महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिधनयम, १९६६

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिधनयम,
१९६६

प्रकरण दोन

प्रकरण दोन
कलम ५.

महसुलाच्याबाबतीत मुख्य
धनयंत्रक प्राधिकार
त्या-त्या धिभागातील
जमीन महसुलाशी
संबंधित असलेल्या सिव
बाबतींतील मुख्य धनयंत्रक
प्राधिकार हा, राज्य
शासनाच्या अिीक्षणास,
धनदेशास ि धनयंत्रणास
अिीन राहून आयुक्ताकडे
धनधहत असेल.

प्रकरण दोन
कलम ६.
धिभागातील
महसूल अधिकारी

राज्य शासन, प्रत्येक
धिभागाकररता एक आयुक्त
धनयुक्त करे ल आधण त्यास
एखाद्या धिभागात आयुक्तास
सहाय्य करण्यासाठी एक
अपर आयुक्त आधण इष्ट
िाटतील धततके सहायक
आयुक्त धनयुक्त करे ल.
परं त,ु या कलमातील
कोणत्याही गोष्टींमुळे, दोन
ककिा अधिक धिभागांसाठी
आयुक्त म्हणून एकाच
अधिकाऱ्याची नेमणूक
करण्यास प्रधतबंि होणार
नाही.

प्रकरण दोन
कलम ७. धजल््यातील
महसूल अधिकारी

१) राज्य शासन प्रत्येक
धजल्याकररता (मुंबई शहर
िरून) एक धजल्हाधिकारी
धनयुक्त करे ल ि त्याच्याकडे
त्या धजल्याच्या महसुली
कारभाराचे काम असेल;
आधण प्रत्येक तालुक्याकररता
एक तहसीलदार धनयुक्त
करे ल, आधण तो
तालुक्याच्या स्थाधनक
महसुली कारभाराचे काम
सोपिण्यात आलेला मुख्य
अधिकारी असेल.

प्रकरण दोन
कलम ७(२).
७(२) राज्य शासनाला प्रत्येक
धजल्याकररता (मुंबई शहर
िरून) एक ककिा अधिक अप्पर
धजल्हाधिकारी आधण त्यास इष्ट
िाटतील इतके सहायक
धजल्हाधिकारी आधण उप
धजल्हाधिकारी (सहायकांच्या
नेमणुकीसंबंिीच्या आदेशात
स्पष्ट के ले असेल त्याप्रमाणे
'प्रथम', 'धदतीय', 'अधिसंख्य'
सहायक इत्यादी पदनामांनी
संबोिण्यात येईल.) तालुक्यात
एक ककिा अधिक नायब
तहसीलदार आधण त्यामध्ये एक
ककिा अधिक अपर तहसीलदार
आधण महसूल अधिकाऱ्यांना
सहाय्य करण्यासाठी त्यास इष्ट
िाटतील (अशी पदनामे
असलेले) अशा इतर व्यक्ती
धनयुक्त करता येतील.

प्रकरण दोन
कलम ७.

७(३) राज्य शासनाच्या
सिवसािारण आदेशास
अिीन राहून,
धजल्हाधिकाऱ्यांस
धजल्याच्या एक ककिा
अधिक उप-धिभागांचा
कारभार सहायक ककिा
उप-धजल्हाधिकाऱ्यांकडे
सोपधिता येईल, ककिा
त्याचा कारभार स्ित:कडे
ठे िता येईल. अशा सहायक
ककिा उपधजल्हाधिकाऱ्यास, उप
धिभागीय अधिकारी या
नािाने देखील संबोिता
येईल.

प्रकरण दोन
कलम ७.
७(४) धजल्हाधिकाऱ्यास

प्रत्येक धजल्यामध्ये मंडलाचे
काम पाहण्यासाठी मंडल
अधिकारी ि मंडल धनरीक्षक
म्हणून, त्यास योग्य िाटतील
इतक्या व्यक्ती धनयुक्त करता
येतील, आधण त्यास योग्य
िाटेल त्याप्रमाणे
साझ्याकररता एक ककिा
अधिक तलाठी आधण प्रत्येक
गािाकररता ककिा गािांच्या
गटाकररता एक ककिा अधिक
कोतिाल ककिा इतर
ग्रामसेिक धनयुक्त करता
येतील.

