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शा सकीय जमीन मा गणी  
अन क्रमणणका  
 शा सकीय जमीन प्रदा ना ची प्रयोजने 
 शा सकीय जमीन प्रदा ना परू्वीचे म द् दे 
 व्या ख्या   
१. महसलू म क्त जमीन देण्या ची रा ज्य शा सना चे अधिकाका र  
२. महसलू-म क्त जमीन देण्या ची जजलहा धिकाका ऱया चंे अधिकाका र  
३. क्रीडा ंगणे, व्या या मशा ळा  इत्या द ंसा ठी जमीन देणे  
४. महसलू म क्त (जमीन) देण्या बा बतच्या  शती  
५. कृषी प्रयोजना सा ठी शा सकीय जमीन प्रदा न करतां ना चा  अग्रक्रम  
६. प्रदा न करण् या त येणा ऱ या  जममनींची मया ादा   
७. जमीन र्वा टपा ची का यापध् दती 
८. अजा ातील तपशील 
९. जमीन ममळण् या स अपा र व व् यक् ती 
१०. भोगा धिकाका र मलूय  
११. जममनीच्या  लहा न त कडयां ची वर्वलहेर्वा ट ला र्वणे  
१२. सा र्वाजननक प्रयोजना ंसा ठी ज्या ंच्या  जममनी सपंा दन करण्या त आलया  असतील अशा  व्यक्तींना  जमीन देणे   
१३. जमीन देण्या बा बतच् या  अट  र्व शती 
१४. ननर्वा सी प्रयोजना सा ठी शा सकीय जमीन प्रदा न करणे  
क) रा खीर्व भखूडं  
ख) रेखा ंकन  
ग) इमा रत जा गचेी वर्वलहेर्वा ट  
घ) भोगा धिकाका रमलूय ननाा ारण  
च) सहका र  गहृननमा ाण योजना ंसा ठी जमीन देणे  
छ) सहका र  गहृननमा ाण योजना ंसा ठी जमीन देता ंना  प्रा ाा न् य क्रम 
ज) सर्वलतीच् या  दरा ने सहका र  गहृननमा ाण ससं ् ा ंना  शा सकीय जमीन देता ंना  सभा सद पा र वता   
झ) सर्वा ततं्र्यसनैनक, सशसर व दला तील नोकर, स र्वणाका र आणण सरका र  नोकर या ंना  जमीन देणे  
ट) मा गा सर्वगा ातील व्यक्तींना  आणण भमूमह न रोज मज रां ना  जमीन देणे  
ठ) नर्वीन गा र्वठा णा तील भखूंड देणे  
१५. औद्योधिकगक आणण र्वा णणजज्यक प्रयोजना ंसा ठी जमीन प्रदा न करणे 
१६. सहका र  ससं्ा ंना  सर्वलतीच्या  दरा ने जमीन देणे 
१७. मीठ उत्पा दना कररता  जमीन देणे 
१८. पट्य ट्य या ने जमीन देणे  
(एक) ता त्प रता  पट्य टा   
(दोन) ददघा म दतीच ेपट्यटे आणण त्या ंचे नर्वीकरण  
१९. ्ंड हर्वेच्या  दठका णी असलेलया  जममनी अकृवषक प्रयोजना सा ठी देणे  
२०. ाा ममाक प्रयोजना ंकररता  जमीन देणे  
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२१. अकृवषक प्रयोजना ंकररता  जमीन देण्या च्या  शती  
२२. प्रदा न करण् या त आलले या  जममनीर्वर झा ड ेला र्वणे, इत्या द ंबा बत शती  
२३. अनतक्रमण झा लेलया  जममनी देणे  
(अ) अनतक्रमण झा लेलया  जममनी भोगर्वट्यया च्या  अधिकाका रा ने देण्या सा ठी शती 
(ब) अनतक्रमण केलेल  जमीन पट्यटेदा र  अधिकाका रा र्वर देण्या सा ठी शती 
२४. ना  - दा र्वा  तत्र्वा र्वर वर्ववर्वक्षित अनतक्रमणे चा ल ूठेर्वण्या स परर्वा नगी  
२५. सरका र  जममनीत, तीर्वरुन पा ण्या च ेप्रम ख नळ इत्या द  घा लण्या स परर्वा नगी देण्या ची जजलहा धिकाका ऱया ंची शक्ती  
२६. शा सकीय जा गा  मा गणी प्रकरणा ंतील र व ट  
क) नका श े 
ख) प्रमा णपर व  
ग) जा गेची मा लकी  
घ) शा ळेकर ता  जा गा  मा गणी  
च) मा गणी जा गेलगत समशा न भमूी   
छ) महसलूा तनू सटू असलेल  जा गा   
ज) ससं ् ेकडून जा गा  मा गणी  
झ) पोल स खा त्या चा  अमभप्रा य  
ट) ग रे चरण िेर वा ची मा गणी  
ठ) महसलू म क्त ककंमत म्हणज ेका य?  
ड) नद पा र वा तील जमीन  
ढ) रदहर्वा सा सा ठी जा गा  मा गणी  
त) गहृननमा ाण ससं्ा ंना  जा गा  देणे  
्) सर्वा तरं व सनैनक, सशसर व दला तील नोकर, स र्वणाका र, वर्वकला ंग व् यक् ती, सरका र  नोकर या ंना  जा गा  देणे  
द) औद्योधिकगक अ्र्वा  र्वा णणज्य का मा कर ता  जमीन देणे 
ा) भा ड ेपट्यट्यया ने जमीनी देणे 
न) शा सकीय जममनीत/जममनीर्वरून पा ण्या च ेनळ घा लण्या स परर्वा नगी 
प) ाा ममाक प्रयोजना कर ता  जमीन देणे 
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शा सकीय जमीन मा गणी  
महाराष्ट् न जमीन महसअध नियमनयम १९६६, प्रकरण तीन तसेच महाराष्ट् न जमीन महसअध (सरकारी जममनीची विल् हेिाट 
धािणे) मनयम १९७१ मयीध तरतदुीींनअसार विविय कारणाींसाठी शासकीय जमीन प्रदान केधी जात.े 
 

 शा सकीय जमीन प्रदा ना ची प्रयोजने: 
शासकीय जमीन प्रामखु याने लाधीध कारणाींसाठी प्रदान केधी जात.े 
१) कृषी प्रयोजनासाठी 
२) मनिास प्रयोजनासाठी → अ) ियैक तीक; ब) गहृमनमााण सींस था 
३) औद योिगक प्रयोजनासाठी 
४) िाणणज् य प्रयोजनासाठी 
५) महसअध मकु त जमीन→ अ) शाळा, कॉधेज, दिालान ेइत् यादीींसाठी; ब) क्रिडाींगणे, व् यायाम शाळा, मनोरींजन याींसाठी 
         भाडपेट् ट् याने. 
 
 शा सकीय जमीन प्रदा ना परू्वीचे म द् दे: 
शासकीय जमीन प्रदान करण् यापअिख लाधीध मदु द याींची लात्री होणे आिश् यक आहे. 
१) प्रदान कराियाची जमीन महसअध लात् याच या नािािर आणण कय ज् यात नसािी. 
२) प्रदान कराियाची जमीन कोणत् याही शासकीय क्रकीं िा सािाजमनक प्रयोजनासाठी आरक्षित नसािी. 
३) जममनीचा विभाग (झोन) आणण मागणीच ेकारण यात तफाित नसािी. (उदा. औद योिगक विभागातीध (झोन मयीध) 
जमीन शतेी क्रकीं िा मनिासी कारणासाठी प्रदान करता येणार नाही.) 
४) प्रदान कराियाची जमीन ज् या स थामनक स िराज् य सींस थेच या कायािेत्रात येत नसधे त् या स थामनक स िराज् य सींस थेचा 
ना हरकत दालधा नसािा. 
 
 व्या ख्या : महाराष्ट् न जमीन महसअध (सरकारी जममनीची विल् हेिाट धािणे) मनयम १९७१ मयीध मनयम २ नन् िये 
ददधेल् या प्रमलु व् याख या लाधीध प्रमाणे आहेत:  
(१) “मा गा स र्वगा” म्हणज,े ननसुअिचत जाती, ननसुअिचत जमाती, निबौध्द, पररमशष्ट्ट १ मध्ये विमनददाष्ट्ट केधेल्या 
विमकुत जाती, पररमशष्ट्ट २ मध्ये विमनददाष्ट्ट केधेल्या भटकया जमाती ि पररमशष्ट्ट ३ मध्ये विमनददाष्ट्ट केधेधे इतर 
मागास िगा.  
(२) “मा गा स र्वगीय सहका र  ससं्ा ” म्हणज,े जजच े६० टककयाहअन कमी नसतीध इतके सदसय मागासिगाातीध नसअन 
जी, महाराष्ट्न सहकारी सींसथा नियमनयम, १९६० नन्िये नोंदविण्यात आधेधी नसधे क्रकीं िा नोंदविधी नसल्याचे 
समजण्यात येत नसेध नशी सींसथा. 
(३) “ननर्वा ाहक िेर व” म्हणज-े  
न) कोरडिाहअ वपकाींचया क्रकीं िा जजराईत जममनीचया बाबतीत ६.४७  
हेकटसा क्रकीं िा, 
ब) हींगामी ओधीताचया जममनीचया क्रकीं िा साळीचया क्रकीं िा भाताचया जममनीचया बाबतीत ३.२४ हेकटसा क्रकीं िा 
क) बागायती क्रकीं िा बारमाही ओधीताचया जममनीचया बाबतीत १.६२ हेकटसा. 
(४) “ओल ता ची जमीन” म्हणज,े कोणतीही पाटबींयाऱ्याचया बाींयकामादिारे मग त ेराज्य शासनाने बाींयधेल्या क्रकीं िा 
त्याकडअन सजुसथतीत ठेिण्यात आधेधे नसो िा नसो – जधमसींिचत जमीन. 
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(५) “मा जी सनैनक” म्हणज ेसींघराज्याचया सशसत्र बधातीध (समैनकी न्यायमनणायानसुार क्रकीं िा िाईट िताणुकीमळेु क्रकीं िा 
सनै्यातअन पळअन गेल्यामळेु ज्याधा यथोिचतरीत्या बडतफा  क्रकीं िा मकुत करण्यात आध ेआहे ि ज्यामळेु ज्याचे सशसत्र 
बधाचा सदसय नसण्याच ेबींद झाध ेनसेध नशी व्यकती नसणारा क्रकीं िा ज्याधा ननपु्रमाणणत करण्यात आधे नसेध नशी 
व्यकती नसणारा) माजी समैनक. 
(६) जमीन देण्याचया प्रयोजनाथा, एलादया व्यकतीचया सींबींयात, नविभकत दहींद ुकुटुींबाव्यमतररकत “क ट ंब” या सींज्ञेत, 
ज्याचया सींपत्तीत िेगळा िाटा नसेध क्रकीं िा नसेध नसा पती, पत्नी, नप्राप्तिय मधुगे, नवििाहीत मधुी, निधींबअन 
नसधेधे भाऊ, बहीण, िडीध आणण आई याींचा नींताभाि होईध, परींतअ सींपत्तीत िेगळा िाटा नसधेधे सज्ञान भाऊ आणण 
नशा व्यकतीिर निधींबअन नसधेध ेिडीध क्रकीं िा आई याचा नींतभााि होणार नाही. 
(७) “सर्वा तरं व सनैनक” म्हणजे भारताचया मकुतीसाठीचया राष्ट्नीय चळिळीत भाग घेतल्यामळेु (शासनाकडअन आजीि 
मनिवृत्तिेतन क्रकीं िा जमीन सयुारणा कजा देण्याबाबत नियमनयम, १८८३ क्रकीं िा शतेकऱ्याींना कज ेदेण्याबाबत नियमनयम, 
१८८४ नन्िये क्रकीं िा कृवषविषयक उत्पादनाचया प्रयोजनासाठी इतर कोणतहेी कजा ममळाध ेनसेध नशी) जजधा एक 
मदहन्याहअन कमी नसेध इतकया मदुतीची कारािासाची क्रकीं िा सथानबध्दतचेी मशिा भोगािी धागधी नसेध क्रकीं िा जजधा 
१०० रुपये क्रकीं िा त्याहअन नियक रुपये दींड झाधा नसेध क्रकीं िा जी चळिळ करताना क्रकीं िा सथानबध्दतते नसताना मरण 
पािधी नसेध क्रकीं िा मारधी गेधी नसेध क्रकीं िा जजधा देहाींत मशिा देण्यात आधी नसेध क्रकीं िा जी व्यकती गोळीबारामळेु 
क्रकीं िा धाठीमारामळेु कायमची नसमथा झाधी नसेध क्रकीं िा जी माधमते्तधा क्रकीं िा जीिनमनिााहाचया सायनाधा मकुधी 
नसेध नशी व्यकती. 
(८) “सोना र” म्हणज,े सिुणा मनयींत्रणाशी सींबींियत भारत सींरिण नियमनयमाच ेकोणतहेी उपबींय आणण त्यान्िये केधेधे 
कोणतहेी आदेश आणण उकत मनयम नमधात नसण्याचे बींद झाल्यािर सिुणामनयींत्रण नियमनयम, १९६५ त्यान्िये केधेधे 
कोणतहेी मनयम नमधात नसल्यामळेु ज्याचयािर पररणाम झाधा नसेध नसा सोनार. 
(९) “भोगा धिकाका र मलूय” म्हणज ेजममनीचा भोगिटा आणण िापर करण्याचा नियकार ददल्याबददधचा मोबदधा म्हणअन 
देय नसधधेे मअल्य. 
(१०) "अनजजात उत्पन्न" म् हणजे, वििीचया रुपाने ममळाधेधी क्रकीं मत आणण (जमीन) देण्याचया िेळी शासनास देण्याचया 
िेळी शासनास देण्यात आधधे ेभोगिटा मअल्य क्रकीं िा यथाजसथती नशा वििीचया धगतपअिख जमीन ज्या क्रकीं मतीधा लरेदी 
करण्यात आधी नसेध ती क्रकीं मत, याींमयीध फरकाएिढी रककम. 
(११) जममनीसींबींयात “ननर्वा सी” म्हणज ेजमीन जेथ ेनसेध त्या गािात क्रकीं िा त्या जममनीपासअन आठ क्रकधोमीटर 
त्रत्रज्येमयीध धगतचया गािात राहणारी एलादी व्यकती.  
(१२) “महसलू म क्त मलूय” म्हणज ेकोणत्याही जममनीचा भोगाियकार मअल्याची रककम नियक त्या जममनीचया सींबींयात 
त्या त्या िेळेचया महसअधाचे भाींडिधीकृत मअल्य. 
(१३) “अन सधूिकचत जा ती” म्हणज,े भारताचया सींवियानाचया ननचुछेद ३४१ नन्िये, ननसुअिचत जाती म्हणअन समजण्यात 
येत नसतीध नशा जाती, िींश क्रकीं िा जमाती नशा जातीचे, िींशाच ेक्रकीं िा जमातीच ेभाग क्रकीं िा त्यातीध गट. 
कोणत्याही विमनददाष्ट्ट िेत्रातीध ननसुअिचत जाती म््णअन िणान केधेल्या समअहास, त्या मनयमाींचया प्रयोजनाींकररता नशा 
विमनददाष्ट्ट िेत्राबाहेर सधु्दा ननसुअिचत जाती म््णअन समजण्यात येईध. 
(१४) “अन सधूिकचत जमा ती” म्हणजे, भारताचया सींवियानाचया ननचुछेद ३४२ नन्िये ननसुअिचत जमाती म््णअन 
समजण्यात येत नसतीध नशा जमाती क्रकीं िा जनजाती समअह क्रकीं िा नशा जमातीच ेक्रकीं िा जनजाती समअहाचे भाग क्रकीं िा 
त्यातीध गट. कोणत्याही विमनददाष्ट्ट िेत्राचया ननसुअिचत जमाती म््णअन िणान केधधेे समाज या मनयमाींचया 
प्रयोजनाींसाठी, नशा विमनददाष्ट्ट िेत्राचया बाहेरसधु्दा ननसुअिचत जमाती म््णअन समजण्यात येईध. 
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(१५) “सशसर व दला त नोकर  करणा र  व्यक्ती” म्हणजे, सींघराज्याचया सशसत्र दधात नोकरी करणारी व्यकती, आणण 
यात, कारिाईत ठार झाधी नसेध क्रकीं िा बेपत्ता नसेध नशा व्यकतीचा समािेश होईध. एलादी व्यकती, सींघराज्याचया 
सशसत्र दधात नोकरी करणारी आहे क्रकीं िा माजी समैनक आहे क्रकीं िा कसे याबददध िाद उदभिल्यास राज्य शासन नशा 
िादाबाबत मनणाय देईध आणण त्याचा मनणाय नींमतम नसेध. 
(१६) “गा ळपेर जमीन” म्हणजे, जी नसैिगाक प्रक्रियेमध्ये पाणी कमी झाल्यामळेु ददसअ धागत ेआणण सामान्यत: 
कृवषसाठी उपधयय होत ेआणण त्या त्या िेळी नींमधात नसधेल्या विियनन्िये राज्य शासनाकड ेमनदहत नसेध नशी 
नदी, नाधे, तधाि, सरोिर, जधाशय, बाींय, पाट, जधमागा आणण सिा जसथर आणण प्रिाही पाण्याचया तळाशी जसथत 
नसधेधी जमीन.  
(१७) “ला गर्वडीखा ल  न आणलेल  जमीन” म्हणज,े या मनयमाींन्िये ताबा देण्याचया धगतपअिखचया सतत तीन िषााचया 
काधाियीत धागिडीलाधी नसेध नशी जमीन. 
(१८) "गर ब र्वगा ातील व्यक्ती" म् हणजे, या मनयमाचया प्रयोजनाथा, “गरीब िगाातीध व्यकती” म्हणज,े रु. ४,२०० पेिा 
ज्या िगाातीध व्यकतीींच ेिावषाक उत्पन्न नियक नसेध नशा व्यकती. 
 
