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    ताल का नम न-े महस ली नोंदवह्या  

 

महसलू अजिलेख पध् दतीत तलाठी यांच् याकडे प्रत् यके गावासाठी गाव नम ने एक ते एकवीस ठेवल े

जातात. याच गाव नम ने एक ते एकवीसवर आिारीत सोळा 'ताल का नम ने-महस ली नोंदवह् या' 

प्रत् येक ताल क् यातही ठेवले जातात. 'ताल का नम ने-महस ली नोंदवह् या' चे चार प्रकार आहते. 

१. अजिकार अजिलेखाची ज िती दर्शजवणार् या आकडेवारीवर आिारीत. 

२. गाव/सजाजनहाय महसूल लेख यांवर आिारीत. 

३. ताल का पातळीवरील आकडेवारीवर आिारीत. 

४. ताल का पातळीवरील व् यवहारांवर आिारीत. 
 

एकजिकृत गाव महस ली लेख यांवर जनयिंण ठेवण ेआजण सामान्य आजण स योग्य प्रर्ासनासाठी 

आकडेवारी संकजलत करण ेहा 'ताल का नम ने-महस ली नोंदवह् यांचा' उद् देर् आह.े 
 

'ताल का नम ने-महस ली नोंदवह् या' म ळे गाव पातळीवरील अजिलेखाची तसेच गाव महस लीची 

जिती दर्शवणारी आकडवेारी संकजलत होते. या 'ताल का नम ने-महस ली नोंदवह् या' च् या आिारावर 

'जजल्हा नम ने' बनजवले जातात.   
 

अ.क्र. ताल का 

नम ना 

तपर्ील जतन कालाविी 

आजण अजिलखे वगश 

तत् सम गाव नम ना 

१ १ जजमनींची नोंदवही ३० वर्श (जमाबंदीची 

म दत) वगश-ब 

गाव नम ना १ चा 

गोर्वारा 

२ १-अ िोगवटादार वगश 

एक, दोन, सरकारी 

पट् टेदार व क ळांची 

नोंदवही 

३० वर्श  

वगश-ब 

गाव नम ना १-क व ८-

अ 

३ २ अकृजर्क महस लाची 

नोंदवही 

३० वर्श (जमाबंदीची 

म दत) वगश-ब 

गाव नम ना २ 

४ ३ द माला जजमनींची 

नोंदवही 

कायम  वरूपी 

वगश-अ 

गाव नम ना ३ 

५ ३-अ सेवेतर रोख ित्त्याची 

नोंदवही- पेटा 

खातेवही 

५ वर्श 

वगश-क 

-- 

६ ४ संकीणश जमीन 

महस लाची नोंदवही 

वार्र्शक-३० वर्श 

वगश-ब 

गाव नम ना ४ 

७ ४-अ सक्तीच्या लहान व 

मोठ्या उपाय 

योजनांची द य्यम 

नोंदवही 

वार्र्शक-३० वर्श 

वगश-ब 

-- 

८ ५ ताल का जमाबंदी वार्र्शक-३० वर्श 

वगश-ब 

गाव नम ना ५ 

९ ६ हक् क नोंदणी  

गोर्वारा 

वार्र्शक-५ वर्श 

वगश-क 

गाव नम ना ६ (द य् यम 

नोंदवह् यांसह) आजण ७ 
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१० ७ ताल का ताळेबंद वार्र्शक-५ वर्श 

वगश-क 

गाव नम ना ८-ब 

११ ८ लोकसंख या, ग रे, 

रे्तकी अवजारे 

नोंदवही  

१० वर्श 

वगश-क-१ 

गाव नम ना १३ 

१२ ९ पाणीप रवठा 

सािनांची नोंदवही 

कायम  वरूपी-५ वर्श 

वगश-क 

गाव नम ना १४ 

१३ १० मूल् य नोंदवही वार्र्शक-३० वर्श 

वगश-ब 

-- 

१४ ११ वेतन नोंदवही वार्र्शक-३० वर्श 

वगश-ब 

-- 

१५ १२ पजशन् यमान नोंदवही वार्र्शक-५ वर्श 

वगश-क 

-- 

१६ १३ दैजनक ित्ता नोंदवही कायम  वरूपी-५ वर्श 

वगश-क 

-- 

१७ १४ िायी अजिम 

नोंदवही 

कायम  वरूपी-५ वर्श 

वगश-क 

-- 

१८ १५ तपासणी, र्ोि, 

नक्कल फी नोंदवही 

वार्र्शक-५ वर्श 

वगश-क 

-- 

१९ १६ ताल का आदर्श तक्ता वार्र्शक-५ वर्श 

वगश-क 

-- 

 

ताल का नम न् याचंी िोडक् यात माजहती: उपरोक् त नोंदवह् याबंाबत सखोल माजहती महाराष्ट र जमीन महसलू जनयमप ज तका 

(खडं-पाच) मध् य ेददली आहे 

 

ताल का नम न् याचंी िोडक् यात माजहती: महाराष्ट र जमीन महसलू जनयमप ज तका (खडं-पाच) 
 

 ताल का नम ना-१: जजमनींची नोंदवही: 

 हा नम ना ताल क्यातील महस ली लखे याचं ेआरंि  िान आह.े म.ज.म.अ. १९६६, कलम १०२ 

अन् वय ेजमीन महस लाची जमाबंदी लाग ूकेल् यानतंर, म.ज.म.अ. १९६६, कलम ८४ अन् वय ेतयार 

केलले् या आकारणीच् या आिारे हा नम ना ताल क् यासाठी तयार केला जातो.  

हा ताल का नम ना, सवश गावातील गाव नम ना १ च् या गोर्वार् यावर आिारीत असतो. ताल क्यातील 

सवश गाव नम ना १ च् या गोर्वार् यांची माजहती यात सकंजलत केली जात.े 
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ताल का नम ना-१ 

जजमनींची नोंदवही 

ताल का:                                                                                                  जजल् हा: 

अ.क्र. गाव                            लागवडीसाठी उपलब् ि जजमनीच ेक्षिे 

आकारी 

             िोगवट् याची जबन द माला जबन 

िोगवट् याची 

जवर्रे्  

करारान् वय े

महसलू माफ ककंवा कम 

महस ली जमीन 

द माला 

  िोगवटादार 

वगश एक 

िोगवटादार 

वगश दोन 

स
र
क
ार
ी 

 

प
ट्
 टे
द
ार

    

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

        

               आकारी                        जबन आकारी लागवडी करीता एकूण क्षिे 

(९ त े१२ ची बरेीज) 

एकूण 

आकारणी 

केलले े

(३ त े८ ची 

बरेीज) 

जबन 

िोगवट् याची 

जवर्रे् वापरासाठी 

नमेनू ददललेी जमीन 

(उदा. कृर्ी क्षिे, िात 

पदैास कें द्र इ.) 

