लेखनप्रमा्दा्ंची दरुस्ती व पोकळीस्त नोंद
 का्यदे शीर तरतद
ू : महा्रा्ष्ट्ा जमीन महसल
ू नधिकामनयम १९६६, कलम १५५ :
या कलमान्वये 'लेखन-प्रमादाांची दरु
ु स्ती' ची तरतद
ु आहे . त्यानर
ु ार,

"कोणताही लेखन प्रमाद ककां वा अधिकार अभिलेखात ककां वा या प्रकरणान्वये ठे वण्यात आलेल्या नोंदवहीत ज्या चुका झाल्या
अरल्याचे हहतरांबधां ित पक्षकाराांनी कबूल केले अरेल ककां वा ज्या चुका एखाद्या महरूल अधिकाऱ्यार, तो ननरीक्षण करीत

अरताना आढळतील अशा कोणत्याही चुका जिल्हाधिकाऱ्यार कोणत्याही वेळी दरु
ु स्त करता येतील ककां वा दरु
ु स्त करवून
घेता येतील.

परां तु, िेव्हा एखाद्या महरूल अधिकाऱ्यार, तो ननरीक्षण करीत अरताना, कोणतीही चूक आढळून आली अरेल, तेव्हा
पक्षकाराांना नोटीर दे ण्यात आल्याभशवाय व वादग्रस्त नोंदीांरब
ां ि
ां ीच्या काययपद्ितीनुरार कोणत्याही हरकती अरल्यार त्या
हरकती अांनतमररत्या ननकालात काढल्याभशवाय अशी कोणतीही चूक दरु
ु स्त करता येणार नाही."

अधिकार अभिलेखात ककां वा एखाद्या महरल
ू नोंदवहीत िर काही चूक झाली अरेल ककां वा एखादा लेखन प्रमाद झाला
अरेल तर या कलमान्वये अशी चूक ककां वा लेखन प्रमाद दरु
ु स्त करण्याराठी तहभरलदाराांकडे अिय करता येतो.

अशा चक
ु ा दरु
ु स्त करण्यापव
ू ी रवय हहतरांबधां िताांना नोटीर बिावणे आवश्यक आहे . अशा चक
ु ा ककां वा लेखन प्रमाद झाल्याचे
रांबि
ां ीत पक्षकाराांनी कबल
ु केले पाहीिे.
उदा्हरण:

 रात-बारा पन
ु लेखन करताांना िुन्या रात-बारावरील एखादा शेरा ककां वा एखाद्या खातेदाराचे नाांव भलहीण्याचे राहून गेले
आहे .
 एखाद्या रात-बारा रदरी अरलेली काही नावे कमी करण्याचा आदे श झाला होता. परां तू त्या आदे शानर
ु ार अशी नावे
कमी करण्यात आली नाहीत.

 एखाद्या िमीनीची कुळ कायदा कलम ३२ ग अन्वये ठरलेली रक्कम मळ
ु मालकार हदल्यानांतरही मळ
ु मालकाचे नाव
रात-बारा रदरी, इतर हक्कात तरेच राहीले आहे.

 रोरायटी/बँकेकडून घेतलेले किय पण
य णे फेडले, तरा दाखलाही रादर केला परां तू रोरायटी/बँकेचे नाव रात-बारा रदरी
ू प
इतर हक्कात तरेच राहीले आहे.

 नोंदणीकृत दस्तातील मिकुरात अरणारा एखादा उल्लेख फेरफार रदरी नोंदवण्यात आलेला नाही.
 फेरफार रदरी नोंदववलेले एखाद्या वारराचे नाव रात-बारा रदरी नोंदववण्यात आलेले नाही.

 इतर हक्कातील व्यक्ती ककां वा वाररदार याांची नावे कब्िेदार रदरी दाखल झालीत परां तु त्याांचे इतर हक्कातील नाव
तरेच राहीले.

 रात-बारा रदरी इतर हक्कात नाव अरलेली व्यक्ती मयत झाल्यानांतर वारर नोंदीांने त्याच्या वारराांची नावे रात-बारा
रदरी दाखल झाली परां तू मयत व्यक्तीचे नाव कमी करण्यात आले नाही. इत्यादी....

