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ित,

िदनांक :

/08/2022

िज हािधकारी (सव)
िवषय:- इ-चावडी क प -स

थती व सवसमावेशक सूचना बाबत.

संदभ:- 1) इकडील काय लयाचे प
िदनांक:-21/01/2022

2) इकडील काय लयाचे प

ं . रा.भू.4/इ-चावडी णाली/2022 पुण,े

3) इकडील काय लयाचे प

ं . रा.भू.4/इ-चावडी आढावा बैठक/2022 पुण,े

िदनांक:- 01/02/2022
िदनांक:- 23/05/2022

महोदय,

ं . रा.भू.4/मागदशक सूचना/213/2021 पुण,े

उपरो त संदभ त नमूद केले या िविवध प ा ारे इ-चावडी

क पा या बाबत यापूव िदले या सूचनांचे

कृपया अवलोकन करावे. िदनांक:- 23/05/2022 रोजी या प ा वये सव िज हािधकारी यांना सूिचत कर यात
आले होते की, 1 ऑग ट 2022 पासून सु

करावया या इ-चावडी क पासाठी द तर अदययावतीकरण कर यात

यावे. तथािप अ ापही द तर अदययावतीकरण सु आहे.
इ-चावडी

क प आ ावली िवकसन करताना महारा ातील सव गावांमधील द तराबाबत िवचार करणे

आव यक आहे . यासाठी इ-चावडी क पाची ३ भागात ायोिगक त वावर अंमलबजावणी सु
भाग मौजे- महाटी ता. मुदखेड िज. नांदेड येथे पुण कर यात आला. यानंतर

येक िवभागातील एका गावात इ-

चावडीची णाली ायोिगक तरावर अंमलबजावणी कर यात आली व स या रा यातील
गावात (एकुण ३५८ गांव)े इ-चावडी णालीची ायोिगक अंमलबजावणी सु

आहे. यापैकी थम

येक तालु यातील एका

आहे.

उपरो त भागांम ये ा त अिभ ाय तसेच इ-चावडी पथका या होणा या सा तािहक बैठका आिण तलाठी संघ यांनी
मांडले या माग या याव न खालील बाबी िनदशनास आ या आहेत.
१. इ-चावडी क प लागू कर यासाठी ायोिगक त वावर घे यात आलेली गावे ही छोटी आहे त. क प
अंमलबजावणीसाठी शहरानजीकची सव

कारचे नमुने अ ावत कर याची आव यकता असणारी गावे

घे यात यावी.
२. इ-चावडी क पाशी संबिं धत इतर तलाठी द तरे (संिकण), मंडळ अिधकारी द तर, तालुका नमुने व िज हा
नमुने िवकसीत कर यात यावेत.
३. द तर अदययावतीकरण बाबत शासन तराव न एकसमान भाग िनहाय कायवाही बाबत सूचना आव यक
आहे त.
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४. तलाठी द तरातील काही गाव नमु यांची मािहती ही स

थतीत कायरत असणा या इ-फेरफार या

णालीतील उपल ध डे टामधून तयार कर यात यावी.
५. गाव नमु यांची मािहती इ-फेरफार णालीतून उपल ध क न दे यासाठी इ-फेरफार णालीम ये काही
सुधारणा करणे अपेि त आहे .
६. इ-चावडी क पाचा एक उ ेश हा सवसामा य नागिरकांना महसुल आकारणी र कम वेब पोटल वर
उपल ध क न देणे व तेथून सदर र कम शासना या ितजोरीत भरणे हे आहे. ही कायवाही आपोआप
संगणका या मा यमातून होणे आव यक आहे .
७. इ-चावडी क पा या मा यमातून असे गाव नमुने िवकिसत करावयाचे आहे त यांचा वापर तलाठी यांना
यांचे कामकाजात सुकरता आण यासाठी करता येईल.
वरील मु ाबाबत सिव तर िववेचन खालील माणे1. इ-चावडी क प लागू कर यासाठी ायोिगक त वावर घे यात आलेली गावे ही छोटी आहे त. क प
अंमलबजावणीसाठी शहरानजीकची सव कारचे नमुने अ ावत कर याची आव यकता असणारी काही गावे
घे यात यावी.
उपरो त

