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महत् वाच ेन् यायालयीन जनर्णय/जनकाल 
 

अ.क्र. जवषय जनर्णय प्रकरर् क्रमांक न् यायालय 

१ जवभागीय चौकशीमध् ये  

जशक्षा देण्याच्या संदभाणत 

अ) जवभागीय चौकशीमध्ये दोष जनजित 

झाल्यावर जशक्षा काय द्यायची, हे 

जशस्तभंगजवषयक प्राजिकरर्ाचे अजिकार 

आहते.  

ब) नोकरदाराला काय जशक्षा द्यावयाची ह े

न्यायालयाने ठरवू नये. ते Disciplinary 

Authority चे काम आहे.  

क) एखाद्या केसमध्ये न्यायालयाला 

मनापासून वाटले की, नोकरदाराला 

ददलेली जशक्षा, ही कस रीच् या मानाने जास्त 

आह,े त्यामध्येच फक्त न्यायालयाने 

हस्तके्षप करावा. 

ड) अशा केसेसमध्ये स द्धा जशक्षेबाबत 

जशस्तभंग प्राजिकरर्ाने (Disciplinary 

Authority) फेरजवचार करावा म्हर्ून 

सदर प्रकरर् त्यांच्याकडे परत करावे. 

जशक्षा कमी करून दकती द्यावी, ह े

न्यायालयाने आदेश देऊ नयेत.  

 

Lucknow K. Gramin Bank Vs 

Rajendra Singh 2013 (S.C.) 
सवोच्च न्यायालय 
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इ) एखाद्या केसमध्ये दोघांवर सारखेच 

आरोप असताना सहकसूरदाराला कमी 

जशक्षा ददली तर न्यायालय द सऱ्या 

कमणचाऱ्यालास द्धा तेवढीच जशक्षा द्यावी 

असे आदेश देऊ शकेल. एखाद्या केसमध्ये 

सहकसूरदाराने जवनाशतण माफी मागून 

आरोप कबूल केले तर त्याला इतरांपेक्षा 

वेगळी जशक्षा 

देता येईल. 

२ सक्षम अजिकाऱ्याने सदर 

कमणचाऱ्यास असहमतीची 

कारर्े देऊन लेखी कळवले 

पाजहजे. 

जशस्तभंगजवषयक (सक्षम) अजिकारी जर 

चौकशी अजिकाऱ्याशी असहमत असेल, 

चौकशी अजिकाऱ्याचा अहवाल जर 

कमणचाऱ्याला पोषक असेल तर, सक्षम 

अजिकाऱ्याने सदर कमणचाऱ्यास 

असहमतीची कारर्े देऊन लेखी कळवले 

पाजहजे. सदर कमणचाऱ्याला त्याचे लेखी 

म्हर्र्े मांडण्याची संिी ददली पाजहजे. 

त्यानंतर योग्य तो आदेश केला पाजहजे. 

Yoginath Bagade Vs State of 

Maharashtra S.C. 1999 
सवोच्च न्यायालय 

३ अहवालाशी सहमत नाही 

म्हर्ून सक्षम अजिकाऱ्याला 

फेर चौकशीचा आदेश देता 

येर्ार नाही. 

चौकशी अजिकाऱ्याच्या अहवालाशी 

सहमत नाही म्हर्ून सक्षम अजिकाऱ्याला 

फेर चौकशीचा आदेश देता येर्ार नाही. 

(K. R. Deb Vs Collector of Central 

Excise S.C. 1974) 
सवोच्च न्यायालय 

४ जनयमात नसलेली जशक्षा 

जशक्षा देऊ शकत नाही. 

जनयमात नसलेली जशक्षा जशक्षा 

प्राजिकारी/अजिकारी देऊ शकत नाही. 

Vijay Singh Vs State of U.P.  

(S.C.) 
सवोच्च न्यायालय 
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५ न्यायालयामिून केस 

जनर्वणवादपर्े जनदोष झाली 

असेल, तर त्याच म द्द्द्यावर 

परत जवभागीय चौकशी करू 

नये. 

जर न्यायालयामिून केस जनर्वणवादपर्े 

जनदोष झाली असेल, तर त्याच म द्द्द्यावर 

परत जवभागीय चौकशी करू नये; मात्र 

केस जर साक्षीदार दफतूर होऊन, अगर 

तांजत्रक म द्द्द्यावर जनदोष असेल तर 

जवभागीय चौकशी करता येईल. 

G. M. Tank Vs State of Gujrat 

(S.C.) 2006) 
सवोच्च न्यायालय 

६ जनदोष स टल्यानंतर त्याच 

म द्द्द्यावर जवभागीय चौकशी 

करता येर्ार नाही. 

दक्रजमनल केसमिून जनदोष स टल्यानंतर 

त्याच म द्द्द्यावर जवभागीय चौकशी करता 

येर्ार नाही. 

Capt. M. Paul Anthony Vs Bharat 

Gold Mines - 1999 
सवोच्च न्यायालय 

७ दक्रजमनल केस 

न्यायालयामध्ये स रू 

असताना त्याच म द्द्द्यावर 

जवभागीय चौकशी करता 

येईल का? 

१) एकाच म द्द्द्यावर आरोपीवर जर 

दक्रजमनल केस व जवभागीय चौकशी 

आिाररत असेल व आरोप गंभीर स्वरूपाचे 

नसतील, तर जवभागीय चौकशी करता 

येईल.  

२) आरोप जर गंभीर स्वरूपाचे असतील व 

अपचारी कमणचाऱ्यास अशा चौकशीम ळे 

न्यायालयाप ढे आपली बाजू मांडण्यास 

अडथळा येत असेल, अशा वेळी 

न्यायालयाच्या जनकालापयंत जवभागीय 

चौकशी थांबवावी 

Stanzen Toyotetsu India P. Ltd. Vs 

Girish V 2014 (S.C.)  

 

Capt. M. Patel Anthony Vs Bharat 

Gold Mines 1999 (S.C.) 

 

सवोच्च न्यायालय 

८ जनलंबनानंतर परत सेवेत 

घेतल्यानंतर जनलंबन 

काळातील फायदे द्यायचे 

ककंवा नाही? 

जनलंबनानंतर पनःस्थाजपत (Reinstate) 

केल्यानंतर ककंवा न्यायालयातून जनदोष 

म क्तता झाल्यानंतर परत सेवेत 

Union of India Vs K.V. 

Jankiraman 1991 (S.C.)  

 

Gr. Hydrabad Municipal Corp. Vs 

सवोच्च न्यायालय 
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घेतल्यानंतर जनलंबन काळातील फायदे 

द्यायचे ककंवा नाहीत, ह ेसक्षम 

अजिकाऱ्यांनी ठरवावे. 

 न्यायालयाने जर सबळ प राव्याअभावी 

ककंवा जनर्वणवादपर्े दोषम क्त केले तर 

जनलंबन काळातील फरक द्यावा मात्र 

साक्षीदार दफतूर होऊन ककंवा तांजत्रक 

म द्द्द्यावर केस जनदोष झाली असेल तर 

देण्यात येऊ नये. तसेच जनलंबनास ककंवा 

न्यायालय केस लवकर न संपण्यास 

कारर्ीभूत घटक यांचास द्धा जवचार केला 

पाजहजे कमणचाऱ्याकडून अडथळे येत होते 

की सरकारी पक्षाकडून की न्यायालयाकडून 

या सवण गोष्टींचा जवचार करून जनर्णय 

घेतला पाजहजे. ज्या केसमध्ये शासन 

नोकरीवर ठेवण्यास तयार आह;े परंत  

कमणचारी तयार नाही ककंवा उलट 

पररजस्थती आह,े याचा स द्धा जवचार 

करावा. 

M. Prabhakar Rao 2011 (S.C.) 

 

 

९ जनवृत्त कमणचाऱ्याची पेन्शन 

ककंवा ग्रॅच्य ईटी थांबजवता 

येर्ार नाही. 

जनवृत्त कमणचाऱ्याची जवभागीय चौकशी 

ककंवा न्यायालय केस स रू असताना त्याची 

पेन्शन ककंवा ग्रॅच्य ईटी थांबवता येर्ार 

नाही अगर त्यामध्ये कपात करता येर्ार 

नाही. 

State of Zarkhand Vs Jitendra 

Kumar Shrivastava 2013 (S.C.) 
सवोच्च न्यायालय 
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१० जनवृतीनंतर जवभागीय 

चौकशी करता येर्ार नाही. 

तसेच आर्थणक फायदे रोखता 

अगर त्यामध्ये कपात करता 

येर्ार नाही. 

जनवृत्त झाल्यानंतर जवभागीय चौकशी 

करता येर्ार नाही. तसेच कमणचाऱ्याचे 

आर्थणक फायदे रोखता 

अगर त्यामध्ये कपात करता येर्ार नाही. 

Dev Prakash Tiwari Vs U.P. Co-

Operative Industrial Board 

Luknow Vs S.C. 2014) 

सवोच्च न्यायालय 

११ तरतूद नसेल तर जनवृत्तीनंतर 

जवभागीय चौकशी करता 

येर्ार नाही. 

जनयमात जर तशी तरतूद नसेल तर 

जनवतृ्तीनंतर जवभागीय चौकशी करता 

येर्ार नाही. 

Mr. Sudhakar Govind Rave Vs 

Maidc Ltd. Bombay High Court 

2011) 

उच्च न्यायालय, म ंबई 

१२ जनलंबन काळातील 

पगाराच्या फरकाबाबत 

न् यायालयात न सन् मानपूवणक जनदोष होर्े 

ककंवा सरकारी पक्ष केस जसद्ध करू शकले 

नाहीत ककंवा संशयापजलकडे जाऊन केस 

जसद्ध होऊ शकली नाही, या सवण गोष्टी 

एकच आहते. त्याम ळे सरकारी 

कमणचेर् याला जनलंबन काळातील पगाराचा 

फरक ददला पाजहजे. 

Mohinder Singh Vs Bses Rajdhani 

Ltd. 2014)  

 

उच्च न्यायालय, ददल्ली 

१३ बडतफी/पदावरून दरू 

करण्याच ेकारर् अयोग्य 

असल् यास सदर 

कालाविीतील पगार व इतर 

फायदे कमणचाऱ्याला जमळाले 

पाजहजते. 

बडतफी/पदावरून दरू करण्याचे कारर् 

अयोग्य असेल तर सदर कालाविीतील 

पगार व इतर फायदे कमणचाऱ्याला जमळाले 

पाजहजेत. 

 

Deepali Gundu Survase Vs Kranti 

Junior Adhyapak  

(S. C. 2013) 

सवोच्च न्यायालय 

१४ तोंडी आदेशाला महत्त्व नाही. 

आदेश लेखी पाजहजेत. 

प्रशासनामध्ये तोंडी आदेशाला महत्त्व 

नाही. लेखी आदेश पाजहजेत. 

State Inspector of Police Vs Suya 

Sankarom Karvi 2006 (S.C.) 
सवोच्च न्यायालय 
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१५ बडतफण  केल्यानंतर जवभागीय 

चौकशी स रू ठेवता कामा 

नये. 

बडतफण  केल्यानंतर जवभागीय चौकशी स रू 

ठेवता कामा नये. बडतफण  आदेश रद्द 

झाल्यास नंतर जवभागीय चौकशीचा 

जवचार करावा. 

State of Maha. Vs Vijay Kumar 

Agarwal 2014 (S.C.) 
सवोच्च न्यायालय 

१६ कमणचाऱ्याची कायणक्षमता 

कमी असर्े म्हर्जे 

गैरवतणर्ूक नाही. 

कमणचाऱ्याची कायणक्षमता कमी असर्े 

म्हर्जे गैरवतणर्ूक होऊ शकत नाही. 

त्याम ळे त्याला जशक्षा करता 

येर्ार नाही. 

Union of India Vs J. Ahmed S.C. 

1979 
सवोच्च न्यायालय 

१७ जवभागीय चौकशी केल्यानंतर 

सक्षम अजिकाऱ्याचे समािान 

झाले तर जबर जशके्षऐवजी 

दकरकोळ जशक्षा देता येईल. 

जबर जशके्षसाठी जवभागीय चौकशी 

केल्यानंतर कमणचाऱ्याला सक्षम 

अजिकाऱ्याचे समािान झाले तर 

दकरकोळ जशक्षा देता येईल. 

D.H.B.V.N.C.  

Vidyut Nagar Hisar Vs Yashmir 

Singh Gulia 2013 (S.C.) 

सवोच्च न्यायालय 

१८ जवनापरवाना गैरहजर 

ठरजवतांना, काही 

अडचर्ीमळे गैरहजर होता 

काय ह ेबघावे. 

जवनापरवाना गैरहजर ठरजवतांना चौकशी 

अजिकाऱ्याने चौकशीमध्ये सदर नोकरदार 

हा स्वेच्छेने गैरहजर होता ककंवा काही 

अडचर्ीमळे गैरहजर होता ह ेपाजहले 

पाजहजे. फक्त गैरहजर होताना जनष्कषण 

काढर्े च कीचे आहे 

Krushnakant Parmar Vs Union of 

India 2012 
सवोच्च न्यायालय 

१९ वैद्यकीय रजेवर जास्त ददवस 

असल्यास वैद्यकीय 

प्रमार्पत्रावर जवश्वास ठेवर्े 

गरजेचे आह.े 

वैद्यकीय रजेवर जास्त ददवस असल्याने 

चौकशी अजिकाऱ्याने अगर 

जशस्तभंगजवषयक अजिकाऱ्याने 

वैद्यकीय प्रमार्पत्रावर जवश्वास ठेवर्े 

गरजेचे आह.े रुग्र् अहवाल (सीक ररपोटण) 

खोटे सादर केल् याचा प रावा 

असल्याजशवाय नोकरदाराला जशक्षा करता 

Chhel Singh Vs MGM GRA Mine 

Bank 2014 (para 15) 

 

सवोच्च न्यायालय 
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येर्ार नाही. 

२० जवभागीय चौकशीमध्ये 

एकतफी जनर्णय 

सरकारी नोकरावर जवभागीय चौकशी स रू 

केल्यानंतर तो सदर चौकशीसाठी हजर 

राजहला नाही संबंजित प्राजिकरर्ाने 

त्याला एकतफी बडतफण  केले. अपचारी 

कमणचाऱ्याने उच्च न्यायालयात अजण केला 

उच्च न्यायालयाने जनर्णय ददला की, 

कमणचारी हजर राहात नसला तरी सरकारी 

पक्षाने साक्षीदारांची साक्ष घेतली पाजहजे 

व चौकशी अजिकाऱ्याने खरंच दोषी आह े

काय ह ेपाजहले पाजहजे. म्हर्ून सदरचा 

बडतफीचा जनर्णय रद्द केला.  

