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भसूंपादन अधिधनयम 1894 अतंर्गत कलम 
18 खालील दावयाचं्या या धनयागयानरसा  
प्रािान्यक्रमाने कायगवाही क येाबाबत. 

                महा ाष्र शासन 
                                                      महसूल व वन धवभार् 
                            शासन पध पत्रक क्र.संकीयाग-2017/PIL-34/प्र.क्र.104/भार्-1/अ-4. 
           मंत्रालय, मरंबई 400 032. 
                               धदनाकं 28 फेब्ररवा ी,2018 
प्रस्तावना :-  

  मा.उच्या च न्यायालय, औ ंर्ाबाद खंडपीठ येथे दाखल क ण्यात आलेल्या जनधहत याधचका क्र.34/2017 
मध्ये मा. न्यायालयाने धद.11 सप्टेंब ,2017  ोजी धदलेल्या आदेशामध्ये संबधंित भसूंपादन अधिका ी हे भसूपंादन 
अधिधनयम 1894 अंतर्गत कलम 18 खालील दाव ेमा.धजल्हा / धदवायाी न्यायालयात कायद्यातील त तूदीनरसा  
धवधहत कालाविीत दाखल न क ता त्यासाठी अवाजवी धवलंब केला जातो, तसचे दावदेा  यांनी दाखल केलेल्या 
दावयातील  कमेचे वाटप मनमानी पध्दतीने केले जाते. त्यासाठी कोयात्याही धवधशष्ट कायगपध्दतीचा अवलंब केला 
जात नाही. असे ही मा. न्यायालयाच्या या धनदशगनास आले आहे.  त्या अनरषंर्ाने मा. न्यायालयाने नमरद केलेल्या 
बाबींचा सवकंष धवचा  करुन खालीलप्रमायेा कायगवाही क ण्याच ेआदेश देण्यात येत आहेत.  

शासन पध पत्रक :- 

 भसूंपादन अधिधनयम 1894 अंतर्गत कलम 18 खालील दावयांचा मा.धजल्हा / धदवायाी न्यायालयात धनयागय 
झाल्याव  दावदेा  यांनी दाखल केलेल्या दावयातील  क्कमा वाटप क ण्यासंदभात खालीलप्रमायेा धनदेश देण्यात 
येत आहेत. 

1. मा. धदवायाी न्यायालयात दाखल झालेल्या दावयांच्या या धनकालाच्या या धदनांकाप्रमायेा वर्ीक या करुन ज्या दावयाचंा 
धनकाल आिी लार्ला असेल त्या दावयातील धनिी भसूंपादन संस्थेकडून प्राप्त करुन घेऊन मा. न्यायालयात जमा 
क ण्यात यावी. 

2. धनिी उपलब्िततेची कायगवाही प्रािान्य क्रमानरसा  कटाक्षाने क ण्यात यावी. 

3. मोठया  क् कमांची कायगवाही आिी व कमी  कमा असलेले भसूंदभग नंत  अशी कायगपध्दती टााावी.   

त्यानरसा   संबिंीत भसूंपादन अधिका ी यानंी काटेको पयेा दक्षता घेऊन कायगवाही क ावी. यामध्ये 
अधनयधमतता आढाून आल्यास संबधंित अधिका-यांव  महा ाष्र शासकीय कमगचा-यांच्या या बदल्याचं े धवधनयमन 
आधया शासकीय कतगवये पा  पाडतांना होयाा-या धवलंबास प्रधतबिं अधिधनयम, 2005 नरसा   त्यांच्या याधवरुध्द  
कायगवाही क ण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी.  

त ी सवग धजल्हाधिका ी यांनी सद  पध पत्रक त्यांच्या या अधिनस्त सवग भसूंपादन अधिकाऱयांच्या या धनदशगनास 
आयाण्याची कायगवाही धवनाधवलंब क ण्यात यावी.  
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 सद  शासन पध पत्रक महा ाष्र शासनाच्या या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थााव  उपलब्ि 
क ण्यात आला असून त्याचा सकेंताकं क्र. 201802281716197319 असा आहे. सद  आदेश धडधजटल 
स्वाक्ष ीने साक्षांधकत करुन काढण्यात येत आहेत. 

 महा ाष्राचे  ाज्यपाल यांच्या या आदेशानरसा  व नांवाने, 

 

                   ( सर. धक. र्ावडे ) 
                                   सह सधचव, महा ाष्र शासन 
प्रत, 
1) मा.मरख्यमंत्री याचंे अप्प  मरख्य सधचव, मरख्यमंत्री सधचवालय, मरंबई 
2) मा.मंत्री (महसूल) यांच ेखाजर्ी सधचव, मंत्रालय, मरंबई 
3) मा.मंत्री (धवत्त व वने) यांचे खाजर्ी सधचव, मंत्रालय, मरंबई 
4) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांच ेखाजर्ी सधचव, मंत्रालय, मरंबई 
5) सवग मा.मंत्री /  ाज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सधचव, मंत्रालय, मरंबई 
6) मा.मरख्य सधचव याचंे सह सधचव , मंत्रालय, मरंबई 
7) सवग अप  मरख्य सधचव / प्रिान सधचव /सधचव यांच ेस्वीय सहायक, मंत्रालय, मरंबई 
8) सधचव (वने) यांच ेस्वीय सहायक, महसूल व वन धवभार्, मंत्रालय, मरंबई 
9) सवग धवभार्ीय आयरक्त 
10) सवग धजल्हाधिका ी 
11) सवग धजल्हा स का ी वकील 
12) धनवडनस्ती (अ-4) 
13) कायासन अ-1, अ-2,अ-3,अ-4. 
 

Subhash K 
Gawade
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