- महसूल -

तक्रार नोंदीविषयक कामकाज

सिवसाधारण गाि
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जवमनीच्या अविलेखाचे महत्ि
 खातेदारांसाठी हक्काचा
प्राथवमक परािा
 कळांसाठी ताब्याचा
प्राथवमक परािा
 महसूल िसली,
वनयोजन, विकासात्मक
कामे यांसाठी महत्िाचा
दस्तऐिज
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तलाठी
 महसूल यंत्रणेचा कणा.
 प्रत्येक गािात अवस्तत्ि.
 महसूल प्रशासन, आपत्ती,
सामाजीक अथव सहाय्य,
पाणी टंचाई, गािातील
साधन संपत्तीची सांवययकीय
मावहती.
 शासकीय जवमनीचे संरक्षण.
 शासन आवण प्रशासन
यामधील दिा.
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तलाठयांची समस्या
 अहोरात्र काम.
 विविध प्रकारची कामे- अविलेख संगणीकरण, वनिडणका, जनगणना,
विविध सिेक्षण आवण मावहती, राजवशष्टाचार इत्यादी.
 योग्य प्रवशक्षणाचा अिाि, ररक्त पदे, अद्ययाित साधन सामग्री,
कागदपत्रे, शासकीय कायावलय, बैठक व्यिस्था, शासकीय वनिासस्थान
यांची अनपलब्धता.
 कोतिालांची ररक्त पदे.
 गािपातळीिरील अन्य शासकीय ि वनम-शासकीय अवधकारी/
कमवचारी यांचश
े ी समन्ियाचा ि सहकायावचा अिाि.
 िररष्ठांच्या लेखी ि स्पष्ट वनदेशांचा अिाि, वनकालपत्र ि
आदेशांतील संददग्धता.
 गािातील राजकारण/समाजकारण.
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िररष्ठ अवधकारयांच्या समस्या
िाढत्या व्यापामळे गाि िेट, दप्तर तपासणी, जनतेशी थेट
संिाद यांकडे दलवक्ष.
 कवनष्ठ अवधकारयांना कायदेशीर मागवदशवन करण्यात अपयश.
 कवनष्ठ अवधकारी/कमवचारी यांचश
े ी पररणामकारक संिाद
साधण्यात अपयश.
 निीन योजना ि निीन कायदे यांच्या प्रवशक्षणाचा अिाि.
 ररक्त पदांमळे अवतररक्त कायविार ि त्यामळे मानवसक ताण.
 अद्ययाित कायावलयीन साधन सामग्री, शासकीय वनिासस्थान
यांची अनपलब्धता.
 वजल्हा स्तरािरील राजकारण/समाजकारण.
 कायदेशीर ि अद्ययाित तरतदींचा अभ्यास नसणारा कमवचारी
िगव.
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जवमनीच्या िादाची कारणे
 कायदा ि वनयमांचे अज्ञान.
 सामावजक प्रवतष्ठा, इषाव, महत्त्िाकांक्षा, व्देष यांमळे होणारी
अडिणूक ि बेकायदेशीर कामे.
 जनता ि प्रशासनात ससंिादाचा अिाि.
 योग्य सल्ल्याचा अिाि.
 अचूक कायवपध्दतीची मावहती नसणे.
 सातबारा पनवलेखनामध्ये झालेल्या चका.
 सातबारा संगणकीकरणामध्ये झालेल्या चका.
 कटंबांतगवत िाद.
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महसूल प्रशासनाकडू न होणारया चका








कमवचारी िगावला योग्य प्रवशक्षण देण्यामध्ये दलवक्ष.
कारकनी लेखन प्रमाद ि अंकगवणतीय चका.
कायवपध्दतीच्या अज्ञानामळे होणारया चका.
कायद्याचा चकीचा अथव लािल्यामळे होणारया चका.
िररष्ठांकडू न वमळणारे मोघम, संददग्ध आदेश/सूचना
अविलेखात असणारया जन्या आवण मूलिूत चका.
कामाबाबत अनास्था असणारा कमवचारी िगव.
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जमीन विषयक कायदेशीर कामकाज
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जमीन विषयक मूलिूत संकल्पना
 जमीन महसूल हा जवमनीिरील सिवश्रेष्ठ िार आहे. (म.ज.म.अ.
कलम ७२)
 इतरांची मालमत्ता नसलेल्या सिव (रस्ते, नद्या, नाले, ओढे ई.)
जवमनींिर शासनाची मालकी असते. (म.ज.म.अ. कलम २०)
 िवहिाट ही हस्तांतरणीय ि िंशपरं परागत असते.
 जमीन मालकांचे (१) िोगिटादार िगव -१ (२) िोगिटादार िगव -२
(३) शासकीय पट्टेदार असे तीन िगव आहेत. (म.ज.म.अ. कलम २९)
 सात-बारा हा जवमनीच्या मालकीचा वनर्िविाद परािा नाही.
 कोणताही कायदेशीर दस्त जोपयंत सक्षम अवधकारयाकडू न
बेकायदेशीर ठरविला जात नाही तो पयंत तो खरा असल्याचे गृहीत
मानले जाते (म.ज.म.अ. कलम १५७)
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जो जे म्हणतो, ते त्याने पराव्यासह वसध्द करािे.(िारतीय परािा
कायदा, कलम १०१)
 महसूल अवधकारी मालकी हक्क ठरिू शकत नाहीत, ते के िळ
हक्कांची नोंदणी करणारे अवधकारी आहेत.
 कोणत्याही हक्कात बदल करतांना सिव वहतसंबंवधतांना नोटीस
बजािून त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देणे अवनिायव आहे.
 कळाची जमीन िगळता, जवमनीचा ताबा हा मालकी पाठोपाठ
आला पावहजे.
 एखादा खातेदार जेव्हा त्याच्या जवमनीची ज्या क्षणाला विक्री करतो
त्या क्षणाला त्याचे त्या जवमनीिरील सिव हक्क संपष्टात येतात.
 िारसा कायद्याबाबत मा. सिोच्च न्यायालयाने नकत्याच ददलेल्या
वनकालान्िये एकत्र कटंबातील वमळकतीत सिव म लींना मलांइतकाच
िारसा हक्क आवण जबाबदारी प्राप्त झालेली आहे.
 एकदा फे रफार मंजूर ककं िा नामंजरू झाल्यानंतर त्यावि्ध्द अपील
दाखल करणे हा एकमेि पयावय आहे.



