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गाांि नमुना 8 ब

जमीन महसुल मागणी िसुलीची नोंदिही

जमीन महसुल िसुलीची मागणी ि नोंदिह्या पुढील प्रमाणे विहीत करण् र्ात आलेल् र्ा आहेत.

1. गाांि नमुना 8 (ब) ठराि बांद बाबीच् र्ा (जवमन महसुल) मागणी आवण िसुलीची नोंद िही.

(पोट हीस्सा फी) वसांचन कर विक्री कर इ. मागणी आवण गाांि नमुना 8 (ब) मध् रे् ठराि बांद बाबीच् र्ा बाबतीत 

(शेतजमीना िरील जमीनी महसुल वबनशेतीचा जमीन महसुल अवण सांकीणा जमीन महसुल) मागणी आवण जमीनीची 

नोंद केलेली असते सदर नोंद िहीत खालील बाबीची नोंद करािी लागते .

1. खतेदार वनहार् इमाला(दुमाला) वबन दुमाला आवण बीन शेती करीता असलेली जमीन.

2. खतेदार वनहार् शेतीिरील जमीन महसुल, वबनशेतीिरील जमीन महसुल आवण सांकीणा जमीन र्ाांची चालु 

थकबाकी.

3. खतेदार वनहार् शेतीिरील जमीन महसुल, वबनशेतीिरील जमीन महसुल आवण सांकीणा जमीन र्ाांची चालु मागणी.

4. खातेदार वनहार् िर नमुद केलेल् र्ा बाबीची एकुण मागणी.

5. खातेदार वनहार् िसुल केलेली रक् कम. 

6.खातेदार वनहार् िसुलीचा वदनाांक आवण पािती क्रमाांक.

7. िसुल केलेली रक् कम सरकारी खवजन् र्ात भरल् र्ाचा चलन क्रमाांक, वदनाांक.

8. खातेदार वनहार् ज् र्ादा िसुल अविकृत थकबाकी ि अनविकृत थकबाकी.



गाांि नमुना 8 (ब) वलहीण् र्ाची पध् दत.

1) सुरुिातीला गाांि नमुना 8 (अ) मविल खातेदाराची नाांिे त् र्ा क्रमानुसार गाांि नमुना 

8 (ब) चे रकाना 2 मध् रे् वलहुन काढािीत. ब-र्ाचदा खातेदाराकडे मोठ्र्ा प्रमाणात 

थकबाकी असल् र्ामुळे ि गाांि नमुना 8 (ब) मध् रे् िर्ावनहार् थकबाकी दशािर्ाची 

असल् र्ामुळे रकाना 2 मध् रे् नोंद घेताना प्रत् रे्क दोन नोंदीमध् रे् 5 ते 6 ओळा 

सोडाव् र्ात ि अशा प्रकारे प्रत् रे्क पानापर फक् त 7 ते 8 नोंदी  र्ाव् र्ात.

2) गाांि नमुना 8(ब) चे रकाना 1 मध् रे् सांबांिीत खातेदाराांचा खाता क्रमाांक नमुद 

करािा. 

3) रकाना 2 मध् रे् गाांि नमुना 8 (अ) मध् रे् असलेल् र्ा सिाच खातेदाराांची नोंद करािी

कावह खातेदाराांना जवमन महसुलाचे िसुलीस सुट असेल तर त् र्ाची नोंद िसुलीच् र्ा 

रकान् र्ात (रकाना 20,21, अ ि 21 ब मध् रे्)  र्ािीत ि शेरे कोष् टकात सुट वलहािी.



गाि नमुना 8 (क)

(जमीन महसलुा व् र्तीरीक् त इतर बाबीची मागणी आवण िसलुीची 

नोंदिही)

जमीन महसुलाच् र्ा बाबी (शेतसारा, वबनशेती, महसुल

आवण सांवकणा जमीन महसुल सोडुन तसेच तगाई आवण बांडीग

ह्या बाबी सोडुन बाकीच् र्ा मागणी आवण िसुलीची गाांि नमुना

आवण िसुली र्ाची खातेदार नीहार् नोंद असते.



गाांि नमुना 8 (ड) दैवनक रोख नोंदिही   

सदर नोंदिहीत सांबांिीत तलाठ्र्ाने दररोज जमा आवण खचा र्ाची नोंद

करािर्ाची असते. शासन आदेशािरुन तलाठी 2500 रुपरे् पेक्षा कमी रक् कम 15

वदिसा पािेतो स् ितः कडे ठेिु शकतो ही रक् कम 2500 रुपरे् वकां िा त् र्ापेक्षा अविक

होताच तसेच रक् कम वकतीही असो परांतु 15 वदिसाचा कालाििी सांपताच ती रक् कम

सरकारी खजीन् र्ात भरणे जरुर आहे. अन् र्था सांबांिीत तलाठ्र्ािर सरकारी पैशाची

अफरातफर केल् र्ाचा आरोप लािला जािु शकतो.

उपरोक् त शासनाच् र्ा आदेशाचे पालन होतो वकां िा नाही वह बाब पडताळुन

पाहण् र्ासाठी गाांि नमुना 8 (ड) चा उपर्ोग होतो प्रत् रे्क तपासणी अविका-र्ाने

गािाला भेट वदल् र्ानांतर तलाठी दप् तर तपासणी केल् र्ास गाांि नमुना 8 (ड) ची

तपासणी करणे अिश् र्क आहे.



गाांि नमुना 9 आवण 9 (अ)

गाांि नमुना 9 ही जमीन महसुलाची िसुली पािती असुन गाि

नमुना 9 (अ) ही जमीन महसुल व् र्तीरीक् त इतर बाबीची िसुली पािती

आहे. िसुली पाितीत अिश् र्क नोंदी घेताना मागणीचा प्रकार आवण

मागणीचे िर्ा नमुद करणे अिश् र्क आहे. प्रत् रे्क पाितीच् र्ा स् थळ

प्रतीच् र्ा मागे वदिसाचे शेिटी सांबांिीत तलाठ्र्ाकडे असलेली वशल् लक

रक् कम दशािीणे ि मागील वशल् लक रक् कम वकती हातािर आहे हे

दशािािे.