१. महसलू म क्त जमीन देण्या ची रा ज्य शा सना चे अधिकाका र: महाराष्ट् न जमीन महसअध (सरकारी जममनीची विल् हेिाट 
धािणे) मनयम १९७१ मयीध मनयम ५ नन् िये महसअध मकुत जमीन देण्याचे नियकार राज् य शासनास आहेत. 
राज्य शासनाचया मींजुरीमशिाय भोगाियकार मअल्यरदहत क्रकीं िा जमीन महसअध मकुत क्रकीं िा दोन्हीपासअन मकुत नशी 
कोणतीही जमीन देता येणार नाही. राज्य शासनाचया मींजुरीसह या मनयमान्िये कोणतीही जमीन देण्यात आधी नसेध 
त्याबाबतीत जजल्हाियकाऱ्याींनी दयाियाचया सनदेचा नमनुा, ज्या प्रयोजनासाठी जमीन देण्यात आधी नसेध त ेप्रयोजन 
क्रकीं िा त्याचे सिरुप धिात घेऊन, याबाबतीत, राज्य शासनाकडअन विशषेररत्या ठरविण्यात येईध नसा नसेध. 
 
२. महसलू-म क्त जमीन देण्या ची जजलहा धिकाका ऱया चंे अधिकाका र: महाराष्ट् न जमीन महसअध (सरकारी जममनीची विल् हेिाट 
धािणे) मनयम १९७१ मयीध मनयम ६ नन् िये महसअध- मकुत जमीन देण्याचे नियकार जजल्हाियकाऱ्याींना आहेत. 
या मनयमाींचया उपबींयास नयीन राहअन, लाधीध तकत्याचया सतींभ (१) मध्ये विमनददाष्ट्ट केधेल्या प्रयोजनाींपकैी, कोणताही 
धाभ होण्याची नपेिा नसेध नशा कोणत्याही प्रयोजनाींसाठी, उकत तकत्याचया सतींभ (२) मयीध मयाादापयतं, 
जजल्हाियकाऱ्याींना, भोगियकार मअल्यरहीत ि जमीन महसअध मकुत, मग ती शाश्ित काळाकरीता क्रकीं िा एलादया 
मदुतीकररता नसो, जमीन देता येईध. 

 
तक्ता  

प्रयोजन अंदा जजत महसूल (रुपये) म क्त मूलया ची मया ादा  (रुपये) 
आय क्ता ंच्या  मा न्यतसेह 
जजलहा धिकाका ऱया कडून 

जजलहा धिकाका ऱया कडून 

(१) (२) (३) 
(एक) शाळा क्रकीं िा महाविदयाधये 
(दोन) रुग्णाधये 
(तीन) दिालाने आणण 
(चा र) इतर सािाजमनक बाींयकामे याींचया 
बाींयकामासाठी जागा. 
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)न (त्या  त्या िेळी नींमधात नसधेल्या 
कोणत्याही वियीन्िये यथोिचतररत्या रचना 
करण्यात आधेल्या कोणत्याही 
महानगरपामधकेचया, नगरपामधकेचया, 
जजल्हापररषदेचया क्रकीं िा ग्रामपींचायतीचया 
मनयीचया लचाातअन. 

२,५०,००० /-  
 
 

१,००,००० /-  
 
 
 
 
 

(ब) लींड (न) विमनददाष्ट्ट केधेल्या मनयी 
व्यमतररकत नसधेल्या मनयीतअन. 

१,५०,००० /-  
 

५०,००० /-  
 

)क (सामअदहक  विकास ि राष्ट्नीय विसतार 
सेिा, सथामनक विकास विषयक बाींयकामाचा 
कायािम क्रकीं िा तशाच प्रकारची इतर 
कोणतीही विकास विषयक बाींयकामे 
यालाधीध कोणत्याही योजनेसींबींयात िापर 
करण्यात येईध तवे्हा. 

२,५०,००० /-  १,००,००० /-  

 
परींतअ जजल्हाियकाऱ्याचया मत ेरेल्ि ेसथानकाशजेारची नसेध नशी जमीन, यमाशाळा उभारण्यात येतीध तवे्हा, त्या नशा 
महानगरपामधकेचया, नगरपामधकेचया, जजल्हा पररषदेचया क्रकीं िा ग्रामपींचायतीचया प्रभारायीन नसतीध तर, तकत्याचया 
लींड (ब) नन्िये यमाशाळेसाठी देण्यात येणार नाही. मनयम ७ मध्ये उल्धेणलधेल्या प्रयोजनाींपकैी कोणत्याही 
प्रयोजनाींसाठी, या मनयमान्िये जमीन देण्यात येणार नाही. 
 
३. क्रीडा ंगणे, व्या या मशा ळा  इत्या द ंसा ठी जमीन देणे: महाराष्ट् न जमीन महसअध (सरकारी जममनीची विल् हेिाट धािणे) 
मनयम १९७१ मयीध मनयम ७ नन् िये िीडाींगणे, व्यायामशाळा इत्यादीींसाठी जमीन देण् याची तरतदु आहे. 
 
जममनीच ेमअल्य रुपये ५०,०००/- पेिा नियक होत नसेध त्याबाबतीत जजल्हाियकाऱ्याींना आणण नस ेमअल्य रुपये 
५०,०००/- पेिा नियक होत नसेध, परींत ुरुपये १,५०,०००/- पेिा नियक होत नसेध त्याबाबतीत, आयकुताींचया 
मान्यतनेे, शिैणणक सींसथा क्रकीं िा सथामनक प्राियकरण क्रकीं िा शासनाने मान्यता ददधेल्या व्यायामशाळा याींना क्रिडाींगणे 
क्रकीं िा इतर मनोरींजनाचया प्रयोजनाींसाठी, जमीन िषााधा एक रुपया (रु.१/-) या नाममात्र भाड्यािर पींयरा िषाापेिा 
नियक नसेध इतकया मदुतीपयतं पट्ट्याने देता येईध. 
 
४. महसलू म क्त (जमीन) देण्या बा बतच्या  शती: महाराष्ट् न जमीन महसअध (सरकारी जममनीची विल् हेिाट धािणे) मनयम 
१९७१ मयीध मनयम ८ नन् िये महसअध मकुत जमीन देण्याबाबतचया शतख नमदु आहेत. 
 
विमशष्ट्ट प्रकरणात विदहत करण्यात येतीध नशा शतखमशिाय, प्रत्येक जमीन पढुीध शतखिर देण्यात येईध: 
(अ) राज्य शासनाचया पअिा मान्यतमेशिाय, जमीन क्रकीं िा मतचा कोणताही दहतसींबींय हसताींतररत करण्यात येणार नाही. 
(ब) शता (न) चा भींग केल्याबददध जजल्हाियकारी याबाबतीत मनजश्चत करीध नशा तारलेपयतं, ज्या विमशष्ट्ट 
प्रयोजनासाठी क्रकीं िा प्रयोजनाींसाठी जमीन देण्यात आधी नसेध त्या प्रयोजनासाठी उकत जमीन िापरण्यात आधी नाही 
तर क्रकीं िा ज्या प्रयोजनासाठी ती देण्यात आधी त ेविमशष्ट्ट प्रयोजन क्रकीं िा प्रयोजना व्यमतररकत इतर कोणत्याही 
प्रयोजनासाठी िापरण्यात आधी नसेध क्रकीं िा राज्य शासनास सित:चया प्रयोजनासाठी क्रकीं िा कोणत्याही सािाजमनक 
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प्रयोजनासाठी ही आिश्यक िाटेध तर, उकत जमीन, मतचयािर बसविण्यात आधेल्या िसतअ ि बाींयकाम याींसह, राज्य 
शासनास परत घेता येईध, आणण उकत जमीन नशा प्रकारे आिश्यक नसल्याबददधचे जजल्हाियकाऱ्याचया सहीच े
प्रमतज्ञापत्र हे, प्रमतग्रहता ि राज्य शासन याींचयात मनणाायक नसेध. 
(क) शता (ब) नन्िये राज्य शासन ती जमीन कोणत्याही िेळी परत घेईध तर, त्यासाठी दयाियाची भरपाई (त्या 
जममनीचया प्रमतग्रहणाथा), राज्य शासनाधा देण्यात आधेधी रककम कोणतीही नसल्यास ि प्रमतगदृहत्याने त्या जममनीिर 
नियकृतररत्या उभारधेधी क्रकीं िा पार पाडधेधी कोणतीही इमारत क्रकीं िा इतर बाींयकाम ेयाींिर (ती जमीन) परत घेण्याचया 
िेळी झाधेधा लचा क्रकीं िा त्याची क्रकीं मत याींपकैी जी रककम कमी नसेध ती रककम यापेिा नियक नसणार नाही. या 
शतखनन्िये दयाियाचया भरपाईचया रकमेबाबत कोणताही िाद उदभिल्यास, तो िाद, राज्य शासनाकड ेमनणायासाठी 
पाठविण्यात येईध. 
 
५. कृषी प्रयोजना सा ठी शा सकीय जमीन प्रदा न करता नंा चा  अग्रक्रम:  
महाराष्ट् न जमीन महसअध (सरकारी जममनीची विल् हेिाट धािणे) मनयम १९७१ मयीध मनयम ११ त े१७ नन् िये, लाधीध 
नग्रिमानसुार कृषी प्रयोजनासाठी शासकीय जमीन प्रदान करण् याची तरतदु आहे. नशी जमीन प्रदान करताींना नग्रिम 
पढुीध प्रमाणे नसेध. 
(एक) ददनाींक ३१ माचा १९६९ रोजी, शासनाकडअन पट्ट्याने ियैररत्या जमीन यारण करीत नसधेधा एकसाधी पट्टेदार. 
(दोन) जी कृषी प्रयोजनासाठी यारण केधी नसेध क्रकीं िा मनयााररत केधी नसेध, नशी कोणत्याही सािाजमनक 
प्रयोजनासाठी शासनाने सींपादन केधेधी जमीन त्याने सित: कसण्याच ेकबअध केध ेआहे नसा शतेकरी. 
(तीन) जातीने जमीन कसण्याचे ज् याने कबअध केध ेनसधे नशी सशसत्र दधात नोकरी करणारी व्यकती, माजी समैनक, 
ननसुिुचत जमातीची, विमकुत जातीची, भटकया जातीची व्यकती आणण नि-बौध्द. 
(चा र) जातीने जमीन कसण्याचे ज् याने कबअध केध ेनसधे नशी इतर मागासिगाातीध व्यकती. 
(पा च) जातीने जमीन कसण्याचे ज् याने कबअध केध ेनसधे नशी कोणतीही इतर व्यकती. 
 
६. प्रदा न करण् या त येणा ऱ या  जममनींची मया ादा :  
(अ) दोन हेकटर- कोरडिाहअ क्रकीं िा जजराईत जमीन क्रकीं िा, 
(ब) एक हेकटर – हींगामी ओमधताची जमीन क्रकीं िा साळीची क्रकीं िा भाताची जमीन क्रकीं िा, 
(क) ०.५० हेकटर बागायती क्रकीं िा बारमाही ओमधताची जमीन 
एकाच नग्रकमाच या ननेक व् यक तीींकडअन मागणी नसेध तर व् यक तीची मनिड िचय या टाकअ न करण् यात येईध.  
 
