महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिधनयम, १९६६

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिधनयम,
१९६६

प्रकरण एक

प्रकरण एक
कलम १. संधिप्त नाव,
व्याप्ती व प्रारं भ

१(१) या
अधिधनयमास,
महाराष्ट्र जमीन
महसूल
अधिधनयम,
१९६६ असे
म्हणावे.

प्रकरण एक
कलम १. संधिप्त नाव,
व्याप्ती व प्रारं भ
१(२) ही संधहता सबंि
महाराष्ट्र राज्यास लागू
असेल, परं तु प्रकरण तीन
(जधमनीवरील
अधतक्रमणाच्या
संबंिातील तरतुदी खेरीज
करून) चार, पाच, सहा,
सात, आठ, नऊ, दहा,
अकरा, बारा (कलम २४२
खेरीज करून) आधण सोळा
(कलमे ३२७, ३२९, ३३०,
(३३०-अ) ३३५, ३३६,
आधण ३३७ खेरीज करून)
यांच्या तरतुदी मुंबई शहरास
लागू होणार नाहीत.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
संदभाानुसार दुसरा अर्ा
अधभप्रेत नसेल तर, या
अधिधनयमात,
२(१) 'कृ षी वषा' म्हणजे
राज्य शासन शासकीय
राजपत्रातील
अधिसूचनेद्वारे नेमील
त्या तारखेपासून सुरू
होणारे वषा.
१ एधप्रल ते ३१ माचा
हा कालाविी 'कृ षी वषा'
मानला जातो.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(२) 'दुमाला' या
संज्ञेचा अर्ा खंड ककवा
जमीन महसूल देण्याचे
राज्य शासनाचे हक्क
जेर्वर संबधं ित
असतील तेर्वर पूणात:
ककवा अंशत:
कोणत्याही व्यक्तीच्या
मालकीत हसतांतररत
झालेली, असा होतो.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(३) 'हद्दीची धनशाणी' या
संज्ञेचा अर्ा, उभी के लेली
कोणतीही धनशाणी, मग ती
मातीची असो, दगडाची
असो ककवा इतर पदार्ााची
असो, आधण तसेच
जधमनीच्या कोणत्याही
भागाची हद्द धनयोधजत
करण्याकररता, त्याबाबत
प्राधिकार असलेल्या भूमापन अधिकाऱ्याने ककवा
महसूल अधिकार्याने
उभारलेल,े लावलेले ककवा
धनर्ददष्ट के लेले कोणतेही
कुं पण, धबन-नांगरलेला बांि
ककवा जधमनीची पट्टी ककवा
अन्यर्ा, नैसर्गगक ककवा
कृ धत्रम वसतू असा होतो.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या

२(४) 'इमारत'
म्हणजे शेतातील
इमारत नसलेले
कोणतेही बांिकाम.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(५) 'इमारतीची जागा'
म्हणजे बांिकाम
करण्याच्या
प्रयोजनाकररता िारण
के लेला जधमनीचा भाग,
मग त्यावर प्रत्यिपणे
कोणतीही इमारत
उभारण्यात आली असो
ककवा नसो, आधण
त्यामध्ये, त्यावर
उभारलेल्या कोणत्याही
इमारतीने पररवेधष्टत
ककवा धतच्याशी संलगन
असेलेली मोकळी जागा
ककवा अंगण यांचा
समावेश होतो.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(६) 'प्रमाधणत प्रत'
ककवा 'प्रमाधणत
उतारा' म्हणजे,
भारतीय पुरावा
अधिधनयम, १८७२
याच्या कलम ७६
अन्वये धवधहत के लेल्या
रीतीने प्रमाधणत
के लेली, यर्ाधसर्ती
प्रत ककवा उतारा.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या

