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प्रस्तावना 
महाराष्ट्र र्मीन महसूल सांधहता, 1966 आधण राज्यात अस्स्तत्वात असलेल्या  अन्य र्मीन 

धवषयक कायद्ाांतगजत र्मीन धवषयक वादधववादाांच्या अनुषांगाने सांबांधित अर्जदाराांकडून वळेोवळेी अधिले 
ककवा िुनरीक्षण/िुनर्ववलोकन अर्ज राज्य शासनाकडे व महसूल प्राधिकारी याांचेकडे दाखल करण्यात 
येतात. सदर अधिल/अर्ज सांबांधित कायालयाकडून अिज-न्याधयक प्रकरणे म्हणनू हाताळण्यात येतात. या 
अनुषांधगक तरतूदी महाराष्ट्र र्मीन महसूल सांधहता,1966 मिील प्रकरण-१२, प्रकरण-१३ तसेच 
महाराष्ट्र र्मीन महसूल (महसूल अधिकाऱ्याची कायजिध्दती) धनयम, 1967 तसेच महाराष्ट्र र्मीन 
महसूल (अधिले, िुनरीक्षण व िुनर्ववलोकन) धनयम, 1967 यामध्ये आहेत.  

मा.मुांबई उच्च न्यायालय येथे दाखल धरट याधचका क्र.10563/2015 मिील सुनावणी समयी 
उिरोक्त प्राधिकारी याांचेकडे दाखल होत असलेली अधिले, तसेच िुनरीक्षण/िुनर्ववलोकन अर्ज 
याबाबतीत शीघ्र गतीने कायजवाही होण्याची आवश्यकता मा. मुांबई उच्च न्यायालयाने धवषद केली असून 
याच धवषयी काही मागजदशजक सचूना मा. उच्च न्यायालय, मुांबई येथे दाखल धरट याधचका 
क्र.4101/2007 मध्ये ही धद.24 माचज,2009 रोर्ीच्या न्याय धनणजयाने देण्यात आल्या आहेत.   

शासन स्तरावर तसेच राज्यातील सवज धर्ल्यात धवधवि र्मीन धवषयक कायद्ाांतगजत अिज-
न्याधयक कामकार् हाताळताना अवलांधबण्यात येणाऱ्या कायजिध्दतीत एकसूत्रता व एकवाक्यता असावी 
ही बाब, तसेच मा.मुांबई उच्च न्यायालयाने धदलेले वर उल्लेधखत धरट याधचकेतील धनदेश धवचारात 
घेऊन, अिजन्याधयक कामकार् शीघ्र गतीने अधिक िारदशजकिणे हाताळण्याच्या उदे्दशाने 
अधिलकता/अर्जदार याांनी दाखल केलेली अधिले ककवा िुनरीक्षण/िुनर्ववलोकन अर्ज हाताळण्या 
सांदर्भात सुस्िष्ट्ट धनदेश धनगजधमत करण्याची बाब शासनाकडे धवचारािीन होती.  
शासन धनणजय 

महाराष्ट्र र्मीन महसूल सांधहता,1966 व अन्य र्मीन धवषयक कायद्ाांतगजत अधिल े ककवा 
िुनरीक्षण/िुनर्ववलोकन अर्ज धवषयक कामकार् हाताळताना अवलांबवायच्या कायजिध्दती धवषयी सवज 
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सांबांधिताांना महाराष्ट्र र्मीन महसूल सांधहता, 1966 मिील कलम 13 (7)  मिील तरतूदीनुसार शासनास 
प्राप्त अधिकारान्वये िुढीलप्रमाणे धनदेश या शासन धनणजयाद्वारे देण्यात येत आहेत:- 

१) महाराष्ट्र र्मीन महसूल सांधहता, 1966 आधण अन्य र्मीन धवषयक कायद्ाांतगजत वळेोवळेी 
र्मीन धवषयक वादधववादाांच्या अनुषांगाने सांबांधित व्यक्ती अथवा त्याांच्या प्राधिकृत 
प्रधतधनिींकडून अधिल ककवा िुनरीक्षण/िुनर्ववलोकन अर्ज दाखल करुन घेण्यासाठी/अर्ज 
स्वीकारण्यासाठी सांबांधित  महसूली प्राधिका-याच्या कायालयात स्वतांत्र व्यवस्था धनमाण 
करण्यात यावी व तदनुषांधगक कायजवाहीवर सांधनयत्रण करण्याची र्बाबदारी त्या कायालयात या 
प्रयोर्नाथज नामधनदेधशत एका रार्िधत्रत अधिकाऱ्यावर सोिधवण्यात यावी.   

