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            सर्वोच्च न्यायालय, दिर्वाणी अपील क्रमाांक ८३९९/२०१५ च् या ेिाचाचा व र्वै र अ अवार्वाि   

 
 

सर्वोच्च न्या या लया ने ससजहहल अपील क्रमा कं ८३९९/२०१५ मध ये पा तरक केलले या  ेशेचा चा  व र्वतर अन र्वा श 

 
भा रका च्या  सर्वोच्च न्या या लया क 
दशर्वा णी अपील अधिकाका र क्षते्रा क 

दशर्वा णी अपील क्रमा ंक ८३९९/२०१५ 
(वर्वचषे परर्वा नगी या धिकचका  (सी) क्रमा ंक २६६९८/२०१० या कनू उद्भर्वणा रे) 

 
वार अायण लक्ष् मण पाीलल        .... र्वािल 
      वर्वरूध् ि  
मा. गाला कन्वरक्चव कां पवी प्रा. लल. ेणण इतर अ     .... प्रततर्वािल   
 

न्या यननणणय 
ेर. के. अग्रर्वा ल, न् या यमकूी.  
 
१) पर अर्वावगी मान् य 
 
२) सिर अ अपील उच्च न्यायालय, माांबई न्यायसांवथाच्या खांडपीठावा २२.०६.२०१० र अोजी रर अी वपदीचव क्रमाांक 
२१०३/२००३ मधील अपील क्रमाांक २४५/२००७ मध् या दिलाय या अांतीम न्यायतवणणयावर्वरुध्ि तविेलचत ेहा, ज्यामध्या 
दिवाांक ०३.०८.२००६ र अोजी एक सिवयीय खांडवपठाच्या वर्वद्यमाव न्यायाधधचाांवी रर अी वपदीचव क्रमाांक २१०३/२००३ 
मध्या पारर अत का लायया ेिाचा वर्वरुध्ि प्रततर्वािलांवी िाखल का लाला अपील उच्च न्यायालयावा मान् य का ला होता.      
 
३) थोडक्या क कथ्य: 
(अ) मौजा एकसर अ, तालाका बोर अलर्वलल, महार अाष्ट् र याथील से   हा वां. २२१ मधील अांिाजा ११ एकर अ प्रश वाधधव जमीव, 
माळत: एका कमलाकर अ वार अायण सामांत या   यक् तीची होती. सिर अ जलमवीचा काहल भाग यातील र्वािल वार अायण 
लक्ष् मण पाीलल याच् या ताय यात होता. त यात तो इतर अ सहा   यक् तीांच् या मितीवा भाताच् या वपकाची लागर्वड कर अलत 
होता.    
  
(ब) दिवाांक १२.०९.१९८६ र अोजी, यातील र्वािलवा तहलसलिार अ, बोर अलर्वलल याांवा अजण िाऊव वर्ववांती का लल की, मौजा 
एकसर अ याथील से   हा वां. २२१, अांिाजा क्षात्र ११ एकर अ हल जमीव मागील १५-२० र्वर्ष ेत याच् या ताय यात अस व, तो 
ेणण इतर अ सहा   यक् ती त यात भाताचा पीक घात ेहात. तर अल त याांचा वार्व सिर अ जलमवीच् या सात-बार अा सिर अल "इतर अ 
हक् कात" िाखल कर अण् यात यार्वा. 
  

(क) सिर अ अजाणबाबतची वोीलस दिवाांक ०६/०३/१९८७ र अोजी कमलाकर अ वार अायण सामांत या जमीव मालकाला 
बजर्वण् यात ेलल. फा र अफार अ क्रमाांक ४६०१ अन् र्वया, 'म ळ मालकास वोीलस बजार्वण् यात ेलल पर अांता हर अकत प्राप् त 
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झालल वाहल ' असा वम ि करूव सिर अ अजणिार अ ेणण इतर अ सहा   यक् तीांची वार्वा अधधकार अ अलभलाखात "इतर अ 
हक् कात" िाखल कर अण् यात ेलल. 
 
(ड) मा. गाला कन्वरक्चव कां पवी प्रा. लल.- यातील प्रततर्वािल क्रमाांक १ ेणण जलमवीचा म ळ मालक कमलाकर अ 
वार अायण सामांत याांच् यात दिवाांक १५.०५.१९७८ र अोजी मौजा एकसर अ याथा स्व थत जलमवाबत वर्वक्रीचा कर अार अ झाला. 
पाढा यातील प्रततर्वािल क्रमाांक १ यावा सांक्षक्षप् त कार अण िार्वा क्रमाांक १७९७/१९८१ माांबई उच् च न् यायालयात िाखल 
करूव झालाला कर अार अ हा र्वै ध, अस्वततर्वात ेणण िोन् हल पक्षाांवा बांधवकार अक असय याचा जाहलर अ करूव माधगतला. 
 
(इ) दिवाांक १२.१०.१९८९ र अोजी, उच् च न् यायालयाच् या वर्वद् र्वाव एक सिव यीय खांडपीठावा सिर अ िार्वा मान् य करूव 
यातील प्रततर्वािल क्रमाांक १ च् या बाजावा तवकाल दिला ेणण दिवाांक १९.१०.१९९५ र अोजी, यातील प्रततर्वािल क्रमाांक 
१ वा, िोन् हल पक्षात झालाय या समझोत याच् या ेधार अा हाक मवामा लमळवर्वला. 
 
(फ) फा र अफार अ झाय यावांतर अ, जमीव मालक कमलाकर अ वार अायण सामांत यावा दिवाांक १३.०८.१९८७ ेणण १३.१०.१९८७ 
र अोजी, तहलसलिार अ, तालाका बोर अलर्वलल याांवा पत्राद् र्वार अा कळवर्वला की, काहल   यक् ती व र्वत:ला, सिर अ लमळकतीमध् या 
चातीवर्वर्षयक उपक्रम ककां र्वा मासामार अलच् या ेधार अार्वर अ का ळहक् काचा िार्वा कर अलत ेहात जो खोीा ेणण बवार्वी ेहा. 
या पत्राांत असाहल वम ि का ला होता की त यावा कोणालाहल, त याच् यार्वतीवा िा  याची वोीलस व र्वीकार अण् यासाठन वामण क 
का लालल वाहल.  
 
