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ई महाभम
ू ी प्रकल्प अंमलबजा्णी
संगणकीकरणाची पार्श्वभम
ू ी :• भूसूधार योजनेअंतगवत प्रत्येक राज्यात भूमम अमभलेखांचे संगणकीकरण पथदर्शी प्रकल्प - सन 1985
• महाराष्ट्रातून ्धाव जजल्हयाची नन्ड (मे.रास इन्फोजन मल.,मंबई) – सन 1990

• RCIS – Record & Crop Information System by NIC – सन 1998
•

LMIS - Land management Information System -- सन 2002

•

Data Entry Module of LMIS -- Dt. 12/08/2002

•

दप्तर अद्या्तीकरण – मागवदर्शवक सूचना -

•

NLRMP –National Land Record Modernisation Programme – सन 2011

•

यननकोडध्ये डेटा रुपांतरण – June 2013
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डडजजटल इंडडया भमू म अमभलेख
आधननकीकरण कायवक्रम (DILRMP)
• महसल
ू व वन ववभागाकडील शासन ननर्णय क्र. राभअ
ू 2012/प्र.क्र.69/ ल-1
सेल दि.12/6/2012 अन्वये राज्यात राबववत असलेल्या राष्ट्रीय भमू म

अमभलेख

आधनु नकीकरर्
कायणक्रमामध्ये
भमू म
अमभलेखाांच्या
आधनु नकीकरर्ा सांिभाणतील सवण बाबीांचा समावेश या कायणक्रमात असल्याने
त्यास ई महाभमू म (एकात्त्मक भमू म अमभलेख आधनु नकीकरर् कायणक्रम)
असे नाव िे ण्यात आलेले आहे .
• उद्दीष्ट्ट

• भमू म अमभलेख व्य्स्थापनासाठी आधननक, स्वसमा्ेर्शक ् पारदर्शवक
प्रणाली ननमावण करणे ज्यायोगे जमीन व्षयक मालकी हक्काची ननणावयक
र्शार्श्ती दे ता येईल.
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ई महाभम
ू ी

DILRMP : Digital India Land Record Modernization Programme

मोजणी प्रक्रीयेचे
संगणकीकरण

अमभलेखांचे स्कॅननंग

आधननक अमभलेख कक्ष

मूळ GIS

अंमलबजा्णी
प्रगतीत
पथदर्शी प्रकल्प पणव
राज्यात अंमलबजा्णी
19/01/2019

ई-मोजणी

ई-अमभलेख

ई-भूलेख

नोंदणी प्रक्रीयेचे
संगणकीकरण

ई-नोंदणी

ई-फेरफार

ई-चा्डी

Online
फेरफार

ई-पनमोजणी

व्व्ध गा् नमन्यांचे
संगणकीकरण

ई-नकार्शा

कॅडस्रल नकार्शांचे
डडजीटायझेर्शन

आधननक तंत्रज्ञानाव्दारे
पनमोजणी
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जमीन महसल
ू कायदयातील सधारणा
महाराष्ट्र जमीन महसल
ू अधधननयम 1966 कलम 2(33-अ)

‘साठवर्ुकीचे यांत्र (Storage Device)’ याचा अर्ण, सांगर्कामध्ये मादहती साठवून िे ण्यासाठ
वापरण्यात येर्ारे इलेक्ट्रॉननक/ववद्युत यांत्र, असा आहे आणर् यात, यांत्रसामग्री व आज्ञावली (हाडणवेअर व
सॉफटवेअर) या िोन्हीांचा समावेश होतो.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधधननयम 1966 कलम 148 -अ
योग्य ते साठवर्ुकीचे यांत्र वापरुन अधधकार अमभलेख ठे वर्े :-

कलम 148 अन्वये ठे वण्यात आलेले अधधकार अमभलेख आणर् या प्रकरर्ाच्या अन्य तरतुिीांन्वये
ठे वण्यात आलेले भूमम अमभलेख हे योग्य ते साठवर्ुकीचे यांत्र वापरुन िे खील ठे वता येतील.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधधननयम 1966 कलम 150(8)
आयुक्ट्तास, कलम 148-अ अन्वये ठे वावयाच्या सवण नोंिवहया आणर् िस्तऐवज तयार करण्यासाठ
आणर् त्याचे परररक्षर् व अद्ययावतीकरर् करण्यासाठ , वेळोवेळी साठवर्ुकीचे यांत्र, ववननदिण ष्ट्ट
करता येईल.
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ई-फेरफार
महाराष्ट्र र्शासन महसल
ू ् ्न व्भागाकडील र्शासन ननणवय क्र.राभअ
ू 2013/ प्र.क्र.32/ल-1 ददनांक 23/01/2013
19/01/2019
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Steps for Going Online
• DSC Drivers
• Digital Signature Activex Component
• Forticlient
• Register DSC for all Talathi & COs
• Last Mutation Numbers
• Pre signing Activity
• Bulk Data signing for Each village
• PDF generation for Each village .
19/01/2019
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SYSTEM REQUIREMENT
• WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BIT
• SERVICE PACK1 MIN
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SYSTEM REQUIREMENT
• INTERNET EXPLOER 11
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INTERNET EXPLORER SETTING
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INTERNET EXPLORER SETTING
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INTERNET EXPLORER SETTING
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SYSTEM REQUIREMENT
• FIREWALL OFF
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DATE AND TIME SETTING
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Dr. G N Desai, SC Office Pune

14

After DATE AND TIME SETTING & Restart Computer
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Internet option → Content → Certificate यामध्ये
एकाच व्यक्ट्तीचे Certificate ठे वावे

19/01/2019
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FORTICLIENT PASSWORD RESET
• PASSWORD AND ID FOR FORTICLIENT
• DEFAULT ID IS YOUR SEVARTH AND PASSWORD IS pass@123

19/01/2019
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COMPUTER ् INTERNET SPEED बाबत
दि. 24/11/2017 चे पत्र

• Forticlient चा स्वतांत्र ID/Password वापरावा.
• ID/Password ने लोधगन होत नसल्यास
dcoadmin@maharashtra.gov.in या मेल वर पाठववर्े तसेच
हे ल्पडेस्क मो. नांबर 9920160265 वर सांपकण करावा मात्र सवाांनी
एकच login ID व password वापरु नये.
• ActiveX control (Signature-data signing component) प्रत्येक
त्जल्हासाठ आज्ञावलीच्या landing page वर स्वतांत्र ActiveX
control दिले आहे ते download करुन वापरावे.
• वेळोवेळी Laptop मध्ये तयार झालेल्या temporary files delete
कराव्यात
• कॉम्प्युटर / लॅ पटॉप मध्ये अनावश्यक Video games, Movies,
Songs, Photos ठे वु नयेत.
19/01/2019
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ई फेरफार ्ापरकते
१.

जमाबंदी आयक्त – राज्यस्तरीय प्रकल्प प्रमख

२.

व्भागीय आयक्त – व्भागीय पयव्ेक्षण ् ननयंत्रण

३.

उपायक्त (महसल
ू )- DDE नोंदणी

४.

जजल्हाधधकारी - पयव्ेक्षण ् ननयंत्रण

५.

DDE – तहसीलदार ् DBA नोंदणी

६.

SDO - पयव्ेक्षण ् ननयंत्रण

७.

तहसीलदार – गा.न.नं. १(क) व्यस्थापन, घोषणापत्र-३

८.

DBA – MCI , मंडळ अधधकारी ् तलाठी नोंदणी, घोषणापत्र-

९.

MCI – SRO कडून प्राप्त नोंदणीकृत दस्तांची फेरफार तयार करून पढे पाठव्णे.

१०.

मंडळ अधधकारी- फेरफार प्रमाणणत करणे

११.

तलाठी –अचक
ू संगनकीकृत ७/१२ ् ८अ तयार करणे, अनोंदणीकृत कागदपत्रा्रून फेरफार घेणे.
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ROLE OF DDE
Usercreation मध्ये DDE याांना दिलेल्या सुववधा
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ROLE OF DDE
• REGISTRATION OF SDO, TAHSILDAR AND DBA
• UNBLOCKING 7/12 IN CLASS-II, SARKAR, SARKARI PATTEDAR AND
CLASS-I OF SELECTED SUB TYPE.

• EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF EFERFAR IN THE DISTRICT

19/01/2019
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ROLE OF SDO
• DECLARATION-4 FOR DSP COMPLETED VILLAGES
• MONITORING OF SECTION-155 CORRECTION AND REMOVING
DISCREPANCY OF ODC REPORTS.
• EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF E-FERFAR IN SUB-DIVISION
• MONITORING THE PROGRESS OF WORK IN E-FERFAR, OCU, EHAKK, E-PIKPAHANI ETC.
• MONITORING THE PENDANCY OF MUTATION IN TALATHI AND
CIRCLE OFFICER LOGIN.
• OVERALL QUALITY OF WORK IN E-FERFAR
19/01/2019
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ROLE OF Tahsildar
Usercreation मध्ये तहमसलिार याांना दिलेल्या सवु वधा
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ROLE OF Tahsildar
• DECLARATION 3 FOR EACH VILLAGE AND CONFIRMING THAT EACH OFFICERS AND
INSPECTED THE COMPUTERIZED RORs.

• CERTIFYING THAT ALL CORRECTION IN AREA AND UNIT OF 7/12 COMPLETED.
• TO CERTIFIED THAT INSPECTED COMPUTERIZED RORs ARE KEPT IN TALUKA RECORDS
ROOM.
• DSC REGISTRATION OF DBA.
• APPROVAL FOR THE REQUEST OF CORRECTING 7/12/E-FERFAR UNDER SECTION-155.
• UNBLOCKING 7/12 IN CLASS-II, SARKAR, SARKARI PATTEDAR AND CLASS-I OF SELECTED
SUB TYPE.

• MONITORING THE PENDANCY OF MUTATION IN TALATHI AND CIRCLE LOGIN.
• ISSUING THE ORDER OF PRAKHAPAN FOR D-3 COMPLETED VILLAGES.
• MONITORING THE EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF E-FERFAR.
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DBA यांना ददलेल्या आज्ञा्ली

19/01/2019
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DBA यांना ददलेल्या आज्ञा्ली
• REGISTRATION OF TALATHI AND CIRCLE OFFICER.

• DECLARATION-2 FOR EACH VILLAGE AND CONFIRMING THAT EACH OFFICERS AND
INSPECTED THE COMPUTERIZED RORs.
• CERTIFYING THAT ALL CORRECTION IN AREA AND UNIT OF 7/12 COMPLETED.
• APPROVAL FOR THE CLASS-II CONVERT TO CLASS-I
• MONITORING THE PENDING OF MUTATION IN TALATHI AND CIRCLE LOGIN.
• ENTERING STANDARD RATES OF VP AND ZP CESS FOR TAHASIL .
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DBA यांना ददलेल्या आज्ञा्ली
• CREATING TALATHI SAZA AND REVENUE CIRCLE IN THE SYSTEM
• CREATION NEW VILLAGE
• CORRECTING NAME OF OLD REVENUE VILLAGE
• CORRECTING DUPLICATE SEVARTH I D
• MONITORING THE EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF E-FERFAR.

