मालक झालेल्या कळाच्या शेतजजमनीची जिक्री
कळ कायदयाच्या तरतदीनसार कळ जजमनीचा मालक झाल्यानंतर त्याला मंबई कळिजहिाट ि
शेतजमीन अजिजनयम १९४८, कलम ३२-म (हैद्राबाद कळिजहिाट ि शेतजमीन अजिजनयम
१९५०, कलम ३८-ई) अन्िये प्रमाणपत्र ददले जाते. अशा जजमनीच्या हसतांतरणािर जनबंि
असतो आजण अशा जजमनीची जिक्री, देणगी, अदलाबदल, गहाण ककं िा भाडेपट्टयाने देऊन
हसतांतरीत कराियाची असल्यास मालक झालेल्या कळाने यथाजसथती मब
ं ई कळिजहिाट ि
शेतजमीन अजिजनयम १९४८, कलम ४३, हैद्राबाद कळिजहिाट ि शेतजमीन अजिजनयम १९५०,
कलम ५० (ब) ककं िा मंबई कळिजहिाट ि शेतजमीन (जिदभभ प्रदेश) अजिजनयम १९५८, कलम
५७ अन्िये उपजिभागीय अजिकारी यांची परिानगी घेणे आिश्यक असते.
कळाला िरीलप्रमाणे जमीन मालकीचे प्रमाणपत्र प्राप्त होऊन जर १० िर्ाभचा कायभकाळ पूणभ
झाला असेल तर अशा कळाला जमळालेली जमीन जिकतांना परिानगीची आिश्यकता नसेल अशी
सिारणा संबंिीत कळ कायदयात करण्यात आली आहे. तथाजप, १० िर्ाभचा कायभकाळ पूणभ झाला
नसल्यास जमीन जिक्रीसाठी उपजिभागीय अजिकारी यांची परिानगी आिश्यक ठरेल.
जो कळ त्याच्याकडे कळ हक्काने असलेल्या जजमनीचा कायदेशीरपणे मालक झाला आहे आजण
असे मालकीचे प्रमाणपत्र जमळू न १० िर्ाभचा कालाििी पूणभ झाला आहे अशा जजमनीची जिक्री,
देणगी, अदलाबदल, गहाण, भाडेपटटयाने, अजभहसतांकन करण्याकरीता सक्षम अजिका-याच्या
परिानगीची आिश्यकता नसेल. तथाजप, अशी जिक्री खालील अटी ि शतीच्या अजिन असेल.
(ए) अशा शेतजजमनीची जिक्री करण्यापूिी ककं िा अशी जमीन हसतांतरणािरील जनबंिातून मूक्त
करण्यासाठी ककं िा अशा जजमनीची जिक्री न करता भजिष्यातील कायम सिरूपी सोय म्हणून
संबंिीत कळाने त्याचा मानस/हेतू संबंिीत तहजसलदारकडे अजभ दाखल करून कळिािा.
(बी) िरील प्रमाणे अजभ प्राप्त झाल्यानंतर संबंिीत तहजसलदार यांनी त्या कळाला मालकी
हक्काने जमळालेल्या शेतजजमनीच्या आकारणीच्या ४० पट ईतकी नजराणा रक्कम अजभ प्राप्त
झाल्यापासून दोन ददिसांच्या आत ठरिून, जिहीत लेखाजशर्भ नमद असलेले चलन, अशी रक्कम
शासकीय जतजोरीत अदा करणेकामी संबंिीत कळाला दयािे.
(सी) कळाने अशी रक्कम शासकीय जतजोरीत अदा के ल्यानंतर ती जमीन अन्य कोणत्याही
परिानगीजशिाय जिक्री, देणगी, अदलाबदल, गहाण, भाडेपटटयाने, अजभहसतांकन करण्याकरीता
ककं िा अशा जजमनीची जिक्री न करता भजिष्यातील कायम सिरूपी सोय म्हणून मूक्त होईल.
(डी) तहजसलदार यांनी ठरिून ददलेल्या सदर रकमेचा भरणा के ल्यानंतर चलनाची प्रत संबंजित
शेतकरी तलाठ्यास सादर करील. त्यानर्ंगाने तलाठी संबंजित शेतक-यांच्या ७/१२ उता-यािर
नजराणा भरणा के ल्याची उजचत नोंद जनयमातील तरतदीप्रमाणे घेईल.
(इ) अशी जमीन खरे दी करणारी व्यक्ती ही शेतकरी असािी.
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(एफ) अशी जमीन खरे दी करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन िारणेची कमाल मयाभदा)
अजिजनयम, १९६१ अन्िये अनज्ञेय असलेल्या कमाल क्षेत्रापेक्षा अजिक क्षेत्रिारण करणारा
नसािा.
(जी) अशी जमीन खरे दी करणा-या व्यक्तीकडू न मंबईचा जजमनीचे तकडे पाडण्यास प्रजतबंि
करण्याबाबत ि त्यांचे एकजत्रकरण करण्याबाबतचा अजिजनयम १९४७ यांच्या तरतूदीचे उल्लघंन
होता कामा नये.
(एच) महाराष्र शासन, महसूल ि िन जिभाग यांच्याकडील पररपत्रक क्रमांक टीएनसी६७७३/२३५३४०-एम, ददनांक २०.०७.१९७४ अन्िये, महाराष्र महसूल न्यायाजिकरण
यांचेकडील पनभजिलोकन अजभ क्र.टीईएन-एपी-४७२/७२, यात ददनांक २०.०३.१९७३ रोजी
पारीत के लेल्या जनणभयान्िये एकदा कळाला जमीन जिक्रीची परिानगी ददल्यानंतर आजण त्याने
सदर परिानगीन्िये नजराणा रक्कम शासकीय जतजोरीत अदा के ल्यानंतर अशी जमीन
कोणत्याही अटी शतीस ककं िा प्रजतबंिास पात्र होणार नाही आजण ती जमीन सामान्य
शेतजजमनींप्रमाणे अटी शती जशिाय हसतांतरणीय होते. याचा अथभ एकदा कळाने जिक्रीची
परिानगी जमळिून नजराणा रक्कम शासकीय जतजोरीत अदा के ल्यास पन्हा ती जमीन जिक्री
करण्यासाठी परिानगीची आिश्यकता असणार नाही म्हणजेच संबि
ं ीत जजमनीच्या ७/१२ उतायाच्या "परिानगी जशिाय हसतांतरणास बंदी" हा शेरा जनष्प्रभ होऊन रद्द होण्यास पात्र ठरेल.
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