नवी मुंबई िवकास क पात अंतभुत लॉिज टीक हब क पासाठी संपािदत करावया या जमीनीब ल
नुकसान भरपाईचा लाभ िमळ यासाठी संमतीप
संमतीप
( ित ाप ा या व पात)
मी/ आ ही
तालुका-

िज हा-

, वय
वष, राहणार-मौजे
स य ित व
े र गां भयपूवक कथन करतो/ करते की,

1. माझी / आमची मौजे, तालुका, िज हा- रायगड, मधील खाली नमुद केलेली जमीन
नवी मुब
ं ई िवकास क पात अंतभुत लॉिज टीक हब क पासाठी व अनुषंिगक कामासाठी संपािदत
कर यात येत आहे व सदर जमीनीची संपादनाची िकया सह संमतीने घे याचे ठरवून सु कर यात आली
आहे . संपािदत होणा-या माझा / आम या मालकी या जमीनीचा व यावरील बां धकामाब ल तपशील
खालील माणे
अ.
ं

स.नं. / िह.नं.

7/12अिभलेखा
नुसार े (चौ.मी)

वहीवाटीखालील व
ताबा मधील े
(चौ.मी)

जमीनीमधील ह काचे व प
(वंशपरं परे ने विहवाटीखाली
खरे दीने वैगेरे)

उपरो त जमीन मा या / आम या क जेविहवाटीची असुन सदर जमीनीत माझे / आमचे ह क, िहत व संबंध
आहे त. सदर जमीनीचे एकुण े वर नमुद के या माणे आहे त. सदर जमीन मी / आ ही कोणासही बि स,
गहाण, अदलाबदल, िव ी वगैरे माग ने ह तांतिरत केले ली नाही अथवा ह तां तिरत कर याचा कोण याही
करारनामा केलेला नाही. सदर जमीनी या व यावरील बां धकामा बाबतीत कोण याही यायालयाम ये दावा /
यायालयीन करण लंि बत नाही. सदर जमीनीशी व यावरील बां धकामाशी माझा / आम या खे रीज इतर
कोणाचाही कोण याही कारचा ह क, िहत व संबंध नाहीत. आम या यतीिर त कोणीही य ती वरील
संपािदत जमीनीबाबत मी / आ ही भूधारक अस याचे भिव यात जर ह क सां ग याचा य न के यास कवा
खोटी कागदप े सादर के यास भारतीय दं डसिहते नस
ु ार मी / आ ही पूणपणे जबाबदार आहोत व यानुसार
होणा-या सव कार या फौजदारी / िदवाणी यायालयीन कायवाहीस मी / आ ही पूणपणे जबाबदार राहू व
िसडको महामंडळास कोण याही कारची तोषीस लागू दे णार नाही.
2. संपािदत कर यात येणा-या जमीनीस दे य होणारी नुकसान भरपाई शासन िनणय
िसआडी3317/1295/ . .-184/निव-10िदनांक 28/02/2018 अ वये जिमन संपादन क न 22.5%
योजनेअंतगत िवकिसत भूखंड मोबदला हणून िदला जाईल. िदनां क 28/02/2018 या शासन िनणया वये
जािहर केलेले धोरण मी / आ ही पुण पणे वाचले असुन ते समजावुन घे तले आहे त. सदर धोरणानुसार
जमीनीची व बांधकामाची िमळणा-या नुकसान भरपाईचे लाभ आिण नवीन कदीय अिधिनयमानुसार
िमळणारी नुकसान भरपाई यां ची तुलना केली असता मला / आ हाला असे आढळु न आले की, उपरो त

शासन धोरणानुसार दे य होणा-या नुकसान भरपाईची लाभ मला / आ हाला एकंदरीत फायदेशीर व
लाभदायक आहे यामुळे मी / आ ही मा या / आम या वर नमुद केले या जमीनी बददल व या वरील
बांधकामे , झाडे वगैरे बददल उपरो त शासन िनणया वये नुकसान भरपाईचे लाभ वकारवयाचे ठरिवले
आहे .
3. यासाठी मी / आ ही या दारे अशी मागणी आिण िवनंती करते / करतो की , मा या / आम या उपरो त
संपािदत कर यां त येणा-या जमीनी या नुकसान भरपाई पोटी िदनांक 28/02/2018 या शासन िनणयानुसार
दे य होणा-या नुकसान भरपाईचे लाभ मला / आ हाला दे यात यावा व यासाठी कायदयानुसार आव यक तो
िनवाडा जािहर करावा. सदर संमती दे याब ल माझेवर / आमचे वर कोणीही कोण याही काराचे दडपण
आणलेले नाही सदर जमीनी या व नुकसान भरपाई या बाबतीत मी/ आ ही भुिम संपादन अिधिनयम 1894
तसेच नवीन भूसंपादन अिधिनयम 2013 अथवा इतर कोण याही कायदयाखाली कोण याही यायालयात
/ ािधकरणाकडे भूिम संपादन संदभ अथवा दावा दाखल करणार नाही.
4. उपरो त जमीन ही यापूव कोण याही शासकीय सं थेने संप ािदत केली नाही व यासाठीचा मोबदला मी /
आ ही घेतला नाही. तसेच यावरील बां धकामामधील माझे / आमचे ह
िवचारात घे वन
ु मी /आ ही िदलेली
मािहती शासन िनणयानुसार नुकसान भरपाईचे लाभ मला / आ हाला दे यात येणार आहे त. तथापी सदर
जमीनीम ये व बांधकामाम ये मा या / आम या िशवाय इतर य त चे सु दा ह क अस याचे कवा मी /
आ ही िदलेली मािहती खोटी कवा चुकीची अस याचे के हाही िनदशनास आ यास आ हास दे व ु केलेले
नुकसान भरपाईचे लाभ आम या कडु न परत घे यास मी / आ ही पा ठ . तसेच यासंबंधी मा या /
आम यावर यायालयीन िनणयानुसार कारवाई झा यास यासाठी लागणारा सव खच मी / आ ही दे यास
बांिधल आहोत. तसेच मी / आ ही पूणपणे जबाबदार राहू व िसडको महामंडळास कोण याही कारची तोषीस
लागू दे णार नाही.
5. सदर लाभाम ये समािव ट असलेला िवकसीत भुखंड मला / आ हाला शहर आिण औदयोिगक िवकास
महामंडळ, महारा मय िदत (िसडको) यांचे कडु न शासना या वतीने दे य होणारी नुकसान भरपाई हणुन
िसडको या “ िद नवी मुब
ं ई िड पोजल ऑफ ल ॅ ड रे युलेशन 2008“ मधील तरतुदी नुसार भाडेप याने
दे यात येणार आहे याची जाणीव व मािहती दे यात आली आहे व ते मला / आ हाला मा य व कबुल आहे .
सदर भुखंडाचे बाबतीत असले या िसडको या सव अटी व शत चे मी/ आ ही पालन करीन / क .
हे संमती तथा ित ा प जिमनी या बद यात 22.5 ट के िवकिसत भुखंड दे यात येईल हया अटीस
आधीन राहु न आज िद.
रोजी खालील सा ीदारां या उप थतीत सां ािकत केले
सा ीदार /1)
2)

सही/-