19/01/2019
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DBA यांना ददलेल्या आज्ञा्ली

• DBA यांची जबाबदारी

• USER CREATION मधील सवु वधा
•
•
•
•
•
•

तलाठ , मांडळ अधधकारी याांची नोंिर्ी, िरु
ु स्ती, बिली इत्यािी
गावाच्या नावाची िरु
ु स्ती
नववन गावाची नोंिर्ी
डडत्जटल मसग्नेचर नोंिर्ी
वापरकत्याणचा पासवडण बिलर्े
१क व्यवस्र्ापन

19/01/2019
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DBA यांना ददलेल्या आज्ञा्ली
• DBA यांची जबाबदारी

ई फेरफार लोधगन मधील सवु वधा
• नोंिर्ी

• नवीन मसांचन प्रकार नोंिर्ी – ई फेरफार
• नवीन लागवड अयोग्य जमीन प्रकार नोंिर्ी- ई फेरफार

• अहवाल
•
•
•
•
•

गावननहाय डेटा साईन झालेल्या सवे क्रमाांकाचा अहवाल
िै नांदिन हजेरी अहवाल
िै नांदिन अनुउपत्स्र्ती अहवाल
क्षेत्र ननहाय सव्हे क्रमाांकाची यािी
िै नांदिन हजेरी पत्रक

• सच
े स II) व स्कॅन िस्त पाहर्े
ु ी II (इांडक्ट्
• फेरफार क्रमाांकाचे लॉक ररलीज करर्े
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DBA यांना ददलेल्या आज्ञा्ली

• DBA यांची जबाबदारी

ODBATOOL लोधगन मधील सवु वधा

• बल्क डेटा करण्यापव
ु ी DBA याांनी करावयाचे काम प्रायमरी की सेट करर्े
• कोर्त्याही तालक्ट्
ू यात Bulk Data sign साठ अडचर् येत
असल्यास DBA Login ने Online DBA tool मध्ये login करून
टे बल ननवडा पयाणयाचा वापर करून एक-एक करून सवण टे बल
ननवडून टे बल प्रक्रक्रयेमधन
ू मादहती अनक्र
ु माने लावावी व त्यानांतर
व्यवस्र्ापन करावे. त्यानांतर पदहले तीन अहवाल ननरां क आहे त
ह्याची खात्री करावी व त्यानांतरच Bulk Data Sign करावे.
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DBA यांना ददलेल्या आज्ञा्ली
अह्ाल क्रमांक

अह्ाल

वापरकताण नोंिर्ी तालुका स्तरीय अहवाल
1.

वापरकताण नोंिर्ी (User Creation) तालुका स्तरीय अहवाल

DBA Ahwal\1.pdf

2.

वापरकताण नोंिर्ी(User Creation)तालुका स्तरीय अहवाल २

DBA Ahwal\2.pdf

3.

अहवाल - वापरकताण ननयुक्ट्त न झालेली गावे

DBA Ahwal\3.pdf

सज्जा/महसूल मांडळ नोंिर्ी अहवाल
1.

महसूल मांडळातील सज्जा व गावे -एकत्रीत अहवाल

DBA Ahwal\4.pdf

2.

सज्जा व त्यातील गावे -एकत्रीत अहवाल

DBA Ahwal\5.pdf

तालक्ट्
ु यातील एकूर् गावाांची यािी
1.

तालक
ु ास्तरीय एकूर् गावाांची यािी.

DBA Ahwal\6.pdf

2.

चुकीच्या पद्धतीने भरलेले सेन्सस कोड

DBA Ahwal\7.pdf

बिली झालेल्या अधधकाऱयाांची मादहती
3.

अहवाल - बिली झालेल्या अधधकाऱयाांची मादहती

19/01/2019
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SRO यांना ददलेल्या आज्ञा्ली
• खरे िीिाराचे नाांव, मधले नाांव व आडनाांव असे भरावे.
• खरे िी िे र्ाराचे नाांव 7/12 वरुनच घ्यावे.

• Skip Option वापरताना िे खील 7/12 वर नाांव असेल तरच िस्तनोंिर्ी करावी.

• नावाच्यापुवी श्री, श्रीमती, सौ, गां.भा., कै.,डॉ.,श्रीमांत, इांत्ज,पै.,अशी ववशेषर्े मलहु नयेत.

• जमीन खरे िी िे र्ार व घेर्ा-याचा 8अ िस्ताचा भाग करावा. खरे िी घेर्ार त्या गाांवात
खातेिार असताना TKN टाकु नये. खरे िी घेर्ार वैयत्क्ट्तक असेल तर त्याचे वैयत्क्ट्तक
खातेच खरे िी घेर्ाऱयाचे खाते नां. म्पहर्न
ु घ्यावे (खरे िी वैयत्क्ट्तक व खाते नांबर
समाईकातील असे असु नये.)
• 7/12 हे .आर, चौ.मी. असेल तर िस्तनोंिर्ी िे खील हे .आर, चौ.मी.मध्येच करावी.

• 7/12 आर चौ.मी.मध्ये असेल तर िस्त नोंिर्ी िे खील आर.चौ.मी.मध्येच करावी.

• िस्तनोंिर्ी करताना जमीन प्रनतबांधीत सत्ताप्रकारची असल्याचा मेसेज आल्यास
गरजेप्रमार्े परवानगी आिे शाची प्रत तहमसलिार याांना िाखवुन 7/12 िस्तनोंिर्ीसाठ
तात्पुरता Unblock करुन घेर्े बाबत पक्षकाराांना मागणिशणन करावे.
19/01/2019
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SRO यांना ददलेल्या आज्ञा्ली
• 7/12 वरील स.नां. व पोटदहस्सा नांबरप्रमार्ेच स.नां. व पोटदहस्सा नांबर िस्तात नमि
ु
असावा.
• पावर ऑफ ॲटनीद्वारे िस्त नोंिर्ी करताना नमुि करावा व POA मध्ये
ॲटनीधारकाचे नाांव नमुि करावे.

• िस्तामध्ये िे र्ाराचे नाांव फक्ट्त जो िे र्ार आहे त्याचेच ननवडावे. समाईक खात्यातील
अर्वा इतर हक्ट्कातील व्यक्ट्तीांनी फक्ट्त सांमती दिली असल्यास त्याांची नाांवे मान्यता
िे र्ार म्पहर्न
ु घेण्यात यावीत.
• समाईक / सांयक्ट्
ु त खात्यात िस्त करुन िे र्ाऱयाचे क्षेत्र ननत्श्चत केलेले नसल्यास
त्याला अववभाज्य दहश्श्याचे खरे िीपत्र (पुर्)ण व ( अांशत ) असे िोन अनुच्छे ि नववन
तयार करुन दिले आहे त त्यापैकी एक पयाणय वापरावा. तर्ावप त्यासाठ तम
ु चे
नावासमोर तलाठयाकडुन क्षेत्र टाकुन आर्ावे असे पक्षकाराांना साांगु नये.
• िस्त करुन घेर्ार कांपन्या, सांस्र्ा, सांघटना, रखाने असल्यास त्याची नाांवे नमि
ु
करताना प्रर्म नाांवमध्ये एक मधले नाांव मध्ये एक व इतर सवण नाांवे रकान्यात नमि
ु
करावीत.
19/01/2019
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ROLE OF CIRCLE OFFICER
फेरफार योग्य ररत्या प्रमाणणत झाला नाही

मांडळ अधधकारी याांनी फेरफार मांजुर केल्यानांतर सिर ७/१२ वर अमल योग्य आला की नाही ते पाहर्े अत्यांत
आवश्यक
आहे .
▪

मांडळ अधधकारी याांनी फेरफार मांजुर झाल्यानांतरचा “फेरफार योग्य ररत्या प्रमाणर्त झाला” व
योग्य
ररत्या प्रमाणर्त झाला नाही” या शे-यापैकी योग्य शेरा भरर्े अननवाणय आहे .
▪

▪
▪
▪

“फेरफार

मांडळ अधधकारी याांनी सिर िोन्ही पयाणयापैकी एकाला टीक केल्यावर आपर्ास ७/१२ दिसेल त्यानांतर योग्य
अमल झाला आहे की नाही ते पाहावे.
अमल योग्य नसल्यास “फेरफार योग्य ररत्या प्रमाणर्त झाला नाही” दटक करावे व शेरा नमुि करावा.

तलाठ याांनी https://district url/chuk_durusti लोधगन करावे सिर फेरफाराची योग्य िरु
ु स्ती करावी
त्यानांतर
तहमसलिार याांनी त्याची मान्यता
द्यावी
व तलाठ
19/01/2019
Dr. G N Desai,
SC Office
Pune याांनी फेरफार तयार करावा.
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फेरफार योग्य ररत्या प्रमाणणत झाला नाही

मांडळ अधधकारी याांनी फेरफार मांजरु केल्यानांतर सिर ७/१२ वर अमल योग्य आला की नाही ते पाहर्े
अत्यांत आवश्यक आहे .
▪

▪

▪

▪
▪

मांडळ अधधकारी याांनी फेरफार मांजरु झाल्यानांतरचा “फेरफार योग्य ररत्या प्रमाणर्त झाला” व “फेरफार
योग्य ररत्या प्रमाणर्त झाला नाही” या शे-यापैकी योग्य शेरा भरर्े अननवाणय आहे .
मांडळ अधधकारी याांनी सिर िोन्ही पयाणयापैकी एकाला टीक केल्यावर आपर्ास ७/१२ दिसेल त्यानांतर
योग्य अमल झाला आहे की नाही ते पाहावे.

अमल योग्य नसल्यास “फेरफार योग्य ररत्या प्रमाणर्त झाला नाही” दटक करावे व शेरा नमि
ु करावा.
त्यानांतर तलाठ याांनी https://district url/chuk_durusti साईट लोधगन करावी व सिरचा फेरफार
ननवडा करुन योग्य ती िरु
ु स्ती करावी.
19/01/2019
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कलम १५५ च्या आदे र्शाची
तहमसलदार यांची मान्यता

▪

कलम १५५ च्या आदे र्शाने दरुस्तीसाठी चार टप्पात काम करा्े लागते :1. तलाठ याांनी मेनु मधुन कलम १५५ च्या आिे शाने िरु
ू स्तीचा पयाणय ननवडावा व
आवश्यक िरु
ु स्ती करून तहमसलिार याांच्या मान्यतेसाठ पाठववर्े.
2. तलाठ द्वारे पाठववलेली ववनांतीला तहमसलिार याांनी मान्यता द्यावी व पररमशष्ट्ट क
मधील आिे श स्वाक्षरीत करावा.
3. तलाठ याांनी मान्यता ममळालेल्या पयाणयाचा सामान्य फेरफार मधुन फेरफार तयार करर्े.
4. मांडळ अधधकारी याांनी फेरफार मांजुर करावा.

