अिध-न्यायीक प्रकरणे- जिकालपत्र आजण समज
'महसूल अजिकारी' म्हणजे, महाराष्टर जमीि महसूल अजिजियम १९६६, कलम २(३१) अन्वये
महाराष्टर जमीि महसूल अजिजियमाच्या कोणत्याही तरतदींन्वये िेमलेला आजण जमीि
महसलाच्या ककं वा भूमापिाच्या, आकारणीच्या, जहशोबाच्या ककं वा तत्संबंिी अजभलेखाच्या
कामकाजात ककं वा कामकाजांच्या संबंिािे जियक्त के लेला कोणत्याही दजाधचा प्रत्येक अजिकारी.
राज्यशासि, अजिसचिेव्दारे , महाराष्टर जमीि महसूल अजिजियम १९६६, कलम ६, ७ व ८
अन्वये महसूल अजिकारयांची िेमणूक करते. अशा अजिकारयांिा महाराष्टर जमीि महसूल
अजिजियम १९६६, कलम १५ अन्वये राज्यशासिामार्ध त अजिकार प्रदाि के ले जातात.
१. तक्रार िोंद: महाराष्टर जमीि महसूल अजिजियम १९६६, कलम १५० (४) अन्वये,
वादग्रस्त प्रकरणांच्या िोंदवहीत दाखल के लेली वादग्रस्त प्रकरणे अव्वल कारकिाच्या हुद्यापेक्षा
कमी हुद्दा िसेल असा महसली ककं वा भू-मापि अजिकारी एक वर्ाधच्या आत शक्यतोवर जिकालात
काढील आजण अशा िोंदवहीत िोंद करण्यात आलेले आक्षेप ज्या आदेशान्वये जिकालात काढण्यात
आले असतील अशा आदेशांची असा अजिकारी याबाबत राज्य शासिािे के लेल्या जियमांद्वारे
जवजहत करण्यात येईल अशा रीतीिे र्े रर्ार िोंदवहीत िोंद करील.
या कलमािसार मंडल अजिकारी यांिा तक्रार िोंदींवर सिावणी घेऊि त्यावर जिणधय देण्याचा
अजिकार आहे.
 महाराष्ट्र जमीि महसूल अजिजियम १९६६, कलम २२४ मध्ये महसूल अजिकारयांची
कायधपध्दती जवर्द आहे.
 हक्क िोंदणीची मागणी करणारया व्यक्तीवर संबंजित कागदपत्रे व माजहती परजवण्याची
जबाबदारी असते.
 सात-बारा हा जमीि मालकीचा प्राथजमक परावा मािला जात असला तरी जिणाधयक परावा
मािला जात िाही. सात-बारा जोपयंत बेकायदेशीर ठरजवला जात िाही तोपयंत तो खरा
असल्याचे कायद्यािे गृहीत मािले जाते.
 कलम २२७ अन्वये परावा ककं वा दस्तऐवज सादर करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला समन्स
काढण्याची तरतद आहे. असा समन्स काढण्याचे अजिकार अव्वल कारकू ि आजण त्यापेक्षा वररष्ठ
अजिकारयाला आहेत.
 कलम २३० अन्वये िोटीस बजावण्याची रीत ददलेली आहे.
 कलम २२९ अन्वये साक्षीदारास उपजस्थत राहण्यास भाग पाडता येते.
 के स सरू होताच मूळ तक्रारीच्या प्रती सवध प्रजतवादींिा देणे बंििकारक आहे. महसूल
अजिकारयािे त्याबाबत स्पष्ट लेखी आदेश द्यावेत.
 एखाद्या प्रकरणात जिकाल देतांिा जिकालपत्रात वादी, प्रतीवादी यांच्या िावाचा उल्लेख करू
िये. त्यांचा उल्लेख ‘वादी’, ‘प्रजतवादी’, ‘प्रजतवादी क्र. १, ‘प्रजतवादी क्र.२’ ककं वा ‘जाब देणार’
असा करावा.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

