थकबाकी वसुली
महाराष्ट्े जमीन महसूल अधिधनयम १९६६, कलम २ (१९) अन्वय जमीनीच्या ाकारवीवर जो कर अवलंबून
असतो त्या कराला जमीन महसूल म्हवतात. यामध्य मूळ जमीन महसूल, धजल्हा िषर उ किकर, ग्रामिंचायत
किकर या तीन बाबींचा समावश होतो. या तीन बाबींची बरीज करुन एकत्रीत रक्कम संबधित खातउारांकडू न
जमीन बाब म्हवून वसूल कली जात.
महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत धनयम, १९६७, धनयम २ अन्वय जमीन महसूल कोठ व कोवाला द्यावा
याबाबत तरतुउ ाह. त्यानुसार धजच्या बाबतीत महसूल उय असल अशी जमीन, ज्या गावात असल त्या गावाच्या
तलाठ्याकड जमीन महसुलाच्या सवव रकमा प्रउान करण्यात यतील. िरंतु धजल्हाधिकांर्याच्या मंजुरीन, धवश
प्रकरवांत अशी प्रउानाची रक्कम ती ज्या धजल्याशी संबंधित असल त्या धजल्यामिील शासकीय को ागारात
भरता यईल. तसच धजल्हाधिकार्यांनी त्या बाबतीत धवधनर्उिेष्ट कल असल अशा गावांच्या बाबतीत जमीन
महसुलाच्या प्रउानासाठी कें द्र म्हवून तालुक्यातील कोवतही गाव घोध त कल असल अशा बाबतीत, अशा प्रकार
धवधनर्उवष्ट कलल्या गावांमध्य, त्या गावांच्या तलाठ्यांना उय असलल्या जमीन महसुलाच्या प्रउानाची रक्कम अशा
घोध त कलल्या कें द्राच्या षठकावी भरण्यात यईल.
महाराष्ट्े जमीन महसूल अधिधनयम १९६६, कलम १६८ अन्वय जमीन महसुलाच उाधयत्व कोवाच ाह याबाबत
खालीलप्रमाव तरतुउ करण्यात ाली ाह.
म.ज.म.अ. १९६६, कलम १६८ (१) अन्वय
(अ) धबनउुमला जधमनीच्या बाबतीत, भोगवटाउार ककं वा राज्य शासनाचा िट्टउार,
(ब) उुमाला जधमनीच्या बाबतीत, वषरष्ठ िारक, ाधव
(क) कु ळाच्या भोगवट्यातील जधमनीच्या बाबतीत, जर संबंधित कु ळधवहवाट कायद्यान्वय
त्याबाबत जमीन महसूल उण्यास अस कू ळ जबाबउार असल तर त कू ळ जमीन महसुलाची सवव थकबाकी िरून,
त्या जधमनीच्या बाबतीत उय असलला जमीन महसूल उण्यासाठी राज्य शासनास प्रथमत: जबाबउार असल. या
कलमान्वय प्रथमत: जबाबउार असवार संयुक्त भोगवटाउार ाधव संयुक्त िारक ह संयुक्तिव ाधव िृथकिव
जबाबउार असतील.
म.ज.म.अ. १९६६, कलम १६८ (२) या कलमान्वय प्रथमत: जबाबउार असलल्या कोवत्याही व्यक्तीन कसूर
कल्यास ती जमीन ताब्यात असवाऱ्या कोवत्याही व्यक्तीकडू न वर धनर्उवष्ट कलली थकबाकी िरून जमीन महसूल
वसूल करण्यात यईल. िरंतु, अशी व्यक्ती कु ळ असल तर धतच्याकडू न वसूल करावयाची रक्कम, ज्या व ावत वसुली
कली जात असल त्या व ावच्या मागवीिक्षा अधिक असवार नाही.
र्उनांक १ ऑगस्ट त ३१ जुलै ह महसूल व व ाह. जमीन महसूल, अकृ ीक जमीन महसूल, धजल्हािषर उ किकर,
ग्रामिंचायत किकर इत्याउीची मागवी महसूल व ावसाठी धनध चत कली जात. म.ज.म.अ. १९६६, कलम १७०
अन्वय जमीन महसूल ाधव त्यावरील किकरांची मागवी महसूल व ावच्या िधहल्या र्उवशी (१ ऑगस्ट) ला उय
होत ाधव जधमनींच्या बाबतीत उय असलला जमीन महसूल फक्त एका हप्त्यात उता यतो. िरंतु ज्या षठकावी शत
जधमनीवर उय असलल्या जमीन महसुलाच्या प्रउानासाठी या तारखा गैरसोयीच्या ाढळू न यतील अशा
कोवत्याही धजल्यात ककं वा त्याच्या भागात धजल्हाधिकार्यांना, ायुक्ताच्या मंजुरीन, हंगामाच्या व संबंधित
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गावांच्या िषरधस्थतीनुसार व त्यामध्य सामान्यत: िरण्यात यवार्या धिकांच्या प्रकारानुसार, त्यांना इष्ट वाटतील
अशा इतर तारखा, धनधित करता यतात व त्यानंतर धजल्यामध्य ककं वा त्याच्या भागामध्य अशा धनधित कलल्या
तारखांना उय जमीन महसूल उता यतो.
खरीि गावाच्या बाबतीत १५ जानवारीियंत तर रब्बी गावाच्या बाबतीत १५ एधप्रलियंत सवलतीचा कालाविी
(ग्रस धिषरयड) मानला जातो. त्याच्या ात हा वसूल होव ाव यक ाह. त्यानंतर या करांची रक्कम 'थकबाकी'
मानली जात ाधव सक्तीच्या कियांनी वसूलीस िात्र ठरत. जमीन महसूल ाधव त्यावरील स्थाधनक किकरांनाच
सवलतीचा कालाविी (ग्रस धिषरयड) लागू असतो. इतर कोवत्याही वसुलीला नाही.
जमीन महसूल हा खातउाराच्या नावावर असलल्या एकू व क्षत्राच्या ाकारावर मोजला जातो. त्यामुळ यासाठी
गाव नमुना '८-अ' अत्यंत महत्वाचा ठरतो.
ज्या गावाची िैसवारी िन्नास िैशािक्षा कमी असल तथील धजरायत शत जधमनींवरील शतसारा माफ असल िरंतु
स्थाधनक किकर धवश ाउशाधशवाय माफ करण्यात यवार नाहीत. ज्या जधमनींचा वार् वक शतसारा रु. ५/ककं वा त्यािक्षा कमी ाह त्यांना जमीन महसूल ाधव स्थाधनक किकरातून सूट उण्यात ाली ाह. ज्या
शतकर्याची िारव जमीन ३ हक्टर िक्षा कमी ाह ाधव वार् वक शतसारा रु. १०/- ककं वा त्यािक्षा कमी ाह
त्यांना जमीन महसुलातून सूट उण्यात ाली ाह िरंतु स्थाधनक किकरातून अशी सूट उण्यात ाली नाही.
जमीन महसुलासह इतर कर वसूल कल जातात. महाराष्ट्े वाढीव जमीन महसूल व धवश ाकारवी अधिधनयम
१९७४ च्या तरतुउींन्वय महाराष्ट्े जमीन महसूल ाधव धवश मूल्यांकन कायउा १९७४ अन्वय ज्या
खातउाराकड ८ हक्टर िक्षा जास्त िरंतु १२ हक्टर िक्षा कमी जमीन ाह, अशा खातउाराकडू न कडू न
सववसािारव जमीन महसूलाच्या ५०% वाढीव जमीन महसूल वसूल कला जातो.
ज्या खातउाराकड १२ हक्टर िक्षा जास्त जमीन ाह, त्यांच्याकडू न सववसािारव जमीन महसूलाच्या १००%
वाढीव जमीन महसूल वसूल कला जातो. अकृ ध क जमीनीसुध्उा वाढीव जमीन महसूल बसधवण्यास िात्र ाहत.
ज्या जधमनीवरील सववसािारव जमीन महसूल माफ कलला असतो, त्या जधमनीवरील वाढीव जमीन महसूल
सुध्उा माफ असतो.
महाराष्ट्े धशक्षव कर व रोजगार हमी कर अधिधनयम १९६२ च्या तरतुउींन्वय धवधहरीवरील ससंचनासह,
ससंचनाखालील एकू व क्षत्रािैकी ०.४० हक्टर (४० ार) वगळू न कववरीत क्षत्रावर उर हक्टरी रु. २५/- प्रमाव
रोजगार हमी कराची ाकारवी कली जात.
महाराष्ट्े धशक्षव कर व रोजगार हमी कर अधिधनयम १९६२ च्या तरतुउींन्वय धवधवि धिकांवर उर हक्टरी कर
वसूल कला जातो. व्यािारी धिकांवर धशक्षव कर ाधव वाढीव धशक्षवकर, धवधवि उरांनुसार वसूल कला जातो.
महाराष्ट्े वाढीव जमीन महसूल व धवश ाकारवी अधिधनयम १९७४ च्या तरतुउींन्वय वाढीव धशक्षवकर हा
धवश कर, मूळ धशक्षव करावर ािारीत वसूल कला जातो.
धशक्षवकर ाधव रोजगार हमी करास िात्र असवार्या धिकांची िरवी लाल्यानंतर एक मधहन्याच्या ात धिक
िहावी करुन या करांची मागवी धनध चत करायची असत तर हंगामी धिकांची मागवी त्या त्या वळवर धनध चत
करायची असत. रोजगार हमी कर, धशक्षवकर ाधव वाढीव धशक्षवकरास िात्र असवार सवव ककं वा काही धिक
काही नैसर्गवक कारवास्तव नष्ट्ट लाल्यास त्या धिकांवरील कर माफ करता यतो. तहधसलउार यासाठी ाउश
काढण्यास सक्षम असतात.
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महाराष्ट्े जमीन महसूल अधिधनयम १९६६, कलम १७४ अन्वय जमीन महसूल भरण्यात कसूर कल्याबद्दल
शास्तीची तरतुउ ाह. त्यान्वय धवधहत कलल्या र्उनांकानंतर एक मधहन्याच्या ात, जमीन महसुलाचा कोवताही
हप्ता ककं वा त्याचा कोवताही भाग भरलला नसल तर, धजल्हाधिकाऱ्यांना, हतिुरस्सर कसूर करवाऱ्या व्यक्तीच्या
बाबतीत अशारीतीन न भरलल्या रकमच्या िंचवीस टक्क्यांहून अधिक नसल इतकी शास्ती लाउता यत.िरंतु, ज्या
मुउतीत भरवा तहकू ब कला गला होता अशा मुउतीत (ज्याचा भरवा राज्य शासनाच्या ाउशाद्वार तहकू ब कला गला
होता) असा कोवताही हप्ता न भरल्याबद्दल अशाप्रकारची कोवतीही शास्ती लाउण्यात यवार नाही.
महाराष्ट्े जमीन महसूल अधिधनयम १९६६, कलम १७५(१) अन्वय धजल्हाधिकाऱ्यांनी ककं वा सहायक ककं वा
कि-धजल्हाधिकाऱ्यां नी ककं वा तहसीलउारांनी प्रमाधवत कलल लख्याच धववरवित्र, उय असलल्या जमीन
महसुलाच्या रकमची थकबाकी असल्याबद्दलचा ाधव ज्यान कसूर कली असल अशा व्यक्तीसंबंिीचा धनवावयक
िुरावा असतो.
 थकबाकीची वसुली:
जमीन महसुलाची थकबाकी सक्तीच्या किायांनी वसूल करण्याची प्रर्िया महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिधनयम,
१९६६ च कलम १७६ त २२३ मध्य तसच महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत धनयम, १९६७ मध्य
धवस्तारान उण्यात ाली ाह. तथाधि, सक्तीन वसुली करतांना, थकबाकीउाराची त्याच्याकड यव असलली
रक्कम उण्याची कु वत नाही ककं वा तो हतूिुरस्सर टाळाटाळ करीत ाह याचा धवचार करव ाव यक ाह.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम १७८ अन्वय जमीन महसूलाची थकबाकी ज्या र्उनांकास उय होईल त्याच्या उुसर्या
र्उवशी थकबाकीउारावर नोटीस बजावता यत. ही नोटीस महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत धनयम,
१९६७ अन्वय धवधहत कलल्या 'नमुना १' मध्य असत.
नमुना १
(धनयम ५ िहा)
कसुरउारास मागवीची नोटीस
प्रधत,
श्री. ……….......................... (वधडलांच नाव)….........................................., राहवार गांव…………..........,
तालुका ……........... धजल्हा ……................
ािवास याद्वार अशी नोटीस उण्यात यत की, यासोबतच्या धववरवित्रात र्उलल्या तिशीलाप्रमाव जमीन महसुलाची
थकबाकी म्हवून ािवाकडू न रुिय………................ इतकी रक्कम यव असून ही नोटीस बजावल्याच्या तारखिासून
…............... र्उवसांच्या ात, या नोषटसीसाठी ाकारवी योग्य असलल्या फीच्या रुिय …................ इतक्या
रकमच्यासह कक्त रक्कम भरली नाही तर, त्याच्या अनुिालनास कसुर लाल्याबद्दल ािल्याधवरुद्ध महाराष्ट्र जमीन महसूल
संधहता, १९६६ याच्या कलम १७४ अन्वय कक्त थकबाकीच्या एक-चतुथांशािक्षा अधिक नसल इतक्या अधतषरक्त शास्तीसह
यव असलल्या रकमच्या वसुलीकरीता कायद्यानुसार सक्तीची कायववाही करण्यात यईल.
गाव

