
ळेतयस्त्मा वंदबाात उऩरब्ध अवरेल्मा कामदेळीय तयतूदी..  

1. भाभरेदाय न्मामारम अधधननमभ 1906 करभ 5 (2)
2. भशायाष्ट्र जभीन भशवूर अधधननमभ 1966 चे करभ

143 

फफन काकडे
तशसवरदाय

फफन काकडे



उऩरब्ध कामदेळीय तयतुदी

1. भाभरेदाय न्मामारम अधधननमभ 1906 चे करभ 5..

2. भशायाष्ट्र जभीन भशवूर अधधननमभ 1966 चे करभ 143

3. भशायाष्ट्र ळावन, भशवूर वलबाग, मांचे कडीर ळावन ननणाम
क्र. बूभाऩन-1086/68/4966/र-1, दद. 4 नोव्शेंफय 1987

माभधीर ग्राभीण यस्त्मांवंदबाात ददरेल्मा तयतुदी..

1987 GR.pdf
1987 GR.pdf
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ददनांक 4 नोव्शेंफय 1987 योजीच्मा ळावन ननणामात ग्राभीण यस्त्मांचे
प्रकाय ल ्मांची लैसळष्ट्टमे खारीर प्रभाणे ददरेरी आशेत.

अ
क्र

रस्ते , गाडीवाटा, इ. 

याांचा प्रकार
तपशिऱ रस््याची रां दी

1 ग्राभीण यस्तते (एका
गालाशून दवु-मा
गालाव जाणाये)

बूभाऩन झारे ्मालेऱी
भोजणी करुन नकाळात
दाखवलरेरे आशेत. शे
फशुतांळ यस्तते शद्दीचे यस्तते
अवून ते बयील शद्दींनी
नकाळात दाखवलरेरे
आशेत. मा यस्त्मांची
जभीन रगतच्मा
कोण्माशी बूभाऩन
क्रभांकात वभावलष्ट्ट
केरेरी नाशी.

अळा यस्त्मांची रंुदी
एकवायखी नवून
ती लेगलेगऱी
अवत,े ्मांची रंुदी
भोजणी लेऱी
भोजण्मात आरेरी
अवून ती नकाळात
नभूद आशे.

2 शद्दीचे ग्राभीण यस्तते
(एका गालाशून
दवु-मा गालाव
जाणाये)

Sangve.pdf
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Bhariv v tutak resha.pdf


ददनांक 4 नोव्शेंफय 1987 योजीच्मा ळावन ननणामात ग्राभीण यस्त्मांचे
प्रकाय ल ्मांची लैसळष्ट्टमे खारीर प्रभाणे ददरेरी आशेत.

अ
क्र

यस्तते , गाडीलाटा, इ. 

मांचा प्रकाय
तऩसळर यस्त्माची रंुदी

3 ग्राभीण गाडी भागा
(ऩोटखयाफ) (एका
गालाशून दवु-मा
गालाव जाणाये)

नकाळात तुटक दफुाय
येऴांनी दळावलरेरे आशेत.

अळा यस्त्मांचे षेत्र ते ज्मा
बूभाऩन क्रभांकातून
जातात ्मा बूभाऩन
क्रभांकात वभावलष्ट्ट अवत.े

वाडे वोऱा ते
एकलीव पूट

4 ऩामभागा (ऩोटखयाफ)

(एका गालाशून
दवु-मा गालाव
जाणाये)

नकाळात एका तुटक येऴेने
दळावलरेरे आशेत. अळा
यस्त्मांचे षेत्र ते ज्मा
बूभाऩन क्र. तून जातात
्मा बूभाऩन क्रभांकात
वभावलष्ट्ट अवते.

वव्ला आठ पूट
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ग्राभीण यस्त्मांफाफत ळावन ननणाम ददनांक 4 नोव्शेंफय 1987 भधीर
तयतूदी ऩुढीर प्रभाणे आशेत.

अ
क्र

यस्तते , गाडीलाटा, इ. 

मांचा प्रकाय
तऩसळर यस्त्माची रंुदी

5 ळतेालय जाण्माचे
ऩामभागा ल गाडी
भागा

मांची भोजणी झारेरी नाशी
्माभुऱे भोजणी असबरेख
उऩरब्ध नाशीत, मांची
नकाळात नोंद नवत,े लाद
ननभााण झाल्माव „करभ
143’ नुवाय चौकळी करुन
ननणाम घेण्माचा अधधकाय
तशसवरदाय मांना आशे.

मांची भोजणी
करुन शद्दी
ननश्चचत करुन
देता मेत नाशीत.

माची भोजणी
कयण्माची गयज
नाशी.



बयील शद्दीचे यस्तत,े तटुक दफुाय येऴा, एक तटुक येऴा, इ. स्तलरुऩात गांल नकाळात
दळावलरेरे यस्त्मांचे वलवलध प्रकाय



भाभरेदाय न्मामारम अधधननमभ 1906 ल भशायाष्ट्र जभीन भशवूर
अधधननमभ 1966 चे करभ 143 मातीर तयतूदींची भश्लाची लैसळष्ट्टे
अ.
क्र.

भाभरेदाय न्मामारम
अधधननमभ 1906 चे करभ 5
(2)

भशायाष्ट्र जभीन भशवूर
अधधननमभ 1966 चे करभ
143

1 लदशलाटीत अवरेल्मा
ळतेयस्त्माच्मा लाऩयाव अडथऱा
झाल्माव तो अडथऱा दयू
कयण्माचा आदेळ देण्माचे
तशसवरदाय मांना अधधकाय
आशेत.

ब-ूभाऩन क्रभांकाच्मा शद्दीलरुन
यस्त्माच्मा लाऩय शक्काफाफत
चौकळी करुन ननणाम घेण्माचे
तशसवरदाय मांना अधधकाय
आशेत.

2 मा करभाखारी नलीन यस्तता
देण्माचे ककंला यस्त्माचे शक्क
भान्म कयण्माचे अधधकाय
तशसवरदाय मांना नाशीत.

मा करभाखारी यस्त्माचा लाऩय
शक्क भान्म कयण्माचे अधधकाय
तशसवरदाय मांना आशेत. मा
करभाखारी अडथऱा दयू कयण्माचे
आदेळ देता मेणाय नाशीत.
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„करभ 143‟ खारी अडथऱा दयू कयण्माचे आदेळ देता मेणाय नाशीत. 



