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महस ली वसूली प्रमाणपत्र 
'महसलुी वसलूी प्रमाणपत्र' अर्ाात 'Revenue Recovery Certificate'. हा ववषय महसलू खात् यात सवाच 
स् तराावरा ुलुा् षीत ववषय आहे. याबाबतचषी अनेक वसलूी प्रकराणे प्रलबंबत आहेत. महालेखापाल स् तराावूनन याबाबत 
वेळोवेळषी पाठपरुाावा कराण यात येतो. तराीही वसलूी बाबत प्रगतषी होत नाही. याचे मखु् य काराण ् हणेे याबाबत 
फारा कमषी प्रमाणात लेखषी साहहत् य पपल्   आहे. त् यामळेु परेुा षी माहहतषी ळमळत नाही. याचाच ववचारा कूनन 
महसलुी वसलूी प्रमाणपत्र याववषयावरा हा लेख ळलहहलेला आहे. 
 
वववव   ासकीय ववभाग, स् र्ानिकनक प्रक कराणे यांना करा स् वूनपात ुेय असणाराी रा् कम ेे् हा वसलू होत नाही 
ते्  हा त् याच या वसलूी बाबत सवा तप षीलासह मा. जेल हाक काराी यांना कळववण यात ये न, सबं ंषीत प्रलबंबत 
रा् कम वसलू कराण याचषी ववनतंषी कराण यात येत.े यालाच 'महसलूी वसलूी प्रमाणपत्र' अर्ाात 'R.R.C.' ् हणतात. 
 
महारााष्ट्र ेमषीन महसलू अक निकनयम १९६६, प्रकराण अकराा मध् ये कलम १६८ त े२२३ मध् ये ेमषीन महसलू आ ण 
महसलू ववषयक मागण यांचषी वसलूी याबाबत सववस् तरा माहहतषी हुलेली आहे.  
 
महारााष्ट्र ेमषीन महसलू अक निकनयम १९६६, कलम २२१ आ ण ‘महारााष्ट्र ेमषीन महसलुाचया वसलुीबाबत निकनयम, 
१९६७’ अन् वये 'महसलुी वसलूी प्रमाणपत्र' बाबत कायावाही कराण यात येत.े  
  
 म.ज.म.अ. १९६६ कलम २२१: या तरातुु ीन्वये वसलू कराता येईल अ षी रा्कम - 
१) (अ) या अक निकनयमान् वये िंकंवा त् या त् या वेळषी अमंलात असलेल या ेमषीन महसलुासबं ंषीच या अक निकनयमान्वये 
ुेणयाेोगा िंकंवा बसववता येणयाेोगा असेल असा ेमषीन महसलू, खंड, प्ता खंड (ज्वट राेंट), नेरााणा, 
पत्तरााक काराी  लुक, हस्तांतराण  लुक आ ण ेप्तषी, पपकरा, ेळमनषीपासनूच ेनफे, ववत्तल् षी, फी, भारा, ुंड, 
 ास्तषी, पाणषीपट्टी, स्वाळमत्व  न, खचा यांबद्ुल ुेणे असलेलया सवा राकमा, 
(ब) कोणताही करा,  लुक, पपकरा िंकंवा फी िंकंवा महसलुाचषी कोणतषीही इतरा बाब यांचया म्त्याबाबत कोणत्याही 
कंत्राटुारााकडून येणे असललेा सवा पसैा आ ण असा कोणताही कंत्राटुारा, त्याचया कराारााचया अटीन्वये ज्या 
आकर्ाक स्वूनपाचया  ास्तषीस पात्र होईल त्या सवा ववळ ष्ट्ट आकर्ाक स्वूनपाचया  ास्तषी, 
(क) या अक निकनयमान् वये िंकंवा त्या त्या वेळषी अमंलात असलेलया कोणत्याही कायद्यान्वये िंकंवा 
 ासनाबराोबरा केलेलया कोणत्याही कराारााद्वारेा िंकंवा सवंवुेद्वारेा आकाराणषी ्हणून िंकंवा महसलुी 
मागणषी ्हणून िंकंवा ेमषीन महसलुाचषी र्कबाकी ्हणून आकाराणषीयोग्य असलयाच ेेाहीरा केलेलया 
सवा राकमा, या प्रकराणाचया पवूीपतूी तरातुु ीन्वये आकाराणयात येतषील आ ण या प्रकराणाचया सवा 
तरातुु ी या  ्य तरे्वरा त्यास लाग ूहोतषील. 
२) पोटकलम (१), खंड (ब) मध्ये निकनह ाुष्ट्ट केलेले कोणतहेी  ते परात घेणयात येईल त्या बाबतषीत कोणत्याही 
्य्तषीला, निकतने परात ळमळणयाचया अपे्ेसह ज्या कोणत्याही राकमा कंत्राटुारााला हुलया असतषील त्या 
राकमांबद्ुल कोणतषीही रा्कम ळमळणयाचा ह्क असणारा नाही. 
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 महसलू व वन ववभाग, पररापत्रक क्रमांक महसलू-१०७३/५४२२-सषी-१, हुनांक २२.८.१९७४ अन् वये, 'महसलूी 
वसलूी प्रमाणपत्र'चषी वसलूी ेलु होण याच या ष्ष्ट् टीने, 'महसलूी वसलूी प्रमाणपत्र' हे र्ेट तहळसलुारा यांच याकड े
पाठवनू त् याचषी प्रत माहहतषीसाठम मा. जेल हाक काराी यानंा ुेण याच या सचूना  ासनाने सवा सबंकं तांना हुल या 
आहेत. 
पपराो् त पररापत्रकानसुारा 'महसलूी वसलूी प्रमाणपत्र' पाठववतानंा त् यात खालील बाबषी नमूु  असा् यात अ ा सचूना 
आहेत. 

'महसूली वसूली प्रमाणपत्र' पाठववतांना त यात नमूद करावयाच् या बाबी 
१ र्कबाकीुारााच ेसंपूणा नाव  

आ ण संपूणा पत्ता 
 

२ वसूल कराण याचषी रा् कम  
३ कायद् याच या कोणत् या तरातुुीन् वये 

सुरा रा् कम ेमषीन महसुलाचषी 
र्कबाकी ् हणून वसूल कराता 
येत?े 

 

४ कोणत् या प्रिंक्रयेद् वारेा सुरा रा् कम 
वसूल कराण यात ये   कत?े 

 

५ कोणत् या ळमळकतषीबाबत सुरा 
प्रिंक्रया अंमलात आणावयाचषी 
आहे? 

 

      
 महसलू व वन ववभाग, पररापत्रक क्रमांक लेप-२०११/प्र.क्र.५९(भाग-२)/टी-२, हुनाकं २७.३.२०१२ अन् वये, 
'महसलूी वसलूी प्रमाणपत्र' बाबत  ासनाने पढुील सचूना हुल या आहेत.  
 जजल् हाधिकारी/ उपववभागीय अधिकारी स् तरावरील काययववाही: 
 जेल हाक काराी/ पपववभागषीय अक काराी कायाालयात सवा 'महसलूी वसलूी प्रमाणपत्र'चषी नोंु स् वततं्र 'आरा.आरा.सषी. 
नोंुवहीत' आ ण सगंणकावरा घेण यात यावषी. 
 'महसलूी वसलूी प्रमाणपत्र' ळ वाय इतरा प्रकराणे 'आरा.आरा.सषी. नोंुवहीत' नोंुववण यात येणारा नाहीत याचषी 
ु्ता घ यावषी. 
 ‘महारााष्ट्र ेमषीन महसलुाचया वसलुीबाबत निकनयम, १९६७’ निकनयम १७ (२) मध् ये नमुु  केलेली माहहतषी 'महसलूी 
वसलूी प्रमाणपत्र' मध् ये नमुु  नसेल िंकंवा अपणूा असेल तरा सुराचा 'महसलूी वसलूी प्रमाणपत्र' प्रस् ताव तात् काळ 
सबं ंषीत ववभागास परात पाठववण यात यावा. 
 सुरा प्रकराण वसलूी योग् य असल याचषी निकनवासषी पपजेल हाक काराी यांचषी  ाराणा लाल यास, सात हुवसात सुराचे 
प्रकराण सबं ंषीत पपववभागषीय अक काराी/तहळसलुारा कायाालयात पढुील कायावाहीसाठम पाठववण यात याव.े 
 पपववभागषीय अक काराी/तहळसलुारा कायाालयात पढुील कायावाहीसाठम पाठववण यात आलेल या प्रकराणांचा आढावा 
ुरामहा घेण यात यावा व त् याबाबत पाठपरुाावा कराण यात यावा. 
 'महसलूी वसलूी प्रमाणपत्र' वसलूीचा अहवाल ुरामहा ५ ताराखेच या आत  ासनास पाठवावा. 
 पपववभागषीय अक काराी यांनषी त् यांच या स् तराावरा 'महसलूी वसलूी प्रमाणपत्र' प्रकराणांचा ुरामहा आढावा घ यावा व 
त् याबाबत पाठपरुाावा कराावा तसेच  ासनाच या आुे ान् वये पकचत कायावाही होत असल याचषी खात्रषी कराावषी.  
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 पपववभागषीय अक काराी/तहळसलुारा यांनषी 'आरा.आरा.सषी. नोंुवही' चषी ुरामहा तपासणषी कराावषी. कायावाही पणूा 
लालेल या प्रकराणांत पतूाता अहवाल सबं ंषीत ववभागास पाठवावा आ ण 'आरा.आरा.सषी. नोंुवही' तषील प्रकराण 
अनकु्रमांकाला, पतूाता लाल याचषी खणु ् हणून लाल  ाईने वतूाळ कराावे. 
 पपववभागषीय अक काराी यांनषी ुरावषी, ३१ माचा अखरेा 'आरा.आरा.सषी. नोंुवही' अद् ययावत कूनन ळ ल लक 
र्कबाकी निकनज् चत कूनन त् याचा तालकुानिकनहाय अहवाल, तप षीलासह  ासनास साुरा कराावा. 
 
 तहससलदार स् तरावरील काययववाही: 
 तहळसलुारा यांनषी त् याचं या कायाालयात सवा 'महसलूी वसलूी प्रमाणपत्र'चषी नोंु स् वततं्र 'आरा.आरा.सषी. नोंुवहीत' 
आ ण सगंणकावरा घ यावषी.  
 'महसलूी वसलूी प्रमाणपत्र' ळ वाय इतरा प्रकराणे 'आरा.आरा.सषी. नोंुवहीत' नोंुववण यात येणारा नाहीत याचषी 
ु्ता घ यावषी. 
 तहळसलुारा यांनषी 'आरा.आरा.सषी. नोंुवही' चषी ुरामहा तपासणषी कराावषी. कायावाही पणूा लालेल या प्रकराणांत पतूाता 
अहवाल सबं ंषीत ववभागास पाठवावा आ ण 'आरा.आरा.सषी. नोंुवही' तषील प्रकराण अनकु्रमांकाला, पतूाता लाल याचषी 
खुण ् हणून लाल  ाईने वतूाळ कराावे. 
 ‘महारााष्ट्र ेमषीन महसलुाचया वसलुीबाबत निकनयम, १९६७’ निकनयम १७ (२) मध् ये नमुु  केलेली माहहतषी 'महसलूी 
वसलूी प्रमाणपत्र' मध् ये नमुु  नसेल िंकंवा अपणूा असेल तरा सुराचा 'महसलूी वसलूी प्रमाणपत्र' प्रस् ताव तात् काळ 
जेल हाक काराींमाफा त सबं ंषीत ववभागास परात पाठववण यात यावा. 
 'आरा.आरा.सषी. नोंुवहीत' आ ण सगंणकावरा 'महसलूी वसलूी प्रमाणपत्र' चषी नोंु घेतल या नतंरा तहळसलुारा 
यांनषी सबं ंषीत र्कबाकीुाराास वसलुीचषी पहहली नोटीस द् यावषी. या नोटीसषीत र्कबाकी अुा कराण यासाठम ुहा 
हुवसांचषी मुु त द् यावषी.  
 नमुु  पत्त यावरा र्कबाकीुारा आढळत नाही िंकंवा र्कबाकीुारााकड ेमालमत्ता नाही अ षी वसलूी अक कार याचषी 
 ाराणा लाल यास, गावातषील प्रनिकतष्ट् ठमत ् य् तषी, स् र्ानिकनक लोक, पोलीस, ग्रामपचंायत इत् याुींमाफा त सुरा 
र्कबाकीुारााचा आ ण त् याच या मालमते्तचा  ो  घ यावा. 
 नमुु  पत्त यावरा र्कबाकीुारा आढळत नाही िंकंवा र्कबाकीुारााकड ेमालमत्ता नाही अ षी वसलूी अक कार याचषी 
पणूा खात्रषी लाल यास, गावातषील प्रनिकतष्ट् ठमत ् य् तषी, स् र्ानिकनक लोक, पोलीस, ग्रामपचंायत इत् याुींचे ेबाब घ यावे, 
तसा पचंनामा कराावा आ ण स् पष्ट् ट अहवालासह सुरा प्रकराण जेल हाक काराींमाफा त सबं ंषीत ववभागास परात 
पाठववण यात याव.े 'आरा.आरा.सषी. नोंुवहीत' आ ण सगंणकावरा त षी नोंु घ यावषी. 
 नोटीस बेावनूही र्कबाकीुारााने र्कबाकी अुा न केल यास र्कबाकीुारााच या नावे ळमळकत ेप् तषीचे वंरंाट 
ेाराी कराावे. आ ण र्कबाकीुारााचषी ळमळकत ेप् त कराण याचषी कायावाही कराावषी. त् याने त् याचषी ळमळकत परास् परा 
ववकू नये याबाबत ु्ता घ यावषी. 
 ेप् त केलले या मालमते्तचषी ववल हेवाट लावण यासाठम ेाहहरा ळललावाचषी कायावाही कराावषी. त् यासाठम ेप् त 
मालमते्तचे वववराण  ासन रााेपत्रात तसेच स् र्ानिकनक वतामानपत्रात प्रळसध् ु कराावे. ळललावाचषी प्रिंक्रया स् वत: 
तहळसलुारा िंकंवा त् यापे्ा वरराष्ट् ठ अक कार याने कराावषी. 
 ळललावाद् वारेा प्राप् त लालले या राकमेतनू वसलूीचा खचा वेा कूनन, र्कबाकीचषी रा् कम अहवालासह 
जेल हाक काराींमाफा त सबं ंषीत ववभागास पाठववण यात यावषी. 
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 ज् या प्रकराणात अ ंत: वसलूी लाली आहे आ ण पवाराीत वसलूी  ् य नाही याचषी खात्रषी लाल यास तषी बाब 
परुाा् यांसह जेल हाक काराी यांचे निकनु ानास आणून द् यावषी आ ण सबं ंषीत प्रकराणे त् यांचेमाफा त सबं ंषीत ववभागास 
परात पाठववण यात यावषीत.  
 ज् या प्रकराणात वसलूी करातांना न् यायालयषीन प्रकराण पद् भवल यास तषी बाब जेल हाक काराी याचंे निकनु ानास 
आणून द् यावषी. 
पपराो् त पररापत्रकाद् वारेा 'महसलूी वसलूी प्रमाणपत्र' बाबत ववहहत कायावाही सबं ंषीचषी सवा ेबाबुाराी निकनवासषी 
पपजेल हाक काराी, पपववभागषीय अक काराी, तहळसलुारा आ ण निकनवासषी नायब तहळसलुारा यांच यावरा सोपववण यात 
आली आहे.            
  
