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तक्रा र नोंद-अपील-प नर क्षण-प नर्विलोकन 

 तक्रा र नोंद : महाराष्ट् े नमीन मह अल अियमन म १९६६, कलम १५० (६) अन् व े, 
"फेरफार नोंदवहीतील नोंदी तपा ण् ात  ेतील आणण अशा नोंदी बरोबर अ ल् ाचे आढळअन आल ेतर ककिं वा, 
 थास्थथमत, त् ात दरुुथती केल् ानिंतर, र्वहहत करण् ात  ेईल अशा रीतीने त् ा अव्वल कारकुनाच् ा दनािहअन कमी 
दनािचा न ेल अ ा मह अल अियकारी ककिं वा भअ-मापन अियकारी प्रमाणणत करील."  
 ा कलमान ुार मिंडलअियकारी हे फेरफार नोंदी प्रमाणणत करणारे "प्रमा णन अधिकाका र " आहेत. 
 
 महाराष्ट् े नमीन मह अल अियमन म १९६६, कलम १५० (५) अन् व े, 
"राज्  शा न ने मन म करील त् ा  अयीन राहअन फेरफार नोंदवहीतील नोंदी अियकार अभभलेखात दाखल करण् ात 
 ेतील. परिंतु, फेरफार नोंदवहीतील नोंद,  ोग् ररतीने प्रमाणणत करण्  ात आल् ाखेरीन, अियकाराभभलखेात दाखल 
करण् ात  ेणार नाही." 
 

 महाराष्ट् े नमीन मह अल अियमन म १९६६, कलम १५० (४) अन् व े, 
"वादग्रथत प्रकरणािंच् ा नोंदवहीत दाखल केलेली वादग्रथत प्रकरणे अव्वल कारकुनाच् ा हुद् ापेक्षा कमी हुद्दा न ेल 
अ ा मह ुली ककिं वा भअ-मापन अियकारी एक वर्ािच् ा आत शक् तोवर मनकालात काढील आणण अशा नोंदवहीत नोंद 
करण् ात आलेले आक्षेप ज् ा आदेशान्व े मनकालात काढण् ात आल ेअ तील अशा आदेशािंची अ ा अियकारी  ाबाबत 
राज्  शा नाने केलेल् ा मन मािंद्वारे र्वहहत करण् ात  ेईल अशा रीतीने फेरफार नोंदवहीत नोंद करील."  

 ा कलमान ुार मिंडलअियकारी  ािंना तक्रार नोंदीिंवर  नुावणी घेऊन त्  ावर मनणि  देण्  ाचा अियकार आहे.  
 
 महाराष्ट् े नमीन मह अल अियमन म १९६६, कलम १५७ अन् व े, 
"अियकार अभभलेखातील नोंद आणण फेरफार नोंदवहीतील प्रमाणीत नोंद ही, एतद्र्वरुद्य भ द्य करण् ात  ेईप तं 
ककिं वा त् ाबद्दल नवीन नोंद का देशीररीत् ा दाखल करण् ात  ेईप तं, खरी अ ल् ाच े गृहीत यरण् ात  ेईल." 
 

 तक्रार प्रकरण  रुू होताच मअळ तक्रारीच् ा प्रती  वि प्रमतवादीिंना देणे बिंयनकारक आहे. मह अल अियकार्  ाने 
त् ाबाबत थपष्ट्ट लेखी आदेश द् ावेत. 
 
 मनकालपत्रात वादी, प्रतीवादी  ािंच् ा नावाचा उल्लखे करू न े. त् ािंचा उल्लेख ‘वादी’, ‘प्रमतवादी’, ‘प्रमतवादी क्र. १’, 
‘प्रमतवादी क्र. २’ ककिं वा ‘नाब देणार’ अ ा करावा. 
 
 हक्क नोंदणीची मागणी करणार्  ा व् क्तीवर  िंबिंियत कागदपत्र ेव माहहती परुर्वण् ाची नबाबदारी अ त.े  
 
  ात-बारा हा नमीन मालकीचा प्राथभमक परुावा मानला नात अ ला तरी मनणाि क परुावा मानला नात नाही.  
 ात-बारा नोप तं बेका देशीर ठरर्वला नात नाही तोप तं तो खरा अ ल् ाच ेका द् ाने गहृहत मानले नात.े 
 
 महाराष्ट्े नमीन मह अल अियमन म १९६६, कलम २३२ अन्व े, कोणताही पक्षकार नर नोटी  बनावअन धु्दा 
 नुावणी ाठी हनर राहत न ेल तर त् ाच् ा अनपुस्थथतीत  नुावणी घेऊन मनणि  देता  ेईल ककिं वा प्रकरण काढअन 
टाकता  ेईल. परिंतअ अशा पक्षकाराने नर मनणि ाच् ा हदनािंकापा अन ३० हदव ात, त् ाच् ा अनपुस्थथतीबाबत 
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 मायानकारक कारण हदल ेतर त् ाच् ा अनपुस्थथतीत काढलेला आदेश  वि हहभ िंबिंयी पक्षकारािंना नोटी  देऊन रद्द 
करता  ेतो.    
 
 महाराष्ट्े नमीन मह अल अियमन म १९६६, कलम २३३ अन्व े, अपररहा ि कारण अ ल् ा , मह अल अियकारी, 
लेखी कारण नमअद करून  नुावणी थथिगत करू शकतो परिंत ुअशा वेळे  उपस्थथत पक्षकारािंना  नुावणीची पढुील 
तारीख, वेळ व थथळ कळवावे लागत.े 
 
 महाराष्ट्े नमीन मह अल अियमन म १९६६, कलम २३९ अन्व े रीत र ककिं वा  िंक्षक्षप्त चौकशी प्रकरणात परुावा 
म्हणअन पक्षकारािंमाफि त दाखल केलेले मअळ दथतऐवन, पक्षकाराने त ा अनि केल् ा ,  ोग्  ती फी घेऊन परत देता 
 ेतात.       
 
 भारती  परुावा का दा कलम ९१ व ९२ अन्व े एखाद् ा लेखी दथतावर आपली  ही फ वअन घेतली गेली अशा 
तोंडी थवरुपाच् ा म्हणण् ाला महत्व नाही.  
 
 हदवाणी प्रकक ा  िंहहता १९०८ मयील प्रकरण २२ मयील कलम ४ अन्व े, एकमेव वादी ककिं वा प्रमतवादी म त 
झाल् ा , त् ाच् ा मतृ् अ हदनािंकापा अन ९० हदव ात त् ाच् ा वार ािंची नाव ेदाव् ात दाखल होणे आवश् क आहे. नर ९० 
हदव ािंच् ा मदुतीत वार ािंची नाव ेप्रकरणात दाखल झाली नाहीत तर प्रकरण रद्द होऊ शकेल.   
 
  वि परुावे व  कु् तीवाद  िंपल्  ानिंतर प्रकरण मनकाला ाठी बिंद करण्  ात  ेत.े मनकाला ाठी प्रकरण बिंद केल्  ानिंतर, 
पिंयरा हदव ात मनकाल देणे आवश्  क आहे. अपररहा ि पररस्थ थतीत हा कालावयी ती  हदव  अ अ शकतो. मनकाल 
देण्  ा  ती  हदव ापेक्षा नाथ त कालावयी लागल्  ा , अशा र्वलिंबाची कारणे मनकालपत्रात नमअद करणे आवश्  क अ त.े 
 
 तक्रार प्रकरणाचा मनकाल हदल्  ानिंतर, हहत िंबिंयीत पक्षकारािंना  िंपअणि मनकालपत्र टपालाने न पाठर्वता 'मनकालची 
 मन' पाठर्वली नात ेज्  ात मनकालाचा ममतताथि नमअद अ तो. हहत िंबिंयीत पक्षकारािंनी मनकालपत्राची 'नक् कल'  ोग्   
त ेशलु् क अदा करुन प्राप् त करुन ्  ाव ाची अ त.े  
 
 मालमत्ता हथतािंतरण का द् ाच् ा कलम ४४ अन्व े, अर्वभक्त कुटुिंबातील एक ककिं वा अनेक हहथ ेदार आपल् ा 
हहश् ाची नमीन र्वकअ  शकतात. अ ा खरेदी घेणार हा खरेदी घेणार्  ाची नागा घेतो.   
 
 महाराष्ट्े नमीन मह अल अियमन म १९६६, कलम २३९ अन्व े, रीत र ककिं वा  िंक्षक्षप्त चौकशी प्रकरणात परुावा 
म्हणअन पक्षकारािंमाफि त दाखल केलेले मअळ दथतऐवन, पक्षकाराने त ा अनि केल् ा ,  ोग्  ती फी घेऊन परत देता 
 ेतात.       
 
