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   तलाठी दप् तरातील  

   गाव नम ने १ ते २१  
तलाठी दप् तरातील सवव नम न यांची अद् ययावत माजहती 

आजि दनैंददन कामकाजासाठी आवश् यक अन षंजगक 

माजहतीसह 
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१. तलाठी कॅलेंडर:- 

 ऑगस् ट → → ते →  → नोव् हेंबर  

ऑगस् ट सप् टेंबर ऑक् टोबर नोव् हेंबर 

 खरीप 

हगंामातील 

पीक पाहिीची 

स रुवात करि.े 

 गा.न. १ चा 

गोषवारा, 

गा.न. ५, ८ब, 

८क तयार करुन 

ताल का 

कायावलयात न 

तपासनू घेि.े  

 आदर्व तक् ता 

अद् ययावत 

करि.े 

 सपंललेी 

पावती प स्तके 

व इतर 

नोंदवह् या 

ताल क्यात जमा 

करि.े 

 गा.न. ६ड 

या पोट 

जहश् याच् या 

वह् या ताल का 

कायावलयात 

सादर करि.े 

 खरीप पीक 

पाहिीचे काम 

स रू करि.े 

 वार्षवक 

प्रर्ासकीय 

अहवाल तयार 

करण् यासाठी 

जनवडलले् या 

नम ना गावाचंी 

माजहती 

सकंलीत करुन 

 ग्राम 

पसैेवारी सजमती 

स् थापन करि.े 

 खरीप पीक 

पाहिीचे काम 

पिूव करि.े 

 खररपाची 

हगंामी पसैवेारी 

जाहीर करि.े 

 गाव नम ना 

८अ जलहून १० 

वषव झाली 

असतील तर 

त् याच ेप नलेखन 

करि.े 

 खरीप हगंामातील पीक 

पाहिी पिूव करि.े 

 खरीप पीक कापिी 

प्रयोगाची तयारी करि.े 

 गा. न. ६, ७, ७अ, ७ब, 

८अ, ११, १२, १४, १५ 

आजि १ई अद्ययावत करि.े 

 खररपाची स िारीत 

पसैेवारी प्रजसध् द करि.े 

 भूमापन जचनहांच ेजनरीक्षि    

करि.े 

 रब् बी हगंामातील पीक 

पाहिीची स रुवात करि े

 गा.न. ८अ अद्ययावत करि.े 

 रब्बी पीक कापिी 

प्रयोगासाठी सपँल गावाची 

माजहती तयार करि.े 

 रोजगार हमी कर आजि 

जर्क्षि कराच् या याद् या ताल का 

कायावलयात सादर करि.े 

 वाढीव रोजगार हमी कर 

आजि वाढीव जर्क्षि कराच् या 

याद् या ताल का कायावलयात सादर 

करि.े 

 गा.न. २ अद्ययावत करुन 

ताल का नम ना २ र्ी मेळ घिेे.  

 गा.न. ८ब ची मागील बाजू 

जलहून पूिव करि.े 
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ताल का 

कायावलयात 

सादर करि.े 

 खरीप पीक 

कापिी 

प्रयोगासाठी 

सपँल गावाची 

माजहती तयार 

करि.े 

 

 

 

 

 

 

 

 जडसेंबर → → त े→  → माचव  

जडसेंबर जानवेारी फेब्र वारी माचव 

 रोजगार 

हमी कर आजि 

जर्क्षि कराच् या 

याद् या ताल का 

कायावलयातनू 

मंजरू करुन 

प्रजसध् द करि.े 

 वसूलीचा 

वगे वाढवि.े 

 रब् बी 

हगंामातील 

पीक पाहिी 

पिूव करि.े 

 दकदींच े

नूतनीकरि 

करि.े 

 गा.न. ८ब, 

८क आजि ११ 

अद्ययावत 

करून र्ासकीय 

यिे ेकायम 

करि.े 

 रब्बीची 

पीक कापिी 

प्रयोगाचे प् लॉट 

जनजश् चत करि.े 

 

 

 

 सवव 

थकबाकीदारानंा 

मागिी नोटीसा 

बजावि.े 

 रब्बी पीक 

कापिी 

प्रयोगासाठी 

सहकायव करि.े 

 वस ली 

कामास स रुवात  

करि.े 

 स िारीत 

हगंामी रब्बी 

पसैेवारी प्रजसध्द 

करि.े 

 ५० पसैपेेक्षा 

कमी पसैवेारी 

असिार् या 

गावाचं ेमहसूल 

माफ प्रस् ताव 

मंजरू करुन 

घिेे. 

 गा.न. १० 

ची बरेीज करुन 

मं.अ. यानंा 

सादर करि.े 

 र्ासकीय वस ली  कामास 

गती दिे.े 

 गा.न. १४ अद्ययावत करुन 

ताल का कायावलयात सादर 

करि.े 

 जनगिनचेा अहवाल प्राप् त 

झाला असल् यास गा.न. १३ 

अद् ययावत करि.े 

 

 अ,ब,क पत्रकाची वस ली 

अजंतम टप्प्यात आिि.े  

 रब् बी जपकाचंी अजंतम पसैेवारी 

प्रजसध्द करि.े 
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एजप्रल →  → त े→ → ज ल ै

एजप्रल मे - ज न ज ल ै             

 

थकबाकीदारानंा 

र्ासकीय वसूल 

सक्तीन ेकेला 

जाईल याबाबत 

नोटीस पाठवि.े 

 जपण्याच्या 

पाण्याच्या 

टंचाईवर लक्ष 

ठेवि,े त्याबाबत 

अहवाल 

तहजसलदारानंा 

सादर करि.े 

 मजरूाचं्या 

रो.ह.यो. 

कामाच्या 

मागिीचा 

अहवाल 

तहजसलदारानंा  

सादर करि.े  

 गा.न. १४ 

अद् ययावत 

करि.े 

 

 अ,ब,क 

पत्रकाची वस ली  

पिूव करि.े 

 गा.न. ८ब, 

८ड अद्ययावत 

करि.े 

 गा.न. ११ व 

१४ ची 

अद्ययावत 

तरेीज सादर 

करि.े 

 वसूली 

पावत् याचंा मेळ 

घेऊन गावाच े

महस ली जहर्ोब 

बदं करण् याची 

तयारी करि.े  

 गा.न. १३ 

मध्य ेग राचंी 

सखं् या 

अद् ययावत 

करि.े 

 गा.न. १४ 

प्रमाि ेगाव 

नकार्ा  

अद्ययावत 

करि.े 

 गा.न. १४ 

चा अद् ययावत 

गोषवारा 

तहजसलदारानंा 

पाठजवि.े 

 गावाच ेमहस ली जहर्ोब 

३१ ज ल ैरोजी बदं करि.े  

 गाव नम ना ५, गाव नम ना 

१ च्या गोषवार् यासह ३१ 

ज लैला तयार करून ताल का 

कायावलयात सादर करि.े 

 र्ासकीय वस लाच ेसवव 

जहर्बे पिूव करून ताल का 

कायावलयात रुजवात दिे.े 

 

 

   

 

 



 

डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल् हाजिकारी     तलाठी दप् तरातील गाव नम न े१ त े२१                             पषृ् ठ 5 
 

२. गाव नम ने तक् ता:- 

क्षेत्र आजि जमीन महसूल यासबंिंीच ेमहस ली लखे (गाव नम न े१ त े५) 

१ १- अ १- ब स िाररत १- क; 

१ क (१) त े(१६); 

पररजर्ष् ट – अ आजि पररजर्ष् ट – ब 

जजमनींची 

नोंदवही 

आकारबदं. 

जमाबदंी  

जमस् ल-र्तेवार 

पत्रक 

वन जजमनींची 

नोंदवही 

जबन भोगवट् याच् या 

(सरकारी) जजमनींची 

नोंदवही 

भोगवटादार वगव दोन म् हिून मंजरू 

केलले् या जजमनी आजि 

ग्रामपचंायतीकड ेजनजहत केलले् या 

जजमनी याचंी नोंदवही 

१- ड १- इ २ ३ 

क ळ वजहवाट 

कायदा आजि 

महाराष् र र्ेत 

जमीन (जमीन 

िारिचेी कमाल 

मयावदा) 

अजिजनयम 

१९६१ च् या 

उपबंिान सार 

अजतररक् त म् हिून 

घोजषत केलले् या 

जजमनी 

दर्वजविारी 

नोंदवही.  

र्ासकीय 

जजमनींवरील 

अजतक्रमिाचंी 

नोंदवही 

अकृजषक महस लाची 

नोंदवही 

                        

 

द माला जजमनींची नोंदवही 

४ ५              

सकंीिव जमीन 

महसूलाची 

नोंदवही 

(जसवाई 

आमदानी – 

जसवाई 

जमाबदंी)                       

 

क्षते्र आजि महसलू 

याचंा सववसािारि 

गोषवारा 

(ठरावबदं - 

दकस् तबदंी 

खताविी - 

जमाबदंी पत्रक)      

 

ज् या व् यक् तींकडून जमीन महसूल वस ली करावयाची आह ेत् यांच ेमहसूल लेख े(गाव नम न े६ त े८अ) 

६ ६ - अ ६ - ब ६ - क 

फेरफाराचंी 

नोंदवही 

जववादग्रस् त 

प्रकरिाचंी 

नोंदवही  

जवलबं र् ल् क प्रकरिाचंी 

नोंदवही 

वारसा प्रकरिाचंी नोंदवही 
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६ - ड ७ ७ - अ ७ - ब 

नवीन उपभाग 

(पोट जहस् स)े 

नोंदवही  

अजिकार अजभलेख 

पत्रक 

 

क ळवजहवाट नोंदवही 

 

अजिकार अजभलेखान सार जमीन 

कब्ज्यात असल्याच ेमानण्यात 

यिेार् या व्यक्ती व्यजतररक्त इतर 

व् यक् तीची नोंदवही 

८- अ    

िारि जजमनीची 

नोंदवही      

 

 

 

              

 

वसूली व ताळेबदं सबंिंीत महसूली लेख े(गाव नम न े८ब त े१०अ) 

८- ब ८- क ८- ड ९ 

यिे ेरकमा व वसूली 

याचंी वार्षवक 

खातवेही व सवव 

ठरावबदं बाबींच् या 

चाचिी ताळेबदंाची 

नोंदवही 

(असामीवार 

खताविी व लाविी 

पत्रक) 

मागण् या व वसलूी याचंी वार्षवक 

खातवेही आजि जमीन 

महस लाखरेीज इतर बाबी  

(उदा. बािं-बदंदस् ती जवषयक यिे े

रकमावं् यजतररक् त पाटबिंारे जवषयक 

यिे ेरकमा, पोट-जहस् सा भमूापन फी, 

जवक्रीकर, आयकर इत् यादी याचंा 

चाचिी ताळेबदं याचंी नोंदवही 

र्ासकीय यिे े

रकमाचंी व इतर 

रकमाचंी रोख 

नोंदवही 

 

दजैनक व जमाप स् तक 

(दकदव व 

जमाप स् तक) 

 

९ - अ ९ - ब १० १० - अ 

जमीन 

महस लाखरेीज इतर 

यिे ेरकमाचं् या 

वस लीसाठी 

जमाप स् तक  

(दकदव व 

जमाप स् तक) 

गाव नम ना नऊची पावती प स् तके व 

इतर पावती प स् तके यांच् या संग्रहाची 

नोंदवही  

 

       चलान जमीन महसूलाच्या 

रकमखेरेीज इतर 

रक्कम कोषागारात 

भरिचे ेचलान  

 

प्रर्ासनाच् या आकडवेारीर्ी सबंिंीत महसलूी लखे े(गाव नम न े११ त े१६) 

११ १२ १३ १४ 

जपकाचंी 

आकडवेारी 

(जजन नसवार परेे 

पत्रक) 

जपकाचंी नोंदवही लोकसखं् या, ग रे व 

र्ेतकी अवजारे 

दर्वजविारी नोंदवही 

पािीप रवठ् याच् या सािनाचंी 

नोंदवही 

१५ १६  

आवक - जावक 

नोंदवही 

प स् तके, जनयम 

प जस् तका व स् थायी 
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आदेर् इत् यादींची 

सूची 

सकंीिव गाव नम न ेआजि नोंदवह् या १७ त े२१ 

१७ १८ १९ २० 

सकंीिव महसूल 

बसवण्यासबंिंीच े

प्रजतवतृ्त नोंदवही 

मंडलअजिकारी 

याचंी आवक - 

जावक नोंदवही 

(बारजनर्ी) 

तलाठी/मडंलअजिकारी 

याचं् या ताब् यात 

असलले् या र्ासकीय 

मालमत्तचेी नोंदवही 

तलाठी/मडंलअजिकारी याचं् याकडील 

पोस् टाच् या जतदकटाचंी नोंदवही  

 

२१  

मंडलअजिकारी 

याचंी माजसक 

दनैदंदनी 

सकंीिव फाईल् स (एक त ेसात) 

एक दोन तीन चार 

वार्षवक प्रजतवतृ्त गावाचा नकार्ा 

ककंवा गट प स् तक 

कमी-जास् त पत्रके आकारफोड पत्रके 

पाच सहा सात  

उप 

जनबंिकाकडून 

प रजवण् यात 

आलेली अ पत्रके 

फेरफार 

नोंदवहीतील 

नोंदीसबंिंी आदरे् 

व सूचना 

सकंीिव कागदपत्र े

इतर 

तलाठ् याच े

कायवभार 

प्रजतवतृ्त 

ग्राम आदर्व तक् ता 
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३. गाव नम ना एक:-  जजमनींची नोंदवही:- 
 

गाव नम ना एक 

जजमनींची नोंदवही 

आकारबदं- जमाबंदी जमस् ल - र्तेवार पत्रक 

गाव.......  ताल का ............... जजल् हा............ 

हके् टरी प्रमाि दर ..... रु. प.ै                                                                          अ) जमाबदंी स रू केल् याच े

वषव : 

कोरडवाहू .....                                                                                           ब) जमाबदंी म दत 

सपंल् याच ेवषव : 

बागायत .....                                                                                             क) सवके्षि गट : 

भात .....                                                                                                  ड) हप् त् याचा ददनाकं : 

वरकस ककंवा इतर ..... 

भमूाप

न 

क्रमाकं 

िार

िा 

प्रकार 

एकू

ि 

क्षते्र 

वजा- लागवड 

अयोग् य  

जबनआकारी 

लागवडीसाठी 

अन पलब् ि क्षते्र 

जनव् वळ 

लागव

डी 

योग् य 

क्षते्र 

कृजषक 

आकार

िी 

साववजजनक 

मागावजिकार 

आजि 

स जविाजि

कार 

फेरबदला

चा 

तपर्ील 

फेरबदला

चा आदरे् 

क्रमाकं व 

ददनाकं 

र्े

रा 

   प्रका

र 

क्षते्र  क्षते्र       

    हे

. 

आर

. 

हे

. 

आ

र 

रु.    प.ै     

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

           

तयार ददनाकं:          तपासल े

तलाठी मौज े....., ताल का.....जजल् हा.....      तहजसलदार, 

ताल का.....जजल् हा..... 

 गाव नम ना एक हा महस ली लेख् यांच ेआरंभ स् थान आह.े महाराष् र जमीन महसूल अजिजनयम १९६६, 

कलम १०२ अन वय ेजमाबदंी लाग ूकेल् याबरोबर म.ज.म.अ.१९६६, कलम ९४(३) मिील सूचनेन सार 

भूमी अजभलेख जवभागातफे म.ज.म.अ.१९६६, कलम ८४ अन वये भूमापन क्रमाकं आजि त् याच ेउपजवभाग 

यान सार क्षेत्र व आकारिी याच ेजववरिपत्र तयार केले जात.े म.ज.म.अ.१९६६, कलम ९२ अन वय े

महस ली भूमापन झाल ेनसले तरीही जमाबदंी लाग ूकरता येत.े याच जववरिपत्राच् या आिारे गाव नम ना 

एक तयार केला जातो. यात एकूि अकरा स् तंभ आहते,  

 गा. न. एक -  स्तंभ - ८ – ज् या रठकािी म.ज.म.अ. १९६६, कलम १६५ अन वय ेवाजजब उल-्अजव 

(राज् यर्ासन ककंवा साववजजनक प्राजिकरिाच् या मालकीच् या नसलले् या पािी ककंवा जजमनीसबंंिात 

साववजजनक अजिकाराची नोंद असलेला अजभलेख) तयार करण् यात/ठेवण् यात आललेा नाही तथे ेहा स् तंभ 

महत् वाचा ठरतो. यात साववजजनक मागाववरील अजिकार आजि स जविा अजिकाराचंा उल् लेख करावा. 

वाजजब उल-्अजव तयार करण् यात आला तर हा स् तंभ अनावश् यक ठरतो. ज् या गावात पाचपेक्षा कमी 

भूमापन क्रमाकं 'वन' म् हिनू अजिसजूचत करण् यात आलेले असतील त् या गावात वनाबाबतचा आवश् यक 

सवव तपर्ील या गाव नम ना एक च् या स् तंभ आठ मध्य ेनोंदवला जातो.  

 गा. न. एक -  स्तंभ - ११ – हा र्रेा स् तंभ असून यात अकृषीक आकारिीतनू माफी जमळालले् या 

जवजहरी, इमारती (म.ज.म.अ. १९६६ कलम ११७), व अन य काही र्रेे असल् यास नमदू कराव.े 
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 गा. न. एकचा कालाविी: जमाबदंीच् या म दतीपयंत (३० वषव) हा नम ना अजस् तत् वात राहील. या 

नम न याच् या तपर्ीलात वारंवार बदल होत असतात. या बदलांम ळे कृजषक आकारिीत बदल होत असतो, 

भूमापन क्रमाकंाच् या क्षेत्रात बदल होत असतो, नवीन भूमापन क्रमाकं तयार होत असतात, या प्रकारच े

बदल (गाव नम ना एकच् या गोषवार् यातील पाच प्रम ख जर्षवकाचं् या क्षेत्र व आकारिीच् या बरेजेमध्य े

झालले ेबदल) तसचे लेखन प्रमादाची द रुस् ती (म.ज.म.अ. १९६६ कलम १०६), जबन आकारी-जबन 

भोगवट् याच् या जजमनी प्रदान करि े(म.ज.म.अ. १९६६ कलम २०(१)), आकार/जबन आकारी जजमनींच े

अजभहस् ताकंन (म.ज.म.अ. १९६६ कलम २२), अकृजषक परवानगी (म.ज.म.अ. १९६६ कलम ४४), 

अनजिकृत अकृजषक वापर जनयमान कूल करि े(म.ज.म.अ. १९६६ कलम ४७ (ब)), मळई जमीन 

(म.ज.म.अ. १९६६ कलम ६५), पाण् यान ेवाहून गेललेी जमीन (म.ज.म.अ. १९६६ कलम ६६), 

इत् यादींम ळे जजमनीच् या क्षते्रात बदल होत असतो. अस ेबदल भमूी अजभलेख कायावलयाला कळवाव ेव 

त् याचंा अजभलखे द रुस् त करवनू घऊेन त् याचं् याकडून रेखाजचत्र आजि नकार्ासह कमी-जास् त पत्रक प्राप् त 

करवून घ् याव ेआजि त् यान सार स् तंभ ९ आजि १० मध्य ेयोग् य त् या नोंदी कराव् यात. 
 

हा नम ना ज ना ककंवा जीिव/खराब झाल् यास तहजसलदारन ेत् याच् या प नलेखनाच ेआदेर् द् यावते, तलाठी 

यानंी सदर आदरे्ान सार अचकू प नलखेन करुन त् यावर सही करावी व तहजसलदारन ेप नर्लवजखत नम ना 

तपासनू त् यावर सही करावी.    

                                             

         

४. गाव नम ना एकचा गोषवारा:- 

गाव नम ना एकचा गोषवारा 

     गाव.......  ताल का ............... जजल् हा............ 

     क्षेत्र    आकारिी 

  ह.े  आर  रु.  पै. 

अ- लागवडीकरीता जमीन 

(एक) आकारी जमीन 

(अ) भोगवट् याची (जबनद मला) जमीन 

(१) भोगवटादार, वगव १ 

(२) भोगवटादार, वगव २ 

(३) सरकारी पट् टेदार 

(ब) जबनभोगवट् याची जमीन 

(क) जवर्षे करारान वय ेमहसूल माफ  

ककंवा पूनवसवन सपंादन ककंवा कम आकारी जमीन 

(ड) द माला जमीन 

    

एकूि अ (एक)     

(दोन) जबन आकारी 

(अ) जबनभोगवट् याची जमीन 

(ब) जवर्षे वापरासाठी नमेून ददलेली जमीन 

(उदा. कृषी क्षते्र, भात पदैास कें द्र इ.) 

    

एकूि अ (दोन)     

एकूि अ (एक) + (दोन)     
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ब- लागवडीसाठी अन पलब् ि जमीन 

(एक) लागवड अयोग् य 

(अ) पोट खराब 

(ब) नद् या, नाल े

    

एकूि ब (एक)     

(दोन) साववजजनक ककंवा जवर्षे वापरासाठी नमेून ददलेली 

(अ) वन 

(ब) क रि 

(क) जन:र् ल् क गायरान, ग राचंा तळ 

(ड) गावठाि 

(इ) तलाव 

(फ) मसिवट 

(ग) रेल् व ेमागव 

(ह) रस् त,े पाण् याच ेपाट इत् यादी करता नेमनू ददलेली 

पोटखराब 

(आय) रस् त ेव मागव 

(ज)े नळमागव, कालव,े चर इत् यादी 

(के) कटक (कॉन टन मेंट) क्षेत्रातील जजमनी 

(सजैनकी छाविी, गोळीबार क्षेत्र इत् यादी) 

(एल) र्ाळा 

(एम) िमवर्ाळा 

    

एकूि ब (दोन)     

(तीन) भमूापन क्रमाकंापकैी अकृषीक वापरासाठी 

(वापरात बदल केल् यानंतर) 

पट् ट् याने ददललेी ककंवा प्रदान केलेली जमीन, द माला वगव 

सात सह. 

    

एकूि ब (तीन)     

एकूि ब (एक) + (दोन) + (तीन)     

गावाची एकूि बरेीज     

तयार ददनाकं:           तपासल ेददनाकं:                           तपासल ेददनाकं: 

तलाठी, मौजे ....., ताल का.....जजल् हा.....       जमाबदंी जलजपक, ताल का.....जजल् हा.....                   

तहजसलदार, ताल का.....जजल् हा..... 

 गाव नम ना - १ च् या गोषवार् यावरुन गाव नम ना पाच (गावाचा ठरावबदं) बनतो. यावर ताल का 

आजि जजल् हा नम न ेअवलबंनू असतात त् याम ळे हा नम ना अत् यंत महत् वाचा ठरतो. गावात सबंिंीत बदल 

असल् यास तो दरवषी यात नोंदवण् यात यावा. जर एखाद् या वषी बदल नसले तर ".... या वषी कोिताही 

बदल नाही." असा स् पष् ट र्रेा तलाठी यानंी जलहावा. तो र्रेा तपासनू तहजसलदारन ेयावर स् वाक्षरी 

करावी. ताल का भूमी अजभलेख कायावलयातील अजभलखेार्ी हा नम ना ज ळत असावा.   

 



 

डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल् हाजिकारी     तलाठी दप् तरातील गाव नम न े१ त े२१                             पषृ् ठ 11 
 

 गाव नम ना - १ च् या गोषवार् यात गावातील जजमनींची वगववारी खालील पाच प्रम ख गटात केली जात.े 

१. लागवडीस उपलब्ि आकारी जजमनी २. लागवडीस उपलब्ि जबन-आकारी जजमनी  

३. लागवडीस अयोग्य जजमनी ४. साववजजनक कामासंाठी राखनू ठेवलले्या जजमनी  

५. जबनर्ेतीकड ेवगव झालले्या जजमनी 
 

 वरील गट १ ची (लागवडीस उपलब्ि आकारी जजमनी) जवभागिी चार उपगटात केली जात.े  

अ. ताब्यात असलले्या भोगवट्याच्या जजमनी 

ब. कोिाच्याही ताब्यात नसलले्या जबनभोगवट्याच्या पडीत जजमनी 

क. जवर्षे सवलतीवर ककंवा जवर्षे करारानवय ेददलले्या जजमनी 

ड. इनाम ककंवा द माला जजमनी 
 

 गाव नम ना - १ चा गोषवारा यामध्य ेअ- लागवडीकरीता जमीन या स् तंभात आकारी जजमनींच् या 

बाबतीतील नोंदी करावयाच् या असतात.  

 (एक) (अ) (१) या स् तभंात गावातील भोगवट् याच् या (जबनद मला) जजमनीतील वगव १ च् या 

भोगवटादाराचं् या जजमनीचे क्षेत्र हके् टर-आर मध्य ेजलहाव ेव त्याच् या समोर सदर जजमनीची आकारिी 

रु.-प.ै मध्य ेजलहाव.े  

 (एक) (अ) (२) या स् तभंात गावातील भोगवट् याच् या (जबनद मला) जजमनीतील वगव २ च् या 

भोगवटादाराचं् या जजमनीचे क्षेत्र हके् टर-आर मध्य ेजलहाव ेव त् याच् या समोर सदर जजमनीची आकारिी 

रु.-प.ै मध्य ेजलहाव.े  

 (एक) (अ) (३) या स् तभंात गावातील भोगवट् याच् या (जबनद मला) जजमनीतील सरकारी पट् टेदार 

भोगवटादाराचं् या जजमनीचे क्षेत्र हके् टर-आर मध्य ेजलहाव ेव त् याच् या समोर सदर जजमनीची आकारिी 

रु.-प.ै मध्य ेजलहाव.े   

 त् याखालील (ब) मध्य ेगावातील जबनभोगवट् याच्या जजमनीच ेम् हिजेच ज्या सरकारी जजमनी 

लागवडीस योग्य आजि आकारी आहते परंत  त्या कोिालाही वजहवाटीसाठी दणे्यात आलले्या नाहीत अर्ा 

जजमनीचे क्षेत्र आजि त्यावरील आकाराची नोंद क्षेत्र हके् टर-आर मध्य ेजलहावी व त् याच् या समोर सदर 

जजमनीची आकारिी रु.-प.ै मध्य ेजलहावी.   

 त् याखालील (क) मध्य ेगावात जवर्षे करारान वय ेमहसूल माफ केलले् या ककंवा प नववसन, सपंादन ककंवा 

आकारिी कमी करण् यात यिेार् या जजमनीचे म् हिज ेज्या जजमनी र्ासनान ेमहसूल माफ करून ककंवा 

महसूल कमी करून एखाद्या व्यक्तीला ककंवा ससं्थलेा (उदा. र्ाळा, व्यायाम र्ाळा, दक्रडा मडंळ, 

िमवर्ाळा इ.) ददल्या आहते अर्ा जजमनीच ेक्षते्र हके् टर-आर मध्य ेजलहाव ेव त् याच् या समोर सदर 

जजमनीची आकारिी रु.-प.ै मध्य ेजलहाव.े र्ासनाच्या प्रचलीत आदरे्ान सार ज्या खातदेाराच् या 

जजमनीचा र्ेतसारा रु. ५/- पके्षा कमी आह ेत्याला र्तेसारा माफ आह.े ही सारामाफी जजमनीला नव्ह ेतर 

व्यक्तीला (र्ेतकर् याला) लाग ूअसल्यान ेयाची नोंद या रकान यात करु नय.े   

 त् याखालील (ड) मध्य ेगावातील द माला जजमनी म् हिजचे इनाम जजमनींच ेक्षेत्र हके् टर-आर मध्य े

जलहाव ेव त् याच् या समोर सदर जजमनीची आकारिी रु.-पै. मध्य ेजलहाव.े स्वाततं्र्यपवूव काळात ७ प्रकारची 

इनाम ेअसली तरी सध्या फक् त खालील इनाम ेअजस्तत्वात आहते. 

(१) सकंीिव इनाम-(इनाम वगव-७): काही ठराजवक कामांकररता महसूल माफीन ेददलले्या जजमनींचा 

समावरे् इनाम वगव-७ मध्य ेहोतो. 
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(२) दवेस्थान इनाम-(इनाम वगव-३): दवेस्थान इनाम फक्त पजश् चम महाराष्ट्रात अजस्तत्वात आह.े 

(३) सरंजाम इनाम-(इनाम वगव-१): महाराष्ट्रात फक्त सातारा जजल्यात सरंजाम इनाम अजस्तत्वात आह.े     

 त् याखाली एकूि (अ) (एक) या स् तंभात वगव १, वगव २, सरकारी पट् टेदार, जवर्षे करारान वय ेमहसूल 

माफ केलले् या ककंवा पूनवसवन सपंादन ककंवा कमी आकारिी करण् यात यिेार् या आजि द माला जजमनींच् या 

एकूि क्षेत्राची बरेीज हके् टर-आर मध्य ेव आकारिीची एकूि बरेीज रु.-प.ै मध्ये जलहावी.      

 त् याखालील दोन (अ) मध्य ेगावातील लागवडीस उपलब्ि जबन आकारी जजमनींच् या क्षते्राची नोंद 

करावी:- या जजमनींची जवभागिी दोन प्रकारात होत.े 

(१) आकार बसजवण्यात आलेला नाही अर्ा जजमनी. 

(२) र्तेी जवषयक सरं्ोिन ससं्था अथवा र्ासनाच्या र्ेती फामव (उदा.कृषी क्षेत्र, भात पदैास कें द्र इ.) कड े

असलले्या जजमनी. 

 त् याखाली एकूि (अ) (दोन) या स् तंभात गावातील लागवडीस उपलब्ि जबन आकारी जजमनींच् या 

क्षेत्राची आजि वरील प्रमाि ेजवर्षे वापरासाठी नमेनू ददललेी जजमनींच् या एकूि क्षते्राची बरेीज हके् टर-

आर मध्ये व आकारिीची एकूि बरेीज रु.-प.ै मध्य ेजलहावी. त् यानतंर त् याच् या खाली एकूि अ मध्य ेवर 

केलले् या अ (एक) आजि या (अ) (दोन) ची बरेीज जलहावी.  

 त् याखालील ब- मध्य ेलागवडीसाठी अन पलब् ि जमीनींच् या स् तंभात-  

 लागवडीस अयोग्य जजमनींच् या एकूि क्षते्राची नोंद करावी. यात र्ेतीस उपय क्त नसलले्या जजमनींचा 

समावरे् होतो. यातील (अ) मध्य ेगावातील एकूि पोटखराब क्षेत्राची तर (ब) मध्य ेगावातील नदी, नाल,े 

इत्यादी खाली यते असलले् या क्षेत्राची नोंद करावी. 

 त् याखाली वरील (अ) आजि (ब) च् या क्षेत्राची बरेीज एकूि ब (एक) या स् तभंात करावी.    

 याप ढील (दोन) या स् तभंात वन, क रि, जन:र् ल् क गायरान, ग राचंा तळ, गावठाि, तलाव, मसिावट, 

रेल् व ेमागव, रस् त,े पाण् याच ेपाट, रस् त ेव मागव, नळमागव, कालवे, चर, कटक (कॉन टन मेंट) क्षेत्रात सजैनकी 

छाविी, गोळीबार क्षेत्र इत् यादींसाठीच् या जजमनी, र्ाळा, िमवर्ाळा अर्ा साववजजनक ककंवा जवर्षे 

वापरासाठी नमेनू ददलले् या जजमनींच ेक्षेत्र स् वतंत्रपि ेनोंदवाव.े दोन उपयोगासाठी एकच जमीन 

वापरण्यात यते असले तर त्याची नोंद दोन वळेा करु नय.े म ख् य उपयोगासमोर योग्य ती नोंद करून इतर 

उपयोगासमोर द य्यम उपयोगाबाबत र्रेा जलहावा. उदा. गायरान जजमनीच् याच काही क्षेत्राचा वापर 

स्मर्ानभूमी म्हिनू होत असेल तर र्रेा प ढील प्रमाि ेअसेल:   

(क) गायरान क्षेत्र - २.२१ हके्टर-आर; आकार- काही नाही 

(ख) स्मर्ानभूमी - स्मर्ानभूमीसाठी उपयोगात यिेारी १ हके्टर जमीन उपरोक्त गायरान क्षते्रात 

समाजवष्ट आह.े 

 त् याखाली वरील (दोन) च् या एकूि क्षेत्राची बरेीज एकूि ब (दोन) या स् तभंात करावी.     

 (तीन) या स् तंभात अकृजषक वापरासाठी पट् ट् यान ेददलेली ककंवा प्रदान केलेली जमीन, तसेच वगव सात 

सह म् हिज ेस्थाजनक स्वराज्य ससं्था, नगरपाजलका आदींच्या स्थाजनक फंडामिून ककंवा सरकारी मदतीतून 

ददलले्या महसलू माफ जजमनी . उदा. र्ाळा, महाजवद्यालय,े र्कै्षजिक ससं्था, दवाखाने, हॉजस्पटल, जबगर 

फायदा साववजजनक काम ेकरिाऱ्या जबगर सरकारी ससं्था, ज्यात िार्मवक िमावदाय ससं्थाचंा समावरे् 

होतो यानंा प्रदान केलले् या जमीनींचे क्षेत्र जलहाव.े  

 याखाली एकूि ब मध्य ेलागवडीसाठी अन पलब् ि जमीन, साववजजनक ककंवा जवर्षे वापरासाठी नमेून 

ददलेली जमीन आजि अकृजषक वापरासाठी पट् ट् यान ेददलेली ककंवा प्रदान केलेली जमीन, तसेच वगव सात 

म् हिून प्रदान केलेली जमीन याचं् या क्षेत्राची बरेीज जलहावी.  
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 याखाली एकूि अ (एक) + (दोन) + एकूि ब (एक) + (दोन) + (तीन) याचंी बरेीज जलहावी. ही 

बरेीज म् हिज ेगावातील एकूि क्षेत्राची बरेीज असेल.   

 गाव नम ना - १ च् या गोषवार् यातील एकूि क्षेत्राचा मेळ गाव नम ना नबंर- १ च्या एकूि क्षते्रार्ी बसि े

आवश्यक आह.े यानतंर हा गोषवारा तपासनू तलाठी, जमाबदंी जलजपक आजि तहजसलदार यानंी त् यावर 

स् वाक्षरी करावी.   

 गाव नम ना - १ चा गोषवारा तयार करण्यासाठी, गाव नम ना - १ अद्ययावत असि ेमहत्वाच ेआह.े  

 गाव नम ना - १ मिील रकाना क्रमाकं ४ आजि ५ यानंा जवर्षे महत्व आह.े कारि या रकानयातच 

र्ेतीकररता उपलब्ि नसलले्या जजमनींची नोंद असत.े  

 गाव नम ना - १ चा गोषवारा दरवषी ३१ ज ललैा तयार असावा. याची एक प्रत तहजसल कायावलयात 

ताल का नम ना १ तयार करि ेकामी पाठवावी. 

         

 

५. गाव नम ना एक - अ:-  वन जजमनींची नोंदवही 

    गाव नम ना एक - अ 

वन जजमनींची नोंदवही 

गाव.......  ताल का ............... जजल् हा............ 

भमूापन 

क्रमाकं  

(असल् यास) 

     

                 वनाखालील क्षेत्र वन जमाबदंी 

अजिकार् यान े

अजिजनयमान वय े

अजभजलजखत केलले े

अजिकार   

र्रेा 

वन 

क्रमाकं 

असल् यास 

ग्राम वन ककंवा 

महसूल जवभागाच् या 

प्रभाराखालील वन. 

(वन 

अजिजनयमानं वय े

असल ेतरी) 

सरंक्षीत 

वन 

राखीव 

वन 
                  

  ह.े     आर ह.े आर ह.े आर   

(१) (२)        (३)     (४)   (५)        (६)   (७) 

       

       

तयार ददनाकं:           तपासल ेददनाकं:                           तपासल ेददनाकं: 

तलाठी, मौज े....., ताल का.....जजल् हा.....       वन जमाबदंी अजिकारी ताल का.....जजल् हा.....     तहजसलदार, ताल का.....जजल् हा.....               

ज् या गावात पाचपेक्षा अजिक भूमापन क्रमाकं 'वन' म् हिून अजिसजूचत करण् यात आलेल ेअसतात अर्ाच 

गावात हा स् वयसं् पष् ट नम ना ठेवला जातो. पाचपके्षा कमी भूमापन क्रमाकं 'वन' म् हिनू अजिसजूचत 

करण् यात आल ेअसतील तर वनाबाबतचा आवश् यक सवव तपर्ील गाव नम ना एकच् या स् तंभ आठ मध्य े

(साववजजनक मागावजिकार आजि स जविाजिकार) घ् याव् या.  
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 गाव नम ना एक -  अ च् या स् तंभ (१) मध्य,े जर वन जजमनींना भपूापन क्रमाकं देण् यात आला असले तर 

तो जलहावा. जर भमूापन क्रमाकं दणे् यात आला नसेल तर त् या क्षते्राची स् वयसं् पष् ट खिू जलहावी. 

 स् तंभ (२) मध्य ेवन जवभागाकडून जर काही वन क्रमांक ददला गेला असल् यास तो वन क्रमाकं जलहावा.  

 स् तंभ (३) मध्य,े जरी वन अजिजनयमानं वय ेग्राम वन ककंवा महसूल जवभागान ेघोजषत केलेल ेवन असल े

तरी ते क्षेत्र हके् टर-आर मध्य ेनमदू कराव.े 

 स् तंभ (४) मध्य ेसरंक्षीत वनाच े(असल् यास) क्षते्र हके् टर-आर मध्ये नमदू कराव.े 

 स् तंभ (५) मध्य ेराखीव वनाच े(असल् यास) क्षते्र हके् टर-आर मध्य ेनमदू कराव.े 

 स् तंभ (६) मध्य ेवन जमाबदंी अजिकार् यान,े अजिजनयमान वये काही अजिकार अजभजलजखत केललेे 

असतील तर त् याची नोंद घ् यावी.  

 गाव नम ना एक - अ तयार झाल् यावर तलाठी यानंी वन जवभागाच् या अजभलेखाबंरोबर वन क्षते्राचा 

मेळ घ् यावा, त् यावर स् वाक्षरी करावी, त् यानतंर त् यावर वन जमाबदंी अजिकार् याची स् वाक्षरी घ् यावी. र्वेटी 

तहजसलदारन ेयावर स् वाक्षरी करावी. तहजसलदारन ेगाव नम ना क्रमाकं एक वर स् वाक्षरी करण् याआिी वन 

जवभागाच् या अजभलखेाबंरोबर वन क्षेत्राचा मळे घेतल् याची खात्री करावी. 

 

   

 

६. गाव नम ना एक – ब:- जबन भोगवट् याच् या (सरकारी) जजमनींची नोंदवही 

गाव नम ना एक - ब 

जबन भोगवट् याच् या (सरकारी) जजमनींची नोंदवही 

गाव.......  ताल का ............... जजल् हा............ 

भूमापन क्रमाकं    आकारिी  साववजजनक मागावजिकार आजि 

स जविाजिकार   

र्रेा 

 

     (१) 

 क्षते्र 

(२-अ) 

आकारिी 

 (२-ब) 

जबन आकारी 

क्षेत्र 

    (३) 

 

        (४) 

 

(५) 

 ह.े   

आर 

रू.   प.ै   ह.े     आर   

      

      

 

तयार ददनाकं:           तपासल ेददनाकं:                           तपासल ेददनाकं: 

तलाठी, मौजे ....., ताल का.....जजल् हा.....       जमाबदंी जलजपक, ताल का.....जजल् हा..... 

 तहजसलदार, ताल का.....जजल् हा.....  

गाव नम ना एक – ब नम ना ही जबन भोगवट् याच् या (सरकारी) जजमनींची नोंद असिारी एक द य् यम 

नोंदवही आह.े ज् या गावात दहा ककंवा दहापके्षा अजिक जबन भोगवट् याच् या (सरकारी) जजमनींच ेभमूापन 

क्रमाकं आहते त् या गावात ही नोंदवही ठेवण् यात येत.े  

 स् तंभ (४) मध्य ेसाववजजनक मागावजिकार आजि स जविाजिकार उदा. जन:र्लू् क गायरान, ग राचंा तळ, 

सरकारी वन इत् यादींची नोंद घ् यावी. 
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 या नोंदवहीम ळे गाव नम ना एकच् या गोषवार् यातील अ-दोन या जर्षवकाखालील तपजर्लाच ेअचकू 

सकंलन होण् यास मदत जमळत.े या नोंदवहीमध्य ेजवल् हवेाटीसाठी उपलब् ि जजमनीची माजहती असल् याम ळे 

याचा बराच उपयोग होतो.  

 

   

७. गाव नम ना एक-क: भोगवटादार वगव दोन म्हिनू मंजरू केलले्या आजि ग्रामपचंायतीकड ेजनजहत 

केलले् या जजमनींची नोंदवही 

महाराष्ट्र र्ासनान ेर्ासन जनिवय क्रमाकं लोआप्र-२००९/प्र.क्र.२३८/ल-६, ददनाकं १७ माचव २०१२ 

अनवय ेमा. जवभागीय आय क्त, कोकि जवभाग याचं्या अध्यक्षतखेाली नमेण्यात आलले्या सजमतीच्या 

जर्फारसीवरून, जनबिंीीत सत्ता प्रकाराच्या जजमनींच्या अनजिकृत हस्तांतरिास आळा बसावा या दषृ्टीन े

पवूीच् या महाराष्ट्र जमीन महसूल जनयम प जस्तका, खडं ४ मिील गाव नम ना क्रमांक १ (क) मध्य ेस िारिा 

करुन स िारीत नम ना जवजहत केला आह.े  

स िारीत गाव नम ना एक (क) 

भोगवटादार वगव दोन म् हिनू मजंरू केलले् या जजमनी आजि ग्रामपचंायतीकड ेजनजहत केलले् या जजमनी 

गाव :                                                  साझा :                                                  ताल का :      

जजल् हा :  
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ 

तलाठी साझा:                          जमाबंदी महसलू सहाय्यक :                                         तहजसलदार :  
 

उपरोक् त र्ासन जनिवयान वय ेस िारीत गाव नम ना एक-क चे स् वतंत्र चौदा भाग करण् याच् या सचूना ददल् या 

होत् या. त् यानतंर ददनाकं १५ माचव २०२१ रोजी उपरोक् त चौदा प्रकारामंध् य ेदोन प्रकाराचंी वाढ करून 

एक (क) १५ हा भसूपंादन अजिजनयमान वये सपंादीत केलले् या जजमनी असा एक प्रकार जवहीत केला आह े

आजि अर्ा भसूंपादीत जजमनींच् या सातबाराच् या ईतर हक् कात "भसूपंादन अजिजनयमान वय ेसंपादीत 

वापर आजि हस् तातंरिावर जनबंि" असा र्रेा ठेवण् याच् या आजि द सरा प्रकार एक (क) १६ हा वक् फ 

जजमनीसाठी तलाठी दप् तरात ठेवण् याच ेआदरे् ददल ेआहते. एक (क) १६ प्रकारच् या सातबाराच् या ईतर 

हक् कात "वक् फ प्रजतबंिीत सत् ता प्रकार" अर्ा र्रेा नमदू करण् याचे आदरे् ददले आहते. 

 गाव नम ना एक – क मध्य ेग्रामपंचायतीकड ेजनजहत केलले् या जजमनींचीही नोंद ठेवावी लागत.े  
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याबाबत प्रथम "जनजहत" या र्ब् दाचा अथव लक्षात घ् यावा. "जनजहत" करि ेम् हिज ेमालकी हक् कान ेप्रदान 

करि ेहोत नाही. ज् याच् याकड ेजमीन "जनजहत" करण् यात आली आह ेत् याची जस् थती कजनष् ठ िारकाप्रमाि े

असत.े  

ही जमीन ज् या प्रयोजनासाठी "जनजहत" करण् यात आली आह ेत ेप्रयोजन र्ासनाच् या परवानगीजर्वाय 

बदलता यते नाही. त् याम ळे म बंई ग्रामपचंायत अजिजनयम, १९५८, कलम ५१ अन वय,े र्ासनान े

ग्रामपचंायतीकड ेजनजहत केलले् या जजमनींवर ग्रामपचंायतीचा मालकी हक् क नसतो, त् यावंर र्ासनाचाच 

मालकी हक् क असतो. त् याम ळे ग्रामपचंायतीकड ेजनजहत जजमनींच् या ७/१२ सदरी मालकाच ेनाव या 

स् तंभात "र्ासन" असाच उल् लेख ठेवावा आजि इतर अजिकार या स् तंभातच ग्रामपचंायतीच ेनाव ठेवाव.े 

• अनके वेळा अस ेआढळून येत ेकी, चराऊ जजमनी, ज् या ग्रामपचंायतीच् या ताब् यात दखेभालीसाठी ददल् या 

जातात, त् या जजमनींवर, र्ासनाची कोितीही परवानगी न घतेा, ग्रामपंचायत र्ाळा, दवाखाना, ससं् थेचे 

कायावलय, ग्रामपचंायत कायावलय बािंत.े लोकक्षोभाच् या जभतीम ळे याला जवरोि होत नाही. परंत  सदर 

बािंकाम ह ेर्ासकीय जजमनीवर असल् याम ळे, सबंजंिताला योग् य ती परवानगी घेण् याची समज दिे ेह े

तलाठीच ेकतवव् य आह.े अर्ा प्रकारामं ळे गाव नम ना १ त े५ यांची स सगंती करि ेअवघड जात.े  

याम ळे अर्ी परवानगी घतेली नसल् यास तलाठी यानंी सदर बािंकामाची नोंद गाव नम ना १इ 

(अजतक्रमि नोंदवही) मध्य ेघ् यावी आजि प ढील योग् य ती कायववाही करावी. काही गावात, र्ासकीय 

जजमनी स् वत:च् या मालकीच् याच समजून बकेायदरे्ीर बािंकाम,े बेकायदरे्ीर जवहीर खोदि,े 

बकेायदरे्ीरपि ेर्ासकीय जजमनींवर अजतक्रमि करि ेअर्ी काम ेकेली जातात. यावंर जनयंत्रि ठेवि ेव 

वळेेत योग् य ती कायववाही करि ेह ेतलाठी आजि मडंल अजिकारी याचं ेकतवव् य आह.े       

• महाराष् र जमीन महसूल अजिजनयम, १९६६ च् या कलम ५१ तसेच महाराष् र जमीन महसूल (सरकारी 

जजमनीची जवल् हवेाट लावि)े जनयम १९७१ च् या कलम ४३ त े४६ अन वय,े अजतक्रमि जनयमान कूल 

करण् याच ेअजिकार जजल् हाजिकारी यानंा आहते. 
 

र्ासन जनिवय क्रमाकं लोआप्र-२००९/प्र.क्र. २३८/ल-६, ददनाकं १७/३/२०१२ व पररपत्रक क्र. जमीन-

२०२१/ प्र.क्र.१०/ ज-१अ, ददनाकं १५ माचव २०२१ अन वय ेगाव नम ना एक (क) च ेस िारीत स् वरूप 

खालील प्रमाि ेझाल ेहोत.े 

अ.क्र.                              जजमनींच ेप्रकार १(क) मिील नोंद 

घेण् यासाठी प्रस् ताजवत 

सदर/भाग क्रमाकं  

१ म ंबई क ळ वजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम १९४८ चे कलम ३२ ग 

अन वय ेजवक्री झालले् या जजमनी 

१ क (१) 

२ वगेवगेळ् या इनाम व वतन जजमनी (दवेस् थान जजमनी वगळून) १ क (२) 

३ महाराष् र जमीन महसूल अजिजनयम, १९६६ अन वय ेजवजवि 

योजनातंगवत प्रदान/ अजतक्रमि जनयमान कूल केलले् या जजमनी 

(भमूीहीन, र्तेमजरू, स् वातंत्र सजैनक इ.) 

१ क (३) 

४ महाराष् र जमीन महसूल अजिजनयम, १९६६ अन वय ेजवजवि 

योजनातंगवत प्रदान/ अजतक्रमि जनयमान कूल केलले् या जजमनी (गृह 

जनमावि ससं् था, औद् योजगक अस् थापना, र्कै्षजिक ससं् था, जवर्षे वसाहत 

प्रकल् प इ.) 

१ क (४) 

५ महाराष् र जमीन (िारिचेी कमाल मयावदा) अजिजनयम, १९६१ 

अंतगवत वाटप केलले् या जजमनी 

१ क (५) 

 
 

६ महानगरपाजलका, नगर पाजलका व जवजवि प्राजिकरि यांच् या जवकास १ क (६) 
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आराखड् यात समाजवष् ट असलले् या जजमनी अथवा ग्रामपचंायतीकड े

ग रचरि अथवा इतर प्रयोजनासंाठी वगव केलले् या जजमनी 

७ दवेस् थान इनाम जजमनी १ क (७) 

८ आददवासी खातदेाराचं् या जजमनी (महाराष् र जमीन महसूल अजिजनयम, 

१९६६, कलम ३६ अ अन वय)े 

१ क (८) 

९ महाराष् र प नववसन अजिजनयम १९९९ च् या कलम १६ अन वय ेप्रदान 

केलले् या जजमनी 

१ क (९) 

१० भाडपेट् ट् यान ेददलले् या र्ासकीय जजमनी १ क (१०) 

११ भदूान व ग्रामदान अतंगवत ददलले् या जजमनी १ क (११) 

१२ महाराष् र खाजगी वन े(सपंादन) अजिजनयम १९७५ तसचे महाराष् र 

र्ेत जमीन (जमीन िारिचेी कमाल मयावदा) अजिजनयम १९६१ 

अन वय ेचौकर्ीसाठी प्रलजंबत असलले् या जजमनी  

१ क (१२) 

१३ भूमीिारी हक् कान वय ेप्राप् त झालले् या जजमनी १ क (१३) 

१४ महाराष् र जमीन (िारिचेी कमाल मयावदा) अजिजनयम, १९६१  

अन वय ेकमाल मयावदपेके्षा अजिक िारि करण् यास सटू ददलले् या जजमनी 

१ क (१४) 

१५ भूसपंादन अजिजनयमान वय ेसंपादीत केलले् या जजमनी १ क (१५) 

१६ वक् फ जजमनी १ क (१६) 

 

स िारीत गाव नम ना १ (क) बाबत खालीलप्रमाि ेकायववाही करण्याच ेर्ासनाच ेजनदरे् आहते. 

• सवव जनबजंित सत्ता प्रकाराच्या जजमनींबाबत खात्री करावी.  

• सवव प्रकारच्या जनबजंित सत्ता प्रकाराच्या आजि पवूव परवानगीजर्वाय हस् तातंरिास बदंी असिा-या 

जजमनींच्या ७/१२ उतार् यावर इतर हक्क सदरी "सक्षम प्राजिकार् यांच्या पवूव परवानगीजर्वाय 

हस्तांतरिास बदंी"  असा जर्क्का उमटजवण् यात यावा. 

• महाराष्ट्र पनूववसन अजिजनयम, १९९९ अतंगवत प्रदान केलले्या जजमनींच्या ७/१२ उतार् यावर इतर हक्क 

सदरी "जमीन वाटप केल्याच्या ददनाकंापासनू दहा वषापंयतं हस्तातंरिास बदंी"  असा जर्क्का 

उमटजवण्यात यावा. 

• स िारीत नम नयात  गाव नम ना १ (क) अद्ययावत करून त्याची एक प्रत द य्यम जनबंिकानंा 

त्याचं्याकडील डाटाबसेमध्य ेनोंद करण्याकामी दणे्यात यावी. तसेच एक प्रत तहजसलदार कायावलयात 

माजहतीसाठी पाठजवण् यात यावी.  

तथाजप, उपरोक् त १६ भागाचे नम न ेर्ासनान ेजवजहत केलले ेनाहीत. स् थाजनक पररजस् थतीन सार यामंध्य े

जरूर त ेफेरबदल करावते.  
 

 गाव नम ना १(क) (१) बाबत: सदर नम न याच ेनाव महाराष् र क ळ वजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, 

१९४८ कलम ३२-ग अन वय ेजवक्री झालले् या जजमनी अस ेआह.े तथाजप, महाराष् र राज् यात मराठवाडा 

जवभागात, हदै्राबाद क ळ वहीवाट व र्तेजमीन अजिजनयम, १९५०, कलम ३८-ई, तर जवदभव जवभागात, 

म ंबई क ळ वजहवाट व र्ेतजमीन (जवदभव प्रदरे्) अजिजनयम १९५८, कलम ४३ अन वय ेक ळाला मालक 

झाल् याच ेप्रमािपत्र दणे् यात यते.े  
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क ळ कायदयातील स िारिने सार, ज् या रठकािी क ळाला कायदरे्ीरपि ेजजमनीचे मालक ठरजवण् यात आल े

आह ेआजि जो क ळ या तरत दीन वये मालक ठरवनू दहा वषावचा कालाविी लोटला आह ेत् या रठकािी 

मालक झालले् या क ळाला, त् याला मालकी हक् कान ेजमळालेली जमीन जवक्री करण् यासाठी परवानगीची 

आवश् यकता नसेल. तथाजप, अर्ा मालक झालले् या क ळान ेसबंिंीत तहजसलदारकड ेअजव करून जजमनीच् या 

हस् तांतरिाकामी जजमनीची जवक्री ककंमत ठरवनू जमळावी म् हिनू अजव करावा. तहजसलदार अ र्ीा 

जजमनीच् या आकारिीच् या चाळीसपट रक् कम ठरवून ती क ळाला र्ास कीय जतजोरीत भरण् याच ेचलन 

दतेील. अर्ी आकारिीच् या चाळीसपट रक् कम र्ासकीय जतजोरीत भरल् यानतंर अजवदार क ळ त् याला 

मालकीहक् कान ेजमळालले् या जजमनीची जवक्री करण् यास मकू् त असेल तसचे अर्ा जजमनीची जवक्री 

झाल् यानतंर त् या जजमनीच् या सातबाराच् या ईतर हक् कातील हस् तांतरिास प्रजतबंि ही अट कमी करण् यात 

यईेल आजि सदरची जमीन िारिाजिकार वगव-१ ची होईल. एकदा जवक्री झालले् या अर्ा जजमनीची 

भजवष् यात प न हा जवक्री करतांना कोितीही रक् कम भरण् याची ककंवा कोित् याही अजिका-याची परवानगी 

घेण् याची आवश् यकता असिार नाही.  

परंत  ज् या रठकािी क ळाला मालकी हक् क प्रमािपत्र जमळून दहा वषावपेक्षा कमी काळ झाला आह ेत् या 

रठकािी मात्र सक्षम अजिका-याकडून जवक्री परवानगी घिेे आवश् यक असेल. 
 

 गाव नम ना १(क) (२) बाबत: पवूीच् या काळी राजाची चाकरी करिार् या व् यक् तींना ककंवा जनतचेी 

काम ेकरिार् या व् यक् तींना, राजाकंडून जजमनीची मळू ककंमत न घेता, त् यांच् या चाकरीबद् दल बक्षीस 

म् हिून जजमनी ददल् या जात असत. अर्ा जजमनी चाकरी करेपयतं वरं्परंपरागतररत् या त् याच मळू 

व् यक् तीच् या क ट ंबातील व् यक् तींनी वारसाहक् कान ेकसावी अस ेअपजेक्षत होत.ेत् याम ळे अर्ा जजमनींच् या 

हस् तांतरिावर जनबिं होत.े अर्ा जजमनींना वतन ककंवा इनाम जजमनी म् हिनू ओळखल ेजात अस.े  
 

जब्रटीर् सरकारन ेइनाम/वतनाच ेतीन वगव केल ेहोत.े  

१. सरकार उपयोगी वतन: यात पाटील, राव, खोत, गावडा, गावकर, नाईक, क लकिी, पाडं्या, कर्िवक, 

चौग ला इत्यादी वतन ेहोती.  

२. रयत उपयोगी वतन: यात जोर्ी, ग रव, जगंम, काझी, स तार, लोहार, चाभंार इत्यादी वतन ेहोती. 

३. सरकार व रयत यानंा अत् यावश् यक नाहीत अर्ी वतन:े सोनार, शर्पंी, तेली, माळी, ताबंोळी, गवडंी, 

कसार इत्यादी वतन ेहोती. 
 

पवूी इनामाच ेखालील सात प्रकार अजस् तत् वात होत:े 

१. इनाम वगव-१: सरंजाम, जहागीर व इतर तत्सम राजकीय कामाच्या मोबदला म्हिनू ददललेी जमीन.  

२. इनाम वगव-२: जात इनाम-एखाद्या व्यक्तीने केलले्या भषूिावह कामजगरीबद्दल ददलेली जमीन. 

३. इनाम वगव-३: दवेस्थान इनाम- दवेदवेता ककंवा अनय िार्मवक स्थळांच्या व्यवस्थसेाठी ददललेी जमीन.   

४. इनाम वगव- ४: दरे्पाडं/ेदरे्म ख/क लकिी इनाम 

५. इनाम वगव- ५: परगािा ककंवा गावची जमाबदंी, जहर्बे, वसलू, र्ासकीय कामकाज व व्यवस्था 

पाहण् याच्या कामजगरीचा मोबदला म्हिनू ददलले ेइनाम 

६. इनाम वगव ६-अ: रयत उपयोगी सवेेचा मोबदला म्हिून ददलेल ेइनाम 

७. इनाम वगव ६-ब: सरकार उपयोगी सवेेचा मोबदला म्हिनू ददललेे इनाम (महार, रामोर्ी इनाम) 
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या वतन जजमनी, सरंजाम व इनाम कायद्यातील तरतदूी व सनदेतील अटींना अिीन राहून  

उपभोगण्याचा हक्क होता. 