अिधन्याजयक प्रकरणे-जिकालपत्र आजण समज

pg. 1

 कलम २३२ अन्वये कोणताही पक्षकार जर िोटीस बजावूिसध्दा सिावणीसाठी हजर राहत
िसेल तर त्याच्या अिपजस्थतीत सिावणी घेऊि जिणधय देता येईल ककं वा प्रकरण काढू ि टाकता
येईल. परं त अशा पक्षकारािे जर जिणधयाच्या ददिांकापासूि ३० ददवसात, त्याच्या
अिपजस्थतीबाबत समािािकारक कारण सादर के ले तर त्याच्या अिपजस्थतीत काढलेला आदेश
रद्द करूि िव्यािे आदेश देता येईल.
 कलम २३३ अन्वये अपररहायध कारणास्तव महसूल अजिकारयास महाराष्ट्र जमीि महसूल
अजिजियमाच्या अन्वये लेखी कारण िमूद करूि सिावणी स्थजगत करता येते. परं त अशा वेळेस
उपजस्थत पक्षकारांिा सिावणीची पढील तारीख, वेळ व स्थळ कळवावे.
 सवध परावे संपल्यािंतर प्रकरण जिकालासाठी बंद करण्यात येते. सिावणी पूणध झाल्यािंतर ३०
ददवसात व उशीरात उशीरा जवलंबाच्या कारणासह ६० ददवसात प्रकरणात आदेश पारीत
करण्यात यावेत.
 कलम २४३ अन्वये महाराष्ट्र जमीि महसूल अजिजियमाच्या कोणत्याही के समध्ये उद्भवलेला
खचध संबंजितांिा प्रोसेस र्ी च्या स्वरूपात ककं वा त्यांच्या खचाधिे िोटीस बजावण्यासाठी मंजूर
करता येतो. त्याबाबतचे आदेश काढण्याचे अजिकार महसूल अजिकारयाला आहेत.
 कलम २३९ अन्वये रीतसर ककं वा संजक्षप्त चौकशी प्रकरणात परावा म्हणूि पक्षकारांमार्ध त
दाखल के लेले मूळ दस्तऐवज, पक्षकारािे तसा अजध के ल्यास, योग्य ती र्ी घेऊि परत देता येतात.
 ददवाणी प्रदकया संजहता १९०८ मिील प्रकरण २२ मिील कलम ४ अन्वये एकमेव वादी ककं वा
प्रजतवादी मयत झाल्यास, त्याच्या मृत्यू ददिांकापासूि ९० ददवसात त्याच्या वारसांची िावे
दाव्यात दाखल होणे आवश्यक आहे. जर ९० ददवसांच्या मदतीत वारसांची िावे दाव्यात दाखल
झाली िाहीत तर दावा रद्द होतो.
 कॅ व्हेट (Caveat) म्हणजे न्यायालयात दाखल असलेल्या ककं वा दाखल करावयाच्या एखाद्या
दाव्यामध्ये जवरूध्द पक्ष अजध करेल असे गृजहत िरूि, कॅ व्हेट दाखल करणारयाला सिावणीची संिी
ददल्याजशवाय अशा दाव्यामध्ये जिणधय होऊ िये अशा आशयाचा अजध म्हणजे कॅ व्हेट. याची
कायदेशीर तरतूद ददवाणी प्रदक्रया संजहता १९०८, कलम १४८-अ आजण ऑडधर ४०-अ अन्वये
आहे. कॅ व्हेटचा अंमल अजध दाखल के ल्याच्या ददिांकापासूि ९० ददवस असतो. ९० ददवसांिंतर
कॅ व्हेटचा अंमल संपष्टात येतो.
२. महाराष्टर शासि राजपत्र असािारण भाग ४, ददिांक ११.०४.२०१६ अन्वये म.ज.म.अ.
सिारणा अजिजियम, २०१६. (अंमल ०५.०२.२०१६) अन्वये,
अ. कलम २५५ (४) कोणत्याही महसूल अजिका-यापढे दाखल के लेले कोणतेही अपील ज्या
ददिांकास दाखल के ले असेल त्या ददिांकापासूि एक वर्ाधच्या कालाविीत जिकाली काढण्यात
येईल.
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ब. ददिांक ०५.०२.२०१६ च्या पूवी दाखल झालेले कोणतेही अजपल या ददिांकापासूि एक
वर्ाधच्या आत जिकालात काढण्यात येईल. परं त अपील प्राजिका-यास वररष्टठ असेल अशा
अजिका-याच्या परवािगीिे अपवादात्मक पररजस्थतीत, लेखी कारणे िमूद करूि यासाठी सहा
महीन्यांचा कालाविी वाढवूि देता येईल.
क. उपरोक्त तरतदीचा परे शा कारणांजशवाय कसूर करणारा अजिकारी जशस्तभंगाच्या कारवाईस
पात्र ठरेल.
ड. कलम २५७ (क) (१) अन्वये दय्यम अजिका-याच्या जिणधयाच्या ककं वा आदेशाच्या
ददिांकापासूि पाच वर्ाधचा कालाविी समाप्त झाल्यािंतर कोणत्याही महसूल अजिका-याकडू ि
२५७(१) अन्वये कारवाई सरू करता येणार िाही. महसूल अजिका-यासमोर या कलमान्वये
दाखल असलेले कोणतेही प्रकरण दाखल झाल्याच्या ददिांकापासूि एका वर्ाधच्या आत जिकाली
काढण्यात येईल. परं त अपील प्राजिका-यास वररष्टठ असेल अशा अजिका-याच्या परवािगीिे
अपवादात्मक पररजस्थतीत, लेखी कारणे िमूद करूि यासाठी सहा महीन्यांचा कालाविी वाढवूि
देता येईल.
३. महसूल व वि जवभाग, महाराष्टर शासि यांचे शासि जिणधय क्र.एस.३०/ २०१५/प्र .क्र. २९९/
ज-१, ददिांक १७.१२.२०१५ अन्वये म.ज.म.अ.(महसूल अजिका-यांची कायधपध्दती) जियम,
१९६७ तसेच म.ज.म.अ. (अजपले, पिरीक्षण व पिधजवलोकि) जियम, १९६७ यात मा.मब