माणे

येक िज हयातून दोन ते पाच गावांची नावे िज हािधकारी यांनी िदनांक:-

20/08/2022 पूव कळवावीत, या गावांम ये देखील

ायोिगक त वावर इ-चावडी

क प सु

कर यात

येईल. जेणेक न या गावांतील नमु यांचा िकचकटपणा िवचारात घेऊन णाली िवकसन करता येईल.
2. इ-चावडी क पाशी संबिधत इतर तलाठी द तर (संिकण) मंडळ अिधकारी द तर, तालका नमुन,े िज हा
नमुने िवकसीत कर यात यावेत.
तलाठी द तराशी संबंिधत इतर तलाठी द तरे (संकीण) तसेच मंडळ अिधकारी, तालुका व िज हा
तरावरील सव नमुने िवकसीत कर याचे काम ट याट याने हाती घे यात येईल.
3. द तर अदययावतीकरणा बाबत शासन तराव न एकसमान सूचना व ट पेिनहाय कायवाही बाबत सूचना
आव यक आहे त.
द तर अदययावतीकरणात एकसमानता ये यासाठी सिव तर सूचनांचे प

िज हािधकारी यांना

या ारे दे यात येत आहे. प ासोबत या पिरिश टात गाव नमुना १ ते २१ पैकी इ-चावडी क पात िवकिसत
कर यात येणा या सव नमु यांची मािहती नमुना िनहाय दे यात येत आहे . नमु याचे नाव, याची थोड यात
मािहती, इ-चावडी

णालीत सदर नमुना कसा िवकिसत कर यात येत आहे याची मािहती, इ-फेरफार

क पातून या नमु यासाठी घे यात येणारी मािहती, इ-चावडी क पात करावया या डे टा ए

ी बाबतची

मािहती, तसेच सदर नमु यासाठी आव यक मोहीम व पात करावयाची कायवाही कवा तला

ांनी द तर

अदययावतीकरणासाठी करावयाचे पूव कामकाज याची सिव तर मािहती या पिरिश टात दे यात येत आहे .
4. तलाठी द तरातील काही गाव नमु यांची मािहती ही स

थतीत कायरत असणा या इ-फेरफार या

णालीतील उपल ध डेटामधून तयार करता येईल.
5. गाव नमुना १अ १ड, 1ई, ६ब, ७, १५, १६, १७ व १९ वगळता सव नमु यांची उपल ध मािहती ही इ-फेरफार
तसेच इ-िपक पाहणी या णालीतून घे यात येईल. तसेच उपरो त नमुने भर यासाठी आव यक ७/१२ ची
(सव

मांक व े ाची) मािहती ही दे खील इ-फेरफार णालीतून घे यात येईल.

6. गाव नमु यांची मािहती ई-फेरफार

णालीतून उपल ध क न दे यासाठी इ-फेरफार

णालीम ये काही

सुधारणा करणे अपेि त आहे.
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इ-फेरफार णाली म ये खालील माणे सुधारणा सुचव यात येत आहेत.
A. गाव नमुना एक चा गोषवारा मधील लागवडीस अनुपल ध जमीनीची िशषवार मािहती ही यापूव इ-फेरफार
णालीम ये भर यात आली आहे. तथािप ती केवळ सहा शीष ची आहे व
आहे . यापैकी एक िशष “ वने ” यासाठीची मािहती इ-चावडी

