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“वक्फ” मा लमत्ता  
 
कें द्र शासनाच् ाा वक्फ अधिननाम १९९५ चा अमंल महाराष्ट् ल राा ाात १ जानेवारी १९९६ पासून सुरु करण् ाात 
आला आहे.  
 
वक्फ अधिननाम,१९९५ च्ाा कलम ३(आर) अन्वाे “वक्फ” ाा शब्दाची व्ााख् ाा करण्ाात आलेली आहे. 
त्ाानुसार सववसामान्ापणे इस्लाम िमावच्ाा िार्मवक कामाकररता वापरण्ाात ाेणार ाा सवव र्मळकती (मर्शद, 
इदगाह, दगाव, मकबरा, कब्रस्तान, िार्मवक उपासना संस्था, अनाथाला) मशरूतुल- खिदमत इनाम ाा बाबी 
वक्फ कााद्ाािाली ाेतात. िार्मवक ककंवा िमवदाा संस्थेमध्ाे सहभागी होण्ााचा अधिकार असलेली 
कोणत्ााही व्ाक्तीचा समावेश वक्फमध्ाे स्वारस्ा असणारी व्ाक्ती म्हणून होतो. सववसामान्ापणे अशा वक्फ 
मालमते्तच् ाा देिरेिीसाठी मुतवल्ली ककंवा व्ावस्थापन सर्मतीची ननाुक्ती करण्ाास वक्फ अधिननामातील 
तरतुदींनुसार वक्फ मंडळाकडून मान्ाता ददली जाते.  
 
वक्फ अधिननामातील कलम १०८-अ च् ाा तरतुदींन्वाे सदर कााद्ााला अर्मभावी प्रभाव (Overriding 
effect) प्रदान करण्ाात आला असून त्ाानुसार ाा कााद्ाातील तरतुदी व अन्ा कोणत्ााही कााद्ाातील 
तरतुदी परस्पर ववसंगत ठरत असल्ाास, अशा वेळेस वक् फ कााद्ााच्ाा तरतुदी प्रभावी ठरतात.  
 
कें द्र शासनाच् ाा वक्फ अधिननाम १९९५, कलम ५१ अन् वाे वक्फ मडंळाच्ाा पूववपरवानगीर्शवाा  कोणत्ााही 
वक्फ मालमते्तचा भाडपेट्टा ननष्ट् प्रभ असेल. तसेच, कलम ५१(१-ए) अन्वाे वक्फ मालमते्तची कोणतीही ववक्री, 
अशी मालमत्ता बक्षीस म्हणून देणे, त् ाांची अदालाबदल करणे, ती गहाण ठेवणे, ककंवा नतच ेहस्तांतरण करणे 
असे व्ावहार अवैि आखण ननष्ट् प्रभ ठरतात.  
 
वक्फ अधिननाम १९९५, कलम ५२ आखण ५२-ए अन् वाे वक्फ मालमते्तच ेअसे व् ावहार ााल् ाास ती मालमत्ता 
पूववववत वक्फ मंडळाच्ाा ताब्ाात देण्ााची तरतुद आहे. 
 
शासनाच् ाा आदेशानुसार, राााातील वक्फ मालमते्तच् ाा गाव नमुना सात मध् ाे भोगवटादार सदरी फक्त 
संबंधित “वक्फ संस्थेचे नाव” नोंदववण् ाात ाावे. त्ाार्शवाा अन्ा कोणाच्ााही नावाच् ाा नोंदी करण् ाात ाे  
नाे. त्ााचप्रमाणे महाराष्ट्ल राााातील वक्फ मालमते्तच् ाा सात-बारा उतारााच्ाा इतर हक्क सदरी "वक्फ 
प्रनतबंधित सत्ता प्रकार" अशी नोंद घेण्ाात ाावी.  
 
