने या तरतुद"चे बुPद"पुरःपर उलंघन केयामुळे
ितला झालेया कोणaयाह" हानीची (कंवा Wतीची जहािधकायांचेकडू न भरपाई (दली जाणार नाह".
तसेच, उ6त

अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट कलम (५) अनुसार, जहािधकार"

भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करताना उिचत भरपाई िमळ2याचा व पारदश'कतेचा

ह6क

(महारांश) िनयम, २०१४ (यात यापुढे Aयांचा िनदN श “उ6त िनयम” असा कर2यात आला आहे )
यांDया िनमय १० Dया उप िनयम (३) Fदारे वह"त केयाूमाणे भूिमअिभलेखाDया अदययावतीकरणाचे
काम हाती घेणार असयाचे व पूण' करणार असयाचे दे खील घोषीत कर2यात येत आहे .

तसेच उ6त अिधिनयमाDया कलम ३ Dया खंड (छ) अ_वये, समुिचत शासन असलेले
जहािधकार", अकोला यांनी aयांचे आदे श ब. कW-८ अका-१/भूस/
ं काव-४५८/२०१५ (दनांक
१५/०४/२०१५ नुसार उ6त अिधिनयमाखालील जहािधका-यांची काय' पार पाड2यासाठT ौी एम.ड".
शेगांवकर, उपजहािधकार" भूसंपादन (पू)पं.कृ .व.) जहािधकार" काया'लय, अकोला यांना ूािधकृ त
केले आहे .
अनुसूची Ð एक
जमीनीचे वण'न
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गांव- रे डवा तालुकाा- बािश'टाकळ" जहाहा- अकोला
अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ (हे 6टरमPये)

गट बमांक
१

२६४
एकूण Wेऽ

०.३६
०.३६ हे . आर

अनुसूच ीी- दोन
साव'जिनक ूयोजनाDया ःवGपाबाबत
वGपाबाबत ववरण
ूकपाचे
पाचे नांव Ð दगडपारवा लघु पाबंधारे योजना ता. बािश'टाकळ" ज. अकोला
ूकपकाया'
पकाया'चं वण'न Ð अकोला जहयातील विुपा नद"वर दगडपारवा या गावाजवळ लघु पाटबंधारे योजना
काया'_वीत आहे .
समाजाला िमळणारे लाभ Ð या ूकपामुळे २१.६० द.ल.घ.मी. पाणीसाठा िनमा'ण होणार असुन, धरणातुन ११.४१
द.ल.घ.मी. पाणीसाठा अकोला शहरातील पुर िनयंऽणासाठT व १०.१९ द.ल.घ.मी. पाणीसाठा १०९६ हे 6टर
िसंचनासाठT ूःतावत आहे . यामुळे रोजगार िनमCती होणार असुन शेतक-यांचा आिथ'कःतर उं चावणार आहे .
(आिथ'क, रोजगार, पायाभूत सूवधा, सोयीसुवधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)

अनुसूची Ð तीन
बाधीत Fय6तीचे वःथापन कर2यास भाग पाडणार" कारणे- सदर ूकपाD
पाDया बुड"त Wेऽामुळे कोणतेह" गाव
बाधीत होत नाह".
नाह".

अनुसूचीी- चार
(सामाजक ूभाव िनधा'रण अmयास करणा-या अिभकरणाने (दलेला) सामाजक ूभाव िनधा'रणाचा सारांश
AयाअथC, महारांश शासन राजपऽ असाधारण ब.३८ (दनांक १३ माच' २०१५ अ_वये िसंचन ूकपाना उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण दोन व तीन यांDया तरतूद" लागू कर2यापासून सुट दे 2यात आली असयामुळे या
ूकपासाठT सामाजक पYरणाम िनधा'रण कर2याची आवँयकता उरलेली नाह".
अनुसूचीी- पाच
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िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपिशल
अ.

ूशासक ^हणून िनयु6त कर2यात आलेया

अिधका-यांचे पदनाम Ðिनरं क

ब. ूशासनाDया काया'लयाचा पaता Ð िनरं क
क.

Aया अिधसूचनेFदारे ूशासकाची िनयु6ती कर2यात आली आहे , aया अिधसूचनेचा तपिशल Ð िनरं क
बाधीत Fय6
य6तीचे
तीचे वःथापन
थापन नसयाने
याने ूशासकाची िनयु6ती केली नाह".
नाह"

(टप Ð उ6त जिमनीDया आराखडयाचे उपजहािधकार"
हािधकार" (भूसंपादन)
ादन) (पू
(पू) पं.कृ .व.
व.जहािधकार"
हािधकार" काया'लय,
अकोला काया'लयामPये िनYरWण करता येईल.
ल.

(दनांक :- 18/04/2015
(ठकाण : - अकोला

ःवा/उपजहािधकार"
हािधकार", भूसंपादन (पू)

पं.कृ .व)
व)
जहािधकार"
हािधकार" काया'लय, अकोला

अिधसूचना

ब.मं.अ/(पू)पं.कृ.व/काव/463/2015
जहािधकार", अकोला यांचे काया'लय,
(दनांक- 07/05/2015.
भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
ह6क अिधिनयम,२०१३.
53

भूसंपादन ूकरण बमांक ८/४७/२०१४-२०१५ मौजे- नेर ता. तेहारा ज. अकोला
Aया अथC भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण
पारदश'कतेचा ह6क अिधिनयम,२०१३ (२०१३ चा ३०) याDया कलम-३ Dया खंड (इ) Dया परं तक
ु ाFदारे
ूदान कर2यात आलेया अिधकारांचा वापर कGन काढ2यात आलेली शासकJय अिधसुचना, महसूल व
वन वभाग, ब. सं(कण' ११/२०१४/ू.ब.७७/अ-२, (दनांक १९ जानेवार", २०१५ (यात यापुढे जचा
िनदNश “उ6त अिधसूचना” असा कर2यात आला आहे ) याFदारे असे अिधसूिचत केले आहे कJ, उ6त
अिधिनयमाDया

कलम-३

Dया

खंड

(झेड

अे)

मPये

FयाQया

केलेया

एखादया

सावज'िनक

ूयोजनासाठT, एखाUा जहयातील ५०० हे 6टरपेWा अिधक नसेल इत6या WेऽाकYरता जमीन संपादन
कर2याDया संबध
ं ात, अशा जहयाचे जहािधकार" हे उ6त अिधिनयमाDया ूयोजनासाठT समुिचत
शासन असयाचे मान2यात येईल;
आण AयाअथC, उ6त अिधसुचनेनस
ु ार समुिचत शासन असलेया, अकोला जहयाDया
जहािधका-यास

यासोबत जोडलेया अनुसूची एक मPये अिधक तपशीलवार वण'न केलेली जमीन

(यात यापुढे जचा िनदN श “उ6त जमीन” असा कर2यात आला आहे ) साव'जिनक ूयोजनासाठT (यात
यापुढे Aयाचा िनदN श उ6त “साव'जिनक ूयोजन” असा कर2यात आला आहे ) आवँयक आहे अथवा
ितची आवँयकता भास2याची श6यता आहे . असे वाटते, AयाDया ःवGपाचे ववरण यासोबत
जोडलेया अनुसूची दोनमPये (दलेले आहे , आण ^हणून उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम (१) Dया तरतूद"_वये याFदारे असे अिधसूिचत कर2यात येते कJ, उ6त जिमनीची उ6त
सावज'िनक ूयोजनासाठT आवँयकता भास2याची श6यता आहे .
आण AयाअथC, ूःतावत भूिम संपादनाDया अनुषग
ं ाने बािधत Fय6तीचे वःथापन कर2यास
भाग पाडणार" कारणे,यासोबत जोडलेया अनुसूची तीन मPये (दलेली आहे त. (वःथापन होणार असेल
तर या अनुसूचीमPये कारणे नमूद करावीत) - बाधीत Fय6तींचे वःथापन होणार नाह".
आण AयाअथC, सामाजक पYरणाम िनधा'रण सारांश यासोबत जोडलेलया
् अनुसच
ू ी चार मPये
(दलेला आहे .
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आण AयाअथC, कलम ४३ Dया पोट कलम (१) अ_वये पुनव'सन व पुनव'साहत या
ूयोजनासाठT िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेया अनुसूची पाचमPये (दलेला
आहे . (िनयु6त करणे आवँयक असले तर, या अनुसूचीमPये तपिशल नमूद करावा)
aयाअथC आता, असे घोषत कर2यात येत आहे कJ, उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम-४ अनुसार कोणतीह" Fय6ती, ह" अिधसूचना ूिसPद झायाDया (दनांकापासून ते उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण चार खालील काय'वाह" पूण' होईल aया कालावधीपय'त उ6त जमीनीचा अथवा
ितDया भागाचा कोणताह" Fयवहार करणार नाह" (कंवा उ6त जिमनीवर कोणताह" भार िनमा'ण करणार
नाह".
परं त,ु उ6त जिमनीDया अथवा ितDया भागाDया मालकाने अज' केयावर, जहािधकार" यांना
वशेष पYरःथतीची कारणे लेखी नमुद कGन अशा मालकास उपरो6त तरतुद"Dया ूवत'नातून सूट दे ता
येईल;
परं तु आणखी असे कJ, जर कोणaयाह" Fय6तीने या तरतुद"चे बुPद"पुरःपर उलंघन केयामुळे
ितला झालेया कोणaयाह" हानीची (कंवा Wतीची जहािधकायांचेकडू न भरपाई (दली जाणार नाह".
तसेच, उ6त

अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट कलम (५) अनुसार, जहािधकार"

भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करताना उिचत भरपाई िमळ2याचा व पारदश'कतेचा

ह6क

(महारांश) िनयम, २०१४ (यात यापुढे Aयांचा िनदN श “उ6त िनयम” असा कर2यात आला आहे )
यांDया िनमय १० Dया उप िनयम (३) Fदारे वह"त केयाूमाणे भूिमअिभलेखाDया अदययावतीकरणाचे
काम हाती घेणार असयाचे व पूण' करणार असयाचे दे खील घोषीत कर2यात येत आहे .

तसेच उ6त अिधिनयमाDया कलम ३ Dया खंड (छ) अ_वये, समुिचत शासन असलेले
जहािधकार", अकोला यांनी aयांचे आदे श ब. कW-८ अका-१/भूस/
ं काव-४५८/२०१५ (दनांक
१५/०४/२०१५ नुसार उ6त अिधिनयमाखालील जहािधका-यांची काय' पार पाड2यासाठT ौी एम.ड".
शेगांवकर, उपजहािधकार" भूसंपादन (पू)पं.कृ .व.) जहािधकार" काया'लय, अकोला यांना ूािधकृ त
केले आहे .
अनुसूची Ð एक
जमीनीचे वण'न
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गांव- नेर तालुकाा- तेहारा
हारा जहाहा- अकोला
अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

१

२१२

०.५६

२

२१२

३

अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

६

२१८

०.११

०.६०

७

२२७

०.४५

२११

०.८०

८

२२८

०.६७

४

२०९

०.०३

९

२२९

०.९५

५

२१०

०.९५

१०

२३०

१.१२

एकूण Wेऽ

६.२४ हे .
आर

अनुसूच ीी- दोन
साव'जिनक ूयोजनाDया ःवGपाबाबत
वGपाबाबत ववरण
ूकपाचे
पाचे नांव Ð पुणा' बॅरेज-२ (नेर धामणा) ता. तेहारा ज. अकोला
ूकपकाया'
पकाया'चं वण'न Ð मौजे- धामणा ता. अकोला गावाजवळ पुणा' नद"वर ४१५ मी. लांबीचे संधानकात
(कॉबJट) बॅरेज बांध2याचे काम ूःतावत असुन ूकपाचे काम ूगितपथावर आहे .
समाजाला िमळणारे लाभ Ð

१) िसंचन आयोगाDया िशफारशीनुसार खारपाणपuटयात िसंचनाDया सोयी उपलvध

होतील.
२)

ूकपाचापाणी साठ ८.१७९ द.ल.घ.मी. असुन aयाFदारे २७.५८५ द.ल.घ.मी. पाणी वापर ूःतावत आहे .

aयाFदारे ६९५४ हे . िसंचन Wमता िनमा'ण होणार आहे .
३) ूकपाचे बांधकामामुळे पYरसरातील भूजल पातळ"त वाढ होईल.
४) ूकपामPये १.२२ द.ल.घ.मी. प2याचे पा2 याचे आरWण आहे . aयामुळे ूकपाचे पYरसरामP ये प2 याचे
पा2याचा ूँन िमटे ल.
५) पYरसरात रोजगार िनिम'ती होईल.
६) लाभWेऽ पकांचे उaप_ नात वाढ झायामुळे रांश"य सकल उaपादनामPये वाढ होईल तसेच या पYरसरातील
लोकांचे राहणीमान उं चावेल.
७) या ूकपामुळे उपलvध होणा-या गोड पा2यामुळे व aयाDया वापरामुळे कालांतराने खारपाणपuटयामधील
काह" भागामधील खारे पणा (Salinity) कमी हो2यास मदत होईल.
(आिथ'क, रोजगार, पायाभूत सूवधा, सोयीसुवधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
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अनुसूची Ð तीन
बाधीत Fय6तीचे वःथापन कर2यास भाग पाडणार" कारणे- पूणा' बॅरेज-२ (नेर धामणा)
धामणा) या ूकपाचे
पाचे बुड"तWेऽ
संपुणप
' णे नद"पाऽात असयामु
ळे पुनव'सन ूःतावत
यामुळे कोणतेह" गांव बाधीत होत नाह".
नाह". तयामु
तावत नाह".
नाह".
्
अनुसूचीी- चार
(सामाजक ूभाव िनधा'रण अmयास करणा-या अिभकरणाने (दलेला) सामाजक ूभाव िनधा'रणाचा सारांश
AयाअथC, महारांश शासन राजपऽ असाधारण ब.३८ (दनांक १३ माच' २०१५ अ_वये िसंचन ूकपाना उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण दोन व तीन यांDया तरतूद" लागू कर2यापासून सुट दे 2यात आली असयामुळे या
ूकपासाठT सामाजक पYरणाम िनधा'रण कर2याची आवँयकता उरलेली नाह".
अनुसूचीी- पाच
िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपिशल
ऋ.

ूशासक ^हणून िनयु6त कर2यात आलेया

अिधका-यांचे पदनाम Ðिनरं क

ब. ूशासनाDया काया'लयाचा पaता Ð िनरं क
क.

Aया अिधसूचनेFदारे ूशासकाची िनयु6ती कर2यात आली आहे , aया अिधसूचनेचा तपिशल Ð िनरं क
बाधीत Fय6
य6तीचे
तीचे वःथापन
थापन नसयाने
याने ूशासकाची
ूशासकाची िनयु6ती केली नाह".
नाह"

(टप Ð उ6त जिमनीDया आराखडयाचे उपजहािधकार"
हािधकार" (भूसंपादन)
ादन) (पू
(पू) पं.कृ .व.
व.जहािधकार"
हािधकार" काया'लय,
अकोला काया'लयामPये िनYरWण करता येईल.
ल.

(दनांक:-

07/05/2015

(ठकाण : - अकोला

ःवा/उपजहािधकार"
हािधकार", भूसंपादन (पू)

पं.कृ .व)
व)
जहािधकार"
हािधकार" काया'लय, अकोला

अिधसूचना

ब.मं.अ/(पू)पं.कृ.व/काव/468/2015
जहािधकार", अकोला यांचे काया'लय,
(दनांक 07/05/2015.
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भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
ह6क अिधिनयम,२०१३.
भूसंपादन ूकरण बमांक ९/४७/२०१४-२०१५ मौजे- धामणा ता. अकोला ज. अकोला
Aया अथC भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण
पारदश'कतेचा ह6क अिधिनयम,२०१३ (२०१३ चा ३०) याDया कलम-३ Dया खंड (इ) Dया परं तक
ु ाFदारे
ूदान कर2यात आलेया अिधकारांचा वापर कGन काढ2यात आलेली शासकJय अिधसुचना, महसूल व
वन वभाग, ब. सं(कण' ११/२०१४/ू.ब.७७/अ-२, (दनांक १९ जानेवार", २०१५ (यात यापुढे जचा
िनदNश “उ6त अिधसूचना” असा कर2यात आला आहे ) याFदारे असे अिधसूिचत केले आहे कJ, उ6त
अिधिनयमाDया

कलम-३

Dया

खंड

(झेड

अे)

मPये

FयाQया

केलेया

एखादया

सावज'िनक

ूयोजनासाठT, एखाUा जहयातील ५०० हे 6टरपेWा अिधक नसेल इत6या WेऽाकYरता जमीन संपादन
कर2याDया संबध
ं ात, अशा जहयाचे जहािधकार" हे उ6त अिधिनयमाDया ूयोजनासाठT समुिचत
शासन असयाचे मान2यात येईल;
आण AयाअथC, उ6त अिधसुचनेनस
ु ार समुिचत शासन असलेया, अकोला जहयाDया
जहािधका-यास