डॉ.संजय कं डेटकर, उपवजल्हावधकारी

11

 तक्रार नोंद : फे रफार नोंदिहीतील नोंदी तपासण्यात येतील
आवण अशा नोंदी बरोबर असल्याचे आढळू न आले तर ककं िा,
त्यात दरुस्ती के ल्यानंतर, विवहत करण्यात येईल अशा
रीतीने त्या अव्िल कारकनाच्या दजावहून कमी दजावचा नसेल असा
महसूल अवधकारी ककं िा िू-मापन अवधकारी प्रमावणत करील.
या कलमानसार मंडल अवधकारी हे फे रफार नोंदी प्रमावणत करणारे
"प्रमाणन अवधकारी" आहेत.(म.ज.म.अ. कलम १५०(६))
 राज्य शासन जे वनयम करील त्यास अधीन राहून फे रफार
नोंदिहीतील नोंदी अवधकार अविलेखात दाखल करण्यात येतील.
परं त, फे रफार नोंदिहीतील नोंद, योग्यररतीने प्रमाणीत करण्यात
आल्याखेरीज, अवधकाराविलेखात दाखल करण्यात येणार नाही.
(म.ज.म.अ. कलम १५०(५))
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 अवधकार अविलेखातील नोंद आवण फे रफार नोंदिहीतील प्रमाणीत
नोंद ही, एतविरुद्ध वसद्ध करण्यात येईपयंत ककं िा त्याबद्दल निीन
नोंद कायदेशीररीत्या दाखल करण्यात येईपयंत, खरी असल्याचे
गृहीत धरण्यात येईल. (म.ज.म.अ. कलम १५७)
 वनकालपत्रात िादी, प्रतीिादी यांच्या नािाचा उल्लेख क् नये.
त्यांचा उल्लेख ‘िादी’, ‘प्रवतिादी’, ‘प्रवतिादी क्र. १’, ‘प्रवतिादी क्र.
२’ ककं िा ‘जाब देणार’ असा करािा.
 अन्िये एखाद्या लेखी दस्तािर आपली सही फसिून घेतली गेली
अशा तोंडी स्िरुपाच्या म्हणण्याला महत्ि नाही.(िारतीय परािा
कायदा कलम ९१ ि ९२)
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 कोणताही पक्षकार जर नोटीस बजािूनसध्दा सनािणीसाठी हजर
राहत नसेल तर त्याच्या अनपवस्थतीत सनािणी घेऊन वनणवय देता
येईल ककं िा प्रकरण काढू न टाकता येईल. परं त अशा पक्षकाराने जर
वनणवयाच्या ददनांकापासून ३० ददिसात, त्याच्या अनपवस्थतीबाबत
समाधानकारक कारण ददले तर त्याच्या अनपवस्थतीत काढलेला आदेश
सिव वहतसंबंधी पक्षकारांना नोटीस देऊन रद्द करता येतो.
(म.ज.म.अ. कलम २३२)
 अपररहायव कारण असल्यास, महसूल अवधकारी, लेखी कारण नमूद
क्न सनािणी स्थवगत क् शकतो परं त अशा िेळेस उपवस्थत
पक्षकारांना सनािणीची पढील तारीख, िेळ ि स्थळ कळिािे लागते.
(म.ज.म.अ. कलम २३३)
 रीतसर ककं िा संवक्षप्त चौकशी प्रकरणात परािा म्हणून पक्षकारांमाफव त
दाखल के लेले मूळ दस्तऐिज, पक्षकाराने तसा अजव के ल्यास, योग्य ती
फी घेऊन परत देता येतात. (म.ज.म.अ. कलम २३९)
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 दाव्यातील एकमेि िादी ककं िा प्रवतिादी मयत झाल्यास, त्याच्या मृत्यू
ददनांकापासून ९० ददिसात त्याच्या िारसांची नािे दाव्यात दाखल
होणे आिश्यक आहे. सदर मदतीत िारसांची नािे प्रकरणात दाखल
झाली नाहीत तर प्रकरण रद्द होते.
(ददिाणी प्रदकया संवहता १९०८,प्रकरण २२,कलम ४)
 सिव परािे ि यक्तीिाद संपल्यानंतर प्रकरण वनकालासाठी बंद
के ल्यानंतर, चार ते आठ आठिडयात ददिसात वनकाल देणे आिश्यक
आहे. वनकाल देण्यास या कालािधीपेक्षा जास्त कालािधी लागल्यास,
अशा विलंबाची कारणे वनकालपत्रात नमूद करणे आिश्यक असते.
 तक्रार प्रकरणाचा वनकाल ददल्यानंतर, वहतसंबंधीत पक्षकारांना संपूणव
वनकालपत्र टपालाने न पाठविता 'वनकालची समज' पाठविली जाते
ज्यात वनकालाचा मवतताथव नमूद असतो. वहतसंबंधीत पक्षकारांनी
वनकालपत्राची 'नक्कल' योग्य ते शल्क अदा करुन प्राप्त करुन
घ्याियाची असते.
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 वनकालपत्र हे फार मोठे ककं िा अगदी त्रोटक नसािे. वनकालपत्रातील
िाषा सोपी आवण सटसटीत असािी. वनकालपत्रात ज्र तर
न्यायालयीन वनकालांचे संदिव देण्यात यािेत.
 अवििक्त कटंबातील एक ककं िा अनेक वहस्सेदार आपल्या वहश्याची
जमीन विकू शकतात. असा खरे दी घेणार हा खरे दी घेणारयाची
जागा घेतो. (मालमत्ता हस्तांतरण कायदा कलम ४४)
 कॅ व्हेट (Caveat): न्यायालयात दाखल असलेल्या ककं िा दाखल
कराियाच्या एखाद्या दाव्यामध्ये वि्ध्द पक्ष, अजव करे ल असे
गृवहत ध्न, कॅ व्हेट दाखल करणारयाला सनािणीची संधी
ददल्यावशिाय अशा दाव्यामध्ये वनणवय होऊ नये अशा आशयाचा
अजव म्हणजे कॅ व्हेट. कॅ व्हेटचा अंमल अजव दाखल के ल्याच्या
ददनांकापासून ९० ददिसांनंतर कॅ व्हेटचा अंमल संपष्टाात येतो.
(ददिाणी प्रदक्रया संवहता, १९०८ कलम १४८-अ, ऑडवर ४०-अ)
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महसूल न्यायालय आवण ददिाणी न्यायालय
महसूल न्यायालय

ददिाणी न्यायालय

जवमनीच्या हक्कांची नोंदणी करणारे

जवमनीचा आवण जवमनीिर हक्क ठरविणारे

मालकी हक्काबाबत वनणवय घेऊ शकत
नाहीत

मालकी हक्कासह इतर सिव हक्काबाबत
वनणवय घेऊ शकतात

पूिीचे अविलेख ि दस्तऐिज या आधारे
वनणवय घेतला जातो

मूळ पराव्यांच्या आधारे वनणवय घेतला
जातो

कळ हक्क ठरविण्याचा संपूणव अवधकार आहे कळ हक्क ठरविण्याचा अवधकार नाही
सिव नोंदींचा उद्देश फक्त महसूल िसली ि
सािवजवनक प्रयोजन हाच असतो

डॉ.संजय कं डेटकर, उपवजल्हावधकारी
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अपील- पनररक्षण – पनर्िवलोकन
अपील

पनररक्षण

पनर्िवलोकन

कलम २४७

कलम २५७

कलम २५८

सनािणी आिश्यक

सनािणी आिश्यक

सनािणी आिश्यक

गणित्ता (Merit) नसेल
तरीही सिव मद्द्यांिर
करता येते.

१.कायदेशीरपणाची
खात्री करण्यासाठी.
२.औवचत्य िंग झाला
असेल तर.
३. कायवपध्दतीबद्दल
शंका असेल तर.
या तीनच मद्द्यांिर
करता येते.

१. निीन महत्िाच्या
पराव्यांचा शोध
२. पाहताक्षणी ददसून
आलेली चूक
३. इतर परे से कारण या
तीन मद्द्यांिर
करता येते.


डॉ.संजय कं डेटकर, उपवजल्हावधकारी
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अपील

पनररक्षण

पनर्िवलोकन

पक्षकार दाखल करतो

महसूल अवधकारी
महसूल अवधकारी स्ित:
स्ित: ककं िा अजावि्न ककं िा अजावि्न क्
क् शकतात
शकतात

पनररक्षण ककं िा
पनर्िवलोकनात मूळ
वनणवय बदलला तर त्या
वि्ध्द अपील करता
येते. (कलम-२४९)

पनररक्षणाचा अजव
फे टाळला गेला तर
त्यावि्ध्द अपील
करता येत नाही.
(कलम-२५२)

िररष्ांकडे चालते.

िररष् अवधकारी कवनष् ज्याने वनणवय ददला तो
अवधकारी क् शकतो.
अवधकारयाकडील
कागदपत्रे मागिून
करतात.


डॉ.संजय कं डेटकर, उपवजल्हावधकारी
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अपील

पनररक्षण

पनर्िवलोकन

िररष्ांच्या परिानगीची िररष्ांची पूिवपरिानगी लेखन प्रमादावशिाय
आिश्यकता नाही.
आिश्यक.
इतर कारणांसाठी
िररष्ांची पूिवपरिानगी
आिश्यक.
मूळ आदेशानंतर ६०
ठराविक कालािधी
मूळ आदेशानंतर ९०
ददिसात दाखल करािे. नमूद नाही तथावप,
ददिसात करािे असे
सिोच्च न्यायालयाने
अपेवक्षत आहे. परं त
काही प्रकरणात वनकाल बंधनकारक नाही.
देतांना मूळ आदेशानंतर
३ िषव मदतीत करािे
असे नमूद के ले आहे.