७. जमीन र्वा टपा ची का यापध् दती: 
जजल्हाियकारी क्रकीं िा याबाबतीत यथोिचतरीत्या प्राियकृत केधेधा तहसीधदार लाधीध प्रमाणे कायािाही करेध. 
(एक) जमीन प्रदान करण् याबाबत जाहीरनामा प्रमसध् द करण् यात येईध. 
(दोन) जमीन ममळविण्यासाठी ज्याींनी पअिख नजा केध ेनसतीध, नश्या व्यकतीींना आणण सिचि, जजल्हा नाविक, समैनक 
ि िमैामनक मींडळ, नसल्यास, त्याींना आणण तसेच आयकुताकडअन मनयााररत करण्यात येईध नशा हुददयाचया, 
जजल््यातीध समाजकल्याण आणण सहकार विभागाचया नियकाऱ्याींना सधु्दा त्या कायािमाची सअचना देण्यात येईध.  
(तीन) जाहीरनाम् यामध् ये नजा करण् याची नींमतम तारील, नजा करण् यास पात्र व् यक ती, जममनीचे िणान इत् यादी बाबी 
नमअद नसतीध.  
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(चा र) नसा जाहीरनामा गािातीध चािडीत, ग्रामपींचायतीचया कायााधयात आणण तहसीधदाराचया कायााधयात प्रदमशात 
करण्यात येईध आणण त् याधा सींबींियत गािाींमध्ये दिींडी वपटिअन विसततृ प्रमाणािर प्रमसध्दी देण्यात येईध. 
 
८. अजा ातील तपशील: 
प्रत्येक नजा, तहमसधदाराकड ेकरण्यात येईध आणण त्यात पढुीध तपशीध नसेध: 
(अ) नजादाराच ेनाि. 
(ब) ददनाींक १५ ऑगसट १९६८ रोजी आणण नजााचया तारलेस नसधेधी कुटुींबातीध व्यकतीींची सींखया आणण नात.े  
(क) नजादार (१) सशसत्र दधात नोकरी करणारा (२) माजी समैनक (३) दारुबींदी योरणामळेु पररणाम झाधेधी व्यकती  
(४) मागासिगाातीध व्यकती (५) निबौध्द आहे क्रकीं िा कस.े  
(ड) नजादार, कोणतीही जमीन एकसाधी पट्ट्याने यारण करीत आहे क्रकीं िा कस,े नसल्यास, नशी जमीन ज्या 
तारलेपासअन यारण करीत नसेध, ती तारील आणण नशा रीतीने यारण केधेल्या जममनीच ेिेत्र. 
(इ) एकसाधी पट्ट्यालेरीज नजादाराने आयीच यारण केधेल्या जममनीच ेिेत्र. 
(फ) सिा सायनाींदिारा नजादाराच ेसथअध िावषाक उत्पन्न. 
 
९. जमीन ममळण् या स अपा र व व् यक् ती: 
ददनाींक १५ ऑगसट १९६८ रोजी   
(अ) तीन क्रकीं िा तीनपेिा कमी मधेु नसणाऱ्या ज्या व्यकतीस उकत तारलेनींतर तीनपेिा नियक मधेु झाधी नसतीध,  
(ब) तीनपेिा नियक मधेु नसणाऱ्या ज्या व्यकतीचया मधुाींचया सींखयेत, त्या तारलेनींतर िाढ झाधी नसेध, 
(क) ज्या व्यकतीींच,े सिा सायन ेममळअन सथअध िावषाक उत्पन्न रुपये १२,०००/- पेिा नियक नसेध,   
(ड) भटकया जातीची नसणारी, जी व् यक ती प्रदान करण् याजोग्या जममनीचया आठ क्रकधोमीटर त्रत्रज्येचया आत मनिास 
करीत नसेध,  
(इ) सरकारी पट्टेदार क्रकीं िा शतेकरी याींचया व्यमतररकत, जी व्यकती,  
(एक) एक हेकटर कोरडिाहअ क्रकीं िा जजराईत जमीन यारण करीत नसेध, 
(दोन) ०.५० हेकटर हींगामी ओमधताचया क्रकीं िा साळीचया क्रकीं िा भाताचया जमीन यारण करीत नसेध, 
(तीन) ०.२५ हेकटर बागायती क्रकीं िा बारमाही ओमधताचया जममनीचया बरोबरीची क्रकीं िा त्याहअन नियक जमीन 
पदहल्यापासअन यारण करीत नसेध, नशा कोणत्याही व्यकतीींना जमीन प्रदान करण्यात येणार नाही. 
 
१०. भोगा धिकाका र मलूय:  
प्रदान करण् यात येणाऱ् या जममनीचया सींबींयात दयाियाचे भोगाियकार मअल्य पढुीधप्रमाणे नसेध- 
अ) जर शतेजमीन भअमी सींपादन नियमनयम, १८९४ चया उपबींयालाधीध कोणत्याही प्रयोजनासाठी सींपादन करण्यात 
आधी नसेध परींत ुत्या प्रयोजनासाठी िापरण्यात आधी नसेध तर उकत जमीन सींपाददण्याकररता ददधेल्या भरपाईचया 
रकमेबरोबरीची रककम क्रकीं िा चाधअ बाजारमअल्य यापकैी जी नियक ती रककम,  
ब) धागिडीलाधी न आधेधी जमीन नसेध तर, - 
(एक) मागास िगाातीध एलादया व्यकतीस ती देण्यात आधी नसेध तर, काही नाही; 
(दोन) मनयम ११, पोट-मनयम (१) लींड (दोन) मध्ये मनदेश केधेल्या शतेकऱ्यास, मनयम २० नन्िये, नकुसान भरपाई 
देऊन जजची जमीन सींपादन करण्यात आधी नसेध नशा व्यकतीस, विदयमान बाजारमअल्याइतकी रककम; 
क) इतर कोणत्याही जममनीचया बाबतीत आकारणीचया चोिीस पट रककम घेऊन. 
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ड) आकारी पड जममनीचया बाबतीत जर जमीन महसधुाच या थकबाकीमळेु आकारी पड म् हणअन सरकार जमा झधेी 
नसेध तर बारा िषाापयतंची थकबाकीची रक कम आणण त् यािरीध व् याज घेऊन ती मळु माधकास परत देता येईध.   
सपष्ट करण: आकारणी न केधेल्या जममनीींचया बाबतीत, समान दजााचया आणण तशाच जागी नसधेल्या धगतचया 
जममनीींिर धादता येईध नशी आकारणी धिात घेऊन भोगाियकार मअल्य आकारण्यात येईध. 
उकत जममनीिर कोणतीही झाड ेनसल्यास, त्याींचे मअल्य म्हणअन, याबाबतीत राज्य शासन प्राियकृत करीध नशा िन 
नियकाऱ्याशी विचारविमनमय करुन, जजल्हाियकाऱ्याकडअन ठरविण्यात येईध नशी रककम देण्यास पात्र नसधे. 
 
११. जममनीच्या  लहा न त कडयां ची वर्वलहेर्वा ट ला र्वणे: जममनीचा एलादा तकुडा धहान आकारमानामळेु क्रकीं िा वििचत्र 
आकारामळेु क्रकीं िा तो जेथ ेनसेध त्या जागेचया पररजसथतीमळेु क्रकीं िा प्रमाण िेत्रापेिा त्याचा विसतार कमी नसल्यामळेु 
पडीत नसेध त्याबाबतीत, तो नशा जममनीचया तकुड्याधगतचया जमीनयारकाधा, ज् याचा जममनीचा तकुडा सिाात धहान 
नसेध त् याधा देण्यात येईध. जर नसे दोनपेिा नियक जमीन यारक नसतीध तर प्राथम्यिमानसुार नसा जममनीचा 
तकुडा देण्याबाबत मनिड करण्यात येईध आणण दोन क्रकीं िा नियक यारक एकच प्रकारालाधी येत नसतीध त्याबाबतीत 
िचय या टाकअ न मनिड करण् यात येईध. 
 
१२. सा र्वाजननक प्रयोजना ंसा ठी ज्या ंच्या  जममनी सपंा दन करण्या त आलया  असतील अशा  व्यक्तींना  जमीन देणे:   
राज्य शासनाचया आदेशास नयीन राहअन, जजल्हाियकाऱ् याींना, त्या त्या िेळी नींमधात नसधेल्या कोणत्याही वियी 
नन्िये, पाटबींयारे ि िीज प्रकल्प यरुन, एलादया सािाजमनक प्रयोजनासाठी जममनी सींपादन करण्यात आल्यामळेु 
ज्याींना आपल्या जममनीींना मकुािे धागधे नसेध ि पररणामत: त्याींचयाकड ेकोणतीही जमीन राहीधी नसेध क्रकीं िा 
मनिााहक िेत्रापेिा कमी जमीन राहीधी नसेध नशा (शतेकरी नसणाऱ्या) व्यकतीींना भोगिट्यात नसधेधी धागिडयोग्य 
जमीन देता येईध.  
 
१३. जमीन देण्या बा बतच् या  अट  र्व शती: 
(एक) ददधेधी जमीन क्रकीं िा मतचा कोणताही भाग, जजल्हाियकाऱ्याचया पअिामींजुरीमशिाय गहाण ठेिता येणार नाही क्रकीं िा 
त् याची वििी करता येणार नाही क्रकीं िा तो नन् य प्रकारे हसताींतररत करता येणार नाही. 
(दोन) जमीन देण्यात आल्याचया तारलेपासअन दोन िषा समाप्त होण्यापिुख, जमीन धागिडीलाधी आणािी धागधे.  
(तीन) ज् या कारणासाठी जमीन प्रदान करण् यात आधी नसेध त् याच कारणासाठी मतचा िापर करण् यात येईध. 
(चा र) जममन सींपअणा आकारणी देण्यास पात्र नसेध परींत ुजमीन ददल्याचया तारलेपासअन पदहल्या तीन िषााचया 
मदुतीसाठी धागिडीलाधी न आधेल्या जममनीचया बाबतीत, कोणतीही आकारणी करण्यात येणार नाही. 
(पा च) जममनीचे भोगाियकार मअल्य कोणतहेी नसल्यास त ेददधे पादहजे.  
(सहा ) कोणत् याही नटी-शतखचा भींग झाल् यास जमीन सरकार जमा करण् यात येईध. 
 
१४. ननर्वा सी प्रयोजना सा ठी शा सकीय जमीन प्रदा न करणे:  
महाराष्ट् न जमीन महसअध (सरकारी जममनीची विल् हेिाट धािणे) मनयम १९७१ मयीध मनयम २६ त े३०, ३२ आणण ४१ 
नन् िये, मनिासी प्रयोजनासाठी शासकीय जमीन प्रदान करण् याची तरतदु आहे. 
 
क) रा खीर्व भखूंड:  
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जजल्हाियकाऱ् याींच या मत ेजे भअममलींड रेल्िे सथानक, बाजार याींचयाजिळ नसल्यामु ु्ळे क्रकीं िा तशाच प्रकारचया कोणत्याही 
कारणामळेु  मौल्यिान ठरण्याचा सींभि नसेध क्रकीं िा ज ेकोणत्याही योजनेत विशषे मौल्यिान म्हणअन रालअन ठेिण्यात 
आध ेनसतीध क्रकीं िा जे प्रयोजन कोणत्याही शासक्रकय क्रकीं िा सािाजमनक क्रकीं िा राज्य शासनाचया मत ेविशषे नसेध नशा 
कोणत्याही प्रयोजनासाठी आिश्यक नसतीध नशा, आपल्या जजल््यातीध भोगिट्यात नसधेल्या जममनीतीध 
इमारतीसाठी भअलींडाची आयकुताचया मान्यतनेे एक सअची तयार करीध. नशा सअचीस  इमारतीसाठी रालीि भअममलींड सअची 
सींबोयण्यात येईध. 
 
ख) रेखा ंकन: नशा रालीि भअलींडाची नियकाररता नसणाऱ्या नगररचना ि मअल्य मनयाारणा विभागाचा प्रभारी नियकारी ि 
सींबींियत सथामनक प्राियकरण याींचयाशी विचारविमनमय करुन, नशी जमीन ज्या प्रयोजनासाठी नसेध त ेप्रयोजन आणण 
जेथ ेती नसेध त ेसथान धिात घेऊन, योग्य आकाराचया यथोिचत भअलींडात, जजल्हाियकाऱ्याकडअन, रेलाींकन तयार 
करण्यात येईध, आणण कोणत्याही भअममलींडाची, नशा रीतीने तयार केधेल्या रेलाींकनास ननसुरुन नसल्यालेरीज, 
विल्हेिाट धािण्यात येणार नाही. 
 
ग) इमा रत जा गचेी वर्वलहेर्वा ट:  
(एक) इमारतीची जागा ियैक तीक आणण गहृ मनमााण सींस था याींना देता येत.े 
(दोन) इमारतीची जागा सािाजमनक मधधािादिारे, सिाात नियक बोधी बोधणाऱ्यास देता येत.े 
(तीन) इमारत जागचेे मनयााररत केधेधे भोगाियकार मअल्य रुपये २५,०००/- पेिा नियक होत नसेध तर जजल् हाियकारी 
सित:, आणण भोगाियकार मअल्य रुपये २५,०००/- पेिा जासत परींत ुरुपये १,००,०००/- पेिा नियक नसेध तर 
आयकुताींचया मान्यतनेे मधधािामशिाय इमारत भअलींड मींजअर करू शकतात. उपरोक त रकमेिरीध भअलींडाबाबत राज्य 
शासनाची मान्यता आिश् यक नसेध. 
 
घ) भोगा धिकाका रमलूय ननाा ारण: पढुीध घटक विचारात घेऊन जजल्हाियकारी, जागेच ेभोगाियकारमअल्य मनयााररत करतात.  
(अ) त्या िसतीतीध तशाच जममनीींची वििी मअल्य, 
(ब) इमारती जागेच ेदठकाण, 
(क) तशाच जममनीींची उपधययता आणण मतचयासाठी नसधेधी मागणी आणण 
(ड) भअममसींपादन नियमनयम, १८९४ नन्िये जममनीची क्रकीं मत मनयााररत करताना ज ेघटक विचारात घेण्यात येतीध त े
घटक. 
 
