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                         तला ठी का मका ज मा र्गदर्शगका  
     मनोर्त 

महसूल खात यात तलाठी हा महसूल खात याचा 'कणा' मानला जातो. तलाठ याांबाबताबाबतत काहि ाठकाणं र्ांमतंन   
"ज  ना र्लाहल  ललाटि, त  करिल तलाठी" (ज  नर्शबाबतात र्लाहल ल  नस ल, त  हि करण यास तलाठी सषम म ेह .) अस हि म् हणतात. 
यातंल अततशयोक तंचा गार् सोाला तर तलाठी ह  तगार्ागा्य त स्द दा रभागाअ असणार , महसूल खात यातंल अत यांत महत अाच  
्द ेह . तलाठी हा महसूल अधिकार याांचा ाजअा हात असा यान  त याांना समज्न  ेण  अत यांत ेअय यक ेह  अस  माे   
व् यक्क तर्त मत ेह . 
 
सन २०१५ मद य  मं "महस्लि कामकाज ््क्् तका" ह  महस्लि अधिकारि ेणण कमगचारि तस च श तकर याांसाठी एक मार्गदशगन्र 
्््तक र्लाहल . ह  ््् तक अांत यत सो् या गात त र्लाहा याम्ग  महस्लि अधिकारि, कमगचारि तस च श तकर याांना ेअाल च ्ण 
काहि अकील मांागं, बाबताांिकाम व् याअसातयकाांकाूनहि या ््् तकाला खू् मार्णं ेलि.  
 
तलाठी म् हणून नअंन न मणूक े ाायानांतर त याांना वअश त रभार्शषम ण ादल  जात नाहि. तयाांनं न मण्कीनांतर लर् चच काम करायला 
स्रुअात क ल लि असत . तरिहि त  रभाामाणणक्ण  ेिंच्या तलाठ याांनं तयार क ल ाया ज्न्या फाईास अ नम्न  बाबतेून तयारभामाण  
तयाांच्याका  सो्वअल ल  काम करित असतात. तयाम्ग  जर ेिंच्या तलाठ याांनं काहि च्का क ाया असतंल तर तयाच च्का ह  
नअंन तलाठी नकगत्ण  ््ढ  चालू ठ अतात. 
 
काहि नअंन रुजू े ाल ा या तलाठी र्मरांाांनं मला ग टून वअनांतं क लि की, तलाठी द् तरातंल र्ाअ नम्न  १ त  २१ कस  गराअ त 
याचं मााहतं द णार  कोणत हि ््् तक ेज्य त बाबताजारात ा्ल् ि नाहि. े्ण याबाबतद् दल सवअ् तर र्लहाअ .  
 
खरोखरच, तलाठी द् तरातंल र्ाअ नम्न  १ त  २१ कस  गराअ त याबाबतद् दलच  एकहि ््् तक ेज्य त बाबताजारात ा्ल् ि नाहि. 
महाराष्ट् ी जमंन महसूल तनयम ््क्् तका-खांा चारमद य  तलाठी द् तरातंल र्ाअ नम्न  १ त  २१ बाबताबाबतत सवअ् तर मााहतं ादल लि 
ेह  ्रांतू त यातंल शासकीय गाता नअंन रुजू े ाल ा या अन क तलाठ याांना लषम ात ठ अण  कठीण जात . 
 
महसूल खात यात जरि तलाठी हा महसूल खात याचा 'कणा' मानला जात असला तरि तलाठ याचा 'कणा' र्ाअ नम्न  १ त  २१ ह च 
असतात. ज् याला र्ाअ नम्न  १ त  २१ समजल  त याला महसूल खात यात काम करण  स्कर होत . 
 
माझ या नअंन रुजू े ाल ा या तलाठी र्मरांाांच् या वअनांतंला मान द ऊन मं, तलाठी द् तरातंल र्ाअ नम्न  १ त  २१ कस  गराअ त 
याचं मााहतं द णारि हि "तला ठी का मका ज मा र्गदर्शगका " जम ल तततक या सो् या गात त तयार क लि ेह . हि मार्गदर्शगका म् हणज  
महाराष्ट् ी जमंन महसूल तनयम ््क्् तका-खांा चारला ्यागय ेह  असा माे ा दाअा म्गंच नाहि. तलाठी द् तराचा अ् यास 
करताांना महाराष्ट् ी जमंन महसूल तनयम ््क्् तका-खांा चार समजून  ेण  ेअय यक ेह च याचं कप ्या नदद ् याअं.        
   
या मार्गदर्शगक तंल र्ाअ नम्न , त याांबाबताबाबतत जा्तंत जा्त मााहतं असाअं या दृक्ष्ट्टकोनातून, नम्न्यादाखल तयार क ल  र् ल  
ेह त ह  लषम ात ्याअ . वअश तत: नअंन तलाठी र्मरांाांना हि "तला ठी का मका ज मा र्गदर्शगका " ा्य्कत ठर ल अशं अ  ्षम ा ेह . 
 
हि मार्गदर्शगका ्रर्ूणग करणयाचा रभायतन क ला असला तरि यात काहि रां्टि ककां अा च्का असणयाचं शकयता नाकारता य त नाहि. 
ेअययक त थ  अद्ययाअत तरत्दिांचा सांदगग ्याअा हि वअनांतं.   
 
डॉ. संजय क ं डटेकर            
बाबतं.ए., एन.ां., ां.मॅर्., एम.बाबतं.ए.,        
एम.ां., ्ंएच.ां.                  
उपजजलहा धिकाका री,   
महाराष्ट्ी शासन, (महसूल वअगार्)  
मो. ९९२२९६८०५५             
e-mail-dcsanjayk@gmail.com 
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                                      अन क्रमणिका  
अन क्रमा ंक                                विषय 

१ र्ा ि नम ने तक ता  
२ तला ठी कॅलेंडर 

३ र्ा ि नम ना  एक 

४ र्ा ि नम ना  एकचा  र्ोषिा रा  
५ र्ा ि नम ना  एक-अ 
६ र्ा ि नम ना  एक-ब 
७ र्ा ि नम ना  एक-क (स ाा ररत नम ना , भा र् क्रमा ंका ंच ेनम ने, पररर्शष् ट अ णणि ब)  
८ र्ा ि नम ना  एक-ड 
९ र्ा ि नम ना  एक-इ 
१० र्ा ि नम ना  दोन 
११ र्ा ि नम ना  तीन 
१२ र्ा ि नम ना  चा र 
१३ र्ा ि नम ना  पा च 
१४ र्ा ि नम ना  सहा  
१५ र्ा ि नम ना  सहा -अ 
१६ र्ा ि नम ना  सहा -ब 
१७ र्ा ि नम ना  सहा -क 
१८ र्ा ि नम ना  सहा -ड 
१९ र्ा ि नम ना  सा त 
२० र्ा ि नम ना  सा त-अ 
२१ र्ा ि नम ना  सा त-ब 
२२ र्ा ि नम ना  णठ-अ 
२३ र्ा ि नम ना  णठ-ब 
२४ र्ा ि नम ना  णठ-क 
२५ र्ा ि नम ना  णठ-ड 
२६ र्ा ि नम ना  नऊ 
२७ र्ा ि नम ना  नऊ-अ 
२८ र्ा ि नम ना  नऊ-ब 
२९ र्ा ि नम ना  दहा  
३० र्ा ि नम ना  दहा -अ 
३१ र्ा ि नम ना  अकरा  
३२ र्ा ि नम ना  बा रा  
३३ र्ा ि नम ना  तरेा  
३४ र्ा ि नम ना  चौदा  
३५ र्ा ि नम ना  पंारा  
३६ र्ा ि नम ना  सोळा  
३७ र्ा ि नम ना  सतरा  
३८ र्ा ि नम ना  अठरा  
३९ र्ा ि नम ना  एकोिीस 
४० र्ा ि नम ना  िीस 
४१ र्ा ि नम ना  एकिीस 
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४२ संकीिग फा ईल स- िा वषगक प्रततितृ्त 
४३ र्ा िा चा  नका शा  ककंिा  र्ट प स् तक 
४४ कमी-जा स् त प्रकके 
४५ णका रफोड प्रकके ककंिा  हहस्सा  नम ना  बा रा  
४६ उप तनबंाका कडून प रविण् या त येिा री अ प्रकके 
४७ म. ज. म. अधिकातनयमा च्या  कलम १५१ अन्िये सा दर केलेली मा हहती ि दस्तऐिज या ंच्या  प्रती 

णणि ज्या म ळे फेरफा रा ंच्या  नोंदिहीमध्ये नोंद करिे णिश्यक होत ेअसे णदेश ि सूचना  
४८ संकीिग का र्दप्रके 
४९ तला ठ या च ेका यगभा र प्रततितृ्त तला ठी का यगभा र प्रततितृ्त 
५० ग्रा म णदशग तकता  
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                                    र्ा ि नम ने तक ता  
क्षे्रक णणि जमीन महसूल या संबंाीच ेमहस ली लेख (र्ा ि नम ने १ त े५) 

१ १- अ १- ब स ाा ररत १- क; 
१ क (१) ते (१४); 

पररर्शष् ट – अ णणि पररर्शष् ट – ब 
जर्मनंांचं नददअहि 
ेकारबाबतांद. जमाबाबतांदि  
र्म् ल-श तअार ्रांक 

अन जर्मनंांचं नददअहि बबाबतन गोर्अट् याच् या (सरकारि) 
जर्मनंांचं नददअहि 

गोर्अटादार अर्ग दोन म् हणून मांजरू क ल ा या 
जमंनं ेणण ग्राम्ांचायतंका  तनाहत क ल ा या 
जमंनं याांचं नददअहि 

१- ड १- इ २ ३ 
क्ग अाहअाट कायदा 
ेणण महाराष्ट् ी श त 
जमंन (जमंन 
िारण चं कमाल 
मयागदा) अधितनयम 
१९६१ च् या 
ा्बाबतांिान्सार 
अततररक त म् हणून 
ेोवतत क ल ा या 
जमंनं दशगवअणारि 
नददअहि.  

शासकीय जर्मनंांअरिल 
अततक्रमणाांचं नददअहि 

अकप वतक महसल्ाचं नददअहि 
                        
 

दम्ाला जर्मनंांचं नददअहि 

४ ५                            
सांकीणग जमंन 
महसूलाचं नददअहि 
(र्सअाई ेमदानं – 
र्सअाई जमाबाबतांदि) 
                                     
 

षम  रां ेणण महसूल याांचा 
सअगसािारण र्ोतअारा 
(ठराअबाबतांद- कक् तबाबतांदि 
खताअणं-जमाबाबतांदि ्रांक) 
                    
 

ज् या  य यक तींकडून जमीन महसूल िस ली करा िया ची णहे ां  या ंच ेमहसूल लेखे (र्ा ि नम ने ६ त े८अ) 
६ ६- अ ६- ब ६- क 

फ रफाराांचं नददअहि वअअादग्र् त रभाकरणाांचं 
नददअहि  

वअलांबाबत श्ा क रभाकरणाांचं नददअहि अारसा रभाकरणाांचं नददअहि 

६- ड ७ ७- अ ७- ब 
नअंन ा्गार् (्ोट 
ाह् स ) नददअहि  

अधिकार अर्गल ख ्रांक 
 

क्गअाहअाट नददअहि 
 

अधिकार अर्गल खान्सार जमंन क्ज्यात 
असायाच  मानणयात य णार या व्यकतं व्यततररकत 
इतर व् यक तंचं नददअहि 

८- अ    
िारणा जर्मनंचं 
नददअहि                   

 

िसूली ि ता ळेबंद संबंाीत महसूली लेखे (र्ा ि नम ने ८ब त े१०अ) 
८- ब ८- क ८- ड ९ 

य ण  रकमा अ असूलि 
याांचं अावतगक 
खात अहि अ सअग 
ठराअबाबतांद बाबताबाबतंांच् या 
चाचणं ताग बाबतांदाचं 
नददअहि 
(असामंअार खताअणं 
अ लाअणं ्रांक) 

मार्ण या अ असूलि याांचं 
अावतगक खात अहि ेणण 
जमंन महस्लाख रिज 
इतर बाबताबाबतं  
(ादा. बाबताांिबाबतांाद् तं 
वअतयक य ण  
रकमाांव् यततररक त 
्ाटबाबतांिार  वअतयक य ण  

शासकीय य ण  रकमाांचं अ इतर 
रकमाांचं रोख नददअहि 
 

दैतनक अ जमा््् तक (ककदग अ जमा््् तक) 
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 रकमा, ्ोट-ाह् सा 
गूमा्न फी, वअक्रीकर, 
ेयकर इत यादि याांचा 
चाचणं ताग बाबतांद याांचं 
नददअहि 

९- अ ९- ब १० १०- अ 
जमंन महस्लाख रिज 
इतर य ण  रकमाांच् या 
अस्लिसाठी 
जमा््् तक  
(ककदग अ जमा््् तक) 

र्ाअ नम्ना नऊचं 
्ाअतं ््् तक  अ इतर 
्ाअतं ््् तक  याांच् या 
सांग्रहाचं नददअहि  
 

       चलान जमंन महसूलाच्या रकम ख रिज इतर रककम 
कोतार्ारात गरण च  चलान  
 

प्रशा सना च् या  णकडिेा रीशी संबंाीत महसूली लेखे (र्ा ि नम ने ११ त े१६) 
११ १२ १३ १४ 

व्काांचं ेका अारि 
(क्जन् नसअार ् र  
्रांक) 

व्काांचं नददअहि 
 

लोकसांख या, र््र  अ श तकी 
अअजार  दशगवअणारि नददअहि 
 

्ाणं््रअठ याच् या सािनाांचं नददअहि 
 

१५ १६  
ेअक - जाअक 
नददअहि 

््् तक , तनयम ््क्् तका 
अ ् थायं ेद श 
इत यादिांचं सूचं 

संकीिग र्ा ि नम ने णणि नोंदिह या  १७ त े२१ 
१७ १८ १९ २० 

सांकीणग महसूल 
बाबतसअणयासांबाबतांिंच  
रभाततअपत्त नददअहि 

मांालअधिकारि याांचं 
ेअक - जाअक नददअहि 
(बाबतारतनशं) 

तलाठी/मांालअधिकारि याांच् या 
ता् यात असल ा या शासकीय 
मालमत्त चं नददअहि 

तलाठी/मांालअधिकारि याांच् यासाठी ्ो् टाच् या 
ततककटाांचं नददअहि  

 
२१  

मांालअधिकारि याांचं 
मार्सक दैनांादनं 

संकीिग फा ईल स (एक त ेसा त) 
एक दोन तीन चा र 

अावतगक रभाततअपत्त र्ाअाचा नकाशा ककां अा 
र्ट ््् तक 

कमं-जा् त ्रांक  ेकारफोा ्रांक  

पा च सहा  सा त  
ा् तनबाबतांिकाकाून 
््रवअण यात ेल लि 
अ ्रांक  

फ रफार नददअहितंल 
नददिसांबाबतांिं ेद श अ 
सूचना 

सांकीणग कार्द्रां  

इतर 
तलाठ याच  कायगगार 
रभाततअपत्त 

ग्राम ेदशग तक ता 
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               तला ठी कॅलेंडर 
                               ऑर्स् ट → → त े→  → नोय हेंबर  
             ऑर्स् ट       सप्ट टेंबर    ऑक टोबर    नोय हेंबर 
 खरि् हांर्ामातंल ्ंक 
्ाहणंचं स्रुअात करण . 
 र्ा.न. १ चा र्ोतअारा, र्ा.न. ५, 
८बाबत, ८क तयार करुन ताल्का 
कायागलयात्न त्ास्न  ेण .  
 ेदशग तक ता अद् ययाअत करण . 
 सां्ल लि ्ाअतं ्््तक  अ इतर 
नददअह या ताल्कयात जमा करण . 
 र्ा.न. ६ा या ्ोट ाहय याच् या 
अह या ताल्का कायागलयात सादर 
करण . 
 खरि् ्ंक ्ाहणंच  काम स्रू 
करण . 
 अातीक रभाशासकीय अहअाल 
तयार करण यासाठी तनअाल ा या 
नम्ना र्ाअाांचं मााहतं सांकलित 
करुन ताल्का कायागलयात सादर 
करण . 
 खरि् ्ंक का्णं 
रभायोर्ासाठी सँ्ल र्ाअाचं 
मााहतं तयार करण . 

 ग्राम ्ैस अारि सर्मतं 
् था्न करण . 
 खरि् ्ंक ्ाहणंच  
काम ्ूणग करण . 
 खरर्ाचं हांर्ामं 
्ैस अारि जाहिर करण . 
 र्ाअ नम्ना ८अ र्लहून 
१० अतग े ालि असतंल तर 
त याच  ््नलेखन करण . 

 खरि् हांर्ामातंल ्ंक 
्ाहणं ्ूणग करण . 
 खरि् ्ंक का्णं 
रभायोर्ाचं तयारि करण . 
 र्ा. न. ६, ७, ७अ, ७बाबत, 
८अ, ११, १२, १४, १५ ेणण 
१ई अद्ययाअत करण . 
 खरर्ाचं स्िारित ्ैस अारि 
रभार्सद द करण . 
 गूमा्न धचन्हाांच  तनरिषम ण    
करण . 

 र् बाबतं हांर्ामातंल ्ंक 
्ाहणंचं स्रुअात करण  
 र्ा.न. ८अ अद्ययाअत 
करण . 
 र्बाबतं ्ंक का्णं 
रभायोर्ासाठी सँ्ल र्ाअाचं 
मााहतं तयार करण . 
 रोजर्ार हमं कर 
ेणण र्शषम ण कराच् या 
याद् या ताल्का 
कायागलयात सादर करण . 
 अाढिअ रोजर्ार हमं 
कर ेणण अाढिअ र्शषम ण 
कराच् या याद् या ताल्का 
कायागलयात सादर करण . 
 र्ा.न.नां. २ अद्ययाअत 
करुन ताल्का नम्ना २ 
शं म ग  ेण .  
 र्ा.न. ८बाबत चं मार्ंल 
बाबताजू र्लहून ्ूणग करण . 

 

                                डडसेंबर → → त े→  → मा चग  

         डडसेंबर       जा नेिा री      फेब्र िा री        मा चग 
 रोजर्ार हमं कर ेणण र्शषम ण 
कराच् या याद् या ताल्का 
कायागलयातून मांजूर करुन रभार्सद द 
करण . 
 असूलिचा अ र् अाढअण . 
 र् बाबतं हांर्ामातंल ्ंक ्ाहणं 
्ूणग करण . 
 ककदींच  नूतनंकरण करण . 
 र्ा.न. ८बाबत, ८क ेणण ११ 
अद्ययाअत करून शासकीय य ण  
कायम करण . 
 र्बाबतंचं ्ंक का्णं रभायोर्ाच  
् लॉ ट तनक्य चत करण . 

 सअग थकबाबताकीदाराांना 
मार्णं नोटिसा बाबतजाअण . 
 र्बाबतं ्ंक का्णं 
रभायोर्ासाठी सहकायग करण . 
 अस्लि कामास स्रुअात  
करण . 
 स्िारित हांर्ामं र्बाबतं 
्ैस अारि रभार्सदद करण . 
 ५० ्ैस  ्षम ा कमं 
्ैस अारि असणार या र्ाअाांच  
महसूल माफ रभा् ताअ मांजूर 
करुन  ेण . 
 र्ा.न. १० चं बाबत रिज 
करुन मां.अ. याांना सादर 
करण . 

 शासकीय अस्लि  कामास 
र्तं द ण . 
 र्ा.न. १४ अद्ययाअत 
करुन ताल्का कायागलयात 
सादर करण . 
 जनर्णन चा अहअाल रभाा् त 
े ाला असा यास र्ा.न. १३ 
अद् ययाअत करण . 
 

 अ,बाबत,क ्रांकाचं 
अस्लि अांततम ट््यात 
ेणण .  
 र् बाबतं व्काांचं अांततम 
्ैस अारि रभार्सदद करण . 
 

 



डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री             तलाठी कामकाज मार्गदर्शगका  Page 7 

 

                                  एवप्रल →  → त े→ → ज लै 

           एवप्रल       मे - ज न           ज ल ै             

 थकबाबताकीदाराांना शासकीय असूल 
सकतंन  क ला जाईल याबाबताबाबतत 
नोटिस ्ाठअण . 
 व्णयाच्या ्ाणयाच्या टांचाईअर 
लषम  ठ अण , तयाबाबताबाबतत अहअाल 
तहर्सलदाराांना सादर करण . 
 मजूराांच्या रो.ह.यो. कामाच्या 
मार्णंचा अहअाल तहर्सलदाराांना  
सादर करण .  
 र्ा.न. १४ अद् ययाअत करण . 
 

 अ,बाबत,क ्रांकाचं अस्लि  
्ूणग करण . 
 र्ा.न. ८बाबत, ८ा 
अद्ययाअत करण . 
 र्ा.न. ११ अ १४ चं 
अद्ययाअत त रिज सादर 
करण . 
 असूलि ्ाअत याांचा म ग 
 ेऊन र्ाअाच  महस्लि 

ाहशोबाबत बाबतांद करण याचं 
तयारि करण .  
 र्ा.न. १३ मद य  र््राांचं 
सांख या अद् ययाअत करण . 
 र्ा.न. १४ रभामाण  र्ाअ 
नकाशा  अद्ययाअत करण . 
 र्ा.न. १४ चा 
अद् ययाअत र्ोतअारा 
तहर्सलदारना ्ाठवअण . 

 र्ाअाच  महस्लि ाहशोबाबत ३१ 
ज्लै रोजं बाबतांद करण .  
 र्ाअ नम्ना ५, र्ाअ नम्ना 
१ च्या र्ोतअार यासह ३१ 
ज्लैला तयार करून ताल्का 
कायागलयात सादर करण . 
 शासकीय अस्लाच  सअग 
ाहश बाबत ्ूणग करून ताल्का 
कायागलयात रुजअात द ण . 
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र्ा ि नम ना  एकचा  नम ना  
जर्मनंांचं नददअहि 
र्ा ि नम ना  एक 
जर्मनींची नोंदिही 

णका रबंद. जमा बंदी र्मस् ल-शेतिा र प्रकक 
र्ा ि.......  ता ल का  ............... जजल हा ............ 

हेक टरी प्रमा ि दर ..... रु. प.ै                                                                         अ) जमा बदंी स रु केल या चे िषग : 
कोरडिा हू .....                                                                                      ब) जमा बदंी म दत संपल या चे िषग : 
बा र्ा यत .....                                                                                       क) सिके्षि र्ट : 
भा त .....                                                                                          ड) हप्ट ां  या चा  हदनां क : 
िरकस ककंिा  इतर ..... 
भूमा पन 
क्रमां क 

ाा रिा  
प्रका र 

एकूि 
क्षे्रक 

िजा - ला र्िड 
अयोग् य  

बबनणका री 
ला र्िडीसा ठी 
अन पलब् ा क्षे्रक 

तनय िळ 

ला र्िडी 
योग् य क्षे्रक 

कृवषक 
णका रिी 

सा िगजतनक मा र्ा गधिकाका र 
णणि स विाा धिकाका र 

फेरबदला चा  
तपशील 

फेरबदला चा  णदेश 
क्रमां क ि हदनां क 

शेरा  

           
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 
   प्रका र  क्षे्रक   

हे. णर. 
क्षे्रक   

 हे. णर 
रु.   प.ै     

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

तया र हदनां क:  

तला ठी मौजे ....., ता ल का .....जजल हा .....      तपा सले 

         तहर्सलदा र, ता ल का .....जजल हा ..... 
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र्ाअ नम्ना एक हा महस्लि ल ख याांच  ेरांग ् थान ेह .महाराष्ट् ी जमंन महसूल सांाहता, १९६६, कलम १०२ अन् अय  जमाबाबतांदि 
लार्ू क ा याबाबतरोबाबतर जमंन महसूल सांाहता, १९६६, कलम ९४(३) मिंल सूचन न्सार गूमं अर्गल ख वअगार्ातफे जमंन महसूल 
सांाहता, १९६६, कलम ८४ अन् अय  गूमा्न क्रमाांक ेणण त याच  ा्वअगार् यान्सार षम  रां अ ेकारणं याच  वअअरण्रां तयार 
क ल  जात . जमंन महसूल सांाहता, १९६६, कलम ९२ अन् अय  महस्लि गूमा्न े ाल  नसल  तरिहि जमाबाबतांदि लार् ूकरता य त . 
याच वअअरण्रांाच् या ेिार  र्ाअ नम्ना एक तयार क ला जातो. यात एकूण अकरा ् तांग ेह त, त  खालिल रभामाण  गरल  
जातात. 
 
 र्ा. न. एक- ् तांग- १ मद य  गूमा्न क्रमाांकाांचं नदद असत . 
 र्ा. न. एक- ् तांग- २ मद य  गोर्अटादार एक ककां अा दोन ककां अा सरकारि ्ट् ट दार याां्कैी असल ला रभाकार दशगवअण यात य तो. 
 र्ा. न. एक- ् तांग- ३ – मद य  एक्ण षम  रांाचं नदद ह क टर-ेर मद य  कराअं. 
 र्ा. न. एक- ् तांग- ४ - याांत एक्ण षम  रांात्न लार्अांस अयोग् य ेणण ा्ल् ि नसल ल  बबाबतनेकारि षम  रां अजा करुन त  
कोणत या रभाकारच  षम  रां ेह , म् हणज च लार्अांसाठी का ा्ल् ि होऊ शकत नाहि, (्ोट खराबाबत, नदि, नाल  इ.) त याचा रभाकार 
र्लहाअा. 
 र्ा. न. एक- ् तांग- ५ - याांत अरिल, लार्अांसाठी ा्ल् ि होऊ शकत नसल ल  षम  रां ह क टर-ेर मद य  र्लहाअ . 
 र्ा. न. एक- ् तांग- ६ - याांत एक्ण षम  रांात्न लार्अांस ा्ल् ि नसल ल  षम  रां अजा करुन तनव् अग लार्अा लायक षम  रां 
ह क टर-ेर मद य  र्लहाअ . 
 र्ा. न. एक- ् तांग- ७ – याांत कप वतक ेकारणं रु्य -्ैस  मद य  र्लहाअं. 
 र्ा. न. एक- ् तांग- ८ – ज् या ाठकाणं महसूल सांाहता, १९६६, कलम १६५ अन् अय  अाक्जबाबत ाल-्अजग (राज् यशासन ककां अा 
साअगजतनक रभााधिकरणाच् या मालकीच् या नसल ा या ्ाणं ककां अा जमंनंसांबाबतांिात साअगजतनक अधिकाराचं नदद असल ला अर्गल ख) तयार 
करण यात/ठ अण यात ेल ला नाहि त थ  हा ् तांग महत अाचा ठरतो. याांत साअगजतनक मार्ागअरिल अधिकार ेणण स्वअिा अधिकाराांचा 
ाा ल ख कराअा. अाक्जबाबत ाल-्अजग तयार करण यात ेला तर हा ् तांग अनाअय यक ठरतो. ज् या र्ाअात ्ाच  ्षम ा कमं गूमा्न 
क्रमाांक 'अन' म् हणून अधिसूधचत करण यात ेल ल  असतंल त या र्ाअात अनाबाबताबाबततचा ेअय यक सअग त्शंल या र्ाअ नमन्ा 
क्रमाांक एक च् या ् तांग ेठ मद य  नददअला जातो.  
 र्ा. न. एक- ् तांग- ९ – यात जमंनंत काहि काहि फ रबाबतदल करण यात ेला अस ल तर त याचा त्शंल नम्द कराअा. 
र्ा. न. एक- ् तांग- १० – यात ा्रोक त रभामाण  े ाल ला फ रबाबतदल कोणत या ेद शान् य  े ाला ेह  त याचा ेद श क्रमाांक 
सवअ् तर नम्द कराअा. 
र्ा. न. एक- ् तांग- ११ – हा श रा ् तांग असून यात अकप तंक ेकारणंत्न माफी र्मगाल ा या वअाहरि, इमारतं (म.ज.म.अ. 
१९६६ कलम ११७), अ अन् य काहि श र  असा यास नम्द कराअ . 
 
र्ा . न. एकचा  का ला िाी: जमाबाबतांदिच् या म्दतं्य त हा नम्ना अक्् तत अात राहिल. या नम्न् याच् या त्शंलात अारांअार बाबतदल होत 
असतात. या बाबतदलाांम्ग  कप वतक ेकारणंत बाबतदल होत असतो, गूमा्न क्रमाांकाच् या षम  रांात बाबतदल होत असतो, नअंन गूमा्न 
क्रमाांक तयार होत असतात, या रभाकारच  बाबतदल (र्ाअ नम्ना एकच् या र्ोतअार यातंल ्ाच रभाम्ख र्शतगकाांच् या षम  रां अ ेकारणंच् या 
बाबत रज मद य  े ाल ल  बाबतदल) तस च ल खन रभामादाचं दर्ु् तं (म.ज.म.अ. १९६६ कलम १०६), बबाबतन ेकारि-बबाबतन गोर्अट् याच् या जमंनं 
रभादान करण  (म.ज.म.अ. १९६६ कलम २०(१)), ेकार/बबाबतन ेकारि जर्मनंांच  अर्गह् ताांकन (म.ज.म.अ. १९६६ कलम २२), अकप वतक 
्रअानर्ं (म.ज.म.अ. १९६६ कलम ४४), अनधिकप त अकप वतक अा्र तनयमान्क्ल करण  (म.ज.म.अ. १९६६ कलम ४७ (बाबत)), मगई 
जमंन (म.ज.म.अ. १९६६ कलम ६५), ्ाण यान  अाहून र् ल लि जमंन (म.ज.म.अ. १९६६ कलम ६६), इत यादिांम्ग  जमंनंच् या षम  रांात 
बाबतदल होत असतो. अस  बाबतदल क्जा हा तनरिषम क, गूमं अर्गल ख कायागलयाला कगअाअ  अ त याांचा अर्गल ख दर्ु् त करअ्न  ेऊन 
त याांच् याकाून र खा धचरां ेणण नकाशासह कमं-जा् त ्रांक तयार करअून ् याअ . ेणण त यान्सार ् तांग ९ ेणण १० मद य  
योग् य त या नददि कराव् यात. 
 
हा नम्ना ज्ना ककां अा जंणग/खराबाबत े ाा यास तहर्सलदारन  त याच् या ््नलेखनाच  ेद श द् याअ त, तलाठी याांनं सदर ेद शान्सार 
अचूक ््नलेखन करुन त याअर सहि कराअं अ तहर्सलदारन  ््नर्लगणखत नम्ना त्ास्न त याअर सहि कराअं.     
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                              र्ा ि नम ना  एकचा  र्ोषिा रा  नम ना  

र्ा ि नम ना  एकचा  र्ोषिा रा  
     र्ा ि.......  ता ल का  ............... जजल हा ............ 

     क्षे्रक    णका रिी 
  हे.  णर  रु.  प.ै 

अ- ला र्िडीकरीता  जमीन 
(एक) णका री जमीन 
(अ) गोर्अट् याचं (बबाबतनदम्ला) जमंन 
(१) गोर्अटादार, अर्ग १ 
(२) गोर्अटादार, अर्ग २ 
(३) सरकारि ्ट् ट दार 
(बाबत) बबाबतनगोर्अट् याचं जमंन 
(क) वअश त करारान् अय  महसूल माफ  
ककां अा ्नूअसगन सां्ादन ककां अा कम ेकारि जमंन 
(ा) दम्ाला जमंन 

    

एकूि अ (एक)     
(दोन) बबन णका री 
(अ) बबाबतनगोर्अट् याचं जमंन 
(बाबत) वअश त अा्रासाठी न मून ादल लि जमंन 
(ादा.कप तं षम  रां, गात ्दैास कें द्र इ.) 

    

एकूि अ (दोन)     
एकूि अ (एक) + (दोन)     
ब- ला र्िडीसा ठी अन पलब् ा जमीन 
(एक) ला र्िड अयोग् य 
(अ) ्ोट खराबाबत 
(बाबत) नद् या, नाल  

    

एकूि ब (एक)     
(दोन) सा िगजतनक ककंिा  विशेष िा परा सा ठी नेमून हदलेली 
(अ) अन 
(बाबत) क्रण 
(क) तन:श्ा क र्ायरान, र््राांचा तग 
(ा) र्ाअठाण 
(इ) तलाअ 
(फ) मसणअट 
(र्) र ा अ  मार्ग 
(ह) र् त , ्ाण याच  ्ाट इत यादि करता न मून ादल लि ्ोटखराबाबत 
(ेय) र् त  अ मार्ग 
(ज ) नगमार्ग, कालअ , चर इत यादि 
(क ) कटक (कॉ न् टन् मेंट) षम  रांातंल जमंनं 
(सैतनकी छाअणं, र्ोगंबाबतार षम  रां इत यादि) 
(एल) शागा 
(एम) िमगशागा 

    

एकूि ब (दोन)     
(तीन) भूमा पन क्रमां का पकैी अकृषीक िा परा सा ठी (िा परा त बदल केल या नतंर) 
पट् ट् या ने हदलेली ककंिा  प्रदा न केलेली जमीन, द मा ला  िर्ग सा त सह. 

    

एकूि ब (तीन)     
एकूि ब (एक) + (दोन) + (तीन)     
र्ा िा ची एक ि बेरीज     
तया र हदनां क:           तपा सले हदनां क:                           तपा सले हदनां क: 

तला ठी, मौजे ....., ता ल का .....जजल हा .....       जमा बदंी र्लवपक, ता ल का .....जजल हा .....                   तहर्सलदा र, ता ल का .....जजल हा ..... 
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 र्ाअ नम्ना नांबाबतर- १ च् या र्ोतअार याअरुन र्ाअ नम्ना ्ाच (र्ाअाचा ठराअबाबतांद) बाबतनतो. ताल्का ेणण क्जा हा नम्न  याअर 
अअलांबाबत्न असतात त याम्ग  हा नम्ना अत यांत महत अाचा ठरतो. र्ाअात सांबाबतांिंत बाबतदल असा यास तो दरअती यात नददअण यात 
याअा. जर एखाद् या अती बाबतदल नस ल तर ".... या अती कोणताहि बाबतदल नाहि." असा ् ्ष्ट् ट श रा तलाठी याांनं र्लहाअा. तो श रा 
त्ासून तहर्सलदारन  याअर ् अाषम रि कराअं. ताल्का गूमं अर्गल ख कायागलयातंल अर्गल खाशं हा नम्ना ज्गत असाअा.   
 
 र्ाअ नम्ना नांबाबतर- १ च् या र्ोतअार यात र्ाअातंल जर्मनंांचं अर्गअारि खालिल ्ाच रभाम्ख र्टात क लि जात . 
१. लार्अांस ा्ल्ि ेकारि जर्मनं; २. लार्अांस ा्ल्ि बबाबतन-ेकारि जमंनं;  
३. लार्अांस अयोग्य जमंनं; ४. साअगजतनक कामाांसाठी राखून ठ अल ाया जमंनं;  
५. बबाबतनश तंका  अर्ग े ाल ाया जमंनं. 
 
 अरिल र्ट १ चं (लार्अांस ा्ल्ि ेकारि जमंनं) वअगार्णं चार ा्र्टात क लि जात .  
अ. ता्यात असल ाया गोर्अट्याच्या जमंनं. 
ब. कोणाच्याहि ता्यात नसल ाया बबाबतन गोर्अट्याच्या ्ांत जमंनं. 
क. वअश त सअलतंअर ककां अा वअश त करारान्अय  ादल ाया जमंनं. 
ड. इनाम ककां अा दम्ाला जमंनं.     
 
 र्ाअ नम्ना नांबाबतर- १ चा र्ोतअारा यामद य  अ- ला र्िडीकरीता  जमीन या ् तांगात णका री जर्मनींच् या  बाबताबाबततंतंल नददि 
कराअयाच् या असतात. त या खालिल रभामाण  कराव् यात. 
 (एक) (अ) (१) या ् तांगात र्ाअातंल गोर्अट् याच् या (बबाबतनदम्ला) जर्मनंतंल अर्ग १ च् या गोर्अटादाराांच् या जर्मनंच  षम  रां 
ह क टर-ेर मद य  र्लहाअ  अ त याच् या समोर सदर जर्मनंचं ेकारणं रु.-्ै. मद य  र्लहाअ .  
 (एक) (अ) (२) या ् तांगात र्ाअातंल गोर्अट् याच् या (बबाबतनदम्ला) जर्मनंतंल अर्ग २ च् या गोर्अटादाराांच् या जर्मनंच  षम  रां 
ह क टर-ेर मद य  र्लहाअ  अ त याच् या समोर सदर जर्मनंचं ेकारणं रु.-्ै. मद य  र्लहाअ .  
 (एक) (अ) (३) या ् तांगात र्ाअातंल गोर्अट् याच् या (बबाबतनदम्ला) जर्मनंतंल सरकारि ्ट् ट दार गोर्अटादाराांच् या जर्मनंच  
षम  रां ह क टर-ेर मद य  र्लहाअ  अ त याच् या समोर सदर जर्मनंचं ेकारणं रु.-्ै. मद य  र्लहाअ .   
 त याखालिल (ब) मद य  र्ाअातंल बबाबतनगोर्अट् याच् या जर्मनंच  म् हणज च ज्या सरकारि जमंनं लार्अांस योग्य ेणण ेकारि 
ेह त ्रांतू तया कोणालाहि अाहअाटिसाठी द णयात ेल ाया नाहित अशा जर्मनंच  षम  रां ेणण तयाअरिल ेकाराचं नदद षम  रां 
ह क टर-ेर मद य  र्लहाअं अ त याच् या समोर सदर जर्मनंचं ेकारणं रु.-्ै. मद य  र्लहाअं.   
 त याखालिल (क) मद य  र्ाअात वअश त करारान् अय  महसूल माफ क ल ा या ककां अा ्ूनअसगन सां्ादन ककां अा कमं ेकारणं 
करण यात य णार या जर्मनंच  म् हणज  ज्या जर्मनं शासनान  महसूल माफ करून ककां अा महसूल कमं करून एखाद्या व्यकतंला 
ककां अा सां्थ ला (ादा. शागा, व्यायाम शागा, कक्राा मांाग, िमगशागा इ.) ादाया ेह त अशा जर्मनंच  षम  रां ह क टर-ेर मद य  र्लहाअ  अ 
त याच् या समोर सदर जर्मनंचं ेकारणं रु.-्ै. मद य  र्लहाअ . शासनाच्या रभाचलित ेद शान्सार ज्या खात दाराच् या जर्मनंचा 
श तसारा रु. ५/-  ्षम ा कमं ेह  तयाला श तसारा माफ ेह . हि सारामाफी जर्मनंला नव्ह  तर व्यकतंला (श तकर याला) लार् ू
असायान  याचं नदद या रकान् यात करु नय .   
 त याखालिल (ड) मद य  र्ाअातंल दम्ाला जमंनं म् हणज च इनाम जर्मनंांच  षम  रां ह क टर-ेर मद य  र्लहाअ  अ त याच् या समोर 
सदर जर्मनंचं ेकारणं रु.-्ै. मद य  र्लहाअ . ्अातांत्र्य्ूअग कागात ७ रभाकारचं इनाम  असलि तरि सदया फक त खालिल इनाम  
अक््ततअात ेह त. 
(१) सांकीणग इनाम-(इनाम अर्ग-७): काहि ठरावअक कामाांकररता महसूल माफीन  ादल ाया जर्मनंांचा समाअ श इनाम अर्ग-७ मदय  
होतो. 
(२) द अ्थान इनाम-(इनाम अर्ग-३): द अ्थान इनाम फकत ्क्य चम महाराष्ट्ीात अक््ततअात ेह . 
(३) सरांजाम इनाम-(इनाम अर्ग-१): महाराष्ट्ीात फकत सातारा क्जाहयात सरांजाम इनाम अक््ततअात ेह .     
 त याखालि एक ि (अ) (एक) या ् तांगात अर्ग १, अर्ग २, सरकारि ्ट् ट दार, वअश त करारान् अय  महसूल माफ क ल ा या ककां अा 
्ूनअसगन सां्ादन ककां अा कमं ेकारणं करण यात य णार या ेणण दम्ाला जर्मनंांच् या एक्ण षम  रांाचं बाबत रिज ह क टर-ेर मद य  अ 
ेकारणंचं एक्ण बाबत रिज रु.-्ै. मद य  र्लहाअं.      
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 त याखालिल दोन (अ) मद य  र्ाअातंल लार्अांस ा्ल्ि बबाबतन ेकारि जर्मनंांच् या षम  रांाचं नदद कराअं.:- या जर्मनंांचं 
वअगार्णं दोन रभाकारात होत . 
(१) ेकार बाबतसवअणयात ेल ला नाहि अशा जमंनं. 
(२) श तं वअतयक सांशोिन सां्था अथअा शासनाच्या श तं फामग (ादा.कप तं षम  रां, गात ्ैदास कें द्र इ.) का  असल ाया जमंनं. 
 त याखालि एक ि (अ) (दोन) या ् तांगात र्ाअातंल लार्अांस ा्ल्ि बबाबतन ेकारि जर्मनंांच् या षम  रांाचं ेणण अरिल रभामाण  
वअश त अा्रासाठी न मून ादल लि जर्मनंांच् या एक्ण षम  रांाचं बाबत रिज ह क टर-ेर मद य  अ ेकारणंचं एक्ण बाबत रिज रु.-्ै. मद य  
र्लहाअं. त यानांतर त याच् या खालि एकूि अ मद य  अर क ल ा या अ (एक) ेणण या (अ) (दोन) चं बाबत रिज र्लहाअं.  
 त याखालिल ब- मद य  लार्अांसाठी अन््ल् ि जमंनंांच् या ् तांगात  
 लार्अांस अयोग्य जर्मनंांच् या एक्ण षम  रांाचं नदद कराअं. यात श तंस ा्य्कत नसल ाया जर्मनंांचा समाअ श होतो. यातंल 
(अ) मद य  र्ाअातंल एक्ण ्ोटखराबाबत षम  रांाचं तर (ब) मद य  र्ाअातंल नदि, नाल , इतयादि खालि य त असल ा या षम  रांाचं नदद 
कराअं. 
 त याखालि अरिल (अ) ेणण (ब) च् या षम  रांाचं बाबत रिज एकूि ब (एक) या ् तांगात कराअं.    
 या््ढिल (दोन) या ् तांगात अन, क्रण, तन:श्ा क र्ायरान, र््राांचा तग, र्ाअठाण, तलाअ, मसणअट, र ा अ  मार्ग, र् त , 
्ाण याच  ्ाट, र् त  अ मार्ग, नगमार्ग, कालअ , चर, कटक (कॉ न् टन् मेंट) षम  रांात सैतनकी छाअणं, र्ोगंबाबतार षम  रां इत यादिांसाठीच् या 
जमंनं, शागा, िमगशागा अशा साअगजतनक ककां अा वअश त अा्रासाठी न मून ादल ा या जर्मनंांच  षम  रां ् अतांरां्ण  नददअाअ . दोन 
ा्योर्ासाठी एकच जमंन अा्रणयात य त अस ल तर तयाचं नदद दोन अ गा करु नय . म्ख य ा्योर्ासमोर योग्य तं नदद 
करून इतर ा्योर्ासमोर दय््यम ा्योर्ाबाबताबाबतत श रा र्लहाअा. ादा. र्ायरान जर्मनंच् याच काहि षम  रांाचा अा्र ्मशानगमूं 
म्हणून होत अस ल तर श रा ््ढिल रभामाण  अस ल:   
(क) र्ायरान षम  रां- २.२१ ह कटर-ेर; ेकार- काहि नाहि 
(ख) ्मशानगूमं- ्मशानगूमंसाठी ा्योर्ात य णारि १ ह कटर जमंन ा्रोकत र्ायरान षम  रांात समावअष्ट्ट ेह . 
 त याखालि अरिल (दोन) च् या एकूण षम  रांाचं बाबत रिज एकूि ब (दोन) या ् तांगात कराअं.     
  (तीन) या ् तांगात अकप वतक अा्रासाठी ्ट् ट् यान  ादल लि ककां अा रभादान क ल लि जमंन, तस च अर्ग सात सह म् हणज   
्थातनक ्अराज्य सां्था, नर्र्ार्लका ेदिांच्या ्थातनक फां ाामिून ककां अा सरकारि मदतंतून ादल ाया महसूल माफ 
जर्मनं. ादा . शागा, महावअद्यालय , शैषम णणक सां्था, दअाखान , हॉ क्््टल, बबाबतर्र फायदा साअगजतनक काम  करणारया बबाबतर्र 
सरकारि सां्था, ज्यात िार्मगक िमागदाय सां्थाांचा समाअ श होतो याांना रभादान क ल ा या जमंनंांच  षम  रां र्लहाअ .  
 याखालि एकूि ब मद य  लार्अांसाठी अन््ल् ि जमंन, साअगजतनक ककां अा वअश त अा्रासाठी न मून ादल लि जमंन ेणण 
अकप वतक अा्रासाठी ्ट् ट् यान  ादल लि ककां अा रभादान क ल लि जमंन, तस च अर्ग सात म् हणून रभादान क ल लि जमंन याांच् या षम  रांाचं 
बाबत रिज र्लहाअं.  
 याखालि एकूि अ (एक) + (दोन) + एकूि ब (एक) + (दोन) + (तीन) याांचं बाबत रिज र्लहाअं. हि बाबत रिज म् हणज  र्ाअातंल 
एक्ण षम  रांाचं बाबत रिज अस ल.   
 
 र्ाअ नम्ना नांबाबतर- १ च् या र्ोतअार यातंल एकूण षम  रांाचा म ग र्ाअ नम्ना नांबाबतर- १ च्या एकूण षम  रांाशं बाबतसण  ेअययक ेह . 
यानांतर हा र्ोतअारा त्ासून तलाठी, जमाबाबतांदि र्लव्क ेणण तहर्सलदार याांनं त याअर ् अाषम रि कराअं.   
 
 र्ाअ नम्ना नांबाबतर- १ चा र्ोतअारा तयार करणयासाठी, र्ाअ नम्ना नांबाबतर- १ अद्ययाअत असण  महतअाच  ेह .  
 
 र्ाअ नम्ना नांबाबतर- १ मिंल रकाना क्रमाांक ४ ेणण ५ याांना वअश त महतअ ेह . कारण या रकान्यातच श तंकररता ा्ल्ि 
नसल ाया जर्मनंांचं नदद असत .  
 
 र्ाअ नम्ना नांबाबतर- १ चा र्ोतअारा दरअती ३१ ज्लैला तयार असाअा. याचं एक रभात तहर्सल कायागलयात ताल्का नांबाबतर १ 
तयार करण कामं ्ाठअाअं. 
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                                                    र्ा ि नम ना  एक - अ नम ना  
          अन जर्मनंांचं नददअहि 
                               र्ा ि नम ना  एक - अ 
                               िन जर्मनीचंी नोंदिही 
                           र्ा ि.......  ता ल का  ............... जजल हा ............ 
भूमा पन क्रमा ंक  

(असल या स) 
     

                 िना खा लील के्ष्रक िन जमा बंदी अधिकाका र या ने 
अधिकातनयमा न् िये 
अर्भर्लणखत केलेले 
अधिकाका र   

शेरा  

िन 
क्रमा ंक 
असल या स 

ग्रा म िन ककंिा  महसूल 
विभा र्ा च् या  प्रभा रा खा लील 
िन. 
(िन अधिकातनयमा ंन् िये 
असले तरी) 

संरक्षीत िन रा खीि िन                   

(१) (२)        (३)     (४)   (५)        (६)   (७) 
      हे.       णर. हे.    णर. हे.    णर.   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

तया र हदना ंक:           तपा सले हदना ंक:                           तपा सले हदना ंक: 

तला ठी, मौज े....., ता ल का .....जजल हा .....       िन जमा बंदी अधिकाका री ता ल का .....जजल हा .....     तहर्सलदा र, ता ल का .....जजल हा .....             
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र्ा ि नम ना  एक- अ  
ज् या र्ाअात ्ाच  ्षम ा अधिक गूमा्न क्रमाांक 'अन' म् हणून अधिसूधचत करण यात ेल ल  असतात अशाच र्ाअात हा ् अयां् ्ष्ट् ट 
नम्ना ठ अला जातो. ्ाच  ्षम ा कमं गूमा्न क्रमाांक 'अन' म् हणून अधिसूधचत करण यात ेल  असतंल तर अनाबाबताबाबततचा 
ेअय यक सअग त्शंल र्ाअ नम्ना क्रमाांक एकच् या ् तांग ेठ मद य  (साअगजतनक मार्ागधिकार ेणण स्वअिाधिकार) ् याव् या.  
 
 र्ाअ नम्ना एक- अ च् या ् तांग (१) मद य , जर अन जर्मनंांना गू्ा्न क्रमाांक द ण यात ेला अस ल तर तो र्लहाअा. जर 
गूमा्ा्न क्रमाांक द ण यात ेला नस ल तर त या षम  रांाचं ् अयां् ्ष्ट् ट खूण र्लहाअं. 
 ् तांग (२) मद य  अन वअगार्ाकाून जर काहि अन क्रमाांक ादला र् ला असा यास तो अन क्रमाांक र्लहाअा.  
 ् तांग (३) मद य , जरि अन अधितनयमाांन् अय  ग्राम अन ककां अा महसूल वअगार्ान  ेोवतत क ल ल  अन असल  तरि त  षम  रां ह क टर-
ेर मद य  नमूद कराअ . 
 ् तांग (४) मद य  सांरषम ंत अनाच  (असा यास) षम  रां ह क टर-ेर मद य  नमूद कराअ . 
 ् तांग (५) मद य  राखंअ अनाच  (असा यास) षम  रां ह क टर-ेर मद य  नमूद कराअ . 
 ् तांग (६) मद य  अन जमाबाबतांदि अधिकार यान , अधितनयमान् अय  काहि अधिकार अर्गर्लणखत क ल ल  असतंल तर त याचं नदद 
् याअं.  
 ् तांग (७) हा श रा ् तांग ेह . 
 
 र्ाअ नम्ना एक- अ तयार े ाा याअर तलाठी याांनं अन वअगार्ाच् या अर्गल खाांबाबतरोबाबतर अन षम  रांाचा म ग ् याअा, त याअर ् अाषम रि 
कराअं, त यानांतर त याअर अन जमाबाबतांदि अधिकार याचं ् अाषम रि ् याअं. श अटि तहर्सलदारन  याअर ् अाषम रि कराअं. तहर्सलदारन  
र्ाअ नम्ना क्रमाांक एक अर ् अाषम रि करण याेिं अन वअगार्ाच् या अर्गल खाांबाबतरोबाबतर अन षम  रांाचा म ग  ेता याचं खारांं कराअं.  
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                              र्ा ि नम ना  एक – ब नम ना  
                     बबाबतन गोर्अट् याच् या (सरकारि) जर्मनंांचं नददअहि 
                                र्ा ि नम ना  एक - ब 
                     बबन भोर्िट् या च् या  (सरका री) जर्मनींची नोंदिही 
                      र्ा ि.......  ता ल का  ............... जजल हा ............ 
भूमा पन क्रमा ंक    णका रिी  सा िगजतनक मा र्ा गधिकाका र णणि स विाा धिकाका र)   शेरा  
 
     (१) 

 क्षे्रक 
(२-अ) 

णका रिी 
 (२-ब) 

बबन णका री क्षे्रक 
    (३) 

 
        (४) 

 
(५) 

 हे.   णर रू.   पै.   हे.     णर   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
तया र हदना ंक:           तपा सले हदना ंक:                           तपा सले हदना ंक: 

तला ठी, मौज े....., ता ल का .....जजल हा .....       जमा बंदी र्लवपक, ता ल का .....जजल हा .....    तहर्सलदा र   
                         ता ल का .....जजल हा ..... 
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र्ाअ नम्ना एक – बाबत नम्ना हि बबाबतन गोर्अट् याच् या (सरकारि) जर्मनंांचं नदद असणारि एक दय्् यम नददअहि ेह . ज् या र्ाअात 
दहा ककां अा दहा  ्षम ा अधिक बबाबतन गोर्अट् याच् या (सरकारि) जर्मनंांच  गूमा्न क्रमाांक ेह त त या र्ाअात हि नददअहि ठ अण यात 
य त .  
 यातंल ् तांग (१) मद य  गूमा्न क्रमाांकाचं नदद ् याअं.  
 ् तांग (२-अ) मद य  षम  रांाचं नदद ह क टर-ेर मद य  ् याअं. 
 ् तांग (२-ब) मद य  ेकारणंचं नदद रु.-्ै. मद य  ् याअं. 
 ् तांग (३) मद य  बबाबतन ेकारि षम  रांाचं नदद ह क टर-ेर मद य  ् याअं. 
 ् तांग (४) मद य  साअगजतनक मार्ागधिकार ेणण स्वअिाधिकार ादा. तन:शूा क र्ायरान, र््राांचा तग, सरकारि अन इत यादिांचं 
नदद ् याअं. 
 ् तांग (५) हा श रा ् तांग ेह .     
 
 या नददअहिम्ग  र्ाअ नम्ना एकच् या र्ोतअार यातंल अ-दोन या र्शतगकाखालिल त्र्शलाच  अचूक सांकलन होण यास मदत 
र्मगत . या नददअहिमद य  वअा ह अाटिसाठी ा्ल् ि जमंनंचं मााहतं असा याम्ग  याचा बाबतराच ा्योर् होतो.  
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                         स ाा ररत र्ा ि नम ना  एक – क नम ना   
गोर्अटादार अर्ग दोन म् हणून मांजरू क ल ा या जमंनं ेणण ग्राम्ांचायतंका  तनाहत क ल ा या जमंनं याांचं नददअहि 
                                    स ाा ररत र्ा ि नम ना  एक- क 
       भोर्िटा दा र िर्ग दोन म् हिून मंजूर केलेल या  जमीनी णणि ग्रा मपंचा यतीकड ेतनहहत केलेल या  जमीनी या ंची नोंदिही 
                          र्ा ि....... सजा ........ ता ल का  ............... जजल हा ............ 

अन  
क्र. 

भूमा पन 
क्र. 

भोर्िटा दा रा चे  
ना ि 

क्षे्रक 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
हे. णर 

णका रिी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
रु. पै. 

जमीन 
कोिां  या  
शतीिर 
प्रदा न 
करण् या त 
णली  
णहे. 

जमीन 
प्रदा ना चा  
णदेश क्र. 
ि हदना ंक 

जमीन ज् या  
का रिा स् ति 
तनहहत केली 
णहे ां  या  
उपयोर्ा चे  
प्रयोजन 

तनहहत 
केलेल या   
प्रा धिकाकरिा चे 
ना ि. उदा . 
नर्रपा र्लका , 
ग्रा मपंचा यत 
इ. 

जमीन 
हस् ता तंरिा स  
परिा नर्ी 
देण् या स  
सक्षम 
प्रा धिकाका री 

शा सना स 
भरा िी 
ला र्िा री 
अना जजगत  
रक कम/ 
नजरा िा / 
कब् जे 
हक का च् या  
रकमेचा  
तपर्शल 

सक्षम 
अधिकाका र या चे 
विक्री परिा नर्ी/ 
शतगभंर् प्रकरिी 
णदेश पा ररत 
झा ले असल या स 
ां  या चा  क्रमा ंक 
ि हदना ंक 

तपा सिी 
अधिकाका री ि 
तपा सिीचा   
हदना ंक 

शरेा  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
तयार ादनाांक:           त्ासल  ादनाांक:                           त्ासल  ादनाांक: 

तलाठी, मौज  ....., ताल्का.....क्जा हा.....       जमाबाबतांदि र्लव्क, ताल्का.....क्जा हा.....   तहर्सलदार तालक्ा.....क्जा हा..... 
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महाराष्ट्ी शासनान  ादनाांक १७ माचग २०१२ रोजं शासन तनणगय क्रमाांक लोेरभा-२००९/रभा.क्र.२३८/ल-६ अन्अय  मा. वअगार्ंय 
ेय्कत, कोकण वअगार् याांच्या अदयषम त खालि न मणयात ेल ाया सर्मतंच्या र्शफारसंअरून, तनबाबत धित सत्ता रभाकाराच्या 
जर्मनंांच्या अनधिकप त ह्ताांतरणास ेगा बाबतसाअा या दृष्ट्टिन  महाराष्ट्ी जमंन महसूल तनयम ््क््तका, खांा ४ मिंल र्ाअ 
नम्ना क्रमाांक १ (क) मदय  स्िारणा करुन अरिल स्िारित नम्ना वअाहत क ला ेह . तस च खालिल कायगअाहि करणयाच  तनदेश 
ादल ल  ेह त. 
 सअग तनबाबत धित सत्ता रभाकाराच्या जर्मनंांबाबताबाबतत खारांं कराअं.  
 सअग रभाकारच्या तनबाबत धित सत्ता रभाकाराच्या जर्मनंांच्या ७/१२ ातार याअर इतर हकक सदरि " सक्षम प्रा धिकाका र या ंच्या  पूिग 
परिा नर्ीर्शिा य हस्ता ंतरिा स बंदी " असा र्शकका मारणयात याअा. 
 महाराष्ट्ी ््नअगसन अधितनयम १९९९ अांतर्गत रभादान क ल ाया जर्मनंांच्या ७/१२ ातार याअर इतर हकक सदरि " जमीन प्रदा न 
केलया च्या  हदना ंका पा सून दहा  िषा ांपयांत हस्ता ंतरिा स बंदी " असा र्शकका मारणयात याअा. 
 अर ादल ाया स्िारित नम्न्यात र्ाअ नम्ना क्रमाांक १ (क) अद्ययाअत करून तयाचं एक रभात दय््यम तनबाबतांिक याांना 
तयाांच्याकांल ााटाबाबत स मदय  नदद करणयाकामं द णयात याअं. तस च एक रभात तहर्सलदार कायागलयास ताल्का नम्ना १ अ 
अद्ययाअत करणयासाठी द णयात याअं.  
 