य ात ही मािहती एकूण तेरा शीष ची

क पात गाव नमुना ̒ एक अ̓ मधील न दीनुसार

अदययावत कर यात येईल. तरी उवरीत बारा िशष साठीची मािहती भर यासाठी शीष सं या वाढवणे बाबत रा ीय
सूचना िव ान क , पुणे इ-फेरफार िटमला कळिव यात आले आहे . इ-फेरफार णालीम ये गाव नमुना १ हा तलाठी
यांनी यापूव भरला आहे . ७/१२ या Live मािहती व न

े

े , आकार व धारणा कारात फरक होऊ शकतो. स या
फेरफार

णालीम ये दे यात आली आहे. धारण

व तलाठी यांनी भरलेली गाव नमुना १ ची मािहती यात
े

व आकारातील फरक दु

ती कर याची सुिवधा इ-

कारात बदल कर याची सुिवधा उपल ध क न देणेबाबत

कळिवणेत येत आहे . यांचक
े डु न इ-फेरफार णालीत या दोनही दु

ती लवकरच उपल ध क न देणेत येतील.

यानुसार तलाठी यांना गाव नमुना गोषवारा ही मािहती अदययावत करता येईल.
B. महसुलाची आकारणी यो य प तीने हो यासाठी ̒वजासूट̓ िनि ती मह वाची आहे. एका गावातील एका
माणसा या खा यांवरील एकुण

े ानुसार वजासूट िनि त कर यात येते. परं तु खा यांची सं या जा त

झा याकारणाने महसूल आकारणीत वजासूट िनि त होऊ शकत नाही, यासाठी खाते एक ीकरण सुिवधा
इ-फेरफार

क पात दे यात आली आहे . तथािप सदर खाते एकि करण सुिवधा सुधा न या याम ये जा तीत

जा त खाते एक ीकरण करणे गरजेचे आहे . यािशवाय एकसार या नावां या खा यांची अिधक मािहती देणारा २८अ
हा अहवाल

तािवत कर यात आला आहे. यानुसार खाते एक ीकरणाचा वेग वाढे ल. तथािप, कोण याही

गावातील खाते एक ीकरण
याखातर ही

ि या पूण झा यानंतरच संगणकीकृत महसूल आकारणी िनि त करता येईल.

ि या पुण होईपावेतो एकाच य तीची अनेक खाते नमूद असलेली यादी तयार कर याची सुिवधा

तलाठी यांना इ-चावडी णालीत दे यात येईल. यानंतर इ-चावडी णालीम ये ही नावे आकारणीसाठी एक
येतील. जसजशी खाते एक ीकरण ि या पूण होईल, यानुसार ही यादी दु

घेता

त होईल.

C. अकृिषक जिमन ना महसुल आकारणी यो य प तीने हणजेच िज हािधकारी यांनी

ामीण भागात

गाविनहाय िनि त के यानुसार ५ पैसे ित चौरस मीटर कवा १० पैसे ित चौरस मीटर या दराने झा याची खा ी
करणे आव यक आहे. तसेच शहरी भागात (नगर पालीका ह ) िज हािधकारी यांनी केले या दर िनि ती
आकारणीची खा ी करणे आव यक आहे . यो य दर नमुद नस यास अ या ७/१२ साठी ई-फेरफार

माणे

क पातून

फेरफार घेऊन याचा होणारा ७/१२ वरील पिरणाम तलाठी व मंडळ अिधकारी तराव न मािणत करणे आव यक
आहे . फेरफार मंजुरी व यानुसार ७/१२ वर झाले या पिरणामाची िडिजटल वा री ही ि या वेळ लागणारी आहे.
याखातर

ामीण भागातील फेरफार कवा असा बदल हा रा य तराव न तं

ाना या मा यमातून कर या या

सूचना रा ीय सूचना िव ान क , पुणे इ-फेरफार थकाला दे यात येत आहेत. तथापी सदर फेरफार घेणेसाठी
स या DBA LOGIN म ये दे यात आले या सुिवधेत सविनहाय अकृषीक आकारणी दर नमुद कर याची कायवाही
वेगाने पुण करणे आव यक आहे . यासाठी आव यक सुधारणा करणेसाठी रा ीय सुचना िव ान क पुणे यांना सुिचत
कर यात येत आहे . सदर कायवाही (DBA login मधून अकृिषक आकारणी या
असा फेरफार तं

