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मदतमाश-जिदमतमाश इनाम 

 

मराठवाडा जवभागात काम करतांना हदै्राबाद इनाम व वतन कायद् यान् वये काम करतांना मदतमाश-जिदमतमाश 

ह ेशब् द वाण् यात येतात. 
 

मराठवाडा जवभागात जिटीश राजवट नव् हती. या जवभागावर जनजामाण ेराज् य हतते. ् याम  े यलेीइ इनाम-वतन 

कायद् यांबाबत हदै्राबाद  जतयात णौकशी कायदा १९५२, हदै्राबाद  जतयात णौकशी जनयम १९५४, हदै्राबाद 

इनामे (आजि रति  न दाने) नष् ट करिे कायदा १९५४, हदै्राबाद इनामे नष् ट करिे (द रुस् ती) कायदा १९६०, 

हदै्राबाद इनामे (आजि रति  न दाने) नष् ट करिे (स ाारिा) कायदा २०१५ इ् यादी कायद् यान् वये कामकाज केइ े

जाते. 
 

उपरतक् त कायद् यात वारंवार वाणनात यिेारे काही शब् द आजि ् याणंा  ल  िाइीइप्रमािे: 

 " जतयात" या शब् दाणा  ल  इनाम जजमनीणे वारस  सा आह.े   

 "फसइी" या शब् दाणा  ल  इसवी सन (वर् ). "फसइी" इसवी सनच् या  ंदाज े५५० ते ६०० वर्  मागे आह.े  

 "बइददया सरकार" या शब् दाणा  ल  राजाने स् लाजनक स् वराज् य संस् लेइा बहाइ केइेइी जमीन.  

 "म ंतिंब" या शब् दाणा  ल  इनामाणी "सनद"  सा आह.े 

 "काबीज-ए-कदीम" या शब् दाणा  ल  इनामदाराव् यजतिरक् त इनाम जमीन ाारि करिारी  शी व् यक् ती, 

ज् याच् या ताब् यात जमीन इनाम जमीन इनाम मंजूर झाल् यापासून आह.े 

 "कायम क  " या शब् दाणा  ल  १० ज न १९५० पवूीपासून इनामदाराणी जमीन भाडेपट् ट् यावर कसिारी 

व् यक् ती 

 "जूडी" ककंवा "भाड-ेसतड" इनामदारामाफ त शासनास दये  सिारा जनज णत जमीन महसूइ. 

 

हदै्राबाद इनामे (आजि रति  न दाने) नष् ट करिे कायदा १९५४, कइम ३  न् वय ेसव  प्रकारणी हदै्राबाद इनामे 

नष् ट झाल् याणी तरत द कर् यात आइी आह ेतसेण सव  रति  न दाने लांबजव् यात यऊेन इनाम जजमनींना जमीन 

महसूइ इागू कर् यात आइा आह.े  
 

हदै्राबाद इनामे (आजि रति  न दाने) नष् ट करिे कायदा १९५४, कइम ६  न् वय ेइनामदार ककंवा काबीज-ए-

कदीम यांच् याकडून जजमनीच् या म ल् यांकनाच् या सहापट, कायम क  ाकडून जजमनीच् या म ल् यांकनाच् या आठपट आजि 

क  ाकडून जजमनीच् या म ल् यांकनाच् या बारापट भतगवटा रक् कम वसूइ कर् यात आइी आजि ् यांना नवीन 

 जवभाज् य शतीवर, भतगवटादार-वग  २ म् हिून जमीन प न प्रदान कर् यात आइी. 
 

हदै्राबाद इनाम-वतन कायद् यात इनामाणे दतन प्रकार नम द आहते. 

१) जिदमतमाश इनाम 

२) मदतमाश इनाम 
 

१) जिदमतमाश (Service) ककंवा सेवााारी इनाम म् हिजे दवेस् लान, मंददर, मजस् जद, इ् याकदनंा प्रदान कर् यात 

आइेइी जमीन.  शी जमीन फक् त प जा- णा  व दवेाणी सेवा कर् यासाठी म ंतिंबच् या आाारे प्रदान कर् यात 

आइी आह.े जिदमतमाश इनाम जमीन कति् याही पिरजस् लतीत िाइसा करता येत नाही ककंवा  शा जजमनीणी 

जवक्री, हस् तांतरि करता येत नाही.  
 