एकूण जबन 

आकारी 

(१०+११) 

 

९ १० ११ १२ १३ 

     

                                     लागवडीसाठी उपलब् ि नसलले ेजजमनीच ेक्षिे 

लागवड अयोग् य सावशजजनक ककंवा जवर्रे् वापरासाठी नमेनू ददललेी 

पोट 

खराबा 

नद् या 

व 

नाल े

एकूण लागवड अयोग् य 

      (१४ + १५) 

    वन             क रण 

१४ १५ १६ १७ १८ 

     

                                   सावशजजनक ककंवा जवर्रे् वापरासाठी नमेनू ददललेी 

जवनामलू् य 

गायरान,े ग राचं े

तळ 

गावठाण तलाव  मर्ानिजूम रेल् व े

१९ २० २१ २२ २३ 

     

र त,े पाणी 

प रवठ् याची 

सािन ेइत् यादी 

र त ेव वाटा कटक 

(कॉन् टन् मेंट) 

क्षिेातील 

र्ाळा िमश र्ाळा 
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करीता ददललेा 

पोट खराबा 

जजमनी 

(सजैनकी 

छावणी, 

गोळीबार क्षिे 

इत् यादी) 

साठी ददलले े

क्षिे 

२४ २५ २६ २७ २८ 

     

सावशजजनक ककंवा 

जवर्रे् 

वापरासाठी 

नमेनू ददलले् या 

जजमनीची बरेीज 

(१७ त े२८ ची 

बरेीज) 

वगश ७ इनामाच् या जजमनीसह अकृजर्क 

वापराकरीता प्रदान केलले ेककंवा 

पट् ट् ट् यान ेददलले े

(वापराचा प्रकार बदलल् यानतंर िमूापन 

क्रमाकं) 

लागवडीसाठी 

उपलब् ि 

नसललेलेी 

एकूण जमीन 

(१६ + २९ + 

३० याचंी 

बरेीज) 

गावाच े

एकूण क्षिे 

(१३ व ३१ 

याचंी बरेीज) 

गावाची 

एकूण 

आकारणी 

र्रेा 

२९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ 

      

जमाबंदी महसलू सहायक, ताल का........., जजल् हा.....               तहजसलदार, ताल का........., जजल् हा..... 

 वाक्षरी-                                                                         वाक्षरी- 

 
 

 ताल का नम ना-१-अ: िोगवटादार वगश एक, दोन, सरकारी पट् टेदार व क ळांची नोंदवही: 

प्रत् यके गावातील िोगवटादार वगश एक, िोगवटादार वगश दोन, सरकारी पट् टेदार आजण क ळ म् हणनू 

जमीन िारण करणार् याचंी सखं या, क्षिे, खातदेार  वत: कसत असलले ेक्षिे व क ळाकडून कसनू घते 

असलले ेक्षिे याची माजहती यात नोंदवली जात.े सवश गावातील गाव नम ना १-क (स िारीत) आजण 

गाव नम ना ८-अ मिनू सदर माजहती सकंजलत केली जात.े  

ताल का नम ना-१-अ 

िोगवटादार वगश एक, दोन, सरकारी पट् टेदार व क ळाचंी नोंदवही 

ताल का:                                                                                               जजल् हा: 

अ. क्र.               वगश सखं या क्षिे  तिं ४ पकैी  व 

लागवडीखालील क्षिे 

 तिं ४ पकैी 

क ळानंा पट् ट् यान े

ददलले ेक्षिे 

र्रेा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ िोगवटादार वगश एक       

२ िोगवटादार वगश दोन      

३ सरकारी पट् टेदार      

४ क ळे      
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जमाबंदी महसलू सहायक, ताल का........., जजल् हा.....               तहजसलदार, ताल का........., जजल् हा..... 

 वाक्षरी-                                                                         वाक्षरी- 

 

 ताल का नम ना-२: अकृजर्क महस लाची नोंदवही: 

या नोंदवहीत ताल क् यातील सवश अकृजर्क जजमनींवरील जनयत जमीन महस लाचा जहर्ोब ठेवला 

जातो. ताल क् यातील सवश अकृजर्क महस लाची नोंद यात केली जात.े महाराष्ट र जमीन महसलू 

(महसलू िमूापन ेव िमूापन क्रमाकंाचं ेउपजविाग) जनयम, १९६९ मिील जनयम २२ अन् वय ेहा 

नम ना तयार करण् यात व ठेवण् यात यतेो.  

जजल् हाजिकारी, अप् पर जजल् हाजिकारी, उपजविागीय अजिकारी, तहजसलदार याचं् याकडून जबनर्तेी 

आदरे् प्रिम तहजसलदार कायाशलयात नोंदजवल ेजातात. तहजसलदार कायाशलयान ेसवशप्रिम अर्ा 

जबनर्तेी आदरे्ाची नोंद ताल का नम ना २ मध् य ेनोंदवावी. यातील नोंदींचा अन क्रमाकं, सदर 

जबनर्तेी आदरे्ावर नम द करुन हा आदरे् संबिंीत तलाठीकड ेपाठवावा. तलाठ् यानंी तहजसलदार 

कायाशलयाकडून, ताल का नम ना २ मिील नोंदींचा अन क्रमाकं असलले् या आदरे्ाचीच नोंद फेरफार 

सदरी नोंदवावी. ताल का नम ना २ व सवश गाव नम ना २ ची माजहती सारखी असावी. हा नम ना 

वळेोवळेी अद् ययावत ठेवण ेआवश् यक आह.े  

ताल का नम ना-२ 

अकृजर्क महस लाची नोंदवही 

गाव:                                                       ताल का:                                          जजल् हा: 

अ.

क्र 

जजमनी

च ेवणशन 

(िूमापन 

क्र.) 

िकू्षिे अकृजर्क 

परवानगी / 

िपू्रदानाच े

 वरुप व 

अटी तसचे 

ज्या अन्वय े

जमीन 

प्रदान 

करण्यात 

आली ककंवा 

अकृजर्क 

परवानगी 

दणे्यात 

आली त े

महाराष्ट्र 

जमीन 

महसलू 

अजिजनयमा

च ेकलम व 

त्याखालील 

िोगवटा 

हक् काची 

ककंमत 

(असल् यास) 

वार्र्शक महसलू 

(आकारणी/ 

िाडे) 

महस लाचा 

कालाविी 

(आकारणी/िाडे) 

प्राजिकार र्रेा 

(तहजस

लदार

ची 

सही) 
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जनयम 

      पासनू 

(ददनां

क) 

पयतं 

(ददनां

क) 

  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७-अ ७-ब ८ ९ 

          

जमाबंदी महसलू सहायक, ताल का........., जजल् हा.....               तहजसलदार, ताल का........., जजल् हा..... 