भू-मािन िमांक
खासरा िमांक व

क्षत्र
ह. ार

ाकारवीचा प्रकार

ाकारवीच व व

(कउा. जमीन महसूल अकृ ध क
कर, ककं वा वाढीव जमीन महसूल

कि-धवभाग िमांक

इ.)

(१)

(२)
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ाकारवी उर
रु.
िै.
(६)

ाकारवीची रक्कम
रु.
िै.
(७)

नोटीस ाकार
रु.
िै.

एकू व उय असलली रक्कम
रु.
िै.

(८)

नोटीस बजावल्याची
तारीख

(९)

(१०)

माझ्या सही व या कायावलयीन धशक्क्याधनशी र्उली.
र्उनांक………….

महसूल अधिकार्याच िउनाम

षठकाव………….
कायावलयीन धशक्का

प्रचधलत िध्उतीनुसार, लगच सक्तीची कारवाई करू नय या उृष्ट्टीन वरील नमुना १ च्या उोन नोटीस संबंिीत
तलाठी यांच्या स्वाक्षरीन तर धतसरी नोटीस संबंधित तहधसलउार यांच्या स्वाक्षरीन बजावली जात.
 तहधसलउार यांच्या स्वाक्षरीन धतसरी नोटीस बजावल्यानंतरही थकबाकीची वसुली लाली नाही तर
म.ज.म.अ.१९६६, कलम १७९ अन्वय ज्या वधहवाटींबाबत ककं वा िारव कलल्या उुमाला जधमनींबाबत थकबाकी
यव असल त्या वधहवाटी ककं वा िारव कलली उुमाला जमीन जप्त करता यईल. धजल्हाधिकाऱ्यांना, ज्या
वधहवाटीबाबत ककं वा िारव कलल्या उुमाला जधमनीबाबत जमीन महसुलाची थकबाकी यव असल अशा वधहवाटी
ककं वा िारव कलली उुमाला जमीन सरकारजमा कल्याच जाहीर करता यईल ाधव या बाबतीत कलल्या
धनयमांना अिीन राहून, त्या वधहवाटींची ककं वा जधमनीची म.ज.म.अ.१९६६, कलम ७२ ककं वा ७३ याच्या
तरतुउींन्वय धविी करता यईल ककं वा अन्यथा त्यांचा धवधनयोग करता यईल ाधव त्याच कत्िन्न ाल्यास त कत्िन्न
कसूर करवाऱ्या व्यक्तीच्या खाती जमा करता यईल. िरंतु, अस की, धजल्हाधिकारी, अशी कोवतीही वधहवाटीची
ककं वा िारव कलली उुमाला जमीन(अ) सरकारजमा करण्यािूवी, स्थावर मालमत्तच्या धविीसंबंिी म.ज.म.अ.१९६६, कलम १९२ व १९३ या अन्वय
तरतूउ कलल्या रीतीन त्यान कद्घो वा कल्याधशवाय ाधव घो वच्या इराद्याच्या लखी नोषटसा काढल्याधशवाय,
(ब) म.ज.म.अ.१९६६, कलम १९३ अन्वय ाव यक असल्याप्रमाव कक्त नोषटसांिैकी कोवतीही नोटीस
कधशरात कधशरा ज्या र्उनांकास धचकटधवण्यास ाली असल त्या र्उनांकािासून धनउान िंिरा र्उवसांची मुउत
संिियंत, त्या वधहवाटी व िारव कलली उुमाला जमीन सरकारजमा कल्याच जाहीर करवार नाही.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम १७९ खाली करावयाची कउ्घो वा व काढावयाची नोटीस महाराष्ट्र जमीन
महसुलाच्या वसुलीबाबत धनयम, १९६७ अन्वय धवधहत कलल्या 'नमुना २' मध्य असत.