जब्ररटर् राजवटीत, अदंाजे १९२१ च् या स मारास, सारा माफीन ेददलले् या सवव इनाम आजि वतन 

जजमनींच् या सजवस् तर नोंदी बॉम् ब ेलडँ रेन हने य ूकोड १८७९, कलम ५३ च् या तरत दीन वये ठेवलले् या 'लँड 

ऍजलनरे्न रजजस् टर' मध् य ेकेलले् या आहते. महाराष् र जमीन महसूल अजिजनयम १९६६, कलम ७५ अन वय े

जजल्हा ककंवा ताल क्याच्या रठकािी, महाराष् र जमीन महसूल (द माला जजमनींची नोंदिी प स् तक) जनयम, 

१९६७ अन वय ेएक नोंदवही ठेवललेी असत.े त् यात जजल् हयातील सवव इनाम/वतन जजमनींची नोंद 

करण् यात येत.े  

गाव पातळीवर ‘द माला जमीन’ ची नोंद तलाठी याचं्याकडील गाव नम ना ३ (इनाम पत्रक) मध्य ेअसत.े 

'सनद' उपलब् ि नसेल तर 'लँड ऍजलनरे्न रजजस् टर' मिील नोंद मालकी हक् काचा प रावा म् हिनू ग्राह् य 

िरली जात.े 

वरील सवव वतनाच् या बाबतीत, वतन ेखालसा झाल् यानंतर ठराजवक म दतीत मळू वतनदारानंा त् यांच् या 

जजमनी त् याचं् या नाव ेकरुन देण् याची सिंी दणे् यात आली होती. मूळ वतनदार ककंवा तो मयत झाला 

असल् यास त् याच ेवारस, कब् जहेक् काची रक् कम भरण् यासाठी पात्र होत.े वतन ेखालसा करण् याच् या 

कायदयाखाली अर्ी कब् जेहक् काची रक् कम भरण् याचा अजंतम ददनाकं प्रत् यके जवभागात वगेवगेळा होता.  

स्वाततं्र्यपवूव काळात उपरोक् त सात प्रकारची इनामे अजस् तत् वात असली तरी सध्या खालील तीन प्रकारची 

इनाम ेअजस्तत्वात आहते. 
 

१. सरंजाम इनाम- (इनाम वगव- १): महाराष्ट्रात फक्त सातारा जजल्यात अजस्तत्वात आह,े अन य क ठल् याही 

जजल् ह् यात सरंजाम इनाम- (इनाम वगव- १) अजस्तत्वात नाही. 

२. दवेस्थान इनाम- (इनाम वगव- ३): दवेस्थान इनाम पजश् चम महाराष्ट्रात मोठया प्रमािात अजस्तत्वात 

आह.े 

३. सकंीिव इनाम- (इनाम वगव- ७): साववजजनक कारिासंाठी जमीन महसूल कायद्यातील तरत दींनवय े

जवजर्ष्ठ अट आजि सारा माफीन,े कब्जहेक्काची ककंमत न घेता ददलले्या जजमनी.  

या जजमनी काही ठराजवक कामाकंररता महसूल माफीने ददल्या जातात त्या इनाम वगव-७ मध्य ेमोडतात. 

उदा. र्ाळा, महाजवद्यालय,े दवाखाने, दक्रडागंि ेयानंा ददलेली जमीन. याचंी नोंद तलाठी याचं्याकडील 

गाव नम ना २ व ३ मध्य ेअसत.े अर्ा प्रकारच्या सकंीिव इनाम म्हिून ददलले्या जजमनींची तपासिी 

महसूल अजिकार् यानंी जरूर करावी. याबाबत र्तवभगं असल्यास तलाठी यानंी त्याचा अहवाल वररष्ठानंा 

पाठवावा आजि त्याची नोंद गाव नम ना ३ च्या स् तभं १६ मध्य ेघ्यावी. सकंीिव इनाम म्हिनू प्रदान 

केलले्या जजमनीच्या वापराबाबत र्तवभगं झाल्यास अर्ी जमीन काढून घेतली जाऊ र्कत.े 
 

आता वरील इनाम वगव वगळता अनय इनाम ेजवजवि जनमूवलन कायद्यानवय ेजवजर्ष्ठ तारखपेासनू खालसा 

करून इनामदाराचं ेवरं्परंपरागत हक्क नष्ट करण्यात आल ेआहते. या जवजवि जनमूवलन कायद्यानवय,े 

जवजर्ष्ठ तारखपेासून फेरफार नोंदवनू गाव नम ना सात-बारा सदरी कब्जदेार म्हिून सरकार नाव व 

रेघखेाली इनामदाराच ेनाव नमदू केले गलेे. जवजर्ष्ठ तारखपेयतं कब्जहेक्काची जवजर्ष्ठ रक्कम र्ासकीय 

जतजोरीत भरण्याची तरतदू करण्यात आली. अर्ी रक्कम र्ासकीय जतजोरीत भरल्यानतंर ती जमीन ररग्रटँ 

आदेर्ानवय ेजनयंत्रीत सत्ताप्रकारान ेइनामदाराचं्या नावान ेदणे्यात आली. जनयंत्रीत सत्ताप्रकाराची अट 
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ठराजवक नजरािा रक्कम भरून कमी करण्याची तरतदूस ध्दा करण्यात आली. अर्ी जमीन र्तेी व्यजतररक्त 

अनय कारिासाठी वापरावयाची झाल्यास बाजार भावाच्या ५०% रक्कम र्ासकीय जतजोरीत भरण्याची 

तरतदू आह.े        

र्ासनाच् या सध् याच् या िोरिान सार, नवीन व अजवभाज् य र्तीन ेिारि केलले् या वरील वतनाच् या जजमनी 

या र्ेती प्रयोजनासाठी जवक्री करतानंा र्ासनाची दकवा सक्षम अजिकार् याची पवूव परवानगीची आता 

आवश् यकता राहिार नाही. मात्र अर्ी जवक्री होत असताना वतन जजमनीवरील "भोगवटदार वगव -२" ही 

अट कमी होिार नाही. म् हिजचे "भोगवटदार वगव -२" ची अट कायम ठेवनू सबंजंित खातदेाराना आता 

थेट खरेदीखत करता यईेल. 

 इनाम/वतन कायद् यातील स िारिा:  

महाराष् र र्ासनान,े महाराष्ट्र अजिजनयम क्रमाकं- २१/२००२, ददनाकं ०६/०५/२००२आजि ददनाकं 

९.५.२००८ रोजीच् या राजपत्रान वय,े 

• म बंई परगिा व क ळकिी वतन ेनाहीर्ी करण् या बाबत अजिजनयम १९५० 

• म बंई (समाजास उपय क् त) सवेा इनामे रद्द करि ेबाबत अजिजनयम १९५३ 

• म बंई जवलीन प्रदरे् दकरकोळ द माला वजहवाटी नाहीर्ा करिबेाबत अजिजनयम, १९५५ 

• म बंई गावची कजनष् ठ वतन ेनाहीर्ी करण् याबाबत अजिजनयम १९५८  

• महाराष् र म लकी पाटील (पद रद्द करि)े अजिजनयम १९६२  

यात, स िारिा अजिजनयम २००८ अन वय ेखालील प्रमािे स िारिा केल् या आहते.  
 

 नवीन व अजवभाज्य र्तीन ेिारि केलले्या भोगवटादार वगव-२ च्या इनामी/वतनी जजमनींची र्ेतीच्या 

प्रयोजनासाठी जवक्री करण्यासाठी कोित्याही सक्षम अजिकार् याच्या परवानगीची आवश्यकता असिार 

नाही. परंत  अर्ा जवक्रीनंतर भोगवटादार वगव-२ (नवीन व अजवभाज्य र्तीने) ही अट/र्रेा कमी होिार 

नाही. 

 अर्ा भोगवटादार वगव-२ च्या जजमनीवरील भोगवटादार वगव-२ (नवीन व अजवभाज्य र्तीन)े हा र्रेा 

कमी करुन भोगवटादार वगव-१ मध्य े(ज नया र्तीवर) तबदील करण्यासाठी सदर जजमनीच्या चाल ू

बाजारभावाच्या ककंमतीच्या पन्नास टके्क नजरािा रक्कम सबंंिीत र्ेतकर् याला चलनाव्दारे र्ासकीय 

कोषागारात जमा करावी लागले. 

 अर्ा भोगवटादार वगव-२ च्या जजमनीवरील भोगवटादार वगव-२ (नवीन व अजवभाज्य र्तीन)े 

असलले्या जजमनींचा अकृषीक वापर करण्यासाठी यापवूी सक्षम अजिकार् याची परवानगी योग्य ती रक्कम 

र्ासकीय कोषागारात जमा करुन घणे्यात आली असले तर अर्ा भोगवटादार वगव-२ च्या जमीनी 

पवूवलक्षी प्रभावाने भोगवटादार वगव-१ ची संबोिण्यात यईेल. 

 भोगवटादार वगव-२ च्या जजमनींचा अकृजषक वापर करण्यासाठी पन्नास टके्क नजरािा रक्कम न भरता 

जवक्री केली असल्यास ककंवा अकृषीक वापर केला असल्यास चाल ूबाजारभावाच्या ककंमतीच्या पन्नास टके्क 

नजरािा रक्कम आजि नजरािा रकमेच्या पन्नास टके्क दडं अर्ी अनार्जवत रक् कम भरुन अर्ी जमीन 

भोगवटादार वगव-१ ची करण्यात यईेल.  

उपरोक् त स िारिा महार वतन जमीन आजि दवेस् थान इनाम जजमनीच् या बाबत लाग ूहोिार नाहीत.  

 'अनार्जवत रक् कम' ददनाकं ८.९.१९८३ रोजीच् या र्ासन पररपत्रक अन वय े"अनार्जवत रक् कमेची" 

(unearned income) ची व् याख् या खालील प्रमाि ेददलेली आह.े   
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'जर्घ्र जसध् द गिकान सार असलेल ेचालू बाजारमलू् य आजि अर्ी जमीन प्रदान करतांना सबंिंीत व् यक् तीन े 

र्ासनाला अदा केलेली रक् कम आजि त् या जजमनीत जर काही कायम बािंकाम असेल तर त् याची ककंमत 

यातील फरक म् हिजे अनार्जवत रक् कम. 

 'ररग्रनॅ ट रक् कम' म् हिज ेवतन कायद् यान वय ेदवेस्थान इनाम वगव तीन आजि इनामवगव सात (महसलू 

माफीच्या जजमनी) सोडून बाकी सवव इनाम ेजवजवि तारखानंा खालसा/नष्ट करण्यात आललेी आहते. या 

सवव जजमनी र्ासनाकड ेवगव झाल्यानतंर अर्ा जजमनींची आकारिीच्या पटीतील ठराजवक रक् कम आजि 

म दत ठरवनू या जजमनी वतनदारानंा प न हा नवीन र्तीवर प्रदान (ररग्रनॅ ट) करण् यात आल् या. ज् या 

वतनदारानंी म दतीत रक् कम भरली त् याचं् याकडून सहापट आजि म दतीनंतर बारापट रक् कम वसूल 

करण् यात आली. अर्ी रक् कम म् हिज ेररग्रनॅ ट रक् कम.  

 'कब्जेहक्काची रक्कम' - सरकारी जजमनीची जवल्हवेाट लाविे, जनयम १९७१ एखाद्या व्यक्तीस ज्यावळेी 

र्ासकीय जमीन वाटप केली जात ेत्यावळेेस त्या जजमनीची कब्जेहक्काची रक्कम वसूल केली जात ेउदा.  

िरिग्रस्त व्यक्तीस प नववसनासाठी जमीन वाटप केली जात ेत्यावळेी त्या जजमनीची संपादनाच ेवेळी 

ठरजवलेली रक्कम ही कब्ज ेहक्काची रक्कम म्हिून वसूल केली जाते, र्ासकीय जजमनीतील वाढीव गावठािा 

मिील प्लॉट एखाद्या व्यक्तीस नवीन र्तीन ेददला जातो त्या वळेी सदर जजमनीच ेजर्घ्र जसद्ध गिका 

न सार बाजारमलू्य ठरजवल ेजात ेव अर्ी रक्कम सदर व्यक्ती कडून कब्ज ेहक्काची रक्कम म्हिनू वसूल केली 

जात.े 

 'सारा माफी' - जमीन महस लातनू सूट दिे ेयाला सारा माफी अस ेम्हितात. महाराष्ट्र जमीन महसलू 

अजिजनयम १९६६, कलम ७८ अनवये जमीन महसूल कमी करिे,तहकूब करि ेककंवा त्यापासनू माफी 

दणे्याची तरतदू आह.े राज्य र्ासनास जपके न आल्याम ळे, परू आल् याम ळे, नसैर्गवक आपत्ती  ककंवा अनय 

कोित्याही कारिाम ळे, कोित्याही भागात, कोित्याही वषी जनयमान सार ककंवा जवर्षे आदरे्ा न सार, 

जमीन महसूल संपिूवतः अथवा अरं्तः कमी ककंवा तहकूब करता यईेल ककंवा त्यापासनू माफी दतेा यईेल. 

अकृजषक जमीन महसूलाबाबत कलम ४७ अनवय,े कलम ४१, ४२, ४४, ४५ व ४६ याचं् या उपबिंाच् या 

कक्षतेून जमीन महसूलात सूट दणे्याचा अजिकार हा र्ासनास आहेत. उदा. र्कै्षजिक ससं्था, क्रीडागंि 

यासाठी प्रदान केलले् या जजमनीस जमीन महसूलात सटू दिे.े  

 कायवपध् दतीः- 

वरीलप्रमाि ेजवे् हा नजरािा रक् कम भरुन र्तव बदलण् याच् या प्रश् न जनमावि होईल त् यावळेी सबंजंित 

खातदेारान ेतहजसलदार कायावलयाकड न चलन मंजरू करुन घिे ेआवश् यक आह.े त् यासाठी द य् यम जनबिंक 

कायावलयाकड ेअसलले् या जर्घ्रजसध् द गिकान सार चालू बाजारभावाच् या ककंमतीच् या ५० टक् के दकती 

रक् कम यते ेयाची माजहती तहजसलदार घतेात व त् यान सार ती रक् कम भरण् यास खातदेाराला साजंगतल े

जात.े नजरािा रक् कम भरल् यानतंर चलनाची प्रत खातदेाराला उपलब् ि होत.े खरेदी खत करतानंा ह े

चलन जोडून खरेदीखत करता यईेल. खरेदीखत झाल् यानंतर तलाठयाकड ेफेरफार नोंद करतानंा 

जजमनीची र्तव बदलण् यासदंभावत फेरफार नोंदीमध् यचे उल् लेख करुन जमीन भोगवटदार वगव -१ करण् याची 

कायववाही केली जात.े 
 

 गाव नम ना १(क) (५) बाबत: महाराष्ट्र र्तेजमीन (िारिचेी कमाल मयावदा) अजिजनयम, १९६१  

• कलम ६:  ʻजजल्हाजिकारीʼ या संज्ञते, अपर जजल्हाजिकारी आजि या अजिजनयमानवय े

जजल्हाजिकार् याचंी कतवव् य ेबजाविारा व जजल्हाजिकार् यांच्या अजिकाराचंा वापर करिारा सहायक 

जजल्हाजिकारी ककंवा उप-जजल्हाजिकारी याचंा अतंभावव होतो. तसचे त्यात, या अजिजनयमानवय े

जजल्हाजिकार् याचं्या अजिकाराचंा वापर करण्यासाठी व जजल्हाजिकार् याचंी कामे पार पाडण्यासाठी राज्य 
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र्ासनान ेजवर्षे करून अजिकार प्रदान केललेा आजि सहाय्यक ककंवा उप-जजल्हाजिकार् याच्या दजावहून 

कमी दजावचा नसले असा कोिताही इतर अजिकारी याचास द्धा अंतभावव होतो. 

• कलम १६: ʻजमीनʼ याचा अथव, र्तेीच्या कामासाठी उपयोगात आिललेी ककंवा उपयोगात आििे 

र्क्य असलेली जमीन असा आह.े 

• कलम ८:  एखादी व्यक्ती, ककंवा क ट ंब घटक प्रारंभाच्या ददनाकंास ककंवा त्यानतंर, कमाल क्षते्रापेक्षा 

अजिक जमीन िारि करीत असेल त्याबाबतीत, ती व्यक्ती, ककंवा यथाजस्थजत, त्या क ट ंब 

घटकातील कोितीही व्यक्ती, त्या ददनाकंास ककंवा त्या ददनाकंानतंर, या अजिजनयमाखाली कमाल 

क्षेत्रापेक्षा अजिक असलेली जमीन ठरवून दणे्यात येईपयंत, कोितीही जमीन हस्तांतररत करिार नाही. 

• स्पष्टीकरि: या कलमामिील, ʻहस्तातंरिʼ याचा अथव जमीन मालकान ेजवक्री करून, दिेगी दऊेन, कब्जे 

गहाि दऊेन, अदलाबदल करून पट्ट्यान ेदेऊन, परररक्षिासाठी जजमनीच ेअजभहस्ताकंन करून, 

क ळवजहवाट स्वािीन करून ककंवा जमीन परत घेऊन ककंवा इतर कोितीही व्यवस्था करून, केलले े

हस्तांतरि, मग अस ेहस्तातंरि यात व्यक्तीमध्य ेपक्षकाराचं्या कृतीद्वारे केलेल ेअसो ककंवा, नयायालय, 

नयायाजिकरि ककंवा प्राजिकरि यांच्या जडक्रीद्वारे ककंवा आदरे्ाद्वारे (ददनाकं २६ सप्टेंबर, १९७० पवूी 

अर्ा नयायालयात, नयायाजिकरिाप ढे ककंवा अर्ा प्राजिकरिापं ढे दाखल केलले्या कायववाहीत जी जडक्री 

ककंवा जमीन महस लाची थकबाकी म्हिून वसूल करण्याजोग्या रकमासंाठी जजमनींची जवक्री करून ककंवा 

अनय रीतीन ेकेलले्या हस्तातंरिाचा ककंवा यावळेी अमंलात असलले्या कोित्याही जवजिअनवय ेसाववजजनक 

प्रयोजनासाठी केलले्या भजूमसपंादनाचा समावरे् होिार नाही. 

अजतररक्त जजमनीची वाटिी 

• कलम २७:  (१) याबाबतीत केलले्या कोित्याही जनयमास अिीन राहून, कलम २१ अनवय,े राज्य 

र्ासनान ेसपंादन केलेली आजि राज्य र्ासनाकड ेजनजहत असलेली (गायरान, ककंवा तलावाखालील 

जमीन ककंवा लागवडीसाठी अयोग्य म्हिून राज्य र्ासनान ेअजिसजूचत केलेली जमीन खरेीज करून) 

जमीन जजल्हाजिकार् याकडून ककंवा राज्य र्ासनान ेया बाबतीत प्राजिकृत केलले्या कोित्याही इतर 

अजिकार् याकडून पोट-कलमे (२), (३), (४) आजि (५) यात ठरवनू ददलले्या प्राथम्यक्रमान सार, जमीन 

महसूल अजिजनयमाच्या तरत दींस अिीन राहून दणे्यात यईेल. 

• कलम २९:  (१) कलम २७ अनवये दणे्यात आलले्या ककंवा कलम २८ अनवय ेसयं क्त कृजष ससं्थसे 

ददलले्या कोित्याही जजमनीच ेजजल्हाजिकार् याचं्या पवूवमंज री जर्वाय 

(क) जवक्री करून (ददवािी नयायालयाचा हुकूमनामा ककंवा जनवाडा ककंवा कोित्याही इतर सक्षम 

प्राजंिकाऱ्याचा आदरे् अंमलात आिण्याकररता करावयाची जवक्री िरून) ककंवा दिेगी, गहाि, 

अदलाबदल, पट्टा ककंवा इतर गोष्टीद्वारे हस्तातंरि करता यिेार नाही. ककंवा 

(ख) जवभाजन करून इतर रीतीन ेआजि ददवािी नयायालय ककंवा कोिताही इतर सक्षम प्राजिकारी याचंा 

हुकूमनामा ककंवा आदरे् याद्वारे जतची जवभागिी करता यिेार नाही. अर्ी मजं री जवजहत करण्यात यईेल 

त्या पररजस्थती खरेीजकरून व जवजहत करण्यात येतील त्या अटी खरेीजकरून राज्य र्ासनास अजिमलू्य 

ककंवा नजरािा दणे्यासबंिंीची अट िरून, इतर पररजस्थतीत व अटीवर दणे्यात येिार नाही. 
 

 

• थोडक् यात, 
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✓ महाराष् र र्तेजमीन (िारिचेी कमाल मयावदा) अजिजनयम १९६१ अन वये प्रत् यके हस् तातंरिासाठी 

नजरािा रक् कम अदा करि ेआजि जजल् हाजिकार् याचंी परवानगी घेि ेअजनवायव आह.े  

✓ महाराष् र र्तेजमीन (िारिचेी कमाल मयावदा) अजिजनयम १९६१ अन वये प्रदान/हस् तांतरि केललेी 

जमीन िारिाजिकार वगव-२ ची असेल. अर्ी जमीन िारिाजिकार वगव-१ मध् य ेरूपातंरीत करण् याची 

तरत द कायद् यात नाही.  

✓ महाराष् र र्तेजमीन (िारिचेी कमाल मयावदा) अजिजनयम १९६१ अन वये प्रदान जमीन, एखाद् या 

औद्योजगक उपक्रमाला त्या उपक्रमाद्वारे चालजवल ेजात असलले्या ककंवा चालवल ेजाईल अर्ा कोित्याही 

खर् याख र् या औद्योजगक कामासाठी जमीन आवश्यक असेल तर, 

ककंवा 

एखाद् या खर् याख र् या कृजषतर प्रयोजनासाठी जमीन आवश्यक असले तर, परंत  खंड (अ) आजि (ब) खाली 

मोडिार् या जजमनीच्या बाबतीत नावावर करून दिेार् याने अनार्जवत प्राप्तीच्या ७५ टक्क्याऐंवढी रक्कम, 

(म्हिजचे चालू बाजारभाव आजि अजवदारास मूलतः ज्या भोगवटा ककंमतीत जमीन दणे्यात आलेली होती 

ती ककंमत यामिील फरकाच्या) ७५ टके्क एवढी रक्कम र्ासनास अदा केल् यानंतर जजल् हाजिकारी अर्ा 

हस् तांतरिास परवानगी दणे् यास सक्षम आहते.  

✓ महाराष् र र्तेजमीन (िारिचेी कमाल मयावदा) अजिजनयम १९६१ अन वये प्रदान जमीन, कोित्याही 

र्ैक्षिीक ककंवा िमवदाय ससं् थचे् या लाभासाठी जमीन आवश् यक असले तर, 

ककंवा 

एखाद् या सहकारी ससं्थमे जमीन हवी असेल तर 

ककंवा 

जर जमीनिारक, ६५ ककंवा अजिक वष ेवयाचा ककंवा इतर कोित्याही आजाराम ळे स्वतः र्तेी व्यवसाय 

चाल ूठेवण्यास असमथव असल्याच ेजसव्हील सजवनच ेप्रमािपत्र सादर केल्यास, अजवदारान े अनार्जवत 

प्राप्तीच्या ५० टके्क एवढी रक्कम र्ासनास अदा केल् यानंतर जजल् हाजिकारी अर्ा हस् तांतरिास परवानगी 

दणे् यास सक्षम आहते.  

• महाराष् र र्ेतजमीन (िारिचेी कमाल मयावदा) अजिजनयम २०१८  अन वय,े ददनाकं १५/१२/२०१८ 

नंतर, कोित् याही र्तेजमीनी, कलम २९, पोटकलम (१) ककंवा (२) अन वय े'बकेायदरे्ीर व् यवहार/र्तवभगं' 

या कारिासाठी जजल् हाजिकारी याचं् यामाफव त जप् त करण् यात यिेार नाहीत, जर सदर र्ते जजमनीची 

जवक्री करिारा ककंवा सदर जमीन खरेदी करिारा ककंवा अन य इसम चाल ूबाजारम ल् याच् या ५० टके्क एवढी 

रक्कम र्ासनास अदा केल् यानंतर- 

पोटकलम (१) दकवा (२) अन वय ेअर्ा र्तवभंग प्रकरिी कोितीही कारवाई स रु करण् यात यिेार नाही. 

ज् या प्रकरिामध् ये र्तवभगंाची कारवाई महाराष् र र्तेजमीनी (िारिचेी कमाल मयावदा) अजिजनयम 

२०१८ अंमलात येण् याच् या पूवी स रु करण् यात आली असेल, तर अर्ी कारवाई रद् द करण् यात यईेल आजि 

जजल् हाजिकारी अर्ा र्तवभगं प्रकरि सदंभावत कोिताही आदरे् पाररत करिार नाही. 
 

 महाराष्ट्र र्तेजमीन (जमीन िारिचेी कमाल मयावदा) अजिजनयम, १९६१ अन वय ेकमाल िारिा क्षते्र 

वगव विवन ह.े आर एकर  

अ बारमाही पािी प रवठा असललेी 

जमीन 

७-२८-४३ 

 

१८-०० 

ब बारमाही पािी प रवठा नसललेी पि 

वषावतून फक्त एका जपकासाठी 

खात्रीचा पािी प रवठा असललेी 

जमीन 

१०-९२-६५ 

 

२७-०० 
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क नैसर्गवक सािनापंासनू एका 

जपकासाठी पाटाच ेपािी असलेली 

जमीन 

१४-५६-८६ 

 

३६-०० 

ड जजल्हा ठाि,े रत्नाजगरी, रायगड 

(क लाबा), भडंारा, चदं्रपरू जजल्याच े

ब्रम्हप री, गडजचरोली व जसरोंचा 

ताल के यामिील आजि प्रारंभी 

कालाविीसाठी भाताच्या 

लागवडीखालील असललेी जमीन 

१८-५६-८६ ३६-०० 

 

इ कोरडवाहू जमीन म्हिज ेवरील (अ) 

(ब) (क) ककंवा (ड) खाली यिेार् या 

जमीनव्यजतररक्त जमीन 

२१-८५-८९ 

 

५४-०० 

 

 गाव नम ना १(क) (८) बाबत:  आददवासी जमातीच्या जजमनीच ेदोन प्रकार आहते. (एक) या जजमनी 

मूळत: आददवासी खातदेारानंी परंपरागत ककंवा वारसा हक् कान ेककंवा स् वखरेदीने िारि केलले् या आहते. 

अर्ा जजमनी िारिाजिकार वगव-१ च् या असतात. (दोन) काही आददवासी जमातीच् या व् यक् तींना र्ासनान े

कसून खाण् यासाठी जजमनी प्रदान केलले् या आहते. अस ेवनपटे्ट िारिाजिकार वगव-२ या प्रकारच ेअसतात. 

तथाजप, आददवासी समाजाच् या व् यक् तीच् या नाव ेअसलले् या जजमनी जरी िारिाजिकार वगव-१ ककंवा वगव-

२ ची असेल तरीही अर्ा जजमनीच् या सात बाराच् या ईतर हक् कात "सक्षम अजिका-याच् या 

परवानगीजर्वाय हस् तातंरिास बदंी" असा र्रेा नोंदजवण् यात यावा.  

• अन सजूचत जमाती (आददवासी) ह ेभारतातील ऐजतहाजसकदषृ्ट्या वजंचत दरे्ी लोकांचा गट 

आह.े २०११ च्या भारतीय जनगिनेन सार, भारताच्या एकूि लोकसखं्येत अन सजूचत जमातींच्या लोकाचंे 

प्रमाि ८.६% आह.े सजंविान (अन सजूचत जाती) आदरे् (स िारिा) कायदा, १९९० न सार, अन सजूचत 

जमातींना कोिताही जवजर्ष्ट िमव नाही.  

• अन सजूचत जमाती (Scheduled Tribes – ST): अन सजूचत जमातींना पवूी प्राचीन जमात, जगंल-

जमात, पहाडी-जमात म्हित. नागरीकरिापासनू दरू वस्त्या, प्राचीन जीवन-पद्धती, भौगोजलकदषृ्ट्या 

एकाकी, इतर मोठ्या समाजार्ी सबंंि फार कमी, वगेळी ससं्कृती इत्यादी त्याचंी वजैर्ष्ट्य ेसागंता 

येतील. अन सजूचत जमातींना अन सजूचत जातींसारखा उच्च जातीच्या अस्पशृ्यतेचा, र्ोषिाचा आजि 

भदेभावाचा सामना करावा लागला नाही. अन सजूचत जातींस दजलत म्हटल ेजाते तर अन सजूचत जमातीस 

आददवासी म्हटल ेजात.े  

शहदं,ू जर्ख व बौद्ध िमावतील व्यक्तीच फक्त अन सजूचत जातीची अस ूर्कत.े अन सजूचत जमातीसाठी अस े

क ठलहेी बिंन नाही. एस.सी./एस.टी.च्या व्यक्तीन ेइतर जातीतील व्यक्तीर्ी लग्न केल्यानंतरही 

त्याची/जतची जात एस.सी/एस.टी.च राहते. सवव राज्यातील व कें द्रर्ाजसत प्रदरे्ातील अन सजूचत 

जमातींची एकूि संख्या ७४७ आह.े महाराष् र राज् यात अन सजूचत जमातींची सखं्या ४७ आह.े 
 

महाराष् र राज्यातील स मारे २१ जजल्यामंध्य ेआददवासींच्या जजमनी आहते. आददवासी अज्ञानी असतात. 

त्यानंा त्याचं्या अजिकाराचंी जाि नसत.े त ेकरत असललेी जमीन नक्की महसलू खात्याच्या रेकॉडवला 

कोिाच्या नाव ेअसेल याचीही माजहती त् यानंा नसत.े र्ासनान ेबऱ्याच आददवासींना मोठ्या प्रमािात 

जजमनी वाटल्या आहते. याजर्वाय महाराष्ट्र र्तेजमीन कमाल िारिा कायदा १९६१ मध्य ेस िारिा 

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4
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करून उपलब्ि झालले्या अजतररक्त जजमनीच्या ५० टके्क जमीन आददवासींसाठी राखनू ठेवण्यात आल् या 

आहते. 

• महत् वाच् या तरत दी:  

• एखाद् या आददवासी व् यक् तीची जमीन, जजल् हाजिकार् याचं् या पूवव परवानगीजर्वाय जबगर आददवासी 

व् यक् तीकड ेहस् तातंररत करण् यात आली असेल तर अर्ी जमीन परत जमळजवण् यासाठी ती आददवासी 

व् यक् ती ३० वषावच् या आत (६ ज लै २००४ पासनू तीस वषावच् या आत) जजल् हाजिकारी याचंेकडे अजव करू 

र्केल. 

• उपरोक् त बाबतीत जजल् हाजिकार् याचंी पवूव परवानगी घेतानंा ग्रामसभचेी मजं री जमळाल् याजर्वाय अर्ी 

परवानगी दतेा यिेार नाही. जमीन हस् तातंरि केलेला मूळ आददवासी मयत झाला असले तर त् याच े

वारस याबाबत अजव करू र्कतील. 

• ज् या जबगर आददवासी व् यक् तीकडे अस ेहस् तांतरि झाल ेअसेल त् याला मोबदला म् हिनू जजमनीच् या 

आकारिीच् या ४८ पट रक् कम आजि जर त् यान ेसदर जजमनीत काही स िारिा केल् या असतील तर 

त् याबाबत जजल् हाजिकारी ठरवतील ती रक् कम जमळेल.  

• आददवासी व् यक् तीची जमीन पाच वषावपके्षा कमी कालाविीसाठी गहाि ठेवायची असेल तर 

जजल् हाजिकार् याचंी पूवव परवानगी आवश् यक आह.े  

• आददवासी व् यक् तीची जमीन पाच वषावपके्षा जास् त कालाविीसाठी गहाि ठेवायची असेल तर 

र्ासनाची पवूव परवानगी आवश् यक आह.े  

• ददवािी न यायालयाच् या हुकूमनाम् यान ेआददवासी व् यक् तीच् या जजमनीच ेहस् तातंरि होऊ र्कत नाही. 

आददवासी जजमनीच ेजबगर आददवासीच् या लाभात हस् तांतरि, अदलाबदल, गहाि, बक्षीसपत्र यानंा 

जजल् हाजिकारी याचंी परवानगी आवश् यक आह.े 

• जबगर आददवासी व् यक् तीची जमीन आददवासी व् यक् तीन ेजवकत घतेल् यानंतर जतच ेप न हा जबगर 

आददवासी व् यक् तीकड ेहस् तातंरि करतानंा जजल् हाजिकार् यांची पवूव परवानगी आवश् यक आह.े 
 

• एखाद् या अन सजूचत जमातीच् या भोगवटादारान ेया उपबिंाच ेउल्लघंन करून त्याच् या वजहवाटीचा 

कब्जा हस्तातंररत केला असेल तवे्हा हस्तातंरि करिाऱ्या व्यक्तीस ककंवा जवळचा वारस नसताना 

भोगवटादार मरि पावला तर त्या जजमनीचा वारसा जमळिाऱ्या कोित्याही व्यक्तीस, आपिास कब्जा 

जमळावा म् हिनू (६ ज लै २००४ पासनू तीस वषावच् या आत) जजल्हाजिकाऱ्याकंड ेअजव करता यईेल.  

• जमीतीतील एखाद्या व्यक्तीन ेत्यावळेी अमंलात असलले्या कोित्याही कायद्याच ेउल्लघंन करून, 

महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम व क ळ वजहवाट जविी (स िारिा) अजिजनयम, १९७४ याच्या 

प्रारंभापवूी ती कोित् याही अकृजषक वापराखाली आिली नसले, तर जजल् हाजिकारी त्यावळेी अमंलात 

असलले्या कोित्याही कायद्यात काहीही अंतभूवत असले तरी कोित्याही वळेी स्वत: ककंवा जमातीच् या 

व्यक्तीन े(ककंवा जतच्या जहतसबंिंी उत्तराजिकाऱ्यान)े (६ ज लै २००४ पासनू तीस वषावच् या आत) कोित्याही 

वळेी अजव केल्यानंतर, त्यानंा योग्य वाटेल अर्ी चौकर्ी केल्यानतंर वजहवाटीच ेहस्तांतरि जवजिअग्राय 

म्हिून घोजषत करतील आजि असा जनदरे् दतेील की, 'अर्ा जमातेतर व्यक्तीच्या ककंवा जतच्या जहतसबंंिी 

उत्तराजिकाऱ्याच्या कब्जातून वजहवाट काढून घेतली जावी व ती जमातीतील व्यक्तीकड ेककंवा जतच्या 

जहतसंबिंी उत्तराजिकाऱ्याकड ेपरत दणे्यात यावी.' 
 

• वकील इत् यादींना हजर राहण्यापासनू वगळलले ेअसि े 

या अजिजनयमात ककंवा त् यावळेी अमंलात असलले् या कोित् याही कायद् यात काहीही अतंभूवत असल ेतरी, 

कलम े३६, ३६-अ ककंवा ३६-ब खाली जजल्हाजिकारी, आय क्त ककंवा राज्य र्ासन याचं्यासमोर 
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चाललले्या कोित्याही कायववाहीत, कोित्याही पक्षाच्या वतीन,े कोित्याही वकीलास हजर होण्याचा 

हक् क असिार नाही. 

परंत , एखादा पक्षकार अज्ञान ककंवा वडेा असल्यास त्याच्या पालकास व इतर कोितीही व्यक्ती, जवकलांग 

असेल अर्ा प्रकरिात जतच्या प्राजिकृत प्रजतजनिीस अर्ा कायववाहीत हजर राहता यईेल. 

• म.ज.म.अ. कलम ३६- क:  

ददवािी नयायालयाच्या ककंवा प्राजिकरिाच्या अजिकारतसे रोि  

• कलम ३६, ३६- अ  ककंवा ३६- ब  याद्वारे ककंवा तदनवय ेज्या प्रश्नाची जजल्हाजिकार् यानंी जमटविूक करि,े 

त्यावर जनिवय दिे ेककंवा त्यावर कायववाही करि ेआवश्यक असेल अर्ा कोित्याही प्रश्नाची जमटविूक 

करण्याची, त्यावर जनिवय दणे्याची ककंवा त्यावर कायववाही करण्याची अजिकाररता कोित्याही ददवािी 

नयायालयास असिार नाही. 
 

 गाव नम ना १(क) (१६) बाबत:  कें द्र र्ासनाच् या वक्फ अजिजनयम १९९५ चा अंमल महाराष् र 

राज् यात १ जानवेारी १९९६ पासनू स रु करण् यात आला आह.े यात एकूि ११३ कलम आहते. याला 'म ळ 

अजिजनयम' (Principal Act) म् हटल ेजात.े  

'म ळ अजिजनयमात' स िारिा करून ददनाकं ०१.११.२०१३ पासनू वक्फ (स िारिा) अजिजनयम, २०१३ 

हा अंमलात आिून 'मूळ अजिजनयमात' खालील स िारिा करण् यात आल् या आहते.  

वक्फ अजिजनयम,१९९५ च्या कलम ३(आर) अनवय े“वक्फ” या र्ब्दाची व्याख् या करण्यात आलेली आह.े 

त्यान सार सववसामानयपि ेइस्लाम िमावच्या िार्मवक कामाकररता वापरण्यात यिेार् या सवव जमळकती 

(मजर्द, इदगाह, दगाव, मकबरा, कब्रस्तान, िार्मवक उपासना ससं्था, अनाथालय) मर्रूत ल- जखदमत 

इनाम या बाबी वक्फ कायद्याखाली येतात. अर्ा जमळकती कायदरे्ीरपि ेराजपत्रात प्रजसध् द करण् यात 

येतात. िार्मवक ककंवा िमवदाय ससं्थमेध्य ेसहभागी होण्याचा अजिकार असलेली कोित्याही व्यक्तीचा 

समावरे् वक्फमध्ये स्वारस्य असिारी व्यक्ती म्हिनू होतो. सववसामानयपिे अर्ा वक्फ मालमत्तेच् या 

दखेरेखीसाठी म तवल्ली ककंवा व्यवस्थापन सजमतीची जनय क्ती करण्यास वक्फ अजिजनयमातील 

तरत दींन सार वक्फ मडंळाकडून मानयता ददली जात.े  

वक्फ अजिजनयमातील कलम १०८-अ च् या तरत दींनवय ेसदर कायद्याला अजमभावी प्रभाव (Overriding 

effect) प्रदान करण्यात आला असून त्यान सार या कायद्यातील तरत दी व अनय कोित्याही कायद्यातील 

तरत दी परस्पर जवसगंत ठरत असल्यास, अर्ा वळेेस वक् फ कायद्याच्या तरत दी प्रभावी ठरतात.  

कें द्र र्ासनाच् या वक्फ अजिजनयम १९९५, कलम ५१ अन वय ेवक्फ मडंळाच्या पूववपरवानगीजर्वाय  

कोित्याही वक्फ मालमत्तचेा भाडपेट्टा जनष् प्रभ असेल. तसचे, कलम ५१(१-ए) अनवय ेवक्फ मालमत्तेची 

कोितीही जवक्री, अर्ा मालमत्तेची अदालाबदल, गहाि, बक्षीस ककंवा जतचे हस्तांतरि करि ेअवैि आजि 

जनष् प्रभ ठरतील. वक्फ अजिजनयम १९९५, कलम ५२ आजि ५२-ए अन वय ेवक्फ मालमत्तचे ेअस ेव् यवहार 

झाल् यास ती मालमत्ता पवूवववत वक्फ मंडळाच्या ताब्यात देण्याची तरत द आह.े 

र्ासनाच् या आदरे्ान सार, राज्यातील वक्फ मालमत्तचे् या गाव नम ना सात मध् य ेभोगवटादार सदरी फक्त 

सबंजंित “वक्फ ससं्थचेे नाव” नोंदजवण् यात याव.े त्याजर्वाय अनय कोिाच्याही नावाच् या नोंदी करण् यात 

यऊे नय.े त्याचप्रमाि ेमहाराष्ट्र राज्यातील वक्फ मालमत्तेच् या सात-बारा उताऱ्याच्या इतर हक्क सदरी 

"वक्फ प्रजतबजंित सत्ता प्रकार" अर्ी नोंद घणे्यात यावी.  
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महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ मालमत्ताचं् या बाबतीत कोित्याही पररजस् थतीत म तवल्लीचे, कोित्याही 

खाजगी इसमाच ेनाव अजिकार अजभलेखात नोंदजवण्यात यऊे नय.े अर्ी नाव ेआिीपासनू अजिकार 

अजभलेखात दाखल असतील तर सबंजंितानंा स नाविीची सिंी दऊेन, कमी करुन भोगवटादार सदरी फक्त 

सबंजंित “वक्फ ससं्थचेे नाव” आजि इतर हक्क सदरी "वक्फ प्रजतबजंित सत्ता प्रकार" अर्ी नोंद घणे्यात 

यावी. अर्ीच कायववाही नागरी क्षेत्रातील (जमळकत पत्रीकेवर) वक्फ मालमत्तबेाबत करण् यात यावी अस े

र्ासनाच ेजनदरे् आहते.  
 

 जवजवि प्रयोजनासंाठी कब्जहेक्कान ेअथवा भाडपेट्ट्यान ेप्रदान केलले्या र्ासकीय जजमनींच्याबाबतीत 

होिारे र्तवभगंाच ेप्रकार टाळण्यासाठी महाराष्ट्र र्ासनान ेतलाठी दप्तरात पररजर्ष् ट – अ आजि  

पररजर्ष् ट – ब  अर्ा दोन स्वतंत्र नोंदवया ठेवण्याच्या सूचना र्ासन पत्र क्र. लेखाप- १०/२०११/प्र.क्र. 

१५९/ ज-१, ददनाकं ०७/०६/२०१२ अनवय ेददलले्या आहते. त्या दोनही स्वततं्र नोंदवयाचंा जवजहत 

नम ना खालील प्रमाि:े  
 

पररजर्ष् ट – अ 

कब्जहेक्कान ेप्रदान केलले्या र्ासकीय जजमनींच्या नोंदीकरीता नोंदवहीचा स िारीत नम ना 

भमूापन जवभाग/गाव/र्हर .....    ताल का .....    जजल् हा ..... 

(र्ासन पररपत्रक क्र. लखेाप- १०/२०११/प्र.क्र. १५९/ ज-१, ददनाकं ०३/०३/२०१२ च ेस िारीत पररजर्ष् ट – अ) 

र्ासकीय 

जमीनिारकाच े

पिूव नाव, 

सध् याचा पत्ता 

आजि 

कायमचा 

पत्ता, दरूध् वनी 

क्रमांक/ भ्रमि 

ध् वनी क्रमाकं/ 

ई-मेल आयडी 

कब् जहेक् कान े

र्ासकीय 

जमीन 

प्रदानाच े

प्रयोजन 

कब्जहेक् कान ेप्रदान केलले् या र्ासकीय जजमनीचा तपर्ील कब् जहेक् कान े

र्ासकीय 

जमीन 

प्रदानाच् या 

करारातील 

अटी व र्ती 

याचंा भंग 

झाला आह े

ककंवा कस े

याच् या 

पाहिीचा 

ददनाकं/ 

अजभप्राय 

(होय/नाही)/ 

अजिकारी 

याचं ेनाव व 

पदनाम 

र्तवभंग 

झाला 

असल् यास, 

र्तवभंगाचा 

तपर्ील व  

केलेली 

कायववाही 

 गावाचे 

नाव 

स.न.ं जह.न.ं क्षते्र 

 

कब् जहेक् काची 

रक् कम 

र्ासन/ 

जवभागीय 

आय क् त/ 

जजल् हाजिकारी 

याचंा आदरे् 

क्र. व ददनाकं 

 

 
हे आर 
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रटप: या नोंदवहीत प्रत् यके पानावर एकाच मालमत्तेचा तपर्ील असावा, जेिकेरुन कब् जहेक् कान ेददलले् या त् या मालमत्तचेी दहा त ेपिंरा 

वषाचंी माजहती भरता यईेल. नोंदवहीतील पान पिूव भरल् यास नवीन पानावर तपर्ील भरि ेस रू करून आगोदरच् या व नतंरच् या 

पषृ् ठक्रमाकंाचा तपर्ील दोन ही पषृ् ठावंर दणे् यात यावा. 

तयार ददनाकं:           तपासल ेददनाकं:                           तपासल ेददनाकं: 
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तलाठी, मौज े....., ताल का.....जजल् हा.....       जमाबदंी जलजपक, ताल का.....जजल् हा.....         तहजसलदार, 

ताल का.....जजल् हा..... 

 खालील पररजर्ष् ट – ब मध्य ेभाडपेट् ट् यान ेप्रदान केलले्या र्ासकीय जजमनींची नोंद एकूि सोळा 

स् तंभात ठेवायची आह.े या नोंदवहीत प्रत् येक पानावर एका मालमत्तचेा तपर्ील जलहावा. त् याम ळे 

भाडपेट् ट् यान ेददलले् या मालमत्तेची दहा त ेपंिरा वषाचंी माजहती भरि ेर्क् य होईल. नोंदवहीतील पान 

पिूव भरल् यास नवीन पानावर तपर्ील भरि ेस रू करून आगोदरच् या व नतंरच् या पृष् ठक्रमाकंाचा तपर्ील 

दोन ही पृष् ठावंर सदंभावसाठी दणे् यात यावा.  

[पररजर्ष् ट – ब हा एकूि १६ स् तंभाचंा असनू, तो व् यवजस् थत कळावा म् हिनू नम न यादाखल त् याच ेस् वततं्र 

भाग केल ेआहते.] 
 

पररजर्ष् ट – ब 

भाडेपट् ट् यान ेप्रदान केलले्या र्ासकीय जजमनींच्या नोंदीकरीता नोंदवहीचा स िारीत नम ना 

भमूापन जवभाग/गाव/र्हर .....   ताल का .....    जजल् हा ..... 

(र्ासन पररपत्रक क्र. लखेाप- १०/२०११/प्र.क्र. १५९/ ज-१, ददनाकं ०३/०३/२०१२ च ेस िारीत पररजर्ष् ट – ब) 

वषव र्ासकीय जमीनिारकाच ेपिूव नाव, 

सध् याचा पत्ता आजि कायमचा पत्ता, 

दीरूध् वनी क्रमाकं/ भ्रमि ध् वनी क्रमाकं/ 

ई-मेल आयडी 

भाडेपट् ट् यान े

र्ासकीय जमीन 

प्रदानाच ेप्रयोजन 

भाडेपट् ट् यान ेप्रदान केलले् या र्ासकीय जजमनीचा व 

भाडेकराराचा तपर्ील 

 गावाचे 

नाव 

स.न.ं जह.न.ं क्षते्र 

 

र्ासन/ जवभागीय 

आय क् त/ 

जजल् हाजिकारी 

याचंा आदरे् क्र. व 

ददनाकं       
हे आर 
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भाडेपट् ट् याची वसूली भाडे कराराच े

न तनीकरि केल् याचा 

र्ासन/ जवभागीय 

आय क् त/ 

जजल् हाजिकारी याचंा 

आदरे् क्र. व ददनाकं 

भाडेपट् टा हस् तातंररत 

झाल् यास त् याचा 

तपजर्ल. र्ासन/ 

जवभागीय आय क् त/ 

जजल् हाजिकारी याचंा 

आदरे् क्र. व ददनाकं 

जमीन प्रदान 

करारातील अटी व 

र्ती याचंा भंग झाला 

आहे ककंवा कस ेयाच् या 

पाहिीचा ददनाकं/ 

अजभप्राय (होय/नाही) 

/अजिकारी याचं ेनाव व 

पदनाम 

र्तवभंग झाला 

असल् यास, 

र्तवभंगाचा 

तपर्ील व  

केलेली कायववाही 

कालाविी       वार्षवक 

भाडे 

पट् टा 

रक् कम 

भूई 

भाड् याची 

रक् कम वसूल 

केल् याचा 

ददनाकं 

    

पासनू पयतं       

९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ 

        

रटप: या नोंदवहीत प्रत् यके पानावर एका मालमत्तचेा तपर्ील असावा, जिेकेरुन भाडेपट् ट् यान ेददलले् या त् या मालमत्तचेी दहा व पिंरा 

वषाचंी माजहती भरता यईेल. नोंदवहीतील पान पिूव भरल् यास नवीन पानावर तपर्ील भरि ेस रू करून अगोदरच् या व नतंरच् या 

पषृ् ठक्रमाकंाचा तपर्ील दोन ही पषृ् ठावंर दणे् यात यावा. 

तयार ददनाकं:           तपासल ेददनाकं:                       तपासल ेददनाकं: 

तलाठी, मौज े....., ताल का.....जजल् हा.....        जमाबदंी जलजपक, ताल का.....जजल् हा.....       तहजसलदार ताल का.....जजल् हा.....  
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 ८. गाव नम ना एक – ड:- क ळ वजहवाट कायदा आजि महाराष् र र्ेत जमीन (जमीन िारिचेी कमाल 

मयावदा) अजिजनयम १९६१ च् या उपबंिान सार अजतररक् त म् हिनू घोजषत केलले् या जजमनी दर्वजविारी 

नोंदवही.  

गाव नम ना एक – ड 

क ळ वजहवाट कायदा आजि महाराष् र र्ेत जमीन (जमीन िारिचेी कमाल मयावदा) अजिजनयम १९६१ 

च् या उपबिंान सार अजतररक् त म् हिनू घोजषत केलले् या जजमनी दर्वजविारी नोंदवही. 

गाव ....., ताल का..... जजल् हा..... 

 अन  

क्र. 

 भमूापन 

क्र. 

जहस् सा 

क्र. 

   क्षेत्र   

आकारिी 

          जजमनीच ेवगीकरि    र्रेा 

           जलशसजंचत 

क्षेत्र        

 अजलशसजंचत 

क्षेत्र 
    

    

ह.े 

आ

र 

रु. प.ै    ह.े आर    ह.े  आर  

  (१)   (२)   (३)    (४)     (५)      (६अ)       (६ब)   (७) 

            

 

 

तयार ददनाकं:           तपासल ेददनाकं:                           तपासल ेददनाकं: 

तलाठी, मौज े....., ताल का.....जजल् हा.....       जमाबदंी जलजपक, ताल का.....जजल् हा.....   तहजसलदार ताल का.....जजल् हा..... 

गाव नम ना एक – ड ही एक द य् यम नोंदवही आह.े यात क ळ वजहवाट कायदा आजि महाराष् र र्ेत जमीन 

(जमीन िारिेची कमाल मयावदा) अजिजनयम १९६१ च् या उपबंिान सार अजतररक् त म् हिून घोषजीत 

केलेल् या जजमनी दर्वजविारी माजहती नोंदजवली जाते.  
   

 

९. गाव नम ना एक – इ:- र्ासकीय जजमनींवरील अजतक्रमिाचंी नोंदवही 

गाव नम ना एक – इ 

र्ासकीय जजमनींवरील अजतक्रमिाचंी नोंदवही 

गाव.......  ताल का ............... जजल् हा............ 

अन  

क्र. 

भमूापन 

क्र. 

आजि 

जहस् सा 

क्र. 

अजतक्रमि 

करिार् याच े  

नाव 

अजतक्रजमत 

क्षते्र व 

त् याचा 

कच् चा 

आराखडा 

अजतक्रमिाचा 

ददनाकं आजि 

अजतक्रजमत 

जजमनीचा 

उपयोग 

अजतक्रमि 

नजरेस 

आल् याचा 

ददनाकं 

खंड ककंवा 

आकारिी 

कोित् या 

वषावपासनू 

वसूल 

करायची? 

स् तभं (४) मध्य े

नमदू केलले े

अजतक्रमि 

पवूी 

कोित् याही 

वळेी दरू केल े

होत ेकाय? 

असल् यास 

कोित् या 

वषी? 

अजतक्रमिाबाबतच् या   

जनिवयाचा ददनाकं व 

त् याचा तपर्ील 

र्ेरा 

(१)   (२)    (३)   (४)    (५)   (६)   (७)   (८)        (९) (१०) 

          

          

 

तयार ददनाकं:           तपासल ेददनाकं:                           तपासल ेददनाकं: 

तलाठी, मौज े....., ताल का.....जजल् हा.....       जमाबदंी जलजपक, ताल का.....जजल् हा.....   तहजसलदार ताल का.....जजल् हा..... 
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गाव नम ना एक – ड ही एक स् वयंस् पष् ट द य् यम नोंदवही आह.े या नोंदवहीमध्ये र्ासकीय जजमनींवरील 

अजतक्रमिाबाबत माजहती असल् याम ळे याचा बराच उपयोग होतो. 

   

               
 

१०. गाव नम ना दोन:- अकृजषक महस लाची नोंदवही 

                                                                        गाव नम ना दोन 

अकृजषक महस लाची नोंदवही 

गाव.......  ताल का ............... जजल् हा............ 

महाराष् र जमीन महसलूअजिजनयम , १९६६, कलम ११०/१११ अन वय ेज् या वगावत गाव दाखल असले तो वगव. 

अ.क्र जजमनी

च े

विवन 

भकू्षेत्र अकृजषक 

परवानगीचे

/ 

भूप्रदानाच े

स् वरुप 

व अटी 

भोगवटा 

हक् काची 

ककंमत 

(असल् यास) 

वार्षवक 

महसूल 

म दत प्राजिकार ताल का 

नम ना 

 दोन 

मिील 

नोंद क्र. 

पजहल् या 

भोगवटादारा

च े

नाव 

र्ेरा 

      पासनू पयतं     

१ २ ३ ४     ५   ६ ७अ ७ब     ८ ९ १० ११ 

    रु. प.ै  रु.  पै.       

भाग अ – गावठािातील -  

(एक) जनवास जवषयक प्रयोजनासाठी वापर केलले् या जजमनी: 

 

(दोन) औद् योजगक प्रयोजनासाठी वापर केलले् या जजमनी: 

 

(तीन) वाजिज् यीक प्रयोजनासाठी वापर केलले् या जजमनी: 

 

(चार) महसलू माफ प्रदानावं् यजतररक् त, कमी केलले् या ककंवा वाढवलले् या दरान ेइतर कोित् याही वापर केलले् या जजमनी: 

 

(पाच) महसूल माफ प्रदान:े 

 

एकूि भाग (अ) ( (एक) + (दोन) + (तीन) + (चार) + (पाच) ) 

 

 

भाग ब – गावठािाबाहरेील - 

(एक) जनवास जवषयक प्रयोजनासाठी वापर केलले् या जजमनी: 

 

(दोन) औद् योजगक प्रयोजनासाठी वापर केलले् या जजमनी: 

 

(तीन) वाजिज् यीक प्रयोजनासाठी वापर केलले् या जजमनी: 

 

(चार) महसलू माफ प्रदानावं् यजतररक् त, कमी केलले् या ककंवा वाढवलले् या दरान ेइतर कोित् याही वापर केलले् या जजमनी: 

 

(पाच) महसूल माफ प्रदान:े 

 

एकूि भाग (ब) ( (एक) + (दोन) + (तीन) + (चार) + (पाच) ) 

      वार्षवक गोषवारा 

वषव:  
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भाग (अ)   क्षते्र         महसलू 

भाग (ब)   क्षते्र         महसूल 

एकूि 

तयार ददनाकं:                               तपासल े       

तलाठी मौज े....., ताल का.....जजल् हा.....          जमाबदंी जलजपक, ताल का.....जजल् हा.....              तहजसलदार, ताल का.....जजल् हा..... 

गाव नम ना एक मध्य ेसवव कृजषक जमीन महसलूाचा जहर्ोब ठेवला जातो. हा नम ना जमाबदंीच् या 

म दतीपयतं चालू असतो. या गाव नम ना दोन मध्य ेगावातील सवव कायम जबनर्ेती (अकृजषक) जजमनींची 

नोंद असत.े तात्प रत्या जबनर्तेीची (उदा. जवटभट्टी) ची नोंद गाव नम ना चार मध्य ेघेतली जात.े गाव 

नम ना दोन हा महाराष् र जमीन महसलू (महसलू भूमापन व भूमापन क्रमाकंाच ेउपजवभाग) जनयम, 

१९६९ च ेजनयम २२ अन वय ेतयार केलले् या अकृजषक भोगवट् यांच् या नोंदवहीवर आिाररत असतो. यात 

आपि जबनर्तेी असिार् या जजमनींपासून यिेारा कायम स्वरुपी महसलू दर्ववतो. गाव नम ना दोनची 

जवभागिी दोन म ख् य भागात केलेली आह.े  

अ. गावठािातील जबनर्ेती जमीन आजि ब. गावठािाबाहरेील जबनर्ेती जमीन (गावठाि म् हिज े

महाराष् र जमीन महसूल अजिजनयम १९६६ च् या कलम १२२ अन वय ेजनजश् चत केलेली जागा) 
 

महाराष् र जमीन महसूल अजिजनयम १९६६ च् या कलम ६७, ११० आजि ११४ मिील तरतदूींनसूार 

याच ेपाच उपजवभाग करण् यात येतात.   

(१) जनवास कारिासाठी  

(२) औद्योजगक कारिासाठी 

(३) वाजिज्य कारिासाठी 

(४) जमीन महसूल कमी ककंवा जास्त दरान ेआकारण्यात आलले्या जवर्षे प्रयोजनासंाठी 

(५) महसलू माफ प्रयोजनासंाठी 
 

 जबनर्ेती आदरे्ाची कायववाही:  

अ. जबनर्तेी आकारिी झाल् यावर करुन सक्षम अजिकार् याच्या आदरे्ानवय ेजबनर्ेती आदरे्ाच्या दोन प्रती 

तहजसल कायावलयाकड ेपाठजवल्या जातात. आदरे्ाची एक प्रत आजि सबंंिीत जजमनीचे नकार् ेजजल्हा 

जनरीक्षक, भूमी अजभलखे याचंेकड ेपाठवली जातात.  

आ. तहजसल कायावलयातील जमाबदंी जलपीकान ेया आदेर्ाची नोंद ताल का नम ना दोन मध्य ेघ्यावी व 

आदेर्ाच्या द सर् या प्रतीवर ताल का नम ना दोन मध्ये घेतलले्या नोंदींचा अन क्रमाकं नमदू करून ती प्रत 

तलाठी याचंकेड ेपाठवावी.  

इ. जमाबदंी जलपीकाकडून प्राप्त झालले्या या आदरे्ाच्या प्रतीच्या माजहतीवरून तलाठी यानंी गाव नम ना 

दोन मध्य ेनोंद घ्यावी.  

फ. तलाठी यानंी गाव नम ना दोन मध्य ेनोंद घतेल्यानंतर सदर नोंद गाव नम ना एक, सहा, सात आजि 

आठ - ब यात स ध्दा घ्यावी. 
 