च) सहका र  गहृननमा ाण योजना ंसा ठी जमीन देणे: त्या त्या िेळी नींमधात नसधेल्या कोणत्याही विियनन्िये रचना 
करण्यात आधेधे कोणतहेी गहृमनमााण मींडळ, सथामनक प्राियकरण क्रकीं िा सहकारी गहृमनमााण सींसथा याींनी हाती 
घेतधेल्या विविय गहृमनमााण योजनाींसाठी, राज्य शासनास सिरुप धिात घेऊन, आणण  सहकारी गहृमनमााण सींसथेचया 
बाबतीत, राज्य शासनास याबाबतीत जी चौकशी करणे योग्य िाटेध ती चौकशी केल्यानींतर, मनजश्चत करण्यात येईध 
नशी उकत सींसथेचया सदसयाींची प्राप्ती विचारात घेऊन, राज्य शासनाकडअन िेळोिेळी मनजश्चत करण्यात येईध नस े
सिधतीच ेभोगाियकार मअल्य ददल्यािर, इमारती भअममलींडातीध भोगिट्याच ेनियकार नविभाज्य यारणाियकाराचया 
तत्िािर देता येतात. सिासायारण सहकारी गहृमनमााण सींस थेत कमीत कमी २०% सदस य मागासिगखय नसािेत. 
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परींत,ु मुींबई उपनगर जजल््याचया सीमेबाहेर नसधेधी नागपअर, औरींगाबाद ि पणेु शहराींतीध आणण एक धाल क्रकीं िा 
त्याहअन नियक धोकसींखया नसधेल्या नगरातीध कोणत्याही जममनीच ेमनयााररत केधेधे मअल्य रुपये १,००,०००/- पेिा 
नियक नसेध तर, तर जजल् हाियकारी सित:, आणण  नशा रीतीने मनयााररत केधेधे भोगाियकार मअल्य  

रुपये १,००,०००/- पेिा नियक परींत ुरुपये २,५०,०००/- पेिा नियक नसेध तर, आयकुताचया मींजुरीने कोणत्याही 
सहकारी गहृमनमााण सींसथेस देता येईध.  
 
छ) सहका र  गहृननमा ाण योजना ंसा ठी जमीन देता ंना  प्रा ाा न् य क्रम: 
(एक) सिातींत्र्यसमैनकाींची सहकारी गहृमनमााण सींस था. 
(दोन) आजी-माजी समैनकाींची सहकारी गहृमनमााण सींस था. 
(तीन) सशस त्र दधातीध समैनकाींच या वियिा पत् नी. 
(चा र) महाराष्ट् न राज् यात जे पोधीस कताव् य बजािताींना मयत झाधेत त् याींची सहकारी गहृमनमााण सींस था. 
(पा च) ९०% मागासिगखय आणण १०% इतर सदस य नसधेधी मागासिगखय सहकारी गहृमनमााण सींस था. 
 
ज) सर्वलतीच् या  दरा ने सहका र  गहृननमा ाण ससं ् ा ंना  शा सकीय जमीन देता ंना  सभा सद पा र वता :  
(एक) सहकारी गहृमनमााण सींस थेचा सभासद क्रकमान १५ िष ेमहाराष्ट् न राज् याचा रदहिासी नसािा. ही नट महाराष्ट् न 
शासनात प्रमतमनयकु तीिर काम करणाऱ् या, नन् य राज् यातीध शासकीय नोकर, आमदार, लासदार याींना धागअ नाही.  
(दोन) ज् या व् यक तीधा नोकरी, यींदा क्रकीं िा ियैक तीक उत् पन् न नाही, त् याधा सभासदत् ि देता येणार नाही. 
(तीन) सभासदाच या उत् पन् न गटाची मयाादा ठरविताींना, त् याच या कुटुींबाचे मागीध ३६ मदहन् याचे एकअ ण उत् पन् न विचारात 
घेण् यात याि.े 
(चा र) सभासदाच या नािे क्रकीं िा त् याच या पत् नीच या नािे क्रकीं िा त् याच या नज्ञान मधुाींच या नािे क्रकीं िा त् याच यािर निधींबअन 
नसधेल् या कुटुींत्रबयाच या नाि े६०० चौरस फुट पेिा जास त प् धॉट, घर, बींगधा क्रकीं िा फ् धलट, माधकीने क्रकीं िा कुळ या 
नात् याने नसािा. 
(पा च) सभासद स ु्  ित: क्रकीं िा त् याची पत् नी क्रकीं िा त् याची नज्ञान मधेु क्रकीं िा त् याच यािर निधींबअन नसधेधे कुटुींबीय, इतर 
कोणत् याही सहकारी गहृमनमााण सींस थेचे सभासद नसािे. 
(सहा ) सभासदाच या नािे क्रकीं िा त् याच या पत् नीच या नािे क्रकीं िा त् याच या नज्ञान मधुाींच या नािे क्रकीं िा त् याच यािर निधींबअन 
नसधेल् या कुटुींत्रबयाच या नाि,े सिधतीच या क्रकींमतीत ममळाधेधा,  ६०० चौरस फुट पेिा जास त प् धॉट, घर, बींगधा क्रकीं िा 
फ् धलट नसािा. 
 
झ) सर्वा ततं्र्यसनैनक, सशसर व दला तील नोकर, स र्वणाका र आणण सरका र  नोकर या ंना  जमीन देणे:  
(एक) जजल्हाियकाऱ्यास, सिातींत्र्यसमैनक, सशसत्र दधातीध नोकर आणण ज ेसिासायारणपणे पींयरा िषाापेिा कमी नसेध 
इतकया मदुतीसाठी राज्यातीध रदहिासी नसतीध नस ेमाजी समैनक, भारत सिुणा नियमनयम १९६२, नन्ियेच या सिुणा 
मनयींत्रण आदेशाचया प्रारींभाचया धगतपअिख, पींयरा िषाापेिा कमी नसेध इतकया मदुतीकररता सामान्यपणे राज्यातीध 
रदहिासी नसतीध नस ेसिुणाकार आणण राज्य शासनाचे सरकारी नोकर याींना, त्याबाबतीत नजा ममळाल्यािर, राज्य 
शासनाची पअिा मींजुरी घेऊन, समिुचत आकाराचया इमारती जागा भोगिट्याचया नियकाराींचा मधधाि केल्यामशिाय, 
मनिासासाठी म्हणअन देता येतीध. 
(दोन) आिश्यक ती चौकशी केल्यानींतर जजल्हाियकाऱ्याींची नशी लात्री होईध, की नशा व्यकतीींचा, राज्यात क्रकीं िा 
राज्याबाहेर कोठेही सित:चा कोणताही इमारती भअममलींड क्रकीं िा इमारत नाही क्रकीं िा नसा इमारती भअममलींड क्रकीं िा इमारत 
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त्याचया सित:चया नाि ेक्रकीं िा त्याचया कुटुींबातीध कोणत्याही सदसयाचया क्रकीं िा त्याचयािर निधींबअन नसधेल्या 
व्यकतीींचया नाि,े नाही तर भोगाियकार मअल्य ददल्यािर नशी जमीन, नन्यसींिाम्य यारणाियकारािर देता येईध. 
(तीन) सशसत्र दधातीध नोकर क्रकीं िा माजी समैनक (क्रकीं िा जर तो मयत नसेध क्रकीं िा कोणत्याही कारणामळेु मधहीण्यास 
नसमथा झाधा नसेध तर, त्याची पत्नी, ियसक मधुगा, िडीध, आई क्रकीं िा नविभकत कुटुींबातीध भाऊ) याींना 
मनिासासाठी जमीन ममळािी म्हणअन जजल्हाियकाऱ्याकड ेनजा करता येईध. नसा नजा नाविक, समैनक आणण िमैामनक 
मींडळाचया नध्यिाींमाफा त करण्यात येईध. 
(चा र) राज्य शासनाची पअिा परिानगी नसेध त्यालेरीज, ददनाींक १५ ऑगसट १९६८ रोजी- 
(न) तीन क्रकीं िा तीनपेिा कमी मधेु नसणाऱ्या ज्या व्यकतीींस त्या तारलेनींतर तीनपेिा नियक मधेु झाधी नसतीध 
क्रकीं िा, 
(ब) तीनपेिा नियक मधेु नसणाऱ्या ज्या व्यकतीचया मधुाींचया सींखयेत, त्या तारलेनींतर िाढ झाधी नसेध 
नशा कोणत्याही व्यकतीस कोणतीही जमीन देण्यात येणार नाही. 
 
ट) मा गा सर्वगा ातील व्यक्तींना  आणण भमूमह न रोज मज रां ना  जमीन देणे:  
(एक) ज्या भटकया जातीींचया, विमकुत जातीचया आणण मागासिगााचया व्यकतीींचया ि भअममहीन शतेमजुराींचया 
पनुिासनासाठी शासनाने विशषे योजना हाती घेतल्या नसतीध नशा व्यकतीींना, त्याबाबतीत करण्यात आधेधे नजा 
ममळाल्यािर, जजल्हाियकाऱ्याकडअन (राज्य शासन िेळोिेळी ठरिीध नशा आकाराचया) इमारती जागाींबाबतच ेभोगिट्याच े
नियकार देता येतीध. 
(दोन) जर इमारती जागेच ेभोगाियकारमअल्य रुपये १,०००/- पेिा नियक नसेध तर नस ेभोगिट्याच ेनियकार, 
भोगाियकारमअल्यामशिाय नन्यसींिम्य आणण नविभाज्य यारणाियकाराचया तत्िािर देता येतीध आणण इतर बाबतीत 
आयकुताींचया मींजुरीने देता येतीध. 
 
ठ) नर्वीन गा र्वठा णा तील भखूंड देणे:  
(एक) कोणत्याही कारणािरुन सींपणुा गािाची जागा क्रकीं िा मतचा भाग त्याींचा त्याग करण्याच ेठरविण्यात येईध (यामध्ये 
जजधा जुनी जागा नस ेसींबोयण्यात आध ेआहे) तवे्हा, जजल्हाियकारी, ग्रामपींचायतीशी विचारविमनमय करुन, गािासाठी 
निीन जागा म्हणअन (यामध्ये जजल्हा निीन जागा नस ेसींबोयण्यात आध ेआहे) योग्य नशा सरकारी जममनीची मनिड 
करीध. योग्य नशी सरकारी जमीन नसेध त्यबाबतीत, त्या प्रयोजनाकररता योग्य नशी लासगी जमीन जजल्हाियकाऱ्यास  
सींपादन करता येईध. 
(दोन) जुन्या जागेतीध प्रत्येक भोगिटादारास, पढुीध शतखनसुार, निीन जागेत भअममलींड िाटअन देण्यात येतीध: 
(न) भोगिटादार जुन्या जागेतीध त्याचा भअममलींड राज्य शासनाचया सिायीन करीध. 
(ब) भोगिटादार, जेिढा भअममलींड राज्य शासनाचया सिायीन करीध मततकयाच िेत्रफळाचा भअममलींड त्यास निीन जागेत 
देण्यात येईध परींत ुसिायीन केधेधा भअममलींड हा, मनजश्चत केधेल्या क्रकमान प्रमाण िेत्रापिेा कमी नसेध तर, त्याधा 
क्रकमान िेत्राचा भअममलींड देण्यात येईध. 
(क) निीन जागेत देण्यात आधेधा भअममलींड सिायीन केधेल्या भअममलींडाचया िेत्राएिढा नसेध तवे्हा, कोणत्याही  
भोगाियकार मअल्याची आकारणी करण्यात येणार नाही निीन जागेत देण्यात आधले्या भअममलींडाच ेिेत्र सिायीन केधेल्या 
भअममलींडाचया िेत्रापेिा नियक नसेध तवे्हा, भअममलींड ममळाधेधी व्यकती, जजल्हाियकाऱ्याकडअन मनयााररत करण्यात येईध 
नशा बाजारभािाने जादा िेत्रासाठी भोगाियकार मअल्य देईध. 
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(ड) भोगिटादाराने, ज्या नटीिर ि ज्या नियकारासह ि ज्या दामयत्िास आयीन राहअन, जुन्या जागेत भअममलींड यारण 
केधा नसेध त्याच नटीिर ि नियकारासह ि दामयत्िास नयीन राहअन, तो भअममलींड यारण करीध. 
(इ) निीन जागेतीध भअलींडाचा कयजा भोगिटदाराधा देण्यापिुख, प्रत्येक भोगिटादारकडअन करार करुन घेण्यात येईध. 
 
१५. औद्योधिकगक आणण र्वा णणजज्यक प्रयोजना ंसा ठी जमीन प्रदा न करणे:  
महाराष्ट् न जमीन महसअध (सरकारी जममनीची विल् हेिाट धािणे) मनयम १९७१ मयीध मनयम ३१ नन् िये, औदयोिगक 
आणण िाणणजज्यक प्रयोजनासाठी शासकीय जमीन प्रदान करण् याची तरतदु आहे. 
 
(एक) महानगरपामधका क्रकीं िा महानगर प्राियकरणाचया किेबाहेरीध इमारती जागा, जजल्हाियकाऱ् यास, प्रसततु जागेची 
नागरी रचना आणण मलु्याींकन विभागाचया सिम नियकाऱ्याकडअन क्रकमान नपेक्षित क्रकीं मत मनयााररत करिअन घेऊन, 
औदयोिगक आणण िाणणजज्यक प्रयोजनाींसाठी जाहीर मधधािाने क्रकीं िा जाहीर मनविदा मागिअन उचचतम बोधीदारास देता 
येईध.  
(दोन) नशा जममनीच ेप्रदान मनयम पढुीध शतखस नयीन राहीध:-  
(न) राज्य शासनाची पअिा परिानगी नसल्यामशिाय जममनीची पोट-विभागणी करणयात येणार नाही, क्रकीं िा तीची 
कोणत्याही प्रकारे विल् हेिाट धािता येणार नाही. 
(ब) जममनीिरीध बाींयकाम ेआणण कोणताही कारलाना, सींयींत्र ि इतर सींचमाींडणी याींसह नसेध त्यामशिाय, जममनीची 
विल्हेिाट धािण्यात येणार नाही, आणण नशा रीतीने विल्हेिाट धािण्यात आधेधी जमीन, राज्य शासनाची मान्यता  
नसेध त्यामशिाय ती सरुुिातीस ज्या प्रयोजनाकरीता देण्यात आधी नसेध त्या प्रयोजनालेरीज इतर प्रयोजनासाठी 
िापरण्यात येणार नाही. 
(क) जममनीिरीध कारलाना, सींयींत्र, बाींयकाम आणण इतर सींच माींडणी याींसह जममनीची वििी करुन विल्हेिाट धािण्यात 
आल्यािर. राज्य शासनाचा नध्याा ननजजात उत्पन्नािर हकक नसेध आणण नशी जमीन, उपरोकत कोणत्याही 
बाींयकामामशिाय, विकण्यात आधी नसेध त्याबाबतीत, राज्यशासन ठरिीध त्याप्रमाणे ९० टककयाींपेिा नियक नसधेल्या 
ननजजात उत्पन्नािर राज्य शासनाचा हकक नसेध.  
(ड) वििीचया क्रकमतीसींबींयात, कोणताही विपयाास क्रकीं िा धपिाछपिी झाधी नस ेराज्य शासनास सकारण िाटध ेतर 
राज्य शासनाचया सिेचछा मनणयाानसुार वििी नग्रा्य ठरिण्यायोग्य होईध. 
(तीन) महानगरपामधका िेत्राबाहेरीध आणण महानगर प्रदेश िेत्राबाहेरीध इमारती जागा जजल्हाियकारी नशा जागेच े
भोगाियकार मअल्य रुपये १०,०००/- पेिा नियक नसल्यास सित: ि रुपये १०,०००/- पेिा नियक परींत ुरुपये ५०,०००/- 
पेिा जासत नसल्यास आयकुताींचया मींजअरीने आणण इतर प्रकरणाींत राज्य शासनाचया मींजअरीने राज्य शासनाचया 
उपिमाींना, शासकीय प्राियकरणाींना, सथामनक सींसथाींना आणण याबाबत राज्य शासन सिासायारण क्रकीं िा विशषे 
आदेशादिारे मनदेश देईध नशा इतर सींसथाींना देईध परींत,ु कोणत्याही महानगरपामधका िेत्रात क्रकीं िा महानगर प्रदेश 
िेत्रात येणाऱ्या जममनी मात्र नशा नमभकरणाना राज्य शासनाचया पअिा मान्यतनेेच देण्यात येतीध. 
 
