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रस्त: म:गणी आणण रस् त: वडण णे  
 

मोठ्या प्रमाणात झालेल्या जममनीच्या व्य हाराांमळेु जममनीचे छोटे छोटे तकुि ेझाल.े जमीन मालक बदलले. त्यामळेु काही 
ठिकाणी न ीन खरेदीदाराला त्याच्या जममनीत जाण्यासािी रस्ता उपलब्ध होत नाही. त्यामळेु तो तहमसलदाराांकि ेरस्ता 
मागणीचा वजज करतो. स् त:च्या शतेजममनीमध्ये जाण्यासािी रस्ता उपलब्ध नसेल तर महाराष्ट्र जमीन महसलू 
वधधननयम १९६६, कलम १४३ वन् ये इतर भमूापन क्रमाांकाच्या सीमाां रुन रस्ता उपलब्ध करुन देण्याचा वधधकार  
तहमसलदाराांना आहे. 
  
वनेक ेळा वस ेठदसनु येत ेकी, तहमसलदाराांकि ेमहाराष्ट्र जमीन महसलू वधधननयमाच्या कलम १४३ वन् ये दाखल 
केलेल् या रस्ता मागणीच्या वजाज र मामलतदार कोटज ॲक्ट १९०६, कलम ५ च्या तरतदुीांनसुार ननकाल ठदला जातो तर 
मामलतदार कोटज ॲक्ट १९०६ वन् ये दाखल वजाज र महाराष्ट्र जमीन महसलू वधधननयमाच्या तरतदुीांनसुार ननकाल ठदला 
जातो. ही बाब चुकीची आहे. एका कायद्यान् ये दाखल वजाज र वन्य कायद्यातील तरतदुीांनसुार ननकाल देणे बेकायदेशीर 
आहे.  
 
महाराष्ट्र जमीन महसलू वधधननयम १९६६, कलम १४३ वन् ये इतर भमूापन क्रमाांकाच्या सीमाां रुन रस्ता उपलब्ध करुन 
देण्याचा वधधकार तहमसलदाराांना आहे तर मामलतदार कोटज ॲक्ट १९०६, कलम ५ च्या तरतदुीांनसुार शतेी ककां  ा चराईसािी 
 ापरात वसलेल्या कोणत्याही जममनीतील उपलब् ध रस् त् याला ककां  ा स् ाभाण कपणे  ाहत वसेल वशा पाण् याच् या प्र ाहाला 
कोणीही व धैररत् या विथळा केला वसेल तर वसा व धै विथळा काढून टाकण् याचा वधधकार तहमसलदाराांना आहे.  
म् हणजेच म.ज.म.व. कलम १४३ वन्  ये कायज ाही करताांना रस् ता आधीच उपलब् ध नसतो परांत ुमा.को.ॲ. १९०६, कलम ५ 
वन्  ये कायज ाही करताांना रस् ता आधीच उपलब् ध वसतो.   
      
 मा:र:ष्ट्र जमीन मासलू वधिकाननयम १९६६, कलम १४३ : 
या कलमानसुार तहमसलदाराांकि ेरस्ता मागणीसािी वजज करताांना खालील कागदपत्र ेवजाजबरोबर सादर करा ीत. 
 वजजदाराच्या शतेजममनीचा आणण ज्या लगतच्या जममनीच्या बाांधा रुन रस्त्याची मागणी केली आहे त्याचा कच्चा 
नकाशा. 
 वजजदाराच्या शते जममनीचा शासकीय मोजणी नकाशा (उपलब्ध वसल्यास) 
 वजजदाराच्या जमीनीचा चाल ू र्ाजतील (तीन मठहन्याच्या आतील) सात-बारा उतारा 
 लगतच्या शतेकर् याांची ना  े  पते्त   त् याांच् या जममनीचा तपशील 
 वजजदाराच् या जमीनीबाबत जर न्यायालयात काही  ाद सरुु वसतील तर त्याची कागदपत्राांसह माठहती.  
  
 रस्त: म:गणीस:ठी वजज केल्य:नतंरची प्रक्रिय: : 
१. वजज दाखल करुन घेतला जातो.  
 