प्रकरण दोन
कलम ८. भू-मापन
अधिकारी
प्रकरणे पाच, सहा, सात, आठ,
नऊ आधण दहा यांच्या
प्रयोजनांसाठी राज्य शासनाला,
िेळोिेळी
आिश्यक िाटतील असे
अधिकारी धनयुक्त करता
येतील. या अधिकारयांना
'जमाबंदी आयुक्त', 'संचालक
भूमी-अधभलेख', 'उपसंचालक,
भूमी-अधभलेख', 'अधिक्षक,
भूमी-अधभलेख', 'जमाबंदी
अधिकारी', 'धजल्हा धनरीक्षक,
भूमी-अधभलेख' आधण 'भू-मापन
तहधसलदार' ककिा आिश्यक
िाटेल अशा इतर नािाने
पदधनदेधशत करता येईल.

प्रकरण दोन
कलम ९. पदांचे
एकीकरण
जी व्यक्ती कायद्यानुसार अन्यथा
सक्षम असेल अशा एकाच
व्यक्तीस, राज्य शासनाने, या
प्रकरणात तरतूद के लेल्या
पदांपक
ै ी कोणत्याही दोन ककिा
अधिक पदांिर नेमणे ककिा
एकाच अधभिानाच्या
अधिकाऱ्यास, धििधक्षत
स्थाधनक हद्दीत ककिा अन्यथा,
इष्ट िाटेल त्याप्रमाणे,
कोणत्याही इतर अधिकाऱ्याच्या
ककिा अधिकाऱ्यांचे सिव ककिा
कोणतेही अधिकार ककिा कतवव्ये
प्रदान करणे हे धिधिसंमत
असेल.

प्रकरण दोन
कलम ९-अ
अधिकारांचे प्रत्यायोजन
शासकीय राजपत्रातील
अधिसूचनेद्वारे राज्य शासनास
असा धनदेश देता येईल की,
धनदेशात धिधनर्ददष्ट करण्यात
येतील अशा महसुली ककिा
भूमापन अधिकाऱ्यांच्या संबंिात,
धनर्ददष्ट करण्यात आलेल्या असतील
अशा कोणत्याही शतीस अिीन
राहून कलम ७, कलम ८ ककिा
कलम ९ अन्िये नेमणुका
करण्याच्या राज्य शासनाच्या
अधिकारांचा िापर, धनदेशात
धनर्ददष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे,
यथाधस्थती, धजल्हाधिकारी ककिा
भूधम-अधभलेख अिीक्षक यांच्या
दजावपेक्षा कमी दजावचा नसेल अशा
अधिकारयाससुध्दा करता येईल.

प्रकरण दोन
कलम १०
तात्पुरत्या ररकाम्या जागा
जर धजल्हाधिकारी ककिा
तहसीलदार आपली कतवव्ये
बजािण्यास असमथव झाला
असेल ककिा कोणत्याही
कारणामुळे त्याने आपले पद
ररकामे के ले असेल ककिा तो
आपले अधिकार क्षेत्र सोडू न
गेला असेल ककिा तो मरण
पािला असेल तरअ) अपर धजल्हाधिकारी
आधण अपर धजल्हाधिकारी
नसल्यास धजल्यातील सिावत
उच्च दजावचा सहायक ककिा
उप-धजल्हाधिकारी.

ब) अपर तहसीलदार आधण अपर तहसीलदार नसल्यास नायब तहसीलदार ककिा
त्याच्या हाताखाली काम करणारा तालुक्यातील ज्येष्ठतम महसूल अधिकारी.
राज्य शासनाने इतर तरतूद के ली नसेल तर, तात्पुरत्या कालाििीकररता
धजल्हाधिकाऱ्याच्या, ककिा यथाधस्थती, तहधसलदारांच्या पदािर येतील आधण
धजल्हाधिकारी ककिा तहसीलदार आपल्या धजल्याचा ककिा तालुक्याचा कायवभार
हाती घेईपयंत ककिा उत्तराधिकारी योग्यररत्या नेमण्यात येऊन आपल्या
नेमणुकीच्या पदाचा कायवभार घेईपयंत, ते या अधिधनयमान्िये, धजल्हाधिकारी
ककिा तहसीलदार असल्याचे समजण्यात येईल.
स्पष्टीकरण- ज्या अधिकाऱ्याचे प्रमुख पद हे सहायक धजल्हाधिकाऱ्यांच्या पदापेक्षा
िेगळे असेल आधण जो के िळ धिशेष प्रयोजनांसाठीच सहायक धजल्हाधिकारी म्हणून
काम करीत असेल, असा अधिकारी, या कलमाच्या प्रयोजनांसाठी सहायक आहे असे
मानण्यात येणार नाही.