भाभरेदाय न्मामारम अधधननमभ 1906 ल भशायाष्ट्र जभीन भशवूर
अधधननमभ 1966 चे करभ 143 मातीर तयतूदींची भश्लाची लैसळष्ट्टे
अ.
क्र.

भाभरेदाय न्मामारम
अधधननमभ 1906 चे करभ 5
(2)

भशायाष्ट्र जभीन भशवूर
अधधननमभ 1966 चे करभ
143

3 ज्मा जभीनी वंदबाातीर
यस्त्माफाफत लाद ननभााण
झारेरा आशे ्मा जभीनीव
ऩमाामी यस्तता आशे ककंला नाशी
शी फाफ वलचायात घेण्माची
गयज नाशी..

ज्मा जभीनीवंदबाात लाद
ननभााण झारेरा आशे नतरा
ऩमाामी यस्तता उऩरब्ध आशे
ककंला नाशी शे ऩाशणे आलचमक
आशे…

4 मात लदशलाटीच्मा यस्त्माचा
पक्त अडथऱा दयू कयालमाचा
अवल्माने अवा यस्तता एखाद्मा
बू-भाऩन क्रभांकाच्माभधनू आशे
ककंला शद्दीलरुन आशे शे
ऩाशण्माची आलचमकता नाशी.

मा करभाखारी यस्तता देतांना
वंफंधधत बूभाऩन क्रभांकांच्मा
शद्दीलरुनच देता मेईर. एखाद्मा
ब-ूभाऩन क्रभांकाच्मा भधनू
अवा यस्तता देता मेणाय नाशी.
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भाभरेदाय न्मामारम अधधननमभ 1906 ल भशायाष्ट्र जभीन भशवरू
अधधननमभ 1966 चे करभ 143 मातीर तयतदूींची भश्लाची लसैळष्ट्टे
अ.
क्र.

भाभरेदाय न्मामारम
अधधननमभ 1906 चे
करभ 5 (2)

भशायाष्ट्र जभीन भशवूर अधधननमभ
1966 चे करभ 143

5 मा तयतदूीनवुाय
यस्त्माची लशीलाट शोती
ककंला नाशी ?
अवल्माव ती अडलरी
आशे काम ? ल अडलरी
अवल्माव अडथऱमाच्मा
ददनांकाऩावनू 6
भदशन्माच्मा आंत अजा
दाखर केरा आशे काम
? शे तऩावरे जात.े

मा तयतदूी नवुाय यस्त्माची गयज आशे काम
? आणण अवल्माव वलाात वोईस्तकय ऩमााम
कोणता ? माफाफी तऩावल्मा जातात. ्माभऱेु
मा तयतदूीखारी अजा आल्माव अजादाय
म्शणेर ्माच ल तलेढमाचं यस्त्माचे स्तथऱ
ननयीषण कयणे असबप्रेत नाशी, तशसवरदाय
मांनी उऩरब्ध वला ऩमााम वलचायात घेऊन
लयीर 2 फाफींच्मा आधाये ननणाम घ्माला.
्माभऱेु मा तयतदुीखारी दाखर शोणा-मा
अजाावोफत चत:ुसवभेच्मा वला गटांचे 7/12, ल
इतय कागदऩत्रे अवणे आलचमक आशे, तवेच
मा वला गटांच्मा भारकांना प्रनतलादी म्शणून
दाव्मात वासभर करुन घेणे आलचमक आशे.



भाभरेदाय न्मामारम अधधननमभ 1906 ल भशायाष्ट्र जभीन भशवरू
अधधननमभ 1966 चे करभ 143 मातीर तयतदूींची भश्लाची लसैळष्ट्टे.
अ
क्र

भाभरेदाय न्मामारम अधधननमभ
1906 चे करभ 5 (2)

भशायाष्ट्र जभीन भशवरू अधधननमभ
1966 चे करभ 143

6 भश्लाचे – भाभरेदाय न्मामारम ल भ.ज.भ.अ.1966 चे करभ 143 मा
ळतेयस्त्मांवदंबाातीर दोन भश्लाच्मा तयतदूी आशेत, तथावऩ मांतीर
फायकाले अजादाय ळतेक-मांना भादशत नवल्माने, अनेकदा जो अजा
भाभरेदाय न्मामारमाखारीर तयतदूींनवुाय दाखर केरा जाणे आलचमक
आशे तो अजा भ.ज.भ.अ.1966 चे करभ 143 खारी दाखर केरा जातो,
ककंला करभ 143 खारी दाखर कयणे आलचमक अवरेरा अजा
भाभरेदाय न्मामारमाखारी दाखर केरा जातो, सळलाम वऩंणूा
चौकळी/वनुालणी ऩणूा झाल्मानतंय मा फाफी ननदळानाव मेतात आणण
अळालेऱी झारेरी वऩंणूा कामालाशी कामदेळीय/तांत्रत्रकदृष्ट्टमा चुकीची
झाल्माचे ननदळानाव मेत,े ल आदेळ ऩारयत कयतांना तांत्रत्रकदृष्ट्टमा
कामद्माळी वलवगंत आदेळ ऩारयत शोतात. शे टाऱालमाचे अवल्माव अजा
दाखर करुन घेतांनाच दषता घेतरी जाणे आलचमक आशे…



भाभरेदाय न्मामारम अधधननमभ 1906 ल भशायाष्ट्र जभीन भशवूर
अधधननमभ 1966 चे करभ 143 मातीर तयतूदींची भश्लाची लैसळष्ट्टे
अ.
क्र.