 वाक्षरी-                                                                         वाक्षरी- 

 

 ताल का नम ना-३: द माला जजमनींची/इनाम जजमनींची नोंदवही: 

 या नोंदवहीत ताल क्यातील सवश गावातील कृजर्क व अकृजर्क द माला जजमनींवरील जनयत जमीन 

महस लाचा जहर्ोब ठेवला जातो. जजमनींची ददललेी पणूशत: ककंवा अरं्त: सारा माफीची नोंद यात 

घतेली जात.े इनाम वगश-७ च् या सवश प्रकरणामंध् य ेवस लीयोग् य आकारणीच् या रकमवेर  िाजनक 

उपकर आकारला जातो आजण ज् या जजमनींच् या बाबतीत आकारणी करण् यात यते नाही जति े िाजनक 

उपकर आकारला जात नाही ह ेलक्षात ठेवाव.े ताल क्यातील सवश गाव नम ना ३ ची माजहती यात 

सकंजलत केली जात.े  

प्रत् यके वर्ाशच् या र्वेटी, या नम न् यातील  तिं ३ त े६ ची गाव जनहाय बरेीज करून नतंर ताल क् याची 

बरेीज केली जात.े गाव नम ना दोनच् या िाग ५ च् या गोर्वार् याबरोबर तसचे सबंजंित गावाच् या गाव 

नम ना तीन बरोबर याचा मळे घणे् यात यावा. इनाम जजमनीत होणारे बदल व नवीन इनाम ेअतंिूशत 

करून हा नम ना अद् ययावत ठेवण् यात यावा.   

ताल का नम ना-३ 

द माला जजमनींची/इनाम जजमनींची नोंदवही 

गाव:                                                       ताल का:                                          जजल् हा: 

अ.क्र. गाव जनव् वळ 

लागवडीयोग् य क्षिे, 

रक् कम ककंवा न कसान 

र्ासनाला दये 

असललेी 

रक् कम 

द मालादाराकडील 

जर्ल् लक 

फेरबदलाचा 

तपर्ील 

फेरबदल 

करण् याचा 

प्राजिकार 

र्रेा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

        

जमाबंदी महसलू सहायक, ताल का........., जजल् हा.....               तहजसलदार, ताल का........., जजल् हा..... 

 वाक्षरी-                                                                         वाक्षरी- 
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 ताल का नम ना-३-अ: सवेतेर रोख ित्त्याची नोंदवही-पटेा खातवेही: 

 हा वार्र्शक नम ना असनू जवर्रे्त: िार्मशक कारणासंाठी ददला जाणारा रोख ित्ता यात नोंदवला 

जात होता. यात रक्कम, रकमचे ेवरुप, रक्कम घणेार् याच ेनाव नमदू अस.े वर्ाशच्या र्वेटी गोर्वारा 

काढला जात अस.े हा नम ना सध्या प्रचजलत नसला तरीही जनरंक नम ना ठेवण ेअपजेक्षत आह.े  

 ताल का नम ना-३-अ 

सवेतेर रोख ित्त्याची नोंदवही-पटेा खातवेही 

गाव:                                                       ताल का:                                  जजल् हा: 

छापील मजंरू 

सचूीतील क्रमाकं 

द माल् याचा 

वगश 

मजंरू वार्र्शक 

रक्कम 

पदिारक व 

आवश्यक असल्यास 

त्याचा पत्ता 

फेरबदला कररता प्राजिकार 

१ २ ३ ४ ५ 

     

             यणे ेिकबाकी                              प्रदानाचा कालाविी र्रेा 

रटपा 

 

वर्श व कालाविी रक्कम वर्श ददनाकं कालाविी रक्कम 

६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

       

जमाबंदी महसलू सहायक, ताल का........., जजल् हा.....        तहजसलदार, ताल का..., जजल् हा..... 

 वाक्षरी-                                                                         वाक्षरी- 

 

 ताल का नम ना-४: सकंीणश महस लाच्या जहर्ोबाची नोंदवही: 

हा वार्र्शक नम ना असनू या नोंदवहीत ताल क्यातील सकंीणश महस लाच्या जहर्ोबाची नोंद असत.े 

सकंीणश महस लाची प रेर्ी वस ली होत आह ेयाची खािी करण ेह ेतहजसलदारच ेकतशव् य आह.े 

ताल क्यातील सवश गाव नम ना ४ ची माजहती यात सकंजलत केली जात.े 

 

सकंीणश महसलू आकारण् याचा आदरे् मजंरू झाल् याबरोबर सवशप्रिम अर्ा सकंीणश महसलू आकारणी 

आदरे्ाची नोंद ताल का नम ना ४ मध् य ेनोंदवावी. यातील नोंदींचा अन क्रमाकं, सदर सकंीणश महसलू 

आकारणी आदरे्ावर नम द करुन हा आदरे् सबंिंीत तलाठीकड ेगाव नम ना चारमध् य ेनोंद घणे् यासाठी 

पाठवावा. 

जवलबं र् ल् काचा आदरे् काढणार् या/आकारणार् या प्रत् यके अजिकार् यान ेजवलबं र् ल् काच् या 

आदरे्ाची/आकारणीची प्रत तहजसलदारकड ेपाठजवण ेआजण तहजसलदारन ेत् याची नोंद ताल का नम ना 

४ मध् य ेनोंदजवण ेअपके्षीत आह.े अर्ा नोंदींचा अन क्रमाकं नम द करुन तलाठ् यान ेगाव नम ना 

चारमध् य ेनोंद घ् यावी.  
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ताल का नम ना-४ 

सकंीणश महस लाच्या जहर्ोबाची नोंदवही 

गाव:                                                       ताल का:                         जजल् हा: 

अ.क्र.   गाव प्रकरण क्रमाकं खात ेक्रमाकं जजल्हा पररर्द 

उपकर 

िामपचंायत उपकर 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

      

उपकर 

आकारणी 

योग्य 

(म.ज. म. 

जनयमप जतका 

खंड चार 

मिील एक त े

तरेा बाबी) 

उपकर म क्त 

(म.ज. म. 

जनयमप जतका 

खंड चार 

मिील चौदा 

त ेतवेीस 

बाबी) 

     र्रेा जमाबंदी महसलू सहायक, ताल का........., जजल् हा.... 

 वाक्षरी-.                

तहजसलदार, ताल का........., जजल् हा.....  

 वाक्षरी- 

                                                                  

७ ८ ९ 

   

 

 ताल का नम ना-४-अ: सक्तीच्या लहान व मोठ्या उपाय योजनाचंी द य्यम नोंदवही: 

ही द य्यम नोंदवही असनू आयकर, उत् पादन र्लू् क, महसलू वस ली प्रमाणपि ककंवा र्ासनाची अन् य 

मागणी याचं् या वस लीसाठी ज्या सक्तीच्या लहान व मोठ्या उपाय योजना केल्या जातात, त्याची नोंद 

यात केली जात.े याम ळे अर्ा उपाय योजनामंध् ये अतंिूशत असलले् या सदंकणश जमीन महस लावर 

(नोटीस, फी, दडं, जवक्रीचा खचश तसचे अर्ा उपाय योजनांवर तहजसलदारच ेजनयिंण राहत.े 
 

ताल का नम ना-४-अ 

सक्तीच्या लहान व मोठ्या उपाय योजनाचंी द य्यम नोंदवही 

गाव:                                                       ताल का:                         जजल् हा: 

अ.क्र. ददनाकं प्रकरणाचंी 

सखं या 

नाव िकबाकी क्षिे आकारणी िारणाजिकार 

        

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

        

सक् तीची लहान उपाय योजना 

नोटीस 

(कलम १७८) 

एकचत िारं् दडं 

(कलम १७४) 

ददलले् या 

नोटीसची 

िकीत 

रक् कम 

वस लीयोग् य 

फी 

िोगवटादाराचंी 

सखं या 

नाव िकीत 

रक् कम 

         र्ा ती 
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सखं या 

९ १० ११ १२ १३ १४ १५ 

       

सक् तीची लहान उपाय योजना 

जगंम मालमत्ता अडकवनू ठेवणे (कलम १८०) 

िोगवटादाराचंी सखं या नाव िकीत 

रक् कम 

जवक्रीच ेउत् पन् न खचश 

१६ १७ १८ १९ २० 

     

  

सक् तीची मोठी उपाय योजना 

जप् त केलले् या िारण 

जजमनीची जवक्री 

(कलम १७९) 

इतर  िावर 

मालमत्तचेी जवक्री 

(कलम १८१) 

कैद व 

कारावास 

(कलम १८३) 

र्ासनान ेताब् यात 

घतेललेी 

(कलम े१८२ व 

१८७) 

र्रेा 

उत् पन् न खचश उत् पन् न खचश  पासनू पयतं  

२१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ 

        

जमाबंदी महसलू सहायक, ताल का........., जजल् हा.....               तहजसलदार, ताल का........., जजल् हा..... 