 र्ाअ नम्ना एक – क हि एक दय्् यम नददअहि ेह . शासनाच् या ा्रोक त सूचनाांन् अय  र्ाअ नम्ना एक – क याच   
(१) स्िाररत र्ाअ नम्ना एक- क, (२) ्ररर्शष्ट् ट – अ ेणण (३) ्ररर्शष्ट् ट – बाबत अस  तीन रभाकार क ल  र् ल  ेह त. 
 
(१) स ाा ररत र्ा ि नम ना  एक- क: अरिल स्िाररत र्ाअ नम्ना एक- क  मद य  गोर्अटादार अर्ग दोन म् हणून मांजूर क ल ा या 
जमंनं ेणण ग्राम्ांचायतंका  तनाहत क ल ा या जमंनं याांचं नदद या नददअहित क लि जात . 
 यातंल ् तांग १ अन्क्रमाांकाचा ेह . 
 ् तांग २ मद य  गूमा्न क्रमाांक र्लहाअा. 
 ् तांग ३ मद य  ज् या गोर्अटादारास गोर्अटादार अर्ग दोन म् हणून जमंन मांजूर करण यात ेलि ेह  त याच  नाअ र्लहाअ . 
 ् तांग ४ मद य  सदर जर्मनंच  षम  रां ह क टर-ेर मद य  नमूद कराअ . 
 ् तांग ५ मद य  सदर जर्मनंचं ेकारणं रु.-्ै. मद य  नमूद कराअं. 
 ् तांग ६ मद य  सदर जमंन नअंन ककां अा ज्न् या शतीअर रभादान करण यात ेलि ेह  त  नमूद कराअ . 
 ् तांग ७ मद य  जमंन रभादानाचा ेद श क्र. अ ादनाांक नमूद कराअा. 
  ् तांग ८ मद य  जमंन ज् या ा्योर्ासाठी तनाहत क लि ेह  त  रभायोजन र्लहाअ . 
  ् तांग ९ मद य  जमंन ज् या रभााधिकरणान  तनाहत क लि अस ल ादा. नर्र्ार्लका, ग्राम्ांचायत इ. त याच  नाअ र्लहाअ . 
  ् तांग १० मद य  जर सदर जमंन ह् ताांतरण करायचं असा यास त यासाठी ्रअानर्ं द ण यास सषम म रभााधिकारि कोण    
    ेह  त याच  नाअ नमूद कराअ . 
  ् तांग ११ मद य  या जर्मनंसाठी शासनाका  जमा कराअं लार्णारि अनाक्जगत रक कम ककां अा नजराणा ककां अा क् ज    
    हक काच् या रकम चा त्र्शल नमूद कराअा. 
  ् तांग १२ मद य  जर सषम म अधिकार याच  सदर जर्मनंचं वअक्री करण यास ्रअानर्ं ादलि अस ल ककां अा शतगगांर्   
    रभाकरणं ेद श ्ाररत क ल  असतंल तर अशा ेद शाचा क्रमाांक अ ादनाांक नमूद कराअा. 
  ् तांग १३ मद य  जर अशा जर्मनंचं त्ासणं े ालि अस ल तर त्ासणं अधिकार याच  ्दनाम अ त्ासणंचा ादनाांक   
    नमूद कराअा. 
  ् तांग १४ हा श रा ् तांग ेह . 
 
 याच र्ाअ नम्ना एक – क मद य  ग्राम्ांचायतंका  तनाहत क ल ा या जर्मनंांचंहि नदद ठ अाअं लार्त .  
याबाबताबाबतत रभाथम "तनाहत" या श् दाचा अथग लषम ात ् याअा. "तनाहत" करण  म् हणज  मालकी हक कान  रभादान करण  होत नाहि. 
ज् याच् याका  जमंन "तनाहत" करण यात ेलि ेह  त याचं क्् थतं कतनष्ट् ठ िारकारभामाण  असत .  
हि जमंन ज् या रभायोजनासाठी "तनाहत" करण यात ेलि ेह  त  रभायोजन शासनाच् या ्रअानर्ंर्शअाय बाबतदलता य त नाहि. त याम्ग  
म्ांबाबतई ग्राम्ांचायत अधितनयम, १९५८, कलम ५१ अन् अय , शासनान  ग्राम्ांचायतंका  तनाहत क ल ा या जर्मनंांअर ग्राम्ांचायतंचा 
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मालकी हक क नसतो, त याांअर शासनाचाच मालकी हक क असतो. त याम्ग  ग्राम्ांचायतंका  तनाहत जर्मनंांच् या ७/१२ सदरि 
मालकाच  नाअ या ् तांगात "शासन" असाच ाा ल ख ठ अाअा ेणण इतर अधिकार या ् तांगातच ग्राम्ांचायतंच  नाअ ठ अाअ .  
म्ांबाबतई ग्राम्ांचायत अधितनयम, १९५८, कलम ५१(१बाबत) मद य  अस  ा्बाबतांधित करण यात ेल  ेह  की, "म्ांबाबतई ग्राम्ांचायत 
अधितनयम, १९५८, कलम ५१(१) अन् अय  ग्राम्ांचायतंका  तनाहत चराऊ ककां अा इतर जमंन जर ादनाांक १ ऑक टोबाबतर १९६५ 
लर्त्ूअी लार्अांखालि असा यास, तं जमंन ग्राम्ांचायतंका  तनाहत म् हणून राहणार नाहि अ तं एखाद् या व् यक तंच  अशा 
तारख च् या लर्त्ूअी अांमलात ककां अा अक्् तत अात असल ल  हक क अ ाहतसांबाबतांि याांना ेधिन राहून राज् य शासनाका  ््नतनगाहत 
होईल." त याम्ग  १ ऑक टोबाबतर १९६५ च् या लर्त्ूअी सांबाबतांधित जमंन लार्अांखालि अस ल तर तं ग्राम्ांचायतंका  तनाहत म् हणून 
राहणार नाहि. 
 
म्ांबाबतई ग्राम्ांचायत अधितनयम, १९५८, कलम ५१(१बाबत) चं ्ररणामकारक अांमलबाबतजाअणं करण यासाठी तलाठी याांनं खालिल 
कायगअाहि कराअं.  
(१) ग्राम्ांचायतंका  तनाहत जमंन १ ऑक टोबाबतर १९६५ च् या लर्त्ूअी (१९६५ च् या खरि् हांर्ामात ककां अा १९६५ -६६ च् या र् बाबतं 
हांर्ामात) लार्अांखालि होतं काय? याचं त्ासणं कराअं. 
 
(२) ग्राम्ांचायतंका  तनाहत जमंन ज ् या रभायोजनाथग तनाहत करण यात ेलि ेह  त या रभायोजनाथग ग्राम्ांचायतंला ेअय यक ेह  
ककां अा कस ? तस च ज् या रभायोजनाथग हि जमंन ग्राम्ांचायतंका  तनाहत करण यात ेलि होतं त या रभायोजनाथगच ततचा अा्र होत 
ेह  ककां अा कस ? याबाबताबाबतत चौकशं कराअं. 
 
ा्रोक त (१) च  ात्तर 'होय' ेणण (२) च  ात्तर 'नाहि' असा यास त याबाबताबाबतचा अहअाल तहर्सलदारला सादर कराअा.                     
 
• अन क अ गा अस  ेढगून य त  की, चराऊ जमंनं, ज् या ग्राम्ांचायतंच् या ता् यात द खगालिसाठी ादा या जातात, त या 
जर्मनंांअर, शासनाचं कोणतंहि ्रअानर्ं न  ेता, ग्राम्ांचायत शागा, दअाखाना, सां् थ च  कायागलय, ग्राम्ांचायत कायागलय 
बाबताांित .  
 
लोकषम ोगाच् या र्गतंम्ग  याला वअरोि होत नाहि. ्रांतू सदर बाबताांिकाम ह  शासकीय जर्मनंअर असा याम्ग , सांबाबतांधिताला योग् य तं 
्रअानर्ं  ेण याचं समज द ण  ह  तलाठीच  कतगव् य ेह . अशा रभाकाराांम्ग  र्ाअ नम्ना नां. १ त  ५ याांचं स्सांर्तं करण  अअेा 
जात .  
 
याम्ग  अशं ्रअानर्ं  ेतलि नसा यास तलाठी याांनं सदर बाबताांिकामाचं नदद र्ाअ नमन्ा नां. १इ (अततक्रमण नददअहि) मद य  
् याअं ेणण ््ढिल योग् य तं कायगअाहि कराअं. काहि र्ाअात, शासकीय जमंनं ् अत:च् या मालकीच् याच समजून बाबत कायद शंर 
बाबताांिकाम , बाबत कायद शंर वअहिर खोदण , बाबत कायद शंर्ण  शासकीय जर्मनंांअर अततक्रमण करण  अशं काम  क लि जातात. याांअर 
तनयांरांण ठ अण  अ अ ग त योग् य तं कायगअाहि करण  ह  तलाठी ेणण मांालअधिकारि याांच  कतगव् य ेह .       
 
• महाराष्ट् ी जमंन महसूल अधितनयम, १९६६ च् या कलम ५१ तस च महाराष्ट् ी जमंन महसूल (सरकारि जर्मनंचं वअा ह अाट 
लाअण ) तनयम १९७१ च् या कलम ४३ त  ४६ अन् अय , अततक्रमण तनयमान्कूल करण याच  अधिकार क्जा हाधिकारि याांना ेह त. 
 
 शासनाच् या ा्रोक त सूचनाांन् अय  स्िाररत र्ाअ नम्ना एक – क मद य च अ र्अ र्ग  गार् करुन या गार्ाांमद य  तनबाबत धित 
सत्तारभाकाराच् या जर्मनंांचं खालि ादल ा या अर्गअारिरभामाण  नदद  ेण यात याअं अस  शासनाच  ेद श ेह त. याचं एक रभात 
तहर्सलदार कायागलयातंल जमाबाबतांदि र्लव्काका  ताल्का नम्ना १ अ अद्ययाअत करणयासाठी द् याअयाचं ेह . 
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                     र्ा ि....... सजा ........ ता ल का  ............... जजल हा ............ 
अ.क्र.                              जर्मनींचे प्रका र १(क) माील नोंद घेण् या सा ठी 

प्रस् ता वित सदर/भा र् क्रमा ंक  
१ म्ांबाबतई क्ग अाहअाट अ श त जमंन अधितनयम १९४८ च  कलम ३२ र् अन् अय  वअक्री े ाल ा या जमंनं १ क (१) 
२ अ र्अ र्ळ् या इनाम अ अतन जमंनं (द अ् थान जमंनं अर्गून) १ क (२) 
३ महाराष्ट् ी जमंन महसूल अधितनयम, १९६६ अन् अय  वअवअि योजनाांतर्गत रभादान/ अततक्रमण 

तनयमान्क्ल क ल ा या जमंनं (गमूंहिन, श तमजूर, ् अातांरां सैतनक इ.) 
१ क (३) 

४ महाराष्ट् ी जमंन महसूल अधितनयम, १९६६ अन् अय  वअवअि योजनाांतर्गत रभादान/ अततक्रमण 
तनयमान्क्ल क ल ा या जमंनं (र्पह तनमागण सां् था, औद् योधर्क अ् था्ना, शैषम णणक सां् था, वअश त 
असाहत रभाका ् इ.) 

१ क (४) 

५ महाराष्ट् ी श त जमंन कमाल िारणा अधितनयम, १९६१ अांतर्गत अाट् क ल ा या जमंनं १ क (५) 
६ महानर्र्ार्लका, नर्र ्ार्लका अ वअवअि रभााधिकरण याांच् या वअकास ेराखड यात समावअष्ट् ट 

असल ा या जमंनं अथअा ग्राम्ांचायतंका  र््रचरण अथअा इतर रभायोजनाांसाठी अर्ग क ल ा या जमंनं 
१ क (६) 

७ द अ् थान इनाम जमंनं १ क (७) 
८ ेादअासं खात दाराांच् या जमंनं (महाराष्ट् ी जमंन महसूल अधितनयम, १९६६, कलम ३६ अ अन् अय ) १ क (८) 
९ महाराष्ट् ी ््नअगसन अधितनयम १९९९ च् या कलम १६ अन् अय  रभादान क ल ा या जमंनं १ क (९) 
१० गाा ् ट् ट् यान  ादल ा या शासकीय जमंनं १ क (१०) 
११ गूदान अ ग्रामदान अांतर्गत ादल ा या जमंनं १ क (११) 
१२ महाराष्ट् ी खाजर्ं अन  (सां्ादन) अधितनयम १९७५ तस च महाराष्ट् ी श त जमंन (जमंन िारण चं 

कमाल मयागदा) अधितनयम १९६१ अन् अय  चौकशंसाठी रभालांबबाबतत असल ा या जमंनं  
१ क (१२) 

१३ गूमंिारि हक कान् अय  रभाा् त े ाल ा या जमंनं १ क (१३) 
१४ महाराष्ट् ी श त जमंन (जमंन िारण चं कमाल मयागदा) अधितनयम १९६१ अन् अय  कमाल मयागद ् षम ा 

अधिक िारण करण यास सूट ादल ा या जमंनं 
१ क (१४) 

 
तथाव्, ा्रोक त १४ गार्ाच  नमून  शासनान  वअाहत क ल ल  नाहित. ह  १४ गार् ेणण त याांच  नम्न  खालिल रभामाण  ठ अण यास 
हरकत नाहि. ् थातनक ्ररक्् थतंन्सार याांमद य  जरूर त  फ रबाबतदल कराअ त.  
 
 
१ क (१) : म्ांबाबतई क्ग अाहअाट अ श त जमंन अधितनयम १९४८ च  कलम ३२ र् अन् अय  वअक्री े ाल ा या जमंनं 
                                   र्ा ि नम ना  क्र. १ क (१) 
        म ंबई क ळ िहहिा ट ि शते जमीन अधिकातनयम १९४८ चे कलम ३२ र् अन् िये विक्री झा लेल या  जमीनी 
                     र्ा ि....... सजा ........ ता ल का  ............... जजल हा ............ 

भूमा पन 
क्रमां क 

 क्षे्रक 
 हे.  णर 

णका र 
रु.  प.ै 

जमीन मा लका चे 
ना ि 

क ळा चे 
ना ि 

कलम ३२ र् 
चा  णदेश क्र. 
ि हदनां क 

कलम ३२ र् 
अन् िये ठरविली 
रे्लेली रक कम 
ि ती 
कोषा र्ा रा त 
जमा  केल या चा  
हदनां क 

कलम ३२ म 
प्रमा िप्रक क्र. 

कलम ३२ म 
न सा र फेरफा र 
क्र. ि फेरफा र 
प्रमा णित 
केल या चा  
हदनां क 

शेरा  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 
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१ क (२) वअवअि इनाम अ अतन जमंनं (द अ् थान जमंनं अर्गून)  
                                 र्ा ि नम ना  क्र. १ क (२) 
                    विविा इना म ि ितन जमीनी (देिस् ाा न जमीनी िर्ळून)  
                     र्ा ि....... सजा ........ ता ल का  ............... जजल हा ............ 

भूमा पन 
क्रमां क 

   क्षे्रक 
  हे.  णर 

णका र/ ज डी 
रु.  प.ै 

  इना मा चा  प्रका र   इना मदा रा च ेना ि   इना म णदेश क्र. ि हदनां क शेरा  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

       

 
 
१ क (३) महाराष्ट् ी जमंन महसूल अधितनयम, १९६६ अन् अय , वअवअि योजनाांतर्गत रभादान/ अततक्रमण तनयमान्क्ल क ल ा या 
जमंनं (गूमंहिन, श तमजूर, ् अातांरां सैतनक इ.) 
                                     र्ा ि नम ना  क्र. १ क (३) 
        विविा योजनां तर्गत प्रदा न/ अततक्रमि तनयमा न क ल केलेल या  जमीनी (भूमीहीन, शतेमजरू, स् िा तं्रक सैतनक इ.) 
                     र्ा ि....... सजा ........ ता ल का  ............... जजल हा ............ 

भूमा पन 
क्रमां क 

 क्षे्रक 
 हे.  णर 

णका र 
रु.  प.ै 

प्रदा ना चा  प्रका र (भूमीहीन, शतेमजरू, 
स् िा तं्रक सैतनक, अततक्रमि तनयमा न क ल 
करिे इ.) 

 खा तेदा रा चे ना ि  णदेश क्र. ि हदनां क   शेरा  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
       

 
 
१ क (४) महाराष्ट् ी जमंन महसूल अधितनयम, १९६६ अन् अय  वअवअि योजनाांतर्गत रभादान/ अततक्रमण तनयमान्क्ल क ल ा या 
जमंनं (र्पह तनमागण सां् था, औद् योधर्क अ् था्ना, शैषम णणक सां् था, वअश त असाहत रभाका ् इ.) 
                                     र्ा ि नम ना  क्र. १ क (४) 
महा रा ष्   जमीन महसूल अधिकातनयम, १९६६ अन् िये विविा योजनां तर्गत प्रदा न/ अततक्रमि तनयमा न क ल केलेल या  जमीनी (र्हृ तनमा गि संस् ाा , 
औद योधिकर्क अस् ाा पना , शैक्षणिक संस् ाा , विशेष िसा हत प्रकल प इ.) 
                     र्ा ि....... सजा ........ ता ल का  ............... जजल हा ............ 

भूमा पन 
क्रमां क 

 क्षे्रक 
 हे.  णर 

णका र 
रु.  प.ै 

प्रदा ना चा  प्रका र (र्हृ तनमा गि संस् ाा , 
औद योधिकर्क अस् ाा पना , शैक्षणिक संस् ाा , 
विशेष िसा हत प्रकल प इ.) 

 खा तेदा रा चे ना ि  णदेश क्र. ि हदनां क   शेरा  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

       

 
 
१ क (५) महाराष्ट् ी श त जमंन कमाल िारणा अधितनयम, १९६१ अांतर्गत अाट् क ल ा या जमंनं 
                             र्ा ि नम ना  क्र. १ क (५) 
      महा रा ष्   शते जमीन कमा ल ाा रिा  अधिकातनयम, १९६१ अतंर्गत िा टप केलेल या  जमीनी 
                     र्ा ि....... सजा ........ ता ल का  ............... जजल हा ............ 

भूमा पन 
क्रमां क 

  िा टप केलेले क्षे्रक 
     हे.  णर 

   णका र  
 रु.         प.ै 

    खा तेदा रा चे ना ि    णदेश क्र. ि हदनां क   शेरा  

१ २ ३ ४ ५ ६ 
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१ क (६) महानर्र्ार्लका, नर्र ्ार्लका अ वअवअि रभााधिकरण याांच् या वअकास ेराखड यात समावअष्ट् ट असल ा या जमंनं अथअा 
ग्राम्ांचायतंका  र््रचरण अथअा इतर रभायोजनाांसाठी अर्ग क ल ा या जमंनं 
                                     र्ा ि नम ना  क्र. १ क (६) 
महा नर्रपा र्लका , नर्र पा र्लका  ि विविा प्रा धिकाकरि यां च् या  विका स णरा खय या त समा विष् ट असलेल या  जमीनी अािा  ग्रा मपचंा यतीकड ेर् रचरि 
अािा  इतर प्रयोजनां सा ठी िर्ग केलेल या  जमीनी 
                     र्ा ि....... सजा ........ ता ल का  ............... जजल हा ............ 

भूमा पन 
क्रमां क 

 क्षे्रक 
 हे.  णर 

णका र 
रु.  प.ै 

जर्मनीचा  प्रका र (महा नर्रपा र्लका , नर्र 
पा र्लका  ि विविा प्रा धिकाकरि यां च् या  
विका स णरा खय या त समा विष् ट असलेल या  
जमीनी अािा  ग्रा मपचंा यतीकडे र् रचरि 
अािा  इतर प्रयोजनां सा ठी िर्ग केलेल या  
जमीनी 

 खा तेदा रा चे ना ि  णदेश क्र. ि हदनां क   शेरा  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
       
 
 
 
१ क (७) द अ् थान इनाम जमंनं 
                                     र्ा ि नम ना  क्र. १ क (७) 
                                     देिस् ाा न इना म जमीनी 
                     र्ा ि....... सजा ........ ता ल का  ............... जजल हा ............ 

भूमा पन 
क्रमां क 

 क्षे्रक 
 हे.  णर 

णका र/ज डी 
रु.  प.ै 

   देिस् ाा ना चे ना ि   िहहिा टदा रा चे 
ना ि 

 णदेश क्र. ि हदनां क हक का चा  
प्रका र 
(हदिा बत्ती, 
िहहिा ट इ.)  

शेरा  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
        

 
 
 
१ क (८) महाराष्ट् ी जमंन महसूल अधितनयम, १९६६, कलम ३६ अ अन् अय  ेादअासं खात दाराांच् या जमंनं 
                                     र्ा ि नम ना  क्र. १ क (८) 
              महा रा ष्   जमीन महसूल अधिकातनयम, १९६६, कलम ३६ अ अन् िये णहदिा सी खा तेदा रां च् या  जमीनी 
                     र्ा ि....... सजा ........ ता ल का  ............... जजल हा ............ 

भूमा पन 
क्रमां क 

   क्षे्रक 
 हे.  णर 

   णका र  
 रु.         प.ै 

    खा तेदा रा चे ना ि    णदेश क्र. ि हदनां क   शेरा  

१ २ ३ ४ ५ ६ 

      

 
 
 
१ क (९) महाराष्ट् ी ्न्अगसन अधितनयम १९९९ च् या कलम १६ अन् अय  रभादान क ल ा या जमंनं 
                                     र्ा ि नम ना  क्र. १ क (९) 
               महा रा ष्   प निगसन अधिकातनयम १९९९ च् या  कलम १६ अन् िये प्रदा न केलेल या  जमीनी                      
                          र्ा ि....... सजा ........ ता ल का  ............... जजल हा ............ 

भूमा पन 
क्रमां क 

 क्षे्रक 
 हे.  णर 

 णका र 
रु.  प.ै 

   ारिा च ेना ि   प निर्सगता चे ना ि  णदेश क्र. ि हदनां क कब् जे 
हक का ची 
रक कम  

शेरा  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
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१ क (१०) गाा ् ट् ट् यान  ादल ा या शासकीय जमंनं 
                                     र्ा ि नम ना  क्र. १ क (१०) 
                              भा डेपट् ट् या ने हदलेल या  शा सकीय जमीनी 
                     र्ा ि....... सजा ........ ता ल का  ............... जजल हा ............ 

भूमा पन 
क्रमां क 

 क्षे्रक 
 हे.  णर 

णका र 
रु.  प.ै 

पट् टेदा रा चे ना ि  पट् ट् या चा  का ला िाी  णदेश क्र. ि हदनां क   शेरा  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

       

 
 
 
१ क (११) गूदान अ ग्रामदान अांतर्गत ादल ा या जमंनं 
                                     र्ा ि नम ना  क्र. १ क (११) 
                               भूदा न ि ग्रा मदा न अतंर्गत हदलेल या  जमीनी 
                     र्ा ि....... सजा ........ ता ल का  ............... जजल हा ............ 

भूमा पन 
क्रमां क 

   क्षे्रक 
 हे.  णर 

   णका र  
 रु.         प.ै 

    खा तेदा रा चे ना ि    णदेश क्र. ि हदनां क   शेरा  

१ २ ३ ४ ५ ६ 
      

 
 
 
१ क (१२) महाराष्ट् ी खाजर्ं अन  (सां्ादन) अधितनयम १९७५ तस च महाराष्ट् ी श त जमंन (जमंन िारण चं कमाल मयागदा) 
अधितनयम १९६१ अन् अय  चौकशंसाठी रभालांबबाबतत असल ा या जमंनं 
                                     र्ा ि नम ना  क्र. १ क (१२) 
               महा रा ष्   खा जर्ी िने (संपा दन) अधिकातनयम १९७५ तसेच महा रा ष्   शते जमीन (जमीन ाा रिेची कमा ल मया गदा ) अधिकातनयम   
               १९६१ अन् िये चौकशीसा ठी प्रलंबबत असलेल या  जमीनी 
                          र्ा ि....... सजा ........ ता ल का  ............... जजल हा ............ 

भूमा पन 
क्रमां क 

 क्षे्रक 
 हे.  णर 

प्रलंबीत का ळ 
िषग   महहने 

का यद या चे ना ि ि 
कलम 

 प्रकरि क्र.  णदेश क्र. ि हदनां क प्रलंबबत 
असण् या चे 
का रि  

शेरा  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

        

 
 
 
१ क (१३) गूमंिारि हक कान् अय  रभाा् त े ाल ा या जमंनं 
                                     र्ा ि नम ना  क्र. १ क (१३) 
                               भूमीाा री हक का न् िये प्रा प्ट त झा लेल या  जमीनी 
                          र्ा ि....... सजा ........ ता ल का  ............... जजल हा ............ 

भूमा पन 
क्रमां क 

   क्षे्रक 
 हे.  णर 

   णका र  
 रु.         प.ै 

    खा तेदा रा चे ना ि    णदेश क्र. ि हदनां क   शेरा  

१ २ ३ ४ ५ ६ 
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१ क (१४) महाराष्ट् ी श त जमंन (जमंन िारण चं कमाल मयागदा) अधितनयम १९६१ अन् अय  कमाल मयागद  ्षम ा अधिक िारण 
करण यास सूट ादल ा या जमंनं 
                                     र्ा ि नम ना  क्र. १ क (१४) 
       महा रा ष्   शेत जमीन (जमीन ाा रिेची कमा ल मया गदा ) अधिकातनयम १९६१ अन् िये कमा ल मया गदेपेक्षा  अधिकाक ाा रि करण् या स सूट   
       हदलेल या  जमीनी                      
                            र्ा ि....... सजा ........ ता ल का  ............... जजल हा ............ 

भूमा पन 
क्रमां क 

 मूळ क्षे्रक 
 हे.  णर 

सूट हदलेले 
क्षे्रक 
हे.    णर 

एकूि क्षे्रक 
हे.       णर  

 खा तेदा रा चे ना ि सूट णदेश क्र. ि 
हदनां क 

अटी / शती  शेरा  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
        
 
 
 
 
 
 
 वअवअि रभायोजनाांसाठी क्ज हककान  अथअा गाा ् ट्ट्यान  रभादान क ल ाया शासकीय जर्मनंांच्याबाबताबाबततंत होणार  शतगगांर्ाच  रभाकार 
टागणयासाठी महाराष्ट्ी शासनान  तलाठी द्तरात पररर्शष् ट – अ ेणण पररर्शष् ट – ब  अशा दोन ्अतांरां नददअहया ठ अणयाच्या 
सूचना शासन ्रां क्र. ल खा्- १०/२०११/रभा.क्र. १५९/ ज-१, ादनाांक ०७/०६/२०१२ अन्अय  ादल ाया ेह त. तया दोन्हि ्अतांरां 
नददअहयाांचा वअाहत नम्ना खालिल रभामाण :  
 
 
 
     ↓ 
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                                    पररर्शष् ट – अ 
         कब्जेहकका ने प्रदा न केलेलया  शा सकीय जर्मनींच्या  नोंदीकरीता  नोंदिहीचा  स ाा रीत नम ना  
          भमूा पन विभा र्/र्ा ि/शहर .....             ता ल का  .....            जजल हा  ..... 
 
(शा सन पररप्रकक क्र. लेखा प- १०/२०११/प्र.क्र. १५९/ ज-१, हदना ंक ०३/०३/२०१२ चे स ाा रीत पररर्शष् ट – अ) 
शा सकीय 
जमीनाा रका च े
पूिग ना ि, 
सध् या चा  पत्ता  
णणि 
का यमचा  
पत्ता , द रध् िनी 
क्रमा ंक/ भ्रमि 
ध् िनी क्रमा ंक/ 
ई-मेल णयडी 

कब् जेहक का न े
शा सकीय 
जमीन प्रदा ना चे 
प्रयोजन 

कब् जेहक का न ेप्रदा न केलेल या  शा सकीय जर्मनीचा  तपशील कब् जेहक का न े
शा सकीय जमीन 
प्रदा ना च् या  
करा रा तील अटी ि 
शती या ंचा  भंर् 
झा ला  णहे ककंिा  
कसे या च् या  
पा हिीचा  हदना ंक/ 
अर्भप्रा य 
(होय/ना ही)/ 
अधिकाका री या ंच ेना ि 
ि पदना म 

शतगभंर् झा ला  
असल या स, 
शतगभंर्ा चा  
तपशील ि  
केलेली 
का यगिा ही 

 र्ा िा चे 
ना ि 

स.नं. हह.नं. के्ष्रक 
(हे.णर. 
/चौ.मी.) 
 

कब् जेहक का ची 
रक कम 

शा सन/ 
विभा र्ीय 
णय क त/ 
जजल हा धिकाका री 
या ंचा  णदेश 
क्र. ि 
हदना ंक 

 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 
          

 
          
          
          
हटप: या  नोंदिहीत प्रां  येक पा ना िर एका च मा लमत्तेचा  तपशील असा िा , जेिेकरुन कब् जेहक का ने हदलेल या  ां  या  मा लमत्तेची दहा  त ेपंारा  िषा ांची 
मा हहती भरता  येईल. नोंदिहीतील पा न पूिग भरल या स निीन पा ना िर तपशील भरिे स रू करून णर्ोदरच् या  ि नतंरच् या  पषृ् ठक्रमा कंा चा  
तपशील दोन् ही पषृ् ठा िंर देण् या त या िा . 
तयार ादनाांक:           त्ासल  ादनाांक:                           त्ासल  ादनाांक: 

तलाठी, मौज  ....., ताल्का.....क्जा हा.....       जमाबाबतांदि र्लव्क, ताल्का.....क्जा हा.....         तहर्सलदार, तालक्ा.....क्जा हा..... 

 ा्रोक त ्ररर्शष्ट् ट – अ मद य  क्ज हककान  रभादान क ल ाया शासकीय जर्मनंांचं नदद एकूण दहा ् तांगात ठ अायचं ेह . या 
नददअहित रभात य क ्ानाअर एका मालमत्त चा त्शंल र्लहाअा. ज् याम्ग  क् ज हक कान  ादल ा या मालमत्त चं दहा त  ्ांिरा अता चं 
मााहतं गरण  शक य होईल. नददअहितंल ्ान ्ूणग गरा यास नअंन ्ानाअर त्शंल गरण  सर्ू करून ेर्ोदरच् या अ नांतरच् या 
्पष्ट् ठक्रमाांकाचा त्शंल दोन् हि ्पष्ट् ठाांअर सांदगागसाठी द ण यात याअा.  
 ् तांग क्रमाांक १ मद य  शासकीय जमंनिारकाच  ्ूणग नाअ, त याचा सद याचा ्त्ता तस च कायमचा ्त्ता, दर्द अनं क्रमाांक, 
भ्रमण द अनं क्रमाांक, ई-म ल ेयां नददवअण यात याअा. 
 ् तांग क्रमाांक २ मद य  क् ज हक कान  शासकीय जमंन रभादानाच  रभायोजन नददवअण यात याअ . 
 ् तांग क्रमाांक ३ त  ८ अांतर्गत असल ा या सहा ् तांगाांमद य  क् ज हक कान  रभादान क ल ा या शासकीय जर्मनंचा त्शंल 
नददवअण यात याअा. 
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 या त्शंलात ् तांग क्रमाांक ३ मद य  र्ाअाच  नाअ; ् तांग क्रमाांक ४ मद य  सर व् ह  नांबाबतर; ् तांग क्रमाांक ५ मद य  ाह् सा नांबाबतर; 
् तांग क्रमाांक ६ मद य  सदर जर्मनंच  षम  रां, ह क टर-ेर ककां अा चौरस मंटर मद य  नददअाअ . ् तांग क्रमाांक ७ मद य  क् ज हक काच् या 
रक कम चा त्शंल र्लहाअा ेणण ् तांग क्रमाांक ८ मद य  शासन ककां अा वअगार्ंय ेय्क त अथअा क्जा हाधिकारि याांचा ेद श 
क्रमाांक अ ादनाांक नददअाअा. 
 ् तांग क्रमाांक ९ मद य  क् ज हक कान  शासकीय जमंन रभादानाच् या करारातंल अटि अ शती याांचा गांर् े ाला ेह  ककां अा कस  
याबाबताबाबतत ्ाहणंचा अर्गरभााय अ ादनाांक, तस च शतगगांर् े ाल ला ेह  ककां अा शतगगांर् े ाल ला नाहि ह  ् ्ष्ट् ट नमूद कराअ . त या््ढ  
त्ासणं करणार या अधिकार याच  नाअ ेणण ्दनाम नमूद कराअ . 
 ् तांग क्रमाांक ९ मद य  जर शतगगांर् े ाला अस ल तर अशा शतगगांर्ाचा त्शंल अ त याबाबताबाबतत क ल लि कायगअाहि नमूद कराअं.  
 खालिल ्ररर्शष्ट् ट – बाबत मद य  गाा ् ट् ट् यान  रभादान क ल ाया शासकीय जर्मनंांचं नदद एकूण सोगा ् तांगात ठ अायचं ेह . या 
नददअहित रभात य क ्ानाअर एका मालमत्त चा त्शंल र्लहाअा. त याम्ग  गाा ् ट् ट् यान  ादल ा या मालमत्त चं दहा त  ्ांिरा अता चं 
मााहतं गरण  शक य होईल. नददअहितंल ्ान ्ूणग गरा यास नअंन ्ानाअर त्शंल गरण  सर्ू करून ेर्ोदरच् या अ नांतरच् या 
्पष्ट् ठक्रमाांकाचा त्शंल दोन् हि ्पष्ट् ठाांअर सांदगागसाठी द ण यात याअा. यातंल   
 ् तांग क्रमाांक १ मद य  नदद कोणत या अतागचं ेह  त  अतग नमूद कराअ . 
 ् तांग क्रमाांक २ मद य  शासकीय जमंनिारकाच  (गाा ् ट् टािारकाच ) ्ूणग नाअ, त याचा सद याचा ्त्ता तस च कायमचा ्त्ता, 
दर्द अनं क्रमाांक, भ्रमण द अनं क्रमाांक, ई-म ल ेयां नददवअण यात याअा. 
 ् तांग क्रमाांक ३ मद य  गाा ्ट् ट् यान  शासकीय जमंन रभादान करण याच  रभायोजन नमूद कराअ . 
 ् तांग क्रमाांक ४ त  ८ अांतर्गत असल ा या ्ाच ् तांगाांमद य  गाा ् ट् ट् यान  रभादान क ल ा या शासकीय जमंनंचा त्शंल 
नददवअण यात याअा. 
 या त्शंलात ् तांग क्रमाांक ४ मद य  र्ाअाच  नाअ; ् तांग क्रमाांक ५ मद य  सर व् ह  नांबाबतर; ् तांग क्रमाांक ६ मद य  ाह् सा नांबाबतर; 
् तांग क्रमाांक ७ मद य  सदर जर्मनंच  षम  रां, ह क टर-ेर ककां अा चौरस मंटर मद य  नददअाअ . ् तांग क्रमाांक ८ मद य  शासन ककां अा 
वअगार्ंय ेय्क त अथअा क्जा हाधिकारि याांचा ेद श क्रमाांक अ ादनाांक नददअाअा. 
 ् तांग क्रमाांक ९ त  १२ अांतर्गत असल ा या चार ् तांगाांमद य  गाा ् ट् ट् याच् या असूलिचा त्शंल नददवअण यात याअा. 
 या त्शंलात ् तांग क्रमाांक ९ ि १० मद य  असूलि कोणत या कालाअिंसाठी करण यात ेलि ेह  तो कालाअिं ्ासनू त  
्य त या रभाकार  नददअाअा. ् तांग क्रमाांक ११ मद य  अावतगक गाा ् ट् ट् याचं रक कम नददअाअं तर ् तांग क्रमाांक १२ मद य  
गूईगाड याचं रक कम असूल क ा याचा ादनाांक नददअाअा. 
 ् तांग क्रमाांक १३ मद य  गाा  कराराच  न्तनंकरण क ा याचा शासन ककां अा वअगार्ंय ेय्क त अथअा क्जा हाधिकारि याांचा 
ेद श क्र. अ ादनाांक नददअाअा. 
 ् तांग क्रमाांक १४ मद य  गाा ् ट् टा ह् ताांतररत े ाला असा यास त याचा त्शंल र्लहाअा अ अस  ह् ताांतरण, शासनाच् या ककां अा  
वअगार्ंय ेय्क ताांच् या अथअा क्जा हाधिकारि याांच् या ज् या ेद शान् अय  े ाल ल  ेह  त याचा क्रमाांक अ ादनाांक नददअाअा. 
 ् तांग क्रमाांक १५ मद य  गाा ् ट् ट् यान  शासकीय जमंन रभादानाच् या करारातंल अटि अ शती याांचा गांर् े ाला ेह  ककां अा कस  
याबाबताबाबतत ्ाहणंचा अर्गरभााय अ ादनाांक, तस च शतगगांर् े ाल ला ेह  ककां अा शतगगांर् े ाल ला नाहि ह  ् ्ष्ट् ट नमूद कराअ . त या््ढ  
त्ासणं करणार या अधिकार याच  नाअ ेणण ्दनाम नमूद कराअ .  
 ् तांग क्रमाांक १६ मद य  जर शतगगांर् े ाला अस ल तर अशा शतगगांर्ाचा त्शंल अ त याबाबताबाबतत क ल लि कायगअाहि नमूद कराअं.  
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[पररर्शष् ट – ब हा  एकूि १६ स् तंभा ंचा  असून, तो य यिजस् ात कळा िा  म् हिून नम न् या दा खल ां  या च ेस् ितं्रक भा र् केलेले णहेत या ची नोंद 
घ् या िी.] 
 
पररर्शष् ट – ब 
             भा डपेट् ट् या ने प्रदा न केलेलया  शा सकीय जर्मनींच्या  नोंदीकरीता  नोंदिहीचा  स ाा रीत नम ना  
             भमूा पन विभा र्/र्ा ि/शहर .....             ता ल का  .....            जजल हा  ..... 
 
(शा सन पररप्रकक क्र. लेखा प- १०/२०११/प्र.क्र. १५९/ ज-१, हदना ंक ०३/०३/२०१२ चे स ाा रीत पररर्शष् ट – ब) 
िषग शा सकीय जमीनाा रका चे पूिग ना ि, 

सध् या चा  पत्ता  णणि का यमचा  पत्ता , 
द रध् िनी क्रमा ंक/ भ्रमि ध् िनी क्रमा ंक/ 
ई-मेल णयडी 

भा डपेट् ट् या न े
शा सकीय जमीन 
प्रदा ना च ेप्रयोजन 

भा डपेट् ट् या न ेप्रदा न केलेल या  शा सकीय जमीनीचा  ि भा डकेरा रा चा  
तपशील 

   र्ा िा चे 
ना ि 

स.नं. हह.नं. के्ष्रक 
(हे.णर. 
/चौ. मी.) 
 

शा सन/ विभा र्ीय 
णय क त/ जजल हा धिकाका री 
या ंचा  णदेश क्र. ि 
हदना ंक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
        

        

        

 

पररर्शष् ट – ब प ढे चा लू ↓ 
भा डपेट् ट् या ची िसलूी भा ड ेकरा रा च े

न तनीकरि केल या चा  
शा सन/ विभा र्ीय 
णय क त/ जजल हा धिकाका री 
या ंचा  णदेश क्र. ि 
हदना ंक 

भा डपेट् टा  हस् ता ंतररत 
झा ल या स ां  या चा  
तपर्शल. शा सन/ 
विभा र्ीय णय क त/ 
जजल हा धिकाका री या ंचा  
णदेश क्र. ि हदना ंक 

जमीन प्रदा न करा रा तील 
अटी ि शती या ंचा  भंर् 
झा ला  णहे ककंिा  कस े
या च् या  पा हिीचा  हदना ंक/ 
अर्भप्रा य (होय/ना ही) 
/अधिकाका री या ंचे ना ि ि 
पदना म 

शतगभंर् झा ला  
असल या स, 
शतगभंर्ा चा  
तपशील ि  
केलेली का यगिा ही 

का ला िाी  
 
 
 
 
 
       

िा वषगक 
भा ड े
पट् टा  
रक कम 

भूई 
भा य या ची 
रक कम 
िसूल 
केल या चा  
हदना ंक 

    

पा सून पयांत       

९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ 
        

        

        

हटप: या  नोंदिहीत प्रां  येक पा ना िर एका  मा लमत्तेचा  तपशील असा िा , जेिेकरुन भा डपेट् ट् या ने हदलेल या  ां  या  मा लमत्तेची दहा  ि पंारा  िषा ांची 
मा हहती भरता  येईल. नोंदिहीतील पा न पूिग भरल या स निीन पा ना िर तपशील भरिे स रू करून णर्ोदरच् या  ि नतंरच् या  पषृ् ठक्रमा कंा चा  
तपशील दोन् ही पषृ् ठा िंर देण् या त या िा . 
तयार ादनाांक:           त्ासल  ादनाांक:                       त्ासल  ादनाांक: 

तलाठी, मौज  ....., ताल्का.....क्जा हा.....        जमाबाबतांदि र्लव्क, तालक्ा.....क्जा हा.....       तहर्सलदार ताल्का.....क्जा हा.....   
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                             र्ा ि नम ना  एक – ड  नम ना  
क्ग अाहअाट कायदा ेणण महाराष्ट् ी श त जमंन (जमंन िारण चं कमाल मयागदा) अधितनयम १९६१ च् या ा्बाबतांिान्सार 
अततररक त म् हणून ेोवतत क ल ा या जमंनं दशगवअणारि नददअहि.  

                                     र्ा ि नम ना  एक – ड 
क ळ िहहिा ट का यदा  णणि महा रा ष्   शेत जमीन (जमीन ाा रिेची कमा ल मया गदा ) अधिकातनयम १९६१ च् या  उपबंाा न सा र अततररक त 
म् हिून घोवषत केलेल या  जमीनी दशगवििा री नोंदिही.  

                                   र्ा ि ....., ता ल का ..... जजल हा .....   
 अन  क्र.  भूमा पन क्र. हहस् सा  क्र.    के्ष्रक   णका रिी           जर्मनीचे िर्ीकरि    शेरा  
           जलर्सधंिकचत के्ष्रक         अजलर्सधंिकचत के्ष्रक     
    हे. णर रु. पै.    हे. णर    हे.  णर  
  (१)   (२)   (३)    (४)     (५)      (६अ)       (६ब)   (७) 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
तयार ादनाांक:           त्ासल  ादनाांक:                           त्ासल  ादनाांक: 

तलाठी, मौज  ....., ताल्का.....क्जा हा.....       जमाबाबतांदि र्लव्क, ताल्का.....क्जा हा.....   तहर्सलदार तालक्ा.....क्जा हा..... 

 
र्ाअ नम्ना एक – ा हि एक दय्् यम नददअहि ेह . यात क्ग अाहअाट कायदा ेणण महाराष्ट् ी श त जमंन (जमंन िारण चं 
कमाल मयागदा) अधितनयम १९६१ च् या ा्बाबतांिान्सार अततररक त म् हणून ेोवतत क ल ा या जमंनं दशगवअणारि मााहतं नददवअलि 
जात .  
 यातंल ् तांग १ अन्क्रमाांकाचा ेह . 
 ् तांग २ मद य  गूमा्न क्रमाांक र्लहाअा. 
 ् तांग ३ मद य  जर्मनंचा ाह् सा क्रमाांक (असा यास) नमदू कराअा.  
 ् तांग ४ मद य  सदर जर्मनंच  षम  रां ह क टर-ेर मद य  नमूद कराअ . 
 ् तांग ५ मद य  सदर जर्मनंचं ेकारणं रु.-्ै. मद य  नमूद कराअं. 
 ् तांग क्रमाांक ६ अ त  ६ ब अांतर्गत असल ा या दोन ् तांगाांमद य , ् तांग क्रमाांक ६ अ मद य  सदर जर्मनंच  जलर्सांधचत षम  रां 
ेणण ् तांग क्रमाांक ६ ब मद य  सदर जर्मनंच  अजलर्सांधचत षम  रां ह क टर-ेर मद य  नमूद कराअ . 
 ् तांग ७ हा श रा ् तांग ेह .  
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    र्ा ि नम ना  एक – इ नम ना   
   शासकीय जर्मनंांअरिल अततक्रमणाांचं नददअहि 
                                र्ा ि नम ना  एक – इ 
                       शा सकीय जर्मनींिरील अततक्रमिा ंची नोंदिही 
                          र्ा ि.......  ता ल का  ............... जजल हा ............ 
अन  
क्र. 

भूमा पन 
क्र. 
णणि 
हहस् सा  
क्र. 

अततक्रमि 
करिा र या चे   
ना ि 

अततक्रर्मत 
के्ष्रक ि 
ां  या चा  
कच् चा  
णरा खडा  

अततक्रमिा चा  
हदना ंक णणि 
अततक्रर्मत 
जर्मनीचा  
उपयोर् 

अततक्रमि 
नजरेस 
णल या चा  
हदना ंक 

खंड ककंिा  
णका रिी 
कोिां  या  
िषा गपा सून 
िसूल 
करा यची? 

स् तभं (४) मध् ये 
नमूद केलेले 
अततक्रमि पूिी 
कोिां  या ही िळेी 
दरू केले होते 
का य? असल या स 
कोिां  या  िषी? 

अततक्रमिा बा बतच् या    
तनिगया चा  हदना कं ि 
ां  या चा  तपशील 

शेरा  

(१)   (२)    (३)   (४)    (५)   (६)   (७)   (८)        (९) (१०) 
          
          
 
तयार ादनाांक:           त्ासल  ादनाांक:                           त्ासल  ादनाांक: 

तलाठी, मौज  ....., ताल्का.....क्जा हा.....       जमाबाबतांदि र्लव्क, ताल्का.....क्जा हा.....   तहर्सलदार तालक्ा.....क्जा हा..... 

 
र्ाअ नम्ना एक – ा हि एक ् अयां् ्ष्ट् ट दय्् यम नददअहि ेह . या नददअहिमद य  शासकीय जर्मनंांअरिल अततक्रमणाबाबताबाबतत 
मााहतं असा याम्ग  याचा बाबतराच ा्योर् होतो. 
 
 यातंल ् तांग १ अन्क्रमाांकाचा ेह . 
 ् तांग २ मद य  गूमा्न ेणण ाह् सा क्रमाांक र्लहाअा. र्ाअात ज व् हा क्रमाांक न ादल ा या शासकीय जर्मनंांअर अततक्रमण होत  
त व् हा या ् तांगात मार्ागच , जार् च  नाअ इत यादि त्शंल र्लाहण यात याअा. 
 ् तांग ३ मद य  अततक्रमण करणार याच  नाअ नमूद कराअ .  
 ् तांग ४ मद य  अततक्रर्मत षम  रां ह क टर-ेर मद य  नमूद कराअ  अ अततक्रर्मत षम  रांाचा कच् चा ेराखाा काढाअा.  
 ् तांग ५ मद य  अततक्रमण क व् हा्ासून े ाल  तो ादनाांक ेणण अततक्रर्मत जर्मनंचा ा्योर् कोणत या कारणासाठी क ला 
जात ेह  त  नमूद कराअ .  
 ् तांग ६ मद य  अततक्रमण ज् या ादअशं नजर स ेल  तो ादनाांक नमूद कराअा. 
 ् तांग ७ मद य  सदर अततक्रमणाबाबताबाबतत खांा ककां अा ेकारणं कोणत या अताग्ासून असूल करायचं त  नमूद कराअ .  
 ् तांग ८ मद य  ् तांग (४) मद य  नमूद क ल ल  अततक्रमण ्ूअी किं दरू क ल  होत  काय ेणण दरू क ल  असा यास असा यास 
कोणत या अती त  नमूद कराअ .  
 ् तांग ९ मद य  सदर अततक्रमणाबाबताबाबतत  ेतल ा या तनणगयाचा ादनाांक अ त याचा त्शंल नमूद कराअा. 
 ् तांग १० हा श रा ् तांग ेह . अततक्रमण दरू क ल  असा यास ककां अा तनयमान्क्ल क ा यास त याचा त्शंल या ् तांगात 
र्लाहण यात याअा.  
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     र्ा ि नम ना  दोनचा  नम ना  
      अकप वतक महस्लाचं नददअहि 
                                     र्ा ि नम ना  दोन 
                                 अकृवषक महस ला ची नोंदिही 
                            र्ा ि.......  ता ल का  ............... जजल हा ............ 
महा रा ष्   जमीन महसूल संहहता , १९६६, कलम ११०/१११ अन् िये ज् या  िर्ा गत र्ा ि दा खल असेल तो िर्ग. 
अ.क्र जर्मनीचे  

ििगन 
भूके्ष्रक अकृवषक 

परिा नर्ीचे/ 
भूप्रदा ना च े
स् िरुप  
ि अटी 

भोर्िटा   
हक का ची 
ककंमत  
(असल या स) 

िा वषगक 
महसूल 

म दत       प्रा धिकाका र ता ल का  
नम ना  
क्र. दोन 
माील  
नोंद क्र. 

पहहल या  
भोर्िटा दा रा चे  
ना ि 

शेरा  

      पा सून पयांत     
१ २ ३ ४     ५   ६ ७अ ७ब     ८ ९ १० ११ 
    रु. पै.  रु.  पै.       
भा र् अ – र्ा िठा िा तील -  
(एक) तनअास वअतयक रभायोजनासाठी अा्र क ल ा या जमंनं: 
 
(दोन) औद् योधर्क रभायोजनासाठी अा्र क ल ा या जमंनं: 
 
(तीन) अाणणज् यंक रभायोजनासाठी अा्र क ल ा या जमंनं: 
 
(चा र) महसूल माफ रभादानाांव् यततररक त, कमं क ल ा या ककां अा अाढअल ा या दरान  इतर कोणत याहि अा्र क ल ा या जमंनं: 
 
(पा च) महसूल माफ रभादान : 
 
एकूि भा र् (अ) ( (एक) + (दोन) + (तीन) + (चा र) + (पा च) ) 
 
भा र् ब – र्ा िठा िा बा हेरील - 
(एक) तनअास वअतयक रभायोजनासाठी अा्र क ल ा या जमंनं: 
 
(दोन) औद् योधर्क रभायोजनासाठी अा्र क ल ा या जमंनं: 
 
(तीन) अाणणज् यंक रभायोजनासाठी अा्र क ल ा या जमंनं: 
 
(चा र) महसूल माफ रभादानाांव् यततररक त, कमं क ल ा या ककां अा अाढअल ा या दरान  इतर कोणत याहि अा्र क ल ा या जमंनं: 
 
(पा च) महसूल माफ रभादान : 
 
एकूि भा र् (ब) ( (एक) + (दोन) + (तीन) + (चा र) + (पा च) ) 
      िा वषगक र्ोषिा रा  

िषग:  
भा र् (अ)   के्ष्रक         महसलू 
भा र् (ब)   के्ष्रक         महसूल 
एकूि 

तयार ादनाांक:                               त्ासल        

तलाठी मौज  ....., ताल्का.....क्जा हा.....          जमाबाबतांदि र्लव्क, ताल्का.....क्जा हा.....              तहर्सलदार, ताल्का.....क्जा हा..... 
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र्ाअ नम्ना एक मद य  सअग कप वतक जमंन महसूलाचा ाहशोबाबत ठ अला जातो. हा नम्ना जमाबाबतांदिच् या म्दतं्य त चालू असतो. या 
र्ाअ नम्ना दोन मद य  र्ाअातंल सअग कायम बबाबतनश तं (अकप वतक) जर्मनंांचं नदद असत . तात््रतया बबाबतनश तंचं (ादा. 
वअटगट्टि) चं नदद र्ाअ नम्ना नांबाबतर चार मदय   ेतलि जात . र्ाअ नम्ना नांबाबतर दोन हा महाराष्ट् ी जमंन महसूल (महसूल 
गूमा्न अ गूमा्न क्रमाांकाच  ा्वअगार्) तनयम, १९६९ च  तनयम २२ अन् अय  तयार क ल ा या अकप वतक गोर्अट् याांच् या नददअहिअर 
ेिाररत असतो.  यात े्ण बबाबतनश तं असणार या जर्मनंां्ासून य णारा कायम ्अरु्ं महसूल दशगअतो. कायम बबाबतनश तं 
नसणार या नददिांसाठी समाांतर र्ाअ नम्ना नांबाबतर दोन ठ अणयात याअा. र्ाअ नम्ना नांबाबतर दोन हा दोन गार्ाांमदय  असतो. 

र्ाअ नम्ना नांबाबतर दोनचं वअगार्णं दोन म्ख य गार्ात क ल लि ेह .  
अ. र्ाअठाणातंल बबाबतनश तं जमंन ेणण ब. र्ाअठाणाबाबताह रिल बबाबतनश तं जमंन (र्ाअठाण म् हणज  महाराष्ट् ी जमंन महसूल अधितनयम 
१९६६ च् या कलम १२२ अन् अय  तनक्य चत क ल लि जार्ा) 
नांतर महाराष्ट् ी जमंन महसूल अधितनयम १९६६ च् या कलम ६७, ११० ेणण ११४ मिंल तरतूदिांनूसार याच  ्ाच ा्वअगार् 
करण यात य तात.   
(१) तनअास कारणासाठी  
(२) औद्योधर्क कारणासाठी 
(३) अाणणज्य कारणासाठी 
(४) जमंन महसूल कमं ककां अा जा्त दरान  ेकारणयात ेल ाया वअश त रभायोजनाांसाठी 
(५) महसूल माफ रभायोजनाांसाठी 
 
बबनशेती णदेशा ची का यगिा ही:  
अ. बबाबतनश तं ेकारणं े ाा याअर करुन सषम म अधिकार याच्या ेद शान्अय  बबाबतनश तं ेद शाच्या दोन रभातं तहर्सल कायागलयाका  
्ाठवअाया जातात. ेद शाचं एक रभात ेणण सांबाबतांिंत जर्मनंच  नकाश  क्जाहा तनरिषम क, गूर्म अर्गल ख याांच का  ्ाठअलि 
जातात.  
ण. तहर्सल कायागलयातंल जमाबाबतांदि र्ल्ंकान  या ेद शाचं नदद ताल्का नम्ना दोन मदय  ्याअं अ ेद शाच्या दस्र या 
रभातंअर ताल्का नम्ना दोन मदय   ेतल ाया नददिांचा अन्क्रमाांक नमूद करून तं रभात तलाठी याांच का  ्ाठअाअं.  
इ. जमाबाबतांदि र्ल्ंकाकाून रभाा्त े ाल ाया या ेद शाच्या रभातंच्या मााहतंअरून तलाठी याांनं र्ाअ नम्ना नांबाबतर दोन मदय  नदद 
्याअं.  
फ. तलाठी याांनं र्ाअ नम्ना नांबाबतर दोन मदय  नदद  ेतायानांतर सदर नदद र्ाअ नम्ना नांबाबतर एक, सहा, सात ेणण ेठ-बाबत 
यात स्ददा ्याअं. 
 