भाभरेदाय न्मामारम
अधधननमभ 1906 चे करभ 5
(2)

भशायाष्ट्र जभीन भशवूर
अधधननमभ 1966 चे करभ
143

7 भश्लाचे – भाभरेदाय न्मामारम ल भ.ज.भ.अ.1966 चे करभ
143 खारी ददरेल्मा आदेळाव अनुवरुन मोग्म ्मा नोंदी
“लाश्जफ- ऊर-अजा” भध्मे घेण्मात माव्मात. कायण माधचका
क्र.5765/2010 मात भा. उच्च न्मामारमाने ऩारयत केरेल्मा
आदेळात अवे भत व्मक्त केरे आशे की, “लाश्जफ- ऊर-अजा
भधीर नोंदी भ.ज.भ.अ.च्मा करभ 165 खारी रोकांना म्शणणे
भांडण्माची वंधी देऊन / चौकळी करुन अनंतभ केल्मा जातात,
्माभुऱे ज्मा यस्त्मांच्मा नोंदी ‘लाश्जफ उर अजा’ भध्मे अवतात,
्मा ळात्रफत कयण्मावाठी आणखी लेगऱमा ऩुयाव्माची गयज नाशी”
्माभुऱे यस्त्मांवदबाात लाद उद्भलल्माव मा नोंदी एक वफऱ
ऩुयाला ठरु ळकतात.

Wajib citation.pdf
Wajib citation.pdf
Wajib citation.pdf
Wajib citation.pdf
Wajib citation.pdf
Wajib citation.pdf
Wajib citation.pdf
Wajib citation.pdf
Wajib citation.pdf
Wajib citation.pdf
Wajib citation.pdf
Wajib citation.pdf
Wajib citation.pdf
Wajib citation.pdf


“लाश्जफ उरा अजा भधीर यस्त्माच्मा नोंदी वलचलावाशा” -भा. उच्च न्मामारम..



भाभरेदाय न्मामारम अधधननमभ 1906 करभ 5(2) ल भशायाष्ट्र जभीन
भशवूर अधधननमभ 1966 चे करभ 143 मातीर तयतूदींचा
भुराधाय..“The Indian Easement Act 1882” चे करभ 14 ल 15
करभ तयतूद
14 Direction of way of necessity- When a right to a

way of necessity is created under sec. 13 the
transferor, the legal representative of the testator or
the owner of the share over which the right is
exercised, as the case may be is entitled to set
out way but it must be reasonably convinient for
the dominant owner..

15 Acquisition by Prescription-
Where a right of way or any other easement has
been peaceably & openly enjoyed by any person
claiming title thereto as an easement & as of right
withdrawl interruption & for TWENTY YEARS..



स्तऩष्ट्टीकयण ..

भाभरेदाय न्मामारम अधधननमभ 1906 ‘करभ 5(2)’ माभध्मे लशीलाट
(Prescription) आशे ककंला नाशी ? शे ऩादशरे जाते, तय भशायाष्ट्र
जभीन भशवूर अधधननमभ 1966 चे ‘करभ 143’ माभध्मे गयज
(necessity) आशे ककंला नाशी शे तऩावरे जात.े
मा दोन्शी तयतूदींचा भुराधाय “The Indian Easement Act 1882”
मात आशे, मातीर ‘करभ 14’ तीर तयतूदींलय भशायाष्ट्र जभीन
भशवूर अधधननमभ 1966 चे ‘करभ 143’ आधायरेरा आशे,
्मानुवाय यस्त्माची गयज आशे ककंला नाशी शे तऩावरे जाते, तय
“The Indian Easement Act 1882” चे ‘करभ 15’ तीर
तयतूदींलय भाभरेदाय न्मामारम अधधननमभ 1906 चे ‘करभ 5’
भधीर तयतूदी आधायरेल्मा आशेत. ्मानुवाय यस्त्माची लदशलाट
आशे/शोती ककंला नाशी शे तऩावरे जात.े तवचे “The Indian
Easement Act 1882” चे ‘करभ 15’ तीर तयतूदींनुवायचं एखादा
यस्तता वरगऩणे 20 लऴे लाऩयात अवरा की ्मारा ‘लदशलाटीचा
यस्तता’ अवे वंफोधता मेत.े
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कऱम

‘मामऱेदार न्यायाऱय अधिनियम 1906’ मिीऱ
मह्वाची कऱमे व ्यातीऱ तरतूदी. 

1

1 मा अधधननमभाव ‘भाभरेदाय न्मामारम अधधननमभ
1906’ अवे म्शटरे जात.े

2 तो भुंफई ळशय लगऱून वंफंध भशायाष्ट्र याज्माव रागू
आशे.

2 - ‘भाभरेदाय न्मामारम अधधननमभ 1876’ शा माद्लाये
यद्द कयण्मात आरा.

3 ख-1

“लादी” आणण “प्रनतलादी” मा वंसाभध्मे ..
(एक) अळा लादीच्मा ककंला प्रनतलादीच्मा लतीने काभ
कयण्मावाठी मोग्मरय्मा नेभरेल्मा लकीराचा आणण…
(दोन) ददलाणी प्रकक्रमा वंदशतेच्मा करभ 37, मात
व्माख्मा केल्माप्रभाणे ज्माव भान्मता ददरी अवेर
अळा, लादीच्मा ककंला प्रनतलादीच्मा असबक्मााचा
वभालेळ शोतो.
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तरतूद
5 1 भाभरेदायाच्मा न्मामारमाचे अधधकाय –

प्र्मेक भाभरेदाय, भाभरेदाय न्मामारम म्शणून
वंफोधण्मात मेईर, आणण अळा न्मामारमाचा
न्मामाधधळ म्शणून काभ कयीर.

(1)
(क)

ननश्चचत जरभागााच्मा नैवधगाक प्रलाशात ककंला ळतेी,
चयाई, वऩके ककंला झाडे मावाठी अवरेल्मा जभीनीत
ककंला नतरा वंरग्न अवरेल्मा कोण्माशी जभीनीभधनू
ऩाणी स्तलाबावलकऩणे लशात अवेर अळा ्मा
जभीनीच्मा ऩषृ्ट्ठबागालय कामद्माच्मा रयतवय
प्राधधकायाव्मनतरयक्त उबायरेल्मा कोण्माशी
व्म्ममाभुऱे जभीन लाऩयण्माव, ककंला तीलय अवरेल्मा
कुयणाव, झाडाव, ककंला वऩकाव धोका ऩोशोचत अवेर
ककंला ऩोशोचण्माची ळक्मता अवेर तय तो व्म्मम दयू
कयणे ककंला कयवलण्माचा अधधकाय भाभरेदाय
न्मामारमाव आशे.
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तरतूद

5

(2) भनाई शुकूभ देण्माचे अधधकाय - ‘ऩोटकरभ 1’ भध्मे
नभूद केरेरा कोणताशी व्म्मम ककंला ककंला जेथे
जाण्माच्मा लदशलाटीच्मा लाटांचा लाऩय कयीत अवरेल्मा
कोण्माशी व्मक्तीरा अडथऱा आणीर ककंला अडथऱा
आणण्माचा प्रम्न कयीर तय अळा व्मक्तीव तवे
कयण्माव भनाई कयणाया आदेळ देण्माचा भाभरेदाय
न्मामारमाव अधधकाय अवेर.