सवोच्च न्यायालयाने बडतफीचा आदेश 

मान्य केला व जनर्णय ददला की, प्रत्येक केस 

वेगळी असते. कागदोपत्री प रावा असला 

तरी प ष्कळ झाले. प्रत्येक वेळी 

साक्षीदारांची साक्ष घेऊन तपासर्ी करर्े 

गरजेचे नाही. 

(S.B.I. Vs Narendra Kumar 

Pandey) S.C.2013 
सवोच्च न्यायालय 

२१ जशस्तभंगजवषयक 

प्राजिकरर्ाने जवभागीय 

चौकशीमध्ये प्रत्येक पानावर 

व पररजशष्टावर सही करर्े 

बंिनकारक. 

 

जवभागीय चौकशीमध्ये प्रत्येक पानावर व 

पररजशष्टावर जशस्तभंगजवषयक 

प्राजिकरर्ाने सही करर्े बंिनकारक आह.े 

अन्यथा सदरची चौकशी रद्द करावी. 

C. Punnusamy Vs Union of India 

(CAT 2012) 

कें दिय प्रशासकीय 

न् यायाजिकरर् 
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२२ दक्रजमनल केसमिून जनदोष 

झाला म्हर्ून प नःस्थाजपत 

केले पाजहज ेहा नोकरदाराचा 

हक्क नाही. 

 

दक्रजमनल केसमध्ये आरोपीला कैदेची 

जशक्षा होऊ शकते; परंत  जवभागीय 

चौकशीमध्ये त्याची नोकरी जाऊ शकते; 

परंत  कैदेची जशक्षा होऊ शकत नाही. 

त्याम ळे दक्रजमनल केसमिून जनदोष झाला 

तरी जवभागीय चौकशीपयंत सदर 

कमणचाऱ्याला जनलंजबत ठेवण्याचे अजिकार 

सक्षम प्राजिकरर्ास आहेत. केसमिून 

जनदोष  झाला म्हर्ून त्याला सेवेत 

प नःस्थाजपत करावे हा त्याचा हक्क नाही. 

State of W.B. Vs Sankar Ghosh 

S.C. 2013 
सवोच्च न्यायालय 

२३ योग्य कारर् न देता बाल 

संगोपन रजा नाकारता येर्ार 

नाही. 

 

अजणदारांनी मूल झाल्यानंतर त्याच्या 

संगोपनासाठी एकत्र ७३० ददवस रजा 

माजगतली होती. सदर रजा नाकारण्यात 

आली.  

सवोच्च न्यायालयाने सांजगतले की, 

कोर्तेही कारर् न देता रजा नाकारता 

येर्ार नाही. 

(Kakali Ghash Vs Chief Secy. 

ASN (S.C. 2014) 
सवोच्च न्यायालय 

२४ सक्तीची जनवृत्ती म्हर्जे 

जशक्षा ककंवा कलंक नव्ह.े 

 

सक्तीची जनवृत्ती (Compulsory 

Retirement) म्हर्जे जशक्षा ककंवा कलंक 

नव्ह.े 

Mahesh Prabhakar Kamat Vs 

Komba Transport Corp. 2014) 
उच्च न्यायालय, म ंबई 

२५ जशस्तभंग प्राजिकरर्ास  

मनाला वाटते म्हर्ून बडतफण  

करता येर्ार नाही. त्याला 

सबळ कारर् असावे. 

कमणचारी/अजिकारी यांना केवळ जशस्तभंग 

प्राजिकरर्ास (Disciplinary uthority) 

मनाला वाटते म्हर्ून भारतीय राज्यघटना 

Risal Singh Vs State of Harayana  

(S.C.) (2014) 

सवोच्च न्यायालय 
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कलम ३११ (२)(c) प्रमार्े बडतफण  करता 

येर्ार नाही. त्याला सबळ कारर् असावे. 

२६ च कीच्या प्रशासकीय 

जनर्णयाम ळे नोकरदाराला 

पगार जास्त गेल्यास ५ 

प्रकारांमध्ये त्याची 

वस ली करता येर्ार नाही.  

 

च कीच्या प्रशासकीय जनर्णयाम ळे 

नोकरदाराला पगार जास्त गेल्यास 

खालील ५ प्रकारांमध्ये त्याची 

वस ली करता येर्ार नाही  

अ) जे कमणचारी वगण ३ व वगण ४ चे आहेत 

तसेच गट क ककंवा गट ड मिील आहते. 

ब) जे कमणचारी जनवृत्त झाले आहेत ककंवा 

वस लीची नोटीस ददल्यापासून १ वषाणत 

जनवतृ्त होर्ार आहते. 

क) ज्या कमणचाऱ्यांना वस लीची सलीची 

नोटीस ज्या तारखेला ददली त्याच्या 

अगोदर पाच वषजपक्षा जास्त ददवस ते 

फायदा घेत आहेत.  

ड) ज्या कमणचाऱ्यांना प्रशासकीय च कीने 

वररष्ठ जागेवर नेमले आहेत, वास्तजवक 

त्यांची योग्यता खालच्या पदावर होती 

असे कमणचारी/अजिकारी.  

इ) न्यायालयाचे मत असेल की, एखाद्या 

कमणचारी/अजिकारी यांच्याकडून वस ली 

करर्े म्हर्ज ेत्याच्यावर अन्यायकारक 

होईल. 

वरील पाच वगणवारीमध्ये 

कमणचारी/अजिकारी यांच्याकडून 

(State of Punjab Vs Rafiq Masih  

(S.C.) 2014) 

 

सवोच्च न्यायालय 
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प्रशासकीय च कीम ळे जादा पगार/जनिी 

गेला असल्यास वसूल करता येर्ार नाही. 

२७ नोकरी समाप्तीची कारवाई 

बेकायदेशीर असल् यास सदर 

काळातील पूर्ण पगार ददला 

पाजहजे. 

नोकरी समाप्तीची (Termination) 

कारवाई कायद्यास िरून नसेल, तर सदर 

कमणचाऱ्याला सदर काळातील पूर्ण पगार 

ददला पाजहजे. 

Jasmer Singh Vs State of Haryana 

S.C. 2015 
सवोच्च न्यायालय 

२८ अन कंपा तत्त्वावर एखाद्या 

कमणचाऱ्याला घेताना त्याची 

योग्यता महत्त्वाची. 

अन कंपा तत्त्वावर एखाद्या कमणचाऱ्याला 

घेताना त्याची योग्यता महत्त्वाची आहे. 

योग्यता (Qualification) असेल तरच 

त्याला घेता येईल. केवळ सहान भूती 

म्हर्ून घेता येर्ार नाही. 

Rajasthan State Road Corp. Vs 

Revat Singh 

(S.C. 2014)  

 

I.G. Karmik Vs Prahalad Mani 

Tripathi 

 (S.C. 2007) 

सवोच्च न्यायालय 

२९ नोकरदाराचा जनलंबन 

कालाविी तीन मजहन्यांपेक्षा 

जास्त नसावा. 

नोकरदाराचा जनलंबन कालाविी तीन 

मजहन्यांपेक्षा जास्त नसावा. एखादा 

सरकारी अजिकारी जशस्तभंग/जवभागीय 

चौकशीच्या संबंिाने जनलंजबत असेल व 

जर तीन मजहन्यात दोषारोपपत्र ददले गेले 

नसेल तर त्याचे जनलंबन रद्द केले पाजहजे.  

तसेच तीन मजहन्यात दोषारोपपत्र दाखल 

केले गेले असेल व त्याला आर्खी जनलंजबत 

ठेवर्े जरुरीचे आह ेअसे वाटत असेल तर 

त्याचे सबळ कारर् ददले पाजहजे 

Viijay Kumar Choudhary Vs 

Union of India  

(S.C.) 2014 

 

सवोच्च न्यायालय 

३० जवभागीय चौकशीमध्ये 

जशस्तभंगजवषयक 

प्राजिकरर्ाची 

जवभागीय चौकशीमध्ये जशस्तभंगजवषयक 

प्राजिकरर्ाने दोषारोपास परवानगी देर्े 

आवश्यक आह.े 

Union of India of India Vs B. V. 

Gopinath  

(S.C.) 2013) 

सवोच्च न्यायालय 
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दोषारोपास परवानगी 

आवश्यक. 

अन्यथा सदर चौकशी बेकायदेशीर आह.े 

 

 

३१ शासकीय जनवासस्थान न 

सोडर्े गैरवतणन होऊ शकत 

नाही. 

शासकीय जनवासस्थान सोडले नाही म्हर्ून 

गैरवतणन होऊ शकत नाही. 

Nawal Singh Vs Union of India 

AIR 1988 
सवोच्च न्यायालय 

३२ सरकारी कमणचाऱ्यांनी 

खाजगी आय ष्यात कसे 

वागावे, याबद्दल स द्धा शासन 

काही जनबंि घालू शकते.  

सरकारी कमणचाऱ्यांनी खाजगी आय ष्यात 

कसे वागावे, याबद्दल स द्धा शासन काही 

जनबंि घालू शकते. 

Nawal Singh Vs Union of India 

AIR 1988 
सवोच्च न्यायालय 

३३ लाच-ल चपत प्रजतबंिक 

कायदा 

खोटया तक्रारीमध्ये लोकसेवकास संरक्षर् 

प्रदान करण्याबाबत, कलम १९ प्रमार्े 

State Of Himachal Pradesh V/s | 

Nishant Sareen 

9.12.2010 

सवोच्च न्यायालय 

३४ लाच-ल चपत प्रजतबंिक 

कायदा 

लाच रक्कम टेबलाचे ड्राव्हर मि न जप्त केली 

म्हर् न जनदोष 

Nagulapati Mallaiah V. V/s | State 

of Andhra Pradesh 

HC-AP  

26 March 2013 

उच्च न्यायालय, 

आंध्रप्रदेश 

३५ लाच-ल चपत प्रजतबंिक 

कायदा 
लाचेची मागर्ी शाबीत नाही, पंच जवळ 

नव्हते, ऐकले नाही 

State of Maharashtra V/s 
Dnyaneshwar Laxman Rao 

SC - 29 July 2009 

सवोच्च न्यायालय 

३६ लाच-ल चपत प्रजतबंिक 

कायदा 

लाच मागर्ी जशवाय सरकारी कमणचारी 

दोषी नाही. 

 

MR Purshotham V/s 

State Of Karnataka 

SC I6 Sept 2014 

सवोच्च न्यायालय 

३७ लाच-ल चपत प्रजतबंिक 

कायदा 

लाच मागर्ी जसध्द होत नसल्याने जनदोष 

 

B. Jayraj V/s 

State Of AP 

HC -28 March 2014 

उच्च न्यायालय, 

आंध्रप्रदेश 
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३८ लाच-ल चपत प्रजतबंिक 

कायदा 

लाच मागर्ी जशवाय ग न्हा नाही 

 

V. Venkata Subbrao V/s State Of 

AP SC -12 Dec 2006 

सवोच्च न्यायालय 

३९ लाच-ल चपत प्रजतबंिक 

कायदा 
मागर्ी नसेल तर ग न्हा Established 

होऊ शकत नाही. 

A. Subair V/s 

State Of Kerala  

SC- 26 May 2009 

सवोच्च न्यायालय 

४० लाच-ल चपत प्रजतबंिक 

कायदा 

पंचाने सांजगतले, आरोपी व दफयाणदीमिील 

संभाषर् ऐकले नाही, आरोपीकड न 

लाचेची रक्कम ररकव्हर नाही, जनदोष 

State of Maharashtra V/s 

Anant Gurunath Jotrao  

HC MS-24 Jan 2005  

उच्च न्यायालय, म ंबई 

४१ लाच-ल चपत प्रजतबंिक 

कायदा 

तक्रारदाराचे काम प्रलंजबत नसल्याने 

जनदोष 

 

Gajanand V/s 

State Of Rajasthan 

HC Rajasthan  

20 Sept I989 

उच्च न्यायालय, 

राजस् थान 

४२ लाच-ल चपत प्रजतबंिक 

कायदा 

तक्रारदाराचे काम प्रलंजबत नसल्याने 

जनदोष 

 

Babu Lal Bajpai V/s 

State Of UP  

SC-24 Nov 1992 

सवोच्च न्यायालय 

४३ लाच-ल चपत प्रजतबंिक 

कायदा 

तक्रारदाराचे काम प्रलंजबत नसल्याने 

जनदोष 

 

Raghubir Singh V/s 

State Of Haryana 

SC- 28 March 1974 

सवोच्च न्यायालय 

४४ लाच-ल चपत प्रजतबंिक 

कायदा 

दफयाणदी अजिका-याने तपास करू नये Magha Singh V/s 

State Of Haryana 

SC9 Feb 1995 

Mohan Lal V/s 

State Of Punjab 

SC- I6 Aug 2018 

Jagdish Singh V/s 

State Of Punjab 

HC P & H HC   

सवोच्च न्यायालय 

 

उच्च न्यायालय, पंजाब-

हररयार्ा 

 

उच्च न्यायालय, केरळ 
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29 Oct 2018 

 

Kader V/s 

State Of Kerala 

HC Kerala 21 March 2001 

 

M R Purshotham V/s 

State Of Karnataka 

HC Karnataka  

I6 Sep 2014 

४५ लाच-ल चपत प्रजतबंिक 

कायदा 

आवाजाचे नम ने घेण्याची कायद्यात तरत द 

नाही. 

 

Rakesh Bisht & others V/s 

CBI and others 

Delhi HC- 

3 Jan 2007 

उच्च न्यायालय, ददल् ली 

४६ अन कंपा तत्वावर नोकरी  अन कंपा तत्वावर नोकरी वारसदाराचा 

अजिकार 

योगेश उगले जव.उच्च न्यायालय, नागपूर सवोच्च न्यायालयाचे 

न्यायमूती अभय  

सप्रे.आजर् न्यायमूती 

इंद ूमल्होत्रा यांचा 

जनकाल 

४७ लोकसेवकाजवरुद्ध दखलपात्र 

ग न्हा दाखल करण् यापूवी 

प्राथजमक चौकशी करावी 

 एखाद्द् या लोकसेवकाजवरुद्ध दखलपात्र 

ग न्हा दाखल करर्ेची वेळ आल्यास त्या या 

बाबतीत प्राथजमक चौकशी ग न्हा दाखल 

करर्ेपूवी करावी 

हररयार्ा राज्य जवरुद्ध भजनलाल 

ए.आय.आर.१९९२, स जप्रमकोटण पान 

६०४ 

सवोच्च न्यायालय 

४८ लोकसेवकाने ग न्हा केल्याचे 

जनष्पन्न झाल्यांस पजहली 

खबर देऊन तपास करावा. 