१६. सहका र  ससं्ा ंना  सर्वलतीच्या  दरा ने जमीन देणे:  
महाराष्ट् न जमीन महसअध (सरकारी जममनीची विल् हेिाट धािणे) मनयम १९७१ मयीध मनयम ३२ आणण या मनयमातीध 
सन १९९० धा केधेल् या सयुारणाींन् िये सहकारी सींसथाींना सिधतीचया दराने शासकीय जमीन प्रदान करण् याची तरतदु 
आहे. 
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(एक) उप-मनबींयक, सहकारी सींसथा, याींचया मशफारशीिरुन, कायााधयीन इमारती बाींयण्यासाठी, गोदामाींसाठी, कृवष 
उत्पन्नाचया सींसकरणासाठी कारलान ेसरुु करण्यास आणण तशाच उददेशाींसाठी (सहकारी गहृमनमााण सींसथा आणण 
सहकारी मध्यितख बॅंका िगळअन) सहकारी सींसथाना सिधतीचया दराने शासकीय जमीन प्रदान करता येत.े  
(दोन) जर नशा जममनीच ेभोगिटा मअल्य रुपये २५,०००/- पेिा नियक नसेध तर सित: जजल्हाियकाऱ्यास आणण जर 
जागेच ेमअल्य रुपये २५,०००/- पेिा नियक परींत ुरुपये १,००,०००/- पेिा नियक नसेध तर आयकुताींचया मींजुरीने आणण 
इतर प्रकरणात राज्य शासनाचया मान्यतनेे.) इमारती जागाींमयीध भोगिट्याच ेनियकार देता येतीध. 
(तीन) जमीन देण्यात आल्याचया तारलेस विदयमान नसधेल्या मतचया बाजारमअल्याचया ५०% एिढे भोगाियकार मअल्य 
देण्यात आल्यािर नशी जमीन, नन्यसींिाम्य आणण नविभाज्य यारणाियकार तत्िािर देण्यात येईध. 
 
१७. मीठ उत्पा दना कररता  जमीन देणे: 
महाराष्ट् न जमीन महसअध (सरकारी जममनीची विल् हेिाट धािणे) मनयम १९७१ मयीध मनयम ३३ नन् िये मीठ 
उत्पादनाकररता शासकीय जमीन प्रदान करण ु्  याची तरतदु आहे. 
  
(एक) जममनीचया पअणा बाजारमअल्याचया पाच टकके इतकी रककम क्रकीं िा दर हेकटरधा रु. ६५/- याींपकैी जी नियक नसेध 
तिेढी रककम लींड म्हणअन देण्यात आल्यािर, २५ िषााचया काधाियीकररता, जजल्हाियकाऱ्यास, राज्य शासनाचया पअिा 
मींजुरीस नयीन राहअन, त्रबन-दमुाधा ि भोगिट्यात नसधेधी जमीन पट्ट्यािर देता येईध; राज्य शासनाकडअन मनजश्चत 
करण्यात येईध नसा सयुाररत लींड देण्याचया आणण नशा निीकरणाचया तारलेस नसधेधी पररजसथती विचारात 
घेतल्यािर, जजल्हाियकाऱ्यास राज्य शासनाची पअिा मींजुरी घेऊन, त्या शतख धादणे योग्य िाटतीध त्या शतखस नयीन 
राहअन पट्टेदाराचया सअचनेिरुन मततकयाच मदुतीसाठी पट्टेदाराचया नाि ेपट्ट्याच ेएकदा नविकरण करण्याचा विकल्प 
नसेध. 
(दोन) या मनयमालाधी पट्टाियकार लऱ्यालुऱ्या मीठ उत्पादकाधा देता येईध, परींत ुइतर गोष्ट्टी समान नसतीध तर, 
नस ेनियकार व्यकतीऐिजी सहकारी सींसथेधा देण्यात येतीध. परींत ुसींसथेने जजल्हाियकाऱ्याची लात्री करुन ददधी पादहज,े 
की मीठ तयार करण्यास सींसथा ताींत्रत्रकदृष्ट्ट्या समथा आहे आणण िाजिी काधाियीत ममठाचया जममनीचा जासतीत 
जासत उपयोग करुन घेण्याकररता या सींसथेजिळ आिथाक िमता आहे. 
(तीन) नशा जममनीच ेपट्ट्यािर प्रदान करणे पढुीध शतखस नयीन नसेध:- 
(न) मीठ तयार करण्याकररता जममनीचा िापर करण्यात येत नसेध क्रकीं िा मीठ तयार करण्याचया प्रयोजनालेरीज इतर 
कोणत्याही प्रयोजनाकरीता मतचा िापर करण्यात येत नसेध त्या बाबतीत, जमीन परत घेतधी जाण्यात पात्र ठरेध. 
(ब) सरकारी प्रयोजनाकरीता जममनीची आिश्यकता नसेध त्या बाबतीत पट्टेदाराने केधेल्या, कोणत्याही नसल्यास, 
सयुारणाींचया मअळ क्रकमती बरोबरीची भरपाई िजा घसारा एिढी रककम भरल्यानींतर, जमीन परत घेतधी जाण्यास पात्र 
ठरेध. 
(क) जमीन कयजात घेण्यापअिख, पट्टेदार नमनुा सहा मध्ये करार करुन देईध. 
 
१८. पट्य ट्य या ने जमीन देणे: महाराष्ट् न जमीन महसअध (सरकारी जममनीची विल् हेिाट धािणे) मनयम १९७१ मयीध मनयम 
३४ नन् िये तात्परुत् या पट् ट् याने शासकीय जमीन प्रदान करण् याची तरतदु आहे. 
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(एक) ता त्प रता  पट्य टा : राज्यशासनाचया सामान्य क्रकीं िा विशषे आदेशास नयीन राहअन जजल्हाियकाऱ्यास जममनीचया 
ननदुानाशी तो ननबुध्द करीध नशा नटीींिर ि शतींिर, पाच िषाापेिा जासत नसेध नशा काधाियीकररता, कोणत्याही 
नकृवषक प्रयोजनाकरीता म्हणअन भोगिट्यात नसधेधी जमीन, सािाजमनक मधधािादिारे पट्टाियकारािर देता येईध. 
 
(दोन) ददघा म दतीच ेपट्यटे आणण त्या ंचे नर्वीकरण:  
(१) पअिागामी मनयमाींमध्ये काहीही नींतभअात नसध ेतरी जजल्हाियकाऱ्यास १(नशा जममनीचे मअल्य रुपये १०,०००/- पेिा 
नियक नसेध आणण बाजार मअल्य रुपये १०,०००/- पेिा जासत परींत ुरुपये ५०,०००/- पेिा नियक नसेध तर 
आयकुताींचया मान्यतनेे आणण इतर प्रकरणी राज्य शासनाचया मान्यतनेे) ९९ िषाापेिा जासत नसेध नशा 
काधाियीकररता, कोणत्याही नकृवषक  प्रयोजनाथा, भोगिट्यात नसधेल्या जममनीतीध यारणाियकार देऊन मतची 
विल्हेिाट धािता येईध. जमीन नशा रीतीने देताना पट्ट्यास जोडण्यात येईध नशी निीकरणासींबींयीची शता यरुन, इतर 
नटीींिर ि शतींिर ती देता येईध. 
(२) राज्य शासनाचया सामान्य क्रकीं िा विशषे आदेशास नयीन राहअन, प्रारींभाचया धगतपअिख नींमधात नसधेल्या जमीन 
महसअध विषयक कोणत्याही वियीचया उपबींयान्िये देण्यात आधेल्या पट्ट्याच ेजजल्हाियकाऱ्याकडअन  
(न) जेव्हा जममनीच ेबाजारमअल्य रुपये ५०,०००/- पेिा नियक नसेध तवे्हा, आणण  
(ब) जेथ ेपट्ट्याने ददधेल्या जममनीच ेबाजारमअल्य रुपये ५०,०००/- पेिा जासत परींत ुरुपये २,५०,०००/- पेिा नियक 
नसेध तर) त्याबाबतीत, आयकुताींचया मींजुरीने, आणण 
(क) मुींबई उपनगर जजल््यातीध जममनीचया बाबतीत ि इतरत्र जेथे पट्ट्याने ददधले्या जममनीच ेबाजार मअल्य रुपये 
२,५०,०००/- पेिा नियक आहे नशा जममनीचया बाबतीत राज्य शासनाचया मींजुरीने निीकरण करण्यात येईध. 
(ड) पट्ट्याच ेनिीकरण करण्याचया िेळी, सयुाररत लींड मनजश्चत करण्यासाठी जममनीचे बाजार मअल्य मनयााररत 
करण्याचया प्रयोजनाथा, बाजार मअल्य दहा हजार रुपयाींपिेा नियक होईध त्याबाबतीत, जजल्हाियकारी, सींचाधक, 
नगररचना, महाराष्ट्न राज्य याींचा क्रकीं िा याबाबतीत त्याने नेमधेल्या नियकाऱ्याचया सल्धा घेईध. 
 
१९. ्ंड हर्वेच्या  दठका णी असलेलया  जममनी अकृवषक प्रयोजना सा ठी देणे: महाराष्ट् न जमीन महसअध (सरकारी जममनीची 
विल् हेिाट धािणे) मनयम १९७१ मयीध मनयम ३६ नन् िये थींड हिेचया दठकाणी नसधेल्या जममनी नकृवषक 
प्रयोजनासाठी प्रदान करण् याची तरतदु आहे. 
 
थींड हिेचया दठकाणी क्रकीं िा राज्य शासनाकडअन शासकीय राजपत्रातीध नियसअचनेदिारे विमनददाष्ट्ट करण्यात येईध. नशा 
इतर दठकाणी, राज्य शासनाची मींजुरी घेऊन, जजल्हाियकाऱ्यास, इमारती रचना, बाींयणीचा काधाियी आणण नगरपामधका 
ि सिचछताविषयक विमनमय याींचे ननपुाधन याबाबत इष्ट्ट िाटतीध त्या शतखिर, आणण राज्य शासनाचया पअिा मींजुरीने 
जजल्हाियकारी मनयााररत करीध नशा इतर शतींिर, इमारतीसाठी म्हणअन, पट्टेदारी नियकारािर जमीन देता येईध. 
 
२०. ाा ममाक प्रयोजना ंकररता  जमीन देणे: महाराष्ट् न जमीन महसअध (सरकारी जममनीची विल् हेिाट धािणे) मनयम १९७१ 
मयीध मनयम ४० नन् िये याममाक प्रयोजनाींकररता जमीन प्रदान करण् याची तरतदु आहे. 
राज्य शासनाची पिुामींजुरी नसेध त्यामशिाय कोणतीही भोगिट्यात नसधेधी जमीन, देिळे, चचा, ज्य ुउपासना सथाने, 
मशीद क्रकीं िा इतर कोणत्याही याममाक प्रयोजनाकररता देण्यात येणार नाही क्रकीं िा भोगिट्यातीध जममनीत नशा 
इमारतीींचया बाींयणीकररता म्हणअन जममनीचया िापरात बदध करण्याकररता परिानगी देण्यात येणार नाही. 
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२१. अकृवषक प्रयोजना ंकररता  जमीन देण्या च्या  शती: महाराष्ट् न जमीन महसअध (सरकारी जममनीची विल् हेिाट धािणे) 
मनयम १९७१ मयीध मनयम ४१ नन् िये नकृवषक प्रयोजनाींकररता जमीन देण्याचया शतख नमअद आहेत. 
(एक) सदर जमीन ज्या प्रयोजनाकररता देण्यात आधी नसेध त्याच प्रयोजनाकररता मतचा िापर करण्यात येईध. 
(दोन) सदर जमीन नकृवषक आकारणीचया आणण इतर उपकराींच या प्रदानास नयीन नसेध. 
(तीन) ज्या नकृवषक प्रयोजनाकररता, जमीन देण्यात आधी नसेध त्या विमशष्ट्ट नकृवषक प्रयोजनाकररता, जमीन 
िाजिीररत्या योग्य ठरेध नशा रीतीने प्रमतग्रदहता ती जमीन समतध ि सिचछ करीध. 
(चा र) जजल्हाियकाऱ्याची परिानगी ममळाल्यामशिाय, ज्या प्रयोजनाकररता जमीन देण्यात आधी नसेध त्या 
प्रयोजनालेरीज कोणत्याही प्रयोजनासाठी प्रमतग्रदहता जममनीचा ि तीिर उभारधेल्या ि उभारण्यात येणाऱ्या इमारतीचा 
िापर करणार नाही. 
(पा च) जमीन ममळाल्याचया तारलेपासअन तीन िषााचया आत (नथिा जजल्हाियकारी परिानगी देईध नशी आणली मदुत) 
प्रमतग्रदहता जममनीिर भरीि ि कायम सिरुपाची इमारत उभारधी यात कसअर झाधी तर, प्रमतग्रदहताकडअन देण्यात 
आधेल्या भोगिटा क्रकमतीपेिा नियक नसेध इतकी नकुसान भरपाई ददल्यानींतर ती जमीन परत घेतधी जाण्यास पात्र 
नसेध. 
(सहा ) मान्य केधेल्या आरालड्यानसुार, आणण आरालडा मान्य कऱण्यास आणण नशा शतख विदहत करण्यास सिम 
नसधेल्या सथामनक प्राियकाऱ्याकडअन विदहत करण्यात येतीध नशा शतखनअसार प्रमतग्रदहता बाींयकाम ेकरीध. 
(सा त) सिासायारणपणे भअलींडाचे दोन-ततृीयाींश िेत्र मोकळे ठेिण्यात येईध आणण जजल्हाियकाऱ्याचया मत ेजर जमीन 
मौल्यिान नसेध क्रकीं िा इमारतीींमध्ये नत्यींत गरीब िगााचया व्यकती राहणार नसतीध आणण पअिखच दाट धोकिसती 
नसधेल्या बाजारात क्रकीं िा नगराचया मध्यितख भागात उकत जमीन येत नसेध तर, केिळ एक दविमतयाींश िेत्र मोकळे 
ठेिण्यात येईध. कोणतीही जमीन मौल्यिान आहे क्रकीं िा कस,े कोणत्याही इमारतीत गरीब िगााचया व्यकती राहत आहेत 
क्रकीं िा कस ेक्रकीं िा त्या व्यकती गरीब िगाातीध आहेत क्रकीं िा कस ेक्रकीं िा कोणतहेी िेत्र पअिखच दाट धोकिसतीच ेआहे क्रकीं िा 
कस ेया प्रश्नाबाबतचा जजल्हाियकाऱ्याचा मनणाय नींमतम नसेध. 
(आठ) जमीन मींजअर करणे, जमीन महसअध नियमनयमाचया आणण तदन्िये केधेल्या मनयमाींचया उपबींयास नयीन नसेध. 
(नऊ) प्रमतग्रदहता, नगरेतर िेत्रात जमीन जेथ ेनसेध ती िसती आणण मतची जागा विचारात घेऊन, िेळोिेळी विदहत 
करीध नस ेरसत्याींपासअन नींतर सोडअन बाींयकाम करीध. 
(दहा ) राज्य शासनाचया आदेशान्िये जजल्हाियकारी धादीध नशा इतर शतख. 
 