२. वजजदार   ज्या शतेकर् याांच्या भमूापन क्रमाांकाच्या सीमाां रुन रस्त्याची मागणी केली आहे त्या स ाांना नोटीस काढून 
त्याांचे म्हणणे माांिण् याची सांधी देण्यात येत.े 
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३. वजजदाराने सादर केलेल्या कच्च्या नकाशा रुन ककमान ककती फूटाचा रस्ता देणे आ श्यक आहे याची पिताळणी केली 
जात.े  
 
४. तहमसलदार ककां  ा नायब तहमसलदार याांचेमाफज त समक्ष स्थळ पाहणी करण्यात येत.े स्थळ पाहणीच्या  ेळेस वजजदाराला 
स् त:च्या शतेात जाण्यासािी न ीन रस्त्याची खरोखरच आ श्यकता आहे काय याची खात्री करण्यात येत.े 
 
५. रस्ता मागणीचा ननणजय करताांना तहमसलदाराांनी खालील प्रश् नाांची उत्तरे लक्षात घेणे वपेक्षक्षत आहे: 
व. वजजदाराला स् त:च्या शतेात जाण्यासािी न ीन रस्त्याची खरोखरच आ श्यकता आहे काय? 
ब. वजजदाराच्या शतेाच ेयाप ूीच ेमालक कोणत्या मागाजचा  ापर करीत होत?े 
क. जर न ीन रस्त्याची खरोखरच आ श्यकता वसेल तर स ाजत ज ळचा मागज कोणता? 
ड. मागणी केलेला रस्ता सरबाांधा रुन आहे काय? 
इ. वजजदाराला शतेात येण्यासािी दसुरा पयाजयी रस्ता उपलब्ध आहे काय? 
फ. वजजदाराला न ीन रस्ता ठदल्यास लगतच्या शतेकर् याांच् या होणार् या नकुसानाच ेप्रमाण ककती वसेल? 
 
६. उपरोक्त स ज बाबीांची शाहननशा करुन, न ीन रस्ता देणे आ श्यक आहे याची खात्री पटल्यानांतर, तहमसलदार वजज 
मान्य करतात ककां  ा मागणी फेटाळतात. वजज मान् य झाल् यास, वसा रस् ता लगतच्या शतेीच्या हद्दी/बाांधा रून देण्याचा 
आदेश पाररत केला जातो. त्या ेळेस लगतच्या शतेकर् याांचे कमीत कमी नकुसान होईल वस ेपाठहल ेजात.े  
रस् ता देताांना दोन्ही बाजूने ४—४ रूां द वसा एकूण ८ फुट रुां दीचा पाय ाट रस् ता देता येतो. उभताांच् या सहमतीने वशा 
रस् त् याची रुां दी कमी-जास् त करता येत.े गािी रस्ता देताांना तो ८ त े१२ फूट रुां दीचा देता येतो.    
 ाज ी रुां दीपेक्षा वधधक रूां दीच्या रस्त्याची मागणी वसल्यास वजजदाराने लगतच्या शतेकर् याकिून रस्त्याचे हक्क ण कत 
घेणे वपेक्षीत आहे.  
 
 म.ज.म.व.१९६६, कलम १४३ वन्  ये फक्त बाांधा रुनच रस्ता देतो येतो, या कलमाचे शीर्जकचां "हद्दी रुन रस्त्याचा 
वधधकार" वसे आहे, त्यामळेु एखादा गटाच्या मधून रस्ता ठदल्यास वशी कायज ाही कलम १४३ च् या तरतदुीांशी ण सांगत 
होईल आणण त् याण रुध् द ठद ाणी न्यायालयात वपील झाल्यास नतथे वसा ननणजय ठटकणार नाही.  
 
 कलम १४३ वन्  ये रस् ता देताांना 'गरज' (Necessity) तपासली जात.े या ठिकाणी 'Indian Easement Act 1882' चे 
कलम १४ पहा ,े यात वसा रस्ता 'Reasonably convenient' वसा ा वसा शब्दप्रयोग आहे, तर कलम १४३ मध्ये 
शतेकर्याांना शतेात जाण्यासािी योग्य मागाजची ककती जरुरी आहे, याकि ेतहसीलदाराने लक्ष द्या े वसे नमदू आहे, या 
कलमाखाली ककती रुां दीच्या रस्त्याच्या  ापराचा हक्क मान्य करा ा याबाबत तरतदु आढळून येत नाहीत, त्यामळेु गुांतागुांत 
टाळण्यासािी आदेशात 'बाांधाच्या एकाबाजूने एक चाकोरी   दसुर्या बाजूने एक चाकोरी'  वसा ककां  ा तत् सम उल्लेख करुन 
आदेश पाररत करा ा, या कलमाखाली फक्त "रस्त्याच्या  ापराचा हक्क" मान्य केला जातो, "रस्त्याच्या जागेचा नाही" 
याची नोंद घ् या ी.  
 