 मनकालपत्र हे फार मोठे ककिं वा अगदी त्रोटक न ावे. मनकालपत्रातील भार्ा  ोपी आणण  टु टुीत अ ावी. 
मनकालपत्रात नरूर तर न्  ा ाल ीन मनकालािंचे  िंदभि देण्  ात  ावेत.       
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 खाली मनकालपत्राचा नमनुा हदला आहे.  ात प्रकरणािंन ुार बदल होऊ शकतो. 
 

(थवत:चे नाव आणण पद भलहावे)  ािंच् ा न् ा ाल ातील कामकान 
************************************************ 

 के  क्र. .......          हदनािंक :  
१. ................     
राहणार- ........, ता. ........, स्न. .........   ......   वादी/तक्रार अनिदार  
   

र्वरूध्द 
१. .................... 
रा. ........., ता. ........, स्न. ..........  
२. ........ 
रा. ........., ता. ........, स्न. ..........  
३. ....................  (म त)  
वार -  
३-अ. .....................  
३ ब. .....................  
रा. ........., ता. ........, स्न. ..........    ......   प्रमतवादी/नाब देणार 
 

महाराष्ट्े नमीन मह अल अियमन म १९६६, कलम .......... अन्व े कामकान 
 

ननका लपत्र 
दा वा  जममनीचा  तपशील: 

मौने ........, ता. ......., स्नल्हा .......... 
अ.क्र.  र् व् हे/गट निं. एकअ ण क्षेत्र  

(हे. आर.) 
आकार 
(रु.  पै.) 

      
      

  
 दरच ेप्रकरण ............... प्रकरणाची  ुरुवात होण् ाच ेकारण  ेथे भलहावे. (उदा. तलाठी ......  ािंनी नमीन खरेदीबाबत फेरफार नोंद क्र. ----
हा खरेदी-र्वक्रीचा फेरफार नोंदर्वल् ानिंतर.... ; म त खातेदार कै. ------  ािंच् ा वार ािंची नोंद केल् ानिंतर.... ;  ......... बँक/पत िंथथा  ािंच्  ाकडअन 
 ात-बारा  दरी रु. ......... चा बोना दाखल करण् ाबाबतची र्वनिंती प्राप्त झाल्  ावर ......)  त् ा र्वरूध्द वादी/तक्रार अनिदार  ािंनी हरकत 
नोंदर्वल् ावरून  ुरू झाले. 
 
 ा प्रकरणातील हकीगत अशी की,  
( ेथे प्रकरणाची हकीगत थोडक् ात भलहावी)  
  
 दर प्रकरणात वादी आणण नाब देणार  ािंना नोटी ा काढअन हनर रहाण् ाची व त् ािंचे म्हणणे मािंडण् ाची  िंयी देण् ात आली.  
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त् ाप्रमाणे वादी आणण नाब देणार  मक्ष व त् ािंच् ा वकीलामाफि त हनर राहीलेत व त् ािंनी त् ािंचे लेखी म्हणणे आणण तोंडी 
 ुक्तीवाद  ादर केला.  वि पुरावे आणण  ुस्क्तवाद  िंपल् ामळेु हे प्रकरण हदनािंक ............... रोनी मनकाला ाठी बिंद करण् ात 
आले. 

ककिं वा 
वारिंवार नोटी ा देऊनही वादी/नाबदेणार  ुनावणी  हनर राहीले नाहीत. त् ामुळे  ा प्रकरणातील उपलब्य कागदपत्रािंन्व े गुणवते्तवर 
 ा प्रकरणी मनकाल देणे क्रमप्राप्त आहे, त् ामुळे वादी/नाबदेणार  ािंचकेडील  वि पुराव े िंपल् ानिंतर हदनािंक ............. रोनी  दर 
प्रकरण गुणवते्तवर मनकाल देणे ाठी बिंद करण् ात आले. 
 
 ाप्रकरणात वादी  ािंचे म्हणणे अ े की,  
( ेथे वादी  ािंच ेम्हणणे थोडक् ात भलहाव)े  
 
नाब देणार  ािंचे म्हणणे अ े की,  
( ेथे नाब देणार  ािंच ेम्हणणे थोडक् ात भलहावे)    

ककिं वा 
 
वादी/नाब देणार वारिंवार नोटी ा देऊनही  ुनावणी  गैरहनर राहील् ामुळे त् ािंचे म्हणणे नोंदर्वता आले नाही.  
 
मी  ा प्रकरणात उपलब्य  वि कागदपत्रािंचा अभ् ा  केला आहे. वादी आणण नाब देणार  ािंचे ककिं वा वादी/नाब देणार व त् ािंच् ा 
वकीलािंच े ुस्क्तवाद ऐकले व वाचले आहेत. त् ावरून मी खालील मुद्दे माझ् ा मनदशिना   ेतात.   

( ेथे थवत:चा मनष्ट्कर्ि खुला ेवार भलहावा. नरूर तर काही न् ा ा ाल ीन मनकालािंचा  िंदभि द् ावा.) 
१. ................................................................................................................................................. 
२. ................................................................................................................................................. 
३. ................................................................................................................................................. 
४. ................................................................................................................................................. इत्  ादी. 
 
वरील मुद ािंचा उहापोह करता मी  ा मनष्ट्कर्ािप तं आलो आहे की, ( ेथे थवत:चा मनष्ट्कर्ि कारणािं ह  भलहावा. उदा. .............  ा 
कारणािंमळेु फेरफार नोंद क्रमािंक  मिंनअर करणे/रद्द करणे का देशीर ठरेल.)   
 
 बब, मी, ................................... ( ा हठकाणी थवत:चे नाव आणण पद भलहावे) मनकालपत्रात नमअद मनष्ट्कर्ािवरून खालील प्रमाणे 
आदेश देत आहे.  

आदेश 
के  क्र. .........  ातील अनिदार/नाब देणार  ािंचा अनि मान्  करण् ात/फेटाळण् ात  ेत आहे.  
मौने......., तालुका ......., स्नल्हा ........  ेथील फेरफार नोंद क्रमािंक ........ प्रमाणीत/मिंनअर ककिं वा रद्द करण् ात  ेत आहे. 
 ा आदेशाचा अिंमल अपील कालावयीनिंतर देण्  ात  ावा.   
 
             ही/- 
          ( ा हठकाणी थवत:चे नाव आणण पद भलहावे)  
थथळ:     
हदनािंक:  
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ननका ला ची समज नम ना  
 

(थवत:चे नाव आणण पद भलहावे)  ािंच् ा न् ा ाल ातील कामकान 
************************************************ 

 के  क्र. .......          हदनािंक :  
१. ................     
राहणार- ........, ता. ........, स्न. .........   ......   वादी/तक्रार अनिदार  
   

र्वरूध्द 
१. .................... 
रा. ........., ता. ........, स्न. ..........  
२. ........ 
रा. ........., ता. ........, स्न. ..........  
३. ....................  (म त)  
वार -  
३-अ. .....................  
३ ब. .....................  
रा. ........., ता. ........, स्न. ..........    ......   प्रमतवादी/नाब देणार 
 

महाराष्ट्े नमीन मह अल अियमन म १९६६, कलम .......... अन्व े कामकान 
 

ननका ला ची समज 
के  क्र. .......  ामध् े हदनािंक .................... रोनी मनकाल होऊन, मनकालपत्रात नमअद कारणािंमुळे खालील प्रमाणे आदेश देण् ात 
आला आहे.  

आदेश 
के  क्र. .........  ातील अनिदार/नाब देणार  ािंचा अनि मान्  करण् ात/फेटाळण् ात  ेत आहे.  
मौने......., तालुका ......., स्नल्हा ........  ेथील फेरफार नोंद क्रमािंक ........ प्रमाणीत/मिंनअर ककिं वा रद्द करण् ात  ेत आहे. 
 ा आदेशाचा अिंमल अपील कालावयीनिंतर देण्  ात  ावा.    
   
 
             ही/- 
          ( ा हठकाणी थवत:चे नाव आणण पद भलहावे)  
थथळ:     
हदनािंक:     

 
प्रत:  
 गाव कामगार तलाठी, ----, तालुका ----, स्नल्हा ----  ािंना माहहती ाठी/ आदेशीत का िवाही ाठी. 
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 अपील: महाराष्ट् े नमीन मह अल अियमन म १९६६, कलम २४७ अन् व े, 'अपील व अपील प्राियकारी'  ाबाबत भाष्ट्   
केले आहे. 
 

