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मनोगत 
महसलू अधिकारी ककिं वा कममचारी म्हणून काम करतािंना आपण राज्य शासनाच्या एकूण ३७ शासकीय 
ववभागािंपकैी २६ ववभागािंसााी दररो ज अनेक भभन् न भभन् न कायदयािंतगमत काम करीत असतो . प्रत्येक कामाबददल 
आपल्याला परेुसे ज्ञान असतचे अस ेनाही. त्यामळेु काहीवेळा अजाणतपेणाने आपल्या हातनू चुका हो तात. किी 
किी याची फार मो ाी ककिं मत मो जावी लागत.े   
महसलू खात् यात अनेक वेळा तात् काळ रनणमय य यावा लागतो . त् यावेळेस अनेक प्रश न मनात पप्थ िात हो तात. 
त् यािंची पत्तरे शो िा याचा प्रयत् न केला तर अनेक कायद याची पथु तके चाळावी लागतात.  
अनेक अधिकारी/कममचारी यािंनी ववववि प्रकारचे अभ यास ूव अनभुवी मागमदशमन करतािंना, कायदेशीर तरतदुीिंवर  
अनेक पत् कृष् ा लखे भलहहलेले आहेत. परिंत ुअशा लेखािंतनू नेमके पत्तर शो िणे काहीवेळा शक् य हो त नाही. 
 
या गो ष् ीीिंचा ववचार क न, तातडीच् या वेळेला नेमके पत्तर भमळावे या ष्ष् ीीको नातनू "महसलू प्रश नो त्तरे"ची रचना 
केललेी आहे. यात 'महसलू विषयक' ववभागात २१२ प्रश न, 'क ळका यदा  विषयक' ववभागात ४० प्रश न 'न् या य 
विषयक' ववभागात ५७ प्रश न आणण 'िा रस विषयक' ववभागात ८८ प्रश न अस ेएकूण ३९७ प्रश न, असे भाग क न 
प्रश नािंचे ववववि सिंच, ववषयरनहाय पपलब् ि क न देा याचा प्रयत् न केला आहे.  
ववववि प्रश नािंची पत्तरे देतािंना, शक् य रतिा ेकायदेशीर तरतदुी, कायद यातील कलम आणण न् यायालयीन आदेशािंचा 
सिंदभम हदलेला आहे. यामळेु कायदेशीर अिावा न् यायालयीन रनकालाचा सिंदभम दे न रनकाल भलहहा यास ककिं वा 
एखाद या अजामला पत्तर देा यास मदत हो ईल.   
 
"महसलू प्रश नो त्तरे" महसलू खात् यातील सवमच थ तरावरील अधिकारी/कममचार् यािंसााी पपयकु्त ारेल अशी अपके्षा 
आहे. "महसलू प्रश नो त्तरे" मध ये काही त्रीुी असायाची शक्यता नाकारता येत नाही. आवशयक तिेाे अदययावत 
तरतदुीिंचा सिंदभम ययावा ही ववनिंती.   
 
डॉ. सजंय क ं डटेकर            
बी.ए., एन.डी., डी.मॅग., एम.बी.ए.,        
एम.डी., पीएच.डी.                  
पप्जल्हाधिकारी,   
महाराष्र शासन, (महसलू ववभाग)  
मो . ९९२२९६८०५५             
e-mail-dcsanjayk@gmail.com 
 

अस्िीकृती 
वाचकािंना सवम सामान्य महसुली कायमपधदतीचे ज्ञान व्हावे या हेतूने हे हा लेख प्रभसधद केला आहे. यातील भलखाण सवामिाामने 
पररपूणम आणण आदशम आहेत असा दावा लेखक करीत नाही. हा लेख वाचतािंना अदययावत तरतुदीही ववचारात ययाव्यात. 
यातील को णताही मजकूर को णत्याही कारणासााी कायदेशीर पुरावा म्हणून वापरला जाणार नाही. हा लेख पररपूणम करायाचा 
प्रयत्न केला असला तरी यात काही त्रुीी ककिं वा चुका असायाची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा त्रुीी ककिं वा चुकािंना लेखक 
जबाबदार असणार नाही.   
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महसूल प्रश्नोत्तरे 
प्रश् न १: शते जममनीत, का यदेशीर दस्ता द्िा रे कोणत्या ही प्रका रचा  हक्क सपंा दन करणा र् या  व्यक्तीने, त्या  
बा बतची मा हहती (िा रस इत्या दी), तीन महहन्या च्या  आत तला ठ् या ंना  कळविली ना ही तर का य करता  येईल? 
उत्तर: महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, कलम १५४ अन्वये, नोंदणी अधिकार् याने पााववलेली जमीन 
हथतािंतरणाची माहहती वगळता, शते जभमनीत, कायदेशीर दथतादवारे को णत्याही प्रकारचा हक्क सिंपादन करणार् या 
व्यक्तीने, त्या बाबतची माहहती (वारस इत्यादी), तीन महहन्याच्या आत तलाठ यािंना कळववणे महाराष्र जमीन 
महसलू अधिरनयम १९६६, कलम १४९ अन् वये बिंिनकारक आहे. अन्यिाा हक्क सिंपादन करणारा महाराष्र जमीन 
महसलू अधिरनयम १९६६, कलम १५२ अन् वये दिंडास पात्र ारतो . 
 
प्रश् न २: कोणत्या ही जममनीच्या  मा लकी हक्का ंत कोणत् या  तीन गोष्ट् टींम ळे बदल होक शकतो? 
उत्तर: १. नोंदणीकृत दथताने, २. वारस तरतदुीिंन्वये आणण ३. न्यायालयाच्या ककिं वा सक्षम अधिकार् याच्या 
आदेशानेच बदल हो   शकतो . इतर अन्य प्रकारे ककिं वा अनोंदणीकृत दथत ककिं वा अजामव्दारे जभमनीच्या मालकी 
हक्कािंत किीही बदल हो त नाही. 
 
प्रश् न ३: सा त-बा रा  सदरी कोणता ही बदल करण या सा    फेरफा र आिश् यकच आहे का य? 
उत्तर: हो य, फेरफार नोंदववल् याभशवाय आणण फेरफार प्रमाणणत झाल् याभशवाय सात-बारा सदरी को णताही बदल 
करता येत नाही. फक् त अज्ञान व् यक् ती सज्ञान झाल् यावर फेरफार नोंद न लालता, वदीव न अज्ञानाच् या पालकाचे 
नाव कमी करता येत ेतिाावप, यासााीही फेरफार लालणे सरुक्षीत असेल. 
 
प्रश् न ४: स् ाा ननक चौकशी म् हणजे का य? 
उत्तर: वदी भमळाल् यानिंतर, त् या वदीची खातरजमा करा यासााी सरपिंच, पो लीस पाीील आणण गावातील अन् य 
प्ररत्ष् ात व् यक् तीिंकड ेकरा यात येणारी चशकशी म् हणज ेथ िाारनक चशकशी.  
 
प्रश् न ५: पिूी मजंूर केलेलया  नोंदीत खा तदेा रा चे ना ि च कले असल या स त ेतला    स् तरा िर द रुस्त करण या ची 
मा गणी खा तदेा रा ने केली असलया स का य का ययिा ही अपके्षित आहे? 
उत्तर: अशा प्रकरणी तलााी व मिंडळ अधिकारी यािंनी नव्याने नोंद लाल ूनये. लेखन प्रमादाची चूक दरुुथती 
करायासााी सिंबिंधिताला महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, कलम १५५ अन् वये तहभसलदार यािंचेकड ेअजम 
करा यास सािंगावे.  
 
प्रश् न ६: कोणत् या ही का यदेशीर दस् ता िरुन गा ि नम ना  सहा मय ये नोंद तेता ंना  तला    या ंनी का य खबरदा री 
घ या िी? 
उत्तर: को णत् याही दथ तावरुन गाव नमनुा सहामध ये नोंद लेतािंना, सिंबिंिीत भमळकतीबाबत झालेला जुना फेरफार 
ज र बलावा. पदा. 'अ' ने 'क' ला भमळकत ववकली. 'क' ने नोंदीसााी अजम केल् यावर 'अ' चे नाव सदर 
भमळकतीवर को णत् या फेरफारने आले त ेज र बलावे. यामळेु सदर भमळकत ववका याचा हक् क फक् त 'अ' ला हो ता 
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की या व् यवहाराला इतरही सहिारकाच् या परवानगीची आवश यकता हो ती त ेसमजले. अशीच दक्षता इतर सवम 
नोंदीिं (ववशषेत: वारस नोंदी) करतािंनाही य यावी. 
 
प्रश् न ७: एखा द्या  व्यक्तीने नोंदणीकृत खरेदी दस्ता ची प्रत तला    या ंच् या कड ेहजर केल या स कोणत्या  प्रका रची 
का ययिा ही करा िी? तसेच का य खबरदा री घ या िी? 
उत्तर:  को णताही हक् क िारण केल् याची माहहती कायदेशीरपणे प्राप् त झाल् यावर तलााी यािंनी त् याची नोंद गाव 
नमनुा सहा मध ये नोंदववणे आवश यक आहे.   
 तलााी यािंनी खरेदी लेणार ककिं वा खरेदी देणार यािंनी समक्ष हजर केलेली नोंदणीकृत दथताची प्रत साक्षािंकीत 
असावी याची खात्री करावी. 
 को णताही हक् क सिंपादन झाल् यावर तलाठ यािंना लखेी अिावा तोंडी कळववले जात ेयाला 'वदी' म् हणतात. अशा 
वदीची पो हो च नमनुा ७ मध ये द यायची असत.े 
 सदर व् यवहाराची नोंद गाव नमनुा ६ मधये (हक्काच ेपत्रक ककिं वा फेरफार र्जथीर) करावी. म.ज.म.अ.१९६६, 
कलम १५० (१)    
 गाव नमनुा सहाम  नोंद लेतल् यावर गाव नमनुा सहाची एक प्रत गाव चावडीच् या नो ीीस बो डमवर लावणे 
आवश यक आहे.  
 नोंदणीकृत दथत/अ पत्रक/इिंडके्स-२ मधये तसेच खरेदी देणार याच्या ७/१२ पतार् यावर नमदू सवम 
हहतसिंबिंिीतािंना नमनुा ९ मधये, १५ हदवसाच्या मदुतीत समक्ष हजर राहायाची सचूना देणारी नो ीीस बजवावी.  
 या नो ीीसीची एक प्रत तलााी कायामलयाच्या नो ीीस बो डमवर प्रभसधद करावी. म.ज.म.अ.१९६६, कलम १५० (२) 
अन्वये  
 नो ीीसीनसुार सवम हहतसिंबिंिीत हजर राहहल्यास त्या सवाांची सिंमतीदशमक थवाक्षरी नो ीीस पथुतकावर ययावी. 
जमीन शतेीची आणण शतेी क्षेत्रात असल्यास, खरेदी लेणार हे शतेकरी असल्याची परुाव्यासह खात्री करावी.  
 फेरफार नोंदीबाबत को णी लेखी अिावा तोंडी आक्षेप/हरकत लेतल् यास त् यास द यावयाची पो हो च नमनुा १० 
मध ये द यायची असत.े म.ज.म.अ.१९६६, कलम १५० (३) अन्वये आणण हरकतीची नोंद वववादग्रथ त प्रकरणािंची 
नोंदवहीत (गाव नमुना सहा-अ मध ये) करावी. 
 वववादाथपद नोंदीवर रनणमय लेायाचे अधिकार अव्वल कारकुनच्या हुददयापेक्षा कमी नाही अशा महसलुी ककिं वा 
भमूापन अधिकार् यािंना आहेत. म.ज.म.अ. १९६६, कलम १५० (६)  
 सिंबिंिीत नोंदीवर लेतल् या गेलेल् या हरकतीची माहहती मिंडलअधिकारी/प्रमाणन अधिकारी यािंना द यावी. 
 सिंबिंिीत नोंदीवर रनणमय लेा यासााी प्रमाणन अधिकार् याच् या भेीीची सचूना नमनुा ११ मध ये तलाठ यास प्राप् त 
हो त.े      
 फेरफार नोंदीबाबत रनणमय लेा यासााी मिंडलअधिकारी/प्रमाणन अधिकारी यािंच् या भेीीची सचूना नमनुा ११ 
मध ये प्राप् त झाल् यानिंतर, तलाठ याने त् या नोंदीशी सिंबिंिीत सवम हहतसिंबिंिीतािंना सनुावणीसााी हजर राहा याची 
नो ीीस नमनुा १२ मध ये बजवायची असत.े 
 प्रमाणन अधिकार् यािंनी वववादाथपद प्रकरणे शक्यतो  एका वषामच्या आत रनकालात काढावी. म.ज.म.अ.१९६६, 
कलम १५० (४)          
 गाव नमनुा सहा मिील को णतीही नोंद सक्षम अधिकार् याने प्रमाणीत केल् याभशवाय त् याची नोंद अधिकार 
अभभलेखात नोंदववता येत नाही.  
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प्रश् न ८: खरेदीच ेपणूय पसै ेहदलेले ना हीत अशी तक्रा र असल या स मडंलअधिकाका री या ंनी का य ननणयय घ या िा ? 
उत्तर: खरेतर अशा तक्रारीमधये तथ्य नसत.े पक्षकारास फसववल् याची खात्री वाीत असेल आणण तसे परुावे 
त् याच् याकड ेअसतील तर त् याने पो लीसािंत तक्रार करणे अपेषितक्षत आहे. खरेदी हदल्यानिंतर खरेदी देणार याला 
आपण कमी पशैात जमीन ववकली आहे असा समज झालेला असतो  ककिं वा खरेदीदाराला त्रास देणे अिावा 
त्याच्याकडून जाथत पसै ेपकळणे या पददेशाने या प्रकारच् या तक्रारी केल्या जातात. सािारणपणे व्यवहाराच ेसवम 
पसै ेताब्यात आल्याभशवाय को णीही खरेदीदथत नोंदणीकृत करायाकामी थवाक्षरीसााी जात नाही. को णत् याही 
तक्रारीव न नोंदणीकृत दथ त रद द करा याचा अधिकार महसलू खात् यास नाही. दथ त नोंदणीकृत असल् यामळेु 
त् याची गाव दप् तरी नोंद हो णे कायद याने आवश यक असत.े तिाावप, चशकशी अिंती अशा तक्रारीत तथ् य आढळून न 
आल् यास तक्रार फेीाळून लावावी व फेरफार प्रमाणणत करावा.   
 
प्रश् न ९: 'नोटीस 'बजा िणे' म् हणजे का य? 
उत्तर: 'नो ीीस ’बजावणे’ याचा अिाम सिंबिंिीत व्यक्तीला नो ीीस प्राप्त हो णे.  
 पहहली नो ीीस शक्यतो  पो थीान ेपाावली जात ेककिं वा को तवालामाफम त सिंबिंिीत व् यक् तीवर समक्ष ककिं वा त् या 
व् यक् तीच् या वविी सल् लागारावर बजावनू पो हो च लेता येत ेअिावा पो हो च-देय नोंदणीकृत पो थीान ेपाावली जात.े 
पो हो च-देय नोंदणीकृत पो थीाची पो हो च परत आल्यास नो ीीस बजावली गेली अस ेगहृहत िरल ेजात.े 
 अिंरतम नो ीीस ही सिंबिंिीत इसमाच्या शवेीच्या ज्ञात पत्त्यावर, त् याच् या लरातील सज्ञान व् यक् तीकड ेदे न व 
त् याची पो हो च ले न नो ीीस बजावता येत ेअिावा पिंचनाम्याने, लराच्या मखु् य दरवाज्याला ककिं वा जभमनीला डकवनू 
(धचकीवनू) बजावली जात.े अशाप्रकारे पिंचनाम्याने डकवलेली नो ीीस बजावली गेली अस ेगहृीत िरल ेजात.े 
 काही प्रकरणात वतममानपत्रात प्रभसध द क न नो ीीस बजावता येत.े 
 अपील ककिं वा फेरतपासणी प्रकरणािंत हदलले्या आदेशान्वये नोंदववलेल्या नोंदीची नो ीीस पक्षकारािंना देायाची 
आवशयकता नसत.े महाराष्र जमीन महसूल अधिकार अभभलेख आणण नोंदवह्या (तयार करणे व सु्थिातीत ाेवणे) रनयम 
१९७१ चा रनयम ३६  
 
प्रश् न १०: एखा दा  पिका र जर नोटीस बजा िनूस यदा  स ना िणीसा    हजर रा हत नसेल तर का य करा िे? 
उत्तर: महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, कलम २३२ अन्वये, एखादा पक्षकार जर नो ीीस बजावनूसधुदा 
सनुावणीसााी हजर राहत नसेल तर त्याच्या अनपु्थिातीत सनुावणी ले न रनणमय देता येईल ककिं वा प्रकरण 
काढून ीाकता येईल. परिंत ुअशा पक्षकाराने जर रनणमयाच्या हदनािंकापासनू ३० हदवसात, त्याच्या अनपु्थिातीबाबत 
समािानकारक कारण हदल ेतर त्याच्या अनपु्थिातीत काढलेला आदेश सवम हहतसिंबिंिी पक्षकारािंना नो ीीस दे न 
रदद करता येतो .    
 
 प्रश् न ११: तक्रा र नोंद चा ल ूअसता ना  सबंधंिकात मडंळ अधिकाका री यां चवेिरुयद पिका रा ने, त ेनन:पिपा तीपणे का म 
करीत नसलया चे आरोप करुन अविश्िा स व्यक्त केल या स का य करा िे ? 
उत्तर: सिंबिंधित पक्षकराला वररष्ाािंकड ेअजम करुन प्रकरण दसुर्या अधिकार्याकड ेवगम करुन लेायाचा अधिकार 
आहे. ककिं बहूना नसैधगमक न्यायाच्या ष्ष्ीीने थवत:हून अन्य अधिकार्याकड ेप्रकरण वगम करायासााी वररष्ाािंकड े
अहवाल पााववला पाहहजे. 
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प्रश् न १२: मडंलअधिकाका री या ंनी फेरफा र प्रमा णीत करता ंना  का य खा त्री करा िी? 
उत्तर: सवम हहतसिंबिंिीतािंना नमनुा ९ ची नो ीीस बजावली गेली आहे. 
 सिंबिंिीत फेरफार आणण सादर केलेली कागदपत्र ेयािंतील मजकूर तिंतो तिंत जुळत आहे.  
 गाव नमनुा सहामिील नोंदीबाबत को णाची हरकत आहे ककिं वा कसे.  
 गाव नमनुा सहामध ये नोंद नोंदववल् यानिंतर कायद यात नमदू केलेला ववभशष् ा काळ लो ीला आहे. 
 यिाा्थ िाती खरेदी लेणार यािंनी शतेकरी परुावा सादर केला आहे.  
 
प्रश् न १३: तक्रा र नोंद प्रकरण स रु झा लया बरोबर पक्ष्रका रां नी तक्रा रीतील का गदपत्र ेमा गीतली तर का य करा िे? 
उत्तर: को णतीही केस सरुु हो ताना मळू तक्रारीच्या प्रती सवम सिंबिंधितािंना देणे बिंिनकारक आहे. वादीने अशा प्रती 
सवम प्ररतवादीिंना दयाव्यात म्हणून महसलू अधिकार्यािंनी थपष्ी व लेखी आदेश हदले पाहहजेत. 
 
प्रश् न १४: 'अम क दस् त हजर करिनू तेकन फेरनोंद करा िी, सबब नोंद रद् द' असा  शरेा  प्रमा णन अधिकाका र् या ने 
मलहहणे योग् य आहे का य?  
उत्तर: प्रमाणन अधिकार् यास फेरफार नोंद एकतर प्रमाणणत करता येत ेककिं वा रद द करता येत.े फेरनोंद करा याचा 
आदेश देणे बेकायदेशीर आहे. फेरनोंद लेा याच् या तरतदुीबाबत कायद यात कुाेही पल् लेख नाही. फेरफार प्रकरणात 
एखादा दथ त कमी असल् यास, तो  सादर करर् यासााी मदुत द यावी. जरुर तर तसा पल् लेख शरेा थ तिंभात करावा. 
अशा नोंदीबाबत तात् काळ रनणमय लेणे अत् यावश यक असल् यास ती नोंद कागदपत्र अपणूम असल् यामळेु रद द करावी 
आणण सिंबिंधिताला त् याबाबत सक्षम अधिकार् याकड ेअवपल दाखल करा याचा सल् ला द यावा. 
 
प्रश् न १५: गा ि नम ना  सहा मय ये मा लकी हक् क बदला च् या  नोंदीबा बतच् या  का गदपत्रा संा    चके-मलस् ट आहे का य? 
उत्तर: मालकी हक् क बदलाची नोंद गाव नमनुा सहामध ये नोंदववतािंना तलााी यािंनी खालील बाबीिंची खात्री करावी. 
 नोंदणीकृत दथ ताभशवाय व् यवहार झाला आहे काय? (हो य / नाही) 
 नोंदीसााी हदलेली कागदपत्र ेप्रमाणीत व यो ग् य आहेत काय? (हो य / नाही) 
 तकुडजेो ड-तकुडबेिंदी कायद याववरुध द व् यवहार झाला आहे काय? (हो य / नाही) 
 परवानगीभशवाय बबगर शतेकरी व् यक् तीने जमीन खरेदी केली आहे काय? (हो य / नाही) 
 कुळकायदा कलम ४३ चा भिंग करुन व् यवहार झाला आहे काय? (हो य / नाही) 
 कमाल जमीन िारणा कायद याचा भिंग करुन व् यवहार झाला आहे काय? (हो य / नाही) 
 भसूिंपादन कायद याचा भिंग करुन व् यवहार झाला आहे काय? (हो य / नाही) 
 ववववि रनरसीत कायद यािंववरुध द व् यवहार झाला आहे काय? (हो य / नाही) 
 इतर हक् कातील ब क/सो सायीी बो जे असतािंना ना हरकत दाखल् याभशवाय व् यवहार झाला आहे काय? (हो य / 
नाही)  
 जमीनीचा िारणा प्रकार सक्षम अधिकार् याच् या परवानगीभशवाय व् यवहाराला सिंमती देतो  काय? (हो य / नाही) 
 ववववि कायद यातील तरतदुीिंवव ध द व् यवहार झाला आहे काय? (हो य / नाही)   
 जभमनीच् या क्षेत्राचा मेळ बसतो  काय? (हो य / नाही) 
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प्रश् न १६: गा ि नम ना  सहा माील नोंद प्रमा णणत झा ल या नतंर तला    या ंनी का य का ययिा ही करा िी?  
उत्तर: प्रमाणन अधिकारी यािंनी गाव नमनुा सहामिील नोंद प्रमाणणत केल् यानिंतर तलााी यािंनी गाव नमनुा सात-
बारा, गाव नमनुा आा-अ (खातदेारािंची नोंदवही) तसेच जरुर त् या इतर सवम सिंबिंिीत गाव नमनु् यािंवर सदर 
प्रमाणणत गाव नमनुा सहानसुार अिंमल द यावा. असा अिंमल देतािंना सिंबिंिीत गाव नमनुा सहाचा अनकु्रमािंक 
वतूमळात नोंदवावा. तसेच आवश यकता असल् यास गाव नमनुा सहामिील नोंदीशी सिंबिंिीत सवम हहतसिंबिंिी 
व् यक् तीिंना सदर रनणमयाबाबत कळवावे. 
 
प्रश् न १७: खरेदीदा रा ने फसिनू ककंिा  इतर का मा सा    बरोबर नेकन खरेदीदस्ता िर सह्या  तेतलया  आहेत अशी 
तक्रा र असल या स मडंलअधिकाका री या ंनी का य ननणयय घ या िा ? 
उत्तर: या तक्रारीमधयेही खरेपणा नसतो . नोंदणीकृत दथत हा दयु्यम रनबिंिक कायामलयातच हो तो . दयु्यम 
रनबिंिक कायामलयात आपण को णत्या दथतावर सही करीत आहे हे सही करणार् या सवाांना माहीत असत.े शिंका 
असल्यास दयु्यम रनबिंिक ककिं वा तिेाील कममचार् यास ववचारणा करता ये  शकत.े फसवणूक झाली असल्यास 
सिंबिंिीताने फशजदारी थव पाची तक्रार करणे गरजेच ेअसत.े परिंत ूतसे न करता तक्रारदार महसलू अधिकार् याकड े
मदुदाम तक्रार करतो . भारतीय परुावा कायदा कलम ९१ व ९२ अन्वये नोंदणीकृत दथताच्या वव धद हदलेला तोंडी 
परुावा ग्राह्य िरता येत नाही. हदवाणी न्यायालयाने दथत बेकायदेशीर ारववला नसेल ककिं वा हदवाणी 
न्यायालयाकडून दथत रदद करुन लेायात आला नसेल तर महसलू दफ्तरी अशा नोंदणीकृत दथताची नोंद करणे 
कायदेशीर ारत.े  
 
प्रश् न १८: तक्रा र केस चा ल ूअसता ना  एखा द् या  पिका रा ने सा िीदा रा ंना  हजर रा हणया सा    मा गणी केली तर 
कोणत्या  प्रका रची का ययिा ही करा िी ? 
उत्तर: महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयमाच्या कलम २२७, २२८ व २२९ अन् वये परुावा देायासााी व दथतऐवज 
सादर करायासााी को णालाही समन्स काढायाचा व पप्थिात राहायास भाग पाडायाचा अधिकार अव्वल कारकून 
ककिं वा त्यापेक्षा वररष्ा अधिकार्यास आहे. 
 
प्रश् न १९: जममनीच ेिा टप झा लेले ना ही. खरेदी देणा र या ने सा मा ईक जममनीतील िेत्र आमची परिा नगी न तेता  
विकल ेआहे अशी तक्रा र असल या स मडंलअधिकाका री या नंी का य ननणयय घ या िा ? 
उत्तर: मालमत्ता हथतािंतरण कायदा १८८२, कलम ४४ अन्वये अनेक सहिारकािंपकैी एक सहिारक आपल्या 
हहशशयाच ेक्षेत्र ववकू शकतो . अशा ववक्रीमळेु खरेदी लेणार् यास सहहहथसेदाराचा दजाम प्राप्त हो तो . त् यामळेु अशी 
तक्रार फेीाळून लावावी व फेरफार प्रमाणणत करावा.    
 
प्रश् न २०: व्यिहा रा तील का ही हहतसबंांी व्यक्ती गा िी रा हत नसतील ि त्या ंचे पते्त उपलब्ा होत नसतील तर 
का य करा िे? 
उत्तर: मळू दथतावरुन व ज्याचे नाव या नोंदीमळेु लागणार आहे त्याच्याकडून हहतसिंबिंिीतािंचे पते्त ययावेत व 
नो ीीस बजवावी. हक्क नोंदणीची मागणी करणार्या व्यक्तीवर कागदपत्र ेव माहहती परुववायाची पणूम जबाबदारी 
आहे. हहतसिंबिंिी व्यक्ती गावी राहत नसतील तर सिंबिंिीत इसमाच्या शवेीच्या ज्ञात पत्त्यावर, त् याच् या लरातील 
सज्ञान व् यक् तीकड ेदे न व त् याची पो हो च ले न नो ीीस बजावता येत ेअिावा पिंचनाम्याने, लराच्या मखु् य 
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दरवाज्याला ककिं वा जभमनीला डकवनू (धचकीवनू) बजावावी. अशाप्रकारे पिंचनाम्याने डकवलेली नो ीीस बजावली 
गेली अस ेगहृीत िरल ेजात.े काही प्रकरणात वतममानपत्रात प्रभसध द क न नो ीीस बजावता येत.े 
 
प्रश् न २१: 'ज डी' आणण 'न कसा न' म् हणज ेका य?  
उत्तर: वतन जभमनीिंसिंबिंिात शतेजभमनीसााी आकारा यात येणार् या महसलूाच् या रक् कमेखाली 'जुडी ककिं वा ववशषे' 
या प्रकारच् या रकमेचा पल् लखे असतो . इनामदाराकडून वसलू केलेल् या जमीन महसलूापकैी जो  भाग सरकार जमा 
केला जातो  त् या भागाला 'जडुी' म् हणतात आणण इनामदाराने वसलू केलेल् या जमीन महसलुापकैी जो  भाग 
इनामदार थ वत:कड ेाेवतो  त् या भागाला 'नकुसान' म् हणतात.  
 
प्रश् न २२: सा रा  मा फी म् हणजे का य? 
उत्तर: महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, कलम ४७, ७८ इत् यादीन्वये, ववववि कारणािंसााी महसलू 
आकारणी माफ करा याचा अधिकार शासनास आहे. अशी आकारणी माफ करणे म् हणजे सारा माफी.  
 
प्रश् न २३: स्िा ततं्र्यपिूय का ळा त कोणती सा त प्रका रची इना म/ेितने अजस्तत्िा त होती? 
उत्तर: वगम-१: सरिंजाम, जहागीर व इतर तत्सम राजकीय कामाच्या मो बदला म्हणनू हदलेली जमीन.  
वगम-२: जात इनाम-एखादया व्यक्तीने केलेल्या भषूणावह कामधगरीबददल हदलेली जमीन. 
वगम-३: देवथिाान इनाम- देवदेवता ककिं वा अन्य िाभममक थिाळािंच्या व्यवथिाेसााी हदलेली जमीन.   
इनाम वगम- ४: देशपािंड/ेदेशमखु/कुलकणी इनाम 
इनाम वगम- ५: परगाणा ककिं वा गावची जमाबिंदी, हहशबे, वसलू, शासकीय कामकाज व व्यवथिाा पाहणेच्या 
कामधगरीचा मो बदला म्हणून हदलेले इनाम 
इनाम वगम ६-अ: रयत पपयो गी सेवेचा मो बदला म्हणून हदलेले इनाम 
इनाम वगम ६-ब: सरकार पपयो गी सेवेचा मो बदला म्हणनू हदलेले इनाम (महार, रामो शी) 
सिंकीणम इनाम-(इनाम वगम-७): सावमजरनक कारणािंसााी सारा माफीने, कब्जेहक्काची ककिं मत न लेता हदलेल्या 
जभमनी. इनाम जभमनी या सरिंजाम व इनाम कायदयातील तरतदूीिं व सनदेतील अीीिंनाअिीन राहून  
पपभो गायाचा हक्क हो ता. 
 
प्रश् न २४: सयया  ककती प्रका रची इना म/ितन अजस्तत्िा त आहेत? 
उत्तर: थवातिंत्र्यपवूम काळात ७ प्रकारची इनामे असली तरी सधया खालील तीन प्रकारची इनाम ेअ्थतत्वात आहेत. 
१. सकंीणय इना म- (इना म िगय-७): सावमजरनक कारणािंसााी महसलू कायदयातील तरतदुीिंन्वये ववभशष्ा अी आणण 
सारा माफीने, कब्जेहक्काची ककिं मत न लेता हदलेल्या जभमनी. या जभमनी काही ाराववक कामािंकररता महसलू 
माफीने हदल्या जातात त्यािंचा समावेश इनाम वगम-७ मधये हो तो . पदा. शाळा, महाववदयालये, दवाखान,े कक्रडािंगणे 
इत् यादीिंना काही अीीिंवर हदलले् या जमीनी. अशा जभमनीिंची नोंद गाव नमनुा २ व ३ मधये असत.े  
२. देिस्ाा न इना म-(इना म िगय- ३): देवथिाान इनाम म् हणज ेदेवदेवता ककिं वा अन्य िाभममक थिाळािंच्या 
व्यवथिाेसााी हदललेी जमीन.  
३. सरंजा म इना म-(इनाम वगम-१): महाराष्रात फक्त सातारा ्जल्ह्यात सरिंजाम इनाम अ्थतत्वात आहे. 
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प्रश् न २५: इना म/ितन जममनींची विक्री शक् य आहे का य? 
उत्तर: हो य, महाराष्र शासनाने महाराष्र अधिरनयम क्रमािंक- २१/२००२, हदनािंक ०६/०५/२००२ अन्वये महार वतनी 
जभमनीिंव्यरतररक्त, नवीन व अववभाज्य शतीने हदलेल्या भो गवीादार वगम-२ च्या इनामी/वतनी जमीनी 
भो गवीादार वगम-१ च्या करायाबाबतची सिुारणा शासन पररपत्रक क‘मािंक वतन-१००९/प्र.क्र. २२३/ल-४, हदनािंक 
०९/०७/२००२ अन्वये केली आहे. यामळेु मुिंबई परगाणा व कुलकणी वतन (रनरास) कायदा, १९५०, मुिंबई नो कर 
इनाम े(लो को पयो गी) नष्ी कायदा, १९५३, मुिंबई ववलीन मलुखातील ककरको ळ इनाम ेनष्ी कायदा, १९५५, मुिंबई 
करनष्ा गाव नो कर वतने रनमूमलन कायदा, १९५८ आणण महाराष्र मलुकी पाीील (पदरनरास) कायदा, १९६२ या 
पाच अधिरनयमात सिुारणा करायात आली आहे. या सिुारणेन्वये:  
 नवीन व अववभाज्य शतीने िारण केलेल्या भो गवीादार वगम-२ च्या इनामी/वतनी जभमनीिंची शतेीच्या 
प्रयो जनासााी ववक्री करायासााी को णत्याही सक्षम अधिकार् याच्या परवानगीची आवशयकता असणार नाही. परिंत ु
अशा ववक्रीनिंतर भो गवीादार वगम-२/ नवीन व अववभाज्य शतीने ही अी/शरेा कमी हो णार नाही. 
 अशा जभमनीवरील भो गवीादार वगम-२/ नवीन व अववभाज्य शतीने हा शरेा कमी करुन भो गवीादार वगम-१ 
मधये (जुन्या शतीने करायासााी) तबदील करायासााी सदर जभमनीच्या चाल ूबाजारभावाच्या ककिं मतीच्या पन्नास 
ीक्के नजराणा रक्कम सिंबिंिीताने चलनाव्दारे शासकीय को षागारात जमा करावी लागेल. 
 जर यापवूीच अशा जभमनीवरील भो गवीादार वगम-२/ नवीन व अववभाज्य शतीने असलेल्या जभमनीिंचा अकृषीक 
वापर, सक्षम अधिकार् याच् या परवानगीने, यो ग्य ती रक्कम शासकीय को षागारात जमा करुन करायात आला 
असेल तर अशा भो गवीादार वगम-२ च्या जमीनी पवूमलक्षी प्रभावाने भो गवीादार वगम-१ ची सिंबो िायात येईल. 
 जर, भो गवीादार वगम-२ च्या जभमनीिंचा अकृषीक वापर करायासााी, पन्नास ीक्के नजराणा रक्कम न भरता 
ववकली असल्यास ककिं वा ववनापरवानगी अकृषीक वापर केला असल्यास, चाल ूबाजारभावाच्या ककिं मतीच्या पन्नास 
ीक्के नजराणा रक्कम आणण नजराणा रकमेच्या पन्नास ीक्के दिंड भरुन अशी जमीन भो गवीादार वगम-१ ची 
करायात येईल.  
 
प्रश् न २६: ररगॅ्रन् ट रक् कम म् हणजे का य? 
उत्तर: वतन कायद यान् वये देवथिाान इनाम वगम तीन आणण इनामवगम सात (महसलू माफीच्या जभमनी) सो डून 
बाकी सवम इनामे ववववि तारखािंना खालसा/नष्ी करायात आलेली आहेत. या सवम जभमनी शासनाकड ेवगम 
झाल्यानिंतर अशा जभमनीिंची आकारणीच्या पीीतील ाराववक रक् कम आणण मदुत ारवनू या जभमनी वतनदारािंना 
पनु् हा नवीन शतीवर प्रदान (ररगॅ्रन् ी) करा यात आल् या. ज् या वतनदारािंनी मदुतीत रक् कम भरली त् यािंच् याकडून 
सहापी आणण मदुतीनिंतर बारापी रक् कम वसलू करा यात आली. अशी रक् कम म् हणजे ररगॅ्रन् ी रक् कम.  
 
प्रश् न २७: देिस् ाा न इना म म् हणजे का य?  
उत्तर: देवथ िाानाच ेदो न प्रकार आहेत.  
(१) सरका री देिस् ाा न: यािंची नोंद गाव नमनुा १(क) (७) आणण गाव नमनुा तीन मध ये केली जात.े   
(२) खा जगी देिस् ाा न: यािंचा महसलू दप् तराशी सिंबिंि नसल् याने त् यािंची नोंद गाव दप् तरी नसत.े  
देवथ िाान इनाम जभमनीतनू येणार् या पत् पन् नातनू, सिंबिंधित मिंहदर/मभशदीसााी पजुा, हदवाबत्ती, साफसफाई, पत् सव 
यािंचा खचम भागवला जातो . 
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 देवथ िाान इनाम जभमनीच् या ७/१२ सदरी भो गवीादार (मालक) म् हणून देवाच/ेदेवथ िाानचे नाव भलहावे. त् याखाली 
रेषा ओढून वहहवाीदार/व् यवथ िाापकाचे नाव भलहहा याची प्रिाा आहे. परिंत ुया प्रिाेमळेु कालािंतराने, ७/१२ चे 
पनुलेखन करतािंना, चुकून देवाचे नाव भलहहणे राहून जात ेककिं वा मदु दाम भलहहले जात नाही. त् यामळेु पढेु अनेक 
वाद रनमामण हो तात. त् यामळेु ७/१२ सदरी भो गवीादार (मालक) म् हणून फक् त देवाचे/देवथ िाानचे नाव भलहावे, 
वहहवाीदार/व् यवथ िाापकाचे नाव इतर हक् कात भलहाव.े   
 देवथ िाान इनाम जभमनीचा भो गवीादार (मालक) म् हणून ७/१२ सदरी पजुारी, महिंत, मााधिपती, रथ ीी, 
मतुावली, काझी यािंची नावे कुळ म् हणून दाखल करु नये.   
 देवथ िाान इनाम जभमनीचे हथ तािंतरण, ववक्री ककिं वा वाीप करता येत नाही. अस ेझाल् यास अशी जमीन सरकार 
जमा केली जा  शकत.े असा अनधिकृत प्रकार तलााी यािंना आढळल् यास त् यािंनी तात् काळ तहभसलदारला 
कळवावे.        
 अत् यिंत अपवादात् मक परर्थ िातीत शासनाची पवूम परवानगी आणण िममदाय आयकु् तािंच् या मान् यतनेे असे 
हथ तािंतरण ककिं वा ववक्री करता येत.े  
 देवथिाान इनाम वगम ३ ची जमीन खरेदी करायापवूी शासनाची आणण िममदाय आयकु्त अशा दो लािंची 
परवानगी लेणे आवशयक आहे. अशा दो न्ही परवानगी नसेल तर नोंद रदद करावी.  
 
प्रश् न २८: देिस् ाा न इना म जममनीिर क ळा ची नोंद तेता  येत ेका य?   
उत्तर: हो य, देवथ िाान इनाम जभमनीत कुळाचे नाव दाखल हो   शकत ेपरिंत ुजर देवथ िाानच् या रथ ीने कुळ 
वहहवाी अधिरनयम कलम ८८ ची सीु लेतली असेल तर अशा कुळास कुळ वहहवाी अधिरनयम ३२ ग प्रमाणे 
जमीन ववकत लेा याचा अधिकार नसतो . 
 
प्रश् न २९: देिस् ाा न इना म जममनीिरील क ळ मयत झा ल या स त् या च् या  िा रसा ची नोंद करता  येत ेका य?   
उत्तर: हो य, देवथ िाान इनाम जभमनीला वारसािंची नोंद हो   शकत,े परिंत ुयेिाे जन् माने वारस ारा याऐवजी 
मयतानिंतर प्रत् यक्ष पजुाअचाम करणारा वारस ारतो . म् हणजेच पदामळेु भमळणारा पत्तराधिकार हे तत् व येिाे लाग ू
हो त.े एखाद या मयत पजुार् याला चार मलेु वारस असतील तर पजुाअचाम व वहहवाीीसााी पाळी पध दत ारवनू 
द यावी असे अनेक न् यायालयीन रनणमयात म् हीले आहे. मााचा प्रमखु/पजुारी, अवववाहीत असला ककिं वा त् याला 
वारस नसल् यास तो  त् याच् या मतृ् यचू् या आिी भशष् य रनवडून त् याला पत्तराधिकार दे न जातो . परिंत ुया जभमनीच े
वारसािंमध ये वाीप हो त नाही तसेच एका कुीुिंबाकडून दसुर   या कुीुिंबाकड ेहथ तािंतरण हो त नाही.  
 
प्रश् न ३०: सकंीणय जमीन महस ला ची उदा हरणे कोणती?   
उत्तर: महाराष् र जमीन महसलू अधिरनयम, १९६६ अन्वये आकारायात येणारे ववववि प्रकारच ेदिंड, भाड,े फी, 
मो जणी फी, अरतक्रमण दिंड व खचम. 
 बबनशतेी जभमनीच्या बाबतचा रुपािंतरीत कर. 
 वगम दो नच्या जभमनीच ेवगम एक मधये रुपािंतर करतािंना आकारायात येणारी नजराणा रक्कम.  
 भाडपेट्टट्टयाने हदलेल्या शासकीय जभमनीच ेभाड.े 
 शासकीय जभमनीवरील गवत, लाकूड, फळे इत्यादी वथतुिंच्या भललावातनू भमळणारी रक्कम.  
 ताडीच्या झाडािंच ेपत् पन् न. 
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 सरकारी जभमनीची ककिं मत इत्यादी. 
 
प्रश् न ३१: सकंीणय जमीन महस ला चे ककती प्रका र आहेत? 
उत्तर: सिंकीणम जमीन महसलुाचे दो न प्रकार आहेत. 
(१) थ िाारनक पपकरािंसह पात्र सिंकीणम जमीन महसलू : ज् या सिंकीणम जमीन महसलुाचा सिंबिंि जभमनीच् या 
पपयो गाशी असतो  अशा सिंकीणम जमीन महसलुावर सवम सािारण जमीन महसलूाच् याच दराने थ िाारनक पपकर 
बसतो . (पदा. जमीन भाड)े  
(२) थ िाारनक पपकरािंसह अपात्र सिंकीणम जमीन महसलू : ज् या सिंकीणम जमीन महसलुाचा सिंबिंि जभमनीच् या 
पपयो गाशी नसतो  त् यावर थ िाारनक पपकर बसत नाही. (पदा. दिंडाची रक् कम)  
सिंकीणम महसलू आकारणीच ेअधिकार तहभसलदार व पपववभागीय अधिकारी यािंना असल्याने तलााी यािंनी सिंकीणम 
महसलू आकारणी थवत: ारव ूनये. त्याबाबतचे प्रथताव तहभसलदार ककिं वा पपववभागीय अधिकारी यािंना सादर 
क न यो ग्य त ेआदेश ययावेत. 
 
प्रश् न ३२: सकंीणय महसलू आका रणीच्या  आदेशा िर का ययिा ही कशी करा िी?   
उत्तर: सक्षम अधिकार् याच्या सिंकीणम महसलू आकारणीच्या आदेशाच्या दो न प्रती तहभसल कायामलयाकड ेपााववल्या 
जातात.  
 तहभसल कायामलयातील जमाबिंदी भलपीकाने या आदेशाची नोंद तालकुा नमनुा चार मधये सिंबिंिीत गावाच्या 
पानावर य यावी व आदेशाची दसुरी प्रत सिंबिंिीत तलााी यािंचेकड ेपाावावी.  
 जमाबिंदी भलपीकाकडून प्राप्त झालेल्या या आदेशाच्या प्रतीच्या माहहतीव न तलााी यािंनी गाव नमनुा निंबर 
चार मधये याची नोंद ययावी.  
 सिंकीणम जमीन महसलुाची वसलूी झाल्यानिंतर वसलूीची सववथतर माहहती, चलन निंबरसह वसलुी करणार् या 
अधिकारी / कममचार् याने जमाबिंदी भलपीकास व सिंबिंिीत तलााी यािंना कळवावी.   
 अशा वसलुीची नोंद जमाबिंदी भलपीकाने तालकुा नमनुा सात मधये ययावी व सिंबिंिीत तलााी यािंनी अशा 
वसलुीची नोंद गाव नमनुा निंबर आा ब मधये ययावी. 
 दरवषी जुल/ैऑगथी महहन्यात गाव आणण तालकुा पातळीवर या हहशो बािंचा मेळ लेायात यावा.  
 वाढीव शतेसारा हा एका वषामसााी रन्श चत केला जात असल्याने त्याला ‘सिंकीणम जमीन महसलू’ म्हणायात 
येत,े त्यामळेु वाढीव शतेसार् याची नोंद गाव नमनुा निंबर चार मधये ययावी. वाढीव शतेसारा थ िाारनक पपकरािंतनु 
मकु् त असतो . 
 शतेीसााी पपयो गात येणार् या जभमनीवरील महसलुाची नोंद (गाव नमनुा निंबर एक, दो न, तीन, चार आणण 
आा ब मधये करावी. 
 
प्रश् न ३३: तक्रा र ककंिा  अपील प्रकरणा तील एकमेि िा दी ककंिा  प्रनतिा दी मयत झा लया स का य का ययिा ही करा िी?    
उत्तर: तक्रार ककिं वा अपील प्रकरणातील एकमेव वादी ककिं वा प्ररतवादी मयत झाल्यास, हदवाणी प्रककया सिंहहता 
१९०८, मिील प्रकरण २२, कलम ४ अन्वये अशा मयताच् या मतृ्य ूहदनािंकापासनू ९० हदवसाच् या आत त्याच्या 
वारसािंची नाव ेदाव्यात दाखल हो णे आवशयक आहे. जर ९० हदवसािंच्या मदुतीत वारसािंची नाव ेदाव्यात दाखल 
झाली नाहीत तर दावा रदद हो तो . 
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प्रश् न ३४: गा ि नम ना  सहा -ड (निीन उपभा ग (पोट हहस् स)े नोंदिही) मय ये केिळ िा टण या  झा ल या म ळे होणा रे 
भमूा पन क्रमां का तील निीन हहस् स् यां चा च समा िेश होतो हे म् हणणे योग् य आहे का य?   
उत्तर: नाही, गाव नमनुा सहा-ड नवीन पपभाग (पो ी हहथ स)े नोंदवही मध ये केवळ वाीा या झाल् यामळेु हो णारे 
भमूापन क्रमािंकातील नवीन हहथ थ यािंचाच समावेश हो त नाही तर सिंपादन, एकत्रीकरण, मळईची जमीन, पाा याने 
वाहून गेलेली जमीन, अकृवषक जमीन यािंसारख् या अनेक कारणािंमळेु सीमािंमध ये हो णारे सवम बदलसधु दा दशमवल े
जातात. यासााी तलााी यािंनी असे पो ीहहथ से झालेल् या जागेला प्रत् यक्ष भीे देणे आणण झालेले बदल नोंदववणे 
आवश यक असत.े या बदलािंप्रमाणे मो जणी करुन नवीन सीमाधचन् हे व हद दी भमूी अभभलेख ववभागामाफम त 
रन्श चत करा यात येतात. 
 
प्रश् न ३५: भोगिटा दा र-१ प्रका रच् या  जममनी म् हणजे का य?  
उत्तर: भो गवीादार वगम १ ची व् याख् या 'महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम, १९६६, कलम २९(२) मध ये नमदू 
आहे. ज् या शतेजभमनीचा मालक शतेकरी थ वत: असतो  अशा जभमनीस भो गवीादार-१ ची जमीन म् हणतात. अशा 
जभमनीची ववक्री करा यासााी त् या शतेकर् यावर को णतहेी बिंिन नसत ेककिं वा को णाच् याही परवानगीची आवश यकता 
नसत.े अशा शतेजभमनीला बबनदमुाला ककिं वा खालसा जमीनही म् हणतात.  
 
प्रश् न ३६: भोगिटा दा र-२ प्रका रच् या  जममनी म् हणजे का य? 
उत्तर: भो गवीादार वगम २ ची व् याख् या 'महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम, १९६६, कलम कलम २९(३) मध ये 
नमदू आहे. ज् या शतेजभमनीचा मालक शतेकरी थ वत: नसतो , ज् या जभमनीचे हथ तािंतरण करा याच् या हक् कावर 
शासनाचे रनबांि असतात तसेच ज् या जभमनीची ववक्री करा यासााी त् या शतेकर् यावर काही बिंिने/अीी असतात 
आणण त् यासााी सक्षम अधिकार् याच् या परवानगी आणण काही शासकीय सो पथ कार पणूम करा याची आवश यकता 
असत.े अशा शते जभमनीला भो गवीादार २ च् या अिावा दमुाला ककिं वा रनयिंत्रीत सत्ता प्रकारची, शतीची जमीन असे 
म् हणतात. भो गवीादार २ ची नोंद गाव नमनुा क्रमािंक एक-क मध येही केली जात.े 
 
प्रश् न ३७: शा सकीय पट टेदा र म् हणजे कोण?  
उत्तर: शासकीय पट्ट ीेदारची व् याख् या 'महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम, १९६६, कलम २(११) मध ये नमदू आहे. 
ज् या शतेकर् यािंना ाराववक मदुतीसााी शासनाकडून वहहवाीा यासााी भाडतेत् वावर जमीन देा यात आली आहे अशा 
शतेकर् यास शासकीय पट्ट ीेदार म् हणतात.   
 
प्रश् न ३८: 'पोटखरा ब' िेत्र म् हणजे का य आणण त् या चे ककती प्रका र आहेत? 
उत्तर: 'पो ीखराब' क्षेत्र म् हणजे खडकाळ, खिंदक, खाणी, नाल,े इत् यादीने व् याप् त असलेले क्षेत्र ज् यात वपक लागवड 
करता येणे शक् य हो त नाही असे लागवडीयो ग् य नसलेल ेक्षेत्र. 
या 'पो ीखराब' क्षेत्राचे ''पो ीखराब' वगम अ' आणण ''पो ीखराब' वगम ब' अस ेदो न प्रकार आहेत.   
 'पो ीखराब-वगम अ' म् हणजे खडकाळ क्षते्र, नाल,े खिंदक, खाणी इत् यादीने व् याप् त असलेले क्षते्र.  
वगम अ अिंतगमत येणार् या पो ीखराब क्षेत्रावर महसलूाची आकारणी करा यात येत नाही. जरी अशी जमीन 
शतेकर् याने को णत्याही लागवडीखाली आणली तरीही अशी जमीन आकारणीस पात्र असणार नाही. 'पो ीखराब-वगम 
अ' प्रकाराखाली येणार् या क्षते्राची आकारणी करायची असेल तवे् हा त् याबाबतचा प्रथ ताव तहभसलदारािंमाफम त मा. 
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जमाबिंदी आयकु्त यािंना सादर क न आदेश प्राप्त करावा लागतो . अशा आदेशानिंतरच 'पो ीखराब-वगम अ' 
प्रकाराखाली येणार् या क्षते्रावर आकारणी करता येत.े तिाावप, 'पो ीखराब-वगम अ' क्षेत्राखाली येणार् या जभमनीत जर 
शतेकर् याने काही पीके लेतली असतील तर पीक पाहणीच् या वेळेस अशा पीकािंची नोंद लेता येत.े 
 'पो ीखराब वगम ब' म् हणजे रथ त,े पदपिा ककिं वा जलप्रवाह, कालवे, तलाव अशा सावमजरनक प्रयो जनािाम ककिं वा 
लरगतुी प्रयो जनासााी वापरणेत येणारे तलाव ककवा ओढा यािंनी व्यापलेली ककिं वा को णत्याही जाती-जमाती माफम त 
दहनभमूी ककिं वा दफनभमूी म्हणून वापरात असणारी ककिं वा पाा याची ीाकी, रहहवास वापर अशा काही ववभशष् ा 
प्रयो जनािाम राखून ाेवलेली,  आणण त् यामळेु लागवडीसााी पपलब् ि नसलेले क्षते्र. 'पो ीखराब वगम ब' क्षते्रावर 
को णत्याही प्रकारची महसलू आकारणी करा यात येत नाही. 
'पो ीखराब 'वगम अ' आणण 'वगम ब' याची क्षेत्र पडताळणी ्जल् हा भमूापन कायामलयातील माहीतीशी तसेच पपलब् ि 
अभभलेखातील लागवडीयो ग् य नसलेल् या (गाव नमनुा एकचा गो षवारा) क्षेत्राशी करावी.  
पो ीखराब 'वगम अ' आणण 'वगम ब' चे क्षते्र थ वतिंत्रपणे भलहून त् याखाली एकूण पो ीखराब क्षेत्र भलहीले जात.े 
 
प्रश् न ३९: कोणकोणत् या  शतेजममनींना  जमीन महस ला त सटू हदलेली असत?े  
उत्तर: ज् या गावाची पसैेवारी पन् नास पशै यापेक्षा कमी असत ेतिेाील ्जरायत शते जभमनीिंवरील शतेसारा माफ 
असतो  परिंत ूथ िाारनक पपकर अदा करावे लागतात.   
महसलू व वन ववभाग, अधिसचूना क्र. आर.ई.व् ही. १०७७-१६४४७-ल-२ हदनािंक- २९/१२/१९७७ आणण आर. ई.व् ही. 
१०७८-३३३३८-ल-२ हदनािंक- ०८/०५/१९७९ अन् वये खालील खातदेारािंना जमीन महसलुात सीू देा यात आली आहे. 
 ज् या खातदेारािंचे सिंपणूम राज् यातील एकूण ्जरायत (को रडवाहू) जमीन िारण क्षते्र ३ हेक् ीर पेक्षा जाथ त नाही 
आणण त् यािंच् या को णत् याही जभमनीचा, को णताही भाग, को णत् याही प्रकारे, भस िंचनाखाली येत नाही. अशा 
खातदेारािंना जमीन महसलू आकारणी वसलूीतनु सीू हदलेली आहे परिंत ुत् यािंना ्ज.प. तसेच ग्रा. प. हे थ िाारनक 
पपकर माफ नाहीत. 
 ज् या खातदेारािंच् या सिंपणूम राज् यातील एकूण शते जमीन िारणेवर वावषमक जमीन महसलुाची आकारणी रुपये 
५/- पयांत आहे अशा खातदेारािंना जमीन महसलू तसेच ्ज.प. आणण ग्रा. प. या थ िाारनक पपकरािंच् या वसलूीतनू 
सीू हदलेली आहे. 
 ज् या खातदेारािंच् या सिंपणूम राज् यातील एकूण शते जमीन िारणेवर वावषमक जमीन महसलुाची आकारणी रुपये 
५/- त ेरुपये १०/- दरम् यान आहे तसेच त् यािंच् या को णत् याही जभमनीचा, को णताही भाग, को णत् याही प्रकारे, 
भस िंचनाखाली येत नाही अशा खातदेारािंना जमीन महसलू आकारणी वसलूीतनू सीू हदलेली आहे परिंत ु्ज.प. तसेच 
ग्रा. प. हे थ िाारनक पपकर माफ नाहीत. 
 
प्रश् न ४०: पीक पहा णी कशी करा िी? 

उत्तर: शतेात वपकणारे पीक आणण देशाची अिामव् यवथ िाा यािंचा जवळचा सिंबिंि आहे. शतेी पत् पादन आणण 
अिामव् यवथ िाा यािंचा परथपरसिंबिंि प्रथ िाावपत करा यासााी शतेी पासनू भमळणार् या पत् पन् नाचा यो ग्य अभयास आणण 
ववशलेषण असणे आवशयक आहे. यासााी ववववि वपकािंखाली असलले् या जभमनीचे अचूक क्षेत्र, लेा यात आलले् या 
वपकािंचे ववववि प्रकार याची यो ग् य, खरी अणण अचूक नोंद असणे अत् यावश यक आहे. त् यासााी गाव नमनुा निंबर 
१२ अचकू असणे महत् वाचे आहे आणण हे काम फक् त आणण फक् त तलााीच करु शकतात. येिाे लक्षात य याव ेकी 
देशाच् या अिामव् यवथ िाेतही तलााी ककती महत् वाची भभूमका बजावतो . 
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पीक पाहणी समजून लेा यापवूी ‘जमीन कसणे’ याबाबतची कूळ कायदयातील व्याख् या लक्षात ययावी.   
महाराष्र कूळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम कलम २ (६) मधये ‘व्य्क्तश: जमीन कसणे’ याचा अिाम 
‘‘थवत:सााी (एक) थवत:च्या महेनतीने, अिावा (दोन) थवत:च्या कुीुिंबातील को णत्याही व्यक्तीच्या कष्ीान ेअिावा 
(तीन) थवत:च्या ककिं वा थवत:च्या कुीुिंबातील को णत्याही व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली, मजुरीने कामावर 
लावलेल्या मजुरािंकडून, त्यािंना रो ख रक्कम अिावा वथतूिंच्या  पात वेतन/मो बदला दे न, परिंत ूवपकाच्या 
हहशशयाच्या थव पात नव्हे, जमीन कसनू लेणे’’ असा आहे. याला अपवाद म् हणज ेवविवा थत्री, अवयथक ककिं वा 
शारीररक अिावा मानभसक दशबमल्य जडलेला इसम, सशथत्र, फशजेत नो करीत असणारा 
इसम हे नो करािंमाफम त, मजुरािंमाफम त शते कसनू लेत असले तरीही त ेथवत:च जमीन कसतात असे कायद याने 
मानल ेजात.े याचाच अिाम अधिकृत अधिकाराभशवाय को णालाही को णाचीही जमीन वहहवाीता येणार नाही.  
महाराष् र जमीन महसलू रनयम पु् थ तका- खिंड ४ मिील प्रकरण दो न, पररच् छेद ४ आणण ५ मध ये नमदू 
केल् याप्रमाणे पीक पाहणीची कामे वषामत दो न वेळा करायची असतात. 
१. खरीप हिंगामात (०१ ऑगथ ी त े१५ ऑक् ीो बर) 
२. रब् बी हिंगामात (१५ नो व् हदबर त े३१ जानेवारी) 
तिाावप, सध या सिंकरीत बबयाणे लागवड पध दतीमळेु कापणी लवकर केली जात असल्यामळेु. खरीप हिंगामात पीक 
पाहणी हिंगामातील सप्ीदबर पयांत तर रब्बी पाहणी ३१ डडसदबरपयांत सिंपणे अपषेितक्षत आहे.  
काही हाकाणी पन् हाळी भईुमगु, पन् हाळी कािंदा इत् यादी वपकािंची लागवड जानेवारी/फेब्रवुारी महहन् यात केली जात.े 
त् यािंचीही पीक पाहणी हो णे आवश यक आहे.        
 महाराष् र जमीन महसलू अधिकार अभभलेख आणण नोंदवह् या (तयार करणे आणण सु् थ िातीत ाेवणे) रनयम 
१९७१ मिील रनयम ३० (१) नसुार, जेव    हा वपके  शतेात पभी असतील त् याच काळात तलााी यािंनी व् यक् तीश: 
शतेावर जा नच पीक पाहणी करणे आवश यक आहे. 
 महाराष् र जमीन महसलू अधिकार अभभलेख आणण नोंदवह् या (तयार करणे आणण सु् थ िातीत ाेवणे) रनयम 
१९७१ मिील रनयम ३० (२) नसुार, तलााी यािंनी पीक पाहणीसााी जाा यापवूी सिंबिंिीत शते मालक, सरपिंच, 
ग्रामपिंचायत सदथ य आणण गावकरी यािंना पीक पाहणीच् या वेळेस हजर रहाा याची सचूना/नो ीीस लेखी थ व पात, 
ककमान सात हदवस आिी हदनािंक व वेळ दविंडीने अिावा समधुचत पध दतीने कळवली पाहीजे. तशी नोंद दविंडी 
र्जथ ीरला य यावी.  
 महाराष् र जमीन महसलू अधिकार अभभलेख आणण नोंदवह् या (तयार करणे आणण सु् थ िातीत ाेवणे) रनयम 
१९७१ मिील रनयम ३० (३) नसुार, ारवलेल् या हदनािंक आणण वेळेवर, पप्थ िात लो कािंसह तलााी यािंनी पीक 
पाहणी करावी आणण त् याची नोंद नमनुा ११ ला य यावी.   
 पीक पाहणी करतािंना तलााी यािंनी ज ेपीक खरो खरच शतेात पगवले गेले आहे त् याची आणण ्जतक् या क्षते्रावर 
त ेपीक पगवले गेले आहे त् या क्षेत्राची अचूक नोंद लेणे आवश यक आहे. आजकाल सिंगणीकरण आणण माहहतीचा 
अधिकार यामळेु तलााी यािंनी याबाबत दक्ष रहाणे आवश यकच आहे. चुकीच् या नोंदीचा खुलासा देा याची वेळ न 
आणणे किीही चािंगले. 
 पीक पाहणी करतािंना तलााी यािंनी शतेात पभ या वपकासह, त् या जमीनीतील कुळ हक् क, वहहवाीदार, सीमा 
धचन् हे, भमश्र वपके, झाड,े फळझाड,े दबुार वपके, जल भसिंचनाची सािने नवीन ववहीर, बो अरवेल इत् यादीिंची 
तपासावी करावी व दप् तरातील नोंदी अद ययावत कराव् या. शते जभमनीत असणारी फळझाड,े वन झाड,े ववहीर, 
लरपड इत् यादी नोंदी पीकपहाणीच् या वेळीच अद ययावत कराव् यात आणण त् यािंची नोंद गाव नमनुा १२ च् या शरेा 
सदरी य यावी. 
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 अनेकदा तलााी मागील वषीच्या पीक पाहणीची खात्री न करता, चाल ूवषीही मागील प्रमाणेच पीक पहाणी 
भलहहतात. किी किी तो  वहहवाीदार मयत असतो  परिंत ूत्याची नोंद गाव दप्तरी झालेली नसत.े त्यामळेु अनेक 
वषाांपयांत मयताच ेनाव दरवषी या सदरी तसेच भलहहले जात.े अशा प्रकारािंबाबत दक्ष रहाव.े  
 पीक पाहणी करतािंना काही हाकाणी असे रनदशमनास येत ेकी, अनेक शतेकरी त्यािंचे क्षेत्र वहहवाीतािंना, वपके 
लेतािंना, रथता तयार करतािंना हददीच्या रनशाणीच ेनकुसान करतात, हददीच्या रनशाणीच ेदगड, खुणा, रनशााया 
जाणून-बजुून नाहीशा करतात ककिं वा बजुवनू ीाकतात. जर को णाही शतेकर् याने त्याचे क्षेत्र वहहवाीतािंना, वपके 
लेतािंना, रथता तयार करतािंना हददीच्या रनशाणीच ेनकुसान केल्याच,े रनशाणीच ेदगड, खुणा, रनशााया जाणनू-
बजुून नाहीशा केल्याच े ककिं वा बजुवनू ीाकल्याच ेआढळल्यास त्याचे वव धद महाराष्र जमीन महसलू सिंहहता, 
१९६६ च्या कलम १४०/१४५ अन्वये कारवाई करायात यावी. 
 महाराष् र जमीन महसलू अधिकार अभभलेख आणण नोंदवह् या (तयार करणे आणण सु् थ िातीत ाेवणे) रनयम 
१९७१ मिील रनयम ३०(४) नसुार, तलााी यािंनी पीक पाहणी केल् यानिंतर, जमेल रततक् या लवकर, मिंडलअधिकारी 
ककिं वा त् याच् या दजामपके्षा कमी नाही असा अधिकारी त् या गावाला, पवूम सचूना दे न भेी देईल आणण तलााी यािंनी 
केलेल् या पीक पाहणीची पडताळणी करेल. पीक पाहणीतील ज् या नोंदी चुकीच् या आढळतील त् यात तलााी 
यािंच् याकडून द ुथ ती करवनू लेईल.  
 तलााी व मिंडलअधिकारी यािंनी वरील प्रमाणे पीक पाहणी सिंपववल् यानिंतर गाव नमनुा निंबर ११ मध ये सवम 
वपकािंची नोंद ले न तो  अद ययावत करावा आणण अद ययावत गाव नमनुा निंबर ११ तहसीलदारकड े३१ मे पवूी 
सादर करावा. 
 शतेजमीन जर नगरपिंचायत/नगरपाभलका/मनपा वगरेै शहरी भागात असेल तरीही अशाच प्रकारे पीक पहाणी 
करता येत.े   
 
प्रश् न ४१: वपक पा हणी करता ंना  शतेजमीन कब््या त असलया च ेमा नणया त येणा र् या  व्यक्ती व्यनतररक्त इतर 
इसमा चा  सदर शतेजममनीिर कब्जा /िहहिा ट असल या चे तला    या ंना  ननदशयना स आल या स का य का ययिा ही करा िी?  
उत्तर: पपरो क् त बाब रनदशमनास आल् यास, तलााी यािंनी गाव नमनुा सात-ब मधये या गो ष् ीीची पे्न्सलने नोंद 
य यावी आणण त् या शतेजभमनीबाबत नमनुा १४ चा फॉमम भ न शक्य असेल रततक्या लवकर (कमाल दहा 
हदवसािंत) तहभसलदाराकड ेपाावावा. शतेजमीन मालकाभशवाय दसुर् या व्यक्तीच ेनाव सात-बारावर वपक पाहणी 
सदरी िाेी लावायाचे अधिकार तलााी यािंना नाहीत. शतेजमीन मालकाच्या एकत्र कुीुिंबातील अन्य सदथय शते 
जभमनीत वहहवाी करीत असतील तर नमनुा १४ चा फॉमम भ  नये. 
 
प्रश् न ४२: वपक पा हणी करता ंना  प्रम ख या ने का य च का  होता त? 

उत्तर: महाराष् र जमीन महसलू रनयम पु् थ तका- खिंड ४ मिील प्रकरण दो न, पररच् छेद ४ आणण ५ मध ये नमदू 
केल् याप्रमाणे पीक पाहणीची कामे वषामत दो न वेळा करायची असतात. 
१. खरीप हिंगामात (०१ ऑगथ ी त े१५ ऑक् ीो बर) २. रब् बी हिंगामात (१५ नो व् हदबर त े३१ जानेवारी) 
 वपके जेव् हा शतेात पभी असतात त् या काळात वपक पाहणी न करता निंतर तोंडी माहहतीनसुार नोंदी लेतल् या 
जातात.  

 तलााी व् यक् तीश: शतेावर जा न वपक पाहणी करत नाहीत.  
 वपक पाहणी ारलेल् या कालाविीत स ु हो त नाही आणण ारलेल् या कालाविीत सिंपवली जात नाही. 



 

डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री                 महसूल प्रश नो त्तरे  पषृ् ा 16 

 

 वपक पाहणी भेीीची गावी दविंडी देणे, दविंडी र्जथ ीरला नोंद लेणे, गावकर् यािंना आणण सिंबिंधितािंना सचूना देणे 
या गो ष् ीी केल् या जात नाही. 
 शते मालक, सरपिंच, ग्रामपिंचायत सदथ य आणण गावकरी यािंच् या अनपु्थ िातीतच वपक पाहणी करा यात येत.े 
 वपक पाहणी प्रिाम नमनुा ११ भरणे आवश यक असतािंनाही तो  न भरताच गाव नमनुा क्रमािंक १२ भलहहला 
जातो . 
 तलााी यािंनी केलेली वपक पाहणी, मिंडलअधिकारी तपासत नाहीत.  
 सध याच् या सिंकरीत बबयाणे लागवड पध दतीमळेु कापणी लवकर केली जात असल्यामळेु. खरीप हिंगामात वपक 
पाहणी सप्ीदबर पयांत तर रब्बी पाहणी ३१ डडसदबरपयांत सिंपववली जात नाही.   

 काही हाकाणी पन् हाळी भईुमगु, पन् हाळी कािंदा इत् यादी वपकािंची लागवड जानेवारी/फेब्रवुारी महहन् यात केली 
जात.े त् यािंची वपक पाहणी केली जात नाही.         

 जे पीक खरो खरच शतेात पगवले गेले आहे त् याची आणण ्जतक् या क्षेत्रावर त ेपीक पगवले गेले आहे त् या 
क्षेत्राची अचूक नोंद लेतली जात नाही. 
 शतेात पभ या वपकासह त् या जमीनीतील कुळ हक् क, वहहवाीदार, सीमा धचन् हे, भमश्र वपके, झाड,े फळझाड,े 
दबुार वपके, जल भसिंचनाची सािने, नवीन ववहीर, बो अरवेल, पो ीखराब क्षेत्रात केललेी लागवड इ. तपासनू 
दप् तरातील नोंदी अद ययावत केल् या जात नाहीत. 
 वपक पाहणी करतािंना ज् या शतेकर् यािंनी त्यािंच ेक्षेत्र वहहवाीतािंना, वपके लेतािंना, रथता तयार करतािंना हददीच्या 
रनशाणीच ेनकुसान केलेले असत,े हददीच्या रनशाणीच ेदगड, खुणा, रनशााया जाणनू-बजुून नाहीशा केलेल् या 
असतात ककिं वा बजुवनु ीाकलेल् या असतात, त्याच ेवव धद महाराष्र जमीन महसलू सिंहहता, १९६६ च्या कलम 
१४०/१४५ अन्वये कारवाई करायात येत नाही यामळेु महसलू खात् याचा वचक रहात नाही.  
 मागील वषीच् याच वहहवाीदाराच ेनाव खात्री न करता चाल ूवषीही भलहहले जात.े वहहवाीदार ्जविंत आहे ककिं वा 
मयत याची खात्री केली जात नाही. त्यामळेु अनेक वषाांपयांत मयताच ेनाव वहहवाीदार सदरी तसेच भलहहले जात.े 
 नमनुा १४ चा फॉमम तहभसलदारकड ेमदुतीत पाावला जात नाही. 
 कुळ मयत असल् यास, त् याच् या वारसािंची नोंद गाव दप् तरी न करताच, कुळाच् या वारसािंची नावे वहहवाीदार 
सदरी भलहहली जातात.  
 बागायती वपके को णत् या पाा यावर लेतली याची खात्री केली जात नाही. 
 
 प्रश् न ४३: नगर भमूा पन झा लेल या  िेत्रा त सा त-बा रा  िर ककंिा  वपक पहा णीची नोंद करा िी का य? 

उत्तर: महाराष् र शासन, महसलू व वन ववभाग पररपत्रक क्रमािंक एस-१४९७/प्र.क्र-५१३/ल-६, हदनािंक २४/११/१९९७ 
अन् वये खालील सचूना हदलेल् या आहेत. 
 ज् या क्षेत्रात भमूापनाचे काम पणूम झाले आहे आणण त् या क्षेत्रातील भमळकतीिंची भमळकत पत्र ेतयार झालेली 
आहेत अशा जभमनीिंबाबत सात-बाराचा वापर करा यात ये  नये. भमळकत पत्र हेच अशा जभमनीचे कायदेशीर 
कागदपत्र समजाव.े 
 ज् या क्षेत्रात भमूापनाचे काम पणूम झाले आहे परिंत ूत् या क्षेत्रातील भमळकतीिंची भमळकत पत्र ेतयार करा याच े
काम पणूम झाले नाही अशा क्षेत्रातील ज् या जभमनी बबनशतेीकड ेवगम झालेल् या आहेत त् या जभमनीिंवर वपक 
पहाणीची नोंद क  नये.  
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प्रश् न ४४: तला    या ंनी फॉमय नबंर १४ भरून पा  विल या नतंर तहमसलदा र स् तरा िर का य का ययिा ही करण या त येत?े  
उत्तर: तलााीकडून फॉमम निंबर १४ प्राप्त झाल्यानिंतर लवकरात लवकर, तहभसलदार यािंनी, ककमान सात हदवस 
आिी पवूमसचूना दे न त्या गावी भेी दयावी. तलााी यािंनी पपरो क्त जभमनीच्या सवम हहतसिंबिंिीत लो कािंना 
चशकशीच्या वेळी हजर ाेवाव.े यावेळी तहभसलदार यािंनी दो न लायक पिंचासह सदर जभमनीवर जा न 
वहहवाीदाराकड ेचशकशी करावी. कुळ कायदयातील ‘जमीन कसणे’ याबाबतची व्याख् या लक्षात ाे न लगतच्या 
जमीनिारकािंच ेजबाब ययाव.े सदर वहहवाीदाराकड,े तो  को णत्या अधिकाराने ककिं वा को णत्या नोंदणीकृत कायदेशीर 
कागदपत्राच्या आिारे सदर जमीन वहहवाीत आहे याची चशकशी करावी. त् याच् या ताब्यात जमीन को णत्या 
नोंदणीकृत दथताने आणण केव्हा आली याबाबत त्याचा जबाब आणण परुावा ययावा. जभमनीत आत्तापयांत 
को णको णती वपके लेतली, आज रो जी को णत ेपीक आहे याबाबत पिंचनामा करावा. अनेक वेळा खरेदी-ववक्रीचा 
व्यवहार कायदयानसुार पणूम हो   शकला नाही तर, वपक पाहणीद वारे, गाव दप् तरी नाव दाखल करुन आडमागामने 
व्यवहार पणूम करायाचा प्रयत्न केला जातो . वाथतववक "जभमनीचा ताबा हा मालकी पााो पाा आला पाहहजे" हे 
कायदयाचे सवममान्य तत्व आहे. म् हणून मालकी कशी आली आणण ताबा कसा आला याबाबत परुावा हदला गेला 
पाहहजे. 
सदर वहहवाीदार नोंदणीकृत कायदेशीर कागदपत्राच्या आिारे (नोंदणीकृत दथत, ताब्यासह नोंदणीकृत सााेखत, 
न्यायालयीन आदेश, सक्षम अधिकार् याचा आदेश, वारसा हक्क, बषितक्षसपत्र, मृत्युपत्र इत् यादी) अधिकृतपणे जभमनीत 
वहहवाी करीत असेल अशी तहभसलदाराची खात्री झाल् यास, तसा थ पष् ी पल् लखे रनकालपत्रात करुन, त्या वषामसााी 
अशा वहहवाीदाराच ेनाव गाव नमनुा ७-ब ला वहहवाीदार म् हणून नोंदववायाचा आदेश पाररत करावा. केवळ 
जबाब व पिंचानामाच्या आिारे को णाचीही वहहवाी लावणे अविै ारेल हे लक्षात ाेवावे.  
मागील अनेक वषामची वहहवाी दाखल करता येत नाही. मागील अनेक वषामची वहहवाी लावायाचा आदेश 
बेकायदेशीर ारेल. वहहवाीदाराकड ेअसणारा भाडपेट्ट ीा ककिं वा इतर दथत नोंदणीकृतच असावा असा आदेश मा. 
पच्च न्यायालयाने हदलेला आहे तसेच मा. ववभागीय आयकु्तािंनीही अशा प्रकारच ेआदेश पारीत केलेले आहेत. 
जर चशकशीच्यावेळी तहभसलदार यािंच्या अस ेरनदशमनास आल ेकी, को णत्याही नोंदणीकृत दथताभशवाय ककिं वा 
कायदेशीर कागदपत्राभशवाय, अनाधिकाराने ककिं वा दिंडलेशाहीने अशी वहहवाी स ु आहे तर तत्काळ अशी वहहवाी 
करणार् यावव धद महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, कलम ५९ व २४२ अन्वये कारवाई करावी. 
 
