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फेरफार नोंदवही व धववादग्रस्त प्रकरणाांची्

नोंदवही 

 

डॉ. सांजय्क ां डेटकर,  

उपधजल्ह्ाधिकारी 
 



म.ज.म.अ. कलम 

१५०(१) 
तलाठी त्याच्याकड े
कलम १४९्अन्वय े
ददलेल्या प्रत्येक अजााची्
ककां वा कलम्१५४्
अन्वय ेककां वा 
कोणत्याही वररष्टठ््
अधिकाऱ्याकडून 
धमळाललेी्सांपादनाची 
ककां वा हस्ताांतरणाची 
नोंद्"फेरफार 
नोंदवहीत" करील. 
 



म.ज.म.अ. कलम 

१५०(२) 
जवे्हा एखादा तलाठी, फेरफार, 
नोंदवहीत एखादी नोंद करील 
तवे्हा तो अशा नोंदीची्एक्प्रत 
चावडीतील ठळक जागी, त्याच 
वळेी लावील आधण 
फेरफारामध्य ेज्याचा धहतसांबांि 
आह ेअस ेअधिकार 
अधिलखेावरून ककां वा फेरफार 
नोंद्वहीवरून त्यास ददसनू 
यईेल, अशा सवा व्यक्तींना आधण 
त्यात ज्या व्यक्तींचा धहतसांबांि 
आह ेअस ेत्यास सकारण वाटत 
असले अशा इतर कोणत्याही 
व्यक्तींना लखेी नोटीस्देऊन्
कळवील. 
 



सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिधनयम क्रमाांक-३० अन्वय े
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिधनयम क्रमाांक-३० अन्वय ेमहाराष्ट्र 

जमीन महसूल अधिधनयम १९६६, च्या कलम १५० च्या 

पोटकलम (२) मध्य ेजादा परांत क समाधवष्ट करुन खालीलप्रमाण े

द रुस्ती करण्यात आली आह.े्त्य्ाचा्मधततार्ा् असा्की,   

 

"जरे् ेसांगणकाचा्(साठवण कीच्या यांत्राचा वापर करुन, 

म.ज.म.अ. कलम २(३३-अ) 'साठवण कीच ेयांत्र (Storage 

Device)' याची व्याख्या आह)े म.ज.म.अ. कलम १४८ अन्व्ये्

"अधिकार अधिलखे" सांज्ञते्नमदू्नोंदवह्य्ा्ठेवण्यात आलले्य्ा 

असतील, तरे् ेताल क्यातील तहधसलदार, म.ज.म.अ. कलम १५४ 

अन्वय ेनोंदणी्करणार्य्ा्अधिकार्य्ाकडून्स चना धमळाल्यानांतर, 

लगचेच, ती सचूना, फेरफारामध्य ेज्याचा धहतसांबांि आह ेअस े

अधिकार अधिलखेावरुन ककां वा फेरफार नोंदवहीवरुन त्यास 

ददसनू यईेल, अशा सवा व्यक्तींना आधण त्यात ज्या व्यक्तींचा 

धहतसांबांि आह ेअस ेत्यास सकारण वाटत असले अशा इतर 

कोणत्याही व्यक्तीला व त्याबरोबर गावाच्या सांबांधित तलाठयास 

लघ सांदेश सेवा (एस.एम.एस.) ककां वा इलके्रॉधनक मेल (इ-मेल) 
ककां वा धवहीत करण्यात यईेल अशा इतर कोणत्याही 

उपकरणाद्वारे पाठवील......... 



सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिधनयम क्रमाांक-३० अन्वय े

वरील्माधहती गावाचा तलाठी्याांना्
धमळाल्यानांतर, तो्तातडीन ेत्याची नोंद 
फेरफार नोंदवहीत करील.  
परांत , िारतीय नोंदणी अधिधनयम, १९०८ 
अन्वय ेज्या व्यक्तींनी स्वत: दस्तऐवजाांची 
नोंदणी करणार्य्ा अधिकार्य्ासमोर 
दस्तऐवज करून्ददले् असतील, अशा 
व्यक्तींना, तहधसलदाराांनी्वरील्प्रमाणे्
कोणतीही स चना पाठधवण ेआवश्यक 
असणार नाही."  

 

तर्ाधप, कलम १५०(२) च्या स िारण े
प्रमाण ेSRO कडे हजर असणाऱ्या देणार-
घणेार याांना नोटीस देण्याची आवश्य्कता 
नसली तरीही नाही, नोटीसची एक प्रत 
चावडीवर प्रधसध्द करण ेबांिनकारक आह.े 
तसचे सात-बारा सदरी असणार्य्ा क ळ, 
खांडकरी, वधहवाटदार, इतर हक्कातील 
इसम, सह धहस्सिेारक याांना तलाठ्यान े
नोटीस बजावण ेआवश्यक आह.े 
 