"१)  ा अियमन मात ककिं वा त् ावेळी अिंमलात अ लेल् ा कोणत् ाही का द् ान्व े एतद्र्वरुद्य कोणतीही थपष्ट्ट तरतअद 
न ेल तवे्हा,  ाअियमन मान्व े ककिं वा त् ा त् ा वेळी अिंमलात अ लेल् ा इतर कोणत् ाही का द् ान्व े, अनु अची 'इ' च् ा 
थतिंभ (१) मध् े र्वमनहदिष्ट्ट केलेल् ा मह अल अियकार् ाने हदलले्  ा कोणत् ाही मनणि ार्वरुद्य ककिं वा आदेशार्वरुद्य, त् ा 
अनु अची थतिंभ (२) मध् े र्वमनहदिष्ट्ट केलेल् ा अियकार् ािंकड ेअपील करण् ात  ेईल-- मग अ ा मनणि  ककिं वा आदेश 
उक्त अनु अचीच् ा थतिंभ (१) मध् े र्वमनहदिष्ट्ट केलेल् ा अियकार् ाच् ा मनणि ार्वरुद्य ककिं वा आदेशार्वरुद्य केलले् ा 
अर्पलावर हदलेला अ ो ककिं वा न ो. 
परिंतु, कोणत् ाही पररस्थथतीमध् े अर्पलािंची  िंख् ा दोनपेक्षा नाथत होणार नाही. 
२) नेव्हा पदोन्नतीमुळे ककिं वा पदनामात बदल झाल् ामुळे,  ा कलमान्व े कोणत् ाही मनणि ार्वरुद्य ककिं वा आदेशार्वरूद्य 
कराव ाच ेअपील हे, ज् ार्वरुद्य अपील केल ेअ ले, तो मनणि  ककिं वा आदेश ज् ा अियकार् ाने हदला अ ेल त् ाच 
अियकार् ाकड ेकरावे लागत अ ेल तवे्हा अ  ेअपील  ा अियमन माच्  ा  तरतुदीिंन्व े त ेज् ाच् ाकड ेहथतािंतररत करता 
 ेईल अशा, त् ा अर्पलाचा मनणि  करण् ा   क्षम अ लेल् ा इतर अियकार् ाकड ेकरण् ात  ेईल." 

 
अन सूची- 'इ' 

(कलम २४७ पहा) 
महसूल अधिकाका र  अपील प्रा धिकाका र  

१ उप र्वभागी  अियकार् ाच् ा हाताखालील, 
उप-र्वभागातील  वि अियकारी 

उपर्वभागी  अियकारी ककिं वा स्नल्हाियकारी  ाबाबतीत र्वमनहदिष्ट्ट 
करील अ ा  हा क स्नल्हाियकारी ककिं वा उपस्नल्हाियकारी 

२ उपर्वभागी  अियकारी ककिं वा  हा क 
स्नल्हाियकारी ककिं वा उपस्नल्हाियकारी 

स्नल्हाियकारी ककिं वा राज्   शा न  ाबाबतीत स्नल्हाियकार्  ाच े
अियकार ज् ाच् ाकड ेमनहहत करील अ ा  हा क स्नल्हाियकारी 
ककिं वा उपस्नल्हाियकारी 

३ स्नल्हाियकारी (मुिंबईचा स्नल्हाियकारी यरुन) 
ककिं वा स्नल्हाियकार्  ाच ेअर्पली  अियकार 
ज् ाच् ाकड ेमनहहत करण्  ात  ेतील अ ा 
 हा क स्नल्हाियकारी ककिं वा उपस्नल्हाियकारी   

र्वभागी  आ ुक्त 

४ कलम १५ अन्व े प्रदान करण् ात आलेल्  ा 
अियकारािंचा वापर करणारी व्  क् ती 

राज्   शा न  ाबाबतीत र्वमनहदिष्ट्ट करील अ ा अियकारी 

भ-ूमा पन अधिकाका र  अपील प्रा धिकाका र  
१ स्नल्हा मनरीक्षक, भअभम-अभभलेख, भअमापन 

तह ीलदार आणण स्नल्हा मनरीक्षक- भअभम-
अभभलेख आणण त् ाच दनािच ेइतर अियकारी 

अियक्षक, भअभम-अभभलेख ककिं वा राज्   शा न  ाबाबतीत र्वमनहदिष्ट्ट 
करील अ ा अियकारी   

२ अियक्षक, भअभम-अभभलेख आणण त् ाच दनािच े
इतर अियकारी 

 िंचालक, भअभम-अभभलेख ककिं वा राज्   शा न  ाबाबतीत ज्  ाच्  ाकड े
 िंचालक, भअभम-अभभलेख  ािंच ेअियकार मनहहत करील अ ा 
उप िंचालक, भअभम-अभभलेख   

३ नमाबिंदी अियकारी नमाबिंदी आ ुक् त 
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अपील प्रा धिकाका र  अपील प्रा धिकाका र  
(महस ल  प्रकरणे) (क ळ का यदा  प्रकरणे) 
तहभ लदार तहभ लदार 

↓ ↓ 

उपर्वभागी  अियकारी उपर्वभागी  अियकारी/स्नल् हाियकारी 

↓ ↓ 

स्नल् हाियकारी मह अल न्  ा ाियकरण (एम.आर.टी.) 

↓ ↓ 

र्वभागी  आ ुक् त उच् च न्  ा ाल  

↓ ↓ 

शा न  वोच् च न्  ा ाल  

 
 
 रा ज्य शा सना कड ेअपील केव्हा  करा वे : महाराष्ट् े नमीन मह अल अियमन म १९६६, कलम २४८ अन् व े, 'राज्  

शा नाकड ेअपील केव्हा करावे'  ाबाबत भाष्ट्   केले आहे. 
 

"आ ुक्ताने ककिं वा नमाबिंदी आ ुक्ताने ककिं वा भअभम अभभलखे  िंचालकान ेककिं वा भअभम अभभलेख  िंचालकाच ेअियकार मनहहत 

केलेल् ा भअभम अभभलेख उप िंचालकान ेहदलेल् ा कोणत् ाही मनणि ार्वरुद्य ककिं वा आदेशार्वरुद्य राज्  शा नाकड ेअपील करता 
 ेईल. मात्र अशा अियकार् ाच् ा हाताखालील कोणत् ाही अियकार् ाने अर्पलात नो मनणि  ककिं वा आदेश नमअद केला अ ेल त् ावर 
अशा अियकार् ाने नो कोणताही मनणि  ककिं वा आदेश हदला अ ेल त् ार्वरुद्य अपील करता  ेणार नाही." 
 

 प नर्विलोकन ककंवा  प नर क्षण या र्वरुद्ा अपील: महाराष्ट् े नमीन मह अल अियमन म १९६६, कलम २४९ अन् व े,  
'पनुर्विलोकन ककिं वा पनुरीक्षण  ार्वरुद्य अपील'  ाबाबत भाष्ट्   केले आहे. 
 
"१) पुनर्विलोकनात, कोणताही आदेश बदलण् ा ाठी ककिंवा कफरर्वण् ा ाठी देण् ात आलेला आदेश हा, मअळ 
मनणि ार्वरुद्य ज् ा ककिं वा आदेशार्वरुद्य रीतीने अपील करता  ेईल त् ाच रीतीने अपील  ोग्  अ ेल. 
 
२) पुनिरीक्षण करताना, कोणताही आदेश बदलण् ा ाठी ककिं वा कफरर्वण् ा ाठी देण् ात आलेला आदेश हा, नणअ काही तो 
पुनिरीक्षण प्राियकार् ाने अर्पलात हदलेला आदेश अ ल् ाप्रमाणे अपील  ोग्  अ ेल." 
 

 अपीला ची म दत: महाराष्ट् े नमीन मह अल अियमन म १९६६, कलम २५० अन् व े, ज् ा मदुतीत अर्पल ेकेली पाहहने 
त्  ा मदुतीबाबत भाष्ट्   केल ेआहे.  
 
"ज् ा मनणि ार्वरुद्य ककिं वा आदेशार्वरुद्य तक्रार अ ेल तो मनणि  ककिं वा आदेश, स्नल्हाियकार् ाच् ा ककिं वा अयीक्षक, 
भअभम अभभलेख  ाच् ा दनािहअन कमी दनािच् ा अ लेल् ा त् ा त् ा र्वभागातील अियकार् ाने हदला अ ेल तर,  ाठ 
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हदव ािंची मुदत  िंपल् ानिंतर त् ार्वरूद्य अपील करता  ेणार नाही ककिं वा इतर कोणत् ाही बाबतीत नव्वद हदव ािंची मुदत 
 िंपल् ानिंतर अपील करता  ेणार नाही. अपील करणार् ा व् क्ती  अ ा मनणि  ककिंवा आदेश ज् ा हदनािंका  भमळाला 
अ ेल त् ा हदनािंकापा अन  ाठ हदव ािंची ककिं वा नव्वद हदव ािंची मुदत मोनण् ात  ेईल. 
 
वरील कालावयी मोनताना, ज् ार्वरुद्य अपील करण् ात आल ेअ ेल अशा मनणि ाची ककिं वा आदेशाची प्रत 
भमळण् ा ाठी नो कालावयी लागला अ ेल तो वगळण् ात  ेईल." 
 

