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१. तलाठी कॅ लेंडर: ऑगस्ट → → ते → → नोव्हेंबर 
ऑगस्ट
सप्टेंबर
ऑक्टोबर
नोव्हेंबर
 खरीप
 ग्राम
 खरीप हंगामातील पीक
 रब्बी हंगामातील पीक
हंगामातील
पैसेवारी सजमती पाहिी पूिव करिे.
पाहिीची सरुवात करिे
पीक पाहिीची स्थापन करिे.
 खरीप पीक कापिी
 गा.न. ८अ अद्ययावत करिे.
सरुवात करिे.
 खरीप पीक
प्रयोगाची तयारी करिे.
 रब्बी पीक कापिी
पाहिीचे
काम
 गा.न. १ चा
प्रयोगासाठी सँपल गावाची
 गा. न. ६, ७, ७अ, ७ब,
पूिव करिे.
गोषवारा,
माजहती तयार करिे.
८अ, ११, १२, १४, १५
 खररपाची
 रोजगार हमी कर आजि
गा.न. ५, ८ब,
आजि १ई अद्ययावत करिे.
हंगामी पैसव
े ारी
जर्क्षि कराच्या याद्या तालका
८क तयार करुन
 खररपाची सिारीत
जाहीर करिे.
कायावलयात सादर करिे.
तालका
पैसेवारी प्रजसध्द करिे.
 गाव नमना
 वाढीव रोजगार हमी कर
कायावलयातन
 भूमापन जचनहांचे जनरीक्षि
८अ जलहून १०
आजि वाढीव जर्क्षि कराच्या
तपासून घेि.े
करिे
.
याद्या तालका कायावलयात सादर
 आदर्व तक्ता वषव झाली
असतील तर
करिे.
अद्ययावत
त्याचे पनलेखन
 गा.न. २ अद्ययावत करुन
करिे.
करिे.
 संपलेली
तालका नमना २ र्ी मेळ घेिे.
पावती पस्तके
 गा.न. ८ब ची मागील बाजू
व इतर
जलहून पूिव करिे.
नोंदवह्या
तालक्यात जमा
करिे.
 गा.न. ६ड
या पोट
जहश्याच्या
वह्या तालका
कायावलयात
सादर करिे.
 खरीप पीक
पाहिीचे काम
सरू करिे.
 वार्षवक
प्रर्ासकीय
अहवाल तयार
करण्यासाठी
जनवडलेल्या
नमना गावांची
माजहती
संकलीत करुन
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तालका
कायावलयात
सादर करिे.
 खरीप पीक
कापिी
प्रयोगासाठी
सँपल गावाची
माजहती तयार
करिे.
 जडसेंबर → → ते → → माचव 
जडसेंबर
 रोजगार
हमी कर आजि
जर्क्षि कराच्या
याद्या तालका
कायावलयातून
मंजरू करुन
प्रजसध्द करिे.
 वसूलीचा
वेग वाढविे.
 रब्बी
हंगामातील
पीक पाहिी
पूिव करिे.
 दकदींचे
नूतनीकरि

जानेवारी
फे ब्रवारी
 सवव
 र्ासकीय वसली कामास
थकबाकीदारांना गती देि.े
मागिी नोटीसा
 गा.न. १४ अद्ययावत करुन
बजाविे.
तालका कायावलयात सादर
 रब्बी पीक
करिे.
कापिी
 जनगिनेचा अहवाल प्राप्त
प्रयोगासाठी
झाला असल्यास गा.न. १३
सहकायव करिे.
अद्ययावत करिे.
 वसली
कामास सरुवात

करिे.

करिे.

 गा.न. ८ब,

 ५० पैसप
े ेक्षा
कमी पैसव
े ारी
असिार्या
गावांचे महसूल
माफ प्रस्ताव
मंजरू करुन
घेिे.

८क आजि ११
अद्ययावत
करून र्ासकीय
येिे कायम
करिे.
 रब्बीची
पीक कापिी
प्रयोगाचे प्लॉट
जनजश्चत करिे.

माचव
 अ,ब,क पत्रकाची वसली
अंजतम टप्प्यात आििे.
 रब्बी जपकांची अंजतम पैसेवारी
प्रजसध्द करिे.

करिे.
 सिारीत
हंगामी रब्बी
पैसेवारी प्रजसध्द

 गा.न. १०
ची बेरीज करुन
मं.अ. यांना
सादर करिे.
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एजप्रल → → ते → → जलै
एजप्रल

मे - जन


थकबाकीदारांना
र्ासकीय वसूल
सक्तीने के ला
जाईल याबाबत

 अ,ब,क

अहवाल
तहजसलदारांना

तेरीज सादर

सादर करिे.

 वसूली
पावत्यांचा मेळ
घेऊन गावाचे
महसली जहर्ोब
बंद करण्याची
तयारी करिे.

जलै

 गावाचे महसली जहर्ोब
पत्रकाची वसली ३१ जलै रोजी बंद करिे.
 गाव नमना ५, गाव नमना
पूिव करिे.
१ च्या गोषवार्यासह ३१
 गा.न. ८ब,
जलैला तयार करून तालका
नोटीस पाठविे. ८ड अद्ययावत
कायावलयात सादर करिे.
 र्ासकीय वसलाचे सवव
करिे.
 जपण्याच्या
पाण्याच्या
 गा.न. ११ व जहर्ेब पूिव करून तालका
टंचाईवर लक्ष
कायावलयात रुजवात देि.े
१४ ची
ठे विे, त्याबाबत अद्ययावत

 मजूरांच्या
रो.ह.यो.
कामाच्या
मागिीचा
अहवाल
तहजसलदारांना
सादर करिे.
 गा.न. १४
अद्ययावत
करिे.

करिे.

 गा.न. १३
मध्ये गरांची
संख्या
अद्ययावत
करिे.
 गा.न. १४
प्रमािे गाव
नकार्ा
अद्ययावत
करिे.
 गा.न. १४
चा अद्ययावत
गोषवारा
तहजसलदारांना
पाठजविे.
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२. गाव नमने तक्ता:१

क्षेत्र आजि जमीन महसूल यासंबि
ं ीचे महसली लेख (गाव नमने १ ते ५)
१- अ
१- ब
सिाररत १- क;
१ क (१) ते (१६);
पररजर्ष्ट – अ आजि पररजर्ष्ट – ब

जजमनींची
नोंदवही

वन जजमनींची
नोंदवही

जबन भोगवट्याच्या
(सरकारी) जजमनींची
नोंदवही

भोगवटादार वगव दोन म्हिून मंजरू
के लेल्या जजमनी आजि
ग्रामपंचायतीकडे जनजहत के लेल्या
जजमनी यांची नोंदवही

१- इ
र्ासकीय
जजमनींवरील
अजतक्रमिांची
नोंदवही

२
अकृ जषक महसलाची
नोंदवही

३
दमाला जजमनींची नोंदवही

आकारबंद.
जमाबंदी
जमस्ल-र्ेतवार
पत्रक
१- ड
कळ वजहवाट
कायदा आजि
महाराष्र र्ेत
जमीन (जमीन
िारिेची कमाल
मयावदा)
अजिजनयम
१९६१ च्या
उपबंिानसार
अजतररक्त म्हिून
घोजषत के लेल्या
जजमनी
दर्वजविारी
नोंदवही.
४
संकीिव जमीन
महसूलाची
नोंदवही
(जसवाई
आमदानी –
जसवाई
जमाबंदी)

५
क्षेत्र आजि महसूल
यांचा सववसािारि
गोषवारा
(ठरावबंद दकस्तबंदी
खताविी जमाबंदी पत्रक)

ज्या व्यक्तींकडू न जमीन महसूल वसली करावयाची आहे त्यांचे महसूल लेखे (गाव नमने ६ ते ८अ)
६
६-अ
६-ब
६-क
फे रफारांची
जववादग्रस्त
जवलंब र्ल्क प्रकरिांची वारसा प्रकरिांची नोंदवही
नोंदवही
प्रकरिांची
नोंदवही
नोंदवही
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६-ड
नवीन उपभाग
(पोट जहस्से)
नोंदवही

७
७-अ
अजिकार अजभलेख कळवजहवाट नोंदवही
पत्रक

७-ब
अजिकार अजभलेखानसार जमीन
कब्ज्यात असल्याचे मानण्यात
येिार्या व्यक्ती व्यजतररक्त इतर
व्यक्तीची नोंदवही

८- अ
िारि जजमनीची
नोंदवही

वसूली व ताळे बद
ं संबि
ं ीत महसूली लेखे (गाव नमने ८ब ते १०अ)
८- ब
८- क
८- ड
९
येिे रकमा व वसूली मागण्या व वसूली यांची वार्षवक
र्ासकीय येिे
दैजनक व जमापस्तक
यांची वार्षवक
खातेवही आजि जमीन
रकमांची व इतर
(दकदव व
खातेवही व सवव
महसलाखेरीज इतर बाबी
रकमांची रोख
जमापस्तक)
ठरावबंद बाबींच्या (उदा. बांि-बंददस्ती जवषयक येिे
नोंदवही
चाचिी ताळे बद
ं ाची रकमांव्यजतररक्त पाटबंिारे जवषयक
नोंदवही
येिे रकमा, पोट-जहस्सा भूमापन फी,
(असामीवार
जवक्रीकर, आयकर इत्यादी यांचा
खताविी व लाविी चाचिी ताळे बद
ं यांची नोंदवही
पत्रक)
९-अ
९-ब
१०
१० - अ
जमीन
गाव नमना नऊची पावती पस्तके व
चलान
जमीन महसूलाच्या
महसलाखेरीज इतर इतर पावती पस्तके यांच्या संग्रहाची
रकमेखरे ीज इतर
येिे रकमांच्या
नोंदवही
रक्कम कोषागारात
वसलीसाठी
भरिेचे चलान
जमापस्तक
(दकदव व
जमापस्तक)
प्रर्ासनाच्या आकडेवारीर्ी संबि
ं ीत महसूली लेखे (गाव नमने ११ ते १६)
११
१२
१३
१४
जपकांची
जपकांची नोंदवही लोकसंख्या, गरे व
पािीपरवठ्याच्या सािनांची
आकडेवारी
र्ेतकी अवजारे
नोंदवही
(जजननसवार पेरे
दर्वजविारी नोंदवही
पत्रक)
१५
१६
आवक - जावक
पस्तके , जनयम
नोंदवही
पजस्तका व स्थायी
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आदेर् इत्यादींची
सूची
संकीिव गाव नमने आजि नोंदवह्या १७ ते २१
१७
१८
१९
२०
संकीिव महसूल
मंडलअजिकारी
तलाठी/मंडलअजिकारी
तलाठी/मंडलअजिकारी यांच्याकडील
बसवण्यासंबि
ं ीचे यांची आवक यांच्या ताब्यात
पोस्टाच्या जतदकटांची नोंदवही
प्रजतवृत्त नोंदवही जावक नोंदवही
असलेल्या र्ासकीय
(बारजनर्ी)
मालमत्तेची नोंदवही
२१
मंडलअजिकारी
यांची माजसक
दैनदं दनी
संकीिव फाईल्स (एक ते सात)
एक
दोन
तीन
चार
वार्षवक प्रजतवृत्त गावाचा नकार्ा
कमी-जास्त पत्रके
आकारफोड पत्रके
ककं वा गट पस्तक
पाच
सहा
सात
उप
फे रफार
संकीिव कागदपत्रे
जनबंिकाकडू न
नोंदवहीतील
परजवण्यात
नोंदीसंबि
ं ी आदेर्
आलेली अ पत्रके व सूचना
इतर
तलाठ्याचे
ग्राम आदर्व तक्ता
कायवभार
प्रजतवृत्त
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३. गाव नमना एक:- जजमनींची नोंदवही:गाव नमना एक
जजमनींची नोंदवही
आकारबंद- जमाबंदी जमस्ल - र्ेतवार पत्रक
गाव....... तालका ............... जजल्हा............
हेक्टरी प्रमाि दर ..... रु. पै.
वषव :
कोरडवाहू .....
संपल्याचे वषव :
बागायत .....
भात .....
वरकस ककं वा इतर .....
भूमाप िार
एकू
वजा- लागवड
न
िा
ि
अयोग्य
क्रमांक प्रकार क्षेत्र जबनआकारी
लागवडीसाठी
अनपलब्ि क्षेत्र
प्रका क्षेत्र
र
हे आर
.
.
१
२
३
४
५

अ) जमाबंदी सरू के ल्याचे
ब) जमाबंदी मदत
क) सवेक्षि गट :
ड) हप्त्याचा ददनांक :
जनव्वळ
लागव
डी
योग्य
क्षेत्र
क्षेत्र

कृ जषक
आकार
िी

हे
.

रु.

आ
र
६

साववजजनक
मागावजिकार
आजि
सजविाजि
कार

फे रबदला
चा
तपर्ील

फे रबदला
चा आदेर्
क्रमांक व
ददनांक

र्े
रा

८

९

१०

११

पै.
७

तयार ददनांक:

तपासले

तलाठी मौजे ....., तालका.....जजल्हा.....

तहजसलदार,

तालका.....जजल्हा.....

 गाव नमना एक हा महसली लेख्यांचे आरं भ स्थान आहे. महाराष्र जमीन महसूल अजिजनयम १९६६,
कलम १०२ अनवये जमाबंदी लागू के ल्याबरोबर म.ज.म.अ.१९६६, कलम ९४(३) मिील सूचनेनसार
भूमी अजभलेख जवभागातफे म.ज.म.अ.१९६६, कलम ८४ अनवये भूमापन क्रमांक आजि त्याचे उपजवभाग
यानसार क्षेत्र व आकारिी याचे जववरिपत्र तयार के ले जाते. म.ज.म.अ.१९६६, कलम ९२ अनवये
महसली भूमापन झाले नसले तरीही जमाबंदी लागू करता येत.े याच जववरिपत्राच्या आिारे गाव नमना
एक तयार के ला जातो. यात एकू ि अकरा स्तंभ आहेत,
 गा. न. एक - स्तंभ - ८ – ज्या रठकािी म.ज.म.अ. १९६६, कलम १६५ अनवये वाजजब उल्-अजव

(राज्यर्ासन ककं वा साववजजनक प्राजिकरिाच्या मालकीच्या नसलेल्या पािी ककं वा जजमनीसंबंिात
साववजजनक अजिकाराची नोंद असलेला अजभलेख) तयार करण्यात/ठे वण्यात आलेला नाही तेथे हा स्तंभ
महत्वाचा ठरतो. यात साववजजनक मागाववरील अजिकार आजि सजविा अजिकारांचा उल्लेख करावा.
वाजजब उल्-अजव तयार करण्यात आला तर हा स्तंभ अनावश्यक ठरतो. ज्या गावात पाचपेक्षा कमी
भूमापन क्रमांक 'वन' म्हिून अजिसूजचत करण्यात आलेले असतील त्या गावात वनाबाबतचा आवश्यक
सवव तपर्ील या गाव नमना एक च्या स्तंभ आठ मध्ये नोंदवला जातो.
 गा. न. एक - स्तंभ - ११ – हा र्ेरा स्तंभ असून यात अकृ षीक आकारिीतून माफी जमळालेल्या
जवजहरी, इमारती (म.ज.म.अ. १९६६ कलम ११७), व अनय काही र्ेरे असल्यास नमूद करावे.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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 गा. न. एकचा कालाविी: जमाबंदीच्या मदतीपयंत (३० वषव) हा नमना अजस्तत्वात राहील. या
नमनयाच्या तपर्ीलात वारं वार बदल होत असतात. या बदलांमळे कृ जषक आकारिीत बदल होत असतो,
भूमापन क्रमांकाच्या क्षेत्रात बदल होत असतो, नवीन भूमापन क्रमांक तयार होत असतात, या प्रकारचे
बदल (गाव नमना एकच्या गोषवार्यातील पाच प्रमख जर्षवकांच्या क्षेत्र व आकारिीच्या बेरजेमध्ये
झालेले बदल) तसेच लेखन प्रमादाची दरुस्ती (म.ज.म.अ. १९६६ कलम १०६), जबन आकारी-जबन
भोगवट्याच्या जजमनी प्रदान करिे (म.ज.म.अ. १९६६ कलम २०(१)), आकार/जबन आकारी जजमनींचे
अजभहस्तांकन (म.ज.म.अ. १९६६ कलम २२), अकृ जषक परवानगी (म.ज.म.अ. १९६६ कलम ४४),
अनजिकृ त अकृ जषक वापर जनयमानकू ल करिे (म.ज.म.अ. १९६६ कलम ४७ (ब)), मळई जमीन
(म.ज.म.अ. १९६६ कलम ६५), पाण्याने वाहून गेलल
े ी जमीन (म.ज.म.अ. १९६६ कलम ६६),
इत्यादींमळे जजमनीच्या क्षेत्रात बदल होत असतो. असे बदल भूमी अजभलेख कायावलयाला कळवावे व
त्यांचा अजभलेख दरुस्त करवून घेऊन त्यांच्याकडू न रे खाजचत्र आजि नकार्ासह कमी-जास्त पत्रक प्राप्त
करवून घ्यावे आजि त्यानसार स्तंभ ९ आजि १० मध्ये योग्य त्या नोंदी कराव्यात.
हा नमना जना ककं वा जीिव/खराब झाल्यास तहजसलदारने त्याच्या पनलेखनाचे आदेर् द्यावेत, तलाठी
यांनी सदर आदेर्ानसार अचूक पनलेखन करुन त्यावर सही करावी व तहजसलदारने पनर्लवजखत नमना
तपासून त्यावर सही करावी.

४. गाव नमना एकचा गोषवारा:गाव नमना एकचा गोषवारा
गाव....... तालका ............... जजल्हा............
क्षेत्र
हे.
आर

आकारिी
रु.
पै.

अ- लागवडीकरीता जमीन
(एक) आकारी जमीन
(अ) भोगवट्याची (जबनदमला) जमीन
(१) भोगवटादार, वगव १
(२) भोगवटादार, वगव २
(३) सरकारी पट्टेदार
(ब) जबनभोगवट्याची जमीन
(क) जवर्ेष करारानवये महसूल माफ
ककं वा पूनवसवन संपादन ककं वा कम आकारी जमीन
(ड) दमाला जमीन
एकू ि अ (एक)
(दोन) जबन आकारी
(अ) जबनभोगवट्याची जमीन
(ब) जवर्ेष वापरासाठी नेमून ददलेली जमीन
(उदा. कृ षी क्षेत्र, भात पैदास कें द्र इ.)
एकू ि अ (दोन)
एकू ि अ (एक) + (दोन)
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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ब- लागवडीसाठी अनपलब्ि जमीन
(एक) लागवड अयोग्य
(अ) पोट खराब
(ब) नद्या, नाले
एकू ि ब (एक)
(दोन) साववजजनक ककं वा जवर्ेष वापरासाठी नेमून ददलेली
(अ) वन
(ब) करि
(क) जन:र्ल्क गायरान, गरांचा तळ
(ड) गावठाि
(इ) तलाव
(फ) मसिवट
(ग) रे ल्वे मागव
(ह) रस्ते, पाण्याचे पाट इत्यादी करता नेमन
ू ददलेली
पोटखराब
(आय) रस्ते व मागव
(जे) नळमागव, कालवे, चर इत्यादी
(के ) कटक (कॉनटनमेंट) क्षेत्रातील जजमनी
(सैजनकी छाविी, गोळीबार क्षेत्र इत्यादी)
(एल) र्ाळा
(एम) िमवर्ाळा
एकू ि ब (दोन)
(तीन) भूमापन क्रमांकापैकी अकृ षीक वापरासाठी
(वापरात बदल के ल्यानंतर)
पट्ट्याने ददलेली ककं वा प्रदान के लेली जमीन, दमाला वगव
सात सह.
एकू ि ब (तीन)
एकू ि ब (एक) + (दोन) + (तीन)
गावाची एकू ि बेरीज
तयार ददनांक:

तपासले ददनांक:

तलाठी, मौजे ....., तालका.....जजल्हा.....

तपासले ददनांक:

जमाबंदी जलजपक, तालका.....जजल्हा.....

तहजसलदार, तालका.....जजल्हा.....
 गाव नमना - १ च्या गोषवार्यावरुन गाव नमना पाच (गावाचा ठरावबंद) बनतो. यावर तालका
आजि जजल्हा नमने अवलंबन
ू असतात त्यामळे हा नमना अत्यंत महत्वाचा ठरतो. गावात संबि
ं ीत बदल
असल्यास तो दरवषी यात नोंदवण्यात यावा. जर एखाद्या वषी बदल नसेल तर ".... या वषी कोिताही
बदल नाही." असा स्पष्ट र्ेरा तलाठी यांनी जलहावा. तो र्ेरा तपासून तहजसलदारने यावर स्वाक्षरी
करावी. तालका भूमी अजभलेख कायावलयातील अजभलेखार्ी हा नमना जळत असावा.
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 गाव नमना - १ च्या गोषवार्यात गावातील जजमनींची वगववारी खालील पाच प्रमख गटात के ली जाते.
१. लागवडीस उपलब्ि आकारी जजमनी २. लागवडीस उपलब्ि जबन-आकारी जजमनी
३. लागवडीस अयोग्य जजमनी ४. साववजजनक कामांसाठी राखून ठे वलेल्या जजमनी
५. जबनर्ेतीकडे वगव झालेल्या जजमनी
 वरील गट १ ची (लागवडीस उपलब्ि आकारी जजमनी) जवभागिी चार उपगटात के ली जाते.
अ. ताब्यात असलेल्या भोगवट्याच्या जजमनी
ब. कोिाच्याही ताब्यात नसलेल्या जबनभोगवट्याच्या पडीत जजमनी
क. जवर्ेष सवलतीवर ककं वा जवर्ेष करारानवये ददलेल्या जजमनी
ड. इनाम ककं वा दमाला जजमनी
 गाव नमना - १ चा गोषवारा यामध्ये अ- लागवडीकरीता जमीन या स्तंभात आकारी जजमनींच्या
बाबतीतील नोंदी करावयाच्या असतात.
 (एक) (अ) (१) या स्तंभात गावातील भोगवट्याच्या (जबनदमला) जजमनीतील वगव १ च्या
भोगवटादारांच्या जजमनीचे क्षेत्र हेक्टर-आर मध्ये जलहावे व त्याच्या समोर सदर जजमनीची आकारिी
रु.-पै. मध्ये जलहावे.
 (एक) (अ) (२) या स्तंभात गावातील भोगवट्याच्या (जबनदमला) जजमनीतील वगव २ च्या
भोगवटादारांच्या जजमनीचे क्षेत्र हेक्टर-आर मध्ये जलहावे व त्याच्या समोर सदर जजमनीची आकारिी
रु.-पै. मध्ये जलहावे.
 (एक) (अ) (३) या स्तंभात गावातील भोगवट्याच्या (जबनदमला) जजमनीतील सरकारी पट्टेदार
भोगवटादारांच्या जजमनीचे क्षेत्र हेक्टर-आर मध्ये जलहावे व त्याच्या समोर सदर जजमनीची आकारिी
रु.-पै. मध्ये जलहावे.
 त्याखालील (ब) मध्ये गावातील जबनभोगवट्याच्या जजमनीचे म्हिजेच ज्या सरकारी जजमनी
लागवडीस योग्य आजि आकारी आहेत परं त त्या कोिालाही वजहवाटीसाठी देण्यात आलेल्या नाहीत अर्ा
जजमनीचे क्षेत्र आजि त्यावरील आकाराची नोंद क्षेत्र हेक्टर-आर मध्ये जलहावी व त्याच्या समोर सदर
जजमनीची आकारिी रु.-पै. मध्ये जलहावी.
 त्याखालील (क) मध्ये गावात जवर्ेष करारानवये महसूल माफ के लेल्या ककं वा पनववसन, संपादन ककं वा
आकारिी कमी करण्यात येिार्या जजमनीचे म्हिजे ज्या जजमनी र्ासनाने महसूल माफ करून ककं वा
महसूल कमी करून एखाद्या व्यक्तीला ककं वा संस्थेला (उदा. र्ाळा, व्यायाम र्ाळा, दक्रडा मंडळ,

िमवर्ाळा इ.) ददल्या आहेत अर्ा जजमनीचे क्षेत्र हेक्टर-आर मध्ये जलहावे व त्याच्या समोर सदर
जजमनीची आकारिी रु.-पै. मध्ये जलहावे. र्ासनाच्या प्रचलीत आदेर्ानसार ज्या खातेदाराच्या
जजमनीचा र्ेतसारा रु. ५/- पेक्षा कमी आहे त्याला र्ेतसारा माफ आहे. ही सारामाफी जजमनीला नव्हे तर
व्यक्तीला (र्ेतकर्याला) लागू असल्याने याची नोंद या रकानयात करु नये.
 त्याखालील (ड) मध्ये गावातील दमाला जजमनी म्हिजेच इनाम जजमनींचे क्षेत्र हेक्टर-आर मध्ये
जलहावे व त्याच्या समोर सदर जजमनीची आकारिी रु.-पै. मध्ये जलहावे. स्वातंत्र्यपूवव काळात ७ प्रकारची
इनामे असली तरी सध्या फक्त खालील इनामे अजस्तत्वात आहेत.
(१) संकीिव इनाम-(इनाम वगव-७): काही ठराजवक कामांकररता महसूल माफीने ददलेल्या जजमनींचा
समावेर् इनाम वगव-७ मध्ये होतो.
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(२) देवस्थान इनाम-(इनाम वगव-३): देवस्थान इनाम फक्त पजश्चम महाराष्ट्रात अजस्तत्वात आहे.
(३) सरं जाम इनाम-(इनाम वगव-१): महाराष्ट्रात फक्त सातारा जजल्यात सरं जाम इनाम अजस्तत्वात आहे.
 त्याखाली एकू ि (अ) (एक) या स्तंभात वगव १, वगव २, सरकारी पट्टेदार, जवर्ेष करारानवये महसूल
माफ के लेल्या ककं वा पूनवसवन संपादन ककं वा कमी आकारिी करण्यात येिार्या आजि दमाला जजमनींच्या
एकू ि क्षेत्राची बेरीज हेक्टर-आर मध्ये व आकारिीची एकू ि बेरीज रु.-पै. मध्ये जलहावी.
 त्याखालील दोन (अ) मध्ये गावातील लागवडीस उपलब्ि जबन आकारी जजमनींच्या क्षेत्राची नोंद
करावी:- या जजमनींची जवभागिी दोन प्रकारात होते.
(१) आकार बसजवण्यात आलेला नाही अर्ा जजमनी.
(२) र्ेती जवषयक संर्ोिन संस्था अथवा र्ासनाच्या र्ेती फामव (उदा.कृ षी क्षेत्र, भात पैदास कें द्र इ.) कडे
असलेल्या जजमनी.
 त्याखाली एकू ि (अ) (दोन) या स्तंभात गावातील लागवडीस उपलब्ि जबन आकारी जजमनींच्या
क्षेत्राची आजि वरील प्रमािे जवर्ेष वापरासाठी नेमन
ू ददलेली जजमनींच्या एकू ि क्षेत्राची बेरीज हेक्टरआर मध्ये व आकारिीची एकू ि बेरीज रु.-पै. मध्ये जलहावी. त्यानंतर त्याच्या खाली एकू ि अ मध्ये वर
के लेल्या अ (एक) आजि या (अ) (दोन) ची बेरीज जलहावी.
 त्याखालील ब- मध्ये लागवडीसाठी अनपलब्ि जमीनींच्या स्तंभात लागवडीस अयोग्य जजमनींच्या एकू ि क्षेत्राची नोंद करावी. यात र्ेतीस उपयक्त नसलेल्या जजमनींचा
समावेर् होतो. यातील (अ) मध्ये गावातील एकू ि पोटखराब क्षेत्राची तर (ब) मध्ये गावातील नदी, नाले,
इत्यादी खाली येत असलेल्या क्षेत्राची नोंद करावी.
 त्याखाली वरील (अ) आजि (ब) च्या क्षेत्राची बेरीज एकू ि ब (एक) या स्तंभात करावी.
 यापढील (दोन) या स्तंभात वन, करि, जन:र्ल्क गायरान, गरांचा तळ, गावठाि, तलाव, मसिावट,
रे ल्वे मागव, रस्ते, पाण्याचे पाट, रस्ते व मागव, नळमागव, कालवे, चर, कटक (कॉनटनमेंट) क्षेत्रात सैजनकी
छाविी, गोळीबार क्षेत्र इत्यादींसाठीच्या जजमनी, र्ाळा, िमवर्ाळा अर्ा साववजजनक ककं वा जवर्ेष
वापरासाठी नेमन
ू ददलेल्या जजमनींचे क्षेत्र स्वतंत्रपिे नोंदवावे. दोन उपयोगासाठी एकच जमीन
वापरण्यात येत असेल तर त्याची नोंद दोन वेळा करु नये. मख्य उपयोगासमोर योग्य ती नोंद करून इतर
उपयोगासमोर दय्यम उपयोगाबाबत र्ेरा जलहावा. उदा. गायरान जजमनीच्याच काही क्षेत्राचा वापर
स्मर्ानभूमी म्हिून होत असेल तर र्ेरा पढील प्रमािे असेल:
(क) गायरान क्षेत्र - २.२१ हेक्टर-आर; आकार- काही नाही

(ख) स्मर्ानभूमी - स्मर्ानभूमीसाठी उपयोगात येिारी १ हेक्टर जमीन उपरोक्त गायरान क्षेत्रात
समाजवष्ट आहे.
 त्याखाली वरील (दोन) च्या एकू ि क्षेत्राची बेरीज एकू ि ब (दोन) या स्तंभात करावी.
 (तीन) या स्तंभात अकृ जषक वापरासाठी पट्ट्याने ददलेली ककं वा प्रदान के लेली जमीन, तसेच वगव सात
सह म्हिजे स्थाजनक स्वराज्य संस्था, नगरपाजलका आदींच्या स्थाजनक फं डामिून ककं वा सरकारी मदतीतून
ददलेल्या महसूल माफ जजमनी. उदा. र्ाळा, महाजवद्यालये, र्ैक्षजिक संस्था, दवाखाने, हॉजस्पटल, जबगर
फायदा साववजजनक कामे करिाऱ्या जबगर सरकारी संस्था, ज्यात िार्मवक िमावदाय संस्थांचा समावेर्
होतो यांना प्रदान के लेल्या जमीनींचे क्षेत्र जलहावे.
 याखाली एकू ि ब मध्ये लागवडीसाठी अनपलब्ि जमीन, साववजजनक ककं वा जवर्ेष वापरासाठी नेमून
ददलेली जमीन आजि अकृ जषक वापरासाठी पट्ट्याने ददलेली ककं वा प्रदान के लेली जमीन, तसेच वगव सात
म्हिून प्रदान के लेली जमीन यांच्या क्षेत्राची बेरीज जलहावी.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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 याखाली एकू ि अ (एक) + (दोन) + एकू ि ब (एक) + (दोन) + (तीन) यांची बेरीज जलहावी. ही
बेरीज म्हिजे गावातील एकू ि क्षेत्राची बेरीज असेल.
 गाव नमना - १ च्या गोषवार्यातील एकू ि क्षेत्राचा मेळ गाव नमना नंबर- १ च्या एकू ि क्षेत्रार्ी बसिे
आवश्यक आहे. यानंतर हा गोषवारा तपासून तलाठी, जमाबंदी जलजपक आजि तहजसलदार यांनी त्यावर
स्वाक्षरी करावी.
 गाव नमना - १ चा गोषवारा तयार करण्यासाठी, गाव नमना - १ अद्ययावत असिे महत्वाचे आहे.
 गाव नमना - १ मिील रकाना क्रमांक ४ आजि ५ यांना जवर्ेष महत्व आहे. कारि या रकानयातच
र्ेतीकररता उपलब्ि नसलेल्या जजमनींची नोंद असते.
 गाव नमना - १ चा गोषवारा दरवषी ३१ जलैला तयार असावा. याची एक प्रत तहजसल कायावलयात
तालका नमना १ तयार करिे कामी पाठवावी.

५. गाव नमना एक - अ:- वन जजमनींची नोंदवही

भूमापन
क्रमांक
(असल्यास)

(१)

गाव नमना एक - अ
वन जजमनींची नोंदवही
गाव....... तालका ............... जजल्हा............
वनाखालील क्षेत्र
वन जमाबंदी
अजिकार्याने
अजिजनयमानवये
अजभजलजखत के लेले
अजिकार
वन
ग्राम वन ककं वा
संरक्षीत
राखीव
क्रमांक
महसूल जवभागाच्या वन
वन
असल्यास प्रभाराखालील वन.
(वन
अजिजनयमांनवये
असले तरी)
हे.
आर
हे. आर हे. आर
(२)

(३)

तयार ददनांक:
तलाठी, मौजे ....., तालका.....जजल्हा.....

(४)

तपासले ददनांक:
वन जमाबंदी अजिकारी तालका.....जजल्हा.....

(५)

(६)

र्ेरा

(७)

तपासले ददनांक:
तहजसलदार, तालका.....जजल्हा.....

ज्या गावात पाचपेक्षा अजिक भूमापन क्रमांक 'वन' म्हिून अजिसूजचत करण्यात आलेले असतात अर्ाच
गावात हा स्वयंस्पष्ट नमना ठे वला जातो. पाचपेक्षा कमी भूमापन क्रमांक 'वन' म्हिून अजिसूजचत
करण्यात आले असतील तर वनाबाबतचा आवश्यक सवव तपर्ील गाव नमना एकच्या स्तंभ आठ मध्ये
(साववजजनक मागावजिकार आजि सजविाजिकार) घ्याव्या.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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 गाव नमना एक - अ च्या स्तंभ (१) मध्ये, जर वन जजमनींना भूपापन क्रमांक देण्यात आला असेल तर
तो जलहावा. जर भूमापन क्रमांक देण्यात आला नसेल तर त्या क्षेत्राची स्वयंस्पष्ट खूि जलहावी.
 स्तंभ (२) मध्ये वन जवभागाकडू न जर काही वन क्रमांक ददला गेला असल्यास तो वन क्रमांक जलहावा.
 स्तंभ (३) मध्ये, जरी वन अजिजनयमांनवये ग्राम वन ककं वा महसूल जवभागाने घोजषत के लेले वन असले
तरी ते क्षेत्र हेक्टर-आर मध्ये नमूद करावे.
 स्तंभ (४) मध्ये संरक्षीत वनाचे (असल्यास) क्षेत्र हेक्टर-आर मध्ये नमूद करावे.
 स्तंभ (५) मध्ये राखीव वनाचे (असल्यास) क्षेत्र हेक्टर-आर मध्ये नमूद करावे.
 स्तंभ (६) मध्ये वन जमाबंदी अजिकार्याने, अजिजनयमानवये काही अजिकार अजभजलजखत के लेले
असतील तर त्याची नोंद घ्यावी.
 गाव नमना एक - अ तयार झाल्यावर तलाठी यांनी वन जवभागाच्या अजभलेखांबरोबर वन क्षेत्राचा
मेळ घ्यावा, त्यावर स्वाक्षरी करावी, त्यानंतर त्यावर वन जमाबंदी अजिकार्याची स्वाक्षरी घ्यावी. र्ेवटी
तहजसलदारने यावर स्वाक्षरी करावी. तहजसलदारने गाव नमना क्रमांक एक वर स्वाक्षरी करण्याआिी वन
जवभागाच्या अजभलेखांबरोबर वन क्षेत्राचा मेळ घेतल्याची खात्री करावी.

६. गाव नमना एक – ब:- जबन भोगवट्याच्या (सरकारी) जजमनींची नोंदवही

भूमापन क्रमांक

(१)

गाव नमना एक - ब
जबन भोगवट्याच्या (सरकारी) जजमनींची नोंदवही
गाव....... तालका ............... जजल्हा............
आकारिी
साववजजनक मागावजिकार आजि
सजविाजिकार
क्षेत्र
आकारिी जबन आकारी
(२-अ)
(२-ब)
क्षेत्र
(४)
(३)
हे.
रू. पै.
हे. आर
आर

तयार ददनांक:

तपासले ददनांक:

तलाठी, मौजे ....., तालका.....जजल्हा.....

र्ेरा

(५)

तपासले ददनांक:

जमाबंदी जलजपक, तालका.....जजल्हा.....

तहजसलदार, तालका.....जजल्हा.....
गाव नमना एक – ब नमना ही जबन भोगवट्याच्या (सरकारी) जजमनींची नोंद असिारी एक दय्यम
नोंदवही आहे. ज्या गावात दहा ककं वा दहापेक्षा अजिक जबन भोगवट्याच्या (सरकारी) जजमनींचे भूमापन
क्रमांक आहेत त्या गावात ही नोंदवही ठे वण्यात येत.े
 स्तंभ (४) मध्ये साववजजनक मागावजिकार आजि सजविाजिकार उदा. जन:र्ूल्क गायरान, गरांचा तळ,
सरकारी वन इत्यादींची नोंद घ्यावी.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

तलाठी दप्तरातील गाव नमने १ ते २१

पृष्ठ 14

 या नोंदवहीमळे गाव नमना एकच्या गोषवार्यातील अ-दोन या जर्षवकाखालील तपजर्लाचे अचूक
संकलन होण्यास मदत जमळते. या नोंदवहीमध्ये जवल्हेवाटीसाठी उपलब्ि जजमनीची माजहती असल्यामळे
याचा बराच उपयोग होतो.

७. गाव नमना एक-क: भोगवटादार वगव दोन म्हिून मंजरू के लेल्या आजि ग्रामपंचायतीकडे जनजहत
के लेल्या जजमनींची नोंदवही
महाराष्ट्र र्ासनाने र्ासन जनिवय क्रमांक लोआप्र-२००९/प्र.क्र.२३८/ल-६, ददनांक १७ माचव २०१२
अनवये मा. जवभागीय आयक्त, कोकि जवभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या सजमतीच्या
जर्फारसीवरून, जनबंिीीत सत्ता प्रकाराच्या जजमनींच्या अनजिकृ त हस्तांतरिास आळा बसावा या दृष्टीने
पूवीच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल जनयम पजस्तका, खंड ४ मिील गाव नमना क्रमांक १ (क) मध्ये सिारिा
करुन सिारीत नमना जवजहत के ला आहे.

क्षेत्र

आकार

जमीन कोित्या र्तीवर प्रदान करण्यात आली
आहे

जमीन प्रदानाचे आदेर् क्र. व ददनांक

जमीन ज्या कारिास्तव जनहीत के ली आहे त्या
उपयोगाचे प्रयोजन

जनहीत के लेल्या प्राजिकारिाचे नाव उदा. न.पा.,

ग्रा.पं. इ.
जमीन हस्तांतरिास परवानगी देण्यास सक्षम
अजिकारी

र्ासनास भरावी लागिारी अनार्जवत रक्कम/
नजरािा/ कब्जेहक्काच्या रक्कमेचा तपर्ील

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

जमाबंदी महसूल सहाय्यक :

१२

१३

र्ेरा

भोगवटादाराचे नाव

२

ं प्रकरिी
सक्षम प्राजिका-याचे र्तवभग
आदेर् पारीत झाला असल्यास त्याचा क्र. व दद.
आजि सारांर्
तपासिी अजिकारी व तपासिीचा ददनांक

भूमापन क्र.

१

तलाठी साझा:

सक्षम प्राजिका-याचे जवक्री परवानगी प्रकरिी
आदेर् पारीत झाला असल्यास त्याचा क्र. व दद.
आजि सारांर्

अ.क्र.

सिारीत गाव नमना एक (क)
भोगवटादार वगव दोन म्हिून मंजरू के लेल्या जजमनी आजि ग्रामपंचायतीकडे जनजहत के लेल्या जजमनी
गाव :
साझा :
तालका :
जजल्हा :

१४ १५

तहजसलदार :

उपरोक्त र्ासन जनिवयानवये सिारीत गाव नमना एक-क चे स्वतंत्र चौदा भाग करण्याच्या सूचना ददल्या
होत्या. त्यानंतर ददनांक १५ माचव २०२१ रोजी उपरोक्त चौदा प्रकारांमध्ये दोन प्रकारांची वाढ करून
एक (क) १५ हा भूसप
ं ादन अजिजनयमानवये संपादीत के लेल्या जजमनी असा एक प्रकार जवहीत के ला आहे
आजि अर्ा भूसंपादीत जजमनींच्या सातबाराच्या ईतर हक्कात "भूसप
ं ादन अजिजनयमानवये संपादीत
वापर आजि हस्तांतरिावर जनबंि" असा र्ेरा ठे वण्याच्या आजि दसरा प्रकार एक (क) १६ हा वक्फ
जजमनीसाठी तलाठी दप्तरात ठे वण्याचे आदेर् ददले आहेत. एक (क) १६ प्रकारच्या सातबाराच्या ईतर
हक्कात "वक्फ प्रजतबंिीत सत्ता प्रकार" अर्ा र्ेरा नमूद करण्याचे आदेर् ददले आहेत.
 गाव नमना एक – क मध्ये ग्रामपंचायतीकडे जनजहत के लेल्या जजमनींचीही नोंद ठे वावी लागते.
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याबाबत प्रथम "जनजहत" या र्ब्दाचा अथव लक्षात घ्यावा. "जनजहत" करिे म्हिजे मालकी हक्काने प्रदान
करिे होत नाही. ज्याच्याकडे जमीन "जनजहत" करण्यात आली आहे त्याची जस्थती कजनष्ठ िारकाप्रमािे
असते.
ही जमीन ज्या प्रयोजनासाठी "जनजहत" करण्यात आली आहे ते प्रयोजन र्ासनाच्या परवानगीजर्वाय
बदलता येत नाही. त्यामळे मब
ं ई ग्रामपंचायत अजिजनयम, १९५८, कलम ५१ अनवये, र्ासनाने
ग्रामपंचायतीकडे जनजहत के लेल्या जजमनींवर ग्रामपंचायतीचा मालकी हक्क नसतो, त्यांवर र्ासनाचाच
मालकी हक्क असतो. त्यामळे ग्रामपंचायतीकडे जनजहत जजमनींच्या ७/१२ सदरी मालकाचे नाव या
स्तंभात "र्ासन" असाच उल्लेख ठे वावा आजि इतर अजिकार या स्तंभातच ग्रामपंचायतीचे नाव ठे वावे.
• अनेक वेळा असे आढळू न येते की, चराऊ जजमनी, ज्या ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देखभालीसाठी ददल्या
जातात, त्या जजमनींवर, र्ासनाची कोितीही परवानगी न घेता, ग्रामपंचायत र्ाळा, दवाखाना, संस्थेचे
कायावलय, ग्रामपंचायत कायावलय बांिते. लोकक्षोभाच्या जभतीमळे याला जवरोि होत नाही. परं त सदर
बांिकाम हे र्ासकीय जजमनीवर असल्यामळे , संबजं िताला योग्य ती परवानगी घेण्याची समज देिे हे
तलाठीचे कतवव्य आहे. अर्ा प्रकारांमळे गाव नमना १ ते ५ यांची ससंगती करिे अवघड जाते.
यामळे अर्ी परवानगी घेतली नसल्यास तलाठी यांनी सदर बांिकामाची नोंद गाव नमना १इ
(अजतक्रमि नोंदवही) मध्ये घ्यावी आजि पढील योग्य ती कायववाही करावी. काही गावात, र्ासकीय
जजमनी स्वत:च्या मालकीच्याच समजून बेकायदेर्ीर बांिकामे, बेकायदेर्ीर जवहीर खोदिे,
बेकायदेर्ीरपिे र्ासकीय जजमनींवर अजतक्रमि करिे अर्ी कामे के ली जातात. यांवर जनयंत्रि ठे विे व
वेळेत योग्य ती कायववाही करिे हे तलाठी आजि मंडल अजिकारी यांचे कतवव्य आहे.
• महाराष्र जमीन महसूल अजिजनयम, १९६६ च्या कलम ५१ तसेच महाराष्र जमीन महसूल (सरकारी
जजमनीची जवल्हेवाट लाविे) जनयम १९७१ च्या कलम ४३ ते ४६ अनवये, अजतक्रमि जनयमानकू ल
करण्याचे अजिकार जजल्हाजिकारी यांना आहेत.
र्ासन जनिवय क्रमांक लोआप्र-२००९/प्र.क्र. २३८/ल-६, ददनांक १७/३/२०१२ व पररपत्रक क्र. जमीन२०२१/ प्र.क्र.१०/ ज-१अ, ददनांक १५ माचव २०२१ अनवये गाव नमना एक (क) चे सिारीत स्वरूप
अ.क्र.

१
२
३

४

खालील प्रमािे झाले होते.
जजमनींचे प्रकार

मंबई कळ वजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम १९४८ चे कलम ३२ ग
अनवये जवक्री झालेल्या जजमनी
वेगवेगळ्या इनाम व वतन जजमनी (देवस्थान जजमनी वगळू न)
महाराष्र जमीन महसूल अजिजनयम, १९६६ अनवये जवजवि
योजनांतगवत प्रदान/ अजतक्रमि जनयमानकू ल के लेल्या जजमनी
(भूमीहीन, र्ेतमजूर, स्वातंत्र सैजनक इ.)
महाराष्र जमीन महसूल अजिजनयम, १९६६ अनवये जवजवि
योजनांतगवत प्रदान/ अजतक्रमि जनयमानकू ल के लेल्या जजमनी (गृह
जनमावि संस्था, औद्योजगक अस्थापना, र्ैक्षजिक संस्था, जवर्ेष वसाहत
प्रकल्प इ.)

१(क) मिील नोंद
घेण्यासाठी प्रस्ताजवत
सदर/भाग क्रमांक
१ क (१)
१ क (२)
१ क (३)

१ क (४)

५

महाराष्र जमीन (िारिेची कमाल मयावदा) अजिजनयम, १९६१

१ क (५)

६

अंतगवत वाटप के लेल्या जजमनी
महानगरपाजलका, नगर पाजलका व जवजवि प्राजिकरि यांच्या जवकास

१ क (६)
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७
८
९
१०
११
१२

१३
१४

आराखड्यात समाजवष्ट असलेल्या जजमनी अथवा ग्रामपंचायतीकडे
गरचरि अथवा इतर प्रयोजनांसाठी वगव के लेल्या जजमनी
देवस्थान इनाम जजमनी
आददवासी खातेदारांच्या जजमनी (महाराष्र जमीन महसूल अजिजनयम,
१९६६, कलम ३६ अ अनवये)
महाराष्र पनववसन अजिजनयम १९९९ च्या कलम १६ अनवये प्रदान
के लेल्या जजमनी
भाडेपट्ट्याने ददलेल्या र्ासकीय जजमनी
भूदान व ग्रामदान अंतगवत ददलेल्या जजमनी
महाराष्र खाजगी वने (संपादन) अजिजनयम १९७५ तसेच महाराष्र
र्ेत जमीन (जमीन िारिेची कमाल मयावदा) अजिजनयम १९६१
अनवये चौकर्ीसाठी प्रलंजबत असलेल्या जजमनी
भूमीिारी हक्कानवये प्राप्त झालेल्या जजमनी

१ क (७)
१ क (८)
१ क (९)
१ क (१०)
१ क (११)
१ क (१२)

महाराष्र जमीन (िारिेची कमाल मयावदा) अजिजनयम, १९६१

१ क (१३)
१ क (१४)

१५

अनवये कमाल मयावदप
े क्ष
े ा अजिक िारि करण्यास सूट ददलेल्या जजमनी
भूसप
ं ादन अजिजनयमानवये संपादीत के लेल्या जजमनी

१ क (१५)

१६

वक्फ जजमनी

१ क (१६)

