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ताससलदकरकंचे अधिकाककर (म.ज.म.अ. १९६६ अन् तये) 
ककयदक कलम वततरण ककययतकाी शेरक 
महाराष्ट् च 
जमीन 
महिलू 
अधिननयम 
१९६६ 

७(४) जजल य यातील महिलू 
अधिकारी 

तहसिलदाराांना कोतकाल नेमणूकीचे अधिकार प्रदान 
करण यात ेले ेहेत. 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- १७(१) पिैा, कागदपत्रे ककां का इतर 
मागणया िांबांधित व्यकतीांना 
लेखी कळवकणे 

खात्यात ककां का जजलययात, पकूी नोकरीि अिलेल या  
महिलू अधिकार याक े ककां का व्यकतीक े, िरकारी 
पशैािांबांिी ककां का कागदपत्रािांबांिी ककां का राज्य 
शािनाच्या इतर मालमते्तिांबांिी त्याि मागणी 
कराकयाची अिेल, तेव् हा अशा िकव बाबतीत, ेपलया 
िहीने क जर तो मुद्रा कापरीत अिेल तर, त्या 
मुदे्रननशी लेखी मागणी करून अिा पिैा, ककां का 
अटकाकनू ठेकलेली कागदपत्रे ककां का मालमत्ता उकत 
सलखाण घेऊन येणारया व्यकतीि ताब तोब देणयाि 
ककां का उकत सलखाणात ननर्दवष्ट्ट करणयात येईल अशा 
व्यकतीि, अशा तारखेि ेणण अशा र्ठकाणी 
देणयाि तहसिलदार फमावक ूशकेल. 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- १८ िरकारी पिैा, ेणण 
कागदपत्र ेककां का मालमत्ता 
महिलुाच्या थकबाकीप्रमाणे 
किूल करता येईल. 
 

खात्यात ककां का जजलययात, पकूी नोकरीि अिलेल या  
महिलू अधिकार याक े ककां का व्यकतीक े, िरकारी 
पशैािांबांिी ककां का कागदपत्रािांबांिी ककां का राज्य 
शािनाच्या इतर मालमते्तिांबांिीची मागणी, 
तहसिलदारला महिलुाच्या थकबाकीप्रमाणे किलू 
करता येईल. 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- २५(२) िारण जसमनीतील 
झा ाांकरील हकक 

भोगकटादाराच्या िारण जसमनीतील झा ािांबांिी 
हककाची ककां मत वकर्हत करणयात येईल अशा ररतीने 
ठरवकणे. 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- ३० अधिननयमातील 
उपबांिानिुार  
मांजूर करण यात ेलेल या 
जसमनीचा  
भोगकटा करण याि फमावकणे.  

जी कोणतीही जमीन या अधिननयमाच् या 
कोणत्याही तरतुदीांन्कये कोणत्याही व्यकतीि मांजूर 
करणयात ेली अिेल त्याबाबतीत, अशा व्यकतीि 
मांजुरीच् या अटीांनिुार अशा जसमनाचा भोगकटा करणयाि 
वकनावकलांब फमावकणे हे तहिीलदाराचे कतवव्य अिेल. 
 

मूळ 
अधिकार 

--- " --- ३१ भोगकट्यात निलेली जमीन 
शतीकर देता येईल 

शािनाच् या/ जजल हाधिकारीच् या ेदेश/ ननयमाांना 
अिीन 
राहून, कलम ३० अन्कये जसमनीकर प्रकेश करणयात 
येणयापकूी बबनदमुाला जसमनीची ककां मत देणयाि 
फमाववकणे ककां का ती सललाकाने वककणे ेणण ती 
देणयाबाबत अशा ननयमाांद्कारे वकर्हत करणयात येतील 
अशा शती जो णे हे तहसिलदारने करणे कायदेशीर 
अिेल.    