प्रश् न ४५: िहहिा टीबा बत तहमसलदा र या ंचा  आदेश प्रा प् त झा ल या िर तला    या ंनी का य का ययिा ही करा िी?  
उत्तर: तहभसलदार यािंनी 'नमनुा १४ च् या फॉमममधये नाव असणारी व् यक् ती कायदेशीरररत् या जमीन कसत आहे' 
असा रनकाल हदला तर गाव नमनुा ७-ब मध ये शरेा थ तिंभात तहभसलदार यािंनी सदर बाबत हदलले् या रनकालाचा 
क्रमािंक व हदनािंक भलहून तशी नोंद करावी.  

जर तहभसलदार यािंनी 'नमनुा १४ च् या फॉमममध ये नाव असणारी व् यक् ती अनाधिकाराने जमीन कसत आहे' असा 
रनकाल हदला तर गाव नमनुा ७-ब मिील पे् न्सलची नोंद खो डून ीाकावी.  

 
 

प्रश् न ४६: वपक पहा णीबा बत फॉमय नबंर १४ भरता ंना , तला    या ंनी पचंना मा , चौकशी इत् या दी का ययिा ही करणे 
अपेिीत आहे का य? 
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उत्तर: नाही, महाराष् र जमीन महसलू अधिकार अभभलेख आणण नोंदवह् या (तयार करणे व सु् थ िातीत ाेवणे) 
रनयम १९७१ मिील रनयम ३०(१), ३०(२), ३०(३) चे वाचन करतािंना, तलााी यािंनी, पवूमसचूना दे न, गावातील 
प्ररतष् ाीत लो कािंसह वपक पहाणीला जावे इतकेच नमदू आहे.  
रनयम ३१(१) अन् वये, मालकाभशवाय अन् य व् यक् तीची वहहवाी आढळली तर फॉमम निंबर १४ भ न तहभसलदारािंकड े
लवकरात लवकर सादर करणे आवश यक आहे. 
रनयम ३१(२) व ३१(३) अन् वयेची कायमवाही तहभसलदारािंनी करणे अपेषितक्षत आहे. 
महाराष् र जमीन महसलू अधिकार अभभलेख आणण नोंदवह् या (तयार करणे व सु् थ िातीत ाेवणे) रनयम १९७१ चे 
वाचन करतािंना, तलााी यािंनी थ वत:हून (Suo-moto) पिंचनामा करणे, जबाब लेणे अपेक्षीत नाही. ही सवम 
कायमवाही तहभसलदारािंनी करावयाची आहे. वपक पहाणी चशकशी ही म.ज.म १९६६ च ेकलम २३६ नसुार सिंषितक्षप् त 
चशकशी आहे. आणण भारतीय दिंड सिंहहता (१८६० चा ४५ ) कलमे १९३,२१९,२२८ च् या अिाामनसुार, सिंषितक्षप् त चशकशी, 
न् यारयक कायमवाही समजली जात ेआणण चशकशी करणार् या को णत् याही प्राधिकार् याच ेकायामलय चशकशी कारणासााी 
हदवाणी न् यायालय समजणेत येत.े तलाठ यािंना हे अधिकार नाहीत. 
वपक पहाणीच् या वळेी मालकाभशवाय अन् य व् यक् तीची वहहवाी आढळली तर तलााी यािंनी फॉमम निंबर १४ भ न 
तहभसलदारािंकड ेलवकरात लवकर सादर करणे आणण सदर अन् य व् यक् तीने जर थ वत:, त् याच् या वहहवाीीबाबत 
एखादा   परुावा सादर केला तर तो  अहवाला सो बत पााववणे यो ग् य ारेल. अहवालात फक् त, जमीनमालकाभशवाय 
अन् य व् यक् तीची वहहवाी आढळली आहे इतकाच पल् लखे असावा.  
 
प्रश् न ४७: महा रा ष्ट् र जमीन महसलू अधिकाननयम १९६६ माील तरत दी न सा र चौकशी तीन प्रका र आहेत. या पकैी 
कोणती चौकशी तला    करू शकतो? 
उत्तर:  म.ज.म.अ. १९६६, कलम २२७ अन् वये, महसलू ववभागात को णतीही चशकशी करायाचे "अव्वल कारकून" 
यािंच्याहून कमी दजाम नसलेल्या अधिकार्याने करावी अशी तरतदू आहे, म्हणून आपल्या ववभागात को णतीही 
गहृचशकशी / चशकशी ही मिंडलअधिकारी यािंनाच करायास सािंधगतले जात,े अशी को णतीही चशकशी तलााी यािंनी  
करणे कायदेशीरष्ष्ट्टया पधचत नाही.    
 

प्रश् न ४८: छा पील गा ि नम ना  बा रा  आणण सगंणीकृत गा ि नम ना  बा रा  या च् या त नम द स् तभंा ंच् या  (Columns) 
सखं येत फरक असण या चे का रण का य? 
उत्तर:  हदनािंक ०१/०१/१९७६ पासनू 'महाराष्र जमीन महसलू रनयम पु् थ तका-खिंड ४' मध ये ववहीत करा यात 
आलेले गाव नमनेु अिंमलात आले आहेत. खिंड ४ अन् वये, गाव नमनुा बारामध ये पिंिरा थ तिंभ असावे असे रनदेश 
हदलेले हो त.े यातील पिंिरावा थ तिंभ 'शरेा' हा हो ता. याप्रमाणे पिंिरा थ तिंभ असलेले गाव नमनुा बारा पपलब् ि हो त.े 
काही हाकाणी 'रीत' हा थ तिंभ असलेले गाव नमनुा बारा पपलब् ि हो त.े     
हदनािंक १० मे १९७६ रो जीच् या शासन पररपत्रकानसुार, गाव नमनुा बारामध ये एक थ तिंभ वाढवा यात यावा आणण 
थ तिंभ पिंिरामध ये 'प्रत् यक्ष लागवड करणार् याचे नाव' भलहावे आणण नवीन सो ळावा थ तिंभ शरे् यासााी ाेवावा असा 
आदेश पाररत झाला हो ता. या आदेशान् वये सो ळा थ तिंभ असलेले गाव नमनुा बारा पपलब् ि क न लेा यात आल.े  
तिाावप, महाराष् र जमीन महसलू अधिकार अभभलेख आणण नोंदवह् या (तयार करणे आणण सु् थ िातीतीत ाेवणे) 
रनयम १९७१ मिील रनयम २९, ३० व ३१ यािंचे एकबत्रत वाचन केल् यास, फक् त ज् या व् यक् तीिंना अधिकार 



 

डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री                 महसूल प्रश नो त्तरे  पषृ् ा 19 

 

अभभलेखातील नोंदीिंप्रमाणे जमीन कसा याचा विै अधिकार आहे अशाच व् यक् तीिंची नावे थ तिंभ पिंिरामध ये भलहीणे 
यो ग् य ारत.े त् यामळेु काही हाकाणी पनु् हा खिंड ४ नसूार गाव नमनुा बारा वापरा यात स ुवात झाली.       
सिंगणीकृत गाव नमनुा बारा तयार करतािंना, शासनाचे पत्र क्र. सी.एल.आर-२००१/प्र.क्र.४/भाग-१, हदनािंक 
१३/११/२००२ खिंड ४ अन्वये 'वहहवाीदारािंची नावे' आणण 'रीत' हे थ तिंभ काढून ीाका याचे रनदेश हदले. सिंगणीकृत 
गाव नमनुा बारा तयार करतािंना, खिंड ४ नसूार, थ तिंभ क्रमािंक ३ नसुार थवतिंत्र पभया थ तिंभामध ये दशमववा यात 
आलेला "भमश्र वपकाचा सिंकेतािंक" हा थ तिंभ, सिंगणीकृत गाव नमनुा बारा मधये आडव् या ओळीत लेतल्याने एक 
थ तिंभ काॕलम कमी हो  न १४ थ तिंभ झाले आहेत. भमश्र वपकाच्या या आडव्या थ तिंभामळेु भववष्यात एकाच 
जभमनीत भभन्न भमश्र वपकािंच्या नोंदी लेताना मो ाी अडचण येा याची शक् यता नाकारता येणार नाही.  
 
प्रश् न ४९: गा िा त प्रामच गा ि नम ना  आ -अ तया र करतां ना  खा तदेा रा ंच् या  ना िा ची ननजश् चती कशी केली जा त?े  
उत्तर: प्रिाम जमीन महसलुाचे प्रदान करा यास जबाबदार असणार् या व् यक् तीिंची नावे, गाव नमनुा सात मिुन 
रन्श चत केली जातात. अशा व् यक् तीिंची नावे कागदाच् या धचठ यािंवर भलहून निंतर त् यािंना मरााी अक्षरािंच्या 
वणामनकू्रमे लावनू थ वाभाववक क्रमानसुार अनकु्रमािंक हदले जातात. हा अनकु्रमािंक जमीन महसलुाचे प्रदान 
करा यास जबाबदार असणार् या व् यक् तीचा आा-अ मिील खात ेक्रमािंक बनतो . अशा ररतीने सवम खाती 
पलडल् यानिंतर गावात काही 'मक् ता खाती' भशल् लक रहातात. त् यािंची नोंद गाव नमनुा आा-ब मध ये केली जात.े   
(मक् ता  खा त:े ज् या व् यक् ती जमीन िारण करीत नसल् यामुळे त् यािंना गाव नमुना आा-अ मध ये को णतेही खात ेदेा यात आलेले 
नाही.) 
 
प्रश् न ५०: भमूा पन क्रमां क ि हहस् सा  क्रमा कं मलहहण या ची योग् य पय दत का य आहे? 
उत्तर: प्रचभलत पध दतीनसुार ववववि प्रकारे भमूापन क्रमािंक व हहथ सा क्रमािंक भलहहला जातो . पदा. ५अ/१/ब ककिं वा 
४/१+२+३/२ इत् यादी. मो जणी खात् यामाफम त पपववभाग पाडतािंना पवेूकडून प्श चमेकड ेआणण लडाय याच् या 
काट्ट याच् या हदशपे्रमाणे पपववभाग पाडले जातात. त् यानसुार प्रिाम पपववभागास १,२,३ असे तर ्व् दतीय 
पपववभागास अ,ब,क असे सिंबो िा यात येत.े त् यामळेु भमूापन क्रमािंक व हहथ सा क्रमािंक अल् फा न् यमुररकल 
पध दतीने, पदा. ४/१/अ/२ याप्रकारे भलहहणे आवश यक आहे.  
 
प्रश् न ५१: गा ि नम ना  आ -अ मलहहण या ची पय दत कशी असत?े 
उत्तर: गाव नमनुा आा-अ मध ये गावातील प्रत्येक खातदेारासााी थवतिंत्र पान ववहीत केलेले असत.े जाथत जमीन 
असलेल्या खातदेारासााी एकापेक्षा जाथत पाने ववहीत करता येतात. प्रत्येक खातदेाराला अनकु्रमािंक हदल ेजातात. 
हे अनकु्रमािंक दहा वषामत किीच बदल ुनये. तिाावप, गावात बरेच व् यवहार झाले असतील ककिं वा फेरजमाबिंदी ककिं वा 
एकत्रीकरणाच् या झाले असेल तर ककिं वा दर दहा वषाांनी गाव नमनुा आा-अ पनुलेखनाच् यावेळी या अनकु्रमािंकात 
बदल हो   शकतो .  
गाव नमनुा आा-अ मधये खातदेारािंची नाव ेभलहहतािंना ती मरााी अक्षरािंच्या वणामक्षरािंनकु्रमे भलहावी. दर दहा 
वषाांनी गाव नमनुा आा-अ चे पनुलेखन करायच ेअसत.े दहा वषामच्या काळात नवीन रनमामण हो णार् या खात्याला 
या नोंदवहीतील शवेीचा क्रमािंक दे न नवीन खातदेाराचे नाव शवेीी भलहावे. अशा नवीन खातदेाराच् या नावाला 
मरााी वणामक्षरािंनसुार अनकु्रम देणे शक्य नसत.े दर दहा वषाांनी, सािारणपणे सप्ीदबर-ऑक्ीो बर महहन्यात गाव 
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नमनुा आा-अ च ेपनुलेखन करतािंना अशा नवीन खात्यािंना हदलेल्या अनकु्रमािंची पनुरमचना क न सवम नवीन 
खाती पनु्हा मरााी अक्षरािंच्या वणामक्षरािंनकु्रमे भलहावी लागतात.      
 
प्रश् न ५२: गा ि नम ना  आ -अ मयये बदल करा िया ची पयदत कशी असत?े 
उत्तर: एखादया खातदेाराने जभमनीची ववक्री ककिं वा खरेदी केल्यास त्याच्या िारण क्षेत्रात आणण जमीन महसलू व 
थिाारनक पपकरात बदल हो तो . त्यासााी गाव नमनुा आा-अ मधये खाडाखो ड करता येत नाही. खातदेाराच्या 
जभमनीत झालेले बदल अधिक (+) ककिं वा पणे (-) या धचन्हािंनी दशमवावा.   
खातदेार नसलेल्या व्यक्तीने जमीन सिंपादन केल्यास अशा खातदेारास शवेीचा खाता क्रमािंक दे न त्याची नोंद 
या नोंदवहीत शवेीी करावी. एखादे खात ेपणूमत: बिंद झाल्यास त्या खात्यावर ‘खात ेरदद’ असा शरेा भलहावा. 
खातदेार नसलेल्या व्यक्तीने एखादया खातदेाराच्या खात्यावरील सिंपणूम जमीन खरेदी केल्यास त्या नवीन 
खातदेारास या नोंदवहीतील शवेीचा क्रमािंक न देता ज्या खातदेाराकडून सिंपणूम जमीन ववकत लेतली आहे त्या 
खातदेाराच्या पानावरच जुन्या खातदेाच्या नावाला किं स ( ) क न नवीन खातदेाराचे नाव भलहावे. 
गाव नमनुा आा-अ मधये ताबडतो ब दरुुथती करायाची आवशयकता नसते. जमीन महसलू वसलुीचा कालाविी 
सािारणत: ऑक्ीो बर महहन्यात स ु  हो तो , त्यापवूी सप्ीदबर-ऑक्ीो बर महहन्यात गाव नमनुा आा-अ अदययावत 
करावा. गाव नमनुा आा-अ अदययावत करतािंना सवम प्रलिंबबत फेरफारािंचा रनपीारा झाल्याची खात्री करावी, 
फेरफार नसुार गाव नमनुा सात-बारा अदययावत असल्याची खात्री करावी तसेच गाव नमनुा सात-बारा नसुार सवम 
नोंदी गाव गाव नमनुा आा-अ मधये अदययावत असल्याची खात्री करावी. 
 
प्रश् न ५३: अधिकाकृत ाकबा की, अनधिकाकृत ाकबा की, एकूण मा गणी आणण एकत्रीत जमीन महसलू म् हणजे का य?   
उत्तर: सिंकीणम जमीन महसलूाच् या रनयत तारखेला येणे असलेली तसेच पपववभागीय अधिकार् याने पढुील वषी 
वसलूीसााी पढेु आणा यास सिंमती हदलेल् या िाकबाकी रकमा म् हणजे अधिकाकृत ाकबा की. 
पपरो क् त रकमा वगळून इतर सवम िाकबाकी अनधिकाकृत ाकबा की असतात. तहकुब रकमािंचा जमीन महसलुाच् या 
िाकबाकीत समावेश हो त नाही. 
एकूण मा गणी म् हणजे रनयत महसलू + सिंकीणम महसलू (येणे असलेला रनयत महसूल माहहत असतो  म् हणून तो  
गाव नमुना आा-अ मिून लेा यात येतो , सिंकीणम (चढपतारी) महसूल  गाव नमुना चार मिून लेतला जातो . 
आणण एकत्रीत जमीन महसलू म् हणजे रनयत महसलू + सिंकीणम महसलू + थ िाारनक पपकर (्ज.प.; ग्रा.पिं). 
 
प्रश् न ५४: ाकीत जमीन महसलूा ची ाकबा की िसलू करणया ची का ययपयदती कशी असत?े 
उत्तर: िाकीत जमीन महसूलाची िाकबाकी वसलू करायाची कायमपधदती खालील प्रमाणे असत:े 
 जमीन महसलूाची िाकबाकी ज्या हदनािंकास देणे हो ईल त्याच्या दसुर् या हदवशी महाराष्र जमीन महसलू 
अधिरनयम, १९६६, कलम १७८ अन्वये नमनुा निं. १ ची नो ीीस बजावता येते.  
 अशी िाकबाकी नमनुा निं. १ ची नो ीीस बजावनूही िाकबाकी वसलू न झाल्यास म.ज.म.अ., १९६६ च ेकलम 
१७९ अन्वये, कलम १९२, १९३ च्या अिीन राहून, नमनुा निं. २ ची नो ीीस बजावनू सदर जमीन सरकार जमा 
करता येत.े  
 अशी िाकबाकी तरीही वसलू न झाल्यास महाराष्र जमीन म.ज.म.अ., १९६६ चे कलम १८० अन्वये नमनुा निं. 
२ ची नो ीीस बजावनू, जमीन अीकवनू रतची ववक्री करता येत.े 
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 थिाावर मालमते्तची जप्ती व ववक्री म.ज.म.अ., १९६६ च ेकलम १८१, १८२ व १८५ त े१९० अन्वये नमनुा निं. 
४ ची नो ीीस बजावनू करता येत.े 
 म.ज.म.अ., १९६६ च ेकलम १८३ व १८४ अन्वये िाकबाकीदारास अीक क न कैदेत ाेवता येत.े तिाावप, अशा 
अीक क न कैदेत ाेवायात आलेल्या िाकबाकीदाराने अनसुचूी ‘ब’ मिील नमनु्यात तारण हदल्यास त्याला 
म.ज.म.अ., १९६६ च ेकलम १९१ अन्वये सो डुन देता येत.े 
 िाकबाकीदाराच्या थिाावर मालमते्तचा भललाव म.ज.म.अ., १९६६ च ेकलम १७९ अन्वये, कलम १९३,१९४ च्या 
अिीन राहून करता येतो .  
 िाकबाकीदाराकडील नाशविंत वथतूिंचा भललाव म.ज.म.अ., १९६६ च ेकलम १९६ अन्वये करता येतो .  
 
प्रश् न ५५: चा चणी ता ळेबदं म् हणजे का य?  
उत्तर: मागणीची बाजू वगळून परलेला लेखा म् हणजे चा चणी ता ळेबदं.  
 
प्रश् न ५६: ला गिडीस अयोग् य, पडीक जममनी आणण ला गिडीस योग ्य, पडीक जममनी म् हणजे का य? 
उत्तर: ला गिडीस अयोग् य, पडीक जममनी म् हणजे (१) गावातील सरकारी तसचे खाजगी वनािंखालील जमीनीच े
क्षेत्र, (२) डोंगराळ, खडकाळ भाग, वाळविंी, नद यािंखालील क्षेत्र, (३) इमारती, रेल् व,े रथ त,े दफनभमूी, सरैनकी 
छावा या, पाणीपवुाा सािने इत    यादी. आणण ला गिडीस योग् य, पडीक जममनी म् हणजे (१) काही ववभशष् ा 
कालाविीसााी (५ वष ेककिं वा अधिक काळासााी) पडीक ाेवलेल् या जमीनी, (२) गवताळ आणण गरेु चारा यासााी 
वापरा यात येणार् या जमीनी, (३) वनािंव् यरतररक् त पपयकु् त झाड ेअसलले् या जमीनी, (४) इतर पडीक (एक त ेपाच 
वष ेकाळासााी) जमीनी, (५) चाल ूपडीक (वषाममध ये फक् त एकाच हिंगामात (खरीप ककिं वा रब् बी)) पडीक ाेवलले् या 
जभमनी. 
 
प्रश् न ५७: सा त-बा रा  िरील आणेिा री म् हणजे का य?  
उत्तर: सात-बारा पतार् यावर, प्रत् येक सहिारकाच ेिारण क्षेत्र 'आणे-प'ै या पधदतीने दशमववणे म् हणजे आणेवारी. 
जभमनीच्या सात-बारा पतार् यावर 'आणेवारी' दाखल करा याची पधदत बब्रीीश काळात अ डरसनच्या कारककदीत रुढ 
झाली अस ेम्हील ेजात.े प्राचीन अिामक्षेत्रातील व्यवहारात प्रचलीत 'आणे-प'ै पधदतीचा यावर प्रभाव आहे. महसलू 
खात्यात प्रचलीत या पधदतीनसुार एक आणा म्हणज ेबारा पसैे; सो ळा आणे म्हणजे एक रुपया; १९२ पसै े
म्हणज े१६ आणे; म्हणजेच एक रुपया. 
'आणे' ‘ या धचन्हाने (एक पलीा थ वलपववराम) दशमववल ेजातात आणण 'प'ै ‘‘ या धचन्हाने (दो न पलीे 
थ वलपववराम) दशमववल ेजातात. 
 'आणेिा री' का ढण या च ेस त्र: 
 जममनीच ेएक ण िेत्रफळ x दशयविलेली आणेिा री (आण या च ेपै मय ये रुपा ंतरण करून पै. मयये) ÷ १९२   
या सतु्राने क्षेत्र काढल ेजात.े आणे-पसै ेपधदतीनसुार जभमनीचे क्षेत्र ककतीही असल ेतरी त े१९२ पसै ेम्हणज े१६ 
आणे म्हणजेच एक रुपया मानले जात.े 
 आणेिा री धिकचन् हा चंी उदा हरणे: 
 ‘ ४ = चा र आणे;  ‘ १२ = बा रा  आणे;  ‘ २ ‘ ६ = दोन आणे सहा  प.ै [धचन् ह, त् यानिंतर अिंक, पनु् हा 
धचन् ह आणण पनु् हा अिंक असे भलहहले असेल तर पहहल ेधचन् ह आणे आणण निंतरचे धचन् ह प ैदशमववत.े]  
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 ‘‘ ४ = चा र प.ै 
 आणेवारी नसुार सात-बारा वरील खातदेाराच ेक्षेत्र काढतािंना खालील सतू्र वापरा यात येत.े  
जममनीच ेएक ण िेत्रफळ x खा तदेा रा ची दशयविलेली आणेिा री (आण या च ेपै मय ये रुपा ंतरण करून पै. मयये) ÷ १९२  
उदा . पाच आणे चार प ैआणेवारीचे क्षेत्र काढायचे असल् यास पाचला १२ (एक आणाचे प ैरुपािंतर) ने गणुावे 
म् हणजे पाच आा याच ेप ैमध ये रुपातर भमळेल. निंतर यात पाच आणे चार प ैआणेवारीतील पवमरीत चार प.ै 
भमळवावेत. ५ x १२ = ६० + ४ = ६४ प.ै वरील सतु्रानसूार येिाे  
जभमनीचे एकुण क्षेत्रफळ x ६४ ÷ १९२  असे गणणत येईल. याचे पत्तर म् हणज ेपाच आणे चार प ैक्षेत्र. 
 
प्रश् न ५८: सा त-बा रा  न सा र िेत्रा चा  आका र कसा  का ढा िा ?  
उत्तर: अनेकदा खरेदी क्षेत्राची नोंद करतािंना, म.ज.म.अ. कलम ८५ अन् वयेच् या आदेशाचा अिंमल देतािंना अिावा 
न् यायालयीन आदेशान् वये शते जमीनीच् या सहिारकािंमध ये झालेल् या वाीपाची नोंद लेतािंना सिंबिंधित व् यक् तीपरुता 
आकार वेगळा दशमववणे व सदर आकाराची नोंद गाव नमनुा आा-अ ला नोंदववणे यात अडचणी येतात.   
प्रत् येक सात-बारा सदरी एकूण आकार नमदु असतो . सदर आकार, आकारबिंिानसूार ारलेला असतो . या आकारात 
बदल करा याचा अधिकार तलााी यािंना नसतो  तिाावप, जर एखाद या खातदेाराच ेक्षेत्र अन् य खातदेारािंमध ये 
ववभागल ेगेल् यास हा आकार सवम खातदेार रनहाय वेगळा करावा लागतो . असा आकार खालील सतु्रानसुार काढावा. 
सा त-बा रा  िरील एक ण आका र भा धिकगले सा त-बा रा च ेएक ण िेत्र ग णणले ् या  िेत्रा चा  आका र का ढा यचा  आहे त ेिेत्र  
उदा हरण : रामभा , गणपत आणण मारुती या रतलािंच् या नावावर गी निं. १९२ आहे ज् याचे एकुण क्षेत्र ७ हे. २० 
आर आणण एकुण आकार रु.१२.३५ आहे. रामभा च् या नावे ३ हे. ८० आर क्षते्र आहे, गणपतच् या नावे १ हे.५३ 
आर आणण मारुतीच् या नाव े१ हे. ८७ आर क्षते्र आहे.  
अशावेळेस प्रिाम रामभा च् या नावे असणार् या ३ हे. ८० आर क्षेत्राचा आकार वरील सतु्रानसूार काढावा.  
 ७/१२ चा एकुण आकार रु. १२.३५ भाधगल े७/१२ चे एकुण क्षेत्र ७ हे. २० आर गणुणले रामभा च् या नाव े
असणारे क्षेत्र ३ हे. ८० आर = आकार रु. ६.५१  
 आता गणपतच् या नावे असणार् या १ हे. ५३ आर क्षते्राचा आकार वरील सतु्रानसुार काढावा.  
७/१२ चा एकुण आकार रु. १२.३५ भाधगल े७/१२ चे एकुण क्षते्र ७ हे. २० आर गणुणले गणपतच् या नावे असणारे  
क्षेत्र १ हे. ५३ आर = आकार रु. २.६२  
 आता मारुतीच् या नावे असणार् या १ हे. ८७ आर क्षते्राचा आकार वरील सतु्रानसुार काढावा.  
७/१२ चा एकुण आकार रु. १२.३५ भाधगल े७/१२ चे एकुण क्षते्र ७ हे. २० आर गणुणले मारुतीच् या नावे असणारे 
क्षेत्र १ हे. ८७ आर = आकार रु. ३.२०  
म् हणजेच रामभा च् या नावे असणार् या ३ हे. ८० आर क्षते्राचा आकार रु. ६.५१; गणपतच् या नावे असणार् या १ हे. 
५३ आर क्षते्राचा आकार रु. २.६२ आणण मारुतीच् या नाव ेअसणार् या १ हे. ८७ आर क्षेत्राचा आकार रु. ३.२० 
सात-बारा वरील एकुण आकार रु. १२.३३ (पणुाांकात रु. १२.३५) 
(सात-बारा वरील क्षते्र जर आणे-प.ै मध ये दशमववले असले तर त् याचे रुपािंतर हे. आर मध ये करुन य यावे.)   
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प्रश् न ५९: सा त-बा रा  सदरी आणेिा री असली म् हणज ेिा टप झा ल ेअसे म् हणणे योग् य आहे का य?  
उत्तर: नाही, सात-बारा सदरी आणेवारी दाखल असणे म् हणजे आपो आप वाीप झाल ेअसे म् हणता येत नाही. 
आणेवारीला, फारतर 'कशीुिंबबक व् यवथ िाा' म् हणता येईल (ए.आय.आर. १९९२, मुिंबई ७२). वाीप म् हणजे भमळकतीच े
माप आणण सीमािंकनाने (Metes & Bounds), सरस-रनरस मानाने तकुड ेकरणे.  
 
प्रश् न ६०: सा त-बा रा  सदरी बबनशतेीची नोंद तेण या ची पय दत कशी असत?े  
उत्तर: मा. ्जल् हाधिकारी, मा. अप् पर ्जल् हाधिकारी, पपववभागीय अधिकारी यािंच् याकडून प्रिाम तहभसलदार 
कायामलयात बबनशतेी आदेश पााववले जातात. अशा वळेेस सदर आदेशाची नोंद सात-बारा सदरी करा यासााी 
खालील प्रमाणे कायमवाही करावी.   
 बबनशतेी आदेश प्राप् त झाल् यावर तहभसलदार कायामलयाने सवमप्रिाम अशा नोंद तालकुा नमनुा निं. २ मध ये 
नोंदवावी. 
 तालकुा नमनुा निं. २ मिील नोंदीिंचा अनकु्रमािंक सदर बबनशतेी आदेशावर नमदु करुन हा आदेश सिंबिंिीत 
तलााी यािंचकेड ेपढुील कायमवाहीसााी पाावावा. 
 तलााी यािंनी खातदेाराकडून परथ पर बबनशतेी आदेश ले न नोंदी करा याचे ीाळाव.े तहभसलदार 
कायामलयाकडून, तालकुा नमनुा निं. २ मिील नोंदीिंचा अनकु्रमािंक असलेल् या आदेशाचीच नोंद फेरफार सदरी 
नोंदवावी. 
 असा फेरफार मिंजूर झाल् यानिंतरच सात-बाराच् या इतर हक् कात "बबनशतेी" अशी नोंद करावी. बबनशतेी ही 
सिंपणूम क्षते्रासााी आहे ककिं वा अिंशत: क्षेत्राची आहे त ेथ पष् ीपणे नमदु करावे.  
 सात-बारा थ वतिंत्र करतािंना भमूी अभभलेख ववभागाकडून क.जा.प. प्राप    त झाल् यानिंतरच सक्षम अधिकार् याचा 
बबनशतेी आदेश, क.जा.प. व सनद बलनुच थ वतिंत्र सात-बारा तयार करावा. क.जा.प. नसुार गाव नमनुा निंबर १ 
ला दरुुथ ती करावी. 
 ओपन थ पसे व रथ ता यािंच् या क्षेत्रासााी कब् जेदार सदरी थ िाारनक प्राधिकरणाची नोंद करावी आणण िभमरनीी 
थ पसेच् या क्षेत्रासााी कब् जदेार सदरी मालकाच् या नावाची नोंद करावी.    
उदा हरणा ाय: जर एखाद या जभमनीचे क्षेत्र ४० आर आहे आणण पणूम ४० आर क्षते्राचा बबनशतेी आदेश असल् यास 
फेरफार सदरी बबनशतेी आदेश क्रमािंक, तालकुा नमनुा निं. २ मिील नोंदीिंचा अनकु्रमािंक, क्षते्राचे वववरण म् हणजेच 
ओपन थ पसे, िभमरनीी थ पसे, रथ ता, रो ड साईड मा्जमन यािंचे क्षते्र व प् लॉीचे रनव् वळ क्षते्र नमदु करावे. त् यानिंतर 
सात-बारा सदरी इतर हक् कात "बबनशतेी" अशी नोंद करावी. 
 जर एखाद या जभमनीचे क्षेत्र ४० आर आहे आणण फक् त २० आर क्षेत्राचा बबनशतेी आदेश असल् यास फेरफार 
सदरी तसे नमदु करुन बबनशतेी आदेश क्रमािंक, तालकुा नमनुा निं. २ मिील नोंदीिंचा अनकु्रमािंक, क्षेत्राचे वववरण 
म् हणजेच ओपन थ पसे, िभमरनीी थ पेस, रथ ता, रो ड साईड मा्जमन यािंचे क्षेत्र व प् लॉीचे रनव् वळ क्षेत्र नमदु करावे 
त् यानिंतर सात-बारा सदरी इतर हक् कात "बबनशतेी" अशी नोंद करावी आणण बबनशतेी ्जतक् या क्षते्रासााी आहे त े
क्षेत्र नमदु करावे.  
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प्रश् न ६१: चा रा  छा िणी स रु करण या सा    का यदेशीर तरतदू आहे? 
उत्तर: चारा छावणी सरुु करा यासााी िममदाय कायदा, १८८२, सो सायीी नोंदणी कायदा, १९६०, महाराष्र सहकारी 
सो सायीी कायदा, १९६० अन् वये नोंदणीकृत असलेल् या सहकारी व सेवाभावी सिंथिाा जनावरािंच्या चारा छावाया 
सरुु करु शकतात. 
 
प्रश् न ६२: चा रा  छा िणीसा    मा न्यता प्रा प्त ससं्ाा  कोणत् या  आहेत? 
उत्तर: (१) ववववि  ववकास कायमकारी सिंथिाा, (२) सहकारी साखर कारखाने (३) सहकारी सतु धगराया (४) कृषी 
पत्पन्न बाजार सभमती (५) सेवाभावी सिंथिाा (६) सहकारी तालकुा खरेदी ववक्री सिंल 
 (७) सहकारी दिु पत्पादक सिंथिाा (८) ग्रामपिंचायत इत् यादी.  
 
प्रश् न ६३: चा रा  छा िणीसा    आिश्यक का गदपत्र ेकोणती?  
उत्तर: (१) सिंथिाचेा अजम (२) सिंथिाेचा जाहीरनामा (३) सिंथिाेच ेनोंदणी प्रमाणपत्र (४) सिंथिाेचा मागील तीन वषामचा 
ताळेबिंद (५) चारा छावणी स ु करा यासााीचा सिंथिाेच् या सिंचालक मिंडळाचा/कायमकारणीचा ाराव  
(६) सिंथिाेच् या सिंचालक व सभासदािंची यादी (७) सिंथिाचेे मागील तीन वषामच ेआयकर परतावा फॅामम (८) बॅंकखात े
पासबकु (९) ग्रामपिंचायतचा ना हरकत दाखला (१०) ज् या जागेवर चारा छावणी सरुु करणार आहे त् या जागेची 
सिंबिंिीत कागदपत्र े(११) चारा पपलब्ितचेे प्रमाणपत्र (१२) वपायायो ग्य पाणी पपलब्ि असल् याबाबतच ेप्रमाणपत्र 
(१३) वीज जो डणी पपलब्ि असल् याबाबतच ेप्रमाणपत्र (१४) जनावरािंच् या मालकाची यादी व जनावरािंची सिंख् या  
 
प्रश् न ६४: चा रा  छा िणीसा    ससं्ाा  चा लका ची पा त्रता  का य असत?े 
उत्तर: (१) सिंथिाेच् या नोंदणीस कमीत कमी तीन वषम झालेली असावी (२) सरुुवातीपासनू सदर सिंथिाा सामा्जक व 
लो को पयो गी कायमक्रमात सहभागी असावी (३) या पवूी सिंथिाेचा कायया यादीत समावेश नसावा (४) चारा छावणी 
सरुु करा यासााी सिंथिाेकड ेपरेुसे भािंडवल असावे (५) सिंथिाा ककिं वा सिंथिाा चालक यापवूी हदवाळखो र म्हणून लो वषत 
केले गेलेले नसावे. 
 
प्रश् न ६५: चा रा  छा िणीतील आिश् यक नोंदिह्या  कोणत् या  असता त?  
उत्तर: प्रपत्र अ : जनावरे आवक नोंदवही; प्रपत्र ब : चारा आवक नोंदवही; प्रपत्र क : चारा ववतरणाची नोंदवही 
(गो षवारा); प्रपत्र ड : प्रत्यक्ष चारा ववतरण नोंदवही; प्रपत्र इ : जनावरे हालचाल नोंदवही; प्रपत्र फ : सिंथिााना 
देायात येणार्या िनराशी नोंदवही; प्रपत्र ग : रो ख नोंदवही (कॅश बकु); प्रपत्र ह : मो फत चारा/ पशखुादय प्राप्त 
नोंदवही; प्रपत्र ई : जनावरे लसीकरण नोंदवही; चारा काडम; भेी पु् थतका. 
 
प्रश् न ६६: कोणती सोळा  झा ड ेतोडण या स शा सना ने प्रनतबां केला  आहे?  
उत्तर: महाराष् र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, कलम २६ च् या तरतदुीिंना आधिन राहून १. हहरडा, २. साग, ३. 
मो ह, ४. धचिंच, ५. आिंबा, ६. जािंभळू, ७. खैर, ८. चिंदन, ९. रतवस, १०. अिंजन, ११. ककिंजळ, १२. फणस,  
१३. हळद,ू १४. बीजा, १५. ऐन, १६. मॅन् ग्रो व् ह ही झाड ेतो डा यावर प्ररतबिंि आहे.  
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प्रश् न ६७: प्रनतबधंिकात झा ड ेतोडणया सा    परिा नगी कोणा कडून आणण कोणत् या  पररजस् ातीत देण या त येत?े  
उत्तर: प्ररतबिंधित झाड ेतो डायासााी वन ववभागातील वन अधिकार् याकडून परवानगी हदली जात.े अपवादात् मक 
परर्थ िातीत पपववभागीय अधिकारी अशी परवानगी, वन अधिकार् याशी चचाम क न दे  शकतात.  
खालील परर्थिातीत त् यािंचकेडून झाड ेतो डायास परवानगी हदली जात.े 
(अ) झाड वाळून मतृ झाले असल्यास, (ब) झाडावर रो ग पडून ककिं वा वार् यामळेु झाड वाकून मो डले असल्यास, 
(क) वनीकरणाच्या ष्ष् ीीने झाड पक्व झाल ेअसल्यास, (ड) झाडामळेु वाहतकूीस अडचण येत असल्यास, 
(इ) आग, पा स ककिं वा नसैधगमक कारणािंमळेु झाडापासनू फार मो ाी इजा हो ायाचा सिंभव असल्यास, (फ) झाडािंचा 
वसवा झाल्यामळेु शतेी करणे अशक्य झाल्यास, (फ) झाडामळेु जीवीतास नकुसान पो हो चायाची शक्यता असेल 
तर, (र) झाडामळेु पाणी दवूषत हो ायाची शक्यता असेल तर, (ल) झाड वाललेी असेल तर, (व) झाडाच्या 
सावलीमळेु वपकािंच्या पत्पन्नावर ववपररत पररणाम हो त असेल तर अशी परवानगी हदली जात.े  
 
प्रश् न ६८: झा डा ंबा बत तला    या ंची कतयव् ये का य आहेत?  
उत्तर: अभभलेखात झाडाच् या नोंदी अचकूपणे भलहाव् यात, नवीन झाड ेलावली असतील तर त् यािंच् या नोंदी 
अभभलेखात तात् काळ लेा यात याव   यात, जमीन हथ तािंतरणाचे व् यवहार नोंदववतािंना झाडािंच् या हक् काबाबत काय 
व् यवहार झाला आहे याची नोंद न चुकता य यावी, वपक पहाणीच् या वेळेस अभभलेखातील झाडािंची पडताळणी करावी 
आणण नवीन झाड ेलावली असतील तर त् यािंच् या अचुक नोंदी य याव् यात, सक्षम अधिकार् याने हदलेल् या झाड तो डणी 
परवानगीत नवीन झाड ेलावा याबाबत जो  आदेश हदला असेल त् यानसुार झाड ेलावलेली आहेत का याची तपासणी 
करावी, नवीन वकृ्ष लागवडीस पते्तजन द यावे. महाराष् र वकृ्षतो ड व रनयम कायदा १९६४, कलम ५(२)) अन् वये 
अव् वल कारकुनपेक्षा कमी नाही अशा अधिकार् यास को णत् याही जभमनीत जा न वकृ्ष तपासा याचा तसचे 
अनधिकृत झाड ेतो डल् याचे आढळल् यास अशी तो डलेली झाड ेजप् त करा याचा अधिकार आहे.     
 
प्रश् न ६९: नोटीस ऑफ मलस पेन्डन्स म् हणजे का य? 
उत्तर: भलस पेन्डन्सचा अिाम ‘न्यायालयात दावा प्रलिंबबत असणे.’ मालमत्ता हथतािंतरण कायदा १८८२, कलम ५२ 
अन् वये एखाद या भमळकतीबद दल हदवाणी न् यायालयात दावा चाल ूअसेल तर अशा प्रलिंबबत दाव्यातील कारण 
(जमीन/भमळकत), दावा प्रलिंबबत असतािंना त्रयथिा पक्षाकड ेतबहदल हो  न गुिंतागुिंत वाढू नये तसेच एखाद या 
भमळकतीबद दल सक्षम न् यायायालयात दावा दाखल झाला असल् यास, त् या दाव् याची माहहती तमाम जनतलेा व् हावी 
या हेतनेू दयु् यम रनबिंिक कायामलयात नोंदववा यात येणारी नो ीीस म् हणज ेनो ीीस ऑफ भलस पेन्डन्स.  
नो ीीस ऑफ भलस पेन्डन्सची नोंदणी फी रु. १००/- आहे. नो ीीस ऑफ भलस पेन्डन्सची नोंद महाराष् र जमीन 
महसलू अधिरनयम १९६६ चे कलम १४८(क) अन् वये सात-बारा पतार् यायावर इतर हक् कात थ वतिंत्र फेरफाराने 
करता येत.े ही नोंद इतर हक् कात नोंदववतािंना केवळ "रे.म ुनिं /थ प.े.म.ुनिं ------- अन् वये न् यायप्रववष् ी" असा 
पल् लखे करावा, इतर हक् कात दावा दाखल करणार् यािंचे नावाचा पल   लेख करा याची आवश यकता नसत.े  
 
प्रश् न ७०: एखा द् या  व् यक् तीने नोटीस ऑफ मलस पेन्डन्स विरूय द हरकत अजय दा खल केल या स का य करा िे? 
उत्तर: नो ीीस ऑफ भलस पेन्डन्समळेु को णत् याही हक् काचे हथ तािंतरण हो त नाही तिाावप, सिंबिंधित जभमनीबाबत 
न् यायालयात दावा दाखल आहे याची माहहती तमाम जनतलेा व् हावी या हेतनेू अशी नोंद, दावा दाखल करणार् यािंचे 
नावाचा पल् लखे न करता इतर हक् कात केली जात ेआणण दाव् याचा रनकाल झाल् यानिंतर परुावा बलनू कमी केली 
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जात.े जभमनीबाबत व् यवहार करतािंना लो कािंनी सावि असावे आणण वाद न् यायप्रववष् ी असतािंना जभमनीचे 
हथ तािंतरण हो  न कायदेशीर गुिंतागुिंत वाढू नये हा या नोंदीिंचा पद देश असतो . असे नमदू क न हरकत अजम 
फेीाळता येतो .    
 
प्रश् न ७१: नसैधिकगयक आपत्तीमय ये तला    आणण मडंल अधिकाका री यां ची भमूमका  का य असत?े  
उत्तर: गाव पातळीवर शासनाचे प्ररतरनिी या नात् याने तलााी आणण मिंडल अधिकारी कायमरत असतात. त् यामळेु 
नसैधगमक आपत्तीमध ये त् यािंनी खालील कृती तात् काळ करावी. 
 तलााी यािंनी त् यािंच् या गाव/सज्यािंतील सवम थवातिंत्र्य सरैनक, महत्वाच्या आणण अरत महत्वाच्या व्यक्ती, मो ाे 
व् यापारी, डॉक् ीर, शाळािंतील भशक्षक, सवम को तवाल, पो लीस पाीील, सपम भमत्र, पट्टीीच ेपो हणारे, बो ीी, सेवारनवतृ्त 
शासकीय अधिकारी/कममचारी, शासकीय यिंत्रणेला मदत करणारे थवयिंसेवक, वाहतकू व् यापारी, सावमजरनक मिंडळे, 
क् लब, रथ ी, हॉीेल/लॉ्जिंग, दे ळ, इत्यादीिंची सिंपणूम माहहती असणारे र्जथीर आिीच तयार करुन ाेवावे. 
आपत्कालीन परर्थिातीत यािंचा चािंगला पपयो ग हो   शकतो . 
 तात् काळ लीनाथ िाळी भीे द यावी आणण शक् य रततकी मदत करावी. 
 शक् य असेल रततक् या लवकर वररष् ाािंना नसैधगमक आपत्तीच् या गािंभभयामची कल् पना आणण नकुसानीचा अिंदाज 
द यावा.      
 लीनाथ िाळाचा पिंचनामा करावा आणण सिंबिंधितािंचे जाब जबाब य यावे.  
 बाधित व् यक् तीिंना शासकीय थ तरावर मदत भमळा यास वेळ लागा याची सिंभावना असत.े ती लक्षात ले न 
तलााी आणण मिंडल अधिकारी यािंनी थ िाारनक थ तरावर अत् यावश यक मदत पपलब् ि करुन देा याचे प्रयत् न करावेत.    
 बाधित व् यक् तीिंना सरुषितक्षत थ िाानावर हलववा याची व् यवथ िाा करावी.  
 बाधित व् यक् तीिंच् या जेवणाची व् यवथ िाा करावी. 
 बाधित व् यक् तीिंना शासनाकडून प्राप् त हो णारी आधिामक व अन् य मदत करतािंना मानवतावादी ष््ष् ीको न ाेवावा.   
 
प्रश् न ७२: जमीनीची कमा ल ाा रणा  मया यदा  का य आहे?   
उत्तर: महाराष् र शतेजमीन (जमीन िारणेची कमाल मयामदा) अधिरनयम १९६१ अन् वये: 
(अ) को रडवाहू (्जरायत जमीन): ५४ एकर; (ब) हिंगामी पाीपाा याखालील बागायत जमीन: ३६ एकर; 
(क) बारमाही पाणीपरुवठ याखालील व कमीत कमी एका वपकासााी खात्रीने पाणी भमळणारी बागायत जमीन: २७ 
एकर; (ड) कायम बागायत वषामत दो न वपकासााी खात्रीने पाणी भमळणारी बागायत जमीन: १८ एकर. 
एकाच कुीुिंबाकड ेवरील चार प्रकारची सिंभमश्र जमीन असल् यास, त् यािंचे क्षते्र पपरो क् त कायद यान् वये कमी ककिं वा 
जाथ त आहे हे ारववा यासााी सवमच क्षेत्राचे ्जरायत क्षते्र ारवनू एकूण क्षेत्र ककती हो त ेत ेखालील प्रमाणे पहावे.  
 १ एकर- कायम बागायत = ३ एकर  
 १ एकर- वषातूमन एक वपक बागायत असणारे क्षेत्र = २ एकर 
 १ एकर- हिंगामी बागायत = हदड एकर 
 १ एकर- भात शतेी = हदड एकर 
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प्रश् न ७३: महस ल मकू्त ककंमत म्हणज ेका य?  
उत्तर: महाराष्र जभमन महसलू (सरकारी जभमनीची ववल् हेवाी लावणे) रनयम १९७१, रनयम २(ल)(एक) अन् वये 
महसलू मकू् त ककिंमत ची व् याख् या हदलेली आहे. शासनामाफम त जमीन प्रदान करतािंना प्रिाम जागेची चाल ूबाजार 
भावाप्रमाणे ककिं मत ारवावी. यासााी (अ) त्या वथतीतील तशाच प्रकारच    या जभमनीच् या ववक्रीची ककिं मत (ब) 
इमारती जागेच ेहाकाण (क) तशाच प्रकारच् या जभमनीची पपलब्िता आणण रतच्यासााी असलेली मागणी (ड) 
भभूमसिंपादन अधिरनयमान् वये जभमनीची  ककिं मत ारववतािंना ज ेलीक ववचारात लेायात येतात त ेलीक ववचारात 
य यावेत.  
पपरो क् त सवम बाबी ववचारात ले न ककिं मत ारववणेपवूी लगतच्या ५ वषीच्या व्यवहाराचा खरेदी ववक्री तक्ता (दर 
हेक्ीरी ककिं मतीचा) तयार करावा. असा तक् ता लगतच्या ५ वषीच्या व्यवहाराचा नसणे, ज्या जमीनीची मागणी 
करणेत आली आहे त् या पररसरातील जमीनीचा नसणे, एकाच तक् त् यात एकर-गुिंाे व हेक्ीर-आर या पररणामातील 
जमीनी नमदु करणे अशा प्रकारच्या चकुा ीाळाव्यात. 
वरीलप्रमाणे जमीनीची ककिं मत ारववले निंतर खालील प्रमाणे “महसलु मकू्त” ककिं मत काढावी. 
(१) मागणी जागेच ेक्षेत्र (चश. मी.)  
(२) मागणी जागेच् या वावषमक बबनशतेी सार् याच्या ३० पी रक् कम  
(३) अधिक मागणी जागेची ककिं मत  
(४) (२)+(३) म्हणजेच महसुल मकू्त ककिं मत. 
 
प्रश् न ७४: एका  व् यक् तीला  अनतक्रमण ननयममत करुन सरका री पटटेदा र म्हणून जमीन हदली गेली. सदर पटटेदा र 
त्या  जममनीचे बक्षिस पत्र करू शकतो का य अािा  पटटेदा र मयत झा लया स अशा  जममनीस त् या च् या  िा रसा ची 
ना िे ला ग ूशकतील का य? 
उत्तर: म.ज.म.अ. कलम ३८ अन् वये सरकारी पट्टीेदाराची व् याख् या हदली आहे.  पट्टीेदार म् हणजे भाडके . अशा 
पट्ट ीेदाराला काही मदुतीसााी, अीी-शतीच् या आधिन ाेवनू जमीन तात् परुत् या थ व पात वहहवाीीसााी देा यात येत.े 
अशा जभमनीचे मळू मालक शासन असत.े त् यामळेु शासनाच् या परवानगी/आदेशाभशवाय, पट्ट ीेदार अशा जभमनीचे 
बषितक्षस पत्र इ. दवारे हथ तािंतरण क  शकत नाही. तसेच अशा जभमनीवर शासनाच् या परवानगी/आदेशाभशवाय 
वारसाची नावे लावता येत नाही.  
 
प्रश् न ७५: अिाैररत् या  केलले या  गौण खननज उत् खनना सा    ककतीपट दंड करता  येतो?  
उत्तर: म.ज.म.अ. १९६६ चे कलम ४८ (७)(क) अन् वये अविैररत् या केलले् या गशण खरनज पत् खननासााी हदनािंक 
१२/६/२०१५ च् या अध यादेशानसुार बाजारभावाच् या पाचपी दिंड करा याचे अधिकार तहभसलदारपेक्षा कमी दजामचा 
नाही अशा अधिकार् यास आहेत. 
म.ज.म.अ. १९६६ चे कलम ४८ (८)(१) अन् वये अविैररत् या केलेल् या गशण खरनज पत् खननासााी, हलववा यासााी 
वापरात आणलेले वाहन, यिंत्र, सािन सामग्री सरकार जमा करा याचे अधिकार हदनािंक १२/६/२०१५ च् या 
अध यादेशानसुार तहभसलदारपेक्षा कमी दजामचा नाही अशा अधिकार् यास आहेत. 
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प्रश् न ७६: चा िडी आणण सा झा  म् हणजे का य?   
उत्तर: म.ज.म.अ. कलम २(७) नसुार गावाचा महसलुी कारभार चालववायासााी तलाठयाकडून वापरायात येणार् या 
कायामलयीन जागलेा चा िडी म् हणतात आणण म.ज.म.अ. कलम २(३३) अन् वये एकाच तलाठयाकडून अनेक गावािंचा 
महसलुी कारभार चालवला जातो . अशा २ त े८ गावाच्या गीाला सा झा  म्हणतात. 
 
प्रश् न ७७: कृषी िषय आणण महस ली िषय कोणती आहेत?  
उत्तर: म.ज.म.अ. कलम २(१) अन् वये १ एप्रील त े३१ माचम हा कालाविी कृषी िषय तर म.ज.म.अ. कलम २(३२) 
अन् वये १ ऑगथी त े३१ जलु ैहा कालाविी महस ली िषय मानला जातो .  
  
प्रश् न ७८: जमा बदंी म् हणज ेका य आणण जमा बदंीशी सबंांीत गा ि नम ने कोणत?े   
उत्तर: महसलू वषम १ ऑगथ ीला सरुु हो  न ३१ जुल ैरो जी सिंपत.े जमाबिंदी म् हणज ेमहसलू वषामच् या शवेीी, गाव 
खाती पणूम करुन त् या खात् यािंचा तालकुा खात् याबरो बर बसववलेला ताळमेळ. 
जमाबिंदीशी सिंबिंिीत गाव नमनेु:- 
 गा ि नम ना - १ हा गावच् या महसलू खात् याचा सरुुवातीचा ीप् पा आहे. यात शते जमीनीचे सर् व् हे निंबर रनहाय 
कर मलू्यािंकन तसेच गावाबाबतची इतर आवश यक माहहती दशमववलेले असत.े यात लागवडीखालील क्षेत्र, 
लागवडीखाली नसलेले क्षेत्र, ववशषे कारणासााी राखीव क्षेत्र, कर मलू्यािंकन यािंची माहहती भमळत.े      
 गा ि नम ना - २ यामिुन अकृषीक, कायम जमीन महसलूाची माहहती भमळत.े यात (१) गावाातील जमीन 
आणण (२) गावााणाच् या बाहेरील जमीन असे दो न भाग असतात. यातच पढेु (१) रहहवास (२) औद यो धगक (३) 
व् यापारी (४) अिंशत: महसलूास पात्र (५) महसलू माफीस पात्र या पाच प्रकारची माहहती असत.े    
 गा ि नम ना - ३ यात दमुाला जमीनीची माहहती भमळत.े   
 गा ि नम ना - ४ हा गाव नमनुा १ त े३ कायम जमीन महसलूाशी सिंबिंिीत असनू, गाव नमनुा ४ हा अथ िाायी, 
सिंककणम जमीन महसलूाशी जो  पाच वषामपेक्षा कमी काळासााी कायम असतो  त् याच् याशी सिंबिंिीत आहे.     
 गाव नमनुा निं. ८अ (खातदेारािंची नोंदवही)  
 गाव नमनुा निं. ८ब (येणे रकमा व वसलूी ताळेबिंद)    
 गाव नमनुा निं. ९ (दैरनक जमापथु तक) 
 गाव नमनुा निं. १० (जमीन महसलू चलन)       
 
प्रश् न ७९: गा ि ा ण, िा डा  जमीन आणण पा डी/परडी जमीन म् हणजे का य?  
उत्तर: म.ज.म.अ. कलम १२२ अन् वये प्रत्यक्ष जाथत लरे व जाथत लो कसिंख् या असणारी गावातील मधयवती जागा 
म् हणजे गा ि ा ण तर िा डा  जमीन म् हणज ेम.ज.म.अ. कलम २(४४) अन् वये गावााणामिील वरैण, खत, पीक, 
इतर गरजेच्या वथत ूाेवायासााी, गरेु-ढो रे बािंिायासााी वापरायात येणारी मो कळी जागा. म.ज.म.अ. कलम १२५ 
अन् वये या जभमनीस जमीन महसलू देायापासनू सीू असत.े आणण म.ज.म.अ. कलम २(२६) अन् वये पा डी/परडी 
जमीन म् हणज ेगावााणातील लरािंलगत लागवड केलेली जमीन. म.ज.म.अ. कलम १२५ अन् वये या जभमनीस 
जमीन महसलू देायापासनू सीू असत.े 
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१/४ पेक्षा कमी असलेली पाडी/परडी जमीन, कृवषक ककिं वा कृषी सहाय् यक प्रयो जनािाम वापरा यात येतअसेल तरच 
रतला महसलू देायापासनू सीू असत.े या प्रयो जनािंव् यरतररक् त पाडी/परडी जभमनीचा वापर केल् यास अशी जमीन 
अकृवषक आकारणी व दिंडास पात्र ारत.े  
 
प्रश् न ८०: जमा बदंी आाी तला    यां नी का य पिूयतया री करणे अपेिीत आहे?   
उत्तर: जमाबिंदी आिी तलााी यािंनी: 
 गाव नमनुा ८-अ (खातदेारािंची नोंदवही) तपासनू, खातदेाराने जभमनीची खरेदी/ववक्री केली असल्यास जमीन 
महसलू व थिाारनक पपकरातील बदल केला असल्याची खात्री करावी.  
 गाव नमनुा ८-ब (वावषमक येणे रक्कम व वसुली नोंदवही) मिील पावत्या व चलने प्रत्यक्ष तपासनू पणूम करावी.   
 गाव नमनुा ५ (गावाचे एकूण क्षेत्रफळ, गावाचा महसूल, ्जल्हा पररषदेच ेकर याबाबतची नोंदवही) अद ययावत करावी.    
 गाव नमनुा ९-ब (ककदम र्जथीर. गा.न. ९ ची पावती पुथतके व इतर पावती पुथतके यािंची नोंदवही) प्रत्यक्ष तपासावी.  
या तपासणीत ववववि प्रयो जनासााी वापरात असलेल्या जभमनीच्या क्षेत्रात झालेली वाढ/ली, सदर वाढ/ली 
बाबतची कारणे, त्यािंची पडताळणी करणे, सक्षम अधिकार् याने हदलेल्या आदेशािंचा यो ग्य तो  अिंमल हदला आहे 
ककिं वा नाही याची पडताळणी करणे आवशयक असत.े    
 प्रत्येक तलाठयाने दरवषी ३१ जुल ैरो जी त्याच्या सज्यामिील प्रत्येक गावासााीचा गाव नमनुा ५ तयार क न 
तो  गाव नमनुा १ च्या गो षवार् यासह तालकु्यात सादर करावा. तालकुा जमाबिंदी भलपीकाने गाव नमनुा ५ मधये 
नमदु केलेली वाढ ककिं वा ली, तालकु्यामधये पपलब्ि माहहतीशी जुळत ेकी नाही हे तपासावे कारण वाढ ककिं वा ली 
यािंचेशी सिंबिंिीत आदेश तालकुा कायामलयातील जमाबिंदी शाखेमाफम तच तलाठयािंना पााववले जातात.  
तलाठयाकडून जमाबिंदी शाखेकडील एखादया आदेशाची नोंद लेायाचे राहहल ेअसल्यास ही बाब जमाबिंदी 
भलपीकाच्या लक्षात यायला हवी. तलाठयाकडून जमाबिंदी शाखेकडील एखादया आदेशाची नोंद लेायाच ेराहहल े
असल्यास, गाव नमनुा ५ मधये यो ग्य ती दरुुथती क न ययावी. जमाबिंदी ककिं वा ाराव बिंद पत्रक तयार 
झाल्यानिंतर तहभसलदारने थवाक्षरी क न त ेतलाठयास परत करावे.      
 गावाची जमाबिंदी पणूम झाल्यानिंतर त्याप्रमाणे गाव व तालकुा नमनेु अदययावत केल ेजातात. यानिंतर मा. 
जमाबिंदी सिंचालक (्जल्हाधिकारी) व सिंबिंधित पपववभागीय अधिकारी यािंनी तालकु्यातील ३३% गावािंच े१०% व 
१०% गावािंच े१००% लेखा परीक्षण करावयाच ेअसत.े जमाबिंदी पणूम झाल्यानिंतर सािारणपणे सप्ीदबर 
महहन्यापयांत अस ेलेखा परीक्षण पणूम हो णे अपेषितक्षत असत.े  
 
प्रश् न ८१: ननस्ता र पत्रक आणण िा जजब उल अजय म् हणजे का य?   
उत्तर: म.ज.म.अ. कलम १६१ अन्वये एखादया गावातील भो गवीयात नसलेल्या सवम जभमनीच्या आणण रतच्याशी 
अनषुिंधगक असतील अशा सवम बाबीिंच्या आणण ववशषे करुन कलम १६२ मधये रनहदमष्ी केल् याप्रमाणे गावातील गरेु 
चरायास ज्या अीीवर/ शतीवर परवानगी देायात येईल व लाकुड, इमारती लाकुड, ककिं वा इतर को णतहेी 
जिंगलातील पत्पन्न इत् यादी बाबीिंच्या व्यवथिाेसिंबिंिीची यो जना अिंतभूमत असलेले, पत्रक म् हणजे  ननस्ता रपत्रक, 
्जल्हाधिकारी तयार करतात.  
रनथतारपत्रकाचा मसदुा त्या गावामधये प्रभसधद केला जातो . आणण ्जल्हाधिकार्याने ारवनू हदलेल्या रीतीने 
गावातील रहहवाशािंची मत ेआजमाववल्यानिंतर, ्जल्हाधिकार्याने त्यास अिंरतम थवरुप हदले जात.े तसेच 
ग्रामपिंचायतीने ववनिंती केल्यानिंतर ककिं वा एखादया गावात ग्रामपिंचायत नसल्यास अशा गावातील प्रशढ रहहवाशािंपकैी 
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एक- चतिुााांशाहून कमी नसेल इतक्या रहहवाशािंनी अजम केल्यावर ्जल्हाधिकार्यािंस, को णत्याही वेळी, त्यास यो ग्य 
वाीेल अशी चशकशी केल्यानिंतर रनथतार पत्रकातील को णत्याही नोंदीत सिुारणा करता येत.े  
आणण म.ज.म.अ. कलम १६५ अन् वये ववदभामत, अनेकवेळा प्रत्यक्ष शतेजभमनीमधये हक्क नसला तरीही जी 
को णतीही जमीन ककिं वा जे पाणी राज्य सरकारच्या ककिं वा एखादया थिाारनक प्राधिकारी /सिंथिाचेे मालकीची नसेल 
ककिं वा त्याच्या कडून ज्याचे रनयिंत्रण ककिं वा व्यवथिाा केली जात नसेल अशा जभमनीतील ककिं वा पाायासिंबिंिातील, 
पाीबिंिा-यािंबाबतचा हक्क ककिं वा जाायायेायाचा हक्क ककिं वा अन्य वहहवाीीची नोंद, मच्छीमारीबाबतचे हक्क 
यासिंबिंिीचे प्रत्येक गावातील ररवाज ारवनू त्यािंची नोंद केली जात.े अशा प्रकारच्या अभभलेखास त्या गावाचा 
िा जजब उल अजय म्हणून सिंबो िायात येत.े  
 
प्रश् न ८२: खरीप गा िे आणण रब्बी गा िे म् हणजे का य? 
उत्तर: ज्या गावािंत मखु् यत: जुन त ेसप्ीदबर या खरीप हिंगामात वपके लेतली जातात त् यािंना खरीप गा िे म् हणतात 
आणण ज्या गावािंत मखु् यत: ऑक्ीो बर त ेजानेवारी या रब्बी हिंगामात वपके लेतली जातात त् यािंना रब्बी गा िे 
म् हणतात.  
 
प्रश् न ८३: क.जा .प. आणण आका रफोड म् हणजे का य?   
उत्तर: गावातील शते जभमनी, रथत,े नाल,े ओढे, थमशानभमूी, वन क्षेत्र, भसूिंपादन इत्यादी ववववि कारणािंमळेु 
जभमनीच्या क्षेत्रािंमधये अमलुाग्र बदल हो त असतो . अशावेळी गीाच ेमळू क्षेत्र बदलल्यामळेु जभमनीच्या मळू 
रेकॉडममधये, मो जणी खात्याकडून एक गो षवारा आणण रेखाधचत्र जो डून कमी-जाथत पत्रक नावाच ेतयार केल े
जाणारे वववरणपत्र म् हणजे क.जा .प. आणण सव्हे निं./गी निं. च ेपपववभाग पडल्यामळेु त्यािंच्या क्षेत्रफळात झालेल्या 
बदलानसुार भमूी अभभलखे खात्याने तयार केलेले दरुुथती पत्रक म् हणजे आका रफोड.   
 
प्रश् न ८४: िरकस जमीन, जजरा यत जमीन आणण बा गा यत जमीन म् हणजे का य?   
उत्तर: िरकस जमीन म् हणजे भात शतेी लागवडीसााी, राबखताच्या प्रयो जनािाम पपयो गात आणली जाणारी जमीन. 
वरकस जभमनीची व् याख् या कुळकायदा कलम २०-अ मध ये नमदु आहे. तकुडबेिंदी-तकुडजेो ड व एकत्रीकरण कायदा, 
१९४७ अन् वये वरकस जभमनीचे प्रमाणभतू क्षते्र २० गुिंाे ारववले आहे. तर को रडवाहू ककिं वा जजरा यत जमीन 
म् हणज ेपावसाच्या पाायावर शतेी हो त असणारी जमीन. तकुडबेिंदी-तकुडजेो ड व एकत्रीकरण कायदा, १९४७ अन् वये 
को रडवाहू ककिं वा जजरा यत जभमनीचे प्रमाणभतू क्षेत्र १५ गुिंाे ारववले आहे., आणण बा गा यत जमीन म् हणज ेकॅनॉल, 
मो ी, पाी याने शतेीसााी पाणीपरुवाा हो त असणारी जमीन. तकुडबेिंदी-तकुडजेो ड व एकत्रीकरण कायदा, १९४७ 
अन् वये ववहहर बागायती बागायती जभमनीच ेप्रमाणभतू क्षेत्र २० गुिंाे तर कॅनॉल (पाी) बागायती जभमनीचे 
प्रमाणभतू क्षेत्र १० गुिंाे ारववले आहे. 
नारळ, पो फळी झाड ेलावा यासााी वापरा यात येणार् या वाडी जभमनीचे प्रमाणभतू क्षेत्र ०५ गुिंाे आहे. 
 
प्रश् न ८५: गा ळपेर जमीन म्हणज ेका य?  
उत्तर: महाराष्र जभमन महसलू (सरकारी जभमनीची ववल् हेवाी लावणे) रनयम १९७१, रनयम २(ओ)(एक) अन् वये 
गाळपेर जमीन ची व् याख् या हदलेली आहे. नदी, नाल,े तलाव, सरो वर, जलाशय, बािंि, जलमागम ककिं वा सवम ्थ िार 
आणण प्रवाही पाा याच् या तळाशी ्थ िात असललेी जमीन, नसैधगमक प्रकक्रयेमध ये पाणी कमी झाल् यामळेु हदस ूलागत े
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आणण सामान् यत: कृषीसााी पपलब् ि हो त ेअशी जमीन म् हणजे गाळपेर जमीन. तिाावप, गाळपेर जभमनीचा 
समावेश, म.ज.म.अ. कलम ३२ व ३३ अन् वये नमदु मळई/जलो ढ जभमनीमध ये हो त नाही.      
 
प्रश् न ८६: मळई/जलोढ जमीन आणण ाौत जमीन म् हणजे का य?  
उत्तर: महाराष् र जमीन महसलू (मळईची जमीन व िशत जमीन) रनयम १९६७ मध ये मळईची जमीन व िशत 
जमीन यािंचे सववथ तर वणमन आहे. मळईची जमीन म् हणजे नदी ककनार् यावरील गाळामळेु नसैधगमकररत्या तयार 
झालेली गाळाची वाढीव जमीन. म.ज.म.अ. कलम ३३ अन् वये, मळईच् या जभमनीच ेक्षेत्रफळ एक एकराहून अधिक 
नसेल तर तीचा तात् परुता ताबा ककनार् यालगतच् या भो गवीादाराकड ेअसतो . म.ज.म.अ. कलम ६५ अन् वये, मळई 
जभमनीच ेक्षते्रफळ एक एकराहून अधिक नसेल ककिं वा ककनार् यालगतच् या भो गवीादाराने िारण केलले् या जभमनीच् या 
क्षेत्रफळाच् या एकदशािंश पेक्षा कमी असेल तर अशी मळई जभमनीवर महसलू आकारा यात येणार नाही. म.ज.म.अ. 
कलम ३२ अन् वये, मळईची जमीन, रतच् यावरील वावषमक आकारणीच् या रतपीीहून अधिक हो णार नाही अशा 
ककिंमतीस, ककनार् यालगतच् या भो गवीादारास देा याचा अधिकार ्जल् हाधिकारी यािंना आहे. ककनार् यालगतच् या 
भो गवीादाराने अशी जमीन लेा यास नकार हदल   यास अशा जभमनीचा भललाव करता येतो .  
ाौत जमीन म् हणजे नदी पात्रात ली झाल्यामळेु ककिं वा िुपीमळेु ली (कमी) झालेली जमीन. म.ज.म.अ. कलम 
६६ अन् वये, असे ली/कमी झालेले क्षेत्र अिाम एकर असल् यास अशा जभमनीची आकारणी, तो  ली झालेला भाग 
पवूमवत हो ईपयांत कमी करता येत.े      
 
प्रश् न ८७: मौज ेगा ि, ख दय आणण ब द्र क (ब ॥) म् हणजे का य? 
उत्तर: कमी वाड्या असणारे कसबे गावापेक्षा छो ीे गाव म् हणजे मौज ेगा ि. एकाच नावाच्या दो न गावािंपकैी लहान 
गाव ख दय आणण एकाच नावाच्या दो न गावािंपकैी मो ाे गाव ब द्र क (ब ॥). 
 
प्रश् न ८८: ला गिडीखा ली न आणलेली जमीन म्हणज ेका य?  
उत्तर: महाराष्र जभमन महसलू (सरकारी जभमनीची ववल् हेवाी लावणे) रनयम १९७१, रनयम २(पी) अन् वये 
लागवडीखाली न आणलेली जमीन ची व् याख् या हदलेली आहे. जी जमीन प्रदान करा याच् या लगतपवूीच् या सतत 
तीन वषामच् या कालाविीत लागवडीखाली नसेल अशी जमीन म् हणजे लागवडीखाली न आणलेली जमीन.  
 
प्रश् न ८९: प्रमा णीत प्रत/उता रा  म् हणज ेका य? 
उत्तर: म.ज.म.अ. कलम २(६) नसुार, भारतीय परुावा अधिरनयम १८७२ च्या कलम ७६ आणण अन्वये ववहहत 
ररतीने तयार केली जाणारी प्रत म् हणजे प्रमा णणत प्रत/उता रा .  
 
प्रश् न ९०: एखा द्  या  व् यक् तीने सा मा ईक जममनीतील िते्रा ची विक्री केली आहे अशी तक्रा र आल या स का य करा ि?े  
उत्तर: मालमत्ता हथतािंतरण कायदा १८८२, कलम ४४ अन्वये अनेक सहिारकािंपकैी एक सहिारक आपल्या 
हहथ थ याच ेक्षेत्र ववकू शकतो . अशा ववक्रीमळेु त ेक्षेत्र खरेदी लेणार् या व्यक्तीला सहहहथसेदाराचा दजाम प्राप्त हो तो .  
या तरतदुीचा पल्लखे करुन तक्रार फेीाळावी.   
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प्रश् न ९१: नोंदणीकृत ता बा  गहा ण खत/म दत गहा ण खत नोंदविता ंना  का य का ळजी घ या िी?  
उत्तर: मालमत्ता हथतािंतरण कायदा १८८२, कलम ५३ अ अन्वये ताबा गहाणखतामळेु जरी जमीन गहाण लेणार   या 
इसमास मालमत्ता ताब्यात ाेवायाचा हक्क रनमामण हो त असला तरीही त्यास 'मालकी हक्क' प्राप्त हो त नाही. 
त्यामळेु ताबा गहाण खत/मदुत गहाण खतानसुार, जमीन गहाण लेणार् या इसमाचे नाव ‘इतर हक्क’ सदरीच 
नोंदवणे कायदेशीर आहे. गहाण देणार (जभमनीचा मळू मालक) याच ेनाव ७/१२ च्या कब्जेदार सदरीच ाेवावे.  
 
प्रश् न ९२: प्रमा णभतू िेत्रा पिेा  कमी िेत्रा ची खरेदीच् या  नोंदीबा बत का य ननणयय घ या िा ? 
उत्तर: शतेजभमनीच् या छो ट्ट या तकुड् यात शतेीचे काम करणे अवलड जात,े व तलुनेने पत् पादन फारच कमी भमळत.े 
त् यामळेु सन १९४७ मध ये शासनाने तकुडबेिंदी-तकुडजेो ड व एकत्रीकरण कायदा, १९४७ अिंमलात आणला आणण 
त् याच् या कलम ८ अन् वये सवम प्रकारच् या जभमनीिंचे प्रमाणभतू क्षते्र ारवनू हदले. या प्रमाणभतू क्षेत्रापेक्षा कमी 
शतेजमीन को णालाही खरेदी करता येत नाही.    
तिाावप, प्रमाणभतू क्षते्रापेक्षा कमी क्षते्राची खरेदीची नोंद असल् यास ती नोंद तकुडबेिंदी-तकुडजेो ड व एकत्रीकरण 
कायद यावव ध द व् यवहार असल् याने रद दच करावी लागत.े तरीही झालेला खरेदी दथ त नोंदणीकृत असल् याने तसेच 
सदर क्षेत्राची ववक्री परत दसुर् याला करा यात ये  नये यासााी सदर व्यवहाराचा शरेा ‘इतर हक्कात’ ाेवावा असे 
माझे मत आहे.  
 