ाना या मा यमातून घेता येईल. तथािप या

े िनहाय न दी) पूण झा यावरच

ि येस वेळ लागणार अस याने आपआप या

गावातील सव अकृिषक 7/12 वर आकारणी यो यिर या झा याची खा ी तलाठयांनी करावी.
D. इ-पीक पाहणी क पाम ये उपल ध असणारी िपकांची मािहती ही गाव नमुना ११ या िपकां या आकडे वारी
म ये घे यासाठी आव यक तो डे टा इ-फेरफार क पातून उपल ध क न इ-चावडी या क पात हा नमुना िवकिसत
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कर यात येईल. यासाठी इ-फेरफार

क पात ही मािहती उपल ध होणे गरजेचे आहे . तसेच ई-पीक पाहणी या

क पात असणारी पाणीपुरवठा संसाधने ही दे खील गाव नमुना १४ म ये उपल ध क न देणे बाबत इ-फेरफार
क पात िवकसन कर या या सुचना रा ीय सूचना िव ान क , पुणे इ-फेरफार व इ-िपक पाहणी पथकास दे यात
येत आहे त.
6. इ-चावडी क पाचा एक उ ेश हा सवसामा य नागिरकांना महसल आकारणी र कम वेब पोटल वर उपल ध
क न देणे व तेथून सदर र कम शासना या ितजोरीत भरणे हे आहे. ही कायवाही आपोआप संगणका या
मा यमातून होणे आव यक आहे .
यासाठी आव यक पेमट गेटवे, या ारे नागिरकांना ऑनलाईन र कम जमा करता येईल व याची पावती
िमळे ल. तसेच अशा जमा र कमा तला

ा या नावे

ास

णालीचा वापर क न याच पेमट गेटवे िस टीम

ारे

सरकार या ितजोरीत भरणा करणेत येतील. अशी णाली िवकिसत करणेचे काम चालू आहे. या कामकाजानुसार
उपल ध पेमट गेटवे स हस देणा या सं थेस शासन (िव

िवभाग) मा यतेने इ-चावडी

क पा या

अंमलबजावणीसाठी वापर यात येईल.
७. इ-चावडी क पा या मा यमातन असे गाव नमुने िवकिसत करावयाचे आहेत यांचा वापर तलाठी यांना यांचे
कामकाजात सुकरता आण यासाठी करता येईल.
अ).

इ-चावडी

क पाम ये गाव नमुना ७ ब िवकिसत करणे आव यक आहे . सदर नमुना हा अध यायीक

कामकाजाचा असून याबाबत शासनाकडे नमुना िवकिसत कर या या मागणीचा
स

ताव सादर कर यात येत आहे.

थतीत गाव नमुना ७ ब हा उपल ध न दी करणेसाठी (offline कामकाज) इ-चावडी

णालीत दाखव यात

येईल.
ब). गाव नमुना १६ हा िविवध शासन पिरप क, आदेश यां या बाबत असून याम ये तलाठी यांना सव

कारची

पिरप के, शासन आदेश उपल ध हो यासाठी सच इंिजन िवकिसत क न देणे आव यक आहे . या वेब थळावर
केवळ पिरप क पाह याची सुिवधा नसेल तर

येक िज हा तरावर सव महसूल यं णा आिण तहिसलदार

यांचेकडील आदेश व पिरप क हे देखील अपलोड करता ये याची सुिवधा उपल ध क न िदली जाईल. या गाव
नमु या ारे तलाठी यांना कायदे, िनयम, शासनिनणय व शासन पिरप क तसेच िज हािधकारी, उपिवभागीय
अिधकारी व तहिसलदार यांचे कडील थायी आदेश पाह याची सुिवधा उपल ध होईल.
क). गाव नमुना १७ हा संिकण जिमन महसुलाचा आहे. याम ये̒ कजाप न झाले या िबनशेती जिमन चा सारा ̓वसूल
कर यासाठी Data Entry Module वेगळे िवकिसत कर याची आव यकता आहे. कारण हा जमीन महसूल दर वष
आकारणे आव यक आहे . इतर संकीण जमीन महसूल हा दरवष आकारणी (Recurring) व पाचा नाही. यामुळे या
उप कारातील वसुली ही एकवेळ data entry क न दरवष दु

