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महाराष्ट र क ळ वजहवाट कायदा, महत् वाच् या तरत दी  
 

जमीन मालकांच् या जपळवणूकीपासून  क ळांच् या हक कांचे संरक्षण करण् यासाठी क ळ वजहवाट अजिजनयम 

अज तत् वात आला. पूवीच् या म ंबई, हदै्राबाद आजण जवदर्भ या प्रदेशांसाठी  वतंत्र क ळवजहवाट कायदा 

अज तत् वात आह.े त् यांची नावे खालील प्रमाणे.    
  

१) म ंबई क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम, १९४८  

२) हदै्राबाद क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम, १९५०  

३) म ंबई क ळवजहवाट व शेतजमीन (जवदर्भ प्रदेश ) अजिजनयम, १९५८ 

या लेखात म ंबई क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम, १९४८ बाबत थोडक यात माजहती ददलेली आह.े 
 

सन २०१२ च् या महाराष्ट र अजिजनयम क्रमांक २४ अन् वये म ंबई क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम, 

१९४८ चे नाव बदल न 'महाराष्ट र क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम' असे करण् यात आले.     
  

सन १९३२ ते १९७३ पयंत शेतजजमनीत वजहवाट करण् याच् या सहा रीत (पध् दती) खालील प्रमाणे होत्या, 

रीत ची नोंद गाव नम ना बारा सदरी नोंदवली जात असे: 

 रीत-१:- शतेजजमनीत वत: वजहवाट करणे, याला 'ख द्द' जमीन कसणे असे म् हणत. 

 रीत-२:- शेतजमीन वत:च्या देखरेखीखाली मज रांकडून कसून घेणे. 

 रीत-३:- शेतजमीन खंडान े(रोख) कसावयास देणे व शेत जमीन कसल् याचा मोबदला म् हणून रोख 

रक कम देणे. 

 रीत-४:- शेतजमीन कसल् याचा मोबदला म् हणून जपकातील वाटा खंड म्हणून घेणे. याला 'बटाईने' 

जमीन कसणे म् हणत असत. 

 रीत-५:- शेतजमीन कसल् याचा मोबदला म् हणून जपकातील जनज चत वाटा घेणे याला 'अिेलीने' जमीन 

कसणे म् हणत. 

 रीत-६:- शेतजमीन कसल् याचा मोबदला म् हणून रोख रक कम आजण पीक असा एकजत्रत मोबदला घेणे. 

ज् या प्रकारच् या रीतने जमीन कसली जात असे त् याचा उल् लेख ज न् या गाव नम ना बारा सदरी 'रीत' या 

 तरं्ात केला जात असे. याचा उपयोग क ळ हक क ठरजवण् यासाठी होत असे. सध् या हा प्रकार गाव नम ना 

बारा सदरी अज तत् वात नाही. 
 

महाराष्ट र क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयमात खालील व् याख् या नम द आहते.  

 कृजि: कलम २(१) अन् वय,े फलोत् पादन, जपके काढणे, गवत ककंवा बागायती उत् पन् न काढणे, आपली ग रे 

चारण् यासाठी जजमनीचा उपयोग करणे, राब खताच् या प्रयोजनासाठी जजमनीचा उपयोग करणे यांचा 

समावेश होतो.  

परंत  एखाद् या व् यक तीने जजमनीत फक त 'गवत' उगवतो असा उल् लेख केला असेल तर त् याचा समावेश 

'कृिी' या व् याख् येत होत नाही तथाजप, अशा व् यक तीने ग रांना चरणेसाठी गवत वाढजवले असेल आजण अशा 

जजमनीमध् ये ग रांना गवत चरण् यासाठी म क तपणे वावर ददला असेल आजण तो अशी कृती जसध् द करू शकत 

असेल तरच 'गवत' चा समावेश ह ेजपक या सदरात करता येतो आजण त् याचा समावेश 'कृिी' या व् याख् येत 

करता येतो. (जवश्राम काला जव. पी. एम. शाह, १९६० जी.एल.आर.२३)         
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 शतेकरी: कलम २(२) अन् वये, शेतकरी म् हणजे व् यजक तश: जमीन कसणारी  व् यक ती. जर एखाद्या 

व् यक तीची जमीन सावभजजनक कामासाठी संपाददत झाली असेल तर महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शेतजमीन 

अजिजनयम कलम ६३ अन्वये त् याला, अशा संपादनासाठी त् याच् या जजमनीचा कब्जा घेतल्याच्या 

तारखेपासून १० विेपयंत ती व् यक ती शेतकरी असल्याचे मानण्यात येत होते. या कलमात ददनांक 

२७.५.२०१४ च् या शासन राजपत्रान सार स िारणा होऊन उपरोक त व् यक तीच् या वारसांनाही शेतकरी 

मानण्यात यावे अशी स िारणा केली आह.े 

कोणत् याही व् यक तीने शेतीची जमीन नोंदणीकृत कागदपत्रान् वये जवकत घेतली असल् यास ती व् यक ती 

शेतकरी आह ेकी नाही ह ेठरजवण् याचा अजिकार ददवाणी न् यायालयाला नसून तो योग् य त् या अजिकार् याचा 

आह.े (हौसाबाई पां. झवर जव. स र्ाि श्री. पाटील, २००६(५), महा. लॉ जनभल ७६५ ; २००६(६) ऑल 

महा. ररपो.(ए.ओ.सी.)      
 

 जोडिदं े: कलम २(२-अ) अन् वये, शेतकी िान् योत् पादन व फलोत् पादन या व् यजतररक त दिूदरू्त् याचा 

िंदा, क क क टपालन, ग राढोरांची पैदास, ग रे चारणे यांचा समावेश जोडिंद् यात होतो.   
 

 शतेमजरू: कलम २(१-अ) अन् वये, अशी व् यक ती जी कोणत् याही प्रकारची  वत:ची शेत जमीन िारण 

करत नाही आजण कसत नाही परंत  राहते घर िारण करते आजण जतचे एकूण ५०% उत् पन् न शेत 

मज रीपासून जमळते त् याला शेतमजूर म् हणतात.  
 

र्ूमीहीन व् यक ती: कलम २(९-अ) अन् वये, शेतीच् या प्रयोजनासाठी मालक म् हणून ककंवा क ळ म् हणून 

कोणत् याही प्रकारची शेतजमीन िारण केलेली नाही व जी म ख् यत: अंगमेहनतीने आपली उपजीजवका करते 

आजण जजचा शेतीचा व् यवसाय करण् याचा हेतू आह ेव ती जमीन कसण् यास समथभ आह.े 
 

अल् पर्िूारक: कलम २(१६-ब) अन् वये, म ख् यत: शेती करून ककंवा शेतमज री करून उपजजजवका 

करणारी,  जनवाभहक के्षत्रापेक्षा कमी के्षत्र असलेली जमीन कसणारी व् यक्ती.  

 क ळ:  महाराष्ट र क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम, कलम १८ अन् वये, पट् ट् याने जमीन िारण 

करणारी व् यक ती, जजला,  

 कलम ४ अन् वये क ळ मानले गेले आहे. 

 कलम ४-अ अन् वये संरक्षीत क ळ मानले गेले आह ेककंवा 

 कलम २ (१०-अ) अन् वये कायम क ळ मानले गेले आह.े 
 

 कायदशेीर क ळ: कलम ४ अन् वये:   

१. जो इसम द सर् याच्या मालकीची जमीन वैि ककंवा कायदेशीरररत्या क ळ या नात् याने कसत असेल 

आजण 

२. जमीन मालक आजण अशा क ळात करार झाला असेल, तथाजप, जर असा करार तोंडी असेल तर तो 

न्यायालयात जसध्द होण् यास पात्र असेल आजण 

३. असा क ळ जमीन प्रत्यक्षात वत: कसत असेल आजण  

४. जमीन कसण्याच्या बदल्यात असा क ळ, जमीन मालकास जनयजमतपणे खंड देत असेल आजण जमीन 

मालकान ेतो खंड वीकारत असेल आजण 

५. अशी व्यक्ती जमीन मालकाच्या क ट ंबातील नसेल आजण  

६. अशा व्यक्तीकडे ती जमीन गहाण नसेल आजण   

७. अशी व्यक्ती पगारावर ठेवलेला नोकर नसेल आजण 
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८. अशी व्यक्ती जमीन मालकाच्या ककंवा जमीन मालकाच्या क ट ंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रत् यक्ष  

ककंवा अप्रत् यक्ष देखरेखीखाली जमीन कसत नसेल तर अशी व् यक ती कायदेशीर क ळ आह.े 
 

 सरंजक्षत क ळ: कलम ४-अ अन् वये, सन १९३९ च्या क ळ कायद्यान सार, ददनांक ०१/०१/१९३८ पूवी 

सतत ६ विे क ळ म्हणून जमीन कसणार् या व्यक्तीची ककंवा ददनांक ०१/०१/१९४५ पूवी सतत ६ विे क ळ 

म्हणून जमीन कसणार् या व्यक्तीची आजण ददनांक ०१/११/१९४७ रोजी क ळ म्हणून जमीन कसणार् या 

व्यक्तीला ‘संरजक्षत क ळ’ म् हटले गेले आह.े अशा व् यक तीची नोंद अजिकार अजर्लेखात ‘इतर हक्क’ सदरी 

‘संरजक्षत क ळ’ म्हणून केली गेली आह.े 

 

 कायम क ळ: कलम २ (१०-अ) अन् वये, म ंबई क ळवजहवाट व शेतजमीन (स िारणा) अजिजनयम १९५५ 

अंमलात येण्याच् या जनकटपूवी ज्या व्यक्तींना वजहवाटीम ळे, रुढीम ळे ककंवा न्यायालयीन जनकालाम ळे 

कायम क ळ ठरजवले गेले त्यांची तसेच जे मूळगेणीदार ककंवा जमरासदार म्हणून जमीन िारण करीत होते 

आजण ज् यांच् या क ळवजहवाटीसा प्रारंर् ककंवा अविी जतच् या प्राजचनत् वाम ळे समािानकारक रीतीने जसध् द 

करता येत नसेल आजण ज् यांच् या पूवभहक काजिकार् याचे नाव कोणत् याही अजिकार अजर्लेखात ककंवा 

सावभजजनक अजर्लेखात उपरोक त सन १९५५ चा अजिजनयम अंमलात येण्याच् या जनकटपूवी कायम क ळ 

म् हणून दाखल होते, त्यांची नोंद अजिकार अजर्लेखात ‘इतर हक्क’ सदरी ‘कायम क ळ’ म्हणून केली गेली. 

 

 शतेजजमनीवर जमीन मालकाचा 'प्रत् यक्ष ताबा' असण:े जर एखाद् या शेत जजमनीची वजहवाट-  

अ. जजमनीचा मालक ककंवा त् याचे क ट ंबीय करीत असतील ककंवा  

आ. क ळ कायद् यान सार असलेले क ळ करीत असेल ककंवा 

इ. उपरोक त व् यक तीजशवाय अशी इतर व् यक ती करीत असेल, जी कायदेशीर कागदोपत्री प राव् याद्वारे 

 वत:च् या वजहवाटीचे समथभन करू शकेल तर अशा शेतजजमनीवर जमीन मालकाचा 'प्रत् यक्ष ताबा' आहे 

असे कायदा मानतो.     

अनाजिकाराने अथवा दंडेलशाहीने जजमनीचा कब् जा घेणार् या इसमाजवरूध् द महाराष्ट र जमीन महसूल 

अजिजनयम, १९६६ चे कलम ५९ आजण कलम २४२ अन् वये कारवाई करता येते.  
 

'व्यजक तश:' जमीन कसण:े कलम २(६) अन् वये, जी व् यक ती ‘‘वत:साठी-  

(एक) वत: च्या मेहनतीने, अथवा  

(दोन) वत: च्या क ट ंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या कष्टान ेअथवा  

(तीन) वत: च्या ककंवा वत:च्या क ट ंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली, मज रीन े

कामावर लावलेल्या मज रांकडून, त्यांना जपकाच्या जहयाच्या वरूपात मोबदला न देता रोख रक्कम 

अथवा वतूंच्या रूपात वेतन/मोबदला देऊन जमीन कसून घेते’’ त् याला ‘व्यक्तज श: जमीन कसणे’ असे 

म् हणतात. 

तथाजप, जविवा, अज्ञान, शारीररक दकवा मानजसकदषृ्ट या  अपंग आजण सश त्र दलात नोकरी करणारी 

व् यक ती जरी नोकरामाफभ त, मज रामाफभ त ककंवा क ळामाफभ त जमीन कसवून घेत असली तरी अशी व् यक ती 

‘व्यक्तज श: जमीन कसते’ असे मानण् यात येते.      

याचाच अथभ अजिकृत अजिकाराजशवाय कोणालाही कोणाचीही जमीन वजहवाटता येत नाही. 
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 कमाल िारण क्षते्र: महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम, कलम ५ अन् वये: 

 जजरायत जमीन: ४८ एकर अथवा 

 हगंामात पाणी जमळणारी ककंवा र्ात शेती जमीन: २४ एकर अथवा  

 बारा मजहने पाणी जमळणारी जमीन: १२ एकर  

जर एखाद् याने वरील जजमनींपैकी दोन ककंवा अजिक प्रकारची जमीन िारण केली असेल तर, 

अशा जजमनींचे कमाल के्षत्र: 

 बारा मजहने पाणी जमळणार् या जजमनीच् या एक एकराबरोबर, 

 हगंामात पाणी जमळणार् या ककंवा र्ात शेती जजमनीच् या दोन एकराबरोबर, 

 जजरायत जजमनीच् या चार एकराबरोबर आह ेअशा आिारावर ठरजवण् यात येते.    
 

 जनवाभहक क्षते्र: महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम, कलम ६ अन् वये: 

 जजरायत जमीन: १६ एकर ( वरकस जमीन वगळता) अथवा 

 हगंामात पाणी जमळणारी ककंवा र्ात शेती जमीन: ८ एकर अथवा 

 बारा मजहने पाणी जमळणारी जमीन: ४ एकर.  

जर एखाद् याने वरील जजमनींपैकी दोन ककंवा अजिक प्रकारची जमीन िारण केली असेल तर, 

अशा जजमनींचे के्षत्र कमाल के्षत्रास लागू असलेल् या जनकिांच् या आिारे ठरजवण् यात येते.    

जनवाभहक के्षत्राची पररगणना करतांना वरकस चमीन वगळण् यात येते.    
 

 कृिक ददन: महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम, कलम ३२(१) अन् वये, एक एजप्रल 

एकोणीसशे सत्तावन (१.४.१९५७) हा ददवस कृिक ददन ठरजवण् यात आला आह.े या ददवशी कायदेशीर 

क ळ म् हणून अजर्लेखात नोंद असणार् या क ळाने संबंजित शेतजमीन खरेदी केली आह ेअसे मानले जाते.  
    

महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शतेजमीन अजिजनयम, महत् वाची कलम:े 

 कलम १४: (बदेखल क ळ) :  

क ळांच् या खालील कस रीम ळे क ळवजहवाट समाप् त करण् याची तरतूद आह.े  

अ) कोणत् याही महसूल विाभचा खंड विाभन विे आजण जाणूनब जून त् या त् या विांच् या ३१ मे पूवी न र्रणे. 

ब) जजमनीची खराबी अथवा कायम  वरुपी न कसान होईल असे कृत् य जाणूनब जून करणे. 

क) जाणूनब जून महाराष्ट र क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयमाच् या कलम २७ चे उल् लंघन करुन 

जजमनीची पोट जवर्ागणी, पोटपट् टा ककंवा अजर्ह तांतरण करणे.  

ड) व् यक तीश: जमीन न कसणे. 