सिारीत गाव नमना १ (क) बाबत खालीलप्रमािे कायववाही करण्याचे र्ासनाचे जनदेर् आहेत.
• सवव जनबंजित सत्ता प्रकाराच्या जजमनींबाबत खात्री करावी.
• सवव प्रकारच्या जनबंजित सत्ता प्रकाराच्या आजि पूवव परवानगीजर्वाय हस्तांतरिास बंदी असिा-या
जजमनींच्या ७/१२ उतार्यावर इतर हक्क सदरी "सक्षम प्राजिकार्यांच्या पूवव परवानगीजर्वाय
हस्तांतरिास बंदी" असा जर्क्का उमटजवण्यात यावा.
• महाराष्ट्र पूनववसन अजिजनयम, १९९९ अंतगवत प्रदान के लेल्या जजमनींच्या ७/१२ उतार्यावर इतर हक्क
सदरी "जमीन वाटप के ल्याच्या ददनांकापासून दहा वषांपयंत हस्तांतरिास बंदी" असा जर्क्का
उमटजवण्यात यावा.
• सिारीत नमनयात गाव नमना १ (क) अद्ययावत करून त्याची एक प्रत दय्यम जनबंिकांना
त्यांच्याकडील डाटाबेसमध्ये नोंद करण्याकामी देण्यात यावी. तसेच एक प्रत तहजसलदार कायावलयात
माजहतीसाठी पाठजवण्यात यावी.
तथाजप, उपरोक्त १६ भागाचे नमने र्ासनाने जवजहत के लेले नाहीत. स्थाजनक पररजस्थतीनसार यांमध्ये
जरूर ते फे रबदल करावेत.
 गाव नमना १(क) (१) बाबत: सदर नमनयाचे नाव महाराष्र कळ वजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम,
१९४८ कलम ३२-ग अनवये जवक्री झालेल्या जजमनी असे आहे. तथाजप, महाराष्र राज्यात मराठवाडा
जवभागात, हैद्राबाद कळ वहीवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, १९५०, कलम ३८-ई, तर जवदभव जवभागात,
मंबई कळ वजहवाट व र्ेतजमीन (जवदभव प्रदेर्) अजिजनयम १९५८, कलम ४३ अनवये कळाला मालक
झाल्याचे प्रमािपत्र देण्यात येत.े
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कळ कायदयातील सिारिेनसार, ज्या रठकािी कळाला कायदेर्ीरपिे जजमनीचे मालक ठरजवण्यात आले
आहे आजि जो कळ या तरतदीनवये मालक ठरवून दहा वषावचा कालाविी लोटला आहे त्या रठकािी
मालक झालेल्या कळाला, त्याला मालकी हक्काने जमळालेली जमीन जवक्री करण्यासाठी परवानगीची
आवश्यकता नसेल. तथाजप, अर्ा मालक झालेल्या कळाने संबि
ं ीत तहजसलदारकडे अजव करून जजमनीच्या
हस्तांतरिाकामी जजमनीची जवक्री ककं मत ठरवून जमळावी म्हिून अजव करावा. तहजसलदार अर्ीा
जजमनीच्या आकारिीच्या चाळीसपट रक्कम ठरवून ती कळाला र्ासकीय जतजोरीत भरण्याचे चलन
देतील. अर्ी आकारिीच्या चाळीसपट रक्कम र्ासकीय जतजोरीत भरल्यानंतर अजवदार कळ त्याला
मालकीहक्काने जमळालेल्या जजमनीची जवक्री करण्यास मूक्त असेल तसेच अर्ा जजमनीची जवक्री
झाल्यानंतर त्या जजमनीच्या सातबाराच्या ईतर हक्कातील हस्तांतरिास प्रजतबंि ही अट कमी करण्यात
येईल आजि सदरची जमीन िारिाजिकार वगव-१ ची होईल. एकदा जवक्री झालेल्या अर्ा जजमनीची
भजवष्यात पनहा जवक्री करतांना कोितीही रक्कम भरण्याची ककं वा कोित्याही अजिका-याची परवानगी
घेण्याची आवश्यकता असिार नाही.
परं त ज्या रठकािी कळाला मालकी हक्क प्रमािपत्र जमळू न दहा वषावपेक्षा कमी काळ झाला आहे त्या
रठकािी मात्र सक्षम अजिका-याकडू न जवक्री परवानगी घेिे आवश्यक असेल.
 गाव नमना १(क) (२) बाबत: पूवीच्या काळी राजाची चाकरी करिार्या व्यक्तींना ककं वा जनतेची
कामे करिार्या व्यक्तींना, राजांकडू न जजमनीची मूळ ककं मत न घेता, त्यांच्या चाकरीबद्दल बक्षीस
म्हिून जजमनी ददल्या जात असत. अर्ा जजमनी चाकरी करे पयंत वंर्परं परागतररत्या त्याच मूळ
व्यक्तीच्या कटंबातील व्यक्तींनी वारसाहक्काने कसावी असे अपेजक्षत होते.त्यामळे अर्ा जजमनींच्या
हस्तांतरिावर जनबंि होते. अर्ा जजमनींना वतन ककं वा इनाम जजमनी म्हिून ओळखले जात असे.
जब्रटीर् सरकारने इनाम/वतनाचे तीन वगव के ले होते.
१. सरकार उपयोगी वतन: यात पाटील, राव, खोत, गावडा, गावकर, नाईक, कलकिी, पांड्या, कर्िवक,
चौगला इत्यादी वतने होती.
२. रयत उपयोगी वतन: यात जोर्ी, गरव, जंगम, काझी, सतार, लोहार, चांभार इत्यादी वतने होती.
३. सरकार व रयत यांना अत्यावश्यक नाहीत अर्ी वतने: सोनार, शर्ंपी, तेली, माळी, तांबोळी, गवंडी,
कसार इत्यादी वतने होती.
पूवी इनामाचे खालील सात प्रकार अजस्तत्वात होते:
१. इनाम वगव-१: सरं जाम, जहागीर व इतर तत्सम राजकीय कामाच्या मोबदला म्हिून ददलेली जमीन.
२. इनाम वगव-२: जात इनाम-एखाद्या व्यक्तीने के लेल्या भूषिावह कामजगरीबद्दल ददलेली जमीन.
३. इनाम वगव-३: देवस्थान इनाम- देवदेवता ककं वा अनय िार्मवक स्थळांच्या व्यवस्थेसाठी ददलेली जमीन.
४. इनाम वगव- ४: देर्पांड/े देर्मख/कलकिी इनाम
५. इनाम वगव- ५: परगािा ककं वा गावची जमाबंदी, जहर्ेब, वसूल, र्ासकीय कामकाज व व्यवस्था
पाहण्याच्या कामजगरीचा मोबदला म्हिून ददलेले इनाम
६. इनाम वगव ६-अ: रयत उपयोगी सेवेचा मोबदला म्हिून ददलेले इनाम
७. इनाम वगव ६-ब: सरकार उपयोगी सेवेचा मोबदला म्हिून ददलेले इनाम (महार, रामोर्ी इनाम)
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या वतन जजमनी, सरं जाम व इनाम कायद्यातील तरतूदी व सनदेतील अटींना अिीन राहून
उपभोगण्याचा हक्क होता.
जब्ररटर् राजवटीत, अंदाजे १९२१ च्या समारास, सारा माफीने ददलेल्या सवव इनाम आजि वतन
जजमनींच्या सजवस्तर नोंदी बॉम्बे लँड रे नहेनयू कोड १८७९, कलम ५३ च्या तरतदीनवये ठे वलेल्या 'लँड
ऍजलनेर्न रजजस्टर' मध्ये के लेल्या आहेत. महाराष्र जमीन महसूल अजिजनयम १९६६, कलम ७५ अनवये
जजल्हा ककं वा तालक्याच्या रठकािी, महाराष्र जमीन महसूल (दमाला जजमनींची नोंदिी पस्तक) जनयम,
१९६७ अनवये एक नोंदवही ठे वलेली असते. त्यात जजल्हयातील सवव इनाम/वतन जजमनींची नोंद
करण्यात येत.े
गाव पातळीवर ‘दमाला जमीन’ ची नोंद तलाठी यांच्याकडील गाव नमना ३ (इनाम पत्रक) मध्ये असते.
'सनद' उपलब्ि नसेल तर 'लँड ऍजलनेर्न रजजस्टर' मिील नोंद मालकी हक्काचा परावा म्हिून ग्राह्य
िरली जाते.
वरील सवव वतनाच्या बाबतीत, वतने खालसा झाल्यानंतर ठराजवक मदतीत मूळ वतनदारांना त्यांच्या
जजमनी त्यांच्या नावे करुन देण्याची संिी देण्यात आली होती. मूळ वतनदार ककं वा तो मयत झाला
असल्यास त्याचे वारस, कब्जेहक्काची रक्कम भरण्यासाठी पात्र होते. वतने खालसा करण्याच्या
कायदयाखाली अर्ी कब्जेहक्काची रक्कम भरण्याचा अंजतम ददनांक प्रत्येक जवभागात वेगवेगळा होता.
स्वातंत्र्यपूवव काळात उपरोक्त सात प्रकारची इनामे अजस्तत्वात असली तरी सध्या खालील तीन प्रकारची
इनामे अजस्तत्वात आहेत.
१. सरं जाम इनाम- (इनाम वगव- १): महाराष्ट्रात फक्त सातारा जजल्यात अजस्तत्वात आहे, अनय कठल्याही
जजल्ह्यात सरं जाम इनाम- (इनाम वगव- १) अजस्तत्वात नाही.
२. देवस्थान इनाम- (इनाम वगव- ३): देवस्थान इनाम पजश्चम महाराष्ट्रात मोठया प्रमािात अजस्तत्वात
आहे.
३. संकीिव इनाम- (इनाम वगव- ७): साववजजनक कारिांसाठी जमीन महसूल कायद्यातील तरतदींनवये
जवजर्ष्ठ अट आजि सारा माफीने, कब्जेहक्काची ककं मत न घेता ददलेल्या जजमनी.
या जजमनी काही ठराजवक कामांकररता महसूल माफीने ददल्या जातात त्या इनाम वगव-७ मध्ये मोडतात.
उदा. र्ाळा, महाजवद्यालये, दवाखाने, दक्रडांगिे यांना ददलेली जमीन. यांची नोंद तलाठी यांच्याकडील
गाव नमना २ व ३ मध्ये असते. अर्ा प्रकारच्या संकीिव इनाम म्हिून ददलेल्या जजमनींची तपासिी
महसूल अजिकार्यांनी जरूर करावी. याबाबत र्तवभग
ं असल्यास तलाठी यांनी त्याचा अहवाल वररष्ठांना
पाठवावा आजि त्याची नोंद गाव नमना ३ च्या स्तंभ १६ मध्ये घ्यावी. संकीिव इनाम म्हिून प्रदान
के लेल्या जजमनीच्या वापराबाबत र्तवभग
ं झाल्यास अर्ी जमीन काढू न घेतली जाऊ र्कते.
आता वरील इनाम वगव वगळता अनय इनामे जवजवि जनमूवलन कायद्यानवये जवजर्ष्ठ तारखेपासून खालसा
करून इनामदारांचे वंर्परं परागत हक्क नष्ट करण्यात आले आहेत. या जवजवि जनमूवलन कायद्यानवये,
जवजर्ष्ठ तारखेपासून फे रफार नोंदवून गाव नमना सात-बारा सदरी कब्जेदार म्हिून सरकार नाव व
रे घख
े ाली इनामदाराचे नाव नमूद के ले गेले. जवजर्ष्ठ तारखेपयंत कब्जेहक्काची जवजर्ष्ठ रक्कम र्ासकीय
जतजोरीत भरण्याची तरतूद करण्यात आली. अर्ी रक्कम र्ासकीय जतजोरीत भरल्यानंतर ती जमीन ररग्रँट
आदेर्ानवये जनयंत्रीत सत्ताप्रकाराने इनामदारांच्या नावाने देण्यात आली. जनयंत्रीत सत्ताप्रकाराची अट
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ठराजवक नजरािा रक्कम भरून कमी करण्याची तरतूदसध्दा करण्यात आली. अर्ी जमीन र्ेती व्यजतररक्त
अनय कारिासाठी वापरावयाची झाल्यास बाजार भावाच्या ५०% रक्कम र्ासकीय जतजोरीत भरण्याची
तरतूद आहे.
र्ासनाच्या सध्याच्या िोरिानसार, नवीन व अजवभाज्य र्तीने िारि के लेल्या वरील वतनाच्या जजमनी
या र्ेती प्रयोजनासाठी जवक्री करतांना र्ासनाची दकवा सक्षम अजिकार्याची पूवव परवानगीची आता
आवश्यकता राहिार नाही. मात्र अर्ी जवक्री होत असताना वतन जजमनीवरील "भोगवटदार वगव -२" ही
अट कमी होिार नाही. म्हिजेच "भोगवटदार वगव -२" ची अट कायम ठे वन
ू संबजं ित खातेदाराना आता
थेट खरे दीखत करता येईल.
 इनाम/वतन कायद्यातील सिारिा:
महाराष्र र्ासनाने, महाराष्ट्र अजिजनयम क्रमांक- २१/२००२, ददनांक ०६/०५/२००२आजि ददनांक
९.५.२००८ रोजीच्या राजपत्रानवये,
• मब
ं ई परगिा व कळकिी वतने नाहीर्ी करण्या बाबत अजिजनयम १९५०
• मब
ं ई (समाजास उपयक्त) सेवा इनामे रद्द करिे बाबत अजिजनयम १९५३
• मब
ं ई जवलीन प्रदेर् दकरकोळ दमाला वजहवाटी नाहीर्ा करिेबाबत अजिजनयम, १९५५
• मब
ं ई गावची कजनष्ठ वतने नाहीर्ी करण्याबाबत अजिजनयम १९५८
• महाराष्र मलकी पाटील (पद रद्द करिे) अजिजनयम १९६२
यात, सिारिा अजिजनयम २००८ अनवये खालील प्रमािे सिारिा के ल्या आहेत.
 नवीन व अजवभाज्य र्तीने िारि के लेल्या भोगवटादार वगव-२ च्या इनामी/वतनी जजमनींची र्ेतीच्या
प्रयोजनासाठी जवक्री करण्यासाठी कोित्याही सक्षम अजिकार्याच्या परवानगीची आवश्यकता असिार
नाही. परं त अर्ा जवक्रीनंतर भोगवटादार वगव-२ (नवीन व अजवभाज्य र्तीने) ही अट/र्ेरा कमी होिार
नाही.
 अर्ा भोगवटादार वगव-२ च्या जजमनीवरील भोगवटादार वगव-२ (नवीन व अजवभाज्य र्तीने) हा र्ेरा
कमी करुन भोगवटादार वगव-१ मध्ये (जनया र्तीवर) तबदील करण्यासाठी सदर जजमनीच्या चालू
बाजारभावाच्या ककं मतीच्या पन्नास टक्के नजरािा रक्कम संबंिीत र्ेतकर्याला चलनाव्दारे र्ासकीय
कोषागारात जमा करावी लागेल.
 अर्ा भोगवटादार वगव-२ च्या जजमनीवरील भोगवटादार वगव-२ (नवीन व अजवभाज्य र्तीने)
असलेल्या जजमनींचा अकृ षीक वापर करण्यासाठी यापूवी सक्षम अजिकार्याची परवानगी योग्य ती रक्कम
र्ासकीय कोषागारात जमा करुन घेण्यात आली असेल तर अर्ा भोगवटादार वगव-२ च्या जमीनी
पूववलक्षी प्रभावाने भोगवटादार वगव-१ ची संबोिण्यात येईल.
 भोगवटादार वगव-२ च्या जजमनींचा अकृ जषक वापर करण्यासाठी पन्नास टक्के नजरािा रक्कम न भरता
जवक्री के ली असल्यास ककं वा अकृ षीक वापर के ला असल्यास चालू बाजारभावाच्या ककं मतीच्या पन्नास टक्के
नजरािा रक्कम आजि नजरािा रकमेच्या पन्नास टक्के दंड अर्ी अनार्जवत रक्कम भरुन अर्ी जमीन
भोगवटादार वगव-१ ची करण्यात येईल.
उपरोक्त सिारिा महार वतन जमीन आजि देवस्थान इनाम जजमनीच्या बाबत लागू होिार नाहीत.
 'अनार्जवत रक्कम' ददनांक ८.९.१९८३ रोजीच्या र्ासन पररपत्रक अनवये "अनार्जवत रक्कमेची"
(unearned income) ची व्याख्या खालील प्रमािे ददलेली आहे.
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'जर्घ्र जसध्द गिकानसार असलेले चालू बाजारमूल्य आजि अर्ी जमीन प्रदान करतांना संबि
ं ीत व्यक्तीने
र्ासनाला अदा के लेली रक्कम आजि त्या जजमनीत जर काही कायम बांिकाम असेल तर त्याची ककं मत
यातील फरक म्हिजे अनार्जवत रक्कम.
 'ररग्रॅनट रक्कम' म्हिजे वतन कायद्यानवये देवस्थान इनाम वगव तीन आजि इनामवगव सात (महसूल
माफीच्या जजमनी) सोडू न बाकी सवव इनामे जवजवि तारखांना खालसा/नष्ट करण्यात आलेली आहेत. या
सवव जजमनी र्ासनाकडे वगव झाल्यानंतर अर्ा जजमनींची आकारिीच्या पटीतील ठराजवक रक्कम आजि
मदत ठरवून या जजमनी वतनदारांना पनहा नवीन र्तीवर प्रदान (ररग्रॅनट) करण्यात आल्या. ज्या
वतनदारांनी मदतीत रक्कम भरली त्यांच्याकडू न सहापट आजि मदतीनंतर बारापट रक्कम वसूल
करण्यात आली. अर्ी रक्कम म्हिजे ररग्रॅनट रक्कम.
 'कब्जेहक्काची रक्कम' - सरकारी जजमनीची जवल्हेवाट लाविे, जनयम १९७१ एखाद्या व्यक्तीस ज्यावेळी
र्ासकीय जमीन वाटप के ली जाते त्यावेळेस त्या जजमनीची कब्जेहक्काची रक्कम वसूल के ली जाते उदा.
िरिग्रस्त व्यक्तीस पनववसनासाठी जमीन वाटप के ली जाते त्यावेळी त्या जजमनीची संपादनाचे वेळी
ठरजवलेली रक्कम ही कब्जे हक्काची रक्कम म्हिून वसूल के ली जाते, र्ासकीय जजमनीतील वाढीव गावठािा
मिील प्लॉट एखाद्या व्यक्तीस नवीन र्तीने ददला जातो त्या वेळी सदर जजमनीचे जर्घ्र जसद्ध गिका
नसार बाजारमूल्य ठरजवले जाते व अर्ी रक्कम सदर व्यक्ती कडू न कब्जे हक्काची रक्कम म्हिून वसूल के ली
जाते.
 'सारा माफी' - जमीन महसलातून सूट देिे याला सारा माफी असे म्हितात. महाराष्ट्र जमीन महसूल
अजिजनयम १९६६, कलम ७८ अनवये जमीन महसूल कमी करिे,तहकू ब करिे ककं वा त्यापासून माफी
देण्याची तरतूद आहे. राज्य र्ासनास जपके न आल्यामळे , पूर आल्यामळे , नैसर्गवक आपत्ती ककं वा अनय
कोित्याही कारिामळे , कोित्याही भागात, कोित्याही वषी जनयमानसार ककं वा जवर्ेष आदेर्ा नसार,
जमीन महसूल संपि
ू त
व ः अथवा अंर्तः कमी ककं वा तहकू ब करता येईल ककं वा त्यापासून माफी देता येईल.
अकृ जषक जमीन महसूलाबाबत कलम ४७ अनवये, कलम ४१, ४२, ४४, ४५ व ४६ यांच्या उपबंिाच्या
कक्षेतून जमीन महसूलात सूट देण्याचा अजिकार हा र्ासनास आहेत. उदा. र्ैक्षजिक संस्था, क्रीडांगि
यासाठी प्रदान के लेल्या जजमनीस जमीन महसूलात सूट देि.े
 कायवपध्दतीःवरीलप्रमािे जेव्हा नजरािा रक्कम भरुन र्तव बदलण्याच्या प्रश्न जनमावि होईल त्यावेळी संबजं ित
खातेदाराने तहजसलदार कायावलयाकडन चलन मंजरू करुन घेिे आवश्यक आहे. त्यासाठी दय्यम जनबंिक
कायावलयाकडे असलेल्या जर्घ्रजसध्द गिकानसार चालू बाजारभावाच्या ककं मतीच्या ५० टक्के दकती
रक्कम येते याची माजहती तहजसलदार घेतात व त्यानसार ती रक्कम भरण्यास खातेदाराला सांजगतले
जाते. नजरािा रक्कम भरल्यानंतर चलनाची प्रत खातेदाराला उपलब्ि होते. खरे दी खत करतांना हे
चलन जोडू न खरे दीखत करता येईल. खरे दीखत झाल्यानंतर तलाठयाकडे फे रफार नोंद करतांना
जजमनीची र्तव बदलण्यासंदभावत फे रफार नोंदीमध्येच उल्लेख करुन जमीन भोगवटदार वगव -१ करण्याची
कायववाही के ली जाते.
 गाव नमना १(क) (५) बाबत: महाराष्ट्र र्ेतजमीन (िारिेची कमाल मयावदा) अजिजनयम, १९६१
• कलम ६: ʻजजल्हाजिकारीʼ या संज्ञत
े , अपर जजल्हाजिकारी आजि या अजिजनयमानवये
जजल्हाजिकार्यांची कतवव्ये बजाविारा व जजल्हाजिकार्यांच्या अजिकारांचा वापर करिारा सहायक
जजल्हाजिकारी ककं वा उप-जजल्हाजिकारी यांचा अंतभावव होतो. तसेच त्यात, या अजिजनयमानवये
जजल्हाजिकार्यांच्या अजिकारांचा वापर करण्यासाठी व जजल्हाजिकार्यांची कामे पार पाडण्यासाठी राज्य
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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र्ासनाने जवर्ेष करून अजिकार प्रदान के लेला आजि सहाय्यक ककं वा उप-जजल्हाजिकार्याच्या दजावहून
कमी दजावचा नसेल असा कोिताही इतर अजिकारी याचासद्धा अंतभावव होतो.
• कलम १६: ʻजमीनʼ याचा अथव, र्ेतीच्या कामासाठी उपयोगात आिलेली ककं वा उपयोगात आििे
र्क्य असलेली जमीन असा आहे.
• कलम ८: एखादी व्यक्ती, ककं वा कटंब घटक प्रारं भाच्या ददनांकास ककं वा त्यानंतर, कमाल क्षेत्रापेक्षा
अजिक जमीन िारि करीत असेल त्याबाबतीत, ती व्यक्ती, ककं वा यथाजस्थजत, त्या कटंब
घटकातील कोितीही व्यक्ती, त्या ददनांकास ककं वा त्या ददनांकानंतर, या अजिजनयमाखाली कमाल
क्षेत्रापेक्षा अजिक असलेली जमीन ठरवून देण्यात येईपयंत, कोितीही जमीन हस्तांतररत करिार नाही.
• स्पष्टीकरि: या कलमामिील, ʻहस्तांतरिʼ याचा अथव जमीन मालकाने जवक्री करून, देिगी देऊन, कब्जे
गहाि देऊन, अदलाबदल करून पट्ट्याने देऊन, परररक्षिासाठी जजमनीचे अजभहस्तांकन करून,
कळवजहवाट स्वािीन करून ककं वा जमीन परत घेऊन ककं वा इतर कोितीही व्यवस्था करून, के लेले
हस्तांतरि, मग असे हस्तांतरि यात व्यक्तीमध्ये पक्षकारांच्या कृ तीद्वारे के लेले असो ककं वा, नयायालय,
नयायाजिकरि ककं वा प्राजिकरि यांच्या जडक्रीद्वारे ककं वा आदेर्ाद्वारे (ददनांक २६ सप्टेंबर, १९७० पूवी
अर्ा नयायालयात, नयायाजिकरिापढे ककं वा अर्ा प्राजिकरिांपढे दाखल के लेल्या कायववाहीत जी जडक्री
ककं वा जमीन महसलाची थकबाकी म्हिून वसूल करण्याजोग्या रकमांसाठी जजमनींची जवक्री करून ककं वा
अनय रीतीने के लेल्या हस्तांतरिाचा ककं वा यावेळी अंमलात असलेल्या कोित्याही जवजिअनवये साववजजनक
प्रयोजनासाठी के लेल्या भूजमसंपादनाचा समावेर् होिार नाही.
अजतररक्त जजमनीची वाटिी
• कलम २७: (१) याबाबतीत के लेल्या कोित्याही जनयमास अिीन राहून, कलम २१ अनवये, राज्य
र्ासनाने संपादन के लेली आजि राज्य र्ासनाकडे जनजहत असलेली (गायरान, ककं वा तलावाखालील
जमीन ककं वा लागवडीसाठी अयोग्य म्हिून राज्य र्ासनाने अजिसूजचत के लेली जमीन खेरीज करून)
जमीन जजल्हाजिकार्याकडू न ककं वा राज्य र्ासनाने या बाबतीत प्राजिकृ त के लेल्या कोित्याही इतर
अजिकार्याकडू न पोट-कलमे (२), (३), (४) आजि (५) यात ठरवून ददलेल्या प्राथम्यक्रमानसार, जमीन
महसूल अजिजनयमाच्या तरतदींस अिीन राहून देण्यात येईल.
• कलम २९: (१) कलम २७ अनवये देण्यात आलेल्या ककं वा कलम २८ अनवये संयक्त कृ जष संस्थेस
ददलेल्या कोित्याही जजमनीचे जजल्हाजिकार्यांच्या पूववमंजरी जर्वाय
(क) जवक्री करून (ददवािी नयायालयाचा हुकू मनामा ककं वा जनवाडा ककं वा कोित्याही इतर सक्षम
प्रांजिकाऱ्याचा आदेर् अंमलात आिण्याकररता करावयाची जवक्री िरून) ककं वा देिगी, गहाि,
अदलाबदल, पट्टा ककं वा इतर गोष्टीद्वारे हस्तांतरि करता येिार नाही. ककं वा
(ख) जवभाजन करून इतर रीतीने आजि ददवािी नयायालय ककं वा कोिताही इतर सक्षम प्राजिकारी यांचा
हुकू मनामा ककं वा आदेर् याद्वारे जतची जवभागिी करता येिार नाही. अर्ी मंजरी जवजहत करण्यात येईल
त्या पररजस्थती खेरीजकरून व जवजहत करण्यात येतील त्या अटी खेरीजकरून राज्य र्ासनास अजिमूल्य
ककं वा नजरािा देण्यासंबि
ं ीची अट िरून, इतर पररजस्थतीत व अटीवर देण्यात येिार नाही.

• थोडक्यात,

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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✓ महाराष्र र्ेतजमीन (िारिेची कमाल मयावदा) अजिजनयम १९६१ अनवये प्रत्येक हस्तांतरिासाठी
नजरािा रक्कम अदा करिे आजि जजल्हाजिकार्यांची परवानगी घेिे अजनवायव आहे.
✓ महाराष्र र्ेतजमीन (िारिेची कमाल मयावदा) अजिजनयम १९६१ अनवये प्रदान/हस्तांतरि के लेली
जमीन िारिाजिकार वगव-२ ची असेल. अर्ी जमीन िारिाजिकार वगव-१ मध्ये रूपांतरीत करण्याची
तरतद कायद्यात नाही.
✓ महाराष्र र्ेतजमीन (िारिेची कमाल मयावदा) अजिजनयम १९६१ अनवये प्रदान जमीन, एखाद्या
औद्योजगक उपक्रमाला त्या उपक्रमाद्वारे चालजवले जात असलेल्या ककं वा चालवले जाईल अर्ा कोित्याही
खर्याखर्या औद्योजगक कामासाठी जमीन आवश्यक असेल तर,
ककं वा
एखाद्या खर्याखर्या कृ जषतर प्रयोजनासाठी जमीन आवश्यक असेल तर, परं त खंड (अ) आजि (ब) खाली
मोडिार्या जजमनीच्या बाबतीत नावावर करून देिार्याने अनार्जवत प्राप्तीच्या ७५ टक्क्यांऐवढी रक्कम,
(म्हिजेच चालू बाजारभाव आजि अजवदारास मूलतः ज्या भोगवटा ककं मतीत जमीन देण्यात आलेली होती
ती ककं मत यामिील फरकाच्या) ७५ टक्के एवढी रक्कम र्ासनास अदा के ल्यानंतर जजल्हाजिकारी अर्ा
हस्तांतरिास परवानगी देण्यास सक्षम आहेत.
✓ महाराष्र र्ेतजमीन (िारिेची कमाल मयावदा) अजिजनयम १९६१ अनवये प्रदान जमीन, कोित्याही
र्ैक्षिीक ककं वा िमवदाय संस्थेच्या लाभासाठी जमीन आवश्यक असेल तर,
ककं वा
एखाद्या सहकारी संस्थेम जमीन हवी असेल तर
ककं वा
जर जमीनिारक, ६५ ककं वा अजिक वषे वयाचा ककं वा इतर कोित्याही आजारामळे स्वतः र्ेती व्यवसाय
चालू ठे वण्यास असमथव असल्याचे जसव्हील सजवनचे प्रमािपत्र सादर के ल्यास, अजवदाराने अनार्जवत
प्राप्तीच्या ५० टक्के एवढी रक्कम र्ासनास अदा के ल्यानंतर जजल्हाजिकारी अर्ा हस्तांतरिास परवानगी
देण्यास सक्षम आहेत.
• महाराष्र र्ेतजमीन (िारिेची कमाल मयावदा) अजिजनयम २०१८ अनवये, ददनांक १५/१२/२०१८
नंतर, कोित्याही र्ेतजमीनी, कलम २९, पोटकलम (१) ककं वा (२) अनवये 'बेकायदेर्ीर व्यवहार/र्तवभग
ं '
या कारिासाठी जजल्हाजिकारी यांच्यामाफव त जप्त करण्यात येिार नाहीत, जर सदर र्ेत जजमनीची
जवक्री करिारा ककं वा सदर जमीन खरे दी करिारा ककं वा अनय इसम चालू बाजारमल्याच्या ५० टक्के एवढी
रक्कम र्ासनास अदा के ल्यानंतरपोटकलम (१) दकवा (२) अनवये अर्ा र्तवभंग प्रकरिी कोितीही कारवाई सरु करण्यात येिार नाही.
ज्या प्रकरिामध्ये र्तवभग
ं ाची कारवाई महाराष्र र्ेतजमीनी (िारिेची कमाल मयावदा) अजिजनयम
२०१८ अंमलात येण्याच्या पूवी सरु करण्यात आली असेल, तर अर्ी कारवाई रद्द करण्यात येईल आजि
जजल्हाजिकारी अर्ा र्तवभग
ं प्रकरि संदभावत कोिताही आदेर् पाररत करिार नाही.
महाराष्ट्र र्ेतजमीन (जमीन िारिेची कमाल मयावदा) अजिजनयम, १९६१ अनवये कमाल िारिा क्षेत्र
वगव
अ

विवन
बारमाही पािी परवठा असलेली
जमीन

ब

बारमाही पािी परवठा नसलेली पि
वषावतून फक्त एका जपकासाठी
खात्रीचा पािी परवठा असलेली
जमीन

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

हे. आर
७-२८-४३

एकर
१८-००

१०-९२-६५

२७-००
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क

नैसर्गवक सािनांपासून एका
जपकासाठी पाटाचे पािी असलेली
जमीन

१४-५६-८६

३६-००

ड

जजल्हा ठािे, रत्नाजगरी, रायगड

१८-५६-८६

३६-००

२१-८५-८९

५४-००

(कलाबा), भंडारा, चंद्रपूर जजल्याचे
ब्रम्हपरी, गडजचरोली व जसरोंचा

इ

तालके यामिील आजि प्रारं भी
कालाविीसाठी भाताच्या
लागवडीखालील असलेली जमीन
कोरडवाहू जमीन म्हिजे वरील (अ)
(ब) (क) ककं वा (ड) खाली येिार्या
जमीनव्यजतररक्त जमीन

 गाव नमना १(क) (८) बाबत: आददवासी जमातीच्या जजमनीचे दोन प्रकार आहेत. (एक) या जजमनी
मूळत: आददवासी खातेदारांनी परं परागत ककं वा वारसा हक्काने ककं वा स्वखरे दीने िारि के लेल्या आहेत.
अर्ा जजमनी िारिाजिकार वगव-१ च्या असतात. (दोन) काही आददवासी जमातीच्या व्यक्तींना र्ासनाने
कसून खाण्यासाठी जजमनी प्रदान के लेल्या आहेत. असे वनपट्टे िारिाजिकार वगव-२ या प्रकारचे असतात.
तथाजप, आददवासी समाजाच्या व्यक्तीच्या नावे असलेल्या जजमनी जरी िारिाजिकार वगव-१ ककं वा वगव२ ची असेल तरीही अर्ा जजमनीच्या सात बाराच्या ईतर हक्कात "सक्षम अजिका-याच्या
परवानगीजर्वाय हस्तांतरिास बंदी" असा र्ेरा नोंदजवण्यात यावा.
• अनसूजचत जमाती (आददवासी) हे भारतातील ऐजतहाजसकदृष्ट्या वंजचत देर्ी लोकांचा गट
आहे. २०११ च्या भारतीय जनगिनेनसार, भारताच्या एकू ि लोकसंख्येत अनसूजचत जमातींच्या लोकांचे
प्रमाि ८.६% आहे. संजविान (अनसूजचत जाती) आदेर् (सिारिा) कायदा, १९९० नसार, अनसूजचत
जमातींना कोिताही जवजर्ष्ट िमव नाही.
• अनसूजचत जमाती (Scheduled Tribes – ST): अनसूजचत जमातींना पूवी प्राचीन जमात, जंगलजमात, पहाडी-जमात म्हित. नागरीकरिापासून दूर वस्त्या, प्राचीन जीवन-पद्धती, भौगोजलकदृष्ट्या
एकाकी, इतर मोठ्या समाजार्ी संबंि फार कमी, वेगळी संस्कृ ती इत्यादी त्यांची वैजर्ष्ट्ये सांगता
येतील. अनसूजचत जमातींना अनसूजचत जातींसारखा उच्च जातीच्या अस्पृश्यतेचा, र्ोषिाचा आजि
भेदभावाचा सामना करावा लागला नाही. अनसूजचत जातींस दजलत म्हटले जाते तर अनसूजचत जमातीस
आददवासी म्हटले जाते.
शहंद,ू जर्ख व बौद्ध िमावतील व्यक्तीच फक्त अनसूजचत जातीची असू र्कते. अनसूजचत जमातीसाठी असे
कठलेही बंिन नाही. एस.सी./एस.टी.च्या व्यक्तीने इतर जातीतील व्यक्तीर्ी लग्न के ल्यानंतरही
त्याची/जतची जात एस.सी/एस.टी.च राहते. सवव राज्यातील व कें द्रर्ाजसत प्रदेर्ातील अनसूजचत
जमातींची एकू ि संख्या ७४७ आहे. महाराष्र राज्यात अनसूजचत जमातींची संख्या ४७ आहे.
महाराष्र राज्यातील समारे २१ जजल्यांमध्ये आददवासींच्या जजमनी आहेत. आददवासी अज्ञानी असतात.
त्यांना त्यांच्या अजिकारांची जाि नसते. ते करत असलेली जमीन नक्की महसूल खात्याच्या रे कॉडवला
कोिाच्या नावे असेल याचीही माजहती त्यांना नसते. र्ासनाने बऱ्याच आददवासींना मोठ्या प्रमािात
जजमनी वाटल्या आहेत. याजर्वाय महाराष्ट्र र्ेतजमीन कमाल िारिा कायदा १९६१ मध्ये सिारिा
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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करून उपलब्ि झालेल्या अजतररक्त जजमनीच्या ५० टक्के जमीन आददवासींसाठी राखून ठे वण्यात आल्या
आहेत.
• महत्वाच्या तरतदी:
• एखाद्या आददवासी व्यक्तीची जमीन, जजल्हाजिकार्यांच्या पूवव परवानगीजर्वाय जबगर आददवासी
व्यक्तीकडे हस्तांतररत करण्यात आली असेल तर अर्ी जमीन परत जमळजवण्यासाठी ती आददवासी
व्यक्ती ३० वषावच्या आत (६ जलै २००४ पासून तीस वषावच्या आत) जजल्हाजिकारी यांचेकडे अजव करू
र्के ल.
• उपरोक्त बाबतीत जजल्हाजिकार्यांची पूवव परवानगी घेतांना ग्रामसभेची मंजरी जमळाल्याजर्वाय अर्ी
परवानगी देता येिार नाही. जमीन हस्तांतरि के लेला मूळ आददवासी मयत झाला असेल तर त्याचे
वारस याबाबत अजव करू र्कतील.
• ज्या जबगर आददवासी व्यक्तीकडे असे हस्तांतरि झाले असेल त्याला मोबदला म्हिून जजमनीच्या
आकारिीच्या ४८ पट रक्कम आजि जर त्याने सदर जजमनीत काही सिारिा के ल्या असतील तर
त्याबाबत जजल्हाजिकारी ठरवतील ती रक्कम जमळे ल.
• आददवासी व्यक्तीची जमीन पाच वषावपक्ष
े ा कमी कालाविीसाठी गहाि ठे वायची असेल तर
जजल्हाजिकार्यांची पूवव परवानगी आवश्यक आहे.
• आददवासी व्यक्तीची जमीन पाच वषावपक्ष
े ा जास्त कालाविीसाठी गहाि ठे वायची असेल तर
र्ासनाची पूवव परवानगी आवश्यक आहे.
• ददवािी नयायालयाच्या हुकू मनाम्याने आददवासी व्यक्तीच्या जजमनीचे हस्तांतरि होऊ र्कत नाही.
आददवासी जजमनीचे जबगर आददवासीच्या लाभात हस्तांतरि, अदलाबदल, गहाि, बक्षीसपत्र यांना
जजल्हाजिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे.
• जबगर आददवासी व्यक्तीची जमीन आददवासी व्यक्तीने जवकत घेतल्यानंतर जतचे पनहा जबगर
आददवासी व्यक्तीकडे हस्तांतरि करतांना जजल्हाजिकार्यांची पूवव परवानगी आवश्यक आहे.
• एखाद्या अनसूजचत जमातीच्या भोगवटादाराने या उपबंिाचे उल्लंघन करून त्याच्या वजहवाटीचा
कब्जा हस्तांतररत के ला असेल तेव्हा हस्तांतरि करिाऱ्या व्यक्तीस ककं वा जवळचा वारस नसताना
भोगवटादार मरि पावला तर त्या जजमनीचा वारसा जमळिाऱ्या कोित्याही व्यक्तीस, आपिास कब्जा
जमळावा म्हिून (६ जलै २००४ पासून तीस वषावच्या आत) जजल्हाजिकाऱ्यांकडे अजव करता येईल.
• जमीतीतील एखाद्या व्यक्तीने त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोित्याही कायद्याचे उल्लंघन करून,
महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम व कळ वजहवाट जविी (सिारिा) अजिजनयम, १९७४ याच्या
प्रारं भापूवी ती कोित्याही अकृ जषक वापराखाली आिली नसेल, तर जजल्हाजिकारी त्यावेळी अंमलात
असलेल्या कोित्याही कायद्यात काहीही अंतभूवत असले तरी कोित्याही वेळी स्वत: ककं वा जमातीच्या
व्यक्तीने (ककं वा जतच्या जहतसंबि
ं ी उत्तराजिकाऱ्याने) (६ जलै २००४ पासून तीस वषावच्या आत) कोित्याही
वेळी अजव के ल्यानंतर, त्यांना योग्य वाटेल अर्ी चौकर्ी के ल्यानंतर वजहवाटीचे हस्तांतरि जवजिअग्राय
म्हिून घोजषत करतील आजि असा जनदेर् देतील की, 'अर्ा जमातेतर व्यक्तीच्या ककं वा जतच्या जहतसंबंिी
उत्तराजिकाऱ्याच्या कब्जातून वजहवाट काढू न घेतली जावी व ती जमातीतील व्यक्तीकडे ककं वा जतच्या
जहतसंबि
ं ी उत्तराजिकाऱ्याकडे परत देण्यात यावी.'
• वकील इत्यादींना हजर राहण्यापासून वगळलेले असिे
या अजिजनयमात ककं वा त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोित्याही कायद्यात काहीही अंतभूवत असले तरी,
कलमे ३६, ३६-अ ककं वा ३६-ब खाली जजल्हाजिकारी, आयक्त ककं वा राज्य र्ासन यांच्यासमोर
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चाललेल्या कोित्याही कायववाहीत, कोित्याही पक्षाच्या वतीने, कोित्याही वकीलास हजर होण्याचा
हक्क असिार नाही.
परं त, एखादा पक्षकार अज्ञान ककं वा वेडा असल्यास त्याच्या पालकास व इतर कोितीही व्यक्ती, जवकलांग
असेल अर्ा प्रकरिात जतच्या प्राजिकृ त प्रजतजनिीस अर्ा कायववाहीत हजर राहता येईल.
• म.ज.म.अ. कलम ३६- क:
ददवािी नयायालयाच्या ककं वा प्राजिकरिाच्या अजिकारतेस रोि
• कलम ३६, ३६- अ ककं वा ३६- ब याद्वारे ककं वा तदनवये ज्या प्रश्नाची जजल्हाजिकार्यांनी जमटविूक करिे,
त्यावर जनिवय देिे ककं वा त्यावर कायववाही करिे आवश्यक असेल अर्ा कोित्याही प्रश्नाची जमटविूक
करण्याची, त्यावर जनिवय देण्याची ककं वा त्यावर कायववाही करण्याची अजिकाररता कोित्याही ददवािी
नयायालयास असिार नाही.
 गाव नमना १(क) (१६) बाबत: कें द्र र्ासनाच्या वक्फ अजिजनयम १९९५ चा अंमल महाराष्र
राज्यात १ जानेवारी १९९६ पासून सरु करण्यात आला आहे. यात एकू ि ११३ कलम आहेत. याला 'मळ
अजिजनयम' (Principal Act) म्हटले जाते.
'मळ अजिजनयमात' सिारिा करून ददनांक ०१.११.२०१३ पासून वक्फ (सिारिा) अजिजनयम, २०१३
हा अंमलात आिून 'मूळ अजिजनयमात' खालील सिारिा करण्यात आल्या आहेत.
वक्फ अजिजनयम,१९९५ च्या कलम ३(आर) अनवये “वक्फ” या र्ब्दाची व्याख्या करण्यात आलेली आहे.
त्यानसार सववसामानयपिे इस्लाम िमावच्या िार्मवक कामाकररता वापरण्यात येिार्या सवव जमळकती
(मजर्द, इदगाह, दगाव, मकबरा, कब्रस्तान, िार्मवक उपासना संस्था, अनाथालय) मर्रूतल- जखदमत
इनाम या बाबी वक्फ कायद्याखाली येतात. अर्ा जमळकती कायदेर्ीरपिे राजपत्रात प्रजसध्द करण्यात
येतात. िार्मवक ककं वा िमवदाय संस्थेमध्ये सहभागी होण्याचा अजिकार असलेली कोित्याही व्यक्तीचा
समावेर् वक्फमध्ये स्वारस्य असिारी व्यक्ती म्हिून होतो. सववसामानयपिे अर्ा वक्फ मालमत्तेच्या
देखरे खीसाठी मतवल्ली ककं वा व्यवस्थापन सजमतीची जनयक्ती करण्यास वक्फ अजिजनयमातील
तरतदींनसार वक्फ मंडळाकडू न मानयता ददली जाते.
वक्फ अजिजनयमातील कलम १०८-अ च्या तरतदींनवये सदर कायद्याला अजमभावी प्रभाव (Overriding
effect) प्रदान करण्यात आला असून त्यानसार या कायद्यातील तरतदी व अनय कोित्याही कायद्यातील
तरतदी परस्पर जवसंगत ठरत असल्यास, अर्ा वेळेस वक्फ कायद्याच्या तरतदी प्रभावी ठरतात.
कें द्र र्ासनाच्या वक्फ अजिजनयम १९९५, कलम ५१ अनवये वक्फ मंडळाच्या पूवप
व रवानगीजर्वाय
कोित्याही वक्फ मालमत्तेचा भाडेपट्टा जनष्प्रभ असेल. तसेच, कलम ५१(१-ए) अनवये वक्फ मालमत्तेची
कोितीही जवक्री, अर्ा मालमत्तेची अदालाबदल, गहाि, बक्षीस ककं वा जतचे हस्तांतरि करिे अवैि आजि
जनष्प्रभ ठरतील. वक्फ अजिजनयम १९९५, कलम ५२ आजि ५२-ए अनवये वक्फ मालमत्तेचे असे व्यवहार
झाल्यास ती मालमत्ता पूवव
व वत वक्फ मंडळाच्या ताब्यात देण्याची तरतद आहे.
र्ासनाच्या आदेर्ानसार, राज्यातील वक्फ मालमत्तेच्या गाव नमना सात मध्ये भोगवटादार सदरी फक्त
संबजं ित “वक्फ संस्थेचे नाव” नोंदजवण्यात यावे. त्याजर्वाय अनय कोिाच्याही नावाच्या नोंदी करण्यात
येऊ नये. त्याचप्रमािे महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ मालमत्तेच्या सात-बारा उताऱ्याच्या इतर हक्क सदरी
"वक्फ प्रजतबंजित सत्ता प्रकार" अर्ी नोंद घेण्यात यावी.
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महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ मालमत्तांच्या बाबतीत कोित्याही पररजस्थतीत मतवल्लीचे, कोित्याही
खाजगी इसमाचे नाव अजिकार अजभलेखात नोंदजवण्यात येऊ नये. अर्ी नावे आिीपासून अजिकार
अजभलेखात दाखल असतील तर संबजं ितांना सनाविीची संिी देऊन, कमी करुन भोगवटादार सदरी फक्त
संबजं ित “वक्फ संस्थेचे नाव” आजि इतर हक्क सदरी "वक्फ प्रजतबंजित सत्ता प्रकार" अर्ी नोंद घेण्यात
यावी. अर्ीच कायववाही नागरी क्षेत्रातील (जमळकत पत्रीके वर) वक्फ मालमत्तेबाबत करण्यात यावी असे
र्ासनाचे जनदेर् आहेत.
 जवजवि प्रयोजनांसाठी कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्ट्याने प्रदान के लेल्या र्ासकीय जजमनींच्याबाबतीत
होिारे र्तवभग
ं ाचे प्रकार टाळण्यासाठी महाराष्ट्र र्ासनाने तलाठी दप्तरात पररजर्ष्ट – अ आजि
पररजर्ष्ट – ब अर्ा दोन स्वतंत्र नोंदवया ठे वण्याच्या सूचना र्ासन पत्र क्र. लेखाप- १०/२०११/प्र.क्र.
१५९/ ज-१, ददनांक ०७/०६/२०१२ अनवये ददलेल्या आहेत. त्या दोनही स्वतंत्र नोंदवयांचा जवजहत
नमना खालील प्रमािे:
पररजर्ष्ट – अ
कब्जेहक्काने प्रदान के लेल्या र्ासकीय जजमनींच्या नोंदीकरीता नोंदवहीचा सिारीत नमना
भूमापन जवभाग/गाव/र्हर ..... तालका ..... जजल्हा .....
(र्ासन पररपत्रक क्र. लेखाप- १०/२०११/प्र.क्र. १५९/ ज-१, ददनांक ०३/०३/२०१२ चे सिारीत पररजर्ष्ट – अ)
र्ासकीय
जमीनिारकाचे
पूिव नाव,
सध्याचा पत्ता
आजि
कायमचा
पत्ता, दूरध्वनी
क्रमांक/ भ्रमि
ध्वनी क्रमांक/
ई-मेल आयडी

कब्जेहक्काने
र्ासकीय
जमीन
प्रदानाचे
प्रयोजन

कब्जेहक्काने प्रदान के लेल्या र्ासकीय जजमनीचा तपर्ील

गावाचे
नाव

स.नं.

जह.नं.

क्षेत्र

हे
१

२

३

४

५

कब्जेहक्काची
रक्कम

र्ासन/
जवभागीय
आयक्त/
जजल्हाजिकारी
यांचा आदेर्
क्र. व ददनांक

७

८

आर
६

कब्जेहक्काने
र्ासकीय
जमीन
प्रदानाच्या
करारातील
अटी व र्ती
यांचा भंग
झाला आहे
ककं वा कसे
याच्या
पाहिीचा
ददनांक/
अजभप्राय
(होय/नाही)/
अजिकारी
यांचे नाव व
पदनाम

र्तवभंग
झाला
असल्यास,
र्तवभंगाचा
तपर्ील व
के लेली
कायववाही

९

१०

रटप: या नोंदवहीत प्रत्येक पानावर एकाच मालमत्तेचा तपर्ील असावा, जेिक
े रुन कब्जेहक्काने ददलेल्या त्या मालमत्तेची दहा ते पंिरा
वषांची माजहती भरता येईल. नोंदवहीतील पान पूिव भरल्यास नवीन पानावर तपर्ील भरिे सरू करून आगोदरच्या व नंतरच्या
पृष्ठक्रमांकाचा तपर्ील दोनही पृष्ठांवर देण्यात यावा.

तयार ददनांक:

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

तपासले ददनांक:
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तलाठी, मौजे ....., तालका.....जजल्हा.....

जमाबंदी जलजपक, तालका.....जजल्हा.....

तहजसलदार,

तालका.....जजल्हा.....

 खालील पररजर्ष्ट – ब मध्ये भाडेपट्ट्याने प्रदान के लेल्या र्ासकीय जजमनींची नोंद एकू ि सोळा
स्तंभात ठे वायची आहे. या नोंदवहीत प्रत्येक पानावर एका मालमत्तेचा तपर्ील जलहावा. त्यामळे
भाडेपट्ट्याने ददलेल्या मालमत्तेची दहा ते पंिरा वषांची माजहती भरिे र्क्य होईल. नोंदवहीतील पान
पूिव भरल्यास नवीन पानावर तपर्ील भरिे सरू करून आगोदरच्या व नंतरच्या पृष्ठक्रमांकाचा तपर्ील
दोनही पृष्ठांवर संदभावसाठी देण्यात यावा.

[पररजर्ष्ट – ब हा एकू ि १६ स्तंभांचा असून, तो व्यवजस्थत कळावा म्हिून नमनयादाखल त्याचे स्वतंत्र
भाग के ले आहेत.]
पररजर्ष्ट – ब
भाडेपट्ट्याने प्रदान के लेल्या र्ासकीय जजमनींच्या नोंदीकरीता नोंदवहीचा सिारीत नमना
भूमापन जवभाग/गाव/र्हर ..... तालका ..... जजल्हा .....
(र्ासन पररपत्रक क्र. लेखाप- १०/२०११/प्र.क्र. १५९/ ज-१, ददनांक ०३/०३/२०१२ चे सिारीत पररजर्ष्ट – ब)
वषव

र्ासकीय जमीनिारकाचे पूिव नाव,
सध्याचा पत्ता आजि कायमचा पत्ता,
दीूरध्वनी क्रमांक/ भ्रमि ध्वनी क्रमांक/
ई-मेल आयडी

भाडेपट्ट्याने
र्ासकीय जमीन
प्रदानाचे प्रयोजन

भाडेपट्ट्याने प्रदान के लेल्या र्ासकीय जजमनीचा व
भाडेकराराचा तपर्ील

गावाचे
नाव

स.नं.

जह.नं.

५

६

क्षेत्र

हे
१

२

३

भाडेपट्ट्याची वसूली

कालाविी

पासून

पयंत

९

१०

वार्षवक
भाडे
पट्टा
रक्कम

भूई
भाड्याची
रक्कम वसूल
के ल्याचा
ददनांक

११

१२

४

र्ासन/ जवभागीय
आयक्त/
जजल्हाजिकारी
यांचा आदेर् क्र. व
ददनांक

आर
७

भाडे कराराचे
नतनीकरि के ल्याचा
र्ासन/ जवभागीय
आयक्त/
जजल्हाजिकारी यांचा
आदेर् क्र. व ददनांक

भाडेपट्टा हस्तांतररत
झाल्यास त्याचा
तपजर्ल. र्ासन/
जवभागीय आयक्त/
जजल्हाजिकारी यांचा
आदेर् क्र. व ददनांक

जमीन प्रदान
करारातील अटी व
र्ती यांचा भंग झाला
आहे ककं वा कसे याच्या
पाहिीचा ददनांक/
अजभप्राय (होय/नाही)
/अजिकारी यांचे नाव व
पदनाम

१३

१४

१५

८

र्तवभंग झाला
असल्यास,
र्तवभंगाचा
तपर्ील व
के लेली कायववाही

१६

रटप: या नोंदवहीत प्रत्येक पानावर एका मालमत्तेचा तपर्ील असावा, जेिक
े रुन भाडेपट्ट्याने ददलेल्या त्या मालमत्तेची दहा व पंिरा
वषांची माजहती भरता येईल. नोंदवहीतील पान पूिव भरल्यास नवीन पानावर तपर्ील भरिे सरू करून अगोदरच्या व नंतरच्या
पृष्ठक्रमांकाचा तपर्ील दोनही पृष्ठांवर देण्यात यावा.
तयार ददनांक:
तलाठी, मौजे ....., तालका.....जजल्हा.....

तपासले ददनांक:

तपासले ददनांक:

जमाबंदी जलजपक, तालका.....जजल्हा.....

तहजसलदार तालका.....जजल्हा.....
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८. गाव नमना एक – ड:- कळ वजहवाट कायदा आजि महाराष्र र्ेत जमीन (जमीन िारिेची कमाल
मयावदा) अजिजनयम १९६१ च्या उपबंिानसार अजतररक्त म्हिून घोजषत के लेल्या जजमनी दर्वजविारी
नोंदवही.
गाव नमना एक – ड
कळ वजहवाट कायदा आजि महाराष्र र्ेत जमीन (जमीन िारिेची कमाल मयावदा) अजिजनयम १९६१
च्या उपबंिानसार अजतररक्त म्हिून घोजषत के लेल्या जजमनी दर्वजविारी नोंदवही.
गाव ....., तालका..... जजल्हा.....
अन
भूमापन
जहस्सा
क्षेत्र
जजमनीचे वगीकरि
र्ेरा
क्र.
क्र.
क्र.
आकारिी
जलशसंजचत
अजलशसंजचत
क्षेत्र
क्षेत्र
आ रु. पै.
हे. आर
हे.
आर
हे. र
(१)
(२)
(३)
(४)
(५)
(६अ)
(६ब)
(७)

तयार ददनांक:

तपासले ददनांक:

तलाठी, मौजे ....., तालका.....जजल्हा.....

जमाबंदी जलजपक, तालका.....जजल्हा.....

तपासले ददनांक:
तहजसलदार तालका.....जजल्हा.....

गाव नमना एक – ड ही एक दय्यम नोंदवही आहे. यात कळ वजहवाट कायदा आजि महाराष्र र्ेत जमीन
(जमीन िारिेची कमाल मयावदा) अजिजनयम १९६१ च्या उपबंिानसार अजतररक्त म्हिून घोषजीत
के लेल्या जजमनी दर्वजविारी माजहती नोंदजवली जाते.


९. गाव नमना एक – इ:- र्ासकीय जजमनींवरील अजतक्रमिांची नोंदवही

अन
क्र.

(१)

भूमापन अजतक्रमि
क्र.
करिार्याचे
आजि
नाव
जहस्सा
क्र.

(२)

(३)

गाव नमना एक – इ
र्ासकीय जजमनींवरील अजतक्रमिांची नोंदवही
गाव....... तालका ............... जजल्हा............
अजतक्रजमत अजतक्रमिाचा अजतक्रमि खंड ककं वा स्तंभ (४) मध्ये
क्षेत्र व
ददनांक आजि नजरे स
आकारिी नमूद के लेले
त्याचा
अजतक्रजमत
आल्याचा कोित्या
अजतक्रमि
कच्चा
जजमनीचा
ददनांक
वषावपासून पूवी
आराखडा
उपयोग
वसूल
कोित्याही
करायची? वेळी दूर के ले
होते काय?
असल्यास
कोित्या
वषी?
(४)
(५)
(६)
(७)
(८)

तयार ददनांक:
तलाठी, मौजे ....., तालका.....जजल्हा.....

तपासले ददनांक:
जमाबंदी जलजपक, तालका.....जजल्हा.....

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

अजतक्रमिाबाबतच्या
जनिवयाचा ददनांक व
त्याचा तपर्ील

(९)

(१०)

तपासले ददनांक:
तहजसलदार तालका.....जजल्हा.....

तलाठी दप्तरातील गाव नमने १ ते २१
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गाव नमना एक – ड ही एक स्वयंस्पष्ट दय्यम नोंदवही आहे. या नोंदवहीमध्ये र्ासकीय जजमनींवरील
अजतक्रमिाबाबत माजहती असल्यामळे याचा बराच उपयोग होतो.

१०. गाव नमना दोन:- अकृ जषक महसलाची नोंदवही

अ.क्र

१

गाव नमना दोन
अकृ जषक महसलाची नोंदवही
गाव....... तालका ............... जजल्हा............
महाराष्र जमीन महसूलअजिजनयम , १९६६, कलम ११०/१११ अनवये ज्या वगावत गाव दाखल असेल तो वगव.
जजमनी
भूक्षेत्र अकृ जषक
भोगवटा
वार्षवक मदत
प्राजिकार
तालका पजहल्या
चे
परवानगीचे हक्काची
महसूल
नमना
भोगवटादारा
विवन
/
ककं मत
दोन
चे
भूप्रदानाचे
(असल्यास)
मिील
नाव
स्वरुप
नोंद क्र.
व अटी
पासून पयंत
२

३

४

५
रु.

पै.

६
रु. पै.

७अ

७ब

८

९

१०

र्ेरा

११

भाग अ – गावठािातील (एक) जनवास जवषयक प्रयोजनासाठी वापर के लेल्या जजमनी:
(दोन) औद्योजगक प्रयोजनासाठी वापर के लेल्या जजमनी:
(तीन) वाजिज्यीक प्रयोजनासाठी वापर के लेल्या जजमनी:
(चार) महसूल माफ प्रदानांव्यजतररक्त, कमी के लेल्या ककं वा वाढवलेल्या दराने इतर कोित्याही वापर के लेल्या जजमनी:
(पाच) महसूल माफ प्रदाने:
एकू ि भाग (अ) ( (एक) + (दोन) + (तीन) + (चार) + (पाच) )

भाग ब – गावठािाबाहेरील (एक) जनवास जवषयक प्रयोजनासाठी वापर के लेल्या जजमनी:
(दोन) औद्योजगक प्रयोजनासाठी वापर के लेल्या जजमनी:
(तीन) वाजिज्यीक प्रयोजनासाठी वापर के लेल्या जजमनी:
(चार) महसूल माफ प्रदानांव्यजतररक्त, कमी के लेल्या ककं वा वाढवलेल्या दराने इतर कोित्याही वापर के लेल्या जजमनी:
(पाच) महसूल माफ प्रदाने:
एकू ि भाग (ब) ( (एक) + (दोन) + (तीन) + (चार) + (पाच) )
वार्षवक गोषवारा
वषव:

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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भाग (अ) क्षेत्र
भाग (ब) क्षेत्र
एकू ि
तयार ददनांक:

तपासले

तलाठी मौजे ....., तालका.....जजल्हा.....

जमाबंदी जलजपक, तालका.....जजल्हा.....

महसूल
महसूल

तहजसलदार, तालका.....जजल्हा.....

