
 

डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल् हाजिकारी                    ताल का जमाबदंी                                            pg. 1 

ताल का जमाबदंी 
 

सन १९५८ साली सर्व प्रथम म ंबई राज् याचे गार् नम ना सात-बारा आजि गार् नम ना ६ (फेरफार 

रजजस् टर) लागू झाल.े सन १९७१ नंतर महाराष्ट र जमीन महसलू खंड ४ आजि ५ लागू झाल् यानंतर 

नव् या नम न् यात गार् नम ना १ चा गोषर्ारा, गार् नम ना १ च् या उपर्ह्या, गार् नम ना २,३,४, 

आजि ५ ह ेनम ने एकत्र बांिून 'जमाबंदी फाईल' तलाठ्याकडून तहजसल कायावलयास प्राप् त होऊ 

लागली. गार् नम ना ५ सोबत कमी जास् त पत्रकाच् या प्रती,  माफीच् या याद्या या आिारे गार् 

नम ना ५ पूिव केला जाऊन तहजसल कायावलयाकडून तपासला जाऊ लागला. गार् नम ना ५ ला 

जमाबंदीचे र्ेळी जजल् हाजिकारी / उ.जर्.अ. यांनी मान् यता ददली की, जमाबंदी पूिव झाली अस े

समजण् यात येऊ लागले.  

जमाबंदी ला इंग्रजीमध् य े"Settlement" म् हितात. महाराष्ट्र जमीन महसलू अजिजनयम १९६६, 

कलम ९०(इ) अन् र्ये, जमाबंदी म् हिजे, जमीन महस लाची आकारिी ठरजर्ण् यासाठी एखाद् या 

प्रदेशात चालजर्लेल् या कामकाजातून जनपन् न झालेली कायवर्ाही असा आह.े 

कलम ९३ अन् र्य,े जमाबंदीची म दत ३० र्षव असून अशी म दत संपल् यानंतर, नर्ीन जमाबंदी 

होईपयंत ज नी जमाबंदी अंमलात रहाते. 
 

या लखेात आपि गार्/ताल का पातळीर्रील, महसूल र्स लीशी संबंिीत जमाबंदीची माजहती 

घेऊ. 
 

 जमाबदंीची तयारी - गार् पातळी: 

जमाबंदीसाठी गार्पातळीर्रील लेखार्ह्या अद्यार्त करिे आर्श् यक आह.े  

 गार् नम ना १ चा गोषर्ारा आजि गार् नम ना ५ हा मागिीसाठी म ख् य आिार आह.े गार् 

नम ना १ ते ४ च् या नोंदीर्रुन गार् नम ना ५ ला भरला जातो. 
 

 यात प्राम ख्याने ऑन लाईन गार् नम ना १ ते ५ आजि गार् नम ना ८-अ र् ८-ब अद्यार्त 

असार्ेत. त्यातही गार् नम ना ८-ब हा सर्ावत महत्र्ाचा गार् नम ना आह.े तो खालीलप्रमािे 

अद् ययार्त केला जातो.  
 

 सर्वप्रथम ऑन लाईन गार् नम ना ८-ड मध् य ेर्स ली प्रमाि ेसर्व नोंदी अद् ययार्त आहते याची 

खात्री करार्ी. या नोंदी र्सूल केलेल्या रकमेप्रमाि ेर् खातेदारास ददलले्या पार्त्यांप्रमाि ेआहते ह े

तपासारे्. करतांना (data feed करतांना च का होऊ शकतात)  
 

 जमाबंदीसाठी नेमलले्या मंडळ अजिकारी, अव् र्ल कारकून, नायब तहजसलदार यांनी, 

तलाठ्याने र्षवभरात केललेी ऑन लाईन/ऑफ लाईन र्स लीची नोंद बरोबर केली आह ेर् 

त्याप्रमाि ेऑन लाईन/ऑफ लाईन चलनाद्वारे भरिा केला आह ेयाची खात्री करार्ी. त्यासाठी 

ऑन लाईन/ऑफ लाईन पार्त् या, गार् नम ना आठ-ड आजि ऑन लाईन/ऑफ लाईन चलनाच्या 

एकूि एक नोंदी तपासून त्या सर्व बरोबर असल्याची खात्री करार्ी.  
 

 गार् नम ना आठ-ब अद् ययार्त करण्यासाठी तलाठ्यांना सचूना द्याव्यात. गार् नम ना आठ-अ 

मिील सर्व खातेदारांची नारे् गार् नम ना आठ-ब ला नोंदर्ून त्याचंी कायम मागिी (जमीन 
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महसलू, अकृजषक सारा आजि स् थाजनक उपकर) नोंदर्ार्ी. तसेच गार् नम ना आठ-ब मिील 

थकबाकी 'अनजिकृत बाकी' स्तंभात नोंदर्नू एकूि मागिी काढार्ी. 
  

 ताल का नम ना २ च्या आिारे गार् नम ना २ अद् ययार्त करुन र् सर्व नोंदी अचूक नोंदर्नू  

त्यांची गार् नम ना आठ-ब ला जबनच क नोंद असल्याची खात्री करार्ी.  
 

 गार् नम ना आठ-ब मध्ये मागिी कायम झाल्यानंतर झालेल्या र्स लीची र् माफीच्या 

प्रकरिाची नोंद करार्ी त् यासाठी -  

अ) ज्या खातेदारांचा जमीन महसलू र् उपकर दोन्ही माफ आह ेअशांची स् र्तंत्र यादी करार्ी र् 

त्याची रक्कम जनजित करार्ी.  

ब) ज्या खातेदारांचा जमीन महसलू माफ आह ेपरंत  उपकर माफ नाही अशांची स् र्तंत्र यादी 

करून माफीची र् र्सलू करार्याची रक्कम जनजित करार्ी.  

क) सर्व र्सूल झालले्या रकमेची खातेदार जनहाय नोंद घेऊन अनाजिकृत थकबाकी काढार्ी.  
 

 यानंतर गार् नम ना १ ते ४ अद् ययार्त करार्ा, गार् नम ना-१ चा गोषर्ारा, गार् नम ना ३, ४ 

र् ५ ची एक छापील प्रत तहसील कायावलयात सादर करार्ी. तलाठयांनी त्याचें मूळ रेकॉडव 

तपासिीसाठी तहसील कायावलयात हजर ठेर्ार्.े यापैकी गार् नम ना १ चा गोषर्ारा, गार् नम ना 

२, गार् नम ना ३, गार् नम ना ४ तहसीलदार यांनी स् र्त: तपासार्ा. त् यार्र 'तपासले' असा शेरा 

जलहून स्र्ाक्षरी करार्ी.  
 

 महसलू र्षव ह ेऑगस्ट ते ज ल ैअसे असल्याम ळे 'अ' पत्रकाची मागिी ऑगस्ट मजहन्यात जनजित 

करायची असते. ऑगस्ट मजहन्यात सर्वप्रथम गार् नम ना आठ-ब तयार करण्यास स रुर्ात करार्ी. 

त्याचा आिार गार् नम ना आठ-अ हा आह.े यात सर्व खातेदारांची नारे्, गार्ी असलले ेमालकीचे 

क्षेत्र र् त्याचा आकार याची नोंद असत.े जजमनीचा शेतसारा र् त्यार्रील स् थाजनक उपकर (ग्रा.प. 

र् जज.प.उपकर) हा दरर्षी बदलत नसतो.  

त्या आिारे प्रत्येक खातेदाराकडील कायम मागिी (जमीन महसूल, त्यार्रील स् थाजनक उपकर, 

अकृजषक सारा र् त्यार्रील उपकर) जनजित करून गार् नम ना आठ -ब मध् य ेअद् ययार्त करता 

येतो. 

फक्त संकीिव महसलू हा र्षव संपेपयंत नोंदजर्ता येत नाही, पि तो प्रत्येक गार्ात काही मोजक्याच 

खातेदाराकड ेअसतो. म्हिजेच र्षावच्या स रुर्ातीला खातेदार जनहाय र् गार्जनहाय जमीन 

महसलू, अकृजषक सारा र् त्यार्रील उपकरांची मागिी जनजित करता येते. 
 

 मागील र्षावची जमाबंदी ३१ ज ल ैअखरे पूिव झाली असले तर प्रत्येक खातेदार जनहाय र्सलू 

करार्याची अनाजिकृत थकबाकी गार् नम ना ८ -ब मध्य ेजनजित झालेली असत.े त्याच्या आिारे 

नर्ीन र्षावत गार् नम ना ८-ब मिील अनाजिकृत बाकी स्तंभ भरता येतो. म्हिजेच ऑगस्टच्या 

स रुर्ातीला खातेदार जनहाय कायम जमीन महसलू, अकृजषक कर र् उपकर आजि मागील र्षावची 

थकबाकी गार् नम ना ८-ब ला नोंदर्नू नर्ीन र्षावची, संकीिव महसूल र्गळता मागिी 

जनजितपि ेतयार करता येते.   
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 जे खातेदार मागिी करुनही सारा देत नाहीत त्यांना म.ज.म.अ. कलम १७८ अन् र्ये जर्जहत 

पध् दतीने नोटीस द् यार्ी र् म दतीनंतर जप्तीची कारर्ाई करुन र्स ली करार्ी. र्स ली केल्यानंतर 

नम ना ९ प्रमाि ेपार्ती द् यार्ी र् र्ेळोरे्ळी नम ना १० प्रमाि ेचलन तयार करुन बँक र्ा 

कोषागारात र्स लीची रक्कम जमा करार्ी.  
 

 र्स लीच्या काळात दररोज गार् नम ना ८ -ड मध्ये जमा र् भरिा केल्याच्या नोंदी जबनचूक 

होत आहते याची खात्री स् र्त: करार्ी. त्याची नोंद रे्ळोर्ेळी गार् नम ना ८-ब मध् य ेनोंदजर्ल् याची 

खात्री करार्ी.    
 

 महसलू र्षव जरी ३१ ज लैला संपत असले तरी माह ेज नमध्ये पेरिीला स रुर्ात होते म्हिून ज न 

अखेर सर्व र्स ली पूिव करार्ी आजि आता प ढ ेर्स ली होि ेशक्य नाही अशी पररजस्थती झाल्यार्र 

जमाबदंीला खालील प्रमािे प्रारंभ करार्ा:  

१. सर्व र्स लीच्या रक्कमाचंी गार् नम ना ८-ब मध्य ेपार्ती जनहाय नोंद करुन खातेदारांची 

थकबाकी (असले तर) त् याची यादी तयार करार्ी.   

२. गार् नम ना ८-ब चा गोषर्ारा काढ न मागिी र् थकबाकीची यादी तयार करार्ी.  

३. गार् नम ना १ र् त्याच्या द य्यम नोंदर्ह्या गार् नम ना २,३ र् ४ अद् ययार्त कराव्यात.  

गार् नम ना १ मध्ये एक साल कमी शेतसाराच्या नोंदी, भोगर्टदार र्गावच्या नोंदी, कमी-जास्त 

पत्रकाप्रमािे झालेला बदल र् मळई/िौत जजमनीम ळे कमी/जास्त झाललेे क्षेत्र याच्या नोंदी 

तपासून त् या अद् ययार्त कराव् या.  

४. गार् नम ना १ च्या द य्यम नोंदर्ह्या स ध् दा महत्र्ाच् या आहते. गार् नम ना १-अ मध्य ेर्न 

जमाबंदी अजिकारांचे र्न कायदा २० प्रमाि ेर्न जजमनींबाबत आदेश प्राप्त झाले असतील तर 

त्याची नोंद घ्यार्ी. तसेच सामाजजक र्नीकरिानंी गायरान क्षेत्रात र्ृक्षारोपि केले असले र् र्न 

तयार केल ेअसेल तर त्याचीही नोंद घ्यार्ी. त्यासाठी संबंजित खात्याकड न तहजसलदारांनी 

माजहती मागरू्न ती तलाठ्यांना कळर्ार्ी.  

५. गार् नम ना १-ब मध्ये जर्शेष बदल नसतो. पि त्यात मालकी र् गायरानाच्या नोंदी म्हिजेच 

जबन भोगर्टांच्या सरकारी जजमनीची नोंद असत.े मात्र गार् नम ना १-क र् गार् नम ना १-ड मध्य े

भोगर्टदार दोन म्हिून मंजूर केलेल्या जजमनी र् क ळ र्जहर्ाट कायदा र् जसललंग कायद् याप्रमाि े

अजतररक् त ठरलेल् या जजमनीची नोंद असत ेत् या अद् ययार्त कराव्यात. 

६. गार् नम ना १-क मिील सर्व प्रजतबिंीत सत्ता प्रकारच् या नोंदींची काही ७-१२ तपासून खात्री 

करार्ी. (जर्शषेत: िारिाजिकार, इतर हक् कातील प्रजतबंिीत प्रकाराचे शेरे इत् यादी) 

७. गार् नम ना २ हा अनेक गार्ात, जर्शेषतः नागरी क्षते्रात अद् ययार्त नसतो. त्यासाठी 

तहजसलदारांनी ताल का नम ना २ र् गार् नम ना २ ची रुजर्ात घाल न द् यार्ी र् स्र्तःच्या 

जनगरािीखाली तो अद् ययार्त करुन घ्यार्ा. 

८. गार् नम ना ३ हा इनाम जजमनीच्या नोंदीचा असतो. जमाबंदीच्या काळात तलाठ्यांनी यातील 

देर्स्थानाच्या सर्व जजमनीची प्रत्यक्ष पाहिी करार्ी तसेच देर्स्थानाची प जा-अचाव इनामदार 

करतो की नाही याची चौकशी करुन पंचनामा करार्ा. द माला जमीन जर सरकारी जनगरािीत 

घेतली असले तर त् यार्रील जमीन महसलू गार् नम ना ४ (संकीिव जमीन महस लाच् या नोंदर्हीत) 

दाखजर्ला जात आह ेयाची खात्री करार्ी.  

९. गार् नम ना ४- संकीिव जमीन महसूल नोंदर्ही- या नोंदर्हीत सर्वसािारिपिे खालील बाबी 

नोंदजर्ल् या जातात. 
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 र्ाढीर् जमीन महसलू  

 जर्लंब श ल् क नोंदर्हीन सार झाललेा आकार 

 दकरकोळ जबनशेती आकार 

 एक साली जललार्ाच् या रक् कमा 

 सक् तीचे उपाय योजल ेअसल् यास त् याच् या नोटीस फीची रक् कम 

 सरकारी फळ-झाडांच् या जललार्ाची रक् कम  

 म.ज.म अजिजनयमान् र्ये केलले् या दंडाच् या रकमा इत् यादी. 

हा नम ना दरर्षी तहजसलदारने तपासार्ा.  
 

 गार् नम ना १ ते ४ च् या सर्व बाबी तपासून त् यांचा अंमल गार् नम ना ५ मध् य ेझाला आह ेयाची 

खात्री करार्ी. गार् नम ना ५ मिील दाखजर्ललेी आकारिी, गार् नम ना ८-ब ला असिार् या 

रकमांशी तंतोतंत ज ळली पाहीजे.  
 

 गार् नम ना ५ चा गार्जनहाय गोषर्ारा काढून, ताल का नम ना ५ अद् ययार्त करून  

तहजसलदारने त् यार्र स् र्ाक्षरी करार्ी. 

ʻजमाबंदी दरबारʼच् या र्ळेी जज.अ./उ.जर्.अ. गार् नम ना ५ तपासून त् यार्र स् र्ाक्षरी करतात.  
 

 ताल का नम ना ५ आजि ताल का नम ना ७ तयार झाल् यानंतर तो जजल् हा नम ना २ च् या नम न् यात 

जजल् हाजिकारी यानंा सादर केला जातो.  
 

 जमाबदंीची तयारी - ताल का पातळी- 

 ताल का नम ना ४ अद् ययार्त करिे. 

 ताल का नम ना ५ अद् ययार्त करिे. 

 ताल का नम ना ६ अद् ययार्त करिे. 

 ताल का नम ना ७ अद् ययार्त करिे. तहक बी आजि स टीच् या नोदींचे रजजस् टर तयार करिे.  

 ताल का नम ना ९ अद् ययार्त तयार करि े

 ३१ ज ल ैरोजी खाते बंद केल् याबाबत जजल् हाजिकारी यांना कळजर्िे.  
 

 गार् पातळीर्रील जमाबंदी पूिव झाल् यानंतर जजल् हाजिकारी ककंर्ा उ.जर्.अ. ह ेताल क् याची 
जमाबंदीची तपासिी हाती घेतात. या कामी ताल क् यातील १/३ गारे्, प्रजतर्षी रोटेशन पध्दतीने 

जनर्डली जातात. 

त् यापैकी १० गार्ांची १००% तपासिी 'अ' ऑडीटच् या ितीर्र केली जाते. जनर्डलले् या उर्वररत 

गार्ांची अंशत: दप् तर तपासिी केली जाते. यात प्राम ख् याने गार् नम ने  १ ते ५, ८- ब आजि ८-ड 

यांची तपासिी करि ेआर्श् यक आह.े ताल का पातळीर्र, ताल का नम ने १, ४, ७ र् ९ यांची 

तपासिी करि ेआर्श् यक आह.े काही रठकािी सर्वच गार्ाचं् या गार् नम ने १ ते २१ ची अंशत: 

तपासिी ही केली जाते.   

तपासिीत आढळलेल् या दोषांचा एकजत्रत सजंक्षप् त मेमो तयार केला जातो. ह ेकाम 

जजल् हाजिकारी/उ.जर्.अ. कायावलयातील जमाबंदी पथक, जमाबंदी दरबारापूर्ी करतात.  
 

 जमाबंदी दरबारात ताल क् यातील सर्व गार् नम ना ५ र्र जजल् हाजिकारी/उ.जर्.अ. ह ेस् र्ाक्षरी 
करतात. त् याचर्ेळी दोष दाखजर्िार् या मेमोचे (जमाबंदी शकपट्टी) तलाठी यांच् या उपजस्थत र्ाचन 
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केले जाते. गार्जनहाय शकपट्टीच् या तीन प्रती तयार करुन, दोन प्रती तहजसल कायावलयास ददल् या 

जातात. सदर शकपट्टीमिील दोषांचे जनराकरि करुन तलाठी यांनी अन पालन अहर्ाल 

तहजसलदार माफव त जस्र्कृतीसाठी जजल् हाजिकारी/उ.जर्.अ. यांना सादर करार्याचा असतो. 
 