 तलाठी यानंी गाव नम ना दोन मध्य ेनोंद करण्याची पध्दत:  

गाव नम ना दोन मध्य ेएकूि अकरा स् तभं आहते.  
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 गा. न. दोन- स्तंभ - २ मध्य ेजजमनीचा सव्ह ेनंबर, प्लॉट नबंर नमदू करावा. हा स् तंभ अजिक 

काळजीपवूवक भरावा. उदा. फक् त 'गावठाि ककंवा ख ले मदैान' असे मोघम जलजहण् याऐवजी 'अमकू यांच् या 

घराजवळील गावठाि ककंवा ख ल ेमदैान' अस ेनेमके जलहाव.े 

 गा. न. दोन- स्तंभ - ३ मध्य ेजजमनीच् या जबनर्तेी खालील क्षते्र, चौरस जमटरमध्य ेनमदू कराव.े  

 गा. न. दोन- स्तंभ - ४ मध्य ेजबनर्तेी उपयोगाचा प्रकार आजि त्या सबंिंीत अटी/र्ती नमदू 

कराव्यात. उदा. दकरािा द कान/हॉटेल/जपठाची जगरिी/राहत ेघर इ. हा स् तभं फार महत् वाचा आह.े 

तपासिी करतानंा या स् तंभाच् या  आिारावर जनयमभंग, वापरातील बदल कळि ेर्क् य होत.े  

 गा. न. दोन- स्तंभ - ६ मध्य ेआकारण्यात आलले्या जबनर्ेती जमीन महसूलाची नोंद करावी.  

परंत  स्तंभ – ६ मध्ये थकबाकी, वसूल, रुपातंर कर ककंवा दडं याची नोंद करु नय.े सन २००७ पासनू 

र्ासनान े१० पसै ेप्रती चौरस जमटर असा जबनर्ेती आकारिी दर कायम केला आह.े  

 गा. न. दोन- स्तंभ - ७ (अ) आजि ७ (ब) मध्य ेजमीन महस लाच्या कालाविीची नोंद करि ेअपेक्षीत 

आह.े ही आकारिी जजमनीचा प्रत् यक्ष अकृजषक वापर स रू केल् यापासनू पिंरा वषावच् या कालाविीनंतर 

फेरतपासिी होईपयतं अमंलात राहत.े या स् तंभावरुन महाराष् र जमीन महसलू अजिजनयम , १९६६, 

कलम ११६ अन वय ेआकारिीची फेरतपासिी करण् यास मदत जमळत.े  

 गा. न. दोन- स्तंभ - ९ मध्य ेताल का नम ना नबंर दोन मध्य ेज्या अन क्रमाकंाने सदर जबनर्तेी 

आदेर्ाची नोंद करण्यात आली आह ेतो क्रमाकं जलहावा.  

 गा. न. दोन- स्तंभ - ११ हा र्रेा स् तभं आह.े यात प्रत्यक्ष जबनर्ेती वापर स रू झाल्याचा ददनाकं 

नोंदवावा. 

गा. न. दोनच्या या स् तभंानंंतर खालील भागात दोन भागातील नोंदी असतात. भाग अ – गावठािातील 

आजि भाग ब – गावठािाबाहरेील. 

• भाग अ मध्य े– गावठािातील- (एक) जनवास जवषयक प्रयोजनासाठी वापर केलले् या जजमनी, (दोन) 

औद् योजगक प्रयोजनासाठी वापर केलले् या जजमनी, (तीन) वाजिज् यीक प्रयोजनासाठी वापर केलले् या 

जजमनी, (चार) महसूल माफ प्रदानावं् यजतररक् त, कमी केलले् या ककंवा वाढवलले् या दरान ेइतर कोित् याही 

वापर केलले् या जजमनी, (पाच) महसूल माफ करुन प्रदान केलले् या जजमनी या पाच प्रकारातील जजमनींचे 

क्षेत्र आजि महसलूाची नोंद असत.े याची एकूि बरेीज एकूि भाग (अ) या स् तंभात केली जात.े  
 

• भाग ब मध्य े– गावठािाबाहरेील- (एक) जनवास जवषयक प्रयोजनासाठी वापर केलले् या जजमनी, (दोन) 

औद् योजगक प्रयोजनासाठी वापर केलले् या जजमनी, (तीन) वाजिज् यीक प्रयोजनासाठी वापर केलले् या 

जजमनी, (चार) महसूल माफ प्रदानावं् यजतररक् त, कमी केलले् या ककंवा वाढवलले् या दरान ेइतर कोित् याही 

वापर केलले् या जजमनी, (पाच) महसूल माफ करुन प्रदान केलले् या जजमनी या पाच प्रकारातील जजमनींचे 

क्षेत्र आजि महसलूाची नोंद असत.े याची एकूि बरेीज एकूि भाग (ब) या स् तंभात केली जात.े  
 

र्वेटी भाग (अ) मध्य ेसमाजवष् ट एकूि क्षेत्र आजि महसूल व भाग (ब) मध्य ेसमाजवष् ट एकूि क्षेत्र आजि 

महसूल तसेच दोन ही भागाचंे एकूि क्षेत्र आजि महसलू याचा वार्षवक गोषवारा काढला जातो.  
 

हा नम ना ज ना ककंवा जीिव/खराब झाल् यास तहजसलदारन ेत् याच् या प नलेखनाच ेआदेर् द् यावते, तलाठी 

यानंी सदर आदरे्ान सार अचकू प नलखेन करुन त् यावर सही करावी व तहजसलदारन ेप नर्लवजखत नम ना 

तपासनू त् यावर सही करावी.     
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११. गाव नम ना तीन:- इनाम पत्रक  (द माला जजमनीची नोंदवही) 
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 या नम न याचे नाव पवूी द माला जजमनीची नोंदवही अस ेहोते. 'द माला जमीन' म् हिज े'र्ासनान ेमहसूल 

माफ ककंवा कमी करुन जवजर्ष् ट कामासंाठी प्रदान केलले् या जजमनी'. अर्ा जजमनींना 'इनाम जजमनी' स ध् दा 

म् हितात.   

र्ासन जनिवय ददनाकं २३ ऑक् टोबर १९९७ अन वय ेया नम न याच ेनाव बदलनू इनाम पत्रक अस ेठेवण् यात 

आल ेआह ेतसेच त् यातील स् तंभ आजि तपर्ीलामध् ये बदल करण् यात आला आह.े 

'द माला जमीन' म् हिज े'र्ासनाने महसूल माफ ककंवा कमी करुन जवजर्ष् ट कामासंाठी प्रदान केलले् या 

जजमनी'. अर्ा जजमनींना 'इनाम जजमनी' स ध् दा म् हितात.  

गाव नम ना तीन मध्ये र्तेीसाठी आजि जबनर्तेीसाठी उपयोगात आिल् या जािार् या सवव 

(सरंजाम/दवेस्थान इनाम) द माला जजमनींच् या महसलूाची नोंद केली जात.े   
 

इनाम जमीन म्हिज ेराजकीय अथवा अनय कामाच्या मोबदला म्हिनू र्ासनानान ेप्रदान केलेली जमीन. 

याच जजमनींना ‘द माला जमीन’ म् हितात. या सरंजाम व इनाम कायद्यातील तरतदूी व सनदतेील अटींना 

अिीन राहून उपभोगण्याचा हक्क र्ासनान ेइनामदारानंा प्रदान केला होता. इनाम जमजीनींची नोंद 

महाराष्ट्र जमीन महसलू अजिजनयम, १९६६ च ेकलम ७५ अन वय ेजजल् हा ककंवा ताल का रजजस् टरला ठेवली 

जात,े या रजजस् टरला एजलनेर्न रजजस् टर असे म् हितात. 

'ज डी' म् हिज ेइनामदाराकडून वसूल केलले् या जमीन महसूलापकैी जो भाग सरकार जमा केला जातो त् या 

भागाला ज डी ककंवा सलामी म् हितात.  

'न कसान' म् हिजे इनामदाराकडून वसलू केलले् या जमीन महसूलापकैी जो भाग इनामदार स् वत:कड ेठेवतो 

त् या भागाला न कसान म् हितात.        

• इनामाच ेप्रकार:  स्वातंत्र्यपवूव काळात सात प्रकारची इनाम ेअसली तरी सध्या खालील तीन प्रकारची 

इनाम ेअजस्तत्वात आहते. 

१. सरंजाम इनाम-(इनाम वगव-१): अर्ा जजमनी पवूीच् या राज ेरजवाडयानंा र्ासनातफे कायमस् वरूपी 

प्रदान करण् यात आलले् या आहते. महाराष्ट्रात फक्त सातारा जजल्यात सरंजाम इनाम अजस्तत्वात आह.े 
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२. दवेस्थान इनाम-(इनाम वगव- ३): दवेस्थान इनाम म् हिज ेदवेदवेता ककंवा अनय िार्मवक स्थळाचं्या 

व्यवस्थसेाठी ददलेली जमीन. पवूीच् या काळात काही जजमनी मदंदर/मजर्दीसाठी बक्षीस म् हिनू ददल् या 

गले् या आहते. दवेस् थानाच ेदोन प्रकार आहते.  

(अ) सरकारी दवेस् थान: याचंी नोंद गाव नम ना तीन मध्य ेअसत.े  

(ब) खाजगी दवेस् थान: याचंा महसूल दप् तरार्ी सबंिं नसल् यान ेत् याचंी नोंद गाव नम ना तीन मध्य ेनसत.े  

दवेस् थान इनाम जजमनीतून यिेार् या उत् पन नातून, सबंजंित मदंदर/मजर्दीसाठी प जा, ददवाबत्ती, 

साफसफाई, उत् सव याचंा खचव भागवला जातो. 
 

जब्ररटर् काळात ज् या जजमनींना सारामाफी ददली गलेी त् या जजमनींवर 'ज डी' (Quit Rent/King’s 

Share) आकारली गलेी. ही ज डीची रक् कम जब्ररटर् क्राऊनला पाठजवली जात अस.े  

दवेस् थान इनाम वगव ३ च् या जजमनींच ेदोन प्रकार आहते. 

 दवेस् थान इनाम वगव ३ च् या जजमनींच ेदोन प्रम ख प्रकार आहते. 

(१) ग्रटँ ऑफ रेव् हने य ू/ रेव् हने यू ग्रटँ 

(२) ग्रटँ ऑफ सॉईल/ सॉईल ग्रँट 
 

(१) ग्रटँ ऑफ रेव् हने य:ू या प्रकारच् या जजमनीच ेदवेस् थानच् या नाव ेहस् तांतरि झालेले नस न दवेस् थानला 

फक् त अर्ा जजमनीचा जमीन महसूल घेण् याचा अजिकार होता. या जजमनींना र्ेतसार् यामध् ये सवलत 

ददलेली असली तरी 'ज डी' वसूल केली जात अस.े 'ज डी'चा दर र्तेसार् याच् या २५% अस.े अर्ा जजमनी 

ग्रँट ऑफ रेव् हने य ूककंवा रेव् हने य ू ग्रँटच् या होत् या. अर्ा जजमनीवर दवेस् थानचा मालकी हक् क नसे परंत  

दवेस् थानला गावातील जमीन महसात न खचव वजा जाता उववरीत महसूल जमळण् याचा हक् क अस.े  

(Where only the Revenue out of the concerned Land is given to the Devasthan and the 

Land is not transferred to the Devasthan, the Devasthan is not an Owner where Revenue 

Grant is made.  In case of Revenue Grant, the Devasthan has right to receive revenue 

only.) 
 

(२) ग्रटँ ऑफ सॉईल:  पवूीचे राज ेककंवा ससं् थाजनकानंी ज् या जजमनी दवेस् थानाला, त् या जजमनीर्ी सलंग् न 

दगड, िोंड,े तिृ, पाषाि, नदी, नाल,े गवत, झाडे-झ डपे याचं् या हक् कासह, संपिूव मालकी हक् कान ेप्रदान 

केल् या होत् या, याम ळे अर्ा जजमनींवर राजाला त् या जजमनीच् या र्तेसार् यावर कोितीही ज डी द् यावी 

लागत नव् हती, अर्ा जजमनींवरील सवव हक् क दवेस् थानच ेहोत.े अर्ा जजमनींना ग्रँट ऑफ सॉईल ककंवा 

सॉईल ग्रटँ म् हितात. काही दवेस् थानानंा सपंूिव गाव ेसॉईल ग्रटँ म् हिून प्रदान केलेली आहते. अर्ा 

जजमनीवर दवेस् थानचा मालकी हक् क असे.    

(Where the then Ruler or the Government has granted complete ownership of land 

to the Devasthan, such land is called Soil Grant. the Devasthan is owner of land 

only in those cases where Soil Grant is made.)  
 

एखादी दवेस् थान जमीन रेव् हने य ूग्रँटची आह ेककंवा सॉईल ग्रटँची आह ेह ेमाजहत करण् यासाठी महत् वाचा 

प रावा म् हिज ेत् या जजमनीची 'सनद'. आज बर् याच पवूीच् या सनद उपलब् ि नाही परंत  सन १८६० त े

१८६२ दरम् यान इनाम कजमश् नर यानंी याबाबत चौकर्ी करून दवेस् थान इनाम जजमनींची नोंद 'लडँ 

ऍजलनरे्न रजजस् टर' मध् य ेकेलेली आह.े जब्ररटर् राजवटीत अदंाज े१९२१ च् या स मारास, सारा माफीन े

ददलले् या सवव इनाम आजि वतन जजमनींच् या सजवस् तर नोंदी बॉम् ब ेलडँ रेन हने य ूकोड १८७९, कलम ५३ 

च् या तरत दीन वय ेठेवलले् या 'लँड ऍजलनरे्न रजजस् टर' मध् य ेकेलले् या आहते. महाराष् र जमीन महसूल 
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अजिजनयम, कलम ७५ अन वय ेजजल्हा ककंवा ताल क्याच्या रठकािी, महाराष् र जमीन महसलू (द माला 

जजमनींची नोंदिी प स् तक) जनयम, १९६७ अन वय ेएक नोंदवही ठेवलेली असत.े त् यात जजल् ह् यातील सवव 

इनाम/वतन जजमनींची नोंद करण् यात यतेे. गाव पातळीवर ‘द माला जमीन’ ची नोंद तलाठी याचं्याकडील 

गाव नम ना ३ मध्य ेअसत.े 'सनद' उपलब् ि नसेल तर 'लँड ऍजलनरे्न रजजस् टर' मिील नोंद मालकी 

हक् काचा प रावा म् हिनू ग्राह् य िरली जात.े 
 

'लँड ऍजलनरे्न रजजस् टर' मध् य ेज् या जजमनींना 'ज डी' आकारल् याच ेनम द आह ेत् या जजमनी ग्रँट ऑफ रेव् हने य ू

ककंवा रेव् हने यू  ग्रटँच् या समजाव् या आजि ज् या जजमनींना 'ज डी' आकारल् याच ेनम द नाही त् या जजमनी ग्रटँ 

ऑफ सॉईल ककंवा सॉईल ग्रँटच् या समजाव् या. 
 

• दवेस् थान इनाम जजमनीच् या ७/१२ सदरी भोगवटादार (मालक) म् हिून दवेाचे/दवेस् थानच ेनाव जलहाव.े 

त् याखाली रेषा ओढून वजहवाटदार/व् यवस् थापकाच ेनाव जलजहण् याची प्रथा होती. परंत  या प्रथेम ळे 

कालातंरान,े ७/१२ च ेप नलेखन करतानंा, च कून दवेाच ेनाव जलजहि ेराहून जात होत े ककंवा म द् दाम 

जलजहल ेजात नव् हत.े त् याम ळे प ढे अनके वाद जनमावि होत होत.े त् याम ळे ७/१२ सदरी भोगवटादार 

(मालक) म् हिनू दवेाच/ेदवेस् थानच ेनाव जलहाव,े वजहवाटदार/व् यवस् थापकाच ेनाव इतर हक् कात ठेवाव.े  

• दवेस् थान इनाम जजमनीच् या ७/१२ वर भोगवटादार सदरी (मालक) प जारी, महतं, मठाजिपती, रस् टी, 

म तावली, काझी याचंी नाव ेदाखल करी ूनय.े   

• दवेस् थान इनाम जजमनीचे हस् तांतरि, जवक्री ककंवा वाटप करता येत नाही. अस ेझाल् यास अर्ी जमीन 

सरकार जमा केली जाऊ र्कत.े असा अनजिकृत प्रकार तलाठी यानंा आढळल् यास त् यानंी तात् काळ 

तहजसलदारला कळवाव.े        

• अत् यतं अपवादात् मक पररजस् थतीत र्ासनाची पवूव परवानगी आजि िमवदाय आय क् तांच् या मान यतने ेअसे 

हस् तांतरि ककंवा जवक्री करता येत.े 

• दवेस् थान इनाम जजमनीत क ळाच ेनाव दाखल होऊ र्कते परंत  जर दवेस् थानच् या रस् टन ेक ळ वजहवाट 

अजिजनयम कलम ८८ ची सूट घेतली असेल तर अर्ा क ळास क ळ वजहवाट अजिजनयम ३२ ग प्रमाि े

जमीन जवकत घणे् याचा अजिकार नसतो.     

• दवेस् थान इनाम जजमनीला वारसांची नोंद होऊ र्कत,े परंत  यथे ेजन मान ेवारस ठरण् याऐवजी 

मयतानंतर प्रत् यक्ष प जा-अचाव करिारा वारस ठरतो. म् हिजचे पदाम ळे जमळिारा उत्तराजिकार ह ेतत् व 

यथे ेलाग ूहोते. एखाद् या मयत प जार् याला चार म ल ेवारस असतील तर प जाअचाव व वजहवाटीसाठी पाळी 

पध् दत ठरवनू द् यावी अस ेअनके न यायालयीन जनिवयात म् हटल ेआह.े मठाचा प्रम ख/प जारी, अजववाहीत 

असला ककंवा त् याला वारस नसल् यास तो त् याच् या मतृ् यूआिी जर्ष् य जनवडून त् याला उत्तराजिकार दऊेन 

जातो. परंत  या जजमनीच ेवारसामंध्य ेवाटप होत नाही तसचे एका क ट ंबाकडून द सर् या क ट ंबाकड े

हस् तांतरि होत नाही.  
 

• इनाम वगव एक आजि तीनच् या जजमनीबाबत र्तवभगं झाला तर जमीन महस लातील सवलत रद् द करुन 

पिूव जमीन महसूल आकारता येतो. इनाम वगव सातच् या जजमनीबाबत र्तवभगं झाला तर प्रदान केलेली 

जमीन काढून घेता यते.े 

• ज् यावषी काही बदल झाला असले त् यावषी इनामदाराच ेवगव, व भाग आजि बरेीज यान सार गोषवारा 

तयार करण् यात येतो. ज् यावषी काही बदल झाला नसेल त् यावषी तलाठी यानंी '.... या वषावत कोिताही 

बदल नाही' असा र्रेा जलहावा. 
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• गाव नम ना तीनची म दत जमाबदंीच् या म दतीपयतं असत,े परंत  यातील जजमनींच् या तपर्ीलात बरेच 

बदल झाल ेअसतील ककंवा हा नम ना ज ना ककंवा जीिव/खराब झाल् यास तहजसलदारन ेत् याच् या प नलखेनाचे 

आदेर् द् यावते, तलाठी यानंी सदर आदरे्ान सार अचकू प नलखेन करुन त् यावर सही करावी व 

तहजसलदारन ेप नर्लवजखत नम ना तपासीनू त् यावर सही करावी.  

ज् या दवेस् थानचा रस् ट, महाराष् र पजब् लक रस् ट ऍक् ट, १९५० अन वय ेनोंदिीकृत आह ेजतथ ेकलम ३६ 

अन वय ेव् यवस् थापनाची जबाबदारी रस् टची असत ेआजि िमवदाय आय क् तांना जनिवयाचे अजिकार प्रदान 

केलेल ेअसतात. 

( After coming into force of “The Bombay Public Trusts Act, 1950” (now The 

Maharashtra Public Trusts Act), in case of registered trusts, the control on the right 

to transfer of Devasthan lands, is as per Section 36 of the said Act. The office of 

the Charity Commissioner is now competent to either permit transfer or deny 

permission for transfer of Devasthan land.)  
 

 महत् वाच् या व् याख् या: 

मा. राव बहाद र आर एन जोगळेकर ह ेतत् कालीन म बंई प्रातंाच ेसहाय्यक आय क्त होत ेत्यानंी ऍजलनरे्न  

मॅनय अल नावाचे एक प स्तक सवव इनाम आजि वतन जजमनींबाबत, सन १९२१ मध्य ेजलजहलेल ेआह.े 

त् याला ʻजोगळेकर मॅन य अलʼ म् हिूनही ओळखले जाते.  

• 'इनाम' म् हिज ेजमीन महसूल वसूल करण् याचा राज् य सरकारचा हक् क, पिूवत: ककंवा अरं्त: अन य 

व् यक् तीकड ेस् वािीन केलेला असिे.  

• 'इनामदार' म् हिज ेज् या व् यक् तीला रोख, जमीन ककंवा गाव प्रदान केललेा आह ेअर्ी व् यक् ती, ज् याच् याकड े

पिूवत: ककंवा अरं्त: जमीन महसूल वसूल करण् याचा हक् क प्राप् त झाला आह.े  

• 'ज डी' म् हिज ेइनामदाराकडून वसूल केलले् या जमीन महसलूापकैी जो भाग इनामदाराकडून सरकार 

जमा केला जातो त् या भागाला ज डी म् हितात. ग्रँट ऑफ रेव् हने यू या जजमनींना र्तेसार् यामध् य ेसवलत 

ददलेली होती तरी 'ज डी' वसलू केली जात अस.े 'ज डी'चा दर र्ेतसार् याच् या २५% अस.े  

• 'न कसान' म् हिजे इनामदाराकडून वसूल केलले् या जमीन महसलूापैकी जो भाग इनामदार स् वत: कड े

ठेवतो त् या भागाला न कसान म् हितात.        

• ʻमाम ल ज डी ककंवा ज नी सलाजमʼ (Mamul Judi or Old Salami): इनामच ेमलू्य कमी करण्याच् या 

हते न ेजमीन महसलूाचा र्ासनातफे घणे् यात यिेार भाग. (a portion of land revenue taken by 

Government to reduce the value· of Inam, up to their intention)  

• ʻरोख भत्ताʼ (Cash allowance): अन दान ककंवा कोित्याही हक्क, जवर्षेाजिकार, परवानगी, ककंवा 

कायावलयाच् या बाबतीत र्ासनातफे दये जमीन महसलू. (a grant of money or land revenue 

payable on the part of Government in respect of any right, privilege, perquisite or 

office) 

• सलाजम ककंवा सलाजमआ: (Salami or Salamia) सववसािारि अथावन ेयाचा अथव वररष्ठानंा ददललेी 

अजभवादपर भटेवस् त,ू यथे ेयाचा अथव भाडेम क्त जजमनीवरील जक् वट रेंट असा आह.े 

• पूवीच् या काळात काही जमीनी मदंदर/मजर्दीसाठी बक्षीस म् हिनू ददल् या गले् या आहते. दवेस् थानाच ेदोन 

प्रकार आहते.  
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(१) सरकारी दवेस् थान: याचंी नोंद गाव नम ना ३ मध् य ेअसत.े  

(२) खाजगी दवेस् थान: याचंा महसूल दप् तरार्ी सबंिं नसल् यान ेत् याचंी नोंद गाव नम ना न.ं ३ मध् य ेनसत.े  
 

 दवेस् थान इनाम ह ेइनाम वगव ३ आजि िारिाजिकार वगव २ न ेम् हिनू गाव दप् तरी दाखल असत.े अर्ा 

जजमनीतून यिेार् या उत् पन नातनू, संबजंित मदंदर/मजर्दीसाठी प जा, ददवाबत्ती, साफसफाई, उत् सव याचंा 

खचव भागवला जातो. या जमीनी दवेाच् या नाव ेददलले् या असतात त् याम ळे याचं् या सात-बारा सदरी 

कब् जदेार म् हिनू दवेाचेच नाव असाव.े  
 

 इनाम जजमनींची नोंद महाराष्ट्र जमीन महसलू अजिजनयम, १९६६ च ेकलम ७५ अन वय ेजजल् हा ककंवा 

ताल का रजजस् टरला ठेवली जात,े या रजजस् टरला "ऍजलनरे्न रजजस् टर" अस ेम् हितात. यावरुन गाव नम ना 

तीनची पडताळिी करता येत.े     
 

 दवेस् थान इनाम जजमनीचे हस् तातंरि, जवक्री ककंवा वाटप करता येत नाही. अस ेझाल् यास अर्ी जमीन 

प न हा दवेस् थानच् या नाव ेदाखल करण् याचा आदरे् दतेा येतो. असा अनजिकृत प्रकार तलाठी यानंा 

आढळल् यास त् यानंी तात् काळ तहजसलदारला कळवाव.े        

 अत् यतं अपवादात् मक पररजस् थतीत र्ासनाची पवूव परवानगी आजि िमवदाय आय क् तांच् या मान यतेन ेअस े

हस् तांतरि ककंवा जवक्री करता येत.े 
 

 दवेस् थान इनाम जजमनीत क ळाच ेनाव दाखल होऊ र्कते. परंत  महाराष् र क ळवजहवाट व र्ेतजमीन 

अजिजनयम कलम ८८(१)(अ) च् या तरत दी दवेस् थान इनाम जजमनीला लाग ूहोत नाहीत सबब अर्ा 

क ळास क ळ वजहवाट अजिजनयम ३२ ग प्रमाि ेजमीन जवकत घेण् याचा अजिकार नसतो.     
 

 दवेस् थान इनाम जजमनीच् या सात-बारा सदरी भोगवटादार (मालक) म् हिून दवेाचे / दवेस् थानचेच नाव 

जलहाव.े पवूी दवेस् थानच् या नावाखाली रेष ओढून वजहवाटदार/व् यवस् थापकाच ेनाव जलजहण् याची प्रथा 

होती. परंत  या प्रथेम ळे कालांतरान,े सात-बारा प नलखेन करतानंा, च कून दवेाचे नाव जलहावयाच ेराहून 

जात ेककंवा म द् दाम जलजहले जात नाही. त् याम ळे प ढे अनके वाद जनमावि होतात. त् याम ळे सात-बारा सदरी 

भोगवटादार (मालक) म् हिून दवेाच/ेदवेस् थानचचे नाव जलहाव,े व् यवस् थापक, वजहवाटदार इत् यादींची 

नाव ेइतर हक् कातच ठेवावी.  
 

 दवेस् थान इनाम जजमनीच् या सात-बाराच् या कब् जदेार सदरी प जारी, महतं, मठाजिपती, रस् टी, 

म तावली, काझी याचंी नाव ेक ळ म् हिून दाखल करु नय.े नाहीतर त ेलोक ताब् यासाठी न यायालयात दावा 

दाखल करु र्कतात.  
 

 दवेस् थान इनाम जजमनीला प जार् याच् या वारसाचंी नोंद केली जाऊ र्कते. तथाजप, सववसािारिपि े

दवेस् थान जजमनीला जन माने वारस ठरण् याऐवजी, मळू प जारी मयत झाल् यानतंर  दवेाची प्रत् यक्ष प जा-

अचाव करिारा वारस ठरतो. म् हिजचे वारस हक् कान ेजमळिार् या उत्तराजिकाराऐवजी पदाम ळे जमळिारा 

उत्तराजिकार ह ेतत् व यथे ेलाग ूहोत.े एखाद् या मयत प जार् याला चार म ल ेवारस असतील तर प जाअचाव व 

वजहवाटीसाठी पाळी पध् दत ठरवनू ददली जावी अस ेअनके न यायालयीन जनिवयात म् हटल ेआह.े मठाचा 

प्रम ख/प जारी, अजववाहीत असला ककंवा त् याला वारस नसल् यास तो त् याच् या मतृ् यूआिी जर्ष् य जनवडून 

त् याला उत्तराजिकार दऊेन जातो. परंत  दवेस् थान जजमनीच ेवारसामंध् य ेवाटप होत नाही तसेच एका 

क ट ंबाकडून द सर् या क ट ंबाकड ेहस् तातंरि होत नाही.    
 

 दवेस् थान इनाम जजमनीबाबत तलाठींनी सदवै दक्ष असाव.े याची जपक पहािी समक्ष हजर राहूनच 

करावी.  
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 दवेस्थान इनाम अथवा िमवदाय इनाम ही इनाम वगव ३ मध्य ेसमाजवष्ट होतात. यांना ददल् या जािार् या 

र्ासकीय अन दानाचा एकमेव उद्देर्, िार्मवक ससं्थानंा उपजजजवकेसाठी साहाय्य करि ेहा असतो.  
 

 दवेस् थान जजमनीची परेिी/ नफा आळीपाळीन ेघेता यते असला तरीही जजमनीची जवभागिी 

कोित्याही पररजस्थतीत करता येत नाही. परंत  काही ठराजवक पररजस्थतीत जमळकतीचा फायदा होिार 

असेल ककंवा कायदरे्ीर आवश् यकता असेल तर सािारितः दवेस्थान जजमनीच ेहस्तांतरि स्वीकारल ेजात े

मात्र जनयम म्हिून दवेस् थान जमीन इनाम वारसा हक्काने हस्तातंररत होत नाहीत ककंवा जतची 

जवभागिीही होत नाही. मात्र या जजमनींचा भोगवटा, पीक पाहिी/ व्यवस्थापन वारसा हक्कान ेहोऊ 

र्कत.े  
 

 िार्मवक इनामे ही जमीन महसलू अन दान ेआहते असेच कायदा मानतो. याचाच अथव दवेस्थान इनाम 

वगव-३ इनाम ेही हस्तातंरिीय नाहीत. या इनामाच्या जजमनी जवकता यते नाहीत. याचाच अथव इनाम 

जजमनीतील क ळानंा म बंई क ळकायदा व र्तेजमीन कायदा प्रमाि ेजमीन जवकण्याचा अजिकारी प्राप्त 

होत नाही. मात्र त्याचंा क ळ हक्क या जजमनीवर वरं्परंपरागत कायम राहतो. त्यानंा त्या जजमनी जवकता 

येत नाही ककंवा गहाि ठेवता येत नाही. तसचे क ळानंा या जजमनी जवकत घेण्याचा हक्क प्राप् त होत नाही. 

मात्र वजहवाटिारकाचंा हक्क वारसाहक्कान ेकायम राहतो. मात्र या जजमनी वारसाहक्कानेच िारि केल्या 

पाजहजेत अस ेनाही. या जजमनी वजहवाटीचा हक्क जललावान ेदऊेनही जवजर्ष् ठ कालाविीसाठी वजहवाटीचे 

हक् क प्राप्त होऊ र्कतात. वजहवाटदार वारस असो ककंवा नसो त्यास ही जमीन वजहवाटता यते.े  

 भसूपंादन अजिजनयमातील तरत दीन सार दवेस्थान इनामाची जजमन सपंादीत झाल्यास भूसपंादन 

मोबदल्याच ेदवेस्थान व क ळ यांच्यामध्य ेजवभाजन करण्याबाबतच्या प्रचजलत र्ासन िोरिान सार, 

भूसपंादनाच्या मोबदल्याच्या रकमेतील ५०% एवढी रक्कम दवेस्थानास व ५०% एवढी रक्कम क ळास 

दणे्यात यावी. ज्या प्रकरिात भसूपंादन जनवाडा जाहीर झाला आहे, परंत  मोबदल्याच्या रकमचेे वाटप 

झालले ेनाही, अर्ा प्रकरिात तसचे यथेनू प ढे दवेस्थान इनाम जजमनीच्या भसूंपादन प्रकरिात लाग ू

करण्यात यावते. 

 अरं्त: व पिूवत: सारामाफी असिाऱ्या दवेस्थान जजमनींची जी बकेायदरे्ीर आजि सक्षम 

प्राजिकाऱ्याच्या अथवा र्ासनाच्या पवूवपरवानगीजर्वाय हस्तातंरि ेझालेली आहते, अर्ा बेकायदरे्ीर 

हस्तांतरिाबाबतची प्रकरि ेजवलबंाचा कालाविी क्षमाजपत करून स्वतःहून प नररक्षिात घऊेन, 

ग िवत्तवेर योग्य त ेआदरे् करण्याबाबत र्ासन पररपत्रक ददनाकं ३० ज ल,ै २०१० अनवये क्षजेत्रय 

महसूली प्राजिकारी अथवा अजिकारी यानंा खालील ददर्ाजनदरे् ददलेल ेआहते.  

१) दवेस्थान जजमनीच ेबकेायदरे्ीर हस्तातंरि झाल्याच ेजनदर्वनास आलले्या प्रकरिापंकैी प नररक्षिात 

दाखल करून घतेलले्या प्रकरिापंकैी प्रलजंबत प्रकरि ेलवकरात लवकर जनकाली काढण्याबाबतच ेकाम 

प्रािानयान ेहाती घ्याव,े तसेच, ज्या प्रकरिामंध्य,े कोित्याही प्रकारची कायववाही करण्यात आलेली नाही 

अर्ा प्रकरिामंध्य,े ६ मजहनयांमध्य ेअिव-नयाजयक कायववाही पिूव करण्यात यावी व त्याबाबतचा सजवस्तर 

अहवाल र्ासनास सादर करण्यात यावा.  

२) ज्या दवेस्थान जजमनींची प्रकरि ेर्ासनाने प नरीक्षिात दाखल करून घतेल्यानंतर ज्या प्रकरिामध्य े

अर्ी दवेस्थान जमीन ही योग्य व्यक्तीच्या (जवश्वस्त/व्यवस्थापक) यांच्या प्रत्यक्ष ताब्यामध्य ेदिे ेआवश्यक 

आह,े तथाजप, ज्या प्रकरिामध्य ेजवश्वस्त/ व्यवस्थापक आढळून येत नाहीत, त्या प्रकरिी महाराष्ट्र 

साववजजनक जवश्वस्त अजिजनयम,१९५० मिील तरत दीच्या अन षंगान ेिमावदाय उपाय क्त / सहायक आय क्त 

याचं्याकड ेसदंभव करून प ढील प्रमाि ेचौकर्ी करून घ्यावी : अ) संबजंित जजमनीच्या सदंभावत 

जवश्वस्त/व्यवस्थापक अजस्तत्वात आहते 
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ककंवा कसे? ब) तसचे जवश्वस्त अथवा व्यवस्थापक अजस्तत्वात असल्यास, त्याचंी जवश्वस्त ससं्था ही 

साववजजनक जवश्वस्त ससं्था आह ेककंवा कसे? 

महाराष्ट्र साववजजनक जवश्वस्त अजिजनयम,१९५० मिील तरत दीच्या अन षगंान ेकेलले्या वरील चौकर्ी 

दरम्यान जवश्वस्त अथवा व्यवस्थापक आढळून आल्यास अर्ा जजमनींचा प्रत्यक्ष ताबा जवश्वस्त ककंवा 

व्यवस्थापक यानंा दणे्यात यावा. 

तसचे, महाराष्ट्र साववजजनक जवश्वस्त अजिजनयम,१९५० मिील तरत दीच्या अन षंगान ेवरीलप्रमाि े

चौकर्ी पिूव होऊन त्यास अजंतम स्वरूप प्राप्त होईपयतं जजमनीच ेसरंक्षि र्ासनातफे करण्याची व्यवस्था 

करण्यात यावी. अर्ा चौकर्ीत जवश्वस्त अथवा व्यवस्थापक आढळून न आल्यास अर्ी जमीन र्ासनाच्या 

ताब्यात घेण्यात यावी. 

ज्या दवेस्थान जजमनींवर कोित्याही दवेस्थानान ेअथवा कोित्याही व्यक्तीन ेदावा केला नसेल तर अर्ा 

जजमनींच्या बाबतीत महाराष्ट्र जमीन महसूल सजंहता, १९६६ मिील 

तरतदूींचा उपयोग करावा.  

३) ज्या दवेस्थान जजमनी र्ासनाने पररपत्रक दद.३०.०७.२०१० मिील तरतदूीन सार कारवाई करुन 

ताब्यात घतेल्या असतील अर्ा जजमनी जोपयतं संबजंित दवेस्थानाला अथवा अर्ा सबंजंित 

दवेस्थानाच्या प्रजतजनिीला हस्तातंररत करीत नाहीत, तोपयतं अर्ा जजमनी र्ासनाच्या ताब्यात 

राहतील आजि राज्य र्ासनान ेअर्ा मालमत्तानंा सरंक्षि ददल ेपाजहजे. असा आदरे् पारीत करण् यात 

आला आह.े 
 

 दवेस् थान इनाम तपासिी अहवाल 
 

मौज े.... गाव.... ता.    जजल् हा......... यथेील दवेस् थान इनाम जजमनीची तपासिी 
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एखाद् या स् तभंाबाबत अजिक माजहती दणे् यासाठी स् वततं्र कागद जोडावा.  

उपरोक् त माजहती मी समक्ष स् थळ पहािी करून ददललेी असनू ती खरी व बरोबर आह.े तसचे उपरोक् त नम द 

दवेस् थान इनाम जजमनींजर्वाय माझ् या साझ् यात अन य दवेस् थान इनाम जमीन नाही. 

  

तलाठी, साझा......, ताल का....... जजल् हा......  
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मराठवाडा जवभागात हदै्राबाद इनाम व वतन कायद् यान वय ेकाम करतानंा मदतमार्-जखदमतमार् अस े

इनामाच ेप्रकार ददसनू येतात.  

मराठवाडा जवभागात जब्रटीर् राजवट नव् हती. या जवभागावर जनजामाचे राज् य होत.े त् याम ळे यथेील 

इनाम-वतन कायद् याबंाबत हदै्राबाद अजतयात चौकर्ी कायदा १९५२, हैद्राबाद अजतयात चौकर्ी जनयम 

१९५४, हदै्राबाद इनाम े(आजि रोख अन दान)े नष् ट करि ेकायदा १९५४, हदै्राबाद इनाम ेनष् ट करि े

(द रुस् ती) कायदा १९६०, हदै्राबाद इनाम े(आजि रोख अन दान)े नष् ट करि े(स िारिा) कायदा २०१५ 

इत् यादी कायद् यान वय ेकामकाज केल ेजाते. 
 

उपरोक् त कायद् यात वारंवार वाचनात यिेारे काही र्ब् द आजि त् याचंा अथव खालीलप्रमाि:े 

• "अजतयात" या र्ब् दाचा अथव इनाम जजमनीच ेवारस असा आह.े   

• "फसली" या र्ब् दाचा अथव इसवी सन (वषव). "फसली" इसवी सनच् या अदंाज े५५० त े६०० वषव माग े

आह.े  

• "बलददया सरकार" या र्ब् दाचा अथव राजान ेस् थाजनक स् वराज् य ससं् थेला बहाल केलेली जमीन.  

• "म ंतखब" या र्ब् दाचा अथव इनामाची "सनद" असा आह.े 

• "काबीज-ए-कदीम" या र्ब् दाचा अथव इनामदाराव् यजतररक् त इनाम जमीन िारि करिारी अर्ी व् यक् ती, 

ज् याच् या ताब् यात जमीन इनाम जमीन इनाम मजंरू झाल् यापासनू आह.े 

• "कायम क ळ" या र्ब् दाचा अथव १० ज न १९५० पवूीपासनू इनामदाराची जमीन भाडपेट् ट् यावर 

कसिारी व् यक् ती 

• "जडूी" ककंवा "भाड-ेसोड" इनामदारामाफव त र्ासनास दये असिारा जनजश् चत जमीन महसूल. 
 

हदै्राबाद इनाम े(आजि रोख अन दान)े नष् ट करि ेकायदा १९५४, कलम ३ अन वय ेसवव प्रकारची हदै्राबाद 

इनाम ेनष् ट झाल् याची तरत द करण् यात आली आह ेतसचे सवव रोख अन दान ेथाबंजवण् यात यऊेन इनाम 

जजमनींना जमीन महसलू लाग ूकरण् यात आला आह.े  
 

हदै्राबाद इनाम े(आजि रोख अन दान)े नष् ट करि ेकायदा १९५४, कलम ६ अन वय ेइनामदार ककंवा 

काबीज-ए-कदीम यांच् याकडून जजमनीच् या म ल् याकंनाच् या सहापट, कायम क ळाकडून जजमनीच् या 

म ल् याकंनाच् या आठपट आजि क ळाकडून जजमनीच् या म ल् याकंनाच् या बारापट भोगवटा रक् कम वसूल 

करण् यात आली आजि त् यानंा नवीन अजवभाज् य र्तीवर, भोगवटादार-वगव २ म् हिून जमीन प नवप्रदान 

करण् यात आली. 
 

हदै्राबाद इनाम-वतन कायद् यात इनामाच ेदोन प्रकार नम द आहते. 

अ) जखदमतमार् इनाम 

ब) मदतमार् इनाम 
 

अ) जखदमतमार् (Service) ककंवा सवेािारी इनाम म् हिज ेदवेस् थान, मदंदर, मजस् जद, इत् याकदनंा प्रदान 

करण् यात आलेली जमीन. अर्ी जमीन फक् त प जा-अचाव व दवेाची सवेा करण् यासाठी म तंखबंच् या आिारे 

प्रदान करण् यात आली आह.े जखदमतमार् इनाम जमीन कोित् याही पररजस् थतीत खालसा करता येत नाही 

ककंवा अर्ा जजमनीची जवक्री, हस् तांतरि करता येत नाही.  
 

ब) मदतमार् (Community) इनाम म् हिज ेसहाय् य म् हिून ककंवा उपजजजवकेसाठी प्रदान केलेली जमीन. 

हदै्राबाद इनाम े(आजि रोख अन दान)े नष् ट करि ेकायदा १९५४, कलम २-ए अन वय ेमदतमार् जमीन 

खालसा करण् यात यऊे र्कते. कलम ६(१) अन वय ेसक्षम अजिकार् याकडून चौकर्ी होऊन आजि वरील 

प्रमाि ेभोगवटा रक् कम वसूल केल् याची खात्री करून मदतमार् इनाम जमीन, नवीन अजवभाज् य र्तीवर, 

भोगवटादार-वगव २ म् हिून प नवप्रदान करण् यात येऊ र्कत.े हदै्राबाद इनाम े(आजि रोख अन दान)े नष् ट 
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करि ेकायदा १९५४, कलम ६(३) अन वये अर्ा जजमनीच् या हस् तातंरिास सक्षम अजिकार् याची संमती 

आवश् यक होती.  

हदै्राबाद इनाम े(आजि रोख अन दान)े नष् ट करि े(स िारिा) कायदा २०१५ अन वय ेउपरोक् त १९५४ च् या 

कायद् यातील कलम ६(३) ऐवजी नवीन कलम ६(३-अ) समाजवष् ट करण् यात आले आह.े 

नवीन कलम ६(३-अ) अन वय,े हदै्राबाद इनाम े(आजि रोख अन दान)े नष् ट करि े(स िारिा) कायदा 

२०१५ च् या प्रारंभाच् या ददनाकंास (३० ज लै २०१५) ककंवा त् या नंतर नवीन अजवभाज् य र्तीवर, 

भोगवटादार-वगव २ म् हिनू िारि केलले् या मदतमार् जजमनीचे कृजषक प्रयोजनासाठी हस् तांतरि 

करण् यास जजल् हाजिकारी ककंवा अन य सक्षम अजिकार् याकडून परवानगी, ना हरकत ककंवा संमतीची 

आवश् यकता असिार नाही परंत  अर्ा हस् तातंरिानंतरही सदर जमीन नवीन अजवभाज् य र्तीवर, 

भोगवटादार-वगव २ म् हिूनच राहील. 
 

उपरोक् त प्रारंभाच् या ददनाकंास ककंवा त् या नंतर नवीन अजवभाज् य र्तीवर, भोगवटादार-वगव २ म् हिून 

िारि केलले् या मदतमार् जजमनीच् या चाल ूबाजारम ल् याच् या ५०% रक् कम नजरािा म् हिनू र्ासनाला 

प्रदान करून अर्ा जजमनीचा  भोगवटा वगव-१ करता यईेल. 

उपरोक् त प्रारंभाच् या ददनाकंापवूी नवीन अजवभाज् य र्तीवर, भोगवटादार-वगव २ म् हिनू िारि केलले् या 

मदतमार् जजमनीच ेजवना परवानगी हस् तांतरि कृजषक प्रयोजनासाठी करण् यात आले असेल तर अर्ा 

हस् तांतरिाचा प रावा (खरेदी खत, बक्षीसपत्र ई.) सादर केल् यानतंर असे जवनापरवाना झालेल ेहस् तातंरि 

कोितीही रक् कम भरून न घेता जनयजमत करता यईेल आजि सदर जमीन भोगवटा वगव-२ म् हिनू िारि 

करता यईेल. 

उपरोक् त प्रारंभाच् या ददनाकंापवूी नवीन अजवभाज् य र्तीवर, भोगवटादार-वगव २ म् हिनू िारि केलले् या 

मदतमार् जजमनीच ेजवना परवानगी हस् तांतरि अकृजषक प्रयोजनासाठी करण् यात आल ेअसेल तर 

जनयजमतीकरिाच् या ददनाकंास अर्ा जजमनीच् या असलले् या बाजारम ल् याच् या ५०% रक् कम नजरािा 

म् हिून आजि या ५०% रक् कमेच् या १०% रक् कम दडं म् हिून र्ासनाला प्रदान करून अर्ा जजमनीच े

जवनापरवाना झालले ेहस् तातंरि जनयजमत करता यईेल आजि सदर जमीन भोगवटा वगव-१ म् हिनू िारि 

करता यईेल. 

उपरोक् त प्रारंभाच् या ददनाकंास ककंवा त् या नंतर नवीन अजवभाज् य र्तीवर, भोगवटादार-वगव २ म् हिून 

िारि केलले् या मदतमार् जजमनीचे जवना परवानगी आजि वरील प्रमाि ेचाल ूबाजारम ल् याच् या ५०% 

रक् कम र्ासनाला प्रदान न करता अकृजषक प्रयोजनासाठी हस् तांतरि करून र्तवभगं करण् यात आला असले 

तर अर्ा जजमनीच् या चाल ूबाजारम ल् याच् या ५०% रक् कम नजरािा म् हिनू आजि या ५०% रक् कमचे् या 

५०% रक् कम दडं म् हिनू र्ासनाला प्रदान करून अर्ा जजमनीचे जवनापरवाना झालेल ेहस् तातंरि 

जनयजमत करता यईेल आजि सदर जमीन भोगवटा वगव-१ म् हिून िारि करता यईेल. 
 

३. सकंीिव इनाम- (इनाम वगव-७): काही ठराजवक कामांकररता महसूल माफीन ेददलले्या जजमनी इनाम 

वगव-७ जजमनींमध्य े र्ाळा, महाजवद्यालय,े दवाखान,े दक्रडागंिे इत् यादींना काही अटींवर ददलले् या 

जजमनींचा समावरे् होतो. याचंी नोंद तलाठी याचं्याकडील गाव नम ना २ व ३ मध्य ेअसत.े अर्ा 

प्रकारच्या सकंीिव इनाम म्हिून ददलले्या जजमनींची तपासिी महसूल अजिकार् यानंी जरूर करावी. 

याबाबत र्तवभगं असल्यास तलाठी यानंी त्याचा अहवाल वररष्ठानंा पाठवावा आजि त्याची नोंद गाव 

नम ना नबंर ३ च्या रकाना क्रमाकं १६ मध्य ेघ्यावी. सकंीिव इनाम म्हिून प्रदान केलले्या जजमनीच्या 

वापराबाबत र्तवभंग झाल्यास अर्ी जमीन काढून घतेली जाऊ र्कत.े 
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१२. गाव नम ना चार:- सकंीिव जमीन महसलूाची नोंदवही 
 

गाव नम ना चार 

सकंीिव जमीन महसलूाची नोंदवही 

(जसवाई आमदानी – जसवाई जमाबंदी) 

अ. 

क्र. 

प्रकरि 

क्रमाकं 

पात्र 

व् यक् ती 

खात े

क्रमाकं 

स् थाजनक 

उपकर 

अ-

स् थाजनक 

उपकर 

पात्र 

ब-स् थाजनक उपकर म क् त र्रेा 

      कलम 

१७४ 

खालील 

दडं 

नोटीस 

फी 

कलम 

१५२ 

खालील 

दडं 

 

 

 (१) 

 

 (२) 

 

 (३) 

 

 (४) 

रु.    प.ै 

  (५) 

रु.      प.ै 

  (६) 

रु.  प.ै 

 (७-अ) 

रु.  प.ै 

 (७-ब) 

रु.  प.ै 

(७-क) 
 

  (८) 

          

          

एकूि मागिी        रु. 

वसलूी        रु. 

जर्ल् लक        रु. 

रोजी तयार- ददनाकं:       रोजी तपासल-े ददनाकं:                     रोजी तपासल-े ददनाकं 

 

तलाठी, मौज े....., ताल का.....जजल् हा.....       जमाबदंी जलजपक ताल का.....जजल् हा.....   तहजसलदार, 

ताल का.....जजल् हा.... 

गाव नम ना चारचा गोषवारा 

    रु. प.ै 

एकूि स् थाजनक उपकर   

जमीन महसलू   

(एक) स् थाजनक उपकर असललेा   

(दोन) स् थाजनक उपकर नसललेा   

एकत्रीकृत जमीन महसलू   

वसलूी   

जर्ल् लक   

तयार ददनाकं:           तपासल ेददनाकं:                           तपासल ेददनाकं: 

तलाठी, मौजे ....., ताल का.....जजल् हा.....       जमाबदंी जलजपक ताल का.....जजल् हा.....         

तहजसलदार, ताल का.....जजल् हा..... 

गाव नम ना ४ या नम न यात गावातील पाच वषावपके्षा कमी कालाविीसाठी जनजश् चत केलले्या सकंीिव 

महसूलाच्या जहर्ोबाची नोंद असत.े पाच ककंवा अजिक कालाविीसाठी जनजश् चत केलले्या जमीन 
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महसूलाची नोंद गाव नम ना १, २ व ३ मध्य ेअसते. हा दररोज भरावयाचा नम ना आह.े आवश् यकता 

भासताच यात नोंद केली जात.े 
 

गाव नम ना चार या नम न यात गावातील पाच वषावपके्षा कमी कालाविीसाठी जनजश् चत केलले्या सकंीिव 

महसूलाच्या जहर्ोबाची नोंद असत.े  
 

• 'सकंीिव जमीन महसूल' म् हिज ेमळू जमीन महस लाव् यजतररक् त इतर रक् कम. 
 

सकंीिव जमीन महस लाचे दोन प्रकार आहते. 

• स् थाजनक उपकरासंह सकंीिव जमीन महसूल: ज् या सकंीिव जमीन महस लाचा सबंंि जजमनीच् या 

उपयोगार्ी असतो अर्ा सकंीिव जमीन महस लावर सवव सािारि जमीन महस लाच् याच दरान ेस् थाजनक 

उपकर बसतो.  

• पाच वषापंके्षा जास्त नाही एवढ्या कालाविीकररता लागवडीसाठी ददललेी आकारी पडीत जमीन.  

• जबन आकारी म्हिज,े कशलंगडाचं्या बागा, बटे, जजमनी, मळई, क मरी ककंवा डोंगराळ पटे्ट, गायरान, 

इत्यादी.  

• मळईच्या जजमनी व इतर जजमनींचा एकसाली खंड. 

• बेटे, क रि ेव पडीत जजमनींवरील जललाव करून जवकलेल ेगवत ककंवा चराई. 

• झाडापंासनू जमळिारे जवक्री उत्पन्न म्हिज ेफळे, स के लाकूड, काटे, पान.े 

• सकंीिव उत्पादन ेम्हिज ेबोरू, लाख, कचरा, शर्दंाड, सोरा गोळा करण्याच ेजमीन भाड.े  

• जनव्वळ आकारिी िरून परंत  दडं न िरता अनजिकृत लागवड. 

• जमीन महस लामध्य ेजमा केलेली प्रासजंगक पािीपट्टी  

• अनजिकृत जलशसचंनाकररता दडंाची पािीपट् टी 

• अकृजषक भाड ेककंवा मागील वषावचा ककंवा खजंडत कालाविीचा ककंवा ५ वषाहंून कमी कालखडंाचा 

कृजष आकारिी केलले्या ककंवा आकारिी न केलले्या जजमनींपासनू जमळिारा महसूल व सरकारी पजडत 

जजमनीवरील बांिलले्या जवटाचं्या भट्ट्यांच्या व च नाभट्ट्याचं्या फीच्या रकमा  

• अकृजषक प्रयोजनाथव जमीन महस लाची कायम रूपातंराच्या स्वरूपाची नसललेी, ठोक रूपांतरि 

(कॉम्प्य टेर्न) प्रदान;े यात अनजिकृत भोगवट्याकररता आकारिी आजि परवानगीने केलेल्या अकृजषक 

वापरासाठी बसवलेला दडं याचंा समावरे् होतो, परंत , र्ास्ती म्हिनू बसवलले्या दडंाचा समावरे् होत 

नाही.  

• ताल का कायावलयात प्रसगंतः गोळा केललेा पट्ट्याखालील खडं व स्वाजमत्विन. 

• आिीच्या वषी जनलजेखत केलेला जमीन महसूल त्यानंतर एखाद्या प्रकरिी वसलू केला गेला असल्यास.  

• जमीन महसूल न भरल्याम ळे, जमीन महस लाच्या २५ टके्कपयंत भरललेी र्ास्ती. 
  

• स् थाजनक उपकरासंह नसलेला संकीिव जमीन महसलू : ज् या सकंीिव जमीन महस लाचा सबंंि जजमनीच् या 

उपयोगार्ी नसतो त् यावर स् थाजनक उपकर बसत नाही. सकंीिव महसूल आकारिीच ेअजिकार तहजसलदार 

व उपजवभागीय अजिकारी यानंा असतात. 

• नोटीस फी. 

• अजिकार अजभलेख कायद्याखालील दडं. 

• महाराष् र जमीन महसूल अजिजनयम, कलम २१४ अनवय ेजवक्री खचावची वस ली. 
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• कृजषक ककंवा अकृजषक प्रयोजनाथव, परवानगीजर्वाय जजमनीचे (पाटबिंारे ककंवा इतर जवभागान ेिारि 

केली असली तरीही) जवजनयोजन केल्याबद्दल दडं (कलम े४५, ५१) 

• पिूव आकारिीवर दरवषी स्थाजनक उपकर भरिाऱ्या इनामदारानंी उत्तराजिकार प्राप् त झाला असता 

ककंवा हस्तांतरि झाल ेअसता ददलेला प्रासजंगक नजरािा. 

• इनाम ेव वतन ेयावरील पिूव वषावसाठी व मागील वषावसाठी, खजंडत कालाविीकररता न कसानाच्या 

प्रमािातील, गरैहजरेी आकार आजि अर्ा प्रकारच्या इतर सवव वस ली. 

• भोगवटा अजिकाराच्या जवक्रीपासनू जमळिारे उत्पन्न. 

• कोित्याही कालाविीकररता, लागवडयोग्य जजमनीपासनू जमळिारे जजमनीच ेककंवा भोगवटा 

अजिकाराच े(कलम १७९ खाली जवकलले्या, कसरूदाराचं्या अजिकारावं्यजतररक्त) जवक्री उत्पन्न.  

• भोगवटा वगव दोन च ेभोगवटा वगव एक मध्य ेकेलले्या अजिकृत रूपातंरावंर ददलेल ेअजिमूल्य.  

• गाव नम ना एक व दोनच्या बाबतीत सपंिूव नोंदीची तपासिी न करता फक्त वाढ आजि घट याचं ेऑजडट 

होत.े गाव नम ना चारच्या बाबतीत नोंदीचा कालाविी अल्प असल्याम ळे तसचे सपंिूव नोंदी दरवषी 

नव्यान ेनोंदवल्या जात असल्याम ळे प्रत्यके नोंदींच ेऑजडट होि ेआवश्यक असते.  

• सकंीिव महसूल आकारिीच ेअजिकार तहजसलदार व उपजवभागीय अजिकारी यानंा असल्यान ेतलाठी 

यानंी सकंीिव महसलू आकारिी स्वत: ठरव ूनय.े त्याबाबतच ेप्रस्ताव तहजसलदार ककंवा उपजवभागीय 

अजिकारी यानंा सादर करून योग्य त ेआदरे् घ्यावते.  
 

• सकंीिव महसूल आकारिीच्या आदरे्ाची कायववाही:  

• सक्षम अजिकार् याच्या सकंीिव महसूल आकारिीच्या आदरे्ाच्या दोन प्रती तहजसल कायावलयाकड े

पाठजवल्या जातात.  

• तहजसल कायावलयातील जमाबदंी महसूल सहाय्यकान ेया आदरे्ाची नोंद ताल का नम ना चारमध्य े

सबंंिीत गावाच्या पानावर घ् यावी व आदरे्ाची द सरी प्रत सबंंिीत तलाठी याचंकेड ेपाठवावी.  

• जमाबदंी महसूल सहाय्यकाकडून प्राप्त झालले्या या आदेर्ाच्या प्रतीच्या माजहतीवरून तलाठी यानंी 

गाव नम ना चार मध्य ेनोंद घ्यावी.  

• सकंीिव जमीन महस लाची वसूली झाल्यानतंर वसूलीची सजवस्तर माजहती, चलान नंबरसह वस ली 

करिार् या अजिकारी/कमवचार् यान ेजमाबदंी महसलू सहाय्यकास व सबंिंीत तलाठी यानंा कळवावी.  

• अर्ा वस लीची नोंद जमाबदंी महसलू सहाय्यकान ेताल का नम ना सातमध्य ेघ्यावी व सबंंिीत तलाठी 

यानंी अर्ा वस लीची नोंद गाव नम ना आठ ब मध्ये घ्यावी. 

• दरवषी ज ल/ैऑगस्ट मजहनयात गाव आजि ताल का पातळीवर या जहर्ोबाचंा मेळ घेण्यात यावा.  

• वाढीव र्तेसारा हा एका वषावसाठी जनजश् चत केला जात असल्यान ेत्याला ‘सकंीिव जमीन महसलू’ 

म्हिण्यात येत,े त्याम ळे वाढीव र्तेसार् याची नोंद गाव नम ना चारमध्य ेघ्यावी. वाढीव र्तेसारा स् थाजनक 

उपकरातं न म क् त असतो. 