 तहमसलदाराांचा आदेश मान्य नसल्यास त्याण रूध्द, आदेश प्राप्त झाल्यानांतर साि ठद साांच्या आत उपण भागीय 
वधधकारी याांच् याकि ेवपील दाखल करता येत.े ककां  ा तहमसलदाराांच्या ननणजयाण रूध्द एका  र्ाजच्या आत ठद ाणी 
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न्यायालयात दा ा दाखल करता येतो. ठद ाणी न्यायालयात दा ा दाखल केल्यास महसलू वधधकार् याकि ेवपील करता येत 
नाही. 
 
 रस् त् याच् या ननणजयाची नोंद, ज् या खातदेाराच् या जममनीतनू रस् ता ठदला आहे त् या खातदेाराच् या सात-बाराच् या 'इतर हक् क' 
सदरी नोदण ता येत.े त्याच बरोबर ' ाजजब ऊल वजज' मध्ये देखील वशा नोंदी घेतल्या पाठहजेत.  
मा. उच्च न्यायालयाच ेन् यायाधधश री. ए. पी. भाांगळे याांनी हररराम मदारी वत्र ेण . उद् दल दयाराम मललहरे या प्रकरणात 
ननकाल देताांना नमदू केले आहे की, "म.ज.म. वधधननयम १९६६ चे कलम १६५ नुसार वसलेल् या ' ाजजब ऊल वजज' मध्ये 
घेण्यात आलेल्या नोंदी या चौकशी करुन तसेच प्राप्त हरकतीां र सुना णी घेऊन वांनतम केल्या जात वसल् यामुळे वशा 
नोंदी शाबीत करण्यासािी आणखी पुरा ा मागण्याची आ श्यकता नाही, वसा  ेगळा ककां  ा स् तांत्र पुरा ा मागणे हे ' ाजजब 
ऊल वजज' िे ण्याच्या हेतू/ उद्देशालाच छेद देण्यासारख ेआहे. गा  पातळी र िे लेल्या ' ाजजब ऊल वजज' मधील नोंदीचा 
प्रनत ादीने आदर करा ा आणण वजजदार याांना रस्त्याच्या  ापरास विथळा करु नये."  
 
मा. उच्च न्यायालयाच्या  रील आदेशाचा ण चार करता, खाजगी जममनीतनू वसललेे  ही ाटीचे रस्त े  इतर सणु धाधधकार 
याांच्या नोंदी ' ाजजब ऊल वजज' मध्ये काळजीप ूजक घेणे आ श्यक आहे, तसेच तहसीलदार याांनी मा.को.ॲ. कलम ५ 
वन्  ये ककां  ा म.ज.म.व. कलम १४३ नसुार आदेश पाररत करुन, वनकु्रमे विथळा दरू केल्यास ककां  ा न ीन रस्ता ठदल्यास 
वशा रस्त्याांच्या नोंदी सदु्धा ' ाजजब ऊल वजज' मध्ये घेणे आ श् यक आहे.  
 
 म:मलतद:र कोटज ॲक्ट १९०६, कलम ५ : शतेीच्या वजस् तत्  ात वसणार् या रस्त्याला विथळा करणार् याण रूध्द 
मामलतदार कोटज ॲक्ट १९०६, कलम ५(२) वन् ये (हरकतीपासनू सहा मठहन्याच्या आत) दा ा दाखल करता येतो.  
मामलतदार कोटज ॲक्ट १९०६ वन् येच ेकामकाज ठद ाणी न्यायालयाप्रमाणे चालण ल ेजात.े 
 
 म:मलतद:र कोटज ॲक्ट १९०६ माील मात् :च्य: तरत दी : 
 हा कायदा फक्त शते जममनीांनाच लाग ूआहे, वकृणर्क जममनीांना नाही.  
 
 हा कायदा मुांबई  गळता स ज महाराष्ट्र राज्यासािी लाग ूआहे. 
 