 वाक्षरी-                                                                         वाक्षरी- 

 
 

 ताल का नम ना-५: ताल का जमाबदंी नोंदवही: 

या नम न्यामध्य ेताल क्यातील क्षिे व महसलू याचंी आकडवेारी तसचे एकिीकृत जमीन महस लाच्या 

एकूण बरेजसेह जनव्वळ वाढ व घट आजण महसलू प्राप्त करून दणेारी क्षिे ेआजण जनयत महस लात 

झाललेा बदल, महस लात झाललेी वाढ ककंवा घट यांची माजहती जमळत.े या प्रयोजनािश प्रत्यके 

गावात, गाव नम ना पाच अचकू तयार करून त्याची एक प्रत तहसील कायाशलयात पाठजवण ेआवश्यक 

असले.  

हा नम ना गाव नम ना ७ सोबत पडताळून तपासावा. या नम न् याची पडताळणी करून तहजसलदारन े

यावर  वाक्षरी करावी आजण याची एक प्रत जजल् हाजिकारी कायाशलयाला सादर करावी.  
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ताल का नम ना-५ 

ताल का जमाबदंी नोंदवही 

गाव:                                     ताल का:                    जजल् हा: 

अ.क्र. मागील वर्श चाल ूवर्श घट वाढ घट व वाढ 

याचंी कारण े

र्रेा 

 क्षिे आकारणी क्षिे आकारणी क्षिे आकारणी क्षिे आकारणी   

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

           

जमाबंदी महसलू सहायक, ताल का........., जजल् हा.....               तहजसलदार, ताल का........., जजल् हा..... 

 वाक्षरी-                                                                         वाक्षरी- 

 
 

 ताल का नम ना-६: हक् क नोंदणीचा गोर्वारा: 

गाव पातळीवरील सवश अजिकार अजिलखेाचा/हक् क नोंदणीचा गोर्वारा असललेा हा वार्र्शक नम ना 

आह.े  या नम न्यात न केवळ महत्त्वाची आकडवेारीच उपलब्ि होत ेअस ेनाही तर त्याम ळे वररष्ठ 

महसलू अजिकाऱयानंा गाव ेआजण ताल के यामिील कामावर प्रिावी जनयिंण ठेवण ेर्क्य होत.े हा 

गाव नम ना सहा व त्यातील द य्यम नोंदवह् या तसचे गाव नम ना ७ वर आिारललेा आह.े 

सध्या जरी सगंणकीकरणाच्या माध्यमातनू फेरफार नोंदी घणे्यात यते असल्या तरीही फेरफार नोंदी, 

तक्रार नोंदी, वारस नोंदी यावंर जनयिंण राहाव ेआजण त्याबाबत वारंवार आढावा घतेा यावा म्हणनू 

हा नम ना आजही जततकाच प्रिावी आह.े या नम न् याची पडताळणी करून तहजसलदारन ेयावर 

 वाक्षरी करावी आजण याची एक प्रत जजल् हाजिकारी कायाशलयाला सादर करावी. 
 

ताल का नम ना-६ 

हक् क नोंदणीचा गोर्वारा 

                                     ताल का:                    जजल् हा: 

 फेरफार 

अ. क्र. गाव अजिकार 

अजिलेखातील 

नोंदींची एकूण 

सखंया 

केलले्या 

फेरफाराचंी 

सखंया 

तिं चार-अ 

मिील 

जववादित 

फेरफाराचंी 

सखंया 

प्रमाजणत केलले्या 

जनर्वशवाद फेरफाराचंी 

सखंया 

प्रमाणीकरणा

साठी प्रलजंबत 

जनर्वशवाद 

फेरफाराचंी 

सखंया 

१ २ ३ ४-अ ४-ब ४-क ४-ड 

       

- 

 

तिं ४-ब मिील 

वादित 

तिं ४-ब मिील 

वादित 

प्रमाजणत केलले्या 

जववादित 

प्रमाजणत 

करावयाच् या 

 अन प्रमाणन 

व्हावयाच्या 
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प्रकरणापंकैी जनकाली 

काढलले्या 

प्रकरणाचंी सखंया 

प्रकरणापंकैी जनकाली 

काढावयाच् या 

प्रकरणाचंी सखंया 

फेरफारापंकैी 

जनकाली काढलले्या 

म्हणजचे तिं ४-ई 

पकैी फेरफाराचंी 

सखंया 

जववादित 

फेरफारापंकैी 

जनकाली काढलले्या 

जववादित 

फेरफाराचंी सखंया 

(४-ई) 

फेरफाराची सखंया 

४-ई ४-फ ४-ग ४-ह ४-आय 

     

- 

महाराष्ट्र जमीन महसलू सजंहता १९६६, कलम १५२ खालील दडं 

तपास लागलले्या 

प्रकरणाचंी 

सखंया 

जनकालात 

काढलले्या 

प्रकाराचंी सखंया 

तिं ५-ब 

मिील 

आकारलले्या 

दडंाची रक्कम 

तिं ५-क 

मिील 

रक्कमपेकैी 

वसलू केललेी 

दडंाची रक्कम  

दडंाची िकीत रक्कम 

( तिं ५-क वजा ५-ड) 

जनकाली 

काढावयाच्या 

प्रकरणाचंी 

सखंया 

५-अ ५-ब ५-क ५-ड ५-ई ५-फ 

      

- 

पोट जह स े

मागील वर्ाशच्या 

अखरेीस मोजणीच े

काम जर्ल्लक 

राजहलले ेपोटजहस े

तयार केलले ेनवीन 

पोटजहस े

मोजणीसाठी 

असलले्या पोट 

जहश् र्ाचंी एकूण 

सखंया 

( तिं ६-अ अजिक 

६-ब) 

तिं ६-क मिील 

मोजणी झालले्या 

जहश् र्ाचंी एकूण 

सखंया 

मोजणी व्हावयाच्या 

पोट जहश्श्याची 

एकूण सखंया  

( तिं ६-क वजा ६-

ड) 

६-अ ६-ब ६-क ६-ड ६-इ 

     

 

वारसा प्रकरण े

वारसा प्रकरणाची एकूण 

सखंया 

तिं ७-अ मिील 

प्रकरणापंकैी जनकालात 

काढलले्या वारसा 

प्रकरणाची एकूण सखंया 

जनकालात काढावयाच्या 

वारसा प्रकरणाचंी सखंया 

( तिं ७-अ वजा ७-ब) 

          र्रेा 

७-अ ७-ब ७-क ८ 

    

जमाबंदी महसलू सहायक, ताल का........., जजल् हा.....               तहजसलदार, ताल का........., जजल् हा..... 