• र्ेतीसाठी उपयोगात यिेार् या जजमनीवरील महस लाची नोंद  (गाव नम ना एक, दोन, तीन, चार आजि 

आठ ब मध्य ेकरावी. 

 गाव नम ना चार आजि त् याचा गोषवारा दोन भागात ठेवण् यात यावा. 
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(१) नगर भूमापन सीमातंगवत यिेार् या क्षते्रासाठीचा गाव नम ना चार: हा गाव नम ना चार नगर भमूापन 

कायावलयात ठेवण् यात यिेार् या गाव नम ना चारर्ी ज ळता असावा. या गाव नम ना चारच् या अचूकतेची 

जबाबदारी नगर भमूापकाची राहील. 

(२) नगर भूमापन सीमचे् या बाहरे यिेार् या क्षेत्रासाठीचा गाव नम ना चार: या गाव नम ना चारच् या 

अचकूतेची जबाबदारी तलाठी याचंी राहील.  

वरील दोन ही भाग ताल का नम ना चारर्ी ज ळते असाव.े  
 

 इतर प्रचजलत वाढीव कर : 

 महाराष् र र्ैक्षजिक उपकर कायदा १९६२ : महाराष् र र्ासन राजपत्र, भाग -४ ददनाकं १३ ऑगस् ट 

१९६२ अन वय ेमहाराष् र राज् यात जर्क्षिाचा प्रसार चागंल् या पध् दतीन ेव् हावा व त् यासाठी लागिारा 

जर्क्षिाचा खचव भागजवता यावा म् हिनू महाराष् र र्कै्षजिक उपकर कायदा १९६२ हा ऑगस् ट १९६२ 

पासनू अमंलात आला आजि तवे् हापासनू अजिसचूीत व् यापारी पीकावंर हा उपकर  संपिूव महाराष् रात 

आकारण् यात येतो. 
 

ज् यावळेी एकाच जजमनीत अनके व् यापारी जपके घेतली जातात ककंवा व् यापारी जपके व ईतर जपके एकत्र 

घतेली जातात त् यावळेी प्रत् यक्ष व् यापारी जपकाचं ेक्षेत्र ठरवनू र्ैक्षजिक उपकराची आकारिी केली जाते 

आजि ज् यावळेी एकाच महस ली वषावत दोन ककंवा अजिक व् यापारी जपके एकाच जजमनीत घतेली जातील 

त् यावळेी प्रत् यके प्रकारच् या व् यापारी जपकावर जर्क्षि उपकराची आकारिी करावी. 
 

 र्ैक्षजिक उपकराच् या आकारिीपासनू सटू: 

ज् या रठकािी नसवरीमध् य ेरोपटे तयार करतात आजि नंतर ती रोपटी अन य रठकािी लावली जातात, ककंवा  

फळझाड ेलावलेली असतील तर त् यांना फळ येण् यास स रूवात होईपयंत ककंवा ज् या महसलू वषावत 

व् यापारी जपके घतेलेली आहते परंत  त ेपीक त् याच वषावत यिेार नसले तर र्कै्षजिक उपकराच् या 

आकारिीपासनू सटू देण् यात यते.े 
 

 र्ैक्षजिक उपकर यादया तयार करि:े  

१. र्कै्षजिक उपकर जनयम ३(१) न सार जवहीत केलले् या नम न यात तलाठयान ेजवर्षे आकारिी यादया 

तयार करून मडंळ अजिकार याचंकेड े १५ ऑगस् ट पयंत दिे ेआवश् यक असत.े  

२. र्ासन पररपत्रक दद. ३.९.१९६२ अन वय,े सबंंिीत मडंळ अजिकार् याने २० टक् के पयतं जवर्षे 

आकारिी यादयाचंी तपासिी करून आपल् या अजभप्रायासह तहजसल कायावलयात १५ सप् टेंबर पयंत 

अहवाल दिे ेआवश् यक असत.े   

३. तहजसल कायावलयाने उपरोक् त यादयाचंी तपासिी करून, उपकर अजिजनयम, २०(१) अन वय ेप्रत् यके 

गावा या याद् या ३० सप् टेंबर पयंत प्रजसध् दी करि ेआवश् यक असत.े   

४. आकारिी यादी बद्दल आक्षपे दाखल करण् याची र्वेटची तारीख ३१ ऑक् टोबर असते. 

५. आक्षपे अजावची स नाविी करून, जनयम २(ब) अन वय ेतहजसलदार यानंी उपकर ठरावास मंज री दऊेन 

१५ नोव् हेंबर पयतं आकारिी यादी अतंीम करि ेआवश् यक असते.   

६. अतंीम आकारिी यादी २० नोव् हेंबर पयतं सबंिीत तलाठयाकड ेप ढील कायववाहीसाठी पाठजवि े

आवश् यक असत.े    

७. अतंीम आकारिी यादी वरून आकारिी रजीस् टरमध् य ेठरावाची नोंद घऊेन त् याची प्रत जजल् हाजिकारी 

याचंेकड े१५ जडसेंबर पाठजवि ेआवश् यक असते.   

८. आकारिी यादी प्रमाि े उपकराची मागील थकबाकीसह वस  जानेवारी त ेएप्रील या कालाविीत केली 

जात.े  
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 र्ैक्षजिक उपकराची आकारिी यादी: 

र्ैक्षजिक उपकराची आकारिी यादी महाराष् र र्ैक्षजिक (उपकर) (र्तेजजमनीवरील जवर्षे आकारिी) 

जनयम, १९६२, जनयम ३ प्रमाि ेफॉमव नबंर १ मध् य ेतयार करण् यात यावी.  याचा नम ना खालील प्रमाि े 
 

अ 

क्र 

जवर्षे 

आकार

िी 

दणे् यास 

पात्र 

खातदेारा

च ेनाव 

स् तभं २ 

मिील 

खातदेारा

ची जस्थती 

(उदा. 

कब् जदेार, 

भमूीिारक, 

गहािदार 

इ.) 

स् तभं 

क्र.२ मि े

दाखजवले

ल् या 

खातदेा

राच् या 

नाव े

असलले े

क्षते्र  

ज् या 

जजमनीत 

व् यापारी 

पीके 

घतेली 

आहते 

त् याचा 

स.न.ं / 

ग.न.ं 

व् यापा

री 

जपकां

ची नाव े

व् यापा

री 

जपका ं

खालील 

एकूि 

क्षते्र  

जवर्षे 

आकार

िीचा 

प्रती 

हके् टरी 

दर 

कलम 

४ (ब) 

अन वय े

कराव

याची 

जवर्षे 

आकार

िी 

जमीन 

महसलू 

दणे् यासाठी 

प्रथमतः 

जबाबदार 

असलले् या 

व् यक् तीच े

नाव (स् तभं 

२ मध् य े

नमदू नसले 

तर)  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 
 

 

 महाराष् र जर्क्षि कर व रोजगार हमी कर अजिजनयम १९६२ : र्कै्षजिक उपकराच् या आकारिीच ेदर: 

अ.क्र. जपकाचे नाव आकारिी दर 

१ बारमाही पाण् याखालील ऊस रू. १९०/- प्रती हके् टर 

२ इतर जमीनीतील ऊस    रू. ११०/- प्रती हके् टर 

३ बागायत कापसू (एच-४ जबयाि ेवगळता) इतर कापसू जबयाि े  रू. ४०/-  प्रती हके् टर 

४ सकंरीत कापसू (एच-४ जबयाि)े जबयाि े  रू. ११०/- प्रती हके् टर 

५ सकंरीत ज् वारी जबयाि े   रू. ४०/- प्रती हके् टर 

६ सकंरीत मका जबयािे    रू. ४०/- प्रती हके् टर 

७ सकंरीत बाजरी जबयाि े  रू. ४०/- प्रती हके् टर 

८ बागायत भ ईमगू     रू. ४०/- प्रती हके् टर 

९ जवडयाची पान े     रू. १९०/- प्रती हके् टर 

१० शलंब/ूआम् ल वर्गवय फळे    रू. ८०/-  प्रती हके् टर 

११ केळी      रू. १८०/- प्रती हके् टर 

१२ द्राक्ष े      रू. ३८०/- प्रती हके् टर 

१३ जचकू      रू. ८०/-  प्रती हके् टर 

१४ हळद      रू. ८०/- प्रती हके् टर 

१५ अक्रोड, स पारी     रू. ३००/- प्रती हके् टर 

१६ ओलीताखालील तबंाखू    रू. १३०/- प्रती हके् टर 

याजर्वाय डाशळंब, जसताफळ, टोमॅटो, अजंीर, बोर, कादंा, बटाटा, जमची, फूलझाड,े सागवान ही 

रोख उत् पन न दिेारी जपके आहते. याचं् या नोंदी योग् य प्रकारे कराव् यात. 

 महाराष् र वाढीव जमीन महसलू व जवर्षे आकारिी अजिजनयम १९७४ : 

महाराष् र वाढीव जमीन महसूल आजि जवर्षे आकारिी कायदा १९७४ हा ददनाकं २९.४.१९७४ पासनू 

अंमलात आला. या कायदयातील कलम ३ अन वय ेरोजगार हमी योजना कायावन वीत करण् यासाठी जो 

जास् तीचा जनिी लागिार आह ेतो उपलब् ि व् हावा म् हिून ददनाकं १.८.१९७५ पासनू, ज् या जमीन 

िारकाकड े८ (आठ) हके् टरपेक्षा जास् त जमीन आह ेत् याचं् याकडून खालील प्रमाि ेवाढीव जमीन महसूल 



 

डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल् हाजिकारी     तलाठी दप् तरातील गाव नम न े१ त े२१                             पषृ् ठ 47 
 

वसूल केला जातो. ज् या जजमनीवरील सववसािारि जमीन महसलू माफ केलेला असतो, त् या जजमनीवरील 

वाढीव जमीन महसूल स ध् दा माफ असतो. 
 

 वाढीव जर्क्षि कर (रो.ह.यो.साठी वाढीव जवर्षे आकारिी): 

महाराष् र र्ैक्षिीक उपकर कायदा १९६२, कलम ४ अन वय,े ज ेखातदेार जवर्षे आकारिी दणे् यास पात्र 

आहते त् याचं् याकडून खालील प्रमाि ेवाढीव जर्क्षि कर वसूल करावयाचा आह.े 
 

अ.क्र. मूळ जर्क्षि कर आकारिी वाढीव जर्क्षि कर 

१ जजथ ेमळू जर्क्षि कर आकारिी रू. २००/- पके्षा 

जास् त नाही 

काही नाही 

२ जजथ ेमळू जर्क्षि कर आकारिी रू. २००/- पके्षा 

जास् त परंत  रू. ५००/- पके्षा कमी आह.े                       

रू. २००/- जास् त असलले् या रक् कमेच् या 

२५ टक् के रक् कम 

३ जजथ ेमळू जर्क्षि कर आकारिी रू. ५०० पके्षा जास् त 

परंत  १००० पेक्षा कमी आह.े 

रू. ७५/- + रू. ५००/- पके्षा जास् त 

असलले् या रक् कमचे् या ५० टक् के 

४ जजथ ेमळू जर्क्षि कर आकारिी रू.१००० पके्षा 

जास् त परंत  २००० पके्षा कमी आह.े 

रू. ३२५/- + रू. १०००/- पेक्षा जास् त 

रक् कमेच् या १०० टक् के 

५ जजथ ेमळू जर्क्षि कर आकारिी रू. २०००/- पेक्षा 

जास् त आह.े 

रू. १३२५/- + रू. २०००/- पके्षा जास् त 

रक् कमेच् या १५० टक् के 
 

 महाराष् र जर्क्षि कर व रोजगार हमी कर अजिजनयम १९६२ : 

हा उपकर महाराष् र जर्क्षि (उपकर) कायदा १९६२, कलम ६-ब खाली ददनाकं १.८.१९७५ पासनू लाग ू

करण् यात आला आह.े  हा उपकर पावसाच् या पाण् याव् यजतरीक् त अन य कोित् याही सािनान ेजमीन 

ओलीताखाली असल् यास, घेण् यात यिेार् या जपकावर पहील् या ४० आर क्षते्रास सूट दऊेन, दर हके् टरी रू. 

२५/- एवढा आकारला जातो.    
 

 वाढीव जमीन महस लास पात्र असिारे खातदेार, कलम ४ अन वय ेवाढीव जवर्षे आकारिी दणे् यास 

पात्र असतील आजि त् याचंी माजहती सबंिंीत तहजसलदार यानंा दरवषी १ ऑक् टोबर पवूी सादर 

करावयाची आह.े  सबंंिीत तहजसलदार यानंी ददनाकं १ नोव् हेंबर पूवी सदरची यादी तयार करावयाची 

आह.े अकृजषक जमीनीस ध् दा वाढीव जमीन महसलू बसजवण् यास पात्र आहते.  
 

 जर्क्षिकर आजि रोजगार हमी करास पात्र असिार् या जपकांची परेिी झाल् यानंतर एक मजहन याच् या 

आत जपक पहािी करुन या कराचंी मागिी जनजश् चत करावी. हगंामी जपकाचंी मागिी त् या त् या वळेेवर 

जनजश् चत करावी.  
 

 एखाद् या जपकाचा कालाविी एक वषावपके्षा अजिक असेल तर ज् या आथीक वषावत त् या जपकानंा फळे 

येतात त् यावषी अर्ा जपकावंर कर आकारिी करावी. दोन ही आथीक वषावत कर आकारिी करु नय.े 
 

 रोजगार हमी कर, जर्क्षिकर आजि वाढीव जर्क्षिकरास पात्र असिारे सवव ककंवा काही जपक काही 

नैसर्गवक कारिास् तव नष् ट झाल् यास त् या जपकावंरील कर माफ करता यतेो. तहजसलदार यासाठी आदरे् 

काढण् यास सक्षम असतात.  

 ज् या खातदेाराचंी जमीन त् याच जजल् हयातील दोन ताल क् यात असेल अर्ा खातदेाराचंी आकारिी यादी 

जजल् हाजिकारी नामजनदरे्ीत करतील अर्ा तहजसलदार यानंी करावयाची आह,े ज् या खातदेाराची जमीन 

त् याच महसूल जवभागात परंत  एकापके्षा जास् त जजल् हयात आह ेतर जवभागीय आय क् त नामजनदरे्ीत 

करतील अर्ा तहजसलदार यानंी यादी करावयाची आह ेआजि ज् या खातदेाराची जमीन वगेवगेळया 
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महसूल जवभागात असले त् या बाबत ज् या महसलू जवभागातील तहजसलमध् ये त् या खातदेाराच् या जजमनीच े

क्षेत्र जास् त आह ेत् या महसलू जवभागातील सबंंिीत तहजसलदारान ेयादी तयार करावयाची आह.े   

वाढीव जमीन महसूल ककंवा जवर्षे आकारिीची रक् कम जवळच् या रूपयात रूपातंरीत करावी.  ५० पसैे 

ककंवा त् यापके्षा अजिक रूपयाचा भाग हा एक रूपया िरावा आजि ५० पसैे पके्षा कमी असलेला भाग 

सोडून दयावा. 
  

 ज् यावळेी जमीन महस लाच् या वस लीस स् थजगती ककंवा सूट असेल त् या वळेेस वाढीव जमीन महसलू 

ककंवा जवर्षे आकारिीच् या वस लीस स् थजगती दकवा सूट दणे् याचे आदरे् सबंंिीत तहजसलदार जनगवमीत 

करतील. 
 

 महाराष् र जमीन महसलू अजिजनयम १९६६ मिील वस लीच् या तरत दी वाढीव जमीन महस ल व 

जवर्षे आकारिीच् या वस लीसही लाग ूहोतील. 
 

 स पारीसाठी लागवडीस असलले् या जजमनीवर जर्क्षि उपकर आकारण् यात यावा. 

 राष् रीय बकँ व जीवन जवमा महामडंळान ेिारि केलले् या मालमत् तेवर जर्क्षि उपकर ककंवा रोजगार 

हमी उपकर आकारण् यात यावा. 

 महापाजलका / नगरपाजलका याचं् या मालकीच् या साववजजनक बाजारातील भाड्याने ददलले् या स् टॉलच् या 

भाड्यावर रोजगार हमी कर व जर्क्षि उपकर आकारिीय आह.े 

 महाराष् र जर्क्षि व रोजगार हमी (उपकर) कायदा १९६२ (१९७४ व १९७५ मध् य ेद रुस् त केलेला) 

अन वय ेनगरपाजलका क्षेत्रातील इमारतीवर जर्क्षि उपकर आकारिीय आहे. 

  जनवासी व जनवासतेर वापरासाठी जर्क्षि उपकराच ेवगेवगेळे दर आहते. जनवासतेर वापरासाठी 

जनवासी वापरासाठी असलले् या दराच् या द प् पट दर आकारिीय आह.े 
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१३. गाव नम ना पाच:- क्षते्र आजि महसूल याचंा सववसािारि गोषवारा 

गाव नम ना पाच 

क्षते्र आजि महसलू याचंा सववसािारि गोषवारा  

(ठरावबदं- दकस् तबदंी खताविी-जमाबदंी पत्रक) 

गाव....., ताल का.....जजल् हा..... 

अ. 

क्र. 

बाबींच ेविवन मागील वषव चाल ूवषव घट वाढ घट/वाढ ची 

कारि ेक्षते्र आकार क्षते्र आकार क्षते्र आकार क्षते्र आकार 

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

१ गाव नम ना एक 

प्रमाि ेएकूि क्षते्र 

व आकारिी 

         

२ अजिक (+) 

आकारिीपके्षा 

जास् त असललेी 

ज डी (असल् यास ) 

         

३ वजा (-) जनयत 

कृजषक 

आकारिीपके्षा 

वेगळा महसलू 

भरिार् या 

जजमनींच ेक्षते्र व 

आकारिी 

अ) जबन आकारी 

लागवडी योग् य 

[गा.न.एक 

गोषवाराचा अ- 

दोन (अ)] 

         

ब) लागवड 

अयोग् य 

[गा.न.एक 

गोषवाराचा ब 

(एक)] 

         

क) जबन 

भोगवट् याची 

आकारी  

[गा.न.एक 

गोषवाराचा  

अ एक (ब)] 

         

ड) जवर्षे ककंवा 

साववजजनक 

प्रयोजनाथव राख न 

ठेवललेी 

[गा.न.एक 

गोषवाराचा ब- 

दोन वजा  
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ब- दोन (अ)] 

इ) वन  

[गा.न.एक 

गोषवाराचा  

ब दोन (अ)] 

         

फ) अकृजषक 

१. जनवास 

जवषयक 

२. औद् योजगक 

३. वाजिजज् यक 

४. इतर कोितहेी   

प्रयोजन 

५. एकूि  

[गा.न. दोन (ब)] 

         

ग) द माला 

[गा.न.तीन] 

         

ह) जवर्षे 

करारान वय े

महसलू माफ 

ककंवा कम 

आकारी जमीन 

[गा.न.एक 

गोषवाराचा अ- 

एक (क)] 

         

 ज) एकूि वरील 

[अ) + ब) + क) 

+ ड) + इ) + फ) 

(५) + ग) + ह) ] 

         

४ उरललेी 

[म् हिजचे १ वजा 

(-) ३ ज] 

आकारिी दिेारी 

भोगवट् याची 

लागवड योग् य 

जमीन 

[गा.न. एक 

गोषवाराचा अ- 

एक (अ)] यात 

प ढील प्रकारच् या 

जजमनींचा 

समावेर् होतो. 

(अ) भोगवटादार 

वगव- १ 

(ब) भोगवटादार 

वगव- २ 
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(क) सरकारी 

पट् टेदार 

५ अजिक (+) जनयत 

कृषी 

आकारिीपके्षा 

वेगळा महसलू 

दिेार् या 

र्तेजजमनीच ेक्षते्र 

व महसलू. 

अ) ज डीसह 

द माला जजमनी 

(गा.न. तीन)  

ब) जवर्षे 

करारान वय े

महसलू माफ 

ककंवा कम 

आकारी जमीन 

[गा.न.एक 

गोषवाराचा अ- 

एक (क)] 

क) एकूि-वरील  

[अ) + ब)] 

         

६ एकूि- कृजष क्षते्र 

आजि जनव् वळ 

महसलू 

वरील  

[४ + ५ क)] 

         

७ अजिक (+) 

अकृजषक 

जजमनींच ेक्षते्र 

आजि महसलू 

अ) 

गावठािातील 

[गा.न. दोन (अ)] 

ब) गावठािा 

बाहरेील 

[गा.न. दोन (ब)] 

क) वजा (-) 

द माला अकृजषक 

जजमनींवरील 

न कसान 

[गा.न.तीन (वगव 

सात)] 

ड) एकूि  

वरील 
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 [अ)+ब)+ क)]  

८ एकूि जनयत 

महसलू 

 [६ + ७ ड)] 

         

९ अजिक (+) 

सकंीिव जमीन 

महसलू 

(गा.न. चार 

गोषवारा) 

अ) स् थाजनक 

उपकर असलले् या 

बाबींवरील 

ब) स् थाजनक 

उपकर नसलले् या 

बाबींवरील 

क) वरील  

अ) + ब)  

         

१० एकूि वसलूी 

योग् य जमीन 

महसलू 

वरील 

 [८ + ९क)] 

         

११ अजिक (+) 

स् थाजनक उपकर 

अ) जनयत 

महस लावरील 

[गा.न. आठ (ब)] 

ब) सकंीिव 

महस लावरील 

(गा.न. चार 

गोषवारा) 

क) गा.न. आठ 

(ब) र्ी त लना 

करता परै्ाचं् या 

अंर्भागाम ळे 

झाललेा फरक 

ड) वरील  

अ) + ब) + क)  

         

१२ क्षते्र आजि 

एकत्रीकृत जमीन 

महसलू याचंी 

एकूि बरेीज 

[१०+११ ड)] 

         

तयार ददनाकं:                              तपासल ेददनाकं:          लखेापरीक्षा केली ददनाकं:  

तलाठी                                      महसलू सहाय्यक                   तहजसलदार ककंवा उ.जव.अ. 
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मौज े...., ताल का....जजल् हा....       ताल का.....जजल् हा.....            ताल का/उपजवभाग.....जजल् हा..... 
 

• गाव नम ना पाच - क्षेत्र आजि महसूल यांचा सववसािारि गोषवारा (ठरावबदं) 

गाव नम ना पाच हा गाव नम ना एक त ेचार क्षेत्राचा आजि महस लाचा सववसािारि गोषवारा असनू, 

त्यामध्य ेएकूि जमीन महसूल त्याचप्रमाि ेक्षेत्र व महसूल यामंिील कारि ेस्पष्टपि ेदर्वजवण्यात यतेात. 

• र्ेतीखालील आजि जबन र्ेतीखालील पाच वष ेककंवा त् यापके्षा जास् त कालाविीसाठी म् हिजेच कायम 

स् वरुपी जनजश् चत केलले् या जमीन महस लाची आजि क्षेत्राची नोंद गाव नम ना एक, दोन आजि तीन मध्य े

केली जाते.  

• पाच वषावपके्षा कमी कालाविीसाठी जनजश् चत केलले् या अस् थायी ककंवा सकंीिव जमीन महस लाची नोंद 

गाव नम ना चार मध्य ेकेली जाते.  

• गाव नम ना एक त ेचार मध्य ेनमदू स् थायी व अस् थायी महसूल बाबींना ‘ठराव बदं बाबी’ म् हितात.  

• गाव नम ना पाच हा गाव नम ना एक त ेचार मिील माजहतीचा गोषवारा आह.े गाव नम ना एक त ेचार 

मध्य ेनमदू स् थायी व अस् थायी महसूल बाबींना ‘ठराव बदं बाबी’ म् हित असल् याम ळे गाव नम ना पाचला 

‘ठराव बदं’ असहेी म्हितात. या गाव नम ना पाचचा उपयोग प्राम ख् यान ेजजमनीच्या जवजवि 

उपयोगावरील क्षते्र आजि त्याचं्यावरील जमीन महसलू याचं ेऑजडट करण्यासाठी केला जातो. त्याम ळे 

याला ‘जमाबदंी पत्रक’ असहेी म्हितात. गाव नम ना पाचचा मागिी ककंवा वस लार्ी प्रत् यक्ष सबंंि नाही. 

• दरवषी महस ली वषव १ ऑगस्टला स रू होऊन ३१ ज लैला सपंत.े त्याम ळे गाव नम ना पाच दरवषी ३१ 

ज लैला तयार करावा. महस ली वषावत झालले्या सवव वाढ ककंवा घट गाव नम ना पाच मध्य ेदर्ववली आजि 

या गाव नम ना पाच वर ताल का आजि जजल्हा पातळीवरील नोंदवया अवलबंनू असतात. त्याम ळे गाव 

नम ना पाच हा ३१ ज ल ैपवूी तयार करता यते नाही.   

• गाव नम ना पाच हा प्राम ख् यान ेगाव नम ना नबंर १ च् या गोषवार् यातील नोंदींवर आिाररत असल्यान े

गाव नम ना १ चा गोषवारा अचूक तयार करावा. गाव नम ना एक त ेपाच मध्य ेव्यजक्तगत खातदेाराला 

स्थान नाही. त्याम ळे व्यजक्तगत खातदेाराला ददलले्या सवलतींची नोंद यात घेण्यात येत नाही. फक्त 

जजमनीला ददलले्या सवलतींची नोंदच यात घणे्यात येत.े  

• गाव नम ना पाच तयार करण्याची पध्दत:  

• गाव नम ना पाचमध्य ेचालू आजि मागील वषावची माजहती नमदू करावयाची असत.े चाल ूवषव म्हिज े

३१ ज लैला सपंिारे वषव आजि मागील वषव म्हिज ेत्यापवूीच्या ३१ ज ल ैरोजी सपंलेल ेवषव. 

• गाव नम ना पाचमध्य ेचालू आजि मागील वषावसाठी र्ेती, जबनर्ेती, साववजजनक काम ेआजि र्तेीस 

अयोग्य असलले्या जजमनीचे क्षेत्र आजि त्यावरील जमीन महसलू तसेच मागील दोन वषावत क्षेत्रात ककंवा 

महसूलात झालेली वाढ ककंवा घट याची नोंद करावयाची असत.े तसचे झालले्या वाढीची ककंवा घटीची 

कारि ेस् तंभ ११ मध्य ेनमदू करावयाची असतात.   

• वाढ ककंवा घट याची कारि ेप ढील प्रमाि ेअसतात.  

• र्ेत जजमनीच ेजबनर्तेीमध्य ेरुपातंरि.  

• र्ेती योग्य पडीत र्ासकीय जजमनीच ेभूमीहीन लोकानंा वाटप.  

• र्ेती योग्य जबन आकारी जजमनीवर आकार लावि.े 

• र्ेती योग्य जबन आकारी ककंवा आकारी जमीन साववजजनक कामासाठी प्रदान करि.े 

• र्तवभंगाम ळे प्रदान केलले् या जबन आकारी जमीन परत घिे ेककंवा त्यावर आकार लावि.े 
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• आकारिी योग् य मोठ् या क्षेत्राची जबन आकारिी योग् य क्षेत्रात जवक्री ककंवा या उलट व् यवहार.   

वरील अ त ेइ ह ेबदल जजल्हा अजिक्षक भूमी अजभलखे यानंी तयार केलले्या 'कमी-जास्त पत्रकान'े महसूल 

दप्तरी नोंदवल ेजातात. तर फ मध् य ेनम द बाब खरेदी-जवक्री व् यहाराम ळे होत.े उपरोक्त बदलानंतंरही 

गावाच ेभौगोजलक क्षेत्र कायम राहत.े त्याम ळे स् तभं ७ मध्ये दर्वजवण्यात आललेी क्षेत्राची घट आजि स् तभं 

९ मिील वाढी इतकीच असायला हवी. परंत  महसूल बाबतची वाढ ककंवा घट जभन्न अस ूर्केल. त्याम ळे 

स् तंभ ८ मध्य ेदर्वजवण्यात आलेली आकारिीची घट आजि स् तभं १० मध्य ेदर्वजवण्यात आलेली 

आकारिीची वाढ याचंा मळे बसिार नाही. 

• प्रत्यक्षात र्ेतीसाठी उपयोगात यिेार् या जजमनीच ेक्षेत्र आजि त्यावरील आकार कसा काढावा: 

प्रथम गाव नम ना एक मिील एकूि बरेजचे्या आिारे गाव नम ना पाचच्या अन क्रमाकं १ मध्ये माजहती 

भरावी आजि त् यातनू खालील आठ प्रकारच् या जजमनीचे क्षेत्र आजि आकाराची माजहती एकूि क्षेत्रफळ 

आजि आकारातनू वजा करावी. 

• जबन आकारी र्तेी योग्य जजमनीच ेक्षते्र 

• र्ेतीसाठी अयोग्य जजमनीच ेक्षेत्र 

• आकारी पड जजमनीच ेक्षते्र व त्यावरील आकार 

• साववजजनक कामासाठी राखीव जजमनीचे क्षेत्र 

• वन जजमनीच ेक्षेत्र 

• जबनर्तेीकड ेवगव झालले्या जजमनीच ेक्षेत्र व त्यावरील आकार 

• इनाम जजमनीच ेक्षते्र व त्यावरील आकार 

• सारा माफी ककंवा जवर्षे सवलतीवर ददलले्या जजमनीच ेक्षेत्र व त्यावरील आकार 

• उरलेली जर्ल्लक ही प्रत्यक्षात र्ेतीसाठी उपयोगात यिेार् या जजमनीच ेक्षते्र आजि त्यावरील आकार 

दर्वजवत.े जर एखाद् या वषी गावाच् या क्षते्र आजि आकारात कोित् याही प्रकारची वाढ ककंवा घट नसेल 

त् यावषी "... या वषावत कोिताही बदल नाही" असा र्रेा जलहावा.      
 

 • गाव नम ना एक त ेपाच याचंा परस्पर सबंंि : गाव नम ना पाच हा गाव नम ना एकच्या गोषवार् यातील 

नोंदींवर आिारीत आह ेतसेच गाव नम ना एकचा गोषवारा, गाव नम ना एक त ेतीन मिील नोंदींवर 

आिारीत आह.े अर्ा प्रकारे नम ना एक ते चार, गाव नम ना एकचा गोषवारा आजि गाव नम ना पाच 

याचंा परस्पर सबंंि आह.े  
 

  प ढील कायववाही : प्रत्यके तलाठ्यान ेदरवषी ३१ ज ल ैरोजी त्याच्या साझ् यामिील प्रत्यके 

गावासाठीचा गाव नम ना पाच तयार करून तो गाव नम ना एकच्या गोषवार् यासह ताल का कायावलयात 

सादर करावा.  ताल का जमाबदंी जलजपकान ेगाव नम ना पाचमध्य ेनमदू केलेली वाढ ककंवा घट, 

ताल क्यामध्य ेउपलब्ि माजहतीर्ी ज ळते की नाही ह ेतपासाव.े कारि वाढ ककंवा घट सबंिंीत आदरे् 

ताल का कायावलयातील जमाबदंी र्ाखेमाफव तच तलाठ्यांना पाठजवल ेजातात.  

तलाठीकडून जमाबदंी र्ाखेकडील एखाद्या आदरे्ाची नोंद घेण्याच ेराजहल ेअसल्यास ही बाब जमाबदंी 

जलजपकाच्या लक्षात यायला हवी. तलाठीकडून जमाबदंी र्ाखकेडील एखाद्या आदरे्ाची नोंद घेण्याच े

राजहल ेअसल्यास, गाव नम ना पाचमध्य ेयोग्य ती द रुस्ती करून घ्यावी. 

जमाबदंी ककंवा ठराव बदं पत्रक तयार झाल्यानतंर तहजसलदारन ेस्वाक्षरी करून त ेतलाठी यानंा परत 

कराव.े  
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१४. गाव नम ना सहा:- फेरफाराचंी नोंदवही (हा नम ना आता ONLINE झाला आह)े 
 

नोंदीचा 

अन क्रमाकं  

सपंादन केलले् या 

अजिकाराच ेस् वरुप 

पररिाम झाललेे भूमापन 

क्रमाकं व उपजवभाग 

क्रमाकं व क्षते्र 

तपासिी अजिकार् याची अद् याक्षरी 

ककंवा र्रेा 

(१) (२) (३) (४) 

 फेरफाराचा ददनाकं: 

फेरफाराचा प्रकार: 

जववरि/तपर्ील: 

 

 

 

तलाठी, मौजे...., 

ताल का......, जजल् हा..... 

  

 

 फेरफाराचंी नोंदवहीला 'हक्काच ेपत्रक' ककंवा 'फेरफार रजजस्टर' असहेी म् हितात. ही नोंदवही (महाराष्ट्र 

जमीन महसूल अजभलेख तयार करि ेव स जस् थतीत ठेवि)े जनयम १९७१, जनयम १०, नम ना ८ न सार 

असत.े जजमनीच् या अजभलखेात सातत् य राखण् यासाठी, कोित् याही जजमनीच् या हक् कामध्य ेसक्षम 

अजिकार् याच् या परवानगी जर्वाय बदल होता कामा नय ेआजि झाललेा कायदरे्ीर बदल हा गाव दप् तरी, 

योग् य ती प्रदक्रया पार पाडून नोंदजवण् यात यावा हा अजिकार नोंदिीचा म ळ उद् दरे् आह.े फेरफार 

नोंदींबाबत महाराष्ट्र जमीन महसलू अजिजनयम १९६६ मिील कलम १४७ त े१५९ अत्यतं महत्वाची 

आहते. त्याचं ेनहेमी वाचन कराव.े  
 

 महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम  १९६६, कलम १५४ अनवय ेनोंदिी अजिकार् यान ेपाठजवलेली 

जमीन हस्तातंरिाची माजहती वगळता इतर बाबींची माजहती (वारस इत्यादी), हक्क सपंादन करिार् या 

व् यक् तीन,े तीन मजहनयाच्या आत तलाठी यानंा कळजवि ेआवश्यक आह.े अनयथा हक्क सपंादन करिारा 

दडंास पात्र ठरतो.  
 

 सन २०१४ मध्य ेमहाराष्ट्र अजिजनयम क्रमाकं ३० अनवय,े म.ज.म.अ. १९६६ च्या कलम १५० (२) 

मध्य ेनवीन परंत क समाजवष्ट द रुस्ती करण्यात आली आह.े त् यान सार ज् या रठकािी साठवि कीच्या यंत्राचा 

वापर करुन, (म.ज.म.अ. १९६६, कलम २ (३३-अ)) म.ज.म.अ. १९६६ च्या कलम १४८ अनवय े

अजिकार अजभलेख ठेवण्यात आलेल ेअसतील, तथे ेतलाठी यानंी म.ज.म.अ. १९६६ कलम १५४ अनवय े

सूचना जमळाल्यानतंर लगचेच, अर्ी जमळालेली सचूना, फेरफारामध्य ेज्याचा जहतसबंिं आह ेअस े

अजिकाराचं्या अजभलखेावरुन ककंवा फेरफार नोंदवहीवरुन तलाठ् याला ददसनू यईेल, अर्ा सवव व्यक्तींना 

आजि अर्ा सचूनते ज्या व्यक्तींचा जहतसंबिं आह ेअस ेतलाठ् याला सकारि वाटत असेल अर्ा इतर 

कोित्याही व्यक्तीला लघ सदंरे् सवेा (एस.एम.एस.) ककंवा इलके्रॉजनक मेल (इ-मेल) ककंवा जवहीत 

करण्यात यईेल अर्ा इतर कोित्याही उपकरिाद्वारे पाठवील.  

त् यानतंर तलाठी, तातडीन,े फेरफार नोंदवहीत त्याची नोंद करील.  

सध् या, द य् यम जनबिंकाकडून थटे तलाठ् याच् या सगंिकावर नोंदिीकृत दस् ताची माजहती पाठजवण् यात येत.े  
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परंत  ‘भारतीय नोंदिी अजिजनयम, १९०८ अनवय ेदस्तऐवजाचंी नोंदिी करिार् या अजिकार् यासमोर 

(उप जनबिंक इत्यादी) ज्या व्यक्तींनी स्वत: दस्तऐवज जनष्पादीत केले असतील, अर्ा व्यक्तींना, 

तलाठीद्वारे, वरील तरत दीन सार अर्ी कोितीही स चना पाठजवि ेआवश्यक असिार नाही. तथाजप, 

नोटीसची एक प्रत चावडीवर प्रजसध्द करि ेतलाठ् यासाठी बिंनकारक आह.े तसेच सात-बारा सदरी 

असिार् या क ळ, खंडकरी, वजहवाटदार, इतर हक्कातील इसम, सह जहस्सिेारक यानंा तलाठ्यान ेनोटीस 

बजावि ेआवश्यक आह.े 
 

 कोित्याही जजमनीच्या मालकी हक्कातं- 

१. नोंदिीकृत दस्तान े

२. वारसान ेककंवा मतृ् य पत्रान वय े 

३. नयायालयाच्या ककंवा सक्षम अजिकार् याच्या आदरे्ानेच बदल होतो.  

इतर अनय कोित् याही प्रकारे ककंवा अनोंदिीकृत दस्त ककंवा अजावव्दारे जजमनीच्या मालकी हक्कांत किीही 

बदल होत नाही ह ेलक्षात ठेवाव.े 

 म.ज.म.अ. १९६६, कलम १५०(६) यान सार मडंलअजिकारी ह ेनोंदी प्रमाजित करण् यासाठी 

"प्रमािन अजिकारी"  आहते.  
 

 नोटीस कर्ी बजवावी : 

• नोटीस सबंिंीत व् यक् तीवर समक्ष ककंवा त् या व् यक् तीच् या जविी सल् लागारावर बजावनू पोहोच घतेा येत.े  

• पोहोच दये नोंदिीकृत डाकेने नोटीस पाठजवता यते.े अर्ा डाकेची पोहोच प्राप् त झाल् यानतंर नोटीस 

बजावली गेली अस ेमानण् यात येत.े   

• व् यक् तीच् या र्वेटच् या ज्ञात पत्त् यावर, त् याच् या घराच् या दरवाज् यावर डकवून, पचंनामान याने, नोटीस 

बजावता यतेे. 

• व् यक् तीच् या पत्त् यावर, त् याच् या घरातील सज्ञान व् यक् तीकड े(नोकराकड ेनाही) दऊेन व त् याची पोहोच 

घेऊन नोटीस बजावता यते.े 

• व् यक् तीच् या मालकीच् या जजमनीवर डकवनू, पचंनामान यान,े नोटीस बजावता येत.े 

• वतवमानपत्रात प्रजसध् द करून नोटीस बजावता यते.े 
 

 अजिकार अजभलेखातील नोंद आजि गाव नम ना सहा (फेरफार नोंदवही) मिील प्रमाजित करण् यात 

आलेली नोंद जवरुध् द आह ेअस ेजसध् द करण् यात यईेपयंत ककंवा त् याबद् दल नवीन नोंद कायदरे्ीरररत् या 

दाखल करण् यात यईेपयतं, अर्ी अजभलेखातील नोंद आजि गाव नम ना सहा (फेरफार नोंदवही) मिील 

प्रमाजित करण् यात आलेली नोंद खरी असल् याच ेगजृहत िरण् यात यईेल. (म.ज.म.अ.कलम १५७.)  
 

 हक्क नोंदिीची मागिी करिार् या व्यक्तीवर सबंजंित कागदपत्रे व माजहती प रजवण्याची जबाबदारी 

असत.े 
 

 काही रठकािी फेरफार प्रकरिात प्रमािन अजिकारी एखादा दस् त कमी असल् यास 'अम क दस् त हजर 

करवून घऊेन फेरनोंद करावी' असा र्रेा जलजहतात. प्रमािन अजिकार् यास फेरफार नोंद एकतर प्रमाजित 

करता येत ेककंवा रद् द करता येत.े फेरनोंद करण् याचा आदरे् दिे ेबकेायदरे्ीर आह.े फेरनोंद घेण् याच् या 

तरतदूीबाबत कायद् यात क ठेही उल् लखे नाही. अर्ा नोंदीबाबत तात् काळ जनिवय घिे ेअत् यावश् यक 

असल् यास ती नोंद कागदपत्र अपिूव असल् याम ळे रद् द करावी आजि सबंजंिताला त् याबाबत सक्षम 

अजिकार् याकड े(उप जवभागीय अजिकारी) अजपल दाखल करण् याचा सल् ला द् यावा. 
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 एक महत् वाची सचूना: कोित् याही दस् तावरुन गाव नम ना सहामध्ये नोंद घतेानंा, सबंिंीत 

जमळकतीबाबत झालेला ज ना फेरफार जरूर काढून बघावा. उदा. 'अ' न े'क' ला जमळकत जवकली. 'क' न े

नोंदीसाठी अजव केल् यावर 'अ' च ेनाव सदर जमळकतीवर कोित् या फेरफारन ेआले त ेजरूर बघाव.े याम ळे 

सदर जमळकत जवकण् याचा हक् क फक् त 'अ' ला होता की या व् यवहाराला इतरही सहिारकाच् या 

परवानगीची आवश् यकता होती त ेसमजेल. अर्ीच दक्षता इतर सवव नोंदीं (जवर्षेत: वारस नोंदी) 

करतांनाही घ् यावी.   
 

 म.ज.म.अ. १९६६ च् या कलम १४९, १५०, १५१ अन वय-े-   

 हक् क िारि केल् यानतंर तीन मजहन यात सबंजंितान ेतलाठी यानंा त् याबाबत कळजवि ेआवश् यक आह.े  

 नोंदिीकृत दस् तान ेककंवा जजल् हाजिकारी याचं ेआदरे्ावरुन असा हक् क िारि केला असेल तर वरील 

प्रमाि ेतलाठी यानंा कळजवण् याची आवश् यकता नसत.े 

 कोिताही हक् क िारि केल् याची माजहती प्राप् त झाल् यावर तलाठी यानंी त् याची नम ना ७ मध् य ेपोहोच 

दिे ेआजि त् याची नोंद गाव नम ना सहा मध्य ेनोंदजवि ेआवश् यक आह.े   

 गाव नम ना सहामध्य ेनोंद घतेल् यावर गाव नम ना सहाची एक प्रत गाव चावडीच् या नोटीस बोडववर 

लावि ेआवश् यक आह.े  

 झालले् या व् यवहारार्ी जहतसबंिंीत सवव लोकानंा सदर व् यवहाराची नोटीस नम ना ९ मध्य ेबजावि े

आवश् यक आह.े  

 जर झालले् या व् यवहाराबाबत कोिाचीही हरकत असल् यास त् याची नोंद जववादग्रस् त प्रकरिाचंी 

नोंदवहीत (गाव नम ना सहा - अ मध्य)े करि ेव त् याबाबत सबंिंीताला नम ना १० मध् य ेपोहोच दिे े

आवश् यक आह.े   

 गाव नम ना सहा मिील कोितीही नोंद सक्षम अजिकार् यान ेप्रमािीत केल् याजर्वाय त् याची नोंद हक् क 

नोंदिी अजभलखेात नोंदजवता येत नाही.  

 हक् क िारि केल् याची माजहती तीन मजहन यात गाव कामगार तलाठी यानंा कळजवण् यास क सरू केल् यास 

त् या व् यक् तीकडून दडं दणे् यास वसलू करता यतेो. (म.ज.म.अ. १९६६, कलम १५२.)  

 सबंिंीत व् यक् तीस स नाविीची प रेर्ी सिंी ददल् याजर्वाय मालकी हक् क, क ळ हक् क ककंवा कोित् याही 

अजिकार नोंदीत बदल करता येत नाही. (म.ज.म.अ. १९६६, कलम १५०(२)).   
 

 गाव नम ना सहामध्य ेमालकी हक् क बदलाच् या नोंदीबाबत खात्री : 

मालकी हक् क बदलाची नोंद गाव नम ना सहामध्ये नोंदजवतानंा तलाठी यानंी खालील बाबींची खात्री 

करावी. 

• नोंदिीकृत दस् ताजर्वाय व् यवहार झाला आह ेकाय? (होय / नाही) 

• नोंदीसाठी ददलेली कागदपत्र ेप्रमािीत व योग् य आहते काय? (होय / नाही) 

• त कडेजोड-त कडबेदंी ककंवा  अंमलात असलेल् या अन य कायद् याीजंवरुध् द व् यवहार झाला आह ेकाय? 

(होय / नाही) 

• जबगर र्ेतकरी व् यक् तीन ेपरवानगीजर्वाय र्तेजमीन खरेदी केली आह ेकाय? (होय / नाही) 

• क ळकायदा कलम ४३ चा भगं करुन व् यवहार झाला आह ेकाय? (होय / नाही) 

• कमाल जमीन िारिा कायद् याचा भगं करुन व् यवहार झाला आह ेकाय? (होय / नाही) 

• भसूपंादन कायद् याचा भगं करुन व् यवहार झाला आह ेकाय? (होय / नाही) 

• इतर हक् कातील बँक/सोसायटी बोजे असतानंा ना हरकत दाखल् याजर्वाय व् यवहार झाला आह ेकाय? 

(होय / नाही)  
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• जजमनीचा िारिाजिकार सक्षम अजिकार् याच् या परवानगीजर्वाय व् यवहाराला संमती दतेो काय? 

(होय / नाही) 

• जजमनीच् या क्षेत्राचा मळे बसतो काय? (होय / नाही) 
 

 वररष् ठ अजिकार् याच् या ककंवा न यायालयाच् या आदरे्ान वय ेनोंदजवण् यात यिेार् या नोंदींबाबत, सबंंिीत 

आदेर्ाचा मजतताथव समजनू घ् यावा. जरूर तर वररष् ठ ककंवा जािकार व् यक् तीचा सल् ला घ् यावा. 
 

 गाव नम ना सहामध्य ेनोंद केल् यानतंर ती प्रमजित होण् याआिी प्रमािन अजिकार् याने खालील बाबींची 

खात्री करुन घ् यावी:   

• सवव जहतसबंंिीतानंा नोटीस (नम ना न ं९ मिील) बजावली गेली आह.े (होय / नाही) 

• अंमलात असलले् या कोित् याही कायद् याच् या तरत दीचा/र्तीचा भंग होत आह ेकाय? (होय / नाही)  

• गाव नम ना सहामिील नोंदीबाबत कोिाची हरकत आह ेककंवा कस.े (होय / नाही)  

• गाव नम ना सहामध्य ेनोंद नोंदजवल् यानतंर कायद् यात नमदू केलेली म दत सपंली आह.े (होय / नाही) 

 

 गाव नम ना सहामिील नोंद प्रमाजित झाल् यानतंरची कायववाही  

गाव नम ना सहामिील नोंदी तपासण् याच,े त् या बरोबर असल् याची खात्री करण् याच,े त् यात द रुस् ती 

करण् याच ेआजि अर्ा नोंदी प्रमाजित करण् याच ेअजिकार अव् वल कारक नाच् या दजावहून कमी दजावचा नसले 

अर्ा महसूल अजिकारी ककंवा भूमापन अजिकारी यानंा आहते. (म.ज.म.अ. १९६६, कलम १५० (६)) 

यान सार मंडलअजिकारी, गाव नम ना सहामिील नोंदींबाबत सवव कायदरे्ीर बाबींची खात्री करुन सदर 

नोंदी प्रमाजित करतात. मडंलअजिकारी यांनी गाव नम ना सहामिील नोंद प्रमाजित केल् यानंतर तलाठी 

यानंी : 

• गाव नम ना सात - बारा, गाव नम ना आठ - अ (खातदेाराचंी नोंदवही) तसेच जरुर त् या इतर सवव 

सबंंिीत गाव नम न यावंर सदर प्रमाजित गाव नम ना सहान सार अमंल द् यावा. असा अंमल दतेानंा सबंिंीत 

गाव नम ना सहाचा अन क्रमांक वतूवळात नोंदवावा.   

• गाव नम ना सहामिील नोंदीर्ी सबंिंीत सवव जहतसबंंिी व् यक् तींना सदर जनिवयाबाबत कळवावे. 
 

 जववादग्रस् त नोंदीबाबतची कायववाही  

गाव नम ना सहामध्य ेनोंद केल् यानंतर, तलाठीमाफव त नम ना न ं९ मिील नोटीस बजावली जात.े अर्ी 

नोटीस बजावल् यानतंर, सदर नोंद प्रमाजित होण् याआिी जर त् या नोंदीबाबत कोिीही तक्रार नोंदवली 

तर:   

• तलाठी यानंी अर्ी तक्रार लखेी स् वरुपात स् वीकारावी.   

• सदर तक्रारीची नोंद गाव नम ना सहा - अ (जववादग्रस् त प्रकरिाचं् या नोंदवही) मध्य ेकरावी.  

• तक्रार दाखल करिार् या व् यक् तीला (नम ना १० मध्य)े पोहोच द् यावी. 

• सदर हरकतीची कागदपत्रे तात् काळ मंडलअजिकारी यानंा स पूतव करावीत. 
 

 महत् वाच् या कायदरे्ीर तरत दी 

• महाराष्ट्र जमीन महसलू अजिजनयम १९६६, कलम २२७,२२८, आजि २२९ अनवय ेप राव्याच े

दस्तऐवज हजर करण्यासाठी समनस काढून उपजस्थत राहण्यास भाग पाडण्याची तरतदू आह.े असा समनस 

काढण्याच ेअजिकार अव्वल कारकून आजि त्यापके्षा वररष्ठ अजिकार् याला आहते. 
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• महाराष्ट्र जमीन महसलू अजिजनयम १९६६, कलम २४३ अनवय ेकोित्याही केसमध्य ेउद्भवलेला खचव 

सबंजंितानंा प्रोससे फी च्या स्वरूपात ककंवा त्याचं्या खचावन ेनोटीस बजावण्यासाठी मजंरू करता यतेो. 

त्याबाबतचे आदरे् काढण्याच ेअजिकार महसूल अजिकार् याला आहते. 

• कोिताही पक्षकार जर नोटीस बजावनूस ध्दा स नाविीसाठी हजर राहत नसेल तर त्याच्या 

अन पजस्थतीत स नाविी घऊेन जनिवय देता यईेल ककंवा प्रकरि काढून टाकता यईेल. तथाजप, अर्ा 

पक्षकारान ेजर जनिवयाच्या ददनाकंापासनू ३० ददवसात, त्याच्या अन पजस्थतीबाबत समािानकारक 

कारि ददल ेतर त्याच्या अन पजस्थतीत काढलेला आदरे् रद्द करता यईेल.अर्ी तरतदू  म.ज.म.अ. १९६६, 

कलम २३२ अनवय ेआह.े  

• अपररहायव कारि असल्यास महसलू अजिकार् यास म.ज.म.अ. १९६६, कलम २३३ अनवय ेलखेी कारि 

नमदू करून स नाविी स्थजगत करता येत.े परंत  अर्ा वळेेस उपजस्थत पक्षकारानंा स नाविीची प ढील 

तारीख, वळे व स्थळ कळवाव.े 

• म.ज.म.अ. १९६६, कलम २३९ अनवय ेरीतसर ककंवा सजंक्षप्त चौकर्ी प्रकरिात प रावा म्हिनू 

पक्षकारामंाफव त दाखल केलेले मळू दस्तऐवज, पक्षकारान ेतसा अजव केल्यास, योग्य ती फी घऊेन परत दतेा 

येतात.       

• मालमत्ता हस्तातंरि कायद्या १८८२, कलम ४४ अनवय ेअजवभक्त क ट ंबातील एक ककंवा अनके 

जहस्सदेार आपल्या जहश्याची जमीन जवकू र्कतात. असा खरेदी घिेार हा खरेदी घिेार् याची जागा घतेो.   

• भारतीय प रावा कायदा १८८७२, कलम ९१ व ९२ अनवय ेएखाद्या लखेी दस्तावर आपली सही 

फसवून घतेली गेली अर्ा तोंडी स्वरुपाच्या म्हिण्याला महत्व नाही.  

• ददवािी प्रदकया सजंहता १९०८, प्रकरि २२, कलम ४ अनवय,े एकमेव वादी ककंवा प्रजतवादी मयत 

झाल्यास, त्याच्या मतृ्य ूददनाकंापासून ९० ददवसात त्याच्या वारसाचंी नाव ेदाव्यात दाखल होि े

आवश्यक आह.े जर ९० ददवसाचं्या म दतीत वारसाचंी नाव ेदाव्यात दाखल झाली नाहीत तर दावा रद्द 

होतो.  

१५. गाव नम ना सहा - अ:- जववादग्रस् त प्रकरिाचंी नोंदवही 

गाव नम ना सहा - अ 

जववादग्रस् त प्रकरिाचंी नोंदवही 

महाराष्ट्र जमीन महसलू अजिकार अजभलखे आजि नोंदवह् या (तयार करि ेआजि स जस् थतीत ठेवि)े 

जनयम १९७१, जनयम ५(२), १६ आजि २५ 

अन क्रमाकं फेरफार नोंदवहीतील 

अन क्रमाकं ककंवा 

अजिकार अजभलेखाची 

कच् ची प्रत 

भूमापन क्रमाकं आजि 

उपजवभाग क्रमाकं 

हरकत 

जमळाल् याचा 

ददनाकं 

अजिकार् याचा 

जनिवय 

(१) (२) (३) (४) (५) 

     
 



 

डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल् हाजिकारी     तलाठी दप् तरातील गाव नम न े१ त े२१                             पषृ् ठ 60 
 

 ही द य् यम नोंदवही आह.े महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिकार अजभलेख आजि नोंदवह् या (तयार करि े

आजि स जस् थतीत ठेवि)े जनयम १९७१, जनयम १६(३) अन वय,े नम ना ३ मध्य ेही नोंदवही ठेवण् यात यते.े  

 गाव नम ना सहामध्य ेनोंद केल् यानतंर, तलाठीमाफव त नम ना न ं९ मिील नोटीस बजावली जात.े अर्ी 

नोटीस बजावल् यानतंर, सदर नोंद प्रमाजित होण् याआिी जर त् या नोंदीबाबत कोिीही तक्रार/हरकत 

नोंदवली तर:   

• तलाठी यानंी अर्ी तक्रार लखेी स् वरुपात स् वीकारावी.   

• सदर तक्रारीची/हरकतीची नोंद गाव नम ना ६अ (जववादग्रस् त प्रकरिाचं् या नोंदवही) मध्य ेकरावी.  

• तक्रार/हरकत दाखल करिार् या व् यक् तीला (नम ना १० मध्य)े पोहोच द् यावी. 

• सदर तक्रार/हरकतीची कागदपत्र ेतात् काळ मडंलअजिकारी यानंा स पतूव करावीत. 
 

फेरफार नोंदवहीतील नोंदी तपासण्याच,े नोंदी बरोबर असल्याची खात्री करण् याच,े त्यात द रुस्ती 

करण् याचेआजि नोंदी  प्रमाजित करण् याचे अजिकार अव्वल कारक नाच्या दजावहून कमी दजावचा नसले 

अर्ा महसलू अजिकारी ककंवा भ-ूमापन अजिकारी यांचे  आहेत.तथाजप, हे  अजिकार वापरतांना  

सबंजंित पक्षकारावंर त्याबाबतीत नोटीस बजाजवण्यात आल्याजर्वाय अर्ा कोित् याही नोंदी प्रमाजित 

करण् यात यिेार नाहीत. याचाच अथव मंडलअजिकारी तहजसलदारच ेअजिकार वापरून नोंदी प्रमाजित 

करतात ककंवा तक्रार नोंदींवर जनकाल दतेात हा गरैसमज आह.े म.ज.म.अ. १९६६, कलम १५०(४) 

अन वय ेमडंलअजिकारी/ अव् वल कारक न यानंा तक्रार नोंदींवर जनकाल देण् याचा अजिकार आह ेआजि 

कलम १५०(६) अन वय ेमडंलअजिकारी/ अव् वल कारक न यानंा मंडलअजिकारी/ अव् वल कारक न यानंा 

फेरफार नोंदी प्रमाजित/रद् द करण् याचा अजिकार आह.े 
 

 अर्ा प्रकारची तक्रार प्राप् त झाल् यास तलाठी यानंी तक्रार दाखल करिार् या व् यक् तीला (नम ना १० 

मध्य)े पोहोच द् यावी. सदर तक्रारीची नोंद गाव नम ना सहा - अ (जववादग्रस् त प्रकरिाचं् या नोंदवही) मध्य े

करावी. आजि सदर हरकतीची कागदपत्र ेतात् काळ मडंलअजिकारी यानंा स पतूव करावीत. 

 

   
 

१६. गाव नम ना सहा - ब:- जवलबं र् ल् क प्रकरिाचंी नोंदवही 
 

गाव नम ना सहा - ब 

जवलबं र् ल् क (महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम  १९६६, कलम १५२ खालील दडं) प्रकरिाचंी नोंदवही 

गाव ....., ताल का ....., जजल् हा ..... 

गाव नम ना 

सहामिील 

नोंद क्रमाकं 

अजिकार सपंादन 

करिार् याच ेककंवा 

दस् तऐवज िारि 

करिार् याच ेनाव 

बसवावयाच् या 

दडंासबंिंी 

तहजसलदाराचा आदरे् 

क्रमाकं व ददनाकं 

   पावती क्रमाकं व ददनाकं 

(१) (२) (३) (४) 

    

 

 
 

 ही एक द य् यम नोंदवही आह.े जी व् यक् ती, म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४९ (अजिकार सपंादनाचे वतृ्त) 

ककंवा कलम १५१ अन वये (हक् क, जहतसबंंि, दाजयत् व ेबाबत आवश् यक माजहती प रजवि े) जवजहत केलले् या 
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म दतीत (तीन मजहनयाच्या आत) दणे् यात हयगय करेल ती व् यक् ती म.ज.म.अ. १९६६, कलम १५२ अन वय े

रुपय ेपाचपेक्षा अजिक नाही इतक् या दडंासाठी पात्र राहील. असा दडं जमीन महस लाची थकबाकी म् हिनू 

वसूल करता यतेो.  
   