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 
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--- " --- ३५ िो ून र्दलेलया ककां का जप्त 
केलेलया पोट-वकभागाचा 
वकननयोग 
 

जर भू-मापन क्रमाांकाचा कोणताही पोट-वकभाग कलम 
५५ अन्कये िो ून देणयात े ला अिेल तर  
अिा पोट-वकभाग, िरकारी प ीत जमीन े हे अिे 
िमजून तहसिलदार जजलहाधिकारी याांच् या 
ेदेशान् कये त्याचा वकननयोग करील. 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- ४८(२) खाणी क खननजे याांकरील 
शािनाचा हकक 

अनधिकृत गौण खननज जप् त करण याचा अधिकार  
 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- ४९ इतर व्यकतीांच्या मालकीच्या 
जसमनीतून पाणयाचे पाट 
बाांिणे 
 

पाणयाच्या एखाद्या िािनातून (ज्यामिून पाणी 
घेणयाि परकानगी देणयात े ली े हे अिे 
शािनाच्या मालकीचे अिलेले कोणतेही पाणयाचे 
िािन िरून) पाणी घेणयाचा ज्याि हकक े हे अशा 
कोणत्याही व्यकतीने उकत िािनातून शेतीच् या 
कारणाकररता, ेपलया जसमनीि पाणीपरुकठा 
करणयािाठी, पाणयाचा पाट बाांिण याची इच्छा अिेल, 
परांतु  अिा पाणयाचा पाट दिुरया व्यकतीच्या 
मालकीच्या ककां का कब्जात अिलेलया जसमनीमिून 
बाांिाकयाचा अिेल ेणण अशा बाांिकामाबद्दल 
उभयताांत कोणताही करार झाला निेल तर पाणयाचा 
पाट बाांिण याची इच्छा अिणारया व्यकतीने वकर्हत 
केलेल या नमुन् यात तहिीलदाराक  ेअजव केल याि 
चौकशीअांती परकानगी देता येईल.  

मूळ 
अधिकार 

--- " --- ५० अनतक्रमणे दरू करणे शािनाक  ेननर्हत अिलेलया जसमनीकरील 
अनतक्रमणे दरू करण याचा अधिकार 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- ५२ ककां मत क जमीन महिलू 
किा मोजाका 

अनतक्रमण केलेल या जसमनीच्या बाबतीत द्याकयाची 
जसमनीची ककां मत े णण जमीन महिलुाची ककां का 
ेकारणीची रककम ठरवकणे. 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- ५३ अनधिकृतपणे भोगकटा 
करणारया व्यकतीचे 
ननष्ट्कािन 

शािनाक  ेननर्हत अिलेलया जसमनीांचा 
अनधिकृतपणे भोगकटा करणारया व्यकतीि 
िांक्षिप्तरीत्या चौकशी करून ननष्ट्कासित करण याचा 
अधिकार. 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- ५४ ननष्ट्कासित केलयानांतर 
उरलेली मालमत्ता 
िरकारजमा करणे 

कलम ५३ अन्कये िांक्षिप्त चौकशी करून कोणत्याही 
व्यकतीि काढून टाकलयानांतर अशा जसमनीकर ककां का 
ककनारयालगतच्या प्रदेशाकर उभारलेली कोणतीही 
इमारत ककां का इतर बाांिकामे, ककां का उकत जसमनीत 
काढलेले कोणतहेी पीक, काजकी काटेल अशा लेखी 
नोर्टिीनांतर अशा व्यकतीने काढून नेले निेल तर, त े
िरकारजमा केले जाणयाि ककां का िांक्षिप् त रीतीने 
चौकशी करून काढून टाकणे.  