गाव नमना एक मध्ये सवव कृ जषक जमीन महसूलाचा जहर्ोब ठे वला जातो. हा नमना जमाबंदीच्या
मदतीपयंत चालू असतो. या गाव नमना दोन मध्ये गावातील सवव कायम जबनर्ेती (अकृ जषक) जजमनींची
नोंद असते. तात्परत्या जबनर्ेतीची (उदा. जवटभट्टी) ची नोंद गाव नमना चार मध्ये घेतली जाते. गाव
नमना दोन हा महाराष्र जमीन महसूल (महसूल भूमापन व भूमापन क्रमांकाचे उपजवभाग) जनयम,
१९६९ चे जनयम २२ अनवये तयार के लेल्या अकृ जषक भोगवट्यांच्या नोंदवहीवर आिाररत असतो. यात
आपि जबनर्ेती असिार्या जजमनींपासून येिारा कायम स्वरुपी महसूल दर्ववतो. गाव नमना दोनची
जवभागिी दोन मख्य भागात के लेली आहे.
अ. गावठािातील जबनर्ेती जमीन आजि ब. गावठािाबाहेरील जबनर्ेती जमीन (गावठाि म्हिजे

महाराष्र जमीन महसूल अजिजनयम १९६६ च्या कलम १२२ अनवये जनजश्चत के लेली जागा)
महाराष्र जमीन महसूल अजिजनयम १९६६ च्या कलम ६७, ११० आजि ११४ मिील तरतूदींनूसार
याचे पाच उपजवभाग करण्यात येतात.
(१) जनवास कारिासाठी
(२) औद्योजगक कारिासाठी
(३) वाजिज्य कारिासाठी
(४) जमीन महसूल कमी ककं वा जास्त दराने आकारण्यात आलेल्या जवर्ेष प्रयोजनांसाठी
(५) महसूल माफ प्रयोजनांसाठी
 जबनर्ेती आदेर्ाची कायववाही:
अ. जबनर्ेती आकारिी झाल्यावर करुन सक्षम अजिकार्याच्या आदेर्ानवये जबनर्ेती आदेर्ाच्या दोन प्रती
तहजसल कायावलयाकडे पाठजवल्या जातात. आदेर्ाची एक प्रत आजि संबंिीत जजमनीचे नकार्े जजल्हा
जनरीक्षक, भूमी अजभलेख यांचेकडे पाठवली जातात.
आ. तहजसल कायावलयातील जमाबंदी जलपीकाने या आदेर्ाची नोंद तालका नमना दोन मध्ये घ्यावी व
आदेर्ाच्या दसर्या प्रतीवर तालका नमना दोन मध्ये घेतलेल्या नोंदींचा अनक्रमांक नमूद करून ती प्रत
तलाठी यांचक
े डे पाठवावी.
इ. जमाबंदी जलपीकाकडू न प्राप्त झालेल्या या आदेर्ाच्या प्रतीच्या माजहतीवरून तलाठी यांनी गाव नमना
दोन मध्ये नोंद घ्यावी.
फ. तलाठी यांनी गाव नमना दोन मध्ये नोंद घेतल्यानंतर सदर नोंद गाव नमना एक, सहा, सात आजि
आठ - ब यात सध्दा घ्यावी.
 तलाठी यांनी गाव नमना दोन मध्ये नोंद करण्याची पध्दत:
गाव नमना दोन मध्ये एकू ि अकरा स्तंभ आहेत.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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 गा. न. दोन- स्तंभ - २ मध्ये जजमनीचा सव्हे नंबर, प्लॉट नंबर नमूद करावा. हा स्तंभ अजिक
काळजीपूवक
व भरावा. उदा. फक्त 'गावठाि ककं वा खले मैदान' असे मोघम जलजहण्याऐवजी 'अमूक यांच्या
घराजवळील गावठाि ककं वा खले मैदान' असे नेमके जलहावे.
 गा. न. दोन- स्तंभ - ३ मध्ये जजमनीच्या जबनर्ेती खालील क्षेत्र, चौरस जमटरमध्ये नमूद करावे.
 गा. न. दोन- स्तंभ - ४ मध्ये जबनर्ेती उपयोगाचा प्रकार आजि त्या संबि
ं ीत अटी/र्ती नमूद
कराव्यात. उदा. दकरािा दकान/हॉटेल/जपठाची जगरिी/राहते घर इ. हा स्तंभ फार महत्वाचा आहे.
तपासिी करतांना या स्तंभाच्या आिारावर जनयमभंग, वापरातील बदल कळिे र्क्य होते.
 गा. न. दोन- स्तंभ - ६ मध्ये आकारण्यात आलेल्या जबनर्ेती जमीन महसूलाची नोंद करावी.
परं त स्तंभ – ६ मध्ये थकबाकी, वसूल, रुपांतर कर ककं वा दंड याची नोंद करु नये. सन २००७ पासून
र्ासनाने १० पैसे प्रती चौरस जमटर असा जबनर्ेती आकारिी दर कायम के ला आहे.
 गा. न. दोन- स्तंभ - ७ (अ) आजि ७ (ब) मध्ये जमीन महसलाच्या कालाविीची नोंद करिे अपेक्षीत
आहे. ही आकारिी जजमनीचा प्रत्यक्ष अकृ जषक वापर सरू के ल्यापासून पंिरा वषावच्या कालाविीनंतर
फे रतपासिी होईपयंत अंमलात राहते. या स्तंभावरुन महाराष्र जमीन महसूल अजिजनयम , १९६६,
कलम ११६ अनवये आकारिीची फे रतपासिी करण्यास मदत जमळते.
 गा. न. दोन- स्तंभ - ९ मध्ये तालका नमना नंबर दोन मध्ये ज्या अनक्रमांकाने सदर जबनर्ेती
आदेर्ाची नोंद करण्यात आली आहे तो क्रमांक जलहावा.
 गा. न. दोन- स्तंभ - ११ हा र्ेरा स्तंभ आहे. यात प्रत्यक्ष जबनर्ेती वापर सरू झाल्याचा ददनांक
नोंदवावा.
गा. न. दोनच्या या स्तंभांनंतर खालील भागात दोन भागातील नोंदी असतात. भाग अ – गावठािातील
आजि भाग ब – गावठािाबाहेरील.
• भाग अ मध्ये – गावठािातील- (एक) जनवास जवषयक प्रयोजनासाठी वापर के लेल्या जजमनी, (दोन)
औद्योजगक प्रयोजनासाठी वापर के लेल्या जजमनी, (तीन) वाजिज्यीक प्रयोजनासाठी वापर के लेल्या
जजमनी, (चार) महसूल माफ प्रदानांव्यजतररक्त, कमी के लेल्या ककं वा वाढवलेल्या दराने इतर कोित्याही
वापर के लेल्या जजमनी, (पाच) महसूल माफ करुन प्रदान के लेल्या जजमनी या पाच प्रकारातील जजमनींचे
क्षेत्र आजि महसूलाची नोंद असते. याची एकू ि बेरीज एकू ि भाग (अ) या स्तंभात के ली जाते.
• भाग ब मध्ये – गावठािाबाहेरील- (एक) जनवास जवषयक प्रयोजनासाठी वापर के लेल्या जजमनी, (दोन)
औद्योजगक प्रयोजनासाठी वापर के लेल्या जजमनी, (तीन) वाजिज्यीक प्रयोजनासाठी वापर के लेल्या
जजमनी, (चार) महसूल माफ प्रदानांव्यजतररक्त, कमी के लेल्या ककं वा वाढवलेल्या दराने इतर कोित्याही
वापर के लेल्या जजमनी, (पाच) महसूल माफ करुन प्रदान के लेल्या जजमनी या पाच प्रकारातील जजमनींचे
क्षेत्र आजि महसूलाची नोंद असते. याची एकू ि बेरीज एकू ि भाग (ब) या स्तंभात के ली जाते.
र्ेवटी भाग (अ) मध्ये समाजवष्ट एकू ि क्षेत्र आजि महसूल व भाग (ब) मध्ये समाजवष्ट एकू ि क्षेत्र आजि
महसूल तसेच दोनही भागांचे एकू ि क्षेत्र आजि महसूल याचा वार्षवक गोषवारा काढला जातो.
हा नमना जना ककं वा जीिव/खराब झाल्यास तहजसलदारने त्याच्या पनलेखनाचे आदेर् द्यावेत, तलाठी
यांनी सदर आदेर्ानसार अचूक पनलेखन करुन त्यावर सही करावी व तहजसलदारने पनर्लवजखत नमना
तपासून त्यावर सही करावी.
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११. गाव नमना तीन:- इनाम पत्रक (दमाला जजमनीची नोंदवही)

जडी/ सलामी

आकारिी

एकू ि

८

९

१० ११ १२

१३

१४

र्ेरा

अकृ जषक आकारिी

७

ककं वा नकसान

अकृ जषक वापराखालील क्षेत्र

६

दमालादारा कडील जर्ल्लक

कृ जषक आकारिी

५

दर

जनव्वळ लागवडी योग्य क्षेत्र

४

सनद क्रमांक

३

जमाबंदी

आजि आदेर् क्रमांक

भूमापन क्रमांक आजि जहस्सा क्रमांक

२

(ऍजलनेर्न रजजस्टर ) क्रमांक, िारिा प्रकार

इनामाचा प्रकार

१

मूळ दमाला जजमनीच्या नोंदवहीतील

िारिाजिकार

र्ासनाला येिे असलेली रक्कम

१५

या नमनयाचे नाव पूवी दमाला जजमनीची नोंदवही असे होते. 'दमाला जमीन' म्हिजे 'र्ासनाने महसूल
माफ ककं वा कमी करुन जवजर्ष्ट कामांसाठी प्रदान के लेल्या जजमनी'. अर्ा जजमनींना 'इनाम जजमनी' सध्दा
म्हितात.
र्ासन जनिवय ददनांक २३ ऑक्टोबर १९९७ अनवये या नमनयाचे नाव बदलून इनाम पत्रक असे ठे वण्यात
आले आहे तसेच त्यातील स्तंभ आजि तपर्ीलामध्ये बदल करण्यात आला आहे.
'दमाला जमीन' म्हिजे 'र्ासनाने महसूल माफ ककं वा कमी करुन जवजर्ष्ट कामांसाठी प्रदान के लेल्या
जजमनी'. अर्ा जजमनींना 'इनाम जजमनी' सध्दा म्हितात.
गाव नमना तीन मध्ये र्ेतीसाठी आजि जबनर्ेतीसाठी उपयोगात आिल्या जािार्या सवव
(सरं जाम/देवस्थान इनाम) दमाला जजमनींच्या महसूलाची नोंद के ली जाते.
इनाम जमीन म्हिजे राजकीय अथवा अनय कामाच्या मोबदला म्हिून र्ासनानाने प्रदान के लेली जमीन.
याच जजमनींना ‘दमाला जमीन’ म्हितात. या सरं जाम व इनाम कायद्यातील तरतूदी व सनदेतील अटींना
अिीन राहून उपभोगण्याचा हक्क र्ासनाने इनामदारांना प्रदान के ला होता. इनाम जमजीनींची नोंद
महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम, १९६६ चे कलम ७५ अनवये जजल्हा ककं वा तालका रजजस्टरला ठे वली
जाते, या रजजस्टरला एजलनेर्न रजजस्टर असे म्हितात.
'जडी' म्हिजे इनामदाराकडू न वसूल के लेल्या जमीन महसूलापैकी जो भाग सरकार जमा के ला जातो त्या
भागाला जडी ककं वा सलामी म्हितात.
'नकसान' म्हिजे इनामदाराकडू न वसूल के लेल्या जमीन महसूलापैकी जो भाग इनामदार स्वत:कडे ठे वतो
त्या भागाला नकसान म्हितात.
• इनामाचे प्रकार: स्वातंत्र्यपूवव काळात सात प्रकारची इनामे असली तरी सध्या खालील तीन प्रकारची
इनामे अजस्तत्वात आहेत.
१. सरं जाम इनाम-(इनाम वगव-१): अर्ा जजमनी पूवीच्या राजे रजवाडयांना र्ासनातफे कायमस्वरूपी
प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत. महाराष्ट्रात फक्त सातारा जजल्यात सरं जाम इनाम अजस्तत्वात आहे.
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२. देवस्थान इनाम-(इनाम वगव- ३): देवस्थान इनाम म्हिजे देवदेवता ककं वा अनय िार्मवक स्थळांच्या
व्यवस्थेसाठी ददलेली जमीन. पूवीच्या काळात काही जजमनी मंददर/मजर्दीसाठी बक्षीस म्हिून ददल्या
गेल्या आहेत. देवस्थानाचे दोन प्रकार आहेत.
(अ) सरकारी देवस्थान: यांची नोंद गाव नमना तीन मध्ये असते.
(ब) खाजगी देवस्थान: यांचा महसूल दप्तरार्ी संबि
ं नसल्याने त्यांची नोंद गाव नमना तीन मध्ये नसते.
देवस्थान इनाम जजमनीतून येिार्या उत्पननातून, संबजं ित मंददर/मजर्दीसाठी पजा, ददवाबत्ती,
साफसफाई, उत्सव यांचा खचव भागवला जातो.
जब्ररटर् काळात ज्या जजमनींना सारामाफी ददली गेली त्या जजमनींवर 'जडी' (Quit Rent/King’s
Share) आकारली गेली. ही जडीची रक्कम जब्ररटर् क्राऊनला पाठजवली जात असे.
देवस्थान इनाम वगव ३ च्या जजमनींचे दोन प्रकार आहेत.
 देवस्थान इनाम वगव ३ च्या जजमनींचे दोन प्रमख प्रकार आहेत.
(१) ग्रँट ऑफ रे व्हेनयू / रे व्हेनयू ग्रँट
(२) ग्रँट ऑफ सॉईल/ सॉईल ग्रँट
(१) ग्रँट ऑफ रे व्हेनयू: या प्रकारच्या जजमनीचे देवस्थानच्या नावे हस्तांतरि झालेले नसन देवस्थानला
फक्त अर्ा जजमनीचा जमीन महसूल घेण्याचा अजिकार होता. या जजमनींना र्ेतसार्यामध्ये सवलत
ददलेली असली तरी 'जडी' वसूल के ली जात असे. 'जडी'चा दर र्ेतसार्याच्या २५% असे. अर्ा जजमनी
ग्रँट ऑफ रे व्हेनयू ककं वा रे व्हेनयू ग्रँटच्या होत्या. अर्ा जजमनीवर देवस्थानचा मालकी हक्क नसे परं त
देवस्थानला गावातील जमीन महसातन खचव वजा जाता उववरीत महसूल जमळण्याचा हक्क असे.
(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) ग्रँट ऑफ सॉईल: पूवीचे राजे ककं वा संस्थाजनकांनी ज्या जजमनी देवस्थानाला, त्या जजमनीर्ी संलग्न
दगड, िोंडे, तृि, पाषाि, नदी, नाले, गवत, झाडे-झडपे यांच्या हक्कासह, संपि
ू व मालकी हक्काने प्रदान
के ल्या होत्या, यामळे अर्ा जजमनींवर राजाला त्या जजमनीच्या र्ेतसार्यावर कोितीही जडी द्यावी
लागत नव्हती, अर्ा जजमनींवरील सवव हक्क देवस्थानचे होते. अर्ा जजमनींना ग्रँट ऑफ सॉईल ककं वा
सॉईल ग्रँट म्हितात. काही देवस्थानांना संपूिव गावे सॉईल ग्रँट म्हिून प्रदान के लेली आहेत. अर्ा
जजमनीवर देवस्थानचा मालकी हक्क 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 देवस्थान जमीन रे व्हेनयू ग्रँटची आहे ककं वा सॉईल ग्रँटची आहे हे माजहत करण्यासाठी महत्वाचा
परावा म्हिजे त्या जजमनीची 'सनद'. आज बर्याच पूवीच्या सनद उपलब्ि नाही परं त सन १८६० ते
१८६२ दरम्यान इनाम कजमश्नर यांनी याबाबत चौकर्ी करून देवस्थान इनाम जजमनींची नोंद 'लँड
ऍजलनेर्न रजजस्टर' मध्ये के लेली आहे. जब्ररटर् राजवटीत अंदाजे १९२१ च्या समारास, सारा माफीने
ददलेल्या सवव इनाम आजि वतन जजमनींच्या सजवस्तर नोंदी बॉम्बे लँड रे नहेनयू कोड १८७९, कलम ५३
च्या तरतदीनवये ठे वलेल्या 'लँड ऍजलनेर्न रजजस्टर' मध्ये के लेल्या आहेत. महाराष्र जमीन महसूल
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अजिजनयम, कलम ७५ अनवये जजल्हा ककं वा तालक्याच्या रठकािी, महाराष्र जमीन महसूल (दमाला
जजमनींची नोंदिी पस्तक) जनयम, १९६७ अनवये एक नोंदवही ठे वलेली असते. त्यात जजल्ह्यातील सवव
इनाम/वतन जजमनींची नोंद करण्यात येते. गाव पातळीवर ‘दमाला जमीन’ ची नोंद तलाठी यांच्याकडील
गाव नमना ३ मध्ये असते. 'सनद' उपलब्ि नसेल तर 'लँड ऍजलनेर्न रजजस्टर' मिील नोंद मालकी
हक्काचा परावा म्हिून ग्राह्य िरली जाते.
'लँड ऍजलनेर्न रजजस्टर' मध्ये ज्या जजमनींना 'जडी' आकारल्याचे नमद आहे त्या जजमनी ग्रँट ऑफ रे व्हेनयू
ककं वा रे व्हेनयू ग्रँटच्या समजाव्या आजि ज्या जजमनींना 'जडी' आकारल्याचे नमद नाही त्या जजमनी ग्रँट
ऑफ सॉईल ककं वा सॉईल ग्रँटच्या समजाव्या.
• देवस्थान इनाम जजमनीच्या ७/१२ सदरी भोगवटादार (मालक) म्हिून देवाचे/देवस्थानचे नाव जलहावे.
त्याखाली रे षा ओढू न वजहवाटदार/व्यवस्थापकाचे नाव जलजहण्याची प्रथा होती. परं त या प्रथेमळे
कालांतराने, ७/१२ चे पनलेखन करतांना, चकू न देवाचे नाव जलजहिे राहून जात होते ककं वा मद्दाम
जलजहले जात नव्हते. त्यामळे पढे अनेक वाद जनमावि होत होते. त्यामळे ७/१२ सदरी भोगवटादार
(मालक) म्हिून देवाचे/देवस्थानचे नाव जलहावे, वजहवाटदार/व्यवस्थापकाचे नाव इतर हक्कात ठे वावे.
• देवस्थान इनाम जजमनीच्या ७/१२ वर भोगवटादार सदरी (मालक) पजारी, महंत, मठाजिपती, रस्टी,
मतावली, काझी यांची नावे दाखल करीू नये.
• देवस्थान इनाम जजमनीचे हस्तांतरि, जवक्री ककं वा वाटप करता येत नाही. असे झाल्यास अर्ी जमीन
सरकार जमा के ली जाऊ र्कते. असा अनजिकृ त प्रकार तलाठी यांना आढळल्यास त्यांनी तात्काळ
तहजसलदारला कळवावे.
• अत्यंत अपवादात्मक पररजस्थतीत र्ासनाची पूवव परवानगी आजि िमवदाय आयक्तांच्या मानयतेने असे
हस्तांतरि ककं वा जवक्री करता येत.े
• देवस्थान इनाम जजमनीत कळाचे नाव दाखल होऊ र्कते परं त जर देवस्थानच्या रस्टने कळ वजहवाट
अजिजनयम कलम ८८ ची सूट घेतली असेल तर अर्ा कळास कळ वजहवाट अजिजनयम ३२ ग प्रमािे
जमीन जवकत घेण्याचा अजिकार नसतो.
• देवस्थान इनाम जजमनीला वारसांची नोंद होऊ र्कते, परं त येथे जनमाने वारस ठरण्याऐवजी
मयतानंतर प्रत्यक्ष पजा-अचाव करिारा वारस ठरतो. म्हिजेच पदामळे जमळिारा उत्तराजिकार हे तत्व
येथे लागू होते. एखाद्या मयत पजार्याला चार मले वारस असतील तर पजाअचाव व वजहवाटीसाठी पाळी
पध्दत ठरवून द्यावी असे अनेक नयायालयीन जनिवयात म्हटले आहे. मठाचा प्रमख/पजारी, अजववाहीत
असला ककं वा त्याला वारस नसल्यास तो त्याच्या मृत्यूआिी जर्ष्य जनवडू न त्याला उत्तराजिकार देऊन
जातो. परं त या जजमनीचे वारसांमध्ये वाटप होत नाही तसेच एका कटंबाकडू न दसर्या कटंबाकडे
हस्तांतरि होत नाही.
• इनाम वगव एक आजि तीनच्या जजमनीबाबत र्तवभग
ं झाला तर जमीन महसलातील सवलत रद्द करुन
पूिव जमीन महसूल आकारता येतो. इनाम वगव सातच्या जजमनीबाबत र्तवभग
ं झाला तर प्रदान के लेली
जमीन काढू न घेता येत.े
• ज्यावषी काही बदल झाला असेल त्यावषी इनामदाराचे वगव, व भाग आजि बेरीज यानसार गोषवारा
तयार करण्यात येतो. ज्यावषी काही बदल झाला नसेल त्यावषी तलाठी यांनी '.... या वषावत कोिताही
बदल नाही' असा र्ेरा जलहावा.
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• गाव नमना तीनची मदत जमाबंदीच्या मदतीपयंत असते, परं त यातील जजमनींच्या तपर्ीलात बरे च
बदल झाले असतील ककं वा हा नमना जना ककं वा जीिव/खराब झाल्यास तहजसलदारने त्याच्या पनलेखनाचे
आदेर् द्यावेत, तलाठी यांनी सदर आदेर्ानसार अचूक पनलेखन करुन त्यावर सही करावी व
तहजसलदारने पनर्लवजखत नमना तपासीून त्यावर सही करावी.
ज्या देवस्थानचा रस्ट, महाराष्र पजब्लक रस्ट ऍक्ट, १९५० अनवये नोंदिीकृ त आहे जतथे कलम ३६
अनवये व्यवस्थापनाची जबाबदारी रस्टची असते आजि िमवदाय आयक्तांना जनिवयाचे अजिकार प्रदान
के लेले 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.)
 महत्वाच्या व्याख्या:
मा. राव बहादर आर एन जोगळे कर हे तत्कालीन मब
ं ई प्रांताचे सहाय्यक आयक्त होते त्यांनी ऍजलनेर्न
मॅनयअल नावाचे एक पस्तक सवव इनाम आजि वतन जजमनींबाबत, सन १९२१ मध्ये जलजहलेले आहे.
त्याला ʻजोगळे कर मॅनयअलʼ म्हिूनही ओळखले जाते.
• 'इनाम' म्हिजे जमीन महसूल वसूल करण्याचा राज्य सरकारचा हक्क, पूित
व : ककं वा अंर्त: अनय
व्यक्तीकडे स्वािीन के लेला असिे.
• 'इनामदार' म्हिजे ज्या व्यक्तीला रोख, जमीन ककं वा गाव प्रदान के लेला आहे अर्ी व्यक्ती, ज्याच्याकडे
पूिवत: ककं वा अंर्त: जमीन महसूल वसूल करण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे.
• 'जडी' म्हिजे इनामदाराकडू न वसूल के लेल्या जमीन महसूलापैकी जो भाग इनामदाराकडू न सरकार
जमा के ला जातो त्या भागाला जडी म्हितात. ग्रँट ऑफ रे व्हेनयू या जजमनींना र्ेतसार्यामध्ये सवलत
ददलेली होती तरी 'जडी' वसूल के ली जात असे. 'जडी'चा दर र्ेतसार्याच्या २५% असे.
• 'नकसान' म्हिजे इनामदाराकडू न वसूल के लेल्या जमीन महसूलापैकी जो भाग इनामदार स्वत: कडे
ठे वतो त्या भागाला नकसान म्हितात.
• ʻमामल जडी ककं वा जनी सलाजमʼ (Mamul Judi or Old Salami): इनामचे मूल्य कमी करण्याच्या
हेतने जमीन महसूलाचा र्ासनातफे घेण्यात येिार भाग. (a portion of land revenue taken by
Government to reduce the value· of Inam, up to their intention)
• ʻरोख भत्ताʼ (Cash allowance): अनदान ककं वा कोित्याही हक्क, जवर्ेषाजिकार, परवानगी, ककं वा
कायावलयाच्या बाबतीत र्ासनातफे देय जमीन महसूल. (a grant of money or land revenue
payable on the part of Government in respect of any right, privilege, perquisite or
office)
• सलाजम ककं वा सलाजमआ: (Salami or Salamia) सववसािारि अथावने याचा अथव वररष्ठांना ददलेली
अजभवादपर भेटवस्तू, येथे याचा अथव भाडेमक्त जजमनीवरील जक्वट रें ट असा आहे.
• पूवीच्या काळात काही जमीनी मंददर/मजर्दीसाठी बक्षीस म्हिून ददल्या गेल्या आहेत. देवस्थानाचे दोन
प्रकार आहेत.
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(१) सरकारी देवस्थान: यांची नोंद गाव नमना ३ मध्ये असते.
(२) खाजगी देवस्थान: यांचा महसूल दप्तरार्ी संबि
ं नसल्याने त्यांची नोंद गाव नमना नं. ३ मध्ये नसते.
 देवस्थान इनाम हे इनाम वगव ३ आजि िारिाजिकार वगव २ ने म्हिून गाव दप्तरी दाखल असते. अर्ा
जजमनीतून येिार्या उत्पननातून, संबजं ित मंददर/मजर्दीसाठी पजा, ददवाबत्ती, साफसफाई, उत्सव यांचा
खचव भागवला जातो. या जमीनी देवाच्या नावे ददलेल्या असतात त्यामळे यांच्या सात-बारा सदरी
कब्जेदार म्हिून देवाचेच नाव असावे.
 इनाम जजमनींची नोंद महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम, १९६६ चे कलम ७५ अनवये जजल्हा ककं वा
तालका रजजस्टरला ठे वली जाते, या रजजस्टरला "ऍजलनेर्न रजजस्टर" असे म्हितात. यावरुन गाव नमना
तीनची पडताळिी करता येत.े
 देवस्थान इनाम जजमनीचे हस्तांतरि, जवक्री ककं वा वाटप करता येत नाही. असे झाल्यास अर्ी जमीन
पनहा देवस्थानच्या नावे दाखल करण्याचा आदेर् देता येतो. असा अनजिकृ त प्रकार तलाठी यांना
आढळल्यास त्यांनी तात्काळ तहजसलदारला कळवावे.
 अत्यंत अपवादात्मक पररजस्थतीत र्ासनाची पूवव परवानगी आजि िमवदाय आयक्तांच्या मानयतेने असे
हस्तांतरि ककं वा जवक्री करता येत.े
 देवस्थान इनाम जजमनीत कळाचे नाव दाखल होऊ र्कते. परं त महाराष्र कळवजहवाट व र्ेतजमीन
अजिजनयम कलम ८८(१)(अ) च्या तरतदी देवस्थान इनाम जजमनीला लागू होत नाहीत सबब अर्ा
कळास कळ वजहवाट अजिजनयम ३२ ग प्रमािे जमीन जवकत घेण्याचा अजिकार नसतो.
 देवस्थान इनाम जजमनीच्या सात-बारा सदरी भोगवटादार (मालक) म्हिून देवाचे / देवस्थानचेच नाव
जलहावे. पूवी देवस्थानच्या नावाखाली रे ष ओढू न वजहवाटदार/व्यवस्थापकाचे नाव जलजहण्याची प्रथा
होती. परं त या प्रथेमळे कालांतराने, सात-बारा पनलेखन करतांना, चकू न देवाचे नाव जलहावयाचे राहून
जाते ककं वा मद्दाम जलजहले जात नाही. त्यामळे पढे अनेक वाद जनमावि होतात. त्यामळे सात-बारा सदरी
भोगवटादार (मालक) म्हिून देवाचे/देवस्थानचेच नाव जलहावे, व्यवस्थापक, वजहवाटदार इत्यादींची
नावे इतर हक्कातच ठे वावी.
 देवस्थान इनाम जजमनीच्या सात-बाराच्या कब्जेदार सदरी पजारी, महंत, मठाजिपती, रस्टी,
मतावली, काझी यांची नावे कळ म्हिून दाखल करु नये. नाहीतर ते लोक ताब्यासाठी नयायालयात दावा
दाखल करु र्कतात.
 देवस्थान इनाम जजमनीला पजार्याच्या वारसांची नोंद के ली जाऊ र्कते. तथाजप, सववसािारिपिे
देवस्थान जजमनीला जनमाने वारस ठरण्याऐवजी, मूळ पजारी मयत झाल्यानंतर देवाची प्रत्यक्ष पजाअचाव करिारा वारस ठरतो. म्हिजेच वारस हक्काने जमळिार्या उत्तराजिकाराऐवजी पदामळे जमळिारा
उत्तराजिकार हे तत्व येथे लागू होते. एखाद्या मयत पजार्याला चार मले वारस असतील तर पजाअचाव व
वजहवाटीसाठी पाळी पध्दत ठरवून ददली जावी असे अनेक नयायालयीन जनिवयात म्हटले आहे. मठाचा
प्रमख/पजारी, अजववाहीत असला ककं वा त्याला वारस नसल्यास तो त्याच्या मृत्यूआिी जर्ष्य जनवडू न
त्याला उत्तराजिकार देऊन जातो. परं त देवस्थान जजमनीचे वारसांमध्ये वाटप होत नाही तसेच एका
कटंबाकडू न दसर्या कटंबाकडे हस्तांतरि होत नाही.
 देवस्थान इनाम जजमनीबाबत तलाठींनी सदैव दक्ष असावे. याची जपक पहािी समक्ष हजर राहूनच
करावी.
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 देवस्थान इनाम अथवा िमवदाय इनाम ही इनाम वगव ३ मध्ये समाजवष्ट होतात. यांना ददल्या जािार्या
र्ासकीय अनदानाचा एकमेव उद्देर्, िार्मवक संस्थांना उपजजजवके साठी साहाय्य करिे हा असतो.
 देवस्थान जजमनीची पेरिी/ नफा आळीपाळीने घेता येत असला तरीही जजमनीची जवभागिी
कोित्याही पररजस्थतीत करता येत नाही. परं त काही ठराजवक पररजस्थतीत जमळकतीचा फायदा होिार
असेल ककं वा कायदेर्ीर आवश्यकता असेल तर सािारितः देवस्थान जजमनीचे हस्तांतरि स्वीकारले जाते
मात्र जनयम म्हिून देवस्थान जमीन इनाम वारसा हक्काने हस्तांतररत होत नाहीत ककं वा जतची
जवभागिीही होत नाही. मात्र या जजमनींचा भोगवटा, पीक पाहिी/ व्यवस्थापन वारसा हक्काने होऊ
र्कते.
 िार्मवक इनामे ही जमीन महसूल अनदाने आहेत असेच कायदा मानतो. याचाच अथव देवस्थान इनाम
वगव-३ इनामे ही हस्तांतरिीय नाहीत. या इनामाच्या जजमनी जवकता येत नाहीत. याचाच अथव इनाम
जजमनीतील कळांना मब
ं ई कळकायदा व र्ेतजमीन कायदा प्रमािे जमीन जवकण्याचा अजिकारी प्राप्त
होत नाही. मात्र त्यांचा कळ हक्क या जजमनीवर वंर्परं परागत कायम राहतो. त्यांना त्या जजमनी जवकता
येत नाही ककं वा गहाि ठे वता येत नाही. तसेच कळांना या जजमनी जवकत घेण्याचा हक्क प्राप्त होत नाही.
मात्र वजहवाटिारकांचा हक्क वारसाहक्काने कायम राहतो. मात्र या जजमनी वारसाहक्कानेच िारि के ल्या
पाजहजेत असे नाही. या जजमनी वजहवाटीचा हक्क जललावाने देऊनही जवजर्ष्ठ कालाविीसाठी वजहवाटीचे
हक्क प्राप्त होऊ र्कतात. वजहवाटदार वारस असो ककं वा नसो त्यास ही जमीन वजहवाटता येत.े
 भूसप
ं ादन अजिजनयमातील तरतदीनसार देवस्थान इनामाची जजमन संपादीत झाल्यास भूसप
ं ादन
मोबदल्याचे देवस्थान व कळ यांच्यामध्ये जवभाजन करण्याबाबतच्या प्रचजलत र्ासन िोरिानसार,
भूसप
ं ादनाच्या मोबदल्याच्या रकमेतील ५०% एवढी रक्कम देवस्थानास व ५०% एवढी रक्कम कळास
देण्यात यावी. ज्या प्रकरिात भूसप
ं ादन जनवाडा जाहीर झाला आहे, परं त मोबदल्याच्या रकमेचे वाटप
झालेले नाही, अर्ा प्रकरिात तसेच येथन
ू पढे देवस्थान इनाम जजमनीच्या भूसंपादन प्रकरिात लागू
करण्यात यावेत.
 अंर्त: व पूित
व : सारामाफी असिाऱ्या देवस्थान जजमनींची जी बेकायदेर्ीर आजि सक्षम
प्राजिकाऱ्याच्या अथवा र्ासनाच्या पूवप
व रवानगीजर्वाय हस्तांतरिे झालेली आहेत, अर्ा बेकायदेर्ीर
हस्तांतरिाबाबतची प्रकरिे जवलंबाचा कालाविी क्षमाजपत करून स्वतःहून पनररक्षिात घेऊन,
गिवत्तेवर योग्य ते आदेर् करण्याबाबत र्ासन पररपत्रक ददनांक ३० जलै, २०१० अनवये क्षेजत्रय
महसूली प्राजिकारी अथवा अजिकारी यांना खालील ददर्ाजनदेर् ददलेले आहेत.
१) देवस्थान जजमनीचे बेकायदेर्ीर हस्तांतरि झाल्याचे जनदर्वनास आलेल्या प्रकरिांपक
ै ी पनररक्षिात
दाखल करून घेतलेल्या प्रकरिांपक
ै ी प्रलंजबत प्रकरिे लवकरात लवकर जनकाली काढण्याबाबतचे काम
प्रािानयाने हाती घ्यावे, तसेच, ज्या प्रकरिांमध्ये, कोित्याही प्रकारची कायववाही करण्यात आलेली नाही
अर्ा प्रकरिांमध्ये, ६ मजहनयांमध्ये अिव-नयाजयक कायववाही पूिव करण्यात यावी व त्याबाबतचा सजवस्तर
अहवाल र्ासनास सादर करण्यात यावा.
२) ज्या देवस्थान जजमनींची प्रकरिे र्ासनाने पनरीक्षिात दाखल करून घेतल्यानंतर ज्या प्रकरिामध्ये
अर्ी देवस्थान जमीन ही योग्य व्यक्तीच्या (जवश्वस्त/व्यवस्थापक) यांच्या प्रत्यक्ष ताब्यामध्ये देिे आवश्यक
आहे, तथाजप, ज्या प्रकरिामध्ये जवश्वस्त/ व्यवस्थापक आढळू न येत नाहीत, त्या प्रकरिी महाराष्ट्र
साववजजनक जवश्वस्त अजिजनयम,१९५० मिील तरतदीच्या अनषंगाने िमावदाय उपायक्त / सहायक आयक्त
यांच्याकडे संदभव करून पढील प्रमािे चौकर्ी करून घ्यावी : अ) संबजं ित जजमनीच्या संदभावत
जवश्वस्त/व्यवस्थापक अजस्तत्वात आहेत
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ककं वा कसे? ब) तसेच जवश्वस्त अथवा व्यवस्थापक अजस्तत्वात असल्यास, त्यांची जवश्वस्त संस्था ही
साववजजनक जवश्वस्त संस्था आहे ककं वा कसे?
महाराष्ट्र साववजजनक जवश्वस्त अजिजनयम,१९५० मिील तरतदीच्या अनषंगाने के लेल्या वरील चौकर्ी
दरम्यान जवश्वस्त अथवा व्यवस्थापक आढळू न आल्यास अर्ा जजमनींचा प्रत्यक्ष ताबा जवश्वस्त ककं वा
व्यवस्थापक यांना देण्यात यावा.
तसेच, महाराष्ट्र साववजजनक जवश्वस्त अजिजनयम,१९५० मिील तरतदीच्या अनषंगाने वरीलप्रमािे
चौकर्ी पूिव होऊन त्यास अंजतम स्वरूप प्राप्त होईपयंत जजमनीचे संरक्षि र्ासनातफे करण्याची व्यवस्था
करण्यात यावी. अर्ा चौकर्ीत जवश्वस्त अथवा व्यवस्थापक आढळू न न आल्यास अर्ी जमीन र्ासनाच्या
ताब्यात घेण्यात यावी.
ज्या देवस्थान जजमनींवर कोित्याही देवस्थानाने अथवा कोित्याही व्यक्तीने दावा के ला नसेल तर अर्ा
जजमनींच्या बाबतीत महाराष्ट्र जमीन महसूल संजहता, १९६६ मिील
तरतूदींचा उपयोग करावा.
३) ज्या देवस्थान जजमनी र्ासनाने पररपत्रक दद.३०.०७.२०१० मिील तरतूदीनसार कारवाई करुन
ताब्यात घेतल्या असतील अर्ा जजमनी जोपयंत संबजं ित देवस्थानाला अथवा अर्ा संबजं ित
देवस्थानाच्या प्रजतजनिीला हस्तांतररत करीत नाहीत, तोपयंत अर्ा जजमनी र्ासनाच्या ताब्यात
राहतील आजि राज्य र्ासनाने अर्ा मालमत्तांना संरक्षि ददले पाजहजे. असा आदेर् पारीत करण्यात
आला आहे.
 देवस्थान इनाम तपासिी अहवाल

देवस्थानचे नाव

क्षेत्र

देवपजा करिार्याचे नाव

जनयजमतपिे देवपजा के ली जाते काय?

जमीन लँड ग्रँट आहे की रे व्हेनयू ग्रँट ?

जनवावहासाठी अनय जमीन असल्यास जतचा
तपर्ील आजि सध्या असिारे पीक

जजमनीत वजहवाट करिार्याचे नाव आजि
वजहवाटीचा हक्क काय?

रस्ट असल्यास त्याचा तपर्ील

ं झाला आहे काय?
र्तवभग

१
१

जजल्हा......... येथील देवस्थान इनाम जजमनीची तपासिी

देवस्थानचा भूमापन क्र.

अ.क्र.

मौजे .... गाव.... ता.

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

र्ेरा

१२

२
३
एखाद्या स्तंभाबाबत अजिक माजहती देण्यासाठी स्वतंत्र कागद जोडावा.
उपरोक्त माजहती मी समक्ष स्थळ पहािी करून ददलेली असून ती खरी व बरोबर आहे. तसेच उपरोक्त नमद
देवस्थान इनाम जजमनींजर्वाय माझ्या साझ्यात अनय देवस्थान इनाम जमीन नाही.
तलाठी, साझा......, तालका....... जजल्हा......
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मराठवाडा जवभागात हैद्राबाद इनाम व वतन कायद्यानवये काम करतांना मदतमार्-जखदमतमार् असे
इनामाचे प्रकार ददसून येतात.
मराठवाडा जवभागात जब्रटीर् राजवट नव्हती. या जवभागावर जनजामाचे राज्य होते. त्यामळे येथील
इनाम-वतन कायद्यांबाबत हैद्राबाद अजतयात चौकर्ी कायदा १९५२, हैद्राबाद अजतयात चौकर्ी जनयम
१९५४, हैद्राबाद इनामे (आजि रोख अनदाने) नष्ट करिे कायदा १९५४, हैद्राबाद इनामे नष्ट करिे
(दरुस्ती) कायदा १९६०, हैद्राबाद इनामे (आजि रोख अनदाने) नष्ट करिे (सिारिा) कायदा २०१५
इत्यादी कायद्यानवये कामकाज के ले जाते.
उपरोक्त कायद्यात वारं वार वाचनात येिारे काही र्ब्द आजि त्यांचा अथव खालीलप्रमािे:
• "अजतयात" या र्ब्दाचा अथव इनाम जजमनीचे वारस असा आहे.
• "फसली" या र्ब्दाचा अथव इसवी सन (वषव). "फसली" इसवी सनच्या अंदाजे ५५० ते ६०० वषव मागे
आहे.
• "बलददया सरकार" या र्ब्दाचा अथव राजाने स्थाजनक स्वराज्य संस्थेला बहाल के लेली जमीन.
• "मंतखब" या र्ब्दाचा अथव इनामाची "सनद" असा आहे.
• "काबीज-ए-कदीम" या र्ब्दाचा अथव इनामदाराव्यजतररक्त इनाम जमीन िारि करिारी अर्ी व्यक्ती,
ज्याच्या ताब्यात जमीन इनाम जमीन इनाम मंजरू झाल्यापासून आहे.
• "कायम कळ" या र्ब्दाचा अथव १० जन १९५० पूवीपासून इनामदाराची जमीन भाडेपट्ट्यावर
कसिारी व्यक्ती
• "जूडी" ककं वा "भाडे-सोड" इनामदारामाफव त र्ासनास देय असिारा जनजश्चत जमीन महसूल.
हैद्राबाद इनामे (आजि रोख अनदाने) नष्ट करिे कायदा १९५४, कलम ३ अनवये सवव प्रकारची हैद्राबाद
इनामे नष्ट झाल्याची तरतद करण्यात आली आहे तसेच सवव रोख अनदाने थांबजवण्यात येऊन इनाम
जजमनींना जमीन महसूल लागू करण्यात आला आहे.
हैद्राबाद इनामे (आजि रोख अनदाने) नष्ट करिे कायदा १९५४, कलम ६ अनवये इनामदार ककं वा
काबीज-ए-कदीम यांच्याकडू न जजमनीच्या मल्यांकनाच्या सहापट, कायम कळाकडू न जजमनीच्या
मल्यांकनाच्या आठपट आजि कळाकडू न जजमनीच्या मल्यांकनाच्या बारापट भोगवटा रक्कम वसूल
करण्यात आली आजि त्यांना नवीन अजवभाज्य र्तीवर, भोगवटादार-वगव २ म्हिून जमीन पनवप्रदान
करण्यात आली.
हैद्राबाद इनाम-वतन कायद्यात इनामाचे दोन प्रकार नमद आहेत.
अ) जखदमतमार् इनाम
ब) मदतमार् इनाम
अ) जखदमतमार् (Service) ककं वा सेवािारी इनाम म्हिजे देवस्थान, मंददर, मजस्जद, इत्याकदंना प्रदान
करण्यात आलेली जमीन. अर्ी जमीन फक्त पजा-अचाव व देवाची सेवा करण्यासाठी मत
ं खंबच्या आिारे
प्रदान करण्यात आली आहे. जखदमतमार् इनाम जमीन कोित्याही पररजस्थतीत खालसा करता येत नाही
ककं वा अर्ा जजमनीची जवक्री, हस्तांतरि करता येत नाही.
ब) मदतमार् (Community) इनाम म्हिजे सहाय्य म्हिून ककं वा उपजजजवके साठी प्रदान के लेली जमीन.
हैद्राबाद इनामे (आजि रोख अनदाने) नष्ट करिे कायदा १९५४, कलम २-ए अनवये मदतमार् जमीन
खालसा करण्यात येऊ र्कते. कलम ६(१) अनवये सक्षम अजिकार्याकडू न चौकर्ी होऊन आजि वरील
प्रमािे भोगवटा रक्कम वसूल के ल्याची खात्री करून मदतमार् इनाम जमीन, नवीन अजवभाज्य र्तीवर,
भोगवटादार-वगव २ म्हिून पनवप्रदान करण्यात येऊ र्कते. हैद्राबाद इनामे (आजि रोख अनदाने) नष्ट
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करिे कायदा १९५४, कलम ६(३) अनवये अर्ा जजमनीच्या हस्तांतरिास सक्षम अजिकार्याची संमती
आवश्यक होती.
हैद्राबाद इनामे (आजि रोख अनदाने) नष्ट करिे (सिारिा) कायदा २०१५ अनवये उपरोक्त १९५४ च्या
कायद्यातील कलम ६(३) ऐवजी नवीन कलम ६(३-अ) समाजवष्ट करण्यात आले आहे.
नवीन कलम ६(३-अ) अनवये, हैद्राबाद इनामे (आजि रोख अनदाने) नष्ट करिे (सिारिा) कायदा
२०१५ च्या प्रारं भाच्या ददनांकास (३० जलै २०१५) ककं वा त्या नंतर नवीन अजवभाज्य र्तीवर,
भोगवटादार-वगव २ म्हिून िारि के लेल्या मदतमार् जजमनीचे कृ जषक प्रयोजनासाठी हस्तांतरि
करण्यास जजल्हाजिकारी ककं वा अनय सक्षम अजिकार्याकडू न परवानगी, ना हरकत ककं वा संमतीची
आवश्यकता असिार नाही परं त अर्ा हस्तांतरिानंतरही सदर जमीन नवीन अजवभाज्य र्तीवर,
भोगवटादार-वगव २ म्हिूनच राहील.
उपरोक्त प्रारं भाच्या ददनांकास ककं वा त्या नंतर नवीन अजवभाज्य र्तीवर, भोगवटादार-वगव २ म्हिून
िारि के लेल्या मदतमार् जजमनीच्या चालू बाजारमल्याच्या ५०% रक्कम नजरािा म्हिून र्ासनाला
प्रदान करून अर्ा जजमनीचा भोगवटा वगव-१ करता येईल.
उपरोक्त प्रारं भाच्या ददनांकापूवी नवीन अजवभाज्य र्तीवर, भोगवटादार-वगव २ म्हिून िारि के लेल्या
मदतमार् जजमनीचे जवना परवानगी हस्तांतरि कृ जषक प्रयोजनासाठी करण्यात आले असेल तर अर्ा
हस्तांतरिाचा परावा (खरेदी खत, बक्षीसपत्र ई.) सादर के ल्यानंतर असे जवनापरवाना झालेले हस्तांतरि
कोितीही रक्कम भरून न घेता जनयजमत करता येईल आजि सदर जमीन भोगवटा वगव-२ म्हिून िारि
करता येईल.
उपरोक्त प्रारं भाच्या ददनांकापूवी नवीन अजवभाज्य र्तीवर, भोगवटादार-वगव २ म्हिून िारि के लेल्या
मदतमार् जजमनीचे जवना परवानगी हस्तांतरि अकृ जषक प्रयोजनासाठी करण्यात आले असेल तर
जनयजमतीकरिाच्या ददनांकास अर्ा जजमनीच्या असलेल्या बाजारमल्याच्या ५०% रक्कम नजरािा
म्हिून आजि या ५०% रक्कमेच्या १०% रक्कम दंड म्हिून र्ासनाला प्रदान करून अर्ा जजमनीचे
जवनापरवाना झालेले हस्तांतरि जनयजमत करता येईल आजि सदर जमीन भोगवटा वगव-१ म्हिून िारि
करता येईल.
उपरोक्त प्रारं भाच्या ददनांकास ककं वा त्या नंतर नवीन अजवभाज्य र्तीवर, भोगवटादार-वगव २ म्हिून
िारि के लेल्या मदतमार् जजमनीचे जवना परवानगी आजि वरील प्रमािे चालू बाजारमल्याच्या ५०%
रक्कम र्ासनाला प्रदान न करता अकृ जषक प्रयोजनासाठी हस्तांतरि करून र्तवभग
ं करण्यात आला असेल
तर अर्ा जजमनीच्या चालू बाजारमल्याच्या ५०% रक्कम नजरािा म्हिून आजि या ५०% रक्कमेच्या
५०% रक्कम दंड म्हिून र्ासनाला प्रदान करून अर्ा जजमनीचे जवनापरवाना झालेले हस्तांतरि
जनयजमत करता येईल आजि सदर जमीन भोगवटा वगव-१ म्हिून िारि करता येईल.
३. संकीिव इनाम- (इनाम वगव-७): काही ठराजवक कामांकररता महसूल माफीने ददलेल्या जजमनी इनाम
वगव-७ जजमनींमध्ये र्ाळा, महाजवद्यालये, दवाखाने, दक्रडांगिे इत्यादींना काही अटींवर ददलेल्या
जजमनींचा समावेर् होतो. यांची नोंद तलाठी यांच्याकडील गाव नमना २ व ३ मध्ये असते. अर्ा
प्रकारच्या संकीिव इनाम म्हिून ददलेल्या जजमनींची तपासिी महसूल अजिकार्यांनी जरूर करावी.
याबाबत र्तवभग
ं असल्यास तलाठी यांनी त्याचा अहवाल वररष्ठांना पाठवावा आजि त्याची नोंद गाव
नमना नंबर ३ च्या रकाना क्रमांक १६ मध्ये घ्यावी. संकीिव इनाम म्हिून प्रदान के लेल्या जजमनीच्या
वापराबाबत र्तवभंग झाल्यास अर्ी जमीन काढू न घेतली जाऊ र्कते.
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१२. गाव नमना चार:- संकीिव जमीन महसूलाची नोंदवही
गाव नमना चार
संकीिव जमीन महसूलाची नोंदवही
(जसवाई आमदानी – जसवाई जमाबंदी)
अ.
क्र.

प्रकरि पात्र
क्रमांक व्यक्ती

(१)

(२)

(३)

खाते
क्रमांक

(४)

स्थाजनक
उपकर

रु. पै.
(५)

अस्थाजनक
उपकर
पात्र

रु.
पै.
(६)

ब-स्थाजनक उपकर मक्त

कलम
१७४
खालील
दंड
रु. पै.
(७-अ)

नोटीस
फी

रु. पै.
(७-ब)

र्ेरा

कलम
१५२
खालील
दंड
रु. पै.
(७-क)

(८)

एकू ि मागिी

रु.

वसूली

रु.

जर्ल्लक

रु.

रोजी तयार- ददनांक:

रोजी तपासले- ददनांक:

तलाठी, मौजे ....., तालका.....जजल्हा.....
तालका.....जजल्हा....

रोजी तपासले- ददनांक

जमाबंदी जलजपक तालका.....जजल्हा..... तहजसलदार,
गाव नमना चारचा गोषवारा
रु.

पै.

एकू ि स्थाजनक उपकर
जमीन महसूल
(एक) स्थाजनक उपकर असलेला
(दोन) स्थाजनक उपकर नसलेला
एकत्रीकृ त जमीन महसूल
वसूली
जर्ल्लक

तयार ददनांक:

तपासले ददनांक:

तलाठी, मौजे ....., तालका.....जजल्हा.....

तपासले ददनांक:

जमाबंदी जलजपक तालका.....जजल्हा.....

तहजसलदार, तालका.....जजल्हा.....
गाव नमना ४ या नमनयात गावातील पाच वषावपक्ष
े ा कमी कालाविीसाठी जनजश्चत के लेल्या संकीिव
महसूलाच्या जहर्ोबाची नोंद असते. पाच ककं वा अजिक कालाविीसाठी जनजश्चत के लेल्या जमीन
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महसूलाची नोंद गाव नमना १, २ व ३ मध्ये असते. हा दररोज भरावयाचा नमना आहे. आवश्यकता
भासताच यात नोंद के ली जाते.
गाव नमना चार या नमनयात गावातील पाच वषावपक्ष
े ा कमी कालाविीसाठी जनजश्चत के लेल्या संकीिव
महसूलाच्या जहर्ोबाची नोंद असते.
• 'संकीिव जमीन महसूल' म्हिजे मूळ जमीन महसलाव्यजतररक्त इतर रक्कम.
संकीिव जमीन महसलाचे दोन प्रकार आहेत.
• स्थाजनक उपकरांसह संकीिव जमीन महसूल: ज्या संकीिव जमीन महसलाचा संबंि जजमनीच्या
उपयोगार्ी असतो अर्ा संकीिव जमीन महसलावर सवव सािारि जमीन महसलाच्याच दराने स्थाजनक
उपकर बसतो.
• पाच वषांपक्ष
े ा जास्त नाही एवढ्या कालाविीकररता लागवडीसाठी ददलेली आकारी पडीत जमीन.
• जबन आकारी म्हिजे, कशलंगडांच्या बागा, बेट, जजमनी, मळई, कमरी ककं वा डोंगराळ पट्टे, गायरान,
इत्यादी.
• मळईच्या जजमनी व इतर जजमनींचा एकसाली खंड.
• बेटे, करिे व पडीत जजमनींवरील जललाव करून जवकलेले गवत ककं वा चराई.
• झाडांपासून जमळिारे जवक्री उत्पन्न म्हिजे फळे , सके लाकू ड, काटे, पाने.
• संकीिव उत्पादने म्हिजे बोरू, लाख, कचरा, शर्ंदाड, सोरा गोळा करण्याचे जमीन भाडे.
• जनव्वळ आकारिी िरून परं त दंड न िरता अनजिकृ त लागवड.
• जमीन महसलामध्ये जमा के लेली प्रासंजगक पािीपट्टी
• अनजिकृ त जलशसंचनाकररता दंडाची पािीपट्टी
• अकृ जषक भाडे ककं वा मागील वषावचा ककं वा खंजडत कालाविीचा ककं वा ५ वषांहून कमी कालखंडाचा
कृ जष आकारिी के लेल्या ककं वा आकारिी न के लेल्या जजमनींपासून जमळिारा महसूल व सरकारी पजडत
जजमनीवरील बांिलेल्या जवटांच्या भट्ट्यांच्या व चनाभट्ट्यांच्या फीच्या रकमा
• अकृ जषक प्रयोजनाथव जमीन महसलाची कायम रूपांतराच्या स्वरूपाची नसलेली, ठोक रूपांतरि
(कॉम्प्यटेर्न) प्रदाने; यात अनजिकृ त भोगवट्याकररता आकारिी आजि परवानगीने के लेल्या अकृ जषक
वापरासाठी बसवलेला दंड यांचा समावेर् होतो, परंत, र्ास्ती म्हिून बसवलेल्या दंडाचा समावेर् होत
नाही.
• तालका कायावलयात प्रसंगतः गोळा के लेला पट्ट्याखालील खंड व स्वाजमत्विन.
• आिीच्या वषी जनलेजखत के लेला जमीन महसूल त्यानंतर एखाद्या प्रकरिी वसूल के ला गेला असल्यास.
• जमीन महसूल न भरल्यामळे , जमीन महसलाच्या २५ टक्केपयंत भरलेली र्ास्ती.
• स्थाजनक उपकरांसह नसलेला संकीिव जमीन महसूल : ज्या संकीिव जमीन महसलाचा संबंि जजमनीच्या
उपयोगार्ी नसतो त्यावर स्थाजनक उपकर बसत नाही. संकीिव महसूल आकारिीचे अजिकार तहजसलदार
व उपजवभागीय अजिकारी यांना असतात.
• नोटीस फी.
• अजिकार अजभलेख कायद्याखालील दंड.
• महाराष्र जमीन महसूल अजिजनयम, कलम २१४ अनवये जवक्री खचावची वसली.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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• कृ जषक ककं वा अकृ जषक प्रयोजनाथव, परवानगीजर्वाय जजमनीचे (पाटबंिारे ककं वा इतर जवभागाने िारि
के ली असली तरीही) जवजनयोजन के ल्याबद्दल दंड (कलमे ४५, ५१)
• पूिव आकारिीवर दरवषी स्थाजनक उपकर भरिाऱ्या इनामदारांनी उत्तराजिकार प्राप्त झाला असता
ककं वा हस्तांतरि झाले असता ददलेला प्रासंजगक नजरािा.
• इनामे व वतने यावरील पूिव वषावसाठी व मागील वषावसाठी, खंजडत कालाविीकररता नकसानाच्या
प्रमािातील, गैरहजेरी आकार आजि अर्ा प्रकारच्या इतर सवव वसली.
• भोगवटा अजिकाराच्या जवक्रीपासून जमळिारे उत्पन्न.
• कोित्याही कालाविीकररता, लागवडयोग्य जजमनीपासून जमळिारे जजमनीचे ककं वा भोगवटा
अजिकाराचे (कलम १७९ खाली जवकलेल्या, कसूरदारांच्या अजिकारांव्यजतररक्त) जवक्री उत्पन्न.
• भोगवटा वगव दोन चे भोगवटा वगव एक मध्ये के लेल्या अजिकृ त रूपांतरांवर ददलेले अजिमूल्य.
• गाव नमना एक व दोनच्या बाबतीत संपि
ू व नोंदीची तपासिी न करता फक्त वाढ आजि घट यांचे ऑजडट
होते. गाव नमना चारच्या बाबतीत नोंदीचा कालाविी अल्प असल्यामळे तसेच संपि
ू व नोंदी दरवषी
नव्याने नोंदवल्या जात असल्यामळे प्रत्येक नोंदींचे ऑजडट होिे आवश्यक असते.
• संकीिव महसूल आकारिीचे अजिकार तहजसलदार व उपजवभागीय अजिकारी यांना असल्याने तलाठी
यांनी संकीिव महसूल आकारिी स्वत: ठरवू नये. त्याबाबतचे प्रस्ताव तहजसलदार ककं वा उपजवभागीय
अजिकारी यांना सादर करून योग्य ते आदेर् घ्यावेत.
• संकीिव महसूल आकारिीच्या आदेर्ाची कायववाही:
• सक्षम अजिकार्याच्या संकीिव महसूल आकारिीच्या आदेर्ाच्या दोन प्रती तहजसल कायावलयाकडे
पाठजवल्या जातात.
• तहजसल कायावलयातील जमाबंदी महसूल सहाय्यकाने या आदेर्ाची नोंद तालका नमना चारमध्ये
संबंिीत गावाच्या पानावर घ्यावी व आदेर्ाची दसरी प्रत संबंिीत तलाठी यांचक
े डे पाठवावी.
• जमाबंदी महसूल सहाय्यकाकडू न प्राप्त झालेल्या या आदेर्ाच्या प्रतीच्या माजहतीवरून तलाठी यांनी
गाव नमना चार मध्ये नोंद घ्यावी.
• संकीिव जमीन महसलाची वसूली झाल्यानंतर वसूलीची सजवस्तर माजहती, चलान नंबरसह वसली
करिार्या अजिकारी/कमवचार्याने जमाबंदी महसूल सहाय्यकास व संबि
ं ीत तलाठी यांना कळवावी.
• अर्ा वसलीची नोंद जमाबंदी महसूल सहाय्यकाने तालका नमना सातमध्ये घ्यावी व संबंिीत तलाठी
यांनी अर्ा वसलीची नोंद गाव नमना आठ ब मध्ये घ्यावी.
• दरवषी जलै/ऑगस्ट मजहनयात गाव आजि तालका पातळीवर या जहर्ोबांचा मेळ घेण्यात यावा.
• वाढीव र्ेतसारा हा एका वषावसाठी जनजश्चत के ला जात असल्याने त्याला ‘संकीिव जमीन महसूल’
म्हिण्यात येत,े त्यामळे वाढीव र्ेतसार्याची नोंद गाव नमना चारमध्ये घ्यावी. वाढीव र्ेतसारा स्थाजनक
उपकरांतन मक्त असतो.
• र्ेतीसाठी उपयोगात येिार्या जजमनीवरील महसलाची नोंद (गाव नमना एक, दोन, तीन, चार आजि
आठ ब मध्ये करावी.
 गाव नमना चार आजि त्याचा गोषवारा दोन भागात ठे वण्यात यावा.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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(१) नगर भूमापन सीमांतगवत येिार्या क्षेत्रासाठीचा गाव नमना चार: हा गाव नमना चार नगर भूमापन
कायावलयात ठे वण्यात येिार्या गाव नमना चारर्ी जळता असावा. या गाव नमना चारच्या अचूकतेची
जबाबदारी नगर भूमापकाची राहील.
(२) नगर भूमापन सीमेच्या बाहेर येिार्या क्षेत्रासाठीचा गाव नमना चार: या गाव नमना चारच्या
अचूकतेची जबाबदारी तलाठी यांची राहील.
वरील दोनही भाग तालका नमना चारर्ी जळते असावे.
 इतर

प्रचजलत वाढीव कर :

 महाराष्र र्ैक्षजिक उपकर कायदा १९६२ : महाराष्र र्ासन राजपत्र, भाग -४ ददनांक १३ ऑगस्ट
१९६२ अनवये महाराष्र राज्यात जर्क्षिाचा प्रसार चांगल्या पध्दतीने व्हावा व त्यासाठी लागिारा
जर्क्षिाचा खचव भागजवता यावा म्हिून महाराष्र र्ैक्षजिक उपकर कायदा १९६२ हा ऑगस्ट १९६२
पासून अंमलात आला आजि तेव्हापासून अजिसूचीत व्यापारी पीकांवर हा उपकर संपि
ू व महाराष्रात
आकारण्यात येतो.
ज्यावेळी एकाच जजमनीत अनेक व्यापारी जपके घेतली जातात ककं वा व्यापारी जपके व ईतर जपके एकत्र
घेतली जातात त्यावेळी प्रत्यक्ष व्यापारी जपकांचे क्षेत्र ठरवून र्ैक्षजिक उपकराची आकारिी के ली जाते
आजि ज्यावेळी एकाच महसली वषावत दोन ककं वा अजिक व्यापारी जपके एकाच जजमनीत घेतली जातील
त्यावेळी प्रत्येक प्रकारच्या व्यापारी जपकावर जर्क्षि उपकराची आकारिी करावी.
 र्ैक्षजिक उपकराच्या आकारिीपासून सूट:
ज्या रठकािी नसवरीमध्ये रोपटे तयार करतात आजि नंतर ती रोपटी अनय रठकािी लावली जातात, ककं वा
फळझाडे लावलेली असतील तर त्यांना फळ येण्यास सरूवात होईपयंत ककं वा ज्या महसूल वषावत
व्यापारी जपके घेतलेली आहेत परं त ते पीक त्याच वषावत येिार नसेल तर र्ैक्षजिक उपकराच्या
आकारिीपासून सूट देण्यात येत.े
 र्ैक्षजिक उपकर यादया तयार करिे:
१. र्ैक्षजिक उपकर जनयम ३(१) नसार जवहीत के लेल्या नमनयात तलाठयाने जवर्ेष आकारिी यादया
तयार करून मंडळ अजिकार यांचक
े डे १५ ऑगस्ट पयंत देिे आवश्यक असते.
२. र्ासन पररपत्रक दद. ३.९.१९६२ अनवये, संबंिीत मंडळ अजिकार्याने २० टक्के पयंत जवर्ेष
आकारिी यादयांची तपासिी करून आपल्या अजभप्रायासह तहजसल कायावलयात १५ सप्टेंबर पयंत
अहवाल देिे आवश्यक असते.
३. तहजसल कायावलयाने उपरोक्त यादयांची तपासिी करून, उपकर अजिजनयम, २०(१) अनवये प्रत्येक
गावा या याद्या ३० सप्टेंबर पयंत प्रजसध्दी करिे आवश्यक असते.
४. आकारिी यादी बद्दल आक्षेप दाखल करण्याची र्ेवटची तारीख ३१ ऑक्टोबर असते.
५. आक्षेप अजावची सनाविी करून, जनयम २(ब) अनवये तहजसलदार यांनी उपकर ठरावास मंजरी देऊन
१५ नोव्हेंबर पयंत आकारिी यादी अंतीम करिे आवश्यक असते.
६. अंतीम आकारिी यादी २० नोव्हेंबर पयंत संबिीत तलाठयाकडे पढील कायववाहीसाठी पाठजविे
आवश्यक असते.
७. अंतीम आकारिी यादी वरून आकारिी रजीस्टरमध्ये ठरावाची नोंद घेऊन त्याची प्रत जजल्हाजिकारी
यांचेकडे १५ जडसेंबर पाठजविे आवश्यक असते.
८. आकारिी यादी प्रमािे उपकराची मागील थकबाकीसह वस जानेवारी ते एप्रील या कालाविीत के ली
जाते.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

तलाठी दप्तरातील गाव नमने १ ते २१

पृष्ठ 45

 र्ैक्षजिक उपकराची आकारिी यादी:
र्ैक्षजिक उपकराची आकारिी यादी महाराष्र र्ैक्षजिक (उपकर) (र्ेतजजमनीवरील जवर्ेष आकारिी)
जनयम, १९६२, जनयम ३ प्रमािे फॉमव नंबर १ मध्ये तयार करण्यात यावी. याचा नमना खालील प्रमािे
अ
क्र

जवर्ेष
आकार
िी
देण्यास
पात्र
खातेदारा
चे नाव

स्तंभ २
मिील
खातेदारा
ची जस्थती
(उदा.

