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गाव नम ना एक - क (स िाररत) 

 

भोगवटादार वगग दोन म् हणनू मजंरू केलले् या जजमनी आजण ग्रामपचंायतीकड ेजनजहत केलले् या 

जजमनी याचंी नोंदवही 

 

स िारीत गाव नम ना एक (क) 

भोगवटादार वगग दोन म् हणनू मजंरू केलले् या जजमनी  

गाव :                          साझा :              ताल का :   जजल् हा :  
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महाराष्ट्र शासनान ेशासन जनणगय क्रमाकं लोआप्र-२००९/प्र.क्र.२३८/ल-६, ददनाकं १७ माचग 

२०१२ अन्वय ेमा. जवभागीय आय क्त, कोकण जवभाग याचं्या अध्यक्षतखेाली नमेण्यात आलले्या 

सजमतीच्या जशफारसीवरून, जनर्बिंीत सत्ता प्रकाराच्या जजमनींच्या अनजिकृत हस्तातंरणास आळा 

र्बसावा या दषृ्टीन ेमहाराष्ट्र जमीन महसलू जनयम प जस्तका, खडं ४ मिील गाव नम ना १ (क) मध्य े

स िारणा करुन वरील स िारीत नम ना जवजहत केला आह.े तसचे खालील कायगवाही करण्याच े

जनदशे ददलले ेआहते. 

 सवग जनर्बजंित सत्ता प्रकाराच्या जजमनींर्बार्बत खात्री करावी.  

 सवग प्रकारच्या जनर्बजंित सत्ता प्रकाराच्या जजमनींच्या ७/१२ उतार् यावर इतर हक्क सदरी 

"सक्षम प्राजिकार् याचं्या पवूग परवानगीजशवाय हस्तातंरणास र्बदंी"  असा जशक्का उमटजवण् यात 

यावा. 
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 महाराष्ट्र प नवगसन अजिजनयम, १९९९ अतंगगत प्रदान केलले्या जजमनींच्या ७/१२ उतार् यावर 

इतर हक्क सदरी "जमीन वाटप केल्याच्या ददनाकंापासनू दहा वर्ापंयतं हस्तातंरणास र्बदंी" असा 

शरेा ठेवण् यात यावा. तसचे यार्बार्बत शासनान ेप नवगसन अजिजनयमातंगगत भोगवटदार वगग २ 

म्हणनू वाटप झालले्या जमीनीच ेभोगवटदार वगग १ मध्य ेरुपातंरण करण्यार्बार्बत क्रमाकं 

आरपीए-२००४/प्र.क्र.९१/र-१, ददनाकं ११.६.२००४ रोजी जनगगजमत केललेा शासन जनणगय 

तसचे क्रमाकं आरपीए-२००४ / प्र.क्र.९१/र-१, ददनाकं २४.१२.२००४ रोजीच्या पररपत्रकामध्य े

ददलले्या सचूनानं सार कायगवाही करण्यात यावी. 

 

 भसूपंादन अजिजनयमान् वय ेसपंादीत जजमनींच् या सातर्बाराच् या ईतर हक् कात "भसूपंादन 

अजिजनयमान् वय ेसपंादीत. वापर आजण हस् तातंरणावर जनर्बिं" असा शरेा ठेवण् यात यावा. 

 

 वक् फ जजमनींच् या सातर्बाराच् या ईतर हक् कात "वक् फ प्रजतर्बिंीत सत् ता प्रकार" असा शरेा 

ठेवण् यात यावा. 

 

 अ.क्र १०, १२ आजण १३ मिील महाराष्ट्र शतेजमीन (जमीन िारणचेी कमाल मयागदा) 

अजिजनयम, १९६१ अन्वय ेचौकशीसाठी प्रलजंर्बत असलले्या जजमनीच्या प्रकारार्बार्बत त्या 

जजमनीच्या हस्तातंरणा र्बार्बत र्बदंी आह ेअथवा कस ेया र्बार्बत प्रथम खात्री करावी. 

 

 महाराष्ट्र खाजगी वन े(सपंादन) अजिजनयम, १९७५ अन्वय ेचौकशीसाठी प्रलजंर्बत असलले्या 

जमीनीर्बार्बत नोंदी घतेाना शासन पररपत्रक क्रमाकं एस-३०/ २००४/ प्र.क्र.२००/ल-६, ददनाकं 

१४ ज ल,ै २००५ अन्वय ेददलले्या सचूनानं सार कायगवाही करण्यात यावी. 

 

• स िारीत नम न्यात  गाव नम ना १ (क) अद्ययावत करून त्याची एक प्रत द य्यम जनर्बिंकानंा 

त्याचं्याकडील डाटार्बसेमध्य ेनोंद करण्याकामी दणे्यात यावी. तसचे एक प्रत तहजसलदार 

कायागलयात ताल का नम ना १ अ अद्ययावत करण्यासाठी दणे्यात यावी.  

 

 स िाररत गाव नम ना १ (क) अजस्तत्वात आल्यानतंर यापवूीच्या गाव नम ना १ (क) मिील सवग 

नोंदी नवीन नम न्यामध्य ेघणे्याची जर्बार्बदारी सरं्बजंित तलाठी/ मडंळ अजिकारी याचंी राहील. 
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 "जनजहत" या शब् दाचा अथग:  

गाव नम ना एक – क, स् तभं ८ मध्य े"जनजहत" केलले् या जजमनींचीही नोंद ठेवावी लागत.े  

"जनजहत" करण ेम् हणज ेमालकी हक् कान ेप्रदान करण ेहोत नाही. ज् याच् याकड ेजमीन "जनजहत" 

करण् यात आली आह ेत् याची जस् थती कजनष् ठ िारकाप्रमाण ेअसत.े  

ही जमीन ज् या प्रयोजनासाठी "जनजहत" करण् यात आली आह ेत ेप्रयोजन शासनाच् या 

परवानगीजशवाय र्बदलता यते नाही. जनजहत केलले् या जजमनींवर शासनाचाच मालकी हक् क 

असतो. त् याम ळे ग्रा जनजहत जजमनींच् या ७/१२ सदरी कब् जदेार सदरी "शासन" असाच आजण इतर 

अजिकार या स् तभंात सरं्बिंीत यतं्रणचे े नाव ठेवण ेअपके्षीत आह.े  

 

अनके वळेा अस ेआढळून यते ेकी, चराऊ जजमनी, ज् या ग्रामपचंायतीच् या ताब् यात दखेभालीसाठी 

ददल् या जातात, त् या जजमनींवर, शासनाची कोणतीही परवानगी न घतेा, ग्रामपचंायत शाळा, 

दवाखाना, ससं् थचे ेकायागलय, ग्रामपचंायत कायागलय र्बािंत.े  

लोकक्षोभाच् या जभतीम ळे याला जवरोि होत नाही. परंत  सदर र्बािंकाम ह ेशासकीय जजमनीवर 

असल् याम ळे, सरं्बजंिताला योग् य ती परवानगी घणे् याची समज दणे ेह ेतलाठी याचं ेकतगव् य आह.े  

काही गावात, शासकीय जजमनी स् वत:च् या मालकीच् याच समजनू र्बकेायदशेीर र्बािंकाम,े 

र्बकेायदशेीर जवहीर खोदण,े र्बकेायदशेीरपण ेशासकीय जजमनींवर अजतक्रमण करण ेअशी काम े

केली जातात. यावंर जनयतं्रण ठेवण ेव वळेेत योग् य ती कायगवाही करण ेह ेतलाठी आजण मडंल 

अजिकारी याचं ेकतगव् य आह.े       

 शासनाच् या सचूनानं् वय े स िाररत गाव नम ना एक – क मध्यचे वगेवगेळे भाग करुन या 

भागामंध्य ेजनर्बिंीत सत्ताप्रकाराच् या जजमनींची खाली ददलले् या वगगवारीप्रमाण ेनोंद घणे् यात यावी 

अस ेशासनाच ेआदशे आहते. याची एक प्रत तहजसलदार कायागलयातील जमार्बदंी महसलू 

सहायकाकड े ताल का नम ना १- अ अद्ययावत करण्यासाठी द् यावयाची आह.े 

 

                                             गाव....... सजा........ ताल का ............... जजल् हा............ 

अ.क्र.                               जजमनींच ेप्रकार १(क) मिील नोंद 

घणे् यासाठी प्रस् ताजवत 

सदर/भाग क्रमाकं  

१ म रं्बई क ळ वजहवाट व शते जमीन अजिजनयम १९४८ च ेकलम 

३२ ग अन् वय ेजवक्री झालले् या जजमनी 

१ क (१) 

२ वगेवेगळ् या इनाम व वतन जजमनी (दवेस् थान जजमनी वगळून) १ क (२) 

३ महाराष् र जमीन महसलू अजिजनयम, १९६६ अन् वय ेजवजवि 

योजनातंगगत प्रदान/ अजतक्रमण जनयमान कूल केलले् या जजमनी 

(भमूीहीन, शतेमजरू, स् वाततं्र सजैनक इ.) 