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- ५५ जमीन िो ून देणे शािन ककां का भोगकटादार याांच् याखेरीज ज् या व्यकतीच्या 
नाके कायदेसशररीत्या जे कोणतेही हकक, िारणाधिकार, 

मूळ 
अधिकार 
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भार ककां का िमन्याय अजततत्कात अितील त्याांना 
अिीन राहून, भोगकटादाराि कृषी कषावच् या प्रारांभाच्या 
र्दनाांकापकूी कमीत कमी तीि र्दकि े िी 
तहिीलदाराि लेखी नोटीि देऊन त् याला ती जमीन 
िो ून देता येईल म् हणजेच ती राज्य शािनाच्या नाके 
करून देता येईल क त् यानांतर अशा र्दनाांकानांतर 
येणारया कृषी कषावपािून तो भोगकटादार राहणार 
नाही. अशी जसमनीचा जत ककार तहसिलदाराांनी कराका.  
 

--- " --- ५९ अनधिकृत भोगकटादाराि 
काढून टाकण याचा अधिकार  

अनधिकृतपणे जसमनीचा भोगकटा करणारया व्यकतीि 
िांक्षिप्तरीत्या चौकशी करून काढून टाकण याचा 
अधिकार 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- ६१(ब) कर्हकाट ही र्दकाणी 
न्यायालयाच्या े देसशकेि 
केव्हा पात्र निेल, 
न्यायालयाने 
जजलहाधिकारयाचे 
प्रमाणपत्र अांमलात े णणे 

कोणतीही कर्हकाट जजलहाधिकारयाच्या 
पकूवमांजुरीकाचून हतताांतरणयोग्य अिणार नाही ेणण 
अशी मांजुरी देणयात ेलेली नाही अशा अथावचे 
प्रमाणपत्र देण याचा अधिकार 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- ७४ भोगकटा जप्त होणयाि 
प्रनतबांि व्हाका म्हणून 
भोगकटादाराखेरीज इतर 
वककक्षित व्यकतीने जमीन 
महिलू देणे 

भोगकटा जप्त होणयाि प्रनतबांि व्हाका म्हणून 
भोगकटादाराखेरीज इतर वककक्षित व्यकतीने र्दलेला 
जमीन महिूल त कीकारणे 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- ७७ पाकत्या देणयात किूर 
केलयाबद्दल शातती 

कोणत्याही व्यकतीने कलम ७६ अन्कये े कश्यक 
अिलयाप्रमाणे पाकती देणयात किूर केला तर ती 
व्यकती, रककम देणारया व्यकतीने अजव केलयाकर, 
जजलहाधिकारयाच्या ेदेशाद्कारे, भरलेल या रकमेच् या 
दपु्पटीपेिा अधिक निेल इतकी शातती करण याचा 
अधिकार. 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- ८५ वकभाजन र्दकाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याकरून ककां का 
िहिारकाांनी अजव केलयानांतर िारण जसमनीचे 
वकभाजन करणयाचा अधिकार. 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- १३६ भ-ूमापन क्रमाांकाच्या ककां का 
पोट-वकभागाच्या हद् दीांची 
ेखणी 

र्हतिांबांि अिलेलया एखाद्या पिकाराने अजव 
केलयाकर, एखाद्या भू-मापन क्रमाांकाच्या ककां का पोट-
वकभागाांच्या हद् दीांची ेखणी करण याचा क त्याकर 
हद् दीांच् या ननशाण या उभारण याचा अधिकार. 
 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- १३९ भ-ूमापन क्रमाांक े णण गाके 

इत्यादीांच्या हद् दीांची  ननशाणी 
लाकणे क ती दरुुतत  करणे 

ज्याला भूसम असभलेख अिीिकाने ककां का जमाबांदी 
अधिकारयाने प्राधिकृत केले अिेल अशा कोणत्याही 
भ-ूमापन अधिकारयाने गाकाांच्या ककां का भू-मापन 
क्रमाांकाच्या ककां का भू-मापन क्रमाांकाच्या पोटवकभागाांच् या 
हद् दीच् या ननशाण या वकननर्दवष्ट्ट केल याकर ककां का त्याांची 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 
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दरुुतती केल याकर त् याचा िकव खचव जमीन िारण 
करणारयाांकर ककां का तीत र्हतिांबांि अिणारया 
व्यकतीांकर ेकारण याचा अधिकार.  

