
“नागरी भमूापन हद्दीतील दुहेरी अधिकार अधभलखे 
(७/१२ व धमळकत पधिका) ठेवणे / सिंारणाच ेकाम भमूी 
अधभलखे धवभागाकडे देण्याबाबत कायदयातील 
तरतुदींचा अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्यासाठी 
जमाबदंी आयुक्त आधण सचंालक, भमूी अधभलखे, पणेु 
यांच्या अध्यक्षतेखाली सधमती स्थापन करण्याबाबत.”  

 

 

                                                                       महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन धवभाग 

शासन धनणणय क्रमांकः संकीणण-2021/प्र.क्र.३२६/ल-1. 
पधहला मजला, मुख्य इमारत, मंिालय,  

मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंुबई-400 032. 
धदनांक : १३ ऑक्टोबर, 2021 

प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिधनयम १९६६ चे कलम १२६ नुसार नगर भमूापन झालेल्या क्षेिामध्ये 

गावठाणातील धमळकती व कलम १२२ अन्वये अधिसुचीत केलेल्या सर्व्हे नं. /गट नं. च्या जमीनीचा समावशे असतो. 
नगर भमूापन धनयमपसु्स्तका  व  कलम १२६ च्या तरतुदीनुसार नगर भमूापन धनयम फक्त धबनशेती जमीनीला लागू 
आहेत. या तरतुदीनुसार नगर भमूापन झालेल्या क्षेिामध्ये शेतजमीनी र्व्यतीधरक्त जमीनीचे अधिकार अधभलेख 
धमळकत पधिका व नकाशा संिारण व अद्यावतीकरणाच ेकाम भमूी अधभलेख धवभागातील नगर भमूापन अधिकारी 
/उप अधिक्षक भमूी अधभलेख यांच ेकायालयाकडून केले जाते. नगर भमूापन हदीतील शेत जमीनींच ेअधिकार 
अधभलेख सात-बारा तहधसलदार, मंडळ धनरीक्षक, तलाठी याचंेकडून संिारण व अद्यावत केला जातो. नगर 
भमूापन हद्दीतील शेती धमळकती /शेतजमीनी धबनशेती झाल्यानंतर धवहीत कायणपध्दतीअंती धमळकत पधिकेवर 
अंमल घेऊन त्या धबनशेती झालेल्या जमीनींचा सातबारा बदं करून तदनंतर पढुील सवण हस्तांतरणाचे अधिकार 
अधभलेख सिंारण व अद्यावतीकरण करण्याच ेकाम भमूी अधभलेख धवभागामाफण त करण्याची तरतुद आहे. सदर 
तरतुदीप्रमाणे अधिकार अधभलेख जतन व सिंारण करण्याची कायणवाही प्रत्यक्षात होत नाही. पयायाने अनेक प्रश्न 
धनमाण झाले आहेत. अधिकार अधभलेखाची दुहेरी नोंद पध्दत अस्स्तत्वात असल्यामुळे अधिकार अधभलेखावरील 
नोंदी व धमळकत पधिकेवरील नोंदी यामध्ये धवसंगती धदसून येते. तसेच सदर दोन्ही अधिकार अधभलेखाच ेआिारे 
हस्तांतरणाच ेर्व्यवहार होवून फसवणकू होण्याच ेप्रकार वाढत आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिधनयम, १९६६ 
मिील कलम -१२२ अन्वये अधिसुचीत केलेल्या क्षेिातील शेती धमळकतीसह नगरभमूापनाची कायणवाही कलम-
१२६ अन्वये करण्याची असनू नगर भमूापन हद्दीतील शेती शेतजमीनीसह सवण धमळकतीच्या बाबतीत धमळकत 
पधिका उघडण्यात येवून धमळकतपधिका संिारण करणे, अकृषीक सारा वसूल करणे, तदनुषंधगक कतणर्व्य पार 
पाडणे व नोंदवहया सिंारण करणे याबाबतची कायणपध्दती भमूी अधभलेख धवभागाकडून करून घेणे अथवा नगर 
भमूापन हदीतील अधिकार अधभलेख संिारण करण्याची प्रचधलत पध्दतीप्रमाणे ही कामे भमूी अधभलेख धवभागाकडे 
देता येईल ककवा कस े याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याकरीता कायदयातील तरतुदी व शासन पधरपिके तसचे 
प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या अडचणी याबाबीचा धवचार करून शासनास प्रस्ताव सादर करणेकामी जमाबदंी 
आयुक्त आधण सचालक, भमूी अधभलेख यांच ेअध्यक्षतेखाली सधमती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या धवचाराधिन 
होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे धनणणय घेतला आहे.  
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शासन धनणणय:- 
नगर भमूापन हद्दीतील दुहेरी अधिकार अधभलेख (७/१२ व धमळकत पधिका) ठेवणे /संिारण करणेची 

पद्धतीत बदल करून सिंारणाचे काम भमूी अधभलेख धवभागाकडे देण्याकरीता कायदयातील तरतुदी, शासन 
पधरपिके तसचे प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या अडचणी याबाबत अभ्यास करून सधवस्तर प्रस्ताव सादर 
करण्याकरीता जमाबदंी  आयुक्त आधण सचंालक, भमूी अधभलेख, पणेु याचंे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे सधमती 
स्थापन करण्यात येत आहे.  