म् हणनेच स्नल्हाियकार् ािंच् ा ककिं वा अयीक्षक, भअभम अभभलेख  ािंच् ा दनािहअन कमी दनािच् ा अ लेल् ा अियकार्  ाच्  ा आदेशार्वरुध् द 
 ाठ हदव ािंच्  ा आत तर स्नल्हाियकार् ािंच् ा ककिं वा अयीक्षक, भअभम अभभलेख  ािंच् ा दनािहअन उच् च दनािच् ा अ लेल् ा अियकार्  ाच्  ा 
आदेशार्वरुध् द नव् वद हदव ािंच्  ा आत अपील दाखल केले गेले पाहीने. हा कालावयी मोनताना, अशा मनणि ाची ककिं वा आदेशाची प्रत 
भमळण् ा ाठी नो कालावयी लागला अ ेल तो वगळण् ात  ेईल.  
 

 म दत सपंलया नतंरच ेअपील: महाराष्ट् े नमीन मह अल अियमन म १९६६, कलम २५१ अन् व े, 'मदुत  िंपल् ानिंतर 
अपील दाखल करुन घेणे'  ाबाबत भाष्ट्   केले आहे. 
 

"नेव्हा अपील करणारी ककिं वा,  थास्थथती, अनि करणारी व् क्ती, अपील ककिं वा,  थास्थथमत, अनि करण् ा ाठी नी मुदत 
र्वहहत करण् ात आली अ ले त् ा मुदतीत अपील ककिं वा अनि न करण् ा  मतच् ानवळ पुरे े कारण होत ेअशी, ज् ा 
अियकार् ाकड ेककिं वा राज्  शा नाकड ेअपील ककिं वा अनि करील त् ा अियकार् ाची ककिंवा राज्  शा नाची खात्री पटवअन देईल 
तेव् हा  ा प्रकरणान्व े पुनर्विलोकना ाठी केलेले कोणतहेी अपील ककिं वा अनि, त् ा ाठी र्वहहत केलेल् ा मुदतीनिंतर दाखल 
करून घेता  ेईल." 
 
 हदवाणी प्रकक ा  िंहहता १९०८, आदेश ४१, मन म ३-अ अन्व े मुदतीबाह्  अर्पला ोबत उशीर माफीचा अनि आवश् क आहे. 
मुदतीबाह्  अर्पला ोबत उशीर माफीचा अनि न ेल तर अपील मिंनअर करता  ेणार नाही. उशीर माफीच् ा अनाि ह उशीर का झाला 
हे थपष्ट्टपणे र्वर्द करणारे प्रमतज्ञापत्र  ादर करणेही आवश् क आहे. 
 
 कॅव्हेट (Caveat): न् ा ाल ात दाखल अ लेल् ा ककिं वा दाखल कराव ाच् ा एखाद् ा दाव् ामध् े र्वरूध्द पक्ष, अनि करेल अ े 
गहृहत यरून, कॅव्हेट दाखल करणार्  ाला  ुनावणीची  िंयी हदल् ाभशवा  अशा दाव् ामध् े मनणि  होऊ न े अशा आश ाचा अनि 
म्हणने कॅव्हेट.  ाची का देशीर तरतअद हदवाणी प्रकक्र ा  िंहहता, १९०८ च् ा कलम १४८-अ आणण ऑडिर ४०-अ अन्व े आहे. 
कॅव्हेटचा अिंमल अनि दाखल केल् ाच् ा हदनािंकापा अन ९० हदव  अ तो. ९० हदव ािंनिंतर कॅव्हेटचा अिंमल  िंपुष्ट्टात  ेतो. 
 
 अपीला स अपा त्र आदेश: महाराष्ट् े नमीन मह अल अियमन म १९६६, कलम २५२ अन् व े, 'कोणत्  ा आदेशािंच् ा 
र्वरुद्य अपील करता  ेणार नाही'  ाबाबत भाष्ट्   केले आहे. 
 

"खालील आदेशािंर्वरुध् द अपील दाखल करता  ेणार नाही. 
(अ) कलम २५१ अन्व े केलेले अपील ककिं वा पुनर्विलोकना ाठी केलेला अनि दाखल करून घेणार् ा आदेशार्वरुध् द अपील 
दाखल करता  ेणार नाही. 
(ब) पुनरीक्षणा ाठी ककिं वा पुनर्विलोकना ाठी केलेला अनि नाकारणार् ा आदेशार्वरुध् द अपील दाखल करता  ेणार नाही. 
ककिं वा 
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(क) का िवाही थथिगत करण् ा ाठी केलेला अनि नामिंनअर करणार् ा, ककिं वा नाकारणार् ा आदेशार्वरुद्य अपील दाखल करता 
 ेणार नाही." 
 
 अपील दा खल करण्या चा  शवेटचा  ददवस स ट्ट चा  ददवस असेल तर: महाराष्ट् े नमीन मह अल अियमन म १९६६, 
कलम २५३ अन् व े,  
"नेव्हा नेव्हा अपील ककिं वा पुनर्विलोकना ाठी अनि करण् ा ाठी  ा प्रकरणात तरतअद केलेल् ा कोणत् ाही मुदतीचा 
शवेटचा हदव  रर्ववार ककिं वा राज्  शा नाने मान्  केलेल् ा इतर  ुट्टीचा हदव  अ ेल तवे्हा तवे्हा, ती  ुट्टी 
 िंपल् ानिंतर लगतचा पुढील हदव  अपील करण् ा ाठी शवेटचा हदव  आहे अ  े मनण् ात  ेईल." 
 
 अपील प्रा धिकाका ऱ्या चा  अधिकाका र: महाराष्ट् े नमीन मह अल अियमन म १९६६, कलम २५५ अन् व े, अपील प्राियकार् ाला 
खालील अियकार अ तील. 
"१) अपील प्राियकार् ा  अपील दाखल करून घेता  ेईल ककिं वा अभभलखे मागर्वल् ानिंतर आणण अपील करणार् ा 
व् क्ती  आपले म्हणणे मािंडण् ाची  िंयी हदल् ानिंतर  िंक्षक्षप्तरीत् ा त ेफेटाळता  ेईल.  
परिंतु, ज् ावेळी अपील मुदतबाह्  झाल ेअ ेल ककिं वा त ेदाखल करता  ेत न ेल त् ाबाबतीत अपील प्राियकार् ा  
अभभलेख मागर्वणे बिंयनकारक अ णार नाही. 
परिंतु, दयु् म अियकार्  ाच्  ा मनणि ाच् ा ककिं वा आदेशाच् ा हदनािंकापा अन पाच वर्ांचा कालावयी  माप्त झाल् ानिंतर, 
कोणत् ाही मह अल ककिं वा भअ-मापन अियकार्  ाकडअन  ा पोटकलमान्व े ककिं वा पोटकलम (२) अन्व े अशी कोणतीही 
का िवाही  ुरू करण् ात  ेणार नाही. 
 
२) नर अपील दाखल करण् ात आल ेअ ेल तर, त् ाच् ा  ुनावणीचा हदनािंक ठरर्वण् ात  ेईल व त् ाबद्दलची नोटी  
प्रमतवादीवर बनार्वण् ात  ेईल. 
 