१ क (३) 
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४ महाराष् र जमीन महसलू अजिजनयम, १९६६ अन् वय ेजवजवि 

योजनातंगगत प्रदान/ अजतक्रमण जनयमान कूल केलले् या जजमनी 

(गहृ जनमागण ससं् था, औद् योजगक अस् थापना, शकै्षजणक ससं् था, 

जवशरे् वसाहत प्रकल् प इ.) 

१ क (४) 

५ महाराष् र शते जमीन कमाल िारणा अजिजनयम, १९६१ अतंगगत 

वाटप केलले् या जजमनी 

१ क (५) 

६ महानगरपाजलका, नगर पाजलका व जवजवि प्राजिकरण याचं् या 

जवकास आराखड् यात समाजवष् ट असलले् या जजमनी अथवा 

ग्रामपचंायतीकड ेग रचरण अथवा इतर प्रयोजनासंाठी वगग 

केलले् या जजमनी 

१ क (६) 

७ दवेस् थान इनाम जजमनी १ क (७) 

८ आददवासी खातदेाराचं् या जजमनी (महाराष् र जमीन महसलू 

अजिजनयम, १९६६, कलम ३६ अ अन् वय)े 

१ क (८) 

 
 

९ महाराष् र प नवगसन अजिजनयम १९९९ च् या कलम १६ अन् वय े

प्रदान केलले् या जजमनी 

१ क (९) 

१० भाडपेट् ट् यान ेददलले् या शासकीय जजमनी १ क (१०) 

११ भदूान व ग्रामदान अतंगगत ददलले् या जजमनी १ क (११) 

१२ महाराष् र खाजगी वन े(सपंादन) अजिजनयम १९७५ तसचे 

महाराष् र शते जमीन (जमीन िारणचेी कमाल मयागदा) 

अजिजनयम १९६१ अन् वय ेचौकशीसाठी प्रलजंर्बत असलले् या 

जजमनी  

१ क (१२) 

१३ भमूीिारी हक् कान् वय ेप्राप् त झालले् या जजमनी १ क (१३) 

१४ महाराष् र शतेजमीन (जमीन िारणचेी कमाल मयागदा) अजिजनयम 

१९६१ अन् वय ेकमाल मयागदपेके्षा अजिक िारण करण् यास सटू 

ददलले् या जजमनी 

१ क (१४) 

१५ भसूपंादन अजिजनयमान् वय ेसपंादीत केलले् या जजमनी १ क (१५) 

१६ वक् फ जजमनी १ क (१६) 

 

 गाव नम ना १(क) (१) र्बार्बत: सदर नम न् याच ेनाव महाराष् र क ळ वजहवाट व शतेजमीन 

अजिजनयम, १९४८ कलम ३२-ग अन् वय ेजवक्री झालले् या जजमनी अस ेहोत.े तथाजप, महाराष् र 

राज् यात मराठवाडा जवभागात, हदै्रार्बाद क ळ वहीवाट व शतेजमीन अजिजनयम, १९५०, कलम 

३८-ई, तर जवदभग जवभागात, म रं्बई क ळ वजहवाट व शतेजमीन (जवदभग प्रदशे) अजिजनयम १९५८, 

कलम ४३ अन् वय ेक ळाला मालक झाल् याच ेप्रमाणपत्र दणे् यात यते.े  

क ळ कायदयातील स िारणने सार, ज् या रठकाणी क ळाला कायदशेीरपण ेजजमनीच ेमालक 

ठरजवण् यात आल ेआह ेआजण जो क ळ या तरत दीन् वय ेमालक ठरून दहा वर्ागचा कालाविी लोटला 
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आह ेत् या रठकाणी मालक झालले् या क ळाला, त् याला मालकी हक् कान ेजमळाललेी जमीन जवक्री 

करण् यासाठी परवानगीची आवश् यकता नसले. तथाजप, अशा मालक झालले् या क ळान ेसरं्बिंीत 

तहजसलदारकड ेअजग करून जजमनीच् या हस् तातंरणाकामी जजमनीची जवक्री ककंमत ठरवनू जमळावी 

म् हणनू अजग करावा. तहजसलदार सदर जजमनीच् या आकारणीच् या चाळीसपट रक् कम ठरवनू ती 

क ळाला शास कीय जतजोरीत भरण् याच ेचलन दतेील. अशी आकारणीच् या चाळीसपट रक् कम 

शासकीय जतजोरीत भरल् यानतंर अजगदार क ळ त् याला मालकीहक् कान ेजमळालले् या जजमनीची 

जवक्री करण् यास मकू् त असले तसचे अशा जजमनीची जवक्री झाल् यानतंर त् या जजमनीच् या 

सातर्बाराच् या ईतर हक् कातील हस् तातंरणास प्रजतर्बिं ही अट कमी करण् यात यईेल आजण सदरची 

जमीन िारणाजिकार वगग-१ ची होईल. एकदा जवक्री झालले् या अशा जजमनीची भजवष् यात प न् हा 

जवक्री करतानंा कोणतीही रक् कम भरण् याची ककंवा कोणत् याही अजिका-याची परवानगी घणे् याची 

आवश् यकता असणार नाही. 

तथाजप, अशा जजमनीची जवक्री करतानंा,  

(ख) खरेदीदार हा शतेकरी असावा;  

(ग) खरेदीदार हा महाराष्ट्र शतेजमीन (जमीनिारणचेी कमाल मयागदा) अजिजनयम, १९६१ 

अन्वय ेअन ज्ञये असलले्या कमाल क्षते्रापके्षा अजिक जमीन िारण करत नसावा; आजण 

(घ) अशा खरेदी-जवक्रीम ळे म रं्बईचा जजमनीच ेत कड ेपाडण्यास प्रजतर्बिं करण्यार्बार्बत व त्याचं े

एकत्रीकरण करण्यार्बार्बत अजिजनयम, १९४७ याच्या तरत दींच ेउल्लघंन केल ेजाणार नाही. 

या अटी कायम आहते.  

ज् या रठकाणी क ळाला मालकी हक् क प्रमाणपत्र जमळून दहा वर्ागपके्षा कमी काळ झाला आह ेत् या 

रठकाणी मात्र सक्षम अजिका-याकडून जवक्री परवानगी घणे ेआवश् यक असले. 

 

 गाव नम ना १(क) (२) र्बार्बत:  'ईनाम' म् हणज ेजमीन महसलू वसलू करण् याचा राज् य 

सरकारचा हक् क, पणूगत: ककंवा अशंत: अन् य व् यक् तीकड ेस् वािीन केललेा असण.े  

• 'ईनामदार' म् हणज ेज् या व् यक् तीला जमीन ककंवा गाव प्रदान केललेा आह ेअशी व् यक् ती, 

ज् याच् याकड ेपणूगत: ककंवा अशंत: जमीन महसलू वसलू करण् याचा हक् क प्राप् त झाला आह.े  

• ʻईनाम जमीनʼ म्हणज ेराजकीय अथवा अन्य कामाच्या मोर्बदला म्हणनू शासनानान ेप्रदान 

केललेी जमीन. 

 

• ʻवतनʼ वतन हा मळूचा अरर्बी शब्द आह ेज् याचा अथग स्वदशे ककंवा जन्मभमूी.  

• ʻवतनʼ म् हणज ेवतनदारान ेददलले् या सवेचेा मोर्बदला म् हणनू ददलले ेईनाम. (Inam in lieu of 

services render by watandar)  
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• ʻवतनदारʼ:  गावाकररता ककंवा दशेाकररता करत असलले्या कतगव्यार्बद्दल अशा व्यक्तीला 

उपजीजवकेसाठी वशंपरंपरेन ेचालणारे उत्पन्न जमळत ेत ेम्हणज ेवतन होय. वतन िारण 

करणाराला वतनदार म्हटल ेगले.े  

ईनामदार, जहाजगरदार, मनसर्बदार, सरंजामदार ह ेया एकाच सकंल्पनते मोडतात. वतनदार ह े

राजा आजण जनता यामिील द वा होत.े  

 

• वतनदारीच ेदोन प्रम ख प्रकार:  

१. राजाला हवी असले तवे्हा लष्करी ककंवा इतर मदत दणे्याच्या अटीवर जी वतन ेददली जातात, 

ती सरंजामशाही वतन.े 

२. गावकामगारानंा गावकीकडून (गावसभा) ग्रामव्यवस्थचे्या जवजशष्ट कामासाठी जमळतात ती 

वतन.े 

 

ʻईनाम जमीनʼ म्हणज ेराजकीय अथवा अन्य कामाच्या मोर्बदला म्हणनू शासनानान ेप्रदान केललेी 

जमीन. 

ʻवतन जमीनʼ गावकामगारानंा गावकीकडून (गावसभा) ग्रामव्यवस्थचे्या जवजशष्ट कामासाठी 

र्बक्षीस जमळाललेी जमीन. 