(3) दाव्माचे कायण उद्भलल्माऩावून 6 भदशन्मांच्मा आंत
केरेरा नवेर अवा कोणताशी दाला भाभरेदाय न्मामारम
दाखर करुन घेणाय नाशी.

(4) ऩाण्माच्मा प्रलाशाव ककंला लदशलाटीच्मा यस्त्माव ज्मा
ददनांकाव अडथऱा वुरु झारा अवेर ्मा ददनांकाव
दाव्माचे कायण उद्भलरे अवे भानण्मात मेईर.



लदशलाटीच्मा यस्त्माच्मा लाऩयाव केरेरा अडथऱा- करभ 5(2) खारीर
दाव्माचे उ्तभ उदाशयण..



लदशलाटीच्मा यस्त्माच्मा लाऩयाव केरेरा अडथऱा- करभ 5(2) खारीर
दाव्माचे उ्तभ उदाशयण..
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6 -

दाले ऩाठवलण्माचा श्जल्शाधधकायी मांचा अधधकाय- मा
करभान्लमे श्जल्शाधधकायी मांना ्मांच्मा
श्जल्शमातीर कोण्माशी भाभरेदायाच्मा
न्मामारमातीर दाला श्जल्शमातीर दवु-मा कोण्माशी
भाभरेदायाच्मा न्मामारमात ऩाठवलता मेतो. ऩण
मावाठी श्जल्शाधधकायी मांनी उबमऩषांना नोटीव
देऊन भग तवा रेखी आदेळ ऩारयत कयाला रागतो.

ऩयंतू अळालेऱी “करभ 21” नुवाय ग्राभ
अधधका-माव द्मालमाचा आदेळ तो ग्राभ अधधकायी
ज्मा भाभरेदायाव अधधन अवेर तो भाभरेदाय देईर.
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तरतूद

7

-
(क)
(ख)
खख

(घ)
(च)

लादऩत्रात आलचमक भजकूय- मा करभाखारीर वला
दाले लादऩत्रालरुन वुरु शोतीर. आणण ती लादऩत्रे लादी
न्मामारम वुरु अवतांना भाभरेदायाव वादय कयीर.
आणण लादऩत्रात खारीर भजकूय अवेर.
लादीचे नांल, लम, धभा, जात, व्मलवाम, ऩ्ता..
प्रनतलादीचे नांल, लम, धभा, जात, व्मलवाम, ऩ्ता..
ननभााण कयण्मात आरेल्मा व्म्ममाचे स्तलरुऩ, आणण
दठकाण, जभीनीचे दठकाण ल भाधगतरेरी दाद..
लादकायण उद्भलल्माचा ददनांक..
लादीचे दस्ततऐलज, वाषीदाय, वाषीदायाकडून
घ्मालमाचे ऩुयाले, करभ 14 नुवाय चौकळीवभमी
फोरालमाच्मा वाषीदायांची वूची…
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8 - अनौऩचारयक वलनंती अजा लादऩत्र भानणे-

जय लादऩत्राच्मा नभुन्मात नवरेरा वलनंती अजा
दाखर कयण्मात आरा आणण ्माचा लाद वलऴम
‘करभ 5’ च्मा कषेत मेतो, मेतो अवे ददवून मेईर
तेव्शा भाभरेदाय मांनी अजादायाव ्मारा मा
अधधननमभानुवाय सभऱण्माजोगे वशाय्म अजादायाव
वांगून ्माची अवे वशाय्म सभऱण्माची ईच्छा आशे
काम माफाफत वलचायणा कयीर. आणण तळी ईच्छा
अजादायाने व्मक्त केल्माव भाभरेदाय वलनंती अजाालय
तवा ळेया नभूद कयीर आणण ्मानंतय तो अजा,
करभ 7 अन्लमे वादय केरेरे लादऩत्र आशे अवे
भानण्मात मेईर..



कऱम पोट
कऱम

तरतूद
9 - लादीची ळऩथेलय तऩावणी कयणे-

जय लादऩत्रात ‘करभ 7’ भध्मे ननददाष्ट्ट केरेरा
तऩसळर नवेर तय भाभरेदाय लादीची ळऩथेलय
तऩावणी कयीर, ‘करभ 7’ भध्मे ननददाष्ट्ट केरेरा
तऩसळर लादीकडून ननश्चचत करुन घेईर, आणण ती
तऩावणी ्मा लादऩत्राचे जोडऩत्र म्शणून रेखी
स्तलरुऩात ठेलीर ल ्मानंतय तो लादऩत्राचा बाग
म्शणून वभजण्मात मेईर. करभ 7 भधीर तऩसळर
सभऱलण्मावाठी लादीरा भुदतीची गयज अवल्माव
तळी लाजली भुदत ददरी जाईर..
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10 - लादऩत्रालय लादीने वशी कयणे ल ते व्मावऩत कयणे-

लादऩत्र वादय कयण्मात आल्मालय आणण गयजेनुवाय
‘करभ 9’ भधीर तजलीज केल्मानंतय भाभरेदाय
लादीव ्मा लादऩत्रालय स्तलत:च्मा वभष खुल्मा
न्मामारमात वशी कयण्माव आणण शे लादऩत्र
ऩुढीरप्रकाये व्मावऩत कयण्माव वांगेर…

“भी क, ख, लादी अवे जाशीय कयतो की, मा
लादऩत्रातीर भजकूय भाझ्मा भादशती-प्रभाणे ल
वभजूतीप्रभाणे खया आशे.”
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11 (1)
भाभरेदायाने ळेया सरदशणे -
लादऩत्रालय लादीने वशी केरी आशे आणण ते
व्मावऩत केरे आशे अळा अथााचा ळेया भाभरेदायाने
लादऩत्रालय सरशाला..