(क) 'अलभलाखातील' वोंिलवर्वरूध् ि यातील प्रततर्वािल क्रमाांक १ याांवी, उपवर्वभागीय अधधकार अल, माांबई, उपवगर अा, बाांद्रा 
(प ) याांच् याकडा पावर अार्वलोकव अजण क्रमाांक डीेर अएव/ेर अीलएस/३/२००० िाखल का ला जो उपवर्वभागीय अधधकार अल 
याांवी दिवाांक ३०.१२.२००० च् या ेिाचान् र्वया मान् य करूव दिवाांक ०६.०३.१९८७ ची फा र अफार अ वोंि र अद् ि का लल.   
 
(ख) दिवाांक ३०.१२.२००० च् या ेिाचार्वर अ वार अाज होऊव, अजणिार अावा त यावर्वरूध् ि उपस्जय हाधधकार अल (अपील), माांबई, 
उपवगर अा, याांच् याकडा सी/ेर अीलएस/अ-३/२००१ क्रमाांकावा अपील िाखल का ला जा दिवाांक ३१.०७.२००१ च् या 
ेिाचान् र्वया फा ीाळण् यात ेला.           
 
(ग) सिर अ ेिाचार्वर अ वार अाज होऊव, अजणिार अावा त यावर्वरूध् ि अप् पर अ ेयाक् त, कोकण वर्वभाग, माांबई, याांच् याकडा 
पाववर्वणलोकव अजण अपील/डाव क/ेर अीलएस/ पाववर्वणलोकव/६६/०१ क्रमाांकावा िाखल का ला जा अप् पर अ ेयाक् ताांवी दिवाांक 
१४.०३.२००३ च् या ेिाचान् र्वया मान् य का ला. 
 
(घ) पाववर्वणलोकव अजण मान् य कर अण् याच् या तवणणयार्वर अ वार अाज होऊव प्रततर्वािल क्रमाांक १ याांवी, माांबई उच् च 
न् यायालयात रर अी वपीलचव क्रमाांक २१०३/२००३ िाखल का ला जा वर्वद् र्वाव एक सिव यीय खांडपीठावा दिवाांक 
०३.०८.२००६ र अोजी फा ीाळ व लार्वला. 
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(च) यार्वर अ वार अाज होऊव, प्रततर्वािल क्रमाांक १ याांवी, माांबई उच् च न् यायालयात अपील क्रमाांक २४५/२००७ िाखल 
का ला जा उच्च न्यायालयाच्या खांडपीठावा दिवाांक २२.०६.२०१० र अोजीच् या ेिाचान् र्वया मान् य करूव अधधकार अ 
अलभलाखात "इतर अ हक् कात" वार्व िाखल का लाला दिवाांक ०६.०३.१९८७ चा फा र अफार अ क्रमाांक ४६०१ र अद् ि का ला. 
 
(छ) र्वर अलल ेिाचार्वर अ वार अाज होऊव अवपलाथींवी या न् यायालयात वर्वचार्ष पर अर्वावगी याधचका िाखल का लल ेहा.     
               

 ४) अवपलाथींचा वर्वद् र्वाव र्वकील का . ेभा ेर अ. चमाण ेणण प्रततर्वािल याांचा वर्वद् र्वाव ज् याष्ट् ठ र्वकील ्ी. चाखर अ 
वाफडा याांचा म् हणणा ेम् हल लकला. 
 
५) या याधचका मध् या एकमार्व माद् िा वर्वचार अ कर अण् यायोय य ेहा तो म् हणजा दिवाांक ०६.०३.१९८७ च् या फा र अफार अ क्रमाांक 
४६०१ अन् र्वया अधधकार अ अलभलाखाच् या "इतर अ हक् कात" झालालल वोंि र्वै ध होती ककां र्वा वाहल.  

  

प्रनकवपाी सा शरीकरण:   

  

६) अवपलाथींच् या वर्वद् र्वाव र्वकीलाांवी सािर अ का ला की, अवपलाथींकडा मागील १५-२० र्वर्ष ेप्रश वाधधव जलमवीचा ताबा 
ेहा ेणण ता त यात पीका  घात ेहात ेणण मासामार अल कर अलत ेहात. जलमवीचा म ळ मालक कमलाकर अ वार अायण 
सामांत याांवा, प्रश वाधधव जमीव अवपलाथींच् या ताय यात ेहा हल गोष्ट् ी मादहत होती. पर अांता त याांवी या ताय याला 
ेणण र्वापर अाला कधीहल हर अकत घातलल वाहल. दिवाांक ०६.०३.१९८७ च् या फा र अफार अ क्रमाांक ४६०१ अन् र्वया अवपलाथीं 
ेणण इतर अ ६   यक् तीांची वार्वा हक् क, तहलसलिार अ बोर अलर्वलल याांवी कायिाचीर अ प्रकक्रयाद् र्वार अा अलभलाखाच् या "इतर अ 
हक् कात" वोंिवर्वलल. 
 
७) अवपलाथींच् या वर्वद् र्वाव र्वकीलाांवी पाढा सािर अ का ला की, या कामी कमलाकर अ वार अायण सामांत तसाच त याांचा 
माखत यार अ लक्ष् मण अवा पाीलल याांवा तहलसल कायाणलय, बोर अलर्वलल माफण त वोीलस पाठवर्वण् यात ेलल होती. तथावप, 
वोीलस लमळ वहल मालकाांवी कोणताहल प्रततसाि दिला वाहल. ततवा असाहल र्वाि घातला की, म ळ जमीव मालकाचा 
माखत यार अ याांवी तलाठन याांचा समोर अ हजर अ र अाह व, त याांच् या दिवाांक २२.०१.१९८७ च् या जबाबान् र्वया अवपलाथींचा सिर अ 
जलमवीर्वर अलल ताबा मान् य का ला ेहा. सिर अ जलमवीची व थळ पाहणी, पांचवामा ेणण जाब-जबाब वोंिवर्वय यावांतर अच 
योय य ती कायिाचीर अ प्रकक्रया प णण करूव सिर अ फा र अफार अ वोंि वोंिवर्वण् यात ेलल ेहा. त याांवी पाढा असाहल सािर अ का ला 
की, अवपलाथी हा सिर अ जलमवीत का ळ हक् कावा ेहात. त यामाळा त याांची वार्वा योय य रर अतीवा फा र अफार अाद् र्वार अा अधधकार अ 
अलभलाखात वोंिवर्वलल गालल ेहात. अवपलाथी ेणण इतर अ ६   यक् तीांची वार्वा, कायिाचीर अ प्रकक्रयावा अधधकार अ 
अलभलाखात वोंिवर्वलल गाय यामाळा त याांचा सिर अ जलमवीमध् या गालल ४० र्वर्षपेाक्षा जाव त, व थायी ेणण वर्ववा   यत यय 
ताबा ेहा. 
 