↓
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नमुना २
(धनयम २ िहा)
कउ्घो वचा व समिहरवाच्या लखी नोषटशीचा नमुना
ज्याअथी, श्री. ………………............................. (वधडलांच नाव) …………..................,
राहवार…………..............., तालुका……..............., धजल्हा…………... भूमािन िमांक/ खासरा िमांक/ धहस्सा
िमांक………….............. क्षत्र...........ह. ............ार, जधमनीच्या भोगवट्याच्या ाकारवी रु......... िै. ………,
असवार्या, त्यांच्या जधमनीच्या भोगवट्याच्या /कमाल िारव जधमनीच्या बाबतीत जमीन महसुलाबद्दल रुिय
……………िैस................. उण्यात कसुरी कली ाह ाधव ज्याअथी, कक्त िारव जधमनीच समिहरव करून कक्त रक्कम
व सवव कायउशीर ाकार व खचव करव ाव यक ाह.
त्याअथी, याद्वार अशी नोटीस उण्यात यत ाह की, या नोषटशीच्या तारखिासून …….............. (यथ िंिरा र्उवसािक्षा
कमी नसल इतक्या र्उवसांची संख्या नमूउ करावी) र्उवस िूवव लाल्यावर कक्त भोगवट्याच/ िारव जधमनीच राज्य
शासनाकड समिहरव करण्यात यईल.
खाली धवधनर्उवष्ट कलल्या कक्त भोगवट्यारच्या/ िारव जधमनीच्या भागाच राज्य शासनाकड समिहरव करण्यात यईल.
(समिहरवाच्या घो वखाली यवार्या भोगवट्याच्या/ िारव जधमनीच्या भागाच वववन यथ द्याव.)
माझ्या सही व या कायावलयीन धशक्क्याधनशी र्उली.
र्उनांक………….

महसूल अधिकार्याच िउनाम

षठकाव………….
कायावलयीन धशक्का.

 अशी जमीन सरकारजमा करण्यािूवी म.ज.म.अ.१९६६, कलम १९२ मध्य नमुउ कलल्या कायविध्उतीचा
अवलंब करावा. म्हवजच किरोक्त धवधहत नमुन्यातील कद्घो वा मराठी भा ांतरासह असल.
जर ही कद्घो वा स्थावर मालमत्तबाबत असल तर अशी कद्घो वा तालुक्याच्या मुख्यालयाच्या षठकावी
ाधव अशी स्थावर मालमत्ता ज्या गावात असल त्या गावात उवंडी उऊन करण्यात यईल ाधव जर
धविी जंगम मालमत्तची असल तर अशी मालमत्ता ज्या गावात जप्त करण्यात ाली असल त्या गावात
ाधव धजल्हाधिकारी धनउिेश उईल अशा इतर षठकावी ही कद्घो वा करण्यात यईल.
कलली कद्घो वा ही कोवत्याही िारव जधमनीच्या धविीच्यासंबंिी असल तव्हा धतची एक प्रत, िारव जमीन ज्या
क्षत्रात असल त्या क्षत्रात काम करवाऱ्या सहकारी बँकला ककं वा भू-धवकास बँकला ककं वा ज्या उोन्ही बँकांना
िाठधवण्यात यावी.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम १९३ मध्य नमुउ कल्याप्रमाव अशी कद्घो वा िुढील प्रत्यक षठकावी लावण्यात यईल :
(अ) धजल्याच्या धजल्हाधिकाऱ्यांच कायावलय,
(ब) स्थावर मालमत्ता ज्या तालुक्यात असल, तथील तहसीलउारांच कायावलय,
(क) स्थावर मालमत्ता ज्या गावात असल त्या गावातील चावडी ककं वा इतर कोवातीही साववजधनक इमारत ाधव
(ड) कसूर करवाऱ्या व्यक्तीच राहण्याच षठकाव.
कक्त कद्घो वा कधशरात कधशरा ज्या र्उनांकास धचकटधवण्यास ाली असल त्या र्उनांकािासून धनउान िंिरा
र्उवसांची मुउत संिियंत, त्या वधहवाटी व िारव कलली उुमाला जमीन सरकारजमा कल्याच जाहीर करण्यात
यऊ नय.
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 महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत धनयम, १९६७, धनयम ७ अन्वय, कोवत्याही भोगवट्याच्या
जधमनीचा ककं वा उुमाला िारव जधमनीच्या बाबतीत, जमीन महुलाची थकबाकी उय असल त्या बाबतीत,
धजल्हाधिकारी, जमीन महसुलाच्या थकबाकीबद्दल करण्यात ालली मागवी िूवव करण्यासाठी त्याच्या मत
ाव यक असल तवढाच भोगवट्यातील जधमनीचा ककं वा िारव जधमनीचा भाग जप्त करील.
 महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत धनयम, १९६७, धनयम ८ अन्वय, जमीन महसुलाच्या प्रउानातील
कसुरीबद्दल जप्त कलल्या जधमनीची, कलम ७२ च्या किबंिानुसार धवल्हवाट लावण्यात ालली नसल अशा
बाबतीत, कसूरउारान उय असलल्या जमीन महसुलाच्या थकबाकीची रक्कम भरल्यास त्याच्या धवरुद्ध िुढील
अधनवायव कायववाही न करता, सामान्यत: माफ करण्यात यईल.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम १८० अन्वय, धजल्हाधिकाऱ्यांना, कसूर करवाऱ्या व्यक्तींची जंगम मालमत्ता
अटकाधवण्याची व धतची धविी करण्याची व्यवस्था करता यईल. राज्य शासनाच्या ाउशान्वय, धजल्हाधिकारी
वळोवळी धनउिेश उतील अशा अधिकाऱ्यांकडू न ककं वा अधिकाऱ्यांच्या वगावकडू न अशी मालमत्ता अटकावण्यात
यईल.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम १८० अन्वय कसूरउाराची जंगम मालमत्ता अटकावून ठवण्यासाठीच अधिित्र
महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत धनयम, १९६७ अन्वय धवधहत कलल्या 'नमुना ३' मध्य असत.
नमुना ३
(धनयम ९ िहा)
जंगम मालमत्ता अटकावून ठवण्याच अधिित्र
प्रधत,
(अधिित्राच्या अंमलबजाववीच काम ज्याच्याकड सोिवलल ाह त्या व्यक्तीच व धतच्या कायावलयाच नाव)
ज्याअथी, श्री. ……………….............,वधडलांच नाव………............., राहवार………….........,
तालुका……........, धजल्हा………….., यांनी गाव ………., तालुका ………............. धजल्हा………..........
यामिील भूमािन िमांक/ खासरा िमांक/ धहस्सा िमांक………… च्या बाबतीत जमीन महसुलाच्या बाबतीत, जमीन
महसुलाची थकबाकी म्हवून वसूलयोग्य असलल्या मागवीच्या रकमच्या बाबतीत रुिय…….िैस.............. .उण्यात कसूर
कली ाह. त्याअथी, कक्त…………....ची जंगम मालमत्ता अटकावून ठवण्यास ाधव यव असलली एकू व रक्कम उण्यात
ाली नाही तर ही मालमत्ता, या कायावलयाकडू न िुढील ाउश धमळियंत ताब्यात ठवण्याबाबत ाउश उण्यात यत ाह.
ह अधिित्र, अंमलबलाववीचा र्उनांक व त्याची कोवत्या िद्धतीन अंमलबजाववी कली त प्रमाधवत करवार ककं वा त्याची
अंमलबजाववी का करण्यात ाली नाही त नमूउ करवार िृष्ठांकन करून…………२०………रोजी ककं वा त्यािूवी, िरत
करण्याबाबत ािवास ावखी ाउश उण्यात यत ाहत.
माझ्या सही व या कायावलयीन धशक्क्याधनशी र्उली.
र्उनांक………….