गाांि नमुना 9 (ब)

पािती पुस् तकाांची वहशेबनोंदिही

सदर नोंदिहीत वमळालेल् र्ा पािती पुस् तकाची नोंद आवण तालुक् र्ात

परत केलेल् र्ा पािती पुस् तकाची नोंद करािर्ाची असते.वमळालेल् र्ा पािती

पुस् तकाची नोंद रकाना 1 ते 4 मध् रे् करािी ि तालुका कार्ाालर्ास परत

केलेल् र्ा पािती पुस् तकाची नोंद क्र 5 ते 6 आवण 7 मध् रे् करािी.

प्रत् रे्क तपासणी अविका-र्ाने गािाला भेट वदल् र्ा नांतर वकां िा

तहवसलदार तपासणीच् र्ा िेळेस गाांि नमुना 9 ब ची तपासणी करािी ि

तपासणी अवभप्रार् रकाना 10 मध् रे् नोंदिािा.

पुणात उपर्ोगात आणलेल् र्ा पािती पुस् त् काचे काउांटर फाईल् स (स् थळ

प्रती) दोन िर्ााचे आत तालुका कार्ाालर्ास परत केले पाहीजे.



गाांि नमुना 10 आवण 10 (अ)

चलान

गाांि नमुना 10 चे जमीन महसुल बाबीकरीता िापरार्चे असते तर

गाांि नमुना 10 अ चे चलान जमीन महसुल व् र्तीरीक् त इतर बाबीकररता

िापरार्चे असते.

चालानामध् रे् आिश् र्क माहीती वलहीताना िसुल केलेल् र्ा

रकमेचा प्रकार आवण मागणीचे िर्ा नमुद करािर्ास पाहीजे. चलान

भरताना सांबांिीत बाबीकरीता विहीत केलेले बजेट लेखा वशर्ा अचुक

नोंदिािा म् हणजे कोर्ागारात भरना केलेल् र्ा रक् कमेची चुकीची िगािारी

घेणार नाही.



गाांि नमुना 11 

(वपकाांची वजन् नसिार नोंदिही)

सदर नोंदिहीत सिे नांबर/गट नांबर वकां िा पोट वहस् सा वनर्म

पेरलेल् र्ा वपकाची आवण त् र्ा खालील के्षत्राची माहीती दशािीलेली

असते. र्ा नोंद िहीतील नोंद गाांि नमुना 12 मिील नोंदीिरुन

 र्ािर्ाच् र्ा असतात. सदर गाांि नमुना 11 मध् रे् नोंदी करािर्ाचे काम

सिासािारण खरीप/रब् बी वपकाांची नोंद जानेिारी महीन् र्ा पािेतो वलहुन

पुणा करािर्ास पाहीजे सांबांिीत मांडळ अविका-र्ाांनी तपासणी केल् र्ानांतर

सदर नोंदिहीचा गोर्िारा 31 मे च् र्ा आत तालुका कार्ाालर्ास सादर

करािर्ास पाहीजे.



गाांि नमुना 12

(पेरेपत्रक)

नमुना 12 बाबतची सविस् तर माहीती र्ापुिीच

अविकार अवभलेखाचे प्रकरणात देण् र्ात आलेली 

आहे.



गाांि नमुना 13

(शेती अिजारे आवण जनािराच् र्ा खानेसुमारीची नोंदिही)

गाांि नमुना 13 ही शेती अिजारे आवण जनािराच् र्ा खानेसमुारीची

नोंदिही आहे. गािात असलेल् र्ा िेगिेगळर्ा प्रकारच् र्ा घराांची सांख् र्ा

आवण प्रत् रे्क कुटुांबातील लोकसांख् र्ा र्ाची सुध् दा नोंद गाांि नमुना 13

मध् रे् असते. सदर नोंदिही दर दहािर्ाानी अध् र्ाित करािर्ाची असते.

दशिार्ीक गणना झाली असेल त् र्ाची दुसरी िर्ी करािर्ाची

असते. शासनाच् र्ा निीन आदेशािरुन जनािराची खानेसुमारी पशुसांििान

खात् र्ामाफा त स् ितांत्ररीत् र्ा केली जात असल् र्ामुळे त् र्ा खात् र्ाकडुन

अिश् र्क माहीती वमळुन गाांि नमुना 13 मध् रे् अद्याित करुन  र्ािी.



गाांि नमुना 14

पाण् र्ाच् र्ा सािनाची नोंदिही. 

सदर नोंद िहीत वपण् र्ाकरीता आवण वसांचनाकरीता उपलब् ि

असलेल् र्ा पाणी सािनाची नोंद केली असुन प्रत् रे्क प्रकारच् र्ा सािनाांची

वस्थती (पक् का/कच् चा) उपर्ोग आवण माल की हक् क र्ा बाबतची सधु् दा

नोंद केलेली असते.

सदरहु नोंदिही दर िर्ााला अध् र्ाित करािर्ाची असते. नोंदिही

अद्याित करािर्ाचे काम गाांि नमुना 12 सोबतच जानेिारी महीन् र्ा परं्त

पुणा करािर्ास पाहीजे. सांबांिीत मांडळ अविका-र्ाने 30 एवप्रल परं्त

नोंदिहीची तपासणी करािर्ास पाहीजे आवण त् र्ा नांतर तलाठ्र्ाने 10 मे

पािेतो नोंदिहीचा गोर्िारा तहवसलदाराांना सादर करािर्ास पाहीजे.



गाांि नमुना 15 

आिक जाि क नोंदिही

सदर नोंदिहीत एकुण 8 रकाने असुन त् र्ाची विभागणी प्रामुख् र्ाने तीन भागात

करण् र्ात आलेली आहे.

अ) प्राप् त झालेल् र्ा पत्राचा तपवशल (रकाना 1 ते 5)

ब) प्राप् त झालेल् र्ा पत्रािर करण् र्ात आलेल् र्ा कार्ािाहीचा तपवशल (रकाना 6 ि 7) 

क) पत्र व् र्िहाराचा प्रकार (कालािविनीहार्) 

सदर नोंदिहीमध् रे् प्राप् त झालेल् र्ा सिा प्रकारच् र्ा पत्राची नोंद करािर्ास पाहीजे ते

खासगी आसो अथिा शासकीर् आसो शेतजमीनीच् र्ा व् र्िहाराबाबत अजा आल् र्ास

त् र्ाची सुध् दा नोंद  र्ािर्ास पाहीजे. ब-र्ाच िेळा आपणाांस असे वदसुन रे्ईल वक तलाठी

फक् त तहवसलदार अथिा िररष् ठ कार्ाालर्ाकडुन प्राप् त झालेल् र्ा पत्रव् र्िहाराची नोंद

आिक जािक नोंदिहीत घेतात. खाजगी व् र्क् तीचे अजा अथिा पत्रके प्राप् त झाल् र्ास

त् र्ाची नोंद आिक जािक रवजष् टरमध् रे् घेत नाहीत.



