कळ वजहवा६ट
जमीन मा६लका६ंच्या६ जपळवकीकापा६सीन कळा६ंच्या६ हकका६ंचे संरक्षक करण्या६सा६ ी कळ वजहवा६ट िजाजनयम िज टत्वा६ट
आला६. पीवीच्या६ मं ई, हैद्रा६ ा६द आजक जवदर्भ या६ प्रदेशा६ंसा६ ी वटं्र  कळवजहवा६ट का६यदा६ िज टत्वा६ट आहे. त्या६ंची
ना६वे खा६लील प्रमा६के.
१) मं ई कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, १९४८
२) हैद्रा६ ा६द कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, १९५०
३) मं ई कळवजहवा६ट व शेटजमीन (जवदर्भ प्रदेश ) िजाजनयम, १९५८
या६ लेखा६ट मं ई कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, १९४८ ा६ ट थोडकया६ट मा६जहटी लदलेली आहे.
सन २०१२ च्या६ महा६रा६ष्ट्त िजाजनयम मांमा६ंक २४ िन्वये मं ई कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, १९४८ चे
ना६व दलन 'महा६रा६ष्ट्त कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम' िसे करण्या६ट आले.
सन १९३२ टे १९७३ पयंट शेटजजमनीट वजहवा६ट करण्या६च्या६ सहा६ रीट (पध्दटी) खा६लील प्रमा६के होत्या६:
 रीट-१:- शेटजजमनीट वट: वजहवा६ट करके, या६ला६ 'खद्द' जमीन कसके िसे म्हकट.
 रीट-२:- शेटजमीन वट:च्या६ देखरेखीखा६ली मजरा६ंकडी न कसन घेके.
 रीट-३:- शेटजमीन खंडा६ने (रोख) कसा६वया६स देके व शेट जमीन कसलया६चा६ मो दला६ म्हकीन रोख रककम देके.
 रीट-४:- शेटजमीन कसलया६चा६ मो दला६ म्हकीन जपका६टील वा६टा६ खंड म्हकीन घेके. या६ला६ ' रा६ईने' जमीन कसके
म्हकट िसट.
 रीट-५:- शेटजमीन कसलया६चा६ मो दला६ म्हकीन जपका६टील जनजचचट वा६टा६ घेके या६ला६ 'िाेलीने' जमीन कसके
म्हकट.
 रीट-६:- शेटजमीन कसलया६चा६ मो दला६ म्हकीन रोख रककम आजक पीक िसा६ एकज्र ट मो दला६ घेके.
जया६ प्रका६रच्या६ रीटने जमीन कसली जा६ट िसे त्या६चा६ उललेख जन्या६ वा६व नमना६ ा६रा६ सदरी 'रीट' या६ टंर्ा६ट के ला६
जा६ट िसे. या६चा६ उपयोव कळ हकक रजवण्या६सा६ ी होट िसे. सध्या६ हा६ प्रका६र िज टत्वा६ट ना६ही.
महा६रा६ष्ट्त कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयमा६ट खा६लील वया६खया६ नमद आहेट.
 कृ जि: कलम २(१) िन्वये, फलोत्पा६दन, जपके का६ढके, ववट ककं वा६ ा६वा६यटी उत्पन्न का६ढके, आपली वरे
चा६रण्या६सा६ ी जजमनीचा६ उपयोव करके, रा६ खटा६च्या६ प्रयोजना६सा६ ी जजमनीचा६ उपयोव करके या६ंचा६ समा६वेश
होटो.
परंट एखा६द्या६ वयकटीने जजमनीट फकट 'ववट' उववटो िसा६ उललेख के ला६ िसेल टर त्या६चा६ समा६वेश 'कृ िी' या६
वया६खयेट होट ना६ही टथा६जप, िशा६ वयकटीने वरा६ंना६ चरकेसा६ ी ववट वा६ढजवले िसेल आजक िशा६ जजमनीमध्ये
वरा६ंना६ ववट चरण्या६सा६ ी मकटपके वा६वर लदला६ िसेल आजक टो िशी कृ टी जसध्द कू  शकट िसेल टरच 'ववट'
चा६ समा६वेश हे जपक या६ सदरा६ट करटा६ येटो आजक त्या६चा६ समा६वेश 'कृ िी' या६ वया६खयेट करटा६ येटो. (जवश्रा६म का६ला६

जव. पी. एम. शा६ह, १९६० जी.एल.आर.२३)

 शेटकरी: कलम २(२) िन्वये, शेटकरी म्हकजे वयजकटश: जमीन कसका६री वयकटी. जर एखा६द्या६ वयकटीची
जमीन सा६वभजजनक का६मा६सा६ ी संपा६लदट झा६ली िसेल टर महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम कलम ६३
िन्वये त्या६ला६, िशा६ संपा६दना६सा६ ी त्या६च्या६ जजमनीचा६ कब्जा६ घेटलया६च्या६ टा६रखेपा६सीन १० विेपयंट टी वयकटी
शेटकरी िसलया६चे मा६नण्या६ट येट होटे. या६ कलमा६ट लदना६ंक २७.५.२०१४ च्या६ शा६सन रा६जप्र ा६नसा६र साा६रका६
होऊन उपरोकट वयकटीच्या६ वा६रसा६ंना६ही शेटकरी मा६नण्या६ट या६वे िशी साा६रका६ के ली आहे.
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कोकत्या६ही वयकटीने शेटीची जमीन नदणदकीकृ ट का६वदप्र ा६न्वये जवकट घेटली िसलया६स टी वयकटी शेटकरी आहे
का ना६ही हे रजवण्या६चा६ िजाका६र लदवा६की न्या६या६लया६ला६ नसीन टो योयय त्या६ िजाका६यया६चा६ आहे. (हौसा६ ा६ई पा६ं.

झवर जव. सर्ा६ि श्री. पा६टील, २००६(५), महा६. लॉ जनभल ७६५ ; २००६(६) ऑल महा६. ररपो.(ए.ओ.सी.)

