गावाच्या, नगराच्या किंवा शहराच्या हद्दीपासून 200
मीटरच्या आतील क्षेत्रातील जनतेस अिंृषििं
वापराची प्रक्रीया अषििं सुलभ िंरण्याच्या अनुिंगाने
महाराष्ट्र जमीन महसूल संषहता, 1966 मिील
तरतूदींनुसार िंरावयाच्या िंाययवाही संदभातील
षदशा-षनदे श.
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन षवभाग
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मादाम िंामा मागय, हु तात्मा राजगुरु चौिं
मंत्रालय, मुंबई 400 032.
षद.14 माचय, 2018.
वाचा :- 1) सन 2018 चा महाराष्ट्र अषिषनयम क्र. 12 (शासन राजपत्र षद.17 जानेवारी, 2018)
शासन पषरपत्रिं
महाराष्ट्र अषिषनयम क्र. 12/2018 अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल संषहता, 1966 मध्ये नव्याने
समाषवष्ट्ट िंरण्यात आलेल्या िंलम 42ड नुसार िंोणत्याही गावठाणाच्या िंलम 122 खालील घोषित
हद्दीपासून 200 मीटरच्या पषरघीय क्षेत्रातील जषमनींच्या अिंृषििं रुपांतरणाबाबतची खालीलप्रमाणे तरतुद
िंरण्यात आली आहे. :-

“(एिं) िंोणत्याही गावाचे षठिंाण, यांच्या हद्दीपासून 200 मीटर च्या आत स्थित क्षेत्रात किंवा,
(दोन) नगर किंवा शहर, यांच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या आतील परंतू प्रारुप किंवा अंषतम प्रादे षशिं
योजनेमध्ये षविंासयोग्य झोन िंषरता वाटप िंेलेल्या क्षेत्रात,
(ज्याचा षनदे श “पषरघीय क्षेत्र” असा िंरण्यात आला आहे ) स्थित असलेली िंोणतीही जमीन
अशा क्षेत्राला लागू असलेल्या षविंास षनयंत्रण षवषनयमांच्या तरतूदींना अिीन राहू न, षनवासी
प्रयोजनासाठी किंवा प्रारुप किंवा अंषतम प्रादे षशिं योजनेनुसार अनुज्ञय
े प्रयोजनासाठी अिंृषििं
वापरात रुपांतरीत िंेली असल्याचे मानण्यात येईल.”
2.

उक्त िंलम 42ड मिील तरतुदींच्या अनुिंगाने िंरावयाच्या अंमलबजावणीत सूसुत्रता व प्रभावीपणा