इ) जजमनीचा उपयोग शेती ककंवा शेतीसंलग् न जोडिंद् यासाठी न करता इतर प्रयोजनांसाठी करणे. 

उपरोक त पध् दतीने क ळांनी कसूर केला असता जमीन मालकाने क ळास तीन मजहन् यांची लेखी नोटीस 

ददली असल् यास क ळवजहवाट समाप् त करण् याची तरतूद आह.े अशा क ळास बेदखल क ळ म् हणतात.    
 

 कलम १५: (क ळवजहवाट समाप्त करणे)  

 कोणत् याही क ळाला क ळवजहवाट समाप्त करून त् याच् या ताब्यातील जमीन, जमीन िारकाला देता येते. 

यासंबंिी क ळान ेमामलेदारास कळजवणे आवयक असते. क ळवजहवाट वािीन करण्याचा ददनांक हा, 

ज् या ददनांकास मामलेदार अशी कागदपत्रे तपासणीसाठी घेतो त्या ददनांकापासून ग्राह् य िरला जातो 

त्यापूवी नाही. क ळवजहवाट वािीन करून समाप्त करताना क ळाने मामलेदारास लेखी कळजवले पाजहजे, 

मामलेदारांनी कागदपत्राची योग्य ती छाननी केली पाजहजे आजण कागदपत्रांत बाबत त्याचे समािान 

झाले पाजहजे. क ळाने वतःच्या ताब्यातील जजमनीचा ताबा क ळवजहवाट समाप्त करणेबाबत मामलेदारास 

लेखी न कळवता जमीनिारकांना ददला तर अशा पररजथतीमध्ये क ळवजहवाट समाप्त होत नाही. 
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 कलम १६: (राहत्या घरातून क ळाला काढून टाकण्यास रोि) 

कोणतेही क ळ, जमीन िारकांच्या जजमनीवर,  वखचाभने घर बांिून राहत असेल तर जमीन िारकास 

क ळाला अशा घरातून काढता येणार नाही. क ळाला घरातून बाहेर काढायचे असेल तर, घर बांिण्याचा 

खचभ जमीनिारकाने वतः केला आह ेह ेजसद्ध करावे लागेल तसेच क ळाने जमीन िारकास लागोपाठ तीन 

विे खंड देण्यास कसूर केला आह ेअसेही जमीनिारकाला जसद्ध करावे लागेल. 
 

 कलम १९: (क ळाने लावलेल्या झाडावर त्याचा हक्क असणे) 

क ळाला पट्याने ददलेल्या कोणत्याही जजमनीत क ळाने कोणतीही झाडे लावली असतील तर त्याला 

त्याची क ळवजहवाट चालू असताना अशा झाडांचे उत्पन्न व लाकूड घेण्याचा हक्क असेल आजण क ळवजहवाट 

समाप्त झाल्यानंतर अशा झाडाबद्दल मामलेदार जनिाभररत करील अशी र्रपाई जमळण्याचा हक्क असेल. 

पण जर अशी जमीन क ळाने जमीन िारकाच् या वािीन केली असेल तर झाडांची न कसान र्रपाई 

जमळणार नाही.  
 

 कलम २०: (नैसर्गभक ररत्या वाढणाऱ्या झाडांच् या उत्पन्नावरील हक्क) 

 क ळाने जी जमीन कसावयास घेतली असेल त्या जजमनीत नैसर्गभक ररत्या उगवलेल्या झाडांपासून फळे-

फ ले,  लाकूड ककंवा तत्सम उत्पन्नाचे  त्रोत उपलब्ि झाले असेल तर अया नैसर्गभक ररत्या उगवलेल्या 

झाडांच्या उत्पन्नापैकी दोन तृतीयांश रक्कम क ळाला आजण एक तृतीयांश रक्कम जमीन िारकास 

जमळण्याचा हक्क असेल. यात कोणताही वाद झाला तर मामलेदार त्यावर जनणभय घेईल.  

 

 कलम २६: (खंडाबद्दलची पावती)  

क ळाने जमीन िारकास ददलेली प्रत्येक रक्कम ही खंड म्हणून समजली जाईल. अशा खंडाबद्दलची पावती 

ही जमीन िारकाने थाजनक र्ािेमध्ये द्यावयाची आहे  पावतीचा एक र्ाग क ळाने वाक्षरी करून 

द्यावयाचा आह.े जमीन िारकाने लेखी पावती देण्यास कसूर केल्यास तो दंडात्मक ग न्हा समजला जाईल 

आजण यासाठी रुपये शंर्र दंड करता येईल. 
 

 कलम २७: (पोट जवर्ागणी पोट पट्टा व अजर्हतांतरण यास मनाई) 

क ळाने जी जमीन जमीन िारकाकडून क ळ म्हणून ताब्यात घेतली असेल त्या जजमनीची जवर्ागणी, 

वाटप, ती पोट पट्याने देणे व अजर्हतांतरण करणे या कृती अवैि मानल् या जातील. 

तथाजप, क ळ मरण पावल्यानंतर जर क ळ संय क्त एकत्र क ट ंबातील असेल तर अशा क ट ंबातील प्रत्येक 

सदय त्याला जमळालेल्या जह शाप्रमाणे कूळ म्हणून हक्क बजावू शकेल. क ळाला एकापेक्षा जात 

वारसदार असतील तर प्रत्येकाला प्रमाणामध्ये क ळाचा हक्क जमळेल जजमनीच् या जह शासंबंिी वाद असेल 

तर मामलेदार याबाबत जनणभय करेल.   

क ळाचे हतांतरण ह ेबक्षीस देऊन ककंवा मृत्य पत्र करून करता येणार नाही. जजमनीचा पोट पट्याने 

असलेल्या कब्जा ककंवा ताबा अनजिकृत असून तो अजतक्रमण या सदरात येईल. 
 

 कलम २८:  (न्यायालयाच्या आदेशाने जप्ती, अर्ीग्रहण, जवकणे यास रोि) 

कजाभच्या वस लीसाठी क ळाने िारण केलेल्या अथवा क ळाच्या ताब्यात असलेल्या जजमनीतील त्याचा 

कोणताही जहतसंबंि ददवाणी न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना जप्त करण्यात, 

अर्ीग्रहण करण्यात अथवा जवकला जाण्यास पात्र असणार नाही. 
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 कलम २९:  (कब्जा घेण्याची कायभपद्धती) 

क ळास ककंवा जमीन मालकास कोणत्याही जजमनीचा ककंवा राहत्या घराचा कब्जा जमळण्याचा हक्क असेल 

तेव्हा असा ताबा जमळण्यासाठी त्यांनी मामलेदाराकडे लेखी अजभ करणे आवयक आह.े ज् या तारखेपासून 

अशा जजमनीचा ककंवा राहत्या घराचा ताबा जमळण्याचा हक्क प्राप्त झाला असेल त्या तारखेपासून दोन 

विाभचे आत असा अजभ करावयाचा आहे. जरी क ळाने वेच्छेने क ळवजहवाट समाप्त केली असली तरीही या 

तरत दी प्रमाणे अजभ करणे आवयक आहे. 
 

 कलम ३१: (व्यजक्तशः कसण्यासाठी व अकृजिक वापरासाठी क ळवजहवाट समाप्त करणे) 

जमीन मालकाला व्यजक्तशः जमीन करण्यासाठी ककंवा जजमनीचा अकृजिक वापर करण्यासाठी जजमनीचा 

ताबा घेण्याचा हक्क असेल. जमीन मालकाला जजमनीची खरोखरच आवयकता असेल तर त्याने क ळाला 

तशी लेखी नोटीस द्यावयाची आह.े जजमनीची आवयकता जमीन मालकाला असणे ही जजमनीचा ताबा 

जमळणे बाबत आवयक अट आह.े जमीन मालकाने क ळाला द्यावयाच्या लेखी नोरटशीमध्ये जजमनीचा 

ताबा का पाजहजे याचे कारण नमूद केले पाजहजे व अशा नोटीची एक प्रत मामलेदारास पाठवली पाजहजे. 

जमीन मालक अज्ञान असेल तर तो सज्ञान होईल त्या तारखेपासून एका विाभचे आत, जविवा स्त्रीचे 

जजमनीतील जहतसंबंि नष्ट होतील या तारखेपासून एक विाभच्या आत, शारररीक अथवा मानजसक 

जवकलता जडलेल्या व्यक्तीची जवकलता नष्ट झाल्याच्या तारखेपासून एक विाभच्या आत जजमनीचा ताबा 

जमळणे बाबत अजभ करता येईल. जमीन मालकांनी लेखी नोटीस देऊनही क ळाने जर दखल घेतली नाही 

तर क ळाचे जमीन खरेदीचे अजिकार समाप्त होतील.  

  

 कलम-३२: (कृिकददनी क ळाने जमीन खरेदी केली आह ेअसे मानणे) 

ददनांक १/४/१९५७ हा कृिकददन ठरजवण् यात आला आह.े या ददनांकास जर क ळाने कायदेशीर क ळ 

म् हणून जमीन िारण केली असेल तर त् या क ळाने ती जमीन सवभ बोजांपासून म क त अशी आपल् या जमीन 

मालकाकडून खरेदी केली आह ेअसे मानण् यात येईल. 

तथाजप, असे क ळ त्या जजमनीचे कायम क ळ असावे आजण तो व्यजक्तशः जमीन कसत असावा. जर असे 

क ळ कायम क ळ नसेल परंत  पट्याने ददलेली जमीन व्यजक्तशः कसत असेल आजण त्याची क ळ वजहवाट 

समाप्त करण्याबद्दल जमीन मालकांनी नोटीस ददली नसेल ककंवा नोटीस ददली असेल परंत  मामलेदाराकडे 

जजमनीचा कब्जा जमळण्याकामी अजभ केला नसेल ककंवा कोणत्याही कारणावरून त्यांची वजहवाट समाप्त 

केली नसेल ककंवा अशी वजहवाट समाप्त करून जजमनीचा कब्जा जमळण्याकामी अजभ केला नसेल ककंवा 

त् याचा अजभ फेटाळला गेला असेल तर कलम ३२ च् या तरत दी लागू होतील.   

 

 कलम-३२-अ: (क ळाने कमाल के्षत्रापयंत जमीन खरेदी केली आह ेअसे मानणे) 

 क ळाने कमाल के्षत्रापयंत जमीन खरेदी केली आह ेअसे मानण् यात येईल. कमाल के्षत्रापेक्षा जा त जमीन 

क ळाला खरेदी करता येणार नाही. 
 

 कलम-३२-ब: (क ळाने जमीन खरेदी केली आह ेअसे केव् हा न मानणे) 

क ळाने अंशत: मालक आजण अंशत: क ळ म् हणून जमीन िारण केली असेल आजण त् याने अंशत: मालक 

म् हणून जमीन िारण केलेल् या जजमनीचे के्षत्र कमाल िारण क्षेत्राइतके ककंवा त् याहून जा त असेल तर 

क ळाने जमीन खरेदी केली आह ेअसे मानण् यात येणार नाही. 
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 कलम-३२-क: (क ळाला जमीन पसंत करण् याचा हक क) 

जेव् हा क ळाकडे एकापेक्षा अजिक जमीन मालकांकडील जजमनी  वतंत्रपणे कसण् यासाठी ताब् यात असतील 

तेव् हा क ळाला प्रत् येक जमीन मालकाकडून खरेदी करावयाचे के्षत्र व रठकाण पसंत करण् याचा अजिकार 

असेल. 
 

 कलम-३२-ड: (क ळाला त कडा खरेदी करण् याचा अजिकार) 

क ळाच् या ताब् यात क ळ म् हणून असणारी एखादी जमीन, म ंबई िारण जजमनीचे त कडे पाडण् यास प्रजतबंि 

व त् यांचे एकत्रीकरण करण् याबाबत अजिजनयम १९४७ अन् वये त कडा असेल तरीही क ळाला तो त कडा 

खरेदी करण् याचा अजिकार असेल. 
 

 कलम-३२-इ: (क ळाने जमीन खरेदी केल् यानंतर जशल् लक राजहलेल् या जजमनींची जवल् हवेाट)  

क ळाने जमीन खरेदी केल् यानंतर जशल् लक राजहलेल् या जजमनींची जवल् हवेाट कलम १५ अन् वये लावता 

येईल. 
 

 कलम-३२-फ: (जमीन मालक अज्ञान, जविवा, सश त्र सैन् य दलात नोकरीस असेल ककंवा शारीररक 

अथवा मानजसकदषृ्ट ट् या अपंग असेल तेव् हा क ळाचा जमीन खरेदी करण् याचा अजिकार) 

तर जर जमीन मालक अज्ञान, जविवा, सश त्र सैन् य दलात नोकरीस असेल ककंवा शारीररक अथवा 

मानजसकदषृ्ट ट् या अपंग असेल तर अशा जमीन मालकास कलम ३१ मध् ये नम द केलेल् या अविीत क ळ 

वजहवाट समाप् त करण् याचा हक क असतो. अज्ञान व् यक ती सज्ञान झाल् यानंतर, जविवा  त्रीचे जहतसंबंि 

नष्ट ट झाल् यानंतर, सश त्र सैन् य दलातील नोकरी संप ष्ट टात आल् यानंतर ककंवा शारीररक अथवा 

मानजसकदषृ्ट ट् या अपंग व् यक ती बरा झाल् यानंतर एक विाभच् या काळात क ळाला आपला जमीन खरेदीचा 

हक क बजावता येईल. 

हा एक विाभचा काळ, वर नमूद घटना पूणभ झाल् यापासून मोजण् यात येईल, क ळाला माजहती 

जमळाल् यापासून नाही. (अप् पा न. मगद म जव. अक बाई ग. ननंबाळकर, ८९९३/१९९४- ए.सी. 

ए.आय.आर. १९९९)    
 

 कलम-३२-ग: ( न्यायाजिकरणाने काढणे व क ळांनी दयावयाच्या जजमनींच्या दकमती जनिाभररत करणे) 

ददनांक ३०.१.१९६०  रोजी क ळाकडील जजमनीची ककंमत ठरजवण्यासाठी प्रत्येक ताल कयात 

न्यायाजिकरणाची नेमणूक करण्यात आली आह.े 

 कृिक ददनानंतर शकय जततकया लवकर न्यायाजिकरणाने, म ंबई क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम 

१९५६, जनयम १७, नम ना ८ मध्ये जाहीर नोटीस प्रजसद्ध करावयाची आहे. या नोरटशीद्वारे ज् या क ळांनी 

जमीन खरेदी केली आह ेअसे मानण्यात आलेली सवभ क ळे, अशा जजमनीचे सवभ मालक आजण जजमनीमध्ये 

जहतसंबंि असलेल्या सवभ व्यक्तींना नोटीस काढून नमूद तारखेस समक्ष हजर राहण्याबाबत सूचना 

करावयाची आह.े क ळ म्हणून िारण केलेली जमीन खरेदी करण्याची इच्छा आह ेककंवा नाही याबाबत 

क ळाचा जबाब नोंदवायचा आहे. ज् या क ळांनी नोरटशीमध्ये ददलेल्या तारखेस हजर राहण्यास कसूर केला 

ककंवा जमीन खरेदी करण्याची इच्छा नाही असा जबाब ददला तर ती खरेदी पररणाम शून्य झाली असे 

न्यायाजिकरण घोजित करेल. क ळाची जमीन खरेदी करण्याची इच्छा असल्यास न्यायाजिकरण क ळाकडून 

लेखी जबाब घेईल आजण जमीन खरेदी करणारे क ळ, जमीन मालक, जजमनीत जहतसंबंि असलेल्या व्यक्ती 

यांना बाजू मांडण्याची संिी ददल्यानंतर न् यायाजिकरण क ळाने द् यावयाची जजमनींच् या खरेदीची ककंमत 

ठरवेल. 
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 कलम-३२-ह: (क ळाने खरेदी करावयाच् या जजमनीची दकमान ककंमत व कमाल ककंमत ठरजवणे) 

एखादी व् यक ती कायदेशीर क ळ आह ेअसे शेतजमीन न् यायाजिकरणाने जाहीर केल् यानंतर महाराष्ट्र 

क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम, कलम ३२-ह अन् वये क ळाने द् यावयाची जजमनींची खरेदीची 

दकमान ककंमत व कमाल ककंमत ककंमत ठरजवण् यात येते.  