ं ई उच्च
न्यायालयात दाखल ररट याजचका क्र.४१०१/२००७ मध्ये मा.उच्च न्यायालयािे ददिांक
२४.०३.२००९ रोजी ददलेल्या जिदेशान्वये खालील कायधपध्दती अंमलात आणण्याच्या सूचिा
देण्यात आल्या आहेत.
ए. जमीि जवर्यक वादाच्या अिर्ंगािे अपील, पिरीक्षण ककं वा पिधजवलोकि अजध दाखल करूि
घेण्यासाठी महसली प्राजिका-याच्या कायाधलयात स्वतंत्र व्यवस्था जिमाधण करण्यात यावी व
त्यावर संजियंत्रण करण्याची जबाबदारी एका राजपजत्रत अजिका-यावर सोपजवण्यात यावी.
बी. अपील अजध प्राप्त झाल्यािंतर त्याची िोंद घेण्यासाठी कायदेजिहाय स्वतंत्र जवशेर् िोंदवही,
जवहीत के लेल्या िमन्यात ठे वण्यात यावी.
सी. अजपलाथी ककं वा त्यांचे मान्यताप्राप्त अजभकताध यांच्याकडू ि टपालातूि आलेले अपील,
पिरीक्षण ककं वा पिधजवलोकि अजध संबि
ं ीत महसूल प्राजिका-याच्या कायाधलयात कामकाजाच्या
ददवशी सकाळी ११.०० ते ४.०० पयंत जस्वकारण्यात यावेत आजण संबंिीतांिा त्याची पोहोच
तात्काळ देण्यात यावी.
डी. अपील, पिरीक्षण ककं वा पिधजवलोकि अजध प्राप्त झाल्यािंतर कमाल तीि ददवसात त्याची
छाििी करूि संबंिीत प्रकरण कायदेशीर तरतदीअन्वये आजण आवश्यक तेथे जवलंब मार्ीच्या
अजाधसोबत तसेच परेसे पोस्टेज, कोटध र्ी स्टँप आजण सवध जहतसंबंिीतांचे राहण्याचे पत्ते
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असल्याची खात्री करूि घेण्यात यावी आजण त्यािंतर सदर प्रकरणास िोंदणी क्रमांक देण्यात
यावा.
इ. सिावणीची िोटीस देतांिा संबंिीतास अशी िोटीस जमळाल्यापासूि उपजस्थत राहण्यासाठी
दकमाि सात ददवसांचा कालाविी जमळे ल याची दक्षता घेण्यात यावी.
एर्. अपील ककं वा पिररक्षण/ पिर्वधलोकि अजध दाखल करूि घेतल्यापासूि ते त्यावरील
जिणधयाच्या प्रती संबंजितांिा पाठवूि िोंदणीकृ त डाके च्या पोहोच पावत्या संबंजित िस्तीमध्ये
जबिचूकपणे समाजवष्ट करणे या सवध बाबींचा रोजिामा वेळोवेळी जलजहण्यात यावा.
जी. प्रत्येक अपील, पिरीक्षण ककं वा पिधजवलोकि प्रकरणाचा रोजिामा वेळोवेळी जलजहण्यात
यावा.
एच. प्रकरण दाखल के ल्यािंतर अशा प्रकरणात अंतरीम आदेशाची मागणी असल्यास असे अंतरीम
आदेश जिगधमीत करण्या जवर्यीचा जिदेश प्रकरण िोंदणी झाल्यापासूि जास्तीत जास्त ३०
ददवसाच्या आत घेण्यात यावा.
आय. एखादया जवजशष्टठ प्रकरणी तातडीच्या सिावणीची अथवा एकतर्ी अंतीम आदेशाची
मागणी असल्यास ती अग्रक्रमािे पूणध करण्यात यावी मात्र एकतर्ी अंतरीम आदेश पारीत करीत
असतांिा ते कमीत कमी कालाविीसाठी असावेत आजण प्रजतवादींिा या बाबत पढील सिावणी
देण्यासाठी तात्काळ सिावणीची तारीख िेमण्यात यावी तसेच अशा एकतर्ी अंतरीम आदेशात
त्याची समथधिीय कारणे, अजधदारािे त्याच्या पृष्टठयाथध मांडलेली वस्तजस्थती, त्यावर अजिका-यािे
काढलेले जिष्टकर्ध आजण अशी स्थगीती ि ददल्यास अजपलाकत्याधवर खरोखरच अन्याय होईल काय
या बाबतची कारणजममांसा आदेशात िमूद करण्यात यावी.
जे. कोणत्याही परेशा व संयक्तीक कारणाअभावी सिावणी वारं वार स्थजगत ककं वा तहकब
करण्यात येऊ िये तसेच वारं वार सिावणी पढे ढकलू िये.
के . सिावणी प्रसंगी प्रकरणात सामील असलेल्या पक्षकांरांव्यजतररक्त अन्य कोणाचेही
पत्रव्यवहार जवचारात घेण्यात येऊ ियेत तसेच न्यायजिणधयावर बाहय बाबींचा प्रभाव पडेल अशी
कृ ती करता कामा िये.
एल. सिावणी पूणध झाल्यािंतर अशा प्रकरणी कोणतीही अजतररक्त कागदपत्रे एकतर्ी दाखल
करूि घेण्यात येऊ ियेत. अशी कागदपत्रे दाखल करणे अजिवायध असल्यास जवरोिी पक्षकाराला
िोटीस काढू ि, बोलवूि त्याच्या समक्ष अशी कागदपत्रे दाखल करूि घ्यावी आजण अशा
कागदपत्रांची एक प्रत जवरोिी पक्षकारासही देण्यात यावी.
एम. सिावणी पूणध झाल्यािंतर तीस ददवसात व उशीरात उशीरा जवलंबाच्या कारणासह साठ
ददवसात प्रकरणात आदेश पारीत करण्यात यावेत.
एि. सक्षम प्राजिका-याकडू ि अिधन्याजयक प्रकरणांवर जिणधय ददल्यािंतर, संबंिीत आदेशामध्ये
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

