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मनोगत

महाराष्ट्रातील सामाजिक, आर्थथक आजण ग्रामीण सर्वांगीण प्रगतीमध्ये साखर कारखानदारी
व ऊस पुरर्वठादार याांचे योगदान महत्र्वाचे ठरले आहे . महाराष्ट्र राज्यामध्ये दर र्वर्षी रु. 24 हिार कोटी
रुपये इतकी एफ. आर. पी. सर्ववसाधारणपणे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात शेतकऱयाांनी पुरर्वलेल्या
ऊसापोटी साखर कारखानयाां कडू न जदली िात आहे . ऊस पुरर्वठादार शेतकरी याांची सांख्या साधारण 30
लाख असून सभासद सांख्या 20 लाख इतकी आहे . जर्वहीत कालमयादे त एफ. आर. पी. दे ता न येणे,
आर्थथक जशस्त व व्यर्वस्थापन नसणे इत्यादी बाबींमुळे साखर आयुकताांनी सांबांजधत साखर कारखानयाच्या
जर्वरोधात आर. आर. सी. चे आदे श काढल्यानांतर दे खील बऱयाच र्वेळा या आदे शाांची अांमलबिार्वणी
करताना अडचणी येत आहे त.
सांबांधीत जिल्हाजधकारी याांना आर. आर. सी. आदे शाची अांमलबिार्वणी करण्यासाठी प्राजधकृ त
केल्यानां तर सांबांजधत प्राांत ककर्वा तहजसलदार याांना त्यासाठी प्राजधकृ त केले िाते. या स्तरार्वर बऱयाच
र्वेळेला समनर्वया अभार्वी आर. आर. सी. र्वरील कारर्वाई प्रलांजबत राहाते. पजरणामी सर्ववसामानय ऊस
उत्पादक शेतकऱयाांना त्याांच्या हककाचे पैसे र्वेळेर्वर जमळू शकत नाहीत. यास्तर्व प्रादे जशक साखर
कायालये,जिल्हाजधकारी याांचे अजधनस्त आर. आर. सी. आदे शाची अांमलबिार्वणी करणारे जर्वजर्वध
महसूल अजधकारी, सांबांधीत साखर कारखाने व आर. आर. सी. आदे शाची अांमलबिार्वणी कधी होईल या
प्रजतक्षेत असणारा सर्ववसामानय शेतकरी या सर्वांनाच एक मागवदशवनात्मक पुस्स्तका असार्वी या उद्दे शाने या
पुस्स्तकेची रचना केले ली आहे .
ज्या कारखानयाांच्या जर्वरुध्द आर. आर. सी. आदे श पाजरत झालेले आहे त ते कारखाने , सांबांजधत
जिल्हाजधकारी, प्राांत / तहजसलदार, त्या कारखानयास ऊस पुरर्वठा करणारे बाजधत शेतकरी, सांबांजधत
कारखानदार व सर्ववसामानय नागजरक या सर्वांनाच उपयोग होईल अशा माजहतीचा समार्वेश या पुस्स्तकेत
करण्यात आले ला आहे . ही माजहती साखर क्षेत्रातील सर्वांनाच उपयोग होईल अशी अपेक्षा बाळगतो.
श्री.मांगेश जतटकारे याांनी घे तलेल्या प्रयत्नाांबद्दल मी कृ तज्ञता व्यकत करतो.
दिन ांक : 01 ज नेव री, 2020
दिक ण : पुणे
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अस्ववकरण
Disclaimer

शेतकरी बाांधवाांच्या थकीत एफ. आर. पी. रक्कमाांच्या वसूलीसाठी (आर. आर. सी.) प्रमाणपत्र जारी
करण्यात येत असते. तयाांनाही अशा प्रमाणपत्राची वसूली कशा पध्दतीने केली जाते हे तयाांना समजेल
अशा भाषेत या पुस्ततकेची रचना केली आहे . सवांचे प्रबोधन होणे व वसूलीतील कालापव्यय टाळणे हा
याचा मुळ उद्दे श आहे . या पुततकातील माहहती व लेखन ही तयास अनुसरुन आहे त. कोणतयाही कायदे शीर
दाव्यामध्ये तयाचा उपयोग करता येणार नाही. यासाठी मुळ कायदे , तयातील हनणणय व तरतुदी तसेच मा.
न्यायालयाांचे अद्यावत हनणणय सांबांधीताांनी पहावेत.
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+Explanation(1) - Different prices may be fixed for different areas or
different qualities or varieties of sugarcane.
+Explanation (2) - When a sugar factory produces ethanol directly from
sugarcane juice or B-Heavy molasses, the recovery rate in case of such sugar
factory shall be determined by considering every 600 litres of ethanol so
produced as equivalent to one tone of production of sugar.

+Explanation (3) - Production of ethanol directly from sugarcane juice shall
be allowed in case of sugar factories only.
(2)

No person shall sell or agree to sell sugarcane to a producer of sugar or

his agent, and no such producer or agent shall purchase or agree to purchase
sugarcane, at a price lower than that fixed under sub-clause (1).
*(3) Where a producer of sugar purchases any sugarcane from a grower of

sugarcane or from a sugarcane growers’ cooperative society, the producer shall,
unless there is an agreement in writing to the contrary between the parties, pay
within 14 days from the date of delivery of the sugarcane to the seller or tender
to him the price of the cane sold at the rate agreed to between the producer and
the sugarcane grower or sugarcane growers’ cooperative society or that fixed
under sub-clause (1), as the case may be, either at the gate of the factory or at

the cane collection centre or transfer or deposit the necessary amount in the
bank account of the seller or the cooperative society, as the case may be.
Sec. (3A) Where a producer of sugar or his agent fails to make payment for
the sugarcane purchased within 14 days of the date of delivery, he shall pay
interest on the amount due at the rate of 15 per cent per annum for the period of

such delay beyond 14 days.

2

Where payment of interest on delayed payment is made to a cane growers
society, the society shall pass on the interest to the cane growers concerned after
deducting administrative charges, if any, permitted by the rules of the said
society.
Sec. 3[(8) : Where any producer of sugar or his agent has defaulted in
furnishing information under Clause 9 of this Order or has defaulted in paying
the whole or any part of the price of sugarcane to a grower of sugarcane or a
sugarcane growers co-operative society within fourteen days from the date of
delivery of sugarcane, or where there is an agreement in writing between the
parties for payment of price within a specified time and any producer or his
agent has defaulted in making payment within the agreed time specified therein,
the Central Government or an officer authorised by the Central Government in
this behalf or the State Government or an officer authorised by the State
Government in this behalf may either on the basis of information made
available by the producer of sugar or his agent or on the basis of claims, if any,
made to it or him regarding non-payment of prices or arrears thereof by the
concerned grower of sugarcane or the sugarcane growers co-operative society
as the case may be, or on the basis of such enquiry that it or he deems fit, shall
forward to the Collector of the district in which the factory is located, a
certificate specifying the amount of price of sugarcane and interest due thereon
from the producer of sugar or his agent for its recovery as arrears of the land
revenue.

3

Sec. 3(9) : The Collector on receipt of such certificate, shall proceed to
recover from such producer of sugar or his agent the amount specified therein
as if it were arrears of land revenue.
Sec. 3(10) : After effecting the recovery, the Collector shall intimate to the
concerned growers of the sugarcane or the concerned sugarcane growers co-

operative societies through a public notice to submit their claims in such a
manner as he considers appropriate within thirty days:
Provided that the Collector may, for the reasons to be recorded in writing allow
the submission of claims after the period so specified if he is satisfied that there
was sufficient cause for not submitting such claim earlier.

Sec. 3(11) : If the amount recovered is less than the amount specified in the
certificate under sub-clause (8), the Collector shall distribute the amount so
recovered among the concerned growers of the sugarcane or the concerned
sugarcane growers co-operatives in proportion to the ratio determined by the
Collector on the basis of the sugarcane supplied by the concerned growers of
sugarcane or the sugarcane growers’ co-operative society as the case may be.
Sec. 3(12) : If the amount recovered and distributed under sub-clause (11) is
less than the amount specified in the certificate under sub-clause (8), the
Collector shall proceed to recover the remaining amount, as if it were arrears of
land revenue till the full amount is recovered and distributed to satisfy the
remaining claims.
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Sec. 3(13) : If the amount is given to the concerned sugarcane growers cooperative societies, it shall distribute the amount through cheque/draft/or any
other recognised banking instrument on any Scheduled Bank to the concerned
sugarcane growers within ten days of the receipt of the amount from the
Collector.
Sec. 3(14): If the concerned sugarcane grower or the concerned sugarcane
growers co-operative society do not come forward to claim or collect the
amount so recovered by the Collector within three years from the date of the
public notice referred to in sub-clause (10), the unclaimed amount shall be
deposited by the Collector in the Consolidated Fund of the State.]

ऊस (धनयं त्रण) आदे श 1966 च्या इंग्रजी तरतुदींचे थोडक्यात मराठीत
आशय.
ब) ऊस (धनयं त्रण) आदे श 1966 मधील तरतुदी :

कलम 3: साखर उत्पादकाला दे य असणाऱ्या उसाची ककमान ककमत.
केंद्र सरकार अधधसूचनेद्वारे , संबंधीत प्राधधकरण, संस्था ककवा संघटनांशी

सल्लामसलत

केल्यानंतर अधधकृत राजपत्रात वेळोवेळी उत्पादकांना दे ण्यात येणाऱ्या ऊसाची धकमान ककमत
धनश्चचत करे ल. ही ककमत धनचचीत करताना खालील बाबींचा धवचार करण्यात येतो. –
(अ) ऊसाचा उत्पादन खचच;
(ब) पयायी पीकांच्या लागवडीतून आधण इतर शेतीमालाच्या धवक्रीची साधारण ककमत;
(क) ग्राहकांना योग्य ककमतीत साखरे ची उपलब्धता;
(ड) ऊसापासून उत्पाधदत होणाऱ्या साखरे ची ककमत आधण धतची धवक्री ककमत;
(इ) ऊसाचा सरासरी साखर उतारा: आधण होणारे साखरे चे उत्पादन;
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(2) [केंद्र सरकार ककवा केंद्र सरकारच्या मंजुरीने , राज्य
सरकार, अशा पधरश्स्थतीत आधण कलम 3-ए मध्ये धनर्ददष्ट केलेल्या अटींच्या अधीन, धनश्चचत
केलेल्या ककमतीत योग्य ती सूट दे वू शकते .]
(3) [स्पष्टीकरण(१) वेगवेगळ्या क्षेत्रातील वेगवेगळया जातीच्या ऊसाला वेगवेगळ्या ककमती धनचचीत केल्या
जावू शकतात.
(२) जेव्हा साखर कारखाना थे ट उसाच्या रसापासून ककवा बी-हे वी मळीपासून इथे नॉल तयार
करतो, अशा साखर कारखान्याच्या बाबतीत प्रत्येक 1 टन साखरे चे उत्पादना पासून 600 धलटर
इथे नॉलचे उत्पादन तयार केले जाते.
(3) केवळ साखर कारखानयाांना थेट ऊसाच्या रसातून इथेनॉल तयार करण्यास परवानगी
दे ण्यात येईल]
(२) उप-कलम (1) अन्वये धनचचीत केलेल्या ककमतीपेक्षा कमी ककमतीत कोणतीही व्यक्ती
साखर उत्पादक ककवा त्याच्या एजंटला उसाची धवक्री करणार नाही ककवा अशा धवक्रीबाबत
करार करणार नाही.


[कलम (3-A) जेथे साखर उत्पादक उसाची खरे दी ऊसाच्या उत्पादकाकडू न ककवा ऊस
उत्पादकांची सहकारी संस्था यांचेकडू न खरे दी करे ल तेंव्हा उत्पादक संबंधीत ऊस उत्पादक
ककवा ऊस उत्पादकांची सहकारी संस्था यांचे मध्ये जोपयंत ऊस दर अदायगीबाबत लेखी करार
होत नाही, अशा पधरश्स्थतीत उत्पादक संबंधीत ऊस पुरवठादारांना ऊसाचा पुरवठा
कारखान्याच्या गेटवर ककवा ऊस संकलन केंद्रावर केलेल्या तारखेपासून चौदा धदवसांच्या
उशीरा नंतर 15% द.सा.द.शे. व्याज दे ईल. जर ही व्याजाची रक्कम ऊस उत्पादक सहकारी
संस्थे च्या मार्चत ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांस अदा होणार असेल तेंव्हा सदर सहकारी संस्था
त्याच्यातुन धनयमानुसार मान्यता असलेले प्रशासकीय शुल्क वजा करुन ऊस पुरवठादार
शेतकऱ्यांच्या खात्यात व्याजाची रक्कम जमा करे ल.


कलम 3(8) ऊस बिलाचे पेमेंट व बवलांिावधीसाठी व्याज सांिधीत ऊस पुरवठादाराांना अदा
करणेकरीता सांिधीत बजल्हयाचे बजल्हाबधकारी याांना ऊस बिलाची प्रलांबित रक्कम आबण
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त्यावरील होणारे बवलांिावधीचे व्याजाची सांिधीत कारखानयाकडू न जबमन महसुलाची थकिाकी
समजून महसुली वसुली प्रमाणपत्र िाित आदे श बनगगबमत करतील.


कलम 3(9) कलम 8 चे तरतुदीनुसार बनगगबमत केलेल्या आदे शाप्रमाणे सांिधीत बजल्हाबधकारी
नमुद ऊसबिलाची प्रलांबित रक्कम सांिधीत कारखानयाकडू न जबमन महसुलाची थकिाकी
समजून वसुलीची कायगवाही करतील.



कलम 3(10) बजल्हाबधकारी याांनी सांिधीत कारखानयाकडू न कलम 8 व 9 प्रमाणे वसुलीची
कायगवाही केल्यानांतर बजल्हाबधकारी याांनी सांिधीत ऊस पुरवठादाराांना ककवा ऊस उत्पादकाांचे
सहकारी सांस्थामार्गत त्याांचे मागणी नोंदबवल्यािाित सावगजबनक सुचनापत्राद्वारे 30 बदवसाांच्या
आत सांिांबधताांना कळवेल.



कलम 3(11) आदे शातील कलम 11 प्रमाणे कारवाई करुन वसुलीची रक्कम प्रमाणपत्रातील
रक्कमेपेिा कमी वसूल झाल्यास सांिांबधत प्राबधकृ त बजल्हाबधकारी ऊस पुरवठादाराांचे बवबशष्ट
प्रमाणात ऊस बिलाची रक्कम अदा करील.



कलम 3(12) प्राबधकृ त बजल्हाबधकारी याांनी कलम 8 चे प्रमाणपत्रातील ऊस बिल रक्कम व
त्यावरील व्याजाची रक्कम पूणगत: वसूल होईपयंत जबमन महसुलाची थकिाकी समजून
कायगवाही करुन सांिांबधत ऊस पुरवठादाराचे दे य रक्कम अदा केली पाबहजे.
------000------
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प्रकरण-2

जमीन महसूल संधहता 1966 मधील लागू असलेल्या महत्वाच्या
तरतुदी
(अ)

जमीन महसूल संधहता 1966 :-

कलम 168 जमीन महसूलाचे दाधयत्व :
(1) (अ) बिनदुमाला जबमनीच्या िाितीत, भोगवटादार ककवा राज्य शासनाचा पट्टे दार,
(ब) दुमाला जबमनीच्या िाितीत, वबरष्ठ धारक, आबण
(क) कुळाच्या भोगवट्यातील जबमनीच्या िाितीत, जर सांिांधीत कुळवहीवाट
कायद्यानवये त्यािाित जमीन महसूल दे ण्यास असे कूळ जिािदार असेल तर ते कूळ,
जमीन महसुलाची सवग थकिाकी धरून, त्या जबमनीच्या िाितीत दे य असलेला जमीन
महसूल दे ण्यासाठी राज्य शासनास प्रथमत: जिािदार असेल. या कलमानवये प्रथमत:
जिािदार असणारे सांयक्
ु त भोगवटादार आबण सांयक्
ु त धारक हे सांयक्
ु तपणे आबण
पृथकपणे जिािदार असतील.
(2) या कलमानवये प्रथमत: जिािदार असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने कसूर केल्यास ती
जमीन ताब्यात असणाऱया कोणत्याही व्यक्तीकडू न वर बनर्गदष्ट केलेली थकिाकी धरून
जमीन महसूल वसूल करण्यात येईल : परां त,ु अशी व्यक्ती कूळ असेल, तर बतच्याकडू न
वसूल करावयाची रक्कम, ज्या वषात वसुली केली जात असेल त्या वषाच्या मागणीपेिा
अबधक असणार नाही : परां तु आणखी असे की, जेव्हा या कलमानवये जमीन महसूल दे ण्यास
जी व्यक्ती प्रथमत: जिािदार असेल अशा अशा व्यक्तीस बतने योग्य रीतीने जी कोणतीही
रक्कम बदली असती अशी रक्कम म्हणून अशा व्यक्तीच्या खाती जमेस दाखवण्यात येईल
आबण ती व्यक्ती प्रथमत: जिािदार असेल अशा व्यक्तीशी बतचा जो बहशेि असेल त्यामध्ये
बतच्याकडू न वसूल करण्यात आलेली ही जमेच्या िाजूस दाखबवली जाण्याचा बतला हक्क
असेल.
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कलम 169. राज्य शासनाला ये णे असलेल्या रकमांना इतर सवव मागण्यांवर प्राधान्य
दे णे :
(1) जबमनीच्या सांिांधात दे य झालेल्या जमीन महसुलाची थकिाकी त्या जबमनीवरील आबण
बतच्या प्रत्येक भागावरील सवगश्रेष्ठ भार राहील आबण कोणत्याही जबमनीच्या ककवा बतच्या
धारकाच्या कोणत्याही इतर कजावर, मागणीवर ककवा कोणत्याही मागणी हक्कावर-मग ते
गहाण नयायालयीन हु कूमनामा अांमलिजावणी ककवा जप्ती याांच्या सांिांधातील असोत वा
अनयथा इतर कोणत्याही प्रकारचे असोत-त्यास प्राधानय बमळे ल.
(2) जमीन महसुलाच्या थकिाकीखेरीज इतर, परां तु या प्रकरणाच्या तरतुदींनवये महसुली
मागणी म्हणून वसूल करता येईल अशा कोणत्याही पैशासांिांधीच्या राज्य शासनाच्या
मागणीस, कोणत्याही जबमनीच्या ककवा बतच्या धारकाच्या सवग असांरबित मागण्याांवर
अग्रिम दे ण्यात येईल.
कलम 173. “थकबाकी” धवषयी “कसूर करणारी व्यक्ती” :
दे य झालेला आबण बवबहत केलेल्या बदनाांकास ककवा त्यापूवी न बदलेला कोणताही जमीन
महसूल, त्या बदनाांकापासून थकिाकी होईल आबण कलम 168 च्या तरतुदींनवये ककवा
अनयथा तो दे ण्यास जिािदार असलेल्या व्यक्ती कसूर करणाऱया व्यक्ती ठरतील.
कलम 175. प्रमाधणत केलेले धहशोब हे थकबाकी धवषयीचा पुरावा असणे :
(1) बजल्हाबधकाऱयाने ककवा सहायक ककवा उप-बजल्हाबधकाऱयाने ककवा तहसीलदाराने
प्रमाबणत केलेले लेख्याचे बववरणपत्र या प्रकरणाच्या प्रयोजनासाठी दे य असलेल्या जमीन
महसुलाच्या रकमेची थकिाकी असल्यािद्दलचा आबण ज्या व्यक्तीने कसूर केला असेल
अशा व्यक्तीसांिांधीचा बनणायक पुरावा असेल.
(2)

लेख्याचे

असे

प्रमाबणत

बववरणपत्र

बमळाल्यानांतर,

एखाद्या

बजल्याच्या

बजल्हाबधकाऱयाने ककवा सहायक ककवा उप-बजल्हाबधकाऱयाने ककवा तहसीलदाराने इतर
कोणत्याही बजल्याच्या बजल्हाबधकाऱयाच्या मागण्या जणू काही त्या मागण्या त्याच्या
स्वत:च्या बजल्यामध्ये उत्पनन झाल्या असल्याप्रमाणे याप्रकरणाच्या तरतुदींनवये त्या
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वसूल करण्यासाठी कायगवाही करणे कायदे शीर असेल.
(3) मुांिईच्या बजल्हाबधकाऱयाने प्रमाबणत केलेल्या अशाच लेख्याांच्या बववरणपत्रावरून, जणू
काही ते एखाद्या बजल्याच्या बजल्हाबधकाऱयाने या सांबहतेअनवये प्रमाबणत केले असल्याप्रमाणे ,
कायगवाही करता येईल.
कलम 176. थकबाकीच्या वसूलीची कायव पध्दती :
जमीन महसुलाची थकिाकी पुढीलपैकी कोणत्याही एका ककवा अबधक कायगपद्धतीनुसार
वसूल करता येईल:
(अ) कसूर करणाऱया व्यक्तीवर कलम 178अनवये मागणीची लेखी नोटीस िजावून;
(ब) ज्या भोगवट्याच्या ककवा धारण केलेल्या दुमाला जबमनीच्या सांिांधाने थकिाकी येणे
असेल त्या भोगवट्याचे ककवा त्या धारण केलेल्या दुमाला जबमनीचे कलम 179 अनवये
समपहरण करून ;
(क) कसूर करणाऱया व्यक्तीची जांगम मालमत्ता कलम 180 अनवये अटकावून आबण बतची
बविी करून ;
(ड) कसूर करणाऱया व्यक्तीची स्थावर मालमत्ता कलम 181 अनवये जप्त करून आबण
बतची बविी करून ;
(इ) कसूर करणाऱया व्यक्तीची स्थावर मालमत्ता कलम 182 अनवये जप्त करून ;
(फ) कसूर करणाऱया व्यक्तीस कलम 183 आधण 184 अनवये अटक करून व बतला
कैदे त ठे वून ;
(ग) धारण केलेल्या दुमाला जबमनी, सांपण
ू ग गावे ककवा गावाांचे भाग बमळू न झालेले असतील
त्यािाितीत कलम 185 ते 190 (दोनही धरून) अनवये उक्त गावे ककवा गावाांचे बहस्से जप्त
करून.
परं त,ु खं ड (क), (ड) आधण (इ) यांमध्ये धवधनर्ददष्ट केलेल्या कायव पद्धतीनुसार पुढील
गोष्टींची जप्ती आधण धवक्री करता ये णार नाही :(एक) कसूर करणाऱया व्यक्तीचे , बतच्या पत्नीचे व मुलाांचे जरूरीचे वापरण्याचे कपडे -लत्ते,
स्वयांपाकाची भाांडी आबण अांथरूण-पाांघरूण आबण खाटा आबण धार्गमक रुढीप्रमाणे
कोणत्याही स्त्रीने अांगावर काढू नयेत असे बतचे वैयक्क्तक दाबगने ;
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(दोन) काराबगराांची हत्यारे , आबण कसूर करणारी व्यक्ती जर शेतकरी असेल तर याांबत्रक
शक्तीने चालणाऱया अवजाराव्यबतबरक्त, शेती करण्याची त्याची अवजारे आबण
बजल्हाबधकाऱयाच्या मते शेतकरी म्हणून आपला चबरताथग चालावा यासाठी त्यास आवश्यक
असतील अशी गुरे व िी-िीयाणे , आबण पुढील हां गामापयंत जबमनींची यथोबचत मशागत
करण्यासाठी आबण धारकाच्या व त्याच्या कुटुां िाच्या बनवाहासाठी तरतूद करण्याकबरता
बजल्हाबधकाऱयाच्या मते शेतीच्या उत्पननाचा जो भाग असेल असा भाग ;
(तीन) र्क्त धार्गमक दे णग्याांच्या उपयोगासाठी राखून ठे वलेल्या वस्तू ;
(चार) शेतकऱयाांच्या मालकीची आबण त्याांच्या भोगवट्यात असलेली घरे आबण इतर इमारती
(त्याांचे सामान व त्याांची जागा आबण त्याांना लागून असलेली व त्याांच्या उपभोगात आवश्यक
असलेली जमीन, याांसह).
कलम 178. मागणीची नोटीस केंव्हा दे ता ये ईल. :
(1) मागणीची नोटीस, ज्या बदनाांकास थकिाकी दे णे होईल त्या बदनाांकाच्या दुसऱया बदवशी
ककवा त्यानांतरच्या बदवशी दे ता येईल.
(2) आयुक्तास अशा नोबटसा दे ण्यासाठी वेळोवेळी आदे श दे ता येतील, आबण तो, राज्य
शासनाच्या मांजरु ीने , कसूर करणाऱया व्यक्तीकडू न महसुलाची थकिाकी म्हणून वसूल
करावयाचा खचग ठरबवल आबण अशा नोबटसा कोणत्या अबधकाऱयाांनी बदल्या पाबहजेत
यािाित बनदे श दे ईल.
कलम 179.
ज्या वधहवाटींबाबत ककवा धारण केलेल्या दुमाला जधमनींबाबत
थकबाकी ये णे असेल त्या वधहवाटी ककवा धारण केलेली दुमाला जमीन जप्त करता
ये ईल. –
बजल्हाबधकाऱयास, ज्या वबहवाटीिाित ककवा धारण केलेल्या दुमाला जबमनीिाित जमीन
महसुलाची थकिाकी येणे असेल अशा वबहवाटी ककवा धारण केलेली दुमाला जमीन
सरकारजमा केल्याचे जाहीर करता येईल आबण या िाितीत केलेल्या बनयमाांना अधीन राहू न,
त्या वबहवाटीची ककवा जबमनीची कलम 72 ककवा 73 याच्या तरतुदींअनवये बविी करता
येईल ककवा अनयथा त्याांचा बवबनयोग करता येईल आबण त्याचे उत्पनन आल्यास ते उत्पनन
कसूर करणाऱया व्यक्तीच्या खाती जमा करता येईल :
परां तु, बजल्हाबधकारी अशी कोणतीही वबहवाटीची ककवा धारण केलेली दुमाला जमीन –
अ) सरकारजमा करण्यापूवी, स्थावर मालमत्तेच्या बविीसांिांधी कलम 192 व 193 या
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अनवये तरतूद केलेल्या रीतीने त्याने उदघोषणा केल्याबशवाय आबण घोषणेच्या
इराद्याच्या लेखी नोबटसा काढल्याबशवाय; आबण
(ब) कलम 193 अनवये आवश्यक असल्याप्रमाणे उक्त नोबटसाांपैकी कोणतीही नोटीस
उबशरात उबशरा ज्या बदनाांकास बचकटबवण्यात आली असेल त्या बदनाांकापासून बनदान
पांधरा बदवसाांची मुदत सांपेपयंत; त्या वबहवाटी व धारण केलेली दुमाला जमीन
सरकारजमा केल्याचे जाहीर करणार नाही.

