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नोटीस ऑफ जिस पने्डन्स (Notice of Lis Pendens) 

"Lis Pendens" हा िॅटटन भाषेतीि शब् य हह.े याचा काययेशीर अर्थ, मािमते्तच् या मािक  (title) बाबत ककंवा 

त या जमतकतीत व वारव य हह ेयासाी ी एक खटिा याखि करण्यात हल याची िेखी नोटीस. 

(a written notice that a lawsuit has been filed which  concerns  the  title  to  real  property  

or  some  interest  in  that  real  property.) ककंवा जमतकतीच् या हक काबाबत यावा प्रिंजबत हह,े 

कोणीतरी हक क सांतत हह,े वैा हह ेककंवा नाही माजहत नाही. (Suit pending. Someone has a claim, 

Valid or not.) र्ोडक यात, जिस पेन्डन्सचा अर्थ ‘न्यायाियात यावा प्रिंजबत असणे.’ असा हह.े  

जिस पेन्डन्सची काययेशीर तरत य 'मािमत्ता हवतांतरण कायया १८८२, किम ५२' अन् वये हह.े  

 

 मािमत्ता हवतातंरण कायया १८८२, किम ५२: 

 

एखाद् या जमतकतीच् या मािक  हक काबाबत वाय असल यास त याबाबतचा वयवाणी न् यायाियात याखि केिा जातो. 

त याची नोटीस सवथ संबजातास वयिी जाते. याची प्रमाजणत प्रत न् यायाियात न प्रात त केिी जाते.  

 

नोंयणी अजाजनयम, १९०८, किम १८ (घ) अन् वये, जिस पेन्डन्स नोटीस हा, ज् याची नोंयणी करणे वैकजल पक हह े

असा यव तावेज हह.े तर्ाजप, अनेकया जिस पेन्डन्स नोटीस, य य् यम जनबंाकाकडे योग् य ते नोंयणी श ल क अया कूनन ती 

नोंयजविी जाते. हजण त याची नोंय तावयत तरी करण् यासाी ी, ही नोंयणीकृत नोटीस पक्षकारामाफथ त ककंवा म.ज.म.अ. 

१९६६, किम १५४  अन् वये तिाी ी याचं् याकडे हणून वयिी जाते ककंवा पाी जविी जाते. जिस पेन्डन्सच् या नोटीसची 

नोंयणी सब-रजजव टारकडे करतांना वयवाणी न् यायाियाच् या व वतं्र  ुककूमाची हव् यकता नसते. ही नोटीस म् हणजे 

मािमते्तबाबत यावा चािू हह ेह ेकतण् यासाी ी असते. नोटीस ऑफ जिस पेन्डन्सची नोंयणी फ  रु. १००/- हह.े   
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 महाराष्ट् च जमीन महसूि अजाजनयम १९६६, किम १५४ अन् वये अशी तरत य हह ेक , 
 

१५४. नोंयणी करणाऱ्या अजाकाऱ्यानंी हव तांतरणाबाबत माजहती कतजवण े

शेतक  प्रयोजनार्थ उपयोतात हणिेलया ककंवा ज् याच्या संबंाात अजाकार अजभिेख तयार करण्यात हिे हहते 

अशा जजमनीवरीि कोणताही मािक  हक्क ककंवा भार जनमाथण करणारा, तयाचे अजभहवतांकन करणारा ककंवा तो 

नष्ट करणारा म्हणून अजभपे्रत असिेिा कोणताही यवतऐवज भारतीय नोंयणी अजाजनयम, १९०८ अन्वय े

नोंयजवण्यात हिा असेि तेव्हा अशा यवतऐवजाची नोंयणी करणारा अजाकारी ज्या तावामध्य ेती जमीन असेि तया 

तावाच्या तिाठ्यास ककंवा तया ताि कयाच्या तहसीियारास या अजाजनयमान् वये करण्यात हिेलया जनयमाद्वारे 

जवजहत करण्यात येईि अशा नम न्यात हजण जवजहत करण्यात येईि अशा वेती, तयाबाबत कतवीि. 

   

 महाराष्ट् च जमीन महसूि अजाजनयम १९६६, किम १५०(१) अन् वये अशी तरत य हह ेक , 

१५०. फेरफार नोंयवही व जववायग्रवत प्रकरणाचंी नोंयवही 

(१) किम १४९ अन्वय,े तिाी ी तयाच्याकडे वयिेलया प्रतयेक प्रजतवृत्ताची ककंवा किम १५४ अन्वये ककंवा 

कोणातयाही जजलहाजाकाऱ्याकडून जमतािेिी संपायनाची ककंवा हवतांतरणाची नोंय फेरफार नोंयवहीत करीि. 