▪ कलम १५५ च्या आदे र्शाने दरुतीसाठीचे पयावय :- आिे शाने खात्यात िरु
ु स्ती – https://district url/khata_durusti मधुन आलेल्या ववनांती
- आिे शाने फेरफार क्रमाांक बिलर्े.
- आिे शाने नववन ७/१२ तयार करर्े.
- आिे शाने इतर अधधकाराचा प्रकार व उपप्रकार बिलर्े.
- आिे शाने भुधारर्ा प्रकार बिलर्े.
- आिे शाने फेरफार रत्जस्टर िरु
ु स्त करर्े.
- आिे शाने अहवाल १ ची िरु
ु स्ती करर्े.
- आिे शाने ७/१२ वरील क्षेत्राची िरु
ु स्ती करर्े.
- आिे शाने 155 चुक िरु
ु स्ती फेरफार िरु
ु स्ती करर्े. https://district url/chuk_durusti
19/01/2019
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मधुन आलेल्या ववनांती

कलम १५५ च्या आदे र्शाची
तहमसलदार यांची मान्यता
▪

कलम १५५ च्या आिे शाने केलेल्या वरील सवण िरु
ु स्त्यासाठ तहमसलिार
याांचे आिे श घेर्े आवश्यक आहे

▪

त्यासाठ user creation मध्ये तहमसलिार याांचे लोधगन करावे.

▪

लोधगन नांतर “१५५ च्या आिे शाची िरु
ु स्ती करण्याची परवानगी” या
पयाणय
ननवडावा.

▪

सिर पयाणयामध्ये तलाठ याांच्या द्वारे केलेल्या िरु
ु स्तीचे सवण पयाणय
दिसतील.

▪

ज्या पयाणयाबाबत तहमसलिार याांची परवानगी घ्यायची आहे तो पयाणय
ननवडा करा व गाव ननवडा करावा.

▪

सवण सव्हे क्रमाांक ननवडा करून तहमसलिार याांची मान्यता घ्यावी .
19/01/2019
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कलम १५५ च्या आदे र्शाने
तहमसलदार यांची मान्यता घेतल्यानंतरची कायवपद्धती
तलाठी लोगीनमध्ये

▪

तहमसलिार याांची ज्या सव्हे साठ मान्यता घेतली आहे त्या प्रत्येक
सव्हे साठ तलाठ याांनी फेरफार घेर्े आवश्यक आहे .

तलाठ याांनी सामान्य फेरफार ननवडावा व तहमसलिार याांची ज्या
पयाणयासाठ सव्हे /खातेसाठ
मान्यता घेतली आहे तो पयाणय
(फेरफाराचा
प्रकार) ननवडावा.
▪

▪

त्यानांतर सव्हे /खाता नांबर ननवडुन ज्या िरु
ु स्त्या केल्या आहे त क्रकांवा
करायच्या आहे त त्यानस
ु ार दिलेल्या फ्लोवप्रमार्े िरु
ु स्त्या करुन
घ्याव्यात व
फेरफार साठवा करावा.

▪ मांडळ अधधकारी याांनी ई-फेरफार मध्ये लोधगन करुन फेरफार दिलेल्या
Flow प्रमार्े मांजरु करुन घ्यावेत.
19/01/2019
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पररमशष्ट्ट “क”
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पररमशष्ट्ट “क”
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ROLE OF TALATHI
ODC मधील 1 ते 28 अह्ाल
अह्ाल
क्रमांक

अह्ाल

रे कॉडव दरूस्त्यांच्या सव्धा

1

गाव नमुना 7 वरील एकुर् क्षेत्र व 7/12 वरील
खात्याांच्या एकुर् क्षेत्राचा फरक

Eferfar /Edit/Re-Edit मधून िरु
ु स्ती करावी.

2

7/12 व 8 अ मधील फरक

ODC - गाव ननहाय 8अ च्या क्षेत्राची िरू
ु स्ती
(Village Processing for8A ).

3

गाव नमुना 1 व 7 मधील क्षेत्राचा फरक

ODC - गाव नमन
ु ा नांबर 1 ची िरू
ु स्ती
( अहवाल-3 ).

4

गाव नमुना 7 वरील एकुर् क्षेत्र व त्जरायत, बागायत
इत्यािी क्षेत्र याांचा मेळ न बसलेले सव्हे क्रमाांक

ODC - अहवाल 1 मध्ये चूकीच्या पध्ितीने
िशणववलेल्या NA क्षेत्राची िरू
ु स्ती.

5

7/12 व खाता रत्जस्टर मधील खात्यावरील नावाांचा
फरक

ODC - 7 वर असलेले पर् खाता रत्जस्टरवर
नसलेली नावे अद्यावत करर्े ( अहवाल -5 )

6

चुकीच्या पद्धतीने भरलेली खातेिाराांची नावे

Edit/Re-Edit मधून िरु
ु स्ती करावी.

प्रकार
ODC - खाता प्रकार िरू
719/01/2019खाता रत्जस्टरमध्ये चक
ु ीचे ननवडलेDr.लGे खाता
ु स्ती (अहवाल 7)
N Desai, SC Office Pune
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ROLE OF TALATHI
ODC मधील 1 ते 28 अह्ाल
अह्ाल
क्रमांक

तपमर्शल

अह्ाल दरुस्त्यांची स्ीधा

8

फेरफार क्रमाांक नसलेल्या कब्जेिाराांची नावे.

Edit/Re-Edit /ODU मधन
ू िरु
ु स्ती करावी.

9

चुकीच्या पद्धतीने भरलेले सव्हे क्रमाांक.

E-FERFAR/ODU मधून िरु
ु स्ती करावी.

10

सोळा आर्ेहुन जास्त आर्ेवारी असलेले सव्हे क्रमाांक.

Edit/Re-Edit /ODU मधन
ू िरु
ु स्ती करावी.

11

इतर अधधकारात नोंिीचा प्रकार ननवडलेला नाही.

Edit/Re-Edit मधून िरु
ु स्ती करावी.

12

फेरफार क्रमाांक नसलेल्या इतर अधधकाराांच्या नोंिी.

Edit/Re-Edit मधून िरु
ु स्ती करावी.

13

भुधारर्ा पद्धतीसाठ नोंिीचा प्रकार ननवडलेला नाही.

Edit/Re-Edit /ODU मधून िरु
ु स्ती करावी.

14

7 भरलेला आहे पर् 12 भरलेला नाही.

Edit/Re-Edit /OCU मधून सन २०१६-१७
अखेरची वपक पाहर्ी भरावी.

19/01/2019
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ROLE OF TALATHI
ODC मधील 1 ते 28 अह्ाल
अह्ाल
क्रमांक

तपमर्शल

अह्ाल दरुस्त्यांची स्ीधा

15

ननरां क अर्वा '-' अर्वा '0' अर्वा 'TKN' असलेले खाते.

ननरां क अर्वा ‘-’ अर्वा ‘0 ’ अर्वा ‘ TKN
’ असलेल्या खातेक्रमाांकाची िरु
ु स्ती.

16

खातेिार नसलेल्या सवे / गट क्रमाांकाांची यािी.

खातेिार नसलेले 7/12 काढून टाकर्े.

17

खाता रत्जस्टरमध्ये असलेले परां तु 7/12 वर नसलेले खाते
क्रमाांक.

खाता रत्जस्टर मध्ये असलेले परां तु 7/12 वर
नसलेले खाते क्रमाांक काढून टाकर्े.

18

सामाईक खात्यामधील नावाांचे क्षेत्र 0 % अर्वा 100 %
नसलेल्या खातेिाराांची यािी.

Edit/Re-Edit /ODU मधन
ू िरु
ु स्ती करावी.

19

सवे नांबर ननहाय आर्ेवारी असलेल्या खातेिाराांची यािी.

Edit/Re-Edit /ODU मधून िरु
ु स्ती करावी.

20

7/12 बांि असलेले सवे क्रमाांकाची यािी.

यािी योग्य असल्याची खात्री करावी
(अहवाल ननरां क करण्याची आवशकता नाही)

21

7/12 वरील एकुर् क्षेत्र व क्षेत्राचे एकक यामध्ये तफावत
असलेले सवे क्रमाांक.

Edit/Re-Edit /ODU मधून िरु
ु स्ती करावी.

19/01/2019
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ROLE OF TALATHI
ODC मधील 1 ते 28 अह्ाल

अह्ाल
क्रमांक

तपमर्शल

अह्ाल दरुस्त्यांची स्ीधा

22

शुन्य क्षेत्र असलेले 7/12 वरील चालु खाता क्रमाांक.

Edit/Re-Edit /ODU मधून िरु
ु स्ती करावी.

23

पढ
ु ील वषाणसाठ वपक पाहर्ीचा Data Copy झालेले सवे
क्रमाांक.

OCU मधन
ू DBA लॉगीन ने पढ
ु ील
कालखांडातील वपक पाहर्ी नष्ट्ट करावी.

24

एकसारखे सवे क्रमाांक असलेल्या सवे क्रमाांकाची यािी.

ODU/ EFERFARमधून िरु
ु स्ती करावी.

25

भध
ू ारर्ा : भोगवटिार वगण -1 असलेले परां तु 1क मध्ये
असलेले सवे क्रमाांक.

E-FERFAR मधील ननयांत्रत्रत सत्ता प्रकारच्या
नोंिी या िरु
ु स्त्या करून DBA लोधगन ने EFERFAR मधूनच 1(क) व्यवस्र्ापन करर्े.

26

भध
ू ारर्ा : भोगवटिार वगण -2 असलेले परां तु 1क मध्ये
नसलेले सवे क्रमाांकाची यािी.

27

खातेिाराांचे नाव/नावे ननरां क असलेले खाता – सव्हे
क्रमाांक

ODC मधून भोगवतिार वगण बिलावा अशा
गटाांना 1 ते १४ पैकी उपप्रकार ननवडून मांडळ
अधधकारी याांनी मान्यता द्यावी.
ODC मध्ये िरु
ु स्ती सवु वधा क्र १६

समान नावाांची एकापेक्षा जास्त खाती असलेल्या सवे जे खाते वगळर्े आवश्यक आहे ते खाते Re28
19/01/2019क्रमाांकाांची यािी
Dr. G N Desai, SC Office Pune Edit मधून खाते वगळर्े
44

ROLE OF TALATHI
ODC मधील दरुस्ती सव्धा
अह्ाल क्रमांक

तपमर्शल

1.

गाव नमुना १ ची िरु
ु स्ती (अहवाल-३)

2.

७ वर असलेले पर् खाता रत्जस्टर मध्ये नसलेली नावे अद्यावत करर्े (अहवाल-५)

3.

खाता प्रकार िरु
ु स्ती (अहवाल-७)

4.

गाव ननहाय ८अ च्या क्षेत्राची िरु
ु स्ती (Village Processing for ८अ)

5.

