मौजा

तालक
ु ा

प्रकरण क्रं.___ / एसआरव्ही-43/

महाराष्ट्र लन्ँ ड रेव्हेन्यु कोड 1966 च्या कलम 85 प्रमाणे वाटणीच्या अजाा चा नमनु ा
1. अजा दाराचे (सह धारकाचे) संपणु ा नाव
सहधारकाचे नाव
वडील / पतीचे नाव

आडनाव

संपूणा पत्ता

घर नं.
वाडाा चे नाव
मोहल्ला
रस्ता
पोष्ट
मोबाईल नंबर
गाव
तालक
ु ा
विषय:- आमच्या / माझे सहमालकीचे (Co-sharer)/ िडीलोपार्जीत (Co-parceners) / स्िकष्ट अर्जीत
(self Acquired/Separate Property) खालील शेतर्जमीनीचे िाटणी करून वमळणेबाबत.
1.

खालील नमदु के ल्याप्रमाणे आमच्या / माझे सहमालकीचे (Co-sharer) / िडीलोपार्जीत (Coparceners) / स्िकष्ट अर्जीत (self Acquired/Separate Property) खालील शेतर्जमीनीचे
िाटणी करावयाची आहे. त्याकरीता आपलेकडून वाटणी महाराष्ट्र जमीन महसूल कलम 85 महसूल
जमीन कायदा अन्वये करावयाचे असल्यामळ
ु े आपणास या अजाा द्वारे ववनंती करण्यात येते की, आपण
आमच्या खालील वणा ण के लेल्या जमीनीची कायद्याप्रमाणे ववभागणी करून दयावी. त्याकरीता लागणारे
शासकीय शल्ु क आम्ही भरण्यास तयार आहोत.
2. विभागणी कराियाच्या शेतीचे िणणन ि तपशील
तलाठी सज्जा
मौजा
स.न.
आराजी
आकारणी
हक्क

या शेत जवमनीच्या चत:ु वसमा खालील प्रमाणे आहेत
मौजा

स.न.

उत्तरेकडे

पूवेकडे

दविणेकडे

पविमेकडे
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3.

सदर स्थावर शेतजमीनीचे सहधारक ( Co-holders) यांचे नाव व पत्ते खालील प्रमाणे आहेत.त्यांचे
नावासमोर वलवहल्या प्रमाणे वहश्याची खालील प्रमाणे ववभागणी करून पावहजे आहे.

पाटी नंबर सहधारक यांचे नाव

4.

नाते

मोबाइल पत्ता
क्रं

वहस्सा
क्र.

आम्हास सदर शेत जवमनीचे खालील प्रमाणे ववभाजन (वहस्से) करून पावहजे आहेत.(पैकी रकान्यात
आराजी सह जवमनीच्या चत:ु वसमा वलहाव्यात,त्याचप्रमाणे कच्चा नकाशा काढून त्या मध्ये पाटी वनहाय
वहस्से दाखवावे )

पाटी नंबर

मौजा

स.न.

आराजी

पैकी वहस्सा

5.