(2) लादीरा सरदशता मेत नवेर तेव्शा-
लादीरा सरदशता मेत नवेर तेव्शा ्माच्मा लतीने शे
व्माऩन सरशून घेता मेईर आणण व्माऩनाफद्दर
लादीचे नांल नभूद करुन ्माची ननळाणी (अंगठमाचा
ठवा) घेतरा जाईर आणण लादीच्मा वलनंती अन्लमे
भाझ्मा वभष व्माऩन करुन ददरे आशे आणण
लादीने ्माची ननळाणी भाझ्मा वभष केरी आशे अवे
भाभरेदाय नभूद कयीर..
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12 (क)
लादऩत्र नाकायणे -
‘करभ 9’ अन्लमे ळऩथ घेऊन ननलेदन कयण्माचे लादी
नाकायीर ककंला..

(ख) लादीने करभ ननलेदन केरे ऩयंतू ‘करभ 7’ भध्मे
ननददाष्ट्ट तऩसळर ‘करभ 9’ अन्लमे ददरेल्मा भुदतीत
वादय कयण्माव कवूय केरी ककंला..

(ग) लादऩत्रातीर भजकुयालरुन अवे ददवून मेईर की…..,
(1) दाला / भारभ्ता ‘करभ 5’ भध्मे ननददाष्ट्ट केरेल्मा
प्रकायातीर नाशी..
(2) लादकायण दाला दाखर कयण्माऩूली 6 भदशन्म्ांऩेषा
अधधक कारालधीऩूली उद्भलरेरे आशे.

(घ)
‘करभ 10 ल 11’ अन्लमे लादऩत्रालय आलचमक अवेररी
वशी कयण्माव ककंला व्मावऩत कयण्माव लादी नाकायीर
तेव्शा..



लादकायण दाला दाखर कयण्माऩूली 6 भदशन्म्ांशून अधधक कारालधी
आधी उद्भलरेरे अवरे तयी अवा दाला वलनाचौकळी पेटाऱू नमे.
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13 लादऩत्र ऩयत कयणे -
लादऩत्रातीर वलऴम आऩल्मा षेत्राधधकायातीर नाशी अवे
भाभरेदायाव लाटेर तेव्शा, लादऩत्र मोग्म न्मामारमात
ऩाठवलण्माकरयता ऩयत ऩाठवलर..

14 (1) लादऩत्र दाखर करुन घेण्माजोगे अवेर तेव्शा
अनुवयालमाची कामाऩध्दती..
1. श्स्तलकारुन दाखर तायीख कयणे.
2. चौकळीवाठी वोनमस्तकय ददलव ल जागा ठयवलणे.
3. “अनुवूची क” च्मा नभुन्मातीर नोटीव लादीच्मा

खचााने प्रनतलादीव देणे.
4. लादीव ्माचे दस्ततऐलज ल वाषीदाय मांना घेऊन

चौकळीव उऩश्स्तथत याशणे फाफत पभाालणे..

??????? '?'.pdf
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14 (2)

(3)

चौकळीचा ददनांक ?
चौकळीचा ददनांक नोटीव ददल्माच्मा ददलवाऩावून 10
ददलवांशून आधीचा ककंला 15 ददलवांशून नंतयचा नवाला.

प्रकयणाची न्माम चौकळीवाठी जागा ठयवलणे..
1. भाभरेदाय कामाारम.
2. वललाद उद्भलरा तेथे..
3. ककंला उबमऩषकायांना वोईचे शोईर अळा दठकाणी..

15 (1)

(2)
वाषीदायांनी शजय याशणेवाठी वभन्व –
वाषीदायाव शजय याशण्मावाठी वभन्व काढता मेईर..
वाषीदाय वाषीवाठी शजय याशण्माव कवूय केल्माव

अटक कयण्माफद्दरचे अधधऩत्र (लॉयंट) काढता मेईर..

??? ????.pdf
??? ????.pdf
??? ????.pdf
??? ????.pdf
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15 (3) वाषीदायाव शजय याशण्माफाफत बाग ऩाडल्माभुऱे शोणाया
खचा- शा खचा दयु्मभ ददलाणी न्मामारमात मावंदबाात
जे जे ननमभ अभंरात अवतीर ्मा प्रभाणे कयण्मात
मेईर..

16 (1) लादी कवूय कयीर तेव्शा लादऩत्र खचाावदशत पेटाऱणे-
लादीने ठयवलरेल्मा ददलळी शजय याशण्माव, वाषीदायांना
शजय कयण्माव ककंला दस्ततऐलज वादय कयण्माव कवूय
कयीर तय प्रनतलादीने दाला भान्म केरेरा अवेर ्मा
व्मनतरयक्त भाभरेदाय अवा दाला खचाावदशत पेटाऱीर..

(2) प्रनतलादीच्मा कवूय केल्माव एकऩषीम ननणाम- प्रनतलादी
मोग्मरयतीने ऩुयेळा लेऱेत नोटीव देऊनशी शजय न
यादशल्माव लादऩत्राच्मा चौकळीचे काभकाज तवेच ननणाम
एकऩषीम कयता मेईर..
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16 (2) ऩयंतूक … प्रकयणाची पेयवुनालणी घेणे –
ऩोट करभ (1) आणण (2) नुवाय अनुक्रभे लादऩत्र
पेटाऱण्मात आल्माच्मा ककंला एकतपी ननणाम
ददल्माच्मा ददनांकाऩावून 30 ददलवांच्मा आंत कोणताशी
ऩष काशी अऩरयशामा कायणास्ततल ्माव शजय याशता
आरे नाशी ककंला दस्ततऐलज दाखर कयता आरे नाशीत
ककंला वाषीदाय शजय कयता आरे नाशीत अवे
वभाधानकायकरय्मा भाभरेदायाव ऩटलून देईर तय
अजादायाच्मा खचााने प्रनतऩषाव “अनुवूची ख” भध्मे
नोटीव देऊन प्रनतऩषाचे म्शणणे घेतल्मानंतय
भाभरेदायाची तळी खात्री झाल्माव प्रकयणाची
पेयवुनालणी घेणे वलधधवंभत अवेर..