एकाच खात्यातील समान (एकसारखी असलेली) नावे काढर्े.

6.

खात्यातील नावाांची क्रमवारी बिलने.

7.

गावातली सवण खाता क्रमाांक योग्य क्रमात लावर्े.

8.

अहवाल १ मध्ये चुकीच्या पद्धतीने िशणवलेल्या NA क्षेत्राची िरु
ु स्ती.

9.

ननरां क अर्वा '-' अर्वा '0' अर्वा 'TKN' असलेले खाता क्रमाांक िरु
ु स्ती

10.

मसांगल Quote मादहतीची िरु
ु स्ती

11.

ननरां क 7/12 काढून टाकर्े.

12.

खाता रजीस्टर मध्ये असलेले परां तु ७/१२ वर नसलेले खाते क्रमाांक काढून टाकर्े.

13.
19/01/2019

खाता मास्टर मधून नष्ट्टDr.झाले
ले खाते
क्रमाां
क पूवव
ण त करर्े.
G N Desai,
SC Office
Pune
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ROLE OF TALATHI
ODC मधील दरुस्ती सव्धा
अह्ाल क्रमांक
14.
15.

तपमर्शल
खातेिाराांच्या नावामध्ये असलेली स्पेस काढून टाकर्े.
एकत्रीकरनाद्वारे ननरां क झालेले ७/१२ पूवव
ण त करर्े.

16.

खातेिाराांचे नाव/नावे ननरां क असलेले खाते क्रमाांक / नावे काढून टाकर्े.

17.

खातेिाराांच्या नावामध्ये स्पेस असल्याने तयार झालेले डू्लीकेट काढून टाकर्े.

18.

इतर अधधकातील मादहतीची क्रमवारी बिलर्े.

19.

खातामास्टर वरील अनतररक्ट्त नावे काढर्े

20.

अहवाल ४ मध्ये चूकीच्या पद्धतीने िशणवलेल्या एकूर् क्षेत्राची िरु
ु स्ती

21.

अनतररक्ट्त अहवाल 5 ची िरु
ु स्ती - पयाणय क्र.१

22.

अनतररक्ट्त अहवाल 5 ची िरु
ु स्ती - पयाणय क्र.२-खाता ववभागर्ी

23.

अनतररक्ट्त अहवाल 5 ची िरु
ु स्ती - पयाणय क्र.3-खाता क्र.बिलने.

24.

शन्
ू य फेरफार क्रमाांक िरु
ु स्ती (अहवाल ८ िरु
ु स्ती)

25.

अनतररक्ट्त अहवाल 5 ची िरु
ु स्ती - पयाणय क्र. 4 खाता क्र बिलर्े (सां.नां. ननहाय)

19/01/2019

Dr. G N Desai, SC Office Pune
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ROLE OF TALATHI
दरुस्तीची मान्यता
अह्ाल क्रमांक

तपमर्शल

1.

गावां नमन
ु ा -१ च्या िरु
ु स्त्याांसाठ मान्यता.

2.

अहवाल-५ च्या िरु
ु स्त्याांसाठ मान्यता

3.

अहवाल-७ च्या िरु
ु स्त्याांसाठ मान्यता

4.

एकाच खात्यातील समान (एकसारखी असलेली) नावे काढण्यासाठ ची
मान्यता.

5.

खात्यातील नावाांच्या क्रमवारीमध्ये केलेली िरु
ु स्तीची मान्यता

6.

ननरां क अर्वा '-' अर्वा '0' अर्वा 'TKN' असलेले खाता क्रमाांक िरु
ु स्तीची
मान्यता

19/01/2019

Dr. G N Desai, SC Office Pune
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ROLE OF TALATHI
ODC मधील अनतररक्त अह्ाल
अह्ाल क्रमांक

तपमर्शल

1.

७/१२ पहा

2.

गाव नमुना १

3.

१क च्या जमीनीांची यािी

4.

पडताळर्ी अहवालाांची (१ ते १४) पत
ण ा झाल्याचा सांक्षक्ष्त अहवाल (समरी ररपोटण )
ु त

5.

पडताळर्ी अहवालाांची (१५ ते २८) पुतत
ण ा झाल्याचा सांक्षक्ष्त अहवाल (समरी ररपोटण )

6.

एकच खाते असलेल्या सव्हे क्रमाांकाची यािी

7.

भध
ू ारर्ा बिलेल्या सवे क्रमाांकाचा अहवाल

8.

खातेिाराांच्या नावामध्ये स्पेस असल्याने तयार झालेले डू्लीकेट.

9.

गाव नमुना ७ वरील एकुर् आकारर्ी व ७/१२ वरील खात्याांच्या एकुर् आकारर्ीचा फ़रक.

19/01/2019

Dr. G N Desai, SC Office Pune
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ROLE OF TALATHI
ODC मधील अनतररक्त अह्ाल
अह्ाल क्रमांक

तपमर्शल

10.

चुकीच्या पद्धतीने भरलेली अपाक,ए.कु.मॅ नावाांची खाती.

11.

खातामास्टर मध्ये अनतररक्ट्त नावे असलेल्या खात्याांची सव्हे क्रमाांकननहाय यािी

12.

अहवाल 5- अनतररक्ट्त

13.

अहवाल 5.1 – अनतररक्ट्त

14.

खाता अनक्र
ु माांकानस
ु ार लावल्याने बिल झालले खाता क्रमाांक.

19/01/2019

Dr. G N Desai, SC Office Pune
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ROLE OF TALATHI
ई फेरफार – व्व्ध अह्ाल
अनतररक्त अह्ाल – 1
1.

७/१२ पहा

2.

फेरफार रत्जस्टर

3.

नमुना ९ नोटीस

4.

गाव नमुना आठ-अ

5.

खातेिाराांची मादहती

अनतररक्त अह्ाल – 2
1.

बांि झालेली व इमॅत्जनरी फेरफार असलेल्या खात्याांची यािी

2.

एकाच खात्यावरील वेगवेगळ्या ७/१२ वर असलेल्या खातेिाराांची वेगवेगळी सांख्या

3.

खाता नोंिर्ी व ७/१२ वरील खात्याांच्या नावामध्ये फरक असलेल्या खात्याांची मादहती

4.19/01/2019
क्षेत्र ननहाय सव्हे क्रमाांकाची यािी

Dr. G N Desai, SC Office Pune

50

ROLE OF TALATHI
ई फेरफार – व्व्ध अह्ाल
अनतररक्त अह्ाल – 3
1.

भध
ू ारर्ा : भोगवटिार - १ व १ क मध्ये असलेले सवे क्रमाांक

2.

भूधारर्ा : भोगवटिार - २ व १ क मध्ये नसलेले सवे क्रमाांक

3.

७/१२ वरील आर्ेवारी नुसार क्षेत्रात फरक आसलेली खाती

4.

१क च्या जमीनीांची यािी

5.

डुत््लकेट सवे क्रमाांक याांची यािी

अनतररक्त अह्ाल – 4

1.

ODU मधुन घेण्यासाठ उपलब्ध असलेले फेरफार

2.

ODU मधुन घेतलेल्या नोंिीचा अहवाल

3.

ODU व ई फेरफार मधुन घेतलेल्या नोंिीचा अहवाल
19/01/2019

Dr. G N Desai, SC Office Pune
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ROLE OF TALATHI
ई फेरफार – व्व्ध अह्ाल
क्षेत्र अह्ाल
1.

कृवषक ७/१२ ची यािी ज्याांचे क्षेत्र 50 पेक्षा जास्त आहे व ज्याांचे एकक हे क्ट्टर आहे

2.

कृवषक ७/१२ ची यािी ज्याांचे क्षेत्र 50 पेक्षा जास्त आहे व ज्याांचे एकक आर.चौ.मी. आहे

3.

त्रबनशेती ७/१२ ची यािी ज्याांचे क्षेत्र 50 पेक्षा जास्त आहे व ज्याांचे एकक आर.चौ.मी. आहे

4.

त्रबनशेती ७/१२ ची यािी ज्याांचे क्षेत्र 50 पेक्षा जास्त आहे व ज्याांचे एकक हे क्ट्टर आहे

5.

त्रबनशेती ७/१२ ची यािी ज्याांचे क्षेत्र 999 पेक्षा जास्त आहे व ज्याांचे एकक आर.चौ.मी. आहे

6.

त्रबनशेती ७/१२ ची यािी ज्याांचे क्षेत्र 999 पेक्षा जास्त आहे व ज्याांचे एकक हे क्ट्टर आहे

7.

गावातील सवण कृवषक व त्रबनशेती 7/12 ची यािी व एकक हे क्ट्टर क्रकांवा आर.चौ.मी. आहे .

भूधारणा प्रकार अह्ाल
1.

भध
ु ारर्ा प्रकार 1 अहवाल

2.

भुधारर्ा प्रकार 2 अहवाल

3.

भध
ु ारर्ा प्रकार सरकार

4.19/01/2019
भध
ु ारर्ा प्रकार सरकारी पट्टे िार

Dr. G N Desai, SC Office Pune
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Area of VF 7 is correct and is represented in Hectors but
area against khatedars is written incorrectly. The khatedar
area is written as square meters

CASE-1

Area of VF 7 is written with area of square meters as per
manual record but unit is kept as Hectors or R. This makes
the 7/12 bigger in area by 10000 times for hectors or 100
times for R. In below 7/12 – 92928 must be square meters –
so if unit is R, then the value should be 929.28 R – but this
area is not divided by 100 to convert Square Meters to R

CASE-2

7/12s that need to be checked. These 7/12s may not be that
big but they need to be checked for proper Area and Unit.
Below 7/12 is of 300 Hectors – This 7/12 is a Plot – SO can
a Plot be of 300 Hectors ? – No – So here it should be 300
Square Meters which has to be written as 3 R as 1 R = 100
Square Meters

CASE-3

7/12s that need to be checked. The area on 7/12 is not converted to its
higher unit. In manual 7/12, area is written as square meters – same is
entered in eFerfar – but in eFerfar there is no square meters as single
unit. One has to convert these 7/12s into R or Hectors. When
converting to R we have to divide area by 100 and when converting to
Hectors, the area should be divided by 10000. So in below records –
first row – area is 92928 – entered as square meters – but in eFerfar
since there is no square meters as unit – it should be divided by 100 as
929.28 R and stored as R or divided by 10000 as 9.2928 Hectors

CASE-4

7/12 having both NA and Lagwad Yogya or Potkharab Area is not
allowed – Pl correct such 7/12s

CASE-5

ROLE OF TALATHI
ई फेरफार – व्व्ध फेरफार

19/01/2019

Dr. G N Desai, SC Office Pune
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ई-फेरफार मधील फेरफारांचे प्रकार
अ. क्र.

Templete मधील फेरफार

सामन्य फेरफार

1.

खरे िी

खरे िी

2.

बोजा कमी करर्े

बोजा कमी करर्े

3.