८) वर्वद् र्वाव र्वकीलाांवी पाढा सािर अ का ला की, जर अ म ळ मालकाला अवपलाथी ेणण इतर अ ६   यक् तीांची वार्वा अधधकार अ 
अलभलाखात "इतर अ हक् कात" वोंिवर्वलल गाय याचा समजला होता तर अलहल त याांवी कोणतीच उपाययोजवा का लल वाहल. पाढा 
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जा  हा जमीव मालकाला अवपलाच् या तर अतािलबाबत कळला ता  हाहल त यावा अपील िाखल व कर अता पाववर्वणलोकवाचा 
पयाणय तवर्वडला. तसाच सिर अ पाववर्वणलोकव अजण फा र अफार अ वोंिलवांतर अ बे याच काळावा िाखल कर अण् यात ेला त यामाळा 
तो र्वाजर्वी कालार्वधीत िाखल झाला असा म् हणता याणार अ वाहल. चार्वील त याांवी असा सािर अ का ला की, अधधकार अ 
अलभलाखातील फा र अफार अ वोंि वर्वरूध् ि लसद्ध होईपयतं ककां र्वा त यालर्वजी वर्वीव वोंि कायिाचीर अपणा वोंिवर्वण् यात 
याईपयतं खर अल असय याचा गीहलत धर अला जाता.  
 
९) उत्तर अ िातावा, प्रततर्वािलतफे वर्वद् र्वाव ज् याष्ट् ठ र्वकीलाांवी सािर अ का ला की, सिर अचा फा र अफार अ मांज र अ कर अताांवा, 
तहलसलिार अ समोर अ वर्वदहत पध् ितीचा अवासर अण कर अण् यात ेलाला वाहल. त यात सांबांधीत प्रश वाधीव जलमवीचा सांपािव 
कोणत या अधधकार अावा झाला ककां र्वा र्वािातीत ताबा र्व त याचा व र्वरूप, दहतसांबांध ेणण दहव सा याबाबत काहलच 
उय लाख वाहल. वोीलस म ळ मालकाला बजवर्वण् यालर्वजी माखत यार अला बजवर्वण् यात ेलल ेहा. सामान् य चौकची 
पध् ितीच् या प्रकक्रयाचा अवासर अण कर अण् यात ेलाला वाहल त यामाळा असा दिस व याता की िोन् हल पक्षाांमध् या सांगवमत 
होता. म ळ मालकावा त याच् या दिवाांक १०.०२.१९८७ च् या पत्रात वम ि का ला ेहा की त यावा लक्ष् मण अवा पाीलल 
याांवा फक् त भाडा र्वसाललसाठन माखत यार अ वामलाला ेहा ेणण त याच् या जबाबाच् या ेधार अा का लाला कोणत याहल प्रकार अचा 
अलभलाखातील हव ताांतर अण बाकायिाचीर अ असाल. पाढा दिवाांक १३.१०.१९८७ र अोजी कमलाकर अ वार अायण सामांत याांवी 
तहलसलिार अ, बोर अलर्वलल याांवा कळवर्वला की, लक्ष् मण अवा पाीलल हा त याांचा कमणचार अल ेहा ेणण त याला न् यायालयीव 
हाक मवाम् याच् या अवार्षांगावा भाडा र्वस ललसाठन ेणण जलमवीचा अततक्रमणापास व सांर अक्षण कर अण् यासाठन वामला ेहा. 
प्रश वाधीव जलमवीच् या सांबांधात, प्रततर्वािल क्रमाांक १ चा त यार्वर अ एकाधधकार अल ताबा ेहा ेणण त याबाबत र्वािल र्व 
अन् य ६   यक् तीांचा र्वदहर्वाीलचा ेणण मासामार अलबाबत का लाला िार्वा कपीप णण ेहा. सामान् य चौकची प्रकक्रयाचा 
अवासर अण कर अण् यात ेलाला वाहल. या र्वतणवार्वरूव, असा दिस व याता की, त याचा ेणण अवपलाथीचा सांगवमत ेहा. 
फा र अफार अ क्रमाांक ४०६१ मध् या प्रश वाधीव जलमवीचा सांपािव कोणत या अधधकार अावा झाला ककां र्वा र्वािातीत ताबा र्व 
त याचा व र्वरूप, दहतसांबांध ेणण दहव सा याबाबत काहलच उय लाख वाहल. 
 
१०) सिर अची जमीव 'खाजव (िलिललची)' जमीव ेहा ेणण ती कधीहल लागर्वडीयोय य व  हती. त यामाळा 
अवपलाथींचा वार्व या जलमवीतील अधधकार अ अलभलाखात िाखल कर अण् याचा प्रश वच उद् भर्वत वाहल. अवपलाथींचा 
क्षार अयाक् त जलमवीत लागर्वड कर अलत असय याचा िार्वा तवर अाधार अ अस व फा ीाळे यास पात्र ेहा. 
न् यायालयासमोर अ असाहल सािर अ कर अण् यात ेला की महार अाष्ट् र जमीव महस ल अधधतवयम १९६६ च् या कलम २५७ 
अव    र्वया िाखल पावतवणर अलक्षण अजाणर्वर अ तवणणय घाण् यासाठन उपवर्वभागीय अधधकार अल सक्षम ेहात. 
 
चचा ण: 
११) पर अव पर अ वर्वर अोधी सािर अलकर अणार्वरूव, प्रश वाधीव जलमवीर्वर अ अवपलाथीचा अन् य   यक् तीांसह बेयाच र्वर्षांपास व 
अखांड ताबा ेहा हा तववर्वणर्वािपणा लसध् ि होता. यातील अवपलाथीवी तहलसलिार अ, बोर अलर्वलल याांच् याकडा अजण सािर अ 
का ला होता की ता ेणण अन् य ६   यक् ती गालल १५-२० र्वर्ष ेप्रश वाधीव जलमवीचा ताबािार अ अस व त यात भाताची 
लागर्वड कर अलत ेहात त यामाळा त याांची वार्वा मौजा एकसर अ च् या से   हा वांबर अ २२१, क्षात्र ११ एकर अ या जलमवीच् या 
सात-बार अाच् या "इतर अ हक् क" सिर अल िाखल कर अण् यात यार्वीत. याबाबत म ळ मालक कमलाकर अ वार अायण सामांत याांवा 
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दिवाांक ०६.०३.१९८७ र अोजी वोीलस बजार्वलल गालल ेणण अवपलाथी ेणण अन् य ६   यक् तीांचा वार्व अधधकार अ 
अलभलाखात फा र अफार अ क्रमाांक ४६०१ अन् र्वया "इतर अ हक् क" सिर अल िाखल कर अण् यात ेललत.  
 
