राज्यातील दे वस्थानाच्या जमिनीची तपासणी तसेच या
जमिनी बेकायदे शीर हस्ताांतरीत झाल्या असल्यास
पुवव
व त

दे वस्थानाांच्या

नाांवे

करण्याबाबत

पूरक

मदशामनदे श....
िहाराष्ट्र शासन
िहसूल व वन मवभाग
शासन पमरपत्रक क्रिाांकः मिईव्ही-2015/प्र.क्र. 151 /ज-1अ
िादाि कािा िागव, हु तात्िा राजगुरु चौक,
िांत्रालय, िुांबई - 400 032.
मदनाांक: 06 नोव्हेंबर, 2018
वाचा :1) शासन पमरपत्रक क्र.मिईव्ही-2010/प्र.क्र.9/ल-4, मदनाांक 30 जुलै, 2010.
2) शासन शुध्दीपत्रक क्र.मिईव्ही-2010/प्र.क्र.9/ल-4, मदनाांक 29 जून, 2011.
3) शासन मनणवय क्र. वक्फ-2015/प्र.क्र. 78/ज-1अ, मदनाांक 13 एमप्रल, 2016.
4) शासन पत्र क्र.मिईव्ही-2015/प्र.क्र.151/ज-1अ, मदनाांक 20 जून, 2018.
प्रस्तावना :01.

अांशत: व पूणवत: सारािाफी असलेल्या दे वस्थान जमिनींचे हस्ताांतरण

बेकायदे शीरपणे वा

शासनाच्या परवानगीमशवाय होत असल्याच्या बऱ्याच तक्रारी शासनाकिे प्राप्त झाल्या होत्या.
त्याअनुषांगाने अांशत: व पूणवत: सारािाफी असणाऱ्या दे वस्थान जमिनींची जी बेकायदे शीर आमण सक्षि
प्रामिकाऱ्याच्या अथवा शासनाच्या पूवप
व रवानगीमशवाय हस्ताांतरणे झालेली आहेत , अशा बेकायदे शीर
हस्ताांतरणाबाबतची प्रकरणे मवलांबाचा कालाविी क्षिामपत करून स्वतःहू न

पुनमरक्षणात घेऊन,

गुणवत्तेवर योग्य ते आदे श करण्याबाबत सांदभािीन क्र. 1 वरील शासन पमरपत्रक क्र.मिईव्ही2010/प्र.क्र.9/ल-4 मदनाांक 30 जुल,ै 2010 अन्वये क्षेमत्रय िहसूली प्रामिकारी अथवा अमिकारी याांना
मदशामनदे श मदलेले आहेत. तसेच शासनाने सदरहू शासन पमरपत्रकाििील पमरच्छे द क्र. 2 िध्ये मदनाांक
29 जून, 2011 रोजी सांदभािीन क्र. 2 वरील शुध्दीपत्रक काढु न काही सुिारणा केली आहे .
02.

सांदभािीन क्र. 1 व 2 येथे निूद शासन पमरपत्रक मद. 30 जुलै, 2010 आमण शुध्ध्दपत्रक मद. 29

जून, 2011 च्या अांिलबजावणीच्या अनुषांगाने

िा. िुांबई उच्च न्यायालयात मरट यामचका क्र.

2759/2011, मरट यामचका क्र. 13353/2016 व मरट यामचका क्र. 13488/2017 दाखल झालेल्या
आहे त. या यामचकाांच्याबाबत िा. उच्च न्यायालय, खांिपीठ िुांबई येथे वेळोवेळी सुनावण्या झालेल्या
आहे त. या यामचकाांच्या मद. 14.08.2018 रोजी झालेल्या सुनावणीसियी िा. उच्च न्यायालयाने क्षेत्रीय
पातळीवर कायवरत िहसूली प्रामिकारी व अमिकारी याांना दे वस्थान जमिनींचा शोि घेणे ककवा अशा