 जोडांदे : कलम २(२-ि) िन्वये, शेटका ाा६न्योत्पा६दन व फलोत्पा६दन या६ वयजटररकट दीादीर्त्या६चा६ ांदा६,
कककटपा६लन, वरा६ढोरा६ंची पैदा६स, वरे चा६रके या६ंचा६ समा६वेश जोडांद्या६ट होटो.
 शेटमजीर: कलम २(१-ि) िन्वये, िशी वयकटी जी कोकत्या६ही प्रका६रची वट:ची शेट जमीन ाा६रक करट ना६ही
आजक कसट ना६ही परंट रा६हटे घर ाा६रक करटे आजक जटचे एकी क ५०% उत्पन्न शेट मजरीपा६सीन जमळटे त्या६ला६
शेटमजीर म्हकटा६ट.
र्ीमीहीन वयकटी: कलम २(९-ि) िन्वये, शेटीच्या६ प्रयोजना६सा६ ी मा६लक म्हकीन ककं वा६ कळ म्हकीन कोकत्या६ही
प्रका६रची शेटजमीन ाा६रक के लेली ना६ही व जी मखयट: िंवमेहनटीने आपली उपजीजवका६ करटे आजक जजचा६
शेटीचा६ वयवसा६य करण्या६चा६ हेटी आहे व टी जमीन कसण्या६स समथभ आहे.
िलपर्ीाा६रक: कलम २(१६- ) िन्वये, मखयट: शेटी कू न ककं वा६ शेटमजरी कू न उपजजजवका६ करका६री,
जनवा६भहक क्षे्र ा६पेक्षा६ कमी क्षे्र  िसलेली जमीन कसका६री वयक्ता.
 कळ: महा६रा६ष्ट्त कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, कलम १८ िन्वये, पट्ट्या६ने जमीन ाा६रक करका६री
वयकटी, जजला६,
 कलम ४ िन्वये कळ मा६नले वेले आहे.
 कलम ४-ि िन्वये संरक्षीट कळ मा६नले वेले आहे ककं वा६
 कलम २ (१०-ि) िन्वये का६यम कळ मा६नले वेले आहे.
 का६यदेशीर कळ: कलम ४ िन्वये:
१. जो इसम दसयया६च्या६ मा६लकाची जमीन वैा ककं वा६ का६यदेशीरररत्या६ कळ या६ ना६त्या६ने कसट िसेल आजक
२. जमीन मा६लक आजक िशा६ कळा६ट करा६र झा६ला६ िसेल, टथा६जप, जर िसा६ करा६र टदणडी िसेल टर टो
न्या६या६लया६ट जसध्द होण्या६स पा६्र  िसेल आजक
३. िसा६ कळ जमीन प्रत्यक्षा६ट वट: कसट िसेल आजक
४. जमीन कसण्या६च्या६ दलया६ट िसा६ कळ, जमीन मा६लका६स जनयजमटपके खंड देट िसेल आजक जमीन मा६लका६ने
टो खंड वीका६रट िसेल आजक
५. िशी व्यक्ता जमीन मा६लका६च्या६ कटं ा६टील नसेल आजक
६. िशा६ व्यक्ताकडे टी जमीन वहा६क नसेल आजक
७. िशी व्यक्ता पवा६रा६वर े वलेला६ नोकर नसेल आजक
८. िशी व्यक्ता जमीन मा६लका६च्या६ ककं वा६ जमीन मा६लका६च्या६ कटं ा६टील कोकत्या६ही व्यक्ताच्या६ प्रत्यक्ष ककं वा६
िप्रत्यक्ष देखरेखीखा६ली जमीन कसट नसेल टर िशी वयकटी का६यदेशीर कळ आहे.
 संरजक्षट कळ: कलम ४-ि िन्वये, सन १९३९ च्या६ कळ का६यद्या६नसा६र, लदना६ंक ०१/०१/१९३८ पीवी सटट ६
विे कळ म्हकीन जमीन कसका६यया६ व्यक्ताची ककं वा६ लदना६ंक ०१/०१/१९४५ पीवी सटट ६ विे कळ म्हकीन जमीन
कसका६यया६ व्यक्ताची आजक लदना६ंक ०१/११/१९४७ रोजी कळ म्हकीन जमीन कसका६यया६ व्यक्ताला६ ‘संरजक्षट कळ’
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म्हटले वेले आहे. िशा६ वयकटीची नदणद िजाका६र िजर्लेखा६ट ‘इटर हक्क’ सदरी ‘संरजक्षट कळ’ म्हकीन के ली वेली
आहे.
 का६यम कळ: कलम २ (१०-ि) िन्वये, मं ई कळवजहवा६ट व शेटजमीन (साा६रका६) िजाजनयम १९५५ िंमला६ट
येण्या६च्या६ जनकटपीवी जया६ व्यक्तींना६ वजहवा६टीमळे , रुढीमळे ककं वा६ न्या६या६लयीन जनका६ला६मळे का६यम कळ रजवले
वेले त्या६ंची टसेच जे मीळवेकीदा६र ककं वा६ जमरा६सदा६र म्हकीन जमीन ाा६रक करीट होटे आजक जया६ंच्या६
कळवजहवा६टीसा६ प्रा६रंर् ककं वा६ िवाी जटच्या६ प्रा६जचनत्वा६मळे समा६ाा६नका६रक रीटीने जसध्द करटा६ येट नसेल आजक
जया६ंच्या६ पीवभहकका६जाका६यया६चे ना६व कोकत्या६ही िजाका६र िजर्लेखा६ट ककं वा६ सा६वभजजनक िजर्लेखा६ट उपरोकट सन
१९५५ चा६ िजाजनयम िंमला६ट येण्या६च्या६ जनकटपीवी का६यम कळ म्हकीन दा६खल होटे, त्या६ंची नदणद िजाका६र
िजर्लेखा६ट ‘इटर हक्क’ सदरी ‘का६यम कळ’ म्हकीन के ली वेली.
 द
े खल कळ : कलम १४ िन्वये, कळा६ंच्या६ कसरीमळे कळवजहवा६ट समा६तट करण्या६ची टरटीद आहे. कळा६ंचा६
कसीर म्हकजे:
ि) कोकत्या६ही महसील विा६भचा६ खंड विा६भनविे आजक जा६कीन जीन त्या६ त्या६ विा६ंच्या६ ३१ मे पीवी न र्रके.
) जजमनीची खरा६ ी िथवा६ का६यम वरुपी नकसा६न होईल िसे कृ त्य जा६कीन जीन करके.
क) जा६कीन जीन महा६रा६ष्ट्त कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयमा६च्या६ कलम २७ चे उललंघन करुन जजमनीची पोट
जवर्ा६वकी, पोटपट्टा६ ककं वा६ िजर्ह टा६ंटरक करके.
ड) वयकटीश: जमीन न कसके.
इ) जजमनीचा६ उपयोव शेटी ककं वा६ शेटीसंलयन जोडांद्या६सा६ ी न करटा६ इटर प्रयोजना६ंसा६ ी करके.
उपरोकट पध्दटीने कळा६ंनी कसीर के ला६ िसटा६ जमीन मा६लका६ने कळा६स टीन मजहन्या६ंची लेखी नोटीस लदली
िसलया६स कळवजहवा६ट समा६तट करण्या६ची टरटीद आहे. िशा६ कळा६स ेदखल कळ म्हकटा६ट.
 शेटजजमनीवर जमीन मा६लका६चा६ 'प्रत्यक्ष टा६ ा६' िसके: जर एखा६द्या६ शेट जजमनीची वजहवा६टि. जजमनीचा६ मा६लक ककं वा६ त्या६चे कटं ीय करीट िसटील ककं वा६
आ. कळ का६यद्या६नसा६र िसलेले कळ करीट िसेल ककं वा६
इ. उपरोकट वयकटीजशवा६य िशी इटर वयकटी करीट िसेल, जी का६यदेशीर का६वदोप्र ी परा६वया६द्वारा६रे वट:च्या६
वजहवा६टीचे समथभन कू  शके ल टर िशा६ शेटजजमनीवर जमीन मा६लका६चा६ 'प्रत्यक्ष टा६ ा६' आहे िसे का६यदा६ मा६नटो.
िना६जाका६रा६ने िथवा६ दंडेलशा६हीने जजमनीचा६ कब्जा६ घेका६यया६ इसमा६जवू ध्द महा६रा६ष्ट्त जमीन महसील िजाजनयम,
१९६६ चे कलम ५९ आजक कलम २४२ िन्वये का६रवा६ई करटा६ येटे.
'व्यजक्तश:' जमीन कसके: कलम २(६) िन्वये, जी वयकटी ‘‘ वट:सा६ ी(एक) वट:च्या६ मेहनटीने, िथवा६
(दोन) वट:च्या६ कटं ा६टील कोकत्या६ही व्यक्ताच्या६ कष्टा६ने िथवा६
(टीन) वट:च्या६ ककं वा६ वट:च्या६ कटं ा६टील कोकत्या६ही व्यक्ताच्या६ प्रत्यक्ष देखरेखीखा६ली, मजरीने का६मा६वर
ला६वलेलया६ मजरा६ंकडी न, त्या६ंना६ जपका६च्या६ जहचचया६च्या६ वू पा६ट मो दला६ न देटा६ रोख रक्कम िथवा६ व टींच्या६ ू पा६ट
वेटन/मो दला६ देऊन जमीन कसीन घेटे’’ त्या६ला६ ‘व्यजक्तश: जमीन कसके’ िसे म्हकटा६ट.
टथा६जप, जवावा६, िज्ञा६न, शा६रीररक लकवा६ मा६नजसकदृष्ट्या६ िपंव आजक सश ्र  दला६ट नोकरी करका६री वयकटी जरी
नोकरा६मा६फभ ट, मजरा६मा६फभ ट ककं वा६ कळा६मा६फभ ट जमीन कसवीन घेट िसली टरी िशी वयकटी ‘व्यजक्तश: जमीन
कसटे’ िसे मा६नण्या६ट येटे.