अशी ककंमत कायम क ळ व संरक्षीत आजण सािे क ळ यांबाबत वेगवेगळी अस  शकते. 

 कायम क ळांच् या बाबतीत:  

१) शेतजजमनीच् या खंडाच् या सहापट रक कम,  

अजिक (+) 

२) कृिकददनी येणे असलेल् या खंडाची रक कम (असल् यास),  

अजिक (+) 

३) क ळाने न र्रलेल् या परंत  जमीन मालकास र्रावयास लागणार् या जमीन महसूल उपकराच् या रकमा,  

अजिक (+) 

४) कृिकददनापासून कलम ३२-ग अन् वये जमीन खरेदीची ककंमत ठरजवण् यात येण् याच् या ददनांकापयंतच् या 

कालाविीसाठी, खरेदी ककंमतीवर द.सा.द.शे. ४.५% यादराने होणारे व् याज.  

वरील सवांची बेरीज. 

 संरजक्षत आजण साध् या क ळांच् या बाबतीत:  

१) शेतजजमनीच् या आकारणीच् या वीस पटीहून कमी नाही आजण २०० पटीहून जा त नाही अशी रक कम,  

अजिक (+) 

२) जमीन मालकाने बांिलेल् या वा त,ू जवजहरी, बांिारे, लावलेली झाडे यांचे मूल् य,  

अजिक (+) 

३) क ळाने न र्रलेल् या परंत  जमीन मालकास र्रावयास लागणार् या जमीन महसूल उपकराच् या रकमा, 

अजिक (+) 

  

४) कृिकददनापासून कलम ३२-ग अन् वये जमीन खरेदीची ककंमत ठरजवण् यात येण् याच् या ददनांकापयंतच् या 

कालाविीसाठी, खरेदी ककंमतीवर द.सा.द.शे. ४.५% यादराने होणारे व् याज.  

वरील सवांची बेरीज. 

क ळाने जर जमीन मालकास जजमनीच् या र्रपाईपोटी काही रक कम ददली असल् यास अशी रक कम तसेच 

त् या जजमनीत जर काही झाडे असतील आजण जमीन मालकाने त् या झाडांचे काही उत् पन् न घेतले असेल तर 

ती रक कम खरेदी ककंमतीतून वजा करण् यात येईल.     
 

 कलम-३२-आय: (कायम क ळाच् या पोटक ळाने जमीन खरेदी केली आह ेअसे मानणे) 

कायम क ळाने िारण केलेली जमीन जर पोटक ळाला पोट-पट् ट् याने ददली असेल तर अशा पोटक ळाने 

जवजहत मयाभदेपयंत कृिकददनी जमीन खरेदी केली आह ेअसे मानण् यात येते. पोटक ळाने द् यावयाच् या 

खरेदीच् या ककंमतीतून सहापट रक कम जमीन मालकास व उवभरीत रक कम कायम क ळास द् यावी लागते.  
 

 कलम-३२-ज:े वगळण् यात आले आह.े 
 

 कलम-३२-के: (क ळाने जमीन खरेदीची रक कम द् यावयाची रीत) 

खरेदीदार क ळाने जमीन खरेदीची रक कम एक विभ कालाविीच् या आत एक रकमी ककंवा द.सा.द.शे. 

४.५% व् याजासह वसूल करण् याचा न् यायाजिकरणाला अजिकार आहे. 
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क ळाने जवनंती केल्यास न्यायाजिकरण क ळास खरेदीची रक्कम बारा हप्तयांमध्ये र्रण्याची परवानगी देऊ 

शकेल या म दतीत जजमनीची ककंमत र्रले नाही म्हणून सवलत जमळावी या अन िंगाने क ळाने अजभ केला 

तर पूणभपणे चौकशी करून न्यायाजिकरण बारा ऐवजी सोळा हप् त ेअशी म दत वाढवून देऊ शकेल. 

ठरवून ददलेल्या म दतीत जर खरेदी रक्कम र्रली नाही तर जमीन जवक्री जनरथभक ठरजवली जाईल. क ळांनी 

खरेदी ककंमत र्रण्यास उशीर केला तर प्राजिकरणास थकीत रक्कम महसूलाची थकबाकी म्हणून वसूल 

करता येईल.  

 खरेदी ककंमत जमीन महस लाची थकबाकी असल्याप्रमाणे वसूल केल्यास खरेदी पररणाम शून्य होईल 

आजण कलम ३२-प अन्वये अशा जजमनीची जवल्हवेाट करता येईल आजण अशा जजमनीच्या दकमती बद्दल 

जमा केलेली कोणतीही रक्कम क ळाला परत देण्यात येईल.  

 

 कलम-३२-ल: जनरजसत करण् यात आला. 
 

 कलम-३२-म: (खरेदीचे प्रमाणपत्र) 

क ळाने जमीन खरेदीची संपूणभ रक कम शासकीय जतजोरीत जमा केल् यानंतर क ळाला न् यायाजिकरणामाफभ त 

म बंई क ळवजहवाट आजण शेतजमीन जनयम १९६०, जनयम १८, नम ना ९ मध्ये जमीन खरेदीचे प्रमाणपत्र 

देण् यात यईेल. ह ेप्रमाणपत्र जमीन खरेदीचा जनणभयाक प रावा मानण्यात येईल.  
 

 कलम-३२-मम: (खरेदी पररणामशून् य झाली असेल परंत  जमीन खरेदीदार क ळाच् या कब् जात असेल तर 

सदर खरेदी रक कम एक रकमी र्रण् यासाठी न् यायाजिकरण क ळाला आणखी एक विाभचा अविी देऊ 

शकेल) 

कोणत् याही जजमनीची खरेदी ककंमत क ळाने वेळेवर, ठोक रकमेत देण्यात कसूर केल्याम ळे खरेदी 

पररणामशून् य झाली असेल परंत  म ंबई क ळवजहवाट व शेतजमीन स िारणा अजिजनयम १९६०च्या 

प्रारंर्ाच् या ददनांकास जमीन खरेदीदार क ळाच्या ताब्यात असेल तर अशा जजमनीची खरेदी पररणाम 

शून्य झाल्याचे मानण्यात येणार नाही आजण खरेदीदार क ळास प्रारंर्ाच्या तारखेपासून सहा मजहन्याच्या 

आत न्यायाजिकरणाकडे अजभ करता येईल आजण न्यायाजिकरण योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर 

खरेदीदार क ळाने ददलेली कारणे प रेशी असल्याची खात्री झाल्यास त्यास ककंमत ठोक रकमेने देण्यास एक 

विाभच्या अविी देईल आजण त्यानंतर कलम ३२ म च्या तरत दी, अशी ककंमत ठोक रकमेत जमा करण्यात 

आल्यावर लागू होतील. परंत  न्यायाजिकरण यानंतर ककंमत देण्यासाठी कोणताही अजिक अविी देणार 

नाही. 
 

 कलम-३२-न: (खरेदी पररणामशून् य झाली असेल तर जमीन मालकाला क ळाकडून खंड वसूल 

करण् याचा अजिकार)  

जजमनीची खरेदी पररणाम शून्य झाल्यानंतर जमीन मालकाला पूवीच्या क ळाकडून जमीन वापरल्याबद्दल 

जजमनीच्या खंडाइतकी रक कम र्रपाई म्हणून जमळण्याचा अजिकार असेल. अशी रक कम  जमीन 

महस लाची बाकी समजण्यात येईल आजण वसूल करण्यात येईल आजण जमीन मालकास देता येईल.  
 

 कलम-३२-ओ: (कृिकददनानंतर क ळवजहवाट जनमाभण झाली असेल तर, क ळाचा जमीन खरेदीचा 

अजिकार) 

 कृिक ददनानंतर जर क ळवजहवाट जनमॉण झाली असेल तर क ळाला जमीन खरेदीचा अजिकार प्राप्त 

होईल.  कमाल के्षत्राएवढी जमीन खरेदी करण्याबाबत, एक विाभचे आत, महाराष्ट्र क ळवजहवाट व 

शेतजमीन जनयम १९५६, जनयम २०, नम ना १० मध्ये क ळाने न् यायाजिकरणास अजभ करावयाचा आहे.  
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अज्ञान व्यक्तीला स द्धा कलम ३२-ओ च्या तरत दी लागू होतात. मात्र यासाठी क ळाने जमीन मालकाला व 

न्यायाजिकरणाला याबाबत एक विाभचे आत कळजवणे आवयक आह.े 

जोपयंत जमीन मालक, क ळाचा कायदेशीर क ळ म्हणून वीकार करत नाही ककंवा क ळ नाही ह ेजविान 

वीकारले जात नाही तोपयंत क ळाला कलम ३२ ओ न सार ददलेला एक विाभचा कालाविी स रू होत 

नाही.  

०१/०४/१९५७ नंतर जनमाभण केलेल्या कोणत्याही क ळवजहवाटीच्याबाबतीत, जातीने जमीन कसणार् या 

क ळास अशी क ळवजहवाट स रु झाल्याच्या तारखेपासून एक विाभच्या आंत, त्याने िारण केलेली जमीन 

मालकांकडून खरेदी करण्याचा हक्क असतो.' असे नम द असले तरीही क ळ कायदा कलम '३२ ओ' अन्वये 

क ळ जाहीर करणेसाठी खालील पात्रता अत् याव यक आह.े   

१) क ळकायद्याने क ळास ददलेला हक्क बजावण्याची ज्याची इच्छा असेल त्याने एक विाभच्या आंत, त्या 

संबंिात जमीन मालकास व शेतजमीन न्यायाजिकरणास (तहजसलदार) जवहीत ररतीने कळजवले पाजहजे.  

२) अशा प्रकारे कळजवल्यानंतर शेतजमीन न्यायाजिकरण (तहजसलदार) याप्रकरणी नोटीस बजावून 

चौकशी करतात. या चौकशीच्यावेळी खालील म द्दे पष्टपणे/जनसंददग्िापणे जसध्द होणे अत्यावयक असते. 

अ) अजभदार क ळ आजण जमीन मालक यांच् यात 'क ळ व मालक' असे नाते जसध्द होत आह ेकाय? 

ब) क ळ आजण मालक यांच्यात 'क ळ व मालक' नाते जसध्द करणारा आजण न्यायालयात जनसंददग्िपणे 

जसध्द होणारा करार झाला आह ेकाय?  

क) क ळ मालकाला रोखीने खंड देत आह ेकाय?  

ड) क ळ देत असलेला रोख खंड मालक वीकारत आहे काय आजण त्याबाबत पावती देत आह ेकाय? 

वरील बाबी जसध् द झाल् या तरच वजहवाटदार क ळ ठरू शकतो. 

जोपयंत जमीनमालक क ळाचा कायदेशीर क ळ म् हणून  वीकार करत नाही ककंवा ती व् यक ती क ळ नाही ह े

जविान कायदेशीररीत् या फेटाळले जात नाही तो पयंत क ळाचा, क ळकायदा कलम ३१-ओ न सार ददलेला 

एक विाभचा कालाविी स रू होत नाही. (लक्ष् मण िोंडी झ रळे जव. यशोदाबाई, २००५(२)- ऑल महा. 

ररपो.-८१२)  
  

 कलम-३२- पी: (क ळाने जमीन खरेदीचा हक क म दतीत बजावला नसेल तर जजमनी परत घेण् याचा व 

त् यांची जवल् हवेाट लावण् याचा न् यायाजिकरणाचा अजिकार)  

 क ळाने खरेदी न केलेली जमीन प्रथमतः पूवीच्या मालकास कलम १५ प्रमाणे देऊ करावयाची आहे. परंत  

जेव्हा संपूणभ जमीन ककंवा जजमनीचा काही र्ाग जमीन मालकाच्या वािीन करता येणार नाही तेव्हा 

अशा जजमनीची जवक्री न्यायाजिकरणाने प्रािान्यक्रमान सार करावयाची आहे. 

म्हणजेच जजचे सदय शेतमजूर, रू्जमहीन व्यक्ती ककंवा अल्परू्िारक ककंवा अशा व्यक्तींचा गट असतील 

अशी सहकारी शेती संथा ककंवा शेतमजूर ककंवा रू्जमहीन व्यक्ती ककंवा अल्परू्िारक ककंवा ज्या व्यक्ती 

मालक ककंवा क ळ म्हणून जनवाभहक के्षत्रापेक्षा कमी के्षत्र असलेली जमीन िारण करत असतील अशा 

शेतकऱ्यांच्या सहकारी शेती संथा, ककंवा जी व् यक ती शेतकरी नाही परंत  शेतीचा व्यवसाय करण्याचा हेतू 

आह ेअशी कोणतीही इतर व्यक्ती. 
 

 कलम-३२- क य:ू ( कलम ३२-ग ची प्रदक्रया चालू असतांना जजमनीवर असलेल् या बोज् यांची जनज चती)  

कलम ३२ ग प्रमाणे खरेदी ककंमत ठरजवण्याची प्रदक्रया चालू असताना न्यायाजिकरण जजमनीवर 

असलेल्या बोज् यांची जनज चती करेल. जर खरेदी दकमतीपेक्षा बोज् यांची रक्कम कमी असेल तर त्या प्रमाणे 

वजावट करून जशल्लक रक्कम पूवीच्या जमीन मालकास देण्यात येईल व खरेदीची ककंमत हप् त् याने   
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द्यावयाचे जनजित झाले असेल तर बोज् यांची रक्कम अया हप्तयातून वजा केली जाईल. जर खरेदीची 

ककंमत जर बोज् यांच्या रकमेपेक्षा कमी असेल तर खरेदीच् या रकमेतून प्रािान्याने बोज् यांची रक्कम ददली 

जाईल. 
 

 कलम-३२- आर: (खरेदीनंतर जमीन व् यक तीश: कसण् यात कसूर केल् यास जजमनीतून काढून टाकून त् या 

जजमनीची जवल् हवेाट लावण् याचा हक क) 

या कायद्यातील कोणत्याही तरत दीन सार जमीन खरेदी केल्यानंतर कोणत्याही वेळी जर खरेदीदाराने 

अशी जमीन योग्य कारणशजशवाय व् यक तीश: कसण्यात कसूर केला तर तर त् याला अशा जजमनीतून काढून 

टाकण्याचा व कलम ८४ क न सार अशा जजमनीची जवल्हेवाट लावण् याचा अजिकार न्यायाजिकरणाला 

आह.े   
 

 कलम-३३: (जजमनीची अदलाबदल करण्याचा क ळांचा हक्क) 

 कूळ म्हणून िारण केलेल्या जजमनीच्या क ळास, त्याने कूळ म्हणून िारण केलेल्या जजमनीच्या संबंिातील 

त्यांच्या क ळवजहवाटीची आदलाबदल करण्यासाठी करार करता येईल आजण जवजहत नम न्यामध्ये 

मामलेदाराकडे त्यासाठी अजभ करता येईल. 

असा अजभ जमळाल्यानंतर मामलेदार संबंजित जमीन मालकास व क ळांना नोटीस देईल आजण खरोखरच 

जजमनीची अदलाबदल करणे आवयक आह ेका? आजण दोन्ही क ळांचा या आदलाबदलीतून काय फायदा 

होणार आह ेयाची चौकशी करेल.  