 

१७. गाव नम ना सहा - क:- वारसा प्रकरिाचंी नोंदवही 
 

गाव नम ना सहा - क 

वारसा प्रकरिाचंी नोंदवही 

गाव ....., ताल का ....., जजल् हा ..... 

अ.क्र. 

- 

ठराव 

क्रमाकं 

मयत 

भोगवटादाराच े

नाव  

 

मतृ् य चा 

ददनाकं 

 

गाव 

नम ना  

आठ - 

अ 

मिील 

खात े

क्रमाकं 

वारसाचंी 

नाव े

तलाठ् याचा 

स् वयसं् पष् ट 

अजभप्राय 

७-१२ सदरी 

वारस  

म् हिून कोिाची 

नोंद करावी 

यासबंिंीचा 

सक्षम 

अजिकार् याचा 

सजंक्षप् त आदरे् 

व ददनाकं 

जनिवय 

समाजवष् ट 

असलेला 

गाव नम ना 

सहामिील 

नोंद क्रमाकं 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) 

        
 

सदर नम ना आता ई-फेरफार प्रिालीमध् ये समाजवष् ट करण् यात आला आह.े  

कोित्याही गावातील खातदेार मयत झाल्यास, त्याच ेवारस जनजित करून त् यांची नाव ेअजभलखेात 

दाखल करण्यासाठी गाव नम ना ६-क मिील नम नयात वारस ठराव करण् याची तरतदू आह ेत्यालाच वारस 

नोंद म्हटल ेजात.े  

मयत खातदेारच् या वारसापंैकी एखादा वारस ककंवा अनय व्यक्ती वारसाबंाबतची सपंिूव माजहती सादर 

करून  वारसाचंी नाव ेअजिकार अजभलेखात दाखल करण्याची जवनतंी करू र्कतो. त्यावळेी त्याची नोंद 

गाव नम ना ६-क मध् ये नोंदजवली जात.े त्यानतंर तलाठयामंाफव त स्थाजनक चौकर्ी करून वारसाचं् या 

वैितबेाबत खात्री करून मडंळ अजिकारी यानंा स्थाजनक चौकर्ी अहवाल व अजभप्राय कळजवतात. 

त् यानतंर मडंळ अजिकारी आवश् यकत ेप्रमाि े चौकर्ी / पडताळिी करून असा वारस ठराव द रुस्त करून 

ककंवा आह ेतसा मजंरू करतात ककंवा कारि ेदवेनू फेटाळतात. असा वारस ठराव मजंूर केला गले् यास 

त् याबाबत फेरफार नोंदजवला जातो आजि नम ना ९ ची नोटीस सवव जहतसबंजंितांना बजावण्यात यतेे. 

त्यावर १५ ददवसाचं्या नोटीस कालाविीत हरकत न आल्यास असा फेरफार मडंळ अजिकारी याचं ेकडून 

जनगवत केला जातो.  

आता ही सपंिूव प्रदक्रया सगंिकीकृत करण् यात आली असून, त्या बाबत तलाठी, मंडळ अजिकारी व सवव 

महसूल अजिकारी याचं् यासाठी महत्वाच ेम द्दे खालीलप्रमाि ेआहते.  

• गाव नम ना ६-क (वारस नोंदवही) ही कायमस् वरूपी नोंदवही असल्याने, हस्तजलजखत गाव नम ना ६-क 

मिील नोंदीचा र्वेटचा क्रमांक प्रथम ई-फेरफार प्रिालीत नोंदवावा लागेल आजि त् यानंतर प्राप् त होिा-

या सवव ६-क नोंदी ई-फेरफार प्रिालीत र्वेटच् या अन क्रमाकंाच् या प ढील अन क्रमाकं दऊेन अचूकपि े

ऑनलाईन नोंदवनू हस्तजलजखत गाव नम ना ६-क कायम स्वरूपी बदं करावा. 



 

डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल् हाजिकारी     तलाठी दप् तरातील गाव नम न े१ त े२१                             पषृ् ठ 62 
 

• कोित्याही मयत खातदेाराच् या वारसाचंी वारस नोंद करण्यासाठी अजव प्राप् त झाल्यास, तलाठी 

कायावलयात सदर अजावची नोंद गा.न. ६-क मध्य ेप्रथम करावी तसेच ई-हक्क प्रिालीतून प्राप्त अजावची नोंद 

दखेील थटे वारस नोंदवहीत होईल. यानंतर तलाठी यानंी स्थाजनक चौकर्ी करून त् याचा अहवाल ई 

हक् क प्रिालीत अपलोड करून आपला अजभप्राय नोंदजविे आवश्यक राहील.  

• मडंळ अजिकारी यानंी, त्यानंा आवश्यक वाटेल अर्ी अजिकची चौकर्ी करून सदरचा वारस ठराव 

मंजरू केल्यानंतर त्याचा फेरफार (गाव नम ना ६) आपोआप तयार होईल.  

• सदर फेरफार बाबत नम ना ९ ची नोटीस काढून प ढील प्रदक्रया करावी.  

• यानंतर हस्तजलजखत वारस नोंदवही भरण्याची गरज असिार नाही  

• वारस ठरावासाठी नोटीस कालाविी नसला तरी तलाठी यानंी वारसाबंाबत स्थाजनक चौकर्ी करून 

त्याबाबतचा अहवाल ई हक् क प्रिालीमध् य ेअपलोड करून वारस ठरावाबाबतचा आपला अजभप्राय 

ऑनलाईन नोंदजवल्या जर्वाय वारस नोंदवही मंडळ अजिकारी यानंा प्रमाजित करता यिेार नाही. 

• गाव नम ना सहा-क -वारस प्रकरिाचंी नोंदवही याचा म ख् य उद् दरे्, मयताच ेकायदरे्ीर वारस आजि 

जमळकतीचे भोगवटदार कोि आहते ह ेठरजवण् यासाठी होतो.   

• एखादया खातदेाराची जमळकत अन य गाव/र्हरामध् य ेअसले आजि तो द स-या गावामध् य ेस् थाजनक 

असेल तर त् याची वारस नोंद ही तो ज् या गावामध् य ेककंवा र्हरामध् य ेस् थाजनक आह ेत् या रठकािच् या 

तलाठयान ेकरि ेआवश् यक आह.े कारि वारस नोंद ही व् यक् तीबाबत केली जात ेजजमनीबाबत नाही. 

 महत्वाच्या बाबी:   

 बर् याच वळेा अस ेददसनू यते ेकी, जववाजहत म लींची नाव ेवारस म्हिनू डावलली जातात. जववाजहत 

म लींबाबत त्याचं्या पालकाचं ेम्हिि ेअसते की, ‘म लीच्या लग्नात आम्ही खचव केलेला आह.े त्याम ळे आता 

जतच ेनाव वारस म्हिून दाखल करण्याची आवश्यकता नाही.’ ही बाब अयोग्य आह.े म लीच्या लग्नात खचव 

केला म्हिनू जतचा वारस हक्क सपं ष्टात यते नाही.  

 बर् याच वळेा अस ेददसनू यते ेकी, मयताच्या वारसापंकैी फक्त प रुषाचंी नावचे सात - बाराच्या 

कब्जदेार सदरी नोंदवली जातात आजि मजहलाचंी नाव े(पत्नी, जववाजहत/अजववाजहत म ली इत्यादी) इतर 

हक्कात नोंदवली जातात. ही पध्दत अत्यतं च कीची आह.े मयताच्या वारसापंकैी मजहलाचंी नाव ेस ध्दा 

कब्जदेार सदरीच नोंदवावी. शहदं ूवारसा कायदा १९५६ मिील सन २००५ च्या स िारिने सार 

म लींनाही, मालमत्तते म लाइतकाच जहस्सा जमळण्याचा हक्क प्राप्त झालेला आह.े त् याम ळे म लींची नावहेी 

सात - बाराच्या कब्जदेार सदरीच नोंदवावी. 

 बर् याच वळेा अस ेजनदर्वनास आल ेआह ेकी, एखाद्या जजमनीवर एकत्र क टंूब मनॅेजर म्हिनू नाव 

दाखल असललेा इसम मयत झाल्यानतंर त्याच ेवारस, वारस नोंदीसाठी अजव करतात आजि त्या मयत 

ए.क .म.ॅ/अ.पा.क. च ेवारस म्हिून फक्त त्या ए.क .मॅ./अ.पा.क. च्याच म ला/म लींच्या नावाची त्याच ेवारस 

म्हिून नोंद केली जात.े याम ळे मयत इसम ज्यांचा ए.क .म.ॅ/अ.पा.क. असतो त्याचंा वारस हक्क डावलला 

जातो. वास्तजवक एकत्र क टंूब मॅनजेर/अज्ञान पालन कताव म्हिनू नाव दाखल असललेा इसम मयत 

झाल्यानतंर त्याची वारस नोंद करतानंा मयत इसमाचे नाव ज्या फेरफार न सार ए.क .म.ॅ/अ.पा.क. म्हिून 

दाखल झाल ेहोत ेत्या फेरफारात नमदू सवव व्यक्तींना नोटीस बजावि ेआवश्यक असत.े त्यापकैी जे सज्ञान 

झाल ेआहते त्याचंी नाव ेतसेच इतर व्यक्तींपकैी जे मयत आहते त्याचं्या वारसाचंी आजि ए.क .म.ॅ/अ.पा.क. 
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चे वारस अर्ा सवाचंी नाव ेवारस ठराव करून आजि त्यानंतर गाव नम ना सहामध्य ेकब्जदेार सदरी 

आिि ेआवश्यक असत.े  म जस्लम कायद्यामध्य ेएकत्र क टंूब मनॅेजरची सकंल्पना नाही ह ेलक्षात ठेवाव.े 
  

   
 

१८. गाव नम ना सहा - ड:- नवीन उपभाग (पोट जहस् से) नोंदवही 
 

गाव नम ना सहा - ड 

नवीन उपभाग (पोट जहस् स)े नोंदवही 

गाव...., ताल का......, जजल् हा..... 

गाव नम ना 

सहामिील 

फेरफार नोंद 

क्रमाकं 

भूमापन क्रमाकं ककंवा 

उपजवभाग क्रमाकं 

नकार्ामध्य ेआवश् यक 

असलले् या बदलाचंे स् वरुप 

आजि क्रमाकं 

मोजिी करिार् याच ेनावं आजि 

ददनाकं 

(१) (२) (३) (४) 

    

 
 

 ही एक द य् यम नोंदवही आह.े नवीन उपभाग ककंवा पोट जहस् सा म् हिज ेभमूापन क्रमाकंाच् या ज् या 

जवभागाच ेक्षेत्रफळ आजि आकारिी, भूमी अजभलखेात ज् या भमूापन क्रमाकंाचा तो भाग असेल त् या 

क्रमाकंानंतर स् वततं्र दर्वक क्रमाकं दऊेन स् वतंत्रपि ेनोंदजवलेला असेल तो भाग. [म.ज.म.अ. १९६६, 

कलम २(३५)]  

गाव नम ना सहा - ड मध्य ेकेवळ वाटण् या झाल् याम ळे होिारे भूमापन क्रमाकंातील नवीन जहस् स् यांचाच 

समावरे् होत नाही तर सपंादन, एकत्रीकरि, मळईची जमीन, पाण् यान ेवाहून गेलेली जमीन, अकृजषक 

जमीन यासंारख् या अनके कारिामं ळे सीमामंध्य ेहोिारे सवव बदलस ध् दा दर्ववले जातात. यासाठी तलाठी 

यानंी  असे पोटजहस् स ेझालले् या जागेला प्रत् यक्ष भेट दिे ेआजि झालेल ेबदल नोंदजवि ेआवश् यक असत.े या 

बदलापं्रमाि ेमोजिी करुन नवीन सीमाजचन ह ेव हद् दी भमूी अजभलखे जवभागामाफव त जनजश् चत करण् यात 

येतात. 

भूमी अजभलेख जवभागाने, र्ासनाची मंजरूी घऊेन, वळेोवेळी प्रत् यके जजल् ह् यातील जनरजनराळ् या वगावन ेजे 

कमीत कमी भकू्षेत्र िारि करिे आवश् यक आह ेअस ेठरवल ेअसले त् यापके्षा कमी भकू्षेत्र िारि करता येत 

नाही. (म.ज.म.अ. १९६६, कलम ८२)   

जजमनीचे नवीन उपभाग ककंवा पोट जहस् स ेकरि ेयाबाबत सजवस् तर पध् दत महाराष्ट्र जमीन महसूल 

(महस ली भ-ूमापन व भमूापन क्रमाकंाच ेउपजवभाग) जनयम १९६९ मध्य ेददलले ेआहते.   
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१९. गाव नम ना सात-बारा:- अजिकार अजभलेख पत्रक आजि जपकाचंी नोंदवही 
 

गाव नम ना सात (अजिकार अजभलखे पत्रक) 

महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिकार अजभलखे आजि नोंदवह् या (तयार करि ेव स जस्थतीत ठेवि)े जनयम १९७१ 

यातील जनयम ३, ५, ६ आजि ७ 

गाव .....                                            ताल का .......                                                                     जजल् हा 

गट क्रमाकं व उपजवभाग 

भूिारिा पध् दत                                                                                                                  र्तेीच ेस् थाजनक नाव 

क्षते्र, एकक व आकारिी खात ेक्रमाकं भोगवटादारा

चे नाव 

क्षते्र आकार पो.ख. फेरफार क्र. क ळ खडं व इतर अजिकार 

लागवडीयोग् य क्षते्र 

क्षते्राच ेएकक 

जजरायत 

बागायत 

                                                 

    

   

                                       

क ळाच ेनाव व खंड 

 

अ) एकूि  

ला.यो.क्षते्र 

इतर अजिकार 

बोजा- सहकारी सोसायटी 

इकरार 

 

पोट खराब क्षते्र 

(लागवडीस अयोग् य) 

वगव (अ) - 

वगव (ब) - 
प्रलजंबत फेरफार क्रमाकं: 

ब) एकूि  

पो.ख. क्षेत्र  

र्वेटचा फेरफार क्रमाकं: 

ददनाकं: 

एकूि क्षते्र  

(अ+ब)  

आकारिी 

ज डी ककंवा जवर्षे आकारिी 

ज न ेफेरफार क्र.  सीमा आजि भमूापन जचन हे 
 

 

गाव नम ना बारा (जपकाचंी नोंदवही) 

महाराष् र जमीन महसलू अजिकार अजभलखे आजि नोंदवह् या (तयार करि ेआजि स जस् थतीतीत ठेवि)े  

जनयम १९७१ यातील जनयम २९ 

गाव :-                            ताल का :-     जजल् हा :- 

 

गट क्रमाकं 

व 

उपजवभाग   

जपकाखालील क्षते्राचा तपर्ील लागवडीसाठी 

उपलब् ि नसललेी 

जमीन 

जल 

शसचंनाच े

सािन 

 

र्ेरा 

 

जमश्र जपकाखालील क्षते्र जनभळे जपकाखालील 

क्षते्र 

स् व
रू
प
 

क्ष
त्र

 

जमश्रिाच् या सकेंत क्रमाकंान सार 

जमश्र जपकाखंालील क्षते्र 

घटक जपके व 

प्रत् यकेाखालील क्षते्र 

जप
क
ाच
 ेन
ाव

 

ज
ल
 श
स
चं
ीत

 

अ
ज
ल
 श
स
चं
ीत

 

व
ष
व 

हं
ग
ाम

 

ख
ात
 ेक्र
म
ाकं

 

जम
श्र
ि
ाच
ा 
स
कंे
त
  

क्र
म
ांक

 

ज
ल
 श
स
चं
ीत

 

अ
ज
ल
 श
स
चं
ीत

 

जप
क
ाच
 ेन
ाव

 

ज
ल
 श
स
चं
ीत

 

अ
ज
ल
 श
स
चं
ीत

 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ 

    ह.े आर 

 

ह.े 

आर 

 

 ह.े 

आर 

 

ह.े 

आर 

 

 ह.े 

आर 

 

ह.े 

आर 

 

 ह.े आर 
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सदर नम ना आता ई-फेरफार प्रिालीमध् ये समाजवष् ट करण् यात आला आह.े तलाठी दप्तरामध्य ेगाव नम ना 

सात आजि गाव नम ना बारा या दोन ही नम न यातंील माजहती एकमकेानंा परूक असल् याम ळे ह ेदोन ही नम न े

एकत्र, एकाच पानावर ठेवले गेल ेआहते. त् याम ळे यानंा 'सात - बारा' म् हिण् याचा प्रघात आह.े सात - 

बारा हा जजमनीर्ी सबंिंीत आह.े (जजमनीची व् याख् या म.ज.म.अ. १९६६, कलम २(१६) मध्य ेनमदू 

आह.े)  
 

• गाव नम ना सात : या गाव नम न याला महस ली भाषते 'अजिकार अजभलखे पत्रक' असेही म् हितात.  

• गाव नम ना सात - बारा मिील वरील भाग हा गाव नम ना सात असतो. यात गाव नम ना सात -अ 

(क ळाचंी नोदवही) चा सारारं् सजंक्षप् तपि ेनमदू असतो आजि खालील भागात गाव नम ना बारा 

समाजवष् ट असतो.  

गाव नम ना सातच् या वरील भागात प्रथम गावाच ेनाव, ताल क् याच ेनाव आजि जजल् ह् याचे नाव नमदू 

असत.े त् याखाली सबंंिीत र्ेतजजमनीचा भमूापन क्रमांक व उपजवभाग, भिूारिा पध् दत आजि र्तेीच े

स् थाजनक नाव नमदू असत.े  

गाव नम ना सात मध् य ेम ख् यत् व ेतीन स् तंभ (रकान)े असतात. 

(१) डावीकडील स् तभं, (२) मध् य स् तभं आजि (३) उजवीकडील स् तभं.  

 (१) गाव नम ना सातच ेडावीकडील स् तभं:  

• गाव नम ना सातच् या डावीकडील स् तंभात सबंंिीत र्ेतजजमनीच ेक्षते्र, त् याच ेएकक (हके् टर/आर/चौ.मी.) 

त् याखाली सबंंिीत र्ेतजजमनीच ेलागवडीलायक क्षेत्र (जजरायत, बागायत), त् या नंतर लागवडीस अयोग् य 

वगव-अ आजि वगव-ब च ेक्षते्र, त् यानंतर एकूि क्षते्र, त् याखाली आकारिी आजि त् याखाली ज डी ककंवा जवर्षे 

आकारिी नमदू असत.े र्वेटच् या ओळीत र्ेतजजमनीर्ी सबंंिीत ज न ेफेरफार क्रमाकं नमदू केल ेजातात.  

र्ेतजजमनीचा भ मापन क्रमांक, (भ मापन क्रमाकंची व् याख् या म.ज.म.अ. १९६६, कलम २(३७) मध्य े

नमदू आह.े) उपजवभाग/पोट जहस् सा क्रमाकं नमदू असतो. (उपजवभाग/पोट जहस् सा क्रमाकंाची व् याख् या 

'महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम , १९६६, कलम २(३५) मध्य ेनमदू आह.े) पोट जहस् स् याचंी नोंद गाव 

नम ना सहा - ड मध्यहेी केली जात.े एखाद् या वाडी ककंवा वस् तीला स् वतंत्र महस ली गावाचा दजाव दणे् याचा 

जनिवय लोकसंख् यवेर आिारीत असतो.  

एखाद् या वाडी ककंवा वस् तीला स् वततं्र महस ली गावाचा दजाव ददला गलेा की काही ददवसानंी त् या गावाचा 

महस ली अजभलखे स् वततं्र केला जातो आजि गावठािापासनू अन क्रमाकं १ न ेस रूवात करून नव् यान ेगट 

नंबर ददल ेजातात. जेव् हा पजहल् यादंा सवव गावाचं् या जजमनींची मोजिी करुन जमाबदंी केली गलेी तवे् हा 

जजमनीला 'सव्ह ेनबंर' ददले गेल ेहोत.े सवव 'सव्ह ेनबंर जमळून गावाचा सव्ह ेनबंरचा नकार्ा तयार केला 

गेला. कालातंरान ेखरेदी, वाटप, वारसाजिकार इत् यादी कारिामं ळे जजमनीचे त कड ेझाल ेत् याम ळे या 

सव्ह ेनबंरचे जवभाजन होत गेल.े उदा. मळू सव्ह ेनबंर २०१ चा २०१/१, २०१/२ आजि नंतर 

२०१/१/१, २०१/१/२ अस ेत कड ेहोत गेल.े सन १९४७ साली आलले् या एकत्रीकरि कायद् याम ळे सवव 

त कड् याचं ेएकत्रीकरि करुन त् यांच े'गट नबंर' करण् यात आल.े  

• भिूारिा पध् दत  

महसूल अजिजनयमान वय ेर्तेजजमनीची तीन भूिारिा पध् दत आहते -भोगवटादार वगव १ ककंवा वगव २ 

ककंवा र्ासकीय पट् टेदार. 

• भोगवटादार-१ म् हिजे ज् या र्ेतजजमनीचा मालक र्ेतकरी स् वत: असतो. अर्ा जजमनीच ेहस् तातंरि 

करण् यासाठी त् या र्तेकर् यावर कोितहेी बिंन नसत ेककंवा कोिाच् याही परवानगीची आवश् यकता नसत.े 
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अर्ा र्ेतजजमनीला जबनद माला ककंवा खालसा जमीनही म् हितात. (भोगवटादार वगव १ ची व् याख् या 

म.ज.म.अ. १९६६, कलम २९(२) मध्य ेनमदू आह.े)   
 

• भोगवटादार-२ म् हिजे ज् या र्ेतजजमनीचा र्तेकरी स् वत: पिूव मालक नसतो. अर्ा जजमनीच ेहस् तातंरि 

करण् याच् या हक् कावर र्ासनाच ेजनबंि असतात. अर्ा जजमनीच ेहस् तातंरि करण् यासाठी त् या र्तेकर् यावर 

काही बंिन/ेअटी असतात आजि त् यासाठी सक्षम अजिकार् याच् या परवानगी आजि काही र्ासकीय 

सोपस् कार पिूव करण् याची आवश् यकता असत.े अर्ा र्ेतजजमनीला द माला ककंवा जनयंत्रीत सत्ता प्रकारची, 

र्तीची जमीन असहेी म् हितात. (भोगवटादार वगव २ ची व् याख् या म.ज.म.अ. १९६६, कलम २९(३) 

मध्य ेनमदू आह.े) भोगवटादार २ ची नोंद गाव नम ना क्रमाकं एक - क मध्यहेी केली जाते. 
 

• र्ासकीय पट् टेदार म् हिजे ज् यानंा ठराजवक म दतीसाठी र्ासनाकडून वजहवाटीसाठी भाडतेत् वावर जमीन 

दणे् यात आली आह ेअस ेर्तेकरी. (र्ासकीय पट् टेदारची व् याख् या म.ज.म.अ. १९६६, कलम २(११) मध्य े

नमदू आह.े)   

• गाव नम ना सातवर त् या र्ेतजजमनीला ज् या स् थाजनक नावान ेओळखल ेजात ेअस ेस् थाजनक नाव जलजहल े

जात.े प्रचलीत पध् द्तीन सार गाव नम ना सात मध् ये र्तेीच् या मोजमापाच ेएकक क्षेत्र हके् टर-आर मध्य े

जलहील ेजात ेतर अकृजषक जजमनीचे क्षेत्र चौरस मीटरमध् य ेजलजहल ेजात.े  
 

• र्ेतजजमनीच् या लागवडीयोग् य क्षते्राच े 

(१) जजरायत (२) बागायत (३) तरी (४) वरकस (५) इतर अस ेप्रकार जलहील ेजातात. अर्ी क्षते्र े

स् वतंत्रपि ेजलहून त् याखाली या दोघाचं ेएकूि क्षेत्र जलहील ेजाते. 

जजरायत क्षते्र म् हिज ेपावसाच् या पाण् यावर अवलंबनू असलेल ेक्षते्र, बागायत क्षते्र म् हिजे इतर शसचंन 

सािनापंासनू (कालवा, कूप नजलका इ.) पािी जमळिारे क्षेत्र, तरी जमीन म् हिज ेभात र्तेीसाठी 

वापरली जािारी ओली जमीन, वरकस जमीन म् हिजे भातर्तेीच् या राबखताच्या प्रयोजनाथव उपयोगात 

आिली जािारी जमीन. वरकस जमीन कमी उत्पादकतचेी जमीन असत.े या जजमनीचा वापर 

पावसाळ् यात नाचिी आजि वरई इत् यादींसारख्या कमी दजावची पीके वाढजवण्यासाठी केला जातो.  
 

'पोटखराब' क्षते्र: 

• जजरायत आजि बागायत क्षते्राच् या बरेज ेखाली 'पोटखराब' क्षते्र जलहीले जात.े 'पोटखराब' क्षते्र म् हिज े

ज् या क्षते्रात लागवड करता यिे ेर्क् य नाही अस ेलागवडीयोग् य नसलले ेक्षेत्र. 

या 'पोटखराब' क्षेत्राच े'वगव अ' आजि 'वगव ब' अस ेदोन भाग पडतात.  
 

• 'पोटखराब-वगव अ' म् हिजे खडकाळ क्षेत्र, नाल,े खदंक, खािी इत् यादीन ेव् याप् त असलले ेक्षते्र.  

'पोटखराब-वगव अ' अतंगवत यिेार् या क्षते्रावर महसलूाची आकारिी करण् यात आलेली नसत.े 'पोटखराब-

वगव अ' प्रकाराखाली यिेारी जमीन र्ेतकर् यास कोित्याही लागवडीखाली आिता येत ेव जवहीत प्रदक्रया 

पार पाडून त् यावर आकारिी लाग ूकरून घतेा यतेे. 'पोटखराब-वगव अ' प्रकाराखाली यिेार् या जजमनीत 

जर काही पीके घेतली असतील तर पीक पाहिीच् या वळेेस अर्ा पीकाचंी नोंद घेता यते.े  

मा.जमाबदंी आय क् त, महाराष् र राज् य याचंकेडील पररपत्रक क्रमाकं भमूापन ३ / जवनोंक्र. २७३/२०१९ 

ददनाकं १९.०८.२०१९ अन वय ेपोटखराब वगव-अ च ेक्षेत्र लागवडीखाली आिण् यासाठी खालील प्रदक्रया 

अवलबंण् यात यावी अस ेजनदरे् ददलेल ेआहते.   

महाराष् र र्ासनान ेददनाकं २९.०८.२०१८ रोजी महाराष् र जमीन महसलू (जजमनीच् या वापरावर 

जनबंि) (स िारिा) जनयम १९६८, जनयम २ (२) मध् य ेस िारिा करून, वगव-अ खाली यिेारी जमीन 

िारकास कोित् याही वळेी लागवडीखाली आिता यईेल आजि अर्ा प्रकारे िारकाने जमीन 

लागवडीखाली आिल् यास त् या प्रकरिी लागवडी खालील क्षते्राच् या आकारिीच् या प्रमािात पोटखराब 

क्षेत्र लागवडीखाली आिल् याम ळे त् याकरीता जजल् हाजिकारी अजतररक् त आकारिी करतील. यासाठी 
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तलाठी यानंी सबंिंीत गावाची पोटखराब वगव-अ असलले् या जजमनीची माजहती गाव नम ना ७/१२ वरून 

तयार करावी आजि स् थळपाहिी करण् यासाठी सबंिंीत खातदेारानंा नोटीसा पाठवाव् या तसचे गावच् या 

चावडीवर नोटीस डकवावी. त् यानतंर तलाठी यानंी प्रत् यक्ष स् थळपाहिी करून पोटखराब वगव-अ च ेक्षेत्र 

खातदेारान ेलागवडीखाली आिल् याची खात्री करून त् याबाबत खातदेाराचा जबाब घ् यावा आजि पंचनामा 

करून हस् तस् केच तयार करावा.  ही प्रक्रीया पिूव केल् यानंतर गावजनहाय अहवाल मडंळ अजिकारी याचंकेड े

जवहीत नम न यात सादर करावा.   

मंडळ अजिकारी यानंी दकमान १० टक् के भूमापन क्रमांकाची स् थळपाहिी करून स् वयसं् पष् ट अजभप्रायासह 

जवहीत नम न यातील अहवाल तहजसलदार याचंकेड ेसादर करावा. तहजसलदार यानंी सदर माजहती 

गावजनहाय जवहीत नम न यात तयार करून ती उपअजिक्षक भमूी अजभलेख याचंकेड ेपाठवावी. उपअजिक्षक 

भूमी अजभलेख यानंी सबंंिीत भूमापन क्रमाकंाचा मळू वगीकरि नकार्ा (सवे नंबरचा गाव नकार्ा, 

प्रजतब क, फाळिीब क, मोजिीब क) इ. अजभलेखावरून गाव नम ना ७/१२ वर दर्वजवललेे क्षेत्र ह ेपोटखराब 

वगव अ असल् याची खात्री करावी, जरूर तर स् थळपाहिी करून आजि स िारीत आकारिी ठरवनू स् वतःच् या 

स् वयसं् पष् ट अजभप्रायासह तहजसलदाराकंड ेपाठवाव.े  

उपअजिक्षक भूमी अजभलेख याचंा अहवाल प्राप् त झाल् यानतंर तहजसलदार यानंी अर्ी प्रकरि े

जजल् हाजिकारी याचंकेड ेसादर करावी आजि जजल् हाजिकारी यानंी त् यावर अतंीम आदरे् पारीत करावते.   

जजल् हाजिकारी याचं् या आदरे्ान सार उपअजिक्षक भूमी अजभलेख यानंी गावजनहाय कमी-जास् त पत्रक 

तयार करून तहजसलदार याचंेकड ेपाठवावते आजि तहजसलदाराकंडून सदर क.जा.प. तलाठी याचंकेड े

पाठजवण् यात आल् यानंतर त् याचा अंमल गाव नम ना एक आजि गाव नम ना सात यावर दणे् यात यावा. 

अर्ीच कायववाही एखादया जमीन िारकाचा अजव प्राप् त झाल् यावर करण् यात यावी.   
 

• 'पोटखराब वगव ब' म् हिजे साववजजनक प्रयोजनाथव म् हिज ेरस् त,े पदपथ ककंवा जलप्रवाह, कालव,े तलाव 

ककंवा ककंवा घरग ती प्रयोजनासाठी वापरण् यात यिेारे तलाव दकवा ओढा यानंी व्यापलेली ककंवा 

कोित्याही जाती-जमाती माफव त दहनभमूी ककंवा दफनभूमी म्हिनू वापरात असिारी ककंवा पाण् याची 

टाकी, रजहवास वापर अर्ा काही जवजर्ष् ठ प्रयोजनाथव राखून ठेवलेली आजि त् याम ळे लागवडीसाठी 

उपलब् ि नसलेल ेक्षेत्र. 'पोटखराब वगव ब' क्षते्रावर कोित्याही प्रकारची महसलू आकारिी करण् यात येत 

नाही. पोट-खराब' वगव 'ब' क्षेत्रावर कोित्याही प्रकारची महसूल आकारिी करण् यात यते नाही. तसचे 

'पोट-खराब' वगव 'ब' क्षेत्रावर लागवड करण् यास 'महाराष् र जमीन महसलू (जजमनीच् या वापरावरील 

जनबंि) जनयम १९६८' कलम २(३) च् या उपबंिानसूार म.ज.म.अ. १९६६, कलम ४३ अन वय ेप्रजतबिं 

करण् यात आलेला आह.े  

अर्ा प्रजतबिं केलले्या क्षेत्रात र्ेती प्रयोजनासाठी जी व्यक्ती त्या जजमनीचा वापर करील ककंवा वापर 

करण्याचा प्रयत्न करील अर्ा कोित्याही व्यक्तीस सजंक्षप्तररत्या चौकर्ी करून काढून टाकता यईेल. 

महाराष् र जमीन महसूल (जजमनीच् या वापरावरील जनबिं) जनयम, १९६८, कलम ७ अन वय ेउपरोक् त 

उपबंिाच ेउल् लघंन करिार् यास, जजल्हाजिकाऱी एक हजार रुपयापयतं दडं करु र्कतील. 

'पोटखराब 'वगव अ' आजि 'वगव ब' याची क्षेत्र पडताळिी जजल् हा भमूापन कायावलयातील माहजीतीर्ी 

तसचे उपलब् ि अजभलेखातील लागवडीयोग् य नसलले् या (गाव नम ना एकचा गोषवारा) क्षेत्रार्ी करावी.  

पोटखराब 'वगव अ' आजि 'वगव ब' च ेक्षते्र स् वतंत्रपि ेजलहून त् याखाली एकूि पोटखराब क्षते्र जलहजील ेजात.े 

• एकूि पोटखराब क्षते्राखाली त् या र्तेजजमनीसाठी आकारण् यात यिेार् या महसूलाची रक् कम जलहजीली 

जात.े ही रक् कम 'रुपय-ेपसै'े या स् वरूपात जलजहली जाते व त् याप्रमाि ेखातदेाराकडून जमीन महसूल 

स् वरुपात तलाठी याचं् यामाफव त वसलू केली जात.े (जमीन महसलूाची व् याख् या 'महाराष्ट्र जमीन महसलू 

अजिजनयम, १९६६, कलम २(१९) मध्ये नमदू आह.े) 
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कायदरे्ीर तरतदूी : 

• सवव जजमनी करासाठी पात्र आहते (म.ज.म.अ. कलम ६४). 

• जजमनींचा कर त् याच् या वापरान सार जनजश् चत होतो. (म.ज.म.अ. कलम ६७). 

• करातून अरं्त: सूट असलले् या जजमनींच ेकर जनिावरि जजल् हाजिकारी करतात. (म.ज.म.अ. कलम ६८).  

• जमीन महसूल हा जजमनीवरील सववश्रेष् ठ भार असतो. (म.ज.म.अ. कलम ७२). 

• जमीन महसूल प्रािान याने दिे ेआवश् यक आह.े (म.ज.म.अ. कलम १६८).  

• महसूल अजिकारी/कमवचारी यानंी जमीन महसूल वसूल केल् यानंतर त् याची पावती दिे ेबिंनकारक आह.े 

(म.ज.म.अ. कलम ७६).  

• ज् या गावाची पसैवेारी पन नास पशै् यापेक्षा कमी असते तथेील जजरायत र्ेत जजमनींवरील र्ेतसारा माफ 

असतो परंत  स् थाजनक उपकर अदा कराव ेलागतात.   

• महसूल व वन जवभाग, अजिसूचना क्र. आर.ई.व् ही. १०७७-१६४४७-ल-२ ददनाकं- २९/१२/१९७७ 

आजि आर. ई.व् ही. १०७८-३३३३८-ल-२ ददनाकं- ०८/०५/१९७९ अन वय ेखालील खातदेारानंा जमीन 

महस लात  सूट दणे् यात आली आह.े 

• ज् या खातदेाराचं ेसपंिूव राज् यातील एकूि जजरायत (कोरडवाहू) जमीन िारि क्षेत्र ३ हके् टर पेक्षा जास् त 

नाही आजि त् याचं् या कोित् याही जजमनीचा, कोिताही भाग, कोित् याही प्रकारे, शसचंनाखाली येत नाही. 

अर्ा खातदेारानंा जमीन महसूल आकारिी वसलूीत न सटू आह ेपरंत  जज.प. तसेच ग्रा.प. ह ेस् थाजनक 

उपकर माफ नाहीत. 

• ज् या खातदेाराचं् या सपंिूव राज् यातील एकूि र्तेजमीन िारिवेर वार्षवक जमीन महस लाची आकारिी 

रुपय े५/- पयंत आह ेअर्ा खातदेारानंा जमीन महसलू तसेच जज.प. आजि ग्रा.प. या स् थाजनक उपकराचं् या 

वसूलीत न सटू आह.े 

• ज् या खातदेाराचं् या सपंिूव राज् यातील एकूि र्तेजमीन िारिवेर वार्षवक जमीन महस लाची आकारिी 

रुपय े५/- ते रुपय े१०/- दरम् यान आह ेतसेच त् याचं् या कोित् याही जजमनीचा, कोिताही भाग, कोित् याही 

प्रकारे, शसचंनाखाली येत नाही अर्ा खातदेारानंा जमीन महसलू आकारिी वसूलीतीनू सटू आह ेपरंत  

जज.प. तसेच ग्रा.प. ह ेस् थाजनक उपकर माफ नाहीत. 
 

• र्ेतजजमनीसाठी आकारण् यात यिेार् या महसूलाच् या रक् कमेखाली 'ज डी ककंवा जवर्षे' या प्रकारच् या 

रकमचेा उल् लेख असतो. 'ज डी' म् हिज ेइनामदाराकडून दणे् याजोगे कोितहेी मलू् य ज ेसरकार जमा केल े

जात.े  
 

• या खाली खातदेाराकडून वसूल करण् याची एकूि रक् कम नमदू केली जात.े  
 

 गाव नम ना सातचा मध् य स् तंभ:  

• गाव नम ना सातच् या मध् य स् तंभात भोगवटादाराचे नाव जलहीलेल ेअसत.े भोगवटादार म् हिज े

कायदरे्ीरररत् या जमीन कब् ज् यात असिार् या व् यक् ती. (भोगवटाची व् याख् या 'महाराष्ट्र जमीन महसलू 

अजिजनयम , १९६६, कलम २(२४) आजि भोगवटादारची व् याख् या 'महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम , 

१९६६, कलम २(२३) मध्य ेनमदू आह.े)  

त् या भोगवटादाराकड ेसदर जमीन कर्ी व कोित् या हक् कान ेआली त् याबाबतचा फेरफाराचा क्रमाकं 

त् याच् या नावासमोर वत वळात/कंसात जलहजीलेला असतो.  
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पवूी एका खातदेाराकडून द स-या खातदेाराकड ेजमीन हस् तांतरीत झाल् यास जजमनीची जवक्री करिा-या 

खातदेाराच् या नावाला कंस करण् याची पध् दत होती परंत  नजवन तरत दीन सार असा जवक्री व् यवहार झाला 

असता जजमनीची जवक्री करिा-या खातदेाराच् या नावावर एक रेष ओढण् यात येत.े  

सात बाराच् या मध् य स्तंभात प्रत् यके खातदेाराचा खाते क्रमाकं, त् याच ेनाव, क्षेत्र, आकार, पोटखराबा आजि 

सबंंिीत फेरफार क्रमाकं जलहीला जातो.  
 

 गाव नम ना सातच ेउजवीकडील स् तंभ:  

• गाव नम ना सातच् या उजवीकडील स् तंभात क ळ खडं व ईतर अजिकार तसेच क ळाच ेनाव व खडं 

याजर्वाय र्तेजजमनीवरील बोज ेनमूद असतात. 

नजवन पध् दतीन सार सातबाराच् या उजवीकडील स् तंभात प्रलबंीत फेरफार क्रमाकं आजि र्वेटचा फेरफार 

क्रमाकं जलहीण् याची तरतदू करण् यात आली आह.े 

या स् तंभाच् या र्वेटी सीमा आजि भूमापन जचन ह ेयाची माजहती नमदू असत.े यालाच हद् दीची जनर्ािी 

म् हितात. (हद् दीची जनर्ािीची व् याख् या 'महाराष्ट्र जमीन महसलू अजिजनयम , १९६६, कलम २(३) 

मध्य ेनमदू आह.े)     
 

• गाव नम ना बारा :   

महाराष् र जमीन महसूल अजिकार अजभलेख आजि नोंदवह् या (तयार करि ेआजि स जस् थतीतीत ठेवि)े 

जनयम १९७१ मिील जनयम २९ अन वय ेनम ना १३ मध्य ेअसलेला गाव नम ना बारा (जपकाचंी नोंदवही) 

हा तक् ता स् वरुपात असतो. यात ददनाक २१.१२.२०१८ राजी बदल करण् यात आला आह.े हा नम ना जपक 

पहािी आजि पसैवेारीसाठी अत् यंत महत् वाचा असतो. याची नोंद गाव नम ना अकरा मध्यहेी असते. या 

गाव नम ना बारामध्य ेत् या र्ेत जजमनीतील जपकाचंी आजि जलशसचंनाच् या सािनांची सजवस् तर माजहती 

असत.े 

• गाव नम ना बारा- स्तभं - १: यात कृषी वषावचा उल् लेख असतो (१ एजप्रल त े३१ माचव).   

• गाव नम ना बारा- स्तभं - २: यात हगंामाचा उल् लखे असतो. यात खरीप हगंामातील पीके (०१ ऑगस् ट 

ते १५ ऑक् टोबर) आजि रब् बी हगंामातील पीके (१५ नोव् हेंबर त े३१ जानवेारी) याचंा उल् लेख असतो. 

• 'जमश्र जपकाखालील क्षेत्र' या जर्षवकाखाली एकूि सहा (३ त े८) स् तंभ यतेात.   

• गाव नम ना बारा- स्तभं - ३: जमश्र जपकाचा सकेंताकं याचा उल् लेख असतो. जमश्र जपकानंा ह ेसंकेताकं 

र्ेतकी जवभागाकडून ददल ेजातात. 

• गाव नम ना बारा- स्तभं - ४: र्ेत जजमनीतील जमश्र जपकाखालील जल शसचंीत क्षते्र असल् यास त ेक्षते्र 

दकती त ेयथे ेहके् टर- आर मध्य ेजलहील ेजात.े 

• गाव नम ना बारा- स्तभं - ५: र्ेत जजमनीतील जमश्र जपकाखालील अजल शसचंीत क्षते्र असल् यास त ेक्षते्र 

दकती त ेयथे ेहके् टर- आर मध्य ेजलहील ेजात.े 

• गाव नम ना बारा- स्तभं - ६: या स् तंभात काही घटक जपके असल् यास त् या घटक जपकाच ेनाव जलहीले 

जात.े  

• गाव नम ना बारा- स्तभं - ७: या स् तंभात घटक जपकाखालील जल शसचंीत क्षते्र हके् टर- आर मध्ये 

जलहील ेजात.े  

• गाव नम ना बारा- स्तभं - ८: या स् तंभात घटक जपकाखालील अजल शसचंीत क्षेत्र हके् टर- आर मध्य े

जलहील ेजात.े 

'जनभळे जपकाखालील क्षते्र' या जर्षवकाखाली एकूि तीन (९ ते ११) स् तभं यतेात.  

• गाव नम ना बारा- स्तभं - ९: या स् तंभात जनभळे जपकाच ेनाव जलहील ेजात.े 

• गाव नम ना बारा- स्तभं - १०: र्ेत जजमनीतील जनभेळ जपकाखालील जल शसचंीत क्षेत्र असल् यास त े

क्षेत्र दकती त ेयथेे हके् टर- आर मध्ये जलहीले जात.े 
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• गाव नम ना बारा- स्तभं - ११: र्ेत जजमनीतील जनभेळ जपकाखालील अजल शसंचीत क्षते्र असल् यास त े

क्षेत्र दकती त ेयथेे हके् टर- आर मध्ये जलहीले जात.े  

'लागवडीसाठी उपलब् ि नसललेी जमीन' या जर्षवकाखाली एकूि दोन (१२ त े१३) स् तंभ येतात.  

• गाव नम ना बारा- स्तभं - १२: यात लागवडीसाठी उपलब् ि नसलले् या जजमनीच् या स् वरुपाच ेविवन 

जलहीतात. म् हिज ेकोित् या कारिाम ळे सदरच ेक्षेत्र लागवडीसाठी उपलब् ि नाही. उदा. जवहीरीम ळे, पड 

असल् याम ळे, घर असल् याम ळे इत् यादी. गाव नम ना बाराच् या स् तंभ बारामध्य ेपडीक जजमनीचा उल् लखे 

करतांना खाली नमदू आठ जवजवि प्रकाराखालील जमीनींचा स् वततं्रपिे उल् लखे करावा.    

• गाव नम ना बारा - स्तभं - १३: यात वरील लागवडीसाठी उपलब् ि नसलले् या जजमनीच ेक्षेत्र नमदू 

कराव.े  

• गाव नम ना बारा - स्तभं - १४: यात सबंिंीत र्तेजजमनीत जपकानंा पािी दणे् यासाठी उपलब् ि 

असलले् या जलशसचंनाच् या सािनाचंी उदा. जवहीर, पाट, बोअरवले इ. ची नोंद करावी.   

• गाव नम ना बारा - स्तभं - १५: हा र्रेा स् तभं आह.े  
 

• पडीक क िं वा पड जमिनींचे प्र ार:  

✓ लागवडीस अयोग् य, पडीक जमीन : (१) गावातील सरकारी तसेच खाजगी वनांखालील जजमनीच ेक्षते्र, 

(२) डोंगराळ, खडकाळ भाग, वाळवंट, नद् यांखालील क्षेत्र, (३) इमारती, रेल् वे, रस् त,े दफनभूमी, सजैनकी 

छावण् या, पािीप वठा सािने इत् यादी. (४) पाच वषावपेक्षा अजिक काळ पडीक ठेवलले् या जजमनी 

✓ लागवडीस योग् य, पडीक जमीन : (१) एक वषावपके्षा अजिक व पाच वषावपयतं पडीक ठेवलले् या जजमनी 

(२) गवताळ आजि ग रे चारण् यासाठी वापरण् यात यिेार् या जजमनी, (३) वनावं् यजतररक् त उपय क् त झाड े

असलले् या जजमनी  

✓ गररबी ककंवा तटंा पड- गरीब पररजस् थतीम ळे ककंवा भाडंिाम ळे पडीक ठेवलले् या जजमनी 

✓ प्रजतकूल पाऊस पड- प्रजतक ल पावसाम ळे पडीक ठेवलले् या जजमनी  

✓ इतर पड जिीन: इतर कारिामं ळे पडी  ठेवललेी जजमनी 

✓ चाल ूपड: वषावमध्य ेफक् त एकाच हगंामात (खरीप ककंवा रब् बी) पडीक ठेवलले् या जजमनी. 
                   

   
 

२०. गाव नम ना सात - अ:- क ळवजहवाट नोंदवही 
 

गाव नम ना सात - अ 

क ळवजहवाट नोंदवही 

महाराष्ट्र जमीन महसलू अजिकार अजभलखे आजि नोंदवह् या (तयार करि ेआजि स जस् थतीत ठेवि)े जनयम, 

१९७१ यातील जनयम ३२. 

मौज/ेगाव ....., ताल का ....., जजल् हा ..... 

अ. 

क्र. 

मागील 

वषावच् या 

नोंदवहीचा 

क्रमाकं 

क ळाच ेनाव 

(मराठी 

विावन क्रम)े 

जमीन 

मालकाच े

नाव 

भूमापन 

क्रमाकं 

आजि 

जहस् सा 

क्र. 

क्षेत्र आकारिी खंड फेरफार 

नोंदवहीतील 

नोंदीचा 

क्रमाकं 

र्रेा 

     ह.े 

आर 

रु.   प.ै रु.  

प.ै 
  

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) 
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जमीन मालकाचं् या जपळविकूीपासून  क ळांच् या हक् कांच ेसरंक्षि करण् यासाठी क ळ वजहवाट अजिजनयम 

अजस् तत् वात आला. पवूीच् या म ंबई, हदै्राबाद आजि जवदभव या प्रदरे्ासंाठी स् वतंत्र क ळवजहवाट कायदा 

अजस् तत् वात आह.े त् याचंी नाव ेखालील प्रमाि.े    
  

१) म बंई क ळवजहवाट व र्तेजमीन अजिजनयम, १९४८  

२) हदै्राबाद क ळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, १९५०  

३) म बंई क ळवजहवाट व र्तेजमीन (जवदभव प्रदरे् ) अजिजनयम, १९५८ 
 

सन २०१२ च् या महाराष् र अजिजनयम क्रमाकं २४ अन वय ेम ंबई क ळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, 

१९४८ च ेनाव बदल न 'महाराष् र क ळवजहवाट व र्तेजमीन अजिजनयम' अस ेकरण् यात आल.े     
 

 रीत: सन १९३२ ते १९७३ पयंत र्ेतजजमनीत वजहवाट करण् याच् या रीत खालील प्रमाि ेहोत्या: 

रीत-१:- र्तेजजमनीत स्वत: वजहवाट करि,े याला 'ख द्द' जमीन कसि ेअस ेम् हित. 

रीत-२:- र्तेजमीन स्वत:च्या दखेरेखीखाली मज राकंडून कस न घिे.े 

रीत-३:- र्तेजमीन कसावयास दिे ेव जमीन कसल् याचा मोबदला म् हिून रोख रक् कम दिे.े 

रीत-४:- र्तेजमीन कसल् याचा मोबदला म् हिनू जपकातील वाटा खंड म्हिून घिे.े याला 'बटाईन'े जमीन 

कसि ेम् हित असत. 

रीत-५:- र्तेजमीन कसल् याचा मोबदला म् हिनू जपकातील जनजश् चत वाटा घिेे याला 'अिेलीन'े जमीन 

कसि ेम् हित. 

रीत-६:- र्तेजमीन कसल् याचा मोबदला म् हिनू रोख रक् कम आजि पीक असा एकजत्रत मोबदला घिे.े 

ज् या प्रकारच् या रीतन ेजमीन कसली जात अस ेत् याचा उल् लखे ज न या गाव नम ना बारा सदरी 'रीत' या 

स् तंभात केला जात अस.े याचा उपयोग क ळ हक् क ठरजवण् यासाठी होत अस.े   
 

 कायदरे्ीर क ळ म्हिज े 

१. जो इसम द सर् याच्या मालकीची जमीन वैि ककंवा कायदरे्ीरररत्या क ळ या नात् यान ेकसत असेल. 

२. जमीन मालक आजि अर्ा क ळात करार झाला असावा, जर असा करार तोंडी असेल तर तो 

नयायालयात जसध्द होण् यास पात्र असावा. 

३. अर्ा क ळान ेजमीन प्रत्यक्ष स्वत: कसली पाजहज.े 

४. जमीन कसण्याच्या बदल्यात अर्ा क ळान ेजमीन मालकास जनयजमतपिे खडं ददला पाजहजे आजि 

जमीन मालकान ेतो खडं स्वीकारला पाजहज.े 

५. अर्ी व्यक्ती जमीन मालकाच्या क ट ंबातील नसावी.  

६. अर्ा व्यक्तीकड ेती जमीन गहाि नसावी.  

७. अर्ी व्यक्ती पगारावर ठेवललेा नोकर नसावी. 

८. अर्ी व्यक्ती जमीन मालकाच्या ककंवा जमीन मालकाच्या क ट ंबातील कोित्याही व्यक्तीच्या 

दखेरेखीखाली जमीन कसत नसावी.   
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 सन १९३९ च्या क ळ कायद्यान सार, ददनाकं ०१/०१/१९३८ पूवी सतत ६ वष ेक ळ म्हिून जमीन 

कसिार् या व्यक्तीची ककंवा ददनाकं ०१/०१/१९४५ पवूी सतत ६ वष ेक ळ म्हिनू जमीन कसिार् या 

व्यक्तीची आजि ददनाकं ०१/११/१९४७ रोजी क ळ म्हिून जमीन कसिार् या व्यक्तीची नोंद अजिकार 

अजभलेखात ‘इतर हक्क’ सदरी ‘सरंजक्षत क ळ’ म्हिून केली गलेी. 

 सन १९५५ साली क ळ कायद्यात स िारिा करण्यात यणे्यापवूी ज्या व्यक्तींना वजहवाटीम ळे, रुढीम ळे 

ककंवा नयायालयीन जनकालाम ळे कायम क ळ ठरजवल ेगेल ेत्याचंी तसेच ज ेम लगिेीदार ककंवा जमरासदार 

म्हिून जमीन िारि करतात त्याचंी नोंद अजिकार अजभलेखात ‘इतर हक्क’ सदरी ‘कायम क ळ’ म्हिून 

केली गेली. 

 आजही एक वषव जजमनीची वजहवाट करिारा इसम जर, (अ) वजहवाटदार व मालक याचं् यात करार 

झाला असले (ब) तो जमीन मालकाच् यावतीन ेजमीन कसत असेल (क) तो मालकाला खडं दते असले (ड) 

त् या दोघात जमीन मालक आजि क ळ असे सबंिं असतील अर्ा प्रकारे क ळाच्या व्याख् यतेील अटींची पतूवता 

कररत असले तर तो क ळ कायदा कलम ३२-ओ अन वय ेक ळ असल्याचा दावा करु र्कतो.   
 

 खालील व् यक् ती र्ेत जजमनीत वजहवाट करत असतील तरी त् या र्ते जजमनीवर जमीन मालकाचा 

'प्रत् यक्ष ताबा' आह ेअसे कायदा मानतो.     

अ. जजमनीचा मालक ककंवा त् याच ेक ट ंबीय  

आ. क ळ कायद् यान सार असललेे क ळ 

इ. वरील व् यक् तीजर्वाय अर्ी इतर व् यक् ती जी कायदरे्ीर कागदोपत्री प राव् याद्वारे स् वत:च् या वजहवाटीच े

समथवन करू र्केल.  

अनाजिकारान ेअथवा दडंलेर्ाहीन ेजजमनीचा कब् जा घेिार् या इसमास म.ज.म.अ. कलम २४२ अन वय े

घालवनू देता यते.े    
 

 बदेखल क ळ: महाराष् र क ळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, २०१२ च् या कलम १४ अन वय ेक ळाचं् या 

कस रीम ळे क ळवजहवाट समाप् त करण् याची तरतदू आह.े क ळाचंा कसरू म् हिज:े 

अ) कोित् याही महसलू वषावचा खंड वषावन वष ेआजि जािूनब जून त् या त् या वषाचं् या ३१ म ेपवूी न भरि.े 

ब) जजमनीची खराबी अथवा कायम स् वरुपी न कसान होईल अस ेकृत् य जािनूब जून करि.े 

क) जािनूब जून महाराष् र क ळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयमाच् या कलम २७ च ेउल् लंघन करुन 

जजमनीची पोट जवभागिी, पोटपट् टा ककंवा अजभहस् तातंरि करि.े  

ड) व् यक् तीर्: जमीन न कसि.े 

इ) जजमनीचा उपयोग र्तेी ककंवा र्तेीसंलग् न जोडिदं् यासाठी न करता इतर प्रयोजनासंाठी करि.े 

उपरोक् त पध् दतीन ेक ळांनी कसरू केला असता जमीन मालकाने क ळास तीन मजहन यांची लेखी नोटीस 

ददली असल् यास क ळवजहवाट समाप् त करण् याची तरतदू आह.े अर्ा क ळास बदेखल क ळ म् हितात.    
 

 जर कोितहेी क ळ जमीनिारकाच् या जजमनीवर घर बािंून रहात असेल तर जोपयतं सदर घर 

बािंण् याचा खचव जमीन िारकान ेकेला आह ेआजि क ळान ेसतत तीन वष ेखडं ददलेला नाही अस े

जमीनिारक जसध् द करत नाही तो पयंत क ळाला अर्ा घरातून बाहरे काढता यिेार नाही. (महाराष् र 

क ळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, २०१२ कलम १६) 
 

 क ळाने जमीनिारकाच् या जजमनीवर अस ेघर बािंलेली जागा जर जमीन मालकास जवकायची असेल 

तर क ळास अर्ी जागा खरेदी करण् याचा अग्रहक् क असेल. त् यासाठी जमीन मालकाने क ळास सदरची 

जागा खरेदी करण् याचा क ळाचा इरादा आह ेअथवा नाही याबाबत तीन मजहन ेम दतीची लखेी नोटीस 

द् यावी. क ळान ेहोकार कळजवल् यास, मलू् य जनिावरिासाठी न यायाजिकरिाकड ेअजव करावा. न यायाजिकरि 
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सदर रठकािच् या वार्षवक खंडाच् या वीस पटीहून अजिक नाही अर्ी ककंमत ठरजवत ेव ही रक् कम क ळान े

एक वषावच् या आत एकत्र ककंवा तीन हप् त् यात ४.५ टक् के व् याज दरान ेभरुन प्रमािपत्र घ् यावयाच ेअसते. 

(महाराष् र क ळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, २०१२ कलम १७) जर क ळाने नकार कळजवला ककंवा 

उत्तर ददल ेनाही ककंवा म दतीत घराची रक् कम भरली नाही तर क ळाचा अग्रहक् क समाप् त होतो.  
 

 जर कोितहेी क ळ जमीनिारकाच् या जजमनीवर घर बािंून रहात असेल आजि ती जागा खरेदी 

करण् याचा क ळाचा मानस असेल तर क ळान ेजमीन मालकास तीन मजहन ेम दतीची लखेी नोटीस द् यावी. 

जर जमीन मालकान ेयाबाबत नकार कळजवला ककंवा उत्तर ददल ेनाही ककंवा तीन मजहन याच् या म दतीत 

क ळाबरोबर जवक्री खत केले नाही तर मूल् य जनिावरिासाठी क ळान ेन यायाजिकरिाकड ेअजव करावा. 

न यायाजिकरि सदर रठकािच् या वार्षवक खडंाच् या वीस पटीहून अजिक नाही अर्ी ककंमत ठरजवत.े व ही 

रक् कम क ळान ेएक वषावच् या आत एकत्र ककंवा तीन हप् त् यात ४.५ टक् के व् याज दरान ेभरून प्रमािपत्र 

घ् यावयाच ेअसत.े (महाराष् र क ळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, २०१२ कलम १७-अ) 
 

 कायदरे्ीर क ळ: महाराष् र क ळवजहवाट अजिजनयम, कलम ४ अन वय:े   

१. जो इसम द सर् याच्या मालकीची जमीन वैि ककंवा कायदरे्ीरररत्या क ळ या नात् यान ेकसत असेल 

आजि 

२. जमीन मालक आजि अर्ा क ळात करार झाला असेल, तथाजप, जर असा करार तोंडी असेल तर तो 

नयायालयात जसध्द होण् यास पात्र असेल आजि 

३. असा क ळ जमीन प्रत्यक्षात स्वत: कसत असेल आजि  

४. जमीन कसण्याच्या बदल्यात असा क ळ, जमीन मालकास जनयजमतपि ेखंड दते असले आजि जमीन 

मालकाने तो खडं स्वीकारत असेल आजि 

५. अर्ी व्यक्ती जमीन मालकाच्या क ट ंबातील नसेल आजि  

६. अर्ा व्यक्तीकड ेती जमीन गहाि नसेल आजि   

७. अर्ी व्यक्ती पगारावर ठेवललेा नोकर नसेल आजि 

८. अर्ी व्यक्ती जमीन मालकाच्या ककंवा जमीन मालकाच्या क ट ंबातील कोित्याही व्यक्तीच्या प्रत् यक्ष  

ककंवा अप्रत् यक्ष दखेरेखीखाली जमीन कसत नसले तर अर्ी व् यक् ती कायदरे्ीर क ळ आह.े 
 

 'व्यजक् तर्:' जमीन कसि:े महाराष् र क ळवजहवाट अजिजनयम, कलम २(६) अन वय,े जी व् यक् ती 

‘‘स्वत:साठी-  

(एक) स्वत: च्या महेनतीन,े अथवा  

(दोन) स्वत: च्या क ट ंबातील कोित्याही व्यक्तीच्या कष्टान ेअथवा  

(तीन) स्वत: च्या ककंवा स्वत:च्या क ट ंबातील कोित्याही व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष दखेरेखीखाली, मज रीन े

कामावर लावलले्या मज राकंडून, त्यानंा जपकाच्या जहश्श्याच्या स्वरूपात मोबदला न दतेा रोख रक्कम 

अथवा वस्तूचं्या रूपात वतेन/मोबदला दऊेन जमीन कसून घते’े’ त् याला ‘व्यजक् तर्: जमीन कसिे’ अस े

म् हितात. 