प्रश् न ९३: एखा द् या  खा तदेा रा ने स्ित:च्या  हहस् स् या च् या  िेत्रा पिेा  जा स्त िेत्रा ची विक्री केल या स नोंदीिर का य 
ननणयय घ या िा ? 
उत्तर: मालमत्ता हथतािंतरण कायदा १८८२, कलम ५४ अन्वये 'ववक्री' ची व् याख् या हदलेली आहे. त् यातील 
खुलाथ यानसुार ववके्रता हा फक् त थ वत:च् या मालकी हक् काच् या वथ तूिंचीच ववक्री क  शकतो  हे थ पष् ी हो त.े अशा 
प्रकारच् या व् यवहाराची नोंद रद द केल् यास, खरेदी लेणार याच् यावर अन् याय केल् यासारखे हो त ेभशवाय कायदेशीरपणे 
नोंदणीकृत असलेल् या दथ ताची नोंद करणे आवश यक आहे.  
एखादया इसमाने थवत:च्या मालकीच् या हहथ थ याच् या क्षते्रापेक्षा जाथत क्षेत्राची ववक्री केली असली तरी  
खरेदी देणार यािंच्या मालकीच्या/हक्काच्या क्षेत्रापरुतीच नोंद प्रमाणीत करावी.   
 
प्रश् न ९४: नोंदीिर ननणयय होण या पिूीच खरेदी देणा र ककंिा  खरेदी तेणा र मयत झा ला  असेल तर अशा  नोंदीिर 
का य ननणयय घ या िा ?  
उत्तर: खरेदी देणार आणण खरेदी लणेार यािंच् यात झाललेा व् यवहार हा नोंदणीकृत दथताने झालेला असतो . दथत 
नोंदणीच्या तारखेस खरेदी देणार व लेणार हे दो लेही हयात असतात. ज् या क्षणाला खरेदी-ववक्री व् यवहार 
कायदेशीरपणे पणूम हो तो  त् या क्षणाला खरेदी देणार याचा भमळकतीवरील मालकी हक् क खरेदी लणेार याच् याकड े
हथ तािंतररत हो तो . हक्काची नोंद ही दथतावर आिारीत असत,े खरेदी देणार ककिं वा खरेदी लणेार व् यवहार पणूम 
झाल् यावर मयत झाला तरीही मालकी हक् कात फरक पडत नाही. मयताच् या वारसािंची नावे अभभलेखावर ले न 
नोंद प्रमाणणत करता येत.े    
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प्रश् न ९५: तीन व् यक् तीनंी नतता ंनी ममळून सा मा इका त एक शतेजममन खरेदी केली होती. नोंदीसा    अजय 
करण या पिूीच नतता तील एक व् यक् ती अकस्मा त मयत झा ली. त् या नतंर दस् त फेरफा र नोंदणीसा    आला . का य 
करा िे? 
उत्तर: कायदेशीर खरेदीखत करुन लेतल्यानिंतर एखादी व्यक्ती मयत झाली तरीही त्या व्यक्तीच्या हक्कािंस बािा 
पो हचत नाही. मयत व् यक् तीिंच् या वारसािंची चशकशी क न, वारसािंच् या नावे नोंद प्रमाणीत करता येईल. 
 
प्रश् न ९६: म बंईला  रा हणा र्या  जमीन मा लका ची जमीन एखा दी अन् य व्यक्ती गेली १० िष ेस्ित: कसत आहे. 
त्या ला  जममनीतनू का ढून टा कणया सा    जममन मा लका ने मना ईचा  दा िा  ला िला  होता . तो हदिा णी न्या या लया ने 
फेटा ळला  आहे. आता  जमीन कसणा र् या  व् यक् तीने स् ित:चे ना ि सा त-बा रा ला  कब्जेदा र सदरी ला िा िे म् हणून अजय 
केला  आहे. का य ननणयय घ या िा ? 
उत्तर: सदर अन् य व् यक् ती मळू जमीन मा लका च् या  समंतीमशिा य जमीन िहहिा टत आहे असे हदसत.े कोणत्या ही 
जममनीच्या  मा लकी हक्का ंत १. नोंदणीकृत दथताने, २. वारस तरतदुीिंन्वये आणण ३. न्यायालयाच्या ककिं वा सक्षम 
अधिकार् याच्या आदेशानेच बदल हो   शकतो . या प्रकरणात रतन् हीपकैी एकही बाब हदसनू येत नाही. मनाई आदेश 
व जभमनीतील हक्क सिंपादन या दो न् ही भभन् न आणण थवतिंत्र बाबी आहेत. जमीन मालकाचा मनाई आदेश 
न् यायालयाने फेीाळला म्हणनू सदर अन् य व्यक्ती जभमनीची आपो आप मालक हो त नाही. अनाधिकाराने अिावा 
दिंडलेशाहीने जभमनीचा कब् जा लेणार् या इसमावव ध द महाराष् र जमीन महसलू अधिरनयम, १९६६ चे कलम ५९ 
आणण कलम २४२ अन् वये कारवाई करता येईल.   
 
प्रश् न ९७: िीस िषा यपिूीचा  नोदणीकृत खरेदीदस्ता ची नोंदीसा    हदला  आहे. का य का ययिा ही करा िी?   
उत्तर: नोंदणीकृत ककतीही जुना तर तो  आपो आप रद द हो तो  असे को णत् याही कायद यात नमदु नाही.  
नोंदणीकृत खरेदी दथत हा ककतीही जुना झाला तरीही त्याची पत/ककिं मत (Value) कमी हो त नाही. आणण 
खरेदीदाराचे नाव गाव दप् तरी दाखल करा यात को णतीही कायदेशीर बािा येत नाही.  
जमीन ववकल् यानिंतरही अद याप खरेदी देणार याचेच नाव कब् जेदार सदरी तसेच असेल तर म.ज.म.अ. १९६६,  
कलम १४९ अन् वये कायमवाही करावी. तसेच खरेदी लेणार याचेकडून म.ज.म.अ. १९६६,  कलम १५२ अन् वये दिंड 
वसलू करावा. 
जर खरेदी देणार याने सदर जभमनीची अन् य व् यक् तीला पनु् हा ववक्री केली असेल तर या जुना दथ त ले न 
येणार् यास त्याचा मालकी हक्क हदवाणी न्यायालयातनू शाबीत क न आणा यास सािंगावे व हदवाणी न्यायालयाचा 
रनकाल हो ईपयांत त् याचे नाव इतर हक् कात नोंदवावे.  
 
प्रश् न ९८: न्या या लया त दा िा  प्रलबंबत आहे असे विाा न कोणी तक्रा र प्रकरण स ना िणीच् या  िेळी केले तर का य 
करा िे?  
उत्तर: हदवाणी प्रकक्रया सिंहहता १९०८, ऑडमर ३९ अन्वये हदवाणी न्यायालयाने ‘जैस ेिा’े परर्थिाती ाेवायाबाबत 
आदेश हदल ेअसतािंना ककिं वा ववक्री न करायाची ताकीद हदललेी असतािंना केलेले व्यवहार बेकायदेशीर असतात.   
तिाावप, फक्त न्यायालयात दावा दाखल आहे या मो लम कारणावरुन मिंडलअधिकारी नोंद रदद करतात.  
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अशा बाबतीत दाव्यामधये काय मदुदा आहे आणण न्यायालयाचा काय आदेश आहे याचा अभयास क न रनणमय 
देणे आवशयक असत.े एखाद या प्रकरणात हदवाणी दावा चाल ूआहे अशी तक्रार आल् यास खालील प्रश नािंची पत्तरे 
शो िावी. 
१) हदवाणी दावा को णी दाखल केला आहे? 
२) तक्रार प्रकरणातील व् यक् ती त् या दाव् यात पक्षकार आहेत काय? 
३) हदवाणी दाव् यात नक् की काय मागणी केलेली आहे? 
४) हदवाणी न् यायालयाने काही अिंतररम आदेश पाररत केले आहेत काय? असतील तर को णत?े 
५) हदवाणी न् यायालयाने जर काही अिंतररम आदेश पाररत केले असतील तर त् यािंचा सिंबिंधित फेरफार नोंदीशी 
काही सिंबिंि आहे काय? 
६) सिंबिंधित फेरफार नोंद रद द केली ककिं वा प्रमाणणत केली तर हदवाणी न् यायालयाच् या आदेशाचा अवमान हो ईल 
काय? 
 
प्रश् न ९९: गा ि नका शा त रस् त ेदा खविण या ची का य पय दत असत?े  
उत्तर:  गाव नकाशात एका गावाव न दसुर् या गावास जाणारे रथ त ेदो न भरीव रेषािंनी दाखववले जातात. यािंची 
जमीन को णत् याही भमूापन क्रमािंकामध ये समाववष् ी नसत.े 
 ग्राभमण गाडीमागम दो न तीूक रेषािंनी दाखववले जातात. यािंची जमीन भमूापन क्रमािंकाध ये पो ीखराबा सदराखाली 
समाववष् ी असत.े आणण यािंची रुिं दी अिंदाजे १६१/२ त े२१ फूी असत.े 
 पायमागम एक तीूक रेषनेे दाखववले जातात. यािंची जमीन भमूापन क्रमािंकामध ये पो ीखराबा सदराखाली 
समाववष् ी असत.े यािंची रुिं दी अिंदाजे ८१/४ फूी असत.े 
 
प्रश् न १००: खा तदेा रा ने रस् त् या चे िते्र खरेदी केले असल या स त् या ची नोंद कोणा च् या  सा त-बा रा  उता र् या िर आणण 
को े करा िी?  
उत्तर: खातदेाराने रथ त् याचे क्षेत्र खरेदी केले असल् यास त् याची नोंद ज्याच्या शतेजभमनीतनू रथता जात आहे त् या  
(खरेदी देणार) च् या सात-बारा ‘इतर हक्कात’ नोंदवावी.  
 
प्रश् न १०१: अजा यिरुन फेरफा र नोंद नोंदिता  येत ेका य? 
उत्तर: नाही, पवूी काही नोंदी अजामव न पिंचनामा क न झालेल् या आहेत. काही मिंडलअधिकार् यािंनीही ‘अजम व 
पिंचनाम्याव न नोंद मिंजूर’ असा शरेा ाे न नोंदी प्रमाणणत केल् या आहेत. तिाावप, ही चुकीची आणण बेकायदेशीर 
पध दत आहे.   
मालमत्ता हथतािंतरण कायदयान्वये कायदेशीर दथत रनमामण झाल्याभशवाय को णताही मालकी हक्क रनमामण हो त 
नाही. त् यामळेु असे फेरफार नोंदवणे, सात-बारा सदरी कब् जेहक् कािंत अशा अजाांन् वये बदल करणे अविै आहे.  
कायदेशीर नोंदणीकृत दथत, वारस तरतदुी आणण न्यायालय ककिं वा वररष्ाािंच ेआदेश याभशवाय अन्य को णत्याही 
कारणािंमळेु अधिकार अभभलखेात बदल हो त नाहीत.  
‘जभमनीचा ताबा हा जभमनीच्या मालकीनिंतरच आला पाहहज.े’ हे कायदयाच ेतत्व आहे. भारतीय नोंदणी कायदा, 
कलम १७ अन्वये, रुपये १००/- पेक्षा जाथत ककिं मतीच्या मालमते्तचा व्यवहार हा नोंदणीकृतच असणे बिंिनकारक 
आहे. जरी तलााी यािंनी, अनाविानाने, कायद याच् या अज्ञानामळेु, फक् त अजामव न अशा प्रकारची नोंद गाव 
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नमनुा ६ मधये नोंदवली असली तर मिंडलअधिकारी यािंनी पपरो क्त प्रकारच्या अजामस ‘आपण को णताही नोंदणीकृत 
दथत सादर केला नाही तसेच फक्त अजामवरुन अधिकार अभभलेखात बदल करायाची तरतूद कायदयात नाही.' 
अस ेपत्तर दे न नोंद रद द करावी ककिं वा ‘अजमदाराने को णताही नोंदणीकृत दथत सादर केला नाही. फक्त अजामवरुन 
अधिकार अभभलेखात बदल करायाची तरतूद कायदयात नाही.' असा शरेा ाे न अशी नोंद रदद करावी." 
 
प्रश् न १०२: िररष्ट्   का या यलया ने एखा द् या  अजा यिर हदलले या  शरे् या िरून नोंद करता  येत ेका य? 
उत्तर: नाही, अशी को णतीही कायदेशीर तरतदु नाही. काही वेळेस तलााी अशा शरे् यािंचा अिाम ‘वररष् ा 
कायामलयाकडील आदेश’ असा चूकीचा लावनू त्यानसुार फेरफार नोंदही नोंदवतात. काही मिंडलअधिकारीही 
‘तहभसलदार कायामलयाकडील आदेश पाहून नोंद मिंजूर’ असा शरेा ाे न नोंद प्रमाणणत करतात. ही काही हाकाणी 
सरामस वापरली जाणारी चुकीची आणण बेकायदेशीर पधदत आहे.  
‘रनयमानुसार पधचत कायमवाही करावी’ असा शरेा भलहून वररष् ा कायामलयाकडून आलेल् या अजाांबाबत, वररष् ा 
कायामलयाशी चचाम करा यास काही तलााी आणण मिंडलअधिकार् यािंच् या मनात भभती ककिं वा न् यनूगिंड असतो .  
खरेतर वररष् ा कायामलयाने ‘रनयमानुसार पधचत कायमवाही करावी’ अस ेमो लम शरेे भलहहणे बिंद करावे. 
रनयमानसुार कायमवाही करायाची असल्यास को णत्या रनयम व कलमानसुार कायमवाही करावी याचा थपष्ी पल्लेख 
करायला हवा.  
तलााी आणण मिंडलअधिकारी यािंनीसधु दा वररष् ा कायामलयाकडून प्राप्त झालेल्या कागदावर ‘शरेा’ आहे की तो  
‘आदेश’ आहे याची प्रिाम खात्री करावी.  
तलााी यािंनी ‘रनयमानुसार पधचत कायमवाही करावी’ अस ेमो लम शरेे भलहून त्यािंच्याकड ेआलेल्या को णत्याही 
प्रकारच्या अजामवर/पत्रावर 'मा. महो दय, सदर अजामवर/पत्रावर नेमकी काय व को णत्या कायदेशीर तरतुदीिंन्वये 
कायमवाही करावी याचा बो ि हो त नाही. कृपया थपष्ी खुलासा/मागमदशमन करावे अशी ववनिंती आहे.' अस ेभलहून,  
तो  अजम प्रेषकाकड ेनम्रपणे परत पाावावा.  
 
प्रश् न १०३: नोंदणीकृत दस्ता तील लेखन-प्रमा द तला    स् तरा िर द रूस् त करता  येत ेका य?  
उत्तर: नाही, नोंदणीकृत दथत हा मळू आणण कायम परुावा आहे त्यामळेु त्यात काही चूक असल्यास चूक 
दरुुथतीचा दथत करणेच आवशयक आहे. तलााी थतरावर अशी चूक द ुथत करणे बेकायदेशीर आहे. नोंदणी 
कायदा कलम ८१ अन् वये नोंदणी कायद यान् वये सादर केलेल् या ककिं वा रनक्षेवपत केलेल् या को णत् याही दथ तऐवजाचे 
पषृ् ाािंकन, अनवुाद ककिं वा नोंदणी मदु दाम अशधु द केल् यास तो  भारतीय दिंड सिंहहता अन् वये गनु् हा ारतो .  
नोंदणीकृत दथतातील एखादा लेखन-प्रमाद, नोंदीबाबत रनणमय लेतािंना प्रमाणन अधिकार् याच् या रनदशमनास आल् यास 
चूक द ुथतीचा दथत करायाबाबत शरेा भलहून ती नोंद रदद करावी.    
 
प्रश् न १०४: एखा दा  खरेदी देणा र नोटीस ब का िर स् िा िरी करण या सा    हजर रहा त नसेल तर का य करा िे?  
उत्तर: को णतीही नो ीीस बजावली जाणे महत्वाचे असत.े नोंदणीकृत पो हो च-देय डाकेने पााववलेल् या नो ीीसीची 
पो हो च परत आल्यास नो ीीस बजावली गेली अस ेगहृहत िरल ेजात.े 
एखादी व् यक् ती नो ीीस लेा यास ककिं वा नो ीीस बकुावर थ वाक्षरी करा यासााी हजर राहा यास ीाळाीाळ करीत 
असल् याचे लक्षात आल् यास, सिंबिंिीत इसमाच्या शवेीच्या ज्ञात पत्त्यावर, त् याच् या लरातील सज्ञान व् यक् तीकड े
दे न व त् याची पो हो च ले न नो ीीस बजावता येत ेअिावा पिंचनाम्याने, लराच्या मखु् य दरवाज्याला ककिं वा 
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जभमनीला डकवनू (धचकीवनू) बजावली जात.े अशाप्रकारे पिंचनाम्याने डकवलेली नो ीीस बजावली गेली अस ेगहृीत 
िरल ेजात.े काही प्रकरणात वतममानपत्रात प्रभसध द क न नो ीीस बजावता येत.े 
 
प्रश् न १०५: िररष्ट्   अधिकाका र् या ंचे ककंिा  न्या या लया च् या  आदेशा ंन् िये फेरफा र नोंदविला  तर त् या ची नोटीस 
पिका रा ंना  देणे आिश् यक आहे का य?  
उत्तर: नाही, महाराष्र जमीन महसलू अधिकार अभभलेख आणण नोंदवह्या (तयार करणे व सु् थिातीत ाेवणे) 
रनयम १९७१ चा रनयम ३६ अन् वये वररष् ा अधिकार् यािंचे ककिं वा न्यायालयाच् या आदेशािंन् वये फेरफार नोंदववला तर 
त् याची नो ीीस पक्षकारािंना देणे आवश यक नाही. कारण वररष् ा अधिकार् यािंनी ककिं वा न्यायालयाने आदेश पाररत 
करा यापवूी सिंबिंिीतािंना सनुावणीची सिंिी हदलेली असत.े  
   
प्रश् न १०६: क लम खत्या रपत्रा द्िा रे ममळकतीची विक्री झा लेली असेल तर फक् त क लम खत्या रपत्राा रका ला  नोटीस 
देणे प रेसे आहे का य?   
उत्तर: नाही, ही बाब चुकीची आहे. कुलमखुत्यारपत्रादवारे झालेल्या खरेदी अिावा ववक्री व्यवहाराबाबत फक्त 
कुलमखुत्यार पत्रिारकाला नो ीीस न काढता कुलमखुत्यारपत्रिारकासह ‘कुलमखुत्यारपत्र क न देणार’ यालाही 
नो ीीस काढणे आवशयक आहे. ‘कुलमखुत्यारपत्र क न देणार’ नो ीीस हदल्यावर हजर राहहल्यास सदर खरेदी ककिं वा 
ववक्री व्यवहारास त्याची सिंमती असल्याबाबत त्याचा जबाब लेायात यावा. या प्रकारच्या सचूना हदनािंक 
२४/१०/२००८ च्या शासन पररपत्रकातसधुदा देायात आल्या आहेत. किी किी ‘कुलमखुत्यारपत्र क न देणार’ हा 
शहरात राहणारा असतो . कुलमखुत्यारपत्रिारकाला हदलले ेकुलमखुत्यारपत्र त्याने रदद केलेले असत.े त्याबाबत 
महसलू प्रशासनास माहहती नसत.े अस ेरदद केलेल्या कुलमखुत्यारपत्रादवारे केल ेगेलेल ेव्यवहार भववष्यात 
कायदेशीर गुिंतागुिंत रनमामण करतात.   
 
प्रश् न १०७: खरेदी-विक्री व् यिहा र जर क लम खत्या रा मा फय त झा ला  असेल तर त ेक लम खत्या रपत्र नोंदणीकृत असा िे 
का य?  
उत्तर: कुलमखुत्यारपत्राचा कायदा, १८८२ अन् वये जर कुलमखुत्यारपत्र एखाद या थ िाावर मालमते्तत अधिकार 
रनमामण करणारे नसेल तर त ेनोंदणीकृत असणे आवश यक नाही. परिंत ुजर कुलमखुत्यारपत्र, रुपये शिंभरपके्षा 
जाथ त ककिंमतीच् या थ िाावर मालमते्तववषयी केलेले असेल तर त ेमरुािंक शलु् कासह रनबिंिक कायामलयातनू नोंदणीकृत 
केलेले असणे आवश यक आहे. अन् य प्रकारचे कुलमखुत्यारपत्र नो ीरीकड ेनोंदववलेल ेअसावे.  
भमळकत ववक्रीसााी सािारण कुलमखुत्यारपत्र परेुसे नाही. (सवोच् च न् यायालय- सुरज ल प आणण प्रा. भल. ववरुध द 
हररयाना राज् य व इतर)   
 
प्रश् न १०८: क लम खत्या रपत्र रद् द करता  येत ेका य?   
उत्तर: हो य,  भारतीय करार कायदा, १८७२, (Indian Contract Act, 1872) कलम २०१ अन् वये 
कुलमखुत्यारपत्र  व् यक् तीला कुलमखुत्यारपत्र रद द करा याचा अधिकार असतो  ककिं वा कुलमखुत्यारपत्रिारक 
कुलमखुत्यारपत्राचा त् याग करु शकतो . कुलमखुत्यारपत्र देणार् याने कुलमखुत्यारपत्र रद द केल् यास त् याबाबत त् याने 
कुलमखुत्यारपत्रिारकास कळववणे अपेषितक्षत आहे.  
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 सवमसािारणपणे कुलमखुत्यारपत्रिारकावर सो पवलेले काम पणूम झाल् यावर कुलमखुत्यारपत्र आपो आप रद द 
ारत.े तिाावप, प्रत् येक कुलमखुत्यारपत्रात त ेकिी रद द/प्रभावहहन ारेल याचा पल् लखे ज र असावा. 
 कुलमखुत्यारपत्र देणारी व् यक् ती ककिं वा कुलमखुत्यारपत्रिारक मरण पावल् यास कुलमखुत्यारपत्र आपो आप रद द 
ारत.े  
 थ िाावर मालमते्तत कुलमखुत्यारपत्रिारकाचा हक् क/अधिकार रनमामण करणारी कुलमखुत्यारपत्र,े  
कुलमखुत्यारपत्र देणारी व् यक् ती मरण पावली तरी काम पणूम झाल् याभशवाय रद द ारत नाहीत. (पदा. सो सायीी 
बािंिकामासााी कुलमखुत्यारपत्र देा यात आले हो त.े बािंिकाम स ु असतािंना कुलमखुत्यारपत्रदेणार मयत झाला. 
अशा वेळेस कुलमखुत्यारपत्र देणारा मयत झाला म् हणून कुलमखुत्यारपत्र रद द न हो ता, कुलमखुत्यारपत्रात नमदू 
केल् यानसुार बािंिमाम पणूम झाल् यावर कुलमखुत्यारपत्र रद द हो ईल)      
 कुलमखुत्यारपत्र देणारी व् यक् ती वेडी ककिं वा हदवाळखो र लो वषत झाल् यास कुलमखुत्यारपत्र आपो आप रद द ारत.े    
 
 प्रश् न १०९: खरेदी-विक्री व् यिहा र जर क लम खत्या रा मा फय त झा ला  असेल तर नोंदीबा बत ननणयय तेता ंना  प्रमा णन 
अधिकाका री या ंनी का य दिता  घ या िी? 
उत्तर:  अशा नोंदीबाबत रनणमय लेा याआिी कुलमखुत्यारपत्र रनबिंिक कायामलयातनू नोंदणीकृत केले आहे की 
नाही याची खात्री करावी.  
 कुलमखुत्यारपत्रात भमळकत खरेदी ककिं वा ववक्रीच ेअधिकार त्या कुलमखुत्यारपत्रिारकास प्रदान केल ेआहेत 
काय याची खात्री करावी. 
 ‘कुलमखुत्यारपत्र क न देणार’ याला तसेच सवम हहतसिंबिंधितािंना नो ीीस बजावली गेली आहे याची खात्री 
करावी.  
 ‘कुलमखुत्यारपत्र क न देणार’ नो ीीस हदल्यावर हजर राहहला असल्यास सदर खरेदी ककिं वा ववक्री व्यवहारास 
त्याची सिंमती असल्याबाबत जबाब लेायात आला आहे याची खात्री करावी.  
 ‘कुलमखुत्यारपत्र क न देणार’ नो ीीस हदल्यावर हजर राहहला नसल्यास त्याला पनु्हा पत्र/नो ीीस दे न हजर 
ाेवावे व निंतरच नोंदीवर रनणमय य यावा.   
 
प्रश् न ११०: सहका री ससं्ाेमा फय त पा ररत जप्ती नोटीस विरुयद हरकत तेता  येत ेका य? 
उत्तर: महाराष्र सहकारी सिंथिाा अधिरनयम १९६०, कलम १३७, १३८ अन् वये, सहकारी सिंथिाा, िाकबाकीदाराववरुधद 
जप्ती आदेश पाररत क  शकतील अशी तरतदु आहे.  
महाराष्र सहकारी सिंथिाा अधिरनयम १९६०, कलम १३८(२) अन्वये असा जप्ती आदेश ्जल्हाधिकारी यािंचे माफम त 
काढला गेला आहे अस ेमानल ेजात ेआणण अशी िाकबाकी जमीन महसलूाची िाकबाकी म्हणून वसलू केली जात.े 
ज्याप्रमाणे ्जल्हाधिकारी यािंनी पाररत केलेल्या आदेशाववरुधद तक्रार चाल ूशकत नाही त्याप्रमाणेच महाराष्र 
सहकारी सिंथिाा अधिरनयम १९६०, कलम १३७ (१) अन्वये पाररत केलेल्या जप्ती आदेशावव धद तक्रार करता येत 
नाही. त्यामळेु अशी हरकत फेीाळून लावावी.   
 
प्रश् न १११: एका  खा तदेा रा ने स् ित:च् या  ममळकतीचे नोंदणीकृत ता बा  सा  ेखत अ च् या  ना िे सका ळी करुन हदल े
आणण त् या च हदिशी द पा री ब च् या  ना िे खरेदीखत करून हदले. या  नोंदीबा बत का य का ययिा ही करा िी?  
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उत्तर: सदर भमळकतीच ेनोंदणीकृत ताबा सााेखत आिी झाले आहे. नोंदणीकृत ताबा सााेखत करतािंना खातदेार 
जभमनीचा मालक हो ता. त् यामळेु त् याने करुन हदलेल् या नोंदणीकृत ताबा सााेखत नसुार अ ला सदर भमळकत 
ताब् यात ाेवा याचा हक् क प्राप् त हो तो  परिंत ुनोंदणीकृत ताबा सााेखतानसुार अ ला त् या जभमनीचा मालकी हक् क 
प्राप् त हो त नाही म् हणून अ चे नाव इतर हक् कात दाखल करा यात याव.े त् यानिंतर दपुारी केलेल् या नोंदणीकृत 
खरेदी दथतानसुार खातदेाराचा मालकीहक् क ब च् या नावे हथ तािंतरीत हो तो . त् यामळेु म.ज.म.अ. कलम १४९ ची  
प्रकक्रया पणूम झाल् यानिंतर खातदेाराचे नाव कमी करुन ब चे नाव कब् जेदार सदरी नोंदववा यात यावे. 
 
प्रश् न ११२: सा  ेखता िरुन (Agreement to sale) नोंद तेता  येत ेका य?  
उत्तर: मालमत्ता हथ तािंतरण कायदा, १८८२, कलम ५४ मध ये 'ववक्री' ची व् याख् या नमदु आहे. मालमत्ता हथतािंतर 
कायदयाप्रमाणे को णत्याही भमळकतीचे सााेखत ककिं वा करारनामा यादवारे हथतािंतरण हो त नाही. 
भमळकत/थिाावर/मालमत्ता यासााी ववकत लेणार/ववकत देणार यािंच्यामधये ारलेल्या अीी व शतीनसुार ारववलेल्या 
कालाविीत शती व अीीिंची, कागदपत्रािंची पतूमता क न व निंतर शवेीी मालमते्तचे हथतािंतरण नोंदणीकृत 
खरेदीखताने क  अशा तपशीलातील करार म्हणजे सााेखत हो य.  
सधया सााेखत ककिं वा करारनाम्यास मालमते्तच्या ककिंमतीप्रमाणे पणूम मरुािंक शलु्क व नोंदणी शलु्क भरावे लागत.े 
ज्या मालमते्तचे सााेखत केले जात ेत्याच मालमते्तबाबतचे खरेदीखत केले तर पढेु असे मरुािंक शलु्क व नोंदणी 
शलु्क खरेदीखतासााी भरावे लागत नाही.  
सााेखत अनोंदणीकृत असेल तर गाव दप्तरी त्याची नोंद लेता येणार नाही.  जर सााेखत नोंदणीकृत असेल 
तरीही त् याची नोंद ‘इतर हक्क’ सदरी नोंदववता येईल. फक् त नोंदणीकृत खरेदी खतामळेुच अधिकारािंचे हथ तािंतरण 
हो   शकत.े  
 
प्रश् न ११३: निीन शतीच् या / िगय-२ जममनी भोगिटा दा र िगय-१ च्या  करणेबा बत का य तरत द आहे? 
उत्तर: महार वतनी जभमनीिंव्यरतररक्त नवीन व अववभाज्य शतीने हदलेल्या भो गवीादार वगम-२ च्या इनामी ककिं वा 
वतनी, जमीनी भो गवीादार वगम-१ च्या करायाबाबतची सिुारणा शासन पररपत्रक क्रमािंक वतन-१०९९/प्र.क्र. 
२२३/ल-४, हदनािंक ०९/०७/२००२ अन्वये केली आहे.  
या पररपत्रकामळेु मुिंबई परगाणा व कुलकणी वतन (रनरास) कायदा, १९५०, मुिंबई नो कर इनामे (लो को पयो गी) 
नष्ी कायदा, १९५३, मुिंबई ववलीन मलुखातील ककरको ळ इनाम ेनष्ी कायदा, १९५५, मुिंबई करनष्ा गाव नो कर 
वतने रनमूमलन कायदा, १९५८ आणण महाराष्र मलुकी पाीील (पदरनरास) कायदा, १९६२ या पाच अधिरनयमात 
सिुारणा करायात आली आहे. या सिुारणे अन्वये:  
नवीन व अववभाज्य शतीने िारण केलेल्या भो गवीादार वगम-२ च्या इनामी ककिं वा वतनी जभमनीिंची शतेीच्या 
प्रयो जनासााी ववक्री करायासााी को णत्याही सक्षम अधिकार् याच्या परवानगीची आवशयकता असणार नाही. परिंत ु
अशा ववक्रीनिंतर 'भो गवीादार वगम-२ आणण नवीन व अववभाज्य शतीने' हा शरेा सात-बारावरुन कमी हो णार नाही. 
अशा जभमनीिंवरील 'भो गवीादार वगम-२ आणण नवीन व अववभाज्य शतीने' हा शरेा कमी करुन त् या भो गवीादार 
वगम-१ मधये (जुन्या शतीन)े तबदील करायासााी, सदर जभमनीच्या चाल ूबाजारभावाच्या ककिं मतीच्या पन्नास ीक्के 
नजराणा रक्कम सिंबिंिीता चलनाव्दारे शासकीय को षागारात जमा करावी लागेल. 
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तिाावप, यापवूी अशा 'भो गवीादार वगम-२ आणण नवीन व अववभाज्य शतीने' असलेल्या जभमनीिंचा अकृषीक वापर 
करायासााी, सक्षम अधिकार् याची परवानगी, यो ग्य ती रक्कम शासकीय को षागारात जमा करुन लेायात आली 
असेल तर अशा 'भो गवीादार वगम-२' च्या जमीनी पवूमलक्षी प्रभावाने 'भो गवीादार वगम-१' च् या सिंबो िायात येतील.  
जर को णी 'भो गवीादार वगम-२' च्या जमीनी, पन्नास ीक्के नजराणा रक्कम न भरता, अकृषीक वापर 
करायासााी ववकली असेल तर त् याला चाल ूबाजारभावाच्या ककिं मतीच्या पन्नास ीक्के नजराणा रक्कम आणण 
नजराणा रकमेच्या पन्नास ीक्के दिंड भरुन अशी जमीन 'भो गवीादार वगम-१' मध ये तबदील क न लेता येईल.   
जर को णत् याही शतेकर् याची 'भो गवीादार वगम-२ आणण नवीन व अववभाज्य शतीने' हा शरेा कमी करुन त् याची 
जमीन 'भो गवीादार वगम-१' मधये (जुन्या शतीने) तबदील करुन ववक्री करायाची इच् छा असेल तर त् याने तहभसल 
कायामलयात तसा लेखी अजम करावा. असा अजम भमळाल्यानिंतर दो न हदवसात तहभसल कायामलय, अजमदारास, त्या 
जभमनीच्या चाल ूबाजारभावाच्या ककिं मतीच्या पन्नास ीक्के नजराणा रकमेच ेलेखाभशषम नमदू असलेले चलन 
तयार करुन देईल आणण सिंबिंिीताने ही पन्नास ीक्के नजराणा रक्कम, चलनाव्दारे शासकीय को षागारात जमा 
केल् यानिंतर त ेचलन तसेच खरेदीची कागदपत्र ेपाहून तलााी त् या व् यवहाराची नोंद गाव नमनुा निं. ६ मधये लेईल.  
मिंडलअधिकारी, त ेरक्कम जमा केल्याच ेचलन तपासनू 'भो गवीादार वगम-२ आणण नवीन व अववभाज्य शतीने' हा 
शरेा कमी करा याचा आदेश देतील आणण सदर जमीन 'भो गवीादार वगम-१' मध ये तबदील हो ईल. पपरो क्त 
चलनाभशवाय इतर को णत्याही आदेशाची आता आवशयकता असणार नाही.  
परिंत ुपपरो क्त शासन पररपत्रकाची तरतदु फक् त नवीन व अववभाज्य शतीने हदलेल्या भो गवीादार वगम-२ च्या 
इनामी आणण वतनी जभमनीिंनाच लाग ूअसेल. महार वतनी जमीनी, कुळ कायदा कलम ४३ च्या नवीन शतीवरील 
जमीनी, वाीप केलेल्या नवीन शतीवरील शासकीय जमीनी, कुळ कायदा कलम ८४ क अन्वये वाीप केलेल्या 
नवीन शतीवरील जमीनी, भसलीिंग कायदयाखाली वाीप केलेल्या नवीन शतीवरील जभमनीिंना ही तरतदु लाग ू
हो णार नाही. 
 
प्रश् न ११४: ममळकत पबत्रका  म् हणजे का य? 
उत्तर: मो ाी गावे, नगरपाभलका, महानगरपाभलका क्षेत्र, भसीी सर् व् हे यो जना लाग ूझालेले गावााण क्षेत्र या 
हाकाणी सात-बारा पतारा नसतो . नगर भमूापन कायामलय अशा प्रत्येक भमळकतीच ेथवतिंत्र पत्रक तयार करत े
त्याला 'भसीी सर् व् हेचा पतारा' ककिं वा 'भमळकत पबत्रकेचा पतारा' ककिं वा 'Property Card' म्हणतात. या पतार् यावर 
खालील माहहती असत.े 
 भसीी सवे क्रमािंक, फायनल प्लॉी क्रमािंक, सार् याची रक्कम. 
 भमळकतीच ेचशरस मीीर मधये क्षेत्रफळ.  
 वहहवाीीच ेहक्क. 
 िारण करणार् याच ेनाव व त्यास हक्क कसा प्राप्त झाला.  
 पट्टीेदाराच ेनाव (असल्यास).        
 भमळकतीवरील बो ज े(असल्यास). 
 वेळो वेळी भमळकतीच्या मालकी हक्कात झालेल्या बदलािंची माहहती. 
 भमळकतीच्या मालकी हक्कात (Ownership) बदल झाल्यास इिंग्रजीत "H' (Holder) अस ेअक्षर तर मरााीत 
‘िा’ (िारक) अस ेअक्षर भलहहतात. 
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 पट्टीेदाराच्या हक्कात (Lease Holder) बदल झाल्यास इिंग्रजीत "L' (Lease Holder) अस ेअक्षर तर 
मरााीत ‘प’ (पट्टीेदार) अस ेअक्षर भलहहतात. 
 इतर हक्कात (Other rights) बदल झाल्यास इिंग्रजीत "O' (Other rights ) अस ेअक्षर तर मरााीत ‘इ’ 
(इतर हक्क) अस ेअक्षर भलहहतात. 
भमळकतीच्या मालकी हक्कात हथतािंतरण, वारस हक्क, न्यायालयीन आदेश यािंमळेु बदल झाल्यास नगर भमूापन 
कायामलयास भमळकत पत्रात बदल करायाबाबत ९० हदवसािंत, सिंबिंधित कागदपत्रािंसह कळवावे लागत.े  
 
प्रश् न ११५: इकरा र नोंद म् हणजे का य?  
उत्तर: ‘इकरार’ या शब्दाचा अिाम 'करार करणे (Contracting)', 'लो वषत करणे (Declare)', 'प्ररतबधदता 
(Engagement)' असा हो तो . एखादा खातदेार थवत:च्या जभमनीवर एखादया ववकास सो सायीीकडून ककिं वा सहकारी 
ब केकडून, शतेीच्या ववकासासााी, जमीन तारण ाे न, कजम लेतो  म्हणजेच तो  त्या ववकास सो सायीी ककिं वा 
सहकारी ब केसो बत शतेीच्या ववकासासााी कजम ले न परतफेडीचा करार करतो / परतफेड करायाच ेववकास 
सो सायीीला ककिं वा सहकारी ब केला लो वषत करतो /ववकास सो सायीी ककिं वा सहकारी ब केसो बत कजमफेडीसााी 
प्ररतबधद हो तो  यालाच ‘इकरार’ म्हणतात. महाराष्र सहकारी सो सायीी कायदा १९६० व रनयम १९६१, कलम १३६ 
अन् वये सहकारी सिंथिाा/बॅंका तसेच महाराष्र कृषी ववत्तपरुवाा कायदा १९७५ अन्वये सावमजरनक बॅंकािंनी हदलेल्या 
कजामची नोंद, प्रमाणपत्र क्रमािंक, तारीख व कजम तपशील दे न इतर अधिकारात नोंदववता येत.े   
जेव् हा एखादा खातदेार एखादया ववकास सो सायीीकडून ककिं वा सहकारी ब केकडून शतेीच्या ववकासासााी कजम लेतो  
तवे् हा झालेला करार ववकास सो सायीी ककिं वा सहकारी ब क तलााी यािंनी कळवत.े  
याबाबतची कागदपत्र ेप्राप्त झाल्यानिंतर तलााी यािंनी गाव नमनुा ६ मधये त्याची नोंद करावी. सवम 
हहतसिंबिंिीतािंना नो ीीस बजवावी.  
मिंडलअधिकारी यािंनी नोंद प्रमाणणत केल् यानिंतर या ‘इकरार’ ची नोंद सात-बारा सदरी ‘इतर हक्कात’ नोंदवावी. 
कारण वर पल्लखे केल्याप्रमाणे जमीन गहाण ाेवली तरी जभमनीच्या मालकी हक्कात बदल हो त नाही. त्यामळेु 
अशी नोंद कब्जेदार सदरी करता येत नाही.  
तिाावप, भारतीय ररझवम ब केचे पररपत्रक क्र. आरबीआय/२०११-१२/५५३ आरपीसीडी-एफएसडी-बीसी निं. 
७७/०५.०५.०९/२०११-१२, हदनािंक ११ मे २०१२ अन् वये ररझवम ब केने कृषी कजामबाबत सिुारीत यो जना स ु केली 
असनू रक् कम रुपये एक लाख पयांतच् या कजामसााी जामीनाची (Security) आवश यकता असणार नाही असे रनदेश 
हदले आहेत. त् यामळेु रक् कम रुपये एक लाख पयांतच् या कजामची नोंद सात-बाराच् या इतर हक् कात करा याची 
आवश यकता नाही. 
 
प्रश् न ११६: िा टप म् हणजे का य?  
उत्तर: जमीनीचे वाीप म् हणजे जमीनीतील सहहहथ सेदारािंमध ये ज् याचे त् याचे क्षेत्र हद द आणण सीमािंनानसूार 
ववभागनू देणे.  
 वाीप करतािंना जमीनीच ेतकुड ेपाडायास प्ररतबिंि आणण एकत्रीकरण अधिरनयम १९४७ च्या तरतदुीिंचे पालन 
केले जात.े म् हणजेच वाीप करतािंना तकुडबेिंदी-तकुडजेो ड कायद यात नमदू केलेल् या प्रमाणभतू क्षेत्रापेक्षा कमी 
आकाराचा जमीना तकुडा करता येत नाही.  
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 वाीप फक् त जभमनीच् या सहहहथ सेदारािंमध येच करता येत.े इतर को णत् याही त्रयथ िा व् यक् तीच् या नावे वाीप 
करता यात नाही.  
 वाीप तोंडी केले जा  शकत ेपरिंत ुअसे वाीप लेखी केल् यास आणण त् यातील भमळकतीची ककिंमत शिंभर 
 पयापेक्षा जाथ त असेल तर नोंदणी कायदा १९०८, कलम १७ अन् वये तो  दथ त नोंदणीकृतच असावा अन् यिाा तो  
परुावा म् हणून ग्राह् य िरला जाणार नाही (ए.आय.आर.१९८८ सवोच् च न् यायालय, ८८१).  याचाच अिाम तोंडी आणण 
अनोंदणीकृत लेखी वाीपाला परुावा म् हणून कायदेशीर मान् यता नाही. 
 तोंडी वाीपाने भमळकतीची प्रत् यक्ष ववभागणी केली जात नाही. निंतर प्रत् यक्ष ववभागणी हो  न लखे तयार केला 
तर त ेवाीप तोंडी वाीप न राहता लेखी हो त ेव त ेनोंदणीकृत करावेच लागत.े (ए.आय.आर.१९८९, 
अलाहाबाद,१३३).       
 वाीप हे हथ तािंतरण नाही. कारण वाीप हे जमीनीतील सहहहथ सदेारािंमध येच हो त,े ज् यािंचा मळुत: त् या जभमनीत 
कायदेशीर मालकी हहथ सा असतो च. त् यािंची मालकी काही नव् याने येत नाही. वाीपाने फक् त हहथ सा ववभागला 
जातो .  
 नागपरु खिंडपीा याधचका क्र. २८१५/२००३ मध ये हदलले् या रनणमयावर आिारीत पररपत्रकानसुार वाीपपत्र 
नोंदणीकृत असावे अशी सक् ती करु नये अशा सचूना हदलेल् या आहेत. (शासन पररपत्रक क्रमािंक- महसूल व वन 
ववभाग, जमीन-०७/२०१४/ प्र.क्र. १३०/ज-१, हदनािंक १६ जुल ै२०१४)  
 
प्रश् न ११७: िा टपा चे ककती प्रका र आहेत?  
उत्तर: वाीप तीन पध दतीने केले जात.े  
(एक) महाराष्र महसलू अधिरनयम १९६६च ेकलम ८५ अन्वये वाीप  
(दो न) दयु्यम रनबिंिकासमो र नोंदणीकृत वाीप  
(तीन) हदवाणी न्यायालयामध ये वाीपाचा दावा दाखल क न वाीप. 
(एक) महाराष्र महसलू अधिरनयम १९६६च ेकलम ८५ अन्वये वाीप तहभसलदारािंसमो र केले जात.े अस ेवाीप 
करतािंना सवम सहहहथसदेारािंची सिंमती आवशयक असत.े सवम सहहहथसेदारािंची सिंमती असल्यास फक्त जबाब ले न 
वाीप मिंजूर केल ेजात ेआणण आदेश पाररत केला जातो .         
(दो न) दयु्यम रनबिंिकासमो र नोंदणीकृत वाीप करतािंना सवम सहहहथसेदारािंची सिंमती आवशयक असत.े या 
वाीपासााी रुपये शिंभर मरुािंक शलू् क देय असत.े अशा वाीपात थी प पेपर, ीिंकभलणखत वाीप पत्र, दयु्यम 
रनबिंिक कायामलयाच ेनोंदणी शलु्क आवश यक असत.े       
(तीन) सहहहथसदेारािंमधये वाद असल्यास हदवाणी न्यायालयामध ये वाीपाचा दावा दाखल क न न् यायलयामाफम त 
वाीप केले जात.े यासााी दावा दाखल करुन त्याची नोंदणी करावी लागत,े वादी, प्ररतवादीिंना नो ीीस काढली 
जात,े वादी, प्ररतवादी आपआपली कैकफयत मािंडतात, परुावे सादर करतात. त्यानिंतर न्यायालयाचा रनकाल, 
हदवाणी प्रकक्रया सिंहहता १९०८, कलम ५४ अन्वये ्जल्हाधिकारी यािंच्याकड ेपाावला जातो . ्जल्हाधिकारी ररतसर 
वाीपासााी प्रकरण तहभसलदारािंकड ेपाावतात. तहभसलदारािंमाफम त प्रकरण भमूी अभभलेख कायामलयाकड ेवगम केल े
जात,े भमूी अभभलेख कायामलय अजमदाराकडून मो जणी शलु्क भरुन ले न मो जणी करतात, यानिंतर वाीप तक्ता 
तयार करुन तहभसलदारािंकड ेपाावला जातो . तहभसलदार सवम सिंबिंधितािंना नो ीीस बजावनू, त्यािंचे म्हणणे ववचारात 
ले न वाीप मिंजूर करतात.    
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काही हाकाणी आपसात नोंदणीकृत वाीप करुन लेतलेले असत ेपरिंत ुतो  नोंदणीकृत दथत नोंदववायास तलााी 
नकार देतात व फक्त महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, कलम ८५ खाली तहभसलदारािंसमो र झालेले 
वाीपच नोंदववायाच ेआम्हाला अधिकार आहेत आणण महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, कलम ८५ 
खाली तहभसलदारािंसमो रच वाीप करुन आणा अस ेखातदेारािंना सािंगतात. खरेतर आपसात केलेल्या नोंदणीकृत 
वाीपपत्राची नोंद लेायास काहीही अडचण नसत ेतरीही ८५ चाच आग्रह िरला जातो . खातदेाराची अशी अडवणकू 
गरै आहे.  
 
प्रश् न ११८: म.ज.म.अ. कलम ८५ अन् िये िा टप करता ंना  नोटीस हदना ंक आणण स ना िणीचा  हदनां क यां दरम् या न 
ककती का ला िाी अपेिीत आहे?  
उत्तर: नो ीीसचा हदनािंक आणण सनुावणीचा हदनािंक यािंदरम् यान ३० हदवसािंपेक्षा कमी नाही आणण ६० हदवसािंपेक्षा 
जाथ त नाही इतका कालाविी अपेक्षीत आहे.   

 

प्रश् न ११९: ममळकतीचे समसमा न िा टप शक् य नसेल तर का य तरत द आहे?  
उत्तर: अनेकदा एकत्र कुीुिंबाच्या भमळकतीच ेअनेक कारणािंमळेु समसमान वाीप हो   शकत नाही. एखादया 
हहथसेदारास जाथत ककिंमतीचा व एखादया हहथसेदारास कमी ककिं मतीचा वाीा भमळतो , अशा वेळी ज्यािंना कमी 
ककिंमतीचा वाीा भमळालेला असतो  त्यािंना यो ग्य भरपाई भमळावी असे कायदा सािंगतो . वाीपात समानता रनमामण 
व्हावी हा याचा मळू पददेश असतो . 
 

प्रश् न १२०: सा मा ईक ममळकतीत एका  सहहहस्सेदा रा ने तर बा ंाले असल या स का य करता  येत?े  
उत्तर: असे लर हे कायदेशीरच राहत ेव त्यास सामाईक भमळकतीतनू बाजूस हीववता येत नाही; मात्र त्या जागेचा 
मो बदला अदा क न इतर बाधित सहहहथसदेारािंना देता येतो . 
 
प्रश् न १२१: एका  खा तदेा रा ने स् ित:च् या  ममळकतीचे नोंदणीकृत खरेदीखत क च् या  ना िे सका ळी करुन हदले आणण 
त् या च हदिशी द पा री ड च् या  ना िे ता बा  सा  ेखत करून हदले. या  नोंदीबा बत का य का ययिा ही करा िी? 
उत्तर: सदर भमळकतीच् या नोंदणीकृत खरेदीखताचा दथत आिी झालेला आहे. त् यामळेु ज् या क्षणाला खरेदी दथत 
झाला त् या क्षणापासनू, त् या खातदेाराचा सदर भमळकतीवरील मालकी हक् क क च् या नावे हथ तािंतरीत झाला आहे. 
त् यामळेु खातदेाराचे नाव कमी करुन क चे नाव कब् जदेार सदरी नोंदववा यात याव.े क च् या नावे मालकी हक् क 
हथ तािंतरीत झाल् यामळेु सदर शतेजभमनीवर खातदेाराचा मालकी हक् क नाही. त् यामळेु त् याला   
ती भमळकत ड ला नोंदणीकृत ताबा सााेखतानसुार देा याचा अधिकार प्राप् त हो त नाही. खातदेार आणण ड  
यािंच् यातील ताबा सााेखताचा दथ त बेकायदेशीर ारत असल् यामळेु ताबा सााेखताची सदर नोंद रद द करा यात 
यावी.    
 
प्रश् न १२२: स्ित:च्या  मा लकीच् या  िेत्रा पिेा  जा स्त िेत्रा ची विक्री केली असेल तर का य ननणयय घ या िा ?  
उत्तर: अनेकदा अशा नोंदी रद द केल् या जातात त् यामळेु तीच शतेजमीन पनु् हा दसुर् याला ववका याची सिंिी 
खातदेाराला भमळत.े अशा व् यवहाराची खातदेाराच् या हहश श यापरुती प्रमाणणत करता येत.े पवमरीत क्षते्राचे पसै े
खातदेाराकडून कसे वसलू करायचे हा खरेदी लेणार याचा प्रश न आहे.  
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प्रश् न १२३: अनेक िषय पड असलेली शतेजमीन बबगर शतेकरी व् यक् ती खरेदी करु शकतो का य? 
उत्तर: नाही, को णतीही शतेजमीन जो पयांत कायदेशीरपणे अकृषीक हो त नाही तो  पयांत ती शतेजमीन या सिंज्ञेतच 
येत.े आणण कुळकायदा कलम ६३ अन् वये बबगर शतेकरी व् यक् ती, शतेजमीन खरेदी करु शकत नाही. जमीन 
अनेक वषम पड आहे म् हणून ती आपो आप बबनशतेी हो त नाही. 
 
प्रश् न १२४: भोगिटा र िगय २ च् या  जममनीिर कजय तेता  येईल का य?  
उत्तर: भो गवीादार वगम-२ म् हणून जमीन िारण करणार् या व् यक् तीिंना, महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, 
कलम ३६(४) अन् वये, त    यािंच् या जभमनीत सिुारणा करा यासााी असे कजम देणार् या को णत् याही ब केकडून कजम लेता 
येत,े त् यासााी अशी मालमत्ता गहाण ाेवता येत.े जर अशा कजामची परतफेड करा यात, अशा भो गवीादाराने कसरू 
केला तर कजम देणार् या ब केस अशी मालमत्ता जप् त करा याचेही अधिकार आहेत. 
 
प्रश् न १२५: आहदिा सीच् या  ना िे असणा री जममन बबगर आहदिा सी व् यक् ती खरेदी करू शकतो का य? 
उत्तर: महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, कलम ३६ अन् वये आहदवासी जमातीच् या व् यक् तीकडून बबगर 
आहदवासी व् यक् तीला ्जल् हाधिकारी यािंच् या परवानगी भशवाय शतेजमीन खरेदी करता येत नाही. असे बेकायदेशीर 
हथ तािंतरण झाल् यास, त् या आहदवासी जमातीच् या व् यक् तीकडून ३० वषामच् या आत ्जल् हाधिकार् यािंकड ेअजम करुन ती 
जमीन परत भमळवता येत.े  
इतकेच नाही तर आहदवासी जमातीच् या व् यक् तीला पाच वषामपेक्षा कमी कालाविीसााी त् याची जमीन गहाण 
ाेवायची असल् यास ्जल् हाधिकारी यािंची परवानगी आवश यक आहे. हदवाणी न् यायालयाच् या हुकूमाने सधु दा 
आहदवासी जमातीच् या व् यक् तीच् या जभमनीचे हथ तािंतरण हो   शकत नाही.   
आहदवासी जमातीच् या व् यक् तीला पशैाची लालचू दाखवनू, धचिाावणी ककिं वा फसवणकू क न को णी त    यािंचा 
गरैफायदा ले  नये यासााी हे सिंरक्षण हदलेले आहे. 
 
प्रश् न १२६: परदेशी ना गररका ला  भा रता त शतेजमीन खरेदी करता  येत ेका य? 
उत्तर: परकीय चलन व्यवथिाापन कायदा (फेमा) १९९९, कलम ६(५) अन् वये अरनवासी भारतीय ककिं वा मळू 
भारतीय विंशाचा परदेशी नागरीक भारतामध ये शतेजमीन वगळता इतर थिाावर मालमत्ता खरेदी ककिं वा िारण क  
शकतो . परदेशी नागररकाच् या भारतातील थिाावर मालमत्ता खरेदीचे रनयमन परकीय चलन व्यवथिाापन कायदा 
(फेमा) १९९९, कलम ६(३) अन् वये केले जात.े 
परकीय चलन व्यवथिाापन कायदा (फेमा) १९९९, कलम २(्व् ह),२(डब् ल् य)ु अन् वये परदेशी नागरीक म् हणजे,  
(१) अरनवासी भारतीय (NRI) ककिं वा मळू भारतीय विंशाचा परदेशी नागरीक (PIO) ककिं वा मळू भारतीय विंशाचा 
नसलेला परदेशी नागरीक असे नमदू आहे. 
पाककथ तान, बिंगलादेश, श्रीलिंका, अफगाणणथ तान, चीन, इरान, नेपाळ व भीुान या देशातील नागररकािंना भारतात 
थिाावर मालमत्ता खरेदी करता येत नाही तिाावप, भारतीय ररझवम ब केच् या पवूम परवानगीने पाच वषामपेक्षा जाथ त 
नाही अशा मदुतीकररता शतेजमीन वगळता इतर थिाावर मालमत्ता भाडपेट्ट ट्ट याने लेता ये  शकत.े 
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प्रश् न १२७: वििा हा म ळे महहलेच् या  ना िा त बदल झा ल या स नोंद करता ंना  का य प रा िे घ या िे? 
उत्तर: वववाहानिंतर नाव बदलले असल् यास राजपत्रात त ेप्रभसध द करावे लागत.े राजपत्र हे नगर ववकास 
मिंत्रालयाच् या प्रकाशन ववभागामाफम त दर आावड् याला प्रभसध द केले जात.े यासााी ज र त् या परुाव् यासह अजम 
भ न द यावा लागतो . राजपत्रात माहहती प्रभसध द झाल् यावर त् याची प्रत अजमदाराला देा यात येत.े राजपत्रात प्रभसध द 
झालेली माहहती कायदेशीर परुावा म् हणून ग्राह् य मानली जात.े राजपत्राची प्रत सादर केल् यास महसलू दप् तरी 
त् याची नोंद लेता येत.े तिाावप, अशी नोंद लेतािंना प्रिाम त् या महहलेचे माहेरचे नाव पफम  सासरचे (बदललेले नाव) 
असे नाव नमदू करावे. सात-बारा सदरीही याच प्रकारे पफम  भलहूनच नावाची नोंद करा याची दक्षता य यावी.             
 
प्रश् न १२८: अकृषीक िा परा सा    जममनीच् या  त कय या ची खरेदी करता  येईल का य?  
उत्तर: महाराष् र शासन राजपत्र, हदनािंक १/१/२०१६ अन् वये तकुडजेो ड-तकुडबेिंदी कायद यात ८ब हे नवीन कलम 
दाखल करा यात आले आहे. ज् यामळेु महानगरपाभलका, नगरपररषदािंच् या सीमािंमध ये ्थ िात असलेल् या ककिं वा 
महाराष् र प्रादेभशक रनयो जन व नगररचनाअधिरनयमाच् या तरतदुीिंन् वये प्रारुप ककिं वा अिंरतम यो जनेमध ये, रनवासी, 
औद यो धगक, वाणण्ज् यक वापरासााी ककिं वा को णत् याही अकृवषक वापरासााी नेमनू हदलेल् या जभमनीिंना तकुडजेो ड-
तकुडबेिंदी कायदा १९५९ कलम ७, ८, ८अअ च् या तरतदूी लाग ूहो त नाहीत.  
 
प्रश् न १२९: िक् फ जममनी म् हणजे का य?  
उत्तर: कद र शासनाच् या वक्फ अधिरनयम १९९५ चा अिंमल महाराष् र राज् यात १ जानेवारी १९९६ पासनू सरुु 
करा यात आला आहे. वक्फ अधिरनयमातील कलम १०८-अ च् या तरतदुीिंन्वये सदर कायदयाला अधिभावी प्रभाव 
(Overriding effect) प्रदान करायात आला असनू त्यानसुार या कायदयातील तरतदुी व अन्य को णत्याही 
कायदयातील तरतदुी परथपर ववसिंगत ारत असल्यास, अशा वेळेस वक् फ कायदयाच्या तरतदुी प्रभावी ारतात. 
वक्फ अधिरनयम,१९९५ च्या कलम ३(आर) अन्वये “वक्फ” या शब्दाची व्याख् या करायात आलेली आहे. 
त्यानसुार सवमसामान्यपणे इथलाम िमामच्या िाभममक कामाकररता वापरायात येणार् या सवम भमळकती (मभशद, 
इदगाह, दगाम, मकबरा, कब्रथतान, िाभममक पपासना सिंथिाा, अनािाालय) मश तलु- णखदमत इनाम या बाबी वक्फ 
कायदयाखाली येतात. िाभममक ककिं वा िममदाय सिंथिाेमधये सहभागी हो ायाचा अधिकार असलेली को णत्याही 
व्यक्तीचा समावेश वक्फमधये थवारथय असणारी व्यक्ती म्हणून हो तो . सवमसामान्यपणे अशा वक्फ मालमते्तच् या 
देखरेखीसााी मतुवल्ली ककिं वा व्यवथिाापन सभमतीची रनयकु्ती करायास वक्फ अधिरनयमातील तरतदुीिंनसुार वक्फ 
मिंडळाकडून मान्यता हदली जात.े  
 
प्रश् न १३०: िक् फ जममनीच ेहस् ता ंतरण करता  येत ेका य?  
उत्तर: कद र शासनाच् या वक्फ अधिरनयम १९९५, कलम ५१ अन् वये वक्फ मिंडळाच्या पवूमपरवानगीभशवाय  
को णत्याही वक्फ मालमते्तचा भाडपेट्टीा रनष् प्रभ असेल. तसेच, कलम ५१(१-ए) अन्वये वक्फ मालमते्तची को णतीही 
ववक्री, अशी मालमत्ता बक्षीस म्हणून देणे, त् यािंची अदालाबदल करणे, ती गहाण ाेवणे, ककिं वा रतचे हथतािंतरण 
करणे अस ेव्यवहार अविै आणण रनष् प्रभ ारतात.  
वक्फ अधिरनयम १९९५, कलम ५२ आणण ५२-ए अन् वये वक्फ मालमते्तचे असे व् यवहार झाल् यास ती मालमत्ता 
पवूमववत वक्फ मिंडळाच्या ताब्यात देायाची तरतदु आहे. 
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प्रश् न १३१: गा ि दप् तरी िक् फ जममनीच् या  नोंदी करता नंा  का य दिता  घ या िी?   
उत्तर: राज्यातील वक्फ मालमते्तच् या गाव नमनुा सात मध ये भो गवीादार सदरी फक्त सिंबिंधित “वक्फ सिंथिाचे े
नाव” नोंदववा यात याव.े त्याभशवाय अन्य को णाच्याही नावाच् या नोंदी करा यात ये  नये. त्याचप्रमाणे महाराष्र 
राज्यातील वक्फ मालमते्तच् या सात-बारा पतार्याच्या इतर हक्क सदरी "वक्फ प्ररतबिंधित सत्ता प्रकार" अशी नोंद 
लेायात यावी. महाराष्र राज्यातील वक्फ मालमत्तािंच् या बाबतीत को णत्याही परर्थ िातीत मतुवल्लीच ेवा इतर 
को णत्याही खाजवी इसमािंचे नाव अधिकार अभभलेखात नोंदववायात ये  नये.  
जर अशी नावे आिीपासनू अधिकार अभभलखेात दाखल असतील तर अशी नावे सिंबिंधितािंना  सनुावणीची सिंिी 
दे न कमी करुन वरील प्रमाणे भो गवीादार सदरी फक्त सिंबिंधित “वक्फ सिंथिाेच ेनाव” आणण इतर हक्क सदरी 
"वक्फ प्ररतबिंधित सत्ता प्रकार" अशी नोंद लेायात यावी. अशीच कायमवाही नागरी क्षते्रातील (भमळकत पत्रीकेवर) 
वक्फ मालमते्तबाबत करा यात यावी.  
 
प्रश् न १३२: लक्ष मी म क् ती योजना  का य आहे?  
उत्तर: ्थ त्रयािंचे हक् क सरुक्षीत रहावे याष्ष् ीीने, काही सामा्जक सिंलीनािंनी सचूववल् याप्रमाणे शासनाने हदनािंक १५ 
सप् ीदबर १९९२ रो जी शासन पररपत्रक क्रमािंक एस-१४/२१६१८१६/प्र.क्र.४५८/ल-६ अन् वये ल् मी मकु् ती यो जना लाग ू
केली आहे. या यो जनेखाली, जर एखाद या व् यक् तीने, थ वचे् छेने, आपल् या थ वत:च् या मालकीच् या शतेजभमनीत, 
थ वत:च् या नावासो बत, त् याच् या कायदेशीर पत् नीचे नाव, सहहहथ सदेार म् हणून दाखल करावे असा अजम हदला तर 
महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६ च् या तरतदुीिंचे पालन करुन, तसे नाव दाखल करा यास हरकत नाही. 
 
प्रश् न १३३: सा ियजननक वपणया च्या  पा णया च्या  उद्भिा पा सनू ककती अतंरा पयतं विहीर खोदता  येत ना ही?  
उत्तर: महाराष्र भजूल अधिरनयम १९९३, कलम ३ अन्वये को णत्याही खाजगी व्यक्तीला सावमजरनक वपायाच्या 
पाायाच्या पदभवापासनू ५०० मीीर अिंतरापयांत ववहीर खो दता येत नाही. तिाावप, ववभशष्ा परर्थिातीत, तािंबत्रक 
अधिकार् याच ेमत ले न सक्षम अधिकारी याबाबत परवानगी दे  शकतो . 
 
प्रश् न १३४: आका री पड जमीन म् हणजे का य?  
उत्तर: शतेजभमनीचा महसलू, तगाई अिावा अन् य शासकीय देय रक् कम भ  न शकणार् या खातदेाराची जमीन 
जप्त क न ती ्जल्हाधिकार् यािंच्या व्यवथिाापनाखाली आणायाबाबतची तरतदू महाराष्र जमीन महसलू सिंहहता 
कलम १८२ मधये करायात आली आहे. अशा जभमनीिंच्या करािंचा व्याजासह भरणा १२ वषामत केला गेला नाही तर 
त्यािंचा भललाव करायात येतो . त्या भललावातनू येणार् या रकमेतनू कराची रक्कम वजा करता पवमररत रक्कम मळू 
मालकाला हदली जात.े  

 

प्रश् न १३५: तला ठ् या ंनी कोणत् या ही दा खल या का मी अहिा ल सा दर करता ंना  अहिा ला तील भा षा  कशी असा िी?  
उत्तर: तलााी यािंनी नेहमी "अजमदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रािंव न असे हदसून येत ेकी,-------" अशी स ुवात 
क न अहवाल भलहावा व अहवालाच्या शवेीी "अजमदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रािंच्या आिारे सदर अहवाल 
तयार करायात आला" अस ेभलहावे. "असे प्रमाणणत करायात येत ेकी -----" ककिं वा "असा दाखला देायात येतो  
की,---" असे शब्द वाप  नये. 
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प्रश् न १३६: पा ण या च् या  बा बतीत िा परल या  जा णा र् या  TMC, Quces, Qumec या  सजं्ा ंचा  अाय का य?  
उत्तर: एक TMC म्हणज ेएक हजार दशलक्ष लन फूी (एकावर न  शनु्य (०१ अब्ज) क्यबूबक कफी) म् हणजेच  
२८,३१,६८,४६,५९२ भलीर.  
एक Quces म्हणजे एका सेकिं दाला एक लन फूी (क्यबूबक कफी) म् हणजचे एका सेकिं दाला २८.३१७ भलीर.   
एक Qumec म्हणज ेएका सेकिं दाला एक लन मीीर (क्यबूबक मीीर) म् हणजेच एका सेकिं दाला एक हजार भलीर. 
िरणाची क्षमता १.९७ tmc आहे म् हणजे िरणात १.९७x२८.३१७ अब्ज भलीसम पाणी मावत.े 
िरणातनू ५०० क्यसेुक पाणी नदीत सो डत आहेत. म्हणजे ५००x२८.३१७ भलीर प्ररत सेकिं द या वेगाने पाणी सो डले 
जात आहे. 
 

प्रश् न १३७: 'डडजीटल मसग्नेचर' बा बत का यदेशीर तरत द का य आहे?   

उत्तर: माहहती व तिंत्रज्ञान अधिरनयम-२०००, कलम 2 (d)(p)(q) तसेच कलम ३५(४) अन् वये 'डडजीील भसग्नेचर' 
असणारा दथतऐवज कायदेशीरररत्या विै असलेबाबत तरतदू आहे.  

 
प्रश् न १३८: म.ज.म.अ. कलम १४३ आणण मा मलतदा र कोटय ॲक्ट, कलम ५ अन् िये रस् ता  देण या ची का य तरत द 
आहे? 
उत्तर: महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, कलम १४३ अन्वये इतर भमूापन क्रमािंकाच्या सीमािंवरुन  
रथता पपलब्ि करुन देायाचा अधिकार तहभसलदारािंना आहे तर मामलतदार को ीम िक्ी १९०६, कलम ५ च्या 
तरतदुीिंनसुार शतेी ककिं वा चराईसााी वापरात असलेल्या को णत्याही जभमनीतील पपलब् ि रथ त् याला ककिं वा 
थवाभाववकपणे वाहत असेल अशा पाा याच् या प्रवाहाला को णीही अविैररत् या अडिाळा केला असेल तर असा अविै 
अडिाळा काढून ीाका याचा अधिकार तहभसलदारािंना आहे.  
म् हणजेच म.ज.म.अ. कलम १४३ अन् वये कायमवाही करतािंना रथ ता आिी पपलब् ि नसतो  परिंत ुमा.को .ि. १९०६, 
कलम ५ अन् वये कायमवाही करतािंना रथ ता आिीच पपलब् ि असतो .   
 
प्रश् न १३९: म.ज.म.अ. कलम १४३ अन् िये रस् ता  देता ंना  कसा  द् या िा ? 
उत्तर: सवम बाबीिंची शाहरनशा करुन, नवीन रथता देणे आवशयक आहे याबाबत तहभसलदारािंची खात्री पील्यानिंतर, 
देा यात येणार रथ ता लगतच्या शतेीच्या हददी/बािंिाव न देायाचा आदेश पाररत केला जातो . त्यावेळेस लगतच्या 
शतेकर् यािंच ेकमीत कमी नुकसान हो ईल अस ेपाहहल ेजात.े असा रथ ता फक्त बािंिावरुनच रथता देतो  येतो , या 
कलमाचे शीषमकचिं "हददीवरुन रथत्याचा अधिकार" अस ेआहे, त्यामळेु एखादा गीाच्या मिून रथता हदल्यास अशी 
कायमवाही कलम १४३ च् या तरतदुीिंशी ववसिंगत हो ईल आणण त् याववरुध द हदवाणी न्यायालयात अपील झाल्यास रतिाे 
असा रनणमय हीकणार नाही.   
असा रथ ता देतािंना 'गरज' (Necessity) तपासावी. या हाकाणी 'Indian Easement Act 1882' चे कलम १४ 
पहाव,े यात असा रथता 'Reasonably convenient' असावा असा शब्दप्रयो ग आहे, कलम १४३ मधये 
शतेकर्यािंना शतेात जाायासााी यो ग्य मागामची ककती जरुरी आहे, याकड ेतहसीलदाराने लक्ष दयावे असे नमदू 
आहे, या कलमाखाली ककती रुिं दीच्या रथत्याच्या वापराचा हक्क मान्य करावा याबाबत तरतदु आढळून येत 
नाहीत, त्यामळेु गुिंतागुिंत ीाळायासााी आदेशात 'बािंिाच्या एकाबाजूने एक चाको री व दसुर्या बाजूने एक चाको री'  



 

डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री                 महसूल प्रश नो त्तरे  पषृ् ा 47 

 

असा ककिं वा तत् सम पल्लखे करुन आदेश पाररत करावा, या कलमाखाली फक्त "रथत्याच्या वापराचा हक्क" मान्य 
केला जातो , "रथत्याच्या जागेचा नाही" याची नोंद य यावी.  
रथ ता देतािंना दो न्ही बाजूने ४—४  िं द असा एकूण ८ फुी रुिं दीचा पायवाी रथ ता देता येतो . पभतािंच् या सहमतीने 
अशा रथ त् याची रुिं दी कमी-जाथ त करता येत.े गाडी रथता देतािंना तो  ८ त े१२ फूी रुिं दीचा देता येतो .    
वाजवी रुिं दीपेक्षा अधिक  िं दीच्या रथत्याची मागणी असल्यास अजमदाराने लगतच्या शतेकर् याकडून रथत्याचे हक्क 
ववकत लेणे अपेक्षीत आहे.  
या कलमाखालील तहभसलदारािंचा आदेश मान्य नसल्यास त्यावव धद, आदेश प्राप्त झाल्यानिंतर साा हदवसािंच्या 
आत पपववभागीय अधिकारी यािंच् याकड ेअपील दाखल करता येत.े ककिं वा तहभसलदारािंच्या रनणमयावव धद एका 
वषामच्या आत हदवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो . हदवाणी न्यायालयात दावा दाखल केल्यास महसलू 
अधिकार् याकड ेअपील करता येत नाही. 
 
प्रश् न १४०: भा गीदा री ससं्ाचेी मा लमत्ता  कशी हस्ता ंतररत होत?े  
उत्तर: जर एखादी मालमत्ता भागीदारी सिंथिाेची असेल तर सवम भागीदार भमळूनच त् याचा हथतािंतरण व्यवहार क  
शकतात. इतर भागीदारािंनी भमळून एका भागीदाराला प्रत्यक्ष नोंदणीकृत कुलमखुत्त्यारपत्र हदली असेल तरच 
कुलमखुत्त्यारपत्र िारकाला व्यक्तीशी हथतािंतरण व्यवहार करता येतो .  
 
प्रश् न १४१: सहका री ससं्ाचेी मा लमत्ता  कशी हस्ता ंतररत होत?े  
उत्तर: सहकारी सिंथिाा कायदा १९६० व रनयम १९६१ अन् वये सहकारी सिंथिाेची थवत:ची मालमत्ता यो ग्य त ेरनकष, 
सवमसािारण सभेचा ाराव आणण ववभागीय सहकार रनबिंिकाची पवूमपरवानगी ले न हथतािंतररत करता येत.े 
 
प्रश् न १४२: म स्लीम देिस्ाा नची मा लमत्ता  कशी हस्ता तंररत होत?े  
उत्तर: मथुलीम देवथिाान/पीराची मालमत्ता वक्फ बो डामची पवूमपरवानगीच ले न हथतािंतरीत करता येत.े 
 
प्रश् न १४३: णिश्चन देिस्ाा नची मा लमत्ता  कशी हस्ता तंररत होत?े  
उत्तर: णिशचन िभममयािंच्या चचमच्या मालमते्तचे हथतािंतरण करायाआिी द बॉम्बे प्ब्लक रथी ऍक्ी १९५० अन् वये 
िमामदाय आयकु्त व सिंबिंधित णिशचन पिंिााच्या िममग ुची पवूमपरवानगी ले न कायदयातील सवम प्रकक्रया पणूम 
क न करता येत.े 
 
प्रश् न १४४: न्या सची (रस्ट) मा लमत्ता  कशी हस्ता ंतररत होत?े  
उत्तर: न्यास (रथी) कायदयाने नोंदणीकृत केलेल्या सिंथिाेची मालमत्ता िमामदाय आयकु्तािंच्या पवूमपरवानगीने व 
न्यासववषयक कायदयातील तरतदुीिंचे पालन क न हथतािंतररत करता येत.े 
 
प्रश् न १४५: कंपनीची मा लमत्ता  कशी हस्ता ंतररत होत?े  
उत्तर: किं पन्यािंची मालमत्ता किं पनी कायदा, किं पनीच ेमेमो रिंडम व आहीमकल्स ऑफ असो भसएशन मिील तरतदुीिंच् या 
आिारे हथतािंतररत हो त.े 
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प्रश् न १४६: हदिा ळखोरा ची मा लमत्ता  कशी हस्ता ंतररत होत?े  
उत्तर: हदवाळखो राच्या मालमते्तच्या हथतािंतरणाचे सवम अधिकार यो ग्य त्या को ीम ररभसव्हरकड ेअबाधित असतात.   
 