प्रकरण दोन
कलम ११. अधिकारी
हाताखाली असणे
१) सिव महसूल अधिकारी हे, राज्य
शासनाच्या हाताखालील अधिकारी
असतील.
२) राज्य शासनाने अन्यथा धनदेश ददला
नसेल तर, धिभागातील सिव महसूल
अधिकारी हे आयुक्ताला दुय्यम
अधिकारी असतील, आधण धजल््यातील
(मुंबई शहर िरुन) सिव महसूल
अधिकारी हे धजल्हाधिकारयाच्या
हाताखालील अधिकारी असतील.
३) राज्य शासनाने अन्यथा धनदेश ददला
नसेल तर, भू-मापन अधिकारी िरून
इतर सिव महसूल अधिकारी हे राज्य
शासन धनदेश देईल त्या क्रमाने एक
दुसऱ्याला दुय्यम अधिकारी असतील.

प्रकरण दोन
कलम १२.

नेमणुका अधिसूधचत करणे

तहधसलदारांच्या ककिा
यथाधस्थती धजल्हा
धनरीक्षक, भूमी अधभलेख
याच्या दजावच्या ककिा
त्याहून िरच्या दजावच्या
सिव अधिकारयांची कलम
६, ७, ८ ि ९ अन्िये
करण्यात आलेली नेमणुक
योग्यररत्या अधिसूधचत
करण्यात येईल. परंतु
अधिकारी, ज्या तारखेस
आपल्या पदाचा कायवभार
हाती घेईल, त्या
तारखेपासून अशी नेमणुक
अंमलात येईल.

प्रकरण दोन
कलम १३.

महसूल अधिकाऱ्ाांचे
अधिकार व कर्तव््े
१) (अप्परआयक्
ु त, सहायक
आयक्
त, अपरजिल्हाधिकारीककिंवा
ु 
अप्परतहससलदारनसेलअशा)
तहससलदाराच्यादिााचेआणि
त्यापेक्षाउच्चदिााचेमहसूल
अधिकारीयाअधिननयमान्वये
ककिंवात्यात्
यावेळीअिंमलात
असलेल्
याकायद्यान्वयेअनक्र
ु मे
त्यासप्रदानकरण्यातआलेल्या
अधिकारािंचावापरकरतीलव
लादण्यातआलेलीकताव्येआणि
कामेपारपाडतीलआणि
त्याच्
याशीसस
ु िंगतअसेलतेथवर
राज्यशासनवेळोवेळीववहहत
करे लअशा, आपापल्या
क्षेत्राधिकारातीलअवपलासिंबि
िं ीच्या
वत्यािंच्याहाताखालच्या
अधिकारयािंवरदे खरे खवननयिंत्रि
ठे वण्यासिंबि
िं ीच्यावइतरसवा
अधिकारािंचावापरकरतीलआणि
कताव्येवकामेपारपाडतील.

प्रकरण दोन
कलम १३ ......
परं तु, धजल्हाधिकारयास त्याच्या
संबंिीत धजल््यामध्ये, या
अधिधनयमान्िये ककिा त्या त्या
िेळी अंमलात असलेल्या
कोणत्याही कायद्यान्िये सहायक
ककिा उपधजल्हाधिकारयास प्रदान
के लेल्या सिव अधिकारांचा िापर
करता येईल ककिा त्यांच्यािर
लादलेली सिव कतवव्ये आधण कामे
पार पाडता येतील आधण
तहधसलदार देखील, राज्य
शासनाच्या सिवसािारण ककिा
धिशेष आदेशाद्वारे धजल्हाधिकारी,
त्याच्याकडे सोपिील अशा
अधिकारांचा िापर करील.
स्पष्टीकरण- या परं तुकामध्ये '
तहधसलदार' या संज्ञेत 'अपर
तहसीलदाराचा' समािेश होईल ि
तो तसा नेहमीच समाधिष्ट
असल्याचे मानण्यात येईल.