अ,ब,क,ड िगािारी म् हणजे कार्.

कागदपत्राची अ,ब,क,ड ही िगािारी त् र्ाांना जतन करणा-र्ा कालाििी आनुमान करण् र्ात आलेली 

आहे. 

1. जी दस् तएिैज अथिा कागदपते्र 60 िर्ाापेक्षा अविक कालाििीसाठी जतन करुन ठेिािर्ाची असतात त् र्ाांना 

“अ” िगा कागदपते्र म् हणतात.

2. जी दस् तएिैज अथिा कागदपते्र 30 िर्ााकररता जतन करुन ठेिािर्ाची आहे त् र्ाांना “ब” िगा कागदपते्र 

म् हणतात.

3. जी दस् तएिैज अथिा कागदपते्र 5 िर्ााकररता जतन करुन ठेिािर्ाची आहे त् र्ाांना “क” िगा कागदपते्र 

म् हणतात.

4. िर्ााच् र्ा शेिटी नष् ट करािर्ाच् र्ा कागदपत्रास “ड” िगा कागदपते्र म् हणतात.

अ) उपरोक् त गाांि नमुन् र्ापैकी अ िगािारीमध् रे् मोडणारी गाांि नमुने 

गाि नमुने 3,6,6अ,6क,6ड, 7/12,7अ,7ब,8ब,13,16, गाांि नकाशा, पोट वहस् सा फोडपत्र, महािार पत्रक.

ब) ब िगािारीमध् रे् मोडणारी गाांि नमुने 

गाि नमुना 1 चा गोर्िारा,1क,1ड, गाांि नमुना 2,11,15 कमीजास् त पत्रक, गाांि नमुना 17, आदशा तक् ता 

क) िगािारीमध् रे् मोडणारी गाांि नमुने – 1अ,1ई,4,6 ब,8 अ

ड.) ड िगािारीमध् रे् मोडणारी गाांि नमुने – 10, 10 ड



गाि नमुना 16

स् थाई आदेश पुस् तके इत् र्ादीची नोंदिही. 

सदर नोंदिहीत शासन अथिा िररष् ठ कार्ाालर्ाकडुन कामासांबांिी प्राप् त झालेले

आदेश पुस् तीका ठेिािर्ाच् र्ा असतात. 

1. प्राप् त झालेले आदेश क्रमाने लािािे. 

2. स् थाई आदेश सांवचकेच् र्ा प्रत् रे्क पानाला पान क्रमाांक नोंदिािा. 

3. स् थाई आदेश फाईलला अनुक्रमणीका लािािी. 

एखादा आदेश रद्द झाल् र्ास अथिा त् र्ामध् रे् फेरबदल झाल् र्ास तशी नोंद के्षत्र

रकान् र्ात करािी . 

स् थाई आदेश म् हणजे कार् 

शासना कडुन अथिा िरीष् ठ कार्ाालर्ाच् र्ा कडुन प्राप् त झालेल् र्ा ज् र्ा आदेशाचा

उपर्ोग एका पेक्षा जास् त प्रकरणात होतो ि जे आदेश स् थाई स् िरुपाचे असतात त् र्ास 

स् थाई आदेश म् हणतात. 



गाांि नमुना 17 

सांकीणा जमीन महसुल आकारणी सांबांिात पाठिािर्ाचा अहिालाचा नमुना 

सांकीणा जमीन महसुल आकारणी सांबांिीचे अविकार तहवसलदार अथिा 

उपविभागीर् अविका-र्ाांना आहे.र्ा कररता सविस् तर अहिाल मात्र सांबांिीत तलाठ्र्ानी 

पाठिािर्ाचा असतो. अहिाल पाठविताांना खालील बाबीचा स् िर्ांस् पष् ट खुलासा करािा(उदा. 

डोगिाडीचा वललाि, अवतक्रमण,फळझाडाचा वललाि इ.) 

1) के्षत्र 

2) जमीन आकारी असल् र्ास त् र्ािरील महसुल

3) व् र्क् तीचे पुण् णा नाांि ि पत् ता.

4) आ कारणी करािर्ाचे कारण ि त् र्ाचा सविस् तर तपवशल.

5) आकारणी करािर्ाचा सांवकणा जमीन महसुल आवण त् र्ािरील उपकर.

6) आकारणी करािर्ाचा कालाििी.

7) गाि नमुना 4 मिील नोंदीचा क्रमाांक.

8) जमीनीचा कच् चा आराखडा.



गाि नमुना 18

वह नोंदिही मांडळअविकारी

हर्ाांच् र्ासाठी विवहत केलेली आहे.



गाि नमुना 19

सरकारी मालमत् तेची नोंदिही

सदर नोंदिहीमध् रे् तलाठर्ाकडे असलेल् र्ा

सरकारी मालमत् तेची नोंद करािर्ाची असते.

(उदा.खुची,टेबल , सतांरजी, जमीन मोजनी साहीत् र्

इत् र्ादी.)



गाि नमुना 20

पोष् टाचे वतकीटाची नोंदिही

तालुका कार्ाालर्ाकडुन प्राप् त झालेल् र्ा पोष् टाच् र्ा 

वतकीटाची नोंद गाि नमुना 20 मध् रे्  र्ािर्ास पाहीजे.



गाि नमुना 21

गाि नमुना 21 हा मांडळ अविका-

र्ासाठी वनहीत केलेला आहे.