ज्यावेळी प्राथजमक चौकशीत लोकसेवकाने 

ग न्हा केल्याचे जनष्पन्न झाल्यांस लागलीच 

पजहली खबर देऊन चाप्टर १२ प्रमार्े 

तपास करावा. 

पी. जसराज द्दीन जवरुद्ध मिास राज्य 

ए.आय.आर. १९७१, स जप्रम कोटण, पान 

५२९ 

सवोच्च न्यायालय 
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४९ पोजलसांनी फार व द ष्ट अत्यंत 

वाईट घृर्ास्पद अशा 

ग न्याव्यजतररक्त इतर ग न्यात 

अटक टाळावी  

दक्रजमनल प्रोसीजर कोड – १९७३, कलम 

४१, ४२ व १५१ प्रमार्े पोजलसांना 

न्यायाजिशाचे वॉरंटजशवाय अटक 

करण्याचे अजिकार आहते तसेच कलम ५० 

प्रमार्े पोजलसांनी अटक करर्ारे इसमास 

त्यास का अटक केली जात आह ेयाची लेखी 

कारर्े अटक करर्ेचेवेळी ददली पाजहजेत. 

यावरील कलम १५७ (१) मध्ये म्हटले आह े

की अपरािाचा थांग लागावा व संबंजित 

इसम िरला जावा याकररता आजर् जरूर 

असेल तर तजवीज वगैरे तेव्हा जरूर असेल 

(इफ नेसेसरी) या शब्दाला फार महत्त्व 

आह.े याचा अथण असा होतो की, कोर्ासही 

लागलीच अटक करू नये जेव्हा जरूरी 

असेल तेव्हा अटक करावी.  

पोजलसांनी फार व द ष्ट अत्यंत वाईट 

घृर्ास्पद अशा ग न्याव्यजतररक्त इतर 

ग न्यात अटक टाळावी व अटक करर्ेपेक्षा 

संबंजित इसमाला पोजलसांनी नोटीस देवून 

तपासासाठी हजर राहर्ेस सांगावे व 

पोजलसांचे परवानगीजशवाय त्याने त्याचे 

रठकार् सोडून जावू नये अशी समज देर्े 

चालण्यासारखे आह.े तसेच प ढे असेही 

म्हटले आह ेकी, पोजलसांना दखलपात्र 

जोगींदरक मार जवरुद्ध उत्तरप्रदेश राज्य 

१९९४ दक्रमीनल लॉ जनणल पान १९८१ 

सवोच्च न्यायालय 
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ग न्यात अटक करण्याचे अजिकार ददलेले 

आहते म्हर्ून त्याचा द रुपयोग करून खात्री 

न करता ज्या इसमाजवरुद्ध तक्रार ददली 

असेल त्यास लागलीच अटक करर्े आजर् 

त्यास पोलीस कोठडीत ठराजवक पद्धतीने 

ठेवर्े ह ेबरोबर नाही. कारर् त्याम ळे त्या 

इसमाचे नावलौदककाची अगर प्रजतष्ठचेी 

अगर्नीय हानी होते. पोजलसांचे एक 

दैनंददन काम आह ेम्हर्ून अटक करर्े योग्य 

नाही. 

५० जेव्हा एखाद्या वररष्ठ 

प्रशासकीय अजिकाऱ्याजवरुद्ध 

कजनष्ठ अजिकारी जपळवर्ूक 

व त्रासाची तक्रार देतो तेव्हा 

न्यायालयाने ती काळजीपूवणक 

तपासली पाजहजे. 

 

जेव्हा एखाद्या वररष्ठ प्रशासकीय 

अजिकाऱ्याजवरुद्ध कजनष्ठ अजिकारी 

जपळवर्ूक व त्रासाची तक्रार देतो तेव्हा 

न्यायालयाने ती काळजीपूवणक तपासली 

पाजहजे. 

वररष्ठ प्रशासकीय अजिकाऱ्यांचे अजिकार 

स रजक्षत ठेवलेच पाजहजेत; तरच ते 

आपल्या हाताखालच्या लोकांकडून काम 

करुन घेऊ शकतील. 

वैजजनाथ कोंजडबा खांडके जव. महाराष्ट्र 

सरकार 

सवोच्च न्यायालय 

५१ बंद दरवाजाआडची 

जशवीगाळ व अपमानाबद्दल 

या कायद्याची कलमे लावता 

येर्ार नाहीत. 

 

बंद दरवाजाआडची जशवीगाळ व 

अपमानाबद्दल अॅट्रॉजसटी कायद्याची कलमे 

लावता येर्ार नाहीत 

अॅट्रॉजसटीच्या ग न्यासाठी घटना 

सावणजजनक दजृष्टपथात होर्े आवश्यक. 

-- उच्च न्यायालय, 

अलाहाबाद  

 

IN THE HIGH 

COURT OF 

JUDICATURE AT 
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BOMBAY 

CRIMINAL 

APPELLATE 

JURISDICTION 

CRIMINAL 

APPEAL NO.1030 

OF 2018 

SALIM ABDUL 

SHAIKH 

V/s. 

THE STATE OF 

MAHARASHTRA 

CORAM A. M. 

BADAR, J  

DATE: 25th 

SEPTEMBER 2019 

५२ एका जवजशष्ट सम हाला 

न्यायालयाद्वारे ददला जार्ारा 

ददलासा इतर सवण समान 

तक्रार असलेल्या व्यक्तींना 

लागू असतो. 

सामान्य जनयम असा आहे की जेव्हा 

कमणचार् यांच्या एका जवजशष्ट सम हाला 

न्यायालयाद्वारे ददलासा ददला जातो, तेव्हा 

इतर सवण समान तक्रार असलेल्या व्यक्तींना 

तो लाभ वाढवून समान वागर्ूक देर्े 

आवश्यक आह.े असे न केल्यास भेदभाव 

होईल आजर् भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 

१४ चे उल्लंघन होईल. ह ेतत्त्व सेवा 

प्रकरर्ांमध्ये अजिक जोरकसपर्े लागू 

करर्े आवश्यक आह ेकारर् या 

न्यायालयाने वेळोवेळी जवकजसत केलेल्या 

उत्तर प्रदेश जव. अरववंद क मार 

श्रीवास्तव  

२०१५(१) SCC ३४७ 

सवोच्च न्यायालय 
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सेवा न्यायशास्त्रान सार सवण समान जस्थतीत 

असलेल्या व्यक्तींना समान वागर्ूक ददली 

जावी. 

५३ जहबा नोंदर्ीकृत असर्े 

अजनवायण नाही. 

प्रजतवादीने न्यायालयात दाखल केलेला 

दस्तऐवज, नोंदर्ीकृत नसल् याम ळे तो 

प रावा म् हर्ून दाखल करण् यास नकार 

ददला. 

सदर दस्तऐवज हा म जस् लम कायद्याअंतगणत 

एक भेट ककंवा जहबा असल्याचे दशणजवते - 

मालमत्ता हस्तांतरर् कायद्या कलम १२३ 

तो भेट यर संजे्ञत येत नाही त् याम ळे त् याची 

नोंदर्ी करर्े अजनवायण नाही.  म ल्लाच्या 

तत्त्वाचं्या (Mulla's principles) कलम 

१५०(३) मध्ये असे म्हटले आह ेकी, 

म जस् लम  देर्गीदाराने जलजखत स्वरूपात 

केलेली भेट/देर्गी नोंदर्ीकृत असर्े 

अजनवायण नाही.  

Abdul Rahim Abdul Majid 

Vs 

Sheikh Qayyum /Sheikh Rashid 

Writ Petition No.1843 of 2009 

10th November, 2009. 

 

सवोच्च न्यायालय 

५४ जवभागीय चौकशीची 

कायणवाही शक्यतो सहा 

मजहन्यांच्या आत पूर्ण केली 

पाजहज.े 

प्रत्येक जनयोक्त्याने (राज्य असो वा 

खाजगी) दोषी कमणचाऱ्याजवरुद्ध जवभागीय 

चौकशीची कायणवाही एकदा स रू 

केल्यानंतर वाजवी वेळेत पूर्ण करण्याचा 

प्रामाजर्क प्रयत्न केला पाजहजे आजर् 

शक्यतो ती बाय मयाणदा म्हर्ून सहा 

मजहन्यांच्या आत पूर्ण केली पाजहजे. 

Prem Nath Bali Vs. Registrar, 

High Court of Delhi 

SC 

DECEMBER 16, 2015 

सवोच्च न्यायालय 

५५ मामलतदार न्यायालय मामलतदार न्यायालय कायद्यांतगणत HIGH COURT BENCH AT उच्च न्यायालय, 
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कायद्यांतगणत दाव् यातील त्र टी 

दरू करर्े ह ेमामलतदारचे 

कतणव् य आह.े 

कायणवाहीचा जनर्णय घेताना कायम लक्षात 

ठेवर्े आवश्यक आह,े ते म्हर्जे अडथळा 

द र करण् यासाठी ककंवा मामलतदार 

न्यायालय कायद्यांतगणत अन जे्ञय असलेल्या 

कोर्त्याही सवलतीसाठी, सामान्यत: अजण 

करर्ारा एखादा शेतकरी असतो ज्याला 

कायद्याच्या तरत दींची माजहती नसते 

आजर् म्हर्ूनच, मामलतदार न्यायालय 

कायद्याच्या कलम ८ आजर् ९ ची प तणता 

करून घेण् याचा भार  मामलतदारांवर 

टाकण् यात आला आह.े 

कलम ७ मध्ये समाजवष्ट असलेल्या 

आवश्यकतांचे पालन अजणदार / वादी करत 

नसल्यास, त् याच् याकडून ती माजहती 

जमळजवर्े मामलतदारचे कतणव् य आह.े 

यामागचा उद्देश, स रुवातीलाच दावा 

नाकारर्े असा नस न कलम ७ मध्ये नमूद 

आवश्यक असलेल्या बाबींची प तणता झाली 

आह ेयाची खात्री करण्यासाठी सवण प्रयत्न 

करर्े असा आह.े 

मामलतदार न्यायालय कायद्याच्या कलम 

८ आजर् ९ ची भाषा सूजचत करते की,  

मामलतदारांनी माजहतीची प्राप्ती स जनजित 

करर्े आजर् त्याची नोंद घेर्े जेर्ेकरून 

AURANGABAD 

908 WRIT PETITION NO.3923 

OF 2021 

SHRIRAM ABHIMAN NAFADE 

AND OTHERS 

VS THE STATE OF 

MAHARASHTRA 14.7.2021 

औरंगाबाद खंडपीठ 
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अजाणतील त्र टी दरू करता येतील आजर् 

कलम ७ च्या आवश्यकता पूर्ण झाल्या 

आहते याची खात्री करर्े ह ेमामलतदारचे 

कतणव्य आह.े 

राज्याच्या ग्रामीर् भागातील साक्षरतेची 

पातळी आजर् मामलतदार न्यायालय 

कायद्यांतगणत चालर्ाऱ्या कायणवाहीचे 

स्वरूप लक्षात घेता, अडथळ्याबाबत 

तक्रार/दावा दाखल करण्यापूवी कायदेशीर 

सल्ला घेर्े शेतकऱ्याला नेहमीच शक्य 

नसते. 

मागाणतील अडथळ्यांबाबतचे प्रश्न त्वरीत 

जनकाली काढले जावेत. अशी प्रकरर्े 

प्रलंजबत ठेवली गेली तर ती पूवणग्रह जनमाणर् 

करण् याव् यजतररक् त कायद्द् यातील उद्देशही 

पूर्ण करर्ार नाही. 

दोन सव्ह ेनंबरच्या सीमेवरून माजगतल् या 

गेलेल्या मागाणच्या बाबतीत, म.ज.म.अ. 

कलम १४३ अंतगणत कारवाई करण् यात 

यावी मामलतदार न्यायालय कायद्यान् वये 

नाही. नवीन रस् त् याची मागर्ी असतांना 

मामलतदार न्यायालय कायद्यान् वये 

कारवाई करर्े ह ेस्पष्टपर्े च कीचे आह े

कारर् म.ज.म.अ. कलम १४३, दोन सव्ह े
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नंबरच्या सीमेवर जजथे हक्काचा दावा केला 

जात आह ेजतथे लागू होईल. मामलतदार 

न्यायालय कायद्यांतगणत कारवाईत मागण 

आिीच अजस् तत् वात असतो, त्यावरील 

अडथळे दरू करर्े अपेक्षीत असते. 

५६ महाराष्ट्र सावणजजनक अजभलेख 

अजिजनयम, २००५ च् या 

तरत दींचे उल्लंघन 

करर्ार् याला  

उक्त कायद्यान सार पाच 

वषांपयंतचा कारावास ककंवा 

दहा हजार रुपये दंड ककंवा 

दोन्ही जशक्षा होऊ शकतात.  

 

महाराष्ट्र सावणजजनक अजभलेख अजिजनयम, 

२००५ अंतगणत सवण संबंजित अजिकाऱ्यांना 

'सावणजजनक अजभलेख' जतन करर्े 

बंिनकारक आहे. 

महाराष्ट्र सावणजजनक अजभलेख कायद्याच्या 

कलम ९ मध्ये स्पष्टपर्े तरत द आह ेकी, जो 

कोर्ी कलम ४ ककंवा कलम ८च्या 

तरत दींचे उल्लंघन करेल त् याला  

उक्त कायद्यान सार पाच वषांपयंतचा 

कारावास ककंवा दहा हजार रुपये दंड ककंवा 

दोन्ही जशक्षा होऊ शकतात.  

आम्ही प ढे जनदेश देतो की, महाराष्ट्र 

शासनाने संबंजित अजभलेखपाल जवरूध् द 

ग न् हा दाखल करावा आजर् सदरचा  तपास 

शक्य जततक्या लवकर आजर् शक्यतो ग न् हा 

नोंदर्ीच्या तारखेपासून सहा मजहन्यांच्या 

कालाविीत पूर्ण केला जावा. 