महसूल अधिकार्याच िउनाम

षठकाव………….
कायावलयीन धशक्का.
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 म.ज.म.अ.१९६६, कलम १८० (२) अन्वय, मालमत्ता अटकावून ठववार्या अधिकार्याला, प्रत्यक्ष
अधभग्रहवाद्वार, कसुरउाराची जंगम मालमत्ता अटकावून ठवता यईल व ती ािल्या अधभरक्षत ककं वा कोवत्याही
ािल्या उुय्यम व्यक्तीच्या अधभरक्षत ठवील व तो त्यान अधिग्रहव कलल्या मालमत्तबद्दल जबाबउार असल, िरंतु
अधभग्रहव कलली जंगम मालमत्ता, जलउ व नैसर्गवकिव नाश होण्याची शक्यता असल ककं वा ती अधभरक्षत
ठवण्याचा खचव, धतच्या मूल्याहून अधिक होण्याचा संभव असल त्याबाबतीत, अटकावून ठववारा अधिकारी,
धजल्हाधिकार्यांच्या ाउशानुसार ती तात्काळ धवकण्याची व्यवस्था करील.
तसच, अधभग्रहव कलल्या मालमत्तमध्य गुरढोर, शतीची अवजार ककं वा ज्या सोयीस्करिव हलवव शक्य नाही
अशा इतर वस्तू यांचा अंतभावव असल त्या बाबतीत, अटकावून ठववार्या अधिकार्याला ती मालमत्ता धवकण्याची
व्यवस्था करण्यात ाली नसल तर कसूरउाराच्या ककं वा त्या मालमत्तच्या धहतसंबंि असल्याचा उावा सांगवार्या
इतर कोवत्याही व्यक्तीच्या सांगण्यावरून, त्या गावात ककं वा ज्या षठकावी ती अटकावून ठवण्यात ाली असल
त्या षठकावी,(एक) कसूरउाराच्या ककं वा कोंडवाडा रक्षक, कोवताही असल्यास, त्याच्या ताब्यात ठवता यईल, ककं वा
(उोन) त्या मालमत्तमध्य धहतसंबंि असल्याचा उावा सांगवार्या व्यक्तीच्या ककं वा अटकावून ठववार्या
अधिकार्यांच्या मत ाउरवीय असल व ािल्या अधभरक्षत ती मालमत्ता ठवण्यास जी तयार असल अशा इतर
कोवत्याही व्यक्तीच्या ताब्यात ठवता यईल, िरंतु त्यािूवी, अशा कसुरउारान ककं वा कोंडवाडा रक्षकान ककं वा
यथाधस्थती अशा व्यक्तीन मालमत्तच्या मूल्यािक्षा कमी नसल एवढ्या रकमच्या, एक ककं वा त्याहून अधिक
जधमनीसह, बंिित्र करून र्उल िाधहज व मागवी करण्यात यईल तव्हा अटकावून ठववार्या अधिकार्यांिुढ ती
मालमत्ता हजर करण्यात यईल याबाबत हमी र्उली िाधहज.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम १८० (३) अन्वय, अटकावून ठववारा अधिकारी, अटकावून ठवलल्या मालमत्तची
याउी तयार करील व ती मालमत्ता धजच्या अधभरक्षत ठवण्यात ाली असल अशा व्यक्तींची ाधव शक्य असल्यास
कसुरउाराची ाधव ती याउी अचूक असल्याबद्दल साक्षांकन करण्यासाठी त्याच्या मत ाउरवीय असल अशा
र्कमान एका व्यक्तीची त्यावर सही घईल. अटकावून ठवलल्या मालमत्तमध्य गुरढोर व इतर वस्तू या उोहोंचाही
अंतभावव असल तर गुराढोरांची एक वगळी याउी तयार करण्यात यईल व किरोक्त प्रमाव ती साक्षांर्कत करण्यात
यईल.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम १८० (४) अन्वय, गुरढोर ककं वा इतर जंगम मालमत्ता कसुरउाराच्या ताब्यात नसल
त्याबाबतीत गुराढोरांच्या चाराण्याचा खचव ककं वा इतर जंगम मालमत्तच्या सुरधक्षत अधभरक्षत खचव,
धजल्हाधिकारी सववसािारव ककं वा धवश ाउशाद्वार धनधित करतील अशा उरान ाकारण्यात यईल. असा
लालला खचव हा मालमत्तच्या धविी कत्िन्नावर प्रथम ाकारण्यात यईल.
 महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत धनयम, १९६७, धनयम १० अन्वय, र्उवावी व्यवहार संधहता १९०८
च्या िधहल्या अनुसूचीचा धनयम िमांक एकवीस मिील धनयम ४७ त ५३ यांच, त्या धनयमात वववन कलल्या
जंगम मालमत्तच्या जप्तीसंबंिाच किबंि, शक्यतोवर त्या अधिधनयमान्वय अटकावून ठवलल्या जंगम मालमत्तच्या
बाबतीत लागू होतात.
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 म.ज.म.अ.१९६६, कलम १८१अन्वय, थकबाकीउाराची स्थावर मालमत्तची जप्ती करुन धविी करता यत.
शतजधमनीची जप्ती व धललाव करतांना, शक्यतो ाठ एकर िक्षा जास्त असलल्या जधमनीची जप्ती व धललाव
करावा.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम १८२ अन्वय, कसूर करवाऱ्या व्यक्तींची स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचा ाधव ती
धजल्हाधिकार्यांच्या स्वत:च्या ककं वा त्या प्रयोजनासाठी धनयुक्त करता यईल अशा कोवत्याही अधभकत्यावच्या
व्यवस्थखाली ावण्याचा अधिकार ाह.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम १८५ अन्वय, धजल्हाधिकाऱ्यां ना, ायुक्ताच्या िूववमंजुरीन कसूर करवाऱ्या व्यक्तींच
गाव ककं वा गावाचा भाग जप्त करण्याचा ाधव स्वत:च्या ककं वा त्या प्रयोजनासाठी धनयुक्त करता यईल अशा
कोवत्याही अधभकत्यावच्या व्यवस्थखाली ावण्याचा अधिकार ाह.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम १८१, १८२ व १८५ अन्वय, थकबाकीउाराची स्थावर मालमत्तची जप्ती करुन धविी
करतांना कसूरउारास कोवत्याही प्रकार मालमत्ता हस्तांतषरत करण्यास ककं वा धतच्यावर कोवत्याही प्रकार भार
धनमावव करण्यास व अशा हस्तांतरवािासून ककं वा भारािासून कोवताही लाभ घण्यास इतर सवव व्यक्तींना प्रधतवि
करवारा ाउश महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत धनयम, १९६७ अन्वय धवधहत कलल्या 'नमुना ४' मध्य
असतो.
नमुना ४
(धनयम ११ िहा)
स्थावर मालमत्तच्या जप्तीचा ाउश
ज्याअथी, श्री. ………………............... वधडलांच नाव………..................., राहवार…………...........,
तालुका……............., धजल्हा………….., यांनी खाली तिधशलवार र्उल्याप्रमाव………............बद्दल त्यांच्याकडू न
यव असलल रु. ................ िैस………………….. उण्यास कसूर कली ाह. :(मागवीचा तिशील)
त्याअथी, असा ाउश उण्यात यत ाह की, कक्त ………….............यास, या कायावलयाच्या िुढील ाउशाियंत त्या
मालमत्तच धविीन उवगी म्हवून ककं वा अन्यथा हस्तांतरव करण्यास प्रधत ि असल व तस करण्यास प्रधतध द्ध व अवरुद्ध
करण्यात यत ाह ाधव सवव व्यक्तींना याद्वार तशाच रीतीन खरउीन उवगी म्हवून ककं वा अन्यथा ती स्वीकारण्यास प्रधत ि
असल व तस करण्यास प्रधतध द्ध करण्यात यत ाह:अनुसूची
(मालमत्तच वववन)
र्उनांक……/……/२०………, रोजी माझ्या सही व या कायावलयाच्या धशक्क्याधनशी काढण्यात ाला.
……………………यांच कायावलय.