तला ठी या ंनी र्ा ि नम ना  नंबर दोन मध्ये नोंद करण्या ची पध्दत:  
र्ाअ नम्ना नांबाबतर दोन मद य  एकूण अकरा ् तांग ेह त.  
 र्ा. न. दोन- ् तांग- १ – अन्क्रमाांकासाठी ेह .  
 र्ा. न. दोन- ् तांग- २ – मद य  जर्मनंचा सव्हे नांबाबतर, ्लॉ ट नांबाबतर नमूद कराअा. हा ् तांग अधिक कागजं्ूअगक गराअा. ादा. 
फक त 'र्ाअठाण ककां अा ख्ल  मैदान' अस  मोेम र्लाहण याऐवजअजं 'अमूक याांच् या ेराजअगंल र्ाअठाण ककां अा ख्ल  मैदान' अस  
न मक  र्लहाअ . 
 र्ा. न. दोन- ् तांग- ३ – मद य  जर्मनंच् या बबाबतनश तं खालिल षम  रां, चौरस र्मटरमदय  नमूद कराअ .  
 र्ा. न. दोन- ् तांग- ४ – मद य  बबाबतनश तं ा्योर्ाचा रभाकार ेणण तया सांबाबतांिंत अटि/शती नमूद कराव्यात. ादा. ककराणा 
दक्ान/हॉ ट ल/व्ठाचं धर्रणं/राहत  ेर इ. हा ् तांग फार महत अाचा ेह . त्ासणं करताांना या ् तांगाच् या  ेिाराअर तनयमगांर्, 
अा्रातंल बाबतदल कगण  शक य होत .  
 र्ा. न. दोन- ् तांग- ५ – मद य  जर्मनंचं गोर्अटाधिकार ककां मत नमूद कराअं. 
 र्ा. न. दोन- ् तांग- ६ – मद य  ेकारणयात ेल ाया बबाबतनश तं जमंन महसूलाचं नदद कराअं. ्रांतू ् तांग- ६ – मद य  
थकबाबताकी, असूल, रु्ाांतर कर ककां अा दांा याचं नदद करु नय . सन २००७ ्ासून शासनान  १० ्ैस  रभातं चौरस र्मटर असा 
बबाबतनश तं दर कायम क ला ेह . (कृपया  अद यया ित तरतूद बघा िी)   
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 र्ा. न. दोन- ् तांग- ७ (अ) ेणण ७(ब) मदय  जमंन महसूलाच्या कालाअिंचं नदद करण  अ  ्षम ंत ेह . हि ेकारणं 
जमंनंचा रभात यषम  अकप वतक अा्र स्रू क ा या्ासून ्ांिरा अतागच् या कालाअिंनांतर फ रत्ासणं होई्य त अांमलात राहत . या 
् तांगाअरुन महाराष्ट् ी जमंन महसूल सांाहता, १९६६, कलम ११६ अन् अय  ेकारणंचं फ रत्ासणं करण यास मदत र्मगत .  
 र्ा. न. दोन- ् तांग- ८ मद य  सषम म अधिकार यान  ादल ाया ेद शाचा क्रमाांक अ ादनाांक नमूद कराअा.  
 र्ा. न. दोन- ् तांग- ९ मद य  ताल्का नम्ना नांबाबतर दोन मदय  ज्या अन्क्रमाांकान  सदर बबाबतनश तं ेद शाचं नदद करणयात 
ेलि ेह  तो क्रमाांक र्लहाअा.  
 र्ा. न. दोन- ् तांग- १० मद य  ्ाहा या गोर्अटादाराच  नाअ र्लहाअ . 
 र्ा. न. दोन- ् तांग- ११ हा श रा ् तांग ेह . यात रभातयषम  बबाबतनश तं अा्र स्रू े ाायाचा ादनाांक नददअाअा. 
 
र्ा. न. दोनच् या या ् तांगाांनांतर खालिल गार्ात दोन गार्ातंल नददि असतात. भा र् अ – र्ा िठा िा तील ेणण भा र् ब – 
र्ा िठा िा बा हेरील. 
 
भा र् अ मद य  – र्ाअठाणातंल- (एक) तनअास वअतयक रभायोजनासाठी अा्र क ल ा या जमंनं, (दोन) औद् योधर्क रभायोजनासाठी 
अा्र क ल ा या जमंनं, (तीन) अाणणज् यंक रभायोजनासाठी अा्र क ल ा या जमंनं, (चा र) महसूल माफ रभादानाांव् यततररक त, कमं 
क ल ा या ककां अा अाढअल ा या दरान  इतर कोणत याहि अा्र क ल ा या जमंनं, (पा च) महसूल माफ करुन रभादान क ल ा या जमंनं या 
्ाच रभाकारातंल जर्मनंांच  षम  रां ेणण महसूलाचं नदद असत . याचं एकूण बाबत रिज एकूि भा र् (अ) या ् तांगात क लि जात .  
 
भा र् ब मद य  – र्ाअठाणाबाबताह रिल- (एक) तनअास वअतयक रभायोजनासाठी अा्र क ल ा या जमंनं, (दोन) औद् योधर्क रभायोजनासाठी 
अा्र क ल ा या जमंनं, (तीन) अाणणज् यंक रभायोजनासाठी अा्र क ल ा या जमंनं, (चा र) महसूल माफ रभादानाांव् यततररक त, कमं 
क ल ा या ककां अा अाढअल ा या दरान  इतर कोणत याहि अा्र क ल ा या जमंनं, (पा च) महसूल माफ करुन रभादान क ल ा या जमंनं या 
्ाच रभाकारातंल जर्मनंांच  षम  रां ेणण महसूलाचं नदद असत . याचं एकूण बाबत रिज एकूि भा र् (ब) या ् तांगात क लि जात .  
 
श अटि गार् (अ) मद य  समावअष्ट् ट एकूण षम  रां ेणण महसलू अ गार् (बाबत) मद य  समावअष्ट् ट एकूण षम  रां ेणण महसलू तस च दोन् हि 
गार्ाांच  एकूण षम  रां ेणण महसूल याचा अावतगक र्ोतअारा काढला जातो.  
 
हा नम्ना ज्ना ककां अा जंणग/खराबाबत े ाा यास तहर्सलदारन  त याच् या ््नलेखनाच  ेद श द् याअ त, तलाठी याांनं सदर ेद शान्सार 
अचूक ््नलेखन करुन त याअर सहि कराअं अ तहर्सलदारन  ््नर्लगणखत नम्ना त्ास्न त याअर सहि कराअं.     
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     र्ा ि नम ना  तीन 
           द मा ला  जर्मनींची नोंदिही 
[र्ा ि नम ना  तीन हा  एकूि १६ स् तंभा ंचा  असून, तो य यिजस् ात कळा िा  म् हिून ां  या चे नम न् या दा खल स् ितं्रक भा र् केलेले णहेत या ची नोंद 
घ् या िी.] 
 
                                      र्ा ि नम ना  तीन  
                                  द मा ला  जर्मनींची नोंदिही 
                               र्ा ि .....  ता ल का  ..... जजल हा  ..... 
िर्ग प्रका र णणि 

ककती का ळ चा लू 
रा हिया ची 

प्रां  येक िर्ा गतील चा लू 
क्रमा ंक 

द मा ला  जर्मनीच् या   
नोंदिहीतील क्रमा ंक, 
ाा रिा  प्रका र णणि 
तनिगय असल या स  

सनद क्रमा ंक 

१ २ ३ ४ ५ 
     
     
     
     
 
र्ा ि नम ना  तीन प ढे चा लू ↓ 
भूमा पन क्रमा ंक 
णणि हहस् सा  क्रमा ंक 
(असल या स) 

तनय िळ  
ला र्िडी योग् य  
क्षे्रक 

    णका रिी अकृवषक िा परा खा लील 
क्षे्रक 

  णका रिी 

६ ७ ८ ९ १० 
 हे.           णर रु.                  पै. हे.       णर  रु.    पै. 
         
         
         
         
 
र्ा ि नम ना  तीन प ढे चा लू ↓ 
        शा सना ला  येिे असलेली रक कम      एकूि द मा ला दा रा कडील 

र्शल लक ककंिा  
न कसा न 

    शेरा  
ज डी/सला मी              जमा बंदी 

       दर     णका रिी 
११ १२ १३ १४ १५ १६ 

रु. पै. रु. पै. रु. पै. रु. पै. रु. पै.  
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 'दम्ाला जमंन' म् हणज  'शासनान  महसूल माफ ककां अा कमं करुन वअर्शष्ट् ट कामाांसाठी रभादान क ल ा या जमंनं'. अशा 
जर्मनंांना 'इनाम जमंनं' स्द दा म् हणतात.  
र्ाअ नम्ना नांबाबतर एक मद य  श तंसाठी ा्योर्ात ेणा या जाणार या जर्मनंांअरिल महसूलाचं नदद क लि जात  तर र्ाअ नम्ना 
नांबाबतर दोन मद य  बबाबतनश तंसाठी ा्योर्ात ेणा या जाणार या जर्मनंांअरिल महसूलाचं नदद क लि जात .  
या र्ाअ नम्ना नांबाबतर तंन मद य  श तंसाठी ेणण बबाबतनश तंसाठी ा्योर्ात ेणा या जाणार या सअग (सरांजाम/द अ्थान इनाम) 
दम्ाला जर्मनंांच् या महसूलाचं नदद क लि जात .   
 
इनाम जमंन म्हणज  राजकीय अथअा अन्य कामाच्या मोबाबतदला म्हणून शासनानान  रभादान क ल लि जमंन. याच  जर्मनंांना 
‘दम्ाला जमंन’ म् हणतात. या सरांजाम अ इनाम कायद्यातंल तरतूदि अ सनद तंल अटिांना अिंन राहून ा्गोर्णयाचा हकक 
शासनान  काहि लोकाांना रभादान क ला होता. इनाम जमंनंांचं नदद महाराष्ट्ी जमंन महसूल अधितनयम, १९६६ च  कलम ७५ 
अन् अय  क्जा हा ककां अा ताल्का रक्ज् टरला ठ अलि जात , या रक्ज् टरला लर्लन शन रक्ज् टर अस  म् हणतात. 
 
'ज डी' म् हणज  इनामदाराकाून असूल क ल ा या जमंन महसूला्ैकी जो गार् सरकार जमा क ला जातो त या गार्ाला ज्ां 
म् हणतात.  
'न कसा न' म् हणज  इनामदाराकाून असूल क ल ा या जमंन महसूला्ैकी जो गार् इनामदार ् अत:का  ठ अतो त या गार्ाला न्कसान 
म् हणतात.        
 
इना मा चे प्रका र:  
अर्ग-१: सरांजाम, जहार्ंर अ इतर ततसम राजकीय कामाच्या मोबाबतदला म्हणून ादल लि जमंन.  
अर्ग-२: जात इनाम-एखाद्या व्यकतंन  क ल ाया गूतणाअह कामधर्रिबाबतद्दल ादल लि जमंन. 
अर्ग-३: द अ्थान इनाम- द अद अता ककां अा अन्य िार्मगक ्थगाांच्या व्यअ्थ साठी ादल लि जमंन.   
 
्अातांत्र्य्ूअग कागात ७ रभाकारचं इनाम  असलि तरि सदया खालिल तंन रभाकारचं इनाम  अक््ततअात ेह त. 
१. संकीिग इना म-(इना म िर्ग-७): काहि ठरावअक कामाांकररता महसूल माफीन  ादल ाया जर्मनं इनाम अर्ग-७ जर्मनंांमद य   
शागा, महावअद्यालय , दअाखान , कक्रााांर्ण  इत यादिांना काहि अटिांअर ादल ा या जर्मनंांचा समाअ श होतो. याांचं नदद तलाठी 
याांच्याकांल र्ाअ नम्ना २ अ ३ मदय  असत . अशा रभाकारच्या सांकीणग इनाम म्हणून ादल ाया जर्मनंांचं त्ासणं महसूल 
अधिकार याांनं जरूर कराअं. याबाबताबाबतत शतगगांर् असायास तलाठी याांनं तयाचा अहअाल अररष्ट्ठाांना ्ाठअाअा ेणण तयाचं नदद र्ाअ 
नम्ना नांबाबतर ३ च्या रकाना क्रमाांक १६ मदय  ्याअं. सांकीणग इनाम म्हणून रभादान क ल ाया जर्मनंच्या अा्राबाबताबाबतत शतगगांर् 
े ाायास अशं जमंन काढून  ेतलि जाऊ शकत . 
२. देिस्ाा न इना म-(इना म िर्ग- ३): द अ्थान इनाम म् हणज  द अद अता ककां अा अन्य िार्मगक ्थगाांच्या व्यअ्थ साठी ादल लि 
जमंन. ह  इनाम फकत ्क्य चम महाराष्ट्ीात अक््ततअात ेह . ्ूअीच् या कागात काहि जमंनं मांादर/मर्शदिसाठी बाबतषम ंस म् हणून 
ादा या र् ा या ेह त. द अ् थानाच  दोन रभाकार ेह त.  
(१) सरकारि द अ् थान: याांचं नदद र्ाअ नम्ना तंन मद य  असत .  
(२) खाजर्ं द अ् थान: याांचा महसूल द् तराशं सांबाबतांि नसा यान  त याांचं नदद र्ाअ नम्ना तंन मद य  नसत .  
द अ् थान इनाम जमंनंतून य णार या ात ्न् नातून, सांबाबतांधित मांादर/मर्शदिसाठी ््जा, ादअाबाबतत्तं, साफसफाई, ात सअ याांचा खचग 
गार्अला जातो. 
• द अ् थान इनाम जमंनंच् या ७/१२ सदरि गोर्अटादार (मालक) म् हणून द अाच /द अ् थानच  नाअ र्लहाअ . त याखालि र ता ओढून 
अाहअाटदार/व् यअ् था्काच  नाअ र्लाहण याचं रभाथा ेह . ्रांतू या रभाथ म्ग  कालाांतरान , ७/१२ च  ््नलेखन करताांना, च्कून द अाच  
नाअ र्लाहण  राहून जात  ककां अा म्द् दाम र्लाहल  जात नाहि. त याम्ग  ््ढ  अन क अाद तनमागण होतात. त याम्ग  ७/१२ सदरि 
गोर्अटादार (मालक) म् हणून द अाच /द अ् थानच  नाअ र्लहाअ , अाहअाटदार/व् यअ् था्काच  नाअ इतर हक कात ठ अाअ .  
• द अ् थान इनाम जमंनंच् या गोर्अटादार (मालक) म् हणून ७/१२ सदरि ््जारि, महांत, मठाधि्तं, ी् टि, म्ताअलि, काे ं 
याांचं नाअ  क्ग म् हणून दाखल करु नय .   
• द अ् थान इनाम जमंनंच  ह् ताांतरण, वअक्री ककां अा अाट् करता य त नाहि. अस  े ाा यास अशं जमंन सरकार जमा क लि 
जाऊ शकत . असा अनधिकप त रभाकार तलाठी याांना ेढगा यास त याांनं तात काग तहर्सलदारला कगअाअ .        
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• अत यांत अ्अादात मक ्ररक्् थतंत शासनाचं ्ूअग ्रअानर्ं ेणण िमगदाय ेय्क ताांच् या मान् यत न  अस  ह् ताांतरण ककां अा वअक्री 
करता य त . 
• द अ् थान इनाम जमंनंत क्गाच  नाअ दाखल होऊ शकत  ्रांतू जर द अ् थानच् या ी् टन  क्ग अाहअाट अधितनयम कलम ८८ 
चं स्ट  ेतलि अस ल तर अशा क्गास क्ग अाहअाट अधितनयम ३२ र् रभामाण  जमंन वअकत  ेण याचा अधिकार नसतो.     
• द अ् थान इनाम जमंनंला अारसाांचं नदद होऊ शकत , ्रांतू य थ  जन् मान  अारस ठरण या ऐवजअजं मयतानांतर रभात यषम  ््जाअचाग 
करणारा अारस ठरतो. म् हणज च ्दाम्ग  र्मगणारा ात्तराधिकार ह  तत अ य थ  लार्ू होत . एखाद् या मयत ््जार याला चार म्ल  
अारस असतंल तर ््जाअचाग अ अाहअाटिसाठी ्ागं ्द दत ठरअून द् याअं अस  अन क न् यायालयंन तनणगयात म् हटल  ेह . 
मठाचा रभाम्ख/््जारि, अवअअाहित असला ककां अा त याला अारस नसा यास तो त याच् या मपत यूेिं र्शष्ट् य तनअाून त याला ात्तराधिकार 
द ऊन जातो. ्रांतू या जमंनंच  अारसाांमद य  अाट् होत नाहि तस च एका क्ट्ांबाबताकाून दस्र या क्ट्ांबाबताका  ह् ताांतरण होत नाहि.  
३. सरंजा म इना म-(इनाम अर्ग-१): महाराष्ट्ीात फकत सातारा क्जाहयात सरांजाम इनाम अक््ततअात ेह . 
 
 र्ाअ नम्ना तंन मद य  एकूण १६ ् तांग ेह त, त  खालिलरभामाण  गराअ त. 
 र्ाअ नम्ना तंन-् तांग १ मद य  अर्ग र्लाहण  अ  ्षितषम त ेह . ा्रोक त चचेनूसार तंन रभाकारच  इनाम अ् त अात ेह त. त याम्ग  
या ् तांगात १, ३ ककां अा ७ हा ेकाा र्लहाअा. 
 र्ाअ नम्ना तंन-् तांग २ मद य  इनामाचा रभाकार (सांकीणग इनाम; द अ्थान इनाम; सरांजाम इनाम) र्लहाअा, ेणण सदर इनाम 
ककतं काग चालू राहअयाचा ेह  याचा ाा ल ख असा यास त याचं नदद कराअं. 
 र्ाअ नम्ना तंन-् तांग ३ मद य  रभात य क अर्ागतंल चालू क्रमाांक (असा यास) तो नददअाअा. 
 र्ाअ नम्ना तंन-् तांग ४ मद य  दम्ाला जर्मनंांच् या नददअहितंल क्रमाांक, िारणा रभाकार (कायमचं, तात ् ्रतं इ.) ेणण काहि 
तनणगय असा यास तो नददअाअा. 
 र्ाअ नम्ना तंन-् तांग ५ मद य  रभात य क दम्ाला जर्मनंचा सनद क्रमाांक नमूद कराअा. सनद म् हणज  इनामदाराला 
शासनाकाून सदर जर्मनंबाबताबाबतत ादल ल  रभामाण्रां. 
 र्ाअ नम्ना तंन-् तांग ६ मद य  दम्ाला जर्मनंांच  गूमा्न क्रमाांक ेणण असा यास ाह् सा क्रमाांक नमूद कराअ . 
 र्ाअ नम्ना तंन-् तांग ७ मद य  दम्ाला जर्मनंांच  तनव् अग लार्अां योग् य षम  रां (कप वतक षम  रां) ह क टर-ेर मद य  र्लहाअ . 
 र्ाअ नम्ना तंन-् तांग ८ मद य  दम्ाला जर्मनंचं कप वतक षम  रांाचं ेकारणं रु.-्ै. मद य  र्लहाअं. 
 र्ाअ नम्ना तंन-् तांग ९ मद य  दम्ाला जर्मनंच  अकप वतक अा्राखालिल षम  रां ह क टर-ेर मद य  र्लहाअ . 
 र्ाअ नम्ना तंन-् तांग १० मद य  दम्ाला जर्मनंचं अकप वतक षम  रांाचं ेकारणं रु.-्ै. मद य  र्लहाअं. 
 र्ाअ नम्ना तंन-् तांग ११ त े१३ मद य  इनामदाराकाून त या दम्ाला जर्मनंचं शासनाला य ण  असल लि ज्ांचं अथअा  
जमाबाबतांदिचं रक कम ् अतांरां्ण  रु.-्ै. मद य  र्लहाअं. 
 र्ाअ नम्ना तंन-् तांग १४ मद य  एकूण रकम चा ाहशोबाबत रु.-्ै. मद य  र्लहाअा. 
 र्ाअ नम्ना तंन-् तांग १५ मद य  दम्ालादाराकांल (इनामदाराकांल) र्शा लक रक कम ककां अा न्कसान रक कम (इनामदाराकाून 
असूल क ल ा या महसूला्ैकी जो गार् ् अत:का  ठ अतो) रक कम रु.-्ै. मद य  र्लहाअं. 
 र्ाअ नम्ना तंन-् तांग १६ हा श रा ् तांग ेह . शतगगांर् असायास तलाठी याांनं तयाचा अहअाल अररष्ट्ठाांना ्ाठअाअा ेणण 
तयाचं नदद या ् तांगात ् याअं.  
 
• इनाम अर्ग एक ेणण तंनच् या जर्मनंबाबताबाबतत शतगगांर् े ाला तर जमंन महसूलातंल सअलत रद् द करुन ्ूणग जमंन महसूल 
ेकारता य तो. इनाम अर्ग सातच् या जर्मनंबाबताबाबतत शतगगांर् े ाला तर रभादान क ल लि जमंन काढून  ेता य त . 
 
• ज् याअती काहि बाबतदल े ाला अस ल त याअती इनामदाराच  अर्ग, अ गार् ेणण बाबत रिज यान्सार र्ोतअारा तयार करण यात य तो. 
ज् याअती काहि बाबतदल े ाला नस ल त याअती तलाठी याांनं '.... या अतागत कोणताहि बाबतदल नाहि' असा श रा र्लहाअा. 
 
• र्ाअ नम्ना तंनचं म्दत जमाबाबतांदिच् या म्दतं्य त असत , ्रांतू यातंल जर्मनंांच् या त्शंलात बाबतर च बाबतदल े ाल  असतंल 
ककां अा हा नम्ना ज्ना ककां अा जंणग/खराबाबत े ाा यास तहर्सलदारन  त याच् या ््नलेखनाच  ेद श द् याअ त, तलाठी याांनं सदर 
ेद शान्सार अचूक ््नलेखन करुन त याअर सहि कराअं अ तहर्सलदारन  ््नर्लगणखत नम्ना त्ास्न त याअर सहि कराअं.  
                                             
                                            र्ा ि नम ना  चा र नम ना  
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                  सांकीणग जमंन महसूलाचं नददअहि                    
                            र्ा ि नम ना  चा र  
                   संकीिग जमीन महसूला ची नोंदिही 
                  (र्सिा ई णमदा नी – र्सिा ई जमा बंदी) 
अ. 
क्र. 

प्रकरि 
क्रमा ंक 

पा ्रक 
य यक ती 

खा त े
क्रमा ंक 

स् ाा तनक 
उपकर 

अ-स् ाा तनक 
उपकर पा ्रक 

ब-स् ाा तनक उपकर म क त शेरा  

      कलम 
१७४ 
खा लील 
दंड 

नोटीस 
फी 

कलम 
१५२ 
खा लील 
दंड 

 

 

 (१) 
 

 (२) 
 

 (३) 
 

 (४) 
रु.    पै. 
  (५) 

रु.      पै. 
  (६) 

रु.  पै. 
 (७-अ) 

रु.  पै. 
 (७-ब) 

रु.  पै. 
(७-क) 

 

  (८) 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

एकूि मा र्िी        रु. 
िसूली        रु. 
र्शल लक        रु. 
रोजं तयार- ादनाांक:       रोजं त्ासल - ादनाांक:                     रोजंत्ासल - ादनाांक 

 
 

तलाठी, मौज  ....., ताल्का.....क्जा हा.....       जमाबाबतांदि र्लव्क ताल्का.....क्जा हा.....   तहर्सलदार, तालक्ा.....क्जा हा.... 
 

                             र्ा ि नम ना  चा रचा  र्ोषिा रा  
    रु. पै. 
एकूि स् ाा तनक उपकर   

जमीन महसूल   

(एक) स् ाा तनक उपकर असलेला    

(दोन) स् ाा तनक उपकर नसलेला    

एक्रकीकृत जमीन महसूल   

िसूली   

र्शल लक   

तयार ादनाांक:           त्ासल  ादनाांक:                           त्ासल  ादनाांक: 

तलाठी, मौज  ....., ताल्का.....क्जा हा.....       जमाबाबतांदि र्लव्क ताल्का.....क्जा हा.....         तहर्सलदार, तालक्ा.....क्जा हा..... 
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र्ाअ नम्ना ४ या नम्न् यात, र्ाअातंल ्ाच अताग  ्षम ा कमं कालाअिंसाठी तनक्य चत क ल ाया सांकीणग महसूलाच्या ाहशोबाबताचं नदद 
असत . ्ाच ककां अा अधिक कालाअिंसाठी तनक्य चत क ल ाया जमंन महसूलाचं नदद र्ाअ नम्ना नांबाबतर १, २ अ ३ मदय  असत . 
हा दररोज गराअयाचा नम्ना ेह . ेअय यकता गासताच यात नदद क लि जात . 
 
 संकीिग जमीन महस ला ची उदा हरिे:  
 महाराष्ट् ी जमंन महसूल अधितनयम, १९६६ अन्अय  ेकारणयात य णार  वअवअि रभाकारच  दांा, गाा , फी, मोजणं फी, 
अततक्रमण दांा अ खचग. 
 बबाबतनश तं जर्मनंच्या बाबताबाबततचा रु्ाांतरित कर. 
 अर्ग दोनच्या जर्मनंच  अर्ग एक मदय  रु्ाांतर करताांना ेकारणयात य णारि नजराणा रककम.  
 गाा ् ट्ट्यान  ादल ाया शासकीय जर्मनंच  गाा . 
 शासकीय जर्मनंअरिल र्अत, लाकूा, फग  इतयादि अ्त्ांच्या र्ललाअातून र्मगणारि रककम.  
 ताांच्या े ाााांच  ात ्न् न. 
 सरकारि जर्मनंचं ककां मत इतयादि. 
 
 संकीिग जमीन महस ला च ेदोन प्रका र णहेत. 
(१) ् थातनक ा्कराांसह ्ारां सांकीणग जमंन महसूल : ज् या सांकीणग जमंन महस्लाचा सांबाबतांि जर्मनंच् या ा्योर्ाशं असतो 
अशा सांकीणग जमंन महस्लाअर सअग सािारण जमंन महसूलाच् याच दरान  ् थातनक ा्कर बाबतसतो. (ादा. जमंन गाा )  
(२) ् थातनक ा्कराांसह अ्ारां सांकीणग जमंन महसूल : ज् या सांकीणग जमंन महस्लाचा सांबाबतांि जर्मनंच् या ा्योर्ाशं नसतो 
त याअर ् थातनक ा्कर बाबतसत नाहि. (ादा. दांााचं रक कम)  
 
 र्ाअ नम्ना नांबाबतर एक अ दोनच्या बाबताबाबततंत सां्ूणग नददिचं त्ासणं न करता फकत अाढ ेणण ेट याांच  ऑडाट होत . र्ाअ 
नम्ना नांबाबतर चारच्या बाबताबाबततंत नददिचा कालाअिं अा् असायाम्ग  तस च सां्ूणग नददि दरअती नव्यान  नददअाया जात 
असायाम्ग  रभातय क नददिांच  ऑडाट होण  ेअययक असत .  
 
 सांकीणग महसूल ेकारणंच  अधिकार तहर्सलदार अ ा्वअगार्ंय अधिकारि याांना असायान  तलाठी याांनं सांकीणग महसूल 
ेकारणं ्अत: ठरअू नय . तयाबाबताबाबततच  रभा्ताअ तहर्सलदार ककां अा ा्वअगार्ंय अधिकारि याांना सादर करून योग्य त  ेद श 
्याअ त.  
  
 संकीिग महसूल णका रिीच्या  णदेशा ची का यगिा ही:  
 सषम म अधिकार याच्या सांकीणग महसूल ेकारणंच्या ेद शाच्या दोन रभातं तहर्सल कायागलयाका  ्ाठवअाया जातात.  
 तहर्सल कायागलयातंल जमाबाबतांदि र्ल्ंकान  या ेद शाचं नदद ताल्का नम्ना चार मदय  सांबाबतांिंत र्ाअाच्या ्ानाअर ् याअं अ 
ेद शाचं दस्रि रभात सांबाबतांिंत तलाठी याांच का  ्ाठअाअं.  
 जमाबाबतांदि र्ल्ंकाकाून रभाा्त े ाल ाया या ेद शाच्या रभातंच्या मााहतंअरून तलाठी याांनं र्ाअ नम्ना नांबाबतर चार मदय  नदद 
्याअं.  
 सांकीणग जमंन महस्लाचं असलूि  े ाायानांतर असूलिचं सवअ्तर मााहतं, चलन नांबाबतरसह अस्लि करणार या 
अधिकारि/कमगचार यान  जमाबाबतांदि र्ल्ंकास अ सांबाबतांिंत तलाठी याांना कगअाअं.   
 अशा अस्लिचं नदद जमाबाबतांदि र्ल्ंकान  ताल्का नम्ना सात मदय  ्याअं अ सांबाबतांिंत तलाठी याांनं अशा अस्लिचं नदद र्ाअ 
नम्ना नांबाबतर ेठ बाबत मदय  ्याअं. 
 दरअती ज्ल/ैऑर््ट माहन्यात र्ाअ ेणण ताल्का ्ातगंअर या ाहशोबाबताांचा म ग  ेणयात याअा.  
 अाढिअ श तसारा हा एका अतागसाठी तनक्य चत क ला जात असायान  तयाला ‘सांकीणग जमंन महसूल’ म्हणणयात य त , तयाम्ग  
अाढिअ श तसार याचं नदद र्ाअ नम्ना नांबाबतर चार मदय  ्याअं. अाढिअ श तसारा ् थातनक ा्कराांत्न म्क त असतो. 
 श तंसाठी ा्योर्ात य णार या जर्मनंअरिल महसल्ाचं नदद  (र्ाअ नम्ना नांबाबतर एक, दोन, तंन, चार ेणण ेठ बाबत मदय  
कराअं.  
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 र्ाअ नम्ना चार ेणण त याचा र्ोतअारा दोन गार्ात ठ अण यात याअा. 
(१) नर्र गूमा्न संमाांतर्गत य णार या षम  रांासाठीचा र्ाअ नम्ना चार: हा र्ाअ नम्ना चार नर्र गूमा्न कायागलयात ठ अण यात 
य णार या र्ाअ नम्ना चारशं ज्गता असाअा. या र्ाअ नम्ना चारच् या अचूकत चं जबाबताबाबतदारि नर्र गूमा्काचं राहिल. 
(२) नर्र गूमा्न संम च् या बाबताह र य णार या षम  रांासाठीचा र्ाअ नम्ना चार: या र्ाअ नम्ना चारच् या अचूकत चं जबाबताबाबतदारि तलाठी 
याांचं राहिल.  

 

 अरिल दोन् हि गार् ताल्का नम्ना चारशं ज्गत  असाअ .  

 

 र्ाअ नम्ना चार मद य  एकूण ८ ् तांग ेह त, त  खालिलरभामाण  गराअ .   
 र्ाअ नम्ना चारच् या ् तांग (१) मद य  अन्क्रमाांक र्लहाअा.  
 र्ाअ नम्ना चारच् या ् तांग (२) मद य  रभाकरणाचा क्रमाांक र्लहाअा.  
 र्ाअ नम्ना चारच् या ् तांग (३) मद य  ्ारां व् यक तंच  नाअ र्लहाअ .  
 र्ाअ नम्ना चारच् या ् तांग (४) मद य  र्ाअ नम्ना ेठ अ चा खात क्रमाांक र्लहाअा.  
 र्ाअ नम्ना चारच् या ् तांग (५) मद य  ् थातनक ा्कर रू.-्ै. या ् अरु्ात र्लहाअा.  
 र्ाअ नम्ना चारच् या ् तांग (६) मद य  ् थातनक ा्कर ्ारां रक कम रू.-्ै. या ् अरु्ात र्लहाअं.  
 र्ाअ नम्ना चारच् या ् तांग (७) मद य  ् थातनक ा्कर म्क त रक कम रू.-्ै. या ् अरु्ात तंन ा्गार्ात र्लहाअं. 
् तांग (७-अ) मद य  महाराष्ट् ी जमंन महसूल अधितनयम, १९६६ च् या कलम १७४ खालिल (जमंन महसूल गरण यात कसूर 
क ा याबाबतद् दल शा् तं) दांााचं रक कम रू.-्ै. या ् अरु्ात र्लहाअं; ् तांग (७-ब) मद य  नोटिस फी चं रक कम रू.-्ै. या ् अरु्ात 
र्लहाअं; ् तांग (७-क) मद य  महाराष्ट् ी जमंन महसूल अधितनयम, १९६६ च् या कलम १५२ खालिल (मााहतं द ण यास हयर्य 
क ा याबाबतद् दल दांा) रक कम रू.-्ै. या ् अरु्ात र्लहाअं.  
 र्ाअ नम्ना चारच् या ् तांग (८) हा श रा ् तांग ेह . 
 र्ाअ नम्ना चारच् या र्ोतअार यात एकूण ् थातनक ा्कर, (एक) मद य  ् थातनक ा्कर असल ला जमंन महसूल ेणण (दोन) 
मद य  ् थातनक ा्कर नसल ला जमंन महसूल तस च एकरांंकप त जमंन महसूल, असूलि ेणण र्शा लक रक कम रू.-्ै. या 
् अरु्ात र्लहाअं.  
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          र्ा ि नम ना  पा च - नम ना  
         षम  रां ेणण महसूल याांचा सअगसािारण र्ोतअारा 
                                  र्ा ि नम ना  पा च  
                          के्ष्रक णणि महसूल या ंचा  सिगसा ाा रि र्ोषिा रा  
                          (ठरा िबंद- ककस् तबंदी खता ििी-जमा बंदी प्रकक) 
                               र्ा ि....., ता ल का .....जजल हा ..... 
अन  
क्रमा ंक  

बा बींच ेििगन  मा र्ील िषग   चा लू िषग    घट     िा ढ घट ि िा ढ 
या ंच् या  
का रिा ंसंबंाी 
शेरा  

  के्ष्रक  णका रिी के्ष्रक  णका रिी के्ष्रक  णका रिी के्ष्रक  णका रिी  
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 

  हे.णर. रु.   पै. हे.णर. रु.  प.ै हे.णर. रु.    प.ै हे.णर. रु. पै.  
१ र्ाअ नम्ना एक रभामाण  

एकूण षम  रां अ ेकारणं 
         

२ अधिकाक (+) 
ेकारणं  ्षम ा जा् त 
असल लि जा्ं 
(असा यास) 

         

३ िजा  (-) तनयत कप वतक 
ेकारणं  ्षम ा अार्गा 
महसूल गरणार या 
जर्मन ांंच  षम  रां अ 
ेकारणं 
अ) बबाबतन ेकारि 
लार्अां योग् य 
[र्ा .न.एक र्ोषिा रा चा  
अ- दोन (अ)] 

         

ब) लार्अा अयोग् य 
[र्ा .न.एक र्ोषिा रा चा  
ब (एक)] 

         

क) बबाबतन गोर्अट् याचं 
ेकारि  
[र्ा .न.एक र्ोषिा रा चा   
अ एक (ब)] 

         

ड) वअश त ककां अा 
साअगजतनक रभायोजनाथग 
राख्न ठ अल लि 
[र्ा .न.एक र्ोषिा रा चा  
ब- दोन िजा   
ब- दोन (अ)] 

         

इ) अन  
[र्ा .न.एक र्ोषिा रा चा   
ब दोन (अ)] 

         

फ) अकप वतक 
१. तनअास वअतयक 
२. औद् योधर्क 
३. अाणणक्ज् यक 
४. इतर कोणत हि   
रभायोजन 
५. एकूण  
[र्ा .न. दोन (ब)] 

         

र्) दम्ाला [र्ा .न.तीन]          
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ह) वअश त करारान् अय  
महसूल माफ ककां अा 
कम ेकारि जमंन 
[र्ा .न.एक र्ोषिा रा चा  
अ- एक (क)] 

         

 ज) एकूण अरिल 
[अ) + ब) + क) + ड) 
+ इ) + फ) (५) + र्) 
+ ह) ] 

         

४ ारल लि [म् हिजेच १ 
िजा  (-) ३ ज] 
ेकारणं द णारि 
गोर्अट् याचं लार्अा 
योग् य जमंन 
[र्ा .न. एक र्ोषिा रा चा  
अ- एक (अ)] याांत 
्ढ्िल रभाकारच् या 
जर्मन ांंचा समाअ श 
होतो. 
(अ) गोर्अटादार अर्ग- 
१ 
(ब) गोर्अटादार अर्ग- 
२ 
(क) सरकारि ्ट् ट दार 

         

५ अधिकाक (+) तनयत 
कप तं ेकारणं  ्षम ा 
अ र्गा महसलू द णार या 
श तजर्मनंच  षम  रां अ 
महसूल. 
अ) जा्ंसह दम्ाला 
जमंनं (र्ा .न. तीन)  
ब) वअश त करारान् अय  
महसूल माफ ककां अा 
कम ेकारि जमंन 
[र्ा .न.एक र्ोषिा रा चा  
अ- एक (क)] 
क) एकूण-अरिल  
[अ) + ब)] 

         

६ एकूण- कप वत षम  रां ेणण 
तनव् अग महसूल 
अरिल [४ + ५ क)] 

         

७ अधिकाक (+) अकप वतक 
जर्मन ांंच  षम  रां ेणण 
महसूल 
अ) र्ाअठाणातंल 
[र्ा .न. दोन (अ)] 
ब) र्ाअठाणाबाबताह रिल 
[र्ा .न. दोन (ब)] 
क) िजा  (-) दम्ाला 
अकप वतक जर्मन ांंअरिल 
नक्सान 
[र्ा .न.तीन (िर्ग सा त)] 
ड) एकूण  
अरिल [अ) + ब)+ क)]  
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८ एकूण तनयत महसलू 
 [६ + ७ ड)] 

 
९ 

 
अधिकाक (+) सांकीणग 
जमंन महसलू 
(र्ा .न. चा र र्ोषिा रा ) 
अ) ् थातनक ा्कर 
असल ा या बाबताबाबत ांंअरिल 
ब) ् थातनक ा्कर 
नसल ा या बाबताबाबत ांंअरिल 
क) अरिल अ) + ब)  

         

१० एकूण असलूि योग् य 
जमंन महसलू 
अरिल [८ + ९क)] 

         

११ अधिकाक (+) ् थातनक 
ा्कर 
अ) तनयत 
महस्लाअरिल 
[र्ा .न. णठ (ब)] 
ब) सांकीणग 
महस्लाअरिल 
(र्ा .न. चा र र्ोषिा रा ) 
क) र्ा.न. ेठ (बाबत) शं 
तल्ना करता ्शैाांच् या 
अांशगार्ाम्ग  े ाल ला 
फरक 
ड) अरिल  
अ) + ब) + क)  

         

१२ षम  रां ेणण एकरांंकप त 
जमंन महसलू याांचं 
एकूण बाबत रिज 
[१० + ११ ड)] 

         

तयार. ादनाांक:                              त्ासल . ादनाांक:   ल खा्रिषम ा क लि. ादनाांक:  

तलाठी मौज  ....., ताल्का.....क्जा हा.....          जमाबाबतांदि र्लव्क, ताल्का.....क्जा हा.....        ा.वअ.अ. ककां अा तहर्सलदार, ताल्का.....क्जा हा..... 
 
 श तंखालिल ेणण बबाबतन श तंखालिल ्ाच अते ककां अा त या  ्षम ा जा् त कालाअिंसाठी म् हणज च कायम ् अरु्ं तनक्य चत 
क ल ा या जमंन महस्लाचं ेणण षम  रांाचं नदद र्ाअ नम्ना एक, दोन ेणण तंन मद य  क लि जात .  
 
  ्ाच अताग  ्षम ा कमं कालाअिंसाठी तनक्य चत क ल ा या अ् थायं ककां अा सांकीणग जमंन महसल्ाचं नदद र्ाअ नमन्ा चार मद य  
क लि जात .  
 
  र्ाअ नम्ना एक त  चार मद य  नमूद ् थायं अ अ् थायं महसूल बाबताबाबतंांना ‘ठराअ बाबतांद बाबताबाबतं’ म् हणतात.  
 
 र्ाअ नम्ना ्ाच हा र्ाअ नम्ना एक त  चार मिंल मााहतंचा र्ोतअारा ेह . र्ाअ नम्ना एक त  चार मद य  नमूद ् थायं 
अ अ् थायं महसूल बाबताबाबतंांना ‘ठराअ बाबतांद बाबताबाबतं’ म् हणत असा याम्ग  र्ाअ नम्ना ्ाचला ‘ठराअ बाबतांद’ अस हि म्हणतात. या र्ाअ 
नम्ना ्ाचचा ा्योर् रभाामख् यान  जर्मनंच्या वअवअि ा्योर्ाअरिल षम  रां ेणण तयाांच्याअरिल जमंन महसूल याांच  ऑडाट 
करणयासाठी क ला जातो. तयाम्ग  याला ‘जमाबाबतांदि ्रांक’ अस हि म्हणतात. 
र्ाअ नम्ना ्ाचचा मार्णं ककां अा  अस्लाशं रभात यषम  सांबाबतांि नाहि. 
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 दरअती महस्लि अतग १ ऑर््टला स्रू  होऊन ३१ ज्लैला सां्त . तयाम्ग  र्ाअ नम्ना ्ाच दरअती ३१ ज्लैला तयार कराअा. 
महस्लि अतागत े ाल ाया सअग अाढ ककां अा ेट र्ाअ नम्ना ्ाच मदय  दशगअलि ेणण या र्ाअ नम्ना ्ाच अर ताल्का ेणण 
क्जाहा ्ातगंअरिल नददअहया अअलांबाबतून असतात. तयाम्ग  र्ाअ नम्ना ्ाच हा ३१ ज्लै ्ूअी तयार करता य त नाहि.   
 
 र्ाअ नम्ना ्ाच हा रभााम्ख यान  र्ाअ नम्ना नांबाबतर १ च् या र्ोतअार यातंल नददिांअर ेिाररत असायान  र्ाअ नम्ना नांबाबतर १ चा 
र्ोतअार अचूक तयार कराअा. र्ाअ नम्ना एक त  ्ाच मदय  व्यक्कतर्त खात दाराला ्थान नाहि. तयाम्ग  व्यक्कतर्त 
खात दाराला ादल ाया सअलतंांचं नदद यात  ेणयात य त नाहि. फकत जर्मनंला ादल ाया सअलतंांचं नददच यात  ेणयात य त .  
 
 र्ा ि नम ना  पा च तया र करण्या ची पध्दत:  
 र्ाअ नम्ना ्ाच मदय  चालू ेणण मार्ंल अतागचं मााहतं नमूद कराअयाचं असत . चालू अतग म्हणज  ३१ ज्लैला सां्णार  
अतग ेणण मार्ंल अतग म्हणज  तया्ूअीच्या ३१ ज्ल ैरोजं सां्ल ल  अतग. 
 र्ाअ नम्ना ्ाच मदय  चालू ेणण मार्ंल अतागसाठी श तं, बबाबतनश तं, साअगजतनक काम  ेणण श तंस अयोग्य असल ाया 
जर्मनंच  षम  रां ेणण तयाअरिल जमंन महसूल तस च मार्ंल दोन अतागत षम  रांात ककां अा महसूलात े ाल लि अाढ ककां अा ेट याचं 
नदद कराअयाचं असत . तस च े ाल ाया अाढिचं ककां अा ेटिचं कारण  ् तांग ११ मदय  नमूद कराअयाचं असतात.   
 
 अाढ ककां अा ेट याचं कारण  ््ढिल रभामाण  असतात.  
अ. श त जर्मनंच  बबाबतनश तंमदय  रु्ाांतरण.  
ब. श तं योग्य ्ांत शासकीय जर्मनंच  गूमंहिन लोकाांना अाट्.  
क. श तं योग्य बबाबतन ेकारि जर्मनंअर ेकार लाअण . 
ड. श तं योग्य बबाबतन ेकारि ककां अा ेकारि जमंन साअगजतनक कामासाठी रभादान करण . 
इ. शतगगांर्ाम्ग  रभादान क ल ा या बबाबतन ेकारि जमंन ्रत  ेण  ककां अा तयाअर ेकार लाअण .    
 
अरिल सअग बाबतदल क्जाहा अधिषम क गूमं अर्गल ख याांनं तयार क ल ाया 'कमं-जा्त ्रांकान ' महसूल द्तरि नददअल  जातात. 
ा्रोकत बाबतदलाांनांतरहि र्ाअाच  गौर्ोर्लक षम  रां कायम राहत . तयाम्ग  ् तांग ७ मदय  दशगवअणयात ेल लि षम  रांाचं ेट ेणण ् तांग 
९ मिंल अाढि इतकीच असायला हअं. ्रांतू महसूल बाबताबाबततचं अाढ ककां अा ेट र्गन्न असू शक ल. तयाम्ग  ् तांग ८ मदय  
दशगवअणयात ेल लि ेकारणंचं ेट ेणण ् तांग १० मदय  दशगवअणयात ेल लि ेकारणंचं अाढ याांचा म ग बाबतसणार नाहि. 
 
 प्रां यक्षा त शेतीसा ठी उपयोर्ा त येिा र या  जर्मनीच ेक्षे्रक णणि ां या िरील णका र कसा  का ढा िा : 
रभाथम र्ाअ नम्ना एक मिंल एकूण बाबत रज च्या ेिार  र्ाअ नम्ना ्ाचच्या अन क्रमा ंक १ मद य  मााहतं गराअं ेणण त यातून 
खालिल ेठ रभाकारच् या जर्मनंच  षम  रां ेणण ेकाराचं मााहतं एकूण षम  रांफग ेणण ेकारातून अजा कराअं. 
क. बबाबतन ेकारि श तं योग्य जर्मनंच  षम  रां 
ख. श तंसाठी अयोग्य जर्मनंच  षम  रां 
र्. ेकारि ्ा जर्मनंच  षम  रां अ तयाअरिल ेकार 
घ. साअगजतनक कामासाठी राखंअ जर्मनंच  षम  रां 
च. अन जर्मनंच  षम  रां 
छ. बबाबतनश तंका  अर्ग े ाल ाया जर्मनंच  षम  रां अ तयाअरिल ेकार 
ज. इनाम जर्मनंच  षम  रां अ तयाअरिल ेकार 
झ. सारा माफी ककां अा वअश त सअलतंअर ादल ाया जर्मनंच  षम  रां अ तयाअरिल ेकार 
 ारल लि र्शालक हि रभातयषम ात श तंसाठी ा्योर्ात य णार या जर्मनंच  षम  रां ेणण तयाअरिल ेकार दशगवअत .  
 र्ा. न. ्ाच- अन क्रमा ंक २ – यात ेकारणं  ्षम ा जा् त असल लि ज्ां (असा यास) तं यात अधिकाक (+) र्मगअाअं. 
 र्ा. न. ्ाच- अन क्रमा ंक ३ – यात ा्रोकत ेठ रभाकारच्या (क त ेझ) जर्मनंांखालिल षम  रां तयाअरिल ेकाराचं नदद कराअं.  
 र्ा. न. ्ाच- अन क्रमा ंक ४ – यात रभातयषम ात श तंसाठी ा्योर्ात य णार या र्शा लक जर्मनंच  षम  रां ेणण तयाअरिल 
ेकाराचं नदद कराअं. 
 र्ा. न. ्ाच- अन क्रमा ंक ५ – यात इनाम जर्मनंच्या षम  रांाचं अ तयाअरिल ेकाराचं नदद कराअं. 



डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री             तलाठी कामकाज मार्गदर्शगका  Page 43 

 

 र्ा. न. ्ाच- अन क्रमा ंक ६ – यात अरिल अन्क्रमाांक ४ अ ५ चं बाबत रिज दशगअाअं. 
 र्ा. न. ्ाच- अन क्रमा ंक ७– यात बबाबतनश तंका  अर्ग े ाल ाया जर्मनंच्या षम  रांाचं अ तयाअरिल ेकाराचं नदद कराअं.   
 र्ा. न. ्ाच- अन क्रमा ंक ८ – यात कायम ्अरु्ं महसूल र्मगणार या जर्मनंच  एकूण षम  रां अ तयाअरिल    
 ेकाराचं नदद कराअं. 
 र्ा. न. ्ाच- अन क्रमा ंक ९– यात सांकीणग जमंन महसूलास ्ारां जर्मनंच  एकूण षम  रां अ तयाअरिल ेकाराचं नदद कराअं. 
 र्ा. न. ्ाच- अन क्रमा ंक १० – यात ्थायं ेणण सांकीणग जमंन महस्लास ्ारां जर्मनंच  एकूण षम  रां अ तयाअरिल 
ेकाराचं नदद कराअं. 
 र्ा. न. ्ाच- अन क्रमा ंक ११ – यात ्थायं ेणण सांकीणग जमंन महस्लाअरिल ्थातनक ा्कराांचं नदद कराअं. 
 र्ा. न. ्ाच- अन क्रमा ंक १२ – यात सअग रभाकारच्या जमंन महसूल ेणण तयाअरिल ्थातनक ा्कराांचं बाबत रिज दशगअाअं. 
 
 र्ाअ नम्ना ्ाचच्या ा्रोक त अन्क्रमाांतंल सअग रकान्याांत नददि  ेताांना तयाांचा र्ाअ नम्ना नांबाबतर एक त  चार मिंल 
सांबाबतांिंत नददिांशं म ग अस ल याचं कागजं ्याअं. या ठराबाबतबाबतांदाचं अचूकता र्ाअ नम्ना नांबाबतर ेठ-बाबत शं ्ातागून ्हाअं. 
जर एखाद् याअती र्ाअाच् या षम  रां ेणण ेकारात कोणत याहि रभाकारचं अाढ ककां अा ेट नस ल त याअती "... याअतागत कोणताहि बाबतदल 
नाहि" असा श रा र्लहाअा.      
 
  परस्पर संबंा : र्ाअ नम्ना ्ाच हा र्ाअ नम्ना एकच्या र्ोतअार यातंल नददिांअर ेिारित ेह  तस च र्ाअ नम्ना एकचा 
र्ोतअारा, र्ाअ नम्ना एक त  तंन मिंल नददिांअर ेिारित ेह . अशा रभाकार  नम्ना एक त  चार, र्ाअ नम्ना एकचा र्ोतअारा 
ेणण र्ाअ नम्ना ्ाच याांचा ्र््र सांबाबतांि ेह .  
 
 प ढील का यगिा ही : रभातय क तलाठयान  दरअती ३१ ज्लै रोजं तयाच्या सज्यामिंल रभातय क र्ाअासाठीचा र्ाअ नम्ना ्ाच  तयार 
करून तो र्ाअ नम्ना एकच्या र्ोतअार यासह तालक्ा कायागलयात सादर कराअा.  
ताल्का जमाबाबतांदि र्लव्कान  र्ाअ नम्ना ्ाचमदय  नमूद क ल लि अाढ ककां अा ेट, ताल्कयामदय  ा्ल्ि मााहतंशं ज्गत  की 
नाहि ह  त्ासाअ . कारण अाढ ककां अा ेट सांबाबतांिंत ेद श ताल्का कायागलयातंल जमाबाबतांदि शाख माफग तच तलाठयाांना ्ाठवअल  
जातात.  
तलाठीकाून जमाबाबतांदि शाख कांल एखाद्या ेद शाचं नदद  ेणयाच  रााहल  असायास हि बाबताबाबत जमाबाबतांदि र्लव्काच्या लषम ात 
यायला हअं. तलाठीकाून जमाबाबतांदि शाख कांल एखाद्या ेद शाचं नदद  ेणयाच  रााहल  असायास, र्ाअ नम्ना ्ाचमदय  योग्य 
तं दर्ु्तं करून ्याअं. 
जमाबाबतांदि ककां अा ठराअ बाबतांद ्रांक तयार े ाायानांतर तहर्सलदारन  ्अाषम रि करून त  तलाठी याांना ्रत कराअ .      
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                               र्ा ि नम ना  सहा  नम ना  
                           फेरफा रा चंी नोंदिही  
नोंदीचा  
अन क्रमा ंक  

संपा दन केलेल या  अधिकाका रा च े
स् िरुप 

पररिा म झा लेले भूमा पन 
क्रमा ंक ि उपविभा र् क्रमा ंक 
ि क्षे्रक 

तपा सिी अधिकाका र या ची अद या क्षरी ककंिा  
शेरा  

(१) (२) (३) (४) 
 फेरफा रा चा  हदना ंक: 

फेरफा रा चा  प्रका र: 
वििरि/तपशील: 
 
 
 
तला ठी, मौज.े..., ता ल का ......, 
जजल हा ..... 

  

 फ रफाराांचं नददअहिला 'हककाच  ्रांक' ककां अा 'फ रफार रक्ज्टर' अस हि म् हणतात. जमंनंच् या अर्गल खात सातत य 
राखण यासाठी, कोणत याहि जमंनंच् या हक कामद य  सषम म अधिकार याच् या ्रअानर्ं र्शअाय बाबतदल होता कामा नय  ेणण े ाल ला 
कायद शंर बाबतदल हा र्ाअ द् तरि, योग् य तं रभाकक्रया ्ार ्ााून नददवअण यात याअा हा अधिकार नददणंचा म्ग ाद् द श ेह . 
फ रफार नददिांबाबताबाबतत महाराष्ट्ी जमंन महसूल अधितनयम १९६६ मिंल कलम १४७ त  १५९ अतयांत महतअाचं ेह त. तयाांच  न हमं 
अाचन कराअ .  
 
 महाराष्ट्ी जमंन महसूल सांाहता १९६६, कलम १५४ अन्अय  नददणं अधिकार यान  ्ाठवअल लि जमंन ह्ताांतरणाचं मााहतं 
अर्गता इतर बाबताबाबतंांचं मााहतं (अारस इतयादि), हकक सां्ादन करणार या व् यक तंन , तंन माहन्याच्या ेत र्ाअ कामर्ार तलाठी 
याांना कगवअण  ेअययक ेह . अन्यथा हकक सां्ादन करणारा दांाास ्ारां ठरतो.  
 
 सन २०१४ मद य  महाराष्ट्ी अधितनयम क्रमाांक ३० अन्अय , महाराष्ट्ी जमंन महसलू सांाहता १९६६ च्या कलम १५० (२) मद य  
नअंन ्रांत्क समावअष्ट्ट दर्ु्तं करणयात ेलि ेह . त यान्सार ज् या ाठकाणं साठअण्कीच्या यांरांाचा अा्र करुन, ((महाराष्ट्ी 
जमंन महसूल सांाहता १९६६, कलम २ (३३-अ).) महाराष्ट्ी जमंन महसूल सांाहता १९६६ च्या कलम कलम १४८ अन्अय  अधिकार 
अर्गल ख ठ अणयात ेल ल  असतंल, त थ  ताल्कयातंल तहर्सलदार याांनं कलम १५४ अन्अय  सूचना र्मगाायानांतर लर् चच, 
अशं र्मगाल लि सूचना  तं सूचना, फ रफारामदय  ज्याचा ाहतसांबाबतांि ेह  अस  अधिकाराांच्या अर्गल खाअरुन ककां अा फ रफार 
नददअहिअरुन तहर्सलदारला ादसून य ईल, अशा सअग व्यकतंांना ेणण अशा सूचन त ज्या व्यकतंांचा ाहतसांबाबतांि ेह  अस  
तहर्सलदारला सकारण अाटत अस ल अशा इतर कोणतयाहि व्यकतंला अ तयाबाबतरोबाबतर र्ाअाच्या सांबाबतांधित तलाठयास, ले्सांद श स अा 
(एस.एम.एस.) ककां अा इल कीॉ तनक म ल (इ-म ल) ककां अा वअहित करणयात य ईल अशा इतर कोणतयाहि ा्करणाद्अार  ्ाठअंल.  
अशं स्चना र्मगाायानांतर र्ाअाचा तलाठी, तातांन , फ रफार नददअहित तयाचं नदद करिल.  
्रांत् ‘गारतंय नददणं अधितनयम, १९०८ अन्अय  द्तऐवजअजाांचं नददणं करणार या अधिकार यासमोर (ा् तनबाबतांिक इत यादि) ज्या 
व्यकतंांनं ्अत: द्तऐवजअज तनष्ट््ादित क ल  असतंल, अशा व्यकतंांना, तहर्सलदार कायागलयातंल तलाठीद्अार , अरिल 
तरत्दिन्सार अशं कोणतंहि स्चना ्ाठवअण  ेअययक असणार नाहि. 
 कोणतयाहि जर्मनंच्या मालकी हककाांत 
१. नददणंकप त द्तान  
२. अारसान  ककां अा मपत यू्रांान् अय   
३. न्यायालयाच्या ककां अा सषम म अधिकार याच्या ेद शान च बाबतदल होतो.  
 