डॉ.संजय कं डेटकर, उपवजल्हावधकारी
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 अपील ि अपील प्रावधकारी (म.ज.म.अ.२४७)

खाली नमूद अनसूची 'इ' च्या स्तंि (१) मध्ये विवनर्दवष्टा के लेल्या महसूल
अवधकाऱ्याने ददलेल्या कोणत्याही वनणवयाविरुद्ध ककं िा आदेशाविरुद्ध, त्या
अनसूची स्तंि (२) मध्ये विवनर्दवष्टा के लेल्या अवधकाऱ्यांकडे अपील करण्यात
येईल- मग असा वनणवय ककं िा आदेश उक्त अनसूचीच्या स्तंि (१) मध्ये विवनर्दवष्टा
के लेल्या अवधकाऱ्याच्या वनणवयाविरुद्ध ककं िा आदेशाविरुद्ध के लेल्या अवपलािर
ददलेला असो ककं िा नसो.
परं त, कोणत्याही पररवस्थतीमध्ये अवपलांची संयया दोनपेक्षा जास्त होणार नाही.
जर एखादया अवधका-याने कवनष्ठ पदािर असतांना एखादा वनकाल ददला
असेल आवण पदोन्नतीमळे त्याच अवधका-याकडे त्याने ददलेल्या वनकालावि्ध्द
त्याच्याकडेच अपील दाखल झाले असेल तेव्हा असे अपील त्या अवपलाचा वनणवय
करण्यास सक्षम असलेल्या इतर अवधकाऱ्याकडे िगव करण्यात येईल.

डॉ.संजय कं डेटकर, उपवजल्हावधकारी
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अनसूची- 'इ'
महसूल अवधकारी
१ उप वििागीय अवधकाऱ्याच्या अवधनस्त,
उप-वििागातील सिव कवनष्ठ महसली
अवधकारी.
२ उपवििागीय अवधकारी ककं िा सहायक
वजल्हावधकारी ककं िा उपवजल्हावधकारी.

अपील प्रावधकारी

उपवििागीय अवधकारी ककं िा वजल्हावधकारी
याबाबतीत विवनर्दवष्टा करील असा सहायक
वजल्हावधकारी ककं िा उपवजल्हावधकारी.
वजल्हावधकारी ककं िा राज्य शासन याबाबतीत
वजल्हावधकारयाचे अवधकार ज्याच्याकडे
वनवहत करील असा सहायक वजल्हावधकारी
ककं िा उपवजल्हावधकारी.

३ वजल्हावधकारी ककं िा वजल्हावधकारयाचे
अवपलीय अवधकार ज्याच्याकडे वनवहत
वििागीय आयक्त.
करण्यात येतील असा सहायक
वजल्हावधकारी ककं िा उपवजल्हावधकारी.
४ कलम १५ अन्िये प्रदान करण्यात
राज्य शासन याबाबतीत विवनर्दवष्टा करील असा
आलेल्या अवधकारांचा िापर करणारी अवधकारी.

व्यक्ती.
डॉ.संजय कं डेटकर, उपवजल्हावधकारी
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िूमापन अवधकारी

अपील प्रावधकारी

१ वजल्हा वनरीक्षक, िूवम-अविलेख,
अवधक्षक, िूवम-अविलेख ककं िा राज्य शासन
वजल्हा वनरीक्षक- िूवम-अविलेख आवण याबाबतीत विवनर्दवष्टा करील असा अवधकारी
त्याच दजावचे इतर अवधकारी
२ अवधक्षक, िूवम-अविलेख आवण त्याच
दजावचे इतर अवधकारी

संचालक, िूवम-अविलेख ककं िा राज्य शासन
याबाबतीत ज्याच्याकडे संचालक, िूवमअविलेख यांचे अवधकार वनवहत करील असा
उपसंचालक, िूवम-अविलेख

३ जमाबंदी अवधकारी

जमाबंदी आयक्त

डॉ.संजय कं डेटकर, उपवजल्हावधकारी
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१
२
३

४
५

अपील प्रावधकारी

अपील प्रावधकारी

(महसली प्रकरणे)
तहवसलदार
↓

(कळ कायदा प्रकरणे)
तहवसलदार
↓

उपवििागीय अवधकारी

उपवििागीय अवधकारी/वजल्हावधकारी

↓

↓

वजल्हावधकारी

महसूल न्यायावधकरण (एम.आर.टी.)

↓

↓

वििागीय आयक्त

उच्च न्यायालय

↓

↓

शासन

सिोच्च न्यायालय

डॉ.संजय कं डेटकर, उपवजल्हावधकारी
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अपीलाची मदत (म.ज.म.अ.२५०)

वजल्हावधकाऱ्यांच्या ककं िा अधीक्षक, िूवम अविलेख यांच्या दजावहून कमी दजावच्या
अवधकारयाच्या आदेशाविरुध्द साठ ददिसांच्या आत तर वजल्हावधकाऱ्यांच्या ककं िा
अधीक्षक, िूवम अविलेख यांच्या दजावहून उच्च दजावच्या असलेल्या अवधकारयाच्या
आदेशाविरुध्द नव्िद ददिसांच्या आत अपील दाखल के ले गेले पावहजे.
िरील कालािधी मोजताना, अशा वनणवयाची ककं िा आदेशाची प्रत वमळण्यासाठी जो
कालािधी लागला असेल तो िगळण्यात येईल.

मदत संपल्यानंतरचे अपील (म.ज.म.अ. २५१)

जेव्हा अपील करणा-या व्यक्तीकडे, अपील विवहत मदतीत दाखल न करण्याचे
वतच्याजिळ परे से कारण होते अशी, अवपलीय अवधकाऱ्याची खात्री पटिून देईल तेव्हा
विवहत मदतीनंतरही अपील दाखल क्न घेता येईल.
मदतीबाह्य अवपलासोबत उशीर माफीचा अजव नसेल तर अपील मंजूर करता येणार नाही.
उशीर माफीच्या अजावसह उशीर का झाला हे स्पष्टापणे विषद करणारे प्रवतज्ञापत्र सादर
करणेही आिश्यक आहे.(ददिाणी प्रदकया संवहता १९०८, आदेश ४१, वनयम ३-अ )