२) तसेच उपरोक्त महसूल अधिकारी, राज्य शासनाच्या धनयंत्रणास ि सिवसािारण ककिा धिशेष
आदेशास अिीन राहून, त्या त्या िेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी अंमलात
आणण्याच्याच के िळ प्रयोजनासाठी ि त्याच्याशी सुसंगत असेल तेथिर, राज्य शासन लेखी आदेशाद्वारे
त्यांस प्रदान करील अशा अधिकारांचा सुध्दा िापर करतील ि त्यांच्यािर लादील अशी कतवव्ये ि कामे
पार पाडतील.
३) अपर आयुक्त ि सहायक आयुक्त आधण अपर धजल्हाधिकारी ि अपर तहसीलदार यापैकी
प्रत्येक जण आपापल्या अधिकारक्षेत्रात ककिा त्याच्या भागात, राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील
अधिसूचनेद्िारे याबाबत धनदेश देईल असे या संधहतेच्या तरतुदींन्ियेच्या ककिा त्या त्या िेळी अंमलात
असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्ियेच्या, आयुक्ताच्या, धजल्हाधिकाऱ्याच्या, ककिा, यथाधस्थती,
तहधसलदाराच्या अधिकारांचा िापर करील आधण त्याची कतवव्ये ि काम पार पाडील.
४) प्रकरण तेराच्या तरतुदींना अिीन राहून उप-धिभागीय अधिकारी, त्याच्या ताब्यातील उपधिभागाच्या संबंिात या संधहतेन्िये ककिा त्या त्या िेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्िये
धजल्हाधिकारयास प्रदान के लेली सिव कतवये ि कामे पार पाडील आधण सिव अधिकाराचा िापर करील;
परंतु धजल्हाधिकाऱ्यास, त्यास योग्य िाटेल तेहा तेहा अशा कोणत्याही उप-धिभागीय अधिकाऱ्यास
धििधक्षत कतवव्ये पार न पाडण्याबद्दल ककिा धििधक्षत अधिकारांचा िापर न करण्याबद्दल धनदेश देता
येईल आधण ती कतवव्ये पार पाडणे ककिा त्या अधिकारांचा िापर करणे या गोष्टी स्ित:कडे राखून ठे िता
येतील ककिा धजल्हाधिकाऱ्याच्या हाताखालील कोणत्याही सहायक ककिा उप धजल्हाधिकाऱ्याकडे
सोपधिता येतील.
तसेच ज्याच्याकडे उप-धिभागाचा कारभार सोपधिण्यात आला नसेल अशा सहायक ककिा उप
धजल्हाधिकाऱ्याकडे, धजल्हाधिकारी राज्य शासनाच्या सिवसािारण आदेशान्िये त्यास िेळोिेळी योग्य
िाटतील अशी धिधशष्ट कतवव्ये आधण अधिकार सोपिील.

५) राज्य शासनाच्या आधण आयुक्ताच्या आदेशास अिीन राहून धजल्हाधिकाऱ्यास, त्यास िेळोिेळी
योग्य िाटतील अशी तहसीलदाराची कतवव्ये, कामे ि अधिकार त्याच्या स्थाधनक हद्दींमिील
नायब-तहसीलदाराकडे (ज्या नायब-तहसीलदारांनी सेिेची दोन िषे पूणव के लेली आहेत ि जे धिधहत
धिभागीय परीक्षा उधत्तणव झाले आहेत अशा) सोपधिता येतील.

६) आयुक्त ककिा धजल्हाधिकारी िेळोिेळी देईल अशा सिवसािारण आदेशांस अिीन राहून
तहसीलदारास ककिा नायब-तहसीलदारास त्याच्या हाताखालील व्यक्तींपैकी कोणत्याही व्यक्तीस
त्यांच्या धलधपकिगीय कतवव्यांचा कोणताही भाग पार पाडण्यासाठी कामािर लािता येईल.
परं तु, अशा रीतीने कामािर लािलेल्या त्याच्या हाताखालील व्यक्तींनी के लेली सिव कृ त्ये ि
ददलेले सिव आदेश हे अशा तहसीलदाराकडू न ककिा नायब-तहसीलदाराकडू न फे रतपासणी होण्यास
ककिा ते त्यांच्याकडू न कायम के ले जाण्यास पात्र असतील.
७) ज्या बाबीसंबंिी कायद्यान्िये धिशेष तरतूद के लेली नसेल अशा बाबतीत महसूल अधिकारी
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार िागतील.

