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भसूंपादन अधिधनयम 1894 अतंर्गत कलम 18/ 
भधूमसंपादन पुनर्गसन र् पुनर्स्थापना करतानंा 
उधित भरपाई धमळण्यािा आधि पारदर्गकतेिा 
हक्क अधिधनयम 2013 मिील कलम 64 
खालील दार् ेमा.न्यायालयात / प्राधिकरिासमोर 
धर्धहत कालार्िीत दाखल करिेबाबत. 

            महाराष्ट्र र्ासन 
                                                    महसूल र् र्न धर्भार् 

र्ासन पधरपत्रक क्र - संकीिग-2017/PIL-34/प्र.क्र.104/भार्-1/अ-4. 
         मंत्रालय मुंबई 400 032. 
                            धदनाकं 28 फेब्ररु्ारी, 2018 
 

 प्रर्स्तार्ना :-  

  मा.उच्ि न्यायालय, औरंर्ाबाद खंडपीठ येथे दाखल करण्यात आलेल्या जनधहत याधिका 
क्र.34/2017 मध्ये मा. न्यायालयाने धद. 11 सप्टेंबर, 2017 रोजी धदलेल्या आदेर्ामध्ये संबंधित भसूंपादन 
अधिकारी हे भसूंपादन अधिधनयमाअंतर्गत कलम 18 खालील दार् ेमा.धजल्हा / धदर्ािी न्यायालयात 
कायद्यातील तरतूदीनुसार धर्धहत कालार्िीत दाखल न करता त्यासाठी अर्ाजर्ी धर्लंब केला जातो, 
असे नमूद करण्यात आलेले आहे.  सदर जनधहत याधिकेच्या अनुषंर्ाने मा. न्यायालयाने नमुद केलेल्या 
बाबींिा सर्कंष धर्िार करुन खालीलप्रमािे कायगर्ाही करण्यािे आदेर् देण्यात येत आहेत.  

र्ासन पधरपत्रक :- 

 भसूंपादन अधिधनयम, 1894 अंतर्गत कलम 18 र् भधूमसंपादन पुनर्गसन र् पुनर्स्थापना करतानंा 
उधित भरपाई धमळण्यािा आधि पारदर्गकतेिा हक्क अधिधनयम 2013 मिील कलम 64 खालील दार् े
अनुक्रमे  मा.धजल्हा / धदर्ािी न्यायालयात तसेि प्राधिकरिासमोर दाखल करण्यािी कालमयादा 
अधिधनयमामध्ये र्स्पष्ट्टपिे नमूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार संबंधित भसूंपादन अधिकारी यानंी 
काटेकोरपिे दक्षता घेऊन कायगर्ाही करार्ी. अन्यथा असे काही आढळून आल्यास संबंधित अधिका-यारं्र 
महाराष्ट्र र्ासकीय कमगिाऱयांच्या बदल्यािंे धर्धनयमन आधि र्ासकीय कतगव्ये पार पाडतानंा होिा-या 
धर्लंबास प्रधतबंि अधिधनयम,2005 नुसार  त्याचं्याधर्रुध्द  कायगर्ाही करण्यात येईल, यािी कृपया नोंद 
घ्यार्ी.  

 सर्ग धजल्हाधिकारी यानंी सदर पधरपत्रक सबंंधित भसूंपादन अधिकारी याचं्या धनदर्गनास 
आिण्यािी कायगर्ाही धर्ना धर्लंब करार्ी. 



र्ासन पधरपत्रक क्रमांकः संकीिग-2017/PIL-34/प्र.क्र.104/भार्-1/अ-4. 

 
 सदर र्ासन पधरपत्रक महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर्स्थळार्र 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्यािा सकेंताकं क्र. 201802281713260519 असा आहे. सदर आदेर् 
धडजीटल र्स्र्ाक्षरीने साक्षाधंकत करुन काढण्यात येत आहेत. 

 महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आदेर्ानुसार र् नारं्ाने, 

 

 

                       ( सु. धक. र्ार्डे ) 
                                   सहसधिर्, महाराष्ट्र र्ासन 
प्रत, 

1) मा.मुख्यमंत्री यािंे अप्पर मुख्य सधिर्, मुख्यमंत्री सधिर्ालय, मंुबई 
2) मा.मंत्री (महसूल) यािंे खाजर्ी सधिर्, मंत्रालय, मंुबई 
3) मा.मंत्री (धर्त्त र् र्ने) यांिे खाजर्ी सधिर्, मंत्रालय, मंुबई 
4) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांिे खाजर्ी सधिर्, मंत्रालय, मंुबई 
5) सर्ग मा.मंत्री / राज्यमंत्री यािंे खाजर्ी सधिर्, मंत्रालय, मंुबई 
6) मा.मुख्य सधिर् यािंे सह सधिर्, मंत्रालय, मंुबई 
7) सर्ग अपर मुख्य सधिर् / प्रिान सधिर् /सधिर् यािं ेर्स्र्ीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 
8) सधिर् (र्ने) यािंे र्स्र्ीय सहायक, महसूल र् र्न धर्भार्, मंत्रालय, मंुबई 
9) सर्ग धर्भार्ीय आयुक्त 
10) सर्ग धजल्हाधिकारी 
11) सर्ग धजल्हा सरकारी र्कील 
12) धनर्डनर्स्ती (अ-4) 
13) कायासन अ-1, अ-2,अ-3,अ-4. 
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