यासोबत जोडलेया अनुसूची एक मPये अिधक तपशीलवार वण'न केलेली जमीन

(यात यापुढे जचा िनदN श “उ6त जमीन” असा कर2यात आला आहे ) साव'जिनक ूयोजनासाठT (यात
यापुढे Aयाचा िनदN श उ6त “साव'जिनक ूयोजन” असा कर2यात आला आहे ) आवँयक आहे अथवा
ितची आवँयकता भास2याची श6यता आहे . असे वाटते, AयाDया ःवGपाचे ववरण यासोबत
जोडलेया अनुसूची दोनमPये (दलेले आहे , आण ^हणून उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम (१) Dया तरतूद"_वये याFदारे असे अिधसूिचत कर2यात येते कJ, उ6त जिमनीची उ6त
सावज'िनक ूयोजनासाठT आवँयकता भास2याची श6यता आहे .
आण AयाअथC, ूःतावत भूिम संपादनाDया अनुषग
ं ाने बािधत Fय6तीचे वःथापन कर2यास
भाग पाडणार" कारणे,यासोबत जोडलेया अनुसूची तीन मPये (दलेली आहे त. (वःथापन होणार असेल
तर या अनुसूचीमPये कारणे नमूद करावीत) - बाधीत Fय6तींचे वःथापन होणार नाह".
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आण AयाअथC, सामाजक पYरणाम िनधा'रण सारांश यासोबत जोडलेया अनुसच
ू ी चार मPये
(दलेला आहे .
आण AयाअथC, कलम ४३ Dया पोट कलम (१) अ_वये पुनव'सन व पुनव'साहत या
ूयोजनासाठT िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेया अनुसूची पाचमPये (दलेला
आहे . (िनयु6त करणे आवँयक असले तर, या अनुसूचीमPये तपिशल नमूद करावा)
aयाअथC आता, असे घोषत कर2यात येत आहे कJ, उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम-४ अनुसार कोणतीह" Fय6ती, ह" अिधसूचना ूिसPद झायाDया (दनांकापासून ते उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण चार खालील काय'वाह" पूण' होईल aया कालावधीपय'त उ6त जमीनीचा अथवा
ितDया भागाचा कोणताह" Fयवहार करणार नाह" (कंवा उ6त जिमनीवर कोणताह" भार िनमा'ण करणार
नाह".
परं त,ु उ6त जिमनीDया अथवा ितDया भागाDया मालकाने अज' केयावर, जहािधकार" यांना
वशेष पYरःथतीची कारणे लेखी नमुद कGन अशा मालकास उपरो6त तरतुद"Dया ूवत'नातून सूट दे ता
येईल;
परं तु आणखी असे कJ, जर कोणaयाह" Fय6तीने या तरतुद"चे बुPद"पुरःपर उलंघन केयामुळे
ितला झालेया कोणaयाह" हानीची (कंवा Wतीची जहािधकायांचेकडू न भरपाई (दली जाणार नाह".
तसेच, उ6त

अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट कलम (५) अनुसार, जहािधकार"

भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करताना उिचत भरपाई िमळ2याचा व पारदश'कतेचा

ह6क

(महारांश) िनयम, २०१४ (यात यापुढे Aयांचा िनदN श “उ6त िनयम” असा कर2यात आला आहे )
यांDया िनमय १० Dया उप िनयम (३) Fदारे वह"त केयाूमाणे भूिमअिभलेखाDया अदययावतीकरणाचे
काम हाती घेणार असयाचे व पूण' करणार असयाचे दे खील घोषीत कर2यात येत आहे .

तसेच उ6त अिधिनयमाDया कलम ३ Dया खंड (छ) अ_वये, समुिचत शासन असलेले
जहािधकार", अकोला यांनी aयांचे आदे श ब. कW-८ अका-१/भूस/
ं काव-४५८/२०१५ (दनांक
१५/०४/२०१५ नुसार उ6त अिधिनयमाखालील जहािधका-यांची काय' पार पाड2यासाठT ौी एम.ड".
शेगांवकर, उपजहािधकार" भूसंपादन (पू)पं.कृ .व.) जहािधकार" काया'लय, अकोला यांना ूािधकृ त
केले आहे .
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अनुसूची Ð एक
जमीनीचे वण'न
गांव- धामणा तालुकाा- अकोला जहाहा- अकोला
अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

१

१

०.५०

२

३

३

अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

६

१३७

०.७३

०.८४

७

१३६

०.१७

४

०.१२

८

१३५

०.१७

४

५

०.१०

९

१३४

१.४०

५

१६

०.६७

१०

एकूण Wेऽ

४.७० हे .
आर

अनुसूच ीी- दोन
साव'जिनक ूयोजनाDया ःवGपाबाबत
वGपाबाबत ववरण
ूकपाचे
पाचे नांव Ð पुणा' बॅरेज-२ (नेर धामणा) ता. तेहारा ज. अकोला
ूकपकाया'
पकाया'चं वण'न Ð मौजे- धामणा ता. अकोला गावाजवळ पुणा' नद"वर ४१५ मी. लांबीचे संधानकात
(कॉबJट) बॅरेज बांध2याचे काम ूःतावत असुन ूकपाचे काम ूगितपथावर आहे .
समाजाला िमळणारे लाभ Ð

१) िसंचन आयोगाDया िशफारशीनुसार खारपाणपuटयात िसंचनाDया सोयी उपलvध

होतील.
२)

ूकपाचापाणी साठ ८.१७९ द.ल.घ.मी. असुन aयाFदारे २७.५८५ द.ल.घ.मी. पाणी वापर ूःतावत आहे .

aयाFदारे ६९५४ हे . िसंचन Wमता िनमा'ण होणार आहे .
३) ूकपाचे बांधकामामुळे पYरसरातील भूजल पातळ"त वाढ होईल.
४) ूकपामPये १.२२ द.ल.घ.मी. प2याचे पा2 याचे आरWण आहे . aयामुळे ूकपाचे पYरसरामP ये प2 याचे
पा2याचा ूँन िमटे ल.
५) पYरसरात रोजगार िनिम'ती होईल.
६) लाभWेऽ पकांचे उaप_ नात वाढ झायामुळे रांश"य सकल उaपादनामPये वाढ होईल तसेच या पYरसरातील
लोकांचे राहणीमान उं चावेल.
७) या ूकपामुळे उपलvध होणा-या गोड पा2यामुळे व aयाDया वापरामुळे कालांतराने खारपाणपuटयामधील
काह" भागामधील खारे पणा (Salinity) कमी हो2यास मदत होईल.
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(आिथ'क, रोजगार, पायाभूत सूवधा, सोयीसुवधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)

अनुसूची Ð तीन
बाधीत Fय6तीचे वःथापन कर2यास भाग पाडणार" कारणे- पूणा' बॅरेज-२ (नेर धामणा)
धामणा) या ूकपाचे
पाचे बुड"तWेऽ
संपुणप
' णे नद"पाऽात असयामु
यामुळे कोणतेह" गांव बाधीत होत नाह".
नाह". aयामु
यामुळे पुनव'सन ूःतावत
तावत नाह".
नाह".
अनुसूचीी- चार
(सामाजक ूभाव िनधा'रण अmयास करणा-या अिभकरणाने (दलेला) सामाजक ूभाव िनधा'रणाचा सारांश
AयाअथC, महारांश शासन राजपऽ असाधारण ब.३८ (दनांक १३ माच' २०१५ अ_वये िसंचन ूकपाना उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण दोन व तीन यांDया तरतूद" लागू कर2यापासून सुट दे 2यात आली असयामुळे या
ूकपासाठT सामाजक पYरणाम िनधा'रण कर2याची आवँयकता उरलेली नाह".
अनुसूचीी- पाच
िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपिशल
ऌ.

ूशासक ^हणून िनयु6त कर2यात आलेया

अिधका-यांचे पदनाम Ðिनरं क

ब. ूशासनाDया काया'लयाचा पaता Ð िनरं क
क.

Aया अिधसूचनेFदारे ूशासकाची िनयु6ती कर2यात आली आहे , aया अिधसूचनेचा तपिशल Ð िनरं क
बाधीत Fय6
य6तीचे
तीचे वःथापन
थापन नसयाने
याने ूशासकाची िनयु6ती केली नाह".
नाह"

(टप Ð उ6त जिमनीDया आराखडयाचे उपजहािधकार"
हािधकार" (भूसंपादन)
ादन) (पू
(पू) पं.कृ .व.
व.जहािधकार"
हािधकार" काया'लय,
अकोला काया'लयामPये िनYरWण करता येईल.
ल.