१२) हा वम ि कर अणाहल प्रासांधगक ठर अाल की, मा. गाला कन्वरक्चव कां पवी प्रा. लल.- यातील प्रततर्वािल क्रमाांक १ 
ेणण म ळ मालक कमलाकर अ वार अायण सामांत याांच् यात दिवाांक १५.०५.१९७८ र अोजी मौजा एकसर अ याथील जलमवीचा 
वर्वक्री कर अार अ झाला ेणण प्रततर्वािल क्रमाांक १ याांवी सांक्षक्षप् त कार अण िार्वा क्रमाांक १७९७/१९८१ माांबई उच् च 
न् यायालयात िाखल करूव झालाला कर अार अ हा र्वै ध, अस्वततर्वात ेणण िोन् हल पक्षाांवा बांधवकार अक असय याचा जाहलर अ 
करूव माधगतला. दिवाांक १२.१०.१९८९ र अोजी, सिर अ िार्वा मान् य कर अण् यात ेला ेणण दिवाांक १९.१०.१९९५ र अोजी, 
यातील प्रततर्वािल क्रमाांक १ वा तसा हाक मवामा लमळवर्वला. 
 
१३) फा र अफार अ क्रमाांक ४६०१, दिवाांक ०६.०३.१९८७ अन् र्वया या अवपलाथी ेणण अन् य ६   यक् तीांचा वार्व अधधकार अ 
अलभलाखात "इतर अ हक् क" सिर अल िाखल कर अण् यात ेललत. यातील प्रततर्वािल क्रमाांक १ यावा सिर अ वोंि उपवर्वभागीय 
अधधकार अल, माांबई उपवगर अा, बाांद्रा (प ) याांच् याकडा े  हातवत का ला. उपवर्वभागीय अधधकार अल याांवी दिवाांक 
३०.१२.२००० च् या ेिाचान् र्वया पावतवणर अलक्षण अजण मान् य करूव फा र अफार अ क्रमाांक ४६०१, दिवाांक ०६.०३.१९८७ र अद् ि 
का ला. पाढा अवपलाथीवा त यावर्वरूध् ि उपस्जय हाधधकार अल (अपील), माांबई, उपवगर अा, याांच् याकडा अपील िाखल का ला जा 
दिवाांक ३१.०७.२००१ र अोजी फा ीाळण् यात ेला. अवपलाथीवा त यावर्वरूध् ि अप् पर अ ेयाक् त, कोकण वर्वभाग, माांबई, 
याांच् याकडा पाववर्वणलोकव अजण दिवाांक १४.०३.२००३ च् या ेिाचान् र्वया मान् य का ला गाला. 
 