इतर अन्य कोणत याहि रभाकार  ककां अा अनददणंकप त द्त ककां अा अजागव्दार  जर्मनंच्या मालकी हककाांत किंहि बाबतदल होत नाहि ह  
लषम ात ठ अाअ . 
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 अधिकार अर्गल खातंल नदद ेणण र्ाअ नम्ना सहा (फ रफार नददअहि) मिंल रभामाणणत करण यात ेल लि नदद वअरुद द ेह  
अस  र्सद द करण यात य ई्य त ककां अा त याबाबतद् दल नअंन नदद कायद शंरररत या दाखल करण यात य ई्य त, अशं अर्गल खातंल नदद 
ेणण र्ाअ नम्ना सहा (फ रफार नददअहि) मिंल रभामाणणत करण यात ेल लि नदद खरि असा याच  र्पाहत िरण यात य ईल. 
(महाराष्ट्ी जमंन महसूल सांाहता १९६६, कलम १५७.)  
 
 काहि ाठकाणं फ रफार रभाकरणात रभामाणन अधिकारि एखादा द् त कमं असा यास 'अम्क द् त हजर करअून  ेऊन फ रनदद 
कराअं' असा श रा र्लाहतात. रभामाणन अधिकार यास फ रफार नदद एकतर रभामाणणत करता य त  ककां अा रद् द करता य त . फ रनदद 
करण याचा ेद श द ण  बाबत कायद शंर ेह . फ रनदद  ेण याच् या तरतूदिबाबताबाबतत कायद् यात क्ठ हि ाा ल ख नाहि. फ रफार रभाकरणात 
एखादा द् त कमं असा यास, तो सादर करर यासाठी मद्त द् याअं. जरुर तर तसा ाा ल ख श रा ् तांगात कराअा. अशा नददिबाबताबाबतत 
तात काग तनणगय  ेण  अत याअय यक असा यास तं नदद कार्द्रां अ्ूणग असा याम्ग  रद् द कराअं ेणण सांबाबतांधिताला त याबाबताबाबतत 
सषम म अधिकार याका  (ा् वअगार्ंय अधिकारि) अव्ल दाखल करण याचा सा ला द् याअा. 
 
एक महां  िा ची सूचना : कोणत याहि द् ताअरुन र्ाअ नम्ना सहामद य  नदद  ेताांना, सांबाबतांिंत र्मगकतंबाबताबाबतत े ाल ला ज्ना फ रफार 
जरूर काढून बाबतेाअा. ादा. 'अ' न  'क' ला र्मगकत वअकलि. 'क' न  नददिसाठी अजग क ा याअर 'अ' च  नाअ सदर र्मगकतंअर 
कोणत या फ रफारन  ेल  त  जरूर बाबतेाअ . याम्ग  सदर र्मगकत वअकण याचा हक क फक त 'अ' ला होता की या व् यअहाराला इतरहि 
सहिारकाच् या ्रअानर्ंचं ेअय यकता होतं त  समज ल. अशंच दषम ता इतर सअग नददिां (वअश तत: अारस नददि) करताांनाहि 
् याअं.   
   
 र्ा ि नम ना  सहा मध् ये नोंद कशी करा िी.  
 र्ाअ नम्ना सहाच् या स् तभं १ मद य  नददिचा अन्क्रमाांक नददअाअा. र्ाअ नम्ना सहा या नददअहित अन्क्रमाांक द ताांना १ त  
१लाख, त यानांतर राजगाता मराठीच  ् अर ेणण व् यांजन  अा्रण यात याअंत. जस  अ-१ त  अ-१लाख, त यानांतर े-१ त  े-१लाख 
अस  करुन ज्ञ-१ त  ज्ञ-१लाख यारभामाण  ादल  जातात. 
 र्ाअ नम्ना सहाच् या स् तभं २ मद य  सां्ादन क ल ा या अधिकाराच  ् अरु् र्लहाअ . याअ गं रभाथम 'फ रफाराचा ादनाांक' या 
सदराखालि तलाठी याांनं नदद नददवअा याचा ादनाांक र्लहाअा. त या खालि ' फ रफाराचा रभाकार' या सदराखालि रभाा् त े ाल ा या 
द् ताचा/कार्द्रांाचा रभाकार (खर दि नदद/ेद श/बाबतोजा नदद/हक कसोा द् त/ दर्ु् तं द् त इत यादि) नददअाअा. त याखालि 'वअअरण/त्शंल' 
या सदराखालि रभाा् त े ाल ा या द् त/कार्द्रां/ेद श इत यादिचा त्शंल थोाक यात र्लहाअा. असा त्शंल र्लाहताांना द् त 
क्रमाांक, ेद श क्रमाांक इत यादि त्शंल ादनाांकासह कटाषम ान  नददअाअा. 
 र्ाअ नम्ना सहाच् या स् तभं ३ मद य  रभाा् त े ाल ा या द् त/कार्द्रां/ेद श इत यादिम्ग  ज् या गूमा्न क्रमाांक अ ा्वअगार् 
क्रमाांकाांअर ्ररणाम होणार ेह  त याांच  क्रमाांक ेणण क्जतक या षम  रांाअर ्ररणाम होणार ेह  तततक  षम  रां र्लहाअ .  
 र्ाअ नम्ना सहाचा स् तभं ४ हा रभामाणन अधिकार याच् या श र यासाठी ेह . तलाठी याांनं या ् तांगात काहिहि र्लहू नय .  
 अरिल रभामाण  ् तांग १ त  ३ र्लहून े ाा यानांतर तलाठी याांनं स् तंभ २ मद य  श अटि ् अत:चं ादनाांकीत ् अाषम रि कराअं अ 
् अत:च  नाअ, ्द, सझ याच  नाअ, ताल्का, क्जा हा हा त्शंल र्लहाअा ककां अा त याबाबताबाबततचा र्शक का ामटअाअा. 
 
 महाराष्ट् ी जमंन महसूल सांाहता,१९६६ च् या कलम १४९, १५०, १५१ अन् अय    
 हक क िारण क ा यानांतर तंन माहन् यात सांबाबतांधितान  तलाठी याांना त याबाबताबाबतत कगवअण  ेअय यक ेह .  
 नददणंकप त द् तान  ककां अा क्जा हाधिकारि याांच  ेद शाअरुन असा हक क िारण क ला अस ल तर अरिल रभामाण  तलाठी याांना 
कगवअण याचं ेअय यकता नसत . 
 कोणताहि हक क िारण क ा याचं मााहतं रभाा् त े ाा याअर तलाठी याांनं त याचं नदद र्ाअ नम्ना सहा मद य  नददवअण   
ेअय यक ेह .   
 र्ाअ नम्ना सहामद य  नदद  ेता याअर र्ाअ नम्ना सहाचं एक रभात र्ाअ चाअांच् या नोटिस बाबतोागअर लाअण  ेअय यक ेह .  
 े ाल ा या व् यअहाराशं सांबाबतांिंत सअग लोकाांना सदर व् यअहाराचं नोटिस (फॉ मग नां ९ मद य ) बाबतजाअण  ेअय यक ेह .  
 जर े ाल ा या व् यअहाराबाबताबाबतत कोणाचंहि हरकत असा यास त याचं नदद वअअादग्र् त रभाकरणाांचं नददअहित (र्ाअ नम्ना सहा-अ 
मद य ) करण  अ त याबाबताबाबतत सांबाबतांिंताला ्ोहोच द ण  ेअय यक ेह .   
 र्ाअ नम्ना सहा मिंल कोणतंहि नदद सषम म अधिकार यान  रभामाणंत क ा यार्शअाय त याचं नदद हक क नददणं अर्गल खात 
नददवअता य त नाहि.  
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 हक क िारण क ा याचं मााहतं तंन माहन् यात र्ाअ कामर्ार तलाठी याांना कगवअण यास क्सूर क ा यास त या व् यक तंकाून दांा 
द ण यास असूल करता य तो. (महाराष्ट्ी जमंन महसूल सांाहता १९६६, कलम १५२.)  
 सांबाबतांिंत व् यक तंस स्नाअणंचं ््र शं सांिं ादा यार्शअाय मालकी हक क, क्ग हक क ककां अा कोणत याहि अधिकार नददित बाबतदल 
करता य त नाहि. (महाराष्ट् ी जमंन महसूल सांाहता, १९६६ कलम १५०(२)).   
 
 र्ा ि नम ना  सहा मध् ये मा लकी हक क बदला च् या  नोंदीबा बत खा ्रकी : 
मालकी हक क बाबतदलाचं नदद र्ाअ नम्ना सहामद य  नददवअताांना तलाठी याांनं खालिल बाबताबाबतंांचं खारांं कराअं. 
• नददणंकप त द् तार्शअाय व् यअहार े ाला ेह  काय? (होय / नाहि) 
• नददिसाठी ादल लि कार्द्रां  रभामाणंत अ योग् य ेह त काय? (होय / नाहि) 
• त्का जोा-त्का बाबतांदि कायद् यावअरुद द व् यअहार े ाला ेह  काय? (होय / नाहि) 
• ्रअानर्ंर्शअाय बबाबतर्र श तकरि व् यक तंन  जमंन खर दि क लि ेह  काय? (होय / नाहि) 
• क्गकायदा कलम ४३ चा गांर् करुन व् यअहार े ाला ेह  काय? (होय / नाहि) 
• कमाल जमंन िारणा कायद् याचा गांर् करुन व् यअहार े ाला ेह  काय? (होय / नाहि) 
• गूसां्ादन कायद् याचा गांर् करुन व् यअहार े ाला ेह  काय? (होय / नाहि) 
• वअवअि तनरसंत कायद् याांवअरुद द व् यअहार े ाला ेह  काय? (होय / नाहि) 
• इतर हक कातंल बँाबतक/सोसायटि बाबतोज  असताांना ना हरकत दाखा यार्शअाय व् यअहार े ाला ेह  काय? (होय / नाहि)  
• जमंनंचा िारणा रभाकार सषम म अधिकार याच् या ्रअानर्ंर्शअाय व् यअहाराला सांमतं द तो काय? (होय / नाहि) 
• वअवअि कायद् यातंल तरत्दिांवअरूद द व् यअहार े ाला ेह  काय? (होय / नाहि)   
• जमंनंच् या षम  रांाचा म ग बाबतसतो काय? (होय / नाहि) 
 
 अररष्ट् ठ अधिकार याच् या ककां अा न् यायालयाच् या ेद शान् अय  नददवअण यात य णार या नददिांबाबताबाबतत, सांबाबतांिंत ेद शाचा मततताथग 
समजून ् याअा. जरूर तर अररष्ट् ठ ककां अा जाणकार व् यक तंचा सा ला ् याअा. 
 
 र्ा ि नम ना  सहा मध् ये नोंद केल या नंतर ती प्रमणित होण् या णाी खा लील बा बींची खा ्रकी करुन घ् या िी   
• सअग ाहतसांबाबतांिंताांना नोटिस (नम्ना नां ९ मिंल) बाबतजाअलि र् लि ेह . (होय / नाहि) 
• र्ाअ नम्ना सहामिंल नददिबाबताबाबतत कोणाचं हरकत ेह  ककां अा कस . (होय / नाहि)  
• र्ाअ नम्ना सहामद य  नदद नददवअा यानांतर कायद् यात नमूद क ल ला वअर्शष्ट् ठ काग लोटला ेह . (होय / नाहि) 
 
 र्ा ि नम ना  सहा मध् यील नोंद प्रमा णित झा ल या नंतरची का यगिा ही  
र्ाअ नम्ना सहामिंल नददि त्ासण याच , त या बाबतरोबाबतर असा याचं खारांं करण याच , त या  करण याच  ेणण अशा नददि 
रभामाणणत करण याच  अधिकार अव् अल कारक्नाच् या दजागहून कमं दजागचा नस ल अशा महसूल अधिकारि ककां अा गूमा्न अधिकारि 
याांना ेह त. (महाराष्ट्ी जमंन महसूल सांाहता १९६६, कलम १५० (६).) यान्सार मांालअधिकारि, र्ाअ नम्ना सहामिंल नददिांबाबताबाबतत 
सअग कायद शंर बाबताबाबतंांचं खारांं करुन सदर नददि रभामाणणत करतात. मांालअधिकारि याांनं र्ाअ नम्ना सहामिंल नदद रभामाणणत 
क ा यानांतर तलाठी याांनं : 
• र्ाअ नम्ना सात-बाबतारा, र्ाअ नम्ना ेठ-अ (खात दाराांचं नददअहि) तस च जरुर त या इतर सअग सांबाबतांिंत र्ाअ नम्न् याांअर सदर 
रभामाणणत र्ाअ नम्ना सहान्सार अांमल द् याअा. असा अांमल द ताांना सांबाबतांिंत र्ाअ नम्ना सहाचा अन्क्रमाांक अतूगगात नददअाअा.   
• र्ाअ नम्ना सहामिंल नददिशं सांबाबतांिंत सअग ाहतसांबाबतांिं व् यक तंांना सदर तनणगयाबाबताबाबतत कगअाअ . 
 
 वििा दग्रस् त नोंदीबा बतची का यगिा ही  
र्ाअ नम्ना सहामद य  नदद क ा यानांतर, तलाठीमाफग त नम्ना नां ९ मिंल नोटिस बाबतजाअलि जात . अशं नोटिस बाबतजाअा यानांतर, 
सदर नदद रभामाणणत होण याेिं जर त या नददिबाबताबाबतत कोणंहि तक्रार नददअलि तर:   
• तलाठी याांनं अशं तक्रार ल खं ् अरु्ात क्् अकाराअं.   
• सदर तक्रारिचं नदद र्ाअ नम्ना सहा-अ (वअअादग्र् त रभाकरणाांच् या नददअहि) मद य  कराअं.  
• तक्रार दाखल करणार या व् यक तंला (नम्ना १० मद य ) ्ोहोच द् याअं. 
• सदर हरकतंचं कार्द्रां  तात काग मांालअधिकारि याांना स््ूतग कराअंत. 
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                                र्ा ि नम ना  सहा -अ नम ना  
                          वअअादग्र् त रभाकरणाांचं नददअहि  
महा रा ष्  जमीन महसूल अधिकाका र अर्भलेख णणि नोंदिह या  (तया र करिे णणि स जस् ातीत ठेििे) तनयम १९७१, तनयम ५(२), १६ णणि २५ 
                                 र्ा ि नम ना  सहा -अ 
                          वििा दग्रस् त प्रकरिा ंची नोंदिही  
महा रा ष्  जमीन महसूल अधिकाका र अर्भलेख णणि नोंदिह या  (तया र करिे णणि स जस् ातीत ठेििे) तनयम १९७१, तनयम ५(२), १६ 
णणि २५  
अन क्रमा ंक  फेरफा र नोंदिहीतील 

अन क्रमा ंक ककंिा  अधिकाका र 
अर्भलेखा ची कच् ची प्रत 

भूमा पन क्रमा ंक णणि 
उपविभा र् क्रमा ंक 

हरकत र्मळा ल या चा  
हदना ंक 

अधिकाका र या चा  
तनिगय 

(१) (२) (३) (४) (५) 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 हि दय्् यम नददअहि ेह . महाराष्ट्ी जमंन महसूल अधिकार अर्गल ख ेणण नददअह या (तयार करण  ेणण स्क्् थतंत ठ अण ) 
तनयम १९७१, तनयम १६(३) अन् अय  नम्ना ३ मद य  हि नददअहि ठ अण यात य त .  
 
 र्ाअ नम्ना सहामद य  नदद क ा यानांतर, तलाठीमाफग त नम्ना नां ९ मिंल नोटिस बाबतजाअलि जात . अशं नोटिस बाबतजाअा यानांतर, 
सदर नदद रभामाणणत होण याेिं जर त या नददिबाबताबाबतत कोणंहि तक्रार/हरकत नददअलि तर:   
• तलाठी याांनं अशं तक्रार ल खं ् अरु्ात ् अंकाराअं.   
• सदर तक्रारिचं/हरकतंचं नदद र्ाअ नम्ना ६अ (वअअादग्र् त रभाकरणाांच् या नददअहि) मद य  कराअं.  
• तक्रार/हरकत दाखल करणार या व् यक तंला (नम्ना १० मद य ) ्ोहोच द् याअं. 
• सदर तक्रार/हरकतंचं कार्द्रां  तात काग मांालअधिकारि याांना स््ूतग कराअंत. 
 
 सािारणत: अशा तक्रारिांच  सअगसािारण ्अरू् खालिल रभाकारच  असत : 
अ. खर दिदारान  खर दिच  ्ूणग ्ैस  ादल ल  नाहित. 
 खर तर या तक्रारिमदय  तथ्य नसत . खर दि ादायानांतर खर दि द णार याला े्ण कमं ्ैशात जमंन वअकलि ेह  असा समज 
े ाल ला असतो ककां अा खर दिदाराला रांास द ण  अथअा तयाच्याकाून जा्त ्ैस  ाकगण  या ाद्द शान  अशा तक्रारि क ाया जातात. 
सािारण्ण  व्यअहाराच  सअग ्ैस  ता्यात ेायार्शअाय कोणंहि खर दिद्त नददणंकप त करणयाकामं ्अाषम रिसाठी जात नाहि.  
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ब. खर दिदारान  फसअून ककां अा इतर कामासाठी बाबतरोबाबतर न ऊन खर दिद्ताअर सहया  ेताया ेह त. 
 या तक्रारिमदय हि खर ्णा नसतो. नददणंकप त द्त हा दय््यम तनबाबतांिक कायागलयातच होतो. दय््यम तनबाबतांिक कायागलयात े्ण 
कोणतया द्ताअर सहि करित ेह  ह  सहि करणार या सअा ना माहित असत . शांका असायास दय््यम तनबाबतांिक ककां अा त थंल 
कमगचार यास वअचारणा करता य ऊ शकत . तयाम्ग  अशा तक्रारिमदय  खर ्णा नसतो. गारतंय ््राअा कायदा कलम ९१ अ ९२ 
अन्अय  नददणंकप त द्ताच्या वअरूदद ादल ला तदां ््राअा ग्राहय िरता य त नाहि. फसअणूक े ालि असायास सांबाबतांिंतान  
फौजदारि ्अरू्ाचं तक्रार करण  र्रज च  असत . ्रांतू तस  न करता तक्रारदार महसूल अधिकार याका  म्द्दाम तक्रार करतो. 
ादअाणं न्यायालयान  द्त बाबत कायद शंर ठरवअला नस ल ककां अा ादअाणं न्यायालयाकाून द्त रद्द करुन  ेणयात ेला नस ल तर 
महसूल दफ्तरि अशा नददणंकप त द्ताचं नदद करण  कायद शंर ठरत .  
   
क. जर्मनंच  अाट् े ाल ल  नाहि. खर दि द णार यान  सामाईक जर्मनंतंल षम  रां वअकल  ेह . 
अशा रभाकारच्या तक्रारिमदय हि तथ्य नसत . मालमत्ता ह्ताांतरण कायदा १८८२, कलम ४४ अन्अय  अन क सहिारकाां्ैकी एक 
सहिारक े्ाया ाहयययाच  षम  रां वअकू शकतो. अशा वअक्रीम्ग  खर दि  ेणार यास सहाह्स दाराचा दजाग रभाा्त होतो.  
अस  असल  तरि ल खं तक्रार तलाठी याांना क्् अकाराअंच लार्त . 
 
्ूअी अशा हरकतंांअर तहर्सलदार ् अत: स्नाअणं  ेत असत. सद या अन क ाठकाणं ह  अधिकार अव् अल कारक्न ेणण 
मांालअधिकारि याांना ादल ल  ेह त.  
 
 अशा रभाकारचं तक्रार रभाा् त े ाा यास तलाठी याांनं तक्रार दाखल करणार या व् यक तंला (नम्ना १० मद य ) ्ोहोच द् याअं. सदर 
तक्रारिचं नदद र्ाअ नम्ना सहा-अ (वअअादग्र् त रभाकरणाांच् या नददअहि) मद य  कराअं. ेणण सदर हरकतंचं कार्द्रां  तात काग 
मांालअधिकारि याांना स््ूतग कराअंत. 
 
 र्ा ि नम ना  सहा -अ मध् ये नोंद कशी करा िी.  
 र्ाअ नम्ना सहा-अ- स् तभं १ मद य  तक्रारिचा अन्क्रमाांक नददअाअा.  
 र्ाअ नम्ना सहा-अ- स् तभं २ मद य  र्ाअ नम्ना सहा मिंल सदर नददिचा अन्क्रमाांक र्लहाअा ककां अा त याचं कच् चं रभात 
लाअाअं.  
 र्ाअ नम्ना सहा-अ- स् तभं ३ मद य  र्ाअ नम्ना सहा मिंल ् तांग ३ मद य  नम्द गूमा्न क्रमाांक ेणण ा्वअगार् क्रमाांक 
र्लहाअ त.  
 र्ाअ नम्ना सहा-अ- स् तभं ४ मद य  हरकत अजग रभाा् त े ाा याचा ादनाांक र्लहाअा. 
 र्ाअ नम्ना सहा-अ- स् तभं ५ मद य  सषम म अधिकार यान  सदर हरकतंअर स्नाअणं  ेऊन ादल ला तनकाल थोाक यात र्लहाअा. 
(तक्रार मान् य क लि र् लि ेणण फ रफार क्रमाांक.......रद् द क ला क ला. ककां अा हरकत फ टागण यात ेलि ेणण फ रफार क्रमाांक.......रभामाणणत 
करण यात ेला ेह .)  
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                               र्ा ि नम ना  सहा -ब नम ना  
                              वअलांबाबत श्ा क रभाकरणाांचं नददअहि  
                              र्ा ि नम ना  सहा -ब  
     विलंब श ल क (महा रा ष्  जमीन महसूल संहहता  १९६६, कलम १५२ खा लील दंड) प्रकरिा ंची नोंदिही  
                           र्ा ि ....., ता ल का  ....., जजल हा  ..... 
र्ा ि नम ना  
सहा माील 
नोंद क्रमा ंक 

अधिकाका र संपा दन करिा र या च े
ककंिा  दस् तऐिज ाा रि 
करिा र या च ेना ि 

बसिा िया च् या  दंडा संबंाी 
तहर्सलदा रा चा  णदेश क्रमा ंक 
ि हदना ंक 

   पा िती क्रमा ंक ि हदना ंक 

(१) (२) (३) (४) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 हि एक दय्् यम नददअहि ेह . जं व् यक तं, महाराष्ट्ी जमंन महसूल अधितनयम १९६६ मिंल कलम १४९ (अधिकार सा्ं ादनाच  
अपत्त) ककां अा कलम १५१ अन् अय  (हक क, ाहतसांबाबतांि, दातयत अ  बाबताबाबतत ेअय यक मााहतं ््रवअण  ) वअाहत क ल ा या म्दतंत (तंन 
माहन्याच्या ेत) द ण यात हयर्य कर ल तं व् यक तं महाराष्ट्ी जमंन महसूल अधितनयम १९६६ मिंल कलम १५२ अन् अय  
दांाासाठी ्ारां राहिल. असा दांा जमंन महस्लाचं थकबाबताकी म् हणून असूल करता य तो. (दांााच् या रकम साठी अद् ययाअत तरतूद 
बाबतेाअं)  
 
 र्ा ि नम ना  सहा -ब मध् ये नोंद कशी करा िी.  
 र्ाअ नम्ना सहा-बाबत स् तभं १ मद य  र्ाअ नम्ना सहामिंल नदद क्रमाांक (फ रफार क्रमाांक) नददअाअा.  
 र्ाअ नम्ना सहा-बाबत स् तभं २ मद य  अधिकार सां्ादन करणार या व् यक तंच  ककां अा द् तऐवजअज िारण करणार या व् यक तंच   नाअ 
र्लहाअ .  
 र्ाअ नम्ना सहा-बाबत स् तभं ३ मद य  ा्रोक त तरत्दिांन् अय  दांा बाबतसअाअयाच् या सांदगागत तहर्सलदार याांनं ्ारित क ल ला ेद श 
क्रमाांक अ ादनाांक र्लहाअा.  
 र्ाअ नम्ना सहा-बाबत स् तभं ४ मद य  तहर्सलदार याांनं अरिल रभामाण  ेद श ादा यानांतर, असूल क ल ला दांा सांबाबतांिंतान  
गरा यानांतर त याला त याबाबताबाबतत ्ाअतं द् याअं अ सदर ्ाअतंचा क्रमाांक (् तांग ४ मद य ) य थ  र्लहाअा. 
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      र्ा ि नम ना  सहा -क नम ना  
                                अारसा रभाकरणाांचं नददअहि  
                                र्ा ि नम ना  सहा -क  
                              िा रसा  प्रकरिा ंची नोंदिही  
                            र्ा ि ....., ता ल का  ....., जजल हा  .....   
अ.क्र.  मतृ 

भोर्िटा दा रा चे  
ककंिा  इतर  
अधिकाका राा रका च े
 ना ि 

माृं  यूचा  
हदना ंक  
ककंिा  
अदमा स े 
हदना ंक 

र्ा ि नम ना  
णठ-अ  
माील खा ते 
क्रमा ंक 

का यदेशीर  
िा रसा ंची  
ना ि े

स् तंभ (५) 
माील  
िा रसा ंपैकी 
प्रां  यक्ष  
कब् जा  
असलेल या   
िा रसा ंची ना ि े

भोर्िटा दा र 
म् हिून णणि/ 
ककंिा  इतर  
अधिकाका रा ंच् या  
स् तंभा मध् ये 
कोिा ची नोंद 
करा िी 
या संबंाीचा  
तहर्सलदा रा ंचा  
णदेश 

तनिगय समा विष् ट 
असलेला  र्ा ि नम ना  
सहा माील 
नोंद क्रमा ंक 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) 
 

 
 हि एक दय्् यम नददअहि ेह . खात दार मरण ्ाअायाअर, मयत खात दाराच्या मालमत्त चा ात्तराधिकार रभाा्त होणार या सअग 
अारसाांच्या नाअाचं ाहांद ्ात्तराधिकार अधितनयम ा्बाबतांिान्अय  अारसाहकक नददअहित नदद कराअं लार्त . एखादा खात दार मयत 
े ाा यानांतर त याच  अारस तलाठी याांच का , मयत व् यक तंच् या नाअाऐवजअजं अारसहक कान  अारसाांचं नाअ  दाखल करण यासाठी अजग 
द तात. त यान्सार काहि ाठकाणं तलाठी अारसाांचं नदद रभाथम र्ाअ नम्ना सहा-क मद य  करतात. र्ाअ नम्ना सहा-क मिंल 
नददिबाबताबाबतत नोटिस काढण याचं रभाथा बाबतर याच ाठकाणं ादसून य त नाहि. तलाठी अशा नददिचं अारसाांबाबताबाबतत ् थातनक चौकशं क लि 
असा श रा र्लहितात. मांालअधिकारि अजग ेणण तथाकधथत ् थातनक चौकशंअर अअलांबाबतून र्ाअ नम्ना सहा-क मिंल 'अारस 
ठराअ' मांजूर करतात. हा 'अारस ठराअ' मांजूर े ाा यानांतरच र्ाअ नम्ना सहाला (फ रफार नददअहि) हा 'अारस ठराअ' नददअला 
जातो. त याअ ग स सअग ाहत सांबाबतांिंताांना नोटिस बाबतजाअलि जात . तक्रार नस ल र्ाअ नम्ना सहा मिंल नदद रभामाणणत क लि जात . 
तक्रार ेा यास सन्ाअणं  ेऊन तनकाल ादला जातो. अशा रभाकारच् या बाबतह्त क रभाकरणात तथाकधथत ् थातनक चौकशंबाबताबाबततचं 
कोणतंहि कार्द्रां  ा्ल् ि नसतात. अस  अारस रभाकरण काहि कारणान  ादअाणं न् यायालयात दाखल े ाल  तर मर् तलाठीांच् या 
अाचणं अाढतात.  
काहि ाठकाणं तलाठी अारसाांचं नदद र्ाअ नम्ना सहा-क ेणण र्ाअ नम्ना सहामद य  एकाच अ ग स करतात. र्ाअ नम्ना 
सहामिंल नददिबाबताबाबतत सअग ाहतसांबाबतांिंताांना नोटिस बाबतजाअलि जात . तक्रार नस ल र्ाअ नम्ना सहा ेणण र्ाअ नम्ना सहा-क 
मिंल नददि एकाच अ ग स रभामाणणत क ा या जातात. तक्रार ेा यास स्नाअणं  ेऊन तनकाल ादला जातो.        
 
अारसा रभाकरणाांचं नददअहि हि दय्् यम नोदअहि असा याम्ग  याबाबताबाबतत फारसा ख्लासा क्ठा याहि ््् तकात ेढगत नाहि.  
माे   अैयक्क तक मत अस  ेह  की सहा-क मिंल नददिबाबताबाबतत नोटिस न काढण  म् हणज  नैसधर्गक न् यायतत अाच् या वअरुद द काम 
करण . त याम्ग  एकतर सरागस सहा-क मिंल नददिबाबताबाबतत नोटिस काढण याचं रभाथा स्रु कराअं नाहितर सअग ाठकाणं अारसाांचं नदद 
र्ाअ नम्ना सहा-क ेणण र्ाअ नम्ना सहामद य  एकाच अ ग स नददअाअं. कायद शंर्ण  सअग ाहतसांबाबतांिंताांना नोटिस बाबतजअाअं. 
ररतसर चौकशं, सांबाबतांिंत कार्द्रां  ेणण जाबाबत-जबाबताबाबत ् याअ , ‘अजागत नमूद अारसाांव्यततररकत अन्य कोणंहि अारस नाहि’ अस  
नमूद क ल ल  ्अयांेोतणा्रां अजगदाराांकाून  ेऊन नददिबाबताबाबतत योग् य तो तनणगय ् याअा. 
अारस नदद हा खर तर फार र्ांगंर ेणण महत अाचा वअतय ेह . एखादाहि अारस ााअलला र् ला तर त याच  क्ट्ांबाबताअर दर्र्ामं 
्ररणाम होतात.    
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 िा रस नोंदीचा  अजा गबरोबर घ् या िया ची का र्दप्रके:  
 मयताच्या मपतय्चा दाखला. 
 मयताच्या र्मगकतंचा चाल ूअतागतंल (तंन माहन्याच्या ेतंल) सात-बाबतारा ातारा 
 सदर र्मगकत खर दि क ायाचा फ रफार ककां अा मयताच  नाअ सदर र्मगकतंअर कस  लाअल  र् ल  याबाबताबाबततचा फ रफार.  
 सअग अारसाांचं नाअ  नमूद असणारा अजग.   
 ‘अजागत नमूद अारसाांव्यततररकत अन्य कोणंहि अारस नाहि’ अस  नमूद क ल ल  ्अयांेोतणा्रां. 
 अशा र्मगकतंबाबताबाबतत न्यायालयात काहि अाद स्रु असतंल, न्यायालयान  जर ्थधर्तं ेद श ककां अा जैस  थ  ेद श ादला 
अस ल तर तयाचं कार्द्रांाांसह मााहतं ककां अा तस  नसा याबाबताबाबतत ्अयांेोतणा्रां.  
 क्ट्ांबाबतातंल सअग लोक कगाअ त यासाठी मयताच्या क्ट्ांबाबताचं र्शिा ्बरांका.  
 र्मगकतंचा खात  ातारा. 
 
 महां िा च्या  बा बी:   
 बाबतर याच अ गा अस  ादसून य त  की, वअअााहत म्लिांचं नाअ  अारस म्हणून ााअललि जातात. वअअााहत म्लिांबाबताबाबतत तयाांच्या 
्ालकाांच  म्हणण  असत  की, ‘म्लिच्या लग्नात ेम्हि खचग क ल ला ेह . तयाम्ग  ेता ततच  नाअ अारस म्हणून दाखल 
करणयाचं ेअययकता नाहि.’ हि बाबताबाबत अयोग्य ेह . म्लिच्या लग्नात खचग क ला म्हणून ततचा अारस हकक सां््ष्ट्टात य त नाहि.  
 बाबतर याच अ गा अस  ादसून य त  की, मयताच्या अारसाां्ैकी फकत ््रुताांचं नाअ च सात-बाबताराच्या क्ज दार सदरि नददअलि जातात 
ेणण माहलाांचं नाअ  (्तनं, वअअााहत/अवअअााहत म्लि इतयादि) इतर हककात नददअलि जातात. हि ्ददत अतयांत च्कीचं ेह . 
मयताच्या अारसाां्ैकी माहलाांचं नाअ  स्ददा क्ज दार सदरिच नददअाअं. ाहांद ूअारसा कायदा १९५६ मिंल सन २००५ च्या 
स्िारण न्सार म्लिांनाहि, मालमत्त त म्लाइतकाच ाह्सा र्मगणयाचा हकक रभाा्त े ाल ला ेह .  
 बाबतर याच अ गा अस  तनदशगनास ेल  ेह  की, एखाद्या जर्मनंअर एकरां क्टूांबाबत मॅन जर म्हणून नाअ दाखल असल ला इसम 
मयत े ाायानांतर तयाच  अारस, अारस नददिसाठी अजग करतात ेणण तया मयत ए.क्.मॅ. च  अारस म्हणून फकत तयाांच्याच 
म्ला/म्लिांच्या नाअाचं तयाच  अारस म्हणून नदद क लि जात . याम्ग  मयत इसम ज्याांचा ए.क्.मॅ. असतो तयाांचा अारस हकक 
ााअलला जातो. अा्तवअक एकरां क्टूांबाबत मॅन जर म्हणून नाअ दाखल असल ला इसम मयत े ाायानांतर तयाचं अारस नदद 
करताांना मयत इसमाच  नाअ ज्या फ रफार न्सार ए.क्.मॅ. म्हणून दाखल े ाल  होत  तया फ रफारात नमूद सअग व्यकतंांना नोटिस 
बाबतजाअण  ेअययक असत . तया्ैकी ज  सज्ञान े ाल  ेह त तयाांचं नाअ  तस च इतर व्यकतंां्ैकी ज  मयत ेह त तयाांच्या 
अारसाांचं ेणण ए.क्.मॅ. च  अारस अशा सअा चं नाअ  अारस ठराअ करून ेणण तयानांतर र्ाअ नम्ना नां. सहामदय  क्ज दार 
सदरि ेणण  ेअययक असत .   
 म्क््लम कायद्यामदय  एकरां क्टूांबाबत मॅन जरचं सांका्ना नाहि ह  लषम ात ठ अाअ . 
  
 हहदं ूउत्तरा धिकाका र अधिकातनयम- १९५६ (महां िा च्या  तरत दी)  
गारतंय अारसा हकक कायदा, ३० स्टेंबाबतर १९२५ रोजं अांमलात ेला. ेणण तयाद्अार  ्रां्र शं सांबाबतांधित सअग गारतंय कायद  
एकरां करणयात ेल . या कायद्यात ११ गार्, ३९१ कलम  ेणण ७ ्ररर्शष्ट्ट याांचा समाअ श ेह . हा कायदा एकरां क्ट्ांबाबतातंल 
मपतयू्रां न करता मयत े ाल ाया व्यकतं ेणण मपतय््रांासांबाबतांिंचा ात्तराधिकारि याांना लार्ू ेह .  
सन १९५६ ्ूअी, ाहांद ूकायद्यारभामाण  एकरां क्ट्ांबाबतातंल सहाह्स दारास ‘सहदायक (को्ासगनर)‘ अस  म्हटल  जात अस . सहदायक 
मयत े ाला तर तयाचा अारसा इतर सहदायकाांका  जात अस . तयाम्ग  सन १९५६ ्ूअी अारसा हा ‘ात्तरजंअंता (सव्हागयअरर्श्)' 
न  होता.  
 
सन १९५६ ्ूअी जर एखादा एकरां क्ट्ांबाबतात राहणारा ्रांतू ्अतांरां र्मगकत असल ला इसम मयत े ाला तर तयाच्या र्मगकतंचा 
‘ात्तराधिकार (सकस शन)' हा तयाच्या अारसाांका  जात अस . म्हणज च सन १९५६ च्या ्ूअी ‘ात्तरजंअंता (सव्हागयअरर्श्)' ेणण 
‘ात्तराधिकार (सकस शन)' अशा हकक रभाा्त होणार या दोन अ र्अ र्ळ्यात ्ददतं होतया.  
१७ ज्न १९५६ या ादनाांका्ासून ाहांद ूात्तराधिकार अधितनयम-१९५६ अांमलात ेला. या कायद्याम्ग  रभाचर्लत ाहांद ूअारसा 
्ददतंमदय  बाबतदल होऊन तो कायदा सांाहताबाबतदद (कोडाफाय) े ाला ेणण एकरां क्ट्ांबाबतातंल वअनामपतय््रां र्मगकतंचा अारसा 
कोणाका  जातो ह  या कायद्यान  ठरवअल  र् ल . 
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१७ ज्न १९५६ या ादनाांका्ूअीच्या अारसा सांबाबतांिंचा वअचार तयाअ ग स रभाचर्लत ररतंररअाजारभामाण  तर १७ ज्न १९५६ या 
ादनाांका्ूअी वअिअा े ाल ाया ्रांंच्या बाबताबाबततंत ‘द अ्म न्स राईट ट् रभाॉ ्टी लक ट’, १९३७ (१४/४/१९३७) अन्अय  े ाला.  
१७ ज्न १९५६ या ादनाांकानांतर मयत े ाल ाया ्रांं ककां अा ््रुत याांच्या र्मगकतंअरिल अारसा हकक ाहांद ूात्तराधिकार 
अधितनयम-१९५६ रभामाण  ठरतो.  
 
हहदं ूउत्तरा धिकाका र अधिकातनयम-१९५६ कोिा ला  ला र् ूणहे :  
(अ) जं व्यकतं िमागन  ाहांद ूेह  (अंरशैअ, र्लांर्ायत, ब्राम्हो समाजाच , रभााथगना समाजाच , ेयग समाजाच  अन्यायं) 
(ब) जं व्यकतं िमागन  बाबतौदद, जैन ककां अा र्शख ेह . ककां अा ाहांद,ू बाबतौदद, जैन ककां अा र्शख िमागत िमा तररत ककां अा ््निगमा तररत 
े ाल लि ेह . 
(क) जं व्यकतं िमागन  म्क््लम, णि्तं, ्ारशं ककां अा ज्यू नाहि. 
 
शब्दा ाग: 
 अडालाक्जगत र्मगकत: अडालाांकाून जं र्मगकत अारसान  य त  ततला अडालाक्जगत र्मगकत म्हणतात. 
 अाडालो्ाक्जगत र्मगकत: ेजोबाबता ककां अा ्णजोबाबता याांच्याकाून जं र्मगकत अारसान  य त  ततला अाडालो्ाक्जगत र्मगकत अस  
म्हणतात. 
अडालाक्जगत ेणण अाडालो्ाक्जगत र्मगकतंच  अाट् करता य त . एखादि व्यकतं जर अडालाक्जगत ककां अा अाडालो्ाक्जगत र्मगकत 
िारण करित अस ल तर तयाच्या म्लाच्या म्लाला ेणण ्णतूला तया र्मगकतंांत जन्मत: ककां अा दत्तक  ेताया्ासून, तयातंल 
ाह्यात हकक रभाा्त  होतो. 
 ्अकष्ट्टाकक्जगत र्मगकत: ् अत: कष्ट् ट करुन, एकरां क्ट्ांबाबताच् या ्ैय यार्शअाय कमाअल ा या र्मगकतंला ्अकष्ट्टाकक्जगत 
र्मगकत म् हणतात. ्अकष्ट्टाकक्जगत ेणण एकट्याच्या मालकीच्या र्मगकतंच , हयातंत, अारस हककान  अाट् होत नाहि. अशं 
र्मगकत कमवअणारि व्यकतं अशा र्मगकतंचं ्अ च्छ न  वअाह अाट लाअ ूशकत .  
 सख ख  नात : ज व्हा दोन व्यकतंांचा समान ्ूअगज-््रुता्ासनू, तयाच्या एकाच ्तनंच्याद्अार  अांशोद्गअ  े ाल ला असतो त व्हा 
त  सख ख  नातयान  सांबाबतांधित असतात.  
 सा्तन नात : ज व्हा दोन व्यकतंांचा समान ्ूअगज-््रुता्ासून, ्ण तयाच्याच तनरतनराळ्या ्तनंांच्याद्अार  अांशोद्गअ े ाल ला 
असतो त व्हा त  सा्तन नातयान  सांबाबतांधित असतात. 
 सहोदर नात : ज व्हा दोन व्यकतंांचा समान ्ूअगज-्रांं्ासनू, ्ण ततच्या तनरतनराळ्या ्तंांच्याद्अार  अांशोद्गअ े ाल ला असतो 
त व्हा त  सहोदर नातयान  सांबाबतांधित असतात.  
(्ूअगज-््रुत यात व्तयाचा तर ्ूअगज-्रांं यात मात चा समाअ श होतो.)  
 अकप तमपतय््रां व्यकतं: ज्या व्यकतंन  तयाच्या मालमत्त चं मपतय््रांाांन्अय  व्यअ्था क लि नस ल अशं व्यकतं.  
 र्ोरांज: जर दोन व्यकतं रकताच्या ककां अा दत्तकाच्या नातयान  ेणण सां्ूणग् ण  ््रुताांच्याद्अार  सांबाबतांिंत असायास एक व्यकतं 
दस्र या व्यकतंचं र्ोरांज असत . 
 र्गन्न र्ोरांज: जर दोन व्यकतं रकताच्या ककां अा दत्तकाच्या नातयान  ेणण सां्ूणग् ण  ््रुताांच्याद्अार  नव्ह  अशा सांबाबतांिंत 
असायास एक व्यकतं दस्र या व्यकतंचं र्गन्न र्ोरांज असत . 
 ेर्गयसांतान कायदा: जर हा अधितनयम ्ाररत े ाला नसता तर व्यकतं या कायद्यातंल ा्बाबतांिाबाबताबाबतत ज्या रुढिरभाा्त 
‘मद्रास ेर्गयसांतान अधितनयम १९४९’ अन्अय  तनयांरांंत े ााया असता तो कायदा. 
 अारसदार: या अधितनयमान्अय  अकप तमपतय््रां व्यकतंच्या सां्त्तंचं ात्तराधिकारि होणयास ्ारां व्यकतं.   
 
कलम ६: ाहांद ूात्तराधिकार (अारसा) अधितनयम-१९५६ मदय  महाराष्ट्ीात ादनाांक २२ ज्न १९९४ रोजं कलम ६ मदय  स्िारणा 
करुन ्ोट कलम (१) समावअष्ट्ट क ल  ेह . तया अन्अय  ाहांद ूअवअगकत क्ट्ांबाबतामदय  मालमत्त त, म्लिांनाहि ‘ात्तराधिकारि 
(सकस सर)' ठरअून जन्मत: म्लाांइतकाच हकक, म्लाांच् या मालमत्त च्याबाबताबाबततंत ज्या जबाबताबाबतदार या असतंल तया जबाबताबाबतदार याांसह 
ादल ला ेह . ततला सदरचा हकक सहदातयकीन  (को्ासगनर) र्मगणार असायान , तं तया ाह््याबाबताबाबतत मपतय् ्रांस्ददा करु 
शकत . ्रांतू ादनाांक २० डासेंबाबतर २००४ ्ूअी ज्या अाटणया ेाून ेाया तयाांना याम्ग  बाबतािा य णार नाहि.  
अरिल दर्ु्तं, २२ ज्न १९९४ ्ूअी ज्या म्लिांच  लग्न े ाल  ेह  तयाांना लार्ू असणार नाहि.  
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कें द्र शासनान  सन २००५ मदय  कलम ६ अन्अय  स्िारणा क लि असून, ादनाांक २० स्टेंबाबतर २००५ नांतर ाहांद ूअवअगकत 
क्ट्ांबाबतातंल र्मगकतंत कन्य ला, म्लारभामाण च ेणण म्लाइतकाच जन्मजात हकक अस ल अशं तरत्द क लि ेह . 
असा हकक म्लिांना फकत एकरां क्ट्ांबाबताच्या अडालो्ाक्जगत र्मगकतंतच र्मगणार ेह . जर हयात असणार या अडालाांचं 
्अकष्ट्टाक्जगत र्मगकत अस ल, तर म्लर्ं ककां अा म्लर्ा याांना तयात जन्मत: हकक रभाा्त होत नाहि. 
 
सिोच्च न्या या लया चा  सन २०१५ चा  तनका ल: ा्रोकत सन २००५ च्या कायद्यान्अय  १७ ज्न १९५६ त  ८ स्टेंबाबतर २००५ या 
दरम्यान जन्मल ाया म्लिांनाहि, ाहांद ूअवअगकत क्ट्ांबाबतातंल र्मगकतंत म्लारभामाण च ेणण म्लाइतकाच जन्मजात हकक अस ल 
अशं तरत्द क लि ेह . ्रांतू अशं म्लर्ं ादनाांक ९ स्टेंबाबतर २००५ रोजं हयात असाअं अशं तरतूद होतं. मा. सअोच्च 
न्यायालयान  ादनाांक १६/१०/२०१५ रोजं ादअाणं अव्ल क्र. ७२१७/२०१३ (रभाकाश ेणण इतर वअरुदद फ्लअतं ेणण इतर या 
रभाकरणात तनकाल द ऊन ‘अडालो्ाक्जगत ाहांद ूअवअगकत क्ट्ांबाबतातंल र्मगकतंत म्लारभामाण च ेणण म्लाइतकाच जन्म जात हकक 
र्मगणारि म्लर्ं ेणण तया र्मगकतंत हकक असणारा सहदायक (को्ासगनर) ह  दोन्हि ादनाांक ९ स्टेंबाबतर २००५ रोजं हयात 
असाअ त, मर् त या म्लिचा जन्म किंहि े ाला असला तरि हरकत नाहि.' अस  म्हटल  ेह .    
तथा्ं, २० डासेंबाबतर २००४ ्ूअी ज्या अाटणया ेाून ेाया तयाांना याम्ग  बाबतािा य णार नाहि.  
 
कजे फेडण्या ची जबा बदा री: ्अूीच्या कायद्यान्अय  अारसाला, तयाच्या ्ूअगजाांनं (अांल, ेजोबाबता, ्णजोबाबता)  ेतल लि कजे 
फ ाणयाचं जबाबताबाबतदारि होतं. याला ‘्वअरां जबाबताबाबतदारि (्ायस ऑक््लर् शन)’ म्हटल  जात होत . अस  कजग अारसान  न फ ाायास, 
अस  कजग द णार यास न्यायालयात दाद मार्ता य त होतं. कें द्र शासनान  सन २००५ च्या या स्िारित कायद्यान्अय  अारसाचं, 
तयाच्या ्ूअगजाांनं (अांल, ेजोबाबता, ्णजोबाबता)  ेतल लि कजे फ ाणयाचं जबाबताबाबतदारि रद्द क लि ेह  अ अस  कजग द णार यास ेता 
न्यायालयात दाद मार्ता य णार नाहि अशं तरत्द क लि ेह .      
 
कलम ८ - िा रसा च ेिर्ग: ा्रोकत अधितनयमाला जोाल ाया अन्सूधचमदय  ेणण कलम ८ मदय  ादायारभामाण  अारसाच  अर्ग १, 
अर्ग १,  अर्ग ३ ेणण अर्ग ४ अस  चार अर्ग ेह त. त  खालिल रभामाण  :- 
 
िर्ग १ च े१६ िा रस ाहांद ू््रुत जर वअनामपतय््रां मयत े ाला तर रभाथम ््ढिल बाबतारा जणाांना अर्ग १ च  अारस म्हणून ाह्सा 
र्मगत अस .    
अ) मयताचा (१) म्लर्ा, (२) म्लर्ं, (३) वअिअा (एकाहून अधिक वअिअा असतंल तर सअग वअिअाांना एकरांंत्ण  ाह्सा 
र्मग ल) (४) मयताचं ेई, (५) मयत म्लाचा म्लर्ा, (६) मयत म्लाचं म्लर्ं, (७) मयत म्लिचा म्लर्ा, (८) मयत मल्िचं 
म्लर्ं, (९) मयत म्लाचं वअिअा, (१०) मयत म्लाच्या मयत म्लाचा म्लर्ा, (११) मयत म्लाच्या मयत म्लाचं म्लर्ं, (१२) 
मयत म्लाच्या मयत म्लाचं वअिअा ह  एकाचअ गं ाह्सा  ेतंल. 
 
 स्टेंबाबतर २००५ च्या स्िारणान्अय  अर्ग १ च्या अारसाांमदय  खालिल चार अारस जोाल  र् ल  ेह त.  
(१३) मयत म्लिच्या मयत म्लिचा म्लर्ा, (१४) मयत म्लिच्या मयत म्लिचं म्लर्ं, (१५) मयत म्लाच्या मयत म्लिचं 
म्लर्ं, (१६) मयत म्लाच्या मयत म्लिचा म्लर्ा.  
 
िर्ग १ माील िा रसा मध्ये संपत्तीचे वितरि: 
कलम १० :  अकप तमपतय््रां व्यकतंस अर्ग एक मिंल अारस असतंल तर तयाच्या मालमत्त चा गार् तयाांच्यात ््ढिल 
तनयमान्सार वअगार्ला जाईल :- 
तनयम १-  मयताचं वअिअा, ककां अा एकाहून अधिक वअिअा असतंल तर सअग वअिअा एकबरांत्ण  एक ाह्सा  ेतंल.  
तनयम २-  मयत व्यकतंच  हयात म्लर्  ेणण म्लि ेणण ेई रभातय की एक ाह्सा  ेतंल.  
तनयम ३-  मयतत व्यकतंच्या रभातय क मयत म्लाच्या ककां अा रभातय क मयत म्लिच्या खातयातंल अारस तयाांच्यात र्मगून एक 
ाह्सा  ेतंल.  
तनयम ४- तनयम ३ मदय  तनादगष्ट्ट क ल ाया ाहयययाांच  वअतरण मयत व्यकतंच्या मयत मल्ाच्या खातयातंल अारसाांमदय  अशा 
रभाकार  करणयात य ईल की, तयाचं वअिअा (ककां अा तयाच्या वअिअा एकबरांत्ण ) ेणण हयात म्लर्  अ म्लि याांना समान अांश 
र्मगतंल ेणण तयाच्या मयत म्लाांच्या शाख ला त अढाच अांश र्मग ल.   
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 मयतास अरिल अर्ग १) ्ैकी कोणंहि अारस नस ल तर ््ढिल अर्ग २) च्या अारसाांका  मयताचं सां्त्तं अारसा हककान  जात . 
अर्ग २) च्या अारसाांच  नऊ रभाकार ेह त. 
िर्ग २ च े९ िा रस ब) मयताच  (एक) अांल 
(दोन) १) म्लाच्या म्लिचा म्लर्ा, २) म्लाच्या म्लिचं म्लर्ं, ३) गाऊ, ४) बाबतहिण. 
(तीन) १) म्लिच्या म्लाचा म्लर्ा, २) म्लिच्या म्लाचं म्लर्ं, ३) म्लिच्या म्लिचा म्लर्ा,  
४) म्लिच्या म्लिचं म्लर्ं. 
(चा र) १) गाअाचा म्लर्ा, २) बाबताहणंचा म्लर्ा, ३) गाअाचं म्लर्ं, ४) बाबताहणंचं म्लर्ं. 
(पा च) अांलाांच  अांल, अांलाांचं ेई. 
(सहा ) अांलाांचं वअिअा, गाअाचं वअिअा. 
(सा त) अांलाांचा गाऊ, अांलाांचं बाबतहिण. 
(णठ) ेईच  अांल, ेईचं ेई. 
(नऊ) ेईचा गाऊ, ेईचं बाबतहिण. 
 
कलम ११ : अर्ग १) मिंल अारस नसायास अर्ग २) मिंल अारस वअचारात  ेणयात याअ त. तथा्ं, अर्ग १) मिंल अारसारभामाण  
एकसमयाअच्छ द करून ाह्सा र्मगणयाचा हकक अर्ग २) मिंल अारसाांना नाहि. (अकप तमपतय््रां व्यकतंचं) सां्त्तं रभाथमत: अर्ग २) 
(एक) मदय  नम्द क ल ाया अारसाांका  समान ाहयययाांमदय  रभाक्राांत होईल. अर्ग २) (एक) मिंल अारस नसायास तं अर्ग २) 
(दोन) मदय  नम्द क ल ाया अारसाांका  (समान ाहयययाांमदय ) रभाक्राांत होईल. अर्ग २) (एक) ेणण (दोन) मिंल अारस नसायास, 
तं अर्ग २) (तंन) मिंल सअग अारसाांका  समान ाहयययाांमदय  रभाक्राांत होईल. ेणण यारभामाण  ््ढ . 
 
टीप- अर्ग दोनमिंल गाऊ ककां अा बाबतहिण यामदय  एकच ेई ्रांत् र्गन्न अांल असल ला गाऊ ककां अा बाबतहिण याांचा समाअ श होत 
नाहि. वअनामपतय््रां खात दाराचं सां्त्तं सअा ना समान ाह्सा र्मग ल अशा रभाकार  अर्ग २) मदय  नमूद क ल ाया अारसाांमदय  
अाटलि जाईल. ादाहरणाथग, २) (एक) मदय  नम्द क ल ल  अांल अारस असायास सअग सां्त्तं तयाांना र्मग ल. अांल हयात 
नसायास सअग सां्त्तं २) (दोन) मिंल सअग अारसाांका  समरभामाणात रभाक्राांत होईल.  
 
 अकप तमपतय््रां व्यकतंस अरिल अर्ग १) ेणण अर्ग २) ्ैकी कोणंहि अारस नस ल तर ््ढिल अर्ग ३) च्या मपताच  र्ोरांज 
असणार या  अारसाांका  मयताचं सां्त्तं अारसा हककान  जात .   
िर्ग ३ च ेिा रस  मपताच  व्तपबाबतांिू, म्हणज च रकताच्या सांबाबतांिाम्ग  ककां अा दत्तक ग्रहणाम्ग  ्ूणग् ण  ््रुताांद्अार  सांबाबतांि असल ाया 
व्यकतं.  
 
 मयतास अरिल अर्ग १), अर्ग २) ेणण अर्ग ३) ्ैकी कोणंहि अारस नस ल तर अर्ग ४) च्या मपताच्या र्गन्न र्ोरांज असणार या 
अारसाांका  मयताचं सां्त्तं अारसा हककान  जात .   
 
िर्ग ४ च ेिा रस अकप तमपतय््रां व्यकतंच  मातपबाबतांिू, म्हणज च, रकताच्या नातयाम्ग  ककां अा दत्तक ग्रहणाम्ग  ्ूणग् ण  ््रुताांद्अार  
सांबाबतांि नसल ाया व्यकतं. 
 
 विना माृं य प्रक मयत हहदं  स््रकीची संपत्ती : 
ाहांद ््रांं, ततच्या क्जात असल लि कोणतंहि सां्त्तं, तया सां्त्तंचा 'सां्ूणग ्अामं' म्हणून िारण करिल. मयागादत ्अामं 
म्हणून नव्ह . जरि एखादि सां्त्तं दान म्हणून, मपतय््रांान्अय , इतर कोणतयाहि ल खान्अय , ादअाणं न्यायालयाच्या 
ह्क्मनाम्यान्अय , ेद शान्अय  ककां अा एखाद्या तनअाडयान्अय  सां्ाादत क लि र् लि अस ल तरिहि ाहांद ््रांं अशं सां्त्तं 'सां्ूणग 
्अामं' म्हणूनच िारण करिल.  
तथाव्, अस  दान्रां, मपतय््रां, अन्य ल ख, ह्क्मनामा, ेद श ककां अा तनअााा त यातंल अटिन्सार, सां्त्तंत तनबाबत िंत सां्दा 
तनमागण करत असतंल तर अशा सां्त्तंला या अधितनयमाच  ा्बाबतांि लार् ूहोणार नाहित.  
 