  महाराष्ट्र जमीन महस लाच्या वस लीबाबत ननयम, १९६७ 
 ननयम २. जमीन महसूल कोठे व कोणाला द्यावा:  
(एक) जेचया बाबतषीत महसूल ुेय असेल अ षी ेमषीन, ज्या गावात असेल त्या गावाचया तलाठ्याकडे ेमषीन महसुलाचया 
सवा राकमा प्रुान कराणयात येतषील. परंातु जेलहाक कार यांचया मंेुराीने, वव ेष प्रकराणांत अ षी प्रुानाचषी रा्कम तषी ज्या 
जेल्या षी संबंक त असेल त्या जेल्याम षील  ासकीय कोषागाराात भराता येईल. 
आणखषी असे की, जेलहाक कार यांनषी त्या बाबतषीत ववनिकनह िुेष्ट्ट केले असेल अ ा गावांचया बाबतषीत ेमषीन महसुलाचया 
प्रुानासाठम कें द्र ्हणून तालु्यातषील कोणतेही गाव घोवषत केले असेल अ ा बाबतषीत, अ ा प्रकारेा ववनिकनह ाुष्ट्ट केलेलया 
गावांमध्ये, त्या गावांचया तलाठ्यांना ुेय असलेलया ेमषीन महसुलाचया प्रुानाचषी रा्कम, अ ा घोवषत केलेलया कें द्राचया 
हठकाणषी भराणयात येईल.  
(दोन) पोट-निकनयम (१) अन्वये जेलहाक कार यांनषी केलेली कोणतषीही घोषणा निकतचषी एक प्रत, चावडषीमध्ये िंकंवा संबंक त 
गावांतषील ुसुर या कोणत्याही सराकाराी इमारातषीत कचकटवून िंकंवा जेलहाक कार यांना इष्ट्ट वाटेल अ ा इतरा पद् तषीने 
कळववणयात येईल.  
 ननयम ३. जमीन महस लाच्या प्रदानासाठी गावांच ेवगीकरण: प्रत्येक जेलहाक काराी, ेमषीन महसुलाचया वसुलीसाठम, 
आपलया जेल्यातषील गावांच ेपुढील ुोन वगाात वगीकराण करातषील- 
 वगा एक: खराीप गावे. 
 वगा ुोन: रा्बषी गावे. 
 ननयम ४. जमीन महस ल ज्या तारखांना द्यावयाचा तया तारखा: म.े.म.अ. १९६६, कलम १७० चया पपबं ास अ षीन 
रााहून ेळमनषींचया बाबतषीत ुेय असलेला ेमषीन महसूल फ्त एका हप्त्यात ुेता येईल आ ण तो ज्या ताराखांना ुेणयात 
येईल त्या ताराखा  
 वगा एक (खराीप) गावांमध्ये, १५ ेानेवाराी  
 वगा ुोन (रा्बषी) गावांमध्ये १५ एवप्रल अ ा असतषील.  
परंातु, ज्या हठकाणषी  ेत ेळमनषीवरा ुेय असलेलया ेमषीन महसूलाचया प्रुानासाठम या ताराखा गैरासोयषीचया आढळून येतषील 
अ ा कोणत्याही जेल्यात िंकंवा त्याचया भागात जेलहाक कार यांना, आयु्ताचया मंेुराीने, हंगामाचया व संबंक त गावांचया 
परराजस्र्तषीनुसारा व त्यामध्ये सामान्यत: पेराणयात येणार या वपकांचया प्रकाराानुसारा, त्याला इष्ट्ट वाटतषील अ ा इतरा ताराखा, 
निकनज्चत कराता येतषील व त्यानंतरा जेल्यामध्ये िंकंवा त्याचया भागामध्ये अ ा निकनज्चत केलेलया ताराखांना अकृवषक 
ेळमनषीवरा ुेय असलेला ेमषीन महसूल सुद् ा ुेणयात येईल.  
 ननयम ५. मागणीच्या नोटटशीचा नम ना:  
(१) म.े.म.अ. १९६६, कलम १७८ खाली काढावयाचषी नोटीस नमुना १ मध्ये असेल.  
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(२) मागणषीचया निकनरानिकनरााळ्या नोहटसा वेगवेगळ्या कसूराुाराांचया नावे काढणयात येतषील.  
 ननयम ६. म.ज.म.अ. १९६६, कलम १७९ खाली करावयाची उद्घोषणा व काढावयाची नोटीस यांचा नम ना:  
म.े.म.अ. १९६६, कलम १७९ खाली कराावयाचषी पद्घोषणा व काढावयाचषी नोटीस ही नमुना २ मध्ये असेल.  
 ननयम ७. केवळ भोगवट्याची जमीन इतयाटदचंा भाग जप्त करणे:  
कोणत्याही भोगवट्याचया ेळमनषीचा िंकंवा ुमुाला  ाराण ेळमनषीचया बाबतषीत, ेमषीन महसुलाचषी र्कबाकी ुेय असेल त्या 
बाबतषीत, जेलहाक काराी, ेमषीन महसुलाचया र्कबाकीबद्ुल कराणयात आलेली मागणषी पूणा कराणयासाठम त्याचया मते 
आव्यक असेल तवेढाच भोगवट्यातषील ेळमनषीचा िंकंवा  ाराण ेळमनषीचा भाग ेप्त कराील.  
 ननयम ८. वववक्षित प्रकरणांम्ये जमीन महस लाची थकबाकी माफ करणे: ेमषीन महसुलाचया प्रुानातषील कसुराीबद्ुल 
ेप्त केलेलया ेळमनषीचषी, कलम ७२ चया पपबं ानुसारा ववलहेवाट लावणयात आलेली नसेल अ ा बाबतषीत, कसूराुारााने ुेय 
असलेलया ेमषीन महसुलाचया र्कबाकीचषी रा्कम त्याचया ववरुद्  पुढील अनिकनवाया कायावाही न कराता, सामान्यत: माफ 
कराणयात येईल.  
 ननयम ९. कसूरदाराची जंगम मालमत्ता अटकावून ठेवण्याच्या अधिपत्राचा नम ना व अशा रीतीने (माल) अटकावून 
ठेवण्याची पद्िती:  
(१) म.े.म.अ. १९६६, कलम १८० खाली कसूराुारााचषी ेंगम मालमत्ता अटकावून ठेवणयासाठम, जेलहाक काराी, त्या 
कलमाचया पोट कलम (२) मध्ये निकन िुे  केलेलया अक कार याचया नावे (ज्याचा यापुढे या निकनयमात ‘अटकावून ठेवणाराा 
अक काराी’ असा निकन िुे  कराणयात आला आहे) नमुना ३ मध्ये अटकावयाचे अक पत्र काढतषील. 
(२) अटकावून ठेवणार या अक कार याला, प्रत्य् अळभग्रहणाद्वारेा, कसूराुारााचषी ेंगम मालमत्ता अटकावून ठेवता येईल व तषी 
आपलया अळभरा्ेत िंकंवा कोणत्याही आपलया ुयु्यम ्य्तषीचया अळभरा्ेत ठेवषील व तो त्याने अक ग्रहण केलेलया 
मालमते्तबद्ुल ेबाबुारा असेल, 
परंातु अळभग्रहण केलेली ेंगम मालमत्ता, ेलु व नैसकगाकपणे ना  होणयाचषी  ् यता असेल िंकंवा तषी अळभरा्ेत 
ठेवणयाचा खचा, निकतचया मूलयाहून अक क होणयाचा संभव असेल त्याबाबतषीत, अटकावून ठेवणाराा अक काराी, 
जेलहाक कार याचया आुे ानुसारा तषी तात्काळ ववकणयाचषी ्यवस्र्ा कराील.  
तसेच, अळभग्रहण केलेलया मालमते्तमध्ये गुरेाढोरेा,  ेतषीचषी अवेारेा िंकंवा ज्या सोयषीस्करापणे हलवणे  ्य नाही अ ा इतरा 
वस्तू यांचा अंतभााव असेल त्या बाबतषीत, अटकावून ठेवणार या अक कार याला तषी मालमत्ता पूवावती परंातुकान्वये ववकणयाचषी 
्यवस्र्ा कराणयात आली नसेल तरा कसूराुारााचया िंकंवा त्या मालमते्तचया हहतसंबं  असलयाचा ुावा सांगणार या इतरा 
कोणत्याही ्य्तषीचया सांगणयावूनन, त्या गावात िंकंवा ज्या हठकाणषी तषी अटकावून ठेवणयात आली असेल त्या हठकाणषी,- 
(एक) कसूराुारााचया िंकंवा कोंडवाडा रा्क, कोणताही असलयास, त्याचया ता्यात ठेवता येईल, िंकंवा  
(ुोन) त्या मालमते्तमध्ये हहतसंबं  असलयाचा ुावा सागंणार या ्य्तषीचया िंकंवा अटकावून ठेवणार या अक कार यांचया मत े
आुराणषीय असेल व आपलया अळभरा्ेत तषी मालमत्ता ठेवणयास ेषी तयारा असेल अ ा इतरा कोणत्याही ्य्तषीचया ता्यात 
ठेवता येईल, परंातु त्यापूवी, अ ा कसूराुारााने िंकंवा कोंडवाडा रा्काने िंकंवा यर्ाजस्र्तषी अ ा ्य्तषीने मालमते्तचया 
मूलयापे्ा कमषी नसेल एवढ्या राकमेचया, एक िंकंवा त्याहून अक क ेळमनषीसह, बं पत्र कूनन हुले पाहहेे व मागणषी 
कराणयात येईल ते् हा अटकावून ठेवणार या अक कार यांपुढे तषी मालमत्ता हेरा कराणयात येईल याबाबत हमषी हुली पाहहेे.  
(३) अटकावून ठेवणाराा अक काराी, अटकावून ठेवलेलया मालमते्तचषी याुी तयारा कराील व तषी मालमत्ता जेचया अळभरा्ेत 
ठेवणयात आली असेल अ ा ्य्तषींचषी आ ण  ्य असलयास कसूराुारााचषी आ ण तषी याुी अचूक असलयाबद्ुल सा्ाकंन 
कराणयासाठम त्याचया मत ेआुराणषीय असेल अ ा िंकमान एका ्य्तषीचषी त्यावरा सही घेईल. अटकावून ठेवलेलया 
मालमते्तमध्ये गुरेाढोरेा व इतरा वस्तू या ुोहोंचाही अंतभााव असेल तरा गुरााढोराांचषी एक वेगळषी याुी तयारा कराणयात येईल व 
पपराो्त प्रमाणे तषी सा्ांिंकत कराणयात येईल.  
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(४) गुरेाढोरेा िंकंवा इतरा ेंगम मालमत्ता कसूराुारााचया ता्यात नसेल बाबतषीत गुरााढोराांचया चार यापाणयाचया खचा िंकंवा इतरा 
ेंगम मालमते्तचया सुराक्ष्त अळभरा्ेत खचा, जेलहाक काराी सवासा ाराण िंकंवा वव ेष आुे ाद्वारेा निकनज्चत कराील अ ा 
ुरााने आकाराणयात येईल. असा लालेला खचा हा मालमते्तचया ववक्री पत्पन्नावरा प्रर्म आकाराणयात येईल. 
 ननयम १०. टदवाणी व्यवहार संटहतेचे उपबंि लाग ूकरणे:  
हुवाणषी ्यवहारा संहहता १९०८ चया पहहलया अनुसूचषीचा निकनयम क्रमांक एकवषीस म षील निकनयम ४७ ते ५३ यांच,े त्या 
निकनयमात वणान केललया ेंगम मालमते्तचया ेप्तषीसंबं ाचे पपबं ,  ्यतोवरा त्या अक निकनयमान्वये अटकावून ठेवलेलया 
ेंगम मालमते्तचया बाबतषीत लाग ूहोतषील.  
 ननयम ११. स्थावर मालमते्तची जप्ती:  
(१) म.े.म.अ. १९६६, कलम १८१, १८२ व १८५ अन्वये कराावयाचषी स्र्ावरा मालमते्तचषी ेप्तषी, कसूराुाराास कोणत्याही 
प्रकारेा मालमत्ता हस्तांतररात कराणयास िंकंवा निकतचयावरा कोणत्याही प्रकारेा भारा निकनमााण कराणयास व अ ा हस्तांतराणापासून 
िंकंवा भाराापासून कोणताही लाभ घेणयास इतरा सवा ्य्तषींना प्रनिकतवे  कराणाराा नमुना ४ म षील आुे  
जेलहाक कार याकडून काढणयात येवून कायााजन्वत कराणयात येईल.  
(२) अ ा मालमते्तम षील िंकंवा अ ा मालमते्तलगतचया कोणत्याही हठकाणषी ुवंडषी वपटवून िंकंवा इतरा रुढ पद् तषीने 
तहसषीलुारााकडून िंकंवा नायब तहसषीलुारााकडून आुे ाचषी पद्घोषणा कराणयात येईल आ ण आुे ाचषी एक प्रत मालमते्ततषील 
ठळक ेागषी, तसेच तलाठ्याचया कायाालयातषील सूचना फलकावरा, कचकवणयात येईल.  
(३) आुे ाचषी प्रत मालमते्तवरा ज्या हुनांकाला कचकटली असेल त्या हुनांकापासून, सद्भावना मूलयाबद्ुल खरेाुीुारााचया 
ववरुद्  व असा आुे  ज्या हुनांकाला काढला असेल त्या हुनांकापासून, कसूराुारााकडून हस्तांतराीत केलेली मालमत्ता 
ज्यांनषी घेतली आहे अ ा सवा इतरा हस्तांतराीतषींववरुद्  आुे  अंमलात येईल.  
 ननयम १२. समपहरण केलेल्या, अटकावून ठेवलेल्या ककंवा जप्त केलेल्या मालमते्तची  ववक्री:  
(१) समपहराण केलेलया, अटकावून ठेवलेलया िंकंवा ेप्त केलेलया मालमते्तचषी ववक्री ही सामान्यपणे, मालमत्ता ज्यामध्ये 
असेल त्या नगराात िंकंवा गावात कराणयात येईल.  
(२) अ ा ववक्रीचया पद्घोषणा व लेखषी नोटीसा,- 
(अ) समपहराण केलेलया मालमते्तचया बाबतषीत, नमुना ५ मध्ये, 
(ब) अटकावून ठेवलेलया मालमते्तचया बाबतषीत, नमुना ६ मध्ये, 
(क) ेप्त मालमते्तचया बाबतषीत, नमुना ७ मध्ये काढणयात येतषील.  
 ननयम १३. हातची ककंमत ननजचचत करण्यात यावी: कोणतषीही ेमषीन िंकंवा इतरा मालमत्ता ेाहीरा ळललावाने ववकणयात 
येईल त्याबाबतचषी हातचषी िंकंमत जेलहाक कार याला योग्य वाटलयास त्यासाठम ठराववणयात येईल.  
 ननयम १४. ववक्रीच्या प्रमाणपत्रांचे नम ने: स्र्ावरा मालमते्तचषी ववक्री कायम लालयावरा खरेाुीुारााला ववक्रीचे प्रमाणपत्र,- 
(अ) ववकणयात आलेली मालमत्ता ही समपहराण केलेली मालत्ता असेल त्याबाबतषीत नमुना ८ मध्ये,  
(ब) ववकणयात आलेली मालमत्ता ही, अटकावून ठेवलेली मालत्ता असेल त्याबाबतषीत नमुना ९ मध्ये ुेणयात येईल. 
 ननयम १५. जंगम मालमते्तची ववक्री पूणयव झाल्यावर ती मालमत्ता देणे: कलम १९९ िंकंवा २०० या कलमान्वये ेंगम 
मालमते्तचषी ववक्री पूणा होईल त्या बाबतषीत, ववक्री कराणाराा अक काराी,- 
(अ) मालमत्ता प्रत्य् ेप्त कराणयात आली असलयास तषी खरेाुीुारााला ुेईल, आ ण  
(ब) इतरा कोणत्याही प्रकराणांमध्ये, अ षी मालमत्ता खरेाुीुारााकडे ववहहत कराणाराा आुे  कराील. 
 
 ननयम १६. कलम २१२ अन्वये खरेटददारास ताबा देण्याची पद्िती:  
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(१) ववकलेली ेमषीन ही कसूराुारााचया िंकंवा त्याचया वतषीने कोणत्याही ्य्तषीचया िंकंवा ेमषीन ेप्त केलयावरा िंकंवा 
निकनयम १४ अन्वये निकतचया संब ंात प्रमाणपत्र हुलयावरा, कसूराुारााने निकनमााण केलेलया ह्कान्वये ुावा सांगणार या 
कोणत्याही ्य्तषीचया ता्यात असेल त्याबाबतषीत ववक्री कराणार या अक कार याने, खरेाुीुारााला अेा केलयावरा, अ ा 
खरेाुीुारााकड ेिंकंवा खरेाुीुारा आपलया वतषीने मालमत्ता स्वषीकाराणयास निकनयु्त कराील अ ा कोणत्याही ्य्तषीकडे, 
ेळमनषीचा ताबा ुेणयाचा आुे  काढील आ ण आव्यक असलयास (ेमषीन) सोडून ुेणयास नकारा ुेणार या कोणत्याही 
्य्तषीला बळेबराीने (ेमषीनषीतून) काढून लावषील.  
(२) अ षी ेमषीन कुळाचया िंकंवा निकतचा भोगवटा कराणयास पात्र असलेलया इतरा ्य्तषीचया ता्यात असेल त्या बाबतषीत, 
ववक्री कराणाराा अक काराी, खरेाुीुारााने अेा केलयावरा निकनयम १४ अन्वये हुलेलया प्रमाणपत्राचषी एक प्रत, ेळमनषीवराील 
एखाद्या ठळक हठकाणषी कचकटवून व कसूराुारााने हहतसंबं  खराीुुारााकड ेहस्तांतररात कराणयात आले आहे ही गोष्ट्ट ुवडंषी 
वपटवून िंकंवा ूनढ पद् तषीने ेमषीन ता्यात असणार या ्य्तषी समोरा घोवषत कूनन, ेमषीन ुेणयाबद्ुल आुे  ुेईल.  
 ननयम १७. जमीन महस लाची थकबाकी म्हणून वसूल योग्य असलेल्या रकमा वसूल करण्याची काययवपद्िती:  
(१)  ासनाचया कोणत्याही ववभागाला िंकंवा स्र्ानिकनक प्राक कराणाला िंकंवा सहकाराी संस्रे्ला ुेय असलेली कोणतषीही 
रा्कम, कसूराुारााकडून ेमषीन महसुलाचषी र्कबाकी ्हणून वसुलीयोग्य असेल त्या बाबतषीत, असा ववभाग, स्र्ानिकनक 
प्राक कराण िंकंवा यर्ाजस्र्तषी सहकाराी संस्र्ा, यांस कसूराुारा ज्या तालु्यात राहात असेल िंकंवा ज्या तालु्यात त्याचषी 
मालमत्ता असेल त्या तालु्यात तहसषीलुारााकडे राकमेचया वसुलीसाठम लेखषी मागणषी पाठववता येईल.  
(२) अ षी मागणषीत पुढील तप षील अंतभूात असेल- 
(अ) कसूराुाराांच ेपूणा नाव व पत्ता,  
(ब) वसूल कराावयाचषी रा्कम, 
(क) रा्कम, ेमषीन महसुलाचषी र्कबाकी ्हणून वव षीचया ज्या पपबं ान्वये रा्कम वसुलीयोग्य असेल तो पपबं ,  
(ड) रा्कम वसूल कराता येईल तषी पद् तषी प्रिंक्रया, 
(इ) जेचया बाबतषीत त्या प्रिंके्रयेचा अवलंब कराता येईल तषी मालमत्ता. 
(३) अ षी मागणषी ळमळालयावरा, तहसषीलुारा जेचषी अक निकनयमाच ेपपबं  व हे निकनयम यांचया पपबं ानुसारा निकतचषी ववलहेवाट 
लावषील.  

 
 

नम ना १ 
(निकनयम ५ पहा) 

कसूरदारास मागणीची नोटीस 
प्रनिकत,  
श्रषी. ……….......................... (वडडलांचे नाव)….........................................., रााहणारा गांव…………..........,   
तालुका ……........... जेलहा ……................ 
आपणास याद्वारेा अ षी नोटीस ुेणयात येते की, यासोबतचया वववराणपत्रात हुलेलया तप षीलाप्रमाणे ेमषीन महसुलाचषी 
र्कबाकी ्हणून आपणाकडून रुपये………................ इतकी रा्कम येणे असून ही नोटीस बेावलयाचया ताराखेपासून 
…............... हुवसांचया आत, या नोहटसषीसाठम आकाराणषी योग्य असलेलया फीचया रुपये …................ इत्या राकमेचयासह 
प्त रा्कम भराली नाही तरा, त्याचया अनुपालनास कसुरा लालयाबद्ुल आपलयाववरुद्  महारााष्ट्र ेमषीन महसूल 
अक निकनयम, १९६६ याचया कलम १७४ अन्वये प्त र्कबाकीचया एक-चतुर्ाां ापे्ा अक क नसेल इत्या अनिकतररा्त 
 ास्तषीसह येणे असलेलया राकमेचया वसुलीकराीता कायद्यानुसारा स्तषीचषी कायावाही कराणयात येईल.  
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गाव  भू-मापन क्रमांक 
खासराा क्रमांक व 
पप-ववभाग क्रमांक 

     ्ेत्र 
    हे. आरा 

आकाराणषीचा प्रकारा  
(पुा. ेमषीन महसूल अकृवषक 
करा, िंकंवा वाढीव ेमषीन 
महसूल इ.) 

आकाराणषीचे वषा 

(१) (२) (३) (४) (५) 
     

 
आकाराणषी ुरा 
रु.        पै. 

आकाराणषीचषी रा्कम  
रु.        पै.  

नोटीस आकारा 
रु.        पै. 

एकूण ुेय असलेली रा्कम    
रु.                प.ै 

नोटीस बेावलयाचषी 
ताराीख  

(६) (७) (८) (९) (१०) 
         

 
माझ्या सही व या कायाालयषीन ळ ््यानिकन षी हुली.  
हुनांक………….           महसूल अक कार याच ेपुनाम 
हठकाण…………. 
     कायाालयषीन ळ ्का. 
 

 
 

नम ना २ 
(निकनयम २ पहा) 

उद्घोषणेचा व समपहरणाच्या लेखी नोटटशीचा नम ना 
ज्याअर्ी, श्रषी. ………………............................. (वडडलांचे नाव) ………….................., रााहणारा…………..............., 
तालुका……..............., जेलहा…………... भूमापन क्रमांक/ खासराा क्रमांक/ हहस्सा क्रमांक…………..............  
्ेत्र...........हे. ............आरा, ेळमनषीचया भोगवट्याचया आकाराणषी रु......... पै. ………, असणार या, त्यांचया ेळमनषीचया 
भोगवट्याचया /कमाल  ाराण ेळमनषीचया बाबतषीत ेमषीन महसुलाबद्ुल रुपये ……………पैसे................. ुेणयात कसुराी केली 
आहे आ ण ज्याअर्ी, प्त  ाराण ेळमनषीचे समपहराण कूनन प्त रा्कम व सवा कायुे षीरा आकारा व खचा कराणे 
आव्यक आहे.  
त्याअर्ी, याद्वारेा अ षी नोटीस ुेणयात येत आहे की, या नोहट षीचया ताराखेपासून …….............. (येर्े पं राा हुवसापे्ा कमषी 
नसेल इत्या हुवसांचषी संख्या नमूु कराावषी) हुवस पूणा लालयावरा प्त भोगवट्याच/े  ाराण ेळमनषीचे रााज्य  ासनाकड े
समपहराण कराणयात येईल. 
खाली ववनिकनह ाुष्ट्ट केललया प्त भोगवट्याराचया/  ाराण ेळमनषीचया भागाच ेरााज्य  ासनाकडे समपहराण कराणयात येईल.  