प्रकरण दोन
कलम १४

भ-ू मापन अधिकारी, मांडल
अधिकारी इत््ादीांचे अधिकार
व कर्तव््े

१) राज्य शासनाच्या आदे शािंस
अिीन राहून, भू-मापन,
िमाबिंदी, अधिकार-असभलेख
यासिंबिीच्या सवा बाबीिंची
दखल घेिे हे भ-ू मापन
अधिकारयािंच्या अधिकारात
असेल आणि ते, या
सिंहहतेअन्वये ककिंवा त्या त्या
वेळी अिंमलात असलेल्या
कोित्याही कायद्यान्वये
तरतद
ू करण्यात येईल
इत्यादीिंचे अशा सवा
अधिकारािंचा वापर करतील व
अशी सवा कताव्ये पार
पाडतील.

२) मंडलाचा प्रभारी असलेला मंडल अधिकारी ि मंडल धनरीक्षक, त्याच्या मंडलामिील
तलाठ्याच्या बाबतीत िेळोिेळी धिधहत करण्यात येतील अशा अधिकारांचा िापर करील ि अशी
कतवव्ये ि कामे पार पाडील.
३) तलाठी जमीन महसूल ि जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून िसूल करण्यायोग्य सिव रकमा
गोळा करण्यासाठी ि अधिकार अधभलेख ठे िण्यासाठी जबाबदार असेल ि तो या अधिधनयमान्िये
ककिा त्या त्या िेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्िये ककिा राज्य शासनाच्या आदेशान्िये
यात यापुढे तरतूद के लेली सिव कतवव्ये ि कामे पार पाडील.

४) राज्य शासनाच्या ि आयुक्ताच्या सिवसािारण आदेशांस अिीन राहून, तलाठ्याने कोणती
नोंदणी पुस्तके , धहशेब आधण कोणते इतर अधभलेख ठे िले पाधहजेत हे धजल्हाधिकारी िेळोिेळी
ठरिील.
५) तालुक्याचा ककिा धजल्याचा कोणताही िररष्ठ महसूल अधिकारी ककिा पोलीस अधिकारी जेहा
जेहा तसे करण्यास सांगेल तेहा तेहा, नोरटशी, मरणोत्तर चौकशींचे प्रधतिृत्त ि फौजदारी
प्रकरणातील जबान्या ि तपासण्या यांसारख्या गािाच्या कामासंबंिीची जी कागदपत्रे कें द्र
सरकारच्या ककिा राज्य शासनाच्या ककिा लोकांच्या उपयोगासाठी आिश्यक असतील अशी सिव
कागदपत्रे तयार करणे हे देखील तलाठ्याचे कतवव्ये असेल.
६) इतर सिव महसूल अधिकारी राज्य शासन धनदेश देईल अशी कतवव्ये ि कामे पार पाडतील.

प्रकरण दोन
कलम १५

राज्य शासनाने महसूल
अधिकाऱ्यांचे अधिकार
इतर व्यक्तींना प्रदान करणे

राज्यशासनाला या
अधिधनयमान्िये
सहायक ककिा
उपधजल्हाधिकारयास
प्रदान के लेले
अधिकार, धिधहत
अहवता िारण
करणारया कोणत्याही
यक्तीला प्रदान
करता येतील.

प्रकरण दोन
कलम १६ मुद्रा

कोणत्या महसूल
अधिकारयांनी मुद्रा िापरािी
आधण अशा अधिकाऱ्यांपैकी
प्रत्येक अधिकारयाने कोणत्या
आकाराची आधण कोणत्या
िणवनाची मुद्रा िापरािी हे
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे
राज्य शासन िेळोिेळी
धिधहत करील. ददनांक
५.८.१९६७ च्या
अधिसूचनेनुसार खालील
अधिकारयांसाठी, खालील
आकाराच्या आधण
िणवनाच्या मुद्रा िधहत
करण्यात आलेल्या आहेत.