कलम 180. कसूर करणाऱ्या व्यक्तीची जंगम मालमत्ता अटकावणे व धतची धवक्री :
(1) बजल्हाबधकाऱयास, कसूर करणा-या व्यक्तींची जांगम मालमत्ता अटकाबवण्याची व बतची
बविी करण्याची व्यवस्था करता येईल.
(2) राज्य शासनाच्या आदे शानवये बजल्हाबधकारी वेळोवेळी बनदे श दे ईल अशा
अबधकाऱयाांकडू न ककवा अबधकाऱयाांच्या वगाकडू न अशी मालमत्ता अटकावण्यात येईल.
कलम 181. कसूर करणाऱ्या व्यक्तींच्या स्थावर मालमत्तेची धवक्री. :
ज्या जबमनीिाित थकिाकी येणे असेल अशा जबमनीखेरीज इतर कोणत्याही
स्थावरमालमत्तेतील, कसूर करणाऱया व्यक्तींचा (अनुसबू चत जमातीची नसलेली व्यक्ती)
हक्क, मालकी हक्क व बहतसांिांध याांची जप्ती व बविीसुद्धा बजल्हाबधकाऱयास करबवता
येईल.
कलम 182. कसूर करणाऱ्या व्यक्तींची स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचा आधण ती
व्यवस्थे खाली आणण्याचा अधधकार
(1) थकिाकीच्या वसूलीसांिांधीच्या पूवगवती उपिांधाांनवये बनदीष्ट केलेल्या कायगपध्दतीपैकी
कोणत्याही कायगपद्धती स्वीकारणे इष्ट आहे असे बजल्हाबधका-यास वाटत असेल तर, तो,
स्थावर मालमत्ता अनुसबू चत जमातीमधील व्यक्तीच्या मालकीची असेल त्या िाितीत, कसूर
करणाऱया व्यक्तींची स्थावर मालमत्ता जप्त करायला लावील आबण ती त्याच्या स्वत:च्या
ककवा त्या प्रयोजनासाठी त्यास बनयुक्त करता येईल अशा कोणत्याही अबभकत्याच्या
व्यवस्थे खाली आणून घे ईल आबण इतर कोणत्याही िाितीत त्यास तसे करवून घे ता येईल.
(2) बजल्हाबधकाऱयास ककवा अशा रीतीने बनयुक्त केलेल्या अबभकत्यास, जप्त केलेल्या
जबमनींची व्यवस्था पाहण्याचा आबण बजल्हाबधकारी कसूर करणाऱया व्यक्तीकडे त्या जबमनीची
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व्यवस्था परत दे ईपयंत त्या जमीनींपासून बमळणारा सवग खांड ककवा नर्ा स्वीकारण्याचा हक्क
असेल.
(3) जप्त केलेल्या जबमनीच्या उत्पननातून चालू महसूलाची रक्कम धरून अशा जप्तीचा
आबण व्यवस्थेचा खचग वजा जाता बशल्लक राबहलेल्या सवग नफयाांचा बवबनयोग अशा
जबमनींच्या सांिांधात येणे असलेल्या थकिाकीची रक्कम र्ेडण्याकडे करण्यात येईल.
(4) अशा रीतीने जप्त करण्यात आलेली जमीन जप्तीतून मुक्त करण्यासाठी व कसूर
करणाऱया व्यक्तीकडे परत करण्यासाठी अशा जप्तीच्या बदनाांकापासून िारा वषांच्या आत
कोणत्याही वेळी, कसूर करणाऱया व्यक्तीने बजल्हाबधकाऱयाकडे अजग केल्यानांतर----(अ) ज्यावेळी असा अजग केला असेल त्यावेळी थकिाकीची र्ेड करण्यात आली आहे
असे आढळू न आले असेल; ककवा
(ब) बतच्याकडू न अद्याप येणे असलेली िाकी असल्यास, जर कसूर करणारी व्यक्ती ती
दे ण्यास तयार असेल आबण बजल्हाबधकारी त्या िाितीत बवबनर्गदष्ट करील अशा मुदतीत
ती रक्कम ती दे ईल तर; अशा रीतीने जप्त केलेली जमीन, जप्तीतून मुक्त करण्यात
येईल व ती कसूर करणाऱया व्यक्तीस परत दे ण्यात येईल.
(5) अशी जमीन परत बमळबवण्यासाठी 12 वषांच्या आत अजग करण्यात आला नसेल ककवा
असा अजग करण्यात आल्यानांतर, कसूर करणाऱया व्यक्तीने बतच्याकडू न अद्याप येणे
असलेली िाकी असल्यास, अशी िाकी यािाितीत बजल्हाबधकारी बवबनर्गदष्ट करील अशा
मुदतीत दे ण्यात कसूर केली असेल तर, बजल्हाबधकाऱयास अशी जमीन जप्त करण्यापूवी
बनमाण केलेल्या भाराांनी िाध न आणता, कसूर करणाऱया व्यक्तीचे त्या जबमनीतील
अबधकार, हक्क आबण बहतसांिांध बवकता येतील; आबण बजल्हाबधकारी, बविीच्या उत्पननातून
राज्य शासनास येणे असलेली व बविीिाितच्या खचाची वजा करून ते कसूर करणाऱया
व्यक्तीकडे सुपदू ग करील.
[परां तु, पोट-कलम (5) अनवये, बजल्हाबधकाऱयाकडू न अशा जबमनीतील, कसूर करणाऱया
व्यक्तीचा अबधकार, हक्् आबण बहतसांिांध बवकण्यापूवी, बजल्हाबधकारी, कसूर करणाऱया
व्यक्तीस ककवा बतच्या कायदे शीर वारसास, नोटीस पाठवून, जमीन परत बमळबवण्यािाितची
बतची इच्छा असल्याची खात्री करुन घे ईल; आबण जर कसूर करणाऱया व्यक्तीने ककवा बतच्या
कायदे शीर वारसाने अशी जमीन परत बमळबवण्यािाितची आपली इच्छा असल्याचे दशगबवले
असेल तर, आबण या सांदभात पाठबवण्यात आलेल्या नोटीशीमध्ये बजल्हाबधकाऱयाने
बवबनर्गदष्ट केला असेल इतक्या कालावधीत, जो नव्वद बदवसाांपेिा कमी नसेल,
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पुढील रकमा प्रदान केल्या असतील तर, उक्त जमीन जप्तीतून मुक्त करण्यात येईल आबण
कसूर करणाऱया व्यक्तीस ककवा बतच्या कायदे शीर वारसास परत दे ण्यात येईल :(एक) शासनाच्या प्रचबलत आदे शाांनस
ु ार, जमीन महसुलाची थकिाकी आबण त्यावर
आकारणीयोग्य व्याज यापोटी शासनाला दे य असणारी अदत्त दे णी;
(दोन) बजल्हाबधकाऱयाने उक्त जमीन जप्त केल्यानांतर दे खील जेव्हा अशा जबमनीचा
अनबधकृ त तािा कसूर करणाऱया व्यक्तीकडे असेल तेव्हा, अशा कसूर करणाऱया
व्यक्तीकडे ज्या कालावधीत अशा जबमनीचा अनबधकृ त तािा असेल त्या
कालावधीकबरता, बवबहत करण्यात येईल इतका वार्गषक खांड जो अशा जबमनीच्या
िाजारमूल्याच्या एक टक्क्यापेिा अबधक नसेल, आबण वेगवेगळ्या िेत्राांमधील
जबमनीकबरता व जबमनीच्या वेगवेगळ्या वापराकबरता, वेगवेगळा वार्गषक खांड बवबहत
करता येईल; आबण
(तीन) बवबहत करण्यात येईल इतकी शास्तीची रक्कम, जी चालू वषाकबरता, अशा जबमनीच्या
िाजारमूल्याच्या पननास टक्क्याांपेिा अबधक नसेल, आबण वेगवेगळ्या िेत्राांमधील
जबमनीकबरता व जबमनीच्या वेगवेगळ्या वापराकबरता वेगवेगळी शास्तीची रक्कम
बवबहत करता येईल.
कलम 183. कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस अटक करणे आधण स्थानबध्द करणे :
(1) कोणतीही थकिाकी दे य झाल्यानांतर कोणत्याही वेळी, (ज्याच्याकडू न त्याचा
भोगवाट्याच्या सांिांधात अशी थकिाकी येणे असेल असा शेतकरी नसेल अशा) कसूर
करणा-या व्यक्तीस अटक करता येईल ककवा बतला बजल्हाबधकाऱयाच्या ककवा
तहबसलदाराच्या कायालयातील अबभरिेत बतने शास्तीची रक्कम ककवा व्याजाची रक्कम
धरून दे णे असलेला महसूल आबण बतला अटक करण्याचा आबण मागणीची नोटीस
िजावण्याचा खचग आबण स्थानिद्धतेच्या मुदतीत बतच्या बनवाहासाठी झालेला खचग लवकरात
लवकर दे ईपयंत, दहा बदवसापयंत स्थानिद्ध ठे वता येईल: परां त, कसूर हे तप
ु रु स्सर करण्यात
आली असल्याबशवाय आबण कसूर करणाऱया व्यक्तीस बतच्या अटके बवरूद्ध कारण
दाखबवण्याची सांधी बदल्याबशवाय अशी कोणतीही अटक करण्यात येणार नाही.
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(2) दहा बदवसाांची मुदत सांपल्यानांतर कसूर करणाऱया व्यक्तीने जी रक्कम दे णे असेल ती
रक्कम तीने बदली नाही तर, ककवा 10 धदवसांच्या आत कोणत्याही बदवशी जर
बजल्हाबधकाऱयास योग्य वाटे ल तर, अनुसच
ू ी “अ” मधील नमुनयातील अबधपत्राद्वारे
बजल्याच्या बदवाणी तुरुांगात बतला कैदे त ठे वण्यासाठी पाठबवता येईल : परां तु कोणत्याही कसूर
करणाऱया व्यक्तीस बतच्याकडू न येणे असलेल्या महसुलाच्या थकिाकीच्या रकमेइतक्या
कजािद्दल बदवाणी नयायालयाच्या हु कुमनाम्याच्या अांमलिाजावणीच्या िाितीत कायद्यानवये
जी मुदत मयादीत करण्यात आली असेल त्या मुदतीपेिा अबधक मुदतीपयंत कैदे मध्ये
अटकावून ठे वण्यात येणार नाही.
कलम 184. अटक करण्याच्या अधधकाराचा वापर कोणी करावयाचा :
कलम 183 अनवये प्रदान केलेल्या अटक करण्याच्या अबधकाराचा, कोणत्याही
अबधकाऱयाांनी ककवा कोणत्या वगाच्या अबधकाऱयाांनी वापर करावयाचा हे , राज्य शासनास,
वेळोवेळी जाहीर करता येईल तसेच, त्यास अटके िाितचा खचग आबण स्थानिद्ध केलेल्या
ककवा कैद केलेल्या कोणत्याही कसूर करणाऱया व्यक्तीस राज्य शासनाने द्यावयाची
बनवाहाची रक्कम ठरबवता येईल.
कलम 188. धशल्लक असलेल्या नफयांचा धवधनयोग :
जप्त केलेल्या जबमनीच्या उत्पननातून चालू महसुलाचा भरणा आबण जर कलम 187 च्या
तरतुदींअनवये महसुली मोजणी सुरू करण्यात आली असेल तर ती सुरू करण्याचा खचग
धरून अशी जप्ती व व्यवस्था यािद्दलचा खचग वजा जाता बशल्लक राबहलेल्या सवग नफयाांचा
बवबनयोग उक्त थकिाकीची रक्कम र्ेडण्यासाठी करण्यात येईल.
कलम 191. परं त ु तारण धदल्यानंतर सवव कायव वाह्या थोपधवणे :
(1) अबभरिेत ककवा कैदे त ठे वलेल्या कोणत्याही कसूर करणाऱया व्यक्तींने
बजल्हाबधकाऱयाांपढ
ु े ककवा उक्त कारणासाठी बजल्हाबधकाऱयाने नामबनदे बशत केलेल्या इतर
व्यक्तीपुढे ककवा कसूर करणारी व्यक्ती जर तुरुांगात असेल तर अशा तुरूांगाच्या प्रभारी
अबधकाऱयापुढे, बजल्हाबधकाऱयाचे ककवा अशा इतर व्यक्तीचे ककवा अबधकाऱयाचे समाधान
होईल असे अनुसच
ु ी-ब मधील नमुनयातील तारण बदल्यास अशा कसूर करणाऱया व्यक्तीस
तािडतोि सोडू न दे ण्यात येईल आबण वसुलीच्या सवग कायगवाया कोणत्याही वेळी
थोपबवण्यात येतील.
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(2) प्रकरणानवये बजच्या बवरूद्ध कायगवाही करण्यात आली असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीस
मागणी केलेली रक्कम बनषेध व्यक्त करून अशी कायगवाही करणाऱया अबधकाऱयास दे ता
येईल आबण अशा प्रकारे रक्कम बदल्यानांतर त्या कायगवाया थोपबवण्यात येतील.
कलम 192. धवक्री करण्याच्या वेळची कायव पध्दती :
(1) या प्रकरणाच्या तरतुदींअनवये जांगम ककवा स्थावर मालमत्तेच्या बविीिाित आदे श
दे ण्यात आला असेल तेव्हा, बजल्हाबधकारी, बविीची वेळ व जागा बवबनर्गदष्ट करणारी आबण
जांगम मालमत्तेच्या िाितीत, ती बविी कायम करण्याच्या अधीन आहे ककवा नाही
याबवषयीची आबण राज्य शासनास महसूल दे णारी जमीन बवकावयाची असेल तेव्हा बतच्यावर
आकारलेला महसूल व त्यास आवश्यक वाटे ल अशा इतर कोणताही तपशील दे णारी बवबहत
नमुनयातील व मराठी भाषाांतर सोित असलेली उद्घोषणा करील.
(2) जर बविी स्थावर मालमत्तेची असेल तर अशी उद्घोषणा तालुक्याच्या मुख्यालयाच्या
बठकाणी आबण अशी स्थावर मालमत्ता ज्या गावात असेल त्या गावात दवांडी बपटवून
करण्यात येईल; आबण जर बविी जांगम मालमत्ते ची असेल तर अशी मालमत्ता ज्या गावात
जप्त करण्यात आली असेल त्या गावात आबण बजल्हाबधकारी बनदे श दे ईल अशा इतर
बठकाणी ती उद्घोषणा करण्यात येईल.
(3) या कलमानवये केलेली उद्घोषणा ही कोणत्याही धारण जबमनीच्या बविीच्यासांिांधी
असेल तेव्हा बतची एक प्रत, धारण जमीन ज्या िेत्रात असेल त्या िेत्रात काम करणाऱया
सहकारी िँकेला ककवा भू-बवकास िँकेला ककवा ज्या दोनही िँकाांना पाठबवण्यात येईल.
कलम 193. धवक्रींची अधधसूचना :
(1) ज्या स्थावर मालमत्ते ची बविी करण्याचा इरादा असेल त्या मालमत्तेच्या बविीची आबण
बविीची वेळ व जागा यािद्दलची, लेखी नोटीस पुढील प्रत्येक बठकाणी लावण्यात येईल :---(अ) बजल्याच्या बजल्हाबधकाऱयाचे कायालय ;
(ब) स्थावर मालमत्ता ज्या तालुक्यात असेल त्या तालुक्याच्या तहसीलदाराचे कायालय;
(क) ती ज्या गावात असलेल्या त्या गावातील चावडी ककवा इतर कोणतीही सावगजबनक
इमारत; आबण
(ड) कसूर करणाऱया व्यक्तीचे राहण्याचे बठकाण.
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(2) जांगम मालमत्तेच्या िाितीत अशी लेखी नोटीस तहबसलदाराच्या कायालयात आबण अशी
मालमत्ता ज्या गावात जप्त करण्यात आली होती त्या गावातील चावडीत ककवा कोणत्याही
इतर सावगजबनक इमारतीत लावण्यात येईल.
(3) कोणत्याही बविीची नोटीस ----मग ती जांगम अथवा स्थावर मालमत्तेची असो --बजल्हाबधकाऱयास, त्यास योग्य वाटे ल अशा इतर कोणत्याही रीतीने , प्रबसद्ध करता येईल.
(4) या कलमामध्ये उल्लेख करण्यात आलेली नोटीस बवबहत करण्यात येईल अशा नमुनयात
असेल.
कलम 194. धवक्री कोणी करावयाची; धवक्रीची वेळ इत्यादी :
(1) बजल्हाबधकारी बनदे श दे ईल अशा व्यक्ती बललावाने बविी करतील.
(2) अशी कोणतीही बविी रबववारी ककवा राज्य शासनाने मानयता बदलेल्या इतर सावगबत्रक
सुट्टीच्या बदवशी ककवा कलम 193 अनवये आवश्यक असल्याप्रमाणे, दक्त नोटीसाांपैकी
कोणतीही नोटीस ज्या शेवटच्या बदवशी लावली असेल त्या बदवसापासून, स्थावर
मालमत्तेच्या िाितीत कमीत कमी 30 धदवसांची मुदत ककवा जांगम मालमत्तेच्या िाितीत 7
बदवसाांची मुदत सांपेपयंत करण्यात येणार नाही.
कलम 195. धवक्री तहकुब करणे :
कोणत्याही पुरेशा कारणास्तव बविी वेळोवेळी तहकूि करता येईल. परां तु 30 धदवसांपेक्षा
अबधक मुदतीसाठी बविी तहकूि करण्यात आली असेल तेव्हा, नवीन उद्घोषणा करण्यात
येईल आबण नवीन नोटीस दे ण्यात येईल. मात्र कसूर करणाऱया व्यक्तीने सांमती बदल्यास
अशी नवीन उद्घोषणा करण्याची ककवा नवीन नोटीस दे ण्याची आवश्यकता नाही.
कलम 196. नाशवंत वस्तूंची धवक्री :
कलमे 192, 193, 194 आधण 195 याांमधील कोणताही मजकूर नाश होणाऱया वस्तूांच्या
बविीस लागू होणार नाही. अशा वस्तू या िाितीत बजल्हाबधकाऱयाने सवगसामानयपणे ककवा
बवशेषरीत्या वेळोवेळी बदलेल्या आदे शानुसार कोणताही बवलांि न लावता बललावाने
बवकण्यात येतील.
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कलम 197. धवक्री केंव्हा थांबधवता ये ईल :
कसूर करणारी व्यक्ती ककवा बतच्या वतीने कोणतीही व्यक्ती, ज्या थकिाकीच्या सांिांधात
मालमत्ता बवकावयाची असेल ती थकिाकी आबण त्याने दे णे असलेले सवग कायदे शीर खचग
मालमत्तेची बललावात बविी होण्यापूवी कोणत्याहीवेळी दे णे असलेली जमीन महसुलाची
रक्कम वसूल करण्यासाठी कलम 170 अनवये बवबहत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ककवा
बविीचे काम चालबवण्यासाठी नेमलेल्या अबधकाऱयास दे ईल ककवा कलम 191 अनवये बतने
तारण बदले असेल तर, अशी बविी थाांिबवण्यात येईल.
कलम 198.जंगम मालमत्ते ची धवक्री कायम केली जाण्यास केव्हा पात्र असेल :
नाशवांत वस्तूांची बविी करणारा अबधकारी अशी बविी तात्काळ अांबतमरीत्या समाप्त करील.
जांगम मालमत्ते ची इतर सवग बविी, असे बविीचे काम चालबवणारा अबधकारी यािाितीत
बजल्हाबधकाऱयाने सवगसामानयपणे ककवा बवशेषरीत्या बदलेल्या आदे शामध्ये बनदे श
बदल्याप्रमाणे अांबतमरीत्या समाप्त करील ककवा ती कायम केली जाण्यास पात्र असेल. कायम
केली जाण्यास पात्र असलेल्या बविीच्या िाितीत. अशी बविी कोणी कायम करावी
त्यािद्दल बजल्हाबधकारी बनदे श दे ईल.
कलम 199. धवक्री अंधतमरीत्या उरकण्यात आली असेल तेंव्हा जंगम मालमत्तेबद्दल
रक्कम दे ण्याची रीत :
बविी करणाऱया अबधकाऱयाने अशी बविी अांबतमरीत्या समाप्त केली असेल तेंव्हा हा प्रत्यके
बढगाची ककमत, बविीच्या वेळी ककवा त्यानांतर उक्त अबधकारी बनदे श दे ईल त्यावेळी दे ण्यात
येईल, आबण अशी रक्कम दे ण्यात कसूर केल्यास मालमत्ता तािडतोि पुनहा बविीसाठी
काढण्यात येईल व बतची बविी करण्यात येईल. खरे दीचा पैसा दे ण्यात आल्यानांतर बविी
करणारा अबधकारी त्यािद्दल पावती दे ईल, आबण कलम 206 अनवये कोणताही अजग
करण्यात आला नसेल तर, बविीच्या बदनाांकापासून सात बदवसाांची मुदत सांपल्यावर बविी
सवग व्यक्तींच्या िाितीत कायम होईल. पण असा अजग करण्यात आला असेल तर तो
र्ेटाळण्यात आल्याच्या बदनाांकापासून अशी बविी कायम होईल.
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(3)
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कलम 200. धवक्री कायम केली जाण्यास पात्र असेल तेव्हा रक्कम दे ण्याची रीत:
(1) जेव्हा बविी कायम केली जाण्यास पात्र असेल तेव्हा, खरे दीदार म्हणून जाहीर करण्यात
आलेल्या पिकारास, त्याने िोली केलेल्या रकमेच्या 25% रक्कम तािोडतोि अनामत
ठे वण्यास र्माबवण्यात येईल आबण अशी रक्कम अनामत ठे वण्यात कसूर केल्यास ती
मालमत्ता तािडतोि बविीसाठी पुनहा काढण्यात येईल व बतची बविी करण्यात येईल.
(2) खरे दीदार खरे दीची पूणग रक्कम, त्यास बविी कायम करण्यात आल्याचे कळबवण्यात
आल्यानांतर बतसऱया बदवसाच्या सूयास्तापूवी ककवा उक्त बतसरा बदवस रबववार ककवा इतर
प्राबधकृ त सुट्टीचा बदवस असेल तर अशा बदवसानांतरच्या पबहल्या कायालयीन कामकाजाच्या
बदवशी सूयास्तापूवी दे ईल. खरे दीच्या पैशाची अशी पूणग रक्कम दे ण्यात आल्यावर
खरे दीदारास त्यािद्दल पावती दे ण्यात येईल. आबण कलम 206 अनवये कोणताही अजग
करण्यात आला नसेल तर ती बविी, बविीच्या बदनाांकापासून 7 धदवसानंतर सवग व्यक्तींच्या
िाितीत कायम होईल. पण असा अजग करण्यात आला असेल तर तो र्ेटाळण्यात
आल्याच्या बदनाांकापासून अशी बविी कायम होईल.
कलम 201. स्थावर मालमत्ते च्या धवक्रीबाबतीत खातेदाराने रक्कम अनामत ठे वणे :
स्थावर मालमत्तेच्या बविीच्या सवग िाितीत, खरे दीदार म्हणून जाहीर केलेल्या व्यक्तीस त्याने
िोली केलेल्या रकमेच्या 25% रक्कम तात्काळ अनामत ठे वण्यास र्मावण्यात येईल,
आबण अशी रक्कम अनामत ठे वण्यात कसूर केल्यास, उक्त मालमत्ता तािडतोि पुनहा
बविीसाठी काढण्यात येईल व बतची बविी करण्यात येईल.
कलम 202. खरे दीची रक्कम केंव्हा द्यावयाची:
खरे दीदार खरे दीची सांपण
ू ग रक्कम स्थावर मालमत्तेची बविी ज्या बदनाांकास झाली असेल त्या
बदनाांकापासून 2 मधहन्यांची मुदत सांपण्यापूवी ककवा बविी कायम केल्याची सूचना
खरे दीदारास ज्या बदनाांकास बमळाली असेल त्या बदनाांकापासून 15 धदवसांची मुदत
सांपण्यापूवी, याांपैकी जी मुदत अगोदरची असेल त्या मुदतीपूवी दे ईल : परां त,ु खरे दीची रक्कम
ज्या बदवशी द्यावयाची असेल तो शेवटचा बदवस हा रबववार ककवा इतर प्राबधकृ त सुट्टीचा
बदवस असेल तर, अशा बदवसाच्या नांतरच्या पबहल्या कायालयीन कामकाजाच्या बदवसाच्या
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सूयास्तापूवी अशी रक्कम दे ण्यात येईल. 1 सन 1969 चा महाराष्र अबधबनयम िमाांक 8,
याच्या कलम 6 द्वारे “आबण कलम 206 अनवये कोणताही अजग करण्यात आला नसेल तर
ती बविी, बविीच्या बदनाांकापासून 7 धदवसानंतर सवग व्यक्तींच्या िाितीत कायम होईल.”
कलम 203. कसूर केल्यास पधरणाम :
खरे दीच्या पैशाची सांपण
ू ग रक्कम-मग ती जांगम मालमत्ते ची असो वा स्थावर मालमत्ते ची असोबवबहत केलेल्या मुदतीत दे ण्यास कसूर केल्यास अनामत ठे वलेल्या रकमेतन
ू बविीचा खचग
भागबवण्यात आल्यानांतर बशल्लक अनामत रक्कम राज्य सरकारकडे जमा करण्यात येईल,
आबण अशा मालमत्तेची पुनहा बविी करण्यात येईल आबण कसूर करणाऱया खरे दीदाराचे त्या
मालमत्तेवरील सवग हक्क ककवा ज्या रकमेस ती त्यानांतर बवकली जाईल, त्या रकमेच्या
कोणत्याही बहश्श्यािाितचे सवग हक्क नाहीसे होतील.
कलम 204. फेरधवक्रीमुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल खरे दीदाराची जबाबदारी :
अशा कसूर करणाऱया खरे दीदाराने िोली केलेल्या ककमतीपेिा शेवटी जी बविी करण्यात
आली असेल त्या बविीचे उत्पनन कमी असले तर, त्यात जो फरक येईल बततकी रक्कम
बजल्हाबधकाऱयास जमीन महसूलाच्या थकिाकीप्रमाणे त्याच्याकडू न वसूल करता येईल.
कलम 205. फेरधवक्री करण्यापुवी अधधसूचना :
खरे दीचा पैसा दे ण्यात कसूर करण्यात आलेल्या मालमत्तेची प्रत्येक र्ेरबविी ही, अशी
र्ेरबविी तािडतोि करण्यात आली असेल त्याखे रीज, मूळ बविीसाठी बवबहत केलेल्या
रीतीने नवीन नोटीस बदल्यानांतर करण्यात येईल.
कलम 206. जंगम मालमत्ते ची धवक्री रद्द करणे :
नाशवांत वस्तूांखेरीज इतर जांगम मालमत्तेच्या बविीसांिांधी प्रबसद्धी करताना ककवा ती बविी पार
पाडताना काही महत्त्वाची बनयमिायता ककवा चूक झाल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीस िरे च नुकसान
पोहोचले आहे असे त्या व्यक्तीने (बविीच्या बदनाांकापासून 7 धदवसांच्या आत केलेल्या
अजावरून) बजल्हाबधकाऱयाचे समाधान हाईल अशा रीतीने बसद्ध केले असेल तर, तर त्या
कारणास्तव अशी बविी रद्द करता येईल.
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कलम 207. स्थावर मालमत्तेची धवक्री रद्द करण्यासाठी अजव:
(1) स्थावर मालमत्तेच्या बविीच्या बदनाांकापासून 3 धदवसांच्या आत, कोणत्याही वेळी, अशा
बविीसांिांधी प्रबसद्धी करताना ककवा ती पार पाडताना काही महत्त्वाची बनयमिायता ककवा
चूक झाली आहे ककवा लिाडी करण्यात आली आहे या कारणावरून ती बविी रद्द
करण्यासाठी बजल्हाबधकाऱयाकडे अजग करता येईल; परां तु कलमे 208, 209 आधण 210
याांमध्ये अनयथा जी तरतूद केली असेल त्या खेरीज अशा कोणत्याही बनयमिायतेमळ
ु े ककवा
चुकीमुळे त्याला िरे च नुकसान पोहोचले आहे असे अजगदाराने, बजल्हाबधकाऱयाचे समाधान
होईल अशा रीतीने बसद्ध केले नसेल तर अशा कोणत्याही बनयमिायतेच्या ककवा चूक झाली
असल्याच्या कारणास्तव कोणतीही बविी रद्द करण्यात येणार नाही : परां तु, अनुसबू चत
जमातीच्या कसूरदार व्यक्तीस ककवा बतच्या वतीने कोणत्याही व्यक्तीस अशा बदनाांकापासून
180 धदवसांच्या आत असा अजग करता येईल.
(2) असा अजग सांमत झाला असेल तर, बजल्हाबधकारी बविी रद्द करील आबण नवीन
बविीिाित बनदे श दे ईल.
कलम 208. धवक्री कायम करणारा ककवा ती रद्द करणारा आदे श:
बविीच्या बदनाांकापासून तीस बदवसाांची ककवा, यथाक्स्थती, एकशेऐांशी बदवसाांची मुदत
सांपल्यानांतर, कलम 207 मध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे असा कोणताही अजग करण्यात
आला नसेल ककवा असा अजग करण्यात आला असेल परां तु, तो र्ेटाळण्यात आला असेल
तर, बजल्हाबधकारी बविी कायम करणारा आदे श दे ईल : परां तु, असा कोणताही अजग
करण्यात आला नसला तरीही, ककवा जो अजग र्ेटाळण्यात आला असेल अशा कोणत्याही
अजात बदलेल्या कारणाांखेरीज इतर कारणाांवरून अशी बविी रद्द केलीच पाबहजे असे त्यास
सकारण वाटत असेल तर त्याच्या कारणाांची लेखी नोंद केल्यानांतर, त्यास बविी रद्द करता
येईल.
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कलम 209. धवधशष्ठ पधरस्स्थतीत खरे दीदारास धवक्री रद्द करण्यासाठी अजव करता
ये ईल :
जी थकिाकी जबमनीवरील भार असेल अशा थकिाकीिद्दल जमीन बवकण्यात आली असेल
त्या खेरीज खरे दीदारास बवकण्यात आलेल्या मालमत्तेत कसूर करणाऱया व्यक्तीचे
बविीयोग्य बहतसांिांध नव्हते या कारणावरून बविी रद्द करण्यासाठी, बविीच्या बदनाांकापासून
30 धदवसांच्या मुदतीत, कोणत्याही वेळी बजल्हाबधकाऱयाकडे अजग करता येईल; आबण
बजल्हाबधकारी योग्य ती चौकशी केल्यानांतर अशा अजावर त्यास योग्य वाटतील असे आदे श
दे ईल.
कलम 210. मालमत्ते ची मालकी असणाऱ्या ककवा त्यात धहतसंबंध धारण करणाऱ्या
व्यक्तीने धवक्री रद्द करण्यासाठी करावयाचा अजव :
(1) या सांबहतेअनवये स्थावर मालमत्ता बवकण्यात आली असेल तेव्हा, अशा बविीच्या पूवी
सांपादन केलेल्या मालकी हक्कामुळे अशा मालमत्तेची मालकी असलेल्या ककवा त्यात
बहतसांिांध धारण करणाऱया कोणत्याही व्यक्तीस अशा बविीच्या बदनाांकापासून 30
धदवसांच्या मुदतीत कोणत्याही वेळी पुढीलप्रमाणे रक्कम अनामत ठे वल्यानांतर बविी रद्द
करण्यात यावी म्हणून बजल्हाबधकाऱयाकडे अजग करता येईल :(अ) खरे दीदारास दे ण्यासाठी खरे दीच्या बकमतीच्या शेकडा 5% इतकी रक्कम;
(ब) ज्या रकमाांच्या वसूलीसाठी बविी करण्याचा आदे श दे ण्यात आला होता, अशा
उद्घोषणेत बवबनर्गदष्ट केलेल्या रकमाांतन
ू बविीच्या बदनाांकापासून त्यासांिांधात दे ण्यात आली
असेल अशी कोणतीही रक्कम वजा करून, थकिाकी दे ण्यासाठी रक्कम; आबण
(क) बविीच्या खचाची रक्कम: परां तु, अनुसबू चत जमातीच्या अशा कोणत्याही व्यक्तीस
बविीच्या बदनाांकापासून 180धदवसांच्या आत असा अजग करता येईल.
(2) बविीच्या बदनाांकापासून 30 धदवसांच्या ककवा, यथाक्स्थबत, 180 बदवसाांच्या मुदतीत
अशी अनामत रक्कम ठे वण्यात आली असेल तर, बजल्हाबधकारी अशी बविी रद्द करण्याचा
आदे श दे ईल.
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कलम 211. धवक्री रद्द करण्यात आली असेल तेंव्हा अनामत रक्कम ककवा खरे दीची
रक्कम परत करणे :
जेंव्हा कोणत्याही मालमत्ते ची बविी कायम करण्यात आली नसेल, ककवा ती रद्द करण्यात
आली असेल तेव्हा खरे दीदारास त्याची अनामत रक्कम ककवा, यथाक्स्थबत, त्याची खरे दीची
रक्कम आबण कलम 210, पोट-कलम (1) खांड (क) अनवये अनामत ठे वलेल्या खरे दीच्या
रकमेच्या 5% इतकी रक्कम परत बमळण्याचा हक्क असेल.