२) वरीलप्रमाणे अधिल/अर्ज प्राप्त झाल्यानांतर अशी अिीले/अर्ांची नोंद घेण्यासाठी कायदेधनहाय 
स्वतांत्र “धवशेष नोंदवही” ठेवण्यात यावी. सदर नोंदवहीचा नमुना िधरधशष्ट्ट-अ येथे र्ोडला 
आहे. 

३) अधिलकता ककवा अर्जदार अथवा त्याांच्या मान्यताप्राप्त अधर्भकता याांचेकडून, टिालातून आलेले 
अधिल ककवा िुनरीक्षण/िुनर्ववलोकन अर्ज सांबांधित महसूल प्राधिकाऱ्याच्या कायालयात वरील 
व्यवस्थेनुसार कायालयीन कामकार्ाच्या धदवशी सकाळी 11.00 ते 4.00 ियतं स्वीकारण्यात 
यावते. अशा स्वीकारलेल्या अिीलाांबाबत/अर्ांबाबत िोहोच सांबांधिताांना त्याच धदवशी देण्यात 
यावी.  

४) उक्त नमूद अधिल/अर्ज प्राप्त झाल्यानांतर वरीलप्रमाणे धनदेधशत रार्िधत्रत अधिकाऱ्याने कमाल 
3 धदवसात सांबांधित अधिल/िुनरीक्षण/िुनर्ववलोकन प्राधिकाऱ्याकडे प्रकरण सादर करण्यािूवी 
प्राथधमक छाननी करुन कोणत्या कायद्ातील कोणत्या तरतुदीनुसार अधिल/अर्ज करण्यात 
आलेला आहे याची शहाधनशा करुन घ्यावी. आवश्यक तेथे अशा अधिल/अर्ासोबत सांबांधित 
प्रकरणाांचा सांधक्षप्त घटनाक्रम घेण्यात यावा. असा अधिल/अर्ज सांबांधित कायद्ान्वये धवधहत 
केलेल्या मुदतीत असल्याची खातरर्मा करण्यात यावी आधण आवश्यक तेथे धवलांब माफीचा 
अर्ज सोबत असल्याची खात्री करण्यात यावी. अशा अधिल/अर्ासोबत सवज धहतसांबांिीताांना 
देण्यासाठी अधिल/अर्ाच्या िुरेशा प्रती असल्याची तसेच िुरेसे िोस्टेर्, कोटज फी स्टॅम्ि आधण 
सवज धहतसांबांधिताांचे राहण्याचे ित्ते असल्याची खात्री करण्यात यावी.  तदनांतर अधिल /अर्ज 
दाखल करुन घेण्याबाबत सांबांधित प्राधिकाऱ्याकडून उधचत धनणजय प्रप्त करुन घ्यावा व 
अधिल/अर्ज दाखल करुन घेणेचा धनणजय झाल्यास अशा अधिल/अर्ाची नोंदणी करुन त्यास 
क्रमाांक देण्यात यावा. तसेच सुनावणी आवश्यक असल्यास तसे अधिलकत्यास/अर्जदारास 
अधवलांब कळधवण्यात याव.े सुनावणीबाबत नोटीस देताांना अशी नोटीस सांबांधितास 
धमळाल्यािासून उिस्स्थत राहण्यासाठी धकमान 7 धदवसाांचा अविी अधिलकत्यास/अर्जदारास 
धमळेल याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 

५) अधिल ककवा िुनरीक्षण/िुनर्ववलोकन अर्ज दाखल केल्यानांतर त्याप्रकरणी काही अांतधरम 
आदेशाची मागणी असल्यास असे अांतधरम आदेश धनगजधमत करण्याधवषयीचा धनणजय, अधिल/अर्ज 
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नोंदणी झाल्यािासून र्ास्तीत र्ास्त तीस धदवसाांच्या आत घेण्यात येईल हे कटाक्षाने िहाण्यात 
याव.े एखादया धवधशष्ट्ट प्रकरणी तातडीच्या सुनावणीची अथवा एकतफी अांतधरम आदेशाची 
मागणी असल्यास अशा प्रकरणी गुणवत्तेनुसार कारणे नमूद करुन अांतधरम आदेशासाठी 
सुनावणी अग्रक्रमाने िूणज करण्यात यावी. मात्र एकतफी अांतरीम आदेश िाधरत करीत असताना ते 
कमीत कमी कालाविीसाठी असावते व प्रधतवादींना याबाबत िुढील सुनावणी देण्यासाठी 
तात्काळ तारीख नेमण्यात यावी व अशा आदेशात समथजनीय कारणे न चकुता नमूद करण्यात 
यावीत. तसेच अधिलकत्याने/अर्जदाराने त्याच्या िृष्ट्यथज माांडलेली वस्तुस्स्थती व त्यावरील 
अशा प्राधिकाऱ्याचे धनष्ट्कषज व अशी स्थधगती न धदल्यास अशा अधिलकत्यावर/अर्जदारावर 
खरोखरच अन्याय होईल का याबाबतची कारणमीमाांसा अशा अांतधरम आदेशात नमूद करण्यात 
यावी.  