 जमाबदंी तपासिीची पध् दत: जमाबंदी तपासिी करण् यासाठी जजल् हाजिकारी पूिव 

जजल् ह्यासाठी एक  तारीख ठरर्ून देतात. अशी तारीख सर्वसािारिपिे ३१ जडसेंबर असते. या 

तारखेनंतर झाललेे खरेदी/जर्क्री/र्ारसा/र्ाटिी र् कोटव जडक्री आिारे झाललेे हस् तातंर जर्चारात 

घेतले जात नाहीत. 

३१ जडसेंबर नंतर, पैसेर्ारी जाहीर झाल् यानंतर तलाठी र्स लीस पात्र आजि माफीस पात्र अशा 

खातेदारांच् या याद्या तयार करण् यास स रुर्ात करतात. खरीप गार्ांची पैसरे्ारी र्स लीच् या प्रपत्र 

“अ” मध् य ेजमीन महसलू र् त् यार्रील उपकराची मागिी दाखजर्ली जात नाही. “अ” प्रपत्रात 

दशवजर्ण् यात येिारी मागिी स ध् दा हगंामी समजण् यात येते. ३१ ज लै पूर्ी ताल क् याच् या जमाबदंी 

र्रुन ३१ ज लैचा आकडा हा अंजतम समजून “अ” प्रपत्रात शेरे कोष्ट टकी चढ-उताराची नोंद घेतली 

जाते आजि झालेल् या र्स लीशी त् याची सांगड घालून जमीन महसलू आजि त् यार्रील उपकराची 

र्सूली, फाजील र्सूल ककंर्ा थकीत अथर्ा स् थजगती पररजस्थती दशवजर्ली जाते. 
 

जमाबंदीचे र्षव १ ऑगस् ट ते ३१ ज ल ैअस ेमानल ेजाते. तलाठी, र्स लीस पात्र, पूिव माफीचे अशा 

खातेदारांच् या याद्या तयार करतात. याला ʻस चीपत्रʼ म् हितात. स चीपत्र म् हिजे तलाठ्याने 

त् याच् या र्स लीकरीता केलेल ेखातेदार जनहाय कच् चे टाचन होय. यात नजीकच् या रुपयात  

(पूिांकात) मागिी करार्याची असल् याम ळे चढ-उताराचा तपशील स चीपत्रात स चजर्ण् यात येतो. 

स चीपत्रासाठी मागील र्षावचा आठ-अ, जो ३१ जडसेंबर पयंत अद्यार्त केलेला असता तो आिार 

मानला जातो. जमाबंदीच् या र्ेळी आठ -ब जरी तयार असला तरी चढ-उताराचा येिारा फरक 

माजहत करुन घेण् यासाठी तलाठ्याने तयार केललेे स चीपत्रक हजर ठेर्ि ेआर्श् यक असते.  
 

जमाबंदी रुजर्ातीचा कायवक्रम माह ेज लैमध् य ेतारखा जनजश् चत करून घेतला जातो. तलाठ्यानंा 

रुज र्ातीच् या तारखा १५ ददर्स अगोदर कळजर्ल् या जातात. तलाठी, तहजसल कायावलयात 

रुजर्ातीच् या ददर्शी संबंिीत सर्व गार् नम ने आजि सर्व प्रकारच् या माफीस पात्र खातेदाराचे 

स चीपत्र घेऊन हजर राहतात.  

तलाठी, जमाबंदीसाठीच् या सबंजित गार्ांचे कच् चे टाचि, गार् नम ना १ चा गोषर्ारा, गार् 

नम ना ५ तहजसल कायावलयात सादर करतात. तलाठयाने ददलेल् या कच् च् या टाचिाच् या नम न् यात 

सटू आजि जनव् र्ळ यिेे नजीकच् या रुपयात मागिीसाठी आलेली कमी-जास् त रक् कम र्ेगर्गळी 

दाखजर्तात. हा नम ना भरण् यासाठी गार् नम ना १ ते ४ चा आिार घेतला जातो.   
 

ताल का जमाबंदी महसलू सहायक, र्रील कच् च् या टाचिार्रुन गार् जनहाय जमाबंदी फॉमव भरुन 

घेतो. हा नम ना तलाठी यांनी केलेल् या नम न् याशी जमळता-ज ळता असतो. या नम न् यार्रुन ताल का 

नम ना ४ तयार केला जातो. हा नम ना रजजस् टरच् या स् र्रूपात ठेर्ला जातो. रजजस् टरच् या डाव् या 

बाजूस मागिीचा तपशील दाखर्ून जनजित केललेी मागिी त् यात नोंदजर्ली जाते र् उजव् या 

बाजूस चलानाप्रमािे केलेली र्स ली नोंदजर्ली जाऊन, मागिी एर्ढी र्स ली ककंर्ा फाजील 

र्स ली केली असल् यास त् याची नोंद घेतली जाते. 
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गार् नम ना १ चा गोषर्ारा स् र्तंत्र ठेर्ललेा असनू जमाबंदीच् या र्ेळी गार् नम ना १ र् 

गोषर्ार् यामध् य ेफरक असल् यास, ʻकमी जास् तीचा अंमल झालेला नाही, तपासलेʼ अस ेजलहून 

जमाबंदी महसलू सहायक आजि तहजसलदार त् यार्र स् र्ाक्षरी करतात.  
 

गार् नम ना १ चा गोषर्ारा, गार् नम ना ५ सोबत तहजसल कायावलयात ठेर्ला जातो. गार् नम ना 

१ च् या गोषर्ार् यात खालसा जमीनी आजि प्रजतबंिीत प्रकारच् या जजमनींचा महसलू र्ेगर्ेगळा 

दाखर्ून तो तपासला जातो.  
 

गार् नम ना २- अकृजषक जमीन महस लाची नोंदर्ही जमाबंदीच् या र्ेळी तपासली जाऊन 

नोंदीन सार क्षेत्र कमी अजिक झाल् याची तपासिी केली जाते. प्रत् येक र्षी गार् नम ना २ च् या 

शेर्टी गोषर्ारा काढला जातो. हा नम ना तपासून त् यार्र तहजसलदार याचंी स् र्ाक्षरी घेण् यात 

येते. 
 

गार्ाची जमाबदंी पूिव झाल्यानंतर त्याप्रमाि ेगार् र् ताल का नम ने अद्ययार्त केले जातात. 

यानंतर जजल्हाजिकारी र् संबंजित उपजर्भागीय अजिकारी यांनी ताल क्यातील ३३% गार्ांचे 

१०% आजि १०% गार्ांचे १००% लेखा परीक्षि करार्याचे असते. जमाबंदी पूिव झाल्यानंतर 

सािारिपि ेसप्टेंबर मजहन्यापयतं अस ेलखेा परीक्षि पूिव होि ेअपेजक्षत असते.  

 

जमाबंदी तपासिीबाबत, अॅन्डरसन मॅन्य अलमध्य ेप ढील प्रमािे दोन प्रकारच्या तपासण्या जर्हीत 

केलेल्या आहते :  

अ) जमाबंदी करताना तहजसलदारने ताल क्यातील जनर्डक १० गांर्ाची तपजशलर्ार तपासिी 

करार्ी. ही १० गारे् गार्े र्गळता उर्वररत गार्ाची अंशत: तपासिी करार्ी.  
 

ब) जजल्हाजिकारी यांनी, तहजसलदारांनी तपजशलर्ार तपासिीसाठी जनर्डलेल्या १० गांर्ापैकी 

एक गार्ाची तपजशलर्ार तपासिी करून उर्वरीत ९ गांर्ाबाबत त्यातील १/५ बाबीची तपासिी 

करार्ी. याजशर्ाय उर्वरीत गार्ांपैकी १/४ गार्ांची अंशत: तपासिी करार्ी.  
 

 जमीन महसलू जर्षयक कायदशेीर तरतदूी (म.ज.म.अ. अन् र्ये) : 

 सर्व जजमनी करासाठी पात्र आहते (कलम ६४) 

 जजमनींचा आकारिी योग् य महसलू,  त् यांच् या र्ापरान सार जनजश् चत होतो. (कलम ६७) 

 महसातून अंशत: सूट असलले् या जजमनींचे कर जनिावरि जजल् हाजिकारी करतात. (कलम ६८)  

 जमीन महसलू हा जजमनीर्रील सर्वश्रेष्ट ठ भार असतो. (कलम ७२) 

 महसलू अजिकारी/कमवचारी यांनी जमीन महसूल र्सलू केल् यानंतर त् याची पार्ती देिे     

    बिंनकारक आह.े (कलम ७६) 

 जमीन महसलू प्रािान् याने देिे आर्श् यक आह.े (कलम १६८) 
 

 महसलू र्स ली: महसूल प्रशासनामाफव त 'अ', 'ब' र् 'क' अशा तीन प्रपत्रात महसूल कर 

र्स लीचा जहशोब सादर केला जातो.  
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'अ' पत्रकात:- 

 सर्वसािारि जमीन महसलू        

 र्ाढीर् जमीन महसलू 

 सकंीिव जमीन महसलू 

 जजल् हा पररषद उपकर 

 ग्राम पंचायत उपकर 

 पंचायत सजमती उपकर 

 रोजगार हमी योजना उपकर (बागायती जपकार्रील, नगरपाजलका हद्दीतील जजमनी र् 

इमारतीर्रील) 

 जशक्षि कर (व् यापारी जपकार्रील, नगरपाजलका हद्दीतील जजमनी र् इमारतीर्रील) 

 र्ाढीर् जशक्षि कर 

 अकृजषक आकारिी (र्ाढीर् अकृजषक आकारिीसह) 

 पोट जहस् सा फाळिी फी 

 जसमांकन जचन् हाचंी द रुस् ती (बाऊंड्री जपलसव द रुस् ती) 

 र्स् तीर्ाढ सनद फी 

 अंतरलखेा पररक्षि र्स ली 

 नझ ल बाकी इत् यादींचा समार्ेश होतो. 

'ब' पत्रकात:- 

 गौि खजनजाबाबतचे कर  

 मत् स् य व् यर्साय कर 

 कोटव फी र् म द्ांक श ल् क 

 नोंदिी पत्रार्रील फी 

 महसलूी र्स ली प्रमािपत्राव् दारे होिारी र्स ली 

 करमिूक कर र् त् यार्रील उपकर 

 जाजहरातीर्रील कर 

 पैज कर 

 बी ए डी आर कायद्यान सार जमळिार् या रकमा 

 बी बी आर कायद्यान सार जमळिार् या रकमा 

  र्रील बाबींव् यजतररक् त इतर बाबी इत् यादींचा समार्ेश होतो. 

'क' पत्रकात:- 

 सर्व सािारि तगाई 

 मृद सिंारि थकबाकी 

 र्न जजमनीर्रील भमूीहीन शेतमजूरांना प नर्वसनासाठी ददलेल ेकजे 

 अकृजषक कजे 

 आदशव गृहजनमावि र्स् ती योजनांतगवत ददलेली कजे 

 पजिम पादकस् तानातून आलेल् या जनर्ावजसतांना ददललेी कजे 

 पजिम पादकस् तान व् यजतररक् त इतर देशाकडून आलेल् या जनर्ावजसतांना ददलेली कजे 

 प्रकल् पग्रस् तानंा प नर्वसनासाठी ददलेली कजे 
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 क ळानंा ददललेी कजे 

 र्रील बाबींव् यजतररक् त इतर कजे 

 प नर्वसन भखूंड कब् जेहक् क ककंमत 

 क ळकायदा कब् जेहक् क ककंमत 

 कमाल जमीन िारिा कायद्याखाली र्ाटप केलेल् या अजतररक् त जजमनीची रक् कम 

 संजय गांिी योजना 

 नैसर्गवक आपत् ती कजे इत् यादींचा समार्ेश होतो.  

 

 भूमापन क्रमांकाची कृजषक आकारिी ही त्यातील जपकांचे उत्पन्न आजि र्गवर्ारीची ककंमत 

यार्र आिारीत असते (कलम ९४). जमीन महस लामध् य,े मूळ जमीन महसूल (ऐन/जनयत), 

जजल् हा पररषद उपकर, ग्रामपंचायत उपकर या तीन बाबींचा समार्ेश होतो. या तीन बाबींची 

बेरीज करुन एकत्रीत रक् कम संबजित खातेदारांकडून जमीन बाब म् हिून र्सूल केली जाते. शेती 

ककंर्ा इतर कोित् याही प्रयोजनासाठी र्ापरण् यात येिार् या सर्व जजमनी करासाठी पात्र आहते.  
 

 अकृजषक आकारिी: अकृजषक आकारिी जजमनीच् या बाजारभार्ार्र आिारललेी असल्याम ळे, 

जजमनीचे मगदरू र् इतर गोष्टींचा जर्चार करार्ा लागत नाही. जबगर नागरी क्षते्रांमध्य े

जजमनीच्या बाजार मूल् याच्या आिारार्र गार्ांची र्गव १ आजि र्गव २ अशा दोन र्गावत जर्भागिी 

करण्यात आली आह.े  

र्गव १ मध्य ेसमाजर्ष्ट केलेल्या गार्ांमध्ये अकृजषक आकारिीचा दर, दरर्षी, दर चौरस मीटरला 

दहा पैशाहून अजिक असिार नाही मात्र अशी दकमान आकारिी कृजषक आकारिी इतकी असले. 

र्गव २ मध्य ेसमाजर्ष्ट केलेल्या गार्ांमध्ये असा अकृजषक दर, दरर्षी, दर चौरस मीटरला पाच 

पैशाहून अजिक असिार नाही मात्र अशी दकमान आकारिी कृजषक आकारिी इतकी असले. 

 

अशा जजमनी जेथे जस् थत असतील ती जागा, त् या ज्या अकृजषक प्रयोजनाथव उपयोगात असतील ती 

प्रयोजने, त्याम ळे जमळिारे फायदे र् तोटे या गोष्टी जर्चारात घेऊन करण्यात आलेल्या जजमनीच्या 

बाजार मूल्यार्र उक् त जर्भागिी आिाररत असते. 

नागरी क्षेत्रातील प्रत्येक गटातील जजमनीच् या दर चौरस मीटर जजमनीर्र, अशा जजमनीच् या संपिूव 

बाजारमूल्याच्या जर्जहत करण्यात येईल अशा टके्कर्ारीत "अकृजषक आकारिीचा प्रमाि दर" 

जनजित करतात. अकृजषक आकारिीचा प्रमाि दर पाच र्षांच्या कालार्िीसाठी (हमी 

कालार्िीसाठी) अंमलात रहातो आजि त्यानंतर त्यात स िारिा केली जाऊ शकते. 

 नागरी क्षते्रातील अकृषीक आकारिीचा दर: नागरी क्षते्रातील अकृषीक प्रयोजनांसाठी 

उपयोगात आिलेल्या जजमनींच्या बाबतीत जजमनींचा अकृजषक आकारिीचा दर, त् यांच् या 

र्ापरान सार जनजश् चत केला जातो. (कलम ११४)    

अ. रजहर्ास प्रयोजनासाठी: अकृजषक आकारिीच्या प्रमािदराइतका 

ब. औद् योजगक प्रयोजनासाठी: अकृजषक आकारिीच्या प्रमािदराच्या दीडपट 

क. व् यर्सायीक/र्ाजिजज् यक प्रयोजनासाठी: अकृजषक आकारिीच्या प्रमािदराच्या जतप् पट 
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    (म ंबई म.न.पा. क्षेत्रातील म ंबई शहर जजल् हा क्षेत्र र्गळून, अन् य सर्व म.न.पा. हद् दीतील        

    क्षेत्रामध् य)े     

क-१. व् यर्सायीक/र्ाजिजज् यक प्रयोजनासाठी: अकृजषक आकारिीच्या प्रमािदराच्या द प् पट 

       (राज् याच् या उर्वररत नागरी क्षते्रामध् य)े 

ड. इतर अन् य प्रयोजनासाठी : अकृजषक आकारिीच्या प्रमािदरापके्षा कमी नसले 

                                      आजि उक् त प्रमािदराच्या दीड पटीपके्षा अजिक नसले. 
 

कोितीही जमीन कोित्याही अकृजषक प्रयोजनाथव सहा मजहन ेककंर्ा त्याहून कमी असलेल्या 

काळासाठी र्ापरण्यात येत असले तर अकृजषक आकारिी, उक् त अकृजषक प्रयोजनाथव र्ापरण्यात 

आलेल्या जजमनींसाठी जी आकारिी जनजित करण्यात आली असेल त् या आकारिीच्या जनम्मी 

असेल. 
 

 र्स लीयोग् य जमीन महसलू कसा ठरजर्ला जातो : 

जमीन महसलू हा खातेदाराच् या नार्ार्र असलले् या एकूि क्षेत्राच् या आकारार्र मोजला जातो. 

त् याम ळे यासाठी गार् नम ना '८-अ' अत् यतं महत् र्ाचा ठरतो.  

 तलाठी यांनी ददनांक १ जडसेंबरच् या स मारास संपूिव गार्ाचा, गार् नम ना ८-अ अद् ययार्त 

असल् याची खात्री करार्ी.  

 ज् या खातेदारांच् या शतेजजमनीचा महसलू (आकारिी) रु. ५/- पेक्षा कमी असले अशा 

खातेदारांना जमीन महसूल देण् यापासून सूट आह,े परंत  त् यांना स् थाजनक उपकर माफ नाहीत. 

जललसंचीत क्षते्र असिार् या खातेदारांना अशी सटू लागू नाही.   

 ज् या गार्ांची पैसेर्ारी पन् नास पैशापके्षा कमी असेल तेथील जजरायत शतेजजमनींर्रील 

शेतसारा माफ असले परंत  स् थाजनक उपकर जर्शषे आदेशाजशर्ाय माफ करण् यात येिार नाहीत. 