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या६चा६च िथभ िजाकृ ट िजाका६रा६जशवा६य कोका६ला६ही कोका६चीही जमीन वजहवा६टटा६ येट ना६ही.
 कमा६ल ाा६रक क्षे्र : महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, कलम ५ िन्वये:
 जजरा६यट जमीन: ४८ एकर िथवा६
 हंवा६मा६ट पा६की जमळका६री ककं वा६ र्ा६ट शेटी जमीन: २४ एकर िथवा६
 ा६रा६ मजहने पा६की जमळका६री जमीन: १२ एकर
जर एखा६द्या६ने वरील जजमनपैपैका दोन ककं वा६ िजाक प्रका६रची जमीन ाा६रक के ली िसेल टर,
िशा६ जजमनपैचे कमा६ल क्षे्र :
 ा६रा६ मजहने पा६की जमळका६यया६ जजमनीच्या६ एक एकरा६ रो र,
 हंवा६मा६ट पा६की जमळका६यया६ ककं वा६ र्ा६ट शेटी जजमनीच्या६ दोन एकरा६ रो र,
 जजरा६यट जजमनीच्या६ चा६र एकरा६ रो र आहे िशा६ आाा६रा६वर रजवण्या६ट येटे.
 जनवा६भहक क्षे्र : महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, कलम ६ िन्वये:
 जजरा६यट जमीन: १६ एकर ( वरकस जमीन ववळटा६) िथवा६
 हंवा६मा६ट पा६की जमळका६री ककं वा६ र्ा६ट शेटी जमीन: ८ एकर िथवा६
 ा६रा६ मजहने पा६की जमळका६री जमीन: ४ एकर.
जर एखा६द्या६ने वरील जजमनपैपैका दोन ककं वा६ िजाक प्रका६रची जमीन ाा६रक के ली िसेल टर,
िशा६ जजमनपैचे क्षे्र  कमा६ल क्षे्र ा६स ला६वी िसलेलया६ जनकिा६ंच्या६ आाा६रे रजवण्या६ट येटे.
जनवा६भहक क्षे्र ा६ची पररवकना६ करटा६ंना६ वरकस चमीन ववळण्या६ट येटे.
 कृ िक लदन: महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, कलम ३२(१) िन्वये, एक एजप्रल एकोकीसशे
सत्ता६वन (१.४.१९५७) हा६ लदवस कृ िक लदन रजवण्या६ट आला६ आहे. या६ लदवशी का६यदेशीर कळ म्हकीन
िजर्लेखा६ट नदणद िसका६यया६ कळा६ने सं ंजाट शेटजमीन खरेदी के ली आहे िसे मा६नले जा६टे.
कळा६ने खरेदी करा६वया६च्या६ जजमनीची ककं मट रजवण्या६ची पध्दट पढील प्रमा६के िसटे:
एखा६दी वयकटी का६यदेशीर कळ आहे िसे शेटजमीन न्या६या६जाकरका६ने जा६हीर के लया६नंटर महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व
शेटजमीन िजाजनयम, कलम ३२-व िन्वये कळा६ने द्या६वया६ची जजमनपैची ककं मट रजवण्या६ट येटे.
कलम ३२-ह िन्वये िशा६ खरेदीची लकमा६न ककं मट व कमा६ल ककं मट का६य िसा६वी या६ची टरटद आहे. िशी ककं मट
का६यम कळ व संरक्षीट आजक सा६ाे कळ या६ं ा६ ट वेववेवळी िस शकटे.
 का६यम कळा६ंच्या६ ा६ टीट:
१) शेटजजमनीच्या६ खंडा६च्या६ सहा६पट रककम,
िजाक (+)
२) कृ िकलदनी येके िसलेलया६ खंडा६ची रककम (िसलया६स),
िजाक (+)
३) कळा६ने न र्रलेलया६ परंट जमीन मा६लका६स र्रा६वया६स ला६वका६यया६ जमीन महसील उपकरा६च्या६ रकमा६,
िजाक (+)
४) कृ िकलदना६पा६सीन कलम ३२-व िन्वये जमीन खरेदीची ककं मट रजवण्या६ट येण्या६च्या६ लदना६ंका६पयंटच्या६
का६ला६वाीसा६ ी, खरेदी ककं मटीवर द.सा६.द.शे. ४.५% या६दरा६ने होका६रे वया६ज.
वरील सवा६ंची ेरीज.
 संरजक्षट आजक सा६ध्या६ कळा६ंच्या६ ा६ टीट:
१) शेटजजमनीच्या६ आका६रकीच्या६ वीस पटीन न कमी ना६ही आजक २०० पटीन न जा६ ट ना६ही िशी रककम,
िजाक (+)
२) जमीन मा६लका६ने ा६ंालेलया६ वा६ टी, जवजहरी, ा६ंाा६रे, ला६वलेली झा६डे या६ंचे मीलय,
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िजाक (+)
३) कळा६ने न र्रलेलया६ परंट जमीन मा६लका६स र्रा६वया६स ला६वका६यया६ जमीन महसील उपकरा६च्या६ रकमा६,
िजाक (+)
४) कृ िकलदना६पा६सीन कलम ३२-व िन्वये जमीन खरेदीची ककं मट रजवण्या६ट येण्या६च्या६ लदना६ंका६पयंटच्या६
का६ला६वाीसा६ ी, खरेदी ककं मटीवर द.सा६.द.शे. ४.५% या६दरा६ने होका६रे वया६ज.
वरील सवा६ंची ेरीज.
कळा६ने जर जमीन मा६लका६स जजमनीच्या६ र्रपा६ईपोटी का६ही रककम लदली िसलया६स िशी रककम टसेच त्या६
जजमनीट जर का६ही झा६डे िसटील आजक जमीन मा६लका६ने त्या६ झा६डा६ंचे का६ही उत्पन्न घेटले िसेल टर टी रककम
खरेदी ककं मटीटीन वजा६ करण्या६ट येईल.
महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, कलम ३२ टे ३२-र ा६ टची थोडकया६ट मा६जहटी.
 कलम-३२: या६ट लदना६ंक १/४/१९५७ हा६ कृ िकलदन रजवण्या६ट आला६ आहे. या६ लदना६ंका६स जर कळा६ने
का६यदेशीर कळ म्हकीन जमीन ाा६रक के ली िसेल टर त्या६ कळा६ने टी जमीन सवभ ोजा६ंपा६सीन मकट िशी आपलया६
जमीन मा६लका६कडी न खरेदी के ली आहे िसे मा६नण्या६ट येईल.
 कलम-३२-ि: कळा६ने कमा६ल क्षे्र ा६पयंट जमीन खरेदी के ली आहे िसे मा६नण्या६ट येईल. कमा६ल क्षे्र ा६पेक्षा६ जा६ ट
जमीन कळा६ला६ खरेदी करटा६ येका६र ना६ही.
 कलम-३२- : कळा६ने िंशट: मा६लक आजक िंशट: कळ म्हकीन जमीन ाा६रक के ली िसेल आजक त्या६ने िंशट:
मा६लक म्हकीन जमीन ाा६रक के लेलया६ जजमनीचे क्षे्र  कमा६ल ाा६रक क्षे्र ा६इटके ककं वा६ त्या६न न जा६ ट िसेल टर कळा६ने
जमीन खरेदी के ली आहे िसे मा६नण्या६ट येका६र ना६ही.
 कलम-३२-क: जेवहा६ कळा६कडे एका६पेक्षा६ िजाक जमीन मा६लका६ंकडील जजमनी वटं्र पके कसण्या६सा६ ी टा६ब्या६ट
िसटील टेवहा६ कळा६ला६ प्रत्येक जमीन मा६लका६कडी न खरेदी करा६वया६चे क्षे्र  व र का६क पसंट करण्या६चा६ िजाका६र
िसेल.
 कलम-३२-ड: कळा६च्या६ टा६ब्या६ट कळ म्हकीन िसका६री एखा६दी जमीन मं ई ाा६रक जजमनीचे टकडे पा६डण्या६स
प्रजट ंा व त्या६ंचे एक्र ीकरक करण्या६ ा६ ट िजाजनयम १९४७ िन्वये टकडा६ िसेल टरीही कळा६ला६ टो टकडा६
खरेदी करण्या६चा६ िजाका६र िसेल.
 कलम-३२-इ: कळा६ने जमीन खरेदी के लया६नंटर जशललक रा६जहलेलया६ जजमनपैची जवलहेवा६ट कलम १५ िन्वये
ला६वटा६ येईल.
 कलम-३२-फ: जर जमीन मा६लक िज्ञा६न, जवावा६, सश ्र  सैन्य दला६ट नोकरीस िसेल ककं वा६ शा६रीररक िथवा६
मा६नजसकदृष्ट्ट्या६ िपंव िसेल टर िशा६ जमीन मा६लका६स कलम ३१ मध्ये नमद के लेलया६ िवाीट कळ वजहवा६ट
समा६तट करण्या६चा६ हकक िसटो. िज्ञा६न वयकटी सज्ञा६न झा६लया६नंटर, जवावा६ ्र ीचे जहटसं ंा नष्ट्ट झा६लया६नंटर,
सश ्र  सैन्य दला६टील नोकरी संपष्ट्टा६ट आलया६नंटर ककं वा६ शा६रीररक िथवा६ मा६नजसकदृष्ट्ट्या६ िपंव वयकटी रा६
झा६लया६नंटर एक विा६भच्या६ का६ळा६ट कळा६ला६ आपला६ जमीन खरेदीचा६ हकक जा६वटा६ येईल.