IN THE HIGH COURT OF 

JUDICATURE AT BOMBAY 

CIVIL APPELLATE 

JURISDICTION 

WRIT PETITION NO. 6961 OF 

2012 

Vivek Vishnupant Kulkarni  

v/s 

The State of Maharashtra, through 

Chief Secretary, Mantralaya, 

Mumbai, 

27.2.2015 

उच्च न्यायालय, म ंबई 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५७ महाराष्ट्रातील म ंबई उच्च न्यायालयाने एका पररपत्रकाद्वारे म ख्य न्यायमूती दीपंकर दत्ता आजर् उच्च न्यायालय, म ंबई 
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न्यायालयांमध्ये बाजू 

मांडण्यासाठी आजर् सहाय्यक 

दस्तऐवजांसाठी दोन्ही 

बाजूंनी म दित केलेल्या 75 

GSM पेक्षा कमी नसलेल्या 

उच्च ग र्वत्तेचा A4 

आकाराचा कागद वापरर्े 

अजनवायण केले आह.े 

 

महाराष्ट्रातील न्यायालयांमध्ये बाजू 

मांडण्यासाठी आजर् सहाय्यक 

दस्तऐवजांसाठी दोन्ही बाजूंनी म दित 

केलेल्या 75 GSM पेक्षा कमी नसलेल्या 

उच्च ग र्वत्तेचा A4 आकाराचा कागद 

वापरर्े अजनवायण केले आहे. 

म ंबई उच्च न्यायालय (अपीलीय बाजू) 

जनयम, १९६० आजर् म ंबई उच्च न्यायालय 

(मूळ बाजू) जनयम, १९८० मध्ये स िारर्ा 

करून, A4 आकाराचा कागद 

वापरण्यासाठी अजिसूचना ६ ज लै २०२१ 

रोजी जारी करण्यात आली आह.े 

उत्तम दजाणचा, A4 आकाराचा, 75 GSM 

पेक्षा कमी नाही असा कागद आजर् 

कागदाच्या दोन्ही बाजूंना फॉन्ट - टाइम्स 

न्यू रोमन ककंवा जॉर्जणया, फॉन्ट आकार 

१४, आतील मार्जणन ५ सेमी आजर् बाय 

मार्जणन ३ सेमी. असाव् यात. 

न्यायमूती जी.एस.क लकर्ी  

६ ज लै २०२१ 

५८ आददवासींकडून जबगर 

आददवासींना जमीन 

मृत्य पत्रान् वये हस्तांतररत 

करण्यासाठी कलम ३६(२) 

आजर् कलम ३६-अ ची बािा 

सध्याच्या याजचकेत उपजस्थत करण्यात 

आलेला प्रश्न असा आहे की, महाराष्ट्र जमीन 

महसूल अजिजनयम १९६६ च्या कलम 

३६(२) आजर् कलम ३६-अ अंतगणत जवजहत 

केलेले जनबंि आददवासींकडून जबगर 

THE HIGH COURT OF 

JUDICATURE AT BOMBAY, 

BENCH AT AURANGABAD. 

APPELLATE SIDE 

JURISDICTION 

WRIT PETITION NO. 2415 OF 

उच्च न्यायालय, 

औरंगाबाद खंडपीठ 
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येत नाही. आददवासींना इच्छापत्राद्वारे 

(मृत्य पत्राद्द् वारे) केलेल् या जजमनीच्या 

हस्तांतरर्ाला लागू होईल काय? 

कलम ३६(२) आजर् ३६-अ अंतगणत जवजहत 

केलेले जनबंि महाराष्ट्र शेतजमीन 

(िारर्ेची कमाल मयाणदा) अजिजनयम 

१९६१,  

कलम २९ मध्ये देखील नम द आहेत. 
  

प्रभाकर जचनप्पा चव्हार् जव. महाराष्ट्र 

राज्य (स प्रा) या प्रकरर्ात सवोच् च 

न् यायालयाने जनर्णय देतांना, "सीवलंग 

कायद्यांतगणत हस् तांतरर्ामध्ये मृत्य पत्राचा 

समावेश होत नाही" असा जनर्णय ददला 

आह.े  

या न्यायालयानेस ध् दा, मालमत्ता 

हस्तांतरर् कायदा, कलम ५ च्या 

तरत दींन सार 'हस्तांतरर्' या संज्ञेत 

मृत्य पत्राचा समावेश होत नाही असा 

जनकाल ददला आह.े  

त्याम ळे मला असा जनकाल देतांना 

कोर्ताही संकोच नाही की, 

आददवासींकडून जबगर आददवासींना जमीन 

मृत्य पत्रान् वये हस्तांतररत करण्यासाठी 

कलम ३६(२) आजर् कलम ३६-अ ची 

2013 

Radhakisan Maruri Gholap,  

V/S 

The State of Maharashtra, 

CORAM : P. R. BORA, J.  

04th July, 2016. 
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बािा येत नाही.  

५९ फेरफार नोंद प्रमार्ीत 

करतांना महसूल 

अजिकार् याद्वारे न्याजयकररत्या 

पाररत केलेला आदेश 

भारतीय दंड संजहतेच्या 

कलम ७७ च्या कके्षत पूर्णपर्े 

समाजवष्ट आह.े 

 

अजणदाराने फेरफार नोंद प्रमार्ीत 

करण् याबाबत आदेश पाररत केला होता 

त् यावेळेस तो न्यायािीश (संरक्षर्) कायदा, 

१९८५ कलम २(अ) अन् वये पररभाजषत 

केल्यान सार "न्यायािीश" म्हर्ून काम 

करीत होता. त् याने आपले न्याजयक कतणव्य 

बजावले आह.े सद्भावनेने केलेले त् याचे ह े

कृत्य न्यायािीश (संरक्षर्) कायदा, १९८५ 

कलम ३ अन् वये संरजक्षत आह.े  

द सरे म्हर्जे भारतीय दंड संजहतेच्या कलम 

७७ अन्वये, न्यायाजिशांनी कोर्त्याही 

कायाणत न्याजयकररत्या कायण करताना केलेले 

कृत् य  

सद्भावनेने केलेले आह ेअसे मानले जाते 

आजर् असे कृत् य ग न् हा ठरत नाही.  

फेरफार नोंद प्रमार्ीत करतांना महसूल 

अजिकार् याद्वारे न्याजयकररत्या पाररत 

केलेला आदेश भारतीय दंड संजहतेच्या 

कलम ७७ च्या कके्षत पूर्णपर्े समाजवष्ट 

आह.े 

IN THE HIGH COURT OF 

JUDICATURE AT BOMBAY 

BENCH AT AURANGABAD 

CRIMINAL APPLICATIONS 

NOS.4924/2010 & 4925/2010 

Venkat Limbaji Koli,  

V/s 

The State of Maharashtra, 

through Police Inspector, Police 

Station, Neknoor Tq. & Dist.Beed. 

CORAM: A.V. POTDAR, J. 

DATE: 13.04.2011 

उच्च न्यायालय, 

औरंगाबाद खंडपीठ 

६० तहसीलदारला, त्याच्या 

वररष्ठ अजिकाऱ्याची 

परवानगी न घेता स्वतःच्या 

आदेशाचे प नरावलोकन 

महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम १९६६ 

च् या तरत दींवर एक नजर टाकल्यास असे 

स्पष्ट होत ेकी, प नरावलोकनाचा (review) 

IN THE HIGH COURT OF 

JUDICATURE AT BOMBAY 

BENCH AT AURANGABAD. 

उच्च न्यायालय, 

औरंगाबाद खंडपीठ 
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करण्याचा अजिकार नाही. अजिकार कलम २५८ अंतगणत जवजशष्ट 

प्राजिकरर्ाकडे जनजहत आह.े कलम २५८ 

ह ेअजतशय काळजीपूवणक मस दा तयार 

करून कायद्यात समाजवष् ट केले गेले आह.े 

तहसीलदारला, मामलतदार न्यायालय 

अजिजनयम, १९०६, कलम ५ अन्वये 

पाररत केलेल्या स्वतःच्या आदेशाचे 

प नरावलोकन करण् याचा ककंवा महाराष्ट्र 

जमीन महसूल अजिजनयम, कलम २५८ 

अन् वये,  त्याच्या वररष्ठ अजिकाऱ्याची 

परवानगी न घेता स्वतःच्या आदेशाचे 

प नरावलोकन करण्याचा अजिकार नाही . 

 

WRIT PETITION NO.3953 OF 

2009 

Lala Dagadu Kale,  

V/S 

The Additional Commissioner, 

Nashik Division, Nashik 

CORAM : S. B. DESHMUKH, J.  

DATE: 10th MARCH, 2010. 

६१ अल्पवयीन व्यक्तीच्या 

मालमत्तेच्या संबंिात 

नैसर्गणक पालकावरील 

हस् तांतरर्संबंिातील जनबंि 

केवळ अल्पवयीन व्यक्तीच्या 

स्वतंत्र मालमत्तेसाठी लागू 

होतात.त् यातत संय क्त 

क ट ंबाच्या मालमत्तेत 

अल्पवयीन व्यक्तीचा 

अजवभाजजत वाटा समाजवष्ट 

नाही. 

मालमत्ता ही क ट ंबाची संय क्त मालमत्ता 

आह.े अल्पवयीन म लींची आई त् यांची 

नैसर्गणक पालक आह.े सदर मालमत्तेची 

सीमांकनान सार वाटर्ी झालेली नाही 

आजर् अल्पवयीन म लींचा त्यात अजवभक् त 

जहस् सा आह.े 

वहदं ूअज्ञानत् व आजर् पालकत्व कायदा, 

१९५६, कलम ६ अन्वये, वडील आजर् 

त्यांच्या हयातीनंतर आई ही अल्पवयीन 

व्यक्तीची तसेच अल्पवयीन व्यक्तीच्या 

मालमत्तेच्या संदभाणत नैसर्गणक पालक आह.े  

Bombay High Court  

Smt. Sandhya Rajan Antapurkar  

v/s State Of Maharashtra  

25 November, 1999 Equivalent 

citations: 2000 (2) BomCR 832, I 

(2001) DMC 135, 2000 (2) MhLj 

58  

ORDER A.S. Bagga, J. 

उच्च न्यायालय, म ंबई 
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वहदं ूअज्ञानत् व आजर् पालकत्व कायदा, 

१९५६, कलम ८ अन् वये,  वहदं ूअल्पवयीन 

व्यक्तीच्या नैसर्गणक पालकांना 

न्यायालयाच्या पूवीच्या परवानगीजशवाय, 

अल्पवयीन व्यक्तीची स्थावर मालमत्ता 

ककंवा मालमत्तेचा कोर्ताही भाग जवक्री, 

भेट, दान, ककंवा अन्यथा हस्तांतररत 

करण्यास प्रजतबंि आह.े अल्पवयीन 

व्यक्तीच्या मालमत्तेच्या संबंिात नैसर्गणक 

पालकावरील ह ेजनबंि केवळ अल्पवयीन 

व्यक्तीच्या स्वतंत्र (separate or 

absolute property of the minor) 

मालमत्तेसाठी लागू होतात. यात संय क्त 

क ट ंबाच्या मालमत्तेत अल्पवयीन व्यक्तीचा 

अजवभक् त जहस् सा समाजवष्ट नाही, कारर् 

कलम ६ अंतगणत, अशा मालमत्तेच्या 

बाबतीत नैसर्गणक पालक असू शकत नाही. 

वहदं ूकायद्यान सार, अल्पवयीन व्यक्तीच्या 

क ट ंबाचा व्यवस्थापक ककंवा कताण 

न्यायालयाच्या परवानगीजशवाय संय क्त 

क ट ंबाच्या मालमत्तेतील अल्पवयीन 

व्यक्तीचा अजवभक् त जहस् सा, कायदेशीर 

गरजेसाठी ककंवा अल्पवयीन व्यक्तीच्या 
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फायद्यासाठी हस् तांतरीत करू शकतो. वहदं ू

अज्ञानत् व आजर् पालकत्व कायदा, १९५६, 

कलम १२ मध्ये तरतूद करून ह ेस्पष्ट केले 

आह ेकी, जेव्हा संय क्त क ट ंबाची मालमत्ता 

क ट ंबातील प्रौढ सदस्याच्या 

व्यवस्थापनाखाली असते तेव्हा अजवभक्त 

जहस् स् यासाठी (undivided interest of 

the minor in the joint family 

property) कोर्त्याही पालकाची 

(guardian) जनय क्ती केली जार्ार नाही.  

६२ मंत्री, सजचव, अजिकारी 

आजर् याजचकाकत्यांसह अिण-

न्याजयक अजिकार् यांनी 

अपील, प नरीक्षर्, 

प नर्वणलोकन अजण आजर् 

अंतररम स नावर्ी आजर् 

जनर्णय घेताना अवलंबण्याची 

प्रदक्रया. 

भारतीय राज्यघटनेच्या अन च्छेद २२६ 

आजर् २२७ अन् वये प्रदान केलेल्या 

अजिकारांचा वापर करून ह ेन्यायालय 

मंत्री, सजचव, अजिकारी आजर् 

याजचकाकत्यांसह अिण-न्याजयक 

अजिकार् यांनी अपील, प नरीक्षर्, 

प नर्वणलोकन अजण आजर् अंतररम स नावर्ी 

आजर् जनर्णय घेताना अवलंबण्याची 

खालील प्रदक्रया जनिाणररत करत आह.े  

१) अपील ककंवा प नरीक्षर्, प नर्वणलोकन 

कोर्त्याही अजाणमध् ये, तो कोर्त्या 

कायद्यांतगणत आजर्/ककंवा कायद्याच्या 

कोर्त्या तरत दींन सार दाखल केला आह े

IN THE HIGH COURT OF 

JUDICATURE AT BOMBAY 

CIVIL APPELLATE 

JURISDICTION 

WRIT PETITION NO.9708 OF 

2010 

Smt.Chaya Jagan Kale vs The 

State Of Maharashtra 

CORAM : V.C.DAGA & R.G. 

KETKAR, JJ. 

DATE : 17th February, 2011 

उच्च न्यायालय, म ंबई 
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याचा उल्लेख असावा. 

२) अपीलकताण/अजणदाराने अपील ककंवा 

प नरीक्षर्च्या दाव् यासोबत घटनांचा 

सारांश आजर् संजक्षप्त तारखा नम द 

कराव् या.  

(३) अपील, प नरीक्षर् आजर्/ककंवा अजण हा 

संबंिीत आदेश/जनर्णय प्राप्त झाल्याच् या 

ददनांकापासून कायद्यांत जवजहत केलेल्या 

म दतीत  दाखल केलेला असावा. अपील, 

प नरीक्षर् आजर्/ककंवा अजण दाखल 

करण् यास उशीर झाल्यास, जवलंब 

माफीच्या अजाणसोबतच दाखल करण् यात 

यावा.   

(४) अपील, प नरीक्षर्, प नर्वणलोकन अजण 

दाखल करताना, अजणदाराने, 

वैयजक्तकररत्या दाखल केल्यास, आवश्यक 

कागदपत्रांद्वारे त्याची ओळख स्थाजपत 

केली जावी ककंवा असे प्रकरर् अजिकृत 

प्रजतजनिी आजर्/ककंवा वदकलामाफण त 

दाखल करण् यात यावे.  