ज् या शेतकर् यांची िारि जमीन ३ हके् टर पके्षा कमी आह ेआजि र्ार्षवक शेतसारा रु. १०/- पेक्षा 

कमी असले त् यांना शेतसारा माफ असले, परंत  स् थाजनक उपकरातून अशी सटू देण् यात येिार नाही. 

त् यातील काही भाग जर लसंचनाखाली येत असले तर तो जर्चारात घेऊन स ट जनजित करार्ी. 

 महसलू कर आजि उपकर माफी, खात् याच् या एकूि आकारार्रुन ठरजर्तानंा तो जहस् सेदारांच् या 

गार् नम ना ८-अ मिील नोंदीर्रुन ठरजर्ल् याम ळे शासनाच् या महस लाचे न कसान होते. 

खातेदाराचे िारि क्षेत्र जर्चारात घेतांना पोट खराब क्षते्र जर्चारात न घतेल् याने र्ाढीर् जमीन 

महसलू आकारिीतून खातेदारांना र्गळले जािे ककंर्ा त् यांच् यार्र कमी आकारिी होिे, असे 

प्रकार होिार नाहीत याची दक्षता घ् यार्ी. 

 खातेदाराचे खाते ज् या गार्ात आह ेत् या व् यजतररक् त इतर गार्ात त् याने जमीन िारिा केली 

नाही याची खात्री करार्ी.  

 ज् या खातेदारांच् या शतेजजमनीचा महसलू रु. ५/- पेक्षा जास् त आह ेअशा र्स लीयोग् य  

खातेदारांची स् र्तंत्र यादी, त् यांच् या नार्ासमोर त् यांचा देय महसलूाचा आकडा जलहून तयार केली 

जाते.  

 जजल् हा पररषद उपकर हा मूळ जमीन महसलू (ऐन) आकाराच् या सात पट असतो. र्स लीयोग् य 

खातेदारांच् या देय महस लाच् या अकंासमोर ग जिले ७ अस ेजलहीले जाते.    

 ग्रामपंचायत उपकर हा मूळ जमीन महसलू (ऐन) आकारा इतकाच असतो म् हिून मूळ जमीन 

महस लाची रक् कम, ग जिले ७ अजिक मूळ जमीन महस लाची रक् कम असे जलहील ेजाते.    
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 मूळ जमीन महस लाची रक् कम (ऐन) ग जिल े७, अजिक मूळ जमीन महस लाची रक् कम यांची 

गिना म् हिजे एकूि देय जमीन महस लाची र्स ली योग् य रक् कम.     
 

 र्स लीच ेचलन करतानंा प िाकंामध् य ेतयार करार् े:   

याचा अथव प्रत् यके खातेदाराची रक् कम प िांकामध् य ेर्सलू करार्ी असा नाही. प िांकासाठी कमी 

पडिारी रक् कम शेर्टची पार्ती करताना मूळ आकारामध् ये प िांकामध् य ेजलहून र्सूल करार्ी.  

अकृषीक जमीन महसलू र्सूल करतांना मूळ जमीन महसलू आकाराऐर्जी अकृषीक आकार 

असतो. जजल् हा पररषद उपकर, ग्रामपंचायत उपकर र्रील प्रमािेच असतात.    

(महाराष्ट र जमीन महसूल जनयम प जस् तका खंड ४; महाराष्ट र ग्रामपंचायत अजिजनयम, १९५८ कलम १२७; 

महाराष्ट र जजल् हा पररषद र् पंचायत सजमती अजिजनयम, १९६१ कलम १४४ ते १५५)  
 

 'सकंीिव जमीन महसलू' म् हिजे मूळ जमीन महस लाव् यजतररक् त इतर रक् कम. संकीिव जमीन 

महस लाचे दोन प्रकार आहते.  

(१) स् थाजनक उपकरांसह पात्र संकीिव जमीन महसूल: ज् या संकीिव जमीन महस लाचा संबंि 

जजमनीच् या उपयोगाशी असतो अशा संकीिव जमीन महस लार्र सर्व सािारि जमीन 

महस लाच् याच दराने स् थाजनक उपकर र्सलू केला जातो. (उदा. जमीन भाडे)  

(२) स् थाजनक उपकरांसह अपात्र संकीिव जमीन महसलू: ज् या सकंीिव जमीन महस लाचा संबिं 

जजमनीच् या उपयोगाशी नसतो त् यार्र स् थाजनक उपकर र्सलू केला जात नाही. (उदा. दंडाची रक् कम)  

संकीिव महसलू आकारिी ठरजर्ण् याचे अजिकार तहजसलदार र् उपजर्भागीय अजिकारी यांना 

असतात.  
 

 इतर प्रचजलत र्ाढीर् कर : 

 महाराष्ट र जशक्षि आजि रोजगार हमी (उपकर) कायदा १९६२, जशक्षि उपकर:  

लखेाजशषव: ००४५  

जशक्षि उपकर: राज् यात जशक्षिाची अजभर्धृ् दी करण् यासाठी आर्श् यक असलले् या खचावची 

तरत द करण् यासाठी जशक्षि उपकर र्सलू केला जातो. ज् यार्ेळी एकाच जजमनीत अनेक व् यापारी 

जपके घेतली जातात ककंर्ा व् यापारी जपके र् ईतर जपके एकत्र घेतली जातात त् यारे्ळी, प्रत् यक्ष 

व् यापारी जपकांचे क्षेत्र ठरर्ून जशक्षि उपकराची आकारिी केली जाते. 

जर्शषे आकारिी:  ज् यार्ेळी एकाच महस ली र्षावत दोन ककंर्ा अजिक व् यापारी जपके एकाच 

जजमनीत घेतली जातील त् यार्ेळी प्रत् यके प्रकारच् या व् यापारी जपकार्र जर्शेष आकारिी  

आकारिी केली जाते.  

ज्या जजमनीर्र ओजलताची जपके काढली जातात अशा कोित्याही िारि जजमनीतील ०.४ हके्टर 

(४० आर) क्षेत्र र्गळून उर्वरीत क्षेत्रार्ा जर्शेष आकारिी बसर्ली आजि र्सलू केली जाते. 

ज् या रठकािी नसवरीमध् य ेरोपटे तयार केली जातात आजि नंतर ती रोपटी अन् य रठकािी लार्ली 

जातात ककंर्ा फळझाडे लार्ललेी असतील तर त् यांना फळ येण् यास स रूर्ात होईपयंत ककंर्ा ज् या 

महसलू र्षावत व् यापारी जपके घेतलेली आहते परंत  ते पीक त् याच र्षावत यिेार नसले तर र्ाढीर् 

आकारिीपासून त् या र्षावत सूट देण् यात यईेल. 
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रोजगार हमी उपकर: रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजार्िीसाठी आर्श्यक असिारी र् 

सािनसंपत्ती उभारण्याच्या प्रयोजनाथव, स्र्तःच्या िारि जजमनीच्या बाबतीत िारकाकडून देय 

असलले्या जमीन महसलू रकमेजशत्ताय र्ाढीर् आकारिी करण् यात येते.  
 

जर्शषे आकारिीच ेदर:  

अन सचूी 'ब' 

अ.क्र. व् यापारी जपकाच ेनार् जर्शषे आकारिी दर 

१ बारमाही पाण् याखालील ऊस रू. १९०/- प्रती हके् टर 

२ इतर जमीनीतील ऊस    रू. ११०/- प्रती हके् टर 

३ बागायत कापूस (एच-४ जबयािे 

र्गळता) इतर कापूस जबयाि े  

रू. ४०/-  प्रती हके् टर 

४ संकरीत कापसू (एच-४ जबयािे) 

जबयाि े 

रू. ११०/- प्रती हके् टर 

५ संकरीत ज् र्ारी जबयािे   रू. ४०/- प्रती हके् टर 

६ संकरीत मका जबयािे    रू. ४०/- प्रती हके् टर 

७ संकरीत बाजरी जबयािे   रू. ४०/- प्रती हके् टर 

८ बागायत भ ईमूग     रू. ४०/- प्रती हके् टर 

९ जर्डयाची पाने    रू. १९०/- प्रती हके् टर 

१० ललंब/ूआम् ल र्र्गवय फळे   रू. ८०/-  प्रती हके् टर 

११ केळी      रू. १८०/- प्रती हके् टर 

१२ द्ाक्ष े      रू. ३८०/- प्रती हके् टर 

१३ जचकू      रू. ८०/-  प्रती हके् टर 

१४ हळद      रू. ८०/- प्रती हके् टर 

१५ अक्रोड, स पारी    रू. ३००/- प्रती हके् टर 

१६ ओलीताखालील तंबाख ू   रू. १३०/- प्रती हके् टर 

याजशर्ाय डालळंब, जसताफळ, टोमॅटो, अंजीर, बोर, कांदा, बटाटा, जमची, फूलझाडे, सागर्ान ही 

रोख उत् पन् न देिारी जपके आहते. यांच् या नोंदी योग् य प्रकारे कराव् यात. 

 

महाराष्ट र जमीन महसलू र् जर्शषे आकारिी यामध् य ेर्ाढ करण् याबाबत अजिजनयम १९७४ 

(र्ाढीर् जशक्षि कर) लखेाजशषव: ००२९ 

राज्यातील जर्र्जक्षत िारि जजमनींर्र जमीन महस लात र्ाढ करण्याची आजि  महाराष्ट्र जशक्षि 

(उपकर) अजिजनयम, १९६२ अन् र्ये शेतजजमनींर्र बसजर्लेल्या जर्शेष आकारिीच्या रकमेर्र 

बसर्ायच्या जमीन महस लातही र्ाढ करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसलू र् जर्शेष आकारिी 

यांमध्ये र्ाढ करण्याबाबत अजिजनयम, १९७४ अमंलात आला.  

“जर्शेष आकारिी" म्हिजे राज्यातील सर्व शेतजजमनींर्र महाराष्ट्र जशक्षि र् रोजगार हमी 

(उपकर) अजिजनयम, १९६२ याचे कलम ४, खडं (ब)] अन्र्य ेबसजर्ण्यात आललेी जर्शेष 

आकारिी. 
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ज् या जजमनीर्रील सर्वसािारि जमीन महसलू माफ केललेा असतो, त् या जजमनीर्रील जर्शषे 

आकारिी स ध् दा माफ असते.  
 

अ.क्र. जजमनीच ेक्षते्र  जर्शषे आकारिी 

१ ८ (आठ) हके् टर ककंर्ा त् यापेक्षा जास् त 

परंत  १२ (बारा) हके् टरपके्षा कमी क्षते्र 

जमीन महस लाच् या ५० टक् के 

२ १२ (बारा) हके् टर ककंर्ा त् यापेक्षा जास् त 

क्षेत्र 

जमीन महस लाच् या १०० टक् के 

 

िारकाकडून देय असलेल्या शेतजजमनीर्रील जर्शेष आकारिी प ढील दराने र्ाढजर्ण्यात येईल : 
 

अ.क्र. मळू जशक्षि कर आकारिी र्ाढीर् जशक्षि कर 

१ जजथे मूळ जशक्षि कर आकारिी रू. २००/- पेक्षा 

जास् त नाही 

काही नाही 

२ जजथे मूळ जशक्षि कर आकारिी रू. २००/- पेक्षा 

जास् त परंत  रू. ५००/- पेक्षा कमी आह.े                       

रू. २००/- जास् त असलले् या 

रक् कमेच् या २५ टक् के रक् कम 

३ जजथे मूळ जशक्षि कर आकारिी रू. ५०० पके्षा 

जास् त परंत  १००० पेक्षा कमी आह.े 

रू. ७५/- + रू. ५००/- पेक्षा जास् त 

असलले् या रक् कमचे् या ५० टक् के 

४ जजथे मूळ जशक्षि कर आकारिी रू.१००० पके्षा 

जास् त परंत  २००० पेक्षा कमी आह.े 

रू. ३२५/- + रू. १०००/- पेक्षा 

जास् त रक् कमेच् या १०० टक् के 

५ जजथे मूळ जशक्षि कर आकारिी रू. २०००/- 

पेक्षा जास् त आह.े 

रू. १३२५/- + रू. २०००/- पेक्षा 

जास् त रक् कमेच् या १५० टक् के 
 

 जशक्षिकर आजि रोजगार हमी करास पात्र असिार् या जपकांची पेरिी झाल् यानंतर एक 

मजहन् याच् या आत जपक पाहिी करुन या करांची मागिी जनजश् चत करार्ी. हगंामी जपकांची मागिी 

त् या त् या र्ेळेर्र जनजश् चत करार्ी.  

 एखाद् या जपकाचा कालार्िी एक र्षावपेक्षा अजिक असेल तर ज् या आथीक र्षावत त् या जपकांना 

फळे येतात त् यार्षी अशा जपकांर्र कर आकारिी करार्ी. दोन् ही आथीक र्षावत कर आकारिी करु 

नये. 

 रोजगार हमी कर, जशक्षिकर आजि र्ाढीर् जशक्षिकरास पात्र असिारे सर्व ककंर्ा काही जपके 

काही नैसर्गवक कारिास् तर् नष्ट ट झाल् यास त् या जपकांर्रील कर माफ करता येतो. तहजसलदार 

यासाठी आदेश काढण् यास सक्षम असतात. 

 स पारीसाठी लागर्डीस असलेल् या जजमनीर्र जशक्षि उपकर आकारण् यात यार्ा. 

 राष्ट रीय बँक र् जीर्न जर्मा महामंडळाने िारि केलेल् या मालमत् तेर्र जशक्षि उपकर ककंर्ा 

रोजगार हमी उपकर आकारण् यात यार्ा. 

 महापाजलका / नगरपाजलका यांच् या मालकीच् या सार्वजजनक बाजारातील भाड्याने ददलले् या 

स् टॉलच् या भाड्यार्र रोजगार हमी कर र् जशक्षि उपकर आकारिीय आहे. 

 महाराष्ट र जशक्षि र् रोजगार हमी (उपकर) कायदा १९६२ (१९७४ र् १९७५ मध् ये द रुस् त 

केललेा) अन् र्य ेनगरपाजलका क्षेत्रातील इमारतीर्र जशक्षि उपकर आकारिीय आह.े 
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  जनर्ासी र् जनर्ासेतर र्ापरासाठी जशक्षि उपकराचे र्ेगर्ेगळे दर आहते. जनर्ासेतर 

र्ापरासाठी जनर्ासी र्ापरासाठी असलले् या दराच् या द प् पट दर आकारिीय आह.े 
 

 जमाबदंी:  

 ताल का पातळीर्र प्रत् येक महसूल र्षावच् या शरे्टी तलाठी यांनी जमाबंदी करिे अपेक्षीत 

असून त्याची तपासिी तहजसलदार, उपजजल्हाजिकारी र् जजल्हाजिकारी यांनी करार्याची आह.े  

ताल का पातळीर्रील जमाबंदीचा जर्चार करता,  ʻजमाʼ याचा अथव शासनाच्या येिे रक्कमा जमा 

करुन घेिे र् ʻबंदीʼ म्हिजे र्सलू झालेल्या रक्कमचेे लखेे बंद करि.े थोडक्यात, जमाबंदी या 

शब्दाचा अथव “Closing of Village Accounts” असा आह.े जमाबंदी सदंभावतील कायवपध्दतीची 

माजहती, महाराष्ट्र महसलू लखेे जनयम प जस् तका (Manual of Revenue Accounts) मध्ये जर्षद 

करण्यात आली आह.े  
 

जमाबंदी ही गार्पातळीर्रील जमीन महस ली लखेे बंद करण्याची प्रदक्रया असल्याने र् ह ेलेख े

तलाठी यांच् या ताब्यात असल्याने, तलाठी यांच् या कायवक्षेत्रातील सर्व महसूली गार्ाचंी जमाबंदी 

३१ ज ल ैपूर्ी करण्याची जबाबदारी तलाठी यांची असून ताल क्यातील सर्व गार्ांची जमाबंदी 

तपासिी तहजसलदार यांनी करार्याची आह.े तहजसलदार यांची तपासिी झाल् यानंतर, 

उपजजल्हाजिकारी ककंर्ा उपजर्भागीय अजिकारी तसेच जजल्हाजिकारी यांनी जमाबंदीची 

तपासिीची करायची असते.  
 

जमाबदंी र् जमाबदंी तपासिी करण्याचा कालार्िी: 

महाराष्ट र शासन पररपत्रक क्र.आरईव्ही-१०२००१/प्र.क्र.४५/टी-२, ददनांक १.८.२००१ न सार 

जमाबंदीचा कालबध्द कायवक्रम प ढील प्रमािे जर्हीत करण्यात आला आह.े 

अ.क्र. कामाच ेस्र्रुप कालार्िी/ मजहना 

१ 

 

तलाठी यांनी जमीन महसलू जनयमप जस् तका खंड चार न सार 

नमूद सर्व भूजम अजभलेख ेर् महस ली लेख/े नम ने 

अद् ययार्त करून बंद करिे. 

३१ ज ल ैपयतं 

 

२ तलाठी यांनी केलले्या उक्त कामाची तपासिी तहजसलदारांनी 

करि े

ऑगस्ट मजहन्याच्या 

जतसर् या आठर्ड् यापयंत 

३ जजल्हाजिकारी / उपजर्भागीय अजिकारी ककंर्ा उपजर्भागीय 

अजिकारी यांनी तलाठी र् तहजसलदार यांच्या कामाची  

तपासिी करि े

१५ सप्टेंबर पयंत 

४ अ पत्रकाची मागिी जनजित करि े

(जशक्षि कर र् रो.ह. कर र्गळता) 

सप्टेंबर अखरे 

 

जमाबदंीशी सबंिंीत गार् नम न ेर् तपासिीच ेम द् दे: 

 प्रत् यके गार्ांची जमाबंदी पूिव करण् यासाठी १५ ज लैच् या स मारास प्रत् यके ताल क् यास एक 

उपजजल् हाजिकारी दजावचा अजिकारी संपकव  अजिकारी म् हिून नेमण् यात यतेो. त् यांनी आर्श् यक ते 

मदतनीस अजिकारी/कमवचारी यांचे पथक तयार करून सर्वसािारिपि ेखालील म द्दयांर्र 

तपासिी करि ेअपके्षीत असते.  
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जमाबंदीमध्ये महसलू आकारिी र् र्सूली यांच्या सबंजित लेख्यांची तपासिी र् पररक्षि करि े

अपेक्षीत असते. 
 