 

जिटीश सरकारन ेइनाम/वतनाच ेतीन वगग केल ेहोत.े  

१. सरकार उपयोगी वतन: यात पाटील, राव, खोत, गावडा, गावकर, नाईक, क लकणी, पाडं्या, 

कर्णगक, चौग ला इत्यादी वतन ेहोती.  

२. रयत उपयोगी वतन: यात जोशी, ग रव, जगंम, काझी, स तार, लोहार, चाभंार इत्यादी वतन े

होती. 

३. सरकार व रयत यानंा अत् यावश् यक नाहीत अशी वतन:े सोनार, शशपंी, तलेी, माळी, तारं्बोळी, 

गवडंी, कसार इत्यादी वतन ेहोती. 

 

पवूी इनाम- वतनच ेखालील सात प्रकार अजस् तत् वात होत:े 

१. इनाम वगग-१: सरंजाम, जहागीर व इतर तत्सम राजकीय कामाच्या मोर्बदला म्हणनू ददललेी 

जमीन.  

२. इनाम वगग-२: जात इनाम-एखाद्या व्यक्तीन ेकेलले्या भरू्णावह कामजगरीर्बद्दल ददललेी जमीन. 

३. इनाम वगग-३: दवेस्थान इनाम- दवेदवेता ककंवा अन्य िार्मगक स्थळाचं्या व्यवस्थसेाठी ददललेी 

जमीन.   
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४. इनाम वगग- ४: दशेपाडं/ेदशेम ख/क लकणी इनाम 

५. इनाम वगग- ५: परगाणा ककंवा गावची जमार्बदंी, जहशरे्ब, वसलू, शासकीय कामकाज व 

व्यवस्था पाहण् याच्या कामजगरीचा मोर्बदला म्हणनू ददलले ेइनाम 

६. इनाम वगग ६-अ: रयत उपयोगी सवेचेा मोर्बदला म्हणनू ददलले ेइनाम 

७. इनाम वगग ६-र्ब: सरकार उपयोगी सवेचेा मोर्बदला म्हणनू ददलले ेइनाम (महार, रामोशी 

इनाम) 

 

या वतन जजमनी, सरंजाम व इनाम कायद्यातील तरतदूी व सनदतेील अटींना अिीन राहून 

उपभोगण्याचा हक्क होता. 

 

जिरटश राजवटीत, अदंाज े१९२१ च् या स मारास, सारा माफीन ेददलले् या सवग इनाम आजण वतन 

जजमनींच् या सजवस् तर नोंदी र्बॉम् र्ब ेलडँ रेन् हने् य ूकोड १८७९, कलम ५३ च् या तरत दीन् वय ेठेवलले् या 

'लडँ ॲजलनशेन रजजस् टर' मध् य ेकेलले् या आहते.   

महाराष् र जमीन महसलू अजिजनयम १९६६, कलम ७५ अन् वय ेजजल्हा ककंवा ताल क्याच्या 

रठकाणी, महाराष् र जमीन महसलू (द माला जजमनींची नोंदणी प स् तक) जनयम, १९६७ अन् वय ेएक 

नोंदवही ठेवललेी असत.े त् यात जजल् हयातील सवग इनाम/वतन जजमनींची नोंद करण् यात यते.े  

 

 गाव पातळीवर ‘द माला जमीन’ ची नोंद तलाठी याचं्याकडील गाव नम ना ३ (इनाम पत्रक) 

मध्य ेअसत.े 'सनद' उपलब् ि नसले तर 'लडँ ॲजलनशेन रजजस् टर' मिील नोंद मालकी हक् काचा 
प रावा म् हणनू ग्राह् य िरली जात.े 

वरील सवग वतनाच् या र्बार्बतीत, वतन ेखालसा झाल् यानतंर ठराजवक म दतीत मळू वतनदारानंा 

त् याचं् या जजमनी त् याचं् या नाव ेकरुन दणे् याची सिंी दणे् यात आली होती. मळू वतनदार ककंवा तो 

मयत झाला असल् यास त् याच ेवारस, कब् जहेक् काची रक् कम भरण् यासाठी पात्र होत.े वतन ेखालसा 

करण् याच् या कायदयाखाली अशी कब् जहेक् काची रक् कम भरण् याचा अजंतम ददनाकं प्रत् यके जवभागात 

वगेवेगळा होता.  

 

स्वाततं्र्यपवूग काळात उपरोक् त सात प्रकारची इनाम ेअजस् तत् वात असली तरी सध्या खालील तीन 

प्रकारची इनाम ेअजस्तत्वात आहते. 

 

१. सरंजाम इनाम- (इनाम वगग- १): महाराष्ट्रात फक्त सातारा जजल्यात अजस्तत्वात आह,े अन् य 

क ठल् याही जजल् ह् यात सरंजाम इनाम- (इनाम वगग- १) अजस्तत्वात नाही. 
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२. दवेस्थान इनाम- (इनाम वगग- ३): दवेस्थान इनाम पजश् चम महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात 

अजस्तत्वात आह.े 

३. सकंीणग इनाम- (इनाम वगग- ७): सावगजजनक कारणासंाठी जमीन महसलू कायद्यातील 

तरत दींन्वय ेजवजशष्ठ अट आजण सारा माफीन,े कब्जहेक्काची ककंमत न घतेा ददलले्या जजमनी.  

या जजमनी काही ठराजवक कामाकंररता महसलू माफीन ेददल्या जातात त्या इनाम वगग-७ मध्य े

मोडतात. उदा. शाळा, महाजवद्यालय,े दवाखान,े दक्रडागंण ेयानंा ददललेी जमीन. याचंी नोंद 

तलाठी याचं्याकडील गाव नम ना ३ मध्य ेअसत.े अशा प्रकारच्या सकंीणग इनाम म्हणनू ददलले्या 

जजमनींची तपासणी महसलू अजिकार् यानंी जरूर करावी. यार्बार्बत शतगभगं असल्यास तलाठी 

यानंी त्याचा अहवाल वररष्ठानंा पाठवावा आजण त्याची नोंद गाव नम ना ३ च्या स् तभं १६ मध्य े

घ्यावी. सकंीणग इनाम म्हणनू प्रदान केलले्या जजमनीच्या वापरार्बार्बत शतगभगं झाल्यास अशी 

जमीन काढून घतेली जाऊ शकत.े 

आता वरील इनाम वगग वगळता अन्य इनाम ेजवजवि जनमूगलन कायद्यान्वय ेजवजशष्ठ 

तारखपेासनू खालसा करून इनामदाराचं ेवशंपरंपरागत हक्क नष्ट करण्यात आल ेआहते. या जवजवि 

जनमूगलन कायद्यान्वय,े जवजशष्ठ तारखपेासनू फेरफार नोंदवनू गाव नम ना सात-र्बारा सदरी 

कब्जेदार म्हणनू सरकार नाव व रेघखेाली इनामदाराच ेनाव नमदू केल ेगले.े  

 

जवजशष्ठ तारखपेयतं कब्जहेक्काची जवजशष्ठ रक्कम शासकीय जतजोरीत भरण्याची तरतदू करण्यात 

आली. अशी रक्कम शासकीय जतजोरीत भरल्यानतंर ती जमीन ररग्रटँ आदशेान्वय ेजनयतं्रीत 

सत्ताप्रकारान ेइनामदाराचं्या नावान ेदणे्यात आली. जनयतं्रीत सत्ताप्रकाराची अट ठराजवक 

नजराणा रक्कम भरून कमी करण्याची तरतदूस ध्दा करण्यात आली. अशी जमीन शतेी व्यजतररक्त 

अन्य कारणासाठी वापरावयाची झाल्यास र्बाजार भावाच्या ५०% रक्कम शासकीय जतजोरीत 

भरण्याची तरतदू आह.े 

 

शासनाच् या सध् याच् या िोरणान सार, नवीन व अजवभाज् य शतीन ेिारण केलले् या वरील वतनाच् या 

जजमनी या शतेी प्रयोजनासाठी जवक्री करतानंा शासनाची दकवा सक्षम अजिकार् याची पवूग 

परवानगीची आता आवश् यकता राहणार नाही. मात्र अशी जवक्री होत असताना वतन 

जजमनीवरील "भोगवटदार वगग -२" ही अट कमी होणार नाही. म् हणजचे "भोगवटदार वगग -२" ची 

अट कायम ठेवनू सरं्बजंित खातदेाराना आता थटे खरेदीखत करता यईेल. 
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इनाम/वतन कायद् यातील स िारणा:  

महाराष् र शासनान,े महाराष्ट्र अजिजनयम क्रमाकं- २१/२००२, ददनाकं ०६/०५/२००२आजण 

ददनाकं ९.५.२००८ रोजीच् या राजपत्रान् वय,े 

• म रं्बई परगणा व क ळकणी वतन ेनाहीशी करण् या र्बार्बत अजिजनयम १९५० 

• म रं्बई (समाजास उपय क् त) सवेा इनाम ेरद्द करण ेर्बार्बत अजिजनयम १९५३ 

• म रं्बई जवलीन प्रदशे दकरकोळ द माला वजहवाटी नाहीशा करणरे्बार्बत अजिजनयम, १९५५ 

• म रं्बई गावची कजनष् ठ वतन ेनाहीशी करण् यार्बार्बत अजिजनयम १९५८  

• महाराष् र म लकी पाटील (पद रद्द करण)े अजिजनयम १९६२  

यात, स िारणा अजिजनयम २००८ अन् वय ेखालील प्रमाण ेस िारणा केल् या आहते.  