२) मदतमाश (Community) इनाम म् हिजे सहा् य म् हिून ककंवा उपजजजवकेसाठी प्रदान केइेइी जमीन. हदै्राबाद 

इनामे (आजि रति  न दाने) नष् ट करिे कायदा १९५४, कइम २-ए  न् वये मदतमाश जमीन िाइसा कर् यात 

येऊ शकते. कइम ६(१)  न् वये सक्षम  जाकार् याकडून णौकशी हतऊन आजि वरीइ प्रमािे भतगवटा रक् कम वसूइ 

केल् याणी िारी ी कनन मदतमाश इनाम जमीन, नवीन  जवभाज् य शतीवर, भतगवटादार-वग  २ म् हिून प न प्रदान 

कर् यात येऊ शकते. हदै्राबाद इनामे (आजि रति  न दाने) नष् ट करिे कायदा १९५४, कइम ६(३)  न् वये  शा 

जजमनीच् या हस् तांतरिास सक्षम  जाकार् याणी संमती आव यक हतती.  
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हदै्राबाद इनामे (आजि रति  न दाने) नष् ट करिे (स ाारिा) कायदा २०१५  न् वये उपरतक् त १९५४ च् या 

कायद् यातीइ कइम ६(३) ऐवजी नवीन कइम ६(३- ) समाजवष् ट कर् यात आइे आह.े 
 

नवीन कइम ६(३- )  न् वये, हदै्राबाद इनामे (आजि रति  न दाने) नष् ट करिे (स ाारिा) कायदा २०१५ च् या 

प्रारंभाच् या ददनांकास (३० ज इै २०१५) ककंवा ् या नंतर नवीन  जवभाज् य शतीवर, भतगवटादार-वग  २ म् हिून 

ाारि केइेल् या मदतमाश जजमनीण ेकि जर्क प्रयतजनासाठी हस् तांतरि कर् यास जजल् हाजाकारी ककंवा  न् य सक्षम 

 जाकार् याकडून परवानगी, ना हरकत ककंवा संमतीणी आव यकता  सिार नाही परंत   शा हस् तांतरिानंतरही 

सदर जमीन नवीन  जवभाज् य शतीवर, भतगवटादार-वग  २ म् हिूनण राहीइ. 
 

उपरतक् त प्रारंभाच् या ददनांकास ककंवा ् या नंतर नवीन  जवभाज् य शतीवर, भतगवटादार-वग  २ म् हिून ाारि 

केइेल् या मदतमाश जजमनीच् या णाइ ूबाजारम ल् याच् या ५०% रक् कम नजरािा म् हिून शासनाइा प्रदान कनन  शा 

जजमनीणा  भतगवटा वग -१ करता येईइ. 
 

उपरतक् त प्रारंभाच् या ददनांकापूवी नवीन  जवभाज् य शतीवर, भतगवटादार-वग  २ म् हिून ाारि केइेल् या मदतमाश 

जजमनीणे जवना परवानगी हस् तांतरि कि जर्क प्रयतजनासाठी कर् यात आइे  सेइ तर  शा हस् तातंरिाणा प रावा 

(िरेदी ित, बक्षीसपरी  ई.) सादर केल् यानंतर  से जवनापरवाना झाइेइे हस् तांतरि कतितीही रक् कम भनन न 

घेता जनयजमत करता येईइ आजि सदर जमीन भतगवटा वग -२ म् हिून ाारि करता येईइ. 
 

उपरतक् त प्रारंभाच् या ददनांकापूवी नवीन  जवभाज् य शतीवर, भतगवटादार-वग  २ म् हिून ाारि केइेल् या मदतमाश 

जजमनीणे जवना परवानगी हस् तांतरि  कि जर्क प्रयतजनासाठी कर् यात आइे  सेइ तर जनयजमतीकरिाच् या 

ददनांकास  शा जजमनीच् या  सइेल् या बाजारम ल् याच् या ५०% रक् कम नजरािा म् हिून आजि या ५०% 

रक् कमेच् या १०% रक् कम दडं म् हिून शासनाइा प्रदान कनन  शा जजमनीण ेजवनापरवाना झाइेइे हस् तांतरि 

जनयजमत करता येईइ आजि सदर जमीन भतगवटा वग -१ म् हिून ाारि करता येईइ. 
 

उपरतक् त प्रारंभाच् या ददनांकास ककंवा ् या नंतर नवीन  जवभाज् य शतीवर, भतगवटादार-वग  २ म् हिून ाारि 

केइेल् या मदतमाश जजमनीणे जवना परवानगी आजि वरीइ प्रमािे णाइू बाजारम ल् याच् या ५०% रक् कम शासनाइा 

प्रदान न करता  कि जर्क प्रयतजनासाठी हस् तांतरि कनन शत भंग कर् यात आइा  सेइ तर  शा जजमनीच् या णाइू 

बाजारम ल् याच् या ५०% रक् कम नजरािा म् हिून आजि या ५०% रक् कमेच् या ५०% रक् कम दडं म् हिून शासनाइा 

प्रदान कनन  शा जजमनीणे जवनापरवाना झाइेइे हस् तांतरि जनयजमत करता येईइ आजि सदर जमीन भतगवटा 

वग -१ म् हिून ाारि करता येईइ. 

         

 
 