१४) अवपलाथीचा िार्वा ेहा की, कायिाचीर अ प्रकक्रया पार अ पाडय यावांतर अच सिर अ फा र अफार अ वोंि वोंिवर्वण् यात ेलल 
ेहा. म ळ मालकास वोीलस बजार्वण् यात ेलल होती. तथावप, त याांवी काहलच प्रततसाि दिला वाहल ककां र्वा वर्वर अोधहल 
का ला वाहल. दिवाांक ०६.०५.१९८७ र अोजी अ  र्वल कार अका व, बोर अलर्वलल याांवी व थळ पाहणी करूव दिवाांक ११.०५.१९८७ 
र अोजी पांचवामा करूव सिर अ फा र अफार अ वोंि प्रमाणीत का लल होती. दिवाांक १३.१०.१९८७ र अोजी कमलाकर अ वार अायण 
सामांत याांवी तहलसलिार अ, बोर अलर्वलल याांवा कळवर्वला होता की, लक्ष् मण अवा पाीलल हा त याांचा कमणचार अल ेहा ेणण 
त याला न् यायालयीव हाक मवाम् याच् या अवार्षांगावा भाडा र्वस ललसाठन ेणण जलमवीचा अततक्रमणापास व सांर अक्षण 
कर अण् यासाठन वामला ेहा. पाढा असाहल सािर अ कर अण् यात ेला ेहा की, म ळ मालकाचा सिर अ जलमवीर्वर अ एकाधधकार अल 
ताबा ेहा. पाढा असाहल सािर अ कर अण् यात ेला ेहा की, म ळ जमीव मालकाचा माखत यार अ याांवी तलाठन याांचा समोर अ 
हजर अ र अाह व, त याांच् या दिवाांक २२.०१.१९८७ च् या जबाबान् र्वया अवपलाथींचा सिर अ जलमवीर्वर अलल ताबा मान् य का ला 
ेहा. माखत यार अपत्राचा र्वाचव का य यास असा सहज लक्षात याता की, लक्ष् मण अवा पाीलल याला म ळ मालकाच् यार्वतीवा 
प्रश वाधीव जलमवीबाबत जबाब िाण् याचा कोणताहल अधधकार अ व  हता. त यामाळा अवपलाथींचा प्रश वाधीव जलमवीर्वर अलल 
का ळ हक् काच् या िा  याला कोणताहल ेधार अ वाहल ेणण हा का ळ हक् क कोणत याहल पार अा  यालचर्वाय तवमाणण कर अण् यात 
ेलाला ेहा. सिर अ फा र अफार अ वोंि माखत यार अपत्र धार अक लक्ष् मण अवा पाीलल याच् या जबाबाच् या ेधार अार्वर अ 
वोंिवर्वण् यात ेलल ेहा. 
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१५) अवपलाथीचा वार्व अधधकार अ अलभलाखात िाखल कर अताांवा ेणण या प्रकार अची वर्ववांती मान् य कर अताांवा, 
अवपलाथीवा त याचा प्रश वाधीव जलमवीत त याचा व थाव ककां र्वा िार्वा अथर्वा कोणत या अधधकार अावा त याचा वार्व िाखल 
कर अण् यात यार्वा या सांबांधी काहलहल खालासा का लाला वाहल. ेणण सांबांधीत व तांभात असा वार्व िाखल कर अताांवा 
महार अाष्ट् र जमीव महस ल अधधतवयम र्व तवयम याांच् याकडा िालणक्ष झाला ेहा हा समजण् यात तहलसलिार अ, बोर अलर्वलल 
अपयची ठर अला ेहात.                                                                             
१६) या सांिभाणत, महार अाष्ट् र जमीव महस ल अधधतवयम, १९६६ च् या खाललल तर अतािलांची वोंि घाण् यात यार्वी. या 
तर अतािल खाललल प्रमाणा:- 
२. ह या ख या - या अधधतवयमान् र्वया अन् य सांिभण अथण अपाक्षक्षत वसाल तर अ- 
(१२) 'जमीन ाा रण करणे' ककां र्वा 'जमीन ाा रक असणे' ककां र्वा 'जसमनीचा  ाा रक असणे' म् हणजा र्वै धर अलत या जलमवीचा 
कय जा असणा, मग ता प्रत यक्षात असो ककां र्वा वसो. 
(२३) 'भोगर्वटा शा र' म् हणजा, का ळ ककां र्वा चासकीय पट्ीािार अ खार अलज करुव, बबविामाला जलमवीचा प्रतयक्ष कयजा 
असलाला धार अक. पर अांता  प्रतयक्ष कयजा असणार अा धार अक हा क ळ असाल तयाबाबतीत, भ लमधार अक ककां र्वा यथास्वथती, 
र्वरर अष्ट्ठ जमीवमालक हा भोगर्वीािार अ े हा असा मावण्यात याईल. 
(२४) 'भोगर्वटा ' म् हणजा कय जा. 
(२५) 'जसमना चा  भोगर्वटा  करणे' म् हणजा जमीव कयजात असणा ककां र्वा कयजात घाणा.  
१४८. अधिकाका र असभलखे 
प्रतयाक गार्वामध्या अधधकार अ अलभलाख ठार्वण्यात यातील र्व अचा अधधकार अ अलभलाखात 
पाढलल तपचील असाल :— 
(अ) (का ळ सोड व अन्य अचा) ज्या  यक्ती जमीव धार अण कर अणाेया, भोगर्वीा कर अणाेया, मालक ककां र्वा जमीव 
गहाण घाणाेया ककां र्वा ततचा भाडा ककां र्वा महस ल ेपयया वार्वा करूव घाणाेया असतील अचा सर्वण  यक्तीांची 
वार्वा. 
(ब) चासकीय पट्ीािार अ म्हण व ककां र्वा सांबांधधत का ळकायद्याच्या अथणकक्षातील का ळा धरूव, का ळा म्हण व ज्या 
 यक्ती जमीव धार अण कर अलत असतील अचा सर्वण  यक्तीांची वार्वा. 
(क) अचा  यक्तीांच्या पर अवपर अ दहतसांबांधाचा वर्वरूप, तयाची मयाणिा ेणण तयाच्याची सांबांधधत असलायया अील 
ककां र्वा िातयतर्वा असययास तया अील ककां र्वा िातयतर्वा. 
(ड) अचा  यक्तीांपै की कोणतयाहल  यक्तीांवी द्यार्वयाचा ककां र्वा तयाांवा िाण्याजोगा खांड ककां र्वा महस ल, कोणताहल 
असययास, तो खांड ककां र्वा महस ल. 
(इ) र अाज्य चासव, याबाबतीत का लायया तवयमान्र्वया सर्वणसामान्यपणा ककां र्वा तयात वर्वतवदिणष्ट्ी का लायया कोणतयाहल 
क्षात्राच्या प्रयोजवाांसाठन वर्वदहत कर अलल असा इतर अ तपचील. 
१४९. अधिकाका र सपंा शन केलया चे प्रनकर्वतृ्त शेणे 
र अाज्यातील कोणतयाहल क्षात्रामध्या असलालल जमीव, धार अण कर अणार अा, भोगर्वीा कर अणार अा, जमीवमालक, जमीव गहाण 