१. आयुक्त, अप्पर आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त, संचालक भूमी अधभलेख,
धजल्हाधिकारी, अप्पर धजल्हाधिकारी आधण उपसंचालक भूमी अधभलेख यांनी
१३/४ इंच यास असलेले, गोल आकाराचे रबरी धशक्के , ज्याच्या आत
अधिकारयाचे पदनाम, मुख्यालय आधण राष्रीय धचन्ह नमूद असेल.

२. उपधिभागीय अधिकारी, सहायक/ उपधजल्हाधिकारी आधण उप अधिक्षक, भूमी
अधभलेख यांनी ११/२ इंच यास असलेले गोल आकाराचे रबरी धशक्के , ज्याच्या
आत अधिकारयाचे पदनाम, मुख्यालय आधण राष्रीय धचन्ह नमूद असेल.
३. तहधसलदार, अप्पर तहधसलदार, धजल्हा धनरीक्षक, भूमी अधभलेख, सिेक्षण
तहधसलदार आधण नायब तहधसलदार यांनी १ इंच यास असलेले गोल आकाराचे
रबरी धशक्के , ज्याच्या आत अधिकारयाचे पदनाम, मुख्यालय आधण राष्रीय धचन्ह
नमूद असेल.

ददनांक १९.२.१९६८ च्या अधिसूचनेनुसार खालील अधिकारयांसाठी, खालील
आकाराच्या आधण िणवनाच्या मुद्रा िधहत करण्यात आलेल्या आहेत.
१. धिशेष अधिक्षक, भूमी अधभलेख (पोट धहस्सा) भू-मापन आधण धिशेष अधिक्षक,
भू-मापन, भूमी अधभलेख (मॅरीक) यांनी ११/२ इंच यास असलेले गोल आकाराचे
रबरी धशक्के , ज्याच्या आत अधिकारयाचे पदनाम, मुख्यालय आधण राष्रीय
धचन्ह नमूद असेल.
२. धिशेष अधिक्षक, भूमी अधभलेख (शहर भू-मापन), धिशेष धजल्हा धनरीक्षक,
भूमी अधभलेख (जायकिाडी प्रकल्प) आधण धिशेष धजल्हा धनरीक्षक, भूमी अधभलेख,
शहर भू-मापन अधिकारी आधण चौकशी अधिकारी यांनी १ इंच यास असलेले गोल
आकाराचे रबरी धशक्के , ज्याच्या आत अधिकारयाचे पदनाम, मुख्यालय आधण
राष्रीय धचन्ह नमूद असेल.

प्रकरण दोन
कलम १७.

पैसा, कागदपत्रे ककिा
इतर मागण्या संबधं ित
व्यक्तींना लेखी कळधिणे
१) धजल्हाधिकारी ककिा भूधम-अधभलेख अिीक्षक
ककिा या प्रयोजनासाठी धजल्हाधिकाऱ्याने ककिा
अिीक्षकाने प्रधतधनयुक्त के लेला कोणताही इतर
अधिकारी, त्याच्या खात्यात ककिा धजल्यात,
पूिी नोकरीस असलेल्या महसूल अधिकारयाकडे
ककिा व्यक्तीकडे, सरकारी पैशासंबंिी ककिा
कागदपत्रासंबंिी ककिा राज्य शासनाच्या इतर
मालमत्तेसंबंिी त्यास मागणी कराियाची असेल,
तेहा अशा सिव बाबतीत, आपल्या सहीने ि जर
तो मुद्रा िापरीत असेल तर, त्या मुद्रधे नशी लेखी
मागणी करून असा पैसा, ककिा अटकािून
ठे िलेली कागदपत्रे ककिा मालमत्ता उक्त धलखाण
घेऊन येणाऱ्या व्यक्तीस ताबडतोब देण्यास ककिा
उक्त धलखाणात धनर्ददष्ट करण्यात येईल अशा
व्यक्तीस, अशा तारखेस आधण अशा रठकाणी
देण्यास फमावधिल.

