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प्रदान केलेल्या शासकीय वगग-2 मधील जदमनी
अदधमूल्य आकारुन वगग-1 मध्ये रुपाुंतरीत करणार
1966 च्या जमीन महसूल सुंदहतेमध्ये सधारणा करण्याचा
राज्य मुंत्रीमुंडळाचा दनणगय
-महसूल मुंत्री एकनाथराव खडसे
मुंबई

, दद.17 फेब्रवारी- आज झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या

बैठकीत घे तलेल्या ननणणयानुसार 1966 च्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संनहता
या कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे . त्यानुसार भोगवटादार वगण-2
ककवा सरकारी पट्टे दार या तत्वावर वाटप झालेल्या सरकारी जनमनीचे
धारणानधकार “रुपाुंतरण अदधमूल्य ” आकारुन भोगवटादार वगण-1 अशी
तरतूद करण्यात येणार असल्याची मानहती महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे
यांनी आज मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना नदली. याबाबतचे एक नवधेयक
राज्य नवधीमंडळाच्या आगामी अथणसंकल्पीय अनधवेशनात सादर करण्यात
येणार आहे , असेही महसूल मंत्री खडसे यांनी यावेळी सांनगतले .
खडसे पुढे म्ळणाले की , सदर तरतूद कायद्यात समानवष्ट्ट
झाल्यानंतर शासनाने प्रधान सनचव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली
नेमलेल्या स्वतंत्र सनमतीने नदलेल्या अहवालाचा योग्य परामशण घे ऊन
कोणकोणत्या संवगातील शासकीय जनमनीचे धारणानधकार भोगवटादार
वगण-1 यामध्ये रुपांतरीत करणे नहतावह ठरे ल

, त्यासाठी नकती प्रमाणात

रुपांतरण अनधमूल्य भरावे लागेल , कोणकोणत्या अटी व शतींची पूतणता
करावी लागेल आनण सदर रुपांतरणाची कायणवाही कोणत्या स्तरावर
करण्यात यावी, यानवषयी सनवस्तर धोरण तयार करावे व त्यास मंत्रीमंडळाची
मान्यता घे ण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा

, असे ननदे श मंत्रीमंडळाने नदले

आहे त. मंत्रीमंडळाने मंजरू केलेल्या धोरणानुसार याबाबतचे ननयम तयार
करण्यात येणार असल्याचे खडसे यांनी पत्रकारांना सांनगतले .
राज्य शासनाने शेती आनण अकृ नषक प्रयोजनासाठी शासकीय
जनमनी कब्जेहक्काने व भाडे पट्टयाने नदलेल्या आहे त. तसेच शेतजमीन व
कुळ कायदा नवषयक अनधननयमान्वये ग्रामीण भागात शेती करण्यासाठी

जनमनी नदलेल्या आहे त. या जनमनी संबंनधत शेतकरी अथवा भोगवटादाराकडे
भोगवटादार वगण-2 या प्रवगात असतात. अशा प्रकारच्या शेत जनमनी
हस्तांतरण करणे , नवकनसत करण्यासाठी अकृ नषक परवानगी घे णे , गहाण
अथवा तारण ठे वणे इत्यादींसाठी वेळोवेळी सक्षम प्रानधकाऱ्याची संमती
घ्यावी लागते. तसेच नजराणा ककवा अनर्जजत रक्कम भरावी लागते. हे करीत
असताना शेतकरी अथवा भोगवटादार यांचा बराच कालावधी लागतो. म्हणून
सदर कालावधी कमी करणे प्रशासकीय तसेच उद्योग यासाठी सुगमता व
सुलभता आणणे आनण अटी व शतीच्या भंगाची प्रकरणे कमी करणे या
उद्दे शाने 1966 च्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संनहतेमध्ये सुधारणा
करण्यासाठी राज्य मंत्रीमंडळाने नदशादशणक ननणणय घे तला असल्याचे खडसे
यावेळी म्हणाले.
या सुधारणेमळ
ु े राज्यात औद्योनगक व आर्जथक नवकास जलद
होईल, रोजगार ननमाण होईल , शासनाचे उत्पन्न वाढे ल तसेच प्रशासकीय
कामात गनतमानता आनण पारदशणकता येईल , असा नवश्वास खडसे यांनी
सावेळी बोलताना व्यक्त केला.
श्री.कृ .नभ.भोगे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सनमतीने
भोगवटादार वगण-2 या धारणानधकाराखालील जनमनीचे रुपांतर भोगवटादार
वगण-1 मध्ये करण्याबाबतचा अभ्यास करुन अहवाल नदलेला आहे . प्रधान
सनचव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखालील एका सनमतीमार्णत नवदभातील
नझूल जनमनी भोगवटादार वगण-1 मध्ये रुपांतरीत करण्याबाबत अभ्यास सुरु
आहे . या पाश्वणभम
ू ीवर मुंबई तसेच उवणनरत महाराष्ट्रातील शासकीय भाडे पट्टा
जनमनीचे रुपांतरण भोगवटादार वगण-1 मध्ये कशा प्रकारे करता येईल याबाबत
अभ्यास करुन नशर्ारस करण्यासाठी प्रधान सनचव (महसूल) यांच्या
अध्यक्षतेखाली सनमती स्थापन करण्यात येईल. ही सनमती दोन मनहन्यात
शासनाला अहवाल सादर करणार आहे . तात्पुरत्या भाडे पट्टयाने प्रदान
करण्यात येणाऱ्या शासकीय जनमनींना तसेच भू-संपादन कायद्यान्वये
संपानदत केलेल्या जनमनींना सदर सुधारणा लागू असणार नाही , असे खडसे
यांनी शेवटी स्पष्ट्ट केले .
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