३) परिंतु, कोणत् ाही मह अल ककिं वा भअ-मापन अियकार्  ापुढे दाखल केलेली कोणतीही का िवाही ही, ज् ा हदनािंका  अशी 
का िवाही दाखल केली अ ले त् ा हदनािंकापा अन एका वर्ािच् ा कालावयीच् ा आत मनकालात काढण् ात  ेईल. 
परिंतु आणखी अ  ेकी, महाराष्ट्े नमीन मह अल अियमन म ( ुयारणा) अध् ादेश, २०१६  ाच् ा प्रारिंभाच् ा हदनािंका , 
कोणत् ाही मह अल ककिं वा भअ-मापन अियकार्  ापुढे,  ा कलमाखालील कोणतीही प्रलिंबबत का िवाही ही, अशा प्रारिंभाच् ा 
हदनािंकापा अन एका वर्ािच् ा कालावयीच् ा आत मनकालात काढण् ात  ेईल. 
परिंतु त ेच, राज्  शा ना , ककिं वा नो पुनरीक्षण प्राियकार्  ा  वररष्ट्ठ अ ेल अशा, त् ाबाबतीत पदमनदेभशत केलेल् ा 
स्नल्हाियकार्  ाच् ा दनािपके्षा कमी दनाि न लेल् ा अियकार्  ा , अशी कोणतीही का िवाही मनकालात काढण् ा ाठी 
अपवादात्मक पररस्थथतीत, कारणे लेखी नमअद करून, आणखी  हा महहन् ािंचा कालावयी वाढवअन देता  ेईल. 
पक्षकार हनर राहहल् ा  त् ािंचे म्हणणे ऐकअ न घेतल् ानिंतर, अपील प्राियकार् ा , ज् ा आदेशार्वरूद्य अपील केल े
अ ेल तो आदेश रद्द करता  ेईल, का म करता  ेईल, बदलता  ेईल ककिं वा कफरर्वता  ेईल व त् ािंची कारणे तो लेखी 
नमअद करील ककिं वा त् ा , आवश् क वाटेल अशी आणखी चौकशी करण् ा ाठी ककिंवा अ ा आणखी पुरावा घेण् ा ाठी 
मनदेश देता  ेईल; ककिं वा थवत: अ ा आणखी पुरावा घेता  ेईल ककिं वा त् ाला  ोग्  वाटेल अ  ेमनदेश देऊन त ेप्रकरण 
मनकालात काढण् ा ाठी परत पाठर्वता  ेईल. 
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परिंतु त ेच, नर पुनरीक्षण प्राियकारी, पोटकलम (३) मध् े र्वमनहदिष्ट्ट केलेल् ा कालावयीच् ा आत अशी कोणतीही 
का िवाही, पुरेशा कारणाभशवा , मनकालात काढण् ात क अर करील तर, तो, त् ा  लागअ अ लेल् ा  िंबिंियत 
भशथतभिंगर्वर् क मन मािंनु ार भशथतभिंगाच् ा कारवाई  पात्र ठरेल. 
पोट-कलम (१) ककिं वा (२) मध् े मनहदिष्ट्ट केलेल् ा कोणत् ाही अियकार्  ाने त् ािंन्व े हदलेल् ा आदेशावर पुनरीक्षण 
अनुज्ञे  अ णार नाही; परिंतु, केवळ राज्  शा नाने, पोट-कलम (१) ककिं वा (२) अन्व े हदलेल् ा अशा कोणत् ाही 
आदेशात फेरफार करणे, त् ाच ेर्वलोपन करणे ककिं वा तो कफरवणे हे, का देशीर अ ले. 
 
४) कोणत् ाही मह अल ककिं वा भअ-मापन अियकार्  ापुढे दाखल केलेले कोणतहेी अपील, ज् ा हदनािंका  अ  ेअपील दाखल 
केल ेअ ेल त् ा हदनािंकापा अन एक वर्ािच् ा कालावयीच् ा आत मनकालात काढण् ात  ेईल. 
परिंतु, महाराष्ट्े नमीन मह अल अियमन म ( ुयारणा) अध् ादेश, २०१६ च् ा प्रारिंभाच् ा (५ फेबु्रवारी २०१६) हदनािंकापअवी 
दाखल ेकेलेले अ  ेकोणतहेी अपील, अशा प्रारिंभाच् ा एक वर्ािच् ा कालावयीच् ा आत मनकालात काढण् ात  ेईल. 
परिंतु आणखी अ  ेकी, राज्  शा ना , ककिं वा नो अपील प्राियकार्  ा  वररष्ट्ठ अ ेल अशा ककिं वा त् ाबाबतीत 
पदमनदेभशत केलेल् ा स्नल्हाियकार्  ाच् ा दनािपके्षा कमी दनाि न लेल् ा अियकार्  ा , अ  ेकोणतहेी अपील मनकालात 
काढण् ा ाठी अपवादात्मक पररस्थथतीत, कारणे लेखी नमअद करून, आणखी  हा महहन् ािंचा कालावयी वाढवअन देता 
 ेईल.  
५) नर अपील प्राियकारी, पोटकलम (४) मध् े र्वमनहदिष्ट्ट केलेल् ा कालावयीच् ा आत कोणतहेी अपील पुरेशा 
कारणाभशवा  मनकालात काढण् ा  क अर करील तर तो,  िंबिंियत भशथतभिंगर्वर् क मन मािंनु ार भशथतभिंगाच् ा 
कारवाई  पात्र ठरेल." 
 
 अपील दाखल करणे  नी का देशीर मुदत मनस्श् चत केलेली आहे, ती मुदत पअणि होईप तं अयिन्  ा ीक मनणि ािंची अिंमलबनावणी 
करू न े. मिंडलअियकारी व तहभ लदार  ािंच्  ा थ तरावर देण्  ात  ेणार्  ा मनकालपत्रात, आदेश पाररत करतािंनाच, 'उपरोक् त 
आदेशाची अिंमलबनावणी, अर्पलाची र्वहहत मुदत  िंपल्  ानिंतर करण्  ात  ावी'. अ े नमुद कराव.े  
 
 प्रथम अपील नर मामलेदार कोटि ॲक् ट, कलम ५ ककिं वा महाराष्ट्े नमीन मह अल अियमन म १९६६, कलम १३८ व १४३ च्  ा 
आदेशार्वरुध् द अ ेल तर, अर्पलाची र्वहहत मुदत पअणि होईप तं, अर्पलातील आदेशाचा अिंमल देणेबाबतचा मनणि , प्रकरणाच्  ा 
गुणवते्तवर घेण्  ात  ावा.  
 
 प्रथम अर्पलामध् े, खालील न् ा ाल ाचा मनणि  व अर्पली  न् ा ाल ातील मनणि  एकच अ ल् ा , त् ात कोणताही बदल 
न ल् ा  महाराष्ट्े नमीन मह अल अियमन म १९६६ नु ार हदलेल् ा मनणि ाची अिंमलबनावणी करण् ा  अर्पल कालावयी  िंपेप तं 
थािंबण् ाची आवश् कता नाही. 
 
 प्रथम अर्पल व हद् वमत  अर्पल  ािंत, न् ा ाल ाने हदलेले मनणि  एकच अ ल् ा , त् ात कोणतेही बदल न ल् ा  महाराष्ट्े 
नमीन मह अल अियमन म १९६६ नु ार हदलेल् ा मनणि ाची अिंमलबनावणी करण् ा  अर्पल कालावयी  िंपेप तं थािंबण् ाची 
आवश् कता नाही. 
 
 ररव्हीनन अनािवरील मनणि ा ाठी अर्पल कालावयी प तं का िवाही कररता थािंबणेची आवश् कता नाही. मात्र अर्पली  अियकारी 
 ािंना आवश् कता अ ल् ा  त् ािंनी आदेशामध् े त् ाप्रमाणे थपष्ट्ट उल्लेख करावा. 
 



 डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका र              तक्रार नोंद- अपील-पुनरीक्षण-पुनर्विलोकन  Page 11 

 

 वेगवेगळ् ा न् ा ाल ािंनी उदा. हदवाणी न् ा ाल ,  हकार न् ा ाल े इ.  ािंनी हदलेले आदेशािंच् ा नोंदी मध् े  िंबिंियत 
पक्षकारािंना पुन्हा नोटी ी देवअन थािंबणेची आवश् कता नाही.  
 
 हुकअ मावरुन नोंदलेल् ा नोंदी तात्काळ मनगित करणे आवश् क आहे. 
 
 फेरचौकशी ाठी अपर आ ुक्त, अपर स्नल्हाियकारी व उप र्वभागी  अियकारी  ािंनी हदलेल् ा कोणत् ाही चौकशी निंतरच् ा 
मनणि ावर का िवाही करण् ा  अर्पल कालावयी  िंपेप तं थािंबण् ाची आवश् कता नाही. 
 

 आदेशा ंच या  अमंलबजा वणीस स्थधिकिती: महाराष्ट् े नमीन मह अल अियमन म १९६६, कलम २५६ अन् व े, आदेशािंच्  ा 
अिंमलबनावणी केव् हा थथिगत करता  ेऊ शकत े ाबाबत भाष्ट्   केले आहे.  
 

"१) ज् ा मह अल ककिं वा भअ-मापन अियकार् ाने कोणताही आदेश हदला अ ेल त् ा अियकार् ा  ककिं वा त् ा पदावर 
 ेणार् ा उत्तराियकार् ा , अर्पला ाठी र्वहहत करण् ात आलेल् ा मुदतीच् ा आत कोणत् ाही वेळी  ोग्  वाटेल त् ा 
मुदतीप तं, अशा आदेशाची अिंमलबनावणी थथिगत करण् ाबद्दल मनदेश देता  ेईल, मात्र उक्त आदेशार्वरुद्य कोणतहेी 
अपील केलेले अ ता कामा न े. 
 
२) अपील प्राियकार् ा , त् ा   ोग्   वाटेल त् ा मुदतीप तं, ज् ा र्वरुद्य अपील करण् ात आल ेअ ेल त् ा आदेशाची 
अिंमलबनावणी थथिगत करण् ाबद्दल कोणत् ाही वेळी मनदेश देता  ेईल. 
 