कलम 212. धवक्री कायम करण्यात आल्यावर खरे दीदारास ताबा दे णे :
खरे दीचे प्रमाणपत्र :
कोणत्याही भोगवट्याच्या अबधकाराची ककवा धारण केलेल्या दुमाला जबमनीची बविी
उपरोक्त रीतीने कायम केल्यानांतर बजल्हाबधकारी खरे दीदार म्हणून जाहीर केलेल्या व्यक्तीस
अशा जबमनीचा तािा दे ईल आबण कसूर करणा-या व्यक्तीच्या नावाऐवजी, बतचे नाव
भोगवटादार ककवा जबमनधारक म्हणून भूबम-अबभलेखात दाखल केले जाण्याची व्यवस्था
करील आबण प्रमाणपत्रात बनर्गदष्ट केलेली जमीन बतने खरे दी केली आहे अशा आशयाचे एक
प्रमाणपत्र बतला दे ईल.
कलम 213. प्रमाधणत खरे दीदारांवर दावा करण्यास मनाई :
बविीच्या वेळी प्रत्यि खरे दीदार म्हणून ज्या व्यक्तीस जाहीर करण्यात आले असेल त्या
व्यक्तीचे नाव प्रमाणपत्रात नमूद करण्यात येईल; आबण कराराअनवये प्रमाबणत खरे दीदाराच्या
नावाचा उपयोग केला असला तरी प्रमाबणत खरे दीदाराऐवजी दुसऱया व्यक्तीच्या वतीने खरे दी
झाली आहे या कारणास्तव प्रमाबणत खरे दीदाराबवरुद्ध बदवाणी नयायालयात दाखल करण्यात
आलेला कोणताही दावा र्ेटाळण्यात येईल.
कलम 214. धवक्रीच्या उत्पन्नाचा धवधनयोग :
(1) या प्रकरणानवये जांगम मालमत्तेची कोणतीही बविी अिाबधत झाली असेल, आबण
स्थावर मालमत्तेची कोणतीही बविी कायम करण्यात आली असेल तेव्हा, बविीच्या
उत्पननाचा बवबनयोग बविीच्या खचग भागबवण्यासाठी आबण अशी बविी कायम केल्याच्या
बदनाांकास कसूर करणाऱया व्यक्तीकडू न येणे असेल अशी व जमीन महसुलाच्या
थकिाकीप्रमाणे वसूल करण्याजोगी असेल अशी कोणतीही
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िाकी आबण जमीन महसुलाची थकिाकी असल्याप्रमाणे , कसूर करणाऱया व्यक्तीकडू न
वसूल करण्याजोगी आबण अशी बविी कायम करण्यापूवी बजल्हाबधकाऱयास कळबवलेली
इतर कोणतीही रक्कम भागबवण्यासाठी करण्यात येईल, आबण बशल्लक रक्कम राबहल्यास
ती बजची मालमत्ता बवकण्यात आली असेल अशा व्यक्तीस दे ण्यात येईल.
(2) राज्य शासनाच्या आदे शानवये आयुक्त वेळोवेळी जे दर मांजरू करील व आदेश दे ईल
अशा दराांनी व त्या आदे शानुसार बविीच्या खचाचा अांदाज करण्यात येईल.
कलम 215.धशल्लक राहीलेली रक्कम न्यायालयाच्या आदे शाखे रीज धनकोस न दे णे:
उक्त बशल्लक राबहलेली रक्कम बदवाणी नयायालयाच्या आदे शाखेरीज ज्या व्यक्तीची
मालमत्ता बवकण्यात आली आहे अशा व्यक्तीच्या कोणत्याही धनकोस दे य होणार नाही.
कलम 216. नंतर दे य असलेल्या जधमन महसूलाबद्दल प्रमाधणत खरे दीदारच केवळ
जबाबदार असणे :
कलम 168 मध्ये काहीही अांतभूगत केलेले असले तरी, मालकी हक्काच्या प्रमाणपत्रात,
खरे दीदार म्हणून ज्या व्यक्तीचे नाव नमूद करण्यात आले असेल ती व्यक्ती, बविीच्या
बदनाांकापूवीच्या कोणत्याही मुदतीसाठी, उक्त जबमनीच्या सांिांधात दे णे असलेल्या जमीन
महसुलािाित जिािदार असणार नाही.
कलम 217. खरे दीदाराचा हक्क :
या प्रकरणाच्या तरतुदींनवये स्थावर मालमत्ता बवकण्यात आली असेल आबण अशी बविी
कायम करण्यात आली असेल त्यािाितीत बविी कायम करण्यात येईल त्या बदनाांकास नव्हे
तर मालमत्ता ज्या बदनाांकास बवकण्यात आली असेल त्या बदनाांकास ती खरे दीदाराकडे बनबहत
झाल्याचे मानण्यात येईल.
कलम 220. नाममात्र बोलीवर खरे दी करणे :
या प्रकरणाच्या तरतुदींअनवये केलेल्या कोणत्याही बविीमध्ये कोणीही िोली िोलणारी
व्यक्ती नसेल ककवा करण्यात आलेली िोली अपुरी ककवा नाममात्र असेल त्यािाितीत,
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बजल्हाबधकाऱयाने, राज्य शासनाच्या वतीने अशी मालमत्ता त्याच्या दुय्यम अबधकाऱयापैकी
कोणत्याही अबधकाऱयास असा दुय्यम अबधकारी िोली करील अशा िोलीवर खरे दी
करण्यासाठी प्राबधकृ त करणे कायदे शीर असेल :
परां तु अशा रीतीने खरे दी करण्यात आलेली मालमत्ता ही त्यानांतर खरे दी केल्यापासून िारा
वषांच्या आत राज्य शासनाकडू न बवकली गेली तर, बविीपासून बमळालेल्या उत्पननातून
पुढील रकमा वसूल करण्यात येतील आबण त्यानांतर रक्कम बशल्लक राबहल्यास ती, ज्या
व्यक्तीची मालमत्ता बवकण्यात आली असेल त्या व्यक्तीस दे ण्यात येईल :(अ) दे णे असलेली रक्कम म्हणजेच व्याजासबहत िाकी असलेली मुद्दलाची रक्कम ;
(ब) राज्य शासनाकडे जमीन असताना आबण कोणत्याही व्यक्तीने ती पट्ट्ट्याने ककवा
अनयथा घे तली नसेल त्या कालावधीमध्ये राज्य शासनाचे महसूलबवषयक कोणतेही
नुकसान झाले असेल तर असे नुकसान ;
(क) बललावातील बविीमध्ये झालेला प्रत्यि खचग ;
(ड) मुद्दलाच्या एक चतुथांश रक्कमे इतकी शास्ती :
परां तु आणखी असे की, पूवोक्तप्रमाणे जर तद्नांतर मालमत्ता बवकण्यात आली नसेल तर,
उक्त मालमत्ता मागील परां तक
ु ामध्ये बवबनर्गदष्ट करण्यात आल्याप्रमाणेच्या रकमा कसूर
करणा-या व्यक्तीन बदल्यानांतर, राज्य शासनाच्या वतीने ती खरे दी करण्यात आल्याच्या
बदनाांकापासून 12 वषे मुदतीचे आत कोणत्याही वेळी, उक्त कसूर करणाऱया व्यक्तीस परत
करण्यात येईल ककवा, यथाक्स्थती, शासनाने ती खरे दी करण्याच्या लगतपूवी बतने ज्या
भूधारणापद्धतीवर ती धारण केली होती त्या भूधारणापद्धतीवर बतला दे ण्यात येईल.

कलम 221. या प्रकरणाच्या उपबं धान्वये वसूल करता ये ईल अशी रक्कम :
(1) (अ) या सांबहतेअनवये ककवा त्या त्या वेळी अमलात असललेल्या जमीन
महसूलासांिांधीच्या कोणत्याही अबधबनयमानवये दे ण्याजोगा ककवा िसबवता येण्याजोगा
असेल असा जमीन महसूल, खांड, उक्त खांड (क्क्वट रें ट), नजराणा, उत्तराबधकारी
शुल्क, हस्ताांतरण शुल्क आबण जप्ती, उपकर,जबमनीपासूनचे नर्े, बवत्तलब्धी, र्ी,
भार, दां ड, शास्ती, पाणीपट्टी, स्वाबमत्व धन, खचग याांिद्दल दे णे असलेल्या सवग रकमा;
(ब) कोणताही खचग कर, शुल्क, उपकर ककवा र्ी ककवा महसुलाची कोणतीही इतर
िाि याांच्या मक्त्यािाित कोणत्याही कांत्राटदाराकडू न येणे असलेला सवग पैसा आबण
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असा कोणताही कांत्राटदार, त्याच्या कराराच्या अटीअनवये ज्या आर्गथक स्वरूपाच्या शास्तीस
पात्र होईल त्या सवग बवबशष्ट आर्गथक स्वरूपाच्या शास्ती ;
(क) या सांबहतेअनवये ककवा त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यानवये
ककवा शासनािरोिर केलेल्या कोणत्याही कराराद्वारे ककवा सांबवदे द्वारे आकारणी म्हणून
ककवा महसुली मागणी म्हणून ककवा जमीन महसुलाची थकिाकी म्हणून आकारणीयोग्य
असल्याचे जाहीर केलेल्या सवग रकमा या प्रकरणाच्या पूवीपूती तरतुदींअनवये
आकारण्यात येतील आबण या प्रकरणाच्या सवग तरतुदी या शक्य तेथवर त्यास लागू
होतील.
(2) पोट-कलम (1), खांड (ख) मध्ये बनर्गदष्ट केलेले कोणतेही शेत परत घे ण्यात येईल त्या
िाितीत कोणत्याही व्यक्तीला, बतने परत बमळण्याच्या अपेिेसह ज्या कोणत्याही रकमा
कांत्राटदाराला बदल्या असतील त्या रकमाांिद्दल कोणतीही रक्कम बमळण्याचा हक्क असणार
नाही.
कलम 223. जामीनाकडू न पैशाची वसूली करणे :
जी कोणतीही व्यक्ती या सांबहतेच्या ककवा इतर कोणत्याही अबधबनयमाच्या कोणत्याही
तरतुदींनवये ककवा ज्या कोणत्याही मांजरु ीअनवये, पट्ट्ट्यानवये ककवा सांबवदे अनवये बजच्यािद्दल
जामीन बदला आहे अशी रक्कम, जमीन महसुलाची थकिाकी असल्याप्रमाणे मूळ
दे णेकऱयाकडू न वसूल करण्यासारखी असेल त्या मांजरु ीअनवये, पट्ट्ट्यानवये ककवा
सांबवदे अनवये, जामीन राबहले असेल अशी कलम 221, पोट-कलम (1), खांड (ख) मध्ये
बनर्गदष्ट केलेला कांत्राटदार धरून, प्रत्येक व्यक्ती बतच्या प्रबतभूबत िांधपत्रातील शतीप्रमाणे जी
रक्कम भरणा करण्यास पात्र झाली असेल ती रक्कम ककवा बतचा कोणताही भाग करण्यात
कसूर करील तर, या सांबहतेच्या तरतुदींअनवये, ती महसूल दे ण्यात कसूर करणाऱया
व्यक्तीप्रमाणे, बतच्याबवरुद्ध कारवाई केली जाण्यास पात्र ठरे ल; आबण अशा व्यक्तीला या
प्रकरणाच्या सवग पूवगगामी तरतुदी, शक्य असेल तेथवर, लागू असतील.
----- 000 -----
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(ब) महाराष्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत धनयम, 1967
(शासकीय अबधसूचना िमाांक : यू.एन.एफ. 2367-आर, बदनाांक 1 सप्टें िर, 1967)
धनयम 1. संधक्षप्त नांव - या बनयमास 'महाराष्र जमीन महसुलाच्या वसुलीिाित बनयम,
1967' असे म्हणता येईल.
धनयम 5. मागणीच्या नोधटशीचा नमुना –
(1) कलम 178 खाली काढावयाची नोटीस नमुना 1 मध्ये असेल.
(2) मागणीच्या बनरबनराळ्या नोबटसा वेगवेगळ्या कसूरदाराांच्या नावे काढण्यात येतील.
धनयम 6. कलम 179 खाली करावयाची उद्घोषणा व काढावयाची नोटीस यांचा
नमुना - कलम 179 खाली करावयाची उद्घोषणा व काढावयाची नोटीस ही नमुना 2 मध्ये
असेल.
धनयम 7. केवळ भोगवट्याची जमीन इत्यादींचा भाग जप्त करणे. - कोणत्याही
भोगवट्याच्या जबमनीचा ककवा दुमाला धारण जबमनीच्या िाितीत जमीन महसुलाची
थकिाकी दे य असेल त्या िाितीत, बजल्हाबधकारी, जमीन महसुलाच्या थकिाकीिद्दल
करण्यात आलेली मागणी पूणग करण्यासाठी, त्याच्या मते, आवश्यक असेल तेवढाच
भोगवट्यातील जबमनीचा ककवा धारण जबमनीचा भाग जप्त करील.
धनयम 8. धववधक्षत प्रकरणांमध्ये जमीन महसुलाची थकबाकी माफ करणे. - जमीन
महसुलाच्या प्रदानातील कसुरीिद्दल जप्त केलेल्या कोणत्याही जबमनीची, कलम 72 च्या
उपिांधानुसार बवल्हे वाट लावण्यात आलेली नसेल अशा िाितीत, कसूरदाराने दे य असलेल्या
जमीन महसुलाच्या थकिाकीची रक्कम त्याच्या बवरुध्द पुढील अबनवायग कायगवाही न करता,
सामानयत: मार् करण्यात येईल.
धनयम 9. कसूरदाराची जंगम मालमत्ता अटकावून ठे वण्याच्या अधधपत्राचा नमुना व
अशाधरतीने (माल) अटकावून ठे वण्याची पद्धती –
(1) कलम 180 खाली कसूरदाराची जांगम मालमत्ता अटकावून ठे वण्यासाठी, बजल्हाबधकारी,
त्या कलमाच्या पोटकलम (2) मध्ये बनदे श केलेल्या अबधकाऱयाच्या नाांव (ज्याचा यापुढे या
बनयमात "अटकावून ठे वणारा अबधकारी" असा बनदे श करण्यात आला आहे ) नमुना 3 मध्ये
अटकावयाचे अबधकारपत्र काढील.
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(2) अटकावून ठे वणाऱया अबधकाऱयाला, प्रत्यि अबभग्रहणाद्वारे , कसूरदाराची जांगम
मालमत्ता अटकावून ठे वता येईल व तो ती, आपल्या अबभरिेत ककवा कोणत्याही आपल्या
दुय्यम व्यक्तीच्या अबभरिेत ठे वील व तो, त्याने अबधग्रहण केलेल्या मालमत्तेिद्दल जिािदार
असेल :
परां तु अबभग्रहण केलेली जांगम मालमत्ता, जलद व नैसर्गगकपणे नाश होण्याची शक्यता
असेल ककवा ती अबभरिेत ठे वण्याचा खचग , बतच्या मूल्याहू न अबधक होण्याचा सांभव असेल
त्या िाितीत, अटकावून ठे वणारा अबधकारी, बजल्हाबधकाऱयाच्या आदे शानुसार ती तत्काळ
बवकण्याची व्यवस्था करील.
तसेच, अबभग्रहण केलेल्या मालमत्तेमध्ये, गुरेढोरे , शेतीची अवजारे ककवा ज्या
सोयीस्करपणे हलवणे शक्य नाही अशा इतर वस्तू याांचा अांतभाव असेल त्या िाितीत,
अटकावून ठे वणाऱया अबधकाऱयाला, ती मालमत्ता पूवगवती परां तक
ु ानवये बवकण्याची व्यवस्था
करण्यात आली नसेल तर, कसूरदाराच्या ककवा त्या मालमत्तेच्या बहतसांिांध असल्याचा दावा
साांगणाऱया इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या साांगण्यावरुन, त्या गावा ककवा ज्या बठकाणी ती
अटकावून ठे वण्यात आली असेल त्या बठकाणी, (एक) कसूरदाराच्या ककवा कोंडवाडा रिक, कोणताही असल्यास, त्याच्या ताब्यात ठे वता
येईल, ककवा
(दोन) त्या मालमत्तेमध्ये बहतसांिांध असल्याचा दावा साांगणाऱया व्यक्तीच्या ककवा अटकावून
ठे वणाऱया अबधकाऱयाांच्या मते आदरणीय असेल व आपल्या अबभरिेत ती मालमत्ता
ठे वण्यास जी तयार असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या ताब्यात ठे वता येईल, परां तु
त्यापूवी, अशा कसूरदाराने ककवा कोंडवाडा रिकाने ककवा यथाक्स्थती, अशा व्यक्तीने
मालमत्तेच्या मूल्यापेिा कमी नसेल एवढ्या रकमेच्या, एक ककवा त्याहू न अबधक जबमनीसह,
िांधपत्र करुन बदले पाबहजे व मागणी करण्यात येईल तेव्हा अटकावून ठे वणाऱया
अबधकाऱयापुढे ती मालमत्ता हजर करण्यात येईल यािाित हमी बदली पाबहजे.
(3) अटकावून ठे वणारा अबधकारी, अटकावून ठे वलेल्या मालमत्तेची यादी तयार करील व ती
मालमत्ता बजच्या अबभरिेत ठे वण्यात आली असेल अशा व्यक्तींची आबण शक्य असल्यास,
कसूरदाराची आबण ती यादी अचूक असल्यािद्दल सािाांकन करण्यासाठी त्याच्या मते
आदरणीय असेल अशा बकमान एका व्यक्तीची त्यावर सही घे ईल. अटकावून ठे वलेल्या
मालमत्तेमध्ये गुरेढोरे व इतर वस्तू या दोहोंचाही अांतभाव असेल तर गुराढोराांची एक
अटकावून ठे वलेल्या मालमत्तेमध्ये गुरेढोरे व इतर वस्तू या दोहोंचाही अांतभाव असेल तर
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गुराढोराांची एक वेगळी यादी तयार करण्यात येईल व उपरोक्त प्रमाणे ती सािाांबकत करण्यात
येईल.
(4) गुरेढोरे ककवा इतर जांगम मालमत्ता कसूरदाराच्या ताब्यात नसेल त्या िाितीत,
गुराढोराांच्या चाऱयापाण्याचा खचग ककवा इतर जांगम मालमत्तेच्या सुरबित अबभरिेचा खचग ,
बजल्हाबधकारी सवगसाधारणपणे ककवा बवशेष आदे शाद्वारे बनक्श्चत करील अशा दराने
आकारण्यात येईल. असा झालेला खचग , हा मालमत्तेच्या बविी उत्पननावर प्रथम आकारण्यात
येईल.
धनयम 10. धदवाणी व्यवहार संधहतेचे उपबं ध लागू असणे. - बदवाणी व्यवहार सांबहता,
1908 च्या पबहल्या अनुसच
ू ीचा बनयम िमाांक एकवीस मधील बनयम 47 ते 53 याांचे त्या
बनयमात वणगन केलेल्या जांगम मालमत्तेच्या जप्तीसांिांधीचे उपिांध, शक्यतोवर त्या
अबधबनयमानवये अटकावून ठे वलेल्या जांगम मालमत्तेच्या िाितीत लागू होतील.
धनयम 11. स्थावर मालमत्ते ची जप्ती. (1) कलम 181, 182 व 185 अनवये करावयाची स्थावर मालमत्ते ची जप्ती, कसूरदारास
कोणत्याही प्रकारे मालमत्ता हस्ताांतबरत करण्यास ककवा बतच्यावर कोणत्याही प्रकारे भार
बनमाण करण्यास व अशा हस्ताांतरणापासून ककवा भारापासून कोणताही लाभ घे ण्यास इतर
सवग व्यक्तींना प्रबतवेध करणारा नमुना 4 मधील आदेश बजल्हाबधकाऱयाकडू न काढण्यात
येऊन, कायाक्नवत करण्यात येईल.
(2) अशा मालमत्तेमधील ककवा अशा मालमत्तेलगतच्या कोणत्याही बठकाणी दवांडी बपटवून
ककवा इतर रुढ पद्धतीने तहसीलदाराकडू न ककवा नायि तहसीलदाराकडू न आदे शाची
उद्घोषणा करण्यात येईल आबण आदे शाची एक प्रत, मालमत्ते तील ठळक जागी, तसेच
तलाठ्याच्या कायालयातील सूचना र्लकावर, बचकटवण्यात येईल.
(3) आदे शाची प्रत मालमत्तेवर ज्या बदनाांकाला बचकटली असेल त्या बदनाांकापासून,
सदभावना मूल्यािद्दल खरीददाराच्या बवरुध्द व असा आदे श ज्या बदनाांकाला काढला असेल
त्या बदनाांकापासून, कसूरदाराकडू न हस्ताांतबरत केलेली मालमत्ता ज्याांनी घे तली आहे अशा
सवग इतर हस्ताांतबरतीबवरुध्द आदे श अमलात येईल.
धनयम 12. समपहरण केलेल्या, अटकावून ठे वलेल्या ककवा जप्त केलेल्या मालमत्तेची
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(1) समपहरण केलेल्या, अटकावून ठे वलेल्या ककवा जप्त केलेल्या मालमत्तेची बविी ही
सामानयपणे, मालमत्ता ज्यामध्ये असेल त्या नगरात ककवा गावात करण्यात येईल.
(2) अशा बविीच्या उद्घोषणा व लेखी नोबटसा, (अ) समपहरण केलेल्या मालमत्तेच्या िाितीत, नमुना 5 मध्ये,
(ब) अटकावून ठे वलेल्या मालमत्तेच्या िाितीत, नमुना 6 मध्ये,
(क) जप्त मालमत्तेच्या िाितीत, नमुना 7 मध्ये काढण्यात येतील.
धनयम 13. हातची ककमत धनस्श्चत करण्यात यावी. - कोणतीही जमीन ककवा इतर
मालमत्ता जाहीर बललावाने बवकण्यात येईल त्यािाितीत हातची ककमत, बजल्हाबधकाऱयाला
योग्य वाटल्यास त्यासाठी ठरबवण्यात येईल.
धनयम 14. धवक्रीच्या प्रमाणपत्राचे नमुने. - स्थावर मालमत्ते ची बविी कायम झाल्यावर
खरीददाराला बविीचे प्रमाणपत्र,(अ) बवकण्यात आलेली मालमत्ता ही समपहरण केलेली मालमत्ता असेल
त्यािाितीत नमुना 8 मध्ये,
(ब) बवकण्यात आलेली मालमत्ता ही, अटकावून ठे वलेली मालमत्ता असेल
त्यािाितीत नमुना 9 मध्ये दे ण्यात येईल.
धनयम 15. जंगम मालमत्ते ची धवक्री पूणव झाल्यावर ती मालमत्ता दे णे. - कलम 199
ककवा 200 या कलमानवये जांगम मालमत्तेची बविी पूणग होईल त्या िाितीत, बविी करणारा
अबधकारी,
(अ) मालमत्ता प्रत्यि जप्त करण्यात आली असल्यास ती खरीददाराला दे ईल,
आबण
(ब) इतर कोणत्याही प्रकरणाांमध्ये, अशी मालमत्ता खरीददाराकडे बनबहत
करणारा आदे श करील.
धनयम 16. कलम 212 अन्वये खरीददारास ताबा दे ण्याची पद्धती. –
(1) बवकलेली जमीन ही कसूरदाराच्या ककवा त्याच्या वतीने कोणत्याही व्यक्तीच्या ककवा
जमीन जप्त केल्यावर ककवा बनयम 14 अनवये बतच्या सांिांधात प्रमाणपत्र बदल्यावर,

