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प्रस्तावना :- 

म ुंबई जमीन महसूल सुंहहता, 1879 आहि म ुंबई जमीन महसूल हनयम 1921 च्या हनयम 43 
मधील तरतूदी अन्वये म ुंबई उपनगर हजल्यात शासनाच्या मुंजूरीने अकृहिक प्रयोजनार्म शासकीय 
जमीन हवतरीत करण्यात आली आहे. तसेच, अशा जहमनीच्या प्रहतग्रहहत्यासोबत उक्त हनयमाुंमधील 
“एचएच फॉमम” मध्ये जमीन प्रदानाच्या अटी व शती मान्य असल्याबाबतचे करारनामे करून घेण्यात 
आलेले आहेत. अशा “एचएच फॉमम” मधील करारनाम्यामध्ये या जहमनींच्या हवक्री अर्वा 
हस्ताुंतरिावरील हनबंधाबाबत कोितीही अट नमूद करण्यात आलेली नाही. तर्ाहप, काही हिकािी या 
जहमनीच्या 25 टक्के ककवा यर्ास्स्र्ती एक तृतीयाुंश क्षते्रावरच बाुंधकाम करण्याची व उवमरीत क्षते्र 
मोकळे िेवण्याची अट नमूद करण्यात आलेली आहे आहि अशा जहमनीचा वापर हा फक्त हनवासी 
प्रयोजनासािी करिे अहनवायम आहे.    

अशा प्रकारे प्रदान करण्यात आलेल्या जहमनींच्या काही प्रकरिाुंन िुंगाने हमळकत पहत्रकेवर 
“सी-सत्ता प्रकार” अशी नोंद दाखल झालेली आहे. तर्ाहप, सन 1963-64 मध्ये भहूम अहभलेख 
हवभागाकडून नगर भमूापन प्रहक्रयेतील चौकशी झाल्यानुंतर म ुंबई उपनगर हजल्यात वरील प्रमािे 
प्रदान करण्यात आलेल्या काही जहमनींच्या बाबतीत “बी-1 सत्ता प्रकार” दाखल झालेला आहे. 
त्याम ळे, एचएच फॉमम मध्ये केलेल्या करारनाम्यामध्ये या जहमनींच्या हवक्री अर्वा हस्ताुंतरिावरील 
हनबंधाबाबत कोितीही अट नमूद नसताना अशा जहमनीच्या हस्ताुंतरिावर हनबंध आलेले आहेत. 

अशा जहमनीच्या हमळकतपहत्रकेवर बी-1 सत्ता प्रकार लागल्याम ळे सुंबुंहधत जहमनीवरील 
सदहनका/गाळे धारकाुंना त्याुंची सदहनका/ गाळे याुंच्या हस्ताुंतरिाच्या वळेी सुंहदग्धता हनमाि होऊन 
अडचिी हनमाि होत आहेत. तसेच, अशा जहमनीवरील सहकारी गृहहनमाि सुंस्र्ा/हवहवध  सुंस्र्ा याुंना 
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सदर जमीन  हवकहसत करताुंना अडी-अडचिी येत आहेत. त्याम ळे अशा बाबतीत सुंबुंहधत व्यक्ती 
अर्वा सुंस्र्ा  न्यायालयात गेल्याम ळे न्यायालयीन प्रकरिे उद्भवत आहेत.  