तथाजप, जविवा, अज्ञान, र्ारीररक दकवा मानजसकदषृ् या अपगं आजि सर्स् त्र दलात नोकरी करिारी 

व् यक् ती जरी नोकरामाफव त, मज रामाफव त ककंवा क ळामाफव त जमीन कसवनू घते असली तरी अर्ी व् यक् ती 

‘व्यजक् तर्: जमीन कसत’े अस ेमानण् यात येत.े याचाच अथव अजिकृत अजिकाराजर्वाय कोिालाही 

कोिाचीही जमीन वजहवाटता यते नाही. 
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 कमाल िारि क्षते्र: महाराष्ट्र क ळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, कलम ५ अन वय:े 

 जजरायत जमीन: ४८ एकर अथवा 

 हगंामात पािी जमळिारी ककंवा भात र्तेी जमीन: २४ एकर अथवा  

 बारा मजहन ेपािी जमळिारी जमीन: १२ एकर  

जर एखाद् यान ेवरील जजमनींपैकी दोन ककंवा अजिक प्रकारची जमीन िारि केली असले तर, 

अर्ा जजमनींच ेकमाल क्षते्र: 

 बारा मजहन ेपािी जमळिार् या जजमनीच् या एक एकराबरोबर, 

 हगंामात पािी जमळिार् या ककंवा भात र्ेती जजमनीच् या दोन एकराबरोबर, 

 जजरायत जजमनीच् या चार एकराबरोबर आह ेअर्ा आिारावर ठरजवण् यात यतेे.    
 

 जनवावहक क्षते्र: महाराष्ट्र क ळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, कलम ६ अन वय:े 

 जजरायत जमीन: १६ एकर ( वरकस जमीन वगळता) अथवा 

 हगंामात पािी जमळिारी ककंवा भात र्तेी जमीन: ८ एकर अथवा 

 बारा मजहन ेपािी जमळिारी जमीन: ४ एकर.  

जर एखाद् यान ेवरील जजमनींपैकी दोन ककंवा अजिक प्रकारची जमीन िारि केली असले तर, 

अर्ा जजमनींच ेक्षेत्र कमाल क्षते्रास लाग ूअसलले् या जनकषांच् या आिारे ठरजवण् यात यते.े    

जनवावहक क्षेत्राची पररगिना करतानंा वरकस चमीन वगळण् यात यते.े    
 

 कृषक ददन: महाराष्ट्र क ळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, कलम ३२(१) अन वय,े एक एजप्रल 

एकोिीसर् ेसत्तावन (१.४.१९५७) हा ददवस कृषक ददन ठरजवण् यात आला आह.े या ददवर्ी कायदरे्ीर 

क ळ म् हिनू अजभलखेात नोंद असिार् या क ळान ेसबंजंित र्ेतजमीन खरेदी केली आह ेअस ेमानल ेजात.े  

 महाराष् र क ळवजहवाट अजिजनयम, कलम- ४३-क: ( नगरपाजलकेच्या ककंवा क्षेत्राच्या हद्दीसबंंिात 

जवर्षे तरत दी) 

बहृन म बंई, म बंई प्राजंतक महानगरपाजलका अजिजनयम १९४९, म बंई बरो नगरपाजलका अजिजनयम 

१९२५, म बंई जजल् हा नगरपाजलका अजिजनयम १९०१ अन वय ेस् थाजपत नगरपाजलका ककंवा 

महानगरपाजलका क्षते्रे, कटक क्षेत्र,े म ंबई नगररचना अजिजनयम १९५४ अन वय ेनगररचना योजनते 

समाजवष् ट क्षते्रे यानंा महाराष्ट्र क ळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयमातील कलम ३१ त े३२-र, ३३-

अ,ब,क आजि ४३ च् या तरत दी लाग ूहोत नाहीत.  
  

 महाराष् र क ळवजहवाट अजिजनयम, कलम- ६३: (र्ेतकरी नसलले् या व् यक् तीकड ेहस् तातंरि करण् यास 

रोि): जी व्यक्ती र्ेतकरी नाही ककंवा र्ेतमजूर नाही जतला र्तेजमीन जवकत घतेा यिेार नाही. तसचे 

र्ेतकरी नसलले्या व्यक्तीला जवक्री करुन, पट्ट्यान,े दिेगी दऊेन र्ेतजमीन हस्तातंरि करि ेबकेायदरे्ीर 

आह.े र्ेतकरी नसलले्या व्यक्तीकड ेजमीन गहाि ठेवता यिेार नाही. अस ेव् यवहार बकेायदरे्ीर ठरून 

कलम ८४ क अनवय ेकारवाई होिसेाठी पात्र ठरतील. 

जजल्हाजिकारी काही र्तीवर र्ेतकरी नसलले्या व्यक्तीला र्तेजमीन जवकत घणे्यास परवानगी दऊे 

र्कतील परंत  अर्ा व्यक्तीचे वार्षवक उत्पन्न रुपय ेबारा हजार पेक्षा जास्त असता कामा नय.े 

तथाजप, ज् या व् यक् तीची र्तेजमीन साववजजनक प्रयोजनासाठी सपंाददत करण् यात आली आह,े त् यान े

त् याबाबत प रावा सादर केल् यास, त् याला व त् याच् या वारसानंा र्तेकरी मानण् यात यईेल. 

 महाराष् र क ळवजहवाट अजिजनयम, कलम- ६३ एक-अ: (र्ेतकरी नसलले् या व् यक् तीन ेखर् याख र् या 

औद् योजगक वापरासाठी जमीन खरेदी करि)े : खर् याख र् या औद् योजगक वापरासाठी र्तेकरी नसलेली 

व् यक् ती, प्रारूप ककंवा अजतम प्रादजेर्क जवकास योजनतेंगवत असलले् या औद् योजगक ककंवा र्तेकी क्षते्रामध् ये 

जस् थत र्ेतजमीन, दहा हके् टर मयावदसे आजिन राहून खरेदी करू र्कत.े परंत , खरेदीच् या ददनाकंापासनू 
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पंिरा वषावच् या कालाविीत त् या जजमनीचा औद् योजगक वापर स रु करि ेबंिनकारक असेल अन यथा ती 

जमीन, मळू खरेदी ककंमतीस परत घेण् याचा हक् क मळू जमीन मालकास असेल. 

 महाराष् र क ळवजहवाट अजिजनयम, कलम ८४ क: (हस् तातंरि ककंवा सपंादन जवजिअग्राह् य ठरलले् या 

जजमनीची जवल् हवेाट): जेव्हा जजमनीचे हस्तातंरि ककंवा संपादन जवजिग्राय नसत ेतवे्हा मामलदेार न े

अर्ी जमीन च कून केल्याच्या तारखपेासून राज्य र्ासनाकड ेमाजहत होईल या जजमनीची जवल्हवेाट 

कायद्यान ेनमेून ददलले्या पद्धतीन ेलावण्यात यईेल. 

 स िारिा: महाराष्ट्र र्ासन राजपत्र, असािारि क्रमाकं २९, भाग चार, ददनाकं ७.५.२०१६ अन वय,े 

महाराष्ट्र क ळवजहवाट व र्तेजमीन, हदैराबाद क ळवजहवाट व र्ेतजमीन आजि महाराष्ट्र क ळवजहवाट व 

र्ेतजमीन (जवदभव प्रदरे्) (द सरी स िारिा) अजिजनयम, २०१६ पारीत करून पोटकलम (६) समाजवष् ठ 

करून जनदरे्ीत केल ेआह ेकी, 

 (६) पोट-कलम े(१) ते (५) यांमध्य ेकाहीही अंतभूवत असल ेतरी, 

(एक) जर अर्ा जजमनीच्या हस्तातंरिाच्या ककंवा सपंादनाच्या बाबतीत पोट-कलम (१) खालील 

कायववाही ही, महाराष्ट्र क ळवजहवाट व र्ेतजमीन, हदैराबाद क ळवजहवाट व र्तेजमीन आजि महाराष्ट्र 

क ळवजहवाट व र्ेतजमीन (जवदभव प्रदरे्) (द सरी स िारिा) अजिजनयम, २०१६ याच्या प्रारंभाच्या 

ददनाकंानतंर (७.५.२०१६) स रू झाली असले ककंवा ती प्रारंभाच्या ददनाकंापवूी स रू करण्यात आलेली 

असेल, परंत , प्रारंभाच्या ददनाकंास ककंवा ददनाकंाच्या पवूी पोट-कलम (२) अनवय ेकोिताही आदरे् 

काढण्यात आलेला नसेल; आजि 

(दोन) जर र्तेकरी असलले्या हस्तातंररतीने िारि केलले्या, इतर जजमनीच,े कोित्याही असल्यास, क्षेत्र 

िरून अर्ा जजमनीच ेक्षेत्र ह,े महाराष्ट्र र्तेजमीन (जमीन िारिचेी कमाल मयावदा) अजिजनयम, १९६१ 

अनवय ेअन ज्ञये असलले्या जमीन िारिचे्या कमाल क्षेत्राहून अजिक होत नसेल; आजि  

(तीन) जर अर्ी हस्तातंररत ककंवा सपंाददत केललेी जमीन ही, 

(अ) केवळ र्ेतीजवषयक प्रयोजनासंाठीच वापरण्यात येत असेल, आजि हस्तातंररतीन े(क ळ वगळून) 

वार्षवक दर जववरिपत्रान सार, अर्ा जजमनीच्या बाजार मलू्याच्या पन्नास टके्क एवढी रक्कम प्रदान केली 

असेल; ककंवा 

(ब) र्तेीजवषयक प्रयोजनावं्यजतररक्त अनय कोित्याही प्रयोजनासाठी वापरण्यात यते असले व 

हस्तांतररतीन ेवार्षवक दर जववरिपत्रान सार अर्ा जजमनीच्या बाजार मलू्याच्या पंचाहत्तर टके्क एवढी 

रक्कम प्रदान केली असेल, 

तर, मामलदेार अर्ा कोित्याही जजमनीच ेहस्तांतरि ककंवा संपादन जवजिअग्राय आह,े अस ेघोजषत 

करिार नाही. 

 महाराष् र क ळवजहवाट अजिजनयम, कलम ८८-कअ: (सवेसेाठी प्रदान केलले् या जजमनी यानंा माफी) 

र्ासन काही व्यक्तींना र्ासनाला ददलले्या जवजर्ष्ट सवेबेद्दल जमीन इनाम ककंवा बक्षीस दते होत.े अर्ा 

वतन म्हिून िारि केलले्या परंत  म बंई वरं्परंपरागत अजिकार पद अजिजनयम १८७४, कलम २३ न सार 

त्या त्या वळेी अमंलात असलले्या कोित्याही कायद्यानवय ेपाररश्रजमक म्हिनू नेमून ददलले्या जमीनीस 

कलम ३२ त े३२-आर, ३३-अ, ३३-ब आजि ३३-क च्या तरत दी लाग ूअसिार नाहीत. 

कलम ८८कअ यातील महत्त्वाचा उल्लेख म्हिजे, अर्ी जमीन ही र्ासनास उपय क्त सवेा ददल्याबद्दल 

प्रदान केलेली असावी. अनयथा ईनाम म्हिनू जमीन जमळाली असले तर जमीन मालकास, कलम ३३ ब 

मध्य ेकाहीही असो, क ळाकडून जजमनीचा ताबा मागता यईेल. 
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  महाराष् र क ळवजहवाट अजिजनयम, कलम ८८-कब: (सरंजाम म्हिनू िारि केलले्या जमीनीस 

जवजवजक्षत तरत दीपासनू माफी) 

म ंबई क ळवजहवाट व र्ेतजमीन स िारिा अजिजनयम १९६२ अंमलात येण्याच्या तारखसे सरंजाम म्हिनू 

िारि केलले्या जमीनीस कलम ३२ त े३२ आर मिील तरत दी लाग ूअसिार नाहीत. 
 

 म ंबई क ळवजहवाट व र्तेजमीन अजिजनयम १९४८, कलम १०(२) अन वये प्राप् त अजिकाराचा वापर 

करून, महसलू व वन जवभाग, म बंई यानंी पररपत्रक क्र. ७८२/४९, ददनाकं ११.४.१९५१ अन वय,े क ळ 

कायदा जवषयक प्रकरि ेचालजवण् याचा अजिकार जनवासी नायब तहजसलदार यानंा प्रदान केल ेहोत.े   

सदर पररपत्रकात स िारिा करून, जनवासी नायब तहजसलदार, अव् वल कारकून आजि अजतररक् त अव् वल 

कारकून ह ेर्ब् द समाजवष् ठ करण् यात येत आहते.    
 

 महाराष्ट्र महसूल नयायाजिकरि, प ि ेयानंी प नर्ववलोकन अजव क्रमाकं एमआरटी.एआर.XII.३/७२, 

टेनसंी अपील क्रमाकं ४७२/७२, जनकाल ददनाकं २० माचव १९७३ अन वय ेअसे जनदरे्ीत केल ेआह ेकी,  

एकदा कलम ४३ अन वये नजराना रक् कम अदा करून, जमीन हस् तातंरिाची परवानगी घतेल्यानंतर सदर 

जमीन सवव जनबंिापंासनू म क्त होऊन ती सामान य जमीन बनत ेआजि कलम ४३ च् या तरत दी प नहा 

जवक्रीसाठी लाग ूहोत नाहीत.  
 

 पत् नीच् या नाव ेअसिार् या जजमनीवर पती क ळ म् हिून दावा करू र्कत नाही.  

महाराष्ट्र क ळवजहवाट व र्तेजमीन अजिजनयम, कलम ४ मध् य ेक ळाची व् याख् या ददलेली आह.े त् यान सार 

जमीन मालकाच्या क ट ंबातील सदस् य क ळ ठरू र्कत नाही.  

पत् नीच् या नाव ेअसिारी जमीन पती वजहवाटत असले तर तो क ळ ठरिार नाही. (अप् पालाल उफव  

इस् माईल इब्राहम जव. आबा जगराज म ल् ला (१९९९, खंड १०१(३) बॉम् ब ेएल. आर. ३८८).  
 

 एका खातदेार अजववाजहत मजहलेच् या नाव ेर्ेतजमीन आह.े जतचा जववाह जबगर र्ेतकरी व् यक् तीर्ी 

झाल् यास  जतचा पती र्तेकरी मानला जाईल काय? या प्रश् नाच ेउत्तर नाही अस ेआह.े त् या मजहलेचा 

र्ेतकरी दजाव फक् त जववाहाम ळे जतच् या पतीला प्राप् त होिार नाही. कारि त् या मजहलेचा पती 'र्तेकरी 

क ट ंबाचा' सदस् य होत नाही. 

महाराष्ट्र क ळवजहवाट व र्तेजमीन अजिजनयमाच् या खालील कारि ेव कलमान वय ेक ळवजहवाट संप ष्टात 

आिली जाऊ र्कत.े 

 महाराष्ट्र क ळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयमाच् या: 

• कलम १४ अन वय-े क ळाच् या कस रीम ळे 

• कलम १५ अन वय-े क ळहक् क स् वाजिन करून 

• कलम ३१ अन वय-े मालकास स् वत: कसण् यासाठी ककंवा कृषीतर प्रयोजनासाठी जमीन हवी असले 

• कलम ४३-१-ब अन वय ेजमीन मालकान ेकमाल क्षते्राएवढी जमीन मागून क ळवजहवाट सपं ष्टात आिली 

जाऊ र्कत.े  

 महा. क ळकायदा कलम ३२-ग अन वय ेदाखल केललेा क ळाचा दावा फेटाळण्यात आला असले तर 

जमीन खरेदी करण्याचा क ळाचा हक्क सपं ष्टात यतेो आजि क ळवाजहवाट सपं ष्टात येत.े  
 

 क ळानंी र्ेतजजमनीत लावलले् या झाडावंर, महाराष्ट्र क ळवजहवाट व र्तेजमीन अजिजनयम, कलम १९ 

अन वय,े क ळाचा हक् क असतो. क ळवजहवाट स रू असतांना अर्ा झाडाचंे उत् पन न व लाकूड घणे् याचा तसेच 

क ळवजहवाट सपंल् यावर अर्ा झाडाचंा मोबदला जमीन मालकाकडून जमळण् याचाही हक् क असतो.  
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 महाराष्ट्र क ळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, कलम २० अन वय,े क ळवजहवाट स रू असतानंा 

र्ेतजजमनीत नसैर्गवकरीत् या वाढिार् या झाडाचं् या उत् पन नाच् या २/३ भागावर क ळाचा तर उत् पन नाच् या 

१/३ भागावर जमीन मालकाचा हक् क असतो.  

 तहजसलदार तथा र्तेजमीन न यायाजिकरि याचं् या आदरे्ाजवरूध् द जजल् हाजिकारी/ सहायक/उप 

जजल् हाजिकारी याचं् याकड ेअपील दाखल करता यतेे. र्ेतजमीन न यायाजिकरि स् थापना महाराष्ट्र 

क ळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, कलम ६७ अन वय ेझालेली असत.े कलम ७४ अन वये, तहजसलदार 

तथा र्तेजमीन न यायाजिकरि याचं् या आदरे्ाजवरूध् द, आदरे्ाच् या ददनाकंाच् या साठ ददवसाच् या आत 

जजल् हाजिकारी याचंकेड ेअपील दाखल करता यईेल. जजल् हाजिकार् याचं ेअपील चालजवण् याच ेअजिकार, 

महाराष्ट्र क ळवजहवाट व र्तेजमीन अजिजनयम, कलम ७४-अ अन वय,े सहायक अथवा उप 

जजल् हाजिकार् याकडे सोपजवता यतेात. 
 

 महाराष्ट्र क ळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, कलम ७५ अन वय,े जजल् हाजिकारी ककंवा सहायक 

अथवा उप जजल् हाजिकार् यान ेददलले् या अजपलातील आदेर्ाजवरूध् द महाराष् र महसूल न यायाजिकरिाकड,े 

आदेर्ाच् या ददनाकंाच् या साठ ददवसाच् या आत अपील दाखल करता येत.े  
 

 क ळकायदा अतंगवत, तहजसलदार, जजल् हाजिकारी ककंवा सहायक अथवा उप जजल् हाजिकारी आजि 

महाराष् र महसूल न यायाजिकरिा माफव त केली जािारी चौकर्ी ही भा.द.जव. कलम १९३, २१९ व २२८ 

अन वय ेन याजयक कायववाही आह.े  
 

 र्तेकर् यान ेजपकाखालील जजमन सलग दोन वष ेलागवडीखाली न आिल् यास, चौकर्ी अतंी महाराष्ट्र 

क ळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, कलम ६५ अन वय ेर्ासन अर्ा जजमनीचा ताबा घऊे र्केल.  
 

 गाव नम ना सात - अ हा नम ना प्रत् यके कृषी वषावसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अजभलेख (तयार करि े

व स जस् थतीत ठेवि)े जनयम १९७१, जनयम ३३(१), न सार नम ना १६ मध्य ेस् वतंत्रपिे ठेवण् यात यावा. 

जपक पाहिीच् या वळेेस तलाठी यानंी यात योग् य त् या नोंदी घ् याव् या. क ळाजर्वाय इतर व् यक् ती जमीन 

कसत आह ेअस ेआढळल् यास तलाठी यानंी तहजसलदारकड ेयाबाबत अहवाल सादर करावा.  

 गाव नम ना सात - अ-स् तंभ ३ मध्य ेक ळाच ेनाव, मराठी विावन क्रमान सार जलहाव.े 

 गाव नम ना सात - अ-स् तंभ ८ मध्य ेक ळ, जमीन मालकास दते असलेला खडं रु.-प.ै मध्य ेजलहावा.   

 गाव नम ना सात - अ-स् तंभ ९ मध्य ेक ळाची नोंद ज् या फेरफार क्रमाकंान ेनोंदवली असले तो फेरफार 

क्रमाकं जलहावा. 
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२१. गाव नम ना सात - ब:- अजिकार अजभलेखान सार जमीन कब्ज्यात असल्याचे मानण्यात येिार् या 

व्यक्ती व्यजतररक्त इतर व् यक् तीची नोंदवही  

गाव नम ना सात - ब 

अजिकार अजभलेखान सार जमीन कब्ज्यात असल्याच ेमानण्यात यिेार् या व्यक्ती व्यजतररक्त इतर 

व् यक् तीची नोंदवही 

(महाराष् र जमीन महसूल अजिकार अजभलेख आजि नोंदवह् या (तयार करि ेआजि स जस् थतीत ठेविे) 

जनयम १९७१, जनयम ३१) 

मौज/ेगाव ....., ताल का ....., जजल् हा ..... 

अ. 

क्र. 

भूमापन 

क्रमाकं 

 

भूमापन 

क्रमाकंाचा 

उपजवभाग 

 

खात े

क्रमाकं 

वषव अजिकार 

अजभलेखामध्य ेनाव 

नोंदलले् या व्यक्ती 

व्यजतररक्त जमीन 

कब् ज् यात असलले् या 

इतर व् यक् तीच ेनाव 

ज् या 

ददनाकंापासनू 

स् तंभ (६) मिील 

व् यक् तीचा कब् जा 

असेल तो ददनाकं 

र्रेा 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) 

        
 

या नोंदवहीचा म ख् य उद् दरे् अनजिकृतपि ेर्ेतजमीन कसण् यास/कब् ज् यात ठेवण् यास प्रजतबिं व् हावा आजि 

र्ेतकर् याला अर्ा बकेायदरे्ीर बाबींपासनू सरंक्षि जमळाव ेहा आह.े महाराष् र जमीन महसूल अजिकार 

अजभलेख आजि नोंदवह् या (तयार करि ेआजि स जस् थतीत ठेवि)े जनयम १९७१ मिील जनयम ३१ अन वय े

नम ना १४ मध्य ेही नोंदवही ठेवली जात.े 
 

 व्यजक् तर्: ‘जमीन कसि’े :  

महाराष्ट्र क ळवजहवाट व र्तेजमीन अजिजनयम कलम २ (६) मध्य े‘व्यजक् तर्: जमीन कसिे’ याचा अथव 

‘‘स्वत:साठी  

(एक) स्वत:च्या महनेतीन,े अथवा  

(दोन) स्वत:च्या क ट ंबातील कोित्याही व्यक्तीच्या कष्टान ेअथवा  

(तीन) स्वत:च्या ककंवा स्वत:च्या क ट ंबातील कोित्याही व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष दखेरेखीखाली, मज रीन े

कामावर लावलले्या मज राकंडून, त्यानंा रोख रक्कम अथवा वस्तूचं्या रूपात वेतन/मोबदला दऊेन, परंत  

जपकाच्या जहश्श्याच्या स्वरूपात नव्ह,े जमीन कसून घिेे’’ असा आह.े     

याचाच अथव अजिकृत अजिकाराजर्वाय कोिालाही कोिाचीही जमीन वजहवाटता यिेार नाही.  
 

 कायदरे्ीर तरतदू: महाराष् र जमीन महसूल जनयम प जस् तका- खडं ४ मिील प्रकरि दोन, पररच् छेद ४ 

आजि ५ मध्य ेनमदू केल् याप्रमाि ेपीक पाहिीची कामे वषावत दोन वेळा करायची असतात. 

१. खरीप हगंामात (०१ ऑगस् ट त े१५ ऑक् टोबर) 

२. रब् बी हगंामात (१५ नोव् हेंबर त े३१ जानेवारी) 

सध् या ई-जपक पहािी ऍपद् वारे र्तेकरी स् वत: जपक पहािी नोंदजवतात. तथाजप, तलाठी आजि 

मंडळअजिकारी यानंी काही प्रमािात याबाबत तपासिी करि ेआवश् यक आह.े 
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 पीक पाहिी करतानंा तलाठी यानंा जर अस ेजनदर्वनास आल ेकी, एखाद् या र्तेजजमनीत, अजिकार 

अजभलेखान सार र्तेजमीन कब्ज्यात असल्याच ेमानण्यात येिार् या व्यक्ती व्यजतररक्त इतर इसमाचा 

कब्जा/वजहवाट, कायदरे्ीर दस् तऐवजाजर्वाय आह,े तर तलाठी यानंी गाव नम ना सात - ब मध्य ेया 

गोष् टीची पजेन सलन ेत्याची नोंद घ् यावी. यानतंर नम ना १४ चा फॉमव 'फॉमव नबंर १४' ककंवा 'नम ना १४ 

चा फॉमव' म् हिज ेमहाराष् र जमीन महसूल अजिकार अजभलेख आजि नोंदवह् या (तयार करि ेआजि 

स जस् थतीत ठेविे) जनयम १९७१ मिील जनयम ३१ अन वय ेजवहीत केलेला नम ना. हा नम ना आजि गाव 

नम ना ७-ब दोन ही एकाच प्रकारच ेआहते.  भरून र्क्य असेल जततक्या लवकर (कमाल दहा ददवसातं) 

तहजसलदाराकड ेपाठवावा.  

 र्तेजमीन मालकाजर्वाय द सर् या व्यक्तीच ेनाव सात - बारावर पीक पाहिी सदरी थटे लावण्याच े

अजिकार तलाठी यानंा नाहीत. र्तेजमीन मालकाच्या एकत्र क ट ंबातील अनय सदस्य र्तेजजमनीत 

वजहवाट करीत असतील तर नम ना १४ चा फॉमव भरू नय.े ज् या र्तेजजमनीबाबत नम ना १४ चा फॉमव 

भरला असेल त् या र्तेजजमनीच्या गाव नम ना १२ मध्य ेकोितीही नोंद न घेता, गाव नम ना ७-ब मध् य े 

"नम ना १४ भरुन पाठवला-जनिवयाजिन" अर्ी पजेन सलन ेनोंद घ् यावी. 

 नम ना १४ मध् य ेनम द वजहवाटदार नोंदिीकृत कायदरे्ीर कागदपत्राच्या आिारे  (नोंदिीकृत दस्त, 

ताब्यासह नोंदिीकृत साठेखत, नयायालयीन आदरे्, सक्षम अजिकार् याचा आदरे्, वारसा हक्क, बजक्षसपत्र, 

मतृ्य पत्र इत् यादी) अजिकृतपिे जजमनीत वजहवाट करीत असेल अर्ी तहजसलदाराचंी खात्री झाल् यास, 

तसा स् पष् ट उल् लखे जनकालपत्रात करुन, त्या वषावसाठी अर्ा वजहवाटदाराच ेनाव गाव नम ना ७-ब सदरी 

नोंदजवण्याचा आदरे् पाररत करावा. केवळ जबाब व पंचानामाच्या आिारे कोिाचीही वजहवाट लावि े

अवैि ठरेल ह ेलक्षात ठेवाव.े कोित् याही वजहवाटदाराची वजहवाट त् या वषावप रतीच दाखल करता यईेल, 

मागील अनके वषावची वजहवाट दाखल करता यते नाही, असे आदरे् बेकायदरे्ीर ठरतील. 

 कायदरे्ीर दस् त ऐवजांच् या आिारे अर्ा वजहवाटदाराच ेनाव चाल ूवषावसाठीच गाव नम ना ७-ब सदरी 

नोंदजवण्याचा आदरे् पाररत करता यतेील. प ढच्या वषी जरी तोच वजहवाटदार वजहवाट करीत असेल तरी 

तलाठ्यान ेप नहा नम ना १४ चा फॉमव भरून तहजसलदाराकंड ेपाठजवि ेआवश्यक असले.  

ददनाकं १९.०५.१९८८ च् या पररपत्रकान सार फॉमव नंबर १४ ची चौकर्ी करण् याच ेअजिकार नायब 

तहजसलदार यानंा स ध् दा प्रदान करण् यात आलेल ेआहते.  

 एखाद् या र्तेजजमनीत असिारी बकेायदरे्ीर वजहवाट फक् त, ती बेकायदरे्ीर आह ेअसा आदरे् दऊेन 

सपं ष् टात यते नाही. तर तहजसलदार यानंी अर्ा बकेायदरे्ीर वजहवाटीजवरूध् द म.ज.म.अ. कलम २४२ 

(अ) आजि (ब) अन वये कारवाई करून जजमनीचा ताबा परत जमळवनू दिेहेी आवश् यक आह.े  कलम २४२ 

पोटकलम (क) अन वय ेकारवाई करण् याच ेअजिकार जजल् हाजिकारी याचं ेआहते. 

 तहजसलदार यानंी स् थळ पहािी करून  'नम ना १४ च् या फॉमवमध्य ेनाव असिारी व् यक् ती 

कायदरे्ीरपि ेर्तेजमीन कसत आह'े असा जनकाल ददला तर गाव नम ना क्रमाकं ७-ब मध्य ेतहजसलदार 

यानंी सदर बाबत ददलले् या जनकालाचा क्रमाकं व ददनाकं स् तंभ ८ या र्रेा स् तभंात जलहून तर्ी नोंद 

करावी. जर तहजसलदार यानंी 'नम ना १४ च् या फॉमवमध्य ेनाव असिारी व् यक् ती अनाजिकारान ेर्ेतजमीन 

कसत आह'े असा जनकाल ददला तर गाव नम ना सात - ब मिील पजेन सलची नोंद खोडून टाकावी.  

 महाराष् र र्ासन, महसलू व वन जवभाग, पररपत्रक ददनाकं १५.३.२००२ अन वय ेर्ासनाने पीक 

पाहिीबाबत आदरे् ददल ेआहते की, 

१. फॉमव न ं१४ फक् त प्रत् यक्ष पीक पाहिी करतानंाच भरण् यात यावा. वषावतील इतर वळेी फॉमव न ं१४ 

कोित् याही पररजस् थतीत भरण् यात यऊे नय.े 

२. तहजसल कायावलयात दाखल केलले् या पीक पाहिी करण् याबाबतच् या अजावची दखल घेण् यात यऊे नये 

ककंवा अस ेअजव फॉमव न ं१४ भरून पाठवावा अस ेर्रेे जलहून तलाठ् याकड ेपाठजवण् यात यऊे नय.े 
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३. जमीन मालकाव् यजतररक् त अन य व् यक् ती जमीन कसत असल् याबाबत, त् या त् या वषावची फॉमव न ं१४ 

भरून पाठजवलेली प्रकरि ेत् याच वषी चौकर्ी करून जनकाली काढण् यात यावीत.     

२२. गाव नम ना आठ - अ िारिा जजमनीची नोंदवही  

(हा नम ना आता ONLINE झाला आह े) 
 

गाव नम ना आठ - अ 

िारिा जजमनीची नोंदवही 

(आसामीवार खताविी-जमाबदंी पत्रक) 

गाव 

नम 

ना 

सहा 

मिी

ल 

नोंद 

भूमापन 

क्रमाकं 

व 

उपजव

भाग 

क्रमाकं 

               िारि क्षते्र                        वसलूीसाठी एकूि 

  लागवडीयो

ग् य क्षेत्र 

पोट खराब 

क्षेत्र  

(लागवडीयो

ग् य नसलेल)े 

एकूि 

क्षेत्र 

आकार

िी 

ककंवा 

ज डी 

द माला 

जजमनीव

रील 

न कसान 

स् थाजनक 

उपकर  

 

   जज.प. ग्रा.

प. 
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ददनाकं:        तलाठी मौज.े...., ताल का ....., जजल् हा 
 

महाराष् र जमीन महसूल अजिजनयम १९६६, कलम १६८ (१) अन वये महसलूाचे प्रदान करण् यासाठी 

प्रथमत: जबाबदार असिार् या प्रत् यके व् यक् तीन ेराज् य र्ासनाला जमीन महसूल आजि उपकर म् हिून दये 

असिार् या रकमचेा जहर्ोब करण् यासाठी हा नम ना उपयोगी आह.े यालाच 'खात ेनोंद वही' ककंवा 

आसामीवार खताविी असहेी म् हितात. 
 

गाव नम ना आठ - अ मध्य ेगावातील प्रत् यके र्ेतकर् याची, त् या गावात जवजवि रठकािी जी र्ेतजमीन आह े

त् याची नोंद असते. गाव नम ना सात - बारा आजि आठ - अ च् या सहाय् यान ेमहाराष् र जमीन महसूल 

अजिजनयम १९६६, कलम १५१ अन वय ेखातेप जस् तका तयार करि ेव जवजहत फी भरल् यानतंर त् याची प्रत 

दिे ेतलाठी यानंा र्क् य होते. 

पवूी गाव नम ना आठ - अ सदरी फक् त लागवडी लायक क्षेत्रच नमदू करण् याची तरत द होती. परंत  गाव 

नम ना सात आजि गाव नम ना आठ - अ यात समानता असावी म् हिून ददनाकं १८.४.२०१८ पासनू 

र्ासनान ेवर ददललेा नवीन स िारीत नम ना लाग ूकेला आह.े    
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गावात प्रथम गाव नम ना आठ - अ तयार करतानंा प्रथम जमीन महस लाच ेप्रदान करण् यास जबाबदार 

असिार् या व् यक् तींची नाव ेगाव नम ना सात मि न जनजश् चत केली जातात. अर्ा व् यक् तींची नाव े

कागदाच् या जचठ् यावंर जलहून नंतर त् यानंा मराठी अक्षरांच्या विावन क्रम ेलाऊन स् वाभाजवक क्रमान सार 

अन क्रमाकं ददल ेजातात. हा अन क्रमाकं जमीन महस लाच ेप्रदान करण् यास जबाबदार असिार् या व् यक् तींचा 

आठ - अ मिील खात ेक्रमाकं बनतो. अर्ा ररतीन ेसवव खाती उघडल् यानतंर गावात काही 'मक् ता खाती' 

जर्ल् लक रहातात. त् याची नोंद गाव नम ना आठ - ब मध्य ेकेली जात.े   

• मक् ता खात:े ज् या व् यक् ती जमीन िारि करीत नसल् याम ळे त् यानंा गाव नम ना आठ - अ मध्य ेकोितहेी 

खात ेदणे् यात आललेे नाही. 
 

• गाव नम ना आठ - अ मध् य ेप्रत्येक खातदेाराला अन क्रमाकं ददल ेजातात व खातदेाराचंी नाव ेजलजहतानंा 

ती मराठी अक्षराचं्या विावक्षरानं क्रमे जलहीली जातात.  
 

          

 

२३. गाव नम ना आठ - ब:- यिेे रकमा व वसलूी याचंी वार्षवक खातवेही व सवव ठरावबदं बाबींच् या 

चाचिी ताळेबदंाची नोंदवही 
 

 र्ासकीय वसूली 

महसूल जवषयक कायदरे्ीर तरतदूी : 

 सवव जजमनी करासाठी पात्र आहते (म.ज.म.अ. कलम ६४) 

 जजमनींचा कर, त् याच् या वापरान सार जनजश् चत होतो. (म.ज.म.अ. कलम ६७) 

 करातून अरं्त: सूट असलले् या जजमनींच ेकर जनिावरि जजल् हाजिकारी करतात. (म.ज.म.अ. कलम ६८)  

 जमीन महसूल हा जजमनीवरील सववश्रषे् ठ भार असतो. (म.ज.म.अ. कलम ७२) 

 जमीन महसूल प्रािान याने दिे ेआवश् यक आह.े (म.ज.म.अ. कलम १६८) 

 महसूल अजिकारी/कमवचारी यानंी जमीन महसूल वसूल केल् यानतंर त् याची पावती दिे ेबिंनकारक 

आह.े (म.ज.म.अ. कलम ७६) 
 

 वस ली प्रपत्रके: महसूल प्रर्ासनामाफव त 'अ', 'ब' व 'क' अर्ा तीन प्रपत्रात कराचंी वस ली केली जात.े 

 'अ' प्रपत्रात:- 

 सववसािारि जमीन महसूल        

 वाढीव जमीन महसूल 

 संकीिव जमीन महसूल 

 जजल् हा पररषद उपकर 

 ग्राम पंचायत उपकर 

 पंचायत सजमती उपकर 

 रोजगार हमी योजना उपकर (बागायती जपकावरील, नगरपाजलका हद्दीतील जजमनी व इमारतीवरील) 

 जर्क्षि कर (व् यापारी जपकावरील, नगरपाजलका हद्दीतील जजमनी व इमारतीवरील) 

 वाढीव जर्क्षि कर 

 अकृजषक आकारिी (वाढीव अकृजषक आकारिीसह) 

 पोट जहस् सा फाळिी फी 

 जसमाकंन जचन हाचंी द रुस् ती (बाऊंड्री जपलसव द रुस् ती) 

 वस् तीवाढ सनद फी 

 अंतरलेखा पररक्षि वस ली 
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 नझ ल बाकी इत् यादींचा समावरे् होतो. 

 

 

 'ब' प्रपत्रात:- 

 गौि खजनजाबाबतच ेकर  

 मत् स् य व् यवसाय कर 

 कोटव फी व म द्राकं र् ल् क 

 नोंदिी पत्रावरील फी 

 महसूली वस ली प्रमािपत्राव् दारे होिारी वस ली 

 करमिकू कर व त् यावरील उपकर 

 जाजहरातीवरील कर 

 पैज कर 

 वरील बाबीीवं् यजतररक् त इतर बाबी इत् यादींचा समावेर् होतो. 

   'क' प्रपत्रात:- 

 सवव सािारि तगाई 

 मदृ सिंारि थकबाकी 

 वन जजमनीवरील भूमीहीन र्तेमजरूानंा प नववसनासाठी ददलेल ेकजे 

 अकृजषक कज े

 आदर्व गहृजनमावि वस् ती योजनातंगवत ददलेली कजे 

 पजिम पादकस् तानातून आलले् या जनवावजसतानंा ददलेली कजे 

 पजिम पादकस् तान व् यजतररक् त इतर दरे्ाकडून आलले् या जनवावजसतानंा ददललेी कजे 

 प्रकल् पग्रस् तानंा प नववसनासाठी ददलेली कजे 

 क ळानंा ददललेी कजे 

 वरील बाबींव् यजतररक् त इतर कज े

 प नववसन भूखडं कब् जेहक् क ककंमत 

 क ळकायदा कब् जहेक् क ककंमत 

 कमाल जमीन िारिा कायद्याखाली वाटप केलले् या अजतररक् त जजमनीची रक् कम 

 संजय गािंी योजना 

 नसैर्गवक आपत् ती कज ेइत् यादींचा समावरे् होतो.  
 

 'जमीन महसूल' म् हिज,े कोित्याही व्यक्तीन ेिारि केलले्या ककंवा जतच्याकड ेजनजहत असलले्या 

जजमनीबद्दल ककंवा अर्ा जजमनीत असलले्या जहतसबंंिाबद्दल, जतच्याकडून राज्य र्ासनान ेककंवा राज्य 

र्ासनाच्या वतीन ेविैररत्या मागिी करण्यात यिेारी रक् कम, उपकर ककंवा पट्टीची रक् कम. [म.ज.म.अ. 

कलम २(१९)   

ददनाकं १ ऑगस् ट त े३१ ज लै ह ेमहसूल वषव आह.े जमीन महसूल, अकृषीक जमीन महसलू, जजल् हापररषद 

उपकर, ग्रामपंचायत उपकर इत् यादीची मागिी महसलू वषावसाठी जनजश् चत केली जाते.  
 

 म.ज.म.अ. १९६६, कलम १७० अन वय ेजमीन महसूल आजि त् यावरील उपकराचंी मागिी महसूल 

वषावच् या पजहल् या ददवर्ी (१ ऑगस् ट) ला दये होत.े खरीप गावाच् या बाबतीत १५ जानवेारीपयतं तर 

रब् बी गावाच् या बाबतीत १५ एजप्रलपयतं सवलतीचा कालाविी (ग्रसे जपररयड) मानला जातो. त् याच् या 

आत वसलू होि ेआवश् यक आह.े त् यानतंर या कराचंी रक् कम 'थकबाकी' मानली जात ेआजि सक् तीच् या 
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उपयानंी वसलूीस पात्र ठरते. जमीन महसूल आजि त् यावरील स् थाजनक उपकरानंाच सवलतीचा कालाविी 

(ग्रेस जपररयड) लाग ूअसतो. इतर कोित् याही वसलूीला नाही.  
 

 

 जमीन महसूल (म.ज.म.अ. १९६६ चे कलम २ (१९)) : 

जमीन महस लामध् य,े मळू जमीन महसूल (ऐन ककंवा जनयत), जजल् हा पररषद उपकर, ग्रामपंचायत उपकर 

या तीन बाबींचा समावरे् होतो. या तीन बाबींची बरेीज करुन एकत्रीत रक् कम सबंजित खातदेाराकंड न 

जमीन बाब म् हिनू वसलू केली जाते. 

जमीन महसूल आजि र्तेी ककंवा इतर कोित् याही प्रयोजनासाठी वापरण् यात यिेार् या सवव जजमनी 

करासाठी पात्र आहते. जजमनींचा कर, त् याचं् या खालील वापरान सार जनजश् चत होतो.  

अ. र्तेी प्रयोजनासाठी 

ब. रजहवास प्रयोजनासाठी 

क. औद् योजगक प्रयोजनासाठी 

ड. व् यवसायीक प्रयोजनासाठी 

इ. इतर अन य प्रयोजनासाठी (म.ज.म.अ. कलम ६४ व ६७ अन वय)े  
 

 जमीन महसूल-जज.प. व ग्रा.प. उपकरातील सटू 

 महाराष् र जमीन महसलू सटू आदरे् ददनांक २२.१२१९७७ अन वय ेरूपय े५/- (पाच) पके्षा अजिक 

नाही अर्ा जमीन महस लास १९७७-७८ पासनू सूट ददली आह.े अर्ा सूट ददलले् या महस लावर जज.प. व 

ग्रा.प.ं उपकरावर सटू ददललेी आह ेअसा ख लासा ग्रामजवकास जवभाग पररपत्रक ददनाकं १०.०३.१९७८ 

अन वय ेकेलेला आह.े 

 ज् या खातदेाराचं् या सपंिूव महाराष् र राज् यात िारि केलले् या जजमनीचे क्षेत्र तीन हके् टरपेक्षा जास् त नाही 

आजि त् यातील कोित् याही क्षेत्राला जलशसंचनाचे कोित ेसािन उपलब् ि नाही आजि वार्षवक र्तेसारा रु. 

१०/- ककंवा त् यापके्षा कमी आह ेत् यानंा जमीन महस लातून सटू दणे् यात आली आह ेपरंत  स् थाजनक 

उपकरातनू अर्ी सूट दणे् यात आली नाही.  

 ज् या गावाची पैसवेारी पन नास परै्ापेक्षा कमी असले तथेील जजरायत र्ेत जजमनींवरील र्ेतसारा माफ 

असेल परंत  स् थाजनक उपकर जवर्षे आदरे्ाजर्वाय माफ करण् यात यिेार नाहीत. 

 आठ-अ च् या र्रेा या स् तंभामध् य ेस टी बाबत नोंद घेण् यात यावी.   

उपरोक् त खातदेाराचंी नाव ेवस लीसाठी जवचारात घऊे नयते. 
 

 वस लीयोग् य जमीन महसूल ठरजवला जातो : 

खातदेारजनहाय वसूल करावयाची रक् कम: 

 भारत सरकार, जवत् त मतं्रालय यानंी ददनाकं ०३ मे १९९० रोजी पारीत केलले् या ज्ञापनान सार, 

वस ली आजि भरिा पिूव रूपयात आकारून करावयाचा आह.े त् याम ळे तलाठी स् तरावर मागिीच् या 

यादया खातदेार जनहाय  तयार कराव् या लागतील तसचे गाव नम ना आठ-अ आजि आठ-ब मध् य े

मागिीचा तपर्ील पिूव रूपयात दर्ववावा लागेल.  

 जमीन महसूल हा खातदेाराच् या नावावर असलले् या एकूि क्षेत्राच् या आकारावर मोजला जातो. 

त् याम ळे यासाठी गाव नम ना '८-अ' अत् यतं महत् वाचा ठरतो.  

 तलाठी यानंी ददनाकं १ जडसेंबरच् या स मारास सपंिूव गावाचा गाव नम ना ८-अ अद् ययावत करुन 

घ् यावा. 

 ज् या खातदेारानंा जमीन महसलू देण् यातनू सटू जमळाली असले अर्ा खातदेाराचंी स् वतंत्र यादी करावी. 
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महसूल दये असिार् या खातदेाराचं् या नावासमोर त् याचंा दये महसूलाचा आकडा जलहून वस लीयोग् य 

खातदेाराचंी यादी तयार करावी.  

 जजल् हा पररषद उपकर हा मळू जमीन महसूल (ऐन/जनयत) आकाराच् या सात पट असतो. आता या 

वस लीयोग् य खातदेाराचं् या दये महसूलाच् या अकंासमोर ग जिल े७ असे जलहाव.े   

 ग्रामपचंायत उपकर हा मळू जमीन महसूल आकाराइतकाच असतो म् हिनू मूळ जमीन महसूलाची 

रक् कम, ग जिले ७ अजिक मूळ जमीन महसूलाची रक् कम अस ेजलहाव.े   

 मूळ जमीन महसूलाची रक् कम ग जिल े७, अजिक मूळ जमीन महसूलाची रक् कम याचंी गिना म् हिज े 

एकूि दये जमीन महसूलाची वस लीयोग् य रक् कम. 

 अकृजषक खातदेाराचंी स् वततं्र यादी तयार करावी. 
 

 चलन करतानंा प िाकंामध् य ेतयार कराव े: याचा अथव प्रत् यके खातदेाराची रक् कम प िाकंामध् य ेवसूल 

करावी असा नाही. प िाकंासाठी कमी पडिारी रक् कम र्वेटची पावती करताना मूळ आकारामध् य े

वाढवनू वसलू करावी.  

अकृषीक जमीन महसूल वसूल करतांना मळू जमीन महसूल आकाराऐवजी अकृषीक आकार असतो. 

जजल् हा पररषद उपकर, ग्रामपचंायत उपकर वरील प्रमािेच असतात.    

(महाराष् र जमीन महसूल जनयम प जस् तका खडं ४; महाराष् र ग्रामपंचायत अजिजनयम, १९५८ कलम 

१२७; महाराष् र जजल् हा पररषद व पंचायत सजमती अजिजनयम, १९६१ कलम १४४ त े१५५)  

 

 महसूल अजिकार् यांना खालील बाबींवर आकारिी व वस ली करावी लागत.े 

(१) जनव्वळ जमीन महसलू  

(२) अकृजषक जमीन महसलू  

(३) ग्रामपचंायत उपकर  

(४) जज.प.उपकर- कलम १५२(१) अन वय े 

(५) जज.प.वाढीव उपकर (१५५अन वय)े  

(६) जर्क्षि उपकर  

(७) रोहयो वाढीव जवर्षे आकारिी (वाढीव जर्क्षि कर)  

(८) रोहयो उपकर 

(९) रोहयो वाढीव जमीन महसूल  
 

 जनव्वळ जमीन महसूल  

जनव्वळ जमीन महसूल हा जजमनीची पत लक्षात घऊेन जनजित केला जातो आजि तो र्तेवारपत्रकात 

ठरवनू ददलले् या दरान ेवसलू करावा लागतो. र्तेवारपत्रक/आकारबदं यात दर्वजवलेला जजमनीचा महसलू 

हा जनव्वळ जमीन महसूल असतो.   
 

 अकृजषक जमीन महसलू  

अकृजषक जमीन महस लाची नोंद गाव नम ना दोन आजि ताल का नम ना दोन मध् ये नोंदजवण् यात यतेे.  

महाराष् र जमीन महसलू अजिजनयम, १९६६, कलम ११० अन वय ेग्रामीि क्षेत्रासाठी प्रमािदर खालील 

प्रमाि ेआह.े   

अ) वगव-१ ची गाव े– दर वषी दर चौ. मी. ला १०/- (दहा) पशै् याहंून अजिक नसेल इतका 

ब) वगव-२ ची गाव े- दर वषी दर चौ. मी. ला ५/- (पाच)  पशै् याहंून अजिक नसले इतका 

 महाराष् र जमीन महसलू अजिजनयम, १९६६, कलम ११४ अन वय ेनागरी क्षेत्रातील प्रमािदर जनजित 

केल ेजातात.  ह ेप्रमािदर वापरान सार खालील प्रमाि ेजनजित केल् या जातात  
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 जनवास जवषयक प्रयोजन- प्रमाि दराइतका 

 औदयोजगक जवषयक प्रयोजन- प्रमाि दराच् या ददडपट 

 वाजिज् य जवषयक प्रयोजन- प्रमाि दराच् या द प् पट 

 नगर पररषदचे् या हद्दीबाहरेील अकृजषक आकारिीवर जज.प. व ग्रा.प.ं उपकर लाग ूअसतात. 

त् याचप्रमाि ेआठ हके् टर ककंवा बारा हके् टरपेक्षा अजिक क्षेत्रावर यथाजस्थती ५० टक् के ककंवा १०० टक् के 

वाढीव जमीन महसूल आकारिी वसूल केला जातो.    
 

 सक् तीची वसलूी: 

सक् तीच् या वसलूीची पिूव प्रदक्रया महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम, १९६६ चे कलम १७६ त े२२३ 

मध् य ेजवस् तारान ेदणे् यात आली आह.े सक् तीन ेवस ली करतानंा, थकबाकीदाराची त् याच् याकड ेयिे ेअसलेली 

रक् कम देण् याची क वत नाही ककंवा तो हते प रस् सर टाळाटाळ करीत आह ेयाचा जवचार केला पाजहज.े      

• जमीन महसूलाची थकबाकी ज्या ददनाकंास दये होईल त्याच्या द सर् या ददवर्ी थकबाकीदारावर नोटीस 

बजावता यतेे. (म.ज.म.अ.१९६६, कलम १७८)  

• अर्ी थकबाकी नोटीस बजावूनही वसूल न झाल्यास म.ज.म.अ.१९६६, कलम १९२, १९३ च्या अिीन 

राहून, त् याची जमळकत जप् त करता यतेे. (म.ज.म.अ.१९६६, कलम १७९)  

• थकबाकीदाराची जगंम मालमत्ता अटकवून, जतची जवक्री करता येत.े (म.ज.म.अ.१९६६, कलम १८०) 

• थकबाकीदाराची स्थावर मालमत्तचेी जप्ती करुन जवक्री करता यते.े (म.ज.म.अ.१९६६, कलम १८१, 

१८२).   

• र्ेतजजमनीची जप् ती व जललाव करतानंा, र्क् यतो आठ एकर पेक्षा जास् त असलले् या जजमनीची जप् ती व 

जललाव करावा.  

• थकबाकीदारास अटक करून कैदते ठेवता येत.े (म.ज.म.अ.१९६६, कलम १८३, १८४) तथाजप, अर्ा 

अटक करून कैदते ठेवण्यात आलले्या थकबाकीदाराने अन सूची ‘ब’ मिील नम नयात तारि ददल्यास त्याला 

म.ज.म.अ.१९६६, कलम १९१ अनवये सोड न दतेा यतेे.  

• थकबाकीदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा जललाव म.ज.म.अ.१९६६, कलम १९३, १९४ च्या अिीन 

राहून करता यतेो.  

• थकबाकीदाराकडील नार्वंत वस्तूंचा जललाव करता येतो. (म.ज.म.अ.१९६६, कलम १९६) 

• थकबाकी वसलू करतानंा वरील टप् प् यांन सारच कारवाई करि ेआवश् यक नाही. कोितीही एक ककंवा 

जास् त पध् दत वापरता यते.े 

• थकबाकी वसलू करतानंा (१) थकबाकीदाराच ेपररिान करण् याच ेआवश्यक कपड;े (२) स् वयपंाकाची 

भांडी; (३) गादी, चादर इत्यादी; (४) िार्मवक वापरान सार आवश्यक दाजगन;े (५) कारागीरीची सािन;े 

(६) र्तेकी अवजारे, बैल (यंत्र र्क् तीवर चालिारी वगळून) (७) िार्मवक दिेग् याचं् या उपयोगासाठी 

राखनू ठेवलले् या वस् त ूया वस् तूंची जप् ती, जवक्री, जललाव करता येत नाही.  

• समाजातील दबूवल घटकातील व् यक् तींकडून र्क् यतो सक् तीच् या उपायानंी वसलूी करु नय.े  

• पावसाळ् यात (नोव् हेंबर पयंत) सक् तीच् या उपायानंी वसूली करु नय.े  

• खरीप जपकाचं् या परेिी हगंामात सक् तीच् या उपायानंी वसलूी करु नय.े  

• नसैर्गवक आपत्तीम ळे आ र्ेतकर् याच ेन कसान झाले असल् यास सक् तीच् या उपायानंी वसूली करु नय.े  
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• ज् या भागात ५० पैर्ापके्षा कमी पसैेवारी जाहीर करण् यात आली आह ेककंवा जी गाव ेटंचाईग्रस् त घोषीत 

केली आहते तथे ेसक् तीच् या उपायानंी वसूली करु नय.े            
 

 

 महसूल वाढीचा मागव र्ोिि े: 

महसूल वाढीच् या मागावच ेदोन प्रकार आहते. (१) नवीन कर लादि ेआजि (२) कर च कवजेगरीवर जनयतं्रि 

ठेवि.े 

यातील पजहल् या मागावत बरेच अडथळे आहते परंत ूद सरा मागव अवलबंण् यायोग् य आह ेआजि त ेग्राम 

पातळीवर फक् त तलाठी/मडंलअजिकारी याचं् या स् तरावर सहज र्क् य आह.े जस:े 

(अ) नदी काठावरील मळई जमीन र्ोि न काढि ेव ती जनयमान सार करपात्र करि;े मळई जमीनीच ेक्षेत्र 

एक एकरपेक्षा जास् त असले ककंवा नदीकाठावर असलले् या जमीनीच् या मळू क्षते्रापेक्षा एक-दर्ारं्पके्षा 

जास् त असले तर ते क्षेत्र करपात्र करता यईेल. (म.ज.म.अ.१९६६, कलम ६५). 

(आ) बाजारात जवजवि प्रकारच ेनवीन िान य/फळे इत् यादी र्तेमाल ददसनू येतो. याच् याबाबत चौकर्ी 

करुन, त् याचंी नोंद जनयमान सार अजिकार अजभलेखात घतेा यिेे र्क् य आह ेका याबाबत जवचार करता 

यईेल. 

(इ) सािारिपि,े जपक पाहिीच् यावळेेस र्तेात उभ् या ददसिार् या जपकावंर जर्क्षि कर वसूल केला जातो. 

परंतू काही फळ जपकाचंी वाढ पिूव होण् यास एक वषावपेक्षा जास् त काळ लागतो. अर्ावळेी जर्क्षि कराची 

वसूली त् या फळ जपकाचंी पिूव वाढ झालले् या वषावत करण् यात येत.े अर्ा प्रकारच् या फळ जपकाचं् या वाढीवर 

सतत लक्ष ठेवण् याची गरज आह.े 

(ई) करमिकूीच् या कायवक्रमावंर सतत लक्ष ठेवल् यास मोठ् याप्रमािात करमिकू कर जमळू र्कतो. 

(उ) वगव दोनच् या जजमनींच् या बकेायदरे्ीर हस् तातंरिाबाबत वेळोवळेी जवर्षे माजहम राबजवल् यास 

मोठ् याप्रमािात महसलू जमळू र्कतो. 

(ऊ) सािारिपि,े साखर कारखान यात पाठजवल् या जािार् या ऊसाच् या माजहतीच् या आिारे जर्क्षि कर 

वसूल केला जातो. परंत ूयाबाबत संबिंीत र्ेतकर् याने ऊस जपकासाठी बकेँकडून घतेलेल ेकजव, खरेदी 

केलेल ेखत, दकटकनार्के याबाबत माजहती गोळा करुन अभ् यास केल् यास जर्क्षि करात वाढ करता यऊे 

र्केल. 

(ऋ) ग्रामीि तसेच र्हरी भागात मोठ् या प्रमािात अनजिकृत अकृषीक वापर केल् याच ेआढळते. 

याजवरुध् द वळेोवळेी जवर्षे माजहम राबजवल् यास मोठ् याप्रमािात महसलू जमळू र्कतो. 

(ए) ग्रामीि तसचे र्हरी भागात मोठ् या प्रमािात अनजिकृत गौि खजनज उत् खनन आढळते. याजवरुध् द 

वळेोवळेी जवर्षे माजहम राबजवल् यास मोठ् याप्रमािात महसलू जमळू र्कतो. 

(ऐ) म.ज.म.अ. अन वय ेअनके रठकािी जवलबं र् ल् काची तरत द आह.े याचंी अमंलबजाविी काटेकोरपि े

केल् यास महसूलात वाढ होऊ र्केल.  

(ओ) ग्रामीि भागात मोठ् या प्रमािात पाण् याच ेअनजिकृत जोड, जवनापरवाना पािी प रवठा याबाबी 

आढळतात. यांची दडंाची आकारिी काटेकोरपि ेकेल् यास महसूलात वाढ होऊ र्केल. 