प्रश् न १४७: पोकळीस्त ना ि ककंिा  नोंद कशी कमी करा िी? 
उत्तर: महाराष् र जमीन महसलू अधिरनयम ककिं वा तत् सम कायद यािंमध ये "पो कळीथत नाव कमी करणे" या नावाने 
कुालेही कलम ककिं वा अशा प्रकारचा पल् लेख आढळून येत नाही.  
'पो कळीथत' हा बो ली भाषचेा शब् द असनू त् याचा अिाम पो कळ (Hollow) ककिं वा अिामहीन असा हो तो . कायद याच् या 
भाषते त् याला "ज् या नोंदीला ककिं वा नावाला आज रो जी कायदेशीरररत्या महत्व नाही ककिं वा नजर चुकीने तशीच 
राहून गेलेली नोंद ककिं वा नाव" असे म् हणता येईल. म्हणजेच एकेकाळी कायदेशीर महत्व असलेली नोंद, कायदेशीर 
बाबीिंची पतूमता झाल्यामळेु आज अिामहीन झाली तर ती नोंद पो कळीथत ारत.े 
प्रिाम अजामत नमदू ककिं वा तो  रनरीक्षण करीत असतािंना आढळलेली, पो कळीथत नोंद ककिं वा नाव को णत्या फेरफार 
नसुार दाखल झाले हो त ेयाचा परुावा य यावा. बहुदा अशा नोंदीिंबाबतचा फेरफार अभभलेख कक्षात आढळून येत 
नाही. फेरफार न आढळल् यास, अभभलेखपालाचा तसा दाखला प्रकरणी समाववष् ी करावा.   
 सात-बारा पनुलेखनाच् यावेळी काही चकू झाली आहे काय याची खात्री करावी. 
 सिंबिंिीत पो कळीथत नाव ककिं वा नोंद को णत्या हक्काने दाखल झाले हो त ेत ेबलावे. पदाहरणािाम वारस म् हणनू 
अिावा गहाणदार म् हणून ईत् यादी तसेच आज रो जी त्या  नावाला कायदेशीरररत्या काही महत्व आहे काय याची 
पडताळणी करावी. 
  सवम हहतसिंबिंिीतािंना नो ीीस बजावनू त् यािंचे जबाब ययाव.े 
  तलाठ यामाफम त थिाारनक चशकशी करुन त् या बाबतचा अहवाल प्रकरणी समाववष् ी करावा. 
  पपरो क् त सवम प्रककयेत त ेनाव ककिं वा नोंद पो कळीथत आहे अशी रनववमवाद (beyond doubt) खात्री 
पील् यानिंतर, रनकालपत्रात वरील प्रमाणे केलेल्या सवम कायमवाहीचा सववथतर तपशील नमदु करुन म.ज.म.अ. 
१९६६, कलम १५५ अन्वये त ेनाव ककिं वा नोंद कमी करायाचा आदेश पाररत करावा. 
 
प्रश् न १४८: अल पभाूा रक शतेकरी म् हणजे कोण?  
उत्तर: जो  शतेकरी मालक व/ककिं वा कुळ म् हणून एक हेक् ीर पयांत (२.५ एकर) शते जमीन वहहवाीतो  त् याला 
अल् पभिूारक शतेकरी म् हणतात.  
 
प्रश् न १४९: लहा न शतेकरी म् हणजे कोण? 
उत्तर: जो  शतेकरी मालक व/ककिं वा कुळ म् हणून एक हेक् ीर (२.५ एकर) पके्षा जाथ त शते जमीन वहहवाीतो  त् याला 
लहान शतेकरी म् हणतात.  
 
प्रश् न १५०: दबूयल तटक म् हणजे कोण? 
उत्तर: दो न हेक् ीरपेक्षा जाथ त नाही अशी को रडवाहू जमीन िारण करणारा (दषु् काळ प्रवण म् हणून जाहीर क्षेत्रात तीन 
हेक् ीर) लहान शतेकरी आणण ज् याचे बबगर शतेी वावषमक पत् पन् न रु. १३,५००/- पेक्षा जाथ त नाही त् याला दबूमल 
लीक म् हणतात.   
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प्रश् न १५१: दा ररद्र रेषखेा लील व् यक् ती म् हणज ेकोण? 
उत्तर: ज् याच ेपसैा अिावा माल ककिं वा अिंशत: पसैा आणण अिंशत: माल अशा सवम मागाांनी भमळणारे एकूण वावषमक 
पत् पन् न ग्राभमण भागात रु. २०,०००/- पेक्षा आणण शहरी भागात रु. २५,२००/- पेक्षा जाथ त नाही त् याला दाररर 
रेषखेालील व् यक् ती म् हणतात.  
 
प्रश् न १५२: हटपण ब क म् हणजे का य?  
उत्तर: 'हीपण बकु' म्हणजे जभमनीचा अपररमाणणत नकाशा असतो . बब्रीीश काळात सवमप्रिाम शतेजभमनीची 
मो जणी शिंकुसाखळीने करायात ये न सिंबिंधित जभमनीचे नकाश ेतयार करणेत आले आणण त्यािंना सव्हे निंबर 
देायात आले. प्रत्येक सव्हे निंबरचा नकाशा व क्षेत्र तयार करुन ाेवायात आले. त्यालाच 'भमूापनाचे मळू 
अभभलेख' ककिं वा 'हीपण' असे म्हणतात.  
'हीपण' हे मो डी भलपीत आहे. त् यावेळी मराावाडयात रनजामशाही असल् याने तिेाील काही भागात 'हीपण' पदूममधये 
आहे. हीपणामधये सव्हे निंबरची बाहय बाजू भरीव रेषमेधये व त्यावरील लिंब तीुक रेषािंनी दशमववलेले असतात. 
त्यावर मो जणी केलले्या साखळीची मापे भलहीलेली असतात. लिंबामळेु तयार झालेल्या भागािंना 'वसला' (बत्रको ण/ 
समलिंब चशकन) म्हणतात, त्यािंना लाल शाईने क्रमािंक हदलेले असतात. या हीपणामधये सिंबिंधित सव्हेनिंबरच ेलगत 
भमूापन क्रमािंक व जागेवरील ्थिाती (गावााण रथत,े पा ल रथत,े बलैगाडी रथता, ओढा, ओलळी, ववहीर, झाड े
इ.) बाबी नमदु केलेल्या असतात. 
या सवम बाबीिंमळेु जभमनीच्या भमूापन क्रमािंकाचे क्षते्रफळ अचुक काढता येत.े त्यामळेु सधया केलेल्या 
मो जणीकामाची तपासणी/खात्री भमूापक हीपणाच् या आिारे करतो . 
िारण केलेल्या प्रत्येक जभमनीचे (सव्हे निंबरचे), त्या जभमनीच्या आकारमानाप्रमाणे पररमाणात न काढलेली, 
आिार रेषा आणण लिंब यािंच ेशिंकुसाखळी नसुार 'रुपये/ आणे' या पररमाणात रन्शचत मो जमापे, बािंिमापे, 
वसलाक्रमािंक, हददीच्या खणुा व लगतचे सव्हे निंबर दशमववलेले असतात. अशा पधदतीने, जभमनीच्या 
आकारमानाप्रमाणे, पररमाणात न तयार केलेल्या अभभलखे म्हणजे 'हीपण' हो य. या 'हीपण'चे दो न पपप्रकार 
आहेत. 
अ) कच्च ेहीपण : प्रत्येक भमूापन क्रमािंकाचे, िारण केलेल्या वहहवाीी नसुार कच्चेहीपण (पररमाणात नसलेले 
रेखाधचत्र) तयार करायात येत.े त्यात वहहवाीीच्या हददीच्या रनशााया ले न शिंकू साखळीचे आिारे साखळी व 
आणे याप्रमाणे मो जमापे दशमववली जातात व प्रत्येक भमूापन क्रमािंकास मो जणी केलेल्या क्रमानसुार चालता निंबर 
देायात ये न लगत भमूापन क्रमािंक भलहहले जातात. हीपण आकृतीचे मो जमापानसुार वसलेवार पधदतीने 
भमूापन क्रमािंकाच ेक्षते्र कायम करायात ये न त्यावर एकूण क्षेत्र, बागायत क्षेत्र, तरी/गददी याचा पल्लखे असतो . 
ब) पक्के हीपण : यामधये प्रत्येक भमूापन क्रमािंकाचे पररमाणात काढलेले रेखाधचत्र असत.े त्यावर बािंिमापे 
दशमवनू चालता निंबर, अिंरतम निंबर, शतेाचे नाव व सत्ता प्रकार इत्यादी बाबी नमदु केल्या जातात. 
 
प्रश् न १५३: शतेिा र पत्रक म् हणजे का य? 
उत्तर: ज् या पथुतकात भमूापन क्रमािंकानसुार क्षेत्र व आकार नमदु केलेला असतो  त् याला शतेवारपत्रक म् हणतात.  
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प्रश् न १५४: कच्चा  स ड म् हणजे का य? 
उत्तर: मखु् यत: को कण ववभागात एकूण क्षेत्र दाखववायाकामी सडु वापराला जातो . त्यामधये भमूापन क्रमािंक, पो ी 
हहथ सानिंबर, थिाळाचे नाव, ्जरायत, बागायत यािंचे क्षेत्र व आकार नमदू असतो . 
 
प्रश् न १५५: पक्का  स ड म् हणजे का य? 
उत्तर: हा मखु् यत: डोंगराळ भागातील गावासााी ाेवायात येतो . यामधये भमूापन क्रमािंक व त्यामधये पडलेल्या 
पो ीहहथथयाची थकेली आकृती असत.े तसेच जभमनीचा प्रकार, भमूापन क्रमािंक व पो ी हहथथयाचे असणारे खराबा 
क्षेत्र व आकार नमदू असतो .  
 
प्रश् न १५६: दरिा री म् हणज ेका य?  
उत्तर: दरवारी मधये भमूापन क्रमािंक, प्रत निंबर, कच्चा व पक्का आकार व क्षेत्र नमदू असत.े 
 
प्रश् न १५७: क्ला सर रजजस्टर म् हणजे का य? 
उत्तर: यात भमूापन क्रमािंक / पो ी हहथ सा निंबर, जभमनीचे प्रकाररनहाय क्षेत्र, पो ीखराब, ्जरायत, बागायत व तरी 
याप्रमाणे दर व आकार नमदू केलेला असतो . तसेच जभमनीची गावापासनू व पाायापासनू असणारी लािंबी, मलै 
वरुन कायम एकरी दर काढलेला असतो . 
 
प्रश् न १५८: प्रनतब क म् हणजे का य? 
उत्तर: जमाबिंदीच् यावेळी प्रतबिंदी करतािंना, प्रत्येक भमूापन क्रमािंकाची प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी करुन त्याचे ाराववक 
चशको न आखुन त्या प्रत्येक भागाची प्रत ारववली जात.े प्रत्येक भागाचे / जभमनीच ेप्ररतवार रनरीक्षण करुन, 
त्याप्रमाणे ववहहत नमनु्यात प्रतवारी प्रमाणे भागआणे काढले जातात व त्या भागआणे वरुन निंतर त्याचा एकरी 
दर कायम करुन, आकार बसववायाचे काम केले जात.े त्याच्या नोंदी प्ररतबकु नोंदवही मधये करायात येतात 
त्यामधये भमूापन क्रमािंक, मो जणी निंबर, डागाचे नाव, कदामच ेनाव, जभमनीचा प्रकार, क्षेत्र, खराबा क्षेत्र, व 
लागवडी लायक क्षते्र, इत्यादी नोंदी लेतल्या जातात. 
 
प्रश् न १५९: िेत्रब क म् हणज ेका य? 
उत्तर: मो जणी अिंती भमूापन क्रमािंकाच ेपररमाणात काढलेले रेखाधचत्राचे क्षते्र समाववष्ी असणारे मो जणीचे पथुतक 
म्हणजे क्षेत्रबकु हो य. यात िारकाच ेनािंव, सव्हे निंबर व त्याचे क्षेत्र, चालता निंबर, इ. बाबी नमदु असतात. 
 
प्रश् न १६०: िसलेिा र ब क म् हणजे का य? 
उत्तर: भमूापन क्रमािंकाचे क्षते्र काढायासााी, त् या भमूापन क्रमािंकाची काीको न, बत्रको ण व समलिंब चशको नात 
ववभागणी करुन मो जमापाच्या सहाय्याने क्षेत्र गणना करायाची पधदत म्हणजे वसलेवार हो य. 
मो जणी केलेल्या भमूापन क्रमािंकाची शिंकु पधदतीने बत्रको ण आणण समलिंब चशको नामधये ववभागणी करुन, 
रन्शचत पररमाणात मापे ीाकायात येवनू, गणणतीय पधदतीने प्रत्येक बत्रको णाचे क्षेत्र नमदु करायात येत.े अशा 
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मो जणी केलेल्या सवम भमूापन क्रमािंकाची नोंद ज्या नोंद वहीत केलेली असत,े त्या नोंदवहीस वसलेवार बकु असे 
म्हणतात. 
 
प्रश् न १६१: बा गा यत तक्ता  म् हणजे का य? 
उत्तर: बागायत सव्हे निंबरसााी तक्ता तयार करतात. हया तक्त्यात वगीकरण करताना जी माहहती सव्हेअरने 
प्राप्त करुन लेतली, ती सवम हयात नमदु केली जात.े ववहीरीची नोंद, सव्हे निंबरच् या हददी व हददीच्या रनशााया 
(खणुा) तपासनु भलहून लेतात. वगमकार सधुदा प्रत्येक सव्हे निंबरची नोंद ाेवतात. त्या सव्हे निंबरचे गावापासनूचे 
अिंतरही नोंदवतात. गाव नकाशा व गाव नोंदवही तयार करतात व ओलीताचे/पाायाची सािने को णको णती आहेत. 
त्यािंची नोंद त्यात करतात. तलाव, वो डी, कुिं ीा या पासनु शतेीला पाणी भमळत ेककिं वा नाही याच्या नोंदी ाेवल्या 
जातात. 
 
प्रश् न १६२: आका र बदं म् हणजे का य? 
उत्तर: गावातील प्रत्यक्ष जभमनीची भमूापन मो जणी व जमाबिंदी पणूम झाल्यानिंतर प्रत्येक भमूापन क्रमािंकाचे क्षते्र 
वसलेवार पधदतीने काढले जात.े क्षेत्र काढताना ्जरायत, बागायत, तरी (भातशतेी) इत्यादी वेगवेगळे क्षेत्र नमदु 
केले जात.े त्याप्रमाणे (गाव नमनुा एक) आकारबिंद तयार केला जातो . 
एखादया गावाचे एकूण क्षेत्र, भमूापन क्रमािंक ककिं वा गी क्रमािंक, त्यािंचे प्रत्येकी क्षेत्र, आकार, लागवडीचे क्षते्र, 
पो ीखराबा, सत्ताप्रकार, प्रतवारी, जभमन महसलू आकारणी, जमाबिंदीची मदुत तसेच एकूण क्षेत्र को णको णत्या 
प्रकाराखाली ककिं वा प्रयो जनासााी वापरात आहे, त्याचा तपशील दशमववणारा गाव नमनुा एक म्हणजे आकारबिंद 
हो य. आकारबिंदामधये गावच ेएकुण क्षेत्र, लागणी लायक, खराबा त्याचा आकार या नोंदी केल्या जातात.  
आकारबिंदाच् या शवेीच् या पानावर सिंपणूम भमूापन क्रमािंकाच्या क्षेत्राची/ आकाराची बेरीज, जभमनीच् या वेगवेगळया 
प्रकाररनहाय दशमववललेी असत.े तसेच गावााण, नदया, नाल,े भशवेवरील भाग, ओढा, रथत,े कॅनॉल, तलाव, रेल्वे, 
इ. क्षेत्राचा वगेळा पल्लेख असतो  आणण शवेीी वर पल्लेख केलेल्या सवाांचे क्षेत्राची एकत्रीत बेरीज केलेली असते. 
त्यास 'जुमला बेरीज' असेही म्हणतात. 
 
प्रश् न १६३: गा ंिचे नका श ेम् हणजे का य?  
उत्तर: गाव नकाशा हा भमूापन अभभलेख आहे. कारण तो  गावचे सवम भकू्रमािंक दशमववतो . गाव नकाशा  
एक इिंच = २० साखळी ककिं वा १० साखळी या पररमाणात काढला जात हो ता. दशमान पधदत सरुु केल्यानिंतर 
मो जणी प्रमाणणत दशमान साखळीने केली जात ेआणण गावनकाश े१:५००० व १:१०००० या पररमाणात तयार केले 
जातात. गाव नकाशा मधये गावातील गावाािंण, झाड,े ववहहरी, डोंगर, ीेकडी, ओढा, ओलळी, गाडी रथत,े पािंळिंद 
रथत,े पक्के रथत,े झुरी इ. बाबी नमदु असतात. गाव नकाशाच्या आिारे एखादया गी निंबरच्या ककिं वा गावाच्या 
हदशादशमक चत:ुभसमा समजनू येतात. ज्या गावामधये एकत्रीकरण यो जना अिंमलात आली अशा गावामधये सव्हे 
निंबर ऐवजी एकत्रीकरणानिंतर त्यास गी निंबर असे सिंबो िले गेले. 
 
प्रश् न १६४: अधिकाका र अमभलेख म् हणजे का य? 
उत्तर: वर्हाड क्षते्रात सव्हे निंबर नसुार कब्जदेारािंच ेहक्काचे अधिकार अभभलखे, त्यािंच् या कब्जातील क्षेत्ररनहाय 
तयार करणेत आल.े मधय प्रािंतात (नागपरू ववभागामधये) 'खसरा पत्रक' तयार करणेत आले. मराावाडयात सधु दा 
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'खासरा पत्रक' तयार करणेत आले. प्शचम महाराष्रात 'कडई पत्रक' तयार करणेत आले. महाराष्र जभमन 
महसलु अधिनयम १९६६ लाग ूझाल्यानिंतर अधिकार अभभलेख म्हणून सात-बारा अिंमलात आला.  सात-बारा हा 
मळू महसलू अभभलेख असनू, महाराष्र जभमन महसलु अधिकार अभभलेख आणण नोंदवहया (तयार करणे व 
सु् थिातीत ाेवणे) रनयम, १९७१ यातील रनयम ३,५,६ आणण ७ नसुार सात-बारा तयार केला जातो .  
 
प्रश् न १६५: फा ळणी नका श ेम् हणजे का य? 
उत्तर: एखादया भमूापन क्रमािंकाचे ररतसर हहथसे पाडायासााी जागेवरील वहहवाीीची मो जणी करुन तयार केलेला 
नकाशा म्हणजे फाळणी नकाशा हो य. फाळणी नकाश ेहे सन १९५६ पयांत शिंकुसाखळीने तयार केले गेले.  
त्यानिंतर त ेफलकयिंत्राच् या साहाय्याने तयार केलेले आहेत. फाळणी नकाशा आिारे पो ीहहथथयािंच्या गहाळ खणुािंची 
्थिाती रन्शचत करता येत.े हददीचे वाद भमीववता येतात. ज्या भमूापन क्रमािंकामधये पो ीहहथसे पडलेले आहेत 
त्यािंच् या हहथथयाप्रमाणे असलेल्या हददी यो ग्य त्या थकेलाप्रमाणे कायम करुन, यामधये भमूापन क्रमािंकाच्या हददी 
काळया शाईने व पो ीहहथयाच्या हददी तािंबडया शाईने दशमवनू त्यात त्या- त्या पो ीहहथथयाचा क्रमािंक नमदु 
केलेला असतो . 
 
प्रश् न १६६: ग णा का र ब क म् हणजे का य? 
उत्तर: जेव्हा एखादया भमूापन क्रमािंकामधये ककिं वा गीामधये को णत्याही कारणामळेु हहथसे पाडले जातात. तवे्हा 
मो जणीवेळी गणुाकार बकु (हहथसा फॉमम निं.४) भरला जातो . सिंबिंधित िारकाने दशमववल्याप्रमाणे वहहवाीीप्रमाणे 
पो ीहहथथयािंची मो जणी करुन आलेले क्षेत्र रकाना क्रमािंक ६ मधये भलहहायात येत.े त्यानिंतर सव्हे निंबरच्या एकुण 
क्षेत्राशी मेळ ाेवायासााी क्षते्र कमी अधिक रकाना क्रमािंक ८ व ९ मधये भरुन सव्हे निंबर चे एकुण क्षेत्र रकाना 
क्रमािंक १० मधये कायम केले जात.े त्यावेळी प्रत्येक हहथसाच्या खातदेारािंचे नाव/हजर असलेबाबत अिंगाा ककिं वा 
थवाक्षरी (रकाना क्रमािंक १२ मधये) लेतली जात.े यामधये ज्या भमूापन क्रमािंकाचे हहथसे करावयाचे आहेत 
त्यामधये खाष्ीे पाडून अिावा त्ररैावषक पधदतीने क्षेत्रफळ काढले जात.े पो ीहहथसा मो जणी करत असताना जभमन 
एकत्रीकरण यो जना १९४७ च्या रनयमास अधिन राहून ववहीत केलेल्या प्रमाणभतू क्षेत्रापेक्षा कमीचा हहथसा / 
तकुडा पडणार नाही अशा ररतीने जभमनीची ववभागणी केली जात.े एकिं दरीत सव्हे निंबर अिावा गी निंबर मधये 
जेव्हा ववभागणी हो त,े तवे्हा मो जणी समयी जागेवर करावयाच्या / भरावयाच्या तक्त्याला गणुाकार बकु असे 
म्हणतात. 
 
प्रश् न १६७: कमी- जा स्त पत्रक म् हणजे का य? 
उत्तर: महाराष्र जभमन महसलू अधिरनयमात तरतदू केल्याप्रमाणे सव्हे निंबर/गी निंबरचे आकार व क्षेत्रामधये 
काही कारणािंथतव बदल झाल्यास, गावच्या आकारबिंदामधये बदल करायासााी जो  अभभलेख तयार केला जातो . 
त्यास कमी-जाथत पत्रक म्हणतात. असे कमी-जाथत पत्रक सािारणपणे खालील प्रकरणी तयार करावे लागत.े 
 शते जभमनीचा वापर बबनशतेी प्रयो जनासााी करावयाचा असल्यास, 
 मळू भमूापनामधये गणणतीय ककिं वा हथतदो षाने रनमामण झालेली चकू (क्षेत्र द ुथती), 
 बबनआकारी जभमनीवर आकारणी करणे (मळू भमूापनाच्या वेळी आकारणी न केलेल्या जमीनी),  
 मळई जमीनीिंचे प्रदान इ. 
 भसूिंपादन 
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 नदी पात्रातील मळई जभमनीची वाढ व ली अशा प्रकरणी कमी जाथत पत्रक तयार करावे लागत.े  
यामधये मळू भमूापन क्रमािंक, हहथसा क्रमािंक, जभमनीचा प्रकार, एकुणक्षते्र, खराबा वगम, लागवडीखालील क्षेत्र, 
आकार इत् यादी बाबतच्या मळु नोंदीमधये, हहथयाप्रमाणे दरुुथती करुन नोंदी लेतल्या जातात. म्हणजेच कमी 
जाथत पत्रकामधये रकाना १ त े८ (द ुथती पवूीची ्थिाती) व पवमररत भागात द ुथतीनिंतरची ्थिाती नमदू असत.े 
को णत्याही कारणाथतव गाव नमनुा १ ककिं वा आकार बिंदाच् या गो षवार्यातील क्षेत्र व आकार यामधये करायात 
येणारा बदल फक् त क.जा.प. च् या माधयमातनूच केला जातो . अशी क.जा.प. पप अिीक्षक भभूमअभभलेख, मिंजुर 
करतात व पप अिीक्षक भभूम अभभलेख कायामलयातील भमूापन अभभलेखात, नकाशात व आकारबिंदाला नोंद ल ेन 
क.जा.प.ची एक प्रत पप अिीक्षक भभूम अभभलेख यािंच ेथवाक्षरीने तहभसलदार यािंचकेड ेनकाशासह हक्क नोंदणी 
व गाव नमनुा १ मधये नोंद लेायासााी पााववली जात.े सदर पत्रकास कमी जाथत पत्रक अस ेम्हणतात. 
 
प्रश् न १६८: एका गीाचा कजाप झाला आहे. परिंत ुतालकुा रनररक्षक, भमूी अभभलेख यािंनी अहवालानसुार तलााी 
यािंनी नोंद ले न मिंडलअधिकारी यािंनी प्रमाणणत केली आहे, महसलू अधिकारी यािंचा कुािंही आदेश नाही हे 
वविीसम्मत आहे का?                          
उत्तर: तालकुा रनररक्षक, भमूी अभभलेख हे म.ज.म.अ. कलम २(३१) अन् वये महसलू अधिकारीच आहेत.  
 
प्रश् न १६९: आका रफोड पत्रक म् हणज ेका य? 
उत्तर: भमूापनाचे वेळी सव्हे निंबरचे क्षते्र व आकार, एकबत्रकरण यो जनेवेळी गीाचे क्षेत्र व आकार कायम केललेा 
आहे. सदरहू सव्हे निंबर अिावा गी निंबर मधये पो ीहहथसा मो जणीने, को ीमवाीपाने, भसूिंपादनाने ककिं वा बबनशतेी 
आदेशाने सदरहू सव्हे निंबर अिावा गी निंबरचा आकार कमी-जाथत केला जातो  त्या पत्रकाला आकार फो ड पत्रक 
असे म्हणतात. आकार फो ड पत्रक भमूी अभभलेख कायामलयातफे तयार करा यात येत.े   
को ीम वाीप करताना, जभमनीचे खाष्ीे पाडून, जभमनीतील गणु-दो ष पाहून, सरस-रनरस मानाने आकार 
कमी/अधिक केला जातो . रतच पधदत पो ीहहथसा मो जणीमधये सधुदा वापरली जात.े परिंत ुहल्ली आकार फो ड हे 
त्ररैावषक पधदतीने केले जात.े आकार फो ड पत्रकात सव्हे निंबर/गीनिंबर, पो ीहहथथयाचा क्रमािंक, त्याचे क्षते्र, 
आकार, जभमनीचा प्रकार, लागणीलायक क्षेत्र, पो ीखराबा इत्यादी बाबत १ त े२६ प्रमाणे रकाने असतात. 
 
प्रश् न १७०: तरग ती मसलेंडर िा णण्य प्रयोजना सा    िा परता  येतो का य? 
उत्तर: नाही, लरगतुी भसलदडर, लरगतुी थवयिंपाकासााी न वापरता वाणणज्य प्रयो जनासााी (हॉीेल व्यवसायासााी) 
वापरणे एल.पी.जी. (रेग्यलेुशन ऑफ सप्लाय िन्ड डडथरीब्यशुन) ऑडमर २००० चा भिंग आहे तसेच जीवनावशयक 
वथत ूकायदा १९५५, कलम ६ अन्वये गनु्हा आहे. 
 
प्रश ् न १७१: प्रेशर टेजस् टंग य य  असलेला  गॅस मसलेंडर म् हणजे का य?   
उत्तर: गॅस किं पनी दर चार महहन् यािंनी गॅस भसलदडर, गॅसचा ककती दबाव सहन क  शकेल याची तपासणी करत 
असत.े यात पत्तीणम झालेले भसलदडरच ववतरणासााी पााववा यात येतात. एल.पी.जी. गॅस भसलदडरची ड् य ुफॉर प्रशेर 
ीे्थ ीिंग (डीपीीी) तपासायासााी, गॅस भसलदडरच्या पकडायासााी जी गो ल लो खिंडी ररिंग असत,े त्याच्या खाली तीन 
रुिं द लो खिंडी पट्टट्टया असतात. त्याच्या आतल्या बाजूला गॅस भसलदडरची ड् य ुफॉर पे्रशर ीे्थ ीिंग असत.े यावर A, 
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B, C आणण D अशी अक्षरे आणण या अक्षरािंसो बत दो न अिंक भलहहले असतात. यािंवरुन गॅस भसलदडर केव् हा प्रशेर 
ीे्थ ीिंग सााी ड् य ुआहे त ेलक्षात येत.े  
यातील A= जानेवारी त ेमाचम; B= एवप्रल त ेजून; C= जुल ैत ेसप्ीदबर आणण D=ऑक्ीो बर त ेडडसदबर. 
(पदाहरण: A15= गॅस भसलदडरची प्रेशर ीे्थ ीिंग डीे- माचम २०१५ आहे. हा गॅस भसलदडर माचम २०१५ निंतर वापरणे 
लातक ा  शकेल. असा भसलदडर ववतरकाला परत देता येतो .  
 
प्रश् न १७२: कब् जेहक् का ची रक् कम ककंिा  भोगा धिकाका र मलू य म् हणज ेका य? 
उत्तर: महाराष्र जभमन महसलू (सरकारी जभमनीची ववल् हेवाी लावणे) रनयम १९७१, रनयम २(के)(एक) अन् वये 
कब् जेहक् काची रक् कम ककिं वा भो गाधिकार मलू् य ची व् याख् या हदलेली आहे. एखाद या व् यक् तीस जेव् हा शासकीय 
जभमनीचे वाीप केले जात ेतवे् हा त् या जभमनीचा भो गवीा करा याचा अधिकार हदल् याबद दल मो बदला म् हणून देय 
असणारी रक् कम म् हणज ेकब् जेहक् काची रक  कम ककिं वा भो गाधिकार मलू् य. ही रक् कम भश्र  भसध द गणकानसूार 
(रेडी रेकनर) ारववली जात.े      
 
प्रश् न १७३: अलपसखंया क लोकसमहू कोणत ेआहेत? 
उत्तर: राष्रीय अल्पसिंख्याक आयो ग अधिरनयम १९९२ (National Commission for Minorities Act, 1992) 
मिील कलम २(क)नसुार कद र शासनाने अधिसधूचत केलेले, तसेच महाराष्र राज्य शासनाने राज्य अल्पसिंख्याक 
आयो ग अधिरनयम २००४ मिील कलम २ (ड) नसुार खालील सहा समदुाय अल्पसिंख्याक लो कसमहू लो वषत केले 
आहेत. मु् थलम, णिशचन, भशख, बशधद, पारशी आणण जैन हे अल्पसिंख्याक लो कसमहू आहेत. 
 
प्रश् न १७४: जमीन महसलू आका रणी कशी  रविली जा त?े 
उत्तर: जमीन महसलू कर ारवतािंना सिंबिंिीत खातदेाराच् या नावे असणार् या जमीनीचा एकूण क्षते्रावरील (गाव 
नमनुा निं ८अ नसुार) असलेला महसलू कर ववचारात लेतला जातो . यासााी तलााी यािंनी पढुील प्रमाणे कायमवाही 
करावी. 
 दरवषी हदनािंक १ डडसदबरच् या समुारास तलााी यािंनी सिंपणूम गावाचा गाव नमनुा निंबर ८ अ (िारण जभमनीची 
नोंदवही) अद ययावत क न य यावा. त् यानिंतर खालील प्रमाणे याद या तयार कराव् या. 
(१) गाव नमनुा निंबर ८ अ नसुार ज् या खातदेारािंची सिंपणूम राज् यातील एकूण ्जरायत (को रडवाहू) शते जमीन 
िारण क्षेत्र ३ हेक् ीर पेक्षा जाथ त नाही नसलेले आणण त् यािंच् या को णत् याही जमीनीचा, को णताही भाग, को णत् याही 
प्रकारे, भस िंचनाखाली येत नाही अशा खातदेािंची यादी.अशा खातदेारािंना जमीन महसलू आकारणी वसलुीतनू सीू 
असली तरी त् यािंच् याकडून ्ज.प. आणण  ग्रा. प. हे थ िाारनक पपकर वसलू करायच ेअसतात.   
(२) ज् या ज् या खातदेारािंच् या सिंपणूम राज् यातील िारण जमीनीवरील आकार रक् कम रु. ५/- पेक्षा कमी आहे अशा 
खातदेारािंची यादी.   
(३) ज् या खातदेारािंच् या सिंपणूम राज् यातील एकूण शते जमीन िारणेवर वावषमक जमीन महसलुाची आकारणी रुपये 
५/- च् या वर परिंत ूरक् कम रुपये १०/- पेक्षा कमी आहे तसेच त् यािंच् या को णत् याही जमीनीचा, को णताही भाग, 
को णत् याही प्रकारे, भस िंचनाखाली येत नाही अशा खातदेारािंची यादी. 
अशा खातदेारािंना जमीन महसलू आकारणी वसलुीतनू सीू असली तरी त् यािंच् याकडून ्ज.प. आणण  ग्रा. प. हे 
थ िाारनक पपकर वसलू करायचे असतात. 
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 वरील प्रमाणे याद या तयार झाल् यानिंतर, पपरो क् त सीू वगळता, ज् या खातदेारािंकडून मळू जमीन महसलू वसलू 
करायचा आहे, त् याच् या नावासमो र वसलू करावयाच् या मळू जमीन महसलू रकमेचा आकडा भलहावा.    
 जजल हा  पररषद उपकर: हा पपकर मळू जमीन महसलू आकाराच् या ७ पी असतो . आता या खातदेारािंकडून 
वसलू करावयाच् या मळू जमीन महसलू रकमेसमो र गणुणले ७ असे भलहाव.े   
 ग्रा मपचंा यत उपकर: हा पपकर मळू जमीन महसलू आकाराइतकाच असतो . आता वर ्जिाे खातदेाराच् या नावा 
समो र गणुणले ७ भलहीले आहे त् याच् याच समो र अधिक मळू जमीन महसलू आकाराच् या रकमेचा आकडा भलहावा. 
 एकूण िस लीची रक् कम: मळू जमीन महसलू आकाराची रक् कम → गणुणले ७ अधिक → मळू जमीन महसलू 
आकाराची रक् कम अशी बेरीज केली की देय जमीन महसलुाच् या रकमेचा आकडा तयार हो तो . अशी जी एकबत्रत 
रक्कम तयार हो त े(ही रक्केम मळु आकराच् या ९ पी असत)े रततकी रक् कम सिंबधित खातदेाराकडून जमीन बाब 
वसलू म्हणून करावी.  
 
प्रश् न १७५: "ब" आणण "क" पत्रका च् या  िस लीमय ये कशा चा  समा िेश होतो? 
उत्तर: "ब" पत्रक वसलुीमध ये गशण खरनज, आर.आर.सी. वसलुी, करमणूक कर, मरुािंक शलु् क फी वसलुी यािंचा 
समावेश हो तो  तर "क' पत्रक वसलुीमध ये सिंजय गािंिी रनरािार यो जना कजम वसलुी, इतर कजम मदु दल वसलुी, 
तगाई आदीिंचा समावेश हो तो .   
 
प्रश् न १७६: िा ढीि जमीन महसलू ि विशषे आका रणी म् हणजे का य?  
उत्तर: ज् या जमीनीवरील मळू जमीन महसलू माफ केलेला असतो , त् या जभमनीवरील वाढीव जमीन महसलू सधु दा 
माफ असतो .  
महाराष् र जमीन महसलू आणण ववशषे मलू्यािंकन कायदा १९७४ अन् वये, ज् या शतेकर् याकड ेआा हेक् ीर पेक्षा 
जाथ त परिंत ूबारा हेक् ीर पके्षा कमी जमीन आहे, त् याच् याकडून मळू जमीन महसलूाच् या ५०% वाढीव जमीन 
महसलू वसलू केला जातो .  
ज् या शतेकर् याकड ेबारा हेक् ीर पेक्षा जाथ त जमीन आहे, त् याच् याकडून सवमसािारण जमीन महसलूाच् या १००% 
वाढीव जमीन महसलू वसलू केला जातो . अकृवषक जभमनीसधु दा वाढीव जमीन महसलू बसववा यास पात्र आहेत.   
 
प्रश् न १७७: मशिण कर ि रोजगा र हमी करा ची आका रणी कशी केली जा त?े  
उत्तर: महाराष् र भशक्षण कर व रो जगार हमी कर अधिरनयम १९६२ अन् वये ववहहरीवरील भसिंचनासह, 
भस िंचनाखालील एकूण क्षते्रापकैी ०.४० हेक् ीर (४० आर) वगळून पवमरीत क्षेत्रावर दर हेक् ीरी रु. २५/- प्रमाणे 
रो जगार हमी कराची आकारणी केली जात.े  
 
प्रश् न १७८: महसलू िा ढीचे मा गय कोणत?े  
उत्तर: महसलू वाढीच् या मागामचे दो न प्रकार आहेत.  
(१) नवीन कर लादणे आणण (२) कर चुकवेधगरीवर रनयिंत्रण ाेवणे. 
यातील पहहल् या मागामत बरेच अडिाळे आहेत परिंत ूदसुरा मागम अवलिंबा यायो ग् य आहे आणण त ेग्राम पातळीवर 
फक् त तलााी/मिंडलअधिकारी यािंच् या थ तरावर सहज शक् य आहे. जस:े 
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 नदी कााावरील मळई जमीन शो िुन काढणे व ती रनयमानसुार करपात्र करणे; मळई जमीनीचे क्षेत्र एक 
एकरपेक्षा जाथ त असेल ककिं वा नदीकााावर असलेल् या जमीनीच् या मळू क्षते्रापेक्षा एक-दशािंशपेक्षा जाथ त असेल तर 
त ेक्षेत्र करपात्र करता येईल.  
 बाजारात ववववि प्रकारच ेनवीन िान् य/फळे इत् यादी शतेमाल हदसनू येतो . याच् याबाबत चशकशी क न, त् यािंची 
नोंद रनयमानसुार अधिकार अभभलेखात लेता येणे शक् य आहे का याबाबत ववचार करता येईल. 
 सािारणपणे, वपक पहाणीच् या वेळेस शतेात पभ या हदसणार् या वपकािंवर भशक्षण कर वसलू केला जातो . परिंत ु
काही फळ वपकािंची वाढ पणूम हो ा यास एक वषामपेक्षा जाथ त काळ लागतो . अशावेळी भशक्षण कराची वसलुी त् या 
फळ वपकािंची पणूम वाढ झालेल् या वषामत करा यात येत.े अशा प्रकारच् या फळ वपकािंच् या वाढीवर सतत लक्ष 
ाेवा याची गरज आहे. 
 करमणकूीच् या कायमक्रमािंवर सतत लक्ष ाेवल् यास मो ठ या प्रमाणात करमणूक कर भमळू शकतो . 
 वगम दो नच् या जभमनीिंच् या बेकायदेशीर हथ तािंतरणाबाबत वेळो वेळी ववशषे माहहम राबववल् यास मो ठ याप्रमाणात 
महसलू भमळू शकतो . 
 सािारणपणे, साखर कारखान् यात पााववल् या जाणार् या  साच   या माहहतीच् या आिारे भशक्षण कर वसलू केला 
जातो . परिंत ूयाबाबत सिंबिंिीत शतेकर् याने  स वपकासााी ब केकडून लेतलेले कजम, खरेदी केलेले खत, ककीकनाशके 
याबाबत माहहती गो ळा क न अभ यास केल् यास भशक्षण करात वाढ करता ये  शकेल. 
 ग्रामीण तसेच शहरी भागात मो ठ या प्रमाणात अनधिकृत अकृषीक वापर केल् याचे आढळत.े याववरुध द वेळो वेळी 
ववशषे माहहम राबववल् यास मो ठ याप्रमाणात महसलू भमळू शकतो . 
 ग्रामीण तसेच शहरी भागात मो ठ या प्रमाणात अनधिकृत गशण खरनज पत् खनन आढळत.े याववरुध द वळेो वेळी 
ववशषे माहहम राबववल् यास मो ठ याप्रमाणात महसलू भमळू शकतो . 
 महसलू अधिरनयमािंन् वये अनेक हाकाणी ववलिंब शलु् काची तरतदु आहे. यािंची अिंमलबजावणी काीेको रपणे 
केल् यास महसलूात वाढ हो   शकेल.  
 ग्रामीण भागात मो ठ या प्रमाणात पाा याचे अनधिकृत जो ड, ववनापरवाना पाणी परूवाा याबाबी आढळतात. 
यािंची दिंडाची आकारणी काीेको रपणे केल् यास महसलूात वाढ हो   शकेल.     
 
प्रश् न १७९: गा ि नम ना  ७-अ आणण ७-ब या त का य फरक आहे, त् या तं कोणकोणत्या  नोंदी घया व्या त? 
उत्तर: नम ना  सा त-अ:- गाव नमनुा सातच् या पजवीकडील थ तिंभात, खात ेक्रमािंकाच् याखाली गाव नमनुा सात-अ 
(कुळ हक् काबाबतची नोंदवही) ची  माहहती िाो डक् यात हदलेली असत.े त् या शतेजभमनीत काही कुळ हक् क असतील 
तर त् या कुळाची नावे व त् याखाली सदर कुळाचा त् या जभमनीत कसा व काय हक् क आहे त् याबाबतचा फेरफाराचा 
क्रमािंक कुळािंच् या नावाखाली वतूमळात भलहीलेला असतो .  
याभशवाय गा ि नम ना  सा त-अ हा नमनुा प्रत् येक कृषी वषामसााी महाराष्र जमीन महसलू अभभलेख (तयार करणे 
व सु् थ िातीत ाेवणे) रनयम १९७१, रनयम ३२ नसुार नमनुा १६ मधये थ वतिंत्रपणे ाेवा यात येतो . पीक पाहणीच् या 
वेळेस कुळाभशवाय इतर व् यक् ती जमीन कसत आहे असे आढळल् यास तलााी यािंनी तहभसलदारकड ेयाबाबत 
अहवाल सादर करावा.  
 गाव नमनुा सात - अ मधये एकूण १० थ तिंभ आहेत, त ेखालीलप्रमाणे भरावेत. 
 गाव नमनुा सात - अ-थ तिंभ १ मधये अनकु्रमािंक भलहावा.  
 गाव नमनुा सात - अ-थ तिंभ २ मधये मागील वषामच् या सात - अ नोंदवहीमिील क्रमािंक भलहावा. 
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 गाव नमनुा सात - अ-थ तिंभ ३ मधये कुळाचे नाव, मरााी वणामनकु्रमानसुार भलहावे. 
 गाव नमनुा सात - अ-थ तिंभ ४ मधये जमीन मालकाचे नाव भलहाव.े 
 गाव नमनुा सात - अ-थ तिंभ ५ मधये शते जभमनीचा भमूापन क्रमािंक आणण हहथ सा क्रमािंक भलहावा. 
 गाव नमनुा सात - अ-थ तिंभ ६ मधये शते जभमनीच ेक्षेत्र हे. –आर मधये भलहाव.े 
 गाव नमनुा सात - अ-थ तिंभ ७ मधये शते जभमनीची आकारणी रु.-प.ै मधये भलहावी.  
 गाव नमनुा सात - अ-थ तिंभ ८ मधये कुळ, जमीन मालकास देत असलेला खिंड रु.-प.ै मधये भलहावा.   
 गाव नमनुा सात - अ-थ तिंभ ९ मधये कुळाची नोंद ज् या फेरफार क्रमािंकाने नोंदवली असेल तो  फेरफार क्रमािंक 
भलहावा. 
 गाव नमनुा सात - अ-थ तिंभ १० हा शरेा थ तिंभ आहे.  
 गा ि नम ना  सा त–ब हा अधिकार अभभलेखानसुार जमीन कब्ज्यात असल्याच ेमानायात येणार् या व्यक्ती 
व्यरतररक्त इतर व् यक् तीची नोंदवही असनू ती महाराष् र जमीन महसलू अधिकार अभभलेख आणण नोंदवह् या 
(तयार करणे आणण सु् थ िातीत ाेवणे) रनयम १९७१, रनयम ३१ अन् वये ाेवा यात येत.े  
 महाराष् र जमीन महसलू अधिकार अभभलेख आणण नोंदवह् या (तयार करणे आणण सु् थ िातीत ाेवणे) रनयम 
१९७१ मिील रनयम ३० (१) नसुार, वपके जेव् हा शतेात पभी असतील त् या काळात तलााी यािंनी व् यक् तीश: 
शतेावर जा नच पीक पाहणी करतािंना तलााी यािंना जर अस ेरनदशमनास आल ेकी, एखाद या शतेजभमनीत, 
अधिकार अभभलेखानसुार शतेजमीन कब्ज्यात असल्याचे मानायात येणार् या व्यक्ती व्यरतररक्त इतर इसमाचा 
कब्जा/वहहवाी, कायदेशीर दथ तऐवजाभशवाय आहे, तर तलााी यािंनी गाव नमनुा सात- ब मधये या गो ष् ीीची 
पे्न्सलने त्याची नोंद य यावी. यानिंतर त् या शतेजभमनीबाबत महाराष्र जमीन महसलू अभभलेख (तयार करणे व 
सु् थ िातीत ाेवणे) रनयम १९७१, रनयम ३१ अन् वये, नमनुा १४ चा फॉमम भ न शक्य असेल रततक्या लवकर 
(कमाल दहा हदवसािंत) तहभसलदाराकड ेपाावावा. शतेजमीन मालकाभशवाय दसुर् या व्यक्तीच ेनाव सात - बारावर 
पीक पाहणी सदरी िाेी लावायाच ेअधिकार तलााी यािंना नाहीत. तहभसलदार यािंनी 'नमनुा १४ च् या फॉमममधये 
नाव असणारी व् यक् ती कायदेशीरपणे शतेजमीन कसत आहे' असा रनकाल हदला तर गाव नमनुा क्रमािंक ७ब मधये 
तहभसलदार यािंनी सदर बाबत हदलेल् या रनकालाचा क्रमािंक व हदनािंक शरेा थ तिंभात भलहून तशी नोंद करावी.  
जर तहभसलदार यािंनी 'नमनुा १४ च् या फॉमममधये नाव असणारी व् यक् ती अनाधिकाराने शतेजमीन कसत आहे' 
असा रनकाल हदला तर गाव नमनुा सात - ब मिील पे्न्सलची नोंद खो डून ीाकावी.  
 गाव नमनुा सात - ब मधये एकूण ८ थ तिंभ आहेत, त ेखालीलप्रमाणे भरावेत. 
 गाव नमनुा सात - ब- थ तिंभ १ मधये अनकु्रमािंक भलहावा.  
 गाव नमनुा सात - ब- थ तिंभ २ मधये वरील शते जभमनीचा भमूापन क्रमािंक भलहावा. 
 गाव नमनुा सात - ब- थ तिंभ ३ मधये वरील शते जभमनीचा हहथ सा क्रमािंक भलहावा. 
 गाव नमनुा सात - ब- थ तिंभ ४ मधये खातदेाराचा गाव नमनुा आा - अ अन् वये हदलेला खात ेक्रमािंक 
भलहावा.  
 गाव नमनुा सात - ब- थ तिंभ ५ मधये हिंगाम आणण वषम भलहावे. 
 गाव नमनुा सात - ब- थ तिंभ ६ मधये अधिकार अभभलेखामधये नाव नोंदलेल् या व्यक्ती व्यरतररक्त जमीन 
कब् ज् यात असलेल् या इतर व् यक् तीचे नाव भलहाव.े 
 गाव नमनुा सात - ब- थ तिंभ ७ मधये ज् या हदनािंकापासनू सदर जमीन पपरो क् त इतर व् यक् तीच् या कब् ज् यात 
आहे तो  हदनािंक भलहावा.  
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 गाव नमनुा सात - ब- थ तिंभ ८ हा शरेा थ तिंभ आहे. तहभसलदार यािंनी 'नमनुा १४ च् या फॉमममधये नाव 
असणारी व् यक् ती जमीन कसत हो ती' असा रनकाल हदला तर तहभसलदार यािंनी हदलेल् या रनकालाचा क्रमािंक व 
हदनािंकाची या थ तिंभात नोंद करावी.   
 

प्रश् न १८०: एका ने गहा णखत नोटरीकड ेनोंदविले आहे, त् या ची नोंद गा िदप् तरी तेता  येईल का य? 
उत्तर:  दस्त नोंदणी: दथत नोंदणी (Document Registration), कायमवाही 'नोंदणी अधिरनयम, १९०८' या 
कायदयान्वये केली जात.े या कायदयातील तरतदुीिंच्या अनषुिंगाने दथत नोंदणीची सववथतर कायमपधदती महाराष्र 
नोंदणी रनयम,१९६१ अन्वये देायात आलेली आहे. िाो डक्यात, दथत नोंदणी करणे म्हणजे दथतावर सिंबिंधितािंनी 
थवत: जाणीवपवूमक सही केली असल्याची दयु्यम रनबिंिकानी खात्री करणे व तसे प्रमाणणत करुन दथत, शासकीय 
नोंदणी फी ले न शासकीय अभभलेखात समाववष्ी करुन लेणे. आणण दथतामधये नमदू व्यवहाराची माहहती/नो ीीस 
तमाम जनतलेा माहहतीसााी पपलब्ि करुन देणे आणण त्यादवारे व्यवहार करणार् यािंचे हहत सिंरक्षण करणे.  
 नोटरी: नो ीरीिंची कायमपध दती, नो ीरी कायदा १९५२ अन् वये आहे. नो ीरी कायदा कलम ८ अन् वये नो ीरीची 
काये नमदु आहेत त् यानसुार दथ ताला सत्यावपत (verify) करणे, प्रमाणीकृत (authenticate) करणे, प्रमाणणत 
(certify) करणे, एखादी गो ष्ी सत्य आहे असे भसदि करणे (attest) तसेच को णत्याही व्यक्तीला ककिं वा 
व्यक्तीकडून प्ररतज्ञापत्र करवनू लेा यासााी शपिा देणे व अशा दथ तािंची नोंद (दथ त नव् हे) थ वत:कडील नोंदवहीत 
ाेवणे या कामािंचा प्रामखु् याने समावेश हो तो . नो ीरीकड ेनोंदववलेल् या दथ ताची नोंद, नो ीरीकडील नोंदवहीत असली 
तरी दयु् यम रनबिंिकाकड ेनोंदववलेल् या दथ ताप्रमाणे शासकीय अभभलखेात हो त नाही. त् यामळेु त् याला 'नोंदणी 
अधिरनयम, १९०८' अन् वये, दयु् यम रनबिंिकाकड ेनोंदववलेल् या दथ ताप्रमाणे  'नोंदणीकृत दथ त' असा दजाम नसतो . 
त् यामळेु नो ीरीसमो र केलेल् या दथ ताची नोंद गाव दप् तरी लेता येत नाही.             
मालमत्ता हथ तािंतरण अधिरनयम १८८२, कलम ५९ अन् वये जेव् हा प्ररतभतू (secured) केलेली मदु दल रक् कम 
 पये शिंभर ककिं वा त् याहून अधिक असेल तवे् हा हक् कलखे, ककमान दो न साक्षीदारािंनी साक्षािंककत केलेल् या नोंदणी 
झालेल् या लेखानेच लडवनू आणता येत.े अशा नोंदणी झालेल् या दथ ताचीच नोंद गाव दप् तरी करता येत.े       
 

प्रश् न १८१: ॲममननटी स् पेस (Aminity space) ची विक्री करता  येत ेका य? 
उत्तर: नाही, महाराष्र प्रादेभशक आणण नगर रचना अधिरनयम १९९६६, कलम २(२) मध ये िभमरनीीची व् याख् या 
हदलेली आहे. त् यानसुार रथत,े रथत्यावरील मो कळी जागा, पदयाने, मनो रिंजन कारणाथतव, खेळ/ परेड ग्रा िं ड, 
बागा, बाजार, पाककां ग, प्रािाभमक व माधयभमक शाळा आणण महाववदयालये, पॉभलीे्क्नक, दवाखान,े दवाखान े
आणण रुग्णालये, पाणीपरुवाा, वीज परुवाा, रथत्यावरील प्रकाश, नाल,े ड्रनेेज, सावमजरनक बािंिकाम आणण इतर 
सेवा, सो यी, सवुविा यािंचा समावेश हो तो  आणण त् यासााी राखीव ाेवलेली जागा, िभमरनीीची थ पेस ही सवाांच् या 
मालकीची असत ेत् यामळेु िभमरनीी थ पेस (Aminity space) ची ववक्री करता येत नाही.   
 

प्रश् न १८२: एका  व्यक्तीने शतेजमीन खरेदी केली आहे. परंत  त् या चा  फेरफा र न नोंदविल या म ळे सा त-बा रा  सदरी 
त् या चे ना ि ना ही. अशा  व्यक्तीला  जमीनाा रक म्हणता  येईल का य?  
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उत्तर: हो य, खरेदी खत हे कायदेशीर हक् काचा दथ त (Title Deed) आहे. सात-बारा वरील नाव केवळ जमीन 
महसलू गो ळा करायासााी/देायासााी जबाबदार को ण यासााीचा अभभलखे आहे. फक् त सात-बारा व न मालकी 
भसध द हो त नाही.  
  
प्रश ् न १८३: हंगा मी वपक शतेी  रविण या चे ननकष कोणत?े 
उत्तर: महाराष् र शतेजमीन (जभमन िारणेची कमाल मयामदा) अधिरनयम १९६१, कलम ५(ब) अन् वये,  
 ज्या जभमनीस राज्य शासन, ्जल्हा पररषद ककिं वा नसैधगमक पाायाचे स्रो तापासनू एक ऋत ूपाायाचा खात्रीशीर 
पाणी परुवाा आहे,  
 ज्या जभमनीस खाजगी भलफ्ीदवारे पाायाचा खात्रीशीर पाणी परुवाा आहे,  
 ज्या जभमनीस खाजगी ववहीर, नदीप्रवाह या मिून खात्रीशीर पाणी परुवाा आहे  
या रनकषािंच् या आिारे हिंगामी पीक शतेी ारवायात येत.े  
 
प्रश् न १८४: हदना ंक १७/०७/२०१४ रोजीच्या  शा सन परीपत्रका न सा र तला ठ्या ने हहतसबंाीता स नमनूा -९ ची नोटीस 
द्या िी की ना ही? 
उत्तर: हदनािंक १७/०७/२०१४ रो जीच्या शासन परीपत्रकानसूार कलम १५०/२ मधये अशी सिुारणा करायात आली 
आहे की, 
"जेिाे साावणुकीच्या यिंत्राचा (सिंगणक इत्यादी) वापर करुन, (महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम, १९६६-कलम 
२/(३३-अ) 'साावणुकीचे यिंत्र (Storage Device)' याची व्याख्या आहे) महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, 
कलम १४८ क अन्वये, अधिकार अभभलेख ाेवायात आलेले असतील, तिेाे तालकु्यातील तहभसलदार, महाराष्र 
जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, कलम १५४ अन्वये सचुना भमळाल्यानिंतर, लगेचच, ती सचूना, फेरफारामधये 
ज्याचा हहतसिंबिंि आहे असे अधिकार अभभलेखावरुन ककिं वा फेरफार नोंदवहीवरुन त्यास हदसनू येईल, अशा सवम 
व्यक्तीिंना आणण त्यात ज्या व्यक्तीिंचा हहतसिंबिंि आहे असे त्यास सकारण वाीत असेल अशा इतर को णत्याही 
व्यक्तीला व त्याबरो बर गावाच्या सिंबिंधित तलाायास ललसुिंदेश सेवा (एस.एम.एस.) ककिं वा इलेक्रॉरनक मेल (इ-मेल) 
ककिं वा ववहीत करायात येईल अशा इतर को णत्याही पपकरणादवारे पाावील. अशी माहहती भमळाल्यानिंतर गावाचा 
तलााी, तातडीने त्याची नोंद फेरफार नोंदवहीत करील.  
परिंत,ु असे की, भारतीय नोंदणी अधिरनयम, १९०८ अन्वये दथतऐवजािंची नोंदणी करणार् या अधिकार् यासमो र ज्या 
व्यक्तीिंनी थवत: दथतऐवज रनष्पादीत केले असतील, अशा व्यक्तीिंना, तहभसलदार कायामलयातील तलाठयादवारे, 
पहहल्या परिंतकूान्वये तरतदु केलेली अशी को णतीही सचुना पााववणे आवशयक असणार नाही."  
तिाावप, मिंत्रीमिंडळ रनणमय (बैाक क्रमािंक १६२) हद. २१ मे २०१४ मधये नमदू आहे की,  
"नोंदणीकृत दथतऐवजाने हो णार् या फेरफार नोंदी लेतल्यानिंतर, दयु्यम रनबिंिकासमो र समक्ष पप्थिात राहून 
दथतावर सही करणार् या पक्षकारास परत एकदा सिंबिंधित तलाठयासमो र पप्थिात राहायाची आवशयकता भासणार 
नाही. (म्हणजेच दयु्यम रनबिंिकासमो र समक्ष पप्थिात राहून सही केलेला दथत ले न, फेरफार नोंद करायासााी 
तलाठयाकड ेजावे लागणार नाही.)  
दथत नोंदणी हो ताच त्याची माहहती आज्ञावलीदवारे (दयु्यम रनबिंिकामाफम त) तहभसल कायामलयातील म्यीेूशन सेलला 
तात्काळ पपलब्ि क न हदली जाईल. त्याआिारे फेरफार नोंद ले न नमनुा ९ ची नो ीीस तयार करुन (तहभसल 
कायामलयामाफम त) तलाठयास तशी नोंद लेायाचा एसएमएस ककिं वा ई-मेल केला जाईल. त्यानसुार तलााी ककिं वा 
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परररक्षक भमूापक फेरफार नोंदवहीत नोंद ले न पढुील कायमवाही करतील."  
कायदयान्वये फेरफार नोंदवहीत नोंद ले न पढुील कायमवाही करणे म्हणजचे नो ीीस बजावणे.  
तिाावप, महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम, १९६६ कलम १५० (५) (ब) अन्वये हहतसिंबिंिीतािंना नो ीीस 
बजावल्याभशवाय को णतीही नोंद प्रमाणणत करता येणार नाही. नो ीीस बजावायाची रीत म.ज.म.अ. कलम २३० 
मधये नमदू आहे.  
पपरो क्त पररपत्रकात नमदू आहे की,  
"परिंत,ु असे की, भारतीय नोंदणी अधिरनयम, १९०८ अन्वये दथतऐवजािंची नोंदणी करणार् या अधिकार् या समो र ज्या 
व्यक्तीिंनी थवत: दथतऐवज रनष्पादीत केले असतील, अशा व्यक्तीिंना, तहभसलदार कायामलयातील तलाठयादवारे, 
पहहल्या परिंतकुान्वये तरतदु केलेली अशी को णतीही सचुना पााववणे आवशयक असणार नाही."  
याचा अिाम जर तहभसल कायामलयामाफम त, तलाठयास तशी नोंद लेायाचा एसएमएस ककिं वा ई-मेल केला गेला नाही 
तर अशी नो ीीस बजावायाची आवशयकता नाही. 
 

प्रश् न १८५: जनजा ती ि जमा ती प्रिगा यतील व् यक् तीच् या  जममनीचा  हस् ता ंतरण व्यिहा र जनजा ती, जमा ती 
प्रिगा यतील नसलेल या  व्यक्ती सोबत करता  येईल का य?  
उत्तर: महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम, १९६६ कलम ३६-अ, महाराष्र जमीन महसलू जनजातीच् या व् यक् तीिंनी 
जनजातीतर व् यक् तीिंकड ेभो गाधिकार हथ तािंतरीत करणे) रनयम, १९७५ अन् वये जनजाती व जमाती प्रवगामतील 
व् यक् तीच् या जभमनीचा हथ तािंतरण व्यवहार जनजाती, जमाती प्रवगामतील नसलेल् या व्यक्ती सो बत करता येणार 
नाही.  
 
 

प्रश् न १८६: शा सन ननणयय म् हणजे का य?  
उत्तर: शासन रनणमय ककिं वा शासनाचा ाराव (Government Resolution) म् हणजे एक तात्परुता पररणाम 
असणारा ाराव असतो . जेव् हा कायदा ककिं वा रनयमािंतील काही भाग अथ पष् ी, अनावशयक ककिं वा अव्यवहायम असतो  
तवे्हा शासन रनणमयाद वारे त् याचा खुलासा केला जातो . सिंबिंधित कायदे आिीपासनू अ्थतत्वात असतात. शासन 
रनणमयद वारे फक् त त् यातील महत् वाचे मदु दे अिो रेणखत केले जातात.  
 
प्रश् न १८७: िटह कूम म् हणजे का य?  
उत्तर: वीहुकूम ला 'अधयादेश' (ऑडड मनन्स) असेही म्हणतात. भारतीय लीनेनसुार कायदा बनववायाचे अधिकार 
सिंसदीय सभागहृािंना (सिंसद आणण वविानभवने) आहेत. मात्र जेव्हा सिंसदेचे सत्र चाल ूनसत ेआणण काही रनयम 
तात्काळ लाग ूकरणे अत्यावशयक असत ेतवे्हा राष्रपती/राज् यपाल अधयादेश लाग ूक  शकतात.  
अधयादेश (वीहुकूम) हा कायदा असतो  आणण तो  प्रचभलत कायदयात बदल क  शकतो . सवोच्च न्यायालयाने 
थपष्ी केल्याप्रमाणे असे अधयादेश लाग ूकरणे हा केवळ 'अत्यावशयक प्रसिंगी' वापरायाचा अधिकार असनू तो  
केवळ 'ए्क्सक्यहुीव्ह्ज' ना हदलेला आहे. अधयादेश लाग ूकेल्यानिंतर हो णार् या पहहल्या सत्रात, ६ आावड्याच्या 
आत (सत्राच्या पहहल्या हदवसापासनू ६ आावड)े हा अधयादेश सिंसदेपढेु ाेवणे बिंिनकारक असत.े सिंसदेला हा 
अधयादेश मिंजूर करायाचा ककिं वा नामिंजूर करायाचा अधिकार असतो . याव्यरतररक्त राष्रपती/राज् यपाल हा 
अधयादेश मागे ले  शकतात. मात्र जर हा अधयादेश सिंसद- सत्राच्या पहहल्या हदवसापासनू ६ आावड्यात मिंजूर/ 
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नामिंजूर हो   शकला नाही ककिं वा सादर केला गेला नाही तर तो  'अविै' ारतो  ककिं वा व्यपगत (लॅप्स) हो तो .  
अधयादेश सादर झाल्यानिंतर, त्या अधयादेशाला परूक असा, ज्या कायदयािंमधये बदल करणे प्राप्त आहे ककिं वा जो  
कायदा बनववणे आवशयक आहे, त ेकायदे ककिं वा त ेबदल सिंसदेपढेु वविेयकाच्या  पात मािंडले जातात व ती 
वविेयके सिंसदेपढेु चचाम आणण मतदानािाम ाेवली जातात. त्यानिंतर नेहमीच्या वविेयकानसुार त्यावर चचाम व 
मतदान हो त ेआणण त ेबदल मिंजूर ककिं वा नामिंजूर हो तात.  
 
प्रश् न १८८: शतयभगं झा ला  म्हणून सिम अधिकाका र् या ने जमीन सरका र जमा  करणया चे आदेश हदले आहेत. त् या  
ननणयया विरूय द अपील दा खल आहे. दरम्या नच्या  का ळा त त्या  जममनीिर शतयभगं करणा र् या  व् यक् तीला  िहहिा ट 
करता  येईल का य?  
उत्तर: नाही, अपीलात, सदर आदेशबेाबत 'जैसे िाे' परर्थ िाती ाेवा याच ेआदेश नसतील तर, सरकारी जभमनीत  
बेकायदेशीरररत्या वहहवाी केल् याबद दल म.ज.म.अ. कलम ५९ तसेच भारतीय दिंड वविान कलम ४११ अन् वये 
गनु्हा दाखल हो   शकतो .   
 
 

प्रश् न १८९: म.ज.म.अ. कलम ८५ अन् िये िा टप करता ना  सिय सहहहस् सेदा रा चंी समंती नसल या स िा टप करता  
येईल का य? 
उत्तर: नाही, म.ज.म.अ. कलम ८५ अन् वयेच् या वाीपास सवम सहहहथ सदेारािंची सिंमती असणे आवशयक आहे. अशी 
सिंमती नसेल तर हदवाणी को ीामतनू वाीप क न ययाव ेलागेल.   
 
प्रश् न १९०: खा जगी जा गेतील अनतक्रमण का ढणया चे अधिकाका र कोणा स आहेत? 
उत्तर: हदवाणी न्यायालयाकडुन आदेश प्राप् त करावे लागतील.  
 
प्रश् न १९१: नोंदणीकृत खरेदीखत रद् द करण या चा  अधिकाका र महसलू अधिकाका र् यां ना  आहे का य? 
उत्तर: नाही, नोंदणीकृत दथ त रद द करा याचा अधिकार फक् त हदवाणी न्यायालयाला आहे. तिाावप, नोंदणीकृत 
दथ त जर बेकायदेशीर असेल तर सिंबिंिीत फेरफार नोंद रद द करा याचा अधिकार महसलू अधिकार् यािंना रन्श चतच 
आहे.  
 
प्रश् न १९२: शतेजममनीची मोजणी मा न् य नसेल तर का य करा िे? REPLY 
उत्तर: महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६ चे कलम १३६ नसुार शतेजमीन मो जणी केली जात.े अशावेळी 
सवम हहतसिंबिंधितािंना नो ीीस बजावनू पप्थिात राहणेस सािंधगतले जात.े पप्थिात व्यक्तीिंनी तक्रार केल् यास, 
त् यािंच् या हरकती ववचारात ले न व परुावे मािंडा याची सिंिी दे न भमूी अभभलेख अधिकारी रनणमय देतात.  
जर असा रनणमय अिावा मो जणी मान्य नसेल तर अशा रनणमय अिावा मो जणी वव ध द ्जल्हा अिीक्षक भमूी 
अभभलेख यािंच् याकड ेरनमताणा मो जणीसााी अपील दाखल करा याची तरतदु आहे.  
 

http://maharashtracivilservice.org/janreply.php?key=3262
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प्रश् न १९३: एका  शतेजममनीत अ आणण ब या ंचे अाा य अाा य हहस् सा  िते्र असनू अ च् या  िेत्रा त क ही व् यक् ती दोन 
िष ेकरा रा ने का यदेशीर िहहिा ट करीत होती. दोन िषा यनतंर अ ने क या  व्यक्तीच ेना ि िहहिा टीतनू कमी 
करण या चा  अजय तला   ंकड ेहदला  आहे. या बा बत का य करता  येईल? 
उत्तर: दो न वषामचा करार सिंपल् यानिंतरही जर क जमीन वहहवाीीत असेल तर ती वहहवाी अनधिकृत आहे.  
"एखादी जमीन, अधिकार अभभलेखानसुार जमीन कब्ज्यात असल्याचे मानायात येणार् या व्यक्ती व्यरतररक्त 
इतर इसमाच्या कब्ज्यात/वहहवाीीस, कायदेशीर दथतऐवजाभशवाय आहे, तर तलााी यािंनी गाव नमनुा ७-ब मधये 
पे्न्सलने त्याची नोंद ययावी. यानिंतर त्या जभमनीबाबत नमनुा १४ चा फॉमम भ न शक्य असेल रततक्या लवकर 
(कमाल दहा हदवसािंत) तहभसलदाराकड ेपाावावा." अशी तरतदु कायद यात आहे.  
जर क आता जमीन वहहवाीीत नसेल (जमीन सो डून गेला आहे) तर तलााी जेव्हा अ च्या शतेावर वपक 
पहाणीसााी जातील तवे्हा अ हा मालकच वहहवाी करतािंना हदसेल. त्यामळेु फॉमम १४ भरता येणार नाही. मालक 
वहहवाी करतो  म्हणून ७-ब ला खुदद वहहवाी भलहावी लागेल. ज र तर तसा अहवाल तहभसलदार यािंना पााववता 
येईल. तिाावप, आजच्या काळात इतके िाडस को णताही तलााी करेल असे वाीत नाही. त्यापेक्षा तहभसलदार 
यािंना ररतसर खुलासेवार अहवाल सादर क न अ या मालकाच्या नावे खदुद वहहवाी दाखल करायाचा आदेश 
प्राप्त क न लेणे सरुषितक्षत राहील. 
 

 
प्रश् न १९४: प्रा देमशक योजना  म् हणजे का य? 
उत्तर: महाराष्र प्रादेभशक व नगररचना अधिरनयम, १९६६, कलम ३ त े२० च् या तरतदुीिंनसुार राज्यातील 
्जल्ह्यािंच्या सवमसमावेशक ववकासासााी, महानगरपाभलका/ नगरपाभलका क्षेत्राबाहेर हो णार्या अरनयिंबत्रत व 
अरनबांधित वाढीचे सरुनयेाजन तसेच नागरी व ग्रामीण क्षेत्राचे सिंतलुन राखायासााी तसेच ग्रामीण क्षते्राच्या 
पन्नतीकररता प्रथताववत जमीन वापर व सावमजरनक सवुविा दशमववणार्या प्रादेभशक यो जना तयार केल्या जातात.  
 
प्रश् न १९५: विका स योजना  म् हणजे का य? 
उत्तर: महाराष्र प्रादेभशक व नगररचना अधिरनयम, १९६६, कलम २१ त े३१ च् या तरतदुीिंनसुार नागरी क्षेत्रासााी 
म्हणजेच महानगरपाभलका/नगरपररषदा/नगर पिंचायती अशा थिाारनक थवराज्य सिंथिाािंच्या कायमक्षते्रामधये अिंतभूमत 
क्षेत्राच् या ववकास यो जना, आगामी २० वषामच्या कालाविी लक्षात ले न, भववष्यकालीन लो कसिंख्येनसुार, प्रथतववत 
जभमन वापर आणण सावमजरनक सवुविािंची आरक्षणे दशमववणारा नकाशा आणण प्रारुप ववकास आराखडा तयार 
करायाची तरतदु असनू या यो जनेला शासनाच्या नगर ववकास ववभागाकडून मान्यता देायात येत.े 
 
प्रश् न १९६: प्रा देमशक योजना  म्हणजे का य? 
उत्तर: महाराष्र प्रादेभशक व नगररचना अधिरनयम, १९६६ च्या कलम ३ त े२० मिील तरतदुीनसुार, राज्यातील 
्जल्ह्यािंच्या सवम समावेशक ववकासासााी, ढो बळमानाने जभमन वापर दशमववणारी प्रादेभशक यो जना तयार 
करायाची तरतदु असनू, या यो जनेला शासनाच्या नगर ववकास ववभागाकडून मान्यता देायात येत.े 
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प्रश् न १९७: नगर रचना  योजना  म्हणज ेका य? 
उत्तर: महाराष्र प्रादेभशक व नगर रचना अधिरनयम, १९६६ च्या कलम ५९ त े११० मिील तरतदुीनसुार नागरी 
क्षेत्रासााी म्हणजचे महानगरपाभलका /नगरपररषदा /नगरपिंचायती इ. थिाारनक थवराज्य सिंथिाा यािंच्या 
कायमक्षेत्रामधये समाववष्ी क्षते्रासााी मिंजूर अिंरतम ववकास यो जना क्षते्रामधये, ववकास यो जना अिंमल बाजवणीसााी 
सववथतर सु् मरनयो जन (Micro-Planning) म्हणजे Land Pooling & Redistribution या पधदतीने यो जना 
तयार करायाची तरतदु असनू या यो जनेला शासनाच्या नगर ववकास ववभागा कडून मान्यता देायात येत.े 
 
प्रश् न १९८: विशषे नगर िसा हत म्हणजे का य?  
उत्तर: महाराष्र शासनाने राज्याच्या गहृरनमामण िो रणाला अनसुरुन नागरीकािंना परवडणार् या ककमतीमधये 
जाथतीत जाथत लरकुले पपलब्ि व्हावी या पददेशाने ववशषे नगर वसाहत यो जना महाराष्र राज्यात सवमत्र लाग ू
केली आहे. या यो जने माफम त खाजगी जभमन िारक/ववकासक ज्याच्याकड े४० हेक्ीर ककिं वा त्यापेक्षा जाथत जभमन 
एक सिंल आणण ककमान १८ मीीर रुिं द प्रवेश रथत्यासह पपलब्ि असेल अशा हाकाणी शासनाच्या ववववि 
रनयमािंमधये सीू दे न लरकूल यो जना राबववायासााी परवानगी देायात येत.े 
                          

प्रश् न १९९: मा नीि खरेदीखत (Deemed Conveyance) म्हणज ेका य? 
उत्तर: मो फा (Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the promotion of construction, sale, management 

and transfer) Act, 1963 – MOFA) कायदयान्वये, जमीन मालक/ववकसक यािंची भमळकत हथतािंरणासिंबिंिी 
कायदेशीर जबाबदारी आहे. अनेक हाकाणी ववक्री करार क न सदरनकािंचा ताबा देायाचा ीप्पा पणूम करायात 
आला आहे आणण सदरनकािारक सिंबिंधित सदरनकािंचा पपभो ग लेत आहेत. मात्र, त्या ववकभसत  
भमळकतीचे (जमीन व त्यावरील बािंिकाम) खरेदीखत सहकारी गहृरचना सिंथिाा/ असो भसएशन ऑफ अपाीममदी 
ओनसम /किं पनी यािंच ेलाभात क न देायात आलेले नाही. याचा पररणाम म् हणून: 
 पपरो क् त सहकारी गहृरचना सिंथिाा / असो भसएशन ऑफ अपाीममदी ओनसम /किं पनी सदर जमीन व त्यावरील 
बािंिकाम या भमळकतीचे कायदेशीर मालक बनत नाहीत. 
 पपरो क् त भमळकतीच्या मालकी हक्क अभभलखेात (Record of Rights) त्यािंची मालक म्हणून नोंद हो त नाही.  
त्यामळेु अशा भमळकतीचा पनुववमकास करणे, अरतररक्त एफएसआय/ीी.डी.आर. लेवनू अ्थतवात असलेल्या 
बािंिकामावर अरतररक्त बािंिकाम करणे, कजम पचलणे इत्यादी फायदयािंपासनू त्यािंना विंधचत राहवे लागत.े 
या बाबीिंचा ववचार करुन शासनाने मो फा (MOFA) कायदयामधये काही बदल केले असनू, त्यानसुार सहकारी 
गहृरचना सिंथिाा इ. यािंचे लाभात जमीन व त्यावरील बािंिकामाच ेखरेदीखत करुन देायास जमीनमालक/ववकसक 
ीाळाीाळ करीत असल्यास, त्याबाबतची यो ग्य ती चशकशी पणूम केल्यानिंतर, शासनाने यासााी रनयकु्त केलेले 
अधिकारी (सहकार ववभागाचे ्जल्हा पप रनबिंिक भसडको च्या मालमत्तािंबाबत सहकार ववभागाच ेसह रनबिंिक ) 
जमीनमालक/ववकसक यािंचे वतीने पक्त सहकारी गहृरचना सिंथिाा इ. यािंचे लाभात, जमीन व बािंिकामाचे 
खरेदीखत करुन दे  शकतील. 
या रीतीने, जमीनमालक/ववकसक यािंच्याऐवजी शासनाच्या प्राधिकृत अधिकार् याने खरेदीखत करुन देायाच्या 
सिंकल्पनेला मानीव खरेदीखत म् हणतात.  
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प्रश् न २००: मा नीि खरेदीखत प्रयोजना सा    शा सना चे कोणत ेअधिकाका री सिम प्रा धिकाका री (Competent 
Authority) आहेत? 
उत्तर: मानीव खरेदीखत (Deemed Conveyance) या प्रयो जनासााी, महाराष्र शासनाच्या गहृरनमामण ववभागाच्या 
हदनािंक २५/२/२०११ च्या अधिसचूनेदवारे सवमसािारणपणे ्जल्हा पपरनबिंिक, सहकारी सिंथिाा, (District Deputy 
Registrar, Co-operative Society – DDR) यािंना त्या त्या ्जल्हयासााी सक्षम प्राधिकारी म्हणून लो वषत केलेले 
आहे. 
भसडको कडून वाीप करायात आलेल्या ााणे व रायगड ्जल्हयातील जमीन क्षेत्रासााी सहरनबिंिक, सहकारी 
सिंथिाा, भसडको , नवी मुिंबई (Joint Registrar Co-operative Society) यािंना सक्षम प्राधिकारी म्हणून लो वषत 
करायात आलेले आहे. 
 