महाराष्ट्ल राााातील वक्फ मालमत्तांच् ाा बाबतीत कोणत्ााही पररस्स् थतीत मुतवल्लीच ेवा इतर कोणत्ााही 
िाजवी इसमांच ेनाव अधिकार अर्भलेिात नोंदववण्ाात ाे  नाे.  
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जर अशी नावे आिीपासून अधिकार अर्भलेिात दािल असतील तर अशी नावे संबंधितांना  सुनावणीची संिी 
दे न कमी करुन वरील प्रमाणे भोगवटादार सदरी फक्त संबंधित “वक्फ ससं्थेचे नाव” आखण इतर हक्क 
सदरी "वक्फ प्रनतबंधित सत्ता प्रकार" अशी नोंद घेण्ाात ाावी. अशीच कााववाही नागरी क्षेत्रातील (र्मळकत 
पत्रीकेवर) वक्फ मालमते्तबाबत करण् ाात ाावी.  
 
वक्फ न्ााााधिकरण त्रत्रसदस्ाीा करण्ाात आले असून त्ाास आता ददवाणी न्ाााालााचा दजाव देण्ाात आला 
आहे. ाा पार्शववभूमीवर औरंगाबाद ाेथील महाराष्ट्ल रााा वक्फ न्ााााधिकरण त्रत्रसदस्ाीा करण्ाास आज 
ाालेल्ाा मंत्रत्रमंडळ बैठकीत मान्ाता देण्ाात  आली आहे. तसेच त्ाासाठी आवर्शाक असलेल्ाा सुिाररत 
आस्थापनेसही मंजुरी देण्ाात आली. 
 
वक्फ (सुिारणा) अधिननाम, २०१३ अन्वाे वक्फ अधिननाम १९९५ मध्ाे सिुारणा करण्ाात आली असून 
कलम ८३ (४) मिील तरतुदींनुसार वक्फ न्ााााधिकरण त्रत्रसदस्ाीा करण्ाात आले आहे. त्ााचप्रमाणे कलम 
८३ (५) मिील तरतुदींनुसार त्ााला ददवाणी न्ाााालााचा दजाव देण्ाात आला आहे. ाानुसार औरंगाबाद ाेथील 
महाराष्ट्ल रााा वक्फ न्ााााधिकरण हे त्रत्रसदस्ाीा करण्ाास आज मंजुरी देण्ाात आली आहे. औरंगाबाद 
ाेथील वक्फ न्ााााधिकरणासाठी ाापुवी वपठार्सन अधिकाराासह ९ पदे मंजूर करण्ाात आली होती, मात्र 
बदललेल्ाा संरचनेत त्ााच्ाा आस्थापनेत सुिारणा करण्ााची आवर्शाकता होती. वक्फ न्ााााधिकरणाला 
ददवाणी न्ाााालााचा दजाव र्मळाल्ााने ददवाणी न्ाााालाासाठी असणाराा अस्थापनेच्ाा पुनरवचनेसाठी 
आवर्शाक पदांची ननर्मवती करण्ााचा आखण सध्ाा असलेल्ाा काही अनावर्शाक पदे वगळण्ााचा तसेच काही 
पदांच ेरूपांतरण करण्ााचा प्रस्ताव वविी व न्ााा ववभागाने मंत्रत्रमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवला होता, त्ाास 
मंत्रत्रमंडळाने मंजुरी ददली आहे.      
 
नव्ाा पदरचनेनुसार १२ पदांची नव्ााने भरती तर तीन पदांच ेरूपांतरण करण्ाात ाेणार असून एक पद 
वगळण्ाात आले आहे. त्ाानुसार एकूण २० पदे ननमावण करण्ाात ाेणार आहेत. ाामध्ाे अध्ाक्ष म्हणून 
स्जल्हा सत्र न्ााााधिश ककवा ददवाणी न्ााााधिश वगव -१ पेक्षा कमी नाही अशा व्ाक्तीची ननाुक्ती करण्ाात 
ाेणार आहे.  तसेच दोन सदस्ाांमध्ाे एक सदस्ा रााा नागरी सेवतेील अनतररक्त स्जल्हादंडाधिकारी दजावचा 
एका अधिकारी तसेच कााद्ााची पदवी िारण करणाराा व मुस्स्लम काादा व ववधितत्वमीमांसाच ेज्ञान 
असणाराा व्ास्क्तची नेमणूक करण्ाात ाेणार आहे. 
       

 
 