 

 नवीन व अजवभाज्य शतीन ेिारण केलले्या भोगवटादार वगग-२ च्या इनामी/वतनी जजमनींची 

शतेीच्या प्रयोजनासाठी जवक्री करण्यासाठी कोणत्याही सक्षम अजिकार् याच्या परवानगीची 

आवश्यकता असणार नाही. परंत  अशा जवक्रीनतंर भोगवटादार वगग-२ (नवीन व अजवभाज्य 

शतीन)े ही अट/शरेा कमी होणार नाही. 

 

 अशा भोगवटादार वगग-२ च्या जजमनीवरील भोगवटादार वगग-२ (नवीन व अजवभाज्य शतीन)े 

हा शरेा कमी करुन भोगवटादार वगग-१ मध्य े(ज न्या शतीवर) तर्बदील करण्यासाठी सदर 

जजमनीच्या चाल ूर्बाजारभावाच्या ककंमतीच्या पन्नास टके्क नजराणा रक्कम सरं्बिंीत शतेकर् याला 

चलनाव्दारे शासकीय कोर्ागारात जमा करावी लागले. 

 

अशा भोगवटादार वगग-२ च्या जजमनीवरील भोगवटादार वगग-२ (नवीन व अजवभाज्य शतीन)े 

असलले्या जजमनींचा अकृर्ीक वापर करण्यासाठी यापवूी सक्षम अजिकार् याची परवानगी योग्य 

ती रक्कम शासकीय कोर्ागारात जमा करुन घणे्यात आली असले तर अशा भोगवटादार वगग-२ 

च्या जमीनी पवूगलक्षी प्रभावान ेभोगवटादार वगग-१ ची सरं्बोिण्यात यईेल. 

 

 भोगवटादार वगग-२ च्या जजमनींचा अकृजर्क वापर करण्यासाठी पन्नास टके्क नजराणा रक्कम न 

भरता जवक्री केली असल्यास ककंवा अकृर्ीक वापर केला असल्यास चाल ूर्बाजारभावाच्या 

ककंमतीच्या पन्नास टके्क नजराणा रक्कम आजण नजराणा रकमचे्या पन्नास टके्क दडं अशी अनार्जगत 

रक् कम भरुन अशी जमीन भोगवटादार वगग-१ ची करण्यात यईेल.  
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उपरोक् त स िारणा महार वतन जमीन आजण दवेस् थान इनाम जजमनीच् या र्बार्बत लाग ूहोणार 

नाहीत. 

 

 महार वतनाच् या जजमनीीः 

म रं्बई कजनष् ठ गाव नोकर वतन ेनष् ट करण् याच् या कायदा, १९५८ पकैी महार वतनाच् व् या र्बार्बतीत 

जमीन जवक्री करण् याच् या अटी व शती पवूीप्रमाणचे कायम आहते.  

 

• अटी/शतीीः 

महार वतनाच् या र्बार्बतीत वतन ेखालसा करण् यासरं्बिीच् या कायदयातील कलम ५ न सार वतन े

खालसा झाल् यानतंर दणे् यात आलले् या म दतीमध् य े(वतन खालसा झाल् यापासनू ६ वर्ागत) 

सार् याच् या ३ पट रक् कम भरुन घऊेन जमीन पनूप्रगदान (ररग्रटॅ) करता यते होती व प न् हा सार् याच् या 

१० पट रक् कम भरुन जमीन प्रदान करता यते होती. 

यापकैी ज् यानंी आकाराच् या ३ पट रक् कम म दतीमध् य ेभरली त् यानंा जमीन पनूप्रगदान करण् यात 

आली. म् हणज ेजमीन नवीन शतीन ेदणे् यात आली व ज् यानी आकाराच् या १३ पट रक् कम भरली 

त् यानंा जमीन ज न् या  शतीन ेप्रदान करण् यात आली. 

 ज् यानंा जमीन नव् या शतीन ेपनूप्रगदान करण् यात आली होती त् यानंा आजही १० पट रक् कम भरुन 

जमीन प्रदान (ज न् या शतीन)े करुन घतेा यते ेव ज् यानंी पवूीच १३ पट रक् कम भरललेी आह ेत् यानंा 

पवूीपासनूच या जमीनी ज न् या शतीन ेदणे् यात आल् या आहते. 

 ज न् या शतीन ेझालले् या अशा जजमनी फक् त शतेीसाठी अन् य शतेकर् याला जवक्री करण् यास 

खातदेाराला परवानगी आह.े मात्र अकृजर्क प्रयोजनासाठी जमीन जवक्री करावयाची असल् यास 

मळू ककंमत व चाल ूर्बाजारभावाची ककंमत यातील फरकाच् या ५० टक् के रक् कम शासनाला भरावी 

लागत.े 

 

 महाराष् र अजिजनयम क्रमाकं २१ अन् वय ेमहार वतन जजमनीच् या हस् तातंरणापोटी 

आकारावयाच् या नजराणा रक् कमरे्बार्बत शासन सवगसािारण ककंवा जवशरे् आदशेाव् दारे अशी 

रक् कम जनिागरीत करेल अशी तरतदू करण् यात आली आह.े  

 

 महसलू व वन जवभागाकडील दद. ३०.१०.१९८१ च्या ठरावान सार व महाराष्ट्र अजिजनयम क्र. 

२१/२००२ न सार कृजर्क प्रयोजनासाठी, जजल्हाजिकारी याचं् या पवूगपरवानगीन,े आकाराच्या १० 

पट रक् कम  नजराणा म् हण न अदा केल् यानतंर कृजर्क प्रयोजनासाठी हस्तातंरण करण्याची तरतदू 

आह.े  

तथाजप, ज नी शतग करण ेककंवा अकृजर्क प्रयोजनासाठी वापर करण् यासाठी चाल ूर्बाजार भावाच्या 

५० % रक्कम अदा केल् यानतंर जजल्हाजिकारी परवानगी दतेात. 

शासदकय प्रकल् प/योजना आजण शासन अगंीकृत उपक्रमासाठी महार वतन जजमनीच ेभसूपंादन 

ककंवा खाजगी वाटाघाटीन ेसपंादन करण् यात यते असले तर अशा जजमनीच् या जनजित केलले् या 
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मोर्बदल् याच् या १० टक् के इतकी रक् कम नजराणा म् हणनू वसलू करण् यात यावी अशा सचूना दणे् यात 

आल् या आहते.   

 

 'अनार्जगत रक् कम' ददनाकं ८.९.१९८३ रोजीच् या शासन पररपत्रक अन् वय े"अनार्जगत 

रक् कमचेी" (unearned income) ची व् याख् या खालील प्रमाण ेददललेी आह.े   

'जशघ्र जसध् द गणकान सार असलले ेचाल ूर्बाजारमलू् य आजण अशी जमीन प्रदान करतानंा सरं्बिंीत 

व् यक् तीन े शासनाला अदा केललेी रक् कम आजण त् या जजमनीत जर काही कायम र्बािंकाम असले 

तर त् याची ककंमत यातील फरक म् हणज ेअनार्जगत रक् कम. 

 'ररग्रनॅ् ट रक् कम' म् हणज ेवतन कायद् यान् वय ेदवेस्थान इनाम वगग तीन आजण इनामवगग सात 

(महसलू माफीच्या जजमनी) सोडून र्बाकी सवग इनाम ेजवजवि तारखानंा खालसा/नष्ट करण्यात 

आललेी आहते. या सवग जजमनी शासनाकड ेवगग झाल्यानतंर अशा जजमनींची आकारणीच्या 

पटीतील ठराजवक रक् कम आजण म दत ठरवनू या जजमनी वतनदारानंा प न् हा नवीन शतीवर प्रदान 

(ररग्रनॅ् ट) करण् यात आल् या. ज् या वतनदारानंी म दतीत रक् कम भरली त् याचं् याकडून सहापट आजण 

म दतीनतंर र्बारापट रक् कम वसलू करण् यात आली. अशी रक् कम म् हणज ेररग्रनॅ् ट रक् कम.  

