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प्रस्तावना
राज्यातील जिल्हा पजरषदा, पांचायत सजमती व ग्रामपांचायतीिंिे खालील तीन प्रिंारच्या खल्या
िजमनी व इमारती ताब्यात आहेत.
1)

जिल्हा पजरषद व पांचायत सजमती अजधजनयम 1961 च्या िंलम 100 अन्वये हस्ताांतरीत

योिनाांबरोबरच योिनाांची िंायझवाही िंरण्यासाठी हस्ताांतरीत र्ालेल्या इमारती व खल्या
िागा
2)

भूतपवझ जिल्हा लोिंल बोिझ याांच्यािंिू न जिल्हा पजरषदे िंिे हस्ताांतरीत र्ालेल्या

इमारती व खल्या िागा
3)

जिल्हा पजरषद/पांचायत सजमती/ग्रामपांचायत याांनी स्वत:च्या उत्पन्नातून खरेदी िंेलेल्या

िजमनी व इमारती.
जिल्हा पजरषद व पांचायत सजमती अजधजनयम 1961 च्या िंलम 100 अन्वये हस्ताांतरीत
र्ालेल्या योिनाांतगझतच्या िागा या एिंतर भूसांपादन अजधजनयमानसार सांपादीत िंेलेल्या
आहेत किंवा महाराष्ट्र िमीन महसूल सांजहतेनूसार शासिंीय खल्या िागा योिनाांच्या
िंायझवाहीसाठी हस्ताांतरीत िंेलेल्या आहेत. तसेच महाराष्ट्र जिल्हा पजरषद आजण पांचायत
सजमती अजधजनयम 1961 च्या जनयम 288 नसार सांबध
ां ीत अजधजनयमाच्या 11 व्या अनसूचीनसार
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जिल्हा मांिळ किंवा भतपूवझ जिल्हा लोिंलबोिझ याांच्यािंिील िांगम व स्थावर मालमत्ा ही
जिल्हा पजरषदे मध्ये जनहीत होते.
2.

जिल्हा पजरषद, पांचायत सजमती व ग्रामपांचायतीिंिील स्थावर /िांगम मालमत्ेचे अद्ययावत

लेखे ठे वले िात नसल्यामळे त्याांचा जवजनयोग िंरण्यासांदभात अनेिं अिचणी जनमाण होतात. या
मालमत्ेवर अजतक्रमण होत असल्याने िंायदा व सव्यवस्थेचा प्रश्न जनमाण होतो.
महाराष्ट्र जिल्हा पजरषद आजण पांचायत सजमती अजधजनयम 1961 मधील जनयम 288 नसार 11
व्या अनसूचीतील अ.क्र.1 व 2 नसार जवद्यमान मांिळामध्ये जनजहत असलेली सवझ िांगम व स्थावर
मालमत्ा ही जिल्हा पजरषदे मध्ये जनजहत होतील. जिल्हा पजरषदे िंिील मालमत्ेच्या अजभलेखाांवर
अद्यापही सांबांजधत जिल्हा पजरषद, पांचायत सजमती व ग्राम पांचायतींची नावे नोंदजवण्यात आलेली नाहीत
किंवा महसूल अजभलेख्यात तशा नोंदी िंरण्यात आलेल्या नाहीत असे जनदशझनास आलेले आहे. हे
लक्षात घेता या मालमत्ेच्या अनषांगाने अजभलेखावर जिल्हा पजरषद, पांचायत सजमती, ग्राम पांचायत
याांची नाांवे लावण्याची बाब शासनाच्या जवचाराधीन होती.

शासन पजरपत्रिं
महाराष्ट्र जिल्हा पजरषद व पांचायत सजमती अजधजनयम,1961 मधील िंलम 288 मधील नमूद
11 व्या अनसचीत खालील प्रमाणे आहेत.
1.

सांदभांमळे अन्यथा आवश्यिं नसेल तर, या अनसूचीत—

(अ)

“नेमलेला जदवस” म्हणिे ज्या जदवशी हा अजधजनयम अांमलात येईल तो जदवस;

(ब) िंोणत्याही स्थाजनिं क्षेत्राांच्या सांबांधात, “जवद्यमान मांिळ” म्हणिे, मांबई स्थाजनिं मांिळ
अजधजनयम, 1923 खाली स्थापन िंेलेले जिल्हा स्थाजनिं मांिळ किंवा मध्यप्राांत व वऱ्हाि
स्थाजनिं शासन अजधजनयम,1948 खाली रचना िंेलेली िनपथ सभा, किंवा यथास्स्थती
हैद्राबाद जिल्हा मांिळ अजधजनयम, 1955 अन्वये स्थापन िंेलेले जिल्हा मांिळ व नेमलेल्या
जदवसाच्या लगतपूवी अशा क्षेत्रावर अजधिंाजरता असलेले मांिळ;
(िं) नेमलेल्या जदवसाच्या लगतपवी, ज्या स्थाजनिं क्षेत्रासाठी एखादे जवद्यमान मांिळ िंायझ
िंरीत होते त्या िंोणत्याही स्थाजनिं क्षेत्राच्या सांबांधात “उत्राजधिंारी जिल्हा पजरषद” म्हणिे
त्या जदवशी व त्या जदवसापासून अशा क्षेत्रावर अजधिंाजरता असलेली जिल्हा पजरषद.
2.