वाटणी करावयाची शेत जमीनीचे अद्दयावत 7/12, गाव नकाशाची प्रत व वाटणी दशा ववणारा नकाशा
सोबत जोडला आहे.
6.
प्राथा ना:- करीता अजा दाराने खालील वणा न के लेले शेतीचे वाटणी वरील तरतूदी प्रमाणे करून दयावी,
ही नम्र ववनंती आहे.
स्थळ:वदनांक:अजा दाराची सही
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अजा दारांना मागा दशा क सूचना
1. शासन पररपत्रक वदनांक 15/05/1997 प्रमाणे वाटणीपत्र ला लागणाऱ्या दस्तावर 100 रु. ऐवढे मद्ु ांक
शल्ु क (कलम46) ववहीत करण्यात आलेले आहे
2. वाटणी अजाा त नमदु के लेली मालमत्ता ही वडीलोपाजीत असावी.
2. वाटणी अजाा त नमूद के लेली मालमत्ता ही वडीलोपाजीत नसल्यास वडीलांनी / ज्या व्यक्तीस स्वत:च्या
मालमत्तेची वाटणी करून द्यावयाची असेल त्या व्यक्तीने स्वत:च्या मालकीची (self Acquired/
Separate Property)ला संयक्त
ु कूटुंब मालमत्ता म्हणनू घोषीत करणे आवश्यक राहील. (नमनू ा
सोबत जोडला आहे.)
3. बवहनींचा वहस्सा कायदयाप्रमाणे समान वदला जाईल याची दिता घ्यावी. कोणत्याही व्यक्तीने त्याच्या
कायदेशीर हक्कानस
ु ार प्राप्त होणायाा म शेत जमीनीवरील हक्क सोडून द्यावयाचा असल्यास अश्या
व्यक्तीने स्वत:ची ओळख पटवून तहसीलदारा समि हजर राहून शपथेवर बयाण देणे आवश्यक आहे
वकं वा असे हक्क सोड पंजीकृत करणे आवश्यक आहे.
4. वाटणीपत्र नोंदणीकृत असणे आवश्यक नाही (मा. उच्च न्यायालय नागपूर खंडवपठ यांचेकडील श्री
अरववंद देशपांडे यांचे प्रकरण याचीका क्र. 2814/02, वदनांक 30/06/2003 प्रमाणे) परंतू भववष्ट्यात
वाद होवू नये म्हणून वाटणीपत्र नोंदणीकृत करता येईल व त्याकरीता नोंदणीचे शल्ु क, नोंदणी कायदा
1908 प्रमाणे दयावा लागेल. सध्याच्या दरानस
ु ार वाटणीतील सवाा त मोठा वहस्सा वगळून जी जमीन
वशल्लक राहील त्या जवमनीच्या रेडी रेक्नर दराच्या फक्त 1% मूल्य नोंदणी सावठ देय आहे.
5. नोंदणी कायदा 1908 च्या कलम 17 मध्ये तशी सधु ारणा न झाल्यामळ
ु े भववष्ट्यात सदर जमीन
वाटणीचा वाद वनमाा ण झाल्यास अनोंदणीकृत वाटणीपत्र ववद्यमान न्यायालयात वसद्ध करता येणार
नाही याची नोंद घ्यावी.
6. पोट-वहश्याची मोजणी फी उप अधीिक भूमी अवभलेख ह्ांचे कडे जमा करावी.
7. अजाा सोबत असलेल्या सवा वववहत नमन्ु यातील मावहती अजा दाराणे स्वत भरावी जेणे करून कायाा लईन
कमा चायाांजचा वेळ वाचू शके ल.
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प्रकरणाची तपासणी सूची (Checklist)
1

अजा दार व त्यांचे वारसाचे नाव व त्यांच्या मधील नाते संबधाचा
तपशील वदला आहे काय?

2

वाटणी अजाा त नमूद के लेली जमीन अजा दारची वडीलोपावजा त आहे
की स्वय-संपावदत आहे.

3

अजा दार हा वहंदू कायद्याप्रमाणे- वहंदू आहे काय? ( वहंदू म्हणजे जे
मस्ु लीम , वििन , पारसी वकं वा यहुदी नाहीत असे कुटुंब)

4

अजा दारास वहंदू कायदा लागु आहे.-

5

अजा दार जर वहंदू असेल व त्यास स्वकष्ट अजीत (self Acquired)
जागेचे वाटणी करावयाची असेल तर त्यांनी – वहंदू कायदा अध्याय
11 प्रमाणे आपली स्वत:ची (separate) व स्वकष्ट अजीत
मालमत्तेचा त्यांनी संयक्त
ु कूटूंब मालमत्ता (Joint Family
Property) म्हणूण घोषीत के लेले आहे काय?

6

वनधाा ररत पोट वहस्सा फी वकती होते?

7

त्यानस
ु ार रक्कम भरली आहे काय?

8

सवा वहत संबवधत व सह वहस्सेदारांना नोवटस तामील झाली आहे
काय?

10

सवा वारसान कायदेशीर हक्कानस
ु ार प्राप्त होणारा वहस्सा वदला
आहे काय?

4

स्ि-कष्टावर्जणत अर्जीत मालमत्तेला संयुक्त कुटूंब मालमत्ता म्हणून घोषीत करण्याकरीता
शपथेिर वदलेल्या साक्षीचा नमूना
मा. काया कारी दंडावधकारी / तहवसलदार वधाा यांचे समोर
शपथ पत्र करणार-------------------------------------------------------------------------------- मी , शपथपत्र
करणारा शपथेवर सांगतो की, खालील वणा न के लेली मालमत्ता ही माझी स्वकष्ट अजीत / वडीलोपाजीत
मालमत्तेतून वमळालेला माझ्या वहश्याची मालमत्ता असून मी , ती मालमत्ता माझ्या संयक्त
ु कूटूंब मालमत्तेत
समाववष्ट करीत आहे. मी, माझी खालील सदर मालमत्ता भववष्ट्यात स्वकष्ट अजीत म्हणून दावा करणार नाही.
तलाठी सज्जा

मौजा

स.न.

