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शेतजमिनीचे 'पोट-खरतब' के्षत्र 
बहूताांश गाव निुना सात-बारा सदरी, जेथे जमिनीच् ाा के्षत्राचा ्ल े ेख तसतो थतथे 'पोट-खराब' के्षत्राचा 
्ल े ेख तसतो. 'पोट-खराब' के्षत्राबाबत फारच किी िाहहती वाचााेा मिळते. त् ाािुळे ाा ेेखात 'पोट-खराब' 
के्षत्राववषाी ाोग् ा ती िाहहती दे् ााचा रयतात् न केेा हहे. 
 
'पोट-खराब' के्षत्र म् हणजजे शेत जमिनीच् ाा ज ाा के्षत्रात ेागवक करता ाेणेज शय ा होत नाही तसे ेागवकीसाठी 
ाोग् ा नसेेेे व त् ाािुळे पकीत ठेवेेेे के्षत्र. 
 
'पोट-खराब' के्षत्राबाबत काादेशीर तरतुद "िहाराष्ट्   जिीन िहसूे (जमिनीच् ाा वापरावरीे थनबंध) थनाि 
१९६८" िध ाे हहे. ाातीे केि २ तन् वाे, 
२. लतगवडीसतठी अयोग्य असलेल्यत जमिनीचे वगग, अशत जमिनीच्यत लतगवडीचे ववननयि आणि प्रनतबांन: 
(१) फयत कृषी रयताोजनासाठी केवळ (पोट-खराब)म्हणजून भू-िापन क्रिाांकात सिाववष्ट्ट केेेेी जिीन दोन रयतकारची 
हहे:- 
(अ) जजच्ाा भ-ूिापनाचे वेळी कृवषसाठी ताोग्ा म्हणजून वगगवारी कर्ाात हेी तसेे तशी जिीन, ाािधाे 
धारकाची कृवषके्षत्रावरीे इिारत ककां वा खळा्ाचा सिावेश होईे.  
(ब) जी सावगजथनक रयताोजनासाठी राखून ठेव्ाात ककां वा तमभहसताांककत कर्ाात हलाािळेु ककां वा जी जिीन रसता 
ककां वा िान्ा पदपथ ककां वा धारकामशवाा इतर इसिाांककून ककां वा वप्ााचे पाणजी ककां वा घरगतुी रयताोजनासाठी वापर्ाात 
ाेणजारा तेाव ककां वा ओढा ााने व्ाापलाािळेु ककां वा कोणजत्ााही जिातीककून ककां वा जनतेककून दहनभूिी ककां वा 
दफनभूिी म्हणजून ती वापर्ाात ाेत तसलाािुळे ककां वा गावातीे कुां भार कािासाठी ती जिीन तमभहसताककत 
कर्ाात हलाािळेु थतच्ाावर हकारणजी कर्ाात हेी नसेे तशी जिीन.  
(२) वगग (त) खाेी ाेणजारी जिीन, धारकास कोणजत्ााही ेागवकीखाेी हणजता ाेईे, हणणज त्ााकररता कोणजतीही 
हणजखी हकारणजी कर्ाात ाेणजार नाही.  
(३) वगग (ब) खाेी ाेणजार ाा जमिनीच्ाा ेागवकीस ााद्वारे ि.ज.ि.त. केि ४३ तन्वाे रयतथतबांध कर्ाात ाेत हहे. 
परांत,ु तेाव ककां वा ओढा ााने व्ाापेेलाा जमिनीच्ाा बाबतीत जेव्हा तशा तेावाचा ककां वा ओढ्ााचा जेमसांचनासाठीच 
केवळ ्पाोग कर्ाात ाेत तसेे, हणणज धारकाच्ाा एकिेव भोगवट्ाात तसेेलाा जमिनीसच केवळ त्ाािुळे 
पाणजीपरुवठा होत तसेे ककां वा तेावाच्ाा ककां वा ओढ्ााच्ाा कोरड्ाा पात्रात ेागवक कर्ााच्ाा धारकाच्ाा 
ववशेषाधधकारास ववशेषकरून िान्ाता दे्ाात हेी तसेे तेव्हा ्परोयत थनाि त्ाा जमिनीस ेाग ूहोणजार नाही.  
 