२(७) 'चावडी'
म्हणजे गावाचा
कारभार
चालधवण्यासाठी ग्राम
अधिकाऱ्याकडू न
सवासािारणपणे
वापरण्यात येणारी
जागा.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(७-अ) 'आिारसामग्री
संचधयका' म्हणजे संबंधित
धवभागाच्या धजल्हा प्रमुखाने
धनणाायकतेने प्रमाधणत के लेला
आधण त्याने वेळोवेळी
अद्ययावत करुन संबंधित
धजल्हाधिकारी कायाालयात
सुधसर्तीत ठे वलेल्या माधहतीचा
संचधयका संग्रह होय. जी संधहते
अन्वये अकृ धषक प्रयोजनासाठी
जधमनीच्या वापराबद्दलची
परवानगी देतांना संबंधित
धवभागाच्या आिेपाची,
कोणतेही असल्यास,
धवधनधचती करून घेण्यासाठी
धजल्हाधिकार्याकडू न
वापरण्यात येईल.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(८) 'भू-संपत्ती'
म्हणजे जधमनीतील
कोणताही धहतसंबंि
आधण ती जमीन
िारण करण्यास पात्र
असलेल्या व्यक्तींकडे
ककवा व्यक्तीसमूहांकडे
धनधहत असलेले एकू ण
धहतसंबंि.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(९)‘ शेतातील इमारत' या संज्ञेचा
अर्ा, आकारणी के लेल्या ककवा शेतीच्या
कारणाकररता िारण के लेल्या
जधमनीवर, अशा जधमनींच्या ककवा
धतच्या िारकाच्या मालकीच्या ककवा
त्याच्याकडू न लागवड करण्यात येत
असलेल्या कोणत्याही इतर जधमनींच्या
संबंिातील पुढीलपैकी सवा ककवा
कोणत्याही प्रयोजनासाठी,
क) शेतीची अवजारे , खत ककवा वैरण
साठधवण्यासाठी;
ख) शेतीचे उत्पन्न साठधवण्यासाठी;
ग) गुराढोरांना धनवारा धमळण्यासाठी;
घ) जमीन िारकाच्या कु टुंबातील
व्यक्तींच्या, सेवकांच्या ककवा कु ळांच्या
धनवासासाठी ककवा
ङ) लागवडीसंबंिीच्या, त्याच्या
व्यवसर्ेचा एक अधभन्न भाग असलेल्या
इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी
बांिलेले बांिकाम.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या

२(१०) 'गावठाण'
ककवा 'गावातील
जागा' म्हणजे, कलम
१२२ अन्वये धनधित
करण्यात आल्याप्रमाणे
गावाच्या, नगराच्या
ककवा शहराच्या
जागेमध्ये समाधवष्ट
असलेली जमीन.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या

२(११) 'शासकीय
पट्टेदार' म्हणजे कलम
३८, अन्वये तरतुद
के ल्याप्रमाणे
शासनाकडू न पट्ट्याने
जमीन िारण करणारी
व्यक्ती.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या

२(१२) 'जमीन िारण
करणे' ककवा 'जमीन
िारक असणे' ककवा
'जधमनीचा िारक
असणे' म्हणजे
वैिरीत्या जधमनीचा
कब्जा असणे, मग ते
प्रत्यिात असो ककवा
नसो.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या

२(१३) 'िारण जमीन'
म्हणजे िारकाने
िारण के लेला
जधमनीचा भाग.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(१४) िारण जधमनीच्या संबंिात
'सुिारणा' या संज्ञेचा अर्ा ज्यामुळे
जधमनीच्या ककमतीत महत्त्वपूणा
वाढ होते व जे अशा जधमनीवर
करणे योग्य आहे, तसेच ज्या
कारणाकररता जमीन िारण
करण्यात आली असेल त्या
कारणाशी जे सुसंगत आहे आधण जे
काम िारण जधमनीवर के ले नसेल,
तरीही ते धतच्या प्रत्यिपणे
फायद्यासाठी के लेले असेल ककवा
काम झाल्यावर त्या जधमनीस
प्रत्यिपणे फायदेशीर करून
देण्यास येत असेल असे कोणतेही
काम, असा होतो. आधण पूवावती
तरतुदींना अिीन राहून, त्यामध्ये,
क) शेतीच्या प्रयोजनांसाठी
पाण्याचा साठा, पुरवठा ककवा
वाटप करण्यासाठी तलाव,
धवधहरी, पाण्याचे पाट, बंिारे व
इतर बांिकामे बांिणे;

