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प्रस्तावना
शेतक-यांनी धारण केलेल्या शेतजमीनमध्ये एकाहू न अहधक सहधारक असलेल्या जमीनीतील
हहश्शश्शयाचे हवभाजनाकहरता हजल्हाहधकारी यांच्याकडे अजज करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल
संहहता-1966च्या, कलम -85 मध्ये आहे. काही हजल्हयात हजल्हाहधकारी यांचे सदर अहधकार संबंहधत
तहहसलदार यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानषंगाने सहधारक असलेल्या जमीनीतील
हहश्शश्शयाचे वाटपाची/हवभाजनाची कायजवाही करण्यात येत आहे.
तथाहप, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहहता-1966 मधील तरतूदीच्या बाहेर जाऊन नोंदणीकृत
वाटप पत्र असल्याहशवाय काही हजल्हयात वाटणी व हवभाजन करण्यात येत नसल्याचे शासनाच्या
हनदशजनास आले आहे. त्यामळे तहहसलदार यांच्यास्तरावर बरीच हहश्शश्शये वाटणीची प्रकरणे प्रलंहबत
असून यामूळे शेतक-यांची कामे प्रलंहबत राहहल्याने शेतक-यांमध्ये असंतोष हनमाण झाला असल्याबाबत
शासनास हनवेदन प्राप्त झाले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहहता-1966 च्या, कलम-85, हवभाजन याबाबतची तरतूद पाहता,
शेत जमीनीच्या वाटणीपत्राच्या नोंदणीबाबत असलेला संभ्रम दू र करण्याच्या व संबंहधत हजल्याच्या
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क्षेत्रीय कायालयातील प्रलंहबत प्रकरणे जलदगतीने हनकाली काढण्याच्या उददेशाने स्वयंस्पष्ट्ट सूचना
क्षेहत्रय अहधका-यांना दे णे गरजेचे आहे. त्याअनषंहगक बाब शासनाच्या हवचाराधीन होती.

शासन पहरपत्रक:उपरोक्त पार्श्जभम
ू ी अनषंगाने व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहहता 1966 च्या, कलम-85 मधील
तरतदी हवचारात घेवन, या हवभागातील सवज संबंहधत क्षेहत्रय अहधकारी यांना खालीलप्रमाणे सूचना
दे ण्यात येत आहेत:महाराष्ट्र जमीन महसूल संहहता 1966 च्या, कलम-85 मध्ये शेतक-यांनी धारण केलेल्या
शेतजमीनमध्ये एकाहू न अहधक सहधारक असलेल्या जमीनीतील हहश्शश्शयाचे हवभाजनाबाबत असलेल्या
तरतूदीकडे आपले लक्ष वेधण्यात येत आहे.
02. मा.उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ याहचका क्र.2815/2002 श्री.अरववद यशवंतराव दे शपांडे
हवरुध्द महाराष्ट्् शासन व इतर या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने असा हनणजय हदला आहे की, वहदू एकत्र
कटू ं बाच्या मालकीच्या हमळकतीचे वाटप होवून सहधारकाला हमळकत प्राप्त होणे, ही प्रहक्रया हस्तांतरण
या संज्ञख
े ाली येत नाही, म्हणून वाटणीपत्राची नोंदणी करणे सक्तीचे नाही. या आदे शानषंगाने नोंदणी
महाहनरीक्षक व मद्रांक हनयंत्रक यांनी संदभाहधन क्र.3 येथे नमद हदनांक 10.5.2006 रोजीचे पहरपत्रक
हनगजहमत करुन सवज हजल्हाहधकारी यांना स्वयंस्पष्ट्ट सूचना हदलेल्या आहेत.
03.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहहता 1966 च्या, कलम- 85

मधील तरतूद

आहण मा.उच्च

न्यायालय, नागपूर खंडपीठ यांच्याकडे दाखल याहचका क्र. 2815/2002 मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने
हदलेले आदे श पाहता, शेतक-याने धारण केलेल्या शेतजमीनीमध्ये एकाहू न अहधक सहधारक असतील
तर अशा, तसेच एकत्र वहद कटं बाच्या मालकीच्या धारण जमीनीतील आपल्या हहश्शश्शयाच्या वाटणी /
हवभाजनाकरीता हजल्हाहधकारी /तहहसलदार यांच्याकडे अजज केल्यास, त्या प्रसंगी संबंहधत
सहधारकाकडे नोंदणीकृत वाटप-पत्राची मागणी करण्यात येऊ नये.
हवभाजन/वाटणी अनषंगाने हजल्हाहधकारी वकवा सक्षम प्राहधकारी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल
संहहता- 1966 च्या, कलम-85 मधील तरतूद व त्याखालील हनयमान्वये कायजवाही करावी.
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04.

सदर शासन पहरपत्रकातील सचनांप्रमाणे सवज संबंहधत क्षेहत्रय अहधकारी यांनी सत्वर कायजवाही

करावी.
सदर शासन पहरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201407161048578819 असा आहे. हा आदे श
हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांहकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार व नावाने.
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(सहनल कोठे कर)
कायासन अहधकारी, महसूल व वन हवभाग

प्रत,
1) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सहचव.
2) मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सहचव.
3) अप्पर मख्य सहचव (महसूल) यांचे हवकाअ/स्वीय सहायक, मंत्रालय,मंबई.
4) सहचव, (मदत व पनवजसन) महसूल व वन हवभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंबई-32
5) सवज हवभागीय आयक्त,
6) जमाबंदी आयक्त व संचालक, भूमी अहभलेख, महाराष्ट्र राज्य, पणे.
7) सवज हजल्हाहधकारी / अपर हजल्हाहधकारी
8) सवज तहहसलदार
9) महालेखापाल, लेखा व अनज्ञेयता/लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य,(1 ) मंबई.
10) महालेखापाल, लेखा व अनज्ञेयता/लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य,(2 ) नागपूर
11) नोंदणी महाहनरीक्षक व मुद्रांक नियांत्रक मारारष्ट्र  ार्य पुे
12) सवज उपसहचव/सहसहचव, महसूल व वन हवभाग, मंत्रालय, मंबई.
13) उप सहचव (म-1) महसूल व वन हवभाग, मंत्रालय, मंबई.
14) “ज” समूहातील सवज अवर सहचव/कायासन अहधकारी,
15) हवधानमंडळ ग्रंथालय, हवधानभवन, मंबई-32
16) माहहती व जनसंपकज संचालनालय, मंत्रालय, मंबई-32.
17) कक्ष अहधकारी (म-1)/(ल-1), महसूल व वन हवभाग
18) हनवडनस्ती, कायासन-ज-1, महसूल व वन हवभाग
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