
भसूंपादन अधिधनयम 
भसूंपादन प्रधिया धिधित कालमयादेत परू्ण करण्याची 
दक्षता घेरे्बाबत.  
 

मिाराष्ट्र शासन 
मिसूल ि िन धिभाग 

शासन पधरपत्रक ि.संधकर्ण-२०१९/प्र.ि.९०/अ-1 
    मंत्रालय, म ंबई 400 032. 

                                                            धदनांक :-  30 सप्टेंबर २०१९. 
      पधरपत्रक- 

             भसूंपादन अधिधनयमाच्या तरत दीन सार, सािणजधनक प्रयोजनासाठी खाजगी जमीन भसूंपादन 
करण्याची कायणिािी संबधंित धजल्िाधिकारी कायालयाकडून करण्यात येते.राज्यातील धिकास कामांकधरता 
प्रकाल्पाची अंमलबजािर्ी करण्याकधरता धििि धिभागांकडून जसे धक, जलसंपदा धिभाग, सािणजधनक बािंकाम 
धिभाग, रेल्ि े ि इतर या संपादन संस्ादं्वारे भसूंपादनाच े प्रसताि संबधंित धजल्िाधिकाऱयांकडे सादर केले  
जातात. सदर प्रसतािांिर  भधूमसंपादन, प निणसन ि प नस्ापना करताना िाजिी भरपाई धमळण्याचा ि 
पारदर्शशकतेचा िक्क अधिधनयम, २०१३  अंतगणत धिधित केलेल्या तरत दी ि कालमयादेत भसूंपादनाची 
कायणिािी करून भिूारकांना संपाधदत जधमनीचा मोबदला अदा कररे् बिंनकारक आिे. त्ाधप, त्याबाबतची 
दक्षता धजल्िाधिकारी कायालयाकडून घेण्यात येत नसल्याची बाब मा.न्यायालयाने शासनाच ेधनदशणनास आर्ली 
आिे. 
  मा. उच्च न्यायालय, नागपरू खंडपीठ ये्े दाखल धरट याधचका ि.3135/2018 मध्ये 
मा.न्यायालयाने धद.17/09/2019 रोजी आदेश पाधरत केले आिेत.सदर आदेशान्िये धजल्िाधिकारी ि त्याचं े
अधिनस् संबधंित अधिकारी यांचकेडून भसूंपादन कायणिािीस झालेला धिलंब / संबधंित कायणिािीकडे केलेले 
द लणक्ष याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आिे. 
  मा. न्यायालायीन आदेशाचा धिचार करता, संबधंित धजल्िाधिकारी ि त्याचंे अधिनस् अधिकारी 
यांनी भसूंपादन प्रधिया धि भसूंपादन अधिधनयमातील तरत दीन सार परू्ण करण्यासाठी दक्षता घेरे् अत्यंत 
आिश्यक/ गरजचे ेठरत आिे. त्यासाठी संबधंित धजल्िाधिकारी यांनी सितः लक्ष घालून त्यांच ेकायालयातंगणत 
कायणरत भसूंपादन प्रकरर्ाचा िळेोिळेी आढािा घेरे् ि त्यांचे सधनयंत्रर् कररे् अधनिायण आिे.भसूपंादन 
कायणिािीस धिलंब झाल्यास ककिा संबधंित प्रकररे् व्यपगत झाल्यास त्यास संबधंित धजल्िाधिकारी व्यक्क्तश: 
जबाबदार राितील याची नोंद घेण्यात यािी.  

    सदर शासन पधरपत्रक मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळािर 
उपलब्ि   करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं ि. 201909301218250919 असा आिे.  सदर पधरपत्रक 
धडजीटल सिाक्षरीने साक्षांधकत करुन काढण्यात येत आिे. 

                  मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशान सार ि नािाने, 
 
                                                                                                         

 ( धन.ग.सोनखासकर ) 
         कायासन अधिकारी,मिाराष्ट्र शासन. 

प्रत:- 
1. मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री (मिसलू) यांच ेखाजगी सधचि  
2. मा.म ख्य सधचि यांच ेसिसधचि 
3. अम स/प्र.स./सधचि सिण मंत्रालयीन धिभाग 
4. सिण धिभागीय आय क्त 
5. सिण धजल्िाधिकारी.  
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