२२. प्रदा न करण् या त आलले या  जममनीर्वर झा ड ेला र्वणे, इत्या द ंबा बत शती: महाराष्ट् न जमीन महसअध (सरकारी जममनीची 
विल् हेिाट धािणे) मनयम १९७१ मयीध मनयम ५१ नन् िये प्रदान करण् यात आधेल् या जममनीिर झाड ेधािणे, 
इत्यादीींबाबत शतख नमअद आहेत. 
 
एक) कोणत्याही बाबतीत नन्यथा मनदेश देण्यात आध ेनसतीध त ेलेरीज करुन, जी जमीन कृवषविषयक प्रयोजनासाठी 
मींजअर करण्यात आधी नसेध त्या बाबतीत, माती, हिामान, पाऊसपाणी, सथान आणण त्या जममनीशी सींबध्द नस ेइतर 
घटक धिात घेऊन प्रमतग्रदहता, नशा जममनीिर झाड ेनसतीध तर नशा मींजुरीमध्ये नमअद करण्यात आध ेनसेध  
त्याप्रमाणे प्रत्येक हेकटरमध्ये १० झाडाींपेिा कमी होणार नाहीत इतकी झाड ेनसतीध याप्रमाणे मनजश्चत होईध इतकया 
क्रकमान सींखयेतीध योग्य जातीचया झाडाींच ेजतन करीध.  
नशी झाड ेनसतीध तर, नशा जममनीचा ताबा घेतल्याचया तारलेपासअन दोन िषााचया काधाियीमध्ये प्रत्येक हेकटरमध्ये 
क्रकमान १० झाड ेधािीध आणण त्याींचया रिणाची मनजश्चती करीध. 
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दोन) कोणत्याही बाबतीत नन्यथा मनदेश देण्यात आधा नसेध त ेलेरीज करुन, जी जमीन नकृवषक प्रयोजनासाठी 
मींजअर करण्यात क्रकीं िा भाडपेट्टयाने देण्यात आधी नसेध त्याबाबतीत, माती, हिामान, पाऊसपाणी, सथान आणण त्या 
जममनीशी सींबध्द नसेधेधे इतर घटक धिात घेऊन प्रमतग्रहीता क्रकीं िा पट्टेदार मींजुरीची मदुत क्रकीं िा भाडपेट्टा चाधअ 
नसेपयतं, जमीन ताययात घेतल्याचया तारलेपासअन तीन िषााचया काधाियीमध्ये दर १०० चौरस मीटराींमध्ये एक यापेिा 
कमी नाही इतकी झाड ेहोतीध याची मनजश्चत होईध इतकया सींखयेतीध योग्य जातीचया झाडाींची धागिड करीध ि त्याींचे 
रिण करीध. 
तीन) मींजुरी क्रकीं िा भाडपेट्टयान्िये जजतकया सींखयेत झाड ेधािणे आणण त्याींचे रिण करणे आिश्यक नसेध ती सींखया 
आिश्यक नसेध ती सींखया झाड ेिाळअन गेल्यामळेु क्रकीं िा इतर कोणत्याही कारणाींमळेु कमी झाधी नसतीध तर 
त्याबाबतीत प्रमतग्रदहता क्रकीं िा पट्टेदार मींजुरी क्रकीं िा भाडपेट्टा यान्िये त्याधा धािण्यास फमााविधे नसेध नशी योग्य 
जातीची, कोणतीही नसल्यास, क्रकमान सींखयेतीध झाड ेधािीध आणण त्याच ेरिण करीध. 
चा र) प्रमतग्रदहता क्रकीं िा पट्टेदार याने त्याधा मींजुर केधेल्या जममनीमध्ये झाड ेधािणे क्रकीं िा त्याचे रिण करणे 
यासींबींयीचया शतख पअणा केल्या नाही तर – 
न) नकृवषक प्रयोजनासाठी जमीन मींजअर करण्यात आधी नसेध नशा बाबतीत, कसरुीचया प्रत्येक िषाासाठी त्या 
जममनीिर जी नकृवषक आकारणी यापअिखच करण्यात आधी नसेध तिेढीच दींड भरण्यास तो पात्र नसेध. 
ब) नकृवषक आकारणी करण्यात आधी नसेध क्रकीं िा जममनीधा सींपअणा क्रकीं िा नींशत: सअट देण्यात आधी नसेध नशा 
बाबतीत कसरुीचया प्रत्येक िषाासाठी दींडाची रककम ही, त्या जममनीधा नकृवषक आकारणीचया प्रदानातअन सअट देण्यात 
आधी नसती तर जजतकी नकृवषक आकारणी केधी गेधी नसती तिेढी नसेध. 
क) जमीन कृवष प्रयोजनासाठी जमीन मींजअर करण्यात आधी नसेध त्या प्रकरणी, त्याने उक त शता पअणा करण्यात 
प्रथमत: कसअर केधी नसेध तर, तो कसरुीचया प्रत्येक िषाासाठी जममनीसींबींयातीध कृवषविषयक आकारणीचया पाचपटी 
इतकी रककम दींड म्हणअन भरण्यास पात्र ठरेध आणण तदनींतरचया कोणत्याही कसरुीचया बाबतीत, जमीन परत घेतधी 
जाण्यास पात्र ठरेध आणण ननदुानग्राही हा, त्यामशिाय, कसरुीचया प्रत्येक िषाासाठी, जममनीसींबींयातीध कृवषविषयक 
आकारणीचया पाचपटी इतकी रककम, दींड म्हणअन भरण्यास पात्र ठरेध. 
परींत,ु ननदुानग्राहीधा क्रकीं िा पट्टेदाराधा त्याचे म्हणणे माींडण्याची िाजिी सींयी ददल्यामशिाय, या मनयमालाधी कोणतीही 
कायािाही केधी जाणार नाही. 
तसेच, जजल्हाियकाऱ्याींना आिश्यक िाटेध नशी चौकशी केल्यानींतर, त्याची नशी लात्री होईध की, विमशष्ट्ट प्रकारची 
माती, हिामान, पाऊस याींमळेु क्रकीं िा इतर सींबध्द घटक यामळेु क्रकीं िा सींबींध्द पररजसथतीमध्ये उगिअ शकणाऱ्या झाडाींचया 
योग्य त्या जाती उपधयय न होणे यामळेु क्रकीं िा या दोन्ही गोष्ट्टीमळेु ननदुानग्राहीने क्रकतीही प्रयत्न केधे तरी त्या 
जममनीत क्रकीं िा मतचया भागात, आिश्यक मततकी झाड ेधािणे क्रकीं िा त्याींची जोपासना करणे शकय झाधेधे नाही तर, 
जजल्हाियकाऱ्याींना, एकतर नशा धािण्याचया आणण जोपासना करण्याचया आिश्यकततेअन सअट देता येईध आणण 
त्यानअसार, त्या बाबतीतीध कसरुीदालधची शासती कमी करता येईध क्रकीं िा ती रदद करता येईध. 
 
२३. अनतक्रमण झा लेलया  जममनी देणे: महाराष्ट् न जमीन महसअध (सरकारी जममनीची विल् हेिाट धािणे) मनयम १९७१ 
मयीध मनयम ४३ नन् िये नमतिमण झाधेल्या जममनी प्रदान करण् याची तरतदु आहे. 
 
मुींबई शहराव्यमतररकत इतर िेत्रामध्ये, नमतिमण करणाऱ्या व्यकतीची तशी इचछा नसेध तर, जजल्हाियकाऱ्याींना,  
राज्य शासनाचया सिासायारण नथिा विशषे आदेशास नयीन राहअन, भोगाियकाराने क्रकीं िा पट्टेदारी नियकाराने पढुीध 
नमतिमण करणारास नमतिमण केधेधी जमीन पढुीध इतर शतखिर देता येईध:   
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(अ) अनतक्रमण झा लेलया  जममनी भोगर्वट्यया च्या  अधिकाका रा ने देण्या सा ठी शती- 
(एक) नमतिमण करणारा नमतिमणाचया सींपअणा काधाियीची आकारणी आणण आिश्यक नसल्याप्रमाणे दींड देईध. 
(दोन) जर नमतिमण करणारा मागासिगााचा नसेध तर, तो सिासायारण भोगाियकार मअल्याचया क्रकमान नडीच पटीस 
नयीन राहअन जजल्हाियकारी, सिेचछामनणायानसुार मनजश्चत करतीध नसे, जममनीचया मअल्याचया पाच पटीपेिा नियक 
नसधेध ेभोगाियकार मअल्य दींड म्हणअन देईध आणण जर तो मागासिगााचा नसेध तर, सिासायारण भोगाियकार 
मअल्याएिढी रककम देईध. 
(तीन) जर नमतिमण करणारा मागासिगााचा नसेध तर, तो नशा आकारणीचया क्रकमान नडीच पटीस नयीन राहअन, 
जजल्हाियकारी सिेचछामनणायानसुार मनजश्चत करतीध नशी, जममनीचया िापराचया सींदभाात धादता येण्याजोग्या 
सिासायारण िावषाक जमीन महसअधाचया पाच पटीींपेिा नियक नसेध नशी आकारणी दींड म्हणअन देईध आणण जर 
नमतिमण करणारा मागासिगााचा नसेध तर, नशा आकारणीएिढी रककम देईध. 
परींत,ु जजल्हाियकाऱ्यास राज्य शासनाचया पअिा मींजुरीने, त्या प्रकरणाची पररजसथती आणण पढुीध गोष्ट्टी विचारात घेऊन, 
ननिुमे शता (दोन) आणण (तीन) नन्िये विहीत केधेल्या क्रकमान दराींपेिा कमी दराने, दींडाचे भोगाियकार मअल्य आणण 
दींडाची आकारणी याींची रककम मनजश्चत करता येईध त्या शतख नशा:- 
(१) जजल्हाियकाऱ्याींचया मत,े सरकारी जममनीिर नमतिमण करताना, नमतिमण करणाऱ्याचया बदुियपरसपर क्रकीं िा 
नसदभािपअिाक तसे करण्याचा उददेश नव्हता. 
(२) जजल्हाियकाऱ्याींचया मत,े भोगाियकार मअल्य आणण दींडाची आकारणी याींची रककम विहीत क्रकमान मयाादेपेिा 
मनजश्चत करण्यात आधी तरी, यारकाच ेआिथाक नसुकान होण्याचा सींभि आहे आणण 
(३) त्या प्रकरणाचया िसतजुसथतीशी सींबींियत नसेध नशी इतर कोणतीही गोष्ट्ट. 
(चा र) जर जमीन नकृवषक प्रयोजनाकररता िापरण्यात येत नसेध तर, शता (तीन) नन्िये मनजश्चत केधेल्या 
आकारणीबाबत, १५ िष ेमदुतीपयतं हमी देण्यात येईध आणण कृवषविषयक प्रयोजनाकररता िापरण्यात येत नसेध तर, 
जमाबींदीचया मदुतीपयतं हमी देण्यात येईध आणण त्यानींतर, ती फेरतपासणीस पात्र ठरेध. 
परींत,ु आकारणीची फेरतपासणी करण्यात येईध तवे्हा, नमतिमण करणारा, सयुाररत आकारणी देण्यास शता (तीन) 
नन्िये मनजश्चत केधेधी दींडनीय आकारणी याींपकैी जी नियक नसेध ती आकारणी देण्यास पात्र ठरेध. 
(पा च) जजल्हाियकाऱ्याींचया परिानगीमशिाय ज्या प्रयोजनाकररता जमीन देण्यात आधी नसेध त्या प्रयोजनालेरीज इतर 
कोणत्याही प्रयोजनासाठी जममनीचा िापर करता कामा नये. 
(सहा ) नमतिमण करणारा तसा करारनामा करुन देईध. 
 
(ब) अनतक्रमण केलेल  जमीन पट्यटेदा र  अधिकाका रा र्वर देण्या सा ठी शती:- 
(एक) नमतिमणाचया तारलपेासअन पअिाधिी प्रभािासह, तीस िषााचया काधाियीसाठी पट्टा करण्यात येईध. 
(दोन) नमतिमण झाधेल्या जममनीचया भोगाियकार मअल्याचया १५ टककयाींपिेा कमी नसेध आणण २५ टककयाींपिेा 
नियक नसेध इतका लींड देण्याबाबत पट्टेदाराने धेली कबधुी ददधी पाहीजे. 
(तीन) नमतिमण झाधले्या जममनीचया ननियकृत भोगिट्याकररता, जजल्हाियकारी, मनयााररत करतीध नसा दींड देण्याच े
पट्टेदार कबअध करीध. 
(चा र) जजल्हाियकाऱ्याींचया मत ेपट्ट्याचया मदुतीत ननियकृत बाींयकामात महत्िाच ेफेरफार करण्यात आध ेनसतीध 
तर, पट्टेदार नमतिमण केधेधी जमीन भरपाई मशिाय सोडअन देण्याच ेकबअध करीध. 
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(पा च) ज्या प्रयोजनाकररता जमीन देण्यात आधी नसेध त्या प्रयोजनालेरीज इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी 
जजल्हाियकाऱ्याचया परिानगीमशिाय मतचा िापर करता कामा नये. 
(सहा ) पट्टेदार तसा करारनामा करुन देईध. 
या मनयमान्िये नमतिमण करणाऱ्याधा जमीन देण्यापिुख जजल्हाियकारी, नमतिमण केधेल्या जममनीच ेबाजारमलु्य, 
पाच हजार रुपयाींपेिा नियक परींत ुदहा हजार रुपयाींपिेा नियक नसेध त्याबाबतीत, आयकुताींची मींजुरी घेतीध आणण 
नस ेमअल्य दहा हजार रुपयाींपेिा नियक नसेध त्याबाबतीत, राज्य शासनाची मींजुरी घेतीध. 
 