(दनांक:- 07/05/215
(ठकाण : - अकोला

ःवा/उपजहािधकार"
हािधकार", भूसंपादन (पू)

पं.कृ .व)
व)
जहािधकार"
हािधकार" काया'लय, अकोला

अिधसूचना
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ब.मं.अ/(पू)पं.कृ.व/काव/473/2015
जहािधकार", अकोला यांचे काया'लय,
(दनांक 07/05/2015.
भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
ह6क अिधिनयम,२०१३.
भूसंपादन ूकरण बमांक १४/४७/२०१४-२०१५ मौजे- वडगांव मढे ता. अकोट ज. अकोला
Aया अथC भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण
पारदश'कतेचा ह6क अिधिनयम,२०१३ (२०१३ चा ३०) याDया कलम-३ Dया खंड (इ) Dया परं तक
ु ाFदारे
ूदान कर2यात आलेया अिधकारांचा वापर कGन काढ2यात आलेली शासकJय अिधसुचना, महसूल व
वन वभाग, ब. सं(कण' ११/२०१४/ू.ब.७७/अ-२, (दनांक १९ जानेवार", २०१५ (यात यापुढे जचा
िनदNश “उ6त अिधसूचना” असा कर2यात आला आहे ) याFदारे असे अिधसूिचत केले आहे कJ, उ6त
अिधिनयमाDया

कलम-३

Dया

खंड

(झेड

अे)

मPये

FयाQया

केलेया

एखादया

सावज'िनक

ूयोजनासाठT, एखाUा जहयातील ५०० हे 6टरपेWा अिधक नसेल इत6या WेऽाकYरता जमीन संपादन
कर2याDया संबध
ं ात, अशा जहयाचे जहािधकार" हे उ6त अिधिनयमाDया ूयोजनासाठT समुिचत
शासन असयाचे मान2यात येईल;
आण AयाअथC, उ6त अिधसुचनेनस
ु ार समुिचत शासन असलेया, अकोला जहयाDया
जहािधका-यास

यासोबत जोडलेया अनुसूची एक मPये अिधक तपशीलवार वण'न केलेली जमीन

(यात यापुढे जचा िनदN श “उ6त जमीन” असा कर2यात आला आहे ) साव'जिनक ूयोजनासाठT (यात
यापुढे Aयाचा िनदN श उ6त “साव'जिनक ूयोजन” असा कर2यात आला आहे ) आवँयक आहे अथवा
ितची आवँयकता भास2याची श6यता आहे . असे वाटते, AयाDया ःवGपाचे ववरण यासोबत
जोडलेया अनुसूची दोनमPये (दलेले आहे , आण ^हणून उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम (१) Dया तरतूद"_वये याFदारे असे अिधसूिचत कर2यात येते कJ, उ6त जिमनीची उ6त
सावज'िनक ूयोजनासाठT आवँयकता भास2याची श6यता आहे .
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आण AयाअथC, ूःतावत भूिम संपादनाDया अनुषग
ं ाने बािधत Fय6तीचे वःथापन कर2यास
भाग पाडणार" कारणे,यासोबत जोडलेया अनुसूची तीन मPये (दलेली आहे त. (वःथापन होणार असेल
तर या अनुसूचीमPये कारणे नमूद करावीत) - बाधीत Fय6तींचे वःथापन होणार नाह".
आण AयाअथC, सामाजक पYरणाम िनधा'रण सारांश यासोबत जोडलेया अनुसच
ू ी चार मPये
(दलेला आहे .
आण AयाअथC, कलम ४३ Dया पोट कलम (१) अ_वये पुनव'सन व पुनव'साहत या
ूयोजनासाठT िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेया अनुसूची पाचमPये (दलेला
आहे . (िनयु6त करणे आवँयक असले तर, या अनुसूचीमPये तपिशल नमूद करावा)
aयाअथC आता, असे घोषत कर2यात येत आहे कJ, उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम-४ अनुसार कोणतीह" Fय6ती, ह" अिधसूचना ूिसPद झायाDया (दनांकापासून ते उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण चार खालील काय'वाह" पूण' होईल aया कालावधीपय'त उ6त जमीनीचा अथवा
ितDया भागाचा कोणताह" Fयवहार करणार नाह" (कंवा उ6त जिमनीवर कोणताह" भार िनमा'ण करणार
नाह".
परं त,ु उ6त जिमनीDया अथवा ितDया भागाDया मालकाने अज' केयावर, जहािधकार" यांना
वशेष पYरःथतीची कारणे लेखी नमुद कGन अशा मालकास उपरो6त तरतुद"Dया ूवत'नातून सूट दे ता
येईल;
परं तु आणखी असे कJ, जर कोणaयाह" Fय6तीने या तरतुद"चे बुPद"पुरःपर उलंघन केयामुळे
ितला झालेया कोणaयाह" हानीची (कंवा Wतीची जहािधकायांचेकडू न भरपाई (दली जाणार नाह".
तसेच, उ6त

अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट कलम (५) अनुसार, जहािधकार"

भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करताना उिचत भरपाई िमळ2याचा व पारदश'कतेचा

ह6क

(महारांश) िनयम, २०१४ (यात यापुढे Aयांचा िनदN श “उ6त िनयम” असा कर2यात आला आहे )
यांDया िनमय १० Dया उप िनयम (३) Fदारे वह"त केयाूमाणे भूिमअिभलेखाDया अदययावतीकरणाचे
काम हाती घेणार असयाचे व पूण' करणार असयाचे दे खील घोषीत कर2यात येत आहे .
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तसेच उ6त अिधिनयमाDया कलम ३ Dया खंड (छ) अ_वये, समुिचत शासन असलेले
जहािधकार", अकोला यांनी aयांचे आदे श ब. कW-८ अका-१/भूस/
ं काव-४५८/२०१५ (दनांक
१५/०४/२०१५ नुसार उ6त अिधिनयमाखालील जहािधका-यांची काय' पार पाड2यासाठT ौी एम.ड".
शेगांवकर, उपजहािधकार" भूसंपादन (पू)पं.कृ .व.) जहािधकार" काया'लय, अकोला यांना ूािधकृ त
केले आहे .
अनुसूची Ð एक
जमीनीचे वण'न
गांव- वडगांव मढे तालुकाा- अकोट जहाहा- अकोला
अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

१

४३

०.१३

२

४२

३
४

अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

५

२२

०.७०

०.१६

६

२२

०.१४

४४

०.३०

७

२०

०.१४

५०

०.०४

८

१९

०.१०

एकूण Wेऽ

१.७१ हे . आर

अनुसूच ीी- दोन
साव'जिनक ूयोजनाDया ःवGपाबाबत
वGपाबाबत ववरण
ूकपाचे
पाचे नांव Ð शहापूर बृहत ल.पा.योजना ता. अकोट ज. अकोला
ूकपकाया'
पकाया'चं वण'न Ð अकोला जहयातील खारपuटयातील मौजे- पणज ता. अकोट या गावां जवळू न वाहणाया ःथािनक नायावर शहापूर (बृहत) योजनेचे बांधकाम ूगितपथावर आहे . या धरणाची लांबी ५५१० मी. एवढ"
असुन उं ची १७.१३ मी. आहे .
समाजाला िमळणारे लाभ Ð

धरणाची एकूण साठवण Wमता ७.७९० द.ल.घ.मी. आहे . िसंचनाDया सोई उपलvध

कर2याDया wंट"ने ह" योजना अaयंत उपयु6त आहे . ूकपाची िसंचन Wमता १३७३ हे 6टर आहे . या योजनेमुळे
अकोट तालु6यातील या एकूण आठ गांवाना कालFयाFदारे िसंचनाचा फायदा होणार आहे . तसेच या ूकपातील
०.८८ द.ल.घ.मी. पाणी प2याकYरता व औदयोिगक वापराकYरता आरWत कर2यात आले आहे . aयामुळे
प2याDया पा2 याचा कायम ःवGपी ूँन सुटणार आहे . धरण पुण' झायानंतर खाजगी Fयवसाय उदा. मaःय
Fयवसाय व इतर अनुषंगीक Fयवसाय सुG हो2यास मदत होईल.
(आिथ'क, रोजगार, पायाभूत सूवधा, सोयीसुवधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
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अनुसूची Ð तीन
बाधीत Fय6तीचे वःथापन कर2यास भाग पाडणार" कारणे- सदर ूकपाD
पाDया बुड"त Wेऽामुळे कोणतेह" गांव
बाधीत होत नाह".
नाह".
अनुसूचीी- चार
(सामाजक ूभाव िनधा'रण अmयास करणा-या अिभकरणाने (दलेला) सामाजक ूभाव िनधा'रणाचा सारांश
AयाअथC, महारांश शासन राजपऽ असाधारण ब.३८ (दनांक १३ माच' २०१५ अ_वये िसंचन ूकपाना उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण दोन व तीन यांDया तरतूद" लागू कर2यापासून सुट दे 2यात आली असयामुळे या
ूकपासाठT सामाजक पYरणाम िनधा'रण कर2याची आवँयकता उरलेली नाह".
अनुसूचीी- पाच
िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपिशल
ऍ.