??????? '?'.pdf
??????? '?'.pdf
??????? '?'.pdf
??????? '?'.pdf
??????? '?'.pdf
??????? '?'.pdf
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17 (1)

(2)

कामालाशी केव्शा तशकूफ कयता मेईर –
प्रनतलादीव नोटीव ऩुयेळा लेऱेत फजालरी नाशी तय
वुनालणी तशकूफ करुन करभ 14 (1) नुवाय प्रनतलादीव
नलीन नोटीव देईर..

वभन्व ककंला अटक कयण्माफाफत अधधऩत्र (लॉयंट)
काढूनशी कोणताशी वाषीदाय शजय यादशरा नवेर तय
वाषीदायाव शजय याशण्माव बाग ऩाडऩेमतं ्मा दाव्माची
वुनालणी लेऱोलऱी तशकूफ कयता मेईर..

(3) भाभरेदायाव कोण्माशी इतय ऩुयेळा कायणावाठी कायणे
रेखी नभूद करुन चौकळीचे काभ 10 ददलवांऩमतं
तशकूफ ठेलता मेईर..
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18 (1) असान व्मक्तीचे ऩारक्ल –
असान व्मक्तीचे प्रनतननधध्ल जय नैवधगाक ऩारकाकडून
ककंला मोग्मयीतीने नेभरेल्मा ऩारकाकडून कयण्मात मेत
अवेर तय ्मारा ककंला ्माच्मा वलरुध्द दाला दाखर
कयता मेईर.

(2) अधधक ऩषकाय मांना वाभीर करुन घेण्माचा अधधकाय -
भाभरेदायाव लाद वलऴमाचा ननलाडा ऩरयणाभकायकऩणे ल
वंऩूणाऩणे कयण्मावाठी आलचमकता अवल्माव अधधक
ऩषकाय म्शणून (लादी ककंला प्रनतलादी) आणखी
व्मक्तींना वासभर कयता मेईर.
ऩयंतू कोण्माशी व्मक्तीरा नतच्मा वंभतीलाचनू लादी

म्शणून वाभीर कयता मेणाय नाशी.
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18 3
(1)

3
(2)

दाला अननणणात अवतांना ऩषकाय भयण ऩालल्माव-
दाला अननणणात अवतांना कोणताशी ऩषकाय भयण

ऩालल्माव अळा भृ् मूनंतय 1 भशीन्माच्मा आंत अजा
केल्माव भाभरेदाय भतृ ऩषकायाचा लैध प्रनतननधी
कोण आशे शे वंक्षषप्त चौकळी करुन ठयलीर. आणण
्माचे नांल असबरेखात दाखर करुन घेईर.

अवा अजा कयण्मात आरा नाशी तय दाला वभाप्त
शोईर.

(4) भतृ व्मक्तीच्मा लायवारा करभ 14 नुवाय नोटीव देणे
भाभरेदाय कोण्माशी व्मक्तीचे नांल प्रनतलादी
म्शणून दाखर करुन घेईर ककंला भतृ प्रनतलादीचा
लैध प्रनतननधी म्शणून एखाद्मा व्मक्तीचे नांल
दाखर करुन घेईर तेव्शा अळा व्मक्तीरा करभ 14
भध्मे नभूद केरे प्रभाणे नोटीव देईर.
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19 (1)
(ग)

वुनालणीच्मा लेऱी भाभरेदायाने ननकारात काढालमाचे
भुदे्द –

(1) दाला रालरेरी भारभ्ता ककंला लाऩय शक्क शे
लादीच्मा ककंला ्माच्मा लतीने कोण्माशी व्मक्तीच्मा
प्र्मष कब्जात ककंला उऩबोगात आशे काम ?

(2)प्रनतलादी शा ्मारा अळा कब्जाव ककंला लाऩयाव
अडथऱा आणीत आशे ककंला कवे ककंला ्माने अवा
त्राव ककंला अडथऱा आणण्माचा प्रम्न केरा आशे
ककंला कवे ?

3) अवा त्राव ककंला अडथऱा ककंला अळा त्रावाच्मा ककंला
अडथऱमाच्मा प्रम्नाची वुरुलात दाला दाखर
केल्माच्मा ऩूलीच्मा 6 भदशन्माच्मा आत झारी ककंला
कवे ?
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19 (2)  स्तथऱ ननयीषण –
भाभरेदायाव इतय वाषीदायांची, तवेच दस्ततऐलजांची

तऩावणी घेण्माचा आणण लादग्रस्तत भारभ्तचेी
तऩावणी कयण्माचा अधधकाय आशे.

 ऩषकायांच्मा वभष तऩावणी - तवेच ऩषकायांच्मा
वभष ्मांना नोटीव देऊन लादग्रस्तत भारभ्तेची
जातीने तऩावणी कयता मेईर.

 तऩावणीचे टाचण तमाय कयणे- अळा तऩावणीच्मा
लेऱी ददवून आरेल्मा भुद्दमांचे तवेच ऩषकाय शजय
अवल्माव ्मांच्मा म्शणण्मावंदबाातीर फाफींचे टाचण
तमाय कयीर ल ते टाचण ्मा दाव्माच्मा
असबरेखाचा बाग वभजण्मात मेईर..
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19 (3) वाषीदायाच्मा तऩावणीचे टाचण - भाभरेदाय प्र्मेक
वाषीदायाच्मा तऩावणीची कामालाशी वुरु अवतांना
्माच्मा वाषीच्मा गोऴला-माचे टाचण स्तलत: तमाय
सरशीर ककंला ्माच्मालय वशी कयीर आणण ्माच्मा
ननष्ट्कऴााची कायणे थोडक्मात नभूद कयीर.

(4) लादीच्मा फाजूचा ननष्ट्कऴा- लादवलऴमालयीर भाभरेदायाचा
ननष्ट्कऴा लादीच्मा फाजुचा अवेर तेव्शा करभ 5
अन्लमे अडथऱा दयू कयण्माफाफत तवा आदेळ ऩारयत
कयीर.