(समपहराणाचया घोषणेखाली येणार या भोगवट्याचया/  ाराण ेळमनषीचया भागाच ेवणान येर् ेद्याव.े) 
 
माझ्या सही व या कायाालयषीन ळ ््यानिकन षी हुली.  
हुनांक………….           महसूल अक कार याच ेपुनाम 
हठकाण…………. 
     कायाालयषीन ळ ्का. 
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नम ना ३ 
(निकनयम ९ पहा) 

जंगम मालमत्ता अटकावून ठेवण्याचे अधिपत्र 
प्रनिकत,  
(अक पत्राचया अंमलबेावणषीच ेकाम ज्याचयाकड ेसोपवलेले आहे त्या ्य्तषीच ेव निकतचया कायाालयाच ेनाव) 
ज्याअर्ी, श्रषी. ……………….............,वडडलांचे नाव………............., रााहणारा…………........., तालुका……........, जेलहा………….., यांनषी 
गाव ………., तालुका ………............. जेलहा……….......... याम षील भूमापन क्रमांक/ खासराा क्रमांक/ हहस्सा क्रमांक………… चया 
बाबतषीत ेमषीन महसुलाचया बाबतषीत, ेमषीन महसुलाचषी र्कबाकी ्हणून वसूलयोग्य असलेलया मागणषीचया राकमेचया 
बाबतषीत रुपये…….पैसे.............. .ुेणयात कसूरा केली आहे. त्याअर्ी, प्त…………....चषी ेंगम मालमत्ता अटकावून ठेवणयास 
आ ण येणे असलेली एकूण रा्कम ुेणयात आली नाही तरा ही मालमत्ता, या कायाालयाकडून पुढील आुे  ळमळेपयांत ता्यात 
ठेवणयाबाबत आुे  ुेणयात येत आहे.  
हे अक पत्र, अंमलबलावणषीचा हुनांक व त्याचषी कोणत्या पद् तषीने अंमलबेावणषी केली ते प्रमा णत कराणारेा िंकंवा त्याचषी 
अंमलबेावणषी का कराणयात आली नाही त ेनमूु कराणारेा पषृ्ट्ठांकन कूनन…………२०………राोेषी िंकंवा त्यापूवी, परात 
कराणयाबाबत आपणास आणखषी आुे  ुेणयात येत आहेत. 
माझ्या सही व या कायाालयषीन ळ ््यानिकन षी हुली.  
हुनांक………….           महसूल अक कार याच ेपुनाम 
हठकाण…………. 
     कायाालयषीन ळ ्का. 

 
 

नम ना ४ 
(निकनयम ११ पहा) 

स्थावर मालमते्तच्या जप्तीचा आदेश 
ज्याअर्ी, श्रषी. ………………............... वडडलांच ेनाव………..................., रााहणारा…………..........., तालुका……............., 
जेलहा………….., यांनषी खाली तपळ लवारा हुलयाप्रमाणे………............बद्ुल त्यांचयाकडून येणे असलेले रु. ................ 
पैसे………………….. ुेणयास कसूरा केली आहे. :-  

(मागणषीचा तप षील) 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

त्याअर्ी, असा आुे  ुेणयात येत आहे की, प्त ………….............यास या कायाालयाचया पुढील आुे ापयांत त्या मालमते्तचे 
ववक्रीने ुेणगषी ्हणून िंकंवा अन्यर्ा हस्तांतराण कराणयास प्रनिकतषे  असेल व तसे कराणयास प्रनिकतवषद्  व अवरुद्  कराणयात 
येत आहे आ ण सवा ्य्तषींना याद्वारेा त ाच राीतषीने खरेाुीने ुेणगषी ्हणून िंकंवा अन्यर्ा तषी स्वषीकाराणयास प्रनिकतषे  असेल 
व तसे कराणयास प्रनिकतवषद्  कराणयात येत आहे:- 

अनुसूचषी 
(मालमते्तच ेवणान) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
हुनांक……/……/२०………, राोेषी माझ्या सही व या कायाालयाचया ळ ््यानिकन षी काढणयात आला.  
……………………यांचे कायाालय.             महसूल अक कार याच ेपुनाम  
 
हुनांक………….            
हठकाण………….     कायाालयषीन ळ ्का. 
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नम ना ५ 
(निकनयम १२ (२) (अ) पहा) 

समपहरण केलेल्या मालमते्तच्या ववक्रीची उद्घोषणा व लेखी नोटीस 
ज्याअर्ी, श्रषी. ……………….................. वडडलांच ेनाव………................, रााहणारा…………............., तालुका……........., 
जेलहा………….., यांेकडून येणे असलेलया, खालील त्त्याचया कलम (५) मध्ये ववनिकनह ाुष्ट्ट केलेलया, ेमषीन महसुलाचया 
र्कबाकीचया वसुलीसाठम, खाली ववनिकनह ाुष्ट्ट केलेलया मालमते्तचे समपहराण कराणयात आले आहे.  
त्याअर्ी, याद्वारेा अ षी नोटीस ुेणयात येत आहे की, ववक्रीसाठम यामध्ये निकनज्चत केलेलया हुवसापूवी ……........चया 
तलाठ्याला, ुेय रा्कम हुली नसेल तरा प्त मालमत्ता, निकतचयावरा बसववणयात आलेलया सवा भाराापासून व निकतचया संबं ात 
कराणयात आलेली सवा अनुुाने व संववुा यांपासून मु्त अ षी मालमत्ता………................................. येरे् ……/........../…२० 
………… राोेषी ................  वाेता, िंकंवा वाेणयाचया सुमाराास, ेाहीरा ळललावाद्वारेा ववकणयात येईल.  

     गाव भू-मापन क्रमांक व 
पोट-ववभाग क्र.  

    ्ते्र 
  हे.   आरा 

   आकाराणषी 
   रु.    पै. 

ुेय असलेलया ेमषीन 
महसुलाचषी र्कबाकी 
    रु.    पै. 

(१) (२) (३) (४) (५) 
        

 
 
माझ्या सही व कायाालयाचया ळ ््यानिकन षी हुली. 
हुनांक……/……/२०..        महसूल अक कार याच ेपुनाम 

कायाालयाचा ळ ्का 
 

टीप: (१) प्रत्येक भ-ूमापन क्रमांकावरा िंकंवा पोट-ववभाग क्रमांकावरा ुेय असलेलया ेमषीन महसुलाचया र्कबाकीचषी रा्कम, 
स्तंभ (५) मध् ये स्वतंत्रपणे ववनिकनह ाुष्ट्ट कराणयात येईल.  
(२)  ाराण ेळमनषीमध्ये, एक भू-मापन क्रमांकापे्ा िंकंवा खासराा क्रमांकापे्ा िंकंवा पोट-ववभाग क्रमांकापे्ा अक क क्रमांक 
असतषील तरा ववक्री कराणार या कायाालयास, र्कबाकी वसूल कराणयास आव्यक वाटतषील अ ा एका िंकंवा त्याहून अक क 
क्रमांकाचषी ववक्री कराणयाचषी मुभा असेल. 

 
  

नम ना ६ 
(निकनयम १२ (२) (ब) पहा) 

अटकावून ठेवलेल्या जंगम मालमते्तच्या ववक्रीची उद्घोषणा व लेखी नोटीस 
ज्याअर्ी, श्रषी. ………………............. वडडलांचे नाव………............., रााहणारा…………, तालुका……........., जेलहा………….., यांचयाकडून 
ेमषीन महसुलाचया र्कबाकीबद्ुल/ ेमषीन महसुलाचषी र्कबाकी ्हणून वसूल योग्य असलेलया मागणषी वप्रत्यर्ा येणे 
असलेलया रु……........... पैसे.................. राकमेसाठम खाली ववनिकनह ाुष्ट्ट केलेली ेंगम मालमत्ता अटकावून ठेवणयात आली 
आहे.  
त्याअर्ी, याद्वारेा नोटीस ुेणयात येत आहे की, ववक्री करराता यामध्ये निकनज्चत केलेलया हुवसापूवी ुेय रा्कम 
रु.………..पैसे..............., तलाठम .................... यांना ुेणयात आली नाही तरा प्त मालमत्ता ……............ येरे् हुनांक 
……./......../.२०…… राोेषी ……......... वाेता िंकंवा वाेणयाचया सुमाराास ेाहीरा ळललावाद्वारेा ववकणयात येईल. अ ा तर हेने 
केलेली कोणतषीही ववक्री कायम होणयास अ षीन रााहील/ अ षीन रााहणारा नाही. 
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ेंगम मालमते्तच ेवणान वस्तंूचषी संख्या कलम १७६ चया परंातुकान्वये सूट 
ुेणयात आलेली मालमत्ता 

(१) (२) (३) 
   

 
 
माझ्या सही व कायाालयषीन ळ ््यानिकन षी हुली. 
हुनांक ……/………/.२०………         महसूल अक कार याच ेपुनाम 

कायाालयाचा ळ ्का 
 

 
नम ना ७ 

(निकनयम १२ (२) (क) पहा) 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमते्तच्या ववक्रीची उद्घोषणा व लेखी नोटीस 

ज्याअर्ी, श्रषी. ………………............ वडडलांचे नाव………..............., रााहणारा…………..........., तालुका…….........., जेलहा………….., 
यांचयाकडून काराणासाठम येणे असलेलया रु. …………पैसे.........… चया वसुलीसाठम खाली वणान केलेली स्र्ावरा मालमत्ता ेप्त 
कराणयात आलेली आहे.  
त्याअर्ी, याद्वारेा, नोटीस ुेणयात येत आहे की, यामध्ये ववक्रीसाठम निकनज्चत केलेलया ताराखेपूवी, पूवो्त रा्कम ुेणयात 
आली नाही तरा प्त मालमत्ता .............……........... येरे् हुनांक……/…..../२०..... राोेषी .................. वाेता िंकंवा 
वाेणयाचया सुमाराास ेाहीरा ळललावाद्वारेा ववकणयात येईल.  
ही ववक्री प्त मालमते्तम षील प्त कसूराुारााचा अक कारा, ह्क व हहतसंबं  यांनाच केवळ लाग ूहोते.  

मालमते्तचा तपशील 
वणान आकाराणषी असलयास कोणतेही भारा इत्याुी माहहतषी 

असलयास त्याचषी टीप 
(१) (२) (३) 

   
 

 
माझ्या सही व कायाालयषीन ळ ््यानिकन षी हुली. 
हुनांक ……/………/.२०………        महसूल अक कार याच ेपुनाम 

कायाालयाचा ळ ्का 
 

 
नम ना ८ 

(निकनयम १४ (अ) पहा) 
समपहरण केलेल्या स्थावर मालमते्तच्या ववक्रीच ेप्रमाणपत्र 

असे प्रमा णत कराणयात येत आहे की, श्रषी………….....................वडडलांचे नाव……….................. रााहणारा……......... तालुका 
……................., जेलहा ……............... यांना हुनांक ……./......./२०……….. राोेषी, ेाहीरा ळललावाद्वारेा कराणयात आलेलया 
ववक्रीचया वेळषी, खाली ववनिकनह ाुष्ट्ट केलेलया मालमते्तचे खरेाुीुारा ्हणून घोवषत कराणयात आले आहे आ ण ही ववक्री हुनांक 
…........./............../२०....... राोेषी यांचयाकडून यर्ोकचतररात्या कायम कराणयात आली आहे.  
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्या ववक्रीद्वारेा, मालमत्ता निकतचयावरा लाुलेलया सवा भाराांपासनू व खरेाुीुारााहून इतरा कोणत्याही ्य्तषीने निकतचया संबं ात 
हुलेली सवा अनुुाने व केलेलया निकनववुा यांचयापासून मु्त, खरेाहुुारााकडे हस्तांतररात लाली आहे. 
  

गाव भू-मापन क्रमांक व 
पोट ववभाग क्रमांक 

्ेत्र 
हे. आरा 

आकाराणषी 
रु.   पै. 

अळभळल खत केलेलया 
भोगवटाुारााच ेिंकंवा मालकाच ेनाव 

खरेाुीचषी रा्कम 
रु.   पै. 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
         

 
 
माझ्या सही व कायाालयषीन ळ ््यानिकन षी हुली. 
हुनांक ……/………/.२०………        महसूल अक कार याच ेपुनाम 

कायाालयाचा ळ ्का 
 

 
नम ना ९ 

(निकनयम १४ (ब) पहा) 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमते्तच्या ववक्रीच ेप्रमाणपत्र 

प्रमा णत कराणयात येत आहे की, श्रषी……………….............वडडलांच ेनाव……............... रााहणारा ………......................., 
तालुका………..............जेलहा……….............. यांना हुनांक ………./........../२०……… राोेषी ेाहीरा ळललावाद्वारेा कराणयात आलेलया 
ववक्रीचया वेळषी, खाली ववनिकनह ाुष्ट्ट केलेलया मालमते्तचे खरेाुीुारा ्हणून घोवषत कराणयात आले आहे आ ण ही ववक्री हुनांक 
………./........../२०……… राोेषी ............................. यांचयाकडून कायम कराणयात आली आहे.  
्या ववक्रीद्वारेा, प्त मालमते्ततषील अक कारा, ह्क व हहतसंबं  श्रषी…….................. यांचयाकडे हस्तांतररात कराणयात आले 
आहेत.  

गाव भू-मापन क्रमांक व 
पोट ववभाग क्रमांक 

्ेत्र 
हे. आरा 

आकाराणषी 
रु.   पै. 

अळभळल खत केलेलया 
भोगवटाुारााच ेिंकंवा मालकाच ेनाव 

खरेाुीचषी रा्कम 
रु.   पै. 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
         

 
माझ्या सही व कायाालयषीन ळ ््यानिकन षी हुली. 
हुनांक ……/………/.२०………        महसूल अक कार याच ेपुनाम 

कायाालयाचा ळ ्का 
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महाराष्ट्र जमीन महसलू अधिननयम १९६६ 
प्रकरण अकरा 

जमीन महसलू आणण महसलू ववषयक मागण् यांची वसलूी 
कलम १६८ त े२२३ 

 
 कलम १६८. जमीन महस लाच ेदानयतव 
१) (अ) बबनुमुला े ळमनषीचया बाबतषीत, भोगवटाुारा िंकंवा रााज्य  ासनाचा पट्टेुारा,  
   (ब) ुमुाला ेळमनषीचया बाबतषीत, वरराष्ट्ठ  ाराक, आ ण 
   (क) कुळाचया भोगवट्यातषील े ळमनषीचया बाबतषीत, े रा सबंकं त कुळववहवाट कायद्यान्वये त्याबाबत ेमषीन 
महसलू ुेणयास अस ेकुळ ेबाबुारा असेल तरा त ेकुळ, 
ेमषीन महसलुाचषी सवा र्कबाकी  ूनन, त्या ेळमनषीचया बाबतषीत ुेय असलेला ेमषीन महसलू ुेणयासाठम रााज्य 
 ासनास प्रर्मत: ेबाबुारा असेल. या कलमान्वये प्रर्मत: ेबाबुारा असणारेा सयंु् त भोगवटाुारा आ ण 
सयंु् त  ाराक हे सयंु् तपणे आ ण परृ्कपणे ेबाबुारा असतषील.  
२) या कलमान्वये प्रर्मत: े बाबुारा असलेलया कोणत्याही ् य्तषीने कसरूा केलयास तषी ेमषीन  
ता्यात असणारया कोणत्याही ् य्तषीकडून वरा निकनह ाुष्ट्ट केलेली र्कबाकी  ूनन े मषीन महसलू वसलू कराण यात 
येईल. 
परंात,ु अ षी ्य्तषी कुळ असेल तरा निकतचयाकडून वसलू कराावयाचषी रा्कम, ज्या वषाात वसलुी केली ेात असेल 
त्या वषााचया मागणषीपे् ा अक क असणारा नाही. 
परंात ुआणखषी अस ेकी, े े्हा या कलमान्वये े मषीन महसलू ुेणयास े षी ् य्तषी प्रर्मत: े बाबुारा नसेल अ ा 
कोणत्याही ्य्तषीकडून ेमषीन महसलू वसलू कराणयात आला असेल ते् हा निकतला, ेषी ्य्तषी प्रर्मत: े बाबुारा 
असले अ ा ् य्तषीस, निकतने योग्य राीतषीने े षी कोणतषीही रा्कम हुली असतषी अ षी रा्कम ्हणून अ ा ्य्तषीचया 
खातषी ेमेस ुाखवणयात येईल आ ण ेषी ्य्तषी प्रर्मत: ेबाबुारा असेल अ ा ्य्तषी षी निकतचा ेो हह बे 
असेल त्यामध्ये निकतचयाकडून वसलू कराणयात आलेली ही ेमेचया बाेूस ुाखववली ेाणयाचा निकतला ह्क 
असेल. 
• ज् या गावाचषी पैसेवाराी पन् नास पै् यापे्ा कमषी असतो तरे्षील जेराायत  ेत ेळमनषींवराील  ेतसाराा माफ असतो परंातु 
स् र्ानिकनक पपकरा अुा कराावे लागतात.   
• महसूल व वन ववभाग, अक सूचना क्र. आरा.ई.् ही. १०७७-१६४४७-ल-२ हुनांक- २९/१२/१९७७ आ ण आरा. ई.् ही. १०७८-
३३३३८-ल-२ हुनांक- ०८/०५/१९७९ अन् वये खालील खातेु ाराांना ेमषीन महसुलात सूट ुेण यात आली आहे. 
 ज् या खातेु ाराांच ेसंपूणा रााज् यातषील एकूण जेराायत (कोराडवाहू) ेमषीन  ाराण ्ेत्र ३ हे् टरा पे्ा ेास् त नाही आ ण 
त् यांच या कोणत् याही ेमषीनषीचा, कोणताही भाग, कोणत् याही प्रकारेा, ळसचंनाखाली येत नाही. अ ा खातेु ाराांना ेमषीन महसूल 
आकाराणषी वसुलीतून सूट आहे परंातु जे.प. तसेच ग्रा. प. हे स् र्ानिकनक पपकरा माफ नाहीत. 
 ज् या खातेु ाराांच या संपूणा रााज् यातषील एकूण  ेत ेमषीन  ाराणेवरा वावषाक ेमषीन महसुलाचषी आकाराणषी रुपये ५/- पयांत 
आहे अ ा खातेु ाराांना ेमषीन महसूल तसेच जे.प. आ ण ग्रा. प. या स् र्ानिकनक पपकराांच या वसुलीतून सूट आहे. 
 ज् या खातेु ाराांच या संपूणा रााज् यातषील एकूण  ेत ेमषीन  ाराणेवरा वावषाक ेमषीन महसुलाचषी आकाराणषी रुपये ५/- त ेरुपये 
१०/- ुरा् यान आहे तसेच त् यांच या कोणत् याही ेमषीनषीचा, कोणताही भाग, कोणत् याही प्रकारेा, ळसचंनाखाली येत नाही अ ा 
खातेु ाराांना ेमषीन महसूल आकाराणषी वसुलीतून सूट आहे परंातू जे.प. तसेच ग्रा. प. हे स् र्ानिकनक पपकरा माफ नाहीत. 
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 वराील प्रमाणे सूट असल याचा फायुा खातेु ारााला ुेतांना संबं षीत खातेु ारााकडुन रााज् यातषील एकूण ्ेत्राबाबत तसेच 
त् यांच या कोणत् याही ेमषीनषीचा, कोणताही भाग, कोणत् याही प्रकारेा ळसचंनाखाली येत नाही याबाबत  पर्ेवरा प्रनिकतञापापत्र व सवा 
८अ चषी न् कल घेण यात यावषी.   
 पपराो् त सवलतषी बागायतषी आ ण ुेवस् र्ान ेमषीनषींना लागू होणारा नाहीत.  
 