ूशासक ^हणून िनयु6त कर2यात आलेया

अिधका-यांचे पदनाम Ðिनरं क

ब. ूशासनाDया काया'लयाचा पaता Ð िनरं क
क.

Aया अिधसूचनेFदारे ूशासकाची िनयु6ती कर2यात आली आहे , aया अिधसूचनेचा तपिशल Ð िनरं क
बाधीत Fय6
य6तीचे
तीचे वःथापन
थापन नसयाने
याने ूशासकाची िनयु6ती केली नाह".
नाह"

(टप Ð उ6त जिमनीDया आराखडयाचे उपजहािधकार"
हािधकार" (भूसंपादन)
ादन) (पू
(पू) पं.कृ .व.
व.जहािधकार"
हािधकार" काया'लय,
अकोला काया'लयामPये िनYरWण करता येईल.
ल.

(दनांक:- 07/05/2015
(ठकाण : - अकोला

ःवा/उपजहािधकार"
हािधकार", भूसंपादन (पू)

पं.कृ .व)
व)
जहािधकार"
हािधकार" काया'लय, अकोला
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अिधसूचना

ब.मं.अ/(पू)पं.कृ.व/काव/508/2015
जहािधकार", अकोला यांचे काया'लय,
(दनांक- 14/05/2015
भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
ह6क अिधिनयम,२०१३.
भूसंपादन ूकरण बमांक २/४७/२०१०-२०११ मौजे- पंपळखुटा ता. पातुर ज. अकोला
Aया अथC भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण
पारदश'कतेचा ह6क अिधिनयम,२०१३ (२०१३ चा ३०) याDया कलम-३ Dया खंड (इ) Dया परं तक
ु ाFदारे
ूदान कर2यात आलेया अिधकारांचा वापर कGन काढ2यात आलेली शासकJय अिधसुचना, महसूल व
वन वभाग, ब. सं(कण' ११/२०१४/ू.ब.७७/अ-२, (दनांक १९ जानेवार", २०१५ (यात यापुढे जचा
िनदNश “उ6त अिधसूचना” असा कर2यात आला आहे ) याFदारे असे अिधसूिचत केले आहे कJ, उ6त
अिधिनयमाDया

कलम-३

Dया

खंड

(झेड

अे)

मPये

FयाQया

केलेया

एखादया

सावज'िनक

ूयोजनासाठT, एखाUा जहयातील ५०० हे 6टरपेWा अिधक नसेल इत6या WेऽाकYरता जमीन संपादन
कर2याDया संबध
ं ात, अशा जहयाचे जहािधकार" हे उ6त अिधिनयमाDया ूयोजनासाठT समुिचत
शासन असयाचे मान2यात येईल;
आण AयाअथC, उ6त अिधसुचनेनस
ु ार समुिचत शासन असलेया, अकोला जहयाDया
जहािधका-यास

यासोबत जोडलेया अनुसूची एक मPये अिधक तपशीलवार वण'न केलेली जमीन

(यात यापुढे जचा िनदN श “उ6त जमीन” असा कर2यात आला आहे ) साव'जिनक ूयोजनासाठT (यात
यापुढे Aयाचा िनदN श उ6त “साव'जिनक ूयोजन” असा कर2यात आला आहे ) आवँयक आहे अथवा
ितची आवँयकता भास2याची श6यता आहे . असे वाटते, AयाDया ःवGपाचे ववरण यासोबत
जोडलेया अनुसूची दोनमPये (दलेले आहे , आण ^हणून उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
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कलम (१) Dया तरतूद"_वये याFदारे असे अिधसूिचत कर2यात येते कJ, उ6त जिमनीची उ6त
सावज'िनक ूयोजनासाठT आवँयकता भास2याची श6यता आहे .
आण AयाअथC, ूःतावत भूिम संपादनाDया अनुषग
ं ाने बािधत Fय6तीचे वःथापन कर2यास
भाग पाडणार" कारणे,यासोबत जोडलेया अनुसूची तीन मPये (दलेली आहे त. (वःथापन होणार असेल
तर या अनुसूचीमPये कारणे नमूद करावीत) - बाधीत Fय6तींचे वःथापन होणार नाह".
आण AयाअथC, सामाजक पYरणाम िनधा'रण सारांश यासोबत जोडलेया अनुसच
ू ी चार मPये
(दलेला आहे .
आण AयाअथC, कलम ४३ Dया पोट कलम (१) अ_वये पुनव'सन व पुनव'साहत या
ूयोजनासाठT िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेया अनुसूची पाचमPये (दलेला
आहे . (िनयु6त करणे आवँयक असले तर, या अनुसूचीमPये तपिशल नमूद करावा)
aयाअथC आता, असे घोषत कर2यात येत आहे कJ, उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम-४ अनुसार कोणतीह" Fय6ती, ह" अिधसूचना ूिसPद झायाDया (दनांकापासून ते उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण चार खालील काय'वाह" पूण' होईल aया कालावधीपय'त उ6त जमीनीचा अथवा
ितDया भागाचा कोणताह" Fयवहार करणार नाह" (कंवा उ6त जिमनीवर कोणताह" भार िनमा'ण करणार
नाह".
परं त,ु उ6त जिमनीDया अथवा ितDया भागाDया मालकाने अज' केयावर, जहािधकार" यांना
वशेष पYरःथतीची कारणे लेखी नमुद कGन अशा मालकास उपरो6त तरतुद"Dया ूवत'नातून सूट दे ता
येईल;
परं तु आणखी असे कJ, जर कोणaयाह" Fय6तीने या तरतुद"चे बुPद"पुरःपर उलंघन केयामुळे
ितला झालेया कोणaयाह" हानीची (कंवा Wतीची जहािधकायांचेकडू न भरपाई (दली जाणार नाह".
तसेच, उ6त

अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट कलम (५) अनुसार, जहािधकार"

भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करताना उिचत भरपाई िमळ2याचा व पारदश'कतेचा

ह6क

(महारांश) िनयम, २०१४ (यात यापुढे Aयांचा िनदN श “उ6त िनयम” असा कर2यात आला आहे )
यांDया िनमय १० Dया उप िनयम (३) Fदारे वह"त केयाूमाणे भूिमअिभलेखाDया अदययावतीकरणाचे
काम हाती घेणार असयाचे व पूण' करणार असयाचे दे खील घोषीत कर2यात येत आहे .
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तसेच उ6त अिधिनयमाDया कलम ३ Dया खंड (छ) अ_वये, समुिचत शासन असलेले
जहािधकार", अकोला यांनी aयांचे आदे श ब. कW-८ अका-१/भूस/
ं काव-४५८/२०१५ (दनांक
१५/०४/२०१५ नुसार उ6त अिधिनयमाखालील जहािधका-यांची काय' पार पाड2यासाठT ौी एम.ड".
शेगांवकर, उपजहािधकार" भूसंपादन (पू)पं.कृ .व.) जहािधकार" काया'लय, अकोला यांना ूािधकृ त
केले आहे .
अनुसूची Ð एक
जमीनीचे वण'न
गांव- पंपळखुटा तालुकाा- पातुर जहाहा- अकोला
अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

१

८/४ ब

०.०६

२

११/१ ई

०.०२

एकूण Wेऽ

०.०८ हे . आर

अनुसूच ीी- दोन
साव'जिनक ूयोजनाDया ःवGपाबाबत
वGपाबाबत ववरण
ूकपाचे
पाचे नांव Ð उतावळ" ूकप ता. मेहकर ज. बुलढाणा
ूकपकाया'
पकाया'चं वण'न Ð उतावळ" नद" ूकप हा बुलढाणा जहयातील व मेहकर तालु6यातील दे ऊळगांव
साकरशा गांवाजवळ बांध2यात येत आहे . ूaयW कामाची सुGवात (दनांक ०१/०९/१९९९ रोजी झाली. या
ूकपाDया माती धरणाची लांबी अनुबमे लड" व उतावळ" ९२३ + ९३३ = १८५६ मी. व वबकार सांडFयाची
लांबी ३४५.६० मी असुन महaतम उं ची २६.०० मी. व २०.६७ मी. आहे . या ूकपाDया उजFया बाजुकडू न
१७.५१ (क.मी. कालवा उगमीत होत आहे . या ूकपामुळे मेहकर तालु6यातील १८१ हे 6टर व पातुर तालु6यातील
३५३९ हे 6टर असा एकूण ३७२० हे 6टर Wेऽास िसंचनाचा लाभ िमळणार आहे . ूकपीय िसंचन Wमता ५३९४
हे . जून २०११ अखेर िनमCत झाली आहे .
समाजाला िमळणारे लाभ Ð