 कलम ५ (१) (व): शतेी ककां  ा चराईसािी  ापरात वसलेल्या, णपके ककां  ा झाि ेवसलेल्या कोणत्याही जममनीतनू ककां  ा 
तीस सांलग्न वसलेल्या जममनीत/जममनीतनू ककां  ा  ाहत्या कालव्याच्या प्र ाहात ककां  ा ज्यातनू पाणी स् ाभाण कपणे  ाहत 
वसेल वशा कोणत्याही पषृ्ट्िभागा र व धैररत्या कोणीही विथळा केला वसेल   वशा विथळ्यामळेु शतेी ककां  ा चराईसािी 
 ापरात वसलेल्या/णपके ककां  ा झाि ेवसलेल्या जममनीस ककां  ा  ाहत्या कालव्याच्या प्र ाहाला ककां  ा ज्यातनू पाणी 
स् ाभाण कपणे  ाहत वसेल वशा कोणत्याही पषृ्ट्िभागाला धोका पोहोचण्याचा सांभ  वसेल तर तहमसलदाराला वसा व धै 
विथळा काढून टाकण् याचा वधधकार आहे.  
 
 या कलमान् ये कार ाई करताांना रस्ता प ूाजपार  ठह ाटीचा    ापरामध्ये वसा ा तसेच त्या रस्त्यात विथळा ननमाजण 
केला गेला वसा ा. न ीन रस्ता देणे या कायद्यात वपेक्षीत नाही.    
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 कलम ५ (१) (ब):  उपरोक्त प्रमाणे व धै विथळा केलेल्या जममनीचा, प्र ाहाचा कब्जा  धै मालकास देता येतो. (या 
कायद्यान् ये शते रस्त्या रील व धै विथळा काढता येतो. परांत ूशते बाांधा रून न ीन रस्ता देता येत नाही.) 
 
 कलम ५ (२):  उपरोक्त प्रमाणे व धै विथळा केलेल्या इसमास ननर्धे आज्ञा काढून तसे न करण्यास फमाज ता येत.े 
(या कायद्यान् ये ठदलेल्या ननर्धे आज्ञचेा व मान भा.दां.सां.कलम १८८ वन् ये मशक्षेस पात्र आहे.)   
 
 कलम ५ (३):  उपरोक्त प्रमाणे व धै विथळा ननमाजण झाल्यापासनू त्याण रूध्द सहा मठहन्याच्या आत  ादपत्र दाखल 
झाल ेपाठहज.े त्यानांतर या कायद्याखाली  ादपत्र स् ीकारता येणार नाही.  
हा कायदा शते जममनीांनाच लाग ूआहे. त्यामळेु जमीन  ापराचा मळू हेतू लक्षात घेणे आ श्यक आहे. 
 
 कलम ७: या कायद्याखाली दा ा दाखल करताांना  ादपत्रात खालील मजकूर वसला पाठहज:े 
१.  ादीच ेना , धमज, जात, व्य साय   राहणेचा पत्ता. 
२. प्रनत ादीच ेना , धमज, जात, व्य साय   राहणेचा पत्ता. 
३. उभारलेल्या विथळ्याच ेस् रूप, ठिकाण   जी ननर्धे आज्ञा/कब्जा आ श् यक आहे त्याच ेस् रूप. 
४. दाव्याच ेकारण उद्भ ल्याची तारीख. 
५. दाव्याच ेकारण उद्भ ण्यास कारणीभतू पररजस्थती. 
६. दाव्यास उपयकु्त कागदपत्र,े परुा े, साक्षीदाराांची सांपणूज माठहती. (माठहती वपणूज आहे या सबबीखाली तहमसलदारला दा ा 
फेटाळता येणार नाही) 
 
 कलम ८: या कायद्याखाली दा ापत्र तहमसलदार याांना समक्षच सादर केल ेगेले पाठहज.े दा ापत्र टेबला र िे ले, 
पोस्टान ेपाि ल,े मलपीकाला ठदल ेतर त ेवयोग्यप्रकारे सादर केल ेवस ेमानल ेजाईल. 
 
 कलम ९:  रीलप्रमाणे  ादपत्र तहमसलदार याांना समक्ष सादर केल् यानांतर तहमसलदारने  ादीची शपथे र तपासणी 
करा ी.  
 
 कलम १०:  ादपत्रा र श ेटी, वजजदाराने/त्याच्या  ककलाने तहमसलदार याांच्या समक्ष स् ाक्षरी करा ी   पषु्ट्टीकरण आणण 
सत्यापन सादर करा े. पषु्ट्टीकरण आणण सत्यापनामश ाय दा ा स् ीकारला जाणार नाही. (खोटे सत्यापन सादर करणे हा 
भा.दां.सां.कलम १९३ वन् ये वपराध आहे.)   
 