६) अधिल ककवा िुनरीक्षण/िुनर्ववलोकन अर्ज दाखल केल्यानांतर त्याप्रकरणी सनुावणीचे आयोर्न 
सवजसािारणिणे कालानुक्रमाने कराव.े मात्र धवधशष्ट्ट प्रकरणात कारणे नमूद करुन अग्रक्रमाने 
सुनावणी घेता येईल. अशा प्रकरणी आयोधर्त सुनावणीची सूचना अर्जदार व सांबांधित प्रधतवादी 
याांना सुनावणीिूवी धकमान 7 धदवस अगोदर िोहचेल अशा बेताने धवधहत केलेल्या 
कायजिध्दतीनुसार व्यक्तीश: अथवा नोंदणीकृत डाकेने िाठधवण्यात यावी. धनधित केलेल्या 
सुनावणीच्या धदवशीच सुनावणी घेण्यात यावी. अिधरहायज कारणास्तव तसेच िक्षकाराने िुरेशी 
कारणे धनदशजनास आणनू धदल्यास त्याचा गुणवत्तेवर धवचार करुन सुनावणीचा िुढील धदनाांक 
त्याचवळेी धनधित कराण्यात यावा. िुरेशा व सांयुस्क्तक कारणा अर्भावी सुनावणी स्थधगत ककवा 
तहकूब करण्यात येऊ नये व वारांवार सुनावणी िढेु ढकलू नये. अशा सुनावणी प्रसांगी अशा 
प्रकरणात सामील असलेल्या िक्षकाराांव्यधतधरक्त अन्य कोणाचेही ित्रव्यवहार धवचारात घेण्यात 
येवू नये, र्ेणेकरुन अशा कायजवाहीवर व न्याय धनणजयावर बाय बाबींचा प्रर्भाव िडता कामा नये.    

७) सुनावणी िूणज झाल्यानांतर अशा प्रकरणी कोणतीही अधतधरक्त कागदित्रे दाखल करुन घेण्यात 
येऊ नयेत. अधिल ककवा िुनरीक्षण/िुनर्ववलोकन अर्ाबाबत सुनावणी िूणज झाल्यानांतर 
सवजसािारणिणे 30 धदवसाांत व उधशरात उधशरा धवलांबाच्या कारणासह ६० धदवसाांत आदेश 
िाधरत करण्यात यावते.  िाधरत केलेले आदेश सांबांधित वादी व प्रधतवादी याांना असे आदेश 
िाधरत केलेल्या धदवसािासून कायालयीन कामकार्ाच्या र्ास्तीत र्ास्त सात धदवसाांच्या आत 
नोंदणीकृत डाकेने िाठधवण्यात यावते.  

८) सक्षम प्राधिका-याांकडून अशी अिज-न्याधयक प्रकरणे धनर्वणत केल्यानांतर, त्याांच्या सांबधित 
आदेशामध्ये त्या आदेशाधवरुध्द अधिल/िुनरीक्षण कोणत्या प्राधिकाऱ्याकडे करणे अनुज्ञये आहे, 
याचा स्िष्ट्ट उल्लेख सांबधित प्राधिका-याच्या सांिूणज ित्यासह करणे आवश्यक राहील. तसेच 
सांबधित अधिधनयमातील तरतूदीनुसार असे अधिल/िुनरीक्षण धकती कालाविीत करणे 
आवश्यक आहे, याचादेखील स्िष्ट्ट उल्लेख सांबधित आदेशामध्ये करण्यात यावा.  
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९) अधिल/अर्ज दाखल करुन घेतल्यािासून ते त्यावरील धनणजयाच्या प्रती सांबांधिताांना िाठवून 
नोंदणीकृत डाकेच्या िोहोच िावत्या नस्तीमध्ये धबनचकूिणे समाधवष्ट्ट करणे या सवज बाबींचा 
रोर्नामा वळेचेवळेी धलधहण्यात यावा. 

10) क्षते्रीय महसूल प्राधिकाऱ्याकडे अिजन्याधयक प्रकरणे दाखल झाल्याच्या धदनाांकािासून एक 
वषाच्या कालाविीत धनणजधयत करणे बांिनकारक राहील. अिवादात्मक िधरस्स्थतीत समथजनीय 
कारणे नमूद करुन सांबांधित धनयांत्रक प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने हा कालाविी र्ास्तीत र्ास्त सहा 
मधहन्याांियंत वाढधवता येईल.  