स्तंभ
क्र.२ मिे
दाखजवले
ल्या
खातेदा
राच्या
कब्जेदार,
नावे
भूमीिारक,
असलेले
गहािदार
क्षेत्र
इ.)

१

२

३

४

ज्या
जजमनीत
व्यापारी
पीके
घेतली
आहेत
त्याचा
स.नं. /
ग.नं.

व्यापा
री
जपकां
ची नावे

व्यापा
री
जपकां
खालील
एकू ि
क्षेत्र

जवर्ेष
आकार
िीचा
प्रती
हेक्टरी
दर

कलम
४ (ब)
अनवये
कराव
याची
जवर्ेष
आकार
िी

५

६

७

८

९

जमीन
महसूल
देण्यासाठी
प्रथमतः
जबाबदार
असलेल्या
व्यक्तीचे
नाव (स्तंभ
२ मध्ये
नमूद नसेल
तर)
१०

 महाराष्र जर्क्षि कर व रोजगार हमी कर अजिजनयम १९६२ : र्ैक्षजिक उपकराच्या आकारिीचे दर:
अ.क्र.
जपकाचे नाव
आकारिी दर
१
बारमाही पाण्याखालील ऊस
रू. १९०/- प्रती हेक्टर
२
इतर जमीनीतील ऊस
रू. ११०/- प्रती हेक्टर
३
बागायत कापूस (एच-४ जबयािे वगळता) इतर कापूस जबयािे
रू. ४०/- प्रती हेक्टर
४
संकरीत कापूस (एच-४ जबयािे) जबयािे
रू. ११०/- प्रती हेक्टर
५
संकरीत ज्वारी जबयािे
रू. ४०/- प्रती हेक्टर
६
संकरीत मका जबयािे
रू. ४०/- प्रती हेक्टर
७
संकरीत बाजरी जबयािे
रू. ४०/- प्रती हेक्टर
८
बागायत भईमूग
रू. ४०/- प्रती हेक्टर
९
जवडयाची पाने
रू. १९०/- प्रती हेक्टर
१० शलंब/ू आम्ल वर्गवय फळे
रू. ८०/- प्रती हेक्टर
११ के ळी
रू. १८०/- प्रती हेक्टर
१२ द्राक्षे
रू. ३८०/- प्रती हेक्टर
१३ जचकू
रू. ८०/- प्रती हेक्टर
१४ हळद
रू. ८०/- प्रती हेक्टर
१५ अक्रोड, सपारी
रू. ३००/- प्रती हेक्टर
१६ ओलीताखालील तंबाखू
रू. १३०/- प्रती हेक्टर
याजर्वाय डाशळं ब, जसताफळ, टोमॅटो, अंजीर, बोर, कांदा, बटाटा, जमची, फू लझाडे, सागवान ही
रोख उत्पनन देिारी जपके आहेत. यांच्या नोंदी योग्य प्रकारे कराव्यात.
 महाराष्र वाढीव जमीन महसूल व जवर्ेष आकारिी अजिजनयम १९७४ :
महाराष्र वाढीव जमीन महसूल आजि जवर्ेष आकारिी कायदा १९७४ हा ददनांक २९.४.१९७४ पासून
अंमलात आला. या कायदयातील कलम ३ अनवये रोजगार हमी योजना कायावनवीत करण्यासाठी जो
जास्तीचा जनिी लागिार आहे तो उपलब्ि व्हावा म्हिून ददनांक १.८.१९७५ पासून, ज्या जमीन
िारकाकडे ८ (आठ) हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन आहे त्यांच्याकडू न खालील प्रमािे वाढीव जमीन महसूल
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वसूल के ला जातो. ज्या जजमनीवरील सववसािारि जमीन महसूल माफ के लेला असतो, त्या जजमनीवरील
वाढीव जमीन महसूल सध्दा माफ असतो.
 वाढीव जर्क्षि कर (रो.ह.यो.साठी वाढीव जवर्ेष आकारिी):
महाराष्र र्ैक्षिीक उपकर कायदा १९६२, कलम ४ अनवये, जे खातेदार जवर्ेष आकारिी देण्यास पात्र
आहेत त्यांच्याकडू न खालील प्रमािे वाढीव जर्क्षि कर वसूल करावयाचा आहे.
अ.क्र.
मूळ जर्क्षि कर आकारिी
१
जजथे मूळ जर्क्षि कर आकारिी रू. २००/- पेक्षा
जास्त नाही
२
जजथे मूळ जर्क्षि कर आकारिी रू. २००/- पेक्षा
जास्त परं त रू. ५००/- पेक्षा कमी आहे.
३
जजथे मूळ जर्क्षि कर आकारिी रू. ५०० पेक्षा जास्त
परं त १००० पेक्षा कमी आहे.
४
जजथे मूळ जर्क्षि कर आकारिी रू.१००० पेक्षा
जास्त परं त २००० पेक्षा कमी आहे.
५
जजथे मूळ जर्क्षि कर आकारिी रू. २०००/- पेक्षा
जास्त आहे.

वाढीव जर्क्षि कर
काही नाही
रू. २००/- जास्त असलेल्या रक्कमेच्या
२५ टक्के रक्कम
रू. ७५/- + रू. ५००/- पेक्षा जास्त
असलेल्या रक्कमेच्या ५० टक्के
रू. ३२५/- + रू. १०००/- पेक्षा जास्त
रक्कमेच्या १०० टक्के
रू. १३२५/- + रू. २०००/- पेक्षा जास्त
रक्कमेच्या १५० टक्के

 महाराष्र जर्क्षि कर व रोजगार हमी कर अजिजनयम १९६२ :
हा उपकर महाराष्र जर्क्षि (उपकर) कायदा १९६२, कलम ६-ब खाली ददनांक १.८.१९७५ पासून लागू
करण्यात आला आहे. हा उपकर पावसाच्या पाण्याव्यजतरीक्त अनय कोित्याही सािनाने जमीन
ओलीताखाली असल्यास, घेण्यात येिार्या जपकावर पहील्या ४० आर क्षेत्रास सूट देऊन, दर हेक्टरी रू.
२५/- एवढा आकारला जातो.
 वाढीव जमीन महसलास पात्र असिारे खातेदार, कलम ४ अनवये वाढीव जवर्ेष आकारिी देण्यास
पात्र असतील आजि त्यांची माजहती संबि
ं ीत तहजसलदार यांना दरवषी १ ऑक्टोबर पूवी सादर
करावयाची आहे. संबंिीत तहजसलदार यांनी ददनांक १ नोव्हेंबर पूवी सदरची यादी तयार करावयाची
आहे. अकृ जषक जमीनीसध्दा वाढीव जमीन महसूल बसजवण्यास पात्र आहेत.
 जर्क्षिकर आजि रोजगार हमी करास पात्र असिार्या जपकांची पेरिी झाल्यानंतर एक मजहनयाच्या
आत जपक पहािी करुन या करांची मागिी जनजश्चत करावी. हंगामी जपकांची मागिी त्या त्या वेळेवर
जनजश्चत करावी.
 एखाद्या जपकाचा कालाविी एक वषावपक्ष
े ा अजिक असेल तर ज्या आथीक वषावत त्या जपकांना फळे
येतात त्यावषी अर्ा जपकांवर कर आकारिी करावी. दोनही आथीक वषावत कर आकारिी करु नये.
 रोजगार हमी कर, जर्क्षिकर आजि वाढीव जर्क्षिकरास पात्र असिारे सवव ककं वा काही जपक काही
नैसर्गवक कारिास्तव नष्ट झाल्यास त्या जपकांवरील कर माफ करता येतो. तहजसलदार यासाठी आदेर्
काढण्यास सक्षम असतात.
 ज्या खातेदारांची जमीन त्याच जजल्हयातील दोन तालक्यात असेल अर्ा खातेदारांची आकारिी यादी
जजल्हाजिकारी नामजनदेर्ीत करतील अर्ा तहजसलदार यांनी करावयाची आहे, ज्या खातेदाराची जमीन
त्याच महसूल जवभागात परं त एकापेक्षा जास्त जजल्हयात आहे तर जवभागीय आयक्त नामजनदेर्ीत
करतील अर्ा तहजसलदार यांनी यादी करावयाची आहे आजि ज्या खातेदाराची जमीन वेगवेगळया
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महसूल जवभागात असेल त्या बाबत ज्या महसूल जवभागातील तहजसलमध्ये त्या खातेदाराच्या जजमनीचे
क्षेत्र जास्त आहे त्या महसूल जवभागातील संबंिीत तहजसलदाराने यादी तयार करावयाची आहे.
वाढीव जमीन महसूल ककं वा जवर्ेष आकारिीची रक्कम जवळच्या रूपयात रूपांतरीत करावी. ५० पैसे
ककं वा त्यापेक्षा अजिक रूपयाचा भाग हा एक रूपया िरावा आजि ५० पैसे पेक्षा कमी असलेला भाग
सोडू न दयावा.
 ज्यावेळी जमीन महसलाच्या वसलीस स्थजगती ककं वा सूट असेल त्या वेळेस वाढीव जमीन महसूल
ककं वा जवर्ेष आकारिीच्या वसलीस स्थजगती दकवा सूट देण्याचे आदेर् संबंिीत तहजसलदार जनगवमीत
करतील.
 महाराष्र जमीन महसूल अजिजनयम १९६६ मिील वसलीच्या तरतदी वाढीव जमीन महसल व
जवर्ेष आकारिीच्या वसलीसही लागू होतील.
 सपारीसाठी लागवडीस असलेल्या जजमनीवर जर्क्षि उपकर आकारण्यात यावा.
 राष्रीय बँक व जीवन जवमा महामंडळाने िारि के लेल्या मालमत्तेवर जर्क्षि उपकर ककं वा रोजगार
हमी उपकर आकारण्यात यावा.
 महापाजलका / नगरपाजलका यांच्या मालकीच्या साववजजनक बाजारातील भाड्याने ददलेल्या स्टॉलच्या
भाड्यावर रोजगार हमी कर व जर्क्षि उपकर आकारिीय आहे.
 महाराष्र जर्क्षि व रोजगार हमी (उपकर) कायदा १९६२ (१९७४ व १९७५ मध्ये दरुस्त के लेला)
अनवये नगरपाजलका क्षेत्रातील इमारतीवर जर्क्षि उपकर आकारिीय आहे.
 जनवासी व जनवासेतर वापरासाठी जर्क्षि उपकराचे वेगवेगळे दर आहेत. जनवासेतर वापरासाठी
जनवासी वापरासाठी असलेल्या दराच्या दप्पट दर आकारिीय आहे.
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१३. गाव नमना पाच:- क्षेत्र आजि महसूल यांचा सववसािारि गोषवारा

अ.
क्र.
(१)
१

२

३

बाबींचे विवन
(२)
गाव नमना एक
प्रमािे एकू ि क्षेत्र
व आकारिी
अजिक (+)
आकारिीपेक्षा
जास्त असलेली
जडी (असल्यास )
वजा (-) जनयत
कृ जषक
आकारिीपेक्षा
वेगळा महसूल
भरिार्या
जजमनींचे क्षेत्र व
आकारिी
अ) जबन आकारी
लागवडी योग्य
[गा.न.एक
गोषवाराचा अदोन (अ)]
ब) लागवड
अयोग्य
[गा.न.एक
गोषवाराचा ब
(एक)]
क) जबन
भोगवट्याची
आकारी
[गा.न.एक
गोषवाराचा
अ एक (ब)]
ड) जवर्ेष ककं वा
साववजजनक
प्रयोजनाथव राखन
ठे वलेली
[गा.न.एक
गोषवाराचा बदोन वजा

गाव नमना पाच
क्षेत्र आजि महसूल यांचा सववसािारि गोषवारा
(ठरावबंद- दकस्तबंदी खताविी-जमाबंदी पत्रक)
गाव....., तालका.....जजल्हा.....
मागील वषव
चालू वषव
घट
क्षेत्र
आकार
क्षेत्र
आकार
क्षेत्र
आकार
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
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४

ब- दोन (अ)]
इ) वन
[गा.न.एक
गोषवाराचा
ब दोन (अ)]
फ) अकृ जषक
१. जनवास
जवषयक
२. औद्योजगक
३. वाजिजज्यक
४. इतर कोितेही
प्रयोजन
५. एकू ि
[गा.न. दोन (ब)]
ग) दमाला
[गा.न.तीन]
ह) जवर्ेष
करारानवये
महसूल माफ
ककं वा कम
आकारी जमीन
[गा.न.एक
गोषवाराचा अएक (क)]
ज) एकू ि वरील
[अ) + ब) + क)
+ ड) + इ) + फ)
(५) + ग) + ह) ]
उरलेली
[म्हिजेच १ वजा
(-) ३ ज]
आकारिी देिारी
भोगवट्याची
लागवड योग्य
जमीन
[गा.न. एक
गोषवाराचा अएक (अ)] यात
पढील प्रकारच्या
जजमनींचा
समावेर् होतो.
(अ) भोगवटादार
वगव- १
(ब) भोगवटादार
वगव- २
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५

६

७

(क) सरकारी
पट्टेदार
अजिक (+) जनयत
कृ षी
आकारिीपेक्षा
वेगळा महसूल
देिार्या
र्ेतजजमनीचे क्षेत्र
व महसूल.
अ) जडीसह
दमाला जजमनी
(गा.न. तीन)
ब) जवर्ेष
करारानवये
महसूल माफ
ककं वा कम
आकारी जमीन
[गा.न.एक
गोषवाराचा अएक (क)]
क) एकू ि-वरील
[अ) + ब)]
एकू ि- कृ जष क्षेत्र
आजि जनव्वळ
महसूल
वरील
[४ + ५ क)]
अजिक (+)
अकृ जषक
जजमनींचे क्षेत्र
आजि महसूल
अ)
गावठािातील
[गा.न. दोन (अ)]
ब) गावठािा
बाहेरील
[गा.न. दोन (ब)]
क) वजा (-)
दमाला अकृ जषक
जजमनींवरील
नकसान
[गा.न.तीन (वगव
सात)]
ड) एकू ि
वरील
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[अ)+ब)+ क)]
८
एकू ि जनयत
महसूल
[६ + ७ ड)]
९
अजिक (+)
संकीिव जमीन
महसूल
(गा.न. चार
गोषवारा)
अ) स्थाजनक
उपकर असलेल्या
बाबींवरील
ब) स्थाजनक
उपकर नसलेल्या
बाबींवरील
क) वरील
अ) + ब)
१० एकू ि वसूली
योग्य जमीन
महसूल
वरील
[८ + ९क)]
११ अजिक (+)
स्थाजनक उपकर
अ) जनयत
महसलावरील
[गा.न. आठ (ब)]
ब) संकीिव
महसलावरील
(गा.न. चार
गोषवारा)
क) गा.न. आठ
(ब) र्ी तलना
करता पैर्ांच्या
अंर्भागामळे
झालेला फरक
ड) वरील
अ) + ब) + क)
१२ क्षेत्र आजि
एकत्रीकृ त जमीन
महसूल यांची
एकू ि बेरीज
[१०+११ ड)]
तयार ददनांक:
तलाठी

तपासले ददनांक:
महसूल सहाय्यक
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मौजे ...., तालका....जजल्हा....

तालका.....जजल्हा.....

तालका/उपजवभाग.....जजल्हा.....

• गाव नमना पाच - क्षेत्र आजि महसूल यांचा सववसािारि गोषवारा (ठरावबंद)
गाव नमना पाच हा गाव नमना एक ते चार क्षेत्राचा आजि महसलाचा सववसािारि गोषवारा असून,
त्यामध्ये एकू ि जमीन महसूल त्याचप्रमािे क्षेत्र व महसूल यांमिील कारिे स्पष्टपिे दर्वजवण्यात येतात.
• र्ेतीखालील आजि जबन र्ेतीखालील पाच वषे ककं वा त्यापेक्षा जास्त कालाविीसाठी म्हिजेच कायम
स्वरुपी जनजश्चत के लेल्या जमीन महसलाची आजि क्षेत्राची नोंद गाव नमना एक, दोन आजि तीन मध्ये
के ली जाते.
• पाच वषावपक्ष
े ा कमी कालाविीसाठी जनजश्चत के लेल्या अस्थायी ककं वा संकीिव जमीन महसलाची नोंद
गाव नमना चार मध्ये के ली जाते.
• गाव नमना एक ते चार मध्ये नमूद स्थायी व अस्थायी महसूल बाबींना ‘ठराव बंद बाबी’ म्हितात.
• गाव नमना पाच हा गाव नमना एक ते चार मिील माजहतीचा गोषवारा आहे. गाव नमना एक ते चार
मध्ये नमूद स्थायी व अस्थायी महसूल बाबींना ‘ठराव बंद बाबी’ म्हित असल्यामळे गाव नमना पाचला
‘ठराव बंद’ असेही म्हितात. या गाव नमना पाचचा उपयोग प्रामख्याने जजमनीच्या जवजवि
उपयोगावरील क्षेत्र आजि त्यांच्यावरील जमीन महसूल यांचे ऑजडट करण्यासाठी के ला जातो. त्यामळे
याला ‘जमाबंदी पत्रक’ असेही म्हितात. गाव नमना पाचचा मागिी ककं वा वसलार्ी प्रत्यक्ष संबंि नाही.
• दरवषी महसली वषव १ ऑगस्टला सरू होऊन ३१ जलैला संपते. त्यामळे गाव नमना पाच दरवषी ३१
जलैला तयार करावा. महसली वषावत झालेल्या सवव वाढ ककं वा घट गाव नमना पाच मध्ये दर्ववली आजि
या गाव नमना पाच वर तालका आजि जजल्हा पातळीवरील नोंदवया अवलंबन
ू असतात. त्यामळे गाव
नमना पाच हा ३१ जलै पूवी तयार करता येत नाही.
• गाव नमना पाच हा प्रामख्याने गाव नमना नंबर १ च्या गोषवार्यातील नोंदींवर आिाररत असल्याने
गाव नमना १ चा गोषवारा अचूक तयार करावा. गाव नमना एक ते पाच मध्ये व्यजक्तगत खातेदाराला
स्थान नाही. त्यामळे व्यजक्तगत खातेदाराला ददलेल्या सवलतींची नोंद यात घेण्यात येत नाही. फक्त
जजमनीला ददलेल्या सवलतींची नोंदच यात घेण्यात येत.े
• गाव नमना पाच तयार करण्याची पध्दत:
• गाव नमना पाचमध्ये चालू आजि मागील वषावची माजहती नमूद करावयाची असते. चालू वषव म्हिजे
३१ जलैला संपिारे वषव आजि मागील वषव म्हिजे त्यापूवीच्या ३१ जलै रोजी संपलेले वषव.
• गाव नमना पाचमध्ये चालू आजि मागील वषावसाठी र्ेती, जबनर्ेती, साववजजनक कामे आजि र्ेतीस
अयोग्य असलेल्या जजमनीचे क्षेत्र आजि त्यावरील जमीन महसूल तसेच मागील दोन वषावत क्षेत्रात ककं वा
महसूलात झालेली वाढ ककं वा घट याची नोंद करावयाची असते. तसेच झालेल्या वाढीची ककं वा घटीची
कारिे स्तंभ ११ मध्ये नमूद करावयाची असतात.
• वाढ ककं वा घट याची कारिे पढील प्रमािे असतात.
• र्ेत जजमनीचे जबनर्ेतीमध्ये रुपांतरि.
• र्ेती योग्य पडीत र्ासकीय जजमनीचे भूमीहीन लोकांना वाटप.
• र्ेती योग्य जबन आकारी जजमनीवर आकार लाविे.
• र्ेती योग्य जबन आकारी ककं वा आकारी जमीन साववजजनक कामासाठी प्रदान करिे.
• र्तवभंगामळे प्रदान के लेल्या जबन आकारी जमीन परत घेिे ककं वा त्यावर आकार लाविे.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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• आकारिी योग्य मोठ्या क्षेत्राची जबन आकारिी योग्य क्षेत्रात जवक्री ककं वा या उलट व्यवहार.
वरील अ ते इ हे बदल जजल्हा अजिक्षक भूमी अजभलेख यांनी तयार के लेल्या 'कमी-जास्त पत्रकाने' महसूल
दप्तरी नोंदवले जातात. तर फ मध्ये नमद बाब खरे दी-जवक्री व्यहारामळे होते. उपरोक्त बदलांनत
ं रही
गावाचे भौगोजलक क्षेत्र कायम राहते. त्यामळे स्तंभ ७ मध्ये दर्वजवण्यात आलेली क्षेत्राची घट आजि स्तंभ
९ मिील वाढी इतकीच असायला हवी. परं त महसूल बाबतची वाढ ककं वा घट जभन्न असू र्के ल. त्यामळे
स्तंभ ८ मध्ये दर्वजवण्यात आलेली आकारिीची घट आजि स्तंभ १० मध्ये दर्वजवण्यात आलेली
आकारिीची वाढ यांचा मेळ बसिार नाही.
• प्रत्यक्षात र्ेतीसाठी उपयोगात येिार्या जजमनीचे क्षेत्र आजि त्यावरील आकार कसा काढावा:
प्रथम गाव नमना एक मिील एकू ि बेरजेच्या आिारे गाव नमना पाचच्या अनक्रमांक १ मध्ये माजहती
भरावी आजि त्यातून खालील आठ प्रकारच्या जजमनीचे क्षेत्र आजि आकाराची माजहती एकू ि क्षेत्रफळ
आजि आकारातून वजा करावी.
• जबन आकारी र्ेती योग्य जजमनीचे क्षेत्र
• र्ेतीसाठी अयोग्य जजमनीचे क्षेत्र
• आकारी पड जजमनीचे क्षेत्र व त्यावरील आकार
• साववजजनक कामासाठी राखीव जजमनीचे क्षेत्र
• वन जजमनीचे क्षेत्र
• जबनर्ेतीकडे वगव झालेल्या जजमनीचे क्षेत्र व त्यावरील आकार
• इनाम जजमनीचे क्षेत्र व त्यावरील आकार
• सारा माफी ककं वा जवर्ेष सवलतीवर ददलेल्या जजमनीचे क्षेत्र व त्यावरील आकार
• उरलेली जर्ल्लक ही प्रत्यक्षात र्ेतीसाठी उपयोगात येिार्या जजमनीचे क्षेत्र आजि त्यावरील आकार
दर्वजवते. जर एखाद्या वषी गावाच्या क्षेत्र आजि आकारात कोित्याही प्रकारची वाढ ककं वा घट नसेल
त्यावषी "... या वषावत कोिताही बदल नाही" असा र्ेरा जलहावा.
• गाव नमना एक ते पाच यांचा परस्पर संबंि : गाव नमना पाच हा गाव नमना एकच्या गोषवार्यातील
नोंदींवर आिारीत आहे तसेच गाव नमना एकचा गोषवारा, गाव नमना एक ते तीन मिील नोंदींवर
आिारीत आहे. अर्ा प्रकारे नमना एक ते चार, गाव नमना एकचा गोषवारा आजि गाव नमना पाच
यांचा परस्पर संबंि आहे.
 पढील कायववाही : प्रत्येक तलाठ्याने दरवषी ३१ जलै रोजी त्याच्या साझ्यामिील प्रत्येक
गावासाठीचा गाव नमना पाच तयार करून तो गाव नमना एकच्या गोषवार्यासह तालका कायावलयात
सादर करावा. तालका जमाबंदी जलजपकाने गाव नमना पाचमध्ये नमूद के लेली वाढ ककं वा घट,
तालक्यामध्ये उपलब्ि माजहतीर्ी जळते की नाही हे तपासावे. कारि वाढ ककं वा घट संबि
ं ीत आदेर्
तालका कायावलयातील जमाबंदी र्ाखेमाफव तच तलाठ्यांना पाठजवले जातात.
तलाठीकडू न जमाबंदी र्ाखेकडील एखाद्या आदेर्ाची नोंद घेण्याचे राजहले असल्यास ही बाब जमाबंदी
जलजपकाच्या लक्षात यायला हवी. तलाठीकडू न जमाबंदी र्ाखेकडील एखाद्या आदेर्ाची नोंद घेण्याचे
राजहले असल्यास, गाव नमना पाचमध्ये योग्य ती दरुस्ती करून घ्यावी.
जमाबंदी ककं वा ठराव बंद पत्रक तयार झाल्यानंतर तहजसलदारने स्वाक्षरी करून ते तलाठी यांना परत
करावे.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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१४. गाव नमना सहा:- फे रफारांची नोंदवही (हा नमना आता ONLINE झाला आहे)
नोंदीचा
अनक्रमांक
(१)

संपादन के लेल्या
अजिकाराचे स्वरुप

पररिाम झालेले भूमापन तपासिी अजिकार्याची अद्याक्षरी
क्रमांक व उपजवभाग
ककं वा र्ेरा
क्रमांक व क्षेत्र
(३)
(४)

(२)
फे रफाराचा ददनांक:
फे रफाराचा प्रकार:
जववरि/तपर्ील:

तलाठी, मौजे....,
तालका......, जजल्हा.....
 फे रफारांची नोंदवहीला 'हक्काचे पत्रक' ककं वा 'फे रफार रजजस्टर' असेही म्हितात. ही नोंदवही (महाराष्ट्र
जमीन महसूल अजभलेख तयार करिे व सजस्थतीत ठे विे) जनयम १९७१, जनयम १०, नमना ८ नसार
असते. जजमनीच्या अजभलेखात सातत्य राखण्यासाठी, कोित्याही जजमनीच्या हक्कामध्ये सक्षम
अजिकार्याच्या परवानगी जर्वाय बदल होता कामा नये आजि झालेला कायदेर्ीर बदल हा गाव दप्तरी,
योग्य ती प्रदक्रया पार पाडू न नोंदजवण्यात यावा हा अजिकार नोंदिीचा मळ उद्देर् आहे. फे रफार
नोंदींबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम १९६६ मिील कलम १४७ ते १५९ अत्यंत महत्वाची
आहेत. त्यांचे नेहमी वाचन करावे.
 महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम १९६६, कलम १५४ अनवये नोंदिी अजिकार्याने पाठजवलेली
जमीन हस्तांतरिाची माजहती वगळता इतर बाबींची माजहती (वारस इत्यादी), हक्क संपादन करिार्या
व्यक्तीने, तीन मजहनयाच्या आत तलाठी यांना कळजविे आवश्यक आहे. अनयथा हक्क संपादन करिारा
दंडास पात्र ठरतो.
 सन २०१४ मध्ये महाराष्ट्र अजिजनयम क्रमांक ३० अनवये, म.ज.म.अ. १९६६ च्या कलम १५० (२)
मध्ये नवीन परं तक समाजवष्ट दरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यानसार ज्या रठकािी साठविकीच्या यंत्राचा
वापर करुन, (म.ज.म.अ. १९६६, कलम २ (३३-अ)) म.ज.म.अ. १९६६ च्या कलम १४८ अनवये
अजिकार अजभलेख ठे वण्यात आलेले असतील, तेथे तलाठी यांनी म.ज.म.अ. १९६६ कलम १५४ अनवये
सूचना जमळाल्यानंतर लगेचच, अर्ी जमळालेली सूचना, फे रफारामध्ये ज्याचा जहतसंबि
ं आहे असे
अजिकारांच्या अजभलेखावरुन ककं वा फे रफार नोंदवहीवरुन तलाठ्याला ददसून येईल, अर्ा सवव व्यक्तींना
आजि अर्ा सूचनेत ज्या व्यक्तींचा जहतसंबि
ं आहे असे तलाठ्याला सकारि वाटत असेल अर्ा इतर
कोित्याही व्यक्तीला लघसंदर्
े सेवा (एस.एम.एस.) ककं वा इलेक्रॉजनक मेल (इ-मेल) ककं वा जवहीत
करण्यात येईल अर्ा इतर कोित्याही उपकरिाद्वारे पाठवील.
त्यानंतर तलाठी, तातडीने, फे रफार नोंदवहीत त्याची नोंद करील.
सध्या, दय्यम जनबंिकाकडू न थेट तलाठ्याच्या संगिकावर नोंदिीकृ त दस्ताची माजहती पाठजवण्यात येत.े
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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परं त ‘भारतीय नोंदिी अजिजनयम, १९०८ अनवये दस्तऐवजांची नोंदिी करिार्या अजिकार्यासमोर

(उप जनबंिक इत्यादी) ज्या व्यक्तींनी स्वत: दस्तऐवज जनष्पादीत के ले असतील, अर्ा व्यक्तींना,
तलाठीद्वारे , वरील तरतदीनसार अर्ी कोितीही सचना पाठजविे आवश्यक असिार नाही. तथाजप,
नोटीसची एक प्रत चावडीवर प्रजसध्द करिे तलाठ्यासाठी बंिनकारक आहे. तसेच सात-बारा सदरी
असिार्या कळ, खंडकरी, वजहवाटदार, इतर हक्कातील इसम, सह जहस्सेिारक यांना तलाठ्याने नोटीस
बजाविे आवश्यक आहे.
 कोित्याही जजमनीच्या मालकी हक्कांत१. नोंदिीकृ त दस्ताने
२. वारसाने ककं वा मृत्यपत्रानवये
३. नयायालयाच्या ककं वा सक्षम अजिकार्याच्या आदेर्ानेच बदल होतो.
इतर अनय कोित्याही प्रकारे ककं वा अनोंदिीकृ त दस्त ककं वा अजावव्दारे जजमनीच्या मालकी हक्कांत किीही
बदल होत नाही हे लक्षात ठे वावे.
 म.ज.म.अ. १९६६, कलम १५०(६) यानसार मंडलअजिकारी हे नोंदी प्रमाजित करण्यासाठी
"प्रमािन अजिकारी" आहेत.
 नोटीस कर्ी बजवावी :
• नोटीस संबि
ं ीत व्यक्तीवर समक्ष ककं वा त्या व्यक्तीच्या जविी सल्लागारावर बजावून पोहोच घेता येत.े
• पोहोच देय नोंदिीकृ त डाके ने नोटीस पाठजवता येत.े अर्ा डाके ची पोहोच प्राप्त झाल्यानंतर नोटीस
बजावली गेली असे मानण्यात येत.े
• व्यक्तीच्या र्ेवटच्या ज्ञात पत्त्यावर, त्याच्या घराच्या दरवाज्यावर डकवून, पंचनामानयाने, नोटीस
बजावता येते.
• व्यक्तीच्या पत्त्यावर, त्याच्या घरातील सज्ञान व्यक्तीकडे (नोकराकडे नाही) देऊन व त्याची पोहोच
घेऊन नोटीस बजावता येत.े
• व्यक्तीच्या मालकीच्या जजमनीवर डकवून, पंचनामानयाने, नोटीस बजावता येत.े
• वतवमानपत्रात प्रजसध्द करून नोटीस बजावता येत.े
 अजिकार अजभलेखातील नोंद आजि गाव नमना सहा (फे रफार नोंदवही) मिील प्रमाजित करण्यात
आलेली नोंद जवरुध्द आहे असे जसध्द करण्यात येईपयंत ककं वा त्याबद्दल नवीन नोंद कायदेर्ीरररत्या
दाखल करण्यात येईपयंत, अर्ी अजभलेखातील नोंद आजि गाव नमना सहा (फे रफार नोंदवही) मिील
प्रमाजित करण्यात आलेली नोंद खरी असल्याचे गृजहत िरण्यात येईल. (म.ज.म.अ.कलम १५७.)
 हक्क नोंदिीची मागिी करिार्या व्यक्तीवर संबजं ित कागदपत्रे व माजहती परजवण्याची जबाबदारी
असते.
 काही रठकािी फे रफार प्रकरिात प्रमािन अजिकारी एखादा दस्त कमी असल्यास 'अमक दस्त हजर
करवून घेऊन फे रनोंद करावी' असा र्ेरा जलजहतात. प्रमािन अजिकार्यास फे रफार नोंद एकतर प्रमाजित
करता येते ककं वा रद्द करता येत.े फे रनोंद करण्याचा आदेर् देिे बेकायदेर्ीर आहे. फे रनोंद घेण्याच्या
तरतूदीबाबत कायद्यात कठे ही उल्लेख नाही. अर्ा नोंदीबाबत तात्काळ जनिवय घेिे अत्यावश्यक
असल्यास ती नोंद कागदपत्र अपूिव असल्यामळे रद्द करावी आजि संबजं िताला त्याबाबत सक्षम
अजिकार्याकडे (उप जवभागीय अजिकारी) अजपल दाखल करण्याचा सल्ला द्यावा.
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 एक महत्वाची सूचना: कोित्याही दस्तावरुन गाव नमना सहामध्ये नोंद घेतांना, संबि
ं ीत

जमळकतीबाबत झालेला जना फे रफार जरूर काढू न बघावा. उदा. 'अ' ने 'क' ला जमळकत जवकली. 'क' ने
नोंदीसाठी अजव के ल्यावर 'अ' चे नाव सदर जमळकतीवर कोित्या फे रफारने आले ते जरूर बघावे. यामळे
सदर जमळकत जवकण्याचा हक्क फक्त 'अ' ला होता की या व्यवहाराला इतरही सहिारकाच्या
परवानगीची आवश्यकता होती ते समजेल. अर्ीच दक्षता इतर सवव नोंदीं (जवर्ेषत: वारस नोंदी)
करतांनाही घ्यावी.
 म.ज.म.अ. १९६६ च्या कलम १४९, १५०, १५१ अनवये- हक्क िारि के ल्यानंतर तीन मजहनयात संबजं िताने तलाठी यांना त्याबाबत कळजविे आवश्यक आहे.
 नोंदिीकृ त दस्ताने ककं वा जजल्हाजिकारी यांचे आदेर्ावरुन असा हक्क िारि के ला असेल तर वरील
प्रमािे तलाठी यांना कळजवण्याची आवश्यकता नसते.
 कोिताही हक्क िारि के ल्याची माजहती प्राप्त झाल्यावर तलाठी यांनी त्याची नमना ७ मध्ये पोहोच
देिे आजि त्याची नोंद गाव नमना सहा मध्ये नोंदजविे आवश्यक आहे.
 गाव नमना सहामध्ये नोंद घेतल्यावर गाव नमना सहाची एक प्रत गाव चावडीच्या नोटीस बोडववर
लाविे आवश्यक आहे.
 झालेल्या व्यवहारार्ी जहतसंबि
ं ीत सवव लोकांना सदर व्यवहाराची नोटीस नमना ९ मध्ये बजाविे
आवश्यक आहे.
 जर झालेल्या व्यवहाराबाबत कोिाचीही हरकत असल्यास त्याची नोंद जववादग्रस्त प्रकरिांची
नोंदवहीत (गाव नमना सहा - अ मध्ये) करिे व त्याबाबत संबि
ं ीताला नमना १० मध्ये पोहोच देिे
आवश्यक आहे.
 गाव नमना सहा मिील कोितीही नोंद सक्षम अजिकार्याने प्रमािीत के ल्याजर्वाय त्याची नोंद हक्क
नोंदिी अजभलेखात नोंदजवता येत नाही.
 हक्क िारि के ल्याची माजहती तीन मजहनयात गाव कामगार तलाठी यांना कळजवण्यास कसूर के ल्यास
त्या व्यक्तीकडू न दंड देण्यास वसूल करता येतो. (म.ज.म.अ. १९६६, कलम १५२.)
 संबि
ं ीत व्यक्तीस सनाविीची परे र्ी संिी ददल्याजर्वाय मालकी हक्क, कळ हक्क ककं वा कोित्याही
अजिकार नोंदीत बदल करता येत नाही. (म.ज.म.अ. १९६६, कलम १५०(२)).
 गाव नमना सहामध्ये मालकी हक्क बदलाच्या नोंदीबाबत खात्री :
मालकी हक्क बदलाची नोंद गाव नमना सहामध्ये नोंदजवतांना तलाठी यांनी खालील बाबींची खात्री
करावी.
• नोंदिीकृ त दस्ताजर्वाय व्यवहार झाला आहे काय? (होय / नाही)
• नोंदीसाठी ददलेली कागदपत्रे प्रमािीत व योग्य आहेत काय? (होय / नाही)
• तकडेजोड-तकडेबद
ं ी ककं वा अंमलात असलेल्या अनय कायद्याींजवरुध्द व्यवहार झाला आहे काय?
(होय / नाही)
• जबगर र्ेतकरी व्यक्तीने परवानगीजर्वाय र्ेतजमीन खरे दी के ली आहे काय? (होय / नाही)
• कळकायदा कलम ४३ चा भंग करुन व्यवहार झाला आहे काय? (होय / नाही)
• कमाल जमीन िारिा कायद्याचा भंग करुन व्यवहार झाला आहे काय? (होय / नाही)
• भूसप
ं ादन कायद्याचा भंग करुन व्यवहार झाला आहे काय? (होय / नाही)
• इतर हक्कातील बँक/सोसायटी बोजे असतांना ना हरकत दाखल्याजर्वाय व्यवहार झाला आहे काय?
(होय / नाही)
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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• जजमनीचा िारिाजिकार सक्षम अजिकार्याच्या परवानगीजर्वाय व्यवहाराला संमती देतो काय?
(होय / नाही)
• जजमनीच्या क्षेत्राचा मेळ बसतो काय? (होय / नाही)
 वररष्ठ अजिकार्याच्या ककं वा नयायालयाच्या आदेर्ानवये नोंदजवण्यात येिार्या नोंदींबाबत, संबंिीत
आदेर्ाचा मजतताथव समजून घ्यावा. जरूर तर वररष्ठ ककं वा जािकार व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.
 गाव नमना सहामध्ये नोंद के ल्यानंतर ती प्रमजित होण्याआिी प्रमािन अजिकार्याने खालील बाबींची
खात्री करुन घ्यावी:
• सवव जहतसंबंिीतांना नोटीस (नमना नं ९ मिील) बजावली गेली आहे. (होय / नाही)
• अंमलात असलेल्या कोित्याही कायद्याच्या तरतदीचा/र्तीचा भंग होत आहे काय? (होय / नाही)
• गाव नमना सहामिील नोंदीबाबत कोिाची हरकत आहे ककं वा कसे. (होय / नाही)
• गाव नमना सहामध्ये नोंद नोंदजवल्यानंतर कायद्यात नमूद के लेली मदत संपली आहे. (होय / नाही)
 गाव नमना सहामिील नोंद प्रमाजित झाल्यानंतरची कायववाही
गाव नमना सहामिील नोंदी तपासण्याचे, त्या बरोबर असल्याची खात्री करण्याचे, त्यात दरुस्ती
करण्याचे आजि अर्ा नोंदी प्रमाजित करण्याचे अजिकार अव्वल कारकनाच्या दजावहून कमी दजावचा नसेल
अर्ा महसूल अजिकारी ककं वा भूमापन अजिकारी यांना आहेत. (म.ज.म.अ. १९६६, कलम १५० (६))
यानसार मंडलअजिकारी, गाव नमना सहामिील नोंदींबाबत सवव कायदेर्ीर बाबींची खात्री करुन सदर
नोंदी प्रमाजित करतात. मंडलअजिकारी यांनी गाव नमना सहामिील नोंद प्रमाजित के ल्यानंतर तलाठी
यांनी :
• गाव नमना सात - बारा, गाव नमना आठ - अ (खातेदारांची नोंदवही) तसेच जरुर त्या इतर सवव
संबंिीत गाव नमनयांवर सदर प्रमाजित गाव नमना सहानसार अंमल द्यावा. असा अंमल देतांना संबि
ं ीत
गाव नमना सहाचा अनक्रमांक वतूवळात नोंदवावा.
• गाव नमना सहामिील नोंदीर्ी संबि
ं ीत सवव जहतसंबंिी व्यक्तींना सदर जनिवयाबाबत कळवावे.
 जववादग्रस्त नोंदीबाबतची कायववाही
गाव नमना सहामध्ये नोंद के ल्यानंतर, तलाठीमाफव त नमना नं ९ मिील नोटीस बजावली जाते. अर्ी
नोटीस बजावल्यानंतर, सदर नोंद प्रमाजित होण्याआिी जर त्या नोंदीबाबत कोिीही तक्रार नोंदवली
तर:
• तलाठी यांनी अर्ी तक्रार लेखी स्वरुपात स्वीकारावी.
• सदर तक्रारीची नोंद गाव नमना सहा - अ (जववादग्रस्त प्रकरिांच्या नोंदवही) मध्ये करावी.
• तक्रार दाखल करिार्या व्यक्तीला (नमना १० मध्ये) पोहोच द्यावी.
• सदर हरकतीची कागदपत्रे तात्काळ मंडलअजिकारी यांना सपूतव करावीत.
 महत्वाच्या कायदेर्ीर तरतदी
• महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम १९६६, कलम २२७,२२८, आजि २२९ अनवये पराव्याचे
दस्तऐवज हजर करण्यासाठी समनस काढू न उपजस्थत राहण्यास भाग पाडण्याची तरतूद आहे. असा समनस
काढण्याचे अजिकार अव्वल कारकू न आजि त्यापेक्षा वररष्ठ अजिकार्याला आहेत.
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• महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम १९६६, कलम २४३ अनवये कोित्याही के समध्ये उद्भवलेला खचव
संबजं ितांना प्रोसेस फी च्या स्वरूपात ककं वा त्यांच्या खचावने नोटीस बजावण्यासाठी मंजरू करता येतो.
त्याबाबतचे आदेर् काढण्याचे अजिकार महसूल अजिकार्याला आहेत.
• कोिताही पक्षकार जर नोटीस बजावूनसध्दा सनाविीसाठी हजर राहत नसेल तर त्याच्या
अनपजस्थतीत सनाविी घेऊन जनिवय देता येईल ककं वा प्रकरि काढू न टाकता येईल. तथाजप, अर्ा
पक्षकाराने जर जनिवयाच्या ददनांकापासून ३० ददवसात, त्याच्या अनपजस्थतीबाबत समािानकारक
कारि ददले तर त्याच्या अनपजस्थतीत काढलेला आदेर् रद्द करता येईल.अर्ी तरतूद म.ज.म.अ. १९६६,
कलम २३२ अनवये आहे.
• अपररहायव कारि असल्यास महसूल अजिकार्यास म.ज.म.अ. १९६६, कलम २३३ अनवये लेखी कारि
नमूद करून सनाविी स्थजगत करता येत.े परं त अर्ा वेळेस उपजस्थत पक्षकारांना सनाविीची पढील
तारीख, वेळ व स्थळ कळवावे.
• म.ज.म.अ. १९६६, कलम २३९ अनवये रीतसर ककं वा संजक्षप्त चौकर्ी प्रकरिात परावा म्हिून
पक्षकारांमाफव त दाखल के लेले मूळ दस्तऐवज, पक्षकाराने तसा अजव के ल्यास, योग्य ती फी घेऊन परत देता
येतात.
• मालमत्ता हस्तांतरि कायद्या १८८२, कलम ४४ अनवये अजवभक्त कटंबातील एक ककं वा अनेक
जहस्सेदार आपल्या जहश्याची जमीन जवकू र्कतात. असा खरे दी घेिार हा खरे दी घेिार्याची जागा घेतो.
• भारतीय परावा कायदा १८८७२, कलम ९१ व ९२ अनवये एखाद्या लेखी दस्तावर आपली सही
फसवून घेतली गेली अर्ा तोंडी स्वरुपाच्या म्हिण्याला महत्व नाही.
• ददवािी प्रदकया संजहता १९०८, प्रकरि २२, कलम ४ अनवये, एकमेव वादी ककं वा प्रजतवादी मयत
झाल्यास, त्याच्या मृत्यू ददनांकापासून ९० ददवसात त्याच्या वारसांची नावे दाव्यात दाखल होिे
आवश्यक आहे. जर ९० ददवसांच्या मदतीत वारसांची नावे दाव्यात दाखल झाली नाहीत तर दावा रद्द
होतो.
१५. गाव नमना सहा - अ:- जववादग्रस्त प्रकरिांची नोंदवही
गाव नमना सहा - अ
जववादग्रस्त प्रकरिांची नोंदवही
महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिकार अजभलेख आजि नोंदवह्या (तयार करिे आजि सजस्थतीत ठे विे)
जनयम १९७१, जनयम ५(२), १६ आजि २५
अनक्रमांक
फे रफार नोंदवहीतील
भूमापन क्रमांक आजि
हरकत
अजिकार्याचा
अनक्रमांक ककं वा
उपजवभाग क्रमांक
जमळाल्याचा
जनिवय
अजिकार अजभलेखाची
ददनांक
कच्ची प्रत
(१)
(२)
(३)
(४)
(५)
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 ही दय्यम नोंदवही आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिकार अजभलेख आजि नोंदवह्या (तयार करिे
आजि सजस्थतीत ठे विे) जनयम १९७१, जनयम १६(३) अनवये, नमना ३ मध्ये ही नोंदवही ठे वण्यात येत.े
 गाव नमना सहामध्ये नोंद के ल्यानंतर, तलाठीमाफव त नमना नं ९ मिील नोटीस बजावली जाते. अर्ी
नोटीस बजावल्यानंतर, सदर नोंद प्रमाजित होण्याआिी जर त्या नोंदीबाबत कोिीही तक्रार/हरकत
नोंदवली तर:
• तलाठी यांनी अर्ी तक्रार लेखी स्वरुपात स्वीकारावी.
• सदर तक्रारीची/हरकतीची नोंद गाव नमना ६अ (जववादग्रस्त प्रकरिांच्या नोंदवही) मध्ये करावी.
• तक्रार/हरकत दाखल करिार्या व्यक्तीला (नमना १० मध्ये) पोहोच द्यावी.
• सदर तक्रार/हरकतीची कागदपत्रे तात्काळ मंडलअजिकारी यांना सपूतव करावीत.
फे रफार नोंदवहीतील नोंदी तपासण्याचे, नोंदी बरोबर असल्याची खात्री करण्याचे, त्यात दरुस्ती
क र ण्या चे आ जि नों दी प्रमाजित करण्याचे अजिकार अव्वल कारकनाच्या दजावहून कमी दजावचा नसेल
अर्ा महसूल अजिकारी ककं वा भू-मापन अजिकारी यां चे आहे त . तथाजप , हे अजिका र वा पर तां ना
संबजं ित पक्षकारांवर त्याबाबतीत नोटीस बजाजवण्यात आल्याजर्वाय अर्ा कोित्याही नोंदी प्रमाजित
करण्यात येिार नाहीत. याचाच अथव मंडलअजिकारी तहजसलदारचे अजिकार वापरून नोंदी प्रमाजित
करतात ककं वा तक्रार नोंदींवर जनकाल देतात हा गैरसमज आहे. म.ज.म.अ. १९६६, कलम १५०(४)
अनवये मंडलअजिकारी/ अव्वल कारकन यांना तक्रार नोंदींवर जनकाल देण्याचा अजिकार आहे आजि
कलम १५०(६) अनवये मंडलअजिकारी/ अव्वल कारकन यांना मंडलअजिकारी/ अव्वल कारकन यांना
फे रफार नोंदी प्रमाजित/रद्द करण्याचा अजिकार आहे.
 अर्ा प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास तलाठी यांनी तक्रार दाखल करिार्या व्यक्तीला (नमना १०
मध्ये) पोहोच द्यावी. सदर तक्रारीची नोंद गाव नमना सहा - अ (जववादग्रस्त प्रकरिांच्या नोंदवही) मध्ये
करावी. आजि सदर हरकतीची कागदपत्रे तात्काळ मंडलअजिकारी यांना सपूतव करावीत.

१६. गाव नमना सहा - ब:- जवलंब र्ल्क प्रकरिांची नोंदवही
गाव नमना सहा - ब
जवलंब र्ल्क (महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम १९६६, कलम १५२ खालील दंड) प्रकरिांची नोंदवही
गाव ....., तालका ....., जजल्हा .....
गाव नमना अजिकार संपादन
बसवावयाच्या
पावती क्रमांक व ददनांक
सहामिील करिार्याचे ककं वा
दंडासंबि
ं ी
नोंद क्रमांक दस्तऐवज िारि
तहजसलदाराचा आदेर्
करिार्याचे नाव
क्रमांक व ददनांक
(१)
(२)
(३)
(४)

 ही एक दय्यम नोंदवही आहे. जी व्यक्ती, म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४९ (अजिकार संपादनाचे वृत्त)
ककं वा कलम १५१ अनवये (हक्क, जहतसंबंि, दाजयत्वे बाबत आवश्यक माजहती परजविे ) जवजहत के लेल्या
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

तलाठी दप्तरातील गाव नमने १ ते २१

पृष्ठ 60

मदतीत (तीन मजहनयाच्या आत) देण्यात हयगय करे ल ती व्यक्ती म.ज.म.अ. १९६६, कलम १५२ अनवये
रुपये पाचपेक्षा अजिक नाही इतक्या दंडासाठी पात्र राहील. असा दंड जमीन महसलाची थकबाकी म्हिून
वसूल करता येतो.