प्रकरण दोन
कलम १७ ....
२) जर उपरोक्त अधिकाऱ्याने ककिा इतर
व्यक्तीने, धनदेश ददल्याप्रमाणे पैसे ददले
नाहीत ककिा कागदपत्रे ककिा मालमत्ता
स्िािीन के ली नाही तर धजल्हाधिकारी,
अिीक्षक ककिा असा इतर अधिकारी यांना
त्यास अटक करधिता येईल आधण
त्याच्याकडू न मागणी के लेल्या रकमा तो
देईपयंत ककिा कागदपत्रे ककिा मालमत्ता
स्िािीन करे पयंत, त्यास अनुसच
ू ी ‘अ’
मिील नमुन्याप्रमाणे अधिपत्र पाठिून
ददिाणी तुरुंगात बंददस्त करता येईल.
परं त,ु अशा कोणत्याही अधिपत्रान्िये एका
कॅ लेंडर मधहन्याच्या मुदतीपेक्षा अधिक
मुदतीपयंत कोणत्याही व्यक्तीस
बंददिासात अडकािून ठे िता येणार नाही.

प्रकरण दोन कलम १८
सरकारी पैसासुद्िा महसुलाच््ा थकबाकीप्रमाणे वसूल करर्ा ्ेईल
आणण कागदपत्रे ककांवा मालमत्ता परर् ममळववण््ासाठी झडर्ीचे
अधिपत्र (वारां ट) काढर्ा ्ेईल.

१) जर असा अधिकारी ककिा इतर व्यक्ती धजल्हाधिकाऱ्याच्या खात्यात ि धजल्यात
नोकरीस असेल ककिा होती, तर धजल्हाधिकाऱ्यास स्ित: होऊन, आधण जर असा अधिकारी
ककिा व्यक्ती त्यांच्या धजल्यातील भू-मापन धिभागात नोकरीस असेल ककिा होती तर,
भूमी-अधभलेख अिीक्षकाने अजव के ल्यािर, त्याच्याकडू न येणे असलेला कोणताही सरकारी
पैसा िसूल करण्यासंबंिी, कसूर करणाऱ्यांकडू न जमीन महसुलाची थकबाकी िसूल
करण्याकररता या अधिधनयमात जी रीत नमूद के ली असेल त्याच रीतीने ि जे धनयम घालून
ददलेले असतील त्याच धनयमांना अिीन राहून, कारिाई करता येइल. आधण सरकारी
कागदपत्रे ककिा इतर सरकारी मालमत्ता परत धमळधिण्याच्या प्रयोजनांकरीता झडतीचे
अधिपत्र काढता येईल आधण फौजदारी प्रदक्रया संधहता, १९७३, प्रकरण सातच्या
तरतुदींन्िये दंडाधिकाऱ्यास कायदेशीररीत्या जे अधिकार चालधिता येतात ते सिव अधिकार
त्यासंबंिी चालधिता येतील.
२) असा सरकारी पैसा, कागदपत्रे ककिा इतर सरकारी मालमत्ता ज्या व्यक्तींच्या ताब्यात
असेल अशा सिव व्यक्तींनी ती ताबडतोब धजल्हाधिकारयाच्या हिाली करणे हे त्यांचे कतवय
असेल. आधण अशी मालमत्ता कोठे लपधिली आहे हे ज्या यक्तीस माधहत असेल अशा
प्रत्येक यक्तीने त्याबाबत धजल्हाधिकाऱ्यास माधहती देणे त्याच्यािर बंिनकारक असेल.

प्रकरण दोन
कलम १९.

तुरुंगात असलेल्या
अधिकाऱ्यास ककिा व्यक्तीस
तारण देऊन आपली सुटका
करून घेता येईल
ज्याच्याकडू न मागणी के ली गेली आहे
असा, कलम १७ मध्ये उल्लेधखलेला
अधिकारी ककिा व्यक्ती अनुसूची 'ब'
मिील नमुन्याप्रमाणे पुरेसे तारण देईल
तर, असा अधिकारी ककिा व्यक्ती,
अधभरक्षेत असल्यास धजल्हाधिकारी
त्याची सुटका करिील आधण जप्त
के लेल्या कोणत्याही मालमत्तेची धिक्री
बंद करून ती मालकास परत देईल.
.

डॉ. संजय कुं डेटकर,
उपधजल्हाधिकारी
महाराष्र शासन