धरणाची एकूण साठवन Wमता २०.८१ दलघमी आहे . तसेच उपयु6त साठा १९.७९

दलघमी एवढा आहे . िसंचनाDया सोयी उपलvध कर2याDया wंट"ने ह" योजना अaयंत उपयुकत असुन, ूकपाची
िसंचन Wमता ५३९४ हे . आहे . या योजने मुळे

मेहकर तालु6यातील १ व पातूर तालु6यातील १२ गावांना िसचंन
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फायदा होणार आहे . तसेच या ूकपातील २.०९ दलघमी पाणीसाठा बाळापूर शहराला प2याकYरता राखीव
ठे व2यात आला आहे . aयामुळे प2याDया पा2याचा ूँन कायमःवGपी सुटणार आहे .
(आिथ'क, रोजगार, पायाभूत सूवधा, सोयीसुवधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)

अनुसूची Ð तीन
बाधीत Fय6तीचे वःथापन कर2यास भाग पाडणार" कारणे- सदर ूकपाD
पाDया बुड"त Wेऽामुळे कोणतेह" गांव
बाधीत होत नाह".
नाह".
अनुसूचीी- चार
(सामाजक ूभाव िनधा'रण अmयास करणा-या अिभकरणाने (दलेला) सामाजक ूभाव िनधा'रणाचा सारांश
AयाअथC, महारांश शासन राजपऽ असाधारण ब.३८ (दनांक १३ माच' २०१५ अ_वये िसंचन ूकपाना उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण दोन व तीन यांDया तरतूद" लागू कर2यापासून सुट दे 2यात आली असयामुळे या
ूकपासाठT सामाजक पYरणाम िनधा'रण कर2याची आवँयकता उरलेली नाह".
अनुसूचीी- पाच
िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपिशल
अ ूशासक ^हणून िनयु6त कर2यात आलेया

अिधका-यांचे पदनाम Ðिनरं क

ब. ूशासनाDया काया'लयाचा पaता Ð िनरं क
क.

Aया अिधसूचनेFदारे ूशासकाची िनयु6ती कर2यात आली आहे , aया अिधसूचनेचा तपिशल Ð िनरं क
बाधीत Fय6
य6तीचे
तीचे वःथापन
थापन नसयाने
याने ूशासकाची िनयु6ती केली नाह".
नाह"

(टप Ð उ6त जिमनीDया आराखडयाचे उपजहािधकार"
हािधकार" (भूसंपादन)
ादन) (पू
(पू) पं.कृ .व.
व.जहािधकार"
हािधकार" काया'लय,
अकोला काया'लयामPये िनYरWण करता येईल.
ल.

(दनांक:- 14/05/2015
(ठकाण : - अकोला

ःवा/उपजहािधकार"
हािधकार", भूसंपादन (पू)

पं.कृ .व)
व)
जहािधकार"
हािधकार" काया'लय, अकोला
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अिधसूचना
ब.मं.अ/(पू)पं.कृ .व/काव/513/2015
जहािधकार", अकोला यांचे काया'लय,
(दनांक-14/05/2015
भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
ह6क अिधिनयम,२०१३.
भूसंपादन ूकरण बमांक ४/४७/२०१२-२०१३ मौजे- सःती ता. पातुर ज. अकोला
Aया अथC भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण
पारदश'कतेचा ह6क अिधिनयम,२०१३ (२०१३ चा ३०) याDया कलम-३ Dया खंड (इ) Dया परं तक
ु ाFदारे
ूदान कर2यात आलेया अिधकारांचा वापर कGन काढ2यात आलेली शासकJय अिधसुचना, महसूल व
वन वभाग, ब. सं(कण' ११/२०१४/ू.ब.७७/अ-२, (दनांक १९ जानेवार", २०१५ (यात यापुढे जचा
िनदNश “उ6त अिधसूचना” असा कर2यात आला आहे ) याFदारे असे अिधसूिचत केले आहे कJ, उ6त
अिधिनयमाDया

कलम-३

Dया

खंड

(झेड

अे)

मPये

FयाQया

केलेया

एखादया

सावज'िनक

ूयोजनासाठT, एखाUा जहयातील ५०० हे 6टरपेWा अिधक नसेल इत6या WेऽाकYरता जमीन संपादन
कर2याDया संबध
ं ात, अशा जहयाचे जहािधकार" हे उ6त अिधिनयमाDया ूयोजनासाठT समुिचत
शासन असयाचे मान2यात येईल;
आण AयाअथC, उ6त अिधसुचनेनस
ु ार समुिचत शासन असलेया, अकोला जहयाDया
जहािधका-यास

यासोबत जोडलेया अनुसूची एक मPये अिधक तपशीलवार वण'न केलेली जमीन

(यात यापुढे जचा िनदN श “उ6त जमीन” असा कर2यात आला आहे ) साव'जिनक ूयोजनासाठT (यात
यापुढे Aयाचा िनदN श उ6त “साव'जिनक ूयोजन” असा कर2यात आला आहे ) आवँयक आहे अथवा
ितची आवँयकता भास2याची श6यता आहे . असे वाटते, AयाDया ःवGपाचे ववरण यासोबत
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जोडलेया अनुसूची दोनमPये (दलेले आहे , आण ^हणून उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम (१) Dया तरतूद"_वये याFदारे असे अिधसूिचत कर2यात येते कJ, उ6त जिमनीची उ6त
सावज'िनक ूयोजनासाठT आवँयकता भास2याची श6यता आहे .
आण AयाअथC, ूःतावत भूिम संपादनाDया अनुषग
ं ाने बािधत Fय6तीचे वःथापन कर2यास
भाग पाडणार" कारणे,यासोबत जोडलेया अनुसूची तीन मPये (दलेली आहे त. (वःथापन होणार असेल
तर या अनुसूचीमPये कारणे नमूद करावीत) - बाधीत Fय6तींचे वःथापन होणार नाह".
आण AयाअथC, सामाजक पYरणाम िनधा'रण सारांश यासोबत जोडलेया अनुसच
ू ी चार मPये
(दलेला आहे .
आण AयाअथC, कलम ४३ Dया पोट कलम (१) अ_वये पुनव'सन व पुनव'साहत या
ूयोजनासाठT िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेया अनुसूची पाचमPये (दलेला
आहे . (िनयु6त करणे आवँयक असले तर, या अनुसूचीमPये तपिशल नमूद करावा)
aयाअथC आता, असे घोषत कर2यात येत आहे कJ, उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम-४ अनुसार कोणतीह" Fय6ती, ह" अिधसूचना ूिसPद झायाDया (दनांकापासून ते उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण चार खालील काय'वाह" पूण' होईल aया कालावधीपय'त उ6त जमीनीचा अथवा
ितDया भागाचा कोणताह" Fयवहार करणार नाह" (कंवा उ6त जिमनीवर कोणताह" भार िनमा'ण करणार
नाह".
परं त,ु उ6त जिमनीDया अथवा ितDया भागाDया मालकाने अज' केयावर, जहािधकार" यांना
वशेष पYरःथतीची कारणे लेखी नमुद कGन अशा मालकास उपरो6त तरतुद"Dया ूवत'नातून सूट दे ता
येईल;
परं तु आणखी असे कJ, जर कोणaयाह" Fय6तीने या तरतुद"चे बुPद"पुरःपर उलंघन केयामुळे
ितला झालेया कोणaयाह" हानीची (कंवा Wतीची जहािधकायांचेकडू न भरपाई (दली जाणार नाह".
तसेच, उ6त

अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट कलम (५) अनुसार, जहािधकार"

भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करताना उिचत भरपाई िमळ2याचा व पारदश'कतेचा

ह6क

(महारांश) िनयम, २०१४ (यात यापुढे Aयांचा िनदN श “उ6त िनयम” असा कर2यात आला आहे )
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यांDया िनमय १० Dया उप िनयम (३) Fदारे वह"त केयाूमाणे भूिमअिभलेखाDया अदययावतीकरणाचे
काम हाती घेणार असयाचे व पूण' करणार असयाचे दे खील घोषीत कर2यात येत आहे .