 

सबब, म.ज.म.अ. १९६६, किम १५०(१)  हजण म.ज.म.अ. १९६६, किम १४८ अन् वये प्रतयेक तावामध्य े

अजाकार अजभिेख ीे वण्यात येतीि व अशा अजाकार अजभिेखात किम १४८ (३) अन् वये व्यक्तींच्या परवपर 

जहतसंबंााचे ववूनप, तयाची मयाथया हजण तयाच्याशी संबंजात असिेलया अटी ककंवा याजयतवे असलयास तया अटी 

ककंवा याजयतवे यांच् या तपशीिाची नोंय करावी िातते. या तरत यीन सार जिस पेन्डन्स नोटीसची फेरफार नोंय 

केिी जाते.    

 

 जिस पने्डन्स नोटीसची नोंय फेरफार नोंयवहीत कशी करावी:  

नेहमीच् या फेरफार नोंयीन सारच जिस पेन्डन्स नोटीसचा फेरफार नोंयविा जातो. 'ही नोंय वयवाणी न् यायाियाचा 

जनकाि िातल यानंतर व वतं्र  फेरफाराने कमी करता येईि' असा व पष्ट् ट उल िेख फेरफारमध् ये करावा.    

खरेतर वयवाणी न् यायाियात यावा याखि करतांना सवथ जहतसंबंजातांना यावेयाराने नोटीस पाी जविेिी असते. 

त याम ते जिस पेन्डन्स नोटीसची फेरफार नोंय केल यावर तिाी ी यांनी जहतसंबंजातांना प न् हा नोटीस येण् याची 

हव् यकता नसते. तसेच नोटीस वयिी तरी हरकत नसते.     

मंडिअजाकारी यांनी जिस पेन्डन्सची नोंय ‘इतर हक्कात’ नोंयजवण् याचा हयेश द् यावा. जिस पेन्डन्स नोटीसची 

फेरफार नोंय प्रमाजणत केल यानंतर त याचा अंमि सात-बारा उतार यायावर 'इतर हक कात' येतात. ही नोंय इतर 

हक कात करण् याचे कारण असे क , या नोंयीम ते कोणताही हक क जनमाथण होत नाही. ही नोंय इतर हक कात 

नोंयजवतांना केवत "रे.म  नं /व पे..म .नं ------- अन् वये न् यायप्रजवष्ट् ट" इतकाच उल िेख करावा, इतर हक कात यावा 

याखि करणार यांच् या” नावांचा उल िखे करण् याची हव् यकता नसते.    

 

 जिस पने्डन्स नोटीसची नोंय ताव यत तरी नोंयजवण् याच ेकारण काय?  

संबंजात जमतकतीबाबत न् यायाियात यावा प्रिंजबत असतांना, याव्यातीि जमतकतीचे हक क ्र यवर् पक्षाकडे 

तबवयि होऊ नय.े तसेच सयर जमतकतीबाबत वयवाणी न् यायाियात यावा प्रिंजबत हह ेयाची सूचना अन् य 

िोकांना जमतावी. यावा प्रिंजबत असतांना ्र यवर् पक्षाकडे तबवयि होऊन त याम ते त ंतात ंत वा्ण् याची शक यता 

असते. तसे होऊ नये म् हणून जिस पेन्डन्सची नोटीस ताव यत तरी नोंयजवण् यात येते.   
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 जिस पने्डन्स नोटीस ककंवा असा यावा याखि असतानंा जमतकतीची खरेयी होऊ शकत ेकाय?  

होय, जिस पेन्डन्स नोटीस ककंवा असा यावा याखि असतांना जमतकतीची खरेयी होऊ शकते तर्ाजप,  

जर यावा प्रिंजबत असतांना यावा जमीन तबवयि झािी/जवकिी तेिी तर अशा याव्यात होणारा जनकाि, ती 

जमीन ज् याच् या नावे तबवयि झािी/ जो खरेयी घेईि तयावर बंानकारक असेि. अशा खरेयीयारास Bonafide 

purchaser for value चा बचाव न्यायाियात घेता यणेार नाही.    