आराजी

आकारणी

हक्क

करीता आज वदनांक---------------------रोजी----------------------येथे शपथपत्र करीत आहे.

शपथपत्र करणार
प्रवतज्ञा लेख
मी, प्रवतज्ञेवर सांगतो की, वरील सवा माहीती माझ्या माहीतीप्रमाणे खरी आहे, खोटी आढळल्यास मी भा. द.
वव. 199 , 200, नस
ु ार कायदेशीर दंडास व वशिेस पात्र् राहील.
वधाा :
वदनांक:सही

मी, शपथपत्र करणार यास ओळखतो
त्यांनी माझ्यासमोर स्वािरी के ली आहे
(---------------------------------------------)
ॲडव्होके ट
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मौजा

तालक
ु ा

प्रकरण क्रं.___ / एसआरव्ही-43/
नमनु ा “अ” ( वनयम 3 पहा )

सह वहस्सेदार ि वहत संबवधतांना द्याियाची नोटीस
श्री/ श्रीमती
घर नं.
वाडाा चे नाव
मोहल्ला
रस्ता
पोष्ट
माबाईल नंबर
गाव
तालक
ु ा
यास,
ज्या अथी गाव ---------- तालक
ु ा------------वजल्हा--------------------- मधील खाली ववनीदीष्ट के लेल्या धारण
जमीनीचे सहधारक श्री ----------------------------------------------(वडीलाचे नाव)----------------------------------------------------- याने उक्त धारण जमीनीतील त्यांच्या वहश्याच्या ववभाजनाकरीता अजा के ला आहे.
आवण ज्याअथी उक्त धारण जमीनीचे ववभाजन करण्याचे योजीले आहे व --------------20----------- ही तारीख
सनु ावणीसाठी वनिीत करण्यात आली असून सनु ावणी तहवसलदार यांचे न्यायालय,------------------------ येथे
--------------------------- वाजता करण्यात येणार आहे.
त्या अथी तम्ु हास याद्वारे कळववण्यात येते की, वनिीत के लेल्या तारखेला तम्ु ही जातीने अथवा ववधी व्यवसायी
माफात वकं वा मान्यता प्राप्त अवभकत्याा माफात हजर राहून तमु च्या हरकती कोणत्याही असल्यास त्या वनवेदन
कराव्यात.
तम्ु ही अशा रीतीने हजर राहण्यास व हरकती, वनवेदन करण्यात कसूर के ली तर उक्त ववभाजनास तमु ची
कोणतीही हरकत नाही असे गहृ ीत धरण्यात येईल.
धारण र्जमीनीचा तपवशल
तलाठी सज्जा

मौजा

स.न.

आराजी

आकारणी

हक्क

मद्ु ा
वदनांक-----------

तहवसलदार
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मौजा

तालक
ु ा

प्रकरण क्रं.___ / एसआरव्ही-43/____
नमनु ा “ब”( वनयम 3 पहा )

उद्घोषणा
ज्या अथी , गाव-----------------------------------तालूका--------------------------वजल्हा-----------------------मधील खाली ववनीवदा ष्ट के लेल्या धारण जमीनीचा सहधारक श्री--------------------------------------(वडीलाचे
नाव)-----------------------------------याने उक्त धारण जमीनीतील त्यांच्या वहश्याच्या ववभाजनाकरीता अजा
के ला आहे आवण ज्याअथी उक्त धारण जमीनीचे ववभाजन करण्याचे योजीले आहे व -------------------------------- 20-------- ही तारीख सनु ावणीसाठी वनिीत करण्यात आली असून सनु ावणी ------------------------------येथे ---------------------------वाजता करण्यात येणार आहे.
त्याअथी उक्त धारण जमीनीत ज्याचे वहतसंबध आहे त्या सवा व्यक्तींना कळववण्यात येते की, वनिीत के लेल्या
तारखेस त्यांनी जातीने अथवा ववधी व्यवसायी माफात वकं वा मान्यता प्राप्त अवभकत्याा माफात हजर राहून तमु च्या
हरकती कोणत्याही असल्यास त्या वनवेदन कराव्यात.
वर उल्लेख के लेल्या तारखेस व ठीकाणी अशा ररतीने हजर राहण्यास व हरकती वनवेदन करण्यात कसूर
के ल्यास कोणत्याही ववचारात घेण्यात येणार नाही.
धारण र्जमीनीचा तपवशल
तलाठी सज्जा

मौजा

स.न.

