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दनांक २९ जुन, २०१६ (बुधवार)
का.आ.२२३४(अ) क शासन, रा

य राजमाग अधनयम १९५६ (१९५६ चा कायदा ४८) ( या या

!ठकाणी यानंतर उ(त अधनयम असे *हटले आहे ) अनस
ु ार कलम 3A चे उपकलम (१) अ2वये 4ा5त
अधकाराचा वापर क6न या अ2वये खा8ी झा:यानंतर महारा

रा या;या अहमदनगर िज:=यातील रा

य

राजमाग >मांक 222 ;या २८४.००० Cक.मी. पासून ३०३.१०० Cक.मी. पयFत;या (क:याण – आंH4दे श Iसमा)
भख
ू ंडाचा सोबत !दले:या अनस
ु ूचीमNये

याचे संOP5त वणन !दले आहे . रा

य राजमाग >मांक 222 वर ल

जोडरQRयांसह राजमाग (6ं द करण, दप
ु दर करण/चौपदर करण इ.) तयार करVयासाठW व दे खभाल व XयवQथापन व
4चलन कामी भूसंपादनाचा हे तू या अधसूचनेXदारे जाह र कर त आहे .
कोणी Xय(ती,

याचे संपाद त होत असले:या जमीनीमNये !हतसंबंध आहे त, ते या अधसच
ू ने;या

4IसNद ;या !दनांकापासून 21 !दवसां;या आंत अधनयमाचे कलम 3 C चे उपकलम (1) अधन राहून व वर ल
4योजनासाठW आव[यक जIमनी;या उपयोगाचया
् बाबतीत आPेप घेऊ शकतात.
असा 4Rयेक आPेप सPम 4ाधकार

तथा उप_वभागीय अधकार , पाथड` भाग, पाथड` (मौजे

माळीबाभुळगांव ता.पाथड` िज:हा अहमदनगर) यां;याकडे लेखी Qव6पात पुराXयानशी सादर करावा. Rयाचे
नराकरण केले जाईल आणी सPम 4ाधकार यां;याकडून आPेप घेणा-यास Rयाची बाजू Xयि(तगतdरRया Cकं वा
वCकलाXदारे आपले *हणणे मांडV्याची संधी दे तील व ती ऐकून घेतल जाईल .् अशा सव आPेपांबाबत Rयांची
बाजू ऐक:यानंतर व अधक सखोल चौकशी के:यानंतर सPम 4ाधकार

आव[यकते4माणे असे आPेप

आदे शाXदारे Qवीका6 अथवा नाका6 शकतात.
सPम 4ाधकार यां;यामाफत अधनयम कलम 3 C चे उपकलम (2) अधन राहून यासंबंधी दे V्यात
आलेला कोणताह आदे श अंतीम रा!हल.
या अधसूचनेअंतगत येणारे जIमनीचे आराखडे व इतर मा!हती सPम 4ाधकार यां;या कायालयात
QवारQय असले:या Xय(तींना पाहणी करV्यास Iमळू शकतील.
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अनुसूची
महारा
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य राजमाग >मांक 222 ;या २३२.००० Cक.मी.पासून

२८४.००० Cक.मी. (पाथड` तालुका) पयFत;या (क:याण – आंH4दे श Iसमा) 4Qता_वत मागामधील संपा!दत
करV्यात येणा-या बांधीव अथवा मोकgया जIमनीचे संOP5त वणन
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हे (टर मNये

(फा.सं.आरडi:यू/एनएच-३७०१४/१८/२०१३-एनएचडीपी-IVA)
राजेश ग5ु ता,उप-सचव

!दनांक - ८/०७/२०१६

( योती कावरे )
सPम 4ाधकार , भा.रा.रा.>.२२२
तथा उप_वभागीय अधकार , पाथड` भाग,
पाथड` िज:हा अहमदनगर- महारा