 "अ" पत्रकाची वस ली: 
"अ" पत्रक वसुलीमध् ये ेमषीन महसूल करा हा मुख् य करा असुन जेलहा परराषु आ ण ग्रामपंचायत हे पपकरा तसेच वाढीव 
ेमषीन महसूल, ळ ्ण करा, राोेगारा हमषी करा, वाढीव ळ ्ण करा, अकृषषीक साराा, पोट हहस् सा फी या अन् य कराांचा 
समावे  असतो. 
 जमीन महसूल कर असा ठरवला जातो : ेमषीन महसूल करा ठरावतांना संबं षीत खातेु ारााच या नावे असणार या ेमषीनषीचा 
एकूण ्ेत्रावराील (गाव नमुना नं ८अ नुसारा) असलेला महसूल करा ववचाराात घेतला ेातो. यासाठम तलाठम यांनषी पुढील 
प्रमाणे कायावाही कराावषी. 
* ुरावषी हुनांक १ डडसेंबराच या सुमाराास तलाठम यांनषी संपूणा गावाचा गाव नमुना नंबरा ८ अ ( ाराण ेळमनषीचषी नोंुवही) 
अद् ययावत कूनन घ यावा. त् यानंतरा खालील प्रमाणे याद् या तयारा कराा् या. 
(१) गाव नमुना नंबरा ८ अ नुसारा ज् या खातेु ाराांचषी संपूणा रााज् यातषील एकूण जेराायत (कोराडवाहू)  ेत ेमषीन  ाराण ्ेत्र ३ 
हे् टरा पे्ा ेास् त नाही नसलेले आ ण त् यांच या कोणत् याही ेमषीनषीचा, कोणताही भाग, कोणत् याही प्रकारेा, ळसचंनाखाली येत 
नाही अ ा खातेु ांचषी याुी.अ ा खातेु ाराांना ेमषीन महसूल आकाराणषी वसुलीतून सूट असली तराी त् यांच याकडून जे.प. आ ण  
ग्रा. प. हे स् र्ानिकनक पपकरा वसूल कराायच ेअसतात.   
(२) ज् या ज् या खातेु ाराांच या संपूणा रााज् यातषील  ाराण ेमषीनषीवराील आकारा रा् कम रु. ५/- पे्ा कमषी आहे अ ा खातेु ारााचंषी 
याुी.   
(३) ज् या खातेु ाराांच या संपूणा रााज् यातषील एकूण  ेत ेमषीन  ाराणेवरा वावषाक ेमषीन महसुलाचषी आकाराणषी रुपये ५/- च या वरा 
परंातू रा् कम रुपये १०/- पे्ा कमषी आहे तसेच त् यांच या कोणत् याही ेमषीनषीचा, कोणताही भाग, कोणत् याही प्रकारेा, 
ळसचंनाखाली येत नाही अ ा खातेु ाराांचषी याुी. 
अ ा खातेु ाराांना ेमषीन महसूल आकाराणषी वसुलीतून सूट असली तराी त् यांच याकडून जे.प. आ ण  ग्रा. प. हे स् र्ानिकनक 
पपकरा वसूल कराायच ेअसतात. 
वराील प्रमाणे याद् या तयारा लाल यानंतरा, पपराो् त सूट वगळता, ज् या खातेु ाराांकडून मूळ ेमषीन महसूल वसूल कराायचा आहे, 
त् याच या नावासमोरा वसूल कराावयाच या मूळ ेमषीन महसूल राकमेचा आकडा ळलहावा.    
(४) जेल हा परराषु पपकरा: हा पपकरा मूळ ेमषीन महसूल आकारााच या ७ पट असतो. आता या खातेु ाराांकडून वसूल 
कराावयाच या मूळ ेमषीन महसूल राकमेसमोरा गु णले ७ असे ळलहावे.   
(५) ग्रामपंचायत पपकरा: हा पपकरा मूळ ेमषीन महसूल आकारााइतकाच असतो. आता वरा जेरे् खातेु ारााच या नावा समोरा 
गु णले ७ ळलहीले आहे त् याच याच समोरा अक क मूळ ेमषीन महसूल आकारााच या राकमेचा आकडा ळलहावा. 
(६) एकूण वसुलीचषी रा् कम: मूळ ेमषीन महसूल आकारााचषी रा् कम → गु णले ७ अक क → मूळ ेमषीन महसूल आकारााचषी 
रा् कम अ षी बेराीे केली की ुेय ेमषीन महसुलाच या राकमेचा आकडा तयारा होतो. अ षी ेषी एकबत्रत रा्कम तयारा होते (ही 
रा्केम मुळ आकरााच या ९ पट असत)े निकततकी राक   कम संबक त खातेु ारााकडून ेमषीनबाब वसूल ्हणून कराावषी.  
"ब" पत्रकाची वस ली: "ब" पत्रक वसुलीमध् ये ग ण खनिकने, आरा.आरा.सषी. वसुली, करामणूक करा, मुद्रांक  ुल क फी वसुली 
यांचा समावे  असतो.  
"क" पत्रकाची वस ली: "क' पत्रक वसुलीमध् ये संेय गां षी निकनराा ारा योेना केा वसुली, इतरा केा मुद् ुल वसुली, तगाई 
आुींचा समावे  असतो.   
* चलन: चलन तयारा करातांना त ेपूणाांकामध् ये कराावे लागत.े पूणाांकासाठम कमषी पडणाराी रा् कम  ेवटचषी पावतषी कराताना 
मूळ आकाराामध् ये वाढावून वसूल कराावषी. प्रत् येक खातेु ारााचषी रा् कम पूणाांकामध् ये वसूल कून नये.  
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अकृषषीक ेमषीन महसूल वसूल करातांना मूळ ेमषीन महसूल आकारााऐवेषी अकृषषीक आकारा ल्ातं घ यायचा असतो. जेल हा 
परराषु पपकरा, ग्रामपंचायत पपकरा वराील प्रमाणेच असतात.    
(महारााष्ट् र ेमषीन महसूल निकनयम पुजस् तका खंड ४; महारााष्ट् र ग्रामपंचायत अक निकनयम, १९५८ कलम १२७; महारााष्ट् र जेल हा 
परराषु व पंचायत सळमतषी अक निकनयम, १९६१ कलम १४४ ते १५५)  
 
 
 इतर प्रचसलत कर : 
क. महारााष्ट् र वाढीव ेमषीन महसूल व वव ेष आकाराणषी अक निकनयम १९७४ : 
ज् या ेमषीनषीवराील मूळ ेमषीन महसूल माफ केलेला असतो, त् या ेमषीनषीवराील वाढीव ेमषीन महसूल सुध् ुा माफ असतो. 
महारााष्ट् र ेमषीन महसूल आ ण वव ेष मूलयांकन कायुा १९७४ अन् वये, ज् या  ेतकर याकड े८ हे् टरा पे्ा ेास् त परंातू १२ 
हे् टरा पे्ा कमषी ेमषीन आहे, त् याच याकडून मूळ ेमषीन महसूलाच या ५०% वाढीव ेमषीन महसूल वसूल केला ेातो.  
ज् या  ेतकर याकड े१२ हे् टरा पे्ा ेास् त ेमषीन आहे, त् याच याकडून सवासा ाराण ेमषीन महसूलाच या १००% वाढीव ेमषीन 
महसूल वसूल केला ेातो. अकृवषक ेमषीनषीसुध् ुा वाढीव ेमषीन महसूल बसववण यास पात्र आहेत.   
ख. महाराष्ट् र सशिण कर व रोजगार हमी कर अधिननयम १९६२ : 
ववहहराीवराील ळसचंनासह, ळसचंनाखालील एकूण ्ेत्रापैकी ०.४० हे् टरा (४० आरा) वगळून पवाराीत ्ेत्रावरा ुरा हे् टराी रु. २५/- 
प्रमाणे राोेगारा हमषी करााचषी आकाराणषी केली ेाते.  
ग. महाराष्ट् र सशिण कर व रोजगार हमी कर अधिननयम १९६२ : 
(१) बारामाही पाण यावराील  स: ुरा हे् टराी रु. १९०/- (२) इतरा ेमषीनषीतषील  स: हे् टराी रु. ११०/- (३) बागायतषी कापूस (एच-
४ बबयाणे वगळता): हे् टराी रु. ४०/- (४) कापूस-एच-४ बबयाणे: हे् टराी रु. ११०/- (५) संकररात ज्वाराी बबयाणे: हे् टराी रु. 
४०/- (६) संकररात मका बबयाणे: हे् टराी रु. ४०/- (७) बागायतषी भुईमूग: हे् टराी रु. ४०/- (८) ळलबंू वगीय फळे: हे् टराी रु. 
८०/- (९) ववड याचषी पाने: हे् टराी रु.१९०/- (१०) द्रा्े: हे् टराी रु. ३८०/- (११) केळषी: हे् टराी रु. १८०/- (१२) कच् कू: हे् टराी रु. 
८०/- (१३) हळु: हे् टराी रु. ८०/- (१४) सुपाराी: हे् टराी रु. ३००/- (१५) तंबाखु बागायत: हे् टराी रु. १३०/-  या ् यापाराी 
वपकांवरा ळ ्ण करा आ ण वाढीव ळ ्ण करा वववव  ुराांनुसारा वसूल केला ेातो. याळ वाय डाळळंब, ळसताफळ, टोमॅटो, 
अंजेरा, बोरा, कांुा, बटाटा, ळमची, फूललाड,े सागवान ही राोख पत् पन् न ुेणाराी वपके आहेत. यांच या नोंुी योग् य प्रकारेा 
घ या् यात. याळ वाय ग णखनिकनेावरा तसेच करामणुकीवरा वववव  ुराांनुसारा करा वसूल केला ेाईल.(वराील तरातुुीत 
बुल/घट/वाढ  ् य आहे. कृपया अद् ययावत तरातुुींच ेवाचन करााव.े) 
घ. महाराष्ट् र वाढीव जमीन महसूल व ववशेष आकारणी अधिननयम १९७४ : 
वाढीव ळ ्णकरा (वव ेष करा) : 
वाढीव ळ ्णकरााच ेुरा ळ ्ण कराावरा आ ाराीत असतात त ेखालील प्रमाणे. 
अ) रुपये २००/- पयांत – काही नाही. 
ब) रुपये २००/- पे्ा अक क परंातू रुपये ५००/- पे्ा कमषी – रुपये २००/- पे्ा अक क राकमेच या २५%. 
क) रुपये ५००/- पे्ा अक क परंातू रुपये १०००/- पे्ा कमषी – रुपये ७५ + रुपये ५००/- पे्ा अक क राकमेच या ५०%.  
ड) रुपये १०००/- पे्ा अक क परंातू रुपये २०००/- पे्ा कमषी – रुपये ३२५ + रुपये १०००/- पे्ा अक क राकमेच या १००%.  
इ) रुपये २०००/- पे्ा अक क – रुपये १३२५ + रुपये २०००/- पे्ा अक क राकमेच या १५०%. 
 ळ ्णकरा आ ण राोेगारा हमषी कराास पात्र असणार या वपकांचषी पेराणषी लाल यानंतरा एक महहन् याच या आत वपक पहाणषी 
कूनन या कराांचषी मागणषी निकनज् चत कराावषी. हंगामषी वपकांचषी मागणषी त् या त् या वेळेवरा निकनज् चत कराावषी. एखाद् या वपकाचा 
कालाव षी एक वषाापे्ा अक क असेल तरा ज् या आर्ीक वषाात त् या वपकांना फळे येतात त् यावषी त् या वपकांवरा करा आकाराणषी 
कराावषी. ुोन् ही आकर्ाक वषाात करा आकाराणषी कून नये. 
 राोेगारा हमषी करा, ळ ्णकरा आ ण वाढीव ळ ्णकराास पात्र असणारेा सवा िंकंवा काही वपक काही नैसकगाक काराणास् तव 
नष्ट् ट लाल यास त् या वपकांवराील करा माफ कराता येतो. तहळसलुारा याबाबत आुे  काढण यास स्म असतात.  
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 ेमषीन महसूल आ ण वाढीव ेमषीन महसूल यांच ेलेखा षीषा वेगळे असल यामुळे वसूल पावतषी पुस्तके वेगळषी असावषीत व 
वसुलीच या पावत्या ही वेगवेगळया कराा् यात. 
 महसूल वाढीचा मागयव शोिणे : 
महसूल वाढीच या मागााच ेुोन प्रकारा आहेत.  
(१) नवषीन करा लाुणे  
(२) करा चुकवेकगराीवरा निकनयंत्रण ठेवणे. 
यातषील पहहल या मागाात बरेाच अडर्ळे आहेत परंातू ुसुराा मागा अवलंबण यायोग् य आहे आ ण त ेग्राम पातळषीवरा फ् त 
तलाठम/मंडलअक काराी यांच या स् तराावरा सहे  ् य आहे. ेसे: 
(अ) नुी काठावराील मळई ेमषीन  ो ुन काढणे व तषी निकनयमानुसारा करापात्र कराणे; मळई ेमषीनषीच े्ेत्र एक एकरापे्ा 
ेास् त असेल िंकंवा नुीकाठावरा असलेल या ेमषीनषीच या मूळ ्ेत्रापे्ा एक-ु ां पे्ा ेास् त असेल तरा त े्ेत्र करापात्र कराता 
येईल. (म.े.म.अ.१९६६, कलम ६५). 
(आ) बाेाराात वववव  प्रकाराच ेनवषीन  ान् य/फळे इत् याुी  ेतमाल हुसून येतो. याच याबाबत च क षी कूनन, त् यांचषी नोंु 
निकनयमानुसारा अक कारा अळभलेखात घेता येणे  ् य आहे का याबाबत ववचारा कराता येईल. 
(इ) सा ाराणपणे, वपक पहाणषीच या वेळेस  ेतात पय या हुसणार या वपकांवरा ळ ्ण करा वसूल केला ेातो. परंातू काही फळ 
वपकांचषी वाढ पूणा होण यास एक वषाापे्ा ेास् त काळ लागतो. अ ावेळषी ळ ्ण करााचषी वसलुी त् या फळ वपकांचषी पूणा वाढ 
लालेल या वषाात कराण यात येत.े अ ा प्रकाराच या फळ वपकांच या वाढीवरा सतत ल् ठेवण याचषी गराे आहे. 
(ई) करामणूकीच या कायाक्रमांवरा सतत ल् ठेवल यास मोठ् या प्रमाणात करामणूक करा ळमळू  कतो. 
(उ) वगा ुोनच या ेळमनषींच या बेकायुे षीरा हस् तांतराणाबाबत वेळोवेळषी वव ेष माहहम रााबववल यास मोठ् याप्रमाणात महसूल ळमळू 
 कतो. 
(ऊ) सा ाराणपणे, साखरा काराखान् यात पाठववल या ेाणार या  साच या माहहतषीच या आ ारेा ळ ्ण करा वसूल केला ेातो. परंातू 
याबाबत संबं षीत  ेतकर याने  स वपकासाठम बँकेकडून घेतलेले केा, खरेाुी केलेले खत, िंकटकना के याबाबत माहहतषी गोळा 
कूनन अय यास केल यास ळ ्ण कराात वाढ कराता ये   केल. 
(ऋ) ग्रामषीण तसेच  हराी भागात मोठ् या प्रमाणात अनक कृत अकृषषीक वापरा केल याच ेआढळत.े याववरुध् ु वेळोवेळषी वव ेष 
माहहम रााबववल    यास मोठ् याप्रमाणात महसूल ळमळू  कतो. 
(ए) ग्रामषीण तसेच  हराी भागात मोठ् या प्रमाणात अनक कृत ग ण खनिकने पत् खनन आढळत.े याववरुध् ु वेळोवेळषी वव ेष 
माहहम रााबववल यास मोठ् याप्रमाणात महसूल ळमळू  कतो. 
(ऐ) म.े.म.अ. अन् वये अनेक हठकाणषी ववलंब  ुल काचषी तरातुु आहे. यांचषी अंमलबेावणषी काटेकोरापणे केल यास महसूलात 
वाढ हो   केल.  
(ओ) ग्रामषीण भागात मोठ् या प्रमाणात पाण याच ेअनक कृत ेोड, ववनापरावाना पाणषी पुरावठा याबाबषी आढळतात. यांचषी ुंडाचषी 
आकाराणषी काटेकोरापणे केल यास महसूलात वाढ हो   केल.     
 
 कलम १६९. राज्य शासनाला येणे असलेल्या रकमानंा इतर सवयव मागण्यांवर प्रािान्य देणे 
१) ेळमनषीचया सबं ंात ुेय लालेलया ेमषीन महसलुाचषी र्कबाकी त्या ेळमनषीवराील आ ण निकतचया प्रत्येक 
भागावराील सवाशे्रष्ट्ठ भारा रााहील आ ण कोणत्याहीेळमनषीचया िंकंवा निकतचया  ाराकाचया कोणत्याही इतरा केाावरा, 
मागणषीवरा िंकंवा कोणत्याही मागणषी ह्कावरा--मग त ेगहाण न्यायालयषीन हुकूमनामा अमंलबेावणषी िंकंवा ेप्तषी 
यांचया सबं ंातषील असोत वा अन्यर्ा इतरा कोणत्याही प्रकाराच ेअसो-- त्यास प्रा ान्य ळमळेल. 
२) ेमषीन महसलुाचया र्कबाकीखेराीे इतरा, परंात ुया प्रकराणाचया तरातुु ींन्वये महसलुी मागणषी ्हणून वसलू 
कराता येईल अ ा कोणत्याही प ैासबं ंषीचया रााज्य  ासनाचया मागणषीस, कोणत्याही ेळमनषीचया िंकंवा निकतचया 
 ाराकाचया सवा असरंाक्ष्त मागणयांवरा अग्रक्रम ुेणयात येईल. 
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 कलम १७०. ज्या तारखांना जमीन महसलू देय होतो आणण द्यावयास पाटहजे त या तारखा 
१) महसलुी वषाासाठम ुेणयाेोगा असेल असा ेमषीन महसलू त्या वषााचया पहहलया हुव षी ुेय होईल, परंात ु
कलम १७१ चया तरातुु ींन्वये एखाद्या गावाचषी िंकंवा गावाचया भागाचषी तात्परुातषी े प्तषी व ् यवस्र्ा कराणे 
आव्यक वाटत असले त्या खेराीे, पोट-कलम (२) अन्वये तरातूु  केलयाप्रमाणे ेे हुनांक ठराववणयात येतषील अ ा 
हुनांकालाच पसै ेभराणे आव्यक असेल. 
२) ेमषीन महसलू, हप्त्यांनषी आ ण महसलुी वषााचया पहहलया हुवसानतंराचया हुनांकाला (यात यापढेु ज्यांचा 
'ववहहत केलेले हुनांक' असा पललखे कराणयात आला आहे) ुेणयाबाबत तरातूु  कराणारेा निकनयम रााज्य  ासनाला 
कराता येतषील, आ ण अ ा निकनयमांद्वारेा अस ेहप्त ेज्या ्य्तषींना आ ण ज्या हठकाणषी ुेणयात येतषील त्या 
्य्तषी व तषी हठकाणे ववहहत कराता येतषील. 
३) ेमषीन महसलू पोटकलम (२) अन्वये ववहहत केलेलया ् य्तषीकंड ेराोख प ैाचया स्वूनपात िंकंवा पसै े
पाठववणारया ्य्तषीचया खचााने मनिकनऑडाराद्वारेा भराता येईल. 
४) महसलुी वषााचा पहहला हुवस आ ण े मषीन महसलू ु ेणयासाठम अ ा निकनयमान् वये ठराववणयात 
आलेला कोणताही हुनांक, यांम षील कोणतषीही मुु त सवलतषीचषी मुु त असलयाच ेमानणयात येईल, 
आ ण त्यामळेु पोटकलम (१) चया तरातुु ींस बा  येणारा नाही. 
 