जमाबदंीशी सबंिंीत गार् नम न ेर् तपासिीच ेम द् दे 

अ. क्र. गार् नम ना क्रमाकं नार् 

१ १ आकारबदं 

पडताळिीच ेम द् द:े  

स्तभं क्रमाकं २: यात नमूद भोगर्टादार एक/ दोन / सरकारी पट् टेदार यांपैकी असलेला 

िारिाजिकार अचूक नमदू आह ेकाय? 

ताल का नम ना एक सोबत या नोंदर्हीची पडताळिी केली आह ेकाय? 

स्तभं क्रमाकं ४: एकूि क्षते्रातून लागर्डीसाठी अयोग् य असललेे जबन-आकारी ककंर्ा 

लागर्डीसाठी उपलब् ि न असिारे क्षते्र आजि स्तंभ क्रमांक ६ मध् य ेनमूद जनव् र्ळ लागर्ड 

योग् य क्षेत्र यांचा मेळ बसतो काय? 

स्तभं क्रमाकं ८: यात नमूद सार्वजजनक मागावजिकार र् स जर्िाजिकार नमूद आहते काय? 

तसेच यातील र्न जजमनीबाबतचा आर्श् यक सर्व तपशील गार् नम ना १-अ मध् य ेनोंदजर्ण् यात 

आला आह ेकाय? 

स्तभं क्रमाकं ९: जजमनीत काही फेरबदल करण् यात आला असेल तर त् याचा तपशील नमूद 

आह ेकाय? 

स्तभं क्रमाकं १०: जजमनीत झालेल ेफेरबदल ह ेसक्षम अजिकार् याच् या आदेशान् र्ये झाले 

आहते काय? 

स्तभं क्रमाकं ११: या शेरा स् तंभात अकृषीक आकारिीतून माफी जमळालेल् या जर्जहरी, 

इमारती (म.ज.म.अ. १९६६ कलम ११७) र् अन् य काही शरेे नमदू असल् यास त् यांच् या संबंिीत 

दस् तऐर्जांची तपासिी करार्ी.  
 

२ १-अ र्न जमीनीची नोंदर्ही 

पडताळिीच ेम द् द:े  

 सर्व प्रकारच् या र्न जजमनींची माजहती एकत्रीतपिे नमूद आह ेकाय? 

 

३ १-ब जबनभोगर्ट् याच्या (सरकारी) जजमनींची नोंदर्ही 

पडताळिीच ेम द् द:े  

 यात नमूद काही जजमनी आकारिीयोग् य आहते काय?  

आकारिी योग् य जजमनी कोिाच् या ताब् यात आहते? 
 

४ १-क भोगर्टदार र्गव-२ म्हिनू मजंरू केलले्या प्रजतबिंीत 

सत्ताप्रकारच् या जजमनींची नोंदर्ही 

पडताळिीच ेम द् द:े  

 भोगर्टदार र्गव-२ म्हिून मंजूर केलले्या जजमनीबाबत शतवभंग झाल् याचे नमूद आह ेकाय? 

 असल् यास, सक्षम प्राजिकार् याने शतवभंग प्रकरिी आदेश पारीत केला आह ेकाय? 

 या नम न् यात सर्व सोळा प्रकारच् या जजमनी योग् यररत् या नोंदजर्ण् यात आल् या आहते काय? 
  

५ १-ड अजतररक्त ठरजर्लले् या जमीनीची नोंदर्ही 
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पडताळिीच ेम द् द:े 

 क ळ र्जहर्ाट कायदा आजि महाराष्ट र शेतजमीन (जमीन िारिेची कमाल मयावदा) 

अजिजनयम या दोन् ही कायद् याखाली अजतररक् त म् हिून घोजषत केलेल् या जजमनी स् र्तंत्रपिे 

नोंदजर्ण् यात आल् या आहते काय? 

 उक् त कायद् यांन् र्ये अजतररक् त म् हिून घोजषत केलले् या जजमनींचे आदेश नमूद आहते काय? 
 

६ १-इ अजतक्रमि नोंदर्ही 

पडताळिीच ेम द् द:े  

 शासकीय जजमनींर्र झालेल् या अजतक्रमिाची नोंद यात नमूद आह ेकाय? 

 अजतक्रमि जनयमाकूल करण् यात आल ेहोते काय? 

 अजतक्रमि काढून टाकण् यात आले होते काय? 

 अजतक्रमि काढून टाकल् यानंतर प न् हा अजतक्रमि झाल ेआह ेकाय?  
 

७ २ अकृजषक जमीनीची नोंदर्ही 

पडताळिीच ेम द् द:े  

 यात गार्ातील फक् त सर्व कायम जबनशेती (अकृजषक) जजमनींची नोंद आह ेकाय? 

 गार्ठािातील जबनशेती जजमनी आजि गार्ठािाबाहरेील जबनशेती जजमनी स् र्तंत्रपिे 

नोंदजर्ण् यात आल् या आहते काय? 

 यातील स् तंभ क्रमांक ९ मध् ये ताल का नम ना दोनमिील अन क्रमांक नोंदर्ला आह ेकाय?  

 अकृजषक आदेशाप्रमािे क.जा.प. प्राप् त झाला आह ेकाय? 

 क.जा.प. प्राप् त न झालेल् या प्रकरिांची सारा र्स ली  गार् नम ना ४ ला नोंदर्ली जाते 

काय? 

 अन जे्ञय प्रयोजनात जर्ना परर्ानगी बदल केलेली प्रकरि ेशरेा स् तंभात नमूद केली आहते 

काय? 
 

८ ३ इनाम पत्रक 

पडताळिीच ेम द् द:े  

 कोित् याही इनाम जजमनीबाबत शतवभंग झाला आह ेकाय? 

 असल् यास त् याबाबत काय कारर्ाई करण् यात आली? 

 देर्स् थान इनाम जजमनीचे काही ७-१२ तपासनू, भोगर्टादार सदरी फक् त देर्स् थानचेच 

नार् असल् याची खात्री करार्ी. 

 काही इनाम जजमनी शतवभंग झाल् याम ळे एक साली लार्िीने ददल् या असतील तर म दत 

संपल् यानंतर त् याबाबत योग् य ती कायवर्ाही झाली आह ेकाय ह ेतपासारे्. 

ताल का नम ना तीन सोबत या नोंदर्हीची पडताळिी केली आह ेकाय? 

गार् नम ना १ त े३ बाबतीत जर्शषेत: क्षते्रातील र्ाढ र् घटीची तपासिी करि ेआर्श्यक 

आह.े 
 

९ ४ सकंीिव जमीन महसलूाची नोंदर्ही 

पडताळिीच ेम द् द:े  

 दरर्षी ज लै/ऑगस्ट मजहन्यात गार् आजि ताल का पातळीर्र या जहशोबांचा मेळ घेण्यात 

आला आह ेकाय? 
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ताल का नम ना चार सोबत या नम न् याचा मेळ बसतो काय?  

 या नम न् यात गार्ातील पाच र्षावपेक्षा कमी कालार्िीसाठी जनजश् चत केलेल्या सकंीिव 

महसलूाच्या जहशोबाची नोंद केली आह ेकाय?  

 स् थाजनक उपकरांसह आजि स् थाजनक उपकरांजशर्ाय असललेा सकंीिव जमीन महसलू 

अचूकपिे स् र्तंत्र दशवजर्ला आह ेकाय? 

 सकंीिव जमीन महसलू आकारण् याचे आदेश सक्षम अजिकार् याने पारीत केल ेआहते काय? 

जशक्षि उपकर, र्ाढीर् उपकर, रोजगार हमी उपकर यांच् या याद्या तहजसलदार याचं् याकडून 

मान् य करून घेतल् या आहते काय ?   

 सकंीिव महसलू आकारिीच्या आदशेाची कायवर्ाही:  

 या नम न् यात, गार्ातील पाच र्षावपेक्षा कमी कालार्िीसाठी जनजश् चत केलेल्या सकंीिव 

महसलूाच्या जहशोबाची नोंद असत.े पाच ककंर्ा अजिक कालार्िीसाठी जनजश् चत केलेल्या 

जमीन महस लाची  नोंद गार् नम ना १, २ र् ३ मध्ये असते. हा दररोज भरार्याचा नम ना 

आह.े आर्श् यकता भासताच यात नोंद केली जाते. 

 कोित् याही बाबीर्र संकीिव जमीन महसलू आकारिी आर्श् यक आह ेअस ेतलाठयाला 

र्ाटल् यास त् याने त् याबाबतचे प्रजतर्ृत् त मंडळ अजिकारी माफव त तहजसलदार यांना सादर करि े

आर्श् यक असते. अस ेप्रजतर्ृत् त सादर केल् यानंतर त् याची नोंद या नम न् यात नोंदर्ली जाते.  

  सक्षम अजिकार् याकडून संकीिव महसूल आकारिीच्या आदेशाच्या दोन प्रती तहजसल 

कायावलयाकड ेपाठजर्ल्या जातात.  

  तहजसल कायावलयातील जमाबंदी महसलू सहायकाने या आदेशाची नोंद ताल का नम ना 

चारमध्ये संबंिीत गार्ाच्या पानार्र घ् यार्ी र् आदेशाची द सरी प्रत संबंिीत तलाठीकड े

पाठर्ार्ी.  

  जमाबंदी महसूल सहायकाकडून प्राप्त झालेल्या या आदेशाच्या प्रतीच्या माजहतीर्रून 

तलाठी यांनी गार् नम ना चारमध्य ेनोंद घ्यार्ी.  

  संकीिव जमीन महस लाची र्स ली झाल्यानंतर र्स लीची सजर्स्तर माजहती, चलन नंबरसह 

र्स ली करिार् या अजिकारी/कमवचार् याने जमाबंदी महसलू सहायकास र् संबंिीत तलाठी यांना 

कळर्ार्ी.   

  अशा र्स लीची नोंद जमाबंदी महसलू सहायकाने ताल का नम ना सात मध्य ेघ्यार्ी र् 

संबंिीत तलाठी यांनी अशा र्स लीची नोंद गार् नम ना आठ ब मध्य ेघ्यार्ी. 

  दरर्षी ज लै/ऑगस्ट मजहन्यात गार् आजि ताल का पातळीर्र या जहशोबांचा मेळ घेण्यात 

यार्ा.  

  र्ाढीर् आकारिी एका र्षावसाठी जनजश् चत केली जात असल्याने त्याला ‘संकीिव जमीन 

महसलू’ म्हिण्यात येते, त्याम ळे र्ाढीर् शेआकारिीची नोंद गार् नम ना चारमध्ये घ्यार्ी. 

र्ाढीर् आकारिी स् थाजनक उपकरांत न म क् त असते. 

 गार् नम ना चार आजि त् याचा गोषर्ारा दोन भागात ठेर्ण् यात यार्ा. 

(१) नगर भूमापन सीमातंगवत येिार् या क्षेत्रासाठीचा गार् नम ना चार: हा गार् नम ना चार, 
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नगर भूमापन कायावलयात ठेर्ण् यात येिार् या गार् नम ना चारशी ज ळता असार्ा. या गार् 

नम ना चारच् या अचूकतेची जबाबदारी नगर भूमापकाची राहील. 

(२) नगर भूमापन सीमेच् या बाहरे येिार् या क्षते्रासाठीचा गार् नम ना चार: या गार् नम ना 

चारच् या अचूकतेची जबाबदारी तलाठी यांची राहील. ह ेदोन् ही भाग ताल का नम ना चारशी 

ज ळिारे असार्े.  

 गार् नम ना ४ ची तपासिी करताना सकंीिव जमीन महस लाच्या बाबतीतील १००% 

तपासिी करि ेआर्श्यक आह.े  
 

१० ५ क्षते्र आजि महसलू याचंा सर्वसािारि गोषर्ारा 

 शेतीखालील आजि जबन शेतीखालील पाच र्षे ककंर्ा त् यापेक्षा जास् त कालार्िीसाठी, 

म् हिजेच कायम स् र्रुपी जनजश् चत केलेल् या जमीन महस लाची आजि क्षेत्राची नोंद गार् नम ना 

एक, दोन आजि तीन मध्ये केली जाते. पाच र्षावपेक्षा कमी कालार्िीसाठी जनजश् चत केलेल् या 

अस् थायी ककंर्ा सकंीिव जमीन महस लाची नोंद गार् नम ना चार मध्य ेकेली जाते. गार् नम ना 

एक ते चार मध्ये नमूद स् थायी र् अस् थायी महसलू बाबींना ‘ठरार् बंद बाबी’ म् हितात.  

गार् नम ना पाच हा गार् नम ना एक ते चार मिील माजहतीचा गोषर्ारा आह.े गार् नम ना 

एक ते चारमध्य ेनमूद स् थायी र् अस् थायी महसलूबाबींना ‘ठरार् बंद बाबी’ म् हित असल् याम ळे 

गार् नम ना पाचला ‘ठरार् बंद’ असेही म्हितात. या गार् नम ना पाचचा उपयोग प्राम ख् याने 

जजमनीच्या जर्जर्ि उपयोगार्रील क्षते्र आजि त्यांच्यार्रील जमीन महसूल यांचे ऑजडट 

करण्यासाठी केला जातो. त्याम ळे याला ‘जमाबंदी पत्रक’ असेही म्हितात. 

गार् नम ना पाचचा मागिी ककंर्ा र्स लाशी प्रत् यक्ष संबंि नाही. 

 दरर्षी महस ली र्षव १ ऑगस्टला स रू होऊन ३१ ज ललैा संपते. त्याम ळे गार् नम ना पाच, 

दरर्षी ३१ ज ललैा तयार करार्ा. महस ली र्षावत झालेल्या सर्व र्ाढ ककंर्ा घट गार् नम ना 

पाचमध्ये दशवर्ार्ी. या गार् नम ना पाचर्र ताल का आजि जजल्हा पातळीर्रील नोंदर्ह्या 

अर्लंबून असतात. त्याम ळे गार् नम ना पाच हा ३१ ज ल ैपूर्ी तयार करता येत नाही.   

 गार् नम ना पाच हा प्राम ख् याने गार् नम ना १ च् या गोषर्ार् यातील नोंदींर्र आिाररत 

असल्याने गार् नम ना १ चा गोषर्ारा अचूक तयार करार्ा. गार् नम ना एक ते पाच मध्ये 

व्यजक्तगत खातेदाराला स्थान नाही. त्याम ळे व्यजक्तगत खातेदाराला ददलले्या सर्लतींची नोंद 

यात घेण्यात येत नाही. फक्त जजमनीला ददलले्या सर्लतींची नोंदच यात घेण्यात येते.  

 गार् नम ना पाचमध्य ेचालू आजि मागील र्षावची माजहती नमूद करार्याची असत.े चालू 

र्षव म्हिजे ३१ ज ललैा संपिारे र्षव आजि मागील र्षव म्हिजे त्यापूर्ीच्या ३१ ज ल ैरोजी 

संपलले ेर्षव. गार् नम ना पाचमध्ये चालू आजि मागील र्षावसाठी शेती, जबनशेती, सार्वजजनक 

काम ेआजि शेतीस अयोग्य असलले्या जजमनीचे क्षते्र आजि त्यार्रील जमीन महसलू तसेच 

मागील दोन र्षावत क्षते्रात ककंर्ा महसूलात झाललेी र्ाढ ककंर्ा घट याची नोंद करार्याची 

असत.े तसचे झालेल्या र्ाढीची ककंर्ा घटीची कारिे या नम न् याच् या स् तंभ ११ मध्ये नमूद 

करार्याची असतात.  
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 क्षते्रातील र्ाढ ककंर्ा घट याची कारि ेप ढील प्रमाि ेअसतात.  

अ. शेतजजमनीचे जबनशेतीमध्ये रुपांतरि.  

ब. शेती योग्य पडीत शासकीय जजमनीचे भूमीहीन लोकांना र्ाटप.  

क. शेती योग्य जबन आकारी जजमनीर्र आकार लार्िे. 

ड. शेती योग्य जबन आकारी ककंर्ा आकारी जमीन सार्वजजनक कामासाठी प्रदान करि.े 

इ. शतवभंगाम ळे प्रदान केलेल् या जबन आकारी जमीन परत घिेे ककंर्ा त्यार्र आकार लार्िे.    

 र्रील सर्व बदल जजल्हा अजिक्षक, भमूी अजभलेख यांनी तयार केलेल्या 'कमी-जास्त 

पत्रकाने' महसलू दप्तरी नोंदर्ले जातात. उपरोक्त बदलांनंतरही गार्ाचे भौगोजलक क्षते्र कायम 

राहत.े  

 त्याम ळे या नम न् याच् या स् तंभ ७ मध्ये दशवजर्ण्यात आलेली क्षते्राची घट, स् तंभ ९ मिील 

र्ाढी इतकीच असायला हर्ी.  

 परंत  महसलू बाबतची र्ाढ ककंर्ा घट जभन्न असू शकेल. त्याम ळे स् तंभ ८ मध्ये दशवजर्ण्यात 

आलेली आकारिीची घट आजि स् तंभ १० मध्ये दशवजर्ण्यात आलेली आकारिीची र्ाढ यांचा 

मेळ बसत नाही. 

 परस्पर सबंिं : गार् नम ना पाच हा गार् नम ना एकच्या गोषर्ार् यातील नोंदींर्र आिारीत 

आह ेतसेच गार् नम ना एकचा गोषर्ारा, गार् नम ना एक ते तीन मिील नोंदींर्र आिारीत 

आह.े अशा प्रकारे नम ना एक ते चार, गार् नम ना एकचा गोषर्ारा आजि गार् नम ना पाच 

यांचा परस्पर संबंि आह.े  

 प्रत्येक तलाठ्याने दरर्षी ३१ ज ल ैरोजी त्याच्या प्रत्येक गार्ासाठीचा गार् नम ना पाच 

तयार करून तो गार् नम ना एकच्या गोषर्ार् यासह ताल का कायावलयात सादर करार्ा.  