धजल्हाधिकारी

र्उनांक………….
षठकाव………….
कायावलयीन धशक्का
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अशा मालमत्तमिील ककं वा अशा मालमत्तलगतच्या कोवत्याही षठकावी उवंडी धिटवून ककं वा इतर रुढ िद्धतीन
तहसीलउारांकडू न ककं वा नायब तहसीलउारांकडू न कक्त ाउशाची कउ्घो वा करण्यात यईल ाधव ाउशाची एक
प्रत मालमत्ततील ठळक जागी, तसच तलाठ्याच्या कायावलयातील सूचना फलकावर, धचकटवण्यात यईल.
या ाउशाची प्रत मालमत्तवर ज्या र्उनांकाला धचकटवली असल त्या र्उनांकािासून, सउ्भावना मूल्याबद्दल
खरउीउाराच्या धवरुद्ध व असा ाउश ज्या र्उनांकाला काढला असल त्या र्उनांकािासून, कसुरउाराकडू न
हस्तांतरीत कलली मालमत्ता ज्यांनी घतली ाह अशा सवव इतर हस्तांतषरतींधवरुद्ध ाउश अंमलात यईल.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम १८१, १८२ व १८५ अन्वय समिहरव कलल्या ककं वा जप्त कलल्या मालमत्तची
धविीची कउ्घो वा व लखी नोटीस, महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत धनयम, १९६७ अन्वय धवधहत
कलल्या 'नमुना ५' मध्य असत.
समिहरव कलल्या, अटकावून ठवलल्या ककं वा जप्त कलल्या मालमत्तची धविी ही सामान्यिव, मालमत्ता ज्यामध्य
असल त्या नगरात ककं वा गावात करण्यात यत.
नमुना ५
(धनयम १२ (२) (अ) िहा)
समिहरव कलल्या मालमत्तच्या धविीची कउ्घो वा व लखी नोटीस
ज्याअथी, श्री. ……………….................. वधडलांच नाव………................, राहवार………….............,
तालुका……........., धजल्हा………….., यांजकडू न यव असलल्या, खालील तक्त्याच्या कलम (५) मध्य धवधनर्उवष्ट कलल्या,
जमीन महसुलाच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी, खाली धवधनर्उवष्ट कलल्या मालमत्तच समिहरव करण्यात ाल ाह.
त्याअथी, याद्वार अशी नोटीस उण्यात यत ाह की, धविीसाठी यामध्य धनधित कलल्या र्उवसािूवी ……........च्या
तलाठ्याला, उय रक्कम र्उली नसल तर कक्त मालमत्ता, धतच्यावर बसधवण्यात ालल्या सवव भारािासून व धतच्या संबंिात
करण्यात ालली सवव अनुउान व संधवउा यांिासून मुक्त अशी मालमत्ता………................................. यथ
……/........../…२० ………… रोजी ................ वाजता, ककं वा वाजण्याच्या सुमारास, जाहीर धललावाद्वार धवकण्यात
यईल.
गाव

भू-मािन िमांक व
िोट-धवभाग ि.

(१)

क्षत्र
ह. ार

ाकारवी
रु. िै.

(३)

(४)

(२)

उय असलल्या जमीन महसुलाची
थकबाकी
रु.
िै.
(५)

माझ्या सही व कायावलयाच्या धशक्क्याधनशी र्उली.
र्उनांक……/……/२०..

धजल्हाधिकारी
कायावलयाचा धशक्का

टीि: (१) प्रत्यक भू-मािन िमांकावर ककं वा िोट-धवभाग िमांकावर उय असलल्या जमीन महसुलाच्या
थकबाकीची रक्कम, स्तंभ (५) मध्य स्वतंत्रिव धवधनर्उवष्ट करण्यात यत.
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(२) िारव जधमनीमध्य, एक भू-मािन िमांकािक्षा ककं वा खासरा िमांकािक्षा ककं वा िोट-धवभाग िमांकािक्षा
अधिक िमांक असतील तर धविी करवार्या कायावलयास, थकबाकी वसूल करण्यास ाव यक वाटतील अशा एका
ककं वा त्याहून अधिक िमांकाची धविी करण्याची मुभा असल.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम १८१, १८२ व १८५ अन्वय अटकावून ठवलल्या मालमत्तच्या बाबतीत धविीची
कउ्घो वा व लखी नोटीस, महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत धनयम, १९६७ अन्वय धवधहत कलल्या
'नमुना ६' मध्य असत.
नमुना ६
(धनयम १२ (२) (ब) िहा)
अटकावून ठवलल्या जंगम मालमत्तच्या धविीची कउ्घो वा व लखी नोटीस
ज्याअथी, श्री. ………………............. वधडलांच नाव………............., राहवार…………, तालुका…….........,
धजल्हा………….., यांच्याकडू न जमीन महसुलाच्या थकबाकीबद्दल/ जमीन महसुलाची थकबाकी म्हवून वसूल योग्य
असलल्या मागवी धप्रत्यथव यव असलल्या रु……........... िैस.................. रकमसाठी खाली धवधनर्उवष्ट कलली जंगम
मालमत्ता अटकावून ठवण्यात ाली ाह.
त्याअथी, याद्वार नोटीस उण्यात यत ाह की, धविी कषरता यामध्य धनधित कलल्या र्उवसािूवी उय रक्कम
रु.………..िैस..............., तलाठी .................... यांना उण्यात ाली नाही तर कक्त मालमत्ता ……............ यथ
र्उनांक ……./......../.२०…… रोजी ……......... वाजता ककं वा वाजण्याच्या सुमारास जाहीर धललावाद्वार धवकण्यात
यईल. अशा तर्हन कलली कोवतीही धविी कायम होण्यास अिीन राहील/ अिीन राहवार नाही.
जंगम मालमत्तच वववन
(१)

वस्तूंची संख्या

कलम १७६ च्या िरं तुकान्वय सूट उण्यात
ालली मालमत्ता

(२)

(३)

माझ्या सही व कायावलयीन धशक्क्याधनशी र्उली.
र्उनांक ……/………/.२०………

धजल्हाधिकारी.
कायावलयाचा धशक्का

 म.ज.म.अ.१९६६, कलम १८१, १८२ व १८५ अन्वय जप्त कलल्या मालमत्तच्या बाबतीत धविीची कउ्घो वा
व लखी नोटीस, महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत धनयम, १९६७ अन्वय धवधहत कलल्या 'नमुना ७' मध्य
असत.

↓
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नमुना ७
(धनयम १२ (२) (क) िहा)
जप्त कलल्या स्थावर मालमत्तच्या धविीची कउ्घो वा व लखी नोटीस
ज्याअथी, श्री. ………………............ वधडलांच नाव………..............., राहवार…………...........,
तालुका…….........., धजल्हा………….., यांच्याकडू न कारवासाठी यव असलल्या रु. …………िैस.........… च्या
वसुलीसाठी खाली वववन कलली स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात ालली ाह.
त्याअथी, याद्वार, नोटीस उण्यात यत ाह की, यामध्य धविीसाठी धनधित कलल्या तारखिूवी, िूवोक्त रक्कम उण्यात ाली
नाही तर कक्त मालमत्ता .............……........... यथ र्उनांक……/…..../२०..... रोजी .................. वाजता ककं वा
वाजण्याच्या सुमारास जाहीर धललावाद्वार धवकण्यात यईल.
ही धविी कक्त मालमत्तमिील कक्त कसूरउाराचा अधिकार, हक्क व धहतसंबंि यांनाच कवळ लागू होत.
मालमत्तचा तिशील
वववन

ाकारवी असल्यास

(१)

(२)

कोवतही भार इत्याउी माधहती
असल्यास त्याची टीि
(३)

माझ्या सही व कायावलयीन धशक्क्याधनशी र्उली.
र्उनांक ……/………/.२०………

धजल्हाधिकारी.
कायावलयाचा धशक्का

 महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत धनयम, १९६७, धनयम १३ अन्वय कोवतीही जमीन ककं वा इतर
मालमत्ता जाहीर धललावान धवकण्यात यईल त्याबाबतची हातची ककं मत (Upset Price) धजल्हाधिकार्यांना योग्य
वाटल्यास त्यासाठी ठरधवण्यात यत.
 महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत धनयम, १९६७, धनयम १४ (अ) अन्वय समिहरव कलल्या स्थावर
मालमत्तची धविी कायम लाल्यावर खरउीउाराला 'नमुना ८' मध्य धविीच प्रमावित्र उण्यात यत.
नमुना ८
(धनयम १४ (अ) िहा)
समिहरव कलल्या स्थावर मालमत्तच्या धविीच प्रमावित्र
अस प्रमाधवत करण्यात यत ाह की, श्री………….....................वधडलांच नाव………..................
राहवार……......... तालुका ……................., धजल्हा ……............... यांना र्उनांक ……./......./२०……….. रोजी,
जाहीर धललावाद्वार करण्यात ालल्या धविीच्या वळी, खाली धवधनर्उवष्ट कलल्या मालमत्तच खरउीउार म्हवून घोध त
करण्यात ाल ाह ाधव ही धविी र्उनांक …........./............../२०....... रोजी यांच्याकडू न यथोधचतषरत्या कायम
करण्यात ाली ाह.
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या धविीद्वार, मालमत्ता धतच्यावर लाउलल्या सवव भारांिासून व खरउीउाराहून इतर कोवत्याही व्यक्तीन धतच्या संबंिात
र्उलली सवव अनुउान व कलल्या धनधवउा यांच्यािासून मुक्त, खरर्उउाराकड हस्तांतषरत लाली ाह.
गाव

भू-मािन िमांक व
िोट धवभाग िमांक

(१)

(२)

क्षत्र
ह. ार
(३)

ाकारवी
रु. िै.