१७. गाव नमना सहा - क:- वारसा प्रकरिांची नोंदवही

अ.क्र.
ठराव
क्रमांक

(१)

गाव नमना सहा - क
वारसा प्रकरिांची नोंदवही
गाव ....., तालका ....., जजल्हा .....
मयत
मृत्यचा गाव
वारसांची तलाठ्याचा
भोगवटादाराचे ददनांक नमना नावे
स्वयंस्पष्ट
नाव
आठ अजभप्राय
अ
मिील
खाते
क्रमांक

(२)

(३)

(४)

(५)

(६)

७-१२ सदरी
वारस
म्हिून कोिाची
नोंद करावी
यासंबि
ं ीचा
सक्षम
अजिकार्याचा
संजक्षप्त आदेर्
व ददनांक
(७)

जनिवय
समाजवष्ट
असलेला
गाव नमना
सहामिील
नोंद क्रमांक

(८)

सदर नमना आता ई-फे रफार प्रिालीमध्ये समाजवष्ट करण्यात आला आहे.
कोित्याही गावातील खातेदार मयत झाल्यास, त्याचे वारस जनजित करून त्यांची नावे अजभलेखात
दाखल करण्यासाठी गाव नमना ६-क मिील नमनयात वारस ठराव करण्याची तरतूद आहे त्यालाच वारस
नोंद म्हटले जाते.
मयत खातेदारच्या वारसांपैकी एखादा वारस ककं वा अनय व्यक्ती वारसांबाबतची संपि
ू व माजहती सादर
करून वारसांची नावे अजिकार अजभलेखात दाखल करण्याची जवनंती करू र्कतो. त्यावेळी त्याची नोंद
गाव नमना ६-क मध्ये नोंदजवली जाते. त्यानंतर तलाठयांमाफव त स्थाजनक चौकर्ी करून वारसांच्या
वैितेबाबत खात्री करून मंडळ अजिकारी यांना स्थाजनक चौकर्ी अहवाल व अजभप्राय कळजवतात.
त्यानंतर मंडळ अजिकारी आवश्यकते प्रमािे चौकर्ी / पडताळिी करून असा वारस ठराव दरुस्त करून
ककं वा आहे तसा मंजरू करतात ककं वा कारिे देवन
ू फे टाळतात. असा वारस ठराव मंजूर के ला गेल्यास
त्याबाबत फे रफार नोंदजवला जातो आजि नमना ९ ची नोटीस सवव जहतसंबजं ितांना बजावण्यात येते.
त्यावर १५ ददवसांच्या नोटीस कालाविीत हरकत न आल्यास असा फे रफार मंडळ अजिकारी यांचे कडू न
जनगवत के ला जातो.
आता ही संपि
ू व प्रदक्रया संगिकीकृ त करण्यात आली असून, त्या बाबत तलाठी, मंडळ अजिकारी व सवव
महसूल अजिकारी यांच्यासाठी महत्वाचे मद्दे खालीलप्रमािे आहेत.
• गाव नमना ६-क (वारस नोंदवही) ही कायमस्वरूपी नोंदवही असल्याने, हस्तजलजखत गाव नमना ६-क
मिील नोंदीचा र्ेवटचा क्रमांक प्रथम ई-फे रफार प्रिालीत नोंदवावा लागेल आजि त्यानंतर प्राप्त होिाया सवव ६-क नोंदी ई-फे रफार प्रिालीत र्ेवटच्या अनक्रमांकाच्या पढील अनक्रमांक देऊन अचूकपिे
ऑनलाईन नोंदवून हस्तजलजखत गाव नमना ६-क कायम स्वरूपी बंद करावा.
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• कोित्याही मयत खातेदाराच्या वारसांची वारस नोंद करण्यासाठी अजव प्राप्त झाल्यास, तलाठी
कायावलयात सदर अजावची नोंद गा.न. ६-क मध्ये प्रथम करावी तसेच ई-हक्क प्रिालीतून प्राप्त अजावची नोंद
देखील थेट वारस नोंदवहीत होईल. यानंतर तलाठी यांनी स्थाजनक चौकर्ी करून त्याचा अहवाल ई
हक्क प्रिालीत अपलोड करून आपला अजभप्राय नोंदजविे आवश्यक राहील.
• मंडळ अजिकारी यांनी, त्यांना आवश्यक वाटेल अर्ी अजिकची चौकर्ी करून सदरचा वारस ठराव
मंजरू के ल्यानंतर त्याचा फे रफार (गाव नमना ६) आपोआप तयार होईल.
• सदर फे रफार बाबत नमना ९ ची नोटीस काढू न पढील प्रदक्रया करावी.
• यानंतर हस्तजलजखत वारस नोंदवही भरण्याची गरज असिार नाही
• वारस ठरावासाठी नोटीस कालाविी नसला तरी तलाठी यांनी वारसांबाबत स्थाजनक चौकर्ी करून
त्याबाबतचा अहवाल ई हक्क प्रिालीमध्ये अपलोड करून वारस ठरावाबाबतचा आपला अजभप्राय
ऑनलाईन नोंदजवल्या जर्वाय वारस नोंदवही मंडळ अजिकारी यांना प्रमाजित करता येिार नाही.
• गाव नमना सहा-क -वारस प्रकरिांची नोंदवही याचा मख्य उद्देर्, मयताचे कायदेर्ीर वारस आजि
जमळकतीचे भोगवटदार कोि आहेत हे ठरजवण्यासाठी होतो.
• एखादया खातेदाराची जमळकत अनय गाव/र्हरामध्ये असेल आजि तो दस-या गावामध्ये स्थाजनक
असेल तर त्याची वारस नोंद ही तो ज्या गावामध्ये ककं वा र्हरामध्ये स्थाजनक आहे त्या रठकािच्या
तलाठयाने करिे आवश्यक आहे. कारि वारस नोंद ही व्यक्तीबाबत के ली जाते जजमनीबाबत नाही.
 महत्वाच्या बाबी:
 बर्याच वेळा असे ददसून येते की, जववाजहत मलींची नावे वारस म्हिून डावलली जातात. जववाजहत
मलींबाबत त्यांच्या पालकांचे म्हििे असते की, ‘मलीच्या लग्नात आम्ही खचव के लेला आहे. त्यामळे आता
जतचे नाव वारस म्हिून दाखल करण्याची आवश्यकता नाही.’ ही बाब अयोग्य आहे. मलीच्या लग्नात खचव
के ला म्हिून जतचा वारस हक्क संपष्टात येत नाही.
 बर्याच वेळा असे ददसून येते की, मयताच्या वारसांपक
ै ी फक्त परुषांची नावेच सात - बाराच्या
कब्जेदार सदरी नोंदवली जातात आजि मजहलांची नावे (पत्नी, जववाजहत/अजववाजहत मली इत्यादी) इतर
हक्कात नोंदवली जातात. ही पध्दत अत्यंत चकीची आहे. मयताच्या वारसांपक
ै ी मजहलांची नावे सध्दा
कब्जेदार सदरीच नोंदवावी. शहंद ू वारसा कायदा १९५६ मिील सन २००५ च्या सिारिेनसार
मलींनाही, मालमत्तेत मलाइतकाच जहस्सा जमळण्याचा हक्क प्राप्त झालेला आहे. त्यामळे मलींची नावेही
सात - बाराच्या कब्जेदार सदरीच नोंदवावी.
 बर्याच वेळा असे जनदर्वनास आले आहे की, एखाद्या जजमनीवर एकत्र कटूंब मॅनेजर म्हिून नाव
दाखल असलेला इसम मयत झाल्यानंतर त्याचे वारस, वारस नोंदीसाठी अजव करतात आजि त्या मयत
ए.क.मॅ./अ.पा.क. चे वारस म्हिून फक्त त्या ए.क.मॅ./अ.पा.क. च्याच मला/मलींच्या नावाची त्याचे वारस
म्हिून नोंद के ली जाते. यामळे मयत इसम ज्यांचा ए.क.मॅ./अ.पा.क. असतो त्यांचा वारस हक्क डावलला
जातो. वास्तजवक एकत्र कटूंब मॅनज
े र/अज्ञान पालन कताव म्हिून नाव दाखल असलेला इसम मयत
झाल्यानंतर त्याची वारस नोंद करतांना मयत इसमाचे नाव ज्या फे रफार नसार ए.क.मॅ./अ.पा.क. म्हिून
दाखल झाले होते त्या फे रफारात नमूद सवव व्यक्तींना नोटीस बजाविे आवश्यक असते. त्यापैकी जे सज्ञान
झाले आहेत त्यांची नावे तसेच इतर व्यक्तींपैकी जे मयत आहेत त्यांच्या वारसांची आजि ए.क.मॅ./अ.पा.क.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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चे वारस अर्ा सवांची नावे वारस ठराव करून आजि त्यानंतर गाव नमना सहामध्ये कब्जेदार सदरी
आििे आवश्यक असते. मजस्लम कायद्यामध्ये एकत्र कटूंब मॅनेजरची संकल्पना नाही हे लक्षात ठे वावे.


१८. गाव नमना सहा - ड:- नवीन उपभाग (पोट जहस्से) नोंदवही

गाव नमना
सहामिील
फे रफार नोंद
क्रमांक
(१)

गाव नमना सहा - ड
नवीन उपभाग (पोट जहस्से) नोंदवही
गाव...., तालका......, जजल्हा.....
भूमापन क्रमांक ककं वा
नकार्ामध्ये आवश्यक
मोजिी करिार्याचे नांव आजि
उपजवभाग क्रमांक
असलेल्या बदलांचे स्वरुप
ददनांक
आजि क्रमांक
(२)

(३)

(४)

 ही एक दय्यम नोंदवही आहे. नवीन उपभाग ककं वा पोट जहस्सा म्हिजे भूमापन क्रमांकाच्या ज्या
जवभागाचे क्षेत्रफळ आजि आकारिी, भूमी अजभलेखात ज्या भूमापन क्रमांकाचा तो भाग असेल त्या
क्रमांकानंतर स्वतंत्र दर्वक क्रमांक देऊन स्वतंत्रपिे नोंदजवलेला असेल तो भाग. [म.ज.म.अ. १९६६,

कलम २(३५)]

गाव नमना सहा - ड मध्ये के वळ वाटण्या झाल्यामळे होिारे भूमापन क्रमांकातील नवीन जहस्स्यांचाच
समावेर् होत नाही तर संपादन, एकत्रीकरि, मळईची जमीन, पाण्याने वाहून गेलेली जमीन, अकृ जषक
जमीन यांसारख्या अनेक कारिांमळे सीमांमध्ये होिारे सवव बदलसध्दा दर्ववले जातात. यासाठी तलाठी
यांनी असे पोटजहस्से झालेल्या जागेला प्रत्यक्ष भेट देिे आजि झालेले बदल नोंदजविे आवश्यक असते. या
बदलांप्रमािे मोजिी करुन नवीन सीमाजचनहे व हद्दी भूमी अजभलेख जवभागामाफव त जनजश्चत करण्यात
येतात.
भूमी अजभलेख जवभागाने, र्ासनाची मंजरू ी घेऊन, वेळोवेळी प्रत्येक जजल्ह्यातील जनरजनराळ्या वगावने जे
कमीत कमी भूक्षेत्र िारि करिे आवश्यक आहे असे ठरवले असेल त्यापेक्षा कमी भूक्षेत्र िारि करता येत
नाही. (म.ज.म.अ. १९६६, कलम ८२)
जजमनीचे नवीन उपभाग ककं वा पोट जहस्से करिे याबाबत सजवस्तर पध्दत महाराष्ट्र जमीन महसूल
(महसली भू-मापन व भूमापन क्रमांकाचे उपजवभाग) जनयम १९६९ मध्ये ददलेले आहेत.
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१९. गाव नमना सात-बारा:- अजिकार अजभलेख पत्रक आजि जपकांची नोंदवही
गाव नमना सात (अजिकार अजभलेख पत्रक)
महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिकार अजभलेख आजि नोंदवह्या (तयार करिे व सजस्थतीत ठे विे) जनयम १९७१
यातील जनयम ३, ५, ६ आजि ७
गाव .....
गट क्रमांक व उपजवभाग
भूिारिा पध्दत
क्षेत्र, एकक व आकारिी

तालका .......

खाते क्रमांक

जजल्हा

भोगवटादारा
चे नाव

क्षेत्र

आकार

पो.ख.

र्ेतीचे स्थाजनक नाव
फे रफार क्र.
कळ खंड व इतर अजिकार

लागवडीयोग्य क्षेत्र
क्षेत्राचे एकक
जजरायत
बागायत
अ) एकू ि
ला.यो.क्षेत्र
पोट खराब क्षेत्र
(लागवडीस अयोग्य)
वगव (अ) वगव (ब) ब) एकू ि
पो.ख. क्षेत्र

कळाचे नाव व खंड

इतर अजिकार
बोजा- सहकारी सोसायटी
इकरार
प्रलंजबत फे रफार क्रमांक:
र्ेवटचा फे रफार क्रमांक:
ददनांक:

एकू ि क्षेत्र
(अ+ब)
आकारिी
जडी ककं वा जवर्ेष आकारिी
जने फे रफार क्र.

सीमा आजि भूमापन जचनहे
गाव नमना बारा (जपकांची नोंदवही)
महाराष्र जमीन महसूल अजिकार अजभलेख आजि नोंदवह्या (तयार करिे आजि सजस्थतीतीत ठे विे)
जनयम १९७१ यातील जनयम २९
तालका :जजल्हा :-

गाव :गट क्रमांक

जपकाखालील क्षेत्राचा तपर्ील

लागवडीसाठी
उपलब्ि नसलेली
जमीन

व
उपजवभाग

जमश्र जपकाखालील क्षेत्र

हंगाम

खाते क्रमांक

जमश्रिाचा संकेत
क्रमांक

जल शसंचीत

अजल शसंचीत

जपकाचे नाव

जल शसंचीत

अजल शसंचीत

जपकाचे नाव

जल शसंचीत

अजल शसंचीत

स्वरूप

क्षेत्र

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

हे. आर

हे.
आर

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

र्ेरा

घटक जपके व
प्रत्येकाखालील क्षेत्र

वषव

जमश्रिाच्या संकेत क्रमांकानसार
जमश्र जपकांखालील क्षेत्र

जनभेळ जपकाखालील
क्षेत्र

जल
शसंचनाचे
सािन

हे.
आर

हे.
आर

हे.
आर

हे.
आर
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सदर नमना आता ई-फे रफार प्रिालीमध्ये समाजवष्ट करण्यात आला आहे. तलाठी दप्तरामध्ये गाव नमना
सात आजि गाव नमना बारा या दोनही नमनयांतील माजहती एकमेकांना पूरक असल्यामळे हे दोनही नमने
एकत्र, एकाच पानावर ठे वले गेले आहेत. त्यामळे यांना 'सात - बारा' म्हिण्याचा प्रघात आहे. सात बारा हा जजमनीर्ी संबि
ं ीत आहे. (जजमनीची व्याख्या म.ज.म.अ. १९६६, कलम २(१६) मध्ये नमूद
आहे.)
• गाव नमना सात : या गाव नमनयाला महसली भाषेत 'अजिकार अजभलेख पत्रक' असेही म्हितात.
• गाव नमना सात - बारा मिील वरील भाग हा गाव नमना सात असतो. यात गाव नमना सात -अ
(कळांची नोदवही) चा सारांर् संजक्षप्तपिे नमूद असतो आजि खालील भागात गाव नमना बारा
समाजवष्ट असतो.
गाव नमना सातच्या वरील भागात प्रथम गावाचे नाव, तालक्याचे नाव आजि जजल्ह्याचे नाव नमूद
असते. त्याखाली संबंिीत र्ेतजजमनीचा भूमापन क्रमांक व उपजवभाग, भूिारिा पध्दत आजि र्ेतीचे
स्थाजनक नाव नमूद असते.
गाव नमना सात मध्ये मख्यत्वे तीन स्तंभ (रकाने) असतात.
(१) डावीकडील स्तंभ, (२) मध्य स्तंभ आजि (३) उजवीकडील स्तंभ.
(१) गाव नमना सातचे डावीकडील स्तंभ:
• गाव नमना सातच्या डावीकडील स्तंभात संबंिीत र्ेतजजमनीचे क्षेत्र, त्याचे एकक (हेक्टर/आर/चौ.मी.)
त्याखाली संबंिीत र्ेतजजमनीचे लागवडीलायक क्षेत्र (जजरायत, बागायत), त्या नंतर लागवडीस अयोग्य
वगव-अ आजि वगव-ब चे क्षेत्र, त्यानंतर एकू ि क्षेत्र, त्याखाली आकारिी आजि त्याखाली जडी ककं वा जवर्ेष
आकारिी नमूद असते. र्ेवटच्या ओळीत र्ेतजजमनीर्ी संबंिीत जने फे रफार क्रमांक नमूद के ले जातात.
र्ेतजजमनीचा भमापन क्रमांक, (भमापन क्रमांकची व्याख्या म.ज.म.अ. १९६६, कलम २(३७) मध्ये
नमूद आहे.) उपजवभाग/पोट जहस्सा क्रमांक नमूद असतो. (उपजवभाग/पोट जहस्सा क्रमांकाची व्याख्या
'महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम , १९६६, कलम २(३५) मध्ये नमूद आहे.) पोट जहस्स्यांची नोंद गाव
नमना सहा - ड मध्येही के ली जाते. एखाद्या वाडी ककं वा वस्तीला स्वतंत्र महसली गावाचा दजाव देण्याचा
जनिवय लोकसंख्येवर आिारीत असतो.
एखाद्या वाडी ककं वा वस्तीला स्वतंत्र महसली गावाचा दजाव ददला गेला की काही ददवसांनी त्या गावाचा
महसली अजभलेख स्वतंत्र के ला जातो आजि गावठािापासून अनक्रमांक १ ने सरूवात करून नव्याने गट
नंबर ददले जातात. जेव्हा पजहल्यांदा सवव गावांच्या जजमनींची मोजिी करुन जमाबंदी के ली गेली तेव्हा
जजमनीला 'सव्हे नंबर' ददले गेले होते. सवव 'सव्हे नंबर जमळू न गावाचा सव्हे नंबरचा नकार्ा तयार के ला
गेला. कालांतराने खरे दी, वाटप, वारसाजिकार इत्यादी कारिांमळे जजमनीचे तकडे झाले त्यामळे या
सव्हे नंबरचे जवभाजन होत गेल.े उदा. मूळ सव्हे नंबर २०१ चा २०१/१, २०१/२ आजि नंतर
२०१/१/१, २०१/१/२ असे तकडे होत गेल.े सन १९४७ साली आलेल्या एकत्रीकरि कायद्यामळे सवव
तकड्यांचे एकत्रीकरि करुन त्यांचे 'गट नंबर' करण्यात आले.
• भूिारिा पध्दत
महसूल अजिजनयमानवये र्ेतजजमनीची तीन भूिारिा पध्दत आहेत -भोगवटादार वगव १ ककं वा वगव २
ककं वा र्ासकीय पट्टेदार.
• भोगवटादार-१ म्हिजे ज्या र्ेतजजमनीचा मालक र्ेतकरी स्वत: असतो. अर्ा जजमनीचे हस्तांतरि
करण्यासाठी त्या र्ेतकर्यावर कोितेही बंिन नसते ककं वा कोिाच्याही परवानगीची आवश्यकता नसते.
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अर्ा र्ेतजजमनीला जबनदमाला ककं वा खालसा जमीनही म्हितात. (भोगवटादार वगव १ ची व्याख्या
म.ज.म.अ. १९६६, कलम २९(२) मध्ये नमूद आहे.)
• भोगवटादार-२ म्हिजे ज्या र्ेतजजमनीचा र्ेतकरी स्वत: पूिव मालक नसतो. अर्ा जजमनीचे हस्तांतरि
करण्याच्या हक्कावर र्ासनाचे जनबंि असतात. अर्ा जजमनीचे हस्तांतरि करण्यासाठी त्या र्ेतकर्यावर
काही बंिने/अटी असतात आजि त्यासाठी सक्षम अजिकार्याच्या परवानगी आजि काही र्ासकीय
सोपस्कार पूिव करण्याची आवश्यकता असते. अर्ा र्ेतजजमनीला दमाला ककं वा जनयंत्रीत सत्ता प्रकारची,
र्तीची जमीन असेही म्हितात. (भोगवटादार वगव २ ची व्याख्या म.ज.म.अ. १९६६, कलम २९(३)
मध्ये नमूद आहे.) भोगवटादार २ ची नोंद गाव नमना क्रमांक एक - क मध्येही के ली जाते.
• र्ासकीय पट्टेदार म्हिजे ज्यांना ठराजवक मदतीसाठी र्ासनाकडू न वजहवाटीसाठी भाडेतत्वावर जमीन
देण्यात आली आहे असे र्ेतकरी. (र्ासकीय पट्टेदारची व्याख्या म.ज.म.अ. १९६६, कलम २(११) मध्ये
नमूद आहे.)
• गाव नमना सातवर त्या र्ेतजजमनीला ज्या स्थाजनक नावाने ओळखले जाते असे स्थाजनक नाव जलजहले
जाते. प्रचलीत पध्द्तीनसार गाव नमना सात मध्ये र्ेतीच्या मोजमापाचे एकक क्षेत्र हेक्टर-आर मध्ये
जलहीले जाते तर अकृ जषक जजमनीचे क्षेत्र चौरस मीटरमध्ये जलजहले जाते.
• र्ेतजजमनीच्या लागवडीयोग्य क्षेत्राचे
(१) जजरायत (२) बागायत (३) तरी (४) वरकस (५) इतर असे प्रकार जलहीले जातात. अर्ी क्षेत्रे
स्वतंत्रपिे जलहून त्याखाली या दोघांचे एकू ि क्षेत्र जलहीले जाते.
जजरायत क्षेत्र म्हिजे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबन
ू असलेले क्षेत्र, बागायत क्षेत्र म्हिजे इतर शसंचन
सािनांपासून (कालवा, कू प नजलका इ.) पािी जमळिारे क्षेत्र, तरी जमीन म्हिजे भात र्ेतीसाठी
वापरली जािारी ओली जमीन, वरकस जमीन म्हिजे भातर्ेतीच्या राबखताच्या प्रयोजनाथव उपयोगात
आिली जािारी जमीन. वरकस जमीन कमी उत्पादकतेची जमीन असते. या जजमनीचा वापर
पावसाळ्यात नाचिी आजि वरई इत्यादींसारख्या कमी दजावची पीके वाढजवण्यासाठी के ला जातो.
'पोटखराब' क्षेत्र:
• जजरायत आजि बागायत क्षेत्राच्या बेरजे खाली 'पोटखराब' क्षेत्र जलहीले जाते. 'पोटखराब' क्षेत्र म्हिजे
ज्या क्षेत्रात लागवड करता येिे र्क्य नाही असे लागवडीयोग्य नसलेले क्षेत्र.
या 'पोटखराब' क्षेत्राचे 'वगव अ' आजि 'वगव ब' असे दोन भाग पडतात.
• 'पोटखराब-वगव अ' म्हिजे खडकाळ क्षेत्र, नाले, खंदक, खािी इत्यादीने व्याप्त असलेले क्षेत्र.
'पोटखराब-वगव अ' अंतगवत येिार्या क्षेत्रावर महसूलाची आकारिी करण्यात आलेली नसते. 'पोटखराबवगव अ' प्रकाराखाली येिारी जमीन र्ेतकर्यास कोित्याही लागवडीखाली आिता येते व जवहीत प्रदक्रया
पार पाडू न त्यावर आकारिी लागू करून घेता येते. 'पोटखराब-वगव अ' प्रकाराखाली येिार्या जजमनीत
जर काही पीके घेतली असतील तर पीक पाहिीच्या वेळेस अर्ा पीकांची नोंद घेता येत.े
मा.जमाबंदी आयक्त, महाराष्र राज्य यांचक
े डील पररपत्रक क्रमांक भूमापन ३ / जवनोंक्र. २७३/२०१९
ददनांक १९.०८.२०१९ अनवये पोटखराब वगव-अ चे क्षेत्र लागवडीखाली आिण्यासाठी खालील प्रदक्रया
अवलंबण्यात यावी असे जनदेर् ददलेले आहेत.
महाराष्र र्ासनाने ददनांक २९.०८.२०१८ रोजी महाराष्र जमीन महसूल (जजमनीच्या वापरावर
जनबंि) (सिारिा) जनयम १९६८, जनयम २ (२) मध्ये सिारिा करून, वगव-अ खाली येिारी जमीन
िारकास कोित्याही वेळी लागवडीखाली आिता येईल आजि अर्ा प्रकारे िारकाने जमीन
लागवडीखाली आिल्यास त्या प्रकरिी लागवडी खालील क्षेत्राच्या आकारिीच्या प्रमािात पोटखराब
क्षेत्र लागवडीखाली आिल्यामळे त्याकरीता जजल्हाजिकारी अजतररक्त आकारिी करतील. यासाठी
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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तलाठी यांनी संबि
ं ीत गावाची पोटखराब वगव-अ असलेल्या जजमनीची माजहती गाव नमना ७/१२ वरून
तयार करावी आजि स्थळपाहिी करण्यासाठी संबि
ं ीत खातेदारांना नोटीसा पाठवाव्या तसेच गावच्या
चावडीवर नोटीस डकवावी. त्यानंतर तलाठी यांनी प्रत्यक्ष स्थळपाहिी करून पोटखराब वगव-अ चे क्षेत्र
खातेदाराने लागवडीखाली आिल्याची खात्री करून त्याबाबत खातेदाराचा जबाब घ्यावा आजि पंचनामा
करून हस्तस्के च तयार करावा. ही प्रक्रीया पूिव के ल्यानंतर गावजनहाय अहवाल मंडळ अजिकारी यांचक
े डे
जवहीत नमनयात सादर करावा.
मंडळ अजिकारी यांनी दकमान १० टक्के भूमापन क्रमांकाची स्थळपाहिी करून स्वयंस्पष्ट अजभप्रायासह
जवहीत नमनयातील अहवाल तहजसलदार यांचक
े डे सादर करावा. तहजसलदार यांनी सदर माजहती
गावजनहाय जवहीत नमनयात तयार करून ती उपअजिक्षक भूमी अजभलेख यांचक
े डे पाठवावी. उपअजिक्षक
भूमी अजभलेख यांनी संबंिीत भूमापन क्रमांकाचा मूळ वगीकरि नकार्ा (सवे नंबरचा गाव नकार्ा,
प्रजतबक, फाळिीबक, मोजिीबक) इ. अजभलेखावरून गाव नमना ७/१२ वर दर्वजवलेले क्षेत्र हे पोटखराब
वगव अ असल्याची खात्री करावी, जरूर तर स्थळपाहिी करून आजि सिारीत आकारिी ठरवून स्वतःच्या
स्वयंस्पष्ट अजभप्रायासह तहजसलदारांकडे पाठवावे.
उपअजिक्षक भूमी अजभलेख यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तहजसलदार यांनी अर्ी प्रकरिे
जजल्हाजिकारी यांचक
े डे सादर करावी आजि जजल्हाजिकारी यांनी त्यावर अंतीम आदेर् पारीत करावेत.
जजल्हाजिकारी यांच्या आदेर्ानसार उपअजिक्षक भूमी अजभलेख यांनी गावजनहाय कमी-जास्त पत्रक
तयार करून तहजसलदार यांचेकडे पाठवावेत आजि तहजसलदारांकडू न सदर क.जा.प. तलाठी यांचक
े डे
पाठजवण्यात आल्यानंतर त्याचा अंमल गाव नमना एक आजि गाव नमना सात यावर देण्यात यावा.
अर्ीच कायववाही एखादया जमीन िारकाचा अजव प्राप्त झाल्यावर करण्यात यावी.
• 'पोटखराब वगव ब' म्हिजे साववजजनक प्रयोजनाथव म्हिजे रस्ते, पदपथ ककं वा जलप्रवाह, कालवे, तलाव
ककं वा ककं वा घरगती प्रयोजनासाठी वापरण्यात येिारे तलाव दकवा ओढा यांनी व्यापलेली ककं वा
कोित्याही जाती-जमाती माफव त दहनभूमी ककं वा दफनभूमी म्हिून वापरात असिारी ककं वा पाण्याची
टाकी, रजहवास वापर अर्ा काही जवजर्ष्ठ प्रयोजनाथव राखून ठे वलेली आजि त्यामळे लागवडीसाठी
उपलब्ि नसलेले क्षेत्र. 'पोटखराब वगव ब' क्षेत्रावर कोित्याही प्रकारची महसूल आकारिी करण्यात येत
नाही. पोट-खराब' वगव 'ब' क्षेत्रावर कोित्याही प्रकारची महसूल आकारिी करण्यात येत नाही. तसेच
'पोट-खराब' वगव 'ब' क्षेत्रावर लागवड करण्यास 'महाराष्र जमीन महसूल (जजमनीच्या वापरावरील
जनबंि) जनयम १९६८' कलम २(३) च्या उपबंिानूसार म.ज.म.अ. १९६६, कलम ४३ अनवये प्रजतबंि
करण्यात आलेला आहे.
अर्ा प्रजतबंि के लेल्या क्षेत्रात र्ेती प्रयोजनासाठी जी व्यक्ती त्या जजमनीचा वापर करील ककं वा वापर
करण्याचा प्रयत्न करील अर्ा कोित्याही व्यक्तीस संजक्षप्तररत्या चौकर्ी करून काढू न टाकता येईल.
महाराष्र जमीन महसूल (जजमनीच्या वापरावरील जनबंि) जनयम, १९६८, कलम ७ अनवये उपरोक्त
उपबंिाचे उल्लंघन करिार्यास, जजल्हाजिकाऱी एक हजार रुपयापयंत दंड करु र्कतील.
'पोटखराब 'वगव अ' आजि 'वगव ब' याची क्षेत्र पडताळिी जजल्हा भूमापन कायावलयातील माहजीतीर्ी
तसेच उपलब्ि अजभलेखातील लागवडीयोग्य नसलेल्या (गाव नमना एकचा गोषवारा) क्षेत्रार्ी करावी.
पोटखराब 'वगव अ' आजि 'वगव ब' चे क्षेत्र स्वतंत्रपिे जलहून त्याखाली एकू ि पोटखराब क्षेत्र जलहजीले जाते.
• एकू ि पोटखराब क्षेत्राखाली त्या र्ेतजजमनीसाठी आकारण्यात येिार्या महसूलाची रक्कम जलहजीली
जाते. ही रक्कम 'रुपये-पैस'े या स्वरूपात जलजहली जाते व त्याप्रमािे खातेदाराकडू न जमीन महसूल
स्वरुपात तलाठी यांच्यामाफव त वसूल के ली जाते. (जमीन महसूलाची व्याख्या 'महाराष्ट्र जमीन महसूल
अजिजनयम, १९६६, कलम २(१९) मध्ये नमूद आहे.)
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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कायदेर्ीर तरतूदी :
• सवव जजमनी करासाठी पात्र आहेत (म.ज.म.अ. कलम ६४).
• जजमनींचा कर त्याच्या वापरानसार जनजश्चत होतो. (म.ज.म.अ. कलम ६७).
• करातून अंर्त: सूट असलेल्या जजमनींचे कर जनिावरि जजल्हाजिकारी करतात. (म.ज.म.अ. कलम ६८).
• जमीन महसूल हा जजमनीवरील सववश्रेष्ठ भार असतो. (म.ज.म.अ. कलम ७२).
• जमीन महसूल प्रािानयाने देिे आवश्यक आहे. (म.ज.म.अ. कलम १६८).
• महसूल अजिकारी/कमवचारी यांनी जमीन महसूल वसूल के ल्यानंतर त्याची पावती देिे बंिनकारक आहे.
(म.ज.म.अ. कलम ७६).
• ज्या गावाची पैसव
े ारी पननास पैश्यापेक्षा कमी असते तेथील जजरायत र्ेत जजमनींवरील र्ेतसारा माफ
असतो परं त स्थाजनक उपकर अदा करावे लागतात.
• महसूल व वन जवभाग, अजिसूचना क्र. आर.ई.व्ही. १०७७-१६४४७-ल-२ ददनांक- २९/१२/१९७७
आजि आर. ई.व्ही. १०७८-३३३३८-ल-२ ददनांक- ०८/०५/१९७९ अनवये खालील खातेदारांना जमीन
महसलात सूट देण्यात आली आहे.
• ज्या खातेदारांचे संपि
ू व राज्यातील एकू ि जजरायत (कोरडवाहू) जमीन िारि क्षेत्र ३ हेक्टर पेक्षा जास्त
नाही आजि त्यांच्या कोित्याही जजमनीचा, कोिताही भाग, कोित्याही प्रकारे , शसंचनाखाली येत नाही.
अर्ा खातेदारांना जमीन महसूल आकारिी वसूलीतन सूट आहे परं त जज.प. तसेच ग्रा.प. हे स्थाजनक
उपकर माफ नाहीत.
• ज्या खातेदारांच्या संपि
ू व राज्यातील एकू ि र्ेतजमीन िारिेवर वार्षवक जमीन महसलाची आकारिी
रुपये ५/- पयंत आहे अर्ा खातेदारांना जमीन महसूल तसेच जज.प. आजि ग्रा.प. या स्थाजनक उपकरांच्या
वसूलीतन सूट आहे.
• ज्या खातेदारांच्या संपि
ू व राज्यातील एकू ि र्ेतजमीन िारिेवर वार्षवक जमीन महसलाची आकारिी
रुपये ५/- ते रुपये १०/- दरम्यान आहे तसेच त्यांच्या कोित्याही जजमनीचा, कोिताही भाग, कोित्याही
प्रकारे , शसंचनाखाली येत नाही अर्ा खातेदारांना जमीन महसूल आकारिी वसूलीतीून सूट आहे परं त
जज.प. तसेच ग्रा.प. हे स्थाजनक उपकर माफ नाहीत.
• र्ेतजजमनीसाठी आकारण्यात येिार्या महसूलाच्या रक्कमेखाली 'जडी ककं वा जवर्ेष' या प्रकारच्या
रकमेचा उल्लेख असतो. 'जडी' म्हिजे इनामदाराकडू न देण्याजोगे कोितेही मूल्य जे सरकार जमा के ले
जाते.
• या खाली खातेदाराकडू न वसूल करण्याची एकू ि रक्कम नमूद के ली जाते.
गाव नमना सातचा मध्य स्तंभ:
• गाव नमना सातच्या मध्य स्तंभात भोगवटादाराचे नाव जलहीलेले असते. भोगवटादार म्हिजे
कायदेर्ीरररत्या जमीन कब्ज्यात असिार्या व्यक्ती. (भोगवटाची व्याख्या 'महाराष्ट्र जमीन महसूल
अजिजनयम , १९६६, कलम २(२४) आजि भोगवटादारची व्याख्या 'महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम ,
१९६६, कलम २(२३) मध्ये नमूद आहे.)
त्या भोगवटादाराकडे सदर जमीन कर्ी व कोित्या हक्काने आली त्याबाबतचा फे रफाराचा क्रमांक
त्याच्या नावासमोर वतळ
व ात/कं सात जलहजीलेला असतो.
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पूवी एका खातेदाराकडू न दस-या खातेदाराकडे जमीन हस्तांतरीत झाल्यास जजमनीची जवक्री करिा-या
खातेदाराच्या नावाला कं स करण्याची पध्दत होती परं त नजवन तरतदीनसार असा जवक्री व्यवहार झाला
असता जजमनीची जवक्री करिा-या खातेदाराच्या नावावर एक रे ष ओढण्यात येत.े
सात बाराच्या मध्य स्तंभात प्रत्येक खातेदाराचा खाते क्रमांक, त्याचे नाव, क्षेत्र, आकार, पोटखराबा आजि
संबंिीत फे रफार क्रमांक जलहीला जातो.
गाव नमना सातचे उजवीकडील स्तंभ:
• गाव नमना सातच्या उजवीकडील स्तंभात कळ खंड व ईतर अजिकार तसेच कळाचे नाव व खंड
याजर्वाय र्ेतजजमनीवरील बोजे नमूद असतात.
नजवन पध्दतीनसार सातबाराच्या उजवीकडील स्तंभात प्रलंबीत फे रफार क्रमांक आजि र्ेवटचा फे रफार
क्रमांक जलहीण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या स्तंभाच्या र्ेवटी सीमा आजि भूमापन जचनहे याची माजहती नमूद असते. यालाच हद्दीची जनर्ािी
म्हितात. (हद्दीची जनर्ािीची व्याख्या 'महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम , १९६६, कलम २(३)
मध्ये नमूद आहे.)
• गाव नमना बारा :
महाराष्र जमीन महसूल अजिकार अजभलेख आजि नोंदवह्या (तयार करिे आजि सजस्थतीतीत ठे विे)
जनयम १९७१ मिील जनयम २९ अनवये नमना १३ मध्ये असलेला गाव नमना बारा (जपकांची नोंदवही)
हा तक्ता स्वरुपात असतो. यात ददनाक २१.१२.२०१८ राजी बदल करण्यात आला आहे. हा नमना जपक
पहािी आजि पैसव
े ारीसाठी अत्यंत महत्वाचा असतो. याची नोंद गाव नमना अकरा मध्येही असते. या
गाव नमना बारामध्ये त्या र्ेत जजमनीतील जपकांची आजि जलशसंचनाच्या सािनांची सजवस्तर माजहती
असते.
• गाव नमना बारा- स्तंभ - १: यात कृ षी वषावचा उल्लेख असतो (१ एजप्रल ते ३१ माचव).
• गाव नमना बारा- स्तंभ - २: यात हंगामाचा उल्लेख असतो. यात खरीप हंगामातील पीके (०१ ऑगस्ट
ते १५ ऑक्टोबर) आजि रब्बी हंगामातील पीके (१५ नोव्हेंबर ते ३१ जानेवारी) यांचा उल्लेख असतो.
• 'जमश्र जपकाखालील क्षेत्र' या जर्षवकाखाली एकू ि सहा (३ ते ८) स्तंभ येतात.
• गाव नमना बारा- स्तंभ - ३: जमश्र जपकाचा संकेतांक याचा उल्लेख असतो. जमश्र जपकांना हे संकेतांक
र्ेतकी जवभागाकडू न ददले जातात.
• गाव नमना बारा- स्तंभ - ४: र्ेत जजमनीतील जमश्र जपकाखालील जल शसंचीत क्षेत्र असल्यास ते क्षेत्र
दकती ते येथे हेक्टर- आर मध्ये जलहीले जाते.
• गाव नमना बारा- स्तंभ - ५: र्ेत जजमनीतील जमश्र जपकाखालील अजल शसंचीत क्षेत्र असल्यास ते क्षेत्र
दकती ते येथे हेक्टर- आर मध्ये जलहीले जाते.
• गाव नमना बारा- स्तंभ - ६: या स्तंभात काही घटक जपके असल्यास त्या घटक जपकाचे नाव जलहीले
जाते.
• गाव नमना बारा- स्तंभ - ७: या स्तंभात घटक जपकाखालील जल शसंचीत क्षेत्र हेक्टर- आर मध्ये
जलहीले जाते.
• गाव नमना बारा- स्तंभ - ८: या स्तंभात घटक जपकाखालील अजल शसंचीत क्षेत्र हेक्टर- आर मध्ये
जलहीले जाते.
'जनभेळ जपकाखालील क्षेत्र' या जर्षवकाखाली एकू ि तीन (९ ते ११) स्तंभ येतात.
• गाव नमना बारा- स्तंभ - ९: या स्तंभात जनभेळ जपकाचे नाव जलहीले जाते.
• गाव नमना बारा- स्तंभ - १०: र्ेत जजमनीतील जनभेळ जपकाखालील जल शसंचीत क्षेत्र असल्यास ते
क्षेत्र दकती ते येथे हेक्टर- आर मध्ये जलहीले जाते.
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• गाव नमना बारा- स्तंभ - ११: र्ेत जजमनीतील जनभेळ जपकाखालील अजल शसंचीत क्षेत्र असल्यास ते
क्षेत्र दकती ते येथे हेक्टर- आर मध्ये जलहीले जाते.
'लागवडीसाठी उपलब्ि नसलेली जमीन' या जर्षवकाखाली एकू ि दोन (१२ ते १३) स्तंभ येतात.
• गाव नमना बारा- स्तंभ - १२: यात लागवडीसाठी उपलब्ि नसलेल्या जजमनीच्या स्वरुपाचे विवन
जलहीतात. म्हिजे कोित्या कारिामळे सदरचे क्षेत्र लागवडीसाठी उपलब्ि नाही. उदा. जवहीरीमळे , पड
असल्यामळे , घर असल्यामळे इत्यादी. गाव नमना बाराच्या स्तंभ बारामध्ये पडीक जजमनीचा उल्लेख
करतांना खाली नमूद आठ जवजवि प्रकाराखालील जमीनींचा स्वतंत्रपिे उल्लेख करावा.
• गाव नमना बारा - स्तंभ - १३: यात वरील लागवडीसाठी उपलब्ि नसलेल्या जजमनीचे क्षेत्र नमूद
करावे.
• गाव नमना बारा - स्तंभ - १४: यात संबि
ं ीत र्ेतजजमनीत जपकांना पािी देण्यासाठी उपलब्ि
असलेल्या जलशसंचनाच्या सािनांची उदा. जवहीर, पाट, बोअरवेल इ. ची नोंद करावी.
• गाव नमना बारा - स्तंभ - १५: हा र्ेरा स्तंभ आहे.
• पडीक क िं वा पड जमिनींचे प्र ार:
✓ लागवडीस अयोग्य, पडीक जमीन : (१) गावातील सरकारी तसेच खाजगी वनांखालील जजमनीचे क्षेत्र,
(२) डोंगराळ, खडकाळ भाग, वाळवंट, नद्यांखालील क्षेत्र, (३) इमारती, रे ल्वे, रस्ते, दफनभूमी, सैजनकी
छावण्या, पािीपवठा सािने इत्यादी. (४) पाच वषावपेक्षा अजिक काळ पडीक ठे वलेल्या जजमनी
✓ लागवडीस योग्य, पडीक जमीन : (१) एक वषावपक्ष
े ा अजिक व पाच वषावपयंत पडीक ठे वलेल्या जजमनी
(२) गवताळ आजि गरे चारण्यासाठी वापरण्यात येिार्या जजमनी, (३) वनांव्यजतररक्त उपयक्त झाडे
असलेल्या जजमनी
✓ गररबी ककं वा तंटा पड- गरीब पररजस्थतीमळे ककं वा भांडिामळे पडीक ठे वलेल्या जजमनी
✓ प्रजतकू ल पाऊस पड- प्रजतकल पावसामळे पडीक ठे वलेल्या जजमनी
✓ इतर पड जिीन: इतर कारिांमळे पडी ठे वलेली जजमनी
✓ चालू पड: वषावमध्ये फक्त एकाच हंगामात (खरीप ककं वा रब्बी) पडीक ठे वलेल्या जजमनी.