 कलम १७१. तातप रती जप्ती आणण गाव ककंवा गावाचा भाग यांची व्यवस्था  
१) सपंणूा गावाचा िंकंवा गावाचया हहस् स् याचा समावे  होणारया कोणत्याही  ाराण ेळमनषीचया बाबतषीतषील े मषीन 
महसलू ज्यावेळषी ु ेय होईल त्यावेळषी तो, हहस्सेुाराांत वाु असलयामळेु िंकंवा इतरा काराणामळेु ुेणयात येणारा नाही 
अस ेजेलहाक कारयास सकाराण वाटत असेल तरा त्यास अस ेगाव िंकंवा गावाचा हहस्सा यावरा ेप्तषी आणणयाचषी 
्यवस्र्ा कराता येईल आ ण तो आपलया स्वत:चया ्यवस्र्खेाली िंकंवा प्त काराणासाठम तो ज्याला निकनयु्त 
कराील अ ा कोणत्याही अळभकत्यााचया ्यवस्र्ेखाली घेता येईल. 
२) कलम १८६ चया तरातुु ी अ ाराीतषीने ेप्त केलेलया कोणत्याही गावास िंकंवा गावाचया हहस् स् यास लाग ू
असतषील, आ ण े ो े मषीन महसलू ु ेय असेल तो व े रा कलम १८७ चया तरातुु ींन्वये महसलुी मोेणषीचषी सरुुवात 
केली असेल तरा महसलुी मोेणषी सूुन केलयामळेु लालेला खचा यांचा समावे  कूनन अ षी ेप्तषी आ ण 
्यवस्र्ापन याबद्ुलचा खचा वेा ेाता ेप्त केलेलया ेळमनषीचा सवा ळ ललक रााहहलेला फायुा, तो ळमळणयाचा 
ज्या ्य्तषीस िंकंवा ्य्तषीनंा ह्क असेल, निकतचया िंकंवा त्यांचया परराणामूनप फायद्यासाठम ठेवणयात येईल 
िंकंवा जेलहाक काराी निकन िुे  ुेईल त्याप्रमाणे प्त ्य्तषीस िंकंवा ्य्तषींना वेळोवेळषी ुेणयात येईल. 
 
 कलम १७२. तारण देण्यात आल्यानतंर गावाची ककंवा गावाच्या भागाची व्यवस्था घेणे 
एखाद्या गावाचषी िंकंवा गावाचया भागाचषी, कलम १७१ अन्वये केलेली तात्परुातषी ेप्तषी व ्यवस्र्ा, महसलू 
ुेणयासाठम ेषी ्य्तषी प्रर्मत: ेबाबुारा असेल अ षी ्य्तषी िंकंवा प्रर्मत: ेबाबुारा असणारया ्य्तषीने 
कसरूा केलयास असा महसलू ुेणयासाठम ेषी ्य्तषी ेबाबुारा रााहील अ षी कोणतषीही ्य्तषी, अ षी े प्तषी व 
्यवस्र्ा सोडून ुेणयात येईपयांत जेल हाक कार याने कायुे षीराराीत्या केलेला कोणताही खचा असलयास तो ु ेईल तरा 
आ ण यानतंरा समाववष्ट्ट केलेल या तरातुु ींन्वये ज्यावेळषी महसलू ुेय होईल त्यावेळषी िंकंवा तो ेरा हप्त्यांनषी 
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द्यावयाचा असेल तरा ज्या हप्त्यांनषी तो द्यावयाचा असेल त्या हप्त्यांनषी तो हुला ेाईल याबद्ुल 
जेलहाक कारयाचषी खात्रषी होईल अस ेताराण ुेईल तरा, सोडून ुेणयात येतषील. 
 
 कलम १७३. ‘थकबाकी’, ‘कसरू करणारी व्यक्ती’ 
ुेय लालेला आ ण ववहहत केलेलया हुनांकास िंकंवा त्यापूवी न हुलेला कोणताही े मषीन महसलू, त्या हुनांकापासनू 
र्कबाकी होईल आ ण कलम १६८ चया तरातुु ींन्वये िंकंवा अन्यर्ा तो ुेणयास ेबाबुारा असलेलया ्य्तषी 
कसरूा कराणारया ्य्तषी ठरातषील. 
 
 कलम १७४. जमीन महसलू भरण्यात कसरू केल्याबद्दल शास्ती  
ववहहत केलेलया हुनांकानतंरा एक महहन्याचया आत, ेमषीन महसलुाचा कोणताही हप्ता िंकंवा त्याचा कोणताही 
भाग भरालेला नसेल तरा, जेलहाक कारयास, हेतपरुास्सरा कसरूा कराणारया ्य्तषीचया बाबतषीत अ ाराीतषीने न 
भरालेलया राकमचे या पचंवषीस ट््यांहून अक क नसेल इतकी  ास्तषी लाुता येईल. 
परंात,ु ज्या मुु तषीत भराणा तहकूब केला गेला होता अ ा मुु तषीत (ज्याचा भराणा रााज्य  ासनाचया 
आुे ाद्वारेा तहकूब केला गेला होता) असा कोणताही हप्ता न भरालयाबद्ुल अ ाप्रकाराचषी कोणतषीही 
 ास्तषी लाुणयात येणारा नाही. 
 
 कलम १७५. प्रमाणणत केलेले टहशबे हे थकबाकीववषयीचा प रावा असणे 
१) जेलहाक कारयाने िंकंवा सहायक िंकंवा पप-जेलहाक कारयाने िंकंवा तहसषीलुारााने प्रमा णत केलेले लेख्याचे 
वववराणपत्र या प्रकराणाचया प्रयोेनासाठम ु ेय असलेलया े मषीन महसलुाचया राकमेचषी र्कबाकी असलयाबद्ुलचा 
आ ण ज् याने कसरूा केली असेल अ ा ्य्तषीसबं ंषीचा निकनणाायक परुाावा असेल. 
२) लेख्याचे अस ेप्रमा णत वववराणपत्र ळमळालयानतंरा, एखाद्या जेल्याचया जेलहाक कारयाने िंकंवा सहायक िंकंवा 
पप-जेलहाक कारयाने िंकंवा तहसषीलुारााने इतरा कोणत् याही जेल्याचया जेलहाक कारयाचया मागणया ेण ूकाही त्या 
मागणया, त्याचया स्वत:चया जेलहामध्ये पत्पन्न लालया असलयाप्रमाणे, या 
प्रकराणाचया तरातुु ींन्वये त्या वसलू कराणयासाठम कायावाही कराणे कायुे षीरा असेल. 
३) मुबंईचया जेलहाक कारयाने प्रमा णत केलेलया अ ाच लेख् याच या वववराणपत्रावूनन, े ण ूकाही त ेएखाद्या 
जेल्याचया जेलहाक कारयाने या सहंहतने्वये प्रमा णत केले असलयाप्रमाणे कायावाही कराता येईल.  
 
 कलम १७६. थकबाकीच्या वस लीची काययवपद्िती 
ेमषीन महसलुाचषी र्कबाकी पढुीलपकैी कोणत्याही एका िंकंवा अक क कायापद् तषीनसुारा वसलू कराता येईल-  
(क) कसरूा कराणारया ्य्तषीवरा कलम १७८ अन्वये मागणषीचषी लेखषी नोटीस बेावनू, 
(ख) ज्या भोगवट्याचया िंकंवा  ाराण केलेल या ु मुाला े ळमनषीचया सबं ंाने र्कबाकी येणे असेल त्या भोगवट्याच े
िंकंवा त्या  ाराण केलेलया ुमुाला ेळमनषीच ेकलम १७९ अन्वये समपहराण कूनन.   
(ग) कसरूा कराणारया ्य्तषीचषी ेंगम मालमत्ता कलम १८० अन्वये अटकावनू आ ण निकतचषी ववक्री कूनन, 
(घ) कसरूा कराणारया ्य्तषीचषी स्र्ावरा मालमत्ता कलम १८१ अन्वये ेप्त कूनन आ ण निकतचषी ववक्री कूनन, 
(च) कसरूा कराणारया ्य्तषीचषी स्र्ावरा मालमत्ता कलम १८२ अन्वये ेप्त कूनन, 
(छ) कसरूा कराणारया ्य्तषीस कलम १८३ आ ण १८४ अन्वये अटक कूनन व निकतला कैुेत ठेवनू, 
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(े)  ाराण केलेलया ु मुाला े ळमनषी, सपंणूा गावे िंकंवा गावाचं ेहहस्स ेळमळून लालले या असतषील त्या बाबतषीत, कलम े
१८५ त े१९० (ुोन्ही  ूनन) अन्वये प्त गावे िंकंवा गावांच ेहहस्स ेेप्त कूनन. 
परंात,ु खंड (ग), (घ) आ ण (च) यामंध्ये ववनिकनह ाुष्ट्ट केलेलया कायापद् तषीनसुारा पढुील गोष्ट्टींचषी ेप्तषी आ ण 
ववक्री कराता येणारा नाही-- 
(एक) कसरूा कराणारया ्य्तषीच,े निकतचया पत्नषीचे व मलुांच ेेूनराीचे वापराणयाचे कपड-ेलते्त, स्वयपंाकाचषी भाडंषी 
आ ण अरं्ूनण-पांघूनण आ ण खाटा आ ण  ाळमाक रुढीप्रमाणे कोणत्याही जस् त्रने अगंावरुन काढू नयेत अस े
निकतचे वयैज्तक ुाकगने, 
(ुोन) कारााकगराांचषी हत्यारेा, आ ण कसरूा कराणाराी ्य्तषी ेरा  तेकराी असेल तरा यांबत्रक  ्तषीने चालणारया 
अवेाराा्यनिकतररा्त,  तेषी कराणयाचषी त्याचषी अवेारेा आ ण जेलहाक कारयाचया मत े तेकराी ् हणून आपला 
चररातार्ा चालावा यासाठम त्यास आव्यक असतषील अ षी गरेुा व बषी-बषीयाणे, आ ण पढुील हंगामापयांत ेळमनषींचषी 
यर्ोकचत म ागत कराणयासाठम आ ण ुाराकाचया व त्याचया कुटंुबाचया निकनवााहासाठम तरातूु  कराणयाकरराता 
जेलहाक कारयाचया मत े तेषीचया पत्पन्नाचा ेो भाग असेल असा भाग, 
(तषीन) फ्त  ाळमाक ुेणग्यांचया पपयोगासाठम रााखून ठेवलेलया वस्त,ू 
(चारा)  तेकरयांचया मालकीचषी आ ण त्यांचया भोगवट्यात असलेली घरेा आ ण इतरा इमारातषी (त्यांचे सामान व 
त्यांचषी े ागा आ ण त्यांना लागनू असलेली व त्यांचया पपभोगात आव्यक असलेली ेमषीन, यांसह). 
 सक् तीची वस ली : 
महसूलाच या स् तषीच या वसुलीचषी पूणा प्रिंक्रया महारााष्ट्र ेमषीन महसूल अक निकनयम, १९६६ च ेकलम १७६ त े२२३ मध् ये 
ववस् तारााने ुेण यात आली आहे. स् तषीच या वसुली पूवी, र्कबाकीुारााकड ेयेणे असलेली रा् कम ुेण याचषी कुवत आहे तराीही तो 
हेतुपुरास् सरा टाळत आहे िंकंवा कसे याचा ववचारा केला पाहहेे.      
• ेमषीन महसूलाचषी र्कबाकी ज्या हुनांकास ुेय होईल त्याचया ुसुर या हुव षी र्कबाकीुाराावरा नोटीस बेावता येत.े 
(म.े.म.अ.१९६६,कलम १७८)  
• अ षी र्कबाकी नोटीस बेावूनही वसूल न लालयास म.े.म.अ.१९६६,कलम १९२, १९३ चया अ षीन रााहून, त् याचषी ळमळकत 
ेप् त कराता येते. (म.े.म.अ.१९६६,कलम १७९)  
• र्कबाकीुारााचषी ेंगम मालमत्ता अटकवून, निकतचषी ववक्री कराता येते. (म.े.म.अ.१९६६,कलम १८०) 
• र्कबाकीुारााचषी स्र्ावरा मालमते्तचषी ेप्तषी कूनन ववक्री कराता येते. (म.े.म.अ.१९६६,कलम १८१, १८२).  ेतेळमनषीचषी 
ेप् तषी व ळललाव करातांना  ् यतो आठ एकरा पे्ा ेास् त असलेल या ेमषीनषीचषी ेप् तषी व ळललाव कराावा.  
• र्कबाकीुाराास अटक कूनन कैुेत ठेवता येते. (म.े.म.अ.१९६६,कलम १८३, १८४) तर्ावप, अ ा अटक कूनन कैुेत 
ठेवणयात आलेलया र्कबाकीुारााने अनुसूचषी ‘ब’ म षील नमुन्यात ताराण हुलयास त्याला म.े.म.अ.१९६६, कलम १९१ अन्वये 
सोडुन ुेता येते.  
• र्कबाकीुारााचया स्र्ावरा मालमते्तचा ळललाव म.े.म.अ.१९६६, कलम १९३, १९४ चया अ षीन रााहून कराता येतो.  
• र्कबाकीुारााकडषील ना वंत वस्तंूचा ळललाव कराता येतो. (म.े.म.अ.१९६६, कलम १९६) 
• र्कबाकी वसूल करातांना वराील टप् प् यांनुसाराच कारावाई कराणे आव   यक नाही. कोणतषीही एक िंकंवा ेास् त पध् ुत वापराता 
येत.े 
 स् तषीने र्कबाकी वसूल करातांना खालील बाबषींचषी ु्ता घ यावषी:  
र्कबाकीुारााच े(१) पररा ान कराण याच ेआव्यक कपड ेेप् त/ळललाव कून नयेत. (२) स् वयंपाकाचषी भांडषी ेप् त/ळललाव कून 
नयेत. (३) गाुी, चाुरा इत्याुी ेप् त/ळललाव कून नयेत. (४)  ाळमाक वापराानुसारा आव्यक असलेले ुाकगने ेप् त/ळललाव 
कून नयेत. (५) काराागषीराीचषी सा ने ेप् त/ळललाव कून नयेत. (६)  ेतषीचषी अवेारेा, बैल (म.े.म.अ.१९६६, कलम १७६(ग) 
अन् वये यंत्र  ् तषीवरा चालणाराी वगळून) ेप् त/ळललाव कून नयेत. (७)  ाळमाक ुेणग् यांच या पपयोगासाठम रााखुन ठेवलेल या 
वस् तंूचषी ेप् त, ववक्री, ळललाव कराता येणारा नाही. (८) समाेातषील ुबूाल घटकातषील ् य् तषींकडून  ् यतो स् तषीच या पपायांनषी 
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वसुली कून नये. (९) पावसाळ् यात (नो् हेंबरा पयांत) स् तषीच या पपायांनषी वसुली कून नये. (१०) खराीप वपकांच या पेराणषी 
हंगामात स् तषीच या पपायांनषी वसुली कून नये. (११) नैसकगाक आपत्तषीमुळे  ेतकर याच ेनुकसान लाले असल यास स् तषीच या 
पपायांनषी वसुली कून नये. (१२) ज् या भागात ५० पै् यापे्ा कमषी पैसेवाराी ेाहीरा कराण यात आली आहे िंकंवा ेषी गावे 
टंचाईग्रस् त घोषषीत कराण यात आली आहेत तेरे् स् तषीच या पपायांनषी वसुली कून नये. 
 
 कलम १७७. मागील वषायवच्या महस ली मागण्या कशा वसलू करावयाच्या 
मागषील वषाांचया, तसेच चाल ूवषााचया र्कबाकीचया वसलुीसाठम प्त कायापद् तषी 
अमंलात आणता येईल. 
 
 
 कलम १७८. मागणीची नोटीस केव्हा देता येईल 
१) मागणषीचषी नोटीस, ज्या हुनांकास र्कबाकी ुेणे होईल त्या हुनांकाचया ुसुरया हुव षी िंकंवा त्यानतंराचया 
हुव षी ुेता येईल. 
२) आयु् तास अ ा नोहटसा ुेणयासाठम वेळोवेळषी आुे  ुेता येतषील, आ ण तो, रााज्य  ासनाचया मंे ुराीने, 
कसरूा कराणारया ्य्तषीकडून महसलुाचषी र्कबाकी ्हणून वसलू कराावयाचा खचा ठराववल आ ण अ ा नोहटसा 
कोणत्या अक कारयांनषी हुलया पाहहेेत याबाबत निकन िुे  ुेईल. 
 
 कलम १७९. ज्या वटहवाटींबाबत ककंवा िारण केलेल्या द माला जसमनींबाबत थकबाकी येणे असेल तया वटहवाटी 
ककंवा िारण केलेली द माला जमीन जप्त करता येईल. 
जेलहाक कारयास, ज्या वहहवाटीबाबत िंकंवा  ाराण केलेलया ुमुाला ेळमनषीबाबत ेमषीन महसलुाचषी र्कबाकी येणे 
असेल अ ा वहहवाटी िंकंवा  ाराण केलेली ुमुाला ेमषीन सराकाराेमा केलयाच ेेाहीरा कराता येईल आ ण या 
बाबतषीत केलेलया निकनयमांना अ षीन रााहून, त्या वहहवाटींचषी िंकंवा ेळमनषीचषी कलम ७२ िंकंवा ७३ याचया 
तरातुु ींन्वये ववक्री कराता येईल िंकंवा अन्यर्ा त्यांचा ववनिकनयोग कराता येईल आ ण त्याचे पत्पन्न आलयास त े
पत्पन्न कसरूा कराणारया ्य्तषीचया खातषी ेमा कराता येईल. 
परंात,ु असे की, जेल हाक काराी, अ षी कोणतषीही वहहवाटीचषी िंकंवा  ाराण केलेली ुमुाला ेमषीन- 
(अ) सराकाराेमा कराणयापवूी, स्र्ावरा मालमते्तच या ववक्रीसबं ंषी कलम े१९२ व १९३ या अन्वये तरातूु  केलेलया 
राीतषीने त्याने पद्घोषणा केलयाळ वाय आ ण घोषणेचया इरााद्याचया लेखषी नोहटसा काढलयाळ वाय, 
(ब) कलम १९३ अन्वये आव्यक असलयाप्रमाणे प्त नोहटसांपकैी कोणतषीही नोटीस पळ राात पळ राा ज्या 
हुनांकास कचकटववणयास आली असेल त्या हुनांकापासनू निकनुान प ंराा हुवसाचंषी मुु त सपंेपयांत, 
त्या वहहवाटी व  ाराण केलेली ुमुाला ेमषीन सराकाराेमा केलयाच ेेाहीरा कराणारा नाही. 
 