(५) प्रत्येक अपील, प नरीक्षर्, प नर्वणलोकन 

अजाणसोबत प्रत्येक जाब देर्ार् यासाठी 

प्रकरर्ाच् या प रेशा प्रती असाव् या आजर् 
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अजिकाऱ्यांसाठी दोन अजतररक्त प्रती 

देखील दाखल कराव् या. 

(६) जाब देर्ार यांना नोटीस/समन्स जारी 

करण्यासाठी, प रेशा रकमेच ेकोटण फी स्टॅम्प 

/ पोस् टाची जतकीटे अजाणवर/अपील मेमोवर 

जचकटवले जातील ककंवा सोबत ददले 

जातील.  

(७) अपीलकताण/अजणदार प्रत्येक जाब देर्ार 

यांना नोंदर्ीकृत पोहोचदेय डाकेने 

स्वतंत्रपर्े अजतररक्त प्रती पाठवू शकतील 

आजर् ते पाठजवल् याचा प रावा 

शपथपत्रासह दाखल करतील.  

(८) मनाई हुकूम/इतर अंतररम आदेश 

ककंवा जनदेश, अंतररम सवलत जमळण्याची 

जनकड असेल तर अजाणमध्ये तातडीची 

जवजशष्ट बाब नमूद केली जावी, अशा 

अजाणवर जनर्णय घेतांना ककंवा तो 

फेटाळतांना सक्षम अजिकार् याने संजक्षप्त 

कारर्े नोंदवावी आजर् सदर आदेश सवण 

जहतसंबंिीत व्यक्तींना देखील त्वररत 

कळवावा आजर् त् याचा प रावा आजर् सवण 

पोहोचपावती स्वतंत्रपर्े जतन कराव् या.   

९) अंतररम आदेश ककंवा जनदेश देण् याची 

खरोखरच जनकड असल्यास, संबंजित 
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अजिकारी जवजशष्ट कालाविीसाठी एकतफी 

अंतररम सवलत देऊ शकतील परंत  

त् याबाबत जाब देर्ार यांना लगेच 

कळवतील आजर्  लवकरात लवकर अशा 

प्रकरर्ी सवण पक्षकारांना स नावर्ीची 

प ढील तारीख वेळ आजर् रठकार्ासह 

कळवतील आजर् शक्यतोवर स नावर्ीच्या 

या तारखेचे आजर् वेळेचे पालन करतील. 

१०) प्रकरर्ाशी संबंिीत प्रत्येक 

जवभागातील संबंजित अजिकाऱ्याला 

स नावर्ीच्या वेळी उपजस्थत राहण्यास 

आजर् प्रकरर्ात मदत करण्यास सांगता 

येईल. 

११) नोटीस जमळाल्याची तारीख आजर् 

स नावर्ीची वास्तजवक तारीख या दरम्यान 

वाजवी प रेसा वेळ द्यावा. जर कोर्ताही 

पक्ष प रेशा कारर्ास्तव स नावर्ीच्या वेळी 

उपजस्थत राहू शकत नसेल, तर अशा 

पक्षकाराला स नावर्ीसाठी आर्खी एक 

संिी ददली जावी. 

१२) अिण-न्याजयक प्रकरर्ांची स नावर्ी 

करर्ारे प्राजिकरर् अशा स नावर्ीसाठी 

तारीख, वेळ आजर् रठकार् जनजित करेल. 

अशा प्राजिकरर्ाने परस्परसंवाद करर्े 

टाळावे 
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१३) अिण-न्याजयक प्राजिकरर्ाने 

स नावर्ीवर ददलेला आदेश सवण पक्षांना 

नोंदर्ीकृत टपालाद्वारे कळजवला जाईल  

१४) राजकीय कायणकते, जविानसभेचे 

सदस्य, संसद सदस्य ककंवा त्रयस् थ व् यक् ती 

यांच्याकडून कोर्ताही अजण ककंवा जवनंती 

ककंवा प्राथणना, ते जोपयंत दाव् यात पक्षकार 

नसतील तोपयंत स् वीकारली जार्ार नाही.  

१५) घोजषत केलेला आदेश पक्षकारांना 

ताबडतोब कळवला जाईल. 

१६) स नावर्ीची नोंद रोजनामामध्ये 

काळजीपूवणक नोंदजवली जाईल. 

६३ आईच्या बाजूने जातीचा 

दावा. 

जपतृसत्ताक पध् दत ही एक सामाजजक 

व्यवस्था आह ेजी भारतात मोठ्या 

प्रमार्ात प्रचजलत आह.े 

आपल्या समाजाने मातृसत्ताक पध् दतीचा 

स् वीकार केलेला नाही तथाजप, काही 

के्षत्रामध्ये मातृसत्ताक पध् दतीचा अंमल 

आह.े  

परंत  आता बदलाचे वारे आले आहते. 

आपली घटना समता, न्याय आजर् बंि ता 

यावर आिाररत आहे. आपर् स्त्री-प रुषांना 

समान वागर्ूक देतो. त् याम ळे या य गात 

समाजाच्या वलंगभेद सारख् या प्राचीन 

IN THE HIGH COURT OF 

JUDICATURE AT BOMBAY, 

NAGPUR BENCH : NAGPUR 

Writ Petition No. 4905 of 2018 

Anchal d/o Bharati Badwaik,  

v/s 

The District Caste Scrutiny 

Committee, 

Coram : Sunil B. Shukre & Smt 

Pushpa V. Ganediwala, JJ 

Dated : 8th April 2019 

उच्च न्यायालय, नागपूर 

खंडपीठ 
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संकल्पना आता चालू ठेवू शकत नाही.  

माननीय सवोच्च न्यायालयाने, रमेशभाई 

दाभाई नाईका जवरुद्ध ग जरात राज्य 

(ददवार्ी अपील क्र. ६५४/२०१२, दद. 

१८ जानेवारी २०१२ रोजी जनर्णय ददला 

आह ेकी, सामान्यतः मूल वजडलांच्या 

जातीचे असते. तथाजप, मूल काही 

प्रकरर्ांमध्ये आईच्या जातीवरही दावा 

करू शकतो.  

मािवी रामटेके जवरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 

(याजचका क्र. २३४२/२०१८, दद. १२ 

सप्टेंबर २०१८) या प्रकरर्ात या 

खंडपीठाने समान तथ्ये आजर् पररजस्थतीत, 

छाननी सजमतीचा आदेश रद्द् द करून 

आईच्या बाजूने याजचकाकत्याणच्या 

जातीच्या दाव्याचा प नर्वणचार करण्याचे 

जनदेश देऊन प्रकरर् परत पाठवले. 

६४ सक्षम अजिकाऱ्यांनी 

सकृतदशणनी दस् तऐवजाच् या 

आिारे जात प्रमार्पत्र देर्े 

आवश्यक आह.े 

या न्यायालयाने अनेक जनकालांमध्ये 

नोंदवले आह ेकी, सक्षम अजिकाऱ्यांनी 

सकृतदशणनी दस् तऐवजाच् या (prima facie 

material) आिारे जात प्रमार्पत्र देर्े 

आवश्यक आह ेआजर् जात प्रमार्पत्र जारी 

करण्याच्या या टप्प्यावर सखोल चौकशी 

IN THE HIGH COURT OF 

JUDICATURE OF BOMBAY 

BENCH AT AURANGABAD 

WRIT PETITION NO. 11268 OF 

2016 

Archana Ramrao Singanwad  v/s 

The State Of Maharashtra 17 

November, 2016  

उच्च न्यायालय, 

औरंगाबाद खंडपीठ 
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केली जात नाही. एखाद्या व्यक्तीला ददलेले 

जात प्रमार्पत्र ह ेसक्षम छाननी 

सजमतीद्वारे (competent scrutiny 

committee) नेहमीच छाननीच्या अिीन 

असते आजर् व्यक्तीला वैिता प्रमार्पत्र 

असल्याजशवाय, जशक्षर् ककंवा नोकरी 

ककंवा सरकारी िोरर्ांतगणत इतर 

कोर्त्याही फायद्याचा दावा करण्याचा 

अजिकार जमळत नाही. 

या प्रकरर्ात, जात प्रमार्पत्र जारी 

केल्याच्या प राव्याजशवाय, रक्ताच्या 

नात्याच्या नावे वैिता प्रमार्पत्र सादर 

केले आह.े  आमच्या मते, याजचकाकत्याणने 

जातीचे प्रमार्पत्र जारी करण्याचा जतचा 

दावा प्रथमदशणनी स्थाजपत केला आह ेआजर् 

उपजवभागीय अजिकाऱ्याने ददलेला आदेश 

स्पष्टपर्े च कीचा आह ेआजर् तो रद्द 

करण् यात येत आह.े  

SANGITRAO S. PATIL, J 

R.M.BORDE, J 

६५ जवळच्या रक्ताच्या 

नात्याच्या जातवैिता 

प्रमार्पत्रांवर अवलंबून राहून 

जात वैिता द्द् यावी. 

एकाच क ट ंबातील सदस्य एकाच 

जातीचे/जमातीचे आहते यात काहीच वाद 

नाही. खरं तर, हे केवळ तार्कणक आह.े 

एखाद्या व्यक्तीला जाती/जमातीचा वारसा 

जमळतो, जर जपतृपक्ष आजर् क ट ंबाची 

IN THE HIGH COURT OF 

JUDICATURE AT BOMBAY 

CIVIL APPELLATE 

JURISDICTION 

WRIT PETITION No. 3134 OF 

2009 

Mukesh Pandurang Bastav, 

उच्च न्यायालय, म ंबई 
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वंशावळी वादात नसेल आजर् नोंदीवरून 

असे ददसून येते की जपतृपक्षातील जवळच्या 

रक्ताच्या नात्यासाठी जात वैिता 

प्रमार्पत्रे जारी केली गेली आहते, ज्यांना 

अंजतम स्वरूप प्राप्त झाले आह,े तर अशा 

वैितेच्या आिारावर प न् हा दावे करण्याचे 

कोर्तेही कारर् नाही.  

अजभलेखावर जवळच्या रक्ताच्या नात्याची 

जातवैिता प्रमार्पत्रे उपलब्ि असतानाही 

छाननी सजमतीकडून प्रत्येक रक्ताच्या 

नात्याची वारंवार तपासर्ी आजर् 

पडताळर्ी केली जाते. अशा जवळच्या 

रक्ताच्या नात्याच्या जातवैिता 

प्रमार्पत्रांवर अवलंबून राहून जात वैिता 

ददली गेली तर ते पडताळर्ी प्रदक्रयेच्या 

जहताचे ठरेल, अन्यथा एकामागोमाग एक 

जवळच्या रक्ताच्या नात्याच्या दाव्यांची 

पडताळर्ी करत राहण्यात न्यायालयाच् या 

मौल्यवान वेळेचा अपव्यय होईल.  

Vs. 

State of Maharashtra through its 

Secretary,  

Tribal Development Department, 

Mantralaya, Mumbai 400 032.  

NOVEMBER 23, 2017 

CORAM : ANOOP V. MOHTA, 

& MANISH PITALE, JJ. 

६६ जववाजहत स्त्री जतच्या 

पतीच्या जातीच्या दाव्यावर 

अवलंबून राहून अन सूजचत 

जातीच्या उमेदवारासाठी 

राखीव असलेल्या जागेसाठी 

सवोच्च न्यायालयाने मीरा कंवररया जव. 

स नीता आजर् श्रीमती वलसंमा पॉल जव. 

कोचीन जवद्यापीठ या प्रकरर्ा ददलेल् या 

जनर्णयान सार, ह ेकोर्त्याही शंका ककंवा 

जववादाच्या पलीकडे आह ेकी, 

IN THE HIGH COURT OF 

JUDICATURE AT BOMBAY 

CIVIL APPELLATE 

JURISDICTION 

WRIT PETITION NO. 9528 OF 

2017 

उच्च न्यायालय, म ंबई 
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जनवडर्ूक लढजवण्याचा पात्र 

ठरू शकत नाही. 

 एक उच्च जातीचा, कोर्ताही सामाजजक 

ककंवा शैक्षजर्क ककंवा मागासलेपर्ा 

नसलेली वहदं ूव्यक्ती केवळ लग्नाच्या 

कारर्ाने अन सूजचत जाती ककंवा अन सूजचत 

जमातीचा सदस्य होऊ शकत नाही. 

कोर्त्याही सक्षम प राव्याच्या 

अन पजस्थतीत त्याला परवानगी ददली 

जाऊ शकत नाही. 

अशाप्रकारे ह ेस्पष्ट होते की, जववाजहत स्त्री 

जतच्या पतीच्या जातीच्या दाव्यावर 

अवलंबून राहून अन सूजचत जातीच्या 

उमेदवारासाठी राखीव असलेल्या 

जागेसाठी जनवडर्ूक लढजवण्याचा पात्र 

ठरू शकत नाही. 

Mrs. Anuradha Sudhakar Katkar 

V/s 

Divisional Caste Scrutiny 

Committee, Solapur, 

DATE: 3 October 2017 

 CORAM : SMT. VASANTI A 

NAIK AND 

RIYAZ I. CHAGLA, JJ. 

६७ महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अजिजनयम, १९६०, कलम 

१०० व जनयम, १९६१, 

जनयम ८५(५) अन् वयेचे 

हस्तांतरर् ही जवक्री नाही. 

याजचकाकताण ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अजिजनयम, १९६० अन् वये रीतसर 

नोंदर्ीकृत पतसंस्था आह.े सदर 

कायद्याच्या कलम १०१ अन् वये 

कजणदाराजवरुद्ध याजचकाकत्याणने वस ली 

प्रमार्पत्र प्राप्त केले होते. वस ली 

प्रमार्पत्राची अंमलबजावर्ी करण् यासाठी  

थकबाकीदाराची मालमत्ता संलग्न 

(attached) करण्यात आली होती. 

सहकारी संस्थेचे सहाय्यक जनबंिक यांनी 

IN THE HIGH COURT OF 

JUDICATURE AT BOMBAY 

CIVIL APPELATE 

JURISDICTION WRIT 

PETITION NO. 1883 OF 2011 

Chhatrapati Sambhaji Maharaj ... 

vs Assistant Registrar 

21 October, 2011 

CORAM ; A.S. OKA, J. 

उच्च न्यायालय, म ंबई 
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महाराष्ट्र सहकारी संस्था जनयम, १९६१, 

जनयम ८५(५) सह वाचलेल्या उक्त 

कायद्याच्या कलम १०० अन्वये आदेश 

पाररत केला ज्याद्वारे संलग्न मालमत्ता 

याजचकाकत्याणकडे हस्तांतररत केली गेली. 