 

 'कब्जहेक्काची रक्कम' - सरकारी जजमनीची जवल्हवेाट लावण,े जनयम १९७१ एखाद्या व्यक्तीस 

ज्यावळेी शासकीय जमीन वाटप केली जात ेत्यावळेेस त्या जजमनीची कब्जहेक्काची रक्कम वसलू 

केली जात ेउदा.  िरणग्रस्त व्यक्तीस प नवगसनासाठी जमीन वाटप केली जात ेत्यावळेी त्या 

जजमनीची सपंादनाच ेवळेी ठरजवललेी रक्कम ही कब्ज ेहक्काची रक्कम म्हणनू वसलू केली जात,े 

शासकीय जजमनीतील वाढीव गावठाणा मिील प्लॉट एखाद्या व्यक्तीस नवीन शतीन ेददला जातो 

त्या वळेी सदर जजमनीच ेजशघ्र जसद्ध गणका न सार र्बाजारमलू्य ठरजवल ेजात ेव अशी रक्कम सदर 

व्यक्ती कडून कब्ज ेहक्काची रक्कम म्हणनू वसलू केली जात.े 

 

 'सारा माफी' - जमीन महस लातनू सटू दणे ेयाला सारा माफी अस ेम्हणतात. महाराष्ट्र जमीन 

महसलू अजिजनयम १९६६, कलम ७८ अन्वय ेजमीन महसलू कमी करण,ेतहकूर्ब करण ेककंवा 

त्यापासनू माफी दणे्याची तरतदू आह.े राज्य शासनास जपके न आल्याम ळे, परू आल् याम ळे, 

नसैर्गगक आपत्ती  ककंवा अन्य कोणत्याही कारणाम ळे, कोणत्याही भागात, कोणत्याही वर्ी 

जनयमान सार ककंवा जवशरे् आदशेा न सार, जमीन महसलू सपंणूगतीः अथवा अशंतीः कमी ककंवा 

तहकूर्ब करता यईेल ककंवा त्यापासनू माफी दतेा यईेल. अकृजर्क जमीन महसलूार्बार्बत कलम ४७ 

अन्वय,े कलम ४१, ४२, ४४, ४५ व ४६ याचं् या उपर्बिंाच् या कक्षतेनू जमीन महसलूात सटू 

दणे्याचा अजिकार हा शासनास आहते. उदा. शकै्षजणक ससं्था, क्रीडागंण यासाठी प्रदान केलले् या 

जजमनीस जमीन महसलूात सटू दणे.े  
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कायगपध् दतीीः 

वरीलप्रमाण ेजवे् हा नजराणा रक् कम भरुन शतग र्बदलण् याच् या प्रश् न जनमागण होईल त् यावळेी सरं्बजंित 

खातदेारान ेतहजसलदार कायागलयाकड न चलन मजंरू करुन घणे ेआवश् यक आह.े त् यासाठी द य् यम 

जनर्बिंक कायागलयाकड ेअसलले् या जशघ्रजसध् द गणकान सार चाल ूर्बाजारभावाच् या ककंमतीच् या ५० 

टक् के दकती रक् कम यते ेयाची माजहती तहजसलदार घतेात व त् यान सार ती रक् कम भरण् यास 

खातदेाराला साजंगतल ेजात.े नजराणा रक् कम भरल् यानतंर चलनाची प्रत खातदेाराला उपलब् ि 

होत.े खरेदी खत करतानंा ह ेचलन जोडून खरेदीखत करता यईेल. खरेदीखत झाल् यानतंर 

तलाठयाकड ेफेरफार नोंद करतानंा जजमनीची शतग र्बदलण् यासदंभागत फेरफार नोंदीमध् यचे उल् लखे 

करुन जमीन भोगवटदार वगग -१ करण् याची कायगवाही केली जात.े 

 

हदै्रार्बाद अजतयात कायदा: 

या कायद् यात इनामाच ेदोन प्रकार नम द आहते. 

१) जखदमतमाश ईनाम 

२) मदतमाश ईनाम 

 

• जखदमतमाश (Service) ककंवा सवेािारी ईनाम म् हणज ेदवेस् थान, मदंदर, मजस् जद, इत् याकदनंा 

प्रदान करण् यात आललेी जमीन. अशी जमीन फक् त प जा-अचाग व दवेाची सवेा करण् यासाठी 

म तंखरं्बच् या आिारे प्रदान करण् यात आली आह.े जखदमतमाश ईनाम जमीन कोणत् याही 

पररजस् थतीत खालसा करता यते नाही ककंवा अशा जजमनीची जवक्री, हस् तातंरण करता यते नाही.  

 

• मदतमाश (Community) ईनाम म् हणज ेसहाय् य म् हणनू ककंवा उपजजजवकेसाठी प्रदान केललेी 

जमीन. हदै्रार्बाद इनाम े(आजण रोख अन दान)े नष् ट करण ेकायदा १९५४, कलम २-ए अन् वय े

मदतमाश जमीन खालसा करण् यात यऊे शकत.े कलम ६(१) अन् वय ेसक्षम अजिकार् याकडून 

चौकशी होऊन आजण वरील प्रमाण ेभोगवटा रक् कम वसलू केल् याची खात्री करून मदतमाश ईनाम 

जमीन, नवीन अजवभाज् य शतीवर, भोगवटादार-वगग २ म् हणनू प नगप्रदान करण् यात यऊे शकत.े 

हदै्रार्बाद इनाम े(आजण रोख अन दाने) नष् ट करण ेकायदा १९५४, कलम ६(३) अन् वय ेअशा 

जजमनीच् या हस् तातंरणास सक्षम अजिकार् याची समंती आवश् यक होती.  

 

• हदै्रार्बाद इनाम े(आजण रोख अन दान)े नष् ट करण े(स िारणा) कायदा २०१५ अन् वय ेउपरोक् त 

१९५४ च् या कायद् यातील कलम ६(३) ऐवजी नवीन कलम ६(३-अ) समाजवष् ट करण् यात आल े

आह,े त् यान् वय,े 

हदै्रार्बाद इनाम े(आजण रोख अन दान)े नष् ट करण े(स िारणा) कायदा २०१५ च् या प्रारंभाच् या 

ददनाकंास (३० ज ल ै२०१५) ककंवा त् या नतंर नवीन अजवभाज् य शतीवर, भोगवटादार-वगग २ 

म् हणनू िारण केलले् या मदतमाश जजमनीच ेकृजर्क प्रयोजनासाठी हस् तातंरण करण् यास 

जजल् हाजिकारी ककंवा अन् य सक्षम अजिकार् याकडून परवानगी, ना हरकत ककंवा समंतीची 
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आवश् यकता असणार नाही परंत  अशा हस् तातंरणानतंरही सदर जमीन नवीन अजवभाज् य शतीवर, 

भोगवटादार-वगग २ म् हणनूच राहील. 

 

• उपरोक् त प्रारंभाच् या ददनाकंास ककंवा त् या नतंर नवीन अजवभाज् य शतीवर, भोगवटादार-वगग २ 

म् हणनू िारण केलले् या मदतमाश जजमनीच् या चाल ूर्बाजारम ल् याच् या ५०% रक् कम नजराणा 

म् हणनू शासनाला प्रदान करून अशा जजमनीचा  भोगवटा वगग-१ करता यईेल. 

 

• उपरोक् त प्रारंभाच् या ददनाकंापवूी नवीन अजवभाज् य शतीवर, भोगवटादार-वगग २ म् हणनू िारण 

केलले् या मदतमाश जजमनीच ेजवना परवानगी हस् तांतरण कृजर्क प्रयोजनासाठी करण् यात आल े

असले तर अशा हस् तातंरणाचा प रावा (खरेदी खत, र्बक्षीसपत्र ई.) सादर केल् यानतंर अस े

जवनापरवाना झालले ेहस् तांतरण कोणतीही रक् कम भरून न घतेा जनयजमत करता यईेल आजण 

सदर जमीन भोगवटा वगग-२ म् हणनू िारण करता यईेल. 

 

• उपरोक् त प्रारंभाच् या ददनाकंापवूी नवीन अजवभाज् य शतीवर, भोगवटादार-वगग २ म् हणनू िारण 

केलले् या मदतमाश जजमनीच ेजवना परवानगी हस् तांतरण अकृजर्क प्रयोजनासाठी करण् यात आल े

असले तर जनयजमतीकरणाच् या ददनाकंास अशा जजमनीच् या असलले् या र्बाजारम ल् याच् या ५०% 

रक् कम नजराणा म् हणनू आजण या ५०% रक् कमचे् या १०% रक् कम दडं म् हणनू शासनाला प्रदान 

करून अशा जजमनीच ेजवनापरवाना झालले ेहस् तातंरण जनयजमत करता यईेल आजण सदर जमीन 

भोगवटा वगग-१ म् हणनू िारण करता यईेल. 