 ताल का जमाबंदी महसूल सहायकाने गार् नम ना पाचमध्ये नमूद केललेी क्षेत्रातील र्ाढ 

ककंर्ा घट, ताल क्यामध्य ेउपलब्ि माजहतीशी ज ळते की नाही ह ेतपासारे्. कारि र्ाढ ककंर्ा 

घट संबंिीत आदेश ताल का कायावलयातील जमाबंदी शाखेमाफव तच तलाठ्यांना पाठजर्ले 

जातात.  

 तलाठीकडून जमाबंदी शाखेकडील एखाद्या आदेशाची नोंद घेण्याचे राजहल ेअसल्यास ही 

बाब जमाबंदी महसलू सहायकाच्या लक्षात यायला हर्ी. तलाठीकडून जमाबंदी शाखेकडील 

एखाद्या आदेशाची नोंद घेण्याचे राजहल ेअसल्यास, गार् नम ना पाचमध्य ेयोग्य ती द रुस्ती 

करून घ्यार्ी. 

जमाबंदी ककंर्ा ठरार् बंद पत्रक तयार झाल्यानंतर तहजसलदारने स्र्ाक्षरी करून ते तलाठी 

यांना परत करारे्.   

पडताळिीच ेम द् द:े 

 या नम न् यातील सर्व अकरा स्तंभ अचूक भरल ेआहते काय? 

 यातील तपशील र् गार् नम ना १, २, ३ र् ४ यांतील तपशीलाचा मेळ बसतो काय? 



 

डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल् हाजिकारी                    ताल का जमाबदंी                                            pg. 19 

 यात चाल ूर्षव र् मागील र्षावतील घट र् र्ाढ नोंदर्ली आह ेकाय?  

 यातील प्रत्येक घटीची  ककंर्ा र्ाढीची कारि ेस् तंभ  क्र. ११ मध्ये नोंदर्ली आहते काय? 

 दशवजर्ण् यात आललेी  र्ाढ ककंर्ा घट सक्षम अजिकार् याच् या आदेशाप्रमािे आह ेकाय? 
 

११ ६ फेरफाराची नोंदर्ही 

पडताळिीच ेम द् द:े  

प्रजतबंिीत सत्ताप्रकारच् या  भोगर्टदाराने जर्नापरर्ानगी जमीन जर्क्री केली आह ेकाय? 

 असल्यास त्या अन षगंाने शतवभंग प्रस् तार् सादर केला आह ेकाय?   

 प्रचलीत कायद् यांच् या तरत दीजर्रूध् द काही व् यर्हार झाल् याचे जनदशवनास येत आह ेकाय? 

 म द्ाकं श ल् क च कजर्ण् याच् या हते ने काही व् यर्हार झाल् याचे जनदशवनास येत आह ेकाय? 

(उदा. नातेसंबंि नसलेल् या सामाईक क्षेत्राचे र्ाटप, क ट ंबबाह् य र्ाटप ई.)  

 माजहती सादर करायला जर्लंब झाला असले तर जनयमान सार दंड आकारिीचा आदेश 

प्राप् त करून घेतला आह ेकाय? 

 माजहती सादर करायला जर्लंब झाला असले तर जनयमान सार दंड आकारिीचा आदेश 

सक्षम अजिकार् याकडून प्राप् त झाल् यानंतर दंड र्स ली केली आह ेकाय? 

 दंड र्स लीची नोंद मार् नम ना ६-ब मध् य ेकेली आह ेकाय? 
 

 

१२ ६-ड पोटजहस्सा नोंदर्ही 

पडताळिीच ेम द् द:े  

 उप अजिक्षक, भूजम अजभलखे यांच् या आदेशान सारच पोटजहस् स ेकेले गेले आहते काय? 

 तलाठी यांनी स् र्त:च् या स् तरार्र कोिताही पोटजहस् सा केलेला नाही याची खात्री करार्ी. 
 

१३ ८- अ िारि जजमनीची नोंदर्ही 

पडताळिीच ेम द् द:े  

 एकाच नार्ाची अनेक खाती आहते काय?  
 

१४ ८-ब  ताळेबदं नोंदर्ही 

ही नोंदर्ही र्स ली र् ताळेबंद यांच् या लखे् यांशी सबंंिीत असल् याम ळे अत् यतं महत् र्ाची 

नोंदर्ही आह.े या नोंदर्हीत शेतजजमनीर्रील र्ार्षवक जमीन महसलू, जबनशेती जजमनीचा 

महसलू, सकंीिव जमीन महसलू यांची मागिी रक्कम र् र्सलूीची  नोंद असते.  

र्स लीचा कालार्िी सािारित: ऑक्टोबर मजहन्यात स रू होतो, त्यापूर्ी सप्टेंबर मजहन्याच्या 

शेर्टी गार् नम ना ८ब तयार असार्ा. यात खालील बाबींच्या नोंदी प्राम ख् याने तपासाव् यात.   

पडताळिीच ेम द् द:े  

 सर्व बाबींर्रील मागिी अचूक केली आह ेका? 

 यातील सर्व २८ स् तंभ अचूकपिे भरले आहते काय? 

 खातेदाराकडून मागील र्षी र्सलू केललेा आगाऊ र्सूल (फाजील र्सलू) र्जा करून तो 

यार्षी खात्यात म रजर्ण्यात आला आह ेकाय? 

जादा र्स ली  करण्यात आली असले तर त्याची नोंद स्तंभ क्रमांक २४ मध् ये केली आह े

काय? 

 स् तंभ १ ते १८-ब मिील माजहती सप्टेंबर मजहन्याच्या शेर्टी तयार होती काय? 
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 ३१ ज लै रोजी स् तंभ २२ ते २५-ब पूिव करून गार् नम ना आठ - ब बंद केला आह ेकाय? 

 एक ऑगस्ट रोजी थकबाकीदार खातेदारांची नारे् तहजसलदारला कळजर्ली आहते काय? 

 शेतसारा माफी असो अथर्ा नसो, सर्व खातेदारांची नोंद या नम न् यात नोंदर्ली आह ेकाय? 

 गार् नम ना ८ ब प्रमािे जनव् र्ळ येिे रक् कम (स ट र्जा जाता) ३१ ज लपैयंत र्सलू झाली 

आह ेकाय ? नसल् यास त् याची कारि ेनम द करार्ीत. 
 

१५ ८-क जमीन महसलूाव्यजतररक्त मागिी जनिीत केलले्या शासकीय 

महस लाची नोंदर्ही 

पडताळिीच ेम द् द:े  

 जमीन महसलूाव्यजतररक्त काही मागिी आह ेकाय? 

 र्सलू झाल् यानंतर तलाठी  यांनी स्तंभ ६ ते १० भरुन दोन प्रती तहजसलदारकड े

पाठजर्ल् या आहते काय?  
 

१६ ८ - ड शासकीय यिे ेरकमाचंी र् इतर रकमाचंी रोख नोंदर्ही 

पडताळिीच ेम द् द:े  

 ऑन लाईन चलान, पार्त् या आजि र्सूल रकमेचा मेळ बसतो काय?  

 र्सलू केलेली रक् कम जर्हीत म दतीत कोषागारात जमा केली आह ेकाय? 
 

१७ ९ र् ९-अ दैजनक र् जमाप स् तक (कीदव र् जमाप स् तक) 

पडताळिीच ेम द् द:े (जथे ेहस् तजलखीत पार्ती ददली जात ेजतथ)े 

 प्रत् यके पार्तीर्र तहजसलदार कायावलयाचा गोल जशक् का आह ेकाय? 

 खातेदाराने र्ेगर्ेगळ् या खात् यात केलले् या प्रदानासाठी र्ेगर्गेळ् या, स् र्तंत्र पार्त् या देण् यात 

येतात काय? 

 पार्ती देतानंा, पार्तीच् या स् थळप्रतीर्र मागच् या बाजूला, पार्ती ददल् याचे प्रजतक म् हिून, 

पैसे देिार् याची सही घेण् यात येते काय? 

 ददर्साच् या अखरेीस, त् या ददर्सात ददलले् या शेर्टच् या स् थळप्रतीच् या मागच् या बाज ला 

जमीन महसलू, स् थाजनक उपकर यांची हातात असललेी जशल् लक रक् कम रे्गर्ेगळी जलहून 

जहशोब ठेर्ला आह ेकाय? 

 लेखापररक्षि झालेली पार्ती प स्तके तहजसल कायावलयातील अजभलखे कक्षात जमा केली 

आहते काय? 
 

१८ ९-ब गार् नम ना नऊची पार्ती प स् तके र् इतर पार्ती प स् तके 

याचं् या सगं्रहाची नोंदर्ही 

पडताळिीच ेम द् द:े (जथे ेहस् तजलखीत पार्ती ददली जात ेजतथ)े 

 प्राप् त झालले् या सर्व पार्ती प स्तकांच्या नोंदी यात नमूद आहते काय? 

 पार्त् या र्ापरुन संपलेली प स् तके दोन र्षावपके्षा अजिक काळ तलाठ यांच् या ताब् यात ठेर्ली 

आहते काय? 

 एखाद् या पार्ती प स् तकातील एखादी पार्ती र्ापरण् यात आली नसेल अशा न र्ापरलले् या 

पार्तीचा अन क्रमांक र् ती पार्ती र्ापरण् यात का आली नाही ते कारि नमूद केल ेआह ेकाय? 

 गार् नम ना ९ ब मिील पार्ती प स् तकांचा जहशोब संबंजित ताल क् यातील  रजजस् टरमिील 
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नोंदीशी ज ळतो काय ? 
 

१९ १० आजि १०-अ जमीन महस लासाच ेचलान आजि जमीन महसलूाच्या 

रकमखेरेीज इतर रक्कम कोषागारात भरिचे ेचलान 

पडताळिीच ेम द् द:े  

शासकीय रकमांची र्सूली योग् य लेखाजशषावत भरिा केली आह ेकाय ? 

 र्सलू केलेली रक् कम जर्जहत म दतीत शासकीय जतजोरीत भरिा केली आह ेकाय ? 

ऑन लाईन ककंर्ा ऑफ लाईन भरललेी र्स लीची रक् कम आजि शासकीय कोषागरात 

भरलेली रक् कम यांचा मळे बसतो काय? 
 

 जमाबदंीशी सबंिंीत व् याख् या: 
 

 जमीन महसलू कोित्या तारखलेा दणे्यात यार्ा: प्रत्येक जजल्हाजिकारी, जमीन महस लाच्या 

र्स लीसाठी आपल्या जजल्ह्यातील गार्ांचे र्गव एक-खरीप गारे् आजि र्गव दोन- रब्बी गार्े असे 

र्गीकरि करतात. (महाराष्ट्र जमीन महस लाच्या र्स ली बाबत जनयम १९६७, जनयम ३) 

म.ज.म.अ. कलम १७० च् या उपबंिास अिीन राहून, जजमनीच्या बाबतीत देय असललेा जमीन 

महसलू फक्त एक हप् त् यात देता यतेो आजि तो ज् या तारखांना देण्यात यतेो त्या तारखा र्गव एक- 

खरीप गार्ांमध्य े१५ जानेर्ारी र्गव दोन - रब्बी गार्ांमध्ये १५ एजप्रल अशा असतात. परंत  ज्या 

रठकािी जजमनीर्र देय असलले्या जमीन महस लाच्या प्रदानासाठी यासारखा गैरसोयीच्या 

असतील अशा कोित्याही जजल्ह्यातील जजल्हाजिकार् यांना जर्भागीय आय क् ताचं् या मंज रीने  

हगंामाच्या र् संबंजित गार्ाच्या पररजस्थतीन सार त्यांना इष्ट ट र्ाटेल अशा तारखा जनजित करता 

येतील (महाराष्ट्र जमीन महस लाच्या र्स ली बाबत जनयम १९६७, जनयम ४) 
 

 अजिकृत थकबाकी: सकंीिव जमीन महसूलाच् या जनयत तारखेला येिे असललेी तसेच 

उपजर्भागीय अजिकार् याने प ढील र्षी र्सलूीसाठी प ढे आिण् यास संमती ददलेल् या थकबाकी 

रकमा.( म.ज.म. जनयमप जस् तका, खंड चार- गा. न. ८-ब संबंिी ख लासा) 
 

 अनजिकृत थकबाकी: उपरोक् त बाब र्गळून इतर सर्व थकबाकी या अनजिकृत थकबाकी असते. 

(तहकूब रकमांचा जमीन महस लाच् या थकबाकीत समार्ेश होत नाही.) ( म.ज.म. जनयमप जस् तका, खंड 

चार- गा. न. ८-ब संबंिी ख लासा) 
 

 एकूि मागिी: जनयत महसूल + संकीिव महसलू (यिेे असलेला जनयत महसलू माजहत असतो 

म् हिून तो गार् नम ना आठ - अ मिून घेण् यात येतो, सकंीिव (चढउतारी) महसलू गार् नम ना चार 

मिून घेतला जातो.) ( म.ज.म. जनयमप जस् तका, खंड चार- गा. न. ८-ब संबंिी ख लासा) 
 

 एकत्रीत जमीन महसलू: जनयत महसलू + संकीिव महसूल + स् थाजनक उपकर (जज.प.; ग्रा.पं) 
( म.ज.म. जनयमप जस् तका, खडं चार- गा. न. ८-ब संबंिी ख लासा) 
 

 मक् ता खात:े ज् या व् यक् ती जमीन िारि करीत नसल् याम ळे त् यांना गार् नम ना आठ - अ मध्य े

कोितेही खाते देण् यात आलेल ेनाही. मक्ता खाते ही गार् नम ना ८- ब मिील खाते असून 

त्याखाली गार् नम ना ४ मिील एकूि मागण्या जनरजनराळ्या खातेदाराकडून एकच बाब म्हिून 

र्सूल केल्या जातात. उदा. सरकारी जजमनीतील काटेरी झ डप ेतोडण्या सबंंिी जचठ्ठी ककंर्ा ग रे 

चारण्या संबंिीची फ्री इत्यादी ( म.ज.म. जनयमप जस् तका, खंड चार- गा. न. ४ संबिंी ख लासा) 
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 चाचिी ताळेबदं: मागिीची बाजू र्गळून उरलेला लखेा चाचिी ताळेबंद म्हिून ओळखला 

जातो. च कांना प्रजतबिं करिे ह ेयाचे उदद्दष्ट आह.े यार्रून थकबाकीच्या तपशील अखेरीस ताल का 

लेखाची इतर कोितीही माजहती जमळत नाही. ( म.ज.म. जनयमप जस् तका, खंड चार- गा. न. ८-ब संबंिी 

ख लासा) 
 

 द माला म् हिजे ज् या जजमनीचा महसूल र्सलू करण्याचा शासनाचा अजिकार, पूिवतः ककंर्ा 

अंशत:  द सऱ्या एखाद्या व्यक्तीकडे मालकीहक्काने हस्तांतररत होतो, अशा जजमनीला द माला 

अथावत इनाम जजमनी म्हितात. [म.ज.म.अ. कलम २(२)  
 

 शतेातील इमारत म् हिजे शेतीच्या कारिाकररता िारि केलले् या जजमनीर्र, जतच्या 

मालकामाफव त ककंर्ा लागर्ड करिार् या व् यक् तीकडून प ढीलपैकी सर्व ककंर्ा कोित्याही 

प्रयोजनासाठी, 

क) शेतीची अर्जारे, खत ककंर्ा र्ैरि साठजर्ण्यासाठी;  

ख) शेतीचे उत्पन्न साठजर्ण्यासाठी; 

ग) ग राढोरांना जनर्ारा जमळण्यासाठी; 

घ) जमीन िारकाच्या क ट ंबातील व्यक्तींच्या, सेर्कांच् या ककंर्ा क ळांच्या जनर्ासासाठी ककंर्ा ङ) 

लागर्डीसंबंिीच्या, त्याच्या व्यर्स्थेचा एक अजभन्न भाग असलले्या इतर कोित्याही 

प्रयोजनासाठी बांिलेल ेबांिकाम. [म.ज.म.अ. कलम २(९) 
 

 गार्ठाि ककंर्ा गार्ातील जागा म् हिजे, म.ज.म.अ. १९६६, कलम १२२ अन्र्ये जनजित 

करण्यात आल्याप्रमािे गार्ाच्या, नगराच्या ककंर्ा शहराच्या जागेमध्ये समाजर्ष्ट असलेली जमीन. 

[म.ज.म.अ. कलम २(१०) 
 

 

 शासकीय पटे्टदार म् हिजे म.ज.म.अ. १९६६, कलम ३८, अन्र्य ेतरत द केल् याप्रमािे शासनाकडून 

पट् ट् याने जमीन िारि करिारी व्यक्ती. [म.ज.म.अ. कलम २(११)  
 

 िारि जमीन म् हिजे िारकाने िारि केललेा जजमनीचा भाग. [म.ज.म.अ. कलम २(१३) 
 

 जमीन या संज्ञेत, जजमनीपासून जमळार्याच्या फायद्याचा आजि भूमीस सलंग्न असलले्या 

र्स्तंूचा ककंर्ा भूमीस सलंग्न असलेल्या र्स्तंूशी कायम जोडलेल्या कोित्याही र्स्तंूचा आजि तसेच, 

गार्ांच्या ककंर्ा जनजित केलेल्या इतर प्रदेशांच्या महस लातील ककंर्ा खंडातील जहस्सा ककंर्ा 

त्यार्रील आकार, यांसह असलेल् या मोकळ् या जजमनीचा समार्ेश होतो. [म.ज.म.अ. कलम २(१६) 
 

 जमीन मालक म् हिजे जमीन पट्याने देण् याचा कायदेशीर अजिकार असललेा. 