मांत्रीमांडळ्धनणाय्(बठैक्क्रमाांक्१६२)्दद. २१्मे् २०१४्मध्ये् नमदू्आहे्

की,  

"नोंदणीकृत्दस्तऐवजाने् होणार्य्ा्फेरफार्नोंदी्घतेल्यानांतर, द य्यम्
धनबांिकासमोर्समक्ष्उपधस्र्त्राहून्दस्तावर्सही्करणार्य्ा्पक्षकारास्
परत्एकदा्सांबांधित्तलाठ्यासमोर्उपधस्र्त्राहण्याची्आवश्यकता्
िासणार्नाही. (म्हणजचे्द य्यम्धनबांिकासमोर्समक्ष्उपधस्र्त्राहून्सही्
केललेा्दस्त्घऊेन, फेरफार्नोंद्करण्यासाठी्तलाठ्याकडे् जावे् लागणार्
नाही.)  
दस्त्नोंदणी्होताच्त्याची्माधहती्आज्ञावलीद्वारे्(द य्यम्धनबांिकामाफा त) 
तहधसल्कायाालयातील्म्यटेूशन्सलेला्तात्काळ्उपलब्ि्करून्ददली्
जाईल. त्याआिारे्फेरफार्नोंद्घऊेन्नम ना्९्ची्नोटीस्तयार्करुन्
(तहधसल्कायाालयामाफा त) तलाठ्यास्तशी्नोंद्घणे्याचा्एसएमएस्ककां वा्
ई-मेल्केला्जाईल. त्यान सार्तलाठी्ककां वा्परररक्षक्िमूापक्फेरफार्
नोंदवहीत्नोंद्घऊेन्प ढील्कायावाही्करतील."  

 

 



म.ज.म.अ. कलम १५०(३) 

कलम्१५०(१) अन्वय े

फेरफार नोंदवहीत 

केलले्या कोणत्याही 

नोंदीच्या सांबांिात 

तलाठ्याकड ेतोंडी 

ककां वा लखेी आक्षपे 

घणे्यात आल ेअसतील 

तर वादग्रस्त 

प्रकरणाांच्या नोंदवहीत 

(गाव्नम ना्६-अ) त्या 

आक्षपेाांच्या तपशीलाची 

नोंद करण ेह ेतलाठ्याच े

कताव्य असले....... 



म.ज.म.अ. कलम १५०(३) 

आक्षपे सादर 

करणाऱ्या 

व्यक्तींना तलाठी 

त्याबाबत धवधहत 

नम न्यात लखेी 

पोच दईेल. 
 



म.ज.म.अ. कलम १५०(४) 

वादग्रस्त प्रकरणाांच्या नोंदवहीत 

(गाव्नम ना्६-अ) दाखल केललेी 

वादग्रस्त प्रकरण ेअव्वल 

कारक नाच्या हुद्यापके्षा कमी हुद्दा 

नसले असा महस ली ककां वा ि-ूमापन 

अधिकारी धनकालात काढील. अशी्

प्रकरणे् जाधस्त्त्जास्त््एक वर्ााच्या 

आत धनकालात काढली्जातील.  

आधण अशा नोंदवहीत नोंद करण्यात 

आलेल ेआक्षेप ज्या आदशेान्वय े

धनकालात काढण्यात आल ेअसतील 

अशा तक्रार्नोंदींवरील्आदशेाांची 

नोंद्फेरफार नोंदवहीत (गाव्नम ना्

६) करण्य्ात्यइेल. 



म.ज.म.अ. कलम १५०(५) 

कलम्१५०(४) अन्वये् गाव्नम ना्

६्मध्य्े् नोंद्(प्रमाणीत्झाल्य्ावर) 

केल्य्ावर्त्य्ाचा्अांमल्गाव्नम ना्

सात-बारा, ८-अ्व्अन्य््सांबांधित््

गाव्नम न्य्ाांवर्दणे्य्ात्यइेल.   

 

फेरफार नोंदवहीतील नोंद, 

योग्यरीतीन ेप्रमाधणत करण्य्ात्

आल्याखरेीज, ती्नोंद्

अधिकाराधिलखेात दाखल 

करण्यात यणेार नाही. 
 



म.ज.म.अ. कलम १५०(५-अ) 

परांत ् असे् की, ज्य्ा्

नोंदींसांबांिी्कोणताही्

वाद्नसले्त्य्ा्नोंदी्

मांडळ्अधिकार्य्ास्

तपासता्यातील्ककां वा्

प्रमाधणत्करता्यतेील.  



म.ज.म.अ. कलम १५०(५-ब) 

परांत ् असे् की, 

सांबांधित्पक्षकारावर्

त्य्ाबाबतीत्नोटीस्

बजाधवण्य्ात्

आल्य्ाधशवाय, अशा्

कोणत्य्ाही्नोंदी्

प्रमाधणत्करता्

येणार्नाहीत.   

 



म.ज.म.अ. कलम १५०(६) 

फेरफार नोंदवहीतील नोंदी 

तपासण्यात यतेील आधण अशा 

नोंदी बरोबर असल्याच ेआढळून 

आल ेतर ककां वा, यर्ाधस्र्धत, 

त्यात द रुस्ती केल्यानांतर, धवधहत 

करण्यात येईल अशारीतीन ेत्या 

अव्वल कारक नाच्या दजााहून 

कमी दजााचा नसले असा महसलू 

अधिकारी ककां वा ि-ूमापन 

अधिकारी प्रमाधणत करील.  
 



याचाच्अर्ा् मांडलअधिकारी्तहधसलदारचे्

अधिकार्वापरून्नोंदी्प्रमाधणत्करतात्ककां वा्

तक्रार्नोंदींवर्धनकाल्दतेात्हा्गरैसमज्आह.े  

 

म.ज.म.अ. कलम्१५०(४) अन्व्ये् मांडलअधिकारी/ 

अव्व्ल्कारक न्याांना्तक्रार्नोंदींवर्धनकाल्

देण्य्ाचा्अधिकार्आहे् आधण्कलम्१५०(६) 

अन्व्ये् मांडलअधिकारी/ अव्व्ल्कारक न्याांना्

मांडलअधिकारी/ अव्व्ल्कारक न्याांना्फेरफार्

नोंदी्प्रमाधणत/रद्द््करण्य्ाचा्अधिकार्आह.े 



िन्य्वाद 

डॉ. सांजय्क ां डटेकर, 
उपधजल्ह्ाधिकारी 

 