30

कसूरदाराने बनमाण केलेल्या हक्कानवये दावा साांगणाऱया कोणत्याही व्यक्तीच्या, ताब्यात
असेल त्यािाितीत, बविी करणाऱया अबधकाऱयाने, खरीददाराने अजग केल्यावर, अशा
खरीददाराकडे ककवा खरीददार आपल्या वतीने मालमत्ता स्वीकारण्यास बनयुक्त करील अशा
कोणत्याही व्यक्तीकडे , जबमनीचा तािा दे ण्याचा आदे श काढील आबण आवश्यक असल्यास
(जमीन), सोडू न दे ण्यास नकार दे णाऱया कोणत्याही व्यक्तीला िळजिरी (जबमनीतून) काढू न
लावील.
(2) अशी जमीन कुळाच्या ककवा बतचा भोगवटा करण्यास पात्र असलेल्या इतर व्यक्तीच्या
ताब्यात असेल त्या िाितीत, बविी करणारा अबधकारी, खरीददाराने अजग केल्यावर, बनयम
14 अनवये बदलेल्या प्रमाणपत्राची एक प्रत, जबमनीवरील एखाद्या ठळक बठकाणी बचकटवून
व कसूरदाराचे बहतसांिांध खरीददाराकडे हस्ताांतबरत करण्यात आले आहे त, ही गोष्ट दवांडी
बपटवून ककवा रुढ पद्धतीने जमीन ताब्यात असणाऱया व्यक्तीसमोर घोबषत करुन, जमीन
दे ण्यािद्दल आदे श दे ईल.
धनयम 17. जमीन महुसल
ु ाची थकबाकी म्हणून वसूल योग्य असलेल्या रकमा वसूल
करण्याची कायव पद्धती. (1) शासनाच्या कोणत्याही बवभागाला ककवा स्थाबनक प्राबधकरणाला ककवा सहकारी
सांस्थेला दे य असलेली कोणतीही रक्कम, कसूरदाराकडू न जमीन महसुलाची थकिाकी
म्हणून वसुलीयोग्य असेल त्या िाितीत, असा बवभाग, स्थाबनक प्राबधकरण ककवा यथाक्स्थती
सहकारी सांस्था, यास, कसूरदार ज्या तालुक्यात राहत असेल ककवा ज्या तालुक्यात त्याची
मालमत्ता, असेल त्या तालुक्याच्या तहसीलदाराकडे रकमेच्या वसुलीसाठी लेखी मागणी
पाठबवता येईल.
(2) अशा मागणीत पुढील तपशील अांतभूगत असेल (अ) कसूरदाराांचे पूणग नाांव व पत्ता,
(ब) वसूल करावयाची रक्कम,
(क) जमीन महसुलाची थकिाकी म्हणून बवधीच्या ज्या उपिांधानवये रक्कम वसुलीयोग्य
असेल तो उपिांध,
(ड) रक्कम वसूल करता येईल ती पद्धती प्रबिया,
(इ) बजच्या िाितीत त्या प्रबियेचा अवलांि करता येईल ती मालमत्ता.
(3) अशी मागणी बमळाल्यावर, तहसीलदार बजची अबधबनयमाचे उपिांध व हे बनयम याांच्या
उपिांधानुसार बतची बवल्हे वाट लावतील.
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नमुना 1
(बनयम 5 पाहा)
कसूरदारास मागणीची नोटीस
प्रबत,
श्री.-----------, वबडलाांचे नाांव ----------, राहणार गाव -------, तालुका --------,
बजल्हा ------आपणाांस याद्वारे , अशी नोटीस दे ण्यात येते की, यासोितच्या बववरणपत्रात बदलेल्या
तपशीलाप्रमाणे जमीन महसुलाची थकिाकी म्हणून आपणाकडू न रुपये ------ इतकी रक्कम
येणे असून ही नोटीस िजावल्याच्या बदनाांकापासून ------ बदवसाांच्या आत या नोटीसीसाठी
आकारणीयोग्य असलेल्या र्ीच्या रु.----- इतक्या रकमेसह उक्त रक्कम भरली नाही तर
अनुपालनात कसूर झाल्यािद्दल आपल्याबवरुध्द महाराष्र जमीन महसूल सांबहता, 1966 च्या
कलम 174 अनवये उक्त थकिाकीच्या एक चतुथांशापेिा अबधक नसेल इतक्या अबतबरक्त
शास्तीसह येणे असलेल्या रकमेच्या वसुलीकरीता कायद्यानुसार सक्तीची कायगवाही करण्यात
येईल.
गाव

भूमापन
िमाांक
खासरा
िमाांक
व उपबवभाग
िमाांक

िेत्र

आकारणीचा
प्रकार (उदा.
जमीन
महसूल
अकृ बषक
कर, ककवा
वाढीव
जमीन
महसूल इ.

आकारणीचे
वषग

आकारणीचा
दर

आकारणीचा
रक्कम
(रुपये)

नोटीस
आकार
(रुपये )

एकूण
दे य
असलेली
रक्कम
(रुपये)

नोटीस
िजाबवल्या
ची तारीख

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

माझ्या सही व या कायालयाच्या मोहोरे बनशी बदली.
बदनाांक -------------बठकाण -------------महसूल अबधकाऱयाचे पदनाम
कायालयाचा बशक्का.
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नमुना 2
(बनयम 6 पाहा)
उद्घोषणेचा व समपहरणाच्या लेखी नोधटशीचा नमुना
ज्याअथी, श्री.-------------------- (वबडलाांचे नाांव -----------------------) राहणार,
------------- तालुका --------------- बजल्हा ------------ याांनी गाव--------तालुका -------बजल्हा --------- याांनी गाव ---------- तालुका------, यामधील भू-मापन िमाांक/खासरा
िमाांक/बहस्सा िमाांक -------- िेत्र, ------, जबमनीच्या भोगवट्याच्या आकारणी ---------असणाऱया त्याांच्या--------- जबमनीच्या भोगवट्याच्या/दुमाला धारण जबमनीच्या िाितीत
जमीन महसुलािद्दल रु. --------- दे ण्यात कसूर केली आहे . आबण ज्याअथी, उक्त धारण
जबमनीचे समपहरण करुन, उक्त रक्कम व सवग कायदे शीर आकार व खचग करणे आवश्यक
आहे .
त्याअथी, याद्वारे अशी नोटीस दे ण्यात येत आहे की, या नोबटशीच्या तारखेपासून -----(येथे पांधरा बदवसाांपेिा कमी नसेल इतक्या बदवसाांची सांख्या नमूद करावी.) बदवस पूणग
झाल्यावर, उक्त भोगवट्याचे /धारण जबमनीचे राज्य शासनाकडे समपहरण करण्यात येईल.
-------------------------------------------------------------------------------------------खाली बवबनर्गदष्ट केलेल्या उक्् भोगवट्याच्या / धारण जबमनीच्या भागाचे राज्य
शासनाकडे समपहरण करण्यात येईल.

(समपहरणाच्या घोषणेखाली येणाऱया भोगवट्याच्या/धारण जबमनीच्या भागाचे वणगन
येथे द्यावे.)
माझ्या सही व कायालयाच्या बशक्क्याबनशी बदली.
बठकाणी -----------बदनाांक ----------------

महसूल अबधकाऱयाचे पदनाम
कायालयाचा बशक्का.
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नमुना 3
(बनयम 9 पाहा)
जंगम मालमत्ता अटकावून ठे वण्याचे अधधपत्र
प्रबत,
(अबधपत्राच्या अांमलिजावणीचे काम ज्याच्याकडे सोपवलेले आहे त्या व्यक्तीचे व बतच्या
कायालयाचे नाव)
ज्याअथी, श्री.------------------------ (वबडलाांचे नाांव ----------------------) राहणार,
------------- तालुका --------------- बजल्हा ------------ याांनी गाव-------- तालुका ------बजल्हा --------- याांनी गाव ---------- तालुका------, यामधील भू-मापन िमाांक/खासरा
िमाांक/बहस्सा िमाांक -------- याच्या िाितीत जमीन महसुलाच्या िाितीत जमीन
महसुलाची थकिाकी म्हणून वसुलीयोग्य असलेल्या मागणीच्या रकमेच्या िाितीत रुपये --------- दे ण्यात कसूर केली आहे . त्याअथी, उक्त -------- ची जांगम मालमत्ता अटकावून
ठे वण्यास आबण येणे असलेली एकूण रक्कम दे ण्यात आली नाही तर, ती मालमत्ता, या
कायालयाकडू न पुढील आदेश बमळे पयंत ताब्यात ठे वण्यािाित आदे श दे ण्यात येत आहे .
हे अबधपत्र, अांमलिजावणीचा बदनाांक व त्याची कोणत्याही पद्धतीने अांमलिजावणी
केली ते प्रमाबणत करणारे ककवा त्याची अांमलिजावणी का करण्यात आली नाही हे नमूद
करणारे पृष्ठाांकन करुन -------- 20 ------- रोजी ककवा त्यापूवी, परत करण्यािाित
आपणास आणखी आदे श दे ण्यात येत आहे त.
माझ्या सही व कायालयाच्या बशक्क्याबनशी बदली.
बठकाणी -----------बदनाांक ----------------

महसूल अबधकाऱयाचे पदनाम
कायालयाचा बशक्का.
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नमुना 4
(बनयम 11 पाहा)
स्थावर मालमत्तेच्या जप्तीचा आदे श
ज्याअथी, श्री.------------------------ (वबडलाांचे नाांव ----------------------) राहणार,
------------- तालुका --------------- बजल्हा ------------ याांनी, खाली तपबशलवार
बदल्याप्रमाणे ----------- िद्दल त्याांच्याकडू न येणे असलेले रु.---------------- दे ण्यास कसूर
केली आहे :
(मागणीचा तपशील) ----------------त्याअथी, असा आदे श दे ण्यात येत आहे की, उक्त ----------------- यास या
कायालयाच्या पुढील आदे शापयंत त्या मालमत्तेचे, बविीने, दे णगी म्हणून ककवा अनयथा
हस्ताांतरण करण्यास प्रबतषेध असेल व तसे करण्यास प्रबतबषद्ध व अवरुद्ध करण्यात येत आहे
आबण सवग व्यक्तींना याद्वारे तशाच बरतीने खरे दीने, दे णगी म्हणून ककवा अनयथा ती
क्स्वकारण्यास प्रबतषेध असेल व तसे करण्यास प्रबतबषद्ध करण्यात येत आहे :
अनुसच
ू ी
(मालमत्ते चे वणगन)
बदनाांक --------- 20 ---------- रोजी माझ्या सही व कायालयाच्या बशक्क्याबनशी
काढण्यात आला.
----------- याांचे कायालय.

कायालयाचा बशक्का

बजल्हाबधकारी
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नमुना 5
(बनयम 12(2) (अ) पाहा)
समपहरण केलेल्या मालमत्तेच्या धवक्रीची उद्घोषणा व लेखी नोटीस
ज्याअथी, श्री.--------------------- वबडलाांचे नाांव ------------------------ राहणार
------------- तालुका --------------- बजल्हा ------------ याांच्याकडू न येणे असलेल्या,
खालील तक्त्याांच्या कलम (5) मध्ये बवबनर्गदष्ट केलेल्या, जमीन महसुलाच्या थकिाकीच्या
वसुलीसाठी, खाली बवबनर्गदष्ट केलेल्या मालमत्तेचे समपहरण करण्यात आले आहे .
त्याअथी, याद्वारे अशी नोटीस दे ण्यात येत आहे की, बविीसाठी यामध्ये बनक्श्चत
केलेल्या बदवसापूवी ----- च्या तलाठ्याला, दे य रक्कम बदली नसेल तर, उक्त मालमत्ता,
बतच्यावर िसबवण्यात आलेल्या सवग भारापासून व बतच्या सांिांधात करण्यात आलेली सवग
अनुदाने व सांबवदा याांपासून मुक्त, अशी मालमत्ता ------ येथे, ------20----- रोजी वाजता,
ककवा वाजण्याच्या सुमारास, जाहीर बललावाद्वारे बवकण्यात येईल.
गाव
(1)

टीप -

भू-मापन िमाांक व
पोट-बवभाग िमाांक
(2)

िेत्र

आकारणी

(3)

(4)

दे य असलेल्या जमीन
महसुलाची थकिाकी
(5)

एकर

रुपये

रुपये

(1) प्रत्येक भू-मापन िमाांकावर ककवा पोट-बवभाग िमाांकावर दे य असलेल्या
जमीन महसुलाच्या थकिाकीची रक्कम, स्तांभ 95 मध्ये स्वतांत्रपणे बवबनर्गदष्ट
करण्यात येईल.
(2) धारण जबमनीमध्ये, एक भू-मापन िमाांकापेिा ककवा खासरा िमाांकापेिा
ककवा पोट-बवभाग िमाांकापेिा अबधक िमाांक असतील तर, बविी करणाऱया
कायालयास, थकिाकी वसूल करण्यास आवश्यक वाटतील अशा, एका ककवा
त्याहू न अबधक िमाांकाची बविी करण्याची मुभा असेल.

माझ्या सही व कायालयाच्या बशक्क्याबनशी बदली.
बठकाणी --------------बदनाांक ---------------कायालयाचा बशक्का.

बजल्हाबधकारी
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नमुना 6
(बनयम 12(2) (ब) पाहा)
अटकावून ठे वलेल्या जंगम मालमत्तेच्या धवक्रीची उद्घोषणा व लेखी नोटीस
ज्याअथी, श्री.---------------- वबडलाांचे नाांव ---------------राहणार ----------तालुका
----------- बजल्हा ----------- याांच्याकडू न जमीन महसुलाच्या थकिाकीिद्दल/जमीन
महसुलाची थकिाकी म्हणून वसुलीयोग्य असलेल्या मागणीप्रीत्यथग येणे असलेल्या रु.------रकमेसाठी खालील बवबनर्गदष्ट केलेली जमीन जांगम मालमत्ता अटकावून ठे वण्यात आली
आहे .
त्याअथी, याद्वारे अशी नोटीस दे ण्यात येत आहे की, बविीकरीता यामध्ये बनक्श्चत
केलेल्या बदवसापूवी दे य रक्कम ----- च्या तलाठ्याला दे ण्यात आली नाही तर, उक्त
मालमत्ता ------ येथे, ------20----- रोजी वाजता, ककवा -----वाजण्याच्या सुमारास, जाहीर
बललावाद्वारे बवकण्यात येईल. अशा तऱहे ने केलेली कोणतीही बविी कायम होण्यास अधीन
राहील/अधीन राहणार नाही.
जांगम मालमत्ते चे
वणगन
(1)

वस्तूांची
सांख्या
(2)

कलम 176 च्या परां तक
ु ानवये सूट
दे ण्यात आलेली मालमत्ता
(3)

माझ्या सही व कायालयाच्या बशक्क्याबनशी बदली.
बठकाणी --------------बदनाांक ----------------

बजल्हाबधकारी
कायालयाचा बशक्का.
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नमुना 7
(बनयम 12(2) (क) पाहा)
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्ते च्या धवक्रीची उद्घोषणा व लेखी नोटीस
ज्याअथी, श्री. -------------- वबडलाांचे नाांव --------------- राहणार ----------तालुका ------------- बजल्हा ------------ याांच्याकडू न कारणासाठी येणे असलेल्या रु.-------- च्या
वसुलीसाठी खाली वणगन केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आलेली आहे .
त्याअथी, याद्वारे , अशी नोटीस दे ण्यात येत आहे की, यामध्ये बविीसाठी बनक्श्चत
केलेल्या तारखेपव
ू ी, पूवेाक्त रक्कम दे ण्यात आली नाही, तर उक्त मालमत्ता ------ येथे,
बदनाांक------20----- रोजी वाजता, ककवा -----वाजण्याच्या सुमारास, जाहीर बललावाद्वारे
बवकण्यात येईल.
ही बविी उक्त मालमत्तेमधील उक्त कसूरदाराचा अबधकार, हक्क व बहतसांिांध याांनाच
केवळ लागू होते.
मालमत्तेचा तपधशल
वणगन

आकारणी असल्यास

(1)

(2)

कोणतेही भार इत्यादी माबहती
असल्यास त्याची टीप
(3)

माझ्या सही व कायालयाच्या बशक्क्याबनशी बदली.
बठकाण --------------बदनाांक ----------------

बजल्हाबधकारी
कायालयाचा बशक्का.
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नमुना 8
(बनयम 14 (अ) पाहा)
समपहरण केलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या धवक्रीचे प्रमाणपत्र
असे प्रमाबणत करण्यात येत आहे की श्री.------------------------ वबडलाांचे नाांव ------------------------- राहणार ------------- तालुका --------------- बजल्हा -----------याांना बदनाांक -------- 20-------- रोजी, जाहीर बललावाद्वारे करण्यात आलेल्या बविीच्या
वेळी, खाली बवबनर्गदष्ट केलेल्या मालमत्तेचे खरीददार म्हणून घोबषत करण्यात आले आहे
आबण ही बविी बदनाांक ------- 20------- रोजी -------- याांच्याकडू न यथोबचतरीत्या कायम
करण्यात आली आहे .
या बविीद्वारे , मालमत्ता बतच्यावर लादलेल्या सवग भाराांपासून व खरीददाराहू न इतर
कोणत्याही व्यक्तीने बतच्या सांिांधात बदलेली सवग अनुदाने व केलेल्या बनबवदा याांच्यापासून
मुक्त, खरीददाराकडे हस्ताांतबरत झाली आहे :
गाव

(1)

भू-मापन
िमाांक व
पोटबवभाग
िमाांक
(2)

िेत्र

आकारणी

अबभबलबखत
भोगवटादाराचे
ककवा मालकाचे
नाांव

खरे दीची
ककमत

(3)

(4)

(5)

(6)

एकर

रुपये

रुपये

माझ्या सही व कायालयाच्या बशक्क्याबनशी बदली.
बदनाांक --------20 -------कायालयाचा बशक्का.

