राष्ट्रीय महामार्ग अधिधियम 1955 च्या,
कलम 3(H)(3), (4) अिुषंर्ािे सक्षम
प्राधिकारी तथा भूसंपादि अधिकारी
यांिी

करावयाच्या

कायगवाहीबाबत

अंतधरम मार्गदर्गक सूचिा.
महाराष्ट्र र्ासि
महसूल व वि धवभार्
र्ासि पधरपत्रक क्र: याधचका-2022/प्र.क्र.143/अ-2
मंत्रालय, मुंबई 400 032
धद. 18.11.2022
प्रस्ताविा :मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल धरट याधचका िं. 3551/2021 व अन्य याधचकांमध्ये मा.
उच्च

न्यायालयािे

धद.

21.10.2022

रोजी

धदलेल्या

धिदे र्ाच्या

अिुषंर्ािे

राष्ट्रीय

महामार्ाकरीतासंपाधदत होणाऱ्या जधमिीच्या मोबदला धििारणािंतर उद्भवणाऱ्या अडचणींबाबत
(contingency). राष्ट्रीय महामार्ग अधिधियम 1955 च्या, कलम 3 H (3), 3 H (4) अिुषंर्ािे सक्षम
प्राधिकारी तथा भूसंपादि अधिकारी यांिी करावयाच्या कायगवाहीबाबत मार्गदर्गक सूचिा धिर्गधमत
करण्याची बाब र्ासिाच्या धवचारािीि आहे. वरील बाबतीत अंधतम मार्गदर्गक सूचिा धिर्गधमत
करण्यापूवअ अंतधरम मार्गदर्गक सूचिा दे ण्याची बाब र्ासिाच्या धवचारािीि होती. यायाचे महत्वावाचे
कारण म्हणजे अंधतम मार्गदर्गक सूचिा तयार करीत असतािा दरम्यािच्या काळामध्ये धिरधिराळी
न्यायालयीि प्रकरणे धविाकारण उद्भवण्याची र्क्यता आहे. यायामुळे अंधतम मार्गदर्गक सूचिा धिर्गधमत
करण्यापूवअ याखाली िमूद अंतधरम मार्गदर्गक सूचिा सवग संबंधितांिा दे ण्यात येत आहे. यायािुसार
र्ासि खालीलप्रमाणे धिदे र् दे त आहे.
र्ासि पधरपत्रक:राष्ट्रीय महामार्ाकरीतासंपाधदतहोणाऱ्या जधमिीच्या मोबदला धििारणािंतर उद्भवणाऱ्या
अडचणींबाबत (contingency)राष्ट्रीय महामार्गअधिधियम 1955 च्या, कलम 3 H (3), 3 H (4)
अिुषंर्ािे सक्षम प्राधिकारी तथा भूसंपादि अधिकारी यांिी करावयाच्या कायगवाहीबाबत अंतधरम
मार्गदर्गक सूचिा खालीलप्रमाणे धवहीत करण्यात येत आहेत व यायाप्रमाणे कायगवाही करण्याची दक्षता
सवग धवभार्ीय आयुक्त/ धजल्हाधिकारी /भूसंपादि अधिकारी यांिी घ्यावी.
1.
The Competent Authority is required to determine not only the entitlement but
also apportionment amongst several claimants claiming interest in the amount of
compensation that is determined by the Competent Authority.
2.

Once such determination takes place, each of the claimants ought to be

informed/intimated of such determination and ought to be given time of at least four
weeks after receipt of the intimation, either to accept the same or dispute the same.
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3.

In the meanwhile, the Competent Authority cannot act upon such determination

and distribute the amount in accordance with the same. If within the period of four weeks
of the receipt of intimation, referred to hereinabove, either all the claimants accept such
determination or do not communicate in writing, after obtaining in writing the
acknowledgment in that regard, of their dispute and/or disagreement of such
determination, the Competent Authority ought to make payment in accordance with the
same.
4.

Whereas, if an objection and/or dispute is raised in respect of such determination

by any of the claimants, within four weeks of the date of receipt of such intimation, the
Competent Authority will have to refer it to the competent Civil Court in terms of subsection (4) of Section 3H of the Act.
5.

The Competent Authority will have to give adequate time of at least four weeks to

the claimants, either for agreeing with such determination or for disputing with the same.
Resultantly, the Competent Authority ought not to act upon its determination and
distribution of amount of compensation amongst the claimants unless the claimants get a
reasonable time or opportunity to take appropriate steps in that regard, including raising
of a dispute.
सदरहू अंतधरम मार्गदर्गक सूचिा ह्या अंधतम मार्गदर्गक सूचिा, ज्या इथूि पुढे धिर्गधमत
केल्या जातील, यायांच्या अिीि असतील.
सदर र्ासि पधरपत्रक महाराष्ट्र र्ासिाच्या www.maharashtra.gov.in या
संकेतस्थळावर उपलब्ि करण्यात आले असूि यायाचा संकेताक 202211181257321319
असा आहे . हे पधरपत्रक धडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांधकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे र्ािुसार व िावािे,
Digitally signed by SANJAY SHANKARRAO
INGLE
Date: 2022.11.18 12:58:35 +05'30'

( संजय इंर्ळे )
सह सधचव, महाराष्ट्र र्ासि
प्रत,
1)

मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सधचव,राजभवि मलबार धहल,मुंबई

2)

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सधचव,मंत्रालय,मुंबई

3)

मा.मुख्य सधचव, महाराष्ट्र र्ासि, मंत्रालय,मुंबई

4)

अपर मुख्य सधचव(धवत्त), धवत्त धवभार्,मंत्रालय,मुंबई.

5)

अपर मुख्य सधचव(उद्योर्),उ.उ.व का.धवभार्,मंत्रालय,मुंबई.

6)

अपर मुख्य सधचव (र्ृहधिमाण),र्ृहधिमाण धवभार्,मंत्रालय,मुंबई

7)

प्रिाि सधचव (महसूल, मुं.र्ु. व िों.), महसूल व वि धवभार्,मंत्रालय,मुंबई
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8) प्रिाि सधचव (िधव-1), िर्रधवकास धवभार्, मंत्रालय, मुंबई
9)

प्रिाि सधचव (धव.व न्या.धवभार्),धविी व न्याय धवभार्,मंत्रालय, मुंबई

10) सधचव (विे), महसूल व वि धवभार्,मंत्रालय,मुंबई
11) मा.मंत्री) महसूल(यांचेखाजर्ीसधचव ,मंत्रालय,मुंबई
12) मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजर्ी सधचव, मंत्रालय, मुंबई
13) महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र ½, मुंबई/िार्पूर.
14) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र ½, मुंबई/िार्पूर
15) प्रिाि सधचव, महाराष्ट्र धविािमंडळ सधचवालय, मुंबई
16) जमाबंदी आयुक्त आधण संचालक, भूमी अधभलेख, पुणे
17) िोंदणी महाधिधरक्षक व मुद्ांक धियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
18) महासंचालक, माधहती व जिसंपकग संचालिालय, मुंबई
19) सवग धवभार्ीय आयुक्त
20) सवग धजल्हाधिकारी
21) अधिदाि व लेखा अधिकारी, मुंबई
22) धिवासी लेखाधिकारी, मुंबई
23) सवग सहसधचव / उपसधचव, महसूल व वि धवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
24) सवग मंत्रालयीि धवभार्, मंत्रालय, मुंबई
25) अ-1/ अ-3 / अ-4 कायासिे, महसूल व वि धवभार्, मंत्रालय, मुंबई
26) धिवडिस्ती (अ-2).
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