 वाक्षरी-                                                                         वाक्षरी- 
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 ताल का नम ना-७: ताल का ताळेबदं: 

ताल का ताळेबदं हा वार्र्शक नम ना असनू यात ताल क्याची एकूण जमीन महसलूाची वार्र्शक 

मागणी, वसलू, िकबाकी याबाबत माजहती असत.े गाववार मागणी माह ेजानवेारी अखरे तयार होत 

असल् याम ळे, तहजसलदारन ेगाव नम न े१ त े३ आजण  िाजनक उपकरासंह सदंकणश महस लाची मागणी 

वजा करून, गाव नम ना ५ च् या प्रती फेब्र वारी मजहन् यात सवश तलाठ् याकंडून मागवनू घ् याव् यात व 

ताल का नम ना ७ सकंलीत करण् याच ेकाम स रू कराव.े 

सदंकणश जमीन महसलू १५ जनूपयतं उद् िवण् याचा सिंव असतो त् याम ळे ताल का नम ना ७, जनू 

अखरेपयतं प णशत: सकंलीत होतो. ३१ ज ल ैरोजी गाव नम ना ७-ब सोबत याचा मळे घऊेन 

तहजसलदारन ेयावर  वाक्षरी करावी आजण याचा गोर्वारा जजल् हाजिकारी कायाशलयाला सादर 

करावा.  

ताल का नम ना-७ 

ताल का ताळेबदं 

ताल का:                    जजल् हा: 

अ. क्र. गाव क्षिे 

  जबन द माला  

जमीन 

द माला  

जमीन  

अकृजर्क जमीन 

१ २ ३ ४ ५ 

     

द मालादाराकडील 

जर्ल्लक 

िकबाकी 

जमीन 

महसलू वर्श 

रक्कम िाजनक उपकर 

वर्श 

रक्कम 

६ ७ ८ ९ १० 

     

चाल ू

जबन द माला द माला अकृजर्क सकंीणश जमीन महसलू 

ज. म. िा. उ. ज. म. िा. 

उ. 

ज. म. िा. उ. ज. म. िा. उ. 

११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ 

        

वस लीची एकूण रक्कम चलन क्रमाकं व 

ददनाकं 

वसलू झाललेी रक्कम जादा वस ली अिवा प ढील वर्ाशकररता 

वस ली 

ज. म. िा. उ.  ज. म. िा. उ.  

१९ २० २१ २२ २३ २४ 

वर्श  रक्कम वर्श  रक्कम  वर्श  रक्कम वर्श  रक्कम जमाबंदी महसलू सहायक, 

ताल का........., जजल् हा.....                

 वाक्षरी- 

        

िकबाकी  
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अजिकृत अनजिकृत र्रेा (सटू व सटू दणे्याची 

कारण ेयिे ेिोडक्यात 

नमदू करावीत) 

 

तहजसलदार, ताल का........., जजल् हा.....  

 वाक्षरी- 

                                                                     २५ २६ २७ 

वर्श  रक्कम वर्श  रक्कम  

    

 

 ताल का नम ना-८: लोकसखं या, ग रे, र्तेकी अवजारे नोंदवही: 

हा दर्वार्र्शक नम ना असनू या नोंदवहीत ताल क्यातील गावजनहाय लोकसंख या, ग रे, र्ेतकी अवजारे 

यांची माजहती संकलीत केली जाते. प्रत् यके गावातील िामसेवकाकडून तसेच गाव नम ना १३ आजण 

१४ मिून यातील माजहती संकजलत केली जाते.  

ताल का नम ना-८ 

लोकसखं या, ग रे, र्तेकी अवजारे नोंदवही 

ताल का:                                                                                       वर्श: 

अ. क्र. गाव गावातील क ट ंबाचंी सखंया घराचंी सखंया लोकसखंया 

   मोठी मध्यम लहान जिया प रुर् 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

        

ग रे व चत ष्टपाद प्राणी 

बलै गाई म्हर्ी घोड े घोड्या मेंढ्या बकरे गाढव े रेड े

९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ 

         

र्तेीची अवजारे तले इंजजन े जवद्य त पपं रॅक्टर र्रेा 

 नागंर गाड्या 

१८ १९ २० २१ २२ २३ 

      

जमाबंदी महसलू सहायक, ताल का........., जजल् हा.....               तहजसलदार, ताल का........., जजल् हा..... 

 वाक्षरी-                                                                         वाक्षरी- 

 
 

 ताल का नम ना-९: पाणीप रवठा सािनाचंी नोंदवही: 

 हा सततचा नम ना आह.े या नोंदवहीमध्य ेताल क्यातील सवश गावातील पाणीप रवठा सािनाचंी नोंद 

असत.े सवश गाव नम ना १४ मिनू यात माजहती सकंलीत केली जात.े द ष्ट काळी पररज ितीत अनके 

जनणशय घणे् यासाठी तहजसलदारला या नम न् याचा उपयोग होतो.  
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ताल का नम ना-९ 

पाणीप रवठा सािनाचंी नोंदवही 

ताल का:                                                                                               जजल्हा: 

अ क्र  गाव पाणी  

प रवठ्याची  

सािन े

जलससचंनासाठी 

   पक्की कच्ची 

   अ.-  

प्रत्यक्ष 

वापरात 

असललेी 

ब.-  

चाल ू

जितीतील 

परंत  

वापरात 

नसललेी 

क.- सोडून 

ददललेी 

अ.-  

प्रत्यक्ष 

वापरात 

असललेी 

ब.-  

चाल ू

जितीतील 

परंत  

वापरात 

नसललेी 

क.- 

सोडून 

ददललेी 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

         

माणसानंा 

जपण्यासाठी परंत  

जलससचंनासाठी 

नसललेी 

ग राकंररता, 

ि ण्याकररता 

व इतर 

प्रयोजनािश 

वापरात नसललेी (तिं-५ व ९ यातील 

सािनावं्यजतररक्त 

जमाबंदी महसलू सहायक, 

ताल का........., जजल् हा.....                

 वाक्षरी- 

 

तहजसलदार, ताल का........., 

जजल् हा..... 