तसेच, प्रसुंगतः अस े हनदशमनास आले आहे की, वरील प्रमािे जमीन प्रदानाच्या 
करारनाम्यासोबत असलेल्या पहरहशष्ि-II  या मध्ये  या जहमनीच्या 25 टक्के ककवा यर्ास्स्र्ती एक 
तृतीयाुंश क्षते्रावरच बाुंधकाम करण्याची, तसेच उवमरीत क्षते्र मोकळे िेवण्याची अट असल्याम ळे प्रदान 
करण्यात आलेल्या जहमनीचा  पयांप्त वापर करिे शक्य होत नाही. त्याम ळे उपलब्ध असलेल्या 
जहमनीपैकी मोठ्या प्रमािावरील क्षते्र हे हरक्त / मोकळे / हवनावापर पडून राहते. यावर उपाय योजना 
म्हिनू असे क्षते्र मोकळे  िेवण्या ऐवजी त्या क्षते्राचा हवकास हनयुंत्रि हनयमावलीतील तरत दीन सार 
वापर अन ज्ञये करिे सुंय क्तीक राहहल, असे शासनाचे मत झाले आहे.  

महाराष्र जमीन महसूल सुंहहता, 1966 च्या कलम 20 मध्ये  इतराुंची मालमत्ता नसलेल्या सवम 
जहमनी, सावमजहनक रस्ते इ. मधील राज्याचा मालकी हक्क या हवियीची तरतूद आहे. तसेच, कलम 
20 च्या पोट-कलम (2) मध्ये “जेव्हा कोित्याही मालमत्तेबाबत ककवा कोित्याही मालमत्तेतील ककवा 
त्यावरील कोित्याही हक्काबाबत शासनाने ककवा त्याुंच्या वतीने ककवा शासनाहवरूध्द कोित्या 
व्यक्तीने दावा साुंहगतला असेल तेव्हा, हजल्हाहधकाऱ्याने ककवा भमूापन अहधकाऱ्याने त्यासुंबुंधी योग्य 
नोटीस देऊन हरतसर चौकशी केल्यानुंतर अशा दाव्याचा हनिमय करिारा आदेश देिे कायदेशीर 
असेल.” अशा आशयाची तरतूद आहे.  च कून लागलेल्या ब सत्ता प्रकाराची नोंद कमी करिे बाबत या 
पूवी शासनाने शासन हनिमय क्र. जमीन-10/2008/प्र.क्र.146/ज-1, हद. 20 जानेवारी, 2009 अन्वय े
प ढील प्रमािे हनिमय घेतलेला आहे:-“च कून ब सत्ता प्रकार च्या नोंदी लागल्या असल्यास व त्याबाबतीत 
तक्रार / हनवदेन प्राप्त झाल्यास त्यासुंदभात हजल्हाहधकारी याुंनी महाराष्र जमीन महसूल सुंहहता, 
1966 च्या कलम 20(2)अन्वये हरतसर चौकशी करून अशा जहमनींच्या अहधकार अहभलेखात नोंदण्यात 
आलेला ब सत्ता प्रकार वगळण्याबाबत अर्वा यर्ास्स्र्ती कायम करण्याबाबत ग िवत्तेवर हनिमय घेऊन 
स स्पष्ट आदेश पाहरत करावते.”  

उपरोक्त पार्श्मभमूीवर, वरील प्रमािे प्रदान करण्यात आलेल्या जहमनींच्या बाबतीतील 
सुंभ्रमावस्र्ा व सुंहदग्धता द र करण्याकहरता, सन 1963-64 मध्ये भहूम अहभलेख हवभागाकडून चौकशी 
झाल्यानुंतर म ुंबई उपनगर हजल्यातील हवहवध जहमनींच्या हमळकत पहत्रकेवर दाखल झालेला “बी-1 
सत्ता प्रकार” प नर्ववलोकनाुंती कमी करून त्या ऐवजी “सी-सत्ता प्रकार अर्वा भोगवटादार वगम-1” 
दाखल करण्याबाबत क्षहेत्रय महसूली प्राहधकारी व अहधकारी याुंना स्पष्टीकरिात्मक हदशाहनदेश 
देण्याची बाब शासनाच्या हवचाराधीन होती. 
शासन हनिमय :-  