 

[गाव नम ना आठ - ब हा एकूि २८ स् तभंाची नोंदवही असून, सवव स् तंभ व् यवजस् थत कळाव ेम् हिून त् याचं े

नम न यादाखल स् वतंत्र जवभाग केलेल ेआहते.]   
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गाव नम ना आठ - ब 

यिे ेरकमा व वसूली याचंी वार्षवक खातवेही व सवव ठरावबदं बाबींच् या चाचिी ताळेबदंाची नोंदवही 

(असामीवार खताविी व लाविी पत्रक) 

मौज/ेगाव ....., ताल का ....., जजल् हा ..... 

खात े

क्रमाकं 

नाव क्षेत्र द माला जजमनीवरील 

न कसान 

  जबन द माला जमीन 

(कम आकारी िरुन) 

द माला 

जमीन 

अकृजषक जमीन  

(१) (२) (३) (४) (५) (६) 

    ह.े  आर  ह.े  आर   ह.े  आर रु.   प.ै 

          

गाव नम ना आठ - ब प ढे चाल ू↓ 

एकत्रीत जमीन महसलू (चाल ूवषव) 

थकबाकी जबनद माला 

जमीन 

महसूल 

स् थाजनक उपकर जमीन महसूल स् थाजनक उपकर 

 जजल् हा 

पररषद 

ग्रामपचंायत  जजल् हा पररषद ग्रामपचंायत 

(७) (८अ) (८ब) (९) (१०अ) (१०ब) 

 

रु. 

 पै.  रु.  पै.  रु.  पै.  रु.  पै.  रु.  पै.  रु.     प.ै 

            

गाव नम ना आठ - ब प ढे चाल ू↓ 

एकत्रीत जमीन महसलू (चाल ूवषव) 

द माला अकृजषक 

जमीन 

महसूल 

स् थाजनक उपकर जमीन महसूल स् थाजनक उपकर 

 जजल् हा 

पररषद 

ग्रामपचंायत  जजल् हा पररषद ग्रामपचंायत 

(११) (१२अ) (१२ब) (१३) (१४अ) (१४ब) 

रु. प.ै रु. प.ै रु. प.ै रु. प.ै रु. प.ै रु. प.ै 

            

गाव नम ना आठ - ब प ढे चाल ू↓ 

एकत्रीत जमीन महसलू (चाल ूवषव) चाल ूवषव -एकूि मागिी 

सकंीिव 

जमीन 

महसूल 

स् थाजनक उपकर जमीन महसूल स् थाजनक उपकर 
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 जजल् हा 

पररषद 

ग्रामपचंायत  जजल् हा 

पररषद 

ग्रामपचंायत 

(१५) (१६अ) (१६ब) (१७) (१८अ) (१८ब) 

रु. प.ै रु. प.ै रु. प.ै रु. प.ै रु. प.ै रु. प.ै 

            

गाव नम ना आठ - ब प ढे चाल ू↓ 

चाल ूवषव 

वसूलीबद् दल 

ददलले् या 

पावतीचा 

क्रमाकं व 

ददनाकं 

वसूली अनजिकृत बाकी 

 जमीन 

महसूल 

स् थाजनक उपकर जमीन महसूल स् थाजनक उपकर 

  जजल् हा 

पररषद 

ग्रामपचंायत  जजल् हा 

पररषद 

ग्रामपचंायत 

(१९) (२०) (२१अ) (२१ब) (२२) (२३अ) (२३ब) 

 रु. प.ै रु. प.ै रु. प.ै रु. प.ै 

 

रु. प.ै 

 

रु. प.ै 

             

गाव नम ना आठ - ब प ढे चाल ू↓ 

चाल ूवषव 

जादा वसूली ककंवा प ढील वषावकररता 

वसूली 

कोषागारामध्य े

भरल् याचा 

ददनाकं 

चलन क्रमाकं 

 

र्रेा 

 

जमीन 

महसूल 

स् थाजनक उपकर 

 जजल् हा 

पररषद 

ग्रामपचंायत 

(२४) (२५अ) (२५ब) (२६) (२७) (२८) 

रु. प.ै रु. प.ै रु. प.ै    

      

ददनाकं:         तलाठी मौज.े...., ताल का ....., 

जजल् हा 
 

• जमीन महसूल: एखादी व् यक् ती जतच् याकड ेअसलले् या जजमनीबद् दल मालक, क ळ, वजहवाटदार, पट् टेदार 

म् हिून ककंवा अन य कोित् याही जहतसबंंिामं ळे, जजमनीतील हक् कासबंिंी र्ासनाला जी रक् कम दिे ेलागते 

ती रक् कम म् हिजे जमीन महसूल. थोडक् यात र्ासनाला जजमनीच् या सदंभावत द् यावा लागिारा कर 

म् हिज ेजमीन महसूल.     

गाव नम ना ८ब ही नोंदवही वस ली व ताळेबदं यांच् या लखे् यारं्ी ही सबंंिीत असल् याम ळे अत् यतं महत् वाची 

नोंदवही आह.े या नोंदवहीत र्तेजजमनीवरील वार्षवक जमीन महसूल, जबनर्ेती जजमनीचा महसूल, 
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सकंीिव जमीन महसलू याचंी मागिी रक्कम व वस लीची  नोंद असत.े वस लीचा कालाविी सािारित: 

ऑक्टोबर मजहनयात स रू होतो, त्यापवूी सप्टेंबर मजहनयाच्या र्वेटी गाव नम ना ८ब तयार असावा. यात 

खालील बाबींच्या नोंदी प्राम ख् यान ेतपासाव् यात.   

१. खातदेार जनहाय द माला (इनाम) जमीन आजि जबनर्तेी जमीन 

२. खातदेार जनहाय र्तेीवरील महसूल, जबनर्तेीवरील महसलू आजि संकीिव जमीन महसलू याचंी 

थकबाकी 

३. खातदेार जनहाय र्तेीवरील महसूल, जबनर्तेीवरील महसलू आजि संकीिव जमीन महसलू याचंी चाल ू

मागिी 

४. खातदेार जनहाय उपरोक्त बाबींची एकूि मागिी 

५. खातदेार जनहाय वसूल केलेली रक्कम 

६. खातदेार जनहाय वस लीचा ददनाकं आजि पावती क्रमाकं 

७. वसूल केललेी रक्कम सरकारी खजजनयात भरल्याचा चलन क्रमाकं व ददनाकं 

८. खातदेार जनहाय जादा वसूल, अजिकृत आजि अनजिकृत थकबाकी  
 

 अजिकृत थकबाकी: सकंीिव जमीन महसूलाच् या जनयत तारखेला यिे ेअसललेी तसेच उपजवभागीय 

अजिकार् यान ेप ढील वषी वसूलीसाठी प ढे आिण् यास संमती ददलले् या थकबाकी रकमा. 

 अनजिकृत थकबाकी: उपरोक् त वगळून इतर सवव थकबाकी या अनजिकृत थकबाकी असतात. 

(तहक ब रकमाचंा जमीन महस लाच् या थकबाकीत समावेर् होत नाही.) 

 एकूि मागिी: जनयत महसूल + सकंीिव महसूल (यिे ेअसलेला जनयत महसूल माजहत असतो म् हिून तो 

गाव नम ना आठ - अ मिनू घेण् यात येतो, सकंीिव (चढउतारी) महसलू  गाव नम ना चार मिून घेतला 

जातो.)  

 एकत्रीत जमीन महसूल: जनयत महसूल + संकीिव महसूल + स् थाजनक उपकर (जज.प.; ग्रा.प)ं 

 चाचिी ताळेबदं: मागिीची बाजू वगळून उरलेला लेखा  
 

 जमीन महसूल वसूल केल् यानतंर तलाठी यानंी तात् काळ गाव नम ना नऊची पावती द् यावी आजि 

वस लाची नोंद गाव नम ना आठ ब मध्य ेकरावी.  
 

 गाव नम ना आठ - ब- स् तंभ २४, २५अ आजि २५ब मिील जमीन महसूल, जजल्हा पररषद स् थाजनक 

उपकर आजि ग्रामपचंायत स् थाजनक उपकर जादा वसलूी ककंवा प ढील वषावकररता वसूलीची माजहती 

वषावच्या र्ेवटी भरावी, यामध्य ेखातदेाराकडून मागील वषी केलेला आगाऊ वसूल (फाजील वसूल) वजा 

करून तो खात्यात म रजवण्यात यावा व त्यानंतर जादा वस ली  करण्यात आली असेल तर त्याची नोंद 

घ्यावी. 

 गाव नम ना आठ - ब मिील स् तंभ १ त े१८ब मिील माजहती सप्टेंबर मजहनयाच्या र्वेटी तयार 

असल्यास आजि वस लीची माजहती गाव नम ना आठ - ब मिील उजचत रकानयात वळेच्या वळेी नोंदवली 

असल्यास, ३१ ज ल ैरोजी स् तंभ २२ त े२५ब पिूव करून गाव नम ना नंबर आठ - ब बदं करता यईेल व 

नवीन वषावच्या एक ऑगस्टला थकबाकीदार खातदेाराचंी नाव ेतहजसलदारला कळवता यतेील. 
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२४. गाव नम ना आठ - क:- मागण् या व वस ली याचंी वार्षवक खातेवही आजि जमीन महस लाखरेीज इतर 

बाबी (उदा.बािं-बदंदस् तीजवषयक यिे ेरकमावं् यजतररक् त पाटबिंारे जवषयक यिे ेरकमा, पोट-जहस् सा 

भूमापन फी, जवक्रीकर, आयकर इत् यादी याचंा चाचिी ताळेबदं यांची नोंदवही 

गाव नम ना आठ - क 

मागण् या व वसलूी याचंी वार्षवक खातवेही आजि जमीन महस लाखरेीज इतर बाबी (उदा.बािं-बदंदस् तीजवषयक यिे े

रकमावं् यजतररक् त पाटबिंारे जवषयक यिे ेरकमा, पोट-जहस् सा भमूापन फी, जवक्रीकर, आयकर इत् यादी याचंा चाचिी ताळेबदं 

याचंी नोंदवही 

मौज/ेगाव ....., ताल का ....., जजल् हा ..... 

अ.

क्र 

जज
च्
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ाक
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न
 व
स
लू
 क
र
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य
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क्
 त
ीचे
 न
ाव

 

            वस लीची रक् कम 

व
स
लू
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बे
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 क
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 ेभ
रि
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व
 च
ल
न
 क्र
म
ांक

 

र्रेा 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  थकबाकी चाल ूवषव एकूि मागिी     

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

  रु. प.ै रु प.ै रु. प.ै   रू.      प.ै रु. प.ै   

               
 

 

 गाव नम ना आठ - क म् हिज ेजमीन महस लाव् यजतररक् त इतर मागण् या व वस लीची नोंदवही. या 

नोंदवहीत महसूलव्यजतररक्त इतर सरकारी यिे े(पोट जहस्सा फी, शसचंन कर, आयकर, जवक्री कर, 

आर.टी.ओ. कर इ.) याचंी नोंद केली जात.े ज्या जवभागाची मागिी असते तो जवभाग या नम नयातील 

स्तंभ १ त े५ भरुन तीन प्रतीत वषावच् या १५ जडसेंबर पयंत तहजसलदार याचं् याकड ेपाठवतो.   

या जतन ही प्रती तहजसलदारामाफव त सबंजंित तलाठीकड ेपाठजवल् या जातात.  

वसूल झाल् यानतंर तलाठी यानंी स्तंभ ६ त े१० भरुन दोन प्रती तहजसलदारकड ेपाठवायच् या असतात. 

जतसरी प्रत तलाठी यानंी स् वत:च् या अजभलेखात ठेवायची असत.े 

उपरोक् त दोन प्रतींची पडताळिी केल् यानतंर, तहजसलदारन ेएक प्रत सबंजंित जवभागाला ऑगस् ट 

मजहन याच् या पजहल् या आठवड् यात पाठवायची असत ेतर एक प्रत स् वत:च् या अजभलेखात ठेवायची असत.े        

 गाव नम ना आठ - क मध्य ेजरुर तर एक स्वतंत्र रकाना तयार करून त्यात कोित्या प्रकारची वस ली 

आह ेयाची नोंद करावी. उदा. आयकर, मो. व्ह.े एक्ट, मोजिी फी इत्यादी. 
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२५. गाव नम ना आठ - ड:- र्ासकीय यिे ेरकमांची व इतर रकमाचंी रोख नोंदवही 

गाव नम ना आठ - ड 

र्ासकीय यिे ेरकमाचंी व इतर रकमाचंी रोख नोंदवही 

गाव ....., ताल का ....., जजल् हा ..... 

जमा खचव 

 ददनाकं  बाबी पावती 

क्रमाकं 

  रक् कम   ददनाकं  बाबी चलान क्रमाकं   रक् कम 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

   रु.  प.ै    रु. प.ै 

          

          

  एकूि जमा     एकूि खचव   

       जर्ल् लक रक् कम   

       एकूि    

तयार ददनाकं:                                                                                   पडताळिी केली. 

ददनाकं: 
 

तलाठी, सजा ...., ताल का...., जजल् हा                                                      मडंलअजिकारी, 

........., ताल का...., जजल् हा    
 

तपासल.े ददनाकं:  

तपासिी अजिकारी, 

पदनाम: 

ताल का...., जजल् हा ...... 
 

 गाव नम ना आठ - ड म् हिज ेतलाठी आजि मंडलअजिकारी याचं् याकड ेदजैनक रोख रकमचेी नोंदवही 

(कॅर्ब क). तलाठी आजि मडंलअजिकारी यानंी त् याचं् याकड ेजमा झालले् या ककंवा त् यानंी रोख वसूल 

केलले् या जमीन महसूल प्रदानाच् या तसचे इतर र्ासकीय यिे ेयांच् या रोख रकमचेी नोंद दररोज या 

नोंदवहीत करायची असत.े  

 या नोंदवहीत दररोज जहर्ोब जलहायचा असतो त् याम ळे जर एखाद्या ददवर्ी वसूल नसेल तरीही त्या 

ददवर्ी ‘काही रोख वसूल नाही’ अर्ी नोंद या नोंदवहीत करावी.  

 तलाठी स् वत:च् या ताब् यात रु. पाच हजार पके्षा अजिक रक् कम रोख स् वरुपात पंिरा ददवसापंके्षा जास् त 

काळ ठेऊ र्कत नाही. अर्ी रक् कम पिंरा ददवसाचं् या आत र्ासकीय जतजोरीत जमा करि ेबंिनकारक 

आह.े ही रोख रक् कम रु. पाच हजार पके्षा जास् त ककंवा कमी असली तरीही पिंरा ददवसापंके्षा जास् त काळ 

तलाठी यानंी ताब् यात ठेऊ नय.े  
 

 मंडलअजिकारी यानंी जनयमीतपि ेगाव नम ना आठ - ड ची पडताळिी करावी.  
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२६. गाव नम ना नऊ:- दजैनक व जमाप स् तक (कीदव व जमाप स् तक) 
 

गाव नम ना नऊ:- दजैनक व जमाप स् तक (कीदव व जमाप स् तक) 

स् थळ प्रत                      पावती क्रमाकं पावती                           पावती क्रमाकं 

गाव:                    ताल का:            

खात ेक्र.                 

ददनाकं:                भोगवटादार/पसै ेदिेारा 

गाव:                        ताल का: 

खात ेक्र.                                               

ददनाकं:         भोगवटादार/पसै ेदिेारा 

  

थकबाकी 

वषव 

    एकजत्रकृत जमीन महसलू                                    

थकबाकी 

 

 

   वषव 

एकजत्रकृत जमीन महसूल 

चाल ूवषव - चाल ूवषव - 

जनयत सकंीिव स् थाजनक 

उपकर 

जनयत सकंीिव स् थाजनक 

उपकर 

रु  पै. रु प.ै रु प.ै रु. प.ै रु. प.ै रु. प.ै 

            

(अक्षरी) रुपय े....... पसैे..........फक् त जमळाल े (अक्षरी) रुपय े.....पसै.े..   फक् त जमळाल े

तलाठी, गाव...... ताल का........ जजल् हा....                    तलाठी, गाव...... ताल का........ जजल् हा.... 
 

• गाव नम ना नऊ म् हिज ेदजैनक जमा प स् तक आह ेज ेअलग करण् याच् या पावत् यासंह र्ासनाकडून 

प रजवण् यात यते.े यात एक स् थळप्रत एक ताल का प्रत आजि एक पोहोच पावती अस ेतीन भाग असतात.  

• गाव नम ना नऊच् या प्रत् यके पावतीवर तहजसलदार कायावलयाचा गोल जर्क् का असिे आवश् यक आह.े  

• खातदेारान ेवगेवगेळ् या खात् यात केलले् या प्रदानासाठी वगेवगेळ् या, स् वतंत्र पावत् या दणे् यात याव् या.   

• एकाच खात् यावर, एकापके्षा जास् त व् यक् ती जवे् हा रक् कम प्रदान करतात तेव् हा त् यानंा वगेवेगळ् या, 

स् वतंत्र पावत् या द् याव्या. 

• पावती दतेानंा, पावतीच् या स् थळप्रतीवर मागच् या बाजूला, पावती ददल् याच ेप्रजतक म् हिून, पसै े

दिेार् याची सही घ् यावी. 

• ददवसाच् या अखरेीस, त् या ददवसात ददलले् या र्वेटच् या स् थळप्रतीच् या मागच् या बाज ला जमीन महसूल, 

स् थाजनक उपकर याचंी हातात असललेी जर्ल् लक रक् कम वेगवगेळी जलहून जहर्ोब ठेवावा. 

• पावती प स् तकावरील प्रत् यके पावतीवर क्रमाकं असतो, त् याम ळे प स् तकातील प्रत् यके पावतीचा वापर 

करावा. च कून एखादी पावती खराब झाली तर अर्ी पावती वगेळी न करता, स् थळप्रतीलाच टाचून 

ठेवावी. 

• टपालाद् वारे आलले् या िनादरे्ाबाबत, तो िनादरे् खात् यात जमा झाल् यावर, त् याची पावती बनवून 

सबंजंितास टपालान ेपाठवावी. 

• िनादरे्ाद् वारे प्रदान करिार् या खातदेारास, िनादरे् तहजसलदार याचं् या नावान ेदेण् यास सागंावा. 

जरुर तर िनादरे्ाच् या स् थळप्रतीवर ककंवा छायाकंीत प्रतीवर तात् प रती पोहोच द् यावी. िनादरे् खात् यात 

जमा झाल् यावर, त् याची पोहोच पावती बनवनू संबजंितास द् यावी.  

 

                                                                   

 

 

जर्क् का  
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२७. गाव नम ना नऊ - अ जमीन महस लाखरेीज इतर यिे ेरकमाचं् या वस लीसाठी जमाप स् तक (दकदव व 

जमाप स् तक) 

गाव नम ना नऊ -अ                                

र्ासनाला प्रदान केलले् या   

(एकत्रीकृत जमीन महस लाच् या रकमाखंरेीज इतर) 

रकमाचंी पावती 

पावती क्र. 

ददनाकं: 

गाव...... ताल का........ जजल् हा.......... 

पसैे दिेार् याच ेनाव: 

गाव नम ना नऊ -अ                           

र्ासनाला प्रदान केलले् या   

(एकत्रीकृत जमीन महस लाच् या रकमाखंरेीज इतर) 

रकमाचंी पावती 

पावती क्र. 

ददनाकं: 

गाव...... ताल का........ जजल् हा.......... 

पसैे दिेार् याच ेनाव: 

खालील बाबीसाठी प ढील रक् कम 

जमळाली. 

......................................... 

.......................................... 

रू. प.ै खालील बाबीसाठी प ढील रक् कम 

जमळाली. 

......................................... 

.......................................... 

रू. प.ै 

    

एकूि   एकूि   

(अक्षरी) रुपय े......... पसै.े...... फक् त जमळाल े

                                                

तलाठी, गाव...... ताल का........ जजल् हा......... 

(अक्षरी) रुपय े......... पसै.े...... फक् त जमळाल े

                                                

तलाठी, गाव...... ताल का........ जजल् हा......... 
 

• जमीन महसूल आजि स् थाजनक उपकर म् हिजेच एकत्रीकृत जमीन महसूल म् हिनू वसूल केलले् या 

रकमचे् या पावत् या उपरोक् त गाव नम ना नऊच् या नम न यात दणे् यात येतात तर मागिी नोंदवहीमध्य े

दर्वजवलले् या इतर यिेे रकमा आजि जमीन महस लाखरेीज इतर येि ेरकमांच् या वस लीच् या पावत् या गाव 

नम ना नऊ - अ नम न यात दणे् यात येतात.  

• उपरोक् त पावत् या दतेानंा गाव नम ना नऊचा जवजहत केलेला नम नाच वापरण् यात यावा. 

• सदर प स् तकाची पावती दोन भागात असते, एक स् थळप्रत आजि द सरी पोहोच पावती, या पावत् या  

 काबवन पपेरचा वापर करून तयार कराव् या.  

• पावती दतेानंा, पावतीच् या स् थळप्रतीवर मागच् या बाज ला, पावती ददल् याच ेप्रजतक म् हिून, पसै े

दिेार् याची सही घ् यावी. 

• ददवसाच् या अखरेीस, त् या ददवसात ददलले् या र्वेटच् या स् थळप्रतीच् या मागच् या बाज ला हातात असलेली 

जर्ल् लक रक् कम जलहून ठेवावी. 

 

   

 

 

 

 

 

 

जर्क् का  
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२८. गाव नम ना नऊ - ब:- गाव नम ना नऊची पावती प स् तके व इतर पावती प स् तके याचं् या सगं्रहाची 

नोंदवही 
 

गाव नम ना नऊ - ब 

गाव नम ना नऊची पावती प स् तके व इतर पावती प स् तके याचं् या सगं्रहाची नोंदवही 

गाव ....., ताल का ....., जजल् हा ..... 

       ताल क् याकडून जमळाललेी                      ताल क् याला परत पाठवललेी 
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• तलाठ् यानंा प रजवण् यात यिेार् या पावती प स् तकावंर योग् य जनयतं्रि ठेवि ेहा या गाव नम न यामागचा 

उद्देर् आह.े 

• तलाठी यानंी त् यानंा दणे् यात येिार् या सवव पावती प स् तकाचंी नोंद गाव नम ना नऊ - ब मध्य ेन च कता 

करावी.  

• सवव तपासिी अजिका-यानंा तपासिीच् या वळेी गाव नम ना नऊ - ब जनरीक्षिासाठी उपलब् ि करुन 

द् यावा. 

• पावती प स् तकाचंा नवीन साठा आल् यास ककंवा सपंलेली पावतीप स् तके तहजसल कायावलयाच् या अजभलखे 

कक्षात जमा करतानंा प्रथम गाव नम ना नऊ - ब अद् ययावत करावा. 

• सपंलेली पावती प स् तके तहजसल कायावलयाच् या अजभलेख कक्षात जमा केल् यावर अजभलेखपालाची सही 

न च कता घ् यावी.  

• पावत् या वापरुन सपंलेली प स् तके तात् काळ तहजसल कायावलयाच् या अजभलखे कक्षात जमा करावी अर्ी 

सपंलेली प स् तके दोन वषावपेक्षा अजिक काळ तलाठ् यांनी स् वत:च् या ताब् यात ठेऊ नय.े  

• तहजसलदारन ेताल क् यातील लेखाचंी वाषीक पाहिी करतानंा आजि उपजवभागीय अजिकारी व 

जजल् हाजिकारी यानंी जमाबदंी तपासिी करतानंा या नोंदवहीची तपासिी करावी आजि ताल का 

नोंदवहीर्ी या नोंदी ज ळतात का याची पडताळिी करावी.  

• गाव नम ना नऊ - ब च् या स् तंभ ८ मध्य ेताल का कायावलयातील अजभलेख कक्षात, जमा केलले् या 

एखाद् या पावती प स् तकातील एखादी पावती वापरण् यात आली नसेल तर त् या न वापरलले् या पावतीचा 

अन क्रमाकं व ती पावती वापरण् यात का आली नाही ते कारि नमदू कराव.े  

• गाव नम ना नऊ - ब च् या स् तंभ ९ मध्य ेसपंलेली पावती प स् तके तहजसल कायावलयाच् या अजभलखे कक्षात 

जमा केल् यावर अजभलखेपालाची सही न च कता घ् यावी. 

• गाव नम ना नऊ - ब च् या स् तंभ १० मध्य ेया गाव नम न याच ेजनरीक्षि करिार् या अजिकार् याची 

ददनाकंीत अद् याक्षरी घ् यावी. 
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२९. गाव नम ना दहा:- चलान 
 

ह ेचलान एकत्रीकृत जमीन महसूल कोषागारात जमा करण् यासाठी वापरल ेजात.े  

सध् या Government Receipt Accounting System (GRASS) पध् दतीन ेई-चलान पध् दतीने सवव 

र्ासकीय भरिा होत आह.े  
 

   
 

३०. गाव नम ना दहा - अ:- जमीन महसलूाच्या रकमखेरेीज इतर रक्कम कोषागारात भरिचे ेचलान 

 सध् या Government Receipt Accounting System (GRASS) पध् दतीने ई-चलान पध् दतीन ेसवव 

र्ासकीय भरिा होत आह.े  
            

                      

३१. गाव नम ना अकरा:- जपकाचंी आकडवेारी 
गाव नम ना अकरा 

जपकाचंी आकडेवारी 

(जजन नसवार पेरे पत्रक) 

गाव...... ताल का........ जजल् हा.......... 

भमूापन 

क्रमाकं व 

उपजवभाग 

क्रमाकं 

वगव एक 

तिृिान य े

वगव दोन 

डाळी 

वगव तीन 

फळबाग व बागायती उत् पादन े

वगव चार 

औषिी व 

ग ंगीकारक 

द्रव् य े

वगव पाच 

मसाल् याच े

पदाथव 

वगव सहा 

जपष् ठे 

वगव सात 

साखर 

जपके 

   (अ) 

फळभाज् या 

  (ब) 

पालभेाज् या 

 (क) 

ग रासंाठी 

चारा 

 (ड) 

फळझाड े
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वगव आठ 

तलेजबया 

वगव नऊ 

रंग द्रव् य े

वगव दहा 

ततं ू

वगव अकरा 

 सकंीिव 

वगव अकरा 

(अ)  

गवत 

इतर जपके  

असल् यास 

जपकाच े

नाव            

क्षते्र         पेरलले े

एकूि क्षते्र 

वजा (-) 

एकापके्षा 

अजिक 

वळेा 

पेरलले ेक्षते्र 

बाकी 

पेरलले े

जनव् वळ 

क्षते्र 

 

१२ १३ १४ १५ १६ १७   १८ १९ २० २१  

           

फेरपाळीची 

खरी पडीक 

लागवडयोग् य 

पजडत 

लागवड 

अयोग् य 

पजडत 

शर्दंाड 

ककंवा 

राबाची 

जमीन 

गररबी 

ककंवा तटंा 

याम ळे न 

पेरललेी 

प्रजतकीलू 

पाऊस 

इतर  

कारि                  

              क्षते्र 

एकूि 

पडीक 

भोगवट् या 

खालील 

एकूि क्षते्र 

र्ेरा 

२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८        २९ ३० ३१ ३२ 

 

गाव नम ना अकराचा सारारं् 

(एक) जपकाखंालील एकूि क्षेत्र:- 

(दोन) वजा (-) जबनआकारी ककंवा  

गावठाि जजमनीतील ककंवा 

जबनभोगवट् याच् या म् हिनू वर्गवकृत केलले् या 

परंत  तात् प रती लागवड करण् यास परवानगी  

ददलले् या जजमनीतील जपके:- 

(तीन) अजिक (+) जबनभोगवट् याची आकारी जमीन 

(चार) एकूि (गाव नम ना एकचा गोषवाराच् या अ(एक) मध्य ेदर्वजवण् यात आलले् या क्षेत्राइतके) 
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                               जलशसचंनाचा गोषवारा 

जलशसचंनाची सािन े प्रत् यके जपकाखालील क्षते्र एकूि वजा (-) द बार पीक काढलेल े जनव् वळ जलशसचंन 

१ २ ३ ४ ५ 

१. सरकारी कालव े

२. खाजगी कालव े

३. जवजहरी 

४. तलाव 

५. इतर सािन े

    

 एकूि     

                                     फळझाडाचंा गोषवारा 

       प्रकार     भोगवट् याची जमीन जबनभोगवट् याची जमीन    एकूि 

१ २ ३ ४ 

    

 

 गाव नम ना अकरा हा गाव नम ना बारा मिील माजहतीमिून सकंलीत केलेला नम ना आह.े जपकपाहिी 

पिूव केल् यानतंर लगेचच तलाठी यानंी हा नम ना तयार करावा. गाव नम ना अकरातील एकूि क्षते्र गाव 

नम ना एकच् या गोषवार् यार्ी ज ळल ेपाजहज.े गाव नम ना अकरा या नम न यात ददलले् या 'जपकाचं ेवगव' या 

सदराखाली न येिारी जपके 'इतर' या सदराखाली नमदू करावीत.  

जवजर्ष् ट गावामंध्य ेगाव नम ना अकराच ेजजतके स् तभं आवश् यक असतील जततकेच स् तंभ तयार कराव.े   
 

 गाव नम ना अकरामध्य ेजपकाचं् या वगावच ेएकूि ३२ स् तभं आहते,  

 गाव नम ना अकरामध्य-ेस् तंभ १ मध्य ेभूमापन क्रमाकं व उपजवभाग क्रमाकं जलहावा. 

 गाव नम ना अकरामध्य-ेस् तंभ २ मिील वगव एकच् या िान यातं १. तायच गं भात, २. अजिक उत् पादन 

असलेला इतर जातीचा तादंळू, ३. तसूय क् त तादंळू, ४. स् वच् छ केललेा तादंळू, ५. मजेक् सकन गहू, ६. 

अजिक उत् पादन असललेा इतर जातीचा गहू, ७. ज् वारी, ८. संकररत ज् वारी, ९. बाजरी, १०. सकंररत 

बाजरी, ११. बाली, १२. मका, १३. सकंररत मका, १४. हररत ककंवा कोद्रा, १५. नाचिी, १६. राळ 

१७. क टकी, १८. वरई, १९. सावा, २०. बटंी, २१. भादळी या तृििान य जपकाचंी नोंद घ् यावी. 

 गाव नम ना अकरामध्य-ेस् तंभ ३ मिील वगव दोन मध्य े२२. चिा, २३. मगू, २४. त र, २५. काळा 

हरभरा (चि)े, २६. क ळीथ, २७. मसरू, २८. घवेडा (बीन), २९. वाल ककंवा पावटा, ३०. चवळी, ३१. 

वाटािा, ३२. लाख या डाळींची नोंद घ् यावी. 

 गाव नम ना अकरा- वगव तीनच् या जपकासंाठी, फळबाग व बागायती उत् पादन ेया वगववारीसाठी स् तभं ४, 

५, ६, आजि ७ ददलेल ेआहते. यातील स् तंभ ४ च् या (अ) उपस् तंभाखाली ३३. बटाटा, ३४. रताळे, ३५. 

याम, ३६. स रि (एजलफंट फ ट), ३७. गाजर, ३८. नवलकोल, ३९. म ळा, ४०. फ ल कोबी, ४१.कादं,े 

४२. पत्ता कोबी, ४३. वागं,े ४४. टोमॅटो या फळभाज् याचंी नोंद घ् यावी. 

 गाव नम ना अकरा- वगव तीनच् या जपकासंाठीच् या स् तंभ ५ च् या (ब) उपस् तंभाखाली ४५. मथेी, ४६. 

भेंडी, ४७. कस् त री खरब ज, ४८. कशलगंड, ४९. बीट या पालेभाज् यांची नोंद घ् यावी. 

 गाव नम ना अकरा- वगव तीनच् या जपकासंाठीच् या स् तंभ ६ च् या (क) उपस् तंभाखाली ५०. जवलायती 

गवत, ५१. उष् ि हवेतील ज् वारी, ५२. जगनी गवत, ५३. ओट, ५४. दफल् ड व् हचे आ ग रासंाठी चारा या 

प्रकारातील जपकाचंी नोंद घ् यावी.  

 गाव नम ना अकरा- वगव तीनच् या जपकासंाठीच् या स् तंभ ७ च् या (ड) उपस् तंभाखाली ५५. केळी, ५६. 

आंबा, ५७. शलबं,ू ५८. सतं्रे, ५९. मोसबंी, ६०. पामलेो ककंवा र्ाडॉक, ६१. डाशळंब, ६२. सफरचदं, ६३. 

पेरू, ६४. जसताफळ, ६५. अननस, ६६. अजंीर, ६७. फिस, ६८. जचकू, ६९. पपई, ७०. काज,ू ७१. 

रामफळ, ७२. द्राक्ष,े ७३. जदावळू या फळझाडाचंी नोंद घ् यावी.  
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 गाव नम ना अकरा- वगव चार- स् तभं ८ मध्य ेऔषिी व ग ंगीकारक द्रव् ये यामंध्य े७४. तबंाख,ू ७५. 

कॉफी, ७६. चहा, ७७. भारतीय भागं, ७८. जवड् याची पान,े ७९. ओवा, ८०. अफू, ८१. कोयनले, ८२. 

या प्रकारच् या इतर जपकाचंी नोंद घ् यावी.  

 गाव नम ना अकरा- वगव पाच- स् तंभ ९ मध्ये ८३. स पारी, ८४. वलेदोडा, ८५. जमरच् या, ८६. आले, 

८७. काळी जमरी, ८८. हळद, ८९. बडीर्पे ककंवा त् याच ेबी, ९०. िि,े ९१. जजरे, ९२. मथेी, ९३. 

लसिू, ९४. शचंच या प्रकारच् या मसाल् याच ेपदाथव जपकांची नोंद घ् यावी.  

 गाव नम ना अकरा- स् तभं १० वगव सहा मध्य ेजपष् ठे जपकाचंी नोंद घ् यावी. 

 गाव नम ना अकरा- वगव सात - स् तंभ ११ मध्य े९५. ऊस, ९६. खजरू, ९७. इतर साखरेच ेउत् पादन 

करिार् या जपकाचंी नोंद घ् यावी.  

 गाव नम ना अकरा- वगव आठ - स् तंभ १२ मध्य े९८. तीळ ककंवा शजजंेली जबया, ९९. जवस, १००. 

एरंडी, १०१. पाढंरी मोहरी, १०२. सािी मोहरी, १०३. काराळे, १०४. भ ईमूग, १०५. बजडर्पे बी, 

१०६. नारळ, १०७. करडई, १०८. क स बं या प्रकारच् या तेलजबया / गजळत िान यांची नोंद घ् यावी.  

 गाव नम ना अकरा- वगव नऊ - स् तभं १३ मध्य े१०९. नीळ, ११०. इतर अर्ा रंग द्रव् ये व चमवर्ोिन 

द्रव् याचंी नोंद घ् यावी.  

 गाव नम ना अकरा- वगव दहा - स् तंभ १४ मध्य े१११. कापसू, ११२. ताग, ११३. म बंईची भागं, ११४. 

भांग, ११५. चायना ग्रास ररहा, ११६. काथ् या या ततंू जपकाचंी नोंद घ् यावी. 

 गाव नम ना अकरा- वगव अकरा - स् तभं १५ आजि वगव अकरा(अ) - स् तंभ १६ मध्य े११७. बाभळू, 

११८. करडई, ११९. कारले, १२०. पील, १२१. हुडंी, १२२. इतर प्रकारच् या सकंीिव आजि गवत 

प्रकारच् या जपकाचंी नोंद घ् यावी. 

 गाव नम ना अकरा- वगव अकरा - स् तभं १७ मध्य ेइतर जपके असल् यास त् या जपकाच ेनाव नमदू कराव.े            

 गाव नम ना अकरा- वगव अकरा - स् तभं १८ मध्य ेवरील इतर जपकाखंालील क्षते्र नमदू कराव.े 

 गाव नम ना अकरा- वगव अकरा - स् तभं १९ मध्य ेपरेलेल ेएकूि क्षते्र नमदू करावे. 

 गाव नम ना अकरा- वगव अकरा - स् तभं २० मध्य ेएकूि परेलले् या क्षेत्रातून एकापेक्षा अजिक वळेा 

परेलले ेक्षेत्र वजा (-) करुन तो आकडा जलहावा. 

 गाव नम ना अकरा- वगव अकरा - स् तभं २१ मध्य ेपरेलेल ेबाकी जनव् वळ क्षते्र नमदू कराव.े 

 गाव नम ना अकरा- वगव अकरा - स् तभं २२ मध्य ेफेर पाळीच् या खर् या पडीक जजमनीच ेक्षते्र नमदू 

कराव.े 

 गाव नम ना अकरा- वगव अकरा - स् तभं २३ मध्य ेलागवडयोग् य पडीत म् हिजे एक वषावपके्षा अजिक व 

पाच वषावपयतं पजडत असलले् या जजमनीच ेक्षते्र नमदू कराव.े 

 गाव नम ना अकरा- वगव अकरा - स् तभं २४ मध्य ेलागवड अयोग् य पडीत म् हिज ेपाच वषावपके्षा अजिक 

काळ परंत  पोटखराबा नसलले् या जजमनीच ेक्षते्र नमदू कराव.े 

 गाव नम ना अकरा- वगव अकरा - स् तभं २५ मध्य ेशर्दंाड ककंवा राबाच् या जजमनीच ेक्षेत्र नमदू कराव.े 

 गाव नम ना अकरा- वगव अकरा - स् तभं २६ मध्य ेगरीब पररजस् थतीम ळे ककंवा भांडिाम ळे न परेलले् या 

जजमनीचे क्षेत्र जलहाव.े  

 गाव नम ना अकरा- वगव अकरा - स् तभं २७ मध्य ेप्रजतक ल पावसाम ळे न परेलले् या जजमनीच ेक्षते्र नमदू 

कराव.े 

 गाव नम ना अकरा- वगव अकरा - स् तभं २८ मध्य ेन परेलले् या जजमनींबाबतची इतर कारि ेनमदू 

करावी.  

 गाव नम ना अकरा- वगव अकरा - स् तभं २९ मध्य ेइतर कारिामं ळे न परेलले् या जजमनींबाबतच ेक्षते्र 

नमदू कराव.े  

 गाव नम ना अकरा- वगव अकरा - स् तभं ३० मध्य ेएकूि पडीक जजमनींच ेक्षेत्र नमदू कराव.े  
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 गाव नम ना अकरा- वगव अकरा - स् तभं ३१ मध्य ेभोगवट् या खालील एकूि पडीक जजमनींच ेक्षते्र नमदू 

कराव.े 

 या तक् त् याखाली गाव नम ना अकराचा सारारं् खालीलप्रमाि ेनमदू करावा. 

(एक) जपकाखंालील एकूि क्षेत्र- ह.े-आर मध्य.े 

(दोन) जपकाखंालील एकूि क्षते्रातून जबनआकारी ककंवा गावठाि जजमनीतील ककंवा जबनभोगवट् याच् या 

म् हिून वर्गवकृत केलले् या परंत  तात् प रती लागवड करण् यास परवानगी ददलले् या जजमनीखालील जपकांच े

क्षेत्र (-) कराव.े 

(तीन) वरील क्षते्रामध्य ेजबनभोगवट् याची आकारी जजमनीच ेक्षते्र जमळवाव.े   

(चार) एकूि क्षते्र = गाव नम ना एकचा गोषवाराच् या अ(एक) मध्य ेदर्वजवण् यात आलले् या क्षेत्राइतके 

असेल. 

 या तक् त् याखाली जलशसचंनाचा गोषवारा जलहावा. 
   

 

३३. गाव नम ना तरेा:- लोकसंख् या, ग रे व र्ेतकी अवजारे दर्वजविारी नोंदवही 

 [गाव नम ना तरेा ही एकूि २३ स् तंभाची नोंदवही असून, सवव स् तभं व् यवजस् थत कळाव ेम् हिून त् याच े

नम न यादाखल स् वतंत्र जवभाग केलेल ेआहते.]                                                       
गाव नम ना तरेा 

लोकसखं् या, ग रे व र्तेकी अवजारे दर्वजविारी नोंदवही 

गाव ....., ताल का..... जजल् हा..... 

अ.क्र. घर क्रमाकं व घर मालकाच ेनाव आजि 

क ट ंब प्रम खाच ेनाव 

घराचंी सखं् या 

 मोठी मध् यम लहान 

१ २ ३ ४ ५ 

     
 

                                           लोकसखं् या 

प रुष जस् त्रया 

६ ७ 

  

ग रे व जनावरे 

बैल गाई रेडे म् हर्ी घोडे घोड् या मेंढ् या बकरे गाढव े

८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ 

         

         

र्तेकी अवजारे 

नागंर बलैगाड् या तेल इंजजन े जवद् य त पपं कृजषत्र (रॅक् टर) इतर सािन े र्ेरा 

१७ १८ १९ २० २१ २२ २३ 

       
 

तयार ददनाकं:               तलाठी, मौज े....., ताल का.....जजल् हा.....        

गाव नम ना तरेा गावाची समधृ् दी दर्ववतो. यात गावाची लोकसखं् या, घराचं ेप्रकार, ग रे, जनावरे आजि 

गावात उपलब् ि र्ेतकी अवजाराचंी माजहती समाजवष् ट असत.े या नम न यात लोकसंख् यजेवषयी आकड े

असल् याम ळे, दर दहा वषानंी जनगिनेनतंर तलाठी यानंी फेब्र वारी मजहन याच् या र्वेटच् या आठवड् यात या 

नम न यातील लोकसख् या अद् ययावत करून माचव र्वेटच् या आठवड् यात तहजसलदारानंा सादर करावयाचा 

आह.े या नम न यातील अन य बाबी दरवषी अद् ययावत करावी. 
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 गाव नम ना तरेा - स् तंभ २ मध्य ेगावातील सवव घर क्रमाकं व घर मालकाच ेनाव आजि क ट ंब प्रम खाच े

नाव जलहाव.े जर्िापजत्रकावंान या स् तभंाची पडताळिी करता यईेल.  

 गाव नम ना तरेा - स् तंभ ३ मध्य ेमोठ् या घराचंी नोंद घ् यायची आह.े नागरी क्षते्रामध्य े१५० चौरस 

मीटर व त् यापके्षा जास् त फरसबदं क्षेत्र असलेली पक् की घरे तर अनागरी क्षते्रामध्य े२५० चौरस मीटर व 

त् यापके्षा जास् त फरसबदं क्षते्र असललेी पक् की घरे 'मोठी घरे' या सजं्ञेत यतेात.  

 गाव नम ना तरेा - स् तंभ ४ मध्य ेमध् यम घराचंी नोंद घ् यायची आह.े नागरी क्षते्रामध्य े१५० चौरस 

मीटरपके्षा कमी फरसबदं क्षेत्र असलेली पक् की घरे तर अनागरी क्षेत्रामध्य े२५० चौरस मीटरपेक्षा कमी 

फरसबदं क्षेत्र असलेली पक् की घरे 'मध् यम घरे' या सजं्ञेत येतात. जवटा ककंवा दगड व कमावलेला च ना 

यानंी बािंलेली घरे पक् के बािंकाम समजाव.े  

 गाव नम ना तरेा - स् तंभ ५ मध्य ेलहान घराचंी नोंद घ् यायची आह.े वरील स् तंभ ४ आजि ५ मिील 

प्रकारची घरे वगळता इतर सवव घरे, झोपड् या, तात् प रत् या छपर् या, कच् ची बािंकाम े'लहान घरे' या सजं्ञते 

येतात. जवटा ककंवा दगड व कमावललेा च ना यानंी न बािंलेली घरे कच् चे बािंकाम समजाव.े  

 गाव नम ना तरेा - स् तंभ ६ आजि ७ मध्य ेगावची लोकसखं् या नमदू करायची आह.े त् यात स् तंभ ६ मध्य े

प रूषाची तर स् तंभ ७ मध्य ेजस् त्रयाचंी संख् या नमदू करायची आह.े दर दहा वषानंी जनगिननेंतर तलाठी 

यानंी हा स् तंभ अद् ययावत करावयाचा आह.े 

 गाव नम ना तरेा - स् तंभ ८ त े१६ मध्य ेगावातील ग रे आजि जनावराचंी सखं् या नमदू करायची आह.े 

त् यात स् तंभ ८ मध्य ेबैलाचंी, स् तंभ ९ मध्ये गायींची, स् तंभ १० मध्य ेरेड् याचंी, स् तंभ ११ मध्य ेम् हर्ींची, 

स् तंभ १२ मध्य ेघोड् याचंी, स् तंभ १३ मध्य ेघोडींची, स् तंभ १४ मध्य ेमेंढ् याचंी, स् तंभ १५ मध्य ेबकर् याचंी 

तर स् तभं १६ मध्य ेगाढवाचंी संख् या नमदू करायची आह.े जवे् हा गावार्ी सबंिं नसलेली जनावरे फक् त 

चरण् यासाठी गावात यतेात तवे् हा या वस् त जस् थतीची नोंद स् तंभ २३ या र्रेा स् तंभात घ् यावी. कोिाच् याही 

मालकीची नसललेी, दवेासाठी सोडलेली जनावरे याचंी नोंद या नम न याच् या तळार्ी घ् यावी. तलाठी यानंी 

ग्राम अजिकारी आजि वन अजिकारी याचं् यार्ी समन वय करुन दरवषी ज न मजहन याच् या आिी ग राचंी 

सगंिना करावी व दरवषी ज न मजहन याच् या र्ेवटी हा स् तंभ अद् ययावत करावा. ज् या गावात, या 

नम न यात नमदू ग रापंके्षा इतर प्रकारची जनावरे सापडतात तेथ ेया नम न यात जादा स् तंभ जोडावा.   

 गाव नम ना तरेा - स् तंभ १७ ते २२ मध्य ेगावातील र्तेकी अवजाराचंी नोंद करायची आह.े त् यात 

स् तंभ १७ मध्य ेनागंराचंी, स् तंभ १८ मध्य ेबैलगाड् याची, स् तभं १९ मध्य ेतेल इंजजनाचंी, स् तंभ २० मध्य े

जवद् य त पपंाचंी, स् तंभ २१ मध्य ेरॅक् टरची आजि स् तभं २२ मध्य ेर्ेतीसाठी वापरात यिेार् या इतर 

सािनाचंी त् याचं् या नावासंह नोंद करायची आह.े     
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३४. गाव नम ना चौदा:- पािीप रवठ् याच् या सािनाचंी नोंदवही 
गाव नम ना चौदा 

पािीप रवठ् याच् या सािनाचंी नोंदवही 

गाव ....., ताल का..... जजल् हा..... 

अन क्रमाकं पािीप रवठ् याच ेसािन स् थान पक् के ककंवा कच् च े कोित् या 

प्रयोजनासाठी 

वापर होतो 

र्ासकीय/ स् थाजनक 

ससं् थेची / खाजगी 

र्ेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

       
 

गाव नम ना चौदाचा गोषवारा 

अन क्रमाकं पािीप रवठ् याच ेसािन जलशसचंनासाठी 

 पक् के कच् च े

  प्रत् यक्ष वापरात 

असलले े

चाल ूजस् थतीत 

असलले ेपरंत  

वापरात नसलले े

टाकलले े प्रत् यक्ष 

वापरात 

असलले े

चाल ूजस् थतीत 

असलले ेपरंत  

वापरात नसलले े

टाकलले े

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

अ) 

ब)  

क) 

ड) 

इ) 

सरकारी कालव े

खाजगी कालव े

तलाव व बिंारे 

जवजहरी, ब डकी इत् यादी 

इतर सािन,े िके डी 

(तले, वाफ ककंवा पवन 

र्क् तीवर चालिारे पपं) 

      

 

 

 

 

 

मािसानंा जपण् याच ेपािी प रजवण् यासाठी 

परंत  जलशसचंनासाठी नाही 

ग रे ि ि ेव इतर कारिासंाठी परंत  

जलशसचंनासाठी ककंवा जपण् यासाठी नाही 

वापरात नसलले े(स् तभं ४, ७ व ८ मध्य ेनोंदवलले् या खेरीज 

इतर) 

नाद रुस् त झाल् याम ळे         इतर कारिामं ळे 

पक् के कच् च े पक् के कच् च े पक् के कच् च े पक् के कच् च े

९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ 

        

तलाठी, मौज े....., ताल का.....जजल् हा.....        

 गाव नम ना चौदा ही गावात असिार् या आजि मािसानंा तसचे प्राण् यांना करण् यात यिेार् या 

पािीप रवठ् याच् या सािनाचंी आजि र्ेतीसाठी करण् यात यिेार् या जलशसचंन सबंिंीत आकडवेारीची 

नोंदवही आह.े ही नोंदवही सतत चाल ूरहािारी आह,े यात दरवषी वाढ, द रुस् ती, घट याचं् या नोंदी घऊेन 

ही नोंदवही सािारित: दरवषी एजप्रल मजहन याच् या र्वेटच् या आठवड् यात अद् ययावत करावी. आजि 

अद् ययावत गाव नम ना चौदाचा गोषवारा दरवषी म ेमजहन याच् या पजहल् या आठवड् यात तहजसलदारानंा 

सादर करावयाचा आह.े 

 गाव नम ना चौदा मध्य े७ स् तभं आहते.    

 गाव नम ना चौदा - स् तभं २ मध्य ेपािीप रवठ् याच् या सािनाचा प्रकार (जवजहर, नदी) नोंदवावा.  

 गाव नम ना चौदा - स् तभं ३ मध्य ेपािीप रवठ् याच् या सािनाच ेरठकाि (पत्ता) जलहाव.े  

 गाव नम ना चौदा - स् तभं ४ मध्य ेसदर पािीप रवठ् याच ेसािन पक् के आह ेककंवा कच् चे आह ेत ेजलहाव.े 

 गाव नम ना चौदा - स् तभं ५ मध्य ेसदर पािीप रवठ् याच् या सािनाचा वापर कोित् या प्रयोजनासाठी 

(ग रे ि ि,े जलशसंचनासाठी ककंवा जपण् यासाठी अथवा इतर कारिासंाठी) होतो त ेजलहाव.े 

 गाव नम ना चौदा - स् तभं ६ मध्य ेसदर पािीप रवठ् याच् या सािनाची मालकी कोिाची आह े

(र्ासकीय/ स् थाजनक ससं् थचेी/ खाजगी) त ेजलहाव.े 
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 गाव नम ना चौदाचा गोषवारा मध्य े१६ स् तंभ आहते.  

 गोषवारा- स् तभं २ मध्य ेपािीप रवठ् याच् या सािनांचा प्रकार (सरकारी कालव,े खाजगी कालव,े तलाव 

व बंिारे, जवजहरी, ब डकी इत् यादी, इतर सािन,े िेक डी (तले, वाफ ककंवा पवन र्क् तीवर चालिारे पपं) 

जलहावा. 

 गोषवारा- स् तभं ३ मध्य ेजलशसंचनासाठी उपलब् ि असलेल,े पक् के, प्रत् यक्ष वापरात असलेल ेसािन 

जलहाव.े 

 गोषवारा - स् तभं ४ मध्य ेजलशसंचनासाठी उपलब् ि असलेल ेचाल ूजस् थतीत असलेल,े पक् के परंत  

वापरात नसलेल ेसािन जलहाव.े 

 गोषवारा - स् तभं ५ मध्य ेजलशसंचनासाठी टाकललेे (बदं केलेल)े पक् के सािन जलहाव.े 

 गोषवारा - स् तभं ६ मध्य ेजलशसंचनासाठी उपलब् ि असलेल,े कच् च,े प्रत् यक्ष वापरात असलेल ेसािन 

जलहाव.े 

 गोषवारा - स् तभं ७ मध्य ेजलशसंचनासाठी उपलब् ि असलेल ेचाल ूजस् थतीत असलेल,े कच् चे परंत  

वापरात नसलेल ेसािन जलहाव.े 

 गोषवारा - स् तभं ८ मध्य ेजलशसंचनासाठी टाकललेे (बदं केलेल)े कच् चे सािन जलहाव.े 

 गोषवारा - स् तभं ९ मध्य ेमािसानंा जपण् याचे पािी प रजवण् यासाठी परंत  जलशसंचनासाठी नाही अस े

पक् के सािन जलहाव.े 

 गोषवारा - स् तभं १० मध्य ेमािसानंा जपण् याच ेपािी प रजवण् यासाठी परंत  जलशसंचनासाठी नाही अस े

कच् चे सािन जलहाव.े 

 गोषवारा - स् तभं ११ मध्य ेग रे ि ि ेव इतर कारिासंाठी परंत  जलशसचंनासाठी ककंवा जपण् यासाठी 

नाही पक् के सािन जलहाव.े 

 गोषवारा - स् तभं १२ मध्य ेग रे ि ि ेव इतर कारिासंाठी परंत  जलशसचंनासाठी ककंवा जपण् यासाठी 

नाही कच् च ेसािन जलहाव.े 

 गोषवारा - स् तभं १३ मध्य ेनाद रुस् त झाल् याम ळे वापरात नसलेल े(स् तंभ ४, ७ व ८ मध्य ेनोंदवलले् या 

खरेीज इतर) पक् के सािन जलहाव.े  

 गोषवारा - स् तभं १४ मध्य ेनाद रुस् त झाल् याम ळे वापरात नसलेल े(स् तंभ ४, ७ व ८ मध्य ेनोंदवलले् या 

खरेीज इतर) कच् च ेसािन जलहाव.े  

 गोषवारा - स् तभं १५ मध्य ेइतर कारिामं ळे वापरात नसलेल े(स् तंभ ४, ७ व ८ मध्य ेनोंदवलले् या 

खरेीज इतर) पक् के सािन जलहाव.े  

 गोषवारा - स् तभं १६ मध्य ेइतर कारिामं ळे वापरात नसलेल े(स् तंभ ४, ७ व ८ मध्य ेनोंदवलले् या 

खरेीज इतर) कच् च ेसािन जलहाव.े  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल् हाजिकारी     तलाठी दप् तरातील गाव नम न े१ त े२१                             पषृ् ठ 102 
 

३५. गाव नम ना पिंरा:- आवक - जावक नोंदवही 
गाव नम ना पिंरा 

आवक - जावक नोंदवही 

(बारजनर्ी) 

गाव....., ताल का.....जजल् हा..... 

अन क्रमाकं पत्रव् यवहार 

कोिाकडून 

जमळाला 

पत्रव् यवहाराचा 

क्रमांक व 

ददनाकं 

 

पत्रव् यवहार 

जमळाल् याचा 

ददनाकं 

पत्रव् यवहार 

जवषय 

व करावयाची 

कायववाही 

(थोडक् यात) 

 

पत्रव् यवहार 

कोिाकडे 

जनगवजमत केला 

जनगवजमत 

केल् याचा 

क्रमांक, 

ददनाकं व 

पाठवलले् या 

प्रजतवृत्ताचा 

सारारं् 

अ, ब, क, ड 

सचूीत 

अजभजलजखत 

केल् याचंा 

क्रमांक व 

र्ेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

        
 

 गाव नम ना पिंरा या स् वयसं् पष् ट नोंदवहीत तलाठ् याकड ेप्राप् त होिार् या तसचे त् यान ेबाहरे पाठवलले् या 

सवव पत्रव् यवहाराची नोंद ठेवावी लागत.े तलाठी यानंी प्रत् यके गावासाठी स् वततं्र बारजनर्ी ठेवावी. 

तलाठ् यान ेत् याच् याकड ेप्राप् त झालले् या प्रकरिाची नोंद या नम न यात तात् काळ करावी.    

 गाव नम ना पिंरा - स् तभं ८  झालेला पत्रव् यवहार अ, ब, क, ड सूचीत अजभजलजखत केल् याचंा क्रमाकं व 

र्रेा स् तंभ आह.े या नोंदी तलाठी दप् तर तपासिी करतानंा सक्षम अजिकार् यान ेकरावयाच् या असतात.  
 

   
 

३६. गाव नम ना सोळा:- प स् तके, जनयम प जस् तका व स् थायी आदरे् इत् यादींची सूची 
 

 गाव नम ना सोळा ही प स् तके, जनयम प जस् तका व स् थायी आदरे् इत् यादींची सचूी आह.े यासाठी र्ासनाने 

कोिताही जवजर्ष् ट नम ना जवजहत केलेला नाही.  तलाठी याचं् याकड ेमागवदर्वनासाठी जी प स् तके असतात, 

जनयम प जस् तका असतात व र्ासन तसेच वररष् ठ अजिकार् याकंडून वळेोवळेी स् थायी आदरे् प्राप् त होत 

असतात. तलाठी यानंी या प्रत् यकेाला अन क्रमाकं द् यावा व त ेदप् तरामध्य ेजतन कराव.े  
 

तलाठी यानंी सवव पररपत्रके, आदरे्, राजपत्र ेइत् यादी एका फाईलमध्य ेददनाकंजनहाय क्रमान ेलावनू 

ठेवावीत. जवे् हा एखाद् या नवीन पररपत्रकाम ळे ज न ेपररपत्रक रद् द ठरत ेतवे् हा तलाठी यानंी नवीन 

पररपत्रकावर तर्ी नोंद करुन ज ने पररपत्रक काढून टाकाव ेव नवीन पररपत्रक त् या जागी लावाव.े  

'वाचाल तर वाचाल' ह ेवाक् य लक्षात ठेऊन प्रत् यके कायदरे्ीर तरत दीच ेआजि पररपत्रकाच ेवाचन कराव.े 

त् यावर सहकार् यासंोबत चचाव करावी. आजकाल 'व् हॉट् स एप/ टेजलग्राम' च् या य गात बर् याच रठकािी अस े

ग्र प बनवनू चचाव स रू असते. याम ळे ज्ञानात जनजश् चतच भर पडत.े नवीन कायदरे्ीर तरत दी कळण् यास 

मदत होत.े     
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३७. गाव नम ना सतरा:- सकंीिव महसूल बसवण्यासबंंिीच ेप्रजतवतृ्त नोंदवही 
 

गाव नम ना सतरा 

सकंीिव महसलू बसवण्यासबंिंीच ेप्रजतवतृ्त नोंदवही 

गाव ....., ताल का..... जजल् हा..... 