कलम १५ : (१) विना माृं य प्रक मरि पा ििा र या  हहदं  स््रकी खा तदेा रा ची संपत्ती प ढील प्रमा िे िा रसा हकका ने जा ईल: 
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अ) ्ाहायाांदा, म्लर्  अ म्लि (कोणताहि मयत म्लर्ा ककां अा म्लर्ं याांचं अ्तय  िरून) ेणण ्तं याांच्याका ,  
ण) (अरिल अारस नसा यास) दस्र याांदा, ्तंच्या अारसाका  
इ) (अरिल अारस नसा यास) ततसर याांदा, ततच्या माता ेणण व्ता याांच्याका ,  
ई) (अरिल अारस नसा यास) चअथ्याांदा, व्तयाच्या अारसाका , ेणण  
उ) (अरिल अारस नसा यास) श अटि, मात च्या अारसाांका  कलम १६ मदय  ादल ाया तनयमान्सार रभाक्राांत होईल. 
तथाव्,  
(क) ाहांद ््रांं जर वअनामपतय््रां मरण ्ाअलि तर तंला ततच्या व्तयाकाून ककां अा मात काून अारसा हककान  र्मगाल लि 
कोणतंहि सां्त्तं तया मपत ्रांंचा कोणताहि म्लर्ा ककां अा म्लर्ं (कोणतयाहि मयत म्लाचं ककां अा म्लिचं े्तय  िरून) 
याांच्याका  जाईल. अस  अारस नसायास अशं सां्त्तं मपत ्रांंच्या व्तयाच्या अारसाका  रभाक्राांत होईल, ेणण  
(ख) ाहांद ््रांंला ततच्या ्तंकाून ककां अा ततच्या सासर याकाून अारसा हककान  र्मगाल लि कोणतंहि सां्त्तं, तया मपत ्रांंचा 
कोणताहि म्लर्ा ककां अा म्लर्ं (कोणतयाहि मयत म्लाचं ककां अा म्लिचं अ्तय  िरून) याांच्याका  जाईल. अस  अारस नसायास, 
(अरिल अारस नसा यास) मपत ्रांंच्या ्तंच्या अारसाका  रभाक्राांत होईल. 
 
 ा्जत अ ाा असणार या व् यक तंला अाट्ात ाह्सा र्मगत नाहि. ्रांतू तयाच्या म्लाांना ाह्सा र्मग् शकतो. 
 
कलम २० : र्भगस्ा णपां य: अकप तमपतय््रां खात दाराच्या मपतय्समयं ज  अ्तय र्गागत होत  अ नांतर क्जअांत जन्मल , तयाला 
ककां अा ततला जण् काहि अकप तमपतय््रां व्यक्कतच्या मपतय््ूअी जन्मल  होत  अशाच रभाकार  अकप तमपतय््रां व्यकतंचा अारस होणयाचा 
अधिकार अस ल. 
 
कलम २३ : जर अकप तमपतय््रां व्यकतंला अारसदार कन्या अस ल ेणण जर तं अवअअााहत अस ल ककां अा ततच्या ्तंन  ततला 
सोाून ादल  अस ल अथअा तं ्तं्ासून वअगकत े ालि अस ल ककां अा तं वअिअा अस ल तर ततला राहतया ेरात राहणयाचा 
अधिकार रभाा्त होईल.  
  
 हहस् सा  र्मळण्या स अपा ्रक ययकती:  ््ढिल व्यकतंांना अारसान  सां्त्तं र्मगणयास अनहग ठरणयात ेल  ेह  : 
कलम २५ : जं व्यकतं खात दाराचा खून कर ल ककां अा खून करणयास अ्रभा रणा द ईल तं खून े ाल ाया खात दाराच्या सां्त्तंत 
अारसान  अथअा ात्तराधिकारान  ाह्सा र्मगणयास अ्ारां ठरतंल.   
कलम २६ : या अधितनयमाच्या रभाारांगानांतर, एखादि व्यकतं िमा तर क ायान  ाहांद ्रााहलि नस ल तर अशं व्यकतं, िमा तरानांतर 
ततला े ाल लि े्तय  अ तयाांच  अारस एकरां क्ट्ांबाबतातंल सां्त्तंत अारसान  अथअा ात्तराधिकारान  ाह्सा र्मगणयास अ्ारां 
ठरतंल.   
कलम २७ :  अाट्ास अ्ारां व्यकतं जणू काहि मयत ेह  अस  समज्न अाट् करणयात याअ . 
कलम २८ : कोणतंहि व्यकतं, कोणतयाहि व्यािं, अैर््णय ककां अा व्यांर् असायाच्या कारणाअरून अथअा या अधितनयमात 
ा्बाबतांधित क ल ल  ेह  त  ख रिज करून अन्य कोणतयाहि कारणाअरून कोणतयाहि सां्त्तंचा ात्तराधिकारि होणयास अ्ारां असणार 
नाहि. 
 
 स्ितं्रक र्मळकती: खालिल र्मगकतं या ्अतांरां र्मगकतं म्हणून र्णाया जातात. याांना अााअडालाक्जगत र्मगकतं म्हणता 
य त नाहि. 
(अ) अडाळया ंनी र्मळा लेली : जं र्मगकत, अांल, ेजोबाबता, ्णजोबाबता व्यततररकत इतराांकाून रभाा्त े ाल लि ेह . अशं 
र्मगकत एकरां क्ट्ांबाबताचं ककां अा एकरां क्ट्ांबाबताच्या अारसा हककानं र्मगाल लि नसत . 
(ण) देिर्ी : लहानशं जांर्म र्मगकत, अांलाांनं रभा मा्ोटि े्ाया म्लाला ग ट म्हणून ादल लि असत . तं म्लाचं ्अतांरां 
र्मगकत होत . 
(इ) सरका री अन दा न : शासनाकाून रभाा्त े ाल लि र्मगकत ्अतांरां र्मगकत होत . 
(ई) एक्रक क ट ंबा ची परत र्मळविलेली र्मळकत : एकरां क्ट्ांबाबताचं, अााअडालाांनं र्माअल लि र्मगकत जर तयाच एकरां क्ट्ांबाबतातंल 
सद्यान , एकरां क्ट्ांबाबताच्या र्मगकतंच  सहाय्य न  ेता ्रत र्मगवअलि तर तं तयाचं ्अतांरां र्मगकत होत . 
(उ) कमा िलेली र्मळकत : ्अत:च्या ्अतांरां र्मगकतंत्न सां्त्तं र्मगअून, तयातून  ेतल लि र्मगकत हि ्अतांरां र्मगकत होत . 
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(ऊ) िा टपा तील हहस्सा  : अाट्ातंल ाह्सा हि ्अतांरां र्मगकत होत . 
ऋ) एकटा  िा रसदा र : मार्  एकटाच क्जअांत रााहायाम्ग , अारस म्हणून र्मगाल लि र्मगकत हि ्अतांरां र्मगकत होत . 
(ए) स्िकष्टा जजगत र्मळकत : र्शषम णातून/नोकरित्न, एकरां क्ट्ांबाबताच्या र्मगकतंच  सहाय्य न  ेता, कष्ट्ट करुन र्मगवअल लि 
र्मगकत ्अतांरां र्मगकत होत .  
 
 भा रतीय उत्तरा धिकाका र (िा रसा ) अधिकातनयम १९२५ (महां िा च्या  तरत दी)  
 ाहांद ूमॅर ज लक ट, कलम १६ अन्अय  लग्ना्ासून े ाल ाया म्ला-म्लिांना अडालाांच्या र्मगकतंत अारसा य तो अ तयाांना दाअा 
लाअता य तो. ्रांतू साअरां म्लाला, साअरां अडालाांच्या र्मगकतंत हकक य त नाहि.  
 दत्तक  ेतल ाया म्ला-म्लिांना अारसाहकक रभाा्त होतो. 
 शारिररक अ मानर्सक वअकप तं असल ाया म्ला-म्लिांना अाट्ात ाह्सा र्मगतो. 
 र्शलभ्रष्ट्ट ेईला ततच्या म्लाच्या र्मगकतंत हकक रभाा्त होतो. 
 ेट्फोट  ेतल ाया ्रांंला ततन  दस्र  लग्न क ल  असल  तरिहि र्मगकतंत हकक रभाा्त होतो. 
 अाट्ात जर एखादा सहाह्स दार अर्गला र् ला तर अाट्ाचा ह्क्मनामा शून्यतनय होतो. अशा रभाकरणात फ रअाट् करणयात 
य त .  
 
 एक्रक क ट ंब मॅनेजरने एक्रक क ट ंबा ची र्मळकत विकिे 
एकरां क्ट्ांबाबताच्या मॅन जरला एकरां क्ट्ांबाबताच्या र्मगकतंच्या फायद्यासाठी ककां अा एकरां क्ट्ांबाबताच्या र्रज साठी एकरां क्ट्ांबाबताचं 
र्मगकत वअकणयाचा सशतग अधिकार ेह . फकत खालि ादल ाया करणाांसाठीच तयाला एकरां क्ट्ांबाबताचं र्मगकत वअकता य त  
अथअा र्हाण ठ अता य त . अशा कारणाांसाठी क ल ल  ह्ताांतरण सहाह्स दाराांअर बाबतांिनकारक असत . 
(१) सरकारि कर ककां अा क्ट्ांबाबताअर असल ल  कजग फ ाणयाससाठी 
(२) सहाह्स दार ककां अा क्ां ट्ांबाबतंयाांच्या ्ोट्ाणयासाठी ककां अा ेजार्णासाठी 
(३) सहहककदार ककां अा सहाह्स दाराच्या ककां अा तयाांच्या म्लिच्या लग्नाच्या खचागसाठी 
(४) जरुरिच  कौट्ांबाबतंक अांतयवअिं सां्कार, श्रादद ककां अ कौट्ांबाबतंक समारांग खचागसाठी 
(५) एकरां क्ट्ांबाबतासाठी मालमत्ता र्मगवअणयासाठी ककां अा तं ाटकवअणयासाठी होणारा खचग गार्वअणयासाठी 
(६) एकरां क्ट्ांबाबताच्या कतयागअर ककां अा इतर सगासदाांअर र्ांगंर फौजदारि तोहमत े ालि अस ल तर तयाांच्या सांरषम णासाठी कराअा 
लार्णारा खचग गार्वअणयासाठी 
(७) एकरां क्ट्ांबाबताच्या व्यअसायासाठी काढल ाया कजागचं ्रतफ ा करणयासाठी 
(८) एकरां क्ट्ांबाबताच्या इतर जरुरिच्या कारणाांसाठी 
ा्रोकत कायद शंर र्रजाांसाठी सां्ूणग र्मगकत वअकणयाचा अधिकार फकत कताग ेणण अडाल याांनाच ेह . कायद शंर र्रज 
क अग खर दि्रांाच्या मजक्राअरुन र्सदद होत नाहि. तयासाठी इतर स्सांर्त ््राअा द्याअा लार्तो. असा व्यअहार जर ा्रोकत 
कायद शंर र्रजाांसाठी होत नस ल तर सहअारसदार मनाई ह्क्माचा दाअा दाखल करु शकतात.      
 
 िडडला ंचा  विशेषा धिकाका र: एकरां क्ट्ांबाबताचं र्मगकत ककां अा ज्या र्मगकतंत म्लाांचा ककां अा म्लाांच्या म्लाांचा ाह्सा ेह  अशं 
एकरां क्ट्ांबाबताचं र्मगकत वअकणयाचा, र्हाण द णयाचा वअश ताधिकार अडालाांना ेह . ्ूअीच , नैततक अ कायद शंर कारणासाठी 
 ेतल ल  कजग फ ाणयासाठीहि अशं र्मगकत वअकणयाचा, र्हाण द णयाचा वअश ताधिकार अडालाांना ेह . 

           
 महां िा चे न्या या लयीन तनिगय: 
 ाहांद ूवअिअा ्रांंला १९५६ नांतर ततच्या ्तंच्या तनिनानांतर र्मगकत रभाा्त े ालि तर तं तया र्मगकतंचं सां्ूणग मालक 
बाबतनत . अ तयानांतर तया वअिअ न  लग्न क ल  तरिहि ततला ्तं तनिनानांतर र्मगाल ाया र्मगकतंअरिल ततचा हकक नष्ट्ट  होत 
नाहि. (ए.ेय.ेर. १९७१, म्ांबाबतई, ४१३) 
 अडालाांनं अाट्ात र्मगाल ाया र्मगकतंतून काहि र्मगकत खर दि क ायास तं र्मगकत अडालाांच्या मालकीचं होईल. तया 
र्मगकतंत तयाांचा म्लर्ा ककां अा म्लर्  सहदायाद (को्ासगनर) नसतंल. (ऑल महाराष्ट्ी रर्ोटगर २००५ (३), ७८९) 
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 एकरां क्ट्ांबाबतामदय  एखादि र्मगकत खर दि क लि अस ल, ेणण तया खर दिसाठीचं रककत एकरां क्ट्ांबाबताचं होतं अस  र्सदद 
कराअयाच  असायास, अशं र्मगकत खर दि करणयाच्या अ ग स, एकरां क्ट्ांबाबताका  ््र सा ्ैशाचा र्ागा (न्य्कलस) होता ह  र्सदद  
कराअ  लार् ल. (ए.ेय.ेर. १९६५, एस.सं., २८९) 
 वअिअ चं र्शलभ्रष्ट्टता ततला अाट्ास अ्ारां ठरवअत नाहि. वअिअा जरि र्शलभ्रष्ट्ट असलि तरिहि ततच्या नअर याचा ाह्सा ततला 
द्याअा. (ए.ेय.ेर. १९७६, कलकत्ता, ३५६; ए.ेय.ेर. १९७८, कलकत्ता, ४३१)  
 ाहांद ूमॅर ज लक ट, कलम १६ अन्अय  अडालाांच्या र्मगकतंत अनौरस म्लाांचा ाह्सा असतो. ्रांतू अडालो्ाक्जगत र्मगकतंत 
अनौरस म्लाांचा ाह्सा नसतो. तस च दस्रि बाबतायको असायास ततच्या्ासून े ाल लि म्ल  अारस ठरतात. (ए.ेय.ेर. १९९६, 
एस.सं., १९६३; ए.ेय.ेर. १९८३, म्ांबाबतई, २२२) 
 एकरां क्ट्ांबाबताच्या र्मगकतंमदय  सअग सगासदाांचा एकरां हकक अ एकरां क्जा असतो. रभातय क सहअारसदारास सामाईक क्जा 
अ र्मगकतंचा ा्गोर्  ेणयाचा समान हकक असतो. क अग एखाद्या सहअारसदाराचा रभातयषम  क्जा नाहि म्हणून तयाचा हकक 
सां्त नाहि. एकरां क्ट्ांबाबताच्या र्मगकतंमदय  असणारा क्जात जरि एकट्याचा असला तरिहि असा क्जा सअा चा र्मग्न असतो. 
(ए.ेय.ेर. १९९५, एस.सं., ८९५)  
 ्रांं िनाचं र्मगकत हि तया ्रांंच्या सां्ूणग मालकीचं असत . ततला तयाचं अैयक्कतक इच्छ न्सार वअाह अाट लाअता य त . 
्रांंिन ाहांद ूएकरां क्ट्ांबाबताच्या र्मगकतंचा गार् नसतो. (ऑल महाराष्ट्ी रर्ोटगर २०११ (६), ४२८ एस.सं.)  
 बाबत कायद शंर्ण  क ल ाया दस्र या लग्नातंल ्तनंला मयत नअर याच्या र्मगकतंत हकक ककां अा ाह्सा र्मगत नाहि. 
(ए.ेय.ेर. २००२, र्ोहत्तं,९६) 
 
 िा रस नोंद : 
 मयत खात दारास लार् ूअसल ाया अारसा कायद्यारभामाण  अारस नदद कराअं लार्त . मयत ाहांद,ू बाबतौदद, जैन, र्शख असायास 
ाहांद ूअारसा कायदा १९५६, मयत म्सलमान असायास म्क््लम अारसा कायदा, मयत ्ारशं, णिय चन असायास गारतंय अारस 
अधितनयम, १९२५ अन्अय  सदर चौकशं कराअं लार्त .  
 जर मयत खात दारास कोणंहि अारस नाहि अस  ेढगून ेायास महाराष्ट्ी जमंन महसूल अधितनयम १९६६,  
कलम ३४ अन्अय  कारअाई करता य त . 
 ाहांद ू्रांं वअना मपतयू्रां मरण ्ाअलि तर ततच्या सां्त्तंस अन्क्रम  (अर्ग-१) ततचा ्ूअग मपत म्लर्ा ककां अा तयाचं े्तय  
याांसह मपत ्रांंचं म्ल /म्लि ेणण मपत ्रांंचा ्तं, (अर्ग-२) ्तंच  अारस, (अर्ग-३) मपत ्रांंच  माता अ व्ता (अर्ग-४) मपत 
्रांंच्या व्तयाच  अारस, (अर्ग-५) मपत क््रांच्या मात च  अारस, अस  अारस असतात.  
 ज्या ाहांद ूक््रांला ततच्या व्ता/मात काून अारसान  सां्त्तं र्मगाल लि असत , अशं ्रांं मयत े ाायास, ततचं सां्त्तं तया मपत 
्रांंचा ्ूअग मपत म्लर्ा/म्लर्ं ककां अा तयाचं अ्तय  याांसह मपत ्रांंच्या म्ल /म्लि याांच्याका  जात . मपत ्रांं वअना े्तय मरण 
्ाअायास ततला ततच्या व्ता/मात काून अारसान  र्मगाल लि सां्त्तं ततच्या व्तयाच्या अारसाांका  रभाक्राांत होत .    
 कायद शंरररतया खर दि द्त क ायानांतर जर एखादि व्यकतं मयत े ालि तरिहि तया व्यकतंला कायद शंर्ण  रभाा्त े ाल ाया 
हककाांना बाबतािा य त नाहि. अशा व्यअहाराचं नदद, मयताच्या अारसाांच्या नाअ  रभामाणंत करता य त .  
 अारस नददिसांबाबतांिं नदद रभामाणणत करताांना सअग ाहतसांबाबतांिंताांना नोटिस बाबतजाअलि र् लि ेह  याचं खारांं तर कराअंच र्शअाय 
् थातनक चौकशं योग् य रभाकार  े ालि ेह  याचं तस च सांबाबतांिंत जमंनंच  ज्न  फ रफार मार्अून एकरां क्ट्ांबाबत मॅन जर/अज्ञान 
्ालनकताग याबाबताबाबततच् या नददिबाबताबाबतत खारांं करून कोणताहि अारस ााअलला जाणार नाहि याचं दषम ता ् याअं.  
 म्् लिम, ्ारशं, णिय चन िमागच् या खात दाराांच् या अारसाांच् या नददि, त याांच  सांबाबतांिंत अैयक्क तक कायद् यारभामाण  करण  अर्गरभा त 
ेह . ्रांतू रभात यषम ात सअगच खात दाराांच् या नददि ाहांद ूअारसा कायद् यारभामाण  क ा या जातात अस  ादसत . र व् ह न् यू अकाऊां ट् स 
मॅन् यूअल ककां अा महाराष्ट् ी जमंन महसूल तनयम ््क्् तका- खांा-४ मद य हि म्् लिम, ्ारशं, णिय चन िमागच् या अैयक्क तक 
कायद् याचं मााहतं ादल लि नाहि. महाराष्ट् ी जमंन महसलू तनयम ्क््् तका- खांा-४ मिंल, तलाठ याच  कतगव् य क्रमाांक ३७ मद य  
ाहांद ूात्तराधिकार अधितनयमातंल तरत्दिबाबतरोबाबतर म्सलमान अ इतर जमातंच् या व् यक्क तर्त कायद् यातंल अारसा वअतयक तरत्दि 
लषम ात ठ अाव् या इतकाच ाा ल ख ेह .    
 अारस नददिसांबाबतांिं नदद रभामाणणत करताांना सांबाबतांिंत िमागच् या अारस कायद् यातंल तरत्दिांचं ककमान मााहतं करुन ् याअं. 
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 िा रस नोंदींची का ही उदा हरिे: 
 प्रचर्लत िा रस नोंद :  
अाचा: ाहांद ूात्तराधिकार अधितनयम-१९५६; म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४९  
एखादा खात दार मयत े ाायानांतर तयाच  अारस, अारस नददिसाठी अजग करतात. अारस नददिसाठी अजग ेायास तलाठी याांनं 
अजागन्सार र्ाअ नम्ना नां. ६-क मदय  (अारस नददअहि) अारस ठराअ नददअाअा. अारस नददिसाठी ेअययक कार्द्रां  अारसाांकाून 
्याअंत. या कार्द्रांात र्शिा्बरांका, सात-बाबतारा ातारा ेणण खात  ातारा जरूर ्याअा. तयातंल सअग नाअ  अारस अजागत नमूद 
ेह त याचं खारांं कराअं. र्ाअं ्थातनक चौकशं कराअं. ्अयांेोतणा्रांाअर सअग अारसाांचं नाअ  नमूद करून ‘या 
अारसाांव्यततररकत अन्य कोणंहि अारस नाहि’ अस  नमूद करुन ्याअ .  
 
बाबतर याच अ गा अस  तनदशगनास ेल  ेह  की वअअााहत म्लिांचं नाअ  अारस म्हणून ााअललि जातात. वअअााहत म्लिांबाबताबाबतत तयाांच्या 
्ालकाांच  म्हणण  असत  की, ‘म्लिच्या लग्नात ेम्हि खचग क ल ला ेह . तयाम्ग  ेता ततच  नाअ अारस म्हणून दाखल 
करणयाचं ेअययकता नाहि.’ हि बाबताबाबत अयोग्य ेह . म्लिच्या लग्नात खचग क ला म्हणून ततचा अारस हकक सां््ष्ट्टात य त नाहि. 
तयाम्ग  सअग अारसाांचं नाअ  रभाा्त े ाायानांतर रभाथम सअग अारसाांच्या नाअ  अारस ठराअ कराअा. रभाचर्लत ्द दतंन्सार अारस ठराअ 
मांजूर े ाायानांतरच सअग अारसाांचं नदद र्ाअ नम्ना सहा मदय  कराअं. फ रफार मांजूर े ाायानांतर सअा चं नाअ  
(वअअााहत/अवअअााहत म्लिांसह) सात-बाबताराच्या क्ज दार सदरि नददअाअं.  
 
बाबतर याच अ गा अस  ादसून ेल  ेह  की मयताच्या अारसाां्ैकी फकत ््रुताांचं नाअ च सातबाबताराच्या क्ज दार सदरि नददअलि 
जातात ेणण माहलाांचं नाअ  (्तनं, वअअााहत/अवअअााहत म्लि इतयादि) इतर हककात नददअलि जातात. हि ्ददत अतयांत 
च्कीचं ेह . मयताच्या अारसाां्ैकी माहलाांचं नाअ  स्ददा क्ज दार सदरिच नददअाअं. ाहांद ूअारसा कायदा १९५६ मिंल सन 
२००५ च्या स्िारण न्सार म्लिलाहि, मालमत्त त म्लाइतकाच ाह्सा र्मगणयाचा हकक रभाा्त े ाल ला ेह . सखोल चौकशंनांतरच 
ेणण कोणताहि अारस ााअलला र् ला नाहि याचं खारांं े ाा यानांतर नदद मांालअधिकारि याांच् याका  तनणगयासाठी सादर कराअं.   
 
 ए.क .मॅ. ची िा रस नोंद :  
अाचा: ाहांद ूात्तराधिकार अधितनयम-१९५६; म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४९  
बाबतर याच अ गा अस  तनदशगनास ेल  ेह  की, एखाद्या जर्मनंअर एकरां क्टूांबाबत मॅन जर म्हणून नाअ दाखल असल ला इसम मयत 
े ाायानांतर तयाच  अारस, अारस नददिसाठी अजग करतात ेणण तया मयत ए.क्.मॅ. च  अारस म्हणून फकत तयाांच्याच 
म्ला/म्लिांच्या नाअाचं तयाच  अारस म्हणून नदद क लि जात . याम्ग  मयत इसम ज्याांचा ए.क्.मॅ. असतो तयाांचा अारस हकक 
ााअलला जातो.  
 
अा्तवअक एकरां क्टूांबाबत मॅन जर म्हणून नाअ दाखल असल ला इसम मयत े ाायानांतर तयाचं अारस नदद करताांना अतयांत सखोल 
चौकशं करण  ेअययक असत . 
  
ए.क्.मॅ. च्या तनिनानांतर अारस नददिसाठी अजग ेायास तलाठी याांनं रभाथम मयत इसमाच  नाअ ज्या फ रफार न्सार ए.क्.मॅ. 
म्हणून दाखल े ाल  होत  तो फ रफार रभाा् त करुन ् याअा. तया फ रफारात नमूद सअग व्यकतंांना नोटिस बाबतजअाअं. तया्ैकी ज  
सज्ञान े ाल  ेह त तयाांचं नाअ  तस च इतर व्यकतंां्ैकी ज  मयत ेह त तयाांच्या अारसाांचं ेणण ए.क्.मॅ. च  अारस अशा 
सअा चं नाअ  अारस ठराअ कराअा. तयानांतर सअा चं नाअ  र्ाअ नम्ना सहामदय  ेणाअं.  
म्क््लम कायद्यामदय  एकरां क्टूांबाबत मॅन जरचं सांका्ना नाहि ह  लषम ात ठ अाअ .  
 
 अवििा हहत मयत खा तदेा रा च,े समा न णडना ि असिा रे दा िेदा र :  
अाचा: ाहांद ूात्तराधिकार अधितनयम-१९५६; म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४९, ३४  
एखादा खात दार मयत े ाला. मयत खात दार अवअअााहत होता. याबाबताबाबततचं कार्द्रां  रभाा्त े ाायानांतर तयाबाबताबाबतत ्थातनक 
चौकशं क ायाअर अस  तनदशगनास ेल  की मयत इसमाच  ाहांद ूअारसा कायदा १९५६ अन्अय  अर्ग १, २, ३ ककां अा ४ रभामाण  
कोणंहि अारस ा्ल्ि नाहित. ्रांतू मयताच च ेानाअ असल ाया एका व्यकतंन  अारस असायाचा दाअा क ला. अशा अ ग स 
तया दाअ दार व्यकतंच्या नाअाचं नदद र्ाअ नम्ना सहा-क मदय  नददअाअं.  
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अारस हकक साांर्णार या व्यकतंकाून तंन व्ढयाांचं अांशाअग रभाततज्ञा्रांाअर ्याअं. तया अांशाांअगंमदय  नमूद सअा ना नोटिस 
बाबतजाअून तयाांचं चौकशं कराअं. अारस वअय अासहायग नसायाच  ेढगून ेायास मांालअधिकारि याांनं तया दाअ दारास ादअाणं 
न्यायालयातून तयाचा अारस हकक र्सदद करून ेणणयास साांर्ाअ  ेणण तस  नमूद करून नदद रद्द कराअं. मयत खात दारास 
कोणंहि अारस नसायास महाराष्ट्ी जमंन महसूल अधितनयम १९६६, कलम ३४ अन्अय  कारअाई करता य त .  
 
 मृां यूप्रका ची नोंद :  
अाचा: गारतंय अारसा कायदा १९२५, कलम २, ाहांद ूात्तराधिकार अधितनयम-१९५६; म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४९, मपतयू्रांाचा 
कायदा.  
 एखादा खात दार मयत े ाला. तयाच्या हयातंत तयान  गारतंय अारसा कायदा १९२५, कलम २ अन् अय  तयाच्या मालमत्त च  
मपतयू्रां करून ठ अल  होत . अशा मपतयू्रांाबाबताबाबततचं कार्द्रां  रभाा्त े ाायानांतर तलाठी याांनं र्ाअ नम्ना  
सहा क मदय  (अारस नददअहि) तयाचं नदद ्याअं. मपतयू्रां करून ठ अणार याचा मपतय्चा दाखला ्याअा. ्थातनक चौकशं 
कराअं. मपतय््रांारभामाण  अारस ठराअ मांजूर े ाायानांतर र्ाअ नम्ना सहाला नदद करुन सअग अारसाांना नोटिस बाबतजअाअं. 
 
मपतयू्रांाबाबताबाबतत हरकत  ेतलि र् लि नाहि तर मांालअधिकारि याांनं नदद रभामाणंत कराअं. हरकत  ेतलि र् ायास मांालअधिकारि 
याांनं तक्रार  क स चालअाअं. मपतयू्रांाअर साषम ंदार म् हणून ्अाषम रि करणार या ककमान एका साषम ंदाराचा 
जबाबताबाबत ् याअा अथअा तयाच्या समषम  मपतयू्रां े ाल  असायाबाबताबाबतत रभाततज्ञा्रां ्याअ . जरूर तर मपतयू्रांाअर ्अाषम रि करणार या 
ाॉ क टरचाहि जबाबताबाबत ्याअा. तस च सअग अारसाांच  जबाबताबाबत  ेऊन  मपतयू्रांान्सार नदद रभामाणंत कराअं.  
मपतयू्रांाबाबताबाबतत काहिहि सांभ्रम असायास सदर र्मगकतं ज्या न् यायालयाच्या कषम  त ेह त तया न्यायालयाकाून मपतयू्रां र्सदद 
करून ेणण स साांर्ाअ  ेणण सअग अारसाांचं सात-बाबतारा सदरि नदद कराअं.  
 
कायद्यान्सार मपतयू्रां नददणंकप त तस च ्टँ्  ््रअर असणयाचं ेअययकता नसत . मपतयू्रां सादया कार्दाअरस्ददा करता 
य त . मपतयू्रां करणारि व्यकतं सज्ञान ेणण मानर्सकदृष्ट्ट्या तनणगय  ेणयास सषम म असाअं. तसा ाॉ क टरचा दाखला सांलग् न 
असला ककां अा मपतयू्रांाअर ाॉ क टरन  तस  रभामाणणत क ल  असल  तर मपतयू्रांाला बाबतगकटि यात . मपतयू्रांाअर मपतयू्रां करणारा तस च 
ककमान दोन ककां अा अधिक साषम ंदाराांच्या सहया असाव्यात इतकीच कायद्याचं अ  ्षम ा असत .  
 
 परा र्ंदा  असलेलया  ययकतीच्या  िा रसा ची नोंद :  
अाचा: गारतंय ््राअा कायदा, १८७२ च  कलम १०७, १०८, ाहांद ूात्तराधिकार अधितनयम-१९५६; म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४९, 
अन कदा एखादि व्यकतं बाबतराच काग ्रार्ांदा असत . तया ्रार्ांदा व्यकतंचं ्तनं, म्ल  तयाांचं नाअ  अारस म्हणून लाअणयासाठी 
तलाठी याांच्याका  अजग करतात. अशा अ ग स तलाठी याांनं अशा अजगदारास ादअाणं न्यायालयाकाून गारतंय ््राअा कायदा, 
१८७२ च  कलम १०७, १०८ अन्अय  अारस दाखला ेणण रभाततज्ञा्रां ेणणयास साांर्ाअ . एखादि व्यकतं ७ ककां अा अधिक अते 
्रार्ांदा अस ल ेणण तयाचा ठाअाठकाणा ककां अा बाबतातमं र्मगून य त नस ल तर ादअाणं न्यायालय ा्रोकत कायद्यान्अय  अारस 
दाखला द ऊ शकत . असा अारस दाखला हजर क ायानांतरच र्ाअ नम्ना सहा-क मदय  तशं नदद कराअं. अारस ठराअ मांजूर 
े ाायानांतर र्ाअ नम्ना सहाला नदद करुन सअग ाहतसांबाबतांिंताांना नोटिस बाबतजअाअं.  
 
 खरेदी देिा र मयत :    
अाचा: गारतंय नददणं कायदा, कलम १७; मालमत्ता ह्ताांतरण कायदा १८८२, कलम ५४; ाहांद ूात्तराधिकार अधितनयम-१९५६. 
एखाद्या खात दारान  तयाच्या जर्मनंचं वअक्री क लि याबाबताबाबततचं कार्द्रां  रभाा्त े ाायानांतर तलाठी याांनं र्ाअ नम्ना  
सहामदय  तयाचं नदद क लि. नददिबाबताबाबतत तनणगय होणयाेिं खर दि द णार मयत े ाला.  
सअगसािारण्ण  अस  तनदशगनास य त  की, खर दि द णार मयत े ाायानांतर तयाच  अारस वअवअि तक्रारि करून सदर वअक्री 
व् यअहाराला हरकत  ेतात.  
सअगसािारण्ण  अशा तक्रारिांच  ्अरू् खालिलरभामाण  असत . 
अ. अांलाांनं ेम्हाला न साांर्ता जमंन वअकलि होतं. ेता ेमचं या वअक्रीला हरकत ेह . 
बाबत. अांलाांना काहि कगत नव्हत . तयाांना फसअून/दारुच्या नश त सहया  ेताया र् ाया ेह त. 
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क. जर्मनंत ेमचाहि ाह्सा ेह . या वअक्रीला ेमचं सांमतं नव्हतं.  
ा. वअक्री करणारि व्यकतं मयत ेह  तयाम्ग  े ाल ला द्त े्ोे्च रद्द े ाला ेह . इतयादि.... 
  
अशा अ ग स र्ाअ तलाठी याांनं खर दि द णार इसम मयत असायाम्ग  तातकाग र्ाअ नम्ना सहा-क मदय  (अारस नददअहि) अारस 
नदद िराअं. ्थातनक चौकशं कराअं. अारस ठराअ मांजूर े ाायाअर तया अारसाांचं नदद र्ाअ नम्ना सहा मदय  (हककाच  ्रांक 
ककां अा फ रफार रक्ज्टर) ला नददअाअं. े ाल ाया वअक्री व्यअहाराचं नोटिस या सअग अारसाांना बाबतजअाअं. जर ा्रोकत 
व्यअहाराबाबताबाबतत तक्रार ेल लि अस ल तर हि बाबताबाबत मांालअधिकारि याांच्या तनदशगनास ेणाअं.  
 
द्त नददणंकप त ेह  अ द्त नददणंच्या तारख स खर दि द णार हयात होत . हककाचं नदद हि द्ताअर ेिारित असत , खर दि 
द णार मयत े ाायाम्ग  तयात फरक ्ात नाहि. अारसाांनं तयाांचा हकक ादअाणं न्यायालयात्न शाबाबतंत करून ्याअा. या 
तरत्दिचा ेिार  ेऊन सदर व्यअहाराचं नदद मांालअधिकारि याांनं रभामाणंत कराअं. 
 
 खरेदी घेिा र मयत :    
अाचा: गारतंय नददणं कायदा, कलम १७; मालमत्ता ह्ताांतरण कायदा १८८२ कलम ५४; ाहांद ूात्तराधिकार अधितनयम-१९५६ 
एखाद्या खात दारान  तयाच्या जर्मनंचं वअक्री क लि याबाबताबाबततचं कार्द्रां  रभाा्त े ाायानांतर तलाठी याांनं र्ाअ नम्ना  
सहामदय  तयाचं नदद क लि. मदयांतरिच्या कागात, नददिबाबताबाबतत तनणगय होणयाेिं खर दि  ेणार मयत े ाला. अशा अ ग स खर दि 
 ेणार इसम मयत असायाम्ग  तातकाग र्ाअ नम्ना सहा-क मदय  (अारस नददअहि) तयाच्या अारसाांचं नदद िराअं. ्थातनक 

चौकशं नांतर अारस ठराअ मांजूर करून ्याअा.   
कायद शंरररतया खर दि द्त क ायानांतर जर एखादि व्यकतं मयत े ालि तरिहि तया व्यकतंला कायद शंर्ण  रभाा्त े ाल ाया 
हककाांना बाबतािा य त नाहि या तरत्दिांचा ेिार  ेऊन सदर व्यअहाराचं नदद, मयताच्या अारसाांच्या नाअ  मांालअधिकारि याांनं 
रभामाणंत कराअं. 
 
 र्ा ि नम ना  सहा -क मध् ये नोंद कशी करा िी.  
 र्ाअ नम्ना सहा-क स् तभं १ मद य  नददिचा अन्क्रमाांक नमूद कराअा.   
 र्ाअ नम्ना सहा-क स् तभं २ मद य  मयत खात दाराच / इतर हक कात नाअ असणार या मयत अधिकारिारकाच  नाअ र्लहाअ .   
 र्ाअ नम्ना सहा-क स् तभं ३ मद य  मयत खात दाराच् या मपत यूचा ादनाांक नददअाअा. न मका ादनाांक मााहत नस ल तर अारसाांना 
वअचारुन मपत यूचा ादनाांक अांदाजान  नददअाअा.   
 र्ाअ नम्ना सहा-क स् तभं ४ मद य  मयत खात दाराचा र्ाअ नम्ना ेठ-अ मद य  नमूद खात  क्रमाांक र्लहाअा. 
 र्ाअ नम्ना सहा-क स् तभं ५ मद य  रभाा् त अारस अजागन्सार मयत खात दाराच् या कायद शंर अारसाांचं नाअ  नमूद कराअंत.   
 र्ाअ नम्ना सहा-क स् तभं ६ मद य  मयत खात दाराचा अरिल ् तांगातंल (् तांग (५)) अारसाां्ैकी ज् याांचा जमंनंअर रभात यषम  
क् जा अस ल अशा अारसाांचं नाअ  नमूद कराअंत.   
 र्ाअ नम्ना सहा-क स् तभं ७ मद य  अारस ठराअाच् या मांजूरिन्सार गोर्अटादार म् हणून ेणण/ ककां अा इतर  अधिकाराांच् या 
् तांगामद य  कोणाच् या नाअाांचं नदद कराअं यासांबाबतांिं रभामाणन अधिकार यान  (मांालअधिकारि याांनं) ादल ा या ेद शान् अय  
अारसदाराांचं नाअ  र्लहाअंत.  
 र्ाअ नम्ना सहा-क स् तभं ८ मद य  सदर अारसठराअ र्ाअ नम्ना सहामद य  रभामाणणत े ाा यानांतर, त याचा फ रफार क्रमाांक 
र्लहाअा. 
 
 
        
 
 
 
 
                               र्ा ि नम ना  सहा -ड नम ना  
                       नअंन ा्गार् (्ोट ाह् स ) नददअहि  
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                                 र्ा ि नम ना  सहा -ड  
                        निीन उपभा र् (पोट हहस् से) नोंदिही  
                                     र्ा ि...., ता ल का ......, जजल हा ..... 
र्ा ि नम ना  
सहा माील 
फेरफा र नोंद 
क्रमा ंक  

भूमा पन क्रमा ंक ककंिा  
उपविभा र् क्रमा ंक 

नका शा मध् ये णिश् यक 
असलेल या  बदला ंच ेस् िरुप णणि 
क्रमा ंक 

मोजिी करिा र या च ेना ंि णणि 
हदना ंक 

(१) (२) (३) (४) 
    

 
 
 
 
 
 

                   
 हि एक दय्् यम नददअहि ेह . नअंन ा्गार् ककां अा ्ोट ाह् सा म् हणज  गूमा्न क्रमाांकाच् या ज् या वअगार्ाच  षम  रांफग ेणण 
ेकारणं, गूमंअर्गल खात ज् या गूमा्न क्रमाांकाचा तो गार् अस ल त या क्रमाांकानांतर ् अतांरां दशगक क्रमाांक द ऊन ् अतांरां्ण  
नाांदल ला अस ल तो गार्. [महाराष्ट्ी जमंन महसूल अधितनयम १९६६ मिंल कलम २(३५)]  
 
र्ाअ नम्ना सहा-ा मद य  क अग अाटण या े ाा याम्ग  होणार  गूमा्न क्रमाांकातंल नअंन ाह् ् याांचाच समाअ श होत नाहि तर 
सां्ादन, एकरांंकरण, मगईचं जमंन, ्ाण यान  अाहून र् ल लि जमंन, अकप वतक जमंन याांसारख या अन क कारणाांमग्  संमाांमद य  
होणार  सअग बाबतदलस्द दा दशगअल  जातात. यासाठी तलाठी याांनं  अस  ्ोटाह् स  े ाल ा या जार् ला रभात यषम  ग ट द ण  ेणण े ाल ल  
बाबतदल नददवअण  ेअय यक असत . या बाबतदलाांरभामाण  मोजणं करुन नअंन संमाधचन् ह  अ हद् दि गूमं अर्गल ख वअगार्ामाफग त 
तनक्य चत करण यात य तात. 
 
गूमं अर्गल ख वअगार्ान , शासनाचं मांजूरि  ेऊन, अ गोअ गं रभात य क क्जा ह यातंल तनरतनराळ् या अर्ागन  ज  कमंत कमं गूषम  रां 
िारण करण  ेअय यक ेह  अस  ठरअल  अस ल त या  ्षम ा कमं गूषम  रां िारण करता य त नाहि. (महाराष्ट्ी जमंन महसूल अधितनयम 
१९६६ मिंल कलम ८२)   
 
जमंनंच  नअंन ा्गार् ककां अा ्ोट ाह् स  करण  याबाबताबाबतत सवअ् तर ्द दत महाराष्ट्ी जमंन महसूल (महस्लि ग-ूमा्न अ 
गूमा्न क्रमाांकाच  ा्वअगार्) तनयम १९६९ मद य  ादल ल  ेह त.   
 
 र्ा ि नम ना  सहा -ड मध् ये नोंद कशी करा िी.  
 र्ाअ नम्ना सहा-ा स् तभं १ मद य  र्ाअ नम्ना सहामिंल फ रफार नदद क्रमाांक र्लाहण यात याअा. 
 र्ाअ नम्ना सहा-ा स् तभं २ मद य  गूमा्न क्रमाांक ककां अा ा्वअगार् क्रमाांक र्लाहण यात याअा. 
 र्ाअ नम्ना सहा-ा स् तभं ३ मद य  ाह् सा करताांना ेअय यक असल ा या बाबतदलाांच  ् अरु् ेणण क्रमाांक नकाशामद य  दशगअाअा. 
 र्ाअ नम्ना सहा-ा स् तभं ४ मद य  मोजणं करणार या गूमं अर्गल ख वअगार्ाच् या कमगचारि/अधिकार याच  नाांअ ेणण मोजणं 
क ा याचा ादनाांक नददअाअा. 
         
 
 
      
                                र्ा ि नम ना  सा त नम ना  
                           अधिकार अर्गल ख ्रांक  
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                                       र्ा ि नम ना  सा त 

                                      अधिकाका र अर्भलेख प्रकक 
महा रा ष्  जमीन महसूल अधिकाका र अर्भलेख णणि नोंदिह या  (तया र करिे णणि स जस् ातीत ठेििे) तनयम, १९७१ 
या तील तनयम ३, ५, ६ णणि ७ 
                             मौजे/र्ा ि ....., ता ल का  ....., जजल हा  ..... 
भूमा पन क्रमा ंक ि 
उपविभा र् क्रमा ंक 

 
भोर्िटा दा रा च ेना ि                     क्षे्रक 
                                 हे. णर/चौ.मी. 

खा त ेक्रमा ंक 

 क ळा च ेना ि 
 
 
इतर अधिकाका र 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
सीमा  णणि भूमा पन 
धिकचन् हे 

भूाा रिा  पध् दत  
स् ाा तनक ना ि  
ला र्िडीयोग् य क्षे्रक  
जजरा यत 
बा र्ा यत 
एकूि  
पोटखरा ब 
(ला र्िडीयोग् य 
नसलेले) 

 

िर्ग (अ) 
िर्ग (ब) 
एकूि  
 
णका रिी  
ज डी ककंिा  विशेष 
णका रिी 

 

एकूि  
 
 
तलाठी द् तरामद य  र्ाअ नम्ना सात ेणण र्ाअ नम्ना बाबतारा या दोन् हि नम्न् याांतंल मााहतं एकम काांना ्ूरक असा याम्ग  ह  
दोन् हि नम्न  एकरां, एकाच ्ानाअर ठ अल  र् ल  ेह त. त याम्ग  याांना 'सात-बाबतारा' म् हणण याचा रभाेात ेह .  
सात-बाबतारा हा जमंनंशं सांबाबतांिंत ेह . (जमंनंचं व् याख या 'महाराष्ट्ी जमंन महसूल सांाहता, १९६६, कलम २(१६) मद य  नमूद 
ेह .)  
 
 र्ा ि नम ना  सा त : या र्ाअ नम्न् याला महस्लि गात त 'अधिकार अर्गल ख ्रांक' अस हि म् हणतात. 'महाराष्ट्ी जमंन महसूल 
अधिकार अर्गल ख ेणण नददअह या (तयार करण  अ स्क्् थतंत ठ अण  तनयम १९७१' यातंल तनयम ३, ५, ६ ेणण ७ मद य  
्ाहा याांदा ७/१२ कसा तयार कराअा याच  मार्गदशगन क ल  र् ल  ेह .  
 
 र्ाअ नम्ना सात-बाबतारा मिंल अरिल गार् हा र्ाअ नम्ना सात असतो जो र्ाअ नम्ना सहा (फ रफाराांचं नोदअहि) चं सूचं 
असतो. यात म्ख यत अ  तंन ् तांग (रकान ) असतात. (१) ााअंकांल ् तांग, (२) मद य ् तांग ेणण (३) ाजअंकांल ् तांग.  
सात-बाबताराच् या अरिल गार्ात रभाथम र्ाअाच  (मौज ) नाअ, तालक् याच  नाअ ेणण क्जा ह याच  नाअ नम्द असत .  
 
 
 
(१) र्ा ि नम ना  सा तच ेडा िीकडील स् तंभ:  
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 र्ाअ नम्ना सातच् या (र्ाअाच् या, ताल्क याच् या, क्जा ह याच् या नाअाखालि), ााअंकांल ् तांगात (रकान् यात) श तजमंनंचा 
ग्मा्न क्रमाांक, (ग्मा्न क्रमाांकचं व् याख या 'महाराष्ट्ी जमंन महसूल सांाहता, १९६६, कलम २(३७) मद य  नमूद ेह .) 
ा्वअगार्/्ोट ाह् सा क्रमाांक नम्द असतो. (ा्वअगार्/्ोट ाह् सा क्रमाांकाचं व् याख या 'महाराष्ट्ी जमंन महसूल सांाहता, १९६६, 
कलम २(३५) मद य  नमूद ेह .) ्ोट ाह् ् याांचं नदद र्ाअ नम्ना सहा-ा मद य हि क लि जात . 
 याच् या खालिल ओगंत त या श तजमंनंचं िारणा ्द दतं (गोर्अटादार अर्ग १ ककां अा अर्ग २ ककां अा शासकीय ्ट् ट दार) नम्द 
क लि जात . 
 भोर्िटा दा र-१ म् हणज  ज् या श तजमंनंचा मालक श तकरि ् अत: असतो. अशा जमंनंचं वअक्री करण यासाठी त या श तकर याअर 
कोणत हि बाबतांिन नसत  ककां अा कोणाच् याहि ्रअानर्ंचं ेअय यकता नसत . अशा श तजमंनंला बबाबतनदम्ाला ककां अा खालसा जमंनहि 
म् हणतात. (गोर्अटादार अर्ग १ चं व् याख या 'महाराष्ट्ी जमंन महसूल सांाहता, १९६६, कलम २९(२) मद य  नमूद ेह .)   
 भोर्िटा दा र-२ म् हणज  ज् या श तजमंनंचा मालक श तकरि ् अत: नसतो. अशं जमंनंच  ह् ताांतरण करण याच् या हक काअर 
शासनाच  तनबाबत ि असतात. अशा जमंनंचं वअक्री करण यासाठी त या श तकर याअर काहि बाबतांिन /अटि असतात ेणण त यासाठी सषम म 
अधिकार याच् या ्रअानर्ं ेणण काहि शासकीय सो्् कार ्ूणग करण याचं ेअय यकता असत . अशा श त जमंनंला दम्ाला ककां अा 
तनयांरांंत सत्ता रभाकारचं, शतीचं जमंन अस हि म् हणतात. (गोर्अटादार अर्ग २ चं व् याख या 'महाराष्ट्ी जमंन महसूल सांाहता, 
१९६६, कलम २९(३) मद य  नमूद ेह .) गोर्अटादार २ चं नदद र्ाअ नम्ना क्रमाांक एक-क मद य हि क लि जात . 
 शा सकीय पट् टेदा र म् हणज  ज् याांना ठरावअक म्दतंसाठी शासनाकाून अाहअाटण यासाठी गाा तत अाअर जमंन द ण यात ेलि ेह  
अस  श तकरि. (शासकीय ्ट् ट दारचं व् याख या 'महाराष्ट्ी जमंन महसूल सांाहता, १९६६, कलम २(११) मद य  नमूद ेह .)   
 
 र्ाअ नम्ना सातअर श त जमंनंचं िारणा ्द दतंच् या खालिल ओगंत त या श त जमंनंला ज् या ् थातनक नाअान  ओगखल  
जात  अस  ् थातनक नाअ र्लहिल  जात .  
 
 ् थातनक नाअाखालिल ओगंत लार्अांयोग् य षम  रां र्लहिल  जात . या लार्अांयोग् य षम  रांाच   
(१) क्जरायत षम  रां ेणण (२) बाबतार्ायत षम  रां अस  रभाकार र्लहिल  जातात. क्जरायत षम  रां ेणण बाबतार्ायत षम  रां ् अतांरां्ण  र्लहून 
त याखालि या दोेाांच  एक्ण षम  रां र्लहिल  जात . 
क्जरायत षम  रां म् हणज  ्ाअसाच् या ्ाण याअर अअलांबाबतनू असल ल  षम  रां ेणण बाबतार्ायत षम  रां म् हणज  इतर र्सांचन सािनाां्ासून 
(कालअा, क्् नर्लका ई.) ्ाणं र्मगणार  षम  रां.  
 
रभाचलित ्द द्तंन्सार श तंच  षम  रां ह क टर-ेर मद य  र्लहिल  जात . 
 एक ेर म् हणज  १०७६ चौरस फ्ट ककां अा शांगर चौरस मंटर  
 एक एकर म् हणज  चागंस ेर ककां अा चार हजार चौरस मंटर ककां अा ४३०५६ चौरस फूट ककां अा श्न् य ह क टर ४१ ेर.     
 एक ह क टर म् हणज  शांगर ेर ककां अा २.४७ एकर ककां अा दहा हजार चौरस मंटर. 
 क्जरायत ेणण बाबतार्ायत षम  रांाच् या बाबत रज  खालि '्ोटखराबाबत' षम  रां र्लहिल  जात . '्ोटखराबाबत' षम  रां म् हणज  ज् या षम  रांात लार्अा 
करता य ण  शक य नाहि अस  लार्अांयोग् य नसल ल  षम  रां. 
या '्ोटखराबाबत' षम  रांाच  'अर्ग अ' ेणण 'अर्ग बाबत' अस  दोन गार् ्ातात.  
 '्ोटखराबाबत-अर्ग अ' म् हणज  खाकाग षम  रां, नाल , खांदक, खाणं इत यादिन  व् या् त असल ल  षम  रां.  
'्ोटखराबाबत-अर्ग अ' अांतर्गत य णार या षम  रांाअर महसूलाचं ेकारणं करण यात ेल लि नसत . '्ोटखराबाबत-अर्ग अ' रभाकाराखालि य णारि 
जमंन श तकर यास कोणतयाहि लार्अांखालि ेणता य त .  तथाव्, अशं जमंन ेकारणंस ्ारां असणार नाहि. '्ोटखराबाबत-अर्ग 
अ' रभाकाराखालि य णार या जमंनंचं ेकारणं करायचं अस ल त व् हा त याबाबताबाबततचा रभा् ताअ तहर्सलदाराांमाफग त मा. जमाबाबतांदि 
ेय्कत याांना सादर करून ेद श रभाा्त कराअा लार्तो. अशा ेद शानांतरच '्ोटखराबाबत-अर्ग अ' रभाकाराखालि य णार या जमंनंचं 
ेकारणं करता य त . '्ोटखराबाबत-अर्ग अ' रभाकाराखालि य णार या जमंनंत जर काहि ्ंक   ेतलि असतंल तर ्ंक ्ाहणंच् या 
अ ग स अशा ्ंकाांचं नदद  ेता य त . 
 
 '्ोटखराबाबत अर्ग बाबत' म् हणज  साअगजतनक रभायोजनाथग म् हणज  र् त , ्द्थ ककां अा जलरभाअाह, कालअ , तलाअ ककां अा ककां अा ेरर््तं 
रभायोजनासाठी अा्रण त य णार  तलाअ ककअा ओढा याांनं व्या्ल लि ककां अा कोणतयाहि जातं-जमातं माफग त दहनगूमं ककां अा 
दफनगूमं म्हणून अा्रात असणारि ककां अा ्ाण याचं टाकी, राहअास अा्र अशा काहि वअर्शष्ट् ठ रभायोजनाथग राखून ठ अल लि,  
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ेणण त याम्ग  लार्अांसाठी ा्ल् ि नसल ल  षम  रां. '्ोटखराबाबत अर्ग बाबत' षम  रांाअर कोणतयाहि रभाकारचं महसूल ेकारणं करण यात 
य त नाहि. 
'्ोटखराबाबत 'अर्ग अ' ेणण 'अर्ग बाबत' याचं षम  रां ्ातागणं क्जा हा गूमा्न कायागलयातंल माहितंशं तस च ा्ल् ि अर्गल खातंल 
लार्अांयोग् य नसल ा या (र्ाअ नम्ना एकचा र्ोतअारा) षम  रांाशं कराअं.  
्ोटखराबाबत 'अर्ग अ' ेणण 'अर्ग बाबत' च  षम  रां ् अतांरां्ण  र्लहून त याखालि एक्ण ्ोटखराबाबत षम  रां र्लहिल  जात . 
 
 एक्ण ्ोटखराबाबत षम  रांाखालि त या श तजमंनंसाठी ेकारण यात य णार या महसूलाचं रक कम र्लहिलि जात . हि रक कम 'रु्य -
्ैस ' या ् अरू्ात र्लहिलि जात  अ त यारभामाण  खात दाराकाून जमंन महसूल ् अरु्ात तलाठी याांच् यामाफग त असूल क लि जात . 
(जमंन महसूलचं व् याख या 'महाराष्ट्ी जमंन महसूल सांाहता, १९६६, कलम २(१९) मद य  नमूद ेह .) 
 
का यदेशीर तरतूदी : 
• सअग जमंनं करासाठी ्ारां ेह त (म.ज.म.अ. कलम ६४). 
• जमंनंांचा कर त याच् या अा्रान्सार तनक्य चत होतो. (म.ज.म.अ. कलम ६७). 
• करातून अांशत: सूट असल ा या जमंनंांच  कर तनिागरण क्जा हाधिकारि करतात. (म.ज.म.अ. कलम ६८).  
• जमंन महसूल हा जमंनंअरिल सअगश्र ष्ट् ठ गार असतो. (म.ज.म.अ. कलम ७२). 
• जमंन महसूल रभाािान् यान  द ण  ेअय यक ेह . (म.ज.म.अ. कलम १६८).  
• महसूल अधिकारि/कमगचारि याांनं जमंन महसूल असूल क ा यानांतर त याचं ्ाअतं द ण  बाबतांिनकारक ेह . (म.ज.म.अ. कलम 
७६).  
• ज् या र्ाअाचं ्ैस अारि ्न् नास ्ैय या  ्षम ा कमं असत  त थंल क्जरायत श त जर्मनंांअरिल श तसारा माफ असतो ्रांतू ् थातनक 
ा्कर अदा कराअ  लार्तात.   
• महसूल अ अन वअगार्, अधिसूचना क्र. ेर.ई.व् हि. १०७७-१६४४७-ल-२ ादनाांक- २९/१२/१९७७ ेणण ेर. ई.व् हि. १०७८-३३३३८-
ल-२ ादनाांक- ०८/०५/१९७९ अन् अय  खालिल खात दाराांना जमंन महस्लात  सूट द ण यात ेलि ेह . 
 ज् या खात दाराांच  सां्ूणग राज् यातंल एक्ण क्जरायत (कोराअाहू) जमंन िारण षम  रां ३ ह क टर  ्षम ा जा् त नाहि ेणण त याांच् या 
कोणत याहि जमंनंचा, कोणताहि गार्, कोणत याहि रभाकार , र्सांचनाखालि य त नाहि. अशा खात दाराांना जमंन महसूल ेकारणं 
असूलित्न स्ट ेह  ्रांतू क्ज.्. तस च ग्रा. ्. ह  ् थातनक ा्कर माफ नाहित. 
 ज् या खात दाराांच् या सां्ूणग राज् यातंल एक्ण श त जमंन िारण अर अावतगक जमंन महस्लाचं ेकारणं रु्य  ५/- ्य त ेह  
अशा खात दाराांना जमंन महसूल तस च क्ज.्. ेणण ग्रा. ्. या ् थातनक ा्कराांच् या असूलित्न स्ट ेह . 
 ज् या खात दाराांच् या सां्ूणग राज् यातंल एक्ण श त जमंन िारण अर अावतगक जमंन महस्लाचं ेकारणं रु्य  ५/- त  रु्य  १०/- 
दरम् यान ेह  तस च त याांच् या कोणत याहि जमंनंचा, कोणताहि गार्, कोणत याहि रभाकार , र्सांचनाखालि य त नाहि अशा खात दाराांना 
जमंन महसूल ेकारणं असूलित्न सूट ेह  ्रांतू क्ज.्. तस च ग्रा. ्. ह  ् थातनक ा्कर माफ नाहित. 
 