ग्राम आदशा तक् ता

तलाठ्र्ाने सजातील प्रत् रे्क गािातील ग्राम आदशा तक् ता तर्ार

करािा तो दरिर्ी महसुली िर्ा सांपल् र्ािर वनर्मीतपणे अद्याित करुन

 र्ािा. र्ा तक् त् र्ात गािासांबांिी महत् िाची माहीती नमुद करािर्ाची

असते. आदशा तक् त् र्ाची एकप्रत दरिर्ी ऑगस् ट महीन् र्ाच् र्ा पहील् र्ा

आठिड्र्ात तालुका कार्ाालर्ास पाठिािर्ास पाहीजे.







तलाठयाांची कततव्ये

. 1ऑगस्ट रोजी नवीन महसुनी वर्ातव प्रारांभ होण्याच्या सुमारास तलाठयाने ज्याठेवावयाच्या असतात अ

शा सवत नोंद त्याने उघडून , पृष्ाांककत कराव्यात व त्या सवतवहया ककमान एक पांधरवडा आधी तहकसलदारा

कडे पाठवून 1ऑगस्ट पूवीतहकसलदाराकडून स्वाक्षररत करवून घ्याव्यात .

2. वाकर्तक प्रशासकनक अहवालाच्या सांकलनासाठी आवश्यक असलेलीमाकहती कजल्हा कनरीक्षक, भूकम अ

कभलेख, याांच्याकडे तलाठयाने 1ऑगस्ट नांतर लगेचपाठवावी . त्या माकहतीररोररच , ज्याांची मोजमापे

घ्यावयाची आहे अशा नवीनकहश्श्याांचे कववरणपत्रही, त्याांची मोजमापे घेण्याची व्यवस्था करण्यासाठीतह

कसलदाराकडे सादर करावे.

3. तलाठ्याने, त्याचवेळी ककां वा त्यानांतर तारडतोर, हांगामाच्या स्वरूपापावर लक्षठेवावे आकण साप्ताकहक

पजतन्य आकण कपकाची कस्थती याांचे अहवाल तहकसलदाराांनासादर करूपान, त्याांच्या प्रती मांडळ कनरीक्षकाकडे

पाठवाव्या आकण अशा प्रकारे आपत्तीयेण्याचा सांभव असल्यास कतच्यासांरांधी अहवाल देण्यास तयार रहावे

.



4. तलाठ्याने त्याचवेळी खरीप पीक आकण कुळवकहवाट व सीमा आकण भूमापनकचन्हे याांच्या कनरीक्ष

णास प्रारांभ करावा आकण 15ऑक्टोररपयंत ते पूणत करावे.

5. त्यानांतर तलाठ्याने रब्री पीक आकण कुळवकहवाट आकण सीमा आकण भूमापनकचन्हे याांच्या कनरी

क्षणास प्रारांभ करूपान 31 कडसेंररपयंत ते पूणत करावे.

6. तलाठ्याने मांडळ कनरीक्षकास कपकाची आणेवारी तयार करण्यास व आवश्यककततके पीक काप

णी प्रयोग करण्यास मदत करावी.

7. तलाठ्याने 15 कडसेंररपयतत ककां वा कपकाांच्या पररकस्थतीनूसार त्याच्या आधी, चालूवर्ीच्या जमीन म

हसूलाच्या तसेच मागील वर्ातच्या तहकूर जमीन महसूलाच्यावसुलीसाठी कजल्हाकधकाऱ्याचे आदेश

कमळवावे. जमीन महसूलाची तहकुरी आकणत्याची वसुली व सूट यासांरांधीच्या कजल्हाकधऱ्याच्या आदे

शाांना सवतत्र प्रकसध्दी द्यावी.

8. दरवर्ी कडसेंररच्या अखेरीस तलाठ्याने गाव नमुना 8अ अद्यावत करावा आकणगाव नमुना 8र चा

मागणी सांरांधीचा भाग जमीन महसूल वसुलीस प्रारांभ करण्यासाठीतयार ठेवावा.

9. कजल्हाकधऱ्याने कनयमान्वये कवहीत केलेल्या कदनाांकाना तलाठ्याने जमीन महसूलवसुल करावा.

10. त्या वर्ातमध्ये वसुलीसाठी कनयत असलेला सवत जमीन महसूल त्या वर्ातच्या 31जुलैपूवी वसुल के

ला पाकहजे.आकण कोणतीही अनकधकृत थकराकी वसुलकेल्याकशवाय राहू देता कामा नये, यागोष्टी त

लाठ्याने लक्षात ठेवाव्या



11. शासनाच्या वतीने त्याला कमळालेल्या सवत पैशारद्दल तलाठ्याांने पावती कदलीपाकहजे. पावती देण्यात त

लाठ्याने कसूर केल्यास, कमळालेल्या रक्कमेच्या दुप्पटीपेक्षाअकधक नसेल इतक्या दांडास तो पात्र राहील. प

हा, महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम1966 चे कलम 77. त्याच्याकडे असलेल्या पावती पुस्तकाांचा कहशेर

दशतकवणारी नोंदवही त्याने ठेवावी.

12. तलाठ्याने एक रोकड वही ठेवावी आकण कतच्यामध्ये त्याला कमळालेले सवत पैसेआकण 15 कदवसाच्या

आांत कोर्ागारात जमा केलेले पैसे हे दशतवावे. कोणत्याही वेळीरूपा. 2500 पेक्षा अकधक रक्कम त्याने आप

ल्या हातात कशल्लक ठेवू नये.

13. तलाठ्याने वसूल केलेला जमीन महसूल ज्या चलनाखाली शसकीय कोर्ागारताजमा केला असेल त्या

चाृृलनामध्येच त्याने जमीन महसुलाच्या वसुलीच्या प्रगतीचाअहवाल तहकसलदाराला द्यावा.

14. तलाठ्याने वर्ाततील सवत येणे रकमाांची वसुली झाल्याररोरर त्याचे सवत महसुलीलेखे लेखा परीके्षसाठी

(जमारांदीसाठी) तहकसलदाराला सादर करावे. यामध्ये 31 मेपयंत सादर करावयाच्या गाव नमुना अकराच्या

गोर्वाऱ्याचा देखील समावेश होतो.

15.तलाठ्याने ठेवलेल वर्तचे लेखे ररोरर आकण आवश्यक तेथे तालुका लेखयाांशीजुळणारे आहेत हे तहकस

लदाराचे समाधान होईल अशा प्रकारे कसध्द करावे.

16. महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम आकण त्याखालील कनयम ककां वा त्यावेळीअांमलात असलेला इुसरा

कोणताही कायदा याांच्या अन्वये कवकहत केल्याप्रमाणे ककां वाराज्य शासनाच्य आदेशानुसार ककां वा राज्य शा

सन आकण आयुक्त याांच्या सवतसाधारणआदेशाांच्या आधीन राहून कजल्हाकधऱ्याने कनकित केल्याप्रमाणे सवत

महसुली लेखेआकण रोकड वह्या, कायतभार अहवाल आकण इतर अकभलेख तलाठ्याने ठेवावे.



17. जमीन महसुलाच्या थकराकीची आकण जमीन महसुलाची थकराकी म्हणूनवसुलीयो्य असले

ल्या सवत रकमाांची वसुली आकण अकधकार अकभलेख ठेवणे यासाठीतलाठी जरारदार राहील आकण म

हाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयम आकण त्याखालीलकनयम ककां वा त्यावेळी अांमलात असलेला कोणता

ही कायदा ककां वा राज्या शसनाचेआदेश याांमध्ये तरतूद केलेली अशी सवत कततव्ये आकण काये तो पार

पाडील.

18.तालुक्याच्या वररष् महसूल ककां वा पोलीस अकधकाऱ्याने तसे करण्याससाांकगतल्यावर, नोकटसा,आ

कण फौजदारी रारीमधील तपासाचे अहवाल,जरान्याआकण तपासण्या यासारखे कें द्र ककां वा राज्याशास

न ककां वा जनता याांच्या उपयोगासाठीआवश्यक असलेले गावाच्या सांरांधातील सवत लेखे तलाठ्याने त

यार करावे.

19. तलाठ्याने,जकमनीच्या वापरामधील रदलाचा कदनाांक अकधकनयमाच्या कलम 44च्या पोट-

कलम (4) अन्वये त्याला माकहती कमळाल्यापासून तीन कदवसाांच्या आतअकृकर्क परवानगीदेणाऱ्या

ककां वा ज्याने कदली आहे असे मानण्यात येणाऱ्याअकधकाऱ्याला कळवावा.

20. (अ) गावाची सीमा कचन्हे ककां वा भूमापन कचन्हे नष्ट करण्यास ककां वा त्यामध्येअनकधकृत फेरफार कर

ण्यास प्रकतरांध करण्याचा तलाठ्याने प्रयत्न करावा.

(र) तथाकप, गावाची सीमा कचन्हे ककां वा भूमापन कचन्हे नष्ट केल्याचे ककां वा त्याांमध्येअनकधकृत फेरफार

केल्याचे तलाठ्याच्या कनदशतनास आल्यावर, यासांरांधातीलकनयमानुसार एक पांधरवड्याच्या आत ती पू

वतवत करण्यारद्दल ककां वा दुरूपास्तकरण्यारद्दल त्याने जमीनधारकाांना तारडतोर नोटीस पाठवावी.



(क) वरील नोटीसीनूसार जमीनधारकाने ती कचन्हे पूवतवत करण्यारद्दल त्यानेजमीनधारकाांना तारडतोर

नोटीस पाठेवावी.

(ड) त्यानांतर, मांडल कनरीक्षकाने ती कचन्हे त्यापुढील एका आठवड्याच्याकालावधीच्या आत पूवतवत ककां

वा दुरूपास्त करूपान न घेतल्यास, तहकसलदाराने तीशासनाच्या खचातने पूवतवत ककां वा दुरूपास्त करूपान घेण्या

ची व्यवस्था करावी आकण असाखचत जमीन महसुलाची थकराकी म्हणून वसूल करूपान घ्यावा; त्याखे

रीज जमीनमहसूल अकधकनयमाच्या कलम 145अन्वये द्यावयाच्या एखाद्या शास्तीसही पात्रराहील.

(इ) पूवतवत ककां वा दुरस्त करताना सीमा कचन्हाांच्या एका सांचाच्या जागी दुसरा ककां वादुसरे सांच घातल्या

स, सीमाकचन्हे दशतकवणाऱ्या नवीन व यो्य कनशाण्या गावनकाशाांमध्ये दाखवण्यात याव्यात आकण ती

गोष्ट कजल्हा कनरीक्षक, भूकम अकभलेखयाला कळवण्यात यावी. सीमा कचन्हाांचे पुढील परररक्षण व त्याप्र

माणे दुरूपास्तीकरण्याची कायतवाही करावी.

21. महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयमाच्या कलम 149खाली अकधकारसांपादनारद्दलचे मौकखक ककां

वा लेखी प्रकतवेदन कमळाल्यारद्दल तलाठ्याने सांरांकधतव्यक्तीला तारडतोर लेखी पोच द्यावी.

22. तलाठ्याने अशाप्रकारे त्याला कमळालेल्या प्रत्येक प्रकतवेदनाची फेरफारनोंदवहीमध्ये तारडतोर नों

द करावी.

23.अकधकनयमाच्या कलम 154खालील नोंद करणाऱ्या अकधकाऱ्याने ककां वाकोणत्याही कज

ल्हाकधऱ्याने कळवलेले सांपादन ककां वा हस्ताांतरण याची तलाठ्यानेफेरफार नोंदवहीमध्ये तशा

च प्रकारे नोंद करावी.



24. तलाठी फेरफार नोंदवहीमध्ये ज्या ज्या वेळी नोंद करील त्या त्यावेळी तत्काळत्याने नोंदीची सांपूणत

प्रत चावडीमध्ये ठळक कठकाणी लावावी आकण अकधकारअकभलेख ककां वा फेरफार नोंदवही यावरूपान

त्या फेरफाराांमध्ये ज्याांचे कहतसांरांधअसण्याचा सांभव आहे असे आढळेल अशा सवत व्यक्तींना, त्याचप्रमा

णे त्याफेरफाराांमध्ये ज्याचा कहतसांरांध असेल असे मानण्यास त्याला कारण कदसेल अशाइतर कोणत्या

ही व्यक्तीला त्याने लेखी कळवावे. त्या पेकन्सलीने कलहावा,आकणफेरफार नोंद रीतसर प्रमाकणत करण्या

स आलेली नाही असा शेरा त्याने कलहावा.