डॉ.संजय कं डेटकर, उपवजल्हावधकारी
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 अपील दाखल करण्याचा शेिटचा ददिस सट्टीचा असल्यास: (म.ज.म.अ. २५३)
जेव्हा अपील ककं िा पनर्िवलोकन अजव दाखल करण्याचा शेिटचा ददिस रवििार ककं िा
राज्य शासनाने मान्य के लेल्या इतर सट्टीचा ददिस असेल तेव्हा, ती सट्टी संपल्यानंतर
लगतचा पढील ददिस अपील करण्यासाठी शेिटचा ददिस आहे असे समजण्यात येईल.
 अपीलास अपात्र आदेश: (म.ज.म.अ. २५२)
कोणत्या आदेशांच्या विरुद्ध अपील करता येणार नाही' याबाबत िाष्य के ले आहे.
"खालील आदेशांविरुध्द अपील दाखल करता येणार नाही.
(अ) कलम २५१ अन्िये के लेले अपील ककं िा पनर्िवलोकनासाठी के लेला अजव दाखल क्न
घेणाऱ्या आदेशाविरुध्द अपील दाखल करता येणार नाही.
(ब) पनरीक्षणासाठी ककं िा पनर्िवलोकनासाठी के लेला अजव नाकारणाऱ्या आदेशाविरुध्द
अपील दाखल करता येणार नाही. ककं िा
(क) कायविाही स्थवगत करण्यासाठी के लेला अजव नामंजरू करणाऱ्या, ककं िा नाकारणाऱ्या
आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करता येणार नाही.
 अिैध उत्खनन, नजराणा, करमणूक कर आवण अशा इतर प्रकरणात दंड करण्यात
आला असेल तर, त्याविरुध्द म.ज.म.अ. कलम २५६ अन्िये स्थवगती देण्यापूिी दंडाच्या
रकमेच्या २५% रक्कम शासकीय वतजोरीत िरणे आिश्यक असेल.
डॉ.संजय कं डेटकर, उपवजल्हावधकारी
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आदेशांचे पनर्िवलोकन (म.ज.म.अ. २५८)
प्रत्येक महसूल अवधकारी स्ित: ककं िा वहतसंबध
ं असलेल्या कोणत्याही पक्षकाराच्या
अजावि्न आपण ददलेल्या ककं िा आपल्या कोणत्याही पूिाववधकाऱ्याने ददलेल्या
आदेशाचे पनर्िवलोकन करील आवण त्यासंबध
ं ात त्यास योग्य िाटेल असा आदेश देईल.
परं त आपण स्ित: न ददलल्या अशा कोणत्याही आदेशाचे लेखन प्रमादाच्या
कारणाव्यवतररक्त इतर कारणाि्न पनर्िवलोकन करणे आिश्यक आहे असे त्याचे मत
झाल्यास तो ज्यास दय्यम असेल अशा अवधकाऱ्याची प्रथम मंजरी घेईल.
कोणत्याही आदेशात संबंवधत पक्षकारास उपवस्थत राहण्याबद्दल आवण आपले म्हणणे
मांडण्याबद्दल नोटीस देण्यात आल्यावशिाय अशा कोणत्याही आदेशात बदल करण्यात
येणार नाही ककं िा तो दफरविण्यात येणार नाही.
ज्यािर अपील करण्यात आले असेल ककं िा जो पनरीक्षणाच्या कायविाहीचा विषय
असेल अशा आदेशाचे पनर्िवलोकन असे अपील ककं िा कायविाही अवनणीत असेपयंत
करण्यात येणार नाही.
पढील कारणांखरे ीज इतर कोणत्याही कारणाि्न कोणत्याही आदेशाचे पनर्िवलोकन
करण्यात येणार नाही.
(एक) निीन आवण महत्त्िाच्या बाबींचा ककं िा पराव्याचा शोध,
(दोन) अविलेख पाहताक्षणीच ददसून येणारी एखादी चूक ककं िा दोष, ककं िा
(तीन) इतर कोणतेही परे से कारण.
डॉ.संजय कं डेटकर, उपवजल्हावधकारी
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 मा. उच्च न्यायालय, मंबई यांचे वनम-न्यायीक अवधकारयांसाठी वनदेश
िारतीय घटनेच्या कलम २२६, २२७ कलमांन्िये प्राप्त अवधकारांचा िापर करुन, मा. उच्च
न्यायालय, मंबई यांनी ररट वपरटशन क्र. ४१०१/२००७ मध्ये वनम-न्यायीक अवधकारयांना
(सिव मंत्री, सवचि, अवधकारी, दािेदार) यांच्यासाठी अपील, पनरीक्षण, पनर्िवलोकन
यांच्याबाबतीत सनािणी घेणे, वनणवय घेणे याबाबत कशी कायविाही करािी यासाठी काही
वनदेश ददलेले आहेत. ते खालील प्रमाणे.
 अपील, पनरीक्षण, पनर्िवलोकनासाठी दािा ककं िा अजव दाखल करतांना त्यात कठल्या
कायद्याखाली ि कठल्या कलमाखाली ते दाखल करण्यात येत आहे त्याचा उल्लेख असािा.
तसेच वनकाल देतांनासध्दा वनकाल कठल्या कायद्याखाली ि कठल्या कलमाखाली देण्यात
येत आहे त्याचा उल्लेख असािा.
 दािेदाराने अजावसोबत घटनाक्रम ि घटनांचा ददनांक नमूद के लेला कागद जोडािा.
 दािेदाराने अपील, पनरीक्षण, पनर्िवलोकन अजव संबंवधत कायद्यात नमूद अंवतम
कालािधीच्या आत दाखल करािा.
 दािा दाखल करण्यास उशीर झाला असेल तर उशीर माफीचा अजव प्रवतज्ञापत्रासह
अजावसोबतच दाखल करािा.
 अपील, पनरीक्षण, पनर्िवलोकन अजव जर दािेदार समक्ष दाखल करीत असेल तर त्याने
स्ित:ची ओळख कागदपत्रांसह वसध्द करािी.
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 अजावसोबत प्रत्येक जाब देणार यांच्यासाठी स्ितंत्र प्रतींसह दोन प्रती जादा दाखल
कराव्यात.
 जाब देणार यांना नोटीसा पाठविण्यासाठी परे श्या रकमेचे कोटव फी/टपाल वतकीटे
संलग्न असािीत.
 दािेदाराने त्याच्या स्तरािरसध्दा जाब देणार यांना नोटीसा पाठिाव्यात. टपालाची
पोहोच नोटीस बजािल्याचा परािा मानण्यात येतो.
 एखाद्या प्रकरणात एकतफी स्थवगती, मनाई आदेश यांसारखे अंतररम आदेश तात्काळ
वमळविण्याची आिश्यकता असल्यास ते तात्काळ वमळविण्याची वनकड अजावव्दारे स्पष्टा
करािी. असा आदेश पाररत करण्यात आल्यास विरुध्द पक्षाला त्याची सूचना तात्काळ
द्यािी आवण अशी सूचना ददल्याबाबतची पोहोच प्रकरणात ठे िािी. असा एकतफी
स्थवगती, मनाई आदेश, विरुध्द पक्षाला त्याची सूचना वमळण्यास जो िेळ आिश्यक असेल
त्या िेळेपरताच देण्यात यािा.
 सनािणीचा पढील ददनांक, िेळ ि स्थळ सिव पक्षकारांना कळविण्यात यािा.
 दाखल प्रकरण एखाद्या शासकीय/वनम शासकीय वििागाशी संबंधीत असल्यास त्या
वििागाचा जाणकार अवधकारी/कमवचारी सनािणीच्यािेळेस हजर ठे िािा.
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 सनािणीची नोटीस पाठविणे आवण सनािणी ददनांक यात परे सा िेळ देण्यात यािा.
एखादा पक्षकार सनािणीस परे श्या कारणांसह गैरहजर असेल तर त्याला सनािणी
साठी योग्य ती िेळ देण्यात यािी.
 सनािणीसाठीचे ददिस, िेळ ि स्थळ सिव पक्षकारांच्या सोयीनसार ठरविण्यात
यािी.
 सनािणी आवण यक्तीिाद संपल्यानंतर कमाल चार ते आठ आठिड्यात वनकाल
देण्यात यािा. वनकालपत्रात वनकालाच्या वनष्कषावपयंत पोहोचण्याची कारणे नमद
असािीत.
 सनािणी आवण यक्तीिाद संपल्यानंतर सक्षम अवधकारयास त्या प्रकरणाशी संबंवधत
कोणतीही कागदपत्रे वि्ध्द पक्षाच्या गैरहजेरीत/कळविल्यावशिाय वस्िकारता येणार
नाहीत.
 वनकालाची समज सिव पक्षकारांना पोहोच-देय डाके ने पाठविण्यात यािी.
 कोणत्याही वनम न्यायीक प्रकरणात, कोणत्याही खासदार, आमदार ककं िा त्रयस्थ
पक्षाने के लेली विनंती, तो त्या प्रकरणात पक्षकार असल्यावशिाय मान्य करता येणार
नाही.
 प्रत्येक प्रकरणात रोजनामा काटेकोरपणे वलवहण्यात यािा.
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शंकावनरसन