हा६ एक विा६भचा६ का६ळ, वर नमीद घटना६ पीकभ झा६लया६पा६सीन मोजण्या६ट येईल, कळा६ला६ मा६जहटी जमळा६लया६पा६सीन ना६ही.
(ितपा६ न. मवदम जव. िक ा६ई व. ननं ा६ळकर, ८९९३/१९९४- ए.सी. ए.आय.आर. १९९९)
 कलम-३२-व: या६नसा६र शेटजमीन न्या६या६जाकरका६ने, कळा६ने द्या६वया६ची जजमनपैच्या६ खरेदीची ककं मट
रजवण्या६ट येटे.
 कलम-३२-ह: या६नसा६र कळा६ने खरेदी करा६वया६च्या६ जजमनीची लकमा६न ककं मट व कमा६ल ककं मट रजवली जा६टे.
 कलम-३२-आय: या६नसा६र का६यम कळा६ने ाा६रक के लेली जमीन जर पोटकळा६ला६ पोट-पट्ट्या६ने लदली िसेल टर
िशा६ पोटकळा६ने जवजहट मया६भदेपयंट कृ िकलदनी जमीन खरेदी के ली आहे िसे मा६नण्या६ट येटे. पोटकळा६ने
द्या६वया६च्या६ खरेदीच्या६ ककं मटीटीन सहा६पट रककम जमीन मा६लका६स व उवभरीट रककम का६यम कळा६स द्या६वी
ला६वटे.
 कलम-३२-जे: ववळण्या६ट आले आहे.
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 कलम-३२-के : या६नसा६र खरेदीदा६र कळा६ने जमीन खरेदीची रककम एक विभ का६ला६वाीच्या६ आट एक रकमी
ककं वा६ द.सा६.द.शे. ४.५% वया६जा६सह, ा६रा६पेक्षा६ जा६ ट ना६ही इटकया६ वा६षििभक हतत्या६ंनी वसील करण्या६चा६
न्या६या६जाकरका६ला६ िजाका६र आहे.
 कलम-३२-ल: जनरजसट करण्या६ट आला६.
 कलम-३२-म: या६नसा६र कळा६ने जमीन खरेदीची संपीकभ रककम शा६सकाय जटजोरीट जमा६ के लया६नंटर कळा६ला६
न्या६या६जाकरका६मा६फभ ट जमीन खरेदीचे प्रमा६कप्र  देण्या६ट येटे. जर िशी रककम कळा६ने जमा६ करण्या६ट कसीर के ला६
आजक टी रककम जमीन महसीला६च्या६ थक ा६काप्रमा६के वसील के ली वेली टर खरेदी पररका६मशीन्य होईल.
 कलम-३२-मम: या६नसा६र जर वर नमीद के लया६नसा६र खरेदी पररका६मशीन्य झा६ली िसेल परंट जमीन खरेदीदा६र
कळा६च्या६ कब्जा६ट िसेल टर सदर खरेदी रककम एक रकमी र्रण्या६सा६ ी न्या६या६जाकरक चौकशीिंटी कळा६ला६
आकखी एक विा६भचा६ िवाी देऊ शके ल.
 कलम-३२-न: या६नसा६र खरेदी पररका६मशीन्य झा६ली िसेल टर जमीन मा६लका६ला६ कळा६कडी न खंड वसील
करण्या६चा६ िजाका६र आहे.
 कलम-३२-ओ: या६नसा६र जर कृ िकलदना६नंटर कळवजहवा६ट जनमा६भक झा६ली िसेल टर, कळवजहवा६ट जनमा६भक
झा६लया६पा६सीन एका६ विा६भच्या६ आट कळा६ने जमीन खरेदीसा६ ी न्या६या६जाकरका६कडे िजभ करण्या६ची टरटद आहे.
 कलम-३२- पी: या६नसा६र कळा६ने जमीन खरेदीचा६ हकक मदटीट जा६वला६ नसेल टर जजमनी परट घेण्या६चा६ व
त्या६ंची जवलहेवा६ट ला६वण्या६चा६ हकक न्या६या६जाकरका६ला६ आहे.
 कलम-३२- कयी: या६नसा६र कलम ३२-व ची प्रलमांया६ चा६ली िसटा६ंना६ न्या६या६जाकरक जजमनीवर िसलेलया६
ोजया६ंची जनजचचटी करटे.
 कलम-३२- आर: या६नसा६र जमीन खरेदीदा६रा६ने, खरेदीनंटर िशी जमीन वयकटीश: कसण्या६ट कसीर के लया६स
त्या६ला६ जजमनीटीन का६ढी न टा६की न त्या६ जजमनीची जवलहेवा६ट ला६वण्या६चा६ हकक न्या६या६जाकरका६ला६ आहे.
इटर हकका६ट 'क.का६. ४३ च्या६ ंाना६स पा६्र ' िसा६ शेरा६ िसलया६स त्या६चा६ नेमका६ िथभ खा६लीलप्रमा६के:
महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, कलम ४३ िन्वये, कळा६ने कलम ३२, ३२-फ, ३२-आय, ३२-ओ,
३३-क ककं वा६ ४३-१-ड िन्वये खरेदी के लेली टसेच कलम ३२-प ककं वा६ ६४ िन्वये जवमांा के लेली जमीन
जजलहा६जाका६यया६ंच्या६ पीवभपरवा६नवीजशवा६य ह टा६ंटररट करटा६ येका६र ना६ही, वहा६क, क्षीस ककं वा६ पट्ट्या६ने देटा६ येट
ना६ही.
टथा६जप, महा६रा६ष्ट्र शा६सना६ने फे ब्रवा६री २०१४ मध्ये या६ कलमा६ट साा६रका६ के ली आहे. त्या६न्वये, जया६ कळा६ंना६, कळ
का६यदा६ कलम ३२-म चे प्रमा६कप्र  जमळी न १० विा६भचा६ का६ला६वाी लोटला६ आहे िशा६ जजमनपैची खरेदी/ जवमांा/
देकवी/ िदला६ दल/ वहा६क/ पट्टा६/ िजर्ह टा६ंटरक करण्या६सा६ ी शा६सना६च्या६ परवा६नवीची आवचयकटा६ िसका६र
ना६ही िशी टरटद के ली आहे. जया६ला६ कलम ३२-म चे प्रमा६कप्र  जमळी न १० विा६भचा६ का६ला६वाी लोटला६ आहे आजक
त्या६ला६ सदर जमीन जवकण्या६ची इच् ा६ आहे त्या६ने शेटजमीन जवमांा करण्या६पीवी, त्या६चा६ शेटजमीन जवमांाचा६ इरा६दा६
टहजसल का६या६भलया६स लेखी कळवा६वा६ ला६वटो. िसा६ िजभ जमळा६लया६नंटर दोन लदवसा६ट टहजसल का६या६भलय, त्या६
िजभदा६रा६स, टो जवमांा करका६र िसलेलया६ शेटजजमनीची महसील आका६रकीच्या६ चा६ळीस पट नजरा६का६ रकमेचे,
लेखा६जशिभ नमद िसलेले चलन टया६र करुन देटे. ही चा६ळीस पट नजरा६का६ रक्कम सं ंाीट शेटकयया६ने, चलना६वदा६रे
शा६सकाय कोिा६वा६रा६ट जमा६ करा६वी. त्या६नंटर टो जवमांा व्यवहा६र कू  शकटो.
हे चलन आजक खरेदीची का६वदप्र े पा६न न, टला६ ी या६ंनी वा६व नमना६ ६ मध्ये त्या६ची नदणद करा६यची िसटे. या६
चलना६जशवा६य इटर कोकत्या६ही आदेशा६ची आटा६ आवचयकटा६ िसका६र ना६ही.
जर सं ंाीट शेटकयया६ला६ त्या६च्या६ सा६ट- ा६रा६वर िसलेला६ 'क.का६.कलम ४३ च्या६ ंाना६स पा६्र ' हा६ शेरा६ जरी रद्द
करा६यचा६ िसेल टरी वरील प्रमा६के चलन आजक िजभ हजर के लया६स िसा६ शेरा६ रद्द करटा६ येटो.
परंट महत्वा६चे म्हकजे, ही टरटद फक्त कळ का६यदा६ कलम ४३ च्या६ ंाना६स पा६्र  िसलेलया६ जजमनपैना६च ला६वी
िसेल. वा६टप के लेलया६ नवीन शटीवरील शा६सकाय जमीनी, क.का६.कलम ८४ क िन्वये वा६टप के लेलया६ नवीन
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजलहा६जाका६री
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शटीवरील जमीनी, वटन/इना६म जमीनी, जसलपैव का६यद्या६खा६ली वा६टप के लेलया६ नवीन शटीवरील जजमनपैना६ ही
टरटद ला६वी होका६र ना६ही.
जर कळ का६यदा६ कलम ३२-म प्रमा६कप्र ा६ला६ १० विा६भचा६ का६ला६वाी लोटला६ नसेल टर सक्षम िजाका६यया६कडी न कळ
का६यदा६ कलम ४३ िन्वये परवा६नवी घेके ंानका६रक आहे.
कळ का६यदा६ कलम ४३ िन्वये परवा६नवी न घेटा६ जजमनीचा६ जवमांा वयवहा६र कू न टा६ ा६ लदलया६स िसा६ टा६ ा६ िवैा
िसेल टसेच िशा६ जजमनीचा६ जवमांा वयवहा६र करटा६ंना६, कलम ४३ िन्वये परवा६नवी नसेल टर जवमांाची सवभ
का६वदप्र े िवैा रटील. कोकटेही न्या६या६लय िसा६ वयवहा६र वैा रजवण्या६स िसमथभ िसेल. (लोटन रा६मचंद्र नशंपी

