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સરકારી રેકડ હેરનામું અને ઠરાવ   

 ઐિતહાિસક અને ડીિ વિઝશન ડી- કોલીવાડા એ ટેટની જમીનને સૂિચત કરવું 
 અનેક ટાપુઓનંુ બનેલંુ આ શહેર કોળી,ભંડારીઝ પૂવ ભારતીયો, એ ી, મૂળ 

મંુબઈના રહેવાસીઓના િનયમો કરતાં વધુ હતું 
 ામીણ પ રવતનનો ઇિતહાસ છે 1661 માં ઇ.સ. 1661 માં બામોબે 

ટાપુઓને રોયલ ડોવરીના ભાગ પે િ ટીશરો માં ઉમેરવામાં આ યા હતા રા  
ચા સ બી ના લ ન સંગે િ ટીશ સા ા ય 1947 સુધી ર ું હતંુ

 િ ટશ કોવ વારા પસાર કરવામાં આવેલા 1827 ના XIX ના િનયમન 
હેઠળના શાહી કરણ વારા. , મંુબઈના કલે ટરને બા બેના મહેસૂલ 
વહીવટની મુ ય િનયં ક સ ા બનાવવામાં આવી હતી. 

 બો બે જમીન મહેસૂલ અિધિનયમ ૧૮૭૬ જે મહારા  જમીન મહેસૂલ 
સંિહતા ૧૯૬૬ વારા રદ કરવામાં આ યો હતો. 



 વષ 1791 - કલે ટર ી યોજ ટીવ સના 7 મી ડસે બર, 
1791 ના પ માંથી પેરા ... પ રપ  મ યો ોગ 1977  

 આ લોકોને જે ભોગવટો આપવામાં આવ ે છે ત ે તમામ 
મ યો ોગનો એક િવિશ  અિધકાર છે, મા  આ ટાપુની 
આસપાસના તમામ પાણીમાં જ નહ , પરંતુ દ રયામાં બહાર 
નીકળતી કેટલીક લીગ માટે અને યાં તેમને અન ે તેમની 
સંપિ ને માનનીય કંપની સાથે જોડાયેલા સશ  જહાજો 
વારા ચાંિચયાઓ વારા લંૂટવામાં આવે છે અને સુરિ ત 

કરવામાં આવે છે. શેર પર તેઓ તેમના યવસાયના લાભ માટે 
સૌથી યો ય હોય તેવી કોઈ પણ જ યા પર તેમના રહેઠાણોના 
િનમાણ મેળવવવા લલચાય છે અને જો આ મેદાન માનનીય 
કંપનીની િમલકત હોય તો તેમને કોઈપણ ભાડંુ ચૂક યા િવના 
તેનો કબજો લેવાની છૂટ છે.  



 પ રભાષાનંુ અથઘટન 
 કાયકાળ (કાયકાળ અને ભાડુઆતના તફાવતો) 
 ભાડંુ અને આવક 
 ટેનામે સ (1939ના સરકારી ઠરાવ નંબર 538માં વપરાતો શ દ
 મૂળ િનવાસીઓ (વસાહતીઓ) માટે પ રભાષા 7 ટાપુઓ.  

 તેમની પ રભાષા બા બે ટીનેસી એ ટ અને રે ટ એ ટની જોગવાઈ હેઠળ મકાનમાિલકો અને ભાડૂતો 
માટે તાડી પર આધાર રાખે છે 

 બો બે િસટી લે ડ રેવ યુ એ ટ 1876 અને શિ તપ  - ટોકાના કાયકાળ ફોરસના કાયકાળ સાથે 
સંબંિધત છે.  માિહમ/વરલી/કોલાબા જેવા ટોમ કોલીવાડામાં પેિનશન અને ટે સની મુદત લાગુ 

 શ દ મકાનમાિલક (સરકાર) અને ભાડૂત - તે જમીનના ભાડાના માિલકીનો પુરાવો છે, નહ  કે 
જમીનને 

 મહેસૂલ અિધિનયમ 1876મા ંલી મે યુરીઝ ઓિપિનયન વારા ન ધવામાં આ યા મુજબ (પૃ  
xxxiv) 

 સરકાર મારા અિભ ાય મુજબ, અ યારે, હાલના તબ કે, જમીનના મૂળ જમીનદારો તરીકે વૃિ ધ 
કરવાની સ ા, જ ર પ યે કોઈ પણ કારનો વધારો કરે તો તે કરનો માગ હોવો જોઈએ, જે મા  
પોપ ઝ માટેના કાયદા વારા જ થઈ શકે છે (પૃ  xxxv) 

Adobe Acrobat 
Document

કોપ રેશનનો આ ેપ જમીનમાિલક હોવાનો દાવો ( યુિનિસપલ િમલકત) અમે મા  
યુિનિસપાિલટીના ભાડુઆત છીએ (ગેરસમજ) 



કાનૂની િ થિત ૧૮૪૮ - ૨૦૨૨
 મુ ય યાયાધીશ પેરીના 1848ના ચુકાદાનો સંદભ લો – કરવેરા કલે ટર 

અથવા ઉ ચ ધારકની િ થિત એ છે કે કાયદા 1876 #2 મુજબ જમીન 
મહેસૂલના સંદભમાં જમીનને સરકાર હેઠળ સવ ચ હક ધરાવતી યિ તને  
ચૂકવવામાં આવે છે

 1886ના યુટ નંબર 148 િવ ઠલ બાટિલયા િવ ધ મુરા કસન અને 
નરોથમ દાસ - જે ફેરન 1906 (1906ના 1914ના સંદભ 4ની અપીલ 
નંબર 60) તેના મૂળ વસાહતીઓના ેણીમાં સતેજ કરાયેલા અિધકારો અને 
તેમને તેમના કબ માંથી હાંકી શકાય નહ . 

 "અનૈિતક સમયથી વસવાટ કરતા ૭ ટાપુઓના આ ામજનોને હાંકી કાઢી 
શકાતા નથી, બે રકેટેડ કરી શકાય છે, અને ાિહત પ ને ભાડે આપી શકાય 
તેમ નથી " ામજનો ભાડાની ચુકવણીને આિધન તેમની િમલકત કાયમી 
ધોરણે રાખવા માટે તૈયાર છે" કોપ રેશન તેમની જ યા બહાર કાઢવા માટે 
હકદાર નથી. આ કાયમી  વસાહતીઓ છે (રેફ કોટ ઓડર 1887 1915) # 
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