25. फेरफार नोंदवहीमध्ये केलेल्या कोणत्याही नोंदीवर तलाठ्याकडे मौकखक ककां वालेखी आके्षप घे

ण्यात आल्यास, त्याने कववादग्रस्त प्रकरणाांच्या कवकहत नोंदवहीमध्येत्या आके्षपाच्या तपशीलाची नोंद

करावी. तलाठ्याने आके्षप घेणाऱ्या व्यक्तील आके्षपकमळाल्यारद्दलची कवकहत नमुन्यातील लेखी पोच

तारडतोर द्यावी.

26.(अ) नोंद प्रमाकणत करण्यास समक्ष असलेल्या, अव्वल कारकून ककां व मांडलकनरीक्षक याच्यापेक्षा क

मी दजातच्या नसलेल्या महसूल ककां वा भूमापन अकधकाऱ्यानेफेरफार नोंदवहीमधील नोंद प्रमाकणत के

ल्यावर तलाठ्याने ती अकधकारअकभलेखामध्ये शाईने अकभकलकखत करावी.

(र) सक्षम प्राकधकाऱ्याने फेरफार नोंदवहीमधील नोंद रद्द केलेली असल्यासतलाठ्याने अकध

कार अकभलेखात पेकन्सलीने केलेली नोंद खोडून टाकावी.



27. तलाठ्याने, फेरफार नोंदवहीमधील प्रमाकणत नोंदीनुसार सांरांकधत गाव नमुनेआकण त्याांचे गोर्वारे हे

देखील दुरूपास्त करूपान घ्यावेत. त्याचप्रकारे त्याने आवश्यकतेथे गाव नकाशामध्ये पेकन्सलीने दुरूपास्ती क

रावी. मांडल कनरीक्षकाने आवश्यकअसल्यास, तपासणीनांतर ती शाईने करावी.

28. महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयमाच्या कलम 151 च्या पोट-

कलम 1 अन्वयेकेलेल्या मागणीप्रमाणे पुरकवलेल्या माकहतीची ककां वा सादर केलेल्या कागदपत्राांचीले

खी पोच तलाठ्याने माकहती पुरकवणाऱ्या ककां वा कागदपत्र सादर करणाऱ्या व्यक्तीलातारडतोर द्यावी

आकण असे कागदपत्र सादर केल्याचे त्यावर कलहून ते सादर केल्याचाकदनाांक नमूद करणारी नोंद आप

ल्या सहीकनशी पृष्ाांककत करावी आकण आवश्यकअसल्यास त्या कागदपत्राची एक प्रत ठेवून घेऊन ते

तारडतोर परत करावे.

29. महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकार अकभलेख आकण नोंदवह्या (तयार करणे, देणेआकण ठेवणे) कनयम

, 1971अनुसार तलाठ्याने अकधकार अकभलेख तयार करावे वठेवावे.

30. (अ) शेतजमीन धारकाकडून ककां वा जकमनीचा महसूल देण्यास आद्यात: पात्रअसलेल्या कुळाकडून

लेखी अजत कमळाल्यावर तलाठ्याने अशा जकमनीसांरांधीच्याअकधकार अकभलेखाची प्रत असलेली एक

पुकस्तका (खाते पुकस्तका) त्याला द्यावी.



(र) जकमनीच्या महसूलाच्या आकण धारकाकडून ककां वा यथाकस्थती कुळाकडून येणेअसलेल्या इतर शा

सकीय रकमाांच्या प्रदानासांरांधीची माकहती आकण तसेच त्याच्याजकमनीची मशागत आकण गाव लेखया

त दशतकवल्याप्रमाणे पेरणी केलेल्या कपकाांची के्षते्रयासांरांधीची माकहती आकण कवकहत करण्यात आलेली

ककां वा यानांतर कवकहत करण्यातयेईल अशी इतर माकहती तलाठ्याने ही पुकस्तकेमध्ये दशतवावी.

(क) महाराष्ट्र जमीन महसूल खाते पुकस्तका (तयार करणे, देणे आकण ठेवणे) कनयम,1971 या नावाच्या

कनयमानुसार तलाठ्याने ही पुकस्तका तयार करावी, द्यावी आकणठेवावी.

31. तलाठ्याने, त्याच्याकडे चावडीमध्ये प्रकसध्द करण्यासाठी म्हणून पाठवलेल्या सवतनोकटसा ककां वा

आदेश कवकहत केलेल्या पध्दतीने प्रकसध्द करावे.

32. तलाठ्याकडे दवांडी कपटवून जाहीर करण्याचे आदेश देऊन पाठवण्यात आलेल्यासवत नोकटसा ककां वा

आदेश त्याने दवांडी कपटवून देखील जाहीर करावे.

33. तलाठ्याने पीक आकण कुळवकहवाट आकण सीमा व भूमापन कचन्हे याांचे कनरीक्षणप्रत्येक शेताची

त्याच जागी, तेथे त्यावेळी उपकस्थत असतील असे गावकरी,ग्रामपांचायतीचे सभासद आकण सरपांच अस

ल्यास, याांच्या उपकस्थतीत, प्रत्यक्षपडताळणी करूपान करावे. कनरीक्षणाच्या वेळी तलाठ्याने पुढील गोष्टीं

ची पडताळणीकरावी :-



(1) भोगवटदार, कुळे, इतर अकधकारधारक आकण इतर अकधकार याांची नावेप्रत्यक्ष कब्जाशी जुळणा

री आहेत.

(2) उपकवभागाांचा कहशेर यो्यप्रकारे दाखवण्यात आला आहे व याप्रयोजनाथत नवीन कहश्श्याांची नों

दवही कवकहत नमुन्यात ठेवण्यात आली आहे.

(3) "एकाच ओळीत घरे राांधण्यास प्रकतरांध करण्यारारत कनयम" (कप्रव्हेन्शनऑफ रररन डेव्हलपमें

ट रूपाल्स) याांचे यो्य प्रकारे पालन करण्यात आलेलेआहे.

(4) भूप्रदान आकण पटे्ट आकण अकृकर्क परवानगी याांच्याशी सांल्नअसलेल्या शती ांचे यो्य प्रकारे पा

लन करण्यात येते.