जव. शंकर व. कचयप- १९९५(१)- महा६. लॉ जनभल ८०: १९९४(४) ॉम्वे के सेस ररपोटभ-५७५)

एखा६द्या६ जमीन मा६लका६ने, थेट त्या६च्या६च कळा६ला६ जजमनीची जवमांा के ली टर टे जवाीग्रा६ह्य रेल का६य? या६
प्रचना६चे उत्तर ना६ही िसे आहे. कळवजहवा६ट िजाजनयम हा६ कळा६ंच्या६ हकका६ंचे संरक्षक करण्या६सा६ ी, त्या६ंची
जपळवकीक होऊ नये आजक त्या६ंना६ कोकी फसवी नये या६ उद्देशा६ने टया६र करण्या६ट आला६ आहे. जमीनमा६लका६ला६,
कळ कसट िसलेली जमीन, त्या६ला६च जवकट देण्या६ची इच् ा६ िसलया६स कलम ६४ िन्वये त्या६ची पध्दट जवजहट
के लेली आहे. कळवजहवा६ट िजाजनयमा६खा६लील कोकत्या६ही जजमनीची खरेदी ककं वा६ जवमांा शेट जमीन
न्या६या६जाकरका६च्या६ परवा६नवीजशवा६य होऊ शकट ना६ही.
यया६च र का६की, शेटजमीन मा६लका६व्यजटररक्त िन्य वयकटीचे ना६व विभर्र वजहवा६ट सदरी ला६वले म्हकजे टो
आपोआप कळ नटो हा६ समज िसीन टो योयय ना६ही. हा६ फा६र मो ा६ वैरसमज आहे.
कळ का६यदा६ कलम ४ मध्ये 'कळ म्हकीन मा६ना६वया६च्या६ वयकटी' ची वया६खया६ नमीद आहे.
कळ का६यदा६ कलम '३२ ओ' मध्ये कळ का६यदा६ कलम '३२ ओ' मध्ये 'जमीन मा६लका६ने लदना६ंक ०१/०४/१९५७ नंटर
जनमा६भक के लेलया६ कोकत्या६ही कळवजहवा६टीच्या६ ा६ टीट, जा६टीने जमीन कसका६यया६ कळा६स िशी कळवजहवा६ट सरु
झा६लया६च्या६ टा६रखेपा६सीन एक विा६भच्या६ आंट, त्या६ने ाा६रक के लेली जमीन मा६लका६ंकडी न खरेदी करण्या६चा६ हक्क
िसटो.' िसे नमद िसले टरीही कळ का६यदा६ कलम '३२ ओ' िन्वये कळ जा६जहर करकेसा६ ी खा६लील पा६्र टा६
ित्या६वचयक आहे.
१) कळका६यद्या६ने कळा६स लदलेला६ हक्क जा६वण्या६ची जया६ची इच् ा६ िसेल त्या६ने एक विा६भच्या६ आंट, त्या६ सं ंाा६ट
जमीन मा६लका६स व शेटजमीन न्या६या६जाकरका६स (टहजसलदा६र) जवहीट ररटीने कळजवले पा६जहजे.
२) िशा६ प्रका६रे कळजवलया६नंटर शेटजमीन न्या६या६जाकरक (टहजसलदा६र) या६प्रकरकी नोटीस जा६वीन चौकशी
करटा६ट. या६ चौकशीच्या६वेळी खा६लील मद्दे पष्टपके/जनसंलदयाा६पके जसध्द होके ित्या६वचयक िसटे.
ि) िजभदा६र कळ आजक जमीन मा६लक या६ंच्या६ट 'कळ व मा६लक' िसे ना६टे जसध्द होट आहे का६य?
) कळ आजक मा६लक या६ंच्या६ट 'कळ व मा६लक' ना६टे जसध्द करका६रा६ आजक न्या६या६लया६ट जनसंलदयापके जसध्द
होका६रा६ करा६र झा६ला६ आहे का६य?
क) कळ मा६लका६ला६ रोखीने खंड देट आहे का६य?
ड) कळ देट िसलेला६ रोख खंड मा६लक वीका६रट आहे का६य आजक त्या६ ा६ ट पा६वटी देट आहे का६य?
वरील ा६ ी जसध्द झा६लया६ टरच वजहवा६टदा६र कळ ू  शकटो.
जोपयंट जमीनमा६लक कळा६चा६ का६यदेशीर कळ म्हकीन वीका६र करट ना६ही ककं वा६ टी वयकटी कळ ना६ही हे जवाा६न
का६यदेशीररीत्या६ फे टा६ळले जा६ट ना६ही टो पयंट कळा६चा६, कळका६यदा६ कलम ३१-ओ नसा६र लदलेला६ एक विा६भचा६
का६ला६वाी सू  होट ना६ही. (लक्ष्मक ादणडी झरळे जव. यशोदा६ ा६ई, २००५(२)- ऑल महा६. ररपो.-८१२)
एखा६द्या६ जमीन मा६लका६ने, कळा६व्यजटररक्त िन्य व्यक्ताला६ शेटजजमनीची जवमांा के ली टर टे जवाीग्रा६ह्य रेल
का६य? या६ प्रचना६चे उत्तर ना६ही िसे आहे. कळवजहवा६ट िजाजनयम हा६ कळा६ंच्या६ हकका६ंचे संरक्षक करण्या६सा६ ी आजक
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजलहा६जाका६री
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त्या६ंच्या६ टा६ब्या६ट िसलेली जमीन कोकी ेका६यदेशीरपके जहरा६वीन घेऊ नये या६ उद्देशा६ने टया६र करण्या६ट आला६
आहे. जमीनमा६लका६ने, कळ कसट िसलेली जमीन, कळा६ने खरेदी करण्या६स नका६र लदला६ टरीही कलम ६४ िन्वये
त्या६ला६ शेटजमीन न्या६या६जाकरका६च्या६ परवा६नवीजशवा६य िन्य वयकटीला६ जवकट देण्या६स का६यद्या६ने मना६ई के ली
आहे. िशी जवमांा ेका६यदेशीर ू न कलम ८४ क िन्वये का६रवा६ई होकेसा६ ी पा६्र  रेल.
एखा६द्या६ सहका६री सं थेने िथवा६ सहका६री सं थेमा६फभ ट शेटजजमनीची खरेदी जवाीग्रा६ह्य आहे. का६रक कळवजहवा६ट
िजाजनयम, कलम ६४-ि िन्वये, सहका६री सं थेस िथवा६ िशा६ सहका६री सं थेमा६फभ ट शेटजजमनीची खरेदी
जवाीग्रा६ह्य रेल. िशा६ वयवहा६रा६स कळका६यद्या६ची कलमे ६३ व ६४ ला६वी होका६र ना६हीट. टथा६जप, िशी सहका६री
सं थेची नदणदकी, खरेदी लदना६ंका६च्या६ आाी, मं ई सहका६री सं था६ िजाजनयम, १९२५ िन्वये झा६लेली िसा६वी
िन्यथा६ िसा६ वयवहा६र िवैा ू न कळ का६यदा६ कलम ८४-क िन्वये का६रवा६ईस पा६्र  रेल. (जवना६यक रत्ना६जवरी