३) पुनरीक्षण ककिं वा पुनर्विलोकन करण्  ाच्  ा अियकारािंचा वापर करणार् ा प्राियकार् ा ,  थास्थथमत पुनरीक्षण ककिंवा 
पुनर्विलोकन करण् ात  ेणार् ा आदेशािंची अिंमलबनावणी त् ाला  ोग्  वाटेल अशा मुदतीप तं थथिगत करण् ाबद्दल 
मनदेश देता  ेईल. 
 
४) अपील प्राियकार् ा  ककिं वा पुनरीक्षणाच् ा ककिं वा पुनर्विलोकनाच् ा अियकारािंचा वापर करणार् ा प्राियकार् ा  पोटकलम 
(१) अन्व े हदलेला कोणताही मनदेश रद्द करता  ेईल ककिं वा त् ात फेरफार करता  ेईल.  
 
५) कोणत् ाही आदेशाची अिंमलबनावणी थथिगत करण् ाबद्दल मनदेश देणार् ा मह अल ककिं वा भअ-मापन अियकार् ा  ककिं वा 
मनदेश देणार् ा प्राियकार् ा   ोग्  वाटतील अशा शती लादता  ेतील ककिं वा त् ा   ोग्  वाटेल अ  ेतारण देण् ाबाबत 
आदेश देता  ेईल. 
 
६) कोणत् ाही आदेशाची अिंमलबनावणी थथिगत करण् ाबद्दल मनदेश देणारा कोणताही आदेश  ा कलमाच् ा 
तरतुदीनु ार अ ेल त् ा खेरीन अन् था, देण् ात  ेणार नाही." 
 
बेका दा उत् खनन, ननराणा, करमणअक कर आणण अशा इतर प्रकरणात दिंड करण्  ात आला अ ेल तर, त्  ार्वरुध् द महाराष्ट्े नमीन 
मह अल अियमन म १९६६, कलम २५६ अन् व े थ थिगती देण्  ापअवी दिंडाच्  ा रकमेच्  ा २५% रक् कम शा की  मतनोरीत भरणे 
आवश्  क अ ेल अशी  ुयारणा करण्  ात  ेणार आहे.  
 



 डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका र              तक्रार नोंद- अपील-पुनरीक्षण-पुनर्विलोकन  Page 12 

 

 अमभलेख, का यिवा ह  मा िर्वण्या चा  व तया ंची तपा सणी करण्या चा  अधिकाका र: महाराष्ट् े नमीन मह अल अियमन म १९६६, 
कलम २५७ अन् व े, राज्  शा न व र्ववक्षक्षत मह अल आणण भअ-मापन अियकारी  ािंचा, त् ािंच् ा हाताखालील अियकार् ािंचे 
अभभलेख व का िवाही मागर्वण् ाच्  ा व त् ािंची तपा णी करण् ाच्  ा अियकार ाबाबत भाष्ट्   केले आहे. 
 
"१) राज्  शा ना  आणण  हा क स्नल्हाियकारी ककिं वा उप-स्नल्हाियकारी  ािंच् ा दनािहअन कमी दनािचा नाही अशा 
कोणत् ाही मह अल ककिं वा भअ-मापन अियकार् ा  ककिं वा त् ा त् ा र्वभागातील अयीक्षक, भअभम-अभभलेख  ा  कोणत् ाही 
दयु् म मह अल ककिं वा भअ-मापन अियकार् ाने हदलेल् ा कोणत् ाही मनणि ाच् ा ककिं वा आदेशाच् ा का देशीरपणाबद्दल 
ककिं वा औिचत् ाबद्दल आणण अशा अियकार् ाच् ा का िवाहीच् ा मन मानु ाररतबेद् दल, शा ना  थवत:ची ककिं वा  थास्थथमत, 
अियकार् ा  थवत:ची खात्री करून घेण् ा ाठी, अशा अियकार् ाने चालर्वलेल् ा कोणत् ाही चौकशीची ककिं वा का िवाहीची 
कागदपत्र ेमागर्वता  ेतील व ती तपा ता  ेतील. 
परिंतु, दयु् म अियकार् ाच् ा मनणि ाच् ा ककिं वा आदेशाच् ा हदनािंकापा अन पाच वर्ािचा कालावयी  माप्त झाल् ानिंतर, 
कोणत् ाही मह अल ककिं वा भअमापन अियकार् ाकडअन  ा पोटकलमान्व े ककिं वा पोटकलम (२) अन्व े अशी कोणतीही 
का िवाही  ुरु करण् ात  ेणार नाही. 
 
२) तह ीलदार, ना ब तह ीलदार आणण स्नल्हा मनरीक्षक, भअभम-अभभलेख  ािं , त्  ाच प्रकारे ज् ा प्रकरणी रीत र ककिं वा 
 िंक्षक्षप् त चौकशी करण् ात आली नाही अशा कोणत् ाही प्रकरणामध् े, त्  ाच्  ा हाताखालील कोणत्  ाही अियकार्  ाने केलेली 
का िवाही मागर्वता  ेईल व तपा ता  ेईल. 
 
३) परिंतु, कोणत् ाही मह अल ककिं वा भअमापन अियकार् ापुढे दाखल केलेली कोणतीही का िवाही ही, ज् ा हदनािंका  अशी 
का िवाही दाखल केली अ ले त् ा हदनािंकापा अन एका वर्ािच् ा कालावयीच् ा आत मनकालात काढण् ात  ेईल. 
परिंतु आणखी अ  ेकी, महाराष्ट्े नभमन मह अल अियमन म ( अयारणा) अध् ादेश, २०१६  ाच् ा प्रारिंभाच् ा हदनािंका , 
कोणत् ाही मह अल ककिं वा भअमापन अियकार् ापुढे,  ा कलमाखालील कोणतीही प्रलिंबबत का िवाही ही, अशा प्रारिंभाच् ा 
हदनािंकापा अन एका वर्ािच् ा कालावयीच् ा आत मनकालात काढण् ात  ेईल. 
परिंतु त ेच, राज्  शा ना , ककिं वा नो पुनरीक्षण प्राियकार् ा  वररष्ट्ठ अ ेल अशा, त् ाबाबतीत पदमनदेभशत केलेल् ा 
स्नल्हाियकार् ाच् ा दनािपके्षा कमी दनाि न लेल् ा अियकार् ा  अशी कोणतीही का िवाही मनकालात काढण् ा ाठी 
अपवादात्मक पररस्थथतीत, कारणे लेखी नमअद करुन, आणखी  हा महहन् ािंचा कालावयी वाढवअन देता  ेईल. 
परिंतु त ेच, नर पुनरीक्षण प्राियकारी, पोटकलम (३) मध् े र्वमनहदिष्ट्ट केलेल् ा कालावयीच् ा आत अशी कोणतीही 
का िवाही, पुरेशा कारणाभशवा , मनकालात काढण् ात क अर करील तर, तो,  त् ा  लागअ अ लेल् ा  िंबिंियत 
भशथतभिंगर्वर् क मन मािंनु ार भशथतभिंगाच् ा कारवाई  पात्र ठरेल; 
नर कोणत् ाही बाबतीत राज्  शा नाला ककिं वा पोटकलम (१) ककिं वा पोटकलम (२) मध् े मनहदिष्ट्ट केलेल् ा कोणत् ाही 
अियकार् ाला अ  ेआढळअन  ेईल की, अशा रीतीने मागर्वलेला कोणताही मनणि  ककिं वा आदेश ककिं वा का िवाही  ात 
फेरफार करणे, तो मनणि  ककिं वा ती का िवाही रद्द करणे ककिं वा कफरवणे आवश् क आहे, तर राज्  शा ना  ककिं वा अशा 
अियकार् ा   ोग्  वाटेल अ ा त् ावर आदेश देता  ेईल. 
परिंतु, राज्  शा न ककिं वा अ ा अियकारी, खानगी व् क्तीिंच् ा परथपरािंमयील हक्काबाबतच् ा कोणत् ाही प्रश्नावर 
पररणाम करणार् ा कोणत् ाही आदेशात,  िंबिंियत पक्षकारािंना उपस्थथत राहण् ाबद्दल आणण अशा आदेशाच् ा  मथिनाथि 
आपले म्हणणे मािंडण् ाबद्दल नोटी  हदल् ाभशवा  फेरफार करणार नाही ककिं वा तो कफरर्वणार नाही. 
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परिंतु, आणखी अ  ेकी, रीत र चौकशी करण् ात आली अ ेल अशा कोणत् ाही बाबतीत,  हा क ककिं वा 
उपस्नल्हाियकारी, थवत: होऊन अ ा आदेश देणार नाही. परिंतु तो आपल् ा अभभप्रा ा ह ती कागदपत्र ेस्नल्हाियकार् ाकड े
 ादर करील व स्नल्हाियकारी त् ावर त् ा   ोग्  वाटतील अ  ेआदेश देईल. 
 