प्रकरिाच ेथोडक् यात विवन: 

अ.क्र. एकूि 

क्षते्र 

आकारिी जबाबदार 

व् यक् ती 

प्रकरिाच े

स् वरीपू 

सबंजंित 

क्षते्र 

जमीन 

महसलू व 

स् थाजनक 

उपकराचंी 

रक्कम 

कालाविी 

एकावषावपके्षा 

अजिक 

असल् यास 

ताल का 

नम ना चार 

मध्य ेनोंद 

घतेल् याबाबत 

रटप 

गाव 

नम ना 

चार 

मिील 

अन क्रमाकं 
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ददनाकं:  

                                                                                                                                      तलाठी, गाव 

....., ताल का..... जजल् हा..... 

 

 'सकंीिव जमीन महसूल' म् हिज ेमूळ जमीन महस लाव् यजतररक् त इतर रक् कम. कोित् याही बाबीवर 

सकंीिव जमीन महसलू आकारिी आवश् यक आह ेअस ेतलाठयाला वाटल् यास त् यान ेत् याबाबतच ेप्रजतवतृ् त 

मंडळ अजिकारी माफव त तहजसलदार यानंा सादर करि ेआवश् यक असत.े अस ेप्रजतवतृ् त सादर केल् यानतंर 

त् याची नोंद गाव नम ना सोळामध् य ेघ् यावी.  

 दरवषी ज लै/ऑगस्ट मजहनयात गाव आजि ताल का पातळीवर या जहर्ोबाचंा मेळ घेण्यात यावा.  

 वाढीव र्तेसारा हा एका वषावसाठी जनजश् चत केला जात असल्यान ेत्याला ‘सकंीिव जमीन महसलू’ 

म्हिण्यात येत ेयाची नोंद घ् यावी.     

                                    
 

३८. गाव नम ना अठरा:- मंडलअजिकारी याचंी आवक - जावक नोंदवही 

गाव नम ना अठरा 

मडंलअजिकारी याचंी आवक - जावक नोंदवही 

(बारजनर्ी) 

मडंलअजिकारी....., ताल का.....जजल् हा..... 

अन क्रमाकं पत्रव् यवहार 

कोिाकडून 

जमळाला 

पत्रव् यवहाराचा 

क्रमाकं व 

ददनाकं 

 

पत्रव् यवहार 

जमळाल् याचा 

ददनाकं 

पत्रव् यवहार 

जवषय 

व करावयाची 

कायववाही 

(थोडक् यात) 

 

पत्रव् यवहार 

कोिाकडे 

जनगवजमत 

केला 

जनगवजमत 

केल् याचा 

क्रमाकं, 

ददनाकं व 

पाठवलले् या 

प्रजतवतृ्ताचा 

सारारं् 

अ, ब, क, ड 

सचूीत 

अजभजलजखत 

केल् याचंा 

क्रमाकं व 

र्रेा 
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 गाव नम ना अठरा मध्य ेमंडलअजिकारी याचं् याकड ेयिेार् या तसचे त् यानंी बाहरे पाठवलले् या सवव 

पत्रव् यवहाराची नोंद ठेवावी लागत.े मडंलअजिकारी यानंी प्रत् येक गावासाठी स् वततं्र बारजनर्ी ठेवावी 

आजि त् याच् याकड ेप्राप् त झालले् या प्रकरिाची नोंद या नम न यात तात् काळ करावी.    
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मंडलअजिकारी यानंी त् यांच् या कायवक्षते्रात यिेार् या तलाठी कायावलयास वारंवार भटे देऊन प्रभावी 

सयंोजन कराव ेया उद् दरे्ाने मडंलअजिकारी याचंी आवक - जावक नोंदवही तलाठी दप् तरात ठेवण् यात 

आली असावी.   
   

 

३९. गाव नम ना एकोिीस:- तलाठी/मडंलअजिकारी याचं् या ताब् यात असलले् या र्ासकीय मालमत्तचेी 

नोंदवही 
गाव नम ना एकोिीस 

तलाठी/मडंलअजिकारी याचं् या ताब् यात असलले् या र्ासकीय मालमत्तचेी नोंदवही 

तलाठी, गाव....., ताल का.....जजल् हा..... 

मडंलअजिकारी....., ताल का.....जजल् हा..... 

अन क्रमाकं वस् तचू े

विवन 

खरेदीसाठी 

प्राजिकार व 

खरेदीचा 

ददनाकं 

 

सखं् या ककंवा 

पररमाि 

मलू् य 

 

तलाठी/मडंलअजिकारी 

याचंी स् वाक्षरी 

अजंतम 

जवल् हेवाट, 

वस् तूचंी सखं् या 

ककंवा 

पररमाि, 

जवल् हेवाटीच े

स् वरूप 
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प्राजिकार 

ककंवा प्रमािक 

वसूल 

केलेली 

रक् कम व 

कोषागारात 

भरिा 

केल् याचा 

ददनाकं 

जनलजेखत 

केलेली 

रक् कम 

जर्ल् लक सगं्रह तलाठी/मडंलअजिकारी 

याचंी स् वाक्षरी 

जनरीक्षि 

अजिकार् याचा 

र्ेरा व सही 

   सखं् या मलू् य   

८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 
 

 तलाठी आजि मंडलअजिकारी यानंा त् याचं् या ताब् यात असलले् या सवव र्ासकीय मालमत्तेची (लॅपटॉप, 

डी.एस.सी., शप्रटंर, स् कॅनर, टेबल, ख ची, कपाट, घड् याळ इत् यादी) नोंद गाव नम ना एकोिीस मध्ये 

ठेवावी लागत.े तलाठी आजि मडंलअजिकारी यानंी या नोंदवहीत नमदू साजहत् याखरेीज इतर कोितहेी 

साजहत् य कायावलयात ठेऊ नय ेअन यथा त् याबाबत ख लासा जवचारला जाऊ र्कतो.  

• तलाठी यानंी या नोंदवहीतील अन क्रमाकंान सार त् याचं् या ताब् यात असलले् या सवव र्ासकीय मालमत्तवेर 

योग् य त् या ऑइल पेंटन ेअन क्रमाकं जलहून घ् याव.े 
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४०. गाव नम ना वीस:- तलाठी/मडंलअजिकारी याचं् यासाठी पोस् टाच् या जतदकटाचंी नोंदवही 
गाव नम ना वीस 

तलाठी/मडंलअजिकारी याचं् यासाठी पोस् टाच् या जतदकटाचंी नोंदवही 

तलाठी, गाव....., ताल का.....जजल् हा..... 

मडंलअजिकारी....., ताल का.....जजल् हा..... 

ताब् यातील जतदकटे वापरात आिललेी जतदकटे  

ददनाकं सखं् या अजभिान मलू् य ददनाकं कोिाला पाठजवल े

(प्रषे् य) 

सखं् या अजभिान मलू् य 
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               जर्ल् लक      

सखं् या अजभिान मलू् य र्ेरा     पोस् टाच् या र्ासकीय जतदकटाचं् या नोंदवहीचा गोषवारा 

          (दर आठवड् याच् या सोमवारी काढावा) 

अजभिान       जर्ल् लक जतदकटाचंी सखं् या      जर्ल् लक जतदकटाचं ेमलू् य 

  (१)                   (२)                       (३) 

एक रुपया 

दोन रुपय े

पाच रुपय े

दहा रुपय े

वीस रुपय े

    

१० ११ १२ १३ 

    

    

    

    

 

 गाव नम ना वीस हा तलाठी/मडंलअजिकारी याचं् यासाठी पोस् टाच् या जतदकटाचंी नोंदवही आह.े 

सध् याच् या सगंिक य गात बहुतारं् सदंरे् इलके् रॉजनक उपकरिामंाफव त पाठवले जात असल ेतरी र्ासकीय 

कायवपध् दतीत टपालाचे महत् व सपंलेल ेनाही. सववच र्ासकीय कायवपध् दतीत पोस् टाच् या जतदकटाचंी कायम 

कमतरता राजहली आह.े र्ासनाने अजिकृतररत् या सदरची नोंदवही रद् द केलेली नाही म् हिून गाव नम ना 

वीसची नोंदवही जनरंक असली तरी तलाठी/मडंलअजिकारी यानंी दप् तरात ठेवि ेआवश् यक आह.े     
 

   

 

४१. गाव नम ना एकवीस:- मडंलअजिकारी याचंी माजसक दनैदंदनी 
गाव नम ना एकवीस 

मडंलअजिकारी याचंी माजसक दनैदंदनी 

मडंल......., ताल का ..... जजल् हा ..... 

मडंलअजिकारी ......... याचंी माह े............ वषव............... ची माजसक दनैदंदनी 

ददनाकं गावाचे नाव 

(म क् कामाच् या गावाचे नाव 

अिोरेजखत करावे) 

सचंयन व वसूली सबंिंीत काम े(तपासलले् या पावत् या व चलान)े 

  जमीन महसूल  तहजसलदार याचंा र्रेा 

  तपासलले् या पावत् या व 

चलानाचंी सखं् या 

आढळलले् या च काचंी  व 

स् खजलताचंी सखं् या 
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  तगाई 

  तपासलले् या पावत् या व 

चलानाचंी सखं् या 

आढळलले् या च काचंी  व 

स् खजलताचंी सखं् या 

  ५ ६ 

    

  इतर र्ासकीय यिे ेरकमा 

  तपासलले् या पावत् या व 

चलानाचंी सखं् या 

आढळलले् या च काचंी  व 

स् खजलताचंी सखं् या 
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  ७ ८ 

    

  अजिकार अजभलखे (गाव नम ना सहा) 

  तपासलले् या नोंदींची सखं् या आढळलले् या च काचंी सखं् या 

  ९ १० 

    

  अजिकार अजभलखे (गाव नम ना सात) 

  तपासलले् या नोंदींची सखं् या आढळलले् या च काचंी सखं् या 

  ११ १२ 

    

  जपके व क ळवजहवाट पाहिी 

  पाहिी केलले् या भमूापन 

क्रमाकं/जहस् सा क्रमाकं 

आढळलले् या जवसगंताचंी सखं् या 

  १३ १४ 

    

  जबन भोगवट् याच् या जजमनींची पाहिी 

  पाहिी केलले् या भमूापन 

क्रमाकं/जहस् सा क्रमाकं 

आढळलले् या अजतक्रमिाचंी सखं् या 

  १५ १६ 

    

    

  सीमा व भमूापन जचन हाचंी पाहिी  

  पाहिी केलले् या भमूापन 

क्रमाकं/जहस् सा क्रमाकं 

नाद रुस् त ककंवा नष् ट करण् यात 

आलले् या जचन हाचंी सखं् या 

  १७ १८ 

    

प्रलजंबत काम े

  तगाईर्ी सबंजंित 

  पाहिीसाठी जर्ल् लक तगाई 

प्रकरि े

जर्ल् लक तगाई प्रकरि े

  १९ २० 

  प्रलजंबत तक्रार प्रकरि े

  जनिवयासाठी प्रलजंबत एकूि 

तक्रार प्रकरि े

या मजहन यात जनकाल ददललेी 

तक्रार प्रकरि े

जर्ल् लक तक्रार प्रकरि े

  २१ २२ २३ 

या मजहन यात मडंलअजिकारी यानंी केललेी तीन उल् लखेनीीय काम:े 

१.  

२.  

३.   

मा. तहजसलदार, ताल का ....., जजल् हा ......... यानंा अग्रजेषत 

ददनाकं:                                                                                 सही 

                                                          मडंलअजिकारी......., ताल का ..... जजल् हा ..... 

 

मा. उपजवभागीय अजिकारी, ............, जजल् हा............. याचंेकडे पाहून सादर 

ददनाकं:                                                                                  सही 

                                                                 तहजसलदार, ताल का ..... जजल् हा ..... 
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 गाव नम ना एकवीस ही स् वयसं् पष् ट अर्ी मडंलअजिकारी याचंी माजसक दनैदंदनी आह.े मडंलअजिकारी 

यानंी ही माजसक दनैदंदनी दरमहा पाच तारखचे् या आत तहजसलदार यानंा दोन प्रतीत न च कता सादर 

करायची असत.े तहजसलदार यानंी या दनैदंदनीची एक प्रत उपजवभागीय अजिकारी यानंा सादर करायची 

असत.े  
   

 

४२. सकंीिव फाईल् स - एक त ेसात  

तलाठी यानंा त् याचं् या दप् तरात उपरोक् त एक त ेएकवीस गाव नम न यांव् यजतररक् त एक त ेसात सकंीिव 

फाईल् स ठेवाव् या लागतात त् या खालील प्रमाि.े 

सकंीिव फाईल एक 

 वार्षवक प्रजतवतृ्त: तलाठी यानंी वषावचे लखेे बदं करण्यासाठी प ढील कायवपद्धती अन सरावी.  

 गाव नम ना आठ - ब मिील अद्याप पिूव न केलेली कोितीही नोंद तलाठी यानंी ज ल ैमजहना 

सपंण्यापवूी करावी, अथावतच या सवव नोंदी त्या जर्ा घडतील तर्ा रोजच्या रोज करावयाच्या असतात.  

 त् यानतंर तलाठी यानंी सकंीिव जमीन महस लाच्या एकूि वस लीची नोंद गाव नम ना चारच्या सबंजंित 

स्तंभामंध्य ेकरावी.   

 वरील नोंदींचा मळे गाव नम ना आठ - ब र्ी घालावा. 

 वरीलप्रमाि ेआलले् या बरेजेची नोंद गाव न मना पाच मध्य ेघ्यावी.   

 त्यानतंर तलाठी यानंी गाव नम ना आठ - ब मध्य ेनोंदी घऊेन तो तो पिूव करावा व इतर लखे्यारं्ी तो 

ज ळवावा. 

 त् यानतंर गाव नम ना आठ - ब मिील वस ली अजिक बाकी जर्ल्लक ही ठरावबदंार्ी ज ळत आह ेयाची 

खात्री करावी. 

 त्यानतंर ठरावबदं बदं करावा.  

 र्वेटी, जजल्हाजिकार् याचं् या आदरे्ानं वय ेअसलले् या स टीच्या व जनलजेखत रकमा, इत्यादींबरोबर गाव 

नम ना आठ - ब मध्ये दाखवलले्या वस ली व थकबाकीच्या रकमा या गाव नम ना आठ - ब मध्य े

दाखवलले्या एकूि मागिीर्ी ज ळतात याची खात्री करावी.  

 त्यानतंर तलाठी यानंी गाव नम ना नऊची ताल का नम ना सात व चलन याचं्यार्ी पडताळिी करावी.  

 वरीलप्रमाि ेस् वत:ची पिूव खात्री झाल् यानतंर आपले वार्षवक प्रजतवतृ्त जनजितपिे ३१ ज लपैवूी सादर 

कराव.े 

वार्षवक प्रजतवतृ्त सादर करतांना खालीलप्रमाि ेपत्र त् याला संलग् न कराव.े  
 

प्रजत,  

मा. तहसीलदार, ताल का ……………., जजल् हा........ 
 

जवषय- तलाठी, मौज/ेगाव………….. ताल का ……………., जजल् हा........याचं ेवार्षवक प्रजतवतृ्त सादर 

करिबेाबत. 
 

मा. महोदय  
 

मी, तलाठी, मौज/ेगाव………….. ताल का ……………., जजल् हा........ सादर करतो की, माझ्या दजैनक 

प स्तकात व चलनामध्य ेअजिजलजखत केलले्या वस लींची व ताल का नम ना सात मध्य ेअजभजलजखत केलले्या 

वस लींची पडताळिी केली आह ेव त्याचंा मळे घातला आह.े तसचे ताल क्यामध्य ेकेलले्या सवव वस लीची नोंद 

घतेली आह ेआजि सवव जवसगंतीचा मळे घालनू त्या बरोबर केल्या आहते (ककंवा ‘‘जवसगंती आढळल्या नाहीत’’).  
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मी, आता खालील कागदपत्र सादर करीत आह:े- 

(अ) ...….. या वषावसाठी ठरावबंद आजि त् यासोबत जनयत आकड्यातील प्रत्यके वाढ, घट आजि स्थाजनक 

उपकरातील जवसगंती यासबंिंीची टीप. (कृपया लखेापरीक्षा व सकंलन झाल्यानतंर तो मळू प्रतीत परत पाठवावा 

ही जवनतंी).  

(ब) गाव नम ना तीन च्या गोषवार् याच्या सवव प्रती (ककंवा, "गाव नम ना तीन च्या गोषवार् यामध्य ेकोिताही बदल 

झाललेा नाही").  

(क) गाव नम ना चार चा गोषवारा. 

(ड) थकबाकी दर्वविारा गाव नम ना आठ - ब चा गोषवारा. 
 

मी, जपके, पडीीक व जमीन महस लाची थकबाकी म्हिनू वस ल करावयाच्या इतर रकमांर्ी सबंजंित जववरि,े ती 

म्हिज,े  

(१)................... (२)........................ (३)................................ (बाबी नमदू कराव्या) ददनाकं........ 

रोजी सादर केल् या आहते आजि फेरफार, जववादग्रस् त प्रकरि,े वारस नोंद प्रकरि ेव नवीन उपजवभाग याचं्या 

जववरिासाठी आवश्यक असललेी माजहती ताल का कायावलयाला सादर केली आह.े  
 

माझ् या गावची/सज् याची मतदार यादी तयार आह े(ककंवा तयार नाही व ती ददनाकं …..... पयतं पिूव होईल). 
 

तसचे, मी ग राचंी सगंिना (गाव नम ना तरेाचा गोषवारा) व पािीप रवठ्याची सािन े(गाव नम ना चौदाचा 

गोषवारा) सादर केली आहते.  
 

सजवनय सादर, 
 

आपला जवश् वास,ू  

(सही)…….. 

तलाठी, मौज/ेगाव………….. ताल का ……………., जजल् हा........   

ददनाकं: ........... 
  

 फक्त नगरपाजलका क्षते्रातील गावासाठी : 

(१) प्रत्यक्षपि ेवसूल केलले्या स्थाजनक उपकराचा समावेर् असलले्या सकंीिव जमीन महस लापकैी 

रु…….इतका महसूल नगरपाजलका मयावदामंिील क्षते्रारं्ी सबंजंित आह ेव बाकीचा त्या बाहरेील क्षते्रार्ी 

सबंथंीत आह.े  

(२) वसूल केलले्या एकूि जनयत एकत्रीकृत जमीन महस लापकैी रु…….इतकी रक्कम नगरपाजलका 

क्षेत्रामिील/ क्षेत्राबाहरेील जजमनींच्या बाबतीतली आह.े  
 

 महत् वाच:े जेव्हा नगरपाजलका क्षते्राम ळे गावाची दोन समान भागात जवभागिी होत असेल तवे्हा, 

गावाचा लखेा दोन वगेवगेळ्या गावाच्या लखेासंारखा म्हिनू ठेवि ेचागंल ेहोईल परंत  जवे्हा गावातील 

फक्त लहानस ेक्षेत्र नगरपाजलका क्षेत्राच् या आत (ककंवा बाहरे) असेल तवे्हा वरील फरक दाखवि ेआवश्यक 

ठरेल. 
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सकंीिव फाईल दोन 

 गावाचा नकार्ा ककंवा गट प स् तक :  

गाव नकार्ा ठेवि-े तलाठी यानंा गाव नकार्ाची कापडावर जचकटवलेली प्रत दणे्यात यईेल. जजल्हा 

जनरीक्षक, भूमी अजभलखे ह े  दर पाच वषानंी अर्ी एक नवीन प्रत दतेात. या नकार्ामध्य,े गावातील गट 

दाखवण्यात येतात. पीीक पाहिी करि ेसोयीस्कर व्हाव ेयासाठी मोजिी केलले्या क्षेत्रातील उप-जवभाग 

गाव नकार्ात पजेनसलीन ेदर्ववण्यात येतात. जजल्हा जनरीक्षक, भूमी  अजभलेख यानंी, कम-जास्त 

पत्रकासोबत ददलले् या आरेखनान सार सवव बदल मंडलअजिकारी यानंी नकार्ामध्यहेी करावते.  

तलाठी यानंी गट व उप-जवभाग अन क्रमे रंगीत व साध्या पजेनसलीन ेदर्ववावते व मडंलअजिकारी यानंी त े

तपासावते. मोजिी केलले्या जहश्श्याचं्या प ष्ट्यथव, तलाठी यानंी, जजल्हा जनरीक्षक, भूमी  अजभलखे 

याचंेकडून वळेोवळेी प्राप् त झालले ेगाव नकार्ा ककंवा गट प स्तक व्यवजस्थत बािंून व त्याला जनदरे् सचूी 

लावनू जतन कराव.े  

   
 

सकंीिव फाईल तीन 

 कमी-जास् त पत्रके : जजमनीच् या क्षते्रामध्य ेझाललेी वाढ, घट ककंवा उपजवभाग कमी-जास् त 

पत्रकादं् वारे, जजल्हा जनरीक्षक, भूमी अजभलेख याचं्यामाफव त केली जात.े ही कमी-जास् त पत्रके तलाठी 

यानंी अन क्रमाकंान सार फाईल करून स् वततं्र सजंचकेत गाव नम ना एक बरोबर ठेवावी.  

   

 

सकंीिव फाईल चार 

 आकारफोड पत्रके ककंवा जहस्सा नम ना बारा : आकारफोड पत्रके ककंवा जहस्सा नम ना बारा, जजल्हा 

जनरीक्षक, भूमी  अजभलेख, याचं्याकडून प रवली जातात. तलाठी यानंी ती व्यवजस्थत अन क्रमान ेलावीनू 

अद्ययावत ठेवावीत, तसेच त् याचंी हाताळिी काळजीपवूवक करीनू त् याचं ेजतन कराव.े   

   
 

सकंीिव फाईल पाच 

 उप जनबिंकाकडून प रजवण् यात यिेारी अ पत्रके : 

अ पत्रके नोंदिीर्ी सबंिंीत असनू ती महाराष्ट्र जमीन महसलू अजिकारी अजभलेख व नोंदवया (तयार 

करि ेव ठेवि)े जनयम, १९७१ अनवये जवजहत केलले्या नम नयात उप-जनबिंकाकडून तहजसलदार/तलाठी 

याचं् याकड ेपाठजवली जात होती. अपत्रके, आिीच्या मजहनयात नोंदिी केलले्या दस्तऐवजाचं्या बाबतीत, 

प्रत्यके मजहनयाच्या पजहल्या आठवड्यात दोन प्रतींमध्य ेपाठवण्यात येतात. अपत्रकावंरील माजहतीवरुन 

गाव नम ना सहामध्य ेफेरफार नोंदी करण् यात येत होत् या. आता ऑनलाईन प्रिालीव् दारे दस् त नोंदिी होत 

असल् यान ेही फाईल जनरंक म् हिून ठेवावी.   
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सकंीिव फाईल सहा 
 

 म. ज. म. अजिजनयमाच्या कलम १५१ अनवये सादर केललेी माजहती व दस्तऐवज याचं्या प्रती आजि 

ज्याम ळे फेरफाराचं्या नोंदवहीमध्य ेनोंद करि ेआवश्यक होत ेअस ेआदरे् व सचूना :  

म. ज. म. अजिजनयमाच्या कलम १५१ अनवय ेसादर केलेली माजहती व दस्तऐवज याचं्या प्रती आजि ज्या 

आदेर् व सूचनामं ळे  फेरफाराचं्या नोंदवहीमध्य ेनोंद करि ेआवश्यक होत ेअर्ी सवव कागदपत्र ेफेरफार 

नोंद अन क्रमाकंान सार एका फाईलमध्य ेस् वतंत्रपि ेजतन करण् यात यावी. प्रत्यके कागदपत्रावर 

फेरफाराचं्या नोंदवहीतील नोंद क्रमाकं जलहावा. ह ेकागदपत्र, मंडलअजिकारी ककंवा इतर तपासिी 

अजिकार् यापं ढे सादर करावेत.  

   
 

सकंीिव फाईल सात 

 संकीिव कागदपत्रे :  

उपरोक् त कागदपत्र/ेदस् तऐवजाजंर्वाय इतर ह ेकागदपत्र ेस् वतंत्र फाईलमध्य ेठेवण् यात यावीत. त् यापंकैी 

नष्ट करावयाची कागदपत्र ेवषावतून एकदा फाईलमिनू जनवडून काढून नष्ट करावयाच् या वषावन सार 

लावण् यात यावीत.   

   

 इतर कागदपत्र े-१   

४३. तलाठ् याच ेकायवभार प्रजतवतृ्त तलाठी कायवभार प्रजतवतृ्त :  

ज् यावळेेस तलाठी याचंी बदली ककंवा पदोन नती होत ेतेव् हा तलाठी यानंा आपला कायवभार त् याचं् या जागी 

बदलनू यिेार् या तलाठ् याकड ेखालील नम न यात हस्तातंरीत करावा लागतो.  

           

तलाठी कायवभार प्रजतवतृ्त 

तलाठी सझा ....................., मडंल .............., ताल का............., जजल्हा............... 
   

               तलाठी याचं् या ताब्यात असललेी प स्तके, लखेनसामग्री व इतर मालमत्ता 

१. रोख प स्तक व हाताची रक्कम:    रु.   पसै े

२. दनैदंदनी 

३. अजिजनयम /जनयम इत्यादी 

४. जनयमप जस्तका व इतर प स्तके 

५. लखेनसामग्री 

६. मालमत्ता 

• कागदपत्राचंा तपर्ील 

• कागदपत्राचा प्रकार 

• आकारबदं (मागील वषावच)े 

• आकारबदं (चाल ूवषावच)े 

७. गाव नम न े 

• एक त ेपाच 

अजिकार अजभलखेाचा गावं नम ना बजंित प स्तकाचंी व स ट्या नम नयाचंी सखं्या 

• सहा व सात - सात अ- बारा 

• आठ - अ, आठ - ब, आठ - क, आठ - ड, नऊ, नऊ - अ, दहा व दहा - अ 

• अकरा त ेचौदा 
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• पिंरा (आवक – जावक नोंदवही) 

• सोळा (प स्तके, जनयमप जस्तकी ककंवा म दद्रत स्थायी आदेर् सचूी) 

• द य्यम नोंदवया (जवहीत केल्याप्रमाि)े 

८. गावाच ेनकार्ा प स्तक ककंवा गट प स्तक 

९. कमी-जास्त पत्रक 

१०. वार्षवक प्रजतवतृ्त 

११. आकारफोड ककंवा जहस्सा नम ना 

१२. नोंदिी करिाऱ्या अजिकाऱ्याचं्या फेरबदलाच्या सचूनाचं्या फायली 

१३. फेरफार नोंदीसाठी कारिीभतू असिारे आदरे् व सचूनाचंी फाईल 

१४. इतर नोंदवया 

१५. ताळेबदं 

(एक) चाचिी ताळेबदं 

(दोन) जमीन महस लाखरेीज इतर यिे ेरकमाचंी पावतीप स्तके 

(तीन) चलान व रोख प स्तक 

(चार) अजतक्रमि नोंदवही 

(पाच) प्रकरि प्रजतवतृ्त 

(सहा) पोस्टाच्या सरकारी जतदकटाचंी नोंदवही 

(सात) सरकारी मालमत्तचेी नोंदवही 

(आठ) कायवभार प्रजतवतृ्त फाईल 

(नऊ) ग्राम आदर्व तक्ता 

१६. इतर कागदपत्र े

१७. ज न ेअजभलखे, अजव इतर 

१८. रबरी जर्क् के 

ददनाकं -  मजहना -     वषव         रोजी मध्यानपवूव /मध्यानोत्तर कायवभार हस्तातंरीत केला. 

 

कायवम क्त केलले्या तलाठ्याच ेनाव       स् वाक्षरी 

         

ददनाकं -  मजहना -     वषव         रोजी मध्यानपीवूव /मध्यानोत्तर कायवभार स् वीकारला. 

 

कायवभार स् वीकारिाऱ्या तलाठ्याच ेनाव                                  स् वाक्षरी     

 

   

 

 इतर कागदपत्र-े२ 

४४. ग्राम आदर्व तक्ता : ग्राम आदर्व तक्ता हा संबंिीत गाव/सज् याबद् दल सजवस् तर माजहती असलेला 

तक् ता असतो. तो मोठ् या लाकडी तक् त् यावर ककंवा शभंतीवर ऑइल पेंटने जलजहला जातो. 

ग्राम आदर्व तक् त् यात खालील माजहती समाजवष् ट असते.   

१. वषव       २९. बागायती जजमनीच ेक्षते्र 

२. गावाच ेनाव     ३०. जलशसचंनाची सािन ेआजि जलशसचंीत क्षते्र  

३. क्षते्र (चौ.दक.मी.मध्य)े    अ) जलशसचंनाची सािन ेआजि मागव ब) जलशसचंीत क्षते्र 

४. लोकसखं्या (जनगिना----)   ३१. ग राचंी आजि पर् चंी सखं्या 

५. गावातील वाड्याचंी नाव े   ३२. साववजजनक आजि सहकारी ससं्था 



 

डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल् हाजिकारी     तलाठी दप् तरातील गाव नम न े१ त े२१                             पषृ् ठ 112 
 

  व त्याचंी लोकसखं्या     ३३. साववजजनक आजि सहकारी ससं्था 

६. खातदेाराचंी सखं्या व त्याचं्या   एक) ग्राम पचंायत/गट ग्राम पचंायत 

भोगवट्याखालील जजमनीच ेक्षते्र   दोन) नयाय पचंायत 

७. भजूमहीन र्ते मज राचंी सखं्या   तीन) पचंायत सजमती  

८. काराजगराचंी सखं्या    चार) जनकटतम पोलीस ठाि े

९. एकूि क्षते्रफळ    पाच) डाक कायावलय 

अ) जबन- द माला ब) द माला क) एकूि  सहा) प्राथजमक र्ाळा    

१०. लागवड योग्य जजमनीच ेक्षते्र   सात) द य्यम र्ाळा   

अ) खरीप ब) रब्बी क) एकूि   आठ) माध्यजमक र्ाळा 

११. अकृजषक वापराखालील जजमनीच ेक्षते्र नऊ) महाजवद्यालय े   

१२. सरकारी पडीत जजमनीच ेक्षते्र  दहा) साववजजनक दवाखान े

१३. इतर पडीक जजमनीच ेक्षते्र   अकरा) दळिवळिाची सािन े

१४. पोट खराब जजमनीच ेक्षते्र   बारा) सहकारी ससं्था    

१५. गावठाच ेक्षते्र    तरेा) सहकारी कारखान े    

१६. वन जजमनीच ेक्षते्र    चौदा) मजहला मडंळ     

१७. क रिाच ेक्षते्र    पिंरा) तरुि मडंळ    

१८. क्रीडागंिाखालील क्षते्र   सोळा) भजनी मडंळ    

१९. महस लमाफ ककंवा महसलू सटू  सतरा) ग्रथंालय े    

जजमनीच ेक्षते्र     अठरा) जनकटतम रेल्व ेस्थानक, त्याच ेगावापासनू अतंर  

२०. अजतक्रमिाखालील क्षते्र   एकोिीस) चावडी    

२१. प्रम ख जपके     ३४. अन्निानयाचं्या रास्त भाव द कानाचंी सखं्या 

अ) जपकाच ेनाव ब) जलशसजंचत क्षते्र  ३५. अन्निानयाचं्या एकूि जर्ल्लक साठा   

२२. एकूि जमीन महसलू (कृजषक) मागिी   ३६. गावाच्या बाजाराचा ददवस         

अ) जनयत ब) सकंीिव क) एकूि   ३७. साववजजनक जत्रचेा ददवस  

२३. अकृजषक आकारिीची एकूि मागिी  ३८. क ट ंब जनयोजन कें द्र     

२४. इतर महस ली मागण्या   ३९. या वषावमध्य ेपार पाडलले्या क ट ंब जनयोजन र्स्त्रदक्रया  

अ) जर्क्षि उपकर ब) पाटबिंारेजवषयक  ४०. गावातील प्रम ख व्यवसाय   

क) इतर बाबी     ४१. सरपचंाच ेनाव         

२५. तगाई कजावची एकूि बाकी   ४२. पोलीस पाटलाच ेनाव          

२६. सरासरी पजवनमानय     ४३. कोतवालाचंी सखं्या 

२७. जपण्याच्या पाण्याच्या प रवठ्याची सािन े ४४. सहकारी ससं्थाचं्या अध्यक्षाच ेनाव 

२८. जलशसचंन जवहीरींची सखं्या   ४५. तलाठ्याच ेनाव 

अ) वापरात असलले्या ब) वापरात नसलले्या     
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 र्ते बािंाची मोजमाप:े  

महाराष्ट्र जमीन महसलू (सीमा व जचनह)े जनयम १९६९ अनवय ेर्ते बािंाची मोजमाप ेखालील प्रमाि ेअसावीत.  

क. कोरडवाहू जमीन:   ०.४६ मीटर रंुद X ०.६१ मीटर उंच 

ख.भाताची व बागायत जमीन:  ०.२३ मीटर रंुद X ०.६१ मीटर उंच 

ग. सरबािं:    १.२२ मीटर रंुद X ०.६१ मीटर उंच 

     

 

 नकार्ावरील रस् त् याची मोजमाप ेव जचन ह:े  

 र्तेजजमनीसाठी १:१००० म्हिज े१ जमली मीटर = १ मीटर 

 जसटी सव्हसेाठी १:५०० म्हिज े१ जमली मीटर = अिाव मीटर 

 १ मीटर = ३.२८ फूट 

 १ फूट = १२ इंच (३०.४८ सेंटीमीटर) 

 १ इंच = २.५४ सेंटीमीटर 

 १ सेंटीमीटर  = १० मीटर 

 एक साखळी = ३३ फूट. यालाच १६ आि ेअसहेी म् हितात. 

 एक आिा = २.०६ फूट 

  जचन ह ................     → लोकाचं् या यणे् या-जाण् यासाठीची, एक आिा पाऊलवाट 

  जचन ह .- -.- -.- -.- -.   → ओझ ेवाहिार् या प्राण् यासंाठीची, दोन आि ेपाऊलवाट 

  जचन ह - - - - - - - - -    → बलैगाडीसाठीचा एकेरी पाच आि ेरस् ता  

  जचन ह  - - - - - - - - -   

              - - - - - - - - -   → दहा आि ेरंूदीचा रस् ता 

   जचन ह   -- -- -- -- --  

               -- -- -- -- --   → सर् व्ह ेनबंरच् या हद् दीचा रस् ता. याची रंूदी वगेवेगळी अस ूर्कत.े 

   जचन ह  -:-:-:-:-:-:-:-  → रेल् व ेलाईनचा रस् ता. याची रंूदी समान अस ूर्कत.े 

  जचन ह  -०- -०- - ०- - ०-   

-०- -०- - ०- - ०-    → दोन गावाचं् या जर्वमेिील, एक साखळी (३३ फूट ककंवा १० जमटर) रंूदीचा   

         रस् ता 

 त टक त टक रेषा (------) = वजहवाटीची हद्द 

  सरळ रेषा = अजभलखेान सार असिारी हद्द 

  कायम हद्दीच्या ख िा ‘क‘’ या सकेंताकंान ेकाळ्या र्ाईन ेदर्ववतात 

  नवीन हद्दीच्या ख िा ‘ग‘’ या सकेंताकंान ेताबंड्या र्ाईन ेदर्ववतात 

 ज् या दोन गावामंध् य ेजर्व दर्वजवललेी नसत ेतथे ेि रा/सरबािं हीच जर्व समजण् यात यते.े अर्ा रठकािी 

सरबािंाच ेमोजमाप १.२२ मीटर रंुद x ०.६१ मीटर उंच अस ेअसाव.े 

     

 

 ग्रामीि रस् त् याचं ेखालील प्रकार: 

१) ग्रामीि रस् त े 

२) हद् दीच ेग्रामीि रस् त े 

३) ग्रामीि गाडीमागव  

४) पाय मागव. ह ेरस् त ेएका गावाहून द सर् या गावात जािारे असतात.  

५) र्तेावर जाण् याच ेपायमागव व गाडीमागव.  
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▪ ग्रामीि गाडीमागव आजि  पाय मागव ह ेपोटखराब म् हिनू नम द असतात.  
 

▪ अन क्रमाकं १ व २ च ेरस् ते (ग्रामीि रस् त ेव हद् दीच ेग्रामीि रस् त)े मळू भमूापन नकार्ामध् ये मोजिी करून 

भरीव रेषने ेदर्वजवलले ेअसतात. या रस् त् यांची जमीन कोित् याही भमूापन क्रमाकंामध् ये समाजवष् ट केललेी नसत े

तसचे याचंी रंूदीही वगेवगेळी असनू ती भ मी अजभलखेात नम द असत.े महाराष् र जमीन महसलू अजिजनयम, 

कलम २० अन वय ेया रस् त् यावंर र्ासनाचा अजिकार आह.े 
 

▪ अन क्रमाकं ३ च ेरस् त े(ग्रामीि गाडीमागव) गाव नकार्ात त टक द बार रेषने ेदर्वजवलले ेअसतात. या रस् त् यांच ेक्षते्र, 

त ेज् या भमूापन क्रमाकंातनू जात आहते त् या भमूापन क्रमाकंामध् य ेसमाजवष् ट असतात. अर्ा रस् त् यांची रंुदी १६ त े

२१ फूट अस ूर्कत.े याचा तपर्ील प्रतीब कामध् ये नम द असतो.  
 

▪ अन क्रमाकं ४ च ेरस् त े(पाय मागव) गाव नकार्ात एक त टक रेषने ेदर्वजवलले ेअसतात. या रस् त् यांच ेक्षते्र, त ेज् या 

भमूापन क्रमाकंातनू जात आहते त् या भमूापन क्रमाकंामध् य ेसमाजवष् ट असतात. अर्ा रस् त् यांची रंुदी ८१/४ फूट असनू 

त ेपोटखराब क्षते्रात दर्वजवलले ेअसतात.  
 

▪ अन क्रमाकं ५ च ेरस् त े(र्तेावर जाण् याच ेपायमागव व गाडीमागव) र्तेावर मर्ागतीस जाण् याच ेआजि र्तेमालाची 

न–ेआि करण् याच ेमागव आहते. याचंी नोंद भमूापनाच् या वळेी नकार्ात केललेी नसत.े तथाजप, या रस् त् यांबाबतच् या 

वादावर जनिवय करण् याच ेअजिकार महाराष्ट्र जमीन महसलू अजिजनयम १९६६, कलम १४३ अन वय े

तहजसलदारानंा आहते. या रस् त् यांची मोजिी भमूापनाच् यावळेी केललेी नसल् यान ेत् याबाबतच ेभमूापन अजभलखे 

उपलब् ि नाहीत. त् याम ळे त् याचंी मोजिी व हद् दजनजश् चती भमूी अजभलेख जवभागाकडून करता यते नाही.  

र्तेावर जाण् या-यणे् यासाठी असलले् या मागावची मोजिी करून त ेनकार्ात दर्वजवण् याची तरत द मोजिी कायद् यात 

नाही.  
     

 जजमनीच ेमोजमाप: 

जजमनीच ेमोजमाप 

एक ग ठंा ३३ फूट X ३३ फूट ककंवा १०८९ चौरस फूट 

एक आर १०७६ चौरस फूट ककंवा १०० चौरस मीटर   

एक एकर ४० आर ककंवा ४,००० चौरस मीटर ककंवा ४३०५६ चौरस फूट ककंवा ० हेक्टर ४१ आर 

एक हके्टर  १०० आर ककंवा २.४७ एकर ककंवा १०,००० चौरस मीटर  

तीन फूट एक याडव (वार) 

एक फलागं ६६० फूट 

आठ फलागं  एक मलै ककंवा ५२८० फूट 

एक चौरस याडव (वार) ९ चौरस फूट 

एक आिा १२ पसै े

१९२ पसै े १ रुपया 

१६ आि े १ रुपया 

जजमनीत चार आि ेजहस्सा जजमनीत १/४ जहस्सा 

जजमनीत पाच आि ेचार प ै

जहस्सा 

जजमनीत १/३ जहस्सा 

जजमनीत आठ आि ेजहस्सा जजमनीत १/२ जहस्सा 

जजमनीत बारा आि ेजहस्सा जजमनीत ३/४ जहस्सा 

चौरस फूट ÷ १०.७६४ = चौरस जमटर;    चौरस जमटर  X १०.७६४ = चौरस फूट 

लांबी X रंुदी X उंची ÷ २.८३ = एक ब्रास 
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 र्ब्दाथव : 

 चावडी: गावाचा महस ली कारभार चालजवण्यासाठी तलाठ्याकडून वापरण्यात यिेारी कायावलयीन जागा. 

(म.ज.म.अ. कलम २(७)) 

 साझा: एकाच तलाठ्याकडून अनके गावाचंा महस ली कारभार चालवला जातो. अर्ा २ त े८ गावाच्या गटाला 

साझा म्हितात. (म.ज.म.अ. कलम २(३३)) 

 कृषी वषव: १ एप्रील त े३१ माचव हा कालाविी. (म.ज.म.अ. कलम २(१)) 

 महस ली वषव: १ ऑगस्ट त े३१ ज ल ैहा कालाविी (म.ज.म.अ. कलम २(३२)) 

 जमाबदंी: महसलू वषावच्या र्ेवटी गाव नम ना १ त े४ यातंील जहर्ोबाचा मळे घिे.े 

 गावठाि: प्रत्यक्ष जास्त घरे व जास्त लोकस‘ंया असिारी गावातील मध्यवती जागा. (म.ज.म.अ. कलम १२२) 

 वाडा जमीन: गावठािामिील वरैि, खत, पीक, इतर गरजचे्या वस्त ूठेवण्यासाठी, ग रे-ढोरे बािंण्यासाठी 

वापरण्यात यिेारी मोकळी जागा. या जजमनीस जमीन महसलू दणे्यापासनू सटू असत.े (म.ज.म.अ. कलम २(४४)) 

 पाडी जमीन: गावठािातील घरालंगत लागवड केललेी जमीन. (म.ज.म.अ. कलम १२५) 

 खालसा जमीन: भोगवटादार वगव १ ची जमीन.  

 द माला जमीन: ईनामी ककंवा भोगवटादार वगव २ ची जमीन.  

 जनस्तार पत्रक: एखाद्या गावातील भोगवट्यात नसलले्या आजि ग रानंा चराई, सरपि, द य्यम खजनज इत्यादी 

गोळा करण्यासाठी, काही अटी आजि र्तीवर असलले्या जजमनीच ेपत्रक.  (म.ज.म.अ. कलम १६१).  

 वाजजब उल अजव: जवदभावत, अनकेवळेा प्रत्यक्ष र्ते जजमनीमध्य ेहक्क नसला तरीही जाण्या-यणे्याचा / 

वजहवाटीचा / पािी घणे्याचा हक्काची नोंद. (म.ज.म.अ. कलम १६५) 

 खरीप गाव:े ज्या गावातं म ख् यत: ज न त ेसप्टेंबर या खरीप हगंामात जपके घतेली जातात ती गाव.े 

 रब्बी गाव:े ज्या गावातं म ख् यत: ऑक्टोबर त ेजानवेारी या रब्बी हगंामात जपके घतेली जातात ती गाव.े  

 क.जा.प.: गावातील र्ते जजमनी, रस्त,े नाल,े ओढे, स्मर्ानभमूी, वन क्षते्र, भसूपंादन इत्यादी जवजवि 

कारिामं ळे जजमनीच्या क्षते्रामंध्य ेअम लाग्र बदल होत असतो. अर्ावळेी गटाच ेमळू क्षते्र बदलल्याम ळे जजमनीच्या 

मळू रेकॉडवमध्य,े मोजिी खात्याकडून एक गोषवारा आजि रेखाजचत्र जोड न भमूी अजभलखे जवभागाकडून कमी-

जास्त पत्रक नावाच ेतयार केल ेजािारे जववरिपत्र. 

 आकारफोड पत्रक: सव्ह ेन.ं/गट न.ं च ेउपजवभाग पडल्याम ळे त्याचं्या क्षते्रफळात झालले्या बदलान सार भमूी 

अजभलेख खात्यान ेतयार केलले ेद रुस्ती पत्रक.   

 पोटखराब: लागवडीस अयोग्य असिारे क्षते्र. या क्षते्राला आकार बसजवललेा नसतो.  

 वरकस जमीन: भात र्तेी लागवडीसाठी, राबखताच्या प्रयोजनाथव उपयोगात आिली जािारी जमीन.  

 प्रमाजित प्रत/उतारा: भारतीय प रावा अजिजनयम १८७२ च्या कलम ७६ अनवय ेजवजहत ररतीन ेतयार केली 

जािारी प्रत. (म.ज.म.अ. कलम २(६)) 

 जजरायत जमीन: पावसाच्या पाण्यावर अवलबंनू र्तेी होत असिारी जमीन. 

 बागायत जमीन: कॅनॉल, मोट, पाट यान ेर्तेीसाठी पािीप रवठा होत असिारी जमीन.  

 मळई/जलोढ जमीन: नदी दकनार् यावरील गाळाम ळे नसैर्गवकररत्या तयार झाललेी गाळाची वाढीव जमीन. 

 िौत जमीन: नदी पात्रात घट झाल्याम ळे ककंवा ि पीम ळे घट (कमी) झाललेी जमीन.  

 मौज ेगाव: कमी वाड्या असिारे कसब ेगावापके्षा छोटे गाव. 
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 कसबा: कसब असिार् या लोकाचं्या वस्तीच,े जास्त वाड्या असिारे गाव. 

 ख दव: एकाच नावाच्या दोन गावापंकैी लहान गाव. 

 ब द्र क (ब ॥): एकाच नावाच्या दोन गावापंकैी मोठे गाव. 

 पठे: मोठा व्यापार/व्यापारी द कान ेअसिारे गाव. 

 खेड:े र्तेी हा म ख् य व्यवसाय असिार् या लोकाचं ेगाव म्हिज ेखडे.े 

 जर्व: गावाची हद्द/जसमा 

 वसे: गावासभोवती असिारी गावकूस/कोट 

 न कसान: इनाम जजमनींबाबत वसलू होिार् या जमीन महस लापकैी इनामदाराला ददला जािारा महस लाचा 

भाग. 

 ज डी: इनाम जजमनींबाबत वसलू होिार् या जमीन महस लापकैी र्ासनाला जमळिारा महस लाचा भाग. 

 सव्ह ेनबंर: बदंोबस् त योजनदेरम् यान: सव्ह ेनबंर (स.न.) या सजं्ञचेा वापर करण् यात आला आह.े 

 गट नबंर: एकत्रीकरि योजनदेरम् यान: गट नबंर (गट न.ं) या सजं्ञचेा वापर करण् यात आला आह.े 

 भमूापन क्रमाकं: पनूमोजिी योजनदेरम् यान: भमूापन क्रमाकं (भ.ूक्र.) या सजं्ञचेा वापर करण् यात आला आह.े 

 ' चावडी' म् हिज ेगावाचा कारभार चालजवण्यासाठी ग्राम अजिकाऱ्याकडून सववसािारिपि ेवापरण्यात यिेारी 

जागा. [म.ज.म.अ. कलम २(७)   

 'आिारसामग्री सचंजयका' म् हिज ेसबंजंित जवभागाच् या जजल् हा प्रम खान ेजनिावयकतने ेप्रमाजित केललेा आजि 

त् यान ेवळेोवळेी अद् ययावत करुन सबंजंित जजल् हाजिकारी कायावलयात स जस् थतीत ठेवलले् या माजहतीचा सचंजयका 

सगं्रह. जो जजमनीची अकृजषक वापराची परवानगी दतेानंा वापरण् यात यतेो. [म.ज.म.अ. कलम २(७-अ)        

 'साठवि कीच ेयतं्र' (Storage Device) याचा अथव, सगंिकामध्ये माजहती साठवनू ठेवण्यासाठी वापरण्यात 

यिेारे इलके्रॉजनक / जवद्य त यतं्र, असा आह.े आजि यात, यतं्रसामग्री व आज्ञावली (हाडववअेर व सॉफ्टवअेर) या 

दोनहींचा समावरे् होतो. [म.ज.म.अ. कलम २(३३-अ) 

 'रूपातंरि कर' म् हिज ेजजमनीच् या वापरातील बदला बद् दल वसलू केला जािारा कर. हा कर जमीन 

महस लाव् यजतररक् त जादा कर म् हिनू वसलू केला जातो. म.ज.म.अ. कलम ४७(अ) 

 'ओलीताची जमीन' म्हिज,े कोितीही पाटबिंाऱ्याच्या बािंकामाद्वारे जलशसजंचन प्राप् त होिारी जमीन. 

महाराष्ट्र जमीन महसलू (सरकारी जजमनीची जवल्हवेाट लावि)े जनयम, १९७१, जनयम २(ड) 

 'गाळपरे जमीन' म्हिज ेराज्य र्ासनाकड ेजनजहत असले अर्ी नदी, नाल,े तलाव, सरोवर, जलार्य, बािं, पाट, 

जलमागव आजि सवव जस्थर आजि प्रवाही पाण्याच्या तळार्ी जस्थत असललेी जमीन, जी नसैर्गवक  प्रदक्रयमेध्य ेपािी 

कमी झाल्याम ळे ददस ूलागत ेआजि सामानयत: कृजषसाठी उपलब्ि होत.े परंत  यामध्य ेम.ज.म. अजिजनयमाच्या 

कलम ३२ आजि ३३ यामध्य ेजनर्दवष्ट केलले्या जजमनीचा समावेर् होत नाही. महाराष्ट्र जमीन महसलू (सरकारी 

जजमनीची जवल्हवेाट लाविे) जनयम, १९७१, जनयम २(ओ)(१) 
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 तलाठी यानंा आवश् यक नोटीसीच ेनम न े
 

 नम ना ७: अजिकार सपंादन करण् याचा अजव जमळाल् यावर द् यावयाची पोहोच 

      नम ना ७ 

       (जनयम ९ आजि २२) 

श्री. .................... राहिार (गाव)...................., ताल का...............याचं् याकडून ........ ताल क् यातील .......... गावाचा भमूापन 

क्रमांक ........ उपजवभाग क्रमाकं ........ यासबंंिीच ेअजिकार सपंादन करण् याजवषयी ददनाकं .../.../..... रोजी तोंडी/लखेी प्रजतवतृ्त आजि 

त् या पषृ् ठ् यथव प ढील कागदपत्र ेप्राप् त झालीत. 

१.  

२. 

३.  

४ 

५. 

ददनाकं: .../.../.....         तलाठी, मौज े......... 

रठकाि:           ताल का ........., जजल् हा........ 

 

 नम ना ९: सवव जहतसबंिंीतानंा समक्ष हजर राहण्याची सचूना दिेारी नोटीस  

(म.ज.म.अ.१९६६, कलम १५० (२) अनवय)े  
 

      नम ना ९ 

       (जनयम १४ आजि २४ ) 

  महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम १९६६, कलम १५० (२) अनवये सचूना 

  

श्री. ....................यासं, 

ज् या अथी ...................., ताल क् यातील ............. गावच् या फेरफाराच् या नोंदवहीत, खाली जवजनर्दवष् ट केल् याप्रमाि ेजजमनीतील 

अजिकाराचं् या सपंादनासबंिंी नोंद करण् यात आली आह:े- 

फेरफार नोंदवहीतील    सपंादन केलले् या     ज् यातील अजिकार सपंादन 

नोंदीचा अन क्रमाकं   अजिकाराच ेस् वरुप    करण् यात आल ेआह ेतो भमूापन 

आजि ददनाकं         क्रमांक आजि उपजवभाग क्रमाकं 

   (१)                           (२)                                         (३) 

  

 

आजि ज् याअथी त मचा उक् त फेरफारात जहतसबंंि आहे अस ेअजिकार अजभलखेावरुन / फेरफार नोंदवहीवरुन मला वाटत.े 

आजि ज् याअथी त मचा उक् त फेरफारात जहतसबंंि आहे अस ेमानण् यास मला सयं जक् तक कारि आह.े 

 

त् याअथी, आता मी, (तलाठ् याच ेनाव) ....................................., ज् या रठकािी उपरोक् त जमीन आहे त् या गावचा तलाठी, याद् वारे, 

उक् त फेरफार नोंदीसबंंिी त म् हास सचूना जमळाल् यापासनू पिंरा ददवसाच् या आत, उक् त नोंदीसबंिंी त मची कोितीही हरकत असल् यास, 

ती तोंडी ककंवा लखेी माझ् याकडे पाठजवण् यास त म् हाला फमावजवत आह.े  

 

उक् त पिंरा ददवसाचं् या म दतीत कोितीही हरकत मला न जमळाल् यास, उक् त नोंदीस त मची समंती आह ेअस ेगृहीत िरल ेजाईल याची 

कृपया नोंद घ् यावी.   

ददनाकं: .../.../.....         तलाठी, मौज े......... 

रठकाि:           ताल का ........., जजल् हा........ 
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 नम ना १०: फेरफार नोंदीबाबत कोिी लखेी अथवा तोंडी आक्षपे/हरकत घतेल् यास त् यास द् यावयाची पोहोच 

 (म.ज.म.अ.१९६६, कलम १५० (३) अनवय)े  
 

      नम ना १० 

       (जनयम १५ आजि २५) 

 

श्री. .................... राहिार (गाव)...................., ताल का...............याचं् याकडून ........ ताल क् यातील .......... गावाचा फेरफार नोंद 

क्रमांक ........ सबंिंी तोंडी/लखेी हरकत ददनाकं .../.../..... रोजी प्राप् त झाली. 

 

ददनाकं: .../.../.....         तलाठी, मौज े......... 

रठकाि:           ताल का ........., जजल् हा........ 

 

 नम ना ११: मडंलअजिकारी यानंी, तलाठ् याला फेरफार नोंदी ककंवा जववादग्रस् त नोंदींबाबत जनिवय 
करण् यासाठी भटे दणे् याबाबत सचूना.  
 

      नम ना ११ 

          (जनयम १७ (१)) 

श्री. .................... तलाठी (गाव ............, ताल का ................. यासं, 

मी, मडंलअजिकारी .................., ताल का ................ त म् हाला याद् वारे कळत्रत्तत आह ेकी, त मच् या प्रभाराखाली असलले् या गावाचं् या 

फेरफार नोंदवहीत, प्रमािन अजिकार् याच् या यापवूीच् या भटेीपासनू ज् या नोंदी करण् यात आल् या असतील, त् या फेरफाराचं् या नोंदींवर 

जनिवय घणे् याच् या प्रयोजनाथव व अर्ा फेरफाराचं् या नोंदीसबंिंीच् या जववादग्रस् त प्रकरिाचं् या नोंदवहीत दाखल केलले् या जववादाचा जनिवय 

करण् याच् या प्रयोजनाथव मी ...................या ताल क् यातील ............. या गावामध्य ेभटे दिेार आह/ेम क् काम करिार आह.े  

 

जनिवय घ् यावयाच् या फेरफाराच् या नोंदी व त् याचं् या जवषयीच ेजववाद यात ज् या व् यक् तींचा जहतसबंिं असल् याच ेअजभलखेावरुन ददसनू यते 

असले, अर्ा सवव जहतसबंंिी व् यक् तींना, महाराष्ट्र जमीन महसलू अजभलेख (तयार करि ेव स जस् थतीत ठेवि)े जनयम १९७१, नम ना १२ 

अनवय,े माझ् या भटेीच् या/ म क् कामाच् या तारखपेवूी दकमान पिंरा ददवस अगोदर नोटीस दणे् याबद् दल मी  

त म् हाला फमावजवत आह.े  

 

ददनाकं: .../.../.....        मडंलअजिकारी तथा प्रमािन अजिकारी  

         मडंल ........., ताल का ........., 

जजल् हा........ 

रठकाि:            

 

 नम ना १२: मडंलअजिकारी याचं् या भटेीची सचूना जहतसबंिंीतानंा दणे् याबाबत तलाठ् यान ेद् यावयाची नोटीस.  
      नम ना १२ 

         (जनयम १७ (१) ) 

      नोटीस 

 श्री. ....................यासं, 

ज् याअथी, खाली जवजनर्दवष् ट केलले् या जजमनीतील अजिकाराचं् या सपंादनाबाबत .............. ताल क् यातील ................ या गावाच् या 

फेरफार नोंदवहीत नोंद करण् यात आली आह:े- 

फेरफार नोंदवहीतील    सपंादन केलले् या     ज् यातील अजिकार सपंादन 

नोंदीचा अन क्रमाकं   अजिकाराच ेस् वरुप    करण् यात आल ेआह ेतो भमूापन 

आजि ददनाकं         क्रमांक आजि उपजवभाग क्रमाकं 

   (१)                           (२)                                         (३) 

  

आजि ज् याअथी, 

 (अ) उक् त नोंदीवर जनिवय घणे् याच् या,  

 (ब) जववादग्रस् त प्रकरिाचं् या नोंदवहीत, उक् त नोंदीच् या सबंिंात दाखल केलले् या जववादाचा जनिवय करण् याच् या प्रयोजनाथव, प्रमािन 

अजिकारी ददनाकं: .../.../..... रोजी ............... ताल क् यातील ................ या गावात ................ यारठकािी ............. 

वाजल् यापासनू ........................ वाजपेयतं भटे दिेार/म क् काम करिार आहते.  
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आजि ज् याअथी, उक् त फेरफार नोंदीर्ी त मचा जहतसबंिं आह ेअस ेअजिकार अजभलखेावरुन आढळ न यते आह.े  

त् याअथी, आता मी, (तलाठ् याच ेनाव) ....................................., ज् या रठकािी उपरोक् त जमीन आहे त् या गावचा तलाठी, याद् वारे, 

उक् त फेरफार नोंदीसबंंिीच् या त मच् या हरकती  प्रमािन अजिकार् यासमोर माडंण् याकरीता, त् याचं् यासमोर, त मच् याकडे असलले् या सवव 

प राव् यासंह, उपरोक् त रठकािी आजि वळेेत उपजस् थत राहण् याची त म् हाला नोटीस दते आह.े   

 

त म् ही उपजस् थत न राजहल् यास, उक् त बाबतीत त म् हाला काहीही सागंावयाचे नाही अस ेगहृीत िरून, त मच् या अन पजस् थतीत उक् त 

जववादावर जनिवय ददला जाईल याची कृपया नोंद घ् यावी.   

ददनाकं: .../.../.....         तलाठी, मौज े......... 

रठकाि:           ताल का ........., जजल् हा........ 
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