प्रनतलादीच्मा फाजूचा ननष्ट्कऴा - प्रनतलादीच्मा फाजूचा
अवेर तेव्शा तो दाला पेटाऱीर.

दाव्माचा खचा- लयीरऩैकी कोण्माशी फाफतीत
फजालणीच्मा खचाावश दाव्माचा खचा ज्माच्मा वलरुध्द
ननणाम शोईर तो देईर..
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20 - भाभरेदायाच्मा आदेळाचे खलु्मा न्मामारमात लाचन-
भाभरेदायाचा प्र्मेक आदेळ भग तो लादऩत्र…

 पेटाऱण्माफाफत अवो
 ककंला ऩयत कयण्माफाफत अवो
 ककंला भान्म कयण्माफाफत अवो
भाभरेदाय तो लादऩत्रालय ऩषृ्ट्ठांककत कयीर आणण खलु्मा

न्मामारमात लाचनू दाखलीर..
21 (1) दयु्मभ अधधकायी/ ननमंत्रणाखारीर अधधका-माकडून

अभंरफजालणी - भाभरेदायाचा ननणाम व्म्मम दयू
कयण्माफाफत, ककंला लाऩयशक्क ऩूलालत कयण्माफाफत
अवेर तेव्शा तो, तो ननणाम ग्राभअधधका-माव ककंला
्माच्मा ननमंत्रणाखारी अवरेल्मा कोण्माशी दयु्मभ
अधधका-माव आदेळ देऊन अभंरात आणीर..
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21 (1) जभीनीलयीर उभ्मा वऩकाफाफत तदतूद …
भाभरेदायाने जय व्म्मम काढून टाकण्माफाफत ककंला

कब्जा देण्माफाफत ननणाम ददरा आणण प्रनतलादीने
ऩेयरेरे ऩीक अवेर आणण ते जय चांगल्मा शेतनूे
ऩेयरेरे अवेर तय भाभरेदाय ्माचा ननणाम खारीर
“क” आणण “ख” भध्मे नभूद फाफींऩैकी कोणतीशी
एक गोष्ट्ट कयण्मात मेईऩमतं तशकूफ कयीर..

(1
क)

(1
ख)

वऩकाची ककंभत + चारू लऴााचे वयकायी आकायणीचे शप्ते
धरुन भाभरेदाय जी यक्कभ ठयलीर ्मा ककंभतीव
लादी ते वऩक घेण्माचे कफूर कयीऩमतं..

लादी शा अळा ठयवलरेल्मा ककंभतीने ते ऩीक घेण्माव
नायाज अवेर तेव्शा, प्रनतलादीरा ते ऩीक गोऱा
कयण्मावाठी ऩुयेवा ठयेर अवा कारालधी वंऩेऩमतं..
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21 (1
ख)

वऩकाची यक्कभ लादीकडून जभीन भशवूराची थकफाकी
म्शणून लवूर कयता मेईर.…

लयीरप्रभाणे “खडं क” नुवाय ठयवलरेल्मा ककंभतीची
यक्कभ भाभरेदायाच्मा भापा त प्रनतलादीव देण्मात
मेईर. आणण ती जभीन भशवूराची थकफाकी म्शणून
लादीकडून लवूर कयता मेईर.

(2) भनाई शुकूभ फजालणे-
भाभरेदायाचा ननणाम भनाई शुकूभ देण्माफाफत अवेर तय

“अनुवूची खख” ककंला “ग” च्मा नभुन्मात तो तमाय
केरा ऩादशजे आणण प्रनतलादी शजय अवेर तय ्मारा
ददरा ऩादशजे ककंला तेथे नवेर तय ग्राभअधधकायी
मांचकेडवे फजालण्मावाठी ददरा ऩादशजे..

??????? '??'.pdf
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भाभरेदाय न्मामारम अधधननमभातीर करभ 5(2) नुवाय यस्त्माचा
अडथऱा दयू कया, अवा आदेळ ऩारयत केल्माव प्रस्ततुत यस्त्माच्मा
लाऩयाव ऩुन्शा अडथऱा आणू नमे मावाठी करभ 21 (2) भधीर
तयतूदींनुवाय, „अळा यस्त्माच्मा लाऩयाव आणखी अडथऱा आणू नमे‟

अळा आळमाचा भनाई शुकूभ नभुना “अनुवूची ग” भध्मे देणे आलचमक
आशे, अन्मथा काशी लेऱा प्रनतलादी शे न्मामारमाच्मा आदेळानुवाय
यस्त्माचा अडथऱा दयू कयतात ऩयंतू काशी कारालधी नंतय ऩयत
अडथऱा ननभााण कयतात, अळालेऱी जय “अनुवूची ग” भधीर
नभुन्मात भनाई शुकूभ ऩारयत केरेरा अवेर तय “बायतीम दंड वंदशता
करभ 188” अन्लमे गुन्शा दाखर कयता मेतो, ऩयंतू “अनुवूची ग”

भधीर नभुन्मात भनाई शुकूभ ऩारयत केरेरा नवेर तय तांत्रत्रकदृष्ट्टमा
अळा प्रनतलादी वलरुध्द काशी कामालाशी कयता मेत नाशी. ककंला कोण्मा
तयतूदीखारी कामालाशी कयाली शा प्रचन ननभााण शोतो.

188 ip.pdf
188 ip.pdf
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21 (3) खचााची लवूरी जभीन भशवूर थकफाकी म्शणून कयता
मेईर-
भाभरेदाय खचा देण्माचा ननणाम देईर तेव्शा फजालणीचा
खचा धरुन तो ज्माच्माकडून लवूर कयालमाचा आदेळ
देईर ्मा ऩषकायाकडून जभीन भशवूराची थकफाकी
म्शणून लवूर कयता मेईर.

(4) भनाई शुकूभाची अलसा-
लयीर ‘ऩोटकरभ 2’ अन्लमे ददरेल्मा भनाई शुकूभाची
जी व्मक्ती अलसा कयीर ती “बायतीम दंड वंदशता
करभ 188” अन्लमे सळषेव ऩात्र अवेर.