वारस

4

बक्षीसपत्राने / िे र्गीने

बक्षीसपत्राने / िे र्गीने

5

इकरार

इकरार

6

आिे श व िस्तावेज

आिे श व िस्तावेज

7

वाटपाने / वाटर्ीपत्राने

8

बोजा

9

राजपत्राने नावात बिल

-

10

आिलाबिलीने

-

11

मयताचे नाव कमी करर्े

-

12

अ.पा.क शेरा कमी करर्े

19/01/2019

र्शेरा

-

बोजा

Dr. G N Desai, SC Office Pune

-
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ई-फेरफार मधील फेरफारांचे प्रकार
अ. क्र.

Templete मधील फेरफार

सामन्य फेरफार

13

तारर्

तारर्

14

हक्ट्कसोड पत्र / ररलीज डडड

हक्ट्कसोड पत्र / ररलीज डडड

15

ए.कु.मॅ नोंि कमी करर्े

-

16

बांि ७/१२ आिे शाने सुरु करर्े

-

17

आिे शाने जन्
ु या खात्यात नाव
समाववष्ट्ट करर्े

-

18

कोटण आिे शाने वारस नोंि

-

19

सव्हे /गट अिलाबिली

-

20

ववश्वस्त खाते वगळून वारस नोंि

-

21

आधार मसडीांग

-

22

क्षेत्र िरु
ु स्तीचा आिे श (शेती)

-

23

क्षेत्र िरु
ु स्तीचा आिे श

-

19/01/2019

Dr. G N Desai, SC Office Pune

र्शेरा
वापरू नये

वापरू नये
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ई-फेरफार मधील फेरफारांचे प्रकार
अ. क्र.
24

Templete मधील फेरफार

सामन्य फेरफार

र्शेरा

कलम १५५ च्या आिे शाने फेरफार रत्जस्टर
िरु
ु स्त करर्े

25

कलम १५५ च्या आिे शाने इतर
अधधकाराचा प्रकार व उपप्रकार बिलर्े

26

अहवाल 1 ची िरु
ु स्ती

27

-

28

-

29

-

30

-

31

-

32

-

33

-

34

-

19/01/2019

इतर फेरफार

पोट ववभागर्
भाडे पटयाने
क्षेत्र िरू
ु स्ती

वापरू नये
वापरू नये

भुधारर्ा प्रकारात बिल

वापरू नये

वापरात बिल

वापरू नये

त्रबनशेती

भूसांपािन

Dr. G N Desai, SC Office Pune

आिे श ( NA)

वापरू नये
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ई-फेरफार मधील फेरफारांचे प्रकार
अ. क्र.

Templete मधील फेरफार

सामन्य फेरफार

-

न्यायालय आिे श

36

-

37

-

38

-

ववशेष वसुली अधधकारी याांचे आिे शाने बोजा
नोंि

35

39

-

40

-

41

-

42

-

43

-

44
19/01/2019

-

र्शेरा
वापरू नये

पुनवणसनाबाबत आिे शाने

वापरू नये
वापरू नये

स्र्ावर मालमत्ता ज्ती आिे शाने
गहार् खत

कलम १५५ च्या आिे शाने खात्यात िरु
ु स्ती

कलम १५५ च्या आिे शाने
िरु
ु स्ती
कलम १५५ च्या आिे शाने
करर्े
कलम १५५ च्या आिे शाने
िरु
ु स्त करर्े
कलम १५५ च्या आिे शाने
G N Desai,
SC Office Pune
िDr.
रु
करर्े
ु स्ती

वापरू नये

फेरफार क्रमाांकाची
नवीन ७/१२ तयार
चुकीची भूधारर्ा
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IMPs
• वाडी ववभाजन.
• SRO याांच्याकडुन आलेले िस्त तलाठ याांच्याकडे प्रलांत्रबत असर्े.

• मांडळ अधधकारी याांच्याकडे 1 मदहन्यापेक्षा जास्त प्रलांत्रबत फेरफार.
• हे ल्पडेस्ककडे रीपोटण न करता मांडळ अधधकारी याांच्याद्वारे ताांत्रीक कारर्ामुळे फेरफार रद्ि
करण्याबाबत.
• DBA याांनी सवण साझा व महसल
ू मांडळे तयार करर्े.
• Govt. Cloud साठ प्रत्येक तलाठ याांचा e-mail व मोबा. नां. सरु
ु असण्याबाबत.
• प्रत्येक ७/१२ वर सन २०१८ खरीप हां गामापयांत ची वपक पाहर्ी पूर्ण असावी.
• UC मधून अधधकारी/कमणचारी याांची बिली करताना योग्य आिे श क्रमाांक भरावा.
• Data Card साठ मागर्ी व UC वेळेत िे ण्याबाबत.
• Computer/Printer information & installation बाबत.
• सांगर्कीय कामाकरीता वेळोवेळी कमणचारी याांना प्रोत्साहन िे ण्यात यावे.
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काही व्मर्शष्ट्ट कामासाठी व्मर्शष्ट्ट सव्धा दणेत आल्या आहे त

• खाता दरुस्ती - khata_duruisti : https://District server
IP/khata_durusti
• chuk_durusti :- योग्य ररत्या अंमल न झालेल्या मंजरू फेरफाराचा योग्य
अंमल दे ण्यासाठी https:// District server IP/chuk_durusti
• New 7/12:- न्ीन ७/१२ तयार करण्यासाठी https://District server
IP/eferfar2beta_test_new712
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्ाडी व्भाजन
• स्टे ट डेटा सेंटर ्रील जजल्हयांसाठी

SDC : https://10.187.202.183/wadivibhajan/
• bsnl cloud डेटा सेंटर ्रील जजल्हयांसाठी कोल्हापरू , ठाणे , नामर्शक , सातारा, सांगली,
सोलापूर , चंद्रपूर ् गोंददया या जजल्हयांसाठी
BSNL : http://10.195.33.67/wadivibhajan
• NDC , PUNE डेटा सेंटर ्रील जजल्हयांसाठी औरं गाबाद , नांदेड, नंदरबार, परभणी ,
य्तमाळ ् लातरू या जजल्हयांसाठी
NDC : http://10.153.15.93/wadivibhajan/
• या URL वापराव्यात ई फेरफार मधील ्ाडी व्भाजन हा फेरफार प्रकार ्ापरून ्ाडी
व्भाजनाची कायव्ाही करू नये
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तहसीलदार यांचे साठी चेक मलस्ट
• स्व ननगवत फेरफार ODU मधून ऑनलाईन अपडेट केले का ?

• स्व हस्तमलणखत ७/१२ , ८ अ ् फेरफार नोंद्हया ई अमभलेख प्रकल्प अंतगवत स्कॅननंग
• प्रपत्र ३ चे प्रमाणपत्र जमाबांिी आयक्ट्
ु त कायाणलयाकडे पाठवावे

• तपासर्ी संधचका तालका अमभलेख कक्षात ठे ्ण्यासाठी प्राप्त झाली

• सवण पररमर्शष्ट्ट ब चे आदे र्श तहसीलिार याांनी स्वाक्षरीत करून कायाणलयात जतन करर्े
• ऑनलाईन प्रख्यापण आदे र्श काढणेत आले आहे त का ?

• कलम १५५ अन््ये दरुस्ती साठी ठर्ून ददलेल्या कालबद्ध कायवक्रमाप्रमाणे
• फेज १ ् फेज २ चे काम

• ई मेल आय डी ् चालू मोबाईल नंबर

• तलाठी साझे ् महसल
ू मंडळ तयार करणे
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IMP LINKS
• 7/12 & 8A without signature
https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in/

•

7/12 with digital signature http://aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in/Satbara

• mutation status – digital notice board

http://mahabhumi.gov.in/aaplichawdi
• e-records
http://aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in/erecords
• e-maps – bhunakasha
http://mahabhunakasha.mahabhumi.gov.in/bhunaksha/27/index.jsp
• Maharashtra Property guide
http://felixys.com/Mahabhulekha_website
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IMP LINKS
• Digital maps – Mumbai Sub Urban
https://mumbaisuburban.gov.in/land-records-maps

•

Digital maps – Mumbai City
http://164.100.185.250/htmldocs/maplist.htm

• Search registered documents

https://freesearchigrservice.maharashtra.gov.in/
• Status of Revenue Court Cases
http://eqjcourts.gov.in/startup/default.php
• Property Card Mumbai Sub Urban
http://164.100.236.141/pcsql
•

Property Card Mumbai City
http://prcmumbai.nic.in/jsp/propertyNew.jsp
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IMP LINKS
• Govt. valuation of the property
http://igrmaharashtra.gov.in/eASR/frmMap.aspx
• Charges on property
https://www.cersai.org.in/CERSAI

• Company charges
http://www.mca.gov.in/
•

Valuation & Calculation of stamp duty.

https://www.igrmahhelpline.gov.in/stamp-duty-calculator.php
•

Public data entry
https://pdeigr.maharashtra.gov.in

• Book your convenient Date and time to register deed
http://igrmaharashtra.gov.in/TokenBooking/tokenbook.aspx
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ई-फेरफार
 फेरफार म्पहर्जे अधधकार अमभलेखात बिल करण्याची प्रक्रक्रया...
 फेरफार िोन प्रकारचे आहे त :

Concept

 1. नोंिर्ीकृत फेरफार : SRO कायाणलयाकडून नोंिर्ी झालेले िस्त नोंिर्ीनांतर Automatic तहसील च्या म्पयट
ु े शन सेल कडे तयार होतात.
 2. अ नोंिर्ीकृत : तलाठ स्तरावर प्रा्त िस्त

 100% online mutation process with major business process re-engineering

अनोंदणीकृत

 खरे िीखत

 वारस नोंि

 हक्ट्कसोड

 त्ज.अ./SDO / तहमसलिार आिे श

 गहार्खत
 अिला बिली

 कोटण आिे श

Types of Mutation

नोंदणीकृत

 कजाणची परतफेड
 अकृवषक नोंि

 क्षेत्र दरूस्ती
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eMutation Network Architecture

Broadband
Broadband
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ई फेरफार प्रक्रीया
नोंदणीकृत फेरफार–
–
–

दय्यम ननबंधक - िस्त नोंिर्ी
फेरफार कक्ष (तहसील कायाणलय) : Close
तलाठी : नोटीस बजावर्े, हरकत नोंिववर्े
मंडळ अधधकारी : फेरफार मांजरू /नामांजरू करर्े

अनोंदणीकृत फेरफार-

– तलाठी : फेरफार तयार करर्े, नोटीस बजावर्े, हरकत
नोंिववर्े
– मंडळ अधधकारी : फेरफार मांजरू /नामांजरू करर्े
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जमीन महसल
ू कायदयातील सधारणा
महाराष्ट्र जमीन महसल
ू अधधननयम 1966 कलम 150 (2)