प्रश् न २०१: मा नीि खरेदीखता सा    का य का ययपयदती आहे ? 
उत्तर: मानीव खरेदीखतासााी (Deemed Conveyance) सिंबिंधित सहकारी गहृरचना सिंथिाा, किं पनी ककिं वा 
असो भशएशन यािंना मो फा कायदयाअिंतगमत, शासनाने रनयकु्त केलेल्या सक्षम प्राधिकारी यािंचेकड ेएकतफी 
खरेदीखत म्हणजे मानीव खरेदीखत त्यािंचे लाभात करुन भमळणेसााी अजम करता येतो . 
या अजामचे अनषुिंगाने, सक्षम प्राधिकारी पधचत चशकशी करुन पक्त सिंथिाा, किं पनी ककिं वा असो भशएशन यािंचे 
लाभात मानीव खरेदीखत करायासााी आवशयक प्रमाणपत्र व आदेश रनगमभमत करतात. 
तदनिंतर सिंबिंधित सिंथिाा, किं पनी ककिं वा असो भशएशन मानीव खरेदीखताचा मसदुा सक्षम प्राधिकारी यािंचेकड ेसादर 
करतात. 
खरेदीखताचा मसदुा सक्षम प्राधिकारी यािंनी मिंजूर केल्यानिंतर, सिंबिंधित सिंथिाा पक्त खरेदीखत महाराष्र मरुािंक 
अधिरनयमातील तरतदूीनसुार, सिंबिंधित मरुािंक ्जल्हाधिकारी यािंचेकड ेअभभरनणमयासााी (देय मुरािंक शुल्क 
ारववायाकररता) सादर करतात. 
मरुािंक ्जल्हाधिकारी यािंनी हदलेल्या आदेशानसुार मरुािंक शलु्क भरल्यास मरुािंक ्जल्हाधिकारी खरेदीखतावर 
यिाो धचत मरुािंक शलु्क भरल्याचे प्रमाणपत्र देतात. 
अशा यो ग्य मरुािंकीत खरेदीखतावर सक्षम प्राधिकारी ककिं वा त्यािंचे प्ररतरनिी भलहून देणार म्हणून तर सिंबिंधित 
सिंथिाा भलहून लेणार म्हणून सही करतात. 
पभय पक्षकारािंचे सहीनिंतर असे खरेदीखत सिंबिंधित सिंथिाा सिंबिंधित दयु्यम रनबिंिक यािंचेकड ेनोंदणी करणेसााी 
दाखल करतात. 
 
प्रश् न २०२: बौद्ा जा तीचा  दा खला  िेगळा  असतो का य? 

उत्तर: बशध द ही जात नसनू िमम आहे. 'सिंवविान (अनसुधूचत जाती) आदेश- १९५०' अन् वये महाराष्रातील 
अनसुचूीत जातीिंची यादी रन्शचत करायात आलेली आहे. या यादीत समावेश असलेल्या परिंत ुनिंतर बशदि िमम 
थवीकारलेल्या व्यक्तीिंना "बशदि िमाांतररत अनसुधूचत जातीची व्यक्ती" अशा अिाामचे अनसुचूीत जातीचे प्रमाणपत्र 
हदले जात.े हे प्रमाणपत्र देतािंना अजमदार व्यक्ती बशदि िमम थवीकारायापवूी महाराष्र राज्याच्या सिंदभामत 
मान्यताप्राप्त असलेल्या यादीतील अनसुधूचत जाती मिील आहे ककिं वा नाही हे तपासले जात ेव सदर जातीचा 
अनकु्रमािंक नमदू करुन ववशषे नमनु्यात जात प्रमाणपत्र हदल ेजात.े 
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प्रश् न २०३: पोकळ खरेदी खत म् हणजे का य? 
उत्तर: फक् त दाखववा यापरुत ेखरेदीखत करणे म् हणजे पो कळ खरेदी खत. यात को णताही व् यवहार झालेला नसतो .  
 
प्रश् न २०४: अकृवषक आका रणी कशी  रविली जा त?े 
उत्तर: महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम, १९६६ कलम ११० अन्वये बबगर नागरी क्षेत्रातील तर कलम १११ 
अन्वये नागरी क्षते्रातील अकृवषक आकारणी ारववली जात.े  
प्रिाम जभमनीची जागा, ज् या कारणािंसााी जभमनीचा वापर हो तो  ती कारणे, फायदे-तो ीे, बाजारभाव ववचारात 
ले न, जभमनीचे वगम-१ आणण वगम-२ असे ववभाग करा यात येतात. 
वगम-१ मिील गावािंमध ये, दर चशरस मीीरला, दर वषामला दहा पशैापेक्षा अधिक नसेल इतकी अकृवषक आकारणी 
तर वगम-२ मिील गावािंमध ये, दर चशरस मीीरला, दर वषामला पाच पशैापेक्षा अधिक नसेल इतकी अकृवषक 
आकारणी रन्श चत करा यात येत.े अशा तर् हेने रन्श चत करा यात आलेली आकारणी कृवषक आकारणीपेक्षा कमी 
नसावी. 
नागरी क्षेत्रातील गावााणामध ये वसलेल् या रनवासी प्रयो जनािाम वापरल् या जाणार् या जभमनीिंवर को णत् याही प्रकारचा 
महसलू बसवता येत नाही.  
कलम ११२ अन् वये नागरी क्षेत्रातील जमीन जवे् हा इमारतीची जागा म् हणून वापरा यात येत असेल तवे् हा 
रतच् यावरील अकृवषक आकारणी, रतच् या सिंपणूम बाजारमलू् याच् या तीन ीक् क् यापके्षा अधिक असणार नाही.  
 
प्रश् न २०५: अकृवषक आका रणीचा  प्रमा ण दर म् हणजे का य? 
उत्तर: महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम, १९६६ कलम ११२ अन्वये, नागरी क्षेत्रातील प्रत् येक गीातील 
जभमनीच् या दर चशरस मीीर क्षेत्रावर, अशा जभमनीच् या सिंपणूम बाजारमलू् याच् या, ववहहत करा यात येईल अशा 
ीक् केवारीत अकृवषक आकारणीचा रन्श चत करा यात आलेला दर म् हणजे अकृवषक आकारणीचा प्रमाण दर. 
 
प्रश् न २०६: अकृवषक आका रणीचा  प्रमा ण दर ननजश् चत करतां ना  बा जा रमलू य  रविता ंना  ननकष का य असता त? 
उत्तर: ज् या वषाममध ये अकृवषक आकारणीचा प्रमाण दर रन्श चत करावयाचा असेल, त् या वषामच् या रनकीपवूीच् या 
पाच वषामच् या काळातील, भसूिंपादन, जभमनीिंची खरेदी-ववक्री, पट्ट ीे, रनवाड ेया बाबी बाजारमलू् याचे रनकष म् हणनू 
वापरल् या जातात.  
 
प्रश् न २०७: अकृवषक आका रणीचा  दर का य असतो? 
उत्तर: महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम, १९६६ कलम ११४ अन्वये, 
 रनवासी इमारतीच् या प्रयो जनासााी वापरा यात आलले् या जभमनीवरील आकारणीचा दर, अकृवषक आकारणीच् या 
प्रमाण दराइतका असतो . 
 औद यो धगक प्रयो जनासााी वापरा यात आलेल् या जभमनीवरील आकारणीचा दर, अकृवषक आकारणीच् या प्रमाण 
दराच् या हदडपी इतका असतो . 
 वाणणज   रयक प्रयो जनासााी वापरा यात आलले् या जभमनीवरील आकारणीचा दर, मुिंबई शहर वगळून, बहृन् मुिंबई, 
नागपरु, पणेु, सो लापरु व को ल् हापरु शहरािंच् या हद दीमिील क्षेत्रािंमध ये, अकृवषक आकारणीच् या प्रमाण दराच् या 
रतप् पी इतका असतो  अणण पवमरीत क्षेत्रात अकृवषक आकारणीच् या प्रमाण दराच् या दपु् पी इतका असतो . 
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इतर को णत् याही अकृवषक प्रयो जनासााी वापरा यात आलेल् या जभमनीवरील आकारणीचा दर, अकृवषक 
आकारणीच् या प्रमाण दरापके्षा कमी नसेल आणण हदड पीीपेक्षा अधिक नसेल. हा दर ्जल् हाधिकारी, ती जागा, 
रतच् याशी सिंलग् न फायदे-तो ीे ववचारात ले न ारवतील.  
 
प्रश् न २०८: ता ल का  महस ली नोंदिह्या  कोणत् या  आहेत?  
उत्तर: तालकुा महसलुी नोंदवह्या, तालकु्यातील गाव/सजारनहाय पपलब्ि माहहतीवरुन बनववल ेजातात. यािंचा 
पद देश एकबत्रकृत गाव महसलुी लेख् यािंवर रनयिंत्रण ाेवणे आणण सामान्य आणण सयुो ग्य प्रशासनासााी आकडवेारी 
सिंकभलत करणे हा असतो . तालकुा लेख् यािंमळेु, गाव पातळीवरील अभभलेखाची तसेच गाव महसलूाची ्थिाती 
दशमवणारी आकडवेारी सिंकभलत हो त.े तालकुा नमनु्यातील माहहतीव न ्जल्हा नमनेु बनववल ेजातात.   
 तालकुा नमनुा- १: जभमनीिंची नोंदवही- ही तालकु्यातील सवम जभमनीच ेगी निंबर, सव्हे निंबर, आकार यािंची 
नोंदवही आहे. हा नमनुा, गाव नमनुा १ वर आिारीत आहे. याच ेसवम थतिंभही गाव नमनुा १ सारखेच असतात.  
तालकु्यातील सवम गाव नमनुा १ ची माहहती यात सिंकभलत केलेली असत.े     
 तालकुा नमनुा- १-अ: दमुाला जभमनीिंची नोंदवही- ही तालकु्यातील सवम भो गवीादार वगम एक, वगम दो न, 
सरकारी पट्टीेदार व शतेजभमनीिंची कुळे यािंनी िारण केलेल्या जभमनीिंची नोंदवही. तालकु्यातील सवम गाव नमनुा  
१, १क, ७अ, ८अ यािंतील माहहती यामध ये सिंकभलत केलेली असत.े   
 तालकुा नमनुा- २: अकृषीक जभमनीिंची नोंदवही- तालकु्यातील सवम अकृषीक जभमनीिंची  माहहती यात 
असत.े तालकु्यातील सवम गाव नमनुा २ ची माहहती यात सिंकभलत केलेली असत.े   
 तालकुा नमनुा- ३: इनाम जभमनीिंची नोंदवही- या नोंदवहीत तालकु्यातील, पणूम ककिं वा अिंशत: सारामाफी 
हदलेल्या सवम जभमनीिंची (सिंकीणम/सरिंजाम/देवथिाान इनाम) नोंद असत.े तालकु्यातील सवम गाव नमनुा ३ ची माहहती 
यात सिंकभलत केलेली असत.े          
 तालकुा नमनुा- ३-अ: सेवेतर रो ख भत्त्याची (पेीा) खातवेही- हा वावषमक नमनुा असनू ववशषेत: िाभममक 
कारणािंसााी हदला जाणारा रो ख भत्ता यात नोंदवला जात हो ता. यात रक्कम, रकमेच ेथवरुप, रक्कम लेणार् याच े
नाव नमदू असत.े वषामच्या शवेीी गो षवारा काढला जात अस.े हा नमनुा सधया प्रचभलत नसला तरीही रनरिंक 
नमनुा ाेवणे अपेषितक्षत आहे.   
 तालकुा नमनुा- ४: सिंकीणम महसलूाच्या हहशो बाची नोंदवही- हा वावषमक नमनुा असनू या नोंदवहीत 
तालकु्यातील सिंकीणम महसलूाच्या हहशो बाची नोंद असत.े तालकु्यातील सवम गाव नमनुा ४ ची माहहती यात 
सिंकभलत केलेली असत.े          
 तालकुा नमनुा- ४-अ: सक्तीच्या लहान व मो ठया पपाय यो जनािंची नोंदवही- ही दयु्यम नोंदवही असनू महसलू 
वसलुीसााी ज्या सक्तीच्या लहान व मो ठया पपाय यो जना केल्या जातात, त्याची नोंद यात केलेली असत.े     
 तालकुा नमनुा- ५: तालकुा जमाबिंदी नोंदवही- तालकुा नमनेु १ त े४ चा गो षवारा असलेला हा वावषमक नमनुा 
असनू यात तालकु्याचा एकूण महसलू, ्जल्हा पररषदेच ेकर यािंची माहहती भमळत.े सवम गाव नमनुा ५ ची माहहती 
यात सिंकभलत केलेली असत.े          
 तालकुा नमनुा- ६: अधिकार अभभलेखाचा गो षवारा- हा वावषमक नमनुा असनू या नोंदवहीत तालकु्याच्या हक्क 
नोंदीिंचा गो षवारा असतो . तालकु्यातील सवम गाव नमनुा ६, ६-अ, ६क आणण ७ चा गो षवारा यात सिंकभलत केलेला 
असतो .    
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 तालकुा नमनुा- ७: तालकुा ताळेबिंद- हा वावषमक नमनुा असनू यात तालकु्याची जमीन महसलूाची एकूण 
वावषमक मागणी, वसलू, िाकबाकीयाची माहहती असत.े तालकु्यातील सवम गाव नमनुा ८ब, ९ आणण १० चा 
गो षवारा यात सिंकभलत केलेला असतो .      
 तालकुा नमनुा- ८: लो कसिंख् या, गरेु, शतेी अवजारे नोंदवही- हा दशवावषमक नमनुा असनू या नोंदवहीत 
तालकु्यातील लो कसिंख् या, गरेु, शतेकी अवजारे यािंची माहहती सिंकलीत केली जात.े तालकु्यातील ग्रामसेवकाकडुन 
ही माहहती सिंकभलत केलेली असत.े       
 तालकुा नमनुा- ९: पाणीपरुवाा सािनािंची नोंदवही- हा सततचा नमनुा असनू या नोंदवहीमधये तालकु्यातील 
पाणीपरुवाा सािनािंची नोंद असत.े सवम गाव नमनुा १४ चा गो षवारा यात सिंकभलत केलेला असतो .      
 तालकुा नमनुा- १०: मलू्य नोंदवही- हा वावषमक नमनुा असनू यात १ जानेवारी त े३० सप्ीदबर या कालाविीत 
तणृिान्ये, कडिान्ये, फळभाज्या, जनावरािंकररता वरैण, फळे, गुिंगीकारक पदािाम/रव्ये, मसाल्याच ेपदािाम, साखर 
पत्पादक वपके, गभळत िान्ये, रिंगरव्ये, तिंत ूवपके इत्यादीिंच्या ाो क व ककरको ळ सरासरी ककिं मतीची नोंद केलेली 
असत.े    
 तालकुा नमनुा- ११: वेतन नोंदवही- हा वावषमक नमनुा असनू यात शतेमजरू व इतर कामगार/मजूर यािंना 
हदलेल्या दैरनक व माभसक वेतनाच्या माहहतीची नोंद केलेली असत.े    
 तालकुा नमनुा- १२: पजमन्यमापन नोंदवही- हा वावषमक नमनुा असनू यात तालकु्यातील पजमन्यमानाची नोंद 
केलेली असत.े   
 तालकुा नमनुा- १३: दैरनक भत्ता नोंदवही- हा सततचा नमनुा असनू यात महसलुी न्यायालयात बो लवलेल्या 
साक्षीदारािंना हदला जाणारा दैरनक भत्ता, आणण खाजगी पक्षकाराने भत्त्यासााी जमा केलेल्या रकमेची नोंद असत.े 
हा नमनुा सधया प्रचभलत नसला तरीही रनरिंक नमनुा ाेवणे अपेषितक्षत आहे.   
 तालकुा नमनुा- १४: थिाायी अधग्रम नोंदवही- हा सततचा नमनुा असनू यात थिाायी अधग्रम सिंबिंिातील जमा 
रकमा व खचम यािंची नोंद केलेली असत.े   
 तालकुा नमनुा- १५: तपासणी, शो ि, नक्कल फी नोंदवही- हा वावषमक नमनुा असनू यात नकलेसााी 
अभभलेखातील कागदपत्रािंची तपासणी, शो ि, नक्कल फी याची नोंद केलेली असत.े   
 तालकुा नमनुा- १६: आदशम तक्ता- हा वावषमक नमनुा असनू तालकुा आदशम तक्ता आहे. 
 
प्रश् न २०९: कोतिा ल पदा बा बत ाोडक् या त मा हहती द् या .   
उत्तर: मुिंबई करनष्ा गाव वतने रनमूमलन कायदा, १९५८ अन्वये हदनािंक १ फेब्रवुारी १९६२ पासनू अनवुािंभशक 
करनष्ा गाव सेवक प्रणाली सिंपषु्ीात आली. त्यानिंतर गावच्या लो कसिंख् येनसुार को तवालाच ेरनयभमत मानिन 
लेणारे पद रनमामण करायात आल.े  
काही काळ को तवालािंची पदे ्जल्हा पररषदेकड ेवगम करायात आली हो ती. पनु्हा हदनािंक १ डडसदबर १९६३ पासनू 
को तवालाची पदे महसलू ववभागाकड ेवगम करायात आली.  
को तवाल हे महसलू खात्यातील सवामत करनष्ा पद आहे. को तवाल हे गाव कामगार तलााी यािंच ेमदतीसााी काम 
करतात.  
को तवालािंकडून खाजगी काम ेकरुन लेायास शासनाने २५/०५/२००४ च्या पररपत्रकान्वये मज्जाव केला आहे. 
को तवालािंना कामावर असतािंना जखम/इजा झाल्यास तात्काळ वदैयकीय सेवा पपलब्ि क न देायाच्या सचूना 
शासनाने १२/१२/१९९१ च्या पररपत्रकान्वये हदल्या आहेत.  
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को तवालािंची सेवा पथुतके दो न प्रतीत ाेवायाच्या सचूना शासनाने हदल्या आहेत त्यायो ग ेत्यािंना रनवतृ्तीनिंतरच े
लाभ देणे सो यीथकर हो ईल.  
को तवालाची भरती: तहभसलदार करतात. 
को तवाल पदाच ेभशक्षण: ४ िाी पास 
को तवाल पदासााी वयो मयामदा: ४५ वषामपयांत 
को तवालाच ेसधयाच ेमानिन: रु. ५०००/-  
 लो लप सभमती अहवालानसुार को तवालाची कतमव्ये: 
 शासकीय रक्कम शासकीय रतजो रीत भरायात सहाय्य करणे. 
 शते सारा, शासकीय देणे अदा करायासााी गावकर् यािंना चावडीवर बो लावनू आणणे.  
 शासकीय पसैा, कायामलयीन कागदपत्र ेआणण शासकीय वसलुी  म्हणून जप्त केलेल्या मालमते्तवर लक्ष ाेवणे. 
 अीकवलेली/जप्त केलेली मालमत्ता/जनावरे चावडीवर ले न येणे.  
 आवशयकतनेसूार गाव दप्तर गावातनू तहभसल कायामलयात नेणे. 
 चावडीच ेीपाल तहभसल कायामलयात व तहभसल कायामलयाच ेीपाल चावडीवर नेणे.  
 शासकीय अधिकार् याना त्यािंच्या दशर् यात, पीक पाहणीत, हददीच्या खुणा तपासायात सहाय्य करणे. 
 नो ीीस/ समन्स बजावणे व नो ीीस/ समन्स बजावायासााी मदत करणे. 
 गावातील जन्म, मतृ्य,ू लग्न आणण अभमक मतृ्यचूी माहहती ग्राम पिंचायत सधचवाला देणे.  
 पो भलस पाीील आणण पो भलसािंना रात्रीच्या गथतीसााी मदत करणे. सिंशयाथपद प्रकरणािंची माहहती पो भलस 
पाीलास देणे.  
 बेवारस मतृदेहािंची ववल्हेवाी लावायास तसेच शव ववच्छेदनासााी प्रेत ले न जाायात पो भलसािंना सहाय्य 
करणे. 
 शासनाच्या आदेशािंबाबत गावात दविंडी देणे.  
 लसीकरण मो हीमेत मदत करणे. 
 अपलाती मतृ्य,ू आग, सािाीच ेरो ग या प्रसिंगी प्रशासनास मदत करणे. 
 गनु्हेगारािंच्या हालचाली पो भलसािंना कळवणे तसेच तपासात आणण गनु्हे प्ररतबिंि समयी पो भलसािंना मदत 
करणे.  
 पो भलस पाीलाच्या अभभरक्षेत असलेल्या गनु्हेगारावर पहारा देणे.  
 गावातील अधिकार् यािंना जमीन महसलू वसलुीस तसेच त्यािंच्या इतर शासकीय कामात मदत करणे.  
 गावात शासकीय कामासााी आलेल्या अधिकार् यािंना सहाय्य करणे.  
 गावातील चावडी थवच्छ ाेवणे आणण तिेाे हदवाबत्ती करणे. 
 
प्रश् न २१०: शा सकीय गोदा मा तील विविा रजजस्टसयबा बत ाोडक् या त मा हहती द् या .  
उत्तर: सवमसािारणपणे शासकीय गो दामात खालील र्जथीसम ाेवली जातात:  
 E Register: थीॅक/िाप्पी र्जथीर- यात प्रत्येक िान्य प्रकारासााी थवतिंत्र भाग केललेे असतात. या नोंदवहीत 
प्रतवारीबाबतचा रकाना क्रमािंक २२, दर १५ हदवसािंनी भलहून त्याचा अहवाल ्जल्ह्यात पाावावा लागतो .  यातील 
िान्याची अ, ब, क, ड प्रतवारी, िान् यातील ककीकािंच्या प्रमाणानसुार केली जात.े गो दाम तीू ककिं वा थवच्छता तीू 
यािंची नोंद िाप्पी नोंदवहीत केली जात.े एम बी शडे गो दामामधये िाप्पी रचायाआिी भभ िंतीपासनू दो न फुी, दो न 
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दरवाज्यामिील पॅसेज चार फुी व समो र चार फुी जागा सो डुन तीन इिंच जाडीची आखणी पािंढर  या रिंगाच्या 
ऑईल पदीन ेक न लेतली जात.े तीन महहन्यािंपेक्षा जाथत काळ ाेवलेल्या िाप्पीमधये १% गो दाम तीू मान्य केली 
जा  शकेल परिंत ुयो ग्य चशकशी भशवाय सरसकी तीू मान्य करता येत नाही.  
 E-१ Register: वाहतकू पास र्जथीर- िान्याची झालेली आवक या नोंदवहीमधये वाहतकू पासािंव न केली 
जात.े या नोंदवहीमधये तीुीची नोंदही करतात. या नोंदवहीव न िाप्पी र्जथीरला आवक िरली जात ेम्हणून या 
नोंदवहीमधये िाप्पी क्रमािंक नोंदवलेला असतो . 
 E-२ Register: बबन-काडम र्जथीर- बबन-काडम सवम िाप्प्यािंवर लावल ेजातात. यामधये आवक व ववतरणाच्या 
नोंदी असतात. बबन-काडम लेखा परीक्षण हो ईपयांत जतन क न ाेवायच ेअसतात. 
 F Register: गो दाम तीू र्जथीर- गो दामातील तीुीची नोंद या र्जथीरमधये लेतात. याचा अहवाल दर 
आावड्यास सादर करायचा असतो . तीुीची नोंद िाप्पी र्जथीरमधयेही लेतली जात.े 
 F-१ Register: थवच्छता तीू र्जथीर- या नोंदवहीमधये िान्य थवच्छ केल्यानिंतर आलेली तीू नमदू करतात. 
याची नोंद िाप्पी र्जथीरमधयेही केली जात.े 
 G Register: वसलुी र्जथीर- गो दाम कममचारी अिावा खाजगी व्यक्ती यािंच्याकडून वसलू करायाच्या रकमािंची 
नोंद यात असत.े 
 H Register: परभमी र्जथीर- परभमीची नोंद या र्जथीरमधये क न िान्य ववतरण केल ेजात.े या 
नोंदवहीमधये िाप्पी क्रमाकािंचीही नोंद करावी. िान्य लेणार् याची थवाक्षरी यात ज र ययावी. 
 H-१ Register: तालकुा परभमी र्जथीर- तालकुा कायामलयात परभमी ववतरण करतािंना या र्जथीरमधये नोंद 
केली जात.े ररबेी, रनव्वळ रक्कम, िान्य को णत्या गो दामास ववतररत केल ेयाची नोंद यामधये असत.े 
 H-२ Register: तालकुा चलन र्जथीर- ववतररत करायात आलले्या िान्याच ेजमा झालेले चलन व रक्कम 
याची नोंद यामधये असत.े 
 H-३ Register: ्जल्हािंतगमत व बाहेरील आवक वाहतकू र्जथीर- ्जल्हािंतगमत ककिं वा ्जल्ह्याबाहेरील आवक 
वाहतकुीची नोंद यात असत.े या र्जथीरच्या नोंदवहीव न  िाप्पी र्जथीरला नोंद लेतली जात.े ्जल्ह्याबाहे न 
आवक झाल्यास वाहतकू खचम आवक झालेला ्जल्हा करतो . 
 I Register: भाड ेर्जथीर- यामधये गो दाम जर भाड ेतत्वावर असेल तर त्याबाबत नोंदी असतात. 
 J- FORM: आवक-जावक-भशल्लक आावडा गो षवारा- हा आावड्यातील आवक-जावक व भशल्लक िान्याचा 
आावडा गो षवारा असनू तो  गो दामपालाने तहभसल कायामलयास दर आावड्यास सादर करावयाचा असतो . या ज े
फॉममव न तहभसल कायामलय आर पत्रक तयार करत.े  
 K Register: जड सिंग्रह र्जथीर- यामधये गो दामातील प्रत्येक साहहत्याची (Dead stock) नोंद असत.े या 
र्जथीरमिील साहहत्य क्रमािंकाची नोंद गो दामातील साहहत्यावर ऑईलपदीन ेकेली जात.े ही नोंदवही दो न भागात 
ाेवली जात.े (एक)  .१००/- च्या आतील मलू्याच्या वथत;ू (दो न)  . १००/- पेक्षा जाथत मलू्याच्या वथत.ू याचे 
वावषमक पडताळणी प्रमाणपत्र ्जल्हा कायामलयात सादर करणे आवशयक असत.े 
 L Register: हमाली र्जथीर- यामधये हमाली कामािंची नोंद असत.े यात रो ज हमाली कामािंची नोंद क न 
हमाल ाेकेदाराची थवाक्षरी लेणे आवशयक असत.े 
 L-१ Register: बबल र्जथीर- यामधये बबलािंची नोंद क न ्जल्हा कायामलयात सादर करणे आवशयक असत.े 
 M Register: वाहतकू पास/खचम र्जथीर- यामधये वाहतकू खचम व वाहतकू पासची नोंद केली जात.े 
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 N Register: ररक्त बारदान/ सतूळी र्जथीर- ररक्त झालेल्या बारदानािंची नोंद िाप्पी र्जथीरच्या रकाना 
क्रमािंक १७ ला ले न या र्जथीरला नोंद केली जात.े तसेच वापरायात आलेल्या सतुळीिंचा हहशो ब या 
र्जथीरमधये भलहहतात. बारदानाच ेवधगमकरण सक्षम अधिकार् यासमक्ष केल ेजात.े 
 O Register: नवीन/सतूळी खरेदी आणण ववतरण र्जथीर- नवीन बारदान्यािंची व सतूळी खरेदी आणण 
ववतरणाची नोंद या र्जथीरमधये भलहहतात.  
 R-FORM: तालकुा आवक-जावक फॉमम- दरमहा तालकुा कायामलयाने एकबत्रत आवक, जावक व भशल्लक या 
फॉमममधये नोंदवनू ्जल्हा कायामलयास सादर करावयाची असत.े 
R-१ FORM: गो दामािंतील आवक फॉमम- तालकु्यात एकपेक्षा जाथत गो दाम ेअसल्यास ककिं वा परुवाादाराकडून 
हो णारी आवक या फॉमममधये नो दवनू ्जल्हा कायामलयास सादर करावयाची असत.े 
 R-२ FORM: प्रलिंबबत बीवडा गो षवारा- यामधये प्रलिंबबत बीवडा (Due Delivery) चा गो षवारा असतो .  
 A Register: प्रलिंबबत आवक गो षवारा- यामधये  प्रलिंबबत आवक (Due Import) चा गो षवारा असतो .  
 S Register: ्जल्हातिंगमत वाहतकु र्जथीर- यामधये ्जल्हातिंगमत हो णार् या वाहतकुीची नोंद असत.े  
 T Register: ्जल्ह्याबाहेर हो णारी वाहतकु र्जथीर- यामधये ्जल्ह्याच्या बाहेर हो णार् या वाहतकुीची नोंद 
असत.े 
 Z-२ Register: अखादय िान्यसााा र्जथीर- यामधये खाायास पात्र नसलेल्या िान्य साठयाची नोंद असत.े 
 चाचणी नोंदवही: गो दामात येणार् या िान्यापकैी काहीिंची ाराववक वजने ययायची असतात. त्याची नोंद या 
नोंदवहीमधये नोंदवली जातात. यात तीू आढळली तर या नोंदवहीमधये तशी नोंद क न ाेकेदाराची/प्ररतरनिीची 
थवाक्षरी ययावी लागत.े अपवादात्मक परर्थिातीत ्जल्हाधिकारी यािंच्या मान्यतनेे १५ त े२० हदवसािंसााी एका 
यो जनेतील िान्य दसुर् या यो जनेसााी मान्य करता येत.े मात्र त ेमळू यो जनेत पवूमवत करणे आवशयक असत.े  
  
२११. म.ज.म.अ. कलम १४३ आणण मा मलेदा र कोटय ॲक् ट कलम ५ माील फरक 

म.ज.म.अ. कलम १४३ मा मलेदा र कोटय ॲक् ट कलम ५ 
साध या अजामव न प्रकरण सु  हो त.े दावा दाखल केल् यावर प्रकरण सु  हो त.े 
रथ ता अ्थ तत् वात नसतो .  रथ ता अ्थ तत् वात असतो . 
रथ ता अडववलेला नसतो . रथ ता अडववलेला असतो . 
सरबािंिावरुन नवीन रथ ता हदला जातो  रथ त् यातील अडिाळा काढला जातो . 
रथ ता खुला करा याचा आदेश देता येत नाही.  रथ ता खुला करा याचा आदेश देता येतो . 
अजम दाखल करा यास मुदतीचे बिंिन नाही. दावा दाखल करा यास मुदतीच ेबिंिन आहे. 
तहभसलदारच् या आदेशावव ध द पपववभागीय 
अधिकार् याकड ेअपील करता येत.े  

पपववभागीय अधिकार् याला ्जल् हाधिकार् यािंनी अपीलाच ेअधिकार प्रदान 
केले असतील तरच तहभसलदारच् या आदेशावव ध द पपववभागीय 
अधिकार् याकड ेअपील करता येते. अन् यिाा ्जल् हाधिकार् यािंकडे अपील 
दाखल करावे लागत.े 

पपववभागीय अधिकार् याकडील अपीलातील 
आदेशावव ध द अप् पर ्जल् हाधिकार् यािंकड ेदाद 
मागता येत.े  

पपववभागीय अधिकारी/ ्जल् हाधिकार् यािंच् या अपीलातील आदेशावव ध द 
पच् च न्यायालयात दाद मागावी लागते.  

रनषेि आज्ञा देता येत नाही. रनषेि आज्ञा देता येत.े 
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२१२. बिीसपत्र आणण हक् कसोडपत्रा माील फरक 
बिीसपत्र हक् कसोडपत्र 

बक्षीस देायाला काहीही कारण असायाची अगर 
बक्षीस देणारा व लेणारा यािंचा काही सिंबिंि 
असायाची जरुरी नाही. 

हक्क सो डपत्र हे फक्त त्याच कुीुिंबाच ेसदथय/सहदायक असलेल्या 
सभासदाच्या लाभात हो   शकते. 

बक्षीस पत्र करणारा थ वत:ची भमळकत थवखुशीने 
व काही मो बदला न लेता दसुर्याला प्रदान करतो  
व तो  दसुरा थवीकृत करतो  तवे्हा त्या 
व्यवहाराला बक्षीस असे म्हणतात. बक्षीस या 
व्यवहाराचा मुख्य रनकष म्हणजे मो बदला न 
लेता भमळकत हथतािंतररत करणे व बक्षीस 
देणार्याने ती थवीकारणे.  

हक्कसो डपत्र मो बदल्यासहहतही असू शकत ेव त ेएकबत्रत कुीुिंबाच्या 
सहदायकाच्या लाभात असल्याने त्यावर मुरािंक भरायाची गरज नसत.े  

बक्षीस देायात दान अगर मदत करणे हा हेतू 
असतो . 

हक्कसो डपत्र करतािंना सािारणतः परथपरातील थनेह व नैसधगमक पे्रम 
(love & affection) हा हेतू असतो . 

बक्षीसपत्रावर महाराष्र प्रािंरतक महापाभलका 
अधिरनयम, १९४९ च्या कलम १२७, महाराष्र 
नगरपाभलका अधिरनयम, १९६५ च्या कलम १४७ 
व महाराष्र ्जल्हापररषद व पिंचायत सभमती 
अधिरनयम, १९६१ मिील कलम १५८ अन्वये 
्थिात असलेल्या मालमते्तच्या मूल्यावर १% या 
दराने अधिभार आकारायात येतो .  

हक्कसो डपत्रावर असा अधिभार आकारायात येत नाही.   

बक्षीसपत्रावर नोंदणी अधिरनयम, १९०८ च्या फी 
ीेबलमिील अनुच्छेद १ नुसार बषितक्षसपत्राच्या 
दथतावेजास मालमते्तच्या बाजार मूल्यावर १% 
या दराने जाथतीत जाथत रु. ३०,०००/- च्या 
कमाल मयामदेस अधिन राहून नोंदणी फी 
आकारायात येईल.  

हक्कसो डपत्र रु. २०० च्या मुरािंकावर करता येत.े 
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प्रश् न १: शते जममनीत िहहिा ट करण या च् या  रीत कोणत् या  होत् या ?  
उत्तर: सन १९३२ त े१९७३ पयांत शतेजभमनीत वहहवाी करा याच् या सहा रीत खालील प्रमाणे हो त्या: 
 रीत-१:- शतेजभमनीत थवत: वहहवाी करणे, याला 'खुदद' जमीन कसणे असे म् हणत. 
 रीत-२:- शतेजमीन थवत:च्या देखरेखीखाली मजुरािंकडून कसनु लेणे. 
 रीत-३:- शतेजमीन खिंडाने (रो ख) कसावयास देणे व शते जमीन कसल् याचा मो बदला म् हणून रो ख रक् कम देणे. 
 रीत-४:- शतेजमीन कसल् याचा मो बदला म् हणून वपकातील वाीा खिंड म्हणून लेणे. याला 'बराईने' जमीन कसणे 
म् हणत असत. 
 रीत-५:- शतेजमीन कसल् याचा मो बदला म् हणून वपकातील रन्श चत वाीा लेणे याला 'अिेलीने' जमीन कसणे 
म् हणत. 
 रीत-६:- शतेजमीन कसल् याचा मो बदला म् हणून रो ख रक् कम आणण पीक असा एकबत्रत मो बदला लेणे. 
ज् या प्रकारच् या रीतने जमीन कसली जात असे त् याचा पल् लखे जुन् या गाव नमनुा बारा सदरी 'रीत' या थ तिंभात 
केला जात अस.े याचा पपयो ग कुळ हक् क ारववा यासााी हो त असे. सध या हा प्रकार अ्थ तत् वात नाही. 
 
प्रश् न २: शतेकरी म्हणजे कोण?   
उत्तर: महाराष् र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम २(२) अन् वये, शतेकरीची व् याख् या हदलेली आहे.  
को णत् याही व् यक् तीने शतेीची जमीन नोंदणीकृत कागदपत्रान् वये ववकत लेतली असल् यास ती व् यक् ती शतेकरी आहे 
की नाही हे ारववा याचा अधिकार हदवाणी न् यायालयाला नसनू तो  यो ग् य त् या अधिकार् याचा आहे. (हशसाबाई पािं. 
झवर वव. सुभाष श्री. पाीील, २००६(५), महा. लॉ जनमल ७६५ ; २००६(६) ऑल महा. ररपो .(ए.ओ.सी.)      
 
प्रश् न ३: शतेमजूर म् हणजे कोण? 
उत्तर: महाराष् र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम २(१-अ) अन् वये, अशी व् यक् ती जी को णत् याही 
प्रकारची थ वत:ची शते जमीन िारण करत नाही आणण कसत नाही परिंत ुराहत ेलर िारण करत ेआणण रतचे 
एकूण ५०% पत् पन् न शते मजुरीपासनू भमळत ेत् याला शतेमजूर म् हणतात.  
 
प्रश् न ४: क ळ म्हणजे कोण?   
उत्तर: महाराष् र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम १८ अन् वये, पट्ट ट्ट याने जमीन िारण करणारी 
व् यक् ती, ्जला,  
 कलम ४ अन् वये कुळ मानले गेले आहे. 
 कलम ४-अ अन् वये सिंरक्षीत कुळ मानले गेले आहे ककिं वा 
 कलम २ (१०-अ) अन् वये कायम कुळ मानले गेले आहे. 
 
प्रश् न ५: का यदेशीर क ळ म्हणजे कोण?   
उत्तर: कुळािंना सिंरक्षण देायासााी आणण त्यािंचे शो षण िाािंबववायासााी मुिंबई कुळ वहहवाी अधिरनयम, १९३९ 
आणण मुिंबई कुळवहहवाी व शते जमीन अधिरनयम १९४८ हे दो न महत्वाचे कायदे करायात आले. महाराष् र 
कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम २०११, (पूवीचा मुिंबई कुळवहहवाी व शेत जमीन अधिरनयम १९४८) कलम ४ 
अन् वये कुळ म् हणून मानावयाच् या व् यक् तीिंची व् याख् या हदलेली आहे. त् याप्रमाणे:   
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१. जो  इसम दसुर् याच्या मालकीची जमीन विै ककिं वा कायदेशीरररत्या कुळ या नात् याने कसत असेल आणण 
२. जमीन मालक आणण अशा कुळात करार झाला असेल, तिाावप, जर असा करार तोंडी असेल तर तो  
न्यायालयात भसधद हो ा यास पात्र असेल आणण 
३. असा कुळ जमीन प्रत्यक्षात थवत: कसत असेल आणण  
४. जमीन कसायाच्या बदल्यात असा कुळ, जमीन मालकास रनयभमतपणे खिंड देत असेल आणण जमीन 
मालकाने तो  खिंड थवीकारत असेल आणण 
५. अशी व्यक्ती जमीन मालकाच्या कुीुिंबातील नसले आणण  
६. अशा व्यक्तीकड ेती जमीन गहाण नसेल आणण   
७. अशी व्यक्ती पगारावर ाेवलेला नो कर नसेल आणण 
८. अशी व्यक्ती जमीन मालकाच्या ककिं वा जमीन मालकाच्या कुीुिंबातील को णत्याही व्यक्तीच्या प्रत् यक्ष  ककिं वा 
अप्रत् यक्ष देखरेखीखाली जमीन कसत नसले तर अशी व् यक् ती कायदेशीर कुळ आहे. 
 
प्रश् न ६: 'सरंक्षित क ळ’ म् हणजे कोण?     
उत्तर: महाराष् र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम २०११, (पूवीचा मुिंबई कुळवहहवाी व शेतजमीन अधिरनयम 
१९४८) कलम ४-अ अन् वये ‘सिंरषितक्षत कुळ’ ची व् याख् या हदलेली आहे. त् याप्रमाणे: सन १९३९ च्या कुळ 
कायदयानसुार, हदनािंक ०१/०१/१९३८ पवूी सतत ६ वष ेकुळ म्हणून जमीन कसणार् या व्यक्तीची ककिं वा हदनािंक 
०१/०१/१९४५ पवूी सतत ६ वष ेकुळ म्हणून जमीन कसणार् या व्यक्तीची आणण हदनािंक ०१/११/१९४७ रो जी कुळ 
म्हणून जमीन कसणार् या व्यक्तीला ‘सिंरषितक्षत कुळ’ म् हीले गलेे आहे. अशा व् यक् तीची नोंद अधिकार अभभलेखात 
‘इतर हक्क’ सदरी ‘सिंरषितक्षत कुळ’ म्हणून केली गेली आहे. 
 
प्रश् न ७: 'का यम क ळ’ म् हणजे कोण?     
उत्तर: महाराष् र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम २०११, (पूवीचा मुिंबई कुळवहहवाी व शेतजमीन अधिरनयम 
१९४८) कलम २ (१०-अ) अन् वये ‘'का यम क ळ’ ची व् याख् या हदलेली आहे. त् याप्रमाणे: मुिंबई कुळवहहवाी व 
शतेजमीन (सिुारणा) अधिरनयम १९५५ अिंमलात येायाच् या रनकीपवूी ज्या व्यक्तीिंना वहहवाीीमळेु, रुढीमळेु ककिं वा 
न्यायालयीन रनकालामळेु कायम कुळ ारववले गेले त्यािंची तसेच ज ेमळूगेणीदार ककिं वा भमरासदार म्हणून जमीन 
िारण करीत हो त ेआणण ज् यािंच् या कुळवहहवाीीसा प्रारिंभ ककिं वा अविी रतच् या प्राधचनत् वामळेु समािानकारक रीतीने 
भसध द करता येत नसेल आणण ज् यािंच् या पवूमहक् काधिकार् याचे नाव को णत् याही अधिकार अभभलेखात ककिं वा 
सावमजरनक अभभलेखात पपरो क् त सन १९५५ चा अधिरनयम अिंमलात येायाच् या रनकीपवूी कायम कुळ म् हणून 
दाखल हो त,े त्यािंची नोंद अधिकार अभभलेखात ‘इतर हक्क’ सदरी ‘का यम क ळ’ म्हणून केली गेली. 
 
प्रश् न ८: बेदखल क ळ म् हणजे कोण?     
उत्तर: महाराष् र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, २०११ च् या कलम १४ अन् वये कुळािंच् या कसरुीमळेु 
कुळवहहवाी समाप् त करा याची तरतदू आहे. कुळािंचा कसरू म् हणजे: 
अ) को णत् याही महसलू वषामचा खिंड वषामनवुष ेआणण जाणूनबजुून त् या त् या वषाांच् या ३१ मे पवूी न भरणे. 
ब) जभमनीची खराबी अिावा कायम थ वरुपी नकुसान हो ईल असे कृत् य जाणूनबजुून करणे. 
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क) जाणूनबजुून महाराष् र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयमाच् या कलम २७ चे पल् लिंलन करुन जभमनीची पो ी 
ववभागणी, पो ीपट्ट ीा ककिं वा अभभहथ तािंतरण करणे.  
ड) व् यक् तीश: जमीन न कसणे. 
इ) जभमनीचा पपयो ग शतेी ककिं वा शतेीसिंलग् न जो डििंद यासााी न करता इतर प्रयो जनािंसााी करणे. 
पपरो क् त पध दतीने कुळािंनी कसरू केला असता जमीन मालकाने कुळास तीन महहन् यािंची लेखी नो ीीस हदली 
असल् यास कुळवहहवाी समाप् त करा याची तरतदू आहे. अशा कुळास बेदखल कुळ म् हणतात.    
 
प्रश् न ९: शतेजममनीिर जमीन मा लका चा  'प्रत् यि ता बा ' आहे असे का यद् या ने केव् हा  मा नले जा त?े  
उत्तर: जर एखाद या शते जभमनीची वहहवाी-  
अ. जभमनीचा मालक ककिं वा त् याचे कुीुिंबीय करीत असतील ककिं वा  
आ. कुळ कायद यानसुार असलेले कुळ करीत असेल ककिं वा 
इ. पपरो क् त व् यक् तीभशवाय अशी इतर व् यक् ती करीत असेल, जी कायदेशीर कागदो पत्री परुाव् यादवारे थ वत:च् या 
वहहवाीीचे समिामन क  शकेल तर अशा शतेजभमनीवर जमीन मालकाचा 'प्रत् यक्ष ताबा' आहे अस ेकायदा मानतो .     
अनाधिकाराने अिावा दिंडलेशाहीने जभमनीचा कब् जा लेणार् या इसमावव ध द महाराष् र जमीन महसलू अधिरनयम, 
१९६६ च ेकलम ५९ आणण कलम २४२ अन् वये कारवाई करता येत.े  
 
प्रश् न १०: 'व्यजक्तश: जमीन कसणे’ म् हणजे का य?  
उत्तर:  ‘व्य्क्तश: जमीन कसणे’ याची व् याख् या महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम २(६) 
मधये हदलेली आहे. त् यानसुार: जी व् यक् ती ‘‘थवत:सााी  
(एक) थवत:च्या मेहनतीने, अिावा  
(दोन) थवत:च्या कुीुिंबातील को णत्याही व्यक्तीच्या कष्ीान ेअिावा  
(तीन) थवत:च्या ककिं वा थवत:च्या कुीुिंबातील को णत्याही व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली, मजुरीने कामावर 
लावलेल्या मजुरािंकडून, त्यािंना वपकाच्या हहशशयाच्या थव पात मो बदला न देता रो ख रक्कम अिावा वथतूिंच्या 
 पात वेतन/मो बदला दे न जमीन कसनू लेत’े’ त् याला ‘व्य्क्तश: जमीन कसणे’ अस ेम् हणतात. 
तिाावप, वविवा, अज्ञान, शारीररक ककवा मानभसकष्ष् या  अपिंग आणण सशथ त्र दलात नो करी करणारी व् यक् ती जरी 
नो करामाफम त, मजुरामाफम त ककिं वा कुळामाफम त जमीन कसवनू लेत असली तरी अशी व् यक् ती ‘व्य्क्तश: जमीन 
कसत’े असे माना यात येत.े      
याचाच अिाम अधिकृत अधिकाराभशवाय को णालाही को णाचीही जमीन वहहवाीता येत नाही. 
 
प्रश् न ११: क ळा ने खरेदी करा िया च् या  जममनीची ककंमत कशी  रविली जा त?े 
उत्तर: जर एखादी व् यक् ती कायदेशीर कुळ आहे असे शतेजमीन न् यायाधिकरणाने जाहीर केल् यानिंतर महाराष्र 
कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम ३२-ग अन् वये कुळाने द यावयाची जभमनीिंची ककिंमत ारववा यात येत.े  
कलम ३२-ह अन् वये अशा खरेदीची ककमान ककिंमत व कमाल ककिंमत काय असावी याची तरतदु आहे. अशी 
ककिंमत कायम कुळ व सिंरक्षीत आणण सािे कुळ यािंबाबत वेगवेगळी अस ुशकत.े 
 कायम कुळािंच् या बाबतीत:  
१) शतेजभमनीच् या खिंडाच् या सहापी रक् कम अधिक 
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२) कृषकहदनी येणे असलेल् या खिंडाची रक् कम (असल् यास) अधिक 
३) कुळाने न भरलेल् या परिंत ुजमीन मालकास भरावयास लागणार् या जमीन महसलू पपकराच् या रकमा अधिक 
४) कृषकहदनापासनू कलम ३२-ग अन् वये जमीन खरेदीची ककिंमत ारववा यात येा याच् या हदनािंकापयांतच् या 
कालाविीसााी, खरेदी ककिंमतीवर द.सा.द.श.े ४.५% यादराने हो णारे व् याज.  
वरील सवाांची बेरीज. 
 सिंरषितक्षत आणण साध या कुळािंच् या बाबतीत:  
१) शतेजभमनीच् या आकारणीच् या वीस पीीहून कमी नाही आणण २०० पीीहून जाथ त नाही अशी रक् कम अधिक 
२) जमीन मालकाने बािंिलले् या वाथ त,ू ववहहरी, बािंिारे, लावलेली झाड ेयािंचे मलू् य अधिक 
३) कुळाने न भरलेल् या परिंत ुजमीन मालकास भरावयास लागणार् या जमीन महसलू पपकराच् या रकमा अधिक 
४) कृषकहदनापासनू कलम ३२-ग अन् वये जमीन खरेदीची ककिंमत ारववा यात येा याच् या हदनािंकापयांतच् या 
कालाविीसााी, खरेदी ककिंमतीवर द.सा.द.श.े ४.५% यादराने हो णारे व् याज.  
वरील सवाांची बेरीज. 
कुळाने जर जमीन मालकास जभमनीच् या भरपाईपो ीी काही रक् कम हदली असल् यास अशी रक् कम तसेच त   या 
जभमनीत जर काही झाड ेअसतील आणण जमीन मालकाने त् या झाडािंचे काही पत् पन् न लेतले असेल तर ती रक् कम 
खरेदी ककिंमतीतनू वजा करा यात येईल.     
   
प्रश् न १२: महा रा ष्ट्र क ळिहहिा ट ि शतेजमीन अधिकाननयम, कलम ३२ त े३२-र बा बतची मा हहती ाोडक् या त सा ंगा . 
उत्तर:  कलम-३२: यात हदनािंक १/४/१९५७ हा कृषकहदन ारववा यात आला आहे. या हदनािंकास जर कुळाने 

णून जमीन िारण केली असेल तर त् या कुळाने ती जमीन सवम बो जािंपासनू मकु् त अशी 
आपल् या जमीन मालकाकडून खरेदी केली आहे असे माना यात येईल. 
 कलम-३२-अ: कुळाने कमाल क्षेत्रापयांत जमीन खरेदी केली आहे असे माना यात येईल. कमाल क्षेत्रापके्षा जाथ त 
जमीन कुळाला खरेदी करता येणार नाही. 
 कलम-३२-ब: कुळाने अिंशत: मालक आणण अिंशत: कुळ म् हणून जमीन िारण केली असेल आणण त् याने अिंशत: 
मालक म् हणून जमीन िारण केलेल् या जभमनीचे क्षते्र कमाल िारण क्षेत्राइतके ककिं वा त् याहून जाथ त असेल तर 
कुळाने जमीन खरेदी केली आहे असे माना यात येणार नाही. 
 कलम-३२-क: जेव् हा कुळाकड ेएकापेक्षा अधिक जमीन मालकािंकडील जभमनी थ वतिंत्रपणे कसा यासााी ताब् यात 
असतील तवे् हा कुळाला प्रत् येक जमीन मालकाकडून खरेदी करावयाच ेक्षते्र व हाकाण पसिंत करा याचा अधिकार 
असेल. 
 कलम-३२-ड: कुळाच् या ताब् यात कुळ म् हणून असणारी एखादी जमीन मुिंबई िारण जभमनीचे तकुड ेपाडा यास 
प्ररतबिंि व त् यािंच ेएकत्रीकरण करा याबाबत अधिरनयम १९४७ अन् वये तकुडा असेल तरीही कुळाला तो  तकुडा 
खरेदी करा याचा अधिकार असेल. 
 कलम-३२-इ: कुळाने जमीन खरेदी केल् यानिंतर भशल् लक राहहलेल् या जभमनीिंची ववल् हेवाी कलम १५ अन् वये 
लावता येईल. 
 कलम-३२-फ: जर जमीन मालक अज्ञान, वविवा, सशथ त्र सनै् य दलात नो करीस असेल ककिं वा शारीररक अिावा 
मानभसकष्ष् ट्ट या अपिंग असले तर अशा जमीन मालकास कलम ३१ मध ये नमदु केलेल् या अविीत कुळ वहहवाी 
समाप् त करा याचा हक् क असतो . अज्ञान व् यक् ती सज्ञान झाल् यानिंतर, वविवा थ त्रीच ेहहतसिंबिंि नष् ी झाल् यानिंतर, 
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सशथ त्र सनै् य दलातील नो करी सिंपषु् ीात आल् यानिंतर ककिं वा शारीररक अिावा मानभसकष्ष् ट्ट या अपिंग व् यक् ती बरा 
झाल् यानिंतर एक वषामच् या काळात कुळाला आपला जमीन खरेदीचा हक् क बजावता येईल. 
हा एक वषामचा काळ, वर नमूद लीना पूणम झाल् यापासून मो जा यात येईल, कुळाला माहहती भमळाल् यापासून नाही. 
(अप् पा न. मगदमु वव. अकुबाई ग. रनिंबाळकर, ८९९३/१९९४- ए.सी. ए.आय.आर. १९९९)    
 कलम-३२-ग: यानसुार शतेजमीन न् यायाधिकरणान,े कुळाने द यावयाची जभमनीिंच् या खरेदीची ककिंमत ारववा यात 
येत.े 
 कलम-३२-ह: यानसुार कुळाने खरेदी करावयाच् या जभमनीची ककमान ककिंमत व कमाल ककिंमत ारववली जात.े 
 कलम-३२-आय: यानसुार कायम कुळाने िारण केलेली जमीन जर पो ीकुळाला पो ी-पट्ट ट्ट याने हदली असेल तर 
अशा पो ीकुळाने ववहहत मयामदेपयांत कृषकहदनी जमीन खरेदी केली आहे असे माना यात येत.े पो ीकुळाने 
द यावयाच् या खरेदीच् या ककिंमतीतनू सहापी रक् कम जमीन मालकास व पवमरीत रक् कम कायम कुळास द यावी 
लागत.े  
 कलम-३२-जे: वगळा यात आले आहे. 
 कलम-३२-के: यानसुार खरेदीदार कुळाने जमीन खरेदीची रक् कम एक वषम कालाविीच् या आत एक रकमी ककिं वा 
द.सा.द.श.े ४.५% व् याजासह, बारापेक्षा जाथ त नाही इतक् या वावषमक हप् त् यािंनी वसलू करा याचा न् यायाधिकरणाला 
अधिकार आहे. 
 कलम-३२-ल: रनरभसत करा यात आला. 
 कलम-३२-म: यानसुार कुळाने जमीन खरेदीची सिंपणूम रक् कम शासकीय रतजो रीत जमा केल् यानिंतर कुळाला 
न् यायाधिकरणामाफम त जमीन खरेदीचे प्रमाणपत्र देा यात येत.े जर अशी रक् कम कुळाने जमा करा यात कसरू केला 
आणण ती रक् कम जमीन महसलूाच् या िाकबाकीप्रमाणे वसलू केली गेली तर खरेदी पररणामशनू् य हो ईल.  
 कलम-३२-मम: यानसुार जर वर नमदू केल् यानसुार खरेदी पररणामशनू् य झाली असेल परिंत ुजमीन खरेदीदार 
कुळाच् या कब् जात असेल तर सदर खरेदी रक् कम एक रकमी भरा यासााी न् यायाधिकरण चशकशीअिंती कुळाला 
आणखी एक वषामचा अविी दे  शकेल. 
 कलम-३२-न: यानसुार खरेदी पररणामशनू् य झाली असेल तर जमीन मालकाला कुळाकडून खिंड वसलू 
करा याचा अधिकार आहे. 
 कलम-३२-ओ: यानसुार जर कृषकहदनानिंतर कुळवहहवाी रनमामण झाली असेल तर, कुळवहहवाी रनमामण 
झाल् यापासनू एका वषामच् या आत कुळाने जमीन खरेदीसााी न् यायाधिकरणाकड ेअजम करा याची तरतदु आहे. 
 कलम-३२- पी: यानसुार कुळाने जमीन खरेदीचा हक् क मदुतीत बजावला नसेल तर जभमनी परत लेा याचा व 
त् यािंची ववल् हेवाी लावा याचा हक् क न् यायाधिकरणाला आहे. 
 कलम-३२- क् य:ू यानसुार कलम ३२-ग ची प्रकक्रया चाल ूअसतािंना न् यायाधिकरण जभमनीवर असलले् या 
बो ज् यािंची रन्श चती करत.े 
 कलम-३२- आर: यानसुार जमीन खरेदीदाराने, खरेदीनिंतर अशी जमीन व् यक् तीश: कसा यात कसरू केल् यास 
त् याला जभमनीतनू काढून ीाकून त् या जभमनीची ववल् हेवाी लावा याचा हक् क न् यायाधिकरणाला आहे.  
 
प्रश् न १३: का ही ह का णी सा त-बा रा  उता र् या च् या  इतर हक् का त 'क .का . ४३ च् या  बांना स पा त्र' असा  शरेा  मलहहलेला  
असतो. त् या चा  नेमका  अाय का य?  
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उत्तर: महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम ४३ अन् वये, कुळाने कलम ३२, ३२-फ, ३२-आय, 
३२-ओ, ३३-क ककिं वा ४३-१-ड अन् वये खरेदी केलेली तसेच कलम ३२-प ककिं वा ६४ अन् वये ववक्री केलेली जमीन 
्जल् हाधिकार् यािंच् या पवूमपरवानगीभशवाय हथ तािंतररत करता येणार नाही, गहाण, बक्षीस ककिं वा पट्ट ट्ट याने देता येत 
नाही.  
तिाावप, महाराष्र शासनाने फेब्रवुारी २०१४ मध ये या कलमात सिुारणा केली आहे. त् यान् वये, ज् या कुळािंना, कुळ 
कायदा कलम ३२-म चे प्रमाणपत्र भमळून १० वषामचा कालाविी लो ीला आहे अशा जभमनीिंची खरेदी/ ववक्री/ 
देणगी/ अदलाबदल/ गहाण/ पट्टीा/ अभभहथतािंतरण करायासााी शासनाच् या परवानगीची आवशयकता असणार 
नाही अशी तरतदु केली आहे. ज् याला कलम ३२-म चे प्रमाणपत्र भमळून १० वषामचा कालाविी लो ीला आहे आणण 
त् याला सदर जमीन ववका याची इच् छा आहे त् याने शतेजमीन ववक्री करायापवूी, त्याचा शतेजमीन ववक्रीचा इरादा 
तहभसल कायामलयास लेखी कळवावा लागतो . असा अजम भमळाल्यानिंतर दो न हदवसात तहभसल कायामलय, त् या 
अजमदारास, तो  ववक्री करणार असलेल्या शतेजभमनीची महसलू आकारणीच्या चाळीस पी नजराणा रकमेच,े 
लेखाभशषम नमदु असलेले चलन तयार करुन देत.े ही चाळीस पी नजराणा रक्कम सिंबिंिीत शतेकर् याने, 
चलनाव्दारे शासकीय को षागारात जमा करावी. त्यानिंतर तो  ववक्री व्यवहार क  शकतो .   
हे चलन आणण खरेदीची कागदपत्र ेपाहून, तलााी यािंनी गाव नमनुा ६ मधये त्याची नोंद करायची असत.े या 
चलनाभशवाय इतर को णत्याही आदेशाची आता आवशयकता असणार नाही.   
जर सिंबिंिीत शतेकर् याला त् याच् या सात-बारावर असलेला 'कु.का.कलम ४३ च्या बिंिनास पात्र' हा शरेा जरी रद द 
करायचा असेल तरी वरील प्रमाणे चलन आणण अजम हजर केल्यास असा शरेा रदद करता येतो .  
परिंत ुमहत्वाच ेम् हणजे, ही तरतदु फक्त कुळ कायदा कलम ४३ च्या बिंिनास पात्र असलेल् या जभमनीिंनाच लाग ू
असेल. वाीप केलेल्या नवीन शतीवरील शासकीय जमीनी, कु.का.कलम ८४ क अन्वये वाीप केलेल्या नवीन 
शतीवरील जमीनी, वतन/इनाम जमीनी, भसलीिंग कायदयाखाली वाीप केलेल्या नवीन शतीवरील जभमनीिंना ही 
तरतदु लाग ूहो णार नाही.  
जर कुळ कायदा कलम ३२-म प्रमाणपत्राला १० वषामचा कालाविी लो ीला नसेल तर सक्षम अधिकार् याकडून कुळ 
कायदा कलम ४३ अन्वये परवानगी लेणे बिंिनकारक आहे. 
कुळ कायदा कलम ४३ अन्वये परवानगी न लेता जभमनीचा ववक्री व् यवहार क न ताबा हदल् यास असा ताबा 
अविै असेल तसेच अशा जभमनीचा ववक्री व् यवहार करतािंना, कलम ४३ अन्वये परवानगी नसेल तर ववक्रीची सवम 
कागदपत्र ेअविै ारतील. को णतहेी न् यायालय असा व् यवहार विै ारववा यास असमिाम असेल. (लो तन रामचिंर भशिंपी 
वव. शिंकर ग. कश यप- १९९५(१)- महा. लॉ जनमल ८०: १९९४(४) बॉम् वे केसेस ररपो ीम-५७५)    
 
प्रश् न १४: एखा द् या  जमीन मा लका ने, ाेट त् या च् या च क ळा ला  जममनीची विक्री केली तर त ेविाीग्रा ह् य  रेल 
का य? 
उत्तर: नाही, कुळवहहवाी अधिरनयम हा कुळािंच् या हक् कािंचे सिंरक्षण करा यासााी, त् यािंची वपळवणूक हो   नये 
आणण त् यािंना को णी फसव ूनये या पद देशाने तयार करा यात आला आहे. जमीनमालकाला, कुळ कसत असलेली 
जमीन, त् यालाच ववकत देा याची इच् छा असल् यास कलम ६४ अन् वये त् याची पध दत ववहहत केलेली आहे. 
कुळवहहवाी अधिरनयमाखालील को णत् याही जभमनीची खरेदी ककिं वा ववक्री शते जमीन न् यायाधिकरणाच् या 
परवानगीभशवाय हो   शकत नाही. 
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प्रश् न १५: शतेजमीन मा लका व्यनतररक्त अन् य व् यक् तीचे ना ि िषयभर िहहिा ट सदरी ला गले म्हणजे तो आपोआप 
क ळ बनतो हा  समज योग् य आहे का य?   
उत्तर: नाही, हा फार मो ाा गरैसमज आहे. कुळ कायदा कलम ४ मध ये 'कुळ म् हणनू मानावयाच् या व् यक् ती' ची 
व् याख् या नमदू आहे.  
कुळ कायदा कलम '३२ ओ' मध ये कुळ कायदा कलम '३२ ओ' मध ये 'जमीन मालकाने हदनािंक ०१/०४/१९५७ निंतर 
रनमामण केलेल्या को णत्याही कुळवहहवाीीच्याबाबतीत, जातीने जमीन कसणार् या कुळास अशी कुळवहहवाी सरुु 
झाल्याच्या तारखेपासनू एक वषामच्या आिंत, त्याने िारण केलेली जमीन मालकािंकडून खरेदी करायाचा हक्क 
असतो .' असे नमदु असले तरीही कुळ कायदा कलम '३२ ओ' अन्वये कुळ जाहहर करणेसााी खालील पात्रता 
अत् यावश यक आहे.   
१) कुळकायदयाने कुळास हदलेला हक्क बजावायाची ज्याची इच्छा असेल त्याने एक वषामच्या आिंत, त्या सिंबिंिात 
जमीन मालकास व शतेजमीन न्यायाधिकरणास (तहभसलदार) ववहीत ररतीने कळववले पाहहज.े  
२) अशा प्रकारे कळववल्यानिंतर शतेजमीन न्यायाधिकरण (तहभसलदार) याप्रकरणी नो ीीस बजावनू चशकशी 
करतात. या चशकशीच्यावेळी खालील मदुदे थपष्ीपणे/रनसिंहदग्िापणे भसधद हो णे अत्यावशयक असते. 
अ) अजमदार कुळ आणण जमीन मालक यािंच् यात 'कुळ व मालक' असे नात ेभसधद हो त आहे काय? 
ब) कुळ आणण मालक यािंच्यात 'कुळ व मालक' नात ेभसधद करणारा आणण न्यायालयात रनसिंहदग्िपणे भसधद 
हो णारा करार झाला आहे काय?  
क) कुळ मालकाला रो खीने खिंड देत आहे काय?  
ड) कुळ देत असलेला रो ख खिंड मालक थवीकारत आहे काय आणण त्याबाबत पावती देत आहे काय? 
वरील बाबी भसध द झाल् या तरच वहहवाीदार कुळ ा  शकतो . 
जो पयांत जमीनमालक कुळाचा कायदेशीर कुळ म् हणून थ वीकार करत नाही ककिं वा ती व् यक् ती कुळ नाही हे वविान 
कायदेशीररीत् या फेीाळले जात नाही तो  पयांत कुळाचा, कुळकायदा कलम ३१-ओ नसुार हदलेला एक वषामचा 
कालाविी स ु हो त नाही. (ल् मण िोंडी झुरळे वव. यशो दाबाई, २००५(२)- ऑल महा. ररपो .-८१२)  
  
प्रश् न १६: एखा द् या  जमीन मा लका ने, क ळा व्यनतररक्त अन् य व्यक्तीला  शतेजममनीची विक्री केली तर त े
विाीग्रा ह् य  रेल का य? 
उत्तर: नाही, कुळवहहवाी अधिरनयम हा कुळािंच् या हक् कािंचे सिंरक्षण करा यासााी आणण त् यािंच् या ताब् यात असललेी 
जमीन को णी बेकायदेशीरपणे हहरावनू ले  नये या पद देशाने तयार करा यात आला आहे. जमीनमालकाने, कुळ 
कसत असलेली जमीन, कुळाने खरेदी करा यास नकार हदला तरीही कलम ६४ अन् वये त् याला शतेजमीन 
न् यायाधिकरणाच् या परवानगीभशवाय अन् य व् यक् तीला ववकत देा यास कायद याने मनाई केली आहे. अशी ववक्री 
बेकायदेशीर ा न कलम ८४ क अन्वये कारवाई हो णेसााी पात्र ारेल. 
 
प्रश् न १७: एखा द् या  सहका री ससं् ाेने अािा  सहका री ससं् ाेमा फय त शतेजममनीची खरेदी विाीग्रा ह् य  रेल का य? 
उत्तर: हो य, कुळवहहवाी अधिरनयम, कलम ६४-अ अन् वये, सहकारी सिंथ िाेस अिावा अशा सहकारी सिंथ िाेमाफम त 
शतेजभमनीची खरेदी वविीग्राह् य ारेल. अशा व् यवहारास कुळकायद याची कलमे ६३ व ६४ लाग ूहो णार नाहीत. 
तिाावप, अशी सहकारी सिंथ िाचेी नोंदणी, खरेदी हदनािंकाच् या आिी, मुिंबई सहकारी सिंथ िाा अधिरनयम, १९२५ अन् वये  



 

डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री                 महसूल प्रश नो त्तरे  पषृ् ा 80 

 

झालेली असावी अन् यिाा असा व् यवहार अविै ा न कुळ कायदा कलम ८४-क अन् वये कारवाईस पात्र ारेल. 
(ववनायक रत् नाधगरी वव. राज् य, २०११(२), महा. लॉ जनमल-७४०)   
 
प्रश् न १८: नगरपा मलका  िेत्रा त क ळिहहिा ट अधिकाननयम ला ग ूअसतो का य?  
उत्तर: नाही, महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम ४३-क अन् वये बहृन् मुिंबई, मुिंबई प्रािंरतक 
महानगरपाभलका अधिरनयम १९४९, मुिंबई बरो  नगरपाभलका अधिरनयम १९२५, मुिंबई ्जल् हा नगरपाभलका 
अधिरनयम १९०१ अन् वये थ िाावपत नगरपाभलका ककिं वा महानगरपाभलका क्षेत्र,े कीक क्षेत्र,े मुिंबई नगररचना 
अधिरनयम १९५४ अन् वये नगररचना यो जनेत समाववष् ी क्षेत्र ेयािंना महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन 
अधिरनयमातील कलम ३१ त े३२-र, ३३-अ,ब,क आणण ४३ च् या तरतदुी लाग ूहो त नाहीत.  
 
प्रश् न १९: शतेकरी नसलेल या  व् यक् तीने महा रा ष्ट् र रा ् या त शतेजमीन खरेदी करणे विाीग्रा ह् य  रेल का य?   
उत्तर: नाही, महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम ६३ अन् वये, शतेकरी नसलेल् या व   यक् तीला 
महाराष् र राज् यात शतेजमीन खरेदी खरेदी करता येत नाही. असा व् यवहार बेकायदेशीर ा न कलम ८४ क अन्वये 
कारवाई हो णेसााी पात्र ारेल. 
तिाावप, ज् या व् यक् तीची शतेजमीन सावमजरनक प्रयो जनासााी सिंपाहदत करा यात आली आहे, त् याने त् याबाबत 
परुावा सादर केल् यास, त् याला शतेकरी माना यात येईल. 
 
प्रश् न २०: शतेकरी नसलेली व् यक् ती खर् या ख र् या  ्द् योधिकगक िा परा सा    जमीन खरेदी करू शकत ेका य? 
उत्तर: हो य, महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम ६३-एक-अ अन् वये, खर् याखुर् या औद यो धगक 
वापरासााी शतेकरी नसलेली व् यक् ती, प्रा प ककिं वा अरतम प्रादेभशक ववकास यो जनेतिंगमत असलेल् या औद यो धगक 
ककिं वा शतेकी क्षते्रामध ये ्थ िात शतेजमीन, दहा हेक् ीर मयामदेस आधिन राहून खरेदी क  शकत.े परिंत,ु खरेदीच् या 
हदनािंकापासनू पिंिरा वषामच् या कालाविीत त् या जभमनीचा औद यो धगक वापर सरुु करणे बिंिनकारक असेल अन् यिाा 
ती जमीन, मळू खरेदी ककिंमतीस परत लेा याचा हक् क मळू जमीन मालकास असेल. 
 
प्रश् न २१: शतेकरी नसलेली एखा दी व् यक् ती, सिम अधिकाका र् या च् या  परिा नगीने महा रा ष्ट् र रा ् या त शतेजमीन 
खरेदी करू शकत?े   
उत्तर: हो य, ज् या व् यक् तीचे वावषमक पत् पन् न रु. बारा हजार पेक्षा जाथ त नसेल अशा बबगर शतेकरी व् यक् तीला 
महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम ६३(१)(ब) अन् वये शतेजमीन ववकत लेा याची परवानगी 
्जल् हाधिकारी दे  शकतात. 
 
