अनजिकृ त कब्जेदाराला काढू न टाकणे
महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम, १९६६ मध्ये, कोणत्याही जजमनीचा अनजिकृ त ककं वा
बेकायदेशीरपणे भोगवटा ककं वा वापर करणाऱ्या व्यक्तीला त्या जजमनीतून काढू न टाकण्याची तरतूद तीन
कलमांमध्ये आहे. या तीन कलमांबाबत सजवस्तर माजहती खालील प्रमाणे:

 कलम ५३: शासनाकडे जनजहत असलेल्या जजमनीचा अनजिकृ तपणे भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तीस
संजिप्त चौकशी करून जनष्काजसत करणे.
(१) जजल्हाजिकारयांच्यामते, एखादी व्यक्ती शासनाकडे जनजहत असलेल्या कोणत्याही जजमनीचा ककं वा
ककनारयावरील प्रदेशाचा अनजिकृ तपणे भोगवटा कलम २(२४) पहा करीत असेल ककं वा ती जमीन ककं वा
तो प्रदेश जतच्या गैरकब्जात असेल ककं वा भाडे पट्ट्याची ककं वा कळवजहवाटीची मदत संपल्याच्या ककं वा
पट्टा ककं वा कळवजहवाट समाप्त के ल्याच्या ककं वा सत्ता प्रकारासंबंिी घालण्यात आलेल्या शतीचे उल्लंघन
के ल्याच्या कारणावरून अशा जजमनीचा ककं वा ककनाऱ्यावरील प्रदेशाचा उपयोग, भोगवटा ककं वा कब्जा
करण्याचे चालू ठे वण्याचा जतला हक्क नसेल ककं वा चालू ठे वण्याचा हक्क असण्याचे बंद झाले असेल तर,
जजल्हाजिकारयांनी अशा व्यक्तीस जनष्काजसत करणे हे कायदेशीर असेल.
(१-अ) अशा व्यक्तीला काढू न लावण्यापूवी जजल्हाजिकारी, उक्त व्यक्तीस आपले म्हणणे मांडण्याची
वाजवी संिी देतील आजण आवश्यक वाटल्यास कलम २३६ अन्वये संजिप्त चौकशी करतील.
उक्त पोट-कलम (१) अन्वये आपले मत बनजवण्यासंबंिीची कारणे जजल्हाजिकारी थोडक्यात अजभजलजखत
करील
(२) जजल्हाजिकारी वर जनर्दिष्ट के ल्याप्रमाणे आपल्या जनष्कर्ािच्या आिारे अशा व्यक्तीवर यथाजस्थजत,
जमीन ककं वा ककनाऱ्यालगतचा प्रदेश ररकामा करण्यास फमािवणारी नोटीस वाजवी मदतीत बजावतील.
आजण अशा नोरटशीचे पालन करण्यात न आल्यास, जजल्हाजिकारयांना, अशा व्यक्तीस अशा जजमनीवरून
ककं वा ककनारयालगतच्या प्रदेशावरून काढू न टाकता येईल.
(३) पोट-कलम (१) मध्ये जनर्दिष्ट के लेल्या कोणत्याही कारणाच्या आिारे एखाद्या व्यक्तीचा, जजमनीचा
उपयोग, भोगवटा ककं वा कब्जा चालू ठे वण्याचा हक्क असण्याचे बंद झाल्यानंतर जजमनीचा अनजिकृ तपणे
भोगवटा करीत असलेल्या ककं वा ती जमीन बेकायदेशीररीत्या ताब्यात असलेली व्यक्ती (जजमनीच्या),
अशा अनजिकृ त उपयोगाच्या ककं वा भोगवयाच्या कालाविीकररता, जजल्हाजिकारयांच्या
स्वेच्छाजनणियानसार, अशा जजमनीच्या कर अकारणीच्या ककं वा भाड्याच्या दपटीपेिा अजिक नसेल
इतकी रक्कम ककं वा जवजहत करण्यात येईल अशी रक्कम, यापैकी जी रक्कम अजिक असेल ती रक्कम भरण्यास
पात्र असेल.
कलम ५३(१) च्या कारवाईजवरूध्द कलम २४७ अन्वये अपील दाखल करता येईल

जजल्हाजिकाऱ्यांचे कलम ५३ अन्वयेचे अजिकार, तहसीलदार यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
 कलम ५४: संजिप्तरीत्या चौकशी करून जनष्काजसत के ल्यानंतर उरलेली मालमत्ता सरकारजमा करणे
आजण ती काढू न टाकणे.
(१) कलम ५३ अन्वये संजिप्त चौकशी करून कोणत्याही व्यक्तीस काढू न टाकल्यानंतर अशा जजमनीवर
ककं वा ककनारयालगतच्या प्रदेशावर उभारलेली कोणतीही इमारत ककं वा इतर बांिकामे, ककं वा उक्त
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जजमनीत काढलेले कोणतेही पीक, जजल्हाजिकारयांनी वाजवी मदतीत लेखी नोरटस बजावल्यानंतरही
अशा व्यक्तीने काढू न नेले नसेल तर, ते सरकारजमा के ले जाण्यास ककं वा संजिप्त रीतीने चौकशी करून
काढू न टाकले जाण्यास पात्र होईल.
(२) या कलमान्वये सरकारजमा करण्याबाबचा न्यायजनणिय जजल्हाजिकारयांकडू न देण्यात येईल आजण
अशाप्रकारे सरकारजमा के लेल्या कोणत्याही मालमत्तेचे जवजनयोग जजल्हाजिकारी जनदेश देतील त्या
रीतीने करण्यात येईल आजण या कलमान्वये कोणतीही मालमत्ता काढू न नेण्यासाठी आलेला खचि जमीन
महसलाची थकबाकी म्हणून वसूल करता येईल.