तसेच उ6त अिधिनयमाDया कलम ३ Dया खंड (छ) अ_वये, समुिचत शासन असलेले
जहािधकार", अकोला यांनी aयांचे आदे श ब. कW-८ अका-१/भूस/
ं काव-४५८/२०१५ (दनांक
१५/०४/२०१५ नुसार उ6त अिधिनयमाखालील जहािधका-यांची काय' पार पाड2यासाठT ौी एम.ड".
शेगांवकर, उपजहािधकार" भूसंपादन (पू)पं.कृ .व.) जहािधकार" काया'लय, अकोला यांना ूािधकृ त
केले आहे .
अनुसूची Ð एक
जमीनीचे वण'न
गांव- सःती तालुकाा- पातुर जहाहा- अकोला
अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

१

७६/१अ

०.२९

२

७६/१अ

३

अ.ब.

भूमापन (कंवा

अंदाजत Wेऽ

गट बमांक

(हे 6टरमPये)

३०

५८/५

०.२६

०.०२

३१

५८/२

०.०९

७७/३

०.०१

३२

५९/४

०.०३

४

६८/१अ

०.०३

३३

६४/१

०.०३

५

६८/१

०.०५

३४

६०/१

०.४६

६

६८/२

०.०३

३५

६०/२

०.२०

७

६८/३

०.०१

३६

६०/३

०.१५

८

७५/२

०.१०

३७

६१/४

०.०९

९

७५/३

०.१६

३८

६१/३

०.०९

१०

७०/१

०.१४

३९

६१/१क

०.१२

११

७०/२

०.२०

४०

६१/१ड

०.१२

१२

७०/३

०.१२

४१

४९/१

०.०८

१३

७१ पैकJ

०.५०

४२

५०/३

०.०८

१४

७०/३ पैकJ

०.०७

४३

५०/२अ

०.०७

१५

७२ पैकJ

०.४८

४४

५०/१अ

०.०८

१६

४९/१अ

०.०७

४५

५२ पैकJ

०.०४

१७

४९/२ब

०.०४

४६

५६/३

०.१०

१८

४९/२ब

०.०६

४७

५६/२ब

०.०४
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१९

४९/३अ

०.०५

४८

५६/१

०.१९

२०

४९/४अ

०.०८

४९

५५/३

०.०८

२१

४९/५

०.०८

५०

५५/२अ

०.०७

२२

५७/१

०.१२

५१

५५/१

०.१२

२३

५७/२

०.०९

५२

५४/२ व ५४/३

०.०५

२४

५७/३

०.०८

५३

५४/१अ

०.०४

२५

५८/१

०.०४

५४

५४/१

०.०४

२६

५८/१अ

०.०३

५५

९०/३अ

०.०८

२७

५८ पैकJ

०.१७

५६

९०/३

०.१०

२८

५८/३

०.११

५७

९०/१अ

०.१५

२९

५८/२

०.१०

५८

५३/१

०.११

एकूण Wेऽ

६.४७ हे . आर

अनुसूच ीी- दोन
साव'जिनक ूयोजनाDया ःवGपाबाबत
वGपाबाबत ववरण
ूकपाचे
पाचे नांव Ð उतावळ" ूकप ता. मेहकर ज. बुलढाणा
ूकपकाया'
पकाया'चं वण'न Ð उतावळ" नद" ूकप हा बुलढाणा जहयातील व मेहकर तालु6यातील दे ऊळगांव
साकरशा गांवाजवळ बांध2यात येत आहे . ूaयW कामाची सुGवात (दनांक ०१/०९/१९९९ रोजी झाली. या
ूकपाDया माती धरणाची लांबी अनुबमे लड" व उतावळ" ९२३ + ९३३ = १८५६ मी. व वबकार सांडFयाची
लांबी ३४५.६० मी असुन महaतम उं ची २६.०० मी. व २०.६७ मी. आहे . या ूकपाDया उजFया बाजुकडू न
१७.५१ (क.मी. कालवा उगमीत होत आहे . या ूकपामुळे मेहकर तालु6यातील १८१ हे 6टर व पातुर तालु6यातील
३५३९ हे 6टर असा एकूण ३७२० हे 6टर Wेऽास िसंचनाचा लाभ िमळणार आहे . ूकपीय िसंचन Wमता ५३९४
हे . जून २०११ अखेर िनमCत झाली आहे .
समाजाला िमळणारे लाभ Ð

धरणाची एकूण साठवन Wमता २०.८१ दलघमी आहे . तसेच उपयु6त साठा १९.७९

दलघमी एवढा आहे . िसंचनाDया सोयी उपलvध कर2याDया wंट"ने ह" योजना अaयंत उपयुकत असुन, ूकपाची
िसंचन Wमता ५३९४ हे . आहे . या योजने मुळे

मेहकर तालु6यातील १ व पातूर तालु6यातील १२ गावांना िसचंन

फायदा होणार आहे . तसेच या ूकपातील २.०९ दलघमी पाणीसाठा बाळापूर शहराला प2याकYरता राखीव
ठे व2यात आला आहे . aयामुळे प2याDया पा2याचा ूँन कायमःवGपी सुटणार आहे .
(आिथ'क, रोजगार, पायाभूत सूवधा, सोयीसुवधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)

अनुसूची Ð तीन
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बाधीत Fय6तीचे वःथापन कर2यास भाग पाडणार" कारणे- सदर ूकपाD
पाDया बुड"त Wेऽामुळे कोणतेह" गांव
बाधीत होत नाह".
नाह".

अनुसूचीी- चार
(सामाजक ूभाव िनधा'रण अmयास करणा-या अिभकरणाने (दलेला) सामाजक ूभाव िनधा'रणाचा सारांश
AयाअथC, महारांश शासन राजपऽ असाधारण ब.३८ (दनांक १३ माच' २०१५ अ_वये िसंचन ूकपाना उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण दोन व तीन यांDया तरतूद" लागू कर2यापासून सुट दे 2यात आली असयामुळे या
ूकपासाठT सामाजक पYरणाम िनधा'रण कर2याची आवँयकता उरलेली नाह".
अनुसूचीी- पाच
िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपिशल
अ ूशासक ^हणून िनयु6त कर2यात आलेया

अिधका-यांचे पदनाम Ðिनरं क

ब. ूशासनाDया काया'लयाचा पaता Ð िनरं क
क.

Aया अिधसूचनेFदारे ूशासकाची िनयु6ती कर2यात आली आहे , aया अिधसूचनेचा तपिशल Ð िनरं क
बाधीत Fय6
य6तीचे
तीचे वःथापन
थापन नसयाने
याने ूशासकाची िनयु6ती केली नाह".
नाह"

(टप Ð उ6त जिमनीDया आराखडयाचे उपजहािधकार"
हािधकार" (भूसंपादन)
ादन) (पू
(पू) पं.कृ .व.
व.जहािधकार"
हािधकार" काया'लय,
अकोला काया'लयामPये िनYरWण करता येईल.
ल.

(दनांक:- 14/05/2015
(ठकाण : - अकोला

ःवा/उपजहािधकार"
हािधकार", भूसंपादन (पू)

पं.कृ .व)
व)
जहािधकार"
हािधकार" काया'लय, अकोला
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अिधसूचना

ब.मं.अ/(पू)पं.कृ.व/काव/575/2015
जहािधकार", अकोला यांचे काया'लय,
(दनांक 21/05/2015.
भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण पारदश'कतेचा
ह6क अिधिनयम,२०१३.
भूसंपादन ूकरण बमांक २/४७/२०१४-२०१५ मौजे- कवठा ता. बाळापूर ज. अकोला
Aया अथC भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करतांना उिचत भरपाई िमळ2याचा आण
पारदश'कतेचा ह6क अिधिनयम,२०१३ (२०१३ चा ३०) याDया कलम-३ Dया खंड (इ) Dया परं तक
ु ाFदारे
ूदान कर2यात आलेया अिधकारांचा वापर कGन काढ2यात आलेली शासकJय अिधसुचना, महसूल व
वन वभाग, ब. सं(कण' ११/२०१४/ू.ब.७७/अ-२, (दनांक १९ जानेवार", २०१५ (यात यापुढे जचा
िनदNश “उ6त अिधसूचना” असा कर2यात आला आहे ) याFदारे असे अिधसूिचत केले आहे कJ, उ6त
अिधिनयमाDया

कलम-३

Dया

खंड

(झेड

अे)

मPये

FयाQया

केलेया

एखादया

सावज'िनक

ूयोजनासाठT, एखाUा जहयातील ५०० हे 6टरपेWा अिधक नसेल इत6या WेऽाकYरता जमीन संपादन
कर2याDया संबध
ं ात, अशा जहयाचे जहािधकार" हे उ6त अिधिनयमाDया ूयोजनासाठT समुिचत
शासन असयाचे मान2यात येईल;
आण AयाअथC, उ6त अिधसुचनेनस
ु ार समुिचत शासन असलेया, अकोला जहयाDया
जहािधका-यास