 

 जिस पने्डन्स नोटीसच् या फेरफार जवूनध् य त्ार:  

वयवाणी न् यायाियात यावा याखि करतांना सवथ जहतसंबंजातांना यावेयाराने नोटीस पाी जविेिी असते. त याम ते 

जिस पेन्डन्स नोटीसची फेरफार नोंय केल यावर तिाी ी यांनी जहतसंबंजातांना प न् हा नोटीस येण् याची हव् यकता 

नसते. तर्ाजप, याबाबत नोटीस बजावल यावर जर त्ार याखि करण् यात हिी तर, मंडिअजाकार यांना टरतसर 

स नावणी घेऊन, 'नोंयणीकृत यव तांची नोंय म.ज.म.अ. १९६६, किम १५०(१) अन् वये ताव यत तरी करणे 

कायद् याने हव् यक हह ेतसेच कोणत याही जमतकतीबाबत वयवाणी यावा प्रिंजबत असतांना, अशी जमतकत 

्र यवर् पक्षाकडे तबवयि झािी तर त ंतात ंत वा्ण् याची शक यता असल याम ते ही नोंय प्रमाणीत करणे हव् यक 

हह.े' असा जनणथय येऊन जिस पेन्डन्सची नोंय ‘इतर हक्कात’ नोंयजवण् याचा हयेश येता येईि.   

 

 जिस पने्डन्स नोटीसची नोंय कमी करण:े  

 जिस पेन्डन्स संबंजात याखि, वयवाणी याव् याचा जनकाि न् यायाियाने वयल यानंतर, संबंजात पक्षकाराने जनकािी 

प्रमाजणत प्रत, अजाथसह सायर केल यास, खा्र ीअंती, व वतं्र  फेरफारने अशी इतर हक कतीि नोंय कमी करता येईि. 

यासाी ी तहजसियारांनी व वतं्र  हयेश येण् याची हव् यकता नाही. जशी बँक बोज् याची इतर हक कतीि नोंय, कजथ 

परतफेडीनंतर कमी करतात त याच पध् यतीने याव् याच् या जनकािानंतर ही नोंय कमी करता येते.  

 

मा. जजल हाजाकारी, नाजशक यांनी जिस पेन्डन्स नोंयींबाबत पटरप्र क ्. ३/२००९, वयनांक १२.११.२००५ 

अन् वये वर नमूय केल याप्रमाणेच जनयेश वयिे होते. ह ेपटरप्र क, मा. उच् च न् यायाियाने टरट याजचका ्मांक 

२६४०/२०१० (श्री. इब्राजहम बी. कोकणी) मध् ये योग् य ी रवून ते महाराष्ट् चातीि सवथ जजल   यात िातू करण् याच् या 

सूचना वयल या होत या.  

चे सूचजविे हह.े उपरोक त पटरप्र कांत खािीि जनयेश वयिे हहते. 

मा. जजल हाजाकारी, नाजशक यांच् या सयर जनयेशांप्रमाणेच मा. जवभातीय हय क त, कोंकण जवभात, नवी म ंबई 

यांनीही पटरप्र क ्. मशा/कायाथ-४/टेनन् सी-२/पटरप्र क १/२०१२, वयनांक ०२.०५.२०१२ अन् वये जिस पेन्डन्स 

नोंयींबाबत जनयेश वयिे होते.  

तर्ाजप, मा. अत पर म ् य सजचव यांनी वयनांक २५.३.२०१४ रोजी घेतिेल या जवभातीय हय क त व जजल हाजाकारी 

यांच् या जव् हजडक कॉन् फरन् स मध् ये, संपूणथ राज् यासाी ी जिस पेन्डन्स नोंयींबाबत एकच ाोरण असावे अशी अपेक्षा 

व् यक त कूनन सवथ जवभातीय हय क तांकडून याबाबत अजभप्राय माजततिे होते हजण असा ाोरणात मक जनणथय 

होईपयंत मा. जवभातीय हय क त, कोंकण जवभात, नवी म बंई यांचे पटरप्र क ्. मशा/कायाथ-४/टेनन् सी-२/पटरप्र क 

१/२०१२, वयनांक ०२.०५.२०१२ रद् य करण् याच् या सूचना वयल या होत या. 

 

अद् याप जिस पेन्डन्स नोंयींबाबतचा ाोरणात मक जनणथय शासनव तरावर प्रिंजबत हह.े तर्ाजप, यरम् यान जिस 

पेन्डन्स नोंय नोंयजवण् याचा प्रसंत हल यास वरीि िेखातीि सूचनांन् वये कायथवाही करण् यात हरकत नसावी.   

  

       

 

      