 

• उपरोक् त प्रारंभाच् या ददनाकंास ककंवा त् या नतंर नवीन अजवभाज् य शतीवर, भोगवटादार-वगग २ 

म् हणनू िारण केलले् या मदतमाश जजमनीच ेजवना परवानगी आजण वरील प्रमाण ेचाल ू

र्बाजारम ल् याच् या ५०% रक् कम शासनाला प्रदान न करता अकृजर्क प्रयोजनासाठी हस् तांतरण 

करून शतगभगं करण् यात आला असले तर अशा जजमनीच् या चाल ूर्बाजारम ल् याच् या ५०% रक् कम 

नजराणा म् हणनू आजण या ५०% रक् कमचे् या ५०% रक् कम दडं म् हणनू शासनाला प्रदान करून 

अशा जजमनीच ेजवनापरवाना झालले ेहस् तातंरण जनयजमत करता यईेल आजण सदर जमीन 

भोगवटा वगग-१ म् हणनू िारण करता यईेल. 

 

 गाव नम ना १(क) (५) र्बार्बत: महाराष्ट्र शतेजमीन (िारणचेी कमाल मयागदा) अजिजनयम, 

१९६१  

• कलम ६:  ʻजजल्हाजिकारीʼ या सजं्ञते, अपर जजल्हाजिकारी आजण या अजिजनयमान्वय े

जजल्हाजिकार् याचंी कतगव् य ेर्बजावणारा व जजल्हाजिकार् याचं्या अजिकाराचंा वापर करणारा 

सहायक जजल्हाजिकारी ककंवा उप-जजल्हाजिकारी यांचा अतंभागव होतो. तसचे त्यात, या 

अजिजनयमान्वय ेजजल्हाजिकार् याचं्या अजिकाराचंा वापर करण्यासाठी व जजल्हाजिकार् यांची काम े

पार पाडण्यासाठी राज्य शासनान ेजवशरे् करून अजिकार प्रदान केललेा आजण सहाय्यक ककंवा 



 

  

डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल् हाजिकारी 14 

 

उप-जजल्हाजिकार् याच्या दजागहून कमी दजागचा नसले असा कोणताही इतर अजिकारी याचास द्धा 

अतंभागव होतो. 

• कलम १६: ʻजमीनʼ याचा अथग, शतेीच्या कामासाठी उपयोगात आणललेी ककंवा उपयोगात 

आणण ेशक्य असललेी जमीन असा आह.े 

• कलम ८:  एखादी व्यक्ती, ककंवा क ट ंर्ब घटक प्रारंभाच्या ददनाकंास ककंवा त्यानतंर, कमाल 

क्षते्रापके्षा अजिक जमीन िारण करीत असले त्यार्बार्बतीत, ती व्यक्ती, ककंवा यथाजस्थजत, त्या क ट ंर्ब 

घटकातील कोणतीही व्यक्ती, त्या ददनाकंास ककंवा त्या ददनाकंानतंर, या अजिजनयमाखाली कमाल 

क्षते्रापके्षा अजिक असललेी जमीन ठरवनू दणे्यात यईेपयतं, कोणतीही जमीन हस्तातंररत करणार 

नाही. 

• स्पष्टीकरण: या कलमामिील, ʻहस्तातंरणʼ याचा अथग जमीन मालकान ेजवक्री करून, दणेगी 

दऊेन, कब्ज ेगहाण दऊेन, अदलार्बदल करून पट्यान ेदऊेन, परररक्षणासाठी जजमनीच े

अजभहस्ताकंन करून, क ळवजहवाट स्वािीन करून ककंवा जमीन परत घऊेन ककंवा इतर कोणतीही 

व्यवस्था करून, केलले ेहस्तातंरण, मग अस ेहस्तातंरण यात व्यक्तीमध्य ेपक्षकाराचं्या कृतीद्वारे 

केलले ेअसो ककंवा, न्यायालय, न्यायाजिकरण ककंवा प्राजिकरण याचं्या जडक्रीद्वारे ककंवा आदशेाद्वारे 

(ददनाकं २६ सप्टेंर्बर, १९७० पवूी अशा न्यायालयात, न्यायाजिकरणाप ढ ेककंवा अशा 

प्राजिकरणापं ढ ेदाखल केलले्या कायगवाहीत जी जडक्री ककंवा जमीन महस लाची थकर्बाकी म्हणनू 

वसलू करण्याजोग्या रकमासंाठी जजमनींची जवक्री करून ककंवा अन्य रीतीन ेकेलले्या 

हस्तातंरणाचा ककंवा यावळेी अमंलात असलले्या कोणत्याही जवजिअन्वय ेसावगजजनक 

प्रयोजनासाठी केलले्या भजूमसपंादनाचा समावशे होणार नाही. 

 

अजतररक्त जजमनीची वाटणी 

• कलम २७:  (१) यार्बार्बतीत केलले्या कोणत्याही जनयमास अिीन राहून, कलम २१ अन्वय,े 

राज्य शासनान ेसपंादन केललेी आजण राज्य शासनाकड ेजनजहत असललेी (गायरान, ककंवा 

तलावाखालील जमीन ककंवा लागवडीसाठी अयोग्य म्हणनू राज्य शासनान ेअजिसजूचत केललेी 

जमीन खरेीज करून) जमीन जजल्हाजिकार् याकडून ककंवा राज्य शासनान ेया र्बार्बतीत प्राजिकृत 

केलले्या कोणत्याही इतर अजिकार् याकडून पोट-कलम े(२), (३), (४) आजण (५) यात ठरवनू 

ददलले्या प्राथम्यक्रमान सार, जमीन महसलू अजिजनयमाच्या तरत दींस अिीन राहून दणे्यात यईेल. 

• कलम २९:  (१) कलम २७ अन्वय ेदणे्यात आलले्या ककंवा कलम २८ अन्वय ेसयं क्त कृजर् ससं्थसे 

ददलले्या कोणत्याही जजमनीच ेजजल्हाजिकार् याचं्या पवूगमजं री जशवाय 

(क) जवक्री करून (ददवाणी न्यायालयाचा हुकूमनामा ककंवा जनवाडा ककंवा कोणत्याही इतर सक्षम 

प्रांजिकाऱ्याचा आदशे अमंलात आणण्याकररता करावयाची जवक्री िरून) ककंवा दणेगी, गहाण, 

अदलार्बदल, पट्टा ककंवा इतर गोष्टीद्वारे हस्तातंरण करता यणेार नाही. ककंवा 
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(ख) जवभाजन करून इतर रीतीन ेआजण ददवाणी न्यायालय ककंवा कोणताही इतर सक्षम 

प्राजिकारी याचंा हुकूमनामा ककंवा आदशे याद्वारे जतची जवभागणी करता यणेार नाही. अशी 

मजं री जवजहत करण्यात यईेल त्या पररजस्थती खरेीजकरून व जवजहत करण्यात यतेील त्या अटी 

खरेीजकरून राज्य शासनास अजिमलू्य ककंवा नजराणा दणे्यासरं्बिंीची अट िरून, इतर 

पररजस्थतीत व अटीवर दणे्यात यणेार नाही. 

• थोडक् यात, 

✓ महाराष् र शतेजमीन (िारणचेी कमाल मयागदा) अजिजनयम १९६१ अन् वय ेप्रत् यके 

हस् तातंरणासाठी नजराणा रक् कम अदा करण ेआजण जजल् हाजिकार् यांची परवानगी घणे ेअजनवायग 

आह.े  

✓ महाराष् र शतेजमीन (िारणचेी कमाल मयागदा) अजिजनयम १९६१ अन् वय ेप्रदान/हस् तातंरण 

केललेी जमीन िारणाजिकार वगग-२ ची असले. अशी जमीन िारणाजिकार वगग-१ मध् य ेरूपातंरीत 

करण् याची तरत द कायद् यात नाही.  

✓ महाराष् र शतेजमीन (िारणचेी कमाल मयागदा) अजिजनयम १९६१ अन् वय ेप्रदान जमीन, 

एखाद् या औद्योजगक उपक्रमाला त्या उपक्रमाद्वारे चालजवल ेजात असलले्या ककंवा चालवल ेजाईल 

अशा कोणत्याही खर् याख र् या औद्योजगक कामासाठी जमीन आवश्यक असले तर, 

ककंवा 

एखाद् या खर् याख र् या कृजर्तर प्रयोजनासाठी जमीन आवश्यक असले तर, परंत  खडं (अ) आजण (र्ब) 

खाली मोडणार् या जजमनीच्या र्बार्बतीत नावावर करून दणेार् यान ेअनार्जगत प्राप्तीच्या ७५ 

टक्क्याऐंवढी रक्कम, (म्हणजचे चाल ूर्बाजारभाव आजण अजगदारास मलूतीः ज्या भोगवटा ककंमतीत 

जमीन दणे्यात आललेी होती ती ककंमत यामिील फरकाच्या) ७५ टके्क एवढी रक्कम शासनास अदा 

केल् यानतंर जजल् हाजिकारी अशा हस् तातंरणास परवानगी दणे् यास सक्षम आहते.  

