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वाचा -  1) शासन धनणगय क्र. संकीणग-2014/प्र.क्र.41/भाग-1/ऄ-4, धद.3.11.2016 व           
               शुध्दीपत्रक धद.23.02.2017, धद. 4.05.2017 व धद. 11.05.2018. 
 

           वरील धवषयाबाबत संदभाधधन शासन धनणगयाव्दारे धनकष धनधित करण्यात अलेले अहेत. 
त्यानुसार सदर शासन धनणगयास अवश्यकतेनुसार शुद्धीपत्रक धनगगधमत करण्यात अले अहेत. त्यानुसार 
कायगवाही करण्यास ऄडचणी येत ऄसल्याची बाब शासनाच्या धनदशगनास अणण्यात अली अहे. त्यामुळे 
शासन धनणगयातील धनकष क्र.1 मध्ये सधुारणा करण्याची बाब धवचाराधीन होती.त्यावर सधवस्तर 
धवचारधवधनमय करुन पूढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत अहे. 
          

शासन शुध्दीपत्रक :- 

    उपरोक्त नमूद शासन धनणगयातील धनकष क्र.1 मध्ये नमूद “ मा.धदवाणी न्यायालयातील कलम 18 
खालील भसूदंभातील जधमनीचा कलम 4 च्या ऄधधसूचनेच्या धदनांकास प्रचधलत रेडीरेकनर दर ” या ऐवजी 
“मा.धदवाणी न्यायालयातील कलम 18 खालील भसूंदभातील धनगडीत धनवाड्यातील कलम 4 च्या 
ऄधधसूचनेच्या धदनांकास ऄसलले्या जधमनीचे मूळ मूल्यांकन ” ऄसे वाचाव.े 

       याधशवाय धनकष क्र. 1 मधील उवगरीत मजकुर कायम अहे. 
      सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात अल े ऄसून त्याचा संकेताक 201808131343034219 ऄसा अहे. हे शुध्दीपत्रक धडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाधंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

       महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने.  

 

        (सु.धक.गावडे) 
सह सधचव, महाराष्र शासन  

प्रत, 
1. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सधचव, मंत्रालय, मंुबई 
2.  मा.मंत्री (महसूल) याचंे खाजगी सधचव, मंत्रालय, मंुबई 
3. मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सधचव, मंत्रालय, मंुबई 
4. ऄप्पर मुख्य सधचव, धवत्त धवभाग, मंत्रालय, मंुबई  
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5. प्रधान सधचव, सावगजधनक बाधंकाम धवभाग, मंत्रालय, मंुबई  
6. प्रधान सधचव (धवधी व परामशी) धवधी व न्याय धवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
7. प्रधान सधचव, जलसंपदा धवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
8. सवग ऄपर मुख्य सधचव/प्रधान सधचव/ सधचव, मंत्रालय, मंुबई 
9. सहसधचव, धवधी व न्याय धवभाग, औरंगाबाद/नागपूर 
10. सवग धवभागीय अयुक्त 
11. सवग धजल्हाधधकारी 
12. भसूंपादन कायासन - ऄ-1, ऄ-2 व ऄ-3 
13. धनवडनस्ती- ऄ-4 

 
 


