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लोकसेवकयच् यय ेशेचय अ जवञय 
महसूल जधिकारी ववववि कााद ाान् वाे ेशेच ाािर  करी  जस ा . महसलू जधिकारी हे निम-न् ाानाक 
जधिकारीही जसल् ाामे े जिेक शावे- ंटे ाां हेी निकाल महसूल जधिकार् ाांमार्फ   ाािर  हो ा . शाव-े
 ंट् ाांमे ाे होरारा निकाल हा ाका ाषाचाच् ाा जानेिे  र शसेर् ाा ाषाचाच् ाा ववध्े श जस ो. त् ाामे े ज् ाा 
ाषाचाच् ाा ववध्े श निकाल जस ो  ो ाषाच िारान जस ो. ाा अल काही लोक ाेढील कााशेचअर प्रक्रिाा (जाअल 
इत् ााशी) ि जवलंज ा मिगटचाही करण् ाास प्रवत् हो ा . ाा ूि, जधिकार् ाािे लशलेली  ाकीश, मिाई हेकूम, 
निषेिाञा ाां  ेाालि ि करण् ाा  ेप्रकार जवलंबजले ना ा . ाासाठी रानकीा वरशहस्   मो् ाा प्रमारा  
काररअभू  जस ा . 
 

ेशेचाच् ाा जवञे  ेप्रकार घडल् ाास ाेढे काा कारवाई करावअ ााजाज  काही महसूल जधिकार् ाां  संभ्रम ेहे.  

खरे र कााशेचअरिरत् ाा लशलेल् ाा ेशेचा अ जवञा कररे हा त् ाा ेशेचा ा  िह हे  र ेशेच शेरार् ाा 
जधिकार् ााच् ाा ाशा ा, त् ाा कााद ाा ा े र ज् ाा राज् ाघटिेिे जसे जधिकार प्रशाि केले ेहे , त् ाा 
राज् ाघटिे ाही जामाि करण् ाासारखे ेहे. 
 

लोकसेवकािे कााशेचअरिरत् ाा लशलेल् ाा ेशेचा अ जवञा कररे हा भयरतअय शंड ववायन, कलम १८८ जन् वाे 
शखलाात्र (Cognizable), नामअिाात्र (Bailable), ेासा  ि ममटवण् ाानोगा (Non Compoundable) जाराि ेहे. 
 

भय.शं.वव.-कलम १८८: 

 
 

फिययाश: कााशेचअरिरत् ाा ाािर  केलेल् ाा ेशेचा अ जवञा केली गेली  र क्रर्ााफश कोरअ शाखल करावअ जसा 
प्रश् ि निमाफर हो ो.  

कााशेचअरिरत् ाा ाािर  केलेल् ाा ेशेचा अ जवञा केली गेली  र  सा ेशेच ाािर  कररार् ाा जधिकार् ाािे 
क्रकंवा त् ाा ेशेचा अ जमंलजनावरअ ज् ाा शये ाम जधिकार् ााकड/ेकमफ ार् ााकड ेसोाववण् ाा  ेली जसेल त् ाािे, 
संजंिअ  ाोलीस ठाण् ाा  ााजाज  क्रर्ााफश शाखल कररे ेवश् ाक जस े. 
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कााशेचअरिरत् ाा ाािर  केलेल् ाा ेशेचा अ जवञा करण् ाा अ प्रवत्अ अ वाढ वे अ  रोखरे े ा जािरहााफ झाले 
ेहे. ाा प्रवत्अ टा ााच् ाा जस अल  र महसूल जधिकार् ाांिअ ाांववध्े श कठोर कााशेचअर कारवाई करण् ाा अ 
ेवश् ाक ा ेहे. 
 

 
         

 
   

         