 कलम ११: तहमसलदारने  ादपत्राची तात्काळ तपासणी करा ी. उपरोक्त स ज बाबीांची पतूजता होत वसल्यास  ादपत्रा र 
तसा शरेा नोंद नू सनुा णीची तारीख ला ा ी. 
 
 कलम १२:  ादपत्राची तपासणी केल्या र उपरोक्त स ज बाबीांची पतूजता होत नसल्यास, तहमसलदार  ादपत्रा र तसा शरेा 
नोंद नू  ादपत्र नाकारू शकतात.  
 
 कलम १३:  ादपत्राची तपासणी केल्या र त्यातील ण र्य तहमसलदारच्या वधधकारक्षेत्राबाहेरील आहे वस े ाटल्यास 
तहमसलदार  ादपत्रा र तसा शरेा नोंद नू  ादपत्र परत करू शकतात.  
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 कलम १४:  ादपत्र स् ीकारल्यानांतर तहमसलदारने तात्काळ नोटीस काढून सनुा णीची तारीख, वपररहायज कारण 
नसल्यास, नोटीस ठदल्यानांतरच्या ठद सापासनू वकरा त ेपांधरा ठद सातील ला ा ी. सनुा णीची जागा उभय पक्षकाराांच्या 
सोयीची वसा ी.  
 
 कलम १६: नोटीस बजा ल्यानांतरही सनुा णीच्या तारखेस  ादी वपररहायज कारणामश ाय गरैहजर वसल्यास तहमसलदार 
खचाजसह दा ा काढून टाकू शकतात. मग इतर स ज हजर वसो ककां  ा नसो. नोटीस बजा ल्यानांतरही सनुा णीच्या तारखेस 
प्रनत ादी वपररहायज कारणामश ाय गरैहजर वसल्यास तहमसलदार उपलब्ध साक्षी-परुाव्याां रून एकतफी ननणजय घेऊ शकतात. 
 
 कलम १९: सनुा णीच्या तारखेस तहमसलदार याांनी  ादीच्या वजाजतील ककां  ा सादर केलेल्या परुाव्यातील प्रत्येक 
मदु्द्याची स् त: खात्री करा ी. स्थळ पाहणी आणण पांचनामा करा ा. यात प्रनत ादीला वसणारा वधधकार, विथळ्यामळेु 
 ादीला होणारे नकुसान, विथळ्याचा काला धी,  ादीचा हक्क, कब् जा इत्यादीबाबत सण स्तर चौकशी करा ी. कलम १९(२) 
वन् ये तहमसलदार याांना इतर साक्षीदार तपासण्याचा आणण  ादग्रस्त मालमत्ता पाहण्याचा वधधकार आहे.  
 
 कलम २१: तहमसलदार याांनी या कायद्यान् ये ठदललेा ननणजय कसा वांमलात आणा ा याबाबतची कायजपध्दती हे कलम 
ण र्द करत.े यात  ाढणार् या णपकाांबाबत करण्याची कायज ाही, ननर्धेाज्ञा बजण ण्याची पध्दत, खचाजची  सलूी, ननर्धेाज्ञेची 
व ज्ञा झाल्यास मशक्षा करण्याची पध्दत नमदू आहे.      
 
 कलम २३(१): तहमसलदारने या कायद्यान् ये ठदलेल्या ननकाला र वपील करता येत नाही.  
 
 कलम २३(२): तहमसलदारने या कायद्यान् ये ठदलेल्या ननकालाच ेउपण भागीय वधधकारी पनुण जलोकन करू शकतात.  
 
 उपण भागीय वधधकारी याांनी पनुण जलोकनाध्ये ठदलेल्या ननकालाण रूध्द उच्च न्यायालयात ररट दाखल करा  ेलागत.े 
 या कायद्यान् ये काम करताांना या कायद्यात नमदू नोटीस, ननर्धे आज्ञा इत्यादी वनसुचूीांचाच  ापर करा ा. 
 
 
 शते ब:ंा:ची मोजम:प े:  
महाराष्ट्र जमीन महसलू (सीमा   धचन्हे) ननयम १९६९ वन् ये शते बाांधाची मोजमापे खालील प्रमाणे वसा ीत.  
क. कोरि ाहू जमीन  : ४.४६ मीटर रुां द x ०.६१ मीटर उांच 
ख.भाताची   बागायत जमीन : ०.२३ मीटर रुां द x ०.६१ मीटर उांच 
ग. सरबाांध   : १.२२ मीटर रुां द x ०.६१ मीटर उांच 
 

 
 