प्रश् न २२: क .का . कलम ८४ क अन्िये का रिा ई पा त्र म् हणजे का य? 
उत्तर: महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम ६३ अन् वये, शतेकरी नसलेल् या व् यक् तीला महाराष् र 
राज् यात शतेजमीन खरेदी खरेदी करता येत नाही. असे हथ तािंतरण ककिं वा सिंपादन ववधिअग्राह् य ा न अशी जमीन 
कलम ८४ क अन्वये सरकार जमा करता येत.े आणण कलम ८४ कक अन् वये अशा जभमनीची ववल् हेवाी लावता 
येत.े 
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कलम ८४ क अन्वये करा यात येणारी कायमवाही, खरेदी हदनािंकापासनू एक वषामच् या कालाविीत करावी अशा 
सचूना अनेक न् यायालयीन रनणमयात हदल् या गले् या आहेत. (मशजीभाई िारसीभाई वव. गुजरात राज् य, १९९४(२), गुजरात 
लॉ ररपो . ११६८ ; एम.डी.कवी वव. फारतमाबाई इब्राहहम, १९९७(६) एस.सी.सी. ७१ ; मणीबेन वव. गुजरात राज् य, ए.आय.आर. 
१९९१, गुजरात १८४ ; अप् पा दाद ुवव. राज् य, २०११(२), महा. लॉ जनमल ७३९)     
 
प्रश् न २३: ितन/इना म जममनींना  क ळिहहिा ट अधिकाननयमा च् या  तरत दी ला ग ूहोता त का य? 
उत्तर: महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम ८८-कअ अन् वये, शासनाला ववशषे/पपयकु् त सेवा 
हदल् याचा मो बदला म् हणून प्रदान करा यात आलेल् या वतन/इनाम जभमनीस, महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन 
अधिरनयमातील कलम ३२ त े३२-र, ३३-अ,ब,क च् या तरतदुी लाग ूहो त नाहीत. तसेच कुळवहहवाी 
अधिरनयमातील कलम ८८-कब अन् वये सरिंजाम म् हणून िारण केलेल् या जभमनीस, कलम ३२ त े३२-र च् या 
तरतदुी लाग ूहो त नाहीत. 
कलम ८८-कअ ची तरतदु फक् त शासनास पपयकु् त सवेा हदल् याचा मो बदला म् हणनू प्रदान करा यात आलेल् या 
जभमनीसच लाग ूआहे. इतर कारणािंसााी इनाम म् हणून हदलेल् या जभमनीिंसााी नाही. 
 
प्रश् न २४: शा सना च् या  मा लकीच् या  जममनींना  क ळिहहिा ट अधिकाननयमा च् या  तरत दी ला ग ूहोता त का य? 
उत्तर: महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम ८८-१-अ अन् वये, शासनाच् या मालकीच् या ककिं वा 
शासनाकडून पट्ट ट्ट याने िारण केलेल् या, कलम ८८-१-ब अन् वये, शासनाने राजपत्रातील अधिसचूनेन् वये कृषीतर 
ककिं वा औद यो धगक ववकासासााी ववरनहदमष् ी केलले् या जभमनी, कलम ८८-१-क अन् वये, पाल् य अधिरनयम, १८९० 
अन् वये पालक म् हणून नेमलेल् या शासकीय अधिकार् याच् या व् यवथ िाापनाखालील जभमनी यािंना कुळवहहवाी 
अधिरनयमातील कलम १ त े८७ लाग ूहो णार नाहीत.  
देवथ िाान इनामाच् या जभमनीला कुळकायदा कलम ८८-१-अ लाग ूहो णार नाही कारण देवथ िाानच् या जभमनी 
शासनास पपयकु् त सेवा हदल् याचा मो बदला म् हणून प्रदान करा यात आलेल् या नसतात. (कच  लखू अहेर वव. 
मसजीद मानवर देवथ िाान, १९९० महा. लॉ जनमल-४४०)   
 
प्रश् न २५: ् या  व् यक् तीची जमीन, सा ियजननक का मा सा    सपंा हदत झा ली त् या ला  शतेकरी मा ना िे का य?  
उत्तर: हो य, जर एखादया व् यक् तीची जमीन सावमजरनक कामासााी सिंपाहदत झाली असेल तर महाराष्र 
कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम कलम ६३ अन्वये त् याला, अशा सिंपादनासााी त् याच् या जभमनीचा कब्जा 
लेतल्याच्या तारखेपासनू १० वषपेयांत ती व् यक् ती शतेकरी असल्याच ेमानायात येत हो त.े या कलमात हदनािंक 
२७.५.२०१४ च् या शासन राजपत्रानसुार सिुारणा हो  न पपरो क् त व् यक् तीच् या वारसािंनाही शतेकरी मानायात यावे 
अशी सिुारणा केली आहे. 
 
प्रश् न २६: इतर रा ्या तील शतेकरी महा रा ष्ट्रा त जमीन खरेदी करू शकतो का य?  
उत्तर: हो य, अशा व् यक् तीने सादर केलेला शतेकरी परुावा, पत्रासह तहभसलदार कायामलयात पाावा. तहभसलदार 
पत्राद वारे सिंबिंिीत राज् यातील सिंबिंिीत ्जल्ह्याच्या ्जल्हाधिकारी कायामलयाशी सिंपकम  सािून या परुाव्याच्या 
खरेपणाबाबत दाखला मागवतील. असा दाखला प्राप्त हो ईपयांत फेरफार नोंद, तसा शरेा नमदु क न प्रलिंबबत 
ाेवता येत.े  
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प्रश् न २७: पत् नीच् या  ना िे असणा र् या  जममनीिर पती क ळ म् हणून दा िा  करू शकतो का य?  
उत्तर: नाही, महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम ४ मध ये कुळाची व् याख् या हदलेली आहे. 
त् यानसूार जमीन मालकाच्या कुीुिंबातील सदथ य कुळ ा  शकत नाही.  
पत् नीच् या नावे असणारी जमीन पती वहहवाीत असेल तर तो  कुळ ारणार नाही. (अप् पालाल पफम  इथ माईल इब्राहम 
वव. आबा धगराज मुल    ला (१९९९, खिंड १०१(३) बॉम् बे एल. आर. ३८८).  
 
प्रश् न २८: एका  खा तदेा र अवििा हहत महहलेच् या  ना िे शतेजमीन आहे. नतचा  वििा ह बबगर शतेकरी व् यक् तीशी 
झा ल या स  नतचा  पती शतेकरी मा नला  जा ईल का य? 
उत्तर: नाही, महहलेचा शतेकरी दजाम फक् त वववाहामळेु रतच् या पतीला प्राप   त हो णार नाही. कारण त् या महहलेचा 
पती 'शतेकरी कुीुिंबाचा' सदथ य हो त नाही. 
 
प्रश् न २९: 'कृषी' जममन म् हणजे का य?  
उत्तर: महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम २(१) मध ये 'कृषी' ची व् याख् या हदलेली आहे. 'कृषी' 
या सिंज्ञेत फलो त् पादन, वपके काढणे यािंचा समावेश हो तो . परिंत ूएखाद या व् यक् तीने जभमनीत फक् त 'गवत' पगवतो  
असा पल् लखे केला असेल तर त् याचा समावेश 'कृषी' या व् याख् येत हो त नाही तिाावप, अशा व् यक् तीने गरुािंना 
चरणेसााी गवत वाढववले असेल आणण अशा जभमनीमध ये गरुािंना गवत चरा यासााी मकु् तपणे वावर हदला असेल 
आणण तो  अशी कृती भसध द क  शकत असेल तरच 'गवत' चा समावेश हे वपक या सदरात करता येतो  आणण 
त् याचा समावेश 'कृषी' या व् याख् येत करता येतो . (ववश्राम काला वव. पी. एम. शाह, १९६० जी.एल.आर.२३)         
 
प्रश् न ३०: भमूीहीन व् यक् ती म् हणजे कोण? 
उत्तर: महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम ९-अ अन् वये, शतेीच् या प्रयो जनासााी मालक म् हणून 
ककिं वा कुळ म् हणून को णत् याही प्रकारची शतेजमीन िारण केलेली नाही व जी मखु् यत: अिंगमेहनतीने आपली 
पपजीववका करत ेआणण ्जचा शतेीचा व् यवसाय करा याचा हेत ूआहे व ती जमीन कसा यास समिाम आहे.  
 
प्रश् न ३१: क ळा च्या  िा रसा ची नोंद करता ना  मळू मा लका ला  नोटीस देणे बांनका रक आहे का य? 
उत्तर: हो य, महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम, १९६६ कलम १५०(५)(ब) अन्वये हहतसिंबिंिीतािंना नो ीीस 
बजावल्याभशवाय को णतीही नोंद प्रमाणणत करता येणार नाही. त् यामळेु सवम हहतसिंबिंिीतािंना नो ीीस देणे आवश यक 
आहे. 
 
प्रश् न ३२: विश् िस् त ससं् ाेला  (Trust) क ळका यद् या च् या  तरत दी ला ग ूहोता त का य?  
उत्तर: नाही, महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम ८८-ब अन् वये थिाारनक प्राधिकरणे, 
ववदयापीाे, रुग्णालये, पािंजरपो ळ, गो शाळा तसचे सावमजरनक पजूाथिाानासााी असणार्या ववशवथत व्यवथिाेची 
मालमत्ता असलेल्या जमीनी ककिं वा त् यािंनी भाडपेट्ट ीा क न हदलेल् या जभमनी आणण मुिंबई ववश वथ त व् यवथ िाा 
अधिरनयम, १९५० (Bombay Public Trust Act, 1950) खाली नोंदणी केलेले रथी यािंना कुळ कायदयातील कलम 
३, ४-ब, ८, ९, ९-अ, ९-ब, ९-क, १०, १०-अ, ११, १३ व १७ तसेच प्रकरण सहा व आा यातील तरतदुीिंभशवाय 
महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयमाच् या इतर तरतदुी लाग ूहो त नाहीत.  
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तिाावप, अशा ववश वथ त सिंथ िाेची थिाापना हदनािंक १/४/१९५७ पवूी म्हणजचे कृषकहदनापवूी झालेली असणे आणण 
रतची नोंदणी मुिंबई ववश वथ त व् यवथ िाा अधिरनयम, १९५० अन् वये झालेली असणे आवशयक आहे. तसेच अशा 
जभमनीिंच् या पत् पन् नाचा ववनीयो ग, अशा ववश वथ त व् यवथ िाेच् या प्रयो जनािाम हो त असावा. कलम ८८-ब चे प्रमाणपत्र 
्जल् हाधिकारी देतात. असे प्रमाणपत्र लेतलेल ेअसेल तरच कुळाचा खरेदीचा हक्क सिंपषु्ीात येईल.    
हदनािंक १/४/१९५७ निंतर थिाापन झालेल्या ववश वथ त सिंथ िाेला अशी सीू भमळणार नाही.  
 
प्रश् न ३३: महा रा ष्ट्र क ळिहहिा ट ि शतेजमीन अधिकाननयमा च् या  कोणकोणत् या  कलमा न् िये क ळिहहिा ट सपं ष्ट्टा त 
आणली जा क शकत?े 

उत्तर: महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयमाच् या: 
कलम १४ अन् वये- कुळाच् या कसरुीमळेु 
कलम १५ अन् वये- कुळहक् क थ वाधिन क न 
कलम ३१ अन् वये- मालकास थ वत: कसा यासााी ककिं वा कृषीतर प्रयो जनासााी जमीन हवी असेल 
कलम ४३-१-ब अन् वये जमीन मालकाने कमाल क्षेत्राएवढी जमीन मागनू कुळवहहवाी सिंपषु्ीात आणली जा  
शकत.े तसेच कुळकायदा कलम ३२-ग अन् वये दाखल केलेला कुळाचा दावा फेीाळायात आला असेल तर जमीन 
खरेदी करायाचा कुळाचा हक्क सिंपषु्ीात येतो  आणण कुळवाहहवाी सिंपषु्ीात येत.े  

 

प्रश् न ३४: कमा ल िेत्र ककती आहे?    
उत्तर: महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम ५ अन् वये: 
 ्जरायत जमीन: ४८ एकर अिावा 
 हिंगामात पाणी भमळणारी ककिं वा भात शतेी जमीन: २४ एकर अिावा  
 बारा महहने पाणी भमळणारी जमीन: १२ एकर  
जर एखाद याने वरील जभमनीिंपकैी दो न ककिं वा अधिक प्रकारची जमीन िारण केली असेल तर, 
अशा जभमनीिंचे कमाल क्षते्र: 
 बारा महहने पाणी भमळणार् या जभमनीच् या एक एकराबरो बर, 
 हिंगामात पाणी भमळणार् या ककिं वा भात शतेी जभमनीच् या दो न एकराबरो बर, 
 ्जरायत जभमनीच् या चार एकराबरो बर आहे अशा आिारावर ारववा यात येत.े    
 
प्रश् न ३५: ननिा यहक िेत्र ककती आहे?    
उत्तर: महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम ६ अन् वये: 
 ्जरायत जमीन: १६ एकर ( वरकस जमीन वगळता) अिावा 
 हिंगामात पाणी भमळणारी ककिं वा भात शतेी जमीन: ८ एकर अिावा 
 बारा महहने पाणी भमळणारी जमीन: ४ एकर.  
जर एखाद याने वरील जभमनीिंपकैी दो न ककिं वा अधिक प्रकारची जमीन िारण केली असेल तर, 
अशा जभमनीिंचे क्षेत्र कमाल क्षेत्रास लाग ूअसलेल् या रनकषािंच् या आिारे ारववा यात येत.े    
रनवामहक क्षते्राची पररगणना करतािंना वरकस चमीन वगळा यात येत.े    
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प्रश् न ३६: क ळां नी शतेजममनीत ला िलेल या  झा डा ंिर कोणा चा  हक् क असतो? 
उत्तर: महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम १९ अन् वये, कुळािंनी शतेजभमनीत लावलेल् या 
झाडािंवर कुळाचा हक् क असतो . कुळवहहवाी स ु असतािंना अशा झाडािंचे पत् पन् न व लाकूड लेा याचा तसचे 
कुळवहहवाी सिंपल् यावर अशा झाडािंचा मो बदला जमीन मालकाकडून भमळा याचाही हक् क असतो .  
 
प्रश् न ३७: शतेजममनीत नसैधिकगयकरीत् या  िा ढणा र् या  झा डा ंच् या  उत् पन् ना िर कोणा चा  हक् क असतो? 
उत्तर: महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम २० अन् वये, कुळवहहवाी स ु असतािंना शतेजभमनीत 
नसैधगमकरीत् या वाढणार् या झाडािंच् या पत् पन् नाच् या २/३ भागावर कुळाचा तर पत् पन् नाच् या १/३ भागावर जमीन 
मालकाचा हक् क असतो .  
 
प्रश् न ३८: तहमसलदा र ताा  शतेजमीन न् या या धिकाकरण या ंच् या  आदेशा विरूय द अपील कोणा कड ेकरता  येईल? 
उत्तर: शतेजमीन न् या या धिकाकरण स् ाा पना , महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम ६७ अन् वये 
झालेली असत.े कलम ७४ अन् वये, तहभसलदार तिाा शतेजमीन न् यायाधिकरण यािंच् या आदेशावव ध द, आदेशाच् या 
हदनािंकाच् या साा हदवसाच् या आत ्जल् हाधिकारी यािंचेकड ेअपील दाखल करता येईल.  
्जल् हाधिकार् यािंचे अपील चालववा याचे अधिकार, महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम ७४-अ 
अन् वये, सहायक अिावा पप ्जल् हाधिकार् याकड ेसो पववता येतात. 
 
प्रश् न ३९: जजल हा धिकाका री ककंिा  सहा यक अािा  उप जजल हा धिकाका र् या ने हदलेल या  अवपला तील आदेशा विरूय द 
कोणा कड ेअपील दा खल करता  येईल? 
उत्तर: महाराष्र कुळवहहवाी व शतेजमीन अधिरनयम, कलम ७५ अन् वये, ्जल् हाधिकारी ककिं वा सहायक अिावा 
पप ्जल् हाधिकार् याने हदलेल् या अवपलातील आदेशावव ध द महाराष् र महसलू न् यायाधिकरणाकड,े आदेशाच् या 
हदनािंकाच् या साा हदवसाच् या आत अपील दाखल करता येईल. 
 
प्रश् न ४०: क ळका यदा  अतंगयत होणा र् या  चौकशा  न् या नयक का ययिा ही आहे का य? 
उत्तर: हो य, कुळकायदा अिंतगमत, तहभसलदार, ्जल् हाधिकारी ककिं वा सहायक अिावा पप ्जल् हाधिकारी आणण 
महाराष् र महसलू न् यायाधिकरणा माफम त केली जाणारी चशकशी ही भा.द.वव. कलम १९३, २१९ व २२८ अन् वये 
न् यारयक कायमवाही आहे.  
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प्रश् न १: हहदं ूअविभक्त क ट ंब, सहदा नयकी आणण ममता िरा  म् हणजे का य? 
उत्तर: हहिंद ूकायदयाप्रमाणे, एकाच पवूमजािंच्या विंशातील सभासदािंचा समावेश असलेले कुीुिंब म् हणजे हहिंद ूअववभक्त 
कुीुिंब. लग्न झाल्यानिंतर आपो आप तयार हो त.े या कुीुिंबात मलुािंचा त्यािंच्या बायकािंचा, अवववाहहत मलुीिंचा 
समावेश हो तो . हहिंद ूअववभक्त कुीुिंबाचा सभासद हो ायासााी त् या कुीुिंबामधये जन्म लेणे गरजचेे असत.े जर 
मलुाला दत्तक लेतले तर त ेमलू हहिंद ूअववभक्त कुीुिंबाचा सभासद बनतो . मलुगी लग्नानिंतर वडडलािंच्या हहिंद ू
अववभक्त कुीुिंबामिून बाहेर पडून रतच्या नवर्याच्या हहिंद ूअववभक्त कुीुिंबमधये सामील हो त.े  
हहिंद ूअववभक्त कुीुिंबामध ये सभासद आणण सहदारयकी (coparcenary) असे सदथ य असतात. यातील सहदारयकी 
हा सिंपत्तीमिील वाीा माग ूशकतो  तर सभासदािंना सिंपत्तीतनू वाीा मागता येत नाही, तो  त्यािंना सहदारयकी करवी 
मागता येतो . हहिंद ूकायदयाप्रमाणे भारतात दो न प्रकारचे रनयमशाथत्र आहेत. एक दयाभाग आणण दसुरे भमताक्षरा. 
दयाभाग हे रनयमशाथत्र प्शचम बिंगाल आणण आसाममधये लाग ूहो त ेआणण भमताक्षरा भारतातील इतर राज्यात 
लाग ूहो त.े दयाभाग रनयमशाथत्राप्रमाणे वडडलािंच्या मतृ्यनूिंतर मलुाला वडडलो पा्जमत सिंपत्तीचा हक्क भमळतो . 
भमताक्षरा रनयमशाथत्राप्रमाणे मलुाला जन्मानिंतर वडडलो पा्जमत सिंपत्तीमधये समान हक्क प्राप्त हो तो .  
 
 

प्रश् न २: िा रस नोंदीच् या  अजा यबरोबर कोणकोणती का गदपत्र ेघ या िीत?  
उत्तर: मयताच्या मतृ्यचुा दाखला 
 मयताच्या भमळकतीचा चाल ूवषामतील (तीन महहन्याच्या आतील) सात-बारा पतारा 
 सदर भमळकत खरेदी केल्याचा फेरफार ककिं वा मयताचे नाव सदर भमळकतीवर कस ेलावल ेगेले याबाबतचा 
फेरफार  
 सवम वारसािंची नाव ेनमदू असणारा अजम   
 ‘अजामत नमदू वारसािंव्यरतररक्त अन्य को णीही वारस नाही’ अस ेनमदू केलेले थवयिंलो षणापत्र 
 अशा भमळकतीबाबत न्यायालयात काही वाद सरुु असतील, न्यायालयाने जर थिाधगती आदेश ककिं वा जैस ेिा े
आदेश हदला असेल तर त्याची कागदपत्रािंसह माहहती ककिं वा तसे नसल् याबाबत थवयिंलो षणापत्र  
 कुीुिंबातील सवम लो क कळावेत यासााी मयताच्या कुीुिंबाची भशिापबत्रका.  
 भमळकतीचा खात ेपतारा 
 
प्रश् न ३: वििा हहत म लींची ना िे िा रस म्हणून ला ि ूनये अशी विनतंी खा तदेा रा ने केल या स का य करा िे? 
उत्तर: खातदेाराचे म्हणणे असत ेकी, ‘मलुीच्या लग्नात आम्ही खचम केलेला आहे. त्यामळेु आता रतचे नाव वारस 
म्हणून दाखल करायाची आवशयकता नाही.’ ही बाब अयो ग्य आहे. मलुीच्या लग्नात खचम केला म्हणून रतचा 
वारस हक्क सिंपषु्ीात येत नाही. मलुीिंसह सवम वारसािंची नावे चशकशी अिंती गाव दप् तरी दाखल करावी.   
 
प्रश् न ४: मयता च्या  िा रसा ंपकैी फक्त प रुषां ची ना िेच सा त-बा रा च्या  कब्जेदा र सदरी नोंदिा िी आणण महहला चंी 
ना ि ेइतर हक्का त नोंदििी अशी विनतंी खा तदेा रा ने केल या स का य करा िे? 
उत्तर: अशी ववनिंती मान् य करणे अयो ग् य आहे. महहलािंची नाव े(पत्नी, वववाहहत/अवववाहहत मुली इत्यादी) इतर 
हक्कात नोंदवली जातात. ही पधदत अत्यिंत चुकीची आहे. हहिंद ूवारसा कायदा १९५६ मिील सन २००५ च्या 
सिुारणेनसुार मलुीिंनाही, मालमते्तत मलुाइतकाच हहथसा भमळायाचा हक्क प्राप्त झालेला आहे. त् यामळेु मयताच्या 
वारसािंपकैी महहलािंची नाव ेसधुदा कब्जदेार सदरीच नोंदवावी. 
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प्रश् न ५: एखा द्या  जममनीिर एकत्र क टंूब मॅनेजर म्हणनू ना ि दा खल असलेली व् यक् ती मयत झा लया नतंर, िा रस 
नोंद करतां ना  का य का ययिा ही करा िी? 
उत्तर: एखादया जभमनीवर एकत्र कुीूिंब मॅनेजर म्हणून नाव दाखल असलेला इसम मयत झाल्यानिंतर त्याचे 
वारस, वारस नोंदीसााी अजम करतात आणण त्या मयत ए.कु.मॅ. च ेवारस म्हणून फक्त त्यािंच्याच मलुा/मलुीिंच्या 
नावाची त्याचे वारस म्हणून नोंद केली जात.े यामळेु मयत इसम ज्यािंचा ए.कु.मॅ. असतो  त्यािंचा वारस हक्क 
डावलला जातो . वाथतववक एकत्र कुीूिंब मॅनेजर म्हणून नाव दाखल असलेला इसम मयत झाल्यानिंतर त्याची 
वारस नोंद करतािंना मयत इसमाचे नाव ज्या फेरफार नसुार ए.कु.मॅ. म्हणून दाखल झाल ेहो त ेत्या फेरफारात 
नमदू सवम व्यक्तीिंना नो ीीस बजावणे आवशयक असत.े त्यापकैी ज ेसज्ञान झाल ेआहेत त्यािंची नाव ेतसेच इतर 
व्यक्तीिंपकैी जे मयत आहेत त्यािंच्या वारसािंची आणण ए.कु.मॅ. च ेवारस अशा सवाांची नाव ेवारस ाराव क न 
आणण त्यानिंतर गाव नमनुा सहामधये कब्जेदार सदरी आणणे आवशयक असत.े   
 
प्रश् न ६: हहदं ूउत्तरा धिकाका र अधिकाननयम-१९५६ कोणा ला  ला ग ूआहे?  
उत्तर: (अ) जी व्यक्ती िमामने हहिंद ूआहे (वीरशवै, भल िंगायत, ब्राम्हो  समाजाच,े प्रािामना समाजाच,े आयम समाजाचे 
अनयुायी) 
(ब) जी व्यक्ती िमामने बशधद, जैन ककिं वा भशख आहे ककिं वा हहिंद,ू बशधद, जैन ककिं वा भशख िमामत िमाांतररत ककिं वा 
पनुिममाांतररत झालेली आहे 
(क) जी व्यक्ती िमामने मु् थलम, णिथती, पारशी ककिं वा ज्य ूनाही अशा सवम व् यक् तीिंना हहिंद ूपत्तराधिकार 
अधिरनयम-१९५६ लाग ूआहे.   
 
प्रश् न ७: िडडला जजयत ममळकत, िा डडलोपा जजयत ममळकत आणण स्िकष्ट्टा कजजयत ममळकत म् हणजे का य? 
उत्तर: वडडलािंनी थ वकमाईने लेतलेली भमळकत म् हणजे वडडला्जमत भमळकत, वाडडलो पा्जमत भमळकत म् हणजे 
आजो बा ककिं वा पणजो बा यािंच्याकडून वारसाने आलेली भमळकत आणण थ वत: कष् ी करुन, एकत्र कुीुिंबाच् या 
पशैाभशवाय कमावलले् या भमळकतीला थवकष्ीाक्जमत भमळकत म् हणतात.  
वडडला्जमत आणण वाडडलो पा्जमत भमळकतीच ेवाीप करता येत.े एखादी व्यक्ती जर वडडला्जमत ककिं वा 
वाडडलो पा्जमत भमळकत िारण करीत असेल तर त्याच्या मलुाच्या मलुाला आणण पणतलूा त्या भमळकतीिंत 
जन्मत: ककिं वा दत्तक लेतल्यापासनू, त्यातील हहथयात हक्क प्राप्त हो तो .  
थवकष्ीाक्जमत आणण एकट्टयाच्या मालकीच्या भमळकतीच,े हयातीत, वारस हक्काने वाीप हो त नाही. अशी 
भमळकत कमववणारी व्यक्ती अशा भमळकतीची थवेच्छेने ववल्हेवाी लाव ूशकत.े   
 
प्रश् न ८: सख ख ेना त,े सा पत्न ना त ेआणण सहोदर ना त ेम् हणजे का य? 
उत्तर: जेव्हा दो न व्यक्तीिंचा समान पवूमज-परुुषापासनू, त्याच्या एकाच पत्नीच्यादवारे विंशो दभव झालेला असतो  
तवे्हा त्या सख् ख् या नात्याने सिंबिंधित असतात. जेव्हा दो न व्यक्तीिंचा समान पवूमज-परुुषापासनू, पण त्याच्याच 
रनररनरायया पत्नीिंच्यादवारे विंशो दभव झालेला असतो  तवे्हा त्या सापत्न नात्याने सिंबिंधित असतात. आणण जेव्हा 
दो न व्यक्तीिंचा समान पवूमज-थत्रीपासनू, पण रतच्या रनररनरायया पतीिंच्यादवारे विंशो दभव झालेला असतो  तवे्हा 
त्या सहो दर नात्याने सिंबिंधित असतात. (पूवमज-पुरुष यात वपत्याचा तर पूवमज-थत्री यात मातचेा समावेश हो तो .) 
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प्रश् न ९: अकृतमतृ्यपूत्र व्यक्ती म् हणजे का य? 
उत्तर: ज्या व्यक्तीने त्याच्या मालमते्तची मतृ्यपूत्रािंन्वये व्यवथिाा केली नसेल अशी व्यक्तीला अकृतमतृ्यपूत्र 
व्यक्ती म् हणतात. 
 
प्रश् न १०: गोत्रज आणण मभन्न गोत्रज म् हणज ेका य?  
उत्तर: जर दो न व्यक्ती रक्ताच्या ककिं वा दत्तकाच्या नात्याने आणण सिंपणूमपणे परुुषािंच्यादवारे सिंबिंिीत असल्यास 
एक व्यक्ती दसुर् या व्यक्तीची गो त्रज असत ेआणण जर दो न व्यक्ती रक्ताच्या ककिं वा दत्तकाच्या नात्याने आणण 
सिंपणूमपणे परुुषािंच्यादवारे नव्हे अशा सिंबिंिीत असल्यास एक व्यक्ती दसुर् या व्यक्तीची भभन्न गो त्रज असत.े 
 
प्रश् न ११: िा रसदा र म् हणज ेका य? 
उत्तर: पत्तराधिकार अधिरनयमान्वये अकृतमतृ्यपूत्र व्यक्तीच्या सिंपत्तीची पत्तराधिकारी हो ायास पात्र व्यक्ती म् हणजे 
वारसदार.   
 
प्रश् न १२: स्िततं्र ममळकती म् हणजे कोणत् या  ममळकती?  
उत्तर: खालील भमळकती या थवतिंत्र भमळकती म्हणून गणल्या जातात. यािंना वाडवडडला्जमत भमळकती म्हणता 
येत नाही. 
(अ) अडाळया ंनी ममळा लेली: जी भमळकत, वडील, आजो बा, पणजो बा व्यरतररक्त इतरािंकडून प्राप्त झालेली आहे. 
अशी भमळकत एकत्र कुीुिंबाची ककिं वा एकत्र कुीुिंबाच्या वारसा हक्कानी भमळालेली नसत.े 
(आ) देणगी: लहानशी जिंगम भमळकत, वडीलािंनी प्रेमापो ीी आपल्या मलुाला भेी म्हणून हदलेली असत.े ती 
मलुाची थवतिंत्र भमळकत हो त.े 
(इ) सरका री अन दा न: शासनाकडून प्राप्त झालेली भमळकत थवतिंत्र भमळकत हो त.े 
(ई) एकत्र क ट ंबा ची परत ममळविलेली ममळकत: एकत्र कुीुिंबाची, वाडवडडलािंनी गमावलेली भमळकत जर त्याच 
एकत्र कुीुिंबातील सदथयाने, एकत्र कुीुिंबाच्या भमळकतीच ेसहाय्य न लेता परत भमळववली तर ती त्याची थवतिंत्र 
भमळकत हो त.े 
(उ) कमा िलेली ममळकत: थवत:च्या थवतिंत्र भमळकतीतनु सिंपत्ती भमळवनू, त्यातनू लेतलेली भमळकत ही थवतिंत्र 
भमळकत हो त.े 
(क) िा टपा तील हहस्सा : वाीपातील हहथसा ही थवतिंत्र भमळकत हो त.े 
(ऋ) एकटा  िा रसदा र: मागे एकीाच ्जविंत राहहल्यामळेु, वारस म्हणून भमळालेली भमळकत ही थवतिंत्र भमळकत 
हो त.े 
(ए) स्िकष्ट्टा जजयत: भशक्षणातनू/नो करीतनु, एकत्र कुीुिंबाच्या भमळकतीच ेसहाय्य न लेता, कष्ी करुन भमळववलेली 
भमळकत थवतिंत्र भमळकत हो त.े  
 
प्रश् न १३: हहदं ूउत्तरा धिकाका र (महा रा ष्ट् र स ाा रणा ) अधिकाननयम १९९४ अन् िये का य स ाा रणा  केली गेली? 
उत्तर: (एक) भमताक्षर कायद याने रनयिंत्रीत केल् या जाणार् या सिंयकु् त हहिंद ूकुीुिंबामध ये सहदायकाची कन् या, ज् या 
रीतीने पतु्र सहदायाद हो तो , त् याच रीतीने जन् मापासनू, रतच् या थ वत:च् या हक् कामळेु सहदायाद हो ईल आणण ती 
पतु्र असती तर रतला ज ेज ेअधिकार, दारयत् व,े रन:समिामता प्राप् त झाली असती, ती प्राप् त हो ईल. 
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(दोन) पपरो क् त सिंयकु् त हहिंद ूकुीुिंबामिील वाीणीच् या वेळेस पतु्राला वाीून देा यात येत असलेल् या हहथ थ याइतका 
हहथ सा कन् येलाही भमळेल. 
(तीन) पपरो क् त प्रमाणे हहथ सा भमळालेली थ त्री, त्या हहथथयाबाबत मतृ्यपूत्रद वारे ककिं वा अन् य प्रकारे अशा 
भमळकतीची ववल् हेवाी सधुदा लाव ूशकेल. 
(चा र) पपरो क् त तरतदुी हहिंद ूपत्तराधिकार (महाराष् र सिुारणा) अधिरनयम-१९९४ च् या प्रारिंभाच् या हदनािंकापवूी (२२ 
जुन १९९४ पवूी) ज्या मलुीिंचे लग्न झाल ेआहे त्यािंना लाग ूअसणार नाही.         
(पा च) हदनािंक २२ जुन १९९४ पवूी ज्या वाीाया लडून आल्या असतील त्यािंना पपरो क् त तरतदुीिंमळेु बािा येणार 
नाही. 
 
प्रश् न १४: मा . सिोच्च न्या या लया चा  सन २०१५ मय ये िा रसा सबंांा त का य ननका ल हदला  आहे? 
उत्तर: मा. सवोच्च न्यायालयाने हदनािंक १६/१०/२०१५ रो जी हदवाणी अवपल क्र. ७२१७/२०१३ (प्रकाश आणण इतर 
ववरुधद फुलवती आणण इतर) प्रकरणात रनकाल दे न ‘वडडलो पा्जमत हहिंद ूअववभक्त कुीुिंबातील भमळकतीत 
मलुाप्रमाणेच आणण मलुाइतकाच जन्मजात हक्क भमळणारी मलुगी आणण त्या भमळकतीत हक्क असणारा 
सहदायक (को पासमनर) हे दो न्ही हदनािंक ९ सप्ीदबर २००५ रो जी हयात असावेत, मग ती मलुगी किीही जन्मली 
असो .' अस ेम्हील ेआहे.  
 
प्रश् न १५: िा रसा  का यद् या न् िये कज ेफेडणया ची जबा बदा री का य होती? 
उत्तर: पवूीच्या वारसा कायदयान् वये, त्याच्या पवूमजािंनी (वडील, आजो बा, पणजो बा) कजे लेतली असतील अशी 
कजे फेडायाची जबाबदारी वारसािंची हो ती. याला ‘पववत्र जबाबदारी (पायस ऑ्ब्लगशेन)’ म्हील ेजात हो त.े अस े
कजम वारसाने न फेडल्यास, असे कजम देणार् यास न्यायालयात दाद मागता येत हो ती.  
कद र शासनाने सन २००५ च्या सिुारीत वारसा कायदयान्वये वारसािंची, त्याच्या पवूमजािंनी (वडील, आजो बा, 
पणजो बा) लेतलेली कज ेफेडायाची जबाबदारी रदद केली आहे व अस ेकजम देणार् यास आता न्यायालयात दाद 
मागता येणार नाही अशी तरतदु केली आहे. तिाावप, सन २००५ पवूी लेतलेल् या कजामस ही तरतदु लाग ूहो णार 
नाही.   
 
प्रश् न १६: हहदं ूउत्तरा धिकाका र अधिकाननयम-१९५६, कलम ८ अन् िये 'िगय १' च् या  िा रसां ची अन सचूीत कोणा चा  
समा िेश होतो? 
उत्तर: अववभक् त हहिंद ूकुीुिंबातील एखादा प ुष ववना मतृ् यपूत्र मयत झाला तर त् याचा वारसा सवमप्रिाम पढुील बारा 
जणािंना 'वगम १' च ेवारस म्हणून भमळतो .    
'िगय १' च े१२ + ४ =१६ िा रस: मयता चा  (१) मलुगा (२) मलुगी (३) वविवा (एकाहून अधिक वविवा असतील 
तर सवम वविवािंना एकत्रीतपणे हहथसा भमळेल) (४) मयताची आई (५) पवूममतृ मलुाचा मलुगा (६) पवूममतृ मलुाची 
मलुगी (७) पवूममतृ मलुीचा मलुगा (८) पवूममतृ मलुीची मलुगी (९) पवूममतृ मलुाची वविवा (१०) पवूममतृ मलुाच्या 
पवूममतृ मलुाचा मलुगा (११) पवूममतृ मलुाच्या पवूममतृ मलुाची मलुगी (१२) पवूममतृ मलुाच्या पवूममतृ मलुाची 
वविवा हे एकाचवेळी हहथसा लेतात.  
हहदं ूउत्तरा धिकाका र (स ाा रणा ) अधिकाननयम- २००५, कलम ७ अन् िये 'िगय १' च् या  िा रसा ंच् या  अन सचूीमय ये खा लील 
चा र िा रस जोडल ेगेले आहेत.  
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(१३) पवूममतृ मलुीच्या पवूममतृ मलुीचा मलुगा (१४) पवूममतृ मलुीच्या पवूममतृ मलुीची मलुगी  
(१५) पवूममतृ मलुाच्या पवूममतृ मलुीची मलुगी (१६) पवूममतृ मलुाच्या पवूममतृ मलुीचा मलुगा  
अववभक् त हहिंद ूकुीुिंबातील एखादा प ुष ववना मतृ् यपूत्र मयत झाला आणण त् याला वरील 'वगम १' चे को णीही वारस 
नसतील तर दसुर् यािंदा 'वगम २' च् या वारसािंकड ेत् याचा वारसा जातो . 
 
प्रश् न १७: हहदं ूउत्तरा धिकाका र अधिकाननयम-१९५६ अन् िये अकृतमतृ्य पत्र व्यक्तीच् या  'िगय १' माील िा रसा मयये 
सपंत्तीच ेवितरण कसे होईल ? 
उत्तर: हहिंद ूपत्तराधिकार अधिरनयम-१९५६, कलम १० अन् वये अकृतमतृ्यपुत्र व्यक्तीच् या 'वगम १' मिील वारस 
असतील तर त्याच्या मालमते्तचा भाग पढुील रनयमानसुार ववभागला जाईल:- 
ननयम १ - मयताची वविवा, ककिं वा एकाहून अधिक वविवा असतील तर सवम वविवा एकबत्रतपणे एक हहथसा 
लेतील.  
ननयम २ - मयत व्यक्तीच ेहयात मलुगे आणण मलुी आणण आई प्रत्येकी एक हहथसा लेतील.  
ननयम ३ - मयत व्यक्तीच्या प्रत्येक मयत मलुाच्या ककिं वा प्रत्येक मयत मलुीच्या खात्यातील वारस त्यािंच्यात 
भमळून एक हहथसा लेतील.  
ननयम ४ - रनयम ३ मधये रनहदमष्ी केलेल्या हहथ थ यािंच ेववतरण मयत व्यक्तीच्या मयत मलुाच्या खात्यातील 
वारसािंमधये अशा प्रकारे करायात येईल की, त्याची वविवा (ककिं वा त्याच्या वविवा एकबत्रतपणे) आणण हयात 
मलुगे व मलुी यािंना समान अिंश भमळतील आणण त्याच्या मयत मलुािंच्या शाखेला तवेढाच अिंश भमळेल.   
 
प्रश् न १८: हहदं ूउत्तरा धिकाका र अधिकाननयम-१९५६, कलम ८ अन् िये 'िगय २' च् या  िा रसां ची अन सचूी अन सचूीत 
कोणा चा  समा िेश होतो? 
उत्तर: अववभक् त हहिंद ूकुीुिंबातील एखादा प ुष ववना मतृ् यपूत्र मयत झाला आणण त् याला 'वगम १' चे को णीही वारस 
नसतील तर दसुर् यािंदा 'वगम २' च् या वारसािंकड ेत् याचा वारसा जातो . 
'िगय २' च े९ िा रस:  (एक) १) वडील 
(दोन) १) मलुाच्या मलुीचा मलुगा २) मलुाच्या मलुीची मलुगी ३) भा  ४) बहीण 
(तीन) १) मलुीच्या मलुाचा मलुगा २) मलुाच्या मलुाची मलुगी ३) मलुीच्या मलुाचा मलुगा ४) मलुीच्या मलुीची 
मलुगी 
(चा र) १) भावाचा मलुगा २) बहहणीचा मलुगा ३) भावाची मलुगी ४) बहहणीची मलुगी 
(पा च) १) वडीलािंच ेवडील २) वडीलािंची आई 
(सहा ) १) वडीलािंची वविवा २) भावाची वविवा 
(सा त) १) वडीलािंचा भा  २) वडीलािंची बहीण 
(आ ) १) आईच ेवडील २) आईची आई 
(नक) १) आईचा भा  २) आईची बहीण 
अववभक् त हहिंद ूकुीुिंबातील एखादा प ुष ववना मतृ् यपूत्र मयत झाला आणण त् याला वरील 'वगम १' आणण 
'वगम २' चे को णीही वारस नसतील तर वगम ३ च् या मतृाच् या गो त्रजािंकड ेत   याचा वारसा जाईल.  
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प्रश् न १९: हहदं ूउत्तरा धिकाका र अधिकाननयम-१९५६ अन् िये अकृतमतृ्य पत्र व्यक्तीच् या  'िगय २' माील िा रसा मयये 
सपंत्तीच ेवितरण कसे होईल ? 
उत्तर: हहिंद ूपत्तराधिकार अधिरनयम-१९५६, कलम ११ अन् वये अकृतमतृ्यपुत्र मयतास 'वगम १' पकैी को णीही वारस 
नसेल तर त् याच् या 'वगम २' मिील वारसािंत त्याच्या मालमते्तचा भाग पढुील रनयमानसुार ववभागला जाईल:- 
'वगम २' च् या वारसािंत सिंपत्ती ववभागतािंना 'वगम १' मिील वारसाप्रमाणे एकसमयावच्छेदेक न हहथसा भमळायाचा 
हक्क 'वगम २' मिील वारसािंना नसतो . (अकृतमतृ्यपुत्र व्यक्तीची) सिंपत्ती प्रिामत: 'वगम २'-(एक) मधये नमदु 
केलेल्या वारसािंकड ेसमान हहशशयािंमधये प्रक्रािंत हो ईल. 'वगम २'-(एक) मिील वारस नसल्यास ती 'वगम २'-(दो न) 
मधये नमदु केलेल्या वारसािंकड े(समान हहथ थ यािंमधये) प्रक्रािंत हो ईल. 'वगम २'-(एक) आणण (दो न) मिील वारस 
नसल्यास, ती 'वगम २'-(तीन) मिील सवम वारसािंकड ेसमान हहशशयािंमधये प्रक्रािंत हो ईल. आणण याप्रमाणे पढेु. 
 
टीप- 'वगम २' मिील भा  ककिं वा बहीण यामधये एकच आई परिंत ुभभन्न वडील असलेला भा  ककिं वा बहीण यािंचा 
समावेश हो त नाही. ववनामतृ्यपुत्र खातदेाराची सिंपत्ती सवाांना समान हहथसा भमळेल अशा प्रकारे 'वगम २' मधये 
नमदू केलेल्या वारसािंमधये वाीली जाईल. पदाहरणािाम, 'वगम २'-(एक) मधये नमदु केलेले वडील वारस असल्यास 
सवम सिंपत्ती त्यािंना भमळेल. वडील हयात नसल्यास सवम सिंपत्ती 'वगम २' मिील गी २ च् या सवम वारसािंकड े
समप्रमाणात प्रक्रािंत हो ईल.  
अकृतमतृ्यपुत्र व्यक्तीस वरील 'वगम १' आणण 'वगम २' पकैी को णीही वारस नसेल तर पढुील 'वगम ३' च्या मतृाचे 
गो त्रज असणार् या वारसािंकड ेमयताची सिंपत्ती वारसा हक्काने जात.े   
 
प्रश् न २०: हहदं ूउत्तरा धिकाका र अधिकाननयम-१९५६, कलम ८ अन् िये 'िगय ३' च् या  िा रसां ची अन सचूी अन सचूीत 
कोणा चा  समा िेश होतो? 
उत्तर: अववभक् त हहिंद ूकुीुिंबातील एखादा प ुष ववना मतृ् यपूत्र मयत झाला आणण त् याला वरील 'वगम १' आणण 
'वगम २' चे को णीही वारस नसतील तर खालील 'वगम ३' च् या मतृाच् या गो त्रजािंकड ेत् याचा वारसा जातो .    
'िगय ३'- मतृा चे गोत्रज:  मतृाच ेवपतबृिंि,ू म्हणजचे रक्ताच्या सिंबिंिामळेु ककिं वा दत्तक ग्रहणामळेु पणूमपणे 
परुुषािंदवारे सिंबिंि असलेल्या व्यक्ती.  
अववभक् त हहिंद ूकुीुिंबातील एखादा प ुष ववना मतृ् यपूत्र मयत झाला आणण त् याला वरील 'वगम १' 'वगम २' आणण 
'वगम ३' चे को णीही वारस नसतील तर शवेीी 'वगम ४' च् या, मतृाच्या भभन्न गो त्रज असणार् यािंकड ेमयताची सिंपत्ती 
वारसा हक्काने जात.े 
 
प्रश् न २१: हहदं ूउत्तरा धिकाका र अधिकाननयम-१९५६, कलम ८ अन् िये 'िगय ४' च् या  िा रसां ची अन सचूी अन सचूीत 
कोणा चा  समा िेश होतो? 
उत्तर: अववभक् त हहिंद ूकुीुिंबातील एखादा प ुष ववना मतृ् यपूत्र मयत झाला आणण त् याला 'वगम १' 'वगम २' आणण 
'वगम ३' चे को णीही वारस नसतील तर शवेीी 'वगम ४' च् या, मतृाच्या भभन्न गो त्रज असणार् यािंकड ेमयताची सिंपत्ती 
वारसा हक्काने जात.े 
िगय ४ च ेमतृा चे मभन् न गोत्रज: मयताचे मातबृिंि,ू म्हणजेच, रक्ताच्या नात्यामळेु ककिं वा दत्तक ग्रहणामळेु परिंत ू
पणूमपणे परुुषािंदवारे सिंबिंि नसलेल्या व्यक्ती. 
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प्रश् न २२: अकृतमतृ्य पत्र व् यक् तीस, िगय १ त े४ माील कोणीही िा रस नसेल तर अशा  मा लमते्तबा बत हहदं ू
उत्तरा धिकाका र अधिकाननयम-१९५६ मय ये का य तरत द आहे?  
उत्तर: अकृतमतृ्यपुत्र व् यक् तीस, वगम १ त े४ मिील को णीही वारस नसेल तर अशा व् यक् तीची मालमत्ता, हहिंद ू
पत्तराधिकार अधिरनयम-१९५६, कलम २९ अन् वये सरकार जमा करा याची तरतदु आहे. 
 
प्रश् न २३: हहदं ूउत्तरा धिकाका र अधिकाननयमा न् िये िा रस उत्तरा धिकाका रा चा  क्रम कसा  असतो? 
उत्तर: हहिंद ूपत्तराधिकार अधिरनयम-१९५६, कलम ९ अन् वये, अववभक् त हहिंद ूकुीुिंबातील एखादा प ुष ववना 
मतृ् यपूत्र मयत झाल् यास त् याच् या वारसािंच् या वगमवारीत 'वगम एक' मध ये समाववष् ी असलेल् या वारसािंना एकाच वेळी 
मालमत्ता भमळेल आणण 'वगम दो न', 'वगम तीन' आणण 'वगम चार' चे वारस व्जमत हो तील. 
जेव् हा 'वगम एक' चे वारस नसल् यामळेु 'वगम दो न' च् या वारसािंना मालमत्ता भमळणार असेल तवे् हा 'वगम दो न' च् या 
पहहल् या गीातील नोंदीत येणार् या (वडील) वारसािंना दसुर् या गीाच् या नोंदीतील वारसािंपेक्षा (मलुाच्या मलुीचा 
मलुगा, मलुाच्या मलुीची मलुगी, भा , बहीण) प्रािान् य भमळेल. याच पध दतीने पढुील पत्तराधिकाराचा क्रम असेल. 
 
प्रश् न २४: हहदं ूउत्तरा धिकाका र अधिकाननयम, १९५६ अन् िये हहदं ूजस् त्रच् या  मा लमते्तबा बत का य तरत द आहे?     
उत्तर: हहिंद ूपत्तराधिकार अधिरनयम-१९५६, कलम १४ अन् वये, हहिंद ूपत्तराधिकार अधिरनयम-१९५६ या 
अधिरनयमापवूी ककिं वा निंतर, हहिंद ू्थ त्रची, रतच्या कब्जात असलेली को णतीही सिंपत्ती, मग अशी मालमत्ता रतला 
वववाहापवूी ककिं वा निंतर वारसाहक् काने, मतृ् यपूत्रीय दानाने, वाीणीमध ये पो ीगी म् हणून, नातलगािंकडून भमळालेली 
असो  ककिं वा रतने अशी मालमत्ता थ वत:च् या कशशल् याने, पररश्रमाने ककिं वा एखादी सिंपत्ती दान म्हणून, मतृ्यपूत्रान्वये, 
इतर को णत्याही लेखान्वये, हदवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यान्वये, आदेशान्वये ककिं वा एखादया रनवाड्यान्वये 
सिंपाहदत केली गेली असेल ककिं वा अन् य को णत् याही मागामने सिंपाहदत केलेली असो , अशी सिंपत्ती, हहिंद ूथ त्री सिंपणूम 
थवामी (पणूम मालक) म्हणून िारण करील, मयामहदत थवामी म्हणून नव्हे.  
हहिंद ू्थ त्रला, वरीलप्रकारे भमळालेल् या भमळकतीची ववल् हेवाी मतृ् यपूत्राने ककिं वा अन् य प्रकारे लावा याचा पणूम 
अधिकार आहे.   
तिाावप, अस ेदानपत्र, मतृ्युपत्र, अन्य लेख, हुकूमनामा, आदेश ककिं वा रनवाडा, काही अीी ककिं वा शतींच् या आधिन 
ाेवल् यामळेु सिंपत्तीत रनबांिीत अधिकार रनमामण हो त असतील तरच अशा सिंपत्तीला या अधिरनयमाच ेपपबिंि लाग ू
हो णार नाहीत. 
 
प्रश् न २५: हहदं ूस् त्री, विना मतृ्य पत्र मयत झा ल या स, हहदं ूउत्तरा धिकाका र अधिकाननयम, १९५६ अन् िये नतच् या  
मा लमते्तबा बत िा रसक्रम कसा  असतो? 
उत्तर: हहिंद ूपत्तराधिकार अधिरनयम-१९५६, कलम १५ अन् वये, ववनामतृ्यपूत्र मयत झालेल् या हहिंद ूथत्री खातदेाराची 
सिंपत्ती पढुील प्रमाणे वारसाहक्काने जाईल.  
अ) वगम-१: मतृ ्थ त्रची मलेु/मलुी (को णताही मयत मलुगा ककिं वा मलुगी यािंची अपत्ये ि न), रतचा पवूम मतृ 
मलुगा ककिं वा मलुगी, त्यािंची आपत्ये यािंसह आणण मतृ मतृ ्थ त्रचा पती.  
आ) वगम-२: मतृ ्थ त्रच् या पतीच्या वारसाकड,े 
इ) वगम-३: मतृ मतृ ्थ त्रचे माता व वपता यािंच्याकड,े  
ई) वगम-४: मतृ ्थ त्रच्या वपत्याच्या वारसाकड ेआणण  
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प) वगम-५: मतृ ्थत्रच्या मातचे्या वारसािंकड,े कलम १६ मधये हदलेल्या रनयमानसुार प्रक्रािंत हो ईल. 
तिाावप,  
(क) हहिंद ूथत्री जर ववनामतृ्यपूत्र मरण पावली तर रतला रतच्या वपत्याकडून ककिं वा मातकेडून वारसा हक्काने 
भमळाललेी को णतीही सिंपत्ती त्या मतृ ्थ त्रचा को णताही मलुगा ककिं वा मलुगी (को णत्याही मयत मलुाची ककिं वा 
मलुीची अपत्ये ि न) यािंच्याकड ेजाईल. अस ेवारस नसल्यास अशी सिंपत्ती मतृ ्थ त्रच्या वपत्याच्या वारसाकड े
प्रक्रािंत हो ईल आणण  
(ख) हहिंद ू्थ त्रला रतच्या पतीकडून ककिं वा रतच्या सासर् याकडून वारसा हक्काने भमळालेली को णतीही सिंपत्ती, त्या 
मतृ ्थ त्रचा को णताही मलुगा ककिं वा मलुगी (को णत्याही मयत मलुाची ककिं वा मलुीची अपत्ये ि न) यािंच्याकड े
जाईल. अस ेवारस नसल्यास, मतृ ्थ त्रच्या पतीच्या वारसाकड ेप्रक्रािंत हो ईल. 
 
प्रश् न २६: हहदं ूजस् त्रने स् ित:ची ममळकत, मतृ् यपूत्रा ने अन् य व् यक् तीला  हदली आहे. नतच् या  म लां नी िा रसा  हक् का ने 
ममळकत त् या नंा  ममळण या चा  अधिकाका र आहे अशी हरकत तेतली आहे. का य ननणयय घ या िा ? 
उत्तर: हहिंद ूपत्तराधिकार अधिरनयम-१९५६, कलम १४ अन् वये, हहिंद ूपत्तराधिकार अधिरनयम-१९५६ या 
अधिरनयमापवूी ककिं वा निंतर, हहिंद ू्थ त्रची, रतच्या कब्जात असलेली को णतीही सिंपत्ती, मग अशी मालमत्ता रतला 
वववाहापवूी ककिं वा निंतर वारसाहक् काने, मतृ् यपूत्रीय दानाने, वाीणीमध ये पो ीगी म् हणून, नातलगािंकडून भमळालेली 
असो  ककिं वा रतने अशी मालमत्ता थ वत:च् या कशशल् याने, पररश्रमाने ककिं वा एखादी सिंपत्ती दान म्हणून, मतृ्यपूत्रान्वये, 
इतर को णत्याही लेखान्वये, हदवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यान्वये, आदेशान्वये ककिं वा एखादया रनवाड्यान्वये 
सिंपाहदत केली गेली असेल ककिं वा अन् य को णत् याही मागामने सिंपाहदत केलेली असो , अशी सिंपत्ती, हहिंद ूथ त्री सिंपणूम 
थवामी (पणूम मालक) म्हणून िारण करील अशी तरतदु आहे.  
अशा भमळकतीची ववल् हेवाी मतृ् यपूत्राने ककिं वा अन् य प्रकारे लावा याचा त् या मयत ्थ त्रला पणूम अधिकार हो ता. 
वरील तरतदुीन् वये मयत ्थ त्रच् या मलुािंचा हरकत अजम, रनकालाद वारे फेीाळता येईल.    
 
प्रश् न २७: हहदं ूउत्तरा धिकाका र अधिकाननयम, १९५६ अन् िये गभयस्ा आपत्या बा बत का य तरत द आहे?     
उत्तर: हहिंद ूपत्तराधिकार अधिरनयम-१९५६, कलम २० अन् वये, अकृतमतृ्यपूत्र खातदेाराच्या मतृ्यसूमयी ज ेअपत्य 
गभामत हो त ेव निंतर ्जविंत जन्मल,े त्याला ककिं वा रतला जणकुाही अकृतमतृ्यपूत्र व्य्क्तच्या मतृ्यपूवूी जन्मल े
हो त ेअशाच प्रकारे अकृतमतृ्यपूत्र व्यक्तीचा वारस हो ायाचा अधिकार असेल. 
 
प्रश् न २८: हहदं ूउत्तरा धिकाका र अधिकाननयम, १९५६ अन् िये हहदं ूजस् त्रला  एकत्र क ट ंबा च् या  मा लमते्तत िा टप मा गण या चा  
अधिकाका र आहे का य?    
उत्तर: हहिंद ूपत्तराधिकार अधिरनयम-१९५६, कलम २३ अन् वये, हहिंद ू्थ त्रला एकत्र कुीुिंबाच् या मालमते्तत वाीप 
मागा याचा अधिकार नव् हता परिंत ुहहिंद ूपत्तराधिकार (सिुारणा) अधिरनयम, २००५ सदरचे कलम २३ रद द 
झाल् यामळेु आता हहिंद ू्थ त्रला एकत्र कुीुिंबाच् या मालमते्तत वाीप मागा याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.    
 
प्रश् न २९: हहदं ूउत्तरा धिकाका र अधिकाननयम, १९५६ अन् िये, कोणा ला  िा रसा ने सपंत्ती ममळणया स अनहय  रणया त आले 
आहे? 
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उत्तर: हहिंद ूपत्तराधिकार अधिरनयम-१९५६, कलम २५ अन् वये जी व्यक्ती खातदेाराचा खून करेल ककिं वा खून 
करायास अपपे्ररणा देईल ती खून झालेल्या खातदेाराच्या सिंपत्तीत वारसाने अिावा पत्तराधिकाराने हहथसा 
भमळायास अपात्र ारेल;     
कलम २६ अन् िये या अधिरनयमाच्या प्रारिंभानिंतर, एखादी व्यक्ती िमाांतर केल्याने हहिंद ूराहहली नसेल तर अशी 
व्यक्ती, िमाांतरानिंतर रतला झालेली आपत्ये व त्यािंचे वारस एकत्र कुीुिंबातील सिंपत्तीत वारसाने अिावा 
पत्तराधिकाराने हहथसा भमळायास अपात्र ारतील;  
कलम २७ अन् िये वाीपास अपात्र पपरो क् त व्यक्ती जण ूकाही मयत आहे अस ेसमजनू वाीप करायात येईल. 
परिंत,ु कलम २८ अन् िये को णतीही व्यक्ती, को णत्याही व्यािी, वगैाुय ककिं वा व्यिंग असल्याच्या कारणाव न 
अिावा या अधिरनयमात पपबिंधित केलेले आहे त ेखेरीज क न अन्य को णत्याही कारणाव न को णत्याही सिंपत्तीचा 
पत्तराधिकारी हो ायास अपात्र असणार नाही. 
 
प्रश् न ३०: अज्ा न म ला च् या  मा लमते्तबा बत का य तरत दी आहेत?  
उत्तर: हहिंद ूअज्ञानत् व व पालकत् व अधिरनयम १९५६, कलम ८ अन् वये, अज्ञानाच् या नसैधगमक पालकाला, अज्ञान 
मलुाच् या भल् यासााी काही अधिकार प्रदान केलेले आहेत. दर कायद याच् या कलम ८ (२) अन् वये, अज्ञानाचा 
नसैधगमक पालक, न् यायालयाच् या आदेशाभशवाय, अज्ञान मलुाच    या नावे असणारी को णतीही मालमत्ता ववकू शकणार 
नाही, गहाण ाे  शकणार नाही ककिं वा बक्षीस ककिं वा अन् य प्रकारे हथ तािंतरीत करणार नाही. अ.पा.क.च् या 
भमळकतीची ववक्री, न् यायालयाच् या पूवम परवानगी भशवाय हो   शकत नाही.- (  न् यायालयाचा हदनािंक २५.११.२०१३ 
रो जी, सरो ज वव ध द सुिंदरभसिंग व इतर) 
 
प्रश् न ३१: एकत्र क ट ंबा च्या  मॅनेजरला , एकत्र क ट ंबा ची ममळकत विकता  येत ेका य? 
उत्तर: एकत्र कुीुिंबाच्या मॅनेजरला एकत्र कुीुिंबाच्या भमळकतीच्या फायदयासााी ककिं वा एकत्र कुीुिंबाच्या गरजसेााी 
एकत्र कुीुिंबाची भमळकत ववकायाचा सशतम अधिकार आहे.  
फक्त खाली हदलेल्या करणािंसााीच त्याला एकत्र कुीुिंबाची भमळकत ववकता येत ेअिावा गहाण ाेवता येत.े अशा 
कारणािंसााी केलेले हथतािंतरण सहहहथसेदारािंवर बिंिनकारक असत.े 
(१) सरकारी कर ककिं वा कुीुिंबावर असलेले कजम फेडायासााी 
(२) सहहहथसेदार ककिं वा कुिं ीुिंबीयािंच्या पो ीपाायासााी ककिं वा आजारपणासााी 
(३) सहहक्कदार ककिं वा सहहहथसेदाराच्या ककिं वा त्यािंच्या मलुीच्या लग्नाच्या खचामसााी 
(४) जरुरीच ेकशीुिंबीक अिंत्यवविी सिंथकार, श्राधद ककिं व कशीुिंबीक समारिंभ खचामसााी 
(५) एकत्र कुीुिंबासााी मालमत्ता भमळववायासााी ककिं वा ती हीकववायासााी हो णारा खचम भागववायासााी 
(६) एकत्र कुीुिंबाच्या कत्यामवर ककिं वा इतर सभासदािंवर गिंभीर फशजदारी तो हमत झाली असेल तर त्यािंच्या 
सिंरक्षणासााी करावा लागणारा खचम भागववायासााी  
(७) एकत्र कुीुिंबाच्या व्यवसायासााी काढलेल्या कजामची परतफेड करायासााी 
(८) एकत्र कुीुिंबाच्या इतर जरुरीच्या कारणािंसााी 
पपरो क्त कायदेशीर गरजािंसााी सिंपणूम भमळकत ववकायाचा अधिकार फक्त एकत्र कुीुिंबाचा कताम आणण वडडल 
यािंनाच आहे. रनव्वळ खरेदीखतात भलहहले आहे म्हणज ेती कुीुिंबाची कायदेशीर गरज हो ती, असे कायदा समजत 
नाही. याथतव खरेदीदाराने ववक्रीकामी एकत्र कुीुिंबाची खरो खरची गरज काय आहे याची खातरजमा करणे 
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आवश यक ारत.े बेकायदेशीर ववक्रीबाबत कुीुिंबाच्या को णाही सदथयास को ीामतनू मनाई हुकूम लावता येतो . या 
कामी हेत ूमहत्त्वाचा ारतो .   
िडडला ंचा  विशषेा धिकाका र: एकत्र कुीुिंबाची भमळकत ककिं वा ज्या भमळकतीत मलुािंचा ककिं वा मलुािंच्या मलुािंचा हहथसा 
आहे अशी एकत्र कुीुिंबाची भमळकत ववकायाचा, गहाण देायाचा ववशषेाधिकार वडडलािंना आहे. पवूीचे, नरैतक व 
कायदेशीर कारणासााी लेतलेल ेकजम फेडायासााीही अशी भमळकत ववकायाचा, गहाण देायाचा ववशषेाधिकार 
वडडलािंना आहे. 
वडडलािंनी ककिं वा एकत्र कुीुिंबाच्या कत्यामने केलेले हथतािंतरण रदद करणे कामी खरेदीच्या तारखेपासनू १२ वषाांपयांत 
ककिं वा सज्ञान झाल्यानिंतर तीन वषाांपयांत (एकूण १२ वषाांपयांत) दावा लावता येतो , असा रनवाडा अलाहाबाद पच्च 
न्यायालयाने हदलेला आहे. मात्र, ववक्री हथतािंतरण बकेायदेशीर असा ाराव मागायासााी खरेदीदाराने मालमते्तचा 
कब्जा लेतला असेल, तर भलभमीेशन कायदा १९६३, कलम ११३ नसुार तीन वषाांची मदुत आहे. यात दावा 
लावायाचा हक्क ज्या तारखेस स ु हो तो , तवे्हापासनू तीन वषाांची आहे. 
 
प्रश् न ३२: हहदं ूविािा  जस् त्रने, नतच्या  पतीच्या  ननाना नतंर प नवियिा ह केला  तर नतचा , पती ननाना नतंर नतला  
ममळा लेलया  ममळकतीिरील हक्क नष्ट्ट होतो हे खरे आहे का य? 
उत्तर: नाही, हहिंद ूपत्तराधिकार अधिरनयम-१९५६, कलम २४ अन् वये वरीलप्रमाणे तरतदु हो ती. परिंत ुहहिंद ू
पत्तराधिकार (सिुारणा) अधिरनयम, २००५ सदरचे कलम २४ रद द झाल् यामळेु आता हहिंद ूवविवा ्थ त्रने, रतच्या 
पतीच्या रनिनानिंतर पनुववमवाह केला तरीही रतचा, पती रनिनानिंतर रतला भमळालले्या भमळकतीवरील हक्क नष्ी 
हो णार नाही. (ए.आय.आर. १९७१, मुिंबई, ४१३ ; ए.आय.आर. २००८ ए.सी. १४६७).  
कायद यानसुार, ज् याक्षणी हहिंद ू्थ त्रच् या पतीचे रनिन हो त ेत् याक्षणी अशा ्थ त्रचा वारसाधिकार स ु हो तो . त् यामळेु 
अशा ्थ त्रने पनुववमवाह केला तरीही रतचा सदर वारसाधिकार नष् ी हो त नाही.  
तिाावप, पती हयात असतािंना, जर हहिंद ू्थ त्रने, रतच् या पतीपासनू कायदेशीर लीथ फो ी ले न पनुववमवाह केला 
असेल आणण निंतर रतच् या आिीच् या पतीचे रनिन झाले तर रतला रतच् या आिीच् या पतीच् या भमळकतीत 
वारसाधिकार भमळणार नाही. 
 
प्रश् न ३३: िडडला ंनी िा टपा त ममळा लेलया  ममळकतीतनू इतर का ही ममळकत खरेदी केलया स, ककंिा  स् िकष्ट् टा ने 
कमा िलेल या  ममळकतीिर त्या चं् या  म लां चा  हक् क असले का य? 
उत्तर: नाही, वडडलािंनी वाीपात भमळालेल्या भमळकतीतनू काही भमळकत खरेदी केल्यास ती भमळकत वडडलािंच्या 
मालकीची हो ईल. अशा भमळकतीत तसेच वडीलािंनी थ वकष् ीाने कमावलेल् या भमळकतीत, त्यािंची मलेु सहदायाद 
(को पासमनर) नसतात. (ऑल महाराष्र ररपो ीमर २००५ (३), ७८९) त् यामळेु अशा भमळकतीत त् यािंच् या मलुािंचा हक् क 
नसेल. अशी भमळकतीची ववल् हेवाी मतृ् यपूत्राने ककिं वा अन् य प्रकारे लावा याचा वडीलािंना पणूम अधिकार आहे. त् यािंची 
मलेु याबाबत हरकत ले  शकणार नाहीत. तिाावप, जर अशा भमळकतीची मतृ् यपूत्राने ककिं वा अन् य प्रकारे ववल् हेवाी 
न लावताच वडील मयत झाले तर त् यािंची मलेु अशा भमळकतीत कायदेशीर वारस ारतील. 
 
प्रश् न ३४: एकत्र क ट ंबा मयये एखा दी ममळकत खरेदी केली असेल, तर ती ममळकत एकत्र क ट ंबा चीच होती अस े
मसयद करा िया च ेअसलया स का य प रा िा  द् या िा  ला गेल? 
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उत्तर: अशी भमळकत खरेदी करायाच्या वेळेस, एकत्र कुीुिंबाकड ेपरेुसा पशैाचा गाभा/कद रक (न्यकुलस) हो ता हे 
भसधद करावे लागेल. (ए.आय.आर. १९६५, एस.सी., २८९) तरच अशी भमळकत एकत्र कुीुिंबाचीच हो ती हे भसध द 
हो ईल.   
 
प्रश् न ३५: विािेची मशलभ्रष्ट्टता  नतला  िा टपा स अपा त्र  रवित ेका य? 
उत्तर: नाही. वविवचेी भशलभ्रष्ीता रतला वाीपास अपात्र ारववत नाही. वविवचेी भशलभ्रष्ीता रतला वाीपास अपात्र 
ारववत नाही. वविवा जरी भशलभ्रष्ी असली तरीही रतच्या नवर् याचा हहथसा रतला दयावा. (ए.आय.आर. १९७६, 
कलकत्ता, ३५६; ए.आय.आर. १९७८, कलकत्ता, ४३१).  
 
प्रश् न ३६: िडडला ंच्या  ममळकतीत अनौरस म लां चा  हहस्सा  असतो का य? 
उत्तर: हहिंद ूमॅरेज िक् ी, कलम १६ अन्वये वडडलािंच्या भमळकतीत अनशरस मलुािंचा हहथसा असतो . तिाावप, 
वडडलो पा्जमत भमळकतीत अनशरस मलुािंचा हहथसा नसतो . तसेच बेकायदेशीरपणे केलेल्या दसुर् या लग्नातील 
पत्नीला मयत नवर् याच्या भमळकतीत हक्क ककिं वा हहथसा भमळत नाही. (ए.आय.आर. २००२, गो हत्ती, ९६)  
दसुरे लग् न बेकायदेशीर असले तरीही दसुर् या बायको पासनू झालेली मलेु वारस ारतात. (ए.आय.आर. १९९६, 
एस.सी., १९६३ ; ए.आय.आर. १९८३, मुिंबई, २२२) तिाावप, एकत्र कुीुिंबाची भमळकत वाडवडडला्जमत असेल तर अनशरस 
मलुािंना हहथसा प्राप् त हो त नाही. (ए.आय.आर. १९८७, मुिंबई १८२ एस.सी., १९६३; ए.आय.आर. १९९०, मरास ११०)    
 
प्रश् न ३७: एकत्र क ट ंबा च्या  ममळकतीमयये एखा द्या  सहिा रसदा रा चा  प्रत्यि कब्जा  ना ही म्हणून त्या चा  हक्क 
सपंतो असे मा नणे योग् य आहे का य?   
उत्तर: नाही. एकत्र कुीुिंबाच्या भमळकतीमधये सवम सभासदािंचा एकत्र हक्क व एकत्र कब्जा असतो . प्रत्येक 
सहवारसदारास सामाईक कब्जा व भमळकतीचा पपभो ग लेायाचा समान हक्क असतो . केवळ एखादया 
सहवारसदाराचा प्रत्यक्ष कब्जा नाही म्हणून त्याचा हक्क सिंपत नाही. एकत्र कुीुिंबाच्या भमळकतीमधये असणारा 
कब्जात जरी एकट्टयाचा असला तरीही असा कब्जा सवाांचा भमळुन असतो . (ए.आय.आर. १९९५, एस.सी., ८९५).  
 
प्रश् न ३८: 'स्त्री-ान' ममळकत हहदं ूएकत्र क ट ंबा च्या  ममळकतीचा  भा ग असतो असे मा नणे योग् य आहे का य?   
उत्तर: नाही. 'थत्री-िन' हहिंद ूएकत्र कुीुिंबाच्या भमळकतीचा भाग नसतो . 'थत्री-िन' भमळकत ही त्या ्थ त्रच्या सिंपणूम 
मालकीची असत.े रतला त्याची वयै्क्तक इच्छेनसुार ववल्हेवाी लावता येत.े (ऑल महाराष्र ररपो ीमर २०११ (६), ४२८ 
एस.सी.) 
 
आईने मलुाला रतची शतेजमीन खरेदीखताने हदली. आज रो जी आई मयत झाल्यानिंतर मलुाने खरेदी खत 
तलााीकड ेहदले व दसुर्या हदवशी मलुीने वारसाचा फेरफार लेायासााी अजम केला, मलुीचा खरेदी खतावर आक्षपे 
आहे. काय करावे? 
प्रिाम आईकड ेशतेीची मालकी कशी झाली हे रन्शचत करावे लागेल. ती भमळकत आईची थ वयिंसिंपाहदत 
असल् यास, आई हहिंद ूवारसा कायदा १९५६, कलम १४ अन् वये पणूम मालक आहे. रतला त् या जभमनीची ववल् हेवाी 
लावा याचा अधिकार आहे. तक्रार प्रकरण चालवनू मलुीची हरकत फेीाळावी. ज र तर रतला हदवाणी 
न् यायालयातनू, रतचा हक् क भसध द क न आणा यास सािंगावे.   
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प्रश् न ३९: सियच िा रस नोंदी हहदं ूिा रसा  का यद् या न सा र केल या  जा ता त असे म् हणणे योग् य  रेल का य?   
उत्तर: नाही. वारस नोंद करतािंना मयत खातदेारास लाग ूअसलेल्या वारसा कायदयाप्रमाणे वारस नोंद करावी 
लागत.े मयत हहिंद,ू बशधद, जैन, भशख असल्यास हहिंद ूवारसा कायदा १९५६, मयत मसुलमान असल्यास मु् थलम 
वारसा कायदा, मयत पारशी, णिश चन असल्यास भारतीय वारस अधिरनयम, १९२५ अन्वये सदर चशकशी करावी 
लागत.े  
 

प्रश् न ४०: रक् तसबंांी ना तिेा ईका ंमाील मा लमत्ता  हस् ता ंतरणा बा बत सन २०१५ मय ये म द्रां क अधिकाननयमा त का य 
स ाा रणा  करण या त आली?  
उत्तर: महाराष् र अधिरनयम क्रमािंक २०, हदनािंक २०/०४/२०१५ अन् वये शासनाने महाराष् र मरुािंक अधिरनयमात 
अनचु् छेद ३४ मध ये जादा परिंतकू दाखल करुन खालीलप्रमाणे सिुारणा केली आहे. 
(१) रनवासी आणण कृषी मालमत्ता जर (१) पती (२) पत् नी (३) मलुगा (४) मलुगी (५) नात ू(६) नात (७) मयत 
मलुाची पत् नी यािंना बक्षीस म् हणून हदली असल् यास आकारणीयो ग् य मरुािंक शलु् काची रक् कम रुपये दो नश ेअसले. 
(२) महाराष् र प्रािंरतक महानगरपाभलका अधिरनयम १९४९ कलम १२७, महाराष् र नगरपाभलका अधिरनयम १९६५ 
कलम १४७, महाराष् र ्जल् हा पररषद व पिंचायत सभमती अधिरनयम १९६१ कलम १५८ अन् वये सदर मालमते्तच् या 
मलू् यावर एक ीक् का दराने (local bodies tax) अधिभार आकारा यात येईल. 
(३) नोंदणी अधिरनयम १९०८ च् या फी तक् त् याच् या अनचु् छेद एक अन् वये दथ तऐवजास मालमते्तच् या बाजार 
मलू् यावर एक ीक् का दराने ककिं वा जा्थ त जाथ त रुपये तीस हजार नोंदणी फी आकारा यात येईल.       
हा बदल फक्त शतेजमीन व सदरनका यािंच् यासााी लाग ूआहे. औदयो धगक व वाणणज्यीक प्रयो जनाच्या 
भमळकतीिंसााी हा फायदा भमळणार नाही. 
 