 [म.ज.म.अ. कलम २(१७)   
 

 जमीन महसलू म् हिजे, कोित्याही व्यक्तीने िारि केलले्या ककंर्ा जतच्याकडे जनजहत असलले्या 

जजमनीबद्दल ककंर्ा अशा जजमनीत असलले्या जहतसंबंिाबद्दल, जतच्याकडून राज्य शासनाला 

ककंर्ा राज्य शासनाच्या र्तीने र्िैररत्या मागिी करण्यात येिारी रक् कम, उपकर ककंर्ा पट्टीची 

रक् कम. [म.ज.म.अ. कलम २(१९)   
 

 अकृजषक आकारिी म् हिजे, अकृजषक प्रयोजनांसाठी केलले्या जजमनीच्या उपयोगाच्या संदभावत,  
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म.ज.म.अ. च्या तरत दीं/ जनयमांन्र्ये कोित्याही जजमनीर्र जनजित केललेी आकारिी.  
[म.ज.म.अ. कलम २(२१) 
 

 भोगर्याची जमीन म् हिजे, भोगर्टादाराने िारि केलेल्या जजमनीचा भाग. 

 [म.ज.म.अ. कलम २(२२) 
 

 भोगर्टादार म् हिजे, क ळ ककंर्ा शासकीय पटे्टदार खेरीज करुन, जबनद माला जजमनीचा प्रत्यक्ष 

कब्जा असलेला िारक. प्रत्यक्ष कब्जा असिारा िारक हा क ळ असेल त्याबाबतीत, तर  भूजमिारक 

ककंर्ा र्ररष्ठ जमीन मालक हा भोगर्टादार आह ेअसे मानण्यात येईल. [म.ज.म.अ. कलम २(२३) 

 भोगर्टा म् हिजे कब् जा [म.ज.म.अ. कलम २(२४) 
 

 जजमनाचा भोगर्टा करि ेम् हिजे जमीन कब्जात असिे ककंर्ा कब्जात घेिे. [म.ज.म.अ. २(२५) 
 

 पाडी जमीन म् हिजे, गार्ठािातील घरांशी सबंंजित असललेी, लागर्ड केललेी 

जमीन.कसण् यास योग् य असलेली परंत  घरांच् या सभोर्ती असलेली जमीन. या जजमनीच् या 

अकृषीक उपयोगासाठी जजल् हाजिकारी यांची पार्ानगी आर्श् यक असते.  [म.ज.म.अ. २(२६)  
 

 र्ाडा जमीन म् हिजे, मोकळी जमीन, याचा उपयोग ग रे-ढोरे बांिण्यासाठी ककंर्ा पीक ककंर्ा 

र्ैरि, खत ककंर्ा तत्सम इतर र्स्तू साठजर्ण्यासाठी केला जातो.  [म.ज.म.अ. कलम २(४४) 
 

 महस ली र्षव, महाराष्ट रासाठी १ ऑगस् ट ते ३१ ज ल ैह े'महस ली र्षव' आह.े 

 [म.ज.म.अ. कलम २(३२)  
 

 भ-ूमापन क्रमाकंाचा पोट-जर्भाग म् हिजे, भू-मापन क्रमांकाच्या क्षेत्रफळ आजि आकारिीची, 

भूजम-अजभलेखांत ज्या भू-मापन क्रमांकाचा तो भाग असले त्या क्रमांकानंतर, दशवक क्रमांक देऊन 

स्र्तंत्रपिे नोंदिी केललेा भाग. [म.ज.म.अ. कलम २(३५)  
 

 र्ररष्ठ िारक म् हिजे म.ज.म.अ. प्रकरि १४ खेरीज, इतर भूजमिारकांकडून (ज्यांना कजनष्ठ 

िारक असे म्हटले आह)े खंड ककंर्ा जमीन महसूल घेण्याचा हक्क ज्या भूजमिारकास आह ेतो 

भूजमिारक असा होतो. मग तो अशा खंडाबद्दल ककंर्ा जमीन महस लाबद्दल ककंर्ा त्यांच्या 

कोित्याही भागाबद्दल राज्य शासनाला जबाबदार असो ककंर्ा नसो. [म.ज.म.अ. कलम २(३८)   
 

 क ळ म् हिजे, लखेान्र्ये ककंर्ा तोंडी  करारान्र्य ेजमीन िारि करिारा पटे्टदार ककंर्ा 

कब् जासजहत क ळाचे हक्क गहाि घेिारी व्यक्ती. यामध्ये प्रत्यक्षपिे राज्य शासनाकडून जमीन िारि 

करिाऱ्या पटे्टदाराचा समार्ेश होत नाही. [म.ज.म.अ. कलम २(४०) 
 

 भोगर्यात नसललेी जमीन म् हिजे, भोगर्टादार, क ळ ककंर्ा शासकीय पटे्टदार यांनी िारि 

केलेल्या जजमनीखेरीज गार्ातील जमीन. [म.ज.म.अ. कलम २(४१)  
 

 नागरी क्षते्र म् हिजे, त्या त्या र्ेळी अंमलात असलले्या कोित्याही कायद्यान्र्ये घरटत करण्यात 

आलेल्या कोित्याही महानगरपाजलकेच्या ककंर्ा नगरपाजलकेच्या हद्दीत समाजर्ष्ट केलले ेक्षते्र. 

आजि 'नगरेतर क्षते्र' या शब्दप्रयोगाचा अथव त्यान सार लार्ला जाईल. [म.ज.म.अ. कलम २(४२) 
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 गार् या संज्ञेत, नगराचा ककंर्ा शहराचा आजि गार्ाच्या, नगराच्या ककंर्ा शहराच्या सर्व 

जजमनींचा समार्ेश होतो. [म.ज.म.अ. कलम २(४३)  
 

 अप् पर तहजसलदार चा समार्ेश तहजसलदार या संज्ञमेध् य ेकेला आह.े (सन १९८२ च् या महाराष्ट र 

अजिजनयम क्रमांक ५)  
 

 अजतररक् त तहजसलदार चा समार्ेश तहजसलदार या संज्ञेमध् य ेहोतो. (अप्र काबाई कानर्टे जर्. महाद ून. 

बैनर्ाड, १९९२, एम.सी.आर.१३८)   
 

 भोगर्टादार- र्गव एक म् हिजे, ज्या व्यक्ती, जबनद मला जमीन कायमची र् हस्तांतरि करण्याच्या 

हक्कार्रील कोित्याही जनबंिार्ाचून िारि करीत असतील, अशा व्यक्ती [म.ज.म.अ. कलम २९ 

 भोगर्टादार - र्गव दोन' म् हिजे ज्या व्यक्ती हस्तांतरि करण्याच्या हक्कार्रील जनबंिांना अिीन 

राहून, जबनद माला जमीन कायमची िारिा करीत असतील अशा व्यक्ती. [म.ज.म.अ. कलम २९ 
 

 शासकीय पट् टेदार म् हिजे ज् या शेतकर् यांना ठराजर्क म दतीसाठी शासनाकडून 

र्जहर्ाटण् यासाठी भाडेतत् र्ार्र जमीन देण् यात आली आह ेअशा शेतकर् यास शासकीय पट् टेदार 

म् हितात. म.ज.म.अ. कलम २(११); ३८  
 

 नझलू जमीन म् हिजे ददघव म दत ककंर्ा अल् प म दत भाडेपट् टार्र ककंर्ा ना भरपाई करारार्र 

ददलेल् या जजमनींसह इमारत, रस् ता, बाजार, दक्रडांगि यांसारख् या अकृजषक प्रयोजनांसाठी ककंर्ा 

इतर कोित् याही सार्वजजनक प्रयोजनासाठी र्ापरण् यात येत असले ककंर्ा ज् या जजमनीचा भजर्ष्ट यात 

असा र्ापर होण् याची शक् यता असेल अशी शासकीय जमीन. म.ज.म.अ. कलम ३७(ब)  
 

 खराख रा औद् योजगक र्ापर म् हिजे कोित् याही व् यक् तीकडून केली जािारी मालाची जनर्मवती, 

त् याचे जतन ककंर्ा त् यार्रील प्रदक्रया यासंबंजिचे कायव ककंर्ा कोिताही हस्तव्यर्साय ककंर्ा 

औद् योजगक व्यर्साय ककंर्ा उपक्रम ककंर्ा  पयवटनस्थळ ककंर्ा जगरीस्थान म्हिून राज्य शासनाने 

अजिसूजचत केलले्या क्षेत्रातील पयवटनाचा उपक्रम असा असून त्यात जनर्मवती प्रदक्रया ककंर्ा प्रयोजन 

ककंर्ा र्ीज प्रकल्प यांसाठी आजि संबंजित उद् योगाचे संशोिन र् जर्कास, गोदाम, उपहारगृह, 

कायावलय इमारत यांसारख्या सहाय्यभूत औद्योजगक र्ापरासाठी असलेल्या, ककंर्ा संबंजित 

उद्योगातील कामगारांसाठी राहण्याच्या जागेची तरतूद करण्यासाठी असलेल्या, औद्योजगक 

इमारतींच्या बांिकामाचा ककंर्ा सहकारी औद्योजगक र्साहत, संिारि उद्योग, क टीर उद्योग, 

ग्रामोद्योग य जनट ककंर्ा ग्रामोद्योग र्साहती यांच्यासह औद्योजगक र्साहतीच्या स्थापनेचा समार्ेश 

होईल. म.ज.म.अ. कलम ४४(अ) 
 

 रूपातंरि कर म् हिजे जजमनीच् या र्ापरातील बदला बद् दल र्सलू केला जािारा कर. हा कर 

जमीन महस लाव् यजतररक् त जादा कर म् हिून र्सलू केला जातो. हा कर ज् या प्रयोजनासाठी 
परर्ानगी ददली गेली आह ेककंर्ा अकृजषक आकारिी च्या पाच पट इतका ककंर्ा जर्जहत करण्यात 

येईल अशा रकम ेइतका यापैकी जी रक्कम अजिक असेल त्या रकमे इतका असेल म.ज.म.अ. कलम 
४७(अ) 
 

 'अ' र्गव ककंर्ा 'ब' र्गव नगरपाजलकाक्षते्र म् हिजे, महाराष्ट र नगर पाजलका अजिजनयम १९६५ 

अन् र्ये 'अ' र्गव ककंर्ा 'ब' र्गव अस ेर्गीकरि करण् यात आलले ेकोितेही नगरपाजलकाक्षते्र. 
म.ज.म.अ. कलम ४७(अ) 
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 गौि खजनज म् हिजे दगड, माती, कंकर, बारीक खडी, र्ाळू ककंर्ा म रुम. राज्य शासनाला गौि 

खजनजासंबिंी जनयम करण्याचा अजिकार प्रदान करण्यात आलेला आह.े महाराष्ट र शासनाने 

गौिखजनजासाठी जनयम बनजर्लले ेआहते. खािी र् खजनज पदाथव (जनयमन र् जर्कास) अजिजनयम, 

१८५७ अन् र्ये खािी अजिजनयम १९५२, कलम (२-जे); खािी र् खजनजे अजिजनयम,१९५७, कलम ३(इ); 

महाराष्ट र जमीन महसूल (गौि खजनजांच ेउत् खनन र् ती काढिे) जनयम १९६८ 
 

 र्गवर्ारीची ककंमत म्हिजे, जजमनीचा प्रकार, जतचे स्थान, पािी र् इतर फायदे लक्षात घेऊन भू-

मापन अजभलखेात नोंद केल्याप्रमािे असलेली जजमनीची सापेक्ष ककंमत आजि तीत नागप र, चंद्प र, 

र्िाव, भंडारा या जजल्ह्यांतील आजि अमरार्ती जजल्ह्यातील मेळघाट ताल क्यातील घटक सािन 

प्रमािाच्या आिारार्र जजमनीच्या प्रकाराच्या स्र्रुपात जतचे जे मूल्य दशवजर्ण्यात आले असले त्या 

मूल्याचा समार्ेश होतो. म.ज.म.अ. कलम ९०(अ) 
 

 जजमनीचा र्गव म्हिजे जजमनीचा उदा. र्रकस, कोरडर्ाहू, भाताची जमीन ककंर्ा बागायत 

जमीन यापैकी कोिताही र्गव. म.ज.म.अ. कलम ९०(ब) 
 

 घटक सािन प्रमाि म्हिजे जजमनीच्या र्गवर्ारीच्या मंजूर योजनेत समाजर्ष्ट केलेल्या 

जजमनीच्या प्रत्येक प्रकाराचे सापेक्ष मलू्य. म.ज.म.अ. कलम ९०(क) 
 

 गट म्हिजे जमीन महस लाच्या आकारिीच्या प्रयोजनासाठी तेच प्रमाि दर लागू 

करण्यासाठी, ज्या जजमनी राज्य शासनाच्या मते ककंर्ा या बाबतीत त्याने प्राजिकृत केलले्या 

अजिकाऱ्यांच्या मते प रेशा एकजजनसी असतील अशा एखाद्या प्रदेशातील सर्व जजमनी. 

 म.ज.म.अ. कलम ९०(ड 
 

 प्रमाि दर म्हिजे गटातील एखाद्या जर्जशष्ट जजमनीच्या र्गावच्या बाबतीत त्या र्गावच्या सोळा 

आि े दकमतीच्या र्गीकरिाच्या जजमनीर्रील दर एकरी जपकांच्या सरासरी उत्पन्नांची (एक 

पंचजर्सांशापेक्षा अजिक होिार नाही अशी) ककंमत. म.ज.म.अ. कलम ९०(फ) 
 

 सोळा आि ेर्गीकरिाची जमीन म्हिजे राज्य शासनाने जर्जहत केल्याप्रमािेच्या सोळा 

आि ेर्गीकरिान सार असतील असे घटक सािन प्रमािातील मृद एकक (Soil Units) असिारी 

जमीन. म.ज.म.अ. कलम ९०(फ)  
 

 सपंिूव बाजार मलू् य म् हिजे संबंजित जजमनीचे बाजार मूल्य अजिक त्या र्ेळी अंमलात असलले् या 

आकारिीच् या भाडंर्लीकृत आकारिीच् या रकमइेतकी रक् कम. संपूिव बाजार मूल् य ठरजर्ण् यासाठी, 

शासनाने जनयमान सार काही तत् र्े ठरर्ून ददललेी आहते. महाराष्ट र जमीन महसूल (जजमनीच् या र्ापरात 

बदल र् अकृजषक आकारिी) जनयम, १९६९, जनयम १५(१) ते (जे) ; म.ज.म.अ. कलम १०८ 
 

 प्रमािन अजिकारी म् हिजे फेरफार नोंदर्हीतील नोंदी तपासिारा आजि अशा नोंदी बरोबर 

असल्याचे आढळून आल ेतर ककंर्ा, यथाजस्थजत, त्यात द रुस्ती केल्यानंतर, जर्जहत करण्यात 

येईल अशा रीतीने त् या  प्रमाजित करिारा अव्र्ल कारक नाच्या दजावहून कमी दजावचा नसले 

असा महसलू अजिकारी ककंर्ा भू-मापन अजिकारी. संबंजित पक्षकारांर्र त्याबाबतीत नोटीस 

बजाजर्ण्यात आल्याजशर्ाय अशा कोित् याही नोंदी प्रमाजित करण् यात यते नाहीत. मंडल 

अजिकारी यांना या कलमान् र्ये फेरफार नोंदी प्रमाजित करण् याचा  अजिकार प्राप् त आह.े 

म.ज.म.अ. कलम १५०(६) 
 



 

डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल् हाजिकारी                    ताल का जमाबदंी                                            pg. 26 

 जनस्तारपत्रक म् हिजे एखाद्या गार्ातील भोगर्यात नसलले्या सर्व जजमनीच्या आजि जतच्याशी 

अन षंजगक असतील अशा सर्व बाबींच्या व्यर्स्थसेबंंिीची योजना अंतभूवत असलले,े जजल्हाजिकारी 

यांनी तयार केललेे पत्रक.  

जनस्तारपत्रकाचा मस दा संबं जित गार्ात प्रजसद्ध करण्यात येतो आजि जजल्हाजिकार् यांनी ठरर्ून 

ददलेल्या रीतीने गार्ातील रजहर्ाशांची मते अजमाजर्ल्यानंतर जजल्हाजिकारी त्यास अंजतम 

स्र्रूप देतात. ग्रामपंचायतीच् या जर्नंती र्रून ककंर्ा एखाद्या गार्ातील प्रौढ रजहर्ाशापैकी 

कमीतकमी एक-चत थाशं रजहर्ाशानंी अजव केल्यानंतर जजल्हाजिकारी, योग्य ती चौकशी करून 

जनस्तारपत्रकातील कोित्याही नोंदीत स िारिा करू शकतात. म.ज.म.अ. कलम १६१ ; महाराष्ट र 

जमीन महसूल (जनस् तारपत्रक र् मच् छीमारीचे जनयमन) जनयम, १९७३  

 र्ाजजब-उल-अजव म् हिजे जी कोितीही जमीन ककंर्ा जे पािी राज्य शासनाच्या ककंर्ा एखाद्या 

स्थाजनक प्राजिकरिाच्या मालकीचे नसले अशा जजमनीतील ककंर्ा पाण्यासंबंिातीचे हक्क ककंर्ा 

जाण्या-येण्याचा हक्क ककंर्ा अन्य र्जहर्ाटी, मच्छीमारीबाबतचे हक्क यांबाबत प्रत्येक गार्ातील 

ठरजर्लले् या ककंर्ा ददर्ािी न्यायालयाने हुकूमनाम्याद्वारे जनजित केलेला ररर्ाजाची नोंद 

असलेला, जजल् हाजिकारी यांनी योग्य ररतीने प्रजसद्ध केलेला अजभलखे. 

