
कुळवहिवाट व शेतजमीन  अहिहनयम  मिील 
भसूंपाहित जहमनीच्या बाबतीत शेतकरी िजा 
हवषयक तरतुिीतील सुिारणेबाबत.  

मिाराष्ट्र शासन 
मिसूल व वन हवभाग 

शासन पहरपत्रक क्रमाकंः हटएनसी-02/2013/प्र.क्र.54/ज-१ 
जागहतक व्यापर कें द्र, सेंटर-वन इमारत  

कफ परेड,मंुबई-400 005 
हिनाकं :    30   मे, 2014 

वाचा: -  
1) मंुबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अहिहनयम 1948 चे कलम-63 
2) िैद्राबाि  कुळवहिवाट व  शेतजमीन अहिहनयम  1950 चे कलम-47  
3)  मंुबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (हविभभ प्रिेश ) अहिहनयम 1958 चे कलम -89   
4)  हविी व न्याय हवभागाचा शासन हनणभय क्रमाकं 166/बी, हिनाकं 27.05.2014 
5)  मिाराष्ट्र शासन राजपत्र (असािारण) भाग-चार व  भाग-आठ, हिनाकं:- 27 मे, 2014  

शासन पहरपत्रक:-  
   मंुबई कुळवहिवाट व शेत जमीन अहिहनयम, 1948 च्या कलम-63 मध्ये, िैद्राबाि 

कुळवहिवाट आहण शेतजमीन अहिहनयम, 1950 च्या कलम-47  मध्ये  व मंुबई कुळवहिवाट व शेतजमीन 
(हविभभ हवभाग) अहिहनयम, 1958 च्या कलम-89 मिील “ शेतकरी ” या शब्िप्रयोगात, “ज्या व्यक्तीची 
जमीन कोणत्यािी सावभजहनक प्रयोजनासाठी संपाहित केली असेल आहण अशा संपािनाच्या पहरणामी 
ती अशा संपािनाच्या हिनाकंापासून भहूमहिन झालेली असेल अशी कोणतीिी व्यक्ती आहण हतचे वारस 
” असा समावशे करण्याचे  हविेयक हविानमंडळाने 2011 मध्ये संमत केल ेअसनू, सिर हविेयकाच्या 
प्रती मा. राज्यपाल, मिाराष्ट्र राज्य याचं्या कायालयामाफभ त मा. राष्ट्रपती  मिोियाचं्या मान्यतेसाठी  
कें द्र शासनास पाठहवण्यात आले िोते. त्यास मा.राष्ट्रपती मिोियाचंी हिनाकं 09.05.2014 रोजी संमती 
प्राप्त झाली आिे. त्याअनुषंगाने हविी व न्याय हवभागाने सन 2014 चा अहिहनयम क्रमाकं 10 िा  हिनाकं 
27.05.2014 रोजीच्या शासन राजपत्रात प्रहसध्ि केलेला   आिे.  सिर शासन राजपत्राची प्रत माहिती 
व पुढील आवश्यक त्या कायभवािीसाठी सोबत जोडली आिे. 
  
02.   सन 2014 चा अहिहनयम क्रमाकं-10 अन्वय े मंुबई कुळवहिवाट व शेत जमीन 
अहिहनयम, 1948 च्या कलम-63 मध्ये, िैद्राबाि कुळवहिवाट आहण शेतजमीन अहिहनयम, 1950 च्या 
कलम-47  मध्य े व मंुबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (हविभभ हवभाग) अहिहनयम, 1958 च्या कलम-89,  
या  कलमाचं्या पोटकलम-(1) च्या स्पष्ट्टीकरणाऍवजी पुढील स्पष्ट्टीकरण िाखल करण्यात आले आिे. 
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स्पष्टीकरण:- “शेतकरी ” या शब्िप्रयोगात, “ज्या व्यक्तीची जमीन कोणत्यािी सावभजहनक 
प्रयोजनासाठी संपाहित केली असेल आहण अशा संपािनाच्या पहरणामी ती अशा संपािनाच्या 
हिनाकंापासून भहूमहिन झालेली असेल अशी कोणतीिी व्यक्ती आहण हतचे वारस याचंा समावशे िोईल.” 
 
03. सिर सुिाहरत तरतुिीप्रमाणे आवश्यक ती कायभवािी तात्काळ करण्यात यावी. तसेच या   
सुिारणेला सवभ हजल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रहसध्िी िेण्यात यावी.  
 

सिर शासन पहरपत्रक  मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक  450251750103504102  असा आिे.   िा आिेश 
हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाहंकत करुन काढण्यात येत आिे.  

मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावाने.  

 एस.एस.पाटील 
 शासनाचे उप सहचव  

प्रत:- 
1. मा.राज्यपाल मिोिय याचंे  सहचव,राजभवन, मलबार हिल, मंुबई.  
2. मा.मुख्यमंत्री मिोियाचंे 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. वल्ह्डभ 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, वल्ह्डभ 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.  सवभ मंत्रालयीन हवभाग 
11. सवभ हवभागीय आयुक्त, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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12. जमाबंिी आयुक्त, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे 
13. सवभ हजल्ह्िाहिकारी,/ सवभ अप्पर हजल्ह्िाहिकारी, हजल्ह्िाहिकारी कायालय. 
14. सिसहचव/उपसहचव, मिसूल व वन हवभाग, वल्ह्डभ रेड सेंटर, 32 वा मजला, मंुबई-05, 
15. उप सहचव (ब- शाखा),  हविी व न्याय हवभाग, मंत्रालय,मंुबई-32 
16. सवभ उप हवभागीय अहिकारी/ सवभ तिहसलिार 
17.  “ज” समूिातील, सवभ कायासने, मिसूल व वन हवभाग मंुबई 
18. कक्ष अहिकारी/ल-1 सेल, मिसूल व वन हवभाग, वल्ह्डभ रेड सेंटर, 32 वा मजला, मंुबई 
19. हनवडनस्ती(ज-1) 
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