ाा 'पोट-खराब' के्षत्राचे वगग 'अ' हणणज 'वगग 'ब' तसे दोन भाग पकतात.  
 'पोट-खरतब'-वगग 'अ': 'पोट-खराब'-वगग 'त' म् हणजजे खककाळ के्षत्र, नाेे, खांदक, खाणजी इत् ाादीने व् ााप् त 
तसेेेे के्षत्र.  
'पोट-खराब'-वगग 'त' खाेी ाेणजार ाा के्षत्रावर िहसुेाची हकारणजी कर् ाात हेेेी नसते. 'पोट-खराब'-वगग 
'त' रयतकाराखाेी ाेणजारी जिीन शेतकर ाास कोणजत्ााही ेागवकीखाेी हणजता ाेश शकते. तथावप, तशी जिीन 
हकारणजीस पात्र तसणजार नाही. 'पोट-खराब'-वगग 'त' रयतकाराखाेी ाेणजार ाा जिीनीची हकारणजी करााची 
तसेे तेव् हा त् ााबाबतचा रयतस ताव तहमसेदाराांिाफग त िा. जिाबांदी हाुयत ााांना सादर करून हदेश रयताप्त 
करावा ेागतो. तशा हदेशानांतरच 'पोट-खराब'-वगग 'त' रयतकाराखाेी ाेणजार ाा जिीनीची हकारणजी करता ाेते. 
'पोट-खराब'-वगग 'त' रयतकाराखाेी ाेणजार ाा जिीनीत जर काही पीके घेतेी तसतीे तर पीक पाहणजीच् ाा वेळेस 
तशा पीकाांची नोंद तेाठी ााांना घेता ाेते.  
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 'पोट-खरतब' वगग 'ब': 'पोट-खराब' वगग 'ब' म् हणजजे सावगजथनक रयताोजनाथग तथागत रस ते, पदपथ ककां वा 
जेरयतवाह, काेवे, तेाव ककां वा घरगुती रयताोजनासाठी वापरणेजत ाेणजारे तेाव ककवा ओढा ााांनी व्ाापेेेी 
ककां वा कोणजत्ााही जाती-जिाती िाफग त दहनभूिी ककां वा दफनभूिी म्हणजून वापरात तसणजारी ककां वा पा् ााची 
टाकी, रहहवास वापर तशा काही ववमशष्ट् ठ रयताोजनाथग राखून ठेवेेेे हणणज त् ाािुळे ेागवकीसाठी ्पेध ध 
नसेेेे के्षत्र. 'पोट-खराब' वगग 'ब' के्षत्रावर कोणजत्ााही रयतकारची िहसूे हकारणजी कर् ाात ाेत नाही. परांतु 
'पोट-खराब' वगग 'ब' के्षत्रावर ेागवक कर् ाास 'िहाराष्ट्   जिीन िहसूे (जमिनीच् ाा वापरावरीे थनबंध) 
थनाि १९६८' केि २(३) च् ा’ ्पबांधानूसार ि.ज.ि.त. १९६६, केि ४३ तन् वाे रयतथतबांध कर् ाात हेेेा 
हहे.  
 
पोट-खराब, वगग ब खाेी ाेणजार ाा जमिनीांबाबत, िहाराष्ट्   जिीन िहसूे तधधथनाि १९६६, केि ४३ 
तन् वाे: 
४३. उपयोगतवर ननबंा  
जिीन िहसूे दे्ाास पात्र तसेेलाा जमिनीचा, सावगजथनक रयताोजनासाठी नेिून हदेेलाा 
भूिापन क्रिाांकातीे पकीत जमिनीची ेागवक, शेतासाठी तसेेलाा जमिनीतून िीठ काढणेज, फयत 
कृषी रयताोजनासाठी हकारणजी केेेलाा जमिनीिधून िाती, दगक, कां कर, िुरुि तसा ककां वा इतर कोणजताही 
िाे काढून नेणेज की जाााोगे ती जिीन ेागवकीसाठी ्पाुयत ठरणजार नाही ककां वा बरीच थनकािी ठरेे, 
इिारतीची जागा म्हणजून हकारणजी केेेलाा जमिनीतून िाती दगक (पषृ्ट् ठभागावरीे सुटे दगक), कां कर, िुरुि, 
ककां वा इतर कोणजताही िाे काढूणज नेणेज, गावठाणजातीे जमिनीचे ् त्खनन करणेज हणणज ववहहत कर्ाात ाेतीे 
तशा इतर रयताोजनासाठी करावााच्ाा वापराचे थनािन, राजा शासनाने ााबाबतीत केेेलाा थनािाांना 
तधीन राहून जजलहाधधकाराास ककां वा भू-िापन तधधकाराास करता ाेईे हणणज त्ाास रयतथतबांध करता ाेईे.  
हणणज त्ाास तशा रयतथतबांध केेेलाा रयताोजनासाठी जी व्ायती त्ाा जमिनीचा वापर करीे ककां वा वापर 
कर्ााचा रयतात्न करीे तशा कोणजत्ााही व्ायतीस सांक्षक्षप्तरीत्ाा चौकशी करून काढून टाकता ाेईे. 
िहाराष्ट्   जिीन िहसूे  (जमिनीच् ाा वापरावरीे थनबधं) थनाि, १९६८, केि ७ तन् वाे ाा ्पबांधाचे ्ल े ांघन 
करणजार ाास, जजलहाधधकाऱी एक हजार रुपाापातं दांक करु शकेे. 
 