अिधन्याजयक प्रकरणे-जिकालपत्र आजण समज

pg. 4

त्या आदेशाजवरूध्द अपील/पिरीक्षण दकती कालाविीत आजण कोणत्या प्राजिका-याकडे अिज्ञेय
आहे याचा स्पष्टट उल्लेख, संबंिीत प्राजिका-याच्या संपूणध पत्त्यासह करणे आवश्यक असेल.
ओ. क्षेत्रीय महसूल प्राजिका-याकडे अिधन्याजयक प्रकरणेदाखल झाल्याच्या ददिांकापासूि एक
वर्ाधच्या कालाविीत त्यावर जिणधय घेणे बंििकारक राहील. अपवादात्मक पररजस्थतीत,
समथधिीय कारणे िमूद करूि संबि
ं ीत जियंत्रक प्राजिका-याच्या मान्यतेिे हा कालाविी
जास्तीत जास्त सहा महीन्यांपयंत वाढजवता येईल.
पी. महसूल जवभागाच्या जवजवि अिधन्याजयक अजिकारयांकडे दाखल करण्यात येणारया
अिधन्याजयक प्रकारणांकररता एि आय सी या संस्थेच्या मदतीिे जडजस्रक इन्र्मेशि
जसस्टीम ऑर् एि आय सी (ई-जडजस्िक) आज्ञावली जवकजसत करण्यात आली आहे. ती सवध
जजल्यात राबजवण्यात येईल व पाररत के लेल्या प्रत्येक आदेशाची िोंद त्यात करण्यात येईल
याची दक्षता घेण्यात यावी.
४. मा. उच्च न्यायालय, मब
ं ई यांचे जिदेश:
मा. उच्च न्यायालय, मंबई यांिी त्यांिा भारतीय घटिेच्या कलम २२६, २२७ या कलमांन्वये प्राप्त
अजिकारांचा वापर करुि, ररट जपरटशि क्र. ४१०१/२००७ मध्ये जिम-न्यायीक अजिकारयांसाठी
(सवध मंत्री, सजचव, अजिकारी, दावेदार) अपील, पिर्िधरीक्षण, पिर्वधलोकि यांबाबतीत सिावणी
घेणे, जिणधय देणे याबाबत कशी कायधवाही करावी यासाठी काही जिदेश ददलेले आहेत. ते खालील
प्रमाणे.
• अपील, पिर्िधरीक्षण, पिर्वधलोकिासाठी दावा ककं वा अजध दाखल करतांिा तो कठल्या
कायद्याखाली व कठल्या कलमाखाली ते दाखल करण्यात येत आहे त्याचा त्यात उल्लेख असावा.
• अपील, पिर्िधरीक्षण, पिर्वधलोकिाचा जिकाल देतांिासध्दा जिकाल कठल्या कायद्याखाली व
कठल्या कलमाखाली देण्यात येत आहे त्याचा उल्लेख असावा.
• दावेदारािे अजाधसोबत घटिाक्रम व घटिांचा ददिांक िमूद के लेला कागद जोडावा.
• दावेदारािे अपील, पिर्िधरीक्षण, पिर्वधलोकि अजध संबंजित कायद्यात िमूद अंजतम
कालाविीच्या आत दाखल करणे आवश्यक आहे. काही अपररहायध कारणांमळे दावा दाखल
करण्यास उशीर झाला असेल तर उशीर मार्ीचा अजध प्रजतज्ञापत्रासह अजाधसोबतच दाखल करणे
आवश्यक आहे.
• अपील, पिर्िधरीक्षण, पिर्वधलोकि अजध जर दावेदार समक्ष दाखल करीत असेल तर त्यािे
स्वत:ची ओळख कागदपत्रांसह जसध्द करावी.
• अजाधसोबत प्रत्येक जाब देणार यांच्यासाठी स्वतंत्र प्रतींसह दोि प्रती जादा दाखल कराव्यात.
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• जाब देणार यांिा िोटीसा पाठजवण्यासाठी परे श्या रकमेचे कोटध र्ी/टपाल जतकीटे संलग्न
असावीत.
• दावेदारािे त्याच्या स्तरावरसध्दा जाब देणार यांिा िोटीसा पाठवाव्यात. टपालाची पोोहोच
िोटीस बजावल्याचा परावा मािण्यात येतो.
• एखाद्या प्रकरणात तात्काळ एकतर्ी स्थजगती आदेश, मिाई आदेश यांसारखे अंतररम आदेश
जमळजवण्याची आवश्यकता असल्यास ते तात्काळ जमळजवण्याची जिकड अजाधव्दारे स्पष्ट करावी.
दावेदाराचा अजध मान्य करूि असा एकतर्ी स्थजगती आदेश, मिाई आदेश पाररत करण्यात