यासोबत जोडलेया अनुसूची एक मPये अिधक तपशीलवार वण'न केलेली जमीन
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(यात यापुढे जचा िनदN श “उ6त जमीन” असा कर2यात आला आहे ) साव'जिनक ूयोजनासाठT (यात
यापुढे Aयाचा िनदN श उ6त “साव'जिनक ूयोजन” असा कर2यात आला आहे ) आवँयक आहे अथवा
ितची आवँयकता भास2याची श6यता आहे . असे वाटते, AयाDया ःवGपाचे ववरण यासोबत
जोडलेया अनुसूची दोनमधये
् (दलेले आहे , आण ^हणून उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम (१) Dया तरतूद"_वये याFदारे असे अिधसूिचत कर2यात येते कJ, उ6त जिमनीची उ6त
सावज'िनक ूयोजनासाठT आवँयकता भास2याची श6यता आहे .
आण AयाअथC, ूःतावत भूिम संपादनाDया अनुषग
ं ाने बािधत Fय6तीचे वःथापन कर2यास
भाग पाडणार" कारणे,यासोबत जोडलेया अनुसूची तीन मPये (दलेली आहे त. (वःथापन होणार असेल
तर या अनुसूचीमPये कारणे नमूद करावीत) - बाधीत Fय6तींचे वःथापन होणार नाह".
आण AयाअथC, सामाजक पYरणाम िनधा'रण सारांश यासोबत जोडलेया अनुसच
ू ी चार मPये
(दलेला आहे .
आण AयाअथC, कलम ४३ Dया पोट कलम (१) अ_वये पुनव'सन व पुनव'साहत या
ूयोजनासाठT िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेया अनुसूची पाचमPये (दलेला
आहे . (िनयु6त करणे आवँयक असले तर, या अनुसूचीमPये तपिशल नमूद करावा)
aयाअथC आता, असे घोषत कर2यात येत आहे कJ, उ6त अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट
कलम-४ अनुसार कोणतीह" Fय6ती, ह" अिधसूचना ूिसPद झायाDया (दनांकापासून ते उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण चार खालील काय'वाह" पूण' होईल aया कालावधीपय'त उ6त जमीनीचा अथवा
ितDया भागाचा कोणताह" Fयवहार करणार नाह" (कंवा उ6त जिमनीवर कोणताह" भार िनमा'ण करणार
नाह".
परं त,ु उ6त जिमनीDया अथवा ितDया भागाDया मालकाने अज' केयावर, जहािधकार" यांना
वशेष पYरःथतीची कारणे लेखी नमुद कGन अशा मालकास उपरो6त तरतुद"Dया ूवत'नातून सूट दे ता
येईल;
परं तु आणखी असे कJ, जर कोणaयाह" Fय6तीने या तरतुद"चे बुPद"पुरःपर उलंघन केयामुळे
ितला झालेया कोणaयाह" हानीची (कंवा Wतीची जहािधकायांचेकडू न भरपाई (दली जाणार नाह".
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तसेच, उ6त

अिधिनयमाDया कलम-११ Dया पोट कलम (५) अनुसार, जहािधकार"

भूिमसंपादन, पुनव'सन व पुनव'साहत करताना उिचत भरपाई िमळ2याचा व पारदश'कतेचा

ह6क

(महारांश) िनयम, २०१४ (यात यापुढे Aयांचा िनदN श “उ6त िनयम” असा कर2यात आला आहे )
यांDया िनमय १० Dया उप िनयम (३) Fदारे वह"त केयाूमाणे भूिमअिभलेखाDया अदययावतीकरणाचे
काम हाती घेणार असयाचे व पूण' करणार असयाचे दे खील घोषीत कर2यात येत आहे .

तसेच उ6त अिधिनयमाDया कलम ३ Dया खंड (छ) अनवये
् , समुिचत शासन असलेले
जहािधकार", अकोला यांनी aयांचे आदे श ब. कW-८ अका-१/भूस/
ं काव-४५८/२०१५ (दनांक
१५/०४/२०१५ नुसार उ6त अिधिनयमाखालील जहािधका-यांची काय' पार पाड2यासाठT ौी एम.ड".
शेगांवकर, उपजहािधकार" भूसंपादन (पू)पं.कृ .व.) जहािधकार" काया'लय, अकोला यांना ूािधकृ त
केले आहे .
अनुसूची Ð एक
जमीनीचे वण'न
गांव- कवठा तालुकाा- बाळापूर जहाहा- अकोला
अ.ब.

भूमापन (कंवा
गट बमांक

अंदाजत Wेऽ
(हे 6टरमPये)

अ.ब.

भूमापन (कंवा
गट बमांक

अंदाजत Wेऽ
(हे 6टरमPये)

१

२१

०.८१

९

३३

०.८१

२

२८ पै.

०.१५

१०

३४ पै.

३

२८ पै.

०.२०

११

३४ पै.

४

२८ पै.

०.२६

१२

३४ पै.

२.१४

५

२९

०.८०

१३

३४ पै.

(एकऽ वह"वाट)

६

३०

०.८७

१४

३४ पै.

७

३१

०.५८

१५

३७

३.६३

८

३२

०.५८

१६

३९

१.७२

एकूण Wेऽ

१२.
१२.५५ हे . आर

अनुसूच ीी- दोन
साव'जिनक ूयोजनाDया ःवGपाबाबत
वGपाबाबत ववरण
ूकपाचे
पाचे नांव Ð कवठा बॅरेज (संमाहक)

ूकप ता. बाळापूर ज. अकोला
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ूकपकाया'
पकाया'चं वण'न Ð अकोला जहयातील खारपuटयातील मौजे- कवठा ता. बाळापूर या गावाजवळ मन
नद"वर या कवठा बॅरेज (संमाहक) ूकपाचे काम ूगितपथावर आहे . या धरणाची लांबी २६०० मी. इतकJ असुन
उं ची १७.२०५ मी. इतकJ आहे .
समाजाला िमळणारे लाभ Ð

धरणाची एकूण साठवण Wमता ९.०३० द.ल.घ.मी. आहे . िसंचनाDया सोई उपलvध

कर2याDया wंट"ने ह" योजना अaयंत उपयु6त आहे . ूकपाची िसंचन Wमता १७२२ हे 6टर आहे .या योजनेमुळे
बाळापूर तालु6यातील तीन व शेगांव तालु6यातील एका गावास िसंचनाचा फायदा होणार आहे . तसेच या
ूकपातील १.३१४ द.ल.घ.मी. पाणी प2याकYरता व औदयोिगक वापराकYरता आरWत कर2यात आले आहे .
aयामुळे प2याDया पा2याचा कायम ःवGपी ूँन सुटणार आहे .
(आिथ'क, रोजगार, पायाभूत सूवधा, सोयीसुवधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची Ð तीन
बाधीत Fय6तीचे वःथापन कर2यास भाग पाडणार" कारणे- सदर ूकपाD
पाDया बुड"त Wेऽामुळे कोणतेह" गांव
बाधीत होत नाह"
नाह".
ह".
अनुसूचीी- चार
(सामाजक ूभाव िनधा'रण अmयास करणा-या अिभकरणाने (दलेला) सामाजक ूभाव िनधा'रणाचा सारांश
AयाअथC, महारांश शासन राजपऽ असाधारण ब.३८ (दनांक १३ माच' २०१५ अ_वये िसंचन ूकपाना उ6त
अिधिनयमाDया ूकरण दोन व तीन यांDया तरतूद" लागू कर2यापासून सुट दे 2यात आली असयामुळे या
ूकपासाठT सामाजक पYरणाम िनधा'रण कर2याची आवँयकता उरलेली नाह".
अनुसूचीी- पाच
िनयु6त केलेया ूशासकाचा तपिशल
अ ूशासक ^हणून िनयु6त कर2यात आलेया

अिधका-यांचे पदनाम Ðिनरं क

ब. ूशासनाDया काया'लयाचा पaता Ð िनरं क
क.

Aया अिधसूचनेFदारे ूशासकाची िनयु6ती कर2यात आली आहे , aया अिधसूचनेचा तपिशल Ð िनरं क
बाधीत Fय6
य6तीचे
तीचे वःथापन
थापन नसयाने
याने ूशासकाची िनयु6ती केली नाह".
नाह"

(टप Ð उ6त जिमनीDया आराखडयाचे उपजहािधकार"
हािधकार" (भूसंपादन)
ादन) (पू
(पू) पं.कृ .व.
व.जहािधकार"
हािधकार" काया'लय,
अकोला काया'लयामPये िनYरWण करता येईल.
ल.

(दनांक:- 21/05/2015
78

(ठकाण : - अकोला

ःवा/उपजहािधकार"
हािधकार", भूसंपादन (पू)

पं.कृ .व)
व)
जहािधकार"
हािधकार" काया'लय, अकोला
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