एका मंजूर झालेल्या फे रफारमध्ये नाि चकीचे वलवहले गेले आहे.
 तलाठी/मंडळ अवधकारी स्तरािर अशी चूक द्स्त होणार नाही.
 योग्य ती कायदेशीर कायविाही करािी असा शेरा वलहून अजव
तहवसल कायावलयातन तलाठीकडे पाठिला गेला आहे
 शेरा आवण आदेश या विन्न बाबी आहेत. शेरयान्िये फे रफार नोंद
होणार नाही.
तक्रार नोंदीची सनािणी स् असतांना पक्षकाराने मंडळ
अवधकारयावि्ध्द पक्षपातीपणे काम करीत असल्याचा अजव ददला
आहे
 असे प्रकरण दसरया अवधकारयाकडे िगव करण्याबाबत िररष्ठ
अवधकारयाकडे अहिाल द्यािा. (म.ज.म.अ.२२५)
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तक्रार नोंदीची सनािणी स् असतांना पक्षकाराने मंडळ
अवधकारयावि्ध्द पक्षपातीपणे काम करीत असल्याचा अजव ददला आहे.
 असे प्रकरण दसरया अवधकारयाकडे िगव करण्याबाबत िररष्ठ
अवधकारयाकडे अहिाल द्यािा. (म.ज.ज.अ.२२५)
नोंदणीकृ त दस्त जोडलेला अजव, योग्य ती कायदेशीर कायविाही
करािी असा शेरा वलहून तहवसल कायावलयातन तलाठीकडे पाठिला गेला
आहे
 िरील शेरयाचा उल्लेख फे रफार नोंदवितांना आदेश म्हणून क् नये.
नोंदणीकृ त दस्तान्िये फे रफार नोंदिािा.
सनािणी दरम्यान एखाद्या पक्षकाराने साक्षीदाराला हजर ठे िण्याची
मागणी के ल्यास
 परािा/दस्तऐिज सादर करण्यासाठी समन्स काढण्याचा ि उपवस्थत
राहणे िाग पाडण्याचा अवधकार अव्िल कारकन पेक्षा कमी नाही अशा
दजावच्या अवधकारयास आहे.(म.ज.म.अ. कलम २२७, २२८, २२९)
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आदेशामध्ये लेखन प्रमाद झाला असेल तर
 आदेशाचे रीतसर सनािणी घेऊन द्स्ती करता येईल.(म.ज.म.अ.
कलम २५८)
 एका खातेदाराने त्याच्या हयातीत त्याची जमीन विकली. सदर
व्यिहाराची नोंद अविलेखात झाली नाही. तो खातेदार मयत झाल्यानंतर
त्याच्या िारसांची नोंद झाली ि नंतर पूिी जमीन खरे दी घेणार याने
त्याच्या नािाची नोंद होणेकामी कागदपत्रांसह अजव ददला आहे
 ज्या फे रफारने िारस नोंद झाली त्या फे रफार वि्ध्द अजवदाराने
अपील दाखल करणे आिश्यक. अहिालासह कागदपत्रे सक्षम
अवधकारयाकडे सादर करािी.
 एका खातेदाराने ददिाणी न्यायालयाच्या मनाई हुकमाची नोंद
घेण्यासाठी अजव सादर के ला आहे
 मनाई हुकमामळे कोणताही हक्क संपाददत होत नाही. नोंद घेता येणार
नाही.
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नोंदणीकृ त दस्तामध्ये िूमापन क्रमांक चकला आहे. खातेदार तलाठी स्तरािर
लेखन प्रमाद द्स्त क्न नोंद घेण्याचा आग्रह करीत आहे.
 नोंदणीकृ त दस्त हा मूळ आवण कायम परािा असल्यामळे अशी चूक नोंदणीकृ त
दस्ताद्िारे द्स्त के ल्यावशिाय नोंद घेता येणार नाही.
 नोंदणीकृ त दस्तात नमद काही व्यक्ती गािात रहात नाहीत, त्यांचे पत्ते उपलब्ध
होत नाहीत.
 हक्क नोंदणीची मागणी करणारयािर मावहती आवण कागदपत्रे परविण्याची
कायदेशीर जबाबदारी असते. शेिटच्या ज्ञात पत्त्यािर पंचनाम्याने डकिून नोटीस
बजिािी. (म.ज.म.अ. कलम २३०)
 पराव्यादाखल सादर के लेल्या मूळ कागदपत्रांची मागणी पक्षकाराने के ली आहे.
 पराव्यादाखल सादर के लेल्या मूळ कागदपत्रांची साक्षांकीत प्रत अविलेखात ठे ऊन
मूळ कागदपत्रे परत देता येतील.(म.ज.म.अ. २३९)
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 एका मयत खातेदाराची स्िकष्टार्जवत जमीन गािी आहे. त्याला िारस पत्नी ि दोन
अज्ञान मले आहेत. गाि दप्तरी िारस नोंद होण्याआधी त्याच्या पत्नीने वतच्या मयत
पतीच्या नािे असलेल्या जवमनीची विक्री के ली. तलाठी यांनी त्या नसार विक्रीची नोंद
के ली. मंडळ अवधकारी यांनी काय वनणवय घ्यािा?
 ज्या क्षणी सदर खातेदार मयत झाले त्याक्षणी त्याच्या पत्नीचा िारस हक्क स् होतो. ती
त्याची कायदेशीर िारस ठरते. त्यामळे मयत पतीच्या नािे असलेली जमीन ती िारस
हक्काने विकू शकते. फक्त गाि दप्तरी िारस नोंद झाली नाही म्हणून वतचा िारस हक्क
डािलता येणार नाही. अज्ञान पालकत्ि कायदयानसार ती वतच्या अज्ञान मलांची नैसर्गवक
पालक झालेली आहे. वतने कायदेशीर िारसहक्काने जमीन विकली आहे त्यामळे नोंद मंजर
करण्यात यािी.
काही तक्रार प्रकरणात िादी ि प्रवतिादी तडजोडीने प्रकरण वमटिण्यास तयार
असतात. त्यात कसा वनकाल द्यािा?
 नेहमीच्या तक्रार प्रकरणातील वनकालाप्रमाणे प्रकरणाची पारश्ििूमी, िादी ि
प्रवतिादीचे म्हणणे वलहािे. त्यानंतर िादी आवण प्रवतिादी तडजोडीने प्रकरण कोणत्या
आपसातील अटी-शतीिर वमटिण्यास तयार आहे ते वलहािे. ि त्यानंतर त्यांच्या
आपसातील तडजोडीच्या अथावनसार वनकाल द्यािा. तथावप, यािेळी कठल्याही
कायद्याचा ककं िा कायद्यातील तरतदींचा िंग होता कामा नये.
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हक्कसोडपत्र म्हणजे काय?
 एकत्र कटंबातील कोणत्याही सदस्याने, सहवहस्सेदाराने, त्याचा त्या एकत्र कटंबाच्या
वमळकतीिरील, स्ित:च्या वहस्स्याचा िैयवक्तक हक्क, त्याच एकत्र कटंबाच्या सदस्याच्या
ककं िा सहदायकाच्या लािात, स्िेच्छेने आवण कायमस्िरुपी सोडू न ददल्याबाबत नोंदणीकृ त
दस्त म्हणजे हक्कसोडपत्र.
एकत्र कटंबाचा कोणताही स्त्री अथिा परुष सदस्य ककं िा सहवहस्सेदार फक्त िारसहक्काने
वमळालेल्या ककं िा वमळू शकणारया एकत्र कटंबातील वमळकतीतील स्ित:च्या वहस्स्याच्या
वमळकतीपरते हक्कसोडपत्र, त्याच एकत्र कटंबाच्या स्त्री अथिा परुष सदस्य ककं िा
सहवहस्सेदार यांच्या लािात करु शकतो.