'पोट-खराब' वगग 'त' हणणज वगग 'ब' ााची के्षत्र पकताळणजी जजल हा भूिापन कााागेाातीे िाहहतीशी तसेच 
्पेध ध तमभेेखातीे ेागवकीाोग् ा नसेेल ाा (गाव निुना एकचा गोषवारा) के्षत्राशी करााची तसते.   
पोट-खराब वगग 'त' हणणज वगग 'ब' चे के्षत्र स वतांत्रपणेज मेहून त् ााखाेी एकूणज पोट-खराब के्षत्र मेहहेे जाते. 
 
 िा. जिाबांदी हाुय त व सांचाेक, भूिी तमभेेख ााांचे पररपत्रक क्र. एेहर/८४७/६८, हदनाांक २१/२/१९६८ 
तन् वाे, 'ेागवकीसाठी सांपूणजगत: ताोग् ा तसेेल ाा जमिनीांची म् हणजजेच खककाळ के्षत्र, नाेे, खांदक व खाणजी 
तसेेल ाा के्षत्राची 'पोट-खराब' वगग 'त' म् हणूजन नोंद कर् ाात ाावी. तथावप, भूिापन तमभेेखावरून त् ााची 
पकताळणजी करून घे् ाात ाावी. काही ववमशष्ट् ट रयताोजनाथग राखून ठेवेेल ाा व म् हणूजन ेागवकीसाठी ्पेध ध 
नसेेल ाा के्षत्राचा सिावेश 'पोट-खराब' वगग 'ब' िध ाे होतो. ाा जमिनी सावगजथनक रस ते, जेरयतवाह/काेवे, 
तेाव इत् ाादी खाेीे तसतात. भूिापन तमभेेखाांिध ाे हढळणजार ाा के्षत्राांनूसार त् ााांचे के्षत्र मेहह् ाात ाावे. 
ाारयतिाणेज 'पोट-खराब ' वगग 'त ' हणणज 'पोट-खराब ' वगग 'ब ' तशा जमिनीच् ाा के्षत्राच् ाा नोंदी स वतांत्रपणेज 
कर् ाात ााव् ाात हणणज त् ाा जजल हा भूिापन कााागे ाातीे सांबांधधत हकड् ााांशी जुळल ाा पाहहजेत. जजल हा 
भूिापन कााागेाात तशी िाहहती ्पेध ध नसेे तेव् हा ववद् ािान तधधकार तमभेेखािध ाे ्पेध ध 
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तसेेल ाा एकूणज पोट-खराब के्षत्राची नोंद कर् ाात ाावी. ेागवकीाोग् ा नसेेल ाा के्षत्राच् ाा बेरजा सवग 
नोंदीच् ाा शेवटी कर् ाात ााव् ाात. ' 
हाच ्ल े ेख िहाराष्ट्   जिीन िहसूे थनाि पुजस तका, खांक-४ िध ाे गाव निुना सात-बारा सांबांधी खुेासा ाा 
रयतकरणजात केेेेा हहे.    
 