प्रकरण एक
कलम २(१४).... व्याख्या
ख) जधमनीवरील
जलधनससारणासाठी ककवा पुरामुळे
ककवा िूप होण्यामुळे ककवा
पाण्यामुळे होणाऱ्या इतर
नुकसानीपासून जधमनीचे संरिण
करण्यासाठी बांिकामे करणे;
ग) झाडे लावणे आधण जमीन
लागवड योग्य करणे, साफ करणे,
जधमनीला कुं पण घालणे, ती सपाट
करणे ककवा ताली बांिणे;
घ) िारण जधमनींचा
सोयीसकररीत्या ककवा फायदेशीर
उपयोग करण्यासाठी ककवा धतचा
भोगवटा करण्यासाठी अशा िारण
जधमनीवर ककवा धतच्या पररसरात
गावठाणाव्यधतररक्त इतरत्र
इमारती बांिणे; आधण

प्रकरण एक
कलम २(१४).... व्याख्या
ड) वरीलपैकी कोणतेही बांिकाम
पुन्हा नव्याने बांिणे ककवा त्याची
पुन्हा बांिणी करणे ककवा त्यामध्ये
फे रफार ककवा वाढ करणे. या
गोष्टींचा समावेश होतो.
परं तु, त्यामध्ये पुढील गोष्टींचा
समावेश होत नाही(एक) त्या रठकाणच्या
शेतकऱ्यांकडू न शेतीच्या धनत्य
व्यवसायात सामान्यत: करण्यात
येणारी पुढील कामे म्हणजे,
तात्पुरत्या धवधहरी आधण पाण्याचे
पाट व बंिारे बांिणे, जमीन सपाट
करणे, कुं पण घालणे ककवा अन्य
कामे करणे ककवा अशा प्रकारच्या
कामात ककरकोळ फे रबदल करणे
ककवा दुरुसती करणे; ककवा

प्रकरण एक
कलम २(१४).... व्याख्या
(दोन) भोगवटादार ककवा कु ळ
म्हणून कोणत्याही इतर
व्यक्तीच्या कब्जात कोठे ही
असलेल्या कोणत्याही
जधमनीची ककमत वसतुत: कमी
करणारे कोणतेही काम;
सपष्टीकरण: जे काम, अनेक
िारण जधमनींना फायदेशीर
होते ते अशा िारण जधमनींपैकी
प्रत्येक िारण जधमनीच्या
बाबतीत के लेली सुिारणा आहे
असे समजण्यात येईल.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(१५) 'संयक्त
ु िारक' ककवा
'संयक्त
ु भोगवटादार' म्हणजे,
जधमनीचे सहधहससेदार म्हणून ती
िारण करणारे िारक ककवा
भोगवटादार असा होतो. मग ते
हहदू कायद्यानुसार अधवभक्त
कु टुंबातील सहधहससेदार असोत
ककवा अन्य ररतीने असोत, आधण
ज्यांच्या धहयांची मोजून-मापून
धवभागणी करण्यात आली नाही
असे िारक ककवा भोगवटादार
आधण जेव्हा जमीन संयुक्त
िारकांनी ककवा संयुक्त
भोगवटादारांनी िारण के ली
असेल तेव्हा, यर्ाधसर्ती, 'िारक'
ककवा भोगवटादार म्हणजे सवा
संयुक्त िारक ककवा संयुक्त
भोगवटादार.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(१६) 'जमीन' या संज्ञेत,
जधमनीपासून
धमळावयाच्या फायद्याचा
आधण भूमीस संलग्न
असलेल्या वसतूंचा ककवा
भूमीस संलग्न असलेल्या
वसतूंशी कायम जोडलेल्या
कोणत्याही वसतूंचा आधण
तसेच, गावांच्या ककवा
धनधित के लेल्या इतर
प्रदेशांच्या महसुलातील
ककवा खंडातील धहससा
ककवा त्यावरील आकार,
यांचा समावेश होतो.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या

