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महाराष्ट्र शासन
वित्त विभार्
शासन वनणगय शुध्दीपत्रक क्रमांक : अर्गस-ं 2020/प्र.क्र.65/अर्ग-3
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
वदनांक :- 16 जून, 2020.
पहा :- 1)

वित्त विभार्, शासन पवरपत्रक क्र. संकीणग 2020/प्र.क्र.62/कोर्षा प्रशा-5, वद. 31 मार्ग, 2020.

2) वित्त विभार्, शासन पवरपत्रक क्र. अर्गसं 2020/प्र.क्र.64/अर्ग-3, वद. 16 एवप्रल, 2020.
3) वित्त विभार्, शासन वनणगय क्र. अर्गसं 2020/प्र.क्र.65/अर्ग-3, वद. 04 मे,2020.
4) वित्त विभार्, शासन वनणगय शुध्दीपत्रक क्र. अर्गसं 2020/प्र.क्र.65/अर्ग-3, वद. 14 मे,2020.
(शुध्दीपत्रक-1)
शासन शुध्दीपत्रक :संदभग क्रमांक 3 येर्ील शासन वनणगय, वदनांक 04 मे,2020 मधील “अखर्चर्त रक्कम ि स्िीय
प्रपंर्ी खातयांमधील वनधी” या वशर्षाखालील पवरच्छे द क्रमांक 18 मध्ये पुढील परं तक
ु ार्ा समािेश
करण्यात यािा:“तर्ावप वजल्हावधकारी यांच्या अवधपतयाखालील उप विभार्ीय अवधकारी /
उपवजल्हावधकारी यांर्े नािे असलेल्या स्िीय प्रपंर्ी खातयांमध्ये भूसंपादन अवधवनयमातील
तरतूदीनुसार भूसंपादनापोटीर्ी नुकसान भरपाई रक्कम / भूसंपादन मोबदला, वनिाडा रक्कम,
िाढीि मोबदला रक्कम, पुनिगसन अनुदान, सानुग्रह अनुदान रक्कम ि भूसंपादन प्रवक्रयेसाठी
संपादक संस्र्ेकडू न जमा करण्यात आलेला वनधी (उदा. जावहरात देयक इ.) जमा करण्यात
येतो. सदर वनधीर्े िाटप हे भूसप
ं ादन अवधवनयमातील तरतूदीनुसार वहतसंबवं धत भूधारकांना
िाटप करणे कायद्याने बंधनकारक आहे . तयामुळे सदर वनधीर्े िाटप हे खर्ग या सदराखाली
मोडत नसल्यामुळे िरील पवरच्छे दातील वनबंध भूसंपादन प्रवक्रयेशी वनर्डीत सिग स्िीय प्रपंर्ी
लेख्यासाठी लार्ू राहणार नाहीत.”
2.

उपरोक्त शासन वनणगय शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

संकेतस्र्ळािर उपलब्ध असून, तयार्ा संर्णक संकेतांक 202006161542055605 असा आहे . हा
आदे श वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,
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अपर मुख्य सवर्ि (वित्त), महाराष्ट्र शासन

प्रत 1)

मा. राज्यपालांर्े प्रधान सवर्ि,

2)

मा. मुख्यमंत्र्यार्े प्रधान सवर्ि,

शासन वनणगय शुध्दीपत्रक क्रमांकः अर्गसं-2020/प्र.क्र.65/अर्ग-3

3)

मा. विरोधी पक्षनेता, विधान पवरर्षद / विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवर्िालय, मुंबई,

4)

सिग मा.मंत्री आवण मा.राज्यमंत्री यांर्े खाजर्ी सवर्ि,

5)

मा. मुख्य सवर्ि, महाराष्ट्र राज्य,

6)

अपर मुख्य सवर्ि / प्रधान सवर्ि / सवर्ि, सिग मंत्रालयीन विभार्, मंत्रालय, मुंबई,

7)

सवर्ि, विधानपवरर्षद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवर्िालय, मुंबई,

8)

सिग सहसवर्ि / उप सवर्ि ( अर्गसंकल्प शाखा), सिग मंत्रालयीन विभार्, मंत्रालय, मुंबई,

9)

विशेर्ष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्चनकस रोड, निी वदल्ली 110001,

10) प्रधान महालेखापाल - 1 / 2 (लेखा पवरक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नार्पूर,
11) प्रधान महालेखापाल - 1 / 2 (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नार्पूर,
12) प्रबंधक, उच्र् न्यायालय (मूळ शाखा/ अपीलशाखा), मुंबई,
13) प्रबंधक, लोकआयुक्त ि उप लोकआयुक्त यांर्े कायालय, मुंबई,
14) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, मुंबई,
15) सिग विभार्ीय आयुक्त,
16) सिग वजल्हावधकारी,
17) संर्ालक, लेखा ि कोर्षार्ारे, मुंबई,
18) अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई,
19) वनिासी लेखा अवधकारी, मुंबई,
20) सिग वजल्हा कोर्षार्ार अवधकारी,
21) सिग सह सवर्ि / उप सवर्ि / अिर सवर्ि / कक्ष अवधकारी, वित्त विभार्, मंत्रालय, मुंबई,
22) वनिड नस्ती, वित्त विभार्, मंत्रालय, मुंबई.
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