अधभधलधखत कलल्या
भोगवटाउाराच ककं वा मालकाच
नाव

(४)

खरउीची रक्कम
रु. िै.

(५)

(६)

माझ्या सही व कायावलयीन धशक्क्याधनशी र्उली.
र्उनांक ……/………/.२०………

धजल्हाधिकारी.
कायावलयाचा धशक्का

 महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत धनयम १९६७, धनयम १४ (ब) अन्वय अटकावून ठवलल्या स्थावर
मालमत्तची धविी कायम लाल्यावर खरउीउाराला 'नमुना ९' मध्य धविीच प्रमावित्र उण्यात यत.
नमुना ९
(धनयम १४ (ब) िहा)
अटकावून ठवलल्या स्थावर मालमत्तच्या धविीच प्रमावित्र
प्रमाधवत करण्यात यत ाह की, श्री……………….............वधडलांच नाव……............... राहवार
………......................., तालुका………..............धजल्हा……….............. यांना र्उनांक
………./........../२०……… रोजी जाहीर धललावाद्वार करण्यात ालल्या धविीच्या वळी, खाली धवधनर्उवष्ट कलल्या
मालमत्तच खरउीउार म्हवून घोध त करण्यात ाल ाह ाधव ही धविी र्उनांक ………./........../२०……… रोजी
............................. यांच्याकडू न कायम करण्यात ाली ाह.
या धविीद्वार, कक्त मालमत्ततील अधिकार, हक्क व धहतसंबंि श्री…….................. यांच्याकड हस्तांतषरत करण्यात ाल
ाहत.
गाव

भू-मािन िमांक व
िोट धवभाग िमांक

(१)

(२)

क्षत्र
ह. ार
(३)

ाकारवी
रु. िै.

अधभधलधखत कलल्या
भोगवटाउाराच ककं वा मालकाच
नाव

(४)

(५)

खरउीची रक्कम
रु. िै.
(६)