आल्यास जवरुध्द पक्षाला त्याची सूचिा तात्काळ द्यावी आजण अशी सूचिा ददल्याबाबतची पोहोच
प्रकरणात ठे वावी. असा एकतर्ी स्थजगती, मिाई आदेश, जवरुध्द पक्षाला त्याची सूचिा
जमळण्यास जो वेळ आवश्यक असेल त्या वेळेपरताच देण्यात यावा.
• सिावणीचा पढील ददिांक, वेळ व स्थळ सवध पक्षकारांिा कळजवण्यात यावा.
• दाखल प्रकरण एखाद्या शासकीय/जिम शासकीय जवभागाशी संबि
ं ीत असल्यास त्या जवभागाचा
जाणकार अजिकारी/कमधचारी सिावणीच्यावेळेस हजर ठे वावा.
• सिावणीची िोटीस पाठजवणे आजण सिावणीचा ददिांक यात परे सा वेळ देण्यात यावा. एकादा
पक्षकार सिावणीस परे श्या कारणांसह गैरहजर असेल तर त्याला सिावणीसाठी योग्य ती वेळ
देण्यात यावी.
• सिावणीसाठी ददवस, वेळ व स्थळ सवध पक्षकारांच्या सोयीिसार ठरजवण्यात यावी.
• सिावणी आजण यक्तीवाद संपल्यािंतर सक्षम अजिकारयास त्या प्रकरणाशी संबंजित कोणतीही
कागदपत्रे जवरूध्द पक्षाच्या गैरहजेरीत/कळजवल्याजशवाय स्वीकारता येणार िाहीत.
• जिकालाची समज सवध पक्षकारांिा पोहोच-देय डाके िे पाठजवण्यात यावी.
• कोणत्याही जिम-न्यायीक प्रकरणात, कोणत्याही खासदार, आमदार ककं वा त्रयस्थ पक्षािे के लेली
जविंती, तो त्या प्रकरणात पक्षकार असल्याजशवाय मान्य करता येणार िाही.
• प्रत्येक प्रकरणात रोजिामा काटेकोरपणे जलजहण्यात यावा व त्यावर उपजस्थतांची स्वाक्षरी
घेण्यात यावी.
५. महसली तक्रार िोंद, अजपले/ पिरीक्षण/पिर्वधलोकि प्रकरणे यांची िोंदवही
अिध-न्यायीक कामकाज करणारया प्रत्येक अजिकारी/कमधचारी यांिी अिध-न्यायीक कामकाजाची
माजहती जवहीत िोंदवहीत िोंदवूि ठे वणे आवश्यक आहे.
तक्रार िोंद प्रकरणाला क्रमांक देतांिा आरटीएस/सीओएम/ अशी सरूवात करावी.
अपील प्रकरणाला क्रमांक देतांिा आरटीएस/एपीएल/ अशी सरूवात करावी.
पिरीक्षण प्रकरणाला क्रमांक देतांिा आरटीएस/आरइव्ही/ अशी सरूवात करावी.
पिर्वधलोकि प्रकरणाला क्रमांक देतांिा आरटीएस/आरइडब्ल्य/ अशी सरूवात करावी.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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महसली तक्रार िोंद/अजपल/ पिरीक्षण/पिर्वधलोकि प्रकरणे यांची िोंदवही
अ.क्र. प्रकरण दाखल गाव/
वादीचे
प्रतीवादीचे
अंतीम
अंतीम
संगणक
क्रमांक ददिांक तालका िाव,
िाव, पत्ता,
आदेशाचा आदेशाचा िोंदणी
पत्ता,
संपकध क्र.
ददिांक
सारांश
क्रमांक
संपकध क्र.
(१)

(२)

(३)

(४)

(५)

(६)

(७)

(८)

(९)

६. अपील, पिरीक्षण, पिर्वधलोकि:
अपील

पिरीक्षण

पिर्वधलोकि

म.ज.म.अ. कलम-२४७

म.ज.म.अ. कलम-२५७

म.ज.म.अ. कलम-२५८

सिावणी आवश्यक
गणवत्ता (Merit) िसेल तरीही सवध

सिावणी आवश्यक
१. कायदेशीरपणाची खात्री

मद्द्यांवर करता येते.

करण्यासाठी.

सिावणी आवश्यक
१. िवीि महत्वाच्या पराव्यांचा
शोि
२. पाहताक्षणी ददसूि आलेली चूक

२. औजचत्य भंग झाला असेल
तर.

३. इतर परेसे कारण.

३. कायधपध्दतीबद्दल शंका असेल

या तीि मद्द्यांवर करता येत.े

तर.
या तीिच मद्द्यांवर करता येते.
पक्षकार दाखल करतो.