 कलम १८०. कसरू करणाऱ्या व्यक्तींची जंगम मालमत्ता अटकावणे व नतची ववक्री 
१) जेलहाक कारयास, कसरूा कराणारया ्य्तषींचषी ेंगम मालमत्ता अटकाववणयाचषी व निकतचषी ववक्री कराणयाचषी 
्यवस्र्ा कराता येईल. 
२) रााज्य  ासनाचया आुे ान्वये जेलहाक काराी वेळोवेळषी निकन िुे  ुेईल अ ा अक कारयांकडून िंकंवा अक कारयांचया 
वगााकडून अ षी मालमत्ता अटकावणयात येईल. 
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 कलम १८१. कसरू करणाऱ्या व्यक्तींच्या स्थावर मालमते्तची ववक्री 
ज्या ेळमनषीबाबत र्कबाकी येणे असेल अ ा ेळमनषीखेराीे इतरा कोणत्याही स्र्ावरा मालमते्ततषील, कसरूा 
कराणारया ्य्तषींचा (अनसुचूषीत ेमातषीचषी नसलेली ् य् तषी) ह्क, मालकी ह्क व हहतसबं ं यांचषी ेप्तषी व 
ववक्रीसदु् ा जेलहाक कारयास कराववता येईल. 
 
 कलम १८२. कसरू करणाऱ्या व्यक्तींची स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचा आणण ती व्यवस्थखेाली आणण्याचा   
अधिकार 
१) र्कबाकीच या वसलुी सबं ंषीच या पवूावती पपब ंामध् ये निकनह ाुष्ट् ट केलले या कायापध् ुतषींपकैी कोणत्याही कायापद् तषी 
स्वषीकाराणे इष्ट्ट आहे अस ेजेलहाक कारयास वाटत असेल तरा, तो स्र्ावरा मालमत्ता अनसुकूचत ेमातषीम षील 
्य्तषीचया मालकीचषी असले त्या बाबतषीत, कसरूा कराणारया ्य्तषींचषी स्र्ावरा मालमत्ता े प्त कराायला लावषील 
आ ण तषी त्याचया स्वत:चया िंकंवा त्या प्रयोेनासाठम त्यास निकनयु् त कराता येईल अ ा कोणत्याही अळभकत्यााचया 
्यवस्र्ेखाली आणून घेईल आ ण इतरा कोणत्याही बाबतषीत त्यास तसे करावनू घेता येईल. 
२) जेलहाक कारयास िंकंवा अ ा राीतषीने निकनयु् त केलेलया अळभकत्याास, े प्त केलेलया े ळमनषींचषी ्यवस्र्ा पाहणयाचा 
आ ण जेलहाक काराी कसरूा कराणारया ्य्तषीकड ेत्या ेळमनषीचषी ्यवस्र्ा परात ुेईपयांत त्या े मषीनषंीपासून 
ळमळणाराा सवा खंड िंकंवा नफा स्वषीकाराणयाचा ह्क असेल. 
३) ेप्त केलेलया ेळमनषीचया पत्पन्नातून चाल ूमहसूलाचषी रा्कम  ूनन अ ा ेप्तषीचा आ ण ्यवस्र्चेा खचा 
वेा े ाता ळ ललक रााहहलेलया सवा नफयाचंा ववनिकनयोग अ ा े ळमनषींचया सबं ंात येणे असलेललया र्कबाकीचषी 
रा्कम फेडणयाकड ेकराणयात येईल. 
४) अ ा राीतषीने े प्त कराणयात आलेली े मषीन े प्तषीतनू मु् त कराणयासाठम व कसरूा कराणारया 
्य्तषीकड ेपरात कराणयासाठम अ ा े प्तषीचया हुनांकापासनू बाराा वषाांचया आत कोणत्याही वेळषी, कसरूा 
कराणारया ् य्तषीने जेलहाक कारयाकड ेअेा केलयानतंरा-- 
(अ) ज्यावेळषी असा अेा केला असेल त्यावेळषी र्कबाकीचषी फेड कराणयात आली आहे अस ेआढळून आल ेअसेल, 
िंकंवा 
(ब) निकतचयाकडून अद्याप येणे असलेली बाकी असलयास, ेरा कसरूा कराणाराी ्य्तषी तषी ुेणयास तयारा असेल 
आ ण जेलहाक काराी त्या बाबतषीत ववनिकनह ाुष्ट्ट कराील अ ा मुु तषीत तषी रा्कम तषी ुेईल तरा, 
अ ा राीतषीने ेप्त केलेली ेमषीन, ेप्तषीतनू मु् त कराणयात येईल व तषी कसरूा कराणारया ् य्तषीस परात ुेणयात 
येईल. 
५) अ षी ेमषीन परात ळमळववणयासाठम बाराा वषाांचया आत अेा कराणयात आला नसेल िंकंवा असा अेा कराणयात 
आलयानतंरा, कसरूा कराणारया ् य्तषीने निकतचयाकडून अद्याप येणे असलेली बाकी असलयास, अ षी बाकी याबाबतषीत 
जेलहाक काराी ववनिकनह ाुष्ट्ट कराील अ ा मुु तषीत ु ेणयात कसरूा केली असेल तरा, जेलहाक कारयास अ षी े मषीन े प्त 
कराणयापवूी निकनमााण केलेलया भाराांना बा ा न आणता, कसरूा कराणारया ्य्तषीच ेत्या ेळमनषीतषील अक कारा, ह्क 
आ ण हहतसबं ं ववकता येतषील आ ण जेलहाक काराी, ववक्रीचया पत्पन्नातून रााज्य  ासनास येणे असलेली व 
ववक्रीबाबतचया खचााचषी वेा कूनन त ेकसरूा कराणारया ् य्तषीकड ेसपुूु ा कराील. 
 
 कलम १८३. कसरू करणाऱ्या व्यक्तीस अटक करणे आणण स्थानबद्ि करणे  
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१) कोणतषीही र्कबाकी  ु ेय लालयानतंरा, कोणत्याही वेळषी (ज् याच याकडून त् याच या भोगवट् याच या सबं ंात अ षी 
र्कबाकी येणे असेल असा  तेकराी नसेल अ ा) कसरूा कराणारया ्य्तषीस अटक कराता येईल िंकंवा निकतला 
जेलहाक कारयाचया िंकंवा तहळसलुारााचया कायाालयातषील अळभरा्ेत, निकतने  ास्तषीचषी रा्कम िंकंवा ् याेाचषी रा्कम 
 ूनन ु ेणे असलेला महसलू आ ण निकतला अटक कराणयाचा आ ण मागणषीचषी नोटीस बेावणयाचा खचा आ ण 
स्र्ानबद् तचेया मुु तषीत निकतचया निकनवााहासाठम लालेला खचा, लवकराात लवकरा ु ेईपयांत, ु हा हुवसापयांत स्र्ानबद्  
ठेवता येईल.  
परंात,ु कसरूा हेतपुरुास्सरा कराणयात आला असलयाळ वाय आ ण कसरूा कराणारया ्य्तषीस निकतचया अटकेववूनद्  
काराण ु ाखववणयाचषी स ंषी हुलयाळ वाय अ षी कोणतषीही अटक कराणयात येणारा नाही. 
२) ुहा हुवसांचषी मुु त सपंलयानतंरा, कसरूा कराणारया ् य्तषीने, े षी रा्कम ु ेणे असले तषी रा्कम तषीने हुली नाही 
तरा, िंकंवा ु हा हुवसांचया आत कोणत्याही हुव षी े रा जेलहाक कारयास योग्य वाटेल तरा, अनसुचूषी 'अ' म षील 
नमनु्यातषील अक पत्राद्वारेा जेल्याचया हुवाणषी तरंुुगात निकतला कैुेत ठेवणयासाठम पाठववता येईल. 
परंात ुकोणत्याही कसरूा कराणारया ् य्तषीस निकतचयाकडून येणे असलेलया महसलुाचया र्कबाकीचया राकमेइत्या 
केााबद् ुल हुवाणषी न्यायालयाचया हुकुमना्याचया अंमलबाेवणषीचया बाबतषीत कायद्यान्वये ेषी मुु त मयााुीत 
कराणयात आली असेल त्या मुु तषीपे्ा अक क मुु तषीपयांत कैुेमध्ये अटकावनू ठेवणयात येणारा नाही. 
 
 कलम १८४. अटक करण्याच्या अधिकाराचा वापर कोणी करावयाचा 
कलम १८३ अन्वये प्रुान केलले या अटक कराणयाचया अक कारााचा, कोणत् या अक कार यानंषी िंकंवा कोणत्या वगााचया 
अक कारयांनषी वापरा कराावयाचा हे, रााज्य  ासनास, वेळोवेळषी े ाहीरा कराता येईल आ ण तसेच त्यास, अटकेबाबतचा 
खचा आ ण स्र्ानबद्  केलेलया िंकंवा कैु केलले या कोणत्याही कसरूा कराणारया ् य्तषीस रााज्य  ासनाने द्यावयाचषी 
निकनवााहाचषी रा्कम ठराववता येईल. 
पररापत्रक क्रमांक-यू.एन.एफ.-२३६७/११४७३४-आरा, हुनांक १८/३/१९६८ अन् वये अटकेबाबतचा खचा वसूल कराण याचा त् ता 
खालीलप्रमाणे आहे. 

तप षील खचा 
(रुपये) 

रुपये पंचवषीसपे्ा कमषी वसुली  १.०० 
रुपये सज् हस त ेूनपये  ंभरा ३.०० 
रुपये एक ेएक त ेूनपये पाच े ४.०० 
ूनपये पाच ेएक त ेूनपये एक हेारा ८.०० 
ूनपये एक हेाराएक त ेूनपये पाच हेारा १६.०० 
ूनपये पाच हेारा पे्ा ेास् त  ३२.०० 

  
 कलम १८५. कसरू करणाऱ्या व्यक्तींच ेगाव जप्त करण्याचा आणण व्यवस्थखेाली आणण्याचा अधिकार 
 ाराण केलेलया ज्या ेळमनषीचया बाबतषीत र्कबाकी येणे असेल, अ षी ेमषीन, सपंणूा ुमुाला गाव िंकंवा ु मुाला 
गावाचा एखाुा भाग असलेले, आ ण पवूी निकनह ाुष्ट्ट केलेल या इतरा कायापद् तषीपकैी कोणतषीही कायापद् तषी स्वषीकाराणे 
इष्ट्ट वाटत नसेल तरा, जेलहाक कारयास, आयु् ताचया पवूामंे ुराीने अस ेगाव िंकंवा गावाचा भाग ेप्त कराता येईल 
आ ण त ेगाव िंकंवा त्याचा भाग, त्याचया स्वत:चया िंकंवा त्या काराणासाठम त्याने निकनयु् त केलेलया कोणत्याही 
अळभकत्यााचया ् यवस्र्खेाली घेता येईल. 
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 कलम १८६. अशा गावांच्या जसमनी भारांपासनू म क्त अवस्थेत परत समळणे 
अ ा राीतषीने ेप्त केलेलया कोणत्याही गावाचया िंकंवा गावांचया हह््यांचया ेळमनषी, वरराष्ट्ठ  ाराकाचया िंकंवा 
हहस् सेु ाराांपकैी कोणात्याही हहस्सेुाराांचया कृत्यांचा िंकंवा अ ा े ळमनषीवरा िंकंवा तषीत हहतसबं ं असणारया वरराष्ट्ठ 
 ाराकावरा िंकंवा हहस्सेु ाराांवरा े ेकोणतहेी बोे ेिंकंवा ुानिकयत्व ेअसतषील, अ ा बोेांचा िंकंवा ुानिकयत्वांचा, सराकाराी 
महसलुा षी सबं ं येत असेल तरे्वरा, परंात,ु इतरा बाबतषीत ्य्तषींचया अक काराास बा ा ये  न ुेता, रााज्य 
 ासनाकड ेपरात घेणयात येतषील आ ण जेलहाक कारयास िंकंवा अ ा राीतषीने निकनयु् त केलेलया अळभकत्याास, प्त 
वरराष्ट्ठ  ाराकाकड ेेप्त केललेया ेळमनषींचषी ्यवस्र्ा जेलहाक कारयांकडून परात ुेणयात येईपयांत, ेप्त केलेलया 
ेळमनषींचषी ्यवस्र्ा पाहणयाचा आ ण वरराष्ट्ठ  ाराक िंकंवा निकतचया हहस्सेुाराांपकैी कोणत्याही हहस्सेुाराास वगळून, 
त्या ेळमनषीपासनू ळमळणाराा सवा खंड व नफा ळमळणयाचा ह्क असेल. 
 
 कलम १८७. शासनाच्या मालकीची नसलेली परंत  राज्य शासनाच्या तातप रतया व्यवस्थेखाली असलेली गावे ककंवा 
भसूपंदा यांची महसलू व्यवस्था 
कोणतेही ुमुाला गाव िंकंवा संपुा रााज्य  ासनाचया अक कारयांचया तात्पुरात्या ्यवस्र्ापनाखाली आली 
असेल त्याबाबतषीत, जेलहाक कारयांने भ-ूमापन ्यवस्र्वेूनन ठराववलेलया ुराांनषी िंकंवा े ेुरा त्यास वाेवषी 
वाटतषील अ ा इतरा निकनज्चत केलेलया ुराांनषी, त्यातषील ेळमनषी भाडयाने ुेणे आ ण त्यातषील भोगवाट्यात 
नसलेलया ेळमनषी पट्ट्याने ुेणे आ ण ुमुाला नसलेलया ेळमनषींच या ् यवस् र्ापनासबं ंषीच या निकनयमांन् वये, त े
ेेर्वरा लाग ूअसतषील तरे्वरा, आ ण प्त गाव िंकंवा सपंुा ेोपयांत सराकाराी अक कार यांच या ्यवस्र्ेखाली असेल 
तोपयांत, त् याचं या महसलुाचषी ् यवस् र्ा अन् य राीतषीने कराणे हे कायुे षीरा असेल. परंात,ु अ ा गावाच या िंकंवा 
सपंुेच या वरराष्ट् ठ  ाराकाने, ेळमनषीसबं ंषी केलेलया कोणत्याही लेखषी करााराावरा, अ ा ेळमनषीवराील रााज्य 
 ासनाचया कायुे षीरा ह्कास ज्या मयााुेपयांत नकुसान पोहचणारा नाही त्या मयााुेपयांत, या कलमान्वयेचया 
कोणत्याही कायावाहीमळेु परराणाम होणारा नाही. 
 
 कलम १८८. सशल्लक राटहलेल्या नफयांचा ववननयोग  
ेप्त केलेलया े ळमनषीचया पत्पन्नातनू चाल ूमहसलुाचा भराणा आ ण े रा कलम १८७ चया तरातुु ींन्वये महसलुी 
मोेणषी सूुन कराणयात आली असेल तरा तषी सूुन कराणयाचा खचा  ूनन, अ षी ेप्तषी व ्यवस्र्ा याबद्ुलचा खचा 
वेा ेाता ळ ललक रााहहलेलया सवा नफयांचा ववनिकनयोग प्त र्कबाकीचषी रा्कम फेडणयासाठम कराणयात येईल. 
 
 कलम १८९. अशा रीतीने जप्त केलेले गाव परत देणे 
१) अ षी राीतषीने ेप्त केलेल या गाव िंकंवा गावाचा हहस्सा ेप्तषीम ून मु्  त कराणयासाठम आ ण, वरराष्ट्ठ  ाराकाकड े
त्याचषी ्यवस्र्ा परात कराणयासाठम, अ ा ेप्तषीनतंरा लगतचया कृषषी वषााच या सूुनवातषीपासनू बाराा वषााच या आत 
कोणत्याही वेळषी प्त वरराष्ट्ठ  ाराकाने जेलहाक कार याकड ेअेा केलयास,-- 
(अ) ज्यावेळषी असा अेा केला असेल त्यावेळषी र्कबाकी ु ेणयात आली आहे अस ेआढळून आल ेिंकंवा 
(ब) प्त वरराष्ट्ठ  ाराकाकडून अद्याप बाकी येणे असलयास, अ षी बाकी ुेणयास तो तयारा असेल आ ण 
जेलहाक काराी त्याबाबतषीत ववनिकनह ाुष्ट्ट कराील अ ा मुु तषीत तषी रा्कम तो ु ेईल तरा, 
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अ ा राीतषीने े प्त केलेले गाव िंकंवा गावाचा हहस्सा े प्तषीम ून मु्  त कराणयात येईल व वराीष्ट्ठ  ाराकाकड ेत्यांचषी 
्यवस्र्ा परात कराणयात येईल. 
२) गाव िंकंवा गावाचा भाग परात ळमळणयासाठम ज्या वषाामध्ये त्याने अेा केला असले त्या वषाात ेमा लालेलया 
राकमांतनू, सवा र्कबाकी व खचा वेा कूनन ेरा कोणत्याही ळ लकी ेमा राकमा असतषील तरा त्या 
जेलहाक काराी वरराष्ट्ठ  ाराकास ुेईल, परंात ुमागषील वषाातषील अ ा ळ लकी ेमा राकमा असलयास त्या रााज्य 
 ासनाचया स्वा षीन रााहतषील. 
 
 कलम १९०. गाव वगरेै बारा वषाांत ववमोधचत करण्यात आल ेनाही तर त ेराज्य शासनाकड ेननटहत होणे 
अ ा राीतषीने ेप्त केलेले गाव िंकंवा गावाचा भाग परात ळमळववणयासाठमचा अेा, प्त बाराा वषााचया मुु तषीत 
कराणयात आला नसेल िंकंवा असा अेा कराणयात आलयानतंरा, वरराष्ट्ठ  ाराकान ेत्याचयाकडून अद्याप येणे 
असलेली बाकी असलयास, तषी बाकी याबाबतषीत जेलहाक कारयाने ववहहत केलेलया मुु तषीत ु ेणयात कसरूा केली 
असेल तरा, प्त गाव िंकंवा गावाचा भाग हा, त्यानंतरा, वरराष्ट्ठ  ाराक िंकंवा हहस्सेुाराापकैी कोणताही हहस्सेुारा 
यानंषी िंकंवा त्याचया अर्वा त्यांचया ह्क पवूााक कारयापकैी कोणत्याही ह्क पवूाक कारयाने निकनमााण केलेले सवा 
भारा, िंकंवा अ ा वरराष्ट्ठ  ाराकावरा िंकंवा हहस्सेुाराापकैी कोणत्याही हहस्सेुाराावरा कोणत्याही राीतषीने असलेले भारा 
यापासनू मु् त हो न रााज्य  ासनाकड ेनिकनहहत होईल. परंात ुत्यामळेु ेमषीन ज्या ्य्तषीचया प्रत्य् क्ेात 
असेल अ ा ्य्तषीचया ह्कांस बा ा येणारा नाही. 
 
