
कुळवहिवाट व शेतजमीन  अहिहनयम  मिील अशी शेतजमीन 
खरेदी/ हवक्री अनुषंगाने हजल्िाहिकारी याचं्या पुववपरवानगी 
हवषयक तरतुदीतील सुिारणेबाबत.  

मिाराष्ट्र शासन 
मिसूल व वन हवभाग 

शासन पहरपत्रक क्रमाकंः हटएनसी-04/2013/प्र.क्र.196/ज-१ 
जागहतक व्यापर कें द्र, सेंटर-वन इमारत  

कफ परेड,मंुबई-400 005 
हदनाकं : 11 फेब्रवुारी, 2014 

वाचा -  
1) मंुबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अहिहनयम 1948 चे कलम 43 
2) िैद्राबाद  कुळवहिवाट व  शेतजमीन अहिहनयम  1950 चे कलम 50 (ब)  
3)  मंुबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (हवदभव प्रदेश ) अहिहनयम 1958 चे कलम -57   
4)  हविी व न्याय हवभागाचा शासन हनणवय क्रमाकं 166/बी, हदनाकं 07.02.2014 
5)  मिाराष्ट्र शासन राजपत्र (असािारण) भाग-चार व  भाग-आठ, हदनाकं 07.02.2014  

प्रस्तावना - 
मंुबई कुळवहिवाट व शेत जमीन अहिहनयम, 1948 च्या कलम-43 मध्य,े िैद्राबाद कुळवहिवाट 

आहण शेतजमीन अहिहनयम, 1950 च्या कलम-50(ब) मध्ये  व मंुबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (हवदभव 
हवभाग) अहिहनयम, 1958 च्या कलम-57 मध्ये कुळ िक्काने हमळालेल्या जमीनी हवक्री करण्यापूवी 
हजल्िाहिकारी याचंी पूवव परवानगी घेण्याची तरतूद आिे. मंुबई कुळवहिवाट व शेत जमीन अहिहनयम, 
1948 च्या कलम-43, िैद्राबाद कुळवहिवाट आहण शेतजमीन अहिहनयम, 1950 च्या कलम-50(ब) व 
मंुबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (हवदभव हवभाग) अहिहनयम, 1958 च्या कलम-57 नुसार कुळिक्काने 
हमळालेली जमीन हजल्िाहिका-याचं्या पूवव मंजूरीहशवाय हवक्री करुन, देणगी देऊन, अदलाबदल करुन, 
गिाण देऊन ककवा पट्टयाने देऊन िस्तातंरीत करता येत नािी. मिाराष्ट्र राज्यात कुळकायदा अंमलात 
येते वळेी बिुताशंी मोठे जमीनदार िे प्रत्यक्षात शेतजमीनी कसत नव्िते, शेतजमीनी कसणा-या व्यक्ती 
वगेळयाच िोत्या व त्यामुळे अशा कसणा-या व्यक्तींना संरक्षण देणे या सामाहजक िेतूने उपरोक्त तीनिी 
कुळकायदे अंमलात आले आिेत  व त्याअनुषंगाने सदरिू कायद्यात तरतुदी हविीत केलेल्या आिेत.  
परंतु, कालानुरुप या पहरस्स्ितीमध्ये बदल झाला असून, मोठे जमीनदार राहिलेले नािीत व  अशा 
पहरस्स्ितीमुळे जमीनी हवक्री करताना असलेली बिंने त्यावळेच्या कुळिक्काने जमीनी हमळालेल्या 
कब्जेदारावंर लादण्यासारखे िोईल. याहशवाय अशा जमीनी हवकताना कुळकायद्यातील संबंिीत 
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तरतुदीमुळे कालापव्यय िोतो व पयायाने सदरिू कब्जेदारास या जमीनी हवक्री करावयाच्या झाल्यास 
अनेक समस्याचंा सामना करावा लागतो िी बाब हवचारात घेऊन, उपरोक्त कुळकायद्यातील संबंिीत 
कलमानुसार असलेली हजल्िाहिकारी याचंी पूववपरवानगीची अट हशिील करण्याची आवश्यकता हनमाण 
झाललेी आिे. त्या अनुषंगाने, ज्या जहमनी कुळकायद्यातील तरतुदीनुसार कुळिक्क मान्य िोऊन कुळानंी 
खरेदी केलेल्या आिेत, अशा खरेदीच्या हदनाकंापासून 10 वषे पणूव झालेल्या जमीनींची खरेदी-हवक्री 
करताना हजल्िाहिकारी याचं्या पूवव परवानगीची आवश्यकता रािणार नािी तिाहप, या हवक्री 
व्यविारापोटी शासनास जमा करावयाची आवश्यक ती नजराण्याची रक्कम खरेदीदाराने खरेदीच्या पूवी 
शासन जमा करावी  व िी हशिीलता फक्त या कायद्यातील इतर तरतूदी तशाच ठेवून हजल्िाहिकारी 
याचंेकडून घेण्यात यावयाच्या पूवव परवानगीच्या संबंिात फक्त हवक्री परवानगी पुरतीच' मयाहदत असेल, 
अशी सुिारणा उपरोक्त तीनिी कुळकायद्यात करण्याच्या दृष्ट्टीने प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीसमोर सादर 
करण्यात आला. मा.मंत्रीमंडळाने उक्त अहिहनयमात सदर सुिारणा करण्याकहरता हदनाकं-
02.05.2012 रोजी च्या बैठकीत मान्यता हदलेली आिे. 