२(१७) 'जमीन
मालक' म्हणजे
जमीन पट्याने
देणारा.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(१८) 'भूधम-अधभलेख'
म्हणजे, या संधहतेच्या
तरतुदींअन्वये, ककवा त्याच्या
प्रयोजनांकररता ठे वलेले
अधभलेख आधण त्या संज्ञेत
राज्यांत अंमलात असलेल्या
कोणत्याही कायद्यान्वये,
कोणत्याही िेत्रात अंमलात
आलेल्या आधण अशा
कायद्यान्वये ककवा अन्यर्ा
कोणत्याही महसूल ककवा भूमापन अधिकाऱ्यांकडे
पाठधवण्यात आलेल्या अंधतम
नगररचना योजनेचे, सुिारणा
योजनेचे ककवा िारण
जधमनीच्या एकत्रीकरणाच्या
योजनेचे नकाशे व आराखडे
यांच्या प्रतीचा समावेश होतो.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(१९) 'जमीन महसूल' म्हणजे,
कोणत्याही व्यक्तीने िारण के लेल्या
ककवा धतच्याकडे धनधहत असलेल्या
जधमनीबद्दल ककवा तीत असलेल्या
धहतसंबंिाबद्दल ककवा त्यावर चालवता
येण्याजोग्या हक्काबद्दल धतच्याकडू न
राज्य शासनाला ककवा राज्य
शासनाच्या वतीने धमळालेल्या ककवा
वैिररत्या मागणी करण्याजोग्या
पैशाच्या सवरूपातील सवा रकमा ककवा
द्यावयाच्या रकमा-मग अशा रकमा
कोणत्याही नावाखाली देण्याजोग्या
असोत, आधण राज्य शासनाने त्या त्या
वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही
कायद्याच्या तरतुदींअन्वये अधिकृ त
के लेला कोणताही उपकर ककवा पट्टी
असा होतो आधण त्यात कोणत्याही
जधमनीबद्दल इनामदाराकडू न
देण्याजोगे कोणतेही पट्टामूल्य
(धप्रधमयम), खंड, पट्ट्याची रक्कम,
उक्तिारा (धवटरेंट), जुडी ककवा
कोणत्याही अधिधनयमान्वये,
धनयमान्वये, करारान्वये ककवा
लेखान्वये तरतुद के ल्याप्रमाणे
द्यावयाची इतर कोणतीही रक्कम यांचा
समावेश होतो.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(२०) 'धवधि व्यवसायी'
या संज्ञेचा अर्ा,
अधिवत्यांबाबत
अधिधनयम, १९६१ यात
जो कदलेला असेल तोच
असेल.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(२१) 'अकृ धषक
आकारणी' म्हणजे,
अकृ धषक प्रयोजनांसाठी
के लेल्या जधमनीच्या
उपयोगाच्या संदभाात, या
संधहतेच्या तरतुदींअन्वये
ककवा तद्न्वये के लेल्या
धनयमांन्वये कोणत्याही
जधमनीवर धनधित के लेली
आकारणी.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(२२) 'भोगवयाची जमीन'
म्हणजे, भोगवटादाराने िारण
के लेल्या जधमनीचा भाग.
२(२३) 'भोगवटादार' म्हणजे,
कू ळ ककवा शासकीय पट्टेदार
खेरीज करुन, धबनदुमाला
जधमनीचा प्रत्यि कब्जा
असलेला िारक. परं तु प्रत्यि
कब्जा असणारा िारक हा कू ळ
असेल त्याबाबतीत, भूधमिारक
ककवा यर्ाधसर्ती, वररष्ठ
जमीनमालक हा भोगवटादार
आहे असे मानण्यात येईल.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(२४) 'भोगवटा' म्हणजे
कब्जा.

२(२५) 'जधमनाचा
भोगवटा करणे' म्हणजे
जमीन कब्जात असणे
ककवा कब्जात घेण.े
२(२६) 'पाडी जमीन'
म्हणजे म्हणजे,
गावठाणातील घरांशी
संबंधित असलेली लागवड
के लेली जमीन.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(२७) कोणत्याही
िेत्राच्या संबंिात
'लोकसंख्या' म्हणजे, ज्या
जनगणनेची संबंधित
आकडेवारी प्रधसद्ध
करण्यात आली आहे अशा
धनकटपूवीच्या जनगणनेत
ठरधवलेली लोकसंख्या.