188 ip.pdf
188 ip.pdf


अडथऱा दयू कयण्माचा आदेळ देऊनशी ्माची अलसा झाल्माव बायतीम दंड
वंदशता करभ 188” अन्लमे गुन्शा दाखर कयता मेतो.
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22 (3) वषभ ददलाणी न्मामारमाचा शुकूभनाम्माऩमतं लाऩय
ऩूलालत ठेलणे- करभ 23 ऩोटकरभ (2) च्मा अधीन
याशून, व्म्मम काढून टाकणे, लाऩयशक्क ऩूलालत कयणे
ककंला ज्मा ऩषकायाव भनाई शुकूभ ददरा अवेर अवा
ऩषकाय वषभ ददलाणी न्मामारमाचा शुकूभनाभा ककंला
आदेळ मेईऩमतं अवा व्म्मम आणणाय नाशी ककंला लाऩय
चारू ठेलीर.

23 (1)

(2)
अऩीराव प्रनतफंध- मा अधधननमभान्लमे भाभरेदाय मांनी
ददरेल्मा कोण्माशी आदेळालय अऩीर कयता मेणाय नाशी.
ऩयंतू श्जल्शाधधकायी मांना अधधननमभाखारीर कोण्माशी
दाव्माचा असबरेख भागवलता मेईर, ्माची तऩावणी
कयता मेईर. आणण काभकाज, ननष्ट्कऴा ककंला आदेळ
अलैध ककंला अमोग्म आशे अवे लाटल्माव ऩषकायांना
नोटीव ददल्मानंतय अधधननमभाळी वलवंगत नवेर अवा
आदेळ देता मेईर..



कऱम पोट
कऱम तरतूद

23 (2
क) श्जल्शाधधका-माचे अधधकाय वोऩलणे-

श्जल्शाधधकायी मांना मा करभान्लमे प्रदान कयण्मात
आरेरे अधधकाय ्मावं दयु्मभ अवरेल्मा वशा.
श्जल्शाधधकायी, उऩ श्जल्शाधधकायी मांना वोऩवलता मेतीर.

23 (3) श्जल्शाधधकायी शे न्मामारम भानरे जाईर –
श्जल्शाधधकायी (वशा. श्जल्शाधधकायी, उऩ श्जल्शाधधकायी)
मांनी मा अधधननमभान्लमे कोणतीशी कामालाशी केल्माव
तय ते न्मामारम अवल्माचे भानरे जाईर.

25 - खोटमा लादऩत्राचे व्माऩन केल्माव सळषा-
“बायतीम दंड वंदशता करभ 193” अन्लमे सळषेव ऩात्र
अवा अऩयाध केल्माचे भानण्मात मेईर..

SDO.pdf
SDO.pdf
SDO.pdf
SDO.pdf
193 ip.pdf
193 ip.pdf
193 ip.pdf


खोटमा लादऩत्राचे व्माऩन केल्माव सळषा- ‘बायतीम दंड
वंदशतचेे करभ 193’. 



कऱम पोट
कऱम तरतूद

26 (क) वललक्षषत दाव्मांना प्रनतफंध-

ळावकीम अधधका-माने ्माच्मा ऩदाच्मा ना्माने जे
कोणतेशी कृ्म केरे अवेर ककंला अळा कृ्माफद्दर
ळावना वलरुध्द ककंला ळावनाच्मा अळा अधधका-मावलरुध्द
्माने अवे कृ्म कोण्माशी वलधी अन्लमे मोग्मयी्मा
घटीत केरेल्मा व्मलस्तथाऩकाच्मा ककंला ऩारकाच्मा
ना्माने केरे अवल्माव ्मा वलरुध्द मा अधधननमभान्लमे
दाला दाखर कयता मेणाय नाशी.

???????????? ???? ????.pdf
???????????? ???? ????.pdf
???????????? ???? ????.pdf
???????????? ???? ????.pdf
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भुफंई ददलाणी न्मामारमे अधधननमभ, 1869 चे „करभ 32‟ भधीर तयतदूीप्रभाणे
ळावकीम वलबाग ककंला ळावकीम अधधकायी मांचे वलरुध्द लरयष्ट्ठ स्ततय ददलाणी
न्मामारमातचं दाला चारवलता मेतो. ्माभऱेु भाभरेदाय न्मामारम
अधधननमभाच्मा „करभ 26 क‟ भध्मे देखीर तळी तयतदू कयणेत आरेरी अवनू
ळावकीम वलबाग ककंला ळावकीम अधधकायी मांचे वलरुध्द मा अधधननमभाखारी
दाला चारवलता मेत नाशी..



भशायाष्ट्र जभीन भशवूर अधधननमभ 1966, चे करभ 143
करभ ऩोट

करभ
तयतूद

143
(1)

(2)

शद्दीलरुन यस्त्माचा अधधकाय -
एखाद्मा बू-भाऩन क्रभांकात जभीन धायण कयणा-मा
व्मक्ती इतय बूभाऩन क्रभांकाच्मा शद्दीलरुन
यस्त्माफाफतच्मा शक्काची भागणी कयीत अवतीर, तय
तशसवरदायाव ्माची चौकळी कयता मेईर ल ्माचा
ननणाम कयता मेईर..

अळा भागणीचा ननणाम कयतांना ळतेक-मांना आऩल्मा
ळतेात जाण्मावाठी मोग्म भागााची ककती जरुयी आशे
माकडे तशसवरदाय रष देईर..



भशायाष्ट्र जभीन भशवूर अधधननमभ 1966, चे करभ 143
करभ ऩोट

करभ
तयतूद

143 (3)

(4)

(5)

तशसवरदायाने ददरेरा ननणाम शा ऩोटकरभ (4) ल (5)
च्मा उऩफंधाव अधधन याशून अवऩराव ल पेयतऩावणीव
अधीन अवेर..

मा करभान्लमे तशसवरदायाने ददरेल्मा ननणामाभुऱे
व्मधथत झारेल्मा कोण्माशी व्मक्तीरा अळा
ननणामाच्मा तायखेऩावून 1 लऴााच्मा भुदतीत ददलाणी
दाला कयता मेईर..

जेव्शा ऩोटकरभ 4 अन्लमे तशसवरदायाच्मा
ननणामावलरुध्द ददलाणी दाला दाखर कयण्मात आरा
अवेर तेव्शा अवा ननणाम पेयतऩावणीव अधधन अवणाय
नाशी..