 वाक्षरी-                                                                         

नाद रुत झाललेी इतर कारण े

पक्की कच्ची पक्की कच्ची पक्की कच्ची पक्की कच्ची 

१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ 

        

        

 
 

 ताल का नम ना-१०: मलू्य नोंदवही: 

हा वार्र्शक नम ना आह.े ताल क् यातील अल् प उत् पन् न असणार् या व् यक् ती सवशसािारणपण ेज् या व त ू

वापरतात, त् या व त चंी आजण त् याचं् या बाजार िावाची नोंद,  िाजनक चौकर्ी करून या नम न् यात 

केली जात.े ताल क् यातील जवजनयजमत बाजारपठेामंध् य/ेमहत् वाच् या बाजारपठेामंध् य ेउपलब् ि असललेी 

तणृिान्य,े कडिान्य,े फळिाज्या, जनावराकंररता वरैण, फळे, ग गंीकारक पदािश/द्रव्य,े मसाल्याच े

पदािश, साखर उत्पादक जपके, गजळत िान्य,े रंगद्रव्य,े ततं ूजपके इत्यादींच्या घाऊक आजण दकरकोळ 

सरासरी ककंमतीची नोंद यात केली जात.े उपरोक् त व तूचं् या ककंमतीतील चढ-उतारावर लक्ष व 

जनयिंण ठेवण ेहा या नम न् याचा उद् दरे् आह.े  
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ताल का नम ना-१० 

                                                          मलू्य नोंदवही 

ताल का:                                                                                         जजल् हा: 

वत ूसोबत 

जोडलले्या सचूीत 

दर्शजवल्या प्रमाण े

 दकरकोळ ककंमत प्रत्यके 

दकलोिमॅची/ नगाची/ कवंटलची/ 

१०० गठ् ठ् याचंी/ डझनाची ककंवा 

प्रत्यके वतचूी ककंमत 

घाऊक ककंमत  

दर कवंटलची/ १०० नगाची/ 

टनाची ककंवा िोसची ककंमत 

(एक डझन =१२; १२ डझन 

=१ िोस gross एकूण १४४) 

     र्रेा 

ददनाकं ....... रोजी सरासरी ददनाकं ....... रोजी सरासरी 

१ २ ३ ४ 

    

रठकाण:                                         जमाबदंी महसलू सहायक, ताल का........., जजल् हा.....                                  

                                                       वाक्षरी- 

                                                     तहजसलदार, ताल का........., जजल् हा.....  

ददनाकं :                                             वाक्षरी- 

- 

व त चंी सचूी 

वगश-१ 

तणृिान् य 

वगश-२ 

कडिान् य े

(ब) 

 

          (क) 

जनावराकंररता वरैण 

१. तायचूगं तादंळू  

२. अजिक उत्पादन 

दणेारे इतर प्रकारच े

िात  

३. साळ 

४. वच्छ केललेा तादंळू 

५. मजेक् सकन गहू  

६. अजिक उत्पादन 

दणेाऱया जातीचा गहू  

७. ज्वारी  

८. सकंररत ज्वारी  

९. बाजरी  

१०.सकंररत बाजरी  

११. बाली 

१२. मका  

१३. सकंररत मका  

१४. हररक ककंवा कोद्रा 

१५. नाचणी  

१६. राळे  

२२. हरिरा  

२३. मगू  

२४. तरू  

२५. काळा हरिरा  

२६. क ळीि 

२७. मसरू  

२८. मटकी 

२९. वाल ककंवा पावटा 

३०. चवळी  

३१. वाटाणा  

३२. लाख  

३३. बटाटा  

३४. रताळे 

३५. याम 

३६. स रण 

३७. गाजर 

३८. नवलकोल  

३९. म ळा 

४०. कॉलीफ्लॉवर  

४२. कोबी  

४३. वागंी 

४४.  टोमटॅो 

४५. मिेी 

४६. िेंडी  

४७. खरबजू  

४८. कसलगंड  

४९. बीट 

५०. जवलायती गवत 

५१. उन्हाळी ज्वारी 

५२. जगनी गवत  

५३. ओट 

५४. दफल्ड व् हेंच 
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१७. क टकी  

१८. वरी  

१९. सावा  

२०. बटंी  

२१. िादली   

४१. कादं े 

           

 

(ड) 

फळझाड े

वगश चार 

और्ि ेव ग ंगीकारक 

द्रव्य े

वगश पाच मसाल्याच े

पदािश 

वगश आठ 

साखरेच ेउत्पादन 

करणारी जपके 

वगश आठ 

गजळत िान् य े

५५. केळी  

५६. आबंा  

५७. सलबं ू 

५८. नाररंग 

५९. मोसबंी  

६०. पामलेो ककंवा  

र्ॅडॉक 

६१. डासळंब  

६२. सफरचदं  

६३. परेू  

६४. सीताफळ 

६५. अननस  

६३. अजंीर  

६७. फणस  

६८. जचकू  

६९. पपई  

७०. काज ू 

७१. रामफळ  

७२. द्राक्ष े 

७३. जदाशळू 

७४. तबंाख ू 

७५. कॉफी 

७६. चहा  

७७. ताग  

७८. जवड्याची पान े

७९. ओवा  

८०. अफू 

८१. कोयनले  

८२. इतर 

८३. स पारी  

८४. वलेची  

८५. जमरची  

८६. आल े 

८७. काळी जमरी 

८८. हळद  

८९. बडीर्पे  

९०. िन े 

९१. जजरे  

९२. मिेी  

९३. लसणू 

९४. सचचं 

९५. ऊस  

९६. खजरू  

९७. इतर 

९८. जतळ ककंवा 

सजगंलेी जबया  

९९. जवस  

१००. एरंडी  

१०१. पाढंरी मोहरी 

१०२. सवशसािारण 

मोहरी  

१०३. कारळा 

१०४. ि ईमूग  

१०५. बाळंतर्पे १०६. 

नारळ 

१०७. करडई 

१०८. क स बं 

 

वगश नऊ 

रंगद्रव् य ेव चमशर्ोिन द्रव् य े

वगश दहा 

ततं ू

वगश ११ व ११(अ) 

सकंीणश 

१०९. नीळ 

११०. इतर 

१११. कापसू ११२. 

ताग  

११३. म बंईची िागं  

११४. िागं  

११५. ररहा 

(चायनािास) 

११६. काथ् या 

११७. बािळू  

११८. कारळे  

११९. जपल 

१२०. हडंी 

१२१. इतर 
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 ताल का नम ना-११: वतेन नोंदवही: 

हा वार्र्शक नम ना असनू यात र्तेमजरू व इतर कामगार/मजरू यानंा ददलले्या दजैनक व माजसक 

वतेनाच्या माजहतीची नोंद तसचे ताल क् याच् या िागामंिील वतेनांच् या चढ-उताराचा तपर्ीलाबाबत 

यात नोंद केली जात.े  
  

ताल का नम ना-११ 

वतेन नोंदवही 

माजसक वतेन े

 अ ब क र्रेा 

 ददवस मजहना ददवस मजहना ददवस मजहना  

 रु. प.ै रु. प.ै रु. प.ै  

क र्ल कामगार स तार 

• लोहार 

• मोची 

       

सवशसािारण कामगार 

• प रुर्   

(१८ वर् ेवरील, 

िडिाकट) 

• िी 

(१८ वर् ेवरील, 

िडिाकट) 

       

क्षिे कामगार 

• प रुर्   

(१८ वर् ेवरील, 

िडिाकट) 

• िी 

(१८ वर् ेवरील, 

िडिाकट) 

• म लगा/ म लगी 

(१८ वर् ेवरील) 

       

ददनाकं:                                                                       तहजसलदार, ता....., जज....... 
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 ताल का नम ना-१२: पजशन्यमापन नोंदवही: 

पजशन् यमापक जिे ेउपलब् ि आह ेत् या ताल क् यात ठेवण् यासाठी हा वार्र्शक नम ना असनू यात 

ताल क्यातील पजशन्यमानाची नोंद करण् यात यते.े 

दररोज सकाळी ८.०० वाजता यात पजशन् यमानाची नोंद घणे् यात यात.े पाऊस पडला नसले तर '०' 

अर्ी  पष्ट ट नोंद करावी, रठपके, रेर्, कोरे ठेवण ेअस ेप्रकार वापरू नय.े   

ताल का नम ना-१२: पजशन्यमापन नोंदवही: 

मजहना:                                                                                    ताल का: 

वर्श:                                                                                         जजल्हा: 

ददनाकं पजशन्यमान  

(जमजलमीटर) 

र्रेा 

   

   

   

• मजहना अखरेपयतं: 

• मजहन्याची बरेीज  

• मागील बरेीज  

• जनू एक पासनूची बरेीज 

सही- 

तहजसलदार, ता....., जज....... 