आराजी

आकारणी

हक्क

मद्ु ा
वदनांक: ____/_____/2014
तहवसलदार

प्रवसद्धी अहवाल
1. तलाठी कायाा लय,
2. ग्राम पंचायत कायाा लय,________
3. तहसील कायाा लय नोवटस बोडा
7

महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमीनीचे ववभाजन) वनयम 1967
क्र. य.ु एन. एफ.- 1767- आर, वदनांक 10/01/1969
संवक्षप्त नाि :- या वनयमास महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमीनीचे ववभाजन) वनयम, 1967 असे म्हणता
येईल.
2) विभार्जन करण्यासाठी अर्जण:- 1) कलम 85 पोट कलम (1) सहधारकाने, धारण जमीनीतील त्याच्या
वहश्याचे ववभाजन करण्यासाठी करावयाच्या अजाा त खालील तपवशल असेल.
अ. धारण जमीनीत समाववष्ट असलेल्या प्रत्येक िेत्राचे िेत्रफळ आवण त्याचा अवधकार अवभलेखात
नोंद करण्यात आलेला भमु ापन क्रमांक व वहस्सा क्रमांक
ब. धारण जमीनीचा सत्ता प्रकार. ती दमू ाला जमीन आहे की वबन दमु ाला जमीन आहे आवण
वबनदमु ाला धारण जमीनीच्या बाबतीत भोगवाटदार वगा 1 व वगा 2 वकं वा सरकारी पट्टेदार म्हणनू ती
धारण करीत आहे.
क. धारण जमीनीचा जमीन महसूल
ड. सहधारकाची नावे व पत्ते आवण त्यांच्या वहश्याची व्याप्ती
2. अजाा सोबत अवधकार अवभलेखातील नोंदीची एक प्रत असेल.
3.
नोटीस काढणे ि उद्घोषणा करणे:- 1) अजा वमळाल्यावर वजल्हावधकारी, अजा दारास
वाजवी नोटीस देण्यात येईल अशा कोणत्याही वदवशी वकं वा सनु ावणी ज्या वदवसापयांत तहकुब
करण्यात येईल त्या कोणत्याही वदवशी अजा दाराची जातीने सनु ावणी करील आवण अजा दाराची
सनु ावणी के ल्यानंतर उक्त प्रकरण वनयम 10 खाली येत नाही असे त्याला आढळून येईल. तर तो
कलम 230 च्या उपबंधानस
ु ार या वनयमास जोडण्यात आलेल्या नमनु ा अ मधील नोटीस इतर सवा
सहधारकावर बजावण्याची व्यवस्था करील आवण अशा नोटीशीद्वारे अशा प्रत्येक सहधारकावर नोटीस
बजावण्यात आल्याच्या तारखेपासून तीन वदवसाहून कमी नसेल वकं वा 60 वदवसाहून अवधक नसेल
अशा नोटीशीत ववनीदीष्ट करण्यात येईल त्या वदवशी, त्यांच्यापढु े हजर राहण्यास व त्यांच्या हरकती,
कोणत्याही असल्यास त्या वनवेदन करण्यास त्यांना फमाा वील.
2) वजल्हावधकारी, या वनयमास जोडलेल्या नमनु ा ब मधील उद्घोषणा प्रवसद्ध करण्याची व्यवस्था
करील. अशा उद्घोषणेची एक प्रत तालक्ु याच्या व ज्या खेडयात ती धारण जमीन असेल त्या
खेडयाच्या मख्ु यालयात लावण्यात येईल आवण आवश्यक असेल तर ज्या िेत्रामध्ये ती धारण जमीन
असेल त्या िेत्रात काया करणाऱ्या सहकारी बँकेस वकं वा भवु वकास बँकेस वकं वा दोन्ही बँकास
पाठववण्यात येईल.
4) विभार्जनासाठी के लेला अर्जण नाकारण्याची वर्जल्हावधकाऱयांची शक्ती:- अजा दार सहधारक
आवण हजर होतील अशा इतर कोणत्याही व्यक्ती यांची सनु ावणी के ल्यानंतर वजल्हावधकाऱ्याचे मत
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होईल की वजच्यासाठी अजा के ला आहे त्या धारण जमीनीमध्ये अजा दाराचा वहतसंबधं नाही. वकं वा