जव. रा६जय, २०११(२), महा६. लॉ जनभल-७४०)

नवरपा६जलका६ क्षे्र ा६ट कळवजहवा६ट िजाजनयम ला६वी िसटो का६य? या६ प्रचना६चे उत्तर ना६ही िसे आहे.
महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, कलम ४३-क िन्वये ृहन्मं ई, मं ई प्रा६ंजटक महा६नवरपा६जलका६
िजाजनयम १९४९, मं ई रो नवरपा६जलका६ िजाजनयम १९२५, मं ई जजलहा६ नवरपा६जलका६ िजाजनयम १९०१
िन्वये था६जपट नवरपा६जलका६ ककं वा६ महा६नवरपा६जलका६ क्षे्र े, कटक क्षे्र े, मं ई नवररचना६ िजाजनयम १९५४ िन्वये
नवररचना६ योजनेट समा६जवष्ट्ट क्षे्र े या६ंना६ महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयमा६टील कलम ३१ टे ३२-र,
३३-ि, ,क आजक ४३ च्या६ टरटदी ला६वी होट ना६हीट.
शेटकरी नसलेलया६ वयकटीने महा६रा६ष्ट्त रा६जया६ट शेटजमीन खरेदी करके जवाीग्रा६ह्य रका६र ना६ही.
महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, कलम ६३ िन्वये, शेटकरी नसलेलया६ वयकटीला६ महा६रा६ष्ट्त रा६जया६ट
शेटजमीन खरेदी खरेदी करटा६ येट ना६ही. िसा६ वयवहा६र ेका६यदेशीर ू न कलम ८४ क िन्वये का६रवा६ई
होकेसा६ ी पा६्र  रेल.
टथा६जप, जया६ वयकटीची शेटजमीन सा६वभजजनक प्रयोजना६सा६ ी संपा६लदट करण्या६ट आली आहे, त्या६ने त्या६ ा६ ट
परा६वा६ सा६दर के लया६स, त्या६ला६ व त्या६च्या६ वा६रसा६ंना६ शेटकरी मा६नण्या६ट येईल.
शेटकरी नसलेली वयकटी खयया६खयया६ ्द्योजवक वा६परा६सा६ ी जमीन खरेदी कू  शकटे.
महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, कलम ६३-एक-ि िन्वये, खयया६खयया६ ्द्योजवक वा६परा६सा६ ी
शेटकरी नसलेली वयकटी, प्रा६ू प ककं वा६ िजटम प्रा६देजशक जवका६स योजनेटंवभट िसलेलया६ ्द्योजवक ककं वा६ शेटका
क्षे्र ा६मध्ये ज थट शेटजमीन, दहा६ हेकटर मया६भदेस आजान रा६न न खरेदी कू  शकटे. परं ट, खरेदीच्या६ लदना६ंका६पा६सीन
पंारा६ विा६भच्या६ का६ला६वाीट त्या६ जजमनीचा६ ्द्योजवक वा६पर सरु करके ंानका६रक िसेल िन्यथा६ टी जमीन, मीळ
खरेदी ककं मटीस परट घेण्या६चा६ हकक मीळ जमीन मा६लका६स िसेल.
शेटकरी नसलेली एखा६दी वयकटी, सक्षम िजाका६यया६च्या६ परवा६नवीने महा६रा६ष्ट्त रा६जया६ट शेटजमीन खरेदी कू 
शकटे. टथा६जप, जया६ वयकटीचे वा६षििभक उत्पन्न रु. ा६रा६ हजा६र पेक्षा६ जा६ ट नसेल िशा६ ज वर शेटकरी वयकटीला६
महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, कलम ६३(१)( ) िन्वये शेटजमीन जवकट घेण्या६ची परवा६नवी
जजलहा६जाका६री देऊ शकटा६ट.
क.का६. कलम ८४ क िन्वये का६रवा६ई पा६्र  म्हकजे, महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, कलम ६३
िन्वये, शेटकरी नसलेलया६ वयकटीला६ महा६रा६ष्ट्त रा६जया६ट शेटजमीन खरेदी खरेदी करटा६ येट ना६ही. िसे ह टा६ंटरक
ककं वा६ संपा६दन जवजािग्रा६ह्य ू न िशी जमीन कलम ८४ क िन्वये सरका६र जमा६ करटा६ येटे. आजक कलम ८४
कक िन्वये िशा६ जजमनीची जवलहेवा६ट ला६वटा६ येटे.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजलहा६जाका६री