२४. ना  - दा र्वा  तत्र्वा र्वर वर्ववर्वक्षित अनतक्रमणे चा ल ूठेर्वण्या स परर्वा नगी: महाराष्ट् न जमीन महसअध (सरकारी जममनीची 
विल् हेिाट धािणे) मनयम १९७१ मयीध मनयम ४४ नन् िये ना - दािा तत्िािर विविक्षित नमतिमणे चाधअ ठेिण्यास 
परिानगी देण् याची तरतदु आहे. 
 
मधकुीं डी आणण चबतुरा, तखत, पायऱ्या आणण धहान आकाराच ेतत्सम बाींयकाम करुन (ज्यामळेु धोकाींची गरैसोय होणार 
नसेध नशा प्रकारचया मधकुीं ड्या आणण बाींयकाम) क्रकीं िा पढेु आधेधे सज्ज,े छप्पर आणण जममनीिर आधेधे इतर हिाई 
बाींयकाम (ज्यामध्ये जागेचया प्रत्यि िापराचा नींतभााि होत नसल्याने जनतचेी गरैसोय होणार नसेध, जागेचया 
भविष्ट्यातीध विकासात नडथळा मनमााण होणार नसेध आणण नन्यथा आिेपाहा नसतीध नशी बाींयकाम)े या रुपाने 
झाधेधे सरकारी जममनीिर झाधेधे नमतिमण चाधअ ठेिण्यास, नमतिमणचया तारलेपासअन त्या सथानातीध विदयमान 
नसधेल्या जममनीचया िावषाक भाड ेमअल्याचया दपुटीएिढी ननजु्ञप्ती फी तसेच ि नमतिमण करणाराने ना–दािा 
करारनामा करुन ददल्यास जजल्हाियकाऱ्याकडअन परिानगी देण्यात येईध. 
 
२५. सरका र  जममनीत, तीर्वरुन पा ण्या च ेप्रम ख नळ इत्या द  घा लण्या स परर्वा नगी देण्या ची जजलहा धिकाका ऱया ंची शक्ती: 
महाराष्ट् न जमीन महसअध (सरकारी जममनीची विल् हेिाट धािणे) मनयम १९७१ मयीध मनयम ३९ नन् िये सरकारी 
जममनीत, तीिरुन पाण्याच ेप्रमलु नळ इत्यादी घाधण्यास परिानगी देण्याची तरतदु आहे.  
 
(१) जजल्हाियकाऱ्याींनी, सींबींियत कायाकारी नमभयींत्याशी विचारविमनमय केल्यािर, त्याींना धादणे योग्य िाटेध नशा 
शतखिर, सरकारी जममनीमयअन, ती िरुन क्रकीं िा ती लाधअन पाण्याच ेप्रमलु नळ, नळ आणण भअममगत िीजतारा घाधण्यास 
ि मधकुीं डी घाधण्यास त्या प्रयोजनाकररता भोगिट्यात घेतधेल्या जममनीचया बाजार मअल्याचया ५ टककयाींपिेा नियक 
नसेध ि क्रकमान एक रुपया नसेध एिढी िावषाक रककम ददल्यािर परिानगी देता येईध. 
(२) १५ िषाापेिा कमी नसेध नशा मदुतीने िावषाक प्रदानाींची फेरतपासणी करण्यात येईध. 
(३) पाण्याच ेप्रमलु नळ आणण नळ घाधण्यासाठी जममनीचा िापर करण्यास परिानगी देण्यात आधी नसेध तर, नमनुा 
आठमध्ये, भअममगत िीजतारा घाधण्यासाठी नमनुा नऊमध्ये, मधकुीं डीचया बाींयणीसाठी नमनुा दहामध्ये आणण लाींब, 
मनोरे, उपररविजताराींसाठी सटे रलाड्स याींचया उभारणीसाठी नमनुा नकरामध्ये, करारनामा करुन घेण्यात येईध. 
 
२६. शा सकीय जमीनीची मा गणी प्रस ता र्वा तील र व ट :  
शासकीय जममनीची मागणीची प्रकरणे िषाानिुष ेनींतीम मनणाय न होताच प्रधींबीत राहतात. मोय या प्रमाणात समरणपत्र,े 
नयाशासकीय पत्र,े तारा इत्यादी पत्रव्यिहार केधा जातो परींतअ मनणाय होत नाही. याच ेमळु कारण म्हणज ेतहसीध 
कायााधय सतरािर नशी प्रकरणे कोणत्या पध्दतीने हाताळािीत याबाबत परेुसी मादहती नसत.े  
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क) नका श:े मागणी केधेल्या जागेच या आजुबाजुच या पररजसथतीबाबत (उदा. रसत,े इमारती, समशान भमुी इत्यादी) 
मादहतीसह नकाश ेतीन प्रतीत पाठविणे जरुरीच ेनसत.े परींत ुबऱ्याच िेळा नस ेनकाश ेतीन प्रतीत न पाठविता एक 
क्रकीं िा दोन प्रतीत पाठविधे जातात.  
काही िेळेस नकाशा म्हणज ेनसुता चौकोन काढअन तो मागणी केधेधी जागा म्हणअन कळविधा जातो. मागणी केधेधी 
जागा नकाशात दालविताींना त्या जागेभोितीची सिा पररजसथती धिात येण् यासाठी  लुधासेिार नकाशा तयार करणे, 
नकाशािर सविसतर टीप देणे आिश् यक नसत.े  
शासन पररपत्रकानसुार या नकाशाींिर जागेची समि पाहणी केधबेाबत तहमसधदार आणण उपविभागीय नियकारी याींची 
सिािरी नसणे आिश् यक नसत.े परींत ुनसे नकाश ेफक त तधाठी नथिा मींडळ नियकारी याींनी स िािरी केधेधे नसतात. 
तहमसधदार आणण उपविभागीय नियकारी याींनी सदर जागेधा समि भेट देऊन नकाशाींिर स िािरी करणे गरजेचे नसत.े  
मागणी केधले् या जाग ेधगत जर राष्ट्नीय महामागा, राज्य महामागा, जजल्हामागा क्रकीं िा ग्रामीण रसता नसल्यास त्याचया 
मध्यापासअन मागणी जागेच ेनींतर नकाशात दालविणे आिश् यक नसत.े महाराष्ट्न जमीन महसधु(जममनीचया िापरात 
बदध ि नकृवषक आकारणी) मनयम १९६९, ननसुअची २ नन् िये कोणत्या रसत्यापासअन क्रकती नींतर मोकळे ठेिणे 
आिश् यक आहे याबाबतचा तपशीध नमअद आहे. 
 
ख) प्रमा णपर व: शाळेची इमारत, िसतीगहृ इत्यादीसाठी मागणी केधेधी जागा आरोग्याचया दृष्ट्टीकोनातअन योग्य 
नसधेबददध सींबींयीत आरोग्य नियकाऱ्याच ेप्रमाणपत्र घेतधे जात नाही. सािाजमनक आरोग्याचया दृष्ट्टीन ेनसे प्रमाणपत्र 
घेणे आिश्यक नसत.े 
 
ग) जा गेची मा लकी: मागणी केधेधी जागा गािठाणापकैी, शासकीय सिे नींबरपकैी नथिा ग्रामपींचायतकड ेमनहीत 
केधेल्या िेत्रापकैी नसअ शकत.े मागणी केधेधी जागा शासकीय नसल्यास ती गरेुचरण, लळिाडी नथिा इतर सािाजमनक 
कामाकरीता रालअन ठेिधेल्या जागापकैी नसअ शकत.े नशा जागेची प्रकरणे तयार करताींना मळुात मागणी केधेधी जागा 
शासकीय माधकीची आहे की, ग्रामपींचायतकड ेमनहीत केधेल्या जागेपकैी आहे याची लात्री करािी.  
जागा ग्रामपींचायतीकड ेमनहीत केधेधी नसेध तर त्याकामी सींबींयीत फेरफाराचा उतारा जोडणे आिश्यक आहे. परींत ुनसा 
फेरफाराचा उतारा बऱ्याच िेळा जोडधा जात नाही. जागा ग्रामपींचायतीकड ेमनहीत केधी नसेध तर नशी जागा 
ग्रामपींचायत कायदा कधम ५१ प्रमाणे शासनाकड ेपरत िगा करुन घेतल् यामशिाय मींजअर करता येत नाही.  
ग्रामपींचायतीकड ेमनहीत जागा शासनाकड ेिगा करण् यासाठी ग्रामपींचायतीने सदरहअ जागा ज्या कामाकररता ग्रामपींचायतीस 
ददधी त्या कारणासाठी आिश्यक नाही आणण मागणी करणाऱ्या सींसथेस ती मींजअर करणेस हरकत नाही, याबददध ठराि 
घेणे आिश् यक नसत.े परींत ुएकतर नशा प्रकारच ेठराि घेतधे जात नाहीत क्रकीं िा ठराि घेतधा नसल्यास या ठरािाची 
प्रत प्रकरणात जोडधी जात नाही. ग्रामपींचायतीचा ठराि नसताींना ती जागा मींजअर केधी गेधी तर ग्रामपींचायत त् यािर 
हरकत घेत ेआणण नशी प्रकरणे न्यायाधयात िषाानिुष ेप्रधींत्रबत राहतात. त्यामळेु ग्रामपींचायत ठराि आिश्य घ्यािा.  
यासोबत ग्रामपींचायतीचा विहीत “एध” नमनु्यात जागेचा राजीनामा नसणे आिश् यक नसत.े या राजीनाम्यात मागणी 
करण् यात आधेल्या जममनीचा िमाींक नथिा सव्हे/गट नींबर, जागेच ेिेत्र ि राजीनाम्याची तारील नसणे आिश् यक 
नसत.े ग्रामपींचायतीने मागणी केधेल् या जागचेा राजीनामा ददल्यानींतर तो जसिकृत केल् याबाबत तहमसधदाराींनी नशा 
राजीनाम्यािर सिािरी कराियाची नसत.े राजीनाम्यािर जसिकृतीबाबत सिािरी करताींना विषयाींक्रकत जागा लरोलरच 
ग्रामपींचायतीच ेमाधकीची आहे क्रकीं िा ग्रामपींचायतीकड ेमनहीत केधेल्या जागेपकैी आहे याची लात्री केधी जात नाही. 
जागा ग्रामपींचायतीच ेमाधकीची नथिा ग्रामपींचायतकड ेमनहीत केधेधी नसताींना नशा राजीनाम्यािर तहमसधदाराींनी 
जसिकृती दालध स्या करु नयेत. 
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घ) शा ळेकर ता  जा गा  मा गणी: शाळेकरीता जागा मागणी नसेध त्या प्रकरणात महाराष्ट्न शासनाच या पररपत्रकाप्रमाणे 
जजल्हा मशिण नियकारी याींचे नमभप्राय घेणे आिश् यक नसत.े परींत ुनस ेनमभप्राय हजर करणेबददध सींसथेधा 
कळविणेत येत नाही क्रकीं िा तहमसध पातळीिर जजल्हा मशिण नियकारी याींच ेनमभप्राय मागिअन घेतधे जात नाहीत.  
 
च) मा गणी जा गेलगत समशा न भमूी:  मागणी करण् यात आधेल्या जागेधगत समशान भअमी नसेध तर शासन 
पररपत्रकानसुार नशा समशानभअमी भोिती १०० फअ टाचा मोकळा पट्टा सोडणे आिश्यक आहे. परींत ुमागणी जागेधगत 
समशानभअमी नसेधस मागणी जागेपासअन समशानभअमीच ेनींतर क्रकती? त ेनकाशात नमदु केध ेजात नाही. धगत 
समशानभअमी नसेध तर तशी नोंद नकाशात दशाविणे जरुरीच ेआहे. 
 
छ) महसलूा तनू सटू असलेल  जा गा : ज्या प्रकरणात महसधुातअन सअट नसधेल् या जागेची मागणी केधेधी आहे नशा 
प्रकरणात विहीत “न”, “ब”  आणण “क” नमनु्यात मादहती भरुन पाठविणे आिश् यक नसत.े या नमनु्याींतीध प्रत्येक 
रकान्यातीध मादहती महत्िाची आहे ती मादहती नचअक मधहीणे ि ती मादहती नचअक नसल्याबददध तहमसध कायााधयाने 
तपासअन लात्री करणे आिश् यक नसत.े  
यापकैी “न” नमनु्यािर सींसथेचया पदाियकाऱ्याींची स िािरी आिश्यक नसत ेतर “ब” आणण “क” नमनु्यािर चौकशी 
नियकाऱ्याींने सिािरी केल् यानींतर ् या नमनु्यातीध मादहती तहमसधदाराींनी तपासअन सिािरी करणे आिश् यक नसत.े 
परींत ुबऱ्याच िेळा “न” नमनु्यािर सींसथेचया पदाियकाऱ्याींची सिािरी न घेता तहमसधदारच स िािरी करतात.  
 
ज) ससं ् ेकडून जा गा  मा गणी: सींसथा ज्यािेळी शासकीय जागेची मागणी करत ेत्यािेळी मागणी करणारी सींसथा, 
सोसायटीज रजीसनेशन ॲकट क्रकीं िा पजयधक नसट ॲकट लाधी नोंदणीकृत नसणे आिश् यक नसत.े नशी सींसथा 
नोंदणीकृत नसल् याबाबत नोंदणीप्रमाणपत्राचया सािाींकीत प्रती तसेच प्रत्येक सींसथचेी काही ठराविक ध्येये उदददष्ट्टे 
नसतात नशा ध्येय, उदददष्ट्टे ि घटनेची नदययाित प्रत सींसथेकडअन हजर करुन घेऊन ती प्रकरणास जोडणे आिश् यक 
नसत.े   
सींसथेजिळ इमारत बाींयकाम लचाासाठी १/६ रककम मशल्धक नसणे आिश् यक नसत,े परींत ुया बाबीिर सहसा विचारध े
मशिाय कोणीही मादहती पाठवित नाही. सींसथेधा इमारत बाींयण्याकरीता क्रकती लचा येणार आहे? हा लचा सींसथा कोठअ न 
करणार आहे? याबाबत सींसथेकडअन मादहती घेणे आिश्यक आहे. सींसथेकड ेक्रकती रककम मशल्धक आहे हे पहाण् याकरीता 
सींसथेकडअन नधीकडीध नथाबाबीची तरेीज (बलधन्समशट) हजर करुन घेतधी जािी. बऱ्याच िेळेधा प्रकरणाधा दोन तीन 
िषाापअिखच ेजुने बलधन्समशट जोडध ेजात ेजे योग् य नाही.   
 