जेर्े साठवर्क
ु ीचे यांत्र याचा वापर करुन,कलम 148 क अन्वये अधधकार अमभलेख
ठे वण्यात आलेले असतील,तर,तालक्ट्
ु यातील तहमसलिारास कलम 154 अन्वये सूचना
ममळाल्यानांतर, लगेचच, तहमसलिार कायाणलयातील तलाठ ती सूचना, फेरफारामध्ये
ज्याचा दहतसांबांध आहे ,असे अधधकाराांच्या अमभलेखात क्रकांवा फेरफार नोंिवहीवरुन त्यास
दिसून येईल अशा सवण व्यक्ट्तीांना आणर् त्यात ज्या व्यक्ट्तीांचा दहतसांबांध आहे असे त्यास
सकारर् वाटत असेल अशा इतर कोर्त्याही व्यक्ट्तीला व त्याचबरोबर, गावाच्या सांबांधधत
तलाठयास लघुसांिेश सेवा क्रकांवा इलेक्ट्रॉननक मेल क्रकांवा ववहीत करण्यात येईल असे
कोर्तेही उपकरर्, याद्वारे ,पाठवील, आणर् अशी सूचना ममळाल्यानांतर गावाचा तलाठ ,
तातडीने, फेरफार नोंिवहीत नोंि करील. “परां तू असे की, भारतीय नोंिर्ी
अधधननयम,1908 अन्वये िस्तऐवजाांची नोंिर्ी करर्ाऱया अधधकाऱयासमोर, ज्या
व्यक्ट्तीांनी स्वत: िस्तऐवज ननष्ट्पादित केले असतील,अशा व्यक्ट्तीांना,तहमसलिार
कायाणलयातील तलाठयाद्वारे पदहल्या परां तुकान्वये तरतुि केलेली अशी कोर्तीही सूचना
पाठववर्े आवश्यक असर्ार नाही ” (शासन राजपत्र दिनाांक 30 जून २०१४)
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ई फेरफार प्
व यारी
ू त
मा.जमाबांिी आयक्ट्
ु त याांचे पररपत्रक दि.16/08/2003
❖Census Code – 18 अंकी
❖गा् नमना 1 - Data Entry

❖खाता नोंद्ही - Data Entry
❖गा् नमना 7 /12 - Data Entry
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ई फेरफार प्
व यारी
ू त
र्शासन पररपत्रक दद.13/11/2002

Entry करर्ेपव
ू ी हस्तमलखीत अमभलेख
राज्यभरात समान पद्धतीने अद्यावत करर्े
✓ वैयत्क्ट्तक खाते, समाईक खाते, सांयक्ट्
ु त खाते व
सरकार खाते इ. प्रमार्े वगणवारी करर्े
✓ भम
ू ापन क्रमाांक व दहस्सा क्रमाांक योग्य पद्धतीने
मलहीर्े. (अल्फा न्यम
ु रीकल )
✓ प्रत्येक खातेिारासमोर फेरफार क्र.मलहीर्े आवश्यक
✓ Data

19/01/2019

Dr. G N Desai, SC Office Pune

78

ई फेरफार प्
व यारी
ू त
✓ खाता मास्टर योग्य ररत्या भरणे.
✓ खाते प्रकार योग्य ररत्या भरणे.

✓ र्शेती ् बबगर र्शेती 7/12 स््तंत्र करणे.
✓ र्शेती

क्षेत्राचे unit हे .आर.चौ.मी. ् बबगर र्शेती
क्षेत्राचे unit आर.चौ.मी. नन्डून क्षेत्र भरणे.
✓ गा् नमना 1क सधाररत (दद.17/03/2012 चे
र्शासन ननणवयाप्रमाणे) अद्या्त करणे ्
त्याप्रमाणे संगणकीकृत करणे.
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बबनचक गा् नमना नंबर 7/12 साठी आ्र्शयक
पडताळणी सची
सव्हे नांबर योग्य प्रकारे मलहीला आहे का ?
ब्लँ क 7/12 गाांवात नाहीत ना ?
बांि असलेल्या 7/12 ची यािी बरोबर आहे का ?
एकूर् खातेिाराांची सांख्या खाते प्रकारननहाय बरोबर आहे का ?
7/12 वर नसलेली अर्वा ननरां क क्षेत्राची खाती गाांवात नाहीत ना ?
प्रत्येक 7/12 वर भूधारर्ा पध्िती ननवडलेली आहे का ? व
भोगवटािार वगण-2 असलेल्या 7/12 साठ उपप्रकार 1 ते 14 पैकी
एक ननवडलेला आहे का ?
• सांगर्कीकृत गा.न.नां. 1 (क) व हस्तमलखीत गा.न.नां. 1 (क) जळ
ु तो
का ?
•
•
•
•
•
•
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बबनचक गा् नमना नंबर 7/12 साठी आ्र्शयक
पडताळणी सची

• शेती क्षेत्रासाठ एकक हे .आर.चौ.मी. व त्रबगरशेती
क्षेत्रासाठ एकक आर.चौ.मी. ननवडले आहे का ?
• शेती क्षेत्राचा आकार 7/12 वर मलहीला आहे व
खातेिाराच्या नाांवासमोर त्याचे क्षेत्र व आकार नमि
ू
केले आहे
• का ? (सांयुक्ट्त व समाईक खातेप्रकारामध्ये एका
खातेिाराच्या नावासमोर व समाईकात क्षेत्र व आकार
नमि
ू केला आहे का ? )
• पोट खराब क्षेत्र वगण अ आहे की वगण ब चे व त्याप्रमार्े
योग्य रकान्यात नमुि केले आहे का ?
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बबनचक गा् नमना नंबर 7/12 साठी आ्र्शयक
पडताळणी सची
• त्रबगरशेती क्षेत्राचे बाबत एकक आर. चौ.मी. ननवडून
हस्तमलखीत 7/12 वर आर चौ.फुट व एकर गठ
ुां े व हे . आर. क्षेत्राचे
रुपाांतर आर.चौ.मी. मध्ये करुन क्षेत्र खातेिाराच्या नाांवासमोर
नमूि केले आहे का ?
• खातेिराच्या नाांवासमोर क्षेत्र नमि
ू करुन आकार नमि
ु केला
आहे का ? व आर्ेवारी काढली (शुन्य करुन) आहे का ?
भोगवटािाराचे सिरी असलेल्या नावासमोरील क्षेत्र व आकाराची
बेरीज गटाचे एकुर् क्षेत्र व आकाराशी जळ
ु ते का ?
• 7/12 वर खातेिाराचे नाांव ज्या फेरफार क्रमाांकाने िाखल झाले
आहे तो फेरफार क्रमाांक त्या खातेिाराचे पुढे मलदहला आहे का ?
• 7/12 वरील सवण जन
ु े फेरफार क्रमाांक सांगर्कीकरर्ात (
History ) घेतले आहे त का ?
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बबनचक गा् नमना नंबर 7/12 साठी आ्र्शयक
पडताळणी सची
• 7/12 जेवढया खात्याांमध्ये ववभागला आहे तेवढे च खाते क्रमाांक 7/12 वर
नमि
ू केले आहे त का ?
• एखाद्या खात्याला कांस झाला असल्यास सांबांधीत खातेिाराच्या नाांवाला
िे खील कांस झाला आहे आहे ना ? क्रकांवा खातेिाराचे नाांवाला कांस झाला
असल्यास खात्याला कांस झाला आहे ना ? खात्री करा.
• इतर हक्ट्कात कोर्त्याही नोंिी िब
ु ार नाहीत ना ? अर्वा वगळलेल्या
नाहीत ना ? याबाबत खात्री करा.
• गा.न.नां. 12 वर वपक पाहर्ी / वपक पेरे पत्रक सन 2016-17 पयांत
अद्ययावत केलेले आहे .
• हस्तमलखीत प्रमार्े वपकपाहर्ी िरु
ू स्त केली आहे का ?
• जलमसांचनाची साधर्े, पडक्षेत्र, झाडाांची नाांवे व सांख्या नमि
ु केली आहे त
का ?

19/01/2019
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गा् नमना नं.1(क) सधाररत संगणकीकृत करणे
र्शासन ननणवय दद.17/03/2012
1)

कळ्दह्ाट

2)

इनाम ् ्तन जममनी (दे ्स्थान ्गळून)

3)

म.ज.म. 1966 अंतगवत ्ाटप/अनतक्रमण, भमू महीन र्शेतमजूर, स््ातंत्र्य सैननक इ.

4)

औदयोधगक , गह
ृ ननमावण, र्शैक्षणणक संस्था, व्र्शेष ्साहत प्रकल्प अ.

5)

मसलींग अंतगवत ्ाटप

6)

व्कास आराखडयामध्ये समाव्ष्ट्ट अथ्ा ग्रामपंचायतीकडे गरचरण अथ्ा इ. प्रयोजनासाठी ्गव केलेल्या जममनी

7)

दे ्स्थान इनाम जममनी.

19/01/2019
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गा् नमना नं.1(क) सधाररत संगणकीकृत करणे

र्शासन ननणवय दद.17/03/2012
8)

आदद्ासी खातेदारांच्या जममनी

9)

पन्वसन जममनी

10)

भाडेपट्टयाने ददलेल्या

11) भूदान ् ग्रामदान जममनी
12)

्न/मसलींग चौकर्शीसाठी प्रलंबबत जममनी

13)

भूमीधारी हक्कान््ये प्राप्त झालेल्या जममनी

14)

मसलींग मयावदेपेक्षा अधधक धारण करण्यास सूट ददलेल्या जममनी

19/01/2019
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ई फेरफार अंमलबजा्णीसाठी Utility
➢ e- Ferfar (ONLINE पद्धतीने फेरफार
➢ ODU (ONLINE DATA UPDATION)
➢ OCU (ONLINE CROP UPDATION)
➢ ODBA Tool
➢ User Creation (्ापरकते नोंदणी)
➢ Pdf Creation
➢ EDIT Module
➢Re Edit Module
➢155 Durusti
➢MIS
19/01/2019
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ई फेरफार अंमलबजा्णीसाठी Utility
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आज्ञा्लीमध्ये काम करताना येणारे COMMON एरर ककं्ा मेसेज
Sr

Error

1.

computer configuration

2.

forticlient issue

3.

4

Solution
1) windows 7 Sp1 64bit or windows 8,10 operating system 2) internet explorer
11 , 3) forti client , 4)DSC drivers concern compony
5)activeXo control setting , 6)PDF reader
7)For Remote use --AnyDesk
8) marathi typing soptware which is confert to user
9)biometric setup concern company drivers
1)सिर समस्या दह network मळ
ु े येऊ शकते.