महसूल अबधकाऱयाचे पदनाम
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नमुना 9
(बनयम 14 (ब) पाहा)
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्ते च्या धवक्रीचे प्रमाणपत्र
प्रमाबणत करण्यात येत आहे की श्री.------------------- वबडलाांचे नाांव --------------------- राहणार ------------- तालुका --------------- बजल्हा ------------ याांनी बदनाांक ------- 20-------- रोजी, जाहीर बललावाद्वारे करण्यात आलेल्या बविीच्या वेळी, खाली
बवबनर्गदष्ट केलेल्या मालमत्ते चे खरीददार म्हणून घोबषत करण्यात आले आहे आबण ही बविी
बदनाांक ------- 20------- रोजी -------- याांच्याकडू न कायम करण्यात आली आहे .
या बविीद्वारे , उक्त मालमत्ते मधील अबधकार, हक्क व बहतसांिांध श्री. ------- हस्ताांतबरत
करण्यात आले आहे :
गाव

(1)

भू-मापन
िमाांक व
पोट-बवभाग
िमाांक
(2)

िेत्र

आकारणी

(3)

(4)

एकर

रुपये

अबभबलबखत
भोगवटादाराचे
ककवा मालकाचे
नाांव
(5)

खरे दीची
ककमत

(6)
रुपये

माझ्या सही व कायालयाच्या बशक्क्याबनशी बदली.
बठकाण --------बदनाांक ------------कायालयाचा बशक्का.

----- 000 -----

महसूल अबधकाऱयाचे पदनाम
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(क)

शासन पधरपत्रक :महाराष्र जमीन महसूल (महसूलाच्या वसुलीबाबत
धनयम) 1967 चे धनयम 17 नुसार जमीन
महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल योग्य असलेल्या
रकमा (R.R.C.) वसूल करण्याची कायव पध्दती.

महाराष्र शासन
महसूल व वन धवभाग,
शासन पधरपत्रक क्र.लेप-2011/प्र.क्र.59(भाग-2)/टी-2
मं त्रालय, मुंबई - 400 032.
धदनांक : 27.03.2012
वाचा : 1) शासन पबरपत्रक, महसूल व वन बवभाग ि.आईव्ही 1073/54228/सी-1,
बदनाांक 22.08.1974.
2) शासन पबरपत्रक, महसूल व वन बवभाग ि.आईव्ही 1079/181727/ल-2,
बदनाांक 04.12.1979.
3) शासन पबरपत्रक, महसूल व वन बवभाग ि.आईव्ही 1079/181727/ल-2,
बदनाांक 26.05.1981.

पाश्ववभम
ू ी :
महसुली वसुली प्रमाणपत्र प्रकरणाांचा तालुकास्तरावर अबभलेख ठे वला जात नाही. वसुलीची
कायगवाही बनयमानुसार होत नाही, िरीच वसुलीची प्रकरणे कायगवाहीबशवाय प्रलां बित आहे त. बजल्हा
स्तरावरील व तालुका स्तरावरील प्रकरणाांचा मेळ घातला जात नाही. अपूणग माबहती असले ली
प्रकरणे मूळ बवभागास परत केली जात नाही. वसुलीच्या कामात अत्यांत उदाबसनता आहे . ही िाि
महाले खापाल, नागपूर कायालयाच्या तसेच शासन स्तरावरील दिता व बनबरिण पथकाच्या
तपासणीच्यावेळी बनदशगनास आली आहे .

या सवग िािी तसेच उक्त सांदभीय शासन पबरपत्रक

बवचारात घे वून िेबत्रय कायालयाकरीता सवग समावेशक सुचना बनगगबमत करण्याची िाि शासनाच्या
बवचाराधीन होती.
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पधरपत्रक :
महाराष्र जमीन महसूल अबधबनयम 1966 चे कलम 221 प्रमाणे जमीन महसुलाची थकिाकी
म्हणून आकारणी योग्य असले ल्या रकमाांच्या वसुलीिाित महाराष्र जमीन महसुल (जमीन
महसुलाच्या वसुलीिाित) बनयम 1967 चे बनयम 17 नुसार कायगवाही करण्यात येते.

जमीन

महसुलाची थकिाकी म्हणून वसुल योग्य रकमाांची वसुली होण्यासाठी तालुका व बजल्हा स्तरावर
करावयाची कायगपध्दतीिाित आता पुढीलप्रमाणे सवग समावेशक सुचना दे ण्यात येत आहे त.
धजल्हाधधकारी/उपधवभागीय अधधकारी यांचे स्तरावर करावयाची कायव वाही :
1. बजल्हाबधकारी याांचे कायालयात प्राप्त झालेल्या महसूल वसुली प्रमाणपत्र प्रकरणाांची नोंदवहीत
तसेच सांगणकावर तातडीने नोंद घे णे.
2. महसूल वसुली प्रमाणपत्राबशवाय इतर प्रकरणी आर.आर.सी. नोंदवहीत नोंदली जाणार नाहीत
याची दिता घे णे.
3. महाराष्र जमीन महसूल (जमीन महसूलाच्या वसुलीिाित) बनयम 1967 चे बनयम 17 (2)
मधील मुद्याांवर माबहती पुरबवले ली नसल्यास अथवा अपूणग असल्यास सदरचा प्रस्ताव सांिांबधत
बवभागास तात्काळ परत करणे.
4. प्रकरण वसुली योग्य असल्याची बनवासी उपबजल्हाबधकाऱयाांची धारणा झाल्यास 7 बदवसाांत
सदर प्रकरण पुढील कायगवाहीसाठी सांिांबधत उपबवभागीय अबधकारी/तहबसलदार कायालयाकडे
पाठबवणे.
5. उपबवभागीय/तहबसलदार कायालयाकडे बनदे बशत केलेल्या नोंदणीकृ त प्रकरणाांचा िेबत्रय
कायालयातील प्रकरणाांशी दरमहा मेळ घालणे.
6. वसूलचा माबसक अहवाल बवहीत नमुनयात दरमहा 5 तारखेच्या आत न चुकता शासनाकडे

पाठबवला जाईल याची दिता घ्यावी.
7. बजल्हाबधकारी/उपबवभागीय अबधकारी याांनी महसूल वसूली प्रमाणपत्र प्रकरणाांचा दरमहा
आढावा घे वून वसूलीसाठी सांिांधीत तहबसलदार याांचेकडे पाठपुरावा करावा.
8. उपबवभागीय अबधकारी याांनी दे खील वरीलप्रमाणे त्याांच्या कायालयात कायगवाही करावी.
शासनाने बदले ल्या आदे शाप्रमाणे उबचत कायगवाही झाली असल्याची खात्री करावी.

9. प्रकरण नोंदवहीची दरमहा तपासणी करावी. पूणग कायगवाही झाली असल्यास पूतगता अहवाल
सांिांबधत बवभागस पाठवावा. त्यानांतर लाल शाईने नोंदवहीमधील सांिांधीत अनुिमाांकाला
प्रकरण बनकाली काढल्याची खुण (वतुगळ) करावे.
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10. दरवषी 31 माचग अखेर नोंदवही अद्यावत करुन बशल्लक थकिाकी बनक्श्चत करावी व
थकिाकीचा तालुकाबनहाय तपबशल शासनास न चुकता सादर करावा.
तहधसलदार यांचे स्तरावर करावयाची कायव वाही :
1. तहबसल पातळीवर बवहीत नमुनयात आर.आर.सी.नोंदवही ठे वून प्रकरणाांचा बनयबमत मेळ
घातला जाईल याची दिता घ्यावी.
2. बजल्हाबधकारी/उपबवभागीय कायालयाकडू न तहबसलदार कायालयात प्राप्त झाले ल्या महसूल
वसूली प्रमाणपत्र प्रकरणाांची नोंदवहीत तसेच सांगणकावर तातडीने नोंद घ्यावी.
3. सदर नोंदवहीत महसूल वसूली प्रमापपत्राबशवाय इतर प्रकरणे नोंदवली जाणार नाहीत याची
दिता घ्यावी.
4. महाराष्र जमीन महसूल (जमीन महसूलाच्या वसुलीिाित) बनयम 1967 चे बनयम 17(2)
मधील मुद्याांवर माबहती पुरबवले ली नसल्यास अथवा अपूणग असल्यास सदरचा प्रस्ताव
बजल्हाबधकारी याांचेमार्गत सांिांधीत बवभागास तात्काळ परत करावा.
5. महसूल वसूली प्रमाणपत्र प्रकरणाांची नोंदवहीत नोंद झाल्यानांतर तसेच खातेदाराचा पत्ता व त्या
अनुषांबगक माबहती उपलब्ध झाल्यावर तहबसलदाराांनी खातेदारास वसुलीची पबहली नोटीस
द्यावी. नोटीसीत 10 बदवसाांची मुदत द्यावी व त्यानांतर बवबहती कालावधीत पुढील नोटीसा दे वन
ू
वसुलीची कायगवाही करावी.
6. ज्या प्रकरणाांत पत्ते आबण मालमत्ते चे तपशील अपूणग ककवा चुकीचे असतील त्यावेळी इतर
बवभागाकडे उपलब्ध असले ली माबहती सहभागी करुन वसुलीची कायगवाही सुरु करावी.
7. पत्त्यावर व्यक्ती आढळत नाही ककवा खातेदाराकडे मालमत्ता नाही अशी वसुली अबधकाऱयाांची
धारणा झाल्यास गावातील प्रबतष्ठीत व्यक्ती ककवा स्थाबनक यांत्रणेकडू न ----- पोबलस,
ग्रामपांचायत/नगरपाबलका याांचेमार्गत व्यक्ती/मालमत्ते चा शोध घ्यावा व वसुलीची कायगवाही
बनयमानुसार करावी.
8. ज्या प्रकरणात पत्ते आबण मालमत्ते चे तपशील अपूणग ककवा चुकीचे असतील व त्याचा शोध घे णे
शक्य नसल्याची तहबसलदार याांची धारणा झाल्यास मोघम कारण न दे ता पांचनामा करुन तसा
अहवाल तयार करावा. पांचनाम्यात प्रबतष्ठीत व्यक्ती सरपांच/नगरसेवक/ग्रामसेवक/डॉक्टर/
बवशेष कायगअबधकारी/पांचायत सबमती सदस्य/बजल्हापबरषद सदस्य इत्यादी लोकाांचा सहभाग
घ्यावा आबण बजल्हाबधकारी याांचेमार्गत हे प्रकरण सांिांधीत बवभागास परत करावे व तशी

नोंदवहीत नोंद घ्यावी.
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9.

बदले ल्या मुदतीत रक्कम भरली नसल्यास बनयमानुसार थकिाकीदाराांच्या नाांवे बमळकत जप्तीचा
वारां ट जारी करावा. त्यात बमळकतीचा तपशील अथवा यादी नमूद करावी. जप्ती वारां ट
काढण्यास बवलांि झाला तर थकिाकीदारास त्याची बमळकत परस्पर बवल्हे वाट लावण्याची सांधी
बमळू शकते. म्हणून थकिाकी वसुलीसाठी थकिाकीदाराांची बमळकत सांपण
ू ग माबहतीसह जप्तीची
कायगवाही करावी.

10. जप्त केले ल्या मालमत्ते ची बवल्हे वाट लावण्यासाठी जाहीर बललावाची कायगवाही करावी.

त्यासाठी जप्त मालमत्ते चे बववरण शासन राजपत्रात तसेच स्थाबनक दै बनक वृत्तपत्रात प्रबसध्द
करावे.

जाहीर बललाव करणेची जिािदारी स्वत: तहबसलदार ककवा त्यापेिा वबरष्ठ

अबधकाऱयाांनी करावी.
11. जाहीर बललावाद्वारे प्राप्त झाले ल्या थकिाकीची रक्कम वसुलीचा खचग वजा करुन
बजल्हाबधकारी याांचेमाफ्रत सांिांधीत बवभागास परत करावी. तशी नोंद नोंदवहीत घ्यावी.
12. तहबसलदाराने नोंदवहीची बनयमकाबलक दरमहा तपासणी करावी. पूणग कायगवाही झाले ल्या
प्रकरणाांचा पूतगता अहवाल बजल्हाबधकारी याांचेमार्गत सांिांधीत बवभागास पाठवावा. त्यानांतर
लाल शाईने नोंदवहीमधील सांिांधीत नोंदवहीतील अनुिमाांकाला प्रकरण बनकाली काढल्याची
खूण (वतुगळ) करावे.
13. महसूल वसूली प्रमाणपत्र पाठबवल्यानांतर जर सांिांधीत खातेदार/बवभागाकडू नच आर.आर.सी
वसूल झाल्यास अथवा थकिाकीदाराने सांिांधीत बवभागाकडे परतर्ेड केली असल्यास
तहबसलदाराांनी अशी माबहती उपलब्ध करुन घे वून नोंदवहीत तशी नोंद घ्यावी. त्याचप्रमाणे
बजल्हाबधकारी कायालयासही कळवावे.

14. ज्या प्रकरणात अांशत: वसुली झाले ली आहे आबण पूणग वसुली शक्य नाही ककवा रक्कम वसुल
होणे अबजिा् शक्य नसल्यास पुराव्याांसह ही िाि बजल्हाबधकारी याांचे बनदशगनास आणावी व
त्याांच्यामार्गत अशी प्रकरणे सांिांबधत बवभागास परत पाठवावीत व तशी नोंदवहीत नोंद घ्यावी.
15. ज्या प्रकरणात वसुलीची कायगवाही करताना नयायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास बजल्हाबधकारी
याांच्या सल्ल्याने योग्य ती कायगवाही करावी. त्याचप्रमाणे बनकाली काढले ल्या प्रकरणाांचा व
वसुल केलेल्या रकमाांचा तपबशल बजल्हाबधकारी कायालयास वेळोवेळी सादर करावा.
16. प्रलां बित प्रकरणाांचा दरमहा िैठकीच्या वेळी आढावा घ्यावा. वसुलीची कायगवाही बवबहत
कालावधीत व बनयमानुसार सुरु असल्याची खात्री करावी. त्याचप्रमाणे वसुलीच्या कामात
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बनष्काळजीपणा करणाऱया अबधकारी/ कमगचारी याांचेबवरुध्द बशस्तभां गबवषयक कारवाई येईल
याची सांिांबधताांना जाणीव करुन द्यावी व आवश्यकते वेळी तसार प्रस्ताव बजल्हाबधकारी
याांचेमार्गत शासनास सादर करावा.
संधनयं त्रण :
उपरोक्त कायगवाहीची (कागदपत्र, नोंदवया इ.सांिांधी) अचानक तपासणी अथवा बनबरिण
करण्याचे अबधकार बवभागीय आयुक्त तसेच मांत्रालयीन दिता व बनबरिण पथकास राहतील.

महसूल वसुली प्रमाणपत्राच्या बवबहत कायगवाही सांिांधीची सवग जिािदारी बनवासी उपबजल्हाबधकारी,
उपबवभागीय अबधकारी, तहबसलदार व बनवासी नायि तहबसलदार याांचेवर सोपबवण्यात येत आहे .
त्याांनी व्यक्क्तश: महसूल वसुली प्रमाणपत्र प्रकरणे हाताळणे, वसुलीची कायगवाही करणे व बवबहत
मुदतीत अहवाल पाठबवणे इ. कायगवाही करावी. वसुलीच्या कामात बनष्काळजीपणा करणाऱया
अबधकारी/कमगचारी याांचेबवरुध्द बशस्तभां गबवषयक कारवाई करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर
करण्यात यावा.
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

प्रबत,

सही/(रकवद्र नलावडे )
उप सबचव,
महसूल व वन बवभाग

1. सवग बवभागीय आयुक्त
2. सवग बजल्हाबधकारी
प्रत :
1. मा.मांत्री (महसूल) याांचे खाजगी सबचव
2. मा.राज्यमांत्री (महसूल) याांचे खाजगी सबचव
3. सवग मांत्रालयीन बवभाग
4. महाले खापाल 1 / 2 (ले खापबरिा) महाराष्र राज्य, मुांिई/नागपूर.
5. महाले खापाल 1 / 2 (ले खा व अनुज्ञेयता) महाराष्र राज्य, मुांिई/नागपूर.
6. सवग उप बवभागीय अबधकारी.
7. सवग तहबसलदार
8. बनवडनस्ती (टी-2)
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महाराष्र जमीन महसूल (महसूलाच्या वसुलीबाबत
धनयम) 1967 चे धनयम 17नुसार जमीन महसुलाची
थकबाकी म्हणून वसूल योग्य असलेल्या रकमा
(R.R.C.अंतगवत) वसूल करण्याच्या कायव वाहीबाबत.
महाराष्र शासन
महसूल व वन धवभाग,
शासन पधरपत्रक क्र.लेप-1012/प्र.क्र.64/पुनबांधणी/49/टी-2
मं त्रालय, मुंबई - 400 032.
धदनांक : 25.10.2012
वाचा :

1) शासन पबरपत्रक, महसूल व वन बवभाग ि.आईव्ही 1073/54228/सी-1,
बदनाांक 22.08.1974.
2) शासन पबरपत्रक, महसूल व वन बवभाग ि.आईव्ही 1079/181727/ल-2,
बदनाांक 04.12.1979.
3) शासन पबरपत्रक, महसूल व वन बवभाग ि.आईव्ही 1079/181727/ल-2,
बदनाांक 26.05.1981.
4) शासन पबरपत्रक, महसूल व वन बवभाग ि.ले प-2011/प्र.ि.59(भाग-2)/टी-2,
बदनाांक 27.03.2012.

संदभव :
बजल्हाबधकारी / उपबवभागीय अबधकारी / तहबसलदार याांचे स्तरावरील महसूल वसुली
प्रमाणपत्राांतगगत (R.R.C.) जमीन महसुलाची थकिाकी म्हणून समजल्या जाणाऱया रकमाांची वसुली
करावयाच्या कायगपध्दतीिाित शासन स्तरावरुन शासन पबरपत्रक, महसूल व वन बवभाग ि.ले प2011/प्र.ि.59(भाग-2)/टी-2, बदनाांक

27.03.2012 अनवये सवग सांिांबधताांना सूचना दे ण्यात

आलेल्या आहे त.
पधरपत्रक :
बजल्हाबधकारी / उपबवभागीय अबधकारी / तहबसलदार याांचे स्तरावरील आर.आर.सी.प्रकरणे

त्वरे ने बनकाली काढण्यासाठी अबधक पबरणामकारक कायगपध्दती अवलां बिण्यािाित सवग सांिांबधताांना
पुढीलप्रमाणे सुचना दे ण्यात येत आहे त.
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1. महसूल वसुली प्रमाणपत्राांतगगत करण्यात येणारी वसुलीची कायगवाही बवबहत मयादे त पूणग
करुन प्रकरणे बनकाली काढण्यात यावीत, जेणेकरुन आर.आर.सी.प्रकरणे प्रलां बित राहणार
नाहीत.
2. आर.आर.सी. प्रकरणातील वसुलीची कायगवाही अबधक पबरणामकारक करण्यासाठी
आर.आर.सी. बनगगबमत करणाऱया बवभागाकडू न (एम.आय.डी.सी. व तत्सम बवभाग)
जबमनीचे हस्ताांतरण करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र दे ताना सांिांबधत तहबसलदाराांच्या पूवग

परवानगी घे णे आवश्यक आहे .
3. आर.आर.सी. बनगगबमत करणारे बवभाग व आर.आर.सी. वसुलीची कायगवाही करणारे
बजल्हाबधकारी / तहबसलदार याांच्यामध्ये सदर आर.आर.सी. प्रकरणाांिाित आवश्यक त्या
सवग माबहतीची दे वाण-घे वाण करण्यात यावी, जेणेकरुन आर.आर.सी. प्रकरणाांमध्ये वसुलीची
कायगवाही करताना सुलभता बनमाण होईल.
4. बजल्हाबधकाऱयाांना आर.आर.सी. प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानांतर सदर प्रकरणातील महसूलाची
थकिाकी कायद्यातील तरतुदीनुसार महसूल वसुली प्रमाणपत्राांतगगत वसुल करता येईल ककवा
कसे यािाित खातरजमा करुनच प्राप्त प्रकरणाची नोंदवहीत नोंद घे ण्यात यावी. अनयथा
सदर प्रकरणे सांिांबधत बवभागाला परत करण्यात यावे.
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,
सही/(सु.बभ.पाटणकर)
उप सबचव,
महसूल व वन बवभाग
प्रबत,

1. सवग बवभागीय आयुक्त
2. सवग बजल्हाबधकारी
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प्रत :
1. मा.मांत्री (महसूल) याांचे खाजगी सबचव
2. मा.राज्यमांत्री (महसूल) याांचे खाजगी सबचव
3. सवग मांत्रालयीन बवभाग
4. महाले खापाल 1 / 2 (ले खापबरिा) महाराष्र राज्य, मुांिई/नागपूर.
5. महाले खापाल 1 / 2 (ले खा व अनुज्ञेयता) महाराष्र राज्य, मुांिई/नागपूर.
6. सवग उप बवभागीय अबधकारी.
7. सवग तहबसलदार
8. बनवडनस्ती (टी-2)
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महाराष्र शासन

ि.ले प-1012/प्र.ि.पुनिांधणी-66/टी-2
महसुल व वन बवभाग, 32 वा मजला,
सेंटर-1 इमारत, जागबतक व्यापार केंद्र ,
कफ परे ड, मुांिई 400 005
बदनाांक: 04.04.2013

प्रबत,
सवग बजल्हाबधकारी

धवषय : महसुल वसुली प्रमाणपत्रांतगवत (आर.आर.सी.) करण्यात
ये णाऱ्या कायव वाहीबाबत.
िेबत्रय कायालयाांना वसुलीसाठी प्राप्त झाले ल्या महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आर.आर.सी.)
प्रकरणाांच्या वसुलीिाित गाांबभयाने तसेच तत्परतेने कायगवाही करण्यात येत नसल्याचे शासनाच्या
बनदशगनास आले आहे .

तसेच िरीच आर.आर.सी. प्रकरणे िेबत्रय कायालयाांमध्ये बदघग

कालावधीपासून प्रलां बित असून शासनाच्या महसुलाची हानी झाल्यािाित महाले खाकार (ले खा
पबरिा) -II, नागपूर कायालयाने आिेप घे तले ला आहे . िऱयाच प्रकरणाांमध्ये असून बदसून आले की,
महसूल वसुली प्रमाणपत्रामध्ये कसूरदाराांचा पत्ता अपूणग स्वरुपात ककवा चुकीचा बदले ला असतो
त्यामुळे अशा प्रकरणाांत वसुली करणे शक्य होत नाही. पबरणामी शासनाच्या महसुलाची हानी होवू
शकते. आर.आर.सी.मध्ये नमूद सदर त्रुटींमुळे वसुलच्या कायगवाहीमध्ये अडचण येवू नये तसेच
शासनाच्या महसूलाची हानी होवू नये यासाठी खालीलप्रमाणे सूचना दे ण्यात येत आहे त.
1. महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आर.आर.सी.) बजल्हाबधकारी कायालयास प्राप्त झाल्यानांतर त्याची
प्राथबमक स्तरावर छाननी करण्यात यावी.