सदर कायद्याच्या कलम १०० (१) न सार 

मालमत्तेचे हस्तांतरर् अपेजक्षत असताना 

सदर कायद्याच्या कलम १०१ अंतगणत 

वस ली प्रमार्पत्राच्या अंमलबजावर्ीत 

खरेदीदारांच्या अभावी मालमत्ता जवकली 

जाऊ शकत नाही. सदर कायद्याच्या कलम 

१००(१) मध्ये अशी तरतूद आह ेकी 

न्यायालय ककंवा जजल्हाजिकारी ककंवा 

रजजस्ट्रार, यथाजस्थती, सदर आदेशाच्या 

अंमलबजावर्ीसाठी अशी मालमत्ता ककंवा 

जतचा कोर्ताही भाग अजण केलेल्या 

सोसायटीकडे हस्तांतररत केला जावी असे 

जनदेश देण्याचा अजिकार आह.े, 

उक्त कायद्याचे कलम १०० ककंवा उक्त 

जनयमातील जनयम ८५ दोन्हीपैकी क ठेही 

"जवक्री" हा शब्द वापरलेला नाही.  

हस्तांतरर्ाचा उद्देश असा आह ेकी, जी 

मालमत्ता अंमलबजावर्ीमध्ये जवकली 

जाऊ शकत नाही ती सोसायटी 
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थकबाकीच्या वस लीसाठी वापरू शकते. 

त्याम ळे मालमत्ता जवकण्याचा प्रयत्न करर्े 

आजर् देय रक्कम वसूल करर्े ही 

सोसायटीची जबाबदारी आह.े मालमत्तेची 

जवक्री होईपयंत, एकतर मालमत्ता 

भाडेपट्ट्याने देर्े ककंवा ती नफा जमळेल 

अशा पद्धतीने वापरर्े ह ेसोसायटीवा 

बंिनकारक आहे. जर मालमत्तेतून 

जमळर्ारे उत्पन्न सोसायटीची थकबाकी 

भरण्यासाठी प रेसे असेल, थकबाकी 

भरल्यानंतर मालमत्ता जवक्री न झाल्यास, 

ती थकबाकीदाराला प नसंचजयत 

(restore) करर्े सोसायटीला बंिनकारक 

आह.े 

उक्त जनयमांच्या जनयम ८५(१३) मध्ये 

वापरण्यात आलेली भाषा अशी आह ेकी, 

सोसायटीच्या तसेच थकबाकीदाराच् या 

सवोत्तम फायद्यासाठी मालमत्ता 

जवकण्याचा प्रयत्न केला गेला पाजहजे, 

हस्तांतररत केलेली मालमत्ता उक्त 

अजिजनयमाच्या कलम १००(१) मिील 

संस्थेकडे जवश्वस्त म्हर्ून आह.े 

असे म्हर्ता येर्ार नाही की, उक्त 

कायद्याच्या कलम १००(१) अन् वये सदर, 
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मालमत्ता सोसायटीकडे पूर्णपर्े हस्तांतररत 

केली गेली आह ेककंवा मालमत्ता 

सोसायटीमध्ये जनजहत (vested) झाली 

आह.े असे हस्तांतरर् ही जवक्री नाही तर 

सदर कायद्याच्या कलम १००(१) च्या 

तरत दीन सार असे हस्तांतरर् सोसायटीला 

देय असलेल्या रकमेच्या वस लीसाठी आह.े 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अजिजनयम 

१९६० चे कलम १०० व जनयम ८५ 

अन्वये जाहीर जललावाद्वारे जवक्री न 

झालेल्या पतसंस्थांच्या थकबाकीदारांच्या 

स्थावर जमळकती पतसंस्थेच्या नावे 

होर्ेबाबत कायद्यामध्ये तरतूद आह.े या 

कलम व जनयमान्वये केले जार्ारे 

मालमत्तेचे हस्तांतरर् ह ेजवक्रीद्वारे होर्ारे 

हस्तांतरर् नाही. तसेच हस्तांतरर्ाम ळे 

पतसंस्थेचा मालकी हक्क जनमाणर् होर्ार 

नाही. त्याम ळे त्याला म ंबई म िांक श ल्क 

अजिजनयम १९५८ चे पररजशष्ठ १ मिील 

अन सूची २५ लागू होर्ार नाही. त्याम ळे 

या कलम व जनयमान्वये अंमलबजावर्ी 

करताना याप ढे पतसंस्थांना म िांक श ल्क 

भरावे लागर्ार नाही. सदर आदेशामध्ये 

न्यायालयाने म्हटले आह ेकी, उपरोक्त 
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कलम व जनयमान्वये केले जार्ारे 

मालमत्तेचे हस्तांतरर् ह ेजवक्रीद्वारे झालेले 

हस्तांतरर् नाही त्याम ळे अशा 

हस्तांतरर्ाम ळे संस्थेचा मालकी हक्क 

जनमाणर् होर्ार नसून सदर जमळकतीचे 

हस्तांतरर् जवश्वस्त म्हर्ून जोपयंत सदर 

जमळकतीची जललावाद्वारे जवक्री होत नाही 

तोपयंत संस्थेकडे होर्ार आह.े कलम 

१००(१) मिील तरत दीन सार होर्ारे 

हस्तांतरर् ह ेसंस्थेच्या थकीत येर्े 

रकमेच्या वस लीसाठी आहे, म्हर्ूनच ह े

हस्तांतरर् ह ेम ंबई म िांक अजिजनयम 

१९५८, कलम २ (जी) अन्वये झालेले 

हस्तांतरर् नाही. 

६८ वहदं ूउत्तराजिकार 

कायद्याच्या कलम २६ अन् वये  

मालमत्तेवर दावा 

करण्यासाठी अन्य िमाणत 

िमांतररत वहदं ूअपात्र ठरत 

नाही,  

 

न्यायालयाने कलम २६ अन्वये नम द केले 

आह ेकी, िमांतररतांची म ले त्यांच्या 

पालकांच्या िमांतराम ळे जन्मतः वहदं ू

नसतात आजर् त्याम ळे ते वहदं ू

उत्तराजिकार कायद्यांतगणत समाजवष्ट नसले 

तरी त्यांचे िमांतरीत पालक ह ेजन्माने 

वहदं ूअसतात, त्यांना वारसा हक्कासाठी 

अपात्र ठरवता येत नाही. कारर् त्यांच्या 

वजडलांची मालमत्ता आजर् वारसा, वहदं ू

उत्तराजिकार कायद्याद्वारे जनयंजत्रत केला 

न्यायमूती मृद ला भाटकर 

उच्च न्यायालय, म ंबई 

 

उच्च न्यायालय, म ंबई 
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जातो. 

६९ ददवार्ी न्यायालयाचे जनर्णय 

महसूल अजिकाऱ्यांना 

बंिनकारक असतील. 

ददवार्ी न्यायालयाचे जनर्णय महसूल 

अजिकाऱ्यांना बंिनकारक असतील आजर् 

फेरफार नोंदी ददवार्ी न्यायालयाच्या 

जनकालाशी स संगत असाव् यात.  

असा जनष्कषणही काढण्यात आला की, 

ददवार्ी न्यायालयाचा जनकाल महसूल 

अजिकाऱ्यांना फेरफार नोंदी करण्याच्या 

बाबतीत बंिनकारक असेल. 

 

IN THE HIGH COURT OF 

JUDICATURE OF BOMBAY 

BENCH AT AURANGABAD 

WRIT PETITION NO.792 OF 

2019 

Gangabai Ramrao Patil ,  

V/S 

The State of Maharashtra, Through 

the Minister for State (Revenue), 

DATE : 07/06/2019 

उच्च न्यायालय, 

औरंगाबाद खंडपीठ 

७० केवळ जजमनीचा िारक ककंवा 

भोगवटादार असर्े प रेशे 

नाही तर ताबा ककंवा 

वजहवाट कायदेशीर 

असल्याचे जसद्ध करर्े 

आवश्यक आह.े 

केवळ जजमनीचा िारक ककंवा भोगवटादार 

असर्े प रेशे नाही तर म.ज.म.अ. १९६६, 

कलम २(१२), मध् ये नम द असल् याप्रमार्े 

"जमीन िारक" ककंवा "जजमनीचा िारक"  

(a “land holder” or “holder of 

land”) असर्े म्हर्जे जमीन 

कायदेशीरररत्या ताब्यात असर्े, मग असा 

ताबा प्रत् यक्ष असो ककंवा नसो आजर् कलम 

२(२३) अन् वये “कब्जेदार” म्हर्जे 

जजमनीचा प्रत्यक्ष ताबा असलेला िारक. 

जमीन ताब्यात आह ेह ेमान्य केले तरी, 

असा ताबा कायदेशीर आहे ह ेत्याच्या 

ताब्याबाबतच् या शीषणकावरून जसद्ध करावे 

Bombay High Court Bansrajidevi 

wd/o Bhuval Singh Ramniranjan 

Singh vs. M/s Byramjee 

Jeejeebhoy Pvt. Ltd.  

2006 (6) 

Mh.L.J. 95 

उच्च न्यायालय, म ंबई 
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लागेल. त्याम ळे, अपीलकत्याणने दाव्याच्या 

जजमनीवरील त्याचा ताबा ककंवा वजहवाट 

कायदेशीर असल्याचे जसद्ध करर्े आवश्यक 

आह ेककंवा तो कायदेशीर 

कन्व्हयेन्स/टाइटल ककंवा पावती इत्यादी 

सारख्या इतर कोर्त्याही सािनाद्वारे 

ताब्यात आला होता जसद्ध करर्े आवश्यक 

आह.े 

७१ मामलतदार न्यायालय 

कायद्द् यान् वये तात्प रता मनाई 

आदेश देण्याचे अजिकार 

मामलतदारांना नाहीत. 

 

मामलतदार न्यायालय कायद्यांतगणत 

होर्ार् या कायणवाही ही संक्षीप् त  स्वरूपाची 

आह ेआजर् या कायद्यांतगणत दाखल केलेल्या 

खटल्यांसाठी जवशेष कायणपद्धतीची तरतूद 

या कायद्यात आह.े या संपूर्ण कायद्यात 

ददवार्ी प्रदक्रया संजहतेचे जनयम दाव्याला 

लागू व्हावेत असा कोर्ताही हतेू नाही. 

मामलतदार न्यायालय कायद्यांतगणत. 

कलम ५(२) अन् वये कायमस्वरूपी मनाई 

हुकूमाची तरत द आह ेपरंत  अंतररम ककंवा 

तात्प रता मनाई आदेश देण्याचे अजिकार 

मामलतदारांना नाहीत. 

W 10, 2-B. S. Deshpande. N. D. 

Kamar J. C.R.A. No. 393/72, 

Sabebrao v. Smt.  

D/- 6-12-1972 

Gujarat Law Reporter 131 

उच्च न्यायालय, ग जरात 

७२ म.ज.म.अ. १९६६, कलम 

१४९ 

म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४९ चे वाचन 

केले असता असे ददसून येते की, तोंडी 

ककंवा लेखी माजहतीच् या आिारे फेरफार 

नोंद नोंदजवण् याचा प्रश् न तलाठ् याकडे 

तेव् हाच उपजस् थत होतो जेव् हा एखाद्द् या 

Bombay High Court  

Nalini W/O Onkar Patil vs Girdhar 

Kashinath Patil  

 27 July, 2001  

Equivalent citations: 2002 (2) 

BomCR 287, 2002 (4) MhLj 728 

उच्च न्यायालय, म ंबई 
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व् यक् तीचा त् या जवजशष् ट गावातील स्थावर 

मालमत्तेत संपादनाम ळे काहीतरी अजिकार 

उत् पन् न होतो. या कलमात अजिकार 

जनमाणर् होण् याचे जवजवि प्रकार ददले 

आहते. जसे, उत्तराजिकारान े

अन जीजवताजिकाराने, वारसाहक्काने, 

जवभागर्ीने, खरेदीने, गहार्ाने, देर्गीने, 

पट्ट्याने ककंवा अन्य रीतीने. या 

कलमाची शब्दयोजना लक्षात घेता, यात 

काहीच वाद नाही की, स्थावर मालमत्तेत 

उत्तराजिकाराने अन जीजवताजिकाराने, 

वारसाहक्कान,े जवभागर्ीने, खरेदीने, 

गहार्ाने, देर्गीने ककंवा पट्ट्याने जनमाणर् 

होर्ारा हक् क, जवजवि वैिाजनक तरत दी 

आजर् तटस्थ जनयमांन् वयेच जनमाणर् होत 

असतो. या कलमामध् ये नम द केलेल् या 

पध् दतीजशवाय ककंवा संबंजित जनयमांतगणत 

जवजहत प्रदक्रया पार पाडल् याजशवाय 

कोर्त् याही स्थावर मालमत्तेत कोर्ाचाही 

हक् क प्रस् थाजपत होर्ार नाही.  

कायद्द् यातील ह् या तरत दी नेहमीच 

दस् ताच् या स् वरूपातील आवश् यक कागदपत्रे 

अथवा सक्षम न् यायालयाच् या 

हुकूमनाम् याजशवाय पूर्ण होर्े अशक् य आह.े 

Author: R Khandeparkar Bench: R 

Khandeparkar JUDGMENT 

R.M.S. Khandeparkar, J. 
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दस् तात नम द जमळकतीचे मूल् य रूपये 

शंभरपेक्षा अजिक असल् यास भारतीय 

नोंदर्ी कायद्द् यान् वये असा दस् त आवश् यक 

ते म िांक शूल् क (stamp duty) भरून 

नोंदर्ीकृत (registered) केलेला असावा. 

रूपये शंभरपेक्षा अजिक मूल् य असलेल् या 

जमळकतीचा हस् तांतरर् व् यवहार, कलम 

१४९ अन् वये फेरफार नोंदी कामी 

नोंदर्ीकृत दस् त व इतर अन षंगीक 

कागदपत्रांसह तलाठ् याला जवजहत म दतीत 

कळजवर्े आवश् यक आह.े  

भारतीय नोंदर्ी कायद्द् यान् वये ज् या 

दस् त/कागदपत्रांना नोंदर्ीकृत करण् याची 

आवश् यकता नाही परंत  त् याची फेरफार 

नोंद होर्े आवश् यक आहे अशा लेखी ककंवा 

तोंडी वदीसोबत आवश् यक ती कागदपत्रे 

सादर करर्े आवश् यक आहे. तलाठी यांनी 

अशी फेरफार नोंद नोंदजवण् याप वी 

कागदपत्रांची मागर्ी करावी. 

७३ च कीच्या आदेशाम ळे न्याजयक 

अजिकाऱ्यांवर जशस्तभंगाची 

कारवाई करू नये. 