जजल्हाजिकाऱ्यांचे कलम ५४ अन्वयेचे अजिकार, तहसीलदार यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
 कलम ५९: अनजिकृ तपणे जजमनीचा भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तीस संजिप्तररत्या चौकशी करून काढू न
टाकणे:
जी कोणतीही व्यक्ती,
(अ) कोणत्याही जजमनीचा उपयोग ककं वा भोगवटा करण्याचा, त्याला या संजहतेच्या कोणत्याही
तरतदींन्वये हक्क नसतानाही ककं वा असा हक्क असण्याचे बंद झाले असतानाही, ककं वा
(ब) कलम ३६ (२) अन्वये (अनसूजचत जमातीच्या व्यक्तीच्या वजहवाटी जजल्हाजिकारयांच्या पूवि मंजरी खेररज
हस्तांतररत न करणे बाबत) आगाऊ परवानगी घेतल्याजशवाय ककं वा कलम ३१(भोगवट्ट्यात नसलेली जमीन
शतीवर देणेबाबत), कलम ३७ (भोगवटादाराचे अजिकार शतीस अिीन असल्याबाबत) ककं वा कलम ४४
(जजमनीच्या उपयोगावरील जनबंिांबाबत) च्या तरतदींन्वये जी कोणतीही शति, िारणाजिकारास

कायदेशीररीत्या लागू असेल जतच्या आिारे जजमनीचे हस्तांतरण करणे योग्य नसतांनाही, शतिभंग करून
अशा कोणत्याही जजमनीचा अनजिकृ तपणे भोगवटा करीत असेल ककं वा ती बेकायदेशीररीत्या कब्जात
ठे वीत असेल, तर त्याला जजल्हाजिकारी कलम २३६ अन्वये संजिप्तरीत्या चौकशी करून काढू न टाकू
शकतील.
कलम ५३(अ) च्या कारवाईजवरूध्द महाराष्र महसूल न्यायाजिकरणाकडे अपील दाखल करता येईल.

जजल्हाजिकाऱ्यांच्या कलम ५९ अन्वयेच्या अजिकारांपक
ै ी फक्त शेतीच्या प्रयोजनाकररता
जजमनीच्या अनजिकृ त भोगवट्ट्याच्या संबि
ं ातील सवि शक्ती तहसीलदार यांना प्रदान करण्यात
आलेल्या आहेत. परं त कलम २०(२) अन्वये कोणतीही चौकशी आवश्यक असणार नाही.
 कलम २४२: बेकायदेशीरपणे जमीन कब्जात ठे वणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस जनष्काजसत करण्यासाठी
जजल्हाजिकाऱ्यांनी करावयाची कायिवाही
जेव्हा जेव्हा या संजहतेअन्वये ककं वा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये
जजल्हाजिकारयांना, अन्याय्य रीतीने जमीन कब्जात ठे वणारया कोणत्याही व्यक्तीस जनष्काजसत करता
येईल अशी तरतद असेल ककं वा ते तसे करतील अशी तरतूद करण्यात आली असेल तेव्हा असे जनष्कासन
पढील रीतीने करण्यात येईल:
(अ) जमीन कब्जात असणारया व्यक्तीला ककं वा व्यक्तींना वाजवी मदतीत जमीन सोडण्याबाबत
फमािवणारी नोटीस त्यांच्यावर बजावून, आजण
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(ब) जर अशा नोरटसीचे पालन करण्यात आले नाही तर, ती जमीन सोडण्यास नकार देण्यारया व्यक्तीस
काढू न टाकू न ककं वा त्या व्यक्तीला काढू न टाकण्यासाठी हाताखालील व्यक्तीस प्रजतजनयक्त करून, आजण
(क) जर अशा कोणत्याही व्यक्तीला काढू न टाकणारया अजिकारयास कोणत्याही व्यक्तीने जवरोि ककं वा
अडथळा के ला तर जजल्हाजिकारी त्या प्रकरणातील वस्तजस्थतीची संजिप्त चौकशी करतील आजण असा
जवरोि ककं वा अडथळा कोणत्याही न्याय्य कारणावाचून करण्यात आला आजण असा जवरोि
ककं वा अडथळा चालूच आहे अशी त्यांची खात्री झाल्यास जजल्हाजिकारयांना, असा जवरोि ककं वा अडथळा
के ल्याबद्दल त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये अशी व्यक्ती ज्या कायिवाहीस पात्र
होईल अशा कोणत्याही कायिवाहीस बाि न येऊ देता, उक्त व्यक्तीच्या अटके साठी अजिपत्र (वारं ट) काढता
येईल आजण ती हजर झाल्यावर असा अडथळा ककं वा जवरोि चालू राहण्यास प्रजतबंि करण्यास आवश्यक
असेल अशा, तीस कदवसांपेिा अजिक नसेल इतक्या, मदतीसाठी, जतला जजल्हाजिकारयांच्या ककं वा
कोणत्याही तहसीलदाराच्या कायािलयामध्ये अजभरिेत ठे वण्यासाठी ककं वा अनसूची “ड” मिील
नमन्यातील अजिपत्र (वारं ट) देऊन जतला जजल्याच्या कदवाणी तरूंगात कारावासासाठी पाठजवता येईल.

जजल्हाजिकाऱ्यांच्या कलम २४२ अन्वयेच्या अजिकारांपक
ै ी फक्त पोटकलम (अ) आजण (ब) च्या
संबि
ं ातील सवि शक्ती तहसीलदार यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत.
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