४) पोटकलम (१) ककिं वा (२) मध् े मनहदिष्ट्ट केलेल् ा कोणत् ाही अियकार् ाने त् ािंन्व े हदलेल् ा आदेशावर पुनरीक्षण 
अनुज्ञे  अ णार नाही; परिंतु केवळ राज्  शा नाने, पोटकलम (१) ककिं वा (२) अन्व े हदलेल् ा अशा कोणत् ाही 
आदेशात फेरफार करणे, त् ाच ेर्वलोपन करणे ककिं वा तो कफरवणे हे, का देशीर अ ले." 
 
राज्  शा न, आ ुक् त, नमाबिंदी आ ुक् त,  िंचालक- भअमी-अभभलेख, स्नल्हाियकारी, उप  िंचालक- भअमी-अभभलेख, अियक्षक- भअमी-
अभभलेख,  ािंना पुनरीक्षणाच ेअियकार आहेत.  
 

 आदेशा ंच ेप नर्विलोकन: महाराष्ट् े नमीन मह अल अियमन म १९६६, कलम २५८ मध्  े आदेशािंच्  ा पनुर्विलोकनाबाबत 
भाष्ट्   केले आहे. 
 
"१) राज्  शा न आणण प्रत् ेक मह अल ककिं वा भअ-मापन अियकारी आपण होऊन ककिं वा हहत िंबिंय अ लेल् ा कोणत् ाही 
पक्षकाराच् ा अनािवरून आपण हदलेल् ा ककिं वा आपल् ा कोणत् ाही पअवािियकार् ाने हदलेल् ा कोणत् ाही आदेशाचे 
पुनर्विलोकन करील आणण त् ा िंबिंयात त् ा   ोग्  वाटेल अ ा आदेश देईल. परिंतु, 
 
(एक) आपण थवत: न हदलल्  ा अशा कोणत् ाही आदेशाचे लेखन प्रमादाच् ा कारणाव् मतररक्त इतर कारणावरून 
पुनर्विलोकन करणे आवश् क आहे अ  ेस्नल्हाियकार् ा  ककिं वा नमाबिंदी अियकार् ा  वाटेल तर तो प्रथम आ ुक्ताची 
ककिं वा,  थास्थथमत, नमाबिंदी आ ुक्ताची मिंनुरी घेईल आणण नर स्नल्हाियकार् ा  ककिं वा नमाबिंदी अियकार् ा  दयु् म 
अ लेल् ा अियकार् ाने, लेखन प्रमादाच् ा कारणाव् मतररक्त इतर कारणावरून कोणत् ाही आदेशाच-े- मग अ ा आदेश 
त् ाने थवत: हदलेला अ ो ककिं वा त् ाच् ा पअवािियकार् ाने हदलेला अ ो-- पुनर्विलोकन करण् ाचे ठरर्वले अ ेल तर, तो 
प्रथम ज् ा  दयु् म अ ेल अशा अियकार् ाची मिंनुरी घेईल. 
 
(दोन) कोणत् ाही आदेशात  िंबिंियत पक्षकारा  उपस्थथत राहण् ाबद्दल आणण त् ा आदेशाच् ा  मथिनाथि आपल ेम्हणणे 
मािंडण् ाबद्दल नोटी  देण् ात आल् ाभशवा  अशा कोणत् ाही आदेशात बदल करण् ात  ेणार नाही ककिं वा तो कफरर्वण् ात 
 ेणार नाही. 
 
(तीन) ज् ावर अपील करण् ात आल ेअ ेल ककिं वा नो पुनरीक्षणाच् ा का िवाहीचा र्वर्  अ ेल अशा कोणत् ाही 
आदेशाच ेपुनर्विलोकन अ  ेअपील ककिं वा का िवाही अमनणीत अ ेप तं करण् ात  ेणार नाही. 
 
(चा र) खानगी व् क्तीिंच् ा परथपरािंमयील हक्काच् ा कोणत् ाही प्रश्नावर पररणाम करणार् ा कोणत् ाही आदेशाचे 
पुनर्विलोकन,  दरहअ का िवाहीतील कोणात् ाही पक्षकाराने अनि केल् ाभशवा  करण् ात  ेणार नाही व अशा आदेशाचे 
पुनर्विलोकन करण् ाबद्दलचा कोणताही अनि उक्त आदेश देण् ात आल् ापा अन नव्वद हदव ािंच् ा आत करण् ात आला 
न ेल तर दाखल करून घेण् ात  ेणार नाही. 
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२) पुढील कारणािंखेरीन इतर कोणत् ाही कारणावरून कोणत् ाही आदेशाच ेपुनर्विलोकन करण् ात  ेणार नाही.  
 
(एक) नवीन आणण महत्त्वाच् ा बाबीिंचा ककिं वा पुराव् ाचा शोय, 
 
(दोन) अभभलखे पाहताक्षणीच हद अन  ेणारी एखादी चअक ककिं वा दोर्, ककिं वा  
 
(तीन) इतर कोणतहेी पुरे े कारण.  
 
३)  ा कलमाच् ा प्र ोननाकरीता स्नल्हाियकारी हा, नो मह अल ककिं वा भअ-मापन अियकारी स्नल्हा  ोडअन गेला अ ेल ककिं वा 
ज् ाच ेमह अल ककिं वा भअ-मापन अियकारी  ा नात् ाने अियकार वापरणे बिंद झाल ेअ अन त् ा स्नल्ह् ात ज् ािंच् ा नागेवर 
त् ाच् ानिंतर काम करणारा कोणी अियकारी न ेल त् ा मह अल ककिं वा भअ-मापन अियकार् ाचा उत्तराियकारी अ ल् ाचे 
मानण् ात  ेईल. 
 
४) अर्पलात ककिं वा पुनारीक्षणात ज् ावर मनणि  झाला अ ले त् ा आदेशाच ेपुनर्विलोकन, अपील ककिं वा पुनरीक्षण 
प्राियकार् ाला दयु् म अ ललेा कोणताही मह अल ककिं वा भअ-मापन अियकारी करणार नाही.  
 
५) पुनर्विलोकन करताना हदलेल् ा आदेशाच ेकोणत् ाही कारणावरून पुनर्विलोकन करण् ात  ेणार नाही." 
 

 स्पष्टपणे अनंतम म्हणून जा ह र केलेल या  ननणिय ककंवा  आदेशा ंबा बत ननयम: महाराष्ट् े नमीन मह अल अियमन म 
१९६६, कलम २५९ मध्  े न ेमनणि  ककिं वा आदेश, थपष्ट्टपणे अिंमतम म्हणअन नाहीर केल ेअ तील त् ाबाबतीतील 
मन मािंवर भाष्ट्   केले आहे. 
 
" ा अियमन मात नेव्हा एखादा मनणि  ककिं वा आदेश, अिंमतम ककिं वा मनणाि क अ ल् ाबद्दल तरतअद करण् ात आली 
अ ेल तवे्हा अशा तरतुदीचा अथि, अशा मनणि ार्वरुद्य ककिं वा आदेशार्वरूद्य कोणतहेी अपील करता  ेणार नाही अ ा 
मानण् ात  ेईल परिंतु केवळ राज्  शा नानेच, कलम २५७ च् ा तरतुदीिंन्व े अ ा कोणताही मनणि  ककिं वा आदेश  ात 
 ुयारणा करणे, तो रद्द करणे ककिं वा कफरवणे हे का देशीर अ ेल." 
 
 
 

↓ 
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अपील - प नर क्षण - प नर्विलोकन 
अपील प नर क्षण प नर्विलोकन 

म.न.म.अ. कलम-२४७ म.न.म.अ. कलम-२५७  म.न.म.अ. कलम-२५८ 
 ुनावणी आवश् क  ुनावणी आवश् क  ुनावणी आवश् क 
गुणवत्ता (Merit) न ेल तरीही  वि मुद्द् ािंवर 
करता  ेते.  
 

१. का देशीरपणाची खात्री 
करण् ा ाठी. 
२. औिचत्  भिंग झाला अ ेल तर. 
३. का िपध्दतीबद्दल शिंका अ ेल तर. 
 ा तीनच मुद्द् ािंवर करता  ेत.े 

१. नवीन महत्वाच् ा पुराव् ािंचा शोय 
२. पाहताक्षणी हद अन आलेली चअक 
३. इतर पुरे े कारण  ा तीन मुद्द् ािंवर  
करता  ेते. 
 

पक्षकार दाखल करतो. मह अल अियकारी थवत: ककिं वा 
अनािवरून करू शकतात. 

मह अल अियकारी थवत: ककिं वा अनािवरून 
करू शकतात. 