२०. गाव नमना सात - अ:- कळवजहवाट नोंदवही
गाव नमना सात - अ
कळवजहवाट नोंदवही
महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिकार अजभलेख आजि नोंदवह्या (तयार करिे आजि सजस्थतीत ठे विे) जनयम,
१९७१ यातील जनयम ३२.
मौजे/गाव ....., तालका ....., जजल्हा .....
अ.
मागील
कळाचे नाव
जमीन
भूमापन क्षेत्र आकारिी खंड
फे रफार
र्ेरा
क्र.
वषावच्या
(मराठी
मालकाचे
क्रमांक
नोंदवहीतील
नोंदवहीचा विावनक्रमे)
नाव
आजि
नोंदीचा
क्रमांक
जहस्सा
क्रमांक
क्र.
हे.
रु. पै.
रु.
आर
पै.
(१)
(२)
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
(९)
(१०)
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जमीन मालकांच्या जपळविूकीपासून कळांच्या हक्कांचे संरक्षि करण्यासाठी कळ वजहवाट अजिजनयम
अजस्तत्वात आला. पूवीच्या मंबई, हैद्राबाद आजि जवदभव या प्रदेर्ांसाठी स्वतंत्र कळवजहवाट कायदा
अजस्तत्वात आहे. त्यांची नावे खालील प्रमािे.
१) मब
ं ई कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, १९४८
२) हैद्राबाद कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, १९५०
३) मब
ं ई कळवजहवाट व र्ेतजमीन (जवदभव प्रदेर् ) अजिजनयम, १९५८
सन २०१२ च्या महाराष्र अजिजनयम क्रमांक २४ अनवये मंबई कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम,
१९४८ चे नाव बदलन 'महाराष्र कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम' असे करण्यात आले.
 रीत: सन १९३२ ते १९७३ पयंत र्ेतजजमनीत वजहवाट करण्याच्या रीत खालील प्रमािे होत्या:
रीत-१:- र्ेतजजमनीत स्वत: वजहवाट करिे, याला 'खद्द' जमीन कसिे असे म्हित.
रीत-२:- र्ेतजमीन स्वत:च्या देखरे खीखाली मजरांकडू न कसन घेि.े
रीत-३:- र्ेतजमीन कसावयास देिे व जमीन कसल्याचा मोबदला म्हिून रोख रक्कम देि.े
रीत-४:- र्ेतजमीन कसल्याचा मोबदला म्हिून जपकातील वाटा खंड म्हिून घेि.े याला 'बटाईने' जमीन
कसिे म्हित असत.
रीत-५:- र्ेतजमीन कसल्याचा मोबदला म्हिून जपकातील जनजश्चत वाटा घेिे याला 'अिेलीने' जमीन
कसिे म्हित.
रीत-६:- र्ेतजमीन कसल्याचा मोबदला म्हिून रोख रक्कम आजि पीक असा एकजत्रत मोबदला घेि.े
ज्या प्रकारच्या रीतने जमीन कसली जात असे त्याचा उल्लेख जनया गाव नमना बारा सदरी 'रीत' या
स्तंभात के ला जात असे. याचा उपयोग कळ हक्क ठरजवण्यासाठी होत असे.
 कायदेर्ीर कळ म्हिजे
१. जो इसम दसर्याच्या मालकीची जमीन वैि ककं वा कायदेर्ीरररत्या कळ या नात्याने कसत असेल.
२. जमीन मालक आजि अर्ा कळात करार झाला असावा, जर असा करार तोंडी असेल तर तो
नयायालयात जसध्द होण्यास पात्र असावा.
३. अर्ा कळाने जमीन प्रत्यक्ष स्वत: कसली पाजहजे.
४. जमीन कसण्याच्या बदल्यात अर्ा कळाने जमीन मालकास जनयजमतपिे खंड ददला पाजहजे आजि
जमीन मालकाने तो खंड स्वीकारला पाजहजे.
५. अर्ी व्यक्ती जमीन मालकाच्या कटंबातील नसावी.
६. अर्ा व्यक्तीकडे ती जमीन गहाि नसावी.
७. अर्ी व्यक्ती पगारावर ठे वलेला नोकर नसावी.
८. अर्ी व्यक्ती जमीन मालकाच्या ककं वा जमीन मालकाच्या कटंबातील कोित्याही व्यक्तीच्या
देखरे खीखाली जमीन कसत नसावी.
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 सन १९३९ च्या कळ कायद्यानसार, ददनांक ०१/०१/१९३८ पूवी सतत ६ वषे कळ म्हिून जमीन
कसिार्या व्यक्तीची ककं वा ददनांक ०१/०१/१९४५ पूवी सतत ६ वषे कळ म्हिून जमीन कसिार्या
व्यक्तीची आजि ददनांक ०१/११/१९४७ रोजी कळ म्हिून जमीन कसिार्या व्यक्तीची नोंद अजिकार
अजभलेखात ‘इतर हक्क’ सदरी ‘संरजक्षत कळ’ म्हिून के ली गेली.
 सन १९५५ साली कळ कायद्यात सिारिा करण्यात येण्यापूवी ज्या व्यक्तींना वजहवाटीमळे , रुढीमळे
ककं वा नयायालयीन जनकालामळे कायम कळ ठरजवले गेले त्यांची तसेच जे मलगेिीदार ककं वा जमरासदार
म्हिून जमीन िारि करतात त्यांची नोंद अजिकार अजभलेखात ‘इतर हक्क’ सदरी ‘कायम कळ’ म्हिून
के ली गेली.
 आजही एक वषव जजमनीची वजहवाट करिारा इसम जर, (अ) वजहवाटदार व मालक यांच्यात करार
झाला असेल (ब) तो जमीन मालकाच्यावतीने जमीन कसत असेल (क) तो मालकाला खंड देत असेल (ड)
त्या दोघात जमीन मालक आजि कळ असे संबि
ं असतील अर्ा प्रकारे कळाच्या व्याख्येतील अटींची पूतवता
कररत असेल तर तो कळ कायदा कलम ३२-ओ अनवये कळ असल्याचा दावा करु र्कतो.
 खालील व्यक्ती र्ेत जजमनीत वजहवाट करत असतील तरी त्या र्ेत जजमनीवर जमीन मालकाचा
'प्रत्यक्ष ताबा' आहे असे कायदा मानतो.
अ. जजमनीचा मालक ककं वा त्याचे कटंबीय
आ. कळ कायद्यानसार असलेले कळ
इ. वरील व्यक्तीजर्वाय अर्ी इतर व्यक्ती जी कायदेर्ीर कागदोपत्री पराव्याद्वारे स्वत:च्या वजहवाटीचे
समथवन करू र्के ल.
अनाजिकाराने अथवा दंडल
े र्ाहीने जजमनीचा कब्जा घेिार्या इसमास म.ज.म.अ. कलम २४२ अनवये
घालवून देता येत.े
 बेदखल कळ: महाराष्र कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, २०१२ च्या कलम १४ अनवये कळांच्या
कसरीमळे कळवजहवाट समाप्त करण्याची तरतूद आहे. कळांचा कसूर म्हिजे:
अ) कोित्याही महसूल वषावचा खंड वषावनवषे आजि जािूनबजून त्या त्या वषांच्या ३१ मे पूवी न भरिे.
ब) जजमनीची खराबी अथवा कायम स्वरुपी नकसान होईल असे कृ त्य जािूनबजून करिे.
क) जािूनबजून महाराष्र कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयमाच्या कलम २७ चे उल्लंघन करुन
जजमनीची पोट जवभागिी, पोटपट्टा ककं वा अजभहस्तांतरि करिे.
ड) व्यक्तीर्: जमीन न कसिे.
इ) जजमनीचा उपयोग र्ेती ककं वा र्ेतीसंलग्न जोडिंद्यासाठी न करता इतर प्रयोजनांसाठी करिे.
उपरोक्त पध्दतीने कळांनी कसूर के ला असता जमीन मालकाने कळास तीन मजहनयांची लेखी नोटीस
ददली असल्यास कळवजहवाट समाप्त करण्याची तरतूद आहे. अर्ा कळास बेदखल कळ म्हितात.
 जर कोितेही कळ जमीनिारकाच्या जजमनीवर घर बांिून रहात असेल तर जोपयंत सदर घर
बांिण्याचा खचव जमीन िारकाने के ला आहे आजि कळाने सतत तीन वषे खंड ददलेला नाही असे
जमीनिारक जसध्द करत नाही तो पयंत कळाला अर्ा घरातून बाहेर काढता येिार नाही. (महाराष्र
कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, २०१२ कलम १६)
 कळाने जमीनिारकाच्या जजमनीवर असे घर बांिलेली जागा जर जमीन मालकास जवकायची असेल
तर कळास अर्ी जागा खरे दी करण्याचा अग्रहक्क असेल. त्यासाठी जमीन मालकाने कळास सदरची
जागा खरे दी करण्याचा कळाचा इरादा आहे अथवा नाही याबाबत तीन मजहने मदतीची लेखी नोटीस
द्यावी. कळाने होकार कळजवल्यास, मूल्य जनिावरिासाठी नयायाजिकरिाकडे अजव करावा. नयायाजिकरि
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सदर रठकािच्या वार्षवक खंडाच्या वीस पटीहून अजिक नाही अर्ी ककं मत ठरजवते व ही रक्कम कळाने
एक वषावच्या आत एकत्र ककं वा तीन हप्त्यात ४.५ टक्के व्याज दराने भरुन प्रमािपत्र घ्यावयाचे असते.
(महाराष्र कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, २०१२ कलम १७) जर कळाने नकार कळजवला ककं वा
उत्तर ददले नाही ककं वा मदतीत घराची रक्कम भरली नाही तर कळाचा अग्रहक्क समाप्त होतो.
 जर कोितेही कळ जमीनिारकाच्या जजमनीवर घर बांिून रहात असेल आजि ती जागा खरे दी
करण्याचा कळाचा मानस असेल तर कळाने जमीन मालकास तीन मजहने मदतीची लेखी नोटीस द्यावी.
जर जमीन मालकाने याबाबत नकार कळजवला ककं वा उत्तर ददले नाही ककं वा तीन मजहनयाच्या मदतीत
कळाबरोबर जवक्री खत के ले नाही तर मूल्य जनिावरिासाठी कळाने नयायाजिकरिाकडे अजव करावा.
नयायाजिकरि सदर रठकािच्या वार्षवक खंडाच्या वीस पटीहून अजिक नाही अर्ी ककं मत ठरजवते. व ही
रक्कम कळाने एक वषावच्या आत एकत्र ककं वा तीन हप्त्यात ४.५ टक्के व्याज दराने भरून प्रमािपत्र
घ्यावयाचे असते. (महाराष्र कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, २०१२ कलम १७-अ)
 कायदेर्ीर कळ: महाराष्र कळवजहवाट अजिजनयम, कलम ४ अनवये:
१. जो इसम दसर्याच्या मालकीची जमीन वैि ककं वा कायदेर्ीरररत्या कळ या नात्याने कसत असेल
आजि
२. जमीन मालक आजि अर्ा कळात करार झाला असेल, तथाजप, जर असा करार तोंडी असेल तर तो
नयायालयात जसध्द होण्यास पात्र असेल आजि
३. असा कळ जमीन प्रत्यक्षात स्वत: कसत असेल आजि
४. जमीन कसण्याच्या बदल्यात असा कळ, जमीन मालकास जनयजमतपिे खंड देत असेल आजि जमीन
मालकाने तो खंड स्वीकारत असेल आजि
५. अर्ी व्यक्ती जमीन मालकाच्या कटंबातील नसेल आजि
६. अर्ा व्यक्तीकडे ती जमीन गहाि नसेल आजि
७. अर्ी व्यक्ती पगारावर ठे वलेला नोकर नसेल आजि
८. अर्ी व्यक्ती जमीन मालकाच्या ककं वा जमीन मालकाच्या कटंबातील कोित्याही व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष
ककं वा अप्रत्यक्ष देखरे खीखाली जमीन कसत नसेल तर अर्ी व्यक्ती कायदेर्ीर कळ आहे.
 'व्यजक्तर्:' जमीन कसिे: महाराष्र कळवजहवाट अजिजनयम, कलम २(६) अनवये, जी व्यक्ती
‘‘स्वत:साठी(एक) स्वत: च्या मेहनतीने, अथवा
(दोन) स्वत: च्या कटंबातील कोित्याही व्यक्तीच्या कष्टाने अथवा
(तीन) स्वत: च्या ककं वा स्वत:च्या कटंबातील कोित्याही व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष देखरे खीखाली, मजरीने
कामावर लावलेल्या मजरांकडू न, त्यांना जपकाच्या जहश्श्याच्या स्वरूपात मोबदला न देता रोख रक्कम
अथवा वस्तूच्ं या रूपात वेतन/मोबदला देऊन जमीन कसून घेत’े ’ त्याला ‘व्यजक्तर्: जमीन कसिे’ असे
म्हितात.
तथाजप, जविवा, अज्ञान, र्ारीररक दकवा मानजसकदृष्या अपंग आजि सर्स्त्र दलात नोकरी करिारी
व्यक्ती जरी नोकरामाफव त, मजरामाफव त ककं वा कळामाफव त जमीन कसवून घेत असली तरी अर्ी व्यक्ती
‘व्यजक्तर्: जमीन कसते’ असे मानण्यात येत.े याचाच अथव अजिकृ त अजिकाराजर्वाय कोिालाही
कोिाचीही जमीन वजहवाटता येत नाही.
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 कमाल िारि क्षेत्र: महाराष्ट्र कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, कलम ५ अनवये:
 जजरायत जमीन: ४८ एकर अथवा
 हंगामात पािी जमळिारी ककं वा भात र्ेती जमीन: २४ एकर अथवा
 बारा मजहने पािी जमळिारी जमीन: १२ एकर
जर एखाद्याने वरील जजमनींपैकी दोन ककं वा अजिक प्रकारची जमीन िारि के ली असेल तर,
अर्ा जजमनींचे कमाल क्षेत्र:
 बारा मजहने पािी जमळिार्या जजमनीच्या एक एकराबरोबर,
 हंगामात पािी जमळिार्या ककं वा भात र्ेती जजमनीच्या दोन एकराबरोबर,
 जजरायत जजमनीच्या चार एकराबरोबर आहे अर्ा आिारावर ठरजवण्यात येते.
 जनवावहक क्षेत्र: महाराष्ट्र कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, कलम ६ अनवये:
 जजरायत जमीन: १६ एकर ( वरकस जमीन वगळता) अथवा
 हंगामात पािी जमळिारी ककं वा भात र्ेती जमीन: ८ एकर अथवा
 बारा मजहने पािी जमळिारी जमीन: ४ एकर.
जर एखाद्याने वरील जजमनींपैकी दोन ककं वा अजिक प्रकारची जमीन िारि के ली असेल तर,
अर्ा जजमनींचे क्षेत्र कमाल क्षेत्रास लागू असलेल्या जनकषांच्या आिारे ठरजवण्यात येत.े
जनवावहक क्षेत्राची पररगिना करतांना वरकस चमीन वगळण्यात येत.े
 कृ षक ददन: महाराष्ट्र कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, कलम ३२(१) अनवये, एक एजप्रल
एकोिीसर्े सत्तावन (१.४.१९५७) हा ददवस कृ षक ददन ठरजवण्यात आला आहे. या ददवर्ी कायदेर्ीर
कळ म्हिून अजभलेखात नोंद असिार्या कळाने संबजं ित र्ेतजमीन खरे दी के ली आहे असे मानले जाते.
 महाराष्र कळवजहवाट अजिजनयम, कलम- ४३-क: ( नगरपाजलके च्या ककं वा क्षेत्राच्या हद्दीसंबंिात
जवर्ेष तरतदी)
बृहनमब
ं ई, मब
ं ई प्रांजतक महानगरपाजलका अजिजनयम १९४९, मब
ं ई बरो नगरपाजलका अजिजनयम
१९२५, मब
ं ई जजल्हा नगरपाजलका अजिजनयम १९०१ अनवये स्थाजपत नगरपाजलका ककं वा
महानगरपाजलका क्षेत्रे, कटक क्षेत्र,े मंबई नगररचना अजिजनयम १९५४ अनवये नगररचना योजनेत
समाजवष्ट क्षेत्रे यांना महाराष्ट्र कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयमातील कलम ३१ ते ३२-र, ३३अ,ब,क आजि ४३ च्या तरतदी लागू होत नाहीत.
 महाराष्र कळवजहवाट अजिजनयम, कलम- ६३: (र्ेतकरी नसलेल्या व्यक्तीकडे हस्तांतरि करण्यास
रोि): जी व्यक्ती र्ेतकरी नाही ककं वा र्ेतमजूर नाही जतला र्ेतजमीन जवकत घेता येिार नाही. तसेच
र्ेतकरी नसलेल्या व्यक्तीला जवक्री करुन, पट्ट्याने, देिगी देऊन र्ेतजमीन हस्तांतरि करिे बेकायदेर्ीर
आहे. र्ेतकरी नसलेल्या व्यक्तीकडे जमीन गहाि ठे वता येिार नाही. असे व्यवहार बेकायदेर्ीर ठरून
कलम ८४ क अनवये कारवाई होिेसाठी पात्र ठरतील.
जजल्हाजिकारी काही र्तीवर र्ेतकरी नसलेल्या व्यक्तीला र्ेतजमीन जवकत घेण्यास परवानगी देऊ
र्कतील परं त अर्ा व्यक्तीचे वार्षवक उत्पन्न रुपये बारा हजार पेक्षा जास्त असता कामा नये.
तथाजप, ज्या व्यक्तीची र्ेतजमीन साववजजनक प्रयोजनासाठी संपाददत करण्यात आली आहे, त्याने
त्याबाबत परावा सादर के ल्यास, त्याला व त्याच्या वारसांना र्ेतकरी मानण्यात येईल.
 महाराष्र कळवजहवाट अजिजनयम, कलम- ६३ एक-अ: (र्ेतकरी नसलेल्या व्यक्तीने खर्याखर्या
औद्योजगक वापरासाठी जमीन खरे दी करिे) : खर्याखर्या औद्योजगक वापरासाठी र्ेतकरी नसलेली
व्यक्ती, प्रारूप ककं वा अजतम प्रादेजर्क जवकास योजनेतंगत
व असलेल्या औद्योजगक ककं वा र्ेतकी क्षेत्रामध्ये
जस्थत र्ेतजमीन, दहा हेक्टर मयावदस
े आजिन राहून खरे दी करू र्कते. परं त, खरे दीच्या ददनांकापासून
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पंिरा वषावच्या कालाविीत त्या जजमनीचा औद्योजगक वापर सरु करिे बंिनकारक असेल अनयथा ती
जमीन, मूळ खरे दी ककं मतीस परत घेण्याचा हक्क मूळ जमीन मालकास असेल.
 महाराष्र कळवजहवाट अजिजनयम, कलम ८४ क: (हस्तांतरि ककं वा संपादन जवजिअग्राह्य ठरलेल्या
जजमनीची जवल्हेवाट): जेव्हा जजमनीचे हस्तांतरि ककं वा संपादन जवजिग्राय नसते तेव्हा मामलेदार ने
अर्ी जमीन चकू न के ल्याच्या तारखेपासून राज्य र्ासनाकडे माजहत होईल या जजमनीची जवल्हेवाट
कायद्याने नेमून ददलेल्या पद्धतीने लावण्यात येईल.
 सिारिा: महाराष्ट्र र्ासन राजपत्र, असािारि क्रमांक २९, भाग चार, ददनांक ७.५.२०१६ अनवये,
महाराष्ट्र कळवजहवाट व र्ेतजमीन, हैदराबाद कळवजहवाट व र्ेतजमीन आजि महाराष्ट्र कळवजहवाट व
र्ेतजमीन (जवदभव प्रदेर्) (दसरी सिारिा) अजिजनयम, २०१६ पारीत करून पोटकलम (६) समाजवष्ठ
करून जनदेर्ीत के ले आहे की,
(६) पोट-कलमे (१) ते (५) यांमध्ये काहीही अंतभूवत असले तरी,
(एक) जर अर्ा जजमनीच्या हस्तांतरिाच्या ककं वा संपादनाच्या बाबतीत पोट-कलम (१) खालील
कायववाही ही, महाराष्ट्र कळवजहवाट व र्ेतजमीन, हैदराबाद कळवजहवाट व र्ेतजमीन आजि महाराष्ट्र
कळवजहवाट व र्ेतजमीन (जवदभव प्रदेर्) (दसरी सिारिा) अजिजनयम, २०१६ याच्या प्रारं भाच्या
ददनांकानंतर (७.५.२०१६) सरू झाली असेल ककं वा ती प्रारं भाच्या ददनांकापूवी सरू करण्यात आलेली
असेल, परं त, प्रारं भाच्या ददनांकास ककं वा ददनांकाच्या पूवी पोट-कलम (२) अनवये कोिताही आदेर्
काढण्यात आलेला नसेल; आजि
(दोन) जर र्ेतकरी असलेल्या हस्तांतररतीने िारि के लेल्या, इतर जजमनीचे, कोित्याही असल्यास, क्षेत्र
िरून अर्ा जजमनीचे क्षेत्र हे, महाराष्ट्र र्ेतजमीन (जमीन िारिेची कमाल मयावदा) अजिजनयम, १९६१
अनवये अनज्ञेय असलेल्या जमीन िारिेच्या कमाल क्षेत्राहून अजिक होत नसेल; आजि
(तीन) जर अर्ी हस्तांतररत ककं वा संपाददत के लेली जमीन ही,
(अ) के वळ र्ेतीजवषयक प्रयोजनांसाठीच वापरण्यात येत असेल, आजि हस्तांतररतीने (कळ वगळू न)
वार्षवक दर जववरिपत्रानसार, अर्ा जजमनीच्या बाजार मूल्याच्या पन्नास टक्के एवढी रक्कम प्रदान के ली
असेल; ककं वा
(ब) र्ेतीजवषयक प्रयोजनांव्यजतररक्त अनय कोित्याही प्रयोजनासाठी वापरण्यात येत असेल व
हस्तांतररतीने वार्षवक दर जववरिपत्रानसार अर्ा जजमनीच्या बाजार मूल्याच्या पंचाहत्तर टक्के एवढी
रक्कम प्रदान के ली असेल,
तर, मामलेदार अर्ा कोित्याही जजमनीचे हस्तांतरि ककं वा संपादन जवजिअग्राय आहे, असे घोजषत
करिार नाही.
 महाराष्र कळवजहवाट अजिजनयम, कलम ८८-कअ: (सेवस
े ाठी प्रदान के लेल्या जजमनी यांना माफी)
र्ासन काही व्यक्तींना र्ासनाला ददलेल्या जवजर्ष्ट सेवब
े द्दल जमीन इनाम ककं वा बक्षीस देत होते. अर्ा
वतन म्हिून िारि के लेल्या परं त मब
ं ई वंर्परं परागत अजिकार पद अजिजनयम १८७४, कलम २३ नसार
त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोित्याही कायद्यानवये पाररश्रजमक म्हिून नेमू न ददलेल्या जमीनीस
कलम ३२ ते ३२-आर, ३३-अ, ३३-ब आजि ३३-क च्या तरतदी लागू असिार नाहीत.
कलम ८८कअ यातील महत्त्वाचा उल्लेख म्हिजे, अर्ी जमीन ही र्ासनास उपयक्त सेवा ददल्याबद्दल
प्रदान के लेली असावी. अनयथा ईनाम म्हिून जमीन जमळाली असेल तर जमीन मालकास, कलम ३३ ब
मध्ये काहीही असो, कळाकडू न जजमनीचा ताबा मागता येईल.
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 महाराष्र कळवजहवाट अजिजनयम, कलम ८८-कब: (सरं जाम म्हिून िारि के लेल्या जमीनीस
जवजवजक्षत तरतदीपासून माफी)
मंबई कळवजहवाट व र्ेतजमीन सिारिा अजिजनयम १९६२ अंमलात येण्याच्या तारखेस सरं जाम म्हिून
िारि के लेल्या जमीनीस कलम ३२ ते ३२ आर मिील तरतदी लागू असिार नाहीत.
 मंबई कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम १९४८, कलम १०(२) अनवये प्राप्त अजिकाराचा वापर
करून, महसूल व वन जवभाग, मब
ं ई यांनी पररपत्रक क्र. ७८२/४९, ददनांक ११.४.१९५१ अनवये, कळ
कायदा जवषयक प्रकरिे चालजवण्याचा अजिकार जनवासी नायब तहजसलदार यांना प्रदान के ले होते.
सदर पररपत्रकात सिारिा करून, जनवासी नायब तहजसलदार, अव्वल कारकू न आजि अजतररक्त अव्वल
कारकू न हे र्ब्द समाजवष्ठ करण्यात येत आहेत.
 महाराष्ट्र महसूल नयायाजिकरि, पिे यांनी पनर्ववलोकन अजव क्रमांक एमआरटी.एआर.XII.३/७२,
टेनस
ं ी अपील क्रमांक ४७२/७२, जनकाल ददनांक २० माचव १९७३ अनवये असे जनदेर्ीत के ले आहे की,
एकदा कलम ४३ अनवये नजराना रक्कम अदा करून, जमीन हस्तांतरिाची परवानगी घेतल्यानंतर सदर
जमीन सवव जनबंिांपासून मक्त होऊन ती सामानय जमीन बनते आजि कलम ४३ च्या तरतदी पनहा
जवक्रीसाठी लागू होत नाहीत.
 पत्नीच्या नावे असिार्या जजमनीवर पती कळ म्हिून दावा करू र्कत नाही.
महाराष्ट्र कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, कलम ४ मध्ये कळाची व्याख्या ददलेली आहे. त्यानसार
जमीन मालकाच्या कटंबातील सदस्य कळ ठरू र्कत नाही.
पत्नीच्या नावे असिारी जमीन पती वजहवाटत असेल तर तो कळ ठरिार नाही. (अप्पालाल उफव

इस्माईल इब्राहम जव. आबा जगराज मल्ला (१९९९, खंड १०१(३) बॉम्बे एल. आर. ३८८).
 एका खातेदार अजववाजहत मजहलेच्या नावे र्ेतजमीन आहे. जतचा जववाह जबगर र्ेतकरी व्यक्तीर्ी
झाल्यास जतचा पती र्ेतकरी मानला जाईल काय? या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे आहे. त्या मजहलेचा
र्ेतकरी दजाव फक्त जववाहामळे जतच्या पतीला प्राप्त होिार नाही. कारि त्या मजहलेचा पती 'र्ेतकरी
कटंबाचा' सदस्य होत नाही.
महाराष्ट्र कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयमाच्या खालील कारिे व कलमानवये कळवजहवाट संपष्टात
आिली जाऊ र्कते.
 महाराष्ट्र कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयमाच्या:
• कलम १४ अनवये- कळाच्या कसरीमळे
• कलम १५ अनवये- कळहक्क स्वाजिन करून
• कलम ३१ अनवये- मालकास स्वत: कसण्यासाठी ककं वा कृ षीतर प्रयोजनासाठी जमीन हवी असेल
• कलम ४३-१-ब अनवये जमीन मालकाने कमाल क्षेत्राएवढी जमीन मागून कळवजहवाट संपष्टात आिली
जाऊ र्कते.
 महा. कळकायदा कलम ३२-ग अनवये दाखल के लेला कळाचा दावा फे टाळण्यात आला असेल तर
जमीन खरे दी करण्याचा कळाचा हक्क संपष्टात येतो आजि कळवाजहवाट संपष्टात येत.े
 कळांनी र्ेतजजमनीत लावलेल्या झाडांवर, महाराष्ट्र कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, कलम १९
अनवये, कळाचा हक्क असतो. कळवजहवाट सरू असतांना अर्ा झाडांचे उत्पनन व लाकू ड घेण्याचा तसेच
कळवजहवाट संपल्यावर अर्ा झाडांचा मोबदला जमीन मालकाकडू न जमळण्याचाही हक्क असतो.
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 महाराष्ट्र कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, कलम २० अनवये, कळवजहवाट सरू असतांना
र्ेतजजमनीत नैसर्गवकरीत्या वाढिार्या झाडांच्या उत्पननाच्या २/३ भागावर कळाचा तर उत्पननाच्या
१/३ भागावर जमीन मालकाचा हक्क असतो.
 तहजसलदार तथा र्ेतजमीन नयायाजिकरि यांच्या आदेर्ाजवरूध्द जजल्हाजिकारी/ सहायक/उप
जजल्हाजिकारी यांच्याकडे अपील दाखल करता येते. र्ेतजमीन नयायाजिकरि स्थापना महाराष्ट्र
कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, कलम ६७ अनवये झालेली असते. कलम ७४ अनवये, तहजसलदार
तथा र्ेतजमीन नयायाजिकरि यांच्या आदेर्ाजवरूध्द, आदेर्ाच्या ददनांकाच्या साठ ददवसाच्या आत
जजल्हाजिकारी यांचक
े डे अपील दाखल करता येईल. जजल्हाजिकार्यांचे अपील चालजवण्याचे अजिकार,
महाराष्ट्र कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, कलम ७४-अ अनवये, सहायक अथवा उप
जजल्हाजिकार्याकडे सोपजवता येतात.
 महाराष्ट्र कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, कलम ७५ अनवये, जजल्हाजिकारी ककं वा सहायक
अथवा उप जजल्हाजिकार्याने ददलेल्या अजपलातील आदेर्ाजवरूध्द महाराष्र महसूल नयायाजिकरिाकडे,
आदेर्ाच्या ददनांकाच्या साठ ददवसाच्या आत अपील दाखल करता येत.े
 कळकायदा अंतगवत, तहजसलदार, जजल्हाजिकारी ककं वा सहायक अथवा उप जजल्हाजिकारी आजि
महाराष्र महसूल नयायाजिकरिा माफव त के ली जािारी चौकर्ी ही भा.द.जव. कलम १९३, २१९ व २२८
अनवये नयाजयक कायववाही आहे.
 र्ेतकर्याने जपकाखालील जजमन सलग दोन वषे लागवडीखाली न आिल्यास, चौकर्ी अंती महाराष्ट्र
कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम, कलम ६५ अनवये र्ासन अर्ा जजमनीचा ताबा घेऊ र्के ल.
 गाव नमना सात - अ हा नमना प्रत्येक कृ षी वषावसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अजभलेख (तयार करिे
व सजस्थतीत ठे विे) जनयम १९७१, जनयम ३३(१), नसार नमना १६ मध्ये स्वतंत्रपिे ठे वण्यात यावा.
जपक पाहिीच्या वेळेस तलाठी यांनी यात योग्य त्या नोंदी घ्याव्या. कळाजर्वाय इतर व्यक्ती जमीन
कसत आहे असे आढळल्यास तलाठी यांनी तहजसलदारकडे याबाबत अहवाल सादर करावा.
 गाव नमना सात - अ-स्तंभ ३ मध्ये कळाचे नाव, मराठी विावनक्रमानसार जलहावे.
 गाव नमना सात - अ-स्तंभ ८ मध्ये कळ, जमीन मालकास देत असलेला खंड रु.-पै. मध्ये जलहावा.
 गाव नमना सात - अ-स्तंभ ९ मध्ये कळाची नोंद ज्या फे रफार क्रमांकाने नोंदवली असेल तो फे रफार
क्रमांक जलहावा.


डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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२१. गाव नमना सात - ब:- अजिकार अजभलेखानसार जमीन कब्ज्यात असल्याचे मानण्यात येिार्या

व्यक्ती व्यजतररक्त इतर व्यक्तीची नोंदवही
गाव नमना सात - ब
अजिकार अजभलेखानसार जमीन कब्ज्यात असल्याचे मानण्यात येिार्या व्यक्ती व्यजतररक्त इतर
व्यक्तीची नोंदवही

(महाराष्र जमीन महसूल अजिकार अजभलेख आजि नोंदवह्या (तयार करिे आजि सजस्थतीत ठे विे)
जनयम १९७१, जनयम ३१)
अ.
क्र.

(१)

भूमापन भूमापन
क्रमांक क्रमांकाचा
उपजवभाग

(२)

(३)

मौजे/गाव ....., तालका ....., जजल्हा .....
खाते
वषव
अजिकार
ज्या
क्रमांक
अजभलेखामध्ये नाव
ददनांकापासून
नोंदलेल्या व्यक्ती
स्तंभ (६) मिील
व्यजतररक्त जमीन
व्यक्तीचा कब्जा
कब्ज्यात असलेल्या असेल तो ददनांक
इतर व्यक्तीचे नाव
(४)
(५)
(६)
(७)

र्ेरा

(८)

या नोंदवहीचा मख्य उद्देर् अनजिकृ तपिे र्ेतजमीन कसण्यास/कब्ज्यात ठे वण्यास प्रजतबंि व्हावा आजि
र्ेतकर्याला अर्ा बेकायदेर्ीर बाबींपासून संरक्षि जमळावे हा आहे. महाराष्र जमीन महसूल अजिकार
अजभलेख आजि नोंदवह्या (तयार करिे आजि सजस्थतीत ठे विे) जनयम १९७१ मिील जनयम ३१ अनवये
नमना १४ मध्ये ही नोंदवही ठे वली जाते.
 व्यजक्तर्: ‘जमीन कसिे’ :
महाराष्ट्र कळवजहवाट व र्ेतजमीन अजिजनयम कलम २ (६) मध्ये ‘व्यजक्तर्: जमीन कसिे’ याचा अथव
‘‘स्वत:साठी
(एक) स्वत:च्या महेनतीने, अथवा
(दोन) स्वत:च्या कटंबातील कोित्याही व्यक्तीच्या कष्टाने अथवा
(तीन) स्वत:च्या ककं वा स्वत:च्या कटंबातील कोित्याही व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष देखरे खीखाली, मजरीने
कामावर लावलेल्या मजरांकडू न, त्यांना रोख रक्कम अथवा वस्तूच्ं या रूपात वेतन/मोबदला देऊन, परं त
जपकाच्या जहश्श्याच्या स्वरूपात नव्हे, जमीन कसून घेिे’’ असा आहे.
याचाच अथव अजिकृ त अजिकाराजर्वाय कोिालाही कोिाचीही जमीन वजहवाटता येिार नाही.
 कायदेर्ीर तरतूद: महाराष्र जमीन महसूल जनयम पजस्तका- खंड ४ मिील प्रकरि दोन, पररच्छे द ४
आजि ५ मध्ये नमूद के ल्याप्रमािे पीक पाहिीची कामे वषावत दोन वेळा करायची असतात.
१. खरीप हंगामात (०१ ऑगस्ट ते १५ ऑक्टोबर)
२. रब्बी हंगामात (१५ नोव्हेंबर ते ३१ जानेवारी)
सध्या ई-जपक पहािी ऍपद्वारे र्ेतकरी स्वत: जपक पहािी नोंदजवतात. तथाजप, तलाठी आजि
मंडळअजिकारी यांनी काही प्रमािात याबाबत तपासिी करिे आवश्यक आहे.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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 पीक पाहिी करतांना तलाठी यांना जर असे जनदर्वनास आले की, एखाद्या र्ेतजजमनीत, अजिकार
अजभलेखानसार र्ेतजमीन कब्ज्यात असल्याचे मानण्यात येिार्या व्यक्ती व्यजतररक्त इतर इसमाचा
कब्जा/वजहवाट, कायदेर्ीर दस्तऐवजाजर्वाय आहे, तर तलाठी यांनी गाव नमना सात - ब मध्ये या
गोष्टीची पेजनसलने त्याची नोंद घ्यावी. यानंतर नमना १४ चा फॉमव 'फॉमव नंबर १४' ककं वा 'नमना १४

चा फॉमव' म्हिजे महाराष्र जमीन महसूल अजिकार अजभलेख आजि नोंदवह्या (तयार करिे आजि
सजस्थतीत ठे विे) जनयम १९७१ मिील जनयम ३१ अनवये जवहीत के लेला नमना. हा नमना आजि गाव
नमना ७-ब दोनही एकाच प्रकारचे आहेत. भरून र्क्य असेल जततक्या लवकर (कमाल दहा ददवसांत)
तहजसलदाराकडे पाठवावा.
 र्ेतजमीन मालकाजर्वाय दसर्या व्यक्तीचे नाव सात - बारावर पीक पाहिी सदरी थेट लावण्याचे
अजिकार तलाठी यांना नाहीत. र्ेतजमीन मालकाच्या एकत्र कटंबातील अनय सदस्य र्ेतजजमनीत
वजहवाट करीत असतील तर नमना १४ चा फॉमव भरू नये. ज्या र्ेतजजमनीबाबत नमना १४ चा फॉमव
भरला असेल त्या र्ेतजजमनीच्या गाव नमना १२ मध्ये कोितीही नोंद न घेता, गाव नमना ७-ब मध्ये
"नमना १४ भरुन पाठवला-जनिवयाजिन" अर्ी पेजनसलने नोंद घ्यावी.
 नमना १४ मध्ये नमद वजहवाटदार नोंदिीकृ त कायदेर्ीर कागदपत्राच्या आिारे (नोंदिीकृ त दस्त,

ताब्यासह नोंदिीकृ त साठे खत, नयायालयीन आदेर्, सक्षम अजिकार्याचा आदेर्, वारसा हक्क, बजक्षसपत्र,
मृत्यपत्र इत्यादी) अजिकृ तपिे जजमनीत वजहवाट करीत असेल अर्ी तहजसलदारांची खात्री झाल्यास,
तसा स्पष्ट उल्लेख जनकालपत्रात करुन, त्या वषावसाठी अर्ा वजहवाटदाराचे नाव गाव नमना ७-ब सदरी
नोंदजवण्याचा आदेर् पाररत करावा. के वळ जबाब व पंचानामाच्या आिारे कोिाचीही वजहवाट लाविे
अवैि ठरे ल हे लक्षात ठे वावे. कोित्याही वजहवाटदाराची वजहवाट त्या वषावपरतीच दाखल करता येईल,
मागील अनेक वषावची वजहवाट दाखल करता येत नाही, असे आदेर् बेकायदेर्ीर ठरतील.
 कायदेर्ीर दस्त ऐवजांच्या आिारे अर्ा वजहवाटदाराचे नाव चालू वषावसाठीच गाव नमना ७-ब सदरी
नोंदजवण्याचा आदेर् पाररत करता येतील. पढच्या वषी जरी तोच वजहवाटदार वजहवाट करीत असेल तरी
तलाठ्याने पनहा नमना १४ चा फॉमव भरून तहजसलदारांकडे पाठजविे आवश्यक असेल.
ददनांक १९.०५.१९८८ च्या पररपत्रकानसार फॉमव नंबर १४ ची चौकर्ी करण्याचे अजिकार नायब
तहजसलदार यांना सध्दा प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
 एखाद्या र्ेतजजमनीत असिारी बेकायदेर्ीर वजहवाट फक्त, ती बेकायदेर्ीर आहे असा आदेर् देऊन
संपष्टात येत नाही. तर तहजसलदार यांनी अर्ा बेकायदेर्ीर वजहवाटीजवरूध्द म.ज.म.अ. कलम २४२
(अ) आजि (ब) अनवये कारवाई करून जजमनीचा ताबा परत जमळवून देिह
े ी आवश्यक आहे. कलम २४२
पोटकलम (क) अनवये कारवाई करण्याचे अजिकार जजल्हाजिकारी यांचे आहेत.
 तहजसलदार यांनी स्थळ पहािी करून 'नमना १४ च्या फॉमवमध्ये नाव असिारी व्यक्ती
कायदेर्ीरपिे र्ेतजमीन कसत आहे' असा जनकाल ददला तर गाव नमना क्रमांक ७-ब मध्ये तहजसलदार
यांनी सदर बाबत ददलेल्या जनकालाचा क्रमांक व ददनांक स्तंभ ८ या र्ेरा स्तंभात जलहून तर्ी नोंद
करावी. जर तहजसलदार यांनी 'नमना १४ च्या फॉमवमध्ये नाव असिारी व्यक्ती अनाजिकाराने र्ेतजमीन
कसत आहे' असा जनकाल ददला तर गाव नमना सात - ब मिील पेजनसलची नोंद खोडू न टाकावी.
 महाराष्र र्ासन, महसूल व वन जवभाग, पररपत्रक ददनांक १५.३.२००२ अनवये र्ासनाने पीक
पाहिीबाबत आदेर् ददले आहेत की,
१. फॉमव नं १४ फक्त प्रत्यक्ष पीक पाहिी करतांनाच भरण्यात यावा. वषावतील इतर वेळी फॉमव नं १४
कोित्याही पररजस्थतीत भरण्यात येऊ नये.
२. तहजसल कायावलयात दाखल के लेल्या पीक पाहिी करण्याबाबतच्या अजावची दखल घेण्यात येऊ नये
ककं वा असे अजव फॉमव नं १४ भरून पाठवावा असे र्ेरे जलहून तलाठ्याकडे पाठजवण्यात येऊ नये.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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३. जमीन मालकाव्यजतररक्त अनय व्यक्ती जमीन कसत असल्याबाबत, त्या त्या वषावची फॉमव नं १४
भरून पाठजवलेली प्रकरिे त्याच वषी चौकर्ी करून जनकाली काढण्यात यावीत.
२२. गाव नमना आठ - अ िारिा जजमनीची नोंदवही

(हा नमना आता ONLINE झाला आहे )

गाव
नम
ना
सहा
मिी
ल
नोंद

गाव नमना आठ - अ
िारिा जजमनीची नोंदवही
(आसामीवार खताविी-जमाबंदी पत्रक)
िारि क्षेत्र
वसूलीसाठी

भूमापन
क्रमांक
व
उपजव
भाग
क्रमांक
लागवडीयो
ग्य क्षेत्र

पोट खराब
क्षेत्र
(लागवडीयो
ग्य नसलेल)े

एकू ि
क्षेत्र

आकार
िी
ककं वा
जडी

दमाला
जजमनीव
रील
नकसान

एकू ि

स्थाजनक
उपकर

जज.प.

(१)

(२)

३(अ)
हे. आर

३(ब)
हे.
आर

ददनांक:

३(क)
हे आ
र

(४)
रु. पै.

(५)
रु. पै.

ग्रा.
प.
(६अ) (६ब)
(७)
रु पै रु. पै रु पै
. .
. . .

तलाठी मौजे....., तालका ....., जजल्हा

महाराष्र जमीन महसूल अजिजनयम १९६६, कलम १६८ (१) अनवये महसूलाचे प्रदान करण्यासाठी
प्रथमत: जबाबदार असिार्या प्रत्येक व्यक्तीने राज्य र्ासनाला जमीन महसूल आजि उपकर म्हिून देय
असिार्या रकमेचा जहर्ोब करण्यासाठी हा नमना उपयोगी आहे. यालाच 'खाते नोंद वही' ककं वा
आसामीवार खताविी असेही म्हितात.
गाव नमना आठ - अ मध्ये गावातील प्रत्येक र्ेतकर्याची, त्या गावात जवजवि रठकािी जी र्ेतजमीन आहे
त्याची नोंद असते. गाव नमना सात - बारा आजि आठ - अ च्या सहाय्याने महाराष्र जमीन महसूल
अजिजनयम १९६६, कलम १५१ अनवये खातेपजस्तका तयार करिे व जवजहत फी भरल्यानंतर त्याची प्रत
देिे तलाठी यांना र्क्य होते.
पूवी गाव नमना आठ - अ सदरी फक्त लागवडी लायक क्षेत्रच नमूद करण्याची तरतद होती. परं त गाव
नमना सात आजि गाव नमना आठ - अ यात समानता असावी म्हिून ददनांक १८.४.२०१८ पासून
र्ासनाने वर ददलेला नवीन सिारीत नमना लागू के ला आहे.
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गावात प्रथम गाव नमना आठ - अ तयार करतांना प्रथम जमीन महसलाचे प्रदान करण्यास जबाबदार
असिार्या व्यक्तींची नावे गाव नमना सात मिन जनजश्चत के ली जातात. अर्ा व्यक्तींची नावे
कागदाच्या जचठ्यांवर जलहून नंतर त्यांना मराठी अक्षरांच्या विावनक्रमे लाऊन स्वाभाजवक क्रमानसार
अनक्रमांक ददले जातात. हा अनक्रमांक जमीन महसलाचे प्रदान करण्यास जबाबदार असिार्या व्यक्तींचा
आठ - अ मिील खाते क्रमांक बनतो. अर्ा ररतीने सवव खाती उघडल्यानंतर गावात काही 'मक्ता खाती'
जर्ल्लक रहातात. त्याची नोंद गाव नमना आठ - ब मध्ये के ली जाते.
• मक्ता खाते: ज्या व्यक्ती जमीन िारि करीत नसल्यामळे त्यांना गाव नमना आठ - अ मध्ये कोितेही
खाते देण्यात आलेले नाही.
• गाव नमना आठ - अ मध्ये प्रत्येक खातेदाराला अनक्रमांक ददले जातात व खातेदारांची नावे जलजहतांना
ती मराठी अक्षरांच्या विावक्षरांनक्रमे जलहीली जातात.

२३. गाव नमना आठ - ब:- येिे रकमा व वसूली यांची वार्षवक खातेवही व सवव ठरावबंद बाबींच्या
चाचिी ताळे बद
ं ाची नोंदवही
 र्ासकीय वसूली
महसूल जवषयक कायदेर्ीर तरतूदी :
 सवव जजमनी करासाठी पात्र आहेत (म.ज.म.अ. कलम ६४)
 जजमनींचा कर, त्याच्या वापरानसार जनजश्चत होतो. (म.ज.म.अ. कलम ६७)
 करातून अंर्त: सूट असलेल्या जजमनींचे कर जनिावरि जजल्हाजिकारी करतात. (म.ज.म.अ. कलम ६८)
 जमीन महसूल हा जजमनीवरील सववश्रष्े ठ भार असतो. (म.ज.म.अ. कलम ७२)
 जमीन महसूल प्रािानयाने देिे आवश्यक आहे. (म.ज.म.अ. कलम १६८)
 महसूल अजिकारी/कमवचारी यांनी जमीन महसूल वसूल के ल्यानंतर त्याची पावती देिे बंिनकारक
आहे. (म.ज.म.अ. कलम ७६)
 वसली प्रपत्रके : महसूल प्रर्ासनामाफव त 'अ', 'ब' व 'क' अर्ा तीन प्रपत्रात करांची वसली के ली जाते.
 'अ' प्रपत्रात: सववसािारि जमीन महसूल
 वाढीव जमीन महसूल
 संकीिव जमीन महसूल
 जजल्हा पररषद उपकर
 ग्राम पंचायत उपकर
 पंचायत सजमती उपकर
 रोजगार हमी योजना उपकर (बागायती जपकावरील, नगरपाजलका हद्दीतील जजमनी व इमारतीवरील)
 जर्क्षि कर (व्यापारी जपकावरील, नगरपाजलका हद्दीतील जजमनी व इमारतीवरील)
 वाढीव जर्क्षि कर
 अकृ जषक आकारिी (वाढीव अकृ जषक आकारिीसह)
 पोट जहस्सा फाळिी फी
 जसमांकन जचनहांची दरुस्ती (बाऊंड्री जपलसव दरुस्ती)
 वस्तीवाढ सनद फी
 अंतरलेखा पररक्षि वसली
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

तलाठी दप्तरातील गाव नमने १ ते २१

पृष्ठ 81

 नझल बाकी इत्यादींचा समावेर् होतो.

 'ब' प्रपत्रात: गौि खजनजाबाबतचे कर
 मत्स्य व्यवसाय कर
 कोटव फी व मद्रांक र्ल्क
 नोंदिी पत्रावरील फी
 महसूली वसली प्रमािपत्राव्दारे होिारी वसली
 करमिूक कर व त्यावरील उपकर
 जाजहरातीवरील कर
 पैज कर
 वरील बाबीींव्यजतररक्त इतर बाबी इत्यादींचा समावेर् होतो.
 'क' प्रपत्रात: सवव सािारि तगाई
 मृद संिारि थकबाकी
 वन जजमनीवरील भूमीहीन र्ेतमजूरांना पनववसनासाठी ददलेले कजे
 अकृ जषक कजे
 आदर्व गृहजनमावि वस्ती योजनांतगवत ददलेली कजे
 पजिम पादकस्तानातून आलेल्या जनवावजसतांना ददलेली कजे
 पजिम पादकस्तान व्यजतररक्त इतर देर्ाकडू न आलेल्या जनवावजसतांना ददलेली कजे
 प्रकल्पग्रस्तांना पनववसनासाठी ददलेली कजे
 कळांना ददलेली कजे
 वरील बाबींव्यजतररक्त इतर कजे
 पनववसन भूखड
ं कब्जेहक्क ककं मत
 कळकायदा कब्जेहक्क ककं मत
 कमाल जमीन िारिा कायद्याखाली वाटप के लेल्या अजतररक्त जजमनीची रक्कम
 संजय गांिी योजना
 नैसर्गवक आपत्ती कजे इत्यादींचा समावेर् होतो.
 'जमीन महसूल' म्हिजे, कोित्याही व्यक्तीने िारि के लेल्या ककं वा जतच्याकडे जनजहत असलेल्या
जजमनीबद्दल ककं वा अर्ा जजमनीत असलेल्या जहतसंबंिाबद्दल, जतच्याकडू न राज्य र्ासनाने ककं वा राज्य
र्ासनाच्या वतीने वैिररत्या मागिी करण्यात येिारी रक्कम, उपकर ककं वा पट्टीची रक्कम. [म.ज.म.अ.

कलम २(१९)

ददनांक १ ऑगस्ट ते ३१ जलै हे महसूल वषव आहे. जमीन महसूल, अकृ षीक जमीन महसूल, जजल्हापररषद
उपकर, ग्रामपंचायत उपकर इत्यादीची मागिी महसूल वषावसाठी जनजश्चत के ली जाते.
 म.ज.म.अ. १९६६, कलम १७० अनवये जमीन महसूल आजि त्यावरील उपकरांची मागिी महसूल
वषावच्या पजहल्या ददवर्ी (१ ऑगस्ट) ला देय होते. खरीप गावाच्या बाबतीत १५ जानेवारीपयंत तर
रब्बी गावाच्या बाबतीत १५ एजप्रलपयंत सवलतीचा कालाविी (ग्रेस जपररयड) मानला जातो. त्याच्या
आत वसूल होिे आवश्यक आहे. त्यानंतर या करांची रक्कम 'थकबाकी' मानली जाते आजि सक्तीच्या
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उपयांनी वसूलीस पात्र ठरते. जमीन महसूल आजि त्यावरील स्थाजनक उपकरांनाच सवलतीचा कालाविी
(ग्रेस जपररयड) लागू असतो. इतर कोित्याही वसूलीला नाही.

 जमीन महसूल (म.ज.म.अ. १९६६ चे कलम २ (१९)) :
जमीन महसलामध्ये, मूळ जमीन महसूल (ऐन ककं वा जनयत), जजल्हा पररषद उपकर, ग्रामपंचायत उपकर
या तीन बाबींचा समावेर् होतो. या तीन बाबींची बेरीज करुन एकत्रीत रक्कम संबजित खातेदारांकडन
जमीन बाब म्हिून वसूल के ली जाते.
जमीन महसूल आजि र्ेती ककं वा इतर कोित्याही प्रयोजनासाठी वापरण्यात येिार्या सवव जजमनी
करासाठी पात्र आहेत. जजमनींचा कर, त्यांच्या खालील वापरानसार जनजश्चत होतो.
अ. र्ेती प्रयोजनासाठी
ब. रजहवास प्रयोजनासाठी
क. औद्योजगक प्रयोजनासाठी
ड. व्यवसायीक प्रयोजनासाठी
इ. इतर अनय प्रयोजनासाठी (म.ज.म.अ. कलम ६४ व ६७ अनवये)
 जमीन महसूल-जज.प. व ग्रा.प. उपकरातील सूट
 महाराष्र जमीन महसूल सूट आदेर् ददनांक २२.१२१९७७ अनवये रूपये ५/- (पाच) पेक्षा अजिक
नाही अर्ा जमीन महसलास १९७७-७८ पासून सूट ददली आहे. अर्ा सूट ददलेल्या महसलावर जज.प. व
ग्रा.पं. उपकरावर सूट ददलेली आहे असा खलासा ग्रामजवकास जवभाग पररपत्रक ददनांक १०.०३.१९७८
अनवये के लेला आहे.
 ज्या खातेदारांच्या संपि
ू व महाराष्र राज्यात िारि के लेल्या जजमनीचे क्षेत्र तीन हेक्टरपेक्षा जास्त नाही
आजि त्यातील कोित्याही क्षेत्राला जलशसंचनाचे कोिते सािन उपलब्ि नाही आजि वार्षवक र्ेतसारा रु.
१०/- ककं वा त्यापेक्षा कमी आहे त्यांना जमीन महसलातून सूट देण्यात आली आहे परं त स्थाजनक
उपकरातून अर्ी सूट देण्यात आली नाही.
 ज्या गावाची पैसव
े ारी पननास पैर्ापेक्षा कमी असेल तेथील जजरायत र्ेत जजमनींवरील र्ेतसारा माफ
असेल परं त स्थाजनक उपकर जवर्ेष आदेर्ाजर्वाय माफ करण्यात येिार नाहीत.
 आठ-अ च्या र्ेरा या स्तंभामध्ये सटी बाबत नोंद घेण्यात यावी.
उपरोक्त खातेदारांची नावे वसलीसाठी जवचारात घेऊ नयेत.
 वसलीयोग्य जमीन महसूल ठरजवला जातो :
खातेदारजनहाय वसूल करावयाची रक्कम:
 भारत सरकार, जवत्त मंत्रालय यांनी ददनांक ०३ मे १९९० रोजी पारीत के लेल्या ज्ञापनानसार,
वसली आजि भरिा पूिव रूपयात आकारून करावयाचा आहे. त्यामळे तलाठी स्तरावर मागिीच्या
यादया खातेदार जनहाय तयार कराव्या लागतील तसेच गाव नमना आठ-अ आजि आठ-ब मध्ये
मागिीचा तपर्ील पूिव रूपयात दर्ववावा लागेल.
 जमीन महसूल हा खातेदाराच्या नावावर असलेल्या एकू ि क्षेत्राच्या आकारावर मोजला जातो.
त्यामळे यासाठी गाव नमना '८-अ' अत्यंत महत्वाचा ठरतो.
 तलाठी यांनी ददनांक १ जडसेंबरच्या समारास संपि
ू व गावाचा गाव नमना ८-अ अद्ययावत करुन
घ्यावा.
 ज्या खातेदारांना जमीन महसूल देण्यातून सूट जमळाली असेल अर्ा खातेदारांची स्वतंत्र यादी करावी.
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महसूल देय असिार्या खातेदारांच्या नावासमोर त्यांचा देय महसूलाचा आकडा जलहून वसलीयोग्य
खातेदारांची यादी तयार करावी.
 जजल्हा पररषद उपकर हा मूळ जमीन महसूल (ऐन/जनयत) आकाराच्या सात पट असतो. आता या
वसलीयोग्य खातेदारांच्या देय महसूलाच्या अंकासमोर गजिले ७ असे जलहावे.
 ग्रामपंचायत उपकर हा मूळ जमीन महसूल आकाराइतकाच असतो म्हिून मूळ जमीन महसूलाची
रक्कम, गजिले ७ अजिक मूळ जमीन महसूलाची रक्कम असे जलहावे.
 मूळ जमीन महसूलाची रक्कम गजिले ७, अजिक मूळ जमीन महसूलाची रक्कम यांची गिना म्हिजे
एकू ि देय जमीन महसूलाची वसलीयोग्य रक्कम.
 अकृ जषक खातेदारांची स्वतंत्र यादी तयार करावी.
 चलन करतांना पिांकामध्ये तयार करावे : याचा अथव प्रत्येक खातेदाराची रक्कम पिांकामध्ये वसूल
करावी असा नाही. पिांकासाठी कमी पडिारी रक्कम र्ेवटची पावती करताना मूळ आकारामध्ये
वाढवून वसूल करावी.
अकृ षीक जमीन महसूल वसूल करतांना मूळ जमीन महसूल आकाराऐवजी अकृ षीक आकार असतो.
जजल्हा पररषद उपकर, ग्रामपंचायत उपकर वरील प्रमािेच असतात.

(महाराष्र जमीन महसूल जनयम पजस्तका खंड ४; महाराष्र ग्रामपंचायत अजिजनयम, १९५८ कलम
१२७; महाराष्र जजल्हा पररषद व पंचायत सजमती अजिजनयम, १९६१ कलम १४४ ते १५५)
 महसूल अजिकार्यांना खालील बाबींवर आकारिी व वसली करावी लागते.
(१) जनव्वळ जमीन महसूल
(२) अकृ जषक जमीन महसूल
(३) ग्रामपंचायत उपकर
(४) जज.प.उपकर- कलम १५२(१) अनवये
(५) जज.प.वाढीव उपकर (१५५अनवये)
(६) जर्क्षि उपकर
(७) रोहयो वाढीव जवर्ेष आकारिी (वाढीव जर्क्षि कर)
(८) रोहयो उपकर
(९) रोहयो वाढीव जमीन महसूल
 जनव्वळ जमीन महसूल
जनव्वळ जमीन महसूल हा जजमनीची पत लक्षात घेऊन जनजित के ला जातो आजि तो र्ेतवारपत्रकात
ठरवून ददलेल्या दराने वसूल करावा लागतो. र्ेतवारपत्रक/आकारबंद यात दर्वजवलेला जजमनीचा महसूल
हा जनव्वळ जमीन महसूल असतो.
 अकृ जषक जमीन महसूल
अकृ जषक जमीन महसलाची नोंद गाव नमना दोन आजि तालका नमना दोन मध्ये नोंदजवण्यात येते.
महाराष्र जमीन महसूल अजिजनयम, १९६६, कलम ११० अनवये ग्रामीि क्षेत्रासाठी प्रमािदर खालील
प्रमािे आहे.
अ) वगव-१ ची गावे – दर वषी दर चौ. मी. ला १०/- (दहा) पैश्यांहून अजिक नसेल इतका
ब) वगव-२ ची गावे - दर वषी दर चौ. मी. ला ५/- (पाच) पैश्यांहून अजिक नसेल इतका
 महाराष्र जमीन महसूल अजिजनयम, १९६६, कलम ११४ अनवये नागरी क्षेत्रातील प्रमािदर जनजित
के ले जातात. हे प्रमािदर वापरानसार खालील प्रमािे जनजित के ल्या जातात
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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 जनवास जवषयक प्रयोजन- प्रमाि दराइतका
 औदयोजगक जवषयक प्रयोजन- प्रमाि दराच्या ददडपट
 वाजिज्य जवषयक प्रयोजन- प्रमाि दराच्या दप्पट
 नगर पररषदेच्या हद्दीबाहेरील अकृ जषक आकारिीवर जज.प. व ग्रा.पं. उपकर लागू असतात.
त्याचप्रमािे आठ हेक्टर ककं वा बारा हेक्टरपेक्षा अजिक क्षेत्रावर यथाजस्थती ५० टक्के ककं वा १०० टक्के
वाढीव जमीन महसूल आकारिी वसूल के ला जातो.
 सक्तीची वसूली:
सक्तीच्या वसूलीची पूिव प्रदक्रया महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम, १९६६ चे कलम १७६ ते २२३
मध्ये जवस्ताराने देण्यात आली आहे. सक्तीने वसली करतांना, थकबाकीदाराची त्याच्याकडे येिे असलेली
रक्कम देण्याची कवत नाही ककं वा तो हेतपरस्सर टाळाटाळ करीत आहे याचा जवचार के ला पाजहजे.
• जमीन महसूलाची थकबाकी ज्या ददनांकास देय होईल त्याच्या दसर्या ददवर्ी थकबाकीदारावर नोटीस
बजावता येते. (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, त्याची जमळकत जप्त करता येते. (म.ज.म.अ.१९६६, कलम १७९)
• थकबाकीदाराची जंगम मालमत्ता अटकवून, जतची जवक्री करता येत.े (म.ज.म.अ.१९६६, कलम १८०)
• थकबाकीदाराची स्थावर मालमत्तेची जप्ती करुन जवक्री करता येत.े (म.ज.म.अ.१९६६, कलम १८१,
१८२).
• र्ेतजजमनीची जप्ती व जललाव करतांना, र्क्यतो आठ एकर पेक्षा जास्त असलेल्या जजमनीची जप्ती व
जललाव करावा.
• थकबाकीदारास अटक करून कै देत ठे वता येत.े (म.ज.म.अ.१९६६, कलम १८३, १८४) तथाजप, अर्ा
अटक करून कै देत ठे वण्यात आलेल्या थकबाकीदाराने अनसूची ‘ब’ मिील नमनयात तारि ददल्यास त्याला
म.ज.म.अ.१९६६, कलम १९१ अनवये सोडन देता येते.
• थकबाकीदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा जललाव म.ज.म.अ.१९६६, कलम १९३, १९४ च्या अिीन
राहून करता येतो.
• थकबाकीदाराकडील नार्वंत वस्तूंचा जललाव करता येतो. (म.ज.म.अ.१९६६, कलम १९६)
• थकबाकी वसूल करतांना वरील टप्प्यांनसारच कारवाई करिे आवश्यक नाही. कोितीही एक ककं वा
जास्त पध्दत वापरता येत.े
• थकबाकी वसूल करतांना (१) थकबाकीदाराचे पररिान करण्याचे आवश्यक कपडे; (२) स्वयंपाकाची
भांडी; (३) गादी, चादर इत्यादी; (४) िार्मवक वापरानसार आवश्यक दाजगने; (५) कारागीरीची सािने;
(६) र्ेतकी अवजारे , बैल (यंत्र र्क्तीवर चालिारी वगळू न) (७) िार्मवक देिग्यांच्या उपयोगासाठी
राखून ठे वलेल्या वस्तू या वस्तूंची जप्ती, जवक्री, जललाव करता येत नाही.
• समाजातील दूबल
व घटकातील व्यक्तींकडू न र्क्यतो सक्तीच्या उपायांनी वसूली करु नये.
• पावसाळ्यात (नोव्हेंबर पयंत) सक्तीच्या उपायांनी वसूली करु नये.
• खरीप जपकांच्या पेरिी हंगामात सक्तीच्या उपायांनी वसूली करु नये.
• नैसर्गवक आपत्तीमळे आ र्ेतकर्याचे नकसान झाले असल्यास सक्तीच्या उपायांनी वसूली करु नये.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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• ज्या भागात ५० पैर्ापेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर करण्यात आली आहे ककं वा जी गावे टंचाईग्रस्त घोषीत
के ली आहेत तेथे सक्तीच्या उपायांनी वसूली करु नये.
 महसूल वाढीचा मागव र्ोििे :
महसूल वाढीच्या मागावचे दोन प्रकार आहेत. (१) नवीन कर लादिे आजि (२) कर चकवेजगरीवर जनयंत्रि
ठे विे.
यातील पजहल्या मागावत बरे च अडथळे आहेत परं तू दसरा मागव अवलंबण्यायोग्य आहे आजि ते ग्राम
पातळीवर फक्त तलाठी/मंडलअजिकारी यांच्या स्तरावर सहज र्क्य आहे. जसे:
(अ) नदी काठावरील मळई जमीन र्ोिन काढिे व ती जनयमानसार करपात्र करिे; मळई जमीनीचे क्षेत्र
एक एकरपेक्षा जास्त असेल ककं वा नदीकाठावर असलेल्या जमीनीच्या मूळ क्षेत्रापेक्षा एक-दर्ांर्पेक्षा
जास्त असेल तर ते क्षेत्र करपात्र करता येईल. (म.ज.म.अ.१९६६, कलम ६५).
(आ) बाजारात जवजवि प्रकारचे नवीन िानय/फळे इत्यादी र्ेतमाल ददसून येतो. याच्याबाबत चौकर्ी
करुन, त्यांची नोंद जनयमानसार अजिकार अजभलेखात घेता येिे र्क्य आहे का याबाबत जवचार करता
येईल.
(इ) सािारिपिे, जपक पाहिीच्यावेळेस र्ेतात उभ्या ददसिार्या जपकांवर जर्क्षि कर वसूल के ला जातो.
परं तू काही फळ जपकांची वाढ पूिव होण्यास एक वषावपेक्षा जास्त काळ लागतो. अर्ावेळी जर्क्षि कराची
वसूली त्या फळ जपकांची पूिव वाढ झालेल्या वषावत करण्यात येत.े अर्ा प्रकारच्या फळ जपकांच्या वाढीवर
सतत लक्ष ठे वण्याची गरज आहे.
(ई) करमिूकीच्या कायवक्रमांवर सतत लक्ष ठे वल्यास मोठ्याप्रमािात करमिूक कर जमळू र्कतो.
(उ) वगव दोनच्या जजमनींच्या बेकायदेर्ीर हस्तांतरिाबाबत वेळोवेळी जवर्ेष माजहम राबजवल्यास
मोठ्याप्रमािात महसूल जमळू र्कतो.
(ऊ) सािारिपिे, साखर कारखानयात पाठजवल्या जािार्या ऊसाच्या माजहतीच्या आिारे जर्क्षि कर
वसूल के ला जातो. परं तू याबाबत संबि
ं ीत र्ेतकर्याने ऊस जपकासाठी बँकेकडू न घेतलेले कजव, खरे दी
के लेले खत, दकटकनार्के याबाबत माजहती गोळा करुन अभ्यास के ल्यास जर्क्षि करात वाढ करता येऊ
र्के ल.
(ऋ) ग्रामीि तसेच र्हरी भागात मोठ्या प्रमािात अनजिकृ त अकृ षीक वापर के ल्याचे आढळते.
याजवरुध्द वेळोवेळी जवर्ेष माजहम राबजवल्यास मोठ्याप्रमािात महसूल जमळू र्कतो.
(ए) ग्रामीि तसेच र्हरी भागात मोठ्या प्रमािात अनजिकृ त गौि खजनज उत्खनन आढळते. याजवरुध्द
वेळोवेळी जवर्ेष माजहम राबजवल्यास मोठ्याप्रमािात महसूल जमळू र्कतो.
(ऐ) म.ज.म.अ. अनवये अनेक रठकािी जवलंब र्ल्काची तरतद आहे. यांची अंमलबजाविी काटेकोरपिे
के ल्यास महसूलात वाढ होऊ र्के ल.
(ओ) ग्रामीि भागात मोठ्या प्रमािात पाण्याचे अनजिकृ त जोड, जवनापरवाना पािी परवठा याबाबी
आढळतात. यांची दंडाची आकारिी काटेकोरपिे के ल्यास महसूलात वाढ होऊ र्के ल.

[गाव नमना आठ - ब हा एकू ि २८ स्तंभाची नोंदवही असून, सवव स्तंभ व्यवजस्थत कळावे म्हिून त्यांचे
नमनयादाखल स्वतंत्र जवभाग के लेले आहेत.]