सदर आदेशात असे नम द आह ेकी, 

ʻʻच कीच्या आदेशाम ळे न्याजयक 

अजिकाऱ्यांवर कारवाई कारवाई करू नये, 

असे या न्यायालयाने  वारंवार उच्च 

न्यायालयांना बजावले आह.े 

IN THE SUPREME COURT OF 

INDIA CIVIL APPELLATE 

JURISDICTION 

CIVIL APPEAL NO.8950 OF 

2011 

KRISHNA PRASAD VERMA 

सवोच्च न्यायालय 
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चूक करर्े हा मानवी स् वभाव आह.े 

आपल्यापैकी एक ही न्याजयक अजिकारी  

असा दावा करू शकत नाही की, तो 

जनकाल देतांना किीही च कला नाही.  

तथाजप, च कीचे आदेश ददल्यास, च कीचे 

आदेश जार् नब जून ददल्याचा प रावा 

असल्याजशवाय जशस्तभंगाची कारवाई करू 

नये. 

न्याजयक अजिकाऱ्याचा आदेश सदोष 

असल्याचे आढळून आल्यास प्रत्येक 

प्रकरर्ात जशस्तभंगाची कारवाई स रू केली 

गेली, तर अिीनस्थ न्यायव्यवस्थेचा 

जवश्वास डळमळीत होईल आजर् अजिकारी 

जनर्णय जलजहण्यासाठी सतत भीती 

बाळगतील. त्याम ळे न्याजयक अजिकारी 

स्वतंत्रपर्े ककंवा जनभणयपर्े काम करू 

शकर्ार नाही. 

के.के.िवन आजर् ए.एन. सक्सेना 

प्रकरर्ात इशारा ददला गेला आह ेकी, 

एखाद्द् या प्रकरर्ात केवळ आदेश च कीचा 

असल्याम ळे ककंवा केलेली कारवाई वेगळी 

अल् याम ळे न्याजयक अजिकाऱ्याजवरुद्ध 

जशस्तभंगाची कारवाई स रू करू नये.  

या न्यायालयाने अनेक प्रकरर्ात न् याजयक 

अजिकार् यांवर जशस्तभंगाची कायणवाही 

V/S 

STATE OF BIHAR  

Deepak Gupta, J. 
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स रू करण्याच्या प्रथेला जवरोि केला आह.े 

च कीच् या आदेशांवर कायणवाही 

करण् यासाठी अपीलीय न्यायालये स्थापन 

करण्यात आली आहेत आजर् त्यांना असे 

आदेश रद्द् द करण् याचे  अजिकार देण्यात 

आले आहते. अपीलीय न्यायालये 

संबंजिताची बाजू ऐकल्यानंतर कजनष्ठ 

न्यायालयांचे च कीचे जनर्णय बदलू शकतात 

ककंवा रद्द् द करू शकतात. न्यायालयीन 

आदेशांवर आिाररत जशस्तभंगाची 

कारवाई करताना, उच्च न्यायालयाने 

अजतररक्त काळजी आजर् साविजगरी 

बाळगली पाजहजे. 

झ ंजारराव जभकाजी नगरकर जव. य जनयन 

ऑफ इंजडयामध्ये या न्यायालयाने 

अिणन्याजयक अजिकार् याने केलेल्या 

अजिकारके्षत्राचा च कीचा वापर ककंवा 

कायद्याची चूक ककंवा कायद्याचा च कीचा 

अथण जशस्तभंगाची कायणवाही स रू 

करण्याचा आिार असू शकत नाही असे 

मत मांडले आह.े 

अथाणत, जर न्याजयक अजिकाऱ्याने त्याची 

प्रजतष्ठा ककंवा सचोटी ककंवा सद्भावना 

कलंकीत होईल अशा रीतीने आचरर् केले 

असेल ककंवा त्याच्या कतणव्यात 
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जनष्काळजीपर्ा ककंवा गैरवतणर्ूक 

दशणजवर्ारा प्रथमदशणनी प रावा असेल 

ककंवा त्याने अवाजवी कृत्ये केली असतील 

ककंवा पक्षपात करून भ्रष्ट हतेूने आदेश 

पाररत केला असेल, तर उच्च न्यायालय 

संजविानाच्या अन च्छेद २३५ अन्वये 

त्याच्या पयणवेक्षर् अजिकार के्षत्राचा वापर 

करू शकते. 

एखादा न् याजयक अजिकारी त् याच् या 

जनष्काळजीपर्ासाठी दोषी असू शकतो, 

त्यान ेकेस फाईल काळजीपूवणक तपासली 

नसेल परंत  या जनष्काळजीपर्ाला गैरवतणन 

मानले जाऊ शकत नाहीʼʼ. 

७४ फौजदारी प्रदक्रया संजहता, 

कलम १३३ (सावणचजनक 

उपिव दरू करण् यासाठी सशतण 

आदेश) अन् वये कोर्ताही 

आदेश जारी करण्याचा 

अजिकार तहजसलदारांना 

नाही. 

 

फौजदारी प्रदक्रया संजहता, कलम १३३ 

(सावणचजनक उपिव दरू करण् यासाठी सशतण 

आदेश) अन् वये कोर्ताही आदेश जारी 

करण्याचा अजिकार तहजसलदारांना नाही. 

या कलमाचे सखोल वाचन करता असे 

स्पष्ट होते की, जजल्हा दंडाजिकारी आजर् 

उपजवभागीय दंडाजिकारी यांना सदर 

कलमान् वये आदेश पारीत करण् याचा 

अजिकार कायद्यान सार देण्यात आला आह.े 

शासनाने जवशेष अजिकार प्रदान केलेले 

इतर कोर्तेही दंडाजिकारी देखील या 

कलमान् वये  अजिकाराचा वापर करू 

IN THE HIGH COURT OF 

JUDICATURE AT MADRAS 

CORAM: MR. JUSTICE S. 
NAGAMUTHU 

W.P.No.29574 of 2007 and 

M.P.No.1 of 2008 

C.A. Abdul Azeez  

V/S. 

The Tahsildar, 

Yercaud, Salem District. 

DATED: 25.08.2008 

उच्च न्यायालय, मिास 
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शकतात. जजल्हा दंडाजिकारी ककंवा 

उपजवभागीय दंडाजिकारी वगळता सवणच 

कायणकारी दंडाजिकार् यांना या कलमान् वये 

आदेश पारीत करू शकतील असा याचा 

अथण घेण् यात येऊ नये.  

७५ फॉमण क्र. १४- कोर्त्याही 

कायदेशीर वैितेजशवाय 

असेल तर जमीन ताब्यात 

असलेली व्यक्ती टे्रस-पासर 

आह ेआजर् त्याला अशा 

जजमनीत न काढून लावर्े 

आवश् यक आह.े   

फॉमण क्र. १४ मिील अहवाल जमळाल्यावर 

तहजसलदारांनी तपशीलवार चौकशी करर्े 

अपेजक्षत आह.े तहसीलदारांनी केवळ 

शेजारी ककंवा लगतचे िारक आजर् इतर 

साक्षीदार यांच् या तोंडी प राव्यावर 

अवलंबून राहर्े अपेजक्षत नाही. म द्द्द्याचा 

जनर्णय घेताना, तहजसलदारांनी ठरवावे की 

कोर्त्या कायदेशीर अजिकाराने सदर 

जमीन त् या जमीन व्यक्तीच् या ताब्यात आह.े 

ककंवा द सऱ्या शब्दांत, तहजसलदाराने त्या 

व्यक्तीचा ताबा/वाजहवाट कायदेशीर आह े

की नाही ह ेशोिले पाजहजे. जर असा ताबा 

कोर्त्याही कायदेशीर वैितेजशवाय असेल 

तर जमीन ताब्यात असलेली व्यक्ती टे्रस-

पासर आह ेआजर् त्याला अशा जजमनीत न 

काढून लावर्े आवश् यक आह.े  

Bombay High Court Spl.C.A. No. 

345/1975 with 

Popatlal G. Kapadia v. Kuntidevi 

Rambachan Singh C.A. No. 

1734/79  

19/07/1979. 

उच्च न्यायालय, म ंबई 

७६ भा.दं.जव. कलम २९४ अन् वये 

कारवाई करण् यासाठी असे 

कृत् य सावणजजनक रठकार्ी 

होर्े आवश् यक आह.े   

भा.दं.जव. कलम २९४ ह ेअश् लील कृती व 

गार्ी या बद्दल दंडात् मक तरत दीचे कलम 

आह ेत् याम ळे कोर्त् याही सावणजजनक 

मा.उच् च न् यायालय,  

खंडपीठ औरंगाबाद 

फौजदारी याजचका क्रमांक ५५७/२०१८  
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 रठकार्ी जो कोर्ी, इतरांना त्रास होईल 

अशा प्रकारे कोर्त् याही सावणजजनक 

रठकार्ी कोर्तीही अश् लील कृती करील 

ककंवा कोर्त् याही सावणजजनक रठकार्ी 

ककंवा जवळपास कोर्तेही अश् लील गार्े, 

लावर्ी, पोवाडा ककंवा शब् द गाईल, पाठ 

म् हर्ेल ककंवा उच् चारेल त् याला तीन 

महीन् या पयंत असू शकेल इतक् या म दतीची 

ककंवा िव् यदंडाची ककंवा दोन् ही जशक्षा 

होतील.   

उपरोक् त व् याख् येप्रमार्े भा.दं.जव. कलम 

२९४ अन् वये कारवाई करण् यासाठी असे 

कृत् य सावणजजनक रठकार्ी होर्े आवश् यक 

आह.े   

WhatsApp वेबसाईटवर WhatsApp 

स रके्षच् या बाबतची माजहती प्रजसध् द 

करण् यात आली आह ेत् यात असे नमूद आह े

की, WhatsApp ची रचना ही जमत्रांनी 

एकमेकाच् या संपकाणत राहण् यासाठी, 

नैसर्गणक आपत् तीच् या काळात अत् यंत 

महत् वाच् या माजहतीची देवार्-घेवार् 

करण् यासाठी आजर् क ट ंजबयांशी संपकाणत 

राहण् यासाठी करण् यात आली आह.े  

जनवृत् ती हरीराम गायकवाड जवरूध् द 

महाराष् ट्र शासन व प जा जनवृत् ती 

गायकवाड 

ददनांक ११.०३.२०२० 
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WhatsApp च् या माध् यमातून पाठजवलेले 

वैयजक्तक संदेश ह ेEnd-to-End 

Encryption या प्रकारची असतात 

त् याम ळे WhatsApp संदेशात पाठजवलेले 

संदेश, फोटो, जव्हडीओ, ध् वनीसंदेश, 

दस् तऐवज ह ेस रजक्षत असतात फक् त ज् या 

व् यक् तीला असा संदेश पाठजवण् यात आला 

आह ेतीच व् यक् ती तो संदेश बघू शकते.  

क ठलीही त्रयस् थ व् यक् ती असे संदेश बघू 

शकत/ऐकू शकत नाही. तसेच 

WhatsApp च् या सव् हणरवरही असे संदेश 

साठवून ठेवले जात नाहीत. त् याम ळे वरील 

प्रकरर्ात वैयजक्तकररत् या पाठजवलेले संदेश 

ह ेभा.दं.जव. कलम २९४ मध् ये नमूद 

केल् याप्रमार्े सावणजजनक रठकार्ी 

पाठजवलेले संदेश होऊ शकत नाहीत. 

जर ह ेसंदेश एखादया WhatsApp ग्र पवर 

पाठजवले असते तरच भा.दं.जव. कलम 

२९४ च् या तरत दी लागू झाल् या असत् या.   

त् याम ळे वैयजक्तकररत् या पाठजवलेल् या 

संदेशासाठी उपरोक् त कलमाच् या तरत दी 

लागू होत नाहीत. 

७७ . WhatsApp मेसेवजंग कायदा सांगतो की नोटीस वैयजक्तकररत्या High Court of Judicature at उच्च न्यायालय, म ंबई 
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अॅपद्वारे पाठवलेले 

मेसेज/नोटीस ह ेकायद्यान सार 

वैि कायदेशीर प रावे आहेत. 

ककंवा नोंदर्ीकृत पोस्टद्वारे ददली जाते. 

इलेक्ट्रॉजनक कम्य जनकेशनला प रावा म्हर्ून 

मान्यता देर्ाऱ्या आय-टी कायद्याच्या 

अंमलबजावर्ीनंतर, न्यायालयांनी 

ईमेलद्वारे कायदेशीर नोरटसांना परवानगी 

ददली आह.े WhatsApp मेसेवजंग अॅपद्वारे 

पाठवलेले मेसेज/नोटीस ह ेकायद्यान सार 

वैि कायदेशीर प रावे आहेत आजर् मेसेवजंग 

अॅपवरील ब्लू रटक हा संदेश प्राप् त 

झाल् याचा आजर् वाचल् याचा वैि प रावा 

आह.े  

Bombay 

Notice No. 1148 of 2015 in 

Execution Application No. 1196 of 

2015 

Decided : 11 June 2018 

MR. JUSTICE G.S. PATEL 

७८ ताब्याचे रक्षर् करण्यासाठी 

खरा/कायदेशीर मालक 

अजतक्रमर् करर्ार् याला 

बाहरे ठेवण्यासाठी वाजवी 

शक्तीचा वापर देखील करू 

शकतो. 

भारतीय कायद्यान सार मालमत्तेवर 

शांततापूर्ण ताबा असलेल्या व्यक्तीला 

त्याचा ताबा अबािीत ठेवण्याचा अजिकार 

आह ेआजर् अशा ताब्याचे रक्षर् 

करण्यासाठी तो अजतक्रमर् करर्ार् याला 

बाहरे ठेवण्यासाठी वाजवी शक्तीचा वापर 

देखील करू शकतो.  

एखादा कायदेशीर मालक, ज्याची जमीन 

च कीच्या पद्धतीने बळकावली गेली आह े

तो शांततेने आजर् अवास्तव बळाचा वापर 

न करता प न्हा ताबा घेऊ शकतो. 

म ख्य म द्दा असा आह ेकी, जो एखाद्या 

जवजशष्ट मालमत्तेवर ताब् याचा दावा करतो 

IN THE SUPREME COURT OF 

INDIA CIVIL APPELLATE 

JURISDICTION CIVIL APPEAL 

NO. 4527 OF 2009 

POONA RAM 

V/S 

MOTI RAM (D)  

MOHAN M. 

SHANTANAGOUDAR, J. 

New Delhi; January 29, 2019. 

सवोच्च न्यायालय 
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त् याला ताब्याचे शीषणक (possessory 

title) दाखवावे लागेल.  