--- " --- १४३ भ-ूमापन क्रमाांकाच्या 
हद् दीकरून रतता देणे 

एखाद्या भ-ूमापन क्रमाांकात जमीन िारण 
करणारया व्यकती, इतर भू-मापन क्रमाांकाच्या 
हद् दीकरून रतत्याबाबतच्या हककाची मागणी करीत 
अितील तर तहिीलदाराि त्याची चौकशी करून 
ननणवय करता येईल. 

मूळ 
अधिकार 

--- " --- १४५ हद् दीच् या ननशाणीचे 
नकुिान केलयाबद्दल शातती 
 

िांक्षिप्त चौकशीत ज्या कोणत्याही व्यकतीने हद् दीची 
ननशाणी ककां का भ-ूमापन धचन्ह जाणूनबजुून 
काढल याचे ककां का त् याला नकुिान पोहोचवकल याचे 
सिध् द झाले अिेल, अशी व् यक ती अशा रीतीने 
नाहीशी केलेलया, काढून टाकलेलया ककां का नकुिान 
पोहचवकलेलया प्रत्येक ननशाणीदाखल शांभर 
रुपयाांपेिा अधिक निेल अशा दां ाच्या सशिेि पात्र 
ठरेल. 

मूळ 
अधिकार 

--- " --- १५० फेरफार नोंदकही जेथे िाठकणुकीच्या यांत्राचा (िांगणक इत्यादी) कापर 
करुन, महाराष्ट्च जमीन महिलू अधिननयम १९६६, 
कलम १४८ क अन्कये अधिकार असभलेख ठेकणयात 
ेलेले अितील, तेथे महाराष्ट्च जमीन महिूल 
अधिननयम १९६६, कलम १५४ अन्कये िुचना 
समळालयानांतर, लगेचच, ती िचूना, फेरफारामध्ये 
ज्याचा र्हतिांबांि ेहे अिे अधिकार असभलेखाकरुन 
ककां का फेरफार नोंदकहीकरुन त्याि र्दिून येईल, 
अशा िकव व्यकतीांना ेणण त्यात ज्या व्यकतीांचा 
र्हतिांबांि ेहे अिे त्याि िकारण काटत अिेल 
अशा इतर कोणत्याही व्यकतीला क त्याबरोबर 
गाकाच्या िांबांधित तलाठयाि लघिुांदेश िेका 
(एि.एम.एि.) ककां का इलेकचॉननक मेल (इ-मेल) 
ककां का वकहीत करणयात येईल अशा इतर कोणत्याही 
उपकरणाद्कारे पाठवकणे. 

मूळ 
अधिकार 

--- " --- १५२ मार्हती देणयात हयगय 
केलयाबद्दल दां  
 

जी कोणतीही व्यकती, वकर्हत केलेलया मुदतीत, 
कलम १४९ अन्कये ेकश्यक अिलेले प्रनतकतृ्त 
देणयात ककां का कलम १५१ अन्कये ेकश्यक 
अिलेली मार्हती परुवकणयात ककां का दततऐकज 
िादर करणयात हयगय करील अशा व्यकतीला 
दां  करण याचा क ती रककम जमीन महिुलाची 
थकबाकी म्हणून किलू करण याचा अधिकार. 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- १५५ लेखन-प्रमादाांची दरुुतती कोणतेही लेखन प्रमाद ककां का अधिकार असभलेखात 
ठेकणयात ेलेलया नोंदकहीत ज्या चुका झालया 
अिलयाचे र्हतिांबांधित पिकाराांनी कबलू केले अिेल 
ककां का ज्या चुका तो ननरीिण करीत अिताना 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 
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ेढळतील अशा कोणत्याही चुका कोणत्याही केळी 
दरुुतत करण याचा ककां का दरुुतत करकनू घेण याचा 
अधिकार. 