तीसाठी तलाठी यांना उपल ध क न दे यात

येणार आहे.
सोबत मु ा

मांक ३ म ये नमूद के यानुसार इ-चावडी णालीत िवकिसत करावया या गाव नमुने बाबत

पिरिश ट जोडलेले आहे . िविवध गाव नमुने अदययावतीकरणाचे खालील भाग हे

क प अंमलबजावणी या

आव यकतेनुसार िनि त केले आहे त.
१. आकारणी िवषयक अदययावतीकरण
२. आकारबंद िवषयक अदययावतीकरण
३. इतर नमुने अदययावतीकरण
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अ. ं .

थम भाग

१
२

आकारणी िवषयक
अदययावतीकरण

गाव

नमुना

तृतीय भाग

आकारबंद िवषयक

इतर नमुने

अदययावतीकरण

अदययावतीकरण

दोन:-सव गाव नमुना एक :-

गावनमुना 7 ब- निवन

अकृिषक ७/१२ वर अकृषीक सव आव यक आदेश, क.जा.प. िवकसन,
आकारणीची

यो य

झा याची खा ी करणे.
३

ि तीय भाग

न द यां या न दी अदययावत करणे.

णाली

िश ण

व

अमंलबजावणी (चालू वष तील
अशा

करणांची

माहीती

अदययावत करावी.)

गाव नमुना तीन:- दुमाला गाव नमुना एकचा गोषवारा सव गाव नमुना ११ व १४ ई िपक
जमीनीबाबत आकारणी व िशष ची
कार

अचुक

अचुक अस याची फेरफार

खा ी करणे.

मािहती.

ई पाहणी मधील मािहती दशिवणे.

णालीत या

अदययावतकरणे.

नमु यातील

अदययावत

सव

िशष ची
माहीती

( गावठाणातील) तयार करणे

आव यक आहे . (िवकसन होई
पोवतो

सदर

नमुना

DATA

ENTRY साठी उपल ध असेल.)
४

गाव नमुना ८ब, ८क:- मधील गाव
खातेदार
िनि त

नमुना

एक

अ-

वन गाव नमुना १५ आवक जावक

थकबाकी या जिमनीची न दवहीस सव अचुक न दवही म ये

र कमांची

यादी न दी घेणे.

तयार करणे.

जावक

मांक

होईल.
(या

आवक आिण

वयं अदययावत

नमु यातील सव

िशष ची

अदययावत माहीती तयार करणे
आव यक

आहे.

(िवकसन

होईपोवतो सदर नमुना DATA
ENTRY साठी उपल ध असेल.)
५

एकाच

य तीगत

य तीचे
व

एकच गाव

नमुना

आव यक सरकारी

एक

ब:-

जिमनी या

तेवढे च सामाईक खाते आहे त सदरी “सरकार”
यांची खा ी करणे व खाते करणे.
एकि करणापावेतो

इ- आप या

चावडी

क पात

करणे.

जेणेक न

धारणा तलाठी यांना कायदे, िनयम,

कार नमुद शासनिनणय, शासन पिरप क
तसेच

गावातील

सरकार उपिवभागीय

िज हािधकारी,
अिधकारी,

एकाच भूधारणा असणारे काही गट तहिसलदार यांचे कडील थायी

य तीची अनेक खाती flag भूधारणा

वग-२

दशिव यात आदेश यांची मािहती देणारे सच

य तीला

क न

ई-फेरफार सुिवधा िनम ण करणेत येत आहे.