२(२८) 'धवधहत' म्हणजे,
राज्य शासनाने या
अधिधनयमान्वये के लेल्या
धनयमांद्वारे धवधहत के लेले.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(२९) 'मान्यताप्राप्त
अधभकताा' म्हणजे, या
अधिधनयमान्वये
कायावाहीतील कोणत्याही
पिकाराने, अशा
कायावाहीमध्ये, त्याच्या
वतीने उपधसर्त
राहण्यासाठी व अजा
करण्यासाठी आधण इतर
कामे करण्यासाठी लेखी
प्राधिकृ त के लेली व्यक्ती.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(३०) 'संबधं ित कु ळवधहवाट
कायदा' म्हणजे,
अ) महाराष्ट्र राज्याच्या मुंबई
िेत्राच्या संबंिात- मुंबई
कु ळवधहवाट व शेतजमीन
अधिधनयम, १९४८;
ब) महाराष्ट्र राज्याच्या
हैदराबाद िेत्राच्या संबंिात,
हैदराबाद कु ळवधहवाट व
शेतजमीन अधिधनयम, १९५०;
आधण
क) महाराष्ट्र राज्याच्या धवदभा
प्रदेशाच्या संबंिात, मुंबई
कु ळवधहवाट व शेतजमीन
(धवदभा प्रदेश) अधिधनयम,
१९५८.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(३१) 'महसूल अधिकारी'
म्हणजे या अधिधनयमाच्या
कोणत्याही तरतुदींन्वये
नेमलेला आधण जमीन
महसुलाच्या ककवा
भूमापनाच्या,
आकारणीच्या, धहशोबाच्या
ककवा तत्संबंिी
अधभलेखाच्या कामकाजात
ककवा कामकाजांच्या
संबंिाने धनयुक्त के लेला
कोणत्याही दजााचा प्रत्येक
अधिकारी.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(३२) 'महसुली वषा'
म्हणजे, राज्य शासन,
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे
जो कदनांक नेमील अशा
कदनांकापासून सुरू होणारे
वषा. महाराष्टरासाठी १
ऑगसट ते ३१ जुलै हे
'महसुली वषा' आहे.
२(३३) 'साझा' म्हणजे,
कलम ४ अन्वये साझा
म्हणून रचना करण्यात
आलेल्या तालुयातील
गावांचा गट.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(३४) 'उपधवभागीय अधिकारी'
म्हणजे, धजल्याच्या एका ककवा
अनेक उप-धवभागांचा कायाभार
ज्याच्याकडे सोपधवण्यात आला
आहे असा सहायक ककवा उपधजल्हाधिकारी.

२(३५) 'भू-मापन क्रमांकाचा
पोट-धवभाग' म्हणजे,
भूमापन क्रमांकाच्या ज्या
धवभागाचे िेत्रफळ आधण
आकारणी, भूधम-अधभलेखांत ज्या
भू-मापन क्रमांकाचा तो भाग
असेल त्या क्रमांकानंतर, दशाक
क्रमांक देऊन सवतंत्रपणे नोंदली
असेल तो भाग.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या

२(३६) 'भू-मापन
धनशाणी' म्हणजे, या
संधहतेच्या
प्रयोजनांसाठी भूकरासंबंिी (कॅ डसरल)
भू-मापनाच्या
प्रयोजनांसाठी
उभारण्यात आलेली
धनशाणी.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(३७) 'भू-मापन क्रमांक' म्हणजे,
भूमी-अधभलेखात दशाक क्रमांक
देऊन त्याखाली जधमनीच्या ज्या
धवभागाचे िेत्रफळ आधण
आकारणी सवतंत्रपणे नोंदण्यात
आली असेल तो जधमनीचा भाग.
आधण त्यामध्येएक) कोणत्याही कायद्यान्वये
कोणत्याही िेत्रात अंमलात आलेली
अंधतम नगररचना योजना,
सुिारणा योजना ककवा िारण
जधमनीच्या एकत्रीकरणाची
योजना यान्वये पुनप्रासर्ाधपत भूखंडाचा (प्लॉटस्) आधण
दोन) नागपूर, विाा, चांदा व
भंडारा या धजल्यांतील खसरा
क्रमांक म्हणून ओळखण्यात
येणाऱ्या, कोणत्याही दशका
क्रमांकाखाली भूमी अधभलेखात
नमूद के लेल्या जधमनीच्या
कोणत्याही भागाचा समावेश
होतो.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या