महसूल अजिकारी स्वत: ककं वा

महसूल अजिकारी स्वत: ककं वा

अजाधवरूि करू शकतात.

अजाधवरूि करू शकतात.

पिरीक्षण ककं वा पिर्वधलोकिात मूळ
जिणधय बदलला तर त्याजवरूध्द अपील

पिरीक्षणाचा अजध र्े टाळला गेला पिर्वधलोकिाचा अजध र्े टाळला
तर त्याजवरूध्द अपील करता येत गेला तर त्याजवरूध्द अपील करता

करता येते.

िाही.

येत िाही.

(कलम-२४९ अन्वये)

(कलम-२५२ अन्वये)

(कलम-२५२ अन्वये)

वररष्ठांकडे चालते.

वररष्ठ अजिकारी कजिष्ठ
अजिकारयाकडील कागदपत्रे

ज्यािे जिणधय ददला तो अजिकारी
करू शकतो.

मागवूि करतात.
वररष्ठांच्या परवािगीची आवश्यकता

वररष्ठांची पूवधपरवािगी

िाही.

आवश्यक.

लेखि प्रमादाजशवाय इतर
कारणांसाठी वररष्ठांची
पूवधपरवािगी आवश्यक.

मूळ आदेशािंतर ६० ददवसात दाखल

ठराजवक कालाविी िमूद िाही

मूळ आदेशािंतर ९० ददवसात

करावे.

तथाजप, सवोच्च न्यायालयािे

करावे असे अपेजक्षत आहे. परंतू

काही प्रकरणात जिकाल देतांिा
मूळ आदेशािंतर ३ वर्ध मदतीत

बंििकारक िाही.

करावे असे िमूद के ले आहे.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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७. अिध-न्यायीक कामकाजातील रोजिामा:
अिध-न्यायीक कामकाज करणारया प्रत्येक अजिकारी/कमधचारी यांिी अिध-न्यायीक कामकाजाच्या
सिावणीच्या ददवशी, जवहीत के लेल्या पध्दतीिे प्रत्येक प्रकरणाचा रोजिामा जलहावा. हा
रोजिामा प्रत्येक अिध-न्यायीक प्रकरणाच्या सरूवातीला लाऊि ठे वावा.
रोजिामा सिावणी घेणारया अजिकारयािे स्वहस्ताक्षरात जलहावा.
जर, सिावणी घेणारा अजिकारी दौरयावर ककं वा रजेवर असेल ककं वा काही अपररहायध कारणामळे
अिपजस्थत असेल तर त्याच्या महसूल सहाय्यकािे रोजिाम्यावर, सिावणीस कोण पक्षकार हजर
होते ते िमद करूि त्यांची स्वाक्षरी घ्यावी व सिावणीची पढील तारीख अजिकारयाच्या
परवािगीिे द्यावी. सिावणीच्या ददवशी अपररहायध कारणामळै गैरहजर राहीलेल्या अजिका-यािे
त्या ददवसाच्या रोजिाम्यावर सही ि करता पढील सिावणीच्या ददिांकास जतथे “बघीतले”
(Seen) असे जलहूि स्वाक्षरी करावी.
रोजिामा
-------- (पद) यांच्या न्यायालयातील कामकाज
प्रकरण/दावा क्रमांक:
संगणक िोंदणी क्रमांक:
----- कायदा, कलम ------- अन्वये दाखल
दाखल ददिांक:
जिकाल ददिांक:
वादीचे िाव व पत्ता व संपकध क्र. (अजधदार):
वादीचे वकील (िाव, पत्ता व संपकध क्र. व बार काउं जसल िोंदणी/सिद क्रमांक:
जवरूध्द
प्रतीवादीचे िाव व पत्ता व संपकध क्र.:
प्रतीवादीचे वकील िाव, पत्ता व संपकध क्र. व बार काउं जसल िोंदणी/सिद क्रमांक:
ददिांक करण्यात आलेली वादीची/
कायधवाही
वकीलाची
स्वाक्षरी
(१)
(२)
(३)

सदर प्रकरणी ददिांक /

प्रतीवादीची/
वकीलाची स्वाक्षरी

सिावणी घेणारया
अजिकारयाची स्वाक्षरी

(४)

(५)

/ २०-- रोजी जिकाल देण्यात आला. प्रकरण पृष्टठांदकत करूि अजभलेख

कक्षात “अ” वगध म्हणूि जति करावे.
जिकाल देणारया अजिकारयाची स्वाक्षरी

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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८. जिकालपत्राचा िमिा :
जिकालपत्र जलजहतांिा ते िेमके कोणत्या िमन्यात असावे या बाबत महसूल अजिका-यांमध्ये संभ्रम
आहे. सवधसािारणपणे जिकालपत्र खालील िमन्यात असावे. या िमन्यात प्रकरणांिसार बदल
होऊ शकतो.
(स्वत:चे िाव आजण पद जलहावे) यांच्या न्यायालयातील कामकाज
************************************************
प्रकरण क्र. .......