 कलम १९१. परंत  तारण टदल् यानतंर सवयव कारवाई थोपववणे 
१) अळभरा्ेत िंकंवा कैुेत ठेवलेल या कोणत् याही कसरूा कराणार या ्य्तषींनषी जेलहाक कारयापढेु िंकंवा प्त 
काराणासाठम जेलहाक कारयाने नामनिकन िुेळ त केलेलया इतरा ् य्तषीपढेु िंकंवा कसरूा कराणाराी ्य्तषी े रा तूंुनगात 
असेल तरा अ ा तूंुनगाचया प्रभाराी अक कारयापुढे, जेलहाक कारयाचे िंकंवा अ ा इतरा ् य्तषीच ेिंकंवा अक कारयाचे 
समा ान होईल अस ेअनसुचुषी 'ब' म षील नमनु् यातषील ताराण हुलयास, अ ा कसरूा कराणारया ्य्तषीस ताबोडतोब 
सोडून ुेणयात येईल आ ण वसलुीचया सवा कायावा्या कोणत्याही वेळषी र्ोपववणयात येतषील. 
२) या  प्रकराणान्वये ज् याचया ववूनद्  कायावाही कराणयात आली असेल अ ा कोणत्याही ्य्तषीस 
मागणषी केलेली रा्कम, निकनष े ् य्त कूनन अ षी कायावाही कराणारया अक कारयास ु ेता येईल आ ण 
अ ा प्रकारेा रा्कम हुलयानतंरा त्या कायावा्या र्ोपववणयात येतषील. 
 
 कलम १९२. ववक्री करण् याच् या वेळेची काययवप् दती 
१) या प्रकराणाचया तरातुु ींन्वये, े ंगम िंकंवा स्र्ावरा मालमते्तचया ववक्रीबाबत आुे  ुेणयात आला असेल ते् हा, 
जेलहाक काराी, ववक्रीचषी वेळ व ेागा ववनिकनह ाुष्ट्ट कराणाराी आ ण ेंगम मालमते्तचया बाबतषीत, तषी ववक्री कायम 
कराणयाचया अ षीन आहे िंकंवा नाही याववषयषीचषी आ ण रााज्य  ासनास महसलू ुेणाराी ेमषीन ववकावयाचषी असेल 
ते् हा तषीवरा आकारालेला महसलू व त्यास आव्यक वाटेल अ ा इतरा कोणताही तप षील ुेणाराी ववहहत 
नमनु्यातषील पद्घोषणा मरााठम भाषांतराासह कराील. 
२) ेरा ववक्री स्र्ावरा मालमते्तचषी असले तरा अ षी पद्घोषणा तालु्  याचया मखु् यालयाचया हठकाणषी 
आ ण अ षी स्र्ावरा मालमत्ता ज्या गावात असेल त्या गावात ुवडंषी ुे न कराणयात येईल आ ण ेरा 
ववक्री े गंम मालमते्तचषी असले तरा अ षी मालमत्ता ज्या गावात े प्त कराणयात आली असले त्या गावात 
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आ ण जेलहाक काराी निकन िुे  ुेईल अ ा इतरा हठकाणषी तषी पद्घोषणा कराणयात येईल. 
३) या कलमान्वये केलेली पद्घोषणा ही कोणत्याही  ाराण ेळमनषीचया ववक्रीचयासंब ंषी असेल ते् हा निकतचषी एक 
प्रत,  ाराण ेमषीन ज्या ्ेत्रात असेल त्या ्ेत्रात काम कराणारया सहकाराी बँकेला िंकंवा भ-ूववकास बँकेला िंकंवा 
ज्या ु ोन्ही बँकांना पाठववणयात येईल. 
 
 कलम १९३. ववक्रीची अधिसचूना 
१) ज्या स्र्ावरा मालमते्तचषी ववक्री कराणयाचा इरााुा असेल त्या मालमते्तचया ववक्रीचषी आ ण ववक्रीचषी वेळ व ेागा 
याबद्ुलचषी, लेखषी नोटीस पढुील प्रत्येक हठकाणषी लावणयात येईल :- 
(अ) जेल्याचया जेलहाक कारयाचे कायाालय, 
(ब) स्र्ावरा मालमत्ता ज्या तालु्  यात असले, तरे्षील तहसषीलुारााच ेकायाालय,  
(क) तषी ज्या गावात असले त्या गावातषील चावडषी िंकंवा इतरा कोणातषीही सावाे निकनक इमारात आ ण  
(ड) कसरूा कराणारया ् य्तषीचे रााहणयाच ेहठकाण. 
२) ेंगम मालमते्तचया बाबतषीत अ षी लेखषी नोटीस, तहळसलुारााचया कायाालयात आ ण अ षी 
मालमत्ता ज्या गावात ेप्त कराणयात आली होतषी त्या गावातषील चावडषीत िंकंवा कोणत्याही इतरा 
सावाे निकनक इमारातषीत लावणयात येईल. 
३) कोणत्याही ववक्रीचषी नोटीस-- मग तषी े ंगम अर्वा स्र्ावरा मालमते्तचषी असो—जेलहाक कारयास, त्यास योग्य 
वाटेल अ ा इतरा कोणत्याही राीतषीने, प्रळसद्  कराता येईल. 
४) या कलमामध्ये पललेख कराणयात आलेली नोटीस ववहहत कराणयात येईल अ ा नमनु्यात असेल. 
 
 कलम १९४. ववक्री कोणी करावयाची, ववक्रीची वळे इत यादी 
१) जेलहाक काराी निकन िुे  ु ेईल अ ा ् य्तषी ळललावाने ववक्री करातषील. 
२) अ षी कोणतषीही ववक्री रावववाराी िंकंवा रााज्य  ासनाने मान्यता हुलेलया इतरा सावाबत्रक सटु्टीचया हुव षी 
िंकंवा कलम १९३ अन्वये आव्यक असलयाप्रमाणे, प्त नोटीसांपकैी कोणतषीही नोटीस ज्या  वेटचया हुव षी 
लावली असेल त्या हुवसापासनू, स्र्ावरा मालमत्तचया बाबतषीत कमषीत कमषी तषीस हुवसांचषी मुु त िंकंवा े ंगम 
मालमते्तचया बाबतषीत सात हुवसांचषी मुु त सपंेपयांत कराणयात येणारा नाही. 
 
 कलम १९५. ववक्री तहकूब करणे 
कोणत्याही परेुा ा काराणास्तव ववक्री, वेळोवेळषी तहकूब कराता येईल. 
परंात ुतषीस हुवसांपे्ा अक क मुु तषीसाठम ववक्री तहकूब कराणयात आली असेल ते् हा, नवषीन 
पद्घोषणा कराणयात येईल आ ण नवषीन नोटीस ुेणयात येईल. मात्र कसरूा कराणारया ्य्तषीने समंतषी हुलयास अ षी 
नवषीन पद्घोषणा कराणयाचषी िंकंवा नवषीन नोटीस ुेणयाचषी आव्यकता नाही. 
 
 कलम १९६. नाशवतं वस् त चंी ववक्री 
कलम े१९२, १९३, १९४ आ ण १९५ यांम षील कोणताही मेकूरा ना  होणारया वस्तूचं या ववक्रीस लाग ूहोणारा नाही. 
अ ा वस्त,ू या बाबतषीत जेलहाक कारयाने सवासामान्यपणे िंकंवा वव षेराीत्या वेळोवेळषी हुलेलया आुे ानसुारा 
कोणताही ववलबं न लावता ळललावाने ववकणयात येतषील. 
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 कलम १९७. ववक्री केव् हा थांबववता येईल 
कसरूा कराणाराी ् य्तषी िंकंवा निकतचया वतषीने कोणतषीही ् य्तषी, ज्या र्कबाकीचया सबं ंात मालमत्ता ववकावयाचषी 
असेल, तषी र्कबाकी आ ण त्याने ु ेणे असलेले सवा कायुे षीरा खचा, मालमते्तचषी ळललावात ववक्री होणयापवूी 
कोणत्याही वेळषी, ुेणे असललेी ेमषीन महसलुाचषी रा्कम वसलू कराणयासाठम, कलम १७० अन्वये ववहहत केलेलया 
कोणत्याही ् य्तषीस िंकंवा ववक्रीच ेकाम चालववणयासाठम नेमलेल या अक कारयास ुेईल िंकंवा कलम १९१ अन्वये 
निकतने ताराण हुल ेअसेल तरा, अ षी ववक्री र्ांबववणयात येईल. 
 
 कलम १९८. जंगम मालमते्तची ववक्री कायम केली जाण् यास केव् हा पात्र असले 
ना वतं वस्तूचंषी ववक्री कराणाराा अक काराी अ षी ववक्री तात्काळ अनंिकतमराीत्या समाप्त कराील. ेंगम मालमते्तचषी 
इतरा सवा ववक्री, अस ेववक्रीचे काम चालववणाराा अक काराी याबाबतषीत जेलहाक कारयाने सवामान्यपणे िंकंवा 
वव षेाराीत्या हुलले या आुे ामध्ये निकन िुे  हुलयाप्रमाणे अंनिकतमराीत्या समाप्त कराील िंकंवा तषी कायम केली ेाणयास 
पात्र असेल. कायम केली ेाणयास पात्र असलेलया ववक्रीचया बाबतषीत, अ षी ववक्री कोणषी कायम कराावषी त्याबद्ुल 
जेलहाक काराी निकन िुे  ु ेईल. 
 
 कलम १९९. ववक्री अनंतमररत या उरकण् यात आली असले, तवे् हा जंगम मालमते्तबद् दल रक् कम देण् याची रीत 
ववक्री कराणारया अक कारयाने अ षी ववक्री अंनिकतमराीत्या समाप्त केली असले ते्  हा प्रत्यके हढगाचषी िंकंमत, ववक्रीचया 
वेळषी िंकंवा त्यानतंरा प्त अक काराी निकन िुे  ुेईल त्यावेळषी ुेणयात येईल, आ ण अ षी रा्कम ुेणयात कसरूा 
केलयास मालमत्ता ताबडतोब पनु्हा ववक्रीसाठम काढणयात येईल व निकतचषी ववक्री कराणयात येईल. खरेाुीचा पसैा 
ुेणयात आलयानतंरा ववक्री कराणाराा अक काराी त्याबद्ुल पावतषी ुेईल, आ ण कलम २०६ अन्वये कोणताही अेा 
कराणयात आला नसले तरा, ववक्रीचया हुनांकापासून सात हुवसांचषी मुु त सपंलयावरा, ववक्री सवा ् य्तषींचया 
बाबतषीत कायम होईल. पण असा अेा कराणयात आला असले तरा तो फेटाळणयात आलयाचया हुनांकापासनू अ षी 
ववक्री कायम होईल. 
 
 कलम २००. ववक्री कायम केली जाण् यास पात्र असेल, तवे् हा रक् कम देण् याची रीत 
१) ेे्हा ववक्री कायम केली ेाणयास पात्र असेल ते् हा, खरेाुीुारा ्हणून ेाहीरा कराणयात आललेया 
प्काराास, त्याने बोली केलेलया राकमेचया पचंवषीस ट्के रा्कम ताबोडतोब अनामत ठेवणयास फमााववणयात 
येईल आ ण अ षी रा्कम अनामत ठेवणयात कसरूा केलयास तषी मालमत्ता ताबडतोब ववक्रीसाठम पनु्हा काढणयात 
येईल व निकतचषी ववक्री कराणयात येईल. 
२) खरेाुीुारा, खरेाुीचषी पणूा रा्कम, त्यास ववक्री कायम कराणयात आलयाच ेकळववणयात आलयानतंरा निकतसरया 
हुवसाचया सयूाास्तापवूी िंकंवा प्त निकतसराा हुवस रावववारा िंकंवा इतरा प्राक कृत सटु्टीचा हुवस असेल तरा अ ा 
हुवसानतंराचया पहहलया कायाालयषीन कामकाेाचया हुव षी सयूाास्तापवूी ुेईल. खरेाुीचया प ैाचषी अ षी पणूा 
रा्कम ुेणयात आलयावरा खरेाुीुाराास त्याबद्ुल पावतषी ुेणयात येईल. आ ण कलम २०६ अन्वये कोणताही अेा 
कराणयात आला नसेल तरा तषी ववक्री, ववक्रीचया हुनाकंापासनू सात हुवसांनतंरा, सवा ् य्तषींचया बाबतषीत कायम 
होईल. पण असा अेा कराणयात आला असेल तरा तो फेटाळणयात आलयाचया हुनांकापासनू अ षी ववक्री कायम 
होईल.  
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 कलम २०१. स् थावर मालमते्तच् या ववक्रीच् या बाबतीत खरेदीदाराने रक् कम अनामत ठेवणे 
स्र्ावरा मालमते्तचया ववक्रीचया सवा बाबतषीत, खरेाुीुारा ् हणून ेाहीरा केलेलया ्य्तषीस, त्याने बोली केलेलया 
राकमेचया पचंवषीस ट्के रा्कम तात्काळ अनामत ठेवणयास फमाावणयात येईल, आ ण अ षी रा्कम अनामत 
ठेवणयात कसरूा केलयास, प्त मालमत्ता ताबडतोब पनु्हा ववक्रीसाठम काढणयात येईल व निकतचषी ववक्री कराणयात 
येईल. 
 
 कलम २०२. खरेदीची ककंमत केव् हा द् यावयाची 
खरेाुीुारा खरेाुीचषी सपंणूा रा्कम स्र्ावरा मालमते्तचषी ववक्री ज्या हुनांकास लाली असेल त्या हुनांकापासनू ु ोन 
महहन्यांचषी मुु त सपंणयापवूी िंकंवा ववक्री कायम केलयाचषी सचूना खरेाुीुाराास ज्या हुनांकास ळमळाली असेल त्या 
हुनांकापासनू प ंराा हुवसांचषी मुु त सपंणयापवूी, यांपकैी े षी मुु त अगोुराचषी असेल त्या मुु तषीपवूी ु ेईल.  
परंात,ु खरेाुीचषी रा्कम ज्या हुव षी द्यावयाचषी असेल तो  वेटचा हुवस हा रावववारा िंकंवा इतरा 
प्राक कृत सटु्टीचा हुवस असेल तरा, अ ा हुवसाचया नतंराचया पहहलया कायाालयषीन कामकाेाचया हुवसाचया 
सयूाास्तापवूी अ षी रा्कम ु ेणयात येईल. 
 
 
 कलम २०३. कसरू केल् याचा पररणाम 
खरेाुीचया प ैाचषी सपंणूा रा्कम, मग तषी ेंगम मालमते्तचषी असो वा स्र्ावरा मालमते्तचषी असो, ववहहत केलेलया 
मुु तषीत ुेणयास कसरूा केलयास अनामत ठेवलेलया राकमेतनू ववक्रीचा खचा भागववणयात आलयानतंरा ळ ललक 
अनामत रा्कम रााज्य सराकाराकड ेेमा कराणयात येईल, आ ण अ ा मालमते्तचषी पनु्हा ववक्री कराणयात येईल आ ण 
कसरूा कराणारया खरेाुीुारााच ेत्या मालमते्तवराील सवा ह्क िंकंवा ज्या राकमेस तषी त्यानतंरा ववकली े ाईल, त्या 
राकमचे या कोणात्याही हहस् स् याबाबतच ेसवा ह्क नाहीस ेहोतषील. 
 
 कलम २०४. फेरववक्रीम ळे झालेल् या न कसानीबद् दल खरेदीदाराची जबाबदारी 
अ ा कसरूा कराणारया खरेाुीुारााने बोली केलले या िंकंमतो्ा  वेटी े षी ववक्री कराणयात आली असेल, त्या ववक्रीच े
पत्पन्न कमषी असले तरा, त्यात े ो फराक येईल, निकततकी रा्कम जेलहाक कारयास ेमषीन महसलुाचया 
र्कबाकीप्रमाणे त्याचयाकडून वसलू कराता येईल.  
 
 कलम २०५. फेरववक्री करण् यापवूी अधिसचूना 
खरेाुीचा पसैा ु ेणयात कसरूा कराणयात आललेया मालमते्तचषी प्रत्येक फेराववक्री ही, अ षी फेराववक्री ताबडतोब कराणयात 
आली असेल त्याखेराीे, मळू ववक्रीसाठम ववहहत केलेलया राीतषीने नवषीन नोटीस हुलयानतंरा कराणयात येईल. 
 
 कलम २०६. जंगम मालमते्तची ववक्री रद् द करणे 
ना वतं वस्तूखंेराीे इतरा े ंगम मालमते्तच या ववक्रीसबं ंषी प्रळसद् षी कराताना िंकंवा तषी ववक्री पारा पाडतांना काही 
महत् वाचषी निकनयमबा् यता िंकंवा चूक लाल यामळेु एखाद् या ् य् तषीस बरेाच नकुसान पोहोचले आहे असे त् या 
् य् तषीने, ववक्रीच या ताराखेपासनू सात हुवसाच या आत केलेल या अेाावरुन, जेल हाक कार याचे समा ान होईल 
अ ा राीतषीने ळसध् ु केले असेल तरा, त् या काराणास् तव अ षी ववक्री राद् ु कराता येईल.   
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 कलम २०७. स् थावर मालमते्तची ववक्री रद् द करण् यासाठी अजयव 
१) स्र्ावरा मालमते्तचया ववक्रीचया हुनांकापासनू तषीन हुवसांचया आत, कोणत्याही वेळषी, अ ा ववक्रीसबं ंषी 
प्रळसद् षी कराताना िंकंवा तषी पारा पाडताना काही महत्तवाचषी निकनयमबा्यता िंकंवा चूक लाली आहे िंकंवा लबाडषी 
कराणयात आली आहे या काराणावूनन तषी ववक्री राद्ु कराणयासाठम जेलहाक कारयाकडे अेा कराता येईल. परंात ु
कलम े२०८, २०९ आ ण २१० यांमध्ये अन्यर्ा े षी तरातूु  केली असेल त्या खेराीे अ ा कोणत्याही 
निकनयमबा्यतमेळेु िंकंवा चकुीमळेु त्याला बरेाच नकुसान पोहोचले आहे अस ेअेाु ारााने, जेलहाक कारयाच ेसमा ान 
होईल अ ा राीतषीने ळसद्  केल ेनसेल तरा अ ा कोणत्याही निकनयमबा्यतेचया िंकंवा चूक लाली असलयाचया 
काराणास्तव कोणतषीही ववक्री राद्ु कराणयात येणारा नाही. परंात,ु अनसुकूचत ेमातषीचया कसरूाुारा ्य्तषीस िंकंवा 
निकतचया वतषीने कोणत्याही ्य्तषीस अ ा हुनांकापासनू एक ऐें षी हुवसांचया आत असा अेा कराता येईल.   
२) असा अेा समंत लाला असेल तरा, जेलहाक काराी ववक्री राद्ु कराील आ ण नवषीन ववक्रीबाबत निकन िुे  ुेईल. 

 कलम २०८. ववक्री कायम करणारा ककंवा ती रद् द करणारा आदेश 
ववक्रीचया हुनांकापासनू तषीस हुवसांचषी िंकंवा यर्ाजस्र्तषी, एक ऐें षी हुवसाचंषी मुु त सपंलयानतंरा, कलम २०७ 
मध्ये नमूु  कराणयात आलयाप्रमाणे असा कोणताही अेा कराणयात आला नसले िंकंवा असा अेा कराणयात आला 
असले परंात,ु तो फेटाळणयात आला असेल तरा, जेलहाक काराी ववक्री कायम कराणाराा आुे  ुेईल. 
परंात,ु असा कोणताही अेा कराणयात आला नसला तराीही, िंकंवा ेो अेा फेटाळणयात आला असेल अ ा 
कोणत्याही अेाात हुलेलया काराणांखेराीे इतरा काराणांवूनन अ षी ववक्री राद्ु केलीच पाहहेे अस ेत्यास सकाराण 
वाटत असले तरा त्याचया काराणांचषी लेखषी नोंु केलयानतंरा, त्यास ववक्री राद्ु कराता येईल. 
 