(5) अकतक्रमणे आकण अनकधकृतपणे अकृकर्क उपयोग याांचा तपास लावूनअहवाल सादर केला आहे

आकण या प्रयोजनाथत कवकहत नमुन्यातील अकतक्रमणनोंदवही ठेवण्यात आली आहे;

(6) नकाशे, गाव नकाशा पुस्तक आकण अकधकार अकभलेख याांमधीलकवसांगतीची प्रकरणे दशतकवणा

री नोंदवही अचूक आकण अद्यावत ठेवलेली असूनती शेतातील वास्तकवक पररकस्थतीशी जुळणारी आहे

;

(7) कवशेर्त: सुधाररत करयाणे, दुरार कपके, जलकसांचन कपके, पीक कमश्रणेआकण पडीक जकमनी याां

च्या सांदभातत, स्थायी आदेशाांनूसार पीक कववरणपत्रकाळजीपूवतक सांककलत केले आहे.

(8) सीमा आकण भूमापन कचन्हे चाांगल्या दुरूपास्त कस्थतीत आहेत आकण तीनादुरूपास्त कस्थतीत असल्या

स अकधकार अकभलेखातील शेऱ्याच्या स्तांभातत्याांची नोंृांद केली आहे;



(9) पाणीपुरवठ् याची साधने पीक कववरणपत्रामध्ये गाव नकाशाांमध्ये,आकणगाव नमुना अकरामध्ये

यो्यप्रकारेदाखवण्यात आली आहेत;

(10)मळईच्या जकमनींचा आकण पाण्याने वाहून गेलेल्या जकमनींृांचा तपासलावून त्यासांरांधीचा अहवा

ल यथोकचतररत्या सादर केला आहे;

(11) शासनाला सांकीणत जमीन महसूल कमळवून देणाऱ्या कललावयो्य रारींृांचातपास लावून त्याांचा

अहवाल सादर केला आहे.

भूमापन क्रमाांकाांचा ककां वा भूमापन क्रमाांकाांच्या उपकवभागाचा प्रत्यक्ष कब्जा धारणकरणारी व्यक्ती ही

अकधकार अकभलेखातील नों ाृंदीनुसार जकमनीची मशागत करण्याचाहक्क असलेल्या व्यक्तीहून वेगळी

असल्याचे तलाठ् याला आढळून आल्यास, त्याने,अकधकार अकभलेखानुसार कब्जा असल्याचे मान

ण्यात येणाऱ्या व्यक्तीहून वेगळ् याअसलेल्या कब्जा धारण करणाऱ्या व्यक्तींृांच्या नोंृांदवहीमध्ये त्या

च्या नावाची नोंृांदघ्यावी,आकण कतच्यातील सांरांकधत उतारेआवश्यक त्या कायतवाहीसाठीतहकसलदारा

कडे अगे्रकर्त करावे. या नोंृांदवहीचा नमुना महाराष्ट्रजमीन महसूलअकधकार अकभलेख आकण नोंदवह ्

या (तयार करणे आकण ठेवणे) कनयम, 1971, मध्येकवकहत केला आहे

जर उपकस्थत असलेले गावकरी ककां वा ग्रामपांचायतीचे सदस्य तलाठ् याररोरर आलेनाहीत तर तलाठी

आपले वरील कततव्य त्याांच्यकशवाय पार पाडील.



34. कलम 149अन्वये आवश्यक असलेली सूचना कवकहत कालावधीमध्येपाठवण्याकडे दुलतक्ष करणा

ऱ्या ककां वा अकधकनयमाच्या कलम 151 अन्वये आवश्यकअसलेली माकहती पुरवण्यात ककां वा कागदपत्र

सादर करण्यात कसूर करणाऱ्या सवतव्यक्तींच्या नावाची तलाठ् याने कवलांर शुल्क नोंदवहीमध्ये नोंद घ्या

वी आकण नोंदवहीप्रमाणन अकधकाऱ्याच्या आदेशाथत प्रस्तुत करावी.

35. सांरांकधत कुळवकहवाट कायदा,आकण मुांरईचा जकमनीचे तुकडे पाडण्यास प्रकतरांधकरण्यारारत व

त्याचे एकत्रीकरण करण्यारारत अकधकनयम, 1947 याच्या तरतूदींचेउल्लांघन करूपान झालेल्या व्यवहारा

सांरांधीचे प्रकतवेदन तलाठ् याने तहकसलदाराकडेपाठवावे.

36.तलाठ् याने जकमनीच्या सवत तुकड् याांची फेरफार नोंदवहीमध्ये नोंद करावी आकणअकधकार अकभलेख

ठेवण्यासांरांधीच्या कनयमाांनुसार द्यावयाच्या व प्रकसध्द करावयाच्यानोकटसाांकशवाय एकत्रीकरण अकधकन

यमान्वये कवकहत नमुन्यातील नोकटसा सांरांकधतव्यक्तींना पाठवाव्या.

37. तलाठ् याने वारसा प्रकरणाांची नोंदवही कवकहत नमुन्यात ठेवावी ववारसासांरांधीच्या नोंदी करताांना

कहांदु उत्तराकधकार अकधकनयमातील उपरांध आकणवारसाांचे चार प्रकार व कहांदू कवधवाांच्या हक्काांचे सांरक्ष

ण करण्यासांरांधीचा अकधकनयम,आकण मुसलमान जमात आकण इतर जमाती यासांरांधीचे कायदे लक्षात

ठेवावे.

38. तलाठ् याने गहाळ दुव्याांची प्रकरणे महाराष्ट्र जमीन महसूल अकधकनयमाच्याकलम 151 मधील उप

रांधाांचा अवलांर करूपान आकण भूमापन अकधकाऱ्याांचे आदेशप्राप्त करूपान कनकालात काढावी.



39. तलाठ् याने त्याच्या सझ्यातील गावाांमध्ये घडणाऱ्या पूर,आग, धुके, गारपीट,टोळधाड, माणसाांचे

ककां वा गुराांचे साथीचे रोग, कपकेरुडणे इत्यादींसारखया नैसकगतकआकण इतर आपत्तींचा अहवाल मांडल कन

रीक्षकाकडेआकण तहकसलदाराकडेपाठवावा.

40. तलाठ् याने मुांरई कृकर् उपद्रवी कीड आकण रोग अकधकनयम, 1947अन्वये,कोणत्याही गावात कोण

तेही कीटक, उपद्रवी कीट, इत्यादींृांच्या प्रादुभातवासांरांधीचाअहवाल कजल्हाकधऱ्याकडे पाठवावा.