 श तजमंनंसाठी ेकारण यात य णार या महसूलाच् या रक कम खालि 'ज्ां ककां अा वअश त' या रभाकारच् या रकम चा ाा ल ख असतो. 
'ज्ां' म् हणज  इनामदाराकाून द ण याजोर्  कोणत हि मूा य ज  सरकार जमा क ल  जात .  
 
 या खालि खात दाराकाून असूल करण याचं एक्ण रक कम नम्द क लि जात .  
 
(२) र्ा ि नम ना  सा तचा  मध् य स् तभं:  
 र्ाअ नम्ना सातच् या मद य ् तांगात गोर्अटादाराच  नाअ र्लहिल ल  असत . गोर्अटादार म् हणज  जमंनंच  मालक, 
कायद शंरररत या जमंन क् ज् यात असणार या व् यक तं. (गोर्अटाचं व् याख या 'महाराष्ट्ी जमंन महसूल सांाहता, १९६६, कलम २(२४) 
ेणण गोर्अटादारचं व् याख या 'महाराष्ट्ी जमंन महसूल सांाहता, १९६६, कलम २(२३) मद य  नमूद ेह .)  
त या गोर्अटादाराका  सदर जमंन कशं अ कोणत या हक कान  ेलि त याबाबताबाबततचा फ रफाराचा क्रमाांक त याच् या नाअाखालि अतूगगात 
र्लहिल ला असतो.  
 
(३) र्ा ि नम ना  सा तच ेउजिीकडील स् तंभ:  
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 र्ाअ नम्ना सातच् या ाजअंकांल ् तांगात अरिल बाबताज्स खात  क्रमाांक नम्द असतो. हा खात  क्रमाांक र्ाअ नम्ना ेठ-अ 
(खात दाराांचं नददअहि) मिंल खात क्रमाांक असतो.   
 खात  क्रमाांकाखालि र्ाअ नम्ना सात-अ (क्ग हक काबाबताबाबततचं नददअहि) चं थोाक यात मााहतं असत , यात 'क्गाच  नाअ', 'इतर 
हक क' याचं मााहतं असत . त या श तजमंनंत काहि क्ग हक क असतंल तर त या क्गाचं नाअ  अ त याखालि सदर क्गाचा त या 
जमंनंत कसा अ काय हक क ेह  त याबाबताबाबततचा फ रफाराचा क्रमाांक क्गाांच् या नाअाखालि अतूगगात र्लहिल ला असतो.  
 यार्शअाय क्गाच् या नाअाखालि 'इतर हक क' खालि त या जमंनंत इतर अ ्यक तं ककां अा सां् था याांच  काहि हक क असा यास, जस  
कजग, बँाबतक बाबतोजा, ेरषम ण ईत यादिांशं सांबाबतांिंत नाअ  ेणण त याबाबताबाबततचा फ रफाराचा क्रमाांक नाअाखालि अतूगगात र्लहिल ला असतो. 
श त जमंनंत वअहिर, बाबतोअरअ ल याांचा ाा ल खहि 'इतर हक क' सदरि क ला जातो. काहि ाठकाणं या ् तांगाच् या श अटि र्समा ेणण 
गूमा्न धचन् ह  याचं मााहतं नम्द असत . यालाच हद् दिचं तनशाणं म् हणतात. (हद् दिचं तनशाणंचं व् याख या 'महाराष्ट्ी जमंन 
महसूल सांाहता, १९६६, कलम २(३) मद य  नमूद ेह .)     
 
                   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                र्ा ि नम ना  सा त-अ नम ना  
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                           क्गअाहअाट नददअहि  
                               र्ा ि नम ना  सा त-अ  
                               क ळिहहिा ट नोंदिही 
महा रा ष्  जमीन महसूल अधिकाका र अर्भलेख णणि नोंदिह या  (तया र करिे णणि स जस् ातीत ठेििे) तनयम, १९७१ या तील तनयम ३२.  
                             मौजे/र्ा ि ....., ता ल का  ....., जजल हा  ..... 
अ. 
क्र. 

मा र्ील िषा गच् या  
नोंदिहीचा  
क्रमा ंक 

क ळा च ेना ि 
(मरा ठी ििा गन क्रमे) 

जमीन 
मा लका च े
ना ि 

भूमा पन क्रमा ंक 
णणि हहस् सा  
क्र. 

के्ष्रक णका रिी खंड फेरफा र 
नोंदिहीतील 
नोंदीचा  
क्रमा ंक 

शेरा  

     हे. णर रु. पै. रु. पै.   
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) 
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 सन १९३२ त  १९७३ ्य त श तजर्मनंत अाहअाट करण याच् या रित खालिल रभामाण  होतया: 
रित-१:- श तजर्मनंत ्अत: अाहअाट करण , याला 'ख्द्द' जमंन कसण  अस  म् हणत. 
रित-२:- श तजमंन ्अत:च्या द खर खंखालि मज्राांकाून कस्न  ेण . 
रित-३:- श तजमंन खांाान  (रोख) कसाअयास द ण  अ श त जमंन कसा याचा मोबाबतदला म् हणून रोख रक कम द ण . 
रित-४:- श तजमंन कसा याचा मोबाबतदला म् हणून व्कातंल अाटा खांा म्हणून  ेण . याला 'बाबतराईन ' जमंन कसण  म् हणत असत. 
रित-५:- श तजमंन कसा याचा मोबाबतदला म् हणून व्कातंल तनक्य चत अाटा  ेण  याला 'अिेलिन ' जमंन कसण  म् हणत. 
रित-६:- श तजमंन कसा याचा मोबाबतदला म् हणून रोख रक कम ेणण ्ंक असा एकबरांत मोबाबतदला  ेण . 
ज् या रभाकारच् या रितन  जमंन कसलि जात अस  त याचा ाा ल ख ज्न् या र्ाअ नम्ना बाबतारा सदरि 'रित' या ् तांगात क ला जात अस . 
याचा ा्योर् क्ग हक क ठरवअण यासाठी होत अस .   
 
 का यदेशीर क ळ म्हिजे  
१. जो इसम दस्र याच्या मालकीचं जमंन अैि ककां अा कायद शंरररतया क्ग या नात यान  कसत अस ल. 
२. जमंन मालक ेणण अशा क्गात करार े ाला असाअा, जर असा करार तदां अस ल तर तो न्यायालयात र्सदद होण यास 
्ारां असाअा. 
३. अशा क्गान  जमंन रभातयषम  ्अत: कसलि ्ााहज . 
४. जमंन कसणयाच्या बाबतदायात अशा क्गान  जमंन मालकास तनयर्मत्ण  खांा ादला ्ााहज  ेणण जमंन मालकान  तो खांा 
्अंकारला ्ााहज . 
५. अशं व्यकतं जमंन मालकाच्या क्ट्ांबाबतातंल नसाअं.  
६. अशा व्यकतंका  तं जमंन र्हाण नसाअं.  
७. अशं व्यकतं ्र्ाराअर ठ अल ला नोकर नसाअं. 
८. अशं व्यकतं जमंन मालकाच्या ककां अा जमंन मालकाच्या क्ट्ांबाबतातंल कोणतयाहि व्यकतंच्या द खर खंखालि जमंन कसत 
नसाअं.   
 
 सन १९३९ च्या क्ग कायद्यान्सार, ादनाांक ०१/०१/१९३८ ्ूअी सतत ६ अते क्ग म्हणून जमंन कसणार या व्यकतंचं ककां अा 
ादनाांक ०१/०१/१९४५ ्ूअी सतत ६ अते क्ग म्हणून जमंन कसणार या व्यकतंचं ेणण ादनाांक ०१/११/१९४७ रोजं क्ग म्हणून 
जमंन कसणार या व्यकतंचं नदद अधिकार अर्गल खात ‘इतर हकक’ सदरि ‘संरक्षक्षत क ळ’ म्हणून क लि र् लि. 
 
 सन १९५५ सालि क्ग कायद्यात स्िारणा करणयात य णया्ूअी ज्या व्यकतंांना अाहअाटिम्ग , रुढिम्ग  ककां अा न्यायालयंन 
तनकालाम्ग  कायम क्ग ठरवअल  र् ल  तयाांचं तस च ज  म्लर् णंदार ककां अा र्मरासदार म्हणून जमंन िारण करतात तयाांचं नदद 
अधिकार अर्गल खात ‘इतर हकक’ सदरि ‘का यम क ळ’ म्हणून क लि र् लि. 
 
ेजहि एक अतग जर्मनंचं अाहअाट करणारा इसम क्गाच्या व्याख य तंल अटिांचं ्ूतगता कररत अस ल तर तो क्ग असायाचा 
दाअा करु शकतो.  
 
 खालिल व् यक तं श त जमंनंत अाहअाट करत असतंल तरि त या श त जमंनंअर जमंन मालकाचा 'रभात यषम  ताबाबता' ेह  अस  
कायदा मानतो.     
अ. जमंनंचा मालक ककां अा त याच  क्ट्ांबाबतंय  
ण. क्ग कायद् यान्सार असल ल  क्ग 
इ. अरिल व् यक तंर्शअाय अशं इतर व् यक तं जं कायद शंर कार्दो्रांं ््राव् याद्अार  ् अत:च् या अाहअाटिच  समथगन करू शक ल.  
 
अनाधिकारान  अथअा दांा लशाहिन  जमंनंचा क् जा  ेणार या इसमास महाराष्ट् ी जमंन महसूल सांाहता, १९६६ च  कलम २४२ 
अन् अय  ेालअून द ता य त .    
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 बेदखल कूळ: महाराष्ट् ी क्गअाहअाट अ श तजमंन अधितनयम, २०१२ च् या कलम १४ अन् अय  क्गाांच् या कस्रिम्ग  क्गअाहअाट 
समा् त करण याचं तरतूद ेह . क्गाांचा कसूर म् हणज : 
अ) कोणत याहि महसूल अतागचा खांा अतागन्अते ेणण जाणूनबाबत्जून त या त या अता च् या ३१ म  ्ूअी न गरण . 
ब) जमंनंचं खराबाबतं अथअा कायम ् अरु्ं न्कसान होईल अस  कप त य जाणूनबाबत्जून करण . 
क) जाणूनबाबत्जून महाराष्ट् ी क्गअाहअाट अ श तजमंन अधितनयमाच् या कलम २७ च  ाा लांेन करुन जमंनंचं ्ोट वअगार्णं, 
्ोट्ट् टा ककां अा अर्गह् ताांतरण करण .  
ड) व् यक तंश: जमंन न कसण . 
इ) जमंनंचा ा्योर् श तं ककां अा श तंसांलग् न जोािांद् यासाठी न करता इतर रभायोजनाांसाठी करण . 
ा्रोक त ्द दतंन  क्गाांनं कसूर क ला असता जमंन मालकान  क्गास तंन माहन् याांचं ल खं नोटिस ादलि असा यास 
क्गअाहअाट समा् त करण याचं तरतूद ेह . अशा क्गास बाबत दखल क्ग म् हणतात.    
 
 जर कोणत हि क्ग जमंनिारकाच् या जर्मनंअर ेर बाबताांिून रहात अस ल तर जो्य त सदर ेर बाबताांिण याचा खचग जमंन 
िारकान  क ला ेह  ेणण क्गान  सतत तंन अते खांा ादल ला नाहि अस  जमंनिारक र्सद द करत नाहि तो ्य त क्गाला अशा 
ेरातून बाबताह र काढता य णार नाहि. (महाराष्ट् ी क्गअाहअाट अ श तजमंन अधितनयम, २०१२ कलम १६) 
 
 क्गान  जमंनिारकाच् या जर्मनंअर अस  ेर बाबताांिल लि जार्ा जर जमंन मालकास वअकायचं अस ल तर क्गास अशं जार्ा 
खर दि करण याचा अग्रहक क अस ल. त यासाठी जमंन मालकान  क्गास सदरचं जार्ा खर दि करण याचा क्गाचा इरादा ेह  अथअा 
नाहि याबाबताबाबतत तंन माहन  म्दतंचं ल खं नोटिस द् याअं. क्गान  होकार कगवअा यास, मूा य तनिागरणासाठी न् यायाधिकरणाका  
अजग कराअा. न् यायाधिकरण सदर ाठकाणच् या अावतगक खांााच् या अंस ्टिहून अधिक नाहि अशं ककां मत ठरवअत  अ हि रक कम 
क्गान  एक अतागच् या ेत एकरां ककां अा तंन ह् त यात ४.५ टक क  व् याज दरान  गरुन रभामाण्रां ् याअयाच  असत . (महाराष्ट् ी 
क्गअाहअाट अ श तजमंन अधितनयम, २०१२ कलम १७) 
जर क्गान  नकार कगवअला ककां अा ात्तर ादल  नाहि ककां अा मद्तंत ेराचं रक कम गरलि नाहि तर क्गाचा अग्रहक क समा् त 
होतो.  
 
 जर कोणत हि क्ग जमंनिारकाच् या जर्मनंअर ेर बाबताांिून रहात अस ल ेणण तं जार्ा खर दि करण याचा क्गाचा मानस 
अस ल तर क्गान  जमंन मालकास तंन माहन  म्दतंचं ल खं नोटिस द् याअं.  
जर जमंन मालकान  याबाबताबाबतत नकार कगवअला ककां अा ात्तर ादल  नाहि ककां अा तंन माहन् याच् या म्दतंत क्गाबाबतरोबाबतर वअक्री खत 
क ल  नाहि तर मूा य तनिागरणासाठी क्गान  न् यायाधिकरणाका  अजग कराअा. न् यायाधिकरण सदर ाठकाणच् या अावतगक खांााच् या 
अंस ्टिहून अधिक नाहि अशं ककां मत ठरवअत . अ हि रक कम क्गान  एक अतागच् या ेत एकरां ककां अा तंन ह् त यात ४.५ टक क  
व् याज दरान  गरुन रभामाण्रां ् याअयाच  असत . (महाराष्ट् ी क्गअाहअाट अ श तजमंन अधितनयम, २०१२ कलम १७-अ) 
 
 र्ा ि नम ना  सा त-अ हा नम्ना रभात य क कप तं अतागसाठी ् अतांरां्ण  ठ अण यात याअा. व्क ्ाहणंच् या अ ग स तलाठी याांनं यात 
योग् य त या नददि ् याव् या. क्गार्शअाय इतर व् यक तं जमंन कसत ेह  अस  ेढगा यास तलाठी याांनं तहर्सलदारका  याबाबताबाबतत 
अहअाल सादर कराअा.  
 र्ाअ नम्ना सात-अ मद य  एकूण १० ् तांग ेह त, त  खालिलरभामाण  गराअात. 
 र्ाअ नम्ना सात-अ-् तांग १ मद य  अन्क्रमाांक र्लहाअा.  
 र्ाअ नम्ना सात-अ-् तांग २ मद य  मार्ंल अतागच् या सात-अ नददअहिमिंल क्रमाांक र्लहाअा. 
 र्ाअ नम्ना सात-अ-् तांग ३ मद य  क्गाच  नाअ, मराठी अणागन्क्रमान्सार र्लहाअ . 
 र्ाअ नम्ना सात-अ-् तांग ४ मद य  जमंन मालकाच  नाअ र्लहाअ . 
 र्ाअ नम्ना सात-अ-् तांग ५ मद य  श त जर्मनंचा गूमा्न क्रमाांक ेणण ाह् सा क्रमाांक र्लहाअा. 
 र्ाअ नम्ना सात-अ-् तांग ६ मद य  श त जर्मनंच  षम  रां ह . –ेर मद य  र्लहाअ . 
 र्ाअ नम्ना सात-अ-् तांग ७ मद य  श त जर्मनंचं ेकारणं रु.-्ै. मद य  र्लहाअं.  
 र्ाअ नम्ना सात-अ-् तांग ८ मद य  क्ग, जमंन मालकास द त असल ला खांा रु.-्ै. मद य  र्लहाअा.   
 र्ाअ नम्ना सात-अ-् तांग ९ मद य  क्गाचं नदद ज् या फ रफार क्रमाांकान  नददअलि अस ल तो फ रफार क्रमाांक र्लहाअा. 
 र्ाअ नम्ना सात-अ-् तांग १० हा श रा ् तांग ेह .  
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                                र्ा ि नम ना  सा त-ब नम ना  
अधिकार अर्गल खान्सार जमंन क्ज्यात असायाच  मानणयात य णार या व्यकतं व्यततररकत इतर व् यक तंचं नददअहि  
                               र्ा ि नम ना  सा त-ब  
     अधिकाका र अर्भलेखा न सा र जमीन कब्ज्या त असलया च ेमा नण्या त येिा र या  ययकती ययततररकत इतर य यक तीची नोंदिही 
(महा रा ष्   जमीन महसूल अधिकाका र अर्भलेख णणि नोंदिह या  (तया र करिे णणि स जस् ातीत ठेििे) तनयम १९७१, तनयम ३१) 
                              मौज/ेर्ा ि ....., ता ल का  ....., जजल हा  ..... 
अ. 
क्र. 

भूमा पन 
क्रमा ंक 
 

भूमा पन 
क्रमा ंका चा  
उपविभा र् 
 

खा त ेक्रमा कं िषग अधिकाका र अर्भलेखा मध् ये 
ना ि नोंदलेल या  ययकती 
ययततररकत जमीन 
कब् ज् या त असलेल या  इतर 
य यक तीचे ना ि 

ज् या  हदना कंा पा सून 
स् तंभ (६) माील 
य यक तीचा  कब् जा  असेल 
तो हदना ंक 

शेरा  

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) 
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या नददअहिचा म्ख य ाद् द श अनधिकप त्ण  श तजमंन कसण यास/क् ज् यात ठ अण यास रभाततबाबतांि व् हाअा ेणण श तकर याला अशा 
बाबत कायद शंर बाबताबाबतंां्ासून सांरषम ण र्मगाअ  हा ेह . महाराष्ट् ी जमंन महसूल अधिकार अर्गल ख ेणण नददअह या (तयार करण  
ेणण स्क्् थतंत ठ अण ) तनयम १९७१ मिंल तनयम ३१ अन् अय  हि नददअहि ठ अलि जात . 
 
 ययजकतश: ‘जमीन कसिे’ :  
महाराष्ट्ी कूगअाहअाट अ श तजमंन अधितनयम कलम २ (६) मदय  ‘व्यक्कतश: जमंन कसण ’ याचा अथग ‘‘्अत:साठी  
(एक) ्अत:च्या मह नतंन , अथअा  
(दोन) ्अत:च्या क्ट्ांबाबतातंल कोणतयाहि व्यकतंच्या कष्ट्टान  अथअा  
(तीन) ्अत:च्या ककां अा ्अत:च्या क्ट्ांबाबतातंल कोणतयाहि व्यकतंच्या रभातयषम  द खर खंखालि, मज्रिन  कामाअर लाअल ाया 
मज्राांकाून, तयाांना रोख रककम अथअा अ्तूांच्या रू्ात अ तन/मोबाबतदला द ऊन, ्रांतू व्काच्या ाहयययाच्या ्अरू्ात नव्ह , जमंन 
कसून  ेण ’’ असा ेह .     
याचाच अथग अधिकप त अधिकारार्शअाय कोणालाहि कोणाचंहि जमंन अाहअाटता य णार नाहि.  
 
 का यदेशीर तरतूद: महाराष्ट् ी जमंन महसूल तनयम ््क्् तका- खांा ४ मिंल रभाकरण दोन, ्ररच् छ द ४ ेणण ५ मद य  नमूद 
क ा यारभामाण  ्ंक ्ाहणंचं काम  अतागत दोन अ गा करायचं असतात. 
१. खरि् हांर्ामात (०१ ऑर्् ट त  १५ ऑक टोबाबतर) 
२. र् बाबतं हांर्ामात (१५ नोव् हेंबाबतर त  ३१ जान अारि) 
 
 महाराष्ट् ी जमंन महसूल अधिकार अर्गल ख ेणण नददअह या (तयार करण  ेणण स्क्् थतंत ठ अण ) तनयम १९७१ मिंल 
तनयम ३० (१) न्सार, व्क  ज व् हा श तात ागं असतंल त या कागात  तलाठी याांनं व् यक तंश: श ताअर जाऊनच ्ंक ्ाहणं 
करण  ेअय यक ेह . 
 
 ्ंक ्ाहणं करताांना तलाठी याांना जर अस  तनदशगनास ेल  की, एखाद् या श तजर्मनंत, अधिकार अर्गल खान्सार 
श तजमंन क्ज्यात असायाच  मानणयात य णार या व्यकतं व्यततररकत इतर इसमाचा क्जा/अाहअाट, कायद शंर 
द् तऐवजअजार्शअाय ेह , तर तलाठी याांनं र्ाअ नम्ना सात-बाबत मदय  या र्ोष्ट् टिचं  ्क्न्सलन  तयाचं नदद ् याअं. यानांतर त या 
श तजर्मनंबाबताबाबतत नम्ना १४ चा फॉ मग गरून शकय अस ल तततकया लअकर (कमाल दहा ादअसाांत) तहर्सलदाराका  ्ाठअाअा. 
श तजमंन मालकार्शअाय दस्र या व्यकतंच  नाअ सात-बाबताराअर ्ंक ्ाहणं सदरि थ ट लाअणयाच  अधिकार तलाठी याांना नाहित. 
श तजमंन मालकाच्या एकरां क्ट्ांबाबतातंल अन्य सद्य श त जर्मनंत अाहअाट करित असतंल तर नम्ना १४ चा फॉ मग गरू नय . 
ज् या श तजर्मनंबाबताबाबतत नम्ना १४ चा फॉ मग गरला अस ल त या श तजमंनंच् या र्ाअ नम्ना १२ मद य  कोणतंहि नदद न  ेता, 
त याच् या ाधचत ् तांगात "नम्ना १४ गरुन ्ाठअला-तनणगयाधिन" अशं  ्क्न्सलन  नदद ् याअं. 
 
तहर्सलदार याांनं 'नम्ना १४ च् या फॉ मगमदय  नाअ असणारि व् यक तं कायद शंर्ण  श तजमंन कसत ेह ' असा तनकाल ादला 
तर र्ाअ नम्ना १२ च् या ाधचत ् तांगामद य  ेणण र्ाअ नम्ना क्रमाांक ७बाबत मद य  तहर्सलदार याांनं सदर बाबताबाबतत ादल ा या 
तनकालाचा क्रमाांक अ ादनाांक श रा ् तांगात र्लहून तशं नदद कराअं.  
जर तहर्सलदार याांनं 'नम्ना १४ च् या फॉ मगमद य  नाअ असणारि व् यक तं अनाधिकारान  श तजमंन कसत ेह ' असा तनकाल 
ादला तर र्ाअ नम्ना क्रमाांक १२ च् या ाधचत ् तांगामद य  श तजमंन मालकाच  नाअ दाखल कराअ  ेणण र्ाअ नम्ना सात-बाबत 
मिंल  ्क्न्सलचं नदद खोाून टाकाअं.  
  
 र्ाअ नम्ना सात-बाबत मद य  एकूण ८ ् तांग ेह त, त  खालिलरभामाण  गराअ त. 
 र्ाअ नम्ना सात-बाबत- ् तांग १ मद य  अन्क्रमाांक र्लहाअा.  
 र्ाअ नम्ना सात-बाबत- ् तांग २ मद य  अरिल श त जर्मनंचा गूमा्न क्रमाांक र्लहाअा. 
 र्ाअ नम्ना सात-बाबत- ् तांग ३ मद य  अरिल श त जर्मनंचा ाह् सा क्रमाांक र्लहाअा. 
 र्ाअ नम्ना सात-बाबत- ् तांग ४ मद य  खात दाराचा र्ाअ नम्ना ेठ-अ अन् अय  ादल ला खात  क्रमाांक र्लहाअा.  
 र्ाअ नम्ना सात-बाबत- ् तांग ५ मद य  हांर्ाम ेणण अतग र्लहाअ . 
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 र्ाअ नम्ना सात-बाबत- ् तांग ६ मद य  अधिकार अर्गल खामद य  नाअ नददल ा या व्यकतं व्यततररकत जमंन क् ज् यात असल ा या 
इतर व् यक तंच  नाअ र्लहाअ . 
 र्ाअ नम्ना सात-बाबत- ् तांग ७ मद य  ज् या ादनाांका्ासून सदर जमंन ा्रोक त इतर व् यक तंच् या क् ज् यात ेह  तो ादनाांक 
र्लहाअा.  
 र्ाअ नम्ना सात-बाबत- ् तांग ८ हा श रा ् तांग ेह . तहर्सलदार याांनं 'नम्ना १४ च् या फॉ मगमदय  नाअ असणारि व् यक तं जमंन 
कसत होतं' असा तनकाल ादला तर तहर्सलदार याांनं ादल ा या तनकालाचा क्रमाांक अ ादनाांकाचं या ् तांगात नदद कराअं.   
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                                र्ा ि नम ना  णठ - अ नम ना  
                                  िारणा जर्मनंचं नददअहि 
                                    र्ा ि नम ना  णठ-अ 
                                  ाा रिा  जर्मनीची नोंदिही                               
                                मौज/ेर्ा ि ....., ता ल का  ....., जजल हा  ..... 
र्ा ि नम ना  सहा  
माील नोंद 

भूमा पन क्रमा ंक ि 
उपविभा र् क्रमा कं 

के्ष्रक                        िसूलीसा ठी एकूि 

   णका रिी 
ककंिा  ज डी 

द मा ला  जर्मनीिरील 
न कसा न 

स् ाा तनक 
जज.प.  

उपकर 
ग्रा .पं. 

 

(१) (२) (३) (४) (५) (६अ) (६ब) (७) 
  हे. णर रु. पै. रु. पै. रु. पै. रु. पै. रु. पै. 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
ादनाांक: 
 
तलाठी मौज ....., ताल्का ....., क्जा हा 
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महाराष्ट् ी जमंन महसूल अधितनयम १९६६, कलम १६८ (१) अन् अय  महसलूाच  रभादान करण यासाठी रभाथमत: जबाबताबाबतदार असणार या 
रभात य क व् यक तंन  राज् य शासनाला जमंन महसूल ेणण ा्कर म् हणून द य असणार या रकम चा ाहशोबाबत करण यासाठी हा नम्ना 
ा्योर्ं ेह . यालाच 'खात नददअहि' अस हि म् हणतात. 
र्ाअ नम्ना ेठ-अ मद य  र्ाअातंल रभात य क श तकर याचं, त या र्ाअात वअवअि ाठकाणं जं श तजमंन ेह  त याचं नदद असत . 
र्ाअ नम्ना सात-बाबतारा ेणण ेठ-अ च् या सहाय् यान  महाराष्ट् ी जमंन महसूल अधितनयम १९६६, कलम १५१ अन् अय  
खात ् ्क्् तका तयार करण  अ वअाहत फी गरा यानांतर त याचं रभात द ण  तलाठी याांना शक य होत . 
 
र्ाअात रभाथम र्ाअ नम्ना ेठ-अ तयार करताांना रभाथम जमंन महस्लाच  रभादान करण यास जबाबताबाबतदार असणार या व् यक तंांचं नाअ  
र्ाअ नम्ना सात मि्न तनक्य चत क लि जातात. अशा व् यक तंांचं नाअ  कार्दाच् या धचठ याांअर र्लहून नांतर त याांना मराठी अषम राांच्या 
अणागन्क्रम  लाअ्न ् अागावअक क्रमान्सार अन्क्रमाांक ादल  जातात. हा अन्क्रमाांक जमंन महस्लाच  रभादान करण यास जबाबताबाबतदार 
असणार या व् यक तंांचा ेठ-अ मिंल खात  क्रमाांक बाबतनतो. अशा ररतंन  सअग खातं ाेाा यानांतर र्ाअात काहि 'मक ता खातं' 
र्शा लक रहातात. त याचं नदद र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत मद य  क लि जात .   
 
र्ा ि नम ना  णठ-अ र्लहहण् या ची पध् दत: र्ाअ नम्ना ेठ-अ मद य  र्ाअातंल रभातय क खात दारासाठी ्अतांरां ्ान वअहित क ल ल  
असत . जा्त जमंन असल ाया खात दारासाठी एका  ्षम ा जा्त ्ान  वअहित करता य तात. रभातय क खात दाराला अन्क्रमाांक ादल  
जातात. ह  अन्क्रमाांक दहा अतागत किंच बाबतदल् नय . तथाव्, र्ाअात बाबतर च व् यअहार े ाल  असतंल ककां अा फ रजमाबाबतांदि ककां अा 
एकरांंकरणाच् या े ाल  अस ल तर ककां अा दर दहा अता नं र्ाअ नम्ना ेठ-अ ््नलेखनाच् याअ गं या अन्क्रमाांकात बाबतदल होऊ 
शकतो.  
 
र्ाअ नम्ना ेठ-अ मदय  खात दाराांचं नाअ  र्लाहताांना तं मराठी अषम राांच्या अणागषम राांन्क्रम  र्लहाअं. दर दहा अता नं र्ाअ नम्ना 
ेठ-अ च  ््नलेखन करायच  असत . दहा अतागच्या कागात नअंन तनमागण होणार या खातयाला या नददअहितंल श अटचा क्रमाांक 
द ऊन नअंन खात दाराच  नाअ श अटि र्लहाअ . अशा नअंन खात दाराच् या नाअाला मराठी अणागषम राांन्सार अन्क्रम द ण  शकय नसत . 
दर दहा अता नं, सािारण्ण  स्टेंबाबतर-ऑकटोबाबतर माहन्यात र्ाअ नम्ना ेठ-अ च  ््नलेखन करताांना अशा नअंन खातयाांना 
ादल ाया अन्क्रमाांचं ््नरगचना करून सअग नअंन खातं ््न्हा मराठी अषम राांच्या अणागषम राांन्क्रम  र्लहाअं लार्तात.      
 
र्ा ि नम ना  णठ-अमध्ये बदल करा िया ची पध्दत: एखाद्या खात दारान  जर्मनंचं वअक्री ककां अा खर दि क ायास तयाच्या िारण 
षम  रांात ेणण जमंन महसूल अ ्थातनक ा्करात बाबतदल होतो. तयासाठी र्ाअ नम्ना ेठ-अ मदय  खाााखोा करता य त नाहि. 
खात दाराच्या जर्मनंत े ाल ल  बाबतदल अधिक (+) ककां अा ाण  (-) या धचन्हाांनं दशगअाअा.   
खात दार नसल ाया व्यकतंन  जमंन सां्ादन क ायास अशा खात दारास श अटचा खाता क्रमाांक द ऊन तयाचं नदद या नददअहित 
श अटि कराअं. एखाद  खात  ्ूणगत: बाबतांद े ाायास तया खातयाअर ‘खात  रद्द’ असा श रा र्लहाअा. 
 
खात दार नसल ाया व्यकतंन  एखाद्या खात दाराच्या खातयाअरिल सां्ूणग जमंन खर दि क ायास तया नअंन खात दारास या 
नददअहितंल श अटचा क्रमाांक न द ता ज्या खात दाराकाून सां्ूणग जमंन वअकत  ेतलि ेह  तया खात दाराच्या ्ानाअरच ज्न्या 
खात दाच्या नाअाला कां स ( ) करून नअंन खात दाराच  नाअ र्लहाअ . 
 
र्ाअ नम्ना ेठ-अ मदय  ताबाबतातोबाबत दर्ु्तं करणयाचं ेअययकता नसत . जमंन महसूल अस्लिचा कालाअिं सािारणत: 
ऑकटोबाबतर माहन्यात स्रू  होतो, तया्ूअी स्टेंबाबतर-ऑकटोबाबतर माहन्यात र्ाअ नम्ना ेठ-अ अद्ययाअत कराअा. 
 
र्ाअ नम्ना ेठ-अ अद्ययाअत करताांना सअग रभालांबबाबतत फ रफाराांचा तन्टारा े ाायाचं खारांं कराअं, फ रफार न्सार र्ाअ नम्ना 
सात-बाबतारा अद्ययाअत असायाचं खारांं कराअं तस च र्ाअ नम्ना सात-बाबतारा न्सार सअग नददि र्ाअ र्ाअ नम्ना ेठ-अ मदय  
अद्ययाअत असायाचं खारांं कराअं. 
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 र्ाअ नम्ना र्ाअ नम्ना ेठ-अ मद य  एकूण ८ ् तांग ेह त, त  खालिलरभामाण  गराअ त. 
 र्ाअ नम्ना र्ाअ नम्ना ेठ-अ- ् तांग १ मद य  र्ाअ नम्ना सहा (फ रफार नददअहि) मिंल फ रफार क्रमाांक र्लहाअा.  
 र्ाअ नम्ना र्ाअ नम्ना ेठ-अ- ् तांग २ मद य  सदर श त जर्मनंचा गूमा्न क्रमाांक ेणण ाह् सा क्रमाांक र्लहाअा. 
 र्ाअ नम्ना र्ाअ नम्ना ेठ-अ- ् तांग ३ मद य  सदर श त जर्मनंच  षम  रां ह .-ेर मद य  र्लहाअ . 
 र्ाअ नम्ना ेठ-अ- मिंल ् तांग ४ त  ६ब असूलिच् या मााहतंसाठी ेह त. 
मद य  खात दाराचा र्ाअ नम्ना ेठ-अ अन् अय  ादल ला खात  क्रमाांक र्लहाअा.  
 र्ाअ नम्ना ेठ-अ- ् तांग ४ मद य  सदर श त जर्मनंचं ेकारणं ककां अा ज्ां रु.-्ै. मद य  र्लहाअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-अ- ् तांग ५ मद य  दम्ाला जर्मनंअरिल न्कसान रु.-्ै. मद य  र्लहाअ . 
 र्ाअ नम्ना ेठ-अ- ् तांग ६अ मद य  ् थातनक क्जा हा ्ररतद कर रु.-्ै. मद य  नमूद कराअा. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-अ- ् तांग ६ब मद य  ग्राम्ांचायत ा्कर रु.-्ै. मद य  नमूद कराअा. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-अ - ् तांग ७ मद य  एकूण य ण  रक कम रु.-्ै. मद य  नमूद कराअं.  
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[र्ा ि नम ना  णठ - ब हा  एकूि ३७ स् तंभा ची नोंदिही असून, सिग स् तंभ य यिजस् ात कळा ि ेम् हिून ां  या ंचे नम न् या दा खल स् ितं्रक विभा र् केलेले 
णहेत या ची नोंद घ् या िी.]                                
  
    र्ा ि नम ना  णठ - ब नम ना  
     येिे रकमा अ असूलि याांचं अावतगक खात अहि अ सअग ठराअबाबतांद बाबताबाबतंांच् या चाचणं ताग बाबतांदाचं नददअहि 
                            र्ा ि नम ना  णठ - ब  
     येिे रकमा  ि िसूली या चंी िा वषगक खा तिेही ि सिग ठरा िबंद बा बींच् या  चा चिी ता ळेबंदा ची नोंदिही 
                               (असा मीिा र खता ििी ि ला ििी प्रकक) 
                                     मौजे/र्ा ि ....., ता ल का  ....., जजल हा  ..... 
खा त े
क्रमा ंक 

  ना ि                                  के्ष्रक द मा ला  जर्मनीिरील न कसा न 

  बबन द मा ला  जमीन  
(कम णका री ारुन) 

द मा ला  जमीन अकृवषक जमीन  

(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
    हे.  णर  हे.  णर   हे.  णर रु.   पै. 
          
          
          
 
र्ा ि नम ना  णठ - ब प ढे चा लू ↓ 
                          एक्रकीत जमीन महसूल (चा लू िषग) 
               ाकबा की                      बबनद मा ला  
जमीन 
महसूल 

     स् ाा तनक उपकर जमीन महसूल        स् ाा तनक उपकर 

 जजल हा  पररषद ग्रा मपंचा यत  जजल हा  पररषद      ग्रा मपंचा यत 

(७) (८अ)     (८ब) (९)    (१०अ)         (१०ब) 
 रु.  पै.  रु.  पै.  रु.  पै.  रु.  पै.  रु.  पै.  रु.     पै. 
            
            
            

 
र्ा ि नम ना  णठ - ब प ढे चा लू ↓ 
                            एक्रकीत जमीन महसूल (चा लू िषग) 
               द मा ला                           अकृवषक 
जमीन 
महसूल 

     स् ाा तनक उपकर जमीन महसूल        स् ाा तनक उपकर 

 जजल हा  पररषद ग्रा मपंचा यत  जजल हा  पररषद      ग्रा मपंचा यत 

(११) (१२अ) (१२ब) (१३) (१४अ) (१४ब) 
 रु.  पै.  रु.  पै.  रु.  पै.  रु.  पै.  रु.  पै.  रु.     पै. 
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र्ा ि नम ना  णठ - ब प ढे चा लू ↓ 
   एक्रकीत जमीन महसूल (चा लू िषग)                          चा लू िषग -एकूि मा र्िी 
               संकीिग 
जमीन 
महसूल 

     स् ाा तनक उपकर जमीन महसूल        स् ाा तनक उपकर 

 जजल हा  पररषद ग्रा मपंचा यत  जजल हा  पररषद      ग्रा मपंचा यत 

(१५) (१६अ) (१६ब) (१७) (१८अ) (१८ब) 
 रु.  पै.  रु.  पै.  रु.  पै.  

रु. 
 पै.  रु.  पै.  रु.     पै. 

            
            
            

 

र्ा ि नम ना  णठ - ब प ढे चा लू ↓ 
                                           चा लू िषग 
िसूलीबद दल 
हदलेल या  
पा ितीचा  
क्रमा ंक ि 
हदना ंक 

          िसलूी              अनधिकाकृत बा की 

 जमीन महसूल   स् ाा तनक उपकर जमीन महसूल        स् ाा तनक उपकर 
  जजल हा  पररषद ग्रा मपंचा यत  जजल हा  पररषद   ग्रा मपंचा यत 

(१९) (२०) (२१अ) (२१ब)     (२२) (२३अ) (२३ब) 
  रु. पै.  रु.  पै.  रु. पै.  रु.     पै. 

  
 रु.  पै. 

  
 रु.   पै. 

             
             
             

 

र्ा ि नम ना  णठ - ब प ढे चा लू ↓ 
                                    चा लू िषग 
जा दा  िसूली ककंिा  प ढील िषा गकररता  िसूली कोषा र्ा रा मध् ये भरल या चा  

हदना ंक                  
चलन क्रमा ंक 
        

     शेरा  
      जमीन 

महसूल 
     स् ाा तनक उपकर 

 जजल हा  पररषद ग्रा मपंचा यत 

(२४) (२५अ) (२५ब) (२६) (२७) (२८) 
 रु.  पै.  रु.  पै.  रु.  पै.    
      
      
      

ादनाांक: 
 
तलाठी मौज ....., ताल्का ....., क्जा हा 
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र्ाअ नम्ना ८बाबत हि नददअहि असूलि अ ताग बाबतांद याांच् या ल ख याांशं हि सांबाबतांिंत असा याम्ग  अत यांत महत अाचं नददअहि ेह . या 
नददअहित श तजर्मनंअरिल अावतगक जमंन महसूल, बबाबतनश तं जर्मनंचा महसूल, सांकीणग जमंन महसूल याांचं मार्णं रककम अ 
असूलिचं  नदद असत . अस्लिचा कालाअिं सािारणत: ऑकटोबाबतर माहन्यात स्रू होतो, तया्ूअी स्टेंबाबतर माहन्याच्या श अटि र्ाअ 
नम्ना नांबाबतर ८बाबत तयार असाअा. यात खालिल बाबताबाबतंांच्या नददि रभााम्ख यान  त्ासाव् यात.   
१. खात दार तनहाय दम्ाला (इनाम) जमंन ेणण बबाबतनश तं जमंन 
२. खात दार तनहाय श तंअरिल महसूल, बबाबतनश तंअरिल महसूल ेणण सांकीणग जमंन महसूल याांचं थकबाबताकी 
३. खात दार तनहाय श तंअरिल महसूल, बबाबतनश तंअरिल महसूल ेणण सांकीणग जमंन महसूल याांचं चाल ूमार्णं 
४. खात दार तनहाय ा्रोकत बाबताबाबतंांचं एकूण मार्णं 
५. खात दार तनहाय असूल क ल लि रककम 
६. खात दार तनहाय अस्लिचा ादनाांक ेणण ्ाअतं क्रमाांक 
७. असूल क ल लि रककम सरकारि खक्जन्यात गरायाचा चलन क्रमाांक अ ादनाांक 
८. खात दार तनहाय जादा असूल, अधिकप त ेणण अनधिकप त थकबाबताकी  
 
 अधिकाकृत ाकबा की: सांकीणग जमंन महसूलाच् या तनयत तारख ला य ण  असल लि तस च ा्वअगार्ंय अधिकार यान  ््ढिल अती 
असूलिसाठी ्ढ्  ेणण यास सांमतं ादल ा या थकबाबताकी रकमा. 
 अनधिकाकृत ाकबा की: ा्रोक त अर्गून इतर सअग थकबाबताकी या अनधिकप त थकबाबताकी असतात. 
(तहक्बाबत रकमाांचा जमंन महस्लाच् या थकबाबताकीत समाअ श होत नाहि.) 
 एकूि मा र्िी: तनयत महसूल + सांकीणग महसूल (य ण  असल ला तनयत महसूल मााहत असतो म् हणून तो र्ाअ नम्ना ेठ-अ मिून 
 ेण यात य तो, सांकीणग (चढातारि) महसूल  र्ाअ नम्ना चार मिून  ेतला जातो.)  
 एक्रकीत जमीन महसूल: तनयत महसूल + सांकीणग महसूल + ् थातनक ा्कर (क्ज.्.; ग्रा.्ां) 
 मक ता  खा त:े ज् या व् यक तं जमंन िारण करित नसा याम्ग  त याांना र्ाअ नम्ना ेठ-अ मद य  कोणत हि खात  द ण यात ेल ल  
नाहि. 
 चा चिी ता ळेबंद: मार्णंचं बाबताजू अर्गून ारल ला ल खा  
 
 जमंन महसूल असूल क ा यानांतर तलाठी याांनं तात काग र्ाअ नम्ना नऊचं ्ाअतं द् याअं ेणण असूलाचं नदद र्ाअ नम्ना 
ेठ बाबत मद य  कराअं.  
 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत मद य  एकूण ३७ ् तांग ेह त, त  खालिलरभामाण  गराअ त. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग १ मद य  रभाथम र्ाअ नम्ना नांबाबतर ेठ-अ मिंल खात दाराांच  खात  क्रमाांक र्लहाअ त. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग २ मद य  र्ाअ नम्ना नांबाबतर ेठ-अ मिंल खात दाराांचं नाअ  र्लहाअंत. 
 अन कदा काहि खात दाराांका  मोठया रभामाणात थकबाबताकी असत . र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत मदय  अतगतनहाय थकबाबताकी दशगअायचं असत . 
तयाम्ग  ् तांग क्रमाांक २ मदय  नददि  ेताांना रभातय क नददिच्या मदय  ४-५ ओगं ररकाम्या ठ अाव्या. अशारभाकार  एका ्ानाअर ५-६ 
नददि होतंल.  
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग ३ मद य  बबाबतनदम्ाला जर्मनंच् या षम  रांाचं नदद (कम ेकारि जर्मनंांसह) ह .-ेर मद य  कराअं.  
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग ४ मद य  दम्ाला जर्मनंच् या षम  रांाचं नदद ह .-ेर मद य  कराअं.  
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग ५ मद य  बबाबतनश तं जर्मनंच् या षम  रांाचं नदद ह .-ेर मद य  कराअं.  
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग ६ मद य  इनामदारास महसूल माफ असल ा या जर्मनंच् या न्कसानाचं नदद रु.-्ै. मद य  कराअं.   
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग ७ मद य  जमंन महसूलाच् या थकबाबताकीचं नदद रु.-्ै. मद य  कराअं.   
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग ८अ मद य  क्जाहा ्ररतद ् थातनक ा्कर थकबाबताकीचं नदद रु.-्ै. मद य  कराअं.   
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग ८ब मद य  ग्राम्ांचायत ् थातनक ा्कर थकबाबताकीचं नदद रु.-्ै. मद य  कराअं.   
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग ९ मद य  बबाबतनदम्ाला जर्मनंअरिल जमंन महसूलाच्या चाल ूमार्णंचं नदद रु.-्ै. मद य  कराअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग १०अ मद य  बबाबतनदम्ाला जर्मनंअरिल क्जाहा ्ररतद ् थातनक ा्कर चालू मार्णंचं नदद रु.-्ै. 
मद य  कराअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग १०ब मद य  बबाबतनदम्ाला जर्मनंअरिल ग्राम्ांचायत ् थातनक ा्कर चालू मार्णंचं नदद रु.-्ै. 
मद य  कराअं. 



डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री             तलाठी कामकाज मार्गदर्शगका  Page 78 

 

 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग ११ मद य  इनाम जर्मनं (दम्ाला) ककां अा करात वअश त सअलत ादल ाया जर्मनंअरिल  जमंन 
महसूलाच्या चाल ूमार्णंचं नदद रु.-्ै. मद य  कराअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग १२अ मद य  दम्ाला जर्मनंअरिल क्जाहा ्ररतद ् थातनक ा्कर चालू मार्णंचं नदद रु.-्ै. 
मद य  कराअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग १२ब मद य  दम्ाला जर्मनंअरिल ग्राम्ांचायत ् थातनक ा्कर चाल ूमार्णंचं नदद रु.-्.ै मद य  
कराअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग १३ मद य  बबाबतनश तंअरिल जमंन महसूलाच्या चालू मार्णंचं नदद रु.-्ै. मद य  कराअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग १४अ मद य  बबाबतनश तंअरिल क्जाहा ्ररतद ् थातनक ा्कर चाल ूमार्णंचं नदद रु.-्ै. मद य  
कराअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग १४ब मद य  बबाबतनश तंअरिल ग्राम्ांचायत ् थातनक ा्कर चालू मार्णंचं नदद रु.-्ै. मद य  कराअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग १५ मद य  सांकीणग जमंन महसूलाच्या चाल ूमार्णंचं नदद रु.-्ै. मद य  कराअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग १६अ मद य  सांकीणग क्जाहा ्ररतद ् थातनक ा्कर चालू मार्णंचं नदद रु.-्ै. मद य  कराअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग १६ब मद य  सांकीणग ग्राम्ांचायत ् थातनक ा्कर चालू मार्णंचं नदद रु.-्ै. मद य  कराअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग १७ मद य  सअग रभाकारच्या जमंन महसूलाचं एकूण चालू मार्णंचं नदद रु.-्ै. मद य  कराअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग १८अ मद य  सअग रभाकारच्या क्जाहा ्ररतद ् थातनक ा्कराचं एकूण चाल ूमार्णंचं नदद रु.-्ै. 
मद य  कराअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग १८ब मद य  सअग रभाकारच्या ग्राम्ांचायत ् थातनक ा्कराचं एकूण चाल ूमार्णंचं नदद रु.-्ै. 
मद य  कराअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग १९ मद य  असूलिबाबताबाबतत ादल ाया ्ाअतंचा क्रमाांक ेणण ादनाांक नददअाअा. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग २० मद य  असूल क ल ाया जमंन महसूलाचं नदद रु.-्ै. मद य  कराअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग २१अ मद य  असूल क ल ाया क्जाहा ्ररतद ् थातनक ा्कराचं नदद रु.-्ै. मद य  कराअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग २१ब मद य  असूल क ल ाया ग्राम्ांचायत ् थातनक ा्कराचं नदद रु.-्ै. मद य  कराअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग २२, २३अ ेणण २३ब मिंल जमंन महसूल, क्जाहा ्ररतद ् थातनक ा्कराचं ेणण 
ग्राम्ांचायत ् थातनक ा्कराचं अनधिकप त बाबताकीचं मााहतं अतागच्या श अटि गराअं, यामदय  महसूल अतागच्या श अटि, सांबाबतांिंत 
खात दाराका  असल लि मार्णं, असूल े ाल लि रककम, शासनान  जर श तसारा माफी ककां अा सूट जाहिर क लि अस ल तर तं 
अर्गता खात दाराका  असल लि अनधिकप त थकबाबताकीचं नदद ्याअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग २४, २५अ ेणण २५ब मिंल जमंन महसूल, क्जाहा ्ररतद ् थातनक ा्कर ेणण ग्राम्ांचायत 
् थातनक ा्कर जादा असूलि ककां अा ््ढिल अतागकररता असूलिचं मााहतं अतागच्या श अटि गराअं, यामदय  खात दाराकाून मार्ंल 
अती क ल ला ेर्ाऊ असूल अजा करून तो खातयात म्रवअणयात याअा अ तयानांतर जादा अस्लि  करणयात ेलि अस ल तर 
तयाचं नदद ्याअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग २६ मद य  असूल क ल लि रककम ज्या ादनाांकास शासकीय खक्जन्यात गरलि तया ादनाांकाचं नदद 
कराअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग २७ मद य  असूल क ल लि रककम ज्या चलनान  शासकीय खक्जन्यात गरलि तया चलन क्रमाांकाचं 
नदद कराअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत- ् तांग २८ हा श रा ् तांग ेह .  
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत मिंल ् तांग १ त  १८ब मिंल मााहतं स्टेंबाबतर माहन्याच्या श अटि तयार असायास ेणण अस्लिचं 
मााहतं र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत मिंल ाधचत रकान्यात अ गच्या अ गं नददअलि असायास, ३१ ज्लै रोजं ् तांग २२ त  २५ब ्ूणग 
करून र्ाअ नम्ना नांबाबतर ेठ-बाबत बाबतांद करता य ईल अ नअंन अतागच्या एक ऑर््टला थकबाबताकीदार खात दाराांचं नाअ  तहर्सलदारला 
कगअता य तंल. 
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     र्ा ि नम ना  णठ-क नम ना  
मार्ण या अ असूलि याांचं अावतगक खात अहि ेणण जमंन महस्लाख रिज इतर बाबताबाबतं (ादा.बाबताांिबाबतांाद् तंवअतयक य ण  
रकमाांव् यततररक त ्ाटबाबतांिार वअतयक य ण  रकमा, ्ोट-ाह् सा गूमा्न फी, वअक्रीकर, ेयकर इत यादि याांचा चाचणं ताग बाबतांद याांचं 
नददअहि 
                                  र्ा ि नम ना  णठ-क 
मा र्ण् या  ि िसूली या ंची िा वषगक खा तेिही णणि जमीन महस ला खेरीज इतर बा बी (उदा .बा ांबंहदस् तीविषयक येि ेरकमा ंय यततररक त 
पा टबंाा रेविषयक येिे रकमा , पोट-हहस् सा  भूमा पन फी, विक्रीकर, णयकर इां  या दी या ंचा  चा चिी ता ळेबदं या ंची नोंदिही 
                                   मौजे/र्ा ि ....., ता ल का  ....., जजल हा  ..... 
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 र्ाअ नम्ना ेठ-क म् हणज  जमंन महस्लाव् यततररक त इतर मार्ण या अ असूलिचं नदअहि. या नददअहित महसूलाव्यततररकत 
इतर सरकारि य ण  (्ोट ाह्सा फी, र्सांचन कर, ेयकर, वअक्री कर, ेर.टि.ओ. कर इ.) याांचं नदद क लि जात . ज्या 
वअगार्ाचं मार्णं असत  तो वअगार् या नम्न्यातंल ्तांग १ त  ५ गरुन तंन रभातंत अतागच् या १५ डासेंबाबतर ्य त तहर्सलदार 
याांच् याका  ्ाठअायचं असतात.  
या ततन् हि रभातं तहर्सलदारामाफग त सांबाबतांधित तलाठीका  ्ाठवअा या जातात.  
असूल े ाा यानांतर तलाठी याांनं ्तांग ६ त  १० गरुन दोन रभातं तहर्सलदारका  ्ाठअायच् या असतात. ततसरि रभात तलाठी याांनं 
् अत:च् या अर्गल खात ठ अायचं असत . 
ा्रोक त दोन रभातंांचं ्ातागणं क ा यानांतर, तहर्सलदारन  एक रभात सांबाबतांधित वअगार्ाला ऑर्् ट माहन् याच् या ्ाहा या 
ेठअड यात ्ाठअायचं असत  तर एक रभात ् अत:च् या अर्गल खात ठ अायचं असत .        
 
 र्ाअ नम्ना ेठ-क मद य  एकूण १० ् तांग ेह त, त या्ैकी ्तांग १ त  ५ ह  सांबाबतांिंत वअगार्ान  तर ्तांग ६ त  १० ह  तलाठी 
याांनं गराअयाच  असतात.  
 र्ाअ नम्ना ेठ-क ् तांग १ मद य  सांबाबतांधित वअगार्ान  अन्क्रमाांक र्लहाअा.  
 र्ाअ नम्ना ेठ-क ् तांग २ मद य  सांबाबतांधित वअगार्ान  क्जच् याकाून असूल कराअयाचं  
 अशा व् यक तंच  नाअ र्लहाअ .  
 र्ाअ नम्ना ेठ-क ् तांग ३ मद य  सांबाबतांधित वअगार्ान  शासनाला रभादान कराअयाचं रककम इतयादिांच्या थकबाबताकीचं नदद 
कराअं.    
 र्ाअ नम्ना ेठ-क ् तांग ४ मद य  सांबाबतांधित वअगार्ान  शासनाला रभादान कराअयाचं रककम इतयादिांच्या चाल ूमार्णंचं नदद 
कराअं.   
 र्ाअ नम्ना ेठ-क ् तांग ५ मद य  सांबाबतांधित वअगार्ान  शासनाला रभादान कराअयाचं रककम इतयादिांच्या एकूण मार्णंचं नदद 
कराअं.   
 र्ाअ नम्ना ेठ-क ् तांग ६ मद य  तलाठी याांनं असूलि े ाा यानांतर असूल क ल ाया रकमाांचा ्ाअतं क्रमाांक अ ादनाांकाचं 
नदद कराअं.  
 र्ाअ नम्ना ेठ-क ् तांग ७ मद य  तलाठी याांनं असूल क ल ाया रकम चं नदद कराअं.   
 र्ाअ नम्ना ेठ-क ् तांग ८ मद य  तलाठी याांनं असूल्ारां र्शालक रकम चं नदद कराअं. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-क ् तांग ९ मद य  तलाठी याांनं असूल क ल लि रककम शासकीय ततजोरित गरायाचा ादनाांक ेणण चलन 
क्रमाांकाचं नदद कराअं.  
 र्ाअ नम्ना ेठ-क ् तांग १० हा श रा ् तांग ेह . यामद य  तलाठी अस्लिस ्थधर्तं ेायास ककां अा असूल्ारां रकम च  ह्त  
्ााून ादायास तयाचं नदद कराअं. 
 
 र्ाअ नम्ना ेठ-क मद य  जरुर तर एक ्अतांरां रकाना तयार करून तयात कोणतया रभाकारचं अस्लि ेह  याचं नदद कराअं. 
ादा. ेयकर, मो. व्ह . लकट, मोजणं फी इतयादि. 
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                                र्ा ि नम ना  णठ-ड नम ना  
                   शासकीय य ण  रकमाांचं अ इतर रकमाांचं रोख नददअहि 
                                    र्ा ि नम ना  णठ-ड 
                   शा सकीय येिे रकमा ंची ि इतर रकमा ंची रोख नोंदिही 
                              र्ा ि ....., ता ल का  ....., जजल हा  ..... 

जमा  खचग 
 हदना ंक  बा बी पा िती क्रमा ंक   रक कम   हदना ंक  बा बी चला न क्रमा ंक   रक कम 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
   रु.  पै.    रु. पै. 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  एकूि जमा      एकूि खचग   
       र्शल लक रक कम   
       एकूि    
तयार ादनाांक:                                         ्ातागणं क लि. ादनाांक: 
 
तलाठी, सजा ...., ताल्का...., क्जा हा                       मांालअधिकारि, ........., ताल्का...., क्जा हा    
 
 
त्ासल . ादनाांक:  
त्ासणं अधिकारि, 
्दनाम: 
ताल्का...., क्जा हा ...... 
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 र्ाअ नम्ना ेठ-ा म् हणज  तलाठी ेणण मांालअधिकारि याांच् याका  दैतनक रोख रकमेची नददअहि (कॅशबाबत्क). तलाठी ेणण 
मांालअधिकारि याांनं त याांच् याका  जमा े ाल ा या ककां अा त याांनं रोख असूल क ल ा या जमंन महसूल रभादानाच् या तस च इतर 
शासकीय य ण  याांच् या रोख रकम चं नदद दररोज या नददअहित करायचं असत .  
या नददअहित दररोजचा ाहशोबाबत र्लहायचा असतो त याम्ग  जर एखाद्या ादअशं असूल नस ल तरिहि तया ादअशं ‘काहि रोख असूल 
नाहि’ अशं नदद या नददअहित कराअं.  
तलाठी ् अत:च् या ता् यात काहि ठरावअक रक कम रोख ् अरु्ात ्ांिरा ादअसाां  ्षम ा जा् त काग ठ ऊ शकत नाहि.  (रकम बाबताबाबतत 
अद् ययाअत तरतूद बाबतेाअं). अशं रक कम ्ांिरा ादअसाांच् या ेत शासकीय ततजोरित जमा करण  बाबतांिनकारक ेह . हि रोख रक कम 
शासनान  ठरअून ादल ा या रोख रक कम  ्षम ा जा् त ककां अा कमं अस लि तरिहि ्ांिरा ादअसाां  ्षम ा जा् त काग तलाठी याांच् या 
ता् यात रााहा यास सांबाबतांिंत तलाठयाअर शासकीय ्ैशाचं अफरातफर क ायाचा दोत लार्ू शकतो. 
 