 कलम २०९. ववसशष्ट्ट पररजस्थतीत खरेदीदारास ववक्री रद्द करण्यासाठी अजयव करता येईल 
ेषी र्कबाकी ेळमनषीवराील भारा असेल अ ा र्कबाकीबद्ुल ेमषीन ववकणयात आली असेल, त्या खेराीे 
खरेाुीुाराास ववकणयात आललेया मालमते्तत कसरूा कराणारया ् य्तषीच ेववक्रीयोग्य हहतसबं ं न्हत ेया काराणावूनन 
ववक्री राद्ु कराणयासाठम, ववक्रीचया हुनांकापासनू तषीस हुवसांचया मुु तषीत, कोणत्याही वेळषी जेल हाक कार याकड े
अेा कराता येईल, आ ण जेल हाक काराी योग् य च क षी केलयानतंरा अ ा अेाावरा त्यास योग्य वाटतषील अस ेआुे  
ुेईल. 
 
 कलम २१०. मालमते्तची मालकी असणाऱ्या ककंवा तयात टहतसबंि िारण करणाऱ्या व्यक्तीने ववक्री रद्द 
करण्यासाठी अजयव करावयाचा 
१) या अक निकनयमान्वये स्र्ावरा मालमत्ता ववकणयात आली असेल ते् हा, अ ा ववक्रीचयापवूी सपंाुन केलेलया 
मालकी ह्कामळेु अ ा मालमते्तचषी मालकी असलेलया िंकंवा त्यात हहतसबं ं  ाराण कराणारया कोणत्याही ् य्तषीस 
अ ा ववक्रीचया हुनांकापासनू तषीस हुवसांचया मुु तषीत, कोणत्याही वळेषी पढुीलप्रमाणे रा्कम अनामत ठेवलयानतंरा, 
ववक्री राद्ु कराणयात यावषी ्हणून जेलहाक कारयाकड े
अेा कराता येईल-- 
(अ) खरेाुीुाराास ु ेणयासाठम खरेाुीचया िंकमतषीचया  केडा पाच ट््यांइतकी रा्कम. 
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(ब) ज्या राकमाचं या वसलुीसाठम ववक्री कराणयाचा आुे  ु ेणयात आला होता, अ ा पद्घोषणेत ववनिकनह ाुष्ट्ट केलेलया 
राकमांतनू ववक्रीचया हुनांकापासनू त्यासबं ंात ुेणयात आली असेल अ षी कोणतषीही रा्कम वेा कूनन, 
र्कबाकीचषी रा्कम ुेणयासाठम, आ ण 
(क) ववक्रीचया खचााचषी रा्कम.  
परंात,ु अनसुकूचत ेमातषीचया अ ा कोणत्याही ्य्तषीस, ववक्रीचया हुनांकापासनू एक ऐें षी हुवसांचया आत असा 
अेा कराता येईल. 
२) ववक्रीचया हुनांकापासनू तषीस हुवसांचया, यर्ाजस्र्निकत, एक ऐें षी ह वुसांच या मुु तषीत, अ षी अनामत रा्कम 
ठेवणयात आली असेल तरा, जेलहाक काराी अ षी ववक्री राद्ु कराणयाचा आुे  ुेईल. 
 
 कलम २११. ववक्री रद्द करण्यात आली असेल तवे्हा अनामत रक्कम ककंवा खरेदीची रक् कम परत करणे 
ेे् हा कोणत्याही मालमते्तचषी ववक्री कायम कराणयात आली नसेल, िंकंवा तषी राद्ु कराणयात आली असेल ते् हा 
खरेाुीुाराास त्याचषी अनामत रा्कम िंकंवा, यर्ाजस्र्निकत, त्याचषी खरेाुीचषी रा्कम आ ण कलम २१०, पोटकलम (१) 
खंड (अ) अन्वये अनामत ठेवलेलया खरेाुीचया राकमेचया पाच ट््यांइतकी रा्कम परात ळमळणयाचा ह्क असेल. 
 
 कलम २१२. ववक्री कायम करण्यात आल्यावर खरेदीदीरास ताबा देणे, खरेदीच ेप्रमाणन 
कोणत्याही भोगवट्याचया अक कारााचषी िंकंवा  ाराण केललेया ुमुाला ेळमनषीचषी ववक्री पपराो्त राीतषीने कायम 
केलयानतंरा, जेलहाक काराी खरेाुीुारा ्हणून ेाहीरा केलेलया ्य्तषीस अ ा ेळमनषीचा ताबा ुेईल आ ण कसरूा 
कराणारया ्य्तषीचया नावाऐवेषी, निकतच ेनाव भोगवटाुारा िंकंवा ेळमन ाराक ्हणून भळूम-अळभलेखात ुाखल केल े
ेाणयाचषी ्यवस्र्ा कराील आ ण प्रमाणपत्रात निकनह ाुष्ट्ट केलेली ेमषीन निकतने खरेाुी केली आहे अ ा आ याच ेएक 
प्रमाणपत्र निकतला ुेईल व प् त प्रमाणपत्र ज् या ेळमनषीच या सबं ंात असेल तषी ेमषीन निकतने खरेाुी केली आहे असे 
त् यामध् ये निकनह ाुष्ट् ट कराील. 
 
 कलम २१३. प्रमाणणत खरेदीदारावर दावा करण्यास मनाई 
ववक्रीच या वळेषी प्रत् य् खरेाुीुारा ् हणून ज् याला ेाहीरा कराण यात आल ेअसले, त् या ् य् तषीच ेनाव प्रमाणपत्रात 
नमूु  कराणयात येईल; आ ण कराारााअन्वये प्रमा णत खरेाुीुारााचया नावाचा पपयोग केला असला तराी प्रमा णत 
खरेाुीुारााऐवेषी ु सुरया ्य्तषीचया वतषीने खरेाुी लाली आहे या काराणास्तव, प्रमा णत खरेाुीुारााववरुद्  हुवाणषी 
न्यायालयात ु ाखल कराणयात आलेला कोणताही ु ावा फेटाळणयात येईल. 
 
 कलम २१४. ववक्रीच्या उतपन्नाचा ववननयोग 
१) या प्रकराणान्वये े ंगम मालमते्तचषी कोणतषीही ववक्री अबाक त लाली असेल, आ ण स्र्ावरा मालमते्तचषी कोणतषीही 
ववक्री कायम कराणयात आली असेल ते् हा, ववक्रीचया पत्पन्नाचा ववनिकनयोग ववक्रीचया खचा भागववणयासाठम आ ण 
अ षी ववक्री कायम केलयाचया हुनांकास कसरूा कराणारया ्य्तषीकडून येणे असेल अ षी व ेमषीन महसलुाचया 
र्कबाकीप्रमाणे वसलू कराणयाेोगषी असेल अ षी कोणतषीही बाकी आ ण ेमषीन महसलुाचषी र्कबाकी 
असलयाप्रमाणे, कसरूा कराणारया ्य्तषीकडून वसलू कराणयाेोगषी आ ण अ षी ववक्री कायम कराणयापवूी 
जेलहाक कारयास कळववलेली इतरा कोणतषीही रा्कम भागववणयासाठम कराणयात येईल, आ ण ळ ललक रा्कम 
रााहहलयास तषी ज् याचषी मालमत्ता ववकणयात आली असेल अ ा ्य्तषीस ु ेणयात येईल. 



 

डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल्हाधिकारी       महसूली वसूली प्रमाणपत्र  Page 30 

 

२) रााज्य  ासनाचया आुे ान्वये आयु् त वेळोवेळषी े ेुरा मंे ूरा कराील व आुे  ुेईल अ ा ुराांनषी व त्या 
आुे ानसुारा ववक्रीचया खचााचा अंु ाे कराणयात येईल. 
 
 कलम २१५. सशल्लक राटहलेल्या रक्कम न्यायालयाच्या आदेशाखेरीज घनकोस न देणे 
प्त ळ ललक रााहहलेली रा्कम हुवाणषी न्यायालयाचया आुे ाखेराीे, ज्या ्य्तषीचषी मालमत्ता ववकणयात आली 
आहे अ ा ्य्तषीचया कोणत्याही  नकोस ुेय होणारा नाही. 
 
 कलम २१६. नतंर देय असलेल्या जमीन महस लाबद्दल प्रमाणणत खरेदीदारच केवळ जबाबदार असणे 
कलम १६८ मध्ये काहीही अतंभूात केलेले असल ेतराी, मालकी ह्काचया प्रमाणपत्रात, खरेाुीुारा ् हणून ज्या 
्य्तषीच ेनाव नमूु  कराणयात आल ेअसेल तषी ् य्तषी, ववक्रीचया हुनांकापवूीचया कोणत्याही मुु तषीसाठम, प्त 
ेळमनषीचया सबं ंात ुेणे असलेलया ेमषीन महसलुाबाबत ेबाबुारा असणारा नाही. 
 
 कलम २१७. खरेदीदाराचा हक्क 
या प्रकराणाचया तरातुु ींन्वये स्र्ावरा मालमत्ता ववकणयात आली असेल आ ण अ षी ववक्री कायम कराणयात आली 
असेल त्याबाबतषीत ववक्री कायम कराणयात येईल त्या हुनांकास न्हे तरा मालमत्ता ज्या हुनांकास ववकणयात 
आली असेल त्या हुनांकास तषी खरेाुीुारााकड ेनिकनहहत लालयाचे मानणयात येईल. 
 
 कलम २१८. जप्त केलेल्या मालमते्तवर केलेले दाव ेकस ेननकालात काढावे 
१) या अक निकनयमाचया तरातुु ींन्वये े प्त केलेलया िंकंवा कारावाई केलेलया मालमते्तवरा, े रा एखाद्या निकतसरया 
्य्तषीने कोणताही ु ावा सांकगतला असेल तरा जेलहाक काराी वाेवषी नोटीस हुलयानतंरा राीतसरा च क षी कूनन प्त 
ुावा मान्य कराील िंकंवा तो नाकाराील. 
२) पोटकलम (१) अन्वये जेचया ववरुद्  आुे  ुेणयात आला असेल अ ा ्य्तषीस, आुे ाचया 
हुनांकापासनू एक वषााचया आत, ेप्त कराणयात आलेलया िंकंवा कारावाई कराणयात आलेलया ज्या मालमते्तवरा 
तो ुावा सांगत असेल तो ुावा प्रस्र्ावपत कराणयाकरराता वाु ुाखल कराणयात येईल. परंात ुअसा कोणताही वाु 
असलयास त्या वाुाचया निकनणायास अ षीन रााहून, असा आुे  अनंिकतम असेल. 
 
 कलम २१९. ववक्रीच्या वेळी बोली वगरेै बोलण्यास महसलू अधिकाऱ्यास प्रनतबिं 
कलम २२० मध्ये े षी तरातूु  केली असले त्या खेराीे कोणात्याही ववक्रीचया सबं ंात, ज्यास कोणतहेी कता् य 
कराावयाचे असेल असा कोणताही अक काराी िंकंवा इतरा ् य्तषी ववकणयात आलेलया मालमते्तसाठम प्रत्य्पणे िंकंवा 
अप्रत्य्पणे, बोली बोलणारा नाही, तषीमध्ये कोणताही हहतसबं ं सपंाुन कराणारा नाही िंकंवा सपंाुन कराणयाचा 
प्रयत्न कराणारा नाही. 
 
 कलम २२०. नामामत्र बोलीवर खरेदी करणे 
या प्रकराणाचया तरातुु ींन्वये केलेलया कोणत्याही ववक्रीमध्ये कोणषीही बोली बोलणाराी ्य्तषी नसेल िंकंवा कराणयात 
आललेी बोली अपणूा िंकंवा नाममात्र असले त्याबाबतषीत, जेलहाक कारयाने, रााज्य  ासनाचया वतषीने अ षी मालमत्ता 
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त्याचया ु यु्यम अक कारयापैकी कोणत्याही अक कारयास असा ुयु्यम अक काराी बोली कराील अ ा बोलीवरा खरेाुी 
कराणयासाठम प्राक कृत कराणे कायुे षीरा असेल. 
परंात ुअ ा राीतषीने खरेाुी कराणयात आलेली मालमत्ता ही त्यानतंरा खरेाुी केलयापासनू बाराा वषाांचया 
आत रााज्य  ासनाकडून ववकली गेली तरा, ववक्रीपासनू ळमळालेलया पत्पन्नातनू पढुील राकमा वसलू कराणयात 
येतषील आ ण त्यानतंरा रा्कम ळ ललक रााहहलयास तषी, ज्या ्य्तषीचषी मालमत्ता ववकणयात 
आली असेल त्या ्य्तषीस ुेणयात येईल-- 
(अ) ुेणे असलेली रा्कम ् हणेेच ् याेासहहत बाकी असलेली मदु्ुलाचषी रा्कम, 
(ब) रााज्य  ासनाकड ेेमषीन असताना आ ण कोणत्याही ्य्तषीने तषी पट्ट्याने िंकंवा 
अन्यर्ा घेतली नसेल त्या कालाव षीमध्ये रााज्य  ासनाचे महसलूववषयक कोणतहेी नकुसान लाल े
असेल तरा अस ेनकुसान, 
(क) ळललावातषील ववक्रीमध्ये लालेला प्रत्य् खचा, 
(ड) मदु्ुलाचया एक-चतरु्ाां  राकमे ईतकी  ास्तषी.  
परंात ुआणखषी अस ेकी, पवूो्तप्रमाणे ेरा तद्नतंरा मालमत्ता ववकणयात आली नसेल तरा, प्त 
मालमत्ता मागषील परंातकुामध्ये ववनिकनह ाुष्ट्ट कराणयात आलयाप्रमाणेचया राकमा कसरूा कराणारया ् य्तषीने 
हुलयानतंरा, रााज्य  ासनाचया वतषीने तषी खरेाुी कराणयात आलयाचया हुनांकापासनू बाराा वषिे मुु तषीच े
आत कोणत्याही वेळषी, प्त कसरूा कराणारया ्य्तषीस परात कराणयात येईल िंकंवा, यर्ाजस्र्तषी, 
 ासनाने तषी खरेाुी कराणयाचया लगतपवूी निकतने ज्या भ ूाराणापद् तषीवरा तषी  ाराण केली होतषी त्या 
भ ूाराणापद् तषीवरा निकतला ु ेणयात येईल. 
 
 कलम २२१. या प्रकरणाच्या तरत दींअन्वये वसलू करता येईल अशी रक्कम 
१) (अ) या अक निकनयमान् वये िंकंवा त् या त् या वेळषी अमंलात असलले या ेमषीन महसलासबं ंषीच या अक निकनयमान्वये 
ुेणयाेोगा िंकंवा बसववता येणयाेोगा असेल असा ेमषीन महसलू, खंड, प्ता खंड (ज्वट राेंट), नेरााणा, 
पत्तरााक काराी  लुक, हस्तांतराण  लुक आ ण ेप्तषी, पपकरा, ेळमनषीपासनूचे नफे, ववत्तल् षी, फी, भारा, ुंड, 
 ास्तषी, पाणषीपट्टी, स्वाळमत्व  न, खचा यांबद्ुल ुेणे असलेलया सवा राकमा, 
(ब) कोणताही करा,  लुक, पपकरा िंकंवा फी िंकंवा महसुलाचषी कोणतषीही इतरा बाब यांचया म्त्याबाबत कोणत्याही 
कंत्राटुारााकडून येणे असलेला सवा पसैा आ ण असा कोणताही कंत्राटुारा, त्याचया कराारााचया अटीन्वये ज्या आकर्ाक 
स्वूनपाचया  ास्तषीस पात्र होईल त्या सवा ववळ ष्ट्ट आकर्ाक स्वूनपाचया  ास्तषी, 
(क) या अक निकनयमान् वये िंकंवा त्या त्या वेळषी अमलात असलेलया कोणत्याही कायद्यान्वये िंकंवा 
 ासनाबराोबरा केलेलया कोणत्याही कराारााद्वारेा िंकंवा सवंवुेद्वारेा आकाराणषी ्हणून िंकंवा महसलुी 
मागणषी ्हणून िंकंवा ेमषीन महसलुाचषी र्कबाकी ्हणून आकाराणषीयोग्य असलयाचे ेाहीरा केलेलया 
सवा राकमा, या प्रकराणाचया पवूीपतूी तरातुु ींअन्वये आकाराणयात येतषील आ ण या प्रकराणाचया सवा 
तरातुु ी या  ्य तरे्वरा त्यास लाग ूहोतषील. 
२) पोटकलम (१), खंड (ब) मध्ये निकनह ाुष्ट्ट केलेले कोणतहेी  ते परात घेणयात येईल त्या बाबतषीत कोणत्याही 
्य्तषीला, निकतने परात ळमळणयाचया अपे्ेसह ज्या कोणत्याही राकमा कंत्राटुारााला हुलया असतषील त्या राकमांबद्ुल 
कोणतषीही रा्कम ळमळणयाचा ह्क असणारा नाही. 
 



 

डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल्हाधिकारी       महसूली वसूली प्रमाणपत्र  Page 32 

 

 कलम २२२. मोफत अन दानांचा गरैवापर केल्यास, महस लाच्या थकबाकीप्रमाणे ती वसलू करणे 
ज्या कोणत्याही ्य्तषीला कोणत्याही  तेषीचया प्रयोेनाकरराता रााज्य  ासनाकडून, अनुु ानाचया  तीपकैी, 
कोणत्याही  तीच ेपालन कराणयात निकतने कसरूा केलयास, तषी त ेअनुु ान परात कराील या  तीला अ षीन रााहून, 
मोफत अनुु ान ळमळाल ेअसेल त्या ्य्तषीने, अ ा कोणत्याही  तीचे पालन कराणयात आ ण प्त रा्कम 
रााज्य  ासनाला परात कराणयात कसरूा केलयास, तषी या प्रकराणाचया तरातुु ींन्वये महसलू ु ेणयात कसरूा कराणारया 
्य्तषीप्रमाणे, निकतचयाववरुद्  कारावाई केली ेाणयास पात्र ठरेाे़ल आ ण या प्रकराणाचया सवा पवूागामषी तरातुु ी  ्य 
असेल तरे्वरा अ ा ्य्तषीस लाग ूअसतषील. 
 
 कलम २२३. जासमनदारांकडून पशैाची वसलूी करणे 
ेषी कोणतषीही ्य्तषी या सहंहतचेया िंकंवा इतरा कोणत्याही अक निकनयमाचया कोणत्याही तरातुु ींन्वये िंकंवा ज्या 
कोणत्याही मंे ुराीन्वये, पट्ट्यान्वये िंकंवा सवंवुेन्वये जेचयाबद्ुल ेामषीन हुला आहे अ षी रा्कम, ेमषीन 
महसलुाचषी र्कबाकी असलयाप्रमाणे मळू ुेणेकरयाकडून वसलू कराणयासाराखषी असले त्या मंे ुराीन्वये, पट्ट्यान्वये 
िंकंवा सवंवुेन्वये, ेामषीन रााहहले असेल अ षी कलम २२१, पोटकलम (१), खंड (ब) मध्ये निकनह ाुष्ट्ट केलेला कंत्राटुारा 
 ूनन, प्रत्येक ् य्तषी निकतचया प्रनिकतभूनिकत ब ंपत्रातषील  तीप्रमाणे े षी रा्कम भराणा कराणयास पात्र लाली असेल तषी 
रा्कम ्य्तषीप्रमाणे, निकतचयाववरुद्  कारावाई केली ेाणयास पात्र ठरेाल आ ण अ ा ् य्तषीला या प्रकराणाचया सवा 
पवूागामषी तरातुु ी,  ्य असले तरे्वरा, लाग ूअसतषील. 

 