ठार्व व घाणार अा, चासकीय पट्ीािार अ ककां र्वा का ळ म्हण व ककां र्वा ततच्या खांडाचा ककां र्वा महसालाचा अलभहव ताांककती म्हण व 
कोणताहल अधधकार अ उत्तर अाधधकार अावा अवाजीवर्वताधधकार अावा, र्वार असाहक्कावा, वर्वभागणीवा, खर अािलवा, गहाणावा, िाणगीवा, 
पट्ट्यावा ककां र्वा अन्य र अलतीवा सांपािव कर अणार अल कोणतीहल  यक्ती, असा अधधकार अ ततवा सांपािव का ययाबद्िल, 
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असा अधधकार अ सांपािव का ययाच्या दिवाांकापास व तीव मदहन्याांच्या ेत तलाठ्यास तोंडी अथर्वा लाखी कळर्वील 
ेणण उक्त तलाठन, कळवर्वणाेया  यक्तीला असा प्रततर्वीत्त लमळाययाची लाखी पोच तातकाळ िाईल.  
पर अांता असा अधधकार अ सांपािव कर अणार अल  यक्ती अज्ञाव असाल ककां र्वा अन्यथा अपात्र असाल ता हा असा प्रततर्वीत्त 
ततचा पालक ककां र्वा ततची मालमत्ता स्जच्या ताययात असाल अची इतर अ  यक्ती तलाठ्यास िाईल.  
पर अांता ेणखी असा की, स्जयहाधधकाेयाच्या पर अर्वावगीवासार अ ककां र्वा वोंिलायया िवतलर्वजाांच्या ेधार अा अधधकार अ 
सांपािव कर अणाेया कोणतयाहल  यक्तीस, तलाठ्यास प्रततर्वीत्त िाण्याबाबतच्या जबाबिार अलत व स ी िाण्यात याईल.  
पर अांता ेणखी असा की, स्जयहाधधकाेयाच्या पर अर्वावगीवा अधधकार अ सांपािव का ला असययाचा एखाद्या  यक्तीचा 
िार्वा असाल, तयाबाबतीत या अधधतवयमाच् या ककां र्वा तया तया र्वाळी अांमलात असलायया कोणतयाहल कायद्याच्या 
तर अतािलांन्र्वया, अची पर अर्वावगी ेर्वशयक असाल तयाबाबतीत, अची  यक्ती, तलाठ्यावा तीस, तसा कर अण्यास 
फमाणवर्वला तर अ, या अधधतवयमान् र्वया कर अण्यात ेलायया तवयमान्र्वया ेर्वशयक असाल तयाप्रमाणा अची पर अर्वावगी 
ज्या ेिाचाद्र्वार अा िाण्यात ेलल असाल तया ेिाचाबाबतचा पार अार्वा सािर अ कर अलल. 
१५०. फेरफा र नोंशर्वही र्व वर्वर्वा शग्रवक प्रकरणा ंची नोंशर्वही 
१) कलम १४९ अन्र्वया, तलाठन तयाच्याकडा दिलायया प्रतयाक प्रततर्वीत्ताची ककां र्वा कलम १५४ अन्र्वया ककां र्वा 
कोणातयाहल स्जयहाधधकाेयाकड व लमळालालल सांपािवाची ककां र्वा हवताांतर अणाची वोंि फा र अफार अ वोंिर्वहलत कर अलल. 
२) जा हा एखािा तलाठन, फा र अफार अ, वोंिर्वहलत एखािल वोंि कर अलल ता हा तो अचा वोंिलची एक प्रत चार्वडीतील 
ठळक जागी, तयाच र्वाळी लार्वील ेणण फा र अफार अामध्या ज्याचा दहतसांबांध ेहा असा अधधकार अ अलभलाखार्वरूव ककां र्वा 
फा र अफार अ वोंि र्वहलर्वरूव तयास दिस व याईल, अचा सर्वण  यक्तीांवा ेणण तयात ज्या  यक्तीांचा दहतसांबांध ेहा असा 
तयास सकार अण र्वाीत असाल अचा इतर अ कोणतयाहल  यक्तीांवा लाखी कळर्वील. 
३) पोी-कलम (१) अन्र्वया फा र अफार अ वोंिर्वहलत का लायया कोणतयाहल वोंिलच्या सांबांधात तलाठ्याकडा तोंडी ककां र्वा 
लाखी ेक्षाप घाण्यात ेला असतील तर अ र्वािग्रवत प्रकर अणाांच्या वोंिर्वहलत तया ेक्षापाांच्या तपचीलाची वोंि कर अणा 
हा तलाठ्याचा कतण य असाल. ेक्षाप सािर अ कर अणाेया  यक्तीांवा तलाठन तयाबाबत वर्वदहत वमान्यात लाखी पोच 
िाईल. 
४) र्वािग्रवत प्रकर अणाांच्या वोंिर्वहलत िाखल का लालल र्वािग्रवत प्रकर अणा अ र्वल कार अका वाच्या हाद्यापाक्षा कमी हाद्िा 
वसाल असा महसालल ककां र्वा भ -मापव अधधकार अल एक र्वर्षाणच्या ेत चक्यतोर्वर अ तवकालात काढलल ेणण अचा 
वोंिर्वहलत वोंि कर अण्यात ेलाला ेक्षाप ज्या ेिाचान्र्वया तवकालात काढण्यात ेला असतील अचा ेिाचाांची 
असा अधधकार अल याबाबत र अाज्य चासवावा का लायया तवयमाांद्र्वार अा वर्वदहत कर अण्यात याईल अचा र अलतीवा फा र अफार अ 
वोंिर्वहलत वोंि कर अलल. 
५) याबाबतीत र अाज्य चासव जा तवयम कर अलल तयास अधीव र अाह व फा र अफार अ वोंिर्वहलतील वोंिल अधधकार अ 
अलभलाखात िाखल कर अण्यात यातील. 
पर अांता फा र अफार अ वोंिर्वहलतील वोंि, योययर अलतीवा प्रमाणणत ेययाखार अलज, अधधकार अालभलाखात िाखल कर अण्यात याणार अ 
वाहल. 
६) फा र अफार अ वोंिर्वहलतील वोंिल तपासण्यात यातील ेणण अचा वोंिल बर अोबर अ असययाचा ेढळ व ेला तर अ 
ककां र्वा, यथास्वथतत, तयात िारुवती का ययावांतर अ, वर्वदहत कर अण्यात याईल अचा र अलतीवा तया अ र्वल कार अका वाच्या 
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िजाणह व कमी िजाणचा वसाल असा महस ल अधधकार अल ककां र्वा भ -मापव अधधकार अल प्रमाणणत कर अलल. (पर अांता असा 
की, ज्या वोंिलसांबांधी कोणताहल र्वाि वसाल तया वोंिल मांडळ तवर अलक्षकास तपासता यातील) 
पर अांता ेणखी असा की, सांबांधधत पक्षकार अाांर्वर अ तयाबाबतीत वोीलस बजावर्वण्यात ेययालचर्वाय अचा कोणत याहल वोंिल 
प्रमाणणत कर अण् यात याणार अ वाहलत. 
७) र अाज्य चासवावा याबाबतीत का लायया तवयमाांद्र्वार अा वर्वदहत कर अण्यात याईल अचा र अलतीवा ेणण अचा 
कायणपद्धतीवासार अ का ळर्वदहर्वाीलची वोंिर्वहल ठार्वण्यात याईल असा तविेच र अाज्य चासव िाऊ चका ल. 
 