41. कजल्हाकधकारी आदेश देईल तेव्हा तलाठ् याने एकाकधकार प्रापणाच्या प्रयोजनाथतशासनाने कवकहत

केलेल्या नमुन्यात शेतकरी सूची पत्रकेतयार करावी व ठेवावी.

42. कजल्हाकधकारी आदेश देईल तेव्हा, तलाठ् याने गावातील कशधा पकत्रकाांची सूचीतयार करावी.

43. कजल्हाकधकारी आदेश देईल तेव्हा, तलाठ्याने शेतकऱ्याकडून साठृयाांसांरांधीप्रकतज्ञापते्र कमळवावी.

44. कजल्हाकधकारी आदेश देईल तेव्हा, जकमनधारक आपल्या धान्याची कवक्रीशसकीय आदेशानुसार

एकाकधकार खरेदी योजनेखाली करतील अशी व्यवस्थातलाठ्याने करावी.



45. कजल्हाकधकारी आदेश देईल तेव्हा, तलाठ्याने गावकऱ्याांना कशधापकत्रका द्याव्या.

46. कजल्हाकधकारी आदेश देईल तेव्हा, तलाठद्ययाने लेव्ही नोंदवही ठेवावी वखातेदाांना मागणी नोकट

सा पाठवाव्या.

47. कजल्हाकधकारी आदेश देईल तेव्हा, तलाठ्याने दुगतम प्रदेशातील नागरीपुरवठ्याच्या पावसाळी कें द्रा

चा गोदामपाल म्हणून काम करावे.

48. तलाठ्याने सवत कवभगाांच्या शसकीय कमतचाऱ्याांच्या जामीनदाराांच्यापतदारीसांरांधी अहवाल सादर

करावा.

49. सावतकत्रक कनवडणूक आकण कजल्हा पररर्द अकण ग्राम पांचायती याांच्याकनवडणुका याांच्यासाठी त

लाठ्याने मतदाराांच्या याद्या तयार कराव्या.

50. तलाठ्याने कनवडणूक अकधकाऱ्याांना त्याांच्या कनवडणूककवर्यक कततव्याांमध्येमदत करावी.

51.गावाांमध्ये अल्प रचत कायतक्रम आयोकजत करण्यात अल्प रचत अकधकाऱ्याांनातलाठ्याने मदत क

रावी.

52. गावाांमधील अल्प रचत योजनेत पैसे गुांतवणाराांच्या नावाांच्या नोंदवह्या ठेवाव्या.

53. ग्रामीण ऋणपत्राांची कजतरोखे कवक्री तलाठ्याने करावी.

54. सांरांकधत कवभागाांच्या अकधकाऱ्याांना दारूपारांदी सप्ताह, हररजन सप्ताह,वनमहोत्सव, इत्यादी साजरे

करण्यास मदत करावी.



55.राजपकत्रत अकधकाऱ्याांकडून सूचना कमळाल्यावर ककां वा अराजपकत्रतअकधकाऱ्याांच्या रारतीत तहसी

लदाराकडून सूचना कमळाल्यावर, तलाठ्यानेकनरकनराळ्या शासकीय कवभागाांच्या कनरकनराळ्या शासकी

य अकधकाऱ्याां समवेतउपकस्थत राहावे व त्याांना हवी असलेली कोणतीही माकहती पुरवावी.

56. सवत भूमापन कामे चालू असताना भूमापन अकधकाऱ्याांना तलाठ्याने आवश्यक तेसहाय्य द्यावे.

57. तलाठ्याने आपल्या सझ्याच्या मुखयालयाच्या कठकाणी ककां वा कजल्हाकधकारीठरवून देईल अशा इ

तर कोणत्याही कठकाणी राहावे; इतरत्र कोठेही राहू नये.

58. तलाठ्याने एक दैनांकदनी ठेवावी आकण, तपासणी आकण शेरे व/वा अनुदेशदेण्यासाठी, वररष् महसू

ल आकण भूमापन अकधकारी याांनी मागणी केल्यावर ती त्याांनासादर करावी.

59. तलाठ्याने एक भेटनोंद पुस्तक ठेवावे आकण ते भेट देणाऱ्या प्रत्येक महसूलआकण भूमापन अकधका

ऱ्यासमोर पृष्ाांकन आकण असल्यास शेरा, यासाठी सादरकरावे.

60.तलाठ्याने त्याच्या ताब्यातील ग्राम अकभलेखाांच्या प्रती ककां वा त्याांचे उतारे,त्याांकररता अजत करणा

ऱ्या कहतसांरकधत व्यक्तींना, अजत कमळाल्यापासून 24 तासाांच्याआत, नक्कलशुल्क घेऊन द्यावे आकण अ

शा रीतीने वसूल केलेल्या शुल्काचा कहशेरठेवावा.

61. तलाठ्याने तगाइआकण इतर सवत शासकीय येणी याांचे लेखे त्याकररता कवकहत

केलेल्या नमुन्यात ठेवावे.



62.ज्या प्रयोजनाथत तगाई कजे देण्यात आली असतील त्याांकररताच ती वापरण्यातयेतात ककां वा कसे ते

तलाठ्याने तपासावे,आकण कोणताही गैरवापर त्याच्याकनदशतनास आल्यास त्यासांरांधी तहसीलदाराक

डे अहवाल पाठवावा.

63.तलाठ्याने आपल्या ताब्यातील सवत शासकीय मालमत्ताांची नोंदवही ठेवावी,आकण तपासणी व स

हीसाठी ती कनरीक्षण अकधकाऱ्याला सादर करावी.

64. तलाठ्याने पोष्टाच्या सरकारी कतककटाांची नोंदवही कवकहत केलेल्या नमुन्यातठेवावी.

65. त्या त्या वेळी अांमलात असलेला कोणताही कायदा ककां वा कनयम, ककां वा शासनानेवेळोवेळी काढ

लेले सवतसाधारण ककां वा कवशेर् आदेश, ककां वा त्याच्या वररष्अकधकाऱ्याांनी कदलेले कोणतेही कनदेश या

अन्वये कवकहत केलेली सवत कततव्ये तलाठ्यानेपार पाडली पाकहजेत.