झ) पोल स खा त्या चा  अमभप्रा य: शासनाच या नयाशासकीय पत्रान् िये मागणीदार सींसथा लरोलरच धायक (बोनाफाईड) 
सींसथा आहे क्रकीं िा नाही याबाबत पोधीस लात्याचा नमभप्राय हजर करुन घेणे आिश् यक आहे. परींत ुनसा नमभप्राय 
प्रकरणास जोडधा जात नाही.  
 
ट) ग रे चरण िेर वा ची मा गणी: ननेकदा ज ेिेत्र गरेु चरणाकड ेरालअन ठेिधे आहे त् या िेत्रापकैी काही जमीन 
ममळणेबददध विनींती करणेत येत.े नशा प्रकरणात गािी नसधेधी मश ींगाची जनािरे, त्रबनमशींगाची जनािरे, याींना 
मनयमाप्रमाणे आिश्यक नसधेधे चारण िते्र आणण गािी उपधयय नसधेधे चरण िते्र याबाबत मादहती देणे आिश् यक 
नसत.े  
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ठ) महसलू म क्त ककंमत म्हणज ेका य?: नशा प्रकरणात महसअध मकुत क्रकीं मतीबाबत नेहमी चुका मनदशानास येतात. 
ननेक चौकशी नियकाऱ्याींना महसअध मकुत क्रकीं मत म्हणज ेकाय आणण ती कशी काढधी जात ेत्यासींबींयी मादहती नसत.े 
त्यामळेु महसअध मकुत क्रकीं मत काढण्याची रीत लाधी नमदु केधी आहे. 
प्रथम मनयम २६ (३) प्रमाणे बाबी विचारात घेऊन जागेची चाधअ बाजार भािाप्रमाणे क्रकीं मत ठरिािी. (न) त्या िसतीतीध 
तशाच प्रकारच या जममनीच या वििीची क्रकीं मत (ब) इमारती जागेच ेदठकाण (क) तशाच प्रकारच या जममनीची उपधययता 
आणण मतचयासाठी नसधेधी मागणी (ड) भअममसींपादन नियमनयमान् िये जममनीची क्रकीं मत ठरविताींना जे घटक विचारात 
घेण्यात येतात त ेघटक. 
उपरोक त सिा बाबी विचारात घेऊन क्रकीं मत ठरविणेपअिख धगतचया ५ िषखचया व्यिहाराचा लरेदी वििी तकता (दर हेकटरी 
क्रकीं मतीचा) तयार करािा. नसा तक ता धगतचया ५ िषखचया व्यिहाराचा नसणे, ज्या जमीनीची मागणी करणेत आधी 
आहे त् या पररसरातीध जमीनीचा नसणे, एकाच तक त् यात एकर-गुींठे ि हेकटर-आर या पररणामातीध जमीनी नमदु करणे 
नशा प्रकारचया चअका टाळाव्यात. 
िरीधप्रमाणे जमीनीची क्रकीं मत ठरविधे नींतर लाधीध प्रमाणे “महसधु मकुत” क्रकीं मत काढािी. 
 
(१) मागणी जागेच ेिेत्र (चौ. मी.) (२) ग णीले मागणी जागेच या िावषाक त्रबनशतेी साऱ् याचया ३० पट रक कम (३) अधिकाक 
मागणी जागेची क्रकीं मत = म्हणजेच महसअध मकुत क्रकीं मत.   
 
एलादया सींसथेने िेगिेगळ्या कारणाकरीता जागा मागणी केल्यास नशा जागाींची महसअध मकुत क्रकीं मत एकत्र काढण् यात 
येत ेहे चुकीच ेआहे. प्रत्येक कारणासाठी उदा :- शाळा, इमारत, क्रिडाींगण/ िसतीगहृ याींचया महसअध मकुत क्रकीं मती 
िेगिेगळ्या काढाव्यात. 
 
ड) नद पा र वा तील जमीन: बऱ्याच िेळेधा नदीपात्रातीध जममनीची विहीरी िगरेै करता मागणी करण् यात येत.े नशी 
प्रकरणात मागणी जमीन ही नदीपात्रातीध आहे क्रकीं िा नदीपात्राधगत साचधेधी गाळेपेर (नसैिगाक प्रक्रियेमध् ये पाणी कमी 
झाल् यामळेु ददसअ धागणारी जमीन) जमीन आहे याबाबतीत नेहमीच घोटाळा होतो. मनयम २१ नन्िये नदीपात्रातीध 
जमीनीची कायमची विल्हेिाट धािता येत ेतर नदीपात्राधगतची गाळपेर जममनीची मनयम २१ -न नन्िये विल्हेिाट 
धािता येत.े ज्यािेळी नदीपात्रातीध जमीनीची मागणी करणेत येईध त्यािेळी काढाियाच या नकाशात नदीपात्रापासनु ज्या 
जमीनीस नदीतीध/विहीरीतीध पाणी दयाियाच ेनशा जममनीसह नकाशा काढअन त्यात नींतर दशाविणे आिश् यक नसत.े  
 
ढ) रदहर्वा सा सा ठी जा गा  मा गणी: रदहिासासाठी जागा ममळणेसाठी आधेधे नजा पाहता चौकशीत नस ेददसअन येत ेकी, 
नजादार भमुीहीन शतेमजअर आहे. नशा िेळेधा नशा नजादाराचया विनींतीचा विचार गािठाण विसतार योजनेलाधी होणे 
जरुर नसत.े काही नजांना मनयमाप्रमाणे कोटा फी स टअप धािधेधा नसतो. नजादार मागास िगााचा नसल् यास आणण नजा 
हा तगादा नजा नसेध तर चौकशी नियकाऱ्याने नशा नजांना मनयमाप्रमाणे कोटा फी स टअप धािअन घेणेस हरकत नाही. 
घरासाठी जागा देताींना क्रकीं िा सींस थधेा सािाजमनक कामासाठी जागा मींजअर करताींना या कामी प्रथम ग्रामपींचायतीची 
सींमती आहे क्रकीं िा नाही हे पाहणे आिश् यक नसत.े या बाबतीत ग्रामपींचायतीचा ठराि/ सींमती निश्य हजर करून 
घ् यािी.  
 
सिातींत्र्य समैनक, सशस त्र दधातीध नोकर, सरकारी नोकर, सिुणाकार याींच यामशिाय इतर व्यकतीींना विना मधधाि जागा 
मींजुर करता येत नाही. त्यामळेु नजादाराचा जबाब घेताींना तो प्रथम मधधािात जागा घेणेस तयार आहे क्रकीं िा नाही या 
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बाबतीत त्याच ेम्हणणे घ्याि.े मधधािात जागा ममळणार नाही म्हणअन नजादारास जागा देण्याची मशफारस करणे सिासिी 
नयोग्य आहे. विना मधधाि जागा का देण् यात यािी याबददध लरोलरच काही सबळ कारणे नसतीध तर मनयम २६ 
नसुार तसा सपष्ट्ट लुधासा करािा. लाजगी व्यकतीींना जागा मींजअरीची मशफारस करताींना नजादार सध्या कोठे राहतो 
याबददध चौकशी करून प्रलापटी रजजष्ट्टरचा उतारा जोडािा.  
 
लाजगी व्यकतीींची जागा मागणीच ेप्रकरणे पाठविताींना नजादाराच या नथिा त्याचे कुटुींत्रबयाींच या नािािर नसधले्या 
जममनीचा/मोकळ्या जागाींचा/ राचा लात ेउतारा, प्रलापटी रजीष्ट्टरचा उतारा इ. बाबत कागदपत्र ेजोडािीत. नजादाराच या 
नगर कुटुींत्रबयाींच या नािािर जागा नसल् यास तसा ग्रामपींचायत दालधा ि इसमाच ेप्रमतज्ञापत्र इ. बाबत कागदपत्र े
जोडािीत.  
 
त) गहृननमा ाण ससं्ा ंना  जा गा  देणे: सध्या ननेक गहृमनमााण सींसथा उदयास येत आहेत ि त्याची जागा मागणी 
सातत्याने चाधअ नसत.े नशा सींसथाींना जागा देण् यापअिख ही सींसथा सोसायटीज रजीसनेशन ॲकट लाधी नोंदणीकृत नसणे 
आिश् यक नसत.े  
नशी प्रकरणे पाठविताींना लाधीध कागदपत्र ेपाठिािीत. 
१) मागणी जागेचा उतारा २) मागणी जागा एलादया सािाजमनक कामाकरीता िगा केधी आहे काय? ३) या जागेची 
एलाद या सािाजमनक कामाकरीता मागणी आहे काय ? ४) सींस थेतीध सिा सभासदाींची नािे, पत्ता, जात, कुटुींबातीध 
इसमाींची सींखया यापकैी कोणाच ेनािािर घर/ जागा आहे काय? कुटुबाींतीध एलादी व्यकती नन्य गहृमनमााण सींसथेची 
सभासद आहे काय ? ५) सभासदाच ेसिा मागांनी येणारे िावषाक उत्पन्न या बाबतचा तकता ६) सिा सभासदाींचे 
तहमसधदाराींच या सिािरीच ेउत्पन्नाच ेदालध ेजोडािेत ७) सिा सभासदाींच ेसिम नियकाऱ् याने ददधेधे जातीच ेदालध े
जोडािेत. ८) मींजअरी कामी नेहमीप्रमाणे धागणारी इतर मादहती उदा. नकाश,े ग्रामपींचायत सींमती इत्यादी पाठिािेत.  
सींसथेस जागा मींजअरी सींबयाींत प्रकरण तयार करताींना लाधीध बाबी नत्यािश्यक नसतात. 
१) जागेचा बाजार भािाप्रमाणे क्रकीं मत. 
२) गेल्या ५ िषााचा लरेदी वििी तकता. 
३) शासन पररपत्रक ि.जमीन १०७८/१८२८७/ ग. ८ दद. १४-६-७८ नसुार विहीत नमुन्यात मादहती. 
४) शासन पररपत्रक ि.एध.सी.एस. १०७५/ ५१८३८ सी.आर.३७६ ग.४ दद. १५-७-१९७८ नसुार प्रत्येक सभासदाचे सटॅंप 
पेपरिर प्रमतज्ञापत्र.  
५) जजल्हा मनबींयकाच ेनमभप्राय इ.  
 
्) सर्वा तरं व सनैनक, सशसर व दला तील नोकर, स र्वणाका र, वर्वकला ंग व् यक् ती, सरका र  नोकर या ंना  जा गा  देणे: या 
व्यकतीींना मनयम २८ प्रमाणे विनामधधाि जागा देता येत.े नशा इसमाींची प्रकरणे तयार करताींना लाधीध कागदपत्राींची 
पअताता करणे आिश् यक नसत.े  
१) नजादार क्रकमान १५ िषा महाराष्ट्न राज्याचा रदहिासी नसधेधा माजी समैनक नसािा. 
२) सिुणाकार हा भारत सींरिण नियमनयम १९६२ नन्िये काढधेल्या सिुणा मनयींत्रण आदेशाचया प्रारींभाचया धगतपअिख १५ 
िषा महाराष्ट्न राज्याचा रदहिासी नसािा. 
३) िरीध व्यकतीींनी त्याींना राज्यात क्रकीं िा राज्याबाहेर कोठेही सित:चा कोणताही इमारती भलुींड नाही क्रकीं िा इमारती ि 
भमुीलींड क्रकीं िा इमारती सित:चे क्रकीं िा त्याचया कुटुींबातीध कोणत्याही सदसयाचया नाि ेनाहीत नस ेप्रमतज्ञापत्र करून 
ददध ेपादहजे.  
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४) सशसत्र दधातीध नोकराने नथिा माजी समैनकाने नसा नजा नाविक, समैनक आणण िमैामनक मींडळाचया 
नध्यिामाफा त करणे जरुर आहे. 
 
द) औद्योधिकगक अ्र्वा  र्वा णणज्य का मा कर ता  जमीन देणे: 
या कारणाकरीता जागा देताींना सिा सायारणपणे गेल्या िषाातीध शतेजममनीच ेलरेदी वििी व्यिहार विचारत घेतधे 
जातात. तसे न करता मागणी केधेल् या जागेचया पररसरातीध बाींयकाम जागेच ेलरेदी वििीच ेव्यिहार धिात घेणे 
आिश् यक आहे. 
सहकारी सींसथेसाठी जममनीची मशफारस करताींना प्रत्येक प्रकरणात उपमनबींयक सहकारी सींसथा याींची मशफारस आिश् यक 
नसत.े तसेच सहकारी सींसथाींना चाधअ बाजार भािाचया ५० टकके एिढ्या क्रकीं मतीिर जागा मींजअर करता येतात. ही बाब 
धिात घ्यािी.  
 
ा) भा ड ेपट्यट्यया ने जमीनी देणे: 
भोगिट्यात नसधेधी कोणतीही जमीन सािाजमनक मधधािाव्दारे ५ िषााचया भाड ेपट्ट्याने देण् याचे नियकार 
जजल्हाियकारी याींना आहेत. यापेिा जासत काधाियीचया भाड ेपट्ट्याकरीता शासनाची मींजअरी आिश्यक नसत.े 
भाडपट्ट्याने ददधेल्या जमीनीच या बाबतीत ठराविक मदुतीनींतर पट्टायारकाकडअन जममनीचा ताबा काढअन घेतधा जात 
नाही क्रकीं िा मदुतिाढीकरता प्रकरण तयार केध ेजात नाही. त्यामळेु महसअध लात्यास पढेु ददिाणी दाि ेघाधणे भाग 
पडत.े िेळीच कायािाही केधी तर नस ेप्रसींग उदभिणार नाहीत.  
 
न) शा सकीय जममनीत/जममनीर्वरून पा ण्या च ेनळ घा लण्या स परर्वा नगी: 
नशा प्रकरणात सींबींयीत कायाकारी नमभयींता याींच ेनमभप्राय आिश्यक आहे.  
प) ाा ममाक प्रयोजना कर ता  जमीन देणे: 
 देऊळ, चचा, मशीद क्रकीं िा इतर कोणतहेी कारणासाठी जमीनीची मागणी केधी नसेध तर क्रकीं िा नशा याममाक 
कारणासाठी त्रबनशतेी परिानगी मागण्यात आधी नसेध तर या कारणाींकरीता शासनाची मींजअरी नसल् यामशिाय जागा 
मींजअर करता येत नाही. क्रकीं िा त्रबनशतेी परिानगी देता येत नाही. शासनाच या मींजअरीमशिाय त्रबनशतेी परिानगी देता 
येणार नाही नशी समज सींबयीत नजादारास देणे ही नत्यािश्यक बाब आहे. नश्या प्रकारची समज ददधी गेधी नाही तर 
९० ददिसात शासनाची मींजअरी न आधेस कधम ४४ (३) नसुार त्रबनशतेी परिानगी ददधी गेधी आहे नसे मानधे जात.े 
त्यािेळी िरीध प्रमाणे िेळीच दलध घेणे आिश् यक आहे. 
 

 
 