 

१७) उपर अोक् त तर अतािल वर्वचार अ माांबई उच् च न् यायालयावा बसंरा जीशेर्वी भ र्वल ससगं रा मननरंजन ससगंची वर्वार्वा  ेणण 
इकर वर्वरूध श म.े बा यरा मजी जीजीभॉय प्रा . सल. ेणण इकर २००६ (६) महा. लॉ. जवण. ९५ या प्रकर अणात करूव 
खाललल प्रमाणा माद् िा वोंिवर्वला ेहात:  
"८. यार्वरूव असा व पष्ट् ी होता की, सिर अ अधधतवयमाच् या कलम १४८ सह १४९ ेणण १५० चा र्वाचव कर अता, 
कोणाचाहल वार्व अधधकार अ अलभलाखात िाखल कर अताांवा, अजणिार अ हा त या जलमवीचा धार अक, र्वदहर्वाीिार अ, मालक, 
गहाण घाणार अा ककां र्वा पट् ीािार अ असार्वा. याप्रकार अचा अधधकार अ अचा   यक् तीसाठनहल उपलय ध असतो जो सिर अ 
लमळकतीत उत्तर अाधधकार अावा (succession), उत्तर अजीवर्वतावा (survivorship), र्वार अस हक् कावा (inheritance), 
र्वाीणीवा (partition), खर अािलवा (purchase), गहाणावा (mortgage), बक्षीसावा (gift), भाडातत्त्र्वार्वर अ (lease) ककां र्वा 
अन् यप्रकार अा (otherwise) सिर अ जमीव सांपािलत (acquire) कर अतो. भार्वललसांगचा िार्वा ेहा की तो २७ एकर अ 
जलमवीचा र्वदहर्वाीिार अ होता ेणण सिर अ हक् क त याच् याकडा सव १९५० पास व ेहा. त यामाळा त याचा सिर अ हक् क 
"इतर अ हक् कात" वोंिवर्वण् यास पात्र ेहा. त याचा हा िार्वा उपस्जय हाधधकार अल याांवी फा ीाळ व लार्वला जो अप् पर अ 
वर्वभागीय ेयाक् ताांवीहल कायम योय यरर अत या का ला. का र्वळ धार अक ककां र्वा र्वदहर्वाीिार अ या कायिाचीर अ अधधकार अाच् या 
ेर्वश यकताची प तणता कर अलत वाहल. सिर अ अधधतवयमाच् या कलम २(१२) मध् या वम ि का य याव सार अ हा व पष्ट् ी होता की, 
"जमीवीचा धार अक (land holder)" ककां र्वा "जमीव धार अण कर अणार अा (holder of Land)" म् हणजा कायिाचीर अरर अत या 
सिर अ जमीव "कायिाचीर अरर अत या (lawfully)" ताय यात असणा. मग असा ताबा प्रत यक्षात असो ककां र्वा वसो. ेणण 
कलम २(२३) अन् र्वया र्वदहर्वाीिार अ (occupant) म् हणजा धार अकाच् या ताय यात िासे याच् या हाती मालकी वसलाय या 
जलमवीचा प्रत यक्ष ताबा (actual possession of un-alienated land) असणा. त यामाळा भार्वललसांगला हा लसध् ि 
कर अणा ेर्वश यक ेहा की, प्रश वाधीव जलमवीत त याचा ताबा ककां र्वा र्वदहर्वाी कायिाचीर अ होती ककां र्वा त याच् या ताय यात 
सिर अ जमीव कायिाचीर अ पध् ितीवा/लचर्षणकावा (by a legal conveyance/title) ककां र्वा पार्वती इत यािल सार अय या 
िव तलर्वजावा ेलल होती. जर अल त याचा ताबा ेहा हा मान् य का ला तर अल का र्वळ प्रततर्वािल ककां र्वा त याचा प्रतततवधी याांवी 
त यार्वाळी ताय याला हर अकत घातलल वाहल म् हण व त याचा असा ताबा कायिाचीर अ ताबा ठर अत वाहल. त याला त याचा ताबा, 
कायिाचीर अ बाबी तविचणवास ेण व हा लसध् ि कर अणा ेर्वश यक ेहा. ेणण जर अ तो अचा ेर्वश यक बाबी लसध् ि 
करू चकला वाहल तर अ महस ल अधधकाे याांवा भार्वललसांगला खाजगी जलमवीर्वर अ अततक्रमण कर अणार अल   यक् ती असा 
म् हणणा योय यच ेहा. तहलसलिार अ ेणण त यावांतर अ एसडीन वा माय य माद् िा वर्वचार अातच घातला वाहल की प्रश वाधीव 
जमीव कायिाचीर अरर अत या भार्वललसांगच् या ताय यात होती ककां र्वा वाहल. महार अाष्ट्र जमीव महस ल अधधतवयमाांतगणत    
महार अाष्ट्र जमीव महस ल अधधकार अ अलभलाख ेणण वोंिर्वह्या (तयार अ कर अणा र्व सास्वथतीत ठार्वणा) तवयम, १९७१ हा 



 

 डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री                                                        Page 9 

            सर्वोच्च न्यायालय, दिर्वाणी अपील क्रमाांक ८३९९/२०१५ च् या ेिाचाचा व र्वै र अ अवार्वाि   

 
 

तवयम तवस्श चत कर अण् यात ेला ेहात. ेणण या तवयमातील तवयम १० अन् र्वया फा र अफार अ वोंिर्वहलचा फॉमण दिलाला 
ेहा. तवयम ११ अन् र्वया फा र अफार अ वोंिर्वहलत वोंिल कर अण् याची मादहती िाण् यात ेलल ेहा. तवयम १२ अन् र्वया 
वर्वर्वक्षक्षत प्रकर अणात फा र अफार अाची वोंि कर अण् याची मादहती िाण् यात ेलल ेहा. तवयम १३ मध् या वम ि ेहा की, 
कोणतयाहल जलमवीच्या सांबांधात कलम १५०, पोीतवयम (१) अन्र्वया फा र अफार अाच्या वोंिर्वहलत वोंि कर अण्यात याईल  
ता हा, तलाठन, अधधकार अ अलभलाखात तया जलमवीच्या सांबांधात ेढळणाे या वोंिलसमोर अ, सिर अ फा र अफार अ वोंि 
यथोधचतरर अतया प्रमाणणत कर अण्यात ेलालल वाहल या चाे  यासह, तया फा र अफार अाच्या वोंिलचा क्रमाांक अधधकार अ 
अलभलाखात पास्न्सलवा िचणर्वील. ती वोंि प्रमाणणत कर अण् यात ेय यावांतर अ ती चाईवा का लाय या वोंिलत रूपाांतर अलत 
होईल. तहलसलिार अ ेणण त यावांतर अ एसडीनवी भार्वललसांगचा अजण, सिर अ अधधतवयमातील कलम २(१२), २(२३), 
ेणण १४८, १४९ ेणण १५० च् या कसोीलर्वर अ तपासणा ेर्वश यक होता. तथावप, हा िोन् हल अधधकाे याांवी सािर अ 
का लाला अहर्वाल ककां र्वा तहलसलिार अवा का लाय या व थळपाहणीच् या ेधार अार्वर अ अर्वलांब व र अाह व भार्वललसांगचा सिर अ 
जलमवीर्वर अलल ताबा मान् य का ला. का र्वळ ताबा ेहा या ेधार अार्वर अ िार्वािार अाचा वार्व इतर अ हक् कात वम ि कर अणा 
म् हणजा वर्वपयाणस कर अणा ेहा ेणण सिर अचा ताबा कायिाचीर अ ेहा याबाबत जो पयतं सांबांधीत अधधकाे याची खात्री 
पीत वाहल तो पयतं, जर अल म ळ मालक हजर अ र अाह व ेपलल बाज  माांड व गाला तर अलहल अची वोंि कर अण् यात याऊ वया. 
जा  हा अधधकार अल ेपला र्वै धातवक कतण य कर अलत असाल ता  हा तर अ वाहलच वाहल.                   
 जा  हा तवयम म् हणतो की, वर्वलचष्ट् ठ पध् ितीवा कतण  य का लाच पादहजा ककां र्वा वर्वलचष्ट् ठ पध् ितीवा चौकची का ललच 
पादहजा, ता  हा तहलसलिार अवा कायिा/तवयमात वम ि ेर्वश यक तर अतािलांची प तणता होत ेहा ककां र्वा वाहल याबाबत 
खात्री करूव घाणा ेर्वश यक ठर अता.  
 