म ुंबई जमीन महसूल सुंहहता, 1879 आहि म ुंबई जमीन महसूल हनयम 1921 च्या हनयम 43 
मधील तरतूदी अन्वये म ुंबई उपनगर हजल्यात शासनाच्या मुंज रीने अकृहिक प्रयोजनार्म शासकीय 
जहमनी हवतरीत करण्यात आल्या असून, अशा प्रकरिी प्रहतग्रहहत्यासोबत उक्त हनयमाुंमधील “एचएच 
फॉमम” मध्ये जमीन प्रदानाच्या अटी व शती सह करारनामा करण्यात आला आहे. त्याबाबतीत महाराष्र 
जमीन महसूल सुंहहता, 1966 अुंतगमत असलेल्या तरत दी अन्वये प्राप्त असलेल्या अहधकारात, क्षहेत्रय 
महस ली प्राहधकारी व अहधकारी याुंना प ढील प्रमािे हदशाहनदेश देण्यात येत आहेत:- 
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 (अ) म ुंबई उपनगर हजल्यात शासनाच्या मुंज रीने अकृहिक प्रयोजनार्म हवतहरत करण्यात आलेल्या 
शासकीय जहमनींच्या प्रकरिी प्रहतग्रहहत्यासोबत म ुंबई जमीन महसूल हनयम, 1921 या 
हनयमाुंमधील “एचएच फॉमम” मध्ये जमीन प्रदानाच्या अटी व शती सह करारनामा करण्यात 
आला असून त्याबाबतीत “ब-1 सत्ता प्रकार” च्या नोंदी लागल्या असल्यास व त्याबाबतीत 
तक्रार/हनवदेन प्राप्त झाल्यास त्यासुंदभात हजल्हाहधकारी, म ुंबई उपनगर याुंनी महाराष्र 
जमीन महसूल सुंहहता, 1966 च्या कलम 20(2) अन्वये हरतसर चौकशी करून अशा 
जहमनींच्या अहधकार अहभलेखात नोंदण्यात आलेला “ब-1 सत्ता प्रकार” वगळण्याबाबत 
अर्वा यर्ास्स्र्ती कायम करण्याबाबत ग िवत्तेवर हनिमय घेऊन स स्पष्ट सकारि आदेश 
(Reasoned Order) पाहरत करावते. हजल्हाहधकारी, म ुंबई उपनगर याुंनी वरीलप्रमािे 
महाराष्र जमीन महसूल सुंहहता, 1966 च्या कलम 20(2) आहि महाराष्र जमीन महसूल 
(जहमनीच्या मालकी हक्काुंसुंबुंधी चौकशी) हनयम, 1967 अन्वये हरतसर चौकशी करताना 
अजमदार व सुंबुंहधत व्यक्ती अर्वा सुंस्र्ा याुंनी सादर केलले्या कागदपत्राुंच्या आहि 
कायालयात उपलब्ध असलेल्या अहभलेखाुंच्या आधारेच ग िवत्तेवर हनिमय घेऊन स स्पष्ट 
सकारि आदेश (Reasoned Order) अजम/हनवदेन दाखल झाल्यापास न जास्तीत जास्त 60 
हदवसाुंच्या आत पाहरत करावते. अशा वळेी :-  

(i) प्रदान केलेल्या शासकीय जहमनीच्या प्रदान आदेशामध्ये/ सनदेमध्ये ककवा एचएच 
फॉमम करारनाम्यामध्ये  ककवा करारनाम्या सोबतच्या पहरहशष्ट-II मध्ये अर्वा अन्य 
हिकािी सुंबुंहधत जहमनीच्या हवक्री ककवा हस्ताुंतरि हवियक हनबंधात्मक तरत द 
स्पष्टपिे हवहहत केलेली नसल्यास, तसेच सदर जमीन प्रदान हवियक 
करारनाम्यासोबतच्या पहरहशष्ट-II मध्ये अर्वा अन्य हिकािी सुंबुंहधत जहमनीच्या 
वापरावर ककवा त्यावरील बाुंधकामावर हनबंध/ मयादा आििाऱ्या अटींचा ककवा अन्य 
अटींचा समावशे नसल्यास, अशा जहमनीच्या अहभलेखामध्ये “बी-1 सत्ता प्रकार” या 
ऐवजी “सी-सत्ता प्रकार” अर्वा “भोगवटादार वगम-1” अशी नोंद घेण्यात यावी 
आहि त्यापोटी सुंबुंहधत शासकीय जहमनीच्या प्रचहलत वार्विक दर हववरिपत्रान सार 
येिाऱ्या ककमतीच्या 2.5 टक्के इतकी रक्कम सुंबुंहधत अजमदार व्यक्ती अर्वा सुंस्र्ा 
याुंच्याकडून वस ल करण्यात यावी. 