 
02. महसूल धवर्भागाच्या धवधवि अिजन्याधयक प्राधिकाऱ्याांकडे दाखल करण्यात येणाऱ्या अिजन्याधयक 
प्रकरणाांकरीता एनआयसी या सांस्थेच्या मदतीने “ई-धडस्रीक्ट इनफॉरमेशन धसस्स्टम ऑफ एनआयसी 
(ई-धडसनीक)” या अांतगजत आज्ञावली धवकधसत करण्यात आली आहे. सदर आज्ञावली सवज धर्ल्हयात 
राबधवण्यात येईल याची दक्षता घेण्यात यावी.  
  

सदर शासन धनणजय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सांकेत स्थळावर 
उिलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201512171724395819 असा आहे. हा आदेश 
धडर्ीटल स्वाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 

महाराष्ट्राचे राज्यिाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

      (मनु कुमार श्रीवास्तव) 
 प्रिान सधचव (महसूल)   

            महसूल व वन धवर्भाग 
प्रत, 
1) मा.राज्यिाल, महाराष्ट्र राज्य याांचे सधचव, रार्र्भवन, मलबार धहल, मुांबई. 
2) मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सधचव, मुख्यमांत्री सधचवालय, मांत्रालय, मुांबई-32 
3) मा.मांत्री (महसूल) याांचे खार्गी सधचव, मांत्रालय, मुांबई-32. 
4) मा.राज्यमांत्री (महसूल) याांचे खार्गी सधचव, मांत्रालय, मुांबई-32. 
5) मा.मुख्य सधचव, याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई-32. 
6) प्रिान सधचव (महसूल) याांचे धव.का.अ./स्वीय सहायक, मांत्रालय,मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7) प्रिान सधचव, धविानमांडळ सधचवालय याांचे स्वीय सहायक, धविानर्भवन, मुांबई. 
8) सधचव (अधिल व धरव्हीर्न्स), महसूल व वन धवर्भाग, मांत्रालय, मुांबई. 
9) सवज धवर्भागीय आयुक्त, 
10) र्माबांदी आयुक्त व सांचालक, र्भमूी अधर्भलेख, महाराष्ट्र राज्य, िुणे. 
11) सवज धर्ल्हाधिकारी / अिर धर्ल्हाधिकारी, 
12) सवज उिधवर्भागीय अधिकारी/ तहधसलदार, 
13) महालेखािाल, लेखा व अनुज्ञयेता/लेखािरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य,(1 ) मुांबई. 
14) महालेखािाल, लेखा व अनुज्ञयेता/लेखािरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य,(2 ) नागिूर 
15) उि सधचव(र्-१/ल-१), महसूल व वन धवर्भाग, मांत्रालय, मुांबई. 
16) “र्”, “ल” समूहातील सवज सहसधचव/उिसधचव/कक्ष अधिकारी, महसूल व वन धवर्भाग, मांत्रालय, 

मुांबई. 
17) माधहती व र्नसांिकज  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई-32 
18) धनवडनस्ती (कायासन र्-1) 



िधरधशष्ट्ट -अ  
शासन धनणजय क्र .एस-30/2015/प्र.क्र.299/र्-1 ,धद  . 17 धडसेंबर  ,2015 चे सहित्र 

महसूली अधिले /िुनरीक्षण प्रकरणे याांची नोंदवही  
 

अ.
क्र. 

अधिल/ 
िुनरीक्षण 

अर्ज 
दाखल 

केल्याचा 
धदनाांक 

प्रकरणे 
ज्याच्याशी 

सांबांधित 
आहेत 

ते 
गाव 
व 

तालुका 

सांबांधित 
िक्षकाराांची 

नाांव े
व 

राहण्याची 
धठकाणे 

कागदित्रे व प्रधतवदेने यासाठी दुय्यम 
अधिकाऱ्याकडे िाठधवलेली प्रकरणे 

अांतधरम 
आदेश 
झाला 

असल्यास 
त्याचा 
धदनाांक 
मुदत/ 

कालाविी 
सांधक्षप्त 
स्वरुि 

अांधतम 
आदेशाचा 

धदनाांक 
व 

स्वरुि 
दशजधवणारा 

सांधक्षप्त 
ज्ञाि 

फाईल 
करण्याचा 

धदनाांक 

र्तन 
करण्याचा 
कालाविी 

अधर्भलखे 
कक्षात 
र्मा 
करुन 

घेतल्याचा 
धदनाांक 

व 
धठकाण 

अधर्भलखेािालाची 
सही ककवा 

ज्या 
कायालयाकडे 

अधर्भलखे 
िाठधवला 
असले त्या 

कायालयाच ेनाव 

शेरा 

कोणाला 
िाठधवली 

िाठधवल्याचा 
धदनाांक 

िरत 
आल्याचा 
धदनाांक 
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