कळ वजहवा६ट

Page 8

कलम ८४ क िन्वये करण्या६ट येका६री का६यभवा६ही, खरेदी लदना६ंका६पा६सीन एक विा६भच्या६ का६ला६वाीट करा६वी िशा६
सीचना६ िनेक न्या६या६लयीन जनकभया६ट लदलया६ वेलया६ आहेट. (मौजीर्ा६ई ाा६रसीर्ा६ई जव. वजरा६ट रा६जय, १९९४(२),

वजरा६ट लॉ ररपो. ११६८ ; एम.डी.कवी जव. फा६जटमा६ ा६ई इब्रा६जहम, १९९७(६) एस.सी.सी. ७१ ; मकी ेन जव.
वजरा६ट रा६जय, ए.आय.आर. १९९१, वजरा६ट १८४ ; ितपा६ दा६द जव. रा६जय, २०११(२), महा६. लॉ जनभल ७३९)

क.का६. कलम ८४ क मध्ये खा६लील साा६रका६ करण्या६ट आली आहे. महा६रा६ष्ट्र कळ वजहवा६ट व शेटजमीन
िजाजनयमा६च्या६ कलम ८४क मध्ये पोट-कलम (५) नंटर एक पोट कलम जा६ टीचे समा६जवष्ट करण्या६ट येका६र आहे.
त्या६नसा६र या६ िजाजनयमा६ट उललेजखट ह टा६ंटररट जजमनीचे क्षे्र  जमीनाा६रकेच्या६ कमा६ल क्षे्र ा६पेक्षा६ िजाक होट
नसेल आजक टी जमीन के वळ शेटीच्या६ प्रयोजना६सा६ ीच वा६परण्या६ट येट िसेल टसेच जया६स ही जमीन ह टा६ंटररट
करण्या६ट आली आहे टो जर शेटकरी िसेल आजक त्या६ने कळ ववळी न चा६ली विा६भच्या६ वा६षििभक जववरकप्र का६नसा६र
ा६जा६र मलया६च्या६ ५० टक्के इटका६ दंड र्रलया६स या६ जजमनीचे ह टा६ंटरक टहजसलदा६रा६कडी न ेका६यदेशीर
रजवण्या६ट येका६र ना६ही. या६सो टच िशा६ ररटीने ह टा६ंटररट के लेली जमीन शेटीव्यजटररक्त इटर का६रका६ंसा६ ी
वा६परण्या६ट येट िसेल आजक त्या६ ा६ ट जया६स ही जमीन ह टा६ंटररट करण्या६ट आली आहे िशा६ व्यक्ताने चा६ली
विा६भच्या६ वा६षििभक दर जववरकप्र का६नसा६र ा६जा६रमलया६च्या६ ७५ टक्के इटका६ दंड र्रलया६स सं ंजाट टहजसलदा६र िसे
ह टा६ंटरक ेका६यदेशीर रवका६र ना६ही.
कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, कलम ८८-कि िन्वये, शा६सना६ला६ जवशेि/उपयकट सेवा६ लदलया६चा६ मो दला६
म्हकीन प्रदा६न करण्या६ट आलेलया६ वटन/इना६म जजमनीस, महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयमा६टील कलम
३२ टे ३२-र, ३३-ि, ,क च्या६ टरटदी ला६वी होट ना६हीट. टसेच कळवजहवा६ट िजाजनयमा६टील कलम ८८-क
िन्वये सरंजा६म म्हकीन ाा६रक के लेलया६ जजमनीस, कलम ३२ टे ३२-र च्या६ टरटदी ला६वी होट ना६हीट.
कलम ८८-कि ची टरटद फकट शा६सना६स उपयकट सेवा६ लदलया६चा६ मो दला६ म्हकीन प्रदा६न करण्या६ट आलेलया६
जजमनपैना६च ला६वी आहे. इटर का६रका६ंसा६ ी इना६म म्हकीन लदलेलया६ जजमनपैसा६ ी ना६ही.
कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, कलम ८८-१-ि िन्वये, शा६सना६च्या६ मा६लकाच्या६ ककं वा६ शा६सना६कडी न
पट्ट्या६ने ाा६रक के लेलया६, कलम ८८-१- िन्वये, शा६सना६ने रा६जप्र ा६टील िजासीचनेन्वये कृ िीटर ककं वा६
्द्योजवक जवका६सा६सा६ ी जवजनदिदभष्ट्ट के लेलया६ जजमनी, कलम ८८-१-क िन्वये, पा६लय िजाजनयम, १८९० िन्वये
पा६लक म्हकीन नेमलेलया६ शा६सकाय िजाका६यया६च्या६ वयव था६पना६खा६लील जजमनी या६ंना६ कळवजहवा६ट
िजाजनयमा६टील कलम १ टे ८७ ला६वी होका६र ना६हीट.
देव था६न इना६मा६च्या६ जजमनीला६ कळका६यदा६ कलम ८८-१-ि ला६वी होका६र ना६ही का६रक देव था६नच्या६ जजमनी
शा६सना६स उपयकट सेवा६ लदलया६चा६ मो दला६ म्हकीन प्रदा६न करण्या६ट आलेलया६ नसटा६ट. (कचू  लखी िहेर जव.

मसजीद मा६नवर देव था६न, १९९० महा६. लॉ जनभल-४४०)

इटर रा६जया६टील शेटकरी महा६रा६ष्ट्रा६ट जमीन खरेदी कू  शकटो का६य ? या६ प्रचना६चे उत्तर होय िसे आहे.
िशा६ वयकटीने सा६दर के लेला६ शेटकरी परा६वा६, प्र ा६सह टहजसलदा६र का६या६भलया६ट पा६ वा६वा६. टहजसलदा६र प्र ा६द्वा६रे
सं ंाीट रा६जया६टील सं ंाीट जजलया६च्या६ जजलहा६जाका६री का६या६भलया६शी संपकभ सा६ाीन या६ परा६व्या६च्या६ खरेपका६ ा६ ट
दा६खला६ मा६ववटील. िसा६ दा६खला६ प्रा६प्त होईपयंट फे रफा६र नदणद, टसा६ शेरा६ नमद कू न प्रलंज ट े वटा६ येटे.
पत्नीच्या६ ना६वे िसका६यया६ जजमनीवर पटी कळ म्हकीन दा६वा६ कू  शकट ना६ही. महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन
िजाजनयम, कलम ४ मध्ये कळा६ची वया६खया६ लदलेली आहे. त्या६नीसा६र जमीन मा६लका६च्या६ कटं ा६टील सद य कळ ू 
शकट ना६ही.
पत्नीच्या६ ना६वे िसका६री जमीन पटी वजहवा६टट िसेल टर टो कळ रका६र ना६ही. (ितपा६ला६ल उफभ इ मा६ईल