प्रश् न ४१: 'एकत्र क ट ंबा च्या  ममळकतीमयये सहिा रसदा रा चा  प्रत्यि कब्जा  नसला  तर त् या ला  हक् क ममळत ना ही' 
हे विाा न योग् य आहे का य?  
उत्तर: नाही, एकत्र कुीुिंबाचा एखादा सहवारसदाराचा अन् यत्र राहतो , त् याचा भमळकतीवर प्रत्यक्ष कब्जा नाही 
म्हणून त्याला हहथ सा भमळा याचा हक् क प्राप् त हो त नाही असे मानणे अयो ग् य आहे. एकत्र कुीुिंबाच्या 
भमळकतीमधये सवम सभासदािंचा एकत्र हक्क व एकत्र कब्जा असतो . प्रत्येक सहवारसदाराला सामाईक कब्जा व 
भमळकतीचा पपभो ग लेायाचा समान हक्क असतो . केवळ एखादया सहवारसदाराचा प्रत्यक्ष कब्जा नाही म्हणून 
त्याचा हक्क सिंपत नाही. एकत्र कुीुिंबाच्या भमळकतीमधये असणारा कब्जा जरी एकट्टयाचा असला तरीही असा 
कब्जा सवाांचा भमळुन असतो . (ए.आय.आर. १९९५, एस.सी., ८९५),  
 
प्रश् न ४२: 'अपगं िा रसा दा र सपंत्तीचा  उत्तरा धिकाका री होणया स अपा त्र असतो' हे विाा न योग् य आहे का य?   
उत्तर: नाही, हहिंद ूवारसा कायदा १९५६, कलम २८ अन् वये को णतीही व्यक्ती, को णत्याही व्यािी, वगैाुय ककिं वा 
व्यिंग असल्याच्या कारणाव न अिावा या अधिरनयमात पपबिंधित केलेले आहे त ेखरेीज क न अन्य को णत्याही 
कारणाव न को णत्याही सिंपत्तीचा पत्तराधिकारी हो ायास अपात्र ारत नाही.  
 
प्रश् न ४३: 'उपजत िेडा  असणा र् या  व् यक् तीला  एकत्र क ट ंबा च् या  िा टपा त हहस् सा  ममळत ना ही' हे विाा न योग् य आहे 
का य?   



 

डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री                 महसूल प्रश नो त्तरे  पषृ् ा 98 

 

उत्तर: हो य, पपजत वेडा असणार् या व् यक् तीला एकत्र कुीुिंबाच् या वाीपात हहथ सा भमळत नाही. तिाावप, त् याच् या 
मलुािंना हहथ सा भमळु शकतो .   
 
प्रश् न ४४: िा रसा हीन हहदं ूविािेला , वपत् या कडून ममळा लेली सपंत्ती कशी प्रक्रा ंत होईल? 
उत्तर: हहिंद ूवारसा कायदा १९५६, कलम १५(२)(अ) अन् वये ज्या हहिंद ू्थत्रला रतच्या वपता/मातकेडून वारसाने 
सिंपत्ती भमळालेली असत,े अशी थत्री मयत झाल्यास, रतची सिंपत्ती, त्या मतृ ्थ त्रच्या मलेु/मलुी (पवूम मतृ 
मलुगा/मलुगी ककिं वा त्याची अपत्ये यािंसह) यािंच्याकड ेजात.े तिाावप, मतृ थत्री जर ववनाआपत्य मरण पावली तर  
रतला रतच्या वपता/मातकेडून वारसाने भमळालेली सिंपत्ती रतच्या वपत्याच्या वारसािंकड ेप्रक्रािंत हो ते.  
 

प्रश् न ४५: 'अनोंदणीकृत मतृ्यपूत्रा ची नोंद गा ि दप् तरी तेता  येणा र ना ही' हे विाा न योग् य आहे का य?    
उत्तर: नाही, मतृ् यपूत्र साध या कागदावरही करता येत.े त ेथ ी पपेपरवर असावे आणण नोंदणीकृतच असावे असे 
बिंिन नाही. नोंदणी कायदा १९०८, कलम १८ मध ये ज् या दथ तािंची नोंदणी वकै्ल् पक आहे त् यािंची यादी हदलेली 
आहे, त् यातील (ड) मध ये मतृ् यपूत्राचा समावेश आहे. त् यामळेु मतृ् यपूत्राची नोंदणी वकै्ल् पक आहे बिंिनकारक नाही.  
भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- २ (एच) अन्वये मतृ्यपूत्राची व् याख् या हदली आहे. आणण याच कायद याच् या 
भाग ६ मध ये कलम ५७ पासनू मतृ् यपूत्राबाबत तरतदुी हदलेल् या आहेत. 
तिाावप, मतृ्यपूत्राची नोंदणी करता येत.े रुपये शिंभरच् या थ ी पपेपरवर मतृ्यपूत्र नोंदणीकृत केलेले असल्यास पढेु 
कायदेशीर अडचणी पदभवत नाहीत. मतृ्यपूत्र खरे नाही, त ेखो ीे आहे हे भसदि करायाची जबाबदारी जो  तसा 
अरो प करतो  त्याच्यावर असत.े (चिंरकािंत मेढी वव. लखेशवरनािा ए.आय.आर- १९७६ गो हत्ती पान -९८) 
 
प्रश् न ४६: मतृ्यपूत्र सबंांा न ेTestator, Intestate, Legatee/Beneficiary, Executor या  इंग्रजी शब् दा ंचा  
अाय का य आहे?      
उत्तर: Testator म् हणजे अशी व्यक्ती ज्याने मतृ्यपूवूी मतृ्यपूत्र केले आहे; Intestate म् हणज ेअशी व्यक्ती 
ज्याने मतृ्यपूवूी मतृ्यपुत्र केलेले नाही; Legatee/Beneficiary म् हणजे अशी व्यक्ती ज्याला मतृ्यपुत्रान्वये 
मालमत्ता भमळाली आहे; Executor म् हणजे मतृ्यपुत्रानसुार मालमते्तचे वाीप करायासााी, मतृ्यपुत्र करणार् याने 
ककिं वा न्यायालरयन आदेशान्वये नेमणूक झालेली व् यक् ती. अशी व् यक् ती मतृ्यपूत्र करणार् या मयत व्यक्तीची 
कायदेशीर प्ररतरनिी म्ह्णून काम करत.े 
 
प्रश् न ४७: मतृ्यपूत्रा ची का यदेशीर तरत द का य? 
उत्तर: भारतात मतृ्यपूत्र कस ेअसावे ककिं वा मतृ्यपूत्राने वारसा कसा प्राप्त हो तो  यासिंबिंिीची तरतदु भारतीय वारसा 
कायदा, १९२५ मधये आहे. या कायद याच् या कलम- २ (ज) अन्वये मतृ्यपूत्र-इच्छापत्राची व्याख् या खालीलप्रमाणे 
हदलेली आहे. 
‘‘मृत्यूपत्र म्हणज ेमृत्यूपत्र करणार् याने त्याच्या मृत्यूनिंतर त्याच्या सवम प्रकारच्या मालमते्तची ववल्हेवाी कशी 
लावावी यासिंबिंिीची कायदेशीर ररतीने लो वषत केलेली इच्छा हो य.’’ 
या कायद याच् या भाग ६ मध ये कलम ५७ पासनू मतृ् यपूत्राबाबत तरतदुी हदलेल् या आहेत. हे कलम ५७ म् हणज ेहहिंद ू
ववल् स िक् ी, १८७० च् या कलम २ ची पनुरावतृ्ती आहे. 
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मतृ्यपूत्र हा एक पववत्र दथत मानला गेला आहे. अशा दथतादवारे मतृ व्यक्ती आपल्या सिंपत्तीच्या 
ववल्हेवाीीबाबतची इच्छा व्यक्त करीत असत.े म्हणून मतृ्यपूत्राच ेएक गिंभीर व पववत्र दथत म्हणून पालन केल े
गेले पाहहज.े (रामगो पाल लाल वव. ऐवपनकुमार ४९.ए. आय. आर ४१३)  
 
प्रश् न ४८: मतृ्यपूत्र करण या स सिम व् यक् ती कोण? 
उत्तर: भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- ५९ अन्वये: 
 मतृ्यपूत्र करणारी व्यक्ती वयाने सज्ञान असावी तसेच रतचे मानभसकष्ष् ट्ट या सषु्ढ असावी.  
१८ वषामखालील व्यक्तीने केलेले मतृ्यपूत्र अिंमलात ये  शकणार नाही. तसेच जर ती व्यक्ती अज्ञान असतानाच 
मतृ झाली तरी असे मतृ्यपूत्र ववधिग्राह् य व प्रभावशाली ारणार नाही. (के. ववजयरत्नम वव. सुदरसनराव ए. 
आय.आर. १९२०, मरास-२३७) 
 मकु ककिं वा बिीर ककिं वा अिंि व् यक् ती, जर त् यािंना पररणामािंची जाणीव असेल तर, मतृ्यपूत्र करु शकतात.    
 मतृ्यपूत्र थवसिंपाहदत सिंपत्तीबाबत तसेच विंशपरिंपरेने भमळालेल्या सिंपत्तीतील फक्त थवत:च्या हहशशाबाबत करता 
येत.े 
 हहिंद ूवारसा कायदा, १९५६, कलम ३० अन् वये, हहिंद ूव् यक् तीला एकत्र कुीुिंबाच् या भमळकतीमिील थवत:च्या 
हहशशाबाबत मतृ्यपूत्र करता येत.े  
 वेडसर व् यक् ती, जेव् हा वडेाच् या भरात नसेल तवे् हा मतृ्यपूत्र करु शकत.े परिंत ूवेडाच्या भरात, नशते, आजारात, 
शदुिीवर नसताना, फसवणकुीने, दबावाखाली करायात आलेले मतृ्यपूत्र वविीग्राह्य असणार नाही. 
 
प्रश् न ४९: हहदं ूस् त्री ककंिा  विािा  स् त्री मतृ्यपूत्र करू शकत ेका य? 
उत्तर: हो य, हहिंद ूपत्तराधिकार अधिरनयम-१९५६, कलम १४ अन् वये, हहिंद ू्थ त्रयािंना ककिं वा वविवािंना थ त्रीिन म् हणून 
भमळालेली, थ वकष् ीा्जमत ककिं वा वारसा हक् काने भमळालेली मालमत्ता ही त् यािंच् या पणूमत: मालकीची असत.े त् यामळेु 
अशा भमळकतीिंबाबत हहिंद ू्थ त्रयािंना ककिं वा वविवािंना मतृ् यपूत्र करता येत.े     
 
प्रश् न ५०: मतृ्यपूत्र रद् द करता  येत ेककंिा  त् या त बदल करता  येतो का य? 
उत्तर: हो य, भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- ६२ अन्वये मतृ्यपूत्र करणारी व् यक् ती त् याच् या हयातीत, त् याने 
केलेले मतृ्यपूत्र रद द करु शकत ेककिं वा त् यात ककतीही वेळा बदल ककिं वा दरुुथ ती क  शकत.े मतृ्यपूवूी मतृ्यपूत्रात 
बदल करणे, त ेरदद करणे, नष्ी करणे, नवीन मतृ्यपूत्र करणे इत्यादी करायाच ेअधिकार, मतृ्यपूत्र करणार् या 
व्यक्तीला असतात. 
आिीचे मतृ्यपूत्र रद द करुन नवीन मतृ्यपूत्र करतािंना, "आिीचे, हदनािंक ...रो जी केलेले मृत्यूपत्र रद द समजाव"े 
असा पल् लखे नवीन मतृ्यपूत्रात असणे अपेक्षीत आहे.    
एकाच व् यक् तीने, एकापेक्षा जाथ त मतृ्यपूत्र एकाच व्यक्तीच ेअसतील तर त् याने सवामत शवेीच् या हदनािंकास केलेले 
मतृ्यपूत्र ग्राह् य मानले जात.े  
 
प्रश् न ५१: कोडडमसल (Codicil) म् हणजे का य? 
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उत्तर: भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ७० अन् वये, को डडभसल म् हणजे एक असा दथत ज्याद वारे 
मतृ्यपूत्रातील मजकुरासिंबिंिात थपष्ीीकरण हदलेले आहे ककिं वा बदल केलेला आहे ककिं वा अधिक माहहती जो डलेली 
(add) आहे. को डडभसलचा दथत मतृ्यपुत्राचा एक भाग मानला जातो . 
 
प्रश् न ५२: मतृ्यपूत्र कसे असा िे?  
उत्तर: मतृ्यपूत्रासााी को णताही रन्शचत असा नमनुा को णत्याही कायदयात सािंधगतलेला नाही. (वदकीरामा अय्यर 
वव. सुिंदरमबाळ, ए.आर.आर- १९४० मुिंबई- ४०२)  
भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- ६३ अन्वये, 
 मतृ्यपूत्र हथ तभलणखत, ीिंकमहुरत ककिं वा सिंगणकावर महुरत केलेले अस ूशकत.े  
 मतृ्यपूत्रावर, मतृ्यपूत्र करणार् या व् यक् तीने, मतृ्यपूत्र त् याने थ वत: केले आहे हे दशमववा याची रनशाणी म् हणून 
त् यावर थ वाक्षरी ककिं वा अिंगाा ककिं वा इतर रनशाणी हदनािंकासह केलेली असावी.  
 मतृ्यपूत्र करणारी व् यक् ती जर थ वाक्षरी करा यास असमिाम असेल तर, इतर को णतीही व् यक् ती, मतृ्यपूत्र 
करणार् या व् यक् तीच् या रनदेशानसुार, मतृ्यपूत्र करणार् या व् यक् तीच् या समक्ष मतृ्यपूत्रावर थ वाक्षरी करु शकत.े  
 मतृ्यपूत्र ककमान दो न ककिं वा अधिक साक्षीदारािंनी, त् यािंची नावे, वय, पत्ता व थ वाक्षरी व हदनािंकासह साक्षािंककत 
केलेले असावे.  
(ज र तर साक्षीदारािंनी मृत्यूपत्रावर 'श्री. ........ यािंनी या मृत् यूपत्रावर आमच् या समक्ष थ वाक्षरी केली आहे.' असा शेरा भलहून 
त ेहदनािंकासह साक्षािंककत करावे.)    
 मतृ्यपूत्रात पल् लणखत भमळकतीबाबत परेुसे आणण रन्शचत वणमन मतृ्यपूत्रात असावे.   
 मतृ्यपूत्रात पल् लणेखत भमळकती मतृ्यपूत्र करणार् याकड ेकशा आल् या आणण मतृ्यनूिंतर त्या भमळकतीची 
ववल्हेवाी को णी व कशी लावावी याबाबत थपष्ी पल् लखे असावा.  
 मतृ्यपूत्रात शवेीी, मतृ्यपूत्र थवतिंत्रपणे, शारीररक व मानभसकररत्या सषु्ढ असतािंना आणण ववचारपवूमक केलेले 
असल्याचा पल् लखे असावा.  
 मतृ्यपूत्रावर शवेीी ककिं वा थ वतिंत्रपणे, 'मृत्युपत्र करणारी व्यक्ती, मृत्यूपत्र करा यास, शारीररक व मानभसकररत्या 
सुष्ढ आहे' असा पल् लखे असलेले डॉक्ीरचे प्रमाणपत्र असावे. असे प्रमाणपत्र मतृ्यपूत्राचाच भाग असावा. यामळेु 
पढेु कायदेशीर अडचणी पदभवत नाहीत. 
 हहिंद ूव्यक्ती थवसिंपाहदत सिंपत्तीबाबत तसेच विंशपरिंपरेने भमळालेल्या सिंपत्तीतील फक्त थवत:चा हहथसा, अशा 
एकूण भमळकतीची ववल्हेवाी कशी लावावी यासााी मतृ्यपूत्र क  शकत.े मतृ्यपूत्र करणार् याने त्याच्या मालमते्तची 
ववल्हेवाी त्याच्या मतृ्यनूिंतर कशी लावावी हे थपष्ी केल्याभशवाय त ेमतृ्यपूत्र पणूमपणे कायदेशीर हो त नाही. 
(अहमद बबन सलाह वव. मो हमद बादशहा, ए.आय.आर. १९७२ एस. सी.) 
 मु् थ लम िमीयाने मथुलीम कायदयानसुार आपले मतृ्यपूत्र केले असेल तरच त ेपररणामक्षम मतृ्यपूत्र ारत.े 
 को णतहेी मतृ्यपूत्र हे मतृ्यपूत्र करणार् या व्यक्तीच्या मतृ्यनूिंतरच अिंमलात ये  शकत.े 
 
प्रश् न ५३: मतृ् यपूत्रा िर सा िीदा र म् हणून सही करणा री व् यक् ती मतृ्यपूत्रा चा  व्यिस्ाा पक अस ूशकतो का य? 
उत्तर: हो य, भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ६८ अन् वये, मतृ्यपूत्रावर साक्षीदार म् हणनू थ वाक्षरी करणार् या 
व् यक् तीला, त् या मतृ्यपूत्रात नमदू सिंपत्तीत वाीा भमळत असल् यास ककिं वा अशा साक्षीदार व् यक् तीला, मतृ्यपूत्र 
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करणार् या व् यक् तीने मतृ्यपूत्राचा व्यवथिाापक (Executor) म् हणून नेमलेले असले तरी रतच् या साक्षीदार असा यावर 
पररणाम हो णार नाही. 
 
प्रश् न ५४: मतृ्य पत्रा ची नोंद तला    तेक शकता त का य ककंिा  त्या सा    िररष्ट्  ा चंा  आदेश आिश्यक आहे? 
उत्तर: मतृ्यपुत्राची नोंद तलााी ले  शकतात. वररष् ाािंचा आदेश आवशयक नाही.  
 
प्रश् न ५५: प्रोबेट म्हणजे का य?  
उत्तर: प्रोबेट म्हणजे मतृ्य पत्र शा बबत करणे (Probate of Will). ही अशी कायदेशीर प्रकक्रया आहे ज्यात भारतीय 
पत्तराधिकार अधिरनयम, १९२५ कलम ५७, २१३ अन्वये, फक्त  मुिंबई पच्च न्या यालयाचे मळू अधिकार क्षते्र 
असलेल्या  मुिंबई, कलकत्ता, चेन् नई या हाकाणचीच हदवाणी न्या यालये मतृ्यपुत्राची सत्यता (authenticity) 
प्रमाणणत करतात. फक्त याच न्यायालयािंना प्रो बेीचा अधिकार आहे.  
(भगवानजी करसनभाई रााो ड वव. सुरजमल आनिंदराज मेहता, हदनािंक ८ जुलै २००३, मुिंबई पच् च न् यायालय)   
इतर हदवाणी न्यायालये मतृ्यू  पत्र यो ग्य की अयो ग्य याबाबत रनणमय दे  शकतात.     
 
प्रश् न ५६: एक व् यक् ती ५० िषा यपिूी मयत आहे. आज त ्या च् या  िा रसा ंकड ेती व् यक् ती मयत असल या बा बत 
कोणतहेी का गदपत्र ेउपलब्ा ना हीत तसेच सरका र दप्तरी आढळ होत ना ही. त्या म ळे िा रस नोंद होत ना ही. िा रस 
नोंद का मी का य करा िे? 
उत्तर: इतर सिंबिंिीत परुावे सादर क न, हदवाणी न्यायालयातनू वारस दाखला भमळववणे आवश यक आहे.  
 
प्रश् न ५७: मजय-उल-मौत म्हणजे का य?  
उत्तर: मु् थ लम िभममय व् यक् तीला त् याचा दफन खचम व कजम फेडीसााी आवश यक रक् कम सो डून, त् याच् या सिंपत्तीच् या 
१/३ सिंपत्तीपरुत ेमतृ् यपूत्र को णत् याही वारसािंच् या सिंमतीभशवाय करता येत.े दफन खचम व कजम फेडीसााी आवश यक 
रक् कम म् हणजे मजय-उल-मौत.  
१/३ सिंपत्तीपेक्षा जाथ त सिंपत्तीचे मतृ् यपूत्र वारसािंच् या सिंमतीनेच विै हो त.े 
 
प्रश् न ५८: एका  खा तदेा रा ने केलेली दोन मतृ्यपूत्र ेनोंदीसा    प्रा प् त झा लीत. कोणत् या  मतृ्यपूत्रा ची नोंद करा िी?  
उत्तर: एकाच व् यक् तीने, एकापेक्षा जाथ त मतृ्यपूत्र कलेली असली तरी त् याने सवामत शवेीच् या हदनािंकास केलेले 
मतृ्यपूत्र ग्राह् य मानले जात.े 
 
प्रश् न ५९: मतृ्यपूत्रा त का ही विसगंत प्रदा ने असतील तर का य करा िे?  
उत्तर: भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ८८ अन् वये मतृ् यपूत्र करणार् या व् यक् तीने त् याच् या मतृ् यपूत्रात केलले् या 
वविानािंची दो न कलम ेववसिंगत ारत असतील आणण दो न् ही गो ष् ीी एकत्र करणे शक् य नसल् यास शवेीचे कलम 
ववधिग्राह् य ारत.े  
 
प्रश् न ६०: परा गदंा  असलेलया  व्यक्तीच्या  िा रसा ची नोंद कशी करा िी?  
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उत्तर: एखादा खातदेार सात ककिं वा अधिक वष ेपरागिंदा आहे आणण त्याचा ाावहाकाणा ककिं वा बातमी भमळून येत 
नाही असे सिंबिंधिताने हदवाणी न्यायालयात भसध द करावे लागत.े भारतीय परुावा कायदा, १८७२ च् या कलम १०७, 
१०८ अन्वये हदवाणी न् यायालयामाफम त वारस दाखला प्राप् त क न, असा दाखला, प्ररतज्ञापत्रासह सादर केल् यास   
परागिंदा व् यक् तीची वारस नोंद करा यात येत.े  
 
प्रश् न ६१: समा न आडना ि असलेल या  िा रसहीन खा तदेा रा च् या  ममळकतीिर िा रसहक् क सा ंगणा र् या  सशंयीत 
िा रसा चंी नोंद कशी करा िी?  
उत्तर: असा हक् क सािंगणार् या वारसािंकडून इतर सवम कागदपत्रािंसह तीन वपढयािंची विंशावळ प्ररतज्ञापत्रावर ययावी. 
विंशािंवळीमधये नमदु सवाांना समक्ष बो लावनू चशकशी करावी. या चशकशीतनू वारस हक् क सािंगणारा ववश वासहायम 
वारस नसल्याच ेआढळून आल्यास त्याला हदवाणी न्यायालयातनू त्याचा वारस हक्क भसधद क न आणायास 
सािंगनु आणण तसे नमदू क न वारस ाराव रदद करावा.   
मयत खातदेारास को णीही वारस नसल्यास महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, कलम ३४ अन्वये कारवाई 
करता येत.े 
 

प्रश् न ६२: हक् कसोडपत्र म् हणजे का य?   
उत्तर: को णत् याही एकत्र कुीुिंबातील को णत् याही सदथ याने, सहहहथ सदेाराने, त् याचा, त् या एकत्र कुीुिंबाच् या 
भमळकतीवरील, थ वत:च् या हहथ थ याचा वयै्क् तक हक् क, त् याच एकत्र कुीुिंबाच् या सदथ याच् या ककिं वा सहदायकाच् या 
लाभात, थ वचे् छेने आणण कायमथ वरुपी सो डून हदल् याबाबत नोंदणीकृत दथ त म् हणज ेहक् कसो डपत्र.   
 
प्रश् न ६३: हक् कसोडपत्र कोणा ला  करता  येत े? 
उत्तर: एकत्र कुीुिंबाचा को णताही थ त्री अिावा परुुष सदथ य, सहहहथ सदेार हक् कसो डपत्र करु शकतो . एकत्र कुीुिंबाचा 
को णताही थ त्री अिावा परुुष सदथ य ककिं वा सहहहथ सदेार फक् त वारसहक् काने भमळालले् या ककिं वा भमळू शकणार् या 
एकत्र कुीुिंबातील भमळकतीतील थ वत:च् या हहथ थ याच् या भमळकतीपरुत ेहक् कसो डपत्र, त् याच एकत्र कुीुिंबाच् या थ त्री 
अिावा परुुष सदथ य ककिं वा सहहहथ सेदार यािंच् या लाभात करु शकतो .     
 
प्रश् न ६४: हक् कसोडपत्र कोणत् या  ममळकतीचे करता  येत े? 
उत्तर: फक् त वारसहक् काने भमळालेल् या ककिं वा भमळू शकणार् या एकत्र कुीुिंबातील भमळकतीतील थ वत:च् या 
हहथ थ याच् या भमळकतीपरुत ेहक् कसो डपत्र करता येत.े  
 
प्रश् न ६५: हक् कसोडपत्र कोणा च् या  ला भा त करता  येत े? 
उत्तर: फक् त त् याच एकत्र कुीुिंबाच् या थ त्री अिावा परुुष सदथ य ककिं वा सहहहथ सेदार यािंच् या लाभात हक् कसो डपत्र 
करता येत.े त् या एकत्र कुीुिंबाच ेसदथ य ककिं वा सहहहथ सेदार नसलेल् या व् यक् तीच् या लाभात झालेला दथ त 
हक् कसो डपत्र हो त नाही. असा दथ त हथ तािंतरणाचा दथ त म् हणून गहृीत िरला जातो  व मुिंबई मरुािंक कायदा १९५८ 
मिील तरतदुीिंन् वये मलू् यािंकनास व मरुािंक शलु् कास पात्र ारतो .    
 
प्रश् न ६६: हक् कसोडपत्रा चा  मोबदला  तेता  येतो का ? 
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उत्तर: सवमसािारणपणे हक् कसो डपत्र ववनामो बदला केले जात ेपरिंत ूहक् कसो डपत्र हे मो बदल् यासह अस ूशकत.े 
मो बदल् यासह असणारे हक् कसो डपत्र त् याच एकत्र कुीुिंबातील सदथ य ककिं वा सहहहथ सेदार यािंच् या लाभात असल् याने 
त् यावर मरुािंक शलु् क आकारले जात नाही तिाावप हक् कसो डपत्र नोंदणीकृत असत ेत् यामळेु त ेनोंदणी शलु् कास पात्र 
असत.े  
 
प्रश् न ६७: हक् कसोडपत्र नोंदणीकृतच असा िे का य? 
उत्तर: हो य, हक् कसो डपत्राचा दथ त रक् कम रु. २००/- च् या (अद ययावत तरतुद पहावी) मरुािंकपत्रावर (थ ी प पेपरवर) 
आणण भलणखत थ वरुपात आणण नोंदणीकृत असणे अत् यावश यक आहे अन् यिाा त् याची नोंद सरकारी दप् तरात हो णार 
नाही. हक् कसो डपत्र म् हणजे दान/बक्षीस पत्र. हक् कसो डपत्रामळेु हक् काचे हथ तािंतरण हो त.े मालमत्ता हथ तािंतरण 
अधिरनयम, १८८२ कलम १२३ अन् वये अस ेदान/बक्षीस द वारे झालेले हथ तािंतरण नोंदणी झालले् या लेखाने करणे 
आवश यक असत.े  

नोंदणी अधिरनयम १९०८, कलम १७ अन् वये थ िाावर मालमते्तचे दान, लेख यािंची नोंदणी करणे आवश यक आहे. 
याकामी जाणकार ववधिज्ञाचा सल् ला लेणे अभभप्रेत आहे.  

 
प्रश् न ६८: हक् कसोडपत्र कस ेकरा िे ? 
उत्तर: एकत्र कुीुिंबातील भमळकतीवरील हक् क सो डणारी व् यक् ती आणण तो  हक् क ग्रहण करणारी व् यक् ती यािंना 
थ वतिंत्रपणे अिावा एकत्र कुीुिंबातील सवम सदथ यािंना सिंयकु् तपणे, त् याच एकत्र कुीुिंबातील को णत् याही एकाच् या ककिं वा 
एकापेक्षा जाथ त सदथ यािंच् या लाभात हक् कसो डपत्राचा दथ त करता येतो . 
हक् कसो डपत्र, थ वत:च् या हहथ थ याच् या सवम ककिं वा काही भमळकतीिंबाबत करता येत.े हक् कसो डपत्र थ वत:च् या 
हहथ थ याच् या को णको णत् या भमळकतीिंबाबत आणण को णाच् या लाभात करीत आहे आणण थ वत:च् या हहथ थ याच् या 
को णत् या भमळकतीिंबाबत हक् कसो डपत्र केलेले नाही याचा थ पष् ी पल् लखे हक् कसो डपत्रात असावा. यामळेु भववष् यात 
कायदेशीर अडचण येणार नाही.         
 
प्रश् न ६९: हक् कसोडपत्रा त कोणत् या  गोष्ट् टी नमदू असा व् या त?   
उत्तर: हक् कसो डपत्राच् या दथ तात खालील गो ष् ीी नमदू असाव् यात.   
 हक् कसो डपत्राचा दथ त भलहून देणार यािंची नाव,े वय, पत्ता, ििंदा याबाबतचा तपशील. 
 हक् कसो डपत्राचा दथ त भलहून लेणार यािंची नाव,े वय, पत्ता, ििंदा याबाबतचा तपशील. 
 एकत्र कुीुिंबाच् या सवम शाखािंची विंशावळ. 
 एकत्र कुीुिंबाच् या भमळकतीचे हहथ सा रनहाय वववरण.  
 दो न रनष् पक्ष आणण लायक साक्षीदारािंची नावे, वय, पत्ता, ििंदा याबाबतचा तपशील व थ वाक्षरी. 
 दथ ताचे रनष् पादन व नोंदणी अत् यावश यक आहे.  
 
प्रश् न ७०: हक् कसोडपत्रा ची म दत ककती असत?े  
उत्तर: हक् कसो डपत्र किीही करता येत,े त् यास मदुतीचे बिंिन नाही. हक् कसो डपत्रासााी सात-बारा अिावा भमळकत 
पत्रीकेवर कुीुिंबाच् या सदथ याचे नाव दाखल असा याची आवश यकता नसत.े फक् त तो  एकत्र कुीुिंबातील सदथ य 
असल् याचे भसध द करा याइतपत परुावा असावा.  



 

डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री                 महसूल प्रश नो त्तरे  पषृ् ा 104 

 

प्रश् न ७१: हक् कसोडपत्रा चा  दस् त ममळा ल या िर तला    या ंनी का य करा िे? 
उत्तर: हक्कसो डपत्राची कागदपत्र ेप्राप्त झाल्यानिंतर तलााी यािंनी हक्कसो डपत्राचा दथत हा नोंदणीकृत असल्याची 
खात्री करावी. अनोंदणीकृत हक्कसो डपत्राची नोंद करु नये. हक् कसो डपत्राची नोंद करतािंना सिंबिंधिताने  थ वत:च् या 
हहथ थ याच् या हहथ थ याच   या को णको णत् या भमळकतीिंबाबत आणण को णाच् या लाभात हक् कसो डपत्र केले आहे आणण 
थ वत:च् या हहथ थ याच् या को णत् या भमळकतीिंबाबत हक् कसो डपत्र केलेले नाही याचा थ पष् ी पल् लखे फेरफार नोंदीत 
करावा. यामळेु भववष् यात कायदेशीर अडचण येणार नाही. हक्कसो डपत्र नोंदणीकृत असले तरच गाव नमनुा ६ 
मधये त्याची नोंद करावी. सवम हहतसिंबिंिीतािंना नो ीीस बजवावी. अनोंदणीकृत हक्कसो डपत्राची नोंद करणे अविै 
आहे. 
 
प्रश् न ७२: हक्कसोडपत्र जर एखा द् या  महहलेने केले असेल तर का य करा िे? 
उत्तर: खातदेाराच्या कुीुिंबातील महहलेने जर हक्कसो डपत्राचा नोंदणीकृत दथत क न हदला असेल तर त्या 
महहलेला प्रश न ववचारुन, रतने हक्कसो डपत्राचा दथत को णाच्या दबाबाखाली केला नाही याची खात्री करावी. 
हक्कसो डपत्रामळेु रतला मालमते्तत हहथसा भमळणार नाही याची रतला कल्पना दयावी. हहिंद ूवारसा कायदा १९५६ 
मिील सन २००५ च्या सिुारणेनसुार महहलािंनाही मालमते्तत समान हहथसा भमळायाचा हक्क प्राप्त झालेला आहे 
याचीही रतला कल्पना दयावी. ज र तर सदर महहलेचा तसा जबाब ययावा.  
 
प्रश् न ७३: बहहणीने केलेल या  का यदेशीर हक्कसोडपत्रा च् या  नोंदीिर त् या  बहहणीच् या  म ला ने हरकत तेतली आहे. 
का य ननणयय घ या िा ?  
उत्तर: बहहणीने जर थ वत:च् या भमळकतीचे कायदेशीर हक्कसो डपत्र केले असेल तर बहहणीच् या मलुास अशा 
हक्कसो डपत्रावर हरकत लेायाचा अधिकार नाही. नोंद प्रमाणीत करावी. ज र तर बहहणीच् या मलुाने त े
हक्कसो डपत्र हदवाणी न्यायालयात आव्हारनत करावे.  
 
प्रश् न ७४: एखा दी व्यक्ती मयत झा लया िर िा रसा ची नोंद न करता  त्या चे नोंदणीकृत हक्कसोडपत्र करता  येत े
का य? 
उत्तर: नाही, प्रिाम वारस नोंद प्रकक्रया पार पाडावी निंतर हक्कसो डपत्र करावे. 
 
प्रश् न ७५: तला    या ंनी हक्कसोडपत्रा नतंर िा रस नोंद कशी करा िी हे उदा हरणा ंसह स् पष्ट् ट करा .    
उत्तर: उदा हरण १:  मयत खातदेार अ च् या नावावर गावात एकच शतेजमीन हो ती. त ेमयत झाल् यानिंतर त् यािंचे 
वारस म् हणून त् यािंची पत्नी ब , तीन मलेु- क, ड आणण इ तसेच दो न मलुी- र आणण ल यािंची नावे दाखल 
झाली. काही हदवसानिंतर र आणण ल या मलुीिंनी त् यािंच् या भावािंच् या हक  कात हक्कसो डपत्र करुन हदले. कालािंतराने 
मयत खातदेाराची पत् नी ब मयत झाली. आता वारस नोंद करतािंना ब चे वारस म् हणून मलेु क, ड आणण इ 
यािंची नावे दाखल करावीत आणण मलुी र आणण ल या दो न वारसािंनी हदनािंक ... /.../.... रो जी, त् यािंचे भा  क, ड 
आणण इ यािंच् या हक् कात हक्कसो डपत्र करुन हदले आहे, त् याची नोंद फेरफार क्रमािंक ....... अन् वये नोंदववलेली 
आहे असे नमदू करावे. 
उदा हरण २:  मयत खातदेार च च् या नावावर गावात तीन शतेजभमनी, एक लर आणण एक फाममहा स हो त.े  
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च मयत झाल् यानिंतर त् यािंच् या पपरो क् त पाच भमळकतीिंना त् यािंचे वारस म   हणून त् यािंची पत्नी ज, दो न मलेु- ट 
आणण त तसेच दो न मलुी- न आणण प यािंची नावे दाखल झाली. काही हदवसानिंतर न आणण प या मलुीिंनी 
त् यािंच् या भावािंच् या हक् कात काही भमळकतीिंचे हक्कसो डपत्र करुन हदले. या हक् कसो ड पत्राची नोंद करतािंना, न 
आणण प या मलुीिंनी पपरो क् त को णको णत् या भमळकतीिंवरील हक् क सो डला आहे याची सववथ तर नोंद य यावी. ज र 
तर ज् या भमळकतीिंवरील हक् क सो डलेला नाही त् याबाबत थ पष् ीपणे नमदु करावे. कालािंतराने मयत खातदेाराची 
पत् नी ज मयत झाली. आता वारस नोंद करतािंना ज च ेवारस म् हणून ट आणण त यािंची नावे दाखल करावीत 
आणण न आणण प या दो न मलुीिंनी (वारसािंनी) हदनािंक ... /.../.... रो जी, ट आणण त या भावािंच् या हक् कात ....., 
....., ..., या या भमळकतीिंवरील हक्कसो डपत्र करुन हदले आहे, त् याची नोंद फेरफार क्रमािंक ......., हदनािंक ... 
/.../.... अन् वये नोंदववलेली आहे. परिंत ु.....,..., या या भमळकतीबाबत न आणण प यािंनी हक् कसो डपत्र करुन 
हदलेले नाही. त् यामळेु हक्कसो डपत्र करुन न हदलेल् या ...., ..... या भमळकतीवर मलुगे ट आणण त तसेच मलुी न 
आणण प यािंचे नाव ज चे वारस म् हणून दाखल केले आहे असे नमदु कराव.े 
 

प्रश् न ७६: एकदा  हक् कसोडपत्रा चा  नोदणीकृत दस् त केल या नतंर, हक् क सोडलले या  ममळकतीत प न् हा  हक् क, हहस् सा  
मा गता  येतो का य?  
उत्तर: नाही, अशी को णतीही कायदेशीर तरतदु नाही.   
 
प्रश् न ७७: ामा ंतररत व् यक् तीला  िा रसा धिकाका र प्रा प् त होतो का य?  
उत्तर: हहिंद ूवारसा कायदा १९५६, कलम २६ अन् वये हहिंद ूवारसा कायदा १९५६ या अधिरनयमाच्या प्रारिंभानिंतर, 
एखादी व्यक्ती िमाांतर केल्याने हहिंद ूराहहली नसेल तर अशी व्यक्ती, िमाांतरानिंतर रतला झालेली आपत्ये व 
त्यािंचे वारस एकत्र कुीुिंबातील सिंपत्तीत वारसाने अिावा पत्तराधिकाराने हहथसा भमळायास अपात्र ारतात. 
 
प्रश् न ७८: हहदं ूवििा ह का यदा  १९५५ बा बत ाोडक् या त मा हहती द् या ?  
उत्तर: हहिंद ूवववाह कायदा १९५५ हा फक् त हहिंद ूिभममय (हहिंद,ू बशध द, जैन, भशख आणण िमाांतररत हहिंद)ू व् यक् तीिंच् या, 
िाभममक पध दतीने पार पडलले् या वववाहािंना लाग ूहो तो . यात वववाह रनबिंिकासमक्ष वववाह करा याची आवश यकता 
नसत.े ज् या वववाह रनबिंिकाच् या कायमक्षेत्रात असा वववाह पार पडला असेल त् याच् याकड ेवववाहाचे जरुर त ेपरुावे 
(लग् न समारिंभाच ेदो न फो ीो , लग् नाची रनमिंत्रण पबत्रका, वर आणण विुच ेवयाच ेआणण पत्त् याच ेपुरावे आणण नो ीरी ककिं वा 
कायमकारी दिंडाधिकारी यािंच् या समक्ष केलेले प्ररतज्ञापत्र ज् यात 'सदर वववाह हहिंद ूवववाह कायदा १९५५ नुसार झाला असून, 
वववाहाच् यावेळी वर आणण विु दो लेही मानभसकष्ष् ट्ट या थ वथ िा हो त ेआणण सदरचा वववाह प्ररतबिंिीत नातसेिंबिंिात झालेला 
नाही' असे नमूद असाव.े) सादर करावे. अजम भ न, वर आणण विु, दो लािंचे पालक आणण दो न साक्षीदारािंनी वववाह 
रनबिंिकासमक्ष थ वाक्षरी करावी. यानिंतर काही हदवसात वववाह प्रमाणपत्र हदले जात.े हे वववाह प्रमाणपत्र, 
वववाहाचा परुावा म् हणून सवमत्र ग्राह् य मानले जात.े             
 
प्रश् न ७९: विशषे वििा ह का यदा , १९५४ बा बत ाोडक् या त मा हहती द् या ?  
उत्तर: ववशषे वववाह कायदा, १९५४ हा सवम भारतीय नागररकािंना लाग ूहो तो . यात िमामचे बिंिन नाही. यात ववशषे 
वववाह कायद यान् वये अधिकार प्रदान केलेल् या वववाह अधिकारी ककिं वा वववाह रनबिंिक यािंच् याकड,े वववाहाच् या एक 
महहना आिी वववाहाची नो ीीस देणे आवश यक आहे. या नो ीीसीची एक प्रत नो ीीस बो डामवर प्रभसध द केली जात े
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आणण एक प्रत, ज् या भागात वर आणण विु रहातात, त् या भागातील वववाह अधिकार् याकड ेप्रभसध दीसााी 
पााववा यात येत.े जर एका महहन् याच् या कालाविीत को णतीही हरकत नोंदवली गेली तर वववाह अधिकारी यो ग् य 
तो  रनणमय लेतात. को णतीही हरकत नोंदवली गेली नाही तर मदुतीनिंतर (वर आणण विुच ेप्रत् येकी दो न फो ीो , वर 
आणण विुच ेवयाच ेआणण पत्त् याच ेपुरावे आणण नो ीरी ककिं वा कायमकारी दिंडाधिकारी यािंच् या समक्ष केलेले प्ररतज्ञापत्र ज् यात 
'सदर वववाह हहिंद ूवववाह कायदा १९५५ नुसार झाला असून, वववाहाच् यावेळी वर आणण विु दो लेही मानभसकष्ष् ट्ट या थ वथ िा 
हो त ेआणण सदरचा वववाह प्ररतबिंिीत नातसेिंबिंिात झालेला नाही' असे नमूद असावे.) परुावे सादर करावे. वर आणण वि,ु 
दो लािंचे पालक आणण तीन साक्षीदारािंनी वववाह रनबिंिकासमक्ष थ वाक्षरी करावी. यानिंतर काही हदवसात वववाह 
प्रमाणपत्र हदले जात.े हे वववाह प्रमाणपत्र, वववाहाचा परुावा म् हणून सवमत्र ग्राह् य मानले जात.े 
हदनािंक २५ ऑक् ीो बर २००६ रो जी, सवोच् च न् यायालयाच् या न् यायाधिश अ्जमत पसायत आणण पी. सतभसवम 
यािंच् या खिंडवपााने राष्रीय महहला आयो गाच् या मताला सहमती दशमवनू, प्रत् येक वववाह, वववाहाच् या दो न पकैी एका 
कायद याखाली नोंदणी केलेला असणे बिंिनकारक केले आहे.  
 
प्रश् न ८०: एखा दा  खा तदेा र हदना ंक ९ सप्टेंबर २००५ पिूी ककंिा  नतंर मयत झा ला  तर त् या च् या  ममळकतीचे िा टप 
कसे होईल?  
उत्तर:  हहिंद ूपत्तराधिकार (सिुारणा) अधिरनयम-२००५ हा कायदा हदनािंक ९ सप्ीदबर २००५ रो जी अिंमलात आला. 
समजा अ हे खातदेार, पत् नी, दो न मलुी आणण एक मलुगा असे वारस मागे ाे न हदनािंक ९ सप्ीदबर २००५ पवूी 
मयत झाले असत ेतर त् यािंच् या भमळकतीचे वाीप खालील प्रमाणे करा यात येईल. 
प्रिाम त् यािंच् या भमळकतीचे (१) मयत खातदेाराचा प्ररतकात् मक हहथ सा (२) पत् नीचा हहथ सा (३) मलुाचा असे तीन 
भाग करा यात येतील.  
त् यानिंतर मयत खातदेाराच् या प्ररतकात् मक हहथ साचे समान भाग क न सवम मलुा/मलुीिंमध ये समप्रमाणात वाीा यात 
येईल.     
त् यानिंतर जेव् हा मयत अ च् या पत् नीचे रनिन हो ईल तवे् हा रतला भमळालेल् या हहथ थ याचे सम प्रमाणात मलुाला 
आणण दो न् ही मलुीिंना वाीप करा यात येईल.  
 हाच अ खातदेार हदनािंक ९ सप्ीदबर २००५ निंतर मयत झाला तर त् याच् या भमळकतीचा हहथ सा, त् याची पत् नी, 
मलुगा आणण दो न् ही मलुी या सवाांना सम प्रमाणात ववभागनू भमळेल.  
 पपरो क् त अ हा खातदेार आणण त् याची एक मलुगी हे दो लेही हदनािंक ९ सप्ीदबर २००५ निंतर मयत झाले तर, 
अ ची  भमळकत, त् याची पत् नी, मलुगा आणण मयत मलुगी आणण हयात मलुगी या सवाांना सम प्रमाणात 
ववभागनू भमळेल आणण मयत मलुीचा हहथ सा, रतच् या वारसात समप्रमाणात ववभागला जाईल. 
जर अ ची मलुगी हदनािंक ९ सप्ीदबर २००५ पवूी मयत असती तर रतला अ च् या भमळकतीत हहथ सा भमळाला 
नसता. 
 अ जर हदनािंक २२ जुन १९९४ त ेहदनािंक ९ सप्ीदबर २००५ या दरम् यान मयत झाला असत ेतर हहिंद ू
पत्तराधिकार (महाराष् र सिुारणा) अधिरनयम १९९४ च् या तरतदुीिंनसुार वाीप करा यात येईल. त् यावेळेस त् याच् या 
मलुीिंचा वववाह हदनािंक २२ जुन १९९४ पवूी झाला आहे की निंतर झाला आहे याचा ववचार करा यात येईल. 
 
प्रश् न ८१: जर िा टपा त एखा दा  हहस् सदेा र डा िलला  गेला  तर का य पररणा म होईल?   



 

डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री                 महसूल प्रश नो त्तरे  पषृ् ा 107 

 

उत्तर: जर वाीपात एखादा सहहहथ सेदार वगळला गेला असतािंना वाीपाला अिंरतम थ व प हदले गेले तर त ेवाीप 
शनू् यरनय (Voidable) हो त.े त् यामळेु त ेवाीप पनु् हा केल ेजाणे आवश यक असत.े (ए.आय.आर. १९८९, कनामीक १२०; 
ए.आय.आर. १९९९, मरास ७१) इतकेच नव् हे तर गभामत मलू असेल आणण त ेवाीपानिंतर जन् मले तरी फेरवाीप केले 
जात े(ए.आय.आर.१९६४, ओररसा ७५).  
 
प्रश् न ८२: म जस् लम व् यक् तीला  त् या ची सिय ममळकत मतृ् यपूत्रा ने देता  येत ेका य?  
उत्तर: नाही, हहिंद ुपत्तराधिकार अधिरनयम, १९५६ च्या तरतदुी मु् थ लम िभममयािंना लाग ूहो त नाहीत. त्यािंच्या 
भमळकतीच ेवारस मु् थ लम व्यक्तीगत (पसमनल लॉ) कायदयातील तरतदुीप्रमाणे ारववल ेजातात.  
मु् थ लमािंच्या वयै्क्तक कायदयाप्रमाणे हनाफी सनु्नी आणण भशया अशा दो न्ही पिंिाािंच ेवारसाववषयीच ेवेगवेगळे 
रनयम आहेत.  
७ ऑक्ीो बर १९३७ रो जी शररयत कायदा, १९३७ अिंमलात आला. याला मु् थलम िभममयािंचा व्य्क्तगत कायदा अस े
म्हील ेआहे. या कायदयातील कलम २ अन्वये, रुढी व परिंपरा ववरुधद असली तरी शतेजमीन सो डून इतर अन्य 
बाबी जस ेवारसा हक्क, थत्रीची ववशषे सिंपत्ती, रनकाह, तलाक, पदररनवामह, मेहर, पालकत्व, बक्षीस, न्यास, 
न्यासाची मालमत्ता, वक्फ या सवम बाबी मु् थलम व्य्क्तगत कायदान्वये ारववल्या जातात. 
भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ५८ अन् वये भारतीय वारसा कायदा मु् थ लम व् यक् तीच् या मतृ् यपूत्राबाबत 
(वभसयतनामा) लाग ूहो त नाही. मु् थ लम िभममय व् यक् तीिंसााी मतृ् यपूत्राबाबतच् या तरतदूी त् यािंच् या 'हेदाय' या बाराव् या 
शतकातील अधिकृत ग्रिंिाात हदलेल् या आहेत. यासिंबिंिात दसुरा ग्रिंिा 'फतवा आलमधगरी' हा सतराव् या शतकात 
भलहहा यात आला. 'शराय-पल-इथ लाम' हा ग्रिंिा प्रामखु् याने भशया पिंिाीय मु् थ लमािंसााी आहे. 
मतृ मु् थ लम व् यक् तीचा अिंत् यवविीचा खचम आणण त्याच ेकजम भागवल्यानिंतर जी सिंपत्ती भशल् लक राहील ती वारस 
यो ग्य सिंपत्ती असत ेयाच सिंपदेच ेवाीप/ ववभागणी करा यात ये  शकत.े मु् थ लम िभममय व् यक् तीला त् याचा दफन 
खचम व कजम फेडीसााी आवश यक रक् कम वगळून, त् याच् या सिंपत्तीच् या १/३ सिंपत्तीपरुतचे मतृ् यपूत्र को णत् याही 
वारसािंच् या सिंमतीभशवाय करता येत.े १/३ सिंपत्तीपेक्षा जाथ त सिंपत्तीचे मतृ् यपूत्र वारसािंच् या सिंमतीनेच विै हो त.े  
 
प्रश् न ८३: एकत्र क ट ंबा च् या  सपंणूय ममळकतीच ेमतृ् यपूत्र करता  येत ेका य?  
उत्तर: नाही, एकत्र कुीुिंबाच् या भमळकतीवर सवम वारसािंचा अधिकार असतो . त् यामळेु एकत्र कुीुिंबाची सवम भमळकत 
मतृ् यपूत्राने देा याचा अधिकार नसतो . एकत्र कुीुिंबातील, थ वत:च् या हहथ थ याची भमळकत मतृ् यपूत्राने देता ये  
शकेल. (ए.आय.आर. २००७, एन.ओ.सी. १६३१, मुिंबई) 
 
प्रश् न ८४: दत्तकग्रहा णा पिूी ममळा लेल या  ममळकतीिर दत्तका चा  अधिकाका र का यम रा हतो का य?  
उत्तर: हो य, हहिंद ूदत्तक व रनवामह अधिरनयम, १९५६, कलम १२ (ब) अन् वये दत्तक आपत्याला, दत्तकग्रहणापवूी 
भमळालेली मालमत्ता ककिं वा त्यावरील दत्तकग्रहणापवूीची आबिंिन ेत्याच्याकडचे रनहहत राहतील आणण कलम १२ 
(क) अन् वये दत्तक आपत् याला, दत्तकग्रहणापवूी भमळाललेी मालमत्ता को णीही काढून ले  शकणार नाही अशी 
तरतदू आहे.  
 
प्रश् न ८५: दत्तक गेलेल या  म ला ला , दत्तक गले या नतंर, जनक क ट ंबा च् या  ममळकतीत हहस् सा  ममळतो का य?   
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उत्तर: नाही, दत्तक गेलेल् या मलुाला, दत्तक गेल् यानिंतर, जनक कुीुिंबाच् या भमळकतीत हहथ सा भमळत नाही परिंत ुतो  
दत्तक गेलले् या कुीुिंबाच् या भमळकतीत त् याला हहथ सा भमळतो .  
 
प्रश् न ८६: एखा द्या  सा त-बा रा  सदरी महहला  िा रसा ंची ना ंिे इतर अधिकाका रा मयये नोंदविणया त आलेली आहे. त्या ंची 
कब्जेदा र सदरी दा खल करणया सा    का य करा िे ला गेल?  
उत्तर: वारस कायद यातील सिुारणािंन् वये महहलािंनी भमळकतीत समान हक् क आहे. या सिुारणािंपवूी जवे् हा 
महहलािंना भमळकतीत समान हक् क नव् हता तवे् हा महहला वारसािंची नािंवे इतर अधिकारामधये नोंदववायाची पध दत 
प्रचभलत हो ती. ही पध दत आता बदलणे आवश यक आणण कायदेशीर आहे. यासााी तहसीलदार यािंनी म.ज.म.अ. 
कलम १५५ अन् वये आदेश आवश यक आहे. पपरो क् त सिंदभामत, तहसीलदार यािंना थ वत:हून (Suo-moto) प्रकरण 
स ु करता येईल. सवम सिंबिंधितािंची सनुावणी ले न आदेश पारीत करता येतील.  
 
प्रश् न ८७: एखा दी ममळकत एकत्र क ट ंबा ची आहे ककंिा  स् िततं्र आहे हे कसे  रत?े  
उत्तर: जर एखादी व् यक् ती, एखादी भमळकत एकत्र कुीुिंबाची आहे ककिं वा थ वतिंत्र आहे असा दावा करीत असेल तर 
त् याने तसे भसध द करावे लागत.े एखादी भमळकत एकत्र कुीुिंबाची आहे ककिं वा थ वतिंत्र आहे हे ारववतािंना, भमळकत 
खरेदी करतािंना पसैा कुाुन आला त ेपहावे लागत.े जर असा पसैा एकत्र कुीुिंबाच् या भमळकतीतनू लेतला गेला 
असेल तर ती भमळकत एकत्र कुीुिंबाची आहे असे मानले जात.े थ वकमाइतनू पसैा खचम केला असे भसध द झाल् यास 
ती भमळकत थ वतिंत्र/थ वकष् ीा्जमत आहे असे मानले जात.े 
 
प्रश् न ८८: सा ित्र म ला ला , सा ित्र िडडला ंच् या  ममळकतीत हहस् सा  ममळतो का य? 
उत्तर: नाही. सावत्र मलुाला, सावत्र वडडलािंच् या भमळकतीत हहथ सा भमळत नाही.  
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डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री                 महसूल प्रश नो त्तरे  पषृ् ा 110 

 

प्रश् न १: महसलू चौकशीचे प्रका र कोणत?े  
उत्तर: महाराष् र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६ मिील तरतदुी नसुार ववववि प्रकरणात वेगवेगळया प्रकारची 
चशकशी करावी लागत.े काही प्रकरणात करा यात येणारी चशकशी ही िाो डक् यात असत ेतर काही प्रकरणात या 
चशकशीचे थ वरुप ववथ ततृ असत.े 
महसलू अधिरनयम १९६६ मिील तरतदुी नसुार चशकशी खालील तीन प्रकारे करता येत.े 
१. म.ज.म १९६६ चे कलम २३४ नसुार सववथ तर ककिं वा ररतसर चशकशी  
२. म.ज.म १९६६ चे कलम २३६ नसुार सिंषितक्षप् त चशकशी  
३. म.ज.म १९६६ चे कलम २३८ नसुार सामान् य चशकशी  
 
प्रश् न २: सविस् तर ककंिा  ररतसर चौकशी कशी करा िी? 
उत्तर: सववथ तर ककिं वा ररतसर चशकशी म.ज.म १९६६ च ेकलम २३४ नसुार केली जात.े  
 वादी व प्ररतवादी, साक्षीदार यािंचे लखेी म् हणणे मरााी मध ये य यावे. 
 वादी व प्ररतवादी, साक्षीदार यािंचे जबाब त् यािंच् या थ वाक्षरीसह नोंदवावेत व त् यािंना वाचून दाखवावेत. 
 वादी व प्ररतवादी यािंचे यु् क् तवाद ऐकावेत ककिं वा ्थ वकारावेत. 
 जेव् हा को णताही परुावा हा इिंग्रजी मध ये हदला जाईल तवे् हा चशकशी करणार् या अधिकार् याने कलम २३४(४) 
नसुार त् याचा मरााी मध ये अनवुाद करावा असा अनवुाद अभभलेखाचा भाग हो ईल. 
 प्रत् येक जबाब समक्ष ले न त् याखाली चशकशी अधिकार् याने थ वतःची सही करावी. 
 याबाबत सववथ तर कारणािंसह लेखी रनकाल द यावा. (कलम २३५)   
 
प्रश् न ३: सविस् तर ककंिा  ररतसर चौकशी कोणत् या  प्रकरणा त करा िी? 
उत्तर:  फशजदारी दिंड सिंहहता कलम १४५ अन् वये प्रकरणात   
 कुळकायदा प्रकरणे चालववतािंना 
 म.ज.म. १९६६ चे कलम २०(२), १३३, २१८ अन् वये प्रकरणात    
 म.ज.म. १९६६ चे कलम २४७ अन् वये प्रकरणात    
महत् िा चे:- म.ज.म.अधिरनयम १९६६ चे कलम २३७ नसुार ररतसर चशकशी ही   
भारतीय दिंड सिंहहता (१८६० चा ४५ ) कलमे १९३,२१९,२२८ च् या अिाामनसुार न् यारयक कायमवाही समजली जात े
आणण चशकशी करणार् या को णत् याही प्राधिकार् याच ेकायामलय चशकशी कारणासााी हदवाणी न् यायालय समजणेत 
येत.े  
 
प्रश् न ४: सकं्षिप् त चौकशी कशी करा िी? 
उत्तर: म.ज.म १९६६ च ेकलम २३६ नसुार सिंषितक्षप् त चशकशी केली जात.े 
 वादी व प्ररतवादी यािंचे लेखी म् हणणे मरााी मध ये य यावे. 
 साक्षीदाराचे जबाब नोंदवावेत व त् यािंना वाचून दाखवावेत. 
 वादी व प्ररतवादी यािंचे यािंचे यु् क् तवाद ऐकावेत ककिं वा ्थ वकारावेत. 
 सिंषितक्षप् त चशकशीमध ये परर्थ िाती, वथ तू् थ िाती, पिंचनामा इ. परुावे महत् वाचे मानले जातात. 
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 प्रत् येक जबाब समक्ष ले न त् याखाली चशकशी अधिकार् याने थ वतःची सही करावी व सिंबिंधित प्रकरण 
ीप् प् याीप् याने पणूम करावे.  
 सिंषितक्षप् त चशकशीच ेरुपािंतर चशकशी अधिकार् यास यो ग् य वाीत असेल तर ररतसर चशकशी मध ये करु शकतात व 
त ेकायदेशीर आहे. 
 
प्रश् न ५: सकं्षिप् त चौकशी कोणत् या  प्रकरणा त करा िी? 
उत्तर:  म.ज.म. १९६६ च ेकलम १२४, २४२ अन् वये प्रकरणात  
 लेखन प्रमाद दरुुथ ती म.ज.म.अ. १९६६ कलम १५५ अन् वये प्रकरणात   
 हद दीवरुन रथ ता अधिकार म.ज.म १९६६ कलम १४३ अन् वये प्रकरणात    
 सीमा व धचन् हािंच ेनकुसान म.ज.म १९६६ कलम १४५ अन् वये प्रकरणात    
 वपक पाहणी प्रकरणात    
 को ीम वाीप दरखाथ त प्रकरणे चालववतािंना  
 फश. प्र. सिं. कलम १०७, १०९, ११० अन् वये चशकशी करतािंना इ.  
महत् िा चे:- म.ज.म.अधिरनयम १९६६ चे कलम २३७ नसुार ररतसर चशकशी ही   
भारतीय दिंड सिंहहता (१८६० चा ४५ ) कलमे १९३,२१९,२२८ च् या अिाामनसुार न् यारयक कायमवाही समजली जात े
आणण चशकशी करणार् या को णत   याही प्राधिकार् याचे कायामलय चशकशी कारणासााी हदवाणी न् यायालय समजणेत 
येत.े  
 
प्रश् न ६: म.ज.म १९६६ चे कलम २३८ न सा र सा मा न् य चौकशी कशी करा िी? 
उत्तर: जी चशकशी ररतसर व सिंषितक्षप् त करणे आवश यक नाही ती चशकशी म् हणजे सामान् य चशकशी.  
म.ज.म १९६६ चे कलम २३८ नसुार सामान् य चशकशी केली जात.े 
राज् य सरकार, वररष् ा अधिकारी यािंनी हदलेल् या आदेशािंनसुार, रनयमािंना आधिन राहून अशी चशकशी केली जात.े    
चशकशी अधिकार् यास यो ग् य वाीत असेल तर सामान् य चशकशीचे रुपािंतर, ररतसर चशकशी मध ये करु शकतात व त े
थ वचे् छाधिन आणण कायदेशीर आहे. 
 
प्रश् न ७: सा मा न् य चौकशी कोणत् या  प्रकरणा त करा िी? 
उत्तर:  रेशनकाडम ववभक् त चशकशी  
 अनधिकृत बबनशतेी चशकशी  
 अनधिकृत वाळू वाहतकू  
 अरतक्रमण चशकशी  
 ववशषे सहाय् य यो जना प्रकरणे 
 ववीभट्ट ीी प्रकरणे  
 
प्रश् न ८: खोटे प्रनतज्ा पत्र/स् ियतंोषणा पत्र करणे ग न् हा  आहे का य? 
उत्तर: होय, खो ीे प्ररतज्ञापत्र करणे हा भारतीय दिंड सिंहहता कलम १९१ अन्वये गिंभीर गनु्हा असनू अस ेकृत्य 
भारतीय दिंड सिंहहता कलम १९३, १९९ अन्वये भशक्षेस पात्र आहे.  
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प्रत् येक प्ररतज्ञापत्र/थ वयिंलो षणापत्राच् या शवेीी ‘या प्ररतज्ञापत्र/थ वयिंलो षणापत्रातील मजकूर माझ्या माहहतीप्रमाणे खरा 
आणण बरो बर आहे. खो ीे प्ररतज्ञापत्र करणे हा भारतीय दिंड सिंहहता कलम १९१ अन्वये गिंभीर गुन्हा असून अस े
कृत्य भारतीय दिंड सिंहहता कलम १९३, १९९ अन्वये भशक्षेस पात्र आहे याची मला जाणणव आहे' असा पल्लेख 
करणे बिंिनकारक करावे. 
 
प्रश् न ९: कॅव्हेट (Caveat) म् हणजे का य? 
उत्तर: न्यायालयात दाखल असलेल्या ककिं वा दाखल करावयाच्या एखादया दाव्यामधये वव धद पक्ष अजम करेल अस े
गहृहत ि न, कॅव्हेी दाखल करणार् याला सनुावणीची सिंिी  हदल्याभशवाय अशा दाव्यामधये रनणमय हो   नये अशा 
आशयाचा अजम म्हणज ेकॅव्हेी. याची कायदेशीर तरतदू हदवाणी प्रकक्रया सिंहहता १९०८, कलम १४८-अ आणण ऑडमर 
४०-अ अन्वये आहे. कॅव्हेीचा अिंमल अजम दाखल केल्याच्या हदनािंकापासनू ९० हदवस असतो . ९० हदवसािंनिंतर 
कॅव्हेीचा अिंमल सिंपषु्ीात येतो . 
 
प्रश् न १०: लोकसेिका च् या  आदेशा ची अिज्ा  करणे ग न् हा  आहे का य? 
उत्तर: हो य, लो कसेवकाने कायदेशीरररत् या हदलेल् या आदेशाची अवज्ञा करणे हा भा रतीय दंड विाा न, कलम १८८ 
अन् वये दखलपात्र (Cognizable), जामीनपात्र (Bailable), आपसात न भमीवा याजो गा (Non Compoundable) 
अपराि आहे. कायदेशीरररत् या पाररत केलले् या आदेशाची अवज्ञा केली गेली तर तसा आदेश पाररत करणार् या 
अधिकार् याला ककिं वा त् या आदेशाची अिंमलबजावणी ज् या दयु् यम अधिकार् याकड/ेकममचार् याकड ेसो पववा यात आली 
असेल त् याला, सिंबिंिीत पो लीस ााा यात याबाबत कफयामद दाखल करता येत.े  
 
प्रश् न ११: ननका ला सा    प्रकरण बदं केल या नतंर ककती हदिसा त ननका ल देणे आिश् यक आहे? 
उत्तर: मा. पच्च न्यायालय, मुिंबई यािंनी ररी वपहीशन क्र. ४१०१/२००७ मधये हदलले् या रनदेशािंन् वये सनुावणी आणण 
यकु्तीवाद सिंपल्यानिंतर कमाल चार त ेआा आावड्यात रनकाल देायात यावा. रनकाल देा यास या अविीपके्षा 
जाथ त कालाविी लागल् यास, अशा ववलिंबाची कारणे रनकालपत्रात नमदू करणे आवश यक आहे. 
सनुावणी आणण यकु्तीवाद सिंपल्यानिंतर सक्षम अधिकार् यास त्या प्रकरणाशी सिंबिंधित को णतीही कागदपत्र ेवव धद 
पक्षाच्या गरैहजेरीत/कळववल्याभशवाय थ वीकारता येत नाहीत.  
 
प्रश् न १२: अपील दा खल करण या ची म दत ककती असत?े 
उत्तर: महाराष् र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, कलम २५० अन् वये, ज्या रनणमयाववरुदि ककिं वा आदेशाववरुदि 
तक्रार असेल तो  रनणमय ककिं वा आदेश, ्जल्हाधिकार्याच्या ककिं वा अिीक्षक, भभूम अभभलेख याच्या दजामहून कमी 
दजामच्या असलेल्या अधिकार्याने हदला असेल तर साा हदवसािंची मदुत सिंपल्यानिंतर त्यावव दि अपील दाखल 
करता येणार नाही. इतर को णत्याही बाबतीत नव्वद हदवसािंची मदुत सिंपल्यानिंतर अपील करता येणार नाही.  
अपील करणार्या व्यक्तीस असा रनणमय ककिं वा आदेश भमळाल् याच् या हदनािंकापासनू साा हदवसािंची ककिं वा नव्वद 
हदवसािंची मदुत मो जायात येईल. हा कालाविी मो जताना सिंबिंिीत रनणमयाची ककिं वा आदेशाची प्रत भमळायासााी 
जो  कालाविी लागला असेल तो  वगळायात येतो .  
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प्रश् न १३: म दत सपंलया नतंर अपील दा खल करुन तेता  येत ेका य? 

जेव्हा अपील करणार् या व् यक् तीकड ेमदुतीत अपील दाखल न करायास परेुसे कारण हो त ेअशी, ज्या अधिकार्याकड े
अपील दाखल हो ईल त् याची खात्री पीवून हदली तर को णतहेी अपील ववहहत मदुतीनिंतर दाखल क न लेता येत.े  

 
प्रश् न १४: म दतीनतंर अपील दा खल करतां ना  उशीर मा फीचा  अजय नतंर सा दर केला  तर चा लेल का य? 
उत्तर: हदवाणी प्रककया सिंहहता १९०८, आदेश ४१, रनयम ३-अ आणण मा. पच्च न्यायालय, मुिंबई यािंनी ररी 
वपहीशन क्र. ४१०१/२००७ मधये हदलेल् या रनदेशािंन् वये अपील, पनुरनमरीक्षण ककिं वा पनुववमलो कन अजम, मदुतीत 
दाखल करायात काही अपररहायम कारणािंमळेु पशीर झाला असेल तर पशीर माफीचा अजम प्ररतज्ञापत्रासह 
अजामसो बतच दाखल करणे आवश यक आहे. 
मदुतीबाह्य अवपलासो बत पशीर माफीचा अजम नसेल तर अपील मिंजूर करता येणार नाही. (शेख इब्राहम जान 
महिंमद वव. ीेकचिंद रााो ड, २९८६, एम. एल. जे. ९०२)   
 
प्रश् न १५: कोणत् या  आदेशा चं्या  विरुद्ा अपील करता  येत ना ही? 
उत्तर: महाराष् र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, कलम २५२ अन् वये,  
(अ) कलम २५१ अन्वये केलेले अपील ककिं वा पनुववमलो कनासााी केलेला अजम दाखल क न लेणार्या आदेशाववरुध द 
अपील दाखल करता येणार नाही. 
(ब) पनुरीक्षणासााी ककिं वा पनुववमलो कनासााी केलेला अजम नाकारणार्या आदेशाववरुध द अपील दाखल करता येणार 
नाही.  
(क) कायमवाही थिाधगत करायासााी केलेला अजम नामिंजूर करणार्या, ककिं वा नाकारणार्या आदेशाववरुदि अपील दाखल 
करता येणार नाही. 
 
प्रश् न १६: एकतफी स्ाधिकगती आदेश ता त्का ळ ममळविता  येता त का य? 
उत्तर: मा. पच्च न्यायालय, मुिंबई यािंनी ररी वपहीशन क्र. ४१०१/२००७ मधये हदलले् या रनदेशािंन् वये, एखादया 
प्रकरणात तात्काळ एकतफी थिाधगती आदेश, मनाई आदेश यािंसारखे अिंतररम आदेश भमळववायाची आवशयकता 
असल्यास त ेतात्काळ भमळववायाची रनकड अजामव्दारे थपष्ी करावी. दावेदाराचा अजम मान् य क न असा एकतफी 
थिाधगती आदेश, मनाई आदेश पाररत करायात आल्यास ववरुधद पक्षाला त्याची सचूना तात्काळ दयावी आणण 
अशी सचूना हदल्याबाबतची पो हो च प्रकरणात ाेवावी. असा एकतफी थिाधगती, मनाई आदेश, ववरुधद पक्षाला 
त्याची सचूना भमळायास जो  वेळ आवशयक असेल त्या वेळेपरुताच देायात यावा. 
 
प्रश् न १७: अायन् या यीक ननणयया ंची अमंलबजा िणी गा ि दप् तरी ता त् का ळ करा िी का य? 
मळू कायद यात अशी मदुत नमदु नसली तरी दप् तरात वारिंवार हो णारे बदल आणण नागरीकािंची गरैसो य लक्षात 
लेता, मा. आयकु् त आणण मा. ्जल् हाधिकारी थ तराव न अपील दाखल करणेस जी कायदेशीर मदुत रन्श चत 
केलेली आहे, ती मदुत पणूम हो ईपयांत अिमन् यायीक रनणमयािंची अिंमलबजावणी क  नये असे रनदेश देा यात आले 
आहेत. यानसुार: 
 तहभसलदार आणण मिंडलअधिकारी थ तराव न देा यात येणार् या रनकालपत्रात, आदेश पाररत करतािंनाच, 
'पपरो क् त आदेशाची अिंमलबजावणी, अवपलाची ववहहत मुदत सिंपल् यानिंतर करा यात यावी'. असे नमदु करावे.  
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 प्रिाम अवपलामधये, खालील न्यायालयाचा रनणमय व अवपलीय न्यायालयातील रनणमय एकच असल्यास, त्यात 
को णताही बदल नसल्यास महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६ नसुार हदलेल्या रनणमयाची अिंमलबजावणी 
करायास अवपल कालाविी सिंपेपयांत िाािंबायाची आवशयकता नाही. 
 प्रिाम अवपल व हद वरतय अवपलात, न्यायालयाने हदलेले रनणमय एकच असल्यास, त्यात को णतहेी बदल 
नसल्यास महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६ नसुार हदलेल्या रनणमयाची अिंमलबजावणी करायास अवपल 
कालाविी सिंपेपयांत िाािंबायाची आवशयकता नाही. 
 ररव्हीजन अजामवरील रनणमयासााी, अवपल कालाविी पयांत कायमवाही कररता िाािंबणेची आवशयकता नाही. मात्र 
अवपलीय अधिकारी यािंना आवशयकता असल्यास त्यािंनी आदेशामधये त्याप्रमाणे थपष्ी पल्लखे करावा. 
 ववववि न्यायालयािंनी पदा. हदवाणी न्यायालय, सहकार न्यायालये इ. यािंनी हदलले् या आदेशािंच्या नोंदीमधये 
सिंबिंधित पक्षकारािंना पनु्हा नो ीीस देा याची आवशयकता नाही.  
 हुकूमावरुन नोंदलेल्या नोंदी तात्काळ रनगमत करणे आवशयक आहे. 
 फेरचशकशीसााी अपर आयकु्त, अपर ्जल्हाधिकारी व पप ववभागीय अधिकारी यािंनी हदलेल्या को णत्याही 
चशकशी निंतरच्या रनणमयावर कायमवाही करायास अवपल कालाविी सिंपेपयांत िाािंबायाची आवशयकता नाही. 
 
प्रश् न १८: कोणता ही पिका र जर नोटीस बजा िनूस यदा  स ना िणीसा    हजर रा हत नसेल तर का य करता  येईल? 
उत्तर: महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयमाच्या कलम २३२ अन्वये, को णताही पक्षकार जर नो ीीस बजावनूसधुदा 
सनुावणीसााी हजर राहत नसेल तर त्याच्या अनपु्थिातीत सनुावणी ले न रनणमय देता येईल ककिं वा प्रकरण 
काढून ीाकता येईल. परिंत ूअशा पक्षकाराने जर रनणमयाच्या हदनािंकापासनू ३० हदवसात, त्याच्या अनपु्थिातीबाबत 
समािानकारक कारण हदल ेतर त्याच्या अनपु्थिातीत काढलेला आदेश रदद करता येईल.  
 
प्रश् न १९: कोटय फी स् टहपची तरत द कोणत् या  का यद् या न् िये आहे?  
उत्तर: को ीम फी थ ी पची तरतदु को ीम फी अधिरनयम, १८७० अन् वये आहे. सदर कायद याच् या कलम ३ अन् वये 
न् यायालये को ीम फी थ ी पची मागणी क  शकतात.  
 
प्रश् न २०: रेव् हेन् य ूस् टहप को े िा परला  जा तो? 
उत्तर:  पये पाच हजार पेक्षा जाथ त रकमेच् या देवाण-लेवाणसााी पावतीवर रेव् हेन् य ूथ ी प लावा याची तरतदु आहे. 
अशा व् यवहाराची पावती रेव् हेन् य ूथ ी प भशवाय विै मानली जाणार नाही.  
 