िररष्ठ अवधकारयांचे ककं िा न्यायालयाच्या आदेशांन्िये फे रफार नोंदविला तर त्याची
नोटीस पक्षकारांना देणे आिश्यक आहे काय?
 नाही, महाराष्ट्र जमीन महसूल अवधकार अविलेख आवण नोंदिह्या (तयार करणे ि
सवस्थतीत ठे िणे) वनयम १९७१, वनयम ३६ अन्िये िररष्ठ अवधकारयांचे ककं िा
न्यायालयाच्या आदेशांन्िये फे रफार नोंदविला तर त्याची नोटीस पक्षकारांना देणे आिश्यक
नाही. कारण िररष्ठ अवधकारयांनी ककं िा न्यायालयाने आदेश पाररत करण्यापूिी
संबंधीतांना सनािणीची संधी ददलेली असते.
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एका व्यक्तीने नोंदणीकृ त दस्ताने शेतजमीन खरे दी के ली त्यािेळी त्याच्या शेत
जवमनीचा सात-बारा जोडला होता. मंडल अवधकारी यांनी नोंद प्रमावणत करण्याआधी
त्या व्यक्तीने त्याची शेती विकली. मंडल अवधकारी यांनी त्याला शेतकरी मानािे काय?
 होय, सदर व्यक्ती शेत जमीन खरे दी करतांना (दस्ताच्या ददनांकास) शेतकरी होती हे
परे से आहे. नोंद प्रमाणीत करण्यास अडचण नाही.
 काही रठकाणी रस्त्यात अडथळा वनमावण के ल्याबाबतची प्रकरणे मामलतदार कोटव
अॅक्ट, कलम ५ अन्िये दाखल करणे आिश्यक असतांनाही म.ज.म.अ. कलम १४३ अन्िये
दाखल क्न घेतली जातात. ही बाब लक्षात येईपयंत सहा मवहन्याचा काळ संपलेला
असतो. अशा प्रकरणी काय करािे?
 रस्त्यात अडथळा वनमावण के ल्याबाबतची प्रकरणे मामलतदार कोटव अॅक्ट कलम ५
अन्िये मदतीत दाखल करणे आिश्यक आहे. तथावप, जर ती असा अडथळा के ल्यापासून
सहा मवहन्याच्या आत म.ज.म.अ. कलम १४३ अन्िये दाखल क्न घेतली असतील तर
अशा प्रकरणाला मामलतदार कोटव अॅक्ट अन्िये दाखल के लेले प्रकरण म्हणून समजण्यात
यािे ि अजावचे ्पांतर दाव्यात क्न मा.को.अॅक्ट अन्िये सदर प्रकरण चालिािे.
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मामलतदार न्यायालय अवधवनयम, १९०६ कलम ५ ची तरतद काय आहे?
 प्रत्येक मामलतदार हा अशा न्यायालयाचा अध्यक्ष असेल ज्याला मामलतदारांचे
न्यायालय म्हणता येईल आवण त्याला त्याच्या अवधकार क्षेत्रासाठी या अवधवनयमाच्या
कलम ६ आवण २६ चे आवण राज्यशासन िेळोिेळी प्रदान करे ल असे अवधकार
असतील जसे (अ) शेती ककं िा चराईसाठी िापरात असलेल्या, वपके ककं िा झाडे असलेल्या
कोणत्याही जवमनीतून ककं िा तीस संलग्न असलेल्या जवमनीत/जवमनीतून ककं िा
िाहत्या कालव्याच्या प्रिाहात ककं िा ज्यातून पाणी स्िािाविकपणे िाहत असेल अशा
कोणत्याही पृष्िागािर, अिैधररत्या कोणीही अडथळा वनमावण के ला असेल ि अशा
अडथळ्यामळे शेती ककं िा चराईसाठी िापरात असलेल्या/वपके ककं िा झाडे असलेल्या
जवमनीस ककं िा िाहत्या कालव्याच्या प्रिाहाला ककं िा ज्यातून पाणी स्िािाविकपणे
िाहत असेल अशा कोणत्याही पृष्िागाला धोका पोहोचण्याचा संिि असेल तर असा
अिैध अडथळा काढू न टाकण्याचे अवधकार.
या कलमान्िये कारिाई करतांना रस्ता पूिावपार िवहिाटीचा ि िापरामध्ये असािा
तसेच त्या रस्त्यात अडथळा वनमावण के ला गेला असािा. निीन रस्ता देणे या
कायद्यात अपेक्षीत नाही.
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मामलतदार न्यायालय अवधवनयम, १९०६ कलम ७ अन्िये दाव्यात काय मजकू र
अयणे आिश्यक आहे ?
 या अवधवनयमान्िये दाखल करण्यात येणारे अजव दािा (plaint) म्हणून, दाव्याच्या
स्ि्पात दाखल करण्यात येतील. दािा म्हणजे कृ ती/घटना घडल्याच्या कारणाचे (cause
of action) वलवखत स्ि्पात असलेले वनिेदन.
प्रत्येक दाव्यात खालील मजकू र असणे आिश्यक असेल.:
(अ) िादीचे संपूणव नाि, िय, धमव, जात, व्यिसाय ि रवहिासाचा पत्ता.
(ब) प्रवतिादीचे संपूणव नाि, िय, धमव, जात, व्यिसाय ि रवहिासाचा पत्ता.
(क) उिारलेल्या अडथळ्याचे स्ि्प, रठकाण ि जी वनषेध आज्ञा/कब्जा हिा त्याचे स्ि्प.
(ड) दाव्याचे कारण उद्भिल्याची तारीख.
(इ) दाव्याचे कारण उद्भिण्यास कारणीिूत पररवस्थती.
(फ) दाव्यास उपयक्त कागदपत्रे, परािे, साक्षीदारांची संपूणव मावहती.

(मावहती अपूणव आहे या सबबीखाली मामलतदारला दािा फे टाळता येणार नाही.)