 िा. ववभागीा हाुय त, नामशक ववभाग, नामशक ााांनी त् ााांच् ाा ववभागातीे सवग जजल हाधधकारीांना हदनाांक 
१९/१०/२००८ रोजीच् ाा पत्रान् वाे कळववेे हहे की, 'गाव निुना ७/१२ ्तार ाावरीे पोटखराब के्षत्राबाबत तसे 
थनदशगनास हेे हहे की, पोट-खराब वगग 'त' च् ाा बाबत शेतकर ााांककून तनेकदा सदरची जिीन 
ेागवकीखाेी हणजेी जात तसून त् ााबाबत तधधकार तमभेेखात ्धचत नोंदी घे् ााबाबत तजग केेा जातो.  
ाा ववषााबाबत नामशक ववभागािध ाे एक समिती नेि् ाात हेी होती. त् ाा समितीच् ाा तहवाेानूसार, 
पोट-खराब वगग 'त' ची जिीन ेागवकीखाेी हणजता ाेते. िात्र त् ाासांबांधात हकारणजी कर् ाात ाेत नाही. 
िहाराष्ट्   जिीन िहसूे (जमिनीच् ाा वापरावरीे  थनबधं) थनाि १९६८, केि २(२) तन् वाे तशा जमिनीच् ाा 
हकारणजीस रयतथतबांध तसल ाािुळे शासनास िहसुेास िुकावे ेागते. पोट-खराब वगग 'ब' च् ाा जमिनीवर 
ेागवक कर् ाास िहाराष्ट्   जिीन िहसूे तधधथनाि १९६६, केि ४३ तन् वाे रयतथतबांध हहे. 
तरी, पोट-खराब वगग 'त' खाेीे ज ाा पोट-खराबा जमिनी शेतकर ााांनी वहीतीखाेी हणजल ाा तसतीे तर 
वपक पहाणजी सदरी त् ाा वहहती खाेी हणजल ाा तसल ााबाबत नोंदी कर् ाात ााव् ाात तसेच त् ाा के्षत्रावर 
हकारणजी कर् ााबाबत िा. जिाबांदी हाुय ताांककून हदेश रयताप् त ााल ाावर हकारणजी कर् ाात ाावी.'  
 
 िहाराष्ट्   शासन, िहसूे व वन ववभाग ााांच् ाा ककीे शासन थनणजगा क्रिाांक एेय ाूएन-२००५/रयत.क्र. ६७-
त/त-२, हदनाांक ०४/०९/२००८ तन् वाे, भूसांपादन तधधथनािाखाेी सांपाहदत जमिनीचे िूल ा थनधागरीत करताांना 
तमभेेखात दाखववेेल ाा पोट-खराब, नाेापक, रस तापक हणणज चाेूपक हहद जमिनीांचे िूल ा हे त् ाा के्षत्रातीे 
जजराात जमिनीच् ाा २५% इतके थनधागरीत कर् ाात ाावे तशा सूचना दे् ाात हल ाा होत् ाा. 
 
थोडक् यतत, 'पोट-खराब'-वगग 'त' रयतकाराखाेी ाेणजारी जिीन शेतकर ाास कोणजत्ााही ेागवकीखाेी हणजता ाेश 
शकते. तथावप, तशी जिीन हकारणजीस पात्र तसणजार नाही. तशा जिीनीत शेतकर ााांनी जर काही पीके 
घेतेी तसतीे तर पीक पाहणजीच् ाा वेळेस तेाठी ााांना तशा पीकाांची नोंद घेता ाेते. 
'पोट-खराब'-वगग 'त' रयतकाराखाेी ाेणजार ाा जिीनीची हकारणजी करााची तसेे तेव् हा त् ााबाबतचा रयतस ताव 
तहमसेदाराांिाफग त िा. जिाबांदी हाुयत ााांना सादर करून हदेश रयताप्त करावा ेागतो. तशा हदेशानांतरच 
'पोट-खराब'-वगग 'त' रयतकाराखाेी ाेणजार ाा जिीनीची हकारणजी करता ाेते. 
 
'पोट-खराब' वगग 'ब' के्षत्रावर कोणजत्ााही रयतकारची िहसूे हकारणजी कर् ाात ाेत नाही. परांतु 'पोट-खराब' वगग 
'ब' के्षत्रावर ेागवक कर् ाास 'िहाराष्ट्   जिीन िहसूे (जमिनीच् ाा वापरावरीे थनबंध) थनाि १९६८' केि 
२(३) च् ा’ ्पबांधानूसार ि.ज.ि.त. १९६६, केि ४३ तन् वाे रयतथतबांध कर् ाात हेेेा हहे. िहाराष्ट्   जिीन 
िहसूे (जमिनीच् ाा वापरावरीे थनबंध) थनाि, १९६८, केि ७ तन् वाे ााचे ्ल े ांघन करणजार ाास 
जजलहाधधकाऱी एक हजार रुपाापातं दांक करु शकतात. 
 

 