 
 

 ताल का नम ना-१३: दजैनक ित्ता नोंदवही: 

हा सततचा दजैनक नम ना असनू यात महस ली न्यायालयात बोलवलले्या साक्षीदारानंा ददला जाणारा 

दैजनक ित्ता, आजण खाजगी पक्षकारान ेित्त्यासाठी जमा केलले्या रकमचेी नोंद असत.े 

 

सपंणूश राज्यात लाग ूअसलले्या म बंई न्यायालय र् ल्क अजिजनयम १९५९, कलम ३२ अन्वय,े उच्च 

न्यायालयाला ददवाणी आजण महस ली न्यायालयान ेआदेजर्का बजावण ेव जतच ेकायाशन् वयन 

करण्याबद्दल आकारण्याच्या फी बाबतच ेजनयम तयार करण्याची र्क्ती प्रदान करण्यात आली आह.े 

या र्क्तींचा वापर करून उच्च न्यायालयान,े ददवाणी जनयमप जतका खडं १ च्या प्रकरण २२ मध्य े

आदेजर्का फी च ेजनयम तयार केल ेअसनू त ेउच्च न्यायालयाची अजिसचूना क्रमाकं पी-६३२६/५६, 

ददनाकं ३१.३.१९५९ अन्वय ेसपंणूश राज्याला लाग ूकेल ेअसनू त्यान सार महाराष्ट्र जमीन महसलू 

अजिजनयम १९६६ च्या उपबिंान सार चौकर्ी करणाऱया महसलू अजिकाऱयानंी ददवाणी जनयम 

प जतकेच्या प्रकरण २२ मध्य ेजवजहत केलले्या प्रमाण ेआदजेर्का फी आकारण्याची तरतदू आह.े जर 

कोणत्याही रीतसर ककंवा सजंक्षप्त चौकर्ीच्यावळेी पक्षकारान,े साक्षीदाराचं्या उपजितीची इच्छा 

व्यक्त केली तर ददवाणी प्रदक्रया सजंहता, १९०८ मध्य ेजवहीत केललेी कायशपद्धती अन सरावी अर्ी 

तरतदू महाराष्ट्र जमीन महसलू अजिजनयम १९६६,  कलम २३१ अन्वय ेकरण्यात आललेी आह.े 
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ददवाणी न्यायालयात बोलजवलले्या साक्षीदारानंा द् यावयाच्या ित्त् याबाबतच ेजनयम उच्च 

न्यायालयान,े ददवाणी जनयम प जतकेच्या खडं एक प्रकरण सातमध्य ेतयार केल ेआहते.  
 

ताल का नम ना-१३ 

र्ासनान ेसाक्षीदार इत्यादींना ददललेा ित्ता इत्यादीच ेव खाजगी पक्षकारानंी महसलू न्यायालयात व त्यासाठी 

जनजक्षप्त केलले्या रकमाचं ेदजैनक तपर्ीलवार प तक 

ताल का:                                                                                      जजल्हा: 

अ.क्र. ददनाकं महस ली प्रकरण 

क्रमाकं व न्यायालय 

रक्कम जनजक्षप्त करणाऱया 

पक्षकाराच ेनाव 

जनजक्षप्त 

केललेी रक्कम 

साक्षीदाराचंी 

ककंवा 

दफयाशदीची नाव े

१ २ ३ ४ ५ ६ 

      

ित्ता 

 

रेल्व,े बस, बोट ककंवा गाडी 

इत्यादींच ेिाड े

दर रक्कम 

ददवस दर रक्कम पासनू  पयतं रेल्व,े 

बस, बोट 

ककंवा 

गाडी 

यापकैी 

कोणत े

वाहन 

  

७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 

        

एकूण तहसीलदारची 

आद् याक्षरी 

र्रेा आदात्याची 

सही ककंवा 

अंगठा 

र्ासनान ेरक् कम ददली असल् यास  तिं (४) व (५) 

मध् य ेकोणतीही नोंद करू नय.े 

 

१५ १६ १७ १८ 

    

 

 
 

 ताल का नम ना-१४: िायी अजिम नोंदवही: 

हा सततचा नम ना असनू यात िायी अजिमाच्या सबंिंातील जमा रकमा व खचश याचंी दजैनक नोंद 

असत.े याबाबत महाराष्ट र आकज मक खचश जनयम, १९६५ यामध् य ेतपजर्लवार माजहती नमदू आह.े 
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ताल का नम ना १४ 

िायी अजिमाचं् या सबंिंातील जमा रकमा व खचश याचंी नोंदवही 

ताल का:                                                                                     जजल्हा: 

रक्कम कोणाकडून 

जमळाली 

कर्ासाठी कोणाला 

ददली 

प्रमाणक क्रमाकं कर्ासाठी 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

      

महसलू दडंाजिकार 

जवर्यक 

साक्षीदार 

त रंुग सकंीणश व अजिम े दजैनक बरेीज व 

जर्ल्लक 

     र्रेा 

ठराव 

बंद 

प्रजतवाक्षरीत व 

लखेापरीक्षीत 

     

७ ८ ९ १० ११ १२ १३ 

       

 

 ताल का नम ना-१५: तपासणी, र्ोि, नक्कल फी नोंदवही: 

हा वार्र्शक नम ना असनू यात नक् कल जमळण् यासाठी आलले् या अजाचंी, अजिलखेातील कागदपिाचंी 

तपासणी, र्ोि, नक्कल यासाठी आकारण् यात आलले् या फी याचंी दजैनक नोंद असत.े यात दररोज नोंद 

करावी. तपासणी, र्ोि, नक्कल फी यासाठी दररोज प्राप् त झालले् या रकमचेा, पावत् यांवरून मळे 

घणे् यात यावा. प्राप् त रक् कम जवजहत म दतीत र्ासकीय कोर्ागारात िरणा झाल् याची खािी करावी. 

यावर अव् वल कारकून, नायब तहजसलदार / तहजसलदारन े वाक्षरी करावी. 