छाननी करताना सदर प्रमाणपत्रामध्ये अ)

कसूरदाराचे नाव व पत्ता ब)कसूरदाराच्या मालमत्ते चा तपशील क) वसुल करावयाची
थकिाकीची रक्कम ड) सदर रक्कम कसूरदाराकडू न वसुल करण्यासाठी सांिांबधत बवभागाने
पुरेसे प्रयत्न केले असल्यािाितचा तपबशल इ. िािी आढळून आल्या तर ते प्रमाणपत्र पुढील
कायगवाहीसाठी क्स्वकारण्यात यावे व ते क्स्वकारल्याची पोच मागणीपत्र बनगगबमत करणाऱया
बवभागास दे ण्यात यावी. वरीलपैकी एखादी िाि जरी प्रमाणपत्रात नसेल तर ते प्रमाणपत्र योग्य

कारणासह सांिांबधत बवभागास परत करण्यात यावे.
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2. वसुलीची कायगवाही करताना असे आढळू न आले की, कसूरदाराचा पत्ता अपूणग आहे ककवा
चुकीचा आहे ज्यामुळे वसुलीची पढील कायगवाही करताना अडचणी येत असतील तर यािाित
सांिांबधत बवभागास कळवून कसूरदाराच्या पूणग पत्त्याचा तपशील दे ण्याची मागणी करावी.
3. त्याचप्रमाणे ग्रामीण िेत्रात ग्रामपांचायतीकडू न व शहरी िेत्रात नगर पांचायत / नगरपाबलका /
महानगरपाबलका / नगर भूमापन कायालयाकडू न कसूरदाराच्या मालमत्ते चा तपबशल
मागबवण्यात यावा. सदर कायालयाकडू न प्राप्त झालेल्या माबहतीच्या आधारे वसुलीिाित पुढील

योग्य ती कायगवाही करण्यात यावी.
4. कसूरदार ज्या तालुक्याच्या अखत्याबरत राहत असेल त्या तालुक्यातील िक
ँ ाांमध्ये सदर
कसूरदाराचे खाते आहे ककवा कसे? यािाित सांिांबधत ि ँकाांकडू न माबहती घे वून त्याप्रमाणे
कायगवाही करावी.
5. या व्यबतबरक्त नव्याने उपलब्ध झालेल्या पत्त्यानुसार सदर कसूरदार त्या पत्त्यावर आढळू न
आला नसेल तर तसा पांचनामा करुन सदर आर.आर.सी.प्रकरण सांिांबधत बवभागास परत
करण्यात यावे.
6. आर.आर.सी.प्रकरणाांच्या वसुलीच्या िाितीत तत्परतेने कायगवाही करण्यासाठी शासनाने
वेळोवेळी बनगगबमत केले ल्या शासन पबरपत्रकाांचे अवलोकन करण्यात यावे.
सही/(सु.बभ.पाटणकर)
उप सबचव,
महसूल व वन बवभाग

प्रबत,
1. सवग बवभागीय आयुक्त
2. बनवडनस्ती टी-2

------000------
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प्रकरण - 3

जमीन महसुली वसूली प्रमाणपत्र (RRC)
 वसूली कायय वाहीचे टप्पे :
(१) एफ. आर. पी. बाबत साखर आयुक्तालयाकडू न केंद्र शासनास पाठकवला
जाणारा कवहीत नमुन्यातील दर पंधरवडा अहवाल:
 साखर हं गाम वषच सुरु झाल्यानंतर (१ ऑक्टोबर ते ३० सप्टें बर) राज्यातील कारखान्यांनी
गाळप केलेला ऊस त्यापोटी ऊस (धनयंत्रण) आदे श १९६६ कलम ३ नूसार ऊस
पुरवठादार शेतकरी यांना पुरधवलेल्या ऊसापोटी द्यावयाची रक्कम व कलम ३ (ए) नुसार
उधशरा धदलेल्या रक्कमांचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक पंधरवड्यात धवहीत नमुन्यात
अहवाल तयार करण्यात येतो.
 कारखान्याकडू न प्राप्त झालेली माधहती संबंधीत प्रादे धशक सहसंचालक (साखर) तपासून
हा अहवाल साखर आयुक्तालयास सादर करतात.
 सदर अहवाल दर पंधरा धदवसांनी धवहीत नमुन्यात केंद्र शासनाला पाठधवला जातो. या
अहवालाद्वारे धवहीत काल मयादे त ऊस पुरवठादारांना एफ. आर. पी. ची रक्कम न
दे णाऱ्या कारखान्यांवर संधनयंत्रण ठे वता येते.
 हं गाम संपेपयंत व त्यानंतरही हा अहवाल तयार केला जातो. तो साखर आयुक्तालयाच्या
https://sugar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर माधहतीसाठी जाहीर
करण्यात येतो.


(२) एफ. आर. पी. अहवालावर प्रादे कशक कायालयाकडू न

संकनयं त्रण:

(अ) कारखान्यांकडू न एफ. आर. पी. अदायगीची माधहती सं कधलत करताना कायचक्षेत्रातील

कोणते कारखाने धवलंबाने सदर रक्कमांची अदायगी करतात, कोणत्या कारखान्यांच्या
बाबत ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहे त, याचा आढावा संबंधीत प्रादे धशक
सहसंचालक साखर घेतात.
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(आ) या कारखान्यांनी सदर रक्कमा तात्काळ दे ण्यासाठी त्यांच्याकडे पाठपुरावा केला
जातो. पाठपुरावा करुनही अशा रक्कमां न धदल्यास त्यानंतर आवचयकतेनुसार ऊस
(धनयंत्रण) आदे श १९६६ मधील तरतुदींनुसार कारवाई करण्यासाठी प्रस्ताव मुख्यालयास
का पाठवू नये? यासाठी संबंधीत कारखान्याच्या सक्षम अधधकाऱ्यास प्रादे धशक
सहसंचालक (साखर) कायालयाकडू न लेखी नोटीस पाठवून सुनावणी घेतली जाते .
(इ) कारखान्यांनी ऊस (धनयंत्रण) आदे श १९६६ च्या कलम ३ मधील तरतुदीनुसार धकती
शेतकऱ्यां बरोबर पेमेंट अदायगीबाबत वैयक्तीक करार केले आहे त ? याचीही तपासणी
केली जाते.

कराराची तरतुद
1) साखर कारखानयाांना ऊस (बनयांत्रण) आदे श 1966 मधील तरतूदीनुसार ऊस
पुरवठा केल्यापासून 14 बदवसात ऊस दराची रक्कम बमळण्याचा हक्क आहे .
तथाबप ऊस पुरवठादाराने कारखानयािरोिर दे य रकमेिाित वैयक्क्तक करार
केल्यास करारात नमूद केलेप्रमाणे तो ऊसदराची रक्कम क्स्वकारण्यास पात्र
ठरतो. करार करणे शेतक-याांवर िांधनकारक नाही
2) जाबहर केलेल्या एफ.आरपी दरापेिा कमी रकमेचा करार करता येत नाही.
3) तथापी 14 बदवसाांपेिा उबशरा एफ. आर. पी. रक्कम बमळाल्यास ऊस
पुरवठादार बनयमानुसार व्याज बमळण्यास पात्र ठरतात.
९. वरील प्रमाणे तपासणी केल्यावर वसूलीसाठी कारवाई करण्याची आवचयकता आहे या
धनणचयाप्रत आल्यास साखर आयुक्तालयास महसूली वसूली प्रमाणपत्र (आर. आर.
सी.) करण्यासाठी प्रस्ताव धशर्ारशीसह प्रादे धशक कायालयाकडू न पाठधवला जातो.
प्रस्तावासोित कारखानयाांची खालील माबहती पाठबवणे अपेिीत आहे .
1. ऊस पुरवठा करणाऱया व थकीत एफ. आर. पी. असलेल्या शेतकऱयाांची
कारखानयाकडू न प्राप्त करुन घे तलेली प्रमाबणत यादी.
2. एकूण गाळप, दे य एफ. आर. पी. रक्कम, प्रत्यि बदलेली रक्कम, थकिाकी व
व्याज इत्यादी माबहती.
3. कारखानयाच्या जांगम व स्थावर मालमत्तेचे बवहीत नमुनयातील बववरणपत्र.
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३. आर. आर. सी. प्रमाणपत्र कनगयमीत करणे
साखर आयुक्त कायालय प्रादे धशक कायालयाकडू न प्राप्त झालेल्या उपरोक्त प्रस्तावावर
पुढील कायचवाही करते. संबंधीत कारखान्यांचा एफ. आर. पी. बाबत पुढील पंधरवडी
अहवाल पाहीला जातो. पुन्हा एकदा सुनावणीची संधी दे ण्याची आवचयकता वाटत
असेल तर ती धदली जाते. तरीही ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांना एफ. आर. पी. रक्कम
दे ण्यातील उदासीनता धदसत असेल व असे प्रमाणपत्र वसूलीसाठी धनगचमीत करणे
आवचयक आहे याची खात्री झाल्यास आर. आर. सी. प्रमाणपत्र साखर आयुक्त
धनगचमीत करतात. याची तरतुद ऊस धनयंत्रण आदे श 1966 खंड 3(8) मध्ये आहे .
 कलम 3(8) ऊस बिलाचे पेमेंट व बवलांिावधीसाठी व्याज सांिधीत ऊस
पुरवठादाराांना अदा करण्याकरीता सांिधीत बजल्हयाचे बजल्हाबधकारी याांना ऊस
बिलाची प्रलांबित रक्कम आबण त्यावरील होणारे बवलांिावधीचे व्याजाची सांिधीत
कारखानयाकडू न जबमन महसुलाची थकिाकी समजून महसुली वसुली प्रमाणपत्र
िाबत आदे श बनगगबमत करतील.


कलम 3(8) नुसार बनगगबमत करण्यात आलेल्या आर. आर. सी. च्या आदे शाांची महाराष्र
जबमन महसुल अबधबनयम 1966 कायद्यानुसार अांमलिजावणी करण्यासाठी
बजल्हाबधकारी याांना प्राबधकृ त करण्यात येते.



4. संबंधीत कजल्हाकधकारी यांचे नांवे RRC प्रमाणपत्र कनगयमीत झाल्यावर प्रादे कशक
सहसंचालक (साखर) यांनी करावयाची कायय वाही
ऊस पुरवठा करणाऱया व थकीत एफ. आर. पी. असलेल्या शेतकऱयाांच्या याद्या
कारखानयाच्या कायगकारी सांचालक याांच्या सही व बशक्यासह प्रबतस्वािरी करुन
बजल्हाबधकारी याांच्या कायालयास पुढील कायगवाही करण्यासाठी शक्य बततक्या लवकर
उपलब्ध करुन बदल्या पाहीजेत.
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धजल्हाधधकारी यांना प्रादे धशक सहसंचालक कायालयाकडू न आर. आर. सी.
कारवाई करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रमाणपत्राचा नमुना
अ.क्र.

तपधशल

माधहती

1

आर.आर.सी. बनगगमीत करणाऱया, िक
ँ / पतसांस्था / साखर आयुक्त, महाराष्र
बवत्त सांस्था / बवभाग इ. च्या अबधकाऱयाचे सांपण
ू ग नाव, राज्य, पुणे.
हु द्दा व पत्ता इत्यादीचा तपबशल.

2

ज्या तरतुदीअांतगगत आर.आर.सी. जमीन महसूल
थकिाकीची रक्कम म्हणून वसूल करण्यासाठी
पाठबवले ला आदे श.
िमाांक व ऑडग रची तारीख ज्या अांतगगत रक्कम वसूल
करण्याचे आदे श आहे त

3

ऊस (बनयांत्रण) आदे श,
1966 चे कलम 3(3)
नूसार.
--

4
5

पैकी वसुलीची रक्कम
……लाख.
कारखानयाचे सांपण
ू ग नाव व पत्ता, इमारतीचे नाव, श्री. ….. सहकारी/खाजगी
खोली िमाांक, गाव, तालुका, बजल्हा व बपनकोड ि
साखर कारखाना बल.

6

ज्या बवरूद्ध प्रबिया चालबवली जाऊ शकते अशा --मालमत्ते चा तपबशल

अ) जांगम मालमत्ता- भाांडार व अबतबरक्त वस्तू

---

ि) कायम/स्थावर मालमत्ता - (Immovable --property)

क) चालू मालमत्ता

1. साखर साठा
2. मळी साठा
3. िगॅस साठा
4. प्रेसमड साठा
5. इथेनॉल / क्स्परीट इ. साठा

एकूण (अ+ब+क)

------बवशेष लेखापबरिक वगग-1,
सहकारी सांस्था (साखर)-----

……लाख
……लाख
……लाख
……लाख
……लाख
……लाख

प्रादे बशक सहसांचालक (साखर)
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5.




महाराष्र जबमन महसूलीच्या वसूलीिाित बनयम 1967 बनयम 17(2) नुसार आवश्यक
असलेली वरील माबहती बजल्हाबधकारी याांना त्वरीत दे णे आवश्यक असते.



धजल्हाधधकारी स्तरावर करावयाची कायव वाही
महाराष्र जमीन महसूल अबधबनयम 1966 चे कलम 221 प्रमाणे जमीन महसूलाची
थकिाकी म्हणून आकारणी योग्य असलेल्या रक्कमाांच्या वसूलीिाित महाराष्र जमीन
महसूल अबधबनयम (जमीन महसूलाच्या वसूलीिाित) बनयम 1967 चे बनयम 17 नुसार
कारवाई करण्यासाठी बजल्हाबधकारी याांच्या कायालयातील आर.आर. सी. नोंदवहीत नोंद
घे तली जाते.
आर. आर. सी. नोंदवहीमध्ये नोंद घे वून महाराष्र जमीन महसूल अबधबनयम (जमीन
महसूलाच्या वसूलीिाित) बनयम 1967 चे बनयम 17 (2) मध्ये नमुद केलेली माबहती
बमळण्यासाठी आदे शात समनवयासाठी बनयुक्त केलेल्या सांिांधीत प्रादे बशक सहसांचालक
(साखर) कायालयाकडू न घे तली जाते.
 महाराष्र जमीन महसूलाच्या वसूलीबाबत धनयम 1967 चे धनयम 17 (2):
अशा मागणीत पुढील तपबशल अांतभुगत असेल –
अ) कसूरदाराचे पुणग नाांव व पत्ता.
ब) वसूल करावयाची रक्कम.
क) जमीन महसूलाची थकिाकी म्हणून बवधीच्या ज्या उपिांधानवये रक्कम वसूली योग्य
असेल तो उपिांध.
ड) रक्कम वसूल करता येईल ती पध्दती प्रबिया.
इ) बजच्यािाितीत त्या प्रबकयेचा अवलांि करता येईल ती मालमत्ता. बवहीत कालावधीत
ही माबहती सांिांधीताांना प्राप्त न झाल्यास बनवासी बजल्हाबधकारी याांनी आर. आर.
सी. आदे श बनगगमीत करणाऱया प्राबधकरणास तात्काळ ज्ञात करावे व पबरपुणग
प्रमाणपत्र प्राप्त होताच प्राांत / तहबसलदार याांची बनयुक्ती आदे शाची अांमलिजावणी
करण्यासाठी करावी.
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6. संबंधीत तहधसलदार म्हणजेच प्राधधकृ त अधधकाऱ्याने करावयाची कायव वाही


सांिांधीत तहबसल कायालयात बवहीत नमुनयातील RRC नोंदवहीत प्रकरण नोंदवले
जाते.



महाराष्र जमीन महसूल अबधबनयम (जमीन महसूलाच्या वसूलीिाित) बनयम 1967
चे बनयम 17 (2) नुसार प्राप्त माबहती पुणग आहे याची खातरजमा केली जाते.
नसल्यास ती पुणग करुन घे तली जाते.



महाराष्र जमीन महसूल अबधबनयम (जमीन महसूलाच्या वसूलीिाित) बनयम 1967
च्या धनयम 5 नुसार नमुना 1 मध्ये 10 बदवसाांच्या मुदतीची कसूरदारास मागणीची
नोटीस बदली जाते. हा नमुना कलम 178 नुसार असतो.


7. वसूलीची कारवाई करताना घेतली जाणारी दक्षता/म.ज.म.अ. वसूलीबाबत धनयम
1967 चे धनयम 5 नुसार नोटीस धनगवमीत करणे


ज्या प्रकरणाांत पत्ते व मालमत्तेचे तपबशल अपुणग ककवा चूकीचे असतील त्यावेळी
सांिांधीत बवभाग उपलब्ध असलेली माबहती जमेस धरुन वसूलीची कारवाई करतात.



पत्त्यावर व्यक्ती आढळत नसल्यास ककवा मालमत्ता बदसून येत नसल्यास, अशी
वसूली करण्यासाठी गाांवातील प्रबतष्ठीत व्यक्ती/ स्थाबनक यांत्रणाांची जसे पोबलस,

ग्रामपांचायत, नगर पाबलका याांची मदत घे तली जाते.


व्यक्ती व मालमत्ते चा शोध घे तला जातो.



त्यानांतर बनयमानुसार वसूलीची कायगवाही केली जाते.


8. धवक्री / सरकार जमा करण्याची कायव वाही व घ्यावयाची दक्षता
नमुना -2 नोटीस धनगवमीत करणे.
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प्रथम नोटीस दे वूनही थकिाकीची वसूली न झाल्यास महाराष्र जमीन महसूल
अबधबनयम 1966 कलम 179 नुसार जप्तीची कारवाई करुन सदर जबमनींची
महाराष्र जमीन महसूल अबधबनयम 1966 कलम 72, 73 नुसार बविी / बवल्हे वाट
लावता येते. तत्पुवी



अशी अशी बविी करण्यापुवी/ सरकार जमा करण्यापुवी महाराष्र जमीन महसूल
अबधबनयम 1966 कलम 192 व 193 नुसार उद्घोषणा नोटीसीद्वारे केली जाते.



नोटीसीच्या बदनाांका पासून 15 बदवसाांची मुदत सांपण्याची वाट पाहीली जाते. जेणे
करुन कसूरदारास नैसर्गगक नयाय तत्वानुसार थकीत रक्कमाां भरण्याची वाजवी सांधी
बमळू शकेल.


9. कसूरदाराची जंगम मालमत्ता अटकावून ठे वणे


म.ज.म.अ. वसूलीबाबतच धनयम 1967 चे धनयम 9 नुसार अधधपत्र नमुना 3
धनगवमीत करणे.



महाराष्र जमीन महसूल अबधबनयम 1966 कलम 180 नुसार कसूरदार व्यक्तीची
जांगम मालमत्ता अटकावून बतची बविी करण्याची व्यवस्था करता येते. त्यासाठी :
 म.ज.म.अ. वसूलीिाितच बनयम 1967 चे धनयम 9, नमुना क्र. 3 नुसार
अबधपत्र जारी करतात.
 कलम 180 (2) नुसार सदर जांगम मालमत्ता अबभरिेत ठे वण्यािाितचा बनणगय
घे तात.
 महाराष्र जमीन महसूल अबधबनयम 1966 कलम 180 (3) नुसार मालमत्तेची
यादी प्रमाबणत करतात.
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लक्षात ठे वा !
साखर कारखानयाांकडे सवगसाधारणपणे खालील जांगम व स्थावर मालमत्ता
असते.
अ) जंगम मालमत्ता
ब) स्थावर मालमत्ता














साखर
वाहने
र्र्गनचर
सांगणक
पेरोल / बडझेल
अल्कोहोल/इथेनॉल
िगॅस
मळी
खते
प्रेसमड
स्टोअसग स्पेअसग
िँक िॅलनस
गुांतवणूका










कारखाना मबशनरी
शेत जमीन
िाांधकाम
इमारती
रे स्ट हाऊस
साखर गोडावून
पेरोल पांप,
बडस्टीलरी


10. स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचा आदे श, म.ज.म.अ. वसूलीबाबतच धनयम

1967 चे धनयम 11, नोटीस नमुना क्र. 4 धनगवमीत करणे.
 आवश्यकतेनस
ु ार महाराष्र जमीन महसूल अबधबनयम 1966 कलम 182 नुसार सदर
मालमत्ता प्रयोजनासाठी बनयुक्त करता येईल अशा कोणत्याही अबभकत्याच्या
व्यवस्थेखाली आणता येते. यािाित बजल्हाबधकाऱयाांचे अबधकार महाराष्र जमीन
महसूल अबधबनयम 1966 कलम 185 मध्ये नमुद आहे त.
 महाराष्र जमीन महसूल अबधबनयम 1966 कलम 181 ते 185 नुसार कसूरदाराची

स्थावर मालमत्ते ची जप्ती करुन बविी करताना कसूरदारास मालमत्तेची बवल्हे वाट
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लावण्यावर प्रबतिांध करण्यासाठी पुरक आदे श म.ज.म.अ. वसूलीबाबतच धनयम
1967 चे धनयम 11 नमुना 4 मध्ये आहे तो धनगवमीत केला जातो. यास पुरेशी
प्रधसध्दी दे ण्यात ये ते.


12. जप्त केलेल्या मालमत्ते च्या धवक्रीची उद्घोषणा करणे, म.ज.म.अ. वसूलीबाबतच
धनयम 1967 चे धनयम 12 (2) (अ)/ (ब)/(क) नुसार नोटीस नमुना क्र. 5/6/7
धनगवमीत करणे.


महाराष्र जमीन महसूल अबधबनयम 1966 च्या कलम 181 ते 185 नुसार जप्त /
समपहरण केलेल्या मालमत्ते च्या धवक्रीची उद्घोषणा व लेखी नोटीस म.ज.म.अ.
वसूलीबाबतच धनयम 1967 चे धनयम 12 (2) नमुना 5 मध्ये धदली जाते.
अशी बविी सामानयत: मालमत्ता ज्या गावात/शहरात असेल तेथे केली जाते.



जप्् केलेल्या व म.ज.म.अ. वसूलीिाितच बनयम 1967 च्या धनयम 9 नमुना 3
नुसार अटकावून ठे वलेल्या जंगम मालमत्तेच्या

बविीची उद्घोषणा व लेखी

नोटीस म.ज.म.अ. वसूलीिाितच बनयम 1967 चे धनयम 12 (2) (ब) नमुना 6
मध्ये बदली जाते.


जप्त केलेल्या व म.ज.म.अ. वसूलीिाितच बनयम 1967 चे धनयम 12(2) (क)
नुसार स्थावर मालमत्ते ची धवक्रीची उद्घोषणा व लेखी नोटीस नमुना क्र. 7
मध्ये बदली जाते.



म.ज.म.अ. वसूलीिाितच बनयम 1967 चे धनयम 13 नुसार कोणतीही
जमीन/मालमत्ता जाहीर बललावाने बवकण्यात येईल. त्यािाित हातची ककमत
(Upset Price) बजल्हाबधकाऱयाांना योग्य वाटल्यास तशी ठरवली जाते.


11. धवक्री पुणव झाल्यानंतर करावयाची कायव वाही :

बविी नांतर खरे दीदारास म.ज.म.अ. वसूलीिाितच बनयम 1967 चे धनयम 14 नुसार
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स्थावर मालमत्तेची बविी कायम झाल्यावर नमुना 8 मध्ये बविीचे प्रमाणपत्र बदले
जाते.
अटकावून ठे वेलेल्या स्थावर मालमत्तेचे बविीचे प्रमाणपत्र म.ज.म.अ. वसूलीिाितच
बनयम 1967 चे धनयम 14 नुसार व नमुना -9 मध्ये बदले जाते.
 महाराष्र जमीन महसूल अबधबनयम 1966 कलम 199 ते 200 नुसार बविी पुणग
झाल्यावर जबमनीच्या महसूलाच्या वसूलीिाित धनयम 67, धनयम 15 नुसार जांगम

मालमत्तेची बविी पुणग झाल्यावर ती खरे दीदारास दे तील तसा आदे श पाबरत केला
जातो.
 वरील कायगवाही करताना धनयम 16 मध्ये तािा दे ण्याची कायगपध्दती अनुसरली
जाते. धनयम 14 मधील तरतुदी ही पाबहल्या जातात.


13. तत्पुवी कसूरदार व्यक्तीस आवश्यकतेनस
ु ार अटक करणे. स्थानबध्द करणे
याबद्दल असलेले अधधकार व त्यांचा वापर करणे.


महाराष्र जमीन महसूल अबधबनयम 1966 कलम 183 नुसार कसूर करणाऱया
व्यक्तीस अटक करणे , स्थानिध्द करणेिाित तसेच अशा कारवाईचा खचग वसूल
करणे या तरतुदींचा आवश्यकतेनस
ु ार वापर करतात.



अशी कायगवाही करताना नैसगीक नयाय तत्वाांचे पालन होईल हे पहातात.



लेखी नोटीसची मुदत 10 बदवसाांची असते.



ही मुदत सांपल्यावरही कसूरदाराने रक्कम बदली नाही तर बजल्हाबधकाऱयाांना योग्य
वाटे ल तर अनुसच
ू ी अ मधील अबधकार पत्राद्वारे बजल्याच्या बदवाणी तुरुांगात
कसूरदारास कैदे त ठे वण्यासाठी पाठबवतात.


14. अंशत: वसूल झालेल्या प्रकरणांबाबत .
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ज्या प्रकरणाांत अांशत: वसूली झाली आहे आबण पुणग वसूली होण्याची अबजिात
शक्यता नाही. याची पुणगत: खातर जमा झाल्यानांतरच व अशी आवश्यक व शक्य
बततकी तपासणी केल्यानांतरच पुराव्यासह ही िाि बजल्हाबधकारी याांचे बनदशगनास
आणली जाते. व त्याांचे मार्गतच अशी प्रकरणे सांिांधीत बवभागास परत पाठवली
जातात.


15. साखर कारखान्यांच्या आर. आर. सी. आदे शाची अंमलबजावणी करताना ऊस
(धनयं त्रण) आदे श 1966 मधील धजल्हाधधकारी यांचे अधधकार व कतवव्य :


वसूलीची पुणग कायगवाही करुन रक्कम जमा होताच ज्या ऊस पुरवठादार शेतकरी
इत्यादींची एफ. आर. पी. ची रक्कम प्राप्् यादी प्रमाणे थकीत आहे . त्या प्राप्त
यादीतील बनयमाांनस
ु ार रक्कम बमळण्यास पात्र असलेल्या ऊस पुरवठादार शेतकरी

इ. यािाित कळबवले जाते. जाहीर नोटीस दे वून सांिांधीताांना त्याांचे Claims (दावे)
सादर करण्याच्या सूचना बदल्या जातात.


ज्या प्रकरणाांत 30 बदवसानांतर ही जे दावे प्राप्त होतील त्या प्रकरणाांचीही
बजल्हाबधकारी याांनी उशीर झालेल्या कारणाांची तपासणी करुन, लेखी कारणे नमुद
करुन समाधानकारक कारणे नमुद असल्यास असे दावे बवचारात घे तात.



साखर आयुक्त याांच्या ऊस (बनयांत्रण) आदे श 1966 चे खांड 3(8) नुसार बनगगमीत

केलेल्या आर. आर. सी. आदे शातील नमुद रक्कमेपेिा कमी रक्कम जमा असेल
तर बजल्हाबधकारी हे प्राप्त रक्कमेचे वाटप सांिांधीत पात्र ऊस पुरवठादार शेतकरी इ.
याांना योग्य वाटे ल त्या प्रमाणाांत वाटप करतात.


कलम 3 (12) मध्ये नमुद तरतुदींनुसार उवगरीत रक्कम वसूलीसाठी आवश्यक ते
प्रयत्न सदर वसूलीची रक्कम पुणग होई पयंत करतात.
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बजल्हाबधकाऱयाांकडू न रक्कम प्राप्त झाल्यावर सांिांधीत पात्र ऊस पुरवठादार शेतकरी
इ. खात्यामध्ये त्यापुढील 10 बदवसाांच्या आत रक्कमाां जमा होतील याची दिता
सांिांधीत घे तात.