आणण्यािंरीता महाराष्ट्र जमीन महसूल संषहता, 1966 च्या िंलम 13 (7) नुसार शासनास प्राप्त
अषििंारांन्वये पुढे नमूद िंेल्याप्रमाणे षदशा-षनदे श षनगयषमत िंरण्यात येत आहेत. :I. (i) अशा पषरघीय क्षेत्रामध्ये स्थित असलेल्या जषमनीच्या मानीव अिंृषििं रुपांतरणासाठी
संबंषित षजल्हाषििंारी यांनी अशा जषमनींसंदभातील खालील मुद्ांची माषहती थवत:हू न,
किंवा याबाबतीत संबंषितांनी िंेलेल्या अजावरून संिंषलत िंरावी व संबंषित
भोगवटादारास अषवलंब िंळषवण्याची व्यवथिा िंरावी. :-
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(अ) अषििंार अषभलेखानुसार संबंषित जषमनीचा भोगवटादार िंोण आहे,
(ब) संबंषित जषमनीबाबतचा िारणाषििंार िंोणता आहे,
(िं) सदर जषमनीच्या रुपांतरणाबद्दल महाराष्ट्र जमीन महसूल संषहता, 1966 च्या
िंलम 47अ मिील तरतुदींन्वये दे य असलेला रुपांतरण िंर, अिंृषििं
आिंारणी तसेच, यिास्थिती, जमीन वगय - 2 िारणाषििंाराची असल्यास,
नजराणा किंवा अषिमुल्य आषण इतर शासिंीय दे णी षिंती आहेत,
(ड) शासनास दे य होणाऱ्या सदर रिंमा संबंषित व्यस्क्तने शासनािंडे िंोणत्या
लेखाषशिाखाली भरणे आवश्यिं आहे.
(ii) अशाप्रिंारे संबंषित षजल्हाषििंाऱ्यािंडू न माषहती प्राप्त झाल्यानंतर संबंषित जषमनीच्या
भोगवटादाराने किंवा त्याने याबाबत प्राषििंृत िंेलेल्या व्यक्तीने अशा जषमनीसंदभातील
शासनािंडे जमा िंरावयाच्या उक्त रिंमा षवषहत लेखाषशिाखाली भरण्याची िंाययवाही
िंरावी.
(iii) अशाप्रिंारे संबंषित व्यक्तीने शासनास महाराष्ट्र जमीन महसूल संषहता, 1966 च्या
िंलम 42ड अन्वये जषमनीच्या मानीव अिंृषििं रुपांतरणा पोटी दे य उक्त रिंमा षवषहत
लेखाषशिाखाली जमा िंेल्यानंतर, सदर जमीन ही, महाराष्ट्र जमीन महसूल संषहता, 1966
च्या िंलम 42ड मिील तरतुदींन्वये अिंृषििं वापरात रुपांतरीत झाली असल्याचे
समजण्यात येईल.
(iv) वरीलप्रमाणे शासनास दे य रिंमा षवषहत लेखाषशिाखाली भरल्यासंदभातील चलनांची
प्रत, षजल्हाषििंाऱ्यानी संबंषित गावाच्या तलाठी यांच्यािंडे पाठषवण्याची व्यवथिा िंरावी.
सदर चलनाच्या प्रतीच्या आिारे संबंषित जमीन ही अिंृषििं झाल्याची नोंद अषििंार
अषभलेखात घेण्यासंदभात फेरफार नोंदषवण्याची िंाययवाही तलाठ्यानी 7 षदवसांच्या आत
िंरावी व अशी फेरफार नोंद षवनाषवलंब प्रमाषणत िंरण्याची िंाययवाही िंरावी.
II.

वरीलप्रमाणे जमीन अिंृषििं झाल्यानंतर महाराष्ट्र िारण जषमनींचे तुिंडे पाडण्यास प्रषतबंि

िंरण्याबाबत व त्यांचे एिंत्रीिंरण िंरण्याबाबत अषिषनयम, 1947 मिील तुिंडे बंदी षवियिं तरतूदी अशा
जषमनीला लागु राहणार नाही.
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सदर शासन पषरपत्रिं महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संिंेतथिळावर उपलब्ि
िंरण्यात आले असून त्याचा संिंेतािं 201803141022209719 असा आहे . सदर शासन पषरपत्रिं
षडजीटल थवाक्षरीने साक्षांषिंत िंरुन िंाढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदे शानुसार व नावाने,

Madhav
Veer
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Date: 2018.03.14 15:00:04 +05'30'

(डॉ. मािव वीर)
शासनाचे उप सषचव
प्रत,
1) मा. राज्यपाल यांचे सषचव, राजभवन, मुंबई.
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सषचव, मंत्रालय, मुंबई, 32.
3) मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सषचव, मंत्रालय, मंबई, 32.
4) मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सषचव, मंत्रालय, मुंबई, 32.
5) सवय मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सषचव, मंत्रालय, मुंबई, 32.
6) मा. मुख्य सषचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 32.
7) सवय मंत्रालयीन षवभाग यांचे अ.मु.स./ प्र.स./सषचव, मंत्रालय, मुंबई, 32.
8) सवय षजल््ांचे पालिं सषचव.
9) सवय षवभागीय आयुक्त.
10) जमाबंदी आयुक्त तिा संचालिं, भूमी अषभलेख, पुणे.
11) सवय षजल्हाषििंारी.
12) प्रिान सषचव (महसूल) यांचे षवशेि िंायय अषििंारी, महसूल व वन षवभाग मंत्रालय, मुंबई, 32.
13) सवय सह सषचव / उप सषचव, महसूल व वन षवभाग मंत्रालय, मुंबई, 32.
14) महालेखापाल (लेखा पषरक्षिं / लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-1/2, मुंबई / नागपूर.
15) अषिदान व लेखाषििंारी, मुंबई.
16) षनवासी लेखाषििंारी, मुंबई.
17) िंायासन टी-1 षनवड नथती.
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