(ii) प्रदान केलेल्या शासकीय जहमनीच्या प्रदान आदेशामध्ये/ सनदेमध्ये ककवा एचएच फॉमम 
करारनाम्या मध्ये ककवा करारनाम्या सोबतच्या पहरहशष्ट-II  मध्ये अर्वा अन्य हिकािी 
सुंबुंहधत जहमनीच्या हवक्री ककवा हस्ताुंतरि हवियक हनबंधात्मक तरत द स्पष्टपिे 
हवहहत केलेली नसल्यास,  मात्र, सदर जमीन प्रदान हवियक करारनाम्या सोबतच्या 
पहरहशष्ट-II मध्ये अर्वा अन्य हिकािी सुंबुंहधत जहमनीच्या वापरावर ककवा त्यावरील 
बाुंधकामावर हनबंध / मयादा आििाऱ्या अटींचा समावशे असल्यास, (उदा. 
प्रहतगृहहत्याने फक्त 25 टक्के ककवा यर्ास्स्र्ती एकतृतीयाुंश जहमनीवर बाुंधकाम 
करून उवमरीत क्षते्र मोकळे िेवण्याची अट असेल व / वा अशी जमीन फक्त हनवासी 
प्रयोजनार्म वापरिे  अहनवायम असेल व / वा तळमजला अहधक एक मजला बाुंधकामाची 
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अट असेल तर) अशा जहमनीच्या अहभलेखामध्ये “ब-1 सत्ता प्रकार” च्या ऐवजी “सी-
सत्ता प्रकार” अर्वा “भोगवटादार वगम-1”अशी नोंद घेण्यात यावी आहि अशा जहमनीचे 
शहरी भागातील महत्व पाहता, जमीन प्रदान हवियक करारनाम्या सोबतच्या पहरहशष्ट-
II मधील अटी हशहर्ल करून अशी जमीन हवकास हनयुंत्रि हनयमावलीतील 
तरत दीन सार हवकहसत करिे अन ज्ञये करण्यात याव ेआहि त्यापोटी सुंबुंहधत शासकीय 
जहमनीच्या प्रचहलत वार्विक दर हववरिपत्रान सार येिाऱ्या ककमतीच्या 10 टक्के इतकी 
रक्कम सुंबुंहधत अजमदार व्यक्ती अर्वा सुंस्र्ा याुंच्याकडून वस ल करण्यात यावी.   

(ब) वरील प्रमािे प्रदान केलेल्या शासकीय जहमनीच्या बाबतीत, जर काही प्रकरिाुंमध्ये अधम-
न्याहयक प्रकरिे चाल  असल्यास,अशा प्रकरिी सक्षम अहपल अर्वा प नरीक्षि प्राहधकारी 
याुंनी अशी प्रकऱिे ग िवत्तेवर तपासून, या हनिमयातील तरत दीशी स सुंगत  असा हनिमय 
घ्यावा.  