नेमलेल्या जदवशी व त्या जदवसापासून पढील पजरणाम घिू न येतील. ते म्हणिे,--

(अ) नेमलेल्या जदवसाच्या लगतपूवी एखाद्या जवद्यमान मांिळामध्ये जनजहत असलेली सवझ िांगम
व स्थावर मालमत्ा आजण अशा मालमत्ेत असलेले िंोणत्याही स्वरुपाचे व िंोणत्याही प्रिंारचे
सवझ जहतसांबांध, हे तत्सांबांधी नेमलेल्या जदवसाच्या लगतपूवी अांमलात किंवा अस्स्तत्वात
असलेल्या सवझ मयादा व अांमलात किंवा अस्स्तत्वात असलेल्या सवझ शती, तसेच, िंोणत्याही
व्यक्तीचे, मांिळाचे किंवा प्राजधिंरणाचे असे अजधिंार किंवा जहतसांबांध याांच्या अधीनतेने, जिल्हा
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पजरषद (ज्या क्षेत्रात असे जवद्यमान मांिळ िंायझ िंरीत होते त्या क्षेत्रासाठी प्रथमत:च रचना
िंरण्यात आलेली) या अजधजनयमाखाली आपली पजहली सभा घेईपयंत, राज्य शासनािंिे
हस्ताांतजरत र्ाले आहे असे मानण्यात येईल. आजण त्याचे आणखी हस्ताांतरण न िंरता ते राज्य
शासनामध्ये जनजहत होतील आजण त्यानांतर अशा रीतीने रचना िंरण्यात आलेल्या जिल्हा
पजरषदे मध्ये जनजहत होतील.
2.

सदर तरतदी लक्षात घेता भूतपूवझ जिल्हा स्थाजनिं मां िळ, िनपथ सभा, जिल्हा मांिळ

याांच्यािंिील जनहीत असलेली सवझ िांगम व स्थावर मालमत्ा जिल्हा पजरषदे मध्ये जनहीत होत
असल्याने सवझ स्थावर व िांगम मालमत्ेवर जवद्यमान जिल्हा पजरषदे च्या नोंदी होणे आवश्यिं आहे आजण
अशा नोंदी िर र्ालेल्या नसतील तर सांबांजधत क्षेत्रातील महसूल यांत्रणेिंिे याबाबतचा अिझ िंरुन त्या
नोंदी िंरुन घेण्यात याव्यात. तसेच जिल्हा पजरषद व पांचायत सजमती अजधजनयम 1961 च्या िंलम
100 अन्वये हस्ताांतरीत र्ालेल्या योिनेअांतगझत व जिल्हा पजरषद, पांचायत सजमती, ग्राम पांचायत याांनी
स्वत:च्या उत्पन्नातून खरेदी िंेलेल्या िजमनी व इमारतीच्या अजभलेखामध्ये सद्धा जिल्हा
पजरषद/पांचायत सजमती/ग्राम पांचायत याांच्या नोंदी िंरुन घेण्यात याव्यात.
3.

वरील सूचनेनसार सवझ सांबांधीत मख्य िंायझिंारी अजधिंारी याांनी आवश्यिं ती िंायझवाही

तात्िंाळ िंरावी.
प्रस्तत शासन पजरपत्रिं महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांिंेतस्थळावर
उपलब्ध िंरण्यात आला असून त्याचा सांिंेतािं 201303281056080520 असा आहे . हा आदे श
जििीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाांजिंत िंरुन िंाढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानसार व नावाने.
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(जद.ग. मोरे)
सह सजचव,महाराष्ट्र शासन.
प्रत,
1.

मा.अध्यक्ष, जिल्हा पजरषद ( सवझ )

2.

जवधानसभा/जवधान पजरषद सदस्य (सवझ )

3.

जवभागीय आयक्त (सवझ)
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4.

सवझ जिल्हाजधिंारी/अपर जिल्हाजधिंारी

5.

मा. मांत्री (ग्रा.जव.) याांचे खािगी सजचव

6.

मा. राज्यमांत्री (ग्रा.जव.) याांचे खािगी सजचव

7.

मख्य िंायझिंारी अजधिंारी, जिल्हा पजरषद (सवझ)

8.

उपमख्य िंायझिंारी अजधिंारी (ग्रामपांचायत), जिल्हा पजरषद (सवझ).

9.

िंायझिंारी अजभयांता (बाांधिंाम जवभाग), जिल्हा पजरषद (सवझ )

10.

प्र. सजचव (ग्रा.जव.व पां.रा.) याांचे स्वीय सहाय्यिं

11.

महसूल व वन जवभाग, मांबई.

12.

सवझ िंायासने, ग्राम जविंास व िलसांधारण जवभाग, मांबई.

13.

जनवि नस्ती, िंायासन (पां.रा.9).
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