या अजभलेखात केलले्या कोित्याही नोंदीम ळे व्यजथत झालेल्या कोित्याही व्यक्तीला असा 

अजभलखे प्रजसद्ध केल्याच्या ददनाकंापासनू एक र्षावच् या आत, ती नोंद रद्द करण्याकररता ककंर्ा 

तीत फेरबदल करण्याकरता ददर्ािी न्यायालयात दार्ा दाखल करता येतो ककंर्ा त्यामध्ये 

जहतसंबंि असलेल्या कोित्याही व्यक्तीच्या अजावर्रून ककंर्ा जजल्हाजिकार् यांना आपि होऊन 

'र्ाजजब-उल-अजव' मिील कोित्याही नोंदीत फेरबदल करता येतो ककंर्ा नर्ीन नोंद दाखल 

करता येते. म.ज.म.अ. कलम १६५ 
 

 जमीन महस लाच ेदाजयत्र् म् हिजे 

(अ) जबनद मला जजमनीच्या बाबतीत, भोगर्टादार ककंर्ा राज्य शासनाचा पटे्टदार,  

(ब) द माला जजमनीच्या बाबतीत, र्ररष्ठ िारक, आजि 

(क) क ळाच्या भोगर्यातील जजमनीच्या बाबतीत, जर सबंंजित क ळजर्हर्ाट कायद्यान्र्ये 

त्याबाबत जमीन महसूल देण्यास असे कूळ जबाबदार असेल तर ते कूळ, जमीन महस लाची सर्व 

थकबाकी िरून, त्या जजमनीच्या बाबतीत देय असललेा जमीन महसूल देण्यासाठी राज्य 

शासनास प्रथमत: जबाबदार असिे. प्रथमत: जबाबदार असिारे संय क्त भोगर्टादार आजि 

संय क्त िारक ह ेसंय क्तपिे आजि पृथकपिे 'जमीन महस लाचे दाजयत्र्' साठी जबाबदार असतात. 

म.ज.म.अ. कलम १६८ 
 

 थकबाकी, कसरू करिारी व्यक्ती म् हिजे देय झालेला आजि जर्जहत केलले्या ददनांकास ककंर्ा 

त्यापूर्ी न ददललेा कोिताही जमीन महसूल, त्या ददनांकापासून थकबाकी होतो. आजि तो देण्यास 

जबाबदार असलले्या व्यक्ती कसूर करिाऱ्या व्यक्ती ठरतात. म.ज.म.अ. कलम १७३ 
 

 आकारी पड जमीन म् हिजे शेतजजमनीचा महसूल, तगाई अथर्ा अन् य शासकीय देय रक् कम 

भरू न शकिार् या खातेदाराची जमीन जप्त करून ती जजल्हाजिकार् यांच्या व्यर्स्थापनाखाली 

आिता येते. म.ज.म.अ. कलम १८२  
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 नोटीस बजार्ण्याची रीत म् हिजे जेव् हा एखाद् या व्यक्तीर्र नोटीस बजार्ार्याची असेल अशा 

व्यक्तीस ककंर्ा जतच्या प्राजिकृत अजभकत्यावस नोटीसची एक प्रत देऊन ककंर्ा स्र्ािीन करून ककंर्ा 

अशी प्रत, डाकेने पाठर्ून बजाजर्ता येते. या रीतीने नोटीस बजार्ता येत नसले तर, त्या 

व्यक्तीच्या माजहती असलेल्या शेर्टच्या राहण्याच्या जागी ककंर्ा रठकािी ककंर्ा नोटीस ज्या 

जजमनीसंबंिात असेल ती जमीन ज्या गार्ामध्ये असेल ककंर्ा ज्या गार्ात उक्त जजमनीची लागर्ड 

करण्यात येत असेल त्या गार्ातील सार्वजजनक रठकािी, कोित्याही जागी उक्त प्रत जचकटर्ून, ती 

बजाजर्ता येते. अशी कोितीही नोटीस, त्यामध्ये उल्लेख केलेल्या कोित्याही व्यक्तीच्या नार्ामध्य े

ककंर्ा पदनामामध्ये ककंर्ा कोित्याही जजमनीच्या र्िवनामध्य ेकोितीही चूक झाल्याम ळे, अशा 

च कीम ळे र्ास्तजर्क अन्याय झाला नसले तर, जनरथवक झाली आह ेअसे मानण्यात येिार नाही. 

म.ज.म.अ. कलम २३० 
 

 जजमनीतील जहतसबंिंाच ेस्र्रूप म्हिजे िारक, भोगर्टादार, मालक, क ळ, जमीनमालक, 

गहािदार, ककंर्ा अजभहस्तांकनकताव म्हिून ककंर्ा कोित्याही इतर रीतीने, जमीन िारि केली 

आह.े महाराष्ट्र जमीन महसलू अजिकार अजभलेख आजि नोंदर्ह्या (तयार करिे र् स जस्थतीत ठेर्िे) जनयम, 

१९७१ जनयम ४(१)(दोन) 
 

 भ-ूिारिपद्धती म्हिजे िारि केललेी जमीन द माला जमीन ककंर्ा जबनद माला जमीन आह े

आजि जबनद माला जजमनीच्या बाबतीत खातेदार र्गव १ ककंर्ा खातेदार र्गव २ ककंर्ा सरकारी 

पटे्टदार म्हिून आह ेककंर्ा कस.े महाराष्ट्र जमीन महसूल अजिकार अजभलेख आजि नोंदर्ह्या (तयार करिे र् 

स जस्थतीत ठेर्िे) जनयम, १९७१ जनयम ४(१)(तीन) 
 

 चाल ूजमीन महसलू म्हिजे जमीन महसलू अजिजनयम, कलम १७० अन्र्ये कोित्याही 

जजमनीच्या संबंिात देय असललेा जमीन महसलू. महाराष्ट्र जमीन महसूल (कमी करिे, तहकूब करिे र् 

स ट देिे)  जनयम, १९७०, जनयम २(ब) 
 

 सार्वजत्रक आपत्ती म्हिजे अर्षवि, पूर, पाऊस न पडिे ककंर्ा जास्त पाऊस पडिे ककंर्ा अर्ेळी 

पाऊस पडिे ककंर्ा कोित्याही इतर नैसर्गवक आपत्तीम ळे कोित्याही महसूल र्षावत जपकांची 

मोठ्या प्रमािार्र ककंर्ा सार्वजत्रक हानी आजि यामध्ये अलीकडच्या कोित्याही आपत्तीम ळे ककंर्ा 

सक्षम प्राजिकार् याने कोित्याही जर्िी अन्र्य ेददलेल्या आदेशाम ळे कोित्याही भू-भागातील 

जजमनीत पेरिी न झाल्याने जपकांच्या पूिव हानीचा समार्ेश होतो. महाराष्ट्र जमीन महसूल (कमी 

करिे, तहकूब करिे र् स ट देिे)  जनयम, १९७०, जनयम २(क) 
 

 स्थाजनक आपत्ती म्हिजे कोित्याही महसूल र्षावत कोित्याही र्स्तीतील जपके ककंर्ा इतर 

मालमतत्ता यांचे गारपीट ककंर्ा आग याम ळे उद  भर्लले ेककंर्ा टोळांम ळे ककंर्ा अज्ञान व्यक्तींनी 

केलेल्या चोरीम ळे ककंर्ा खोडीम ळे झाललेे न कसान ककंर्ा हानी आजि त्यामध्ये प रांम ळे ककंर्ा 

अर्षवि, पूर, पाऊस न पडि ेककंर्ा जास्त पाऊस पडिे ककंर्ा अर्ेळी पाऊस पडिे ककंर्ा 

कोित्याही इतर नैसर्गवक आपत्तीम ळे कोित्याही महसलू र्षावत जपकांची मोठ्या प्रमािार्र ककंर्ा 

सार्वजत्रक हानी आजि यामध्ये अलीकडच्या कोित्याही आपत्तीम ळे ककंर्ा सक्षम प्राजिकार् याने 

कोित्याही जर्िी अन्र्ये ददलेल्या आदेशाम ळे कोित्याही भू-भागातील जजमनीत पेरिी न 
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झाल्याने जपकांच्या पूिव हानीचा खंड (क) मध्य ेजर्जनर्दवष्ट केलेल्या कोित्याही इतर कारिांम ळे 

झालेल्या जपकांम ळे हानी यांचा समार्ेश होतो. महाराष्ट्र जमीन महसूल (कमी करिे, तहकूब करिे र् स ट 

देिे)  जनयम, १९७०, जनयम २(ड) 
 

 िारक म्हिजे, जमीन ज्या गार्ामध्ये असले त्या गार्ाच्या महस ली लखे्यामध्ये ज्याची स्र्तंत्र 

खातेर्ही ठेर्ण्यात आली असले म.ज.म. अजिजनयमाच्या कलम १५१ मध्य ेजनर्दवष्ट केलले्या 

शेतजजमनीचा िारक, आजि अस ेसहभागिारक यांनी संय क्तपि ेिारि केलेल्या जजमनीच्या प्रत्येक 

सह-भागिारकाचा समार्ेश होतो. महाराष्ट्र जमीन महसूल खातेप जस्तका (तयार करिे, ती देिे र् ठेर्िे) 

जनयम, १९७१, जनयम २(क) 
 

 तगाई म्हिजे, शासनाने मंज र केलेल ेआजि त्यारे्ळी अंमलात असलले्या कोित्याही 

जर्िीअन्र्ये, तलाठ्यास र्सूल करता येईल अस ेकोितेही कजव. महाराष्ट्र जमीन महसूल खातेप जस्तका 

(तयार करिे, ती देिे र् ठेर्िे) जनयम, १९७१, जनयम २(ग)  
 

 व्यापक स्र्रुपाचा र् लाभप्रद क ं भार ककंर्ा जर्ट व्यर्साय म्हिजे, कोिताही क ं भार ककंर्ा जर्टा 

अथर्ा लाद्या तयार करिारी व्यक्ती करीत असलेल् या व्यर्सायामध्य ेतयार करण्यात आलेल्या 

मालाचे र्ार्षवक मूल्य र्ीस हजारांपके्षा कमी नसले तर, तो व्यर्साय व्यापक स्र्रुपाचा र् लाभप्रद 

असल्याचे समजण्यात यईेल. महाराष्ट्र जमीन महसलू (गौि खजनजांचे उत्खनन र् ती काढिे) जनयम, १९६८, 

जनयम ४] 
 

 मळईची जमीन ककंर्ा जलोढ जमीन म्हिजे कोित्याही नदीच् या तीरार्र ककंर्ा दकनार् यार्र 

तयार झालेली गाळाची जमीन. अशी जमीन एक एकरहून कमी असल् यास, ककंर्ा 

दकनार् यालगतच् या भोगर्टादाराच् या मूळ िारि जजमनीच् या क्षते्राच् या एक दशांशपेक्षा कमी 

असल् यास, जतचा तात् प रता महसलू म क् त उपयोग करता येतो. अशी जमीन एक एकरहून अजिक 

असेल तेव्हा जजल्हाजिकारी म.ज.म.अ. कलम ३२(१) मध्ये तरतूद केल्याप्रमािे, 

दकनार् यालगतच् या भोगर्टादारास, र्ार्षवक आकारिीच् या जतपटीहून अजिक नाही अशा दकमतीस 

देऊ शकतात. अशा भोगर्टदाराने, जजल्हाजिकार् याने देऊ केललेी जमीन स्र्ीकारली नसले आजि 

ती मळईची जमीन कोित्याही सार्वजजनक ककंर्ा सरकारी प्रयोजनाथव आर्श्यक नसले तर ती 

जमीन एक र्षव कराराने देता येते ककंर्ा सार्वजजनक जललार्ाद्वारे सर्ावत अजिक बोली करिार् यास 

जर्कण्यात येते.  म.ज.म.अ. कलम ३२, ३३, ६५ आजि महाराष्ट्र जमीन महसूल (मळईची जमीन र् िौत 

जमीन) जनयम १९६७ 
 

 िौत जमीन म्हिजे एखाद्या भू-मापन क्रमांकातील कोिताही भाग ि पीम ळे कमी होि.े असा 

कमी झाललेा झाला जजमनीचा भाग, अध्याव एकराहून जास् त असले तर जतच्या िारकास, महसूल 

आकारिीत प्रमािशीर कपात करून घेण्याचा हक्क असतो. भू-मापन क्रमांकाचे एकूि क्षेत्रफळ, 

त्याची आकारिी र् ि पीम ळे गेललेे, कमी झाललेे क्षेत्र या गोष्टी जर्चारात घेऊन, अशी कपात 

करार्याच्या आकारिीची रक्कम जजल्हाजिकारी ठरजर्तात. ि पीम ळे गेलेल्या ज्या जजमनीच्या 

संबंिात आकारिीत कपात करण्यात आली असले ती जमीन प न्हा प्रकट झाल्यार्र जतचे क्षते्रफळ 
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अध्याव एकराहून अजिक होत असले तर जमीनिारक प न् हा पूिव आकारिी देण्यास पात्र होते. 

म.ज.म.अ. कलम ६६ आजि महाराष्ट्र जमीन महसूल (मळईची जमीन र् िौत जमीन) जनयम १९६७ 
 

 भमूापन क्रमाकं म्हिजे म.ज.म.अ. कलम ८२ अन्र्ये जनजित केलेल्या दकमान क्षेत्रापेक्षा कमी 

क्षेत्र नसलेल्या प्रत्येक िारि जजमनीचे भूमी अजभलेखातील भू-मापन क्रमांक म्हिून स्र्तंत्रपि े

मोजमाप घेऊन त् यांचे र्गीकरि करण्यात येते आजि त् यांची सीमा जचन्हांद्वारे जनजित करण्यात 

येते आजि त् यांना क्रमांक ददला जातो. असा क्रमांक म् हिजे भूमापन क्रमांक. महाराष्ट्र जमीन महसूल 

भू-मापन जनयम, १९६९ (महस ली भू-मापन र् भू-मापन क्रमांकाचे उपजर्भाग) जनयम, १९६९, जनयम ३(१) 

 उपजर्भाग क्रमाकं म्हिजे म.ज.म.अ. कलम ८२ अन्र्य ेजनजित केलले्या दकमान क्षेत्रापेक्षा 

कमी क्षते्र असलेल्या प्रत्येक िारि जजमनीचे, ती ज्या भू-मापन क्रमांकामध्य ेसमाजर्ष्ट 

करण्यासंबंिी जनदेश देण्यात आला असेल त्या भ-ूमापन क्रमांकाचा उपजर्भाग म्हिून भूमी 

अजभलखेामध्य ेस्र्तंत्रपिे मोजमाप घेण्यात येऊन र्गीकरि करण्यात येते. भमूी अजभलखे 

संचालकानंी जनदेश ददल्यास ती िारि जमीन स्र्तंत्रपिे सीमादंकत करता येते र् जतची क्रमांक 

देऊन नोंद घेण्यात येते. असा क्रमांक म् हिजे उपजर्भाग क्रमांक. महाराष्ट्र जमीन महसूल भू-मापन 

जनयम, १९६९ (महस ली भू-मापन र् भू-मापन क्रमांकाचे उपजर्भाग) जनयम, १९६९, जनयम ३(२) 
 

 जातीन ेककंर्ा व् यजक् तश: जमीन कसि ेम् हिजे स्र्त:च्या अंगमेहनतीने ककंर्ा स्र्त:च्या 

क ट ंबातील कोित्याही व्यक्तीच्या अंगमहेनतीने आजि मज रीने कामार्र लार्लले्या मज राकंरर्ी 

ककंर्ा रोख रकमेत ककंर्ा मालाच्या रुपात, परंत  जपकाच्या जहश्श्याच्या रुपात नव्ह-ेदेय असलेल्या 

नोकराच्या प्रसंगोपात मदतीने कोितीही जमीन कसिे. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जजमनीची 

जर्ल्हरे्ाट लार्िे) जनयम, १९७१, जनयम २(ड) आजि महाराष्ट्र क ळर्जहर्ाट र् शेतजमीन अजिजनयम २०११, 

कलम २(६) 
 

 ओलीताची जमीन म्हिजे, कोितीही पाटबिंाऱ्याच्या बांिकामाद्वारे जललसंजचन प्राप् त होिारी 

जमीन. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जजमनीची जर्ल्हरे्ाट लार्िे) जनयम, १९७१, जनयम २(ड) 
 

 गाळपरे जमीन म्हिजे राज्य शासनाकड ेजनजहत असले अशी नदी, नाले, तलार्, सरोर्र, 

जलाशय, बांि, पाट, जलमागव आजि सर्व जस्थर आजि प्रर्ाही पाण्याच्या तळाशी जस्थत असलेली 

जमीन, जी नैसर्गवक  प्रदक्रयेमध्ये पािी कमी झाल्याम ळे ददसू लागते आजि सामान्यत: कृजषसाठी 

उपलब्ि होते. परंत  यामध्ये म.ज.म. अजिजनयमाच्या कलम ३२ आजि ३३ यामध्य ेजनर्दवष्ट 

केलेल्या जजमनीचा समार्ेश होत नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जजमनीची जर्ल्हरे्ाट लार्िे) 

जनयम, १९७१, जनयम २(ओ)(१) 
 

 अतंमृवदा हक्क म्हिजे कोित्याही जजमनीच्या पृष्ठभागार्र ककंर्ा आतल्या थरार्र सापडललेी 

ककंर्ा सापडण्याची शक्यता असललेी खाि र् खजनजे यांर्रील कोितेही हक्क. संकीिव- महाराष्ट्र 

जर्र्जक्षत भूजम अजिजनयमातील जर्द्यमान खाि र् जमीन मालकी हक्क नाजहसे करण्याबाबत अजिजनयम, १९८५, 

जनयम ३(फ) 
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 शतेजमीन या संज्ञेत फळबागायत करिे, जपके, गर्त ककंर्ा बागायती उत्पन्न काढिे, 

द ग्िव्यर्साय, क क्क टपालन, पश िन पैदास, औषिी र्नस्पतींची लागर्ड करण्यात येिारे रोपमळे 

ककंर्ा ग रांची चराई, यासाठी र्ापरण्यात येिार् या ककंर्ा र्ापरण्याजोग्या जजमनी यांचा समार्ेश 

होतो. केर्ळ लाकूड तोडण्यासाठी र्ापरलेल्या जजमनींचा त्यात समार्ेश होत नाही. संकीिव- 

महाराष्ट्र प्रकल्पबाजित व्यक्तींचे प नर्वसन अजिजनयम, १९८६, जनयम २(४)  
 

 ज डी म् हिजे र्तन जजमनींसंबंिात शेतजजमनीसाठी आकारण् यात येिार् या महसलूाच् या 

रक् कमेखाली 'ज डी ककंर्ा जर्शेष' या प्रकारच् या रकमेचा उल् लेख असतो. इनामदाराकडून र्सूल 

केलेल् या जमीन महसलूापैकी जो भाग सरकार जमा केला जातो त् या भागाला 'ज डी' म् हितात. 