दाखल ददिांक :
जिकालाचा ददिांक :

१. ................
वय : ........ व्यवसाय : ...........
राहणार- ........, ता. ........, जज. .........

......

वादी/तक्रार अजधदार

जवरूध्द
१. ....................
वय : ........ व्यवसाय : ...........
रा. ........., ता. ........, जज. ..........
२. ........
वय : ........ व्यवसाय : ...........
रा. ........., ता. ........, जज. ..........
३. .................... (मयत)
वारस३-अ. .....................
वय : ........ व्यवसाय : ...........
३ ब. .....................
वय : ........ व्यवसाय : ...........
रा. ........., ता. ........, जज. ..........

......

प्रजतवादी/जाब देणार

महाराष्ट्र जमीि महसूल अजिजियम १९६६, कलम १५० अन्वये कामकाज
दावा जजमिीचा तपशील:
मौजे ........, ता. ......., जजल्हा ..........
अ.क्र.

भूमापि क्र. एकू ण क्षेत्र
हे.

आर.

एकू ण क्षेत्रापैकी वाद क्षेत्र
हे.

आर.

एकू ण आकार
रु.

पै.

जिकालपत्र
सदरचे प्रकरण ............... (प्रकरणाची सरुवात होण्याचे कारण येथे जलहावे. उदा. तलाठी ...... यांिी जमीि

खरेदीबाबत र्े रर्ार िोंद क्र. ….. हा खरेदी-जवक्रीचा र्े रर्ार िोंदजवल्यािंतर.... ; मयत खातेदार कै . ……
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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यांच्या वारसांची िोंद के ल्यािंतर.... ; ......... बँक/पतसंस्था यांच्याकडू ि सात-बारा सदरी रु. ......... चा बोजा
दाखल करण्याबाबतची जविंती प्राप्त झाल्यावर इत्यादी) त्या जवरूध्द वादी/तक्रार अजधदार यांिी हरकत
िोंदजवल्यावरूि सरू झाले.
या प्रकरणातील वादी/तक्रार अजधदार व जाब देणार यांचे ओळखीबाबत आजण हयातीबाबत कोणत्याही पक्षकारािे
कोणताही प्रश्ि ककं वा हरकत उपजस्थत ि के ल्यामळे वादी/तक्रार अजधदार व जाब देणार हे खरे असूि आज रोजी
हयात आहेत असे गृहीत िरूि सदर प्रकरणी जिकाल देण्यात येत आहे.
वादी/तक्रार अजधदार यांिी उपरोक्त र्े रर्ार जवरूध्द ईतर कोणत्याही न्यायालयात अपील ककं वा पिधजवलोकि
दाखल के लेले िाही आजण कोणत्याही सक्षम न्यायालयािे सदर प्रकरणी स्थजगती ककं वा जैसे थे आदेश ददलेला िाही
याची खात्री पटवूि ददल्यामळे सदर प्रकरणात आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
या प्रकरणातील हकीगत अशी की,

(येथे प्रकरणाची हकीगत थोडक्यात जलहावी)
सदर प्रकरणात वादी/तक्रार अजधदार आजण जाब देणार यांिा िोटीसा काढू ि हजर रहाण्याची व त्यांचे म्हणणे
मांडण्याची संिी देण्यात आली.
त्याप्रमाणे वादी/तक्रार अजधदार आजण जाब देणार समक्ष ककं वा त्यांच्या वकीलामार्ध त हजर राहीलेत व त्यांिी
त्यांचे लेखी म्हणणे आजण तोंडी यक्तीवाद सादर के ला. सवध परावे आजण यजक्तवाद संपल्यािंतर हे प्रकरण ददिांक
............... रोजी जिकालासाठी बंद करण्यात आले.

ककं वा
वारंवार िोटीसा देऊिही वादी/तक्रार अजधदार आजण जाबदेणार सिावणीस हजर राहीले िाहीत. त्यामळे या
प्रकरणातील उपलब्ि कागदपत्रांन्वये गणवत्तेवर या प्रकरणी जिकाल देणे क्रमप्राप्त आहे, त्यामळे वादी/तक्रार
अजधदार आजण जाब देणार यांचेकडील सवध परावे संपल्यािंतर ददिांक ............. रोजी सदर प्रकरण म.ज.म.अ.
कलम २३२ च्या तरतदीन्वये वादी/जाब देणार यांच्या अिपजस्थतीत गणवत्तेवर जिकाल देणेसाठी बंद करण्यात
आले.
याप्रकरणात वादी यांचे म्हणणे असे की,
(येथे वादी यांचे म्हणणे थोडक्यात जलहावे)
जाब देणार यांचे म्हणणे असे की,
(येथे जाब देणार यांचे म्हणणे थोडक्यात जलहावे)