यावरुन अरे लक्षात घ्यावे की, कोठे तरी मळ
ु दस्तऐविात/आदे शात केलेला उल्लेख ककां वा आदे श नोंदववण्यात चूक झाली
अरेल ककां वा निर चक
ु ीने राहून गेले अरेल तेव्हाच आ ण रवय हहतरांबधां िताांचे म्हणणे ववचारात घेऊन अशी चक
ू ककां वा
लेखन प्रमाद या कलमान्वये आदे श पाररत कूनन दरु
ु स्त करता येतो.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजलहा्धिकाका्री

लेखनप्रमादाांची दरु
ु स्ती व पोकळीस्त नोंद

Page 1

अनेक वेळा अरे ननदशयनार आले आहे की, रात-बारा रदरी इतर हक्कात पोकळीस्त नावे कमी करण्याबाबत रादर
केलेल्या अिायवरुन, पव
ू ीचा आदे श अरल्याची खात्री केल्याभशवाय आ ण रवय हहतरांबधां िताांचे म्हणणे ववचारात

घेतल्याभशवाय, अशी नावे कशी आलीत आ ण ती कमी करण्याराठी कायदे शीर परु ावा काय आहे हे ववचारात न घेता कलम
१५५ चा वापर करुन अशी नावे कमी गेली आहे त.
पोकळीस्त ना्व ककं वा् नोंद कमी करणे

अनेकदा तहभरलदार कायायलयात पोकळीस्त नोंद ककां वा पोकळीस्त नाव कमी करण्याराठी अिय/ प्रकरणे दाखल केली
िातात. महाराष्ट्

िमीन महरल
ू अधिननयम ककां वा तत्रम कायद्याांमेये "पोकळीस्त नाव कमी करणे" या नावाने कुठलेही

कलम ककां वा अशा प्रकारचा उल्लेख आढळून येत नाही.

पोकळीस्त ना्व ककं वा् नोंद: 'पोकळीस्त' हा बोली िाषेचा शब्द अरन
ू त्याचा अथ य पोकळ (Hollow) ककां वा अथ यहीन अरा

होतो. कायद्याच्या िाषेत त्याला "ज्या नोंदीला ककां वा नावाला आि रोिी कायदे शीरररत्या महत्व नाही ककां वा निर चुकीने
तशीच राहून गेलेली नोंद ककां वा नाव" अरे म्हणता येलल. म्हणिेच एकेकाळी कायदे शीर महत्व अरलेली नोंद, कायदे शीर
बाबीांची पत
य ा झाल्यामळ
ू त
ु े आि अथ यहीन झाली तर ती नोंद पोकळीस्त ठरते.
अशी पोकळीस्त नोंद ककां वा पोकळीस्त नाव रात-बारा रदरी तरेच राहील्यार खातेदाराला िमीन ववकताांना ककां वा किय

घेताांना, ते नाव करे पोकळीस्त आहे याबाबत अनेक प्रश्नाांना तोंड द्यावे लागते आ ण तत्रम अनेक अडचणीांचा रामना

करावा लागतो. त्यामळ
ु े अशी पोकळीस्त नोंद ककां वा पोकळीस्त नाव रात-बारा वरुन कायदे शीररीत्या कमी करुन घेण्याकडे
खातेदाराचा कल अरतो.
महाराष्ट्

िमीन महरल
ू अधिननयम १९६६, कलम १५५ चा वापर कूनन अशी पोकळीस्त नोंद ककां वा पोकळीस्त नाव कमी

करता येऊ शकते. परां त,ु िेव्हा एखाद्या महरल
ू अधिकाऱ्यार, हहतरांबधां ित पक्षकाराांच्या अिायवरुन ककां वा तो ननरीक्षण
करीत अरताांना, एखादी नोंद ककां वा नाव पोकळीस्त अरन
ू ती नोंद ककां वा नाव कमी करणे आवश्यक आहे अशी खात्री
पटे ल तेव्हा त्याने खालीलप्रमाणे काययवाही करणे कायदे शीर ठरे ल.