चांगली शेती करण्याकररता जजमनीची अदलाबदल आवयक असू शकत.े जजमनीची अदलाबदल केली 

तरी जमीन मालकाला नवीन क ळाकडून आिीच्या क ळाकडून जो खंड जमळणार असतो त्यात बदल होत 

नाही. मालमत्ता हतांतरण कायदा १८८२, कलम ११८ अन् वये, अदलाबदल म्हणजे दोन व्यक्ती 

एकमेकांच्या संमतीने मालकीहक काची देवाण-घेवाण करतात, असा व्यवहार म्हणजे अदलाबदल होय. 

मामलेदार चौकशी अंती जवजहत करण्यात येतील अशा अटीवर व शतीवर अशी अदलाबदल मंजूर करेल 

आजण जवजहत नम न्यात अजभदारांना प्रमाणपत्र देईल. ह ेप्रमाणपत्र अशी अदलाबदल करण्यात आली या 

बद्दलचा जनणाभयक प रावा असेल. 
 

 कलम-३७:  (जमीन मालकाने एका विाभच्या आत जमीन कसली नाही तर त्याने जतचा कब्जा परत 

देणे) 

एखादी क ळवजहवाट समाप्त करून जजमनीचा कब्जा घेतल्यानंतर जमीन मालकाने वतः ती जमीन कसणे 

आवयक असत.े असा कब्जा घेतल्याच्या तारखेपासून एका विाभच्या आत  जमीन मालकाने ती जमीन 

कसली नाही ककंवा असा कब्जा घेतल्यापासून बारा विांमध्ये  जजमनीचा उपयोग केला नाही तर ज् या 

क ळाची वजहवाट समाप्त केली होती त्या क ळास पूवीच्याच अटी आजण शतीवर सदर जमीन क ळ 

वजहवाटीसाठी जमळण्याकामी मामलेदारकडे अजभ करता येईल. 
 

 कलम- ४०: (क ळ मरण पावल्यावर क ळवजहवाट चालू ठेवणे) 

जेव्हा क ळ मरण पावतो तेव्हा त्याने ज्या अटी आजण शती वर क ळवजहवाट चालू ठेवली होती त्याच अटी 

व शतीवर मयत क ळाच् या वारसांकडे क ळवजहवाट चालू ठेवण्यात आली आह ेअसे मानण्यात येईल. परंत  

अशी क ळवजहवाट जविवा स्त्री व्यजतररक्त इतर वारसांकडे गेल्यास जजमनीचे उत्पन्नातून जमळणाऱ्या 

नफ्यावर जविवा स्त्री च्या उदरजनवाभहाचा र्ार राहील. जर नहदं ूजविवेने प नर्वभवाह केला तर मयत 

पतीच्या क ळवजहवाटीवर जतचा हक्क राहू शकणार नाही ककंवा ती क ळ वजहवाट चालू ठेवू शकणार नाही. 
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 कलम- ४२:  (क ळाचा शेतघर उर्ारण्याचा हक्क)  

क ळास त्याने क ळ म्हणून िारण केलेल्या जजमनीवर शेतघर उर्ारण्याचा हक्क असेल. 
 

 कलम- ४३: (या कायद् यान सार खरेदी-जवक्री केलेल् या जजमनीच् या ह तांतरणास प्रजतबंि)  

क ळाने कलम ३२, ३२-फ, ३२-आय, ३२-ओ, ३३-क ककंवा ४३-१-ड अन् वये खरेदी केलेली तसेच कलम 

३२-प ककंवा ६४ अन् वये जवक्री केलेली जमीन जजल् हाजिकार् यांच् या पूवभपरवानगीजशवाय ह तांतररत करता 

येणार नाही, गहाण, बक्षीस ककंवा पट् ट् याने देता येत नाही.  

तथाजप, महाराष्ट्र शासनाने ७ फेब्र वारी २०१४ मध् ये या कलमात स िारणा केली आह.े त् यान् वये,  

राजपत्र असािारण, २९.५.२००० अन् वये अजिसूचना पारीत करून 

 म ंबई क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम, १९४८ याच्या कलम ४३ मिील, पोट-कलम (१) मध्ये, 

जवद्यमान परंत कानंतर, प ढील परंत क जादा दाखल करण्यात येईल : 

“परंत  आणखी असे की, या पोट-कलमात नमूद केलेल्या कलमांन्वये ज्या जजमनीच्या संबंिात जतच्या 

खरेदीच्या ककंवा जवक्रीच्या ददनांकापासून दहा विांचा काळ लोटला असेल अशा जजमनीच्या बाबतीत, 

जतची जवक्री करण्याकररता, ती देणगी देण्याकररता, जतची अदलाबदल करण्याकररता, ती गहाण 

ठेवण्याकररता, ती पट्याने देण्याकररता ककंवा जतचे अजर्हतांकन करण्याकररता प ढील शतीस अिीन 

राहून, अशा कोणत्याही पूवभमंज रीची आवयकता असणार नाही, 

(क) शेतजजमनीची जवक्री करण्यापूवी, जवके्रता जमीन महसूल आकारणीच्या चाळीस पट इतकी नजराणा 

रक्कम शासनाला देईल;  

(ख) खरेदीदार हा शेतकरी असेल;  

(ग) खरेदीदार हा महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनिारणेची कमाल मयाभदा) अजिजनयम, १९६१ अन्वये 

अन जे्ञय असलेल्या कमाल के्षत्रापेक्षा अजिक जमीन िारण करणार नाही; आजण 

(घ) म ंबईचा जजमनीचे त कडे पाडण्यास प्रजतबंि करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत 

अजिजनयम, १९४७ याच्या तरत दींचे उल्लंघन केले जाणार नाही.”. 

थोडक यात,  

ज् या क ळांना, क ळ कायदा कलम ३२-म चे प्रमाणपत्र जमळून १० विाभचा कालाविी लोटला आह ेअशा 

जजमनींची खरेदी/ जवक्री/ देणगी/ अदलाबदल/ गहाण/ पट्टा/ अजर्हतांतरण करण्यासाठी शासनाच् या 

परवानगीची आवयकता असणार नाही अशी तरत द केली आहे. ज् याला कलम ३२-म चे प्रमाणपत्र 

जमळून १० विाभचा कालाविी लोटला आह ेआजण त् याला सदर जमीन जवकण् याची इच् छा आह ेत् याने 

शेतजमीन जवक्री करण्यापूवी, त्याचा शेतजमीन जवक्रीचा इरादा तहजसल कायाभलयास लेखी कळवावा 

लागतो. असा अजभ जमळाल्यानंतर दोन ददवसात तहजसल कायाभलय, त् या अजभदारास, तो जवक्री करणार 

असलेल्या शेतजजमनीची महसूल आकारणीच्या चाळीस पट नजराणा रकमेचे, लेखाजशिभ नम द असलेले 

चलन तयार करुन देते. ही चाळीस पट नजराणा रक्कम संबंिीत शेतकर् याने, चलनाव्दारे शासकीय 

कोिागारात जमा करावी. त्यानंतर तो जवक्री व्यवहार करू शकतो.   

ह ेचलन आजण खरेदीची कागदपत्र ेपाहून, तलाठी यांनी गाव नम ना ६ मध्ये त्याची नोंद करायची असते. 

या चलनाजशवाय इतर कोणत्याही आदेशाची आता आवयकता असणार नाही.   
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जर संबंिीत शेतकर् याला त् याच् या सात-बारावर असलेला 'क .का.कलम ४३ च्या बंिनास पात्र' हा शेरा 

जरी रद् द करायचा असेल तरी वरील प्रमाणे चलन आजण अजभ हजर केल्यास असा शेरा रद्द करता येतो.  

परंत  महत्वाच ेम् हणजे, ही तरत द फक्त क ळ कायदा कलम ४३ च्या बंिनास पात्र असलेल् या जजमनींनाच 

लागू असेल. वाटप केलेल्या नवीन शतीवरील शासकीय जमीनी, क .का.कलम ८४ क अन्वये वाटप 

केलेल्या नवीन शतीवरील जमीनी, वतन/इनाम जमीनी, जसलींग कायद्याखाली वाटप केलेल्या नवीन 

शतीवरील जजमनींना ही तरत द लाग ूहोणार नाही.  

जर क ळ कायदा कलम ३२-म प्रमाणपत्राला १० विाभचा कालाविी लोटला नसेल तर सक्षम 

अजिकार् याकडून क ळ कायदा कलम ४३ अन्वये परवानगी घेणे बंिनकारक आह.े 

क ळ कायदा कलम ४३ अन्वये परवानगी न घेता जजमनीचा जवक्री व् यवहार करून ताबा ददल् यास असा 

ताबा अवैि असेल तसेच अशा जजमनीचा जवक्री व् यवहार करतांना, कलम ४३ अन्वये परवानगी नसेल तर 

जवक्रीची सवभ कागदपत्रे कलम ४३(१) अन् वये अवैि ठरतील. कोणतेही न् यायालय असा व् यवहार वैि 

ठरजवण् यास असमथभ असेल. (लोतन रामचंद्र नशंपी जव. शंकर ग. क यप- १९९५(१)- महा. लॉ जनभल ८०: 

१९९४(४) बॉम् वे केसेस ररपोटभ-५७५)  आजण असे ह तांतरण क ळ कायदा कलम ८३-अ (२) अन्वये 

जविीअग्राह् य ठरून कलम ८४ अन् वये कारवाईस पात्र ठरेल.  
 

 कलम- ४३-अ: (ऊस व इतर अजिसूजचत कृिी उत्पन्न यांच्या लागवडीकररता औद्योजगक ककंवा 

वाजणजज्यक उपक्रमांनी व जववजक्षत व्यक्तींनी पट्याने िारण केलेल्या जजमनी संबंिी जवशेि तरत दी) 

कोणताही औद्योजगक ककंवा वाजणजज्यक उपक्रम राज्य शासनाच्या मते, कोणताही औद्योजगक ककंवा 

व्यापार जवियक कामे खरोखर चालजवत असेल आजण त्याला राज्य शासनाने मान्यता ददली असेल तसेच 

कोणत्याही संथा ककंवा व्यक्ती ऊसाची लागवड ककंवा फ लांच ेककंवा फळांचे उत्पन्न ककंवा ग रांची जनपज 

करण्याच ेकाम करत असतील तर त्यांना या कायद्याच्या काही तरत दी लागू होणार नाहीत. 
  

 कलम- ४३-क: ( नगरपाजलकेच्या ककंवा के्षत्राच्या हद्दीसंबंिात जवशेि तरत दी) 

बृहन् म बंई, म ंबई प्रांजतक महानगरपाजलका अजिजनयम १९४९, म ंबई बरो नगरपाजलका अजिजनयम 

१९२५, म ंबई जजल् हा नगरपाजलका अजिजनयम १९०१ अन् वये  थाजपत नगरपाजलका ककंवा 

महानगरपाजलका के्षत्रे, कटक के्षत्रे, म ंबई नगररचना अजिजनयम १९५४ अन् वये नगररचना योजनेत 

समाजवष्ट ट के्षत्रे यांना महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयमातील कलम ३१ ते ३२-र, ३३-

अ,ब,क आजण ४३ च् या तरत दी लागू होत नाहीत.  
  

 कलम- ६३: (शेतकरी नसलेल् या व् यक तीकडे ह तांतरण करण् यास रोि) 

 जी व्यक्ती शेतकरी नाही ककंवा शेतमजूर नाही जतला शेतजमीन जवकत घेता येणार नाही. तसेच शेतकरी 

नसलेल्या व्यक्तीला जवक्री करुन, पट्याने, देणगी देऊन शेतजमीन हतांतरण करणे बेकायदेशीर आहे. 

शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीकडे जमीन गहाण ठेवता येणार नाही. असे व् यवहार बेकायदेशीर ठरून कलम 

८४ क अन्वये कारवाई होणेसाठी पात्र ठरतील. 

जजल्हाजिकारी काही शतीवर शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीला शेतजमीन जवकत घेण्यास परवानगी देऊ 

शकतील परंत  अशा व्यक्तीचे वार्िभक उत्पन्न रुपये बारा हजार पेक्षा जात असता कामा नये. 

तथाजप, ज् या व् यक तीची शेतजमीन सावभजजनक प्रयोजनासाठी संपाददत करण् यात आली आह,े त् याने 

त् याबाबत प रावा सादर केल् यास, त् याला व त् याच् या वारसांना शेतकरी मानण् यात येईल. 
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 कलम- ६३-अ: (जजमनीची जवक्री व खरेदी करण्यासाठी वाजवी ककंमत) 

 जजमनीच्या खरेदी जवक्रीची ककंमत प ढील जनकिांवर आिाररत राहील. 

(एक) जवक्री/खरेदीच्या जजमनीच्या संदर्ाभत जजमनीच्या जमीन महस लाच्या पन्नास पटी पेक्षा कमी नाही 

आजण दोनशे पटी पेक्षा जात नाही अशी रक्कम (पाणीपट्टी बसवली असेल तर पाणीपट्टीची रक्कम वगळता) 

(दोन) जमीन व बांिलेल्या जवजहरी, बंिारे कायमवरूपी बांिकामे, लावलेली झाडे यांची ककंमत  

(तीन) वती के्षत्रातील तशाच प्रयोजनासाठी वापरलेल्या जजमनीचा खंड  

(चार) जमीन मालकाने अथवा क ळान ेलावलेली झाडे, बांिलेली बांिकामे व जवजहरी यांची ककंमत  

(पाच) शेतीपासून होणारे नफे 

(सहा) जपकांच्या दकमती  

(सात) जजमनीत मालकाने अथवा क ळाने केलेल्या स िारणा  

(आठ) जमीन महस लाची रक्कम  

(नऊ) इतर संबंजित गोष्टी 

 

 कलम- ६३ एक-अ: (शतेकरी नसलेल् या व् यक तीने खर् याख र् या औद् योजगक वापरासाठी जमीन खरेदी 

करणे)  

खर् याख र् या औद् योजगक वापरासाठी शेतकरी नसलेली व् यक ती, प्रारूप ककंवा अजतम प्रादेजशक जवकास 

योजनेतंगभत असलेल् या औद् योजगक ककंवा शेतकी के्षत्रामध् ये ज थत शेतजमीन, दहा हके टर मयाभदेस आजिन 

राहून खरेदी करू शकते. परंत , खरेदीच् या ददनांकापासून पंिरा विाभच् या कालाविीत त् या जजमनीचा 

औद् योजगक वापर स रु करणे बंिनकारक असेल अन् यथा ती जमीन, मूळ खरेदी ककंमतीस परत घेण् याचा 

हक क मूळ जमीन मालकास असेल. 
 

 कलम- ६४: (जवजशष्ट व्यक्तीला शेत जजमनीची जवक्री करणे) 

 जमीन मालकाला त्याची जमीन जवकायची असेल तेव्हा जजमनीची वाजवी ककंमत ठरजवण् यासाठी त्याने 

न्यायाजिकरणाकडे अजभ करावयाचा आह.े त् यानंतर न्यायाजिकरण कलम ६३-अ अन् वये जजमनीची वाजवी 

ककंमत ठरवेल. वाजवी ककंमत ठरजवताना वार्िभक हप् त े४.५ टके्क व्याजदरान ेहप् त ेदेखील जनज चत करेल. 

क ळाच्या ताब्यात असलेल्या जजमनीची ककंमत वार्िभक खंडाच्या सहापट असेल. 