लागू

या आलेले आहे त. यांची भूधारणा कर यास उपल ध होईल अशी

महसूल सरकार

यो यिर या आकारता येईल.

णालीम ये

जेणे

दु

क न

भोगवटया या

ती

ते

करावी. (िज हा तरावर व तालुकािनहाय

गाव नमुना १७:- क.जा.प.
न

झाले या

Letter Two

िबन

येक िवभागिनहाय आव यक ते

(सरकारी) शासन िनणय, परीप के, थायी

जिमनीची

न दवही

म ये आदेश

गाव

एक

सव गाव नमुना १९ तलाठी/ मंडळ

उपल ध होतील.
६

सव गाव नमुना १६ या गाव नमु या ारे

नमुना

क:-

एक

क न

यादया बनवून ठे वा यात.)

िबनशेती भोगवटदार वग २ जिमनीचे अिधकारी

यां या

यां या

ता यात
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जिमनी या

या ा

तयार अचुक

करणे. तसेच संकीण महसूल खा ी

कार

करणे

करणांची यादी अदययावत अदययावत करणे.

िनवड याची असले या शासकीय मालम ेची
व

आदेश न दवही. अदययावत िवकिसत
करणे याम ये घसारा न दी व

करणे.
७

गाव

शु क

सुिवधा करणेत येईल.
नमुना

६ब:-

िवलंब गाव

नमुना

एक

ड:-

करणांची न दवहीत तहिसलदार/ उपिज हािधकारी

न दी अ ावत करणे.
८

कायवाही आपोआप होईल अशी

आदे शा या न दी घेणे.

वाढीव जमीन महसूल लागू गाव नमुना एक इ:-

खातेदारां या या ा तयार न दी अदययावत करणे.
करणे.

९

अ यािधक

े

दु

ती गाव नमुना सात अ:-

मोहीम अंतगत कलम १५५ न दी अदययावत करणे.
अ वये ७/१२ वरील
(आव यकतेनुसार)
करणे.

दु

े

त

उपरो त भाग िनहाय िदलेले कामकाज िवचारात घेता पिहला भाग पुण केले या गावात इ-चावडी णाली

काय वत करता येईल.

खालील गाव नमुने हे पिहला भाग पुण केले या गावांसाठी णाली ारे वंय अदययावत (आपोआप) केले जातील.
1. गाव नमुना तीनचा गोषवारा हा गाव नमुना तीननुसार वयं अदययावत येईल. (दुसरा भाग)

2. गाव नमुना चार हा गाव नमुना सतरा वरील न दी नुसार हा नमुना अदययावत करणेत येईल.
(ितसरा भाग)

3. गाव नमुना पाच हा गाव नमुना एक व ईतर जिमनी या न दव ा आणी आकारणी व न अदययावत कर यात
येईल. (ितसरा भाग)

4. गाव नमुना 8ड हा नमुना ८ब, ८क, ९, ९अ, १० व १०अ व न वंय अदययावत होईल. (पिहला भाग)
5. गाव नमुना नऊ दै िनक व जमापु तक (कीद व जमापु तक) व नऊ अ हा नमुना या दो ही पाव या एक
क न खातेदार िनहाय एक पावती वयं अदययावत होईल. (पिहला भाग)

6. गाव नमुना 10 चलान व 10अ खातेदार िनहाय दोन मु य लेखािशषचे (००२९,००४५) एकच चलान
इ-चावडीत वंय तयार होईल. (online/offline) (पिहला भाग)
खालील गाव नमुने र कर याचा

ताव शासनास सादर कर यात आला आहे .

१. गाव नमुना तेरा-लोकसं या, गुरे व शेतकी अवजारे दशिवणारी न दवही.
२. गाव नमुना अठरा-मंडलअिधकारी यांची आवक जावक न दवही.
३. गाव नमुना वीस- सरकारी ितिकटांची न दवही.