 र्ाअ नम्ना ेठ-ा मद य  'जमा' ेणण 'खचग' अस  दोन गार् ेणण एकूण ८ ् तांग ेह त ेह त. 'जमा' म् हणज  रभाा् त 
रक कम ेणण 'खचग' म् हणज  शासकीय कोतार्ारात जमा क ल लि रोख रक कम.  
 र्ाअ नम्ना ेठ-ा ् तांग १ मद य  रोख रक कम असूल क ा याचा ादनाांक र्लहाअा.  
 र्ाअ नम्ना ेठ-ा ् तांग २ मद य  कोणत या बाबताबाबतंसाठी सदर रोख रक कम असूल क लि ेह  तं बाबताबाबत नमूद कराअं.  
 र्ाअ नम्ना ेठ-ा ् तांग ३ मद य  रोख रक कम असूल क ा यानांतर ादल ा या ्ाअतंचा क्रमाांक नमूद कराअा.  
 र्ाअ नम्ना ेठ-ा ् तांग ४ मद य  रोख असूल रक कम रु.-्ै. याांत नमूद कराअं.  
 र्ाअ नम्ना ेठ-ा ् तांग ५ मद य  जर तलाठी याांनं हि रोख असूल रक कम ज् या ादअशं शासकीय कोतार्ारात जमा क लि तो 
ादनाांक नमूद कराअा. 
 र्ाअ नम्ना ेठ-ा ् तांग ६ मद य  तलाठी याांनं कोणत या बाबताबाबतंचं रोख रक कम शासकीय कोतार्ारात जमा क लि तं बाबताबाबत 
नमूद कराअं.    
 र्ाअ नम्ना ेठ-ा ् तांग ७ मद य  शासकीय कोतार्ारात जमा क ल ा या रोख रकम चा चलान क्रमाांक नमूद कराअा.  
 र्ाअ नम्ना ेठ-ा ् तांग ८ मद य  शासकीय कोतार्ारात ककतं रोख रक कम जमा क लि तं रक कम रु.-्ै. याांत नमूद कराअं. 
श अटि एकूण जमा रक कम, शासकीय कोतार्ारात जमा क ल लि रोख रक कम ेणण र्शा लक रक कम याांचा ाहशोबाबत र्लहाअा. 
मांालअधिकारि याांनं रोज र्ाअ नम्ना ेठ-ा चं ्ातागणं कराअं. तस च सज् यास ग ट द णार या सषम म अधिकार यान हि रभात य क 
ग टित र्ाअ नम्ना ेठ-ा त्ासाअा.    
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                                र्ा ि नम ना  नऊ नम ना  
                         दैतनक अ जमा््् तक (ककदग अ जमा््् तक) 
स् ाळ प्रत                          र्ा ि नम ना  नऊ                                       र्शक का                                       
                                 दैतनक पा िती प स् तक                     पा िती क्र.                                                        
                           महा रा ष्   शा सन (रोजककदग ि पा िती प स् तक) 
                                  र्ा ि...... ता ल का ........ जजल हा ..........          खा त ेक्र. 
हदना ंक: 
भोर्िटा दा र/पैसे देिा र या च ेना ि: 
                                      एक्रकीकृत जमीन महसूल 
 
ाकबा की 

चा लू िषग म् हिजे 
      तनयत संककिग स् ाा तनक उपकर 

िषग  
 

रु पै   जजल हा  पररषद ग्रा म पंचा यत 

  रु पै रु पै रु पै रु पै  
        
        

(अक्षरी) रुपये ............................................ पैसे......................... फक त र्मळा ले 
 
                                                          तला ठी, र्ा ि...... ता ल का ........ जजल हा ......... 
 
 र्ाअ नम्ना नऊ म् हणज  दैतनक जमा ््् तक ेह  ज  अलर् करण याच् या ्ाअत याांसह शासनाकाून ््रवअण यात य त .  
 र्ाअ नम्ना नऊच् या रभात य क ्ाअतंअर तहर्सलदार कायागलयाचा र्ोल र्शक का असण  ेअय यक ेह .  
 खात दारान  अ र्अ र्ळ् या खात यात क ल ा या रभादानासाठी अ र्अ र्ळ् या, ् अतांरां ्ाअत या द् याव्या.  
 एकाच खात याअर, एका  ्षम ा जा् त व् यक तं ज व् हा रक कम रभादान करतात त व् हा त याांना अ र्अ र्ळ् या, ् अतांरां ्ाअत या द् याव्या. 
 ्ाअतं द ताांना, ्ाअतंच् या ् थगरभातंअर मार्च् या बाबताज्ला, ्ाअतं ादा याच  रभाततक म् हणून, ्ैस  द णार याचं सहि ् याअं. 
 ादअसाच् या अख रिस, त या ादअसात ादल ा या श अटच् या ् थगरभातंच् या मार्च् या बाबताज्ला जमंन महसूल, ् थातनक ा्कर याांचं 
हातात असल लि र्शा लक रक कम अ र्अ र्गं र्लहून ठ अाअं. 
 ्ाअतं ््् तकाअरिल रभात य क ्ाअतंअर क्रमाांक असतो, त याम्ग  ््् तकातंल रभात य क ्ाअतंचा अा्र कराअा. चूक्न एखादि 
्ाअतं खराबाबत े ालि तर अशं ्ाअतं अ र्गं न करता, ् थगरभातंलाच टाच्न ठ अाअं. 
 ट्ालाद् अार  ेल ा या िनाद शाबाबताबाबतत, तो िनाद श खात यात जमा े ाा याअर, त याचं ्ाअतं बाबतनअून सांबाबतांधितास ट्ालान  
्ाठअाअं. 
 िनाद शाद् अार  रभादान करणार या खात दारास, िनाद श तहर्सलदार याांच् या नाअान  द ण यास साांर्ाअा. जरुरतर िनाद शाच् या 
् थगरभातंअर ककां अा छायाांकीत रभातंअर तात ् ्रतं ्ाहोच द् याअं. िनाद श खात यात जमा े ाा याअर, त याचं ्ाअतं बाबतनअून 
सांबाबतांधितास द् याअं.  
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                               र्ा ि नम ना  नऊ-अ नम ना  
           जमंन महस्लाख रिज इतर य ण  रकमाांच् या अस्लिसाठी जमा््् तक  
    (ककदग अ जमा््् तक) 
                                   र्ा ि नम ना  नऊ-अ                          र्शक का  
     शा सना ला  प्रदा न केलेल या   (एक्रकीकृत जमीन महस ला च् या  रकमा ंखेरीज इतर) रकमा ंची पा िती 
महा रा ष्   शा सन 
पा िती क्र. 
हदना ंक: 
र्ा ि...... ता ल का ........ जजल हा .......... 
पैसे देिा र या च ेना ि: 
खा लील बा बीसा ठी प ढील रक कम र्मळा ली. 
 रु. पै. 
   
                                                                  
   
                                                              एकूि   
(अक्षरी) रुपये ............................................ पैसे......................... फक त र्मळा ले 
                                                
                                               तला ठी, र्ा ि...... ता ल का ........ जजल हा ......... 
 
 जमंन महसूल ेणण ् थातनक ा्कर म् हणज च एकरांंकप त जमंन महसूल म् हणून असूल क ल ा या रकम च् या ्ाअत या  र्ाअ 
नम्ना नऊ च् या नम्न् यात द ण यात य तात. मार्णं नददअहिमद य  दशगवअल ा या इतर य ण  रकमा ेणण जमंन महस्लाख रिज इतर 
य ण  रकमाांच् या अस्लिच् या ्ाअत या र्ाअ नम्ना नऊ-अ नम्न् यात द ण यात य तात.  
 ा्रोक त ्ाअत या द ताांना र्ाअ नम्ना नऊचा वअाहत क ल ला नम्नाच अा्राअा.  
 र्ाअ नम्ना नऊच् या ्ाअत या, काबाबतगन रभातंसह दोन रभातंत तयार कराव् या.  
 ्ाअतं द ताांना, ्ाअतंच् या ् थगरभातंअर मार्च् या बाबताज्ला, ्ाअतं ादा याच  रभाततक म् हणून, ्ैस  द णार याचं सहि ् याअं. 
 ादअसाच् या अख रिस, त या ादअसात ादल ा या श अटच् या ् थगरभातंच् या मार्च् या बाबताज्ला हातात असल लि र्शा लक रक कम र्लहून 
ठ अाअं. 
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                                र्ा ि नम ना  नऊ-ब नम ना  
             र्ाअ नम्ना नऊचं ्ाअतं ््् तक  अ इतर ्ाअतं ््् तक  याांच् या सांग्रहाचं नददअहि  
                                         र्ा ि नम ना  नऊ-ब  
             र्ा ि नम ना  नऊची पा िती प स् तके ि इतर पा िती प स् तके या ंच् या  संग्रहा ची नोंदिही  
                             र्ा ि ....., ता ल का  ....., जजल हा  ..... 
       ता ल क या कडून र्मळा लेली                      ता ल क या ला  परत पा ठिलेली 
हदना ंक प स् तका चा   

अन क्रमा कं 
कोिां  या  
महस ला सा ठी 

पा िती 
क्रमा ंक 
(पा सून-
पयांत) 

हदना ंक कोिां  या  
हदना ंका स  
स रू 
झा ले 

कोिां  या  
हदना ंका स  
पूिग केले 
(पा सून-
पयांत) 

न  
िा परलेल या  
पा िां  या  
असल या स 
ां  या ंचा  
अन क्रमा कं 
ि न 
िा परण् या च े
का रि 

प स् तके र्मळा ल या  
बद दल 
अर्भलेखपा ला ची 
सही ि हदना ंक 
 

तनरीक्षि 
अधिकाका र या ची 
णद या क्षरी 
ि हदना ंक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 
          
          
      
तलाठ याांना ््रअण यात य णार या ्ाअतं ््् तकाांअर योग् य तनयांरांण ठ अण  ह  या र्ाअ नम्न् यामार्च  कारण ेह . 
 तलाठी याांनं त याांना द ण यात य णार या सअग ्ाअतं ््् तकाांचं नदद र्ाअ नम्ना नऊ-बाबत मद य  न च्कता कराअं.  
 सअग तनरिषम काांना र्ाअ नम्ना नऊ-बाबत तनरिषम णासाठी ा्ल् ि करुन द् याअा. 
 ्ाअतं ््् तकाांचा नअंन साठा ेा यास ककां अा सां्ल लि ्ाअतं््् तक  तहर्सल कायागलयाच् या अर्गल ख कषम ात जमा करताांना 
रभाथम र्ाअ नम्ना नऊ-बाबत अद् ययाअत कराअा. 
 सां्ल लि ्ाअतं ््् तक  तहर्सल कायागलयाच् या अर्गल ख कषम ात जमा क ा याअर अर्गल ख्ालाचं सहि न च्कता ् याअं.  
 ्ाअत या अा्रुन सां्ल लि ्््  तक  तात काग तहर्सल कायागलयाच् या अर्गल ख कषम ात जमा कराअंत. ्ाअत या अा्रुन सा्ं ल लि 
््् तक  दोन अताग  ्षम ा अधिक काग तलाठ याांनं ् अत:च् या ता् यात ठ ऊ नय .  
         
 र्ा ि नम ना  नऊ-ब मध् ये नोंद कशी करा िी.  
र्ाअ नम्ना नऊ-बाबत मद य  ताल्क याकाून र्मगाल लि ्ाअतं ्््  तक  ेणण ताल्क याला ्रत ्ाठअल लि ्ाअतं ््् तक  अस  दोन 
गार् ेणण एकूण दहा ् तांग ेह त. 
ताल्क याकाून र्मगाल लि ्ाअतं ््् तक  या गार्ाखालि स् तभं १ त  ४ य तात.  
 र्ाअ नम्ना नऊ-बाबत च् या ताल्क याकाून र्मगाल लि ्ाअतं ््् तक  या गार्ाखालिल स् तभं १ मद य  ताल्क याकाून ज् या 
ादनाांकास ्ाअतं ््् तक  र्मगतंल तो ादनाांक र्लहाअा.  
 र्ाअ नम्ना नऊ-बाबत च् या ताल्क याकाून र्मगाल लि ्ाअतं ््् तक  या गार्ाखालिल स् तभं २ मद य  तालक् याकाून र्मगाल ा या 
्ाअतं ््् तकाचा अन्क्रमाांक र्लहाअा.  
 र्ाअ नम्ना नऊ-बाबत च् या ताल्क याकाून र्मगाल लि ्ाअतं ््् तक  या गार्ाखालिल स् तभं ३ मद य  तालक् याकाून र्मगाल ा या 
्ाअतं ््् तक  कोणत या महस्लाच् या अस्लिसाठी ेह त त  नम्द कराअ . 
 र्ाअ नम्ना नऊ-बाबत च् या ताल्क याकाून र्मगाल लि ्ाअतं ््् तक  या गार्ाखालिल स् तभं ४ मद य  ताल्क याकाून र्मगाल ा या 
रभात य क ्ाअतं ््् तकाांतंल ्ाअतंचा क्रमाांक कोणत या क्रमाांका्ासून कोणत या क्रमाांका ्य त ेह  त  नमूद कराअ .  
 र्ाअ नम्ना नऊ-बाबत च् या ताल्क याला ्रत ्ाठअल लि ्ाअतं ््् तक  या गार्ाखालिल स् तभं ५ मद य  ताल्का कायागलयातंल 
अर्गल ख कषम ात, सां्ल लि ्ाअतं ््् तक  कोणत या ादनाांकास जमा क लि तो ादनाांक र्लहाअा. 
 र्ाअ नम्ना नऊ-बाबत च् या ताल्क याला ्रत ्ाठअल लि ्ाअतं ््् तक  या गार्ाखालिल स् तभं ६ मद य  ताल्का कायागलयातंल 
अर्गल ख कषम ात, जमा क ल ल  रभात य क ्ाअतं ््् तक  कोणत या ादनाांकास स्रू े ाल  होत  तो ादनाांक र्लहाअा.  
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 र्ाअ नम्ना नऊ-बाबत च् या ताल्क याला ्रत ्ाठअल लि ्ाअतं ््् तक  या गार्ाखालिल स् तभं ७ मद य  ताल्का कायागलयातंल 
अर्गल ख कषम ात, जमा क ल ल  रभात य क ्ाअतं ््् तक  कोणत या ादनाांकास सां्ल  तो ादनाांक र्लहाअा.  
 र्ाअ नम्ना नऊ-बाबत च् या ताल्क याला ्रत ्ाठअल लि ्ाअतं ््् तक  या गार्ाखालिल स् तभं ८ मद य  ताल्का कायागलयातंल 
अर्गल ख कषम ात, जमा क ल ा या एखाद् या ्ाअतं ््् तकातंल एखादि ्ाअतं अा्रण यात ेलि नस ल तर त या न अा्रल ा या 
्ाअतंचा अन्क्रमाांक अ तं ्ाअतं अा्रण यात का ेलि नाहि त  कारण नमूद कराअ .  
 र्ाअ नम्ना नऊ-बाबत च् या ताल्क याला ्रत ्ाठअल लि ्ाअतं ््् तक  या गार्ाखालिल स् तभं ९ मद य  सां्ल लि ्ाअतं ््् तक  
तहर्सल कायागलयाच् या अर्गल ख कषम ात जमा क ा याअर अर्गल ख्ालाचं सहि न च्कता ् याअं. 
 र्ाअ नम्ना नऊ-बाबत च् या ताल्क याला ्रत ्ाठअल लि ्ाअतं ््् तक  या गार्ाखालिल स् तभं १० मद य  या र्ाअ नम्न् याच  
तनरिषम ण करणार या अधिकार याचं ादनाांकीत अद् याषम रि ् याअं. 
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                               र्ा ि नम ना  दहा  नम ना  
                                      चलान  
                                    र्ा ि नम ना  दहा  
                                       चला न 
                              र्ा ि ....., ता ल का  ....., जजल हा  ..... 
चला न क्रमा कं                     एक्रकीत जमीन महसूल 
 ाकबा की चा लू िषग  एकूि 

जमीन महसूल स् ाा तनक उपकर तनयत संकीिग स् ाा तनक उपकर 
जज. प. ग्रा . प.ं   जज. प. ग्रा . प.ं 

रु. पै. रु. पै. रु. पै. रु. पै. रु. पै. रु. पै. रु. पै. रु. पै. रु. प.ै 
मा र्िी                   
मा र्िी िसलू                   
ता ल क या तील िस ली                   
र्ा ि नम ना  नऊ 
माील नोंदी 
(पा िती क्र. ..... 
ते ....... िरुन) 

                  

या  चलना न सा र                   
एकूि 
िसूल केलेल या  संकीिग महसूला चा  तपशील                                       रकमचेा  तपशील 
               बा ब                                रूपये    पैसे 
 
दंड                                                               नोटा :      X     = 
                                                                  ना िी:     X     = 
                                                                  ानप्रेषा द िा रे: 
                                             एकूि:                एकूि: 
रोख (अक्षरी) रुपये                      फक त 
ानप्रेषा द िा रे (अक्षरी) रुपये                फक त 
तला ठी/कोतिा ल, मौज.े......., ता ल का ........... या ंच् या  हस् ते भरिा  केले.               सही: 
हदना ंक:                                                                 तला ठी/कोतिा ल 
हदना ंक:          रोजी म.पू/म.उ.        िा जता  र्मळा ले.                       सही: 
                                                                       अय िल का रकून, ता ल का ........ 
                             ता ल का  नम ना  ..... मध् ये नोंद केली. 
                                                                रुपये: (अकंा त)............. 
                                                                रुपये (अक्षरी) .............. 
                                                            
                                                          जमीन महसूल जमा  नोंदिहीमध् ये नोंद घेतली. 
हदना ंक:                         सही:                               सही: 
जमा बंदी र्लवपक                  कोषा र्ा र र्लवपक                     अय िल का रकून/तहर्सलदा र 
 
 चलान म् हणज  अस्लिचं रक कम शासकीय कोतार्ारात गरण याच  ्रांक. चलान अरुन महसूल अस्लिचं रभार्तं कगत . 
 ा्रोक त चलान एकरांंकप त जमंन महसूल कोतार्ारात जमा करण यासाठी अा्राअ . 
 चलान दोन रभातंत सादर कराअ . त या्ैकी एक रभात ताल्का कायागलयामद य  ठ अायचं असत  ेणण दस्रि रभात तलाठी याांनं 
् अत:च् या अर्गल खात ठ अाअं.   
 रभात य क र्ाअासाठी ् अतांरां चलान अा्राअ .  
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                                र्ा ि नम ना  दहा -अ नम ना  
             जमंन महसूलाच्या रकम ख रिज इतर रककम कोतार्ारात गरण च  चलान  
                                     र्ा ि नम ना  दहा -अ  
             जमीन महसूला च्या  रकमेखेरीज इतर रककम कोषा र्ा रा त भरिेचे चला न  
         ............... येाील कोषा र्ा र/उप कोषा र्ा र    मध् ये भरलेल या  रोख रकमेच ेचला न 
                      स् टेट/ररझिग बँक ऑफ इंडडया  
रक कम पा ठििा र या न ेभरा िया च े खा ां  या च् या  ककंिा   ेझरी अंमलदा रा ने भरा िया च े
रक कम कोिी णिून हदली ां  या च ेना ि: 
ज् या च् या  ितीन ेरक कम भरण् या त णली ां  या च ेना ि, 
पत्ता , ह द दा : 

हहशेबा चे सदर: 
बँकेला  ह कूम: 
बरोबर णहे. रक कम घेऊन पा िती द या िी. 
हदना ंक: 
पैशा चा  भरिा  करण् या बद दल फमा गवििा र या  
अंमलदा रा ची सही णणि ह द दा : 

भरलेली रक कम णणि प्रा धिकाका रप्रक 
(असल या स) ां  या चा  संपूिग तपशील 

     रक कम  

  
 
 
 

सही                       एकूि 
तला ठी, र्ा ि...., ता ल का ..... 

 सरका रच् या  अंमलदा रा मा फग त बकेकेस रक कम पा ठविण् या त येईल 
ां  या  बा बतीतच फक त उपयोर्ा त णिा िया चे. 

(अक्षरी रुपये                    )    
रुपये       पैसे  (अक्षरी                 फक त) र्मळा ले. 
 ेझरर                           अकौंटंट                     ेझरी ऑफीसर/एजंट                हदना ंक: 
तपशील         रक कम तपशील      रक कम 
 रु.    प.ै  रु.    पै. 
      
चेक (तपर्शला सह)      
      
                       एकूि                          एकूि   
     
 चलान म् हणज  अस्लिचं रक कम शासकीय कोतार्ारात गरण याच  ्रांक. चलान अरुन महसूल अस्लिचं रभार्तं कगत . 
 ा्रोक त चलान जमंन महसूलाच्या रकम ख रिज इतर रककम कोतार्ारात जमा करण यासाठी अा्राअ . 
 चलान दोन रभातंत सादर कराअ . त या्ैकी एका रभातंअर कोतार्ाराचा र्शक का  ेऊन तं रभात अर्गल खात ठ अाअं.   
 रभात य क र्ाअासाठी ् अतांरां चलान अा्राअ .  
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                                र्ा ि नम ना  अकरा  नम ना  
                                 व्काांचं ेका अारि  
        र्ा ि नम ना  अकरा   
                                     वपका चंी णकडिेा री 
                                   (जजन् नसिा र पेरे प्रकक) 
                               र्ा ि...... ता ल का ........ जजल हा .......... 
भूमा पन 
क्रमा ंक ि 
उपविभा र् 
क्रमा ंक 

िर्ग एक  
तिृाा न् ये 

िर्ग दोन 
डा ळी 

            िर्ग तीन 
       फळबा र् ि बा र्ा यती उां  पा दन े

िर्ग चा र 
औषाी ि 
र् ंर्ीका रक 
द्रय ये 

िर्ग पा च 
मसा ल या चे  
पदा ाग 

िर्ग सहा  
वपष् ठे 

िर्ग सा त 
सा खर 
वपके 

   (अ) 
फळभा ज् या  

  (ब) 
पा लेभा ज् या  

 (क) 
र् रा ंसा ठी 
चा रा  

 (ड) 
फळझा ड े

 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 
           
िर्ग णठ 
तेलबबया  

िर्ग नऊ 
रंर् द्रय ये 

िर्ग दहा  
तंतू 

िर्ग अकरा  
 संकीिग 

िर्ग अकरा  
(अ)  
र्ित 

इतर 
वपके  
असल या स 
वपका चे 
ना ि            

के्ष्रक         पेरलेले 
एकूि के्ष्रक 

िजा  (-) 
एका पेक्षा  
अधिकाक 
िेळा  
पेरलेले 
के्ष्रक 

बा की 
पेरलेले 
तनय िळ 
के्ष्रक 

 

१२ १३ १४ १५ १६ १७   १८ १९ २० २१  
           
फेरपा ळीची 
खरी 
पडीक 

ला र्िडयोग् य 
पडडत 

ला र्िड 
अयोग् य 
पडडत 

र्शदंा ड 
ककंिा  
रा बा ची 
जमीन 

र्ररबी 
ककंिा  तंटा  
या म ळे न 
पेरलेली 

प्रततक ल 
पा ऊस 

इतर  
का रि                  
              के्ष्रक 

एकूि 
पडीक 

भोर्िट् या  
खा लील 
एकूि 
के्ष्रक 

शेरा  

२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८        २९ ३० ३१ ३२ 
 
र्ा ि नम ना  अकरा चा  सा रा ंश 
(एक) व्काांखालिल एकूण षम  रां:- 
(दोन) अजा (-) बबाबतनेकारि ककां अा  
र्ाअठाण जर्मनंतंल ककां अा 
बबाबतनगोर्अट् याच् या म् हणून अधर्गकप त क ल ा या 
्रांतू तात ् ्रतं लार्अा करण यास ्रअानर्ं  
ादल ा या जर्मनंतंल व्क :- 
(तीन) अधिक (+) बबाबतनगोर्अट् याचं ेकारि जमंन 
(चा र) एकूण (र्ाअ नम्ना एकचा र्ोतअाराच् या अ(एक) मद य  दशगवअण यात ेल ा या षम  रांाइतक ) 
 
                               जलर्सचंना चा  र्ोषिा रा  
जलर्सचंना ची सा ान े प्रां  येक वपका खा लील के्ष्रक एकूि िजा  (-) द बा र पीक का ढलेले तनय िळ जलर्सचंन 

१ २ ३ ४ ५ 
१. सरका री का लि े
२. खा जर्ी का लि े
३. विहहरी 
४. तला ि 
५. इतर सा ान े

    

 एकूि     
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                                     फळझा डा ंचा  र्ोषिा रा  
       प्रका र     भोर्िट् या ची जमीन बबनभोर्िट् या ची जमीन    एकूि 

१ २ ३ ४ 
    
    
 
 र्ाअ नम्ना अकरा हा र्ाअ नम्ना बाबतारा मिंल मााहतंमिून सांकलित क ल ला नम्ना ेह . व्क्ाहणं ्ूणग क ा यानांतर 
लर् चच तलाठी याांनं हा नम्ना तयार कराअा. र्ाअ नम्ना अकरातंल एकूण षम  रां र्ाअ नमन्ा एकच् या र्ोतअार याशं ज्गल  
्ााहज . र्ाअ नम्ना अकरा या नम्न् यात ादल ा या 'व्काांच  अर्ग' या सदराखालि न य णारि व्क  'इतर' या सदराखालि नमूद 
कराअंत.  
वअर्शष्ट् ट र्ाअाांमद य  र्ाअ नम्ना अकराच  क्जतक  ् तांग ेअय यक असतंल तततक च ् तांग तयार कराअ .   
 
 र्ाअ नम्ना अकरामद य  व्काांच् या अर्ागच  एकूण ३२ ् तांग ेह त, त  खालिलरभामाण  गराअ त. 
 र्ाअ नम्ना अकरामद य -् तांग १ मद य  गूमा्न क्रमाांक अ ा्वअगार् क्रमाांक र्लहाअा. 
 र्ाअ नम्ना अकरामद य -् तांग २ मिंल अर्ग एकच् या िान् याांत १. तायच्ांर् गात, २. अधिक ात ् ादन असल ला इतर जातंचा 
ताांदगू, ३. तूसय्क त ताांदगू, ४. ् अच् छ क ल ला ताांदगू, ५. म क्क सकन र्हू, ६. अधिक ात ् ादन असल ला इतर जातंचा र्हू,  
७. ज् अारि, ८. सांकररत ज् अारि, ९. बाबताजरि, १०. सांकररत बाबताजरि, ११. बाबताली, १२. मका, १३. सांकररत मका, १४. हररत ककां अा कोद्रा, 
१५. नाचणं, १६. राग १७. क्टकी, १८. अरई, १९. साअा, २०. बाबतांटि, २१. गादगं या तपणिान् य व्काांचं नदद ् याअं. 
 र्ाअ नम्ना अकरामद य -् तांग ३ मिंल अर्ग दोन मद य  २२. चणा, २३. मूर्, २४. त्र, २५. कागा हरगरा (चण ),  
२६. क्गंथ, २७. मसूर, २८.  ेअाा (बाबतंन), २९. अाल ककां अा ्ाअटा, ३०. चअगं, ३१. अाटाणा, ३२. लाख या ाागंांचं नदद ् याअं. 
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग तंनच् या व्काांसाठी, फगबाबतार् अ बाबतार्ायतं ात ् ादन  या अर्गअारिसाठी ् तांग ४, ५, ६, ेणण ७ ादल ल  
ेह त. यातंल ् तांग ४ च् या (अ) ा्् तांगाखालि ३३. बाबतटाटा, ३४. रताग , ३५. याम, ३६. स्रण (एर्लफां ट फ्ट), ३७. र्ाजर,  
३८. नअलकोल, ३९. म्गा, ४०. फ्ल कोबाबतं, ४१.काांद , ४२. ्त्ता कोबाबतं, ४३. अाांर् , ४४. टोमॅटो या फगगाज् याांचं नदद ् याअं. 
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग तंनच् या व्काांसाठीच् या ् तांग ५ च् या (ब) ा्् तांगाखालि ४५. म थं, ४६. गेंां,  
४७. क् त्रि खरबाबत्ज, ४८. कर्लांर्ा, ४९. बाबतंट या ्ाल गाज् याांचं नदद ् याअं. 
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग तंनच् या व्काांसाठीच् या ् तांग ६ च् या (क) ा्् तांगाखालि ५०. वअलायतं र्अत, ५१. ाष्ट् ण हअ तंल 
ज् अारि, ५२. धर्नं र्अत, ५३. ओट, ५४. कफा ा व् ह च े र््राांसाठी चारा या रभाकारातंल व्काांचं नदद ् याअं.  
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग तंनच् या व्काांसाठीच् या ् तांग ७ च् या (ड) ा्् तांगाखालि ५५. क गं, ५६. ेांबाबता, ५७. र्लांबाबतू, ५८. सांरां , 
५९. मोसांबाबतं, ६०. ्ाम लो ककां अा शााॉ क, ६१. ाार्गांबाबत, ६२. सफरचांद, ६३.  ्रू, ६४. र्सताफग,  
६५. अननस, ६६. अांजंर, ६७. फणस, ६८. धचकू, ६९. ््ई, ७०. काजू, ७१. रामफग, ७२. द्राषम  , ७३. जदागगू या फगे ाााांचं 
नदद ् याअं.  
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग चार- ् तांग ८ मद य  औतिं अ र््ांर्ंकारक द्रव् य  याांमद य  ७४. तांबाबताखू, ७५. कॉ फी,  
७६. चहा, ७७. गारतंय गाांर्, ७८. वअड याचं ्ान , ७९. ओअा, ८०. अफू, ८१. कोयन ल, ८२. या रभाकारच् या इतर व्काांचं नदद 
् याअं.  
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग ्ाच- ् तांग ९ मद य  ८३. स््ारि, ८४. अ लदोाा, ८५. र्मरच् या, ८६. ेल , ८७. कागं र्मरि,  
८८. हगद, ८९. बाबतांश ् ककां अा त याच  बाबतं, ९०. िण , ९१. क्जर , ९२. म थं, ९३. लसूण, ९४. धचांच या रभाकारच् या मसाा याच  ्दाथग 
व्काांचं नदद ् याअं.  
 र्ाअ नम्ना अकरा- ् तांग १० अर्ग सहा मद य  व्ष्ट् ठ  व्काांचं नदद ् याअं. 
  र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग सात - ् तांग ११ मद य  ९५. ऊस, ९६. खजूर, ९७. इतर साखर च  ात ् ादन करणार या व्काांचं नदद 

अं.  
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग ेठ - ् तांग १२ मद य  ९८. तंग ककां अा क्जांज लि बबाबतया, ९९. जअस, १००. एरांां,  
१०१. ्ाांढरि मोहरि, १०२. सािं मोहरि, १०३. काराग , १०४. ग्ईमूर्, १०५. बाबतडाश ् बाबतं, १०६. नारग, १०७. कराई, १०८. क्स्ांबाबत 
या रभाकारच् या त लबबाबतया / र्र्गत िान् याांचं नदद ् याअं.  
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग नऊ - ् तांग १३ मद य  १०९. नंग, ११०. इतर अशा रांर् द्रव् य  अ चमगशोिन द्रव् याांचं नदद ् याअं.  
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 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग दहा - ् तांग १४ मद य  १११. का्ूस, ११२. तार्, ११३. म्ांबाबतईचं गाांर्, ११४. गाांर्,  
११५. चायना ग्रास ररहा, ११६. काथ् या या तांतू व्काांचं नदद ् याअं. 
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग अकरा - ् तांग १५ णणि अर्ग अकरा(अ) - ् तांग १६ मद य  ११७. बाबतागूग, ११८. कराई,  
११९. कारल , १२०. ्ंल, १२१. ह्ांां, १२२. इतर रभाकारच् या सांकीणग ेणण र्अत रभाकारच् या व्काांचं नदद ् याअं. 
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग अकरा - ् तांग १७ मद य  इतर व्क  असा यास त या व्काच  नाअ नमूद कराअ .            
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग अकरा - ् तांग १८ मद य  अरिल इतर व्काांखालिल षम  रां नमूद कराअ . 
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग अकरा - ् तांग १९ मद य   ्रल ल  एकूण षम  रां नमूद कराअ . 
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग अकरा - ् तांग २० मद य  एकूण  ्रल ा या षम  रांातून एका  ्षम ा अधिक अ गा  ्रल ल  षम  रां अजा (-) 
करुन तो ेकाा र्लहाअा. 
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग अकरा - ् तांग २१ मद य   ्रल ल  बाबताकी तनव् अग षम  रां नमूद कराअ . 
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग अकरा - ् तांग २२ मद य  फ र ्ागंच् या खर या ्ांक जर्मनंच  षम  रां नमूद कराअ . 
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग अकरा - ् तांग २३ मद य  लार्अायोग् य ्डात म् हणज  एक अताग  ्षम ा अधिक अ ्ाच अताग्य त ्डात 
असल ा या जर्मनंच  षम  रां नमूद कराअ . 
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग अकरा - ् तांग २४ मद य  लार्अा अयोग् य ्डात म् हणज  ्ाच अताग  ्षम ा अधिक काग ्रांतू 
्ोटखराबाबता नसल ा या जर्मनंच  षम  रां नमूद कराअ . 
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग अकरा - ् तांग २५ मद य  र्शांदाा ककां अा राबाबताच् या जर्मनंच  षम  रां नमूद कराअ . 
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग अकरा - ् तांग २६ मद य  र्रिबाबत ्ररक्् थतंम्ग  ककां अा गाांाणाम्ग  न  ्रल ा या जर्मनंच  षम  रां नमूद 
कराअ . 
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग अकरा - ् तांग २७ मद य  रभाततक्ल ्ाअसाम्ग  न  ्रल ा या जर्मनंच  षम  रां नमूद कराअ . 
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग अकरा - ् तांग २८ मद य  न  ्रल ा या जर्मनंांबाबताबाबततचं इतर कारण  नमूद कराअं.  
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग अकरा - ् तांग २९ मद य  इतर कारणाांम्ग  न  ्रल ा या जर्मनंांबाबताबाबततच  षम  रां नमूद कराअ .  
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग अकरा - ् तांग ३० मद य  एकूण ्ांक जर्मनंांच  षम  रां नमूद कराअ .  
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग अकरा - ् तांग ३१ मद य  गोर्अट् या खालिल एकूण ्ांक जर्मनंांच  षम  रां नमूद कराअ . 
 र्ाअ नम्ना अकरा- अर्ग अकरा - ् तांग ३२ हा श रा ् तांग ेह .  
 
 या तक त याखालि र्ाअ नम्ना अकराचा साराांश खालिलरभामाण  नमूद कराअा. 
(एक) व्काांखालिल एकूण षम  रां- ह .-ेर मद य . 
(दोन) व्काांखालिल एकूण षम  रांातून बबाबतनेकारि ककां अा र्ाअठाण जर्मनंतंल ककां अा बबाबतनगोर्अट् याच् या म् हणून अधर्गकप त क ल ा या 
्रांतू तात ् ्रतं लार्अा करण यास ्रअानर्ं ादल ा या जर्मनंखालिल व्काांच  षम  रां (-) कराअ . 
(तीन) अरिल षम  रांामद य  बबाबतनगोर्अट् याचं ेकारि जर्मनंच  षम  रां र्मगअाअ .   
(चा र) एकूण षम  रां = र्ाअ नमन्ा एकचा र्ोतअाराच् या अ(एक) मद य  दशगवअण यात ेल ा या षम  रांाइतक  अस ल. 
 
 या तक त याखालि जलर्सांचनाचा र्ोतअारा र्लहाअा. 
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     र्ा ि नम ना  बा रा  नम ना  
       व्काांचं नददअहि 

 

                                        र्ा ि नम ना  बा रा  
                                        वपका ंची नोंदिही 
  महा रा ष्  जमीन महसूल अधिकाका र अर्भलेख णणि नोंदिह या  (तया र करिे णणि स जस् ातीत ठेििे) तनयम, १९७१ या तील तनयम २९ 
िषग 
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र्ा ि नम ना  बा रा  : महाराष्ट् ी जमंन महसूल अधिकार अर्गल ख ेणण नददअह या (तयार करण  ेणण स्क्् थतंतंत ठ अण ) 
तनयम १९७१ मिंल तनयम २९ अन् अय  असल ला र्ाअ नम्ना बाबतारा (व्काांचं नददअहि) हा तक ता ् अरु्ात असतो. हा नम्ना 
व्क ्हाणं ेणण ्ैस अारिसाठी अत यांत महत अाचा असतो. याचं नदद र्ाअ नम्ना अकरा मद य हि असत . या र्ाअ नम्ना 
बाबतारामद य  त या श त जमंनंतंल व्काांचं ेणण जलर्सांचनाच् या सािनाांचं सवअ् तर मााहतं असत . 
  
ादनाांक ०१/०१/१९७६ ्ासून 'महाराष्ट्ी जमंन महसूल तनयम ््क्् तका-खांा ४' मद य  वअहित करण यात ेल ला र्ाअ नम्ना बाबतारा, 
अांमलात ेला. यामद य  ्ांिरा ् तांग होत , ्ांिराअा ् तांग 'श रा' हा होता. ादनाांक १० म  १९७६ रोजंच् या शासन ्रर्रांकान्सार, 
र्ाअ नम्ना बाबतारामद य  एक ् तांग अाढअण यात याअा ेणण ् तांग ्ांिरामद य  'रभात यषम  लार्अा करणार याच  नाअ' र्लहाअ  ेणण 
नअंन सोगाअा ् तांग श र यासाठी ठ अाअा असा ेद श ्ाररत े ाला होता. मारां महाराष्ट् ी जमंन महसूल अधिकार अर्गल ख ेणण 
नददअह या (तयार करण  ेणण स्क्् थतंतंत ठ अण ) तनयम १९७१ मिंल तनयम २९, ३० अ ३१ याांच  एकरांंत अाचन क ा यास 
फक त ज् या व् यक तंांना अधिकार अर्गल खातंल नददिांरभामाण  जमंन कसण याचा अधिकार ेह  अशाच व् यक तंांचं नाअ  ् तांग 
्ांिरामद य  र्लहिण  योग् य ठरत . त याम्ग  रभाचलित र्ाअ नम्ना बाबतारामद य  ्ांिरा् तांगच ठ अण यात ेल  ेह त.      
 
 र्ाअ नम्ना बाबतारा- ् तांग-१: यात अतागचा ाा ल ख असतो. 
 र्ाअ नम्ना बाबतारा- ् तांग-२: यात हांर्ामाचा ाा ल ख असतो. यात खरि् हांर्ामातंल ्ंक  (०१ ऑर्् ट त  १५ ऑक टोबाबतर) ेणण 
र् बाबतं हांर्ामातंल ्ंक  (१५ नोव् हेंबाबतर त  ३१ जान अारि) याांचा ाा ल ख असतो. 
 'र्मश्र व्काखालिल षम  रां' या र्शतगकाखालि एक्ण सहा (३ त  ८) ् तांग य तात.   
 र्ाअ नम्ना बाबतारा- ् तांग-३: र्मश्र व्काचा सांक ताांक याचा ाा ल ख असतो. र्मश्र व्काांना ह  सांक ताांक श तकी वअगार्ाकाून ादल  
जातात. 
 र्ाअ नम्ना बाबतारा- ् तांग-४: श त जमंनंतंल र्मश्र व्काखालिल जल र्सांचंत षम  रां असा यास त  षम  रां ककतं त  य थ  ह क टर- 
ेर मद य  र्लहिल  जात . 
 र्ाअ नम्ना बाबतारा- ् तांग-५: श त जमंनंतंल र्मश्र व्काखालिल अजल र्सांचंत षम  रां असा यास त  षम  रां ककतं त  य थ  ह क टर- 
ेर मद य  र्लहिल  जात . 
 र्ाअ नम्ना बाबतारा- ् तांग-६: या ् तांगात काहि ेटक व्क  असा यास त या ेटक व्काच  नाअ र्लहिल  जात .  
 र्ाअ नम्ना बाबतारा- ् तांग-७: या ् तांगात ेटक व्काखालिल जल र्सांचंत षम  रां ह क टर- ेर मद य  र्लहिल  जात .  
 र्ाअ नम्ना बाबतारा- ् तांग-८: या ् तांगात ेटक व्काखालिल अजल र्सांचंत षम  रां ह क टर- ेर मद य  र्लहिल  जात . 
'तनगेग व्काखालिल षम  रां' या र्शतगकाखालि एक्ण तंन (९ त  ११) ् तांग य तात.  
 र्ाअ नम्ना बाबतारा- ् तांग-९: या ् तांगात तनगेग व्काच  नाअ र्लहिल  जात . 
 र्ाअ नम्ना बाबतारा- ् तांग-१०: श त जमंनंतंल तनगेग व्काखालिल जल र्सांचंत षम  रां असा यास त  षम  रां ककतं त  य थ  ह क टर- 
ेर मद य  र्लहिल  जात . 
 र्ाअ नम्ना बाबतारा- ् तांग-११: श त जमंनंतंल तनगेग व्काखालिल अजल र्सांचंत षम  रां असा यास त  षम  रां ककतं त  य थ  
ह क टर- ेर मद य  र्लहिल  जात .  
'लार्अांसाठी ा्ल् ि नसल लि जमंन' या र्शतगकाखालि एक्ण दोन (१२ त  १३) ् तांग य तात.  
 र्ाअ नम्ना बाबतारा- ् तांग-१२: यात लार्अांसाठी ा्ल् ि नसल ा या जमंनंच् या ् अरु्ाच  अणगन र्लहितात. म् हणज  कोणत या 
कारणाम्ग  सदरच  षम  रां लार्अांसाठी ा्ल् ि नाहि. ादा. वअहिरिम्ग , ्ा असा याम्ग , ेर असा याम्ग  इत यादि. र्ाअ नम्ना 
बाबताराच् या ् तांग बाबतारामद य  ्ांक जमंनंचा ाा ल ख करताांना खालि नमूद ेठ वअवअि रभाकाराखालिल जमंनंांचा ् अतांरां्ण  
ाा ल ख कराअा.    
 ला र्िडीस अयोग् य, पडीक जमीन : (१) र्ाअातंल सरकारि तस च खाजर्ं अनाांखालिल जमंनंच  षम  रां, (२) ादर्राग, खाकाग 
गार्, अागअांट, नद् याांखालिल षम  रां, (३) इमारतं, र ा अ , र् त , दफनगूमं, सैतनकी छाअण या, ्ाणं््अठा सािन  इत यादि. 
 ला र्िडीस योग् य, पडीक जमीन : (४) काहि वअर्शष्ट् ठ कालाअिंसाठी (५ अते ककां अा अधिक कागासाठी) ्ांक ठ अल ा या 
जमंनं, (५) र्अताग ेणण र््र  चारण यासाठी अा्रण यात य णार या जमंनं, (६) अनाांव् यततररक त ा्य्क त े ाा  असल ा या जमंनं, 
(७) इतर ्ांक (एक त  ्ाच अते कागासाठी) जमंनं, (८) चालू ्ांक (अतागमद य  फक त एकाच हांर्ामात (खरि् ककां अा र् बाबतं)) 
्ांक ठ अल ा या जमंनं. 
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 र्ाअ नम्ना बाबतारा- ् तांग-१३: यात लार्अांसाठी ा्ल् ि नसल ा या जमंनंच  षम  रां ह क टर- ेर मद य  र्लहिल  जात . म् हणज च 
अरिल रभामाण  वअहिर ककतं षम  रांात बाबताांिलि ेह , ककतं षम  रां ्ा ेह ,  ककतं षम  रांात ेर बाबताांिल  ेह  इत यादि. 
 र्ाअ नम्ना बाबतारा- ् तांग-१४: यात सदर जमंनंत ा्ल् ि असल ा या जलर्सांचनाच् या सािनाांचा ाा ल ख असतो. ादा. वअहिर, 
बाबतोअरअ ल, ्ाट, कालअा इत यादि. जलर्सांचनाच् या सािनाांचं नदद र्ाअ नम्ना चौदामद य हि असत . 
 र्ाअ नम्ना बाबतारा- ् तांग-१५: हा ् तांग श रा र्लहिण यासाठी अा्रला जातो. 
 
• व्क ्हाणंच् या अ ग स मालक अथअा क्ग याांच  व् यततररक त अन् य व् यक तं जमंन कसत अस ल तर तलाठी फॉ मग नांबाबतर १४ 
गरुन तहर्सलदारका  ्ाठअतात. र्ाअ नम्ना सात-बाबत मद य  त या व् यक तंचं े्ंर्सलन  नदद करतात. अशा अ ग स र्ाअ नम्ना 
बाबताराच् या ् तांग १५ मद य  कोणतंहि नदद न  ेता े्ंर्सलन  'फॉ मग नांबाबतर १४ गरुन ्ाठअला, तनणगयाधिन' अस  र्लहाअ . मारां 
व्काांच् या नददि अ् त्क्् थतंरभामाण  ् याव् यात.  
तहर्सलदार याांनं 'नम्ना १४ च् या फॉ मगमदय  नाअ असणारि व् यक तं जमंन कसत होतं' असा तनकाल ादला तर र्ाअ नमन्ा 
बाबताराच् या ् तांग १५ मद य  ेणण र्ाअ नम्ना सात-बाबत मद य  तहर्सलदार याांनं सदर बाबताबाबतत ादल ा या तनकालाचा क्रमाांक अ ादनाांक 
र्लहून तशं नदद कराअं. जर तहर्सलदार याांनं 'नम्ना १४ च् या फॉ मगमद य  नाअ असणारि व् यक तं अनाधिकारान  जमंन कसत 
ेह ' असा तनकाल ादला तर र्ाअ नम्ना बाबताराच् या ाधचत ् तांगामद य  जमंन मालकाच  नाअ दाखल कराअ  ेणण र्ाअ नम्ना 
सात-बाबत मिंल  ्क्न्सलचं नदद खोाून टाकाअं.  
 
महां  िा च:े  
• र्ाअ नम्ना सात-बाबतारा सदरि कोणतंहि नदद ककां अा बाबतदल फ रफारार्शअाय होत नाहि. 
• र्ाअ नम्ना सात-बाबतारा र्लाहताांना रभात य क ग्मा्न क्रमाांक/्ोट ाह् सा क्रमाांक यासाठी ् अतांरां ्ान अा्रल  जात . र्ाअ नम्ना 
सात-बाबतारा ््् तकातंल रभात य क ्ान तहसंलदाराांनं त याांच् या सहि ेणण र्ोल र्शक क यासह रभामाणणत क ल ल  असाअ .     
• खर दि, वअक्री, अाट् ककां अा अन् य कारणाम्ग  जर्मनंचा ्ोट ाह् सा े ाला अस ल तर त याचं नदद र्ाअ नम्ना सात-बाबतारा 
््् तकातंल ् अतांरां ्ानाअर ् याअं ेणण त यासाठी र्ाअ नमन्ा सात-बाबतारा ््् तकातंल श अटच  कोर  ्ान अा्राअ . दहा अतागनांतर 
र्ाअ नम्ना र्ाअ नम्ना सात-बाबतारा ््नलेखनाच् याअ ग स अस  र्लाहल ल  श अटच  ्ान योग् य त या अन्क्रमाांकान  र्लहाअ .       
• मालक अथअा क्ग याांच  व् यततररक त अन् य व् यक तं जमंन कसत अस ल तर दरअती फॉ मग नांबाबतर १४ गरुन तहर्सलदारका  
्ाठअाअा ेणण र्ाअ नम्ना ७बाबत मद य  त या व् यक तंचं े्ंर्सलन  नदद कराअं. 
• फॉ मग नांबाबतर १४ बाबताबाबतत तहर्सलदाराांच् या तनकालान् अय हि व्क ्हाणं फक त एका अतागसाठीच लाअता य त . मार्ंल काहि अता चं 
व्क ्हाणं लाअता य त नाहि. 
   
 र्ा ि नम ना  सा त-बा रा  र्लहहता ंना  घ् या िया ची का ळजी : 
अ. दर दहा अता नं र्ाअ नम्ना सात-बाबताराच  ््नलेखन करण यात य त . 
ण. र्ाअ नम्ना सात-बाबताराच  ्््  तक १०० त  १५० ्ानाच  असाअ . त  चाांर्ल  बाबताांिल ल  असाअ  तस च त याला जाा ््ठ ठ याच  कव् हर 
असाअ .  
इ. र्ाअ नम्ना सात-बाबताराच  ््् तक र्लाहताांना क्ठ हि, किंहि खाााखोा करु नय . 
ई. र्ाअ नम्ना सात-बाबतारा ््नलेखनाच् याअ ग स ज्न् या र्ाअ नम्ना सात-बाबताराच् या ्ानाअरिल सअग फ रफार क्रमाांक ््नर्लगखंत र्ाअ 
नम्ना सात-बाबताराच् या ्ानाअर (कां सात) अरिल बाबताज्ला र्लाहण  ेअय यक ेह . याका  काट कोर्ण  लषम  द् याअ . 
उ. रद् द े ाल लि, अधिकार सां्ल लि (कां स े ाल लि) नाअ  ््नलेखनाच् याअ ग स नअंन र्ाअ नम्ना  
सात-बाबताराच् या ्ानाअर र्लाहण याचं ेअय यकता नसत . ्रांतू त याांच  फ रफार क्रमाांक न च्कता र्लहाअ त.  
ऊ. ््नलेखनानांतर र्ाअ नम्ना सात-बाबतारा ््न् हा त्ासून ्हाअा. ज्नं र्ाअ नम्ना सात-बाबतारा ््् तक  तहसंल कायालगयातंल 
अर्गल ख कषम ात जमा कराअं. 
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[र्ा ि नम ना  तेरा  ही एकूि २३ स् तंभा ची नोंदिही असून, सिग स् तंभ य यिजस् ात कळा िे म् हिून ां  या चे नम न् या दा खल स् ितं्रक विभा र् केलेले 
णहेत या ची नोंद घ् या िी.]                                                       
 
                              र्ा ि नम ना  तरेा  नम ना  
                    लोकसांख या, र््र  अ श तकी अअजार  दशगवअणारि नददअहि 
                              र्ा ि नम ना  तरेा  
                लोकसंख या , र् रे ि शेतकी अिजा रे दशगवििा री नोंदिही 
                              र्ा ि ....., ता ल का ..... जजल हा .....  
अ.क्र. घर क्रमा ंक ि घर मा लका च ेना ि णणि  

क ट ंब प्रम खा च ेना ि 
                 घरा ंची संख या  

 मोठी मध् यम लहा न 
१ २ ३ ४ ५ 

     
     
 
र्ा ि नम ना  तरेा  प ढे चा लू ↓ 
                                           लोकसखं या  
                     प रुष                     जस् ्रकया  

६ ७ 
  
  
 
र्ा ि नम ना  तरेा  प ढे चा लू ↓ 
                                       र् रे ि जना िरे 

बैल र्ा ई रेडे म् हशी घोडे घोय या  मेंढ या  बकरे र्ा ढिे 
८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ 

         
         
 
र्ा ि नम ना  तरेा  प ढे चा लू ↓ 
                                           शेतकी अिजा रे 

ना ंर्र बैलर्ा य या  तले इंजजने विद य त पंप कृवष्रक ( ॅक टर) इतर सा ाने शेरा  
१७ १८ १९ २० २१ २२ २३ 

       
 
तयार ादनाांक:            

तलाठी, मौज  ....., ताल्का.....क्जा हा.....        
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र्ाअ नम्ना त रा र्ाअाचं समपद दि दशगअतो. यात र्ाअाचं लोकसांख या, ेराांच  रभाकार, र््र , जनाअर  ेणण र्ाअात ा्ल् ि श तकी 
अअजाराांचं मााहतं समावअष्ट् ट असत . या नम्न् यात लोकसांख य वअतयं ेका  असा याम्ग , दर दहा अता नं जनर्णन नांतर तलाठी 
याांनं फ ब्र्अारि माहन् याच् या श अटच् या ेठअड यात हा नम्ना अद् ययाअत करून माचग श अटच् या ेठअड यात तहर्सलदाराांना सादर 
कराअयाचा ेह .  
   