क ळ नसेल तेव्हा कायद्याने प्रािान्य यादीत नमूद केलेल्या सवभ व्यक्तींना व संथांना जमीन एकाच वेळी 

देऊ करावयाची आह.े जर खरेदीदार एकापेक्षा अजिक असतील तर जजल्हाजिकारी अशा व्यक्तींच्या गरजा 

लक्षात घेऊन जनजित केलेल्या व्यक्तीस त् या जजमनीची जवक्री करेल. 

(एक) शेतमजूर  

(दोन) कारागीर    

(तीन) जोड िंदा करणारी व्यक्ती  

(चार) गावातील इतर कोणतीही व्यक्ती   

खरेदीदाराने जमीन खरेदी करणार असे कळजवल्यापासून एक मजहन्याच्या आत न्यायाजिकरणाने, जमीन 

मालकास, जमीन खरेदी करणारी व्यक्ती जमीन खरेदी करणार ककंवा नाही ह ेकळवायचे आह.े जमीन 

मालक अशा व्यक्तीला जवजहत नम न्यात नोटीस देईल. नोरटशीचा तारखेपासून एक मजहन्याच्या आत 

ठरलेली रक्कम न्यायाजिकरणाकडे ककंवा वतःकडे जमा करण्याच ेकळजवल. जर अशा व्यक्तीने म दतीत 

रकमेचा र्रणा केला नाही तर ती व्यक्ती जमीन खरेदी करण्यास तयार नाही असे समजले जाईल. 

याबाबत जनमाभण झालेल्या वादावर मामलेदार जनणभय घेईल. या कलमातील तरत दीच ेउल्लंघन करून जर 

जमीन मालकान ेजमीन जवकली तर जमीन जवक्री बेकायदेशीर असेल.  
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 कलम- ६४-अ: (सहकारी सं थेने अथवा सहकारी सं थेमाफभ त शेतजजमनीची खरेदी जविीग्राह् य आह)े 

सहकारी सं थेस अथवा अशा सहकारी सं थेमाफभ त शेतजजमनीची खरेदी जविीग्राह् य ठरेल. अशा 

व् यवहारास क ळकायद् याची कलमे ६३ व ६४ लागू होणार नाहीत. तथाजप, अशी सहकारी सं थेची 

नोंदणी, खरेदी ददनांकाच् या आिी, म ंबई सहकारी सं था अजिजनयम, १९२५ अन् वये  झालेली असावी 

अन् यथा असा व् यवहार अवैि ठरून क ळ कायदा कलम ८४-क अन् वये कारवाईस पात्र ठरेल. (जवनायक 

रत् नाजगरी जव. राज् य, २०११(२), महा. लॉ जनभल-७४०)   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 कलम- ६५: (लागवडीस न आणलेल्या जजमनीचे व्यवथापन शासनाने वतःकडे घेणे) 

कोणतीही लागवडीची जमीन, जमीन मालक अथवा क ळाने दोन विे ककंवा अजिक काळ पडीक ठेवली 

असेल तर शासनास अशी जमीन वतःच्या व्यवथापनाखाली घेता येईल. जमीन व्यवथापनाखाली 

घेतल्यानंतर ती जमीन शासनाने र्ाडेपट्याने ददली तर त्या जजमनीच्या वार्िभक आकारणी इतकया 

खंडावर पट्याने देता येईल आजण क ळांच् या कस रीम ळे पडीक ठेवलेली जमीन शासनाने 

व्यवथापनाखाली घेतली असेल तर संबंजित क ळाला अशा जजमनीवरील हक्क गमवावे लागतील. 

तथाजप, जमीन पडीक ठेवण् याच् या कारणांची खात्री करणे आजण प्रत्यक्ष पाहणी करणे आवयक आहे. 
 

 कलम- ७०: (मामलेदाराची कतभव् ये) 

 (अ) एखादी व्यक्ती शेतकरी आह ेका नाही ह ेठरजवणे. 

 (ब) एखादी व्यक्ती संरजक्षत क ळ ककंवा क ळ आह ेकी नाही ह ेठरजवणे.  

तसेच एखादी व्यक्ती केव्हापासून क ळ होती ह ेजनजित करणे. मालकाबरोबर झालेल्या कराराजवरुद्ध 

क ळाने जजमनीचा वापर केल्याने क ळवजहवाट समाप्त झाल्यानंतर क ळाने जजमनीचा ताबा देण्यास नकार 

ददला तर अशा प्रकारे क ळ ह ेया अजिजनयमाद्वारे क ळ मानले जात नाही  

(क) खंडाचा दर ठरजवणे. (कलम ९) 

(ड) जजमनीच्या वगाभसंबंिी जनणभय करणे. (कलम ९-अ) 

(फ) कलम ८, ९, ९-अ, व ९-क यांच् या तरत दींचे उल्लंघन केले असेल तर, त्याबद्दल द्यावयास लागणाऱ्या 

र्रपाईची रक्कम कलम १० प्रमाणे जनजित करणे. 

(ह) क ळास परत द्यावयाची रक्कम ठरजवणे. (कलम १३(५)) 

(आय) क ळाला झाडांबाबत जमळणशरी र्रपाईची रक्कम जनजित करणे (कलम १९) 

(जे) नैसर्गभक झाडांच्या उत्पन्नावरील हक्कांसंबंिी जनणभय देणे (कलम २०) 

(के) संरक्षक बांिाच्या द रुतीचा खचभ जनिाभररत करणे (कलम २३). 

(केके) चौकशी करून जजमनीचा ताबा परत करणे (कलम ३२(१)(ब)) 

(ल) क ळवजहवाटीच्या अदलाबदलीस मंज री देणे (कलम ३३)  

(म) जमीन स िारणेबाबत क ळास र्रपाईची रक्कम देण्याबाबत जनणभय देणे (कलम ४१)  

(मअ) वाजवी खंड जनजित करणे (कलम ४३-ब)  

(मब) जजमनीचे हतांतरण प्रमाणपत्र देणे (कलम ८४-अ); जजमनीच ेहतांतरण कायदेशीर आह ेकी नाही 

याचा जनणभय देणे (कलम ८४-ब आजण कलम ८४-क), जजमनीची जवल्हवेाट लावणे (कलम ८४-क).  

(मक) ददवाणी न्यायालयाने जवचारणा केलेल्या बाबींमध्ये जनणभय देणे (कलम ८५-अ) 

(मड) कोणत् याही जववादाचा जनणभय देणे तसेच वार्िभक उत्पन्न रु. १,५००/- पेक्षा अजिक नसलेल्या 

व्यक्तींनी केलेल्या अजाभबाबत जनणभय देणे (कलम ८८-क)  

(न) क ळास/शेतमज र/कारागीर/जोडिंदा करणाऱ्यास राहत्या घराखालील जजमनीचा कब्जा जमळवून 

देण् यासाठी उपाययोजना करणे.  

(ओ) मामलेदाराकडे या अजिजनयमाखाली केलेल्या सवभ अजांवर कारवाई/ जनणभय करणे.  
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 कलम- ७४: (मामलेदारच् या आदेशाजवरूध् द अजपल) 

मामलेदार व शेतजमीन न् यायाजिकरण यांनी कलम ४, ९, ९-अ, १०, १३, १५, १७, १९, २०, २३, 

२५, २९, ३२-१(ब), ३२(२), ३१, ३२-फ, ३२-ग, ३२-प, ३२-के, ३२-म, ३२-मम, ३२-क यू, ३३, ३३-

ब, ३४(५), ३७, ३९, ४१, ४३-अ(३), ४३-ब, ६४, ८४-अ, ८४-ब, ८४-क, ८५-अ, ८८-क अन् वये 

ददलेल् या आदेशाजवरूध् द जजल् हाजिकारींकडे साठ ददवसाच् या आत अपील दाखल करता येईल. 
 

 कलम- ७४-अ: (अजपले हतांतरीत करण्याचे ककंवा काढून घेण्याचे जजल्हाजिकाऱ्यांचे अजिकार) 

कोणत्याही सहाय्यक जजल् हाजिकारी ककंवा उपजजल्हाजिकारी यांच् याकडे प्रलंजबत असलेले कोणतेही 

अपील, जजल् हाजिकारी अन् य कोणत्याही सहाय्यक जजल् हाजिकारी ककंवा उपजजल्हाजिकारी यांच् याकडे 

हतांतररत करू शकतील. अशा रीतीने अजपल ह तांतरीत झाल् यावर संबंजित सहाय्यक जजल् हाजिकारी 

ककंवा उपजजल्हाजिकारी, जणू काही असे अपील प्रारंर्ीच त्याच्याकडे दाखल करण्यात आले आह ेअसे 

समजून त्याप्रमाणे त्याची स नावणी घेऊन त्यावर जनणभय देईल. 

जजल्हाजिकारी कोणत्याही सहाय्यक जजल् हाजिकारी ककंवा उपजजल्हाजिकारी यांच् याकडे प्रलंजबत असलेले 

कोणतेही अपील त् याच् याकडून काढून घेऊन त्यावर वतः स नावणी घेऊन जनणभय देऊ शकतील. 
 

 कलम- ७६: (जजल्हाजिकाऱ्यांच् या जनणभयावर प नरीक्षण) 

जजल्हाजिकाऱ्यांनी ददलेल्या कोणत्या आदेशा बाबत महाराष्ट्र महसूल न्यायाजिकरण यांच् याकडे फक्त 

प ढील म द्द्यावरच प नररक्षण अजभ करता येईल. 

(एक) जजल्हाजिकाऱ्यांनी ददलेला आदेश कायद्याजवरुद्ध होता. 

(दोन) महत्त्वाच्या कायदेजवियक प्रश्नावर जनणभय देण्यात कसूर केला गेला. 

(तीन) या अजिजनयमान्वये केलेल्या तरत दीन सार कायभपद्धत वापरताना महत्त्वाचा दोि घडला ककंवा 

न्यायच् य ती झाली. 

महाराष्ट्र महसूल न्यायाजिकरणाला प ररक्षण करताना, त्या दाव्यांमध्ये असलेल्या त्र टीम ळे योग्य न्याय 

जमळाला नाही अशी खात्री पटली पाजहजे. 
 

 कलम- ७६-अ: (जजल्हाजिकाऱ्यांचे प नरीक्षण जवियक अजिकार) 

मामलेदारने क ळ कायद्याखालील तरत दी अन्वये जे जनणभय ददले त्याजवरुद्ध जर अपील दाखल करण्यात 

आले नाही तर जजल्हाजिकाऱ्यांना वतःहून ककंवा जवर्ागीय आय क्त ककंवा राज्य शासनाने याबाबतीत 

आदेशीत केल् यावरून मामलेदारने ददलेल् या जनणभयाचे प नररक्षण कलम ७६-अ प्रमाणे कोणत्याही वेळी 

करता येईल. त् यासाठी मामलेदारने केलेल्या चौकशीची कागदपत्रे मागून जजल्हाजिकारी योग्य तो आदेश 

देऊ शकतील. 

मामलेदारतफे देण्यात आलेल्या आदेशाच्या तारखेपासून एक विाभच्या आत प नररक्षण करता येईल. हा 

कालाविी संपल्यानंतर अशी कागदपत्रे मागजवता येणार नाही. प नररक्षण करताना पक्षकारांना बाजू 

मांडण्याची योग्य संिी ददल्याजशवाय मामलेदारच्या आदेशांमध्ये फेरबदल करता येणार नाही. 
 

 कलम- ७९: (अजपल दाखल करण् याची म दत) 

क ळ कायद्याच्या तरत दीन सार मामलेदार ककंवा जजल्हाजिकारी यांनी ददलेल्या आदेशाजवरुद्ध, आदेश प्राप् त 

झाल् याच् या तारखेपासून साठ ददवसाच् या आत अजभ/अपील दाखल करता येईल. 

 

  कलम- ८०: (चौकशी व कायभवाही या न्याजयक कायभवाही असणे)  

मामलेदार, जजल्हाजिकारी आजण महाराष्ट्र महसूल न्यायाजिकरण यांच्या प ढे होणाऱ्या सवभ चौकया व 

कायभवाही या र्ारतीय दंड संजहतेच्या कलम १९३, २१९ आजण २२८ न सार न्याजयक कायभवाही असतील. 
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 कलम- ८१: (अपराि व शा ती) 

या अजिजनयमाच्या कलम ११, २६(२), २९ आजण ३४-अ चे उल्लंघन केल्यास रुपये पंचवीस ते रुपये एक 

हजार पयंत दंडाची तरत द आह.े कलम ११, कलम २६(२) ककंवा कलम २९ च् याया तरत दींचे उल्लंघन हा 

दखलपात्र अपराि असेल. 
 

 कलम- ८३-अ: (जविी अग्राह्य हतांतरणाद्वारे जमीन संपादन करण्यावर जनबंि) 

या अजिजनयमाच्या तरत दीन् वये ज् या जजमनीचे हतांतरण जवजिग्राह्य नाही अशा जजमनीचे संपादन 

कोणत्याही व्यक्तीने हतांतरण करून केले असल्यास ती जमीन कलम ८४ ककंवा ८४-क अन्वय कारवाईस 

पात्र ठरेल. 
 

 कलम- ८४: (जवना सोपकार काढून टाकणे)  

क ळ कायद्याच्या तरत दीचे उल्लंघन करून जजमनीची हतांतरण करण्यात आले असेल तर ते बेकायदेशीर 

ठरेल. अशा जजमनीचा र्ोगवटाही अनजिकृत ठरतो. न्यायाजिकरणाची परवानगी न घेता ककंवा 

न्यायाजिकरणाकडून ककंमत ठरवून न घेता जी व्यक्ती बेकायदेशीरपणे जजमनीचे हतांतरण करेल त्या 

व्यक्तीला त्याचा कब्जा अनजिकृत ठरवून जवना सोपकार काढून टाकण् यात येईल. एखादी व्यक्ती 

खरेदीदार म्हणून जसद्ध झाली नसेल अशा वेळी आपोआप ती व्यक्ती अजिकाराने जजमनीचा कब्जेदार 

म्हणून ठरवली जाईल व अशा दाव्यांमध्ये कलम ८४ लागू होईल. 
 

 कलम- ८४-अ: (नेमलेल्या ददवसांपूवी केलेल्या हतांतरणाचे जविीग्राह् यीकरण) 

ददनांक २८ जडसेंबर १९४८ रोजी क ळवजहवाट कायदा अंमलात आला. त्यानंतर १५ जून १९५५ पूवी 

जजमनीचे हतांतरण ज् या व्यक्तीकडे झाले असेल त्याने जजमनीच्या दकमतीच्या एक टके्क ककंवा रुपये शंर्र 

यापैकी कमी असलेली रक्कम शा ती म्हणून ददली असेल तर असे हतांतरण कायदेशीर असल्याचे 

मामलेदारने जाहीर करावयाचे आह.े 

परंत  क ळाकडे असा कब्जा ददला असेल तर शा ती केवळ एक रुपया इतकी असेल. शाती ददल्यानंतर 

मामलेदारने जमीन हतांतररत झालेल्या व्यक्तीला प्रमाणपत्र द्यावयाचे आहे. मामलेदाराकडे शा तीची 

रक कम र्रली नाही तर जजमनीचे हतांतरण बेकायदेशीर ठरवून अशा जजमनीला कलम ८४ -क (३) ते 

(५) च्या तरत दी लागू होतील. 
 