२(३८) 'वररष्ठ िारक' म्हणजे प्रकरण १४ खेरीज, इतर भूधमिारकांकडू न (ज्यांना कधनष्ठ िारक असे
म्हटले आहे) खंड ककवा जमीन महसूल घेण्याचा हक्क ज्या भूधमिारकास आहे तो भूधमिारक असा होतो.
मग तो अशा खंडाबद्दल ककवा जमीन महसुलाबद्दल ककवा त्यांच्या कोणत्याही भागाबद्दल राज्य
शासनाला जबाबदार असो ककवा नसो.
परं तु दुमाला जधमनीचा िारक म्हणून भूमी अधभलेखात अधिकृ तरीत्या नोंदण्यात आलेल्या िारकाने ,
धवधविीत अशा धवधशष्टठ पररधसर्तीत, जमीन पुन्हा परत घेतली जाण्याच्या हकास अिीन राहून,
खंडाच्या ककवा जमीन महसूलाच्या माफीसह जमीन कदलेली असेल तेव्हा, असा िारक, ज्याला ती
जमीन कदली असेल, त्याच्या बाबतीत, त्याने अशा रीतीने कदलेल्या जमीनीचा वररष्टठ िारक आहे असे
मानण्यात येईल. आधण ज्याला जमीन देण्यात आली असेल तो, ज्याने जमीन कदली त्यांच्या बाबतीत
अशा जधमनीचा कधनष्टठ िारक आहे असे मानण्यात येईल. आधण महाराष्ट्र धजल्हा पररषद व पंचायत
सधमती अधिधनयम, १९६१, याची कलमे १४७, १५१ आधण १५२ च्या प्रयोजनांसाठी, यापुढे 'कु ळ'
या संज्ञेच्या व्याख्येत काहीही अंतभूात के लेले असले तरीही, तो अशा जमीन देणाऱ्या व्यक्तींचे कू ळ आहे
असे मानण्यात येईल.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(३९) 'भू-मापन अधिकारी' म्हणजे, कलम ८ अन्वये, ककवा त्यामध्ये
तरतूद के लेल्या रीतीने नेमलेला अधिकारी.
२(४०) 'कू ळ' म्हणजे, पट्टेदार--मग तो लेखान्वये जमीन िारण करणारा
असो, ककवा तोंडी करारान्वये जमीन िारण करणारा असो, आधण
त्यामध्ये, कब्जासधहत कु ळाचे हक्क गहाण घेणाऱ्या व्यक्तीचा समावेश
होतो. परं तु त्यामध्ये प्रत्यिपणे राज्य शासनाकडू न जमीन िारण
करणाऱ्या पट्टेदाराचा समावेश होत नाही.
२(४१) 'भोगवयात नसलेली जमीन' म्हणजे, भोगवटादार, कू ळ ककवा
शासकीय पट्टेदार यांनी िारण के लेल्या जधमनीखेरीज गावातील जमीन.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(४२) 'नागरी िेत्र'
म्हणजे, त्या त्या वेळी
अंमलात असलेल्या
कोणत्याही कायद्यान्वये
घरटत करण्यात आलेल्या
कोणत्याही
महानगरपाधलके च्या
ककवा नगरपाधलके च्या
हद्दीत समाधवष्ट के लेले
िेत्र. आधण 'नगरे तर िेत्र'
या शब्दप्रयोगाचा अर्ा
त्यानुसार लावला जाईल.

प्रकरण एक
कलम २. व्याख्या
२(४३) 'गाव' या संज्ञेत,
नगराचा ककवा शहराचा
आधण गावाच्या, नगराच्या
ककवा शहराच्या सवा
जधमनींचा समावेश होतो.

२(४४) 'वाडा जमीन'
म्हणजे, गुरे-ढोरे
बांिण्यासाठी ककवा पीक
ककवा वैरण, खत ककवा
तत्सम इतर वसतू
साठधवण्यासाठी वापरलेली
गावठाणातील खुली जागा
असा होतो.

प्रकरण एक
कलम ३. महसुली िेत्र
या अधिधनयमाच्या
प्रयोजनासाठी, राज्याची
धवभागांमध्ये धवभागणी
करण्यात येईल आधण यामध्ये
(मुब
ं ई शहर िरून) एका ककवा
अनेक धजल्यांचा समावेश
असेल, आधण प्रत्येक
धजल्यामध्ये एका ककवा अनेक
उप-धवभागांचा समावेश होऊ
शके ल, आधण प्रत्येक उपधवभागामध्ये एका ककवा अनेक
तालुयाचा समावेश होऊ
शके ल आधण प्रत्येक
तालुयामध्ये धववधित
गावांचा समावेश होऊ शके ल.