--- " --- १७४ जमीन महिलू भरणयात 
किूर केलयाबद्दल शातती 

वकर्हत केलेलया र्दनाांकानांतर एक मर्हन्याच्या े त, 
जमीन महिलुाचा कोणताही हप्ता ककां का त्याचा 
कोणताही भाग भरलेला निेल तर हेतपरुतिर किूर 
करणारया व्यकतीच्या बाबतीत अशारीतीने न 
भरलेलया रकमेच् या पांचकीि टककयाांहून अधिक निेल 
इतकी शातती लादण याचा अधिकार. 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- १७५ प्रमाणणत केलेले र्हशेब हे 
थकबाकीवकषयीचा परुाका 
अिणे 
 

तहिीलदारने प्रमाणणत केलेले लेख्याचे वककरणपत्र 
देय अिलेलया जमीन महिलुाच्या रकमेची थकबाकी 
अिलयाबद्दलचा ेणण ज् याने किूर केली अिेल 
अशा व्यकतीिांबांिीचा ननणावयक परुाका अिेल. 

मूळ 
अधिकार 

--- " --- १७६ थकबाकीच्या किुलीची 
कायवपद्िती 

थकबाकीच्या किुलीची कायवपद्िती ठरवकण याचा 
अधिकार 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- १७९ कर्हकाटीबाबत ककां का िारण 
केलेलया दमुाला 
जसमनीांबाबत थकबाकी येणे 
अिेल त्या कर्हकाटी ककां का 
िारण केलेली दमुाला जमीन 
जप्त करणे 

ज्या कर्हकाटीबाबत ककां का िारण केलेलया दमुाला 
जसमनीबाबत जमीन महिुलाची थकबाकी येणे 
अिेल अशा कर्हकाटी ककां का िारण केलेली दमुाला 
जमीन िरकारजमा करणे ेणण त्या कर्हकाटीांची 
ककां का जसमनीची कलम ७२ ककां का ७३ च्या 
तरतुदीांन्कये वकक्री करणे ककां का त्याांचा वकननयोग 
करणेचा अधिकार 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- १८० किूर करणारया व्यकतीांची 
जांगम मालमत्ता अटकाकणे क 
नतची वकक्री करणे 

किूर करणारया व्यकतीांची जांगम मालमत्ता अटकाकणे 
क नतची वकक्री करणेचा अधिकार 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- १८१ किूर करणारया व्यकतीांच्या 
तथाकर मालमते्तची वकक्री 

किूर करणारया व्यकतीांच्या तथाकर मालमते्तची वकक्री 
करणेचा अधिकार 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- १८२ किूर करणारया व्यकतीांची 
तथाकर मालमत्ता जप्त 
करणयाचा े णण ती 
व्यकतथेखाली े णणे 

किूर करणारया व्यकतीांची तथाकर मालमत्ता जप्त 
करणयाचा े णण ती व्यकतथेखाली े णणयाचा   
अधिकार 
 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- १९२ वकक्री करण याच् या केळेची 
कायवपध् दती 

िकव अधिकार प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- १९३ वकक्रीची अधििचूना िकव अधिकार प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- २१२ वकक्री कायम करणयात 
ेलयाकर खरेदीदीराि ताबा 
देणे, खरेदीचे प्रमाणन 

कोणत्याही भोगकट्याच्या अधिकाराची ककां का िारण 
केलेलया दमुाला जसमनीची कायम केलयानांतर, 
त् याला खरेदीदार म्हणून जाहीर करणे, जसमनीचा 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 
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ताबा देणे, किूर करणारया व्यकतीच्या नाकाऐकजी, 
खरेदीदाराचे नाक भोगकटादार ककां का जसमनिारक 
म्हणून भूसम-असभलेखात दाखल करणे, त् याने 
जमीन खरेदी केली ेहे अशा ेशयाचे प्रमाणपत्र 
देणेचा अधिकार 