उद्घोषणा करुन व उपरोक्त कायगवाही करुन ही रक्कम घे ण्यास नोटीस बदलेल्या
बदनाांका पासून तीन वषामध्ये ऊस पुरवठादार शेतकरी न आल्यास या रक्कमाां
राज्याच्या एकबत्रत बनधीमध्ये जमा करण्याची कायगवाही बजल्हाबधकारी करतात.
----- 000 -----
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प्रकरण -4

आर. आर. सी. वसुलीवर पधरणाम करणारे न्यायधनणवय
अ) सवोच्च न्यायालयाचे न्यायधनणवय :


दे ना िँक बवरूद्ध बभकमभाई प्रभुदास पारे ख कां. व इतर (2000 AIR SCW 4237) या
दावा:
या दाव्यामध्ये घटनेच्या कलम 372(i) च्या कायगकिेत सवगसामानय बनयमानुसार
‘शासकीय कजग वसुलीस प्राधानय’ बदले जाईल असे आहे . मात्र असे प्राधानय शासकीय
वसुलीस र्क्त इतर ‘असुरबित धनको’ (unsecured creditors) च्या तुलनेत बदले जाते.
मा. सवोच्च नयायालयाने वैधाबनक दे य रकमा (Statutory Dues) वसुलीस, ‘सुरबित
धनको’ (Secured Creditors) च्या तुलनेत जर अशी कजे बवतबरत करताना शासनाने
कायदा, शासन बनणगयात प्राधानयािाित बवशेष तरतूद नमूद केले ली असेल तरच प्राधानय
बमळे ल ही िाि स्पष्ट केली आहे . या नयाय बनणगयानांतर ि-याच केंबद्रय करबवषयक
कायद्याांमध्ये शासनाच्या ‘First Charge’ िाित सुधारणा करण्यात आली आहे .



केंद्र शासन बवरूद्ध बसकॉम बल. व इतर या CA7132/8 (Arise) out of SLP(c)
No. 211370/07) दावा :
या नयायबनणगयात राज्य बवत्तीय महामांडळ, कायदा 1951 च्या पाश्वगभम
ू ीवर केंबद्रय
अिकारी कराला सुरबित कजाच्या (Secured Creditors) तुलनेत प्राधानय बमळे ल का?
याचा बवचार केला आहे . बसकॉमने त्याांच्या 1951 कायद्याच्या तरतुदीनुसार कजगदाराकडू न
गहाणखत करुन घे तले. याच कालावधीत कजगदाराची अिकारी कराची रक्कम दे णे िाकी
होती. कजगदार सातत्याने थकिाकीत गेल्याने , बसकॉमने मालमत्तेचा तािा कायद्यातील
तरतूदीनुसार नोटीस दे ऊन बवधीवत घे तला. सदर थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी
कसुरदाराची मालमत्ता जप्त करून बललाव करण्याची प्रबिया सुरू केली. बसकॉमचा या
मालमत्ते वर ‘First Charge’ असल्याचे नोटीसीत नमूद केले होते. त्यामुळे केंद्रीय अिकारी
खात्यानेही त्याांच्या थबकत कराच्या रकमा वसुलीसाठीसुध्दा प्रयत्न केले. त्याचा उपयोग न
झाल्याने मा. सवोच्च नयायालयात केंद्रीय अिकारी खात्याने दावा दाखल केला.
‘महामांडळाच्या थकीत रक्कमाांच्या वसुलीस प्राधानय द्यावे काय’, ककवा ‘केंद्रीय कराच्या
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वसुलीिाित प्राधानय द्यावे’ यािाित या दाव्यामध्ये मा. सवोच्च नयायालयाने बवस्ताराने
बनबरिणे नोंदवली आहे त.
मा. उच्च नयायालयाने या दाव्याचा बवचार करताना, बवबवध नयायबनणगयाांद्वारे केंबद्रय
अिकारी कराच्या वसुलीची कायगवाही केंबद्रय अिकारी कर, धनयम 213 (2) व महसूल
अबधबनयम 1966 च्या कलम 32 (ग) व कलम 151च्या तरतूदी पाहता जमीन
महसूलाच्या वसुलीच्या पध्दतीप्रमाणे करणे आवश्यक राबहल बह िाि स्पष्ट होते. महाराष्र
जमीन महसूल अबधबनयम 1966, कलम 169 (1) मध्ये जमीनीच्या सांिांधात दे य
झालेल्या जमीन महसुलाची थकिाकीही त्या जबमनीवरील बतच्या प्रत्येक भागावरील
‘सवगश्रेष्ठ भार’ राबहल. (Shall be paramount charge on the land and every part
thereof and shall be precedence over any other debt, demand or claimed
whatsoever whether in respect of mortgage, judgment, decree, execution or
attachment) या बनणगयाचा उल्लेख केला.
बसकॉमच्या वबकलाांनी कंपनी अधधधनयम, 1956 सेक्शन 529A ची तरतूद
धसकॉम कायदा 1951, कलम 56 मध्ये बवशेष करून घातली गेल्याची िाि बनदशगनास
आणली.
या दाव्यामध्ये वसूलीसाठी सुरक्षीत धनको (Secured Creditor) ना
प्रथम प्राधान्य इतर वसूलींच्या तुलनेत धदले आहे आधण एफ. आर. पी.
रक्कमांची, शासनाची वसूली ही असुरक्षीत धनको (Unsecured Creditor)
अशी गणली जाते. त्यामुळे बॅकांच्या वसूलीला न्यायालयाच्या दृष्टीने प्रथम स्थान
धमळे ल ही बाब स्पष्ट होते.



Bank of Bihar Vs State of Bihar & others (AIR 1971 SC 1210)
दावा:
या दाव्यात अबपलकता िँकेने कसुरदार साखर कारखानयाची साखर जप्त करून
स्वत:च्या ताब्यात थबकत कजाच्या वसुलीसाठी ठे वली होती. ऊस आयुक्त (Cane
Commissioner) याांनी त्याांच्या कायद्यानुसार ऊसिील थकिाकीच्या वसुलीसाठी
रक्कम जप्त करून अबपलकत्यास न दे ता शासकीय बतजोरीत ठे वली होती. या प्रकरणात
Contract Act कलम 172 च्या तरतूदीत सुरिीत धनको (Secured Creditors)
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ची व्याख्या नमूद केली आहे . त्या तरतुदीनुसार राज्य शासनास तीच्या वसूलीसाठी
Secured Creditors ने i.e. बॅंकेने जप्त केलेली साखर जप्त करण्याचा
कोणताही हक्क नाही हे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 या नयायबनणगयावर बवचार करताना मा. सवोच्च नयायालयाने बसकॉम कायदा 1951

मधील Non-Obstante Clause Section 46B ची तरतूदीनुसार होणारी वसुली ही
कायदे शीर (Statutory) ठरवली.
“ 46B Section- Effect of Act on other lows- The provision of this
Act and of any rule or orders, made there under shall have effect not
withstanding anything inconsistent there with contained in any other
law for the time being in force or in the memorandum of articles of
association of an industrial concern or in any other instrument having
effect by virtue of any law other than this act, but save as aforesaid,
the provisions of this act shall be in addition to, & not in derogation
of any other law for the time being applicable to the industrial
concern.”
The non- obstante clause shall not only prevail over the contract
but also other laws. (See Periyar & Pareekanni Rubber Ltd
Vs State of Kerala ((2008(4) SCALE 725))
त्यामुळे केंद्रशासनाच्या अबपलात मेरीट नाही म्हणून अपील खारीज करून केंद्रशासनास
दां डही िसवला. या नयायबनणगयाचा मुद्दाम बवस्ताराने उल्लेख या पुस्तकात करण्यात आला

आहे . याचा दूरगामी पबरणाम सवगत्र सुरिीत धनको (Secured Creditors) बवरुध्द
असुरिीत धनको (Unsecured Creditors) वर होणार आहे . एफ.आर.पी.ची वसुली ही
‘असुरिीत धनको’ (Unsecured Creditors) या प्रकारात मोडते. ही िाि सवांनी लिात
ठे वली पाबहजे. या नयायबनणगयाचा खोलवर बवस्तृत बवचार करून यापुढे तरी शासकीय
भागभाांडवल, कजे, शेतकरी िाांधवाांच्या दे ण्याच्या रकमा या सुरिीत कशा करता येतील?
त्यानुषांगाने सांिांबधत केंद्र/राज्य शासनाच्या कायद्यात योग्य ती दुरूस्ती करण्याची

आवश्यकता आहे .
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ब) खाजगी कारखान्यांच्या बाबतचा महत्वाचा न्यायकनणयय
:नॅशनल कंपनी लॉ किब्युनल:


न्यु फलटण शुगर वक्सय कल. साखरवाडी, ता. फलटण, कज. सातारा. (NCLT
मुंबई बें च) दावा नं. MA3271/19 In C.P. No. 2956/ I&BP/18
या खाजगी साखर कारखानयाने 2017-18 या गाळप हां गामामध्ये गाळप केलेल्या
ऊसाच्या दे य एफ. आर. पी. पोटी थकीत रक्कमाांच्या वसूलीसाठी बनगगमीत आर. आर.
सी. आदे शाची अांमलिजावणी करण्यासाठी बजल्हाबधकारी, सातारा याांना नेमण्यात आले .
या प्रमाणपत्राची वसूली करण्याची प्रबिया सुरु होताच या कारखानयाला सदर हां गामासाठी
बवत्त पुरवठा करणाऱया कॉसमॉस को-ऑप िँक (Financial Creditors) याांनी नयु
फलटण शुगर व्गस बल. साखरवाडी, ता. फलटण, बज. सातारा (Corporate Debtor)
याांचे बवरुध्द न ॅशनल कांपनी लॉ बरब्युनल मुांिई िेंच याांचेकडे बदवाळखोरीचा कायदा,
2016 (Insolvency and Bankruptcy Code 2016) च्या तरतुदीनुसार दाद माबगतली.
National Company Law Tribunal (NCLT) :
कांपनी अबधबनयम 1956, BIFR िोडाकडील थकीत केसेस, Sick
Industrial Companies (Special Provision) Act 1985 कडील केसेस व कांपनी
अबधबनयम 1956 नुसार चालबवण्याच्या केसेस साठी बद. 01 जून 2016 पासून
जस्टीस जैन कबमटीच्या बशर्ारशीनुसार लवादाची स्थापना करण्यात आलेली आहे .
कांपनी कायद्यानुसार चालबवण्याच्या केसेस जसे लवाद, तडजोड, पुनगगठन, सांस्था
गुांडाळणे (Winding Up) अशा केसेस चालबवल्या जातात. या बरब्युनलपुढे
चालबवण्यात येणाऱया व तशी शक्ती प्रदान करण्यात आलेल्या केसिाित कुठल्याही
नयायालयात दावा दाखल करता येत नाही. तशी तरतुद या बरब्युनल स्थापन करण्यात
आलेल्या केंद्रीय कायद्यात करण्यात आलेली आहे .
कांपनी अबधबनयम 1956 खाली नोंदबवण्यात आलेल्या या खाजगी कारखानयावर NCLT
बरब्युनलच्या बद. 22.02.2019 चे आदे शानुसार बदवाळखोरी जाहीर करण्यािाितची
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प्रबिया चालू आहे . कारखानयावर सदर प्रबिया पार पाडण्यासाठी IRP (Interim
Resolution Professional) ची बनयुक्ती झालेली आहे . बनयुक्त CoC (Committee of
Creditors) याांनी अनेक िैठका घे वून कारखानयािाित कायद्याच्या तरतुदीनुसार
आराखडा (Resolution Plan) पारीत केला आहे .


सवग भागधारक याांची बवभागणी आर्गथक सुरिीत धनको व आर्गथक असुरिीत धनको
अशी केली. बनयमानुसार करार मदार करुन कारखानयाच्या मालमत्तेवर गहाणखत करुन

िोजा चढबवणारे , तदनांतर कजग वाटप करणारी िँक ही आर्गथक सुरिीत धनको (Secured
Financial Creditors) आहे . तर कायदे शीर तारण न घे ता बवत्त पुरवठा करणाऱया इतर
सांस्था या असुरिीत धनको (Unsecured Financial Creditors) राहील्या Operational
Creditors, कामगार, शेतकऱयाांचे एफ. आर. पी. दे णे, कायदे शीर (कर व शुल्क) दे णे,
प्रॉव्हीडां ड र्ांड या सवग असुरिीत धनको याांच्या दाखल क्लेम्स पैकी मानय मुल्याांकन
अहवालानुसार होणारी ककमतीनुसार CoC (Committee of Creditors) च्या

योजनेनस
ु ार वाटप करण्यात आले . यामध्ये शेतकऱयाांच्या एफ. आर. पी. िाकीच्या
दाव्याची आर. आर. सी. आदे शानुसार दे य व थकीत रक्कमेपैकी बनयमानुसार रु. 49.26
कोटी पैकी रक्कम रु. 25.69 कोटी दावा मानय करण्यात आला. यापैकी रु. 10.59 कोटी
रोख रक्कमेने व रु. 15/- कोटी रक्कम भागाांच्या स्वरुपात सांचयी पसांती समभागाांचे
वाटप (Allotment of Cumulative Preference Shares) जे वाटप तारखेनांतरच्या पाच
वषानांतर दे य होतील या प्रमाणे बनणगय NCLT कोटाने केला.



शेतकऱयाांच्या दे ण्यासाठी NCLT कोटाने रु. 10.00 कोटीची िँक गॅरां टी 15 मबहनयाांसाठी
घे तली व उरलेल्या पाच कोटी रक्कमेची िारा मबहनयासाठी िँक गॅरांटी दे ण्यािाित आदे श
केले . NCLT कोटाने या कारखानयाच्या आराखडा (Resolution Plan) च्या
अांमलिजावणीसाठी एक महत्वाची सबमती (Core Committee) बनयुक्त केली.
यामध्ये : 1. Resolution Professional (अध्यि)
2. Resolution Applicant चे 2 प्रबतबनधी
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भारतीय स्टे ट िँकेचा एक प्रबतबनधी
4. कॉसमॉस िँकेचा एक प्रबतबनधी.
5. इनर्ोटे क FDS चा एक प्रबतबनधी.
6. भारती सहकारी िँकेचा एक प्रबतबनधी.
7. ऊस पुरवठादार शेतकऱयाांचा चा एक प्रबतबनधी.
या समीतीने आराखडा (Resolution Plan) नुसार कामकाज करणे िांधनकारक आहे .
केंद्रीय कांपनी अबधबनयम 1956 नुसार स्थाबपत या बरब्युनलचे कायगकिेत वरील प्रमाणे
सद्यक्स्थतीत आदे श होत आहे त.
सवात महत्वाचा भाग म्हणजे यामध्ये ऊस पुरवठादार शेतकऱयाांच्या थकीत एफ. आर. पी.
रक्कमाांिरोबर शासनाच्याही दे य रक्कमाां या असुरिीत धनको (Unsecured Creditors)
अशा ठरबवण्यात आलेल्या आहे त व बनयमानुसार करार-मदार करुन आवश्यक ते
गहाणखत घे वून मग बवत्त पुरवठा करणाऱया सांस्था, िँक याांना सुरिीत धनको (Secured
Creditors) म्हणून प्राथम्य बमळाले आहे . कांपनी अबधबनयम 1956 नुसार स्थाबपत
खाजगी कारखानयाांच्यािाित कायगपध्दती सवांना माबहती व्हावी या उद्दे शाने बलहीली आहे .
याच प्रकारचा बनणगय NCLT ने महाराष्र शेतकरी शुगसग बल. परभणी या खाजगी
कारखान्याच्याबाबतीत (MA) 3199/2019 in CP No. 1767of 2017 मध्ये धद. 07.
11.2019 रोजी बदलेला आहे .
अशा पधरश्स्थतीमध्ये आर. आर. सी. आदे शाची अंमलबजावणी पुणांशाने होत नाही ही
वस्तुश्स्थती आहे .
----- 000 -----
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प्रकरण-5
मालमत्तेचे मुल्यांकन व साववजधनक यं त्रणांद्वारे धवक्री
जमीन महसूल अबधबनयम 1966 च्या अांतगगत जमीन महसूलाची थकिाकी म्हणून
वसूली करताना जांगम व स्थावर मालमत्तेची बविी करण्यात येते यात “हातची ककमत
ठरवणे” (Fixation of Upset Price), मालमत्तेच्या ककमतीचा पुनर्गवचार करणे (Review
of Upset Price), या िािींचा समावेश होतो. सदर मालमत्तेची सावगजबनक यांत्रणाद्वारे
बललाव बविी करताना बवबवध नयायालयीन बनणगयाांच्या पाश्वगभम
ू ीवर दिता घे णे आवश्यक
ठरते.
अ) मालमत्ते चे मुल्यांकन (Valuation of Property)
1) मुल्याांकनाच्या कामामध्ये बवषयािाितचे कौशल्य, िाजारपेठेचे ज्ञान व मालमत्ते च्या श्रेणीचे
बवबशष्ट ज्ञान याांचा समावेश असतो. सांिांबधताांना मुल्याांकनािाितच्या नयायालयीन
उदघोषणाांची माबहती असण्याची आवश्यकता असते. बललावासाठी ठे वण्यात येणाऱया
मालमत्तेचे अचूक मुल्याांकन, पात्र मुल्याांकनकाराांकडू न करुन घे णे महत्वाचे आहे .
2) मुल्याांकनाच्या कामासाठी मुल्याांकनकार हे संपत्ती कर अधधधनयम 1957 (Wealth
Tax Act, 1957) खाली नोंदबवले जातात. अशा मुल्याांकनकाराांची माबहती बजथे
आयकर/सांपत्तीकर अबधकाऱयाांची कायालये असतात, तेथे बमळू शकते. संपत्तीकर
अधधधनयम 1957 सेक्शन 34 AB खाली त्याांची नोंदणी होते. संपत्तीकर अधधधनयम
धनयम 8A अांतगगत बवबवध प्रकारच्या मालमत्तेच्या स्वरुप व श्रेणीनुसार सांिांबधत
मुल्याांकनकाराची वेगवेगळी पात्रता नमूद केली आहे .
3) संपत्तीकर अधधधनयम 1957 अनुसार वेगवेगळया मुल्यांकनकारांचे प्रकार
खालीलप्रमाणे आहे त.
 अचल मालमत्ते चे (Immovable Property) मुल्याांकनकार (शेतजमीनी, लागवड, जांगले ,
खाणी इ.वगळू न)
 शेतजमीनीचे तज्ञ मुल्याांकनकार
 कॉर्ी, चहा, रबर लागवडीचे , जांगल, खाणी, दगडखाणीिाितचे तज्ञ मुल्याांकनकार
 स्टॉक, समभाग बडवेंचसग, बसक्युबरटीज, भागीदारी र्मग मधील भाग व व्यवसाय मालमत्ता
यािाितचे तज्ञ मुल्याांकनकार
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 यांत्रसामुग्री व प्लाांट (Machiney & Plant) यािाितचे तज्ञ मुल्याांकनकार
 जडजवाहीर, दाबगनयाांिाितचे तज्ञ मुल्याांकनकार
 जांगम मालमत्ते मधील वाहनाांच्या मुल्याांकनािाित RTO बवभागाने केलेले मुल्याांकन
घे तात. जर बललावात जप्त केलेली आबण बविीसाठी ठे वण्यात आलेली मालमत्ता वरील
नमुद केलेल्या वेगवेगळया प्रकारात मोडत असेल तर, अशा वेगवेगळया प्रकारच्या
मालमत्तेचे मुल्याांकन करण्यासाठी बनयमानुसार पात्रता धारण करणाऱया वेगवेगळया
मुल्याांकनकाराांची बनयुक्ती बललावापूवी होते.
उदाहरणाथग, जर मालमत्ता ‘जमीन आबण इमारत’ (Law & Building) व कारखाना
आबण यांत्रसामुग्री (Plant & Machinery) अशी असेल तर त्यासाठी स्वतांत्र दोन
मुल्याांकनकार याांची बनयुक्ती होईल.
बवषयानुसार पात्रता धारण करणाऱया तज्ञ नोंदणीकृ त मुल्याांकनकाराांची यादी आयकर
बवभागाकडे असते. सपत्तीकर अबधबनयम 1957 नुसार याांचे शुल्क बनधारीत केले जाते.
सांपत्तीकर अबधबनयमाांनी ठरवलेले शुल्क रचनेनस
ु ार शुल्क सांरचना मानय असणाऱया पात्र
मुल्याांकनकाराांची त्या त्या प्रकारच्या सांपत्तीचे मुल्याांकन करण्यासाठी बनयुक्ती होते.
 मुल्यांकनकारास द्यावयाचा मोबदला:- सांपत्तीकर अबधबनयम बनयम, 1957 बनयम 8C
अनुसार ठरबवण्यात आलेल्या शुल्क सांरचनेनस
ु ार सांिांबधत पात्रता धारण करणाऱया व
नोंदणीकृ त असलेल्या मुल्याांकनकारास बनयमानुसार मोिदला दे ण्यात येतो. जास्तीत
जास्त रु. 50,000/- इतकी कमाल मयादा (Maximum Cap) हा प्रत्येक कॅ टे गरीसाठी
ठरबवण्यात आलेला आहे .
 मुल्यांकनकाराने द्यावयाच्या अहवालात आवश्यक असणाऱ्या बाबी:सांपत्तीकर अबधबनयम बनयम 1957, बनयम 8ड मध्ये ‘मुल्याांकन अहवाल’ मध्ये कोणत्या
िािी समाबवष्ट असाव्यात याचा तपबशल बदला आहे .
1) ‘वाजवी बाजार मुल्य’ (Fair Market Value) :- वाजवी िाजार मुल्य हे जप्त
केलेल्या आबण बविीस ठे वलेल्या मालमत्तेचे सध्याचे िाजार मुल्य दशगवते.
2) मालमत्तेची धवक्री झाल्यास बाजारातून त्यापासून धमळणारी ककमत (Realisable
Value/Market Realisable Value) MRV :- जप्त केलेल्या व बविीयोग्य
मालमत्तेचा पारदशगकबरत्या व कमीतकमी कालावधीत बललाव झाल्यास बललावाच्या
अटींनुसार मालमत्तेच्या बविीतून प्राप्त होणारी जास्तीत जास्त रक्कम.
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3) जबरदस्तीने धवक्री होणाऱ्या मालमत्तेची ककमत (Distress Value/Forced
Liquidation Value) :- जेव्हा बविेत्यास वास्तु, इमारती व इतर जप्त केले ल्या
मालमत्तेची जिरदस्तीने बविी करणे भाग पाडले जाते, अशा बविीपासून बमळणारे हे
मुल्य आहे . कमीत कमी कालावधीमध्ये अशा मालमत्ते ची बविी करावी लागते. याचा
र्ायदा खरे दीदारास बमळतो. या पध्दतीने बमळणारे ‘बविी मुल्य’ हे इतर पध्दतीने
होणाऱया बविीपेिा तुलनेने कमी असते. जिरदस्तीने बविी होणाऱया मालमत्तेची
बमळणारी ककमत ही सहसा िाजारमुल्यापेिा कमी असू शकते.
4) तयार धहशोब मुल्य (Ready Reckoner Value) :- शासकीय दर/मुल्य :
‘जमीन’/‘इमारती’ सारख्या अचल मालमत्तेची Ready reckoner value ही मुद्राांक आबण
नोंदणी महाबनरीिक, महाराष्र राज्य याांचेकडू न दरवषी प्रकाबशत होते. हे शासकीय दर
असतात.
ब) धललावासाठी मालमत्ते ची ‘हातची ककमत’ ठरवणे (Fixing Upset Price
for Auction) :
‘हातची ककमत’ म्हणजे जप्त करुन बविीचा होणाऱया स्थावर मालमत्तेची केलेली अशी
ककमत आहे की, ज्या ककमतीच्या खाली सदर मालमत्तेची बविी करता येणार नाही.
महाराष्र जमीन महसुलाच्या वसुलीिाित बनयम, 1967, बनयम 13 नुसार हातची
ककमत बनक्श्चत करण्यािाित व्याख्या नमूद आहे . ‘‘कोणतीही जमीन ककवा इतर
मालमत्ता जाहीर बललावाने बवकण्यात येईल.
त्यािाितीत हातची ककमत,
बजल्हाबधकाऱयास योग्य वाटल्यास त्याप्रमाणे ठरबवण्यात येईल’’
कसुरदाराच्या बविी होणाऱया स्थावर मालमत्तेत त्याच्या असलेल्या हक्कािाित
(असल्यास) मालमत्तेच्या 7/12 वर कॉलम 3 मध्ये सदर भारािाित इत्यादीची माबहती
नमूद असते. महाराष्र जमीन महसूलाच्या वसूलीिाित बनयम, 67, बनयम 12(2) (क)
नुसार नमुना 7 मध्ये अशा मालमत्तेच्या बविीची उद्घोषणा करुन लेखी नोटीस द्यावी
लागते.
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 वाजवी बाजार मुल्य (Fair Market Value), ii) Realisable Value, iii)
Distress Value, iv) Ready reckoner value/शासकीय दर मुल्य, तशाच
प्रकारच्या मालमत्तेच्या बविीपासून बमळालेले मुल्य. या चारही रक्कमाांवरुन जप्त
केलेल्या आबण बविी करावयाच्या स्थावर मालमत्तेच्या मुल्याची ‘हातची ककमत’
ठरबवण्यात येते. पबहल्या बललावापूवीच्या उद्घोषणापूवी अशी ककमत ठरवली जाते.
अशा मालमत्तेचे मानय मुल्याांकन अहवालात दशगवलेले ‘वाजवी िाजार मुल्य’ (fair
market value) व तयार बहशोि मुल्य (Ready Reckoner Value) /शासकीय दर
मुल्य उपलब्ध असल्यास यामध्ये जे जास्त असेल ती ‘हातची ककमत’ असते या
रक्कमेची उद्घोषणा करावयाच्या नोटीसमध्ये उल्लेख असतो. बललावासाठी
होणारा/झालेला खचग (उदा.जाबहरात, मुल्याांकन इत्यादीसाठी झालेला खचग ) हा हातच्या
ककमतीमध्ये अांतभुगत होत नाही. परां तु बविीनांतर बमळणाऱया रक्कमेतन
ू सदर खचग
वसूल केला जातो.