ककं वा
वादी/जाब देणार वारंवार िोटीसा देऊिही सिावणीस गैरहजर राहील्यामळे त्यांचे म्हणणे िोंदजवता आले िाही.
मी या प्रकरणात उपलब्ि सवध कागदपत्रांचा अभ्यास के ला आहे. वादी आजण जाब देणार यांचे ककं वा वादी/जाब
देणार व त्यांच्या वकीलांचे यजक्तवाद ऐकले व वाचले आहेत. त्यावरूि मी खालील मद्दे माझ्या जिदशधिास येतात.
(येथे स्वत: चा जिष्टकर्ध खलासेवार जलहावा. जरूर तर काही न्यायायालयीि जिकालांचा संदभध द्यावा.)
१. ...................................................................................................................................
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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२. .....................................................................................................................................
३. ....................................................................................................................................
४. .....................................................................................................................................
इत्यादी.
वरील मदयांचा उहापोह करता मी या जिष्टकर्ाधपयंत आलो आहे की, (येथे स्वत:चा जिष्टकर्ध कारणांसह जलहावा.
उदा. ............. या कारणांमळे र्े रर्ार िोंद क्रमांक मंजरू करणे/रद्द करणे कायदेशीर ठरेल.)
सबब, मी, ................................... (या रठकाणी स्वत:चे िाव आजण पद जलहावे) जिकालपत्रात िमूद
जिष्टकर्ाधवरूि खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
प्रकरण क्र. ......... यातील अजधदार/जाब देणार यांचा तक्रार अजध/अपील मान्य करण्यात/र्े टाळण्यात येत आहे.
मौजे......., तालका ......., जजल्हा ........ येथील र्े रर्ार िोंद क्रमांक ........ प्रमाणीत/मंजूर ककं वा रद्द करण्यात
येत आहे.
सदर आदेशामळे कोणत्याही पक्षकाराचे समािाि झाले िसेल तर त्यांिी जिकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्यािंतर
साठ ददवसात मा............. यांचेकडे अपील दाखल करावे.
जिकालाची समज सवध संबंिीतांिा देण्यात यावी.

स्थळ:

सही/-

ददिांक:

(या रठकाणी स्वत:चे िाव आजण पद जलहावे)

............................................................................................................................................
जिकालाची समज िमिा

(स्वत:चे िाव आजण पद जलहावे) यांच्या न्यायालयातील कामकाज
************************************************
प्रकरण क्र. .......

दाखल ददिांक :
जिकालाचा ददिांक :

१. ................
वय : ........ व्यवसाय : ...........
राहणार- ........, ता. ........, जज. .........

......

अजपलाथी/वादी/तक्रार अजधदार

जवरूध्द
१. ....................
वय : ........ व्यवसाय : ...........
रा. ........., ता. ........, जज. ..........
२. ........
वय : ........ व्यवसाय : ...........
रा. ........., ता. ........, जज. ..........
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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३. .................... (मयत)
वारस३-अ. .....................
वय : ........ व्यवसाय : ...........
३ ब. .....................
वय : ........ व्यवसाय : ...........
रा. ........., ता. ........, जज. ..........

......

प्रजतवादी/जाब देणार

महाराष्ट्र जमीि महसूल अजिजियम १९६६, कलम .......... अन्वये कामकाज
दावा जजमिीचा तपशील:
मौजे ........, ता. ......., जजल्हा ..........
अ.क्र.

भूमापि क्र. एकू ण क्षेत्र
हे.

आर.

एकू ण क्षेत्रापैकी वाद क्षेत्र
हे.

आर.

एकू ण आकार
रु.

पै.

जिकालाची समज
......... अजिकारी यांचे न्यायालयातील प्रकरण क्र. ....... यामध्ये ददिांक .................... रोजी जिकाल होऊि,
जिकालपत्रात िमूद जिष्टकर्ाधन्वये खालील प्रमाणे आदेश देण्यात आला आहे.
आदेश
प्रकरण क्र. ......... यातील अजधदार/जाब देणार यांचा तक्रार अजध/अपील मान्य करण्यात/र्े टाळण्यात येत आहे.
मौजे......., तालका ......., जजल्हा ........ येथील र्े रर्ार िोंद क्रमांक ........ प्रमाणीत/मंजूर ककं वा रद्द करण्यात
येत आहे.
सदर आदेशामळे कोणत्याही पक्षकाराचे समािाि झाले िसेल तर त्यांिी जिकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्यािंतर ....
ददवसात मा. ............ यांचक
े डे अपील दाखल करावे.
जिकालाची समज सवध संबंिीतांिा देण्यात यावी.
स्थळ:
ददिांक:

सही/(या रठकाणी स्वत:चे िाव आजण पद जलहावे)

प्रत:
तलाठी, ----, तालका ----, जजल्हा ---- यांिा माजहतीसाठी/ आदेशीत कायधवाहीसाठी.
.............................................................................................................................................
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• कलम २३२ अन्वये कोणताही पक्षकार जर िोटीस बजावूिसध्दा सिावणीसाठी हजर राहत
िसेल तर त्याच्या अिपजस्थतीत सिावणी घेऊि जिणधय देता येईल ककं वा प्रकरण काढू ि टाकता
येईल. परं त अशा पक्षकारािे जर जिणधयाच्या ददिांकापासूि ३० ददवसात, त्याच्या
अिपजस्थतीबाबत समािािकारक कारण सादर के ले तर कलम २३२ (३) अन्वये त्याच्या
अिपजस्थतीत काढलेला आदेश रद्द करूि िव्यािे आदेश देता येईल.
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