माझ्या सही व कायावलयीन धशक्क्याधनशी र्उली.
र्उनांक ……/………/.२०………

धजल्हाधिकारी.
कायावलयाचा धशक्का
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 म.ज.म.अ.१९६६, कलम १९९ ककं वा २०० या कलमान्वय जंगम मालमत्तची धविी िूवव होईल त्या बाबतीत,
धविी करवारा अधिकारी, महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत धनयम १९६७, धनयम १५ अन्वय जंगम
मालमत्तची धविी िूवव लाल्यावर, ती मालमत्ता प्रत्यक्ष जप्त करण्यात ाली असल्यास ती खरउीउाराला उईल,
ाधव इतर कोवत्याही प्रकरवांमध्य, अशी मालमत्ता खरउीउाराकड धवधहत करवारा ाउश िाषरत करल.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम २१२ ाधव महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत धनयम १९६७, धनयम १६
अन्वय वरील प्रमाव धविी कायम लाल्यानंतर खरर्उउारास ताबा उण्याची िद्धती नमुउ कलली ाह.
धवकलली जमीन ही कसूरउाराच्या ककं वा त्याच्या वतीन कोवत्याही व्यक्तीच्या ककं वा जमीन जप्त कल्यावर ककं वा
धनयम १४ अन्वय धतच्या संबंिात प्रमावित्र र्उल्यावर, कसूरउारान धनमावव कलल्या हक्कान्वय उावा सांगवार्या
कोवत्याही व्यक्तीच्या ताब्यात असल त्याबाबतीत धविी करवार्या अधिकार्यान, खरउीउाराला अजव कल्यावर,
अशा खरउीउाराकड ककं वा खरउीउार ािल्या वतीन मालमत्ता स्वीकारण्यास धनयुक्त करील अशा कोवत्याही
व्यक्तीकड, जधमनीचा ताबा उण्याचा ाउश काढील ाधव ाव यक असल्यास (जमीन) सोडू न उण्यास नकार
उवार्या कोवत्याही व्यक्तीला बळजबरीन (जमीनीतून) काढू न लावील.
अशी जमीन कु ळाच्या ककं वा धतचा भोगवटा करण्यास िात्र असलल्या इतर व्यक्तीच्या ताब्यात असल त्या
बाबतीत, धविी करवारा अधिकारी, खरउीउारान अजव कल्यावर धनयम १४ अन्वय र्उलल्या प्रमावित्राची एक
प्रत, जधमनीवरील एखाद्या ठळक षठकावी धचकटवून व कसूरउारान धहतसंबंि खरीउउाराकड हस्तांतषरत करण्यात
ाल ाह ही गोष्ट उवंडी धिटवून ककं वा रूढ िद्धतीन जमीन ताब्यात असवार्या व्यक्ती समोर घोध त करून,
जमीन उण्याबद्दल ाउश उईल.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम १८३अन्वय, कसूर करवाऱ्या व्यक्तीस अटक करण्याची ाधव स्थानबद्ध करण्याची
तरतुउ ाह. कोवतीही थकबाकी उय लाल्यानंतर, कोवत्याही वळी (ज्याच्याकडू न त्याच्या भोगवययाच्या संबंिात
अशी थकबाकी यव असल असा शतकरी नसल अशा) कसूर करवाऱ्या व्यक्तीस अटक करता यईल ककं वा धतला
धजल्हाधिकाऱ्याच्या ककं वा तहधसलउाराच्या कायावलयातील अधभरक्षत, धतन शास्तीची रक्कम ककं वा व्याजाची रक्कम
िरून, उव असलला महसूल ाधव धतला अटक करण्याचा ाधव मागवीची नोटीस बजावण्याचा खचव ाधव
स्थानबद्धतच्या मुउतीत धतच्या धनवावहासाठी लालला खचव, लवकरात लवकर उईियंत, उहा र्उवसाियंत स्थानबद्ध
ठवता यईल.
िरंतु, कसूर हतुिुरस्सर करण्यात ाला असल्याधशवाय ाधव कसूर करवाऱ्या व्यक्तीस धतच्या अटकधवरूद्ध कारव
उाखधवण्याची संिी र्उल्याधशवाय अशी कोवतीही अटक करण्यात यवार नाही. उहा र्उवसांची मुउत संिल्यानंतर,
कसूर करवाऱ्या व्यक्तीन, जी रक्कम उव असल ती रक्कम र्उली नाही तर, ककं वा उहा र्उवसांच्या ात कोवत्याही र्उवशी
जर धजल्हाधिकाऱ्यांना योग्य वाटल तर, अनुसूची 'अ' मिील नमुन्यातील अधिित्राद्वार धजल्याच्या र्उवावी
तुरुंगात धतला कै उत ठवण्यासाठी िाठधवता यईल. िरंतु कोवत्याही कसूर करवाऱ्या व्यक्तीस धतच्याकडू न यव
असलल्या महसुलाच्या थकबाकीच्या रकमइतक्या कजावबद्उल र्उवावी न्यायालयाच्या हुकु मनाम्याच्या
अंमलबाजववीच्या बाबतीत कायद्यान्वय जी मुउत मयावउीत करण्यात ाली असल त्या मुउतीिक्षा अधिक
मुउतीियंत कै उमध्य अटकावून ठवण्यात यवार नाही.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम १८४ अन्वय किरोक्त (कलम १८३अन्वय) प्रउान कलल्या अटक करण्याच्या
अधिकाराचा वािर कोवत्या अधिकार्यांनी ककं वा कोवत्या वगावच्या अधिकाऱ्यांनी करावयाचा ह राज्य शासनास
वळोवळी जाहीर करता यईल ाधव तसच त्यास, अटकबाबतचा खचव ाधव स्थानबद्ध कलल्या ककं वा कै उ कलल्या
कोवत्याही कसूर करवाऱ्या व्यक्तीस राज्य शासनान द्यावयाची धनवावहाची रक्कम ठरधवता यईल.
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अशा अटक करून कै उत ठवण्यात ालल्या थकबाकीउारान अनुसूची ‘ब’ मिील नमुन्यात तारव र्उल्यास त्याला
म.ज.म.अ.१९६६, कलम १९१ अन्वय सोडु न उता यत.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम १९६ अन्वय, महसुलाची थकबाकी म्हवून जप्त कलल्या साधहत्यािैकी नाशवंत
वस्तुंची धविी धजल्हाधिकाऱ्यां नी सववसामान्यिव ककं वा धवश रीत्या वळोवळी र्उलल्या ाउशानुसार कोवताही
धवलंब न लावता धललावान धवकण्यात यतील.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम १९७ अन्वय, कसूर करवारी व्यक्ती ककं वा धतच्या वतीन कोवतीही व्यक्ती, ज्या
थकबाकीच्या संबंिात मालमत्ता धवकावयाची असल, ती थकबाकी ाधव त्यान उव असलल सवव कायउशीर खचव,
मालमत्तची धललावात धविी होण्यािूवी कोवत्याही वळी, उव असलली जमीन महसुलाची रक्कम वसूल करण्यासाठी,
धनयुक्त कलल्या कोवत्याही व्यक्तीस ककं वा धविीच काम चालधवण्यासाठी नमलल्या अधिकाऱ्यास उईल ककं वा कलम
१९१ अन्वय धतन तारव र्उल असल तर, अशी धविी थांबधवण्यात यईल.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम २०३ मध्य धललाव घवार्यान खरउीच्या िैशाची संिूवव रक्कम उण्यास कसूर कल्यास
करावयाची कायववाही नमुउ ाह. खरउीच्या िैशाची संिूवव रक्कम, मग ती जंगम मालमत्तची असो वा स्थावर
मालमत्तची असो, धवधहत कलल्या मुउतीत उण्यास खर उीउारान कसूर कल्यास, त्यान अनामत ठवलल्या
रकमतून धविीचा खचव भागधवण्यात ाल्यानंतर धशल्लक अनामत रक्कम राज्य सरकारकड जमा करण्यात यईल,
ाधव अशा मालमत्तची िुन्हा धविी करण्यात यईल ाधव कसूर करवाऱ्या खरउीउाराच त्या मालमत्तवरील सवव हक्क
ककं वा ज्या रकमस ती त्यानंतर धवकली जाईल, त्या रकमच्या कोवात्याही धहस्स्याबाबतच सवव हक्क नाहीस होतील.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम २०४ मध्य वरील कारवामुळ करण्यात ालल्या जर फरधविीमुळ लालल्या
नुकसानीबद्उलची जबाबउारी खरउीउाराची असल. खरउीच्या िैशाची संिूवव रक्कम भरण्यास कसूर करवाऱ्या
खरउीउारान बोली कलल्या ककं मतीिक्षा, शवटी करण्यात ालली फर धविीच कत्िन्न कमी असल तर, त्यात जो फरक
यईल, धततकी रक्कम धजल्हाधिकाऱ्यांना जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाव िूवीच्या कु सूरवार खरउीउाराकडू न वसूल
करता यईल.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम २०५ अन्वय खरउीची रक्कम उण्यात कसूर करण्यात ालल्या मालमत्तची प्रत्यक
फरधविी ही, अशी फरधविी ताबडतोब करण्यात ाली असल त्याखरीज, मूळ धविीसाठी धवधहत कलल्या रीतीन
नवीन नोटीस र्उल्यानंतर करण्यात यईल.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम २०६ अन्वय, नाशवंत वस्तूख
ं रीज इतर जंगम मालमत्तच्या धविीसंबंिी प्रधसद्धी
करताना ककं वा ती धविी िार िाडतांना काही महत्वाची धनयमबाययता ककं वा चूक लाल्यामुळ एखाद्या व्यक्तीस
बरच नुकसान िोहोचल ाह अस त्या व्यक्तीन, धविीच्या तारखिासून सात र्उवसाच्या ात कलल्या अजाववरुन,
धजल्हाधिकार्याच समािान होईल अशा रीतीन धसध्उ कल असल तर, त्या कारवास्तव अशी धविी रद्उ करता
यईल.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम २०७ अन्वय स्थावर मालमत्तची धविी रद्उ करण्यासाठी अजव ाला तर करावयाची
कायववाही नमुउ ाह. स्थावर मालमत्तच्या धविीच्या र्उनांकािासून तीन र्उवसांच्या ात, कोवत्याही वळी, अशा
धविीसंबंिी प्रधसद्धी करताना ककं वा ती िार िाडताना काही महत्त्वाची धनयमबायता ककं वा चूक लाली ाह ककं वा
लबाडी करण्यात ाली ाह या कारवावरून ती धविी रद्द करण्यासाठी धजल्हाधिकाऱ्यां कड अजव करता यईल.
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िरंतु कलम २०८, २०९ ाधव २१० यांमध्य अन्यथा जी तरतूउ कली असल त्या खरीज अशा कोवत्याही
धनयमबायतमुळ ककं वा चुकीमुळ त्याला बरच नुकसान िोहोचल ाह अस अजवउारान, धजल्हाधिकाऱ्याच समािान
होईल अशा रीतीन धसद्ध कल नसल तर अशा कोवत्याही धनयमबायतच्या ककं वा चूक लाली असल्याच्या
कारवास्तव कोवतीही धविी रद्द करण्यात यवार नाही. िरंतु, अनुसूधचत जमातीच्या कसूरउार व्यक्तीस ककं वा
धतच्या वतीन कोवत्याही व्यक्तीस अशा र्उनांकािासून एकशऐंशी र्उवसांच्या ात असा अजव करता यईल. असा अजव
मान्य करण्यात लाला असल तर, धजल्हाधिकारी धविी रद्द करतील ाधव नवीन धविीबाबत धनउिेश उतील.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम २०८ अन्वय धविी कायम करण्याचा ककं वा ती रद्उ करण्याचा ाउश िाषरत कला
जातो. धविीच्या र्उनांकािासून तीस र्उवसांची ककं वा यथाधस्थती, एकशऐंशी र्उवसांची मुउत संिल्यानंतर, कलम
२०७ मध्य नमूउ करण्यात ाल्याप्रमाव असा कोवताही अजव करण्यात ाला नसल ककं वा असा अजव करण्यात ाला
असल िरंतु, तो फटाळण्यात ाला असल तर, धजल्हाधिकारी धविी कायम करवारा ाउश उतील िरंतु, असा
कोवताही अजव करण्यात ाला नसला तरीही, ककं वा जो अजव फटाळण्यात ाला असल अशा कोवत्याही अजावत
र्उलल्या कारवांखरीज इतर कारवांवरून अशी धविी रद्द कलीच िाधहज अस त्यास सकारव वाटत असल तर
त्याच्या कारवांची लखी नोंउ कल्यानंतर, धजल्हाधिकारी धविी रद्द करू शकतील.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम २१० अन्वय मालमत्तची मालकी असवाऱ्या ककं वा त्यात धहतसंबि िारव करवाऱ्या
व्यक्तीन धविी रद्द करण्यासाठी अजव करावयाची तरतुउ ाह.
म.ज.म. अधिधनयमान्वय स्थावर मालमत्ता धवकण्यात ाली असल तव्हा, अशा धविीच्यािूवी संिाउन कलल्या
मालकी हक्कामुळ अशा मालमत्तची मालकी असलल्या ककं वा त्यात धहतसंबंि िारव करवाऱ्या कोवत्याही व्यक्तीस
अशा धविीच्या र्उनांकािासून तीस र्उवसांच्या मुउतीत, कोवत्याही वळी िुढीलप्रमाव रक्कम अनामत ठवल्यानंतर,
धविी रद्द करण्यात यावी म्हवून धजल्हाधिकाऱ्यांकड अजव करता यईल-(अ) खरउीउारास उण्यासाठी खरउीच्या र्कमतीच्या शकडा िाच टक्क्यांइतकी रक्कम.
(ब) ज्या रकमांच्या वसुलीसाठी धविी करण्याचा ाउश उण्यात ाला होता, अशा कद्घो वत धवधनर्उवष्ट कलल्या
रकमांतून धविीच्या र्उनांकािासून त्यासंबंिात उण्यात ाली असल अशी कोवतीही रक्कम वजा करून,
थकबाकीची रक्कम उण्यासाठी, ाधव
(क) धविीच्या खचावची रक्कम.
िरंतु, अनुसूधचत जमातीच्या अशा कोवत्याही व्यक्तीस, धविीच्या र्उनांकािासून एकशऐंशी र्उवसांच्या ात असा
अजव करता यईल.
धविीच्या र्उनांकािासून तीस र्उवसांच्या, यथाधस्थधत, एकशऐंशी र्उवसांच्या मुउतीत, अशी अनामत रक्कम ठवण्यात
ाली असल तर, धजल्हाधिकारी अशी धविी रद्द करण्याचा ाउश उतात.
 म.ज.म.अ.१९६६, कलम २१९ अन्वय धविीच्या वळी बोली वगैर बोलण्यास महसूल अधिकाऱ्यास प्रधतबंि
ाह.
म.ज.म.अ.१९६६, कलम २२० अन्वय, कोवत्याही धविीमध्य कोवीही बोली बोलवारी व्यक्ती नसल ककं वा करण्यात
ालली बोली अिूवव ककं वा नाममात्र असल त्याबाबतीत, धजल्हाधिकाऱ्यांनी, राज्य शासनाच्या वतीन अशी मालमत्ता
त्याच्या उुय्यम अधिकाऱ्यािैकी कोवत्याही अधिकाऱ्यास असा उुय्यम अधिकारी बोली करील अशा बोलीवर खरउी
करण्यासाठी प्राधिकृ त करव कायउशीर असल.
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या खरीज कोवात्याही धविीच्या संबंिात, ज्यास कोवतही कतवव्य करावयाच असल असा कोवताही अधिकारी,
महसूल अधिकारी ककं वा इतर व्यक्ती धवकण्यात ालल्या मालमत्तसाठी प्रत्यक्षिव ककं वा अप्रत्यक्षिव, बोली बोलवार
नाही, तीमध्य कोवताही धहतसंबंि संिाउन करवार नाही ककं वा संिाउन करण्याचा प्रयत्न करवार नाही.
• थकबाकी वसूल करतांना वरील टप्प्यांनुसारच कारवाई करव ाव यक नाही. कोवतीही एक ककं वा जास्त िध्उत
वािरता यत.
• थकबाकी वसूल करतांना (१) थकबाकीउाराच िषरिान करण्याच ाव यक किड; (२) स्वयंिाकाची भांडी; (३)
गाउी, चाउर इत्याउी; (४) िार्मवक वािरानुसार ाव यक उाधगन; (५) कारागीरीची सािन; (६) शतकी अवजार,
बैल (यंत्र शक्तीवर चालवारी वगळू न) (७) िार्मवक उवग्यांच्या कियोगासाठी राखून ठवलल्या वस्तू या वस्तूंची
जप्ती, धविी, धललाव करता यत नाही.
• समाजातील उूबवल घटकातील व्यक्तींकडू न शक्यतो सक्तीच्या किायांनी वसूली करु नय.
• िावसाळ्यात (नोव्हेंबर ियंत) सक्तीच्या किायांनी वसूली करु नय.
• खरीि धिकांच्या िरवी हंगामात सक्तीच्या किायांनी वसूली करु नय.
• नैसर्गवक ाित्तीमुळ ा शतकर्याच नुकसान लाल असल्यास सक्तीच्या किायांनी वसूली करु नय.
• ज्या भागात ५० िैशािक्षा कमी िैसवारी जाहीर करण्यात ाली ाह ककं वा जी गाव टंचाईग्रस्त घो ीत कली
ाहत तथ सक्तीच्या किायांनी वसूली करु नय.

 महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत धनयम १९६७, धनयम १७ अन्वय, शासनाच्या कोवत्याही
धवभागाला ककं वा स्थाधनक प्राधिकरवाला ककं वा सहकारी संस्थला उय असलली कोवतीही रक्कम, कसूरउाराकडू न
जमीन महसुलाची थकबाकी म्हवून वसुलीयोग्य असल त्या बाबतीत, असा धवभाग, स्थाधनक प्राधिकरव ककं वा
यथाधस्थती सहकारी संस्था, यांस कसुरउार ज्या तालुक्यात रहात असल ककं वा ज्या तालुक्यात त्याची मालमत्ता
असल त्या तालुक्यात तहसीलउाराकड रकमच्या वसुलीसाठी लखी मागवी िाठधवता यईल.
अशा मागवीत िुढील तिशील अंतभूवत असल(अ) कसुरउारांच िूवव नाव व ित्ता,
(ब) वसूल करावयाची रक्कम,
(क) रक्कम, जमीन महसुलाची थकबाकी म्हवून धविीच्या ज्या किबंिान्वय रक्कम वसुलीयोग्य असल तो किबंि,
(ड) रक्कम वसूल करता यईल ती िद्धती प्रर्िया,
(इ) धजच्या बाबतीत त्या प्रर्ियचा अवलंब करता यईल ती मालमत्ता.
याला महसूल वसुली प्रमावित्र ((Revenue Recovery Certificate-R.R.C.) ही म्हवतात.
अशी मागवी धमळाल्यावर, तहसीलउार, किरोक्त किबंि व धनयमांच्या किबंिानुसार कायववाही करू शकतात.
खाव ाधव खधनज (धवकास ाधव धनयमन) कायउा १९५७, कलम २५ अन्वय, या कायद्यान्वय शासनाला उय
असवार कोवतही भाड, रॉयल्टी, कर, शासकीय फी ककं वा इतर रक्कम जमीन महसूलाची थकबाकी म्हवून महसूल
वसुली प्रमावित्रान्वय वसूल करण्याची धवनंती करता यत.
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साववजधनक ावार (अनधिकृ त रधहवाशांना धनष्ट्काधसत करव) कायउा, १९७१, कलम ५(अ) अन्वय, साववजधनक
ावारात कोवत्याही व्यक्तीला कोवतीही इमारत बांिता, कभारता यत नाही ककं वा स्थाई अथवा अस्थाई रचना
ककं वा वस्तू तसच कोवतीही वस्तू िसरवून ककं वा प्रउर्शवत करून ठवता यत नाही तसच गुरढोर इतर िशू
ावता/ठवता यत नाही.असा प्रकार धनउशवनास ाल्यास संबंधित अधिकारी धवधहत िध्उतीन अशा वस्तू काढू न
टाकतात व त्यासाठी यवारा खचव अधतिमव करवार्याकडू न वसूल करतात. सउर खचव वसूल न लाल्यास सउर
रक्कम जमीन महसूलाची थकबाकी म्हवून महसूल वसुली प्रमावित्रान्वय वसूल करण्याची धवनंती करता यत.
भारतीय नोंउवी कायउा १९०८, कलम ८० अन्वय उस्ताची नोंउवी करतांना धवधहत शुल्क भरव ाव यक असत.
एखाद्या तिनासवीत अस शुल्क योग्यिध्उतीन भरण्यात ाल नाही अस ाढळू न ाल्यास ाधव धवधहत िध्उतीन
वसूल करता न ाल्यास सउर रक्कम जमीन महसूलाची थकबाकी म्हवून महसूल वसुली प्रमावित्रान्वय वसूल
करण्याची धवनंती करता यत.
जमीन सुिारवा कजव कायउा, १८८३, कलम ७ अन्वय कजावची वसूली न लाल्यास सउर रक्कम जमीन महसूलाची
थकबाकी म्हवून महसूल वसुली प्रमावित्रान्वय वसूल करण्याची धवनंती करता यत.
याच प्रकार इतर कायद्यांनूसार उय रकमची थकबाकी वसूल न लाल्यास सउर रक्कम जमीन महसूलाची थकबाकी
म्हवून महसूल वसुली प्रमावित्रान्वय वसूल करण्याची धवनंती करता यत.
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