पुनरीक्षण ककिं वा पुनर्विलोकनात मअळ मनणि  
बदलला तर त् ार्वरूध्द अपील करता  ेते. 
(कलम-२४९ अन्व े)  

पुनरीक्षणाचा अनि फेटाळला गेला तर 
त् ार्वरूध्द अपील करता  ेत नाही.  
(कलम-२५२ अन्व े) 

पुनर्विलोकनाचा अनि फेटाळला गेला तर 
त् ार्वरूध्द अपील करता  ेत नाही.  
(कलम-२५२ अन्व े) 

वररष्ट्ठािंकडे चालते. वररष्ट्ठ अियकारी कमनष्ट्ठ 
अियकार्  ाकडील कागदपत्रे मागवअन 
करतात. 

ज् ाने मनणि  हदला तो अियकारी करू 
शकतो. 

वररष्ट्ठािंच्  ा परवानगीची आवश् कता नाही. वररष्ट्ठािंची पअविपरवानगी आवश् क. लेखन प्रमादाभशवा  इतर कारणािं ाठी 
वररष्ट्ठािंची पअविपरवानगी आवश् क. 

मअळ आदेशानिंतर ६० हदव ात दाखल करावे. ठरार्वक कालावयी नमअद नाही तथार्प, 
 वोच्च न् ा ाल ाने काही प्रकरणात 
मनकाल देतािंना मअळ आदेशानिंतर ३ वर्ि 
मुदतीत करावे अ े नमअद केले आहे. 

मअळ आदेशानिंतर ९० हदव ात करावे 
अ े अपेक्षक्षत आहे. परिंतअ बिंयनकारक 
नाही.  
 

 
 
 मा . उचच न्या या लय, म ंबई या ंचे ननम-न्या यीक अधिकाका ऱ् या ंसा ठी ननदेश :  
मा. उच्च न् ा ाल , मुिंबई  ािंनी त् ािंना भारती  घटनेच् ा कलम २२६, २२७ कलमािंन्व े प्राप्त अियकारािंचा वापर करुन, ररट 
र्पहटशन क्र. ४१०१/२००७ मध् े मनम-न् ा ीक अियकार्  ािंना ( वि मिंत्री,  िचव, अियकारी, दावेदार)  ािंच् ा ाठी अपील, पुनरीक्षण, 
पुनर्विलोकन  ािंच् ाबाबतीत  ुनावणी घेणे, मनणि  घेणे  ाबाबत कशी का िवाही करावी  ा ाठी काही मनदेश हदलेले आहेत. त े
खालील प्रमाणे. 
 अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकना ाठी दावा ककिं वा अनि दाखल करतािंना त् ात कुठल् ा का द् ाखाली व कुठल् ा कलमाखाली ते 
दाखल करण् ात  ेत आहे त् ाचा उल्लेख अ ावा. त ेच मनकाल देतािंना ुध्दा मनकाल कुठल् ा का द् ाखाली व कुठल् ा 
कलमाखाली देण् ात  ेत आहे त् ाचा उल्लेख अ ावा. 
 दावेदाराने अनाि ोबत घटनाक्रम व घटनािंचा हदनािंक नमअद केलेला कागद नोडावा. 
 दावेदाराने अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन अनि  िंबिंियत का द् ात नमअद अिंमतम कालावयीच् ा आत दाखल करावा.  
 दावा दाखल करण् ा  उशीर झाला अ ेल तर उशीर माफीचा अनि प्रमतज्ञापत्रा ह अनाि ोबतच दाखल करावा. 
अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन अनि नर दावेदार  मक्ष दाखल करीत अ ेल तर त् ाने थवत:ची ओळख कागदपत्रािं ह भ ध्द 
करावी.  
 अनाि ोबत प्रत् ेक नाब देणार  ािंच् ा ाठी थवतिंत्र प्रतीिं ह दोन प्रती नादा दाखल कराव् ात.  
 नाब देणार  ािंना नोटी ा पाठर्वण् ा ाठी पुरेश् ा रकमेचे कोटि फी/टपाल मतकीटे  िंलग्न अ ावीत. 
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 दावेदाराने त् ाच् ा थतरावर ुध्दा नाब देणार  ािंना नोटी ा पाठवाव् ात. टपालाची पोहोच नोटी  बनावल् ाचा पुरावा मानण् ात 
 ेतो. 
 एखाद् ा प्रकरणात एकतफी थथिगती, मनाई आदेश  ािं ारखे अिंतररम आदेश तात्काळ भमळर्वण् ाची आवश् कता अ ल् ा  त े
तात्काळ भमळर्वण् ाची मनकड अनािव्दारे थपष्ट्ट करावी. अ ा आदेश पाररत करण् ात आल् ा  र्वरुध्द पक्षाला त् ाची  अचना 
तात्काळ द् ावी आणण अशी  अचना हदल् ाबाबतची पोहोच प्रकरणात ठेवावी. अ ा एकतफी थथिगती, मनाई आदेश, र्वरुध्द पक्षाला 
त् ाची  अचना भमळण् ा  नो वेळ आवश् क अ ेल त् ा वेळेपुरताच देण् ात  ावा. 
  ुनावणीचा पुढील हदनािंक, वेळ व थथळ  वि पक्षकारािंना कळर्वण् ात  ावा. 
 दाखल प्रकरण एखाद् ा शा की /मनम शा की  र्वभागाशी  िंबिंयीत अ ल् ा  त् ा र्वभागाचा नाणकार अियकारी/कमिचारी 
 ुनावणीच् ावेळे  हनर ठेवावा. 
  ुनावणीची नोटी  पाठर्वणे आणण  ुनावणी हदनािंक  ात पुरे ा वेळ देण् ात  ावा. एकादा पक्षकार  ुनावणी  पुरेश् ा 
कारणािं ह गैरहनर अ ेल तर त् ाला  ुनावणी ाठी  ोग्  ती वेळ देण् ात  ावी. 
  ुनावणी ाठीच ेहदव , वेळ व थथळ  वि पक्षकारािंच् ा  ो ीनु ार ठरर्वण् ात  ावी. 
  ुनावणी आणण  ुक्तीवाद  िंपल् ानिंतर कमाल चार त ेआठ आठवड् ात मनकाल देण् ात  ावा. मनकालपत्रात मनकालाच् ा 
मनष्ट्कर्ािप तं पोहोचण् ाची कारणे नमुद अ ावीत. 
  ुनावणी आणण  ुक्तीवाद  िंपल् ानिंतर  क्षम अियकार्  ा  त् ा प्रकरणाशी  िंबिंियत कोणतीही कागदपत्रे र्वरूध्द पक्षाच् ा 
गैरहनेरीत/कळर्वल् ाभशवा  स्थवकारता  ेणार नाहीत. 
 मनकालाची  मन  वि पक्षकारािंना पोहोच-दे  डाकेने पाठर्वण् ात  ावी.  
 कोणत् ाही मनम न् ा ीक प्रकरणात, कोणत् ाही खा दार, आमदार ककिं वा त्र थथ पक्षाने केलेली र्वनिंती, तो त् ा प्रकरणात 
पक्षकार अ ल् ाभशवा  मान्  करता  ेणार नाही.  
 प्रत् ेक प्रकरणात रोननामा काटेकोरपणे भलहहण् ात  ावा. 
                
 महत वा च:े 
 महाराष्ट्े नमीन मह अल अियमन माच् ा कलम २२७, २२८ आणण २२९ अन्व े पुराव् ाच ेदथतऐवन हनर करण् ा ाठी  मन्  
काढअन उपस्थथत राहण् ा  भाग पाडण् ाची तरतअद आहे. अ ा  मन्  काढण् ाचे अियकार अव्वल कारकअ न आणण त् ापेक्षा वररष्ट्ठ 
अियकार्  ाला आहेत. 
 महाराष्ट्े नमीन मह अल अियमन माच् ा कलम २४३ अन्व े कोणत् ाही के मध् े उद्भवलेला खचि  िंबिंियतािंना प्रो े  फी च् ा 
थवरूपात ककिं वा त् ािंच् ा खचािने नोटी  बनावण् ा ाठी मिंनअर करता  ेतो. त् ाबाबतचे आदेश काढण् ाचे अियकार मह अल 
अियकार्  ाला आहेत. 
 महाराष्ट्े नमीन मह अल अियमन मच् ा कलम २३९ अन्व े रीत र ककिं वा  िंक्षक्षप्त चौकशी प्रकरणात पुरावा म्हणअन 
पक्षकारािंमाफि त दाखल केलेले मअळ दथतऐवन, पक्षकाराने त ा अनि केल् ा ,  ोग्  ती फी घेऊन परत देता  ेतात.       
 महाराष्ट्े नमीन मह अल अियमन म, कलम ३२७ अन्व े मन मानु ार फी हदल् ावर, वानवी वेळात, अभभलेखातील कागदपत्रे व 
नकाशे लोकािंच् ा तपा णी ाठी खुले अ तात.  
 

 
 

 
 
    
    
    