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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गाव नमना आठ - ब
येिे रकमा व वसूली यांची वार्षवक खातेवही व सवव ठरावबंद बाबींच्या चाचिी ताळे बद
ं ाची नोंदवही
(असामीवार खताविी व लाविी पत्रक)
मौजे/गाव ....., तालका ....., जजल्हा .....
खाते
नाव
क्षेत्र
दमाला जजमनीवरील
क्रमांक
नकसान
जबन दमाला जमीन
दमाला
अकृ जषक जमीन
(कम आकारी िरुन)
जमीन
(१)
(२)
(३)
(४)
(५)
(६)
हे.
आर
हे.
आर
हे.
आर
रु.
पै.
गाव नमना आठ - ब पढे चालू ↓

जमीन
महसूल

(७)
पै.

एकत्रीत जमीन महसूल (चालू वषव)
थकबाकी
जबनदमाला
स्थाजनक उपकर
जमीन महसूल
स्थाजनक उपकर
जजल्हा
पररषद
(८अ)
रु. पै.

ग्रामपंचायत
(८ब)
रु.
पै.

जजल्हा पररषद

रु.

(९)
पै.

(१०अ)
रु.
पै.

ग्रामपंचायत
(१०ब)
पै.

रु.

रु.
गाव नमना आठ - ब पढे चालू ↓
एकत्रीत जमीन महसूल (चालू वषव)
जमीन
महसूल

(११)
रु.
पै.

दमाला
स्थाजनक उपकर
जजल्हा
पररषद
(१२अ)
रु.
पै.

जमीन महसूल

ग्रामपंचायत
(१२ब)
रु.
पै.

गाव नमना आठ - ब पढे चालू ↓
एकत्रीत जमीन महसूल (चालू वषव)
संकीिव
जमीन
स्थाजनक उपकर
महसूल
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

अकृ जषक
स्थाजनक उपकर
जजल्हा पररषद

(१३)
रु.

पै.

(१४अ)
रु.
पै.

ग्रामपंचायत
(१४ब)
रु.

पै.

चालू वषव -एकू ि मागिी
जमीन महसूल
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(१५)
रु.
पै.

जजल्हा
पररषद
(१६अ)
रु.
पै.

ग्रामपंचायत
(१६ब)
रु.
पै.

जजल्हा
पररषद
(१८अ)
रु.
पै.

(१७)
पै.

रु.

ग्रामपंचायत
(१८ब)
रु.

पै.

गाव नमना आठ - ब पढे चालू ↓
चालू वषव
वसूलीबद्दल
ददलेल्या
पावतीचा
क्रमांक व
ददनांक

वसूली

जमीन
महसूल

(१९)

(२०)
रु.
पै.

अनजिकृ त बाकी

स्थाजनक उपकर
जजल्हा
पररषद
(२१अ)
रु.
पै.

जमीन महसूल

ग्रामपंचायत
(२१ब)
रु.
पै.

जजल्हा
पररषद
(२३अ)
रु.
पै.

(२२)
रु.

स्थाजनक उपकर

पै.

ग्रामपंचायत
(२३ब)
रु.
पै.

गाव नमना आठ - ब पढे चालू ↓
जादा वसूली ककं वा पढील वषावकररता
वसूली
जमीन
स्थाजनक उपकर
महसूल
जजल्हा
ग्रामपंचायत
पररषद
(२४)
(२५अ)
(२५ब)
रु.
पै.
रु.
पै.
रु.
पै.
ददनांक:
जजल्हा

चालू वषव
कोषागारामध्ये
भरल्याचा
ददनांक

चलन क्रमांक

र्ेरा

(२७)

(२८)

(२६)

तलाठी मौजे....., तालका .....,

• जमीन महसूल: एखादी व्यक्ती जतच्याकडे असलेल्या जजमनीबद्दल मालक, कळ, वजहवाटदार, पट्टेदार
म्हिून ककं वा अनय कोित्याही जहतसंबंिांमळे , जजमनीतील हक्कासंबि
ं ी र्ासनाला जी रक्कम देिे लागते
ती रक्कम म्हिजे जमीन महसूल. थोडक्यात र्ासनाला जजमनीच्या संदभावत द्यावा लागिारा कर
म्हिजे जमीन महसूल.
गाव नमना ८ब ही नोंदवही वसली व ताळे बद
ं यांच्या लेख्यांर्ी ही संबंिीत असल्यामळे अत्यंत महत्वाची
नोंदवही आहे. या नोंदवहीत र्ेतजजमनीवरील वार्षवक जमीन महसूल, जबनर्ेती जजमनीचा महसूल,
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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संकीिव जमीन महसूल यांची मागिी रक्कम व वसलीची नोंद असते. वसलीचा कालाविी सािारित:
ऑक्टोबर मजहनयात सरू होतो, त्यापूवी सप्टेंबर मजहनयाच्या र्ेवटी गाव नमना ८ब तयार असावा. यात
खालील बाबींच्या नोंदी प्रामख्याने तपासाव्यात.
१. खातेदार जनहाय दमाला (इनाम) जमीन आजि जबनर्ेती जमीन
२. खातेदार जनहाय र्ेतीवरील महसूल, जबनर्ेतीवरील महसूल आजि संकीिव जमीन महसूल यांची
थकबाकी
३. खातेदार जनहाय र्ेतीवरील महसूल, जबनर्ेतीवरील महसूल आजि संकीिव जमीन महसूल यांची चालू
मागिी
४. खातेदार जनहाय उपरोक्त बाबींची एकू ि मागिी
५. खातेदार जनहाय वसूल के लेली रक्कम
६. खातेदार जनहाय वसलीचा ददनांक आजि पावती क्रमांक
७. वसूल के लेली रक्कम सरकारी खजजनयात भरल्याचा चलन क्रमांक व ददनांक
८. खातेदार जनहाय जादा वसूल, अजिकृ त आजि अनजिकृ त थकबाकी
 अजिकृ त थकबाकी: संकीिव जमीन महसूलाच्या जनयत तारखेला येिे असलेली तसेच उपजवभागीय
अजिकार्याने पढील वषी वसूलीसाठी पढे आिण्यास संमती ददलेल्या थकबाकी रकमा.
 अनजिकृ त थकबाकी: उपरोक्त वगळू न इतर सवव थकबाकी या अनजिकृ त थकबाकी असतात.
(तहकब रकमांचा जमीन महसलाच्या थकबाकीत समावेर् होत नाही.)
 एकू ि मागिी: जनयत महसूल + संकीिव महसूल (येिे असलेला जनयत महसूल माजहत असतो म्हिून तो

गाव नमना आठ - अ मिून घेण्यात येतो, संकीिव (चढउतारी) महसूल गाव नमना चार मिून घेतला
जातो.)
 एकत्रीत जमीन महसूल: जनयत महसूल + संकीिव महसूल + स्थाजनक उपकर (जज.प.; ग्रा.पं)
 चाचिी ताळे बद
ं : मागिीची बाजू वगळू न उरलेला लेखा
 जमीन महसूल वसूल के ल्यानंतर तलाठी यांनी तात्काळ गाव नमना नऊची पावती द्यावी आजि
वसलाची नोंद गाव नमना आठ ब मध्ये करावी.

 गाव नमना आठ - ब- स्तंभ २४, २५अ आजि २५ब मिील जमीन महसूल, जजल्हा पररषद स्थाजनक
उपकर आजि ग्रामपंचायत स्थाजनक उपकर जादा वसूली ककं वा पढील वषावकररता वसूलीची माजहती
वषावच्या र्ेवटी भरावी, यामध्ये खातेदाराकडू न मागील वषी के लेला आगाऊ वसूल (फाजील वसूल) वजा
करून तो खात्यात मरजवण्यात यावा व त्यानंतर जादा वसली करण्यात आली असेल तर त्याची नोंद
घ्यावी.
 गाव नमना आठ - ब मिील स्तंभ १ ते १८ब मिील माजहती सप्टेंबर मजहनयाच्या र्ेवटी तयार
असल्यास आजि वसलीची माजहती गाव नमना आठ - ब मिील उजचत रकानयात वेळच्या वेळी नोंदवली
असल्यास, ३१ जलै रोजी स्तंभ २२ ते २५ब पूिव करून गाव नमना नंबर आठ - ब बंद करता येईल व
नवीन वषावच्या एक ऑगस्टला थकबाकीदार खातेदारांची नावे तहजसलदारला कळवता येतील.


डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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२४. गाव नमना आठ - क:- मागण्या व वसली यांची वार्षवक खातेवही आजि जमीन महसलाखेरीज इतर
बाबी (उदा.बांि-बंददस्तीजवषयक येिे रकमांव्यजतररक्त पाटबंिारे जवषयक येिे रकमा, पोट-जहस्सा
भूमापन फी, जवक्रीकर, आयकर इत्यादी यांचा चाचिी ताळे बद
ं यांची नोंदवही

थकबाकी
१

२

चालू वषव

३
रु.

रु

५
पै.

कोषागारामध्ये भरिा के ल्याचा ददनांक व चलन क्रमांक

वसूल करावयाची जर्ल्लक

एकू ि मागिी

४
पै.

वसूल के लेली रक्कम

वसूल रकमेबद्दल ददलेल्या पावतीचा क्रमांक

जजच्याकडू न वसूल करावयाची अर्ा व्यक्तीचे नाव

गाव नमना आठ - क
मागण्या व वसूली यांची वार्षवक खातेवही आजि जमीन महसलाखेरीज इतर बाबी (उदा.बांि-बंददस्तीजवषयक येिे
रकमांव्यजतररक्त पाटबंिारे जवषयक येिे रकमा, पोट-जहस्सा भूमापन फी, जवक्रीकर, आयकर इत्यादी यांचा चाचिी ताळे बद
ं
यांची नोंदवही
मौजे/गाव ....., तालका ....., जजल्हा .....
अ.
वसलीची रक्कम
र्ेरा
क्र

रु.

६
पै.

७
रू.

८
पै.

रु.

९

१०

पै.

 गाव नमना आठ - क म्हिजे जमीन महसलाव्यजतररक्त इतर मागण्या व वसलीची नोंदवही. या
नोंदवहीत महसूलव्यजतररक्त इतर सरकारी येिे (पोट जहस्सा फी, शसंचन कर, आयकर, जवक्री कर,
आर.टी.ओ. कर इ.) यांची नोंद के ली जाते. ज्या जवभागाची मागिी असते तो जवभाग या नमनयातील
स्तंभ १ ते ५ भरुन तीन प्रतीत वषावच्या १५ जडसेंबर पयंत तहजसलदार यांच्याकडे पाठवतो.
या जतनही प्रती तहजसलदारामाफव त संबजं ित तलाठीकडे पाठजवल्या जातात.
वसूल झाल्यानंतर तलाठी यांनी स्तंभ ६ ते १० भरुन दोन प्रती तहजसलदारकडे पाठवायच्या असतात.
जतसरी प्रत तलाठी यांनी स्वत:च्या अजभलेखात ठे वायची असते.
उपरोक्त दोन प्रतींची पडताळिी के ल्यानंतर, तहजसलदारने एक प्रत संबजं ित जवभागाला ऑगस्ट
मजहनयाच्या पजहल्या आठवड्यात पाठवायची असते तर एक प्रत स्वत:च्या अजभलेखात ठे वायची असते.
 गाव नमना आठ - क मध्ये जरुर तर एक स्वतंत्र रकाना तयार करून त्यात कोित्या प्रकारची वसली
आहे याची नोंद करावी. उदा. आयकर, मो. व्हे. एक्ट, मोजिी फी इत्यादी.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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२५. गाव नमना आठ - ड:- र्ासकीय येिे रकमांची व इतर रकमांची रोख नोंदवही
गाव नमना आठ - ड
र्ासकीय येिे रकमांची व इतर रकमांची रोख नोंदवही
गाव ....., तालका ....., जजल्हा .....
जमा
खचव
ददनांक बाबी पावती
रक्कम
ददनांक
बाबी चलान क्रमांक
क्रमांक
१
२
३
४
५
६
७
रु. पै.

एकू ि जमा

रक्कम
८
रु.

पै.

एकू ि खचव
जर्ल्लक रक्कम
एकू ि

तयार ददनांक:
ददनांक:

पडताळिी के ली.

तलाठी, सजा ...., तालका...., जजल्हा
........., तालका...., जजल्हा

मंडलअजिकारी,

तपासले. ददनांक:
तपासिी अजिकारी,
पदनाम:
तालका...., जजल्हा ......
 गाव नमना आठ - ड म्हिजे तलाठी आजि मंडलअजिकारी यांच्याकडे दैजनक रोख रकमेची नोंदवही
(कॅ र्बक). तलाठी आजि मंडलअजिकारी यांनी त्यांच्याकडे जमा झालेल्या ककं वा त्यांनी रोख वसूल
के लेल्या जमीन महसूल प्रदानाच्या तसेच इतर र्ासकीय येिे यांच्या रोख रकमेची नोंद दररोज या
नोंदवहीत करायची असते.
 या नोंदवहीत दररोज जहर्ोब जलहायचा असतो त्यामळे जर एखाद्या ददवर्ी वसूल नसेल तरीही त्या
ददवर्ी ‘काही रोख वसूल नाही’ अर्ी नोंद या नोंदवहीत करावी.
 तलाठी स्वत:च्या ताब्यात रु. पाच हजार पेक्षा अजिक रक्कम रोख स्वरुपात पंिरा ददवसांपक्ष
े ा जास्त
काळ ठे ऊ र्कत नाही. अर्ी रक्कम पंिरा ददवसांच्या आत र्ासकीय जतजोरीत जमा करिे बंिनकारक
आहे. ही रोख रक्कम रु. पाच हजार पेक्षा जास्त ककं वा कमी असली तरीही पंिरा ददवसांपक्ष
े ा जास्त काळ
तलाठी यांनी ताब्यात ठे ऊ नये.
 मंडलअजिकारी यांनी जनयमीतपिे गाव नमना आठ - ड ची पडताळिी करावी.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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२६. गाव नमना नऊ:- दैजनक व जमापस्तक (कीदव व जमापस्तक)
स्थळ प्रत
गाव:
खाते क्र.
ददनांक:
थकबाकी
वषव

गाव नमना नऊ:- दैजनक व जमापस्तक (कीदव व जमापस्तक)
पावती क्रमांक
पावती
पावती क्रमांक
तालका:
गाव:
तालका:
जर्क्का
खाते क्र.
भोगवटादार/पैसे देिारा
ददनांक:
भोगवटादार/पैसे देिारा
एकजत्रकृ त जमीन महसूल
चालू वषव जनयत
संकीिव
स्थाजनक
उपकर
रु
पै. रु
पै.
रु
पै.

(अक्षरी) रुपये ....... पैसे..........फक्त जमळाले
तलाठी, गाव...... तालका........ जजल्हा....

एकजत्रकृ त जमीन महसूल
थकबाकी चालू वषव जनयत
संकीिव
स्थाजनक
उपकर
रु. पै. रु. पै. रु. पै.
वषव
(अक्षरी) रुपये .....पैस.े .. फक्त जमळाले
तलाठी, गाव...... तालका........ जजल्हा....

• गाव नमना नऊ म्हिजे दैजनक जमा पस्तक आहे जे अलग करण्याच्या पावत्यांसह र्ासनाकडू न
परजवण्यात येत.े यात एक स्थळप्रत एक तालका प्रत आजि एक पोहोच पावती असे तीन भाग असतात.
• गाव नमना नऊच्या प्रत्येक पावतीवर तहजसलदार कायावलयाचा गोल जर्क्का असिे आवश्यक आहे.
• खातेदाराने वेगवेगळ्या खात्यात के लेल्या प्रदानासाठी वेगवेगळ्या, स्वतंत्र पावत्या देण्यात याव्या.
• एकाच खात्यावर, एकापेक्षा जास्त व्यक्ती जेव्हा रक्कम प्रदान करतात तेव्हा त्यांना वेगवेगळ्या,
स्वतंत्र पावत्या द्याव्या.
• पावती देतांना, पावतीच्या स्थळप्रतीवर मागच्या बाजूला, पावती ददल्याचे प्रजतक म्हिून, पैसे
देिार्याची सही घ्यावी.
• ददवसाच्या अखेरीस, त्या ददवसात ददलेल्या र्ेवटच्या स्थळप्रतीच्या मागच्या बाजला जमीन महसूल,
स्थाजनक उपकर यांची हातात असलेली जर्ल्लक रक्कम वेगवेगळी जलहून जहर्ोब ठे वावा.
• पावती पस्तकावरील प्रत्येक पावतीवर क्रमांक असतो, त्यामळे पस्तकातील प्रत्येक पावतीचा वापर
करावा. चकू न एखादी पावती खराब झाली तर अर्ी पावती वेगळी न करता, स्थळप्रतीलाच टाचून
ठे वावी.
• टपालाद्वारे आलेल्या िनादेर्ाबाबत, तो िनादेर् खात्यात जमा झाल्यावर, त्याची पावती बनवून
संबजं ितास टपालाने पाठवावी.
• िनादेर्ाद्वारे प्रदान करिार्या खातेदारास, िनादेर् तहजसलदार यांच्या नावाने देण्यास सांगावा.
जरुर तर िनादेर्ाच्या स्थळप्रतीवर ककं वा छायांकीत प्रतीवर तात्परती पोहोच द्यावी. िनादेर् खात्यात
जमा झाल्यावर, त्याची पोहोच पावती बनवून संबजं ितास द्यावी.
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२७. गाव नमना नऊ - अ जमीन महसलाखेरीज इतर येिे रकमांच्या वसलीसाठी जमापस्तक (दकदव व
जमापस्तक)
गाव नमना नऊ -अ
गाव नमना नऊ -अ
जर्क्का
र्ासनाला प्रदान के लेल्या
र्ासनाला प्रदान के लेल्या
(एकत्रीकृ त जमीन महसलाच्या रकमांखरे ीज इतर) (एकत्रीकृ त जमीन महसलाच्या रकमांखरे ीज इतर)
रकमांची पावती
रकमांची पावती
पावती क्र.
पावती क्र.
ददनांक:
ददनांक:
गाव...... तालका........ जजल्हा..........
गाव...... तालका........ जजल्हा..........
पैसे देिार्याचे नाव:
पैसे देिार्याचे नाव:
खालील बाबीसाठी पढील रक्कम रू.
पै.
खालील बाबीसाठी पढील रक्कम
रू.
पै.
जमळाली.
जमळाली.
.........................................
.........................................
..........................................
..........................................
एकू ि
एकू ि
(अक्षरी) रुपये ......... पैस.े ...... फक्त जमळाले

(अक्षरी) रुपये ......... पैस.े ...... फक्त जमळाले

तलाठी, गाव...... तालका........ जजल्हा.........

तलाठी, गाव...... तालका........ जजल्हा.........

• जमीन महसूल आजि स्थाजनक उपकर म्हिजेच एकत्रीकृ त जमीन महसूल म्हिून वसूल के लेल्या
रकमेच्या पावत्या उपरोक्त गाव नमना नऊच्या नमनयात देण्यात येतात तर मागिी नोंदवहीमध्ये
दर्वजवलेल्या इतर येिे रकमा आजि जमीन महसलाखेरीज इतर येिे रकमांच्या वसलीच्या पावत्या गाव
नमना नऊ - अ नमनयात देण्यात येतात.
• उपरोक्त पावत्या देतांना गाव नमना नऊचा जवजहत के लेला नमनाच वापरण्यात यावा.
• सदर पस्तकाची पावती दोन भागात असते, एक स्थळप्रत आजि दसरी पोहोच पावती, या पावत्या
काबवन पेपरचा वापर करून तयार कराव्या.
• पावती देतांना, पावतीच्या स्थळप्रतीवर मागच्या बाजला, पावती ददल्याचे प्रजतक म्हिून, पैसे
देिार्याची सही घ्यावी.
• ददवसाच्या अखेरीस, त्या ददवसात ददलेल्या र्ेवटच्या स्थळप्रतीच्या मागच्या बाजला हातात असलेली
जर्ल्लक रक्कम जलहून ठे वावी.
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२८. गाव नमना नऊ - ब:- गाव नमना नऊची पावती पस्तके व इतर पावती पस्तके यांच्या संग्रहाची
नोंदवही
गाव नमना नऊ - ब
गाव नमना नऊची पावती पस्तके व इतर पावती पस्तके यांच्या संग्रहाची नोंदवही
गाव ....., तालका ....., जजल्हा .....
कोित्या ददनांकास सरू झाले

कोित्या ददनांकास पूिव के ले
(पासून-पयंत)

न वापरलेल्या पावत्या

४

५

६

७

८

जनरीक्षि अजिकार्याची
आद्याक्षरी
व ददनांक

ददनांक

३

पस्तके जमळाल्या
बद्दल अजभलेखपालाची
सही व ददनांक

पावती क्रमांक
(पासून-पयंत)

२

व न वापरण्याचे कारि

कोित्या महसलासाठी

१

असल्यास, त्यांचा अनक्रमांक

पस्तकाचा अनक्रमांक

तालक्याला परत पाठवलेली

ददनांक

तालक्याकडू न जमळालेली

९

१०

• तलाठ्यांना परजवण्यात येिार्या पावती पस्तकांवर योग्य जनयंत्रि ठे विे हा या गाव नमनयामागचा
उद्देर् आहे.
• तलाठी यांनी त्यांना देण्यात येिार्या सवव पावती पस्तकांची नोंद गाव नमना नऊ - ब मध्ये न चकता
करावी.
• सवव तपासिी अजिका-यांना तपासिीच्या वेळी गाव नमना नऊ - ब जनरीक्षिासाठी उपलब्ि करुन
द्यावा.
• पावती पस्तकांचा नवीन साठा आल्यास ककं वा संपलेली पावतीपस्तके तहजसल कायावलयाच्या अजभलेख
कक्षात जमा करतांना प्रथम गाव नमना नऊ - ब अद्ययावत करावा.
• संपलेली पावती पस्तके तहजसल कायावलयाच्या अजभलेख कक्षात जमा के ल्यावर अजभलेखपालाची सही
न चकता घ्यावी.
• पावत्या वापरुन संपलेली पस्तके तात्काळ तहजसल कायावलयाच्या अजभलेख कक्षात जमा करावी अर्ी
संपलेली पस्तके दोन वषावपेक्षा अजिक काळ तलाठ्यांनी स्वत:च्या ताब्यात ठे ऊ नये.
• तहजसलदारने तालक्यातील लेखांची वाषीक पाहिी करतांना आजि उपजवभागीय अजिकारी व
जजल्हाजिकारी यांनी जमाबंदी तपासिी करतांना या नोंदवहीची तपासिी करावी आजि तालका
नोंदवहीर्ी या नोंदी जळतात का याची पडताळिी करावी.
• गाव नमना नऊ - ब च्या स्तंभ ८ मध्ये तालका कायावलयातील अजभलेख कक्षात, जमा के लेल्या
एखाद्या पावती पस्तकातील एखादी पावती वापरण्यात आली नसेल तर त्या न वापरलेल्या पावतीचा
अनक्रमांक व ती पावती वापरण्यात का आली नाही ते कारि नमूद करावे.
• गाव नमना नऊ - ब च्या स्तंभ ९ मध्ये संपलेली पावती पस्तके तहजसल कायावलयाच्या अजभलेख कक्षात
जमा के ल्यावर अजभलेखपालाची सही न चकता घ्यावी.
• गाव नमना नऊ - ब च्या स्तंभ १० मध्ये या गाव नमनयाचे जनरीक्षि करिार्या अजिकार्याची
ददनांकीत अद्याक्षरी घ्यावी.
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२९. गाव नमना दहा:- चलान
हे चलान एकत्रीकृ त जमीन महसूल कोषागारात जमा करण्यासाठी वापरले जाते.
सध्या Government Receipt Accounting System (GRASS) पध्दतीने ई-चलान पध्दतीने सवव
र्ासकीय भरिा होत आहे.

३०. गाव नमना दहा - अ:- जमीन महसूलाच्या रकमेखरे ीज इतर रक्कम कोषागारात भरिेचे चलान
सध्या Government Receipt Accounting System (GRASS) पध्दतीने ई-चलान पध्दतीने सवव
र्ासकीय भरिा होत आहे.

३१. गाव नमना अकरा:- जपकांची आकडेवारी

भूमापन
क्रमांक व
उपजवभाग
क्रमांक

वगव एक
तृििानये

गाव नमना अकरा
जपकांची आकडेवारी
(जजननसवार पेरे पत्रक)
गाव...... तालका........ जजल्हा..........
वगव तीन
फळबाग व बागायती उत्पादने

वगव दोन
डाळी

(ब)
पालेभाज्या

४

५

वगव अकरा
संकीिव

८

९

१०

वगव अकरा
(अ)
गवत

इतर जपके
असल्यास
जपकाचे
नाव

क्षेत्र

पेरलेले
एकू ि क्षेत्र

वजा (-)
एकापेक्षा
अजिक
वेळा
पेरलेले क्षेत्र
२०

बाकी
पेरलेले
जनव्वळ
क्षेत्र

एकू ि
पडीक

भोगवट्या
खालील
एकू ि क्षेत्र

र्ेरा

३०

३१

३२

वगव नऊ
रं ग द्रव्ये

१२

१३

१४

१५

१६

१७

लागवडयोग्य
पजडत

लागवड
अयोग्य
पजडत

शर्ंदाड
ककं वा
राबाची
जमीन
२५

गररबी
ककं वा तंटा
यामळे न
पेरलेली
२६

प्रजतकीूल
पाऊस

२३

२४

१८

१९

इतर
कारि
क्षेत्र

२७

२८

२९
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गाव नमना अकराचा सारांर्
(एक) जपकांखालील एकू ि क्षेत्र:(दोन) वजा (-) जबनआकारी ककं वा
गावठाि जजमनीतील ककं वा
जबनभोगवट्याच्या म्हिून वर्गवकृत के लेल्या
परं त तात्परती लागवड करण्यास परवानगी
ददलेल्या जजमनीतील जपके :(तीन) अजिक (+) जबनभोगवट्याची आकारी जमीन
(चार) एकू ि (गाव नमना एकचा गोषवाराच्या अ(एक) मध्ये दर्वजवण्यात आलेल्या क्षेत्राइतके )
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

वगव सात
साखर
जपके

७

वगव आठ
तेलजबया

२२

वगव सहा
जपष्ठे

(ड)
फळझाडे

२

वगव दहा
तंतू

वगव पाच
मसाल्याचे
पदाथव

(क)
गरांसाठी
चारा
६

१

फे रपाळीची
खरी पडीक

३

(अ)
फळभाज्या

वगव चार
औषिी व
गंगीकारक
द्रव्ये
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जलशसंचनाची सािने
१
१. सरकारी कालवे
२. खाजगी कालवे
३. जवजहरी
४. तलाव
५. इतर सािने
एकू ि
प्रकार
१

जलशसंचनाचा गोषवारा
प्रत्येक जपकाखालील क्षेत्र
२

फळझाडांचा गोषवारा
भोगवट्याची जमीन
२

एकू ि
३

वजा (-) दबार पीक काढलेले
४

जबनभोगवट्याची जमीन
३

जनव्वळ जलशसंचन
५

एकू ि
४

 गाव नमना अकरा हा गाव नमना बारा मिील माजहतीमिून संकलीत के लेला नमना आहे. जपकपाहिी
पूिव के ल्यानंतर लगेचच तलाठी यांनी हा नमना तयार करावा. गाव नमना अकरातील एकू ि क्षेत्र गाव
नमना एकच्या गोषवार्यार्ी जळले पाजहजे. गाव नमना अकरा या नमनयात ददलेल्या 'जपकांचे वगव' या
सदराखाली न येिारी जपके 'इतर' या सदराखाली नमूद करावीत.
जवजर्ष्ट गावांमध्ये गाव नमना अकराचे जजतके स्तंभ आवश्यक असतील जततके च स्तंभ तयार करावे.
 गाव नमना अकरामध्ये जपकांच्या वगावचे एकू ि ३२ स्तंभ आहेत,
 गाव नमना अकरामध्ये-स्तंभ १ मध्ये भूमापन क्रमांक व उपजवभाग क्रमांक जलहावा.
 गाव नमना अकरामध्ये-स्तंभ २ मिील वगव एकच्या िानयांत १. तायचग
ं भात, २. अजिक उत्पादन
असलेला इतर जातीचा तांदळ
ू , ३. तूसयक्त तांदळ
ू , ४. स्वच्छ के लेला तांदळ
ू , ५. मेजक्सकन गहू, ६.
अजिक उत्पादन असलेला इतर जातीचा गहू, ७. ज्वारी, ८. संकररत ज्वारी, ९. बाजरी, १०. संकररत
बाजरी, ११. बाली, १२. मका, १३. संकररत मका, १४. हररत ककं वा कोद्रा, १५. नाचिी, १६. राळ
१७. कटकी, १८. वरई, १९. सावा, २०. बंटी, २१. भादळी या तृििानय जपकांची नोंद घ्यावी.
 गाव नमना अकरामध्ये-स्तंभ ३ मिील वगव दोन मध्ये २२. चिा, २३. मूग, २४. तर, २५. काळा
हरभरा (चिे), २६. कळीथ, २७. मसूर, २८. घेवडा (बीन), २९. वाल ककं वा पावटा, ३०. चवळी, ३१.
वाटािा, ३२. लाख या डाळींची नोंद घ्यावी.
 गाव नमना अकरा- वगव तीनच्या जपकांसाठी, फळबाग व बागायती उत्पादने या वगववारीसाठी स्तंभ ४,
५, ६, आजि ७ ददलेले आहेत. यातील स्तंभ ४ च्या (अ) उपस्तंभाखाली ३३. बटाटा, ३४. रताळे , ३५.
याम, ३६. सरि (एजलफं ट फट), ३७. गाजर, ३८. नवलकोल, ३९. मळा, ४०. फल कोबी, ४१.कांद,े
४२. पत्ता कोबी, ४३. वांग,े ४४. टोमॅटो या फळभाज्यांची नोंद घ्यावी.
 गाव नमना अकरा- वगव तीनच्या जपकांसाठीच्या स्तंभ ५ च्या (ब) उपस्तंभाखाली ४५. मेथी, ४६.
भेंडी, ४७. कस्तरी खरबज, ४८. कशलंगड, ४९. बीट या पालेभाज्यांची नोंद घ्यावी.
 गाव नमना अकरा- वगव तीनच्या जपकांसाठीच्या स्तंभ ६ च्या (क) उपस्तंभाखाली ५०. जवलायती
गवत, ५१. उष्ि हवेतील ज्वारी, ५२. जगनी गवत, ५३. ओट, ५४. दफल्ड व्हेच आ गरांसाठी चारा या
प्रकारातील जपकांची नोंद घ्यावी.
 गाव नमना अकरा- वगव तीनच्या जपकांसाठीच्या स्तंभ ७ च्या (ड) उपस्तंभाखाली ५५. के ळी, ५६.
आंबा, ५७. शलंब,ू ५८. संत्रे, ५९. मोसंबी, ६०. पामेलो ककं वा र्ाडॉक, ६१. डाशळं ब, ६२. सफरचंद, ६३.
पेरू, ६४. जसताफळ, ६५. अननस, ६६. अंजीर, ६७. फिस, ६८. जचकू , ६९. पपई, ७०. काजू, ७१.
रामफळ, ७२. द्राक्षे, ७३. जदावळू या फळझाडांची नोंद घ्यावी.
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 गाव नमना अकरा- वगव चार- स्तंभ ८ मध्ये औषिी व गंगीकारक द्रव्ये यांमध्ये ७४. तंबाखू, ७५.
कॉफी, ७६. चहा, ७७. भारतीय भांग, ७८. जवड्याची पाने, ७९. ओवा, ८०. अफू , ८१. कोयनेल, ८२.
या प्रकारच्या इतर जपकांची नोंद घ्यावी.
 गाव नमना अकरा- वगव पाच- स्तंभ ९ मध्ये ८३. सपारी, ८४. वेलदोडा, ८५. जमरच्या, ८६. आले,
८७. काळी जमरी, ८८. हळद, ८९. बडीर्ेप ककं वा त्याचे बी, ९०. ििे, ९१. जजरे , ९२. मेथी, ९३.
लसूि, ९४. शचंच या प्रकारच्या मसाल्याचे पदाथव जपकांची नोंद घ्यावी.
 गाव नमना अकरा- स्तंभ १० वगव सहा मध्ये जपष्ठे जपकांची नोंद घ्यावी.
 गाव नमना अकरा- वगव सात - स्तंभ ११ मध्ये ९५. ऊस, ९६. खजूर, ९७. इतर साखरे चे उत्पादन
करिार्या जपकांची नोंद घ्यावी.
 गाव नमना अकरा- वगव आठ - स्तंभ १२ मध्ये ९८. तीळ ककं वा शजंजेली जबया, ९९. जवस, १००.
एरं डी, १०१. पांढरी मोहरी, १०२. सािी मोहरी, १०३. काराळे , १०४. भईमूग, १०५. बजडर्ेप बी,
१०६. नारळ, १०७. करडई, १०८. कसब
ं या प्रकारच्या तेलजबया / गजळत िानयांची नोंद घ्यावी.
 गाव नमना अकरा- वगव नऊ - स्तंभ १३ मध्ये १०९. नीळ, ११०. इतर अर्ा रं ग द्रव्ये व चमवर्ोिन
द्रव्यांची नोंद घ्यावी.
 गाव नमना अकरा- वगव दहा - स्तंभ १४ मध्ये १११. कापूस, ११२. ताग, ११३. मब
ं ईची भांग, ११४.
भांग, ११५. चायना ग्रास ररहा, ११६. काथ्या या तंतू जपकांची नोंद घ्यावी.
 गाव नमना अकरा- वगव अकरा - स्तंभ १५ आजि वगव अकरा(अ) - स्तंभ १६ मध्ये ११७. बाभूळ,
११८. करडई, ११९. कारले, १२०. पील, १२१. हुंडी, १२२. इतर प्रकारच्या संकीिव आजि गवत
प्रकारच्या जपकांची नोंद घ्यावी.
 गाव नमना अकरा- वगव अकरा - स्तंभ १७ मध्ये इतर जपके असल्यास त्या जपकाचे नाव नमूद करावे.
 गाव नमना अकरा- वगव अकरा - स्तंभ १८ मध्ये वरील इतर जपकांखालील क्षेत्र नमूद करावे.
 गाव नमना अकरा- वगव अकरा - स्तंभ १९ मध्ये पेरलेले एकू ि क्षेत्र नमूद करावे.
 गाव नमना अकरा- वगव अकरा - स्तंभ २० मध्ये एकू ि पेरलेल्या क्षेत्रातून एकापेक्षा अजिक वेळा
पेरलेले क्षेत्र वजा (-) करुन तो आकडा जलहावा.
 गाव नमना अकरा- वगव अकरा - स्तंभ २१ मध्ये पेरलेले बाकी जनव्वळ क्षेत्र नमूद करावे.
 गाव नमना अकरा- वगव अकरा - स्तंभ २२ मध्ये फे र पाळीच्या खर्या पडीक जजमनीचे क्षेत्र नमूद
करावे.
 गाव नमना अकरा- वगव अकरा - स्तंभ २३ मध्ये लागवडयोग्य पडीत म्हिजे एक वषावपक्ष
े ा अजिक व
पाच वषावपयंत पजडत असलेल्या जजमनीचे क्षेत्र नमूद करावे.
 गाव नमना अकरा- वगव अकरा - स्तंभ २४ मध्ये लागवड अयोग्य पडीत म्हिजे पाच वषावपक्ष
े ा अजिक
काळ परं त पोटखराबा नसलेल्या जजमनीचे क्षेत्र नमूद करावे.
 गाव नमना अकरा- वगव अकरा - स्तंभ २५ मध्ये शर्ंदाड ककं वा राबाच्या जजमनीचे क्षेत्र नमूद करावे.
 गाव नमना अकरा- वगव अकरा - स्तंभ २६ मध्ये गरीब पररजस्थतीमळे ककं वा भांडिामळे न पेरलेल्या
जजमनीचे क्षेत्र जलहावे.
 गाव नमना अकरा- वगव अकरा - स्तंभ २७ मध्ये प्रजतकल पावसामळे न पेरलेल्या जजमनीचे क्षेत्र नमूद
करावे.
 गाव नमना अकरा- वगव अकरा - स्तंभ २८ मध्ये न पेरलेल्या जजमनींबाबतची इतर कारिे नमूद
करावी.
 गाव नमना अकरा- वगव अकरा - स्तंभ २९ मध्ये इतर कारिांमळे न पेरलेल्या जजमनींबाबतचे क्षेत्र
नमूद करावे.
 गाव नमना अकरा- वगव अकरा - स्तंभ ३० मध्ये एकू ि पडीक जजमनींचे क्षेत्र नमूद करावे.
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 गाव नमना अकरा- वगव अकरा - स्तंभ ३१ मध्ये भोगवट्या खालील एकू ि पडीक जजमनींचे क्षेत्र नमूद
करावे.
 या तक्त्याखाली गाव नमना अकराचा सारांर् खालीलप्रमािे नमूद करावा.
(एक) जपकांखालील एकू ि क्षेत्र- हे.-आर मध्ये.
(दोन) जपकांखालील एकू ि क्षेत्रातून जबनआकारी ककं वा गावठाि जजमनीतील ककं वा जबनभोगवट्याच्या
म्हिून वर्गवकृत के लेल्या परं त तात्परती लागवड करण्यास परवानगी ददलेल्या जजमनीखालील जपकांचे
क्षेत्र (-) करावे.
(तीन) वरील क्षेत्रामध्ये जबनभोगवट्याची आकारी जजमनीचे क्षेत्र जमळवावे.
(चार) एकू ि क्षेत्र = गाव नमना एकचा गोषवाराच्या अ(एक) मध्ये दर्वजवण्यात आलेल्या क्षेत्राइतके
असेल.
 या तक्त्याखाली जलशसंचनाचा गोषवारा जलहावा.


३३. गाव नमना तेरा:- लोकसंख्या, गरे व र्ेतकी अवजारे दर्वजविारी नोंदवही

[गाव नमना तेरा ही एकू ि २३ स्तंभाची नोंदवही असून, सवव स्तंभ व्यवजस्थत कळावे म्हिून त्याचे
नमनयादाखल स्वतंत्र जवभाग के लेले आहेत.]
गाव नमना तेरा
लोकसंख्या, गरे व र्ेतकी अवजारे दर्वजविारी नोंदवही
गाव ....., तालका..... जजल्हा.....

अ.क्र.

घर क्रमांक व घर मालकाचे नाव आजि
कटंब प्रमखाचे नाव

१

घरांची संख्या

२

मोठी

मध्यम

लहान

३

४

५

लोकसंख्या
परुष
६

बैल
८

नांगर
१७

गाई
९

बैलगाड्या
१८

तेल इं जजने
१९

तयार ददनांक:

जस्त्रया
७

रे डे
१०

गरे व जनावरे
म्हर्ी
घोडे
११
१२

घोड्या
१३

र्ेतकी अवजारे
जवद्यत पंप
कृ जषत्र (रॅ क्टर)
२०
२१

मेंढ्या
१४

इतर सािने
२२

बकरे
१५

गाढवे
१६

र्ेरा
२३

तलाठी, मौजे ....., तालका.....जजल्हा.....

गाव नमना तेरा गावाची समृध्दी दर्ववतो. यात गावाची लोकसंख्या, घरांचे प्रकार, गरे , जनावरे आजि
गावात उपलब्ि र्ेतकी अवजारांची माजहती समाजवष्ट असते. या नमनयात लोकसंख्येजवषयी आकडे
असल्यामळे , दर दहा वषांनी जनगिनेनत
ं र तलाठी यांनी फे ब्रवारी मजहनयाच्या र्ेवटच्या आठवड्यात या
नमनयातील लोकसख्या अद्ययावत करून माचव र्ेवटच्या आठवड्यात तहजसलदारांना सादर करावयाचा
आहे. या नमनयातील अनय बाबी दरवषी अद्ययावत करावी.
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 गाव नमना तेरा - स्तंभ २ मध्ये गावातील सवव घर क्रमांक व घर मालकाचे नाव आजि कटंब प्रमखाचे
नाव जलहावे. जर्िापजत्रकांवान या स्तंभाची पडताळिी करता येईल.
 गाव नमना तेरा - स्तंभ ३ मध्ये मोठ्या घरांची नोंद घ्यायची आहे. नागरी क्षेत्रामध्ये १५० चौरस
मीटर व त्यापेक्षा जास्त फरसबंद क्षेत्र असलेली पक्की घरे तर अनागरी क्षेत्रामध्ये २५० चौरस मीटर व
त्यापेक्षा जास्त फरसबंद क्षेत्र असलेली पक्की घरे 'मोठी घरे ' या संज्ञेत येतात.
 गाव नमना तेरा - स्तंभ ४ मध्ये मध्यम घरांची नोंद घ्यायची आहे. नागरी क्षेत्रामध्ये १५० चौरस
मीटरपेक्षा कमी फरसबंद क्षेत्र असलेली पक्की घरे तर अनागरी क्षेत्रामध्ये २५० चौरस मीटरपेक्षा कमी
फरसबंद क्षेत्र असलेली पक्की घरे 'मध्यम घरे ' या संज्ञेत येतात. जवटा ककं वा दगड व कमावलेला चना
यांनी बांिलेली घरे पक्के बांिकाम समजावे.
 गाव नमना तेरा - स्तंभ ५ मध्ये लहान घरांची नोंद घ्यायची आहे. वरील स्तंभ ४ आजि ५ मिील
प्रकारची घरे वगळता इतर सवव घरे , झोपड्या, तात्परत्या छपर्या, कच्ची बांिकामे 'लहान घरे ' या संज्ञत
े
येतात. जवटा ककं वा दगड व कमावलेला चना यांनी न बांिलेली घरे कच्चे बांिकाम समजावे.
 गाव नमना तेरा - स्तंभ ६ आजि ७ मध्ये गावची लोकसंख्या नमूद करायची आहे. त्यात स्तंभ ६ मध्ये
परूषाची तर स्तंभ ७ मध्ये जस्त्रयांची संख्या नमूद करायची आहे. दर दहा वषांनी जनगिनेनंतर तलाठी
यांनी हा स्तंभ अद्ययावत करावयाचा आहे.
 गाव नमना तेरा - स्तंभ ८ ते १६ मध्ये गावातील गरे आजि जनावरांची संख्या नमूद करायची आहे.
त्यात स्तंभ ८ मध्ये बैलांची, स्तंभ ९ मध्ये गायींची, स्तंभ १० मध्ये रे ड्यांची, स्तंभ ११ मध्ये म्हर्ींची,
स्तंभ १२ मध्ये घोड्यांची, स्तंभ १३ मध्ये घोडींची, स्तंभ १४ मध्ये मेंढ्यांची, स्तंभ १५ मध्ये बकर्यांची
तर स्तंभ १६ मध्ये गाढवांची संख्या नमूद करायची आहे. जेव्हा गावार्ी संबि
ं नसलेली जनावरे फक्त
चरण्यासाठी गावात येतात तेव्हा या वस्तजस्थतीची नोंद स्तंभ २३ या र्ेरा स्तंभात घ्यावी. कोिाच्याही
मालकीची नसलेली, देवासाठी सोडलेली जनावरे यांची नोंद या नमनयाच्या तळार्ी घ्यावी. तलाठी यांनी
ग्राम अजिकारी आजि वन अजिकारी यांच्यार्ी समनवय करुन दरवषी जन मजहनयाच्या आिी गरांची
संगिना करावी व दरवषी जन मजहनयाच्या र्ेवटी हा स्तंभ अद्ययावत करावा. ज्या गावात, या
नमनयात नमूद गरांपक्ष
े ा इतर प्रकारची जनावरे सापडतात तेथे या नमनयात जादा स्तंभ जोडावा.
 गाव नमना तेरा - स्तंभ १७ ते २२ मध्ये गावातील र्ेतकी अवजारांची नोंद करायची आहे. त्यात
स्तंभ १७ मध्ये नांगरांची, स्तंभ १८ मध्ये बैलगाड्याची, स्तंभ १९ मध्ये तेल इं जजनांची, स्तंभ २० मध्ये
जवद्यत पंपांची, स्तंभ २१ मध्ये रॅक्टरची आजि स्तंभ २२ मध्ये र्ेतीसाठी वापरात येिार्या इतर
सािनांची त्यांच्या नावांसह नोंद करायची आहे.
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३४. गाव नमना चौदा:- पािीपरवठ्याच्या सािनांची नोंदवही
गाव नमना चौदा
पािीपरवठ्याच्या सािनांची नोंदवही
गाव ....., तालका..... जजल्हा.....

अनक्रमांक

पािीपरवठ्याचे सािन

स्थान

पक्के ककं वा कच्चे

१

२

३

४

अनक्रमांक

अ)
ब)
क)
ड)
इ)

र्ासकीय/ स्थाजनक
संस्थेची / खाजगी

र्ेरा

६

७

गाव नमना चौदाचा गोषवारा
जलशसंचनासाठी
पक्के

पािीपरवठ्याचे सािन

१

कोित्या
प्रयोजनासाठी
वापर होतो
५

कच्चे

प्रत्यक्ष वापरात
असलेले

चालू जस्थतीत
असलेले परं त
वापरात नसलेले

टाकलेले

प्रत्यक्ष
वापरात
असलेले

चालू जस्थतीत
असलेले परं त
वापरात नसलेले

टाकलेले

३

४

५

६

७

८

२
सरकारी कालवे
खाजगी कालवे
तलाव व बंिारे
जवजहरी, बडकी इत्यादी
इतर सािने, िेकडी
(तेल, वाफ ककं वा पवन
र्क्तीवर चालिारे पंप)

मािसांना जपण्याचे पािी परजवण्यासाठी
परं त जलशसंचनासाठी नाही

गरे ििे व इतर कारिांसाठी परं त
जलशसंचनासाठी ककं वा जपण्यासाठी नाही

पक्के

पक्के

कच्चे
९

१०

कच्चे
११

१२

वापरात नसलेले (स्तंभ ४, ७ व ८ मध्ये नोंदवलेल्या खेरीज
इतर)
नादरुस्त झाल्यामळे
इतर कारिांमळे
पक्के
कच्चे
पक्के
कच्चे
१३
१४
१५
१६

तलाठी, मौजे ....., तालका.....जजल्हा.....

 गाव नमना चौदा ही गावात असिार्या आजि मािसांना तसेच प्राण्यांना करण्यात येिार्या
पािीपरवठ्याच्या सािनांची आजि र्ेतीसाठी करण्यात येिार्या जलशसंचन संबि
ं ीत आकडेवारीची
नोंदवही आहे. ही नोंदवही सतत चालू रहािारी आहे, यात दरवषी वाढ, दरुस्ती, घट यांच्या नोंदी घेऊन
ही नोंदवही सािारित: दरवषी एजप्रल मजहनयाच्या र्ेवटच्या आठवड्यात अद्ययावत करावी. आजि
अद्ययावत गाव नमना चौदाचा गोषवारा दरवषी मे मजहनयाच्या पजहल्या आठवड्यात तहजसलदारांना
सादर करावयाचा आहे.
 गाव नमना चौदा मध्ये ७ स्तंभ आहेत.
 गाव नमना चौदा - स्तंभ २ मध्ये पािीपरवठ्याच्या सािनाचा प्रकार (जवजहर, नदी) नोंदवावा.
 गाव नमना चौदा - स्तंभ ३ मध्ये पािीपरवठ्याच्या सािनाचे रठकाि (पत्ता) जलहावे.
 गाव नमना चौदा - स्तंभ ४ मध्ये सदर पािीपरवठ्याचे सािन पक्के आहे ककं वा कच्चे आहे ते जलहावे.
 गाव नमना चौदा - स्तंभ ५ मध्ये सदर पािीपरवठ्याच्या सािनाचा वापर कोित्या प्रयोजनासाठी
(गरे ििे, जलशसंचनासाठी ककं वा जपण्यासाठी अथवा इतर कारिांसाठी) होतो ते जलहावे.
 गाव नमना चौदा - स्तंभ ६ मध्ये सदर पािीपरवठ्याच्या सािनाची मालकी कोिाची आहे
(र्ासकीय/ स्थाजनक संस्थेची/ खाजगी) ते जलहावे.
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 गाव नमना चौदाचा गोषवारा मध्ये १६ स्तंभ आहेत.
 गोषवारा- स्तंभ २ मध्ये पािीपरवठ्याच्या सािनांचा प्रकार (सरकारी कालवे, खाजगी कालवे, तलाव
व बंिारे , जवजहरी, बडकी इत्यादी, इतर सािने, िेकडी (तेल, वाफ ककं वा पवन र्क्तीवर चालिारे पंप)
जलहावा.
 गोषवारा- स्तंभ ३ मध्ये जलशसंचनासाठी उपलब्ि असलेल,े पक्के , प्रत्यक्ष वापरात असलेले सािन
जलहावे.
 गोषवारा - स्तंभ ४ मध्ये जलशसंचनासाठी उपलब्ि असलेले चालू जस्थतीत असलेल,े पक्के परं त
वापरात नसलेले सािन जलहावे.
 गोषवारा - स्तंभ ५ मध्ये जलशसंचनासाठी टाकलेले (बंद के लेल)े पक्के सािन जलहावे.
 गोषवारा - स्तंभ ६ मध्ये जलशसंचनासाठी उपलब्ि असलेल,े कच्चे, प्रत्यक्ष वापरात असलेले सािन
जलहावे.
 गोषवारा - स्तंभ ७ मध्ये जलशसंचनासाठी उपलब्ि असलेले चालू जस्थतीत असलेल,े कच्चे परं त
वापरात नसलेले सािन जलहावे.
 गोषवारा - स्तंभ ८ मध्ये जलशसंचनासाठी टाकलेले (बंद के लेल)े कच्चे सािन जलहावे.
 गोषवारा - स्तंभ ९ मध्ये मािसांना जपण्याचे पािी परजवण्यासाठी परं त जलशसंचनासाठी नाही असे
पक्के सािन जलहावे.
 गोषवारा - स्तंभ १० मध्ये मािसांना जपण्याचे पािी परजवण्यासाठी परं त जलशसंचनासाठी नाही असे
कच्चे सािन जलहावे.
 गोषवारा - स्तंभ ११ मध्ये गरे ििे व इतर कारिांसाठी परं त जलशसंचनासाठी ककं वा जपण्यासाठी
नाही पक्के सािन जलहावे.
 गोषवारा - स्तंभ १२ मध्ये गरे ििे व इतर कारिांसाठी परं त जलशसंचनासाठी ककं वा जपण्यासाठी
नाही कच्चे सािन जलहावे.
 गोषवारा - स्तंभ १३ मध्ये नादरुस्त झाल्यामळे वापरात नसलेले (स्तंभ ४, ७ व ८ मध्ये नोंदवलेल्या
खेरीज इतर) पक्के सािन जलहावे.
 गोषवारा - स्तंभ १४ मध्ये नादरुस्त झाल्यामळे वापरात नसलेले (स्तंभ ४, ७ व ८ मध्ये नोंदवलेल्या
खेरीज इतर) कच्चे सािन जलहावे.
 गोषवारा - स्तंभ १५ मध्ये इतर कारिांमळे वापरात नसलेले (स्तंभ ४, ७ व ८ मध्ये नोंदवलेल्या
खेरीज इतर) पक्के सािन जलहावे.
 गोषवारा - स्तंभ १६ मध्ये इतर कारिांमळे वापरात नसलेले (स्तंभ ४, ७ व ८ मध्ये नोंदवलेल्या
खेरीज इतर) कच्चे सािन जलहावे.
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३५. गाव नमना पंिरा:- आवक - जावक नोंदवही

अनक्रमांक

पत्रव्यवहार
कोिाकडू न
जमळाला

पत्रव्यवहाराचा
क्रमांक व
ददनांक

१

२

३

गाव नमना पंिरा
आवक - जावक नोंदवही
(बारजनर्ी)
गाव....., तालका.....जजल्हा.....
पत्रव्यवहार
पत्रव्यवहार
जमळाल्याचा
जवषय
ददनांक
व करावयाची
कायववाही
(थोडक्यात)

४

५

पत्रव्यवहार
कोिाकडे
जनगवजमत के ला

६

जनगवजमत
के ल्याचा
क्रमांक,
ददनांक व
पाठवलेल्या
प्रजतवृत्ताचा
सारांर्
७

अ, ब, क, ड
सूचीत
अजभजलजखत
के ल्यांचा
क्रमांक व
र्ेरा
८

 गाव नमना पंिरा या स्वयंस्पष्ट नोंदवहीत तलाठ्याकडे प्राप्त होिार्या तसेच त्याने बाहेर पाठवलेल्या
सवव पत्रव्यवहाराची नोंद ठे वावी लागते. तलाठी यांनी प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र बारजनर्ी ठे वावी.
तलाठ्याने त्याच्याकडे प्राप्त झालेल्या प्रकरिाची नोंद या नमनयात तात्काळ करावी.
 गाव नमना पंिरा - स्तंभ ८ झालेला पत्रव्यवहार अ, ब, क, ड सूचीत अजभजलजखत के ल्यांचा क्रमांक व
र्ेरा स्तंभ आहे. या नोंदी तलाठी दप्तर तपासिी करतांना सक्षम अजिकार्याने करावयाच्या असतात.


३६. गाव नमना सोळा:- पस्तके , जनयम पजस्तका व स्थायी आदेर् इत्यादींची सूची
 गाव नमना सोळा ही पस्तके , जनयम पजस्तका व स्थायी आदेर् इत्यादींची सूची आहे. यासाठी र्ासनाने
कोिताही जवजर्ष्ट नमना जवजहत के लेला नाही. तलाठी यांच्याकडे मागवदर्वनासाठी जी पस्तके असतात,
जनयम पजस्तका असतात व र्ासन तसेच वररष्ठ अजिकार्यांकडू न वेळोवेळी स्थायी आदेर् प्राप्त होत
असतात. तलाठी यांनी या प्रत्येकाला अनक्रमांक द्यावा व ते दप्तरामध्ये जतन करावे.
तलाठी यांनी सवव पररपत्रके , आदेर्, राजपत्रे इत्यादी एका फाईलमध्ये ददनांकजनहाय क्रमाने लावून
ठे वावीत. जेव्हा एखाद्या नवीन पररपत्रकामळे जने पररपत्रक रद्द ठरते तेव्हा तलाठी यांनी नवीन
पररपत्रकावर तर्ी नोंद करुन जने पररपत्रक काढू न टाकावे व नवीन पररपत्रक त्या जागी लावावे.
'वाचाल तर वाचाल' हे वाक्य लक्षात ठे ऊन प्रत्येक कायदेर्ीर तरतदीचे आजि पररपत्रकाचे वाचन करावे.
त्यावर सहकार्यांसोबत चचाव करावी. आजकाल 'व्हॉट्स एप/ टेजलग्राम' च्या यगात बर्याच रठकािी असे
ग्रप बनवून चचाव सरू असते. यामळे ज्ञानात जनजश्चतच भर पडते. नवीन कायदेर्ीर तरतदी कळण्यास
मदत होते.
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३७. गाव नमना सतरा:- संकीिव महसूल बसवण्यासंबंिीचे प्रजतवृत्त नोंदवही

अ.क्र.