 उपरोक्त अहिहनयम अंमलात येऊन, जवळपास पाच दशकापेक्षा ंजास्त कालाविी झालेला आिे.  
कुळकायद्यातील हवक्री परवानगीची प्रचहलत प्रहक्रया अहिक सुलभ व्िावी व संबंिीत खातेदारानंा त्याचं्या 
जमीनीच्या खरेदी-हवक्रीचे व्यविार अहिक हवलंब न लागता पूणव करता यावते या उदे्दशाने हजल्िाहिका-
याचं्या पूवव परवानगीची अट हशहिल करण्याच ेहविेयक सन 2012 च्या पावसाळी अहिवशेन समयी दोन्िी 
सभागृिासमोर माडंण्यात आले. त्याअनुषंगाने, "उपरोक्त अहिहनयमातील तरतुदीनुसार ज्या जहमनी 
कुळकायद्यातील तरतुदीनुसार कुळिक्क मान्य िोऊन कुळानंी खरेदी केलेल्या आिेत, अशा खरेदीच्या 
हदनाकंापासून 10 वषे पणूव झालेल्या जमीनींची खरेदी-हवक्री /देणगी/अदलाबदल/गिाण ठेवणे/ती 
पटटयाने देणे/अहभिस्तांतरण करणे याकहरता हजल्िाहिकारी याचं्या पूवव परवानगीची आवश्यकता 
रािणार नािी", अशी सुिारणा खालील अटींवर करण्याची बाब या हविेयकात आिे. या अटी पुढीलप्रमाणे 
:-  या हवक्री व्यविारापोटी शासनास जमा करावयाची आवश्यक ती नजराण्याची रक्कम (शेतसा-याच्या 
40 पट) खरेदीदाराने खरेदीच्या पूवी शासन जमा करणे आवश्यक रािील,. संबंिीत खरेदीदार िा 
शेतकरी असला पाहिजे. तसेच खरेदीदाराकडे मिाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन िारणेची कमाल मयादा) 
अहिहनयम, 1961 मध्ये हवहित केलेल्या कमाल मयादेपेक्षा जास्त िारण जमीन िोणार नािी. मंुबईचा 
जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रहतबंि करण्याबाबत व त्याचंे एकहत्रकरण करण्याबाबतचा अहिहनयम 1947 
याचं्या तरतूदीचे उल्लघंन केले जाणार नािी. सदर हविेयक हविानमंडळाच्या दोन्िी सभागृिाने सन 2012 
च्या पावसाळी अहिवशेनात संमत केले आिे.  त्याअन्वये  उहचत कायववािीअंती सदर सिुारणेनुषंहगक 
सन 2014 चा मिाराष्ट्र अहिहनयम क्रमाकं 1 शासन राजपत्रात प्रहसध्द करण्यात आला आिे. सदर 
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सुिारणा अहिहनयम  सवव संबंहित क्षहेत्रय यतं्रणानंा माहिती व आवश्यक कायववािीसाठी  पाठहवणे 
आवश्यक झाले आिे.  

शासन पहरपत्रक  
उपरोक्त संदभािीन क्रमाकं ५ येिे नमद मिाराष्ट्र शासन राजपत्र (असािारण) भाग-चार व भाग-  

आठ, हदनाकं 07.02.2014 अन्वये सन 2014 चा मिाराष्ट्र अहिहनयम क्रमाकं 1 िा मराठी व इंग्रजी 
भाषेत प्रहसध्द करण्यात आला आिे. सदर अहिहनयमातील तरतुद खालील प्रमाणे आिे.   