(ऍजलनेशन मॅन् य अल) 
 

 न कसान म् हिजे र्तन जजमनींसंबंिात, इनामदाराने र्सूल केलेल् या जमीन महस लापैकी जो 

भाग इनामदार स् र्त:कड ेठेर्तो त् या भागाला 'न कसान' म् हितात. (ऍजलनेशन मॅन् य अल) 
 

 सारा माफी म् हिजे जर्जर्ि कारिांसाठी महसूल आकारिी माफ करिे म् हिजे सारा माफी. 

म.ज.म.अ. कलम ४७, ७८  
 

 सकंीिव इनाम म् हिजे सार्वजजनक कारिांसाठी महसलू कायद्यातील तरत दींन्र्ये जर्जशष्ठ अट 

आजि सारा माफीने, कब्जेहक्काची ककंमत न घेता ददलेल्या जजमनी. उदा. शाळा, महाजर्द्यालय,े 

दर्ाखाने, दक्रडांगि ेइत् यादींना काही अटींर्र ददलेल् या जमीनी. अशा जजमनींची नोंद गार् नम ना 

२ र् ३ मध्य ेअसत.े या जजमनींना इनाम र्गव-७ जजमनी असेही म् हितात. (महाराष्ट्र जमीन महसूल 

जनयम प जस् तका, खंड-४, गार् नम ना तीनचा ख लासा)  
  

 ररग्रनॅ् ट रक् कम म् हिजे र्तन कायद् यान् र्ये देर्स्थान इनाम र्गव तीन आजि इनाम र्गव सात 

(महसलू माफीच्या जजमनी) सोडून बाकी सर्व इनामे जर्जर्ि तारखांना खालसा/नष्ट करण्यात 

आलेली आहते. या सर्व जजमनी शासनाकडे र्गव झाल्यानंतर अशा जजमनींची आकारिीच्या 

पटीतील ठराजर्क रक् कम आजि म दत ठरर्ून या जजमनी र्तनदारांना प न् हा नर्ीन शतीर्र प्रदान 

(ररगॅ्रन् ट) करण् यात आल् या. ज् या र्तनदारांनी म दतीत रक् कम भरली त् यांच् याकडून सहापट आजि 

म दतीनंतर बारापट रक् कम र्सलू करण् यात आली. अशी रक् कम म् हिजे ररगॅ्रन् ट रक् कम. (ऍजलनेशन 

मॅन् य अल)  
 

 सकंीिव जमीन महस ल म् हिजे मूळ जमीन महसूलाव् यजतररक् त र्सलू करण् यास पात्र इतर 

रक् कम. सकंीिव जमीन महस लाचे दोन प्रकार आहते. 

(१) स् थाजनक उपकरांसह पात्र संकीिव जमीन महसूल: ज् या संकीिव जमीन महस लाचा संबंि 

जजमनीच् या उपयोगाशी असतो अशा संकीिव जमीन महस लार्र सर्व सािारि जमीन 

महसलूाच् याच दराने स् थाजनक उपकर बसतो. (उदा. जमीन भाडे)  

(२) स् थाजनक उपकरांसह अपात्र संकीिव जमीन महसलू: ज् या सकंीिव जमीन महस लाचा संबिं 

जजमनीच् या उपयोगाशी नसतो त् यार्र स् थाजनक उपकर बसत नाही. (उदा. दंडाची रक् कम)  

संकीिव महसलू आकारिी आदेश पारीत करण् याचे अजिकार तहजसलदार र् उपजर्भागीय 

अजिकारी यांना असतात. (महाराष्ट्र जमीन महसूल जनयम प जस् तका, खंड-४, गार् नम ना चारचा ख लासा)  
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 पोटखराब क्षते्र म् हिजे खडकाळ, खंदक, खािी, नाले, इत् यादीने व् याप् त असलले ेक्षते्र ज् यात जपक 

लागर्ड करता येि ेशक् य होत नाही असे लागर्डीयोग् य नसललेे क्षेत्र. या 'पोटखराब' क्षेत्राचे 

'पोटखराब' र्गव अ' आजि 'पोटखराब' र्गव ब' असे दोन प्रकार आहते.   

'पोटखराब-र्गव अ' म् हिजे खडकाळ क्षेत्र, नाले, खंदक, खािी इत् यादीने व् याप् त असलले ेक्षते्र. र्गव 

अ अंतगवत येिार् या पोटखराब क्षेत्रार्र महसूलाची आकारिी करण् यात येत नाही. अशा क्षते्राखाली 

येिार् या जजमनीत जर शतेकर् याने काही पीके घेतली असतील तर पीक पाहिीच् या र्ेळेस अशा 

पीकांची नोंद घेता येते. स िारीत तरत दीन सार पोटखराब अ क्षेत्र र्जहर्ाटीखाली आिल् यास 

आकारिीची तरत द करण् यात आली आह.े  

'पोटखराब र्गव ब' म् हिजे रस् ते, पदपथ ककंर्ा जलप्रर्ाह, कालर्े, तलार् अशा सार्वजजनक 

प्रयोजनाथव ककंर्ा घरग ती प्रयोजनासाठी र्ापरिेत येिारे तलार् दकर्ा ओढा यांनी व्यापलेली 

ककंर्ा कोित्याही जाती-जमाती माफव त दहनभूमी ककंर्ा दफनभमूी म्हिून र्ापरात असिारी ककंर्ा 

पाण् याची टाकी, रजहर्ास र्ापर अशा काही जर्जशष्ट ठ प्रयोजनाथव राखून ठेर्लेली,  आजि त् याम ळे 

लागर्डीसाठी उपलब् ि नसललेे क्षेत्र. 'पोटखराब र्गव ब' क्षते्रार्र कोित्याही प्रकारची महसलू 

आकारिी ककंर्ा र्जहर्ाट करता येत नाही. महाराष्ट र जमीन महसूल (जजमनीच् या र्ापरार्रील जनबंि) 

जनयम १९६८" मध् ये आह.े यातील कलम २ 
 

  खरीप गार् ेम् हिजे ज्या गार्ांत म ख् यत: ज न ते सप्टेंबर या खरीप हगंामात जपके घेतली जातात 

त् यांना खरीप गारे् म् हितात. 
 

  रब्बी गार् ेम् हिजे ज्या गार्ांत म ख् यत: ऑक्टोबर ते जानेर्ारी या रब्बी हगंामात जपके घेतली 

जातात त् यांना रब्बी गारे् म् हितात.  
 

  क.जा.प. म् हिजे कमी-जास् त पत्रक. गार्ातील शेतजजमनी, रस्ते, नाले, ओढे, स्मशानभूमी, 

र्नक्षेत्र, भसूंपादन इत्यादी जर्जर्ि कारिांम ळे जजमनीच्या क्षेत्रांमध्ये अम लाग्र बदल होत असतो. 

अशार्ेळी गटाचे मूळ क्षते्र बदलल्याम ळे जजमनीच्या मूळ रेकॉडवमध्ये, मोजिी खात्याकडून एक 

गोषर्ारा आजि रेखाजचत्र जोडून कमी-जास्त पत्रक नार्ाचे तयार केल ेजािारे जर्र्रिपत्र म् हिजे 

क.जा.प. महाराष्ट्र जजमन महसूल अजिजनयमात तरतूद केल्याप्रमाि ेसव्ह ेनंबर/गट नंबरचे आकार 

र् क्षते्रामध्ये काही कारिांस्तर् बदल झाल्यास, गार्च्या आकारबंदामध्ये बदल करण्यासाठी जो 

अजभलखे तयार केला जातो. त्यास कमी-जास्त पत्रक म्हितात. सािारिपिे शेत जजमनीचा र्ापर 

जबनशेती प्रयोजनासाठी करार्याचा असल्यास, मूळ भूमापनामध्य ेगजितीय ककंर्ा हस्तदोषाने 

जनमावि झालेली चूक (क्षते्र द रूस्ती), जबनआकारी जजमनीर्र आकारिी करिे (मूळ भमूापनाच्या 

र्ेळी आकारिी न केलेल्या जमीनी), मळई जमीनींचे प्रदान इ. भसूंपादन या प्रकरिी कमी-जास्त 

पत्रक तयार करारे् लागते. 
 

  आकारफोड पत्रक म् हिजे सव्ह ेनंबर/गट नंबरचे उपजर्भाग पडल्याम ळे त्यांच्या क्षते्रफळात 

झालेल्या बदलान सार भमूी अजभलेख खात्याने तयार केलले ेद रुस्ती पत्रक म् हिजे आकारफोड 

पत्रक. भमूापनाचे र्ेळी सव्ह ेनंबरचे क्षते्र र् आकार, एकजत्रकरि योजनेर्ेळी गटाचे क्षेत्र र् आकार 

कायम केलेला आह.े सदरहू सव्ह ेनंबर अथर्ा गट नंबर मध्ये पोटजहस्सा मोजिीने, कोटवर्ाटपाने, 

भूसंपादनाने ककंर्ा जबनशेती आदेशाने सदरहू सव्ह ेनंबर अथर्ा गट नंबरचा आकार कमी-जास्त 
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केला जातो त्या पत्रकाला आकार फोड पत्रक अस ेम्हितात. आकार फोड पत्रक भूमी अजभलेख 

कायावलयातफे तयार करण् यात येते.   
   

 र्रकस जमीन म् हिजे भातशेती लागर्डीसाठी ककंर्ा राबखताच्या प्रयोजनाथव उपयोगात 

आिली जािारी जमीन. (महाराष्ट र क ळर्जहर्ाट र् शेतजमीन अजिजनयम २०११, कलम २०-अ) 
 

  जजरायत जमीन म् हिजे पार्साच्या पाण्यार्र शेती होत असिारी जमीन. याला जजरायत 

जमीन स ध् दा म् हितात.  
 

  बागायत जमीन' म् हिजे कॅनॉल, मोट, पाट यांच् या पाण् याचा शेतीसाठी पािीप रर्ठा होत 

असिारी जमीन.  

 कब् जहेक् काची रक् कम ककंर्ा भोगाजिकार मलू् य म् हिजे एखाद् या व् यक् तीस जेव् हा शासकीय 

जजमनीचे र्ाटप केल ेजाते तेव् हा त् या जजमनीचा भोगर्टा करण् याचा अजिकार ददल् याबद् दल 

मोबदला म् हिून देय असिारी रक् कम.  ही रक् कम जशघ्र जसध् द गिकानूसार (रेडी रेकनर) ठरजर्ली 

जाते. महाराष्ट्र जजमन महसूल (सरकारी जजमनीची जर्ल् हरे्ाट लार्िे) जनयम १९७१, जनयम २(के)(एक) 
 

 अकृजषक आकारिीचा प्रमाि दर म् हिजे नागरी क्षेत्रातील प्रत् येक गटातील जजमनीच् या दर 

चौरस मीटर क्षेत्रार्र, अशा जजमनीच् या संपूिव बाजारमूल् याच् या, जर्जहत करण् यात येईल अशा 

टक् केर्ारीत अकृजषक आकारिीचा जनजश् चत करण् यात आलेला दर. म.ज.म.अ. कलम ११२ 
 

 कायदशेीर क ळ म्हिजे:  

१. जो इसम द सर् याच्या मालकीची जमीन र्ैि ककंर्ा कायदेशीरररत्या क ळ या नात् याने कसत 

असेल आजि 

२. जमीन मालक आजि अशा क ळात करार झाला असले, तथाजप, जर असा करार तोंडी असले तर 

तो न्यायालयात जसध्द होण् यास पात्र असले आजि 

३. असा क ळ जमीन प्रत्यक्षात स्र्त: कसत असले आजि  

४. जमीन कसण्याच्या बदल्यात असा क ळ, जमीन मालकास जनयजमतपि ेखंड देत असेल आजि 

जमीन मालकाने तो खंड स्र्ीकारत असेल आजि 

५. अशी व्यक्ती जमीन मालकाच्या क ट ंबातील नसेल आजि  

६. अशा व्यक्तीकड ेती जमीन गहाि नसले आजि   

७. अशी व्यक्ती पगारार्र ठेर्ललेा नोकर नसले आजि 

८. अशी व्यक्ती जमीन मालकाच्या ककंर्ा जमीन मालकाच्या क ट ंबातील कोित्याही व्यक्तीच्या 

प्रत् यक्ष  ककंर्ा अप्रत् यक्ष देखरेखीखाली जमीन कसत नसेल तर अशी व् यक् ती कायदेशीर क ळ 

आह.ेमहाराष्ट र क ळर्जहर्ाट र् शेतजमीन अजिजनयम २०११, (पूर्ीचा म ंबई क ळर्जहर्ाट र् शेत जमीन 

अजिजनयम १९४८) कलम ४  
 

 भमूीहीन व् यक् ती म् हिजे ज् या व् यक् तीने, शेतीच् या प्रयोजनासाठी मालक म् हिून ककंर्ा क ळ 

म् हिून कोित् याही प्रकारची शेतजमीन िारि केलेली नाही र् जी व् यक् ती म ख् यत: अंगमेहनतीने 

आपली उपजीजर्का करते आजि जजचा शेतीचा व् यर्साय करण् याचा हतूे आह ेर् ती जमीन 

कसण् यास समथव आह.े (महाराष्ट्र क ळर्जहर्ाट र् शेतजमीन अजिजनयम, कलम ९-अ) 

 



 

डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल् हाजिकारी                    ताल का जमाबदंी                                            pg. 33 

 जमाबदंीशी सबंिंीत कतवव् ये आजि भजूमका: 
 

तलाठी: 

  नर्ीन महसलू र्षव स रू होण् याच् याआिी सर्व संबंिीत नम ने तपासून ते पूिवत: अद् ययार्त 

असल् याची खात्री करार्ी. 

 आर्श् यक त् या गार् नम न् यांची ताल का नम न् यांसोबत पडताळिी करून ते अद् ययार्त करारे्. 

 तहजसलदार कायावलयात सादर करण् यासाठी आर्श् यक नम ने तहजसलदार कायावलयात सादर 

करारे्. 

 गार् नम ना ८-ब (र्ार्षवक येि ेरक्कम र् र्स ली नोंदर्ही) पार्त्या र् चलने प्रत्यक्ष तपासून 

र्स लीची खात्री करार्ी.    

 र्स लीच् या ऑन लाईन र् ऑफ लाईन पार्त् या र् कोषागारात ऑन लाईन र् ऑफ लाईन 

भरलेल ेचलान याची पडताळिी करार्ी. 

 गार् नम ना ६ सदरी नोंदजर्ण् यासाठी एकही नोंद जशल् लक नाही याची खात्री करार्ी.  

 मागील र्षावतील थकबाकीदारांची यादी तपासून अद् ययार्त करार्ी. 
 

मडंळ अजिकारी: 

 मंडलअजिकारी यांचे काम पयवरे्क्षकाचे असत.े  

 मंडलअजिकारी यांनी र्ेळेर्ेळी तलाठी दप् तरातील सर्व गार् नम ने अद् ययार्त आहते, तलाठी 

योग् य प्रकारे महस लाची मागिी जनजश् चत करतात र् त् याची र्स ली काटेकोरपिे करतील याबाबत 

मागवदशवन र् खात्री करार्ी. 

 नर्ीन महसलू र्षव स रू होण् याच् याआिी मंडल अजिकारी याचं् याकडे एकही फेरफार नोंद, 

जर्हीत म दत पूिव होउनही प्रमािीकरिासाठी जशल् लक नसार्ी.  

 नर्ीन महसलू र्षव स रू होण् याच् याआिी मंडल अजिकारी याचं् याकडे एकही तक्रार नोंद, 

स नार्िी पूिव होउनही जनकालासाठी जशल् लक नसार्ी. 

 नर्ीन महसलू र्षव स रू होण् याच् याआिी मंडल अजिकारी यानंी, त् यांनी पारीत केलेल ेसर्व 

जनकाल ʻजनम-न् याजयक आदेश प्रिालीʼमध् य ेअपलोड केले असल् याची खात्री करार्ी.  
 

तहजसलदार: 

 जमाबंदीशी संबंिीत गार् नम ने आजि ताल का नम ने यांचा र्ेळोरे्ळी घ् यार्ा. 

 अ, ब, क पत्रकाची सर्व र्स ली र्ेळेत पूिव होण् याच् या दषृ्ट टीने, र्स लीसाठी र्ेळापत्रक आखून 

द् यार्े र् र्स ली १००% पूिव झाल् याची खात्री करार्ी.   

 महसलू र्स लीची ऑन लाईन/ ऑफ लाईन चलने शासकीय जतजोरीत जमा केल् यानंतर त् यांचा 

योग् य तो मेळ घ् यार्ा. 

 आर.आर.सी. र्स ली आजि ए.जी. ऑजडटचे सर्व प्रलंबीत म द् दे जनगवत झाल् याची खात्री करार्ी.     

 मंडळ अजिकारी, तलाठी आजि जमाबंदी महसूल सहायक यांच् या सोबत बसून तहजसलदार 

यांनी, जर्जर्ि प्रयोजनासाठी र्ापरात असलले्या जजमनीच्या क्षते्रात झाललेी र्ाढ/घट, त् या 

बाबतची कारिे यांची पडताळिी करार्ी.  

 सक्षम अजिकार् यांनी ददलेल्या आदेशांचा योग्य तो अंमल ददला आह ेककंर्ा नाही याची 

पडताळिी करार्ी.  

⋘⋙ 