 कलम- ८४-ब:  (नेमलेला ददवस व स िारणा अजिजनयम १९५५ अंमलात येण्याचा ददवस यादरम्यान 

केलेली जवजवजक्षत हतांतरणे जविी अग्राह्य) 

कलम ८४ ब न सार नेमलेला ददवस म्हणजे १५ जून १९५५ आजण स िारणा अजिजनयम १९५५ अंमलात 

आला तो ददवस म्हणजे १ऑगट १९५६. या कालाविीमध्ये अजिजनयमाच्या तरत दीचे उल्लंघन करून 

जजमनीची हतांतरण झाले असेल तर मामलेदारने जवहीत नम न् यात, जमीन हतांतरण बेकायदेशीर का 

ठरवू नये असे कारण जवचारणारी नोटीस द्यायची आह.े दोन्ही पक्षकारांना बाजू मांडण्याची संिी देऊन 

चौकशी करून मामलेदारने जनणभय घ्यावयाचा आह.े जजमनीचे हतांतरण क ळाकडे झाले आह ेअसे असा 

जनष्टकिभ जनघाल्यास आजण जमीन कमाल के्षत्रापेक्षा जात नाही ह ेजसद्ध झाल्यास क ळाने दंड म्हणून एक 

रुपया, तीन मजहन्याच्या आत र्रणे आवयक आहे. जर हतांतरण बेकायदेशीर आहे असा जनणभय झाला 

तर जमीन मूळ मालकाला परत करावयाची आहे. जमीन मालकाने जर जमीन परत घेण्याचे नाकारले तर 

प्रािान्यक्रमान सार जजमनीची जवल्हवेाट लावता येईल. जजमनीची ककंमत हतांतरका कडून महसूलाची 

थकबाकी म्हणून वसूल करण्यात येऊ शकेल. 
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 कलम ८४ क: (ह तांतरण ककंवा संपादन जवजिअग्राह् य ठरलेल् या जजमनीची जवल् हवेाट) 

जेव्हा जजमनीचे हतांतरण ककंवा संपादन जवजिग्राह्य नसते तेव्हा मामलेदार ने अशी जमीन च कून 

केल्याच्या तारखेपासून राज्य शासनाकडे माजहत होईल या जजमनीची जवल्हवेाट कायद्याने नेमून ददलेल्या 

पद्धतीने लावण्यात येईल. 

(१) स िारणा अजिजनयम, १९५५ च्या प्रारंर्ाच् या ददवशी (१ऑगट १९५६) ककंवा त्यानंतर केलेल्या 

कोणत्याही जजमनीच्या हतांतरणाच्या ककंवा संपादनाच्या बाबतीत, मामलेदार वतः होऊन ककंवा अशा 

जजमनीत संबंि असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या अजाभवरून, या अजिजनयमाच्या कोणत्याही तरतूदीन्वये 

असे हतांतरण ककंवा संपादन जवजिअग्राह्य आह ेककंवा ते जवजिअग्राह्य ठरते असे सकारण वाटेल तेव्हा तो 

संबंजिताला नोटीस देईल व कलम ८४-ब यात तरतूद केल्याप्रमाणे चौकशी करील आजण असे हतांतरण/ 

संपादन जवजिअग्राह्य आह ेककंवा नाही याबद्दल जनणभय देईल. 

(२) मामलेदारने अशी चौकशी केल्यानंतर, असे हतांतरण/ संपादन जवजिअग्राह्य आह ेया जनष्टकिाभप्रत 

आला तर, तो असे हतांतरण संपादन जवजिअग्राह्य आह ेअसे घोजित करणारा आदेश देईल. 

परंत , जमीनमालकाने, जजमनीच्या क ळाकडे जजमनीचे हतांतरण केले असेल आजण क ळ वतः जी 

कोणतीही इतर जमीन व्यजक्तशः कसत असेल त्या जजमनीचे के्षत्रफळ िरून अशा रीतीने हतांतररत 

केलेल् या जजमनीचे के्षत्रफळ ह ेजमीन िारणेच्या कमाल मयाभदेपेक्षा अजिक होत नसेल त्याबाबतीत, 

(एक) जर जजमनीची ककंमत म्हणून जमीनमालकास जमळालेली रक्कम ही कलम ६३-अ अन्वये जनिाभररत 

करण्यात आलेल्या वाजवी ककंमती इतकी ककंवा जतच्यापेक्षा कमी असेल आजण हतांतररतीने राज्य 

शासनाला, मामलेदार जनजित करील अशा तीन मजहन्यांपेक्षा जात नसलेल्या कालाविीत एक रुपया 

शाती ददली असेल;  

(दोन) जर जजमनीची ककंमत म्हणून जमीन मालकास जमळालेली रक्कम ही कलम ६३-अ अन्वये जनिाभररत 

करण्यात आलेल्या वाजवी ककंमतीपेक्षा जात असेल आजण हतांतरकाने व त्याचप्रमाणे हतांतररतीने 

राज्य शासनाला, मामलेदार जनिाभररत करील त्या कालाविीत, प्रत्येकी वाजवी ककंमतीच्या एक-दशांश 

इतकी शाती ददली असेल तर, मामलेदार असे हतांतरण जवजिअग्राह्य आह ेअसे घोजित करणार नाही. 

(३) मामलेदाराने असे हतांतरण जवजिअग्राह्य आह ेअसे घोजित केल्यानंतर, 

(अ) अशी जमीन राज्यशासनाकडे ज्या तारखेस जनजहत होणार असेल त्या तारखेस जतच्यावर 

कायदेशीररीत्या आलेल्या बोजांपासून म क त होऊन ती राज्य शासनाकडे जनजहत झाली आह ेअसे 

मानण्यात येईल व जतची जवल्हवेाट खालील पोटकलम (४) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने करण्यात येईल; 

जजमनीच्या खरेदीच्या दकमतीतून बोजांबद्दलच्या रकमा देण्याजवियी कलम ३२-कयू मध्ये ज्या रीतीची 

तरतूद करण्यात आली असेल त्या रीतीने अशा बोजांबद्दलच्या रकमा र्ोगवटा मूल्याच्या रकमेतून देण्यात 

येतील; परंत  अशा बोजािारकास आपल्या हक्काची कोणत्याही इतर रीतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी, 

अशी रक्कम देण्यास दायी असलेल्या व्यक्तीजवरुद्ध कारवाई करण्याचा जो कोणताही हक्क असेल त्यास बािा 

येणार नाही;  

(ब) हतांतरकास जजमनीची ककंमत म्हणून जी कोणतीही रक्कम जमळाली असेल जतचे राज्य शासनाकडे 

समपहरण करण्यात आले आह ेअसे मानण्यात येईल आजण ती जमीन महस लाची थकबाकी 

असल्याप्रमाणे वसूल करता येईल; आजण  

(क) मामलेदार, कलम ६३-अ च्या तरत दीन सार अशा जजमनीची वाजवी ककंमत जनिाभररत करील. 
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(४) वाजवी ककंमत जनिाभररत केल्यानंतर, मामलेदार अशी जमीन नवीन व अजवर्ाज्य पद्धतीने आजण 

पोटकलम (३) अन्वये जनिाभररत केलेल्या वाजवी ककंमतीइतके र्ोगवटामूल्य ददल्यावर जवजहत रीतीने 

प ढील प्राथम्यक्रमान सार देईल: 

(एक) अशा जजमनीत प्रत्यक्ष कब्जा असलेले क ळ   

(दोन) प्राथम्य यादीत ददलेल्या क्रमातील व्यक्ती  

परंत , जमीनमालकाकडून त्या जजमनीच्या क ळाकडे जजमनीचे हतांतरण करण्यात आले असेल आजण क ळ 

वतः कोणतीही इतर जमीन व्यक्तीशः कसत असेल तर त्या जजमनीचे के्षत्रफळ िरून अशा रीतीने 

हतांतररत करण्यात आलेल्या जजमनीचे के्षत्रफळ हे, जमीन िारणेच्या कमाल के्षत्राहून अजिक नसेल 

त्याबाबतीत, 

(एक) हतांतरकास जजमनीची ककंमत म्हणून जमळालेली रक कम वाजवी ककंमती इतकी ककंवा त्यापेक्षा 

कमी असेल तर पोटकलम (३) अन्वये समपहरण केलेली रक्कम हतांतरकास परत करण् यात येईल आजण 

प्रत्येक बाबतीत एक रुपया शाती र्रल् यानंतर हतांतररतीस जमीन परत करण्यात येईल; आजण  

(दोन) हतांतरकास जजमनीची ककंमत म्हणून जमळालेली रक कम वाजवी ककंमतीपेक्षा अजिक असेल तर, 

वाजवी ककंमतीच्या दशांश इतके र्ोगवटामूल्य ददल्यावर, मामलेदार ती जमीन नवीन व अजवर्ाज्य रू्-

िारणा पद्धतीने हतांतररतीस देईल आजण पोटकलम (३) अन्वये समपहरण केलेल्या रकमेत न वाजवी 

ककंमतीच्या नऊ-दशांश इतकी रक्कम हतांतरकास परत करण्यात येईल. 

(५) पोटकलम (४) अन्वये वसूल झालेली र्ोगवटामूल्याची रक्कम पूवोक्तप्रमाणे अशा जजमनीवर असलेल्या 

कोणत्याही बोजांबद्दल देणे असलेली रक्कम अशा रकमेतून देण्याच्या अिीनतेने राज्य शासनाकडे जमा 

करण्यात येईल. 

परंत  असे की, दानाम ळे ककंवा मृत्य पजत्रयदानाम ळे एखादी अत्यजिक जमीन संपादन करण्यात आली 

असेल त्याबाबतीत, पोटकलम (४) खाली वसूल करण्यात आलेली र्ोगवटामूल्याची रक्कम ही, ती जमीन 

अशा संपादनाम ळे ज्या आदात्याच्या ककंवा उत्तरग्राहीच्या ताब्यात गेली असेल त्याला, त्या जजमनीवर 

असणाऱ्या कोणत्याही बोजांबद्दल देणे असलेली रक्कम या रकमेतून च कती करण्याच्या अिीन राहून 

देण्यात येईल. 

पष्टीकरण.- या कलमाच्या प्रयोजनाकररता, "नवीन व अजवर्ाज्य रू्-िारणा पद्धती” या शब्दप्रयोगाचा 

अथभ, जजल्हाजिकाऱ्याच्या पूवभमंज रीखेरीज जी अहतांतरणीय व अजवर्ाज्य असेल अशी र्ोगवयाची रू्-

िारणा पद्धती असा आह.े 
 

कलम ८४ क अन्वये करण् यात येणारी कायभवाही, खरेदी ददनांकापासून एक विाभच् या कालाविीत करावी 

अशा सूचना अनेक न् यायालयीन जनणभयात ददल् या गेल् या आहेत. (मौजीर्ाई िारसीर्ाई जव. ग जरात राज् य, 

१९९४(२), ग जरात लॉ ररपो. ११६८ ; एम.डी.कवी जव. फाजतमाबाई इब्राजहम, १९९७(६) एस.सी.सी. 

७१ ; मणीबेन जव. ग जरात राज् य, ए.आय.आर. १९९१, ग जरात १८४ ; अप् पा दाद  जव. राज् य, 

२०११(२), महा. लॉ जनभल ७३९)     
 

स िारणा: महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असािारण क्रमांक २९, र्ाग चार, ददनांक ७.५.२०१६ अन् वये, 

महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शेतजमीन, हदैराबाद क ळवजहवाट व शेतजमीन आजण महाराष्ट्र क ळवजहवाट व 

शेतजमीन (जवदर्भ प्रदेश) (द सरी स िारणा) अजिजनयम, २०१६ पारीत करून पोटकलम (६) समाजवष्ट ठ 

करून जनदेशीत केले आह ेकी, 
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 (६) पोट-कलमे (१) ते (५) यांमध्ये काहीही अंतरू्भत असले तरी, 

(एक) जर अशा जजमनीच्या हतांतरणाच्या ककंवा संपादनाच्या बाबतीत पोट-कलम (१) खालील 

कायभवाही ही, महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शेतजमीन, हैदराबाद क ळवजहवाट व शेतजमीन आजण महाराष्ट्र 

क ळवजहवाट व शेतजमीन (जवदर्भ प्रदेश) (द सरी स िारणा) अजिजनयम, २०१६ याच्या प्रारंर्ाच्या 

ददनांकानंतर (७.५.२०१६) स रू झाली असेल ककंवा ती प्रारंर्ाच्या ददनांकापूवी स रू करण्यात आलेली 

असेल, परंत , प्रारंर्ाच्या ददनांकास ककंवा ददनांकाच्या पूवी पोट-कलम (२) अन्वये कोणताही आदेश 

काढण्यात आलेला नसेल; आजण 

(दोन) जर शेतकरी असलेल्या हतांतररतीने िारण केलेल्या, इतर जजमनीचे, कोणत्याही असल्यास, के्षत्र 

िरून अशा जजमनीचे के्षत्र हे, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन िारणेची कमाल मयाभदा) अजिजनयम, १९६१ 

अन्वये अन जे्ञय असलेल्या जमीन िारणेच्या कमाल के्षत्राहून अजिक होत नसेल; आजण  

(तीन) जर अशी हतांतररत ककंवा संपाददत केलेली जमीन ही, 

(अ) केवळ शेतीजवियक प्रयोजनांसाठीच वापरण्यात येत असेल, आजण हतांतररतीने (क ळ वगळून) 

वार्िभक दर जववरणपत्रान सार, अशा जजमनीच्या बाजार मूल्याच्या पन्नास टके्क एवढी रक्कम प्रदान केली 

असेल; ककंवा 

(ब) शेतीजवियक प्रयोजनांव्यजतररक्त अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरण्यात येत असेल व 

हतांतररतीने वार्िभक दर जववरणपत्रान सार अशा जजमनीच्या बाजार मूल्याच्या पंचाहत्तर टके्क एवढी 

रक्कम प्रदान केली असेल, 

तर, मामलेदार अशा कोणत्याही जजमनीचे हतांतरण ककंवा संपादन जवजिअग्राह्य आहे, असे घोजित 

करणार नाही. 
 

 कलम ८४ कक: (शतीचे उल्लंघन केल्याम ळे ज् या जजमनीचे हतांतरण ककंवा संपादन जविीअग्राह् य 

असेल त्या जजमनीची जवल्हवेाट) 

(१) जर कलम ६३ (शेतकरी नसलेल् या व् यक तीकडे ह तांतरण) च्या तरत दीचे उल्लंघन झाले आह ेअसे 

वाटल्यास जजल्हाजिकारी वतःहून ककंवा त् यांच्याकडे आलेल्या अजाभन सार नोटीस देऊन चौकशी करतील 

तसेच ज् या व्यक्तीच् या लार्ात असे हतांतरण झाले असेल त्या व्यक्तीस वतःची बाजू मांडण्याची संिी 

देतील. जर अशा जजमनीच्या हतांतरणाबाबत शतीचे उल्लंघन झाले असा जनणभय जजल्हाजिकाऱ्यांनी 

ददला असेल तर जजल्हाजिकारी आदेश देऊन असे हतांतरण जविीअग्राह् य आहे असे घोजित करतील. 

(२) त् यानंतर अशी जमीन राज्य शासनाकडे हतांतररत होईल.  

(३) राज्य शासनाकडे जनजहत झालेल् या जजमनीची, राज्य शासन कलम ३२-प(२) मध्ये ददलेल्या 

क्रमान सार ककंवा जवशेि आदेशान सार जवल्हवेाट करेल तसेच उवभररत जमीन, जजच् यावर जवजवि बोजे 

असतील त्या बोज् याबद्दल देणे असलेल्या रकमा, जजमनीची जवक्री केल्यानंतर कलम ३२ कयू मध्ये ददलेल्या 

ररतीन सार र्ोगवटा मूल् यात न देण्यात येतील. 