✓ महाराष् र शतेजमीन (िारणचेी कमाल मयागदा) अजिजनयम १९६१ अन् वय ेप्रदान जमीन, 

कोणत्याही शकै्षणीक ककंवा िमगदाय ससं् थचे् या लाभासाठी जमीन आवश् यक असले तर, 

ककंवा 

एखाद् या सहकारी ससं्थमे जमीन हवी असले तर 

ककंवा 

जर जमीनिारक, ६५ ककंवा अजिक वर् ेवयाचा ककंवा इतर कोणत्याही आजाराम ळे स्वतीः शतेी 

व्यवसाय चाल ूठेवण्यास असमथग असल्याच ेजसव्हील सजगनच ेप्रमाणपत्र सादर केल्यास, अजगदारान े 

अनार्जगत प्राप्तीच्या ५० टके्क एवढी रक्कम शासनास अदा केल् यानतंर जजल् हाजिकारी अशा 

हस् तातंरणास परवानगी दणे् यास सक्षम आहते.  

 

• महाराष् र शतेजमीन (िारणचेी कमाल मयागदा) अजिजनयम २०१८  अन् वय,े ददनाकं 

१५/१२/२०१८ नतंर, कोणत् याही शतेजमीनी, कलम २९, पोटकलम (१) ककंवा (२) अन् वय े

'र्बकेायदशेीर व् यवहार/शतगभगं' या कारणासाठी जजल् हाजिकारी याचं् यामाफग त जप् त करण् यात यणेार 

नाहीत, जर सदर शते जजमनीची जवक्री करणारा ककंवा सदर जमीन खरेदी करणारा ककंवा अन् य 

इसम चाल ूर्बाजारम ल् याच् या ५० टके्क एवढी रक्कम शासनास अदा केल् यानतंर- 
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पोटकलम (१) दकवा (२) अन् वय ेअशा शतगभगं प्रकरणी कोणतीही कारवाई स रु करण् यात यणेार 

नाही. 

ज् या प्रकरणामध् य ेशतगभगंाची कारवाई महाराष् र शतेजमीनी (िारणचेी कमाल मयागदा) 

अजिजनयम २०१८ अमंलात यणे् याच् या पवूी स रु करण् यात आली असले, तर अशी कारवाई रद् द 

करण् यात यईेल आजण जजल् हाजिकारी अशा शतगभगं प्रकरण सदंभागत कोणताही आदशे पाररत 

करणार नाही. 

 गाव नम ना १(क) (८) र्बार्बत:  आददवासी जमातीच्या जजमनीच ेदोन प्रकार आहते.  

(एक) या जजमनी मळूत: आददवासी खातदेारानंी परंपरागत ककंवा वारसा हक् कान ेककंवा 

स् वखरेदीन ेिारण केलले् या आहते. अशा जजमनी िारणाजिकार वगग-१ च् या असतात.  

(दोन) काही आददवासी जमातीच् या व् यक् तींना शासनान ेकसनू खाण् यासाठी जजमनी प्रदान केलले् या 

आहते. अस ेवनपटे्ट िारणाजिकार वगग-२ या प्रकारच ेअसतात. तथाजप, आददवासी समाजाच् या 

व् यक् तीच् या नाव ेअसलले् या जजमनी जरी िारणाजिकार वगग-१ ककंवा वगग-२ ची असले तरीही अशा 

जजमनीच् या सात र्बाराच् या ईतर हक् कात "सक्षम अजिका-याच् या परवानगीजशवाय हस् तातंरणास 

र्बदंी" असा शरेा नोंदजवण् यात यावा. 

 

• अन सजूचत जमाती (आददवासी) ह ेभारतातील ऐजतहाजसकदषृ्या वजंचत लोकाचंा गट 

आह.े २०११ च्या भारतीय जनगणनने सार, भारताच्या एकूण लोकसखं्यते अन सजूचत जमातींच्या 

लोकाचं ेप्रमाण ८.६% आह.े सजंविान (अन सजूचत जाती) आदशे (स िारणा) कायदा, १९९० 

न सार, अन सजूचत जमातींना कोणताही जवजशष्ट िमग नाही. 

 

• अन सजूचत जमाती (Scheduled Tribes – ST): अन सजूचत जमातींना पवूी प्राचीन जमात, 

जगंल-जमात, पहाडी-जमात म्हणत. नागरीकरणापासनू दरू वस्त्या, प्राचीन जीवन-पद्धती, 

भौगोजलकदषृ्या एकाकी, इतर मोठ्या समाजाशी सरं्बिं फार कमी, वगेळी ससं्कृती इत्यादी 

त्याचंी वजैशष्य ेसागंता यतेील. अन सजूचत जमातींना अन सजूचत जातींसारखा उच्च जातीच्या 

अस्पशृ्यतचेा, शोर्णाचा आजण भदेभावाचा सामना करावा लागला नाही. अन सजूचत जातींना 

दजलत म्हटल ेजात ेतर अन सजूचत जमातीना आददवासी म्हटल ेजात.े  

 

• शहदं,ू जशख व र्बौद्ध िमागतील व्यक्तीच फक्त अन सजूचत जातीची अस ूशकत.े अन सजूचत 

जमातीसाठी अस ेक ठलहेी र्बिंन नाही. एस.सी./एस.टी.च्या व्यक्तीन ेइतर जातीतील व्यक्तीशी 

लग्न केल्यानतंरही त्याची/जतची जात एस.सी/एस.टी.च राहत.े सवग राज्यातील व कें द्रशाजसत 

प्रदशेातील अन सजूचत जमातींची एकूण सखं्या ७४७ आह.े महाराष् र राज् यात अन सजूचत जमातींची 

सखं्या ४७ आह.े 

 

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4
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• महाराष् र राज्यातील स मारे २१ जजल्यामंध्य ेआददवासींच्या जजमनी आहते. आददवासी अज्ञानी 

असतात. त्यानंा त्याचं्या अजिकाराचंी जाण नसत.े त ेकरत असललेी जमीन नक्की महसलू 

खात्याच्या रेकॉडगला कोणाच्या नाव ेअसले याचीही माजहती त् यानंा नसत.े शासनान ेर्बऱ्याच 

आददवासींना मोठ्या प्रमाणात जजमनी वाटल्या आहते. याजशवाय महाराष्ट्र शतेजमीन कमाल 

िारणा कायदा १९६१ मध्य ेस िारणा करून उपलब्ि झालले्या अजतररक्त जजमनीच्या ५० टके्क 

जमीन आददवासींसाठी राखनू ठेवण्यात आल् या आहते. 

 

 महत् वाच् या तरत दी:  

• एखाद् या आददवासी व् यक् तीची जमीन, जजल् हाजिकार् याचं् या पवूग परवानगीजशवाय जर्बगर 

आददवासी व् यक् तीकड ेहस् तातंररत करण् यात आली असले तर अशी जमीन परत जमळजवण् यासाठी 

ती आददवासी व् यक् ती ३० वर्ागच् या आत (६ ज ल ै२००४ पासून तीस वर्ागच् या आत) जजल् हाजिकारी 

यांचेकडे अजग करू शकेल. जमीन हस् तातंरण केललेा मळू आददवासी मयत झाला असले तर त् याच े

वारस यार्बार्बत अजग करू शकतील. 

 

• आददवासी व् यक् तीची जमीन, जर्बगर आददवासी व् यक् तीकड ेहस् तातंररत करतानंा 

जजल् हाजिकार् याचं् या पवूग परवानगीसह, ग्रामसभचेी मजं री आवश् यक आह.े  

• ज् या जर्बगर आददवासी व् यक् तीकड ेअस ेहस् तातंरण झाल ेअसले त् याला मोर्बदला म् हणनू 

जजमनीच् या आकारणीच् या ४८ पट रक् कम आजण जर त् यान ेसदर जजमनीत काही स िारणा केल् या 

असतील तर त् यार्बार्बत जजल् हाजिकारी ठरवतील ती रक् कम जमळेल.  

• आददवासी व् यक् तीची जमीन पाच वर्ागपके्षा कमी कालाविीसाठी गहाण ठेवायची असले तर 

जजल् हाजिकार् याचंी पवूग परवानगी आवश् यक आह.े  

 

• आददवासी व् यक् तीची जमीन पाच वर्ागपके्षा जास् त कालाविीसाठी गहाण ठेवायची असले तर 

शासनाची पवूग परवानगी आवश् यक आह.े  

 

• ददवाणी न् यायालयाच् या हुकूमनाम् यान ेआददवासी व् यक् तीच् या जजमनीच ेहस् तातंरण होऊ शकत 

नाही. आददवासी जजमनीच ेजर्बगर आददवासीच् या लाभात हस् तातंरण, अदलार्बदल, गहाण, 

र्बक्षीसपत्र यानंा जजल् हाजिकारी याचंी परवानगी आवश् यक आह.े 

 

• जर्बगर आददवासी व् यक् तीची जमीन आददवासी व् यक् तीन ेजवकत घतेल् यानतंर जतच ेप न् हा जर्बगर 

आददवासी व् यक् तीकड ेहस् तातंरण करतानंा जजल् हाजिकार् याचंी पवूग परवानगी आवश् यक आह.े 

 

• एखाद् या अन सजूचत जमातीच् या भोगवटादारान ेया उपर्बिंाच ेउल्लघंन करून त्याच् या 

वजहवाटीचा कब्जा हस्तातंररत केला असले तवे्हा हस्तातंरण करणाऱ्या व्यक्तीस ककंवा जवळचा 

वारस नसताना भोगवटादार मरण पावला तर त्या जजमनीचा वारसा जमळणाऱ्या कोणत्याही 



 

  

डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल् हाजिकारी 18 

 

व्यक्तीस, आपणास कब्जा जमळावा म् हणून (६ ज लै २००४ पासून तीस वर्ागच् या आत) 

जजल्हाजिकाऱ्याकंड ेअजग करता यईेल.  