सिम प्राबधकारी जप्त केलेल्या व बविीयोग्य स्थावर मालमत्तेच्या हातच्या ककमतीिाित
(Upset Price) िाित ज्या कसुरदाराच्या मालमत्तेची बविी होणार आहे . यािाित त्यास
काही आिेप असल्यास ते लेखी दे ण्यािाित लेखी सुबचत करतात. कसूरदाराच्या लेखी
आिेपास अनुसरुन पुरावा जसे सांपत्तीकर अहवाल अबधबनयम 1957 ककवा
Insolvency & Bankruptcy Code 16 नुसार पात्र मुल्याांकनकाराचा ‘मुल्याांकन
अहवाल’ दे णे अपेिीत असते. सदर अहवालाचे अवलोकन केल्यानांतर जर जप्त
केलेल्या व बललाव होणाऱया मालमत्तेचे ‘हातची ककमत’ या कसुरदाराने दावा केलेल्या
पात्र मुल्याांकन अहवालातील ककमतीपेिा कमी असल्यास लेखी कारणे नमूद करुन
बललाव पुढे ढकलला जातो. महाराष्र महसूल अबधबनयम 1966 चे कलम 195 चा
आधार यासाठी घ्यावा.
कलम 195- बविी तहकूि करणे . कोणत्याही पुरेशा कारणास्तव बविी वेळोवेळी
तहकूि करता येईल. परां तु तीस बदवसापेिा अबधक मुदतीसाठी बविी तहकूि
करण्यात आली असेल तेव्हा नवीन उद्घोषणा करण्यात येईल आबण नवीन नोटीस
दे ण्यात येईल. मात्र कसूर करणात्या व्यक्तीने सांमती बदल्यास अशी नवीन उद्घोषणा
करण्याची ककवा नवीन नोटीस दे ण्याची जरुरी नाही.
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जर ‘हातची ककमत’ ठरबवण्यािाित हरकत घे ण्यात आली नाही तर बललावाद्वारे
कसुरदार/ बतच्या प्रबतबनधीचे रोजनामा पत्रावर स्वािरी घे ण्यात येते. जर कसुरदार
बललावास हजर राहीला नाही ककवा त्याने त्याच्या दाव्यापृष्ठयथग काही पुरावे (Evidence),
जसे पात्र मुल्याांकनकाराचा मुल्याांकन अहवाल इ. बदले नाही तर सिम प्राबधकाऱयाने जप्त
व बविी होणाऱया मालमत्तेची हातची ककमत (बवभागाने बनयुक्त केलेल्या
मुल्याांकनदाराच्या अहवालानुसार) बनक्श्चत केली जाते.


सदर होणाऱया बललावाची पुरेशी व बनयमानुसार प्रबसध्दी स्थाबनक/प्रादे बशक वतगमानपत्रात
बदली जाते. जर शक्य झाले तर बललावासांिांधीत वेिसाईटवरही दे ण्यात येते. जेणेकरुन
त्यास जास्तीत जास्त प्रबसध्दी बमळे ल. असे प्रयत्न केले जातात.

क) धललावाची प्रक्रीया खरे दीदारांच्या अभावी पार पडू न शकल्यास ‘हातची
ककमत’/Upset Price चा पुनर्दवचार :िऱयाचदा सवग प्रबिया बनयमानुसार पार पाडू न, पुरेशी प्रबसध्दी दे वूनही बललावासाठी,
Upset Value इतकी रक्कम दे वून खरे दी करण्यासाठी िोलीदार पुढे येत नाहीत.
त्यामुळे बललावाची प्रिीया पुणग होऊ शकत नाही.
अशा पधरस्स्थतीत
i)

जेव्हा पधहल्या बललावाची प्रबिया िोलीदाराांअभावी पुणग होऊ शकत नाही ककवा
ठरवलेल्या हातच्या ककमतीपेिा कमी रक्कमेची िोली लावली जाते. तेव्हा दुसऱ्या
बललावाची उद्घोषणा करण्यापूवी हातची ककमत/Upset Price ही ‘Realisable
value’ ककवा शासकीय दर म्हणजेच मुद्राांक व नोंदणी महाबनरीिक याांनी प्रबसध्द
केलेले ‘शासकीय दर’/Ready reckoner value यापैकी जास्त असलेल्या
ककमतीस ठरवली जाते. सदर ठरवलेली ककमत तात्काळ सवग सांिांबधताांना कळवून
याची दिता दुसऱया बललावाची प्रबिया होणाऱया बदवसापूवी केली जाते.
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ii) जर दुसऱ्या बललावाची प्रबियाही बललावाची िोली लावणाऱया िोलीधारकाांअभावी पुणग
होऊ शकली नाही. अथवा ठरवलेल्या ‘हातच्या ककमतीपेिा’ कमी रक्कमेची िोली येते.
अशा पबरक्स्थतीत धतसऱ्या बललावाची उद्घोषणा करण्यापूवी शासकीय मूल्य म्हणजेच
Ready Reckoner Value ककवा IGR/ मुद्ांक व नोंदणी महाधनरीक्षक याांनी
प्रबसध्द केलेल्या दराइतकी ककवा मानय मुल्याांकन अहवालातील मुल्याांकनकाराने
ठरवलेल्या Distress value इ. ककवा मानय मुल्याांकन अहवालात नमूद
‘बाजारमुल्य’/Fair Market Value च्या 75% या 3 ही पैकी जी जास्त
रक्कम असेल धततकी ‘हातची ककमत’ (Upset Price) ठरधवली जाते. बतसऱया
बललावाच्या ‘हातच्या ककमतीत’ झालेल्या िदलास पुरेशी प्रबसध्दी बललावापूवी बदली जाते
व सांिांबधताांनाही तातडीने झालेला बदल कळवला जातो.
 सांिांबधत प्रबिया ही बनयमानुसार बवधीवत पार पाडू नही व पुरेशी प्रबसध्दी दे वूनही िोली
पासून पुढे न आल्याने पार पडू शकली नाही ककवा ठरबवलेल्या हातच्या ककमतीपेिा
कमी रक्कमेची िोली येत आहे अशी सिम अबधकाऱयाची खात्री पटल्यानांतरच हातच्या
ककमतीचा पुनर्गवचार पुढील बललावापूवी करतात. सिम अबधकाऱयाच्या लगतच्या
वबरष्ठ अबधकाऱयाच्या पुवगपरवानगीने महाराष्र जमीन महसूल सांबहता 1966, कलम
258 मधील तरतूदीनुसार Upset Price चा पुनर्गवचार करतात.


दुसऱया बललावाची प्रिीया ही पबहल्या बललावाच्या बदवसानांतर 3 मबहनयाचे आत तर
बतसऱया बललावाची प्रिीया दुसऱया बललावाच्या बदवसानांतर 3 मबहनयाच्या आत पार
पाडली जाते.

ड) शासकीय दरानुसार झालेल्या धतसऱ्या धललावाची प्रधक्रयाही बोली अभावी पार पडू
शकत नाही. तेंव्हा करावयाची कायव पध्दती. :
अशा पबरक्स्थतीत बवभागाने सदरहू जप्त केलेली व बविीयोग्य मालमत्ता
नाममात्र बललाव ककमतीत खरे दी करावी. ही प्रबिया महाराष्र जमीन महसूल अबधबनयम
66 कलम 220 नुसार पार पाडली जाते.
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कलम 220. नाममात्र बोलीवर खरे दी करणे :
या प्रकरणाच्या तरतुदींअनवये केलेल्या कोणत्याही बविीमध्ये कोणीही िोली
िोलणारी व्यक्ती नसेल ककवा करण्यात आलेली िोली अपुरी ककवा नाममात्र
असेल त्यािाितीत, बजल्हाबधका-याने, राज्य शासनाच्या वतीने अशी मालमत्ता
त्याच्या दुय्यम अबधका-यापैकी कोणत्याही अबधका-यास असा दुय्यम अबधकारी
िोली करील अशा िोलीवर खरे दी करण्यासाठी प्राबधकृ त करणे कायदे शीर
असेल:
परां तु अशा रीतीने खरे दी करण्यात आलेली मालमत्ता ही त्यानांतर खरे दी
केल्यापासून िारा वषांच्या आत राज्य शासनाकडू न बवकली गेली तर, बविीपासून
बमळालेल्या उत्पननातून पुढील रकमा वसूल करण्यात येतील आबण त्यानांतर
रक्कम बशल्लक राबहल्यास ती, ज्या व्यक्तीची मालमत्ता बवकण्यात आली असेल
त्या व्यक्तीस दे ण्यात येईल :---(अ) दे णे असलेली रक्कम म्हणजेच व्याजासबहत िाकी असलेली मुद्दलाची रक्कम ;
(ब) राज्य शासनाकडे जमीन असताना आबण कोणत्याही व्यक्तीने ती पट्ट्ट्याने ककवा
अनयथा घे तली नसेल त्या कालावधीमध्ये राज्य शासनाचे महसूलबवषयक कोणतेही
नुकसान झाले असेल तर असे नुकसान ;
(क) बललावातील बविीमध्ये झालेला प्रत्यि खचग ;
(ड) मुद्दलाच्या एक चतुथांश रक्कमे इतकी शास्ती :
परां तु आणखी असे की, पूवोक्तप्रमाणे जर तद्नांतर मालमत्ता बवकण्यात आली
नसेल तर, दक्त मालमत्ता मागील परां तक
ु ामध्ये बवबनर्गदष्ट करण्यात
आल्याप्रमाणेच्या रकमा कसूर करणा-या व्यक्तीन बदल्यानांतर, राज्य शासनाच्या
वतीने ती खरे दी करण्यात आल्याच्या बदनाांकापासून िारा वषे मुदतीचे आत
कोणत्याही वेळी, दक्त कसूर करणा-या व्यक्तीस परत करण्यात येईल ककवा,
यथाक्स्थती, शासनाने ती खरे दी करण्याच्या लगतपूवी बतने ज्या भूधारणापद्धतीवर
ती धारण केली होती त्या भूधारणापद्धतीवर बतला दे ण्यात येईल.
वसुली अबधकारी अशी मालमत्ता सिम अबधकाऱयाची मानयता घे ऊन, त्याच्या नावे
खरे दी करतात.
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इ) धवक्रीस मान्यता दे णे, धललाव रद्द करणे, आक्षे पांवर सुनावणी घेणे, धवक्री
प्रमाणपत्र जारी करणे व आवश्यक ते कागदपत्र/रे कॉडव जतन करणे. याबाबत
धनयमानुसार सक्षम अधधकाऱ्याने कायव वाही करतात:
महाराष्र जमीन महसूल अबधबनयम 66 कलम 215 नुसार दिताही या प्रकरणाांत घे तली
जाते.
कलम 215.धशल्लक राहीलेली रक्कम न्यायालयाच्या आदे शाखे रीज
धनकोस न दे णे:
उक्त बशल्लक राबहलेली रक्कम बदवाणी नयायालयाच्या आदे शाखेरीज ज्या
व्यक्तीची मालमत्ता बवकण्यात आली आहे अशा व्यक्तीच्या कोणत्याही
धनकोस दे य होणार नाही. बशल्लक राबहलेची रक्कम नयायालयाच्या
आदे शाखेरीज धनकोस न दे णे. बशल्लक राहीलेची एक बदवाणी नयायालयाच्या
आदे शाखेरीज ज्या व्यक्तीची मालमत्ता बवकण्यात आली आहे . अशा
व्यक्तीच्या कोणत्याही धनकोस दे य होणार नाही.
वरील प्रमाणे दिता घे तल्याने जप्त केलेल्या आबण बविी योग्य मालमत्तेचे
अचूक मुल्य शासनास बमळू शकते व प्रबकया पारदशगकपणे व कोणत्याही
अडचणींबशवाय पार पाडण्यास मदत होते.
------ 000 ------
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प्रकरण -6

शे तकरी बांधवांनो इकडे लक्ष द्या :

आर.आर.सी. झालेल्या काररखानयाच्या िाितीत आरआरसी कायगवाही
पुणग होईपयंत ऊस पुरवठादार शेतकरी याांचे पैसे बदले जात नाहीत ककवा अशी कारवाई
करताना िराच कालावधी झालेला असतो. यास्तव शेतकरी वेगवेगळया पध्दतीने सवगत्र
दाद मागत असतो. जोपयंत बजल्हाबधकारी कायालयाकडे सोपबवलेली आरआरसी ची
प्रबिया पुणग होत नाही तोपयंत त्या ऊस उत्पादकाला पैसे बमळणार नाहीत बह वस्तुक्स्थती
असल्याने या कायदे शीर प्रबिया पार पाडण्याच्या कायगपध्दतीची माबहती प्रत्येकाला असणे
आवश्यक आहे .
कारखानयाची आर. आर. सी. (ऊस बिलाची थकिाकी ही जमीन महसूलाची
िाकी आहे असे समजून वसूली करण्यािाित सांिांबधत बजल्हाबधकारी याांना काढलेले
आदे श असतात.) सांिांधीत शेतकरी िाांधवाांनी ज्या कारखानयाांकडू न त्याांचे एफ. आर. पी.
िीलाची थकीत रक्कम येणे आहे व ज्या कारखानयाांचे साखर आयुक्त याांनी
बजल्हाबधकारी याांचे नाांवे वसूलीिाित आदे श बनगगमीत केलेले आहे त. अशा प्रकरणात
खाली नमुद केल्यानुसार कृ ती करावी. -टप्पा 1)
 सदर कारखाना कोणत्या प्रादेबशक कायालयाच्या कायगिेत्रात येतो ते प्रथम पहावे.
 सदर कायालयाचे अबधकाऱयाचे नाांव, कायालयाचा र्ोन नांिर, पत्ता, ई-मेल आयडी हा
वरील पान ि.79 व पान ि.80 वर बलबहला आहे तो पहावा.
 आपल्या कायगिेत्रातील प्रादे बशक सहसांचालक (साखर) याांच्या पत्त्यावर तिार दाखल
करावी.
 त्या कारखानयाशी अडचण सोडबवण्यािाित केलेला पत्रव्यवहार सोित जोडावा.
 ई-मेल करणे शक्य असल्यास सांिांबधत प्रादे बशक कायालयाच्या ई-मेल पत्त्यावर करावा.
 ई-मेल ने केलेल्या पत्रव्यवहारामुळे तात्काळ कायगवाही करणे शक्य होते व हा बनयबमत
पुरावा म्हणून गणला जातो.
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टप्पा 2)
 आपल्या कारखानयाच्यािाित आर. आर. सी. ची कायगवाही झाली आहे का याची खात्री
करावी आबण सदर कारखानयाच्यािाित आर. आर. सी. ची कायगवाही झाली असल्यास:
साखर आयुक्त याांनी काढले ले आदे श प्रादे बशक कायालय याांचेकडू न प्राप्त करुन घ्यावे.
 सांिांबधत बजल्हाबधकारी कायालयाशी आवश्यकतेनस
ु ार सांपकग साधून साखर आयुक्त
याांनी काढलेल्या आदे शावर कोणती कायगवाही केली याची बवचारणा करावी.
 सांिांबधत तालुक्याचे तहबसलदार हे आर. आर. सी. प्रमाणे कायगवाही करण्यासाठी बनयुक्त
केलेले असतात.
 तहबसलदार याांच्या कायालयात आवश्यकतेनस
ु ार जावून साखर आयुक्त याांच्या
आदे शाची अांमलिजावणी कुठपयंत आली याचा तपबशल घ्यावा.
 कारखानयावर आर. आर. सी. झाल्यानांतर प्रादे बशक सहसांचालक (साखर) याांचे मार्गत
सांिांधीत तहबसलदार याांना ऊस पुरवठादार व त्याांना द्यावयाच्या थकीत एफ. आर. पी. च्या
रक्कमाांची यादी बदली जाते. या यादीमध्ये : आपले नाांव आहे काय ?
 नोंदबवलेली ऊस बिलाची त्याांना दे णे िाकी असलेल्या रकमेचा तपबशल अचूक
आहे का ?
याची खात्री करावी. या याद्या सांिांबधत कारखानयाने सदर कायालयाकडे पुरबवलेल्या
असतात. या याद्याांची प्रत सांिांबधत प्रादे बशक सहसांचालक (साखर) याांच्या कायालयाकडे
सुध्दा असते.
 वरील तपबशलात तर्ावत असल्यास यादीतील तपबशल िरोिर करुन घ्यावा.
 आर. आर. सी.ची कायगवाही सांिांबधत तहबसलदार/प्राांत/बजल्हाबधकारी कायालयाने पुणग
करावयाची असल्याने सदर कायालयाच्या सांपकात राहू न पाठपुरावा करावा.
आर. आर. सी. चा आदे श धजल्हाधधकारी कायालयाला धमळाल्यानंतर
कारखाना ज्या अधधकाऱ्याच्या कायव क्षेत्रात आहे त्या संबंधधत तहधसलदार यांची
धनयुक्ती सदर आदे शाची अमलबजावणी करण्यासाठी केली जाते. आरआरसीच्या
आदे शाची अमलबजावणी करताना प्रथम संबधधत प्रादे धशक कायालयाशी संपकव
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साधुन कारखान्याची जेवढया रकमेची आर. आर. सी. काढण्यात आलेली आहे त्या
रकमेची धवगतवारी म्हणजेच थकीत एफआरपी असणा-या शेतक-यांची यादी, त्यांनी
पुरधवलेला ऊस व त्याची थकीत व दे य रक्कम याचा तपधशल कारखान्याकडू न
घेण्यात यावा. समन्वयासाठी धनयुक्त संबंधीत प्रादे धशक सहसंचालक साखर या
कायालयाशी संपकव साधुन कारखान्याची स्थावर व जंगम मालमत्तेचा धवधहत
नमुन्यातील तपधशल सववप्रथम प्राप्त करून घ्यावा. या प्रधक्रये त कालपव्यय टाळावा
जेणेकरुन आर. आर. सी. प्रमाणपत्राची प्रभावी अंमलबजावणी अथात वसूली त्वरीत
होवू शकेल आधण त्यामुळे बाधीत शेतकरी बांधवांना त्यांच्या थकीत आधण दे य
रक्कम त्वरीत धमळण्यास मदत होईल.
आर. आर. सी. माधहती धमळवण्यासाठी ज्या कारखान्याची आर. आर. सी.
काढली आहे , सदर कारखाना कोणत्या कायालयाच्या अधधकार क्षे त्रातील आहे व
त्याबाबत आवश्यकती कायव वाही करणारे /माधहती दे णारे कायालय कोणते आहे ?
त्याची तपधशल पुढीलप्रमाणे :-
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प्रादे धशक सहसंचालक (साखर) कायालयाचे पत्ते व संपकव क्रमांक
अ.क्र.

प्रादे धशक सहसंचालक

1

प्रादे बशक सहसांचालक (साखर), पुणे
साखर सांकुल, पबहला मजला, बशवाजीनगर,
पुणे-411005
दूरध्वनी (020)25538041 ते 44
rjdsug.pune@gmail.com
प्रादे बशक सहसांचालक (साखर), कोल्हापूर
घर नां 1315, सी वाडग सरोज अपाटग मेंट
लक्ष्मीपुरी, कोल्हापूर-02
दूरध्वनी (0231)2640400
rjdkop@gmail.com
प्रादे बशक सहसांचालक (साखर), अहमदनगर
बत्रलोक चें िसग, दुसरा मजला, लाल टाकी रोड,
अहमदनगर -4
दूरध्वनी (0241)2431669/2327238
rjdahmednagar@rediffmail.com
प्रादे बशक सहसांचालक (साखर), औरां गािाद
भूबवकास िँक इमारत, िाांती चौक, औरां गािाद
दूरध्वनी (0240)2331470
rjdaurangabad123@gmail.com
प्रादे बशक सहसांचालक (साखर), नाांदेड
दुसरा मजला, भूबवकास िँक इमारत, शासबकय
औद्योबगक प्रबशिण सांस्था समोर, नाांदेड
दूरध्वनी (02462)254156
rjdsnanded@gmail.com

2

3

4

5

कायव क्षेत्रातील धजल्हे
पुणे, सातारा

कोल्हापूर, साांगली,
रत्नाबगरी, कसधुदग
ू ग

अहमदनगर, नाबशक,

औरां गािाद, िीड, जालना,
जळगाव, धुळे, नांदरु िार

नाांदेड, लातूर, परभणी,
कहगोली
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6

7

8

प्रादे बशक सहसांचालक (साखर), अमरावती
सहकार सांकुल, कोमा नगर (कॅ म्प),
खामगाव अिगन सहकारी िँकेजवळ, अमरावती
444601
दूरध्वनी (0721)2667144/2660584
rjdamr@gmail.com
प्रादे बशक सहसांचालक (साखर), नागपूर
नवीन प्रशासकीय इमारत, 2 कवग ए, सहावा
मजला, बजल्हा पबरषद समोर, बसव्हील लाईनस,
नागपूर -1
दूरध्वनी (0712)2535281
rjdnagpur@gmail.com
प्रादे बशक सहसांचालक (साखर), सोलापूर
26/27, मद्दा मांगल कायालय, कनना चौक,
रबववार पेठ, सोलापूर-413005
rjdsugarsolapur@gmail.com

अमरावती, अकोला,
िुलडाणा, यवतमाळ,
वाबशम

नागपूर, भांडारा, गोंदीया,
चां द्रपूर, गडबचरोली.

सोलापूर, उस्मानािाद

------000------
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श्री. शे खर नारायण गायकवाड (भा.प्र.से.)
एम.एससी.(कृ बष), एम.ए. (समाजशास्त्र), एम.ए. (तत्वज्ञान),
एल.एल.िी.
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यशदा, बसम्िोबयबसस, पुणे येथे व्याख्याता, जागबतक िँकेमार्गत िॅकाँक येथे प्रबशिण सांस्थाांच्या
व्यवस्थापनािददल आांतरराष्रीय कायगशाळे त सहभाग (2009), महाराष्रातील शेतकऱयाांच्या कायदे शीर
सािरतेसाठी मोलाची कामबगरी.
लेखनशेतक-याांनो सावधान (1996), र्ेरर्ार नोंदीची बनगगती- एक आदशग कायगपध्दती (1999), गोष्टीरूप
जमीन व्यवहार नीती (2002), शेतीचे कायदे (2005), महसूल अबधका-याचे अधगनयाबयक कामकाज (2007),
घरपोच धानय योजना (2010), कायदा माबहतीचा अन व्यक्ती स्वातांत्र्याचा (2010), शेतक-याांनो जबमनी
साांभाळा (2010), प्रशासनाच्या नव्या वाटा (2012), Land Rights And Mutations In Maharashtra
(2012), स्पधेच्या पबलकडे (2014), Land Issues in India (2016), Land Laws in Maharashtra
(2017), एफ. आर. पी. (रास्त व बकर्ायतशीर दर) माबहतीपुक्स्तका 2019 बह पुस्तके प्रकाबशत.
www.shekhargaikwad.blogspot.com

श्री. मंगेश भगवंत धतटकारे
एम.एससी.(िॉटनी), एम.ए. (समाजशास्त्र), एम.ए. (राज्यशास्त्र),एम.ए.(इबतहास),
एम.ए.(अथगशास्त्र), पी.जी.डी.िी.ए. (एच.आर.), जी. डी. सी. & ए., एच. डी. सी. एम

बवत्त व लेखा सेवा (वगग-2) सांवगात सन 1993 साली प्रशासकीय सेवेत रुजू. लेखा अबधकारी (भाांडार
पडताळणी) पुणे बवभाग(1994-96), सहकार खात्यामध्ये, सहाय्यक बनिांधक, मा.वगीय गृहरचना,
बव.स.क.अ., पुणे बवभाग(1997-98), सहाय्यक सांचालक (साखर)(1998-2004), सहाय्यक बनिांधक
(आस्थापना), सहकार आयुक्तालय(2004-08), उपबनिांधक (आस्थापना) सहकार आयुक्तालय (200812), उपसांचालक- पणन सांचालनालय (2012-15), बजल्हा उपबनिांधक- मुांिई शहर-1 (2015-जून 2017),
सध्या सहसांचालक (अथग ) या पदावर साखर आयुक्तालय, पुणे येथे कायगरत.
एफ. आर. पी. (रास्त व बकर्ायतशीर दर) माबहतीपुक्स्तका 2019 प्रकाबशत.
Email – mangeshtitkare@gmail.com
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