--- " --- २१८ जप्त केलेलया मालमते्तकर 
केलेले दाके ननकालात काढणे 
 

फक त जप्त केलेलया जांगम मालमते्तकर केलेले दाके 
ननकालात काढण याचा अधिकार 
 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- २२६ दयु्यम अिणारया 
अधिकारयाांक ून ककां का 
त्याांच्याक े प्रकरणे 
हतताांतररत करणयाचा 
अधिकार 

तहिीलदार याि, या अधिननयमाच् या तरतुदीांन्कये 
ककां का त्या त्या केळी अांमलात अिलेलया इतर 
कोणत्याही अधिननयमान्कये उद्भकणारे कोणतेही 
प्रकरण ककां का प्रकरणाांचा कगव, ेपलया तकत:च्या 
फाईलकरून काढून त्या प्रकरणाकर अथका 
प्रकरणाांच्या कगावकर ननणवय देणयाि ििम अिेल 
अशा त्याला दयु्यम अिलेलया कोणत्याही महिलू 
अधिकारयाक  ेननणवयाकररता पाठवकता येईल ककां का 
अशा कोणत्याही महिलू 
अधिकारयापािून कोणतहेी प्रकरण अथका प्रकरणाांचा 
कगव काढून घेता येईल ेणण ते तकत: हाताळता 
येईल ककां का त्याांच्याकर ननणवय देणयाि ििम 
अिलेलया अन्य कोणत्याही महिलू अधिकारयाक े 
अिे 
प्रकरण ककां का प्रकरणाांचा कगव, ननणवयाकररता पाठवकता 
येईल. 

मूळ 
अधिकार 

--- " --- २४२ बेकायदेशीररीत्या जमीन 
कब्जात ठेकणारया 
कोणत्याही व्यकतीि 
ननष्ट्कासित करणयाची 
कायवकाही  

जेव्हा जेव्हा या अधिननयमान् कये ककां का त्या त्या केळी 
अांमलात अिलेलया इतर कोणत्याही कायद्यान्कये,  
अन्याय्य रीतीने जमीन कब्जात ठेकणारया कोणत्याही 
व्यकतीि ननष्ट्कासित करणे. 

प्रदान 
केलेला 
अधिकार 

--- " --- २५६ ेदेशाांची अांमलबजाकणी 
तथधगत करणे 

तहिीलदाराने ककां का त्या पदाकर येणारया 
उत्तराधिकारयाने कोणताही ेदेश र्दला अिेल, तो 
ेदेश, अवपलािाठी वकर्हत करणयात ेलेलया 
मुदतीच्या े त कोणत्याही केळी योग्य काटेल त्या 
मुदतीपयतं, अशा े देशाची अांमलबजाकणी तथधगत 
करणयाबद्दल ननदेश देता येतील.  

मूळ 
अधिकार 

--- " --- २५७ हाताखालील अधिकारयाांचे 
असभलेख क कायवकाही 
मागवकणयाचा क त्याांची 
तपािणी करणयाचा अधिकार 

ज्या प्रकरणी रीतिर ककां का िांक्षिप् त चौकशी करणयात 
ेली नाही अशा कोणत्याही प्रकरणामध्ये, 
तहसिलदारच् या हाताखालील कोणत् याही अधिकार याने 
केलेली कायवकाही मागवकता येईल क तपािता येईल. 

मूळ 
अधिकार 

--- " --- २५८ ेदेशाांचे पनुवकवलोकन तहसिलदार ेपण होऊन ककां का र्हतिांबांि अिलेलया 
कोणत्याही पिकाराच्या अजावकरून ेपण र्दलेलया 
ककां का ेपलया कोणत्याही पकूावधिकारयाने र्दलेलया 

मूळ 
अधिकार 
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कोणत्याही ेदेशाचे पनुवकवलोकन करू शकेल ेणण 
त्यािांबांिात त्याि योग्य काटेल अिा ेदेश देऊ 
शकेल. 

 
 