प्रकरण एक
कलम ४. महसुली िेत्रांची
रचना
(१)

राज्य शासनाला, शासकीय
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे (एक) ज्या धजल्यांचा धमळू न एक
धवभाग होईल ते धजल्हे (मुंबई
शहर िरून);
(दोन) ज्या उप-धवभागांचा धमळू न
एक धजल्हा होईल ते उप-धवभाग;
(तीन) ज्या तालुयांचा धमळू न एक
उप-धवभाग होईल ते तालुके;
(चार) ज्या गावांचा धमळू न एक
तालुका होईल ती गावे;
(पाच) ज्या सर्ाधनक िेत्रांचे धमळू न
एक गाव होईल ते सर्ाधनक िेत्र;
या गोष्टी धवधनर्ददष्ट करता येतील;
आधण-

(सहा) अशा ररतीने रचना करण्यात आलेल्या अशा कोणत्याही महसुली
िेत्राच्या हद्दींमध्ये एकीकरण करून, धवभागणी करून ककवा इतर
कोणत्याही ररतीने फे रबदल करता येईल ककवा असे कोणतेही महसुली
िेत्र रद्द करता येईल आधण अशा कोणत्याही महसुली िेत्रास नाव देता
येईल व त्याच्या नावामध्ये फे रबदल करता येईल;
आधण जेव्हा कोणत्याही िेत्रास पुन्हा नाव कदले असेल अशा कोणत्याही
बाबतीत, कोणत्याही कायद्यान्वये, लेखान्वये ककवा इतर दसतऐवजामध्ये
त्या िेत्रासंबंिी त्याच्या मूळच्या नावाने असलेले सवा उल्लेख हे,
अन्यर्ा सपष्टपणे तरतूद के ली नसेल, तर त्या िेत्रात पुन्हा जे नाव
कदलेले असेल त्या नावासंबंिीचे उल्लेख असल्याचे समजण्यात येईल.
परं त,ु या अधिधनयमाच्या प्रारं भानंतर शय धततया लवकर,
१) राज्य शासन, तत्सम अधिसूचनेद्वारे प्रत्येक वाडी आधण वेगळे धनवाससर्ान
असलेल्या एखाद्या गावाच्या गावठाणाच्या हद्दीबाहेरील कोणतेही िेत्र, गाव
म्हणून प्रसर्ाधपत करील.
(अशा वाडीची ककवा िेत्राची लोकसंख्या तीनशेपेिा कमी नसेल) जी,
तहसीलदाराच्या दजााहून कमी दजााचा नसेल असा महसूल अधिकारी धनधित
करील) आधण अशा रीतीने प्रसर्ाधपत के लेल्या गावाच्या हद्दी त्या अधिसूचनेत
धनर्ददष्ट करील.

२) धजल्हाधिकाऱ्यास, धवधहत के लेल्या रीतीने प्रधसद्ध करण्यात आलेल्या
आदेशाद्वारे , तालुयातील ज्या गावांचा धमळू न एक साझा होईल अशा
गावांची, आधण तालुयातील ज्या साझयांचे धमळू न एक मंडल होईल
अशा साझयांची रचना करता येईल. आधण अशा ररतीने रचना करण्यात
आलेल्या कोणत्याही साझयाच्या ककवा मंडलाच्या हद्दींमध्ये फे रबदल करता
येईल ककवा कोणत्याही साझा ककवा मंडल रद्द करता येईल.
३) हा अधिधनयम अंमलात येण्याच्या वेळी अधसतत्वात असलेले धवभाग,
धजल्हे, उप-धवभाग, तालुके, मंडले, साझे आधण गावे ही, या कलमान्वये अन्यर्ा त्यात
फे रबदल के ले नसतील तर, असे धवभाग, धजल्हे, उप-धवभाग, तालुके, मंडले, साझे
आधण गावे म्हणून त्यांची अनुक्रमे जी नावे असतील त्याच नावाने चालू राहतील.
४) या कलमान्वये काढलेली प्रत्येक अधिसूचना ककवा आदेश पूवाप्रधसध्दीच्या
शतीस अिीन असेल. आधण मुंबई सवासािारण पररभाषा अधिधनयम, १९०४
याच्या कलम २४ च्या तरतुदी, ज्याप्रमाणे पूवप्र
ा धसद्धीनंतर करावयाच्या
धनयमांच्या संबंिात लागू होतात, त्याप्रमाणे त्या शय असेल तेर्वर, अशा
अधिसूचनेच्या ककवा आदेशाच्या संबंिात लागू होतील.

डॉ. संजय कुं डेटकर,
उपधजल्हाधिकारी
महाराष्टर शासन

