
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहहता, 1966  मधील 
तरतूदीच्या ऄनुषंगाने ऄपील किंवा 
पुनहरक्षण/पुनर्ववलोिंन ऄजज िंरणाऱ्या व्यक्तीने 
अव्हाहनत अदेशातंगजत शासनास देय रिंमेच्या 
25% रक्िंम शासनास जमा िंरणे तसेच 
याप्रमाणे जमा िेंलले्या रिंमेपेक्षा शासनास 
ऄंहतमत: देय ठरललेी रक्िंम िंमी ऄसेल, तर 
ज्यादा रक्िंमेचा ऄहपलिंर्त्यास / ऄजजदारास 
परतावा िंरण्याबाबत िंायजपध्दती. 

  

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन हवभाग 

शासन हनणजय क्रमािंंः   जमीन-2016/प्र.क्र.249 /ज-1 
मादाम िंामा मागज, हुतार्त्मा राजगुरु चौिं, 

मंत्रालय, मंुबइ-400 032 
हदनािंं : 01 माचज, 2017 

वाचा:  
1. सन 2016 चा महाराष्ट्र ऄहधहनयम क्र. 27,  हद. 22 ऑगस्ट, 2016 

प्रस्तावना :-  
सन 2016 चा महाराष्ट्र ऄहधहनयम क्र. 27 हदनांिं 22, ऑगस्ट, 2016 रोजी शासन राजपत्र 

(ऄसाधारण) यामध्ये प्रहसध्द िंरण्यात अला ऄसून र्त्यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहहता, 1966 च्या 
िंलम 256 च्या पोटिंलम (2) व  पोट िंलम (3) मध्य ेपरंतुिें दाखल िंरण्यात अली अहेत.  

ईक्त नवीन परंतुिंान्वये ज्या अदेशाहवरुध्द ऄपील िंरण्यात अले ऄसेल किंवा ज्या 
अदेशाहवरुध्द पुनर्ववलोिंन किंवा पुनहरक्षण यािंरीता ऄजज दाखल िंरण्यात अला ऄसेल, र्त्या 
अदेशामध्ये शासनाला िंोणर्त्याही रिंमेचे प्रदान िंरणे ऄंतभूजत ऄसेल र्त्याबाबतीत ऄशा अव्हाहनत 
अदेशातंगजत शासनाला देय ऄसलेल्या रिंमेच्या पचंवीस टक्िें (25%) रक्िंम ऄपील िंरणाऱ्या किंवा 
यथास्स्थती पुनहरक्षण/पुनर्ववलोिंन ऄजज दाखल िंरणाऱ्या व्यक्तीने शासन जमा िेंली नाही तर ऄशा 
अव्हाहनत अदेशाच्या ऄंमलबजावणीस स्थहगती देण्यात येणार नाही ऄशी तरतूद िंरण्यात अली अहे. 
ईक्त तरतूदीप्रमाणे शासन जमा िेंलेली रक्िंम ही ऄपीलामध्ये किंवा पुनरीक्षण/पुनर्ववलोिंन ऄजामध्य े
हदलेल्या ऄंहतम अदेशानुसार शासनास ऄंहतमत: देय ठरलेल्या रिंमेमधून समायोहजत िंरण्याची अहण 
जर शासनास देय ठरलेली ऄंहतम रक्िंम ऄपील / पुनरीक्षण किंवा पुनर्ववलोिंन ऄजज िंरणाऱ्या व्यक्तीने 
जमा िेंलेल्या रिंमेपेक्षा िंमी ऄसेल तर राहहलेली ज्यादा रक्िंम ऄपील िंरणाऱ्या, किंवा यथास्स्थती, 
पुनहरक्षण /पुनर्ववलोिंन ऄजज िंरणाऱ्या व्यक्तीला िंोणर्त्याही व्याजाहशवाय परत िंरण्यात येइल ऄशी 
तरतूद िंरण्यात अली अहे. या तरतूदीनुसार “महसूल व जमा याचंी शीषे ” यामध्ये ऄशी रक्िंम 
ऄपीलिंर्त्यािंडून/ऄजजदारािंडून जमा िंरण्यािंरीता व नंतर ऄपीलिंर्त्यास/ऄजजदारास परत 
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िंरण्यािंरीता नवीन महसूल शीषज ईघडण्याची बाब शासनाच्या हवचाराधीन होती, र्त्यानुसार, शासनाने 
खालीलप्रमाणे हनणजय घेतला अहे.  
शासन हनणजय:- 