शासन पमरपत्रक क्रिाांकः मिईव्ही-2015/प्र.क्र. 151 /ज-1अ

जमिनींच्या व्यवस्थापकाांचा आमण प्रशासकाांचा (जर तसे ते असतील तर) शोि घेणे याबाबतीत अिचणी
येत असल्यास त्यावेळी करावयाच्या कायववाहीमवषयी काही मनरीक्षणे केलेली आहेत.
सदर मनरीक्षणाांच्या अनुषग
ां ाने दे वस्थान इनाि जमिनींबाबत क्षेमत्रय िहसूली प्रामिकारी व
अमिकारी याांना पूरक मदशामनदे श दे ण्याची बाब शासनाच्या मवचारािीन होती:शासन पमरपत्रक :उपरोक्त पार्श्वभि
ू ीवर दे वस्थान इनाि जमिनींबाबत क्षेमत्रय िहसूली प्रामिकारी व अमिकारी याांना
पुढील प्रिाणे पूरक मदशामनदे श दे ण्यात येत आहे त:1) िा. िुांबई उच्च न्यायालयात दाखल मरट यामचका क्र. 2759/2011, मरट
यामचका क्र. 13353/2016 व मरट यामचका क्र. 13488/2017 ििील िा. िुांबई
उच्च न्यायालयाचे मद. 14.08.2018 रोजीच्या आदे शाची प्रत िा. िुांबई उच्च
न्यायालय, िुांबई याांच्या सांकेतस्थळावर उपलब्ि आहे . तरी, सदर आदे शाांचे
अवलोकन व्हावे. तसेच, सदर आदे शाांििील मनरीक्षणाांच्या अनुषांगाने तातिीने
आवश्यक ती कायववाही करण्याची दक्षता घ्यावी.
2) दे वस्थान जमिनीचे बेकायदे शीर हस्ताांतरण झाल्याचे मनदशवनास आलेल्या
प्रकरणाांपैकी पुनमरक्षणात दाखल करून घेतलेल्या प्रकरणाांपैकी प्रलांमबत
प्रकरणे लवकरात लवकर मनकाली काढण्याबाबतचे काि प्रािान्याने हाती
घ्यावे, तसेच, ज्या प्रकरणाांिध्ये, कोणत्याही प्रकारची कायववाही करण्यात
आलेली नाही अशा प्रकरणाांिध्ये, 6 िमहन्याांिध्ये अिव -न्यामयक कायववाही पूणव
करण्यात यावी व त्याबाबतचा समवस्तर अहवाल शासनास सादर करण्यात
यावा. यासांदभात यापूवीच सांदभािीन क्र.4 येथे निूद शासन पत्र क्र.मिईव्ही2015/प्र.क्र.151/ज-1अ, मदनाांक

20 जून, 2018 अन्वये मनदे श मदलेले

आहे त. त्याप्रिाणे सत्वर कायववाही पूणव करावी.
3) सांदभीय क्रां 1 वरील शासन पमरपत्रक क्र. िीईव्ही-2010/प्र.क्र.9/ल-4,
मद.30/07/2010 ििील तरतूदीनुसार ज्या दे वस्थान जमिनींची प्रकरणे
शासनाने पुनरीक्षणात दाखल करून घेतल्यानांतर ज्या प्रकरणा िध्ये अशी
दे वस्थान जिीन ही योग्य व्यक्तीच्या (मवर्श्स्त/व्यवस्थापक) याांच्या प्रत्यक्ष
ताब्यािध्ये देणे आवश्यक आहे , तथामप, ज्या प्रकरणािध्ये मवर्श्स्त/ व्यवस्थापक
आढळू न

येत

नाहीत,

त्या

प्रकरणी

िहाराष्ट्र

साववजमनक

मवर्श्स्त
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अमिमनयि,1950 ििील तरतुदीच्या अनुषांगाने ििादाय उपायुक्त / सहायक
आयुक्त याांच्याकिे सांदभव करून पुढील प्रिाणे चौकशी करून घ्यावी :अ) सांबमां ित जमिनीच्या सांदभात मवर्श्स्त/व्यवस्थापक अध्स्तत्वात आहेत
ककवा कसे?
ब) तसेच मवर्श्स्त अथवा व्यवस्थापक अध्स्तत्वात असल्यास, त्याांची
मवर्श्स्त सांस्था ही साववजमनक मवर्श्स्त सांस्था आहे ककवा कसे?
िहाराष्ट्र साववजमनक मवर्श्स्त अमिमनयि,1950 ििील तरतुदीच्या अनुषग
ां ाने
केलेल्या वरील चौकशी दरम्यान मवर्श्स्त अथवा व्यवस्थापक आढळू न आल्यास अशा
जमिनींचा प्रत्यक्ष ताबा मवर्श्स्त ककवा व्यवस्थापक याांना दे ण्यात यावा.
तसेच, िहाराष्ट्र साववजमनक मवर्श्स्त अमिमनयि,1950 ििील तरतुदीच्या
अनुषांगाने