का्ययवा्ही:  प्रथ म अिायत नमद
ू ककां वा तो ननरीक्षण करीत अरताांना आढळलेली, पोकळीस्त नोंद ककां वा नाव कोणत्या

फेरफार नर
ु ार दाखल झाले होते याचा परु ावा घ्यावा. बहुदा अशा नोंदीांबाबतचा फेरफार अभिलेख कक्षात आढळून येत नाही.
फेरफार न आढळल्यार, अभिलेखपालाचा तरा दाखला प्रकरणी रमाववष्ट्ट करावा.
 रात-बारा पन
ु लेखनाच्यावेळी काही चक
ू झाली आहे काय याची खात्री करावी.

 रांबि
ां ीत पोकळीस्त नाव ककां वा नोंद कोणत्या हक्काने दाखल झाले होते ते बघावे. उदाहरणाथ य वारर म्हणन
ू अथ वा

गहाणदार म्हणन
ू लत्यादी तरेच आि रोिी त्या नावाला कायदे शीरररत्या काही महत्व आहे काय याची पडताळणी करावी.
 रवय हहतरांबि
ां ीताांना नोटीर बिावन
ू त्याांचे िबाब घ्यावे.

 तलाठ्यामाफयत स्थ ाननक चशकशी करुन त्या बाबतचा अहवाल प्रकरणी रमाववष्ट्ट करावा.

(स्थ ाननक चशकशी: म्हणिे कोणत्याही बाबीची खातरिमा करण्याराठी ररपांच, पोलीर पाटील आ ण गावातील अन्य प्रनतजष्ट्ठत
व्यक्तीांकडे करण्यात येणारी चशकशी.)
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 उपरोक्त रवय प्रककयेत ते नाव ककां वा नोंद पोकळीस्त आहे अशी ननववयवाद (beyond doubt) खात्री पटल्यानांतर,

ननकालपत्रात वरील प्रमाणे केलेल्या रवय काययवाहीचा रववस्तर तपशील नमद
ु करुन म.ि.म.अ. १९६६, कलम १५५ अन्वये
ते नाव ककां वा नोंद कमी करण्याचा आदे श पाररत करावा.

जनजा्गत
ृ ी: पोकळीस्त नावाांची रां्या कमी व्हावी याष्ष्ट्टीने गाव पातळीवर िनिागत
ृ ी करणेही योग्य ठरे ल.

उदाहरणाथ य, किी किी एखादा खरे दी-ववक्री व्यवहार झाल्यानांतर खरे दी घेणार हे स्वत:चे नाव रात-बारा रदरी दाखल

झाल्याची खात्री करीत नाहीत. त्यामळ
ु े खरे दी दे णार (मळ
ु मालक) याचे नाव रात-बारा रदरी तरेच राहते. काही वेळेर
याचा फायदा घेऊन काही खरे दी दे णार (मळ
ु मालक) त्याच िभमनीची ववक्री अनेक लोकाांना करतात.

कायद्यानर
ु ार िरी प्रथ म खरे दी घेणार याचे नाव रात-बारा रदरी दाखल होणे आवश्यक अरले तरीही अशा अनेक खरे दीववक्री व्यवहाराांमळ
ांु ागत
ांु ननमायण होते. त्यामळ
ु े पढ
ु े अनेक प्रकारची कायदे शीर गत
ु े प्रत्येक शेतकऱ्याने, आपण केलेल्या
व्यवहाराची नोंद गाव दफ्तरी योग्य प्रकारे नोंदवली गेली आहे ककां वा नाही याची खात्री करणे गरिेचे आहे याबाबत
िनिागत
ृ ी करण्यात यावी.

दर दहा वषाांनी रात-बाराचे पन
ु लेखन करण्यात येत.े अरे पन
ु लेखन झाल्यानांतर प्रत्येक खातेदाराने रात-बाराची नक्कल

घेऊन आपल्याशी रांबि
ां ीत रवय नोंदी योग्य प्रकारे नोंदवल्या गेल्या आहे त ककां वा नाही याची खात्री करावी. दरवषी वेळोवेळी

रात-बाराची नक्कल घेऊन रवय नोंदीांची खातरिमा करण्याबाबत तरेच याबाबत काहीही रांभ्रम अरल्यार तात्काळ रांबि
ां ीत
तलाठी याांच्याशी रांपकय रािणेबाबत िनिागत
ृ ी होणे आवश्यक आहे .
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