१८) त यामाळा हा व पष्ट् ी होता की, एखाद् याचा वार्व सिर अ अधधतवयमातील कलम १४८ सह १४९ र्व १५० अन् र्वया 
अधधकार अाचा र्वापर अ करूव अधधकार अ अलभलाखात िाखल कर अताांवा, अजणिार अ सिर अ जलमवीचा धार अक (holder), 
र्वदहर्वाीिार अ (occupant), मालक (owner), गहाणिार अ (mortgagee), ककां र्वा का ळ/भाडाकरू (tenant) असार्वा. हा 
अधधकार अ/हक् क उत्तर अाधधकार अावा (succession), उत्तर अजीवर्वतावा (survivorship), र्वार अस हक् कावा (inheritance), 
र्वाीणीवा (partition), खर अािलवा (purchase), गहाणावा (mortgage), बक्षीसावा (gift), भाडातत्त्र्वार्वर अ (lease) ककां र्वा 
अन् यप्रकार अा (otherwise) जमीव सांपािलत (acquire) कर अणाे याला प्राप् त होतात. ेम् हल माांबई उच् च न् यायालयावा 
घातलाय या उपर अोक् त तवणणयातील दृष्ट् ीलकोवाांचा प णणपणा व र्वीकार अ कर अतो. 
अपीलाथींचा िार्वा ेहा की, ता, अन् य लोकाांसह प्रश वाधीव जलमवीत माधगल १५-२० र्वर्षांपास व र्वदहर्वाी कर अतात 
त यामाळात याांची वार्वा "इतर अ हक् कात" िाखल होणा ेर्वश यक ेहा. त याांचा हा िार्वा उपवर्वभागीय अधधकार अल तसाच 
उपस्जय हाधधकार अल (अपील) याांवी फा ीाळला होता पर अांता अप् पर अ ेयाक् ताांवी मान् य का ला ेहा. का र्वळ धार अक (holder) 
ककां र्वा र्वदहर्वाीिार अ (occupant) या अधधकार अाचा र्वापर अ कर अण् यासाठन कायद् यातील तर अतािलांची ेर्वश यकताांची प तणता 
कर अलत वाहलत. सिर अ अधधतवयमातील र्वर अ उय लाखीत कलम २(१२), "जमीवीचा धार अक (land holder)" ककां र्वा 
"जमीव धार अण कर अणार अा (holder of Land)" म् हणजा कायिाचीर अरर अत या सिर अ जमीव "कायिाचीर अरर अत या (lawfully)" 
ताय यात असणा. मग असा ताबा प्रत यक्षात असो ककां र्वा वसो. ेणण कलम २(२३) अन् र्वया र्वदहर्वाीिार अ (occupant) 
म् हणजा धार अकाच् या ताय यात िासे याच् या हाती मालकी वसलाय या जलमवीचा प्रत यक्ष ताबा (actual possession of 
un-alienated land) असणा. हा व पष्ट् ी कर अतात. त यामाळा अवपलाथी याांवी त याांचा सिर अ जलमवीर्वर अ कायिाचीर अ ताबा 
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ेहा ककां र्वा त याांच् या ताय यात सिर अ जमीव कायिाचीर अ पध् ितीवा/लचर्षणकावा (by a legal conveyance/title) ककां र्वा 
पार्वती इत यािल सार अय या िव तलर्वजावा ेलल होती ेणण ज् याला प्रततर्वािल क्रमाांक १ पक्षकार अ होता हा लसध् ि कर अणा 
हा ेर्वश यक ेहा. या प्रकर अणात अवपलाथी प्रततक ल ताययावाहल (adverse possession) हक् किार अ ठर अत वाहलत.  
 
१९) का र्वळ प्रततर्वािल क्रमाांक १ वा ककां र्वा म ळ मालकावा ताय याला हर अकत घातलल वाहल असा म् हणणा, जर अल त याचा 
ताबा ेहा हा जर अल मान् य का ला तर अल, त याचा ताबा कायिाचीर अ ठर अवर्वत वाहल. अवपलाथीवा त याची ताय याबाबची मालकी 
लसध् ि कर अणा ेर्वश यक ेहा. जर अ तो असा लसध् ि करू चकला वाहल तर अ सिर अ फा र अफार अ वोंि र अद् ि होण् यास पात्र 
ठर अाल. अवपलाथी ेणण अन् य ६   यक् तीांची वार्वा इतर अ हक् कात का र्वळ ताबा ेहा या ेधार अार्वर अ िार्वािार अाचा वार्व 
इतर अ हक् कात वम ि कर अणा म् हणजा वर्वपयाणस कर अणा ेहा ेणण सिर अचा ताबा कायिाचीर अ ेहा याबाबत जो पयतं 
सांबांधीत अधधकाे याची खात्री पीत वाहल तो पयतं, जर अल म ळ मालक हजर अ र अाह व ेपलल बाज  माांड व गाला तर अलहल 
अची वोंि कर अण् यात याऊ वया. जा  हा अधधकार अल ेपला र्वै धातवक कतण य कर अलत असाल ता  हा तर अ वाहलच वाहल.                   
 जा  हा तवयम म् हणतो की, वर्वलचष्ट् ठ पध् ितीवा कतण  य का लाच पादहजा ककां र्वा वर्वलचष्ट् ठ पध् ितीवा चौकची का ललच 
पादहजा, ता  हा तहलसलिार अवा कायिा/तवयमात वम ि ेर्वश यक तर अतािलांची प तणता होत ेहा ककां र्वा वाहल याबाबत 
खात्री करूव घाणा ेर्वश यक ठर अता.  
 
२०) ेमच् यामता, अवपलाथी ेणण अन् य ६   यक् तीांची वार्वा अधधकार अ अलभलाखात, ज् यात मालकी हक् क 
साांगणाे याांचा वार्व वम ि असता त यात िाखल कर अता याऊ चकत वाहल. ेम् हल पाढा असाहल वम ि कर अतो की, जर अल 
अवपलाथी ेणण इतर अाांवी जलमवीर्वर अ त याांचा मालकी हक् क ेहा असा िार्वा का ला वसा तर अल त याांची वार्वा अधधकार अ 
अलभलाखात िाखल कर अणा कायिाचीर अ ठर अणार अ वाहल ेणण म् हण व फा र अफार अ क्रमाांक ४६०१ ची वोंि सिर अ अलभलाखात 
घाता याऊ चकत वाहल. म् हण व फा र अफार अ क्रमाांक ४६०१ दिवाांक ०६.०३.१९८७ योय यरर अत या फा ीाळण् यात ेला ेहा. 
अपील फा ीाळण् यात यात ेहा. खचाणबाबत ेिाच वाहलत.  
 
(र अांजव गोगोई) .................... न् यायाधधच 
 
(ेर अ. का . अग्रर्वाल) .............. न् यायाधधच 
 
वर्वी दिय लल 
ऑक् ीोबर अ ८, २०१५ 
 
 
    
    
  