1) मंुबई कुळवहिवाट व शेत जमीन अहिहनयम, 1948 च्या कलम-43, िैद्राबाद कुळवहिवाट 
आहण शेतजमीन अहिहनयम, 1950 च्या कलम-50(ब) व मंुबई कुळवहिवाट व शेतजमीन 
(हवदभव हवभाग) अहिहनयम, 1958 च्या कलम-57  या  कलमाचं्या पोटकलम-(१) मध्ये, 
हवद्यमान परंतुकानंतर पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात आले आिे.  
परंतु आणखी अस ेकी, या पोट कलमात नमुद केलले्या कलमानं्वये ज्या जहमनीच्या संबंिात 
हतच्या खरेदीच्या ककवा हवक्रीच्या हदनाकंापंासून 10 वषाचा काळ लोटला असेल, अशा 
जहमनींच्या बाबतीत, हतची हवक्री करण्याकरीता, ती देणगी देण्याकरीता, हतची अदलाबदल 
करण्याकरीता, ती गिाण ठेवण्याकरीता, ती पटटयाने देण्याकरीता,  ककवा हतचे 
अहभिस्ताकंन करण्याकरीता पुढील शतीस अहिन रािून, अशा कोणत्यािी पुववमंजूरीची 
आवश्यकता असणार नािी -   

(क) शेतजमीनीची हवक्री करण्यापूवी, हवके्रता जमीन मिसूल आकारणीच्या 40 पट 
इतकी नजराणा रक्कम शासनाला देईल,   

(ख) खरेदीदार िा शेतकरी असला पाहिजे,  
(ग) खरेदीदार िा  मिाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन िारणेची कमाल मयादा) अहिहनयम, 

1961 अन्वये अनुज्ञये असलेल्या कमाल क्षते्रापेक्षा अहिक जमीन िारण करणार 
नािी, आहण  

(घ)  मंुबईचा जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रहतबंि करण्याबाबत व त्याचं ेएकहत्रकरण 
करण्याबाबतचा अहिहनयम 1947 याचं्या तरतूदीचे उल्लघंन केले जाणार नािी.  

2) उपरोक्त नमुद सुिारणेबाबतच्या हदनाकं 07.02.2014 रोजीच्या शासन राजपत्राच्या मराठी 
व इंग्रजी प्रती पुढील आवश्यक त्या कायववािीसाठी  सोबत जोडल्या आिेत.  

3) सदर सुिारणेस पुऱेशी प्रहसध्द देण्यात येऊन याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
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सदर शासन पहरपत्रक  मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201402111614475419 असा आिे. िा आदेश 
हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाहंकत करुन काढण्यात येत आिे.  

मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

 एस.एस.पाटील 
 शासनाचे उप सहचव  

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल मिोदय याचंे  सहचव,राजभवन, मलबार हिल, मंुबई.  
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे खाजगी सहचव, मंत्रालय, मंुबई-३२ 
3. मा. मंत्री (मिसूल) याचंे खाजगी सहचव./हव.का.अ., मंत्रालय, मंुबई-32, 
4. मा. राज्यमंत्री (मिसूल) यांचे खाजगी सहचव. वल्डव रडे सेंटर, 32 वा मजला, मंुबई-05, 
5. मिालेखापरीक्षक (लेखा/अनुज्ञयेता), मंुबई/नागपूर 
6. मिालेखा पहरक्षक (लेखापरीक्षा), मंुबई/नागपूर 
7. मा.अ.मु.स.(मिसूल) याचंे हव.का.अ.,मिसूल व वन हवभाग, वल्डव रेड सेंटर,32 वा मजला,मंुबई. 
8.  प्रिान सहचव (हविी व परामशी) याचंे स्वीय सिायक, हविी व न्याय हवभाग, मंत्रालय,मंुबई-32 
9. प्रिान सहचव, हविान मंडळ सहचवालय, हविान भवन,मंुबई-32 
10.  सवव मंत्रालयीन हवभाग 
11. सवव हवभागीय आयुक्त, 
12. जमाबंदी आयुक्त, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे 
13. सवव हजल्िाहिकारी,/ सवव अप्पर हजल्िाहिकारी, हजल्िाहिकारी कायालय. 
14. सिसहचव/उपसहचव, मिसूल व वन हवभाग, वल्डव रेड सेंटर, 32 वा मजला, मंुबई-05, 
15. उप सहचव (ब- शाखा),  हविी व न्याय हवभाग, मंत्रालय,मंुबई-32 
16. सवव उप हवभागीय अहिकारी/ सवव तिहसलदार 
17.  “ज” समूिातील, सवव कायासने, मिसूल व वन हवभाग मंुबई 
18. कक्ष अहिकारी/ल-1 सेल, मिसूल व वन हवभाग, वल्डव रेड सेंटर, 32 वा मजला, मंुबई 
19. हनवडनस्ती(ज-1) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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