ताल का नम ना-१५ 

तपासणी, र्ोि, नक्कल फी नोंदवही 

ताल का:                                                                                                 जजल्हा: 

ददनाकं अन क्रमाकं अजशदाराच ेनाव जनजक्षप् त रक्कम 

    

१ २ ३ ४ 

    

खची टाकललेी रक्कम 

तपासणी फी र्ोि फी नक्कल फी कागदाचा खचश पोट खचश 

५ ६ ७ ८ ९ 

     

परताव्याची रक्कम तिं (५) त े(१०) 

ची बरेीज 

र्रेा  

१० ११ १२ 
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 ताल का नम ना-१६: ताल का आदर्श तक्ता: 

हा वार्र्शक नम ना असनू ताल का आदर्श तक्ता आह.े महसलू अजिकारी आजण जनता याचं् यासाठी 

जमीन महसलू प्रर्ासन आजण सामान् य प्रर्ासन यासबंिंी आवश् यक सपंणूश माजहती यात नमदू असत.े  

तलाठ् याकंडील िाम आदर्श तक् त् यातनू माजहती सकंलीत करून ताल का आदर्श तक्ता बनजवला जातो.  

जनतचे् या माजहतीसाठी ताल का आदर्श तक्ता, ताल का कायाशलयात दर्शनी िागात लावला जातो. गाव 

पातळीवर काही बदल झाल् यास हा तक् ता अद् ययावत करावा. 

ताल का आदर्श तक्ता 

ताल का:                                                                                  जजल्हा:  

१. वर्श  

२. ताल क्याच ेनाव 

३. क्षिे (चौरस दकलोमीटरमध्य)े  

४. लोकसखंया प रुर्               िी  

५. गावाचंी सखंया खरीप          रब्बी         वन          ओसाड           एकूण  

६. मडंळाचंी सखंया                  मडंळ अजिकार् यांची सखंया  

७. साझ याचंी सखंया                  तलाठ्याचंी सखंया  

८. पोलीस पाटलाची सखंया  

९. कोतवालाचंी सखंया  

१०. खातदेाराचंी सखंया व  

त्याचं्या िोगवट् याखालील जजमनीच ेक्षिे            खातदेाराचंी सखंया  

                                                            अ. दोन हके्टरपके्षा म्हणजचे पाच एकरपके्षा कमी 

जमीन              

                                                            िारण करणारे  

                                                           ब. दोन हके्टरपके्षा म्हणजचे पाच हके् टरपके्षा अजिक 

जमीन       

                                                            िारण करणारे  

११. िजूमहीन र्तेमज राचंी सखंया  

१२. काराजगराचंी सखंया  

१३. एकूण क्षिे                                        जबन द माला              द माला               एकूण  

१४. लागवड योग्य जजमनीच ेक्षिे                 खरीप                       रब्बी                एकूण  

१५. अकृजर्क वापराखालील र्तेजजमनीच ेक्षिे  

१६. सरकारी पडीत जजमनीच ेक्षिे  

१७. पडीक जजमनीच ेक्षिे  

१८. वन जजमनीच ेक्षिे  
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१९. क रणाच ेक्षिे  

२०. पोटखराबा जजमनीच ेक्षिे  

२१. दक्रडागंणाच्या खालील जमीन  

२२. अजतक्रमणाखालील जमीन  

२३. महसलू माफ म्हणनू ककंवा जवर्रे्ररत्या  

कम आकारी म्हणनू प्रदान जजमनीच ेक्षिे  

२४. प्रम ख जपके                                   जलससचंीत क्षिे    कोरडवाहू पीक      इतर क्षिे      

एकूण जपकाच ेनाव  

१ िात  

२ खरीप ज्वारी  

३ रब्बी ज्वारी  

४. गहू  

५ ि ईमगू  

६ ऊस  

७ कापसू  

८ इतर जपके  

२५. जमीन महस लाची (कृजर्क) एकूण मागणी  

      जनयत       सदंकणश       एकूण        मागील वर्ी केललेी वस ली- जनयत     सदंकणश      एकूण  

२६. अकृजर्क आकारणीची एकूण मागणी  

                                                      मागील वर्ी केललेी वस ली  

२७. इतर महस ली मागण्या                   मागील वर्ी केललेी वस ली  

१ जर्क्षण उपकर  

२ पाटबिंारे जवर्यक यणे ेरकमा  

३ इतर बाबी  

२८. तगाई कजाशची एकूण बाकी  

                                                       मागील वर्ी केललेी तगाई कजाशची वस ली  

२९. सरासरी पजशन्यमान  

३०. जपण्याच्या पाण्याचा प रवठाची सािन े 

३१. जलससचंन जवजहरींची सखंया  

                                                        वापरात असलले ेजवजहरींची सखंया  

                                                        वापरात नसलले्या (नाद रुत) जवजहरींची सखंया  

३२. बागायत जजमनीच ेक्षिे  

३३. जलससचंनाची सािन ेव  

जलससजंचत क्षिे  
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                                                    जलससचंनाच ेमागश व सािन े           जल ससजंचत क्षिे                

                                                           १ कालव े 

                                                           २ बािं  

३ जवहीरी 

                                                           अ. मोटा  

                                                           ब. तले इंजजन े

                                                           क. जवद्य त मोटारी  

                                                           ड. उद्धरण यिं े 

                                                           इ. पपं सचं  

                                                          ४. ब डकी  

                                                          ५. इतर  

३४. ग रे व पर्  याचंी सखंया असललेी           सर्गंें असललेी 

                                                          सर्गंें नसललेी 

 ३५. सावशजजनक व सहकारी संिा  

१ नगरपाजलका  

२ िामपचंायत ककंवा गट िामपचंायत  

३ न् याय पचंायत  

४ पचंायत सजमतीच्या  

५ पोलीस ठाण े(ठाणी) 

६ डाक कायाशलय/ कायाशलय े

७ प्रािजमक र्ाळा  

८ द य्यम र्ाळा  

९ माध्यजमक र्ाळा  

१० महाजवद्यालय  

११ सावशजजनक दवाखान े 

                               माणसाकंररता  

                               पर् वदै्यकीय  

१२ दळणवळणाची सािन े 

१३ सहकारी संिा  

१४ सहकारी कारखान े 

१५ मजहला मडंळे  

१६ तरुण मडंळे (य वक क्लब) 

१७ िजनी मडंळे  

१८ तालीम सघं  
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३६.  अन्निान्याच ेरात िाव द कानाचंी सखंया  

......... रोजी असल्याप्रमाण ेअन्निान्याचा एकूण साठा 

१ तादंळू  

२ ज्वारी  

३ गहू  

४ इतर  

३८. बाजाराच्या रठकाणांची नाव े 

३९. सावशजजनक जिाचं्या रठकाणाचंी नाव े 

४०. खाद्य गहृाचंी (उपहारगहृांची) एकूण सखंया  

४१. क ट ंबजनयोजन कें द्राचंी सखंया  

४२. वर्शिरात पार पाडलले्या क ट ंबजनयोजन र्िदक्रयाचंी सखंया           प रुर्              जिया  

४३. रत्याचं ेजनरजनराळे प्रकार व त्याचंी लाबंी (दक.मी.) 

४४. रेल्व ेमागाशची लाबंी (दक.मी.) 

                                                                                           तहजसलदार  

                                                                                           ताल का 

 

 

 

 