एकू ि
क्षेत्र

१

२

गाव नमना सतरा
संकीिव महसूल बसवण्यासंबि
ं ीचे प्रजतवृत्त नोंदवही
गाव ....., तालका..... जजल्हा.....
प्रकरिाचे थोडक्यात विवन:
आकारिी जबाबदार प्रकरिाचे संबजं ित
जमीन
कालाविी
तालका
गाव
व्यक्ती
स्वरीूप
क्षेत्र
महसूल व एकावषावपक्ष
े ा नमना चार
नमना
स्थाजनक
अजिक
मध्ये नोंद
चार
उपकरांची
असल्यास
घेतल्याबाबत
मिील
रक्कम
रटप
अनक्रमांक
३
४
५
६
७
८
९
१०

ददनांक:
तलाठी, गाव
....., तालका..... जजल्हा.....

 'संकीिव जमीन महसूल' म्हिजे मूळ जमीन महसलाव्यजतररक्त इतर रक्कम. कोित्याही बाबीवर
संकीिव जमीन महसूल आकारिी आवश्यक आहे असे तलाठयाला वाटल्यास त्याने त्याबाबतचे प्रजतवृत्त
मंडळ अजिकारी माफव त तहजसलदार यांना सादर करिे आवश्यक असते. असे प्रजतवृत्त सादर के ल्यानंतर
त्याची नोंद गाव नमना सोळामध्ये घ्यावी.
 दरवषी जलै/ऑगस्ट मजहनयात गाव आजि तालका पातळीवर या जहर्ोबांचा मेळ घेण्यात यावा.
 वाढीव र्ेतसारा हा एका वषावसाठी जनजश्चत के ला जात असल्याने त्याला ‘संकीिव जमीन महसूल’
म्हिण्यात येते याची नोंद घ्यावी.


३८. गाव नमना अठरा:- मंडलअजिकारी यांची आवक - जावक नोंदवही

अनक्रमांक

१

गाव नमना अठरा
मंडलअजिकारी यांची आवक - जावक नोंदवही
(बारजनर्ी)
मंडलअजिकारी....., तालका.....जजल्हा.....
पत्रव्यवहार पत्रव्यवहाराचा पत्रव्यवहार
पत्रव्यवहार
पत्रव्यवहार
कोिाकडू न
क्रमांक व
जमळाल्याचा
जवषय
कोिाकडे
जमळाला
ददनांक
ददनांक
व करावयाची
जनगवजमत
कायववाही
के ला
(थोडक्यात)

२

३

४

५

६

जनगवजमत
के ल्याचा
क्रमांक,
ददनांक व
पाठवलेल्या
प्रजतवृत्ताचा
सारांर्
७

अ, ब, क, ड
सूचीत
अजभजलजखत
के ल्यांचा
क्रमांक व
र्ेरा
८

 गाव नमना अठरा मध्ये मंडलअजिकारी यांच्याकडे येिार्या तसेच त्यांनी बाहेर पाठवलेल्या सवव
पत्रव्यवहाराची नोंद ठे वावी लागते. मंडलअजिकारी यांनी प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र बारजनर्ी ठे वावी
आजि त्याच्याकडे प्राप्त झालेल्या प्रकरिाची नोंद या नमनयात तात्काळ करावी.
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मंडलअजिकारी यांनी त्यांच्या कायवक्षत्र
े ात येिार्या तलाठी कायावलयास वारं वार भेट देऊन प्रभावी
संयोजन करावे या उद्देर्ाने मंडलअजिकारी यांची आवक - जावक नोंदवही तलाठी दप्तरात ठे वण्यात
आली असावी.


३९. गाव नमना एकोिीस:- तलाठी/मंडलअजिकारी यांच्या ताब्यात असलेल्या र्ासकीय मालमत्तेची
नोंदवही

अनक्रमांक

गाव नमना एकोिीस
तलाठी/मंडलअजिकारी यांच्या ताब्यात असलेल्या र्ासकीय मालमत्तेची नोंदवही
तलाठी, गाव....., तालका.....जजल्हा.....
मंडलअजिकारी....., तालका.....जजल्हा.....
वस्तूचे
खरे दीसाठी
संख्या ककं वा
मूल्य
तलाठी/मंडलअजिकारी
विवन
प्राजिकार व
पररमाि
यांची स्वाक्षरी
खरे दीचा
ददनांक

१

२

३

प्राजिकार
ककं वा प्रमािक

वसूल
के लेली
रक्कम व
कोषागारात
भरिा
के ल्याचा
ददनांक

जनलेजखत
के लेली
रक्कम

८

९

१०

४

५

जर्ल्लक संग्रह

संख्या

मूल्य

११

१२

६

अंजतम
जवल्हेवाट,
वस्तूच
ं ी संख्या
ककं वा
पररमाि,
जवल्हेवाटीचे
स्वरूप
७

तलाठी/मंडलअजिकारी
यांची स्वाक्षरी

जनरीक्षि
अजिकार्याचा
र्ेरा व सही

१३

१४

 तलाठी आजि मंडलअजिकारी यांना त्यांच्या ताब्यात असलेल्या सवव र्ासकीय मालमत्तेची (लॅपटॉप,
डी.एस.सी., शप्रंटर, स्कॅ नर, टेबल, खची, कपाट, घड्याळ इत्यादी) नोंद गाव नमना एकोिीस मध्ये
ठे वावी लागते. तलाठी आजि मंडलअजिकारी यांनी या नोंदवहीत नमूद साजहत्याखेरीज इतर कोितेही
साजहत्य कायावलयात ठे ऊ नये अनयथा त्याबाबत खलासा जवचारला जाऊ र्कतो.
• तलाठी यांनी या नोंदवहीतील अनक्रमांकानसार त्यांच्या ताब्यात असलेल्या सवव र्ासकीय मालमत्तेवर
योग्य त्या ऑइल पेंटने अनक्रमांक जलहून घ्यावे.
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४०. गाव नमना वीस:- तलाठी/मंडलअजिकारी यांच्यासाठी पोस्टाच्या जतदकटांची नोंदवही

ददनांक
१

गाव नमना वीस
तलाठी/मंडलअजिकारी यांच्यासाठी पोस्टाच्या जतदकटांची नोंदवही
तलाठी, गाव....., तालका.....जजल्हा.....
मंडलअजिकारी....., तालका.....जजल्हा.....
ताब्यातील जतदकटे
वापरात आिलेली जतदकटे
संख्या
अजभिान
मूल्य
ददनांक
कोिाला पाठजवले
संख्या
(प्रेष्य)
२
३
४
५
६
७

अजभिान

मूल्य

८

९

जर्ल्लक
संख्या

अजभिान

मूल्य

१०

११

१२

र्ेरा

पोस्टाच्या र्ासकीय जतदकटांच्या नोंदवहीचा गोषवारा
(दर आठवड्याच्या सोमवारी काढावा)
अजभिान
(१)

१३

जर्ल्लक जतदकटांची संख्या
जर्ल्लक जतदकटांचे मूल्य
(२)
(३)

एक रुपया
दोन रुपये
पाच रुपये
दहा रुपये
वीस रुपये

 गाव नमना वीस हा तलाठी/मंडलअजिकारी यांच्यासाठी पोस्टाच्या जतदकटांची नोंदवही आहे.
सध्याच्या संगिक यगात बहुतांर् संदर्
े इलेक्रॉजनक उपकरिांमाफव त पाठवले जात असले तरी र्ासकीय
कायवपध्दतीत टपालाचे महत्व संपलेले नाही. सववच र्ासकीय कायवपध्दतीत पोस्टाच्या जतदकटांची कायम
कमतरता राजहली आहे. र्ासनाने अजिकृ तररत्या सदरची नोंदवही रद्द के लेली नाही म्हिून गाव नमना
वीसची नोंदवही जनरं क असली तरी तलाठी/मंडलअजिकारी यांनी दप्तरात ठे विे आवश्यक आहे.


४१. गाव नमना एकवीस:- मंडलअजिकारी यांची माजसक दैनदं दनी

ददनांक

१

गाव नमना एकवीस
मंडलअजिकारी यांची माजसक दैनदं दनी
मंडल......., तालका ..... जजल्हा .....
मंडलअजिकारी ......... यांची माहे ............ वषव............... ची माजसक दैनदं दनी
गावाचे नाव
संचयन व वसूली संबि
ं ीत कामे (तपासलेल्या पावत्या व चलाने)
(मक्कामाच्या गावाचे नाव
अिोरेजखत करावे)
तहजसलदार यांचा र्ेरा
जमीन महसूल

२

तपासलेल्या पावत्या व
चलानांची संख्या

आढळलेल्या चकांची व
स्खजलतांची संख्या

३

४
तगाई

तपासलेल्या पावत्या व
चलानांची संख्या

आढळलेल्या चकांची व
स्खजलतांची संख्या

५

६
इतर र्ासकीय येिे रकमा

तपासलेल्या पावत्या व
चलानांची संख्या

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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७

८

अजिकार अजभलेख (गाव नमना सहा)
तपासलेल्या नोंदींची संख्या

आढळलेल्या चकांची संख्या

९

१०

अजिकार अजभलेख (गाव नमना सात)
तपासलेल्या नोंदींची संख्या

आढळलेल्या चकांची संख्या

११

१२
जपके व कळवजहवाट पाहिी

पाहिी के लेल्या भूमापन
क्रमांक/जहस्सा क्रमांक

आढळलेल्या जवसंगतांची संख्या

१३

१४

जबन भोगवट्याच्या जजमनींची पाहिी
पाहिी के लेल्या भूमापन
क्रमांक/जहस्सा क्रमांक

आढळलेल्या अजतक्रमिांची संख्या

१५

१६

सीमा व भूमापन जचनहांची पाहिी
पाहिी के लेल्या भूमापन
क्रमांक/जहस्सा क्रमांक

नादरुस्त ककं वा नष्ट करण्यात
आलेल्या जचनहांची संख्या

१७

१८

प्रलंजबत कामे
तगाईर्ी संबजं ित
पाहिीसाठी जर्ल्लक तगाई
प्रकरिे

जर्ल्लक तगाई प्रकरिे

१९

२०
प्रलंजबत तक्रार प्रकरिे

जनिवयासाठी प्रलंजबत एकू ि
तक्रार प्रकरिे

या मजहनयात जनकाल ददलेली
तक्रार प्रकरिे

जर्ल्लक तक्रार प्रकरिे

२१

२२

२३

या मजहनयात मंडलअजिकारी यांनी के लेली तीन उल्लेखनीीय कामे:
१.
२.
३.

मा. तहजसलदार, तालका ....., जजल्हा ......... यांना अग्रेजषत
ददनांक:
सही
मंडलअजिकारी......., तालका ..... जजल्हा .....
मा. उपजवभागीय अजिकारी, ............, जजल्हा............. यांचेकडे पाहून सादर
ददनांक:
सही
तहजसलदार, तालका ..... जजल्हा .....
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 गाव नमना एकवीस ही स्वयंस्पष्ट अर्ी मंडलअजिकारी यांची माजसक दैनदं दनी आहे. मंडलअजिकारी
यांनी ही माजसक दैनदं दनी दरमहा पाच तारखेच्या आत तहजसलदार यांना दोन प्रतीत न चकता सादर
करायची असते. तहजसलदार यांनी या दैनदं दनीची एक प्रत उपजवभागीय अजिकारी यांना सादर करायची
असते.


४२. संकीिव फाईल्स - एक ते सात
तलाठी यांना त्यांच्या दप्तरात उपरोक्त एक ते एकवीस गाव नमनयांव्यजतररक्त एक ते सात संकीिव
फाईल्स ठे वाव्या लागतात त्या खालील प्रमािे.
संकीिव फाईल एक
 वार्षवक प्रजतवृत्त: तलाठी यांनी वषावचे लेखे बंद करण्यासाठी पढील कायवपद्धती अनसरावी.
 गाव नमना आठ - ब मिील अद्याप पूिव न के लेली कोितीही नोंद तलाठी यांनी जलै मजहना
संपण्यापूवी करावी, अथावतच या सवव नोंदी त्या जर्ा घडतील तर्ा रोजच्या रोज करावयाच्या असतात.
 त्यानंतर तलाठी यांनी संकीिव जमीन महसलाच्या एकू ि वसलीची नोंद गाव नमना चारच्या संबजं ित
स्तंभांमध्ये करावी.
 वरील नोंदींचा मेळ गाव नमना आठ - ब र्ी घालावा.
 वरीलप्रमािे आलेल्या बेरजेची नोंद गाव नमना पाच मध्ये घ्यावी.
 त्यानंतर तलाठी यांनी गाव नमना आठ - ब मध्ये नोंदी घेऊन तो तो पूिव करावा व इतर लेख्यांर्ी तो
जळवावा.
 त्यानंतर गाव नमना आठ - ब मिील वसली अजिक बाकी जर्ल्लक ही ठरावबंदार्ी जळत आहे याची
खात्री करावी.
 त्यानंतर ठरावबंद बंद करावा.
 र्ेवटी, जजल्हाजिकार्यांच्या आदेर्ांनवये असलेल्या सटीच्या व जनलेजखत रकमा, इत्यादींबरोबर गाव
नमना आठ - ब मध्ये दाखवलेल्या वसली व थकबाकीच्या रकमा या गाव नमना आठ - ब मध्ये
दाखवलेल्या एकू ि मागिीर्ी जळतात याची खात्री करावी.
 त्यानंतर तलाठी यांनी गाव नमना नऊची तालका नमना सात व चलन यांच्यार्ी पडताळिी करावी.
 वरीलप्रमािे स्वत:ची पूिव खात्री झाल्यानंतर आपले वार्षवक प्रजतवृत्त जनजितपिे ३१ जलैपव
ू ी सादर
करावे.
वार्षवक प्रजतवृत्त सादर करतांना खालीलप्रमािे पत्र त्याला संलग्न करावे.
प्रजत,
मा. तहसीलदार, तालका ……………., जजल्हा........
जवषय- तलाठी, मौजे/गाव………….. तालका ……………., जजल्हा........यांचे वार्षवक प्रजतवृत्त सादर
करिेबाबत.
मा. महोदय
मी, तलाठी, मौजे/गाव………….. तालका ……………., जजल्हा........ सादर करतो की, माझ्या दैजनक
पस्तकात व चलनामध्ये अजिजलजखत के लेल्या वसलींची व तालका नमना सात मध्ये अजभजलजखत के लेल्या
वसलींची पडताळिी के ली आहे व त्यांचा मेळ घातला आहे. तसेच तालक्यामध्ये के लेल्या सवव वसलीची नोंद
घेतली आहे आजि सवव जवसंगतीचा मेळ घालून त्या बरोबर के ल्या आहेत (ककं वा ‘‘जवसंगती आढळल्या नाहीत’’).
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मी, आता खालील कागदपत्र सादर करीत आहे:(अ) ...….. या वषावसाठी ठरावबंद आजि त्यासोबत जनयत आकड्यातील प्रत्येक वाढ, घट आजि स्थाजनक
उपकरातील जवसंगती यासंबि
ं ीची टीप. (कृ पया लेखापरीक्षा व संकलन झाल्यानंतर तो मूळ प्रतीत परत पाठवावा
ही जवनंती).
(ब) गाव नमना तीन च्या गोषवार्याच्या सवव प्रती (ककं वा, "गाव नमना तीन च्या गोषवार्यामध्ये कोिताही बदल
झालेला नाही").
(क) गाव नमना चार चा गोषवारा.
(ड) थकबाकी दर्वविारा गाव नमना आठ - ब चा गोषवारा.
मी, जपके , पडीीक व जमीन महसलाची थकबाकी म्हिून वसल करावयाच्या इतर रकमांर्ी संबजं ित जववरिे, ती
म्हिजे,
(१)................... (२)........................ (३)................................ (बाबी नमूद कराव्या) ददनांक........
रोजी सादर के ल्या आहेत आजि फे रफार, जववादग्रस्त प्रकरिे, वारस नोंद प्रकरिे व नवीन उपजवभाग यांच्या
जववरिासाठी आवश्यक असलेली माजहती तालका कायावलयाला सादर के ली आहे.
माझ्या गावची/सज्याची मतदार यादी तयार आहे (ककं वा तयार नाही व ती ददनांक …..... पयंत पूिव होईल).
तसेच, मी गरांची संगिना (गाव नमना तेराचा गोषवारा) व पािीपरवठ्याची सािने (गाव नमना चौदाचा
गोषवारा) सादर के ली आहेत.
सजवनय सादर,
आपला जवश्वासू,
(सही)……..
तलाठी, मौजे/गाव………….. तालका ……………., जजल्हा........
ददनांक: ...........

 फक्त नगरपाजलका क्षेत्रातील गावासाठी :
(१) प्रत्यक्षपिे वसूल के लेल्या स्थाजनक उपकराचा समावेर् असलेल्या संकीिव जमीन महसलापैकी
रु…….इतका महसूल नगरपाजलका मयावदांमिील क्षेत्रांर्ी संबजं ित आहे व बाकीचा त्या बाहेरील क्षेत्रार्ी
संबथ
ं ीत आहे.
(२) वसूल के लेल्या एकू ि जनयत एकत्रीकृ त जमीन महसलापैकी रु…….इतकी रक्कम नगरपाजलका
क्षेत्रामिील/ क्षेत्राबाहेरील जजमनींच्या बाबतीतली आहे.
 महत्वाचे: जेव्हा नगरपाजलका क्षेत्रामळे गावाची दोन समान भागात जवभागिी होत असेल तेव्हा,
गावाचा लेखा दोन वेगवेगळ्या गावाच्या लेखांसारखा म्हिून ठे विे चांगले होईल परं त जेव्हा गावातील
फक्त लहानसे क्षेत्र नगरपाजलका क्षेत्राच्या आत (ककं वा बाहेर) असेल तेव्हा वरील फरक दाखविे आवश्यक
ठरे ल.
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संकीिव फाईल दोन
 गावाचा नकार्ा ककं वा गट पस्तक :
गाव नकार्ा ठे विे- तलाठी यांना गाव नकार्ाची कापडावर जचकटवलेली प्रत देण्यात येईल. जजल्हा
जनरीक्षक, भूमी अजभलेख हे दर पाच वषांनी अर्ी एक नवीन प्रत देतात. या नकार्ामध्ये, गावातील गट
दाखवण्यात येतात. पीीक पाहिी करिे सोयीस्कर व्हावे यासाठी मोजिी के लेल्या क्षेत्रातील उप-जवभाग
गाव नकार्ात पेजनसलीने दर्ववण्यात येतात. जजल्हा जनरीक्षक, भूमी अजभलेख यांनी, कम-जास्त
पत्रकासोबत ददलेल्या आरेखनानसार सवव बदल मंडलअजिकारी यांनी नकार्ामध्येही करावेत.
तलाठी यांनी गट व उप-जवभाग अनक्रमे रं गीत व साध्या पेजनसलीने दर्ववावेत व मंडलअजिकारी यांनी ते
तपासावेत. मोजिी के लेल्या जहश्श्यांच्या पष्ट्यथव, तलाठी यांनी, जजल्हा जनरीक्षक, भूमी अजभलेख
यांचेकडू न वेळोवेळी प्राप्त झालेले गाव नकार्ा ककं वा गट पस्तक व्यवजस्थत बांिून व त्याला जनदेर् सूची
लावून जतन करावे.

संकीिव फाईल तीन
 कमी-जास्त पत्रके : जजमनीच्या क्षेत्रामध्ये झालेली वाढ, घट ककं वा उपजवभाग कमी-जास्त
पत्रकांद्वारे , जजल्हा जनरीक्षक, भूमी अजभलेख यांच्यामाफव त के ली जाते. ही कमी-जास्त पत्रके तलाठी
यांनी अनक्रमांकानसार फाईल करून स्वतंत्र संजचके त गाव नमना एक बरोबर ठे वावी.

संकीिव फाईल चार
 आकारफोड पत्रके ककं वा जहस्सा नमना बारा : आकारफोड पत्रके ककं वा जहस्सा नमना बारा, जजल्हा
जनरीक्षक, भूमी अजभलेख, यांच्याकडू न परवली जातात. तलाठी यांनी ती व्यवजस्थत अनक्रमाने लावीून
अद्ययावत ठे वावीत, तसेच त्यांची हाताळिी काळजीपूववक करीून त्यांचे जतन करावे.

संकीिव फाईल पाच
 उप जनबंिकाकडू न परजवण्यात येिारी अ पत्रके :
अ पत्रके नोंदिीर्ी संबि
ं ीत असून ती महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिकारी अजभलेख व नोंदवया (तयार
करिे व ठे विे) जनयम, १९७१ अनवये जवजहत के लेल्या नमनयात उप-जनबंिकाकडू न तहजसलदार/तलाठी
यांच्याकडे पाठजवली जात होती. अपत्रके , आिीच्या मजहनयात नोंदिी के लेल्या दस्तऐवजांच्या बाबतीत,
प्रत्येक मजहनयाच्या पजहल्या आठवड्यात दोन प्रतींमध्ये पाठवण्यात येतात. अपत्रकांवरील माजहतीवरुन
गाव नमना सहामध्ये फे रफार नोंदी करण्यात येत होत्या. आता ऑनलाईन प्रिालीव्दारे दस्त नोंदिी होत
असल्याने ही फाईल जनरं क म्हिून ठे वावी.
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संकीिव फाईल सहा
 म. ज. म. अजिजनयमाच्या कलम १५१ अनवये सादर के लेली माजहती व दस्तऐवज यांच्या प्रती आजि
ज्यामळे फे रफारांच्या नोंदवहीमध्ये नोंद करिे आवश्यक होते असे आदेर् व सूचना :
म. ज. म. अजिजनयमाच्या कलम १५१ अनवये सादर के लेली माजहती व दस्तऐवज यांच्या प्रती आजि ज्या
आदेर् व सूचनांमळे फे रफारांच्या नोंदवहीमध्ये नोंद करिे आवश्यक होते अर्ी सवव कागदपत्रे फे रफार
नोंद अनक्रमांकानसार एका फाईलमध्ये स्वतंत्रपिे जतन करण्यात यावी. प्रत्येक कागदपत्रावर
फे रफारांच्या नोंदवहीतील नोंद क्रमांक जलहावा. हे कागदपत्र, मंडलअजिकारी ककं वा इतर तपासिी
अजिकार्यांपढे सादर करावेत.

संकीिव फाईल सात
 संकीिव कागदपत्रे :
उपरोक्त कागदपत्रे/दस्तऐवजांजर्वाय इतर हे कागदपत्रे स्वतंत्र फाईलमध्ये ठे वण्यात यावीत. त्यांपक
ै ी
नष्ट करावयाची कागदपत्रे वषावतून एकदा फाईलमिून जनवडू न काढू न नष्ट करावयाच्या वषावनसार
लावण्यात यावीत.

 इतर कागदपत्रे -१
४३. तलाठ्याचे कायवभार प्रजतवृत्त तलाठी कायवभार प्रजतवृत्त :
ज्यावेळेस तलाठी यांची बदली ककं वा पदोननती होते तेव्हा तलाठी यांना आपला कायवभार त्यांच्या जागी
बदलून येिार्या तलाठ्याकडे खालील नमनयात हस्तांतरीत करावा लागतो.
तलाठी कायवभार प्रजतवृत्त
तलाठी सझा ....................., मंडल .............., तालका............., जजल्हा...............
तलाठी यांच्या ताब्यात असलेली पस्तके , लेखनसामग्री व इतर मालमत्ता
१. रोख पस्तक व हाताची रक्कम:

रु.

पैसे

२. दैनदं दनी
३. अजिजनयम /जनयम इत्यादी
४. जनयमपजस्तका व इतर पस्तके
५. लेखनसामग्री
६. मालमत्ता
• कागदपत्रांचा तपर्ील
• कागदपत्राचा प्रकार
• आकारबंद (मागील वषावच)े
• आकारबंद (चालू वषावच)े
७. गाव नमने
• एक ते पाच
अजिकार अजभलेखाचा गांव नमना बंजित पस्तकांची व सट्या नमनयांची संख्या
• सहा व सात - सात अ- बारा
• आठ - अ, आठ - ब, आठ - क, आठ - ड, नऊ, नऊ - अ, दहा व दहा - अ
• अकरा ते चौदा
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• पंिरा (आवक – जावक नोंदवही)
• सोळा (पस्तके , जनयमपजस्तकी ककं वा मदद्रत स्थायी आदेर् सूची)
• दय्यम नोंदवया (जवहीत के ल्याप्रमािे)
८. गावाचे नकार्ा पस्तक ककं वा गट पस्तक
९. कमी-जास्त पत्रक
१०. वार्षवक प्रजतवृत्त
११. आकारफोड ककं वा जहस्सा नमना
१२. नोंदिी करिाऱ्या अजिकाऱ्यांच्या फे रबदलाच्या सूचनांच्या फायली
१३. फे रफार नोंदीसाठी कारिीभूत असिारे आदेर् व सूचनांची फाईल
१४. इतर नोंदवया
१५. ताळे बद
ं
(एक) चाचिी ताळे बद
ं
(दोन) जमीन महसलाखेरीज इतर येिे रकमांची पावतीपस्तके
(तीन) चलान व रोख पस्तक
(चार) अजतक्रमि नोंदवही
(पाच) प्रकरि प्रजतवृत्त
(सहा) पोस्टाच्या सरकारी जतदकटांची नोंदवही
(सात) सरकारी मालमत्तेची नोंदवही
(आठ) कायवभार प्रजतवृत्त फाईल
(नऊ) ग्राम आदर्व तक्ता
१६. इतर कागदपत्रे
१७. जने अजभलेख, अजव इतर
१८. रबरी जर्क्के
ददनांक - मजहना -

वषव

रोजी मध्यानपूवव /मध्यानोत्तर कायवभार हस्तांतरीत के ला.

कायवमक्त के लेल्या तलाठ्याचे नाव
ददनांक - मजहना -

वषव

स्वाक्षरी

रोजी मध्यानपीूवव /मध्यानोत्तर कायवभार स्वीकारला.

कायवभार स्वीकारिाऱ्या तलाठ्याचे नाव

स्वाक्षरी



 इतर कागदपत्रे-२
४४. ग्राम आदर्व तक्ता : ग्राम आदर्व तक्ता हा संबंिीत गाव/सज्याबद्दल सजवस्तर माजहती असलेला
तक्ता असतो. तो मोठ्या लाकडी तक्त्यावर ककं वा शभंतीवर ऑइल पेंटने जलजहला जातो.
ग्राम आदर्व तक्त्यात खालील माजहती समाजवष्ट असते.
१. वषव
२. गावाचे नाव

२९. बागायती जजमनीचे क्षेत्र
३०. जलशसंचनाची सािने आजि जलशसंचीत क्षेत्र

३. क्षेत्र (चौ.दक.मी.मध्ये)

अ) जलशसंचनाची सािने आजि मागव ब) जलशसंचीत क्षेत्र

४. लोकसंख्या (जनगिना----)
५. गावातील वाड्यांची नावे

३१. गरांची आजि पर्च
ं ी संख्या
३२. साववजजनक आजि सहकारी संस्था
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व त्यांची लोकसंख्या

३३. साववजजनक आजि सहकारी संस्था

६. खातेदारांची संख्या व त्यांच्या

एक) ग्राम पंचायत/गट ग्राम पंचायत

भोगवट्याखालील जजमनीचे क्षेत्र

दोन) नयाय पंचायत

७. भूजमहीन र्ेत मजरांची संख्या

तीन) पंचायत सजमती

८. काराजगरांची संख्या

चार) जनकटतम पोलीस ठािे

९. एकू ि क्षेत्रफळ

पाच) डाक कायावलय

अ) जबन- दमाला ब) दमाला क) एकू ि

सहा) प्राथजमक र्ाळा

१०. लागवड योग्य जजमनीचे क्षेत्र

सात) दय्यम र्ाळा

अ) खरीप ब) रब्बी क) एकू ि

आठ) माध्यजमक र्ाळा

११. अकृ जषक वापराखालील जजमनीचे क्षेत्र

नऊ) महाजवद्यालये

१२. सरकारी पडीत जजमनीचे क्षेत्र

दहा) साववजजनक दवाखाने

१३. इतर पडीक जजमनीचे क्षेत्र

अकरा) दळिवळिाची सािने

१४. पोट खराब जजमनीचे क्षेत्र

बारा) सहकारी संस्था

१५. गावठाचे क्षेत्र

तेरा) सहकारी कारखाने

१६. वन जजमनीचे क्षेत्र

चौदा) मजहला मंडळ

१७. करिाचे क्षेत्र

पंिरा) तरुि मंडळ

१८. क्रीडांगिाखालील क्षेत्र

सोळा) भजनी मंडळ

१९. महसलमाफ ककं वा महसूल सूट

सतरा) ग्रंथालये

जजमनीचे क्षेत्र

अठरा) जनकटतम रे ल्वे स्थानक, त्याचे गावापासून अंतर

२०. अजतक्रमिाखालील क्षेत्र

एकोिीस) चावडी

२१. प्रमख जपके

३४. अन्निानयांच्या रास्त भाव दकानांची संख्या

अ) जपकाचे नाव ब) जलशसंजचत क्षेत्र

३५. अन्निानयांच्या एकू ि जर्ल्लक साठा

२२. एकू ि जमीन महसूल (कृ जषक) मागिी

३६. गावाच्या बाजाराचा ददवस

अ) जनयत ब) संकीिव क) एकू ि

३७. साववजजनक जत्रेचा ददवस

२३. अकृ जषक आकारिीची एकू ि मागिी
२४. इतर महसली मागण्या

३८. कटंब जनयोजन कें द्र
३९. या वषावमध्ये पार पाडलेल्या कटंब जनयोजन र्स्त्रदक्रया

अ) जर्क्षि उपकर ब) पाटबंिारे जवषयक

४०. गावातील प्रमख व्यवसाय

क) इतर बाबी

४१. सरपंचाचे नाव

२५. तगाई कजावची एकू ि बाकी
२६. सरासरी पजवनमानय
२७. जपण्याच्या पाण्याच्या परवठ्याची सािने
२८. जलशसंचन जवहीरींची संख्या

४२. पोलीस पाटलाचे नाव
४३. कोतवालांची संख्या
४४. सहकारी संस्थांच्या अध्यक्षाचे नाव
४५. तलाठ्याचे नाव

अ) वापरात असलेल्या ब) वापरात नसलेल्या
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 र्ेत बांिाची मोजमापे:
महाराष्ट्र जमीन महसूल (सीमा व जचनहे) जनयम १९६९ अनवये र्ेत बांिाची मोजमापे खालील प्रमािे असावीत.
क. कोरडवाहू जमीन:

०.४६ मीटर रुं द X ०.६१ मीटर उं च

ख.भाताची व बागायत जमीन:

०.२३ मीटर रुं द X ०.६१ मीटर उं च

ग. सरबांि:

१.२२ मीटर रुं द X ०.६१ मीटर उं च


 नकार्ावरील रस्त्याची मोजमापे व जचनहे:
 र्ेतजजमनीसाठी १:१००० म्हिजे १ जमली मीटर = १ मीटर
 जसटी सव्हेसाठी १:५०० म्हिजे १ जमली मीटर = अिाव मीटर
 १ मीटर = ३.२८ फू ट
 १ फू ट = १२ इंच (३०.४८ सेंटीमीटर)
 १ इंच = २.५४ सेंटीमीटर
 १ सेंटीमीटर = १० मीटर
 एक साखळी = ३३ फू ट. यालाच १६ आिे असेही म्हितात.
 एक आिा = २.०६ फू ट
 जचनह ................
→ लोकांच्या येण्या-जाण्यासाठीची, एक आिा पाऊलवाट
 जचनह .- -.- -.- -.- -.
→ ओझे वाहिार्या प्राण्यांसाठीची, दोन आिे पाऊलवाट
 जचनह - - - - - - - - → बैलगाडीसाठीचा एके री पाच आिे रस्ता
 जचनह - - - - - - - - --------→ दहा आिे रूंदीचा रस्ता
 जचनह -- -- -- -- --- -- -- -- -→ सर्व्हे नंबरच्या हद्दीचा रस्ता. याची रूंदी वेगवेगळी असू र्कते.
 जचनह -:-:-:-:-:-:-:→ रे ल्वे लाईनचा रस्ता. याची रूंदी समान असू र्कते.
 जचनह -०- -०- - ०- - ०-०- -०- - ०- - ०→ दोन गावांच्या जर्वेमिील, एक साखळी (३३ फू ट ककं वा १० जमटर) रूंदीचा
रस्ता
 तटक तटक रे षा (------) = वजहवाटीची हद्द
 सरळ रे षा = अजभलेखानसार असिारी हद्द
 कायम हद्दीच्या खिा ‘क‘’ या संकेतांकाने काळ्या र्ाईने दर्ववतात
 नवीन हद्दीच्या खिा ‘ग‘’ या संकेतांकाने तांबड्या र्ाईने दर्ववतात
 ज्या दोन गावांमध्ये जर्व दर्वजवलेली नसते तेथे िरा/सरबांि हीच जर्व समजण्यात येत.े अर्ा रठकािी
सरबांिाचे मोजमाप १.२२ मीटर रुं द x ०.६१ मीटर उं च असे असावे.


 ग्रामीि रस्त्यांचे खालील प्रकार:
१) ग्रामीि रस्ते
२) हद्दीचे ग्रामीि रस्ते
३) ग्रामीि गाडीमागव
४) पाय मागव. हे रस्ते एका गावाहून दसर्या गावात जािारे असतात.
५) र्ेतावर जाण्याचे पायमागव व गाडीमागव.
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▪ ग्रामीि गाडीमागव आजि पाय मागव हे पोटखराब म्हिून नमद असतात.
▪ अनक्रमांक १ व २ चे रस्ते (ग्रामीि रस्ते व हद्दीचे ग्रामीि रस्ते) मूळ भूमापन नकार्ामध्ये मोजिी करून
भरीव रे षन
े े दर्वजवलेले असतात. या रस्त्यांची जमीन कोित्याही भूमापन क्रमांकामध्ये समाजवष्ट के लेली नसते
तसेच यांची रूंदीही वेगवेगळी असून ती भमी अजभलेखात नमद असते. महाराष्र जमीन महसूल अजिजनयम,
कलम २० अनवये या रस्त्यांवर र्ासनाचा अजिकार आहे.
▪ अनक्रमांक ३ चे रस्ते (ग्रामीि गाडीमागव) गाव नकार्ात तटक दबार रे षन
े े दर्वजवलेले असतात. या रस्त्यांचे क्षेत्र,
ते ज्या भूमापन क्रमांकातून जात आहेत त्या भूमापन क्रमांकामध्ये समाजवष्ट असतात. अर्ा रस्त्यांची रुं दी १६ ते
२१ फू ट असू र्कते. याचा तपर्ील प्रतीबकामध्ये नमद असतो.
▪ अनक्रमांक ४ चे रस्ते (पाय मागव) गाव नकार्ात एक तटक रे षन
े े दर्वजवलेले असतात. या रस्त्यांचे क्षेत्र, ते ज्या
भूमापन क्रमांकातून जात आहेत त्या भूमापन क्रमांकामध्ये समाजवष्ट असतात. अर्ा रस्त्यांची रुं दी ८१/४ फू ट असून
ते पोटखराब क्षेत्रात दर्वजवलेले असतात.
▪ अनक्रमांक ५ चे रस्ते (र्ेतावर जाण्याचे पायमागव व गाडीमागव) र्ेतावर मर्ागतीस जाण्याचे आजि र्ेतमालाची
ने–आि करण्याचे मागव आहेत. यांची नोंद भूमापनाच्या वेळी नकार्ात के लेली नसते. तथाजप, या रस्त्यांबाबतच्या
वादावर जनिवय करण्याचे अजिकार महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम १९६६, कलम १४३ अनवये
तहजसलदारांना आहेत. या रस्त्यांची मोजिी भूमापनाच्यावेळी के लेली नसल्याने त्याबाबतचे भूमापन अजभलेख
उपलब्ि नाहीत. त्यामळे त्यांची मोजिी व हद्दजनजश्चती भूमी अजभलेख जवभागाकडू न करता येत नाही.
र्ेतावर जाण्या-येण्यासाठी असलेल्या मागावची मोजिी करून ते नकार्ात दर्वजवण्याची तरतद मोजिी कायद्यात
नाही.

 जजमनीचे मोजमाप:
जजमनीचे मोजमाप
एक गठ
ं ा

३३ फू ट X ३३ फू ट ककं वा १०८९ चौरस फू ट

एक आर
एक एकर
एक हेक्टर
तीन फू ट

१०७६ चौरस फू ट ककं वा १०० चौरस मीटर
४० आर ककं वा ४,००० चौरस मीटर ककं वा ४३०५६ चौरस फू ट ककं वा ० हेक्टर ४१ आर
१०० आर ककं वा २.४७ एकर ककं वा १०,००० चौरस मीटर

एक फलांग
आठ फलांग

६६० फू ट
एक मैल ककं वा ५२८० फू ट
९ चौरस फू ट

एक चौरस याडव (वार)
एक आिा
१९२ पैसे
१६ आिे
जजमनीत चार आिे जहस्सा
जजमनीत पाच आिे चार पै
जहस्सा
जजमनीत आठ आिे जहस्सा
जजमनीत बारा आिे जहस्सा

एक याडव (वार)

१२ पैसे
१ रुपया
१ रुपया
जजमनीत १/४ जहस्सा
जजमनीत १/३ जहस्सा
जजमनीत १/२ जहस्सा
जजमनीत ३/४ जहस्सा

चौरस फू ट ÷ १०.७६४ = चौरस जमटर;

चौरस जमटर X १०.७६४ = चौरस फू ट

लांबी X रुं दी X उं ची ÷ २.८३ = एक ब्रास
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 र्ब्दाथव :
 चावडी: गावाचा महसली कारभार चालजवण्यासाठी तलाठ्याकडू न वापरण्यात येिारी कायावलयीन जागा.
(म.ज.म.अ. कलम २(७))
 साझा: एकाच तलाठ्याकडू न अनेक गावांचा महसली कारभार चालवला जातो. अर्ा २ ते ८ गावाच्या गटाला
साझा म्हितात. (म.ज.म.अ. कलम २(३३))
 कृ षी वषव: १ एप्रील ते ३१ माचव हा कालाविी. (म.ज.म.अ. कलम २(१))
 महसली वषव: १ ऑगस्ट ते ३१ जलै हा कालाविी (म.ज.म.अ. कलम २(३२))
 जमाबंदी: महसूल वषावच्या र्ेवटी गाव नमना १ ते ४ यांतील जहर्ोबाचा मेळ घेि.े
 गावठाि: प्रत्यक्ष जास्त घरे व जास्त लोकसं‘या असिारी गावातील मध्यवती जागा. (म.ज.म.अ. कलम १२२)
 वाडा जमीन: गावठािामिील वैरि, खत, पीक, इतर गरजेच्या वस्तू ठे वण्यासाठी, गरे -ढोरे बांिण्यासाठी
वापरण्यात येिारी मोकळी जागा. या जजमनीस जमीन महसूल देण्यापासून सूट असते. (म.ज.म.अ. कलम २(४४))
 पाडी जमीन: गावठािातील घरांलगत लागवड के लेली जमीन. (म.ज.म.अ. कलम १२५)
 खालसा जमीन: भोगवटादार वगव १ ची जमीन.
 दमाला जमीन: ईनामी ककं वा भोगवटादार वगव २ ची जमीन.
 जनस्तार पत्रक: एखाद्या गावातील भोगवट्यात नसलेल्या आजि गरांना चराई, सरपि, दय्यम खजनज इत्यादी
गोळा करण्यासाठी, काही अटी आजि र्तीवर असलेल्या जजमनीचे पत्रक. (म.ज.म.अ. कलम १६१).
 वाजजब उल अजव: जवदभावत, अनेकवेळा प्रत्यक्ष र्ेत जजमनीमध्ये हक्क नसला तरीही जाण्या-येण्याचा /
वजहवाटीचा / पािी घेण्याचा हक्काची नोंद. (म.ज.म.अ. कलम १६५)
 खरीप गावे: ज्या गावांत मख्यत: जन ते सप्टेंबर या खरीप हंगामात जपके घेतली जातात ती गावे.
 रब्बी गावे: ज्या गावांत मख्यत: ऑक्टोबर ते जानेवारी या रब्बी हंगामात जपके घेतली जातात ती गावे.
 क.जा.प.: गावातील र्ेत जजमनी, रस्ते, नाले, ओढे, स्मर्ानभूमी, वन क्षेत्र, भूसप
ं ादन इत्यादी जवजवि
कारिांमळे जजमनीच्या क्षेत्रांमध्ये अमलाग्र बदल होत असतो. अर्ावेळी गटाचे मूळ क्षेत्र बदलल्यामळे जजमनीच्या
मूळ रे कॉडवमध्ये, मोजिी खात्याकडू न एक गोषवारा आजि रे खाजचत्र जोडन भूमी अजभलेख जवभागाकडू न कमीजास्त पत्रक नावाचे तयार के ले जािारे जववरिपत्र.
 आकारफोड पत्रक: सव्हे नं./गट नं. चे उपजवभाग पडल्यामळे त्यांच्या क्षेत्रफळात झालेल्या बदलानसार भूमी
अजभलेख खात्याने तयार के लेले दरुस्ती पत्रक.
 पोटखराब: लागवडीस अयोग्य असिारे क्षेत्र. या क्षेत्राला आकार बसजवलेला नसतो.
 वरकस जमीन: भात र्ेती लागवडीसाठी, राबखताच्या प्रयोजनाथव उपयोगात आिली जािारी जमीन.
 प्रमाजित प्रत/उतारा: भारतीय परावा अजिजनयम १८७२ च्या कलम ७६ अनवये जवजहत ररतीने तयार के ली
जािारी प्रत. (म.ज.म.अ. कलम २(६))
 जजरायत जमीन: पावसाच्या पाण्यावर अवलंबन
ू र्ेती होत असिारी जमीन.
 बागायत जमीन: कॅ नॉल, मोट, पाट याने र्ेतीसाठी पािीपरवठा होत असिारी जमीन.
 मळई/जलोढ जमीन: नदी दकनार्यावरील गाळामळे नैसर्गवकररत्या तयार झालेली गाळाची वाढीव जमीन.
 िौत जमीन: नदी पात्रात घट झाल्यामळे ककं वा िपीमळे घट (कमी) झालेली जमीन.
 मौजे गाव: कमी वाड्या असिारे कसबे गावापेक्षा छोटे गाव.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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 कसबा: कसब असिार्या लोकांच्या वस्तीचे, जास्त वाड्या असिारे गाव.
 खदव: एकाच नावाच्या दोन गावांपक
ै ी लहान गाव.
 बद्रक (ब॥): एकाच नावाच्या दोन गावांपक
ै ी मोठे गाव.
 पेठ: मोठा व्यापार/व्यापारी दकाने असिारे गाव.
 खेड:े र्ेती हा मख्य व्यवसाय असिार्या लोकांचे गाव म्हिजे खेड.े
 जर्व: गावाची हद्द/जसमा
 वेस: गावासभोवती असिारी गावकू स/कोट
 नकसान: इनाम जजमनींबाबत वसूल होिार्या जमीन महसलापैकी इनामदाराला ददला जािारा महसलाचा
भाग.
 जडी: इनाम जजमनींबाबत वसूल होिार्या जमीन महसलापैकी र्ासनाला जमळिारा महसलाचा भाग.
 सव्हे नंबर: बंदोबस्त योजनेदरम्यान: सव्हे नंबर (स.न.) या संज्ञच
े ा वापर करण्यात आला आहे.
 गट नंबर: एकत्रीकरि योजनेदरम्यान: गट नंबर (गट नं.) या संज्ञच
े ा वापर करण्यात आला आहे.
 भूमापन क्रमांक: पूनमोजिी योजनेदरम्यान: भूमापन क्रमांक (भू.क्र.) या संज्ञच
े ा वापर करण्यात आला आहे.
 ' चावडी' म्हिजे गावाचा कारभार चालजवण्यासाठी ग्राम अजिकाऱ्याकडू न सववसािारिपिे वापरण्यात येिारी
जागा. [म.ज.म.अ. कलम २(७)
 'आिारसामग्री संचजयका' म्हिजे संबजं ित जवभागाच्या जजल्हा प्रमखाने जनिावयकतेने प्रमाजित के लेला आजि
त्याने वेळोवेळी अद्ययावत करुन संबजं ित जजल्हाजिकारी कायावलयात सजस्थतीत ठे वलेल्या माजहतीचा संचजयका
संग्रह. जो जजमनीची अकृ जषक वापराची परवानगी देतांना वापरण्यात येतो. [म.ज.म.अ. कलम २(७-अ)
 'साठविकीचे यंत्र' (Storage Device) याचा अथव, संगिकामध्ये माजहती साठवून ठे वण्यासाठी वापरण्यात
येिारे इलेक्रॉजनक / जवद्यत यंत्र, असा आहे. आजि यात, यंत्रसामग्री व आज्ञावली (हाडववअ
े र व सॉफ्टवेअर) या
दोनहींचा समावेर् होतो. [म.ज.म.अ. कलम २(३३-अ)
 'रूपांतरि कर' म्हिजे जजमनीच्या वापरातील बदला बद्दल वसूल के ला जािारा कर. हा कर जमीन
महसलाव्यजतररक्त जादा कर म्हिून वसूल के ला जातो. म.ज.म.अ. कलम ४७(अ)
 'ओलीताची जमीन' म्हिजे, कोितीही पाटबंिाऱ्याच्या बांिकामाद्वारे जलशसंजचन प्राप्त होिारी जमीन.
महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जजमनीची जवल्हेवाट लाविे) जनयम, १९७१, जनयम २(ड)
 'गाळपेर जमीन' म्हिजे राज्य र्ासनाकडे जनजहत असेल अर्ी नदी, नाले, तलाव, सरोवर, जलार्य, बांि, पाट,
जलमागव आजि सवव जस्थर आजि प्रवाही पाण्याच्या तळार्ी जस्थत असलेली जमीन, जी नैसर्गवक प्रदक्रयेमध्ये पािी
कमी झाल्यामळे ददसू लागते आजि सामानयत: कृ जषसाठी उपलब्ि होते. परंत यामध्ये म.ज.म. अजिजनयमाच्या
कलम ३२ आजि ३३ यामध्ये जनर्दवष्ट के लेल्या जजमनीचा समावेर् होत नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी
जजमनीची जवल्हेवाट लाविे) जनयम, १९७१, जनयम २(ओ)(१)
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 तलाठी यांना आवश्यक नोटीसीचे नमने

 नमना ७: अजिकार संपादन करण्याचा अजव जमळाल्यावर द्यावयाची पोहोच
नमना ७
(जनयम ९ आजि २२)
श्री. .................... राहिार (गाव)...................., तालका...............यांच्याकडू न ........ तालक्यातील .......... गावाचा भूमापन
क्रमांक ........ उपजवभाग क्रमांक ........ यासंबंिीचे अजिकार संपादन करण्याजवषयी ददनांक .../.../..... रोजी तोंडी/लेखी प्रजतवृत्त आजि
त्या पृष्ठ्यथव पढील कागदपत्रे प्राप्त झालीत.
१.
२.
३.
४
५.
ददनांक: .../.../.....
तलाठी, मौजे .........
रठकाि:
तालका ........., जजल्हा........

 नमना ९: सवव जहतसंबि
ं ीतांना समक्ष हजर राहण्याची सूचना देिारी नोटीस
(म.ज.म.अ.१९६६, कलम १५० (२) अनवये)
नमना ९
(जनयम १४ आजि २४ )
महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिजनयम १९६६, कलम १५० (२) अनवये सूचना
श्री. ....................यांस,
ज्या अथी ...................., तालक्यातील ............. गावच्या फे रफाराच्या नोंदवहीत, खाली जवजनर्दवष्ट के ल्याप्रमािे जजमनीतील
अजिकारांच्या संपादनासंबि
ं ी नोंद करण्यात आली आहे:फे रफार नोंदवहीतील
संपादन के लेल्या
ज्यातील अजिकार संपादन
नोंदीचा अनक्रमांक
अजिकाराचे स्वरुप
करण्यात आले आहे तो भूमापन
आजि ददनांक
क्रमांक आजि उपजवभाग क्रमांक
(१)
(२)
(३)

आजि ज्याअथी तमचा उक्त फे रफारात जहतसंबंि आहे असे अजिकार अजभलेखावरुन / फे रफार नोंदवहीवरुन मला वाटते.
आजि ज्याअथी तमचा उक्त फे रफारात जहतसंबंि आहे असे मानण्यास मला संयजक्तक कारि आहे.
त्याअथी, आता मी, (तलाठ्याचे नाव) ....................................., ज्या रठकािी उपरोक्त जमीन आहे त्या गावचा तलाठी, याद्वारे ,
उक्त फे रफार नोंदीसंबंिी तम्हास सूचना जमळाल्यापासून पंिरा ददवसाच्या आत, उक्त नोंदीसंबि
ं ी तमची कोितीही हरकत असल्यास,
ती तोंडी ककं वा लेखी माझ्याकडे पाठजवण्यास तम्हाला फमावजवत आहे.
उक्त पंिरा ददवसांच्या मदतीत कोितीही हरकत मला न जमळाल्यास, उक्त नोंदीस तमची संमती आहे असे गृहीत िरले जाईल याची
कृ पया नोंद घ्यावी.
ददनांक: .../.../.....
तलाठी, मौजे .........
रठकाि:
तालका ........., जजल्हा........
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 नमना १०: फे रफार नोंदीबाबत कोिी लेखी अथवा तोंडी आक्षेप/हरकत घेतल्यास त्यास द्यावयाची पोहोच
(म.ज.म.अ.१९६६, कलम १५० (३) अनवये)
नमना १०
(जनयम १५ आजि २५)
श्री. .................... राहिार (गाव)...................., तालका...............यांच्याकडू न ........ तालक्यातील .......... गावाचा फे रफार नोंद
क्रमांक ........ संबि
ं ी तोंडी/लेखी हरकत ददनांक .../.../..... रोजी प्राप्त झाली.
ददनांक: .../.../.....
रठकाि:

तलाठी, मौजे .........
तालका ........., जजल्हा........

 नमना ११: मंडलअजिकारी यांनी, तलाठ्याला फे रफार नोंदी ककं वा जववादग्रस्त नोंदींबाबत जनिवय
करण्यासाठी भेट देण्याबाबत सूचना.
नमना ११
(जनयम १७ (१))
श्री. .................... तलाठी (गाव ............, तालका ................. यांस,
मी, मंडलअजिकारी .................., तालका ................ तम्हाला याद्वारे कळत्रत्तत आहे की, तमच्या प्रभाराखाली असलेल्या गावांच्या
फे रफार नोंदवहीत, प्रमािन अजिकार्याच्या यापूवीच्या भेटीपासून ज्या नोंदी करण्यात आल्या असतील, त्या फे रफारांच्या नोंदींवर
जनिवय घेण्याच्या प्रयोजनाथव व अर्ा फे रफारांच्या नोंदीसंबि
ं ीच्या जववादग्रस्त प्रकरिांच्या नोंदवहीत दाखल के लेल्या जववादाचा जनिवय
करण्याच्या प्रयोजनाथव मी ...................या तालक्यातील ............. या गावामध्ये भेट देिार आहे/मक्काम करिार आहे.
जनिवय घ्यावयाच्या फे रफाराच्या नोंदी व त्यांच्या जवषयीचे जववाद यात ज्या व्यक्तींचा जहतसंबि
ं असल्याचे अजभलेखावरुन ददसून येत
असेल, अर्ा सवव जहतसंबंिी व्यक्तींना, महाराष्ट्र जमीन महसूल अजभलेख (तयार करिे व सजस्थतीत ठे विे) जनयम १९७१, नमना १२
अनवये, माझ्या भेटीच्या/ मक्कामाच्या तारखेपव
ू ी दकमान पंिरा ददवस अगोदर नोटीस देण्याबद्दल मी
तम्हाला फमावजवत आहे.
ददनांक: .../.../.....

मंडलअजिकारी तथा प्रमािन अजिकारी
मंडल ........., तालका .........,

जजल्हा........
रठकाि:

 नमना १२: मंडलअजिकारी यांच्या भेटीची सूचना जहतसंबि
ं ीतांना देण्याबाबत तलाठ्याने द्यावयाची नोटीस.
नमना १२
(जनयम १७ (१) )
नोटीस
श्री. ....................यांस,
ज्याअथी, खाली जवजनर्दवष्ट के लेल्या जजमनीतील अजिकारांच्या संपादनाबाबत .............. तालक्यातील ................ या गावाच्या
फे रफार नोंदवहीत नोंद करण्यात आली आहे:फे रफार नोंदवहीतील
संपादन के लेल्या
ज्यातील अजिकार संपादन
नोंदीचा अनक्रमांक
अजिकाराचे स्वरुप
करण्यात आले आहे तो भूमापन
आजि ददनांक
क्रमांक आजि उपजवभाग क्रमांक
(१)
(२)
(३)
आजि ज्याअथी,
 (अ) उक्त नोंदीवर जनिवय घेण्याच्या,
 (ब) जववादग्रस्त प्रकरिांच्या नोंदवहीत, उक्त नोंदीच्या संबि
ं ात दाखल के लेल्या जववादाचा जनिवय करण्याच्या प्रयोजनाथव, प्रमािन
अजिकारी ददनांक: .../.../..... रोजी ............... तालक्यातील ................ या गावात ................ यारठकािी .............
वाजल्यापासून ........................ वाजेपयंत भेट देिार/मक्काम करिार आहेत.
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आजि ज्याअथी, उक्त फे रफार नोंदीर्ी तमचा जहतसंबि
ं आहे असे अजिकार अजभलेखावरुन आढळन येत आहे.
त्याअथी, आता मी, (तलाठ्याचे नाव) ....................................., ज्या रठकािी उपरोक्त जमीन आहे त्या गावचा तलाठी, याद्वारे ,
उक्त फे रफार नोंदीसंबंिीच्या तमच्या हरकती प्रमािन अजिकार्यासमोर मांडण्याकरीता, त्यांच्यासमोर, तमच्याकडे असलेल्या सवव
पराव्यांसह, उपरोक्त रठकािी आजि वेळेत उपजस्थत राहण्याची तम्हाला नोटीस देत आहे.
तम्ही उपजस्थत न राजहल्यास, उक्त बाबतीत तम्हाला काहीही सांगावयाचे नाही असे गृहीत िरून, तमच्या अनपजस्थतीत उक्त
जववादावर जनिवय ददला जाईल याची कृ पया नोंद घ्यावी.
ददनांक: .../.../.....
तलाठी, मौजे .........
रठकाि:
तालका ........., जजल्हा........


Please visit my website ʻwww.drdcsanjayk.infoʼ
AND also subscribe my YouTube Chanel
ʻhttps://www.youtube.com/c/MahsulGuruʼ
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