इब्रा६हम जव. आ ा६ जवरा६ज मलला६ (१९९९, खंड १०१(३) ॉम् े एल. आर. ३८८).
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजलहा६जाका६री
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एका६ खा६टेदा६र िजववा६जहट मजहलेच्या६ ना६वे शेटजमीन आहे. जटचा६ जववा६ह ज वर शेटकरी वयकटीशी झा६लया६स
जटचा६ पटी शेटकरी मा६नला६ जा६ईल का६य? या६ प्रचना६चे उत्तर ना६ही िसे आहे. त्या६ मजहलेचा६ शेटकरी दजा६भ फकट
जववा६हा६मळे जटच्या६ पटीला६ प्रा६तट होका६र ना६ही. का६रक त्या६ मजहलेचा६ पटी 'शेटकरी कटं ा६चा६' सद य होट ना६ही.
कळा६च्या६ वा६रसा६ची नदणद करटा६ना६ मीळ मा६लका६ला६ नोटीस देके ंानका६रक आहे. महा६रा६ष्ट्र जमीन महसील
िजाजनयम, १९६६ कलम १५०(५)( ) िन्वये जहटसं ंाीटा६ंना६ नोटीस जा६वलया६जशवा६य कोकटीही नदणद प्रमा६जकट
करटा६ येका६र ना६ही. त्या६मळे सवभ जहटसं ंाीटा६ंना६ नोटीस देके आवचयक आहे.
जवचव ट सं थेला६ (Trust) कळका६यद्या६च्या६ टरटदी ला६वी होट ना६हीट. महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन
िजाजनयम, कलम ८८- िन्वये था६जनक प्रा६जाकरके, जवद्या६पी े , रुयका६लये, पा६ंजरपोळ, वोशा६ळा६ टसेच
सा६वभजजनक पीजा६ था६ना६सा६ ी िसका६ऱ्या६ जवश्व ट व्यव थेची मा६लमत्ता६ िसलेलया६ जमीनी ककं वा६ त्या६ंनी र्ा६डेपट्टा६
कू न लदलेलया६ जजमनी आजक मं ई जवचव ट वयव था६ िजाजनयम, १९५० (Bombay Public Trust Act,

1950) खा६ली नदणदकी के लेले त ट या६ंना६ कळ का६यद्या६टील कलम ३, ४- , ८, ९, ९-ि, ९- , ९-क, १०, १०-ि,
११, १३ व १७ टसेच प्रकरक सहा६ व आ या६टील टरटदपैजशवा६य महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन
िजाजनयमा६च्या६ इटर टरटदी ला६वी होट ना६हीट.
टथा६जप, िशा६ जवचव ट सं थेची था६पना६ लदना६ंक १/४/१९५७ पीवी म्हकजेच कृ िकलदना६पीवी झा६लेली िसके आजक
जटची नदणदकी मं ई जवचव ट वयव था६ िजाजनयम, १९५० िन्वये झा६लेली िसके आवचयक आहे. टसेच िशा६
जजमनपैच्या६ उत्पन्ना६चा६ जवनीयोव, िशा६ जवचव ट वयव थेच्या६ प्रयोजना६थभ होट िसा६वा६. कलम ८८- चे प्रमा६कप्र 
जजलहा६जाका६री देटा६ट. िसे प्रमा६कप्र  घेटलेले िसेल टरच कळा६चा६ खरेदीचा६ हक्क संपष्टा६ट येईल.
लदना६ंक १/४/१९५७ नंटर था६पन झा६लेलया६ जवचव ट सं थेला६ िशी सीट जमळका६र ना६ही.
महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयमा६च्या६ खा६लील का६रके व कलमा६न्वये कळवजहवा६ट संपष्टा६ट आकली
जा६ऊ शकटे.
महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयमा६च्या६:
 कलम १४ िन्वये- कळा६च्या६ कसरीमळे
 कलम १५ िन्वये- कळहकक वा६जान कू न
 कलम ३१ िन्वये- मा६लका६स वट: कसण्या६सा६ ी ककं वा६ कृ िीटर प्रयोजना६सा६ ी जमीन हवी िसेल
 कलम ४३-१- िन्वये जमीन मा६लका६ने कमा६ल क्षे्र ा६एवढी जमीन मा६वीन कळवजहवा६ट संपष्टा६ट आकली जा६ऊ
शकटे.
 कळका६यदा६ कलम ३२-व िन्वये दा६खल के लेला६ कळा६चा६ दा६वा६ फे टा६ळण्या६ट आला६ िसेल टर जमीन खरेदी
करण्या६चा६ कळा६चा६ हक्क संपष्टा६ट येटो आजक कळवा६जहवा६ट संपष्टा६ट येटे.
कळा६ंनी शेटजजमनीट ला६वलेलया६ झा६डा६ंवर, महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, कलम १९ िन्वये,
कळा६चा६ हकक िसटो. कळवजहवा६ट सू  िसटा६ंना६ िशा६ झा६डा६ंचे उत्पन्न व ला६की ड घेण्या६चा६ टसेच कळवजहवा६ट
संपलया६वर िशा६ झा६डा६ंचा६ मो दला६ जमीन मा६लका६कडी न जमळण्या६चा६ही हकक िसटो.
महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, कलम २० िन्वये, कळवजहवा६ट सू  िसटा६ंना६ शेटजजमनीट
नैसषिवभकरीत्या६ वा६ढका६यया६ झा६डा६ंच्या६ उत्पन्ना६च्या६ २/३ र्ा६वा६वर कळा६चा६ टर उत्पन्ना६च्या६ १/३ र्ा६वा६वर जमीन
मा६लका६चा६ हकक िसटो.
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टहजसलदा६र टथा६ शेटजमीन न्या६या६जाकरक या६ंच्या६ आदेशा६जवू ध्द जजलहा६जाका६री/ सहा६यक/उप जजलहा६जाका६री
या६ंच्या६कडे िपील दा६खल करटा६ येटे. शेटजमीन न्या६या६जाकरक था६पना६ महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन
िजाजनयम, कलम ६७ िन्वये झा६लेली िसटे. कलम ७४ िन्वये, टहजसलदा६र टथा६ शेटजमीन न्या६या६जाकरक
या६ंच्या६ आदेशा६जवू ध्द, आदेशा६च्या६ लदना६ंका६च्या६ सा६ लदवसा६च्या६ आट जजलहा६जाका६री या६ंचेकडे िपील दा६खल करटा६
येईल. जजलहा६जाका६यया६ंचे िपील चा६लजवण्या६चे िजाका६र, महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, कलम
७४-ि िन्वये, सहा६यक िथवा६ उप जजलहा६जाका६यया६कडे सोपजवटा६ येटा६ट.
महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट व शेटजमीन िजाजनयम, कलम ७५ िन्वये, जजलहा६जाका६री ककं वा६ सहा६यक िथवा६ उप
जजलहा६जाका६यया६ने लदलेलया६ िजपला६टील आदेशा६जवू ध्द महा६रा६ष्ट्त महसील न्या६या६जाकरका६कडे, आदेशा६च्या६
लदना६ंका६च्या६ सा६ लदवसा६च्या६ आट िपील दा६खल करटा६ येटे.
कळका६यदा६ िंटवभट, टहजसलदा६र, जजलहा६जाका६री ककं वा६ सहा६यक िथवा६ उप जजलहा६जाका६री आजक महा६रा६ष्ट्त महसील
न्या६या६जाकरका६ मा६फभ ट के ली जा६का६री चौकशी ही र्ा६.द.जव. कलम १९३, २१९ व २२८ िन्वये न्या६जयक का६यभवा६ही
आहे.
शेटकयया६ने जपका६खा६लील जजमन सलव दोन विे ला६ववडीखा६ली न आकलया६स, चौकशी िंटी महा६रा६ष्ट्र कळवजहवा६ट
व शेटजमीन िजाजनयम, कलम ६५ िन्वये शा६सन िशा६ जजमनीचा६ टा६ ा६ घेऊ शके ल.
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