अजा दाराचा धारण जमीनी संबधीचा हक्क वववादग्रस्त आहे. तर तो अजा नाकारतील आवण
अजा दाराचा धारण जमीनीसंबधीचा हक्क वववादग्रस्त असेल त्याबाबतीत त्यांच्या हक्क संबधीचा प्रश्न
वदवाणी न्यायालयामाफात सोडववण्याचा अजा दारास वनदेश देईल.
5) विभार्जन करण्याची ररत:- वजल्हावधकाऱ्यांनी तो अजा फे टाळला नसेल तर तो जातीने वकं वा तो
वनयक्त
ु करील अशा अवभकरणामाफात ववभाजन करण्याच्या कामास लागेल. व्यव्हाया असेल तेथवर
संपूणा भमु ापन क्रमांक वकं वा भूमापन क्रमांकाचे उपववभाग नेमनु देण्यात येतील व फारच क्वचीत प्रसंगी
उपववभागाचे आणखी ववभाजन करण्याचा अवलंब करण्यात यावा प्रत्येक पिकाराला शक्य तो
जमीनीचे सलग िेत्र नेमनु देण्यात यावे. व प्रत्येि पिकाराला नेमनू देण्यात आलेल्या िेत्राची उत्पादन
िमता धारण जमीनीतील त्यांच्या भागाच्या प्रमाणात आहे. हे सवु निीत करण्यासाठी दिता घेण्यात
यावी.
6) आकारणीचे संविभार्जन:- धारण जमीनीच्या आकारणीचे सहधारकांनी धारण जमीनीत धारण
के लेल्या भागाच्या प्रमाणात ववभाजन करण्यात येईल. तथापी अशा धारण जमीनीतील कोणत्याही
भमु ापन क्रमांकाच्या सवा उप ववभागावरील एकुण आकारणी त्या भमु ापन क्रमांकाच्या संपूणा आकारणी
पेिा कमी होत असेल अथवा अवधक होत असेल तर तसा फरक आकारणीत भर घालून वकं वा ती
मधून कपात करून उपववभागावर अशा ररतीने समप्रमाणात ववभागण्यात येईल की त्याची बेरीज मळ
ु
भूमापन क्रमांकाच्या आकारणी इतकी होईल.
7) विभार्जन कायम करण्यापूतीची कायणरीती:- ववभाजन पूणा करण्यात आल्यानंतर वजल्हावधकारी ,
पिकार ज्या कोणत्याही हरकती घेतील त्या ऐकूण घेईल आवण ववभाजनात सधु ारण करील वकं वा ते
कायम करील . ववभाजनात अशी सधु ारणा करण्यात आल्याच्या वकं वा ते कायम करण्यात आल्याच्या
तारखेनंतर येणाऱ्या कृषी वषाा च्या प्रारंभापासून हे ववभाजन अमलात येईल.
8) विभार्जनाच्या खचाणची िसूली:- ववभाजनाचा खचा कलम 85 पोटकलम (5) मध्ये तरतूद के लेल्या
रीतीने वजल्हावधकाऱ्याकडून वसूल करण्यात येईल.
9) वदिाणी न्यायालयाच्या हूकूमनाम्याअन्िये विभार्जन :- वदवाणी न्यायालयाचा कोणताही
हूकूमनामा अथवा आदेश या अन्वये कोणत्याही धारण जमीनीचे ववभाजन करण्याचा आदेश देण्यात
आला असेल तेव्हा वनयम 5, 6 व 7 याचे उपबंध हे सहधारकाने अजा के ल्यावर धारण जमीनीच्या
ववभाजनासबंधात ज्या रीतीने लागू होतात त्या रीतीने लागू होतील.
10) व्यािृत्ती:- ववभाजनाची परीणती मबंु ईच्या जमीनीचे तक
ु डे पाडण्यात प्रतीबंध करण्याबाबत व
त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अवधवनयम 1947 यांच्या उपबंधान्वये राज्य शासनाने वनिीत
के लेल्या प्रमाणिेत्रापेिा कमी ववस्तार असलेली धारण जमीन वनमाा ण करण्यात होत असेल तर या
वनयमाच्या उपबंधानस
ु ार कोणत्याही धारणजमीनीचे ववभाजन करता कामा नये .
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