 र्ाअ नम्ना त रा - ् तांग १ अन्क्रमाांकाचा ेह . 
 र्ाअ नम्ना त रा - ् तांग २ मद य  र्ाअातंल सअग ेर क्रमाांक अ ेर मालकाच  नाअ ेणण  
क्ट्ांबाबत रभाम्खाच  नाअ र्लहाअ . र्शिा्बरांकाांचं ्ातागणं या ् तांगाअरुन करता य ईल.  
 र्ाअ नम्ना त रा - ् तांग ३ मद य  मोठ या ेराांचं नदद ् यायचं ेह . नार्रि षम  रांामद य  १५० चौरस मंटर अ त या  ्षम ा जा् त 
फरसबाबतांद षम  रां असल लि ्क की ेर  तर अनार्रि षम  रांामद य  २५० चौरस मंटर अ त या  ्षम ा जा् त फरसबाबतांद षम  रां असल लि ्क की ेर  
'मोठी ेर ' या सांज्ञ त य तात.  
 र्ाअ नम्ना त रा - ् तांग ४ मद य  मद यम ेराांचं नदद ् यायचं ेह . नार्रि षम  रांामद य  १५० चौरस मंटर  ्षम ा कमं फरसबाबतांद 
षम  रां असल लि ्क की ेर  तर अनार्रि षम  रांामद य  २५० चौरस मंटर  ्षम ा कमं फरसबाबतांद षम  रां असल लि ्क की ेर  'मद यम ेर ' या 
सांज्ञ त य तात. वअटा ककां अा दर्ा अ कमाअल ला च्ना याांनं बाबताांिल लि ेर  ्क क  बाबताांिकाम समजाअ .  
 र्ाअ नम्ना त रा - ् तांग ५ मद य  लहान ेराांचं नदद ् यायचं ेह . अरिल ् तांग ४ ेणण ५ मिंल रभाकारचं ेर  अर्गता 
इतर सअग ेर , े ो्ड या, तात ् ्रत या छ्र या, कच् चं बाबताांिकाम  'लहान ेर ' या सांज्ञ त य तात. वअटा ककां अा दर्ा अ कमाअल ला च्ना 
याांनं न बाबताांिल लि ेर  कच् च  बाबताांिकाम समजाअ .  
 र्ाअ नम्ना त रा - ् तांग ६ ेणण ७ मद य  र्ाअचं लोकसांख या नमूद करायचं ेह . त यात ् तांग ६ मद य  ््रूताचं तर  
् तांग ७ मद य  क्् रांयाांचं सांख या नमूद करायचं ेह . दर दहा अता नं जनर्णन नांतर तलाठी याांनं हा ् तांग अद् ययाअत 
कराअयाचा ेह . 
 र्ाअ नम्ना त रा - ् तांग ८ त  १६ मद य  र्ाअातंल र््र  ेणण जनाअराांचं सांख या नमूद करायचं ेह . त यात ् तांग ८ मद य  
बाबतैलाांचं, ् तांग ९ मद य  र्ायंांचं, ् तांग १० मद य  र ड याांचं, ् तांग ११ मद य  म् हशंांचं, ् तांग १२ मद य  ेोड याांचं, ् तांग १३ मद य  
ेोांांचं, ् तांग १४ मद य  मेंढ याांचं, ् तांग १५ मद य  बाबतकर याांचं तर ् तांग १६ मद य  र्ाढअाांचं सांख या नमदू करायचं ेह . ज व् हा 
र्ाअाशं सांबाबतांि नसल लि जनाअर  फक त चरण यासाठी र्ाअात य तात त व् ह  या अ् त्क्् थतंचं नदद ् तांग २३ या श रा ् तांगात 
् याअं. कोणाच् याहि मालकीचं नसल लि, द अासाठी सोाल लि जनाअर  याांचं नदद या नम्न् याच् या तगाशं ् याअं. तलाठी याांनं 
क्जा हाधिकारि, ग्राम अधिकारि ेणण अन अधिकारि याांच् याशं समन् अय करुन दरअती ज्न माहन् याच् या ेिं र््राांचं सांर्णना 
कराअं अ दरअती ज्न माहन् याच् या श अटि हा ् तांग अद् ययाअत कराअा. ज् या र्ाअात, या नम्न् यात नमूद र््राां  ्षम ा इतर रभाकारचं 
जनाअर  सा्ातात त थ  या नम्न् यात जादा ् तांग जोााअा.   
 र्ाअ नम्ना त रा - ् तांग १७ त  २२ मद य  र्ाअातंल श तकी अअजाराांचं नदद करायचं ेह . त यात ् तांग १७ मद य  नार्ांराांचं, 
् तांग १८ मद य  बाबतैलर्ाड याचं, ् तांग १९ मद य  त ल इांक्जनाांचं, ् तांग २० मद य  वअद् य्त ्ां्ाांचं, ् तांग २१ मद य  ीॅक टरचं ेणण 
् तांग २२ मद य  श तंसाठी अा्रात य णार या इतर सािनाांचं त याांच् या नाअाांसह नदद करायचं ेह .     
 र्ाअ नम्ना त रा - ् तांग २३ हा श रा ् तांग ेह .  
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                              र्ा ि नम ना  चौदा  नम ना  
                        ्ाणं््रअठ याच् या सािनाांचं नददअहि 
                               र्ा ि नम ना  चौदा  
                       पा िीप रिठ या च् या  सा ाना ंची नोंदिही 
                              र्ा ि ....., ता ल का ..... जजल हा ..... 
अन क्रमा ंक पा िीप रिठ या च ेसा ान स् ाा न पक के ककंिा  कच् चे कोिां  या  

प्रयोजना सा ठी 
िा पर होतो 

शा सकीय/ स् ाा तनक 
संस् ाेची / खा जर्ी 

शेरा  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
र्ा ि नम ना  चौदा चा  र्ोषिा रा  
                              र्ा ि नम ना  चौदा चा  र्ोषिा रा  
अन क्रमा ंक पा िीप रिठ या च ेसा ान                       जलर्सचंना सा ठी 
          पक के              कच् च े
  प्रां  यक्ष िा परा त 

असलेले 
चा लू जस् ातीत 
असलेले परंत ू
िा परा त नसलेले 

टा कलेले प्रां  यक्ष 
िा परा त 
असलेले 

चा लू जस् ातीत 
असलेले परंत ू
िा परा त नसलेले 

टा कलेले 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
अ) 
बाबत)  
क) 
ा) 
इ) 

सरकारि कालअ  
खाजर्ं कालअ  
तलाअ अ बाबतांिार  
वअाहरि, बाबत्ाकी इत यादि 
इतर सािन , ि क्ां 
(त ल, अाफ ककां अा ्अन 
शक तंअर चालणार  ्ां्) 

      
 
 
 
 
 

मा िसा ंना  वपण् या चे पा िी 
प रविण् या सा ठी परंतू जलर्सचंना सा ठी 
ना ही 

र् रे ा िे ि इतर का रिा ंसा ठी परंत ू
जलर्सचंना सा ठी ककंिा  वपण् या सा ठी 
ना ही 

िा परा त नसलेले (स् तंभ ४, ७ ि ८ मध् ये 
नोंदिलेल या  खेरीज इतर) 
ना द रुस् त झा ल या म ळे         इतर का रिा मं ळे 

्क क  कच् च  ्क क  कच् च  ्क क  कच् च  ्क क  कच् च  
९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ 

        
        
        
        
        
            

तलाठी, मौज  ....., ताल्का.....क्जा हा.....        
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 र्ाअ नम्ना चौदा हि र्ाअात असणार या ेणण माणसाांना तस च रभााण याांना करण यात य णार या ्ाणं््रअठ याच् या सािनाांचं 
ेणण श तंसाठी करण यात य णार या जलर्सांचन सांबाबतांिंत ेका अारिचं नददअहि ेह . हि नददअहि सतत चालू रहाणारि ेह , यात 
दरअती अाढ, दर्ु् तं, ेट याांच् या नददि  ेऊन हि नददअहि सािारणत: दरअती एवरभाल माहन् याच् या श अटच् या ेठअड यात 
अद् ययाअत कराअं. ेणण अद् ययाअत र्ाअ नम्ना चौदाचा र्ोतअारा दरअती म  माहन् याच् या ्ाहा या ेठअड यात तहर्सलदाराांना 
सादर कराअयाचा ेह . 
                               
 र्ाअ नम्ना चौदा मद य  ७ ् तांग ेह त त  खालिल रभामाण  गराअ .    
 र्ाअ नम्ना चौदा - ् तांग १ अन्क्रमाांकाचा ेह . 
 र्ाअ नम्ना चौदा - ् तांग २ मद य  ्ाणं््रअठ याच् या सािनाचा रभाकार (वअाहर, नदि) नददअाअा.  
 र्ाअ नम्ना चौदा - ् तांग ३ मद य  ्ाणं््रअठ याच् या सािनाच  ाठकाण (्त्ता) र्लहाअ .  
 र्ाअ नम्ना चौदा - ् तांग ४ मद य  सदर ्ाणं््रअठ याच  सािन ्क क  ेह  ककां अा कच् च  ेह  त  र्लहाअ . 
 र्ाअ नम्ना चौदा - ् तांग ५ मद य  सदर ्ाणं््रअठ याच् या सािनाचा अा्र कोणत या रभायोजनासाठी (र््र  ि्ण , जलर्सांचनासाठी 
ककां अा व्ण यासाठी अथअा इतर कारणाांसाठी) होतो त  र्लहाअ . 
 र्ाअ नम्ना चौदा - ् तांग ६ मद य  सदर ्ाणं््रअठ याच् या सािनाचं मालकी कोणाचं ेह  (शासकीय/ ् थातनक सां् थ चं/ 
खाजर्ं) त  र्लहाअ . 
 र्ाअ नम्ना चौदा - ् तांग ७ हा श रा ् तांग ेह .  
 र्ाअ नम्ना चौदाचा र्ोतअारा मद य  १६ ् तांग ेह त त  खालिल रभामाण  गराअ .  
 र्ाअ नम्ना चौदाचा र्ोतअार - ् तांग १ अन्क्रमाांकाचा ेह .  
 र्ाअ नम्ना चौदाचा र्ोतअारा- ् तांग २ मद य  ्ाणं््रअठ याच् या सािनाांचा रभाकार (सरकारि कालअ , खाजर्ं कालअ , तलाअ अ 
बाबतांिार , वअाहरि, बाबत्ाकी इत यादि, इतर सािन , ि क्ां (त ल, अाफ ककां अा ्अन शक तंअर चालणार  ्ां्) र्लहाअा. 
 र्ाअ चौदाचा र्ोतअारा- ् तांग ३ मद य  जलर्सांचनासाठी ा्ल् ि असल ल , ्क क , रभात यषम  अा्रात असल ल  सािन र्लहाअ . 
 र्ाअ चौदाचा र्ोतअारा - ् तांग ४ मद य  जलर्सांचनासाठी ा्ल् ि असल ल  चालू क्् थतंत असल ल , ्क क  ्रांतू अा्रात 
नसल ल  सािन र्लहाअ . 
 र्ाअ चौदाचा र्ोतअारा - ् तांग ५ मद य  जलर्सांचनासाठी टाकल ल  (बाबतांद क ल ल ) ्क क  सािन र्लहाअ . 
 र्ाअ चौदाचा र्ोतअारा - ् तांग ६ मद य  जलर्सांचनासाठी ा्ल् ि असल ल , कच् च , रभात यषम  अा्रात असल ल  सािन र्लहाअ . 
 र्ाअ चौदाचा र्ोतअारा - ् तांग ७ मद य  जलर्सांचनासाठी ा्ल् ि असल ल  चालू क्् थतंत असल ल , कच् च  ्रांतू अा्रात 
नसल ल  सािन र्लहाअ . 
 र्ाअ चौदाचा र्ोतअारा - ् तांग ८ मद य  जलर्सांचनासाठी टाकल ल  (बाबतांद क ल ल ) कच् च  सािन र्लहाअ . 
 र्ाअ चौदाचा र्ोतअारा - ् तांग ९ मद य  माणसाांना व्ण याच  ्ाणं ््रवअण यासाठी ्रांतू जलर्सांचनासाठी नाहि अस  ्क क  
सािन र्लहाअ . 
 र्ाअ चौदाचा र्ोतअारा - ् तांग १० मद य  माणसाांना व्ण याच  ्ाणं ््रवअण यासाठी ्रांतू जलर्सांचनासाठी नाहि अस  कच् च  
सािन र्लहाअ . 
 र्ाअ चौदाचा र्ोतअारा - ् तांग ११ मद य  र््र  ि्ण  अ इतर कारणाांसाठी ्रांतू जलर्सांचनासाठी ककां अा व्ण यासाठी नाहि ्क क  
सािन र्लहाअ . 
 र्ाअ चौदाचा र्ोतअारा - ् तांग १२ मद य  र््र  ि्ण  अ इतर कारणाांसाठी ्रांतू जलर्सांचनासाठी ककां अा व्ण यासाठी नाहि कच् च  
सािन र्लहाअ . 
 र्ाअ चौदाचा र्ोतअारा - ् तांग १३ मद य  नादर्ु् त े ाा याम्ग  अा्रात नसल ल  (् तांग ४, ७ अ ८ मद य  नददअल ा या ख रिज 
इतर) ्क क  सािन र्लहाअ .  
 र्ाअ चौदाचा र्ोतअारा - ् तांग १४ मद य  नादर्ु् त े ाा याम्ग  अा्रात नसल ल  (् तांग ४, ७ अ ८ मद य  नददअल ा या ख रिज 
इतर) कच् च  सािन र्लहाअ .  
 र्ाअ चौदाचा र्ोतअारा - ् तांग १५ मद य  इतर कारणाांम्ग  अा्रात नसल ल  (् तांग ४, ७ अ ८ मद य  नददअल ा या ख रिज इतर) 
्क क  सािन र्लहाअ .  
 र्ाअ चौदाचा र्ोतअारा - ् तांग १६ मद य  इतर कारणाांम्ग  अा्रात नसल ल  (् तांग ४, ७ अ ८ मद य  नददअल ा या ख रिज इतर) 
कच् च  सािन र्लहाअ .  
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                               र्ा ि नम ना  पंारा  नम ना  
                               ेअक - जाअक नददअहि 
                                र्ा ि नम ना  पंारा   
                              णिक - जा िक नोंदिही  
                                   (बा रतनशी) 
                              र्ा ि....., ता ल का .....जजल हा ..... 
अन क्रमा कं प्रकय यिहा र 

कोिा कडून 
र्मळा ला  

प्रकय यिहा रा चा  
क्रमा ंक ि 
हदना ंक 
 

प्रकय यिहा र 
र्मळा ल या चा  
हदना ंक 

प्रकय यिहा र विषय 
ि करा िया ची 
का यगिा ही 
(ाोडक या त) 
 

प्रकय यिहा र 
कोिा कड े
तनर्गर्मत केला  

तनर्गर्मत 
केल या चा  
क्रमा ंक, 
हदना ंक ि  
पा ठिलेल या   
प्रततितृ्ता चा  
सा रा ंश 

अ, ब, क, 
ड सूचीत 
अर्भर्लणखत 
केल या ंचा  
क्रमा ंक ि 
शेरा  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
        
        
        
 
 र्ाअ नम्ना ्ांिरा मद य  तलाठ याका  य णार या तस च त यान  बाबताह र ्ाठअल ा या सअग ्रांव् यअहाराचं नदद ठ अाअं लार्त . तलाठी 
याांनं रभात य क र्ाअासाठी ् अतांरां बाबतारतनशं ठ अाअं. तलाठ यान  त याच् याका  रभाा् त े ाल ा या रभाकरणाचं नदद या नम्न् यात तात काग 
कराअं.    
 
 र्ाअ नम्ना ्ांिरा मद य  एकूण ८ ् तांग अस्न त  खालिल रभामाण  गराअ त. 
 र्ाअ नम्ना ्ांिरा - ् तांग १ अन्क्रमाांकाचा ेह . 
 र्ाअ नम्ना ्ांिरा - ् तांग २ मद य  तलाठी याांना रभाा् त े ाल ला ्रांव् यअहार कोणाकाून र्मगाला याचं नदद कराअं.  
 र्ाअ नम्ना ्ांिरा - ् तांग ३ मद य  तलाठी याांना रभाा् त े ाल ा या ्रांव् यअहाराचा क्रमाांक अ ादनाांक र्लहाअा. 
 र्ाअ नम्ना ्ांिरा - ् तांग ४ मद य  तलाठी याांना ्रांव् यअहार र्मगाा याचा ादनाांक र्लहाअा.  
 र्ाअ नम्ना ्ांिरा - ् तांग ५ मद य  तलाठी याांना रभाा् त े ाल ा या ्रांव् यअहार वअतय अ त याअर कराअयाचं 
कायगअाहि थोाक यात नमूद कराअं.  
 र्ाअ नम्ना ्ांिरा - ् तांग ६ मद य  तलाठी याांनं, रभाा् त े ाल ा या ्रांव् यअहार कोणाका  तनर्गर्मत क ला त  नमूद कराअ . 
 र्ाअ नम्ना ्ांिरा - ् तांग ७ मद य  तलाठी याांनं ्रांव् यअहार तनर्गर्मत क ा याचा क्रमाांक, ादनाांक अ  
्ाठअल ा या रभाततअपत्ताचा साराांश र्लहाअा. 
 र्ाअ नम्ना ्ांिरा - ् तांग ८  े ाल ला ्रांव् यअहार अ, बाबत, क, ा सूचंत अर्गर्लणखत क ा याांचा क्रमाांक अ श रा ् तांग ेह . 
या नददि तलाठी द् तर त्ासणं करताांना सषम म अधिकार यान  कराअयाच् या असतात.  
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      र्ा ि नम ना  सोळा  
                प स् तके, तनयम प जस् तका  ि स् ाा यी णदेश इां  या दींची सूची 
 
 र्ाअ नम्ना सोगा हा ््् तक , तनयम ््क्् तका अ ् थायं ेद श इत यादिांचं सूचं ेह . यासाठी शासनान  कोणताहि वअर्शष्ट् ट 
नम्ना वअाहत क ल ला नाहि.  तलाठी याांच् याका  मार्गदशगनासाठी जं ््् तक  असतात, तनयम ््क्् तका असतात अ शासन तस च 
अररष्ट् ठ अधिकार याांकाून काहि ् थायं ेद श रभाा् त होत असतात. तलाठी याांनं या रभात य क र्ोष्ट् टिला अन्क्रमाांक द् याअा अ त  
द् तरामद य  जतन कराअ .  
 
तलाठी याांनं सअग ्रर्रांक  एका फाईलमद य  क्रमान  लाअ्न ठ अाअंत. ज व् हा एखाद् या नअंन ्रर्रांकाम्ग  ज्न  ्रर्रांक रद् द 
ठरत  त व् हा तलाठी याांनं नअंन ्रर्रांकाअर तशं नदद करुन ज्न  ्रर्रांक काढून टाकाअ  अ नअंन ्रर्रांक त या जार्ं 
लाअाअ .  
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                              र्ा ि नम ना  सतरा  नम ना  
                    सांकीणग महसूल बाबतसअणयासांबाबतांिंच  रभाततअपत्त नददअहि 
                                  र्ा ि नम ना  सतरा  
                    संकीिग महसूल बसिण्या संबंाीचे प्रततितृ्त नोंदिही 
                                     र्ा ि ....., ता ल का ..... जजल हा ..... 
प्रकरिा चे ाोडक या त ििगन: 
 
अ.क्र. एकूि 

के्ष्रक 
णका रिी जबा बदा र 

य यक ती 
प्रकरिा चे 
स् िरुप 

संबंधिकात 
के्ष्रक 

जमीन 
महसूल ि 
स् ाा तनक 
उपकरा ंची 
रक कम 

का ला िाी 
एका िषा गपेक्षा  
अधिकाक 
असल या स 

ता ल का  
नम ना  चा र 
मध् ये नोंद 
घेतल या बा बत 
हटप 

र्ा ि 
नम ना  चा र 
माील 
अन क्रमा कं 
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हदना ंक:  
                                                                        तला ठी, र्ा ि ....., ता ल का ..... जजल हा ..... 
 
ज् या रभाकरणात सांकीणग महसूल बाबतसअणयासांबाबतांिंच् या वअतयाचा अांतगागअ ेह  अशा कोणत याहि बाबताबाबतंांच् या बाबताबाबततंत तलाठी ककां अा 
मांालअधिकारि याांनं ्ाठअण याचं रभाततअपत्त  या नम्न् यात ्ाठअाअं.   
                              
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री             तलाठी कामकाज मार्गदर्शगका  Page 102 

 

                                र्ा ि नम ना  अठरा  नम ना  
                      मांालअधिकारि याांचं ेअक - जाअक नददअहि 
                                र्ा ि नम ना  अठरा   
                      मंडलअधिकाका री या ंची णिक - जा िक नोंदिही  
                                   (बा रतनशी) 
                          मंडलअधिकाका री....., ता ल का .....जजल हा ..... 
अन क्रमा कं प्रकय यिहा र 

कोिा कडून 
र्मळा ला  

प्रकय यिहा रा चा  
क्रमा ंक ि 
हदना ंक 
 

प्रकय यिहा र 
र्मळा ल या चा  
हदना ंक 

प्रकय यिहा र विषय 
ि करा िया ची 
का यगिा ही 
(ाोडक या त) 
 

प्रकय यिहा र 
कोिा कड े
तनर्गर्मत केला  

तनर्गर्मत 
केल या चा  
क्रमा ंक, 
हदना ंक ि  
पा ठिलेल या   
प्रततितृ्ता चा  
सा रा ंश 

अ, ब, क, 
ड सूचीत 
अर्भर्लणखत 
केल या ंचा  
क्रमा ंक ि 
शेरा  
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 र्ाअ नम्ना अठरा मद य  मांालअधिकारि याांच् याका  य णार या तस च त याांनं बाबताह र ्ाठअल ा या सअग ्रांव् यअहाराचं नदद ठ अाअं 
लार्त . मांालअधिकारि याांनं रभात य क र्ाअासाठी ् अतांरां बाबतारतनशं ठ अाअं ेणण त याच् याका  रभाा् त े ाल ा या रभाकरणाचं नदद या 
नम्न् यात तात काग कराअं.    
 
 र्ाअ नम्ना अठरा मद य  एकूण ८ ् तांग अस्न त  खालिल रभामाण  गराअ त. 
 र्ाअ नम्ना अठरा - ् तांग १ अन्क्रमाांकाचा ेह . 
 र्ाअ नम्ना अठरा - ् तांग २ मद य  मांालअधिकारि याांना रभाा् त े ाल ला ्रांव् यअहार कोणाकाून र्मगाला याचं नदद कराअं.  
 र्ाअ नम्ना अठरा - ् तांग ३ मद य  मांालअधिकारि याांना रभाा् त े ाल ा या ्रांव् यअहाराचा क्रमाांक अ ादनाांक र्लहाअा. 
 र्ाअ नम्ना अठरा - ् तांग ४ मद य  मांालअधिकारि याांना ्रांव् यअहार र्मगाा याचा ादनाांक र्लहाअा.  
 र्ाअ नम्ना अठरा - ् तांग ५ मद य  मांालअधिकारि याांना रभाा् त े ाल ा या ्रांव् यअहार वअतय अ त याअर कराअयाचं 
कायगअाहि थोाक यात नमूद कराअं.  
 र्ाअ नम्ना अठरा - ् तांग ६ मद य  मांालअधिकारि याांनं, रभाा् त े ाल ा या ्रांव् यअहार कोणाका  तनर्गर्मत क ला त  नमूद 
कराअ . 
 र्ाअ नम्ना अठरा - ् तांग ७ मद य  मांालअधिकारि याांनं ्रांव् यअहार तनर्गर्मत क ा याचा क्रमाांक, ादनाांक अ  
्ाठअल ा या रभाततअपत्ताचा साराांश र्लहाअा. 
 र्ाअ नम्ना अठरा - ् तांग ८  े ाल ला ्रांव् यअहार अ, बाबत, क, ा सूचंत अर्गर्लणखत क ा याांचा क्रमाांक अ श रा ् तांग ेह . 
या नददि मांालअधिकारि द् तर त्ासणं करताांना सषम म अधिकार यान  कराअयाच् या असतात.  
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                                र्ा ि नम ना  एकोिीस नम ना  
        तलाठी/मांालअधिकारि याांच् या ता् यात असल ा या शासकीय मालमत्त चं नददअहि 
                                 र्ा ि नम ना  एकोिीस  
          तला ठी/मंडलअधिकाका री या ंच् या  ता ब् या त असलेल या  शा सकीय मा लमते्तची नोंदिही 
तला ठी, र्ा ि....., ता ल का .....जजल हा ..... 
मंडलअधिकाका री....., ता ल का .....जजल हा ..... 
अन क्रमा कं िस् तूचे 

ििगन 
खरेदीसा ठी 
प्रा धिकाका र ि 
खरेदीचा  
हदना ंक 
 

संख या  ककंिा  
पररमा ि 

मूल य 
 

तला ठी/मंडलअधिकाका री 
या ंची स् िा क्षरी 

अंततम 
विल हेिा ट, 
िस् तूचंी सखं या  
ककंिा  
पररमा ि, 
विल हेिा टीचे 
स् िरुप 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
प्रा धिकाका र 
ककंिा  
प्रमा िक 

िसूल 
केलेली 
रक कम ि 
कोषा र्ा रा त 
भरिा  
केल या चा  
हदना ंक 

तनलेणखत 
केलेली 
रक कम 

    र्शल लक संग्रह तला ठी/मंडलअधिकाका री 
या ंची स् िा क्षरी 

तनरीक्षि 
अधिकाका र या चा  
शेरा  ि सही 

   संख या  मूल य   
८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 
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 तलाठी ेणण मांालअधिकारि याांना त याांच् या ता् यात असल ा या सअग शासकीय मालमत्त चं (ट बाबतल, ख्ची, क्ाट, ेड याग 
इत यादि) नदद र्ाअ नम्ना एकोणंस मद य  ठ अाअं लार्त . तलाठी ेणण मांालअधिकारि याांनं या नददअहित नमूद सााहत याख रिज 
इतर कोणत हि सााहत य कायागलयात ठ ऊ नय  अन् यथा त याबाबताबाबतत ख्लासा वअचारला जाऊ शकतो.  
 
 र्ाअ नम्ना एकोणंस मद य  एकूण १४ ् तांग अस्न त  खालिल रभामाण  गराअ त. 
 र्ाअ नम्ना एकोणंस - ् तांग १ अन्क्रमाांकाचा ेह . तलाठी ेणण मांालअधिकारि याांनं या नददअहितंल अन्क्रमाांकान्सार 
त याांच् या ता् यात असल ा या सअग शासकीय मालमत्त अर योग् य त या ऑइल े्ंटन  अन्क्रमाांक र्लहून  ेता याचं खारांं कराअं. तस च 
शासनामाफग त काहि नअंन शासकीय मालमत्ता द ण यात अलि तर लर् च त याअरहि ऑइल े्ंटन  अन्क्रमाांक र्लहून या नददअहित 
त याचं नदद कराअं.    
 र्ाअ नम्ना एकोणंस - ् तांग २ मद य  तलाठी ेणण मांालअधिकारि याांना त याांच् या ता् यात असल ा या सअग शासकीय अ् तूांच  
अणगन र्लहाअ .   
 र्ाअ नम्ना एकोणंस - ् तांग ३ मद य  खर दिसाठी तलाठी ेणण मांालअधिकारि याांच् या ता् यात असल लि मालमत्त अर खर दि 
करण यास कोणं रभााधिकार ादल  अ अशा खर दिचा ादनाांक नमदू कराअा.  
 र्ाअ नम्ना एकोणंस - ् तांग ४ मद य  खर दि क ल ा या अ् तूांचं सांख या ककां अा ्ररमाण नमूद कराअ .   
 र्ाअ नम्ना एकोणंस - ् तांग ५ मद य  खर दि क ल ा या अ् तूांच  मूा य नमूद कराअ . 
  र्ाअ नम्ना एकोणंस - ् तांग ६ मद य  तलाठी/मांालअधिकारि याांचं ् अाषम रि कराअं. 
 र्ाअ नम्ना एकोणंस - ् तांग ७ मद य  जर तलाठी /मांालअधिकारि याांच् या ता् यात असल लि एखादि शासकीय मालमत्ता 
खराबाबत े ालि अस ल ेणण तं  दर्ु् त करता य त नस ल तर सषम म अधिकार याच् या ्रअानर्ंन  त याचं अांततम वअा ह अाट लाअता 
य त . या ् तांगात अशं वअा ह अाट लाअल ा या अ् तूांचं सांख या ककां अा ्ररमाण ेणण कोणत या रभाकार  वअा ह अाटिच  लाअण यात ेलि 
ह  नमूद कराअ .  
 र्ाअ नम्ना एकोणंस - ् तांग ८ मद य , जर अरिल रभामाण  काहि अ् तूचं वअा ह अाट लाअलि र् लि अस ल तर अशा वअा ह अाटिस 
मांज्रि/ रभााधिकार कोणं ादला ककां अा त याबाबताबाबतत रभामाणक कोण होत  ह  नमूद कराअ . 
 र्ाअ नम्ना एकोणंस - ् तांग ९ मद य , जर अरिल रभामाण  काहि अ् तूचं वअा ह अाट लाअताांना तंचं वअक्री क लि अस ल तर 
वअक्री करून असूल क ल ा या रक कम चं ेणण तं रक कम कोतार्ारात गरणा क ा याचा ादनाांक नमूद कराअा. 
 र्ाअ नम्ना एकोणंस - ् तांग १० मद य  तनलेणखत क ल लि रक कम असा यास तं नमूद कराअं. 
 र्ाअ नम्ना एकोणंस - ् तांग ११ मद य  र्शा लक रााहल ा या सांग्रहाचं सांख या नमूद कराअं. 
 र्ाअ नम्ना एकोणंस - ् तांग १२ मद य  र्शा लक रााहल ा या सांग्रहाच  मूा य नमूद कराअ . 
 र्ाअ नम्ना एकोणंस - ् तांग १३ मद य  तलाठी/मांालअधिकारि याांनं ् अाषम रि कराअं.  
 र्ाअ नम्ना एकोणंस - ् तांग १४ मद य  तनरिषम ण अधिकार याचा श रा र्लहाअा अ सहि कराअं. 
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    र्ा ि नम ना  िीस नम ना  
             तलाठी/मांालअधिकारि याांच् यासाठी ्ो् टाच् या ततककटाांचं नददअहि 
                                 र्ा ि नम ना  िीस  
              तला ठी/मंडलअधिकाका री या ंच् या सा ठी पोस् टा च् या  ततककटा ंची नोंदिही  

तला ठी, र्ा ि....., ता ल का .....जजल हा ..... 
मंडलअधिकाका री....., ता ल का .....जजल हा ..... 
              ता ब् या तील ततककटे          िा परा त णिलेली ततककटे  
हदना ंक संख या  अर्भाा न मूल य हदना ंक कोिा ला  पा ठविले 

(पे्रष् य) 
संख या  अर्भाा न मूल य 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               र्शल लक      
संख या  अर्भाा न मूल य शेरा      पोस् टा च् या  शा सकीय ततककटा ंच् या  नोंदिहीचा  र्ोषिा रा  

          (दर णठिय या च् या  सोमिा री का ढा िा ) 
अर्भाा न       र्शल लक ततककटा चंी सखं या       र्शल लक ततककटा चंे मूल य 
  (१)                   (२)                       (३) 
एक रुपया  
दोन रुपये 
पा च रुपये 
दहा  रुपये 
िीस रुपये 
 

    
१० ११ १२ १३ 
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 र्ाअ नम्ना अंस हा तलाठी/मांालअधिकारि याांच् यासाठी ्ो् टाच् या ततककटाांचं नददअहि ेह . सद याच् या सांर्णक य्र्ात 
बाबतह्ताांश सांद श इल क ीॉ तनक ा्करणाांमाफग त ्ाठअल  जात असल  तरि शासकीय कायग् द दतंत ट्ालाच  महत अ सां्ल ल  नाहि. 
सअगच शासकीय कायग् द दतंत ्ो् टाच् या ततककटाांचं कायम कमतरता रााहलि ेह . तरिहि र्ाअ नम्ना अंसचं नददअहि 
तलाठी/मांालअधिकारि याांनं द् तरात ठ अण  ेअय यक ेह .     
 
 र्ाअ नम्ना अंस मद य  एकूण ९ ् तांग अस्न या नम्न् याचा र्ोतअाराहि ेह . त  खालिल रभामाण  गराअ त. 
 र्ाअ नम्ना अंस – दोन गार्ात वअगार्ला जातो. (अ) ता् यातंल ततककट  (बाबत) अा्रात ेणल लि ततककट   
ता् यातंल ततककट  या गार्ात ् तांग १ त  ४ य तात, त यातंल ् तांग १ मद य  ादनाांकाचं नदद कराअयाचं ेह . 
 र्ाअ नम्ना अंस, ता् यातंल ततककट - ् तांग २ मद य  ततककटाांचं सांख या र्लहाअं.  
 र्ाअ नम्ना अंस, ता् यातंल ततककट  - ् तांग ३ मद य  ततककटाांचं ्ररमाण नमूद कराअ .  
 र्ाअ नम्ना अंस, ता् यातंल ततककट  - ् तांग ४ मद य  ततककटाांच  मूा य नमूद कराअ .  
 र्ाअ नम्ना अंस, अा्रात ेणल लि ततककट , या गार्ात ् तांग ५ त  ९ य तात, यातंल - ् तांग ५ मद य  जर ततककटाचा अा्र 
क ला अस ल तर तो ज् या ादनाांकास क ला तो ादनाांक नमूद कराअा. 
 र्ाअ नम्ना अंस, अा्रात ेणल लि ततककट  - ् तांग ६ मद य  ततकीट कोणाला ्रां ्ाठवअण यासाठी अा्रल  त याच  नाअ नमूद 
कराअ .  
 र्ाअ नम्ना अंस, अा्रात ेणल लि ततककट  - ् तांग ७ मद य  ततककट अा्रा यानांतर र्शा लक ततककटाांचं सांख या र्लहाअं.  
 र्ाअ नम्ना अंस, अा्रात ेणल लि ततककट  - ् तांग ८ मद य  ततककट अा्रा यानांतर र्शा लक ्ररमाण नमूद कराअ .  
 र्ाअ नम्ना अंस, अा्रात ेणल लि ततककट  - ् तांग ९ मद य , ततककट अा्रा यानांतर र्शा लक ततककटाांच  मूा य नमूद कराअ .  
 
 र्ाअ नम्ना अंसच् या खालि ्ो् टाच् या शासकीय ततककटाांच् या नददअहिचा र्ोतअारा दर सोमअारि काढायचा ेह . यातंल ् तांग 
(१) मद य  र्शा लक ्ररमाण, ् तांग (२) मद य  र्शा लक ततककटाांचं सांख या तर ् तांग (३) मद य  र्शा लक ततककटाांच  मूा य नमूद 
कराअ .  
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                               र्ा ि नम ना  एकिीस नम ना  
                             मांालअधिकारि याांचं मार्सक दैनांादनं 
                                र्ा ि नम ना  एकिीस  
                          मंडलअधिकाका री या ंची मा र्सक दैनंहदनी 
मंडल......., ता ल का  ..... जजल हा  ..... 
मंडलअधिकाका री ......... या ंची मा हे ............ िषग............... ची मा र्सक दैनंहदनी 
हदना ंक र्ा िा च ेना ि 

(म्क कामाच् या र्ाअाच  नाअ 
अिोर णखत कराअ ) 

संचयन ि िसूली संबंाीत का मे (तपा सलेल या  पा िां  या  ि चला ने) 

                जमीन महसूल      तहर्सलदा र या ंचा  शेरा  
  तपा सलेल या  पा िां  या  ि 

चला ना चंी संख या  
णढळलेल या  च का ंची  ि 
स् खर्लता ंची संख या  

१ २ ३ ४ 
    
                     तर्ा ई 
  तपा सलेल या  पा िां  या  ि 

चला ना चंी संख या  
णढळलेल या  च का ंची  ि 
स् खर्लता ंची संख या  

  ५ ६ 
    
            इतर शा सकीय येिे रकमा  
  तपा सलेल या  पा िां  या  ि 

चला ना चंी संख या  
णढळलेल या  च का ंची  ि 
स् खर्लता ंची संख या  

  ७ ८ 
    
        अधिकाका र अर्भलेख (र्ा ि नम ना  सहा ) 
  तपा सलेल या  नोंदींची सखं या  णढळलेल या  च का ंची संख या  
  ९ १० 
    
        अधिकाका र अर्भलेख (र्ा ि नम ना  सा त) 
  तपा सलेल या  नोंदींची सखं या  णढळलेल या  च का ंची संख या  
  ११ १२ 
    
             वपके ि क ळिहहिा ट पा हिी 
  पा हिी केलेल या  भूमा पन 

क्रमा ंक/हहस् सा  क्रमा कं 
णढळलेल या  विसंर्ता ंची 
संख या  

  १३ १४ 
    
         बबन भोर्िट् या च् या  जर्मनींची पा हिी 
  पा हिी केलेल या  भूमा पन 

क्रमा ंक/हहस् सा  क्रमा कं 
णढळलेल या  अततक्रमिा ंची 
संख या  

  १५ १६ 
    
    
             सीमा  ि भूमा पन धिकचन् हा ंची पा हिी 
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  पा हिी केलेल या  भूमा पन 
क्रमा ंक/हहस् सा  क्रमा कं 

ना द रुस् त ककंिा  नष् ट 
करण् या त णलेल या  धिकचन् हा ंची 
संख या  

  १७ १८ 
    
                                               प्रलंबबत का म े
                 तर्ा ईशी संबंधिकात 
  पा हिीसा ठी र्शल लक तर्ा ई 

प्रकरिे 
र्शल लक तर्ा ई प्रकरिे 

  १९ २० 
                  प्रलंबबत तक्रा र प्रकरिे 
  तनिगया सा ठी प्रलंबबत एकूि 

तक्रा र प्रकरिे           
या  महहन् या त तनका ल हदलेली 
तक्रा र प्रकरिे           

र्शल लक तक्रा र प्रकरिे           

  २१ २२ २३ 
या  महहन् या त मंडलअधिकाका री या नंी केलेली तीन उल लेखतनय का म:े 
१.  
२.  
३.   

मा . तहर्सलदा र, ता ल का  ....., जजल हा  ......... या ंना  अगे्रवषत 
हदना ंक:                                                                                 सही 
                                                          मंडलअधिकाका री......., ता ल का  ..... जजल हा  ..... 
 
मा . उपविभा र्ीय अधिकाका री, ............, जजल हा ............. या ंचकेड ेपा हून सा दर 
हदना ंक:                                                                                  सही 
                                                                 तहर्सलदा र, ता ल का  ..... जजल हा  ..... 
 
 र्ाअ नम्ना एकअंस हि ् अयां् ्ष्ट् ट अशं मांालअधिकारि याांचं मार्सक दैनांादनं ेह . मांालअधिकारि याांनं हि मार्सक 
दैनांादनं दरमहा ्ाच तारख च् या ेत तहर्सलदार याांना दोन रभातंत न च्कता सादर करायचं असत . तहर्सलदार याांनं या 
दैनांादनंचं एक रभात ा्वअगार्ंय अधिकारि याांना सादर करायचं असत .  
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      संकीिग फा ईल स  
तलाठी याांना त याांच् या द् तरात ा्रोक त एक त  एकअंस र्ाअ नम्न् याांव् यततररक त एक त ेसा त संकीिग फा ईल स ठ अाव् या लार्तात 
त या खालिल रभामाण . 
 
एक: िा वषगक प्रततितृ्त : तलाठी याांनं अतागच  ल ख  बाबतांद करणयासाठी ््ढिल कायग् द्ितं अन्सराअं.  
 र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत मिंल अद्या् ्ूणग न क ल लि कोणतंहि नदद तलाठी याांनं ज्लै माहना सां्णया्ूअी कराअं, अथागतच या 
सअग नददि तया जशा ेातंल तशा रोजच्या रोज कराअयाच्या असतात.  
 त यानांतर तलाठी याांनं सांकीणग जमंन महस्लाच्या एकूण अस्लिचं नदद र्ाअ नम्ना चार च्या सांबाबतांधित ्तांगाांमदय  कराअं.  
 अरिल नददिांचा म ग र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत शं ेालाअा. 
 अरिलरभामाण  ेल ा या बाबत रज चं नदद र्ाअ न्मना ्ाच मदय  ्याअं.   
 तयानांतर तलाठी याांनं र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत मदय  नददि  ेऊन तो तो ्ूणग कराअा अ इतर ल खयाांशं तो ज्गअाअा. 
 त यानांतर र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत मिंल अस्लि अधिक बाबताकी र्शालक हि ठराअबाबतांदाशं ज्गत ेह  याचं खारांं कराअं. 
 तयानांतर ठराअबाबतांद बाबतांद कराअा.  
 श अटि, क्जाहाधिकार याांच् या ेद शाांन् अय  असल ा या स्टिच्या अ तनलेणखत रकमा, इतयादिांबाबतरोबाबतर र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत मदय  
दाखअल ाया अस्लि अ थकबाबताकीच्या रकमा या र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत मदय  दाखअल ाया एकूण मार्णंशं ज्गतात याचं खारांं 
कराअं.  
 तयानांतर तलाठी याांनं र्ाअ नम्ना नऊचं ताल्का नम्ना सात अ चलन याांच्याशं ्ातागणं कराअं.  
 अरिलरभामाण  ् अत:चं ्ूणग खारांं े ाा यानांतर े्ल  अावतगक रभाततअपत्त तनक्यचत्ण  ३१ ज्लै्ूअी सादर कराअ . 
 
अावतगक रभाततअपत्त सादर करताांना खालिलरभामाण  ्रां त याला सांलग् न कराअ .  
 
रभातत,  
मा. तहसंलदार, ताल्का ……………., क्जा हा........ 
 
विषय- तलाठी, मौज /र्ाअ………….. ताल्का ……………., क्जा हा........याांच  अावतगक रभाततअपत्त सादर करण बाबताबाबतत. 
 
मा. महोदय  
 
मं, तलाठी, मौज /र्ाअ………….. ताल्का ……………., क्जा हा........ सादर करतो की, माझया दैतनक ्््तकात अ चलनामदय  
अधिर्लणखत क ल ाया अस्लिांचं अ ताल्का नम्ना सात मदय  अर्गर्लणखत क ल ाया अस्लिांचं ्ातागणं क लि ेह  अ तयाांचा 
म ग ेातला ेह . तस च ताल्कयामदय  क ल ाया सअग अस्लिचं नदद  ेतलि ेह  ेणण सअग वअसांर्तंचा म ग ेालून तया बाबतरोबाबतर 
क ाया ेह त (ककां अा ‘‘वअसांर्तं ेढगाया नाहित’’).  
 
मं, ेता खालिल कार्द्रां सादर करित ेह :- 
(अ) ...….. या अतागसाठी ठराअबाबतांद ेणण त यासोबाबतत तनयत ेकडयातंल रभातय क अाढ, ेट ेणण ्थातनक ा्करातंल वअसांर्तं 
यासांबाबतांिंचं टि्. (कप ्या ल खा्रिषम ा अ सांकलन े ाायानांतर तो मूग रभातंत ्रत ्ाठअाअा हि वअनांतं).  
(ब) र्ाअ नम्ना तंन च्या र्ोतअार याच्या सअग रभातं (ककां अा, "र्ाअ नम्ना तंन च्या र्ोतअार यामदय  कोणताहि बाबतदल े ाल ला 
नाहि").  
(क) र्ाअ नम्ना चार चा र्ोतअारा. 
(ड) थकबाबताकी दशगअणारा र्ाअ नम्ना ेठ-बाबत चा र्ोतअारा. 
 
मं, व्क , ्डाक अ जमंन महस्लाचं थकबाबताकी म्हणून अस्ल कराअयाच्या इतर रकमाांशं सांबाबतांधित वअअरण , तं म्हणज ,  
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(१)................... (२)........................ (३)................................ (बाबताबाबतं नमूद कराव्या) ादनाांक........ रोजं सादर क ा या ेह त 
ेणण फ रफार, वअअादग्र् त रभाकरण , अारस नदद रभाकरण  अ नअंन ा्वअगार् याांच्या वअअरणासाठी ेअययक असल लि मााहतं 
ताल्का कायागलयाला सादर क लि ेह .  
 
माझ या र्ाअचं/सज् याचं मतदार यादि तयार ेह  (ककां अा तयार नाहि अ तं ादनाांक …..... ्य त ्ूणग होईल). 
 
तस च, मं र््राांचं सांर्णना (र्ाअ नम्ना त रा चा र्ोतअारा) अ ्ाणं््रअठयाचं सािन  (र्ाअ नम्ना चौदा चा र्ोतअारा) सादर 
क लि ेह त.  
 
सवअनय सादर, 
 
े्ला,  
(सहि)…….. 
तलाठी, मौज /र्ाअ………….. ताल्का ……………., क्जा हा........   
ादनाांक: ........... 
  

फकत नर्रपा र्लका  क्षे्रका तील र्ा िा सा ठी : 
(१) रभातयषम ्ण  असूल क ल ाया ्थातनक ा्कराचा समाअ श असल ाया सांकीणग जमंन महस्ला्ैकी रु…….इतका महसूल 
नर्र्ार्लका मयागदाांमिंल षम  रांाांशं सांबाबतांधित ेह  अ बाबताकीचा तया बाबताह रिल षम  रांाशं सांबाबतांथंत ेह .  
(२) असूल क ल ाया एकूण तनयत एकरांंकप त जमंन महस्ला्ैकी रु…….इतकी रककम नर्र्ार्लका षम  रांामिंल/ षम  रांाबाबताह रिल 
जर्मनंांच्या बाबताबाबततंतलि ेह .  
 
महां  िा च:े ज व्हा नर्र्ार्लका षम  रांाम्ग  र्ाअाचं दोन समान गार्ात वअगार्णं होत अस ल त व्हा, र्ाअाचा ल खा दोन अ र्अ र्ळ्या 
र्ाअाच्या ल खाांसारखा म्हणून ठ अण  चाांर्ल  होईल ्रांत् ज व्हा र्ाअातंल फकत लहानस  षम  रां नर्र्ार्लका षम  रांाच् या ेत (ककां अा 
बाबताह र) अस ल त व्हा अरिल फरक दाखअण  ेअययक ठर ल. 
 
         
 
दोन: र्ा िा चा  नका शा  ककंिा  र्ट प स् तक :  
र्ा ि नका शा  ठेििे- तलाठी याांना र्ाअ नकाशाचं का्ााअर धचकटअल लि रभात द णयात य ईल. क्जाहा तनरिषम क, गूमं अर्गल ख ह    
दर ्ाच अता नं अशं एक नअंन रभात द तात. या नकाशामदय , र्ाअातंल र्ट दाखअणयात य तात. व्क ्ाहणं करण  सोयं्कर 
व्हाअ  यासाठी मोजणं क ल ाया षम  रांातंल ा्-वअगार् र्ाअ नकाशात  ्क्न्सलिन  दशगअणयात य तात. क्जाहा तनरिषम क, गूर्म 
अर्गल ख याांनं, कम-जा्त ्रांकासोबाबतत ादल ा या ेर खनान्सार सअग बाबतदल मांालअधिकारि याांनं नकाशामदय हि कराअ त.  
 
तलाठी याांनं र्ट अ ा्-वअगार् अन्क्रम  रांर्ंत अ सादया  ्क्न्सलिन  दशगअाअ त अ मांालअधिकारि याांनं त  त्ासाअ त. मोजणं 
क ल ाया ाहयययाांच्या ््ष्ट्ट्यथग, तलाठी याांनं, क्जाहा तनरिषम क, गूर्म अर्गल ख याांच काून अ गोअ गं रभाा् त े ाल ल  र्ाअ नकाशा 
ककां अा र्ट ्््तक व्यअक््थत बाबताांिून अ तयाला तनदेश सूचं लाअून जतन कराअ .  
 
         
 

तीन: कमी-जा स् त प्रकके : जर्मनंच् या षम  रांामद य  े ाल लि अाढ, ेट ककां अा ा्वअगार् कमं-जा् त ्रांकाांद् अार , क्जाहा तनरिषम क, 
गूर्म अर्गल ख याांच्यामाफग त क लि जात . हि कमं-जा् त ्रांक  तलाठी याांनं अन्क्रमाांकान्सार फाईल करून ् अतांरां सांधचक त र्ाअ 
नम्ना एक बाबतरोबाबतर ठ अाअं.  
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चा र: णका रफोड प्रकके ककंिा  हहस्सा  नम ना  बा रा  : ेकारफोा ्रांक  ककां अा ाह्सा नम्ना बाबतारा, क्जाहा तनरिषम क, गूर्म 
अर्गल ख, याांच्याकाून ््रअलि जातात. तलाठी याांनं तं व्यअक््थत अन्क्रमान  लाअ्न अद्ययाअत ठ अाअंत, तस च त याांचं 
हातागणं कागजं्ूअगक करुन त याांच  जतन कराअ .   
        
         
 
पा च: उप तनबंाका कडून प रविण् या त येिा री अ प्रकके : 
अ ्रांक  नददणंशं सांबाबतांिंत असून तं महाराष्ट्ी जमंन महसूल अधिकारि अर्गल ख अ नददअहया (तयार करण  अ ठ अण ) तनयम, 
१९७१ अन्अय  वअाहत क ल ाया नम्न्यात ा्-तनबाबतांिकाकाून तहर्सलदार/तलाठी याांच् याका  ्ाठवअलि जातात. हि अ्रांक , 
ेिंच्या माहन्यात नददणं क ल ाया द्तऐवजअजाांच्या बाबताबाबततंत, रभातय क माहन्याच्या ्ाहाया ेठअडयात दोन रभातंांमदय  
्ाठअणयात य तात. अ्रांकाांअरिल मााहतंअरुन र्ाअ नम्ना सहामद य  फ रफार नददि करण यात य तात.  

         

सहा : म. ज. म. अधिकातनयमा च्या  कलम १५१ अन्िये सा दर केलेली मा हहती ि दस्तऐिज या ंच्या  प्रती णणि ज्या म ळे 
फेरफा रा ंच्या  नोंदिहीमध्ये नोंद करिे णिश्यक होते असे णदेश ि सूचना  :  
म. ज. म. अधितनयमाच्या कलम १५१ अन्अय  सादर क ल लि मााहतं अ द्तऐवजअज याांच्या रभातं ेणण ज्या ेद श अ सूचनाांम्ग   
फ रफाराांच्या नददअहिमदय  नदद करण  ेअययक होत  अशं सअग कार्द्रां  फ रफार नदद अन्क्रमाांकान्सार एका फाईलमदय  
् अतांरां्ण  जतन करण यात याअं. रभातय क कार्द्रांाअर फ रफाराांच्या नददअहितंल नदद क्रमाांक र्लहाअा. ह  कार्द्रां, 
मांालअधिकारि ककां अा इतर त्ासणं अधिकार याां््ढ  सादर कराअ त.  
 
         
 
सा त: संकीिग का र्दप्रकेसंकीिग का र्दप्रके :  
ा्रोक त कार्द्रां /द् तऐवजअजाांर्शअाय इतर ह  कार्द्रां  ् अतांरां फाईलमदय  ठ अण यात याअंत. त याां्ैकी नष्ट्ट कराअयाचं कार्द्रां  
अतागतून एकदा फाईलमिून तनअाून काढून नष्ट्ट कराअयाच् या अतागन्सार लाअण यात याअंत.   
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इतर का र्दप्रके :  
 तला ठ या च ेका यगभा र प्रततितृ्त तला ठी का यगभा र प्रततितृ्त :  
ज् याअ ग स तलाठी याांचं बाबतदलि ककां अा ्दोन् नतं होत  त व् हा तलाठी याांना े्ला कायगगार त याांच् या जार्ं बाबतदलून य णार या 
तलाठ याका  खालिल नम्न् यात ह्ताांतरित कराअा लार्तो.  
       
     तला ठी का यगभा र प्रततितृ्त 
तलाठी से ा ....................., मांाल .............., ताल्का............., क्जाहा............... 
   
               तला ठी या ंच् या  ता ब्या त असलेली प स्तके, लेखनसा मग्री ि इतर मा लमत्ता  
१. रोख ्््तक अ हाताचं रककम:    रु.   ्ैस  
२. दैनांादनं 
३. अधितनयम /तनयम इतयादि 
४. तनयम््क््तका अ इतर ्््तक  
५. ल खनसामग्रं 
६. मालमत्ता 
• कार्द्रांाांचा त्शंल 
• कार्द्रांाचा रभाकार 
• ेकारबाबतांद (मार्ंल अतागच ) 
• ेकारबाबतांद (चाल ूअतागच ) 
७. र्ाअ नम्न   
• एक त  ्ाच 
अधिकार अर्गल खाचा र्ाांअ नम्ना बाबतांधित ्््तकाांचं अ स्ट्या नम्न्याांचं सांखया 
• सहा अ सात-सात अ- बाबतारा 
• ेठ-अ, ेठ-बाबत, ेठ-क, ेठ-ा, नऊ, नऊ-अ, दहा अ दहा-अ 
• अकरा त  चौदा 
• ्ांिरा (ेअक – जाअक नददअहि) 
• सोगा (्््तक , तनयम््क््तकी ककां अा म्ाद्रत ्थायं ेद श सूचं) 
• दय््यम नददअहया (वअहित क ायारभामाण ) 
८. र्ाअाच  नकाशा ्््तक ककां अा र्ट ्््तक 
९. कमं-जा्त ्रांक 
१०. अावतगक रभाततअपत्त 
११. ेकारफोा ककां अा ाह्सा नम्ना 
१२. नददणं करणारया अधिकारयाांच्या फ रबाबतदलाच्या सूचनाांच्या फायलि 
१३. फ रफार नददिसाठी कारणंगूत असणार  ेद श अ सूचनाांचं फाईल 
१४. इतर नददअहया 
१५. ताग बाबतांद 
(एक) चाचणं ताग बाबतांद 
(दोन) जमंन महस्लाख रिज इतर य ण  रकमाांचं ्ाअतं्््तक  
(तीन) चलान अ रोख ्््तक 
(चा र) अततक्रमण नददअहि 
(पा च) रभाकरण रभाततअपत्त 
(सहा ) ्ो्टाच्या सरकारि ततककटाांचं नददअहि 
(सा त) सरकारि मालमत्त चं नददअहि 
(णठ) कायगगार रभाततअपत्त फाईल 



डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री             तलाठी कामकाज मार्गदर्शगका  Page 113 

 

(नऊ) ग्राम ेदशग तकता 
१६. इतर कार्द्रां  
१७. ज्न  अर्गल ख, अजग इतर 
१८. रबाबतरि र्शक क  
ादनाांक -  माहना -     अतग         रोजं मदयान््अग /मदयानोत्तर कायगगार ह्ताांतरित क ला. 
 
कायगम्कत क ल ाया तलाठयाच  नाांअ       ् अाषम रि 
         
ादनाांक -  माहना -     अतग         रोजं मदयान््अग /मदयानोत्तर कायगगार क्् अकारला. 
 
कायगगार क््अकारणारया तलाठयाच  नाांअ                                  ् अाषम रि     
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 ग्रा म णदशग तकता  : ग्राम ेदशग तकता हा सांबाबतांिंत र्ाअ/सज् याबाबतद् दल सवअ् तर मााहतं असल ला तक ता असतो. तो मोठ या 
लाकां तक त याअर ककां अा र्गांतंअर ऑइल े्ंटन  लाहला जातो. 
ग्राम ेदशग तक त यात खालिल मााहतं समावअष्ट् ट असत .   
१. अतग        २९. बाबतार्ायतं जर्मनंच  षम  रां 
२. र्ाअाच  नाांअ      ३०. जलर्सांचनाचं सािन  ेणण जलर्सांचंत षम  रां  
३. षम  रां (चौ.कक.मं.मदय )     अ) जलर्सांचनाचं सािन  ेणण मार्ग बाबत) जलर्सांचंत षम  रां 
४. लोकसांखया (जनर्णना----)    ३१. र््राांचं ेणण ्श्ांचं सांखया 
५. र्ाअातंल अाडयाांचं नाअ      ३२. साअगजतनक ेणण सहकारि सां्था 
अ तयाांचं लोकसांखया           ३३. साअगजतनक ेणण सहकारि सां्था 
६. खात दाराांचं सांखया अ तयाांच्या    एक) ग्राम ्ांचायत/र्ट ग्राम ्ांचायत 
गोर्अट्याखालिल जर्मनंच  षम  रां    दोन) न्याय ्ांचायत 
७. गूर्महिन श त मज्राांचं सांखया    तंन) ्ांचायत सर्मतं  
८. काराधर्राांचं सांखया     चार) तनकटतम ्ोलिस ठाण  
९. एक्ण षम  रांफग      ्ाच) ााक कायागलय 
अ) बबाबतन- दम्ाला बाबत) दम्ाला क) एकूण   सहा) रभााथर्मक शागा    
१०. लार्अा योग्य जर्मनंच  षम  रां    सात) दय््यम शागा   
अ) खरि् बाबत) र्बाबतं क) एकूण    ेठ) मादयर्मक शागा 
११. अकप वतक अा्राखालिल जर्मनंच  षम  रां   नऊ) महावअद्यालय    
१२. सरकारि ्ांत जर्मनंच  षम  रां    दहा) साअगजतनक दअाखान  
१३. इतर ्ांक जर्मनंच  षम  रां    अकरा) दगणअगणाचं सािन  
१४. ्ोट खराबाबत जर्मनंच  षम  रां    बाबतारा) सहकारि सां्था    
१५. र्ाअठाच  षम  रां      त रा) सहकारि कारखान     
१६. अन जर्मनंच  षम  रां     चौदा) माहला मांाग     
१७. क्रणाच  षम  रां      ्ांिरा) तरुण मांाग    
१८. क्रीााांर्णाखालिल षम  रां     सोगा) गजनं मांाग    
१९. महस्लमाफ ककां अा महसलू सूट    सतरा) ग्रांथालय     
जर्मनंच  षम  रां      अठरा) तनकटतम र ाअ  ्थानक, तयाच  र्ाअा्ासून अांतर  
२०. अततक्रमणाखालिल षम  रां    एकोणंस) चाअां    
२१. रभाम्ख व्क       ३४. अन्निान्याांच्या रा्त गाअ दक्ानाांचं सांखया 
अ) व्काच  नाअ बाबत) जलर्सांधचत षम  रां    ३५. अन्निान्याांच्या एक्ण र्शालक साठा   
२२. एकूण जमंन महसूल (कप वतक) मार्णं    ३६. र्ाअाच्या बाबताजाराचा ादअस         
अ) तनयत बाबत) सांकीणग क) एकूण    ३७. साअगजतनक जरां चा ादअस  
२३. अकप वतक ेकारणंचं एकूण मार्णं   ३८. क्ट्ांबाबत तनयोजन कें द्र     
२४. इतर महस्लि मार्णया     ३९. या अतागमदय  ्ार ्ााल ाया क्ट्ांबाबत तनयोजन श्रांकक्रया  
अ) र्शषम ण ा्कर बाबत) ्ाटबाबतांिार वअतयक   ४०. र्ाअातंल रभाम्ख व्यअसाय   
क) इतर बाबताबाबतं      ४१. सर्ांचाच  नाांअ         
२५. तर्ाई कजागचं एकूण बाबताकी    ४२. ्ोलिस ्ाटलाच  नाांअ          
२६. सरासरि ्जगनमान्य      ४३. कोतअालाांचं सांखया 
२७. व्णयाच्या ्ाणयाच्या ््रअठयाचं सािन    ४४. सहकारि सां्थाांच्या अदयषम ाच  नाअ 
२८. जलर्सांचन वअहिरिांचं सांखया    ४५. तलाठयाच  नाांअ 
अ) अा्रात असल ाया बाबत) अा्रात नसल ाया     
  
         