अ.क्र. पदनाम सधमतीतील पद 
१ जमाबदंी आयकु्त आधण संचालक, भमूी अधभलेख, महाराष्ट्र राज्य, पणेु.  अध्यक्ष 
२ उपायुक्त महसूल, धवभागीय आयुक्त, पणेु.  सदस्य. 
३ अधतधरक्त धजल्हाधिकारी, नंदुरबार, ठाणे, पणेु व नागपरू. धवशेष धनमंधित 
४ उप संचालक, भमूी अधभलेख,संलग्न जमाबदंी आयकु्त (नागरी भमूापन) 

पणेु. 
सदस्य 

५ राज्य समन्वयक, ई-फेरफार जमाबदंी आयकु्त कायालय, पणेु.  सदस्य 
६ उप धवभागीय अधिकारी, संगमनेर. सदस्य 
७ सहाय्यक संचालक, नगर रचना पणेु. सदस्य 
८ धजल्हा अधिक्षक भमूी अधभलेख, पणेु, नागपरू, मंुबई उपनगर. सदस्य 
९ तहधसलदार औरंगाबाद, नाधशक, धमरज, धज. सांगली. सदस्य 
१० नगर भमूापन अधिकारी, कोल्हापरू. सदस्य 
११ नगर भमूापन अधिकारी क्र. १ नागपरू.  सदस्य 
१२ उप अधिक्षक भमूी अधभलेख, औरंगाबाद.  सदस्य 
१३ नायब तहधसलदार , नाधशक धजल्हा नाधशक. सदस्य 
१४ कायालय अधिक्षक, नागरी भमूापन क्र. ३ , जमाबदंी आयुक्त कायालय, 

पणेु.  
सदस्य सधचव 

 

2. सदर सधमतीची कायणकक्षा पढुीलप्रमाणे धवहीत करण्यात येत आहे.   
            अ) नगर भमूापन हद्दीतील जमीनीच ेअधिकार अधभलेखाबाबत व दुहेरी अधिकार अधभलेख 
               बदं करणेबाबतची सद्यस्स्थतीची माधहती घेणे.  
           ब) प्रचधलत कायदे व धनयमात काय दुरूस्ती करणे उधचत होईल याबाबत दुरूस्ती सचुधवणे. 
            क) नगर भमूापन हद्दीतील दुहेरी सातबारा बंद करणेबाबत प्रचार व प्रधसध्दीच्या कायणक्रमाची रुपरेषा तयार  
                करणे. 
            ड) नगर भमूापन हद्दीतील नमुना नंबर १२ सिंारण करणेबाबत व अकृषीक जमीन  महसूल  
                वसुलीची जबाबदारी धनधित करणे. 
            इ) अंमलबजावणीच ेटप्पे /कायणपध्दती ठरधवणे. 
3. सदर सधमतीने नगर भमूापन हद्दीतील दुहेरी अधिकार अधभलेख (७/१२ व धमळकत पधिका) ठेवणे / 
संिारण करणेची पद्धतीत बदल करून सिंारणाचे काम भमूी अधभलेख धवभागाकडे देण्याबाबत कायदयातील 
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तरतुदी, शासन पधरपिके तसेच प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या अडचणी याबाबत सधवस्तर अभ्यास करून सधवस्तर 
प्रस्ताव एक मधहन्यात शासनास सादर करावा.  

4. सदर शासन धनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 202110131549182919 असा आहे. हा आदेश धडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांधकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

                                      ( संजय बनकर )             
                            उप सधचव      
     प्रत :- 

१) जमाबदंी आयकु्त आधण सचंालक, भमूी अधभलेख, पणेु. 
२) उपायुक्त महसूल, धवभागीय आयुक्त, पणेु. 
३) अधतधरक्त धजल्हाधिकारी, नुदंरबार, ठाणे, पणेु व नागपरू. 
४) उप सचंालक भमूी अधभलेख,संलग्न जमाबदंी आयकु्त (नागरी भमूापन) पणेु. 
५) राज्य समन्वयक, ई-फेरफार जमाबदंी आयकु्त कायालय, पणेु 
६) उप धवभागीय अधिकारी, संगमनेर. 
७) सहाय्यक संचालक, नगर रचना पणेु. 
८) धजल्हा अधिक्षक भमूी अधभलेख, पणेु नागपरू, मंुबई उपनगर . 
९) तहधसलदार औरंगाबाद, नाधशक, धमरज, धज. सांगली. 
१०) नगर भमूापन अधिकारी, कोल्हापरू 
११) नगर भमूापन अधिकारी क्र. १ नागपरू 
१२) उप अधिक्षक भमूी अधभलेख, औरंगाबाद. 
१३) नायब तहधसलदार , नाधशक धजल्हा नाधशक 
१४) कायालय अधिक्षक, नागरी भमूापन क्र. ३ , जमाबदंी आयकु्त कायालय, पणेु. 
१५) धनवड नस्ती. 
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