४. गाव नमुना एकवीस- िनरी क / मंडळ अिधकारी यांची मािसक दै नंिदनी
इ-चावडी

क पाचे यश हे आप या अदययावत द तरा या गुणव ेवर अवलंबन
ू राहील.

(पिह या भागासाठीचे) द तर अदययावत झाले आहे, अशा गावांना इ-चावडी

या गावांचे

क प लागू क न यांची महसूल

मागणी िनि ती ही संगणका ारे करता येईल. तसेच अशा गावांना इतर गाव नमुने वापर करता येतील. जसजशी गावे
अदययावतीकरणाचा पिहला भाग पुण करतील या माणे या गावांना इ-चावडी क पात समािव ट क न घे यात
येईल.
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यानुसार कोण याही गावास इ-चावडी

आव यक आहे . (पिहला भाग पिरपूण)

क पात समािव ट करणे करीता खालील बाबी पिरपूण असणे

1. गाव नमुना ८ब, ८क मधील खातेदार थकबाकी या िनि त र कमांची यादी तयार करणे.

२. गाव नमुना २ म ये अकृषीक जमीनीची अचूक आकारणी व पडताळणी (५ पैसे/चौ.मी, १०/चौ.मी,नागरी

े

दरिनि तीनुसार) या माणे इ-फेरफार णालीतील DBA LOGIN म ये न दी पिरपुण भरणे व यांनुसार ७/१२ वर
अकृषीक आकारणी अचूक झा याची पडताळणी करणे.

३. दु माला जमीनीची कार व आकारणी यो य अस याची खा ी करणे.
४. गाव नमुना १७ (संकीण महसूल

ितवृ

उप कारासाठी या जमीन ची ७/१२ स ह
करणांची यादी अदययावत करणे.

५. अदययावत गाव नमुना ६ब
६. खाते एक ीकरण

ि या पुण क न

न दवही) मधील ̒कजाप न झाले या िबनशेती जमीन चा सारा̓ या
ं .िबनशेती

े

व आकार यां या यादी करणे व संकीण महसूल

येक य तीचे एकच य तीगत खाते तसेच आव यक सामायीक खाते

सं या यो य अस याची खा ी करणे. एकाच य ती या अनेक खा यां या या ा तयार करणे जेणेक न

इ-

चावडी णालीत याचा एक ीत िवचार क न आकारणी करता येईल.

७. वाढीव जमीन महसूल लागू असणा या खातेदारां या या ा तयार करणे.
८. अ यािधक े ७/१२ चे े कलम 155 खाली (लागु अस यास) दु

त करणे.

पिहला भागात उपरो त माणे अ ट सू ी कामकाज पूण असणा या गावांचा समावेश ता काळ करता येणार

आहे . तरी आपण िज हयातील गावांची भागिनहाय कामकाजासाठी पाहाणी करावी. जी गावे पिह या भागास लवकर
पार क

शकतील या गावांवर िवशेष ल

देणेत यावे, जेणेक न इ-चावडी क प आप या िज

ात लवकरात

लवकर काय वत करता येईल. इतर गावांचा पिह या भागात लवकरात लवकर समावेश हो यासाठी या गावात
पिरिश टात नमूद के यानुसार मोिहमा घे यात या यात व या गावांचा समावेश देखील

इ-चावडी

क पात

करणेसाठी पाठपुरावा करावा. िदनांक:- 18/08/2022 रोजी सं याकाळी 4:00 वाजता मा. जमाबंदी आयु त यांचे

अ य तेखाली सदर सवसमावेशक सुचना बाबत अिधक मािहती दे णेची बैठक आयोिजत केलेली आहे . सदर बैठकीस
सव िज हािधकारी व संबिं धत उपिज हािधकारी यांनी सम उप थत राहावे.

(िनरं जन सुधांशु)

जमाबंदी आयु त आिण संचालक,

भूिम अिभलेख (महारा

Letter Two

रा य), पुणे
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