सेटल ताबा (Settled possession) 

म्हर्जे मालमत्तेवर असा ताबा जो प रेशा 

दीघण कालाविीसाठी अजस्तत्वात आह े

आजर् खऱ्या कायदेशीर मालकाने 

स्वीकारला आह.े ताब्याची आकजस्मक कृती 

योग्य मालकाच्या ताब्यामध्ये व्यत्यय 

आर्ण्याचा प्रयत् न करीत असेल तर खरा 

कायदेशीर मालक आवश्यक शक्ती वापरून 

असे कृत् य रोख  शकतो.  

मालकाच्या सांगण्यावरून एजंट ककंवा 

नोकर म्हर्ून एखाद्या व्यक्तीने मालमत्तेवर 

कब्जा करर्े हा कायदेशीर ताबा होर्ार 

नाही. 

७९ महसूल अजभलेखातील 

नोंदींम ळे कोर्त् याही 

जजमनीवर शीषणक तयार 

करत नाही ककंवा संप ष्टात येत 

नाही. 

महसूल अजभलेखातील नोंदींम ळे 

कोर्त् याही जजमनीवर शीषणक तयार करत 

नाही ककंवा संप ष्टात येत नाही (mutation 
of a land in the revenue records does 

not create or extinguish the title) 
ककंवा त्यांचे शीषणकावर कोर्तेही 

अन मानात्मक मूल्य नाही (nor it has any 
presumptive value on the title.) या 
नोंदी केवळ कोर्त् या व् यक् तीकडून जमीन 

IN THE SUPREME COURT OF 

INDIA 

CIVIL APPELLATE 

JURISDICTION 

CIVIL APPEAL No.1330 OF 

2019 (Arising out of S.L.P.(c) 

No.9394 of 2012) 

Smt. Bhimabai Mahadeo 

Kambekar (D)  

V/S 

Arthur Import and Export 

सवोच्च न्यायालय 
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महसूल वसूल करायचा आह ेह ेदशणवतात. Company & Ors. 

New Delhi; January 31, 2019 

८० फेरफार नोंदी कोर्त् याही 

व्यक्तीच्या बाजूने कोर्तेही 

अजिकार, शीषणक ककंवा 

स्वारस्य प्रदान करत नाहीत. 

फेरफार नोंदी कोर्त् याही व्यक्तीच्या बाजूने 

कोर्तेही अजिकार, शीषणक ककंवा स्वारस्य 

प्रदान करत नाहीत (does not confer 

any right, title or Interest) महसूल 
अजभलेखातील नोंदी केवळ आर्थणक 

हतेसूाठी (only for the fiscal purpose) 

आहते. 

कायद्यातील तरत दीन सार, शीषणकाच्या 

(title) संदभाणत काही जववाद असल्यास जो 

पक्ष शीषणक/हक्काचा दावा करीत आह ेत् याने 

योग्य त् या ददवार्ी न्यायालयात दाद 

माग न स् वत:चा हक् क जसध् द करावा. 

त्यानंतरच ददवार्ी न्यायालयाच् या 

जनर्णयाच्या आिारे आवश्यक त् या नोंदी 

नोंदजवता येतील. 

IN THE SUPREME COURT OF 

INDIA CIVIL APPELLATE 

JURISDICTION 

SPECIAL LEAVE PETITION (C) 

No. 13146/2021 

JITENDRA SINGH 

V/S 

THE STATE OF MADHYA 

PRADESH & ORS. 

SEPTEMBER 06, 2021 

सवोच्च न्यायालय 

 पोजलसांना Mines and 

Minerals Act प्रमार्े कलमे 

लावता येर्ार नाहीत. 

त्यासाठी प्राजिकृत 

अजिकाऱ्याने तक्रार द्यावयास 

हवी. 

ददल्ली, मिास, केरळ, ग जरात, महाराष्ट्र 

राज्यांतील उच्च न्यायालयांनी जनर्णय ददला 

होता की, वाळू हा जवषय Mines and 

Minerals Act खाली येतो. वाळू 

चोरीबाबत सदर कायद्यातील कलम २१, 

२२ प्रमार्े ग न्हा होतो - सदर ग न्हा 

दखलपात्र आह.े त्याम ळे वाळू जवषयाशी 

State of NCT Delhi Vs Sanjay 

IS.C.  

 

Jayaukh Bavanaji Singlia Vs 

State of Gujarat )  

4/9/2014 

सवोच्च न्यायालय 
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जवशेष कायदा (Special Act) 

असल्याम ळे भा.दं.जव. प्रमार्े ग न्हा दाखल 

करता येर्ार नाही. जर Mines and 

Minerals Act प्रमार्े ग न्हा दाखल 

करावयाचा असेल तर राज्य शासनाने 

प्राजिकृत केलेल्या अजिकाऱ्यानेच तक्रार 

ददली पाजहजे अशी सदर कायद्यात तरतूद 

आह.े त्याम ळे वरील राज्यातील पोलीसांनी 

स्वतःहून भा.दं.जव. कलम ३७९ व Mines 

and Minerals Act खाली एकत्र कलमे 

लावून दाखल केलेल्या ग न्यात मॅजजस्टे्रटने 

दखल घेऊ नये असे जनर्णय ददले होते.  

सदरचा म द्दा कायद्याचा अथण लावण्याचा 

असल्याने एकजत्रतररत्या हा जवषय सवोच्च 

न्यायालयाने अपीलमध्ये घेतला. सवोच्च 

न्यायालयाने जनर्णय ददला की,  

१. सी.आर.पी.सी. ४१ कलमान सार 

कोर्ताही दखलपात्र ग न्हा घडत असताना 

आरोपीला अटक करण्याचे अजिकार 

पोजलसांना आहते मग तो ग न्हा कोर्त्याही 

कायद्यातील तरत दीन सार घडला असेना.  

२. वाळू ही शासनाच्या मालकीची आह.े 

त्याम ळे दखलपात्र ग न्याची खबर आली 

तर पोजलसांना कारवाई करर्े भाग आह.े  
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३. ग न्हा जर Mines and Minerals 

Act अन सार दाखल करावयाचा असेल तर 

शासनाने प्राजिकृत केलेला अजिकारी यांनी 

दाखल करावा.  

४. भा.दं.जव. कलम ३७९ प्रमार्े स्वतः 

दफयाणदी होऊन ग न्हा दाखल करण्यास 

पोजलसांना प्रजतबंि नाही. मात्र त् यांना 

Mines and Minerals Act प्रमार्े 

कलमे लावता येर्ार नाहीत. त्यासाठी 

प्राजिकृत अजिकाऱ्याने तक्रार द्यावयास 

हवी. 

८१ महाराष् ट्र जमीन महसूल 

अजिजनयम १९९६६, कलम 

२५७ अन् वये प नर्वणलोकन 

अजिकार् याला 

प नर्वणलोकनाचा अजिकार 

(अपवादात्मक पररजस्थती 

वगळता)  ज् या 

कालाविीमध्ये वापरला जाऊ 

शकेल तो कालाविी तीन 

वषांचा असेल. 

महाराष् ट्र जमीन महसूल अजिजनयम 

१९६६, कलम २५७ अन् वये प नर्वणलोकन 

अजिकार् याने प नर्वणलोकनाच ेअजिकार 

वापरण्यासाठी कोर्तीही कालमयाणदा 

जनजित केलेली नाही. प्रश्न असा आह ेकी 

प नर्वणलोकनाचे असे अजिकार किीही 

वापरता येतील काय? 

कायद्द् याने प नर्वणलोकनाचे असे अजिकार 

वापरासाठी कालमयाणदा जवजहत केली 

नाही, याचा अथण असा नाही की असे 

अजिकार केव्हाही वापरले जाऊ शकतील. 

जे अजिकार वापरण् याची मयाणदा 

कायद्द् यात नम द नाही ते अजिकार वाजवी 

Supreme Court  

Santoshkumar Shivgonda Patil & 

Ors. Vs. Balasaheb Tukaram 

Shevale & Ors. [2009] INSC 1528  

(2 September 2009) 

 

CIVIL APPELLATE 

JURISDICTION CIVIL APPEAL 

NO.6017 OF 2009 (Arising out of 

SLP(C) No. 23788/2004) Shri 

Santoshkumar Shivgonda Patil & 

Ors. Versus Shri Balasaheb 

Tukaram Shevale & Ors AND 

CIVIL APPEAL NO.6018 OF 

2009 (Arising out of SLP (C ) 

No.22662/09 CC 2563) 

सवोच्च न्यायालय 
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वेळेत वापरावे असे अपेक्षीत आह.े कारर् 

दीघण काळानंतर एखादी जनजश् चत झालेली 

बाब बर् याच काळानंतर अजनजश् चत व् हावी 

अशी कायद्याची अपेक्षा नाही.( because 

the law does not expect a settled 

thing to be unsettled after a long 

lapse of time). 
जेथे जवजिमंडळ कोर्त्याही कालाविीची 

तरतूद करत नाही तेथे ह ेस्पष्ट आह ेकी 

वाजवी वेळेत अशा शक्तीचा वापर त्यात 

अं अंतर्नणजहत आह.े (exercise of such 

power within reasonable time is 

inherent therein.) 
सामान्यतः महाराष् ट्र जमीन महसूल 

अजिजनयम १९९६६, कलम २५७ अन् वये 

प नर्वणलोकन अजिकार् याला 

प नर्वणलोकनाचा अजिकार (अपवादात्मक 

पररजस्थती वगळता)  ज् या कालाविीमध्ये 

वापरला जाऊ शकेल तो कालाविी तीन 

वषांचा असेल. 

R.M. Lodha, J. 

Tarun Chatterjee J. 

R. M. Lodha J. 

New Delhi 

September 2, 2009 

८२ कोर्त्याही न्यायालयाने जे 

काही स्थजगती आदेश ददलेले 

असतील ते सहा मजहन्यांच्या 

कालाविीनंतर आपोआप 

कालबाय होतील, 

आम् ही देशभरातील न्यायदंडाजिकार् यांना 

याची आठवर् करून ददली पाजहजे की 

भारतीय राज्यघटनेच्या अंतगणत आपल्या 

जपरॅजमजडकल रचनेत सवोच्च न्यायालय 

सवोच्च स्थानावर आह ेआजर् उच्च 

IN THE SUPREME COURT OF 

INDIA  

CRIMINAL APPELLATE 

JURISDICTION 

MISCELLANEOUS 

APPLICATION NO. 1577 OF 

सवोच्च न्यायालय 
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न्यायालये न्याजयकदषृ्या कजनष् ठ आहेत. 

आम्ही अपेक्षा करतो की देशभरातील 

सवणच दंडाजिकारी आमच्या आदेशाचे 

अक्षरशः पालन करतील. 

उच्च न्यायालयासह कोर्त्याही 

न्यायालयाने जे काही स्थजगती आदेश 

ददलेले असतील ते सहा मजहन्यांच्या 

कालाविीनंतर आपोआप कालबाय 

होतील, आजर् जोपयंत 

चांगल्या कारर्ासाठी प न् हा आदेश पारीत 

होर्ार नाहीत तोपयंत कालबाह् यच 

रहातील.  

(Whatever stay has been granted by 

any court including the High Court 
automatically expires within a period 

of six months, and unless extension 

is granted for good reason.) 

2020 

IN CRIMINAL APPEAL NOS. 

1375-1376 OF 2013 

ASIAN RESURFACING OF 

ROAD AGENCY PVT. LTD. & 

ANR.  

V/S 

CENTRAL BUREAU OF 

INVESTIGATION 

New Delhi; October 15, 2020. 

ROHINTON FALI NARIMAN J. 

NAVIN SINHA J. 

K.M. JOSEPH J. 

८३ प्रत्येक आदेश त्यातील 

जनष्कषाणच्या समथणनाथण 

कारर्ांसह असर्े आवश्यक 

आह.े 

या न्यायालयाने सातत्याने नमूद केले आह े

की, प्रत्येक न्यायालय/न्यायाजिकरर्/सक्षम 

अजिकारी यांनी ददलेला न्याजयक ककंवा/ 

आजर् अिण-न्याजयक आदेश, ज् याव् दारे  

पक्षकारांमिील वादावर जनर्णय घेतला 

जातो, तो, त्यातील जनष्कषाणच्या समथणनाथण 

कारर्ांसह असर्े आवश्यक आह.े( must 

be supported with 

IN THE SUPREME COURT OF 

INDIA  

CIVIL APPELLATE 

JURISDICTION CIVIL APPEAL 

No.10690 OF 2017 

State of Orissa & Ors. 

V/S 

Chandra Nandi 

ABHAY MANOHAR SAPRE J. 

सवोच्च न्यायालय 
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the reasons in support of its 

conclusion) 
या आदेशाची ग र्वत्ता तपासताना 

दाव् यामिील पक्षकार आजर् त्याचप्रमार्े 

अपीलीय/प नरावलोकन न्यायालय यांना 

आदेशात कोर्त्या आिारावर जवजशष्ट 

जनष्कषण काढण्यात आला आह ेह ेजार्ून 

घेण्याचा अजिकार आह.े 

आदेशातील म द्द् द्द् यावंर, कोर्त्याही 

चचेच्या अन पजस्थतीत, आदेशातील अशा 

जनष्कषाणपयंत पोहोचण्यासाठी कजनष् ठ 

न् यायालय कोर्त् या कारर्ाम ळे प्रवृत्त झाले 

ह ेजार्ून घेर्े शक्य होत नाही. 

IDINESH MAHESHWARI J. 

New Delhi; April 01, 2019 

८४ जविवेने जतच्या पतीच्या 

मृत्यूनंतर प नर्वणवाह केला 

तरी जतचा मयत पतीच् या 

जमळकतीवरील हक् क 

संप ष् टात येत नाही. 

(i) जविवेला जतच्या पतीच्या मृत्यूनंतर 

वारसाहक्काने जमळालेल् या संपत्तीची ती 

वहदं ूउत्तराजिकार अजिजनयम १९५६, 

कलम १४ अन् वये पूर्ण मालक बनते. 

(ii) वहदं ूउत्तराजिकार अजिजनयम १९५६ 

कलम ४ अन् वये वहदं ूउत्तराजिकार 

अजिजनयम १९५६ हा वहदं ूजविवा 

प नर्वणवाह कायद्द् यातील तरत दी 

अजिजलजखत (override) करतो. 

IN THE SUPREME COURT OF 

INDIA  

Cherotte Sugathan (D) by L.Rs. v. 

Cherotte Bharethi, AIR 2008 SC 

1465 Provisions Involved 

Cases Referred 1999 AIR SCW 

4583: AIR 2000 SC 434 

(Approved) Para 15; AIR 1999 

Ker 62 (Approved) Para 14; AIR 

1983 Pat 33 (Approved) Para 14; 

AIR 1976 SC 2595 (Approved) 

Para 14 

 

   

 