 

• वकील इत् यादींना हजर राहण्यापासनू वगळलले ेअसण े 

या अजिजनयमात ककंवा त् यावेळी अमंलात असलले् या कोणत् याही कायद् यात काहीही अतंभूगत असल े

तरी, कलम े३६, ३६-अ ककंवा ३६-र्ब खाली जजल्हाजिकारी, आय क्त ककंवा राज्य शासन 

याचं्यासमोर चाललले्या कोणत्याही कायगवाहीत, कोणत्याही पक्षाच्या वतीन,े कोणत्याही 

वकीलास हजर होण्याचा हक् क असणार नाही. 

परंत , एखादा पक्षकार अज्ञान ककंवा वडेा असल्यास त्याच्या पालकास व इतर कोणतीही व्यक्ती, 

जवकलागं असले अशा प्रकरणात जतच्या प्राजिकृत प्रजतजनिीस अशा कायगवाहीत हजर राहता यईेल. 

 

• म.ज.म.अ. कलम ३६- क:  

ददवाणी न्यायालयाच्या ककंवा प्राजिकरणाच्या अजिकारतसे रोि  

कलम ३६, ३६- अ  ककंवा ३६- र्ब  याद्वारे ककंवा तदन्वय ेज्या प्रश्नाची जजल्हाजिकार् यानंी जमटवणकू 

करण,े त्यावर जनणगय दणे ेककंवा त्यावर कायगवाही करण ेआवश्यक असले अशा कोणत्याही प्रश्नाची 

जमटवणकू करण्याची, त्यावर जनणगय दणे्याची ककंवा त्यावर कायगवाही करण्याची अजिकाररता 

कोणत्याही ददवाणी न्यायालयास असणार नाही. 

 

 गाव नम ना १(क) (१६) र्बार्बत:  कें द्र शासनाच् या वक्फ अजिजनयम १९९५ चा अमंल महाराष् र 

राज् यात १ जानवेारी १९९६ पासनू स रु करण् यात आला आह.े यात एकूण ११३ कलम आहते. 

याला 'मळू अजिजनयम' (Principal Act) म् हटल ेजात.े  

• 'मळू अजिजनयमात' स िारणा करून ददनाकं ०१.११.२०१३ पासनू वक्फ (स िारणा) 

अजिजनयम, २०१३ हा अमंलात आणनू 'मळू अजिजनयमात' खालील स िारणा करण् यात आल् या 

आहते.  

वक्फ अजिजनयम,१९९५ च्या कलम ३(आर) अन्वय े“वक्फ” या शब्दाची व्याख् या करण्यात 

आललेी आह.े त्यान सार सवगसामान्यपण ेइस्लाम िमागच्या िार्मगक कामाकररता वापरण्यात 

यणेार् या सवग जमळकती (मजशद, इदगाह, दगाग, मकर्बरा, किस्तान, िार्मगक उपासना ससं्था, 

अनाथालय) मशरूत ल- जखदमत इनाम या र्बार्बी वक्फ कायद्याखाली यतेात. अशा जमळकती 

कायदशेीरपण ेराजपत्रात प्रजसध् द करण् यात यतेात. िार्मगक ककंवा िमगदाय ससं्थमेध्य ेसहभागी 

होण्याचा अजिकार असललेी कोणत्याही व्यक्तीचा समावशे वक्फमध्य ेस्वारस्य असणारी व्यक्ती 

म्हणनू होतो. सवगसामान्यपण ेअशा वक्फ मालमत्तचे् या दखेरेखीसाठी म तवल्ली ककंवा व्यवस्थापन 
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सजमतीची जनय क्ती करण्यास वक्फ अजिजनयमातील तरत दींन सार वक्फ मडंळाकडून मान्यता 

ददली जात.े  

• वक्फ अजिजनयमातील कलम १०८-अ च् या तरत दींन्वय ेसदर कायद्याला अजमभावी प्रभाव 

(Overriding effect) प्रदान करण्यात आला असनू त्यान सार या कायद्यातील तरत दी व अन्य 

कोणत्याही कायद्यातील तरत दी परस्पर जवसगंत ठरत असल्यास, अशा वळेेस वक् फ कायद्याच्या 

तरत दी प्रभावी ठरतात.  

• कें द्र शासनाच् या वक्फ अजिजनयम १९९५, कलम ५१ अन् वय ेवक्फ मडंळाच्या 

पवूगपरवानगीजशवाय  कोणत्याही वक्फ मालमत्तचेा भाडपेट्टा जनष् प्रभ असले. तसचे, कलम ५१(१-

ए) अन्वय ेवक्फ मालमत्तचेी कोणतीही जवक्री, अशा मालमत्तचेी अदालार्बदल, गहाण, र्बक्षीस 

ककंवा जतच ेहस्तातंरण करण ेअविै आजण जनष् प्रभ ठरतील. वक्फ अजिजनयम १९९५, कलम ५२ 

आजण ५२-ए अन् वय ेवक्फ मालमत्तचे ेअस ेव् यवहार झाल् यास ती मालमत्ता पवूगववत वक्फ 

मडंळाच्या ताब्यात दणे्याची तरत द आह.े 

•  राज्यातील वक्फ मालमत्तचे् या गाव नम ना सात मध् य ेभोगवटादार सदरी फक्त सरं्बजंित “वक्फ 

ससं्थचे ेनाव” नोंदजवण् यात याव.े त्याजशवाय अन्य कोणाच्याही नावाच् या नोंदी करण् यात यऊे नय.े 

त्याचप्रमाण ेमहाराष्ट्र राज्यातील वक्फ मालमत्तचे् या सात-र्बारा उताऱ्याच्या इतर हक्क सदरी 

"वक्फ प्रजतर्बजंित सत्ता प्रकार" अशी नोंद घणे्यात यावी.  

• वक्फ मालमत्ताचं् या र्बार्बतीत कोणत्याही पररजस् थतीत म तवल्लीच,े कोणत्याही खाजगी इसमाच े

नाव अजिकार अजभलखेात नोंदजवण्यात यऊे नय.े अशी नाव ेआिीपासनू अजिकार अजभलखेात 

दाखल असतील तर सरं्बजंितानंा स नावणीची सिंी दऊेन, कमी करुन भोगवटादार सदरी फक्त 

सरं्बजंित “वक्फ ससं्थचे ेनाव” आजण इतर हक्क सदरी "वक्फ प्रजतर्बजंित सत्ता प्रकार" अशी नोंद 

घणे्यात यावी. अशीच कायगवाही नागरी क्षते्रातील (जमळकत पत्रीकेवर) वक्फ मालमत्तरे्बार्बत 

करण् यात यावी अस ेशासनाच ेजनदशे आहते.  
 

 

उपरोक् त १४ भागासंाठी स् वततं्र वह् या ठेवण् याची आवश् यकता नाही. वतगमान नोंदींची सखं् या 

लक्षात घऊेन, तसचे भजवष् यातील नोंदींची सखं् या लक्षात घऊेन एकाच मोठ् या नोंदवहीमध् य,े 

वगेवेगळे भाग करता यतेील. एखाद् या गावात वरील पकैी एखादा प्रकार नसले तर त् या प्रकाराचा 

तक् ता करुन त् यात 'जनरंक' अस ेनम द कराव.े  

 

वरील नोंदवहींची तपासणी त् या मडंळाच् या मडंलअजिकार् यान ेन करता अन् य मडंळाच् या 

मडंलअजिकार् यान ेकरावी म् हणज ेनोंदीत अच कता यईेल. सवग नोंदी अच कपण ेजलहून झाल् यानतंर 

सरं्बजंित तहजसलदारन ेही नोंदवही प्रमाणीत करावी.  
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तलाठी कायागलयाची तपासणी करणार् या अजिकार् यानंी, तपासणीच् यावळेी नोंदवहीतील काही 

नोंदींची पडताळणी प्रत् यक्ष जागवेर जाऊन करावी व शरेा रकान् यात अजभप्राय नोंदवावा. 

लवकरात लवकर नोंदवहीतील सवग नोंदींची पडताळणी प्रत् यक्ष जागवेर जाऊन होईल याची 

दक्षता घ् यावी.  

 

   

          

 