मामलतदार न्यायालय अवधवनयम हा कायदा अकृ षीक जवमनींना लागू आहे काय?
 नाही, मामलतदार न्यायालय अवधवनयम, १९०६ फक्त शेतजवमनींनाच लागू आहे,
अकृ षीक जवमनींना नाही.
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अन्य न्यायालयात दािा प्रलंवबत आहे असे विधान कोणी तक्रार प्रकरण सनािणीच्या िेळी
के ले तर काय करािे?
 ददिाणी प्रदक्रया संवहता १९०८, ऑडवर ३९ अन्िये ददिाणी न्यायालयाने ‘जैसे थे’
पररवस्थती ठे िण्याबाबत आदेश ददले असतांना ककं िा विक्री न करण्याची ताकीद ददलेली
असतांना के लेले व्यिहार बेकायदेशीर ठरतात. तथावप, फक्त न्यायालयात दािा दाखल आहे या
मोघम कारणािरुन प्रकरण स्थगीत ठे िता येणार नाही. अशा बाबतीत दाव्यामध्ये काय मद्दा
आहे आवण न्यायालयाचा काय आदेश आहे याचा अभ्यास क्न वनणवय देणे आिश्यक असते.
 'स्थवगती आदेश' (Stay order) आवण 'जैसे थे आदेश' (Status quo) यात काय फरक आहे?
 'स्थवगती आदेश': त्याच ककं िा कवनष्ठ न्यायालयाने ददलेल्या आधीच्या आदेशान्िये स्
के लेली कारिाई थांबिािी असा आदेश. (to stop the operation)
'जैसे थे आदेश': Status quo हा लॅरटन िाषेतील शब्द आहे. याचा अथव 'आहे त्या वस्थतीत
ठे िणे.' (let a thing be in its' existing condition) हा आदेश तात्परती स्थवगती ऐिजी
(substitute to a temporary injunction) देण्यात येतो. ज्यामळे दोन्ही पक्षांना दािा
वमळकतीची वस्थती दाव्याच्या िेळेस असेल तशीच ठे िणे आिश्यक असते. (where both the
parties are supposed to maintain the status of disputed property in same condition
as it is found on the suit date.)
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कलमखत्यारपत्र रद्द करता येते काय?
 होय, िारतीय करार कायदा, १८७२, (Indian Contract Act, 1872) कलम २०१ अन्िये
कलमखत्यारपत्र देणारया व्यक्तीला कलमखत्यारपत्र रद्द करण्याचा अवधकार असतो ककं िा
कलमखत्यारपत्रधारक कलमखत्यारपत्राचा त्याग करु शकतो. कलमखत्यारपत्र देणारयाने
कलमखत्यारपत्र रद्द के ल्यास त्याबाबत त्याने कलमखत्यारपत्रधारकास कळविणे अपेवक्षत
आहे. सिवसाधारणपणे कलमखत्यारपत्रधारकािर सोपिलेले काम पूणव झाल्यािर
कलमखत्यारपत्र आपोआप रद्द ठरते. तथावप, प्रत्येक कलमखत्यारपत्रात ते कधी
रद्द/प्रिािवहन ठरे ल याचा उल्लेख ज्र असािा. कलमखत्यारपत्र देणारी व्यक्ती ककं िा
कलमखत्यारपत्रधारक मरण पािल्यास कलमखत्यारपत्र आपोआप रद्द ठरते.
शतविंग झाला म्हणून सक्षम अवधकारयाने जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश ददले
आहेत. त्या वनणवयावि्ध्द अपील दाखल आहे. दरम्यानच्या काळात त्या जवमनीिर शतविंग
करणारया व्यक्तीला िवहिाट करता येईल काय?
 नाही, अपीलात, सदर आदेशेबाबत 'जैसे थे' पररवस्थती ठे िण्याचे आदेश नसतील तर,
सरकारी जवमनीत बेकायदेशीरररत्या िवहिाट के ल्याबद्दल म.ज.म.अ. कलम ५९ तसेच
िारतीय दंड विधान कलम ४११ अन्िये गन्हा दाखल होऊ शकतो.
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शेतजवमनीिर जमीन मालकाचा 'प्रत्यक्ष ताबा' आहे असे कायद्याने के व्हा मानले
जाते?
 जर एखाद्या शेतजवमनीची िवहिाटअ. जवमनीचा मालक ककं िा त्याचे कटंबीय करीत असतील ककं िा
आ. कायदेशीर कळ करीत असेल ककं िा
इ. उपरोक्त व्यक्तीवशिाय अशी इतर व्यक्ती करीत असेल, जी कायदेशीर कागदोपत्री
पराव्यािारे स्ित:च्या िवहिाटीचे समथवन क् शके ल तर अशा शेतजवमनीिर जमीन
मालकाचा 'प्रत्यक्ष ताबा' आहे असे कायदा मानतो.
अनावधकाराने अथिा दंडेलशाहीने जवमनीचा कब्जा घेणारया इसमावि्ध्द महाराष्र
जमीन महसूल अवधवनयम, १९६६ चे कलम ५९ आवण कलम २४२ अन्िये कारिाई करता
येते.
नझल जमीन म्हणजे काय?
 विदिव प्रांतातील संस्थाने खालसा होत असताना राजघराण्याची जी जमीन राज्य
सरकारच्या ताब्यात आली, ती राज्य सरकारने विवशष्टा कालािधीसाठी स्थावनक
सरकारच्या ताब्यात ददली. अशा जवमनींना नझल जवमनी म्हणतात. या नझल जवमनी
नागपूर शहराच्या तत्कालीन निीन िागात (महाल, इतिारी, बडी या जन्या
नागपूरव्यवतररक्त) मोठ्या प्रमाणात आहेत. नझल जमीन म्हणजे सरकारी परं त िापरात
नसलेली महापावलका पररसरातील जमीन होय.
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एका खातेदाराने, त्याच्या िवडलांनी सन २००३ मध्ये त्याच्या नािे फक्त नोटरी
समोर के लेले मृत्यूपत्र सादर के ले आहे. नोटरी समोर के लेले मृत्यूपत्र ग्राह्य धरले जाईल
काय?
 िारतीय नोंदणी अवधवनयम १९०८, कलम १८ अन्िये ज्या दस्तांची नोंदणी करणे
िैकवल्पक आहे त्या यादीत मृत्यपत्राचा समािेश होतो. त्यामळे मृत्यपत्राची नोंदणी
अवनिायव नाही. तसेच मृत्यपत्र साध्या कागदािर असले आवण मृत्यपत्र करणारयाची आवण
दकमान दोन साक्षीदारांची स्िाक्षरी त्यािर असली तरी ग्राह्य धरले जाते. सदर
खातेदाराच्या िवडलांनी नोटरी समोर के लेले मृत्यपत्र वनवश्चतच ग्राह्य धरले जाईल.
 'वहतसंबवं धत' या शब्दाचा नेमका अथव काय घ्यािा?
 वहतसंबवं धताची व्यायया ही प्रकरण परत्िे विन्न असते. दाखल करण्यात आलेल्या
प्रकरणाशी ककं िा झालेल्या व्यिहाराशी प्रत्यक्ष ककं िा अप्रत्यक्ष संबंध असणारया सिव
व्यक्ती, संस्था यांचा समािेश 'वहतसंबवं धत' या व्याययेत करण्यात येतो. दाखल करण्यात
आलेल्या प्रकरणाची ककं िा झालेल्या व्यिहाराची समज सिव वहतसंबवं धतांना व्हािी म्हणून
नोरटस बजािण्याची तरतद करण्यात आली आहे.
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नामवनदेवशत व्यक्ती (Nominee), मयत व्यक्तीच्या विवत्तय संपत्तीची मयताच्या
विवत्तय संपत्तीची मालक ठरते काय?
 नाही. नामवनदेशन म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने, अशा व्यक्तीचे नाि कागदोपत्री
दाखल करणे जी व्यक्ती, असे नाि दाखल करणारया व्यक्तीच्या मृत्यूनत
ं र, त्याच्या नािे
जमा असलेली रक्कम ताब्यात घेण्यास पात्र असेल. विमा कायदा, १९३८, कलम ३९.
(The Insurance Act 1938, Section 39) अन्िये नामवनदेशनाची तरतद आहे.
नामवनदेवशत व्यक्ती मयत व्यक्तीला वमळणारया विवत्तय संपत्तीची मालक ककं िा िारस
झाली असे कायदा मानत नाही. अनेक न्यायालयीन वनकालांत ही बाब स्पष्ट करण्यात
आलेली आहे. नामवनदेवशत व्यक्ती ही मयत व्यक्तीच्या विवत्तय संपत्तीची विश्िस्त
(Trusty) असते. फक्त मयत व्यक्तीची विवत्तय संपत्ती ताब्यात घेणे आवण ती संपत्ती,
मयत व्यक्तीच्या कायदेशीर िारसांकडे सपूदव करणे हे नामवनदेवशत व्यक्तीचे कतवव्य असते.
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 हहंद ू विधिेने पनर्िविाह के ल्यास वतला मयत पतीच्या वमळकतीत वहस्सा वमळे ल काय?
 होय. पतीचे वनधन होताच त्याच्या पत्नीचा िारसा हक्क स् होतो. पतीच्या
वनधनानंतर त्याची विधिा पत्नी, हहंद ू िारसा कायदा १९५६, कलम १४ अन्िये, मयत
पतीच्या वमळकतीची पूणव मालक (Absolute Owner) ठरते.

(सिोच्च न्यायालय- चेरोट्टे सगाथन वि. चेरोट्टे िारे थी-ए.आय.आर. २००८-एससी
१४६५)