सन 2016 चा महाराष्ट्र ऄहधहनयम क्र.27, हदनािंं 22.8.2016 ऄन्वये ज्या अदेशाहवरुध्द ऄपील 
िंरण्यात अले ऄसेल किंवा ज्या अदेशाहवरुध्द पुनर्ववलोिंन किंवा पुनहरक्षण यािंरीता ऄजज दाखल 
िंरण्यात अला ऄसेल, र्त्या अदेशामध्ये शासनाला िंोणर्त्याही रिंमेचे प्रदान िंरणे ऄंतभूजत ऄसेल 
र्त्याबाबतीत ऄशा अक्षहेपत अदेशांतगजत शासनाला देय ऄसेल ऄशा रिंमेच्या 25 टक्िें रक्िंम  ऄशा 
ऄपील िंरणाऱ्या व्यक्तीने /ऄजजदाराने  जमा िेंली नाही तर, ऄशा अक्षेहपत अदेशाच्या ऄंमलबजावणीस 
स्थहगती देण्यात येणार नाही, ऄशी तरतूद िंरण्यात अली ऄसून ऄशी जमा िंरण्यात अलेली रक्िंम 
ऄपीलामध्ये किंवा यथास्स्थती पुनहरक्षण /पुनर्ववलोिंनामध्ये देण्यात अलेल्या ऄंहतम अदेशानुसार 
शासनास देय ठरलेल्या रिंमेमधून समायोहजत िंरण्याची अहण जर शासनास देय ठरलेली ऄंहतम 
रक्िंम ऄपीलिंर्त्याने किंवा यथास्स्थती पुनहरक्षण/पुनर्ववलोिंन ऄजज िंरणाऱ्या व्यक्तीने जमा िेंलेल्या 
रिंमेपेक्षा िंमी ऄसेल तर राहहलेली ज्यादा रक्िंम ऄशा ऄपीलिंर्त्यास किंवा यथास्स्थती ऄजजदारास 
िंोणर्त्याही व्याजाहशवाय परत िंरण्यात येइल ऄशी तरतूद िंरण्यात अली अहे. ईक्त तरतूदीनुसार 
ऄपील किंवा यथास्स्थती पुनरीक्षण/पुनर्ववलोिंन ऄजात अक्षहेपत अदेशातंगजत शासनास देय रिंमेच्या 
25% रक्िंम शासनािंडे जमा िंरण्यािंरीता खाली नमूद िेंल्याप्रमाणे नवीन “महसूल शीषज ” 
ईघडण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत अहे :- 

 
           आगं्रजी लखेाशीषज               मराठी लखेाशीषज 

0070-Other Administrative Services 

01-Administration of Justice 

102-Fines and Forfeitures 

01- Fines and Forfeitures 

(01) (09) Deposits in cases of Appeal/ 

Review/Revision under Maharashtra Land 

Revenue Code. 

Cross Reference Code-0070084201 

0070-आतर प्रशासहनिं सवेा 
01- न्यायदान  
102- दंड अहण जप्तीच्या रिंमा 
01-दंड अहण जप्तीच्या  रिंमा 
(01)(09) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहहतेऄतंगजत 
ऄपील/ पुनर्ववलोिंन/पुनरीक्षण प्रिंरणातील ठेवी. 
संगणिं संिेंतािंं क्रमािंं:- 0070084201 

02.  ईक्त जादा प्रदानाची रक्िंम संबंधीतांना परत िंरण्यािंहरता परतावा लखेाशीषज :-  
ऄहपलिंर्त्याने/ऄजजदाराने स्थहगती अदेश हमळहवण्यािंामी वरीलप्रमाणे शासनािंडे जमा िेंलेली 

रक्िंम ही ऄपील/पुनर्ववलोिंन/पुनहरक्षण या िंायजवाहीमध्ये संबंहधत सक्षम प्राहधिंाऱ्याने हदलेल्या ऄंहतम 
अदेशानुसार शासनास देय ठरलेल्या ऄंहतम रिंमेपके्षा जास्त ऄसेल तर ज्यादा राहहलेली रक्िंम संबंहधत 
ऄपील िंर्त्यास किंवा यथास्स्थती पुनरीक्षण/पुनर्ववलोिंनासाठी ऄजज िंरणाऱ्या व्यक्तीस “००७००७९८-
वजा परताव”े या लखेाशीषातून संबंहधत ऄपीलीय प्राहधिंारी किंवा यथास्स्थती पुनरीक्षण/पुनर्ववलोिंन 
प्राहधिंाऱ्यािंडून देण्यात यावी. 
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03.  हा शासन हनणजय हवत्त हवभागाच्या ऄनौपचाहरिं संदभज क्रमािंं 436/ऄथज-6/16 हदनािंं 
28.12.2016 व महालेखापाल, मंुबइ याचं्या ऄनौपचाहरिं संदभज क्रमािंं ख.हव. /चा-1/म.व.वन हव. / 
युओअर-88/2016-17/1386 हदनािंं 7.11.2016 च्या  सहमतीने हनगजहमत िंरण्यात येत अहे. 

04. सदर शासन हनणजय महाराष्ट्र शासनाच्या  www.maharashtra.gov.in या संिेंतस्थळावर 
ईपलब्ध िंरण्यात अला ऄसून, र्त्याचा संगणिं सिेंंतािंं क्रमािंं  201703011111586719 ऄसा अहे. 
हा अदेश हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाहंिंत िंरून िंाढण्यात येत अहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल  यांच्या अदेशानुसार व नावाने. 

     मनु िुंमार श्रीवास्तव 
 प्रधान सहचव (महसूल, मुद्ािंं शुल्िं व नोंदणी) 

प्रहत, 

1) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याचंे सहचव, राजभवन, मलबार हहल, मंुबइ. 
2) मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सहचव, मुख्यमंत्री सहचवालय, मंत्रालय, मंुबइ-32 
3) मा.मंत्री (महसूल) याचंे खाजगी सहचव, मंत्रालय, मंुबइ-32. 
4) मा.राज्यमंत्री (महसूल) याचंे खाजगी सहचव, मंत्रालय, मंुबइ-32. 
5) मा.मुख्य सहचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबइ-32. 
6) सवज हवभागीय अयुक्त, 
7) सवज हजल्हाहधिंारी, 
8) सवज मंत्रालयीन हवभाग, 
9) महालेखापाल महाराष्ट्र1/2 (लेखा व ऄनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-1, मंुबइ/नागपूर 
10) महालेखापाल (लेखापहरक्षा), महाराष्ट्र-1, मंुबइ 
11) ऄहधदान व लेखाहधिंारी, मंुबइ. 
12) हनवासी लेखा परीक्षा ऄहधिंारी, मंुबइ 
13) महसूल हवभागातील सवज िंायासने 
14) हनवडनस्ती (िंायासन ज-1)  
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