स िारणा: महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असािारण क्रमांक २९, र्ाग चार, ददनांक ७.५.२०१६ अन् वये, 

महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शेतजमीन, हदैराबाद क ळवजहवाट व शेतजमीन आजण महाराष्ट्र क ळवजहवाट व 

शेतजमीन (जवदर्भ प्रदेश) (द सरी स िारणा) अजिजनयम, २०१६ पारीत करून जनदेशीत केले आह ेकी, 

पोट-कलमे (१) ते (३) यांमध्ये काहीही अंतरू्भत असले तरी, 



 

 डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल् हाजिकारी       महाराष्ट र क ळ वजहवाट कायदा, महत् वाच् या तरत दी         Page 21 
 

(एक) जर अशा जजमनीच्या हतांतरणाच्या ककंवा संपादनाच्या बाबतीत पोट-कलम (१) खालील 

कायभवाही ही, महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शेतजमीन, हैदराबाद क ळवजहवाट व शेतजमीन आजण महाराष्ट्र 

क ळवजहवाट व शेतजमीन (जवदर्भ प्रदेश) (द सरी स िारणा) अजिजनयम, २०१६ याच्या प्रारंर्ाच्या 

ददनांकानंतर (७.५.२०१६) स रू झाली असेल ककंवा ती प्रारंर्ाच्या ददनांकापूवी स रू करण्यात आलेली 

असेल, परंत , प्रारंर्ाच्या ददनांकास ककंवा ददनांकाच्या पूवी कलम ६३ च् या शतभरं्गाबाबत कोणताही 

आदेश काढण्यात आलेला नसेल; आजण 

(दोन) (अ) जर अशी हतांतररत केलेली जमीन ही, केवळ शेतीजवियक प्रयोजनांसाठीच वापरण्यात येत 

असेल, आजण हतांतररतीने (क ळ वगळून) वार्िभक दर जववरणपत्रान सार, अशा जजमनीच्या बाजार 

मूल्याच्या पन्नास टके्क एवढी रक्कम प्रदान केली असेल; ककंवा 

(ब) शेतीजवियक प्रयोजनांव्यजतररक्त अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरण्यात येत असेल व 

हतांतररतीने वार्िभक दर जववरणपत्रान सार अशा जजमनीच्या बाजार मूल्याच्या पंचाहत्तर टके्क एवढी 

रक्कम प्रदान केली असेल, 

तर, जजल् हाजिकारी अशा कोणत्याही जजमनीचे हतांतरण जवजिअग्राह्य आह,े असे घोजित करणार नाही. 

 

 कलम ८५: (न्यायालयीन अजिकारीतेस रोि) 

क ळ कायद्याच्या तरत दीच्या अंमलबजावणी कररता या कायद्यान्वये मामलेदार, जजल्हाजिकारी आजण 

महाराष्ट्र महसूल न्यायाजिकरण यांनी ददलेल्या कोणत्याही आदेशावरून कोणत्याही ददवाणी न्यायालयात 

आके्षप घेता येणार नाही. जर ददवाणी न्यायालयात याबाबत एखादा प्रश्न उपजथत झाला की, व्यक्ती क ळ 

आह ेककंवा नाही आजण याबाबत जर न्यायालयीन प्रदक्रया प्रलंजबत असेल तर ददवाणी न्यायालयाने असे 

प्रकरण या अजिजनयमांतगभत असलेल्या अजिकाऱ्यांकडे पाठवायचे आह.े 
 

 कलम ८८: (शासकीय जजमनी व जवजवजक्षत इतर जजमनी यांना माफी) 
या अजिजनयमाच्या कलम १ ते ८७ च् या तरत दी, शासनाच्या मालकीच्या ककंवा शासनाने र्ाडेपट्याने 

ददलेल्या जजमनींना लागू होणार नाहीत. तसेच शासनाला उपय क्त अशी सेवा ददल्याबद्दल इनाम ककंवा 

वतन म् हण न ददलेली जमीन या कलमाच्या प्रयोजनाथभ शासनाच्या मालकीची जमीन आह ेअसे मानण्यात 

येईल.  
 

 कलम ८८-अ: रू्दान सजमतीकडे ककंवा जतने हतांतररत केलेल्या जजमनीस या अजिजनयमाच्या तरत दी 
लागू होत नाहीत. 
 

  कलम ८८-ब: (थाजनक प्राजिकरणे व जवद्यापीठे यांच्या मालकीच्या व जवश्वत व्यवथेखाली 

असलेल्या जजमनींना जवजवजक्षत तरत दीपासून माफी) 

या अजिजनयमाचे कलम ३, ४, ४-ब, ८, ९, ९-ब, ९-क, १०, १०-अ, ११, १३ व २७ तसेच प्रकरण सहा 

आजण प्रकरण आठ मिील तरत दी प ढील जजमनीस लागू होत नाहीत. 

थाजनक प्राजिकरणाच् या जजमनी, म ंबई राज्याच्या म ंबई के्षत्रात कायद्याने थापन केलेल्या जवद्यापीठांनी 

िारण केलेल् या अथवा पट् ट् याने घेतलेल् या जजमनी, शैक्षजणक प्रयोजनाथभ सलेल् या जजमनी, पांजरपोळ, 

गोशाळा, सावभजजनक पूजा थानासाठी जवश्वत मालमत्ता असलेल्या जजमनी. 

कलम ८८-ब अन्वये जवश्वत संथांना जवशेि तरत दी पासून माफी हवी असेल तर अशा जवश्वत संथा 

ददनांक १.४.१९५७ पूवी नोंदणीकृत असाव्यात. 
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 कलम ८८-कअ: (सेवेसाठी प्रदान केलेल् या जजमनी यांना माफी) 
शासन काही व्यक्तींना शासनाला ददलेल्या जवजशष्ट सेवेबद्दल जमीन इनाम ककंवा बक्षीस देत होते. अशा 

वतन म्हणून िारण केलेल्या परंत  म ंबई वंशपरंपरागत अजिकार पद अजिजनयम १८७४, कलम २३ न सार 

त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये पाररश्रजमक म्हणून नेमून ददलेल्या जमीनीस 

कलम ३२ ते ३२-आर, ३३-अ, ३३-ब आजण ३३-क च्या तरत दी लागू असणार नाहीत. 

कलम ८८कअ यातील महत्त्वाचा उल्लेख म्हणजे, अशी जमीन ही शासनास उपय क्त सेवा ददल्याबद्दल 

प्रदान केलेली असावी. अन्यथा ईनाम म्हणून जमीन जमळाली असेल तर जमीन मालकास, कलम ३३ ब 

मध्ये काहीही असो, क ळाकडून जजमनीचा ताबा मागता येईल. 
 

  कलम ८८-कब: (सरंजाम म्हणून िारण केलेल्या जमीनीस जवजवजक्षत तरत दीपासून माफी) 
म ंबई क ळवजहवाट व शेतजमीन स िारणा अजिजनयम १९६२ अंमलात येण्याच्या तारखेस सरंजाम म्हणून 

िारण केलेल्या जमीनीस कलम ३२ ते ३२ आर मिील तरत दी लागू असणार नाहीत. 
 

इतर तरत दी: 
 क ळ कायदा जवियक प्रकरण ेचालजवण् याचा अजिकार जनवासी नायब तहजसलदार तसचे अव् वल 

कारकून आजण अजतररक त अव् वल कारकून यानंा प्रदान केल् याबाबत: 

                                  महसूल व वन जवर्ाग, म ंबई,  

                                                                पररपत्रक क्र. टीएनसी/६७८१/सीआर/१००७/ल-९,  

                                                                ददनांक ८.२.१९८३  

म ंबई क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम १९४८, कलम १०(२) अन् वये प्राप् त अजिकाराचा वापर 

करून, महसूल व वन जवर्ाग, म ंबई यांनी पररपत्रक क्र. ७८२/४९, ददनांक ११.४.१९५१ अन् वये, क ळ 

कायदा जवियक प्रकरणे चालजवण् याचा अजिकार जनवासी नायब तहजसलदार यांना प्रदान केले होते.   

सदर पररपत्रकात स िारणा करून, जनवासी नायब तहजसलदार, अव् वल कारकून आजण अजतररक त अव् वल 

कारकून हे शब् द समाजवष्ट ठ करण् यात येत आहते.    

राज् यपाल, महाराष्ट र राज् य यांच् या नावे व आदेशान सार.  

                                                                                                  जे. जी. करंदीकर,  

                                                                                               शासनाचे उप सजचव.  

 

 बदेखल क ळांना त्याचं ेमालकी हक्क जसध्द करता यणे ेशकय व्हाव ेयासाठी कलम ४ मध्य ेकरण्यात 
आलेली फेरस िारणा. 

                    महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन जवर्ाग, मंत्रालय, म ंबई ४०० ०३२. 

                        शासन पररपत्रक क्र.रटएनसी-२०००/प्र.क्र.२४८/ल-९ 

                         ददनांक:- १२.५.२००६.  

पररपत्रक : 

राज्यातील जवशेितः रत्नाजगरी नसंि द गभ जजल्हयातील बेदखल क ळांना त्यांचे मालकी हक्क जसध्द करता येणे 

शकय व्हावे यासाठी म ंबई क ळ वजहवाट आजण शेतजमीन अजिजनयम १९४८, कलम ४ मध्ये करण्यात 

आलेली फेरस िारणा. 

म ंबई क ळवजहवाट व शेतजजमन अजिजनयम १९४८ च्या कलम ४ मध्ये फेरस िारणा करण्याबाबतचा 

जनणभय मंत्रीमंडळाच्या ददनांक २८.७.२००४ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला व त्यान सार 

त्याबाबतचा अध्यादेश प्रख्याजपत करण्यात आला.  

तदनंतर या अध्यादेशाचे जडसेंबर २००५ च्या अजिवेशनात जविेयकात रुपांतर करण्यात येऊन त्यास  

जविीमंडळाच्या दोन्ही सर्ागृहांची मान्यता घेण्यात आली.  
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या जविेयकातील जविय हा र्ारतीय राज्यघटनेच्या ७ व्या पररजशष्टामध्ये समाजवष्ट असल्याने या 

स िारणा जविेयकास राष्ट्रपती महोदयांची मान्यता घेणे आवयक होते. त्याम ळे सदर जविेयक 

मा.राष्ट्रपती महोदयांना सादर करण्यात आले. त्यास मा.राष्ट्रपती महोदयांनी ददनांक २२.२.२००६  

रोजी मान्यता ददली.  

त्यान सार सदर अजिजनयम सन २००६ चा अजिजनयम क्र.५ म्हणून ददनांक ६.३.२००६ रोजी शासन 

असािारण - राजपत्रात प्रजसध्द करण्यात आला आह.े 

म ंबई क ळवजहवाट व शेतजजमन (स िारणा) अजिजनयम २००६ अन्वये करण्यात आलेल्या 

स िारणांचे वरुपः— 

क ळ म्हणून अजिकार जसध्द होण्यासाठी संबंजित अजभदाराने प ढील कागदपत्रे प रावे सादर करणे आवयक 

आह.े 

१. सतत १२ विे जमीन कसत असल्याचा पररजथतीजन्य प रावा. 

२. सदर जजमन ज्या व्यक्तीच्या ताब्यात आह ेती व्यक्ती सतत १२ विांपासून जमीन कसत 

असल्याबाबत त्या गावच् या सरपंच ककंवा पोलीस पाटील ककंवा जवजवि कायभकारी सहकारी संथेचा  

अध्यक्ष आजण त्या व्यक्तींच्या जजमनीच्या लगत असलेल्या जजमनीचा लागवडदार यांनी ही जमीन त्या 

व्यक्तीच्या कब्ज्यात असल्याबाबत आजण ती जमीन त्या व्यक्तीकडून १२ विाभपेक्षा कमी नाही इतकया  

कालाविीसाठी अखंडीतपणे कसण्यात येत आहे असे शपथपत्रावर कथन केले पाजहजे.  

३. या स िारणेच्या अन िंगाने पररजथतीजन्य प रावा म्हणून मतदार यादीचा र्ाग, जशिापजत्रका,  

जवजेचे जबल, त्याच गावातील घरपट्टीची पावती, कृिी उत्पन्नाच्या जवक्री संबंिातील कोणतीही पावती, 

झाडे तोडण्याच्या ककंवा गौण खजनजाचे उत्खनन करण्याच्या परवानगी बाबतची ककंवा अशा जजमनींच्या 

संबंिातील मंजूर केलेल्या कोणत्याही परवानगी संबंिातील इतर अशी कोणतीही  कागदपत्र,े 

या सवभ नमूद केलेल्या कागदपत्रांपैकी उपलब्ि असलेली कोणतीही कागदपत्रे ग्राहय समजली जातील. 

४. या स िारणेन सार क ळाचे हक्क जसध्द होत असल्यास जजमनीच्या खरेदीची ककंमत जजमनीच्या 

आकाराच्या २०० पट इतकी जनजित करण्यात आली आह.े  

सदर स िारणा ददनांक २३ जानेवारी २००१ रोजी पासून पूवभलक्षी प्रर्ावाने अंमलात येतील. 

 

 एकदा कलम ४३ अन् वय ेपरवानगी घेतली असले तर प न् हा परवानगीची आव यकता नाही. 

                                  महसूल व वन जवर्ाग, सजचवालय, म ंबई ३२. 

                                    ज्ञापन क्र. ६७७३/२३५३४०.एम,  

                                    ददनांक १३.६.१९७४ 
 

जविय: म ंबई क ळ वजहवाट आजण शेतजमीन अजिजनयम १९४८, कलम ४३ अन् वये परवानगीबाबत 
 

जवर्ागीय आय क्त, प णे जवर्ाग, प णे यांच्याकडील पत्र क्रमांक टीएनसी/१६३३, ददनांक २७ ज लै १९७३ 

अन् वये उपरोक्त जवियाच्या संदर्ाभने जवचारणा करण् यात आली आह ेकी, उपरोक्त कायद्याच्या कलम ४३ 

अन्वये एकदा जमीन हतांतरणाची परवानगी देण्यात आली असेल तर प न्हा त् याच जजमनीचे प न् हा 

हतांतरण करतांना प न्हा परवानगी घेणे आवयक आह ेकाय? द सऱ्या शब्दात, अशी जमीन जवकत 

घेणाऱ्याने प न्हा जमीन जवकतांना प न् हा परवानगी घ्यावी काय? 

याबाबत मी असे जनदेश देतो की, यापूवी महसूल व वन जवर्ाग, पत्र क्रमांक टीएनसी६७६७/१११६०-

एम, ददनांक २८ सप्टेंबर १९६७ अन् वये असे नमूद करण्यात आले होते की, एकदा उपरोक त कायद् याच् या 

कलम ४३ अन् वये ह तांतरणाची परवानगी घेतल्यानंतर प न्हा तीच जमीन प न् हा जवकतांना नव् याने  

परवानगीची परवानगी घेणे आवयक राजहल. 



 

 डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल् हाजिकारी       महाराष्ट र क ळ वजहवाट कायदा, महत् वाच् या तरत दी         Page 24 
 

तथाजप, महाराष्ट्र महसूल न्यायाजिकरण, प णे यांनी प नर्वभलोकन अजभ क्रमांक एमआरटी.एआर.XII.३/७२, 

टेनंसी अपील क्रमांक ४७२/७२, जनकाल ददनांक २० माचभ १९७३ अन् वये असे जनदेशीत केले आह ेकी,  

एकदा कलम ४३ अन् वये नजराना रक कम अदा करून, जमीन ह तांतरणाची परवानगी घेतल्यानंतर सदर 

जमीन सवभ जनबंिांपासून म क्त होऊन ती सामान् य जमीन बनते आजण कलम ४३ च् या तरत दी प न्हा 

जवक्रीसाठी लागू होत नाहीत.  