2) आपल्याकडे योग्य स्पीड असलेल नेटवकण असर्े गरजेच आहे .
3)या उपरोक्ट्त समस्या तशीच रादहली असेल तर वापरकत्याणने पासवडण reset
करावा.
4)पासवडण reset करण्याची सवु वधा webmail.maharashtra.gov.in या सांकेत
स्र्ळावर उपलब्ध आहे
5)यामध्ये पन्
ु हा ताांत्रत्रक अडचर्ी सांभवल्यास- लॉधगन सेवार्ण आयडी सह
आपल्या कायाणलयीन इमेल (gov.in) वरून अर्वा district nic(nic.in) वरून
DCOadmin@maharashtra.gov.in या mail ID वर आपली समस्या कळवा.
6) Help Desk SDC 9920160265
Keyset is not defined while selecting the either you are selecting wrong signature or Latest drivers for that E-token are
signature/login in Module / DSC sign न not installed on your machine . Download it from vendors website .i.e
Safesign/moserbear/ n(code) Solutions website
होर्े
(https://www.ncodesolutions.com/etoken.asp)
error"Signature(DSC) got registred with िोन्ही सेवार्णआयडी साठ ई फेरफार मध्ये DBA लॉधगन ने DSC ची पन्
ु हानोंिर्ी
other sevarthid"while registering DSC of करावी.
user
19/01/2019
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आज्ञा्लीमध्ये काम करताना येणारे COMMON एरर ककं्ा मेसेज
Sr
5.

Error
Login करतना पासवडण चक्रु कचा आहे क्रकवा ईत्तर
कारर्ाने लोधगन होत नसल्यास

Solution
१) सवण प्रर्म मांडळ अधधकारी याांचे इफेरफार मध्ये लोधगन करा (लोधगन करतेवेळी
Setting-internet option-Content-certificate या option मध्ये फक्ट्त मांडळ अधधकारी याांचे
certificate असावे याची नोंि घ्यावी) व सिर गाव ननवडा करा त्यानांतर अटोमेदटक मांडळ
अधधकारी याांचे bulk sign होइल. तिनांतर तलाठ याांनी इफेरफार मध्ये लोधगन करुन bulk
sign करुन घेर्े.
2)तरीही bulk sign होत नसेल तर odbatool मध्ये सवण प्रकारचे duplicate चेक काढून टाकून
सिरची प्रक्रक्रया पन्
ु हा करावी.. (Odbatool मध्ये Reverse व forward integrity

साांगतल्यामशवाय करु नये.
3) यामध्ये पन्
ु हा ताांत्रत्रक अडचर्ी सांभवल्यास-ODU मधन
ु फेरफार घ्यावा.

6.

Bulk sign IN E-FERFAR at circle करर्ेबाबत

7.

सिर सव्हे नां वर फेरफार घेताना "सुचना:अहवाल - ४ (७ वरील एकुर् क्षेत्र व
त्जरायत,बागायत,इत्यािी क्षेत्राांचा फ़रक) मध्ये
त्रट
ु ी आहे तर्ापी हा फ़ेरफ़ार या सव्हे / गट
क्रमाांकावर व्यवस्र्ीतररत्या प्रमार्ीत होइल असे
साांगता येर्ार नाही. तर्ापी सांबांधधत त्रट
ु ी िरु
ु स्त
करुन फ़ेरफ़ार घेर्े उपयुक्ट्त आहे . मात्र हा फ़ेरफ़ार
घेण्यास सिर सव्हे / गट क्रमाांक प्रनतबांधीत नाही
याची नोंि घ्यावी !!!" असा मेजेस येतो व
अहवाल - ४ िरु
ु स्ती करण्याची कोर्तीही सवु वधा
उपलब्ध नसल्याने फेरफार घेता येत नाही.
19/01/2019

मांडळ अधधकारी याांना इफेरफार मध्ये एखािा फेरफार मांजुर करत असताना साईन
करण्याचा मेसेज आल्यास ईफेरफारमध्ये तलाठ लोधगन मेनु मधन
ु सवे सयननांग या
पयाणयामधन
ु सिर सव्हे करीता साईन करुन घ्यावे.
ODC मध्ये तलाठ लॉधगन करून अहवाल ४ मध्ये असलेले NA 7/12 ची िरू
ु स्ती करा, हा
पयाणय वापरुन िरू
ु स्ती करावी व फेरफार घ्यावा.
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8.

9.

Error

Edit Module मध्ये नोंि मांजूर करताना
error येतो "UpdateRecord: ERROR:
23505: duplicate key value violates
unique constraint
"edit_holder_detail_pkey"
Edit Module मध्ये नोंि मांजूर करताना
error येतो "UpdateRecord: ERROR:
23505: duplicate key value violates
unique constraint
"edit_form7_orights_pkey"

Solution

Use ODBATOOL (Talathi Login) provided option -एकाच खात्यातील समान
(एकसारखी) नावे असलेले डुत््लकेट रे कॉडण काढर्े (edit मॉड्यल
ु मधील )to delete Duplicate names. हा पयाणय वापरुन िरू
ु स्ती करावी.
odbaTool मध्ये तलाठ लॉधगन करून, "इतर अधधकारातील असलेले
डुत््लकेट रे कॉडण काढर्े" (edit मॉड्युल मधील )- इतर अधधकारातील
असलेले डुत््लकेट रे कॉडण काढण्यासाठ पयाणय वापरुन एक नाव नष्ट्ट करावे.

10. शेवटचा फेरफार क्रमाांक बिलर्े

usercreation मध्ये DDE लॉधगनने शेवटचा फेरफार क्रमाांक बिलता येईल.
(त्या गावात online फेर मांजूर केलेला नसावा)

11. Error while generating 8अ/TKN

ODC मधील "'ननरां क' अर्वा '-' अर्वा 'TKN' असलेले खाते" तपासा आणर्
"khata master वर असलेली खाते आणर् 7/12 वर नसलेली खाते" नांतर
8अ पहा.
odbaTool मध्ये तलाठ लॉधगन करून, "फेरफार क्रमाांक असलेले डुत््लकेट

12. More than one returnd by subquery,
while generating ferfar reg.(VF 6)
13. Ror_sign_table_pkey error while bulk
signing.
19/01/2019

रे कॉडण काढर्े" हा पयाणय वापरुन िरू
ु स्ती करावी.

odbaTool मध्ये तलाठ लॉधगन करून, "सवे क्रमाांक / समान नावे असलेले
डुत््लक
रे कॉडण
" हा पयाणय वापरुन िरू
ु स्ती करावी.
Dr. G े NटDesai,
SC काढर्े
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Error

14. फेरफार क्रमाांक तलाठ Dashboard व
सकणल Dashboard ला दिसत नाहीत /
effect आला नाही.
15. फेरफार ची नोंि घेतल्यावर त्याची नोंि
DASHBOARD वर त्याची नोंि दिसत नाही

Solution
odbaTool मध्ये तलाठ लॉधगन करून, "अपर्
ू ण फेरफारची मादहती अद्यावत
करर्े" हा पयाणय वापरुन िरू
ु स्ती करावी. नांतर मांडळ अधधकारी लॉधगन मधन
ू
फेरफार मांजूर करावा.
नवीन फेरफार ननवडून पढ
ु ील window मध्ये एक फेरफार अनेक सवे ननवडावे.

16. अहवाल 7 error

ज्या फेरफरचा तपशील भरावयाचा आहे तो फेरफार क्रमाांक ननवडावा व
त्यानांतर सांपर्
ू ण व्यवहाराचा तपशील या बातनवर त्क्ट्लक करावे, फेरफार
रत्जस्टर वर आवश्यक असर्ारा फेरफरचा तपशील अनतररक्ट्त रकाण्यात टाइप
करून करावा त्यानांतरच फेरफार रत्जस्टर साइन करण्यासाठ घ्यावे. क्रकांवा
असेच re-entry मधन
ू िे खील घेता येईल
ODC मध्ये तलाठ लॉधगन करून खाता प्रकार िरू
ु स्ती करा, त्यानांतर फेरफार

18. नवीन फेरफारची मादहती भरर्े buttan
unableअसर्े

प्रर्म बल्क सईननग प्रक्रक्रया पर्
ु ण करा.कममत कमी ९०% बल्क सईननग पर्
ु ण
असर्े आवशक आहे .

19. 1क Correction

१ क मधे प्रनतबांधधत असलेले ७/१२ DDE/TAHSILDAR याांचे user creation
मधधल लोधगन ने परवानगी िे उन पन्
ु हा उपलब्ध करता येइल.

20. index out of bound error while taking "
बोजा कमी करर्े "mutation.

बोजा कमी करर्े हा फेरफार फक्ट्त ' इतर / सामान्य फेरफार 'या प्रकारातुन
घेतGा NयेDesai,
इल. SC Office Pune
Dr.
91

तसेच “फेरफार रत्जस्टर सांबांधी
मादहती”मध्ये दिसतात तर खालीलप्रमार्े
इरोर दिसते“DATA NOT AVAILABLE FOR
THAT PINS”

घ्या.
17. नोंि प्रमाणर्त होवन
ू िे खील अांमल झालेला odbaTool मध्ये अपर्
ु ण फेरफारची मादहती अध्यावत करर्े हा पयाणय
नाही.
ननवडा.त्यानांतर सकणल लोधगन ला फेरफार प्रमाणर्त करन्यास उपलब्ध होईल.

19/01/2019
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Error

21.

Invalide input syntax for interger""

22.

database error for TKN durusti in
Odbatool

23.

फेरफार मांजूर झाला, परां तु मांडळ
अधधकारी याांचा शेरा दिसत नाही

24.
25.

सिर गावात अन्य वापरकत्याांकडून
काम चालू आहे .
column encode does not belong to
table table

Solution
ODC मधन
ु ननरां क/-/0 खाते न ची िरु
ु स्ती करा व सिर िरु
ु स्ती सकणल लोधगन
ने प्रमाणर्त करा.
ODC मधन
ु ननरां क/-/0 खाते न ची िरु
ु स्ती करा व सिर िरु
ु स्ती सकणल लोधगन
ने प्रमाणर्त करा.
ननरां क प्रमार्ीकरर् शेऱयाची िरु
ु स्ती ' या पयाणया मधन
ु मांडळ अधधकारी याांचा
शेरा पन्
ु हा नव्याने भरा
ई फेरफार मधे DBA लोधगन करुन फेरफार क्रमाकाचे लॉक काढर्े --->गाव
ननवडा--->लॉक काढा
active X च्या सेदटांग install करा

26.

फेरफार ची नोंि घेतल्यावर त्याची नोंि नववन फेरफार त्क्ट्लक करावा नांतर पढ
ु े एक फेरफार अनेक सवे न ला त्क्ट्लक
DASHBOARD वर त्याची नोंि दिसत
करावे ज्या फेरफाराचा तपमशल भरावयाचा आहे तो फेरफार न ननवडावा आणर्
नाही तसेच “फेरफार रत्जस्टर सांबांधी
सांपर्
ु ण व्यवहाराचा तपशील या पयाणयावर त्क्ट्लक करावे फेरफार रत्जस्टर वर
मादहती” मध्ये दिसतात तर
असर्ारा फेरफारचा तपशील अनतररक्ट्त रकान्यामधे टाइप करुन साठवा व
DATA
NOT
खालीलप्रमार्े इरोर दिसते “
त्यानांतर फेरफार रत्जस्टर साईन करा.
AVAILABLE FOR THAT PINS”

27.