(क) वरील प्रमािे प्रदान केलेल्या शासकीय जहमनीच्या बाबतीत, जर काही प्रकरिाुंमध्ये अधम-
न्याहयक आदेशान्वये “बी-1 सत्ता प्रकार” अशीच नोंद कायम िेवण्याचे आदेश सक्षम 
अहपल अर्वा प नहरक्षि प्राहधकारी याुंनी याप वीच पारीत केले असल्याचे आढळल्यास, 
अशा स्वरुपाच्या आदेशा सुंदभात महाराष्र जमीन महसूल सुंहहता, 1966 च्या कलम 247, 
257 ककवा 258 च्या अन िुंगाने उहचत कायमवाही हाती घेण्यात यावी व सुंबुंहधत प्रकरि 
ग िवत्तेवर तपासून, त्याबाबतीत या हनिमयातील तरत दीशी स सुंगत असा हनिमय घेण्यात 
यावा.    

02.  सदर हनिमयाच्या अुंमलबजाविीसािी हवशेि मोहहम राबहवण्यात  यावी.  
03. सदर शासन हनिमय, हवत्त हवभागाच्या अनौपचाहरक सुंदभम क्र. 211/व्यय-9/2019, हद.  30 मे, 
2019 अन्वये प्राप्त सहमतीने व हदनाुंक 20 जून, 2019 रोजीच्या मुंहत्रमुंडळ बैिकीतील हनिमयान सार  
हनगमहमत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन पहरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्र्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सुंकेताक 201908031554126519 असा आहे. सदर शासन 
पहरपत्रक हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाुंहकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याुंच्या आदेशान सार व नावाने.  
 
 
 
                                                                    ( रमेश चव्हाि ) 
                                                           उप सहचव, महाराष्र शासन 

प्रत, 
1) मा. राज्यपाल, महाराष्र राज्य याुंचे  प्रधान सहचव, राजभवन, मलबार हहल, म ुंबई. 
2) मा. म ख्यमुंत्री याुंचे प्रधान सहचव, मुंत्रालय, म ुंबई. 
3) मा. मुंत्री (महसूल), याुंच ेखाजगी सहचव, मुंत्रालय, म ुंबई. 
4) मा. राज्यमुंत्री (महसूल), याुंच ेखाजगी सहचव, मुंत्रालय, म ुंबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5) मा. म ख्य सहचव, महाराष्र राज्य, मुंत्रालय, म ुंबई. 
6) अपर म ख्य सहचव, (हवत्त), हवत्त हवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई. 
7) प्रधान सहचव, महाराष्र हवधानमुंडळ सहचवालय,म ुंबई. 
8) अपर म ख्य सहचव (महसूल, म द्ाुंक श ल्क व नोंदिी),  याुंचे स्वीय सहायक, मुंत्रालय, म ुंबई. 
9)  प्रधान सहचव, (नहव-1), नगर हवकास हवभाग, याुंचे स्वीय सहायक,मुंत्रालय, म ुंबई. 
10)  प्रधान सहचव (नहव-2), नगर हवकास हवभाग, याुंच ेस्वीय सहायक, मुंत्रालय, म ुंबई. 
11) महालेखापाल (लेखा व अन ज्ञेयता) महाराष्र 1/2, म ुंबई / नागपरू. 
12) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्र 1/2, म ुंबई / नागपरू 
13) जमाबुंदी आय क्त आहि सुंचालक, भमूी अहभलेख, प िे. 
14) नोंदिी महाहनहरक्षक व  म द्ाुंक हनयुंत्रक, महाराष्र राज्य, प िे. 
15) महासुंचालक, माहहती व जनसुंपकम  सुंचालनालय, म ुंबई. 
16) हवभागीय आय क्त, कोकि हवभाग 
17) हजल्हाहधकारी, म ुं बई उपनगर. 
18) अहधदान व लेखा अहधकारी, म ुंबई. 
19) हनवासी लेखाहधकारी, म ुंबई. 
20) उपसहचव (ज-3), याुंचे स्वीय सहायक, महसूल व वन हवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई. 
21) हनवड नस्ती (कायासन ज-3) 
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