वरीलप्रिाणे चौकशी पूणव होऊन त्यास अांमति स्वरूप प्राप्त होई पयंत

जमिनीचे सांरक्षण शासनातफे करण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. अशा चौकशीत मवर्श्स्त
अथवा व्यवस्थापक आढळू न न आल्यास अशी जिीन शासनाच्या ताब्यात घेण्यात यावी.
ज्या दे वस्थान जमिनींवर कोणत्याही दे वस्थानाने अथवा कोणत्याही व्यक्तीने दावा
केला नसेल तर अशा जमिनींच्या बाबतीत िहाराष्ट्र जिीन िहसूल सांमहता, 1966 ििील
तरतूदींचा उपयोग करावा.
4) ज्या

दे वस्थान

जमिनी

शासनाने

शा.प.क्र.

िीईव्ही-2010/प्र.क्र.9/ल-4,

मद.30.07/2010 ििील तरतूदीनुसार कारवाई करुन ताब्यात घेतल्या असतील अशा
जमिनी जोपयंत सांबमां ित दे वस्थानाला अथवा अशा सांबमां ित दे वस्थानाच्या प्रमतमनिीला
हस्ताांतमरत करीत नाहीत, तोपयंत अशा जमिनी शासनाच्या ताब्यात राहतील आमण
राज्य शासनाने अशा िालित्ताांना सांरक्षण मदले पामहजे.
5) सदरहू शासन पमरपत्रकान्वये मदलेल्या मनदे शाांच्या अांिलबजावणीबाबत केलेल्या
कायववाहीचा आढावा सांबमां ित मवभागीय आयुक्त याांनी आगािी प्रत्येक िमहन्याच्या िामसक
बैठकीत घ्यावा. तसेच, मवमहत सहा िमहन्याांच्या कालियादे त यामवषयीची कायववाही पूणव
होईल याची दक्षता दे खील घ्यावी आमण या अनुषांगाने केलेल्या कायववाहीचा अहवाल
शासनास सादर करावा.
02.

सदर शासन पमरपत्रक, मविी व न्याय मवभागाच्या अनौपचामरक सांदभव क्र.12/का-17

मद.26.10.2018 नुसार त्या मवभागाच्या सहितीने मनगवमित करण्यात येत आहे.
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सदर शासन पमरपत्रक िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201811061205142419

असा आहे . हा आदे श

मिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांमकत करुन काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Rajendra
Kshirsagar
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(राजेंद्र क्षीरसागर)
शासनाचे सह समचव
प्रत,
1)

िा.राज्यपाल, िहाराष्ट्र राज्य याांचे समचव, राजभवन, िलबार महल, िुांबई.

2)

िा.िुख्यिांत्री याांचे अपर िुख्य समचव, िुख्यिांत्री समचवालय, िां त्रालय, िुांबई-32

3)

िा.िांत्री (िहसूल) याांचे खाजगी समचव, िांत्रालय, िुांबई-32.

4)

िा.राज्यिां त्री (िहसूल) याांचे खाजगी समचव, िांत्रालय, िुांबई-32.

5)

िा.िुख्य समचव, िांत्रालय, िुांबई-32.

6)

अपर िुख्य समचव (मवत्त), मवत्त मवभाग, िांत्रालय, िुांबई-32.

7)

अपर िुख्य समचव (िहसूल), िहसूल व वन मवभाग, िांत्रालय,िुांबई.

8)

अपर िुख्य समचव (िहसूल), िहसूल व वन मवभाग, िांत्रालय,िुांबई.

9)

प्रिान समचव, मविानिां िळ समचवालय, मविानभवन, िुांबई.

10) िहालेखापाल (लेखापरीक्षा) (लेखा व अनुज्ञयेता), िहाराष्ट्र राज्य, िुांबई/नागपूर
11) जिाबांदी आयुक्त व सांचालक, भूिी अमभलेख, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.
12) सवव मवभागीय आयुक्त.
13) सवव मजल्हामिकारी/अपर मजल्हामिकारी.
14) िामहती व जनसांपकव सांचालनालय, िांत्रालय,िुांबई-32.
15) सवव सहसमचव/ उप समचव, िहसूल व वन मवभाग, िांत्रालय, िुांबई.
16) सवव अवर समचव/कक्ष अमिकारी, िहसूल व वन मवभाग, िुांबई.
17) िांत्रालयीन सवव प्रशासकीय मवभाग,
18) मनवि नस्ती (कायासन ज-1अ)
*****
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