
 

 

                ७/१२ उता यावर ल पोटखराबा े  

          सातबारा उता यावर ल पोट खराबा े  पाहू न अनेक वेळा शेतकर  या े ाची 

मा हती वचारतात परंतु नवीन म ांना याबाबत मा हत नसलेने कंवा याबाबत जा त 

वाचनीय सा ह य नसलेने मा हती मळत नाह . शेतकर  वगाकडून सदर े  हे लागवडी 

खाल  असलेने आमचे े  वाढवनू या, पकपाहणी सदर  न द करा अशी अजा वारे 

मागणी होते व आपल  अडचण होत.े 

जे हा आपण सातबारा वाचन करतो यावेळी आपलेला सातबारा उता यावर लागवडी 

लायक े ा बरोबरच पोट खराबा े ाचे 2 कार दसतात  

1.पोटखराबा अ  

2.पोटखराबा ब  

आपण या दोन कारची थोड यात मा हती पाहू   

 

1.पोटखराबा अ :-िज या भमूापन चे वेळी कृ ष अयो य हणनू वगवार  कर यात आलेल  

आहे अशी जमीन याम ये धारका या कृ ष े ावर ल इमारती कंवा ख याचा समावेश 

होतो.यावर आकारणी करणेत आलेल  नसत.े 

 

2.पोटखराबा ब  :-सावज नक योजनाथ राखनू ठेवलेल  जमीन,र ता मा य पदपथ 

यासाठ  राखीव जमीन तसेच प यासाठ  कंवा घरगुती योजनासाठ  वापरणेत येणारे 

तलाव कवा ओढा यांनी यापलेल  जमीन,कोण याह  जाती जमाती कडून दहन भमूी 

कंवा दफन भूमी हणनू वापरात येणार  जमीन तसेच गावातील कंुभार समाजासाठ  

कंुभार कामासाठ  अ भहा तां कत केलेल  जमीन  या सव ज मनीवर कोण याह  कारची 

महसलू आकारणी करणेत येत नाह . 

 

कोणती पोटखराबा जमीन लागवडी खाल  आणता येईल ? 

पोटखराबा अ कारची जमीन धारकास कोण याह  लागवडी खाल  आणता येईल आ ण 

अशी जमीन आकारणी यो य असणार नाह . 

पोटखराबा ब कारची ज मन महारा  जमीन महसलू अ ध नयम 1966 चे कलम 43 

नसुार लागवडी खाल  आणता येणार नाह . 
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अपवाद:- तलाव कंवा ओढा याने यापले या ज मनी या बाबतीत जे हा अशा तलावा या 

कंवा ओ याचा जल सचंनासाठ  केवळ वापर करणेत येत असेल आ ण धारका या एकमेव 

भोगव यात असले या ज मनीसच यामळेु पाणीपरुवठा होत असेल कंवा तलाव/ओढा 

कोर या पा ात लागवड करणे या धारका या वशेष अ धकारास मा यता देणेत आल  

असेल ते हा उपरो त नयम ज मनीस लागू होणार नाह . 

पोटखराबा े ाची पकपाहणी करता येते का ? 

पोटखराबा अ कारची पकपाहणी न द गाव नमनुा ७/१२ वर ल १२ ला करता येते अशा 

े ाची पकपाहणी करता येत नाह  हा ब याच लोकांचा गैरसमज आहे.परंत ुअशा े ाची 

आकारणी करता येत नाह . 

 

पोटखराबा े ाची आकारणी करता येते का ? 

पोटखराबा अ कारची न द पकपाहणी सदर  करता येते परंतु आकारणी करणेचा 

अ धकार मा.जमाबदं  आयु त यांना आहे यामळेु अशा कार या ज मनीची पकपाहणी 

सदर  न द  क न मा.तह सलदार यांचेमाफत ताव मा.जमाबदं  आयु त यांना सादर 

क न आदेश ा त झालेनंतर आकारणी करावी.  

कायदेशीर सदंभ :- 

महारा  जमीन महसलू (ज मनी या वापरावर नबध ) नयम १९६७  

लेख-मोह सन शेख ,तालकुा-कजत,िज-अ.नगर  
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