महाराष्ट्र महसूल न्यायाजिकरण, प णे यांच् या उपरोक त जनकालाच् या अन िंगाने आिी ददलेले पत्र, ददनांक 

२८ सप्टेंबर १९६७ ह ेरद्द करण्यात येत आह.े 

                                                                                                  जे जी करंदीकर  

                                                                                           शासनाचे अवर सजचव 
 

 महानगरपाजलका ककंवा नगरपररिद सीमामंध्य ेजथत, प्रारूप ककंवा अजंतम प्रादजेशक योजनेमध्ये 
ककंवा यथाजथजत, नगररचना पररयोजनमेध्य ेजनवासी, वाजणजज्यक, औद्योजगक ककंवा इतर कोणत्याही 

अकृजिक वापरासाठी नमेून ददलले्या कोणत्याही जजमनीला कलम ६३ च् या तरत दी लाग ूहोणार नाहीत. 

                  महाराष्ट्र शासन राजपत्र असािारण र्ाग चार, १ जानेवारी २०१६ 

प्रकरण एक-प्रारंजर्क १. या अजिजनयमास, महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शेतजमीन, हदैराबाद क ळवजहवाट व 

शेतजमीन आजण महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शेतजमीन (जवदर्भ प्रदेश) (स िारणा) अजिजनयम, २०१५, असे 

म्हणावे. 

प्रकरण दोन -महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम याची स िारणा. २. महाराष्ट्र क ळवजहवाट व 

शेतजमीन अजिजनयम च्या कलम ६३ मध्ये, पोट-कलम (१ब) नंतर, प ढील पोट-कलम  जादा दाखल 

करण्यात येईल : 

“ (१क) पोट-कलम (१) मिील कोणतीही बाब, महानगरपाजलका ककंवा नगरपररिद सीमांमध्ये जथत 

असलेल्या ककंवा महाराष्ट्र प्रादेजशक जनयोजन व नगररचना अजिजनयम, १९६६ याच्या तरत दींन्वये ककंवा 

त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये जनय क्त ककंवा घरटत केलेल्या जवशेि 

जनयोजन प्राजिकरणाच्या ककंवा नवीन नगरजवकास प्राजिकरणाच्या अजिकाररतेमध्ये जथत असलेल्या 

जजमनीला आजण तसेच, महाराष्ट्र प्रादेजशक जनयोजन व नगररचना अजिजनयम, १९६६ अन्वये ककंवा त्या 

त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये तयार केलेल्या प्रारूप ककंवा अंजतम प्रादेजशक 

योजनेमध्ये ककंवा यथाजथजत, नगररचना पररयोजनेमध्ये जनवासी, वाजणजज्यक, औद्योजगक ककंवा इतर 

कोणत्याही अकृजिक वापरासाठी नेमून ददलेल्या कोणत्याही जजमनीला लागू होणार नाही : 

परंत , जनवासी, वाजणजज्यक, औद्योजगक यांसारख्या कोणत्याही अकृजिक वापरासाठी ककंवा इतर 

कोणत्याही अकृजिक वापरासाठी एखाद्या शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीच्या नावे होणारे जजमनीचे कोणतेही 

हतांतरण अशा शतीवर करण्यात येईल की, हतांतरणाच्या ददनांकापासून पाच विांच्या कालाविीच्या 

आत अशा जजमनीचा अकृजिक वापर करण्यात येईल आजण अशा जजमनीच्या अजिकार अजर्लेखात अशा 

शतीची योग्य ती नोंद घेण्यात येईल . 
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 शतेमजरू व काराजगराचं्या राहत्या घराचं्या जागा याचं्याबाबतच ेअजिकार अजर्लखे तयार 
करण्याची रीत. 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असािारण र्ाग चार-ब 

२७ एजप्रल २०१८ 

१. या जनयमांना म ंबई क ळवजहवाट व शेतजमीन (स िारणा) जनयम, २०१७ असे म्हणावे. 

२. म बंई कळवजहवाट व शेतजमीन जनयम, १९५६ याच्या जनयम ११ नंतर, प ढील जनयम समाजवष्ट 

करण्यात येईल : 

२९-अ. शेतमजूर व काराजगरांच्या राहत्या घरांच्या जागा यांच्याबाबतचे अजिकार अजर्लेख तयार 

करण्याची रीत. 

(१) शेतमजूर व काराजगरांच्या मालकीच्या जजमनीव्यजतररक्त इतर व्यक्तींच्या जजमनीवर त्यांनी र्ोगवटा 

केलेल्या राहत्या घरांच्या व त्याखालील जजमनींच्या हक्कांचा अजिकार अजर्लेख गावामध्ये तयार 

करण्याच्या आपल्या हतेूस यथोजचत प्रजसद्धी देऊन. तलाठी असा अजिकार अजर्लेख तयार करील. 

(२) उप-जनयम (१) अन्वये तयार केलेल्या अजिकार अजर्लेख यांमध्ये जनयम ११ मध्ये दशभजवलेल्या 

बाबींच्या तपजशलाचा अंतर्ाभव असेल, आजण तो तपशील नम ना अ-१ मध्ये नमूद असेल.  

नम ना अ-१, “शेतमजूर व काराजगरांच्या र्ोगवयात असलेल्या, त्यांच्या राहत्या घरांचा आजण 

त्याखालील जजमनीच्या रठकाणांचा तपशील" असे शीिभक ददलेल्या नोंदवहीमध्ये देखील, ठेवण्यात येईल. 

(३) तलाठी उक्त नमूद नम ना अ-१ मिील माजहती संबंजित तहजसलदार यांना पाठवील, जो सदर 

माजहती गावात जचकटवून ककंवा दवंडी देऊन ककंवा थाजनक वृत्तपत्रामध्ये जाजहरात देऊन त्याची 

यथोजचत प्रजसद्धी केल्यानंतर, जहतसंबजित व्यक्तीकड न दावे व हरकती मागवण्यासाठी त्याने अशी 

माजहती प्रजसद्ध केलेल्या ददनांकापासून तीस ददवसांच्या कालाविीत असे दावे ककंवा हरकती सादर 

करण्यास त्यांना फमाभवील. 

(४) संबंजित तहसीलदार, त्यांच्याकडे हरकती व सूचना प्राप्त झाल्यास, अशा प्रकरणांची चौकशी करून 

आजण संबंजित व्यक्तीना स नावणीद्वारे त्यांची बाजू मांडण्याकररता प रेशी संिी देऊन, अशी प्रकरणे 

जनर्णभत करील. 

(५) गाव नम ना ७ च्या इतर हक्क सदरी अशा राहत्या घराखालील जजमनीच्या रठकाणांच्या अजिकार 

आजर्लेख जवियक नोंदी घेण्यात येतील. 

(६) तहसीलदार यांच्या जनणभयाजवरुद्ध उप जवर्ागीय अजिकारी यांच्याकडे अजपल दाखल करता येईल व 

उपजवर्ागीय अजिकारी यांचा त्यावरील जनणभय अंजतम असेल.  

म ख्य जनयमांसोबत जोडलेल्या नम न्यांमध्ये नम ना १ च्या आिी प ढील नम ना समाजवष्ट करण्यात येईल : 

"नम ना” अ-१ 

(कलम १८ व जनयम ११ अ पहा) 

(शेतमजूर व काराजगरांच्या र्ोगवयात असलेल्या, त्यांच्या राहत्या घरांचा आजण त्याखालील 

जजमनीच्या रठकाणांचा तपशील) 

अ. 

क्र. 

मालकाचे 

नाव 

 

कोणतेही 

क ळ 

असल्यास, 

त्याचे 

द्यावयाचा 

खंड/ 

देय र्ाडे 

 

राहत्या 

घरांखालील 

जागेचे 

अदमासे 

सवे नंबर/ गट 

नंबर/ रू्मापन 

क्रमांक 

 

पोट जह सा 

नंबर 

सीमा व हद् दी 
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नाव 

 

के्षत्रफळ 

 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

        

 

 

 इतर राज्यातील शेतकरी महाराष्ट्रात जमीन खरेदी करू शकतो काय ?  

या प्र नाचे उत्तर होय असे आह.े   

अशा व् यक तीने सादर केलेला शेतकरी प रावा, पत्रासह तहजसलदार कायाभलयात पाठवावा. तहजसलदार 

पत्राद् वारे संबंिीत राज् यातील संबंिीत जजल्ह्याच्या जजल्हाजिकारी कायाभलयाशी संपकभ  सािून या 

प राव्याच्या खरेपणाबाबत दाखला मागवतील. असा दाखला प्राप्त होईपयंत फेरफार नोंद, तसा शेरा नम द 

करून प्रलंजबत ठेवता येते.  
 

 पत् नीच् या नावे असणार् या जजमनीवर पती क ळ म् हणून दावा करू शकत नाही.  
महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम, कलम ४ मध् ये क ळाची व् याख् या ददलेली आह.े त् यान सार 

जमीन मालकाच्या क ट ंबातील सद य क ळ ठरू शकत नाही.  

पत् नीच् या नावे असणारी जमीन पती वजहवाटत असेल तर तो क ळ ठरणार नाही. (अप् पालाल उफभ  

इ माईल इब्राहम जव. आबा जगराज म ल् ला (१९९९, खंड १०१(३) बॉम् बे एल. आर. ३८८).  
 

 एका खातेदार अजववाजहत मजहलेच् या नावे शेतजमीन आह.े जतचा जववाह जबगर शेतकरी व् यक तीशी 

झाल् यास  जतचा पती शेतकरी मानला जाईल काय? या प्र नाचे उत्तर नाही असे आह.े त् या मजहलेचा 

शेतकरी दजाभ फक त जववाहाम ळे जतच् या पतीला प्राप् त होणार नाही. कारण त् या मजहलेचा पती 'शेतकरी 

क ट ंबाचा' सद य होत नाही. 
 

 क ळाच्या वारसाची नोंद करताना मूळ मालकाला नोटीस देणे बंिनकारक आहे. महाराष्ट्र जमीन 

महसूल अजिजनयम, १९६६ कलम १५०(५)(ब) अन्वये जहतसंबंिीतांना नोटीस बजावल्याजशवाय 

कोणतीही नोंद प्रमाजणत करता येणार नाही. त् याम ळे सवभ जहतसंबंिीतांना नोटीस देणे आव यक आह.े 
 

 जव व त सं थेला (Trust) क ळकायद् याच् या तरत दी लागू होत नाहीत. महाराष्ट्र क ळवजहवाट व 

शेतजमीन अजिजनयम, कलम ८८-ब अन् वये थाजनक प्राजिकरणे, जवद्यापीठे, रुग्णालये, पांजरपोळ, 

गोशाळा तसेच सावभजजनक पूजाथानासाठी असणाऱ्या जवश्वत व्यवथेची मालमत्ता असलेल्या जमीनी 

ककंवा त् यांनी र्ाडेपट् टा करून ददलेल् या जजमनी आजण म ंबई जव व त व् यव था अजिजनयम, १९५० 

(Bombay Public Trust Act, 1950) खाली नोंदणी केलेले रट यांना क ळ कायद्यातील कलम ३, ४-

ब, ८, ९, ९-अ, ९-ब, ९-क, १०, १०-अ, ११, १३ व १७ तसेच प्रकरण सहा व आठ यातील 

तरत दींजशवाय महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयमाच् या इतर तरत दी लागू होत नाहीत.  

तथाजप, अशा जव व त सं थेची थापना ददनांक १/४/१९५७ पूवी म्हणजेच कृिकददनापूवी झालेली 

असणे आजण जतची नोंदणी म ंबई जव व त व् यव था अजिजनयम, १९५० अन् वये झालेली असणे आवयक 

आह.े तसेच अशा जजमनींच् या उत् पन् नाचा जवनीयोग, अशा जव व त व् यव थेच् या प्रयोजनाथभ होत असावा. 

कलम ८८-ब चे प्रमाणपत्र जजल् हाजिकारी देतात. असे प्रमाणपत्र घेतलेले असेल तरच क ळाचा खरेदीचा 
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हक्क संप ष्टात येईल. ददनांक १/४/१९५७ नंतर थापन झालेल्या जव व त सं थेला अशी सूट जमळणार 

नाही.  
 

 महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयमाच् या खालील कारणे व कलमान् वये क ळवजहवाट 

संप ष्टात आणली जाऊ शकते. 

महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयमाच् या: 

• कलम १४ अन् वये- क ळाच् या कस रीम ळे 

• कलम १५ अन् वये- क ळहक क  वाजिन करून 

• कलम ३१ अन् वये- मालकास  वत: कसण् यासाठी ककंवा कृिीतर प्रयोजनासाठी जमीन हवी असेल 

• कलम ४३-१-ब अन् वये जमीन मालकाने कमाल के्षत्राएवढी जमीन मागून क ळवजहवाट संप ष्टात आणली 

जाऊ शकते.  

• क ळकायदा कलम ३२-ग अन् वये दाखल केलेला क ळाचा दावा फेटाळण्यात आला असेल तर जमीन 

खरेदी करण्याचा क ळाचा हक्क संप ष्टात येतो आजण क ळवाजहवाट संप ष्टात येते.  
 

 क ळांनी शेतजजमनीत लावलेल् या झाडांवर, महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम, कलम 

१९ अन् वये, क ळाचा हक क असतो. क ळवजहवाट स रू असतांना अशा झाडांचे उत् पन् न व लाकूड घेण् याचा 

तसेच क ळवजहवाट संपल् यावर अशा झाडांचा मोबदला जमीन मालकाकडून जमळण् याचाही हक क असतो.  
 

 महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम, कलम २० अन् वये, क ळवजहवाट स रू असतांना 

शेतजजमनीत नैसर्गभकरीत् या वाढणार् या झाडांच् या उत् पन् नाच् या २/३ र्ागावर क ळाचा तर उत् पन् नाच् या 

१/३ र्ागावर जमीन मालकाचा हक क असतो.  
 

 तहजसलदार तथा शेतजमीन न् यायाजिकरण यांच् या आदेशाजवरूध् द जजल् हाजिकारी/ सहायक/उप 

जजल् हाजिकारी यांच् याकडे अपील दाखल करता येते. शेतजमीन न् यायाजिकरण  थापना महाराष्ट्र 

क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम, कलम ६७ अन् वये झालेली असते. कलम ७४ अन् वये, तहजसलदार 

तथा शेतजमीन न् यायाजिकरण यांच् या आदेशाजवरूध् द, आदेशाच् या ददनांकाच् या साठ ददवसाच् या आत 

जजल् हाजिकारी यांचेकडे अपील दाखल करता येईल. जजल् हाजिकार् यांचे अपील चालजवण् याचे अजिकार, 

महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम, कलम ७४-अ अन् वये, सहायक अथवा उप 

जजल् हाजिकार् याकडे सोपजवता येतात. 
 

 महाराष्ट्र क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम, कलम ७५ अन् वये, जजल् हाजिकारी ककंवा सहायक 

अथवा उप जजल् हाजिकार् याने ददलेल् या अजपलातील आदेशाजवरूध् द महाराष्ट र महसूल न् यायाजिकरणाकडे, 

आदेशाच् या ददनांकाच् या साठ ददवसाच् या आत अपील दाखल करता येते.  
 

 क ळकायदा अंतगभत, तहजसलदार, जजल् हाजिकारी ककंवा सहायक अथवा उप जजल् हाजिकारी आजण 

महाराष्ट र महसूल न् यायाजिकरणा माफभ त केली जाणारी चौकशी ही र्ा.द.जव. कलम १९३, २१९ व २२८ 

अन् वये न् याजयक कायभवाही आह.े  
 

 शेतकर् याने जपकाखालील जजमन सलग दोन विे लागवडीखाली न आणल् यास, चौकशी अंती महाराष्ट्र 

क ळवजहवाट व शेतजमीन अजिजनयम, कलम ६५ अन् वये शासन अशा जजमनीचा ताबा घेऊ शकेल.  

 

 

 