मांडळ अधधकारी लॉगीनला फेरफार मांजरू ODC मध.ु न village processing करा व फेरफाराची reentry करावी
करत असताांनाIndex was outside the
bounds of the arrayएररयेतआहे .
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Error

Solution

28.

ई फेरफार मध्ये फेरफार घेताना गटास
अहवाल 4 येतोय, odc मध्ये अहवाल
ननरां क आहे , सिर गट हे त्रबनशेतीचे ्लॉट
आहे त.
7/12 उघडताना Syntax Error at or near
i.e:Single quote in data

ODC मधे लोधगन करुन अहवाल १ व ४ मधे असलेल्या NA 7/12 ची िरु
ु स्ती
करावी.

29.
30.

31.
32.

33.
34.
35.

ODC मधे लोधगन करुन अहवाल १५ मधन
ु " , स्पेस ,0 ने सरु
ु होण्या-या
खतेिाराांचा शोध घेउन अशी मदहती आढळुन आल्यास िरु
ु स्त करावी
ODBA tool मधे लोधगन करुन अपर्
ु ण फेरफाराची मदहती अद्ययावत करा

प्रलांत्रबत फेरफार क्रमाांक 7/12 वर
िाखवतो, परां तु त्या गटावर फेरफार
घेतलेला नाही
SRO (Mutation cell )- Mutation no already तलाठ लोधगन ने गाव ननवडुन नववन फेरफाराची घेने हापयाणय ननवडावा
exist
नांतर logout करुन MCI process करावी.
incomplete or pending documents
सिर िस्त mutation cell login मधन
ू सहिय्ु यम ननबांधकाकडून चक
ु ीची
मादहती आलेले िस्त नष्ट्ट करर्े पयाणय मधन
ू नष्ट्ट करता येईल आणर्
त्यानांतर अनोंिर्ीकृत मधन
ू नवीन फेरफार घ्या. / फेरफार क्रमाांक तयार
झाला असेल तर नोंिननकृत ररइांटरी करावी.
OCU ७/१२ चे वपकपहानी भरताना क्षेत्र
internet setting मधन
ु compability view मधे ODC site add करा
type होत नाही
DBA login ने OCU मधन
शेरा कॉलम भरताना वपकाांची यािी येत
ु १२ मध्ये िशणवर्ाऱया शेरा मधील झाडाांची ननवड
नाही .
करर्े व साठवर्े
ODU मध्ये फेरफार साठवा करताना डाटा सांगर्काला एकावेळी एकच असावी व IE मधील अनतररक्ट्त DSC चे
certificates असल्यास ते delete करावेत.
साइन झाला नाही असा मेसेज येत आहे
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36.

एडीट मधुन िरु
ु स्ती करुन फेरफार
मांजरु केले असतील तररही सिर
फेरफारमधधल सव्हे सारां श
अहवालमध्ये िाखवत असल्यास

Edit मधधल फेरफार क्रमाांक odbatool मधून "अपूर्ण फेरफाराची मादहती
अद्यावत करर्े" या पयाणयाचा वापर करून अद्यावत करावे व त्यानांतर
साराांश अहवाल पहा//////////

37.

ई फेरफार मध्ये “सिर फेरफार
क्रमाांकाने या सवे वर फेरफार
घेतलेला नाही. क्रकांवा घेतला
असल्यास तो प्रमाणर्त केलेला आहे ”
असा मेसेज आल्यास

38.

दिनाांक ६/०७/२०१७ पूवी ज्या
तलाठयाांनी री-एडीट मध्ये गट
ननवडले/ननवडून िरु
ु स्त्या केल्या
होत्या त्याांना त्या गावामध्ये खाता
प्रोसेमसांग, खाता एकत्रीकरर् व खाता
ववभागर्ी करता येत नव्हती

मेसेज ला ok करा. सवे क्रमाांक शोधा करा. आलेली सवे क्रमाांकाची मलस्ट
मधन
ू कोर्ताही सवे न ननवडता मागे जा या बटनावर click करा व
त्यानांतर आपर्ास ७/१२ वरील फेरफार प्रकारानुसार फेरफार पूर्ण करर्े
कामी क्षेत्र, भध
ू ारर्ा भोगावातािाराची मादहती कुळ इतर अधधकार क्रकांवा
इतर फेरफार क्रमाांक यातील tab प्रकामशत झालेले असतील. आपर्
फेरफार पर्
ू ण करू शकता.

39.

बांि ७/१२ सरु
ु करर्े

19/01/2019

सिर अडचर् िरू करर्ेत आलेली असन
ू खात्यातील िरु
ु स्तीची कामे
करता येतील परां तु त्या अगोिर ननवडलेल्या गटाांचे िरु
ु स्ती पर्
ू ण करून (
मेनू मधील री-एडीट अहवाल --> खाता प्रोसेमसांगमध्ये काम सरु
ु
करण्यापव
ू ी री एडीट मधील िरु
ु स्ती करण्यासाठ ननवडलेल्या सवे
क्रमाांकाची यािी या सवे चे काम करून ) पररमशष्ट्ट ब तयार करून
तहसीलिार याांचे मान्यतेने मांडळ अधधकाऱयाकडून प्रमाणर्त करून
घ्याव्यात त्यानांतरच खात्याशी सांबांधधत काम करावे व नांतर
DECLARATION १ केलेनांतर उवणररत गट ननवडून िरु
ु स्त्या कराव्यात.
चक
ु ीने बांि झालेले ७/१२ पन्
ु हा चालू करर्ेची सवु वधा आिे शाने बांि ७/१२
चालू करर्े हा इफेरफार मधील फेरफार घेऊन करता येईल
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40.

डेटा िरु
े
ु स्ती आज्ञावली एक्ट्सटां डड
(DBA Tool) - डेटा टे बल्स इांटेग्रीटी
मध्ये त्रट
ु ी असल्यामुळे या सवे
क्रमाांकावर योग्य ती िरु
ु स्ती करावी
याची नोंि घ्यावी!!!

Edit / Reedit मध्ये भोगवटिाराचे माहीतीमध्ये “७/१२ व
खातारत्जस्टर मधधल नावाांचा फरक” ची िरु
ु स्ती करावी त्यानांतर
“क्षेत्र” िरु
ु स्ती मध्ये फेरफार क्र. कॉलम मध्ये फेरफार क्रमाांक नमुि
करुन साठवा करावे.

41.

“dcu_form1c " does not exist
असा “does not exist” कोर्ताही
error येत असेल तर

Helpdesk ला मेल करर्े क्रकांवा फोनवर कळववर्े

"updateRecord : ERROR : 23505:
duplicate key value violetes
unique contraint
"form7_khata_pkey"

ODBATOOL व ODC मधुन एकाच खात्यातील समान (एकसारखी
असलेली) नावे हा अहवाल ननरां क करर्े.

mhxxxyyy_aaa.edit_form7_khat
a_pkey

ODBATOOL मधन
ु एकाच खात्यातील समान (एकसारखी असलेली)
नावे (एडीट) अहवाल ननरां क करर्े

42.

43.
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updateRecord:ERROR:23505:duplicate
key value violates unique constraint
"mhxxxyyy_aaa.form7_mut_no_pkey"

ODBATOOL मधुन duplicate फेरफार नष्ट्ट करर्े

45.

"mhxxxyyy_aaa.form7_orights_pkey"

ODBATOOL मधुन इतर अधधकारीतील duplicate नावे ननरां क
करर्े

46

updateRecord:ERROR:23505:duplicate
key value violates unique constraint
“mhxxxyyy_aaa.edit_holder_detail_pk
ey"

ODBATOOL मधुन “एकाच खात्यात समान असर्ारी नावे”
(एडीट) अहवाल ननरां क करर्े

Solution

login kartana "automation server can't
47. create object' asa error message yet
aahe

Active X इनस्टॉल आहे का ते तपासा. तसेच IE ची सेदटांग
(Enabal All)करावी.

48. Error related to.... permission denied

odbaTool मध्ये तलाठ लॉधगन करून, ""व्यवस्र्ापन" हा पयाणय
वापरुन िरू
ु स्ती करावी.
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49.

An exception occurred!! Error
name:TypeError.Error message:Wrong
number of arguments or invalid
property assignment

सिर एरर हा ODU मध्ये अमल घेताना क्रकांवा bulk data
sign करताना येतो त्यासाठ internet explorer reset करावा

50.

error:22001:value too long for type
character varying(50)

Helpdesk ला मेल करर्े क्रकांवा फोनवर कळववर्े

51.

circle लॉधगन फेरफार मांजरू करताना
"mhxxxyyy_aaa.form7_khata_pkey चा
error येतो.

Helpdesk ला मेल करर्े क्रकांवा फोनवर कळववर्े

52.

मांजुर फेरफार व अमलही योग्य आहे
परां तु फेरफार रत्जस्टर ओपन होत नाही
Helpdesk ला मेल करर्े क्रकांवा फोनवर कळववर्े
व data not avaible for that pins असा
मेसेज येतो.

19/01/2019

Dr. G N Desai, SC Office Pune

97

आज्ञा्लीमध्ये काम करताना येणारे COMMON एरर ककं्ा मेसेज
Sr

53.

54.

Error

Solution

सिर फेरफार क्रमाांकाने या सवे वर
फेरफार घेतलेला नाही. क्रकांवा घेतला
असल्यास तो प्रमाणर्त केलेला आहे

असा मेसेज असलेस त्या मेसेज ला ok करा. सवे क्रमाांक
शोधा करा. आलेली सवे क्रमाांकाची मलस्ट मधून कोर्ताही
सवे न ननवडता मागे जा या बटनावर click करा व
त्यानांतर आपर्ास ७/१२ वरील फेरफार प्रकारानुसार
फेरफार पूर्ण करर्े कामी क्षेत्र, भूधारर्ा भोगावातािाराची
मादहती कुळ इतर अधधकार क्रकांवा इतर फेरफार क्रमाांक
यातील tab प्रकामशत झालेले असतील. आपर् फेरफार पूर्ण
करू शकता.

Bulk Data Sign

सवण प्रर्म मांडळ अधधकारी याांचे इफेरफार मध्ये लोधगन
करा (लोधगन करतेवेळी Setting-internet option-Contentcertificate या option मध्ये फक्ट्त मांडळ अधधकारी याांचे
certificate असावे याची नोंि घ्यावी) व सिर गाव ननवडा
करा त्यानांतर अटोमेदटक मांडळ अधधकारी याांचे bulk sign
होइल. तिनांतर तलाठ याांनी इफेरफार मध्ये लोधगन
करुन bulk sign करुन घेर्े. 2)तरीही bulk sign होत नसेल
तर odbatool मध्ये सवण प्रकारचे duplicate चेक काढून
टाकून सिरची प्रक्रक्रया पुन्हा करावी.
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