प्रश् न २१: तक्रा री नोंदीच्या  स ना िणीच्या  िेळी प रा व्या दा खल हजर केलेले म ळ दस्तऐिज सबंांीत व्यक्तीने परत 
मा धिकगतलया स का य का ययिा ही करा िी ? 
उत्तर: महाराष्र जभमन महसलू अधिरनयमाच्या कलम २३९ अन् वये परुाव्या दाखल पपयो ग केलेले मळू दथतऐवज 
(प्रमाणणत प्रती रेकॉडम वर ाेवनू) सिंबिंधित व्यक्तीला परत हदले पाहहजेत. 
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प्रश् न २२: दा व् या तील एकमेि िा दी ककंिा  प्रनतिा दी मयत झा लया स का य करा िे? 
उत्तर: हदवाणी प्रककया सिंहहता १९०८ मिील प्रकरण २२ मिील कलम ४ अन्वये, एकमेव वादी ककिं वा प्ररतवादी 
मयत झाल्यास, त्याच्या मतृ्य ूहदनािंकापासनू ९० हदवसात त्याच्या वारसािंची नाव ेदाव्यात दाखल हो णे आवशयक 
आहे. जर ९० हदवसािंच्या मदुतीत वारसािंची नाव ेप्रकरणात दाखल झाली नाहीत तर प्रकरण रदद हो   शकेल.   
 
प्रश् न २३: कोणत् या  आदेशा चं्या  विरुद्ा अपील करता  येणा र ना ही? 
उत्तर: महाराष् र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, कलम २५२ अन् वये,  
 कलम २५१ अन्वये केलेले अपील ककिं वा पनुववमलो कनासााी केलेला अजम दाखल क न लेणार्या आदेशाववरुध द 
अपील दाखल करता येणार नाही. 
 पनुरीक्षणासााी ककिं वा पनुववमलो कनासााी केलेला अजम नाकारणार्या आदेशाववरुध द अपील दाखल करता येणार 
नाही. ककिं वा 
 कायमवाही थिाधगत करायासााी केलेला अजम नामिंजूर करणार्या, ककिं वा नाकारणार्या आदेशाववरुदि अपील दाखल 
करता येणार नाही. 
 तिाावप, फक् त राज्य शासनाला को णत्याही आदेशात फेरफार करणे, त्याचे ववलो पन करणे ककिं वा तो  कफरवणे 
याचे अधिकार आहेत.  
 
प्रश् न २४: अपील दा खल करणया चा  शिेटचा  हदिस स टटीचा  हदिस असेल तर का य करा िे? 
उत्तर: महाराष् र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, कलम २५३ अन् वये, जवे्हा अपील ककिं वा पनुववमलो कनासााी 
अजम करायासााी ववहहत मदुतीचा शवेीचा हदवस रवववार ककिं वा राज्य शासनाने मान्य केलेल्या इतर सटु्टीीचा हदवस 
असेल तवे्हा तवे्हा, ती सटु्टीी सिंपल्यानिंतर लगतचा पढुील हदवस अपील करायासााी शवेीचा हदवस आहे अस े
समजायात येत.े 
 
प्रश् न २५: अपील प्रा धिकाका र्या ला  कोणत ेअधिकाका र असता त? 
उत्तर: महाराष् र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, कलम २५५ अन् वये, अपील प्राधिकार्याला: 
 अपील दाखल क न लेता येईल ककिं वा अभभलखे मागववल्यानिंतर आणण अपील करणार्या व्यक्तीस आपले 
म्हणणे मािंडायाची सिंिी हदल्यानिंतर सिंषितक्षप्तरीत्या त ेफेीाळता येईल. परिंत,ु ज्यावेळी अपील मदुतबाह्य झाल े
असेल ककिं वा त ेदाखल करता येत नसेल त्याबाबतीत अपील प्राधिकार्यास अभभलखे मागववणे बिंिनकारक असणार 
नाही. तसेच, दयु्यम अधिकार् याच् या रनणमयाच्या ककिं वा आदेशाच्या हदनािंकापासनू पाच वषाांचा कालाविी समाप्त 
झाल्यानिंतर, को णत्याही महसलू ककिं वा भ-ूमापन अधिकार् याकडून अशी को णतीही कायमवाही स ु करायात येणार 
नाही. 
 जर अपील दाखल करायात आल ेअसेल तर, त्याच्या सनुावणीचा हदनािंक ारववायात येईल व त्याबददलची 
नो ीीस प्ररतवादीवर बजाववायात येईल. 
 को णत्याही महसलू ककिं वा भ-ूमापन अधिकार् यापढेु दाखल केलेली को णतीही कायमवाही ही, ज्या हदनािंकास अशी 
कायमवाही दाखल केली असले त्या हदनािंकापासनू एका वषामच्या कालाविीच्या आत रनकालात काढायात येईल. 
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 राज्य शासनास, ककिं वा जो  पनुरीक्षण प्राधिकार् यास वररष्ा असेल अशा, त्याबाबतीत पदरनदेभशत केलेल्या 
्जल्हाधिकार् याच्या दजामपके्षा कमी दजाम नसलेल्या अधिकार् यास, अशी को णतीही कायमवाही रनकालात काढायासााी 
अपवादात्मक परर्थिातीत, कारणे लेखी नमदू क न, आणखी सहा महहन्यािंचा कालाविी वाढवनू देता येईल. 
 पक्षकार हजर राहहल्यास त्यािंचे म्हणणे ऐकून लेतल्यानिंतर, अपील प्राधिकार्यास, ज्या आदेशावव दि अपील 
केल ेअसेल तो  आदेश रदद करता येईल, कायम करता येईल, बदलता येईल ककिं वा कफरववता येईल व त्यािंची 
कारणे तो  लेखी नमदू करील ककिं वा त्यास, आवशयक वाीेल अशी आणखी चशकशी करायासााी ककिं वा असा आणखी 
परुावा लेायासााी रनदेश देता येईल; ककिं वा थवत: असा आणखी परुावा लेता येईल ककिं वा त्याला यो ग्य वाीेल अस े
रनदेश दे न त ेप्रकरण रनकालात काढायासााी परत पााववता येईल. 
 जर पनुरीक्षण प्राधिकारी, ववरनहदमष्ी केलेल्या कालाविीच्या आत अशी को णतीही कायमवाही, परेुशा 
कारणाभशवाय, रनकालात काढायात कसरू करील तर, तो , त्यास लाग ूअसलेल्या सिंबिंधित भशथतभिंगववषयक 
रनयमािंनसुार भशथतभिंगाच्या कारवाईस पात्र ारेल. 
 महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयम (सिुारणा) अधयादेश, २०१६ च्या प्रारिंभाच्या (५ फेब्रवुारी २०१६) 
हदनािंकापवूी दाखल ेकेलेले अस ेको णतहेी अपील, अशा प्रारिंभाच्या एक वषामच्या कालाविीच्या आत रनकालात 
काढायात येईल. 
 राज्य शासनास, ककिं वा जो  अपील प्राधिकार् यास वररष्ा असेल अशा ककिं वा त्याबाबतीत पदरनदेभशत केलेल्या 
्जल्हाधिकार् याच्या दजामपके्षा कमी दजाम नसलेल्या अधिकार् यास, अस ेको णतहेी अपील रनकालात काढायासााी 
अपवादात्मक परर्थिातीत, कारणे लेखी नमदू क न, आणखी सहा महहन्यािंचा कालाविी वाढवनू देता येईल.  
 
प्रश् न २६: खचम मिंजूर करा याचे अधिकार महसलू अधिकार् याला आहेत काय? 
उत्तर: महाराष्र जमीन महसलू अधिरनयमाच्या कलम २४३ अन्वये को णत्याही केसमधये पदभवलेला खचम 
सिंबिंधितािंना प्रो सेस फी च्या थव पात ककिं वा त्यािंच्या खचामन ेनो ीीस बजावायासााी मिंजूर करता येतो . त्याबाबतचे 
आदेश काढायाच ेअधिकार महसलू अधिकार् याला आहेत. 
 
प्रश् न २७: 'लेखन-प्रमा दा ंची द रुस्ती' म् हणजे नेमके का य? 
उत्तर: महाराष् र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, कलम १५५ अन्वये 'लखेन-प्रमादािंची दरुुथती' ची तरतदु आहे. 
त् यानसुार:  
को णताही लेखन प्रमाद ककिं वा अधिकार अभभलेखात ककिं वा कायद यान्वये ाेवायात आलेल्या नोंदवहीत जर काही 
चुका झाल्या असल्याच ेहहतसिंबिंधित पक्षकारािंनी कबलू केल ेअसेल ककिं वा ज्या चुका एखादया महसलू 
अधिकार्यास, तो  रनरीक्षण करीत असताना आढळतील अशा को णत्याही चुका, को णत्याही वेळी दरुुथत करता 
येतात ककिं वा दरुुथत करवनू लेता येतात. 
परिंत,ु जेव्हा एखादया महसलू अधिकार्यास, तो  रनरीक्षण करीत असताना, को णतीही चूक आढळून आली 
असेल, तवे्हा पक्षकारािंना नो ीीस देायात आल्याभशवाय व वादग्रथत नोंदीिंसिंबिंिीच्या कायमपदितीनसुार को णत्याही 
हरकती असल्यास त्या हरकती अिंरतमररत्या रनकालात काढल्याभशवाय अशी को णतीही चूक दरुुथत करता येत 
नाही. अधिकार अभभलेखात ककिं वा एखादया महसलू नोंदवहीत जर काही चूक झाली असेल ककिं वा एखादा लेखन 
प्रमाद झाला असेल तर या कलमान्वये अशी चूक ककिं वा लेखन प्रमाद दरुुथत करायासााी तहभसलदारािंकड ेअजम 
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करता येतो . अशा चुका दरुुथत करायापवूी सवम हहतसिंबिंधितािंना नो ीीस बजावणे आवशयक आहे. अशा चुका ककिं वा 
लेखन प्रमाद झाल्याच ेसिंबिंिीत पक्षकारािंनी कबलु केल ेपाहीजे. 
 
प्रश् न २८: लेखन-प्रमा दा ंची उदा हरणे कोणती? 
उत्तर: मळु दथतऐवजात/आदेशात केलेला पल्लखे ककिं वा आदेश नोंदववायात चूक झाली असेल ककिं वा नजर चकुीने 
राहून गेले असेल तवे् हाच आणण सवम हहतसिंबिंधितािंच ेम्हणणे ववचारात ले न अशी चूक ककिं वा लेखन प्रमाद या 
कलमान् वये आदेश पाररत क न दरुुथत करता येतो .  
 सात-बारा पनुलेखन करतािंना जुन् या सात-बारावरील एखादा शरेा ककिं वा एखादया खातदेाराच ेनािंव भलहीायाच े
राहून गेले आहे.   
 एखादया सात-बारा सदरी असलेली काही नाव ेकमी करायाचा आदेश झाला हो ता. परिंत ुत्या आदेशानसुार 
अशी नाव ेकमी करायात आली नाहीत.  
 एखादया जमीनीची कुळ कायदा कलम ३२ ग अन्वये ारलेली रक्कम मळु मालकास हदल्यानिंतरही मळु 
मालकाच ेनाव सात-बारा सदरी, इतर हक्कात तसेच राहीले आहे.  
 सो सायीी/ब केकडून लेतलेल ेकजम पणूमपणे फेडले, तसा दाखलाही सादर केला परिंत ूसो सायीी/ब केच ेनाव सात-
बारा सदरी इतर हक्कात तसेच राहीले आहे.  
 नोंदणीकृत दथतातील मजकुरात असणारा एखादा पल्लेख फेरफार सदरी नोंदवायात आलेला नाही. 
 फेरफार सदरी नोंदववलेल ेएखादया वारसाच ेनाव सात-बारा सदरी नोंदववायात आलेले नाही.      
 इतर हक्कातील व्यक्ती ककिं वा वारसदार यािंची नावे कब्जेदार सदरी दाखल झालीत परिंत ुत् यािंचे इतर 
हक्कातील नाव तसचे राहील.े 
 सात-बारा सदरी इतर हक्कात नाव असलेली व्यक्ती मयत झाल् यानिंतर वारस नोंदीिंने त्याच्या वारसािंची नावे 
सात-बारा सदरी दाखल झाली परिंत ुमयत व्यक्तीचे नाव कमी करायात आल ेनाही. इत् यादी.... 
 

प्रश् न २९: पोकळीस्त ना ि ककंिा  नोंद म् हणज ेका य ती कमी करता  येत ेका य? 
उत्तर: महाराष् र जमीन महसलू अधिरनयम ककिं वा तत् सम कायद यािंमध ये "पो कळीथत नाव कमी करणे" या नावाने 
कुालेही कलम ककिं वा अशा प्रकारचा पल् लेख आढळून येत नाही. 'पो कळीथत' हा बो ली भाषचेा शब् द असनू त् याचा 
अिाम पो कळ (Hollow) ककिं वा अिामहीन असा हो तो . कायद याच् या भाषते त् याला "ज् या नोंदीला ककिं वा नावाला आज 
रो जी कायदेशीरररत्या महत्व नाही ककिं वा नजर चुकीने तशीच राहून गेलेली नोंद ककिं वा नाव" अस ेम् हणता येईल. 
म्हणजेच एकेकाळी कायदेशीर महत्व असलेली नोंद, कायदेशीर बाबीिंची पतूमता झाल्यामळेु आज अिामहीन झाली 
तर ती नोंद पो कळीथत ारत.े 
महाराष् र जमीन महसलू अधिरनयम १९६६, कलम १५५ चा वापर क न अशी पो कळीथत नोंद ककिं वा पो कळीथत 
नाव कमी करता ये  शकत.े परिंतु, जेव्हा एखादया महसलू अधिकार्यास, हहतसिंबिंधित पक्षकारािंच् या अजामवरुन 
ककिं वा तो  रनरीक्षण करीत असतािंना, एखादी नोंद ककिं वा नाव पो कळीथत असनू ती नोंद ककिं वा नाव कमी करणे 
आवश यक आहे अशी खात्री पीेल तवे् हा त् याने खालीलप्रमाणे कायमवाही करणे कायदेशीर ारेल. 
 अजामत नमदू ककिं वा तो  रनरीक्षण करीत असतािंना आढळलेली, पो कळीथत नोंद ककिं वा नाव को णत्या फेरफार 
नसुार दाखल झाले हो त ेयाचा परुावा य यावा. बहुदा अशा नोंदीिंबाबतचा फेरफार अभभलेख कक्षात आढळून येत 
नाही. फेरफार न आढळल् यास, अभभलेखपालाचा तसा दाखला प्रकरणी समाववष् ी करावा.   
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 सात-बारा पनुलेखनाच् यावेळी काही चकू झाली आहे काय याची खात्री करावी. 
 सिंबिंिीत पो कळीथत नाव ककिं वा नोंद को णत्या हक्काने दाखल झाले हो त ेत ेबलावे. पदाहरणािाम वारस म् हणनू 
अिावा गहाणदार म् हणून ईत् यादी तसेच आज रो जी त्या  नावाला कायदेशीरररत्या काही महत्व आहे काय याची 
पडताळणी करावी. 
 सवम हहतसिंबिंिीतािंना नो ीीस बजावनू त् यािंचे जबाब ययाव.े 
 तलाठ यामाफम त थिाारनक चशकशी करुन त् या बाबतचा अहवाल प्रकरणी समाववष् ी करावा. 
 पपरो क् त सवम प्रककयेत त ेनाव ककिं वा नोंद पो कळीथत आहे अशी रनववमवाद (beyond doubt) खात्री पील् यानिंतर, 
रनकालपत्रात वरील प्रमाणे केलेल्या सवम कायमवाहीचा सववथतर तपशील नमदु करुन म.ज.म.अ. १९६६, कलम 
१५५ अन्वये त ेनाव ककिं वा नोंद कमी करायाचा आदेश पाररत करावा. 
 
प्रश् न ३०: सा ियजननक उपद्रिा बा बत का रिा ईचा  अधिकाका र कोणा ला  आहे? 
उत्तर: फशजदारी प्रकक्रया सिंहहता १९७३, कलम १३३ अन् वये तालकुा दिंडाधिकारी आणण पपववभागीय दिंडाधिकारी 
यािंना सावमजरनक पपरवाबाबत कारवाईचा अधिकार आहे. 
 
प्रश् न ३१: सा ियजननक उपद्रिा मय ये कोणत् या  बा बीचंा  समा िेश होतो? 
उत्तर: सावमजरनक पपरव म   हणजे: 
 सवमसामान्य लो क ज्या सावमजरनक थिाळाचा/रथत्याचा/नदीचा/जलमागामचा कायदेशीरररत्या वापर करतात त्यात 
को णीतरी बेकायदेशीरपणे अडिाळा रनमामण करणे. ककिं वा 
 एखादा ाेवलेला माल, सवमसामान्य लो कािंच्या आरो ग्याला लातक ारु शकेल असा ाेवणे. ककिं वा 
 एखादया मालामळेु/इमारतीमळेु ककिं वा अन्य कारणामळेु आग लाग ूशकेल अिावा थफो ी हो   शकेल अिावा या 
प्रकारच्या पदािाामची ववल्हेवाी करायास प्ररतबिंि करणे आवशयक आहे अशी परर्थ िाती. ककिं वा 
 एखादया इमारत/तिंब/ूझाड यामळेु येणार् या-जाणार् या सवमसामान्य लो कािंना इजा हो   शकेल. ककिं वा 
 एखादया खो दकामामळेु/ तलाव/ववहहरीमळेु सवमसामान्य लो कािंना अपलात हो   शकेल त्यामळेु अशा जागी 
कुिं पण लालणे आवशयक असेल. ककिं वा 
 को णतहेी िो कादायक जनावर नष्ी करणे/कोंडुन ाेवणे आवशयक असेल. ककिं वा 
 एखादया लरातनू/इमारतीतनू बाहेर येणार् या सािंडपाायामळेु दगुांिी पसरलेली असनू लो कािंना काम करता येणे 
अशक्य झाल ेअसेल अिावा अशा सािंडपाायामळेु सावमजरनक रो गराई पसरायाचा िो का असेल. ककिं वा 
 ीो कदार णखळे रथत्यावर पसरवायात आल ेअसतील. ककिं वा 
 एखादया व्यक्तीने सावमजरनक ववहहरीजवळ शशचालय बािंिल ेअसेल. ककिं वा 
 एखादया व्यक्तीने सावमजरनक जागेवर भभ िंत पभी केली असेल. ककिं वा 
 एखादया व्यक्तीने सावमजरनक रथत्यावर अरतक्रमण केल ेअसेल. ककिं वा 
 एखादया व्यक्तीने सावमजरनक रथत्यावर चबतुरा बािंिला असेल.  
या ककिं वा अशा सावमजरनक पपरवाची माहहती भमळताच तालकुा दिंडाधिकारी आणण पपववभागीय दिंडाधिकारी यािंनी 
फश.प्र.सिं. कलम १३३ अन्वये असा सावमजरनक पपरव रनमामण करायास कारणीभतू व्यक्तीला सशतम आदेश 
काढावा. अशा व्यक्तीस आवशयक तो  अविी दे न सदर पपरव बिंद करायासााी/इतरत्र हलववायासााी आदेश 
पाररत करावा ककिं वा म्हणणे मािंडायासााी समक्ष हजर राहायाचा आदेश पाररत करावा. 
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प्रश् न ३२: व्यक्तींच्या  टोळया  ि जमा ि या ंची पा ंगा पा ंग करण या ची का य तरत द आहे? 
उत्तर: मुिंबई पो लीस अधिरनयम, कलम ५५ अन् वये व्यक्तीिंच्या ीो यया व जमाव यािंची पािंगापािंग करा याची तरतदु 
आहे. हे कलम ‘ीो ळी’ शी सिंबिंिीत आहे. ीो ळी म्हणज ेदो न पेक्षा जाथत इसम अशी व्याख् या कायदयात आहे. 
एखादी ीो ळी, एखादया क्षेत्रात कफरत असल्यामळेु ककिं वा तळ दे न राहहल्यामळेु तिेाील कायदा व सवु्यवथिाेस 
िो का रनमामण झाला आहे व ती ीो ळी बेकायदेशीर ररतीने वागायाचा सिंशय रनमामण झाला आहे अशा परर्थ िातीत 
या कलमाखाली कारवाई करता येत.े  
 
प्रश् न ३३: म बंई पोलीस अधिकाननयम, कलम ५५ अन् िये कशी का रिा ई करा िी? 
उत्तर: म.ुपो .अ. कलम ५५ अन् वये कारवाई करतािंना वतममान परर्थिातीचा (Present tense) ववचार करणे 
आवश यक आहे. प्रिाम अशा ीो ळीचा म्हो रक्या रन्श चत क न त्याला नो ीीस पाावावी. एकापेक्षा जाथत म्हो रके 
असतील तर सवाांना नो ीीस पाावावी. ही कारवाई प्ररतबिंिात्मक कारवाईत मो डत.े पो लीसािंनी नमदू केलेला 
ीो ळीच्या वाथतव्याचा काळ तसाच गहृीत ि  नये. त्यामळेु बधुदीचा वापर केला आहे असा न्यायालयास हदसनू 
येत नाही. ीो ळीच्या वाथतव्याचा काळ ारवणेसााी थ वत: खात्री करावी, यात थवेच्छाधिकार वापरायास मभुा 
आहे. या कलमाखाली कारवाई करणेसााी ाो स कारण हव.े फक्त पो लीस अहवालाव न कारवाई झाली अस े
हदसनू ये  नये. या कलमान्वये कारवाई क न काढललेा आदेश हा वाजवी (reasonable) असावा. 
  
प्रश् न ३४: अपरा ा करणया च्या  बेता त असलेलया  व्यक्तीनंा  का ढून ला िण या सा    का य तरत द आहे?  
उत्तर: मुिंबई पो लीस अधिरनयम, कलम ५६ अन् वये अपराि करायाच्या बेतात असलेल्या व्यक्तीिंना काढून 
लावा याची तरतदु आहे. 
 
प्रश् न ३५: म बंई पोलीस अधिकाननयम, कलम ५६ अन् ियेचे अधिकाका र कोणा ला  आहेत आणण त ेकसे िा परा िे? 
उत्तर: मुिंबई पो लीस अधिरनयम, कलम ५६(१) अन् वये अपराि करायाच्या बेतात असलेल्या व्यक्तीिंना काढून 
लावा याचे अधिकार ्जल् हा दिंडाधिकारी व पपववभागीय दिंडाधिकारी यािंना आहेत.  
या कलमान् वये कारवाई करतािंना ‘बेतात असलेल्या व्यक्तीिंना’ (About to commit) हा शब्द महत्वाचा आहे. 
को णत्याही व्यक्तीच्या हालचाली ककिं वा कृत्ये यािंपासनू इतर व्यक्तीिंना/मालमते्तला भय, िो का, इजा हो ायाचा 
सिंभव आहे आणण त्यामळेु त्यािंना काढून लावणे आवश यक असले पाहहज.े या कलमाखाली कारवाई करतािंना 
वतममान परर्थिातीचा (Present tense) ववचार करावा. तसेच अशा व्यक्तीचा गनु्हा करायासााीचा सहभाग 
(involvement), ताकद (Force), बळजबरी/जुलमू (violence) याचाही ववचार करा यात यावा.  
 कलम ५६ (१)(अ) अन् वये को णत्याही व्यक्तीच्या हालचाली ककिं वा कृत्ये यािंपासनू इतर व्यक्तीिंना/मालमते्तला 
भय, िो का, इजा हो ायाचा सिंभव असल् यास, 
 कलम ५६ (१)(ब) अन् वये को णतीही व् यक् ती, भा.दिं.वव. प्रकरण १२ (न्यायासिंबिंिी व सरकारी थी प सिंबिंिी अपराि) 
ककिं वा भा.दिं.वव. प्रकरण १६ (मनुष्याच्या शरीराच्या व जीवावव धद अपराि) ककिं वा भा.दिं.वव. प्रकरण १७ (मालाच्या 
वव धद अपराि) यान् वये भशक्षेस पात्र अपराि करीत असल् यास ककिं वा करा याच् या बेतात असल् यास, 
 कलम ५६ (१)(क) अन् वये बाहेरुन आलेली व् यक् ती सतत राहहल् याने सािाीचे रो ग पद भवा याचा िो का असले 
तर अशा व् यक् तीला हद दीबाहेर लालवनू देता येत.े अशा व् यक् तीने को णत्या मागामने/रथत्याने जाव ेहे सधु दा 
आदेशात नमदू करता येत ेतसेच परतायाबाबतची यो ग्य ती अी लादता येत.े  
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प्रश् न ३६: हद्दपा र केलेलया  व्यक्तीिर त्या चा  रहहिा सा चा  पत्ता  कळविणया ची अट ला दता  येत ेका य? 
उत्तर: हो य, मुिंबई पो लीस अधिरनयम, कलम ५६(२) अन् वये सक्षम अधिकार् यास, हददपार केलेल्या व्यक्तीवर, तो  
ज्या हाकाणी जात आहे तिेाील सक्षम अधिकार् यास त् याने त्याचा रहहवासाचा पत्ता कळवावा अशी अी लादता 
येत.े हददपार आदेशात ही अी नमदू करता येत.े 
 
प्रश् न ३७: मसयददोष व्यक्तींना  कोणत् या  कलमा न् िये हद् दपा र करता  येत?े 
उत्तर: मुिंबई पो लीस अधिरनयम, कलम ५७ अन् वये को णत् याही व् यक् तीला: 
 भा.दिं.वव. प्रकरण १२ (न्यायासिंबिंिी व सरकारी थी प सिंबिंिी अपराि) ककिं वा  
 भा.दिं.वव. प्रकरण १६ (मनुष्याच्या शरीराच्या व जीवावव धद अपराि) ककिं वा  
 भा.दिं.वव. प्रकरण १७ (मालाच्या वव धद अपराि) ककिं वा  
 मुिंबई दा बिंदी अधिरनयम १९४९, कलम ६५, ६६-अ, ६८ अन् वये दो षी ारववा यात आले असेल ककिं वा 
 मुिंबई दा बिंदी अधिरनयम १९४९, कलम ६५, ६६-अ, ६८ वगळता इतर कलमान् वये दो न ककिं वा अधिकवेळा 
दो षी ारववा यात आले असले ककिं वा 
 ्थत्रया व मलुी यािंचा अनरैतक व्यापारास आळा लालणे अधिरनयम १९५६, कलम ३, ४, ५, ६ अन् वये दो षी 
ारववा यात आले असेल ककिं वा  
 सीमा शलु्क अधिरनयम १९६२, कलम १३५ अन् वये दो षी ारववा यात आले असले ककिं वा 
 मुिंबई जुगार प्ररतबिंिक कायदा १८८७, कलम ४ अन् वये दो षी ारववा यात आले असेल ककिं वा  
 सावमजरनक हाकाणी ककिं वा रेसको समवर पजै थ वीकारल् याबद दल अन् वये दो षी ारववा यात आले असेल ककिं वा  
 रेल्व ेमालमत्ता अनधिकृतपणे बाळगणे अधिरनयम १९६९, कलम ३ व ४ अन् वये दो न ककिं वा अधिकवेळा दो षी 
ारववा यात आले असेल ककिं वा  
 मुिंबई पो लीस अधिरनयम १९५१, कलम १२२ ककिं वा १२४ अन् वये तीन ककिं वा अधिकवेळा दो षी ारववा यात आले 
असेल तर अशा व् यक् तीस हद दीबाहेर लालवनू देता येत.े  
या कलमान् वये कारवाई करतािंना, (१) ‘दो ष भसधदी’ (Conviction), (२) वर नमदू गनु्ह्याचे प्रकार आणण  
(३) अशा व् यक्तीने अभलकडच्या काळात भशक्षा भो गलेली असणे हे महत्वाच ेलीक आहेत.  
 
प्रश् न ३८: मभका री म्हणून तोवषत केलेलया  व्यक्तीस ता लिनू देण या ची का य तरत द आहे? 
उत्तर: मुिंबई पो लीस अधिरनयम, कलम ५७-अ अन् वये भभकारी म्हणून लो वषत केलेल्या व्यक्तीस लालवनू देा याची 
तरतदु आहे. या कलमान्वये कारवाई करतािंना सनुावणी आणण तपासणी महत्वाची आहे. या कलमान्वये आदेश 
काढायापवूी सिंबिंिीत व्यक्तीला सरकारी बािंिकामावर अिावा अन्य हाकाणी नो करी थवीकारायाचा ववकल्प दे  
केलेला असावा. सदर व्यक्ती को णत्याही विै नो करी/व्यवसायात थवत:ला गुिंतवनू लेायाची शक्यता नाही याची 
खात्री पीणे आवशयक आहे. 
 
प्रश् न ३९: हद् दपा रीच् या  आदेशा त, हद् दपा रीचा  का ळ नम द असणे आिश् यक आहे का य? 
उत्तर: हो य, मुिंबई पो लीस अधिरनयम, कलम ५८ अन् वये, कलम ५५, ५६, ५७ ककिंवा ५७-अ अन् वये पारीत केलले् या 
आदेशात, हद दपार केलले् या व् यक् तीने, ककती काळ हद दीबाहेर राहवयाचे आहे ती मदुत नमदु असणे आवश यक 
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आहे. हद दपारीचा काळ, हद दपार केलेल् या व् यक् तीला, हद दीतनू लालवनू हदल् याच् या हदनािंकापासनू दो न वषामपेक्षा 
जाथ त नसावा. 
 
प्रश् न ४०: हद् दपा रीच् या  प्रकरणा त सा मनेिा ला  या ला  स ना िणीची सांी देणे आिश् यक आहे का य? 
उत्तर: हो य, मुिंबई पो लीस अधिरनयम, कलम ५९ अन् वये, कलम ५५, ५६, ५७ ककिं वा ५७-अ अन् वयेच् या हददपार 
प्रकरणात, सामनेवाला याला सनुावणीची सिंिी देणे, त्याचे म्हणणे ऐकून/नोंदवनू लेणे, सामनेवाला याने साक्षीदार 
हजर केल् यास अशा साक्षीदाराची सनुावणी लेणे, सामनेवालाच् या वकीलाला हजर राहू देणे या गो ष्ीी महत्वाच्या 
आहेत, त् या नाकारता येणार नाहीत. तिाावप, सनुावणीची नो ीीस बजावनूही सामनेवाला हजर राहत नसेल तर 
त् याच् या अनपु्थ िातीत यो ग् य तो  आदेश पारीत करता येतो . 
 
प्रश् न ४१: हद् दपा रीच् या  प्रकरणा त का ययिा ही कशी करा िी? 
उत्तर: मुिंबई पो लीस अधिरनयम, कलम ५९(१) अन् वये, कलम ५५, ५६, ५७ ककिं वा ५७-अ अन् वयेच् या हददपार 
प्रकरणात पो लीस रनरीक्षकापेक्षा वरील दजामच् या अधिकार् याने प्रािाभमक चशकशी करावी.  
अशी प्रािाभमक चशकशी करतािंना, अशा अधिकार् याने सामनेवाला याला नो ीीस बजावनू, सनुावणीची सिंिी देणे, 
त्याचे म्हणणे ऐकून/नोंदवनू लेणे, सामनेवाला याने साक्षीदार हजर केल् यास अशा साक्षीदाराची सनुावणी लेणे,  
सामनेवालाच् या वकीलाला हजर राहू देणे आवश यक आहे. अशी प्रािाभमक चशकशी पणूम झाल् यानिंतर, थ वयिंथ पष् ी 
अहवालासह पपववभागीय दिंडाधिकारी यािंच् याकड ेप्रकरण सादर करावे. 
सामान् यत: सिंबिंिीत पो लीस रनरीक्षकाकडून हददपार प्रथ ताव पपववभागीय दिंडाधिकारी कायामलयात सादर केला 
जातो . यावेळेस, अशा प्रथ तावात काही त्रीुी असल् यास, त् यािंची पतूमता करा यासााी, पपववभागीय दिंडाधिकारी असा 
प्रथ ताव सिंबिंिीत पो लीस रनरीक्षकाकड ेपरत पााव ूशकतात. पढेु, पपववभागीय दिंडाधिकारी असा प्रथ ताव 
पपववभागीय पो लीस अधिकार् याकड ेप्रािाभमक चशकशीसााी पााववतात.  
पपववभागीय पो लीस अधिकारी, सिंबिंधित प्रकरणाची प्रािाभमक चशकशी क न थ वयिंथ पष् ी अहवालासह पपववभागीय 
दिंडाधिकारी यािंच् याकड ेप्रकरण फेरसादर करतात. काही हाकाणी सिंबिंिीत पो लीस रनरीक्षकाकडून हददपार प्रथ ताव 
पपववभागीय पो लीस अधिकार् याकड ेसादर केला जातो . पपववभागीय पो लीस अधिकारी, सिंबिंधित प्रकरणाची 
प्रािाभमक चशकशी क न थ वयिंथ पष् ी अहवालासह पपववभागीय दिंडाधिकारी यािंच् याकड ेप्रकरण सादर करतात. 
सिंबिंिीत पो लीस रनरीक्षकाकडून हददपार प्रथ ताव पपववभागीय दिंडाधिकारी कायामलयात सादर हो णे- पपववभागीय 
दिंडाधिकार् याने असा प्रथ ताव पपववभागीय पो लीस अधिकार् याकड ेप्रािाभमक चशकशीसााी पााववणे- पपववभागीय 
पो लीस अधिकार् याने सिंबिंधित प्रकरणाची प्रािाभमक चशकशी क न थ वयिंथ पष् ी अहवालासह पपववभागीय दिंडाधिकारी 
यािंच् याकड ेप्रकरण सादर करणे हा क्रम यो ग् य आहे. यामळेु पो लीसािंनी काहीतरी परुावे गो ळा क न हद दपार 
प्रथ ताव तयार केला असे म् हणता येत नाही आणण जाब देणार/सामनेवाला याला सनुावणीची यो ग् य सिंिी हदल् याचे 
भसध द हो त.े                  
 
प्रश् न ४२: हद् दपा र प्रकरणा त, उपविभा गीय दंडा धिकाका री या ंनी प न् हा  स ना िणी घ या िी का य?  
उत्तर: हो य, मुिंबई पो लीस अधिरनयम, कलम ५९(२) अन् वये, जरी पपववभागीय पो लीस अधिकार् याने सनुावणी 
ले न थ वयिंथ पष् ी प्रािाभमक चशकशी अहवाल, पपववभागीय दिंडाधिकारी यािंच् याकड ेसादर केला असला तरीही, 
पपववभागीय दिंडाधिकारी यािंनी सधु दा सामनेवाला याला सनुावणीची सिंिी देणे, त्याचे म्हणणे ऐकून/नोंदवनू लेणे, 
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सामनेवाला याने साक्षीदार हजर केल् यास अशा साक्षीदाराची सनुावणी लेणे, सामनेवालाच् या वकीलाला हजर राहू 
देणे आवश यक आहे. 
 
प्रश् न ४३: हद् दपा रीच् या  प्रकरणा त अपीला बा बत का य तरत द आहे? 
उत्तर: मुिंबई पो लीस अधिरनयम, कलम ६० अन् वय, मुिंबई पो लीस अधिरनयम, कलम ५५, ५६, ५७ ककिं वा ५७-अ 
अन् वये हददपारीचा आदेश पारीत केला असल् यास, सामनेवाला याला, हददपारीचा आदेश भमळाल् याच् या 
हदनािंकापासनू तीस हदवसाच् या आत, राज् यशासनाकड ेअपील दाखल करता येईल. 
कलम ६१ अन् वये, मुिंबई पो लीस अधिरनयम, कलम ५५, ५६, ५७ ककिं वा ५७-अ अन् वये हददपारीच् या 
आदेशावव ध दच् या अपीलावर राज् यशासनाने हदलेला रनकाल हा अिंरतम असेल.   
    
प्रश् न ४४: हद्दपा रीचा  आदेश बजा ि नही एखा दी व्यक्ती ननतनू जा णया स कसरू करेल तर का य करता  येत?े 
उत्तर: मुिंबई पो लीस अधिरनयम, कलम ६२ अन् वये, जर हददपारीचा आदेश बजावनुही एखादी व्यक्ती थवत: 
रनलनू जाायास कसरू करेल ककिं वा रनलनू गेल्यानिंतर ज्या क्षेत्रातनू काढून ीाकल ेआहे त्या क्षेत्रात ववनापरवाना 
प्रवेश करेल त्याला ज्या क्षेत्रातनू काढून ीाकल ेआहे त्या क्षते्राबाहेर पो लीस अभभरक्षेत ाेवता येईल. 
 
प्रश् न ४५: हद् दपा र व् यक् तीला  परत येण या ची परिा नगी देता  येत ेका य? 
उत्तर: हो य, मुिंबई पो लीस अधिरनयम, कलम ६२(२) अन् वये, जी व्यक्ती हददपारीच्या आदेशान्वये त्या क्षेत्रातनू 
रनलनू गेली आहे त्या व्यक्तीला त्या क्षेत्रात येायाची तात्परुती परवानगी देता येत.े अशी तात्परुती परवानगी 
देतािंना काही अीी लादता येतात. या अीीिंचा भिंग झाल्यास अीक करता ये  शकत.े शक्यतो  िाभममक वविीिंसााी 
लगेच परवानगी देा यात येत.े   
 
प्रश् न ४६: मा मलतदा र न्या या लय अधिकाननयम हा  का यदा  अकृषीक जममनींना  ला ग ूआहे का य? 
उत्तर: नाही, मामलतदार न्यायालय अधिरनयम, १९०६ हा कायदा फक्त शते जभमनीिंनाच लाग ूआहे, अकृषीक 
जभमनीिंना नाही. 
 
प्रश् न ४७: मा मलतदा र न्या या लय अधिकाननयमा न् िये दा खल करण या त येणा रा  दा िा  कोणा समोर दा खल करा िा ?  
उत्तर: मामलतदार न्यायालय अधिरनयम, १९०६, कलम ४ अन् वये, या अधिरनयमाच् या कलम ७ अन् वये दाखल 
करा यात येणारा दावा फक् त मामलेदार/तहभसलदार यािंच् याच समो र दाखल करता येतो . असा दावा सह 
मामलेदार/तहभसलदार, नायब मामलेदार/तहभसलदार यािंच् या समो र दाखल करता येणार नाही. तिाावप, 
मामलेदार/तहभसलदार समो र दाखल झालेला दावा, जर मामलेदार/तहभसलदारने, सह मामलेदार/तहभसलदार, नायब 
तहभसलदार यािंच् याकड ेवगम केला तर असा दावा सह मामलेदार/तहभसलदार, नायब तहभसलदार यािंना चालववता 
येईल. परिंत ुसह मामलेदार/तहभसलदार, नायब तहभसलदार यािंनी हदलले् या रनकालवर तहभसलदारकड ेअपील करता 
येणार नाही कारण मामलेदार/तहभसलदार हे अपील न् यायालय नाही.  
मामलेदार/तहभसलदारने वरीलप्रकारे वगम केलेला दावा, पनु् हा मामलेदार/तहभसलदारला थ वत:कड ेलेता ये  शकतो .  
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प्रश् न ४८: मा मलतदा र न्या या लय अधिकाननयमा न् िये कोणत् या  का रणा ंसा    दा िा  दा खल करता  येतो?  
उत्तर: मामलतदार न्यायालय अधिरनयम: 
 कलम ५ (१)(अ) अन् वये शतेी ककिं वा चराईसााी वापरात असलेल्या, वपके ककिं वा झाड ेअसलेल्या को णत्याही 
जभमनीतनू ककिं वा तीस सिंलग्न असलेल्या जभमनीत/जभमनीतनू ककिं वा वाहत्या कालव्याच्या प्रवाहात ककिं वा ज्यातनू 
पाणी थवाभाववकपणे वाहत असेल अशा को णत्याही पषृ्ाभागावर, अविैररत्या को णीही अडिाळा रनमामण केला 
असेल व अशा अडिाययामळेु शतेी ककिं वा चराईसााी वापरात असलेल्या/वपके ककिं वा झाड ेअसलेल्या जभमनीस ककिं वा 
वाहत्या कालव्याच्या प्रवाहाला ककिं वा ज्यातनू पाणी थवाभाववकपणे वाहत असेल अशा को णत्याही पषृ्ाभागाला 
िो का पो हो चायाचा सिंभव असेल तर तहभसलदारला असा अविै अडिाळा काढून ीाकता येतो . 
या कलमान्वये कारवाई करतािंना रथता पवूामपार वहहवाीीचा व वापरामधये असावा तसेच त्या रथत्यात अडिाळा 
रनमामण केला गेला असावा. नवीन रथता देणे या कायदयात अपेक्षीत नाही.    
 
 कलम ५ (१) (ब) अन् वये, ज    या व् यक् तीिंना कायदेशीर मागामखेरीज अन् य तर् हेने त् यािंच् या शतेी, कुरणे, झाड,े 
वपके, मासेमारीची जागा, लर, ववहहर, तलाव, पाी, पाा याचा प्रवाह यािंचा कब् जा काढून लेतला असेल ककिं वा त् यािंचे 
याबाबतचे कायदेशीर हक् क हहरावनू लेतले असतील ककिं वा पपरो क्त प्रमाणे अविै अडिाळा केला असेल तर 
मामलेदार/तहभसलदार यािंना विै मालकास असा कब्जा देता येतो .  
(या कलमाखाली कुळ ारववता येणार नाही. कुळ ारववा यासााी कुळ कायद याच् या कलम ७० ब प्रमाणे चशकशी करावी 
लागेल.)  
 
प्रश् न ४९: मा मलतदा र न्या या लय अधिकाननयमा न् िये दा िा  दा खल करण या ची म दत का य आहे? 
उत्तर: मामलतदार न्यायालय अधिरनयम, कलम ५ (३) अन् वये, अविै अडिाळा रनमामण झाल्यापासनू (अडिाय यास 
कारण लडल् यापासून) सहा महहन्याच्या आत त्यावव धद दावा दाखल करा यात आला पाहहज.े सहा महहन्यानिंतर 
दाखल झालेला दावा या कायदयाखाली थवीकारता येणार नाही.  
 
प्रश् न ५०: मा मलतदा र न्या या लय अधिकाननयमा न् िये दा िा  कसा  दा खल करा िा ? 
उत्तर: मामलतदार न्यायालय अधिरनयम, कलम ७ अन् वये या कायदयाखाली दावा दाखल करतािंना दावापत्रात  
 १. वादीच ेनाव, िमम, जात, व्यवसाय व रहहवासाचा पत्ता, २. प्ररतवादीच ेनाव, िमम, जात, व्यवसाय व 
रहहवासाचा पत्ता, ३. पभारलेल्या अडिाययाच ेथव प, हाकाण व जी रनषिे आज्ञा/कब्जा हवा त्याचे थव प, 
४. दाव्याच ेकारण पदभवल्याची तारीख, ५. दाव्याच ेकारण पदभवायास कारणीभतू परर्थिाती, ६. दाव्यास 
पपयकु्त कागदपत्र,े परुावे, साक्षीदारािंची सिंपणूम माहहती. (माहहती अपूणम आहे या सबबीखाली तहभसलदारला दावा 
फेीाळता येणार नाही) हा मजकूर समाववष् ी असावा.  
 कलम ८ अन् वये, या कायदयाखाली दावापत्र तहभसलदार यािंना समक्षच सादर केल ेगेले पाहहज.े दावापत्र 
ीेबलावर ाेवले, पो थीान ेपाावल,े भलपीकाला हदल ेतर त ेअयो ग्यप्रकारे सादर केल ेअस ेमानल ेजाईल. 
 कलम ९ अन् वये, वरीलप्रमाणे दावापत्र तहभसलदार यािंना समक्ष सादर केलेनिंतर तहभसलदारने वादीची शपिावेर 
तपासणी करतात.   
 कलम १० अन् वये, दावापत्रावर शवेीी अजमदाराने/त्याच्या वककलाने तहभसलदार यािंच्या समक्ष थवाक्षरी करावी 
तसेच, "मी, ---------, वादी असे जाहीर करतो  की, या दावापत्रातील मजकूर माझ् या माहहतीप्रमाणे खरा व बरो बर 
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आहे." अस ेपषु्ीीकरण आणण सत्यापन सादर करावे. पषु्ीीकरण आणण सत्यापनाभशवाय दावा थवीकारला जाणार 
नाही. (खो ीे सत्यापन सादर करणे हा भा.दिं.वव.कलम १९३ अन्वये भशक्षेस पात्र अपराि आहे.)  
 
प्रश् न ५१: मा मलतदा र न्या या लय अधिकाननयमा न् िये दा िा पत्र सा दर केल या िर तहमसलदा रा ंनी का य का ययिा ही 
करा िी? 
उत्तर: मामलतदार न्यायालय अधिरनयम: 
 कलम ११ अन् वये, तहभसलदारािंनी दावापत्राची तात्काळ तपासणी करावी. पपरो क्त सवम बाबीिंची पतूमता हो त 
असल्यास दावापत्रावर तसा शरेा नोंदवनू सनुावणीची तारीख रन्श चत करावी.  
 दावापत्रावर शवेीी अजमदाराने/त्याच्या वककलाने पषु्ीीकरण आणण सत्यापन करा याचे नाकारले ककिं वा दावा 
मदुतबाह् य असेल ककिं वा दाव् यातील मालमत्ता कलम ५ मध ये नमदू केल् यानसूार नाही ककिं वा पपरो क्त सवम बाबीिंची 
पतूमता हो त नसल्यास, तहभसलदार दावापत्रावर तसा शरेा नोंदवनू कलम १२ अन् वये दावापत्र नाका  शकतात.  
 दावापत्राची तपासणी केल्यावर त्यातील ववषय तहभसलदारािंच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील आहे असे वाील्यास 
कलम १३ अन् वये, तहभसलदार, दावापत्रावर तसा शरेा नोंदवनू दावापत्र परत क  शकतात.  
 दावापत्र थवीकारल्यानिंतर, कलम १४ अन् वये, तहभसलदारािंनी तात्काळ नो ीीस काढून सनुावणीची तारीख, 
अपररहायम कारण नसल्यास नो ीीस हदल्यानिंतरच्या हदवसापासनू अकरा त ेपिंिरा हदवसातील लावावी. सनुावणीची 
जागा पभय पक्षकारािंच्या सो यीची असावी.  
 दाव् याच् या सनुावणीसााी को णत् याही साक्षीदाराची आवश यकता आहे असे वाील् यास, तहभसलदारािंना, आज्ञापत्र 
काढून अशा साक्षीदारास हजर राहा याचा आदेश देा याचा अधिकार कलम १५(१) अन् वये आहे.  
 साक्षीदाराला आज्ञापत्र बजावनूही तो  अपररहायम कारणाभशवाय गरैहजर राहहल   यास, अशा साक्षीदाराला अीक 
करा याचे अधिपत्र काढा याचा अधिकार तहभसलदारला कलम १५(२) अन् वये आहे. परिंत ुआज्ञापत्र बजावल्याचा 
परुावा पपलब् ि असावा.   
 नो ीीस बजावल्यानिंतरही सनुावणीच्या तारखेस वादी अपररहायम कारणाभशवाय गरैहजर असल्यास, दथ तऐवज 
सादर करा यास कसरू केल् यास, कलम १६(१) अन् वये, तहभसलदार खचामसह दावा काढून ीाकू शकतात. मग इतर 
सवम हजर असो  ककिं वा नसो . परिंत ुअशा वेळी नो ीीस बजावल्याचा परुावा पपलब् ि असावा. तसेच कलम १६(२) 
अन् वये, वादी ककिं वा प्ररतवादीच् या गरैहजेरीत, पपलब्ि साक्षी-परुाव्यािंव न एकतफी रनणमय ले  शकतात. तिाावप, 
असा रनणमय लेतला गेला असेल आणण रनणमय हदल् याच् या तीस हदवसाच् या आत यिााथ िाीती वादी ककिं वा प्ररतवादी 
यािंनी त् याच् या गरैहजेरीचे कारण तहभसलदारािंना पीवनू हदले तर अशा दाव् याची चशकशी पनु् हा करणे कलम १६(३) 
अन् वये वविीसिंमत असेल.  
 
प्रश् न ५२: मा मलतदा र न्या या लय अधिकाननयमा न् िये ननषाे आज्ा  का ढण या चा  अधिकाका र आहे का य?  
उत्तर: हो य, मामलतदार न्यायालय अधिरनयम, कलम २१ मध ये, तहभसलदार यािंनी या कायदयान्वये हदलेला 
रनणमय कसा अिंमलात आणावा याबाबतची कायमपधदती, वाढणार् या वपकािंबाबत करायाची कायमवाही, रनषिेाज्ञा 
बजववायाची पधदत, खचामची वसलूी, रनषिेाज्ञेची अवज्ञा झाल्यास भशक्षा करायाची पधदत नमदु आहे.  
 
 
 



 

डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री                 महसूल प्रश नो त्तरे  पषृ् ा 125 

 

प्रश् न ५३: मा मलतदा र न्या या लय अधिकाननयमा न् िये अपीला ची का य तरत द आहे? 
उत्तर: मामलतदार न्यायालय अधिरनयम, कलम २३(१) अन् वये, तहभसलदारािंनी या अधिरनयमान् वये हदलले्या 
रनकालावर अपील करता येत नाही. तिाावप, कलम २३(२) अन् वये, तहभसलदारािंनी हदलेल्या रनकालाची 
फेरतपासणी ्जल् हाधिकारी क  शकतात. कलम २३(२-अ) अन् वये, ्जल् हाधिकारी यािंनी त् यािंना कलम २३(२) 
अन् वये प्राप् त अधिकार, सहाय् यक ्जल् हाधिकारी, पप ववभागीय अधिकारी, पप ्जल् हाधिकारी यािंना प्रदान केले 
असतील तर सहाय् यक ्जल् हाधिकारी, पप ववभागीय अधिकारी, पप ्जल् हाधिकारी, अशा प्रकरणाची फेरतपासणी 
क  शकतात.  
(सहाय् यक ्जल् हाधिकारी, पप ववभागीय अधिकारी, पप ्जल् हाधिकारी यािंनी अशा प्रकरणािंचा फेरतपासणी रनकाल देतािंना, 
्जल् हाधिकारी यािंनी अधिकार प्रदान केलेल् या अधिकार पत्राचा/पररपत्रकाचा पल् लेख अवश य करावा. अनेक प्रकरणात, 
्जल् हाधिकारी यािंनी अधिकार प्रदान न करताही सहाय् यक ्जल् हाधिकारी, पप ववभागीय अधिकारी, पप ्जल् हाधिकारी यािंनी 
अशा प्रकरणािंचा फेरतपासणी रनकाल पच्च न्यायालयाने अवैि ारववला आहे.)  
 
प्रश् न ५४: जजल हा धिकाका री या नंी फेरतपा सणीमयये हदलेलया  ननका ला विरूयद अपील करता  येत ेका य? 
उत्तर: नाही, ्जल् हाधिकारी ककिं वा यिाा्थ िाती, सहाय् यक ्जल् हाधिकारी, पप ववभागीय अधिकारी, पप 
्जल् हाधिकारी यािंनी फेरतपासणी मधये हदलले्या रनकालावव धद पच्च न्यायालयात ररी दाखल करावे लागत.े 
 
प्रश् न ५५: फौजदा री प्रकक्रया  सहंहता  अन्िये का ययका री दंडा धिकाका री का य का ययिा ही करू शकता त? 
उत्तर: फशजदारी प्रकक्रया सिंहहता कलम २० नसुार, प्रत् येक तालकु् यासााी कायमकारी दिंडाधिकारी यािंची तरतदु आहे. 
कलम ६(४) अन्वये कायमकारी दिंडाधिकारी यािंचे न्यायालय हे फशजदारी न्यायालय मानले जात.े   
 फश.प्र.सिं. कलम १०७: एखादी व्यक्ती सावमजरनक शािंतता भिंग करायाचा सिंभव असेल तर पो भलस ररपो ीम ककिं वा 
खाजगी इसमाने केलेल्या अजामव न तालकुा दिंडाधिकारी यािंना अशा व्यक्तीवर कारवाई करता येत.े या 
कलमाखाली एक वषामकररता, फक्त सावमजरनक शािंतता ाेवायासााीच जामीनदारासह ककिं वा जामीनदाराववना 
बिंिपत्र का ले  नये याबाबत कारणे दाखवा नो ीीस देता येत.े त्यात चािंगल्या वतमणूकीच्या बिंिपत्राचा समावेश 
हो त नाही हे लक्षात ाेवावे. जमीन मालक व कुळ यािंच्यात जर जभमनीच्या कब्ज्याव न तिंीा असेल तर या 
कलमाखाली कारवाई करता येत नाही. याचे प्रो भसडीिंग सहा महहने सिंपताच आपो आप सिंपषु्ीात येत.े त ेपढेु चाल ू
ाेवायच ेअसल्यास ववशषे कारणे नमदू क न तालकुा दिंडाधिकारी यािंनी त्याप्रमाणे आदेश करावा. ककरको ळ वादात 
या कलमाचा वापर क  नये. 
 फश.प्र.सिं. कलम १०८: एखादी व्यक्ती प्रक्षो भक साहहत्य प्रभसधद करीत असेल तर तालकुा दिंडाधिकारी यािंना 
अशा व्यक्तीवर कारवाई करता येत.े या कलमाखाली एक वषामकररता चािंगल्या वागणुकीसााी जामीनदारासह ककिं वा 
जामीनदाराववना बिंिपत्र लेता येत.े 
 फश.प्र.सिं. कलम १०९: एखादी व्यक्ती दखलपात्र गनु्हा करायाच्या इरादयाने गपु्तपणे वावरत आहे अशा 
खबरीव न, पो भलस ररपो ीमव न तालकुा दिंडाधिकारी यािंना अशा व्यक्तीवर कारवाई करता येत.े सदर व्यक्ती 
खरो खरच दखलपात्र गनु्हा करायाच्या इरादयाने गपु्तपणे वावरत हो ती याची खात्री पील्यास त्याने 
जामीनदारासह ककिं वा त्याच्या भशवाय एक वषामच्या कालाविीसााी चािंगल्या वतमणुकीच ेबिंिपत्र दयावे असा आदेश 
काढता येतो .    
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 फश.प्र.सिं. कलम ११०: एखादा सराईत अपरािी जामीनाभशवाय मो कळी असणे समाजास िो कादायक आहे अशा 
खबरीव न, पो भलस ररपो ीमव न तालकुा दिंडाधिकारी यािंना अशा व्यक्तीवर कारवाई करता येत.े याबाबत रेकॉडम 
बलनू प्रिाम खात्री करावी. खात्री पील्यास त्याने जामीनदारासह तीन वषामच्या कालाविीसााी चािंगल्या वतमणुकीच े
बिंिपत्र दयावे असा आदेश काढता येतो . ववभशष्ा जामीनदार दयावा (पदा. डॉक्ीर, प्ररतष्ाीत व्यक्ती इ.) अशी अी 
लालता येत.े     
 फश.प्र. सिं. कलम १११:  पपरो क्त फश.प्र.सिं. कलम १०७,१०९, ११० अन् वये कारवाई करतािंना तालकुा दिंडाधिकारी 
यािंची याची खात्री पीली तर अशा व्यक्तीला, त्यावरील आरो प, त्याच्याकडून को णत्या प्रकारचा बा ड अपेक्षीत आहे 
याचा खुलासा क न हजर राहणेकामी आदेश देायात येईल.  
 फश.प्र. सिं. कलम ११२: पपरो क्त आदेशाव न ती व्यक्ती तालकुा दिंडाधिकारी यािंचे समो र हजर झाल्यास 
त्याला त्याचेवरील आरो प समजावनू सािंगायात येतील.  
 फश.प्र. सिं. कलम ११३: आदेश दे नही ती व्यक्ती हजर न राहहल्यास रतच्या वव धद वॉरिंी काढता येईल.  
 फश.प्र. सिं. कलम ११६(३): अशा व्यक्तीवव धद चशकशी चाल ूअसतािंना रतने सावमजरनक शािंतता भिंग क  नये 
अिावा को णताही अपराि क  नये म्हणून जामीनदारासह ककिं वा त्याच्या भशवाय बिंिपत्र लेता येत.े बिंिपत्र 
देईपयांत ज र तर को ाडीत ाेवता येत.े  
 फश.प्र. सिं. कलम ११६(६):  पपरो क्त कलमािंखालील चशकशी सहा महहन्यात सिंपवावी अन्यिाा सहा महहने 
सिंपताच ती आपो आप सिंपषु्ीात येत.े चशकशी पढेु चाल ूाेवायची असल्यास ववशषे कारणे नमदू क न तालकुा 
दिंडाधिकारी यािंनी त्याप्रमाणे आदेश करावा.  
 फश.प्र. सिं. कलम १२१:  या कलमान्वये एखादी व्यक्ती जामीनदार हो ायास अयो ग्य आहे असे ारवता येत.े 
परिंत ुत्याआिी अशा व्यक्तीला सनुावणीची सिंिी दे न, यो ग्य त ेपरुावे ले न व सिंपणूम चशकशी करुनच त्याला 
अयो ग्य ारववता येईल.  
 फश.प्र. सिं. कलम १४५:  या कलमान्वये जेव्हा जमीन ककिं वा पाणी यासिंबिंिीच्या तिंट्टयामळेु शािंतता भिंग 
हो ायाची सिंभावना असल्याची खबर भमळाल्यावर असा तिंीा करणार  या दो न्ही पक्षास नो ीीस काढून बो लावायाचा 
आणण त्यािंचे म्हणणे ऐकून लेायाचा अधिकार तालकुा दिंडाधिकारी यािंना आहे. यो ग्य ती चशकशी क न तालकुा 
दिंडाधिकारी त्या वथतवूर ज्याचा कायदेशीर अधिकार आहे त्याच्या ताब्यात ती वथत ूदेईल जर को णी 
अनाधिकाराने आडकााी करीत असेल तर त्याला रनषिे आज्ञा देईल.  
 
प्रश् न ५६: ओळख परेडबा बत ाोडक् या त मा हहती द् या . 
उत्तर: मुिंबई पच् च न् यायालयाने कक्रभमनल मॅन् यअूल मिील भाग-१ मिील रनयमािंमध ये ओळख परेडची प्रकक्रया 
नमदु केली आहे. फशजदारी प्रकक्रया सिंहहता, कलम १६२ अन्वये पो भलसािंसमो र हदलेल्या जबाबावर, जबाब 
देणार् याची थवाक्षरी नसत.े त्यामळेु सवोच्च न्यायालयाच्या रनणमयानसुार (रामकृष्णन वव. बॉम्बे थीेी; ए.आय.आर. 
१९५५, एस.सी.- १०४) ओळख परेडच्या वेळेस पो भलसािंसमो र हदलेल्या जबाबावर अवलिंबनू राहता येत नाही. 
न्यायािीशािंनीही ओळख परेड लेायासााी मनाई आहे. त्यामळेु ओळख परेड लेायाची जबाबदारी न्यायदानाच ेकाम 
न करणार् या कायमकारी दिंडाधिकारी दजामच्या अधिकार् याकड ेसो पवायात आली. (शासन पररपत्रक - गहृ ववभाग, 
क्र. एमआयएस- १०५४/८४५८८, हद. २२/०४/१९५५) 
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ओळख परेड म्हणज ेएखादा साक्षीदार, ज्याने गनु्हा लडतािंना आरो पीला पाहहल ेआहे, त्याने दिंडाधिकारी व लायक 
पिंचािंच्या समक्ष गनु्हा लडतािंना पाहहलेल्या आरो पीला ओळखणे. ओळख परेड कशी ययावी या बाबत पपरो क्त 
शासन पररपत्रकात रनदेश हदलेले आहेत. त्यातील महत्वाच ेरनदेश खालील प्रमाणे:  
 ओळख परेडला जातािंना तमु्ही, तमुचा लेखरनक, दो न रनष्पक्ष आणण प्ररत्ष्ात पिंच, कायामलयातील एक ककिं वा 
दो न भशपाई यािंनी जाव.े  
 ओळख परेड आरो पी न्यायलयीन को ाडीत असतािंना त्याहाकाणी जा न लेणे किीही चािंगले. परिंत ु
अपवादात्मक परर्थिातीत ओळख परेड कायमकारी दिंडाधिकारी यािंच्या कायामलयात लेतली जा  शकत.े  
 ओळख परेडच्या पिंचनाम्यात- ओळख परेड लेतल्याचा हदनािंक, वेळ आणण थिाळ, दो न्ही पिंचािंच ेपणूम नाव, वय, 
व्यवसाय, पत्ता आणण ओळख परेडमधये पभया असणार् या ‘डमीिंची’ नाव ेव वय या गो ष्ीीिंचा पल्लेख ज र असावा. 
 ओळख परेड स ु क न सिंपेपयांत कायमकारी दिंडाधिकारी यािंनी अत्यिंत रनष्पक्ष असावे. त् यािंच् याकडून को णतीही 
कृती अशी लडु नये जी त् यािंच् या रनष्पक्षपातीपणाबाबत सिंशय रनमामण करेल.   
 ओळख परेड लेतािंना दो न रनष्पक्ष, प्ररत्ष्ात पिंच, कायमकारी दिंडाधिकारी यािंचा लेखरनक, आरो पीिंचा एक भमत्र 
ककिं वा वकील (असल्यास) यािंच ेभशवाय को णीही हजर नसावे.  
 ओळख परेड स ु क न सिंपेपयांत दो न्ही पिंच सतत कायमकारी दिंडाधिकारी यािंच् यासो बतच असावे व कायमकारी 
दिंडाधिकारी ज्या-ज्या कृती करतात त्यािंच ेवणमन पिंचनाम्यात भलहहायाची दक्षता ययावी.  
 कायमकारी दिंडाधिकारी यािंनी ओळख परेड स ु करायाआिी साक्षीदारािंना भेीाव.े त्यािंना थवत:ची ओळख क न 
दयावी व लडलेल्या लीनेची सववथतर माहहती ववचारावी.   
 ओळख परेडच्या आिी साक्षीदार आरो पीिंना बलणार नाहीत याची दक्षता ययावी.  
 आरो पीिंची इच्छा असल्यास त्यािंना त्यािंचा एक भमत्र ककिं वा वकील ओळख परेडच्यावेळी हजर ाेवता येईल. 
आरो पीिंची तशी इच्छा आहे काय त्याची ववचारणा करावी. 
 ओळख परेडच ेवेळेस पो भलसािंना ओळख परेड लेत असलेल्या खो लीत ककिं वा आरो पीला त ेहदसतील अशा 
हाकाणी हजर ाे  नये. 
 ओळख परेड स ु करायाआिी, कायमकारी दिंडाधिकारी यािंनी आरो पीिंना थ वत:ची ओळख दे न त्यािंना ओळख 
परेड प्रकक्रयेबददल िाो डक्यात समजावनू सािंगाव.े   
 ओळख परेड स ु करायाआिी साक्षीदारािंना थवतिंत्र खो लीत बसवावे. त ेआरो पीिंना पाहू शकणार नाहीत तसेच 
एका साक्षीदाराची साक्ष सिंपल्यानिंतर तो  पनु्हा त्या खो लीत ये न इतर साक्षीदारािंना भेीणार नाही याची सधुदा 
दक्षता ययावी. त्या खो लीच्या बाहेर भशपाई ाेवावा. 
 ओळख परेड स ु करतािंना कायमकारी दिंडाधिकारी, त् यािंचा लेखरनक, दो न रनष्पक्ष, प्ररत्ष्ात पिंच, आरो पीिंचा 
एक भमत्र ककिं वा वकील (असल्यास) यािंचे भशवाय इतर सवाांना बाहेर जाायास सािंगाव.े दाराबाहेर भशपाई ाेवावा.  
 ओळख परेडमधये एका आरो पीसााी सहा ‘डमी’ असावेत, दो न आरो पी असल्यास बारा ‘डमी’ असावेत. एका 
ओळख परेडमधये दो न पेक्षा जाथत आरो पी अस ूनयेत.   
 दो न पेक्षा जाथत आरो पी असल्यास एका ओळख परेडमधये जाथतीत जाथत दो न आरो पी व बारा ‘डमी’ या 
पीीत ओळख परेड आयो ्जत करावी. 
 एका आरो पीची ओळख परेड ययायची असल्यास, भशपायामाफम त ककिं वा पिंचामाफम त बाहेरच्या लो कािंतनू 
आरो पीसारखा चहेरा, केसािंची पधदत, शरीरयष्ीी असणार् या, अिंदाज ेत्यािंच्यासारखा पहेराव असणार् या १० त े१२  
इसमािंना आत बो लवावे. त्यातील आरो पीसारख ेहदसणारे सहा लो क कायमकारी दिंडाधिकारी यािंनी थवत: ‘डमी’ 
म्हणून रनवडाव.े इतरािंना बाहेर जाायास सािंगनू, रनवडलेल्या ‘डमीिंना’ ओळख परेड प्रकक्रयेबददल िाो डक्यात 
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समजावनू सािंगाव.े त्यािंना को ीामत साक्ष दयावी लागणार नाही याची कल्पना दयावी. त्यानिंतर त्यािंना एका 
आडव्या रािंगेत पभ ेराहायास सािंगाव.े 
 त्यानिंतर भशपायामाफम त ककिं वा पिंचामाफम त आरो पीला बो लवावे, त्याला समो र पभ ेअसलेल्या ‘डमीिंच्या’ रािंगेत 
त्याच्या मजीनसुार पभ ेराहायाची मभुा दयावी. त्याला ‘डमीिंतील’ को णा व्यक्तीबददल काही हरकत आहे का त े
ववचाराव.े त्याला त्याच्या पहेरावात काही बदल करायचा आहे काय याबाबत ववचारणा करावी. त्याची तशी इच्छा 
असल्यास त्याला तशी मभुा दयावी.  
 ओळख परेडच्यावेळेस जर आरो पीिंनी बीु/चपला लातल्या असतील तरच ‘डमीिं’ना चपला, बीु लालनू ओळख 
परेडला पभ ेराहू दयावे. आरो पीिंनी बीु/चपला लातल्या नसतील तर ‘डमीिं’ना सधुदा बीु/चपला बाहेर काढून 
ाेवायाच्या सचूना दयाव्यात. कारण न्यायालयीन को ाडीत असलेल्या आरो पीिंना सहसा बीु/चपला लालायाची 
परवानगी नसत.े ‘डमीिं’ बाहेरचे असल्यामळेु त्यािंनी बीु/चपला लातलेल्या असतात. ही गो ष्ी साक्षीदारािंना माहीत 
असल्यास, बीु/चपला न लातलेल्या व्यक्तीच आरो पी आहेत हे त्यािंच्या लक्षात येईल.   
 पिंचनाम्यात ओळख परेडमधये पभया असणार् या ‘डमीिंची’ नाव ेव वय एकाखाली एक, त ेपभ ेअसलेल्या 
अनकु्रमािंकािंनसुार भलहावीत तसेच आरो पी को णत्या अनकु्रमािंकाच्या ‘डमीिंच्या’ मधये जा न पभा राहहला याचा 
थपष्ी पल्लखे पिंचनाम्यात करावा. (पदा. आरो पी डमी क्रमािंक ४ आणण ५ मधये जा न पभा राहहला.) 
 यानिंतर भशपायामाफम त ककिं वा पिंचामाफम त एका साक्षीदाराला तिेाे बो लवावे. त्या साक्षीदारास त्याने पाहहलेल्या 
लीनेच ेिाो डक्यात वणमन सािंगनु ‘तमु्ही सदर लीनेच्या वेळी बरलतल्याचा दावा करीत असलेला इसम समो रील 
लो कािंमधये पभा आहे. त्याला जवळ जा न, हात लावनू ओळखा’ अस ेसािंगाव.े काही साक्षीदार आरो पीच्याजवळ 
जाायास, त्याला हात लावायास लाबरतात. त्यावेळी ‘डमीिं’ मिील साक्षीदाराने ओळखलेल्या नेमक्या इसमाचे 
वणमन करायास सािंगाव े(पदा. काळी प ी, गुलाबी शीम लातलेला, चष्मा लावलेला इसम). अशा, साक्षीदाराने 
ओळखलेल्या इसमाला एक पा ल पढेु येायास सािंगाव ेव खात्री करावी. निंतर त्या साक्षीदारास जाायास सािंगाव,े 
यावेळी साक्ष झालेला साक्षीदार पनु्हा थवतिंत्र खो लीत बसलेल्या इतर साक्षीदारािंना भेीणार नाही याची दक्षता 
ययावी. निंतर पढुील साक्षीदार बो लवावा.  
 पपरो क्त सवम लीना, तसेच को णी को णाला काही प्रश न ववचारल्यास त ेप्रश न व पत्तरे पिंचनाम्यात सववथतर  
भलहावीत. साक्षीदाराने आरो पीस ओळखल ेककिं वा नाही याचा थपष्ी पल्लेख पिंचनाम्यात करावा.  
 यानिंतर दो नपेक्षा जाथत आरो पी असल्यास पनु्हा नवीन ‘डमी’ बो लवावे व पनु्हा वरीलप्रमाणे प्रकक्रया करावी. 
 दसुर् या ओळख परेडमधये आरो पीिंना त्यािंची पभ ेराहायाची जागा ककिं वा पेहराव बदलायाची मभुा दयावी.    
 ओळख परेड प्रकक्रया पणूम झाल्यानिंतर ‘डमीिंना’ जाायास सािंगाव.े आरो पी पनु्हा पो लीसािंच्या ताब्यात दयावे.  
 पिंचनाम्यात ओळख परेडच्या सिंपणूम प्रकक्रयेच्यावेळी पो लीस त्या खो लीत हजर नव्हत ेयाचा पल्लेख आवजूमन 
करावा. ओळख परेड प्रकक्रया पणूम झाल्यानिंतर पिंचनाम्यावर दो न्ही पिंच, आरो पीिंचा भमत्र ककिं वा वकील (हजर 
असल्यास) यािंची हदनािंकीत थवाक्षरी ययावी. थवत:ची हदनािंकीत थवाक्षरी क न भशक्का पमीवावा.  
त्याच्याखाली भलहाव,े ‘पपरो क्त पिंचनामा आम्हाला वाचून दाखवायात आला. तो  ओळख परेडच्या वेळेस जशया 
लीना लडल्या त्याप्रमाणे आमच्या समक्ष अचूक भलहहला गेला आहे’  या खाली दो न्ही पिंचािंनी हदनािंकीत थवाक्षरी 
ययावी.   
 ओळख परेडच् या पिंचनाम्यावर शवेीी भलहाव:े ‘पपरो क्त ओळख परेड मी थवत:, पिंच, नाम े१.------ व  २.---- 
यािंचे समक्ष लेतलेली आहे, त्यािंनी याबाबत वर थवाक्षरी केली आहे.’ त्याखाली थवत:ची हदनािंकीत थवाक्षरी क न 
भशक्का पमीवावा.  
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 पिंचनाम्याच्या प्रत्येक पानावर कायमकारी दिंडाधिकारी यािंनी थवत:ची हदनािंकीत थवाक्षरी क न भशक्का पमीवावा 
तसेच दो न्ही पिंच, आरो पीिंचा भमत्र ककिं वा वकील (हजर असल्यास) यािंनी हदनािंकीत थवाक्षरी करावी. पिंचनाम्याची 
मळू प्रत पो लीसािंना दयावी. एक प्रत कायमकारी दिंडाधिकारी यािंनी त् यािंच् या कायामलयात ाेवावी.       
 
५७. अपील - प नरीिण - प नवियलोकन 
 

अपील प नरीिण प नवियलोकन 
म.ज.म.अ. कलम-२४७ म.ज.म.अ. कलम-२५७  म.ज.म.अ. कलम-२५८ 
सुनावणी आवशयक सुनावणी आवशयक सुनावणी आवशयक 
गुणवत्ता (Merit) नसेल तरीही सवम 
मुददयािंवर करता येत.े  
 

१. कायदेशीरपणाची खात्री 
करायासााी. 
२. औधचत्य भिंग झाला असेल तर. 
३. कायमपधदतीबददल शिंका असेल 
तर. 
या तीनच मुददयािंवर करता येत.े 

१. नवीन महत्वाच्या पुराव्यािंचा शो ि 
२. पाहताक्षणी हदसून आलेली चूक 
३. इतर पुरेसे कारण या तीन 
मुददयािंवर  
करता येते. 
 

पक्षकार दाखल करतो . महसूल अधिकारी थवत: ककिं वा 
अजामव न क  शकतात. 

महसूल अधिकारी थवत: ककिं वा 
अजामव न क  शकतात. 

पुनरीक्षण ककिं वा पुनववमलो कनात मूळ रनणमय 
बदलला तर त्यावव धद अपील करता येते. 
(कलम-२४९ अन्वये)  

पुनरीक्षणाचा अजम फेीाळला गेला तर 
त्यावव धद अपील करता येत नाही.  
(कलम-२५२ अन्वये) 

पुनववमलो कनाचा अजम फेीाळला गेला 
तर त्यावव धद अपील करता येत 
नाही.  
(कलम-२५२ अन्वये) 

वररष्ाािंकडे चालते. वररष्ा अधिकारी करनष्ा 
अधिकार् याकडील कागदपत्रे मागवून 
करतात. 

ज्याने रनणमय हदला तो  अधिकारी क  
शकतो . 

वररष्ाािंच् या परवानगीची आवशयकता नाही. वररष्ाािंची पूवमपरवानगी आवशयक. लेखन प्रमादाभशवाय इतर कारणािंसााी 
वररष्ाािंची पूवमपरवानगी आवशयक. 

मूळ आदेशानिंतर ६० हदवसात दाखल करावे. ाराववक कालाविी नमूद नाही 
तिाावप, सवोच्च न्यायालयाने काही 
प्रकरणात रनकाल देतािंना मूळ 
आदेशानिंतर ३ वषम मुदतीत करावे 
असे नमूद केले आहे. 

मूळ आदेशानिंतर ९० हदवसात करावे 
असे अपेषितक्षत आहे. परिंतू बिंिनकारक 
नाही.  
 

 
 

 