अशा हहंद ू विधिेने पनर्िविाह के ल्यास वतचा हहंद ू िारसा कायदा १९५६, कलम १४ अन्िये
वमळालेला हक्क नष्ट होत नाही.
पती-पत्नीचा घटस्फोट झाल्यािर घटस्फोरटत पतीच्या हयातीत घटस्फोरटत पत्नीने दसरे
लग्न के ले असेल तर वतला घटस्फोरटत पतीच्या मृत्यूनत
ं र त्याच्या वमळकतीत वहस्सा
वमळण्याचा अवधकार नाही.
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साठे खतािरुन (Agreement to sale) नोंद घेता येते काय?
 मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, १८८२, कलम ५४ मध्ये 'विक्री' ची व्यायया नमद
आहे. मालमत्ता हस्तांतर कायद्याप्रमाणे कोणत्याही वमळकतीचे साठे खत ककं िा करारनामा
यािारे हस्तांतरण होत नाही. वमळकत/स्थािर/मालमत्ता यासाठी विकत घेणार/विकत
देणार यांच्यामध्ये ठरलेल्या अटी ि शतीनसार ठरविलेल्या कालािधीत शती ि अटींची,
कागदपत्रांची पूतवता क्न ि नंतर शेिटी मालमत्तेचे हस्तांतरण नोंदणीकृ त खरे दीखताने
क् अशा तपशीलातील करार म्हणजे साठे खत होय.
सध्या साठे खत ककं िा करारनाम्यास मालमत्तेच्या ककं मतीप्रमाणे पूणव मद्ांक शल्क ि नोंदणी
शल्क िरािे लागते. ज्या मालमत्तेचे साठे खत के ले जाते त्याच मालमत्तेबाबतचे खरे दीखत
के ले तर पढे असे मद्ांक शल्क ि नोंदणी शल्क खरे दीखतासाठी िरािे लागत नाही.
साठे खत अनोंदणीकृ त असेल तर गाि दप्तरी त्याची नोंद घेता येणार नाही.
जर साठे खत नोंदणीकृ त असेल तरीही त्याची नोंद ‘इतर हक्क’ सदरी नोंदविता येईल. फक्त
नोंदणीकृ त खरे दी खतामळे च अवधकारांचे हस्तांतरण होऊ शकते.
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महसूल चौकशीचे प्रकार कोणते?
 म.ज.म.अ. मधील तरतदी नसार विविध प्रकरणात िेगिेगळया प्रकारची चौकशी
करािी लागते. काही प्रकरणात करण्यात येणारी चौकशी ही थोडक्यात असते तर काही
प्रकरणात या चौकशीचे स्िरुप विस्तृत असते.
महसूल अवधवनयम १९६६ मधील तरतदी नसार चौकशी खालील तीन प्रकारे करता येते.
१. म.ज.म १९६६ चे कलम २३४ नसार सविस्तर ककं िा ररतसर चौकशी
२. म.ज.म १९६६ चे कलम २३६ नसार संवक्षप्त चौकशी
३. म.ज.म १९६६ चे कलम २३८ नसार सामान्य चौकशी
सविस्तर ककं िा ररतसर चौकशी कोणत्या प्रकरणात करािी?
 फौजदारी दंड संवहता कलम १४५ अन्िये प्रकरणात
 कळकायदा प्रकरणे चालवितांना
 म.ज.म.अ. कलम २०(२), १३३, २१८ अन्िये प्रकरणात
 म.ज.म.अ. कलम २४७ अन्िये प्रकरणात
महत्िाचे:- म.ज.म.अ. कलम २३७ नसार ररतसर चौकशी ही
िारतीय दंड संवहता (१८६० चा ४५ ) कलमे १९३,२१९,२२८ च्या अथावनसार न्यावयक
कायविाही समजली जाते आवण चौकशी करणारया कोणत्याही प्रावधकारयाचे कायावलय
चौकशी कारणासाठी ददिाणी न्यायालय समजणेत येते.
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संवक्षप्त चौकशी कोणत्या प्रकरणात करािी?
  म.ज.म. अ. कलम १२४, २४२ अन्िये प्रकरणात
 लेखन प्रमाद दरुस्ती म.ज.म.अ. कलम १५५ अन्िये प्रकरणात
 हद्दीिरुन रस्ता अवधकार म.ज.म. अ. कलम १४३ अन्िये प्रकरणात
 सीमा ि वचन्हांचे नकसान म.ज.म. अ. कलम १४५ अन्िये प्रकरणात
 वपक पाहणी प्रकरणात
 कोटव िाटप दरखास्त प्रकरणे चालवितांना
 फौ. प्र. सं. कलम १०७, १०९, ११० अन्िये चौकशी करतांना इ.
महत्िाचे:- म.ज.म.अवधवनयम १९६६ चे कलम २३७ नसार ररतसर चौकशी ही
िारतीय दंड संवहता (१८६० चा ४५ ) कलमे १९३,२१९,२२८ च्या अथावनसार
न्यावयक कायविाही समजली जाते आवण चौकशी करणारया कोणत्याही प्रावधकारयाचे
कायावलय चौकशी कारणासाठी ददिाणी न्यायालय समजणेत येते.
सामान्य चौकशी कोणत्या प्रकरणात करािी?
  रे शनकाडव वििक्त चौकशी
 अनवधकृ त वबनशेती चौकशी
 अनवधकृ त िाळू िाहतूक
 अवतक्रमण चौकशी
 विशेष सहाय्य योजना प्रकरणे
 विटिट्टी प्रकरणे
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हैद्ाबाद इनाम-ितन कायद्यात इनाम जवमनीचे प्रकार कोणते?
  वखदमतमाश इनाम
 मदतमाश इनाम
 वखदमतमाश (Service) ककं िा सेिाधारी इनाम म्हणजे देिस्थान, मंददर, मवस्जद,
इत्याकदंना प्रदान करण्यात आलेली जमीन. अशी जमीन फक्त पजा-अचाव ि देिाची सेिा
करण्यासाठी मंतखंबच्या आधारे प्रदान करण्यात आली आहे. वखदमतमाश इनाम जमीन
कोणत्याही पररवस्थतीत खालसा करता येत नाही ककं िा अशा जवमनीची विक्री,
हस्तांतरण करता येत नाही.
 मदतमाश (Community) इनाम म्हणजे सहाय्य म्हणून ककं िा उपवजविके साठी प्रदान
के लेली जमीन. हैद्ाबाद इनामे (आवण रोख अनदाने) नष्ट करणे कायदा १९५४, कलम
२-ए अन्िये मदतमाश जमीन खालसा करण्यात येऊ शकते.
कलम ६(१) अन्िये सक्षम अवधकारयाकडू न चौकशी होऊन आवण िरील प्रमाणे िोगिटा
रक्कम िसूल के ल्याची खात्री क्न मदतमाश इनाम जमीन, निीन अवििाज्य शतीिर,
िोगिटादार-िगव २ म्हणून पनवप्रदान करण्यात येऊ शकते. हैद्ाबाद इनामे (आवण रोख
अनदाने) नष्ट करणे कायदा १९५४, कलम ६(३) अन्िये अशा जवमनीच्या हस्तांतरणास
सक्षम अवधकारयाची संमती आिश्यक होती.
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हैद्ाबाद इनामे (आवण रोख अनदाने) नष्ट करणे (सधारणा) कायदा २०१५ अन्िये
उपरोक्त १९५४ च्या कायद्यातील कलम ६(३) ऐिजी निीन कलम ६(३-अ) समाविष्ट
करण्यात आले आहे.
निीन कलम ६(३-अ) अन्िये, हैद्ाबाद इनामे (आवण रोख अनदाने) नष्ट करणे (सधारणा)
कायदा २०१५ च्या प्रारं िाच्या ददनांकास (३० जलै २०१५) ककं िा त्या नंतर निीन
अवििाज्य शतीिर, िोगिटादार-िगव २ म्हणून धारण के लेल्या मदतमाश जवमनीचे कृ वषक
प्रयोजनासाठी हस्तांतरण करण्यास वजल्हावधकारी ककं िा अन्य सक्षम अवधकारयाकडू न
परिानगी, ना हरकत ककं िा संमतीची आिश्यकता असणार नाही परं त अशा
हस्तांतरणानंतरही सदर जमीन निीन अवििाज्य शतीिर, िोगिटादार-िगव २ म्हणूनच
राहील.
उपरोक्त प्रारं िाच्या ददनांकास ककं िा त्या नंतर निीन अवििाज्य शतीिर, िोगिटादारिगव २ म्हणून धारण के लेल्या मदतमाश जवमनीच्या चालू बाजारमल्याच्या ५०% रक्कम
नजराणा म्हणून शासनाला प्रदान क्न अशा जवमनीचा िोगिटा िगव-१ करता येईल.
उपरोक्त प्रारं िाच्या ददनांकापूिी निीन अवििाज्य शतीिर, िोगिटादार-िगव २ म्हणून
धारण के लेल्या मदतमाश जवमनीचे विना परिानगी हस्तांतरण कृ वषक प्रयोजनासाठी
करण्यात आले असेल तर अशा हस्तांतरणाचा परािा (खरे दी खत, बक्षीसपत्र ई.) सादर
के ल्यानंतर असे विनापरिाना झालेले हस्तांतरण कोणतीही रक्कम ि्न न घेता वनयवमत
करता येईल आवण सदर जमीन िोगिटा िगव-२ म्हणून धारण करता येईल.
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उपरोक्त प्रारं िाच्या ददनांकापूिी निीन अवििाज्य शतीिर, िोगिटादार-िगव २ म्हणून
धारण के लेल्या मदतमाश जवमनीचे विना परिानगी हस्तांतरण अकृ वषक प्रयोजनासाठी
करण्यात आले असेल तर वनयवमतीकरणाच्या ददनांकास अशा जवमनीच्या असलेल्या
बाजारमल्याच्या ५०% रक्कम नजराणा म्हणून आवण या ५०% रक्कमेच्या १०%
रक्कम दंड म्हणून शासनाला प्रदान क्न अशा जवमनीचे विनापरिाना झालेले
हस्तांतरण वनयवमत करता येईल आवण सदर जमीन िोगिटा िगव-१ म्हणून धारण करता
येईल.
उपरोक्त प्रारं िाच्या ददनांकास ककं िा त्या नंतर निीन अवििाज्य शतीिर, िोगिटादारिगव २ म्हणून धारण के लेल्या मदतमाश जवमनीचे विना परिानगी आवण िरील प्रमाणे
चालू बाजारमल्याच्या ५०% रक्कम शासनाला प्रदान न करता अकृ वषक प्रयोजनासाठी
हस्तांतरण क्न शतविंग करण्यात आला असेल तर अशा जवमनीच्या चालू
बाजारमल्याच्या ५०% रक्कम नजराणा म्हणून आवण या ५०% रक्कमेच्या ५०%
रक्कम दंड म्हणून शासनाला प्रदान क्न अशा जवमनीचे विनापरिाना झालेले
हस्तांतरण वनयवमत करता येईल आवण सदर जमीन िोगिटा िगव-१ म्हणून धारण करता
येईल.
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